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طبعة العراق 
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 تـــــوصــــلـت بــــغـــــداد واربـــــيل الى
اتــفـاقـات نـهــايـئـة بــشـأن مـوضـوع
ــوظــفــ واســتــحــقــاقـات رواتـب ا
اقـلـيم كردسـتان عـقب االتفـاق على
تـضـمـ حـصـة االقـلـيم في مـوازنة
 2021  فـيمـا تعهـد رئيس الوزراء
فاوض مـصطفى الـكاظمي  للـوفد ا
الـذي وصل بغداد اول امس   بحل
ــتــأخــرة خالل مــســـألــة الــرواتب ا
ــالـيـة ايــام. وقـال مــقـرر الــلـجــنـة ا
الـنيابيـة أحمد الصـفار في تصريح
امـس إن (وفـــد حـــكـــومــــة االقـــلـــيم
ـركـزيـة إلى تــوصل مع احلـكـومــة ا
اتـفــاق بـشـأن حـصـة كـردسـتـان في
قـبـلة لـعام   2021 وهي ـوازنـة ا ا
بـنفس صيغة االتفاق الذي أبرم في
ـهـدي عــهـد حـكـومـتي عــادل عـبـد ا
والــكــاظــمي) وأضــاف أن (االقــلـيم
كــان وال يــزال عــلـى اســتــعــداد تـام
ـالية لـلوفاء بـالتزامـاته النفـطية وا
وفـي مقـابل ذلك يـسـتـحق أن يـسدد
الية) مشددا لإلقليم كامل حقوقه ا
الية عـلى (ضرورة اإليعـاز لوزارة ا
االحتــاديــة بـصــرف اســتـحــقــاقـات
اإلقـلـيم لـهـذه األشـهر) مـشـيـرا إلى
أن (الـتواصل مـستـمر مع الـكاظمي
الـــذي وعـــد الــوفـــد بــحـل مــســـألــة
الـرواتب في غـضـون األيام الـقـليـلة
ــقـبــلـة) وتــابع الــصــفـار انه (في ا
حـــال لـم تــصـل رواتب اإلقـــلـــيم من
بـغداد في الـوقت احملدد وألي سبب
كـان فـإن حكـومة كـردستـان ستـسد
الـــــــعـــــــجـــــــز احلــــــاصـل مـن خالل
االقــتــراض حلــ وصــول الـرواتب
اخملـصصـة  وبعدهـا سيتم تـسديد
رسـلة ـبالـغ ا مـبـلغ االقتـراض من ا

احملـادثات ال تـزال متـواصلـة بهدف
الـتوصل إلى اتفـاق نهائي في إطار
ــبـاد الـتي  االتــفـاق عـلــيـهـا). ا
بـــدورهـــا  قــــالت عـــضـــو االحتـــاد
الـوطني الكـردستاني رابـحة حمد 
ركـز واالقليم ادى إن اخلـالف ب ا
ـواطنـ بخـصوص الى مـضايـقة ا
الــرواتب.وذكـرت حـمـد في تـصـريح
امـس أن (هــنـــاك مـــشـــاكل ادت الى
عــدم الــتـزام الــطـرفــ بــالـدســتـور
ـوازنـة) مــشـيـرة الى بــخـصـوص ا
انـه (في كل عــــام يــــتم فـي قــــانـــون
ــوازنـة تـخــصـيص فـقــرة خـاصـة ا
تـــقـــوم عـــلى اســـاســـهـــا حـــكـــومــة
كــردســتــان بـتــســلــيم ايـرادات250
الـف بــــرمــــيل نــــفـط يــــومــــيــــا الى
ــقـابل احلــكــومـة االحتــاديــة وفي ا
تـقوم بـغداد بـتوفيـر موازنـة االقليم
حـــسب قـــرار احلــكـــومــة في ســـنــة
ــئــة 17 ولــكن وصــلت   2005 بــا
ـــــئــــة ) مـــــؤكــــدة ان الى  11 بـــــا
(اخلـالف بـــ الــــطــــرفـــ ادى الى
ــواطــنـــ والســيــمــا مـــضــايــقـــة ا
مــواطـني االقــلـيم وعـدم اســتالمـهم
الــرواتب بـشــكل طـبــيـعي كــمـا كـان

عليه سابقا).  
فــيـمـا رأى أمـ عــام حـزب الـعـراق
هـويـتـنـا كـمـال الـغـريري أنـه يجب
إيـجـاد حـلـول ومـخـرجـات مـرضـيـة
جلــــمــــيع األطــــرف بــــشــــأن رواتب
ـوظــفـ في إالقـلـيم  مـشـيـراً إلى ا
أن مـــوازنـــة  2021 ال يـــنـــبـــغي أن
تـــمــرر خــارج إرادة إالقـــلــيم. وقــال
الــــغـــريـــري في تــــصـــريح امس إن
ـركــزيـة مـســؤولـة عن (احلــكـومــة ا
جــمــيع الـعــراقـيــ لــذلك يـجب أن
يـــكــــون هـــنـــاك حـــوار هـــاد بـــ
الطرف حلل مسألة رواتب موظفي
إالقـــلـــيم) مـــشـــددا عـــلى (ضــرورة
الـتـعـاون ألن مـوزانـة الـعـام احلالي
تــعــانـي من عــجــز كــبــيــر لــذلك إن
تـقارب وجـهات الـنظـر ب الـطرف
ســيــسـهم فـي الـتــوصل إلى حــلـول
مــرضـيـة). وبــحـسب قـانـون اإلدارة
ـاليـة كان يفـترض إرسـال مشروع ا
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وبـنفس الـوقت تـوفر اتـصاالً سـريعاً
ـنـصة الـتعـلـيم اإللكـتـرونيـة عكس
اســتــخـدام خــدمـات اإلنــتــرنت الـتي

غالباً ما تكون بطيئة).
ووجه وزيـر التعلـيم العالي والبحث
الـعـلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد الـصاحب
اجلـــامـــعـــات بـــتـــكـــثـــيـف إجــراءات
تعلـقة بالتعليم الـبرنامج الدراسي ا
ـدمج استعدادا لقرب انطالق العام ا
الــدراسي اجلــديــد في الــســادس من
ــــقـــبل. وحث عـــبـــد كـــانـــون األول ا
الــصــاحب عــلى (إعــداد جـداول ذات
تـعامل مرن تغطي مـتطلبات اجلانب
ا ال التطبيقي والعملي والسريري 
يــتــجــاوز الــيــومــ أســبــوعــيــا مع
إمــكــانــيـة اســتــغالل يــوم الــسـبت).
وشـدد عـبـد الصـاحب (عـلى تـسـهيل
اجــراءات اســتــضــافــة الــطــلــبــة في
اجلــانب الــعــمـلـي والـتــطــبـيــقي في
جــامــعــات مــحــافــظــاتــهم ومــراعـاة
الــظـروف الــصـحــيـة واالقــتـصــاديـة
وتـذليل العـقبات واإلفـادة من األبنية
والــقـاعـات واخملـتـبــرات الـتي تـوفـر
دمج مناخا ناجحا لبرامج التعليم ا

ضمن توقيتات التقو اجلامعي).

مـن بغـداد). وافاد مـصدر  بـتـأجيل
مـجلس الـوزراء جلـسته اخملـصصة

قبل . ناقشة موازنة العام ا
 وكــان رئــيس حــكــومــة كــردســتـان
مـسرور البارزاني قد اجتمع بالوفد
ــــــــفــــــــاوض مع احلــــــــكــــــــومـــــــة ا
االحتـــاديــة.وجـــرى في االجـــتــمــاع
ــســـتــجـــدات في مــا (بـــحث آخـــر ا
ـــســـار احملـــادثـــات مع يـــتـــعــــلق 
احلـكومـة االحتاديـة بشـأن الرواتب
ــالـيـة لـإلقـلـيم) وثــمّن واحلــقـوق ا
(اجلـهود التي بذلها الوفد للتوصل
إلـى اتـــفـــاق مـع بـــغـــداد لــــتـــأمـــ
ـــالــيــة ــســتـــحــقــات ا الـــرواتب وا
اإلقــلـيم). وشـدد االجـتـمـاع عـلى أن
(حــكــومـــة إالقــلــيم لن تــتــنــازل عن
ــالـيـة حــقـوقــهـا ومـســتـحــقـاتــهـا ا
والـدستورية وهي بـانتظار وصول
جـزء من مستـحقاتـها لشـهر تشرين
األول مـن قـبل احلـكـومـة االحتـاديـة
والـتي لم تـرسـلـهـا إلى اآلن مـثـلـما
لم تــرسل مـســتـحــقـات أشــهـر أيـار
وحـــزيــــران وتـــمـــوز وهي حـــقـــوق
ومــسـتــحـقــات لـشــعب كـردســتـان)
وبــشــأن مــســودة مــشــروع قــانــون
ــــوازنـــــة الــــعــــامـــــة االحتــــاديــــة ا
لـــســـنـــة2021 اكـــد اجملـــتـــمـــعـــون
(الـتـوصل إلى تـفاهـمـات جيـدة ب
إالقليم واحلكومة االحتادية غير أن

مسرور البارزاني
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اربيل

ويصبح أهله نطقة..يدمر العراق  اذا من دون بلدان ا
ب قتيل ومهاجر ومهجر وعائش  في حياة بائسة وعمر متعوس?

الـنـفط كـان الـســبب الـرئـيس فـهــو الـذي انـطق لـسـان أمــيـركـا لـتـقـول
حلــكــومــة الــتــاج الــبــريــطــاني ..كش مــلك..فــازاحــتــهــا.وفـي ذاك قـال
تـشــرشل..انـني مـضـطـر أن اصـارحك الــقـول ..يـخـاطب روزفـلت..بـان
تـحدة بشأن بتـرول الشرق األوسط هي محاولة ألن سيـاسة الواليات ا
ـاذا تــرثــوا تـركــة رجل مــا يــزال عـلى قــيــد احلـيــاة.. ونــعـود نــســأل..
العـراق?. اليست الـسعـودية أكثـر نفـطا من العـراق والوطن فـيها بـخير
والنـاس فيهـا بأمان? واذا كـان السـبب تعدد الـقوميـات واألديان..أليس
في الصـ أكثـر من ستـ قومـية وعـشرات األديـان ..وأكثـر من ملـيار
يـــعــيــشـــون بــسالم?  وان عـــزونــا  الــســـبب إلى الــوراثـــة الــنــفـــســيــة
ـعـنى أن الـعـراقـيـ خـاضـوا حـروبـا ضـاريـة وان جـينـاتـهم لـلـعـنف..
ـان خـاضـوهـا ايـضـا وهاهم تـبـرمـجت عـلى الـعـنف..فـإن الـرومان واأل

متحضرون..افيدونا برأي وان اختلفنا
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قــانـون مـوازنـة  2021 إلـى مـجـلس
الـنـواب في مـنـتـصف تـشـرين األول
ــاضي فـي حــ أن احلـكــومــة لم ا
تــــرسل مــــوازنــــة الــــعــــام اجلـــاري

ـر الـعـراق بـأزمة ـان بـعـد. و لـلـبـر
مـاليـة خانـقة نـتيـجة انـهيـار أسعار
الـنفط وجائحة كـورونا وانعكاسات
ـستـقرة األوضـاع السـياسـية غـير ا

فـي البالد وسط عـدم إقـرار مـوازنة
الــعـام اجلــاري . وحتـتــاج حـكــومـة
كــردســتــان إلى نــحـو  895 مــلــيـار
ديـنـار لـتـأم رواتب مـوظـفـيـها في

الـظروف الطبـيعية لـكن مع اقتطاع
ـئـة من هذه الـرواتب تـكون  18 بـا
احلــكــومـة بــحـاجــة إلى نــحـو 754

مليار دينار للرواتب.
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بغداد

في الـوقت الـذي تـتـصـاعـد فـيه الـصـيـحـات الـعـراقـيـة الـرافـضة لـلـربط
السـككي مع اقطـار السمـاوات واألرض وفي الوقت الذي حتـتشد فيه
أبـواق الـتـحـريض لـتـعلـن عن تأيـيـدهـا لـفـكـرة حتـويل الـعـراق الى دولة
ـالية الهائـلة التي ينبغي مغلـقة منطويـة على نفسها رافـضة للموارد ا
ـتقاطع أن جتنـيها من عـملـيات النـقل العـابر. وفي خـضم هذا العـناد ا
مع كل أنواع الـتـواصل مع الـعالم. يـنـطـلق اليـوم أول قـطـار ب تـركـيا
والـصـ قــاطـعـا في طـريـقـه قـارتـ وبـحـرين وســبع دول لـيـعـلن عن
افـتـتـاح صـفـحـة جـديـدة من صـفـحـات الـنـقل الـعـابـر ب مـوانـئ اوربا
ر في . وسـيقـطع الـقـطار آالف الـكـيـلومـتـرات و ومـوانئ بـحـر الصـ
مر األوسط بدايـة رحلـته عبـر نفق (مرمـراي) بإسـطنـبول ثم يـرتبط بـا
الـعـابر لـبـحـر قزوين عـبـر خـطة سـكـة حـديد بـاكـو- تبـلـيـسي- قارص
وسيـتوقف عـند محـطة (أخـالكالكي) في جـورجيا ومن ثم يـنطـلق عبر
أذربـيـجـان وكـازاخـستـان قـبل وصـوله إلى مـقـاطـعـة شـيـان الـصـيـنـية.
الـعـالم من حـولـنـا يتـحـرك بـقـوة حلـرمان الـعـراق من اسـتـثـمـار مـوقعه
االستـراتيجي ب القارات بينما تتصاعد الصيحات من داخل العراق
لـتـعلن عن تـضـامنـهـا مع القـوى الـساعـيـة نحـو حتـييـد الـعراق وابـقاءه
ثل العـراقي القائل معـزوالً خارج شبـكات التـواصل الدوليـة. وصدق ا

ا يعرف تدابيره حنطته تأكل شعيره). (ا
{ وزير النقل االسبق
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النجف 

ـهم أن جترى االنـتخـابـات في موعـدها وال أن تـفرز كـتلـة تتـمتع ليس ا
باألغلـبية وال أن يـتم تمكـ الكتـلة األكبـر من تسـمية مـرشحهـا لرئاسة
هم  بل ا سبق. ا احلكومة  فذلك كله لن يتعدى انتاج صورة مكررة 
بـالغ األهـمـيـة ان نـحـصل عـلى مـقـاربـة عـمـلـيـة واقـعـيـة جـديـدة  تـقـدم
بـوصـفـهـا كأجـابـة لـسـؤال (كـيف نحـكم ..?) وفـيـهـا تـوجه مـختـلف من
ـرتـكـزات- ـنــهج احلـكم -الـرؤيـة-الـبـنـيـة- ا حـيث (الـفـلـسـفـة الـكـلـيـة 
نـطلق- الـتوجه- الـتصـورات- الوسـائل- االدوات)  وهذا االختالف ا
يالمس مكـامن ومنابع اخلـلل الكبـرى التي شلـت البالد واتعـبت العباد
سيـرة جديدة اضيـة  ويقدم رؤيـة شاملـة  خالل السـبعة عـشر سنـة ا
ـمكـنات تـؤمن بـتفـرد الـعراق وتـسـتحـضـر التـحـديات بـوعي وتـسخـر ا
بـإخالص وان يـكـون الى جـانـبـهـا اسـتـعـداد حـقـيـقي يـلـتـزم تـطـبـيـقـها
وينـاضل من اجل حتـقيـقهـا وان تـلتف حـولـها ارادة جـماهـيـرية واعـية

وواسعة حتميها وتمكنها من بلوغ غايتها .
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رصـدت وزارة الـصحـة والـبيـئة 1898
اصــابـــة مــؤكــدة بــفــايــروس كــورونــا
وشـفاء  1885وبـواقع  24 حـالـة وفاة
ـوقـف الـوبائـي لـيوم جـديـدة  ضـمن ا
ــوقف الـذي  امـس الـســبت . واشـار ا
اطــــلــــعت عــــلــــيه (الــــزمــــان) امس ان
(مــخـتــبــرات الـصــحـة الــعـامــة اجـرت
فـــحــصـــا لــنـــحــو  30365 ورصـــدت
 1898حـالـة اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا
في عموم العراق) الفتا الى ان (حاالت
الـشفـاء بلغت  1885وبواقع  24 وفاة
جـديدة). وتوقعت الوزارة عودة ارتفاع
اصـابات كورونـا في البالد نتـيجة عدم
ـواطـنـ بأجـراءات الـوقـائـية الـتـزام ا

والـتـبـاعـد االجـتـمـاعي. وقـالت الوزارة
فـي بــيــان تـــلــقــته (الـــزمــان) امس انه
(بــــرغم مـن الـــتــــحــــسن الــــواضح في
الــــوضـع الــــوبــــائي فـي الــــعــــراق من
اســـتــقـــرار أعـــداد االصــابـــات ونــزول
مـستمر في عـدد الوفيات وازديـاد كبير
في عــدد الـفــحـوصــات الـيـومــيـة وذلك
بـفــضل اجلـهـود الـكـبـيـرة الـتي بـذلـهـا
اجلــيـش االبــيض اال ان ذلك ال يــعــني
انــــنــــا في مــــنــــأى من خــــطــــر عـــودة
االصــــابـــــات الى االرتــــفــــاع وازديــــاد
الـوفيات مـرة اخرى اسوةً بـدول العالم
الــتي تـشـهـد ازديــادًا خـطـرًا في مـعـدل
االصـابـات والـوفـيات) واضـاف انه (ال
وجـود لـدالئل علـميـة تـؤكد ان االصـابة
بـكــورونـا تـمـنح مـنـاعـة طـويـلـة االمـد

ــصــاب قــبل عـدة اشــهــر ســيــكـون فــا
عـرضة لالصابة مرة اخرى بعد تالشي
مــنـاعـته الـتـي اكـتـسـبــهـا من اصـابـته
االولى) مـــضـــيــفـــا (لـــقــد  فـــتح كل
رافق احليوية تقريبا ذات التجمعات ا
الـبـشـريـة واخـيـرا بـدء الـعـام الدراسي
اجلـديـد وهـذا من شـأنه ان يـسـاعد في
احـــتـــمـــال زيـــادة انـــتـــقـــال الـــعــدوى
واالصـــابـــات في حـــال عـــدم االلـــتــزام
بـضـوابط وتـعـلـيـمـات الـلـجـنـة الـعـلـيا
لــلـصـحــة والـسالمـة الــوطـنـيـة) واكـد
الـــــبـــــيــــان ان (الـــــوزراة تالحـظ بــــان
االصــابـات والـوفـيـات ارتــفـعت بـشـكل
خـطـر في معـظم دول العـالم تزامـنا مع
انـخفـاض درجة احلـرارة ودخول فصل
الـشتاء لـذا هناك احتـمال كبـير لزيادة

االصابات عند انخفاض درجة احلرارة
في االسابيع القادمة) وتابع ان (سبب
زيــادة احلـاالت في بـعض الـدول  دعـا
الـوزارة الى اصـدار هذا الـبيـان اضافة
الى الــبـيـانـات الـسـابــقـة نـتـيـجـة عـدم
ــواطـــنــ الـــتــزام االعـم االغــلـب من ا
بـاالجـراءات الـوقـائـيـة وخـاصـة ارتداء
الـكمـامات والتـباعـد اجلسدي) مـشددا
عــلى انـه (لــتـجــنـب من جتــدد ارتــفـاع
االصـابـات مـرة اخـرى نـهـيب بـجـمـيع
ــواطــنـ وخــاصــة بــعـد بــدء الــعـام ا
الـدراسي اجلديد االلتـزام التام بارتداء
الــكــمـــامــة واحلــفــاظ عــلى الــتــبــاعــد
اجلسدي عند مخالطة االخرين وجتنب
ـواظبة زدحـمة وا االمـكان الـضيـقة وا
ـسـتـمـر) ودعـا عــلى تـعـقـيم الـيــدين ا

ؤسـسات الـدينـية الـبيـان  الهـيئـات وا
واجملــتـمــعـيــة والـعــشـائـريــة ووسـائل
االعالم اخملــتـلـفـة ومـنـظـمـات اجملـتـمع
ــــــدنـي الى (اخــــــذ دورهــــــا فـي حث ا
ــواطـنــ عـلـى االلـتــزام بـاالجـراءات ا
الـوقائية).  وتواصل الوزارة حتركاتها
بــشـــأن تــأمــ لــقــاح فــايــزر اخلــاص
بـفـايروس كـورونـا.وقال مـديـر الصـحة
الـعـامـة ريـاض احلـلـفي في بـيان امس
ـفاوضات رحـلة ا ان (الـعراق اليـزال 
نتجة للقاح مع شـركة فايزراالمريكية ا
كــورونـا ولـم يـتم تــوقـيع اي عــقـد مع
الــشـركـة وان الـقــضـايـا الـلــوجـسـتـيـة
صـــعـــبــة ويـــتم الـــتـــبـــاحث في الـــيــة
تـذليـلها) مـشيـرا الى ان (حفظ الـلقاح
بــدرجــة  70 حتـت الـصــفــر امــر شـكل

صــعـوبـة عـلـى جـمـيع الــبـلـدان ولـيس
الـــعــراق وحــسب)  (تـــفــاصــيل ص5)
مضيفا (اذا ما تمكن العراق من جتاوز
مـعضـلة نقل وتـخزين الـلقاح سـيسعى
الـعـراق الى ادخـال الـلقـاح لـلـبالد بـعد
اعــتــمــاده من قــبل مــنـظــمــة الــصــحـة
باحثات االخيرة ية) وتـابع ان (ا العا
مع فــايــزر اكــدت الـشــركــة تــبـنـي نـقل
الــلـقـاح وايـصـاله الى الـعـراق) ولـفت
ـــالــــيــــة لم احلــــلــــفي الـى ان (وزارة ا
تصرف اي مبلغ خارج ميزانية الوزارة
 1/12 وان تـكـالـيف الـلـقـاح والـتـعـاقد
والـقـاضايـا الـلوجـتـسيـتـية من نـاحـية
ـرافــقـة لــلـقـاح ـعــدات ا الــتـخــزين وا
شـكلـة العـامة الـتي تواجه وهـذه هي ا

العالم).
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كــشــفت الــهــيــئــة الــعــامــة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصد الـزلـزالي التـابـعة
لــوزارة الــنــقل عـن  حـالــة الــطــقس
ـقـبــلـة.وذكـرت في لـأليـام األربـعــة ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس أن
(طـقس اليوم االحد سـيكون صحوا
مـع بـعـض الــغــيـوم وال تــغــيــر في
ــــنــــطــــقـــة درجــــات احلــــرارة فـي ا
الـوسطى وغائـماً جزئـياً مع تشكل
الـضباب صباحا يزول تدريجيا وال
تــــغــــيــــر في درجــــات احلــــرارة في

ـنطـقة ـنـطقـة الشـمالـيـة اما في ا ا
اجلـنوبية فتكون االجواء غائمة مع
تـساقط زخات مطـر خفيفـة يتحسن
تــــدريــــجــــيــــا ودرجــــات احلــــرارة
تـــنـــخـــفض عن الـــيـــوم الــســـابق)
وأضـاف أن (طـقس يـوم غـد االثـن
ســيـكـون صـحـواً مـع بـعض الـقـطع
من الــغـيـوم في عـمــوم مـحـافـظـات
الــعــراق ودرجـات احلــرارة تــرتـفع
نـطقة اجلـنوبية) ولفت قـليال في ا
ـــقــــبل الـى ان (طـــقـس الــــثالثــــاء ا
صـحو مع بـعض القـطع من الـغيوم
كـما يتـشكل الضـباب صبـاحا يزول

تـــدريــجــيـــا وال تــغـــيــر في درجــات
احلـــرارة في عــمـــوم احملــافــظــات)
وتــابع الـبــيـان ان (طــقس االربـعـاء
ــقـبل غـائم جـزئـي واحـيـانـا غـائم ا
فـي عمـوم احملـافـظـات وال تـغـير في

درجات احلرارة).
تـنبئ اجلـوي صادق عـطية  واكـد ا
ان فــــرص األمـــطـــار ســـتــــتـــحـــسن
ـتوقع ان يكون هـطولها في مدن وا
اجلـــنــوب والـــفــرات االوسـط فــقط
قـبـلة حـيث ابـتـداءً من السـاعـات ا
يــبــدأ هــطـول األمــطــار في مــنـاطق

بادية اجلنوب. 

غــيــابــيـا واالخــر شــقــيق احــد قـادة
ــايــســمى قــاطع كــركــوك) داعـش 
وأضــاف أن (عـمــلـيــة الـقــبض تـمت
عـلى اثن منـهم في محافظة صالح
الـدين والـثـالث في مـحافـظـة كـركوك
بـعـد الـتنـسـيق مع االجـهزة االمـنـية
ـسـؤولــيـة وفق مـذكـرات فـي قـاطع ا
قـبـض حـيث  تـسـلـيـمـهم جلـهـات
ـــــوجب وصل اســـــتالم الـــــطــــلـب 
اصـــولي). كـــمـــا جنح جـــهـــاز األمن
الـوطني في القبـض على امراة تقدم
الـــدعم الــلــوجـــســتي إلـى عــنــاصــر
داعـش فـي صـالح الــــــــدين. وقــــــــال
اجلــهـاز في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس أن (مـفارز اجلـهـاز فـي جـنوب
مـحافـظة صالح الـدين ألقت الـقبض
وفق مـذكـرة قـضـائـيـة عـلى إرهـابـية
ادة 4 إرهاب مـطلـوبة وفق أحـكام ا
النـــتـــمـــائــهـــا لـــعـــصــابـــات داعش
وامــتالكـهــا مـضـافــة لـتــقـد الـدعم
اللوجستي لعناصر التنظيم) مبينا
ان (الــعـمـلــيـة تـمت وفق مــعـلـومـات
اسـتخبارية إذ جـرى تدوين اقوالها
ـسـانـدة اصـولـيـاً بـعـدمـا اعـتـرفت 
عــنــاصـر داعش وتــوفــيـرهــا الـدواء
والـغـذاء اثـنـاء استـهـدافـهم لـلـقوات
االمـــنـــيـــة وقـــد  احـــالــتـــهـــا الى
اجلـهات القـانونيـة اخملتصـة التخاذ

االجراءات العادلة بحقها). 

الـعالقة الـتي كشـفت علـى احلاويات
ــعـــلـــومــات وتـــأكـــدت من صـــحـــة ا
وديل الـواردة وضبط عجالت دون ا
عـدد  12 وخــتم احلـاويــات بـاخلـتم
الــكـمــركي واحـالـتــهـا وفق مــحـضـر
اصــولي الى مـركـز شـرطـة الـكـمـارك
التـخاذ االجراءات القـانونية الالزمة

بحقها).
وأعـلنت خـليـة اإلعالم األمني تـدمير
خـمسـة أوكار لداعش بـضربـة جوية
في سـلسلة جبال مكحول.وذكر بيان
لــلـخـلــيـة تــلـقـته (الــزمـان) امس أنه
شتركة (بـأمر من قيادة الـعمليـات ا
نـفذ طـيران الـتحـالف الدولـي ضربة
جـويــة في سـلـسـلـة جـبـال مـكـحـول
أســفـرت عـن تـدمــيـر خــمـســة أوكـار
لــعـــنــاصــر داعش). وافــادت وكــالــة
االسـتـخـبـارات بـالـقـاء الـقـبض عـلى
ثـالثة عـنـاصر ضـمن تـنـظيم  داعش
فـي مـــحـــافـــظـــتـي كـــركـــوك وصالح
الــديـن.واشـارت الــوكــالــة فـي بــيـان
امـس إن (مفارز وكالـة االستخبارات
ـتمثلة باستـخبارات شرطة الطاقة ا
/ شـعـبـة استـخـبـارات نفط الـشـمال
فـي وزارة الــداخــلــيـة  تــمــكــنت من
الـــقـــاء الـــقـــبض ثالثـــة أرهـــابـــيــ
ــادة 4 ارهــــاب مـــطـــلـــوبـــ وفـق ا
النـــتــــمـــائـــهم لــــعـــصـــابـــات داعش
احـدهم مـحكـوم بـاالعدام االرهـابـية 

وفق تـهم جنائية مختلفة . وبحسب
الـبـيان فـأن (مفـارز مكـافحـة اإلجرام
ـــديـــنـــة ـــنــــتـــشـــرة في أحــــيـــاء ا ا
واالقــضــيـة والــنـواحـي اسـتــطـاعت
تــنـفــيـذ هــذه الـعــمـلـيــة خالل األيـام
ـاضـيــة نـتـيـجـة لـلـجـهـود األمـنـيـة ا
ــتـواصـلـة عـلى مـدى  24 سـاعـة). ا
وفـي الــديـــوانــيــة  اكـــد مــصــدر ان
مـجـهـولـ هـاجـمـوا شـركـة صـيـرفة
وسط مــديــنــة الــديــوانــيــة وقــتــلـوا
صـدر في تـصريح صـاحـبهـا.وقـال ا
امس إن (مـجـهولـ هـاجمـوا شـركة
لـلـصـيرفـة وسط مـديـنة الـديـوانـية
وقـتلـوا صـاحبـها طـعنـاً بالـسكـاك

وســـرقـــوا مــــبـــلـــغـــاً من اخلـــزنـــة).
ــنـافـذ احلـدوديـة واحــبـطت هـيـئـة ا
مــحــاولــة تــهـريب  12 عــجــلــة دون
ــوديل في مــنــفـذ مــيــنـاء أم قــصـر ا
األوسـط.وقــالت الــهــيـــئــة في بــيــان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (مـالكـات
ــعـلــومـات الـواردة الــهـيــئـة ووفق ا
تـفـيـد بـوجـود  ثالث حـاويـات حـجم
 40 قـدمـاً مـخالـفـة لـلـضوابط داخل
احلـرم الــكـمـركي حتـتـوي بـداخـلـهـا
ـــــوديل ال يـــــســــمح عـــــجالت دون ا
بــاسـتـيــرادهـا الــتـزامـا بــالـضـوابط
والـــتــعـــلــيـــمــات الـــنــافـــذة ومــعــدة
لـــلــتــهــريب)  مـــؤكــدا انه ( عــلى
إثـرها تشكيل جلنة من اجلهات ذات
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ـجـمـوعـة من اطــاحت قـوة امـنـيــة 
ـتهم بـقضايا مـختلفـة من بينهم ا
عـصابـة اختطـفت طفالً في محـافظة
كــــــربالء. واوضـح بـــــيـــــان امس ان
(قـــسم شــرطــة الــنـــجــدة في قــيــادة
شــرطـة كــربالء الـتــابـعـة الـى وكـالـة
الـوزارة لـشـؤون الـشـرطـة وبـجـهـود
أمـنيـة استـثنائـية  تـمكـنت من القاء
الـقـبض عـلى مـتهم حـاول اخـتـطاف
طـفل يـبلغ من الـعـمر اربع سـنوات)
الفــتـا الـى ان (الـعــمـلــيــة تـمت بــعـد
ورود مـــعـــلـــومــــات من األهـــالي عن
وجـود حـادث خـطف في أحـد أحـياء
ــديـنــة لـتــتـوجه دوريــات الـنــجـدة ا
بـــالـــبــحـث والــتـــحـــري عن الـــطــفل
والــقـبـض عـلى اخلــاطف بـســرعـة)
وتــابع الـبــيـان أن (الــشـرطـة عــمـلت
ـهـنيـة عـاليـة بعـد أخـذ مواصـفات
الـعـجـلة ومـواصـفـات الطـفل وأثـناء
الـــبـــحـث والـــتـــحـــري والـــتـــجـــوال
شــوهـدت الـعـجـلــة الـتي يـســتـقـلـهـا
اخلـاطف لتـتم مطـاردته داخل االزقة
و تــطـويـقه وإلـقـاء الــقـبض عـلـيه
بوقت قياسي) وتـمكن قسم مكافحة
اإلجـــرام في قــيــادة شـــرطــة كــربالء
الـتـابـعـة الى وكالـة الـوزارة لـشؤون
الـشرطة من القبض على  25 متهماً

الـدولة بـتوفـير جـهاز تـابلت مـجاني
مـرفق بشريحة هاتـفية تمكن الطالب
من الــدخـول إلى مـنـظـومــة الـتـعـلـيم
اإللـكتروني بشـكل مجاني (إنترانت)
ركز ودون احلـاجة إلنتـرنت). واكد ا
أن (هــذه الـطــريـقـة ال حتــتـاج سـوى
لـلتنسيق بـ شركات االتصاالت في
ـا الــعـراق واجلـهـات ذات الـعالقـة 
يـخفف عن الـعوائل الـفقـيرة تـكاليف
االشــتـــراك الــشــهــريـــة بــاإلنــتــرنت
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قـال مركز اإلعالم الرقمي ان العقبات
الــتي واجـهت الـتـعــلـيم اإللـكـتـروني
لـلـدراسـة االبـتـدائـيـة والـثـانـويـة في
ـاضي في الـعراق الـعـام الـدراسي ا
لم جتـر معاجلتهـا و جتاهلها رغم
وجــود فــتـــرة زمــنــيــة كــافــيــة لــذلك
ــركــز في بــيــان امس أن .وأضــاف ا
ـتبـعة حالـياً تـتطـلب جهازاً (اآللـية ا
ذكـــيـــاً واتـــصـــاال جــيـــدا بـــشـــبـــكــة
اإلنــتــرنت  مــبــديــاً مـخــاوفه من أن
الــــوضـع الـــراهـن قــــد يــــحـــرم آالف
ـنـاطق التـي تقع حتت األطـفـال في ا
ــا يـرفع خط الــفــقـر من الــتــعـلــيم 
نـــســبــة األمـــيــة في الـــبالد). وشــدد
ــركـــز عــلى أن (الــتــحــول الــرقــمي ا
يــفـتـرض أن يـسـهـل انـضـمـام أعـداد
أكـــبــــر من الـــدارســـ ويــــســـهم في
الـقــضـاء عـلى األمـيـة ويـسـاعـد عـلى
اسـتــيـعـاب األطـفـال ولـيس الـعـكس
مــؤكـداً أن تـكــلـفــة الـتـحــول الـرقـمي
بـالغ الطائـلة التي زهـيدة مـقارنة بـا
تـصـرف على طـبـاعة الـكـتب سنـويا)
ية تقوم فيها ونـوه (لعدة جتارب عا
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شـهدت ردهـة الشفـاء في مسـتشفى الـنسـائية والـتولـيد في كربالء والدة  75 طفال
من امـهـات مـصـابـات بفـايـروس كـورونـا مـنـذ بدء اجلـائـحـة وحـتى الـوقت احلـاضر
باالضـافة الى اسـتقـبال الـردهة اكـثر من  125 مريـضة مـصابـة بالـفايـروس. وقال
ـستشفى ابراهيم الركابي في تـصريح صحفي امس ان (ردهة الشفاء التي مدير ا
شـخصة اصابتهن بـفايروس كورونا قد تمت تهيـأتها الستقبـال النساء احلوامل وا
شـهدت والدة  75 طـفال وطـفـلة). مـبـيـنا ان (الـوالدات تـوزعت بواقع  43 والدة عن
الكـات الـطبـية طريق الـعـملـيات الـقـيصـرية و  32 والدات طـبـيعـيـة) مضـيـفا ان (ا

رضـية الـواردة اليـها ـستـشـفى جنحت في الـتعـامل مع احلـاالت ا والـصحـية في ا
عـاييـر واالجـراءات الصـحـية مع احلـرص عـلى اتخـاذ االجراءات بـأتبـاع عـدد من ا
لضمـان سالمة االمهات واطفالهن). مؤكدا ان (جميع االمهات واطفالهن قد غادرن
ـستـشـفى وهن بـحالـة صـحيـة جـيدة بـعـد اجراء الـفـحوصـات والـتحـالـيل الطـبـية ا

الالزمة).
 في هــذه االثـنــاء اعــلن في مــحـافــظــة الـديــوانــيـة عن والدة  50 طــفال من امــهـات
ولـودين جيدة وان اجراءات مصابـات بالفـايروس وقال مصـدر ان (احوال هؤالء ا
ستشفى).    صحية ووقائية  اعتمادها قبل وبعد ادخال االمهات احلوامل الى ا
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كون عبر اثارت دعـوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن اعادة ترميم بيت ا
اجتمـاعات مـكثـفة لكـتابـة ميـثاق شـرف عقائـدي وآخر سـياسي سـجاال  في الـساحة
ذهبية ,فـيما رأى اخلبير السـياسية ب مؤيد لـلدعوة وب من يراها  اثارة لـلفرقة وا
ـبـكـرة دون ـان واجـراء االنـتــخـابـات ا ـكن حل الــبـر الـقـانـوني طــارق حـرب انه ال 

تشريع قانون احملكمة  االحتادية العليا.

وعـلق عـضـو حتـالف الـفـتح الـنـائب
وليد عبود عـلى دعوة الصدر  بشأن
كون. وقال عبود اعادة ترميم بيت ا
في فـي تــصـــريـح امس ان (الـــصــدر
شــخـصـيــة وطـنـيــة عـراقــيـة  ونـحن
ندعم دعوته لـترميم البـيت الشيعي
ونــعـدهـا خــطـوة ايــجـابــيـة من اجل
وائمة لمة االفكار وصنع لون من ا
السيـاسيـة التي من شانـها ان تضع
مــعـاجلــات لالزمــات الـتي تــمـر بــهـا
الــــبـالد من خالل بــــنــــاء صــــحــــيح
وســلــيم لـلــمــسـار الــوطــني وتـداول
ســلـمي لــلـسـلــطـة وخــلق اجـواء من
نـافـسة االيـجـابيـة في االنـتخـابات ا
ـواطـن من خالل الــفــضـاء خلــدمــة ا
الـوطـني) ,مـبــيـنـا ان (رؤيــة الـصـدر
وطــنــيــة وتــدعـو الـى وحـدة الــصف
بـشـكل عــام ومـعـاجلـة االزمـات الـتي
لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلى االمن
اجملــتــمــعـي من اجل تــقــد حــيــاة
ــة لــكل مــواطـنـي الـعــراق). من كــر
جــــانــــبه  ,رحـب قــــيــــادي في دولــــة
القانون بـالدعوة الـتي من شأنها ان
تعيـد وحدة الصف. واعـرب القيادي

الظـروف واألوقـات .واكـد اخلـالصي
خالل خطبة اجلمعة (نحن اليوم في
ــان مــواجــهــة شــبــهــات بــشــأن اال
والـتـوحيـد والـنـبـوة واالمـامة  وكل
عقـائد احلق الـتي ينـبغي أن تـتضح
ـسـلم  لكي تـستـقيم أمام اإلنـسان ا
ـكن أن تــخـضع هـذه مـســيـرته وال 
القـضايـا للمـزايدات أو لـلمـساومات

أو للتلكؤ). 
في غـــــضــــون ذلك  ,رأى اخلـــــبــــيــــر
الــــقــــانــــوني طــــارق حـــرب  ,ان حل
ـكن ان ـان وتـسـريح الـنـواب  الـبـر
جرد تشريع يحصل في اية دقيـقه 

قانون احملكمة. 
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وقال حـرب في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس انـه (رئـــــــــيــــــــــسـي الـــــــــوزراء
ـان طبـقاً واجلمـهوريـة سـيحال الـبر
لـلـمـاده 64 من الـدسـتـور سـواء قـبل
ـان احلـل او لم يــقـبـل لـذا خال الــبــر
جـــدول جــلــســته من فـــقــرة تــتــعــلق
بتـعـديل قانـون احملكـمـة فالـنواب ال
يـريدون الـسـعي الى انـهاء خـدمـتهم
ــان وال ــكن حـل لــلــبــر وبــذلـك فال 
اجـــراء انــتـــخــابـــات بــدون تـــشــريع
قـانـون احملكـمـة الـعـليـا). ورد خـبـير
اخــر عــلى تــســاؤل بـشــأن احــتــفـاظ
ـقـعـده دون الـفــائـز بـاالنــتـخـابــات 
. واشار اخلـبير الى ان حلـفه اليمـ
(احــتــفـاظ الــفــائـز فـي االنـتــخــابـات
قـعده الشـاغر دون تـرديده الـيم

الـدســتـوريـة كـعـضــو مـجـلس نـواب
يــشـكل خــرق دســتـوري وقــانـوني ال
يــخـتــلف عــلـيه اثــنـان) ,واضـاف ان
(قـانـون انـتــخـابـات مـجـلس الـنـواب
اجلديد رقم 9 لسـنة 2020 عالج تلك
ـــادة 46 مـــنه الـــتي ـــســــألـــة في ا ا
ـرشح الـفائـز بـاالنـتـخـابات الـزمت ا
بتأديـة اليـم الدسـتوري خالل مدة
اقـصــاهـا شـهــر من تـاريخ اجلــلـسـة
االولى وبــخالفه يـكــون الـبــديل عـنه
احلــاصـل عــلى اعـــلى االصــوات من
رشـح اخلاسـرين من قائـمته في ا
دائـرته االنـتــخـابـيـة وفي حـالـة عـدم
ــرشح تــأديــة الــيــمــ من الــفــائـز ا
فــرديـــا يـــكـــون الــبـــديل عـــنه اعـــلى
اخلـاسـرين في دائـرته االنـتـخـابـية),
مؤكـدا ان (القانـون فرق بـاحلكم ب
متنع عن اداء اليم وب القوائم ا
ـرشــحـ االفــراد فـجــاء بـأقـوى و ا
ـمـتنع اخلاسـرين في الـقـائمـة بدل ا
عن اداء الــيـمــ وهــو نـكــوصـا عن
الـــنــظــام االنــتــخـــابي الــذي تــبــنــاه
ادة 15 منه اذ يفترض القانون في ا
ان يحل محله اخلـاسر االقوى سواء
اكان من قائمته او من غيرها  وهذا
الـتـفـريق هـو تـمـيـيـز غـيـر دسـتـوري
ساواة ـرشحـ يطـعن مبـدأ ا ب ا
ـقتل مـن خالل ترجـيح كـفة بيـنـهم 
الـقوائم احلـزبـيـة باعـطـائهـا اولـوية
ـقــعـد الـذي لم او حق االحــتـفـاظ بــا
) وتـابع ان يــؤدي صـاحــبه الــيـمــ

(الـنص تــرك سـائـبــا واعـطى فـرصـة
التـحـايل عـليه من خالل عـدم حتـديد
اجلــهــة الــتي ســتــقــرر انــتــهــاء مـدة
فــهل هي احلــلف وحتــديـــد الــبــديل 
ـــفــوضــيـــة ام مــجـــلس الــنــواب ام ا
غيرهما كمـا انه لم يخدد مدة التخاذ
قرار االسـتـبدال فـتـرك االمر سـائـبا)
ولفت الى ان (ربط بـداية مدة الـشهر
الداء الــيـمــ بــاجلـلــســة االولى هـو
مصـطلح خـضع لتـفسـيرات اجلـلسة
ـفـتـوحة الـتي قـد تـسـتـمـر الشـهر  ا
عيار فكان ينبـغي ربط مدة احللف 
منـضـبط وقاطع كـأن يـكون شـهر من
ــرسًـوم اجلــمـهـوري تـاريـخ صـدور ا
بدعـوة مجلس الـنواب لالنـعقـاد بعد
االنتخابات) مضـيفا (كان ينبغي ان

ــبـادرة بـدايـة عن امـلـه بـأن (تـكـون ا
الـتـقـارب مـع دولـة الـقـانـون خـاصـة
ـالـكي وان رئـيس االئـتـالف نـوري ا
اشــــار في اكــــثــــر من لــــقــــاء الى انه
ــانع في الــتــعــاون مع كل الــكــتل ال
الـسيـاسـيـة ومنـهـا الـتيـار الـصدري
ــد يــده لــكل االطــراف الــوطــنــيــة و
لبـنـاء العـراق واخلالص من االزمات
التي حتيط به). وكان الـصدر قد دعا
في تـغــريـدة عـلى تـويــتـر إلى تـرمـيم
الـبــيت الـشــيـعي. وكـتـب الـصـدر في
حـــســـابه عـــلـى تــويـــتـــر (في خـــضم
الـتــعـدي الـواضح والــوقح ضـد الـله
ودينه ورسوله وأولـيائه من قـبل ثلة
صـبـيان ال وعـي لهـم وال ورع حتاول
مـن خالله تــشـــويه ســـمــعـــة الــثــوار
ـذهب مدعـومة واإلصالح والدين وا
من قوى الشـر اخلارجـية ومن بعض
الشـخـصـيـات في الداخل  ,ادعو الى
ــكــون وكـتــابـة اعــادة تــرمـيم بــيت ا
مــــيـــثــــاق شــــرف عـــقــــائــــدي واخـــر
ــرجع ســيـاسـي). من جــانـبه  ,دعـا ا
الـدينـي جواد اخلـالـصي أبـنـاء األمة
إلى اإللــــتــــزام الــــعــــقــــائــــدي في كل

ــمـتـنع يــسـقط الــنص حق الـفــائـز ا
جرد مضي قعد  اسقاطا نهائيا با
ـــــــدة في حـــــــ ان الــــــنـص ذهب ا
لالستـبدال دون تـرتيب اثـر االسقاط
ـا يـجـعل حكـمه احـتـفاظ الـنهـائي 
ــســتــبــدل بــصــفــته الــتي الــفــائــز ا
يعطـيها له الفـوز باالنتـخابات وهذا
ـكـافـئات قـد يـرتب له اثـار مـالـيـة كـا
وغيرها). فـيما الـتقى رئيس حتالف
عـراقـيـون عـمـار احلكـيم  ,جـمعـا من
شــيــوخ ووجــهـاء مــحــافــظــة بـابل ,
ـقـبـلـة ودور ـنـاقـشــة االنـتـخـابـات ا
ـواطـنـ من الـوجـهـاء فـي تـوعـيـة ا
خالل حـــــسن االخــــتـــــيـــــار والــــدفع
بــــاالكــــفــــاء وحــــثـــهـم عــــلى حتــــمل

مسؤوليتهم جتاه بلدهم.
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دن ـا فـيـهـا ا احملـافـظـات األخـرى 
احملـــررة من تـــنـــظـــيم داعش). ورأت
إسـمـاعـيل أن (الــتـكـامل الـثـقـافي في
العراق اليـتحـقق إال بأنشـطة من هذا
الـــنـــوع وبــإرادة وطـــنـــيــة مـــعــززة).
وكانت (الزمـان) قد حضـرت مهرجان
(مــظـــفــر الـــنـــواب في ضـــمــائـــرنــا)
ونـشـرت تـغـطيـة مـوسـعـة لـفـعـالـياته
الفنية والبحثية واألدبية كما أجرت
لقاءً مطوالً مع مال بختيار أحد أبرز
أعـــمـــدة مــركـــز كالوز الـــذي يـــشــكل
عـــنــــصـــراً مـن عـــنــــاصـــر إخــــتـــيـــار
الـسـليـمـانـيـة مديـنـة أدب وثـقـافة من
لدن منظـمة اليونـسكو. وعلى هامش
مـهرجـان الـسلـيـمانـيـة ببـغـداد قدمت
(الــزمـان) مـدالــيـتـهــا الـتــذكـاريـة إلى
الـدكـتورة إبـتـسـام إسمـاعـيل تـقـديراً
لـعــطــائــهــا الــعـلــمي الــثــر ودعــمــهـا

لإلبداع في العراق.

