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ـــصـــارف امس االحـــد شــــرعت ا
ـتأخرة وظـف ا بـتوزيـع رواتب ا
لـــشــهــري تــشــرين االول والــثــاني
غـداة اقرار قـانون االقـتراض الذي
ــعــانــاة قــاسى انـــهى فــصال من ا
ــوظــفـــ من تــعــثــر خـالله آالف ا
عاشيـة واحتياجاتهم اوضـاعهم ا
االسـرية. وقال مصـرف الرشيد في
بـيان امس انه (بـاشر برفع رواتب

الــدوائــر احلــكــومــيــة الــتي وصل
ــصــرف). ودعــا تـــمــويــلــهـــا الى ا
ــشــمـولــ كــافـة الى ــوظــفـ ا (ا
ـصـرف ومــنـافـذ مــراجـعـة فــروع ا
الــدفع االلــكــتــروني (نــخــيل) حـال
وصـــــول رســــائل نــــصــــيــــة عــــلى
هـواتفهم الشـخصية تـعلمهم برفع
الــــراتـب). كــــمـــا أعــــلـن مــــصـــرف
ــبـاشــرة بــتـوزيع الــرافــدين عن ا
ــمــولــة رواتـب مــوظــفي الــدولــة ا
ذاتـــيـــا والـــتي وصل تـــمــويـــلـــهــا

لـلمصـرف.وقال بيـان إنه (استناداً
ـتابعة ـالية و لـتوجيـهات وزير ا
وادارة واشــــراف مـن مـــديــــر عـــام
ـصـرف ــصـرف بــاشـرت فــروع ا ا
فـي بـغــداد واحملــافــظــات بــتـوزيع
وظف وبحسب الترتيب رواتـب ا
والــــتـــوقــــيت احملـــدد لــــكل دائـــرة
ـمولة ذاتـيا بعد وصـول التمويل ا
الي اخلاص بها). والتخصيص ا
وكـــان رئــيـس الــوزراء مــصـــطــفى
الـكـاظـمي قـد اوعـز بـصـرف راتبي

تـــــشــــرين االول والـــــثــــاني اال ان
تـعلـيمات اوضـحت ان ذلك مرهون
ــوظف ومــوقف دائــرته بــرغــبــة ا
فــيــمــا تــنــاقـلـت مـواقـع الـتــواصل
االجــتـمـاعي تـسـريـبـات تـفـيـد بـان
االمــانــة الــعــامــة جملــلـس الـوزراء
وضــعـت جـدوال بــأيــام دفع رواتب
كـل وزارة او مؤسسة غير مرتبطة
بـوزارة وسـرعـان مـا نـفـت االمـانة
صــحـة ذلك وقـالت في بـيـان امس
انـــهــا (تــنــفي مــا تــداولــته بــعض

وســائل اإلعالم ومـواقع الـتـواصل
االجـــتــمــاعي من جــداول خــاصــة
ـوظفـي الـدولة بـتـوزيـع الرواتـب 
وتـــدعـــو وســائـل اإلعالم لـــتــوخي
علومات ونقلها الـدقة في تداول ا
عــبـر الـقــنـوات الـرسـمــيـة لألمـانـة
الـعامـة جمللس الـوزراء). واضافت
ـالـيـة سـتـقـوم بوضع ان (وزارة ا
اجلــــــداول اخلـــــاصـــــة بـــــتـــــوزيع
الـرواتب للـوزارات واجلهـات غير
ـــرتــبــطــة بـــوزارة واحملــافــظــات ا
كــافـة). مـن جـهـتــهـا اعــلـنت وزارة
ـــــالــــيـــــة عن بـــــدء إطالق رواتب ا
ـوظـفـ من امس االحـد وصرف ا
راتـب شـهــرين مـتــتـالــيـ مــرتـبط
وظف وقالت ان (التوزيع بدائرة ا

التدريجي سيكون كاالتي:-
1- الــدفـاع االحــد واألثـنــ يـومي

15و16
2- الــداخـلــيـة الـثالثــاء واالربـعـاء

يومي 17و18
3-  الـــصـــحــة اخلـــمـــيس واألحــد

يومي  19و20
4- الــكــهـربــاء والـتــجـارة األثــنـ

والثالثاء يومي 21و22
5- الـــنـــفط االربــعـــاء واخلـــمــيس

يومي 23و24
6- الـــوقــفــ الــشــيــعي والــســني

األحد واألثن يومي 25و26
7-  الــتــربـيــة الــثالثـاء واألربــعـاء

يومي 27و28
8- مـاتـبـقى مـن الـوزارات يوم 29

ؤسسات احلكومية . و 30 وا
ـوازنة وكـان قـانون تـمويل عـجز ا
او االقــتــراض قــد خــلق ازمــة بـ
بـغداد واربـيل على خلـفية تـمريره
داخـل مـجلـس الـنواب دون تـوافق
اجلــــانـب الــــكـــردي مــــا تــــســــبب
بــصـدور بــيـانـات حــزبـيــة مـنـددة
قراطي ودعـوة رئيس احلزب الـد
الـكـردسـتـانـي مسـعـود الـبـارزاني
ثليه الـرئاسات الثالث لالقـليم و

فـي احلكـومة االحتاديـة لالجـتماع
لـتـقريـر موقف ازاء الـقانـون. وذكر
رئـيس جلـنة االقـالـيم واحملافـظات
الـنـيابـية شـيروان الـدوبرداني أنه
(لـيس من احلكـمة مـعاقبـة موظفي
ـشـاكل إقــلـيم كـردســتـان بـســبب ا
الـــســيـــاســيـــة بــ احلـــكــومـــتــ
االحتــاديــة واالقـلــيم). مــعــبـرا عن
(أسفه لتمرير قانون تمويل العجز
ــالي بـغـيــاب الـكـرد الن بـوجـود ا
الـنواب الـكرد تـتم معاجلـة مشـكلة
رواتـب مـــوظــــفي االقـــلــــيم أســـوة
بـــأقــرانــهـم من مــوظـــفي الــعــراق
والســــيــــمــــا وانــــهم مــــواطــــنـــون
عـــــراقـــــيــــون لـــــهم حـــــقــــوق وفق
الـدستور). داعيا الى (ضرورة حل
ـــشـــاكل الـــعــالـــقـــة بــ جـــمـــيع ا
واطنة). ولفت احلـكومت بروح ا
الـى (رغبة الكرد فـي إقرار القانون
وفق التوافق الوطني لكن لالسف
ا  ذلـك بغـياب الـنـواب الكـرد 
أدى الـى حـــجـب رواتب مــــوظـــفي
االقــلـيم وعــدم مـراعـاة حــقـوقـهم).
ـبـاد مــؤكـدا (ضـرورة االلـتـزام 
الـشـراكـة والـتـوافق والـتـوازن ب
مكونات العراق). الفتا الى (أهمية
الــوصــول الى حـلــول ومـعــاجلـات
بـــــ بــــغـــــداد واربــــيـل و تــــعــــزز
الـــعالقــات بـــ الــطــرفـــ خــدمــة
لـــلــمــواطـن الــذي يــدفع ثـــمن تــلك
اخلـالفــات. والسـيــمــا إن حــكــومـة
اإلقـلـيم أوفت بـجـمـيع الـتـزامـاتـها
ـستـحقات مـقابل تـأم وضـمان ا
الــدســتـوريــة لــشـعـب كـردســتـان).
وأضــاف (إذ جنــدد الـتــأكـيــد عـلى
الـــــــدفــــــاع عـن حــــــقـــــــوق شــــــعب
كـوردستـان  فإنـنا نـرفض الظلم 
كـون ما حصـل خالل جلسـة تمرير
الـقانون هـو فرض صوت االغـلبية
الـعـددية ولـيس االغلـبـية الـوطنـية
وعــــــــدم مـــــــراعــــــــاة الـــــــتــــــــوافق

والتـــوازن). 
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(الــتـــوقـــعـــات تـــشـــيــر إلـى عــدم
دخـولــنـا في مـوجـة ثــانـيـة كـون
ـــســـتــوى األولـى لم تـــنــخـــفض 
اآلحــــاد بـل مــــازلـــنــــا فـي أعـــداد
اآلالف من اإلصــابـات فــضال عن
الــدالئل الــتي شــهـدنــاهــا بــحـكم
ا تـغـيرين تـؤكـد أن العـراق ر ا
يبقى على هذا الوضع). وأضاف
ــرحـلـة شــهـدنـا فــيـهـا أن (هـذه ا
عـاملـ لـلـتطـور قـد يـكون لـهـما
ـسـار الــطـبـيـعي تـأثـيــر ضـمن ا
فـــفي زيـــارة األربـــعـــ وحـــدوث
مالي الـتـجمـعات الـتي تـوقعـنا
فـيــهـا زيـادة هـائــلـة إضـافـة إلى
ـتمثل بالـتغير تغيـر الثاني وا ا
اجلـــــــوي ولــــــــكـن رغـم هــــــــذين
ــتـغــيــرين لم نـشــهــد زيـادة في ا
عـدد اإلصـابات بـل علـى العـكس
شـــهــدنـــا انـــخـــفـــاضـــا فـي عــدد
اإلصـــــــابـــــــات). وأشـــــــار إلى أن

ــراحل لــلــمــرض (الــعــراق مـــر 
ـوجات حيث أن األولى وليس 
كـانت اإلصــابـات الـتي وردت من
خـارج الـبالد وفي وقـتـهـا فرض
حـــــظــــر الــــتــــجــــوال و إغالق
احلـــدود الــتي جـــاءت بــنـــتــائج
ـــدة مـــحــدودة) جـــيـــدة ولـــكـن 
رحلة الثانية تبعتها مبيناً أن (ا
حـالـة انـتشـار ثم تـلـتـهـا مـرحـلة
تـــفــشـي الــفـــيــروس وبـــعــد ذلك
وصـــلـــنـــا لـــعـــدد احلــاالت الـــتي
ـرحـلـة األلـفـية نـسـجـلهـا وهي ا
التي ما زلنا نعيشها حتى اآلن).
ومـــضى خالطـي إلى الـــقــول إن
ـتــبــعـة (اإلجــراءات الــوقـائــيــة ا
جـــيــدة وكـــان لـــهــا دور فـــعــال)
مــــشــــيـــراً إلـى أن (الـــدول الــــتي
دخــلت في مــوجــة ثــانــيــة كــانت
بـســبب االنـخــفـاض الــشـديـد في

درجات احلرارة).
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ـبــيـة أعــلن رئــيس الــلـجــنــة االو
ــنــتــخب ســرمــد عــبــد االله عن ا
صـادقة الـرسـميـة على انتـظـار ا
ـبــيـة االنــتـخــابـات من قــبل االو
الـدولـية قـبل الـشـروع في تـنـفـيذ
ــبي الــذي حـدده الــبـرنــامج االو
رشح قبيل اجراء االنتخابات . ا
وتــــضـــمـن بـــرنــــامج عــــبـــد االله
حتـــــديـــــد شـــــكـل الـــــعـالقـــــة مع
ؤسـسات احلكـوميـة  وتشريع ا
وتـــعــديل الـــقــوانــ واالنـــظــمــة
الــداخــلــيـة لــلــجــنــة واالحتـادات
واالنـدية الـريـاضـية  واالهـتـمام
ــــوهــــوبـــ بــــالــــريـــاضــــيــــ ا
والـريـاضـة الــنـسـويـة  وتـنـظـيم

ــــالــــيـــة االجــــراءات االداريــــة وا
لالحتــادات بــحــسب الــقــوانـ 
وتــــهـــيـــئـــة مـــقـــرات لالحتـــادات
ــراكـز الـتــدريـبـيـة واالهـتــمـام بـا
لـلـمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة  واعداد
ـمــثـلـيــات الـلــجـنـة الئــحـة عــمل 
بـية في محـافظـات العراق  االو
وتـــفــــعـــيـل بـــرامـج الـــتــــضـــامن
الكــــات ــــبـي وتــــطــــويــــر ا االو
االداريــة الـعــامـلــة في الــهـيــئـات
الـريــاضـيـة كـافــة  وتـفـعـيل دور
الـلـجـان العـامـلـة الـسـانـدة لـعمل
ـــقـــبل ـــكـــتب الـــتــــنـــفـــيـــذي ا ا
باإلضافة الى الـعديد من احملاور
الـتي تــضـمـنـهــا الـبـرنـامج. ومن
جــــانـــبه اعــــرب رئـــيس االحتـــاد
ــركــزي  لــكــرة الــســلــة حــسـ ا

الـــعـــمــيـــدي عن اســـتــغـــرابه من
الـــنــتــائج الــتي حـــصل عــلــيــهــا
ـــرشـــحــون فـي االنــتـــخـــابــات. ا
ووصف الــــعـــــمــــيــــدي نـــــتــــائج
ـتــوقــعـة االنــتــخــابـات (بــغــيــر ا
بالرغم مـن سير الـعملـية برمـتها
ـقـراطيـة وهـادئة حتت اجواء د
عــــلى وفـق الـــنــــظـــام الــــداخـــلي
ــــبي). واوضح لــــلـــقــــانـــون االو
ــرشــحـ الــعــمــيـدي ان (ابــرز ا
بي رعد للفوز رئيسـا للبيت االو
حـمــودي وطـالب فــيـصـل وخـالـد
كـيــبـان لــكن االمـور جــاءت عـلى
ـتوقع) متـمنيـا للفـائز عبد غير ا
االله (الــــتـــوفــــيـق في مــــهـــمــــته
اجلديدة). وفي سياق متصل اكد
رئـــــيس احتـــــاد اجلـــــودو عــــدي

الـــربــيـــعي (انــتـــقــال الـــريــاضــة
العراقيـة الى مراحل متطورة في
ـبــيـة عــهـد رئــيس الــلـجــنــة االو
اجلـديـد) وقـال (ســنـلـمس قـريـبـا
ثمـرة جهـوده الـتي سيـبذلـها في
ســـبـــيل تــطـــويـــر الــريـــاضــة في
الــعــراق). واشــار الــربــيــعي الى
(صـعـوبة الـظـروف الـتي مـر بـها
ـــــرشـح اال انه اســـــتـــــطــــاع ان ا
يــتــجـاوزهــا بــحـكــمــته وخــبـرته
والظفر بالفوز واختياره من قبل
مـــحــبــيـه في جــمـــيع االحتــادات

الرياضية).
وفـي تـــطـــور قــــالت مـــصـــادر ان
الـــكــــابـــ رعــــد حـــمــــودي قـــدم
اعتراضا على نتيجة االنتخابات

بية الدولية. الى اللجنة االو
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أعـلـنت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
امس األحــــد عـن زيــــادة حـــاالت
الشفاء من فـايروس كورونا على

عدد اإلصابات.
ــــــوقف وذكـــــــرت الــــــوزارة فـي ا
الــوبـائي الــيـومـي الـذي اطــلـعت
عـلـيه (الـزمـان) أنه ( تـسـجـيل
 2237 إصابة جديـدة بكورونا)
مـشـيـرة إلى (تـسجـيل  47 حـالة
وفـــــــــاة). وأضـــــــــافت أن (2813
حـــالـــة تــمـــاثـــلـت لــلـــشـــفـــاء من
الـفــايـروس). وكـان عــضـو جلـنـة
الصـحة الـنيـابيـة حسن خالطي
قــد اسـتــبـعــد دخـول الــعـراق في
وجـة الثـانيـة لتـفشي فـايروس ا
كـورونا مـشـيـراَ إلى أن (الـعراق
ــرحــلــة األلــفــيـة). مــا يــزال في ا
وقــــال خـالطي فـي تــــصــــريح إن

الـرابع) ووصفت الـقرار (باجملحف
والــــكــــارثي بــــحـق الــــعــــراقــــيـــ
واالقــــتــــصـــاد الــــعـــراقـي) وابـــدت
الــشـركـة اسـتـغــرابـهـا من االصـرار
عــلى تـأخـيـر نــشـر خـدمـات اجلـيل

الــرابـع الــذي ســيــمــثـل عــقــبــة في
عــجـلــة مـواكــبـة الــعـراق لــلـتــطـور
الـتـكـنولـوجي في الـوقت الـذي يتم
نــــشــــر اجلــــيـل اخلــــامس في دول
ـنطـقة). وقـدم السوداني الـعالم وا
شـــــكــــره لـــــلــــقـــــضــــاء الـــــعــــراقي
واالعـالمـيـ وجــمـيع من وقف من
افـراد الشـعب الى جانب القـضية)
فـي الوقـت الـذي وصف الـسيـاسي
عـزة الـشـابنـدر الـقرار (بـخـصوص
ابـطـال جتـديد عـقـود الـهـاتف التي
وصـفها (الـنشال) لم يـكشف فساد
ا كشف عن تـلك العـقود فحـسب ا
حـــــقــــيـــــقــــة جـــــمــــيـع االجــــراءات
والتحضيرات االدارية التي سبقت

ورافقت توقيع تلك العقود).   
وقـــال خـــبـــيـــر قـــضــائـي ان (قــرار
احملكمة قابل للطعن او االستئناف

دة شهر).
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قـضت محكمة بداءة الـكرخ التابعة
السـتئـناف بغـداد االحتاديـة ابطال
عـقـود الـتـجـديـد لـشـركـات الـهـاتف
الـنقـال التي مـنحت مـن قبل هـيئة
االعـالم واالتـصاالت. وكـان الـنـائب
مـحـمـد شـياع الـسـوداني قـد تـبنى
الـشكوى ضد الـهيئة امـام القضاء
واعــلن امس ان الــقـضـاء الــعـراقي
ـوقف وقـرر ابـطال الـعـقود حـسم ا
الـتي ابرمتـها الهيـئة لتـجديد عمل
شــركـات اسـيــا سـيل وكـورك وزين
الــعــراق بـعــد انــتـهــاء ســريـانــهـا
ومـصـادقـة احلكـومـة عـلـيهـا فـيـما
عــــدت شـــركـــة زيـن الـــعـــراق قـــرار
احملـكــمـة كـارثـيـا. وقـالت في بـيـان
امـس (انهـا فـوجـئـت بـقـرار ايـقاف
اجـــراءات نـــشـــر خـــدمـــات اجلـــيل
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.( عهد بدورته الثالثة واألربع ا
وأضاف ان (هذا االخـتبار يـتبعه
ن يــجـــتــازه امـــتــحـــان شــفـــوي 
دة سـنـت بنـجـاح تلـيه دراسـة 
) الفـتـا الـنـظر إلى أن لـلمـقـبـول
(اجملـلـس يـحــرص عـلـى تـطــبـيق
عايير خالل عمـلية اختيار أدق ا
ـعــهـد ــقـبــولـ لــلـدراســة في ا ا
ـا يـتمـيـز به لـيـتـخـرجـوا قـضـاةً 
الـقـاضي من خـصـوصـيـة ومـهـام
كــبـــيــرة). وتــابـع ان (االمــتــحــان
جـرى بــإنـســيـابــيـة عـالــيـة وسط
اجراءات صحية وقائية مشددة.
واعتقلت القوات االمـنية شخصاً
اعـــتــدى بـــالـــضــرب عـــلى مـــديــر
مـدرسـة في بــغـداد. وقـال مـصـدر
امس إن (شــخــصــاً اعــتـدى عــلى
ـدارس في مـنـطـقة مـدير إحـدى ا
ـنــصـور). وأضـاف أن (حــمـايـة ا
عتدي وسلمته درسة اعتقلت ا ا

إلى القوات األمنية).

اجلنسيـة العامـة سابقاً في داره
نـصور. وجاءت عـملية نطـقة ا
إلـقـاء الـقـبض بـعـد نصـب كمـائن
عدة ومـتابـعة مـيدانـية مـستـمرة
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ـــــــتــــــــهـم اعــــــــتــــــــرف خالل ان ا
التحقـيقات األوليـة بارتكابه هذه
ـــة بــدافع الـــســرقــة وقــد اجلــر
اتــــــخـــــذت بــــــحـــــقـه االجـــــراءات

.( القانونية اصولياً
على صـعـيـد اخر أجـرى أكـثر من
ائة مـتقدم امتـحان الكفاءة ثما
ــعـهـد الــقـانـونــيـة لــلـقــبـول في ا
الـــقــضـــائي فـي دورته الـــثــالـــثــة
ــركـز . وقــال مـراسل ا واألربـعــ
اإلعالمي جملـلس الـقـضـاء األعلى
ـعـهـد الــقـضـائي أجـرى في ان (ا
كـلــيـة الــقـانـون بــجـامـعــة بـغـداد
امــتــحـــان الــكــفــاءة الــقــانــونــيــة
الـتـحـريري لـ  808 مشـارك من
أجل حــــجـــز مـــقــــعـــد دراسي في

الـقــاضي إخالء ســبـيــله بـكــفـالـةٍ
مـــالـــيَّــةٍ قـــدرُهـــا عـــشــرة مـاليــ
دينـار). وكانت الـهـيئـة قد أعـلنت
دير عن إصدار أمر قـبضٍ بحقّ ا
الـعـام لــتـربـيـة مـحــافـظـة كـركـوك
وأعـضـاء جلـنـة الـتـسـعـيـر فـيـها
ادَّة 340  اسـتـنـاداً إلى أحـكـام ا
من قانون العـقوبات على خـلفيَّة
ـال العـام  في شـبـهـات هدرٍ فـي ا
مـوضــوع صــيـانــة وتـرمــيم قـسم

التجهيزات في تربية احملافظة.
وبـاشـراف مـديـر مـكـافـحـة اجرام
بغداد تمكن فـريق عمل من مكتب
ـنـصـور الـتابع مـكـافحـة اجـرام ا
ديريـة مكـافحة اجـرام بغداد في
وكالة شـؤون الشـرطة بـاالشتراك
مـع اجلـــــهـــــد الــــفـــــنـي جلـــــهــــاز
اخملـــــابــــرات مـن الــــتـــــوصل الى
اجلــاني الــذي قــام بــقــتل الــلـواء
تقاعد هاشم نعمة إدريس الذي ا
كان يشغل منصب معاون مديرية

الــــعــــقــــوبــــات. واشــــارت دائـــرة
عرض التحقيقات في الهيئة و
حديـثـها عن تـفـاصيل تـنـفيـذ أمر
القبض الـصادر عن الـقضاء إلى
تــنــفـيــذ مالكــات مــكــتب حتــقـيق
الـهيـئـة في احملـافـظـة وبـإشراف
جهات إنفاذ القاتون أمر القبض
ـدير العامّ لـتربية الصادر بحق ا
كركوك; بتهـمة الرشوة.  وتابعت
الدائـرة في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس أن (موضـوع الـتـهمـة تـمثل
ــهم عــلى أخــذ مــبـالغ ُــتَّ بــإقـدام ا
ـناصب مـاليَّـةٍ مـقـابل مـنح أحـد ا
ـــديــريَّــة; (مــســـؤول قــسم)  في ا
َّ تــنـــفــيـــذ أمــر وعـــلى إثــر ذلـك 
الـقـضــاء الـصـادر بــحـقه. وسـيق
ُبـرزات اجلرمـيَّة ُتَّـهم صحـبـة ا ا
ضـبـوطـة واألوراق التـحـقيـقـيَّة ا
ــــة إلى الــــســــيّــــد قــــاضي األولــــيَّ
َّ تدوين ُـخـتصّ إذ  التـحـقـيق ا
أقــواله قــضــائـيــاً وقــرَّر الــســيّـد
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تــــــمــــــكـــــنـت مــــــفــــــارز وكــــــالـــــة
اإلسـتـخـبـارات بـوزارة الـداخـلـية
تـمثـلة بـقسم أسـتخـبارات الرد ا
السـريع بالـتعـاون مع فرقـة الرد
الـسـريع من ضـبط كـدس لـلـعـتـاد
مــعــد لــلـــتــهــريب ضــمن نــاحــيــة
الــعـزيــر الـتــابـعــة الى مــحـافــظـة
مـــيــســـان . وذكــر بـــيـــان تــلـــقــته
(الـزمــان) امـســأن (كـدس الــعـتـاد
أحـــتـــوى بـــداخـــلـــة عـــلى هـــاون
عــيــار  60 مــلـم وآخــر عـــيــار32
ملم  مع  32 صاعق هاون و 22
رمـــانـــة دفـــاعـــيـــة حـــيث  رفع
ـــــواد بـــــدون حـــــادث يـــــذكــــر). ا
وأعلنت هيـئة النزاهـة العامة عن
تنـفيـذ أمـر القـبض الصـادر بحقّ
دير العام لتربية كركوك مُبيّنةً ا
أن األمــــر صــــدر اســــتـــنــــاداً إلى
ادة (1/307) من قـانون أحـكـام ا
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العراقي الداعي الى خروج القوات
االمـيـركيـة من العـراق) مـتابـعاً أن
(احــد اهم عـنــاصـر ارســاء الـسالم
ــنـطـقـة هـو واالســتـقـرار في هـذه ا
اخلـــروج الــكـــامل لـــلــعـــســكـــريــ
االمـيـركـيـ مـنهـا). وكـان عـنـاد قد
وصـل طـهـران اول امس عـلى رأس
وفـد من كـبار ضـباط اجلـيش وقال
اخلــبـــيــر االســتــراتـــيــجي الــلــواء
الــبــحــري الــدكـتــور عــمــاد عــلـو لـ
(الـزمـان) ان (زيارة عـناد سـترسخ
ــنــطــقـة) االمـن واالسـتــقــرار في ا
واضــــــاف ان (الـــــعــــــراق وايـــــران
يــتـعــاونـان اسـتــخـبــاريـاً في اطـار
الــلــجــنـــة الــربــاعــيــة لــلــتــنــســيق
االســتـخـبــاري الـتي تــضم روسـيـا
وســـــــوريــــــــا فـــــــضـال عن ايـــــــران

والعراق). .

