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يــــدفع اخلالف بـــ احلـــكـــومـــة
ـان بـشأن الـرواتب نـحو والـبر
تـعـمـيق األزمـة بـ الـسـلـطـتـ

بعـد تشدد مـجلس الـنواب وعدم
قبوله تمرير السقف الذي تطلبه
احلـكـومـة لـلـقـرض  االمـر الذي
تــســبب بــغـــلــيــان الــشــارع اثــر
ـماطـلـة واالستـخـفاف بـحـقوق ا
ـتقـاعـدين الـذين ما ـوظفـ وا ا
زالــوا يـنــتــظـرون ســاعـة الــفـرج

تأخرة بأطالق سراح رواتبـهم ا
ـــعـــلـــمـــ . وحـــذرت نـــقــــابـــة ا
العـراقـي  احلـكومـة من مـغـبة
ــوظــفــ فــيــمـا تــأخــر رواتب ا
دعت إلى عقـد اجتـماع في األيام
ــقــبـــلــة التــخــاذ قـــرار بــحــجم ا
ـــا كــفـــله الــتـــحـــدي الـــراهن و
الـدسـتـور والـقـانـون اذا مـا بـقي
الـوضع على مـا هـو عـليه. فـيـما
وجه رئـيس احلـكـومـة مـصـطفى
ـالـية بـصرف الكـاظمي  وزير ا
ــــتــــقـــاعــــديـن. وذكـــرت رواتب ا

الـنـقـابــة في بـيـان اطـلـعت عـلـيه
(الـــزمـــان) امـس  أن (الـــثــروات
بُددت واحلـق الدمـار بـاالقتـصاد
كــمـا هــو في جـمــيع الـقــطـاعـات
ومـــفــاصـل احلــيـــاة األخــرى في
بــلـدنـا  نـتــيـجـة غـيــاب الـنـوايـا
الـــصــادقـــة بـــالـــعـــمل والـــرؤيــة
الراجحة لـلدولة وبعـد ما أطمأن
قصر آن يد الفاشل والفاسد وا
الـعـدالـة لن تـطـاله وأن مـصـيره
الــبـــقـــاء دون تــغـــيـــيــر وألنـــنــا
عــــــالـــــــقــــــون فـي ذاك اخملــــــطط

ـعـادي الـذي يـريـد االمـبـريــالي ا
هــدم الـــبـالد وقـــتل طـــمـــوحــات
شــعـبه وإغــراق أبـنــائه بــالـعـوز
ـــطـــبق حـــتى صـــار واجلـــهـل ا
تـوفر الـراتب الـشـهري لـلـموظف
أمـنـيـة وطـمـوحـا) وأضاف (عن
كل هذا حذرنا وحتدثنا وما زلنا
نـقول بـصـوت عـال إن النـتـيـجة
لن تكون إال الفشل يـتبعه الفشل
إذا استمر السارقون والفاشلون
يتربعون على مـقدرات هذا البلد
وخيراته) وأشار الـبيان إلى أن

ــان والـتــأخـر عن (جتــاهل الـبــر
أخـــذ دوره والـــتـــنـــاقض فـي مــا
يطرح من جلانه اخملتصة وتلكؤ
احلــكــومـة بــإطالق الــرواتب في
موعـدها احملدد يـعد اسـتخـفافا
ـشــروعـة واعــتـداء بــاحلـقــوق ا
ـعــلم في حــيـاة حـرة عــلى حق ا
ـة) ودعــا الـبــيـان اجلــمـيع كـر
(لـلــوقـوف صـفــا واحـدا النـتـزاع
احلقوق) وتابع انـه (في الوقت
الـــذي نـــدين وبـــشـــدة الـــتـــأخــر
ــمــاطــلـة فـي صـرف الــرواتب وا
واالســـتـــمــرار بـــذلك بـــســبب أو
بــدون سـبب الــذي بـات شــبـحـاً
يالزم حـيـاة منـتـسـبـيـنا من دون
ـــعـــيـــشــــتـــهم هم أي اعـــتـــبــــار 
وعــوائـلـهم وســيـكـون لـلــنـقـابـة
قـــرار بـــحـــجم الـــتـــحـــدي الـــذي
نــواجـــهه من خالل مــجــلــســهــا
ركزي الـذي سينـعقد في األيام ا
ـا يــكــفــله ــقــبــلــة  الــقــلــيــلــة ا
الـدسـتـور والـقـانـون إذا مـا بـقيَ
هـذا الـوضع عـلى مـا هـو عـليه)
واكدت الـنقـابة  بحـسب البـيان
ــــــطــــــاولــــــة (قـــــــادرون عــــــلـى ا
قـاومـة فال تخـتبـروا صبـرنا وا
فإنـنـا أقوى بـجمـاهيـرنا وثـقتـنا
الـعالـية بـأنـفسـنا ومـنـتسـبيـنا).
واصدر رئـيس الوزراء مـصطفى
ـالية الكاظـمي توجيـهاً لوزارة ا
ـتـقــاعـدين.وقـال بـشــان رواتب ا
ـتـحدث بـأسم احلـكـومـة أحـمد ا
مال طالل في تغريدة عـلى تويتر
انه (في مـسـتهل جـلـسـة مـجلس
الــــوزراء امس وجه الــــكـــاظـــمي
ــالـيــة بـإيــجـاد احلــلـول وزارة ا

بـــشـــكـل عـــاجل لـــصـــرف رواتب
ــتــقــاعــدين وبــإنــتــظــار إقـرار ا
الي من قـانون تـغـطـية الـعـجـز ا
ـان للـمـباشـرة بـصرف قـبل البـر
). وتـــظـــاهـــر ـــوظـــفـــ رواتب ا
موظفو العقود واالجور اليومية
في وزارة الـكهـربـاء امس األحد
أمام الـوزارة لـلمـطالـبة بـصرف
ـتأخـرة وتثـبيـتهم سـتحـقات ا ا

الك الدائم .  على ا
وقال شـهـود عيـان ان (مـئات من
الــعــامــلــ بــالــعــقــود واألجــور
ــالــيـة تــظـاهــروا امــام مــبــنـى ا
لـلمـطالـبـة بصـرف مسـتـحقـاتهم
الك الـدائم) وتــثـبــيـتــهم عــلى ا
ــتــظــاهــرين واشــاروا إلـى أن (ا
اقـتــحـمـوا الــبـاب االول لـلـوزارة
لـــلــــضـــغـط عـــلى مــــديـــر دائـــرة
ــــوازنــــة لــــصــــرف رواتــــبــــهم ا
ــالــيــة بــاثـر ومــســتــحــقــاتــهم ا
رجــعي) واضــاف الـــشــهــود أن
تظاهرين قطعوا طريق محمد (ا
ــــالـــيـــة) الـــقــــاسم من جــــهـــة ا
مــؤكـدين ان (احملــتـجــ حـذروا
من الدخول في إضرابات شاملة
إلى حـــ ايــــجـــاد احلـل لـــهـــذه
األزمة التي ابـقت االف العائالت

من دون مصدر تعتاش عليه). 
وتــأتي الــتــظــاهــرة بـرغـم كـشف
مـــصـــدر فـي الـــوزارة األســـبــوع
ــــاضي عن أن تـــوجــــيه طـــلب ا
الية لصرف رواتب رسمي إلى ا
الــعــامــلــ فـي الــوزارة بــصــفـة
عــقــود واجــور الـتـي لم تــصـرف
منذ سـبعة أشهـر.ونظم أصحاب
عــقـــود الـــكـــهـــربــاء فـي أوقــات
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ـكـان أن تُطـفيء شمـعة وأنتَ تـكـتب عن النـور وتتـجاهل من الـصعـوبة 
ـعـتـاش عـلى سُـخف الكـالم نظفْ جـسـراً وفي نـيـتك الـعـبـور فـيا أيـهـا ا
عـقلك من الـبثـورواألوهام وقلْ مـايُبـصرهُ قـلبكَ حـقاً وأزرعْ في ضـميركَ
ـان  .. قـبـل سـتـةِ أعـوامٍ عـلى مـا أتـذكـر نـشـرتْ لي صـحـيـفـة بـذرةً األ
الـزمان مـقـاالً تـضـمنَ عـرضـاً من حـوارٍشـيق بـ الـدكـتـورعـلي الوردي
عـنون (علي الوردي في واألستاذ سـعد البزاز أسـتخلصـتهُ من  كتابهِ ا
رة األولى الطـبـيـعـة البـشـريـة: مـحاولـة في فـهم مـا جـرى)..كـانت تـلكَ ا
التي مررتُ  فـيهـا على أسم الـسيد الـبزاز(مع االحـترام لأللـقاب) وهذه
ـرة الـثـانـيـة الـتـي أذكـرهُ فـيـهـا (بـوصـفه األنــسـاني) وسـوف يـسـتـنـتج ا
ـعـالم مكـشـوفةً قـاصـد واضحـة ُا القـاريء الـكر أن الـغـايـة معـروفـة ا
ألصحابِ الـنيات الـطيبـة الذين يـؤمنون بـاحلديث الثـابت عن رسول الله
(ص) من اليشـكر الناس اليشكر الله ..ومن يرغب التوضيح أقول بأني
ألـتقيـت أحدى السـيدات مصـادفةً فـأعطيـتها وعـداً أن أُشاركـها الكـتابة
فـقط عن قصـةٍ إنسـانيـةٍ وَرَدَتْ على لـسانـها ولم أُلـزمُ نَفـسي بوعـدِ نشر
ـقال بـأعـتبـار ذلكَ  خارج أرادتي وأعـتـبرتُ  قـولهـا (الـله يهـدي رئيس ا

َ األتفاقُ عليه . ا  التحرير علينا) موافقةً منها 
كنتُ أجـلسُ عـلى (مـصطـبـة) في أحـدى الكـلـيـات األهلـيـة بـأنتـظـارعودة
ـوظف اخملـتص إذ حـضرتْ إحـدى الـسـيـدات األنيـقـات وهي تـقـاربني ا
الـعُمـر وبـدأت الـسالم ثم جـلـست عـلى (مـصطـبـة ) أخـرى قـربي ويـبدو
أنها كـانت تنتـظرشخـصاً جاءت مـعه .. رن جرس هاتـفي اجلوال وكان
ـتصل صـديق يسـألني عن كـيفـية نشـرأعالن في صحـيفـة بعـد ضياع ا
مـسـتـمسـكـاته الـشـخصـيـة فـأخبـرته عن إمـكـانـيـة نشـرهـا في (الـزمان)
ـة ــكـا ـة .. يـبــدوأن تـلكَ الــسـيـدة أســتـمـعـت الى ظـاهـرا ـكــا وأنـتــهت ا
فسألـتني ? هل تعمل حضـرتك في جريدة (الزمان) ? قـلت لها أنا أكتبُ
فيهـا فقط ! جـيد جداً.. هـكذا كان ردهـا. ثم أستـرسلت القـول .. البزاز
ا األستاذ له فضل عـليّ ال أنساه . قـلت لها مَنْ تـقصدين .? أجـابت رُ
َ عـامـاً عـلى لـقـائي مـعه سـعـد اليـتـذكـرني بـعـد مـرور مـايـقـاربُ األربـعـ
ولـكن هذا هـو حالُ احملـسنـ فهم اليـحصـونَ أعمـالهم وال من أحـسنوا
ـعـروف وهو اجملـزِي. .لم تـكـمل الـقـصـة وبدأت لـهم ..اللـه يتـكـفل بـردِ ا
حـديـثـاً عن الـعالقـات احلـالـيـة في مـجـتـمـعـنـا ..ثم عـن زوجـهـا األسـتاذ
اجلامعي الذي توفي في حادثٍ سير وعن راتبهُ التقاعدي ..ثم فاجأتني
بسؤالْ.. هل تـستطيع أن تـنشرما أقولهُ لكَ عن قـصة دراستي في لندن
وساعـدني فـيـهـا األسـتاذ كـثـيـراً ? وهل تـعطـيـني وعـداً ? قـلت لـها  أنتِ
تـطـلـبـ مـنـي وعـد دون أن أفـهم من أنتِ ? ومـاهـي الـقـصـة ! ألـيس من
األجـدر أن أفــهم أوالً ! قـالت صــحـيح .. ثـم أعـتـذرتْ لــكـنــهـا أســتـهـلتَ
حكـايـتهـا ... أنا الـدكـتورة سـاجدة وأكـتـفت بهـذا التـعـريف ..رشحـتني
دائـرتي لـدراسـة الـلـغـة الـعـبـريـة في لـنـدن وكـانت مـدة الـدراسـة سـنـت
وسـتة أشـهـر (لم تـقل سنـتـان ونـصف) يومـهـا كـان األستـاذ الـبزاز في
رض ألـتهاب مـلحـقيـة العراق الـثقـافيـة ..وعنـد وصولي  لـندن أصـبتُ 
األذن الـوسطـى األمرالذي طـرحنـي الفراش حـيث فـقدت السـيطـرة على
تـوازني  مع دوارشـديـد كلـمـا حاولـتُ النـهـوضَ  .. لم أكنْ قدمتُ أوراقَ
دراستي بـعد.. عندها قررتُ الـعودة الى أهلي في العراق مع ألم وحزن
عـمــيـقـ .. وصل اخلــبـرالى األسـتــاذ سـعـد وحـضــرَ الى حـيثُ أسـكنْ
ورفضَ كُلَ أعـذاري قـائالً هـذه فـرصتـك في احلـياة.. أسـتـثـمـريـهـا وأنا
سـوف أسـاعـدك بـكل طـاقـتـي ألن عودتـك سـتـتـرتبُ عـلـيـهـا آثـاراً أدارية
ونـفـسـيـة .. بـصـراحــة أقـتـنـعتُ لـكـني لم أتــصـورأن بـإمـكـانهِ تـقـد كل
الـتسـهيالت الـتي كانت فـي قسم مـنهـا مسـتحـيل فمـاب تـقد األوراق
والـعالج الـطـبي وحتـضـيـر مـسـتـلـزمـات الـدراسـة وأمـوراً أخـرى كـثـيرة
لكن الـله جل جالله ساعـدني إذ سخر لي هـذا األنسـان فكان كل شيء
يـــجـــري عـــلى أصـــوله وأنـــا في مـــقـــام الـــذي اليـــصـــدق كـــيـف جتــري
األمور..كـان يتدخل حتى في مـكان السكن وأجـورهُ وفي بعض األحيان
تـوصيل الـطعـام .عاملـني كأختٍ صـغيـرة يحـنوعـليهـا مع أني كنت اظن
سـوف يـخـيب لـعـدم أمـكـانـيـتي الـتـواصل مـع الدراسـة وهـو يُـصـرُ عـلى
ادي كـان جـيـداً الى حـد ما لـكـنه أفـترضَ عـكـسهِ .. ورغم أن وضـعي ا
ـدة احملددة لي وقال لي أن مدة الـدراسة سوف تـأخذ فـترةً تزيـدُ على ا
باحلرف الواحد حتى لو أعترضتْ دائرتكُ على تمديد فترة الدراسة أنا
سوف أحتمل مصاريفُ بقاءكِ حتى نيل الشهادة الدراسية  ..بصراحة
ـهم  بحمد من الله أنا لم أسـمع عنهُ سوى أنه عون لكل الـعراقي   ..ا
أسـتعـدتُ صـحتـي وتمـكـنتُ من أنهـاء جـزءٍ حزيـن من حيـاتي ..صـحيح
ـقررة لـكـني بـعـد ذلك أكـملتُ ـدة ا أني تـاخـرت ُمـايـقارب  3أشـهـرعن ا
الدراسـة بفـضل الله ومـساعدة األسـتاذ في جتـاوز أزمتي ..كـنتُ أنهي
مـتـطــلـبـات الـدراسـة بـ الـيـسـروالـصـعـوبـة لـكـنه كـان يـشـجـعـني قـائالً
(خـلص مابـقي شي) ...احلـمد لـله عـدتُ للـعـراق وحصـلت عـلى موافـقة
دائـرتي بـتمـديـد مدة الـدراسـة ..وقبل عـودتي ودعـني األستـاذ سـعد مع
األمـنـيات وهـدية الزلت أحـتفظُ بـها ...الى هـذا احلد من كالمـها تـوقعت
أنـهـا قـاربت عـلى نـهـايـته لـذلك قـررتُ مع نـفسي أن أُعـطـيـهـا وعـداً كـما
طـلـبت مـني وتـاهتْ أفـكـاري ثم أنـشـغـلتْ في الـبـحث عن عـنـوانٍ أضـعَهُ
للمـقال ..هي أنتبهت أني أفَـكرُ في موضوع آخر فسـألتني (هاي شبيك
صافن) هل أنت مـستغـرب أو متأثـر ? قلت لـها في األثنـ ألنك تذكرين
ا ضاعت مـنهُ ذِكراها ..أجابت بنبرة أقوى : الرجلَ بخـيرعلى قصةٍ لر
أسـتـاذ أسمـعـني .. نـاكـر اجلـمـيل هـو أسـوأ مـخـلوق عـلى وجه األرض
ا أنتَ واحـد من الـنـاس قـد واجهك ...ثم واجـهـتـني بـكالم أصعـب ..ر
موقف عسير مثلي وعليكَ أن تتذكرمن أعانك وساعدك حينذاك  فتدعوا
له بـاخلــيـر واألحـســان  مـهــمـا طــال الـزمن ..قـلـت لـهـا صــحـيح .. أنتِ
سـحـبـت ذاكـرتي الى عـام  1983حــيـنـمــا تـعـطــلت عـجـلــتي في سـاعـة
متأخرة ولـيل قارس عند منطقة العباسـية ب الكوفة واحللة وسخر الله
لي حيـنذاك سائق (تـركتـور) فأوصـلني الى احلـلة وزادَ علـي من فضله
إذْ رفضَ أن يـأخـذ فـلـســا واحـداً والزلتُ أتـذكـرُ مالمـحه ..تـذكـرت ذاك
ـوقـف فـأسـتـحـضـرتُ قـول رسـول الـله صـلـى الـله عـلـيه وآله وصـحـبه ا
وسلم( ومن أتى إلـيكم معروفًـا فكافـئوه فإن لم جتـدوا فادعوا له حتى

يعلم أن قد كافأتموه)
ــقـال قــالت (هـذا عـنــد بـاب الــكـلــيـة قــلت لــهـا هل نــتـفق عــلى عــنـوان ا
شـغلك)..بـصراحـة انا كـنت قد أنـتهـيت منه فـقلت لـها (سـعدالـبزاز كان

حاضراً ..شكراً)  قالت ( حلو.. عفية عليك)
طـلـبت مـني رقم هاتـفي ..ثم قـالت :  نـسيت أن اسـالك عن أسـمك? قلت
لـها فـالن الفالني وهـذا رقم هاتـفي ...كَبَـسَتْ على أرقـام هاتـفهـا وكنت
أنـتظـرمـنـها   missed call لـكـنـهـا فأجـاتـني  :سـوف أتصـل بك قبل

سفري ..مع السالمة .
 ها أنا يـاسيدتي الـدكتورة ساجـدة قد وفيتُ بعـهدي ... وأسأل الله أن
عروف واآلمـرات والناه يحفـظ كل احملسن واحملـسنات واآلمـرين با

نكروالناهيات. عن ا

سابـقة إضـرابات عن الـعمل في
مــحـافــظـات الــبـصــرة ومـيــسـان
وذي قــار احــتــجــاجــا عـلـى عـدم
صرف رواتبهم منذ شهور. فيما
ــــعــــتـــصــــمــــ من نــــظم اآلف ا
خـريــجي اجلـامـعــات والـكـلـيـات
الــعـراقـيــة مـسـيــرة أمـام بـوابـة
ــنـطـقــة اخلـضـراء في مــنـطـقـة ا
العالوي للمطـالبة بفرص عمل .
واكــــــــد شـــــــهــــــــود اخـــــــرون ان
ــتـــظـــاهـــرون طـــالــبـــوا خالل (ا
سيرة احلكـومة بإيجاد فرص ا
عمل لهـم).فيمـا حذر رئيس كـتلة
التـغييـر النـيابيـة يوسف مـحمد
من تــكـرار جتــربـة تـأخـــر وقـطع
رواتب مـوظـفي اقـلـيم كـردسـتان
من قـبل احلـكـومـة االحتـادية في
بـغــداد وبـاقي احملــافـظـات.وقـال
محمـد في بيـان امس ان (جتربة
ــوظـــفـــ في تــأخـــيـــر رواتـب ا
ـؤسـســات الـتـابـعـة لـلـحـكـومـة ا
االحتـاديـة تـشـبه الى حـد كـبـيـر
ـريـرة والـتي عـمـرها الـتـجـربـة ا
ـتــمـثـلــة بـتـأخــر ست ســنـوات ا
وقطع رواتب موظفي ومتقاعدي
االقليم) مؤكداً ان (هذه التجربة
ـــكن تـــكـــرارهـــا في بـــغـــداد ال 
وبــاقي احملــافــظـات كــمــا فــعـلت
سلطة االقليم هناك) واضاف ان
(احلـكـومـة االحتـاديـة تـكرر مـثل
هذه الـتجـربة اخلـاطئـة بتـأخير
ـوظـفـ مـنـذ شـهـرين) رواتب ا
محذراً من (مغـبة التالعب بقوت
ـــوظــــفــــ وجـــرهـم الى مـــا ال ا
يــحـــمــد عــقـــبــاه خـالل األشــهــر

قبلة).  ا
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انـتزع الـرئـيس االمـريـكي دونـالد
ترامب الكرة في اللحظة االخيرة
ـقـراطي جو من يـد منـافـسه الـد
بـايـدن في اربع واليــات رئـيـسـيـة
هـي فــلـــوريـــدا وبـــنـــســلـــفـــانـــيــا
وتـــكــســـاس ومــيـــشــغـــان. حــيث
اظهرت نتائج شبه نهائية نهاية
التـصويت بالـبريـد فوزا حـاسما
لتـرامب. وسيسـتيـقظ العـالم بعد
ساعات عـلى والية ثـانيـة لترامب

اال اذا حدثت معجزة وشارك في
الـتصـويت في االنـتـخـابـات نـحو
مئـة مـلـيون امـريـكي في منـافـسة
غـــيــــر مـــســـبـــوقـــة فـي الـــتـــاريخ

االمريكي. 
وبـــرغم ان اســـتـــطالعـــات الــرأي
اظـــهــرت خالل االيـــام الــقـــلــيـــلــة
اضية ترجيح كفة بايدن اال ان ا
ترامب ظل عنيـدا يصارع خصمه
ــتــأرجــحــة الــتي في الــواليــات ا
حتـسـم الـتــصـويـت لـصــالح احـد
. وكان استـطالع للرأي رشحـ ا

نـــــشــــرتـه شــــبـــــكــــة (سي أن أن)
األمريـكـيـة صـبـاح األحد اوضح
تقدم بايدن عـلى منافسه ترامب
ـهـمة في في واليـات وصفـتـها بـا
السباق نحو البيت األبيض قبل
ساعات من االقتراع احلاسم. لكن
ترامب وأنصاره يشككون في دقة
هذه االسـتـطالعات مـسـتشـهدين
بــالـفــشل الــذريع الــذي مـنــيت به
عام  2016 عـنـدمـا أظـهـرت تـقـدم
ـقـراطيـة هـيالري ـرشـحـة الـد ا
كـلـيـنـتـون عـلى الـرئـيس احلـالي

لـكن األخـيـر فـاجـأ اجلـميـع وفاز.
واظـهــر اسـتــطالع اجـرته مــجـلـة
اكـومـنـست تـفـوق بـايدن فـي عدد
من التجمعات االنتخابية. وبرغم
فــــوز االخـــيـــر بــــعـــدد االصـــوات
اخلمـسة جمـيعـها في قـرية بـنيو
هامـشيـر فان السـؤال ما زال من
دون جـواب: من ســيـحـكـم الـعـالم
? وهل ســيــعـلن تــرامب فـوزه غـداً
مـبـكـرا مع احـتـمـال وقـوع اعـمال
عــنف في واشـــنــطن ونــيــويــورك