السـليـمـانيـة للـثقـافة والـفنـون الذي
أقــيم في بــغــداد لــلــمــدة 4-5 كــانـون
األول اجلـــاري وتـــضـــمن مـــعـــارض
وأمسيات غنـائية وتراثيـة إحتضنها
ـــســرح الــوطــني وحـــظي بــإقــبــال ا
واسع كما زارت مـهرجـان الواسطي
لـلفن الـتـشـكـيلي الـذي أقـامـته دائرة
الفـنون بـوزارة الـثقـافة وإطـلعت مع
عـدد من زمالئـهــا في الـوفـد الـكـردي
شاركة في على األعمـال التشكـيليـة ا
ـــهـــرجــــان وســـجـــلت إعــــجـــابـــهـــا ا
وإشـادتــهـا به مــشـيـرة إلى (أهــمـيـة
التـواصل الثقـافي عبـر هذه األنـشطة
في مـواجـهـة الـتـحـديـات الـسـيـاسـية
واإلقـتـصـاديــة الـنـاجـمـة عن إنـتـشـار
كــــورونـــا).  وأضــــافت أن (الــــســـعي
إلقـامــة دورة مـهـرجــانـات كالويـز في
بـغـداد قــائم والـنـيـة تــتـجه لـتـوسـيع
احلـــضــــور الـــثـــقــــافي الــــكـــردي في

واسعـاً وفعالـيات مـتنـوعة فضالً عن
حــلــقــة نــقــاشــيــة عن حــيــاة وعــطـاء
الــنــواب شــارك في إعــداد بــحــوثــهـا
ـــيـــون وشـــعـــراء ومـــفـــكــرون أكــاد

وصحفيون.
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وأكدت إسمـاعيل وهي رئيـسة لقسم
اإلعالم في كـليـة العـلـوم اإلجتـماعـية
ركز يتجه بجامعة السليمانية أن (ا
إلعـادة الـدورة السـابـقـة الـتي أقـيمت
ـرئي بـسـبب عـبـر نــظـام الـتـواصـل ا
جــائـــحــة كـــورونـــا عــبـــر الــنـــقــاش
بـاشر). وقالت أن (الـدورة السـابقة ا
خـصــصت لـلـغـة الـفــارسـيـة وآثـارهـا
وعـــوامل إثـــرائـــهـــا وشـــارك فـــيـــهــا
بــــاحـــثـــون مـن عـــدد من الـــدول وأن
ــركـز تــتـجه إلعــادة مـنــاقـشـة إدارة ا

عرفية). البحوث ألهميتها ا
وشـــاركت إســمـــاعــيل في مـــهــرجــان

ÊU e « ≠œ«bGÐ

يـطـلق مـركـز كالويـز لـلـثـقافـة دورته
قبل التاليـة في بغداد خالل الـعام ا
بـــعــــد أن دأب عـــلى اقــــامـــتــــهـــا في
الـســلـيـمــانـيـة مـقــره الـدائم. وقـالت
ـــركــز الـــدكــتــورة إبـــتــســام مــديــر ا
إسمـاعيل أن (الهـيئة الـعلـيا للـمركز
ـقبلـة في بغداد قررت إقامـة الدورة ا
إثــر الــنــجـــاحــات الــتي حتــقــقت في
دورات ســابـقــة أقـيــمت في الــنـجف
والــبـــصـــرة وذلك بـــهـــدف تـــعـــزيــز
األواصر األخوية ب أطياف الشعب
الــعــراقي بــعــربه وكــرده ومــكـونــاته
األخـرى) مـشـيــرة إلى أن (مـا فـرقـته

السياسة يجب أن توحده الثقافة).
ـركز قـد أقام في أواخـر العام وكان ا
2019 إحـــــتـــــفـــــالــــــيـــــة كـــــبـــــرى في
السـليمـانية بـعنـوان (مظفـر النواب
في ضمائرنا) شهدت حضوراً ثقافياً
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الزال طـعمهـا حتت اللسـان بالـرغم من مضي أكثـر من أربعة عـقود علـيها
تـلك هي أغـاني الـفنـان كـمـال محـمـد الذي غـادرنـا الى دار الـبقـاء االسـبوع
ـاضي فقـد تمكن هـذا الفـنان الذي امـتهن الـتعـليم أيضـا أن يشق طـريقا ا
تفرد وظلت ـيزا له ب فنان كبار في عقد السبـعينيات بصوته العذب ا
لـكلمة ( معاتب ) نكهة خاصـة بصوته تختلف عن كل الذين تلفظوا بها اذ

س شغاف القلب فور سماعها. حمّلها شجنا جنوبيا 
 وأنت تـسـمع أخـبـار رحـيل جنـوم الـغـنـاء األصـيل سـرعـان مـا يـتبـادر الى
ذهـنك كثير من أغاني اليوم التي ليس بوسعك سماعها أكثر من مرة  فهي
كـقـدح الـشـاي الـورقي يُـسـتـهـلك من اسـتـخـدام واحـد فال الـكـلـمـات تـتـسم
بـصـدقـها الـفـني وال أحلـانـها تـتـوافـر فـيهـا األصـالـة وال مـضمـونـهـا يـحمل
قـضية اجـتماعيـة معيـنة فهي تولـيفة هـجينـة ال يتقبـلها الـعراقي الذي عُرف
بـذوقه الفني الرفيع منذ قـيثارة السومري وما كـان لهذا النمط الغنائي أن
يـشيع لـوال ثـورة االتصـاالت التي شـرعت األبواب عـلى مـصاريـعهـا لكل من
ـا كان يـرغب بـولـوج هذا اجملـال من دون حـسـيب او رقـيب على الـعـكس 
عــلـيه األمــر قـبـل هـذه الــثـورة اذ تــخـضع األصــوات الى اخــتـبــارات فـنــيـة

رصينة ويجرى انتقاء األفضل منها.
 بـداللة ان الكثير من األغاني الـشعبية العراقيـة قد حققت شهرة واسعة في
الـوسط االجــتـمـاعي آنــذاك لـكن تـعــذر عـلى أصـحـابــهـا بث أغـانــيـهم عـبـر
مـحطـات االذاعة والـتلـفـزيون بـسبب رفض هـذه األغاني من جلـان فنـية في
ناسـبة فيـها ويـنطبق هـذا الكالم على هـذه احملطات لـعدم تـوافر الشـروط ا
مـطرب بارزين كانـت فرص ظهورهم في االذاعة والـتلفزيون ضـيقة بالرغم
من احـتاللهم مراتب مـتقدمـة ب الفـنان الشـعبيـ وتناول بـعض أغانيهم
ـضام تـنويـرية راقيـة وتصـديها لـعادات وتقـاليـد اجتمـاعيـة متخـلفة ومن
أمـثـلة ذلك أغـنـية ( فـصـلـية ) لـلـمرحـوم عـبادي الـعـمـاري طبـعـا لم تقـتـصر
األسباب على ما هو فني بل كان لتوجهات الدولة في حينها أثر في ذلك.
الـتــقـيت الـفـنـان كـمــال مـحـمـد في الـعـام  2001 في زيــارة قـام بـهـا جلـريـدة
(أشـنـونـا) الــصـادرة عن مـحـافـظـة ديـالى وكـان االحــتـفـال به مـهـيـبـا حـتى
طـرب الذي ذاع اغـرورقت عـينـاه بـالدمـوع فـقد ظن ان الـنـاس نسـت ذاك ا
صــيـته فـي أرجـاء الــبالد يـوم صــدحت حــنـجــرته من االذاعــة والـتــلـفــزيـون
عــــــام  1971 وخـصصت اجلريدة موضوعها الرئيس في الصفحة األخيرة
لـهذا الفنان الذي سكن مدينة بعقـوبة لعقود حتى حسبه األهالي من أبنائها
رافـض أن يُـنـسب للـناصـريـة فمـنذ تـعـييـنه معـلـما في واحـدة من مدارس
ـقدادية اسـتقر في بـعقوبـة وتشارك مع أهـلها أفراحـهم وأحزانهم مـدينة ا
وعـانى مثلهم أثر احلصار االقتصـادي الذي رسم  أخاديد عوز عميقة على
ـناسـبات وجـهه مـا اضطـره الى الغـناء في حـفالت األعـراس وغيـرها من ا
في األحـياء الشعـبية الـبسيطـة لتوفيـر قوت عيـاله لكن بعد أن تـفشى الوباء
الــطـائـفـي الـذي حـصــد من مـحــافـظــة ديـالى لــوحـدهـا  11 ألـف انـسـان في
غـضون سنتـ فقط عاد كـمال محمـد الى مدينـة طفولته وصـباه لكن حاله

ا كان عليه في بعقوبة. فيها لم يكن بأرقى 
اضي وبـالرغم من مغادرته الـساحة الغنـائية منـذ أواخر سبعيـنات القرن ا
لـكن جذوة الفن ظلت تمور في داخله ليجـسدها بأداء األناشيد في الشعائر
ـراوغة فـعـنـدما يُـحـاصـر الفن الـديـنيـة وهـو شـكل من أشـكال الـتـخـفي وا
الـغـنائي من اجلـهـات األربع كمـا هـو احلال في بـعض مـدننـا يـلجـأ الى هذه

األساليب وهذا ما قام به الراحل كما سمعت من بعض معارفه.
واذ تـودع الناصرية جنمها كمال محمد بالتزامن مع توديعها إلبطال ساحة
دينة منجما تطلع لدولة مدنية ترعى اجلمال والفن تظل هذه ا احلـبوبي ا
تـمـيـزين محـلـيا ـبـدعـ ا ـا رفـد السـاحـة الفـنـيـة با ثـريـا لطـا
وعـربيا  مـا يجعل حـلم يقظـتي مبررا عن تـشييـد مدينة
لـلفن في الـناصريـة على غـرار مدينـة االنتاج االعالمي
في مـصر ومدينة دبي االعالمية في االمارات. أعرف
ان أحالم الـــيـــقـــظـــة الـــعـــراقـــيـــة صـــارت نـــوعـــا من

الفنطازيا.

اضي اسـتوقـفهم اليـ من مـشاهـدي التـلفـاز في االسبـوع ا ال شك ان ا
مـنظر الرجل الستيـني وهو ملقى على الرصـيف  في بغداد والدماء تسيل
مــنه اثــر اصـابــته بــحـالــة دهس  مــروع من قــبل احــد سـائــقي الــدراجـات
الـنارية وقد  نقله بعجالة الى مستشفى اليرموك..وال اعرف مصيره االن

!
لـقـد زادت ظـاهـرة انــتـشـار الـدراجـات الـنـاريـة بـشـكل الفت في الـشـوارع
ـدن بـأنـواع مـختـلـفـة واحـجـام مـتـبـايـنـة وبـاتت مـصدر واالزقـة ومـراكـز ا
ركـبات ازعـاج ونذيـر شـؤم للـسـابلـة السيـمـا األطفـال والـنسـاء ولسـائـقي ا
ـراهقـ الذين يـجدون سـلوى في مـعاكـسة اجملـتمع بـسبب سـلوك بـعض ا
بـألـعـاب بـهـلـوانيـة عـلى دراجـات تـفـتـقـر الى ابـسط مـقـومـات احلـمـاية ومن
الحظ ان الــدراجــات الـنــاريــة  اصـبــحت من أكــثـر مــنـاشـئ رديـئــة ومن ا
الـهـوايـات الـتي تـشـد الكـثـيـر من الـشـبـاب هـذه األيـام عـلى الـرغم من أنـها
تـمثل خطراً كبـيراً عليهم لـعدم توافر احتـياطات األمن والسالمة لـقيادتها..
حـيث يـجــدون مـتـعـة كـبـيـرة في اسـتــخـدامـهـا دون ان  يـدركـوا خـطـورتـهـا
الـقائمة فاجلميع مستاء من التصرفات التي يقوم بها هؤالء الشباب وهنا
طاعم الى ال اسـتثـني عمـال توصيل الـوجبـات السـريعة  (الـديلـيفـري) من ا
كـاتب فـالـسرعـة عـنـدهم اهم من سالمـتـهم وسالمـة مسـتـعـملي الـبـيـوت وا
ـركـبـات االعتـيـاديـة.. في ظل  تـنـاسـيـهم  إن اخلـطر الـطـريق من الـنـاس وا
الـرئـيس  يـتمـثل في أن احلـمـايـة في الدراجـة أقل بـكـثيـر من الـسـيارة وإن
وت في حالة وقوع حادث انزالق او مستعملي الدراجات معرضون خلطر ا
ئـات االصابـات التي ـسـتشـفيـات تعـج  تـوقف مـفاجئ وهـاهي  طوار ا
تـسببت فيها تلك الدراجات.. فمـعظم الناج من حوادث الدراجات النارية
يصابون بحاالت يأس واكتئاب وإحباط شديد السيما بعد إصابتهم بإعاقة
او في كـسـور شديـدة او ضربـات مؤثـرة في الـدماغ واجلـهاز الـعصـبي ما
صـاب إلى حالته الطبـيعية ان اسعده يـتطلب أحيانـا طويلة شهـورا ليعود ا

احلظ بذلك.
روري لـدى سائـقي الـدراجات الـناريـة وجتـنيـبهم ان أهـميـة تـعزيـز الوعـي ا
مـخاطـر االستخـدام غيـر اآلمن وتوافـر وسائل السالمـة والسيـما احلرص
عـلى ارتـداء اخلوذة الـواقـية أثـناء الـقـيادة وااللـتـزام بأنـظـمة وقـواعـد السـير
ـرور ضرورة قـصوى.. وبـهذه اجلزئـية  اسـأل عن دواعي هذه (الـكثرة) وا
ت بـهـذه الـسـرعـة ـقـتـولـة.. من وراءهـا ? كـيف  من الـدراجـات الـقـاتــلـة وا
ثيـر لالستغراب في استـيرادها بإشكال واحـجام متنافرة.. ـاذا التنوع ا و
رور تقوم بواجـباتها أزاء اخملالف واحلق اقـول ان مفارز ا

ــتــابــعـة لــكن (الــكــثـرة) تــعــيق اســتــكــمـال إجــراءات ا
الكاملة..

ــطــلــوب اجــراءات صـــارمــة قــبل ان نــفــقــد مــئــات ا
.. كـفى اسـتـيراد ـعـاقـ الـشـبـاب او تـعج الـبـيوت بـا

وت! هذه اخلردة فشبابنا اثمن من جتارة تسبب ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com

طارق حرب

ـــــنـــــطــــقـــــة وازدهــــار الــــسـالم في ا
شـعـوبــهـا الى جـانب تــوفـيـر الـدعم
قبلة ي في مراقبة االنتخابات ا األ
ـــا يــضـــمن نـــزاهــتـــهــا وضــرورة
الــتــكـاتف فـي مـواجــهــة خـطــر وبـاء
كــــورونــــا وحتــــجــــيـم تــــداعــــيــــاته

االقتصادية والصحية).
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وأكّــــد الـــــرئـــــيــــســـــان أن (اإلرهــــاب
ختـلف أنواعه ووسـائله يسـتهدف
التعايش السلمي ب البشر ويُغذي
نــفــسـه من خــلق االنــقــســامــات بــ
مـــــخـــــتـــــلف األديـــــان والـــــطـــــوائف
واالنتماءات) الفت الى ان (التكاتف
تطرفة الدولي في مواجهة األفكار ا
والـــعـــمل مــــعـــا عـــلى إشــــاعـــة قـــيم
التعايش والـتالقي واحترام األديان
والعـقـائد اإلنـسانـيـة وقطع الـطريق
ـتـطـرفـة والـعـنـصـرية امـام األفـكـار ا

الــتي تــســتـهــدف الــقـيـم اإلنـســانــيـة
الـعـلـيــا في احملـبـة والـسالم). بـدوره
اشــــار صــــالـح الى أن (جـــــمــــاعــــات
اإلرهــاب حــاولت زرع الــتــفــرقــة بــ
ـســلـمـ الــعـراقــيـ واســتـهـدفـت ا
سـيحـيـ وااليزيـدي والـصابـئة وا
ــكـــونــات عــلـى حــدٍّ ســواء وبـــاقي ا
لــتُــثــبت أنــهــا ال دين لــهــا وقــوبــلت
مــحـاوالتــهـا في تــقــويض الـتــعـايش
اجملتـمعي بـاإلرادة الشـعبـية الـقوية
في إدراك اهـدافــهـا الــهـدّامـة). ووجه
الـكـاظـمي بــالـتـحـقـيق بـاجلـهـة الـتي
ـة الــصـوتـيـة ــكـا سـجــلت وسـربت ا
الـتي اهــان فـيـهـا قــيـادي في احلـشـد
الشـعـبي ضابـطـا كبـيـرا في اجليش
فـيمـا وجه قـائد عـمـليـات قـاطع شرق
االنبار حـشد شـعبي طاهـر اخلاقاني
بايـقـاف عـمل مديـر ادارة قـاطع شرق
ظـفر االنبـار في احلشـد علي جـواد ا

ـا يـتطـلب حـلـوالً بـنيـويـة وطـويـلة
األمد) ,معربا عن تمـنياته أن (ينطلق
ؤتـمر مـشـروع لدعـم لبـنان من هـذا ا
ومـساعـدة الـلـبنـانـيـ على مـواجـهة
ــضي بـــطــريق تـــلك الــتـــحــديـــات وا
اإلصالح الــسـيــاسي واالقـتــصـادي)
ـتحدة بادرة األ ا وتابع (نرحـب 
واالحتـاد األوربي ومـجــمـوعـة الـبـنك
الـدولي بـإنـشـاء إطـار لـتـطـويـر رؤيـة
جتــمـع بــ مــســتــلــزمــات الــتــعــافي
وإعـــادة اإلعــمـــار وبـــ اإلصالحــات
الهيـكلـية الضـرورية في إدارة احلكم
وبيئة عمل الـقطاع اخلاص وضمان
االحــتـيــاجـات األســاسـيــة لـلــسـكـان)
وشــدد الــكـاظــمي عــلى (أهــمــيـة دور
الـشـركـاء غـيـر احلـكـومـيـ وضرورة
ــدني إشـــراك مــنــظــمــات اجملـــتــمع ا
الـلبـنـانيـة والـقطـاع اخلـاص في هذا
ـشــتـرك) مـضــيـفـا (وكــبـلـدٍ اجلــهـد ا
يـواجه حتـديـات مـشـابـهـة فـإننـا في
الـعراق نـتـطـلع أيضـاً لالسـتـفادة من
دروس هذه التجـربة حيث نـعتقد أن
األولـوية اآلن هي لـلـتنـمـية وتـطـوير
نُــظم اإلدارة واحلــكــومــة الــرشــيــدة
نطقة واالستجابة لتطلعات شعوب ا
ــــة واالزدهـــار في احلــــيــــاة الــــكــــر
شدد واالستـقـرار). في غـضون ذلك  ,
رئــيـس اجلــمــهــوريـــة خالل اتــصــال
هــاتــفي مع مــاكــرون عــلى مــواصــلـة

جهود مكافحة االرهاب. 
واستعرض الرئيسان خالل االتصال
ستـجدات اإلقليـمية وجـرى تأكيد (ا
اهمية مراعاة التهدئة وضبط النفس
ــنــطــقــة وحـــمــايــة االســتــقـــرار في ا
واعــــتـــمـــاد احلـــوار مـن اجل جتـــنب
التـوترات وتعـزيز األمن واالسـتقرار
) مـشـددين عـلى (أهـمـيـة اإلقـلـيـمـيـ
تــعــزيـــز ســيـــادة الــعــراق وحـــمــايــة
اسـتقـراره من الـتـدخالت والـتـوترات
ـنطـقة بـعـدها مـحـوراً أساسـياً في ا
لدحـر اإلرهاب وفـلوله وكـذلك إرساء
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لـقب (حـجي ابو زيـد) واحـالته الى ا
جلـنة حتـقـيـقيـة عـلى خـلفـيـة تـوجيه
اهـــانـه الى احـــد قـــادة اجلـــيش هـــو
الـفـريق ناصـر الـغـنـام قائـد عـمـلـيات
االنــبـار عـبــر رئـيس اركــانه الـعــمـيـد
الـــركن ضـــيـــاء. والقـى الـــتـــســـجـــيل
ــسـرب ضــجــة واسـتــيــاء كـبــيـرين. ا
وقال اخلـاقـاني (انـنا لن نـسـمح باي
حــــال مـن األحــــوال االعــــتــــداء عــــلى
قـواتنـا االمـنـيـة من منـتـسـبي الـدفاع
والــداخـلــيـة). ووجه الــكـاظــمي يـوم
اجلــمــعـة بــالـتــحــقـيق فـي تـســجـيل
مسرب لقائد في احلشد الشعبي هدد
بـــقــطع يـــد أي شــخص يـــحــاول رفع
صـــور نــائب رئــيس هـــيــئــة احلــشــد
ـــهـــنــدس من الـــراحل ابـــو مـــهــدي ا

محافظة االنبار. 
وقالت خليـة اإلعالم األمني في بيان
إن (رئــيس مــجــلس الــوزراء الــقــائـد
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جــــدد رئــــيس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الـكـاظـمي وقـوف الـعـراق مع شـقـيـقه
لبنان ازاء االزمات التي يشهدها بعد
فـاجــعـة انـفــجـار مـرفـأ بــيـروت الـتي
اثمر التعاون الدولي بتخفيف االزمة
التي خلفها وسد النواقص الطارئة ,
مـؤكـدا ان تـراكم الـتـحـديـات يـتـطـلب
حلوال بنيوية تسهم بتخفيف مظاهر
الفقر والـبطالة. وقـال الكاظمي خالل
ـؤتمـر الـدولي الثـاني لـدعم بـيروت ا
والشعب الـلبنـاني الذي عقـد برئاسة
ـانويل مـاكرون الرئـيس الفـرنسي إ
ـتـحـدة عـبـر دائرة وأمـ عـام األ ا
تـلــفـزيـونـيـة (جنـتـمـع الـيـوم لـتـأكـيـد
تــضـامــنـنــا مع لــبـنــان وأهل لـبــنـان
الـذين تــربـطـنـا بـهم وشــائج عـمـيـقـة

وحتديات مشتركة. 
h «uM « bÝ

وكـان الــعـراق رغم ظــروفه الـصــعـبـة
سـبّــاقـا لـلـوقـوف مع االشــقـاء فـمـنـذ
فاجـعة انـفجـار مرفـأ بيـروت تبـرعنا
ـواد الـطـبـية بـعـشـرات األطـنـان من ا
ـسـاعـدات اإلنـسـانـيـة والـغـذائـية وا
وقـمـنا بـإرسـال فـرق طـبيـة مـخـتـصة
الى بـيــروت كـا أهـدى الــعـراق أكـثـر
من مليـون برمـيل من الوقود لـلشعب
الـلــبـنـانـي ولن نـتـردد عن مــواصـلـة
ــســاعــدة والـــدعم لــلــبــنــان تـــقــد ا
وشعبه) مـؤكدا (لقـد ساعد الـتكاتف
الـدولي الـذي تال فـاجـعـة بـيـروت في
ســد الـنــواقص الــطـارئــة والـفــوريـة
لـكـنـنا نـدرك أنه مـازال هـنـاك الـكـثـير
ا يجب القـيام به لدعم لـبنان الذي
يـواجه حتـديـات مـتـعـددة ومـتـزامـنـة
كتبعات انفجار مرفأ بيروت واألزمة
ـالـيـة وآثـار جـائـحة االقـتـصـادية وا
كــورونــا) مــبــيــنــا ان (هــذا الـتــراكم
بــالـتــحــديـات أدى الى تــفــاقم الـفــقـر
والبطالة وصـار يهدد األمن الغذائي
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سـلحة وجه بـتشكيل العام لـلقوات ا
جلــنــة حتــقــيــقــيــة من وزارة الــدفـاع
االســـــتــــخــــبـــــارات الــــعــــســـــكــــريــــة
واالستـخـبـارات واألمن وأمن احلـشد
شتركة الشعبي في قيادة العمليات ا
لــلــتــحــقـــيق الــفــوري بــالـــتــســجــيل
الــــصـــوتـي الـــذي نــــشـــر فـي مـــواقع
التـواصل االجتمـاعي بشـأن االتصال
ـــثل مِـن احلـــشـــد ــــنـــســـوب الـى  ا
الشعبي ورئيس اركان قيادة عمليات
االنــبــار). وشــدد الــكــاظـمـي بـحــسب
بـيـان اخللـيـة عـلى ضـرورة (الـوقوف
عــلى حـقــيـقــة االمـر ومن هي اجلــهـة
التي سجلت االتصـال وأسباب نشره
االن واتــخـاذ االجــراءات الـقــانـونــيـة
قـصرين).  وكان تسجيل حاسبة ا
ـظفـر وهو يـهاجم صوتي قـد اظهـر ا
قائد عـمليـات االنبار ويـوجه تهديدا
صريحا له عـلى خلفيـة ما ذكره بأنه
تـــوجــيه مـن الــغـــنــام بــرفـع الــصــور
واللوحات األخرى من السيطرات في
قـاطـع الـعـمـلــيـات بـالـرغـم من تـأكـيـد
رئـيس اركـان الـعـمـلـيـات ان الـقرار ال
ـهــنـدس وأخـتــتـمت يــشـمل صــورة ا
فــعــالـيــات مــؤتـمــر حـشــد الــعـتــبـات
ــقـدســة الـذي عــقـد لــلـمـدة  1الى 3 ا
كـــانــون االول اجلـــاري في الـــعــتـــبــة
ـقدسـة في اجللـسة األولى العـلويـة ا
ومن ثم عقد اجلـلستـ في العتـبت
احلسينية والعـباسية. واشاد البيان
اخلــتـامـي لـلــمـؤتــمــر الـذي حــضـرته
شــخــصــيـات عــلــمـائــيــة وحـكــومــيـة
وقـيـادات أمـنـيـة رفـيـعـة بـتـضـحـيـات
احلشد الشعبي وشهد القاء عدد من
الـــكــلـــمــات الـــتي أشــادة بـــبــطــوالت
تشـكيالت حـشد الـعتـبات وتـمسـكها
بـفـتـوى الـدفـاع الـكـفـائي لـلـمـرجـعـية
تمـثلـة بالسـيد علي الديـنية الـعليـا ا
ـؤتـمـر قـد عـقد الـسـيـستـاني. وكـان ا
حتت شعـار (حشد الـعتـبات حـاضنة

الفتوى وبناة الدولة).
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أربــيل -(أ ف ب)  – بــالـــكـــاد بــدأ
النـازح األيزيـدي زيدان (21 عاما)
يـــتـــخــلّص مـن الــكـــوابــيـس الــتي
يـعـاني مـنـهـا مـنـذ سـنـوات بـسبب
ارسات تـنظيم داعش الـوحشية
في الـــعــراق ويـــحــاول الــتـــعــافي
إلعـــالــة أســـرته حـــتى جـــاء وبــاء
كـورونا واحلـجـر ليـفاقـمـا مشـاكله
الـنـفـسـيّـة.يـجـلس هـذا النـاجي من
الطـائـفـة الـتي اضـطـهـدهـا تـنـظيم
الـــدولــة اإلسالمـــيــة الـــعــام 2014
على كرسيّ مرتـديا سترة وسرواال

. قماشي
يـقــول لألخـصـائــيـة الـنـفــسـيـة في
منظمة “اإلسعاف األولى الدولية”
بيداء عثمان في مخيم باجد كنداال
(شمال غرب) “كنا مـزارع وكان
وضعـنا جـيدا.”ويواصل “ثم جاء
تـنــظـيم الــدولـة اإلسالمــيـة ”الـذي
قـتل الـرجـال وجـنّـد األطـفـال قـسرا
ثل وحوّل النساء إلى سبايا ما 
إبـادة جمـاعيـة محـتمـلة وفق األ

تحدة. ا
نـتـيـجـة ذلك يـضـيف زيـدان صرت
أرى كـوابـيس كل لـيـلـة أرى رجاال
يرتدون األسود جاؤوا لقتلنا. على
غـرار كــثـيـريـن في اخملـيم يــعـاني
الـــشــاب مـن اضـــطـــراب مـــا بـــعــد
الصدمة.وبـفضل متابـعة عثمان له

وتــمــارين الــتـنــفس الــتي أوصــته
بهـا خفّت نـوبات الـهلع حتى أنه
استعاد القدرة على النوم ليال.لكن
في بــدايــة مـســار تــعــافــيه فـرض
الــعــراق حـجــرا فـي آذار الحــتـواء
جائـحة كـورونا. يـؤكد زيـدان وهو
يشبك أصابعه “منذ عـشرة أشهر
عادت الكوابيس ومعها الرغبة في
ـــوت.”أضــــيـف إلى اخلــــوف من ا
الــداعـشــيـ اخلــوف من فـايـروس
رافق له.يقول في كورونا والفـقر ا
هــذا الــصــدد “أخــشى أن تــصــاب
عائـلتي بفـيروس كورونا أو تـنقله
لي صار يتملـكني هذا الهاجس.”
ـوازاة ذلك فـقد شـقـيقه وظـيـفته
في مــكــتــبــة عــلى أطــراف اخملــيم.
نتيجة ذلك “لم تعد العـائلة جتني
مـاال عـندمـا أفـكـر في األمـر أصاب
بنـوبـات هلع.”يـنتـظـر كثـيرون في
ركز الـطبي الـصغير طابـور أمام ا
لـيدخـلوا بعـد زيدان.ووفـق منـظمة
ـية يـعاني واحد من الصـحة الـعا
كل أربــعــة عـراقــيــ من هــشــاشـة
نـفـسـيــة في بـلـد يــوجـد فـيه ثالثـة
أطباء نفسي لكل مليون شخص
في مقابل 209 في فرنسا مثال.من
جهـتها قـالت بيداء عـثمان لـوكالة
فـرانس بـرس “الحـظــنـا زيـادة في
تـكرر اضـطرابـات ما بـعد الـصدمة

ـــيــول ومـــحـــاوالت االنـــتـــحـــار وا
االنتحارية.”

وأوضـــحت أنه فـي تـــشـــرين األول
فقط “شـهد اخملـيم ثالث مـحاوالت
انـتـحـار ”لـنـازحـ يـعـانـون جـراء
الـقـيـود عـلى احلـركـة وأثـرهـا عـلى
الـعالقـات االجـتـمـاعـيـة.تـزايـد عـدد
الـعـاطــلـ في اخملـيم إثــر تـسـريح
مـوظفـ من مصـنع مـناديل ورقـية
وإغـالق مـزرعـة بــطـاطــا ومـشـاريع
أخرى.وخسـر نحو ربع الـعمال في
أنـحــاء الـعـراق وظـائــفـهم نــتـيـجـة
احلـجـر وقـد طـاول ذلك خـصـوصا
الــفـئـة الـعــمـريـة بـ 24-18 سـنـة
ــــئــــة من الــــتي خــــســــرت 36 بــــا
الــوظـــائف وفق مــنـــظــمــة الــعــمل

الدولية. 
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وشــرحت عـثــمـان أن “ذلك يــسـبب
مــشـاكل مـالـيـة وتـراجع الـثـقـة في

النفس ما يجدّد الصدمة.”
وتـتـقـدم جمـيـلـة بخـطـوات مـترددة

نحو كرسي جلدي.
ـرأة األربـعـيـنـيـة أيـضا من عـانت ا
مـــــــــــــشــاكـل نــفــســيــة عــقـــــــــب
فرارها من مدينـة سنجار األيزيدية
الـعـام 2014. عـلـى غـرار اآلخـرين
تــخــشى أحــكــام اجملــتــمع الــذي ال
ــشـاكل يــزال يـنــظــر سـلــبـيــا إلى ا
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تنـاقلت وسائل اإلعالم وصفحات مواقع التـواصل اإلجتماعي خبر حلالتي زواج
التعتـبر فـريدة وحـديثـة من نوعـها لـكنهـا هزت مـشاعـر النـاس وأثارت انـفعال و

دونون بسبب تزويج فتات قاصرت في مدينة السليمانية . تفاعل ا
دينة طالبوا بتدخل الرئاسـات الثالث بشأن تزويج الفتاة البالغة الناشـطون في ا
13 عاماً لزوج ذو ٤٠ عاماً بعد مشاهدة صورة للعروس على موقع التواصل

"فيسبوك" .
احـدثت الصـورة صـدمـة ورفض جتـاه هـذا الـزواج.. كـونه ليـس زواج أسري بل
طـالـبات من ارسـه بعض اآلبـاء والـعوائل جتـاه بـناتـهم  فـتصـاعـدت ا قـسـري 

حكومة كردستان بإيقاف حاالت الزواج من هكذا نوع باإلكراه والفرض .
فتـيات بأول العمر يتزوجن دون رغبــــة أو فرحة فـتـــــغيب عنهن السعادة مبكراً
 ويصـبحن زوجـات تعـيــــسـات منهـن من تنـتحر ومـنهن مـن تخون ومـنــــهن من

ستمر بصورة زواج . تهرب للخالص من التعنيف ا
هـذا الـتـعنـيـف ليـس بحـالـة او عـشـرة حـاالت بل ازمـة حـقـيـقـة وانـتـهـاك انسـاني
يـواجـهه اجملــتـمع دون تــدخل قـانـوني يــحـمي مــثل هـؤالء الـفــتـيــات من تـخـريب

حياتهن و يردع األهالي عن هذا الفعل اجملرم .
ة الـفـعـلـيـة هي عـنـدمـا يـجـبر الـوالـد ابـنـته  بـالـزواج من شـخص يـكـبـرها اجلـر

بأعوام مقابل مبلغ مادي يبلغ ٥ مالي دينار .
هــكـذا زواج قــسـري غــيـر أســري يـعــد اتـفــاق جتــاري.. بـيع وشــراء بـالــفـتــيـات

الصغيرات اللواتي الحول والقوة الينصفهن أب أو قانون .
القانـون احلقيقي هو الذي اليـسمح بأنتهاك حـقوق اإلنسان.. فكيف بـفتاة تُنتهك

صلحة . ال أو ا طفولتها وحياتها وحريتها من اجل ا
صلـحة او النفـوس غير السـليمة جـعلت زوج خمسـيني يقبِل الى الـزواج بطفلة ا

عمرها 14 عاما" في في كردستان .
كردسـتـان او بغـداد او البـصـرة  جمـيـعهـا مـدن عراقـية
يسـكنهـا نسـاء طيـبات لـكنهن مـعنَّـفات بـسبب اسـتقواء
الرجـال أو سيطرة الـعادات اجلاهلـة مايجعـلهن يدفعن

الثمن .
حـاالت كـثـيـرة في تـزايـد تـدفع الـنـسـاء فـيـها ارواحـهن

ثمن وسط حقوق مسلوبة وضائعة .

-1-
ـنـصـبه مِنْ أجْل من ألـعن الـصـفـات في مَنْ يـتـسـنـم مـوقـعـاً سـلـطـويـاً اسـتـغاللهُ 
مـصالـحٍ شـخصـيـة او عـائـلـيـة بـعـيـداً عن االلـتـزام بـرعـايـة الـصـالح الـعـام للـبالد

والعباد .
-2-

ومن هنـا عظُـمت البـلوى بـالسـلطويـ في دول العـالم الثـالث حيـث أنّهم يـقدّمون
أبناءَهم واصهارهم واقرباءَهم وانصارَهم على ذوي الفضل واخلبرة من دون اي

توقف او حترج .
ـتقـدمة وهذا هـو أحد االسـباب الـكبـرى لتـخلف تـلك الـدول بالـقيـاس الى الدول ا
التي تكون فيها الدولة دولة مؤسسات وليست دولة رغبات شخصية للحكام ..!!