ـسـؤولـ االمــيـركـيـ بـان كــبـار ا
وجـودهم في مـنطـقة غرب آسـيا لم
يـــســفــر ســوى عن اثــارة احلــروب
وارد وزعـزعـة االستـقرار واهـدار ا
احلـــيــويـــة لـــلــمـــنـــطــقـــة). وأشــاد
شـمخـاني بـ (قرار مجـلس النواب

الـــبـــلــدين بـــأنه (أمـــر مـــهم جــداً)
مـضيـفاً ان (اجلمـهوريـة االسالمية
االيـرانـية سـتتـصدى بـكل حزم الي
امـــــر يـــــهــــدف الـى االخالل بـــــامن
واسـتـقرار شـعـبي البـلـدين). ولفت
إلـى (االعـتــراف الــصــريح من قــبل
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عــــد أمـــ اجملــــلس األعـــلـى لألمن
الــقـومي اإليـراني عـلي شـمـخـاني
خـروج الـقـوات األميـركـية بـالـكامل
نطقة من أهم عوامل السالم مـن ا
فــــيـــهـــا . وأشــــار شـــمـــخــــاني في
تــصــريـح خالل اســتــقــبــاله وزيــر
الــدفـاع جــمــعـة عــنـاد في طــهـران
امـس إلى (الــــتـــعــــاون الــــدفـــاعي
ـؤثـر بـ ايران واالمـني اجلـيـد وا
والـــعــراق في مـــكــافـــحــة االرهــاب
ـنظم من قبل اميركا واذنابها في ا
ـنطقة والـدعم الالمحدود من قبل ا
اجلــمـهـوريـة االسالمــيـة االيـرانـيـة
النــقــاذ مــدن الــعـراق مـن االحـتالل

الداعشي). 
ووصـف احلـفــاظ عــلى امن حـدود
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والعـودة الطـوعـية إلى ديـارهم وجـهود اجملـتمع الـدولي لإلسـراع بإنـهاء
ـشـتـرك). من ـلف فـضالً عـن عـدد من الـقـضـايـا ذات االهـتمـام ا هـذا ا
جانبـه أكد السفـير البـريطاني (دعمَ بالده السـتقرار الـعملـية السـياسية
ـؤسـسة الـتـشريـعـية والـتـنـفيـذيـة في العـراق وضـرورة توحـيـد الرؤى وا
ـواجــهـة الـتـحـديــات وتـهـيـئـة األجـواء واحلــوار بـ الـقـوى الـســيـاسـيـة 

بكرة). ناسبة للوصول إلى موعد االنتخابات ا ا
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استـقبل رئيس مجلس النواب مـحمد احللبوسي السـفير البريطاني لدى
الــعـراق سـتـيـفن هــيـكي لـبـحث الـعـالقـات الـثـنـائـيــة بـ الـبـلـدين وآخـر
ـنطقـة. وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس تطـورات األوضاع في الـعراق وا
ان (اللـقاء ناقش األزمة االقتـصادية التي تمـرُّ بها البالد وأهمـية تنسيق
نـظمـات الدولـية لـدعم االقتـصاد الـعراقي ومـلف النـازح اجلهـود مع ا

بية. عدسة (الزمان) قحطان سليم ≈ÊöŽ∫ سرمد عبد االله في لقطت االولى باكيا والثانية فرحا عقب اعالن فوزه بانتخابات الهيئة العامة للجنة االو
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{ بـــــاريس) ,أ ف ب) - قـــــال وزيـــــر
اخلـــارجــــيـــة الــــفـــرنـــسـي جـــان إيف
لــودريــان إن احلــكــومــة الــفــرنــســيــة
ســتـبــلِغ وزيــر اخلــارجــيــة األمـيــركي
رتقـبة إلى باريس عدم خالل زيارته ا
تأييـدها سـحب القـوات األميـركية من

العراق.
 «u  V×Ý

وعـنـد سـؤالـه حـول احـتـمــال تـسـريع
ســــحب الــــقـــــوات األمــــيــــركــــيــــة من
أفغانسـتان قال الـوزير لتـلفزيون بي
إف إم وراديو أر إم سي احملـلـي إنه
(ال يـجب الــقـيــام بـذلك فـي رأيـنـا. وال
يجب الـقـيـام بذلك فـي العـراق أيـضا
ســـنــــقـــول لـه ذلك) خالل زيــــارته إلى
بـــاريس.وأضـــاف لـــودريـــان (يـــوجــد
ـواضيـع الـشـائكـة الـتي الـكـثـير مـن ا
سنتـناولهـا هناك الـوضع في العراق
والــــــــوضـع فـي إيـــــــــران واإلرهــــــــاب
والــصـــعـــوبـــات في الـــشــرق األوسط
). وقبل 69 وملف الـعالقـة مع الـصـ
يـــومـــا من انـــتـــهـــاء واليـــته يـــعـــمل
الرئيس األمـيركي دونالـد ترامب على
تـعـي مـوالـ لـه في مـنـاصب مـهـمة
في وزارة الـــدفــــاع بـــهـــدف تــــســـريع
االنـسـحـاب مـن أفـغـانـســتـان عـلى مـا
يـبـدو.وانــتـشـرت مــؤخـرا مـعــلـومـات
ــكن من حــول انــســحــاب أمـــيــركي 
العراق. وأكدت عـدة مصادر سـياسية
ودبـلـومــاسـيــة لـوكـالــة فـرانس بـرس
بدايـة تشـرين األول أن مـايك بـومبـيو
أنذر بـغـداد أنه سيـغـلق سـفارة بالده
ويـسـحب دبـلـومـاســيـيـهـا وجـنـودهـا
الـــثـالثـــة آالف في حــــال لم تــــتـــوقف
اعتداءات جماعات موالية إليران على
ـصـالح األمـيـركــيـة في الـعـراق.ومن ا
زمع أن يـستـقبل الـرئيس الـفرنسي ا
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دورة. وتضمن ديـنة ا وسميت با
بـرنـامج احلـفل الـذي رعـاه رئـيس
الـنـادي حــسـنـ مـعـلـة وقـدمه كل
من سـناء وتـوت وحـامد الـقـيسي
قــصـائــد تــتــغـنـى بـبــغــداد دجــلـة
وبـــأحـــيــــاء الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة
وازقـتـهــمـا. و في احلـفل تـكـر
نــــــــحـــــــو 30 مـن الـــــبــــــاحـــــثـــــ

ــيــ بــيــنــهم (الــزمــان) واالكــاد
الـذين شـاركوا خـالل عامي 2019
و2020 بالبرنامج الثقافي للنادي
من خالل مـــحـــاضـــرات شـــهـــريــة
تتناول مختلف مناحي احلياة في
ــكـرمــون الـذين الــعـراق. واشــاد ا
ـبادرة نـالوا شـهـادات تقـديـرية 
الـنــادي وجلـنـته الـثــقـافـيـة وغـنى
احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة لـثانـي اعرق

واشهر النوادي في بغداد.
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أحــيـــا جــمــهــور عــريض من رواد
واعضاء نادي الصيد العراقي في
ــنــصـــور ذكــرى يـــوم تــأســيس ا
بــغـداد في جــو احـتــفـالـي شـهـده
ـــيــ ايـــضـــا حـــشــد مـن االكـــاد
واالدبـــاء والـــنــــخب الـــثـــقـــافـــيـــة
والهندسية. وألـقى الباحث محمد
حــسن احلــســيــني مــحــاضـرة عن
ــاضي مـسـتـعـرضـا مـآثـر بـغـداد ا
مـــديــــنـــة غــــيـــرت وجه الــــتـــاريخ
بـعـلومـهـا ومـدارسهـا ومـكـتبـاتـها
وعــلـمـائـهـا وبـيـئـتـهـا اجلـغـرافـيـة
والـعــمــرانـيــة. كــمـا الــقى حــسـ
اجلـاف وفــوزي اكـرم تــرزي وعـدد
اخر مـن االعالم كلـمـات تشـير الى
ــديـنــة الـتـي أسـســهـا ابـو مــآثـر ا
نـصور عام 145 للـهجرة جعفـر ا

اربيل
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انـويل مـاكـرون صبـاح غـد االثـن إ
وزير اخلارجية األميركي الذي يجري
جــولـة فـي أوروبــا والـشــرق األوسط
ويأتي هـذا اللـقـاء بطـلب من بـومبـيو
وسـيـتم بـ (شـفـافـيـة كـامـلـة مع فـريق
ـنتـخب جو بـايدن) وفق ما الرئيس ا
أوضـــحت الــــرئـــاســـة الـــفــــرنـــســـيـــة
اخلـمــيس. واقــتــرب تــرامب امس من
ــته في انــتــخــابــات 3 اإلقــرار بــهــز
وقراطي جو تشرين الثاني أمام الد
بـــــايـــــدن لـــــكن دون أن يُـــــعـــــلـن ذلك
صراحةً مـشيـراً إلى أنّ "الوقت كـفيل
بـأن يُــخـبــرنــا" أيّ إدارة سـتــكـون في
البـيت األبـيض.وتـرامب الـذي ال يزال
يـرفض قـبـول خـســارته االنـتـخـابـات
كان يتكلّم خالل مؤتمر صحافي حول
كـوفـيـد- 19في الـبـيت األبـيض.وقـال
ترامب "لـن نذهب إلـى اإلغالق أنا لن
أفـعل ذلك. هــذه اإلدارة لن تـذهب إلى
اإلغالق".وأضـاف "َمن يـدري أيّ إدارة
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ـفكر االديب الثـائر ابسن من اهم ابـداعات العقل الـبشري الذي يعد ا
نطلق في اوربـا  منذ القرن السادس عشر تقريبا تحرر ا قاد الفكر ا
.. ابـسن الـذي كـرس اغـلب حــيـاته لـلـدفـاع عن حــريـة االنـسـان عـامـة
ـراة خـاصـة وضرورة االهـتـمام بـبـنـاء كيـانـهـا وتدعـيم شـخـصيـتـها وا
ؤسسات مارسـة حريتهـا بعد ان كانت لـعبة بيد الـرجل وا للنـهوض 
الـتي تـنـظـر الـيــهـا عـلى انـهـا مـجـرد وعــاء الدامت الـتـنـاسل واالمـتـاع
اجلـنـسي .. وقــد الف ابـسن عـام  1870كـتــاب ( لـعـبـة الــبـيت) الـتي
هزت اوربا هزا وفتحت افاق احلريـة احلقيقية من أوسع أبوابها .. اذ
ان ( الـــبــطــلـــة االبــســنــيـــة نــورا )  ضــحـت بــكل شيء مـن اجل بــنــاء
مارسة حياتها وتطوير اليتها شخصيتها والتعرف على مدى قدرتهـا 
وإيـجاد جـوهر اخلـلق فـيهـا الذي نـبذت فـيه كل الـقيـود التي حتـبسـها
وحتـد من حــريـة تــفـكـريــهـا كي تــتـخـلـص من تـلك الــربـقـة والــنـظـرة و
ـقـيت .. يـقـول سـالمة الشـهـوانـيـة واالسـتـعـبـاد الـبـشع واالسـتـغالل ا
ا شاهده من فارق صري الـشهير انه انبهر  فكر العربي ا موسى ا
ـصريـة كـعيـنـة عربـيـة وما تـتـمتع ـراة ا حـضـاري ب مـا كـانت علـيه ا
ـراة الغربيـة .. كان ذلك قبل قرن تـقريبا حـينما ترك بالد وبدت عليه ا
ـرض والتـخلف الـعرب الـغارقـة باخلـرافات واالمـية واجلـهل والفـقر وا
ـتعـاقـبـة من ترسـيخ لـعـادات وخرافـات بـالـية ومـا خـلـفته احلـكـومـات ا
هـمها مـنع حـرية الفـكر والـتفـكر حـيث أراد الله لـإلنسان كـل االنسان
رجل ومراة .. كتب موسى : ( انه اصطاف على شواطيء اإلسكندرية
وسـمـع احـاديث الـنـسـاء ومـا كـان يـدور بــيـنـهن في اغـلب األوقـات من
عجـائب سوالف و.. تخـص البيت والـصالون واالكـسسـوارت والتقـليد
والــغـريـزة والـقالدة ... ومـالبس فالنـة وبـ طــول زوجـة عالن وقـصـر
ـراة العـربية األخرى .. حـتى اشمـأزت نفسي من الـقيـود التي حدت ا
عن اداء دورها القيادي اخلالق بنهضة اجملتمع  ). كان ذاك قبل قرن
ـصـر .. الـيـوم وبــعـد قـرن من مـعـانـاة في زمن االحـتالل الـبـريـطــاني 
سالمـة مـوسى ومع الـتـخـلص الـنـظـري من ربـقة االسـتـعـمـار وانـفـتاح
الـسفـر وفسـحة اتـساع مـساحة االخـتالط وانـتشـار تقنـيات الـتواصل
ـية دعـونـا نرى مـاذا يـتحـدث ويـحدث لـلمـواطن الـعربي.. بـالـقريـة العـا
استـعرضـوا حققـوا فكـروا وتفـكروا كمـا أراد الله لـكم .. ( كم مخـتبر
علـمي وكم مكـتبة عـامة وكم جـريدة تبـاع يوميـا وكم كتـاب يطبع .. كم
ـــوالت نـــســــبـــة الـــقـــراء الــــعـــرب من امــــة (أقـــرا ) ..قـــارنــــوهـــا مع ا
لهيـات االستهالكيـة بعيـدة كل البعد عن والكازيـنوهات واالركيـالت وا
حتـرر االنـسـان وبـناء شـخـصـيـته احلـقيـقـيـة .. الحـظوا تـلك الـشـرطـية
تـظـاهـرين من حرق الـفـرنـسيـة الـتي كـانت تـصرخ وتـبـكي كي تـمنـع ا
مـؤسسـات الـدولة .. وبـ اغـلب الرجـال والـنسـاء الـعرب الـذين نـسوا
ـظـاهــر الـتــرف الـتي الـقــراءة والـكــتـابــة وانـشــغـلــوا 
أصـبــحت قــمـة الــطـمــوح .. في وقت غــدا الــتـفــكـر
والــعــلم والــعــمل والــقــراءة من مــوبــقــات الــفــرجن
حلرفنا عن عقيدتنا .. ولله في خلقه شؤون .. بل

وشجون !!

{ باريس-(أ ف ب)  –على الـرغم من
أن تـوصــيــات الــسـلــطــات الـصــحــيـة
بغـايـة الـوضـوح في مـا يـتـعـلّق بـعدم
قـابــلــيـة الــكــمـامــات الــطـبــيــة إلعـادة
االستخدام إال أنه مع تراكم النفايات
واطـنون والتـكلـفـة التي يـتحـمّـلهـا ا
تــعــلــو أصــوات تـــدعــو إلى مــعــاودة

االستعمال وفق شروط معينة.
ـيـة أن وتـؤكـد مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ـرة (الـكــمـامـات الــطـبــيـة تــسـتــخـدم 
واحدة فقط) وهي تدعو إلى التخلّص
ـسـتـعمـلـة. لكن فورا من الـكـمـامات ا
في حــــــال وجــــــود نــــــقص حــــــاد في
اخملزونـات على غـرار ما حـصل إبان
ــراحل األولـى من اجلــائـــحــة تـــقــر ا
ـنـظـمـة إجـراءات اسـتـثـنـائـيـة تـقوم ا
ـستعـملة من على تطـهيـر الكمـامات ا
أجل إعــادة اســتــخــدامـهــا.وســبق أن
سمحت الوكالة األميركية لألدوية في
حـاالت الطـوار بـتـطـهـيـر الـكـمـامات

سـتخـدمة فـي اإلطار الـعائـلي حيث ا
مـخــاطــر الـتــعــرّض لـفــيــروسـات أقل
بكثير مقـارنة بالكوادر الـطبية.وتقوم
الـــتـــقـــنــــيـــة عـــلى وضـع الـــكـــمـــامـــة
ستعمـلة شرط أن تكون غـير تالفة ا
في مــغـــلّف ورقي وتــدويـن الــتــاريخ

دة سبعة أيام. وتركها 
ويقـول الـطـبـيب كـوربـيه إن (دراسات
عــمــلــيــة عــدة تــظــهــر أن فــيــروسـات
(ســـارس-كـــوف-2) الالصـــقــــة عـــلى
كمامة تـموت كلـها تقريـبا في غضون
ســبــعــة أيــام). كــمــا أظــهــرت دراســة
أعدتها جـامعة هـونغ كونغ نشرت في
مـجـلـة (ذي النـسـت) أنه بـعـد أسـبـوع
كن تقتـصر نسب الـفيروسـات التي 
رصـدهــا عـلـى اجلـهــة اخلـارجــيـة من
ـئة فـقط.ويـؤكد الكـمامـة على 0,1 با
بيـتر تـساي مـختـرع تـقنـية الـشحـنة
الكهروستـاتيكيـة (الكهربـاء الساكنة)
ـسـتـخـدمـة فـي الـكـمـامـات من طـراز ا
(ان.95) والــقـــائـــمـــة عـــلى اجـــتــذاب
ـنع دخــولـهــا فـاعــلـيـة اجلـزيــئـيــات 
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ويـقـول تــسـاي لـوكـالــة فـرانس بـرس
(بهـدف احلـد من االسـتهالك وحـمـاية
البـيئـة أوصي عـامة الـسـكان بـإعادة
اسـتـخـدام الـكـمـامـة بـعـد سـبـعـة أيام
ا ب خمس وعشر مرات. على وذلك 

غرار ما أفعل).
تـقـاعـد الـذي عاود ويشـيـر اخلـبـيـر ا
عمـله في جـامـعة تـيـنـيسي بـعـد أزمة
كوفـيد-19 إلى إمكـان وضع الكـمامة
في الفـرن وتـعـريضـهـا حلرارة كـافـية
واد لقـتل الفـيروس من دون إحـراق ا
الـبالســتـيــكـيــة مـوضــحـا “يـجب أن
تـتـراوح احلـرارة ب 70 و 75درجة

مئوية.
لـــكن تــــســـاي يــــوصي بـــعــــدم غـــسل
الكمـامات ويقول إن “الغسل من دون

مسحوق غسيـل قد ال يزيل الفيروس.
والغسل مع مـسحـوق غسيل سـيتلف

الشحنة (الكهروستاتيكية).
لـكـنه يـعـتـبـر أنه في احلـالـة األخـيـرة
وعلى الرغم من تـراجع قدرة التـنقية
ـغــسـولــة أكـثـر قـد تــبـقى الــكـمـامــة ا
ـصـنـوعـة من فـاعـلـيــة من الـكـمـامــة ا

القماش.
وهــذا مــا خـــلــصت إلــيـه اخــتــبــارات
أجـرتـهــا مـجــمـوعـة “او.اف.سي-كـو
شـــوازيــر ”الـــفـــرنـــســـيـــة حلـــمـــايــة
ـسـتـهـلـكـ نــشـرت نـتـائـجـهـا هـذا ا

األسبوع.
وأظهرت نـتائج االخـتبـارات أن تكرار
عـمـلـيـة غـسـل ثالث كـمـامـات بـقـدرات
ـئــة جلـزيــئـيـات تـنــقـيـة تــبـلغ 95 بـا
بحـجم 3 مـيـكرون فـي الـغـسالـة عـلى
حـــرارة تــــبــــلغ 60 درجــــة مــــئــــويـــة
ووضعهـا في آلة جتـفيف الـغسيل ثم
كواة عـشر مرات أفـقدها في حتت ا
ئة فقط من أقصى احلاالت خمسـة با

قدرتها على التنقية.
وهـــذا األســـبـــوع أكـــدت اجملـــمـــوعـــة
الـفرنـسـيـة أنه “علـى الـرغم من تـلـبّد
غـسـولة طفـيف الـكمـامـات الـطبـيـة ا
توازي من حيث الـقدرة على احلـماية
ــصـــنــوعــة من أفــضل الـــكــمــامـــات ا

ا تتخطاها.  األقمشة ور
وخـلـصت اخـتـبـارات أجـراها فـيـلـيب
فـــــرومــــــان الـــــبــــــاحث فـي كــــــلـــــيـــــة
(أنسـيه)الـفرنـسـيـة لهـنـدسة الـنـسيج
في روبـــــيه عــــلـى ثالثـــــة أنــــواع من
اثـلة.وأظهرت الكمامـات إلى نتائج 
دراسته أنه بـعد غـسلـها خـمس مرات
عـلى األقل (ال يــوجـد عـمــلـيـا أي فـرق
(في تــنــقــيــة) جـــزيــئــيــات بــحــجم 3
مـيــكــرون الـفــرق يــظـهــر في تــنـقــيـة
اجلـزيــئــيـات األصــغـر حــجــمـا) وذلك
بـحـسب نـتـائج أولـيـة لم تـنـشـر بـعد
وفق الــبـاحث. وهــو يــعـتــبــر أن هـذه

الي الذي  ـنددة بـقانـون تمويل الـعجـز ا ردود االفعـال الغـاضبة وا
تـمــريـره من قــبل مـجــلس الـنــواب الـعـراقـي فـجـر اخلــمـيس من دون
ـبرم بـ بـغـداد وأربيـل بخـصـوص رواتب مـوظفي تـضـم االتـفـاق ا
اإلقليم والـتي وصلت الى حد ما أعـتبره الـبعض انتقـاماً من الكورد
الـذيـن لم يـصــوتـوا عــلـيـه وخـرجــوا من اجلـلــسـة الــتي تـمــيـزت بــجـو
تصـعيدي شـديد يسـعى لتحـقيق اهداف انـتخابـية وتصـفية حـسابات

ومواقف تريد استمالة الشارع العراقي. 
وظفون العراقيون لشهرين استغالل ازمة الرواتب التي لم يتحملـها ا
فـقط من الــتـاخيـر في حـ ان اقـلـيم  كوردسـتـان يـتحـمل مـنـذ عام
ــيـزانــيـة من قــبل احلــكـومـة  2014 أي مـنـذ 6 سـت سـنــوات قـطع ا
ـوظفـون من تـأخـيـر الـرواتب واالدخـار االجـباري االحتـاديـة وعـانى ا
واستالم نسب بسـيطة وخالل مدد تـقارب الشهـرين وهي أزمة مالية
واقـتـصـاديـة وانــسـانـيـة شـديــدة وقـاسـيـة تـركت تــأثـيـراً أكـبـر في كل
مـجـاالت احلــيـاة في اإلقــلـيم الـذي لـم يـصـرف رواتـب مـوظـفــيه لـعـدة

أشهر خالل العام اجلاري. 
تـحـدة واجملتـمع الـدولي لتـأم رواتب وهـذا ما يـتطـلب تـدخل اال ا
مـوظـفي االقـلـيم بـاعـتبـارهم جـزءاً من مـوظـفي الـعـراق وإبـعاد أرزاق

وظف عن أية خالفات او نزاعات سياسية.  ا
ويتوجب من الكـورد أن يحسموا امـرهم ويجتمـعوا على موقف واحد
وهـو ان نـكـون او ال نـكون ويـتـفـقوا عـلى خـطـة عـملـيـة واسـتراتـيـجـية
واجـهـة االخـطـار الـتي يتـعـرضـون لـهـا والتـي وصلت الى مـشـتـركـة 
قـطع االرزاق وهـي اشـد واقــسى من قــطع االعــنـاق الــتي مــارسـتــهـا
احلـكـومات الـسـابـقة وكـان لـها سـجل اسـود من عـمـليـات قـتل وحرق

وانفال وابادة ضدهم.. 
وجود في اجملتمع لقد كشف هذا القانون مقدار الـتفرقة واالنقسام ا
العراقي وحجم االمراض والـعلل التي يعاني مـنها العراق والتي هي
لـيـست ازمـات او تـشـنـجـات بل هـي خـصـومـات ومـعـارك اسـتـعراض
للـقوة والـعضالت سهـر من اجلـها مجـلس النـواب في معـركة  علـنية
يـريـد الكـل استـغاللـهـا لصـاحله وتـسـجيـل مواقف له فـي االنتـخـابات

القادمة. 
ـوقـف الـذي شـاهـدنـاه من اعـضـاء مـجـلس الـنـواب الـعـراقي والـذي ا
ثل جلميع ابناء الشعب العراقي من كوردستان يفترض بهم انهم 
ـقولـة شهـيـرة للـمـلك فيـصل األول سـنة ـوصل والـبصـرة يـذكرنـا  وا
)1921أقول وقلبي مـآلن أسىً النه في اعتقادي ال يـوجد في العراق
شـعب عـراقي بـعـد بل تـوجـد تكـتالت بـشـريـة خـيالـيـة خـالـية من أي
فكـرة وطنيـة متشبـعة بتـقاليـد وأباطيل ديـنية ال جتـمع بينـهم جامعة

سمّاعون للسوء ميالون للفوضى). 
لّـا بـشـير احلـداد نـائب رئـيس مـجلس وكـذلك مـا عـبر عـنه الـدكـتـور ا
النواب الذي شاهـدناه في مقطع فيـديو مؤثر جداً وهـو(يناشد ويطلب
ـسك بلـحيـته محاوالً تأجـيل التـصويت حلـ التوافق و
روؤة في كلمات مؤثرة حتريك وايقاظ الشهامة وا
وحزينـة انطالقـا من حرصه على وحـدة العراق)
لـكنـهم مـضوا في تـمريـر الـقانـون الـذي يسـتحق

ان يوصف بقانون العجز العراقي. 
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من نــوع ان.95 لــلــكـــوادر الــطـــبــيــة
ــــوازيـــة لــــلــــكــــمــــامـــات مـن نـــوع وا
اف.اف.بي.2 عبـر رشّهـا بـبيـروكسـيد

. الهيدروج
وهناك طرق أخرى للتطهير عن طريق
تـعـريـض الـكـمــامـات لــدرجـات حـرارة
مرتفعـة أو باستخـدام األشعة ما فوق
الــبــنــفــســجــيــة.لـــكن الــطــبــيب دوني
كـــوربـــيـه أخـــصـــائي عــــلم األحـــيـــاء
اجملـهريـة وخـبـيـر الـنـظـافـة الـصـحـية
وعضو جمعية (أديوس كورونا) التي
تـضم عـلــمـاء فـرنــسـيـ من مــخـتـلف
االخـتـصـاصـات يـشـدد عـلى أن “هذا
األمر (الـتطـهيـر) غيـر عمـلي بالـنسـبة
ـــلـــوثــات لألفـــراد. لـــكن لـــلــحـــد من ا
البالسـتـيكـية الـنـاجمـة عن الـكمـامات
ـصــنـوعــة من مـادة بــولي بـروبــلـ ا
ومن الـتـكلـفـة الـتي تـتـحـمّـلـهـا األسر
تدعو (أديـوس كورونا) إلى اسـتخدام
غـلّفات) في تطهـير الكمامات (تقنية ا

وهذا األسبوع شددت مديرية الصحة
العـامـة الـفـرنـسـيـة علـى ضرورة رمي
الكمامـات الطبيـة بعد استعـمالها في
ـهمالت مـشـيرة إلى أن مـسـألة سلـة ا
إعادة استـخدام الـكمـامات هي حـاليا
“قـيـد الدرس ”في فـرنـسـا.لـكن مـديـر
قــسم هــنـــدســة الــطب األحـــيــائي في
جامعة بينغهامتون األميركية كيمينغ
يي يــقــول ال أعــتــقــد أن (الــكــمــامــات
الطبية) قابلـة للغسل ويقول يي الذي
يـعـمل عـلى وضع مـعــايـيـر الـتـطـهـيـر
باألشعـة ما فوق الـبنفـسجيـة حلماية
طـبـقـة األوزون لــفـرانس بـرس إنه قـد
ـمــكن (إعـادة اســتـخـدام) يـكــون من أ
الكـمامـات الـطبـية لـكن األمـر يتـطلّب

إجراء دراسات معمّقة.
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ـفكـر العراقي يحـاضر الـباحث وا
عبـد احلسـ شعـبان عن (فـلسـفة
ي ناسبة اليوم العا التسامح) 
ي للفلسفة. للتسامح واليوم العا
وقالت دعـوة تـلقـتـها (الـزمان) من
مــنــتــدى الــفــكــر الــعــربي ومــقـره
الـــعـــاصــمـــة االردنـــيــة عـــمــان ان
(شعـبـان سيـتحـدث عـبر االتـصال
ـرئي زوم عن فـلـسـفـة الـتـسـامح ا
ـــقـــبل 18 وذلـك يـــوم االربـــعـــاء ا
تـشــرين الـثـاني اجلــاري الـسـاعـة
 12ظهـرا بتوقـيت عمـان بيروت).
واضــافـت الــدعــوة الــتي وقــعــهــا
االمــ الـعــام الـوزيــر الــسـابق د.

مــحـــمـــد الـــضـــمـــور انه (ســـيـــتم
تسـجيل وقائع احملـاضرة والـلقاء
ــنـتــدى االلـكــتـروني عــلى مـوقع ا
ومنـصة يوتـيوب في وقت الحق).
وعــــلـــــمـت (الــــزمـــــان) ان (ســـــبع
شخـصيـات ستـتولى الـتداخل في
احملاضرة بعـد انتهـاء شعبان من
الـقــائـهـا هم الــوزيـر عـلـي مـحـمـد
فــخــرو من الــبــحــرين والــوزيـران
هـايل الـداود وسـمـيـر احلـبـاشـنـة
من االردن والقس الـدكتـور رياض
جـرجور من لـبـنـان والوزيـر خـالد
شوكات من تونس والوزير محمد
اخملالفي من الـيـمن والـبـرفـيـسور

طه جزاع من العراق). 
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ستـكـون (موجـودة). أعتـقـد أنّ الوقت
كــفــيل بــأن يــخـــبــرنــا بــذلك".ثم وقف
ترامب جانـبا بـينمـا تولى مـسؤولون
آخـرون التـحـدث عن االجـراءات الـتي
ـكــافـحــة فـيـروس تـقــوم بـهــا االدارة 
كـورونـا الـذي اودى بـحـياة  243ألف
ـتـحـدة.الحـقـا شـخص في الـواليـات ا
ـــؤتـــمــر فـي حــديـــقــة غــادر تـــرامب ا
الـورود في الـبــيت االبـيض دون الـرد
راسـل الـذين كانوا يـطرحون على ا
اسـئــلـة من بــيــنـهــا "مـتى ســتـعــتـرف
بخسـارتك االنتـخابات سـيدي".وهذه
التـعليـقات هي األولـى لترامـب منذ 5
تشـرين الثـاني/نـوفمـبـر عنـدما ادعى

فــــوزه وقــــال ان االنـــــتــــخــــابــــات "
تزويرها" ضـده.وأعلنت وسائل إعالم
أميركـية اجلمـعة أنّ بايـدن فاز بوالية
جورجـيـا ليـصل عـدد األصـوات التي
نالها في اجملمع االنتخابي حتى اآلن

الى .306

2021/2020. واســـــــــــتـــــــــــعــــــــــرض
اجملــتــمــعـــون بــيــانــات الـــطــلــبــة من
مـخـرجــات الـدور األول الـتـي سـجـلت
معدالت استثنائـية وصل بعضها الى
أعلى من عـتبة الـ(100) وبواقع ستة
آالف وأربع وخمسـ طالبـا وناقشوا
ـعــاجلـة مــؤشـر ـمــكـنــة  اخلـيــارات ا
الـزيــادة الـكـبــيـرة في أعــداد الـطــلـبـة
ـعـدالت الـعـالـيــة الـتي سـتـتـنـافس وا
على حـجز مـقـاعد اجملـموعـة الـطبـية.
وأعــرب عـــمــداء كــلـــيــات اجملـــمــوعــة
الــطـــبـــيــة عـن تــفـــهـــمــهـم لــلـــظــروف
ـتــطـلــبــات والـتــحـديــات الـراهــنـة وا
مـؤكـدين في الــوقت نـفـسـه إلـتـزامـهم
ودفاعـهم عن رصـانـة الـتعـلـيم الـطبي
في العراق.  وحدد وزير الـتربية علي
حميـد الدلـيمي اآللـية النـهائـية لدوام
ــدارس في الــعــام الــدراسي طــلــبــة ا
اجلـديـد. وقــال الـدلـيـمـي في تـصـريح
امس (اجتــهـــنــا إلى نـــوع جــديــد من
ــزج بـــ الـــتـــقـــلـــيــدي الـــتـــعــلـــيـم 
ــدارس وااللــكــتــرونـي والــدوام في ا
سـيــكـون يـومــاً واحـداً فـي األسـبـوع
ـنـزل عـبـر االنـترنت). وأربعـة أيـام بـا
وأضـاف الـدلـيـمي  أن (الـطـالب الـذي
يتعـذَّر عليـه احلصول عـلى اإلنترنت;
بــإمـــكـــانه مـــتــابـــعـــة الــدروس عـــبــر
التـلـفزيـون الـتربـوي مـؤكداً (اعـتـبار
يـــوم امس الـــســـبت دوامـــاً رســـمـــيــاً
لـلــمــدارس كـافــة). واوضح الــدلــيـمي
ـلخص (اعتـماد  هـذا الـعام أسـلوب ا
ناهج الـدراسيـة أثنـاء التدريس في ا
واالمتحـانات الفـصلـية وستـكون مدة
كل درس  30دقــــيــــقــــة مـع حتــــقــــيق
التـبـاعد االجـتـماعي بـ طـالب واخر
عــلـى اال يــتـــجــاوز عـــددهم بـــالــصف

الواحد الـ  12طالبا).