بشكل خاص?
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العـالم من  47 مـلـيـون مـصـاب 
يأتي ذلك في وقت يتـسارع نسق
الوفـيات واإلصابـات في عدد من
الـبـلـدان ومن جـانـبـهـمـا تخـطط
ـانـيـا وإيـطـالـيـا لـفـرض كل من أ
قــيـود جــديـدة لــلــحـد من تــفـشي

الوباء.
 وبـــحـــسب مـــوقع ورلـــد مـــيـــتــر
ـــتــــخــــصص بــــرصــــد األرقـــام ا
ـتـعـلقـة بـكـورونا واإلحـصاءات ا
في دول الـــــــعــــــالـم بــــــلـغ عــــــدد
ـصــابـ  46 مــلـــيــونــا و971 ا

ألفا و 170 إصابة 
ـتعـاف بـحسب . كمـا بلغ عـدد ا
ـوقع ذاته  33 مـلــيــونـا و855 ا
ألـفـا و 220 مـتـعــافـيـا في حـ

ـتـوفـ ملـيـونا و207 بـلغ عدد ا
آالف و 108 حـــــــــــاالت وفــــــــــاة.
وتـقتـرب اإلصـابـات في الـواليات
ــتــحــدة من  9 ماليـ ونـصف ا
ليون إصابـة حيث  تسجيل ا
 9 مالي و 478  ألفا و224 في
ـتـوف 236 حـ بـلـغت أعـداد ا

 . ألفا و 504متوف

تـــــــوزعـت بـــــــواقع  453 في في
أربيل و 210 في السـلـيمـانـية و
 473 فــي دهــــــــــــــــوك و 40 فـي
حلـبـجة و  42 في كرمـيان و 17
في رابـرين ). وافـادت الـسـلـطات
الصـحيـة في فرنـسا عن تـسجيل
أكثر من  50 ألف إصابة جديدة
بـــاإلضـــافــــة إلى أكـــثـــر من 400

حالة وفاة.
وأبــلــغت الــســلـطــات الــصــحــيـة
الــفـرنــســيـة عن  52518إصــابـة
ـاضـيـة جـديــدة خالل الـسـاعــا ا
مــسـجـلــة رقـمـا قــيـاسـيــا جـديـدا
ـرض مقابل يومـيا مـنذ تـفشي ا
 46290يـوم امس االول.وتـشـيـر
هــذه احلــصـيــلــة إلى أن اإلغالق
اجلديد الذي  تـطبيـقه اجلمعة
في الـــبالد لـم يــنـــتج عـــنه آثــاره
األولى بـــعــد حـــيث ارتـــفع عــدد
ستـشفى للمرض حاالت دخول ا
بأكثر من الف مـرة أخرى لتصل
إلى أعلى مـستـوى لهـا في أربعة

أشهر عند 25143. 
ــصــابــ في  وتــقــتــرب أعــداد ا
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 3595 إصابـة جديـدة بفـايروس
كــورونــا وتــمــاثل  2979 حــالــة
وقف للـشفـاء ضـمن احصـائيـة ا
الــوبــائي لــيــوم امس الــثـالثـاء .
ـــوقف الــــذي اطـــلـــعت واشــــار ا

عـلـيه (الـزمـان) امس الى انه (
تـسجـيل  51 حـالـة وفـاة جـديدة
جـراء مـضـاعـفـات كورونـا  خالل
ورصــد ـــاضـــيــة   الـــســـاعـــات ا
وتمـاثل  3595 إصـابـة جـديدة  

 2979 حالة للشفاء).
 وســـجـــلـت وزارة الـــصـــحـــة في
إقـلـيـم كـردسـتـان  1235 إصـابـة
جــديـدة و 23 حــالــة وفــاة خالل
ـــاضــــيـــة. وقـــالت الـــســـاعـــات ا
الــــوزارة في بــــيـــان امس إنــــهـــا
(أجـــرت 7 االف فــــحص جــــديـــد
لـيبـلغ إجـمـالي عدد الـفـحـوصات
الـكــلــيـة  666937فــحـصــاً مــنـذ

ظهور اجلائحة).
واضـاف ان (االصـابـات اجلـديدة

…d c  ÊUA UM¹ …b×²*« 3_«Ë ¡UCI «

gŽ«œ rz«d−Ð W Uš r¼UHð
الزمـة الـكـهـربـاء في الـبالد اعالن
مسبق بان الحل لـهذه االزمة التي
عاصـر جـمـيع مـراحـلـهـا مـنـذ عام
2003. وكــــــان رئــــــيس الــــــوزراء
مصطـفى الكـاظمي شكل في األول
ـــاضـي فـــريـق عـــمل من تــــمـــوز ا
ـتهم لـصـيـانة مـحـطات برئـاسـة ا
انتـاج الطـاقة الـكهـربائـية ووضع
بــرنــامج العــادة الــعــمل بــجــمــيع
توقفة ووضع مشاريع الكهـرباء ا

احللول الالزمة.

رئـيس الــوزراء لــشـؤون الــطــاقـة.
وذكـر مـصــدر في الـلــجـنـة انه (
تـنــفـيــذ أمـر إلــقــاء الـقــبض بـحق
ـستـشار في هـيئة تهم ر. م .غ ا ا
ـسـتــشـارين في رئــاسـة الـوزراء ا
والـوكــيل األقــدم الــســابق لـوزارة
الــكـهــربــاء والــصــادر بــحـقـه أمـر
قبض من الـهـيئـة الـقضـائـية وفق

القرار 160 لسنة 1983). 
 وعـدت جلـنـة الــنـزاهـة الـنــيـابـيـة
ـتهم لـوضع حلول آنذاك تكـليف ا

الـــتـــنـــســـيق بـــ الـــســـلـــطـــتـــ
ا يخدم التشـريعيـة والتنـفيذيـة 
حتقيـق األمن واالستـقرار). وشدد
عــلى ـــوســـوي خالل الـــلـــقـــاء   ا
(ضـــرورة الــــســــعي لــــتــــحـــقــــيق
ا اإلصالحات الـعامة فـي البالد 
ــــطــــالب يــــفـــضـي لــــتـــحــــقــــيق ا

الشعبية). 
الى ذلك  نـفـذت الـلــجـنـة الــعـلـيـا
اخملـتـصـة بـقـضــايـا الـفـسـاد أمـر
إلــقــاء الــقــبض بــحق مــســتــشــار
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نــاقش رئـــيس مــجــلـس الــقــضــاء
األعــلى فــائق زيــدان مع مــســاعــد
ــــتــــحـــدة األمــــ الــــعـــام لـأل ا
ورئـيس فــريق الـتــحـقــيق الـدولي
كـر خان  مذكـرة تـفـاهم خـاصة
بأدلة جرائم داعش. وذكر اجمللس
في بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس أن
(الـطـرفـ بـحـثا تـفـاصـيـل مـذكرة
ــزمع ابــرامـهــا بــشـان الـتــفــاهم ا
سـاعـدات الـتي يـقـدمـهـا الـفريق ا
جلهـات الـتـحـقيق الـعـراقـيـة حول
االدلـة اخلــاصــة بـجــرائم تــنــظـيم
داعش). كما بـحث رئيس الـقضاء
مع مستـشار االمن الـقومي  قاسم
ــشــتــرك بـ اجلــهــد ا االعــرجي 
الــقــضــاء واحلــكــومــة في مــجــال
ـــة مـــكـــافـــحـــة االرهـــاب واجلـــر
ـنــظـمـة. فــيـمــا الـتــقى االعـرجي ا
األم العـام لكتـلة النـهج الوطني
وناقـشا ـوسوي   عبـد احلـس ا
مـســتــجـدات األوضــاع في عــمـوم
الـبـالد.وبـحــسب بــيــان امس فـأن
(اجلـــانـــبـــ بـــحـــثـــا اســـتـــمــرار
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رئيس مجلس
القضاء يلتقي
في بغداد رئيس
فريق التحقيق
الدولي بجرائم
داعش
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ـستـحدثة مع ـاط التـعامل ا كـثيرة هي الـتقـارير الـتي تتـحدث عن عـصر كـورونا وأِ
مـفـردات احلـيـاة الـتي ظـهـرت جـراء اجلـائـحـة وكـيف أَن آلـيـات هـذا الـتـعـامل بـاتت
ـغادرة ويلعب (النت) تترسخ يومـاً بعد يوم عـلى نحو يغـلب عليه الثـبات أكثر من ا

الدور األبرز للقيام بهذا التعامل. 
ثال الـذكاء الصناعي  ((Artificial Intelligenceفي مـجال النت على سبيل ا
الـذي أَخذَ حيـزاً كبيـراً وما قدمهُ من تـطبيـقات متـطورة وفرت خـدمات نوعـية متـميزة
خملـتـلف االحـتيـاجـات في حـيـاتنـا لـكنـهـا في نـفس الـوقت تنـالُ من الـدور اإلنـساني
باشـر ومن طبيـعة اآلليـات التي أَلفهـا العالم فـي حياته.. حشـد من البرامج ال أولَ ا
لـها وال آخـر. أحتدث عن (الـتـرجمـة) مـثال اليـوم تطـورت تـرجمـة جـوجل عمـا كانت
ـاضــيـةِ بــعض الـشـيء فـضالً عن بــرامجَ أُخــرى مـســاعـدة في عـلــيه في االعــوامِ ا
ن لـديه إِمـكانـيـات معـقـولة في الـلـغة ألن الـتـرجمـة وأَصـبـحت عونـاً(إلى حـدما مـا) 
راد ويصلُ إلى نتيجةٍ مقبولةٍ خاصة احلاجات اآلنية وليست ُيرتب ترجـمة النص ا
ترجم الـبشري أَسـاسياً وال الـنصـوص الطويـلة. مع هذا وبـكلِ تأكيـد يبـقى دورُ ا
كن االستـغناء عنه خاصة في التـرجمة األدبية بل عموم الـتراجم فترجمة جوجل
تخفقُ تـماماً في نقل روح النص وما يكتنفه من أَحـاسيس ومشاعر فهي تتعثر في
ةٍ أو بيتٍ شعري جزل أَو تعبيراتٍ معينةٍ لها فكرتها ووقعها ترجمةِ آيـةٍ قرآنيةٍ كر
اخلاص. لن يـصـبح جوجـل يومـاً مـنيـر الـبعـلـبكـي  جبـرا ابـراهيم جـبـرا أَو سامي

الدروبي. 
ذات يوم سألتُ الـراحل اخلطاط الكبير يـوسف ذنون: أال ترى بأن احلاسوب وآلياته
قـد نــال من فن اخلط? أجـاب: ال.. أبـداً.. يـبـقى الـتـجـويـد الـبـشـري في اخلط ظـاهـراً
ـسابقات يزاً وبـوسعنـا تمييـز وفرز اخلط اآللي عن الـبشري في جلـان حتكيم ا و
الـدولـيـة. بـعـد مـضي عـام عـلى جـائـحـة كـورونـا أرى أن الـتـغـيـيـرات واآللـيـات الـتي
وجدت في عصر كـورونا سوف تعمل على ترسيخ بقائـها وتطور من استراتيجياتها
غادرة لكل ما هو معتاد زيد من ا ولن تغادر عـلى العكس ستمضي قدماً باجتاه ا
ومـألـوف قـبل كـورونـا وتـؤسس لـنمـط حيـاة جـديـد في الـتـعـاطي مع مـفـردات احلـياة
ومـتـطلـباتـها. نـظـام التـعلـيم مثال اجلـامـعات الـكبـرى في العـالم أعـلنت بـأنهـا سوف
تـعتـمد نـظام (األون الين) هـذا العـام أيضـاً.. قد يـطول بـقاء األون الين ويـجرى عـليه
دارس ـعـتـاد في ا حتـديـثـات مـوسـعة من شـأنـهـا أَن تـغـير فـي نظـام دوام الـطالب ا
واجلامعـات كأن يكون مرات محددة في األسبوع فيما يستمر التواصل عبر األون
ـدارس وقـاعـات اجلـامـعـات مـنـظـر ـثـال. هل سـتـكـون صـفـوف ا الين عـلى سـبـيل ا
الطالب بـحـقائـبـهم وهم يـتوجـهـون في صبـاحـهم إلى مدارسـهم وكـليـاتـهم جزءاً من

اضي?!.  ا
 منـذ مدة كـنت قـد قرأت تـقريـراً متـرجمـاً عن الـذكاء الـصنـاعي وما يـقدمه من ثـمارٍ

تطال جميع مناحي احلياة.
 أَذكرُ أَن كـاتب الـتقـرير تـسـاءلَ في النـهايـة: هل سـنعـيش لنـرى كـبريـات اجلامـعات
ـبـجلـة في الـعالم أكـسـفورد كـامـبريـدج وقد حتـولت إلى كـافيـهـات معـرفـية تـوفر ا
ـعـرفة اإللـكتـرونـية عـبـر النت يـزورهـا النـاس متـجـول في أَروقـتـها وبـ قـاعاتـها ا
ــفـكـرين يــحـاضـرون لـيـروا األمــاكن الـتي كــان نـيـوتـن وغـيـره من كــبـار الـعــلـمـاء وا
ـا بشيء فيه الـكثيـر من (القسـوة والتحدي) فـيها..?!. اآللـة تتطـور بسرعـة فائقة ور

ط حياته ومصدر رزقه..  إزاءَ قدرات اإلنسان ودوره الفاعل و
هذه الـ (ما قبل) والـ (ما بعد) غالبا ما تكون ذات دراما قاسية.. 

هـو مـجـرد خـاطـر وقـد أبـدو مـبـالـغاً لـكن وتـيـرة الـسـرعـة الـتي طـبـعت الـتـكـنـلـوجـيا
ووسـائل االتصـاالت في عصـرنا ومـا حقفه الـذكاء الـصنـاعي من تقـدمٍ ملـموس هو

الذي يقف وراءَ ذلك. 
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ة اجلـنسية هي جزء من علم االجرام تثيـر من االهتمام في االوساط الشعبية اجلر
حاولة ايجاد ة لضحاياها  ,وهذا ما يـبرر اهتمام احلكومـات والدول  ومعـاناة مؤ
حـلول ناجـحة لها تـسمح بخفض نـسبتهـا أمام تهـديدها للـعديد من الضـحايا . وقد
اختـلف االراء حـول هـذه الـظـاهـرة بـاختـالف تخـصـصـات الـدارسـ لـها  ;فـعـلـماء
االجرام صنـفوها على أنـها جرم شرف نـاجم عن بؤس سوسـيو اقتصـادي . علماء
الـنفس تنـاولوها من جـوانب متعـددة واعطيت لـذلك تفسـيرات وتصـنيفـات مختـلفة ;
فـنجـد مثال هـنـاك ثالثة أنـواع عيـاديـة من االعتـداء اجلنـسي :الـنوع االول مـا سمي
عتـدي يغتصب ضـحيته لتـحقيق رغبة باالغتصـاب البسيط الـذي يكون بالصـدفة وا
ــثل هـــذا الــنـــوع االغــتـــصــاب الـــظــرفي جــنــســـيــة دون وجـــود دوافع أخــرى  ,و
واالغـتصاب الـعائلي  ,الـنوع الـثاني هـو اعتـداء جنـسي يصـاحبه عـنف وسلـوكيات
قـاسيـة في بحث دائم عن الـلذة  ,وينـتهي هـذا النـوع في الغـالب بقـتل الضـحية أي
مارسة اجلنسـية وغالباً مـا يكون مصحـوباً بشذوذ جنسي  ,وآخر الغاءها خـالل ا
ثل عـتدي رمزا لسرقة اللذة اجلنسية للقتل , نوع يكون بديال للسرقة   ;اذ يراه ا
رغبة في الـقتل الرمزي من خالل الفعل اجلنـسي او يكون بديال لالستمناء  ;بحيث
عتدي ضحيته وفي غالبية احلاالت فأن اغـتصاب ضحية بالغة يكون فردياً يحتقـر ا
عتدي مراهقاً ,فهنـا يكون احتمال االغتصاب اجلماعي . أكدت معظم اال اذا كـان ا
ـعتـدي اجلنـسي في سيـروته النـفسيـة الديـنامـيكـية بأنه ال الدراسـات التي تـناولت ا
يـعاني من أي مـرض عقلـي مشخص  ,واختص عـلمـاء التـحلـيل النـفسي في تـناول
هذه الظاهرة من جـوانبها النفسية الديناميكيـة في محاوالت تفسيرية نفسية للمرور

الى الفعل اجلنسي
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ـــــيـــــون إطالق واصـل نـــــخب واكــــــاد
حـمالت الـرفض لـقـانـون اسس مـعـادلة
ـان الـشـهـادات الـذي صـوت عـلـيه الـبـر
ـاضـيـة وسط مـطـالـبـتهم خالل االيـام ا
الــرئـــاســات الــثالث بـــأعــادة صــيــاغــة
الـــقــانــون وفـق رؤيــة وزارة الــتـــعــلــيم
الــعــالي والــبـحث الــعــلــمي بـوصــفــهـا
سـؤولة عن حتـديد اجلـهـة القـطاعـيـة ا
ـعـايـير الـعـلمـيـة الـسلـيـمة الحـتـساب ا

عادلة. الشهادة واجراءات ا
 فــيـمـا شـدد رئـيس اجلــمـهـوريـة بـرهم
صـالح خالل استـقبـاله وفدا ضم وزير
الـتعـلـيم العـالي والبـحث العـلمي نـبيل
كــاظم عـبــد الـصـاحـب ووكـيل الـوزارة
ـي لـلـشؤون الـعلـمـية ونـقـيب االكاد
ورئـــيس جــهـــاز االشــراف والـــتــقــو

ستـنصرية ورؤسـاء جامعات بـغداد وا
وابن ســـيــنــا عــلى رصــانــة الــتــعــلــيم
ي وضمان حمايـة االستقاللية االكـاد
الـعـلـمـيـة لـلـجـامـعـات. وقـال صـالح في
مـستهل الـلقاء ان (اجلـامعات الـعراقية
ا اكتسـبت سمعة طـيبة في احملافل طـا
صـاعب التي واجهتها الـدولية برغم ا
ـدد الــســابــقـة) ,داعــيــا الى (فـتح فـي ا
أبــــواب الـــتــــعـــاون والــــتــــنـــســــيق مع
ــيــة واالسـتــفـادة من اجلــامــعـات الــعـا
اخلـبـرات الدولـيـة في هذا اخلـصوص
من أجـل أن تكـون اجلـامـعات الـعـراقـية
في مـصـاف قـريـناتـهـا في دول الـعالم),
واسـتـمع صالح بـاهتـمام (لإلشـكالـيات
سـجلة عـلى قانون مـعادلة الـقانونـية ا
الـشهـادات والدرجـات العلـميـة) مؤكدا
(دعـمه لكل ما من شانه االرتقاء بعملية
ـــصــاعب الــتي اجلــامـــعــات وتــذلــيل ا
ــيــ والـــتــدريــســيــ تــواجـه االكــاد

والطلبة). 
فــــــيــــــمـــــــا رأى اجملــــــلس الـــــــعــــــراقي
لـالختصـاصات الطـبية انه  ,في الوقت
ؤسف التشريعية دعم الـذي يفترض با
وإسـنـاد التـعلـيم العـالي في إجراءاتـها
لـترص الشـهادة العراقـية وتشريع ما
من شـأنه الدفع بـعجـلة التـعلـيم العالي
الـى األمــــام و إســـنــــاد اســــتــــقـاللــــيـــة
ـؤســسـات اجلــامــعـات واســتـقاللــيــة ا
الـتـعلـيـميـة  نـتـفاجـأ بـالتـصـويت على
قــــانـــون فـــيـه مـــا فــــيه من الــــثـــغـــرات
والـعثـرات التي لو دخـلت حيـز التنـفيذ
ية سـتؤدي الى نـسف العـملـية االكـاد
إضـــافـــة الى وإعــــادتـــهـــا الى الــــوراء 
مـخـالـفـتـهـا مـبـدأ تـكـافـؤ الـفـرص الـذي
كـفله الدستور لكل العراقي .واصدرت
جــامــعـة بــغــداد بـيــانــا بـشــأن تــشـريع
الــــقـــانـــون  ,ذكــــرت فـــيه ان (مــــجـــلس

وحـسب ما هو متبع في اسس التعادل
الواجبة في التشريعات النافذة لوزارة
الــــتـــعــــلـــيـم الـــعــــالي وانــــظــــمـــتــــهـــا
وتــعــلـيــمـاتــهـا) ,مــؤكــدا ان (الـقــانـون
ـذكـور اليـحـقق مـسـاواة حـقـيـقـية في ا
مـعـادلـة الـشـهـاداة لـلـحـاصـلـ عـلـيـها
ـبـاد ويــتـعـارض بـشــكل واضح مع ا
ادة الـتي اقـرهـا اسـتنـادا الى احـكـام ا
ـادة  14الــتـي تــشــتـرط واحــد مــنـه وا
ـسـاواة بـ الـعـراقـي اذ الـعـدالـة وا
ســبق و مـنح الـشــهـادة ومـعــادلـتـهـا
ــا هــو وارد في ـــدة اقــامــة اطـــول 
الــقــانـون احلــالي وبــالـتــالي يــعـد ذلك
ـسـاواة التي انـتـهـاكـا واضـحـا لـتـلك ا

اقرها الدستور). 
ودعـا اسـاتـذة جـامـعـات مـتـخـصـصون
بــالــتـشــريــعــات الـقــانــونــيـة الــدولــيـة
والـدراسات العـليا  الى ايـقاف والغاء
الــــقـــوانــــ الـــتي اقــــرت خالل االيـــام
االخــيــرة  لألخـطــاء اجلــسـيــمــة الـتي
ـسـتـوى وردت بـهــا  وابـتـعـادهـا عن ا
الـــدولي  وعــدم مـــراعــاة الــســـيــاقــات
يـة بالـتـشريع  ومـعـظم جامـعات الـعـا
الـــــعـــــراق عـــــضـــــو مـــــهـم في احتـــــاد
يـة في بريطـانيا  وقد اجلـامعات الـعا
يــؤدي ذلـك الى تــعــلـــيق الــعــضــويــة 
ـعلـومات بـالـصيـاغة والـرؤية وتـدني ا
لـتشريعات وتعـديالت قوان تتضارب
مـع أسس الـــنـــظــام الـــقـــانـــوني الـــتي
وضـعت منذ مئة عام بالدولة العراقية.
وحـمل اسـتـاذ الـتـشـريعـات الـقـانـونـية
الــدولــيـة ســعـدون حــســيب الــعـبــيـدي
(الــسـلـطــة الـتــشـريـعــيـة والــتـنـفــيـذيـة
والـــقــضـــائــيــة  مـــســؤولـــيــة الـــعــبث
بــالــتـشــريــعـات والــقــوانـ الــنــافـذة 
وانـعـدم من يكـتب التـشريـعات وفـقدان
الـعراق من يثبت رؤية صياغة قانونية
 يــسُــتـنــد مــسـتــقــبال عـلــيــهـا وقــابــلـة
لــلـتـطــبـيق  وحتـقـق تـقـدمــا لـلـتــعـلـيم
والــقـضـاء  بـدل مـا يــجـري حـالـيـا من
تـــراجع وتـــفـــكــيـك وارتــكـــاب اخـــطــاء

جسيمة).
 بدوره  ,شـدد استاذ الـدراسات العـليا
وعــمـيــد كـلــيـة االعـالم الـســابق هـاشم
حـسن على ان ( تـدميـر التـعلـيم العالي
وإســقـــاط قــيــمه ورصــانــة الــدراســات
ة قانـونية  الـعليـا جرى بطـريقة جـر
ـتـوسـطـة وان تــاتي بـشـهـادة تـعــادل ا
جلـعلـها تـقابل الـدكتـوراه فانـها نـهاية
لـلعلم واالبداع  في زمان بات كل شيئ
يــحـصل مــخـتــلف ومـخــالف لــلـدراسـة
الــعـلــيـا اجلــامـعـيــة في الـعــراق الـتي
تـعتمد ارصن واقوى نـظام تعليمي في
الــعــالم مــنـذ مــئــة عــام مـواز لــلــنــظـام

الـتعليـمي البريطـاني وغالب جامعات
الـــعــراق نــالت الــعـــضــويــة في احتــاد
كن اجلـامعـات الدوليـة ببـريطانـيا و
ـا االبـعـاد ان تــتـعـرض لـلــتـعـلــيق ور
ي كــامل الـقـيم لـالسف). ورأى االكـاد
ان (الــقـانــون مـرفــوض ويـعــد ابـتـزازا
عـيب ـوقع  ,اذ مـن ا بـحـكم الـظـرف وا
ـان بـألتـهـام اخـر قـلـعة ان يـسـرع الـبـر
ـعـرفــة والـبـحث الــعـلـمي في لــهـيـبــة ا

البالد). 
فـيما اصـدرت شبكة الـعلماء الـعراقي
في اخلـــارج بـــيــانـــاً اســتـــنــكـــرت فــيه
الــقـانـون الـذي شـرعـه مـجـلس الـنـواب
الـــعــــراقي بـــشــــأن تـــعـــادل شـــهـــادات

اجلامعات االجنبية . 

وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس (شـبكة
الـعـلمـاء الـعراقـيـ في اخلارج نـيـسا ,
اطــلــعت وبــاهــتـمــام بــالغ عــلى قــانـون
أسـس تـعــادل الــشـهــادات الــذي صـوت
عـليه مجلس النواب  ,كـما اطلعت كذلك
عـــلى بــيــانــات ورســائـل الــرفض الــتي
أصـــدرتـــهــا وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
ـيـ والـبــحث الـعـلـمي ونـقـابـة األكـاد
ي الـعراقي ونخبة كثيرة من األكاد
) ,مـضيـفا (وبعـد الوقوف عن الـعراقي
عرفة ابعاد هذا القانون ونتائجه كـثب 
الــسـلــبــيـة الــتي لن تــعـود بــخـيــر عـلى
الـتعـليم العـالي ولن تصب في مصـلحة
ا ستسهم في تدهور البلد وتقدمه وا
الـرصانـة العـلمـية) ,وتـابع انه (بدالً من

اجلـامـعـة نـاقش الـقـانـون واسـتـعـرض
ثبتة واد ا رتبطة ببعض ا احملـاذير ا
فـــيـه الـــتي تـــهــــمل إهـــمـــاال واضـــحـــا
مــتــطـلــبـات الــنــظـر الــعــلـمـي بـتــقـو
الــشــهـادات ومــنح األلــقــاب الــعـلــمــيـة
ــيــة) ,واضـــاف انــهـــا (تــؤكــد األكـــاد
حــرصـهــا عـلى كل مــا يـضــمن رصـانـة
اإلجـــراءات الــعـــلــمـــيــة والـــســيـــاقــات
ــيـة  ,فــإنـهــا تـعــلن أن تــمـريـر األكــاد
الــقـانـون من شـأنه أن يــؤثـر سـلـبـا في
ــهـم وتــدعــو من خالل ــفــصل ا هـــذا ا
مــجــلـســهـا الـى إيـقــاف هـذا الــتــعـديل
واعـــتـــمـــاد رؤيـــة الـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي
ومـؤسـساتـها اجلـامـعيـة الـرصيـنة في
إخــضـاع الــشـهــادات ومـعــادلـتــهـا الى
مـعايير عـلمية سلـيمة توفـر الضمانات
ـــشــاركـــة اخلـــريـــجــ في الـــكـــافــيـــة 

مساحات العمل وخدمة اجملتمع). 
كــــمــــا أصــــدرت رئــــاســــة اجلــــامــــعـــة
ـســتـنـصـريـة  بـيـانـاً اعـربت فـيه عن ا
رفــــضـــهــــا الــــشـــديــــد ألسس تــــعـــادل
الـشـهـادات الـذي صـوت عـلـيه مـجلس
الــنـــواب الــعــراقي مــؤخــراً. وجــاء في
الـبيـان الصادر عن رئـاسة اجلـامعة إن
(مـجلس الـنواب لم يضع في احلـسبان
ؤسسة األولى رأي الـوزارة التي تعد ا
ـــعـــنــيـــة واخملـــتــصـــة بـــاألمـــر قــبل ا

الـتـصـويت عـلى هـذا الـقـانـون الذي 
وضـعه من دون االستنـاد إلى مرتكزات
دقـيقة تمنح التعلـيم والشهادات العليا
مــكــانــتــهــا الــتي تــســتــحق ومـن هـذا
ـسـتـنـصـريـة ـنــطـلق فـإن اجلـامـعـة ا ا
تـطالب بضرورة إعادة النـظر بالقانون
والـسعي اجلاد الى إعـادة صياغته من
جــــديــــد بــــشــــكل يــــضــــمـن احلــــقـــوق
والـواجبات ويـحقق العـدالة في عـملية
ـا تــقــو الــشـهــادات ومــعــادلـتــهــا 
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـية يـحـفظ مـكـانـة ا
ية ذوات الـعراقـية بـ نظيـراتهـا العـا

اجلودة الرصينة). 
كـمـا نـاقش مجـلس اجلـامـعـة العـراقـية
الـقـانـون واصـدر بـيـانـاً اعـتـرضت فـيه
بــــشـــــكل قــــاطـع عــــلـى أسس تــــعــــادل
الــشـهـادات. وجـاء اعـتـراض اجلـامـعـة
الــعـراقـيـة عـلى الــقـانـون السـبـاب عـدة
مـنهـا ان (القانـون لم يراعِ الـدستور إذ
وجـبة له انه يهدف جـاء في االسباب ا
ـبـتـكـرين مع ـتـفـوقــ وا الى رعــايـة ا
احلــفـاظ عـلى الــرصـانـة الـعــلـمـيـة في
ــثل مـســاسـا حــ ان هـذا الــقــانـون 
واضـحـا بالـرصانـة الـعلـميـة وانـتهـاكاً
لـالسس الـواجب حتـقـقــهـا في مـعـادلـة
الـشـهـادات بضـمـنـها مـوضـوع االقـامة
الــتي تــتالزم مع الــرصــانــة الـعــلــمــيـة

ــان الى الــتــعـاون مع ان يــســعى الــبـر
وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي واجلــامــعـات
ـيـ الـعـراقـي لـوضع أسس واألكـاد
ـعـادلـة الـشـهـادات وضـوابـط عـصـريـة 
ـعايـير الـعلـمية الـعربـية واألجـنبـية وا
ـستـخدمـة في معادلـة هذه الـشهادات ا
ـتـطورة كـمـا هي مـعـتـمـدة في الـدول ا
جنـده يـنـفـرد في اصدار قـانـون يـفـتعل
االزمات ويقضي باالعتراف بالشهادات
الــعــلـيــا بــطــرق بـعــيــدة عن الــعـلــمــيـة
نح األلـقاب يًّـا و ـتـعارف عـليـها عـا ا
الـــعــــلـــمــــيـــة اجلـــامــــعـــيــــة اخلـــاصـــة
بــالـتـدريـســيـ في اجلـامـعــات لـعـمـوم
ــوظـفـ من قـبـل مـؤسـسـات ال عالقـة ا

لها باجلامعات). 
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ــــقـــراطي حـــمل زعــــيم احلــــزب الـــد
الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني في
رســالــة الى شــعب إقــلــيم كــردســتــان
بـخـصـوص االوضـاع الــتي يـشـهـدهـا
ـــنــطـــقــة حـــزب الــعـــمــال اإلقــلـــيم وا
الــكــردســـتــاني  ,مــســـؤولــيـــة فــرض
السـيطـرة بـالقـوة على مـنـاطق كثـيرة
ـا اعــاق اعـادة الـسـكـان في االقـلـيم 
ـدمـرة واعـمـارها. الى مـئـات الـقـرى ا
وقـال  الـبــارزاني في نص الــرسـالـة ,
اطلعت عليـها (الزمان) امس (في هذه
نطقة عقدة التي تمر بها ا الظروف ا
وضمن  االزمات التي تعصف بوطننا
أجــد مـن الــضـــروري أن أدعـــو كـــافــة
الـكــردســتـانــيــ مـواجــهــة االوضـاع
االستئنائية بواقعية وأن يكونوا على
ـسـؤولـيـة الـتـاريـخـيـة لـتـجـاوز قـدر ا
الـعــراقــيل) ,واضـاف ان (االقــلــيم في
هــذا الــوقت واكــثــر من اي وقت آخــر
يحتاج لـدور اخمللصـ ولألوفياء من
ابنائها حلماية وطنهم من اخملططات
الـــتـي تُـــحــــاك له) ,مـــشــــيــــرا الى ان
(الـتــاريـخ يـشــهــد  أنــنــا جــعــلـنــا من
اإلقتتـال الكردي  الـكردي أمرا مـحرما
ونحن فـخـورون بهـذا االمـر ألن شعب
كــــردســــتـــــان وكــــافـــــة األطــــراف هي
ـتـضــررة من هـكـذا اقــتـتـال  ,لكن ال ا

يـنـبـغي أن يُـفـهم مـوقـفـنـا هـذا بـشـكل
خـــاطئ ويـــتـم اســـتـــغاللـه بـــتـــحـــدي
السـلـطـة الـقـانونـيـة والـسـعي لـفرض
ارادة مـسـلـحـ غيـر الـشـرعـيـ عـلى
شعب كـردسـتان) ,مضـيـفـا ( يجب أال
نا لالقتـتال الكردي الكردي يتم حتر
بـأن يــتم اســتــهــداف اســتـقــرار وامن
مدنـنـا ونواحـيـنا وقـرانـا وأن يضـطر
مـواطــنــونـا الى أن يــتــركـوا أمـالكـهم
وبـيــوتــهم ومــنــاطـقــهم وأن يــكــونـوا
ضحـايـا بـدون حق) ,واكد الـبـارزاني
انه ( بــعـــد هــجـــوم تــنـــظــيم داعش ,
توجه البيشمركة االبطال الى جبهات
الـقـتـال واضـطـروا إلفـراغ الـعـديـد من
نـاطق احلـدوديـة ولالسـف وبدل أن ا
يدعم عناصر احلـزب   جتربة االقليم,
قـامــوا بــالــسـيــطــرة عــلى مـنــاطق ثم
ـنـاطق اخـرى كـمـا نـصب أحلـقـوهـا 
احلــزب نـفــسـه نــائــبـا عـن احلــكــومـة
ـــواطــنــ مـن إدارة أمالكــهم ومــنع ا
والـعـمل بـهـا وكـذلك فـرض الـضـرائب
ـواطــنـ وبـالـتـالي واالتـاوات عـلى ا
ـواقف هـذه االفـعـال غـيـر مــقـبـولـة وا
الـوطـنـيـة والـقـومـيـة تـظـهـر بـاألفـعال
ولـيـس االقـوال) ,ومــضى الى الــقــول
(لقد قمنا في البداية  بدعم نشاطاتهم
سـاعدة وقد وقدمنـا لهم كافـة أنواع ا
كــانت نــوايــاهم ســـيــئــة وفي مــراحل
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يزانية الدولة? تقاعدين  سؤال بريء: ما هي عالقة رواتب ا
وظـفـ  يدفع من صـندوق الـتقـاعد ـعروف ان تـقاعـد ا منـذ عـشرات الـسنـ كان ا
ـادة 2- ثـانـيــا ـ تـتـحــقق اهـداف هـذا الــقـانـون الـذي نص عــلـيه قـانــون الـتـقــاعـد ا

بالوسائل اآلتية :
ا ـ استثمار اموال الصندوق .

فهوم ان صـندوق التقاعد تـدخل فيه التوقيـفات التقاعديـة لكل موظف شهريا مع وا
اضافة من الدولـة لكي يتوفر الـراتب التقاعـدي للموظف بعـد احالته للتـقاعد كما ان
هـيــئـة الـتـقــاعـد تـسـتــثـمـر االمـوال الــطـائـلــة الـتي تـصـلــهـا من الـدوائــر شـهـريـا في
مشروعات تـدر عليها ارباحا تعزز ما يكـفي ويزيد عند دفع الرواتب التقاعدية راس

كل شهر.
يزانية? فما الذي حدث? وما عالقة اموال صندوق التقاعد با

ادة من قانون التقاعد:  الحظوا هذه ا
ادة 1 الفقرة الثامنة عشرة- أوال ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ا

أ ـ حتقيق العيش الكر للمشمول بأحكامه .
ـسـاهمـة في تـعـزيـز قيـم التـكـافل االجـتـماعي والـوصـول إلى مـعـادلة مـنـصـفة ب ـ ا

تعاقبة . تضمن العدالة في توزيع الدخل ب إفراد اجليل الواحد واألجيال ا
جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر.

ـتــقـاعـدين ــوظـفـ وا ـكن من ا د ـ تـوفــيـر اسـتــقـرار نـفـسـي ومـادي ألكـبـر عــدد 
وخلفهم.

هـ ـ ضمان حـماية الدخل لألشخاص الـعامل وأسرهم في حاالت الـتقاعد والعجز
واإلعاقة والشيخوخة والوفاة .

تعاقبة منذ 2003 اضافت مالي هل سرقت امـوال الصندوق ام  ان احلكومات ا
االشـخـاص لـلـتقـاعـد بـدون وجه حق ومـنـهم الـسـيـاسـيـون والـرفـحـاويـون وعـوائلـهم
والفـضـائيـون ومزدوجـو الـرواتب وغيـرهم وكـان االولى بهـيـئة الـتقـاعـد وهي االميـنة
ـوظـفـ الـذين افنـوا اعـمـارهم في خـدمـة الـدولة ان عـلى تـقاعـد ا
تـرفض وجـود هــؤالء وغـيـرهم وتــرك احلـكـومــات تـبـحث عن
حلول لـدفع اموال وهـبات للـمؤيدين لـها بدال من دفـعها من

تقاعدين. وظف ا اموال ا
لــكـن من يــســمـع ومن يــقـــرا في بــلــد ضـــاعت فــيـه الــقــيم

واالخالق?.

عـديـدة قـامـوا بـفــرض احلـرب عـلـيـنـا
وبـالــتــالي تــضـررت كــافــة االطـراف),
ولفت الى ان (افضل مـوقف اليوم هو
احترام الـسلطـة الشرعـية والقـانونية
نـاطق التي في االقلـيم وإفراغ كـافـة ا
 احـتـاللــهـا عــبــر الــفــرض بــالــقـوة
الـعــســكــريــة الــتي اصــبــحت مــصـدر
واطـنـ  وحتى االن لم خوف لـدى ا
يتم إعـمار مـئات الـقرى بسـبب وجود
عـنــاصــر احلـزب الــذين حــولــوا  تـلك
نـاطق الى سـاحـات حرب وتـدمـير), ا
ودعا الـبارزاني االطـراف الكـردية الى
( قــطـع الــطـــريق أمـــام أحـــداث غـــيــر
مـرغـوب فـيـهـا ,يـنـبـغـي عـدم افـسـاح
اجملــال ألي طــرف أن يــفـــرض نــفــسه
بـــــالــــــقـــــوة وأن يـــــتـم دعـم نـــــضـــــال
وتـضـحــيـات الــبـيــشـمـركــة وشـعــبـنـا
ــــظـــــلـــــوم وأن نــــكـــــون عــــلـى قــــدر ا
رحـلة). في غضون مسؤوليـات هذه ا
ذلك  ,اســــتـــــقـــــبل رئـــــيـس إالقــــلـــــيم
نيجـيرفـان البارزاني  ,القنـصل العام
األرميـني في إقلـيم آرشاك مـانوكـيان.
وأبـــدى مــــانـــوكــــيـــان خالل الــــقـــاء
ســعـادتـه بــأول لــقــاء وتـقــد نــفــسه
لـلــبــارزاني  ,مـؤكــداً رغــبــة بالده في
تعزيـز عالقـاتها فـي مختـلف اجملاالت
وخــاصـــة االقــتــصـــاديــة مـع الــعــراق

وإالقليم.
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قالت وزارة التـعليم الـعالي والبحث
الـــعــــلـــمي أن (أجــــور اجلـــامــــعـــات
والكـلـيات األهـليـة مـرهونـة بالـظرف
ـــتــــحـــدث االقـــتــــصـــادي).  وقــــال ا
الـــرســــمـي بــــاسم الــــوزارة حــــيـــدر
الـــعـــبـــودي إن (الـــوزارة لــهـــا األفق
الـعـلـمي الــذي تـنـظـر من خالله إلى
ــتــعـلــقــة بــاجلــامــعـات الـقــضــايــا ا
وبـــتــقــو الـــشــهــادات وبـــاأللــقــاب
الـعـلـمـيـة وبـاسـتـحـداث اجلـامـعـات
عـاهد وبكل مـا يتـعلق بالـعمـلية وا
ــــيـــة في الـــعـــراق)  وعـــلى األكـــاد
صعيـد  دوام الطلـبة للـعام الدراسي
اجلديد أكد الـعبودي  أن (الدراسات
األولية في اجلامعات تنطلق بتاريخ
ـقـبل وتــقـوم عـلى  6 كـانــون األول ا
دمج الذي آلية التعليم اإللكتروني ا
يــزاوج بـ مــنـصــاته اإللـكــتـرونــيـة
والــتـــعـــلـــيم احلـــضــوري الســـيـــمــا
الـتـخـصـصـات الـطـبـيـة الـتـطـبـيـقـيـة
رحلـة النهائية التي وباخلصوص ا
ــــــوعـــــد وذلك بـــــدأت قـــــبـل هـــــذا ا
ـهارة التي يـتطلـبها هذا تطـلبات ا
الــتــخـــصص). ولــفت إلى أن (عــودة

الـــدراســة في اجلـــامــعـــات بــصــورة
طبيـعية تـعتمـد على مؤشـرات خلية
األزمة ومتى مـا أعطت الـضوء فإن
اجلامعات ستكون جاهزة الحتضان
طلـبتهـا مرة أخـرى). وذكر الـعبودي
أن (الــوزارة ال تــلــجــأ إلى تــقــلــيص
ــا هي تــنـظــر إلى عـدد ــنـاهج وإ ا
ــدروســة حــيث البـد أن الــوحـدات ا
تــسـتـكــمل ويـتــوقف عـلــيـهــا هـيـكل
ـمنـوحة). التـخـصص والـشهـادات ا
وافـصح الــعـبـودي (بــأنه خالل هـذه
السنـة  استحداث  8 كليات و20
قسما وفرعا في  15 جامعة آخرها
كانـت كلـية الـطب في جـامـعة سـومر
في محـافـظة ذي قـار حـيث إن هدف
ـنـتشـرة في جـميع هذه اجلـامـعات ا
أنـحـاء الـعـراق احـتـضـان مـخـرجات
وزارة الــــــتــــــربـــــيــــــة" مــــــؤكـــــداً أن
"اجلامـعـات العـراقيـة سـتكـون قادرة
ــرونــة عـــلى الــتــكــيـــيف وإعــطــاء ا
الكافية في الـطاقة االستيـعابية لها
عدالت حاكمة لكن يبقى التنافس وا
قاعد الدراسية في جميع في حجز ا
الـتـخـصـصـات). وختـم حديـثه قـائال
ان ( اجلـامــعـات والـكـلــيـات األهـلـيـة
بـوصفـهـا جزءا من مـجـلس التـعـليم
ــســؤول عن الــعــالي األهــلي وهــو ا

حتديد أجور السقوف العليا والدنيا
وبالتالي فإن األجور ستكون موحدة

وستراعي الظرف االقتصادي). 
فـــيــمــا أكــد عــبـــد الــصــاحب حــرص
الــوزارة عـــلى قـــبـــول الـــطـــلــبـــة في
اجلـــامــعــات عـــلى وفق مــتـــطــلــبــات
طـــمـــوحـــهم الـــعـــلـــمي والـــتـــنـــافس
الـشـفـاف. وقـال عـبـد الـصاحـب  لدى
تفوقات استقبـاله إحدى الطالبـات ا
ثنى إن (نتائج القبول من محافظة ا
ـركـزي تـمـثل ثـمـرة جـهـود الـطـلـبـة ا
وعوائلـهم ) مشـيرا الى أن ( الوزارة
ودوائــرهـا اخملــتـصــة تـبــذل جـهـودا
ــراعـــاة طــمــوح الــطــلــبــة حــثــيــثــة 
ورغـــــبــــــتـــــهم فـي االلـــــتــــــحـــــاق في
الــتـخــصــصـات اخملــتــلـفــة في ضـوء
التنافس الشفـاف الذي يحدد معادلة
اخــتـيــار اجلــامـعــات والــكـلــيـات في
ـركـزي). وأضـاف أن (ثـمـة الـقـبــول ا
حـــاجــــة في عــــدد من احملــــافــــظـــات
الــعـــراقـــيـــة الى تـــعــزيـــز مـــســـاحــة
التخصـصات العلـمية فيـها والسيما
الــطـبــيـة والــهـنـدســيـة لــتـحــقـيق مـا
ؤسـسات اجلـامعـية تصـوب اليـهـا ا
في خدمة اجملتمع). الى ذلك استقبل
وزيـر التـربـيـة  عـلي حمـيـد الـدلـيمي
ـســيــحي رئــاسـة ــكــون ا وفــداً من ا

ــطـــران مــاريــو ـــوصل ا أســـاقــفــة ا
ـطران مـار افرام يوحـنا بـطرس  وا
يـــوسف رئــــيس أســــاقـــفــــة بـــغـــداد
لـلــسـريـان الـكـاثــولـيك .  وقـال بـيـان
ـكـتب اإلعالمي امس ان صـادر عن ا
ــــكـــون (الـــلــــقــــاء بــــحث أوضــــاع ا
ــسـيــحي وتــبـادل اآلراء ووجــهـات ا
عاجلة النظـر بشأن الـسُبل الكـفيلـة 
ما يطرأ من مـعوقات تخص اجلانب
الــتــعـلــيــمي لــهم  كــمـا اكــد مــعـالي
الـوزيـر حـرصه عـلى تـنـوع الـتـعـلـيم
ـا يــعـكس الــتـكـوين االجــتـمـاعي و
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ـــتـــحـــدة في الـــعــراق قـــالت بـــعـــثــة اال ا
ــرأة في احلــيــاة (يــونـــامي) ان مــشــاركــة ا
الـســيـاسـيـة في الـعـراق تــصـطـدم بـعـقـبـات
كــثـيـرة وذلك بـالــرغم من تـصـمـيــمـهـا عـلى
االنــخـراط في اجملـال الـعـام حـيـــــث احـتل
ـيًا ـــــــرتـبة 70 عـا الـعـراق فـي عام 2020 ا
ــــــــرأة في مـن حــيـث نـــســـبـــة مــشـــاركـــة ا

ان.  البر
واضـاف تقـرير جـديد صـادر عن بعـثة األ
ـــســـاعــدة الـــعـــراق والــلـــجـــنــة ـــتـــحــدة  ا
االقــتـصـاديــة واالجـتــمـاعـيــة لـغــربي آسـيـا
ـعــهـد الـعـراقـي الـذي يـحـدد (اإلســكـوا) وا
الــعـقــبـات الـتي تــواجـهــهـا الـنــسـاء الالتي
ـنــتـخَــبـة يــتـرشــحن لــلـمــنــاصب الـعــامــة ا
والـــعــوامل الـــتي تـــؤثــر عـــلى اخــتـــيــارات
الـنـاخبـ للـمـرشحـات. كمـا يـطرح الـتقـرير
مـجمـوعة من الـتوصـيات لـلتـغلب عـلى هذه