-3-
والــعـراق احلـبــيب هـو في طـلــيـعـة الـدول الــتي عـانت من اســتـغالل الـســلـطـويـ
وضوعية فارقات واالنتهاكات للضوابط والقيم ا ناصـبهم وشهدنا الوانا من ا

حتى وصلنا الى بدعة (احملاصصات) التي ما انزل الله بها من سلطان ..!!
-4-

نصب فقد وأمريكا في عهد (ترامب) شهدت ألوانا فظيعة من استغالل ا
ـسـتـشـاريه وأنـاط به مـهـمـات خـطـيرة  عـيّن (تـرامب) صـهـره (كـوشـنـر) كـبـيـراً 

لفات .. وسلّطه على أخطر ا
-5-

والـيـوم يـكـثـر احلــديث عن احـتـمـال اصـدار (تـرامب) عــفـواً رئـاسـيـا عن ابـــنـائه
وبعض مـساعيه خوفاً من مالحقتهم القضـائية بعد أنْ يغــــادر البيـــــت االبيض
ـغـادرة احلتـميـة على رغم أنـفه حيث مـازال يدعي انه في  20/ 2020/1 هذه ا

هو الفائز وأنّ التزوير كان وراء فوز منافسه (بايدن)
-6-

وهـكــــــذا يـضــــــيف (تـرامب) الى الـقـــــائـمـة الـسـوداء
مِنْ أعــمــــــــاله رقــمــا جـــــــديــداً هــو مـن أبــشــــع مــا
سيـسـجـله التـاريخ عـلـيه  وانْ كـانت حمـاقـتُه تُـعـــــمي
بـصــرَه عن الـتـــــــفـكــيـر في مــا سـيــــــقـوله الــتـــــاريخ

عنـــــه ..!!
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وصـلـتني شـكـاوى وطـلـبات من بـعض طـلـبـة جامـعـات وكـليـات أهـلـيـة ومن ذويهم
طـالبـة بـكتـابـة مقـالة مـضمـونـها اعـتراضـهم عـلى الرسـوم الـدراسيـة الـباهـظـة وا
ـا يـتـمـاشى ـظــاهـرات لـتـخـفـيض الــرسـوم و اكـشـف فـيـهـا عن نـيـتــهم الـقـيـام 

تردي لألسرة العراقية.  ادي ا والوضع ا
وبدايـة ال بد من اإلشادة بجهود التعليم األهلي واجلامعات والكليات األهلية التي
ـسـيرة الـتـعـليـمـيـة لبالدنـا والـنـهوض به الى سـاهـمـة في خدمـة ا حتـرص عـلى ا
جانب مؤسـسات الـتعـليم العـالي احلكـومية لـكنـها بـالطبع كـانت قاسـية جدا في
الرسـوم الدراسـية الـتي تفـرضهـا األمر الـذي يجـعلـنا نطـرح تسـاؤال على وزارة
ـانيـة هل مـناقـشة الـتعـلـيم العـالي والـبحث الـعـلمي وجلـنـة التـعـليم الـعـالي البـر
ــسـتـعــصـيـة عـلـى شـاكـلـة قـانــون الـتـعـلــيم األهـلي أصــبح فـيه من الــصـعـوبـات ا
الصـعوبات التي وردت فـي بعض فقرات دسـتور بالدنا واعـتبرت الغـام وعقبات

ا تكون في خدمته وتمشية متطلباته احلياتية? واطن أكثر  تزيد من معاناة ا
عتـرضون عن األسعـار الباهظـة التي يدفعـها الطـالب سيما في فعنـدما يتـحدث ا
كـلـيـات اجملـمـوعـة الـطـبـيـة والـتي تـتـراوح ب 10 الى 11 مـلـيـون ديـنـار بـالـسـنة
انـية مبررا بأن الدراسيـة فتطرح وزارة الـتعليم الـعالي وكذلك جلنـة التعلـيم البر
فقـرة الرسوم الـدراسيـة في قانـون التـعلـيم األهلي غـير مـسمـوح للـوزارة التدخل
ـالية وحيال هذه ادة التي تـقول إن للكلـيات األهلية االسـتقاللية ا فيهـا بحسب ا
سألـة نتساءل ما دور الدولة في رعاية الطالب عـلميا واقتصاديا? هل يبيع جزء ا
ـسـتــثـمـرين يـتـمـتـعـون ـكـلـفـة? فـا من أعـضـائه حــتى يـوفـر مـتـطـلـبـات الــدراسـة ا
بـاستـقاللـيـة وأريـحيـة تـامـة في رفع األسـعار الـبـاهـظة كـونـهم يـنطـلـقـون من رؤية
استـثماريـة ذات جنبـة ربحيـة تشكـل الهدف األسـاس لهم وهذه تـبعد اجلـامعات
يـة وتـمـنـحـهـا فـرصـة الـتـعـالي عـلى قـرارات الوزارة األهـلـيـة من الـرؤيـة األكـاد
فضال عن أريـحيـة أخرى كـون أغلب اجلـامعـات األهلـية تـعود مـلكـيتـها الى كـبار

تنفذين أو من له مساهمات مالية فيها. السياسي وا
عقدة دفعت وستدفع الطـلبة للتوجه الى بلدان العالم اخلارجي أن هذه الـقضية ا
هربـا من جشع األسـعار التي هي مـثار نـقاش بـ أبناء الـبلـد من محـاولة جتنب
صرف العملة الصعبة واخراجها من البالد في ظرف احوج ما نكون بحاجة الى

العملة الصعبة.
وإذ نرى أن بالدنا لم تعد تتحمل قضية التظاهرات في أكثر من جانب ولكثر من
نتوجه الى اجلامعات والكليات األهلية بإعادة النظر في سقف الرسوم موضـوع 
الدراسيـة الباهظة وتخفيـضها وتفهم وضع العائلـة العراقية التي تعاني من وطأة
ظروف اقـتصادية قـاسية في ظل ظـروف جائحة كـورونا التي اهـتزت فيهـا سمعة
السـوق العراقية وهناك أمر يستوجب الـطرح يتعلق بأن السنة الدراسية 2019
 2020 /لم تكن الدراسـة فيها منتظمة ولم يتلقى الطالب تعليمه بالطريقة العلمية

الـصــحـيـحـة بـسـبب ظـروف عــدة وعـلى الـرغم من ذلك كـانت
نسـبة تخـفيض الـرسوم الدراسـية بـسيطـة جدا حددت بـ

عنـى خصم ملـيون من أصل  10أو 11 ئـة  (10) بـا
مـلـيــون وهـذه نـظـرة كــانت بـعـيــدة عن قـراءة مـتــفـهـمـة
ومـسـتوعـبـة لظـروف الـبلـد والـعائـلـة العـراقـية احلـرجة
لـذلك نــقـول يـجب ان نـسـتــثـمـر في عـقــول شـبـابـنـا وال

ادي. نستثمرهم للربح ا
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بــعـد ورود نــتـائج وزارة الـتــخـطــيط بـشـان
ــتـقـدمـة لـلـشــمـول بـراتب احلـمـايـة االسـر ا
االجــتــمـــاعــيــة. تــبــاشــر هـــيــئــة احلــمــايــة
االجـتـماعـية في وزارة الـعـمل بنـشر اسـماء
الـذين ظهـرت نتـائج بحثـهم فوق خط الـفقر
ــوقع والـــبــالغ عــددهم 13003اســـر عــبــر ا
االلـكـتروني ومـواقع الـتواصل  االجـتـماعي

عتمدة لدى الوزارة.   ا
داعـيةً اياهم الـى مراجعة اقـسام الهـيئة في
بـغداد واحملـافظـات إبتـداءً من يوم االربـعاء
ـوافق 25 تـشـرين الـثانـي اجلاري لـتـقد ا
اعـتـراضــاتـهم الى الـلـجـان الـعـلـيـا من اجل
االحـتـفـاظ بفـرصـة شـمولـهم بـراتب االعـانة

االجتماعية. 
وقــــال بـــيــــان لـــوزارة الــــعـــمـل والـــشـــؤون
االجـتـماعـية امس انه (سـيتم نـشر االسـماء
بــصـيـغــة (االسم الـثالثي + اسم االم + اسم

القسم). 
وتــنـوه الــوزارة الى ان االسـر الــتي ظـهـرت
نـتـائـجـهـا فوق خط الـفـقـر ال يـعـني ان قرار
عــدم الـشـمـول بـراتب االعـانــة االجـتـمـاعـيـة
نـهائي بل بـامكـانهم تـقد اعـتراض العادة
الـنظر بالـقرار وفقاً للـقانون) وجهّزت إدارة
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الــنـفــســيـة لــذلك تــفـضّل عــدم ذكـر
اســمـهــا الـعــائــلي.هـذه الــعـراقــيـة
ـقيـمة في خـيـمة مع عـائلـة ابنـها ا
وبنـاتها األربع جـاءت لألخصـائية
الـنفـسيـة مع جتـدد مشـاكل التـوتر

إثر اجلائحة.
وتقول جميلة “أهملت أبنائي كليا
وتــضــيف “أشــعــر بــالــعــزلــة وإن
ــنـزل. أضـربـهم كــانـوا دائـمـا في ا
خالل نـوبـات الـهـلع ال أعـرف ماذا

عـلي أن أفعل.”وتـشـرح عـثـمان أن
“الـــكــراهـــيــة نـــتــاج حـــزن لم يــتم
عـالجه فـــتُــــوجه نــــحـــو األقـــارب
ـرضى خـصـوصـا عـنـدمـا يـشـعـر ا
بــالــتــقــلــيل من شــأنــهم: يــعــتــدي
الــرجــال عــلى الــنــســاء وتــعــتــدي

النساء على األطفال.”
حــتى من جنــحـوا في الــعـودة إلى
مـــنــازلــهم بـــعــد احلــرب مــا زالــوا
يـعـانـون كـمـا يـعـاني أطـفالـهم من

بعدهم.تـقول الطـبيبة لـينا فيال من
مــنـــظــمــة أطــبـــاء بال حــدود وهي
مـديـرة قـسم الـصـحـة الـعـقـلـيـة في
مسـتشـفى سينـوني بسـنجار “مع
نـــقص الــعـالج والــعــزلـــة يــشــهــد
األطـــفــال الـــذيـن عـــايـــشـــوا إبــادة
جــــمـــاعــــيــــة صـــعــــوبــــات في سن
الــــرشــــد.”لـــــذلك تــــضــــيـف فــــيال
“نخشى تـزايد حاالت االنـتحار في

قبلة.” األعوام ا

ـذكــورة آنـفـاً و هــنـاك جــمـلـة من ا
ــعـطـيـات البـد من ذكـرهـا و نـأخـذ ا
وذجًا  دائرة صحة بغـداد الكرخ 

عطيات: و من اهم هذه ا
1- انخفاض كبير في عدد احلاالت
سـجلة مقابل زيادة بعدد اليومية ا
الـفـحـوصـات  حـيث كـانت احلاالت
ــوجــبــة تــمــثل 40 الى 50 %ـ من ا
عـــدد الــــفـــحــــوصــــات امـــا اآلن فال
تتجاوز 10 %ـ من عدد الفـحوصات

في اغلب االحيان. 
2- ارتفاع نسبة احلاالت في العزل
7  %ـ من ــــنــــزلي الكــــثــــر من 97 ا

ـســجـلـة و هي اجــمـالي احلــاالت ا
تمـثل احلاالت التي ال تـظهر عـليها
ايــة اعـــراض او تـــظــهـــر عـــلــيـــهــا
اعــراض خــفــيـــفــة وهي اكــثــر من

ية.  النسبة العا
3- انـخـفـاض نـسـبـة الـداخـل في
3 %ـ ــســتـشــفـيــات الى اقل من 2 ا
ــسـجــلـة و من اجـمــالي احلــاالت ا
ــرض في الول مــرة مــنـــذ ظــهــور ا
جانب الكرخ وهي اقل مـن النسبة

ية.  العا
4- انـــخـــفـــاض نـــســـبـــة احلــاالت
98 %ـ تقريبًا وهي احلرجة الى  0

ية.  اقل من النسبة العا
5- ارتـفاع نـسـبة الـشـفاء الى اكـثر
من 94 %ـ مـع انـــخـــفـــاض نـــســـبــة
الـــوفـــيـــات الى 1 %ـ و انـــخـــفـــاض
نسـبة احلـاالت النشـطة الى اقل من
٥%ـ  و هذا افـضل من كثـير من دول

العالم. 
6- ارتـــفــاع نــســبـــة الــذين كــونــوا
أجـسامًـا مضـادة لفـايروس كـورونا
( Immunoglobulin G IgGو
Immunoglobulin M IgM)
مـا بـ 30 الى 40 %ـ مـن مـــجـــمل
الـذيـن يـجـرى لـهم فـحص االجـسـام
ضادة يـوميا و هم من غـير الذين ا
ظــهـرت عــنــدهم اصــابـات ســابــقـة
وهـذا دلـيل واضح عـلى اكـتـسـابـهم
ـنـاعـة او ظـهـرت عـندهم شيء من ا
اصـابـة بـدون اعـراض ولم يـعـلـمـوا

بها. 
7- أثبـتت الفحـوصات اليـومية في
ــدارس اصــابــة بــعض االســاتــذة ا
والـطـالب من غـيـر ظـهـور االعـراض
عـلــيـهم و هـذا مـا حـصل في احـدى
ـدارس في مــديـنــة الـشــعـلــة مـثالً ا
حـــيـث اظـــــــهــــرت الـــفــــحـــوصـــات
اصــــــــابــــة 8  اســـــاتـــــذة من اصل
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بغداد

25أســـتــاذًا اي مــا نـــســبـــته ثــلث
العدد تقـريبًا وهذا يـظهر بوضوح
تطـوير بعـضهم او جمـيعهم مـناعة
ــرض ادت الـى عــدم ظــهــور ضــد ا

االعراض عليهم. 
ـــذكـــورة آنـــفــاً ـــعـــطــيـــات ا ومن ا
وخـصــوصًـا مــا ورد في الـفــقـرتـ
االخيـرت (6 و 7)يـتـضح ان عدداً
كـبــيـراً من سـكـان جـانب الـكـرخ من
بغداد قد اصيبـوا ولم تظهر عليهم
االعـراض او اكــتـســبــوا شـيــئـا من
ـنـاعـة بـدون ان يــصـابـوا اضـافـة ا
للـذين اصيـبوا و اكـتسـبوا الـشفاء
وهذا ما يطلق عليه (مناعة القطيع

.(Herd Immunity
واكــــاد اجــــزم ان اكــــثــــر مـن ثــــلث
الـــســكــان فـي الــكــرخ او اكـــثــر من
ـليـون طوروا شـيئاً ملـيون و ربع ا
باشرة ناعة بسبب االصابة ا من ا
او بـــتــكــويـن كــمــيـــة من االجــســام
ستجد ضادة لفايروس كورونا ا ا
بـدون اصـابــة  تـقـيــهم االصـابـة او
جتـعل االعـراض خفـيـفـة مع االخذ
بـنـظـر االعـتـبـار عـدم وجـود بـحوث
ــنــاعـة لــفــتـرات تــؤكـد دوام هــذه ا
عـلـومات عن طـويلـة حـيث الزالت ا
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ـكونـة ضده نـاعة ا الـفايـروس و ا
قليلة نوعاً ما و كذلك اليوجد دليل
قـطـعي بـعـدم تــكـرار االصـابـة مـرة
اخــــرى. ان االلــــتـــزام بــــاجـــراءات
الـوقـايـة التي اهـمـهـا التـبـاعـد ب
ـسافات مـناسـبة وارتداء االفراد 
الكمامة في ظروف مـعينة و تعقيم
الـــيــدين في ظـــروف مــعـــيــنــة (مع
ضرورة عـدم االفراط كـما اراه عـند
الـبـعض) قـد تـكـسب الـفـرد مـنـاعـة
تـدريـجـيـة ويـطـور جـسمـه عدد من
ــضـادة بــاسـتــمـرار و االجـســام ا
ا من النادر ان جنـد شخصًا لم ر
يدخل جسمه عـدد من الفايروسات
قـلت او كـثـرت في ظل ظـروف عـدم
االلتزام التي نعيشها في العراق.
ومن هــــنــــا اجــــد من الــــضــــروري
االستمرار باجـراءات الوقاية حتى
تـتـكون مـنـاعة كـافـية لـدى اجلـميع
وكـذلـك وصـول الـلـقـاحـات الالزمـة
حــــتى يــــتم الــــتـــخــــلص مـن هـــذا
. وال ننسى لطف الفايروس نهـائياً
الــله ســبـحــانه وتــعــالى ورحــمـته
التي هي السبب االول واالخير في

كل خير يصيبنا.
{ مدير عام صحة بغداد- الكرخ

تشـهد دول العـالم اخملتلـفة في هذه
االوقـــات زيـــادة كــــبـــيــــرة في عـــدد
االصـــابـــات بـــفــــايـــروس كـــورونـــا
ـسـتـجـد COVID-19 تـوازيـهـا ا
زيــادة مــلــحــوظــة بــعــدد الــوفــيـات
الـنـاجتة مـنه مع انـخـفـاض درجات
احلـرارة يـقـابلـهـا انـخـفاض واضح
بــعـــدد االصــابــات و الـــوفــيــات في
الـــعــراق  و االســـبــاب الزالت غـــيــر
مـعروفـة و لكن هـناك مـجمـوعة من
االحتماالت اهمـها احتمال  حصول
Herd) نــوع من مــنــاعــة الــقــطــيع
Immunity) ادت الى الــــنــــتــــائج

الـــعــوائـل احملــتـــاجــة  وبـــالــتـــنــســـيق مع
ـؤسسات اخلـيرية مـوكب قرية الـغدير في ا

مدينة النجف) .
على صعيد آخر ترأس النائب األول لرئيس
مـجـلس النـواب حسن كـر الـكعـبي جلـسة
ناقشة مـشروع قانون احلماية من حـوارية 
الـــعـــنـف األســـري  بـــحـــضـــور رؤســـــــــاء
ـعـنـيـة (جلـنة واعـضـاء الـلـجـان الـنـيابـيـة ا
ــرأة واالسـرة والـطـفـولـة  جلـنـة االوقـاف ا
والـشؤون الـدينـية  جلنـة حقـوق االنسان 
ـثل شــــــــاركة  الـلجـنة القـانونـية)  و
عـن مــجـــلس الـــقـــضـــاء األعــلـى ومــجـــلس
الــدولـة واالمـانــة الـعـامــة جملـلس الـوزراء
ووزارات الــداخــلــيــة  والــعــمـل والــشـؤون
ؤسسات االجـتماعية وعدد من الوزارات وا
احلــكــومــيــة  ونــقــابــة احملــامــ واحتــاد
احلـقــوقـيـ وعـدد من اسـاتـذة اجلـامـعـات
والـــبــــاحـــثـــ واصـــحــــاب االخـــتـــصـــاص

دني.  ومنظمات اجملتمع ا
وأكـد الكـعبي في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (مـــبــاد اإلسـالم الــســـمــحـــاء واالديــان
االخــرى والـقـيم اجملــتـمـعــيـة والـعــشـائـريـة
واالخالقــيــة الــتي يــؤمن بــهــا الــعــراقــيـون
جـمـيعـا يـجب ان تكـون حاضـرة في تـشريع

اي قـانــون مـشـيـرا الى ان مـجـلس الـنـواب
مع اقـرار الـتـشريـعـات التـي تضـمن تـماسك
االسـرة واستقـرارها ويسـاعد في اصالحها

وتقوية روابطها. 
وجــرى خالل اجلــلـســة تـقــد ثالثـة اوراق
بـحثـية لـلمـشاركـ د ذكرى جـميل مـحمد /
ـســتــنــصـريــة - كــلــيـة االداب اجلــامــعــة ا

والــقـاضي ســالم روضـان عــاصي  ودنـوار
دهــام الــزبـيــدي اســتـعــرضــوا فـيــهــا ابـرز
الـرؤى واالفكار والطـروحات التي كانت وال
زالـت مــحط اخــتـالف كــبــيــر بـــ مــؤيــدين
س لــلـقــانـون ومـعــتـرضــ عـلــيه  كـونه 
جـــســد االســـرة الـــعــراقـــيــة الـــذي نـــقــدسه

ونحترمه بإعتباره اساس اجملتمع .

تعففة l¹“uð∫ احد مالك مصفى النجف يقوم بتوزيع سالت غذائية الى العوائل ا

W¹eFð

يــعـزي الــســيــد عـبــد الــواحـد
احلــصــونه ســعـادة الــدكــتـور
إيــاد عالوي لــوفـاة شــقــيــقـته
ـــــولى عـــــز وجل أن ســـــائال ا
يــســـكـــنـــهـــا فـــســيـح جــنـــاته

بالفردوس األعلى.

مــصــفى الــنـجـف سالت غــذائـيــة لــلــعـوائل
ــصـفى لــيث عـبـد ــتـعـفــفـة. وبــيّن مـديـر ا ا
الرسول الغراوي في تصريح أمس األربعاء
ر بـها انه (نـظـراً للـظروف الـصعـبة الـتي 
بـلدنا العراق العزيز بسبب جائحة كورونا
وبــتــوجــيه مــبــاشــر من مــديــر عــام شــركـة
مـصافي الـوسط عـائد جـابر عـمران جـهّزنا
ـتعـففة واحملـتاجة سالت غـذائيـة لعوائل ا
و تـوزيـعهـا على 100 عـائـلة مـتـعفــــــــفة

في مدينة النجف) . 
WODH½  U−²M

شتقات واكد  الغراوي (االستمرار بإنتاج ا
ادة الـنفـطيـة وبتجـهيـز مسـتودع الـنجف 
الــكـيـروسـ (الـنــفط األبـيض) وزيت الـغـاز
ادة (الـگـاز) والـنفـثـا ومحـطـات الـكهـربـاء 

ُحسن) . النفط األسود زيت الوقود ا
واد من جـانـبه قـال مـسؤول جلـنـة تـوزيع ا
الـغذائـية رؤوف موسى أن (الـسلة تـضمنت
8 مـــواد أســاســـيــة شـــمــلت الـــرز والــزيت
والــــســـكــــر والـــشــــاي والـــبــــاقالء واجلـــ
ـــعــلــبــة  الــتي بــاإلضـــافــة إلى الــلــحــوم ا

دة).  حتتاجها العــــــائلة خالل هذه ا
WłU²×  qz«uŽ

الفــــتـــاً الـى أن (الـــتــــوزيع شـــمـل عـــدداً من
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فى نـــوفــمـــبـــر عــام 2016 أعـــلــنت
الـص أنـهـا صنـعت رادارًا جـديدًا
يستطيع كشف الطائرات الشبحية
وخـاصـة طـائـرة الـهـيـمـنـة اجلـويـة
األمـريـكـية F22 وقـد  أكـدت مـجـلـة
"بـوبـيـلـر مـيـكـانيـك" إنه لـو  صحت
مــزاعـم الــصـــ فــإنـــهـــا ســتـــكــون
أخبارًا سـيئة ألمريكـا مشيرة  إلى
أن الـــصـــ قــــامت بـــالــــكـــشف عن
الرادار اجلديـد في العرض اجلوي
الذي أقيم مطـلع نوفمبر 2016 في
مـديــنـة تـشــوهـاي مــشـيـرة إلى أن
ـــلـــيــارات ذلك يـــعـــني أن مـاليــ ا

هــــوايــــاتـه تـــتــــكــــون مـن لــــوحـــات
مــســطــحــة بــصــورة جتــعل تــعــقب
مـصــدر األشـعـة الــتي يـطـلــقـهـا من
طـــائــرات األعــداء صــعـــبــة كــمــا أن
عمليـة التشويش علـيه تصبح أكثر
صـــعـــوبـــة وقـــد أكـــدت اجملـــلــة أن
الرادار الصيني سيكون قادرة على
كــشف الـطــائــرات الـشــبــحـيــة عـلى
مـســافـة تـزيـد عـلى 500 كـيــلـومـتـر
وهو ما يعـني حرمانهـا من ميزتها
ا يكون بإمكانه االستراتيجية ور

اكتشافها قبل اإلقالع.
JY-26 Skywatcher-U رادار

والنسخة الثانية من الرادار حتمل
JY-26 Skywatcher-U"" اســم
يــــعــــمل فـي نــــطـــاق تــــرددي واسع
وتـــســتــخــدم تـــرددات عــالــيــة جــدًا
وفـــائـــقـــة فـي الـــكـــشف عن أهـــدافه
وتــتــبــعــهــا ويــصل مــداه إلى 500
كـنه تـتبع 500 هدف كـيـلومـتـر و
في وقت واحــــــد بــحــسب اجملــلــة
الــتى أكــدت أنـه وفــقــا لإلمــكــانــات
ــكـــنه الـــتي  اإلعالن عـــنـــهـــا - 
كـــشف الــــطـــائــــرات الـــشــــبـــحــــيـــة
األمـريـكـيـة أثــــــــنــاء حتـلـيـقـهـا في
سمـاء كوريـا اجلنوبـية الـتي توجد
بـــهـــا قــــاعـــدة لــــلـــقــــوات اجلـــويـــة

. األمريكية
مــــشــــيـــرة إلـى أقـــوى الــــطــــائـــرات
األمريكية مثل  "إف 117 إيه" نايت
هـــوك" وقـــاذفـــات "B2 ومـــقـــاتالت
"إF22 رابـتور" و " F 35 جـميـعـها
سـتـكــون عـرضـة لـلــكـشف بـالـرادار

الصيني اجلديد.

التي أنفقتها أمريكا على طائراتها
ة القيمة. الشبحية ستكون عد

JY-27A 3-D رادار
وقـد كـشــفت الـصـ عن نــسـخـتـ
ـــضــــاد لـــلـــطـــائـــرات من الـــرادار ا
JY-" الـشـبـحـيـة األول يـطـلق عـليه
دى  "27A 3-Dوهو رادار بعيد ا
مــهـمـته االســتـطالع ذو تـردد عـالي
""VHF  ووفــقًـا لـلـمـجـلـة فـإن هـذا
الـنـوع من الـرادارات يتـمـيـز بـطول
كـنها من موجي أكـبر وتـردد أقل 

كشف الطائرات الشبحية.
يـزات الرادار الـصيـني بأن ومن 

ســتــواجه بـــالــنــار.ونــقـــلت وكــالــة
"ســبـوتـنـيك" عـن مـوقع "أفـيـا بـرو"
أن اجليش الفنزويلي وجه حتذيراً
إلى القوات اجلوية األمـريكية بأنه
جـــاهـــز إلطالق الـــنـــار دون ســـابق
إنـذار عـلى أيـة طائـرة أمـريـكـية إذا
حاولت انـتهاك األجـواء وذلك بعد
ـقـاتـلة F22 من انـتـهاك مـحـاولـة ا
حـــدود الــبالد بـــشــكل اســـتــفــزازي
مقتربة من اجملال اجلوي لفنزويال
ــا أجـــبـــرهـــا عـــلى الـــفـــرار من  

وقع. نطقة بحسب ا ا
قصة تصنيع الرادار الصيني
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 300ألف إلى 400 ألف إصـابة
بــــــــــكـــورونـــا في 18 يـــومــــًـــا

فقــط.
وكــانت الــبالد جتــاوزت عــتــبـة
ـــــــــئـــــــــة ألـف إصـــــــــابــــــــــة في ا
حــزيــران/يـــونــيــو بــعــد ثالثــة

أشهر على بدء اجلائحة.
”Ëd¹UH « —UA²½«

وتــــضــــاعـف عــــدد اإلصــــابــــات
اليوميّة اجلديدة في كندا خالل
ـــاضـي لـــيـــصل إلى الــــشـــهـــر ا
حــوالى 6000 حـــالـــة كـلّ يــوم
بــــســـــبب تـــــســـــارع انــــتـــــشــــار
الـفــيـروس بــ الـســكّـان وفــقـا
إلدارة الــــصـــــحــــة الــــعـــــــــامــــة

الكندية.
كــذلك ارتــفـــــــع بــشــكل كــبــيـر
مــعــدّل الــفــحــوص اإليــجــابــيّــة
لـــيـــبــلغ %7,4 خالل األســـبــوع

{ اوتـاوا (أ ف ب) - جتـاوزت
كــنــدا امـس عــتــبــة الـ 400ألف
إصـــابــة مُـــســـجَّـــلــة بـــفـــيــروس
ـــــســـــتـــــجــــدّ عـــــلى كـــــورونــــا ا
أراضـيـهـا بـعد أكـثـر بـقـليل من
أسـبـوعـ عـلى بــلـوغـهـا عـتـبـة
الـ300 ألف إصــابــة مــا يُــمــثّل
تسارعًا النتـشار الوباء في هذا

البلد.
وســجّـلت كـنـدا حـتّى بـعـد ظـهـر
اجلـمـعة 400,031 إصـابـة مـنذ
بــــــدايــــــة الــــــوبــــــاء في الــــــبالد
منتصف آذار/مارس و12,470
وفـــاة حـــسـب أرقـــام واردة من
ـــقــاطــــــــــعـــات واألقـــالـــــــــيم ا
نشـرها "راديـو-كندا" و"سي تي

في".
وكـنـدا الـبـالغ عـدد سـكّـانـها 38
مــلـيـون نـسـمـة انـتــــــــقـلت من

اضي. ا
وأُدخِل زهـاء 2500 كــنـدي إلى
ـسـتـشـفيـات جـراء الـفـيروس ا
مع وجـود نـحـو 500 حـالـة في
ركّزة في وقت أقسام العناية ا
ــــســـتـــشــــفـــيـــات بــــدأ بـــعض ا
يــقــــــتـرب من بــلـوغ طـاقــــــــته
االســتـــيــعــابــيــة الــقــصــوى في
بـــعض احملـــافــظـــات كـــمــا هي

احلال في ألبرتا.
وســـجّــلت أونـــتــاريــو وكـــيــبك
وهـــمـــا احملـــافـــظـــتـــان األكـــثـــر
اكـتـــــــــظاظًـا بـالـــــــــسـكّان في
كــنــدا عـلـى الــتّـوالـي أكـثــر من
123 ألـف إصـــــابــــة و147 ألف
إصــــابــــة بــــكــــورونــــا في وقتٍ
تُـحـصي كلّ مـنـــــــــهـمـا يـومـيًـا
نـــــــحـــــــو  1500إصــــــــــــــابـــــــة

إضافيّة.

محمد جواد ظريف

العمارة
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تـحدة استضـافة (األمانة بخـطوة واثبة وشـجاعة أقدمت دولـة األمارات العـربية ا
ان العـربي للطفل ) في أمارة الشارقـة منارة الثقافـة بعدما بزغ فجر العامـة للبر

تأسيسه في  2011/1/26 في القاهرة وسط أحضان جامعة الدول العربية.
ان في الـشارقة كـانت والزالت تعـمل كخلـية نحـل لتوفـير بيـئة وأجواء أسرة الـبر
آمـنـة لألطـفـال العـرب مـنـذ استـقـبـالهم في اجلـلـسـة األولى عام 2019 وحـرصت
بدقة تطبيق حكمة (التعلم في الصغر كالنقش في احلجر ) لتكون حاضنة مثمرة
 جلمـيع األطـفـال العـرب عـلى الـرغم من االخـتالفات الـتي جـاءوا  بـهـا من دولهم
بسبـب التنوع االجتماعي (اللـهجة /اللون/ الثقافـة و....الخ) دون تمييز أيا منهم
عـلى آخـر لتـضـعهم جـمـيعـا في بـوتقـة واحـدة من خالل برامـج تنـمـية لـيـصبـحوا
أخوة في اإلنـسانية واحملـبة وثقافـة حقوق الطـفل وتدربهم كيف يـكونوا مع بعض
ارسوا الرياضة ويـرسموا إشكاال جميلة على طاولة واحدة يلعـبوا ويتناقشوا و
ثلـوا على مسـرح واحد ويزورا مرافـقا سياحـية ويحضـروا ورش فنية وعـلمية و
وادبـيـة مـع بـعض ويـشـهــدوا بـرامـجـا مــجـتـمـعــيـة مـتـطــورة ويـجـلـســوا ويـفـكـروا
قررة يعود ويتنـاقشوا ليصيغـوا قرارات مهمة الطفال بـلدانهم وبعد فترة الـلقاء ا
ـهمـة التي تـعلـمهـا لـيعـلمـها الى اطـفال كل فـريق الى وطـنه ينـقل هذه الـتجـارب ا
ـستقبلي لـلطفولة ) بلده  ,لذا اقـترح لكل الدول التي لم تـشارك في هذا (احللم ا
ان العربي لـلطفل الـبدء في التحـضيرات للـمشاركة في الـدورة الثانية اعني البـر
ستقبل بلدانهم  ,ان من خالل اطفـالهم ليكونوا عناصـر فاعلة وقادة ثقافة وفكـر 
ـانية الـثالث التي مضت بـكل ظروفهـا من بداية اسـتقبـالنا جتربة اجلـلسات الـبر
طـار بـالزهـور وسرعـة اجنـاز تأشـيـرات الدخـول مـرورا بالـسـكن في أجمل في ا
ـسـبق لـكل شيء من خالل الـفـنـادق والـضـيـافـة الـعـربـيـة احلـاتـمـيـة والـتـنـسـيق ا
اجلــلـسـات وورشـات الــعـمل والـتـنــقل في الـبـاصــات  وحـضـور امـاكن تــرفـيـهـيـة

(جزيرة النور . حديقة الفراشات . متنزه الشرطة الصحراوي . 
مـتـحف السـيـارات . مـتحف احلـصن في الـشـارقة . مـركـز ملـيـحة لـآلثـار) كانت
زيارات تهـدف لبنـاء نفسـية األطفال كـذلك أماكن اجتـماعيـة (الشرطي الـصغير .

ناشئة الشارقة . 
بـتـكرين ) وامـاكن علـميـة (الـقبـة الفـلكـية . مـؤسسـة ربع قـرن لصـناعـة القـادة وا
مـركز مـحـمد راشـد لـلفـضـاء .مـقابـلـة رائدي الـفـضاء) عـلـمتـنـا نـحن الكـبـار قبل

ستقبل مشرق .  الصغار كيف نعيد ترتيبات أولويات تفكيرنا في احلياة 
ـغــادرة حـيث وأجـمل مــا في هـذه الــتـجــربـة  حــضـورنــا سـاعــة ا
شهـدنـا ان جمـيع األطفـال أصـبحـوا إخوة بـاحلب واإلنـسانـية
والـتــنـمـيــة والـثـقــافـة من خالل عــنـاق الـوداع الــذي أمـطـر
عـيـونـهم دمـوع الـشـوق لـتـرســــــم لـهـم لـقـاءات مـتـجددة
بــاألمل ومــســتــقــبل أبــهى وأحالم ورديــة تــرسم مالمح
وطن عـربي جديـد ...وطن بال حروب وال يـتامى وأرامل
وسمـاء عربيـة صافـية كقــــــــلوبـهم ونقيـة كعـقـــــــولهم

حتلق فيها فراشــــات تمطر علينا الوان اجنحتها .
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{ الـــدوحـــة) ,أ ف ب) - أكــدت
قــطـر والـسـعـوديـة إضـافـة إلى
سـلـطـنـة عـمـان والكـويت امس
تــســجـيل تــقــدم حلل األزمـة في
ـــــــــقاطـعة تـمـثلـة  اخلـلـيج ا
ـــــنــــطـــــــــــــقــــة عــــدد مـن دول ا

للدوحة.
وكـانـت الـســعــوديــة واإلمـارات
ومـصــر والـبــحـرين أعــلـنت في
حــزيــران/يــونــيــو 2017 قــطع
الـعالقــات مع قـطــر واتـهـمــتـهـا
بــــالـــــتــــقـــــرّب من إيـــــران ودعم
مـجـمـوعـات إسالمـيـة مـتـطـرفة
وهو أمر تـنفيه الـدوحة.وأعرب
وزير اخلارجيـة األميركي مايك
بومـبـيو عن أمـله في أن تتـمكن
واشـنـطن من تـسـهـيل الـتوصل
إلـى حل لـــكـــنه حـــذر من أنه ال
يـقــوم "بـتـكـهــنـات عـلـى صـعـيـد
الــتــوقــيـت" مــشــيــرا بــذلك إلى
احـــتـــمـــال حــــصـــول اخـــتـــراق

وشيك.
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وقـال وزير اخلـارجيـة الكـويتي
الــشــيخ أحــمــد الــنــاصــر الــذي
تـقــود بالده جـهــود الـوســاطـة
في بـــــــيــــــان مـــــــقــــــتـــــــضب إن
"مــبـاحـثـات مـثـمـرة جـرت خالل
ـاضـيـة بـشـأن جـهود الـفـتـرة ا
ـصـاحلة اخلـلـيجـية" حتـقيق ا
مــشـــددا عـــلى أن "كـل األطــراف
الـــتي شـــاركت في مـــبــاحـــثــات
ـصـاحلـة أعـربت عن حـرصـها ا

على االستقرار اخلليجي".
وأورد وزيـــرا خـــارجـــيـــة قـــطــر
والــســعــوديــة فــضال عن وزارة
اخلـــارجـــيـــة الــــعـــمـــانـــيـــة في
تــغـريــدات بــيــانـات تــذهب في
االجتــاه نـفــسه شــكـروا فــيــهـا
تحدة على الكويت والواليات ا
جــهـودهــا حلل األزمـة من دون
الـــــتــــــطــــــرق إلى تــــــفـــــاصــــــيل

باحثات. ا
ورحّبت تـركيا اجلـمعة بـالتقدّم
ُـــحـــرز حللّ األزمـــة. وأعـــربت ا
وزارة اخلـارجــيّـة الــتـركــيّـة في
بـيــان عن "بــالغ رضــاهـا حــيـال
الـــتــطــوّرات اإليـــجــابـــيّــة الــتي
شــهـــدتــهــا األيّـــام األخــيــرة في
ـستمرّة منذ سبيل حلّ األزمة ا
حــــزيــــران/يـــونــــيـــو 2017 في
مــنــطــقــة اخلـلــيج".كــمــا عــبّـرت
اخلارجيّـة التركيّة عـن تقديرها

"للجهـود اخمللصة" الـتي تبذلها
الــكـويت في هــذا اإلطـار داعـيـةً
إلى "إنـــهـــاء احلــصـــار اجلـــائــر
ــفـــروضــة عــلى والـــعــقــوبـــات ا
قطر". وتمـنّت "حلّ أزمة اخلليج
من خالل احلـوار بـدون شـروط

مسبقة".
واتـخـذت الـسـعـوديـة واإلمارات
ومـــصــر والـــبـــحـــرين إجــراءات
بــهــدف مـقــاطـعــة قــطـر بــيـنــهـا
إغـالق اجملـــــال اجلـــــوي ومـــــنع
الــتـــعــامالت الــتـــجــاريــة ووقف
دخـول الـقـطريـ ألراضـيـهـا ما
تــــســــبب بــــفــــصـل عــــائالت من
جـنـسـيـات مـختـلـطـة.وأكـد وزير
اخلــارجـــيــة الـــقــطـــري الـــشــيخ
محـمد بن عـبد الـرحمن آل ثاني
اجلــمـعــة خالل مـنــتـدى احلـوار
ــتــوســطي في رومــا "أحــرزنــا ا
بعض التقدم في مرحلةٍ ما قبل
أكـــثـــر من ســـنـــة ثم تـــبـــاطـــأت

األمور".
وأضــاف "في الـــوقت احلـــاضــر
ثمة بعض التحركات التي نأمل
أن تـضع حـدا لـهـذه األزمـة" من

دون تقد أي تفاصيل.
وتابع "نعـتبر أن وحـدة اخلليج
ـنطـقـة. وهذه مـهـمة جـدا ألمن ا
األزمـة الــتي ال داعي لـهـا يـجب
أن تنـتهي على أسـاس االحترام

تبادل". ا
ــنــتـدى وفي وقـت الحق خالل ا
نــفـسه الــذي يـعــقـد افــتـراضــيـا
بـسـبب جـائحـة كـوفـيد-19 قال
وزيـــر اخلــارجـــيـــة الــســـعــودي
األمـــيــر فـــيـــصل بن فـــرحــان آل
سـعـود إن "اتـفـاقـا نـهـائـيـا بـات
في مـتـنـاول الـيـد".وأضـاف "أنـا
متفـائل بأننا اقـتربنا من إجناز
اتــفــاق بــ كل الــدول األطـراف
في اخلالف لــلــتــوصل إلى حل

سيرضي اجلميع باعتقادنا".
وكــان مـحـلـلـون أشـاروا سـابـقـا
إلى أن أي اخـــتــراق ســـيـــشــمل
فــقط الــعالقــات الــثـنــائــيــة بـ
الريـاض والدوحـة وسيـستـثني
خـصوصـا اإلمـارات الـتي كانت
أكـبـر منـتـقدي الـدوحـة منـذ بدء

األزمة.
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إال أن كالم األمـير فـيـصل يـعني
أن احلـلــحـلــة قـد تـكــون أشـمل
لـــكـنّ اإلمـــارات والـــبــــحـــرين لم
تُـعـلّـقـا بعـد عـلى الـتـقـدّم احملرز
في اجلهـود حلل األزمـة.وذكرت
تـــقــــاريـــر أن صــــهـــر الــــرئـــيس
األمـــــيـــــركـي دونـــــالـــــد تـــــرامب
ومــســـتـــشـــاره الــبـــارز جـــاريــد
كوشـنر أثـار خالل زيارته قـطر
األربـــــعــــــاء مـــــســــــألـــــة األزمـــــة

الـدولـيـة "نـعـلم أن إدارة تـرامب
تـــعـــمل عـــلى حـــلـــحـــلـــة األزمــة
الـقـطريـة من أجل إقـامة جـبـهة
أكـثر احتـادا ضـد إيـران أو منع
إيـــران مـن اســتـــقـــطـــاب الـــدعم

القطري".
واجلمعة كـتب وزير اخلارجية
اإليــراني مــحــمـد جــواد ظــريف
على تويـتر "نرحب بالـتفاهمات
التي أعـلنت عـنها دولـة الكويت
في اخلـلـيج الـفارسي" مـضـيـفاً
ة هي أنّ "سـيـاسة إيـران الـقـد
نـــسج الـــعالقـــات عـــلـى أســاس
دبـــلـــومـــاســـيـــة حــسـن اجلــوار

واحلوار اإلقليمي". 
وقـــــــال "نــــــــأمـل أن تـــــــســــــــاهم
صـاحلة في إرسـاء االستـقرار ا
والــــتــــنــــمــــيــــة الــــســــيــــاســــيـــة
واالقــــــتــــــصـــــــاديــــــة جلــــــمــــــيع
الـشعـوب".وكان الـبـيت األبيض
شـدد لـهـجـة خـطـابه ضـد إيـران
مع اقــــتـــراب واليـــة تــــرامب من
نــهــايــتــهــا.وأعــرب مــســؤولـون
أمـــيــركـــيـــون عن أمــلـــهم في أن
ـنـتـخب جـو يُــحـافظ الـرئـيـس ا
بـــادين عـــلـى ســـيــاســـة تـــرامب
ــمـارســة "ضــغـوط ــتــمـثــلــة  ا
قصوى" على طهـران بعد تولّيه
مــــــــــــهــــــــــــامـه فـي كــــــــــــانـــــــــــون
الــثـانـي/يـنــايــر.وكــانت جــهـود

الـقـطـريـة للـتـحـلـيق فـوق إيران
ـــة الـــريـــاض وواشـــنـــطن غــــر
الـتـقلـيـديـة ودفع رسوم بـاهـظة
لــطــهـران في الــعــمــلـيــة.ونــقـلت
ـــز عن مــصــادر نــيـــويــورك تــا
دبـلـوماسـيـة أن قـطـر تدفع 100
مـلـيـون دوالر سـنـويـا في مـقابل
التحـليق في أجواء اجلـمهورية

اإلسالمية.
وقـال مــســتـشــار األمن الــقـومي
األمـــيــركي روبـــرت أوبــراين في
تـــشــريـن الــثــانـي/نــوفـــمــبــر إن
الــسـمــاح لـلــطــائـرات الــقـطــريـة
بـالـتـحـليق فـوق الـسـعـودية عن
طـــريق "جـــســر جـــوي" أولـــويــة
ـكن ـقـابل  إلدارة تـرامب.في ا
أن تــوافق قــطــر عــلى تــخــفــيف
نــبــرة تــغـــطــيــة وســائل اإلعالم
ـمـلـكـة الـعـربـيـة فـيـهـا ألخـبــار ا
ـا فـيـهــا تـغـطـيـة الـسـعــوديـة 
قـنــاة اجلـزيـرة بــحـسب مــحـلل
رفض كـــشف اســـمه نـــظـــرا إلى
سـألـة.وأكـدت قـطر حـسـاسـيـة ا
مـرارا انفـتاحـها عـلى محـادثات
غـــــيـــــر مــــشـــــروطــــة رغـم عــــدم
إشارتها علنا إلى إمكان قيامها
بـتـنـازالت بـشـأن الـشروط ال13
ـقاطعـة.وقالت تشـينزيا للدول ا
بــيــانــكــو الـبــاحــثــة فـي مــعــهـد
اجملــــلس األوروبي لــــلــــعالقـــات
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اخلـلــيــجـيــة وســعى إلى إحـراز
تقدّم إلنهاء اخلالف.