وأكد عـبد الـصاحـب  في كلـمته خالل
االجـتـمـاع (الـتـزام الـعـراق بـالـشـراكة
الدولـيـة في مـنع اسـتـخـدام االسـلـحة
ـشـاركـة ـنــظـمـة وا احملـظـورة ودعم ا
في االجـــتـــمـــاعـــات الـــتي يـــعـــقـــدهــا

عنيون).  األطراف ا
وفي ســـيـــاق مـــنــــفـــصل وجه  عـــبـــد
الـصــاحب بـزيــادة خـطــة الـقــبـول في
كليات اجملـموعة الـطبيـة الى خمس
ـئــة من طــاقــتــهــا االسـتــيــعــابــيـة بــا
لــتــغــطــيــة أعــداد الـطــلــبــة خــريــجي
الـسـادس اإلعـدادي من فـئـة أصـحـاب
ــعــدالت الــعــالـــيــة. وجــاء ذلك لــدى ا
تــرؤسه اجــتــمــاعــا لــعــمــداء كــلــيـات
اجملـــمـــوعـــة الـــطــــبـــيـــة في الـــعـــراق
وبــحــضــور مــديــر دائــرة الــدراســات
ـتابـعـة  ايـهـاب ناجي والتـخـطـيط وا
عـبـاس حـيث تـدارسـوا رفع مـسـتـوى
الـطـاقــة االسـتــيـعـابــيـة لــلـمـجــمـوعـة
الـطــبــيــة عــلى مــسـتــوى اجلــامــعـات
احلكومـية كـافة السـتيـعاب مـخرجات
الـدراســة االعـداديــة لــلـعــام الـدراسي
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ترأس وزيـر التـعلـيم الـعالي والـبحث
العلـمي والعلـوم والتكـنولوجيـا نبيل
كاظم عـبـد الـصـاحب اجتـمـاع سـفراء
ومـــســـتـــشــــاري الـــدول األطـــراف في
منـظـمـة حـظر األسـلـحـة الـكيـمـيـائـية.
وحـضـر االجـتـمــاع عـدد من الـسـفـراء
ــســتـشــاريـن لــكل من بــريــطــانــيـا وا
ـانــيــا والـيــابـان وفـرنــســا وكـنــدا وأ
فضال عن معاون رئيس هـيئة الرقابة
الك الـعامل في الوطـنية الـعراقـية وا
ـثل عن هـيـئــة الـرقـابــة الـوطـنــيـة و

وزارة اخلارجية. 
W Uš  «dOC%

ـؤسـسات وناقـش اجملتـمـعـون عـمل ا
العراقية اخملـتصة مع الدول األطراف
في منظمة حـظر األسلحة الـكيمياوية
ؤتمر الدول والتحضيرات اخلاصة 
األطــراف الـــذي ســيـــعــقـــد في الهــاي
ابتداء من الثالث مـن تشرين الثاني
اجلــاري ولــغــايــة الـــرابع من كــانــون
ـقــبل لــعــام ألــفــ وعــشـرين. األول ا
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WLK∫ الرئيس االمريكي ترامب خالل القائه كلمة 

الكـمـامـات تـبـقى في وضـعيـة مـثـالـية
ألداء دورها في حـمـاية عـامـة السـكان
طبقة في فرنسا عايير ا مشيرا إلى ا
ـصـنـوعـة من بـالـنـسـبــة لـلـكـمـامــات ا
النسـيج والتي ال تـتعـدى قدرتـها على
ئة من جزيئيات بحجم التنقية 90 با

3 ميكرون.
WOKš«œ fÐö

ويــوضح الـــبــاحث أفـــضّل أن تـــغــيّــر
الكـمامـة كل أربع سـاعات وأن تـغسل
عوضا عن وضـعها أليـام متـتاليـة كما
يفعـل البعـض. األمر إلى حـد ما أشبه

البس الداخلية. با
لــكـن إلى أن تـــنــشـــر اســـتــنـــتـــاجــات
االختـبـارات في مراجع عـلـميـة تـبقى
الـتـوصــيـات الــصـحـيــة عـلى حــالـهـا.
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نــظــمت مــجــمــوعــة من الــشــبـاب
بــالــتــعـاون مـع مــلـتــقى بـن رضـا
عــلــوان الــثــقــافي نــدوة حــواريـة
بعـنوان (اجلو الـعام لالنتـخابات
في الـعـراق وقـانـون االنـتـخـابـات

اجلديد ماله وما عليه). 
ـندالوي وضيـفت كال من ضـياء ا

وعـالء الـصــفـار. وهــدفت الــنـدوة
الـــــتي شــــارك فـــــيــــهـــــا عــــدد من
الــشــبـــاب الى تــنــويــر اجملــتــمع
الــعــراقي بــأهـمــيــة االنـتــخــابـات
والـتـداول السـلـمي لـلسـلـطة وفق
صــــــنـــــاديـق االقـــــتــــــراع وكـــــذلك
اجتاهـات القانـون اجلديـد وبيان
مـزايـاهـا وعـيــوبـهـا ومـقـارنـتـهـا

. حــيث تــطـرق بــالـقــانــون الــقـد
ــــنــــدالوي في مــــحـــاضــــرته عن ا
اهـــمــيــة اجلـــو الــعـــام لــعــمـــلــيــة
االنـــتـــخـــابـــات بـــوصـــفـــهـــا أحــد
ـــكــونــات الـــرئــيـــســيــة لـــنــظــام ا
ــــقــــراطــــيــــة الــــنــــيــــابــــيـــة الــــد
أوالتمثيلـية الذي يشير إلي قيام
واطن بالتعبير عن مصاحلهم ا

وتـفـضـيالتـهم من خـالل انـتـخاب
ــــــثـــــلــــــ لـــــهـم في اجملــــــالس
ــنـدالوي الــنــيـــــابــيــة. وعــرض ا
تـاريـخ االنـتـخـابات الـنـيـابـيـة في
عدد من الدولة االوربية والعربية
ومن ضمـنها الـعراق مـشيرا إلى
أن كل دولـة تـشـتـق نـظـامـا يـخدم
تـركــيـبــتـهـا الــسـكـانــيـة ويـراعي

وجود فئات اجملتمع كافة). 
واضـــــاف ان (الـــــدور الـــــرقـــــابي
يـة واحمللـية في لـلمـنظـمـات العـا
الــعـمــلـيــة االنـتــخـابــيـة أكــثـر من
مـــراقب وهـــو عـــ الـــنــاس وأن
أكـثـر ما يـثـير الـقـلق أحيـانـا عدم
وجود اخلبرة الكـافية عند بعض

نظمات). تلك ا
امـــــا الــــصـــــفـــــار فـــــتــــطـــــرق في
محاضرته عن القانون االنتخابي
اجلـديد بـوصـفه احد مـكـتسـبات
ثورة تشرين اال انها لم تأت مثل
ـــتـــظــاهـــريـن بـــدوائــر طـــمـــوح ا
مــــتــــعـــددة بـل جــــاءت بــــدوائـــر
انـتـخــابـيـة وسـطــيـة العـتـبـارات
فنية ولوجستية وجغرافية وعدم

وجود تعداد سكاني. 
وعن اهم االمــور الـــذي عــاجلــهــا
الـقـانـون اجلديـد اشـار الـصـفار 
بان القانون يعتمد على الترشيح
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ـسـلمي دان رئـيس الـفيـدرالـية الـعـامة 
ـة ذبح أوروبــا مـحـمـد الـبـشـاري  جـر
ــدرس الــفــرنـــسي وقــرن ذلك بــادانــة ا
تـصريـحات الـرئـيس الفـرنسي مـاكرون

في ربطه ب االسالم واالرهاب .
وقـال الــبـشـاري في حـوارمع  (الـزمـان)
(نحن قـمنا بـإدانة هذا الـعمل اإلرهابي
مـــــهــــمــــا كــــانت مــــبـــــرراته ألن الــــدين
اإلسالمي حرم القتل ودعا إلى مواجهة
ــوجــهــة لـديــنــنــا بـاحلــكــمـة اإلسـاءة ا
ـوعـظـة احلسـنـة ورغم إدانـتنـا لـهذا وا
الـــعـــمل اإلرهــــابي الـــذي تــــرفـــضه كل
األديــان الـســمــاويــة إال أنــنـا فـي نـفس
الــوقت نــرفض تــصــريــحــات الــرئــيس
الـــفـــرنـــسـي مـــاكـــرون بـــربط اإلرهـــاب
بــاإلسالم وعـدم الــتــفــرقــة بـ اإلسالم
ــتــطــرف أعــتــقــد أن تــلك ــعــتــدل وا ا
الــتـــصــريــحـــات تــنــدرج في مـــحــاولــة
ـتـطـرف مـاكـرون الـتـقـرب مـن الـيـمـ ا
وكــسب أصـواتــهم لــذا تـبــني سـيــاسـة
الــــــتـــــخــــــويف مـن اإلسـالم وهـــــو مـــــا
يـطـلــــــــق عـليـه ظاهـرة اإلسالم فـوبـيا
والـــتي انــــتـــشـــرت في مــــعـــظم الـــدول

األوروبية) .
{ وعن تـفسـيـره ظاهـرة انـخـراط الكـثـير من

 
ö

ÐU
I»U¼—ùUÐ ÂöÝù« jÐ— i d½Ë w ½dH « ”—b*« `Ð– s¹b½

∫©ÊU e «® ‡  Í—UA³ « bL×  UÐ—Ë√ wLK * W UF « WO «—bOH « fOz—

الـشــبـاب الــفـرنــسي في جــمـاعــات مـتــطـرفـة
كداعش قال البشاري :

-  ان هـذا يـعـكـس فـشلـنـا فـي مـواجـهة
ـتــطـرفـة وعـلى فـكـر قــادة اجلـمـاعـات ا
رأسـهم أبـو يـحـيـى الـبـريـطـاني والـذي
إستطاع جتنيـد أعداد كبيرة من شباب
أوروبــا حـتى أن اإلحـصـائـيـات كـشـفت
عن جنــاح قــادة داعش في جتــنــيــد 20
ألف مــقــاتل مــنــهم %20 من الــفــتــيـات
لـلـقــتـال في ســوريـا ولـيــبـيـا ورغم ذلك
ـتـطـرف لـهذا قـمـنا بـالـرد عـلى الـفـكـر ا
التنظيم والـذي يعتبر أخطر من داعش
في أكثر من 200 صفحـة إلكتـرونية من
خالل كبار العلماء في العالم اإلسالمي

بأكثر من لغة .
{ وسـألناه : هـناك من يرى أن هـناك أجهزة

مخابراتية وراء تنظيم داعش ?
- بالـقطع فـجمـاعة داعش تـقف وراءها
أجــهـــزة مــخــابـــراتــيــة وعـــلى رأســهــا
اخملـــابــرات اإليـــرانـــيـــة الـــتـي حتــاول
تـــشـــويـه صـــورة الـــسُـــنـــة ووصـــفـــهم
بــــاإلرهــــاب  ولـألسف فــــإن هــــنـــاك 19
مـــوقـــعـــا داعــشـــيـــا تـــبث من األراضي
األمـريـكـية ولم تـتـحـرك أمريـكـا لوقـفـها
وهــذا يــضـع عالمــات اســتــفــهــام عــلى

موقف أمريكا من هذا التنظيم .

{ وكيف تـرى تأثير الـعمليـات اإلرهابية على
مسلمي فرنسا ?

- لـألسف فـإن مـسـلــمي أوروبـا بـصـفـة
عـامـة وفـرنـسا بـصـفـة خاصـة يـدفـعون
ثــمن تــلك الــعـمــلــيــات اإلرهـابــيــة فـمن
عروف أن فرنسا حتتضن أكبر جالية ا
ــهـــاجــرين واســتــطــاع إسـالمــيــة من ا
ـسـلـمـ أن يـتـقـلـدوا مـنـاصب هـؤالء ا

هــامــة وأن يــصــلــوا إلى مــراكــز صــنع
القـرار ولألسف فـإن وسائل اإلعالم في
فــرنـســا وأوروبـا تــسـتــغل الـعــمـلــيـات
اإلرهـــابـــيــة لـــتـــشــويـه صــورة اإلسالم
والـربط بــ اإلسالم وعـمــلـيــات الـقـتل
تطرف وهو األمـر الذي يخـدم اليمـ ا
التـخــاذ ســيــاســة أكــثــر تــطــرفــا جتـاه

اإلسالم .

½Ëb…∫ جانب من ندوة اقيمت في مقهى رضا علوان بالكرادة الشرقية

الكرخ والرصافة كافة في بغداد
ابــتــداءً من يــوم األول مـن تـشــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر 2020  تـطـبيق
الــنــظـام واســتــعــمـالـه في مــحـاكم
بــــداءات اســــتـــــئــــنــــافـي الــــكــــرخ
والــرصـافــة في عـمــوم الــعـاصــمـة
بـصـورة كـامـلـة ولديـنـا احـصـائـية
ــتـابـعــة عـدد الـدعـاوى ـركـز  في ا
ـدخــلـة مـن قـبل مــحـاكم الــبـداءة ا

طبعا.
ومـن فــوائـــد الــنـــظــام هـــو وجــود
احصائـيات مركـزية تتيح لـلجهات
ــــســــؤولــــة في اجملــــلس االطالع ا
عــلــيــهــا. أمـا اسـم تـطــبــيــقه فــهـو

(متابعة القضايا). 
ÂUEM « rOLFð

في اجــابـتـه عن امـكــانــيـة تــعــمـيم
الـنــظـام عــلى عـمــوم اسـتـئــنـافـات
ـهندس محـافظـات العـراق أجاب ا

قتيبة قائال:
نـحن جاهـزون لـتعـمـيم النـظام في
جمـيع استـئنافـات احملافـظات لكن
الـعــائق الـوحــيـد الـذي يــقف أمـام

هذا األمر هو الشبـكة. كوننا نعمل
ضـمن الـشـبكـة الـداخـليـة اخلـاصة
جلس القضاء االعلى الذي مقره

بغداد. 
ـوقع اجلغـرافي لـرئاسات ولبـعد ا
االســتــئـــنــاف فـــأن لــهم شـــبــكــات
الـكـترونـيـة مـستـقـلة. نـأمل ربـطهم
بضـمن الشـبكـة الداخـليـة اخلاصة
ـــجـــلس الـــقـــضـــاء ?االعـــلى في

بغداد.
/ ـــهــنـــدســة رونـق عــبـــد الــكــر ا
مـســؤول شـعــبـة حتــلـيل األنــظـمـة
وإعـــــــداد الـــــــبـــــــرامـج فـي قـــــــسم
التكنولوجيا والنظم افادت قائلة:
(نـظـام ادارة الـقـضــايـا) هـو نـظـام
(أتمتـة) الدعاوى الـقضائـية بشكل
كـامل ابــتــداءً من مـرحــلــة دخـوله
الى احملــــكـــمــــة وتـــســــجـــيــــله في
ــراحل ســجالت األســاس مــروراً 
الــــدعــــوى) احملــــاضــــر وحتــــديـــد
ـواعيـد والـقضـاة الـذين ينـظرون ا
بالدعوى) أي كافة االجراءات التي
تـخص الـدعـاوى مع الـتـنـويه الى
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بـــــجـــــهــــود ذاتـــــيــــة مـن مالكـــــاته
وبــإشــراف وتــوجـــيه مــبــاشــر من
مجـلس الـقضـاء األعلى حـقق قسم
الـتكـنولـوجيـا والنـظم نقـلة نـوعية
كـبـيرة ومـؤثـرة في إدارة الـدعاوى
القـضائـية عـبر إجنـاز) نظام ادارة
الـقـضايـا) وتـعـمـيـمه عـلى مـحـاكم
الـــبــداءة فـي اســتــئـــنــافـي الــكــرخ
والــرصـافــة في عـمــوم الــعـاصــمـة
بــغـــداد. في خــطــوة أولـى تــســبق
ــحــاكم الــبـداءة في اســتـخــدامه 
عــمــوم اســتــئـنــافــات احملــافــظـات

العراقية.  
ــهــنــدس قــتــيـبــة قــصي نــاجي/ ا
مـعـاون مـديـر قـسم الـتـكـنـولـوجـيا

والنظم:
وفـقـاً لـتـوجـهـات مـجـلس الـقـضـاء
األعـــــلـى بـــــاعــــــتـــــمــــــاد اجلـــــانب
الـتـكـنـولـوجي في جـمـيـع اجملاالت
التي تخص الـعمل القضـائي بغية
ــواطــنـ احلــد من اثـقــال كــاهل ا
ـــتــــابــــعـــة ــــراجــــعــــة احملـــاكـم 
مــعـــامالتـــهم فـــيــهـــا  الـــتــوجه
بــإنــشـاء نــظــام الــكــتـرونـي شـامل

الدارة القضايا.
عروف أن أي استئناف حيث من ا
في مـجلس الـقضـاء األعلى يـحوي
ـراجـعـة عــلى عـدة مـحـاكم وبـعـد ا
مـع الــســيــدة مـــديــر عــام الــدائــرة
ــــالــــيـــة فـي مـــجــــلس االداريـــة وا
الــقـــضــاء األعــلى  الـــتــوجه الى
ـدني لـبـنـاء نـظـام شامل اجلـانب ا

يختص بإدارة القضايا فيه.
امــا الـبــدء بـهــذا اجلـانـب فـســبـبه
واطن باشر مع ا يكمن بتماسه ا
حـــــيـث  ذلك بــــــجـــــهـــــود قـــــسم
?الـتكـنلـوجـيا والـنظم وهي جـهود
ذاتـيـة بـحـتـة دون احلـاجـة لـلـجـوء

الى أي طرف خارجي.
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: حـ وضعـنا يضـيف نـاجي قائالً
نــصب أعـيــنــنـا خــلق نــظـام كــهـذا
كـانت أهم مـعـايـيـر اخلـطـة تـتـحدد

وفق االتي: 
اخــتــصــارات يــحـــقــقــهــا الــنــظــام
للـ(الوقت اجلهـد الكلفة) يـستفيد
مــنـــهـــا جــمـــيع أطـــراف الـــدعــوى

الــــــقـــــاضـي احملـــــامـي ومـــــوكــــــله
قدور وظف) وبوجوده يكون  وا
أيـــاً من تـــلك االطـــراف مـــتـــابـــعـــة
الــدعـوى في مــنــازلـهـم اخـتــصـارا

جلميع ما ذكرت.
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وفي اجــــابــــته عن ســــبـب الــــبـــدء
بـتــطـبـيق نــظـام (إدارة الـقــضـايـا)
عـبـر محـكـمة الـبـداءة وآليـة الـعمل

هندس قتيبة: ?فيه يقول ا
حـــ وضـــعـــنــــا حـــجـــر االســـاس
لــلـبـرنـامج لم يـكن هـدفـنـا اجلـانب
ستقبل نصب دني فقط بل كان ا ا
اعيننـا بشكل يعـكسه على اجلانب
اجلــزائي وعــلـيـه بـعــد تــوفـيــقــنـا
ــدني ســيــتم الــتــوجه بــاجلــانب ا

بالنظام ذاته نحو ذلك اجلانب.
أمــا عن الــبــداءة فــقــد بــدأنــا بــهــا
كــونــهــا عــلى تــمــاس مــبــاشــر مع
ـــواطـن ومن أهم أهـــدافـــنـــا هـــو ا
تـوجه موظـفيـهـا بالـعمل بـاجلانب
االلـكتـروني الجناز الـقضـايا عـبره
كونهم أدرى االطـراف بعمـلهم. كنا
نــأمل اخلـروج من بـوتــقـة اجلـانب
الـــــورقي لـــــكن حـــــتى االن التــــزال
الـــقــوانــ والــتــشـــريــعــات حتــتم
ـســتــقـبل الــلــجـوء الــيه آمــلـ بــا
تــشــريع (الــتــوقــيع االلــكـــتــروني)
الــذي إن حــصل فــسـيــتم حــيــنــهـا
الــــتـــوجه كــــلـــيـــاً نــــحـــو اجلـــانب

االلكتروني.
والبــد من االشــارة الى أن الــنــظـام
يـتـيح لـلقـاضي مـتـابعـة ايـة دعوى
حـــتى لـــو كــــان مـــســـافـــراً خـــارج

همة. العراق. وتلك من مزاياه ا
أما عن آلية الـعمل فهي ذات االلية
ـوجــودة بـاجلـانب الـورقي بـدءاً ا
من تــقــد الـدعــوى وتـســجــيـلــهـا
بـالــسـجل االسـاس وسـجل اسـاس
احلاسـبة االلكتـرونية. يـصدر على
اثـرهـا من الـنـظـام مـذكـرة التـبـلـيغ
لــلـمــواطن لـتــظـهــر مـبــاشـرة عــنـد
ــبــلغ لــيــأخــذ الــورقـة الــشــخص ا
وبـــعــد اكــتــمـــال االجــراءات يــبــلغ
بـتـحـديـد مـوعـد الـدعـوى كـمـا انه
سؤولة يوفر نظرة عامة للجهات ا
تـابعة في مجـلس القضـاء االعلى 
ســيــر الــدعـوى فـي مــحـاكـم بـداءة

عــمــلــنــا احلــالي عــبــر الــبــرنــامج
دنية التي تختص بها بالدعاوى ا
ــــدنـــــيــــة وذلـك لــــعــــدم احملـــــاكم ا
ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــوزارات االخــرى
وبـاالمـكان اخـتـزاله لـلمـتـلـقي بأنه
نــــظــــام (تـــتــــبع ســــيـــر الــــدعـــوى
الـكـتــرونـيـا) مـنـذ انــطالقـهـا حـتى

حسمها.
ـرجوة من النظام أما عن الفائدة ا
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ــكن عـــلى مـــســتــوى احملـــكــمـــة: 
للنظام إصدار تقارير واحصائيات

دون احلاجة الى االدخال.
شـاشـة اسـتـعالمـات حـديـثـة تـبـ
الـدعـاوى اخلـاصـة بـالـيـوم احملـدد

للمحكمة.
اصــدار اوراق من الــنــظـام نــفــسه
"مـؤتـمـتـة" (الـتـبـالـيغ االلـكـتـرونـية
والــضـبط االلــكــتـرونـي) سـتــصـدر
جـمـيـعـهـا من الـنـظـام مـا يـجـعـلـنا
نستغني عن الكتابة اليدوية داخل

احملكمة.

وفـــيـــمـــا يـــخص اخلـــدمــات الـــتي
يـقدمهـا النـظام لـلمواطـن فـيمكن

حتديدها باالتي:
تــطــبــيق الــهــاتف احملــمــول الـذي
يـــشــمل تــطــبــيـــقــا انــدرويت عــلى
الـIOS والـــذي  خـــلـــقـه من قـــبل
شــعــبــة الــبـرمــجــة في قــسم ادارة
تـكـنولـوجـيـا النـظم (تـطبـيق نـظام
ادارة الــقـضـايــا) والـذي من خالله
ـواطن االسـتـعالم عـلى بـاالمـكـان ا

دعواه. 
غـــايــة كل ذلك حتـــقــيق الـــتــبــاعــد
االجـــتـــمـــاعي من خـالل تـــقــلـــيص
الـتــواجـد قـدر االمـكـان في احملـاكم

عبر االستعانة بتلك البرامج.
قدمة للقضاة اضافة الى اخلدمة ا
عـــبـــر وصـــول اضــبـــارة الـــدعــوى
لـهــاتف الــقــاضي (اون الين) عــبـر
الــــــبــــــرنـــــــامج. مـع االشــــــارة الى
اخلــدمـات الــتي يــقـدمــهــا الـنــظـام

للمحامي أيضا.
هندسة رونق قائلة: واضافت ا

ـالكـــات الـــعـــامــــلـــة في قـــسم أن ا
ــجـلس الــتـكــنـولـوجــيـا والــنـظم 
الــقـــضــاء األعــلـى قــد أجنــزت ذلك
الــنـظــام بـجــهـودهــا الـذاتــيـة دون
حتميل مـجلس القـضاء األعلى أية
تـبـعـات مـالــيـة مـشـيـرة الى أن من
ـهــنـدس احـمـد قـام بــتـصـمـيــمه (ا
ـبــرمج مـصـعب مـجــيـد سـلــمـان ا
ـبرمـجة اسـماعـيل عـبد الـلطـيف ا
ـهنـدس أحـمد عـبد مـيس سـعيـد ا

الله).
بخـصوص تـهيـأة الكوادر الـتقـنية
في مـــحــاكم اســـتـــئــنـــافي الـــكــرخ
والرصافة لهذا النظام قبل تطبيقه

هندسة رونق قائلة: اشارت ا
اقـمــنـا عــبـر الـفــضـاء االلــكـتـروني
(اون الين) خالل االســبـوع االخـيـر
ـنــصــرم ورشـة من شــهـر ايــلــول ا
الــــــكـــــــتــــــرونــــــيــــــة لــــــلــــــكــــــوادر
الــتــــــــكـنــولـوجــيــة (الـعــامــلـة في
مـجــال احلـاســبــات) بـاسـتــئـنـافي
الــــكــــرخ والـــرصــــافــــة بـــلـغ عـــدد
ستفيدين منها (30) موظفاً وقد ا
جـاء ذلك كـبـدايـة لــتـجـربـة تـعـمـيم
الـنـظـام عـلى مــحـاكم اسـتـئـنـافـات

العراق بشكل عام. 

مبنى مجلس القضاء االعلى 
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الـفـردي ونظـام االغـلـبيـة واجـبر
الـــقـــانــون اخـــتـــيـــار مــرشح دون
اخــــتــــيـــار الــــقـــوائـم والـــكــــوتـــا
الــنــســائــيــة ال يــســتــبــعــد رجــاالً
فــــائــــزين بــــنــــســـاء والــــدعــــايـــة
االنـتـخــابـيـة اقـل بـسـبب تــقـسـيم
احملـافـظـات الى دوائـر انـتـخـابـية
وكــــــــــذلـك عـــــــــالـج مـــــــــوضـــــــــوع
الـرمزيـةاحلزبـية في االنـتخـابات
حــيث االصـوات تـهــمل وال تـذهب

الى القائمة.
وفـيــمـا يـخص الــسـلـبــيـات اشـار
الـصفـار الى (تـعقـيـدات احتـساب
الـــكــوتـــا الـــنـــســـويـــة واصــوات

اخلارج والقوى االمنية).
داخالت وتخـلل النـدوة عدد من ا
واالســـتــــفـــســــارات الـــتـي اغـــنت
الندوة من قبل احلـضور وختاماً
ــنــظـمــ لـلــنـدوة اكــد الـشــبـاب ا
بـاســتـمـرار حــمالتـهم الــتـثـقــيـفـة
والـتـوعـويـة بـقـانـون االنـتـخـابات
بـــغــيـــة نــقل الـــواقع االنــتـــخــابي
لــلـنـاس وبث الــوعي وتـــــــعـزيـز
ــشــاركــة في االنــتــخــابــات روح ا

التي يجريها الوطن .
عـلى صـعــيـد مـتــصل أكـد احلـزب
اإلسالمي العراقي ان االنـتخابات
كن ان حتقق أهدافها بكرة ال  ا

دون ضمان نزاهـتها وشفـافيتها.
وأشـــــار احلــــــزب في تــــــصـــــريح
ــطـالــبـة بــاعـتــمـاد صــحـفي ان ا
الــبـطـاقــة الـبــايـومـتــريـة وســيـلـة
ــثل وحــيــدة في االنــتــخــابـات 
الــضـمــان احلـقــيــقي لـنــزاهـتــهـا
وقـــطـع الـــطـــريق أمـــام من يـــروم

التالعب بنتائجها.
 وتــابع ان (مـا اعـلـنـت مـفـوضـيـة
االنتـخابات بـشأن الـبطاقـات غير
ــفـــقــودة تــمــثل ــســتـــلــمــة أو ا ا
خـطوات غـير كـافيـة وفيـها جـهد
اضـافي وكـبــيـر قـد ال تــتـمـكن من
اجنـازه وكـان يـغني عـنـهـا الـغاء
الــبـطــاقـة االلــكـتــرونـيــة قـصــيـرة
األمــــد واعــــتــــمــــاد الــــبــــطــــاقــــة

البايومترية).
كــمـــا نــوه إلى ان (االنـــتــخــابــات
ــكن ان تــكــون بــدايــة ــقـــبــلــة  ا
تـصـحــيح الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة
ـرحـلة اجلـديـدة التي وتـأسيس ا
تلـبي طـموح الـعراقـي وذلك لن
يــتم إال بـتـكــاتف جـمـيع األطـراف
إلجنـــاحــهـــا وتــوفـــيــر الـــبــيـــئــة
ــنح إلجــرائــهــا بـشــكـل مـهــني 
الـثــقـة بــالـعــمــلـيــة االنـتــخـابــيـة
ـواطــنـ ويـســاهم في حتــفـيــز ا

على االشتراك فيها).