العقبات. 
ـمـثل اخلـاص في الـبـعـثة وأشـارت نـائـبـة ا
ـشــاركـة الــهـادفـة ألــيس وولـبــول إلى (أن ا
لـلـمرأة ال تـعـني فقط زيـادة عـدد النـساء في
احلـيــاة الـعـامـة رغم أنـهـا بـدايـة جـيـدة بل
إنـهـا تـعـني أيـضًا الـسـعي لـسن تـشـريـعات
مـارسة الـسيـاسية ـرأة وتعـني ا لـصالح ا
ــرأة كـالــعـنف الــتي تــعـالج قــضــايـا تــهم ا
األسـري وتعـني إزالة الـعوائق الـتي حتول
ـساواة فـي صنع ـشـاركـة عـلى قـدم ا دون ا
الـقرار. إن الـدراسة البـحثـية التي نـناقـشها
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الـيـوم تـقدم صـورة مـقـلقـة لـلتـحـديـات التي
ــرأة عـــنــد دخــولـــهــا اجملــال تـــواجــهــهـــا ا
ـكن أن يـساعـدها الـسـياسي وتـقـترح مـا 
ضي قدمًـا وحتدد اجملاالت التي من عـلى ا
شـأن بـعض التـغـييـرات الـبسـيـطة فـيـها أن
رأة حتـدث فارقًا هـائالً في إمكانـية دخول ا

للميدان السياسي). 
ـعـهـد وتــعـلـيـقًــا عـلى هـذا قــالت رئـيـســة ا
الـعـراقي رنـد الـرحـيم (لـقـد حـان الـوقت ألن
شاركة يـدرك صناع القرار في الـعراق بأن ا
الـسـيـاسـيـة الـفـعـالـة لـلـمـرأة لـيس تـرفاً وال

هبة. 
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ـرأة جزء ال يـتجـزأ من إرساخ إن مـشـاركة ا
ـسـاواة ـقـراطـيـة احلـقــة والـعـدالـة وا الــد
لــلـجـمـيـع." ومن الـعـقــبـات الـتي تــواجـهـهـا
ـرأة أيضاً الـهيكـلية والـبيروقـراطية حيث ا
ــرأة بـــشــكل سيء إذ يـــســوق اإلعالم دور ا

يصوّر نقص كفاءاتها. 
ـشاركة ـرشحات من ا وغـالبًا مـا تُستـبعَد ا
فـي مــجـــاالت حـــســاســـة مـــثل أمن الـــدولــة
ومـفـاوضـات حلّ الـنـزاعـات. إلى ذلك هـناك
عـقبـات تتـعلق بـاإلحبـاط أو الترهـيب حيث
ـرأة ضغـوطاً من جـانب األسرة أو تـواجه ا
ـنــعـهــا من الـتــرشّح لــلـمــنـاصب اجملــتـمـع 
ـعــارضـ ــنـتــخــبـة عــدا عن تــهـديــدات ا ا

واخلصوم. 
وعــلى الــرغم مـن الــكمّ الــهــائل لــلــعـراقــيل
أظـهرت الـتجـربة الـعمـليـة أن النـساء أثـب

قـــدرتــهـنّ في إدارة شــؤون الـــدولــة بـــشــكل
ـصداقية والـشفافية سـليم حيث يتـمتعن با
ـســؤولـيـة والــكـفــاءة بـفــضل شـعــورهنّ بــا
وحـرصـهنّ عـلى الـنـزاهـة والـدقـة. أمـام هذا
الــواقع قـالت رئــيـســة مـجـمــوعـة الــسـكـان
ساواة باإلسكوا والـعدالة ب اجلنسـ وا

مـهريـناز العـوضي: "ندعو إلى تـعزيز ثـقافة
ــسـاواة بـ اجلـنـســ ونـشـرهـا وإدمـاج ا
قضية مشاركة النساء ضمن أولويات األطر
ساواة تـنوعـة لتـرسيخ قـيم ا الـسيـاسيـة ا
ـقــراطــيـة واحلــرص عـلى والــعــدالـة والــد
إيــجــاد آلـيــة وطــنـيــة مــعـنــيــة بـالــنــهـوض
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وعــلـى الــرغم من تــســـجــيل احلــالــة
كــانــتــحــار اال ان الــقــوات األمــنــيـة
وخالل التحقيقات باحلادثة أصدرت
مـذكـرة اعتـقـال بـحق زوجـهـا عـممت
على كـافة األجـهزة األمـنيـة ولكن لم
يــعـــلن عن الــقــاء الـــقــبض عــلــيه او
كن ان تسليم نفسه. هذه اخلطوة 
تـــفــســر عـــلى وجــود عالقـــة لــلــزوج
بالـقـضيـة.وفي نفس الـيـوم انتـشلت
القـوات االمنـية جـثة فـتاة عـشريـنية
من نــهــر دجــلــة دون مــعــرفــة ســبب
ذلك.وشهدت محافظة ميسان في 19
ــاضي اقــدام امـرأة تــشـرين األول ا
عـلى قـتل زوجــهـا وابـنـهـا بـواسـطـة
فـأس لـتفـر هـاربـة بـعـد احلادث.وفي
نـفس الــيـوم وفي مـحــافـظـة كـربالء
قـام طـفل يـبـلغ من الـعـمر 9 سـنوات
بـقتـل والده بـثالث رصـاصـات اثـناء
عـبـثه بالـسالح داخل مـنـزل الـعـائـلة

ـنطـقـة فـريـحة  كـمـا اقـدمت امرأة
عـلى رمي طـفــلـيـهـا في احـد شـوارع
ديـنة لتـتوارى عن االنـظار والتزال ا
الـــقــوات االمــنـــيــة تـــبــحث عن ذوي

.وفي محافظة الديوانية   الطفل
العـثـور على طـفـلة رضـيـعة تـبلغ من
العمـر خمسـة ايام ملقـاة على جانب
الــطــريق في ريف قــضــاء الـشــامــيـة

غربي الديوانية .
وفي محافـظة اربيل  الـقبض على
شـــخص قــام بــقـــتل زوجــتـه طــعــنــا
بـالسـكـ بـعـد اشهـر من مالحـقـتـها
ـدينـة.وفي تسـجيل في احد فـنادق ا
مــصـــور نــشــرته الــقــوات األمــنــيــة
اعـتـرف الـزوج بـقـتل زوجـته بـسـبب
مـشـاكـل بـيـنـهـمـا.واعــتـقـلت الـقـوات
االمــــنـــيــــة فـــجـــر17 تـــشـــرين االول
ـاضي قامت امـرأة بـرمي طـفلـيـها ا
من اعلى جسـر االئمة في نـهر دجلـة

في منطقة الكاظمية ببغداد.
وادعـت انـــهــا قـــامـت بـــهــذا الـــفـــعل

 wKŽ Èd ¹ ≠ ÈuMO½

اعادت وزارة الـداخلـية  فـتاة هربت
من ذويـــهــــا خـــوفـــا مـن تـــداعـــيـــات
رســوبـهــا في امــتـحــانـات الــسـادس
إعدادي. وقـال بيـان لـلداخـليـة تلـقته
(الـــزمـــان) امـس انـــهـــا (الــــشـــرطـــة
اجملـتـمـعـيــة تـمـكـنت من إعـادة فـتـاة
هـربت من ذويـهـا بـداعي خـوفـها من
تـــبـــعـــات رســـوبـــهـــا في الـــســـادس
اإلعدادي) واضاف ان (فـريق العمل
ـشـكل لـهـذه الـقـضـيـة اسـتطـاع من ا
تتبع اتصاالت الفتاة ضمن حسابها
عـلى االنـسـتـغـرام وحتـديـد مـكـانـها
وإعادتـهـا لـذويهـا وهي تـروم دخول
كردستان عبر محافظة السليمانية)
مـــؤكــدا ان (الــعــمــلـــيــة جــاءت عــلى
خــلــفــيــة ورود مــنــاشــدة لــلــشــرطــة
اجملــتـمــعـيــة عـبــر خـطــهـا الــسـاخن
اجملاني 497 من ذوي الـفـتاة الـذين
طـالـبـوهـا بـالـتـدخل إليـجـاد ابـنـتـهم

نزل منذ 4 أيام). التي تركت ا
وتــهــتــز االســمــاع عــلى وقع جــرائم
العـنف االسـري التي بـدات اخبـارها
دة تتداول بشكل شبه يومي خالل ا
اضيـة ما يسـجل تصاعـداً خطيراً ا
لــلـعــنف يـشــهـده اجملــتـمع الــعـراقي

خصوصا بعد جائحة كورونا.
مــا يـثــيـر اجلــدل ان بــعض اجلـرائم
غير مألوفـة في اجملتمع مثل رمي ام
الطفـالـهـا من فوق احـد اجلـسور في
بـــغـــداد او اقـــدام امــرأة عـــلى قـــتل
زوجها وابنها بواسطة فأس ناهيك
عن حـاالت الـقـتـل الـتي تـسـجل عـلى
انـها انـتـحار.ظـاهـرة الـعنف هي من
ــنـــتـــشـــرة في جـــمــيع الــظـــواهـــر ا
اجملــــتــــمــــعــــات وعــــلـى مــــخــــتــــلف
ستويات ومن قـبل اجلنس الذكر ا
خـتـلف االعمـار لـكن ما واالنثـى و

نشاهده في اآلونة االخيرة زيادة في
حــاالت الــعـنـف االسـري والــتي ادت
بالبـعض الى االنتـحار هذا مـا قالته
سـوزان جمـيل مـديـرة مـنظـمـة بـلسم
لإلغـاثـة والـتــنـمـيـة.مـضـيـفـة(وخالل
األيـام الـسابـقـة سـجـلت الـعـديد من
حـاالت االنــتـحـار لـنـســاء مـنـهـا يـوم
ــــاضي االحـــد 25 تــــشــــرين االول ا
حيث سجل حالتي انـتحار إحداهما
في بغـداد واألخـرى في البـصرة.ولم
يعـرف سـبب انـتحـار احلـالة األولى
لكن مصدراً امـنياً عزا سـبب انتحار

الثانية إلى مشاكل نفسية).
وقـالت مـديـرة مــشـاريع في جـمـعـيـة
نــسـاء بــغــداد زوزان مـحــمــد والـتي
بـحـسب عـمـلـهـا تـكـون عـلى تـواصل
دائم مع االنــاث الــلـواتي يــتــعـرضن
للـعـنف وخصـوصـا العـنف االسري
الــذي بـدا يـزداد شــيـئــا فـشــيـئـا (ان
غــلب الــقـضــايـا الــتي اسـتــقـبــلـتــهـا
وباالخص بعد جائحة كورونا كانت

نساء يعان  العنف االسري).
وتـضيف مـحـمـد ان (احـدى احلاالت
التي استقبلتها الباحثة االجتماعية
في اجلــمـعـيــة كـانت تــعـاني تــهـديـد
زوجها لـها بالـضرب واحلرق ومثل
هـذه احلالـة حتـتاج الـى االستـجـابة

السريعة).
وتـــابـــعت ان (احلـــالـــة  نـــقـــلـــهـــا
هتمة بالشؤون القانونية للموظفة ا
في اجلمعية التي من جانبها تولت
وضـوع وقامت بـاتخـاذ االجراءات ا
القانـونيـة الالزمة ضد الـزوج بهدف
ـــرأة).ومـن بـــ حــوادث حـــمـــايـــة ا
الــــعـــنف االســـري عـــثـــرت الـــقـــوات
االمــنــيــة في يــوم 20 تـشــرين األول
ــاضـي عــلى جــثــة زوجــة مــطــرب ا
عراقي وعليـها اثار اطالق نار داخل

نـتـيـجـة خـالف عـائـلي مع مـطـلـقـهـا
وهـمـا ابــنـهـا تـولـد 2017 وابـنـتـهـا
ـرأة تولد تولد2018 فيمـا تب ان ا
1998 وهي مــنـفــصــلـة عن زوجــهــا

الذي يكبرها بعام واحد.
وقـامت الـقوات األمـنـيـة بـاعتـقـالـها
في حـ وجـهت احملـكـمـة اخملـتـصـة

تهمة القتل العمد لالمراة.
وكشف العميد احلـقوقي علي محمد
سـالم مـديـر حـمـايـة االسـرة والـطـفل
بوزارة الـداخلـيـة (عن تسـجيل اكـثر
من تــسـعــة االف حــالـة عــنف اسـري
اغــلـبــهـا في الــعـاصـمــة بـغــداد مـنـذ
بـدايــة الـعـام احلــالي وحـتى نــهـايـة

اضي). شهر اب ا
وقال في تـصريـح لقـناة فـضائـية(ان
مـديـريـة حـمـايـة االسـرة والـطـفل في
وزارة الـداخلـيـة تتـابع وتـتـعامل مع
كـافـة قـضــايـا الـعـنف االسـري مـنـهـا
الـــتـــنــعـــيـف اجلـــســدي والـــلـــفـــظي

واجلنسي واالقتصادي وغيرها). 

وأضاف (لقـد سجلـنا حاالت تـعنيف
جـسـدي او اقـتـصـادي بـحق الـرجال

من قبل زوجاتهم).
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مـوضـحـا(ان الــعـاصـمـة بـغـداد تـعـد
االولى مـن حــــــــيـث عــــــــدد حــــــــاالت
ـسـجـلـة) الفـتـا الـتـعـنـيف االسـري ا
الـى ان (ازديـــاد حـــاالت االنــــتـــحـــار
ســبــبه االنــهــيــار الــنــفــسي بــســبب
شـاكل العـائليـة والتـعنـيف اضافة ا
الـى ضــعـف احلـــالــة االقـــتـــصـــاديــة
ــنــزلي بــســبب جــائــحـة واحلــجــر ا
كـورونـا). وفي احــصـائـيـة جلـمـعـيـة
نساء بغـداد للمدة من كـانون الثاني
ـاضــيـ  خالل لــغـايــة حـزيــران ا
ستة اشـهر مقـابلة وتــــقد اخلدمة
لـ 1075 امـراة وفـتــاة تـعـرضت إلى
الـــعــنف مـن مــخــتـــلف مــحـــافــظــات
الــــعـــــراق. امـــــا خالل الـــــشــــهـــــرين
ــاضــيــ  مــقــابــلـة 250 امـراة ا

تعرضن للعنف.

نساء في تظاهرة
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ــرأة".  وسـيـلي إطــــــــالق الـتـقـريـر عـدد بـا
هـتمّات من الـدورات التـدريبـية للـنـــــسـاء ا
ـشـاركـة في احلـيـاة الـعـامـة فـي الـعراق بـا
إضــافــة إلى تـدريـب إلعالمـيــ في الــعـراق
بــشـأن دورهم فـي تـغـــــــطـيــة الـنـــــشـاطـات

السياسيّة للمرأة.
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كـان بـعض الـبعـثـيـ و الـعـسكـريـ يـأتـون الى افـران اخلبـز و الـصـمـون و ما
يـسـمى الـوكاالت الـتي تـبـيع مـنـتـجات االلـبـان و الـلـحـوم فيـجـتـازون الـطـابور و
ـقررة ـا كمـيات اكـثر من احلـصة ا يدخـلون من الـباب لـيأخـذوا دون تقـيد و ر
للـفرد الـذي ينـتـظر دوره الـبعض مـنـهم كان يـقدم نـفـسه بأنه من االمن الـعام و
االخر من الشـعبة او الفـرقة احلزبية و كـانت للبدلـة الزيتونيـة التي لبسـها كثير
ـسيطـرة اليوم كـان لتلك الـبدلة من وجوه الـيوم الذين لـبسوا مـعها زي الـقوى ا
فـؤاد غذائـية فـيتـعمـد الضـابط مثال ان يـرتديـها ال لـيقـوم اال بصـولة تـعود عـليه
بزبـدة و قيمر ابي غريب دون انخراط بالطابور و مثله الرفيق و مثله الشرطي
و كان الـعامة من الناس يخافون االعتراض علـى ذلك السلوك نعم قد يهمهمون
لـكـنهـم ال يصـرحـون بـالـشـتم اال اذا عادوا لـبـيـوتـهم و تـكـون الشـتـيـمـة الذع ان

عادوا بال نصيب.
هـذا الـسـلـوك ومع تلـك الوجـوه و اشـبـاه تـلك الـوجوه تـكـرر في الـعـراق اجلـديد
اجلديـد بعملة ليس عـليها صورة صدام حـس وطبعا لـو تسنى لزعيم حزب ان
ـا تردد بطبع صـورته على العملـة ولكن ال نصيب. اقول ان يبـعد االخرين اليوم 
سلـوك جتاوز الطوابير زحف الى غـير االفران و مراكز االجبـان واللحوم فصار
الوصـول لـلغـرض يـتصل بـأشـياء اكـبـر و اخطـر طـيار لالف 16الـتي ال يـخبـرنا

احد هل عادت طواقم صيانتها ام ال?
والى شـــغل مــركـــز في جــهــاز حـــســاس النك ابـن حملــافظ و حتــمـل كل هــويــات
ـتـاحـة لـكـنك تـتـاجـر بـاخملـدرات صـعـودا او نـزوال في مـواقع تـعـتـبـر الـتـعـريف ا
احلكـومة ملكا يهتز ب االصهار و االنـسباء و االحاميد- جمع احمد- ابناء من
بـدأوا بـقطـف ثمـار الـعـراق بـحـجـة انـهم فـروا يـوما لـيـعـارضـوا يـزيـد الـعـصر او
ستالـ الدهر كل حسب خلطته لتبرير نضاله و جهاده فأذا بالناس تترحم على
الـدفـان بـعـد ان وجـدوا ان ابن الـدفـان ال يــكـتـفي مـثل ابـيه بـسـرقـة الـكـفن بل و

يت. ينتهك عرض ا
ـناصب ـسربـة عن مقـدار مـبالغ رواتب شـاغلي ا لست ادري ان كـانت الوثـيـقة ا
ـقـابل الــعـلـيــا في الـعـراق صــحـيـحـة و لــست ادري ان كـانت صــحـيـحـة فــهي 
ـقررون لـها اعـلم لكـني اسأل هل تـأخرت خدمـات ام تلـطيـفا لـلمـنصب? الـله و ا

رواتبهم ام ال?
ان كـانت تـأخـرت فـهي برغـم مبـالـغـتـهـا بـاالرتفـاع فـأمـر جـيـد لـكن يـصعب ان
ــسـاواة ال مع االدنى من يـصــدق احـد انــهـا تــتـأخـر ومـع ذلك فـهم ال يــريـدون ا
الـناس مـثـلمـا فـعل عمـر و عـلي فقـصص زهـد و تعـمـد عمـر و عـلي حلـوة لـكنـها

مكروة التطبيق عن زعامات و سيادات .
وال هم يـقـبـلـون ان يـسـاووا رؤوسـاء دول كـبـرى في الـراتب لـيـست كـبـرى فـقط
دة اربع سنوات للنهب و تكوين احزاب يكون فيها السابق قائدا اوحدا حلزب
ككـنة و الزراعـة ألن االستنـساخ عن الشـعارات السـابقة مـستمر يضع عالمـة ا

استمرار استنساخ جتاوز الطابور.
عارضة الى اثـرياء مثل اجدادهم الروحاني الذين هم و بـعد ان حتول فقراء ا ا
نهـبوا مال الـله واكلـوه اكل البـعير نـبتـة الربيع ومـعهم حـواشي السـوء هل منهم
من تأخر في سداد اجرة دار او قسط مولد الكهرباء او عجز عن شراء دواء?
لـعـلـهـا امــور سـخـيـفـة ال تـتـجـاوز عـنـدكم اال اسـتــحـضـارهـا لـلـبـيـانـات و الـنـشـر
بـالـتـويـتـر اقـول هل جـاع الـرؤوسـاء ام رقـعـوا ثـيـابـهم لـيس لـتـأخـر الـراتب بل
ـنهـار? ام لعـلكم ـواساة ثـلث فـقيـر من النـاس و ثلث يـسـتعـد لاللتـحاق بـالـثلث ا
ـتـقـدم في شـراء ـركـز ا تـصـدقـون االخـبـار الـتي تـقـول ان الـعـراقـيـ يـحـتـلـون ا

العقارات بتركيا? اتدرون من هم العراقيون? انتم و حواشكيم.
ـوتى ام ال? ــوت و ا تــأخــرت رواتـبــكم ام ال تـؤمــنـون بــالـلـه ام ال تـتــعـضــون بـا
نـهوب بـأصل نظيف و محـاربة النـاس بحـقهـا زادتكم وزن جـسم فأختـلط ظلـمه ا
ـان فيطـول وقوفـهم امـا طابور ـدعون مـنكـم باال يفـصل فيـهمـا قبـر ورب فأما ا
العـراقيـ حيث تـبادل الـدور فهـناك ال مـكان لـلڤي آي پي اال بـخنـادق من نار و
اما الـذين ال يرجون لـقاء ربهم فمـا هي اال ساعات و تـغطى االنوف من ن ريح

يتحلل.
خذوا اكـثر و ال تتاخـر نفقـاتكم يا ورثـة ابي جعفـر و الرشيـد و ألجل عدم تأخر
رواتبـكم اعملوا طعـام ثواب جلورج بوش االب فأبـنه دامت بركاته وظله الوارف

ـا انــتم فـيه والى االمـام نــحـو قـرض جـديـد كـان ســبـبـا 
يسدده اوالدنا ال اوالدكم.