ولم يُنـشر الكـثير من الـتفاصيل
ـا حـول زيــارة كـوشـنـر الـتي ر
كانت الفـرصة األخيـرة له للدفع
باجتاه حل خالفات دبلوماسية
ــنــطــقــة بــاتت تــتــــــــــركـز في ا
عــلــيــهــا جــهــود إدارة الــرئــيس
نتهية واليته دونالد األميركي ا

ترامب. 
وقـد انـتـقل اآلن إلى الـسـعـوديـة
لــلــقــاء مــســؤولــ فــيــهــا.وقــال
بـــومــبـــيــو فـي الــبـــحــرين خالل
مشـاركته في مؤتـمر احلوار في
ــنــامــة حـــول األمن اإلقــلــيــمي ا
"حان الوقت حلل هذا اخلالف".
تحدث وتعلـيقا على ذلك قـال ا
بــــــاسـم األمــــــ الـــــــعــــــام لأل
تحـدة إن انطونيـو غوتيريش ا
مـتفـائل بعـد البـيانـات الصادرة

اجلمعة. 
وأوضـح ســـتـــيــــفـــان دوجـــاريك
"يـأمل األم الـعـام أن تـعمل كل
ـعنـية بـاخلالف معا من الدول ا
أجل حـل اخلالفـــــات" مــــشــــددا
عـــلى "أهـــمــيـــة وحــدة اخلـــلــيج
لــلــسالم واألمن والــتــنــمــيــة في

نطقة". ا
وعقب إغالق السعودية مجالها
اجلـــوي اضــطـــرت الــطـــائــرات

تعقيم مراجع في مستشفى تورونتو العام

طائرة شبح االمريكية
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تمكن الرادار الصيني "JY-27 من
ـقـاتـلـة الـشـبـحـيـة فـخر اكـتـشاف ا
الــصـــنــاعـــة األمـــريــكـــيــة F22 فى
فـــــنــــزويـال حـــــيث أنـه من ضـــــمن
الرادارات الـعاملـة بالـدفاع اجلوي
الـفــنــزويــلي وذلك بــحـسـب مـوقع
"آفــيــا بــرو" الــذى أكـد أن رادارات
قـوات الـدفـاع اجلـوي الـفـنـزويـلـيـة
اكتـشفت طـائرة "إف  "22أمريـكية
وهـي تــــــــقــــــــتــــــــرب مـن األجــــــــواء
الـفـنـزويـلـيـة وأرسـلت لـهـا حتـذيرا
بـأن أيـة مـحـاولـة النـتـهـاك احلـدود

فيصل بن فرحان.روبرت اوبرايندونالد ترامب 

بغداد
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خبـر واحد مهم في حـياة النـاس وتأثيـره عليـهم تناقـلته وسائل االعالم من خالل
عـنـوانـان مـخــتـلـفـان كل مـنــهـمـا يـرمـز ويـشــيـر الى غـايـة مـعــيـنـة وهـدف مـا لـكن
مضمـونهما واحد لم يتغير هذا اخلبر عاشه الكثير من سكان مدينة اربيل مساء
اجلمعة 2020/12/4 عنـدما حدث ازدحام شديد وعرقة سير وصف طويل طويل
مـن الـسـيـارات امـتـد لـعدة كـيـلـومـتـرات عـلـى الـشارع الـسـتـيـنـي.  الـعـنوان االول
صرع شـخص في أربيل) للخـبر(سائق يـفقد السـيطرة على سـيارته ويتـسبب 
تـلقـي لهـذا اخلبـر معـنىً ان الـسائق ال ذنب له او وهو مـا يوحي الى الـقـار او ا
ان سـبـباً مـا او عطالً او خـلالً في سيـارته قـد جعـله يفـقد الـسـيطـرة على سـيارته
ـضـمون اخلـبـر وفيه .  وهو عـنـوان غيـر حـقـيقي  ـصـرع شخـصـ ـا تسـبب 
رسالة سـلبية ال تنم عن حرفية صحفية او صدق في نقل وتناول اخلبرالذي يتب
ــصـــدر الــذي نـــقل هـــذا الــعـــنــوان مـــا نــصـه (دهس ســائـق عــدداً من من ذات ا
األشخاص على شارع 60 متـري في أربيل بعد فقدانه السيطرة على سيارته ما
ـتـحدث بـاسم شـرطة مـرور أربيل صـرع شـخصـ علـى الفـور وقال ا تـسـبب 
فــاضل حـاجي إن احلــادث وقع بـسـيــارة بي إم دبـلــيـو بـســبب الـســرعـة الـفــائـقـة
الـنـاجــمـة عن سـبـاق الــسـائق مع ســيـارة أخـرى وأشـار إلـى أن احلـادث تـسـبب
صـرع شخص من بائعي السجـائر على الرصيف وإصابة شخص آخر.ووقع
احلـادث عـلى شارع 60 مـتري قـرب اجلـامع األيـيض وأوضح فـاضل حاجي أن
سيارة بي إم دبـليـو اصطدمت بـالسـيارة الـتي كانت تتـسابق مـعها ونـتيـجة لذلك
ـشاةزوتابع أنه فقد الـسائق الـسيطـرة واصطدمت الـسيارة بـأحد أعمـدة جسر ا
 اعتـقال سائق سـيارة البي إم دبـليو فـيما ال يـزال سائق السـيارة األخرى وهي

 .( من طراز آلتيما هارباً
اما العـنوان الثاني لـلخبر فـقد اورده موقع آخر بعـنوان (بسبب الـسرعة الزائدة..
مـصـرع شخـصـ بحـادث سيـر في اربـيل) فقـد بـدا اقرب الى احلـقـيقـة والواقع
ـروع هو الـسـرعة(الـشديـدة والـكبـيرة) حـيث ان الـسبب الـرئـيسي لـهذا احلـادث ا
والـتـهور والـرعـونة واالسـتهـتـار الذي كـان الـسائق يـتـسابق مع سـيـارة اخرى في
ـناسب الغلب الـعوائل للخـروج والتنزه في ثل الوقت ا شارع مـزدحم وفي وقت 
يوم اجلمـعة العطـلة االسبـوعية وقد بـ مضمـون اخلبر توافـقا مع عنـوانه عندما
نص (دهس سـائق عــدداً من األشـخـاص عـلى شـارع 60 مـتـري فـي أربـيل بـعـد

صرع شخص على الفور...).   فقدانه السيطرة على سيارته ما تسبب 
ومن حتليل مـضمون العنوان اعاله للـخبر الواحد يتب لـنا ان السرعة الشديدة
والـتـهـور واالســتـهـتـار والـتـسـابق بـ سـائـقي الــسـيـارتـ هـو الـسـبب الـرئـيـسي
ــأسـاوي الــذي ادى الى وفـاة شــخـصــ من بـائــعي الـســيـكـايــر عـلى لــلـحـادث ا
ا يكون الرصـيف واصابة آخرين وليس فقـدان السيطرة على الـسيارة والذي ر
لسـبب الدخل الرادة السائق فيه.  ان العنوان الصحفي مهم جلذب القار ولفت
ـوضوع الذي يعاجله لكن االهم هو ضمون اخلبر او ا انتـباهه 
الرسـالة االعالمية االيجابية والـتوجيهية التي يجب ان يتم
رور ايـصـالهـا لـلنـاس باهـمـية االلـتـزام بقـانـون وقواعـد ا
ــكن ان يــحـول اي وان الـســرعــة الــشــديـدة والــطــيش 
وسيـلـة نقل سـيـارة او دراجة نـاريـة من وسيـلـة نقل الى
اداة قـتل مـروعـة وانه ال أمـان ألحـد حـتى لـو كـان عـلى

الرصيف. 

ضاد للطائرت الرادار الصيني ا

رسالة من بغدادَ خطيّة الى مَصرَ الشقيقة من على صفحاتِ “الزمان:”
ـبـرُ وانٍ ”رغِمَ أنفَ مَن مَن بـعـهــدِ الـنـبي إسـتـهـانَ ,بـل ونكثَ سـتــبـقى مـصـرَ “

وخان,
) بطبائع القردِ ,بل وتَرَبَّعَ فَتَشَبَّعَ بجرثومةٍ من سرطان.  �ورغِمَ أنفَ مَن (تَطَبَّعَ

برُ وان!” دعو “ زوبعةُ كُبرى هيَّجها (عَلَّامَةُ)األمّةِ و(عَلَامَتهاُ) ا
وأنا والـله ما سَـمِعتُ عن هـذا القِط  قطُّ قـبلَ هذا اآلوان. فـقَدِمتُ مـحرّكَ (غوغلَ)

ُتكلسِ اجلَربان, ألستَعلِمَ عن كُنهِ هذا ا
ٍ وشان. أال ليتني تَجاهلتُ وما نَهلتُ من خَطْبٍ مُخزٍ نَ

ـوميـاء أو لعـلّهُ صنف ّا (غـوغل) قَدِمتُ ,إذ صُـدِمتُ بكـائنٍ هو أقـربُ  وقـد نَدِمـتُ 
جلانّ?!

كأنّي بهِ عجل جسد هائج هائم إثرَ نوبةِ جوعٍ ,ولبهائمِ زريبتهِ هَجَرَ وخان?
ٍ وآن ,فــأمــتــطى في فــخَــطى نــحــو مــوقع تــصــويــرٍ بــالــرذيــلــةِ مـزخــرف كـلّ حـ

(اإلستديو) سيارةً بلونٍ أحمرٍ قان
فَـإنـطلقَ بـتَنـنـطّطٍ وخوارٍ مُـشمَـئِـزٍّ كريهٍ مَـعيـبٍ مُدان! ثمَّ إنَّ أغاللَ خـيانـتهِ لـلزريـبةِ

وقِطعَاً من قيدِ إحتناكهِ في عنقهِ كان لنا ظاهراً وقد بان.
ال حرجَ ,وكلُّ أولئكَ رضيتُ بهِ ,رغمَ أنّهُ سَفَه مَجٌّ مَه ومُهان,

لـكنِ األدهى أنَّ إسـمَهُ “مـحـمـد ”وأسـمَ أبيهِ “رمـضـان !”فـأنّى وكـيفَ ذاكَ ,وهـو
” في قاعِ الـرذيلةِ طوّاف مُتَرَنح وطَنّان! خشيَتي أنَّ مُرضِعَهُ كان إسمُها “مُزدَلِفةَ

أو “مِنىً ”ذاتَ األنوارِ أيامَ التشريقِ حسان?
”! مهالً عليَّ “مِصرَ

فال حـرجَ عـليكِ ,إذ أنتِ مـئةُ مـلـيونٍ وإثـنان ,مـائـة نبالءُ في
عقيدةٍ ,أصالءُ في تأريخٍ وفي ضادِ اللسان,

ائةَ اإلثنانُ, ائةَ اإلثنان ,لن تَغلِبَ ا لن يضرَّ ا
ـبرَ وان ,”بل سـتبـقى مصرُ ولن تـكونَ يومـاً اإلثنانُ “

برُ وانٍ. برُ وان .”نعم ,ستبقى مصرَ للعُربِ “ “
يا “رمضان!”
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فـي تــرويض اقــتــصــادهــا االشــتــراكي
عـــلى هــذا الـــطــريـق بــاعــطـــاء هــامش
لـلـمــلـكـيـة الـشـخـصـيـة واعـتـمـاد نـظـام
احلـوافـز وايجـاد مـعادالت مـتـوازنة
يـن الـــقــــوة الـــشــــرائــــيـــة والــــقـــوة
االنـــتــاجـــيــة    امـــا احلل الـــثــاني
ـؤسـسـات فــيـكـمن اعـادة هـيــكـلـة ا
الــتـعـلـيـمـيــة عـلى اسـاس احلـاجـة

ستقبلية للعمل. ا
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ان نــســبــة الـذين يــتــجــهـون  الى
الـدراسة في اجلامـعات بالواليات
ـتحـدة االمريـكيـة مثال اليـتعدى ا
ئة من خريجي الثانويات 17 بـا
ؤهل علميا  وهذا ما الـعامة ا
يـجـعل اجلامـعات هـناك مـصانع
بــــحق لــــتــــخـــريـج خـــبــــراء في
الـشـؤون العـلـميـة وهي حتـتفظ
نزلة االولى يدان  بـا فـي هذا ا
بــــــ دول الــــــعــــــالم فـي عـــــدد
ي الذين نالوا درجات االكـاد

عـلمية متمـيزة استحقوا عـليها جوائز
ــتــنــوعـة   فـي حـ نــوبل لــلــعــلــوم ا
يـتـوجه االخـرون الـى مـعاهـد تـدريـبـيه
لــســـوق الــعــمل وتــصـــنــيع الــوظــائف
او  حلــــســـابــــهم حلــــســــاب شـــركــــات
ــانــيـا بــيـنــمـا الــشـخــصي  وتــلـيــهـا ا
تـتــنـاسب وسـطـيـا  في كـنـدا والـيـابـان

رغم هيمنة الشركات العمالقة.
ان فـــرضـــيـــة الـــنـــجـــاح في صـــنـــاعـــة
ـــشــاغل الـــوظــائف صـــار واحــداً من ا
االسـاسـيـة في العـالم   والتـوجـد دولة
ـــعــيـــار عــلى واحـــدة  لم تـــضع هــذا ا
طـاولـة اهتـمامـها  لـكن التـصدي لـهذه
االســتـحـقـاقـات ظل يــسـيـر عـلى ايـقـاع
اخلــطط االقــتــصــاديــة الــتي تــســتــمـد
حـضورها من احلاجات االعتيادية  من
دون ان يــحــسب لـلــركــود االقـتــصـادي
ـفاجئ ومن ذلك  ما  تـسبب به كوفيد ا
19 بــنـتـائـجه الـوبـائــيـة  تـبـعـا حلـجم
مـدة االغالق    واالرضية التي يتحرك

عليها االقتصاد.
وبـخالصة حتليلية وبعيدا عن سذاجة
ــكـاشــفـة ـعــتــمـدة االن وبــا احلــلــول ا
ـة وليـس التـسـتر والـتـغطـيـة على ـؤ ا
الـــعـــلل   الـــوظـــائـف لــيـــسـت هـــبــات
تـعطـيهـا احلكـومة  لـتحـس صـورتها
وشـــراء الــرضــا الـــزائف  بل عــمـــلــيــة
تـنـمـويـة بـكل مـايـعـني هـذا الـتـوصيف
مـن تشـخـيص مع ضرورة مـواجـهة كل
االســتــحــقـاقــات بــشــجـاعــة االعــتـراف

باحملنة 
هـنـاك ثـمـان اسـئـلـة  يـنـبغـي ان جتيب
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صـاحب بـنك صـغـيـر هـو الـبـاكـسـتاني
مـحمد خان نال جـائزة نوبل لالقتصاد
نح قـبل عـدة سـنـوات جملـرد انه كـان 
قــروض لـــفــقــراء من اجل شــراء بــقــرة
واحــدة وتـســديـد اقــسـاطــهـا من

تيسر  .  احلليب وفق ا
?œU”≠ هـل تـسـتــطـيع وزارة ?? « ‰«R?? ?? «

ـشاريع الـتـخـطـيط ان تقـول بـدقـة اي ا
ـكن لـها ان الـصـنـاعـيـة االنـيـة الـتي  
ــزيــد من الــبــاحــثــ عن تــســتــوعب ا

فرص التوظيف
??????lÐU≠  هـل لــــدى وزارة ?????? « ‰«R?????? ????? «

ناقـشتها الـتخطـيط افكار جاهـزة االن 
ـدني والـبحث مع مـنـظـمـات اجملتـمع ا
في دعـم توجـهاتـها لـالسر الـفقـيرة في

مشاريع تدر ارباحا على اصحابها .
s≠ هـل تــسـتــطــيع وزارة U??¦?? « ‰«R??? ?? «

التخطيط ان تتعاون مع وزارة الزراعة
لـتقد خطـة عمل باجتاه تـصنيع قرى

زراعية عصرية  .
??lÝU??²≠ هـل تــسـتــطــيع وزارة « ‰«R??? ?? «

الـتخـطيط في اعـانة وزارة الـدفاع على
حتــريك اجلــيش لـلــمـهــمــة الـتــنـمــويـة
وانــتـشـاله مـن زخم االنـتـظــار الـيـومي
انا اشير الى ومـايتسبب به من كسل  
ــــوضــــوع وامــــامـي عــــشــــرات هـــــذا ا
الـتـجـارب لـدول اسهـمت جـيـوشـها في
تـطـويـر الـتنـمـيـة االقتـصـاديـة وحـققت
االكــتــفــاء الــذاتي    اي انــهــا لم تــعـد

عبئاً مالياً على احلكومات
وبــخالصـة اخـرى   وزارة الــتـخـطـيط
بـاحلـساب الـوطني الـعـام هي صاحـبة
وصـايـة عـلى صـنع الـفـرص الـتـنـمـوية
لــــلـــبـالد  وال يـــنــــقــــصـــهــــا اخلــــبـــراء

ستشارين في ذلك  . وا

شاكل قنـعة تكون مـدعاة  الـوظيفـية ا
تـــضــرب هـــذا اجلـــهــاز االمـــيــبي . ان
صــنع الــوظــائـف عــمــلــيــة حــســابــيـة
بـنـيـويـة دقيـقـة تـقـوم اصال عـلى جمع
ؤسـسـة او تلك   اسـتـحـقاقـات هـذه ا
ـسـتـقـبـلي وحــسـاب هـامش الـتـطــورا
هـمات الـتي تؤديـها  فـيهـا  وتعـدد ا
ـوظــفـ وحــســاب مـخــرجـاتــهــا من ا
الـذين يحـالون على الـتقاعـد  وشغور
الــوظــائف الــتي كـانــوا يــحــتـلــونــهـا
وهـكـذا تــكـون عـمـلـيـة عـلـمـيـة بـابـعـاد
تــنـمـويــة خـالــصـة   لـقــد وقع الـعـراق
بــاحملــظـور  الــوظــيــفي مـنــذ ســنـوات
طــويــلـة وهــذا مــا تـعــاني مــنه بــلـدان
اخـرى بعضـها عالج هـذه احملظور في
الـلــجـوء الى حـلّـ مـتـكـامـلـ  احلل
االول يــــكـــمن فـي تـــوجـــيـه خـــريـــجي
ـشــاريع ــعــاهــد واجلــامــعـات الـى ا ا
توسـطة واحيـانا تسمى الـصغيـرة وا
ـشاريع الـعائـليـة التي من شـانها ان ا
تــخــفف من حــجم الــبـطــالــة لــكن هـذا
الـشــرط مـرتـبط بـعـقـد ورش تـدريـبـيـة
لــلــتــأهــيل مع وضـع الــيـات تــســلــيف

مـــيـــســـرة  ووجــود بـــيـــئــة
تـنـمويـة قادرة عـلى احتـواء مخـرجات

الطلب على العمل
لــقـد بـدأ الــعـراقــيـون يـلــتـقــطـون هـذا
ـنـهج مـؤخرا ولـكن عـلى ايقـاع حـبو ا
لـيس اال  وتعد الهند وجنوب افريقيا
الـبلدين االشد اهتماما بهذا النوع من
االعـمال  فقد اعيد هيكـلة اقتصاديهما
ـا  يلـبي نسـبة مهـمة  من حـاجاتـهما
االسـتــثـمـاريـة  بـيـنـمـا قـطـعت الـصـ
شـوطا واضـحا في الـسنـوات االخيرة

بغداد
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ابـتـداء" نـود ان نـقــدم لك خـالص شـكــرنـا عـلى جـهـودك فـي اطـار الـبـعـثـة
ـسـاعدة الـعـراق (يـونامي) . وعـلى االخص رسـالـتك الى مـجلس يـة  اال
تأزم .وبالـرغم من انك قد شخصت االمن الدولي حول الوضع الـعراقي ا
ـشكالت  اال اننا لم جنـد اي تقدم ال في العـملية الـسياسية  كثيرا من ا
وال  للـشـعب الـعـراقي ومعـانـاته  عـلى الـرغم من ان مـهمـتـكم  قـد حددت
سـاعدة الى حكومة وشعب الـعراق . وقد الحظنا "على شورة وا بتقد ا
ثـال"  مسـاعداتك لـلـحكـومة الـعراقـية والطـراف اخرى من خالل سبـيل ا
وساطتك لـتجـنب ضرب السـفارة االمـريكيـة في بغـداد . اال اننا لم نـشهد
ا يدل على ان العمل كان جلانب واحد. اي مساعدة للشعب العراقـي . 
ـساعـدة في ظل في وقت بـات فـيه الشـعب الـعـراقي احـوج مـايـكـون الى ا
احزاب فاسدة وميليشـيات غير منظبـطة تعيث في االرض فسادا  وتقتل
يوميا مـدني عزل  ومتـظاهرين سلـمي دون اي محـاسبة لتـأخذ العدالة
ارقة عـلى االستمـرار بتغـييب  النـاشط ا شجع الـعناصـر ا مجراهـا. 
او اغـتـيـالـهم  امـام انـظـار الـسـلـطـات  دون خـوف او وجل  ال من قـوى
يـليـشيات الى يـة . وقد بـلغت وحـشية هـذه ا محلـية  وال من مـنظـمات ا
حـد ارتـكـاب مـجـازر مـروعـة بـحق الـنـاشـطـ مـنـذ انطـالق االحـتـجـاجات
الشـعبيـة في تـشرين اول / اكـتوبر 2019 في بغـداد والبـصرة والـعمارة
دن العراقيـة . ويبدو انهـا تعمل بأوامر والكوت والناصـرية وغيرهـا من ا
ا تسـببت في تقويض سـلطة الدولـة  حتى اصبحت هذه سلطة خفـية  
يليشيات تتغول على كل قـوى االمن الداخلي . واصبح نهجها مترسخا ا
الى احلد الـذي اصبح فـيه رئـيس الوزراء عـاجزا عـن الوقـوف في وجهـها
ستشري في يليـشيات على ارتكاب جرائمـها الفساد ا .وقد ساعد هذه ا
ـنـافذ كل مـرافق الـدولة  حـتى اخـذت االحـزاب تـتـقـاسم مـوارد الـنـفط وا
واطن من ـركزي العـراقي  وتبتـز ا وانئ ومـزادات البنك ا احلدودية وا
خالل نقاط التفتـيش غير النظـامية في كل ارجاء العراق  دون رادع . ان
تحدة في العراق اصـبحت على احملك بعد كل هذا مصداقية بعثـة اال ا
ـرتــكـبـة بـحق الـتـغــاضي عن الـفـســاد والـسـكـوت عـن اجلـرائم الـيـومــيـة ا

الشعب العراقي بكل اطيافه. 
ان االمر يتـطلب التـحرك االن وبشـكل عاجل لتـشكيل جلـنة دوليـة لتقصي
احلـقائـق للـوقـوف عـلى الـوضع الـكـارثي الـذي وصل الـيه الـعـراق نـتـيـجة
سـبوق  وعمـليات الـتغيـيب القسـري واالغتياالت . االنفالت االمني غـير ا
ان وتـشكيـل حكـومة موقـتة تـسعى والتـوصيـة باقـالة احلـكومـة وحل البـر
الى حتـقيـق انتـخـابـات نـزيـهة وعـادلـة  تـعـيـد الـثقـة لـلـشـعب  والـتي تـعد

وقراطي سليم .  عامالً أساسياً الي نظام د
وبـعـكـسه فـان الـشـعب سـيـقـول كـلـمـته الـنـهـائـيـة  بـعـد ان  اسـقـاط كل
ـتاحـة  وليس امامه اال الـثورة الـشعبـية ليـنال حـقه في العيش الوسائل ا

بكرامة . 
فالـشـعب الـعـراقي لن يـقـبل بـاقل من فـرض سـيـادته عـلى ارضه والـعيش

ة .  بحياة حرة كر

دون مـراعـاة  احلـاجـة الفـعـلـيـة  وتلك
تـليـفة في االقـتصاد هي احـد االورام ا
الــعـراقـي وقـد زادتــهـا ورمــاً الـنــزعـات
احلـصـصـيـة الـتي حتـكـمت في احلـياة
فــلـقـد الــسـيــاسـيـة الــعـراقــيـة داخـلــيـا
ـــكــونــات الـــســيـــاســيــة حـــرصت كل ا
ـتـنـفذة الى ضم  اغـلب اتـبـاعهم  الى ا
هــذا اجلــهـاز الــوظـيــفي  حتــايالً عـلى
ـرة  طبـقا فـارقة ا مـعـدل احلاجـة  وا

لــدراســة تـنــاولت الــعـدد
الــوظـيـفي  احلــالي داخل اخلـدمـة  ان
نـصف هذا العدد يستطيع ان يؤدي ما
يــؤديه اجلـهـاز احلـالي لـو ان الـشـرف
الوظيفي هو الذي يتحكم باالجراءات
 لــقـد  بــات  الـتــضـخم الــوظـيــفي احـد
مــحـركــات الـفـســاد وتـعــقـد االجنـازات
ــوظــفـ الــوظــيــفــيـة  فــالــعــديــد من ا
يـسعون لتـأكيد اهمـيتهم الوظـيفية من
خـالل تكوين مناطق نفوذ لهم   ووفق
مـعـطــيـات سـسـيـولـوجـيـة ان الـبـطـالـة

عــلــيـهــا وزارة الــتــخـطــيط والــتــعـاون
ـــائي وتــضـــعــهـــا عــلى الـــطــاولــة اال
ـسـؤول االمـ عـلى حـاضـر بــحـرص ا

ومـــســتـــقــبل
‰«R? ? الـبـالد  وسـأخـتـصـر بـالـطرح  »
»Ëô‰≠ ألـيس وزارة الـتخـطـيط مسـؤولة

الية في مـسؤولية مبـاشرة مع وزارة ا
تـامــ مـصـادر مـالـيـة غـيـر االسـتـدانـة

لتام رواتب اجلهاز احلكومي  . 
كن ان يـوفره ?¦w½U≠ مـا الـذي  « ‰«R ?

اعــادة الـــنــظــر بــرواتب ومــصــروفــات
الـرئاسات الثالث وحاشياتها وحتويل
االسـتقـطاعات مـنهـا الى خزينـة الدولة
لــــتـــمـــويـل جـــزء من رواتـب الـــفـــئـــات

الوظيفية االخرى  
œËb(« ÂuÝ—

كن اعـطـاء كشف Y≠ هـل  U¦? « ‰«R? ? «

ـالــيــة الـتي مــوقــعي عن  احملــصالت ا
جتـنــيـهـا احلـكـومـة من رسـوم احلـدود
ـالـيـة االخرى و ـوارد ا والـضـرائـب وا
تـبـ حـجم مسـاهـمــــتهـا في تـعـظـــيم

موارد اخلزينة    
lÐ«d≠  هـل تستطيع الوزارة ان « ‰«R ? «

تــقـدم كـشـفـا مــوضـعـيـا بــالـتـعـاون مع
مــجـلس الــقـضــاء االعـلى عـن اجلـهـات
الــسـيــاسـيــة الـتي تــسـتــأثـر بــاالمـوال

متلكات العامة  وا
f≠ هـل تـــســتـــطـــيع ان U???)« ‰«R???? ??? «

تـشـتغل وزارة الـتخـطيط بـالتـعاون مع
وزارة الــــعـــمل ومــــصـــرفي الــــرافـــدين
صارف احلكومية االخرى والـرشيد وا
لـبدء برنـامج ملزم وبـشرط دقيـقة لفتح
توسطة شاريع الصغيرة وا مـجاالت ا
ـصارف االهـلـيـة من وايـن اخالقـيـات ا
ــشــاريع     لــلــتــذكــيـر فــقط ان هــذه ا

d¼UA « o U)« b³Ž
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رئـاسـته والذي يـتنـاول السـنوات الـسابـقة
حلــــمــــلـــتـه الــــرئـــاســــيــــة وفــــتـــرة واليــــته
األولى.يـؤمن أوباما بـفكرة مفـادها أننا "إذا
ـكـننـا أن جنعل كـنـا مثـابرين ومـتـفائـل 
األمـور أفـضل. إن لم يـكن من أجل أنـفـسـنا
ـسـتـقـبل بالـتـأكـيـد".ويوضح أن فـمن أجل ا
عـنوان كتـابه يشيـر إلى قصة الـنبي موسي
الـذي خـرج ببـني إسرائـيل من مـصر. وبـعد
أربـعـ عـامـاً من التـيه في الـصـحـراء مات
ـيـعـاد دون أن وهـو يـرى أرض ا

يصل إليها.
2- يـقول إن قـضيـة العـرق أحد
ــركـزيــة في خــطــوط الــصــدع ا

التاريخ األمريكي
وضـع أوبــــامــــا الــــلــــمــــســــات
األخــــيـــرة عـــلى كــــتـــابه خالل
صــــيف هــــذا الــــعــــام في ظل
احـتـجـاجـات واسـعـة الـنـطـاق
ـساواة ـطـالـبـات بـا وجتـدد ا
الــعـرقــيــة والـعــدالـة.ويــقـول:
ثابة خيط ال "قـضية العرق 
ــر بـ صــفـحــات الـكــتـاب
ــــــــا خالل فــــــــحـــــــسـب وإ
رئـاسـتي أيـضـا. إنـهـا تـمثل
أحـــــد خـــــطـــــوط الـــــصـــــدع
ـــــركــــزيـــــة في الـــــتــــاريخ ا
األمـريـكي إنـهـا خـطـيـئـتـنا
األصلية".وبينما كان يتابع
تـطـورات أحـداث الـصـيف
ــواطن بــدايــة من مــقــتل ا
األمــريـكـي األسـود جـورج
فـــلــويــد إلـى ردود الــفــعل
الــتــالــيــة شــعــر أوبــامــا
بـ"مـــــــزيج مـن الــــــيــــــأس
والـتفـاؤل اليـأس بسبب
ــزمن اســتــمــرار الــدور ا
الــــذي يـــلــــعـــبـه الـــعـــرق
والـتحيز في نظام العدالـة االجتماعية بهذه

ـؤرخ ـذيع وا في مــقـابـلـة خـاصـة حتـدث ا
ديــفـيــد أولـوســوغـا مع الــرئـيس األمــريـكي
الـسـابق بـاراك أوبـامـا عن سـنـوات رئـاسته
ومـذكراته اجلديدة التي حتمل عنوان أرض
ـيــعـاد. وخالل الـسـطـور الـتـالـيـة نـتـعـرف ا
عــلـى أبــرز ســبع قــضــايــا طــرحت في هــذه

قابلة. ا
ثابرة واألمل يعاد" كتاب عن ا 1- أرض ا
ـيـعـاد) هـو عـنـوان اجلزء األول من (أرض ا

مــذكـرات أوبـامـا عن سـنـوات

ør UF « w  W×  …—«“Ë Í√ lOD² ð q¼

الـصورة الـصارخـة والتـفاؤل الـهائل بـأننا
نـــرى تـــدفــقـــاً من الـــنـــشــاط االحـــتـــجــاجي
واالهـتـمـام الـذي يـفـوق أي شيء رأيـناه من
قـبل وكان سلمياً مدروسـاً منظماً ومتعدد

األعراق.".
3- يــعـتــقـد أن أمــريـكــا بـيت مــنـقــسم عـلى

نفسه
يـقـول أوبـاما: "نـحن مـنقـسـمـون للـغـاية في
ا كـنا ح الـوقت احلالي بـالتأكـيد أكـثر 
خــضت سـبـاق الـرئـاسـة عـام 2007 وح
نـصب عام 2008. يـرجع أوبـاما تـولـيت ا
بــعض أســبــاب االنـقــســام هـذا إلـى عـوامل
اجــتـمــاعـيــة واقـتــصـاديـة مــثل تــزايـد عـدم
ـساواة واالنقـسامات ب أمـريكا الـريفية ا
ة.إنها واحلـضرية وردود الـفعل على العـو
مـشـكـلة يـراهـا تتـكـرر حـول العـالم. "الـناس
يـشعـرون كما لـو أنهم يفـقدون مكـانهم على
ســـلـم الـــتـــقـــدم االقـــتـــصـــادي وبـــالـــتـــالي
كن إقـنـاعـهم بـأن هـذا األمر يـتـفـاعـلـون و
يـرجع خلطأ اجملمـوعة هذه أو تلـك".مضيفاً
أن الـرئيس ترامب أجج نـيران االنقسام من

أجل مكاسب سياسية.
dOŁQ² « r−Š

4- يــقــول بــاراك أوبــامــا إن تــآكل مــفــهـوم
ؤامرة لم جتد نفعا احلقيقة ونظريات ا

ــؤامـرة ومـا يــسـمـيه " أســهـمت نــظـريـات ا
الـــبــعـض بــتـــآكل احلـــقــيـــقــة فـي تــعـــمــيق
االنــقـســامــات بـصــورة هـائــلــة" هـكــذا قـال
ـقـابـلـة مـحـذراً من مـخـاطـر أوبـامــا خالل ا
عـدم اإلخالص للحـقيقـة.وتآكل احلقـيقة هو
مـفـهـوم شاع فـي وقتـنـا الـراهن في اإلشارة
ـــتـــزايــد حـــول احلـــقـــائق إلـى االخــتـالف ا
والــتــفـــســيــرات الــتــحــلــيــلـــيــة لــلــحــقــائق
والـبيانات; وزيادة في حجم الـتأثير الناجم
عن الــرأي والـتــجـربــة الـشــخـصــيـة مــقـابل
احلـــقـــائـق; وتـــراجع الـــثـــقـــة في مـــصـــادر
. وهو ـعـلومـات التي كـانت حتـترم سـابقـاً ا
ـزيــفـة مــا يـنــعــكس في انـتــشــار األخـبــار ا

وهــيـمــنـة تـلــقي الـكــثـيــر من الـوقــائع عـبـر
وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي.وأوضح
ـثل وبـاء فـيـروس كـورونـا مـثاالً أوبـامـا:" 
كالســيــكـيــاً لــصـدمــة الــواقع" مــضـيــفـا أن
ــنـاخي جتــاهل احلــقـائق بــشـأن الــتـغــيـر ا
ـكن أن يؤدي إلى تداعيـات "بطيئـة" لكنها
"أكــثـر تـدمــيـرا".وأشـار أيــضـا إلى أن األمـر
"يــحــتــاج إلى أكــثـر مـن جـولــة انــتــخــابـات
واحـدة لكي يـتم إحداث تـغييـر" فبـاإلضافة
ـعــمـول بــهـا في ــعــايـيــر والـلــوائح ا إلى ا
ــعــلــومـات الــصــنــاعــة يــقــتــضي حتــدي ا
اخلـاطـئــة تـغـيـيـرا بـحـيث يـسـتـمع الـنـاس
لـبـعـضـهم الـبـعض ويـفـكـرون بـشـكـل نـقدي
أكـثر.ويقول "يجب أن نقر على األقل بوجود
حـقائق مـعيـنة قبل أن نـبدأ في مـناقـشة ما
ينبغي علينا أن نفعله حيال هذه احلقائق".

5- التقدم يصاحبه رد فعل عنيف
يـقـول الـبـعض إن فـتـرة رئـاسـة أوبـاما أدت
إلـى تـــدهـــور الـــعالقــــات الـــعـــرقـــيـــة داخل
ـتـحــدة لـكـنه يــخـتـلف مع ذلك الــواليـات ا
قـائالً "لـم أر أبـداً أن انـتـخابـي كـان تـعـبـيراً
عن مـرحـلة مـا بعـد العـنـصريـة في أمريـكا"
بل عـلى الـنقـيض أظـهرت تـلك االنـتخـابات
ـــواقـف" بـــ غــــالـــبــــيـــة "تــــغـــيــــيـــراً فـي ا
.ويــرى أوبــامـــا أن رد الــفــعل األمـــريــكــيـــ
الـعـنيف جـزء من طـبيـعة الـتـقدم. "احلـقيـقة
الـــتي ال جــدال فـــيــهــا هي أن الـــبالد كــانت
ـا كانت أفـضل حـاالً بـعـد ثمـاني سـنـوات 
ــنـصب. وعــلى مـدى عــلـيه حــ تـســلـمت ا
ثـماني سنوات كان األطفال السود والبيض
واإلســبـان واآلســيـويـون وأطــفـال الــسـكـان
كن األصـليـ يكـبرون وهم يـتعـلمـون أنه 
لـشخص أسود أن يـشغل أعلى مـنصب على

وجه األرض".
6- يشعر أن الشباب أكثر تقبالً لالختالف
يـجد أوبـامـا أمالً عظـيمـاً في الطـريقـة التي
تـفـكر بـها األجـيـال الشـابـة بشـأن االختالف
ـساواة. "هم يعتقدون أننا علمناهم وأن وا غالف الكتاب
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يـظل مفـهوم صنع الـوظائف واحداً من
اهـم االسـبــقــيــات اذا ارتــبـط ارتــبــاطـاً
سـتدامة وثـيقـاً باسـاسيـات التنـميـة ا

واحتسبت له 
مـتـغـيرات ضـاغـطة  وبـخالف ذلك يـعد
اذا ســـيــــاســـة ارضـــائـــيـــة لـــيس اال   
اقـتصرت فقط على اساس تـقليل نسبة
الـبــطـالـة  وامالء االفـواه الـتي تـطـالب

بلقمة من خزينة الدولة العراقية
ان  اخلـــضــوع الى مــثـل هــذه احلــالــة
يــجـعل الــتـعــيـنـات الــوظـيــفـيــة مـجـرد
اجـراءات اشـبـاعـيـة البـد ان تـقـود  الى
ـقـدمـة الـوقـوع نــتـائج وخـيـمـة وفـي ا
بـفخ الترهل   احد محركات االنكشاف

االقتصادي  
لـقد اصـيب اجلهاز الـوظيـفي العام في
الـعراق بـهذا النـوع  من الترهل قـياسا
الى عـدد سكان الـعراق وقيـاسا  بالكم
مـن الــوظـــائف الــتـي افــتـــرشــهـــا هــذا
اجلـهـاز وقـد تبـ من دراسـات ووقائع
ان تـلبية متطلبات رواتبه ومستلزمات
مــــصـــاريــــفه االخـــرى مـن ادارة ونـــقل
وخـدمـات ونـثـريات (جـيـوب)وايـفادات
الي واحـدا من اوسع ابواب النزيف ا
حـــتـى حتـــول هـــذا الـــنـــزيف  االن الى
تـواصـلـة الـتي تـضرب احـدى الـعـقـد ا
ولكم ان احلـياة  االقتصاديـة العراقية 
ـضـاربـات الـسـيـاسـيـة تـســتـعـرضـوا ا
ــواقف االنـتــهـازيــة عـلى وتــسـجــيل  ا
ـنطق والـدخـول في متـوالـية حـسـاب ا
ــداورة  في االسـتـنـزاف االســتـدانـة وا
ــالي ألسـكــات الـراي الــعـام الــعـراقي ا
ــســكــنــات الـتي تــمــامــا كم هــو فـعل ا
يـستخدم فـيها الثـلج للتبـريد  ثم تعود

السخونة تباعا 
ــقــيــاس الــوظــيــفي عــلى  ان خــروج ا
ـستدامة  من شأنه مـتطلبات الـتنمية ا
ـكن ان يــقـود الـبالد اي بالد الى مـا 
ان يـصطـلح علي فـوضى التـوظيف من

مـدرسـيـهم علـمـوهم رغم أنـنا ال نـعـتـقد في
ذلـك".ويـــــــــقــــــــول "ال يـــــــــهـم إن كـــــــــنـت في
جــوهــانـســبــرغ أو بـويــنس أيــريس أو هـو
تـشي منه. إنـهم يتـشاركون نـفس األسلوب.
إنـــهم يــتـــقــبـــلــون صــدام احلـــضــارات. هم
أكوالت والكتب وسيقى وا مـعتادون على ا
والـــرقـــصـــات من كل مـــكـــان".و"اعـــتـــقــد أن
ـكـنـنـا أن نـخـلق الـسـؤال ســيـصـبح كـيف 
مــــــؤســـــــســــــات تــــــعــــــكـس هــــــذه الــــــروح
اجلــديــدة?".ويـرى أوبــامـا أن مــؤســسـاتــنـا
احلـالية تركت الناس يشعرون بالقلق وعدم

اليق وعدم االستقرار. 
لـذا نحتاج إليجاد "مؤسسات جديدة تسمح
لـنـا بـأن نـكـون شـامـلـ لـلجـمـيع ولـكن مع
االسـتــجـابـة الحـتـيـاجــات الـنـاس الـيـومـيـة

أيضا".
ستقبل 7- يشعر بتفاؤل حذر حيال ا

عــلى الـرغم أن أمــريـكــا "مـلــيـئــة بـالــعـيـوب
والــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــات" يــــــؤمـن أوبــــــامـــــا
بــقـدراتـهـا.ويــشـدد عـلى الــقـول "الـتـاريخ ال
يـسـير في خط مـسـتقـيم قـد يكـون مـتعـرجاً
وقـد يــتـحـرك لـلـوراء. إذا كـنت أمـريـكـيـاً من
أصـول أفريقية خالل فـترة إعادة اإلعمار ما
ــا كـنت تــشــعـر بــعــد احلـرب األهــلــيـة فــر
بـالتـفاؤل الـشديـد. وبعـد ذلك بخـمسـة عشر
ـا كـنت مـتـشـائـمـاً لـلـغـايـة بسـبب عـامـاً ر
حـدوث انـكـماش اقـتـصـادي هائل".ومع ذلك
فـإن عمل دعاة إلغاء عقوبة اإلعدام وأنصار
حق الـــتــصـــويت واحلــركـــات الــعــمـــالــيــة
ـثـلـي ومـؤخـراً حـركـة الـدفاع عن حـقـوق ا
ومـزدوجي اجلنس والعابرين جـنسياً يعبر
ـــقــراطـــيــة عن "مـــســـار تــصـــبح فـــيه الـــد
األمـريكـية أكـثر شمـوال".ويشـرح أوباما أن "
ـــا يـــدور حــوله كـــتــاب "أرض هـــذا جــزء 
ـيـعـاد". أي الـرغـبـة في أن يُـنـمـي الـشـباب ا
ـكن أن هــذا الــتـفــاؤل احلــذر بـأن الــعــالم 
يـتــغـيـر. لـكن عـلـيك أن تـكـون جـزءاً من هـذا

التغيير".