ـواجـهـة { ومـا هي رؤيـتك ألفـضـل احلـلـول 
ـــتـــطـــرف لـــداعـش واجلـــمـــاعـــات اخلـــطــــر ا

اإلرهابية األخرى ?
- يـجب أن تكـون هنـاك مواجـهة فـكرية
ــضــامـ الــفـكــريـة من خالل تــفــكـيك ا
وتـــوضـــيـح اخلـــلـط في فـــهـم الـــتـــراث
اإلسالمـي والنـصـوص الـفـكـريـة ونـحن
بـدورنــا أسـسـنـا مــوقع لـبـيـان حــقـيـقـة
اإلسـالم والـــرد عـــلـى األبـــاطـــيـل الـــتي
تـوجه إلـيه بـالـربـط بـيـنه وبـ الـعـنف
ونــتــعــاون في هــذا الــصــدد مع أتــبـاع
الديانـات والثفـافات األخرى فيـما ينفع

اإلنسانية .
{ في الــنـهـايـة مـا هي تـوقـعـاتـكم لـتـداعـيـات
ــاضـيـة األحـداث الــتي حـدثت خـالل األيـام ا

على مسلمي فرنسا وأوروبا ?
- أتــوقع تـصــاعـد أعــمــال الـعــنف ضـد
ـســلـمـ حـيث سـجل مـرصـد اإلسالم ا
فــوبـــيــا في فـــرنــســا  50إعـــتــداء عــلى
ـــواصـالت الـــعـــامــة ـــســـلـــمـــ في ا ا
ومــواقـع الــعـــمل وتـــهـــديــدات بـــحــرق
ـسـلـم أوال ـسـاجـد لـذا يجب عـلى ا ا
أن يـتـصـاحلـوا مع إسالمـهم وأن يـتاح
للعلماء بلـورة خطابا ديـــــــنيا يتوافق
ــســلـــــــــمــ في فــرنــســا مع وجـــود ا

والغرب .
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كا كه مه م  فخـري  بوتاني أديب كوردي كبير وقاص مجـدد  من مواليد كويسنجق  عام
رصد) التـجديدية في االدب الكوردي احلديث التي 1940 .. من جماعـة حركة روانكه(ا
ظهـرت بـعـد اتـفـاقـية 11 اذار عـام 1970 بـ احلـركـة الكـورديـة  الـتـحرريـة واحلـكـومة
ت العـراقـيـة أذ أسس مع شـيـركـو بيـكه س وصـالح شوان ومـحـمـد الـبـدري ولطـيف هه 
وادبـاء اخـرين هـذه احلـركة الـتي كـان  لـهـاتـأثـيـرهـا الكـبـيـر عـلى  تـطـور االدب الـكوردي
ـعاصر وحتـديثه وخروجه من االطـر التقلـيدية ومـغادرة القـضايا التي عـفا علـيها الزمن ا
ظـهر قلـيل الكالم ;مـستـمع جيد ومـتكـلم مفـوه ; ماركسي ..انـسان مؤدب ومـهذب انـيق ا
االجتـاه عـمل في مـفـاصل احلـركـة الـسـيـاسـيـة الـكـورديـة مـنـذ بـدايـة تـأسـسـيس احلـزب
قراطي الـكوردستـاني وانخرط لـلعمل فـي صفوف البـيشمه ركـه بعد انطـالقة الثورة الـد
ــرحـوم  مــصـطــفى  الـبــارزاني قــائـد احلـزب الـكــورديـة في11 ايــلـول 1961 بـقــيـادة ا
قـراطي  الـكـوردسـتاني 'كـادرا حزبـيـا تـنـظـيريـا ومـقـاتال بـالـسالح من اجل قـضـية الـد
ـشـروعة والـسيـاسيـة العـادلة الـشـعب الكـوردي العـادلة لـلحـصـول على حـقوقه الـقومـية ا
ـسـتـحـقـة.يـأسـرك من فـرط ادبه وخـلـقه الـدمث وحـسن تـصـرفه في مـعـاجلـة والـثـقـافـيـة ا
قـراطي جـدا في اتـخـاذ الـقـرارات وخـاصـة فيـمـا يـتـعـلق بـاحتاد االحـداث الـطـارئـة... د
االدبـاء الكـورد الذي تـرأسه اكـثر من 10 سـنـوات اخا لـلجـميـع ونصـيرا قـويا الصـحاب
احلـقوق وسـباقا لـتكـر ذكرى االدباء الـكورد الـرواد والعمـل على نشـر اثارهم كـما كان
عـلى اقـوى العالقـات مع كـبـار ادباء الـعـراق والـعرب ومن انـصـار الـقضـيـة الفـلـسـطيـنـية
الـبـارزين وقـداحـتفـل اكثـر من مـرة بـحـضـور قـنـصل دولة فـلـسـطـ في مـقـر احتـادادباء
ناسبات  الـفلسطينية الثقافية والوطنية الكورد اوفي مقر قـنصلية دولة فلسط بأربيل با
اخملـتلفـة بالتـعاون مع سعادة الـسفيـر نظمي حروزي قـنصل عام دولـة فلسـط في اقليم

كـوردســتـان رحم الـله اديـبـنـا الـكـبــيـر كـاكه مه م بـوتـاني رئـيس
احتــاد االدبــاء الــكــورد واسـكــنه فــســيح جــنــاته له الــغــفـران
والرضـوان والهله وذويه وادباء كـوردستان العـزيزة والعراق
احلـبــيب الـصــبـر والـســلـوان  وجــمـيل الــصـبــر واحـر ايـات

ناسبة االليمة. العزاء. بهذه ا
/ رئـيس { نــائب اول امــ عــام احتــاد االدبـاء الــعــراقــيــ

مكتب الثقافة  الكردية

-1-
الرفض الشـديد لنتـائج االنتخـابات الرئاسـية االمريـكية من قـبل (ترامب) واالصرار على

وجود التزوير فيها عملية حمقاء كصاحبها وقد بدأ  
ـنـتخب ـة بعـد أنْ أصـبح الـفارق بـيـنه وبـ الرئـيس ا ( تـرامب) يـلـوّح باالعـتـراف بالـهـز

(بايدن) كبيراً للغاية .
والسؤال اآلن :

أيهما كان األليق حلفظ ماء الوجه ازاء هذه اخلسارة :
بادرة الى تهنئة الفائز والقبول بالنتائج  ا

أم الرفض واالصرار الشديد على انكار الفوز ?
قـراطـيـة أنْ يفـضّل مـا أخـتاره ـقـدور أحد من الـعـقالء فـضالً عـمن يتـغـنى بـالـد ولـيس 

(ترامب) 
وبهذا االختيار البائس اصبح اضحوكة للناس ..!!

-2-
ا كشف عن جـوهره ومعـدنه فهو صاحـب شخصيـة أنانيـة ونزعة ذاتـية وال يقبل انه ا
االّ بفـرض آرائه عـلى العـامـل في اجـهـزة الدولـة ومـؤسسـاتـها ومن هـنـا فهـو ال يـصلح

لتسنم موقع رئاسي اصالً .. ووصوله الى الرئاسة كان خطأ كبيراً من األساس .
تحدة االمريكية من خالل هذه السياسة الرعناء التي انتهجها قبل الواليات ا ولقد أضر بـ

أنْ يُضر باآلخرين .
-3-

ان احملـاوالت البائـسة التـي ارتدت ثيـاب التظـلم القانـوني باءت بـالفشل وارتـدت نتائـجها
السلبية على أصحابها فما هي االّ هدر للوقت وللمال ليس االّ .

-4-
اذا انقسم اجلمهوريون الى فريق : وال أدري 

ـغـموس بـاحلـمـاقة واالبـتـعـاد عن مرافئ فـريق مـسـاند (لـتـرامب) عـلى الـرغم من موقـفه ا
الصواب

 وفريق انتصر للموازين والقوان ? 
- واصحاب هذا الفريق هم األقلية -

-5-
ـصالح احلزبـية ويأبى على أنّ مصـالح البالد والعـباد البد أنْ تـكون هي احلاكـمة على ا

اصحاب النزعة احلزبية االلتزام بذلك
شاكل وتتعدد األزمات .  ومن هنا تثور ا

-6-
شاكل التي يعاني منها العراق اليوم . شكلة هي احدى أهمّ ا وهذه ا

ويــكـفي أنْ نـشــيـر الى ان هـنــاك جـهـات حـزبــيـة مـازالت تــعـمل من أجْلِ أال تــكـون هـنـاك
انتخـابات مبكرة حفاظا على مصاحلها في ح انّ االنتخابات

بكرة هي مطلب اجلماهير العراقية الذي ال حتيد عنه ... ا
أمول وصـول حزمة من الشباب الذي يتوقد وطنية ونزاهةً وا
طلوبة واخالصاً الى مـجلس النواب عبر هذه االنـتخابات ا
ــطــالب لــيُــنــهي لــيـالً طــويالً من االهــمــال واالســتــخــفــاف 

واطن ومصاحلهم  . ا

اضـي وبدايـة حتـويل البالد الـعـراقيـة إلى حـقلٍ لـتجـارب الـبعث نـتذكـر سـبعـيـنات الـقـرن ا
القومية وتقزّ العراق بتحويله إلى قطر وشعبه إلى جزء من أمة مفترضة لم يثبت التاريخ
غاربة ـصري وا عاصر حقيـقة كينونـتها الفعلـية واستيراده على تـلك اخللفية مالي ا ا
وغـيرهم من سكـان تلك الـبالد التي افـترضهـا تشـكل دولة مـوحدة ذات يوم لـيؤسس مـنها
نواة ذلك الكيـان الذي كان يخدّر به األهـالي وهو كيان الوحدة واحلـرية واالشتراكية الذي
انّهار قبل سـقوطه أبان االحتالل األمريكيّ حـيث سقط في ضمائر النـاس ولم يتحول طيلة
ما يـقرب من نـصف قرن في الـبلـدين السـوري والعـراقي إلى فكـر أو ثقـافة اجـتمـاعية ولم
ـفتـرض في دولة الـوحدة وكذا تـنصهـر تلك االرتـباطـات بالـوطن األم على حسـاب الوطن ا
ـغـامرات احلال مـع بقـيـة الـتـجـارب الـعـاطـفـيـة الـتي دفـعت شـعوبـهـا أثـمـانـاً بـاهـظـة لـتـلك ا
الـوحدوية الـفاشلة سـواء في ليبيـا أو مصر أو سوريـا أو اليمن حـيث انتهت جمـيعها إلى

نتائج بائسة أدّت الى تباعد أكثر ب شعوبها بل ب مكوّنات تلك الشعوب.
ا ترك في دول اخلـليج جتـاوزت اعداد العـمالـة االسيويـة حتى عـدد سكان بـعض دولهـا 
ظالال قـاتـمـة عـلى كـثـير مـن السـلـوكـيـات لـدى االطـفـال والـشبـاب وفي الـتـجـربـة الـعـراقـية
واللـيـبيـة حيـث فُتـحت أبـواب البالد أمـام كل من هبَّ ودبَّ وبـتسـهـيالت ال مثـيل لـها في كلّ
ـصـالح اجملـتـمـع الـعـلـيـا واألمــنَـ االجـتـمـاعي بــلـدان الـعـالم دون األخــذ بـعـ االعـتـبــار 
مارسات االجتماعية فدخلت البالد أفواجاً كثيرة تعلق بـالعادات والتقاليد وا واألخالقي ا
من الـباحثـ عن العـمل والغنى في بالد نـفطيـة تسـرّب من خاللها أيـضاً أعداد كـبيرة من
نـحرف ـاط كثـيرة مـن ا زورين وأ الفـاشلـ واجملرمـ وأصحـاب السـوابق والسـراق وا
ـاط القيم والعـادات والتقالـيد إلى مجتـمعات كانت ومـا تزال خاماً ومـحافظاً في مـختلف أ
ـقارنة مع اجلـهات التي قَـدِموا منـها وفي مـرحلة حرب ضـارية انهـمك بهـا النظام ونقـياً با
العراقي والـليبي مع دول اجلـوار والتي أدّت إلى إفراغ الـبالد من األيدي العـاملة من سن
ّ جتـنيدهم جـميعـاً للحرب إضـافةً إلى جتنـيد ما فـوق هذه األعمار 30 -18 عـاماً حيث 
ا في قواطع مـيلـيشيـا ما كان يُـسمى بـ"اجليـش الشعـبي" أو اللجـان الشـعبيـة في ليبـيا 
أتـاح دخـول هـذه الفـئـات الـوافـدة إلى كلّ مـفـاصل احلـركـة احلـيـاتـيـة في الـدولـة واجملتـمع
غـاربة والـسودانـي والـيمـنيـ واالرتيـري وغـيرهم من ـصريـ وا الي الـرجال من ا و
ؤهل والعمال غير البلدان العـربية الذين اندفعوا أفواجاً في معظمـهم من الفالح غير ا
يـة إضـافةً إلى أعـداد كبـيرة من الـفـنيـ وقلـة نادرة من االخـتصـاصـات العـلمـية واألكـاد

. شبوه وحتى احملكوم الهارب خريجي السجون وا
ولكي نكون مـنصف فإن مجتمعاتنا كانت األنظف حتى دخول تلك األفواج وهنا ال أقصد
يـة واخلبـرات الفنـية فـهي تستـحق كلّ التـقدير واالحـترام; هـذه الشرائح الشـريحـة األكاد
التي كـانت تنتـقد السـماح لهـذه األفواج بالـدخول إلى العـراق متهـكمة بـأننا أفرغـنا لهم كلّ
تسول الذين السجون في بـلدانهم إلى حد أن شوارعهم تنظفت من الرعاع واجملرم وا
نقـلـوا إلى مـجتـمـعاتـنـا أنواعـاً رهـيبـة من فـيروسـات االنـحـراف بكلّ أشـكـاله من (الفـهـلوة)
ـا اسـتـورد لهـا الـقـائد والـتي جتاوزت كلّ أنـواع (الـكالوات) الـعـراقيـة الـبـسيـطـة قـيـاساً 
ـريرة وأكثر الـضرورة واليـوم وبعد أكثـر من سبعة عـشر عاماً عـلى سقوط تلك الـتجربة ا
اليـ التي فشـل النظـام في توطـينـها تـركت ورائها من ربع قـرن على فـشل وهجـرة تلك ا
مـخـلفـات سـلـوكـيـة غـريبـة تـسـبـبت في تـمـزيق الـنـسيـج التـربـوي والـقـيـمي والـسلـوكي في
بـدأ أو الـتـطبـيق فـيـفتح مـجـتـمعـاتـنـا يعـود الـبـعض إلى ذات الثـقـافـة الفـاشـلـة سواء فـي ا
اط بـشرية حتت أغـطيـة قوميّـة أو مذهـبية مـتعـصبة ال األبـواب أمام هجـرات وزحف من أ

هم لهـا إال االرتزاق ونخر الوطن ومسخ عاداته وتقاليده دون أي وازع
كن صـاحلـها الـذاتـيـة وال  نـعـهـا فهي ال تـنـتـمي إطالقـاً إال 
سلخـها من انتمائها األصلي مهما كانت تلك األطروحات التي
يـطرحـهـا منـظرو الـقـوميـة الـشوفـيـنيـة والـتعـصـبيـة الـدينـية أو
ـذهـبيـة حـيث فشـلت كلّ هـذه احملـاوالت في العـراق والـيمن ا
وسـوريـا ولـيـبـيـا وغـيـرها مـن الـبـلـدان التـي اجـتـاحتـهـا حـمى

ذهبي.  فرطة أو التعصب الديني وا القومية ا

محمد البشاري
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باتت الـثورة الـتـكنـولـوجيـة التي
برزت نهـاية القرن الـعشرين التي
حدثت بـعد ظهـور االنترنت وأدت
لـظـهـور تــطـبـيـقــات عـديـدة بـاتت
أكـثر انـتـشاراً األلـعاب والـتي يتم
ــارســتــهــا فـي عــالم االنــتــرنت

حـــيـث يـــســــلك األفــــراد من خالل
ا أدى خـلق شخصـية تـخيلـية 
لإلقبال على مواقعها وزيادة عدد
مـسـتـخـدمـيـهـا كـمـا أدت حلـدوث
طــــفـــــرة في مـــــجــــال االتـــــصــــال
الـــشـــخـــصي تـــتـــمـــثل فـي أنـــهــا

أضافت شكالً جـديدًا من االتصال
ــرتــبط بــوجـود وهــو االتــصــال ا
أداة تـكنولـوجيـة تتـوسط العالقة
بـ طـرفي الــعـمـلـيــة االتـصـالـيـة
–الالعــبــ –وال تــــأخــــذ ســــمــــة
االتـصـال اجلـمـاهـيري وقـد أطـلق
عــلى هــذا الــنــوع اسم "االتــصـال
Computer Mediat-) "الوسيط
ed Communication (CMC. 
ـراهـقـ الـذين ويـعـد األطـفـال وا
يـعــتـزمــون الـعــام الـدراسي عــبـر
الــتــطــبــيــقــات االلـكــتــرونــيــة هم
سـتهدف بشكل رئيس اجلمهور ا
من األلـــعـــاب االلـــكـــتــرونـــيـــة في
مخـتلف أنـحاء العـالم حيث يرى
صـنــاع األلــعـاب أن تــلك الــفــئـات
ـسـتـهلـكـون األكـثر الـعـمريـة هم ا

تـزايد أهمـيـة; نتـيـجة إلقـبـالهـم ا
على استخدامها ورغم انتشارها
بشـكل بارز مـنذ ثـمـانيـنات الـقرن
الــعـشــرين عـلى مــسـتــوى الـعـالم
وفـي الــــــــــعــــــــــراق إال أن عـــــــــدد
الــدراسـات الـعــربـيـة الــتي سـعت
لـدراسـة تأثـيـراتـهـا يحـتـاج مـزيد
من االهتمام; حيث بات استخدام
األلعـاب االلـكـترونـيـة ب الـفـئات
ـــتــنـــوعــة يـــتــصــدر الــعـــمــريــة ا
اهـتـمـامـاتـهم وقـد اهـتـمت أغـلب
الدراسات بدراسة تـأثيراتها على
مـتـغــيـرات مـحـددة وعـبـر وسـائل
مـــحـــددة [كــالـــفـــيـــديــو والـــبالي
ســتـيــشـن والــكــمـبــيــوتــر] ولــكن
ظهـرت وسـائل ومـنـصـات جـديدة
قــد طــورت من أشــكــالــهــا وطــرق

ـها لـلمـستخـدم من خالل تـقد
(االنـــتــرنت ومـــواقع الــشـــبــكــات
ـــــوبــــيالت االجـــــتــــمــــاعـــــيــــة وا
والـــهـــواتـف الـــذكـــيـــة وأجـــهـــزة
الكمبيوتـر الشخصي واحملمولة)
بـاعتـبـارهـا منـافـذ لـتقـد ألـعاب
ــا يــســهم في تــزايـد االنــتــرنت 
انــتـشــارهــا بـ مــخـتــلف فــئـات
ا ـراهقـون  اجلـمـهور السـيمـا ا
يعـزز من سهولـة استخـدامها في

أي مكان وزمان.
ا سبق يتضح احلاجة لدراسة
ـــراهـــقــ أللـــعــاب اســتـــخــدام ا
ـنصات طـبقاً االنـترنت متـعددة ا
رتـبطة تـغيـرات ا جملـموعـة من ا
بــاأللــعـاب وكــذا دراســة مـرحــلـة
ــراهـــقــة الــتي تـــمــثل مـــرحــلــة ا

تـــشـــكـــيـل وتـــكـــوين عـــلى كـــافـــة
سـتويات كمـا تتميـز هذه الفئة ا
بـوصفهـا أكثر اسـتهالكـاً لأللعاب
االلــكــتــرونــيـــة ال ســيــمــا ألــعــاب
ـواد االنــتــرنت بـاعــتــبـارهــا من ا
الـتــرفــيــهــيـة وحتــديــد عالقــتــهـا
بــــاالنــــدمــــاج الـــنــــفــــسي واألداء

. راهق الدراسي لدى ا
وقــــد زادت شـــعــــبـــيــــة األلـــعـــاب
االلكترونية في العقدين األخيرين
وخـــاصـــة بــــ فـــئـــات األطـــفـــال
راهـقـ ولم تـقتـصـر شعـبـية وا
األلـعـاب االلـكـتـرونـية عـلـى الدول
العربية فقط بل امتدت إلى الدول
العربـية ومن بينـها العراق وكذا
ثـابة تـوظيف تـعد تـلك األلعـاب 
لــوســائل االتــصــال الــتــقــلــيــديــة

واحلـديــثـة ويـرجع ظــهـورهـا إلى
تسـعـينـيـات من الـقرن الـعـشرين
وكانت في الـبداية ألـعاب بسـيطة
التـصـميـم واألفكـار وتـعتـمـد على
أجــهـــزة الــفـــيــديـــو اخملــصـــصــة
لأللـعاب االلـكتـرونيـة و أصبحت
الي تـلك األلـعاب صـنـاعة تـدر ا
من الـــدوالرات ويـــقـــبل عـــلـــيـــهــا
راهـقون وحتى الكبار األطفال وا
بـشــكل مـلـحــوظ وقـد أدى ظـهـور
األلــعــاب ذات احملـتــوى الــعــنـيف
إلي ازديـــــاد الــــقــــلـق الــــعــــام من
التـأثيـرات السـلبـية احملـتمـلة من
ـراهقـ لـهذه تـعـرض األطفـال وا
األلعاب شأنها في ذلك شأن باقي
وسـائل االتصـال إذ يعقـب ظهور
كـل وسـيـلـة حــديـثـة إثــارة لـلـقـلق

العام لدى اجلمهور والنقاد. 
اذا نـحن امام حتـدي كبيـر تواجه
الــتـعـلــيم وهـو كــيـفــيـة الــتـوفـيق
وتـرويض الـطلـبـة علـى استـخدام
وبايل لالغراض الكومبيوتر او ا
الـتــعـلـيم رغم حــالـة االدمـان عـلى
تـلك االلعـاب التي سـتكـون متـعبه
عــلى الـعــوائل الـعــراقـيــة خـاصـة
لـغـرض التـغلب عـلى أزمـة التـعلُّم
التي نـشـهدهـا حالـيـاً والتـصدي
لـلجائـحة الـتي نواجهـها جمـيعاً.
ـاثل الـيـوم يـتلـخص والـتـحـدي ا
في احلد من اآلثـار السـلبيـة لهذه
اجلـائـحـة عـلى الـتـعـلُّم والـتـعلـيم
درسي ما أمكن واالستفادة من ا
هذه الـتـجـربـة للـعـودة إلى مـسار

حتس التعلُّم بوتيرة أسرع.
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ـة لم تــكن الـرومــانـســيّــة الـقــد
كافـيـة إلشـعال حـمـاسة الـشـباب
ــــا فـــيــــهـــا الــــوعـــود واآلمـــال
ـتـفـائــلـة والـشـعــارات الـبـرّاقـة ا
نـال; لقد حلّت مـحلّها البـعيدة ا
الـــواقـــعـــيّـــة الــــســـيـــاســـيّـــة بال
شـــــعـــــارات كـــــبـــــرى وال وعــــود
مــعــســولــة أقــرب إلى الــسّــراب
الي بشعارات حيث انتظمت ا
مبسّطة: احلرّية العدالة تعديل
الدسـتـور القـضـاء على الـفـساد

واحترام حقوق اإلنسان.
هكذا سدَّت اجلماهير التي تذكّر
ــداخن بـاســتـعـارة من بــعـصـر ا
كـــــارل مـــــاركـس الـــــســـــاحـــــات
والــــشــــوارع بل زلــــزلت األرض
حتت أقدام احلـكّام في حـ فقَدَ
ــثـــقّف األيـــديــولـــوجي صــوته ا
وهو يبرّر خطاب احلاكم بالقمع
الـســيـاسي أو بــالـقــمع الـفــكـري
ويـــحــرق الـــبُــخـــور بـــالــدعـــايــة

والتزويق بحجج ومزاعم شتّى
ُعـارض الذي كان بـعيداً أو أو ا
غــائـبـاً أو مــخـادعـاً فــقـد كـانـوا
ــشــاركـة بــعــيــدين عن ســاحــة ا
الـفاعلـة  وإنْ التـحقوا بـعد ح
وسط جوٍّ من الدهشة واالرتباك

واحلَيرة.
ـعـركة احلـقـيقـيّة لقـد جتاوزت ا
ـــعــارك الـــتي أرادهـــا الــنـــاس ا
الـــوهـــمـــيّـــة الــصـــغـــرى بـــشــأن
أفضليـات هذه اجملموعة أو تلك
أو هــــذه الــــطـــــائــــفـــــة أو تــــلك
خـــصـــوصـــاً حـــ تـــقـــدّم جـــيل
الــشـبـاب بــكل فـئــاته جـاعالً من
انــــتــــفــــاضــــتـه وألوّل مــــرَّة في
الــوطن الـعــربيّ ثــورة شـعــبـيـة
سُــداهــا ولُــحــمــتــهــا الــشــبــاب
اجلـمـيل احلـالم بـقـدر واقـعيّـته
وبــراغـمـاتـيّـتِه فــقـد كـان ثـوريًّـا
بـامــتـيــاز ولـكن ضــمن مـفــاهـيم
جــديـــدة فــلـم تــعُـــد مــقـــولــة أن

ـكن لهـا أن تـتـحقّق الـثـورة ال 
ما لم تـتوفّـر لهـا قـيادة مُـلهـمة
أو أن تــــــكــــــون حتـت إشــــــراف
وتنظـيم حزبٍ قائد "طـليعة" أو
أن التـغـيـيـر لن يـتحـقّق في ظل
أنـظمـة استـبداديّـة ودكتـاتوريّة
عـاتــيّـة دون تــدخُّل اجلـيش أو
أن قوى الـداخل ليس بـإمكـانها
إجنـاز الــتـغـيـيــر دون الـتـعـويل
عـلـى اخلارج ومـسـاعـداتـه وما
سمّي تـلـطـيفـاً "الـعـامل الدولي"
الـذي أوصل بـلــداً مـثل الـعـراق
بــعـــد حــصــار دولـي جــائــر دام
ثـالثة عـشـر عـامـاً إلى االحـتالل
الــبـغــيض وإنْ كــان ثـمّــة جـزعٍ
ويأسٍ من الـتغييـر الداخلي في
ظل هــيـمــنـةٍ إقــلـيــمـيّــةٍ ودولـيّـةٍ
أحــــيـــانــــاً لــــذلك تــــرى بـــعض
األصــــــوات حــــــتـى وإن كــــــانت
خـافتـة أو هـامسـة تدعـو إلعادة
َّ عن االنتـداب مجـدّداً وهو ما 

هـواجس هـنا وهـنـاك في  لبـنان
والعراق.

 وأثبت جيل الشباب بأنّه األقدر
على حتـقـيق خـياراتـه كمـا يـريد
هو ال كما يُراد له فقد أخطأ من
ظنّ أن الــــشـــــارع الــــعــــربي قــــد
أصـابـته الـشـيخـوخـة فـدخل في
سُـبـات عمـيق أو أن احلـكـومات
الـشــمـولــيـة والـطــائـفــيّـة دجّـنت
الــــشـــــعــــوب بــــعــــوامل اجلــــوع
واخلــوف فــضـمــنت خــضـوعــهـا
كـان أو زمان وها اللّـامحـدود 
هـو يـخـرج من قـمـقـمهِ لـيـخـتـرق
ـيــادين والــسـاحــات مُــحـطّــمـاً ا
حـواجـز اخلوف ومـنـتصـراً على
جـوعه وقهـره في أولى خـطواته

نحو الوجود والكرامة.
لم يـكن لالنـتـفـاضـتـ رمـز قـائد
أو زعـيم مخـلّد أو مُـلهم مـخلّص
" ومـقدّساً يـصبح الحقـاً "معـبوداً
وفــوق حـــدود الــنــقـــد ولم يــكن
لـهمـا أيضـاً نصـوص مقـدّسة أو

مقوالت خالدة; 
فـــقــد كــانــتــا تــواجــهــان الــواقع
ـــعـــقّـــد بـــشـــعـــارات واضـــحـــة ا
ورمـزيّـة وواقـعـيّـة في آن واحـد
ومـثـلـمـا كـانـتـا ضـدّ الـصـنَـمـيّـة
فـإنهـما كـانتـا ضد الـنصـوصيّة
ـــســــلّـــمـــات أي أنـــهـــمــــا ضـــد ا
والـــيــقـــيـــنـــيّــات والـــقـــدســـيّــات
ـشـوّهـة والـوعود والـسـلفـيـات ا
الـزائــفــة وعـابــرتـان لــلــطـوائف
والـــطــــبــــقـــات االجــــتــــمـــاعــــيـــة
واجملـــــمـــــوعـــــات الــــقِـــــبـــــلـــــيــــة
والــعــشــائــريــة واضـحــتــان في
مـــطــــالـــبـــهـــمـــا وحـــاســـمـــتـــان
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برفـضهما لـلمسـاومة وأنصاف
احللول ومؤكـدتان إخالصهما
ونــزاهـــتـــهــمـــا والـــتــزامـــهـــمــا

طالب شعــــــبيهما.
لـقـد وضـعت االنتـفـاضـات التي
انــتـــصــرت ســـواء في الـــعــالم
الـعربي أمْ في أوروبـا الـشرقـيّة
أمْ في أمــــريـــكــــا الـالتـــيــــنــــيّـــة
بإسقاطها الدكتاتوريات سؤاالً
عـارضة مـحرجـاً أمام أحـزاب ا
واألحــزاب الــكالســـيــكــيّــة: أين
دورهــا ومــا هــو مــوقــعــهــا من
اخلريطـة السياسـية اجلديدة?!
تـلك الـتي ظـلّت تـلـوك خـطـابـها
ولــغـتـهــا اخلـشـبــيّـة عـقـوداً من
الــزمـــان أكــانت شـــيــوعــيّــة أم
قــومــيّــة أم ديـــنــيّــة حــتى دون
مـراجعـة أو نـقد عـلى الرغم من
ـــتــغــيّــرات? هـــكــذا قــدّمت كل ا
اجلــمــاهـيــر الــغـاضــبــة الــفـعل
الثـوريّ الواقـعيّ احلسّي على
حــــســــاب األيــــديـــولــــوجــــيـــات
والـــــوعــــــــــود واخلـــــطـــــابــــات
االجـتـمـاعـيّـة والـثـقـافـيّـة الـتي
.حقًّا لـقد أفرزت سمـعتهـا كثيـراً
االنــتــفـــاضــات الـــعــربـــيّــة رغم
مـنـعـرجاتـهـا ووعـورة طـريـقـها
ـــطــاً جـــديــداً مـن الــتـــفــكـــيــر
ـمـارسـة مـتـقـدّمـاً وشـجـاعـاً وا
مــثــلــمــا ســاهــمت في تــعــمــيق
الــــوعي الـــــثــــقــــافـي اجلــــديــــد
ي ـــتــفــاعل مع الــوعي الــعــا ا
حيث بدأ الـشباب بـكل حيويّته
وطــاقــاته ومــبـادراتـه وأصـبح
عـلى اجلـمـيع الـيـوم االسـتـماع
إلــيه والــوقــوف خــلــفه لــيــصل
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من اخلطوات التي تبعث الـطمأنينة في النـفس العربية أنه في الوقت
الـذي مـا زالت أحــوال سـوريـا عـلـى الـسـوء الـتي هـي عـلـيه وأحـوال
لبنان تسير من السيء إلى األسوأ وال يبدو في األفق ما يحسم أمر
صراع في ليبيا وصراع عليها يسـجل العراق خطوة متقدمة نوعية
ا مـلـكة الـعـربيـة الـسعـودية هـي ليـست خلـير الـبلـديْن فـقط وإ مع ا
خلير األمة طمأنينة وتعاونـاً وسالماً وإستقراراً وتنمية وعلى قاعدة