اكـرر نـفـس بـيت يـتـيم لـشــاعـر عـاش الـدولـتـ االمـويـة
روانية و العباسية فقال: بنسختها ا

ياليت جور بني مروان دام لنا
وليت عدل بني العباس في النارِ.
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ال أعـرفُ الـسبب الـذي جـعلـني اسـتذكـر هـذا اليـوم هذا الـنـشيط الـوطـني الرائع
عنوية التي يحملها ب طياته وانغامه. ال أعتقد عاني ا فردات وا بكل مقـاييس ا
أن هــذا اجلـيل يــعـرف هـذا الــنـشــيـد ألن زمن الــنـشــيـد يــعـود الى جــيـلـنــا جـيل
السـتينات واخلمسيـنات أي قبل اكثر من خمسـ عاما . الوطن األكبر أو وطني
حبيبي هو نشيد للوطن العربي ألفه أحمد شفيق كامل وحلنه محمد عبد الوهاب

وغناه مجموعة من الفنان عام 1960.
ـتـحـدة بـاالحتـاد بـ مـصـر وسوريـا انـطـلـقت مع والدة اجلـمـهـوريـة الـعـربـيـة ا
األغاني الوطـنية مـرحبة بـهذا اإلجناز الـذي كان حلـماً للـكثيـر من العرب. حـينما
ـدرسة االبتدائيـة كانت االغاني الوطنـية التي تتحـدث عن االمة العربية كنت في ا
وحتريـر فلسـط تـلهب حـماسي كـطفل الزال يؤمن تـمامـا ان الوطن الـعربي كله
وطن واحـد وكـان معـلم التـاريخ واجلغـرافيـة يؤكـد لـنا دائـما انـنا سـننـتصـر على
اسرائيل يـوما وتعود فلسط الى شعبها وسـيتحد اجملتمع العربي كله ألنقاذها

قيت . من االحتالل ا
هذا الـنشـيد الـوطـني بالـذات استـحـوذ على روحي كـطفـل وانا اسـمعه عـشرا ت
ـذياع الـصغـيـر الوحـيـد في منـزلنـا في الـقريـة الـبعـيـدة لدرجـة انني ـرات من ا ا
حفـظته عن ظـهر قـلب ورحتُ اردده حـينـما اكـون في البـستـان وانا اقـطف التـمر
مـن الـنــخالت الـقــريـبــة من الـبــيت واصـرخ بــاعـلـى صـوتي " احــنـا وطن يــحـمي
واليهـدد...احناوطـن بيصـون مايـبدد...وطـني حبيـبي وطني االكـبر ..." . يـوماً ما
درسـة االبـتدائـيـة " غـدا اريدكم ان تـسـاهـموا في الـتـبرع الى قـال مـعلـمـنـا في ا
فلسيط بأي شيء ألن الشعب الفلسطيني يحتاج الى طعام ..غداً اجلبوا معكم
اي شيء من الـبيت ...مالبس او مـواد غـذائيـة " . فـرحتُ كثـيـراً ألنني سـأشارك
في مسـاعدة ابنـاء الشعب الـفلسـيطيـني وهو يعـود الى نفس الوطن االكـبر الذي

اغني اغنيته كل يوم . 
في اليـوم التالي حملت كمية الباس بهـا من الطح حسب قدرتي اجلسدية على

حمل الكمية التي استطيع حملها من البيت. 
ـكن ــدرســة عـام 1967 وكــانت فــرحـتـي ال وتــكـدسـت الـتــبــرعــات في سـاحــة ا
ـكن ان وصـفـهـا. ظـلت صــورة الـوطن الـواحـد الـكـبـيــر مـحـفـورة في ذاكـرتي ال
تزيـلها اي عاصـفة من عواصف الزمن الـصعب. حينـما ورطنا صـدام في قضية
ـطالع انظـر الى اقصى مسـافة تصل الكـويت كنتُ جنـدياً احـتياطـياً فوق تالل ا
الـيـهـا عـيـنيَّ من خالل نـظـارتي الـطـبـيـة وكـانت سـمـاء الـبـصـرة سوداء مـن شدة
نبعث من ابـار النفط الـتي احرقها صـدام . كان العريف احـمد يجلس الدخـان ا
ـطالع وانـا اغـني وطـني حـبـيـبي ـوضـع الـدفـاعي عـلى مـرتـفع ا قـربي في بـاب ا

الوطن االكبر..
قال بسخرية " اي وطنٍ هذا الذي تتحدث عنه والقوات العربية قد تطوقنا من كل
اجلهـات في اي حلظة مـع القوات األمـريكيـة ..هل هذا هـو الوطن الـعربي الكـبير
الذي اصـدعت رؤوسنـا باحلـديث عـنه..هذا صـدام وهذا مـاكان يـقوله لـنا من ان
العراق سـيكون قـائدا لألمة الـعربيـة وسيوحـد الوطن العـربي كله..سنـموت اليوم
او غدا بـهذه الـطائـرات السـوداء التـي مزقت جـيشـنا في كل االجتـهات. النـعرف
كيف سـيـكون الـعـراق بعـد مـوت صدام وانـدحـارنا الى االبـد . " لم اهـتم لكالمه
وظـنـنت انه يـتـحـدث هكـذا بـسـبب الـيـأس الـقـاتل الـذي يـلـفـنـا في تـلك الـلـحـظات
ـمـيـته. رحتُ اسـتفـزه وانـا اردد بـصوت يـائس كـأنـني اشـعـر اننـا سـنـترك ذلك ا
ـــا غــدا عــلـى االكــثــر " ...وطـــني يــازاحف ــطـالع- بــعــد ســـاعــة ر ــكــان  –ا ا
ألنتـصاراتك..ياللي حيـاة اجملد حياتك.." وبعـد اقل من يوم واحد كنا نركض في
الـصـحراء مـندحـرين والـطـائرات االمـريكـيـة تالحقـنـا وحتيل حـيـاتنـا الى جـحيم.
ـكن ان نطـلق عـلـيهـا دولـة النـها ومـات صـدام وصـارت الدولـة الـعـراقيـة دولـة ال
تـمـزقت اشـد تـمـزيق واصــبح الـشـعب الـعـراقي يـتـألم من جـراحٍ التـنـتـهي. وراح
البعـض يتباهى بسرقاته ألموال الشعب العـام وحتول البلد الى قرية تابعة للدول
كـن للحقيقة ان األخرى مهـما حاولنا ان نكـذب هذا . احلقيقيـة هي احلقيقة وال

تخفيها كلمات صادرها مني أو من غيري . 
ـكن لليأس أن يحتل قلـوبنا الى يوم القيامـة البد ان يظهر جيل وطني مع هذا ال

جبـار قو ي يـفـعل اشيـاء لم نسـتطع ان نـفـعلـها في االزمـنة
احملـترقـة في ظالل اخلـوف عـلى مـدى سـنـوات كـثـيرة .
من يدري لـعل جـيل الثـورة اجلـديدة يـجعـلـنا نـغني من
جــديـد " وطـني بـيـكـبــر ويـتـحـرر....من يـدري كل شيء
جــائــز في زمن الــثـورات. سالمــا لــكل من ســقط عـلى
ارض العـراق وهو يحاول ان يبـني وطني حبيبي وطني

االكبر....
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والديني العـراقي) . وابدى  الدليمي
(اســتـعــداده لــدعم عـمـل ونـشــاطـات
ـسيـحية  الدراسـت الـسريانـية وا
من اجل تـطـويـر عـمـلـها وصـوالً الى
ــســتــويــات) وقــدم الــوفــد افــضـل ا
الـزائر اثـنـاء الـلقـاء اسـمى الـتـهاني
ـناسبة عـالي الوزير  والتبـريكات 
تـسـنـمه مـنـصب ادارة الـوزارة.وكان
ـديرية العامة قسم األمتحانات في ا
لتربـية محـافظة النـجف قد اعلن عن
أكــــمــــال إســــتــــعــــدادتــــهــــا إلجــــراء
األمـتـحانـات الـوزاريـة الـدور الـثاني
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أعـلن مـحافـظ النـجف لـؤي اليـاسري
في بـيـان تلـقـته (الزمـان) نـسخـة منه
امـس عن (حــــصـــول الــــنـــجـف عـــلى
ـوافقات الرسمـية بتخصيص 100 ا
دو لـــغـــرض الـــســـكـن لـــشـــريـــحــة

الشهداء في احملافظة) . 
وكـشفـت قائـممـقامـية قـضاء بـعقـوبة
فـي مـــحـــافـــظـــة  ديـــالى  عن حـــجم
الـعـجـز الـسـكـني  مـؤكـدة انه لـديـها
 10االف طـلب لـلحـصـول علـى قطـعة
ارض . وقـــال قــائــمــمـــقــام الــقــضــاء
عــبـدالــله احلـيــالي  لــ (الـزمـان)  ان
(بـعـقوبـة اكبـر مدن ديـالى من ناحـية
الـكثافة السكانية   الفتا الى ان عدد
الــســكــان شــهـد ارتــفــاع كــبــيــــر في
اضي ووصــــل الى اكثر العقدين ا
مـن 300 الـف نـــــســــــمـــــة) واضـــــاف
احلـيـالي  ان (حجم الـعجـز السـكني
فـي بعقـوبة يصل الى  20الف وحدة

لــلـدراســة األعــداديـة  وأمــتـحــانـات
ـؤهـلـ لـلـدور الـطـلـبــة اخلـارجـ ا
االول  والــتي بــدأت الـيــوم الــسـبت
وحسب اجلدول الذي وضعته وزارة
ـدير الـعام لـلتـربية التـربيـة . وقال ا
عــادل الـبـصــيـصي في بــيـان تــلـقـته
(الـزمان) امس أن (الـلـجـنة الـفـرعـية
قد أجنزت كافة إسـتعداداتها  حيث
ـراكـز والـبـالغ عـددها جـهـزت كافـة ا
131 مركزاً بـالتجـهيزات الـضرورية
 واجـــهــزة كــشف الــغـش وتــهــيــئــة

خرائط اجللوس).

ســـكــنـــيــة مـــا يــظـــهــر حـــجم االزمــة
اخلــانــقــة الفــتــا الـى وجـود 10 االف
طـلب رسمي من قـبل شرائح مخـتلفة
لـلحصول على قطعة ارض للبناء في
بـعقـوبة وهم بـاالنتـظار مـنذ سـنوات
توفرة التي طـويلة لشحة االراضي ا

كن ان تلبي حاجة اجلميع).  ال 
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واشـــار احلـــيـــالي الـى ان (الـــعـــجــز
الـــســكــني دفـع الى بــروز عـــمــلــيــات
جتـريف واسعة لألراضي والبسات
اضية وهذا الـزراعية في السنوات ا
امـر سـلـبي اثـر كـثـيـرا عـلـى االحـزمة
اخلــضـراء مــؤكـدا ضــرورة حل ازمـة
الــسـكن في بـعـقـوبــة وبـقـيـة مـنـاطق
ديــــالى ). وضــــمن حـــمــــلـــة اعــــمـــار
ـؤسـسات الـتـربويـة الـتي تشـهـدها ا
ــديــريـة مــحــافــظــة ديــالى أعــلــنـت ا
الـعـامـة لتـربـيـة ديـالى   عن  (اجناز
مــشـروع بـنـاء مـدرســة جـديـدة  سـته
صـف  الواقـعـة في قـضـاء خـانـق /

مولة شاريع ا نـاحية جبارة ضـمن ا
من قبل ميزانية تنمية االقاليم).  

واضـح انيس مـحمـد عبـاس مسؤول
ـدرسـيــة لــ ( الـزمـان ) ان االبــنـيــة ا
ـشـروع يتـضـمن بنـاء سـتة قـاعات (ا
دراســـيـــة وجـــنـــاح اداري مـــتــكـــامل
ومـجـمـوعـات صـحـيـة عـدد اثـنان مع
اعــمــال الـبــنــاء لــلـســيــاج اخلـارجي
وصب سـاحـة االنـتــــــشـار لـلـتـالمـيذ
ــــواصـــفــــات الـــفــــنـــيـــة وضــــــــمن ا
احلــــديـــثـــة).  واوضـح عـــبـــاس  ان
(الــعـمل مـســتـمـر فـي الـوقت احلـالي
إلجنـاز اكـثر من  80 مـشروع تـربوي
جــــديـــــد في احملــــافــــظــــة بـــــدعم من
احملــافــظــة وصــنــدوق اعــادة اعــمـار
ــتـضــررة من الــعـمــلــيـات ــنــاطق ا ا
نـظمات الدوليـة لتوفير االرهـابية وا
ـدرسـيـة اجلـديـدة وتـهـيـئة االبـنـيـة ا
ـناسـبـة لـلطـلـبة االجـواء الـتـربويـة ا
والـتالمـيذ خـدمة لـلـعمـليـة الـتربـوية

في محافظتنا ).

شعار وناميمؤتمر لبحث مشارمة النساء

وزير التربية
يستقبل وفدا
كون من ا
سيحي ا

نساء في مؤتمر
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٩٧٧/١

قاطعة: ٢٠ (اجلديدة) احمللة او رقم واسم ا
مقدار الدين (٨٩٥٠٠٠٠) ديناراً

رتهن: مصرف الرافدين/ معرفة اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحقة االداء

ب اعاله وطـلب الدائن حتصيـله وبالنظر بناء عـلى استحقـاق الدين ا
ـبـ بالـعـقد وانه لـيس لك مـحل اقـامة مـعـلوم لـعـدم اقامـتك في احملل ا
غـيره فتعتبـر بذلك مجهول محل االقـامة فعليه قررنـا تبليغك بلزوم دفع
الـدين وتـوابـعه خالل ١٥ يـومـاً اعـتـباراً مـن اليـوم الـتـالي لـتـاريخ نـشر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
W¹œuL;« w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٠٥٤/١٥

قاطعة: ٣٦ (ابو شمع) احمللة او رقم واسم ا
مـقـدار الـدين (١٣١٢٥٠٠٠) ديـنـاراً  ثالثـة عـشـر مـلـيـون ومـئـة وخـمـسة

وعشرون الف دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحقة االداء

بـ اعاله وطلب الدائن حتصيـله وبالنظر بـناء على استحـقاق الدين ا
بـ بـالعـقـد وانه ليس لك مـحل اقـامة مـعـلوم لعـدم اقـامتك في احملـل ا
غيره فتعـتبر بذلك مجهول مـحل االقامة فعليه قررنـا تبليغك بلزوم دفع
الـدين وتـوابعه خـالل ١٥ يومـاً اعـتـبـاراً من الـيوم الـتـالي لـتـاريخ نـشر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
W¹œuL;« w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٩٩/١

قاطعة: ١٤(أبو حصوة) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٤٣٧٥) ديناراً
عرفة رتهن: مصرف الرافدين/ فرع ا اسم الدائن ا

تاريخ االستحقاق: مستحقة االداء
بـ اعاله وطلب الدائن حتصيـله وبالنظر بـناء على استحـقاق الدين ا
بـ بـالعـقـد وانه ليس لك مـحل اقـامة مـعـلوم لعـدم اقـامتك في احملـل ا
غيره فتعـتبر بذلك مجهول مـحل االقامة فعليه قررنـا تبليغك بلزوم دفع
الـدين وتـوابعه خالل ١٥ يـومـاً اعـتـباراً من الـيـوم الـتـالي لـتـاريخ نـشر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
W¹œuL;« w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b

‰bF « …—«“Ë
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تعـلن الـشركـة الـعـامة لـتـسويق
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة االدويـة وا
عـن اعالن مــــــــــلـــــــــحـق رقم (2)
(MED-11-2020) للـمنـاقصة
والــذي يــتـــــــضـــمن تـــــــمــديــد
مـوعد غـلق ليـكون ٢٠٢٠/١٢/٩
بـــدال مـن ٢٠٢٠/١١/٢٥ والـــذي
 االعـالن عــــــــنــــــــهــــــــا عــــــــلى
ـــــوقـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــا مــــــــــ
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ـؤكـد غـيـاب جنم بـات من ا
بــــايـــرن مــــيــــونخ عن
مـواجـهـة مـضيـفه
ســــــالــــــزبـــــورج
الـــنـــمـــســـاوي
غـدا الــثالثـاء
فـي ثــــــــــــالـث
جــوالت دور
مـجـمـوعات

دوري
األبـــــطــــال
بـــــــســــــــبب
إصـــــــابـــــــة
عـــضـــلـــيـــة
أعلن عـنها
الـــــــنــــــادي

اني. األ
ويـــتـــعـــلق
األمــــــــــــــــــر
بــــــالعــــــب
الــــــــوسط
لـــــــــيــــــــون
جوريتسك
ا الــــــــــــــذي
ســـــــيــــــنـــــــضم
لـلـمـدافع نـيـكالس
ـــــــــــصــــــــــاب زولـه ا
ستجد بفيروس كورونـا ا

في الغياب عن مباراة الغد.
وغاب جوريـتسكـا بالفـعل عن مباراة
ـاضي أمـام كـولن بـايـرن الـسـبت ا
وشــارك بـــدال مــنه اإلســبـــاني خــافي

مارتينيز.
ـدرب هانز فـليك أنظاره وقد يوجه ا

اني غـرامة بـقيـمة  6آالف الكـرة األ
يـــورو عـــلى شـــالـــكه مع الـــســـمــاح
لـلــنـادي بـاسـتــخـدام ألـفي يـورو من
هذه الـغرامـة لتحـقيق تـقدم مـلموس
فـي مـعــايـيــر مـكــافـحــة الـعــنـصــريـة

والتمييز.
وجرى إلزام شالـكه بتوفير 20 رجل
أمن خالل مــبـاريــات فـريق الــشـبـاب
أمـــام دورتـــمـــونــد بـــحـــلـــول مــوسم
"2023.2022 مـع وضـع تــــــــصـــــــور

يضـمن تـدابيـر فعـالة في
حـــالـــة اإلســـاءة من

. شجع قبل ا
وأكـــد احتــاد
الــــــــــكــــــــــرة
اني أن اال
نـــــــــــــادي
شــــالــــكه
تــــــقـــــــبل
العـقـوبة
الـــــــــــتـي
فـــــرضت

عليه.

لكن يـجب الـقول إن األنـديـة الكـبرى
سـتـسـتـفــيـد بـشـكل أكـبـر من قـاعـدة

التغييرات اخلمسة".
وأضــــاف "كــــنت أؤمـن بــــذلك عــــنـــد
اتخاذ القرار وفكرت األندية األصغر
ـنافـسـ الـكبـار سـيـستـفـيدون أن ا

من امتيازات".
وأكـمل "لـكـنـني اآلن اتـفق تـمامـا في
أن صحة الالعب أهم وإذا  تعديل
القـرار لن أعارضه لـكننـي أصر على
أن هـذا ســيـسـاعــد األنـديـة الــكـبـرى

ألنها تملك تشكيالت أقوى".
WO U  W «dſ

ــاني لـكـرة الـقـدم فـرض االحتـاد األ
غـرامة مـالـية بـحق نـادي شـالكه مع
إلزامه بتحس مـعاييره األمنية في
ـقـبـلـة أمام مـبـاراة فـريق الـشـبـاب ا
بوروسـيا دورتمـوند بـعد اسـتهداف
يـوسوفـا مـوكوكـو العب دورتـمـوند

مؤخرًا من قبل جماهير شالكه.
ويـتـم اعـتــبـار مــوكـوكـو  15عـامًـا
ــولـود بــالـكــامـيــرون عـلى نــطـاق ا
ـــواهب الـــواعــدة في واسع  أحـــد ا
ــانـيــة لــكـنه تــعـرض كــرة الـقــدم األ
إلهـانــات وهـتـافــات عـنـصــريـة بـعـد
تسـجـيله 3 أهداف "هـاتريك" في

مــبـــاراة الــفــريــقــ
لـــلــشـــبــاب حتت
 19عـامًـا يـوم
18 تــشــرين
أول/اكــتـو
بــــــــــــــــــــــر

اضي. ا
وفرض
احتاد
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تـذوق فولـهـام طـعم االنـتـصار األول
ــوسم ــيــرلـــيج هــذا ا له فـي الــبــر
بـفوزه بـهـدف نـظـيـف عـلى ضـيفه
وست بـرومـيـتش ألـبـيـون  في إطـار
اجلـــولــــة الـــســــابـــعــــة من الـــدوري

متاز لكرة القدم. اإلجنليزي ا
وعــلى مــلــعــبه (كــرافــ كــوتـيــتج)
ـــهـــمــة أنــهـى الــفـــريق الـــلـــنــدني ا
"إكلـيـنيـكـيا" في الـ45 دقيـقة األولى
بهدف مـتتالي حـمال توقيع بوبي
ريــد وأوال أيـنــا في الــدقــيـقــتـ 26

و30 على الترتيب.
ويــــعـــد هــــذا هـــو الــــفـــوز األول في
وسم لفـولهـام بعد  6جوالت تكبد ا

خاللها  5هزائم وتعادل وحيد.
ورفع الفريق الصاعد حديثا رصيده
إلى 4 نقاط يترك بهـا منطقة اخلطر

ركز الـ17. إلى ا
بينما دخل "الـباجيز" منـطقة اخلطر
ـركـز الـ18 بـرصــيـد  3نـقـاط إلى ا
بـعــد أن نـال خـسـارته الــرابـعـة هـذا
وسم مقابل 3 تعـادالت بيـنما لم ا
يتذوق الفريق طـعم أي انتصار منذ

وسم. بداية ا
فحوصات مبشرة

أعـــرب نــادي ســاوثــهـــامــبــتــون عن
تــفــاؤلـه بــشــأن حــجم اإلصــابــة في
الـركـبـة الــيـسـرى الـتي تـعـرض لـهـا
داني إجنـز فـي الـدوري اإلجنــلـيـزي
ـمتـاز وإمـكـانيـة أال تـصـبح بـنفس ا
الـسـوء الـتي بـدت عـلـيـهـا في بـداية

األمر.
وســجـل إجنــز "28 عـــامــا" الـــهــدف
الرابـع لسـاوثهـامـبتـون خالل الـفوز
عـلى مـلــعب أسـتـون فـيال 3-4 أمس
ـلعب مصـابا قبل األحد لكـنه غادر ا

باراة.  5دقائق من نهاية ا
وتـــألـق إجنــــز بــــشــــكل مــــلــــفت مع
ـاضي ـوسم ا سـاوثـهـامـبتـون في ا

وسجل 22 هدفا للفريق.
وقـــــال رالف هــــــازنـــــهـــــاتل مـــــدرب
ساوثـهـامـبتـون إنه في الـوقت الذي
بدت فيه اإلصابة سيئة فقد أظهرت
الــفــحــوص الــطــبــيــة األولــيـة الــتي
خــضع لــهــا الالعـب الــيــوم اإلثــنـ

نتائج مبشرة.
وذكر سـاوثهامـبتـون في بيـان: "بعد
خــضــوعه لــفــحـوص طــبــيــة مــسـاء
األحد أخـضع الـنادي إجنـز لـتقـييم
طـــــبي إضـــــافـي هـــــذا الـــــصـــــبــــاح
وســيــواصل مــراقــبـة حــالــة الالعب

طوال االسبوع".
ôu¹œ—«u  ·uš

دير أكد اإلسباني بـيب جوارديوال ا
ـانـشـسـتـر سـيـتي أن فـرصة الـفـني 
مــهــاجـمـه األرجـنــتــيـنـي سـيــرخــيـو
أجـــويـــرو ضـــئــيـــلـــة فـي الـــلـــحــاق
ـواجـهـة قــمـة الـدوري اإلجنـلـيـزي

متاز أمام ليفربول. ا
وتعرض أجـويرو إلصابـة في أربطة
باراة أمام وست هام الساق خالل ا
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ـواجـهتي االردن واوزبـاكـسـتان ـنتـخب الـوطـني  اكـد الـنجـم الدولي الـسـابق سـعـد قيـس أن قائـمـة ا
الوديت هي الفـضلى حاليـاً. وقال قيس في حديث صحـفي  إن برغم غياب بعض األسـماء عن قائمة
ـنـتـخب الـوطـني الـتي كـنـا نـتـوقع وجـودهـا مـثـل احـمد يـاسـ وجـسـ مـيـرام وعالء عـبـاس وكـذلك ا
درب ورؤيته.وأوضح  قيس ـا ظهر علـيه من مستوى عـالي ولكنهـا تبقى نظـرة ا احلـارس احمد باسل 
ـدعوة لـيسـت مؤهـلة او لـيست جـديرة وانـا ارى انهـا االفضل حـاليـاً لكن هـذا ال يعـني بأن األسـماء ا
.وتابع كنت اتـمـنى وجود جـسـ ميـرام ألنه العب ذو مـواصفـات وإمـكانـيـة عالـيـة وكذلك احـمـد ياسـ
باريات قيس نتمنى التوفـيق للمنتخب في هات التجربت اللتـان تأتيان بعد ابتعاد وغياب طويل عن ا

الودية والرسمية.
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احــرز فـــريق الـــرواد الـــديــواني
بــطــولــة االســاطـيــر لــلــمــراحـيم
الــكــرويــة االولى (احــمــد راضي
وفـالح عبـد حـاجم و عـلي هادي
ونـاظم شاكـر و فـالح عـودة) إثر
ـباراة الـنـهائـيـة على فـوزه في ا
فـريق الـعسـكـري بـهدفـ مـقابل
ــبـــاراة الــتي هــدف واحـــد في ا
ضـيــفـهــا مـلـعـب نـادي الـنــجـمـة
ونظمها فـريق االحتاد بالتعاون

مـع نــادي الـــنــجـــمــة و مـــجــلس
ـبـاراة الــفـرق الـشـعـبـيـة وادارَ ا
طاقم حتكيـمي شعبي مؤلف من
احلــكــام  مــهــنــد رحم و مــحــمـد
حمزة و مصطفى عدنان وطعمة

ثائر. 
ــبــاراة نـديــة كــرويـة وشــهـدت ا
كـــبــــيـــرة إثـــر مـــا بــــذله العـــبـــو
الــفــريــقــ مـن جــهــود حــثــيــثـة
اســتـمـتع من خاللــهـا اجلـمـهـور
ـــبــــاراة عن كـــثب الـــذي تــــابع ا

واستطاع العب العسكري سيف
عبد احلـمزة من تسـجيل الهدف
الـوحـيد لـفريـقـة في الـدقيـقة 40
فـيـمـا تـمـكن العب الـرواد مـحـمد
وحــــــيـــــــد الالعـب االفــــــضـل في
بـاراة من تعـديل الكفـة لفـريقة ا
فـي الــــدقــــيــــقـــة  70 وبــــعــــد ان
ـبــاراة  الى أنـفــاسـهـا وصــلت ا
االخـــيــرة ســـجل كــابـــ الــرواد
محمد وحيـد هدف الفوز الثاني
  لفريقه في الـدقيقة 87 لتكتمل
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نتخب الوطني بكرة السلة أكد جنم ا
حـــســـ هـــادي أن اســـود الـــرافـــدين
عازمون على التعويض في التصفيات