بـــســـهـــولـــة. الــســـبـب في هـــشـــاشــة
الـــلــقـــاحــات هـــو أنـــهــا مـــصــنـــوعــة
بــتـقـنــــــــيـة لم يــتم اسـتـخــدامـهـا من
قــــــــــــبـل  مع احلــــــمـض الــــــنـــــووي
ـــــــــرســـــال  أو  m RNA والـــــتي ا
حتـــول خاليـــاك إلى خـــطــوط إنـــتــاج
مـــصـــنع إلنـــتـــاج بـــروتـــ فـــيــروس
كــــورونــــا. وهــــذا بـــدوره يــــؤدي إلى
اســتـجـابـات مـنـاعــيـة في جـسـمك من
ـــفــتــرض أن تــمــنـــعك من اإلصــابــة ا

بحالة شديدة من كورونا.
شكلة في أن احلمض النووي تـكمن ا
الــريـبي يـتـحـلل بــسـهـولـة  لـذا فـهـو
يـحـتـاج إلى درجـات حـرارة مـتـجـمدة
ـوضـوعـة عـلى (مــثل طالء احلـلـوى ا
حـــلـــوىM & Ms) لـــلـــحـــفــاظ عـــلى

استقراره. 
قــالت شــركـة Pfizer إنــهـا مــصـمــمـة
لـتـغـلـيف خـاص يحـافظ عـلى جتـمـيد
ـسـاعـدة الـثـلج اجلـاف. الـلــقـاحـات 

ومـع ذلك  ال يزال يـتعـ على مـقدمي
الـــلـــقـــاحـــات االلـــتـــزام بـــاإلرشـــادات
الـصـارمة  والـتي تـنص إحداهـا على
ـكن فتح حجرة التجميد التي أنه ال 
تـخـزن الـلـقـاحـات أكـثـر من مـرت في
الـــيــوم  وعـــنــــــــد فــتـــحــهـــا  يــجب

إغالقها في غضون دقيقة واحدة.
ـكن حـفظه في ـجـرد إذابة الـلـقاح 
ــدة خــمــســة أيـام. الــوضع الــثالجــة 
بـرمـته يـجـعل الـتوزيع حتـديًـا صـعـبا
ـكــنك أيــضًــا: نــظــرًا ألن أقل كــمــيــة 
طـلـبـها هي 975 جـرعـة  فـهـذا يـعني
ـرجـح أن تـذهـب الـلــقــاحـات أنـه من ا
إلـى أمـاكن قــادرة عــلى إعــطــاء أعـداد
كـبـيـرة من اللـقـاحـات في فـترة زمـنـية

قصيرة.
صدر: ا
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يـجب تـخزين لـقاح كـورونا من شـركة
فــايــزر Pfizer ي درجــة حــرارة غــيـر
مــسـبـوقـة حـتى في الــقـارة الـقـطـبـيـة
اجلـــنـــوبــيـــة وهي أقل من 70 درجـــة
مـئـويـة  أو 94 درجـة حتـت الـصـفر 
ـكن االحـتـفــاظ بـلـقـاح فــهـرنـهـايـت. 
شــركــة مـودرنــا بـدرجــة أكــثـر دفــئًـا 
"فــقط" حتت 20 درجــة مــئــويــة حتت

الـــــصــــفــــر  أو 4 حتـت الــــصـــــفــــر 
فــهـرنـهـايـت. ولـكن بـالــنـسـبـة ألي من
الـلـقـاح  وخـاصـة لـقاح مـوديـرنا 
ـــقـــدمي ـــثل مـــشـــكـــلـــة  فـــإن هـــذا 

اخلدمات الذين سيقدمون احلقن.
لـلحصول عـلى فكرة عن سبب وجوب
NPR جتـــمــيــد الــلـــقــاحــات  تــقــوم
ـقـارنتـهـا بالـشـوكوالتـة الـتي تذوب

كـننا تـقيـيم متـانة بـناء ايـة بنايـة اال اذا فحـصنـا االساس الـذي بنيت ال 
ـكنـنـا تقـييم او تـقـو عمـلـية سـياسـيـة اال بالـعودة الى علـيه  وهـكذا ال 
ـركـز االسس الـتي بــنـيت عـلــيـهــا  ولـعل الـفــرق الـرئـيس بــ سـيـاســة ا
واالقلـيم هي ان األولى كـانت ديـنيـة مـذهـبيـة مـسيـسـة وخـلقت حـالـة عداء
ـاضي من خالل قـوان انـتقـامية وكراهـية غـير مـسبوقـة ب احلـاضر وا
جماعية سـميت بقوان الـعدالة (االنتـقالية) طالت كـفاءات ال غنى ألي بلد
عنـهـا وحلت الـكـثيـر من اجهـزة الـدولة الـتي تـراكمت خـبـراتهـا مـنذ الـعام
 1921حتى العام  .. 2003اما الكـرد فقامـوا بأسرع واروع مـصاحلة في
ـاضي خلـفـهم واجتـهـوا لـبنـاء عـنـاصـر قـوتهم ـعـاصـر ورمـوا ا التـاريخ ا
ـاضي امـامهم مـثـلـنا ـسـتـقبـل خلـفـهم لـيضـعـوا ا الشـامـلـة  ولم يـرموا ا
ركز لـسبب واحد بسيط فتذهب ريحهم .ولـذلك جند االقليم آمنـا بعكس ا
وهـو ان احــد تـعـاريـف االمن انه (حـالــة رضـا) والــرضـا حتــقق في انـهم
ـقـاتلـ الـكرد تنـاسـوا الدمـاء الـتي سـالت بيـنـهم كـأحزاب وبـيـنهـم وب ا

وال للدولة حينها. ا
ـر بالتـعاون مع البـنتاغـون واخلارجيـة االمريكـية هو الذي ال شك بأن بر
خطط ونـفـذ االسـاس الذي بـنـيت عـليه عـمـلـيتـنـا السـيـاسـية بل وصل الى
السقف ولعل اللبنة القذرة االولى كـانت مجلس احلكم ( شيعة سنة كرد)
ن يكسر هذه القـاعدة التي دخلها سـياسيونا كما هي  وال زالت والويل 

ومتهم ودمار بلدهم . فعضوا عليها بنواجذهم . هي سر د
ر  وسـاهـمت بـاالشتـراك مع آخـر عن طريق ذكـرات بـر كنت مـتـمعـنـا 
ـر) وصــدر الـكـتــاب قـبل سـنـ االنـتـرنت فـي تـألـيف كـتــاب ( دحض بـر
بعنـوان آخر دون علـمي ولم اطلع علـيه حلد اآلن اال اني متـأكد ان اسمي
ر إلن لم يوضع عليه .. وكـنت وال زلت انصح باالطالع على مـذكرات بر
ر وسنبقى بها ... استيعابه يجعلنا متفهمـ حلالة الفشل التي مررنا و

ألنها حلقة مفرغة .
ر الغازي االمريـكي حاليا واحملرر سابـقا بانه عندما اراد يقول عمنا بـر
حل االشكاالت ب العنـاصر الثالثة إلصدار قانـون ادارة الدولة العراقية
(الـذي تـطـور الى دسـتــور دائم جلـمـهـوريـة الـعــراق .. بـأن (الـبـريـطـاني )
نسيـت اسمه اخذ الـكرد الى الـطابق الـثاني  وأنـا اجتـمعت بـالشـيعة في
القـاعـة الـرئيـسـيـة  ولم يذكـر الـسـنـة و حل كل االشكـاالت واعـلن الـيوم
التالي موعـدا ال عالن القانون .. ويـقول .. كنت مـتعبا جـدا وأحاول النوم
فدخل عـلي السـيد جالل الـطالـبانـي بالـساعـة الثـانيـة بعـد منـتصف الـليل
حامـال معه (18) مطـلـبـا للـكـرد فتـشـنـجت عنـد قـراءتـها ألنـهـا تـنسف كل
شيء واإلعالن سيكون نـهار اليـوم   فنسفت ورقـته اال انه تمسك بـنسبة
وازنة فرفضت بشدة .. فقال طيب اترك النسبة وأريد كركوك %17 من ا
فـرفــضت تــمـامــا فــقـال .. عــلــيه اريــد نـســبـة %17 ودع كـركــوك جـانــبـا

وافقة . فاضطررت على ا
هـذا يعـطـيـنـا دلـيال علـى ان الغـازي لم يـكن مـقـتـنـعا بـالـنـسـبة %17 وهي
تواضع فأهـلنا الكـرد نفوسهم اقل من ( (6مالي في مناسبـة بتقديـري ا
سنة 2020 حسب احـصـائـيات االقـلـيم واعـتقـد غـيـر جازم انـهم اضـافوا
ـنـاطـق اخملـتـلف عــلـيــهـا  وبـكـل االحـوال الـرقـم لم يـســتـنـد الى نـفــوس ا
احـصــاء سـكــاني ... كـمــا ان نـفــوس الـعـراق (40-38) مـلــيـون هي غــيـر
ـا ان لـيس لــديـنـا ســوى هـذه االرقـام مـسـتــنـدة الى احــصـاء ايـضــا  و
ثـلون اقل من الـسدس وأخـذوا اكثر من فيمـكنـنا الـقول ان اهلـنا الـكرد 

حصة السدس  .
وازنـة ?? انها ايـرادات ونفـقات  ولـعل اجلزء االعظم هنا نـسأل مـا هي ا
من  النـفـقات في ظل الـدول الـفاشـلـة في الضـرف احلالـي او السـابق هو
الرواتب  فال توجد هناك نسبة %4 للبحث والتطوير كإسرائيل وال نسبة
ـركـز يـدفع رواتب جـيـشه واالقـلـيم يـدفع رواتب حـرسه %30 لـلـثـقـافـة فـا
ركـز يدفع رواتب مـوظـفيه واالقـليم يـدفع رواتب مـوظفـيه .. نقـطة راس وا

سطر .
ـوظفـ ورواتب ـركـز يـدفع الـ %17 ويـعطـيـهم رواتـب ا الـذي صـار ان ا
ـهـرب ـصــدر وكـذلك الـنـفط ا ــنـافـذ والـنـفط ا حـرس اقـلـيـمـهم وواردات ا
نـافذ لهم خالفا لـلدستور . صدر الى اسـرائيل وغيرهـا لهم  وا وانفط ا
كن مراقبـة عددهم او رواتبهم من لدن ـوظف ال  ركز الرواتب  ويدفع ا
ركز ال يعـرف عدد موظفيه حلد الـية االحتادي  ولو ان ا ديوان الرقابة ا
ـكنهـا ان تسأل عن اآلن  وأسأل هنـا : هل توجد جـهة تعـطي جلهة وال 

بالغ??  القنوات التي اجتهت اليها تلك ا
ركز لها ?? كنها ان تعتذر عن مراقبة ا وهل ان البصرة ام النفط 

كيف حصل ذلك ?? 
ومن فعل ذلك??

 تــعــرفــون ذلـك جــيــدا  ومن ال يـــعــرف عــلــيه ان
يستنـتج من خالل ما جرى في اتـفاق اربيل لربح
بيضة الـقبان لـلوالية الثـانية والـله اعلم فلست من

طلع .. نقطت وشارحة وراس سطر. ا

شعار وزارة التخطيط
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ـدرب الـصربي اعلن نـادي الـشـرطـة الريـاضي تـعـاقده مـجـدداً مع ا
الكسندر اليتش لقيادة فريق كـرة القدم. اليتش كان قد قاد الشرطة
ـاضي قـبـل ان تـتم اقـالـته مـطــلع الـعـام احلـالي. وذكـر ـوسم ا في ا
ـدرب الـيـتش يـعـود من الـنـادي في بـيـان عـبـر مـوقـعه الـرسـمي ان ا
جـديـد لـقـيـادة الـفـريق. واوضح ان الـيـتش سـيـصل الى بـغـداد فـجـر
الك ــقــبل واصــطـحـب مـعه مــســاعــده ديـجــان لــلـعــمل في ا االحـد ا

التدريبي.
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{ مــدريــد- وكـاالت: قــبل نــحـو عــامـ
كـاملـ على انـطالق فعالـيات مـونديال

نتخبات 2022  في قطر تترقب ا
األوروبـيـة الـ  55 مـالمح الـطريـق الذي
يـحـسم مـقاعـد الـقـارة العـجـوز في هذه
الـبـطـولـة وذلك عـنـدمـا جتـرى بـعـد غد
اإلثــنـ قـرعـة الــتـصـفــيـات األوروبـيـة
ــؤهـلـة لـلـبــطـولـة. ويـســتـضـيف مـقـر ا
االحتـاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ
بــعـد غـد فـعـالــيـات قـرعـة الــتـصـفـيـات
ـــونــديــال 2022 ــؤهـــلــة  األوروبـــيــة ا
ـــرة كـــحــدث وجتـــرى الـــقـــرعــة هـــذه ا
افـتـراضي من خالل مـشـاركـة مـسؤولي
ــــشـــاركـــة في ــــنـــتـــخـــبـــات الـ  55 ا ا
الـــتـــصـــفـــيـــات عن بـــعـــد وعن طـــريق
ــشـددة اإلنــتــرنت في ظل اإلجــراءات ا
ــتــبـعــة لـلــحــد من تـفــشي اإلصــابـات ا
نتخبات الـ بـفيروس كورونا. وكـانت ا
مستويات مختلفة 6 قد وزعت على  55
بــنــاء عــلى مــوقــعــهــا في الــتــصــنــيف
ي الـصادر عن الـفـيفـا في تـشرين الـعـا
نقـضي. وتتـصارع هذه ثـان/نوفـمبـر ا
ونديال نتخبات على  13مقعدًا في ا ا
الــذي يــقـــام لــلــمــرة األولى في الــعــالم
الـــعــربـي ومــنـــطــقـــة الـــشــرق األوسط.
صنف نتـخب البـلجيـكي ا ويـتصـدر ا
ستوى األول يا مـنتخبـات ا األول عـا
كـمـا يخـوض الـتصـفـيات كـمـرشح بارز
ـونـديـال في ظل اعـتـمـاد لـلــتـأهل إلى ا
الـفـريق عـلى مـجمـوعـة من  أبـرز جنوم
الـكـرة في الـقارة األوروبـيـة حالـيـا مثل
كـــيـــفـن دي بـــروين وهـــازارد وتـــيـــبـــو
كـورتـوا ولـوكـاكو. وصـرح لـوكـاكو إلى
شـبـكة إسـ نـعلم أنـنـا فريق مـوهوب.
ولـكـنـنا ال نـصف أنـفـسـنا بـأنـنـا اجليل
الــذهــبي. وأضـاف لــدي دائــمـا طــمـوح
الـلعب لـلمـنتـخب البـلجـيكي عـلى أعلى
ــنــافــســات. ــســتــويــات وفي أقــوى ا ا
وحتــقـيق هــذا أمـر رائع. ولـكن عــنـدمـا
ـمــكن الـفــوز بـشيء مـا تــدرك أنه من ا
نـتخب فـإنك تـطارد هـذا احللم. وكـان ا
ــركــز الــثــالث في الــبــلــجــيــكي فــاز بــا
مـونديـال روسيا  2018 بـعد الـفوز على
نـظــيـره اإلجنـلـيـزي في مـبـاراة حتـديـد
ـركـز الـثـالث لـكن الـفـريق يطـمح إلى ا
بـلوغ مونديال  2022 فـي قطر وحتقيق
ـنــتــخب نــتــائج أفــضل. ومـع خــروج ا
اإلجنـــلــيـــزي من دور اجملــمـــوعــات في
دوري أ أوروبــا ســتــكــون الــفــرصـة
دير سـانحـة أمام جـاريث ساوثـجيـت ا
الـفـني للـتجـارب. ويـرى ساوثـجيت أن
ـرمى نـيك بـوب والالعب جاك حـارس ا
جـريـلـيش قـد يـكـونـا ضـمـن الـتـشـكـيـلة
األســـاســـيـــة لـــلـــفـــريق في مـــبـــاريـــاته
ـقبل ونـديـال في العـام ا بـتـصفـيـات ا
لــيـحـل بـوب مــكـان احلــارس األسـاسي
احلــالي لــلــفــريـق جــوردان بــيــكــفـورد.
ولــعـب جــريــلــيش دورا بــارزا في آخــر
مـبارات خاضـهما الفـريق وكانتا أمام
ــنـتـخـبـ الــبـلـجـيــكي واأليـسـلـنـدي ا
ويـرى سـاوثـجيـت أنه سيـكـون مـصدرا
ـيزا لألهـداف التي يسـجلهـا الفريق.
ــراكـز ــنـتــخب اإليــطــالي إلى ا وعــاد ا
ي من الـعشـرة األولى بالـتصـنيف الـعا
خـالل احلـفـاظ عــلى سـجــله خـالــيـا من

الــهـزائم في تـصـفـيـات يـورو  2020 ثم
ـميـزة في النـسخة من خـالل مسـيرته ا
الــثـانـيـة من بـطـولـة دوري أ أوروبـا
والــــتي وصل فــــيـــهـــا إلـى الـــدور قـــبل
الـنـهـائي. وحـافظ اآلزوري عـلى سـجـله
خــالـيـا من الــهـزائم مــنـذ فـتــرة طـويـلـة
حتـت قــيــادة مـــديــره الـــفــنـي روبــرتــو
مــــانــــشــــيـــنـي حــــيث حــــقق مــــعه 17
انــــتـــصـــارا و 5تــــعـــادالت. وارتـــفـــعت
ــنـتـخب اإلسـبــاني بـشـكل مــعـنـويـات ا
هــائل بــعـد الــفـوز الــسـاحق  0-6 عــلى
ـــاني فـي آخــر مـــبـــاريــات نـــظـــيــره األ
الـفـريقـ بـدور اجملمـوعـات لدوري أ
ـــديــر أوروبـــا. لـــكن لــويـس إنــريـــكي ا
الــفــني لـلــمــنـتــخب اإلســبــاني أكـد أن
الـفلسفة وراء طريـقة لعب الفريق أكثر
يزة. أهـمية من نتيجة مباراة واحدة 
وقــال إنــريـكـي سـيــكــون من الـرائع إذا
اني نـتخب األ بـاراة أمام ا أصـبحت ا
نـقـطـة حتـول. ولـكـنـنـا لم نـغـيـر طـريـقة
الـــلـــعـب من الـــدقـــيـــقـــة األولى وحـــتى
الـدقـيـقـة األخـيـرة. وأضـاف هـذا طـريق
طــويل بـدأنــاه. ولـكن إسـبــانـيـا لــديـهـا
هـــويـــة وهـــو شيء نـــفــتـــخـــر به. وفي
ــانـيـا يــبـدو أن األزمـة الـتـي عـاشـهـا أ
ـانـشـافت خالل الـفـتـرة الـتي أعـقـبت ا
أزمــة خـروجـه من دور اجملـمــوعـات في
مـونديال  2018 لـم تنته بـعد. ووضعت
ـة الـثـقـيـلـة  6-0أمــام إسـبـانـيـا الــهـز
ـــديــر الـــفــني ـــدرب يــواخـــيم لــوف ا ا
ــاني حتـت مــزيــد من لـــلــمــنــتـــخب األ
الـضغوط حيث أشار اخلبراء ووسائل
اإلعـالم إلى أن وقته مع الفـريق انتهى
وذلـك عـلى الـرغم من دعم فــريـتـز كـيـلـر
ـانـي لـلـعــبـة لـلـوف رئــيس االحتـاد األ

وكــذلك الــدعم الــذي حـظـي به لـوف من
اني أولـيفـر بيـرهوف مـدير االحتـاد األ
لــلـعــبـة. وورغم هــذا نـال لــوف فـرصـة
ـنصب حـيث سيـقود جـديـدة في هذا ا
ــونــديـال ــانــشــافت في تــصــفــيــات ا ا
وكــذلك فـي يـورو  2020 الــتـي تـأجــلت
إلـى مـــنــــتـــصف  2021 بــــســـبب أزمـــة

كورونا.
W¹b½ô« ”Q

أكـد جـياني إنـفـانتـيـنو رئـيس االحتاد
الدولي لكرة القدم اليوم اجلمعة عقب
اجــتـمــاع لــلـمــجـلس أن بــطـولــة كـأس
الـــعـــالـم لألنـــديـــة في  2021 ســـتـــقـــام
بـنـظـامـهـا احلـالي وتـضم  7 فـرق بـدالً
من  .24وأراد إنـفـانـتـيـنـو مـشـاركـة 24
فـريقًا في احلدث اجلـديد الذي يقام في
الــــصـــ مـــنــــتـــصف  2021 لـــــكن أدى
انـــتــشــار فـــيــروس كـــورونــا لــتـــأجــيل
بـطولتي أ أوروبـا وكوبا أمـريكا من
ـقـبل. وبـدال من الــعـام احلـالي لـلـعــام ا
مـحـاولة جـذب االنـتبـاه من الـبطـولـت
في  2021 سـتـقـام بـطـولـة كـأس الـعـالم
شاركة  7فـرق في اليابان في لـألندية 
ديـسـمـبـر/كانـون األول. وكـانت نـسـخة
هـذا الـعـام من الـبـطولـة تـأجـلت لـتـقام
في فــــبـــرايـــر/شـــبــــاط بـــقـــطـــر. وقـــال
إنـفانـتيـنو أيضًـا الذي قـدم تعازيه في
وفــاة أســطــورة الــكـرة األرجــنــتــيــنــيـة
ديــيـجــو أرمــانـدو مــارادونـا مع بــدايـة
ـؤتـمـر الـصـحـفي إن مـجـلـس الـفـيـفا ا
صـدق عـلى اإلصالحـات ليـحـمي بـشكل
دربات فيما يتعلق أفـضل الالعبات وا
بــقـضـايـا مـثـل إجـازة األمـومـة. وتـابع:
يـجب أن نـتأكـد من أن بإمـكانـنا تـهيـئة
: مجموعة اجملـال لهن لكي يتألقن. وأ

ــشـورة مــعــنـيــة بــاالرجتـاج ســتــقـدم ا
لـلفيفا بينما  تـمديد النوافذ الدولية
مــرة أخـرى لـتـجـنب االخــتـنـاقـات الـتي

تسبب بها الوباء.
U½Ëœ«—U  VFK

أعـلـنت بـلـديـة مـدينـة نـابـولي رسـمـيًا
تــغــيــيـر اسم مــلــعب ســان بــاولـو إلى
مـــلــعب ديــيـــجــو أرمــانـــدو مــارادونــا.
وتـوفي مارادونا منذ  10 أيام عن عمر
نـاهـز  60 عـامًــا بـعـد تـعـرضه لـسـكـتـة
قلبية. ولعب مارادونا بقميص نابولي
دة  7مـواسم وسـاهم في حتقـيق لقب
الــكـالــتـشــيـو مــرتـ وكــأس إيـطــالـيـا
(مـــرة) والـــســـوبـــر اإليـــطـــالـي (مــرة)
والــــدوري األوروبي (مــــرة). وأصـــدرت
بـلديـة بيانًـا رسميًـا أعلنت فـيه: بقرار
ـوافـقـة عـلـيـه الـيـوم  تـغـيـيـر تــمت ا
اسـم مــلــعب ســـان بــاولــو إلـى مــلــعب

ديـيجـو أرماندو مـارادونا. وأضاف: 
اقـتـراح القـرار من قـبل الـعمـدة لـويجي
دي مـاجــيـسـتـريس من قـبل مـسـتـشـار
واقع اجلـغـرافيـة ألـيسـاندري أسـمـاء ا
ــديــنــة كــلــيــمــنـــتي ووقــعه مــجــلس ا
بــأكــمـلـه. وخـتم: قــبل وقت قــصــيـر من
اجــتـمـاع الـلــجـنـة الــتـنـفـيــذيـة وافـقت
دينة الـلجنة االستشاريـة لتوبونومي ا
عـــلى اقــتـــراح الــعـــمــدة ومـــســتـــشــار
تــوبــونــومـي ألــيــســانــدرا كــلــيــمــنــتي
ـديـنـة بـتـغـيـيـر اسم مـلعب ومـجـلس ا
سـان باولو إلى ملعـب دييجو أرماندو

مارادونا.
WOÐ—Ëô«  UNł«u*«

اليــــ من عــــشـــاق تــــتـــجـه أنـــظــــار ا
ستديرة غد اإلثن صوب الـساحرة ا
ـتـابـعـة مـديــنـة زيـوريخ الـسـويــسـريـة 

ــهـمــة عــلى طـريق إحــدى اخلــطـوات ا
ـقـررة ــقـبـلـة وا بــطـولـة كـأس الـعـالم ا
عــام  2022 فـي قطـر. ويسـتـضيف مـقر
االحتـاد الـدولي لـكـرة القـدم (فـيـفا) في
زيـــوريخ بــعـــد غــد فــعـــالــيـــات قــرعــة
ونديال ؤهلـة  الـتصفـيات األوروبيـة ا
ثل ضربة البداية على 2022  والذي 
ـنـتـخـبـات األوروبـيـة لـلـصراع طـريق ا
ــونــديــال حـيـث تـرسم عــلى مــقــاعـد ا
ـنـتـخـبات الـقـرعـة اخلـريـطـة لـكل مـن ا
الـــراغـــبـــة في الـــتـــأهل. وعـــلى عـــكس
ـرة ــعـتــاد سـتــجـرى الــقـرعــة هـذه ا ا
كــحـدث افــتـراضي من خالل مــشـاركـة
ـشـاركـة ـنـتـخـبات الـ 55 ا مـسـؤولـي ا
فـي الـــتـــصـــفــــيـــات عن بــــعـــد في ظل
ـتـبـعـة لـلـحـد من ــشـددة ا اإلجـراءات ا
تــفــشي اإلصـابــات بــفـيــروس كــورونـا
ـسـتـجـد. وكـان مـقـررا أن جتـرى هذه ا
الــقـرعـة في  29 نــوفـمـبــر/تـشـرين ثـان
ـنـقضي ولـكـنهـا تأجـلت إلى الـسابع ا
مـن ديــســـمـــبـــر/كـــانــون أول احلـــالي;

بسبب تداعيات جائحة كورونا.
‰U¹b½u*«  UOHBð ÂUE½

ـنـتـخـبات الـ 55 وزعـت على وكـانت ا
 مــسـتـويـات مـخـتــلـفـة بـنـاء عـلى 6
ي مــوقــعـهــا في الــتـصــنــيف الــعـا
الــصـادر عن االحتــاد الـدولـي لـكـرة
نـقضي. الـقـدم (فيـفا) في نـوفـمبـر ا
ـسـتـويات اخلـمـسة وضـمت كل من ا
األولى  10 مـــنــتـــخــبـــات فــيـــمــا ضم
ـسـتـوى الـسادس  5مـنـتـخـبـات فقط. ا
ـنـتـخـبات الـ 55عـلى وتـتـصـارع هـذه ا
ــونـديــال الـذي يــقـام 13  مــقـعــدا في ا
لــــلـــمـــرة األولى فـي الـــعـــالـم الـــعـــربي
ومـنطقة الشرق األوسط علما بأن هذه

ـقــرر أن تـشـهـد 259 الــتـصـفــيـات من ا
مـبـاراة عـلى مدار عـام كـامل مـا ب 24
29 مـــــــــــــارس/آذار  2021 وحــــــــــــــتـى 
مــــــارس  .2022 وكـان الفيـفا قد كشف
قــبل أيــام عن الــتــصــنـيـف الـذي  من
ــنــتــخــبــات األوروبــيـة خـالله تــوزيع ا
عـلـى  6 مـســتـويـات قـبل هـذه الـقـرعـة.
ــســـتــوى األول مـــنــتـــخــبــات ويـــضم ا
بـلجـيـكا وفـرنسـا وإجنلـترا والـبرتـغال
وإسـبـانيـا وإيـطالـيا
وكـــرواتـــيــا
ـا والــد

بارياتها في كأس العالم نتخب البلجيكي تستعد  Q”∫ تشكيلة ا
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اليـسـتحق الـعـام الـذي لم يـتبق مـنه اال اسـابـيع مـعدودة اال ان نـوصـفه بـكـونه عام
الرحيل  بعد ان ودعنا من خالله في غضون اشهر قليلة نحو عدد من جنوم الكرة
ية العب العربية والعا ن صالوا وجالوا في  ا العراقية  من الالعب  السابق 
واسهموا في بناء تاريخ بارز لكرتنا في تلك احملافل التي مثلوا من خاللها البلد..
ـطاف فـقدنـا الالعب البارز عـلي هادي  اثـر اصابـته بالفـايروس الـلع ففي اول ا
فـبــدات االلــسن تـتــنــاقل سـطــوة الــفـايــروس وانــتـشــاره بـ اوســاط الــريـاضــيـ
ــطـلــوبــة حـتى صــدم الــوسط الــريـاضي وضــرورة اتــخـاذ االجــراءات الــوقــائـيــة ا
ـنتـخبات الـعراقـية خالل حـقبة ـونديالي  وابـرز العبي ا بتداعـيات اصـابة الـنجم 
الثـمانـينـات الالعب احمـد راضي  ولـذي لم تمـهله اصـابته بـالفـايروس سـوى ايام
قـلـيلـة  وسط صدمـة والم كبـيـر  ابرزته مـواقع التـواصل االجـتمـاعي يضـاف اليـها

تغطيات وسائل االعالم جتاه تلك النكسة ..
وبـينـمـا كان الـوسط الـرياضي يـفيق مـن تلك الـصدمـة الـتس احدثـهـا رحيل الـنجم
احمـد راضي  حت ى وجـد نـفسه مـجـددا في دوامة االحـزان بـرحيل الـنـجم ناظم
شاكر  وكانه الـعام يرفض الرحيل اال و قـد احزننا برحـيل ابرز النجوم في  ايامه
ـتـتـالـيـة جـراء انـتـشـار وتـفـشي ذلـك الـفـايـروس حـتى  عـاودت االخـبـار احلـزيـنـة ا
العب ابـرازهـا لرحـيل جنـم كروي سـابق هـو عـبـد الـكـر سـلـمـان  الذي تـعـرفه ا
ن كانت لـهم بصـمات مـهمـة عبـر التاريخ ـنتـخبـات  الـعراقـية بـكونه احـد العبي ا
احلـافل .. وتبـقى االفكـار حتيط بـهذا العـام في كونـه كان  عام الـرحيل ولـيس عام
يز نـتخبـات العراقـية التي لم حتـظى بظهـور  ـكن ان حتظى بـها ا النـتائج التي 
بـارات اللوديـت التي تـسنت للـمنتـخب بخوضـهما  امام خالل ايامه  بـاستثـناء ا
كال من مـنـتخـبي االردن  والـتي انـتـهت بـالـتـعـادل الـسـلبـي قبـل ان يالقي مـنـتخب

اوزبكستان وينجح باحراز الفوز الوحيد لهذا العام ازائه بهدف لهدف ..
عام فقير اذا ما ابرزنا ان خالل ايامه لم نحظى باي فرصة للكرة العراقية  البراز
نـتـائـجـهـا الـبـارزة  اضـافـة النـطالقـة الـدوري في هـذا الـعـام والـتي جـاءت مـكـتـنزة
ـسـابـقـة االهم في بـالـكـثـيـر من االفـكـار  واحلـكـايـات  الـتي بـاتت تـؤثـر عـلى وقع ا
رياضتنا الـعراقية  السيـما مع  النتائج الـتي باتت تؤشر خلال في بـنية وجتهيزات
االندية  والتي تـعد  ابرازها غياب االسـتقرار البدني والنـفسي اضافة جلانب اخر
ـطـلوب بـدليل  وفـاة احد يـؤشـر  حول عـدم اعداد الالعـب وتـصـنيـفهم الـصحي ا
العـبـي تـلك الـفـرق خالل مــبـاراة  الـدوري  لـتـعـيــدنـا الى الـوفـيـات الــتي شـهـدتـهـا
البطوالت الدولـية وابرزها بطولة  الـقارات  حينما  لفظ احـد العبي منتخب افريقي
ـنتـخب الفـرنـسي  حيث اسـتثـمر انـفاسه االخـيرة  وهـو في مـباراة مـنتـخـبه ضد ا
ـذكـورة  الـتي اقـيمـت  عام 2000 االخـيـر تـلك احلـادثـة االلـيمـة لـيـفـوز بـالـبـطـولـة ا
ــوضــوع تــرسخ  بــالــذاكـرة .. واذا كــانت اضـافــة لــذكــريــات اخــرى حـول هــذا ا
اجملالت والصحف الريـاضية قد اعدت موادها االعالمية  لـتبرزها خالل تغطياتها
ـا حظي به هذا الـعام فان صور الـراحل من جنـومنا ستـبقى في تلك الـصفحات
اضـافـة لـعـقــولـنـا وافـئـدتـنـا  خـصـوصـا وانـهم رحــلـوا وهم في  عـنـفـوان شـبـابـهم
متـاثـرين بـاصابـاتـهم بفـايـروس كـورونا  لـنـطـوي واياهم عـام  بـاكمـله كـانت الـكرة
العراقيـة من خالله تذرف دموع اخلسارة ورحيل النجـوم  وستبقى ترنو لعام اخر
ا يغـسل احزانها تـلك باجنازات ونتـائج تعيد لهـا ذلك االلق  الذي تعودته قادم ر
كن  ان تعيد وهي تخوض مباريـات منتخباتـها  وحتقق النتـائج تلو النتـائج التي 
الفرحة واالبتـسامة لالوساط الـرياضية  خصـوصا وان ايام العام الـقادم ستحمل
ـزدوجة  التي تركها مـنتخبنا قـبل تفشي الفايروس بالشك استئنافـا  للتصفيات ا
وهو يعتـلي صدارة مجموعته  حـيث تبقت له  مباريـات مصيرية حتدد
له الـطـريـق نـحـو  اعـادة اجنـاز عـــام 1986 حـيـنـمـا جنح في ذلك
ـكسـيك  خصـوصا ونـديال ا العـام من اقتـنـاص تذكـرة التـاهل 

وان اثن من جنوم  ذلك االجناز رحلوا  هذا العام.

ـنتـخـبات في كل مـجمـوعة وتـتـنافس ا
مع بــعــضـهــا ســويـا بــنــظـام دوري من
دوريـن وذلك خالل الــفــتــرة من مــارس
حـــــتى نــــوفـــــمــــبــــر 2021.  وتـــــتــــأهل
ـنـتخـبـات الـعشـرة الـتي تتـصـدر هذه ا
اجملـمـوعـات في نهـايـة الـتصـفـيات إلى
مـونديال  2022 مـباشرة فيـما تخوض
ـركز ـنـتـخبـات الـعـشرة الـتي حتـتل ا ا
الــثـانـي في هـذه اجملــمــوعـات مــلـحــقـا
فــاصال. كــمـا يــخــوض الـدور الــفـاصل
ــنـتـخـبــات الـفـائـزة أفــضل اثـنـ من ا
بــصـــدارة مــجــمــوعــات بــطــولــة دوري
أمــــــم أوروبــا في نـسـخـتـهـا الـثـانـيـــة
 حـــال عــــدم تـــأهـــلـــهـــمــــا 2020-2021
مـبـاشـرة عـبـــــر التـصـفـيـات األوروبـية
ـرتقـبة وعـدم تأهـلهـما لـلدور الـفاصل ا
مـن خالل الــــتـــصــــفــــيـــات. وألســــبـــاب
ســيـاسـيـة سـتــعـمل الـقــرعـة عـلى مـنع
ـواجـهـات من خالل عـدم وضع بـعض ا
مــنــتــخــبـات مــعــيــنــة سـويــا في نــفس
ـواجهات احملظورة اجملـموعة وهذه ا
هي أرمـينيا مع أذربـيجان وجبل طارق
مـع إســبـــانــيـــا وكــوســـوفــو مع أي من
الـبـوسـنة والـهـرسك وصـربيـا وروسـيا
إضـــافـــة لــــلـــمـــواجـــهـــة بـــ روســـيـــا
قاعـد العشرة وأوكـرانيا. وبعـد حسم ا
ـونـديال األولـى للـقـارة األوروبـيـة في ا
مـن خالل اجملـــمـــوعــــات الـــعـــشـــرة في
الـتـصـفيـات سـتكـون الـفـرصة سـانـحة
أمــام  12مــنــتـخــبـا فـي الـدور الــفـاصل
لـلصراع على  3مـقاعد أخرى للقارة في
ـنـتـخـبـات الـ12 ـونـديـال. وتـوزع ا ا
ــلــحق الــفــاصل عــلى 3 فـي هـذا ا
مـسارات بكـل منها  4مـنتـخبات
تـــتــنــافس بـــنــظــام دور قــبل
نـهائي من مـواجهة واحدة
ثـم نـــهـــائـي من مـــبـــاراة
واحــدة أيـضـا لـيـصـعـد
الــفـائـز في نـهـائي كل
مــــــــــــــــســـــــــــــــار إلـى
الـنـهـائـيـات. وتـقام
مـــبـــاريـــات الـــدور
قــبل الــنــهـائي في
ــــــلـــــــحق هـــــــذا ا
الـــــفـــــاصل عـــــلى
مـالعــب أفـــــــــــضـل
سـتـة منـتخـبات من
ـــنـــتـــخـــبـــات بـــ ا
الـعـشـرة الـتي احـتلت
ـــــركــــز الـــــثـــــاني في ا
مـجموعاتها بالتصفيات.
ــــقـــــابل ســـــتـــــحــــدد وفـي ا
ـالعب الـــتي تــــقـــام عـــلـــيـــهـــا ا
لـحق الفاصل ـباريـات النهـائيـة في ا ا
مـن خالل قـرعـة. وجتـرى فـعـالـيات دور
اجملـمـوعـات في الـتـصـفـيـات األوروبـية
ـؤهلة للمـونديال عبر  10جـوالت تبدأ ا
في  24و 25مــارس  2021وتــنــتــهي في
الـفترة من  14إلى  16نـوفمبـر من العام
نـفسه فيـما تقـام فعالـيات الدور قبل
ـلحق الفاصل يومي 24 الـنهائي با
و 25مــــــــارس  2022ثـم تــــــــقـــــــام
لحق فـعالـيات الدور الـنهائي بـا
الــفـاصل في  28و 29مـن الـشـهـر

نفسه.
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االستـئنـاف لم تنـظر في اسـتئـنافه
كذلك فإن التطبـيعية لم تشكل جلنة
االسـتـئنـاف فـكيـف ومتى اجـتـمعت
الـلـجـنة الـتـطـبيـعـيـة وشكـلت جلـنة
استئناف. يذكر ان التطبيعية كانت
قـد قررت حـرمـان الالعب من الـلعب
دة اربع مـباريـات لكـنهـا تراجعت

وقبلت طعن ادارة القوة اجلوية.

تثير الـكثير من عالمـات االستفهام
حـيث ان الئـحـة االنـضـبـاط تـشـترط
دفع رسـوم االسـتـئـنـاف قـبـل الـنـظر
باالسـتئـناف امس اخلـميس وقسم
احلسـابات لم يـكن في الدوام كيف
دفــعـت الــرســوم. واوضح أن نــادي
النجف قدم استئنافه ودفع الرسوم
قــبـل اســبــوعـــ وحلــد االن جلــنــة

بـغـداد وزاخـو في اخـر جـولـت من
ــــتـــاز الــــكـــرة. شــــكك اخلـــبــــيـــر
القـانوني نزار احـمد بـقرار الهـيئة
الـتـطبـيـعيـة لالحتـاد العـراقي بـكرة
الــقــدم بــشــان رفـع عــقــوبــة الالعب
حــــســـ جـــبـــار. وقـــال احـــمـــد في
تـصـريح صـحفي إن تـغـيـير عـقـوبة
العـب الـقـوة اجلـويــة حـسـ جـبـار

ـدرب ايـوب اوديـشـو قـرار بـاقـالـة ا
وكل مـا يـشـاع الصـحـة له. واوضح
ان ادارة الــنـادي لـم تـفــكــر بــاقــالـة
ــدرب ولن يــصـدر لـي قـرار اال في ا
حــال اجــتــمــعت الــهــيــئــة االداريــة
وناقـشت جمـيع االسبـاب التي ادت
الى هذه النـتائج السلـبية. يذكر ان
الـقــوة اجلــويـة خــســر امـام امــانـة
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كشفـت الهيـئة االدارية لـنادي القوة
احلـويـة حـقـيقـة اقـالـة مـدرب فريق
كـــرة الـــقــدم ايـــوب اوديـــشــو بـــعــد
تـراجع نـتـائج الـفـريق. وقـال عـضو
الـهــيــئـة االداريــة سـمــيــر كـاظم في
تصريح صـحفي ان الهـيئة االدارية
لـنادي الـقـوة اجلويـة لم تـصدر اي
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فــي الــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــرة. 
ــنـــتـــخـب الــكـــويـــتي واوضـح ان ا
ابلغـنا بأنه وضع شرطـاً يتمثل في
استثـناء الوفد من احلـجر الصحي
ـدة  14يــومــاً من قــبل الــســلــطـات
الـصـحــيـة الـكـويـتــيـة بـعـد الـعـودة
قرر ـباراة من ا للكـويت. يذكر ان ا
ان تـقـام في السـابع والـعـشرين من

قبل. الشهر ا
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اعلن رئيس نادي الـديوانية حس
الــــعــــنــــكـــوشـي ان اجلـــمــــاهــــيـــر
العب الــريــاضــيـــة ســتــعــود الى ا
ئـة بدءاً من االسبوع بنسبة  50 با
ـقـبل. وقـال الـعـنـكـوشي فـي بـيان ا
صــــحــــفي  ان االســــبــــوع الــــقـــادم
سـتـحـصل مـوافــقـة جلـنـة الـصـحـة
انـيـة بـرئـاسـة الـنـائب قـتـيـبة الـبـر
ــوافــقــة لــدخـول اجلــبــوري عــلى ا
العب كـرة اجلــمـاهــيـر الــعـراقــيــة 

القدم. 
واوضح ان اجلـــمــاهــيـــر ســتــدخل
ـئـة عـلى ان تـتـعـهد بـنـسـبة  50 بـا
االنـديـة بـتـقد مـواد الـتـعـفـيـر من
كـمـامـة وكـحول. يـذكـر ان مـبـاريات
ــــمـــتــــاز تــــقـــام من دون الـــدوري ا
جمـهور مـنذ جـائحـة كورونا.  ومن
ـــــنــــتــــخب جــــهـــــة اخــــرى وضع ا
الـــكــويـــتي بـــكـــرة الــقـــدم شـــرطــاً
ـواجـهـة نـظـيـره الـعراقـي ودياً في
ــديـر مــحــافــظــة الـبــصــرة. وقــال ا
االداري لــلـمـنـتــخب الـوطـني بـاسل
كـوركـيس في تـصـريح صـحـفي  إن
نـتخب الـكويـتي وافق على دعوة ا
ـواجـهـته وديـا ــنـتـخب الـعـراقي  ا

القـدم عن تغـييـر ملـعب مبـاراة نفط
الـوسط امـام الـنـفط في دوري الـكرة

متاز.  ا
وذكـرت الـهـيـئـة في بـيـان أن مـبـاراة
نــفط الـــوسط والـــنــفط فـي اجلــولــة
السـابعـة ستـقام عـلى ملعـب النجف
الــدولـي وفي الـــوقت نـــفـــسه عـــنــد
السـاعة  4.15 عصـراً. واوضحت أن
الـــقـــرار جـــاء بـــســـبب بـــدء أعـــمــال
الــصـيــانـة (رش الــبـذور) في مــلـعب
ــبــاراة كـــربالء الـــدولي. يــذكـــر ان ا
ــقـبـل ضـمن سـتــقــام يـوم االثــنــ ا
مــنــافــســات اجلــولــة الـســابــعــة من

متاز. الدوري ا

ـباريات احملدد لها تأجيل وتعديل ا
ا تـقتضيه بحسب الـظروف وطبـقاً 
ــصـلـحـة الــعـامـة) وعــلـيه فـإن مـا ا
ذهبت إليـه جلنة االنـضباط وراعت
به تــنـفــيـذ الــقـانــون تــنـفــيـذا يُــعـدّ

صحيحا.  
وفـي ضــــــوء ذلـك قــــــررت جلــــــنــــــة
االستـئـناف تـصديق الـقرار الـصادر
من جلــنــة االنــضـــبــاط بــالــعـــــدد 6
فــــي 11/11/ 2020 بــاعـتــبــار نـادي
الــنـــجف خــاســـرا امــام نـــادي نــفط
الوسط بنـتيجة 0- 3  قرارا قطـعياً.
وفي سـيـاق منـفـصل اعـلنـت الهـيـئة
الـتـطبـيـعـيـة لالحتاد الـعـراقي بـكرة
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عـقـدت جلنـة االسـتـئـناف
في الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة
نـاقشـة الطلب اجتـماعـاً 
ـقـدم مـن نـادي الـنـجف ا
ضــــــــد قـــــــرار جلــــــــنـــــــة
االنضباط باعتبار فريق
الـــــــنــــــجـف خــــــاســــــرا
بــنـــتــيــجـــــة  0-3 امـام
فــــريق نــــفط الــــوسط
بـســبب عـدم حـضـورهِ
ـبــاراة ضـمن ـلــعب ا
مـــبــــاريـــات اجلــــولـــة
الــثــانــيـــة لــلــمــرحــلــة
األولى لـــلـــمــوســــــــــم

2020 -2021
واطــــلــــعـــــــت جلــــنــــةُ
االستـئنـاف على الـكتب
الـــرســمــيـــة الــواردة من
جلـــــــان االنـــــــضـــــــبـــــــاط
سابقات والتراخيص وا
وفي ضــوء دراســة الــكــتب
عطيات أعاله ووفـقا لنظام وا
مــســابـقــات الـدوري الــعـراقي لــكـرة

الـقـدم لـلمـوسم 2021- 2020 الذي 
تــبـــلـــيغ االنـــديـــة به يــوم1/10/2020
حـــيث ورد بـــالـــنص (لـــلـــجــنـــة حق
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ايوب
اديشو

ـــانــيــا وهـــولــنـــدا. وتــوزع هــذه رك وأ
ـنـتـخـبـات عـلى اجملـمـوعـات الـعـشـرة ا
ـــقـــررة في الـــتـــصـــفـــيـــات ثـم تــوزع ا
ـنـتـخـبات الـ 45األخـرى بـالـقـارة على ا
اجملـمـوعـات العـشـرة من خالل الـقـرعة
بـــــحــــيث تـــــضم كـل مــــجــــمـــــوعــــة من
اجملــمـوعــات اخلــمـســة األولى خـمــسـة
مـنـتـخـبـات فـقط بـواقع مـنتـخب من كل
ستويات اخلـمسة األولى مع عدم مـن ا
ــســتــوى وجــود أي مـن مــنــتــخــبــات ا
الـــســـادس في هـــذه اجملـــمـــوعـــة. وفي
ــقــابل تــضم كل من اجملــمــوعـات من ا
الــسـادسـة إلى الـعـاشـرة  6مــنـتـخـبـات
بـواقـع مـنـتـخب واحـد من كل مـسـتـوى
ــسـتـويـات الـسـتـة الـتي صـنـفت من ا
ـنـتــخـبـات الـ 55طــبـقـا عــلـيـهــا ا
ي. وتـمنح لـتـصـنيـفـها الـعـا
الــقــرعــة غــدا أفــضــلــيـة
ــنـــتــخــبــات بــلــجــيــكــا
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا
وإســـبــانـــيــا بـــوضع كل
مـنهـا في مجـموعة من
اجملــمــوعــات الــتي
تـــضم خـــمـــســة
مـــنــتــخــبــات
فــــــــــــــقـط.