تبادلة والنأي عن األطماع واإلحتواء واحملاور. الثقة ا
ومع أن اخلـطوة الـعـراقـية هـي األحدث في خـطـوات بـطـيئـة الـتـفـعيل
عنى أنهـا تبدو وكما لو أن سبقتْها إالّ أن أهـميتها في خـليجيتـها 
العـراق بات مـثل الذي يـنطـبق عـليه الـقول "رب أخ لك لم تـلده أمك"
ـا مـعـنـاه أن الـعــراق هـو سـابع األشـقـاء فـي مـجـلس الـتـعـاون أي 
فترض ا تؤسس مع الوقت إلى مـا هو ا اخلليجي بصـفة فخريـة ر

حدوثه بعد أن يحسم أمر دوره وعالقاته. 
وقد ال يـبـدو مسـتبـعـداً أن يأتي يـوم نـرى فيه تـطـويراً نـوعـياً مـجلس
التـعـاون اخلـلـيـجي" بحـيث يـتـجـاوز واقـعه الراهـن وينـطـلق الـتـعاون
بـتـسـميـة جـديـدة وبـإمـكـانـيـة إنـضـمـامـات الحـقـة إلـيه. ونـحن هـنا ال
نتـحدث عن إسـتـحاالت. ألم يـجرِ احلـديث في الـكوالـيس عن صيـغة
ـا بـطـريق الـذين تـتـيح اجملـال أمـام إنــضـمـام مـصـر إلى اجملــلس إ
يعمـلون أسـاتذة زائـرين في اجلامـعات لكـنهم لـيسـوا من صُلب هذه

اجلامعات واإللتزام بقوانينها. 
ـعـنى أن يكـون احملتـمَل إنـشاؤه حـلف على هذا أمـر سابق ألوانه 
نحو الصيغة األطلسية الـتي تضم دوالً بأنواع من اللغات والديانات
تـحدة احملـيط األطلسي. وفي يفصـلهـا عن الدولـة األعظم الواليـات ا
هذه احلال ال تعود هنالك إستحـاالت أمام دول مشارقية أو مغاربية
من اإلنـتــسـاب وتـصـبـح اجلـامـعــة الـعـربــيـة في هـذه احلــال مـجـلس
شورى عربي يـضم أصحـاب التـجربة الـسيـاسيـة والفكـرية واألمـنية

د احللف بالرأي والرؤى. واإلقتصادية والعلمية 
أهمـية اخلـطوة الـعراقـية اجلـديـدة أنهـا مفـعمـة باحلـماسـة واإلقتـناع
لـتـعـويض مــا فـات والـتـأســيس لـعـهـد جــديـد مـتـ األسس. ومع أن
اخلطوات الـتي سبـقت ومنـها مـا يتم بـالتطـم وإبـداء حُسْن الـنوايا
ذهـبية وإيغار ارسون اللـعبة ا تهـني توتير الـعالقات  وعدم ترك 
الصدور وتنويع اخملاوف إالّ أن تلك اخلطوات كانت حتتاج إلى مَن
ـكاسـبهـا وحسم مـسألة انـاً بضـرورتهـا قبْل اإلنـشغال  يعززهـا إ
إستقاللية اخلطـوات وحتييدها. وحـيث أن ظروف العراق كانت على
درجـة من اإلرتـبـاك فإن تـفـعـيل تـلك اخلـطـوات جـرى بـطـيـئـاً نـسـبـياً
وكانت اجليـوب السياسـية واحلزبـية اإليرانـية الهـوى تراقب بالـكثير
من احلذر هذه اخلـطوات وحتـاول عدم تـطويرهـا. وبقـيت هذه احلال
قـائــمــة إلى أن حــدثت صـحــوة نــوعـيــة في الــعــراق بـعــدمــا أوجـبت
ــعــادلـة في اإلضـطــرابــات  الـداخــلــيـة مـن جـهــة وعــدم إسـتــقــامـة ا
الـعالقـات الـعـربـيــة واإلقـلـيـمـيـة ثم في الــوقت نـفـسه حـنـ قـوي من
جــانب الــنــاس إلى فــضــائـهـم الــعـروبـي الــتـوافـق عــلى أن يــتـرأس
تـحدة احلكـومـة العـراقـية من في إسـتـطاعـته عـدم حتدي الـواليـات ا
وطمأنة النظام اإليراني إلى أن الــــعالقة اجليدة للعراق مع األشقاء
ـتــــــحـدة وســائـر الـدول ـتــوازنـة مـع الـواليــات ا الـعــرب والـعالقــة ا
الـكبـرى من شـأنـهـا ان تـشـكل جـسر حـوار لـلــــنـظـام اإليـراني غـير
قـادر من خالل تــصـلـبه وخــطـاب حـرسه الــثـوري عـلى حتــقـيق هـذا

احلوار.
في الـوقت الـذي كـان الـرئــيس مـصـطـفى الـكـاظــمي يـواصل عـمـلـيـة
التـرميم الـبـالغـة األهمـية لـلـعالقة بـ العـراق والـسعـودية ويـلقى من
ـلك سـلمـان وولي الـعـهد األمـيـر محـمد خادم احلـرمـيْن الشـريـفيْن ا
ـثـلهـا عـلى نـحـو الـتـعبـيـر الـتـراثي كـان الـرئيس رداً عـلى التـحـيـة 
قـومات من أجْل إسـتعادة بشار األسـد يخـطو خـطوة غيـر مكـتملـة ا
نصف سكـان سوريا الـتي يترأسـها والذين إنـتهوا الجـئ ونازح
ؤتـمر الـذي عُقد وفي درجات مـتفاوتـة. ومن الطـبيـعي أن ال يحـقق ا
لـهـذا الـغـرض مـا دام شـاهـراً إنـصـهــاره في خط مـنـحـاز تـتـقـاسـمه

إيران من جهة وروسيا من جهة أُخرى.
اذا ال يعتمد الرئيس بشار أسلوب من هنا القول بصيغة التساؤل: 
تعامل كالـذي إعتمـده الرئيس العـراقي الذي إذا كان لم يـربح كثيراً
تـحـدة وبـريطـانـيا في حراكه الـدولي والسـيـما فـي إجتاه الـواليـات ا
وفرنسا فإنه بتسجيل حُسْن النية والتصميم على إستقاللية القرار
يـتـخـذه وفق مـعـادلـة مـتـوازنـة وضع احلـجـر األسـاس لـلـعالقـة الـتي
تبقي العراق دولة تملك القـرار الذي يحمي مصالح الشعب ويصون

سيادة الوطن.
ونقـول ذلك من مـنـطـلق أن أي جـدوى سيـجـنـيهـا الـرئـيس بـشار من
ـشـاركـة فـيه مـقـتـصـرة عـلى دول مـؤتـمـر الالجـئـ هـذا إذا كـانـت ا
يحـتاج الـبعض مـنـها إلى مَن يـعيـنه في مـعاجلـة بالواه في ح أن
الدول الـتي تسـتـطيع رفْع هـذا الضـيم عن سـوريا وبـالذات الـواليات
ـتـحدة ودول اإلحتـاد األوروبـي ودول اخلـليـج لـيـست مـشـاركة ألن ا
ـلـتـزم لـلـنـظـام ـضـيف الـذي هـو الـرئـيس بـشـار مـا زال الـشـريك ا ا
تـحدة على نـحو نظرة اإليراني وينـظر إلى الدول الـكبرى الـواليات ا
احلليـف اللبـناني وبـالذات "حـزب الله" الـذي أمطـر في خطـاب جديد
له مساء يوم األربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من اللعنات
علـى أميـركـا ورئـيسـهـا مـا لـيس مسـتـحـبـاً قوله فـيـمـا لـبنـان بـشـعبه
وكـيـانه يـرزح حتت ويالت مـعـيـشـيـة ونـفـسـيـة وصـحـيـة ومـالـيـة غـير

مسبوقة.
وبالعودة إلى اخلـطوة النوعـية التي حـققها رئـيس احلكومة الـعراقية
بـزيـارته الـريـاض مـتـرئـسـاً يـوم الـثالثـاء 15 تـشـرين الـثـاني الـدورة
الرابـعة " اجمللس الـتـنـسيـقي الـسعـودي- الـعـراقي" وما  تـوقـيعه
من إتفـاقيات تـشــــــمل كل مـقـــومـات العالقـة الراســـــخة اجلذور
يـتـفـاءل اإلنـسـان الــعـربي بـخـيـر الـوفـاق عــله يـحل في ربـوع أقـطـار
عـــــربيـة كـثـيـرة من بـيـنهـا لـبـنـان الـذي في الـوقت الـذي كـان رئيس
ـــــزيـد من وزراء الـعـراق يـثـري في الـريـاض صــفــــحـة الـتـعـاون بـا
الـتــصـمــيم عــلى إقـامــة خـيــر عالقـة لــتــثـبــيت حـــقــبـة جــــــديـدة من
االســــتـقـرار كـان لـبـنـان الذي غـاب ذكـره عن اخلـطـاب الـســــنوي
لـلـــمـظــــلك سـلــمــان في إفـتــتـاح أعــمــــــال الــدورة الـثــامـنــة جملـلس
الـشـــــورى مــا زال سـيــاسـيــوه ال يــهـتــدون وال يـشــجــعـون من في
ـضـامـ إتـفـاق ـسـتـقـيـم هـديـاً  إقـتـدارهم وضـعه عـلـى الـصـراط ا
ـن يـتــنـاســون أن ذكـراه الــــــطــائف الــذي من مـحــاسن الــتـذكــيـر 
الواحدة والثالثـ حــــلت في اليوم الـذي كان يقول األمـــــير محمد
بن سلمـان مخاطـباً الرئـيس الكاظـمي "إن السعـودية والعـراق بلدان
صالح ونفس متجاوران وكلنا عرب ونتبع نفس الدين ولدينا نفس ا

التحديات...".
ـفردات بـالـروحـــــية نـفـسـها لـلـبـــــنـانـيـ قبل وهذا الـكالم قــــيل 

ثالثة عــــقود. 
ـــــــهم هـو من يـصــــغـي ويعــــمل بـضمـون الـكالم وروحـيته. لكن ا

والله الهادي إلى سواء السبيل.
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ــــــشــــــروعــــــيّــــــة إلـى طــــــريق ا
الـقـانــونـيّـة أي حـكم الـقـانـون
والـشرعيّـة السـياسـيّة أي رضا
ــــنـــجـــز الــــنـــاس وحتـــقــــيق ا
الـــــتـــــنـــــمــــــوي الـــــذي يـــــلـــــبّي
طـمـوحـاتــهم ولـيــــــــتـمـكّن من
حـمايـة عمـليّـة التـغيــــــــير قبل
أن يـــتمّ االلــتـــفــاف عــلـــيــهــا أو
ســــــرقـة مـنـجـزاتـهـا أو الـلـعب

ستقبلها. 
كــمـا أثــبـتت حــركـة االحــتـجـاج
اجلــديــدة ضــمــور دور الــدُعــاة
احلـــزبــيّــ األيــديـــولــوجــيّــ

الــعــقـــائــديّـــ الــذيـن بــشّــروا
الـناس بـاجلنّـة أو بعالـم يحقّق
الــوحــدة الــعــربــيــة أو حتــريــر
) أو فـلـسـطـ (اآلن ولـيس غداً
ينجز حلم االشتراكية والعدالة
االجـتـمـاعـيّـة األخّـاذ حـيث ظلّ
الــــصــــراع بـــــ الــــقــــومــــيّــــ
والـشيوعـيّ ومع اإلسـالميّ
في مــا بـعــد ال عـلى احلــاضـر
ـســتــقـبل وأحــيــانـاً بل عـلـى ا
ـــلــــكـــة األرض بل لـــيـس في 

على قيم السماء. 
هــكــذا ظـلّـت األمــور جتــريــديـة
أحـيـانـاً فــالـصـراع عـلى الـقـيم
ُـــثل الـــتي كـــان لـــهــــــــــا أن وا
تـــتــحــوّل  إلى خـــطط وبــرامج
وهــــذه األخـــيـــرة  إلـى أعـــمـــال
وأفــعـال هــو الـفــارق بـ كالم
األمس وكالم الـــيــوم وهــــــــذا
مـا يـنبـغي فـهــــــــمه والـتـعامل
عــلـى أســاسه ولـــعــــــلّـه أكــبــر
األسـئــلـة الــتي تـواجه عــمـلــيـة

التغيير!
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مـــــــعــــــــادلــــــــة الـــــــشــــــــهـــــــادات
في حسب االختصاص ينحصـر
مـــركــز الـــوزارة ولـــيس فـي أيــة
مؤسسة أخرى خارج الوزارة .
ـــعــــادلـــة الـــقــــانــــون اجلـــديــــد 
الــشـهـادات يــتـعــارض كـذلك مع
ـادة 47 من الــقــانــون رقم 40 ا
ادة حـيث تـشـيـر ا لـسـنة 1988
2-  47: ان لـــــلـــــوزيـــــر إصــــدار
التـعلـيمـات الالزمة لـتنـفيـذ هذا
ادة 3 – 47: تنص القـانون و ا
عــــلى عــــدم الـــــعــــمل بــــاي نص
يـــــــــــتــــــــــــعـــــــــــارض مـع هـــــــــــذا
وهــــــذا يعني أن أي الـــــقـانون
قانون آخر يـجب أن ال يتعارض
مع قانون وزارة التـعليم العالي

وتعديالته الالحقة .     
ـــــادة 16 مـن الـــــقـــــانـــــون فـي ا
تــوجـد عـبـارة الـتــعـادل اجلـديـد
(يــنـفـذ هــذا الـقـانــون من تـاريخ
التـصويت عـليه) وهـذا خطأ في
ـواد صــيــاغــة الــقــانـون فــفي ا
اخلــتــامــيــة لــلــقــــــوانــ تــذكـر
الـعبارة (يـنفذ هـذا القانـون بعد
نــشـره فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة)
وذلك بـــعــد مـــصـــادقـــة رئـــاســة

اجلمهورية على القانون.
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الـــقــــانــــون اجلـــديــــد لـــتــــعـــادل
الـشـهــادات أسـتـفــز الـكــثـيـر من
ــعــاهـد أســاتـذة اجلــامــعــات وا
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فــأطـلــقت عــلــيه عـدة الــعــراقـيــة
تسـميـات منـها : (نكـبة الـتعـليم
الـــعـــالـي) أو (وصـــمـــة عـــار في
جـــبـــ الــــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي) و
(الــــقـــانــــون األســـوأ فـي تـــاريخ
في حــــ اســـتـــخـــدم الـــعـــراق)
آخـرون تــعـبـيـر قـانـون (مـقـاتـلـة
الـــشـــهــادات) ولـــيس (مـــعـــادلــة

الشهادات). 
وتـــــطـــــرف اســــــاتـــــذة آخـــــرون
وطــالـبــوا بــرفـع احلـصــانــة عن
أعـضاء جلـنة الـتربـية والـتعـليم
هم للمحاكمة ان وتقد في البر
لـتـقصـيرهم في مـنع تـمريـر هذا

القانون السيء. 
وقد اكدت هيئة الرأي في وزارة
التـعليم العـالي رفضها لـلقانون
في بـيان إعالمـي صدره بـتاريخ
تـلـته بيـانـات معـتـرضة  31-10
من عدة جامعات عـراقية ونقابة

 . ي العراقي األكاد
هـذا وطــالــبت الــوزراة و بـعض
اجلـامـعـات رئـاسـة اجلـمـهـوريـة
ــصـادقــة عـلى الــقـانـون بــعـدم ا
وتـدارك مــخـاطـر هـذه الــسـابـقـة
واعــادة صــيـاغــة الــقــانــون إلى
صـيـغـة حتـفظ رصـانـة الـتـعـلـيم
الــعـــالي ومـــكــانـــة مــؤســـســاته

ومصداقية شهاداته .

ي عراقي { أكاد

الـدرجــات اخلــاصــة لـلــحــصـول
على شـهادات دراسـية تـخلو من
الــــــــرصــــــــانــــــــة واحملــــــــتــــــــوى
فـضـال عن الــوقـوع في الــعــلــمي
عـــدة مـــخـــالـــفــات قـــانـــونـــيــة و
دستـورية وعـثرات في الصـياغة
الــلـــغــويـــة نــورد بـــعــضـــهــا في

األسطر التالية. 
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نسخة الـقانون التي صوت علي
ــان يـوم  28/10 تــخــتـلف الـبــر
بـشـكل كـبـيـر عن الـنـسـخـة الـتي
ارسلـتـها وزارة الـتـعلـيم الـعالي
ــان وجـرت الـقـراءة األولى الـبـر
لـــهــا في شـــهــر كــانـــون الــثــاني

العمل والوظيفة وغيرها. 
ــؤســسـة وكــان مــتــوقــعــا من ا
ـان) أن تدعم الـتشـريعـية (الـبر
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي وقـطـاع
الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالـي والــبـــحث
الــعـلــمي في تـشــريـعــات تـعـمل
عـــــلـى تـــــرصـــــ الـــــشـــــهـــــادة
اجلـامــعـيــة الـعــراقـيــة وحتـفظ
إال أن القانـون اجلديد مكـانتهـا
جتـــــاوز وصــــادر دور الــــوزارة
ولم يأخـذ بـرأيـها الـتـخـصصي
ومـالحـظـاتـهـا الـعــلـمـيـة بـشـان
واعـطى افـضـلـية هـذا الـقـانـون
سـؤولي الدولة من غيـر عادلـة 
نــــــــواب ووزراء وأصــــــــحـــــــاب

صوت في عـجـالة الفـتـة لألنظـار
ـان الــعـراقي يـوم األربـعـاء الـبـر
ــصــادف 10-28 عــلى قــانــون ا
جــديـــد اســـمه (قـــانـــون تـــعــادل
الــشـهــادات الـعــلـمــيـة الــعـربــيـة
واألجـــنـــبــيـــة) وهـــذا الـــقـــانــون
يـــتــضـــمن تـــقــيـــيم الــشـــهــادات
ا بعد الثانوية والتي الدراسية 
ينـالـهـا العـراقـيون من جـامـعات
ومــــعــــاهــــد فـي خــــارج الــــبالد.
الــذي ــوجـب هــذا الــتــقـــيــيم و
يـــــــــصـــــــــدر بـــــــــشـــــــــكل قـــــــــرار
يـستـحق حـامل الشـهادة رسـمي
كافـة احلقـوق واإلمتـيازات التي
تمنحه اياه الشهادة في مجاالت

ويــشـيـر (يــنـايـر) من هــذا الـعـام
ذلـك الى تـــغــيـــيـــرات جــوهـــريــة
اقـحمت في مـسـودة القـانون من
ــا ـــان ور قـــبل اعـــضـــاء الــبـــر
جلـــانه. وقــد اســـتــبــدلـت كــلــمــة
مـــعـــادلــة فـي الــنـــســـخــة األولى
بــكـــلــمــة تـــعــادل في الـــنــســخــة
علما بـأنه كلمـة معادلة اجلديـدة

هي األصح لغويا.
- يـــعــتـــبــر مـــوضـــوع مــعـــادلــة
ــهـام الـعــلـمـيـة الــشـهـادات من ا
األســاسـيــة لــلـوزاراة وال يــوجـد
نص في قــانـون وزارة الــتـعــلـيم
العـالي والبحث الـعلمي رقم 40
لـسـنـة  1988وتـعـديالته وال في
قانون اخلدمة اجلامعية رقم 23
لـــســـنــة 2008 مـــا يـــشـــيـــر إلى
وجــوب تـــنــظـــيــمـــهــا بـــشـــــــكل
قانون حيث يتم اإلكتــــــفاء بأن
تــنــظـم بــتــعــلــيــمــات تــصــدرهــا
الـــوزارة كــــمـــــــــا هــــو مــــطـــبق

حاليا.
اســــتــــنـــــادا إلى قــــانــــون وزارة
الـتـعـلــيم الـعـالي رقم 40 لـسـنـة
2- أ ـــــادة الـــــرابـــــعــــة  ا 1988
االختصاصات العلمية في مركز
الوزارة : تسلسل (6) هي وضع
أسس تــــــقــــــو الـــــشــــــهـــــادات
والــدرجـات الــعـلــمــيـة الــعـربــيـة

واألجنبية.  
ويـــــــعـــــــني ذلـك أن وضـع أسس

ـسمـيات عـديدة الـغرض مـنها
اذالله والتقلـيل من شأنه  فبعد
ان كـــان في الــعــقــد الـــســتــيــني
والسبعيـني رائدا وقائدا  يشار
الـيه بـالــبـنـان أصـبح فـرعـونـهم
أل الــكــبـيــريــســتــهـ بـه امـام ا

واالعالم.  
وجــــــاء زمن احلــــــصـــــار وازداد
الـتعـلـيم تدنـيا وسـوءا  واصبح
سـيــد الـعــلم والـتــعـلـيـم خـجـوال
جـدا كـونه امـتـهن مـهـنـا التـلـيق
ــكــانــته الــعـلــمــيــة  واجــبـرته
الـظروف الصـعبة لـيكون سـائقا
وعـامال للـبنـاء واحيـانا يـفترش
االرض لــيــبــيع بــعـض حــاجـات
مـــنــزله لــتــســـديــد ديــونه جــراء
راتـبـه الـهــزيل ومــقـداره  3اآلف

دينار شهريا  
وبــعــد تــغـــيــر االحــوال ورحــيل
ـالكـات الــظــلــمــة أســتــبـشــرت ا
التـعلـيمـية والـتدريـسيـة خيرا 
ــســتـقــبل من ــا يــحـمــله لــهم ا
مــفــاجــآت فـي تــغــيــيـــر حــالــهم
ــعـاشـي والـعــلـمـي الى افـضل ا
ن حـال بـعـد ان انــفك أسـرهم 
ظــلــمـهم وخــصـوصــا من بــقـيت
ضمائـرهم عصيـة على االنحدار
اخلـــلــقـي وحــيـــة وطـــاهــرة ولم
تــدنس بــرجس الـطــغــاة  ولـكن
ــعــلم لألسف الـــشــديــد واذا بـــا
ـــر عــــلــــيه يــــصـــبـح جــــســــرا 
االنـتفاعـيون واالنـتهـازيون لكي
يــصـــلــوا الى مـــبــتـــغــاهـم عــلى
حـساب هـذه الفـئة التـي امتازت
بـــصـــبـــرهـــا وحتـــمـــلـــهـــا طــول

اضية.   السنوات ا
اما بخصوص الـتعليم فقد غاب
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الـعراق اكثـر من ثالثـة عقود عن
ية معـظم نشاطات الـتعليم الـعا
ــشـــاركـــة في االمــتـــحـــانــات كـــا
الـــدولــيــة لــقــيــاس الــكــفــاءة في
الـقـراءة والـعـلـوم والـريـاضـيـات
وتعـتبر تـلك االختبـارات مؤشرا
لـــلــتــقـــدم والــرقي  وان جـــمــيع
ـؤشــرات تـضع الــعـراق ضـمن ا
الــدول الــفـــقــيــرة ومــنـــخــفــضــة
ستوى أو اقل منها والتي كان ا

العراق يسبقها بأضعاف.  
أن الـعـلم والـقـلم هـمـا الـنـبـراس
الــذي تـتـوهج به اال  بل هـمـا
الـصـخـرة الـتي تـنــكـسـر عـلـيـهـا
كـوارث الـتخـلف والـتـراجع  لذا
أرى ومـن خالل جتــــــــربـــــــتي ان
مسـتوى التعـليم يبـدأ باالنحدار
ــتـوسـطـة ابـتــداء من الـدراسـة ا
ــتــوسط حــيث وخــاصــة االول ا
الحظت العديد من الـطلبة ينتقل
توسطـة وهو فقير الى مرحلـة ا
امـالئـيـا واليــتـمــكن من الـكــتـابه

بسالسة. 
ومـن خالل عـــــمــــلي فـي قــــطــــاع
التعلـيم سنوات طويلة  أرى أن
هذا القطاع يحتاج الى ثورة في
جــمـــيع هــيـــكــلـــيــتـه من ريــاض
االطــفـــال صــعـــودا  كي نـــقــطع
تربـص ومن له الـطريق علـى ا
ن اليعير مبتـغى سيئ وخاصـة 
أي اهــتــمــام لــقـــطــاع الــتــربــيــة
والتعليم وعـلينا ان نطلق دعوة
وطـنــيـة نـطــالب فـيــهـا بـتــغـيـيـر
الـواقع الـتعـلـيـمي الـذي يـحـتاج
منا جميعا  تضافراً للجهود الن
جناح التعليم هو الكفيل بتطور

العراق.

يــــنـــصب عــــلى ثـــروات الــــبـــلـــد
ـعدنـيـة والنـفـطـية ولن يـكـتفي ا
بـهـذا احلـد بل راح يـسـرق تراث
الــعــراق احلــضــاري ونــقــله الى
بـــريــطــانـــيــا واآلن مـــوجــود في
ـتــحف الــوطـنـي الـبــريــطـاني ا
وعـنـدما  تـشـكيل أول حـكـومة
عـراقــيـة بــدأت حـركــة الـنــهـضـة
الـعـلمـيـة في الوطن و تـشـكيل
وزارة لـلــمـعـارف وكــان لـهـا دور
دارس واالهتمام مهم في بنـاء ا
ـواطن فـقد  الـبـدء بتـطـوير با
ــــدرســــة الـــعــــراقــــيـــة وكــــانت ا
عـلم دارس ومـعاهـد ودور ا ا
االبــتــدائـــيــة والـــعــلـــيــا ومن ثم
جـامــعــة بـغــداد والــتي احــتـوت
كــلــيــة احلـقــوق والــطب ومن ثم
الـــكــلــيــات االخــرى االنــســانــيــة
والـعلـمـية وقـد أرسل العـديد من
الــطــلــبه لــبـريــطــانــيــا لـتــكــمــلـة

الدراسات العليا  

ــراحـل مــظـــلـــمــة اســتـــقاللـه 
وعديدة كانت بدايـاتها سيطرة
االمبـراطوريـة الـعثـمـانيـة التي
لـم تـولي الــتـعــلـيم أي اهــتـمـام
يـذكـر بل راحت تــفـرض الـنـمط
الـتـركي في الـعادات والـتـقالـيد
وأصـــــبـح الـــــعــــــراق ســـــاحـــــة
لـلصـراعات بـ الفـرس والترك
ـدة اربـعــة قـرون فـقـد سـادت و
الــفــوضى واجلــهل واحلــرمــان
والـتــخـلف واجملــاعـة  ويـرجع
ســبب نــزاعــهم الــتــوسع عــلى
حــســـاب الــعــراق ولم يـــتــمــكن
الشـعب حـينـهـا من بنـاء نـفسه
عــــلـى أسس قــــيـــــام دولــــته بل
اصبح ضحية لتلك النزاعات.  
وبـــــعــــــد أن وضـــــعـت احلـــــرب
ــيــة االولـى أوزارهــا كـان الــعــا
ـنـي الـنـفس بــاقـامـة الــشـعب 
ــســتــعــمـر دولــته ولــكن جــاء ا
الـبـريـطــاني وكـان جل تـفـكـيـره

ــرتـكـز األسـاس يــعـد الـتــعـلـيم ا
الـذي يقـوم علـيه اي بلـد متـعاف
ـكـانة يـنـشد الـقـوة مـستـقـبال وا
بـــــــــ الـــــــــدول  ألنـه أســـــــــاس
سـتقبل االنطالق نـحو اجملـد وا
وفـي كل دول الـــعـــالم يـــعـــد من
ــــشــــاركــــة في أهـم عــــنـــاصــــر ا
التـنميـة  وبناء اجملـتمعـات بناء
رصــيــنــا مــتــطـورا فـي مــجـاالت
احلــيـاة كــافــة سـواء كــانت هـذه
الدول اشـتراكـية ام رأسمـالية ..
حـــيـث تـــقــــوم بــــوضع اخلــــطط
والـــســـتــراتـــيـــجـــات الـــقـــريـــبــة
والـــبـــعـــيـــدة  ومن ثم الـــســـعي
بـتـطـويــر الـتـعـلــيم ومـؤسـسـاته
ـدرسية وفـي مجال الـتربـوية وا
الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــعـــلـــوم
األجـــتــــمـــاعــــيــــة وغـــيــــرهـــا من
االختـصـاصـات والـتي تـتـماشى

مع متطلبات العصر .
لقـد مـر التـعـليم في الـعـراق قبل

وفي تـــــمـــــوز عـــــام  1958كـــــان
ـــيــز في لـــقــاسم دور كـــبــيــر و
الـــنــهــوض بـــالــواقع الـــتــربــوي
والتعلـيمي في العراق حيث قام
بـحـمالت واســعـة لـلـقـضـاء عـلى
آفـة االمـيـة بـ صـفـوف االمـي
ــــــنـــــــظــــــمــــــات وكـــــــان لــــــدور ا
اجلـــمــاهـــيـــريــة والـــتي تـــعــرف
حـــيــنـــهـــا بــأحتـــاد الـــشــبـــيـــبــة