ؤهلة لنهائيات آسيا 2021. ا
ــنــتــخب الــوطــني بــكــرة ويــخـــوض ا
الـسـلــة مـعـسـكـراً داخـلــيـاً عـلى قـاعـة
الشعب في بغداد حتضيراً للتصفيات

نهاية الشهر احلالي.
w³¹—bð dJ F

وقـــال هـــادي في حـــديث صـــحـــفي إن
ـنـتــخب الـوطــني كـثف تــدريـبـاته في
مــعــســكــره بــبـــغــداد حــيث نــخــوض
وحدتـ تـدريـبـيـتـ صـبـاحـاً ومـساءً
ـدرب الـبـوسـني عـزيـز حتت إشــراف ا
ـدرب بـكـير يـجـيد بـكـير. وأوضح أن ا
الـتعـامل مع جـميع الالعـبـ ونحـضر
حـالـيـاً لـلسـفـر إلى تـركيـا لـلـدخول في
مـعـســكـر تـدريـبي أخـيــر قـبل الـنـافـذة

الثانية من التصفيات اآلسيوية.
ـنــتــخب الــوطــني عـازم وأضــاف أن ا
على التأهل لنهـائيات آسيا وتعويض

نـتـائج الـنـافذة االولى مـن التـصـفـيات
بالفوز على البحرين ولبنان مبيناً ان
الفريق بحـاجة لفتـرة إعداد أطول بعد

جانب من تكر الفائز في بطولة االساطير الكروية

شــروط الــبـــرازيــلي.فــاألولــويــة اآلن
تكمن في جتديـد عقد كيـليان مبابي
الــذي يـــتــفـــاوض أيــضــا مع اإلدارة
الباريـسيـة لكن بشـروط أخرى كأن
تكـون له كلـمـة في صفـقات الالعـب

قبلة بحسب "فوسبال ترانسفير". ا
ــنع عــامل كــورونــا هــو اآلخــر قــد 
بـاريس سـان جيـرمـان من مـواصـلة
بلغ اخلرافي السـنوي لنيمار دفع ا
حـيـث دخل الـنـادي بــالـفـعل مــرحـلـة
ــا كـان مـعـروفًـا "تـقــشف" مـقـارنـةً 
عــنه فـي الــســابق.وقــد اكــتــفى هــذا
وسـم بصـفـقات مـتـواضعـة أثارت ا
ــاني تــومــاس ـــدرب األ حـــفــيــظــة ا
تـــوخـــيل وجـــعــلت الـــعالقـــة بـــيــنه
ولـــيــــونـــاردو تــــمــــضي إلى طــــريق
مـســدود.ويـأمـل شـالــكه في اخلـروج
فــائــزا من مـواجــهــة الـكــأس بــهـدف
احلـــصـــول عـــلى جــرعـــة ثـــقـــة قــبل
مواجهة ماينـز متذيل الترتيب بدون
قبل رصيد من النـقاط يوم الـسبت ا
في الـبــونـدسـلـيــجـا.وأكـد بـاوم لـدى
ـرشح للفوز غدا سؤاله عن الفريق ا
ـؤجـلــة مـنـذ خالل مــبـاراة الـكــأس ا
ــقـبل مــنــتـصف ســبــتـمــبــر/ أيـلــو ا
بـسبب نـزاع قـضائي يـتـعلق بـهـوية
ـباراة ـنافس لـشـالكه في ا الفـريق ا
من ب شفـاينفـيرت وتورك جـوتشو

ميونخ أنه "بالتأكيد نحن".
ــبـاراة ــفـتــرض إقــامـة ا وكــان من ا
على ملعب شـفاينفـرت لكن تقرر في
الـنهـاية إقـامـتهـا عـلى ملـعب شـالكه
نظرا لسهولة تـطبيق لوائح مكافحة

فيروس كورونا.

مسـيـرة محـبطـة بـدأت منـذ منـتصف
اضي. يناير/ كانون ثان ا

وهـذه ثاني أسـوأ مـسـيـرة في تاريخ
البـوندسـلـيجـا بعـد تاسـمانـيا بـرل
الـــــذي خــــاض 31 مـــــبــــاراة دون أن
يحقق أي انتصار في موسم  1965ـ
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 لم يـعـد النـجم الـبـرازيـلي نـيـمار دا
سيلفا يرغب في الرحيل عن باريس
سان جـيرمان بل طـلب جتديـد عقده
مع الــنـــادي الــفــرنــسي وفق شــروط
اني. معينة بحسب تقرير صحفي أ
فقـد ذكر مـوقع "فوسـبال تـرانسـفير"
هاجم أخبر إدارة اليوم االثن أن ا
النادي برغبته في التـمديد مشترطا
5 سنوات إضـافية بـذات األجر الذي
ـقـدر بـحـدود 36 يـتـقـضــاه حـالـيـا ا

مليون يورو سنويا.
ـفاوضات اني إن ا ـوقع األ ويقول ا
األولية قد عُقدت بالفعل ب الالعب
وإدارة الــنـــادي.وعــزز وصــول ســان
جـــيــرمـــان لـــنـــهـــائـي دوري أبـــطــال
ــاضـي رغــبـة ــوسم ا أوروبــا في ا
نــيـمـار فـي الـبـقــاء مع فـريــقه حـيث
يحـلم صاحب الـ 28عامـا بـالتـتويج
بـالــلــقب الــقـاري مــتــطــلـعــا لــلــفـوز

بجائزة األفضل في العالم.
كــمــا أن وضع بــرشــلــونــة حــالــيـا ال
يطمئن نـيمار وال يبـشره باحلصول
عـــلـى نـــتــائـج أفـــضل من الـــتـي قــد

يحصل عليها في باريس.
لـكن رغم ذلـك قـد ال يـقـبـل لـيـونـاردو
مـدير الـكـرة بـباريس سـان جـيـرمان

جتاه الـفـرنسي كـوريـنتـ تـوليـسو
أو اإلسـبـاني مـارك روكـا لـتعـويض
غـيـاب جـوريــتـسـكـا فـيـمـا سـيـدخل

جيروم بواتينج مكان زوله.
ويــســعى بــطـل أوروبــا الســتــكــمـال
مــســـيــرته الــقــويــة في اجملــمــوعــة
األولى الــتي تـضم أيــضـا (بــجـانب
ســـالـــزبـــورج) أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريــد
اإلسـبــاني ولـوكــومـوتـيف مــوسـكـو
الــروسي بـاالنــتـصــار الـثــالث عـلى
ـدير الـتوالي.وصف مـانـويل بـاوم ا
ـــبــــاراة أمـــام الـــفــــني لــــشــــالـــكـه ا
نافس بالدرجة الرابعة شفاينفرت ا
ــانـيــا بــأنــهـا فـي نـفس  في كــأس أ
أهمية مـباريات الـبوندسلـيجا حيث
فشل الفريق حتـقيق أي انتصار في
آخــــر 22  لـــــقــــاء لـه.وقــــال بــــاوم :
"سـلـطـنــا الـضـوء عـلى مـدى أهـمـيـة
بـاراة بالـنسـبة لـنا نـتوقع الـتزام ا
ـئــة مـثل مـبـاريـات بـنـسـبـة 100 بـا
الـبونـدسـليـجـا".وأضـاف: "كل جناح
ــنـــحـــنـــا شــعـــورا جـــيــدا مــهـم و
ـــبـــاراة في وبـــالـــتـــالي فـــإن هـــذه ا
الـكأس تـعـني الـكـثيـر ونـسـتعـد لـها
ـهـم وجـود فــريق جــيـد بــدقـة مـن ا
ـــلــعب من أجل الـــفــوز عــلى داخل ا

شفاينفرت .
وتعـادل شالـكه في مـباراته األخـيرة
ــثـــله أمــام شـــتـــوجتـــارت بـــهـــدف 
وسم ليـحصد نـقطـته الثـانيـة هذا ا
ـركــز الـثـاني من الـقـاع في مـحـتال ا
جـدول تـرتـيب الـبـونـدسـلـيـجـا لكـنه
فــشل في حتــقـيـق الـفــوز لــلـمــبـاراة
الثانـية والـعشرين عـلى التوالي في

يـونـايـتـد يـوم  24أكـتـوبــر/ تـشـرين
ـاضـي لـكـنه يــسـعى لــلـعـودة األول ا

العب. سريعا إلى ا
وقـــال جــوارديــوال في تـــصــريــحــات
صـحـفـيـة الـيـوم اإلثـنـ لـدى سـؤاله
حــول مــوعـد عــودة أجــويــرو: "حـتى

اآلن ال أعرف".
وأضــــاف: "إنه يـــتــــحـــسن لــــكـــني ال
أعرف ال نريده أن يتعرض النتكاسة

لكنه يتحسن".
وأشار: "ال أعـرف مصـيره من مـباراة
ليفربول لكني أعتقد أنه بعد التوقف

الدولي سيكون جاهزا بالتأكيد".
وســـجل ســيــتـي بــدايــة مـــهــتــزة في
ركز العاشر وسم احلالي ويحتل ا ا
ــمــتــاز قــبـل مــواجــهـة في الــدوري ا

تصدر وحامل اللقب. ليفربول ا
أعــلــنت رابــطـة الــدوري اإلجنــلــيـزي
ـمتـاز الـيـوم االثـن عن 4 حاالت ا
إصابـة جديدة بـفيـروس كورونا في
أحدث فـحـوص خـضع لهـا الالعـبون

اضي. واألطقم الفنية األسبوع ا
ــمــتــاز إن وقـــالت رابــطــة الـــدوري ا
صاب سـيتم عزلهم ذاتـيا لعشرة ا

أيام.
وأضــافت فـي بــيــان "يــؤكــد الــدوري
مـتاز الـيوم أن 1446 من الالعب ا
واألطـقم الـفنـيـة خـضعـوا لـفـحوص
ب 26 أكـتـوبــر (تـشـرين أول) وأول
نـوفـمــبـر (تـشـرين ثــان) لـلـكـشف عن
فــيـروس كــورونـا.. وظــهــرت بـيــنـهم
أربع حاالت إصـابة جـديدة بـكوفـيد-

.19
وأصـيب 48 إجــمــاال بــالـعــدوى في
تــسـع جــوالت من الــفـــحــوص مــنــذ
ـوسم اجلـديد في سـبـتمـبر انطالق ا

اضي. أيلول ا
قـال ديـفـيـد مـويس مـدرب وست هـام
انع العودة إلجراء يونايتـد إنه ال 
خـــمـــســـة تــبـــديالت لـــكل فـــريق في
ـمتاز مباريـات الدوري اإلجنـليزي ا
ــتــزايــدة بــشــأن بــســـبب اخملــاوف ا
سـالمـــة الـالعـــبــــ وسط جــــائـــحـــة

كوفيد-19.
وسمـح مجـلس كـرة القـدم في مـايو/
ــاضـي لألنــديــة بــزيــادة عــدد آيــار ا
الـتـبديـالت من ثالثـة إلى خـمـسة في
ــســاعـــدة الــفـــرق عــلى كـل مــبـــاراة 
ـتـكدس ـبـاريـات ا مـواجـهـة جـدول ا
وسم بعد توقف خالل ثالثة إلكمال ا

أشهر بسبب الوباء.
لــكن اجملــلس تــرك حــريــة االخــتــيـار
ــســابـقــات الــدوري لالســتــمـرار في
وسم ـعدلـة هـذا ا تـطبـيق الـقاعـدة ا
ــمــتــاز إال أن الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
رفض وقـــرر الـــعـــودة إلجــراء ثـالثــة

تغييرات.
وأقـر مـويس بـأنه كـان ضـد الـقـاعـدة
في الـبـدايـة ألنـه يـعـتـقـد أنـهـا تـخـدم

أندية الصفوة.
ز "اعتقد أن وأبلغ مويز صحيفة تا
صـحة الالعب مـهـمـة إلى أقـصى حد

الـــدقــائـق االخــيـــرة لـــلـــمـــبــاراة
بــضـــغط عــســكـــري عــلى مــرمى
الــرواد لـتـحـقـيق الـتـعـادل ولـكن
دون جدوى لتبقى الـنتيجة على
حـــالــهــا بــفــوز الــرواد بــهــدفــ

مقابل هدف واحد .
وقـــال الــســيـــد فــاضل ســـلــطــان
رئــيـس الــفـــرق الـــشــعـــبـــيــة في
احملـافـظة ان الـبـطـولة اسـتـمرت
ـشـاركـة 40 فـريـقـاً 30 يـومـاً و
شعبياً وجرت منافساتها بنظام

الـــتـــســـقـــيط الـــفـــردي وأضـــاف
ــيـــالي نـــائب الـــســـيـــد رحــمـن ا
رئـــيس الـــفـــرق الـــشـــعـــبـــيــة ان
الـــبــطـــولــة أفـــرزت الــعـــديــد من
الوجـوه الكـروية الـتي يامـل لها
مــسـتــقــبل كـروي لــتــمـثــيل فـرق
االنـديــة ومـنـتــخـبـات احملــافـظـة
يـالي اجلميع من مد يد وشكر ا
ـسـاعـدة الجنـاح الـعـون البـداء ا
الـبـطـولة وتـوصـيل مـنافـسـاتـها

الى بر االمان .

العب خاصة واحتياجاتـه سواء بتهيئة ا
اخلــاصــة بـــالــلــعــبــة وســـبل انــتــشــارهــا
ـشـاركـة في الـبـطـوالت وتـسـهـيل مـهــمـة ا
اخلارجـيـة.ووعـد درجـال أن يـكـون الراعي
ـسؤول عـن عـقد إلحتـاد الـركـبي ويـكـون ا
ـــســــتـــثـــمـــر واإلحتـــاد الـــرعــــايـــة بـــ ا
وتـخــصـيص أحــد مالعب وزارة الــشـبـاب
ـنــتـخـبـات والـريـاضــة إلقـامـة تــدريـبـات ا
اخلـاصـة بالـركـبي حتـضـيـراً لـلـمـشـاركات

اخلارجية. 

ÊU e « ≠œ«bGÐ

استـقـبل وزيـر الشـبـاب والـرياضـة عـدنان
درجــال وفـــد اإلحتــاد الـــعــراقـي لــلـــركــبي
ــنـتــخب الــنــســوي لإلطالع عــلى واقع وا
الـلـعـبـة وسـبل دعـمـها.وبـحـسب بـيـان عن
مــكــتب درجــال فـــإن األخــيــر اســتــمع إلى
طـــروحــــات الـــوفـــد الـــضــــيف وأبـــرزهـــا
نشاطـاته الداخلـية ومـشاركاته اخلـارجية
وقـيــامه االإسـتـعــانـة بــجـهـة راعــيـة لـدعم
نـتـخب النـسـوي لعـدم امـتالكه مـيزانـية ا
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نتـخب الوطني ونـادي اردا كارتزالي أصيب مـدافع ا
الــبــلــغــاري ريــبــ ســوالقــا خالل مــبــاراة فــريــقه
ـمتاز.وخرج سوالقا األخيرة بالـدوري البلغاري ا
مـن مــبــاراة فــريــقه األخــيــرة أمــام بــيــروي في
ـبـاراة يـوم الـسـبت الـدقـيـقـة (46© من عــمـر ا

اضي. ا
ـديـر اإلداري لـلـمـنـتـخب الـوطـني وقـال ا
باسل كـوركيس في حـديث صحفي  إن
ــدافع ريــبـ ســوالقــا ســيـغــيب عن ا
ــنـــتــخب الـــوطــني في صــــــفــوف ا
ـبــاراتـ الــوديـتــ أمـام األردن ا
وأوزباكستان.وأوضح أن نتائج
ـدافع الـفــحـوص اخلــاصـة بــا
ظـهرت الـيوم وتـأكد غـيابه عن
العب لــفـتـرة  3أسـابـيع إلى ا
شــهــر واحــد بــالــتــالي لـم يــعـد
ـشـاركـة في معـسـكر بـإمـكانه ا
اإلمـــــــــــــــــارات وخـــــــــــــــــوض

. واجهت الوديت ا
ــبــاراتــان في وســتــقــام ا
الـ 12والـ17 من الـشـهر

احلالي في اإلمارات.
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نيمار داسيلفا

فــتــرة الــراحــة الــســلــبــيــة
لــثـــمــانــيــة أشــهــر بــســبب

جائحة كورونا.
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الــكــاتـب االردني صــدر له عـن  دار فــضــاءات لـــلــنــشــر
والتـوزيع بـعمـان كتـاب بعـنوان (الـطاسـوس/ تأمالت في
أحوال الوطن) ويقع في 140 صفحة من القطع الكبير.

vHDB  5ÝU¹ ÊU½bŽ

الـتـدريـسي في كـلـيـة الـتـربـيـة لـلـبـنـات بـجـامـعـة بـغداد
ي حمـيد الهاشـمي عن (العراق في حتـدث مع االكاد
تداخلة  –حـلول ومعـاجلات) في الندوة ظل االزمـات ا
العـلمية اخلامسة لـلموسم الثقافي االلـكتروني للمجمع

العلمي العراقي.
 bNA « œË«œ ÊULKÝ
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رئيـس أحتاد الـقـيـصـر لآلداب والـفـنـون بـاالردن اعلن
ة واجـهة اجلـر ان االحتاد اقـام تـظاهـرة فنـية دولـيـة 
عبـر معـرض تـشكـيلي في اربـد شارك فـيه فنـانون من

ة. ثماني عشرة دولة الذين ناهضت لوحاتهم اجلر
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الذي يـصادف  16 تشـرين الـثاني
احلالي وفـقا لبـيان تلقـته (الزمان)
ـــهــرجــان قــد امس.وكــانت ادارة ا
اضية كرمت على مدى الـسنوات ا
عــددا من الــشـخــصــيــات هم (اسم
ــهـــاتــمــا غـــانــدي / شــخـــصــيــة ا
( اسم هـــنـــدوســــيـــة من الــــهـــنـــد)
نــيــلــســون مــانــديال / شــخــصــيـة
مــســيـحــيـة مـن جـنــوب افــريـقــيـا)
(الـدكـتـور مـظـهـر مـحـمـد صـالح /
شــخــصــيــة عــربــيــة مــســلــمــة من
( الدكـتـور مـهـدي احلافظ الـعـراق)
/ شــخـصــيـة عـربــيـة مــسـلــمـة من
(الـسيـدة  شيـرين آمدي/ الـعراق) 
شخصـية كردية مسـلمة من اربيل)
(الــــشــــيـخ فــــواز بــــاشــــراحــــيل/
شخصية عربية مسلمة (سعودية-
( اإلنسـان بشـير كوريه   / اليـمن)

شخصية ايزيدية من دهوك).

ÊU e « ≠ ÊU O

اعـلـنت جــائـزة الـعـنـقــاء الـذهـبـيـة
الدولية عن فتح باب الترشيح إلى
شـــخــصـــيــة تـــســتـــحق الــتـــكــر
(بجـائزة الـعنقـاء الذهـبية الـدولية
لـلـتـسـامح) الـسـنـويـة لـعـام 2020
ي لـلتـسامح ـناسـبـة اليـوم العـا
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تـمـكـنت اإلعالمـيـة والـفـنـانة رزان مـغـربي من
تـوجــيه األنـظـار إلــيـهـا بـعـد حــضـورهـا حـفل
خــتـام مــهـرجــان اجلـونــة الـســيـنــمـائـي لـعـام
2020 الــذي اخـــتـــتم فـــعــالـــيـــاته في مـــصــر
ـــاضــيــة وذلك عـــلى الــرغم من اجلـــمــمــعــة ا
تـغـيبـهـا عن حـفل االفتـتـاح والـفعـالـيـات التي

ظــلت مــســتــمـرة
دة أسـبوع.و لم
تـــــــــلــــــــــفت رزان
مـــغــربي أنـــظــار
اجلـمــيع بــسـبب
فـــــســـــتـــــانـــــهــــا
وإطـاللـــــــتــــــهــــــا
ـا بـالــكــامل وإ
تـمـكــنت من لـفت
االنـتـبــاه بـسـبب
مــــــوقف غــــــريب
قـــــامت بـه أمــــام
الــكــامــيــرات في
اجلـــونــة حـــيث
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أعـلـــــنت الـفـنـانـة صـبـا مـبارك عن
ـرة اتـن بــدء عــرض مـسـلـسل 

عـلى منـصة الـكتـرونيـة ومسـلسل
ــــــــــــــرة اتــــــنــــــ هــــــو درامـــــا
اجــتــمــاعــيــة تــدور حــول مــفــهـوم
الـــرومــــانـــســــيـــة والـــعـالقـــات في
مـجـتمــــــــعـنا الـيـوم وهو يـنـتمي
ـــتــــصـــلـــة إلـى فـــئـــات الــــدرامـــا ا

نفصلة. ا
ــــســـلـــسل خالل وتـــدور أحـــداث ا
ثــمـــــــــــاني حــلــقــات وكل حــلــقـة
عـبـارة عن حـكـايــة مـخـتـلـفـة تـضم
أبـــطـــاال ومــــؤلـــفـــ ومـــخـــرجـــ

. مختلف
ــســلـــسل أول حــلــقــاته مع وبــدأ ا
الـنــجـمـة الـعــربـيـة األردنــيـة صـبـا
مـــبــارك ضـــمـن أحـــداث حـــكـــايــة
(الــنـاحــيـة الــتـانــيـة) الــتي تـؤدي
فــيـــــــــــهــا دوراً جــريـــئــاً لـــفــتــاة
عــاشـقـة تـظـهـر في حـيـاة شـخص

مـتــزوج لـتـقــلـبـهــا رأسـاً عـلى
ــــــمـــــثل عـــــقـب إلى جــــــانب ا
صري عـمرو يوسف ويؤدي ا
يــــوسف شـــخــــصـــيـــة (رجب)
صـرية ـمثـلـة ا ـتزوج من ا ا
نــــهـى عــــابــــديـن لــــتــــبــــدا
الــــصــــراعــــات واالحـــداث

شوقة. ا
وجــــــمع هـــــذا الــــعـــــمل
كـــوكـــبـــة كـــبــــيـــرة من
جنــوم الــفن بــالــوطن
الـعـربي ومـنـهم صـبـا
مــبــارك إيـاد نــصـار
ومـــاجــد الـــكـــدواني
مـــنى زكـي وعـــمـــرو
يــــوسـف ونــــيــــلــــلي
كـر وآسـر يـاسـ
وأحــمــد الــســعــدني
وبــــــســـــنـت شـــــوقي
ــــــــفـــــــــتي وهــــــــدى ا

وآخرين.

تــشــعـر بــأنك ســلــيم الــبــنــيــة والــذهن وبــإمـكــانك أن
تتصرف على طبيعتك وسجيتك.

qL(«

تصبح صـدقاتك أكثر عمقًا و تسترجع مع أصدقائك
أحداث وذكريات ماضية .

Ê«eO*«

كًم الــطـاقـة الـتي بــداخـلك حـالــيًـا تـمـكــنك من تـطـويـر
األشياء في العمل.
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تـتـشـابك سـلـسـلـة إجـراءات جـمـاعـيـة وسـوف تـقودك
بسرعة مذهلة إلى هدفك.

»dIF «

 تقـوم بـأنشـطة من شـأنـها أن تـكون مـرضـية. حـياتك
اخلاصة متقلبة بشدة .

¡«“u'«

لـديك أفـكـارًا وخطـطًـا جـديـدة تـطـالـبك بـالـتـنـفيـذ فال
تؤجل األمر.
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ســتــعم أجـواء مـن االرتـيــاب تــسـتــوجب مــنك اتــخـاذ
موقف رقم احلظ.9

ÊUÞd «

ـكـن الـتــغـلب يــبــدو وكـأنك تــقف أمــام مـشــكالت ال 
عليها فال تيأس! 