لويس
إنريكي



طوكيو - جاست هاربر
تـواجه شـركة نـايـكي األمريـكـية
البـس واألحـــــذيـــــة إلنـــــتــــــاج ا
واألدوات الـريــاضـيـة انـتـقـادات
الذعة على إعالن يـسلط الضوء
عـــلى الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــرقي في
الـــيـــابـــان.ويُـــظْــهِـــر الـــفـــيـــديــو
"الــتــجــربــة الــواقــعــيــة" لـثـالثـة
العــبي كــرة قـدم شــبـاب من
خــــلـــــفــــيـــــات إثــــنـــــيــــة
مـخـتــلـطـة.واســتـقـطب
الـــفـــيـــديـــو نـــحــو 25
ملـيون مـشاهـدة على
وســـائـل الـــتــــواصل
االجتماعي وتقريبا
 80ألف مشاركة.إال
أنه أثـــار نـــقـــاشــا
حـــادا بــســبب أن
الــــيــــابـــان غــــيـــر
مـــتــــعــــودة عـــلى
مــــنـــاقــــشـــة هـــذه
القضايا احلساسة
مـــثل الــعــرق إذ إن
الـبــعض تـسـاءل إن
كـان يــنــبــغي قــبـول
عـالمــــــــة جتــــــــاريـــــــة
أجــنــبــيــة فـي األسـواق
الـــيـــابـــانـــيـــة.وقـــال فــرع
الـــشــركـــة في الـــيـــابــان إن
اإلعالن يــســلط الـضــوء عـلى
كــيـــفـــيــة "تـــغــلـب الــنـــاس عــلى
صـراعتـهم ونـزاعاتـهم الـيومـية
ــــضي قــــدمـــا نــــحـــو بــــهـــدف ا
ـــســتـــقـــبل من خالل األلـــعــاب ا
الـــــريــــــاضـــــيــــــة".لـــــكـن بـــــعض
الــــتــــعــــلـــيــــقــــات في وســــائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي ذكرت
أن نــايـكي بـالــغت في حـجم
الـــتــــمـــيـــيـــز إذ ذهـــبت إلى
الـقــول إنه من غـيـر الـعـدل
أن تُـــــــخص الـــــــيــــــابــــــان
بـــــالــــتــــمـــــيــــيــــز. وهــــدد
مــســتـــخــدمــون آخــرون
ــقــاطــعــة مــنــتــجــات
نــــــــــايـــــــــكـي.وورد في
إحـدى الــتــعـلــيــقـات:
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يـركـاتو ـاني امس السـبت عن تـطـور جديـد بـشـأن ا { مـدريـد- وكاالت- كـشف تـقـرير صـحـفي أ
قبل لريال مدريد. الشتوي ا

ووفـقًا لـصـحيـفة "بـيـلد" فـإن ريال مـدريـد بدأ أولى اخلـطوات اجلـادة لـلتـعاقـد مع اجملـري دوميـنيك
سـوبـوسالي (20 عـامًـا) صـانع ألـعـاب ريـد بـول سـالـزبـورج.وأشارت إلـى أن الفـرنـسي زين الـدين
ـاضية.وحاول زيدان إقناع يرجني أجرى اتصالًا مع الالعـب خالل األيام القليلة ا زيدان مـدرب ا
يـركاتو الشتوي وأن يكـون بديلًا إليسكو الذي سوبوسالي بـاالنتقال إلى "سانتيـاجو برنابيو" في ا
ـلكي.وأوضحت أن سوبـوسالي سعيد بـفكرة اللـعب مع ريال مدريد رغم طلب الـرحيل عن النادي ا
ـفـاوضات مـع اليبـزيج إلجـراء صفـقـة بـ النـاديـ التـابـع وصـول ناديـه إلى مراحل مـتـقـدمة من ا
للمـؤسسة نفـسها.وقـالت الصحيـفة إن سوبـوسالي لم يتخذ قـراره بعد بـشأن مستـقبله لـكنه شعر

فاجأة كبيرة بعد أن تلقى اتصالًا من زيدان.
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تـأهـل بـروسـيـا دورتـمـونـد إلى دور
الـ 16في دوري أبـطـال أوروبا رغم
تــعـــادله مـع التــســـيــو 1-1 مـــســاء
األربــــعــــاء.وغـــاب جنـم بــــروســــيـــا
دورتـمـونـد إيـرلـيـنغ بـراوت هـاالند
الذي سجل 6 أهداف في الـبطـولة
ـباراة بـسبب إصـابة عن تـشكـيلـة ا
في أوتار الـركبـة. وتقـدم دورتمـوند
قـــبل نـــهـــايـــة الـــشـــوط األول بـــعــد
تـــســجــيل رفــايـــيل غــيــريــرو هــدف
باراة األول ثم منـحت ركلة جزاء ا
وبيـلي في الشوط الثاني سيرو إ
التـعادل لالتـسيـو.ويحـتاج التـسيو
عــلى األقل إلـى الـتــعـادل مع كــلـوب
بــــروج - الـــذي فـــاز عـــلـى زيـــنـــيت
سانت بطرسبرغ 0-3 يوم األربعاء
- فـي مــبـــاراته األخــيـــرة لــضـــمــان
الـتـأهل.وســجل الـنـجم الــبـرتـغـالي
كـريـســتـيـانـو رونــالـدو الـهـدف رقم
 750 في مسيرته الكروية في
ــــبـــاراة الـــتـي فـــاز بـــهــــا فـــريـــقه ا
يوفنتوس على دينامو كييف 3-0.
باراة الفرنسية ستيفاني وأدارت ا
فـرابــار لـتــصــبح أول امـرأة تــقـوم

بـــــــالـــــــتــــــحـــــــكـــــــيم فـي مـــــــبــــــاراة
بالبطـولة.وحجز يوفـنتوس بالفعل
مـقعـدا له في دور الـ 16بـالـبـطـولة
قـــبل أن يــخـــوض مــبــاراتـه مــســاء
األربـعـاء.أمّـا مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد
فـأصــبح مـشـواره في دوري أبـطـال
أوروبــا عـلى احملك بــعـد أن سـاعـد
الــنــجم الــبـرازيــلي نــيــمــار بـاريس
ســان جـيــرمــان في حتــقــيق الــفـوز
على مـلعب أولد تـرافورد بتـسجيله
.وسـجل مـاركـوس راشـفـورد هـدفـ
هــدفــا لـــلــفـــريق اإلجنــلـــيــزي لــكن
ـاركــيـنـوس في ـمــتـازة  الـنــهـايـة ا
الـشـوط الــثـاني أعـادت الــضـيـوف

قدمة. إلى ا
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وبـــــــــعــــــــد طـــــــــرد العـب خـط وسط
يـونـايـتد فـريـد سجـل نيـمـار هدفه
الـثـامن والـثالثـ في دوري أبـطـال
ـــبــاراة 3-1 أوروبـــا لــتـــنـــتـــهـي ا

لصالح الفريق الفرنسي.
ويـتـعـادل مـانـشــسـتـر يـونـايـتـد مع
بــاريـس ســان جــيــرمـــان واليــبــزيغ
بـرصـيـد تـسع نــقـاط في اجملـمـوعـة
الــثــامــنــة مـع الـعــلـم أن يــونــايــتـد

بــحـاجـة إلى الــتـعـادل خـارج أرضه
ــاني يــوم الــثـالثـاء مع الــفــريق األ
ــقـــبل لــلـــتــأهـل إلى دور الــســـتــة ا
عــشــر.وضـــمن تــشــيــلــسي صــدارة
اجملـمـوعة اخلـامـسة لـدوري أبـطال

أوروبــا بـعــد أن ســجّل أولــيــفــيـيه
جـيــرو جـمـيع األهـداف األربـعـة في
ـــبـــاراة الــتـي فـــاز بـــهــا الـــفـــريق ا
اإلجنـلـيـزي أمـام إشـبـيـلـيـة.وسـجل
الــفـــرنــسي فـي وقت مــبـــكــر من كل
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اني - وكـاالت  قرر فريق فـيراري اإليـطالي دعم فـريق هاس وسـائقه اجلـديد األ { بـرل
وسم ميـك شومـاخـر عـبـر انـتـقال مـهـنـدس من الـطـراز األول إلى الـفـريق األمـريكي فـي ا

يك شوماخر في سباقات سيارات فورموال1-. قبل الذي يشهد الظهور األول  ا
ـصمـم ـهنـدس سيـمـون ريسـتا كـبـير ا ـقبـل سيـرسل فيـراري ا وسم ا واعتـبـارا من ا
السـابق بفـيراري والـذي كان مـسؤوال عن قـسم تطـوير الهـيكل إلى فـريق هاس وذلك في
إطار تـعزيـز الشـراكة الـتـقنـية بـ الفـريقـ حـسب ما أعـلنه جـونتـر شـتايـنر رئـيس فريق

قرر غدا األحد ضمن منافسات بطولة العالم. هاس خالل االستعداد لسباق البحرين ا
ستـوى بالفريق هندس اإليـطالي ريستـا سيتـولى منصبـا رفيع ا وأشـار شتاينـر إلى أن ا
األمـريكي.وأضاف شتـاينر أن هـاس بحاجة إلى تـعزيز الفـريق التقني لـديه بعد أن عانى
من فتـرة تراجع خـاصة في ظل تـداعيات أزمـة جائـحة كـورونا.وكان شـتايـنر قـد أعلن يوم
ـاني مـايـكل شـومـاخـر سـيـقود ـاضي أن مـايك شـومـاخـر جنل األسـطـورة األ األربعـاء ا
قبل.ويتصدر ميك شوماخر (21 عاما) حاليا وسم ا إحدى سيارتي الـفريق اعتبارا من ا
وسم الترتـيب العام للسائق في منافسات فورموال ?2وذلك قبل سباق واحد من نهاية ا
ـقـبل إلى جـانب الـروسي نـيكـيـتـا مازيـبـ الـوافد وسم ا وسـيـتـنافس بـسـيـارة هـاس في ا

اجلديد أيضا من فورموال2.

تايوان.ويذكر أن تـايوان تتمتع
بــــــــاحلــــــــكـم الــــــــذاتي مــــــــنــــــــذ
اخلــــمـــســــيـــنــــيـــات مـن الـــقـــرن
اضي لكن السياسة الرسمية ا
لـبـكـ هي أن اجلـزيــرة تـعـتـبـر
إقليما صينيا.وقال مارتن رول
مـسـتـشـار الـعالمـات الـتـجـاريـة
ومــؤلف كــتب في مــجـال قــطـاع
األعـمــال اآلســيـوي "الــغـطــرسـة
والـــرضــا الـــذاتي قـــد يــكـــونــان
أســــــوء عـــــدويـن لـــــلــــــعالمـــــات
التـجاريـة الغـربيـة في آسيا في
ظل احـتـمــال أن تـسـتــهـ فـرق
ــســتـهــلــكـ اإلدارة بــاعـتــزاز ا
اآلسـيويـ بثقـافتـهم اآلسـيوية
واحملليـة".وقال ماك-جـينز: "في
عـــــــــام  2020إذا انـــــــــخـــــــــرطت
ـتـحـدة أو أي عالمة الـواليـات ا
جتـــاريـــة أمــريـــكـــيـــة في ادعــاء
تفـوقهـا على بقـية الـعالم بدافع
الـعـنـصريـة وأن مـا يـقـومون به
خـطـأ? فمن الـواضح أن الـعـديد
مـن الـيـابـانـي يـعـتـقـدون أنـهم
(الــــذين يــــتـــعـــامــــلـــون مــــعـــهم
بـــــاســــتـــــعالء) ال يـــــنــــبـــــغي أن

"كـأنهم يـحاولـون القـول إن هذا
النـوع من التمـييـز في كل مكان
بــــالــــيــــابــــان".غــــيــــر أن بــــعض
التعليقـات كانت أيضا إيجابية
بـــخـــصـــوص اإلعالن وحـــمـــلت
ـسـتــقـبل ال يـنــتـظـر" عـنــوان "ا
لـتــسـلــيط الـضــوء عـلى قــضـيـة
الــــعــــنــــصــــريــــة.وقــــال مــــورلي
روبـــرســـتــــون وهـــو صــــحـــفي
نـصف يـابـاني ونـصف أمـريكي
إن "الــعــديـد مـن الـيــابــانــيـ ال
يــريـدون أن تـقــول لـهم أصـوات
أجنـبـيـة كيـفـيـة تـغيـيـر أسـلوب
حــيــاتـهم".وأضــاف قــائال: "لـكن
إذا أظـهـر أجـنـبي فـهـمـا عـمـيـقا
لـلثـقـافـة الـيـابـانـيـة أو الـقـواعد
اليابانية فـإن هؤالء الياباني
ذاتهم الـذين يشعـرون باإلساءة
ســـيــــغـــمـــرون هــــذا الـــشـــخص
ـديح".ويـعـتـقـد سـتـيف ماك- بـا
جـــيـــنــز مـــؤلف كـــتـــاب "ركــوب
ـوجـة األسـيـويـة: كـيف تـنـجـو ا
ي من صـعـوبــات الـنـظــام الـعـا
اجلديد وتزدهر فيه" إن اإلعالن
"هـــــــــــدف أتـى بــــــــــنـــــــــــتــــــــــائـج

 ÊQAÐ Î«—«d  c ²¹ uMO²O uÐ

wJK*« V¹—bð

شـوط بـنـهـايـتـ رائـعـتـ بـعد أن
تلقى تمريرات ذكية من كل من كاي
هافـرتز وماتيـو كوفاسـيتش.وأكمل
الـثالثيـة برأسـيـة قريـبة من الـقائم
ثم ســجل هــدفه الــرابع عــبــر ركــلـة
جزاء لـيـؤكد بـذلك تأهل فـريقه إلى

دور الـ16.
وأجرى تـشـيلـسي في مبـاراته أمام
إشــبـيـلـيــة تـسـعــة تـغـيــيـرات عـلى
الــــفـــــريق الـــــذي تــــعــــادل 0-0 مع
ـمـتـاز يـوم تــوتـنـهـام في الـدوري ا
األحــــــد.وبـــــدأ كـل مـن هــــــافــــــرتـــــز
وكــريــســتــيــان بـــولــيــســيــتش أول
مــبــاراة لــهـمــا مع تــشــيـلــسي مــنـذ
أكتوبر/تشرين األول وشارك العب
الـوسـط بـيـلي غـيـلـمـور ( 19عـاماً)

فـي أول مـــــــبـــــــاراة لـه هـــــــذا
وسم.وكـان إشبـيلـية ا
الذي ضمن مكانه
أيــــــضـــــــا في

األدوار
اإلقــصــائــيـة

مـن دون عـــــــــــدد
كــبـــيـــر من العـــبــيه

الـــبـــارزين واضـــطـــر الـــفـــريق إلى

أنطوني
ديفيز

ــــضـي قــــائال: عـــــكــــســــيـــــة".و
تـأصـلـة سـتـكون "الـعـنـصـريـة ا
قـضـيـة مطـروحـة في كل ثـقـافة.
لـكن شـركـة نـايـكي ال يـنـبغي أن
تــعـــتــقـــد بــاعـــتــبــارهـــا عالمــة
جتـــــاريــــة أجــــنـــــبــــيـــــة أنه من
نـاسب اإلشارة إلى هـذا األمر ا

أمام مضيفهم".
¡u{ jOK ð

وأردف قــائال: "إنـهـم يـســلـطـون
الـــضـــوء عـــلـى نـــحـــو فج عـــلى
مـــوضــوع يــشـــعــر الـــعــديــد من
األشــــخــــاص أنـه يــــنـــــبــــغي أال
يُـسمح بـطـرحه أمـام الضـيوف.
إن نـايـكي سـجل هـدفـا واضـحا
ضـــد شــبـــاكه". نـــايــكي لـــيــست
الــعـالمــة الــتــجــاريــة الــغــربــيـة
الـــــوحــــيـــــدة الــــتـي تــــعـــــرضت
النـــتـــقــادات بـــســـبب عـــدم فــهم
الــثـقــافــات اآلســيـويــة وســلـوك
ـســتـهـلك.إذ تــعـرضت الــسـنـة ا
ــاضـــيــة الــعالمــة الــتــجــاريــة ا
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــفـــاخـــرة ديــور
النـتـقـادات بـسبب اسـتـخـدامـها
خــريــطــة لـــلــصــ ال تـــتــضــمن ليونيل ميسي

في لــيـكـرز في 2018 وتــمـديــد عـقـده
ــهـد الــطــريق لـتــعــزيـز إرثه كــأحـد
أفــضل الالعــبــ في تــاريخ لــيــكـرز.

نحن فخورون بالتزامه معنا".
وشــارك جـــيــمس في 67 مــبــاراة في
ـاضـي وبـلـغ مـعــدله 25.3 ــوسـم ا ا
نــقـطــة بـاإلضــافـة إلى  10.2تـمــريـرة
حــاسـمــة وهي األفـضل في مــسـيـرته
ــاضي و7.2 ــوسم ا واألفــضل في ا
اســتــحـواذ عــلى الــكـرة و1.2 خـطف

باراة. للكرة في 34.6 دقيقة في ا
وسـيبـلغ جيـمس الـفائـز بالـلقب أربع
ـا مـرات 36 عــامـا هــذا الـشــهـر ور

يستمر مع الفريق حتى اعتزاله.
وبـلغ معـدل ديـفيـز الذي
انــــضم إلى لــــيــــكـــرز في
اضي قادما من وسم ا ا
نـيـو أورلـيـانـز بـلـيـكـانـز

26.1 نــــــــقــــــــطــــــــة و9.3
اسـتــحــواذ عــلى الــكـرة
و3.2 تــمـريـرة حــاسـمـة
و2.3 حـائط صد و1.5
خــطف لـلــكـرة في 62
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قـــال لــوس أجنــلـــوس لــيـــكــرز بــطل
دوري كـــــرة الـــــســــــلـــــة األمــــــريـــــكي
لــلــمــحــتــرفــ إن أنــطــوني ديــفــيــز
ســـيــعـــود إلى الــفـــريق مع لـــيــبــرون
ـهـد الطـريق أمام جـيمس وهـو ما 

استمرار سيطرته على اللقب.
ولم يكشف ليكـرز عن تفاصيل العقد
لكن وسائل إعالم قالت إن ديفيز وقع
لـ  5مواسم مقابل  190مليون دوالر
بـــعــد يـــوم من إعـالن تــمـــديـــد عـــقــد
جــيـمس لــعـامــ مـقـابل 85 مــلــيـون

دوالر.
rÝu  ‰ULJ²Ý«

وجتاوز جـيمس وديـفيـز وفاة كوبي
بــرايــانت أســطــورة لــيــكــرز وضــغط
ـوسم الذي توقف بسبب استكمال ا
جـائـحـة فـيـروس كـورونا فـي ديزني
وورلد في أورالنـدو بعـيدا عن الـعالم
اخلارجي لـيحـقق الفـريق لقبه األول
في عـشرة أعـوام. وقال روب بـالـينـكا
مـديـر لـيـكـرز "لــيـبـرون جـيـمس العب
وإنـسـان مـذهل. لـيـبـرون وضع ثـقـته
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يتـصرفوا علـى هذا النـحو".بيد
أن مــــورلـي يــــقـــول إن نــــايــــكي
تـتــفــهم حــســاســيــة الــقــضــيـة
مـضـيـفـا "أنـهم يـقـولـون ذلك من
وجـهــة نـظـر شــخـصـيــة بـحـتـة.
مــعــظم اإلعـالنــات في الــيــابــان
تالمس قــضـايــا حـســاســة مـثل
الـتـمــيـيـز ألن بـعـض الـنـاس قـد
يشـعرون بـالسـوء".لكن اخلالف
ال يقود دائمـا إلى انخفاض في
كن أن يتسبب في بيعات و ا
الـواقع بـآثـار عـكـسـيـة.وشـهدت
حـــمالت نـــايـــكي فـي الـــواليــات
ــتـــحــدة الـــتي شـــارك فــيـــهــا ا
كــولـ كــايـبــرنك العب الـوسط
الــسـابق في الـرابـطـة الـوطـنـيـة
لــكــرة الــقـدم األمــريــكــيــة الـذي
انـــحــنى خالل عـــزف الــنـــشــيــد
الـوطـني احـتـجـاجـا عـلى الـظلم
الـــــعــــنــــصــــري ارتـــــفــــاعــــا في
ـبــيـعــات.واخـتــتم روبـنــسـون ا
حديثه قائال إن "مبيعات نايكي
من احملـتـمل أن تـرتـفع. سـيـقبل
الكارهـون على شراء بـضائعهم

على كل حال".

{ مـدريـد- وكـاالت - أوضح كـارلـيس تـوسكـيـتس رئـيس الـلـجـنة
كـلفـة بإدارة نـادي برشلـونة تـصريـحاته بـشأن بـيع األرجنـتيني ا

ليونيل ميسي جنم الفريق الكتالوني.
وكـان تـوسـكـيـتس صـرح بـأنه كــان من األفـضل لـبـرشـلـونـة بـيع
ـدرب ـاضي لـكن ا مـيـسي عـنـدمــا طـلب الـرحـيل في الــصـيف ا

رونالد كومان لم يكن سعيدًا بهذه الكلمات.
وقـال تـوسكـيـتس في تـصريـحـات لراديـو كـتـالونـيـا "لم أقل إنني
كنت سأبيع مـيسي لكن قلت إن رحيله سيـكون مفيدًا للنادي من

الية". الناحية ا
وأضــاف "ســنـكــون في وضع أفــضل اقــتــصـاديًــا ألن راتــبه هـو
األعـلى في الـعــالم. لـكــني لـست صــاحب قـرار الـقــرار مـلـكه وال

كن جمللس اإلدارة اتخاذ هذه القرارات".
وتـابع "إذا لزم األمـر سأخـبـر كومـان أنه أساء فـهم مـا قلـته. كنت

أقوم بحسابات اقتصادية فقط".
وأ كارلـيس توسـكيـتس "ما يـقدمه مـيسي لـلنـادي يعـوض تكـلفـة عقده

لكن برشلونة ال يعتمد على شخص واحد فقط".
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ـــشـــرعــون في بـــويــنـــوس ايــرس) ,أ ف ب) - قـــدم ا
مــجـلس مــديـنــة بـويـنــوس آيـرس اجلــمـعــة مـشـروع
قــانــون لــتــســـمــيــة أحــد شــوارع الــعــاصــمــة بــاسم
األســطـورة األرجــنــتـيــني الـراحـل ديـيــغـو مــارادونـا
ـاً له.ويسـعى هـؤالء إلى إطالق اسم مـارادونا تـكـر
الـذي فارق احلياة في  25تـشرين الثانـي/نوفمبر عن
 60 عـاماً إثر نوبـة قلبية عـلى جزء من طريق مؤدية
إلى مــلــعب أرجــنـتــيــنـوس جــونــيـورز وهــو مــلـعب
الــفـريق الــذي بـدأ فـيه مــارادونـا مــسـيـرته الــكـرويـة
عـندمـا كان في اخلامـسة عـشرة من عمـره. وقد سمّي
ـلـعب باسـمه فعالً في الـعام 2004.ويـهدف مـشروع ا
الـقـانـون اجلـديـد أيـضـاً إلى إنـشـاء "دائـرة سـيـاحـية
وريـاضـيـة وثـقـافـيـة" في مـنـطـقـة من 30 مـبـنـى حول
ـنـطـقـة الـتي ـارادونـا في ا االسـتـاد كـ"تـكـر دائم" 
ـدينة بـدأ فيـها كالعب كـرة قدم.وقال عـضو مـجلس ا
كـالوديو موريـسي وهو راعي الـتشريع إن "ال شيء
ـكن أن يسـاوي البهـجة والـسعادة الـلتـان منحـهما
. لـكـنـنـا نـعـتـقـد أن هـذه مـارادونـا لـشـعب األرجـنـتـ
الـدائرة الثقافية والرياضية ستكون ضرورية إلبقائه

على حيّاً اآلن وإلى األبد".

الـــلـــعب
ألول
مــــــــــرة مـع احلـــــــــارس
ألـفـونـسـو بـاسـتور
بـــــعــــــد إصـــــابـــــة
توماس فـاكليك
خـالل فــــتــــرة

اإلحماء.

مــبـــاراة. وقـــال بــالـــيـــنـــكــا "في
أورالندو أثبت ديفيز أنه واحد
مـن أكـــثــر الـالعــبـــ اكـــتـــمــاال
وسيطـرة في الدفاع والـهجوم.
اآلن ستـحظى جـماهـير لـيكرز
ـشاهـدة اسـتمـرار تـطور
أنـطــوني ديـفــيـز وقــيـادة
الـــفـــريق في الـــســـنــوات
قبلة. إنها حلظة رائعة ا

جلماهير ليكرز".
ه ويتقاسم ليكرز وغر
بــوسـطن ســيـلــتـيـكس
قــائـــمــة األكـــثــر فــوزا
بلقب الـدوري برصيد
 17مـرة لـكل مـنـهـما.

دير الفني { باريس- وكاالت - أعاد األرجنـتيني ماوريسيو بوكـيتينو ا
الـسـابق لـتــوتـنـهـام هـوتـســبـيـر ربط نـفـسه بــقـيـادة ريـال مـدريـد خالل
يـرجني أكثر من وسم احلـالي.وسبق أن ارتـبط بوكيـتيـنو بـقيـادة ا ا
واسم السابقة خاصة عندما كان مدربًا لتوتنهام.ووفقًا مرة في ا
لـشـبـكة "ديـفـنـسا سـنـتـرال" اإلسـبانـيـة فـإن بـوكيـتـيـنـو طلب من
وكيله عـدم االستمـاع ألي عروض أو التـفاوض مع أي طرف
درب الفرنسي زين الدين زيدان مع حتى يتأكد من مصير ا
ريال مدريد.ورشحت الـعديد من التقـارير أن يكون بوكـيتينو
ـوسـم سواء خـلـيـفـة زيـدان في حـالـة رحـيل األخـيـر هـذا ا
بـإقـالـة أو اسـتـقـالـة.وأشـارت إلى أن بـوكـيـتـيـنـو عـلـى طـاولة
بـاريس ســان جـيــرمـان ومـانــشـســتـر يــونـايــتـد أيــضًـا هـذا
ـدرب األرجـنـتـيني يـتـطـلع أكـثـر لـقـيـادة ريال ـوسم لـكن ا ا
مـدريد.يـذكر أن الـصحـافة اإلسـبانـية أكـدت احتـمالـية إقـالة

زيدان إذا تـلقى خـسارة قـاسيـة ضد إشـبيـلية أو ودع دوري
أبطال أوروبا في مباراة بوروسيا مونشنجالدباخ.
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يـوم فـاصل فـي حـيـاتي الــعـلـمــيـة مـازلتُ أذكــر أحـداثه و أســتـعـيـد
األحساساتِ التي مرّت بي فيه فأحسـها و كأن دوافعها و أسبابها
مـازالتْ قـائـمـة و أنـا أطــلعُ عـلى قـانـون مـعـادلــة الـشـهـادات الـعـلـيـا

ألعضاء مجلس النواب العراقي و الوزراء و مَن هم بدرجاتهم.
كنت قد قدّمت خطة بـحثي ألطروحة الدكتـوراه إلى كلية احلقوق في
ـصرية بعدمـا عانيتُ كثيـراً في جمعها و جمع جامعة ع شمس ا
ّ في شأنـها بعض مـصادرهـا و ترتـيبـها. و كـنتُ كلـما سـألتُ عمّـا 

شرف لم يعد بعد من إجازته ليفصل في أمرها. يقال لي: إنّ ا
ـشـرف الذي ـشهـود عـلـمتُ بـوصـول األسـتـاذ ا  و في ذلك الـيـوم ا
كان سيقبل خـطة البحث أو ال يـقبلها... كـان بيده فيـما كنتُ أتصوّر
أن يـفـتحَ أمـامي أبـوابَ مـسـتـقـبل أحالمي الـتي ظـلتْ تـزاعـلـني مـنـذ

ةً مؤملة. ستقبل حا أستطعتُ أن أتطلع إلى ا
و استنجدتُ بـأحد أساتذة الـكلية عـندما مرّ بـجانبي في أروقة قسم
شـرف. كانت تلك الـلحظة الدرسات العـليا لـيوصلني إلـى األستاذ ا
تاريـخيـة في حـياتي دار فـيهـا احلـديث و كنت أحـمل مـجمـوعة من
نتشـرة خارج أسوار اجلامعة. و كتـبات ا الكتب قد اشتريـتها من ا
عندما اقـترب منّي هـذا األستاذ حـيّيته بـتحيـة االسالم فردّ بأحسن
منهـا و ناديته بـكلمـة ( أستاذ) فـتجهّم وجـهه قائالً لي: آسف- ليس
في قوان الـدرجات العـلميـة ما يـخوّل لي ذلك. يا آنـسة باخـتصار
كل ما أقوله لك: إني لم أصل إلى درجة اسـتاذ مساعـد فكيف وقد
جعلتي مـنّي أستاذاً .. عـندها ازداد خوفي و ارجتـفت يداي فوقعت

الكتب منها فما كان منه إال ان ينحني و يجمعها و يعيدها لي.
”QO « r UŽ

و قـبـل أن أضـيعَ فـي عـالـم الـيــأس و اخلــوف من عــدم قـبــول خــطـة
ــشــرف و لم يــكن هـذا اال بـحــثي قــال ســأدخــلك عــلى األسـتــاذ ا
لصاحب الفـكر الطلق األفق و إال كـان إجالالً للعلم و تـوفيراً لعـملية

تربية العقول.
ن أبـتغي عـندهم الـعلم ال مـدعـيةَ عـلمٍ ماال يـعلم و تـلئ فكـري  و 
سّ شغاف القلب أن أرى ما لم أره من قبل و هو قبول كم كان ذا 
زاج خـطة بـحـثي بـعـد تـعـديل قـسم من فـصـولـهـا و أجـد من هـذا ا

بغيتي
ا نشدتها فام أجدها. التي طا

ـا عـنده من عـلم و تواضع  لقـد مأل هذا الـدكـتور عـقلي و فـكري 
فلم يتـرك لي وقتـاً ألتأمل بعـدما عـرفت أنه خريج جـامعة الـسوربون
الفرنـسية... كم ذا كـانت فرحتـي أن أتتلـمذ علـيهم و كم أضاءوا لي

من طريقٍ و فتحوا أمامي من آفاق و بسطوا لي من آمال.
ا لم فهـوالء يـعمـلـون إلعالء شأن الـعـلم و االلتـزام بـأحكـامه وهـو 
يكن لـيخـفى على عـقل راجح كـما تـقتـضي احلقـيقـة العـلمـية.. فـكان

يتحرز من اخلطأ و يتوقاه كما يتوقى احلر مدارح الهوان.
فلـيس غريـباً ألّـا تـستـقيم لـهم هذه الـتسـمـية كـما تـستـقيم ألصـحاب
الشأن منهم ليلتـمسوا بها أبلغ ما يـجدون من العلم في النحو الذي
أرادوا إذا بــيّــنــا أن لــهــذا الــتــفــضــيل حــدوداً مــعــلــومــة و أصــوالً
مرسـومة و قـواعد ثـابتـة فمن تـعدى هـذه احلدود لم يـعد مـستـحقاً
ـعنى سـام جليل لهذا الـوصف ( األستـاذ) هو رمز صـادق دقيق ا
و هي الدرجـة العـلمـية الـتي حقـقهـا صاحـبهـا التي لم تـذهب سدىً
بل لم تـنــقـطع ولم تــقف عـنــد حـدّ ألن هـذا الــلـقب اقــتـضـته اإلرادة

العلمية التي نحرص عليعا حرص الشحيح على ماله.
فـالـعـلـمـاء كـانـوا وال يـزالـون ال محـالـة يـعـرفـون مـا البـد من مـعـرفـته
عقول أن يكون حصولها اتفاقاً للوصول إلى كل درجة و من غير ا
ــســار دقـيق في في قـانــون و قــد حـفــلت هـذه الــدرجــة الـعــلـمــيـة 

الترقيات.
ـا يـجب أن يـكون ـثـلى  و إني فـيـما تـقـدم أريـد أن أرسم الـصـورة ا
عـلــيه صــاحب الــشـهــادة و مـا يــحب أن يــتـطــور الــيه الـتــعــلـيم في
اجلامعات فـيسمـوا الى مستوى هـذه اخلطورة و يـعدّ نفسه لـلقيام

بأعبائها.
  و اعتقد اعـتقاداً راسخاً أنـه لن يعترض عـليّ معترض كـما اعتقد
ا ال منـدوحة لـنا لفـهم األسبـاب التي اتـخذتْ لتـشريع الـقانون أنه 
ـا ال يُــجـدى عـلــيه. و حـرصــاً عـلى رفــضه من األوسـاط الــعـلــمـيـة
ا آلتْ اليه مـواقعهم الدراسية كما ازدانتْ ية التي ازدانت  األكاد

بناصعة احملافظة على األلقاب العلمية.
ن هم عليه َ هـذا القانون ليـرتدع   إنّ الواجب عليـنا رفض و تقو
من االعـوجــاج و اخلـروج عن الــعـدل و اإلنــصـاف و أن هــذا فـرض
واجب.. معـترفة بـذلك في صدق و أخالص.. أن ثـقافـتنـا بال مبـالغة
يُعوِزْها اإلدراك احلقيـقي كما يُعوِزْهـا التنظيم و التـرتيب فأصبحا
زري الذي تـخطى حيز العلم. و اذا حقاً مصيبـة تضم هذا الواقع ا
فهـمنـا هـذا أدركنـا اخلطـأ الـذي اتخـذه مجـلس الـنواب الـعراقي في

قانونه..
و لعل التأنف في كلـمة ( استاذ ) و شيـوعها قد يسّـرَ لهم التصرف
في أسلوب استعمالها و سوّغ لهم أن يدخلوها فيما بينهم... و من
الناس من يـعلم عن جـهل و يجـهل عن جهل . و لـكنـهم إن رأوا حقاً
كما يدعـون فهو حق و إن رأوا رفعـةً فهو جهلـهم  و ان هذا اللقب
العـلمي عـند هـؤالء يُـتداول لـيس فقط مـن أجل مضـمونه بل من أجل
و هـذا مـا يـكـون الـدلـيل شـيـوعه و االسـتـفـادة مـنه و هــو مـنـهم بـراء
كن للمرء أن يلتمس قيماً فكرية كثيرة تضع  هؤالء في القاطع و 
ــنــدوبـة في عــداد غـيــر الــعــارفــ بـأمــور الــعــلم.. و من الــشــروط ا
تـأججة في عـقول مَن لـيسوا أهالً التعـريف بهم كـما لهـذه النـزعة ا
لها.. و يتـخطوا جيالً لـيستـقر في اجليل التـالي. و إني ألستطيع أن
أقول لـهوالء قـد وهب الله لـهم عـدم أصالـة الرأي و ثـروة الذهن و
غــنى الــعــقل و ســلــبــهم الــســداد في الــســيـاســة و الــتــواضع في
سؤولـية و النـبوغ في الـثقافـة و احلزم مع احلـصانة و الـرجاحة ا
في الفكر و أفاض عليـهم البعد عن الدماثـة و السماحة و الوداعة-
إلّــا الــبــعض مــنــهـم - حــتى أجــمع الــشــعـب عــلى عــدم قــبــوله لــهم
إجمـاعهم علـى االعتراف بـفشـلهم.. يـتحـكم فيـهم الشـعور بـالنقص
سـمـيـات العـلـمـية بـأن يـسـتـمرأوا ألنـفـسـهم تلك لذا تـغـريـهم هـذه ا
األلـقـاب بـ اجلـهل و طــمس مـعـالم عـقــدة تـفـوّق أصـحـاب األلـقـاب

العلمية عليهم و ما يحاولون من وسائل إلقرار هذا القانون..
oŠ WLK

و لــيس أشقّ عــلى نــفـس الــذي ألِفَ الــتــزويــر من أن تــؤهل له هــذه
ن يُـذعن . و إني أسـأل الـله أن يـجـعـلـني  الـدرجـة الـعـلـمـيـة جـزافـاً
دح لكـلمة احلـق ليرعـى حرمتـها و يـهتـدي بهـديهـا غيـر مضـنون 
ادح و ال مبـتئس بقدح الـقادح كمـا أسأله تعـالى أن يرشدني الى ا
ـضي موفـقـة فـيـمـا أخـذتُ به نفـسي من الـبـحث عن حـقـيـقـة مـعنى ا
ـا يسمح لي األستاذيـة بهذه الـكلمة. و أن تـكون مقـالتي ح ذاك 
ان إنّ هذا الـقانون ليـس بذات أثرٍ نافعٍ إال أن أن أقول في ثقـة و ا
شرعـ تأثـروا بأهوائـهم الشـخصيـة و منافـعهم اخلـاصة و الذين ا
آربهم ألنهم نكبت بهم عن مـحجة الـصواب مغاالتـهم في االنتصـار 
مـغـرمــون بـالــزهـو و اخلـيـالء. و إنـني انـتــهـز هــذه الـفـرصــة ألشـيـد
وقف العلـماء و األدباء و رجـال الصحـافة حسن تـصرفهم برفض
هذا القانـون رفضاً قـاطعاً فـتكلمـوا و كتبـوا فأرتقوا بـعلم النـقد عمّا
وُصِمَ به من التطاحن و الشحناء و العمل علو الهدم ال على البناء.
{ باحثة دكتوراه في القانون اجلنائي
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القـانـون الفـيـدرالي "بشـأن الـبنك
ــركـزي لالحتــاد الــروسي (بـنك ا
روسـيــا)" تـنـظـيـم الـعـمــلـة كـأحـد
أدوات الـسيـاسة الـنقـدية لـلدولة.
كن كـأداة للـسـيـاسـة النـقـديـة  
تـنـفـيـذ تـنـظـيم الـصـرف األجنـبي

: بطريقت
 1(إداري: إصـــــدار الـــــقـــــوانـــــ
ـــلــــزمـــة جلـــمـــيع ــــعـــيـــاريـــة ا ا
ــشـاركــ في عالقـات الــعـمالت ا
الــــتـي حتــــدد إجـــــراءات إجــــراء
ا في ذلك من معامالت العملة  

خالل قيود العملة ;
 2(االقـتصـاديـة: سـيـاسة الـهـيـئة
رخص لها فيـما يتعلق بأسعار ا
الـــفــائـــدة وعـــمـــلـــيـــات الـــســوق
ـــفــتـــوحــة وتــدخـالت الــصــرف ا
األجنبي وغيرها من اإلجراءات.
 يـعتمـد استـخدام األسـاليب على

حالة االقتصاد الكلي احملددة.
ـارس بـنك روسـيـا صالحـيـاته  
كمنظم للعملة  ويؤدي الوظائف

التالية:
  •ينظم ويدير تنظيم العملة.

  •يـحدد إجـراءات التسـويات مع
ـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والـــدول ا
األجـنـبـيـة  وكـذلك مع الـكـيـانـات

القانونية واألفراد.
  •إقامة ونـشر الدورات الـرسمية

لألجانب
 شرسة ضد الروبل.

 •يــشــارك في تــطـــويــر الــتــنــبــؤ
دفوعات يزان ا

 االحتـاد الروسي ويـنظم جتـميع
مـــــيــــزان مـــــدفــــوعـــــات االحتــــاد

الروسي;
  •وضع إجراءات وشروط تـنفيذ
أنـــشـــطـــة الــصـــرافـــة لـــتـــنــظـــيم
مــعــامالت شــراء وبــيع الــعـمالت
األجـنــبـيــة  وإصــدار  وتـعــلـيق
وإلـغاء تـصـاريح صرف الـعمالت
لــتـنــظــيم مــعــامالت شــراء وبـيع

العمالت األجنبية ;
  •جتــري حتـــلــيالت وتـــوقــعــات
حلـالـة اقـتـصاد االحتـاد الـروسي
نـطـقة  وخـاصة كـكل وبـحـسب ا
الــعالقــات الـــنــقــديــة والــنــقــديــة
ــالــيــة والــسـعــريــة  وتــنــشـر وا
واد والبيـانات اإلحصائية ذات ا

الصلة.
 بـاإلضـافـة إلى ذلك  يـحق لـبـنك
روســــيــــا إجــــراء الـــعــــمــــلــــيـــات
ــــصــــرفـــــيــــة مع ــــعــــامـالت ا وا
مــؤسـســات االئــتــمـان الــروســيـة
واألجـنــبـيــة  وحــكـومــة االحتـاد
الــــروسي لــــتـــحــــقــــيق األهـــداف
ـنصوص عـليـها في قـانون بنك ا

ا في ذلك: روسيا  
  •شـــراء وتــــخـــزيـن وبـــيـع قـــيم

العمالت.
  •إصـدار الشيـكات والـكمـبياالت

بأي عملة.
  •شراء وبـيع العـمالت األجنـبية

وكذلك اتفاقيات الدفع
قـومة ـطلـوبـات ا سـتـندات وا  ا
بـالعـملـة األجنـبيـة  الصادرة عن
مــؤسـســات االئــتــمـان الــروســيـة

واألجنبية.
 كـهيئـة لتنـظيم العـمالت  يصدر
بــنك روســيــا قــوانــ مــعــيــاريـة

بشأن قضايا تنظيم العملة.
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تـــتــمـــيــز اجملــاالت الـــتــالـــيــة في
أنشـطة بنك روسيـا كهيئـة تنظيم

العملة:

 wKŽ d³ł qOIŽ

بغداد

1) تـــنـــظـــيـم مــعـــامـالت الـــنـــقــد
األجـــنــبي لـــلـــمــقـــيـــمــ وغـــيــر

; قيم ا
 2) تنـظيم إعـادة العمـلة من قبل

. قيم ا
 عـنـد تـنـظـيم مـعـامالت الـصـرف
ــــركــــزي األجــــنــــبي  الـــــبــــنك ا

الروسي
 االحتاد:

  •يـــــحــــدد نـــــطــــاق وإجــــراءات
التوزيع في االحتاد الروسي

 الــعــمالت األجـــنــبــيــة واألوراق
الية بالعملة األجنبية ; ا

  •جتـري جمـيع أنواع مـعامالت
الــــصــــرف األجــــنــــبي  وتــــضع

القواعد
ـقـيـم قـيـمـ وغـير ا  إجـراء ا
في االحتـاد الـروسي لـلـعـمـلـيـات
بـالــعــمالت األجــنــبــيـة واألوراق
الية بالعـملة األجنبية  وكذلك ا
قـواعـد إجراء الـعـملـيـات من قبل
ــــقـــيــــمــــ في االحتـــاد غـــيــــر ا
الــروسـي بــالــعــمــلـــة الــوطــنــيــة
ـــالــــيـــة بـــالــــعـــمـــلـــة واألوراق ا

الوطنية;
  •يـــحــدد اإلجـــراءات اخلـــاصــة
بــــــالـــــتــــــحــــــويل اإلجــــــبـــــاري 
واالســتـــيــراد  والــتـــحــويل إلى
االحتـــاد الـــروسي من الـــعــمالت
ـــالـــيـــة األجــــنـــبـــيــــة واألوراق ا
ــمـلــوكـة بــالـعــمــلـة األجــنــبـيــة ا
لــلـــمــقـــيــمــ  وكـــذلك احلــاالت
ــقـيــمـ والـشــروط اخلـاصــة بـا
لفتح حسابات بـالعملة األجنبية
فـي بــــــنـــــــوك خـــــــارج االحتــــــاد

الروسي;
  •وضع القـواعد العـامة إلصدار
الـتـراخيص لـلـبنـوك ومؤسـسات
االئــــــتـــــمــــــان األخـــــرى إلجـــــراء
مـــعـــامالت الـــصـــرف األجـــنـــبي

وإصدار مثل هذه التراخيص.
  •وضـع أشــــــكـــــــال مـــــــوحــــــدة
لــلــمـحــاســبـة وإعــداد الــتـقــاريـر
والتوثيق واإلحصاءات اخلاصة

ا عامالت الصرف األجنبي  
ـصرح فـي ذلك من قـبل الـبـنـوك ا
لـــهــا  بـــاإلضــافـــة إلى إجــراءات

ها. وشروط تقد
 تــــشــــمل مـــــعــــامالت الــــصــــرف

األجنبي:
لكية تعلقة بنقل ا عامالت ا   •ا
واحلقوق األخرى لقيم العمالت 
ــــعــــامالت عــــنــــد ــــا في ذلـك ا
اســتــخــدام الــعــمالت األجــنــبــيـة
ووثـائق الـدفع بالـعمـلة األجـنبـية

كوسيلة للدفع.
  •استيراد وحتويل قيم العمالت

إلى روسيا (والعودة).
ــالــيـة   •تــنــفــيــذ الــتـحــويـالت ا
الـــدولـــيــة.  الـــقــانـــون االحتــادي
"بشـأن تـنظـيم الـعمالت ومـراقـبة

العملة"
عـامالت ذات قيم  يـقسم جـميع ا

العمالت إلى: 
1)حركات العملة احلالية:

 - الـــــتـــــحـــــويالت إلـى االحتــــاد
الــروسي ومن الــبــلــد بــالــعــمــلــة
األجـنبـية إلجـراء التـسويات دون
ـؤجل لتـصدير واسـتيراد الدفع ا
الــبـضـائـع لـفـتــرات تـزيـد عن 90

يومًا ;
 - الـــــتـــــحـــــويالت إلـى االحتــــاد
الـــروسـي ومن بـــلــــد الـــفـــائـــدة 
وأربـــــــاح األســــــهـم واإليــــــرادات
األخــــــــــــرى عـــــــــــلــى الـــــــــــودائـع
واالســــتــــثــــمــــارات والــــقــــروض
ــتــعـلــقـة والــعــمـلــيــات األخـرى ا

ال ; بحركة رأس ا
 - الـتـحـويالت ذات الـطـابع غـيـر
الـــــتـــــجـــــاري مـن وإلى االحتـــــاد
ـا في ذلك حتـويالت الـروسـي  
عـاشـات التـقاعـدية  األجـور  وا
ـيـراث  ومـا ونـفــقـة الـزوجــة وا

إلى ذلك ;
 2) مـعــامالت الـصــرف األجـنـبي

ال: تعلقة بحركة رأس ا ا

{ باحث مالي 

مع دخـول الـطـبـعـة اجلـديـدة من
القـانون االحتـادي "بشأن تـنظيم
الـعمـالت ومراقـبـة الـعمـلـة" حـيز
الـتــنـفـيــذ بـتـاريخ  10ديــسـمـبـر
 2003رقم  FZ-173 تـــعـــديل
ا قـانـون العـمـلة الـروسي كـكل 
يتـماشـى مع متـطلـبـات التـعاون

االقتصادي الدولي احلديث.
ــبــاد األســاســيـــة لــتــنــظــيم  ا
الــعـمــلــة ومــراقـبــة الــعــمــلـة في
االحتـــاد الــروسـي وفــقًـــا لـــلــفن.