قراطي.    الد
وعنـد منـتـصف السـبـعيـنات من
الــقـرن الـعــشـرين حــدثت طـفـرة
نـوعـيــة في الـتـعـلـيم بـشـكل عـام
والـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبــحث
الـعـلـمي بـشـكل خـاص  حـيـنـها
أصــدرت الــدولــة قــانــون رعــايـة
وجب الكـفـاءات وفـيـهـا عـادت 
هذا الـقـانون كـفـاءات علـمـية في
ـواقع الــعـلـمــيـة وقـد مـخـتــلف ا
ـدارس الـعــراقـيـة في أسـهــمت ا
تـــلك الـــفـــتــرة فـي اثــراء احلـــقل
ـعرفي وأصـبحت حتـتل مكـانة ا
مرموقـة على غرار نظـيراتها في
الــدول الــعــربــيـة واالقــلــيــمــيـة 
حــيـــنــهـــا  طــلـب الــعـــديــد من
ـدرسـ واالسـاتذة ـعـلـمـ وا ا
اجلـــامــــعـــيــــ لـــلــــعـــمـل ونـــقل
خـــبـــراتــــهم الى اجلـــزائـــرودول

اخلليج.  
أمـا في الـعـقـد الـثـمـانيـني حـيث
علم الفوضى والنـظام  أمسى ا
ذلك الــشـامخ احملـتـرم  –مـبـتـذال
رخـــيــصــا يـــتــاجـــر في جــهــوده
أعـــداء الــعــلم والــتـــربــيــة حــيث
حتـول مبـلـغـا ألفـكارهم الـدنـيـئة
او أداة زجـر وظـلم وذلك نتـيـجة
لسياساتهم اخلاطئة وقد نعتوه



ـا ادلت به الهيئة استبـشرت اجلماهيـر الرياضية في مـحافظة الديـوانية خيراً 
االدارية لـنادي الديوانـية الريـاضي بوتيرة من الـتفاؤل سـادت الوسط الرياضي
الديواني خـاصة ً مـفعمـةً بقـفزة نوعـية غـير مـسبوقـة لهـا توجت بحـملـة اعالمية
فريـدة من نوعـها حجـزت لهـا مسـاحات كـبيـرة في مواقع الـتواصل االجـتماعي
وطـرقت ابـواب الـبـرامج الـرياضـيـة الـعـديـدة من خالل بـحبـوحـة في االسـتـثـمار
اليـ الدوالرات لـلـمـشـاريع الـعديـدة الـتي تـعـود بـاخلـير لـلـريـاضـية ـفـاجئ  ا
ومنهـا تعاقدات مثيرة للجدل مع مجموعـة  من العب محلي ومحترف بأموال

عمورة . باهضة الثمن من مختلف دول ا
والـغـريب في االمـر ان هـذه االمـنـيـات لم تـأخـذ صـداهـا عـلى الـواقع اذ اظـهرت
ـبـاريـات الــتي خـاضـهـا الــفـريق الـعـكس بــعـد تـقـد الــفـريق مـسـتـوى نـتــائج ا
متـواضع اقـرَ عـلى الـسن شخـصـيـات كرويـة ذات شـأن دولي اخـتـصاصي قي
عـهود سـتـويات لم  تـرتقِ للـمـستـوى ا اسـتوديـوهـات حتلـيلـية لـلـبرامج  وهـذه ا
ـواسم الـكـروية ـرجـوة مع مـا قـدمـته كـرة الـديـوانـيـة خالل ا وحتـقـيق الـنـتـائج ا
السابـقة والتي رسمت لـوحة رياضيـة جميلـة اطرت بالنـتائج االيجابـية و حتقيق
ـينـاء ونـفط اجلـنوب الـفـوز على الـفـرق اجلـماهـيـريـة امثـال  الـزوراء والـطلـبـة وا
وبفرشـاة العب محلي لم يكلفوا النادي مبالغ طائلة كالتي صرفت االن ومنها
ـسـتـوى الطـمـوح ولـديـهم اصـابـات سـابـقة لـم يتم الـتـعاقـد مع العـبـ لـيـسـوا 
تشخـيصها قبل التعاقد معهم و تـرك االدارة االبرز من ابناء النادي للتعاقد مع
انديـة اخرى كأنـدية نفط مـيسان والـنجف والطـلبة واجلـوية  وصرف مبـالغ غير
ؤتمرات في قاعات الفنادق الفخمة و مجدية ال يعرف الغرض منها مثل اقامة ا
اقامة مـعسكر في جمهوريـة مصر العربية والـتعاقد مع شركات اجنـبية لتجهيز
البس التي كانت قمصانها خير لوحة لإلعالنات  واالستعانة بكوادر النـادي با
فــنـيـة واعـالمـيـة لـم تـسـجـل حـضـورا الفــتـاً من خــارج احملـافـظــة مـتــنـاسـ أن
ستوى العربي الديوانـية تمتلك تاريخاً رياضياً عريقاً  عرف به قبل غيره على ا
والدولي والـذي يعرف برياضة احملافظة يوفقـني الرأي بامتالك احملافظة للعديد
تفرغ حاليا ذوو خبرة متمرسة واهب الـكروية  منها الالعب اجليدين ا من ا
ـمـتاز أمـثـال ليث صـاحب ومـحـمد ابـو شـامة وعـمـاد عبـد الـزهرة في الـدوري ا
ونأمل زجـهم في صـفوف الـفريق في اقـرب فرصـة واشـيع اعالميـاً الى تطـوير
ملـحقـات  مـلعب الـنـادي اال ان احلال بـقي عـلى حاله  وهـو بـحاجـة الى بعض
االمور الـبسيـطة النصـافه من قبل جلـنة الـتراخيص ومـنهـا توفيـر شاشة .و من
ظريف الـقول (ان الـثالجة الـتي كانت مـخصصـة  للـحكـام قد غـابت و ال يوجد
اء البـارد لهم في لقاء الـديوانية ا سبب احلـرج للحكـام لعدم توفـير ا لها أثـر 
همة و الغريبة والتي شكلت دهـشةً كبيرةً للمتابع هو والنجـف). ومن االمور ا
نقل مـباراة الديوانية والكـرخ من ملعب الديوانيـة الى ملعب كربالء وهذه ظاهرة
سابـقة ألوانـها السـيمـا ان ارضية مـلعـب الديوانـية صـاحلة وجـيدة ولم تـنصف
من قبل شـاشة شركة عشتار الناقلة للـبث التلفزيوني رغم عدم وجود اعتراضاً
ـتبارية عليـها وامور مهمـة اخرى نذكر منهـا تغير الكادر عليـها من قبل الفرق ا
التـدريبي الكابـ حازم صالح ومـساعدة عبـد الزهرة عودة  قـبل اربعة ايام من
انطالق الـدوري العـراقي وهم ادرى بخـفايـا الفـريق واسراره وتـسمـيت الـكاب
سعـد حافظ بدال عنه لـيستـع حافظ بكـادر تدريبي جديـد وبعد مرور 14 يـوماً
فـوجيء الـوسط الـريـاضي باالسـتـغـناء عن الـكـابـ حافظ وبـعـذر انه لم يـحسن
ـباريـات وتعـ الغـزال االسمـر قصي مـنيـر بدال عـنه و الغـزال استـعانة قراءة ا
مثقل النادي باموال طائلة اخري بكـادر جديد والله اعلم كم يوماً سوف يبقى 
نـاهيك عن ابعاد خمسـة من العبي الفريق الشباب الى التي ذهـبت هباءً سابقاً 
عن وفد مـعسكـر مصـر وكان سبـباً في احـباط نـفسـياتهم  لـيقـرر البـعض منهم
كـان في مقدمـتهم الالعب احمـد اسماعـيل الذي حجز مغـادرة الفريق اجـباريا 
ـباريـات التي خـاضها له مكـاناً جيـد اًفي تشـكيـلة فـريق نادي السـماوة خالل ا
بـقى عـليـنا ان نـذكـر ان نفـعت الـذكرى الن سـمعت ـمـتاز  الفـريق في الدوري ا
قـابل تقبل مـا ذكر اعاله بـرحابة صـدر خاصة رياضـة الديوانـية تهـمنـا وعلى ا
فـرحة تـشـغل احليـز االكـبر في الـبرامج بـعـد ما اخـذت اخبـار الـديوانـية غـيـر ا
ــواقع الــتـواصل الـريــاضــيـة وخملــتـلـف الـقــنــوات الـفــضـائــيــة واخـبــار دســمـة 
لنقول ان الدوري في بدايته واالستـعانة باخليرين من اخلبراء ابناء االجتـماعي 
الـديـوانـيـة امـثـال د. عـبـد الـله الـالمي وعـبـد الـكـاظم نـاجي والـدولي مـعن كـاظم
ـبدعـ  من ذوي اخلبـرة امثال  حـس مـهدي وجـمال مـحمـد حطـاب وعبد وبا
وال بـد أن نــذكـر جـمـاهـيـر الـعـزيـز عـمــران و اخـرين لـهم شـان ريــاضي كـبـيـر 
الديوانـية الغال صـاحبي الفضل الكبـير في انتعاش ريـاضة احملافظة و الذين
هم بحـاجة الى من يرسم الفرحة عـلى شفاءهم  ان يقفوا لـطرح االسئلة  حول
مصـير االموال التي تصـرف دون دراسة فاذا كانت هبـةُ  فالف رحمة على من
سـعـى بـهـا واذا كـانت هــذه االمـوال نـفـقــة سـجـلت عـلى

فليكتب على النادي السالم .  رصيد النادي 
ــفــاجـأة  مــتــمـنــ لــلـمــصــابـ وااليــام حُــبـلـى بـا
زاولة باجلـائحة الشـفاء العاجل والـعودة السريـعة 

مارسة نشاطهم الرياضي .
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اجلـــهـــة الـــيـــســـرى مـــرت مـن أمــام
اجلميع لتخرج بجوار القائم األيسر

للحارس لوريس.
وتـمـكـن كـانـتي من تـســجـيل الـهـدف
األول بـالـدقـيـقة (53) بـعـد مـتـابعـته
لــتــســديــدة رابــيــو الــتي ارتــدت من
أيدى احلارس بـاتريـسيو لـيتابـعها

كانتي ويضعها بالشباك.
ـنـتــخب الـبـرتـغـالي أن يـدرك وكـاد ا
التعادل بـالدقيقة (60) بعد تسديدة
جويريرو تـصدى لها لـوريس لترتد
مجـددًا لفـيـليـكس الذي مـرر عرضـية
قابلها فونـتي برأسية ضربت القائم

ن للديوك. األ
وفي الـــدقــيـــقــة (75) تــألـق لــوريس
ـنـتـخب الـفرنـسي مـن هدف وأنـقـذ ا
بــرتــغـــالي مـــحــقق بـــعــد تـــمــريــرة
رونـالـدو إلى مـوتـيـنـهـو الـذي أطـلق
كـرة صـاروخـيـة من مـسـافـة بـعـيـدة
تــألق لــوريس وأبــعــدهــا عن مــرمـاه

ببراعة.
انيا صدارة ا

ـانـيــا الـطـاولـة عـلى قـلب مــنـتـخب أ
رأس ضـــيـــفه األوكـــراني بـــتــحـــويل
تــأخـــره بــهــدف إلى فــوز  (1-3) في
خـــامـس جـــوالت دور مـــجـــمـــوعــات

بطولة دوري األ األوروبية.
ـاني ســجـلــهـا ـنــتـخـب األ أهــداف ا
ليروي سـاني وتيـمو فيـرنر "ثنـائية"
في الـــدقـــائق 23و 33 و64 فـــيـــمـــا
ـــتــشـــوك هــدف أحـــرز رومــان يـــار

أوكرانيا الوحيد في الدقيقة 11.
ـانـشـافت بـهـذا االنـتــصـار اعـتـلى ا
صدارة اجملموعـة الرابعـة بالوصول
للـنـقـطة 9  فـيمـا اسـتـقرت أوكـرانـيا
ـرتـبة الـثـالـثة بـتـوقـفهـا عـند 6 في ا

نقاط.
وأهــدر جــوريــتــســكــا فــرصــة هــدف
ـبـاراة بـعـدمـا مـحـقق في مــسـتـهل ا
وصلـته كرة من مـاكس داخل منـطقة
اجلـزاء لـكـنه قـابل الـكـرة بـتـسـديدة

رمى. أعلى ا
ومن أول فــرصــة حـقــيـقــيــة تـفــاجـأ
ان بهـدف مبكـر من الضيوف عن األ
ــتــشـوك الــذي تـهــيـأت طــريق يـار
الـكــرة أمـامه داخل مـنــطـقـة اجلـزاء
لـيـطلـق تسـديـدة صـاروخـيـة اكـتفى

نوير بالنظر إليها داخل الشباك.
ــاني هــجــمــة ــنـــتــخب األ وشن ا
مــــرتــــدة ســـريــــعـــة عـن طـــريق
جــوريــتــســكــا قــبل تــمــريـر
الــكـــرة إلى ســـاني الــذي
انـــطـــلق بـــهـــا قـــبل أن
يسدد أرضية زاحفة
إلى داخل الشـباك
مـعادلًـا الـنـتـيـجة
ألصحاب األرض.
وأنــقـــذ احلــارس
أنـــدري بـــيـــاتــوف
مـــــرمــــاه مـن هــــدف
محقق بـعدمـا تصدى
لـتــسـديـدة صــاروخـيـة
من جوريـتـسكـا حولـها

إلى ركنية.
وواصل جوريـتـسكـا توزيع
الـهـدايـا عــلى زمالئه بـعـدمـا
اسـتــلم الـكـرة بـطــريـقـة رائـعـة

داخل منطقة اجلزاء قبل أن يرسلها
عـرضــيـة إلى فــيـرنـر الــذي وجـهـهـا
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حـقق مـنـتــخب فـرنـسـا فـوزًا صـعـبًـا
على مضـيفه الـبرتغـالي بهدف دون
مـــقــابل عــلـى مــلــعب الـــنــور ضــمن
مــواجــهــات اجلــولــة اخلــامــســة من

دوري األ األوروبية.
ـباراة أحـرز جنـولـو كـانـتي هـدف ا

الوحيد للديوك في الدقيقة (53).
ــنـتــخب الـفــرنـسي رصــيـده  ورفع ا
إلى  13نـقـطـة ليـقـفـز لـلـمـركز األول
ـنـتـخب الـبـرتـغـالي بـيـنـمـا تـراجع ا
للمركـز الثاني ويـتجمد رصـيده عند

10 نقاط.
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ـبــاراة كـان من الـتــهـديــد األول في ا
نــصــيب الـبــرتــغـال بــعـدمــا اســتـلم
رونـالـدو الـكـرة في اجلـهـة الـيـسـرى
بالدقـيقـة السادسـة ليتـوغل ويسدد
ـنـطـقـة وتمـكن صـاروخ من خـارج ا
احلــــارس الــــفــــرنــــسي لــــوريس من

إبعادها عن مرماه.
ــجــهــود فــردي من كــيــنــجــســلي و
كــومـان انــطــلق الـفــرنــسي بـالــكـرة
نـطقـة ليـطـلق قذيـفة وتوغل داخـل ا
ـــــرمـى جنح احلـــــارس بـــــاجتـــــاه ا
الـبرتـغالـي باتـريـسيـو في حتـويلـها

لركنية.
ومرر أنطوان جريـزمان تمريرة على
طـبق مـن ذهب إلى مـارســيـال الـذي
ــرمى وســدد كـرة أرضــيـة انــفـرد بــا
تألق فـيهـا بـاتريـسيـو وأبعـدها عن

مرماه في الدقيقة (12).
واستمر الطوفـان الهجومي للديوك
ومن ركـــلــــة ركـــنــــيـــة نــــفـــذت داخل
ـنــطـقـة ارتــقى لـهــا أدريـان رابـيـو ا
ليسددها بـرأسية لكنـها مرت بجوار

ن للبرتغال. القائم األ
وحصـل برونـو عـلى ركلـة حـرة أمام
مــنـــطــقـــة جـــزاء فــرنـــســا ســـددهــا
كـريسـتـيـانو فـي احلائط لـتـرتـد إليه
مــجـددًا ويـســددهـا مــبـاشــرة بـقـدمه

رمى. اليسرى بجوار ا
وكــــاد مــــارســـيــــال أن يــــســـجل أول
أهـداف الـلـقاء بـعـدمـا اسـتـلم الـكرة
من هـيرنـانـديـز في اجلهـة الـيـسرى
ليـتوغل مـارسيـال ويسـدد كرة قـوية

مرت بجوار الشباك اخلارجية.
ووقـفت العـارضـة بـجانب الـبـرتـغال
وحــرمت الـــديــوك من أول األهــداف
بعـد ركلـة حرة ثابـتة بـالدقـيقة (30)
ـنطـقـة وصلـت لرابـيو نفـذت داخل ا
لـيـسـددهـا بـضـربـة مـقـصـيـة وتـصل
عـلـى رأس مـارسـيــال داخل مـنــطـقـة

الستة ياردة ليضربها بالعارضة.
وواصل مـــارســيــال إهـــدار الــفــرص
أمـام مرمى الـبـرتـغال ومن عـرضـية
متـقنـة من لـوكاس انـقض مارسـيال
لـيـلـمـسـهـا من داخل مـنـطـقـة الـسـتة
رمى لوال تألق ياردة بتسديدة في ا
بــاتـريــسـيــو الـذي حــرم فـرنــسـا من

هدف محقق.
وفي الــدقــيـقــة األخـيــرة من الــشـوط
األول نفذ برونو ركـلة ركنية ارتقى
لـهـا كـريسـتـيـانـو رونـالـدو وسـددها
رأســـيــة قـــويــة مــرت فـــوق عــارضــة

الديوك الفرنسية.
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مـع بــدايـــة الـــشـــوط الـــثــانـي ســدد
كــريـسـتــيـانـو ركــلـة حـرة ثــابـتـة من
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شرفات الكـرة النسويـة للفترة تقيم اللـجنة النســـــوية في الهيـئة التطبـيعية دورة حتـكيـــــميـة 
من 19-18 /2020/11.

ـسـابـقـات الـشـاطـئـيـة ويـحـاضـر فـيـها والـدورة سـتـقـامُ بـالـتـعـاون مع دائـرة احلـكـام وجلـنـة ا
اآلسـيـوي كـاظم عـودة ومـحـمـد غـني وسـتـكــــــون بـنـظـام االونالين بـسـبب الـوضع الـصـحي
الراهـن .وستـكـون عـدد مقـاعـد الـدورة خمـسـةً وعـشـرين مقـعـدا من جـمـيع احملافـظـات لـفسح
هتمـات لالشتراك في الدورة بـهدف زيادة العـامل في الكـرة النسوية اجملال ألكثر عـدد من ا

ساعي الرامية لتطويرها في العراق . كجزءٍ من ا
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يـغـادر مــنـتـخب الـســلـة إلى تـركـيـا
عـسـكـر تـدريـبي صـبـح  لـلـدخـول 
حتـضـيرا لـلـنـافـذة الـثـانـيـة لـلـقارة
قررة أن تقام في العاصمة أسيا وا

نامة. البحرينية ا
وقــال أمــ ســر االحتــاد الــعــراقي
لــــكــــرة الــــســـلــــة  خــــالــــد جنم في
تـصـريـحـات صـحـفـيـة  أن الـفـريق
سـيــغـادر إلى الــعـاصــمـة الـتــركـيـة
ــعـسـكـر تـدريـبي أنـقـرة لـلـدخـول 
هــــنـــاك يـــســـتـــمـــر حــــتى الـــثـــالث
والـــعــشـــرين من الـــشــهـــر اجلــاري

ــواجــهـــتي الــبــحــرين حتـــضــيــرا 
وإيـــران ضــمن الــنــافـــذة الــثــانــيــة

لتصفيات القارة اآلسيوية.
ـالـية  حـله بـعد وبـ أن األزمة ا
ـــصــرف الـــتـــجــاري االتـــفـــاق مع ا
الـعراقي الـراعي لالحتـادن بتـغيـير
بية آلية الصرف لكـون اللجنة األو
لم تـكـتــمل انـتـخـابـاتــهـا وبـالـتـالي
ـوافـقـة علـى تغـيـيـر آلـية حـصـلت ا
ـوافقة الصـرف لتـكون محـصورة 
وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة الـكـابـ

عدنان درجال.
وأشـــــــار إلـى أن االحتـــــــاد أكــــــــمل

ـالـيـة حلـ االسـتالم الـتـرتـيـبـات ا
ــــــصــــــرف و إكــــــــــــــمـــــال من ا
حـــجــــوزات الـــطــــيـــران والــــفـــريق
ســيـغـادر يــوم األحـد إلى انــــــــقـرة
على أن يـتوجه لـلمـنامـة في الثالث
والــعــشــريـن من الــشــهــر اجلــاري
حـــيث ســـيــــــواجه الـــبــــحـــرين في
الـسابع والـعـشرين مـن ذات الشـهر
وبعـدها بيـومــــــ يواجه مـنتخب

لبنان.
يـــشـــار إلى أن مـــنـــتـــخب الـــســـلــة
ـدرب الــبـوسـني الـعـراقي يــقـوده ا

عزيز بكير.

والـــنــــجـف والـــكــــرخ واخلــــطـــوط
واحترف في الدوري العماني.

وفـي ســــــــيـــــــاق
مـــنــفــصل

اصـــيب الالعـب الـــدولي الـــســـابق
ــســاعــد احلـالـي حــمـزة ــدرب ا وا
ـستـجد هـادي بفـيـروس كورونـا ا

كوفيد 19.
وقال هادي في تصريح صحفي إن
ــاضـــيــة شــعــرت بــبــعض االيــام ا
اعراض اصابتي بفيروس كورونا
لذلك قررت اجراء الفحوص الطبية

للتأكد من حالتي الصحية.
واوضح ان نتـائج الفـحوص اكدت
اصــــابــــتـي بــــفــــيــــروس كــــورونـــا
ــسـتــجــد إذ سـأخــضع لــلـحــجـر ا
ـــنــزلي خـالل الــفـــتــرة الـــصـــحي ا
ـقــبـلـة وســأغـيب اضــطـراريـاً عن ا

الفريق.
ـــلـــقب يـــذكـــر ان حـــمــــزة هـــادي ا
بـــالـــبــلـــدوزر هــو شـــقــيق الـــنــجم
الــراحل عـــلي هــادي الـــذي تــوفي
بـسبب اصـابـته بفـيروس

كورونا.
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ســـــمى قـــــسـم الــــتـــــدريـب اجلــــوي
الالعب الـسـابق فـالح جـاهـد مـدربا
ـنـتـخب الـقـوة اجلـويـة الـعـسـكري
بكرة القدم والعميد محمد  سعيد
مشرفا لقيادته في االستحقاقات

قبلة. ا
وأكــد جـاهــد في بـيــان صـحـفي
لـــلــــنـــادي أنه ســـعــــيـــد بـــهـــذه
نـتخب الـتـسمـية حـيث تـنتـظـر ا
الـعـسـكـري مـشـاركـة علـى الـصـعـيد

احمللي.
ولـــقت إلى أن الـــفــرصـــة ســتـــكــون
مـــوجـــودة لـــدى جـــمــيـع الالعـــبــ
تواجدين في الوحـدات العسكرية ا
الـتـابـعـة لـقـيـادة الـقـوة اجلـوية عن
طـــريق اجـــراء االخـــتـــبــارات الـــتي

ــقـبل ســتـجــري يــوم االحــد ا
عــــلى مــــلــــعـب نـــادي

الــقـوة اجلــويـة
الـــــــــريــــــــــاضي
الـــثــــاني عـــنـــد
الــــــــســــــــاعـــــــة
الـــــــعـــــــاشــــــرة

صباحا.
يـــــــــــذكـــــــــــر أن
الـــكـــابــ فالح
جـــاهــــد ســــبق
وان مثل أنـدية
اجلــــــــــــــــــــيــش
واربـــــــــــــــــــــيــل
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مــضــاعــفــة الــنـتــيــجــة حــيث تــقـدم
احلـارس أونـاي سـيـمـون عن مـرمـاه
بـــشــكل غــريـب لــيــســتـــغل هــاريس
سـيفـيـروفيـتش الـفرصـة وسـدد على
رمى لوال وجود راموس الذي أنقذ ا
الكرة من على اخلط في الدقيقة 54.
ـبـاراة ركـلـة جـزاء واحـتـسب حــكم ا
ــنـتـخب إســبـانــيـا في الـدقــيـقـة 57
ــــســـــة يــــد عــــلى بــــســــبـب وجــــود 
رودريجيز العب سويسرا في منطقة
اجلـزاء وانـبـرى سـيـرجـيـو رامـوس
ـ لــتــنــفـيــذهــا حــيث ســدد عــلى 
احلــارس سـومــر الـذي تــصـدى لــهـا
نتخب وحولها إلى ركنيـة.وسيطر ا
اإلسـبــاني عـلى الــكـرة بـشــكل أكـبـر
لـكن العـبي سـويـسـرا تـراجـعـوا إلى
ـساحـات أمام هـجوم اخللف لـغلق ا
الالروخـا لــلـحـفـاظ عــلى الـتـقـدم في
باراة احتساب النتيجة.وقرر حكم ا
ـــنــــتـــخب ركـــلــــة جـــزاء لــــصـــالـح ا
اإلسباني في الـدقيقة 79 بعد تدخل
دافع إلفيـدي العنـيف على موراتا ا
والـذي  طرده بـالـبـطاقـة احلـمراء
وانبـرى راموس لتـنفـيذهـا وأهدرها
أيضًا حيث سددها ضـعيفة جدًا ب
يدي احلارس سومر.وحاول راموس
مُــعـادلـة الــنـتـيــجـة في الـدقــيـقـة 88
بتسديدة رأسية لكن احلارس سومر
تـــصــدى لـــهـــا.واقـــتـــنـص جـــيــرارد
موريـنو هـدف التـعادل إلسـبانـيا في
الدقـيقة 89 حيث تلـقى كرة عـرضية
ــ مـن ريــجـــيـــلـــون وســـدد عــلـى 
ـبـاراة احلــارس سـومــر لـتـنــتـهـي ا
بالـتعـادل ويواصل مـنتـخب الروخا
فـقــد الـنـقـاط بـعــد خـسـارته اجلـولـة

اضية ضد أوكرانيا. ا

بضـربـة رأسيـة إلى الـشـباك مـحرزًا
هـدف الـتـقـدم لـلـمـانـشـافت لـيـنتـهي

الشوط األول (2-1).
وكاد زيـنتـشيـنكـو أن يصـطاد شـباك
نوير بتسديدة أرضية زاحفة غيرت
مسـارهـا بعـد اصـطدامـهـا بقـدم أحد
ـانــيـا قـبل أن تـرتـطم في مـدافـعي أ

القائم وتتحول إلى ركنية.
ـانيا باحـتساب ركلة وطالب العبو أ
جزاء بعد ارتـطام كرة سددهـا فيرنر
بيد أحد العبي أوكـرانيا لكن احلكم

أشار الستمرار اللعب.
وتــقــدم جــونــدوجـان بــالــكــرة نــحـو
مـــنــطـــــــــقـــة جــزاء أوكــرانـــيــا قــبل
الــتـــمــريــر جلــيــنــتــر الــذي أرســــل
بـــدوره عـــرضـــيـــة إلـى فـــيـــــــــرنـــر
ليـضعـهـا األخيـر بلـمســــــة مبـاشرة
إلـى داخل الــشـــبـــاك مــوقـــعًـــا عــلى
الهـدف الثـاني له والـثالث ألصـحاب

األرض.
وعاند احلظ الضيـوف مجددًا بعدما
حـــال الـــقــائم األيـــســـر دون وصــول
الكرة للشباك بعد تسديدة رائعة من

مارلوس.
وتصدى احلارس األوكراني حملاولة
من الـبــديل جـولـيــان بـرانـدت الـذي
حــاول صـيــد شـبــاكه بــتـســديـدة في
الزاويـة الضيـقة لـكنـها حتولت إلى

ركنية.
ــــنــــتــــخب واســــتــــمــــر ســــوء حظ ا
بـاراة بـعـدمـا أطلق األوكـراني في ا
الـــبـــديـل جـــونـــيــــور مـــورايـــيـــــس
تـــســديــدة أرضــيـــة زاحــــــــفــة لــكن
الــقـائم تــكـــــفل بــهـا بـدال مـن نـويـر

ـــــــان في لــــــيـــــــنـــــــجح األ
حتـقـــــيق الـفـــــوز

.(3-1)
UO½U³Ý« ‰œUFð

اقتنص مـنتخب
إسـبانـيـا تـعادال
قــــــــــاتـال ضـــــــــد
مــــــــنــــــــتـــــــــخب
ســـــــويـــــــســـــــرا

بنـتيـجة

(1-1) في إطــار مــنـافــســات بـطــولـة
دوري األ األوروبية.