Íb'«

عتادة جتد صعوبـة في التخـلي عن طريقـة تفكيـرك ا
بالرغم من سلبيتها.

bÝô«

عـلـيك تـغـييـر مـنـظـورك لألشـيـاء وعـنـدئـذ سـوف تـبدو
احللول واضحة.

Ë«b «

 حــاول أن تــكــون مــتــفــتـح حــتى تــتــمــكن من تــعــدي
صاعب بسهولة.  ا

¡«—cF «

ال  سوف تـتـعـرض في الـعـمل لـسـيل من الـتـحـديات 
تخف من طلب النصيحة.

 u(«
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ـصمم الـصـحـفي الـعـراقي نـعـته االوساط الـتـشـكـيـلي وا
ــوت في غـربــته بـامـريــكـا اثـر االعالمـيــة بـعـد ان غــيـبه ا
رض سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. معاناة ا

الفـنان العـراقي تلقى امـنيات االوسـاط الفنـية بالـشفاء
العـاجل خلضوعه لـعمليـة جراحية ثـانية بـعد ايام على

. اجرائه عملية قسطرة للشراي

األديبـة والشـاعرة والرسـامة الـسورية نـعتـها االوساط
اضي وت االحد ا الثـقافية واالعالمية بعـد ان غيبها ا
ؤلفات النثرية عن تسـع عاماً. وللراحلة العـديد من ا
والـشــعـريـة والـصـوفـيـة وأقــامت مـعـارض لـلـرسم في

أمريكا وانكلترا.

ـــصــمم  في (الــزمــان) تــلــقى ا
تـهــاني زمالئه الحـتــفـائه االحـد
ـاضي بـزفـاف ابـنه عـبـدالـله  ا
مـتمن لعـبدالله وعروسه ساره

هاشم حياة هانئة سعيدة.

bO−  ÊuMŠ

الــقـــاص الــعـــراقي صـــدرت له عن دار أمل اجلـــديــدة
بدمـشق مجـموعة قـصصـية بـعنوان (مـسدس صـغير)

توسط. يقع في 147 صفحة من القطع ا

الــعالقـــات واالعالم ومــعــاون مــديــر
قسم الفرق الفنية. 

وفي ســيـاق مـتــصل الـتــقى فـاضل
ـــقــام ـــســـؤول ومـــوظـــفي بـــيـت ا

s ×  s UCð ≠ v U¹œ

ــقــام الــعــراقي بــدائــرة نــظـم بــيت ا
وسيقية اصبوحة فنية في الفنون ا
محـافظـة ديالى بـالتـعاون مع الـبيت

ــاضي عـلى الـثــقـافـي االحـد ا
قـاعــة نـقـابــة الـصـحــفـيـ في
احملافظة. وتضمـنت الفعالية
ـــقـــام الــعـــراقي قـــراءات في ا
الــذي تــخـــتص به احملــافــظــة
مـــثل الـــســـويــحـــلي اجلـــوبي
والـنـايل حـويـجـة اضـافـة الى
مــــقــــام الــــبــــيــــات وعــــدد من

البستات. 
كـما تـخـللت الـفـعالـيـة قراءات
ولد النبوي ناسـبة ا شعرية 
صـاحـبة مـقـام النـهـاوند و
ـدير حضـر الفـعالـية مـعاون ا
ــــــــثـال عن دريـــــــد فــــــــاضل 
مـــديـــرعــــام دائـــرة الــــفـــنـــون
ـــوســيـــقــيـــة ومــديـــرة قــسم ا

ـشـتـرك الـعـراقي لـتـأكـيـد الـتـعـاون ا
ـنـطـقـة واإلسـهام خـدمــة جلـمـهـور ا
في رفع الــوعي الــثــقــافي والــذائــقـة

الفنية.
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في الـوقت الـذي تـابــعت عـمـلـيـات بــغـداد وقـائـدهـا ومـنــتـسـبـوهـا ضـبـاط
ومراتب ومـنـتسـبون االشـراف عـلى فتح شـوارع الـعاصـمـة بغـداد والتي
شـمـلت غـالــبـيـة مـنـاطـق الـعـاصـمـة وفــتح جـسـري اجلـمــهـوريـة والـسـنك
وشوارع السعدون واجلمهورية وساحات الباب الشرقي والنصر واالهم
واطن الـبغدادي والـزائرمن احملـافظات نـطقـة اخلضراء امـام ا شوارع ا
لـعـاصـمــتـنـا الـتي شــهـدت وبـهـمــتـهم وبـاشـراف وتــوجـيه رئـيس الـوزراء
انسـيـابيـة طـبـيعـيـة وعودة لـلـحيـاة الـطـبيـعـية بـعـد ان تخـلـصت من الـكتل
الكـونكـريـتيـة والقـطـوعات االسـتثـنائـيـة بالـتالي هـذا االجـراء والقـادم منه
يـعـلن عــودة عـاصـمـتــنـا بـغـداد الى طــبـيـعـتـهــا وجـمـالـهــا ورونـقـهـا امـام
واطنـ الذين تمـنوا التـعاون اجلاد وتـطبيق كـافة القـوان واالجراءات ا
ية  نعم التي تعلن ان بغداد ستبقى االجمل ب العواصم العربية والعا
جهود عمليات بغداد اثمرت والتي اسـعدت العراقي عموما والبغدادي
ـواطن بـكل اإلجــراءات الـتي إتـخــذتـهـا واعـلــنـتـهـا خـصـوصــا  ورحب ا
وعمـلت بـهـا عمـلـيـات بغـداد ومـنـتسـبـوهـا الغـيـارى ولـكن في ذات الوقت
هناك شـريحـة مهـمة تنـاشد وتـتطلـع ان تشمل مـناطق عـملـهم ودراستهم
ـمتد من وسكنـاهم هذه االجـراءات  فسـكنة مـنطـقة الـوزيرية ومـربعـها ا
ـية الفـنون اجلميـلة مرورا بـالسفارة الـتركية ـلكيـة بجانب اكاد قبرة ا ا
صورين الـعراقي سابقـا الى قاعة حـوار للثـقافة والـفنون الى جـمعيـة ا
ـنتـديات الـفنـية الى قـاعة والى عدد من الـكلـيات االهـليـة والكـاليـرهات وا
ومسـرح الـطـلـيعـة لـلـثقـافـة والـفـنون والـشـوارع احملـيـطة بـهـا  إغالقـها

بالكتل الكونكريتية بسبب مقر السفارة التركية.
واالن وبــعـد ان  نــقل الــســفــارة الـتــركــيــة من مــكـانــهــا الــقــد خـلف
ية الى مـقرها اجلـديد مازالت حمـاية السـفارة التابـع لعـمليات االكاد
بـغـداد يـقــطـنـون داخل الــسـفـارة اضـافــة الى إسـتـمــرار قـطع الـشـوارع
ـنطـقـة احليـوية وتـسـببت بـغلق احمليـطة بـالـسفـارة التي قـطـعت اوصال ا
نافـذ على اكـثرمن 100 بيت ومـشتـمل يقـطـنهـا العـوائل وتعـذر علـيهم ا
ـثـقفـ والـفنـان من التـنقـل كذلك  قـطع الـشارعـ الرئـيـسيـ امام ا
طـلـبـة واسـاتذة كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة وحـرمـانـهم من مـتـابـعـة االنـشـطة
الثقـافية والـفنية الـتي تقيـمها اسـبوعيـا قاعة حـوار للثـقافة والـفنون التي
ـثقـف والـسـفراء االجـانب والـعرب في بـغداد تسـتـقبل كـبار الـفـنانـ وا
تابـعة نـشاطاتـها الـتي كانت ومـازالت حاضرة وتـدعم جيل الـشباب من

. بدع ا
ذكورة نطـقة ا تابـع وساكـني ا ـثقفـ وا نعم مجـموعة من الـفنان وا

يناشـدون قائـد عمـليـات بغداد بـفتح الـشوارع احملـيطة
ثقـف واجلمهـور وسكنة بالسفـارة امام الفنـان وا
نـطـقة ويـبـاركون فـي ذات الوقت االجـرائـات التي ا
تقـوم بـها عـمـلـيات بـغـداد لفـتح اهم شـوارع بـغداد

لعودتها الى احضان اجلمال واالستقرار  .

u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى  9خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.
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 شــهــد الــراوي ( مــوالــيــد 1986) قــفـز

اســمـهـا الـى الـواجــهـة بـعــد ان وصـلت
روايــتـهـا (ســاعـة بـغــداد) الى الـقــائـمـة
الـقصـيـرة في مـسـابقـة الـبـوكر لـلـراوية
عام 2016 الـعـربـيـة .تـرجم عـمـلهـا الى
لغات حية  فازت بعدها بجائزة ادنبرة
لـلروايـة عن نـسـخـتهـا االنـكـليـزيـة  عام
 2018 بــعــدهـــا شــاركت في مــهــرجــان
برل  الـدولي ومهرجـان ماثربومي في
ترجـمت روايتها الى بريطانـيا للـكتاب 
الـهـنديـة وشـاركت في مـهـرجـان هاي ..
قـدمـت مـحـاضــرات عن الـسـرد تــتـنـاول
اخلـيال الـروائي والـواقع  في جـامـعات
هـارفارد ونـيـويـورك وجـورج واشـنطن.
صــارت جنـمه  نـخــاطـبــهـا من عـزلــتـهـا
االرضـــيـــة  بــعـــد ان نــالـت الــدكـــتــوراه
ــــــرتــــــبــــــة الــــــشــــــرف  فـي مــــــجـــــال
االنـثــربـولـوجــيـا االجـتــمـاعـيـة واالدارة
احلـديـثـة ومــعـهـا كـان هـذا احلـوار في

زمن كورونا:
{ هل تسـهمـ في نـشر األخـبـار التي تـطلع
ـــا يــخص اجلـــائــحــة دون عــلـــيــهــا يـــومــيــا 

تمحيص?

- أتبادل هذه األخـبار مع األهل وبعض
األقارب واألصدقاء فقط .

ـا تسـمـعـينه ـاثـلـة   { هل تـنـتـابك أعراض 
رض ? عن ا

- أحياناً أتوهم بذلك.
ن تـثـقـ بهم {  هل لـك استـشـارات طـبـيـة  

لالطمئنان على صحتك?
- نعم  أزور الطبـيب ب فترة واخرى
خـــــاصـــــة مـع الـــــتــــــوجس مـن بـــــعض

األعراض.
 { هل جتـدين األمان خـارج الـبيت ? اين في

التحديد?
- ال  أنــــا أحب أن أبـــقـى في الــــبـــيت 
وفي مــكــتــبي الــشــخــصي أطــول فــتـرة

كنة .
ـكن { الـعـنف االسـري بـسـبب احلـجـر هل 
ان يـصـاغ بقـصـة دراميـة وفق مـاتـسمـع او

ترين ?
- كـتـبت عن الــعـنف األسـري مـقـاال قـبل
فترة لـيست طـويلة وتـناولـته من وجهة
نظر انثروبولوجية تتابع تطور االسرة
عــــبــــر الــــتـــــاريخ وقــــلـت انه ظــــاهــــرة
اجــتـمـاعــيـة تـتــجـلى في أنــواع الـعـنف
األخـرى مـثـل الـعـنف الـلــفـظي . أمـا في

الروايـة فأعتـقد أن الـعنف األسـري مثله
مثل كل الـظواهـر االجتـماعيـة يأتي الى
العـمل الـفني مـتخـفـيا ولـيس موضـوعا
مباشرا . مهـمة الرواية جمـالية وليست

تربوية .
{ كـتـاب قـرأتـيه دفعـا لـلـمـلل  ولم يـكن ضمن

ميولك ?
- أنــا بــطــبــيـــعــتي أشــغل أغــلب وقــتي
ـنـزلي بـالــقـراءة وخالل فــتـرة احلـجــر ا
ازداد معـدل قراءاتي . أنـهـيت كثـيرا من
ــؤجــلــة والــتي حتــتــاج وقــتـا الــكــتب ا
طـويال مـثل روايـة بـروست (الـبـحث عن

الزمن الضائع).
{  هل صرت أكـثر إقداماً على تـناول الطعام

من قبل ? ماذا تفضل االن ?
- ال  لدي عاداتي الغذائية التي ال أحب

تغييرها .
{ هل جتـمـعت لـديك مـعــلـومـات طـبـيـة كـافـيـة
جتــعل مــنك مــرشــدة ونـاصــحــة  في بــرنـامج

متلفز ?
- تــسـتـطــيع أن تـقـول إنــهـا مـعــلـومـات
عـامة تـتـعـلق بـطرق الـوقـايـة وإجراءات
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعي احلــديــثــة عــلى

قاموسنا .

{ هل تخاف الرسائل الصباحية ?
- ال افتح بريدي االلكتروني او الواتس

آب صباحا . 
{ هل تـــخـــشـــ رحــيـل من حتـــبــ و لـــذلك

تتجنب فتح صفحتك على (فيسبوك)?
- لـيس لـدي صــفـحـة في (فـيـسـبـوك) 
لــقــد تــخــلــصت من صــداعــهــا مــنـذ
سنوات  اخلوف من رحيل األحبة
شيء إنـــســـاني طـــبــيـــعي يالزم
الفرد مـنذ طفـولته حتى أواخر

عمره.
{  هل هــــنــــاك اشــــخــــاص كــــنت
لـفق تـتـمـنـ لـو إن خـبـر رحـيلـهـم ا

كان حقيقيا ?
ـفــتـرض أن يـكـون - كـان من ا
الــسـؤال مــعـكــوسـا فــنـحن
ــيل إلحــيــاء االمل ضــد
أخبار الـرحيل . ال أحد
يـعــد سـويـا ويــتـمـنى
لــغـيــره أن يــرحل من
هذا العالم . منذ الف
ــــتــــنــــبي ســـــنــــة وا
يـــــذكــــرنــــا انــــنــــا ال
شـعـوريـا نـلـجـأ الى

كن بـسببها نفقد { النجـوم والكمامة ? هل 
عجب ? الكثير من ا

- ال أعـد نــفـسي جنـمــة من هـذا الـنـوع
عالقتي بالناس هي كتاباتي  الكاتب ال
ا عن يبحث بـطبيـعته عن معـجب وإ

قراء متفاعل مع ما يكتب .
{ أي بــلــد تــودين الــســفــر الـيـه بـعــد اجنالء

االزمة ?
- إيــطـــالــيــا . النــني لـم ازرهــا من قــبل
ـــتــحف . بــلـــد دافــنــشي وهـي الــبــلــد ا

ومايكل جنلو وفيفالدي وروسيني. 
{  من تــودين ان يـشــاركك احلـيــاة عن قـرب
ن كنت تـتواصل معـهم عن بعد في العالم

االفتراضي ?
- صديقاتي .

{  كم حــبــة تـــأخــذين في الــيــوم دفــعــا اليــة
اعراض طارئة?

- ال أتــــنــــاول فـي الــــعــــادة أدويـــة دون
اسـتـشـارة طـبـيب . أحـيـانـاً فـقط بـعض
الـبـندول اخملـصص لـلـنـوم . خـاصة مع

قلق عدم االنتهاء من روايتي .   
{ اغـنــيـة كـنت حتــبـيـنــهـا لم تـعــد كـذلك بـعـد

كورونا?
- ال اتذكر .

تكـذيب االخبـار غيـر السـارة ونسـتخدم
األمل ضدها . 

طَوى اجلَزيرَةَ حَتّى جاءَني خَبَر
فَزِعتُ فيهِ بِآمالي إِلى الكَذِبِ

{ هل اخبـرت شـجاعـتك بـصدد الـتـعامل مع
ا يكفي ? االزمات الطارئة 

- كل جتــربــة في احلــيــاة هـي اخــتــبـار
لقـدرات اإلنسـان عـلى الصـمود في زمن

صاعب . ا
{  هل صـرت تــدونـ مــذكـراتك يـومــا يـومـا

اذا ? اكثر من ذي قبل ? 
- أنــا حـــريــصــة عـــلى تـــســويـــد دفــتــر
مالحظـاتي الـيـومي بأهم االشـيـاء التي
تـسـتــوقـفـني . هـذا مــا دأبت عـلـيه مـنـذ

سنوات بعيدة .
ن بكيتي اكثر من النجوم بعد اجلائحة?   }
رحوم  احـمد راضي . موته - الالعب ا
كـان ســؤاال كـبـيــرا عن مـعــنى احلـيـاة .
تـــوقــفت عـــنــده طــويـال وذرفت دمــوعــا

ساخنة . 
بعض النـاس لديـهم ألفة إنـسانيـة أبعد
من وجـودهـم وأحـمـد راضـي من الـنـوع
الـذي يـفـرض هـذه األلفـة عـلى حـتى من
لم يتلقه مرة في

حياته .

صبا مبارك

ظـهـرت في مـقطع فـيـديـو مـتـداول وهي تـمنح
نـظم وتـقوم بخـلع كمامـته بعد قُبلـة ألحد ا
أن حرص عـلى الوقـوف بجـانبـها والـتصـوير
مــعــهـا عــلى الــسـجــادة احلــمـراء.مـن نـاحــيـة
أخـرى اخــتـارت مـغــربي أن تـرتـدي فــسـتـانًـا
طويلًـا باللون األزرق الـفاحت البـرّاق مكشوف

من عدة جهات.
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ـطـربـة الـلبـنـانـيـة نـانسي تـعـيش ا
عـجـرم جنـاح آخـر أعـمالـهـا الـفـنـية
وهــو فــيــديــو كــلــيب (إلى بــيــروت
األنــثـى) الــذي حــقق أكــثــر من 1.7
مــلــيـون عــبـر يــوتـيــوب في أقل من

. أسبوع
واخـتــارت عــجـرم وبــالــتــعـاون مع
اخملـــــرج سـمـيـر سـريـاني أن تـركز
في عــمــلـهــا عــلى مــوضــوع جــديـد
بــعــيــداً عن مــشــاهــد الـدمــار الــتي
طـــالـــــــت بـــيـــروت مـــؤخـــراً بـــعــد
ــرفـأ الـذي أودى بــحـيـاة إنــفـجـار ا

ئات. ا
وركــــز الـــكـــلــــــــيب اجلـــديــــد عـــلى
موضـوع هجـرة الشـباب من بـلدهم

بـــغـــايـــة الـــبـــحث عن فـــرص عـــمل
وحياة أفضل. 

اليــ لـقـوة الــكـلــيب الـذي أبــكى ا
شـاهد الـتمـثيـلية الـتي في داخله ا
ست القـلوب ها هو والقصـة التي 
يـبـكي عـجرم أيـضـاً إذ  مـشـاركة
فــيـــديــو من كـــوالــيس الـــتــصــويــر
شـهد وكانـت عجـرم تبـكي بسـبب ا
الـــذي يــجب أن تــودع الــشــاب فــيه
والـــذي يــؤدي دور شـــقــيـــقـــهــا في
الـعــمل والقى الــفــيــديـو انــتــشـارًا

كبيراً.
 وأغــنـــيــة إلى بـــيــروت األنـــثى من
أشعـار الراحل نـزار قبـاني واحلان
هــــشـــــام بـــــولس أمـــــا الــــتـــــوزيع

فلمايسترو باسم  رزق. 
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اختـتم مسـاء اول امس االثن
ي االول لالزيـاء ــؤتـمـر الــعـا ا
واالنـــســجـــة ومــكـــمالتـــهــا في
حـضـارة وادي الـرافـدين الذي
نظـمته الـدار العـراقيـة لالزياء
ــشـاركــة ٢٥ دولـة و٥٠ جــهـة
ــيــة مــحــلــيــة و عــربــيــة وعــا
مــتــضـــمــنــا  75بـــحــثـــا ورقــة
وتـــصـــمــيـم ازيــاء بـــحـــضــور
 1300شـخصـية عـلمـية وفـنية
وإعالمـــيـــة عـــلـى تـــطـــبـــيـــقي

جـــديــدة مــســـتــوحـــاة من تــلك
الــصــور والـدراســات) مــؤكـدة:
(نــوصي بـالـتــعـاون بـ وزارة
التعليم العالي والدار العراقية
تخصص لألزياء باشتراك ا
واصحاب الشهادات العليا في
ـــاجــــســـتــــيـــر مـــنــــاقـــشــــات ا
ــا يــتـعــلق في والــدكـتــوراه 
البس مــــجـــال االنــــســـجــــة وا
واحلـلي ورفـد الـدار بنـسخ من
تــــلك الــــدراســـات وتــــأســـيس
رابـــطــة لـــلـــمـــصـــمـــمــ ودور

واحلـلي ومـكالتـهـا من عـصـور
مـا قـبل الـتـاريخ في بالد وادي
الـــــرافــــدين وحـــــتى وقـــــتــــنــــا
احلـاضـر والـتـعـاون مع هـيـئة
ا تـمـتلـكه من مـجمـوعة االثـار 
مـن الـصــور والــدراســات الـتي
تــتـعـلق بـاحلــلي واالزيـاء عـبـر
الــــعــــصـــــور وعــــمل دراســــات
مــشــتـركـه لـلــتــمــاثـيـل والـدمى
والــرسـوم اجلـداريــة واالخـتـام
كن من خاللها واخملطوطـات 
دعم الـــدار ألنـــتــاج تـــصـــامــيم

(زووم) و(كـــــوكـل مـــــيـت)خالل
. وقالت مـديـر عـام الدار يـومـ
رئـيسـة ابتـهـال خاجـيك تكالن:
ـشـاركـون في جـلـسات (خـرج ا
ـــؤتــــمـــر الـــسـت.. فـــضال عن ا
االفتـتاح واخلـتام.. بـتوصـيات
مـــنــهـــا: أطالق مـــبـــادرة الــزي
الــــوطــــني الــــعـــراقـي وأدامـــة
واســـتــــمـــرار عـــروض االزيـــاء
العـراقيـة في احملافـل الداخـلية
واخلـارجــيـة وأنــشـاء مــتـحف
مـتخـصص باألزيـاء واالنسـجة

وضة االزياء وتطبيق قانون ا
ـيـة في الـعراق عـن طريق الـعـا
ـلكـية الـدار لتـسجـيل حـقوق ا
ــــوروثـــنــــا من الــــتـــصــــامـــيم
واالزياء واالنسجة ومكمالتها
دولــيــا وإقــرار مــؤتــمــر الــدار
الــعـــراقــيـــة لألزيـــاء الــعـــلــمي

سنويا)ً.
ـــؤتـــمـــر كـــرمت وفـي خـــتـــام ا
ــتــمـيــزة بــتــوثـيق الــبــحـوث ا
الـــتـــراث الـــعـــراقي والـــعـــربي

. شارك ي وا والعا
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وهذا فلم جـميل مسـتلٌّ من زمان األبـيض واألسود البـديع  وقد صار
مثل سـهـرة طـيبـة من تـلك الـلـيالي الـبـعـيدات  حـيث جـهـاز الـتلـفـزيون
ينزرع في حوش الدار  تسوره العائلـة كلها صحبة الشاي والكرزات
قـبّالت والتـعليـقات الـنقديـة لألب الصـارم والتي سـتشكل كسّـرات ا ا
تالياً الذائـقة اجلمعـية لألبناء ولـلبنات  ولألم الـعظيمـة التي ستحرص
لح في قدر الـباميا على السـكوت بنـفس حرصهـا على اعتـدال كميـة ا

هيّل بالعوافي !! العزيز وميقات صينية الشاي ا
لـهى ليليـة لطيفة اسم الفلم هو (كـهرمان) وكهـرمان راقصة مـدهشة 
يحطُّ ببـطنـها كلَّ ليـلة نهـايتـها بنـاقوط الفـجر  جـمع من كائنـات آدمية
رائعـة أحـبـبتـهم حـتى بـائع اخملـدرات األرعن ريـاض القـصـبـجي وذيله

حس اسماعيل !!
أهل الفـلم كلـهم بكـفة والـبطـلة هـدى سلـطان بـكفّـة  حيث كـانت خلـطة
سـمـاويــة مـذهـلـة مـن غـنج ودلع ورقص وشــقـاوة هـنـد رســتم ومـارلـ

مونرو ونادية لطفي في شريط (أبي فوق الشجرة).
لم أتعرف على بطل الفلم لكنه يشبه عمر احلريري في مطالع أدواره .