القوان الثالثة هي:
 1)أولــــــــــــويــــــــــــة اإلجـــــــــــراءات
االقـتـصـاديـة في تـنـفـيـذ سـيـاسة
الدولة في مجال تنظيم العملة ;
ـبرر  2)اسـتـبعـاد التـدخل غـير ا
لـلـدولـة وهـيـئـاتـها فـي معـامالت
الـنقـد األجـنـبي للـمـقـيمـ وغـير

قيم ; ا
 3)وحــدة الــســيــاســة الــنــقــديــة
اخلــارجــيـــة واحملــلــيــة لالحتــاد

الروسي ;
 4)وحــدة نـظـام تـنـظــيم الـعـمـلـة
والرقابة عـلى العملة في االحتاد

الروسي ;
 5)ضــــمـــان الــــدولـــة حلــــمـــايـــة
ـصـالح االقـتـصـادية احلقـوق وا
ـقــيـمـ في لــلـمـقــيـمـ وغــيـر ا
تنـفيـذ مـعامالت الـنـقد األجـنبي.
يـستـند تـنظـيم الصـرف األجنبي
إلى تـشـريع الــصـرف األجـنـبي 

وهـــو نــظـــام من الـــقــواعـــد الــتي
حتـكم إجـراءات إجــراء مـعـامالت
الصـرف األجنـبي وحتديـد حقوق
والـتـزامـات الـكيـانـات الـقـانـونـية
واألفـراد فيمـا يتـعلق بحـيازة قيم
الـعـمالت األجنـبيـة واستـخدامـها

والتخلص منها.
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 أهـداف تـنظـيم الـصرف األجـنبي
هي:

  •احلفاظ علـى سعر صرف ثابت
لـــلـــعـــمــلـــة الـــوطـــنــيـــة ومـــيــزان

دفوعات الوطني. ا
  •تـأمــ وحــمــايــة مــلــكــيـة قــيم

العمالت.
  •إنــشـاء وتــنـفــيــذ إجـراء مــعـ
ـعـامالت بـقـيم الـعـمالت إلجـراء ا
األجـــنــبـــيـــة في ســـوق الـــصــرف
األجـنبي احملـلي  وإجـراءات نقل
قــيم الــعــمـالت األجــنــبــيــة خـارج
الــــدولــــة أو إلى أراضــــيــــهــــا من
اخلـــارج  ونــظـــام لالســـتـــثـــمــار

األجنبي.
ستوطنات الدولية.   •تنظيم ا

  •ضـــمــان نـــظـــام (الـــتــكـــامل أو
ــطــلـوب لــلـتــفــاعل بـ الــعــزلـة(ا
الـدولـة وسـوق الـصرف األجـنـبي

ي. العا
  •إنــشـــاء وصــيــانــة ســيــر عــمل
هـيـئـات تـنـظـيم الـعـمـلـة وهـيـئات
ووكالء مــراقــبــة الــعــمــلــة. عــرّف
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وأقــــربـــائــــهم يــــؤدي الى تــــولـــد
األحـقاد والـظلم االجـتمـاعي الذي
بـدوره يـعـد مـن اآلفـات اخلـطـيـرة
الــتي تـهــدد اجملــتــمع بـاالنــهــيـار
ــظـــاهـــرات واالحـــتـــجـــاجــات وا
الـشعـبيـة التي انـفجـرت ومازالت
في كل مـحـافـظـات الـعـراق مـاهي
اال تـعــبــيـرا عن انــعــدام الـعــدالـة
ـســاواة واســتــشـراء الــفــسـاد وا
ــنـتـفــعـ .. وقـد بــدا واضـحـا وا
جــدا الـفــوارق الــطــبـقــيــة  وثـراء
طبقات على حساب األكثرية التي
تــعـيش حــالـة من الــفـقــر والـعـوز
واحلـرمـان لـسـبب انـهـا خـاضـعـة
الســـتــــغالل أصـــحــــاب الـــنـــفـــوذ
ــنــافع اخلــاصـة عــلى حــسـاب وا
فسدين اجملمـوع ... وقد تمـادى ا
ــــنــــافع اخلــــاصـــة وأصــــحـــاب ا
مــــســـتــــغــــلـــ نــــفـــوذهـم ســـواء
السياسي او السلطوي او األمني
او االقـــــتـــــصــــادي فـي حتــــقـــــيق
ــنـافـع لـهم ــكــاسب والــثــراء وا ا
ولعوائلهم  والقربائهم  واتباعهم
نطلق  ... تستدعي ... ومن هذا ا
الـــضــــرورة والـــواجب الــــوطـــني
ـــانـي جتـــاه هـــذا الـــشـــعب واإل
ــــظـــلــــوم وانــــقـــاذه من طــــغـــاة ا
االســتـغالل الــسـلــطـوي والــنـفـوذ
صلحي .. نـرى ان يشرع قانون أ
خـاص بـجـرائم اسـتـغالل الـنـفوذ
... او اضـــافـــة مــواد الى قـــانــون
العقوبـات العراقي او حتديثه اذا
كـانت فـيه إشـارات (مـتـواضـعة) 
اعـادة تشـريـعهـا والنص صـراحة
ـعــاقـبــة كل شـخص يــسـتــخـدم
نـفـوذه ايــا كـان هـذا الـنـفـوذ لـدى
جـهـة عـامـة او خـاصـة او حـزبـية
يحـصل من ورائـها مـنـفعـة مـادية
او مــعـنـويــة او أي غـايـة مــعـيـنـة
ـصـلـحـة الـغـيـر ... ـصـلـحـته او 
ويـجب ان تكـون الـعقـوبة مـشددة
مــهــمــا يــكن الــفــاعل  ســواء كـان
رئيسـا للوزراء او وزيـرا او نائبا
اوقـاضيـا او موظـفا من الـدرجات
اخلـاصــة الـعـلـيــا او عـسـكـري او
دبـــلــومـــاسي .. وخـــاصـــة هــؤالء
الــذين يـقــسـمــون بـكــتـاب الـله ان
ـــــواطن ... يــــراعـــــوا الـــــوطن وا
اجلـمـيع يـخـضع  لـلـقـانـون بدون
استثناءات ... وان يعلن هذا امام
الــرأي الــعــام والــشــعب ... انــهــا
ـساواة دعـوة لتـحـقـيق الـعـدل وا
وإلــغـاء كـل إشـكــال احملــســوبــيـة
ـــنــســوبــيـــة وإنــصــاف شــعب وا
يـسـتـحق اإلنـصـاف.. والـعـدالة ..
ـــســـاواة ... واحلـــيـــاة احلــرة وا
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على فائدة الشيء يتم باستخدامه
ـــوجـــبـــهــا ـــكن  عـــلى صـــورة 
احلـــصــول عـــلـى فــائـــدته .... اذن
اسـتغالل الـنـفوذ   يـقصـد به لـغة
كن ان يدره الـنفوذ من فائدة ما 

اذا ما  استخدامه . 
ان الـتـشـريـعـات الـعـربـيـة تنـاولت
ـة استـغالل الـنـفوذ معـاجلـة جـر
بصورة عـامة واوردت النص على
بــعض احلــاالت مــنـــهــا ولــكــنــهــا
اخـتـلـفت فـيمـا بـيـنـهـا في تـعريف
ـة وبــيــان صـورهــا .. ولـو اجلــر
كانت احلكـومات العربـية حريصة
عـلى هـذا اجلـانب ألوكـلت لـفـقـهاء
الــــقـــانـــون بــــوضع الــــنـــصـــوص
وحتـــديـــد طـــرق ارتـــكـــاب جـــرائم
اســتــغالل الــنــفــوذ واحلــد مــنــهـا

ومعاقبة مرتكبيها قانونيا .
عمومـا ان جرائم استـغالل النفوذ
يـقـصد به ( اسـتـخـدام الـنـفـوذ ايا
كــان مـصـدره لــدى جـهــة عـامـة او
خــاصـة لــلـحــصــول عـلى مــنـفــعـة
مــاديـة او مــعــنــويـة او ايــة غــايـة
صـلـحة الـفاعل او معـيـنة مـقـابل 

الغير ) .
وهــنـا البـد االشــارة الى الـتــفـريق
ـة وجــر ـة الــرشـوة    بـ جــر
ـة االحـتـيـال  الـوسـاطـة   وجــر
ـشروع ... ـة الكـسب غـير ا وجـر
وبـ جـرائم اسـتـغالل الـنـفـوذ ...
فـاالخــيـرة لـهـا ذاتـيـة خـاصـة بـهـا
قــائــمــة ومــســتــقــلــة بــحــد ذاتــهـا
..فالنـفوذ حسب القـانون اجلنائي
يقصد به مايكون     للشخص من
سلـطة وتـأثير   وقوة   وامكـانية
ووجـاهـة وتـقـديـر   مـجـتـمـعـة او
مـنـفـردة   وابـرز مـصـادر الـنـفـوذ
كما وردها الدكتور صباح شعبان

 هي : 
ـسـتــمـد من الــنـاحـيـة - الـنـفــوذ ا

الوظيفية .
ـسـتــمـد من الــنـاحـيـة - الـنـفــوذ ا

السياسية .
ـسـتــمـد من الــنـاحـيـة - الـنـفــوذ ا

االجتماعية . 
- النفوذ من النـاحية االقتصادية.
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ــة وجـود ويــلــزم  لـتــحــقق اجلـر
نــــفــــوذ لـــلــــفـــاعـل وقت ارتــــكـــابه
ــــة واليـــهم مــــصـــدر هـــذا اجلـــر
الـنـفوذ   فقـد يـكـون سـيـاسـيا او
وظيفيا او اجتماعيا او اقتصاديا
هم ان له نفـوذ نافذا جتاه من   ا
يــقع لــديـه الــنــفــوذ ... ان  وجــود
ة أي النـفـوذ وحـده اليـشـكل جـر
ـــة   بل الـــعـــكس انه شيء جـــر
جـرد اسـتـخدام مسـتـحب ولـكن 
الـنـفـوذ بــغـيـة حتـقــيق غـايـة لـدى
ـــة جـــهـــة مــــا يـــتـــحـــقق به جـــر

استغالل النفوذ . 
ان الــغــايــة مـن جتــر اســتــغالل
الــــنــــفـــوذ هـي مـــنـع االســـتــــغالل
واحلــيــلـولــة دون احلــصــول عـلى
مـنـفعـة ماديـة كانت ام مـعنـوية او
أي غاية يبتغيها صاحب النفوذ 
ة تتحقق متى ما  عليه اجلر
حتــــقـق اســــتـــــخـــــدام الــــنـــــفــــوذ
ــقـــابل ســواء واحلــصـــول عــلـى ا
ـــقـــابل عـــلـى صــورة اكـــان هـــذا ا
مــنـفـعــة مـاديـة ام مــعـنـويـة او أي

ــة اســتــغالل عــنــدك ) . إذن جــر
النفوذ كانت معروفة في الشريعة
ــفــهـومــهــا الـواسع اإلسالمـيــة 
ة خاصة ولكنها لم تسـتقل كجر
ـا سـرى علـيهـا مـاكان يـسري وإ
ـة الـرشـوة من أحـكــام عـلى جــر
والـتي هي مـن جـرائم الـتــعـزيـر (
والـتـعـزيـر هو تـأديـب علـى ذنوب
لم تــــــشــــــرع فـــــيــــــهــــــا احلـــــدود
والـقـصـاص أي هي من الـعـقـوبـة
ـقــدرة الـتي جتب حـقـا لـله غـيـر ا

تعالى او ألدمي ) . 
وعـقـوبـة الـتعـزيـر مـنـهـا اخلـفيف
ومــنـــهــا الـــشــديــد   واألصل في
التـأديب ان اليكـون معه قطع وان
اليبـلغ درجة الـقتل   ولكن كـثيرا
من الـفـقــهـاء أجـاز لـولي األمـر ان
يـعاقب بالـقتل تـعزيرا إذا تـطلبت
ـصـلحـة الـعـامـة ذلك   فـتـقـديـر ا
الـعـقوبـة مـتروك لـولي األمـر وهو
ــلك مــضــاعـفــتــهــا حــسب نـوع

عاقب عليها .  ة ا اجلر
وقد بقيت جرائم استغالل النفوذ
 في العهود احلديثة وعلى خالف
اجلـرائم األخـرى غــامـضـة اإلطـار
مـجـهولـة األركان يـشوبـها الـلبس
والـــــــغـــــــمـــــــوض .. واذا كـــــــانت
الدراسـات احلديـثة حاولت وضع
ــة اسـتـغالل نــظـريـة عــامـة جلـر
الـنــفـوذ  وتـقـد تــعـريف لـهـا اال
انــــهــــا لم تــــصل الى مــــســــتـــوى
الـنظـرية الـشامـلة بل تـطرقت الى
ذلك بشـكل  هـامـشي عـنـد الـبحث
ــــا كــــان في جـــــرائم اخــــرى   و
ـــة في مــدلـــولــهــا ضـــابط اجلــر
اجلـنـائي هـو مـايـحـدد الـعـنـاصـر
الى جانب بيانه لألثر ... يقتضي
الـــبـــحث ان نـــقف عــلـى مــفـــهــوم

استغالل النفوذ .
ان اســـتــغالل الــنــفــوذ مــركب من
كلمت هما االستغالل والنفوذ ..
فــاالســـتـــغالل يـــعــنـي اخــذ غـــلــة
الـــشـيء او فـــائـــدتـه واســـتـــغالل
ـســتــغالت اخـذ غــلـتــهـا ويــقـال ا
ــعــنى أعــطت أغــلت الــضــيــعـة 
الـغـلـة فـهي مـغـلـة اذا اتت بـشيء
واصــلـــهــا بـــاق ... امـــا الــنـــفــوذ
فـيقـصد به األمـر النـافذ أي ماض

طاع . في جميع أمره واألمر ا
وعــلــيه يــصــبـح مــعــنى تــعــبــيــر
اســتــغالل الــنــفــوذ اخــذ غــلــة او
ــاضي او الــنــافــذ فــائــدة األمــر ا
وهـذا مـا يجـعل النـفـوذ قريـبا من
كن احلصول على األشياء التي 
فــائـدتـه بــاسـتــغـالله واحلــصـول

الــرســول صــلى الـــله عــلــيه واله
ـا اهـلك وسـلم بـهــذا الـصـدد ( إ
من قــبــلـكم من األ أنــهم كــانـوا
إذا سـرق فـيهـم الشـريف تـركوه 
وإذا سرق فيهم الـضعيف أقاموا
عـــلــيـه احلــد   وأ الـــلـه لــو أن
فاطـمـة بـنت مـحمـد سـرقت لـقطع

محمد يدها ) .
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ان فـي هــــــذا احلـــــــديـث إشــــــارة
ــة اســتــغالل واضــحــة الى جــر
الـــنـــفـــوذ   حـــيـث ان الـــشـــريف
ويـقصـد به من له نفـوذ او مكـانة
اجتماعية   كان اذا ارتكب سرقة
ــة من جــرائم اســتــغالل او جــر
الــنــفــوذ   اليــعــاقب او اليــطــبق
عـلـيه الــقـانـون   امــا الـضــعـيف
ويـقـصـد به من النـفـوذ او مـكـانـة
اجـتـمــاعـيـة له   فــأنه كــان يـقـام
عــلــيه احلـد   ويــشـيــر الــرسـول
صـلى الــله عـلــيه واله وسـلم الى
ابــنـته فـاطـمـة الــزهـراء كـنـمـوذج
ـــــكن ان ن  ـــــقــــصـــــود  الى ا
يــســتـغل الــنـفــوذ لــكـونــهـا ابــنـة
الــرســول صــلى الـــله عــلــيه واله

وسلم   أي صلة القرابة . 
وفي عهد اخللـفاء الراشدين جند
ان الســتــغالل الــنـفــوذ مــفــهــومـا
واســعــا لـــدى ســيـــدنــا عـــمــر بن
اخلـطــاب رضي الـله عـنـه عـنـدمـا
رأى نيـاقـا عالـيـة الظـهـر عريـضة
ن هـذه الـنـياق ? ـنـكـبـ فـقـال  ا
قـيل انـهـا البـنك عـبـد الله   فـقال
مـا كــان عـبـدالـله يـشـبـعـهـا لـو لم
يكن ولدي او كـان يغذيها   ردوا
ـــال ان له حق الـــنــيـــاق لــبـــيت ا

الزيادة فيها قبل شاريها .
ــكــنــنــا ان نــســتــوضح  كــمــا و
ــة فـي كــتـاب حملــات هــذه اجلــر
ـؤمــنـ سـيــدنـا عـلي بن ألمــيـر ا
ابي طـــالب رضي الـــله عـــنه  الى
والــيه في مــصــر يــوضح فــيه ان
من يـكــون له نـفـوذ قــد يـلـجـأ الى
اسـتغـالل نفـوذه فـي سبـيل طـمع
او إغراء ويقول ثم اختر ( للحكم
بــ الـــنــاس أفـــضل رعـــيــتك في
ن اليــسـتــشـرف نــفـسه نــفــسك 
عــلى طــمع واليــســتــمــيـلـه إغـراء
وأفسح له في البـذل مايزيل علته
وتــقل مــعه حـــاجــته الى الــنــاس
ـنـزلـة ما اليـطـمح له وأعـطه من ا
في البـذل مايزيل علـته وتقل معه
ــنــزلــة مــا حــاجــته وأعـــطه من ا
اليـطمح فيـها غـيره من خـاصيتك
فــيـأمن بــذلك اغــتـيـال الــرجـال له

ان ظاهرة استغالل النفوذ ترتبط
بـــوجـــود اجملـــتـــمع اإلنـــســـاني 
وتـتغيـر بحـسب النـظرة الى هذه
ـــفــاهـــيم الــتي الـــظــاهـــرة وفق ا
تسـود مجتمـعا معينـا في مرحلة
تــاريـخــيـة مــعـيــنـة   وقــد عـانت
مـــنــهـــا كل اجملـــتـــمـــعــات وعـــلى
ــســتــويــات الــدولــيـة مــخــتــلف ا
واجملتمـعات الغربـية واإلسالمية
والـعـربـية   وتـعـالت الـصـيـحات
الى إدانتـها واحلد من انـتشارها

ها . وجتر
ولـو تـتـبــعـنـا الـتــشـريـعـات الـتي
وضـعت ضـد اســتـغالل الـنـفـوذ 
لـــوجــدنـــاهــا فـي الــتـــشــريـــعــات
ـــة فـي الـــعــــراق ومن ثم الــــقــــد
جندها في الشريعة اإلسالمية ثم

في التشريع الفرنسي .
فــمــثال نـــســتــشف هــذه اجلــرائم
وبــوضــوح في مــقــدمــة شــريــعـة
حـــمــــورابي حـــيث جــــاء فـــيـــهـــا
(حـمورابي  –األمـيـر الـتـقي الذي
يـخشى آلـهته   ألوطد الـعدل في
الــــبالد ألقــــضي عــــلى اخلــــبـــيث
والـشــر لــكي اليـســتـعــبـد الــقـوي
الــضــعــيف ولــكـي يــعــلــو الــعـدل
كــالـــشـــمس فـــوق ذوي الــرؤوس

السود ) .
ـة اسـتـغالل الـنـفوذ ذات ان جـر
جـــــذور إسـالمـــــيـــــة ورد احلـــــكم
ـها روحـا وتطـبيـقا ... ان بـتـجر
عالم في ة واضحـة ا هذه اجلـر
الــقـرآن الـكـر   حــيث جـاء فـيه
(ســمـــاعـــون لــلـــكــذب   أكـــالــون
للسحت فأن جاءوك فأحكم بينهم
او اعــرض عــنــهـم فــلن يــضــروك
شيئا   وان حكمت فأحكم بينهم
بــــــالـــــقــــــسط   ان الــــــله يــــــحب
ائدة  –اآلية قـسط ) سـورة ا ا
42.
ويـقـصـد بــالـسـحت كل مـاال يـحل
كـسبه وقـد سـئل ابن مسـعود عن
الـــســـحت هل هـــو الـــرشـــوة  في
احلـكم ? فـقال : ال   من لم يـحكم
ا انـزل الله فـهو فاسق   ولكن
الـسحت يـستـع بك الـرجل على
ـظلـمة فـتعـينه عـليـها   فيـهدي ا

لك الهدية   فتقبلها .
كـمـا جـاء في الـقـرآن الـكر ( وال
تـأكـلـوا أمـوالـكم بـيـنـكم بـالبـاطل
وتدلوا بهـا احلكام لتأكـلوا فريقا
مـن أمــوال الــنــاس بـــاإلثم وانــتم
تـعـلــمـون )سـورة الـبـقـرة  –اآلية
188.
أمـا في السـنة فـنجـد من أحاديث
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غاية اخرى اراد الفاعل الوصول
اليها عن طـريق استغالل النفوذ

 .
ــا الشك فـــيه هــنـــاك قــصــور و
تشريعي في الـعراق حول أحكام
ة استغالل النفوذ ... فمثال جر
الــقــانـون الــذي كــان ســائــدا في
العراق قبل االستقالل هو قانون
اجلـزاء الــعـثـمــاني الـصـادر عـام
 1858وكان اغلب مستمدا من
القانون الفرنسي القد ... وفي
ـــــة عـــــام  1918وجــــــدت جـــــر
اسـتـغالل الـنـفـوذ مـكـانـا لهـا في
قانون العقـوبات البغدادي ولكن
بــصــورة غـامــضــة وضــمـن بـاب
الـرشـوة .. وقــد جـاء اول اشـارة
ـــة اســتــغالل خــاصـــة الى جــر
الــنـــفــوذ فـي قــانـــون انــضـــبــاط
مـوظـفي الـدولـة رقم  69الـصادر
ادة  1936حيث نص  في ا
االولـى ( االمتـنـاع عن اسـتـعـمال
سائل النفوذ الرسـمي لتسوية ا
اخلــصــوصــيــة ) .. ثم وردت في
قـانـون العـقوبـات الـعسـكري رقم
 13عام  1940حيث خصص
ة عاجلة أحكام جر اربع مواد 
اسـتـغالل الــنـفـوذ ... امـا قـانـون
العقـوبات العراقي رقم  111عام
 1969فال جند له فيه أي إشارة
ــة اســـتــغالل الــنــفــوذ الى جــر
ا اقتصر بصورة صريحة .. وا
على اإلشارة الى سـوء استخدام
ـسـتمـدة من الـنـاحـية الـسـلطـة ا

الوظيفية فقط . 
وعــــــــــلـى كـل حــــــــــال . وفـي ظـل
مـايــشـهـده الــعـراق من حتـديـات
خــطـــيــرة جــدا جـــراء اســتــغالل
الـنفـوذ من قبل فـئات عـمدت الى
حتـقـيق مــكـاسب غـيـر مـشـروعـة
ومـنـافع شـخـصـيـة عـلى حـسـاب

صلحة العامة .  ا
وقـد استـشـرى الـفـسـاد  والـثراء
ـنافع اخلـاصة ـشروع  وا غـير ا
لكثير من الـسياسي واإلداري
وفي كــافـة الــدوائــر احلـكــومــيـة
والـعـســكـريـة واألجـهـزة األمـنـيـة
بـــــشـــــكل وصـل الى حـــــالـــــة من
االضـــطـــراب في نـــظـــام الـــدولــة
ــصــلــحــة الــعــامـة وتــضــررت  ا

ساواة . وانعدمت ا
 ان اسـتـشـراء ظــاهـرة اسـتـغالل
الـنـفوذ بـاتت واضـحة وفـاضـحة
في مؤسـسات العـراق وبالتـأكيد
ـساواة ان االحـسـاس بـأنـعـدام ا
والــعــدالــة والــتــفــاوت الـطــبــقي
ـنـافع والـتـمـيـز في اخلـدمـات وا
لـــصـــالح فـــئـــات مع عـــوائـــلـــهم
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اسـتـذكـرت اجملـالس الـبـغـداديـة الـثـقـافـيـة  ذكـرى رحـيل الـشـيخ فـاحت آل كـاشف الـغـطـاء الـتي
اضي. صادفت في 31 تشرين األول ا

 وكـان الراحـل وهو فـقـيه ومسـتـشار لـرئـيس اجلمـهـورية الـسـابق فؤاد مـعـصوم قـد تـوفي عام
 2016 وسبق ان اقامت اجملـالس تأبينا مهـيبا القيت فـيه القصائد التي تـشيد بجهود هـذه الشخصية

التي أعطت الوطن من فكرها وعمرها الكثير...
ـسـمـيـات وذكـرت مـآثـر الـراحل الـطـيب  والـقـيـت الـكـلـمـات من الـشـخـصـيـات الـعـراقـيـة من مـخـتـلف ا
واألخالق السـامية للـفقيد . وكـان الفقيد يـتصف بالوسـطية واالنفـتاح على افكـــــــــــار اآلخرين بعيدا
عن الـطائـفـية والـقـوميـة  والـتحـزب. وله مـؤلفـــــــــات كـثيـرة مـتـنوعـة واسـهامـات فـكريـة في الـتسـامح وقـبول

اآلخر..

رسالة بغداد
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الروائي شوقي كر حسن:
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ـنـشورة يوم قـرأت أولى قـصـائده ا
عــلى صــفــحـــات (الف يــاء) مــلــحق
جـريـدة (الـزمـان) الــيـومي الـثـقـافي
خـــلت نـــفـــسي كـــأنـــني أشـم عـــطــر
قــصــائــد اجلـــواهــري الــكــبــيــر أو
كأنـني أتـفيـأ ظالل مـصطـفى جـمال
الـدين أو لـعـلـني اقـرأ شـعـرا حملـمد
حــســ آل يــاســ ولــربــتــمــا هــذا
قـريـض عـبــد الــرزاق عـبــد الــواحـد
يـطـل عـلي و...و... لــغــة وأسـلــوبـاً
وثـراء بـاذخـا في الـصـور واألخـيـلة
حـتى اذا حـصــلت عـلى مــجـمـوعـته
وسومة بـ(إكراماً الشعرية األولى ا
لـعـيـون لـيـلى) الـصـادرة عام 2009
عن مـــؤســــســـة مـــصـــر/ مـــرتـــضى
للكتاب العـراقي وبدأت اقرأ قصائد
هـذه اجملــمـوعـة تــأكـدت في نــفـسي
تــــلك اخلــــوالـج والــــلــــواعج الــــتي
جـاشـت فـيــهـا وانــا اقــرأ قـصــائـده

األولى تلك.
اني وانا اقـرأ قـصائـد ديوانه األول
ُقال هذا الذي احتوى عـلى شعره ا
عـلى مــدى اكـثــر من عـشــر سـنـوات
1996- 2008والــــذي تـــوزع عــــلى
مــنـاح مــخــتـلــفــة من احلـيــاة فــفـيه
شـكـوى من تـصــاريف الـدهـر وغـدر
الــزمــان يــوم وقع في تــيه الــغــربــة

بعـيـدا عن األهل واخلالن واألصـحاب
وفــيه تـــوق الى األم احلـــضن الــرؤوم
الذي ما استـطعنـا كبح جمـاح شوقنا
إلــيه عــلى الـــرغم من تــمــادي الــعــمــر
واألزمان بنا كأننا مازلنا أطفاالً نحن
إلــيه فــكـيف احلــال وقــد نــأت بـيــنــنـا
ــســافــات وكـيـف الـســبــيل الـى هـذا ا
احلضـن الدافئ واحملـيـا الـذي يـنضج
ـزار وبعدت طيبـة وحنـاناً وقد شط ا
األمــاكن بـيــنــنــا وبـ الــوصــول إلـيه
أقفـاص ومـوانع? فـضال عـلى مـنـاجاة
لـلـحـلـيـلـة اخلـلـيـلـة.. الـزوجـة.. قـريـنة
الــروح واجلــســد.. انه يــتــذكــر وطــنه

الواقع غربا منه ويناجي امه..
nO  WL ½

عــــلى كـل نـــســــمــــة صــــيف تــــهب من
الـغـرب/ حتــمل أنـفـاس من مــا تَـنَـسَّم
قلـبي سـواهـا/ فيـطـفح حزن... وال كل
حزن/ فيا حزن قلبي/ بصمت الليالي
الــتي خـــلَّــفَتْ رعــشـــة في الــضــلــوع/
ــا يــكـاد اسى تــذكـرني بــصــوت أمي 
وحـشـة الــلـيل/ يـغــتـال في مـقـلــتـيـهـا
الدمـوع/ وإذ تـطـحن احلـزن والـصـبر
والدمع واألغـنـيـات وبعـض الشـعـير/
تــذكــرني صــوت أمي لــيــالي الــشــتـاء
الطـويل الطـويل/ صغـيرا يـهدهدني..
مـثــلـمــا الـنــاي في مــوحـشــات الـقـرى

والضفاف/ جـريحاً يـضمدني.. مـثلما
كـــفـــهــا حـــ يـــحـــنــو فـــيـــلــمـس حــد
الـشــغـاف/ فــيـا وجه أمـي ويـا صـوت
أمي ويـا حـضن أمي/ مــتى اسـتـطـيع

إليك الرحيل..ص17.
أكثـر من قصـيدة خص الـشاعـر كاظم
عبد الله الـعبودي بـها األم التي يرى
ان من يــرضع ثــديـهــا يــجــد ان جـذره
امتـد في األرض وامـتـد حـتى تـسامى
نتهى واصفا إياها بنبع الى سدرة ا
حنـان الدنـيا عـائدا الى أيـام طفـولته
األولى لـم يـــــتــــــذكـــــر ذلك وانـى له ان
يـتـذكر لـكـنه يـتـخـيل ويـتـصـور نـفسه

طفال طالبا من امه.
هزي مهدي ثانية اني احلم ان يرجع
ـهـد/ ألعـود حلـضـنك.. مـدي لي ذلك ا
اني احـــتـــاج لـــتـــلـك الـــيـــد/ اشـــتــاق
لصـدرك اشتـاق ألغلى زنـد/ كي القي
فوقهـما بثي ودوار الـقلق احلائر.. أو
شـرع من ابر الـنحل اختـار/ ما بـ ا
ـتـرع بـاألمس: كـؤوس الـيـوم/ وبـ ا

الشَهْد.
ولـكن كـيف الـســبـيل وهـذه الـظـلـمـات
الداجـيـات تلـفـنا فـانـطفـأت حـتى ع
الشمس تُـرى أسيـنزاح الـغيم اجلاثم
أساة كل سنـ القـحط بال أمطـار وا
مضاعفة فـالغيم دليل العـطاء والنماء
واخليـر الـعـمـيم لكـنه الـشـاعـر كاظم
عبد الله العبودي يصفه باجلاثم على
ـطر ـطر غـيـثـا بل  رقـابنـا فـهـو ال 
وت اسى وموتا أمن احلق ان يكون ا
واخلــســران رديــفـــا حلــيــاتــنــا الــتي
عــــصــــفت بــــهــــا احلــــروب واألهــــواء
والنزوات فـأحالـتهـا ركامـا? ترى متى
يـنـزاح هـذا االسـى الى صـدر سـوانـا?
اذا ال ينزاح اذا الى صدر سوانـا?  و

نهائيا وتذهب شروره?
ويــعــود مــســتــذكـرا بــعــد ان فــرغ من
مـنـاجــاة الـوطن
الــغــالي يــعــود

مناجيا.. امه.
يـا أم/ ضمـيـني
بــــ ذراعـــــيك/
فـنــار الــيـوم بال
دفء دون
ذراعــــــــــــــيـك وال
قـلب/ وتـعـالي/
كل جــــوارح كل
جــــــــــــوانـح كـل
مـــــالمــــــح كـــــل
ســوانـح/ هــذي
الــــــدنـــــيــــــا/ لن
تــغـــني عـن رفــة
رمـش يـــــــوقـــــــد
شمـعـا أو يذرف

دمــعــا/ إذ تــأتـلـق في عــيــنـيـك لـيــالي
األعـيـاد/ فـتـعــالي... اني اشـعـر حـتى
وت/ الـى جـنبـك إرهـاصة حـشـرجـة ا
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لكنه يظل يـناجي صورة األم التي ما
اكـتفـت أيام الـغـربـة واالبـتـعـاد بـترك
ؤذية علـى قلب الشاعر كاظم آثارها ا
عبد الله الـعبودي ومشـاعره فها هي
تــصــاريف الـــدهــر والــزمــان تــطــوي
ينبوع احلـنان هذا تأخـذه عنه بعيداً
ـني بهـا نفسه بعيـداً حيث ال رجـعة 
او فـــســحـــة لــقـــاء تـــزيل عــنـه بــعض
أوضـــار الــشـــوق وتـــبــاريـح الــبـــعــاد

مناجيا شاكيا...
فــمــدي من خـالل الــغــيب كــفــا - لــقــد

شحت بك الدنيا مناال
وردي مـن جـالل الــــــــرمـس روحــــــــا -

تطوقني فما اطقت احتماال
لصـدرك ارق اجلفـن شـوق - فعودي

لست مصطبرا فصاال
هـبــيـني مــا وهــبـتك انتِ أوْلى - فــمـا

عودتني اال دالال .... ص197
واذ اعـطى لـالم جـســدا شـاخــصـا او
خـيــاال بـاقــيــا في الـذاكــرة وصـورة ال
تطمسها السنـون اعطاها ما تستحق
من مناجاة وابتهاالت وشكاوى يرجع
ــــــعــــــادل الـى لــــــيــــــلـى الــــــتـي هي ا
ــــــوضـــــوعـي لـــــكـل احملـــــبــــــوبـــــات ا
ـتـربـعـات عـلى عروش ـعشـوقـات ا وا
قلوب الـرجال متـلهفـا متذكـرا حانيا
شـاكيـا راغـبـا نـائـيا مـتـوجـا لـهـفته
الغـــرو ان جـــعل ديـــوانه هـــذا يـــزهــو
ـتدة ال باسـمـها واسـتـذكـارا لعالقـة 
يريـد لهـا ان يخـبو أوارهـا فقـصائده
هــذه جــاءت (اكــرامــا لــعــيــون لــيــلى)
اليريده اكراما جلزء من جسدها فهو
موله بالروح راغبا باحلنان والوداد
لـذا خص عـيـنــيـهـا مـطـلـقــا عـلـيـهـمـا
صيـغة اجلـمع (عـيون) وهل اكـثر من
الـعيـون افـصـاحـا عن رغـبـات الـعشق

وتباريح الهوى واجلوى?
هـــو مـــنـــصف في خـــلـــجـــاته وانـــاته
ونوازعه واذ يـعطي لالم حـصتـها من
البوح والـشوق والتـوق فالبد للـضفة
االخـرى مـن نـبع احلــنــان وجـدوله ان
تــأخـذ حــقـهــا وحــظـهــا هي ال تــأخـذ
حقهـا ونصيـبها بل الـشاعر الـعبودي
الرقيـق االنيق ابى اال ان يـعطي صدر
احلنـان الـدافق مـا يسـتـحق من شوق

ووجد وعشق
لَّوح همت حبّا - وناجيت اذا يا بن ا

العب والديارا ا
وعــزَّت في فـــؤادك ان (لــيـــلى) - بــهــا

سكنت فقبَّلت اجلدارا

فـأن الــدار عــنـدي مــثل لــيــلى - هـوى
االثن في قلبي تبارى

ـلّوح عـاشق ليلى واذا كان قيس بن ا
العامـرية قد اعلن فـي حلظة وَجْد انه
وهــو يـــقــبـل ذا اجلــدار وذا اجلــدارا
ـعــشـوقــة لـيـلـى فـان مـا جـدار بــيت ا
شغـف قلـبه لـيس اجلـدار والـديار بل
من سكن الديارا بل ليلى فان الشاعر
كاظم عبـدالله الـعبودي عـاشق (ليلى)
هـو االخــر جـاء بــعـد عــشـرات مــئـات
السن لـيعلن نهـارا جهارا انه يحب
االثن يحبهما كليهما ليلى والديار
فهما متماهيان فها هو هوى االثن

ليـلى وديارهـا يتـباريـان شوقـا ولهـفة
ـــضـــنى من االم ـــوجع ا في قـــلـــبـي ا
ــفــروض عــلــيه في غــربــته الــبــعــاد ا
الـنــائـيــة تـلك فــلـقــد حتـولت فــسـحـة

احلياة الى اقفاص واعداد.
هـو يــكــني عن حـالـه بـ(الـســيـر) وهي
ن تــوريــة جـــمــيــلـــة قــد ال تــصل اال 
اعـطـي حـظــا من الــعـقـل والـذوق وفك

وحية هو.. رموز النص وشفراته ا
اسـيــر وحـيــدا بـرغم جــمـوع الــقـلـوب
الــتي - مــثل قــلــبي- إبــتـالهـا االرق/

تدور بقلبي رحى ص15
فـهـو اســيـر وحـيـد ومـن جـهـة اخـرى

يسير وحيدا
ثم هــو  –تــوريـــة- يــكـــني (لـــيــلى) بـ
الـــلــيل او يـــاتي بـ(لـــيــلـى) مــرخـــمــة
بـحـرف الـنـداء يـا (لـيل).. هـو يـنـاجي
(لـيــلى) اجلــالـســة عـلـى عـرش الــقـلب

الواجف الواله شوقا والتياعا.
فــهل تــدركــ ?/ وهل تــعــلــمــ بــاي
ــشـــاعــر صـــاغ الــهــوى يـــا (لــيل) / ا
جليـدك هذا الـذي تتألال فـيه مصـابيح
عمري/ ويرقص في صفحتيه النهار/
.. وعــبــر الــقــفــار الــتي ضــاع في اراكِ
رمــلـهــا الــعــمــر/ -هل ظل في الــعــمـر
بقيا?- / وهذا هو الشفق يا (ليل) عَلَّ
الـذي عــاد/ عــاد كـمــا يـوم افــتـرقــنـا/
بــــــــدون وداع وســـــــار الــــــــقـــــــطـــــــار

ص70.ص71
ويــــظل الـــشــــاعـــر كــــاظم عـــبــــد الـــله
العـبـودي يـتشـهى يـتـشـهى وهو في
مـــكــانـه ذاك يــتـــشـــهى حـــضن لـــيــلى
الدافئ وحـنـوها الـسـابغ لكن أنى له
هــــذا فـــدون ذاك مــــوانع واقــــفـــاص

وانات ومواجع مناجيا...
أتــــدرين اي الــــرجـــوع اشــــتــــهـــيت?/
تـشـهيـت لو انـني/ رجـعت عـلى جـنح
صـبـر الـرجـال/ وحــلـقت صـوبك فـوق
ــســافــات/ ســافـرت الــذرى/ وجـزت ا
حــتى اقــاصي احملــال/ وعــدت الــيك/
وعــــدت الـــيـك/ أتــــدرين اي الــــدمـــوع
اشــتــهــيت?/ تــشــهـيـت دمــعـا.. يــسح
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كاتب متشعب االهتمامات شوقي كر
حـسن حقق جنـاحا كبـيرا في اجملاالت
الــتي يـعـنى بـهــا كـالـقـصــة الـقـصـيـرة
ــــــســـــرح والــــــروايــــــة والـــــنــــــقـــــد وا
والــدرامـا.شـوقي كــاتب مـلـفت لــلـنـظـر
مـجنـون بافـكاره ومـناكـفاته لـكل ماهو
اثورة خذ قولة ا مـألوف انطالقا من ا
تـعـلم من احلــكـمـة من افـواه اجملــانـ
ـسـرح كـيـفـيـات ادارة احلـوار وتـعـلم ا
من الــــســـــيــــنــــمــــا كــــيــــفــــيــــة ســــبــــر
اغـوارالشخصيـات واالحداث الكتشاف
مـكـامنـها الـنـفسـية واالجـتـماعـية.وفي
بـعض رواياته اجته لـلكتـابة بالـعامية
لـلوصـول الى قلـوب الفـقراء وافـكارهم
مـتـحـديـا كل من يـعـيب عـليـه ذلك وهو
ن تحذلق  قـاس مع السياسيـ وا
ن يـدعـون االدب والـوصـايـة االدبـية 
افـــرزهم االحــتالل الــبـــغــيض.في هــذا
احلـــوار الــســـاخن قــال شـــوقي كالمــا
جـــريــئـــا ومـــهــمـــا في شـــتى مـــنــاحي
احلـيـاة. لنـقرا سـويـة منـاكفـات شوقي

عن االدب والنقد ودراما التلفزيون.
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{ انت تـكتـب للـتلـيـفزيـون واالذاعة والـرواية
والـقـصة الـقـصـيـرة فـأين جتـد نـفـسك وسط

هذا الكم من التشعبات االدبية?
- الــكـتــابـة تـرتــبط كـلــيـا بــالـهـواجس
الــنـفـسـيــة وهي الـتي تـفــرض قـالـبـهـا
ــكــنـهــا من خالله الــتــعـبــيــري الـذي 
ايـجـاد عالقـات ايجـابـية مع مـتـلقـيـها
لــهـذا اجــد اني عـلى اتــفـاق روحي مع
جـميع االجـناس الـتي قـد اجدهـا تلوح
لي بـاالخـتـيـار واخلـيـار.. ابـحث اثـناء
تعة وكيفيات تعاملي مع الكتابة عن ا
ـكــمالت الــثــيم وادارة الــشــخــوص وا
سـرح كـيفـيات االبـهـارية تـعـلمت مـن ا
ادارة احلـــوار فــنـــقـــلــته الـى الــقـــصــة
الــقـصــيــرة وفـيــمـا بــعـد الى الــروايـة
واخـذت من الـرواية قـدرتـها عـلى سـبر

اهـمـيـة.. وهـذه الكـراهـيـة ولـيدة وضع
يـكـره احلـياة بـرمـتهـا ويـسـعى حثـيـثا
ــــضـــحك حـــقـــاً ــــدافن. من ا صـــوب ا
ــوذجــيــة االعـالن عن بــنــاء مــقـــبــرة 
ـسـارح واالمــتـنـاع عن اعـادة تــاهـيل ا
ومـــعــارض الــفــنـــون واعــادة الــبــهــاء
لــلــسـيــنــمـات الــتي عــلــمـتــنــا مــعـاني
كن اجلـمال.. هذه هي العلة والفن ال 
ان يـعـيش وسط بؤر فـسـاد وكراهـية..
الــفـن واولــهــا الــدرامــا اعالن جــمــالي
عارف يبشر رقيق احلواشي  ودقيق ا
وت باحلياة وهم يبشرون بالفشل وا

{ ماذا ينقص كتاب الدراما عندنا?
- يــنــقص كــتــاب الــدرامــا مــجــمــوعــة
شـروط اشتغالية اجرائية اولها ايجاد
راســـمــال انــتــاجي ال يـــؤمن بــالــتــردد
ويـبـحث عن طـرق ووسائل لـلـمجـازفة
ثـانـيا ايـجـاد منـافـذ تسـويـقيـة بـعد ان
ـــنــتج ســـدت جـــمــيـع االبــواب امـــام ا
اجلـــمــالي الــدرامي الـــعــراقي بــســبب
فــسـاد الــســاسـة وعــمـيــلـهم الــسـودة
مثل واخملرج ان بـقدرات ا ثـالثا.. اال
الــعـراقي وتــوفـيـر كل وســائل االنـتـاج
الــتي تـرضي غــروره وتـقـدمـه كـصـانع
رابـعا.. الـتـخلص كـلـيا  من عـقد مـبـهر
الـتاريخ والنبش في اعماق كراهياته..
الـــدرامـــا فن حـــيـــادي يـــقـــرا ويــكـــتب
ويــجـــســد واحلــاضــر فــيـه مــافــيه من
ــكن ان ــدهــشــات الــدرامــيــة الــتي  ا
تــضع الــدرامــا الـعــراقــيـة في مــقــدمـة

الصف.
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{ يـقـال ان الـقـصـة الـقـصـيـرة في طـريـقـهـا
لالنـدثـار بـدلـيـل اجتـاه معـظـم كـتـاب الـقـصة

الى الرواية?
- القصة القصيرة ترتبط باحلياة فاذا
تـــوقــــفت احلـــيـــاة تــــوقف الـــرواة عن
احلــكي الــســردي.. ارى الـعــكس انــهـا
ســتــعـود مــجـددا بــقــوة النـهــا نــرتـبط
بـعـصر االلـكـترون والـتـواصلـيات ولم
ــكــنــا قــراءة احلــرب والــســلم يــعـــد 
ــكن وطــبــيــعي قـراءة تــشــيــخـوف و
ومـحمـد خضـير و غـيرهم مـن اساط
الــقـصـر الـســردي الـقـصــيـر.. الـوجـوه
تبحث عن ادهاش والسرد القصير هو
ــــدهـش االهم لــــذا اعــــلـن ان المـــوت ا

يصيب اجلمال

ـــمـــاحـــكــات مـع االدبــاء او { انت كـــثــيـــر ا
سؤؤل حدثنا عن ذلك? ا

- نـعم اعترف.. ولكن هل تراني اماحك
دون سـبب.. االديـب الـنـزق اكرهـه لـهذا
امـاحكه.. الـشاعر الـذي يقول انه االهم
ـا فـي هـذا الــكــون امـاحــكه بــقــوة ور
اغــيـضه.. اخملــرج الـذي يــقـول انه اهم
مـن ايـــلـــيـــا كـــازن احـــولـه الى فـــرجـــة
واضــــحــــوكـــة. امــــا من اســــمــــيـــتــــهم
ـسـؤول فـهؤالء اقـول عـليـهم خطـية ا
النــهم بـبـســاطـة شـديـدة ابــنـاء اخلـطـأ
واخلـطيئة ال فائـدة ترجى منهم ولهذا
اعــــلن رفــــضـي لــــكل  مــــاهــــو فــــاســـد
وامـاحكـهم لعـلي اسمع مـنهم ذات يوم
من يــقــول ال انــا بــعــيــد عن الــفــسـاد..
ـضحك كـلهـم يدينـون الفـساد اذن من ا
يــفـسـد بـالـبالد حــقـا.. ولم اليـقف غـيـر
ـفــسـد ويـشــهـربه امـام الــفـاسـد ضــد ا
الــنــاس.. دعــني امــاحــكــهم الني ارغب
تــوثـــيق كل حــكـــايــا اوالد الــشــيــطــان

اولئك.
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{ مشروعك القادم?
ودة االشتـغال عندي يومي - اقـولها 
الني وكـمـا قال مـعـلمـنا االمـهـر ماركـيز
انــا مـوظف كـتــابـة.. اشـتـغل بــانـتـظـام
واقــرا بــوقت وامــارس حــيــاتي بــوقت
امـنع التـداخالت وامنـع تبذيـر الوقت..
وخــطط لـكل مـا اريـد اجنـازه قـبل ايـام
ـســرات  كـمــســلـسل اذاعي.. انــهــيت ا
واتــــمـــمـت دراســـة ٢٠٠ اديب وفــــنـــان
عـراقي الصدرهم في كـتاب من جزأين..
واعـد العـدة لكتـابة مسـلسل تلـفزيوني
ـنــتـجـة لــلـبـدء في وانــتـظـر اجلــهـات ا
انــتــاج مــســلـسل فــرح الــذي ســيــكـون
مـفـاجـأة درامـية غـيـر مـسـبـوقة.. واظن
راجعة روايتي نهر ان الـوقت قد حان 
الـــرمــان لــغــرض دفـــعــهــا الـى الــطــبع
ـقـبل. الـتــنـظـيم هـو مــنـتـصف الـعــام ا

عرفية ومنتجها. روح ا
WýUJŽ —u½« W UÝ« W UM

{ اجلوائز في مسيرتك
- اجلـــوائـــز الــتـي حــصـــلـت عــلـــيـــهــا
ـــات في الـــعـــراق والـــوطن والـــتـــكـــر
الــعـــربي كــثــيـــرة ولــكــني اعـــتــز فــعال
ـنـافسـتي الكـاتب الـراحل اسامـة انور
عـكـاشـة وحصـولي عـلى جـائـزة افضل

كـاتب دراما اذاعية عن مسلسل النخلة
واجلــــيـــران وتــــرشـــيـح مـــســــلــــســـلي
اجلــــواهـــري الى اجلــــائـــزة االولى في
الـقاهرة لوال تأخر وصول حلقة واحدة
.. الى الـلجنة الـتي ظلت تنتـظر ليوم
ولـي شرف حب النـاس لي فانـا الكاتب
الــعــراقي الــوحــيــد الــذي كــنـت جنــمـا
لـغالف مجـالت وصدرت بـاسمي مـجلة
.. واالجـــمل هم اســـمــهـــا شـــوقي كــر
اهـلي الفقـراء الذين يحـتفون بـي اينما

كنت.
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{ كـثيـرا مـا تعـكس نـشـتأتك وطـفـولـتك على
اعمالك فما السبب?