و فـريـلـير هـدف مـنـتخب وسـجل ر
سـويــسـرا في الـدقــيـقـة 26 بـيــنـمـا
ســـجل جــيـــرارد مــوريـــنــو هــدف
منتخب إسبانيا في الدقيقة 89.
وبــهــذا الـتــعــادل يـرفع مــنــتـخب
سويسـرا رصيده إلى 3 نقاط في
ركز األخـير باجملـموعة الـرابعة ا
سـتـوى األول بيـنمـا يـتجـمد من ا
رصــيـد إســبــانـيــا عــنـد 8 نـقــاط في
ركز الثاني ويـفقد الصدارة ا
ــــنــــتــــخب لــــصـــــالح ا
ــــــــــــانـي.بــــــــــــدأ األ
ــــــــنــــــــتــــــــخب ا
اإلســـــبــــــاني

سرجيو راموس

التـهديـد بتـسديـدة من فابـيان رويز
في الـدقـيـقـة 17 لـكـنــهـا مـرت أعـلى
مــــرمى احلـــــارس ســــومـــــر.وتــــألق
احلـــــارس أونـــــاي ســـــيــــــمـــــون في
الــتـصــدي لــتـســديــدة من شـاكــيـري
العب منتخب سويسرا والذي تلقى
الـتـمــريـرة من زمـيـلـه إمـبـولـو الـذي
اسـتــغل خـطــأ من فـابــيـان رويـز في
الدقـيـقة 18. وسدد أوريـازابـال كرة
قوية من الطرف األيسر لكن حارس
ــوعــد ســويــســرا ســومــر كــان في ا
وتصدى لها ببراعة في الدقيقة 21.
ـو فـريـلــيـر العب مـنـتـخب وجنح ر
سـويسـرا في تـسـجـيل الـهدف األول
لـفريـقه في الـدقـيـقة 26 حـيث تـلقى
كــرة عــرضــيــة من زمــيــله إمــبــولـو
وأرسـل تــصــويــبــة يــســاريــة قــويــة
ــــــ احلــــــارس أونــــــاي أقــــــصى 
ســـيــمـــون.ووجه رودريـــجـــيــز العب
سـويـسـرا تـصـويـبـة صـاروخـيـة من
ركـلـة حرة مـبـاشـرة في الـدقـيـقة 28
تــصـدى لــهــا احلـارس ســيــمـون
وحــولــهــا إلى ركــنـيــة.وأرسل
فــــابــــيــــان رويــــز العب خط
وسط إسـبـانــيـا تـسـديـدة
أرضـــــيـــــة قـــــويـــــة في
الـــدقــــيـــقـــة 37 جنح
احلــــــــــارس يــــــــــان
ســــــــــومـــــــــــر فـي
الـــتـــصـــدي لـــهـــا

ببراعة.
انـــتـــهى الـــشــوط
األول بـــــــتـــــــقــــــدم
سويسـرا بهدف دون
رد.ومع بدايـة الـشوط الـثـاني أهدر
ـــنـــتـــخب الـــســـويـــســـري فـــرصــة ا
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ـنـتخب الـوطـني بـكرة يـواصل ا
الــقـــدم تــدريــبــاته عـــلى مــلــعب
االحتـــــاد في دبـي حتـــــضـــــيـــــراً

باراة أوزبكستان الودية.
ويــبـذل اسـود الــرافـدين جـهـوداً
ـسـتـوى جـيد كبـيـرة لـلـظـهـور 
ــــحي صــــورة مــــبـــاراة االردن
ـاضي الـوديــة يــوم اخلــمـيـس ا
والتي انتهت بالتعادل السلبي.
ويــــخـــــوض اســـــود الــــرافـــــدين
مـــــعــــســـــكـــــر دبي حتـــــضـــــيــــراً
ـزدوجة لـلـتصـفـيات االسـيـوية ا
ـؤهـلـة لـنهـائـيـات كـأس الـعالم ا

2022 وكأس آسيا 2023.
ومن جانـبه يرى الالعب الدولي
الــــــســــــابـق بــــــســـــام رؤوف ان
ـنتـخب الوطـني افتـقد لـلمـتعة ا
في مـبــاراته الـوديـة امـام االردن

باالمارات امس اجلمعة.
وقــــــــال رؤوف فـي تــــــــصـــــــــريح
ـــــنـــــتـــــخب صـــــحـــــفي إن اداء ا
ـــتـــعـــة الـــوطـــنـي غـــابت عـــنـه ا
وأفــتــقــد مــنــتــخــبــنــا لــلــحــلــول
اجلماعية الفردية.مشيراً إلى أن
“االداء كـان يـعـاني من فـقـر فني
واضـح فـي مــــــــنــــــــطــــــــقـه وسط
ـنـتــخب لـعب ــلـعب.وبــ أن ا ا

امـــام االردن بـــحـــذر تـــكـــتـــيـــكي
دفــــــــــاعي فـي كـل اخلـــــــــطـــــــــوط
والـتــوظـيف الــتـكــتـيــكي لم يـكن
مـالئــمـــاً مع مـــســتـــوى الـــفــريق

األردني. 
واوضح ان االســتــمــرار بــنــفس
األسلوب رغم التغييرات اليعني
الـــتـــحــكـم او الـــســـيــطـــره عـــلى
ـبـاراة. الفــتـاً إلـى أن الـقــنـاعـة ا
بالـنتـيجـة كان واضـحا ولم تكن
الـــنــتـــيــجه تـــشــكل ضـــغط عــلى

الالعب او اجلهاز الفني.
ــواجــهــة بــالــتــعـادل وانــتــهت ا

السلبي من دون اهداف.
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ـيـة كايـلي ميـنوغ { وكاالت - بـاتت الـنجـمة الـعا
أول جنمـة أسترالية يكـون ألبومها في الصدارة
في بـريطانـيا على مدى 5 عـقود حـيث تصدر
ألبـومها (ديسـكو) قوائم األلبـومات.(ديسكو)
التـي تعـيـد فـيه الـنـظـر مـيـنـوغ إلى جـذورها
ــوسـيــقـيــة الـراقــصـة  يــصـادف أيــضًـا ا
ــيـــنــوغ رقم واحــد في األلــبــوم الـــثــامن 
ـتــحـدة  مـتـفــوقـةً بـذلك عـلى ـمــلـكـة ا ا
كـليف ريـتـشارد وإلـتون جـون وجورج
مـايكل بـسـبعـة لـكل واحدة. ونـشرت
كايـلي فـيـديو عـبـر صـفحـتـهـا على
مـوقع التـواصل اإلجتـماعي تـعبر
فــيه عـن ســعــادتــهـــا الــكــبــيــرة
بـتـصـدر ألـبــومـهـا.األلـبـوم هـو
الـرقم 15 في مـسيـرة ميـنوغ
ويــاتـي بــعــد غــيــاب عــامــ
مـنذر صدور آخر البوماتها

(غولدن) عام 2018.
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فاضل مع عائلته

{ هل اصبحت اكثر إقباال على االطعمة ?
-  ال  —لــست اكــوال  —زادت شـــهــيــتي
ــارسـة الــريــاضـة لــطــلب الــلـيــاقــة و

حتديدا في الهواء الطلق  .
{ هل اصـــبـــحت تـــســـتـــشــار فـي االمـــــور

الطبية ?
- نعم اسرتي تثق بي.

{ هل الـــــكــــمـــــامــــة تــــقــــــــــــلل مـن حــــجم
النجـــومية ?

- الــنـجم جنـم حـيــثـمــا يــكـون بــهـا او
بدونها .

{ من افضل من تعامل مع اجلائحة ?
- لندن وباريس.

ن تــتـواصـل مـعه في { من االقـرب الــيك 
العالم االفتراضي?

الح. - اهل الفضل من دربونة ا
{ هل تــــتـــوجــــس مـن رســــــائل الــــهـــاتف

النقال ?
- الال افتحها دون حذر.
{ هل تخشى رحيل احد ?

- انه امر الله وان كان يحزنني.
{ هل تدون يومياتك ?

- الالال  انـهــا مـهــمـة فــعال  ; اعـدك
بان افعلها منذ الغد.

{ من احـــزنـك رحـــيـــله
جدا ?

- احـمـد راضي
ثم االســـــتـــــاذ
ســامي عــبـد

احلميد.
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قـائد الـفرقـة السـيمـفـونيـة الوطـنيـة العـراقيـة  شارك
ـوسـيـقى ـهـرجـان ا ـؤتـمـر الــعـلـمي  مـؤخـرا  في ا

العربية  2020 في القاهرة.
 rOF½ nÞ«uŽ

سرحية العراقية تلقت باقة ورد من نقابة اخملـرجة ا
ــنـاســبـة جتــاوزهـا الــوعـكـة الـفــنـانـ الــعـراقــيـ 

ت بها مؤخرا. الصحية التي ا
 Ê«b¹“ s1«
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الـكــاتب األردني حــصــد جــائـزة الــدوحــة لــلـكــتــابـة
الـدرامــيــة في دورتـهــا األولى عن فــئـة الــســيـنــاريـو
ــعـنــون بـ(الــعـشب الـتــلـفــزيــوني عن الــسـيــنــاريـو ا

األسود).

t eM  œÒb−¹ w½uK
ــنــزل ويــبــدو أن هــنــاك عــلـى جتــديــد ا
حاجة إلى الكثيـر من العمل جلعل منزله

أكثر راحة.
وكشفت صحيـفة (ديلي ميل) البـريطانية
عن صــــورة تـــوضح أعــمـــال جـــاريــة في
مـنــزل كـلـوني عــلى الـرغم مـن إسـتـمـرار
أزمـــــة فـــــايــــروس كـــــورونـــــا فـي لــــوس

أجنلوس.
وإشـتــرى كـلــوني مـنـزل لــوس أجنـلـوس
ــتـلك قـصـوراً مـنـذ عـام 1995 كـمـا أنه 
فخمـة ببحـيرة كومـو في إيطالـيا وغرب

لندن في إنكلترا.
ية من جهـة اخرى  طـرحت النـجمـة العـا
بيـلي إيلـيش اغنيـتهـا اجلديـدة (ذير فور
اي ام) عـلى طـريقـة الـفـيـديـو كلـيب وذلك
عــلى قـنــاتـهـا الــرسـمـيــة عـلى يــوتـيـوب
وبـدأت األغـنيـة حتـقق رواجـا كـبـيـرا ب
اجلـمـهـور اذ انـهــا اقـتـربت من الـنـصف

مليون مشاهدة بوقت قصير.
وكـــانت إيـــلـــيش قـــد تــعـــرضت مـــؤخــرا
إلنــتـــقــادات كــثـــيــرة بـــســبـب الــصــورة
األخيرة لها الـتي ظهرت فيهـا بلون شعر
جـمـعت به بـ لـون الـبـيـسـتـاش والـلون
الـكـحـلي فــأصـبـحت تـريـنـد عـلى مـواقع
التواصل االجتـماعي في أوروبا اذ انها

. تابع القت سخرية كبيرة من ا

{ لـــوس اجنـــلــوس  —وكــاالت - أنـــفق
الـنــجم جـورج كـلــوني أكـثـر مـن مـلـيـون
دوالر على حتويل منزله في مدينة لوس
أجنـلـوس األمـريــكـيـة إلى مـنـزل عـائـلي
فـهـو إمتـلك مـنـذ فـترة طـويـلـة عـقاراً في

حي (ستوديو ستي) العصري.
ولكن منـذ زواجه من احملاميـة اللبـنانية
أمل علم الدين ووالدة توأمهما لم يعمل

Âu³ QÐ ‚ÒuH²ð ⁄uMO
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 يـــضــيف مـــســرح الـــرافــدين في
الساعـة احلادية عـشر من صباح
الـيـوم االثـنــ مـسـرحـيـة (حـدث
ـــزرعــة )ضـــمن نـــشــاطــات في ا
سـرح الطفل   الفرقـة الوطنـية 
ـسرح ودعت دائرة الـسـينـما وا
ــســرحــيـة االطــفــال حلــضــور ا
الــتي هي من  تــألــيـف واخـراج
مــحـمــد كـاظم  ســيـنــوغـرافــيـا
عـلي الـسـوداني  تـمـثـيل عـمـر
ضـيــاء الـدين  بـيــداء رشـيـد 
ـــفـــرجي ومـــنـــتـــظـــر ظـــفـــار ا
الـــســـاري . وشـــددت الـــدعــوة
عــــــلـى ضـــــــرورة االلـــــــتــــــزام
بــتــعـــلــيـــمــات خــلـــيــة االزمــة
بـارتـداء الكـمـامـات والـتـبـاعد
االجـــتـــمــاعـي حــفـــاظـــا عــلى

السالمة العامة.

ÊU e « ≠ wÐœ

تـلقت الـفـنـانـة الـلبـنـانـيـة نـورهان
خـــبــراً ســاراً وهــو الـــعــثــور عــلى
مــجـــوهــراتــهـــا الــضــائـــعــة الــتي
افــتـــقــدتـــهــا في األيـــام الــقــلـــيــلــة
اضيـة حيث كانت ترتـديها على ا
عنـقهـا في إحدى الـسهـرات وتبيّن
بـأنــهـا ســقـطت مـنــهـا في الــفـنـدق
الـذي تـنـزل فيـه بـدبي وتـسـلـمـتـها
فور عودتها إليه.وسبق أن شعرت
نورهان باخلـيبة ح فـقدت قطعة
من مــجــوهــراتــهــا وهـي ســلــسـال
وقـطــعـة من الـذهب حتـمل إسـمـهـا
اس ألن (نورهان) وحـبتان من األ
هذه اجملـوهرات تعنـي لها الـكثير
باعـتبـارها هـدية من شـخص عزيز

على قلبها.
ولم تـتذكـر نورهـان أين فـقدتـها إذ

حـرصك عــلى الــعـمل  يــؤدي إلى وضع مــسـئــولـيـات
إضافية ب يديك.

qL(«

وضوع  لن تصبح مرتاحاً ركز على الـنظر في لبّ ا
حتى تفعل ذلك. 

Ê«eO*«

هنية.رقم الباب يفتح أمام تطورات كبيرة في حياتك ا
احلظ 2.

—u¦ «

احلب في وضع قـلق .ال جتـعل الــيـاس يـسـطـر عـلـيك
.رقم احلظ 37.

»dIF «

امـنح حــبـيــبك شـعــورا مـريــحًـا اجــعـله يــشـعــر بـأنه
رقم احلظ.3 مهم

¡«“u'«

ستكون هـناك تغييرات مفـاجئة في مشاريعك اال انها
في مصلحتك.  رقم احلظ 21.

”uI «

ـجـد احلب وضعك ـثالي لـالستـمـتاع   إنه الـوقت ا
الصحى جيد.

ÊUÞd «

ـسـاعـدة الـعـفـوية ـكن أن تـعـتـمـد على الـتـعـاطف وا
الذين سيسهّالن تقدّمك. 

Íb'«

الــيــوم قــد حتــصل عـــلى بــعض الــوقـت الــشــخــصي
واحلميم مع احلبيب.

bÝô«

ــا يـــحــسن عالقــتك تــقـــارب مع احلــبــيب 
Ë«b «

يـجب علـيك مـراقـبة ضـغـطك قبـل أن يسـبب لك وعـكة
صحية.

¡«—cF «

ــشـاكل الـصــغـيـرة انت مــتـمـيــز بـالـهــدوء .ال جتـعل ا
تتحول الى مشاكل كبيرة .

 u(«
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حتتـوي هذه الـشـبكـة على
 9مربعات كبيرة كل مربع

منها مقسم الى  9خانات
هـدف هذه الـلعـبة صغـيرة
ملء اخلــــانـــات بــــاالرقـــام
9? الالزمـــــــــة من  1الى 
شــرط عــدم تــكــرار الــرقم
اكـثــر مـن مـرة واحــدة في
كل مــربـع كــبـــيــر وفي كل

خط افقي وعمودي.

اخملـرج الـســوري نـال فـيــلـمه (غـيـوم داكــنـة) إنـتـاج
ـؤسسـة الـعامـة للـسـينـما جـائـزة (القـدس لإلجناز ا
الـفني) فـي مهـرجان اإلسـكـندريـة السـيـنمـائي لدول

توسط بدورته السادسة والثالث . البحر ا

ـلـكـيـة لألفالم ـصـريـة عـرضـت الـهـيـئـة ا اخملـرجـة ا
ـاضية االردنـية عبـر منصـتهـا االلكتـرونية اجلـمعة ا

فيلمها الوثائقي (جان دارك مصرية).

وكـيل وزارة الـثـقـافـة الـشـاعـرالـعـراقي يـحاضـر مع
ـــيــ في دورة مــتـــخــصــصــة في عــدد من االكــاد
مــبــاديء والـيــات كــتـابــة الــنـقــد اجلــمـالي تــقــيـمــهـا
مـجموعـة فونيم لـلثقـاقة والفـنون بالـتعاون مع وزارة

الثقافة .

ـطربة اللبنـانية فازت بجائزة ا
ــثــلــة في مــهــرجـان افــضل 
االسكندرية الدولي عن دورها

في فيلم (بالصدفة).

       bO:«b³Ž ”«d

الــشـــاعـــر الـــعــراقـي صــدرت لـه عن دار الـــشــؤون
الـثقافـية في بـغداد مجـموعة شـعريـة جديدة بـعنوان

(رقصة التماثيل) تتضمن 40 قصيدة.

كايلي مينوغ
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حتـفل الساحة الفنية العراقية بطاقات
شبابية واعدة وطموحة ومنها اخملرج
الــشــاب مــحــمــد ســمـيــر الالمـي الـذي
اســـتـــطـــاع ان يـــنــال اعـــجـــاب زمالئه
ـعـنيـ بـشؤون الـسيـنـما من خالل وا
فــيـلــمه اجلــديـد (ريــسـايــكل) وهـو من
االفالم الــقـصــيـرة حــيث قـام بــتـالــيـفه
وجتـسيد دور الـبطولـة فيه. ( الزمان )
سـألــته عن جتـربـته وعن فـكـرة الـفـيـلم
فـقـال ( تتـركـز فكـرة الـفيـلم عـلى اعادة
تـدوير االنـسان ووظيـفته وهـو حتقيق
الــفــائــدة لـلــجــمـيـع من خالل االشــيـاء
ـسـتـهـلـكـة وان اليـكـون هـنـاك تـمـايـز ا

طبقي يقف حائال امام حب الوطن).
ــثل له الـفــيـلم قــال ( هـذا وعـن مـاذا 
الـفيلم هـو اخلطوة االولى لي في عالم
االخـراج )مـؤكدا ان(طـوال فـترة كـتـابة
الـفـكـرة ولـغـايـة اخـتـيـار الـلـقـطـات في

لـلـعمل
بــــــعـــــدة
مـــــــــــــــــــهـن
بـــــالـــــرغم من
امــــــــــــــــــــــتــالكــه
الـشهادات لكن ذلك

اليـــشـــفع له بـــايـــجــاد
فـرصـة عـمل خلـدمـة بـلده

واســتـطــاع اخملـرج ان يــتـنـاول
الـزمن واالحـداث اذ  تصـويرها
بـــظـــرف صــــعب كـــذلك االفـــكـــار
اجلــريـئـة هي هـدف من اهـداف
الـتي حـققـت النـجـاح والفـكرة
ــطـروحــة بــالـفــيـلم جــمـيــلـة ا
خـصوصا الـرمزية فـهي مهمة

في االفالم القصيرة).
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 مـرفـقـا بـطـلـبي مـنه تـلـبـية الـرد عـلى
االســئـلــة اخلــاصــة بـالــعــيش في ظل

اجلــائــحـــة  اســمــاعــيل فــاضل قــار
قام يكتب لـي :تمام  خادم خزمجي ا
وع اخلـشم ! (خزمـجي هي مـفردة من
مــقــطـــعــ  االولى خــزمــة مـــعــنــاهــا
اخلــدمــة  والــثــانــيــة جـي : مــعــنــاهـا
صـــاحب وفـق مـــاتــــــــعـــلـــمه من اهل
ــالح;  مــعـنى ذلـك تـؤمــر أنـا حـمــام ا

خادم  وحتت أمرك).
هـاجـر من عـمـان الى سـيـدني في 29≠
11≠2005  مـايــزال يــعـتــمـر الــسـدارة
الــفـيـصــلـيــة مـنـذ وصــوله اسـتــرالـيـا
مـدونــا اقـواله عــلى الـنــحـو الــتـالي :
غـادرت  بــغـداد ولـم اهـجــرهـا مــنـذ
18≠8≠ 1999بــــعــــد ان امــــضــــيت
خمس سـنوات ونصف بـعمان ;
 يتلبسـني مقام اخللوتي احد
فروع مقام العـجم الرئيسية
والـذي  يبـدأبكـلمـة هلـلويا
ــايـتــمـتـع  فـيه من صالة
ودعاء وخشـوع  ليكشف
عـنا ربـنا الـسوء ويـقيـنا

العذاب .  
في ســـيــدني يــســـتــذكــر
اعـالم دربــــونــــة حــــمــــام
ـالح فـي مـحـلـة الـفـضل ا
بــرصـافــة بــغـداد  : الــشــاعـر عــبـد

الكر العالف ; الدكتور اجلراح خالد
ــقــام عــبــد اجلــبـار نــاجي  ; قــاريء ا
ــلــحن خــزعـل مــهـدي ; الــعــبــاسي ; ا
ــطــربـــة الــضــريــرة هـــنــاء مــهــدي ; ا
مـحمـود كالو ; عـدنان عـبد الـله عازف
ـقــام احلــاج سـامي الــنـاي ; خــبــيــر ا
لــطــيـف ; ســادن احلــضــرة الــقــادريــة
لحن احمد اخلليل ثم لطيف شندل وا
اليه ومن الـرياضيـ حامد صديـقة ا
فــوزي ; قـاسـم حــمـادي ; قــاسـم زويـة
;قـيصـر حميـد  ; سامـي احمـد ;صباح

حا والقائمة تطول ..
ومن الــنــســوان الـشــهــيـرات ســعــديـة
ــعــيـدي وســمـوو ــعــيـديــة وكَـمــكَم ا ا
ــربــعــات الــشــعــبــيــة صــالح وقــراء ا
الـعزاوي ; مـحمد الـشعـبي ; وشقـيقي
ابــراهــيم عــكــرب ; قـاسـم اجلـنــابي  ;
ســهـــام ام عـــمــر ; بـــيت كـــبــة عـــمــعم
الــشــهــيــرة ; حــجــيــة لــيــله ; الــشــيخ
احمـدابو شـهاب الـسامـرائي ;  اللواء
وحـــودي والــــلـــواء اســـامـــة من بـــيت

الكنديرة.. سالته :
{ هل انت مــــطـــلع عـــلى وقـــائع االصـــابـــة
بـالـفـايـروس .. هل تـتــــوهم أنك قـد تـصـاب

بها ?
- نــــعـم حــــتى اقـي اهــــلي ونـــــفــــسي

وجــاري مــنــهــا ; احــيــانــا اخــشى ان
تصيبني فاتداركها .

{ هل تستشير مختصا ?
- نــعـم لــدي من أثق به من االطــبــاء ;

الوقاية خير من العالج.
 اين جتد االمان?

ـشـافي هــنـا عـنـدنــا بـسـيـدني ;  في ا
اسـواقـنـا آمـنـة ; نـحن اكـثـر حـظـا من
بـقـيـة الـواليات االخـرى في اسـتـرالـيا
ـتـضــررة بـصــورة عـامـة كـمــلـبــورن ا
وهي االن حتـت  االنـــذار مـن الــــنـــوع
الـرابع ; في سـيـدنـي عـنـدنـا الـيوم  8
اصـــابـــات فــقـط . نـــحن مـــحـــافـــظــ

ومتحفظ تماما .
{ هـل زاد احلـــــــجـــــر احــــداث  الـــــعـــــنف

االسري ?
ــا ..داخل بـيــتي نــعــيش وئــامـا - ر
من نــوع خـاص (  يـعــيش مع زوجـته
ســـوسـن وابـــنـــتـــيه الفـــ وســـارة ).
اجلائحة  —رغم سلبـياتها  —جعلتني
اخـــتــلي بـــنـــفــسي وعـــائـــلــتي اكـــثــر
وقـربـتـني مـنـهم اكـثـر ; صـرنـا نـلـعب
سـويـة ونتـشـارك في اكـلة نـعـدها  مع
بــعض واضــافت لي جتــربــة جــديــدة
غـناة العـادة قراءة بـعض الـقصـائـد ا

شروع قادم.   منها  ما يلحن 

كـانت مـوجـودة عـلـى عـنـقـهـا حـ
التقطت آخر صور لها وحاولت أن
تـبـحث عـنـهــا من جـديـد لـكـنّـهـا لم

تعثر عليها.
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الـــتـــســـويق والـــتـــرويج لالفالم الـــتي
ـشـرف عـلى الـفـيلم تـنـتـجـهـا ). وقال ا
الــنـــاقــد ســالم شــدهـــان ( الــفــيــلم من
ــتـمـيـزة كـونه يـسـلط الـضـوء االفالم ا
ـر بــهـا ـهــمــة الـتـي  عــلى االحــداث ا
اجملــتـمع من خالل شـخص يـبـحث عن
ـايضطره فـرصة عمل لـكنه اليـجدها 

الـسيـنـاريو وانـا اتخـيل كيف سـيظـهر
الـفـيـلم لـلـمـتـلـقي وهـو عـبـارة عـن عدة
مـشاهد تشـرح تفاصيل الفـيلم بالكامل
واســـتــخـــدمت فــيـــهــا كل االمـــكــانــات

تاحة لي ) . ا
وعـن تـاثــره بــاخملــرجـ قــال( تــاثـرت
بـاخملـرج الكـبـيـر محـمـد شكـري جـميل

ومــن جــــــــــــــــيـل
الـشـبـاب مـحـمد
الــدراجي ) وعن
الـــــســـــيــــنـــــمــــا
الـعـراقيـة بـشكل
عـــــــــــــام اكــــــــــــد
(الــــســــيــــنــــمــــا
الــــــعــــــراقــــــيـــــة
مــازالت لــكــنــهـا
مـتـلكـئة وتـفتـقد
الـى عـــــنـــــصـــــر
اســـــــاسي هــــــو
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كـشـفت الفـنـانة رغـدة أنـها (حـالـياً
تعيش حـالة من التـرقب والتخوف

مـن فــــايــــروس كــــورونــــا
وتـقــوم بـكـافـة االجـراءات
االحـــتــرازيـــة كـــمــا أنـــهــا
تــــــــطـــــــلـب مـن أوالدهـــــــا
ــســـحـــة قــبل إجـــراءات ا

زيارتها).
أمـا من الـنــاحـيـة الــفـنـيـة
فــــقـــد كــــشـــفـت رغـــدة في
تـــــــصــــــــريـح عن ســــــــبب
ابتعـادها عن السـينما كل
هـذه الـفـتـرة وقـالت (أنـها
لم جتـد أي عـمل يـجـذبـها
فـــكل مــا يُـــقــدم لـــهــا دون
ـــــــســـــــتـــــــوى) حـــــــسب ا
تـعـبيـرهـا. وعن رأيـها في
ــــســـلـــسالت احلـــالـــيـــة ا
(أبـدت إعـجـابـهـا الـشـديـد

ـسـلـسل سـود فـاحت الـذي يـحمل
كل عــنـاصــر الــعـمل الــنــاجح عـلى

أعلى مستوى).
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رغدة

{ ماذا تقرأ في ظل اجلائحة ?
- صــرت أقــرأ ربــاعــيــات اخلــيــام من
تــرجــمـــة الــصــافي الــنــجــفي  والــتي
وصــلـــتــني من لــنـــدن ; مــنــغــمس في
مـلــحـمـة الـتــكـتك  لـصـديــقي الـشـاعـر
يـحـيى الـسمـاوي  صـرت اردد بـعـضا
من مــزامــيــر داود كــتــرتــيــله : الــلــهم
اســـمع اقـــوالـي واســتـــجـب لــدعـــائي

واعـــــــطف عـــــــلى صــــــوت
إبـــتـــهــــالي فـــالـــيك
اصــــــــــلـي ربي

والهي .