نـعم ابراهـيم الذي حافظ عـلى دور الثـانوي األبله وعندك أيـضاً عـبد ا
الذي يـحب األكل وصنـاعة الـقفـشـات والطـرائف التي كـانت تضـحكـنا

واليوم نضحك على أنفسنا ألننا كنا نضحك عليها !!
من الثـانـويـ اللـذيـذين كان عـازف الـعـود الصـعـلوك الـذي كـان يدلف
الى احلـانــة ويـضـرب األوتــار لـعـشــرين ثـانـيــة فـقط  فــيـأتي احلـراس
ويعـنّـفونه ويـشـيلـونه من فـخذيه ويـرمـونه في الـشارع مـزفـوفاً بـقـهقـهة

الزبائن وسيكارة من كبير السقاة !!
اسـتـعــمل الـفـلـم تـقـنــيـة اإليـحــاء اجلـنـسي الــصـائح  حـيـث الـبـطل لم
يـحـصل عـلـى قـبـلـة واحـدة ســاخـنـة مـعـلــنـة  عـلى الـرغم من أن والدة
صرية  وكـانت فيهـا القبل الشريط كـانت عند أوشـال اخلمسـينيـات ا
متـاحـة حـتى لـعـماد حـمـدي وأحـمـد مـظهـر وتـوفـيق الـدقن  وهـذا أمر
ـغنـية حيّـرني حـقاً فـكلـمـا اقتـرب الـطالب اإلعـدادي من فم الـراقصـة ا
شـتهـاة هدى سـلطـان  أمر اخملـرج الكامـيرات بـالهـبوط الى األرض ا
ـعلـمـة وشـالـهـا وحامـلـة ثـديـيـها كـون من فـسـتـان ا لـتصـويـر أثـاثـهـا ا
ـقـلـوبــة عـلى وجـهـهـا الـضـخـمــ حـتى ربـطـة عــنق الـشـاب وقـنــدرته ا
أل اآلن سدَّ وزجاجـة النـبـيذ األحـمـر الذي اسـتهـلك الـشريط مـنه مـا 

النهضة من دون حرب أو زعل !!
عـلولـة  وعرفت أن لم تسـتمـر حيـرتي طويالً حـتى وقـعت على الـعلـة ا
ـشـهور الـقـوي فـريـد شـوقي الـذي هو زوج ـمـثل ا كـاتب القـصـة هـو ا
هـدى سـلــطـان في احلـيــاة الـدنـيــا  وأي قـبـلــة حـارة تـقع عــلى جـسـد

ا كانت ستؤدي الى طالق بالسبعة !! احلكاية ر
ومن احملـاسن الـتي نبـشت الـذاكـرة كـان اسم اخلـمـارة وهـو بـار القط
األحمر  وثـريا الـنص هذه أعـادتني الى قصـة جنيب مـحفـوظ (خمارة
ـاً ووجدتـها واحـدة من أجـمل وأعظم القط األسـود) وكنـت قرأتـها قـد
وأعـجب الـقــصص الـتي حــاولت تـقـلــيـدهـا في أول مــراهـقـتي بــكـتـابـة
ا انولدت بعد ح كثير سألة التي ر القصة  لكنني فشلت فتركت ا

من الدهر والتجريب والتمزيق !!
كان أحد الـندل يـشبه عبـد الوارث عـسر وهذا أمـر مريح وحـميم  أما
رقص وخادم البـنت كهرمان األم فـأحببته بسبب أدائه  جاسوس ا
هـرة الذين عاونـوا عبـد الله غيث وأيضاً ألنه كـان أحد رمـاة السهـام ا

بفلم الرسالة الشهير قبل أن تأكل منى واصف بعض كبده !!
ظلَّ الشريط لـطيفـاً رحيماً طـيباً مـبهجـاً يشبه نـبأ جناح عـالٍ في محنة
ــمـثل الـعـظــيم يـحـيى شـاهــ  فـتـكـسّـرت الـبـكـالــوريـا  حـتى ظـهـر ا
الكؤوس وباد النـبيذ ومات الغـناء والرقص والسـهر ووجه زبون سم
كـان دوره الـشـخــيـر فـقط  أمـا كــهـرمـان احلـلـوة
الــطــيــبــة فــمــرضـت مــرضــاً شــديــداً وتــقــطــعت
أنفاسهـا وانطفأ وجـهها البـدر وصار دورها هو
صناعة السـعال واحلسرات حـتى لفظت روحها
وهي تنـصت إلى نحـيب الفـتى اجلريح حـامد !!
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ـاذا تـتـجه االهـتـمـامـات الى حصـص ونسب ال أدري 
ثابتـة  لالقليـات والنساء في االنـتخابات الـعراقية من
دون اعــتــمــاد مــعــايــيــر جــودة وحتــســ في حتــديــد
احلـــصص ذوات االســـتـــثـــنـــاء الـــنـــســـبي كـــأن يـــتم
االشـــتـــراط في تـــلك احلـــصص  تـــوافــر الـــكـــفــاءات
ــمـيــزة في اجملــتـمع ــعـتــبـرة الــعــالـيــة واالســمـاء ا ا
ـسـتــقـلـة حـقـاً لـكي التـكـون االقـلـيـات رهن والـوجـوه ا
أحزاب كبـيرة تقف خـلفهـا ومن ثمّ فال فائدة من هذا

التمثيل الشكلي الرديف بقوة لتزييف االرادات .
االن في بلـد سادت فيه طـبقـات من اجلهل والتـجهيل
الـسـيـاسي البـدَّ من وقـفـة جـديـدة يـتمّ فـيـهـا اضـافـة
تميزين مقاعد اعتبـارية للكفاءات احلقـيقية واألعالم ا
في حـقـول معـرفـيـة وعـلمـيـة مـهـمة يـتـكـلّـمون من دون
ــعــرفــة ــنــطق وا اخلــضــوع لألهــواء كـــمــا الــعــلم وا
والـتـطـور يـقـول ال يـهـمـهم تـهـافت االحـزاب وفُـتـاتـها
ـعـايـيـر ويـضـيــفـون لـلـمــؤسـسـة الـتـشــريـعـيـة بــعض ا
قـبل االعـتـبـاريـة الـسـامـيـة لـيـكـون اجمللـس الـنيـابـي ا
أثــــقل وزنــــاً وأعــــمق في الــــنــــوع واالداء من جــــمـــيع
الدورات الـسـابـقة ولـكي يـشـهد الـعـراقـيون نـقـاشات
تـنــقـلــهـا احملــطـات الــتـلــفـازيـة تــوضح مــدى االحـاطـة
الـعـلـمـيـة والـقـانـونـيـة واالنـسـانـيـة بـالـتـشـريـعـات الـتي

تخص اربع مليون عراقي.
الـلـجـان االسـتـشـاريـة مـهـمـا تـوافـرت عـلى عـلـمـاء من
خارج عـضوية اجملـلس  ستـكون آراؤها عـلى احلافة
ثمّ يتم االستغناء عنها وجتـاهلها بسهولة وعبر احليل

عروفة من قبل احليتان حتت القبّة. ا
ال أضع في هـذه الـسـطـور الـقـلـيـلـة مـعـايـيـر االخـتـيار
ـوجـبـات الـقانـونـيـة لـذلك ولـيس هذا دوري أصالً وا
شهد السياسي لكنني أضع حقيقة أخرى أمام هذا ا
ـتـداعي يـلـتـفت حـوله ويـدقق أن هـنـاك مـا يـقـرب من ا
ـشـهـد احلـزبي اربـعـ مـلـيـون عــراقي حـقـاً خـارج ا
وهؤالء ال بـدّ أن يكون من نـخبـهم وجود في التـمثيل 
نح للعراق صورة ا  كنسبة حصص النساء مثالً 
اسـتـشـرافــيـة خلـمـسـ ســنـة مـقـبـلــة ولـيـست صـورة

ارتدادية لعدة قرون للوراء .
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{  سبـيكـيـنيـسه (هولـندا)-(أ ف ب)
 –جنــا قــطــار مــتــرو هــولــنــدي من
كارثة االثن بعدما اخترق حاجز
توقف ليستقر عند مجسم عمالق
لــــذيل حـــوت مـــا جــــنب ســـائق
ـركــبـة الــتي كـانت خــالـيـة من ا
الركاب مصيرا أسود محتما.
فـقــد أفـلت الــقـطــار من خـطـر
ـــــيـــــاه االســـــتـــــقـــــرار في ا
ـــوجـــودة عـــلـى مـــســـافــة ا
عــشـرة أمــتــار في األسـفل
وبــــقـي جــــزء كـــبــــيــــر من
العربة األمامية معلقا في
الهواء مدعوما فقط بذيل
مجـسم احلوت الـضخم.

ولم يصب سائق القطـار الذي لم يكن ينقل
الركـاب بـأذى في احلـادث الذي وقع بـعـيد
منتصف الليل في سبيـكينيسه قرب مدينة
روتــردام الــهــولـــنــديــة الــســـاحــلــيــة. وفي
مصـادفة الفـتة يـحمل اجملـسم الفـني الذي
حمى الـقطار من الـهالك عنـوان (أنقذه ذيل

احلوت).
وقــالت كـارلي غــورتــر من هـيــئـة الــسالمـة
اإلقــلـيـمــيـة في مـنــطـقـة ريــنـمـونــد لـوكـالـة
فـرانس بـرس هــذا سـيـنـاريـو غـريب. خـرج
ترو عن السكة وسقط عند مجسم يسمى ا
ســايــفــد بـاي ذي وايــلــز تــايل (أنــقـذه ذيل
احلـوت). وقـد حـصل ذلك حـرفـيـا. فـبفـضل
ذيل احلـوت جـرى إنقـاذ الـسـائق بـالـفعل

إنه أمر ال يصدق

{  بايـرقلي (تـركيا)-(أ ف ب) –
انــتــشل عــمــال اإلنــقــاذ االثــنــ
طــفــلــتـ عــلى قــيــد احلــيـاة من
حتت أنــقـاض مـبــنى مـنــهـار في
محافظـة إزمير بعـد قرابة ثالثة
أيام من زلزال قوي وقع في بحر
إيجه وأودى بـحياة 91 شخصاً
في تركيا وشخص آخرين على

جزيرة يونانية.

وأعــلــنت هــيــئــة إدارة الــكـوارث
التركيـة احلكومية أن طـفلةً تبلغ
ثالثة أعوام تُدعى إليف برينسك
كــانت حتـت األنــقــاض وأُنــقــذت
بعد 65 ساعة من حـصول الهزّة
ستشفى. األرضية ونُقلت إلى ا
وبــثّت وســائل اإلعالم الــتــركــيـة
مشاهـد للطـفلة مـلفوفـة ببطـانية
أثـنـاء إخـراجــهـا وسط تـصـفـيق

) ,أ ف ب) - نفذ بعض { برل
ـانيا أهم فرق األوركـسترا في أ
اعـتـبـاراً من الـثـامـنـة من مـساء
اإلثـنـ ( 19,00ت غ) دقـــيـــقـــة
ـسـرح احـتـجـاجاً صـمت عـلى ا
على وقف عمل الـقطاع الـثقافي
كلّه خالل تشرين الـثاني بسبب
جائـحة كـوفيد-.19وبدعوة من
مـجــمــوعــة أالرمـســتــوفــيـروت
صعـد موسـيقـيون من فـرق عدّة
أبــرزهــا أوركــســـتــرا مــيــونــيخ
الـفلـهـارمونـيـة وأوبرا مـيـونيخ
وأوركسـتـرا ستـاتسـكابـيلي في
ــسـرح ولــكن بـدالً بــرلـ إلى ا
من تقد حفلة مـوسيقية جرياً
على عادتهم لزموا الصمت في
صـالــة فـارغـة عـلى مـا أظـهـرت
مـقــاطع فــيـديــو مـتــداولــة عـلى
شــــــــبـــــــــكــــــــات الــــــــتـــــــــواصل
االجتمـاعي.كذلك بادر الـفنانون
عـــبـــر تــــويـــتــــر إلى تـــشــــغـــيل
أســـطــوانــة من دون مــوســيــقى

ونـشــر صـور مــرفــقـة بــالـشــعـر
اآلتي( من دون الـفـن والـثـقـافـة
يـــــــســــــــود الـــــــصــــــــمت).وأراد
ــوســـيـــقـــيــون مـن خالل هــذا ا
الـتـحـرّك لـفت االنـتـبـاه إلى عدم
تـخــصـيص مــسـاعــدات كـافــيـة
حــــتى اآلن لــــتــــأمـــ صــــمـــود
األشــخـاص الــعــامـلــ في هـذا
الـقــطـاع في وقـت اضـطـرت كل
ؤسسات الثـقافية إلى اإلقفال ا
ـدة أربـعة اعـتـبـاراً من االثـنـ 
أســـــابــــيع ومـــــنــــهــــا صــــاالت
ـسارح ـوسيـقـيـة وا احلـفالت ا
تاحف.وأقرت وزيرة الثقافة وا
مونيكا غروترز بـأنها قلقة جداً
عــلى الـقــطـاع الــذي يـعــمل فـيه
ـســتــقــلــ غــيـر الــكــثــيـر مـن ا
ــشـمـولــ بـأيـة شــبـكـة أمـان. ا
واعــتـبــرت غـروتــرز أن الـقــيـود
اجلديـدة تشـكّل كارثـة حتى لو
ـسـتـوى كــانت مـفـهـومــة عـلى ا

الصحي.

. ونـقلت ـسعـفـ مـجمـوعـة من ا
مـــحـــطــة (تـي ار تي) الـــتــركـــيــة
الرسـمية عن جـدّة الطـفلة قـولها
(أنـا سـعـيـدة لـلـغـايـة. لـيـبـاركـكم
الـــله اســـتُــــجـــيب لــــصـــلـــواتي

واجتمعت بإليف).
والـــــطــــفــــلــــة هـي من بــــ 106
أشـــخــاص أخــرجــوا عـــلى قــيــد
ــبــاني احلــيــاة من حتت ركــام ا

تـضررة جراء زلزال دمّرة أو ا ا
ضـرب اجلـمـعـة مـحـافـظـة إزمـير
في غــرب تـركــيــا وكـذلك جــزيـرة

ساموس اليونانية.
ومـن بـــــ األشــــخـــــاص الـــــذين
انقـذوا والـدة إليـف وشقـيـقتـاها
وشقيـقها وقـد خرجوا عـلى قيد
احلـــيــاة مـــســاء الـــســبت. إال أن
شقـيقهـا توفي بـعد وقت قـصير
عــلـى مــا ذكــرت مـــحــطــة (تي ار
سعف تي). وقال معمر جـيليك ا
الـذي عـثـر عــلى الـطـفـلـة لـوكـالـة
فرانس برس إنه ظن في الـبداية
أنـها تـوفـيت. وروى (ظـننـا انـها
متوفاة طلبت كفـنا وبطانية لكن
بعدما قـطعت احلديد أردت إزالة
الغبار الذي يغطـيها فمدت يدها
والـتـقـطت ابــهـامي فـجـأة) قـائال

إنه بكى فرحا مع زمالئه.
وقــــبل بـــضع ســــاعـــات ســـحب
رجـال اإلنــقـاذ فـتــاة أخـرى حـيّـة
هي إيـــديل ســـيـــرين وتـــبــلغ 14
عــامــاً من حتت أنــقــاض مـبــنى
آخر وفق هيئة إدارة الكوارث.
لـكن فرحـة الـعـائلـة لم تـكـتمل إذ
إنه  العـثور عـلى جـثة شـقيـقة
إيــــديـل وتُـــدعـى إيــــبــــيك حتت
الـركـام عـلى مـا ذكـرت صـحـيـفة

(حرييت). وأودى الزلزال بحياة
مــا ال يــقلّ عن 91 شــخــصــاً في
تركيـا وفق آخر حـصيلـة نُشرت
. وقـضى شـخـصـان عـلى االثـنـ

جزيرة ساموس اليونانية.
وأُصـــــيب نـــــحــــو ألـف شــــخص
بـجـروح في تـركـيـا بـيـنـهم أكـثر
من مــــــئـــــتــــــ ال يـــــزالــــــون في
سـتـشفى. وبـحـسب الـسلـطات ا
التركية نصبت  1864خيمة في
منـطقـة إزميـر تؤوي حـتى اليوم
نحو خـمسـة آالف شخص دُمّرت

منازلهم أو تضررت.
وأفـــاد صــحـــافـــيــون في وكـــالــة
ـــــكــــان أن فـــــرانـس بــــرس فـي ا
عــنـــاصـــر اإلنـــقـــاذ يـــواصـــلــون
عــمــلــيــات الــبــحث االثــنــ بـ
األنـقـاض عـلى أمل الـعـثور عـلى

ناج آخرين.
ويـطــلب الـعـنــاصـر من وقت إلى
آخــر من الــنــاس لــزوم الــصــمت
حـتى يـتـمـكـنـوا من سـمـاع أدنى
نـــــــداء مـــــــســـــــاعـــــــدة مـن حتت
األنـــقــــاض. وطــــلـب بـــعــــضــــهم
بـواســطـة مـكـبــرات الـصـوت من
ناجـ قد يـكونـون عالـق حتت
الـــركــام أن يــحـــاولــوا الــصــراخ
لــلـتــمـكن مـن حتـديــد مـواقــعـهم.

تـحدة وإسـرائيل والـسيـاسات ا
اخلارجية للدول الغربية.في عام
 ?2005وصـــفــــتـه صــــحــــيــــفـــة
ـز األمريـكـيـة بأنه نـيويـورك تـا
ــا أشــهــر مــراسل لــلــشـؤون (ر
اخلـارجـيـة في بـريـطـانـيـا) بـعـد
تــغـطـيــته احلــروب في الـبــلـقـان
والشرق األوسط وشمال أفريقيا
لــصـحف بــريــطـانــيـة عــلى مـدى
خــمــســة عــقــود.ولــد فــيــسك في
مــيــدسـتــون في مــقـاطــعــة كـنت
الـــبـــريـــطـــانـــيــة فـي عــام 1946
وحـــــصل فـي مـــــا بـــــعـــــد عـــــلى
اجلنـسيـة األيرلـنديـة وكان لديه
منزل في دالـكي خارج العـاصمة
دبلن. وأعرب الـرئيس األيـرلندي
مـايــكل دي هـيــغـيــنـز عن احلـزن
الـــشـــديـــد لـــوفـــاة فـــيـــسك يـــوم
األحـد.وقــال في بـيــان: (بـوفـاته
فـقـد عـالم الـصـحـافـة والـتـحـلـيل

الـــصـــحــــفي لـــشــــؤون الـــشـــرق
.( علّق األوسط أحد أفضل ا

ــهـنـيـة في بـعــد أن بـدأ حـيـاته ا
صنـداي إكسبـرس انتـقل فيسك
إلـى بـــلــــفــــاست فـي عـــام 1972
لـتـغـطيـة االضـطـرابـات بـصـفته
مراسل شؤون أيـرلندا الشـمالية
ز. ثم أصبح في بصحـيفة التـا
عام  1976مراسل الصحيفة في
الــشــرق األوسـط.وخالل إقــامــته
في العـاصـمة الـلبـنانـية بـيروت
كــــتب عن احلـــرب األهــــلـــيـــة في
الـبالد وكــذلك الـثــورة اإليـرانـيـة
عام 1979 واحلرب الـسـوفيـتـية
في أفـــــغــــانــــســـــتــــان واحلــــرب
اإليرانـية الـعراقـية.واسـتقال من
ــز في عـام 1989 صـحــيـفــة تـا
ــــالك روبـــرت بـــعــــد خالف مع ا
مــردوخ وانــتــقل إلى صــحــيــفـة
اإلنـدبــنـدنت حــيث عـمل لـبــقـيـة

ـــهـــنـــيـــة.وأجـــرى في حــــيـــاته ا
التـسـعيـنيـات ثالث مـقابالت مع
زعـــيم تــنـــظــيم الــقـــاعــدة آنــذاك
أسامة بن الدن. وفي أول مـقابلة
بـيـنــهـمـا عـام  ?1993وصف بن
الدن بــأنه (رجل خــجـول ويــبـدو
تـمـامـا مــثل مـحـارب اجلـبـال في
أســـطــــورة اجملـــاهـــدين).وبـــعـــد
هـجـمـات  11سـبــتـمـبــر/ أيـلـول
 2001الـتي خــطط لـهـا بن الدن
أمضى فـيسـك العـقدين الـتالـي
في تغطـية الصـراعات في جميع
ـا في أنـحــاء الـشــرق األوسط 
ذلك أفـــغــــانـــســــتـــان والــــعـــراق
وســوريـــا. وبــصــفــته مــتــحــدثــاً
بــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيــة ومـــراسالً
مـتــمـرسـاً حـظي بـتــقـديـر كـبـيـر
ـــنــطــقـــة وخــبــرته ــعــرفـــته بــا
فـيــهـا.لـكـنه كـان مــعـروفـاً أيـضـاً
بـــانـــتــــقـــاده الالذع لــــلـــواليـــات
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تــوفـي الــصــحــفـي الــبــريــطــاني
اخملـضــرم روبــرت فـيــسك الـذي
تــخـــصص في تــغـــطــيــة شــؤون
الـشـرق األوسط ألكـثـر من أربـعة
عـــقـــود عن عــــمـــر يـــنـــاهـــز 74
عـــامــاً.وجـــاءت الــوفــاة بـــعــدمــا
ــا يُــشـتــبه أنه أُصــيب فــيــسك 
ســكــتــة دمـــاغــيــة في مــنــزله في
دبــلن. وذكــرت صـحــيــفــة آيـرش
ـــــــز امـس أنـه نُــــــــقـل إلى تــــــــا
مـسـتـشـفـى سـانت فـنـسـيـنت في
دبلن بـعد مـرضه في منـزله يوم
اجلــمــعــة وأنه تــوفي بــعــد ذلك
بوقت قصير.وفاز فيسك بالعديد
من اجلوائز عن تغـطيته لشؤون
الشـرق األوسط حـيث عـمل مـنذ
الـسـبـعـيـنـيـات.لـكـنه أثـار اجلدل
بـــتـــغــطـــيـــاتـه أيــضـــاً بـــســـبب
انـــتــقـــاداته الالذعـــة لــلـــواليــات

ـتـحـدة وإسـرائـيل. وفي كـتـابه ا
(احلــــــرب الـــــعـــــظـــــمى مـن أجل
احلـــــضـــــارة - غـــــزو الـــــشـــــرق
األوسط) عـــــام 2005 كـــــتـب عن
ـنـطـقـة وعن الـعـديـد من تـاريخ ا
الصـراعات الـتي قـام بتـغطـيتـها
خالل مسيرته الصحفية منتقدا
ــتــحــدة ســـيــاســات الــواليـــات ا
وبـــريـــطــانـــيــا وإســـرائـــيل.وقــد
تعـرض روبرت فـيسك النـتقادات
في الــســنـوات األخــيــرة بــسـبب
تــغــطــيــته لــلــحــرب في ســوريـا
حـــيث اتـــهم بـــتـــجــنـب انــتـــقــاد
احلــكــومــة الــســوريــة والــقـوات
والـيـة لهـا بـالشـكل الـكافي في ا
كــــتــــابــــاتـه.تــــزوج فــــيـــــسك من
الصـحـفيـة األمريـكـية الرا مـارلو
في عام 1994 لـكـنـهـمـا انفـصال
في عـــام 2006 ولم يــــكن لـــديه

أطفال.
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