اسماعيل فاضل وفريدة
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حـجره داخل غـرفـته في الـفـندق
كما وجـميع من خـالطـهم مؤخراً
 جتـهيـز غـرفـة خاصـة بـالـعزل
تـابعته طـبيا في وغرفة أخـرى 
الوقت الذي يـتواصل فـيه طبيب

ــنـتــخب الــدكـتــور مــحـمّــد أبـو ا
الـعال مع الــدكـتـور كــيم مـوكـسن
رئــيس اجلـــهــاز الــطــبي لــنــادي
لـيـفـربـول للـمـتـابـعـة والـتـنـسيق
أوال بـــأول). وانـــضـم صالح إلى
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اضطـراب نادر منـعه من النـمو جـسديًا
وعقلـيًا حـيث يتسـبب في قصر الـقامة

وصغر حجم الرأس).
وقـد تــوفي كـيــري بـعـد أربــعـة أيـام من
ـــســتــشــفـى إثــر إصــابــته نـــقــله إلى ا
بــســكـتــة دمـاغــيــة مـفــاجــئـة اخلــمـيس
ـاضي  نـقـلـه عـلى إثـرهـا إلى قـسم ا

ستشفى. الطوار با
وقــال أحــد أقـــارب الــطــفل (فــقــد وعــيه

¡«cŠ vKŽ œ«e
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ــدرســـة اخلـــمــيس بــيـــنــمـــا كـــان في ا
ـــــاضي و نـــــقـــــله ســـــريـــــعـــــاً إلى ا
ـسـتشـفى لـكـنه لم يـتـمـكن من الـبـقاء ا

على قيد احلياة).
كــان وزن كـــيـــري ال يـــتـــعـــدى الــثـالثــة
كـيـلـوغـرامـات فـقط بـيـنـمـا كـان في سن
سنـتيـمترًا اخلامـسة وكـان طوله  50 
أمـا فـي سن احلـاديـة عــشـرة فــقـد كـان

طوله 62 سنتيمترًا.
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الئــحـة اإلصــابــات بـكــوفــيـد-19
الـــتـي عــــانى مــــنــــهــــا الــــنـــادي
وسم بعد اإلنكليزي منذ بداية ا
الـــســــنــــغــــالي ســــاديـــو مــــاني
اإلســبــانـي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا
الـسـويسـري شـيـردان شـاكـيري
والــــــيــــــونـــــانـي كــــــوســــــتـــــاس

تسيميكاس. 
وبـعـد تـأكـيــد إصـابـته سـيـغـيب
صـالح مــــبــــاراتـي لــــيــــفــــربــــول
قبلت إذ يستضيف الـ(ريدز) ا
لـيـستـر سـيـتي ضـمن مـنـافـسات
الــدوري اإلنــكـلــيــزي وأتــاالنــتـا
اإليـــطـــالي ضـــمن دوري أبـــطــال
أوروبا على ملعب أنفيلد في 21
. و25 تـــشــرين الـــثــاني تـــوالــيــاً
وســــــاهـم صالح الــــــذي شــــــارك
ـــوسـم احلـــالي أســــاســـيـــاً في ا
بـاريات الـثمـاني للـيفـربول في ا
الـدوري وسـجل ثـمـانـيـة أهداف
ـيرليغ) بفوز فـريقه بـلقب الـ(بر
وسم 2019-2020 إضافـة إلى
لــــــقـب دوري أبــــــطــــــال أوروبـــــا
2018-2019 والــــوصـــــافــــة في

.2018-2017
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
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ــبـنــيـة عن احملــبـة ــتـيــنـة ا الـوحــدة الـوطــنـيــة الـصــادقـة وا
ـشــاركـة بـيــد واحـدة مـوحــدة لـبـنـاء والـتـضــامن من أجل ا
وحـدة إقــلــيم كـردســتــان بـجــغــرافـيــة وحــدة األرض لـبــنـاء
مسـتـقـبل مزدهـر لـشـعب كردسـتـان كـان الهـدف الـرئـيسي
للـقائـد اخلالـد مال مصـطـفى البـارزاني الذي نـاضل زهاء
نـصف قرن بـأخالق الـفـرسـان من دون الـتـعـرض لـلـكـرامة
ــا يـــحــمــله قــوات اإلنــســانـــيــة ومن دون إنــتـــقــام أو غــدر 

البيشمركة من خلق كردستاني نبيل. 
بني على الوالء والوفاء تمسكون بنهجه ا اليزال أنصاره ا
ـانـهـم الـكـامل بــالـوحـدة الــوطـنـيـة ألرض كـردسـتــان مع إ
كصمام أمان لكردستاننا العزيزة بل ركيزة اساسية لبناء
وإعالء مــكــانــة كــردســتــان إقــلــيــمــيــا ودولــيــا لــذا نــراهم
يـشـاركـون بـجـديــة في تـنـمـيـته وإزدهــار إقـتـصـادہ لـيـحـتل
نـطـقة ويـنـال إحتـرام الكـثـير من اإلقلـيم مـكانـة بـارزة في ا
ـبنـية ـتوازنـة احلكـيـمة ا دول العـالم لسـيـاسته اخلـارجيـة ا

على الثقة واإلحترام. 
إن تماسك اجلبهة الداخليـة نابع من وعي القيادة الرشيدة
تجسـدة بالرئـيس مسعـود البارزاني ووعي أكـثرية شعب ا

كردستان. 
فـهــذا الـقــائـد اجلــامع لــلـتــجـارب في الــدفـاع والــسـيــاسـة
سـتـوعب لـلـمـعادالت اإلقـلـيـمـيـة والدولـيـة حـرّم الـصراع وا
واإلقتتـال ب الـكرد ونادى أكـثر من مـرة بالوحـدة الوطـنية
لتـحل محل الـشرور واخلـالفات واألحـقاد والـعنف وتـسود
أجواء احملـبة والـتسـامح والتـكـاتف والتـآخي والتـعايش
وذلك لــضـمــان احلــفــاظ عـلى مــنــجــزات و مـســيــرة اقــلـيم

كردستان. 
لألسف هناك أقلية متدنية جـداً ضائعة ب محرض متعمد
وغـوغـاء تـعــمل ألجـنـدة مــحـددة تـخـدم كل حــاقـد وحـسـود
ومتآمر ضد وحدة وتقدم واستـقرار اقليم كردستان بهدف
الـنـيل من الــوحـدة الـوطــنـيـة خـصــوصـاً أنـنـا الــيـوم نـنـعم
ـزدهر الـذي يشـهده باإلسـتقـرار واألمن واألمان والـتـقدم ا
اإلقـلــيم في الــكـثــيـر من اجملــاالت وسط مـحــيط مـضــطـرب

ومكتظ بالفوضى والال إستقرار. 
نحـن نعـلم بـأن من يـبـيع ضـمـيره ونـخـوته وإنـتـمـاءه ألعداء
كـردسـتان يـسـعى لـلـتـحـريض ضـد الـقـيـادة الـكـردسـتـانـية
ـارس أعـمـاالً ضـد مـكـتـسـبـات شـعب كـردسـتـان يـخـدم و

أهداف أعداء هذا التقدم واإلزدهار في كردستان. 
سـؤولـيـة الوطـنـية تـدفـعـنا لـنـلـتف حول الـقـيـادة احلكـيـمة ا
ـرصـوص يشـد بـعضـنا حلمـايـة اإلقلـيم ونـكون كـالبـنـيان ا
إزر بعض حتى ال يبـقى للمغـرض خرم إبرة يـنفذون منه.
لـذا يـجب أن تـكــون وحـدة الـوطن ووحـدة الــكـلـمـة فـوق كل
كننا نحنا القوة و اإلعتبارات. فالوقوف جنباً الى جـنب 
من صــد الـعــدوان وحــمـايــة أنــفـســنــا من شــرور اآلخـرين
واحملافظة على مكـاسبنا السـياسية واإلقتـصادية ومواجهة
ـسـتـقـبـلـيـة بـالـوحـدة نـكـون سـوراً قـويـاً أمـام الـتـحـديـات ا
ــشـاكل األطـمــاع اإلقـلـيــمـيــة والـدولــيـة ونـقــلل من نــسـبـة ا
تفرّقة الداخليّة االجتماعيّة والتي تعاني منها اجملتمعات ا
صلحة العامة. بحيث تعود بالضرر وتلحق أذىً كبيراً با
إن إدارة اخلالفات بطريقة عقالنية سلـمية تفاوضية مثمرة
دفع والقسر وإستخدام بعيداً عن التحاور بلغـة السيف وا
السالح كـما يتـمنـاه الرئـيس مسـعود الـبارزاني  والـقيادة
الكـردستانـية تـؤدي بالـنتـيجـة الى ترسـيخ صيـغة الـتعايش

. والسلم األهلي ب الكردستاني
شعب كـردسـتان يـريد احلـفـاظ على مـكـتسـباتـه لكي يـطبق
حقوقہ في حتقـيق الذات والتـحول الى مشروع دولـة ليقدم
ــشـتـرك وصـون لالنـسـانــيـة جـمــعـاء جتـربـتـہ في الـعـيش ا

حقوق الكيانات وتأصيل التعددية الثقافية .
وختاماً: علينـا العمل على ترسيخ الوحـدة الكردستانية من
أجل الوفـاء لـدمـاء شـهدائـنـا من الـبـيشـمـركـة األبـطال ومن
أجل حتقيق قوتنا واحلفاظ على دورنا التاريخي الذي بات
ـجمل الـقضـايا في مسـتوى الـتأثـير 
احملليـة واإلقليـميـة وعليـنا نبـذ العنف
والتطرف واإلرهاب والـعمل على بناء
اإلنـســان وتــنـمــيــة مـهــاراته من أجل

الصمود أمام حتدّيات العصر.

{ لــــنــــدن (أ ف ب) - يــــشــــهـــد
ـرتقـب جدّا من ـوسم الـرابع ا ا
مـسـلـسل (ذي كـراون) الـذي بـدأ
عــــــــرضـه امـس األحــــــــد عــــــــلى
نـتــفـلــيـكـس انـضــمـام األمــيـرة
ـــلــكــيــة ديــانـــا إلى الــعـــائــلــة ا
الـبريـطـانيـة وهي شـخصـية لم
تـخـسـر شيـئـا من سـحـرهـا بـعد
أكــثــر من عــقـديـن عـلى وفــاتــهـا

أسوية. ا
ــــا كــــورين وهي وجتــــسّــــد إ
ــثّــلــة مــغـمــورة فـي الــرابــعـة
والعشرين من الـعمر دور ديانا
في صــبـاهـا مـحـاكــيـة صـوتـهـا

الناعم ونظرتها اخلجولة.
مـثلة في تـصريحات لـ وأقرّت ا
ز) بـأن تـأدية دور (صنـداي تـا
شخصية استحالت الحقا أميرة
الــــشـــعـب تـــفــــرض ضـــغــــوطـــا
كــبــيــرة.وجتـسّــد كــورين شــابـة
ساذجة وخـطيبـة مهمـلة حتاول
الـتـغـلّب عـلى الـضجـر من خالل
ــزالجــ في أروقـة الــتــزحـلق 
قـصــر بـاكـيـنــغـهـام. وهي كـانت
تصاب بـأزمات شره مرضي من
شــــــدّة تــــــوتّــــــرهــــــا بــــــعــــــيـــــد

زواجـهـا.وكـانت ديـانـا سـبـنـسر
قـد بــلـغت لـتـوّهــا الـعـشـرين من
الــعــمـر عــنـدمــا تـزوّجت األمــيـر
تـشـارلـز سـنة  .1981وقـد طُلب
من االبن البكر لـلملكـة إليزابيث
الــذي كــان ال يــزال عــازبــا بــعــد
تخطّـيه الثالث أن يجـد لنفسه

عروسا لضمان خالفة العرش.
وقــــبل تــــشـــــارلــــز رغم بــــعض
التردّد الزواج بديانا لكنه كان
غـــارقــا في غــرام كـــامــيال حــبّه

األول.
وحتــــــوّل الـــــطـــــفـل والـــــشـــــاب
احلـــسّــاس الــذي لـم يــلق آذانــا
صــاغـيــة تـتـفــهّم حـاجــاته كـمـا
واسم السـابقة إلى يظهـر في ا
زوج بـارد وخـائـن يـلـوم زوجـته
الشـابة عـلى هشـاشتـها.وال شكّ
في أن تـــشــارلـــز كـــان أحــيـــانــا
قـــاسـي الــقـــلب بـــعض الـــشيء
لـــكــــني ال أظـنّ أنه كـــان يــــومـــا
متـعجـرفا أو غـير مـبال بـاآلخر.
وأظنّ أنه حــاول فــعال أن يـنــقـذ
زواجه عــلـى مــا تـــقــول بـــيــني
جـونـور كــاتـبـة سـيـرة تـشـارلـز
فيكيتم أور فـيلن في تصريحات

لـــوكــالـــة فــرانس بـــرس.وكــانت
ديــانـا من جـهــتـهـا جــدّ مـتـأثّـرة
ـشاكـل طفـولـتـها فـقـد غادرت
ـنزل عـندمـا كانت في والدتـها ا
الــســـادســة من الــعــمــر وهي لم
تشـعر يـوما في طفـولتـها بـأنها
مـــــحـــــبـــــوبـــــة أو مـــــرغـــــوبــــة.
وبـاخـتـصـار كـان الـثـنـائي غـير
مـنــسـجم بـتـاتــا بـحـسب بـيـني
جــــونـــور.وقــــد أثــــار انـــهــــيـــار
زواجهـما عـلى خلـفيـة خيـانات
زوجـيـة ومقـابالت كـشـفت فـيـها
لــيــدي دي عـن خـبــايــا الــعـالقـة
ضجّة كبيـرة وما زال الكثير من

احلبر يسيل في هذا الشأن.
وأعـــلن مــديــر بـي بي سي مــنــذ
فترة وجيزة عن حتـقيق مستقلّ
ارسـات الـصحـافي مارتن في 
تعاون سابقا مع الهيئة بشير ا
اإلذاعــيــة الــذي أجـرى مــقــابــلـة
مـــــدوّيــــــة مع ديــــــانـــــا ســــــنـــــة
.1995وبــحــسب شــقــيق لــيـدي
دي أعدّ بشيـر مستنـدات مزيّفة
ـشاركـة في هذه إلقنـاع ديانـا با
ـقــابـلـة الـتـي صـرّحت خاللـهـا ا
كنّـا ثالثـة في هذا الـزواج وهو

اجلـــزء األول مـــنه ســـنــة 2016
جنــاحــا بــاهــرا حــاصــدا عـددا
كـبـيــرا من اجلـوائـز من بـيـنـهـا
ثالث غولدن غلوب و 10 جوائز
ي. وقـد شـاهـدت 73 مـلـيـون إ

مستـاء من انفصاله
عن زوجـته وتـوقّـفه
عـن الـــعــــمـل.وكـــان
مـــايــكل فـــيــغن قــد
تـــمــكّـن من دخــول
ــــلــــكـــة غــــرفــــة ا
إليزابيث الثانية
الــتـي تــعــامــلت
مـع احلــــــادثـــــة
بـــــهـــــدوئـــــهــــا

عهود. ا
وتــــــــــــــــــــؤدّي
أولـــــيـــــفـــــيــــا
ـــــــــــان كـــــــــــو
احلـــــــــائـــــــــزة
أوســــــــــكـــــــــار
ــثـلـة أفـضل 
سنة 2019 دور

ــــلــــكــــة إلـــيــــزابــــيث ا
الـــثـــانــيـــة فـي حــ تـــلـــعب
األمريـكيـة جيـليـ أندرسن دور
مـــارغــريت ثـــاتــشــر أوّل امــرأة
تــتــولّى رئــاســـة احلــكــومــة في
وسم الرابع من بريطانـيا في ا
ـــتـــمـــحـــور عـــلى ـــســـلـــسـل ا ا
النسـاء.لقي ذي كراون الذي بثّ

عدد كـبيـر من األشخـاص بعض
الــشـيء في عالقــة يــفــتــرض أن
تــكـــون ثــنـــائــيـــة.وتــرى بـــيــني
جونور أن (ديـانا كـانت تريد أن
جتـرح تــشــارلــز لـكــنــهــا كـانت
كسر وأعتقد أيضا امرأة ليّنة ا
ان كـثـيـرين قـامـوا بـاسـتـغاللـها
ا في لـتـحقـيق مـآرب خـاصـة 

ذلك بي بي سي).
وهذه الـعالقة الـثالثيـة هي أحد
ـــــوسـم الـــــرابع من مـــــحــــاور ا
سلـسل الذي يغـوص في فترة ا
أواخر السبعينـات والثمانينات
في بـريـطــانـيـا الــتي تـخـلّــلـتـهـا
أعمـال عنف بـ اغتـيال لويس
ماونتـباتن مرشد تـشارلز الذي
تـربـطه روابط عـائـلـيـة بـاألسـرة
ـنـظـمـة شـبه ـلـكـيـة عـلى يـد ا ا
ـعـروفـة بـاجلـيش الـعـســكـريـة ا
اجلــمــهــوري اإليــرلــنــدي ســنــة
1979 لـى حــــــــرب مــــــــالـــــــــوين

(فوكالند) سنة 1982.
وخُـــصّــصت حــلــقــة أيــضــا إلى
عمـلية اقـتحام قـصر بـاكينـغهام
الـالفــتــة الــتي نــفّــذهــا رجل في
الــثــالـثــة والــثالثـ مـن الـعــمـر

أسـرة حول الـعـالم جـزءا واحدا
عـــــلى األقلّ مـن هـــــذا الــــعـــــمل
بـــــحــــــسب مــــــا كـــــشـف تـــــيـــــد
ساراندوس مدير احملتويات في

نتفليكس.

{ عــــــــــــــــــــربــت (أ ف ب)  –مـن
اســتــوديــو مـتــواضع فـي اقـلــيم
كردسـتـان  تقـدّم شـيريـن محـمد
أخــبـار إذاعــة كــارديـنــيـا اف ام
لــــكن احملــــتــــوى ســـوري بــــحت
ـــؤلف من وكــــذلك اجلـــمـــهــــور ا

الجــــــــــئـــــــــ ســــــــــوريــــــــــ في
الــعـــراق.تــعــمل هــذه الــســوريــة
الـكـرديـة الـبـالـغـة من الـعـمـر 31
عامـاً والتي فـرت من الـقامـشلي
فـي شــمـــال شـــرق ســـوريـــا عــام
2014 كمـذيـعـة في اإلذاعـة التي

تــــــأســـــــست فـي عــــــربـت قــــــرب
الــسـلــيــمـانــيــة في شـمــال شـرق
ــــــوجـــــــهــــــة إلى الــــــعــــــراق وا
.تـعــلن رنّــة صـغــيـرة الــسـوريــ
نهايـة النشـرة اإلخباريـة. فتضع
شـيــرين ســمـاعــات األذن بـهـدوء
ـصنوع من ـكتب ا على ا

اخلشب األبيض.
واضـــــطـــــرت خـــــبـــــيــــرة
التـجمـيل سابـقاً الى ترك
بـلــدهـا لــلـحـاق بــزوجـهـا
الـذي فــرّ من أجل تــفـادي
الـــــقـــــيــــــام بـــــاخلـــــدمـــــة
الــعــســكـريــة في اجلــيش
السوري. وتروي لفرانس
بـــرس أنه (حــ اجـــتــاح
تـنظـيم الـدولـة اإلسالمـية
الــــبالد بــــاتت اخلــــدمـــة
الـعـسكـريـة مـجـرد ذريـعة
من أجل قــمع الــثــورة في
شمال شرق سوريا وهي

ــعــظــمــهـا حتت مــنــطــقـة تــقع 
سيطرة مقاتل أكراد. 

ويضمّ مخيم عربت 9056 كردياً
ـفوضية الـسامية سورياً وفق ا
لشـؤون الالجـئـ التـابـعة لأل
ــتـــحـــدة اخـــتـــار مـــعـــظــمـــهم ا
الـسـلـيـمــانـيـة لـلـبـحث عن عـمل
ملـتحقـ بأقـرباء يعـملـون هناك
مـنـذ مـا قـبل الـنـزاع الـذي انـدلع
في بـالدهـم في2011). ويـــــراود
حـلم الــعـمل الـصـحــافي شـيـرين
مـنـذ فـتـرة طـويـلـة. لـذا اغـتـنـمت
الــــفــــرصـــة فـي عـــام 2018 ح
قـدمت مــنـظـمـة أون بــونـتي بـيـر
اإليطـالية غـير احلـكوميـة عرضاً
لـلــتـدريب بــغـرض إنــشـاء إذاعـة
. وتؤكد شيرين صغيرة لالجئـ
أنهـا (منـذ بدأت الـعمل كـمذيـعة
تسعى إلى تقد أخـبار موثوقة
). بـرأيــهــا ( تــكـمن لــلــمــتـابــعــ
ـشكـلـة بـاألخـبـار الكـاذبـة التي ا
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مـن عـــامـــودا فـي شـــمـــال شـــرق
ـهـنــة لـيـوسف سـوريــا أسـرار ا
الـــبـــالغ مـن الـــعـــمــر 19 عـــامــاً
وكالهـمــا فـرا في عـام  2014من
سوريا حيث ال يـزال يقطن أفراد
من عائلـتيهـما.لكن يـعتمـد خليل
بشـكل رئيـسي عـلى من يذهـبون
ويـــــــعـــــــودون مـن زيـــــــارات الى
عـائـالتـهم عــلى الـضــفـة األخـرى
مـن احلــــدود. وكــــان الـــثــــنــــائي
يـــجـــري مــــقـــابـــلــــة مع كـــوران
صـــاحـب مـــطـــعم الـــبـــيـــتـــزا في
اخملــــيم.بـــــعــــد اإلجــــابـــــة عــــلى
أسـئـلـتـهـمـا يـسـتـفـسـر الطـاهي
ـغـطى بــالـطـحـ عـمّـا إذا كـان ا
ـعبـر احلـدودي مـغلـقـاً. ويـقول ا
الـــرجل الـــذي يــذهـب مــراراً إلى
ســوريــا لــتــزويــد زوجــته هــنـاك
باحلـاجات الـغذائـية مع كـوفيد-
19) لم نــــــعــــــد نــــــعــــــرف وضع
احلدود. اإلذاعة تـخبـرنا كل يوم

ا يجـري).بعد كل زيـارة يعود
كوران الى العراق. فلماذا البقاء
هــــنـــاك? ال كـــهــــربـــاء وال رواتب
وقيمـة الدوالر مرتـفعة جـداً. هنا
يوجد عمل.وكـما غالبـية البيوت
في اخملــيـم بــني فــرن الــبــيــتــزا
اخلاص به باحلجارة. ومنذ عام
 2017 تـــرك الــــســـكـــان اخلـــيم
ـا وبــدأوا بــبــنــاء مــنــازل وكــأ
ـــنـــفى طـــويل في يـــســـتـــعــدون 
عــــربت.حــــتى اآلن لم تــــعـــد أي
عائلـة بشـكل نهـائي إلى سوريا
فوضـية الـساميـة لشؤون وفق ا
..ويـقـول خـليـل ال تزال الالجـئـ
ســوريــا في قــلــوبــنــا لـكـن حـ
نـظـهـر أنـنــا نـسـتـطـيع أن نـبـني
واردنـا اخلاصة هي شيئـاً ما 
طريقتنا لـنقول إننا قادرون على
بناء سوريـا دون األسد.ويضيف
(اإلذاعــــة أيــــضــــاً تــــخــــدم هـــذا

الهدف).

ـلك يــبـثــهــا الـنــظـام فـي وقت 
ـكن أن اجلـمـيع هــاتـفـاً ذكـيـاً و

يقرأ أي شيء حول سوريا.
خارج االستوديو جتري شيرين
يـومــيـاً مـقـابـالت مع الجـئـ في
اخملــــــيـم مـن أجل أن نـــــــعـــــــطي
ن ال يـزالون معـلومـات حقـيقـية 
في الـوطن عــبـر صـفـحــتـنـا عـلى
فيـسبـوك لتـرى عائالتـنا أنـنا ال

نسكن داخل خيم).
بـخـطى واثـقـة يـسـير خـلـيل في
شــوارع اخملــيم مــرتــديــاً ســتــرة
كتب عـلـيهـا شعـار غـاردينـيا اف
ام. يــحـيــيه الــسـكــان من بـعــيـد
فــيــمــا يــقــدم له أحــدهـم اخلــبـز
فاجلـميع يـعـرف من هو. يـتوجه
الى مـــتـــدرب شـــابّ يـــهـــرول من
خلـفه بـالقـول هـكذا نـبـني شبـكة
عالقات. في شوارع مخيم عربت
ـتـسـاويـة يـلـقّن خـلـيل أسـتاذ ا
تحدر اللغة اإلنكليـزية سابقاً وا

{ بـــــاريس (أ ف ب) - يُـــــطــــرح
حــذاء أبــيض أنــيق مـن احلــريـر
اعـز كان عائـدا إلى ملكة وجلد ا
فـرنسـا مـاري أنـطوانـيت لـلـبيع
في مــــــزاد في فــــــرســــــاي قـــــرب
باريس على ما أعلنت دار أوزنا
لـــــلـــــمــــــزادات.وأشـــــارت الـــــدار
الـفرنـسـيـة إلى أن (احلـذاء الذي
ـزايــدات عـلـيـه بـسـعـر سـتــبـدأ ا
يــراوح بـ ثــمــانـيــة آالف يـورو
وعشرة آالف هو من أبرز القطع
زاد الـذي يـحمل طـروحـة في ا ا
ـلـكـية فـي فرسـاي إلى عـنـوان ا
جانب لوحة بعـنوان موليير إلى
ــلك الــشــمـس لــلــرسـام مــائــدة ا
فـرنــسـوا-جـان غــارنـوريه وهي
من اللوحـات القلـيلة الـتي تظهر
ـــلك لـــويس الـــرابع عـــشــر إلى ا
مع سـعر جـانب األديب مولـيـيـر 

انـــــطـالق يـــــراوح بـــــ 40 ألف
يـــــورو و60 ألــــــفـــــا). وال تـــــزال
لـكة ماري أنطوانيت شخصية ا
ــســويـة ــتــحـدرة من أصــول  ا
ــقـصـلــة سـنـة والـتـي أُعـدمت بـا
1793 محـور اهتمـام كبـير. ففي
تــــــــشــــــــرين األول 2019 أعـــــــاد
مـــعـــرض في بـــاريس تـــصـــويــر
مـــراحل تــطــور جتـــســيــد مــاري
أنطـوانـيت في الـفـنون من خالل
ـا يـشـمل أكـثـر من مـئـتي عـمل 
لـــوحــــات وأفـالمــــا وقــــصــــصـــا

كرتونية يابانية ودمى.
ويبـلغ طول هـذا احلذاء األبيض
 22,5ســنـــتـــيـــمـــتـــرا ويــغـــطي
احلرير ثلثه فـيما اجلزء اخللفي
ـاعز مع نعل مصنـوع من جلد ا
جــلـــدي وأربع شــرائـط مــطــويــة

متداخلة على اجلانب.

مـتــابـعـا(أخــذنـا إجــراءات لـعـمل
مسحة ثانيـة بحسب بروتوكول
ـصــابـ وذلك فـي مـخــتـبـرات ا
رســـمــــيـــة فــــتــــأكـــدت إصــــابـــة
صالح).وأضــاف (فـي الــتــوقــيت
عــيـــنه تــكـــلم صالح مـع فــريــقه
الطبي في ليفربول وكان تقريباً
من دون عوارض. يتواجـد حالياً
ــعـــســكـــر مــعــزوالً فـي فــنـــدق ا
وإجراءات وزارة الـصحـة متـبعة
بـالــتـنــسـيق مع الــفـريق الــطـبي
لليفربول وهم مطمئنون إلى أن
كل األمــور عــلى مــا يــرام. حــالـة

الالعب النفسية جيدة جدا).
وكان صالح (28 عاما) قد حضر
حــفل زفــاف شــقـيــقه نــصــر فـور
وصـــوله إلى الـــقــاهـــرة االثــنــ
نتخب لالنضمام إلـى معسكـر ا
بـــحـــسـب صـــور وفـــيـــديـــوهــات
انـــــتـــــشـــــرت لـه عـــــلـى وســـــائل
التـواصل االجتـمـاعي ظهـر فيـها
مع كــمـامــة أحـيــانـاً ودونــهـا في
أحـيـان أخـرى خــصـوصـاً اثـنـاء
الـــتـــقـــاط الـــصـــور وفي حـــلـــقــة

الرقص.

كـما حـضـر مـسـاء األربـعـاء حفل
صري لكرة ه من االحتاد ا تكر
القدم بـعدما أصـبح أول مصري
يـفـوز بــلـقب الـدوري اإلنــكـلـيـزي
ودوري أبــــــطـــــــال أوروبــــــا.وعن
مــــشــــاركــــتـه في حــــفـل االحتـــاد
صري أضاف اجلـنايني (ظهر ا
فـي احلــــفل مـــــا ال يــــزيــــد عن 5
ـر لـوحده مع دقائق دخل في 
احــتــرام الــتــبــاعــد االجــتــمــاعي
وارتـــداء الــــكـــمـــامـــات. اســـتـــلم
ذياع لم اجلائزة بنفسه وحتى ا
ــــســـكه أحـــد ســــواه بـــحـــسب

متطلبات ليفربول).
بــدوره قـال مــاهـر شــتـيّه عــمـدة
قريـة جنريج مـسقط رأس صالح
(حتدد الزفـاف بناء عـلى مواعيد
مـحـمّـد أراد أن يـكـون احلـضـور
مــحــدوداً وال يــزيــد عن ســبــعـ
شـخـصـاً مـن األقـارب فـقط).تـابع
(حـصل تـبـاعـد اجـتـمـاعي وكـان
. ـكـان مــفـتـوحـاً ولــيس مـغـلـقـاً ا
ارتـدى صالح الــكـمـامــة وأزالـهـا
فقط أثـنـاء التـقـاط الصـور. حتى
عـنــدمـا حـضــنّـاه كـنـا نــقـبـله في

كـــــتــــفه ولــــيـس وجــــهه). وكــــان
االحتـاد ذكـر اجلـمـعـة (أن صالح
يـخضع لـلـبـرتـوكول الـطـبي بـعد
ـنـتـخب مـحـمّد تـنـسيـق طبـيب ا
أبوالعال مع نـادي ليـفربول و

القـاهرة (أ ف ب) - كـشف رئيس
اللـجـنة اخلـمـاسيـة إلدارة احتاد
كـــرة الــــقـــدم في مـــصـــر عـــمـــرو
اجلــنــايـنـي أن (نـادي لــيــفــربـول
االنـكلـيـزي مـطمـئن حلـالـة جنمه
ـصاب بـفايروس محـمد صالح ا
ــســتـجــد) فــيـمــا أكـد كــورونـا ا
عمـدة بلـدته جنـريج الذي حـضر
حفل زفاف شقيقه أن (اإلجراءات
الــوقــائــيــة كـانـت مــتـخــذة خالل
ــتـوج احلـفل).وأصــيب صالح ا
مـع لـــيــفـــربـــول بـــلـــقـب الــدوري
ـــاضي ـــوسـم ا االنــــكـــلــــيــــزي ا
ودوري أبـــطـــال أوروبـــا ?2019
بـــالـــفــايـــروس عـــشــيـــة مـــبــاراة
مــنــتـــخب الــفــراعــنــة مع تــوغــو
السبت ضمن اجلولـة الثالثة من
تــصـــفــيــات كــأس أ إفــريــقــيــا
2021. وقـال اجلنـايـني اجلـمـعة
في حديث لقناة أم بي سي مصر
إنـه (بـــحــــسب الــــبـــروتــــوكـــول
أجرينا مسحات جلميع الالعب
واالداري اخلمـيس. بعد صدور
الـنـتـائج اجلــمـعـة تـبـ إصـابـة

صالح والعب من توغو).

{ طــكـــواجن جنــاي  –وكــاالت - غـــيب
وت  أضأل شخص حجمًا في فيتنام ا
وهو طفل يـبلغ من الـعمر 11 عامًا وال
يزيـد وزنه عن 3.9 كـيـلـوغـرامات فـقط

إثر إصابته بسكتة دماغية مفاجئة.
وأفادت وسـائل إخبـارية فـيتـنامـية بأن
(الـــطــفل ديـــنه فــان كـــيــري من إقـــلــيم
طــكــواجن جنـاي فـي وسط الــبالد كـان
يـــعـــانـي من مـــتـالزمـــة ســـيــــكل وهـــو
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