- اليـوجـد كاتب عـلى ظهـر هذه االرض
ـمـتحـنـة اخلوف اليـعود الـى طفـولته ا
وجودات وهي مـنبع الوعي وتفـسير ا
بــعـد اكــتـشــافـهــا هي حلـظــة الـدهــشـة
االولـى والتفـريق ب احلب والكـراهية
وااللـم والـــسالم.. الـــرضـــا والـــقـــبـــول
والــرفض.. االحــتـجــاج واخلــنـوع.. كل
تــلك االكــتــشــافـات االولـى يـحــتــاجــهـا
الـــكـــاتب بـــعــد حـــ لـــوثق بـــهــا ومن
خاللــهــا مـســيــرة شـخــوصه الــذين قـد
يــلـبـسـهم الــكـثـيـر من مــا كـان يـلـبس..
ولـطـفـولـتي جـوانب تـسـتـحق الـتدوين
ـدن الـسومـرية النـهـا جزء من طـفـولة ا
الــــــواقــــــفــــــة عــــــلـى تالل مـن الــــــوجع
واالضـــطــهــاد ادون تـــاريــخي الني من
خـاللـه اشــــــــيـــــــر الـى تــــــــاريـخ االسى

اجلنوبي ومقاتله.
{ لـو سـألـتك من هـو افـضل روائي وافـضل

قاص وافضل كاتب تلفزيوني في العراق?
- ال افـضل عندي.. الذي يعلن حضوره
تـزن واشتغـاالت مغـايرة هو الـفكـري ا
ـؤدلج الـطـارق البواب االفـضل.. غـيـر ا
الـفـلـسفـة هـو االفضـل.. االنسـاني غـير
ـتعالي الذي يـقف مع الناس ويصرخ ا
الحــزانـهم هـو االفـضـل.. الـذي اليـعـمـد
الـى الـــــغـــــاء  االخـــــر هـــــو االفـــــضل..
االنـــســاني الـــعــارف بـــضــرورة شــرف

الكلمة هو االفضل.
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{ هل انصفك النقد االدبي?
- انــصـفــني الـنـقــد كـثــيـرا واشـار الى
جتــربــتي مــنــذ كــنت صــبـيــا يــربع في
مــرابع الـسـرد الـقـصــيـر كل الـنـقـاد في

االغــــوار فـــنـــقــــلت هـــذا الـى الـــدرامـــا
االذاعــيـة ومن بــعـدهــا الـتــلـفــزيـونــيـة
وجـمعت كل تـلك اخلبرات الضـعها في
قوالب نقدية اسميتها اشارات معرفية
حـــاولـت من خاللـــهــــا دفع الـــنـــقـــديـــة
العراقية الى امام واثارة غضبها
{ يعاب عليك الكتابة باللهجة العامية?

-  يـعـاب عـلي وانـا فرح بـهـذه االعـابة
النـــهـــا وضـــعــتـــني داخـل قــلـــوب  من
اسـعى الـيهم اهـلي الفـقراء اهم عـندي
من كـل اولئك الذين يـعيـبون اسـتخدام
الـلـغـة العـراقـية وهم يـتـحـدثونـهـا ليل
نـهارويغازلون حبيباتهم بها.. عندي..
(العــاب حـلـكك اهم بـكـثـيـر من اال فض
فـــوك).. انــظــر الـى مــوســيـــقى الــروح
لــتـعـرف حـجم االسـرار الــتي تـضـمـهـا

لغتنا العراقية.
{ تـقـول انـا كاتب مـجـنـون فـهل ان اجلـنون
يــقـــود الى االبـــداع وال يــدفـع صــاحـــبه الى

الشطط? 
- سـمعت جدتي مـياسه منـحوش انها
ســلـــيــلــة مـــقــابــر من اجملـــانــ لــهــذا
ـعـرفـيـة اخلـالدة.. لم ابـتـهـجت بـهـذه ا
يــقـول الــعــرب خـذ احلــكـمــة من افـواه
.. لم اهــمل الــعــقل والــعــقـال اجملــانــ
وراح يـــبــحـث عن حــكـــمــتـه من افــواه
? اجلـنون يـعـني الـغـاء بعض اجملـانـ
الــضـوابط وانـا ارغب جــادا بـتـحـطـيم
ـكروهات مـن الضوابط لـذا اعتبر كل ا
مـستـشفى الـرشاد مديـنة الـفضـيلة في
بـلد يتراجع بل وينـحدر.. اعلن الفنون
جـــنـــون.. وانــا مـــجــنـــون عـــلى درجــة

اقتراب من جنون خضير مير
الفن اليعيش في بؤرة فساد وكراهية
×ماعلة الدراما التلفزيونية في العراق
عـلــة الـدرامـا الـتـلـفـازيـة ان كـان هـنـاك
غـيرعلة وكلها مستعصية احلل ولكني
اشـيـر الى عـلـة واحدة.. نـحن في وطن
اليــحــتـــرم الــفن واال يــعــطي لــلــفــنــان

لـيــطـفي لــظى مـا اســتـكــان/ ولـكــنـمـا
ا انـهمر/ تـذكرت اني ارحتلت الدمع 
بعـيدا/ بـعيـدا ألقصى حـدود الزمان/
بال همسة ودعتني/ وال شفة قبلتني/
وال نظـرة طـوقـتني/ بـفـيض احلـنان/
فما اوجع السيـر قهرا الى الال مكان/
/ ــا يُــشـدّ الــرحـالُ ومـا اوجـع الـرحلِ 
ا يُحطُّ الى ال زمان/ وما افـجع احلِلّ 
الرحالُ بال.. ال امان/ تشهيت عينيك/
شمع الليالي الذي مـا انطفا/ تشهيت
جفـنـيك...اذ تسـبلـ اجلـفون/ فـتدرك
عيـنـاي حتتـهـما مـا اخـتفى/ تـشـهيت
ضـوعـا عــلى وجـنـتـيـك/ اذا اسـتـيـقظ

الورد فجرا غفا. ص18.ص20
لـكن بــرغم الـلــهـفـة واجلــوى والـوجـد
ألعطاف احلليلة اخلـليلة (ليلى) يطرأ
ما يـعـكـر صـفوهـمـا االمـر الـذي يدفع
بشـاعرنـا الى سوق اعـتذاريـاته التي
تذكرنا باعـتذاريات النابـغة الذبياني
ــا ولــكـن الت ســاعــة مـــنــدم فــلـــقــد 
بــيــنـهــمــا ســور نــفــسي وجــدار ومـا
عساه يـنفع –بعـد الذي حـصل- طلب

.. صفح واعتذار فيا انتِ
بك ابـــتــــدي بك انـــتـــهـي بك اخـــتم -

واخط سفرا في هواك وارسم
لك في جـبـ الـشــمس لـهـفـة شـاعـر -

وبكل سطر جمرها يتضرم
فــدعي ركـــابي كي تـــنــيخ ومـــركــبي -

يرسو بساحلك الذي ال يقحم
بحنـان صدرك اوثقيـه اذا هفا - عَوْدًا

على بدء فاسرك ارحم
اهـواك قـيـسـا بــاسـمك الـغـالي شـدا -
ن يــــــدري ومن ال يــــــعــــــلم شــــــعــــــرا 
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الشـاعـر كـاظم عـبد الـله الـعـبـودي ما
ـوهـبة الـتـي حبـاه الـله اعـتـمـد عـلى ا
بــهــا في قـــول الــشــعــر بل اردف ذلك
بــقــراءات جـــيــدة في ديـــوان الــشــعــر
العـربي وكـتـاب الـله العـظـيم الـقرآن
لزيادة قاموسه الشعري واثرائه واذا
كان غالب الـشعـراء ال يقرأون بـجدية
الــنــقـاد والــكــتــاب مــثال لــذا اطـلــقت
ـقـولــة الـنـقـديــة: الـكـتـابــة فـضـيـحـة ا
الشاعر اي ال يحسن الكتابة و اليقدر
عـلــيـهـا لـكــيـله الُــمـطَـفَف مــنـهـا فـان
شـاعـرنـا الـعــبـودي يـشف شـعـره عن
قـراءات وقـراءات في االقل في ديـوان
الشـعر الـعربي فـهذه ابـيات قصـيدته
الــرائـــعــة (ومـــا بــعـــثــنـــاك اال رحــمــةً

) ص95. للعا
حتـيــلك الى قــصــائـد وابــيــات لـكــبـار
الـشعـراء الـعـرب اسـتوحى مـعـانـيـها
الشـاعـر العـبـودي وضمـنـها قـصـيدته

هذه...

ا جـهلوا  –كيف ا الـناس اعـداء  وا
استحالوا الى اعداء ما عرفوا

وهــو من االمــثــال الــســائــرة (الــنـاس
اعــداء مـــا جــهـــلــوا) وقـــد وجــدته في
فرائـد االدب التي جـمعهـا االب لويس
مـعلـوف الـيـسـوعي الـذي صـدر بـداية
الــقـرن الــعـشــرين مــزيـنــا بــهـا كــتـابه
ــنـجــد في الـلــغـة الـلــغــوي الـفــريـد (ا

واالعالم)...
او قوله:

ون اذا - ما والظلم طبع الورى فالظا
شاهدوا احلق اغضوا عنه او صدفوا
فــهــو يــتــمــاهى مع قــول ابي الــطــيب

تنبي: ا
الظلم من شيم الـنفوس فان جتد - ذا

عفةً فلعلةً ال يظلمُ
او قوله:

فـان عـ الــرضـا تـضــفي عـلى رجل -
محاسن الغير ان حسب الهوى تصفُ
امـا مــتى ســخــطت عـدّت مــحــاسـنه -

سوءً وحيل الى اضداده الشرف
فهو قريب من قول الشاعر:

ع الـرضـا عن كل عيـب كلـيـلة - كـما
ساويا ان ع السخط تبدي ا

اما قوله:
من الــذي قــال فــيه الــله : انت عــلى –
خلق عظيم وجل الناس منحرف

فــهــو مـصــاقب لــقــوله تــعــالى: (وانك
لعلى خلق عظيم) :4ك:  68القلم

وما قاله الشاعر:
امــا حتــيــتــنــا فــهي الــسالم اذا - مــا

غيرنا كَِلفوا باحلرب او وجفوا
فـــــهم مــــأخـــــوذ من قـــــوله تـــــعــــالى :
وحتيتهم فيها سالم :10ك  10يونس
وهذا بيت من قـصيـدته الرائعـة (امير

الشعراء) ص 118جاء قوله
اتـيت اجلـزيــرة اطـوي الـفال - وارتـاد

ساحلها ذاهال
فـالــبـيت قــريب من قـصــيـدة عــصـمـاء
ـتنـبي يـرثي بـها قالـهـا ابـو الطـيب ا
اخت ســيف الــدولــة احلــمـدانـي وقـد
) و ورد خبـرها توفـيت بـ (ميّـا فارقـ

الى الكوفة
يـا اخـت خـيــر اخ يـا بــنت خــيـر ابٍ -

كناية بهما عن اشرف النسب
طـوى اجلــزيـرة حــتى جـاءنـي خـبـر -

فَزعت فيه بآمالي الى الكذب
حتـى اذا لم يدع صـدقهُ امـالً - شَرِقت

بالدمع حتى كاد يشرق بي
وهـنــاك قـصــيـدة رائــعـة يــنـاجـي بـهـا
دجلـة اخلـير اسـمـاهـا (يا بـنت دجـلة)

ص137
اهداها الى روح الشاعر الكبير محمد
مـهـدي اجلـواهــري( رحـمه الـله) والى
اسـتـاذه الـشـاعــر الـكـر عـبـد الـرزاق

عــبــد الـــواحــد(اطــال الـــله عــمــره)
نـــظـــمـــهــا عـــلى مـــنـــوال قـــصـــيــدة
اجلــــواهــــري اخلــــالــــد واخلــــالـــدة

ومطلعها:
حييت سفحك عن بعد فحييني - يا

دجلة اخلير يا ام البسات
: فالعبودي يحيي اجلواهري قائالً

سيـلَُ حدا بي الـى اعتـاب قـائـلـها -
يــــا (دجـــــلــــة اخلــــيـــــر) بل مــــا زال

يحدوني
انــا وانت وفـيــنــا من جــوارحــهـا -

طاع نزف اجلراح وأنات ا
تزاحم الـشـعر دفـقـاً في الشـراي -
وج يطويني فقلت: رفقا يكاد ا

ارى قــوافـــيه طــوفـــانــاً بـــلــغن به -
سعفَ النخيل واطراف العراج

وبــودي ان انـــهي طـــوافي فـي هــذا
الـكـتـاب الـشـعـري اجلـمـيل (اكـرامـا
لعـيون لـيلى) لـلشاعـر الرقـيق كاظم
عــبــد الـــله الــعـــبــودي الــذي اردفه
بـديـوان اخـر اسـمـاه (رؤى.. غـادة..
كــانت زهــراء) صــدر هـو االخــر عن
مـؤسـسـة مـصـر/ مـرتـضى لـلـكـتاب
الـعــراقي ســنـة  ?2009ان اقف عن
هـذه الـقـطـعـة الــشـعـريـة الـصـوفـيـة
تسـاءلة عن كنه الوجود احلائرة ا

نكرة.. ال الشاكة اجلاحدة ا
راحال كــــنت... يـــطــــوف الـــبـــرد في
جــنــبي حــتى الــهــجــيــر/ ويــطـوف
الـــركب بـي كل الـــفــــيـــافي/ ويـــدور
الــقـلـب في الـتــيه طــوال الــعــمـر. ال
ادري على مـاذا طـوافي/ راجـفاً في
وهدة القـيظ. وعينـاي تمطى فـيهما
/ (جـئت..ال ادري..الى اين الـسـؤال
ــصـــيــر?)/ مـن تالل الــذات نـــحــو ا
الـغــور يــحــدو بي شـوقُ فــاســيـر/
ا يبـدو لي الدرب محـال/ ويعود ا
ـغـروس في قـلـبي شـغـافـا/ االخـر ا
وباعـماقي دوار/ هـاتـفاً مـذ كان لي
نبض هوى مـا ب صُلبِ وترائب:-
/ - مــا الــذي تــقـــصــد بــالــشــوق?/
ـن?... هل لـك مـن تـــــــشـــــــتــــــاق. او
يشـتـاق? درب الشـوق شـوك وشراك

وعثار.. ص180.ص181
ومنـذ عقـود اطلق ايـليا ابـو ماضي

(ت - (1955سؤاله احلائر
جئت ال اعلم من اين لكني اتيت

ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت
وســأبــقى ســائــراً إن شـئـت هـذا او

ابيت
كيف جئت كيف ابصرت طريقي

لست أدري
وكـيف لـنـا ان نـشـاء وان نـأبى وكل
شيء في امـام مبـ وقـدر مـقدور ال
مهرب منه وال مندوحة?.أ وراهأأاا

rþU  VOJý

بغداد

الــعـــراق كــتــبــوا واشــاروا من الــراحل
الـكبير علي جـواد الطاهر ومحي الدين
اسـماعيل وفاضل ثامر وشجاع العاني
وصـالح الطـائي حتى حلـظتـنا الـراهنة
حــيث الــنــقــاد سـمــيــر خــلــيل وعــلـوان
الــسـلــمـان وزهــيـر اجلــبـوري وعــيـسى
الـصبـاغ واياد خضـير وصبـاح محسن
كـاظم.. وجتربـة الدكـتور حـس سرمك
حــسن عن الـفـصـام اخلالق في قـصص
شـوقـي كـر كـانت الـرسـالـة الـنـفـسـيـة
الـتي عدلـت الكـثير مـن مسـارات السرد
الـذي ادونـه.. اقـول انـا مـحـظـوظ جدا..
ـــيــة الـــكــثـــيــر مـن الــدراســـات االكــاد
ــتـــابــعــات ولــيــعـــذرني من لم اذكــر وا

اسمه وهم كثر.
¡«dIH « VðU

{ اجمل وصف قيل عنك?
- اجــمل وصف قـيل عـنـي اطـلـقه اهـلي
ـبدع.. اشارة فـي سومر.. فـتى سـومر ا
اعـتزاز كبيرة ان اكون مدونا سومريا..
وثـمــة لـقب اطـلـقه ابـنـاء مـديـنـة الـطـ
والــفــقـر.. شــوقي كــر كـاتـب الـفــقـراء

همش ومدون احالمهم. وا
{ اسوأ وصف قيل عنك?. 

- بــــحب والني طــــيب مع اجلــــمـــيع لم
اسـمع سـوى مرة واحـدة حـ قالت لي
سـيدة.. شايف نـفسه شوفه.. فـضحكت
ـرآة الشـوف روحي وهــرولت بـاجتـاه ا

فلم اجد غير اجلنون.
{ كيف تـرى اداء شبكة االعالم العراقي من

ناحية مهنية?
- مــحــنــة شــبــكــة االعالم الــعــراقي في
غـــيــاب اخلــطـط الــتي تـــوضع وتــعــدل
مــسـيــرتــهـا .حــتى االن تــتـأرجع النــهـا
مـتناسية التـعرف مع من هي وضد من 
انـها شبكة غيـر حكومية تسـتمد قوتها
مـن دافــعي الــضـــرائب اي انــهـــا قــنــاة
الــــشـــعـب.. اكـــره فــــيـــهــــا مـــرات عـــدم
حـياديتها مـتناسية انـنا شعب ال تفرقه
الـظـواهر الـتي خـلـقهـا سـاسة الـصـدفة
والـغـباء.. ادارتـها احلـالـية حتـتاج الى
جلـنة خبراء ووضع خـطط عمل سنوية

ملزمة التنفيذ لكل مشتغالتها.
{ الــكــاتب الــعــراقي يــعــيش ازمــة في طــبع

وترويج نتاجاته?
- غـــيـــاب الــــدار الـــوطـــنـــيـــة وضـــعف
امـكانيـات دار الشؤون الـثقافـية العامه

بــعـد حتــويــلـهــا الى الـتــمــويل الـذاتي
وعــدم اخالص دور الـنـشــر لـلـمــطـبـوع
الــعــراقي وضـع الـكــتــاب الــعــراقي في
تنبي حـيرة وارتباك انظـر الى شارع ا
ــطــبــوعـات الــلــبــنــانــيـة ســتــجــد كل ا
ـصرية واالجنبيـة مع غياب ملحوظ وا
لـلمـطبـوع العـراقي وان وجد فـستـجده
مــركــونــا بــحــيــاء في زاويــة مــنــســيــة
مـهـمـلـة.. دكـاكـ الـنـشـر لـديـنـا امـكـنـة
ربـحية ال تهتم بغير الربح واقسم على

ذلك.
{ هل تطـبع كتبـك على حسـابك ام ان هناك

جهة تتبنى ذلك?
كن ان تسـتقر عند طرف - الـطباعة ال
ـا واحــد او جـهـة واحــدة. مـااكــتـبه ر
ـا تــطـبـعه دار الـشـوؤن الــثـقـافـيـة ور
دور نـشر عـربيـة تعـاملت مـعي وتعرف
كـيف تسوق الـكتاب ودور نشـر عراقية
اتـفق معها على ما يرضيها ويرضيني
ولـكن في خاتـمة االمـر الكـاتب العراقي

بائع احالم وافكار خاسر.
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{ هـل اسـتــطــاع الــنـقــد ان يــواكب الــنــتـاج
العراقي الوفير?

عرفي العراقي جتاوز حدود نتج ا - ا

ـعقول اننا نعيش ثورة طباعية من ا
احملـال متابـعتهـا جميـعا وخاصة ان
الـنـقـدية الـعـراقيـة قـلـيلـة الـعدد وفي
مـجـمــلـهـا تـعـتـمـد الـنـقل االنـطـبـاعي
ـعـرفيـة الـنقـدية اخلـالي من الـدقة وا
وفي قــسـمـهـا الـثـاني مـحـاولـة لـنـقـد
نتج يـة وتطبيقـها على ا نـقديات عا
ــعــرفي اجلــمــالي الــعـراقـي.. نـحن ا
بــحــاجــة الى نــقـــود مــثل تــلك الــتي
حــاول الـدكـتـور عـلـى جـواد الـطـاهـر

اقامتها.
{ كــيـف تــرى ظــاهـــرة مــنح الـــشــهــادات

واالوسمة من منظمات غير رسمية?
- النـك حتــفـــر عـــمــيـــقـــا في الــذوات
االبــداعــيـة مــا اود االشــارة الـيه هي
ؤسـسات الـوهمـية الـتي باتت تـلك ا
ن هب تــوزع الـشـهــادات واالوسـمـة 
ودب وهــنـاك قــانـون عـراقـي يـسـمى
ـنع مثل قـانـون االوسـمة واالنـواط 
هـــذه االفــعــال الــتي تـــدنت كــثــيــرا..
ســيـدة تـمـنح شــهـادة الـدكـتـوراه في
نح مـاذا ومن اين اسـتمـدت سـلطـة ا
ــمـــنــوح ومـــاهــو وكـــيف ومن هـــو ا
ــعــرفــيـة تــأثــيــره في الــوجــدانــيــة ا
الــعــامـــة.. فــعال بــتــنــا نــحــتــاج الى

جواب!

كاظم عبد الله العبودي

فاحت كاشف الغطاء

كاظم عبد الله العبودي
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اليـ وهذه ال يـسـتـطـيع ايا ـئـات ا
كــان شـراؤهــا او الـســكن بــهـا بل هي
للمتنفذين ومن تنعم بالفساد واصبح
مليونيرا بعد 2003وهناك ازمة سكن
فـعلـية وايجـارات غاليـة جدا ومع هذا
فــان اي مـشـروع ســكـني لم يــنـفـذ ولم
يتم تـوزيع اراض للفـقراء وكل ما كان
ـاطلة وال يـبدو عبـارة عن تسويف و
ـكن له ان يــــــرى اجنـازات اما احـد 

عينيه.. 
وعلـى صعـيد الـعالج الـصحي تـدهور
الـوضع حــتى اصـبح سـيــئـا جـدا ولم
ـواطن يحصل على عالج اال من يعد ا
ة ستشفيات قد اخلارج واصبحت ا
آيلـة للسقـوط يعلوها الـقدم والرطوبة
وتــلــعـب بـهــا الــقــطـط والــفــئــران امـا
الـتعـلـيم فـحـدث وال حـرج فـقـد تراجع
الى مــراتب مـتــدنـيــة وهـو امــر يـثــيـر
ـدارس االســتــغــراب واالشــمــئــزاز فــا
الـتي بنـيت تركت ولم تـكتـمل ولم تعد
هنـاك مدارس حديثـة ويجلس الطالب
كل اربعة على مقعد واحد في ح ان
الــــطالب يــــجـــــلــــســــون عــــلى االرض
وبــدوامــ وخـالصــة الــقــول لم تــعــد
هــنــاك مــشــاريع جــديــدة او اجنـازات
خـالل ست عـشـرة ســنـة وكل مـا اجنـز
هي مــشـاريـع تـركت دون اكــمـالــهـا او
مــشـــاريع مـــتــلـــكـــئــة لـــيــسـت حــسب
ـواصـفـات وال فـائـدة مـنـهـا في حـ ا
اصـبــحت مـشـاريع كــثـيـرة وبـاال عـلى
ــنــجــزات ــواطــنــ فــهل هي تــلك ا ا

وعودة? ا
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واطن (علي وضـوع ادناه بـعث به ا ا
سلـيمان) من مـحافـظة بـغداد/ الدورة
يـتـنـاول فــيه آراءه الـشـخــصـيـة حـول
االجنـازات الــتي حتـقـقت طــوال سـتـة
واطن موضوعه عشرة سنة ويبتد ا
واطن بالقول مـنذ ست عشرة سنة وا
يـسـمع عن وعـود وتـصريـحـات عـبارة
واطن لم عن كالم يـذهب مع الـريح فـا
يــلـمـس حـتى االن ايــة اجنــازات عـلى
الواقع سواء في مجال البنى التحتية
ـواطن او االعـمــار او رفع مــسـتــوى ا
ـواطن تـضرر والواقع يـشـير الى ان ا
اكــثـر ومــا زال يـعــاني اكــثـر ال بل انه
تـعـرض لــسـلــبـيـات اكــثـر من ذي قـبل
واطن بـالعمل فعـلى صعـيد مطـالبـة ا
وهو حق من حـقـوقه ضمـنه الدسـتور
فـأن الـعـمل غـيـر مـتـوفر والـتـعـيـيـنات
حـكـر عـلى احملـسـوبـ وعـلـى االقارب
كن الي واالحـزاب واحملـاصصـة وال 
مــواطن احلــصـول عــلى عـمل ال بل ان
العمل في القطاع اخلاص ايضا شابه
الــفـســاد ولم يـعــد ايــا كـان يــعـمل في
عمل اال من كـان له معارف او يدفع او
يــقــيـم الــوالئم ولــهـــذا زادت مــعــانــاة
ـواطنـ في البـحث عن عمـل يضمن ا

لهم احلياة واالستمرار فيها.. 
امـا الــسـكن فــلم تـكـن هـنـاك مــشـاريع
سـكنـية للـفقـراء وذوي الدخل احملدود
ولم توزع االراضي وكل مـا كان عبارة
عن مــشـــاريع اســتــثــمــاريــة وغــســيل
ـتــنـفـذين امــوال لـكـبــار لـلـصــوص وا
وبـنـاء عــمـارات ســكـنـيــة ومـجــمـعـات
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ذهـــــــبـت في احـــــــد االيـــــــام الى
ـدرسـة القـريـبـة التـابع ابـنائي ا
ـدرســة وكم صـغــار الــسن فـي ا
كـــانـت دهـــشـــتي حـــ رأيت ان
ـدرسيـة التي يـجلس الـرحالت ا
عــــلـــيــــهــــا الـــطـالب ال تـــصــــلح
لـلـجـلـوس الن اكـثـرهـا مـحـطـمـة

وبحاجة الى تصليح.. 
ـســألــة عـلى وعــنـدمــا طــرحت ا
درسة ادعت انـها كلفت مديـرة ا
جنـارا الصالحهـا اال انه لم يأت
لــلـــمـــدرســـة االمـــر الــذي جـــعل
الرحالت تبقى كـما هي فتبرعت
بـأصالحـهــا وقـمت بــجـلب احـد
االصـــدقـــاء الــذيـن لــهـم بــاع في
هــــذه االمـــور وكــــان يــــذهب كل
صــــــــبـــــــــاح الصالح عـــــــــدد من
الـــرحالت الــتي بـــ ان كــثــيــرا
ــسـألـة عـاديـة مـنـهـا مــحـطـمـة ا
ـــدرســة وفـــيـــهـــا تــرابـط بـــ ا
واولــيـاء االمــور لـكـن الـتــسـاؤل
الــذي يـطــرح نــفـسه هـل تـعــجـز
اجلـهــات الـتــربــويـة عن اصالح
الـــــــــرحـالت او جــــــــــلـب رحالت

حـديثـة.. واين تـذهب الـنـثـريات
ثل تلك يزانيـات اخملصصة  وا
ــــاذا ال تــــقــــوم االمــــور واالهـم 
وزارة الــتـربــيـة بــأنـشــاء ورشـة

ـكـائن حديـثة جنارة مـتـكامـلة 
وعـــــمـــــال مـــــهـــــرة لـــــهـــــــــــــذه

االغراض.
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اثـرت اخلــدمـات الــسـيـئــة والـتــصـرفـات
الـالمـــســـؤولـــة لـــلـــبـــعض عـــلى حـــيـــاة
ــواطـنــ الـذين يــسـكــنـون الــعـمـارات ا
السـكنـية ويقـول مواطـنون ان معـاناتهم
تبدأ من انقطاع الكهرباء وحتول الشقق
ـيـاه الـى افـران حـراريـة وعــدم وصـول ا
الى االعـلى بصـورة صحـيحـة وتأثـيرات
اجليـران والشـارع علـيهم وعـلى راحتهم
ويــقــول مــحــمــد رسـول كــاسـب ان ازمـة
الـسـكن دفـعـتـنــا الى الـسـكن في الـشـقق
ونحن نـتحمل حـاليا تـبعات هـذا السكن
فـهـناك عـوائل تـسكن فـي العـمـارة لديـها
شبـاب مراهـق وهـؤالء ال يتـورعون عن
عـمل كـل مـا هــو سـلــبي االمـر الــذي اثـر
على جميع سكنة العمارة فهم ال يكتفون
بـالصـراخ والـسهـر حتى سـاعـة متـأخرة
من الــلـيـل وكـذلك الــتـحــرش بـالــفـتــيـات
وغـالبـا ما حتـدث مـشاكل وشـجارات من
واضيع اضافة الى شجارات اجل هذه ا
الــنـــســاء بـــشــأن مــســـائل تــافـــهــة مــثل
ــاء ومــســائل الــتــنــظــيـف او انـقــطــاع ا
بـســيـطــة اخـرى وتـزداد مــعـانــاة سـكـان
الــعــمـارات فـي الـصــيف حــيث تــتــحـول
الـــشـــقق الى افـــران حـــارة جــدا وكـــذلك
معانـاتهم بالصـعود والنزول لـعدم توفر
صاعد ويتحـدث اركان حميد عامل عن ا
ـوضـوع فـيـقـول معـانـاة سـكـان الـشقق ا

كـبـيـرة جـدا فـاذا حـرك احـدهم بـالـطـابق
الـعـلــوي شـيـئـا فــان الـصـوت يـصل الى
االسفل فـما بـالك بتـحريك ودفع الـقناني

اخلاصة بالغاز!
 انـهـا مـسـألـة صـعـبـة جـدا تـصور وانت
نـائم وتـسمع دفـع اقدام كـثـيرة بـالـطابق
االعــلى صــراخ وشــجــار انــهــا مــعــانــاة
حــقــيــقــيــة ولــكن مــا عــســانــا ان نــفــعل
ــدن ــشـــتــمالت بــعــيــدة عن مــراكــز ا وا

وغـــالـــيـــة جــدا ولـــذلك
نحن نفضل السكن في
الـــــــــعـــــــــمـــــــــارات رغم
مـسـاوئـهـا ومـعـانـاتـهـا
ـدينة النهـا تقع وسط ا
مـع تــــــوفــــــر جــــــمــــــيع
اخلــدمــات.. ان الــســكن
الــعــمـودي اثــبت فــشـله
في الــعـراق نـظـرا لـعـدم
مـــطـــابـــقـــة الـــعـــمــارات
ــؤهــلـة لــلــمـواصــفــات ا
لـســكن الـعـوائل حـيث ال
وجـــود لــلـــمــصـــاعــد وال
ـيـاه بــاقي اخلــدمـات كــا
ــســتــقــرة والــكـــهــربــاء ا
وصـعـوبة إيـصـال قـناني
الـغاز الى الـشـقق وهـناك
مــشــاكـل اجلـيــران وعــبث
األطفال وشجاراتهم االمر

الـذي يــحـول الـسـكـن الى مـعـانــاة يـفـقـد
ــرء اعـصــابه فـيــهـا أحــيـانــا وهـو امـر ا
مـؤسف الن السـاكنـ ليـسوا عـلى مزاج
او رأي واحــــــــــد ومـع اخــــــــــتالف اآلراء
ـشـاكل التي ال نـهـاية واالمـزجـة حتدث ا
لـهـا.. ونــظـرا لـعـدم وجــود أمـاكن لـلـعب
األطــفــال او لــهـوهـم فـانــهم فـي الـغــالب
ــرات الـعـمــارات او عـنـد يـلــعـبـون في 

الـباحـات اخلـارجيـة وهـو امر

يـعــرضـهم الى الـشـجـار والـصـراخ وهي
أمــور ال تــعـــجب الــكــثــيــرين من ســكــان
الـعـمارات ويـقـول (مـعن جـاسم) صاحب
مـــحل جتــاري انه تـــزوج حــديـــثــا وهــو
يــعـــيش في شـــقــة هـــادئــة لـــكن صــخب
الـــشــوارع وحـــركـــة الـــســـيــارات تـــزعج
العائلة وانه يفكـر بالسكن لسنة او اكثر
ومـن ثم يــــــبـــــــحث عـن ســــــكن اخــــــر او

يستكمل بناء بيته.
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في كل مـحافظـات العـراق توجد
اقــضـيـة ونـواحي وقـرى بـعـيـدة
مـتنـاثرة والبد مـن ايجاد روابط

جــمـــيـــلـــة بــ تـــلك االقـــضـــيــة
ـديـنـة فـفي والـنـواحي ومـركـز ا
مـحــافــظـة واسط يــبــعـد قــضـاء

احلي مــســافــة كــبــيـرة بــطــريق
كــئـــيب وكـــذلك مـع الــعـــزيـــزيــة
والـصــويـرة وغــيـرهــا والبـد من
تشجـير الطرق الـرابطة ب تلك
االقــضـيــة والـنــواحي بـأشــجـار
النخـيل من اجل اضفاء نوع من
اجلــــمـــالــــيــــة عــــلى الــــشـــوارع
واالســـهــام في زراعــة الـــنــخــيل
والــــعـــنــــايــــة به ولــــكي تــــبـــدو
احملـافــظــة كــغـابــة من الــنــخـيل
وتـــلـــطـــيـف االجـــواء والـــطـــرق
ـنــاظـر الــرابـطــة بــدال من تـلـك ا
الــكـئــيـبــة الــتي تـمــتـد عــشـرات
الـــكـــيـــلــــومـــتـــرات من الـــرمـــال
ـمــتـدة عـلى طـول والـصـحـراء ا
تـلك الـطـرق انـهـا دعـوة جـمـيـلة
لــتـــشــجـــيــر تـــلك الـــطــرق ال بل
بــاجلــزرات الـوســطــيـة فــقط بل
عـلى اجلـانـبـ ايـضـا بـأشـجـار
جــمــيــلـة مـن الــزيـتــون وبــعض
االشجار التي ال حتتاج الى ماء

كثيرا او عناية فائقة.
bOFÝ rþU- الكوت
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في احــدى مـنـاطق بــغـداد كـانت
ـواطن عمار ستار لنا وقفة مع ا
الـبـالغ من الـعــمـر اربـعـ عـامـا
ويــعـمل فـي تـصـلــيح الـدراجـات
ــواطـن الـيــنــا عن وقــد حتـدث ا
طبيعة عمله قائال هي مهنة مثل

فتـرة العـطلـة الصـيفـية.. اما في
الـشـتـاء فـان الـعــمل قـلـيل لـتـرك
االبــنــاء اســتــعــمــال الــدراجــات
ـــدارس ولـــهـــذا بـــســــبب دوام ا
نـعـتـمـد على تـصـلـيح الـدراجات
الـــــنـــــاريــــة امـــــا عن خـــــطــــورة
الدراجات فـاحلقيقة انـها ليست
خطيرة ولـكن من يستعـملها هو
اخلــــطـــيــــر ولـــو اســــتـــعــــمـــلت
الــدراجـات بـصـورة ســلـيـمـة فال
وجـود الي خـطــر فـهـنــاك بـلـدان
مـــزدحــمـــة جــدا لـــكن احلــوادث
قـــلــيـــلــة فـــعــلى راكـب الــدراجــة
الـــنـــاريـــة عـــدم الــــتـــســـابق في
الـشوارع او مـزاحمـة السـيارات
او الـسـيـر بـسـرعـة كـبـيـرة وهذا
االمـــر خــطـــيــر جـــدا عــلى راكب
الـدراجـة ونـظـرا لـرخص اسـعار
الـدراجـات فـقـد انـتـشـرت بـكـثرة
ـواطـنـ لـكن االخـطـر هو بـ ا
ركـوب هؤالء الـصغـار وقيـادتهم
لــلـدراجــات والــســيــر في االزقـة
وعــمل احلــوادث هــنـاك فــاالزقـة
مليئة بـاالطفال وسير الدراجات

خطر هناك.

االطفـال كمـا نقوم بـاستـبدال بعض
قـطع الــغـيـار لــلـدراجـات لــكن اكـثـر
مــبــيــعـــاتــنــا عــلـى االطــارات الــتي
تــسـتـهـلـك نـتـيــجـة عـدم اســتـعـمـال
الــدراجــة بــشــكل صــحــيح من قــبل
االطـفـال ومـحـاولـة الـسـيـر بـسـرعـة
والــتـوقف فـجـأة االمـر الـذي يـجـعل
الـــدراجـــة تــــفـــقــــــــــــد اطـــاراتـــهـــا
بسرعة.. اما الدراجات النارية فهي
تـنـتشـر كـثيـرا بـ اوساط الـشـباب
وكــبــار الـــسن بــدال من اســتــعــمــال
الـسـيـارات وهـي عـمـلـيــة في الـنـقل
والـــســيــر بــاالزدحـــامــات اكــثــر من
الــســيــارات لـكن الــدرجــات كــثــيـرة
االعــــطـــال بـــســــبب اســـتــــيـــرادهـــا
ـستـعمل دائـما يـكون مـستـعمـلة وا
مــتـضــرر من االســتـعــمــال وتـظــهـر
عــطالته عــنـد اســتـعــمــاله بـكــثـرة..
وقــطع غـيــار الـدراجــات الــهـوائــيـة
ارخص من قــطـع الــنــاريــة كــمــا ان
تـصلـيح الدراجـات الهـوائيـة اسهل
ومع هـذا فهـو رزق الـله على عـباده
حـيث ان اكـثـر االوالد لـديـهم حـالـيا
دراجـات ويـسـتـعـمـلـونـهـا في جـلب
االشـيـاء الى عـوائـلـهم وخـاصـة في

صغار السن بعدما حرموا منها في
زمن احلصار وغـالبا مـا ترى هؤالء
الـصــغــار وهم يـقــودون دراجــاتـهم
ـنـازلهم. لـلـتـسـوق او جـلب حـاجـة 
ونــقــوم نــحن بــبــيع اكــســسـوارات
الـدراجــات الــتي تـلــقى رواجــا بـ

ـهن االخــرى ومـنــذ سـنــوات وانـا ا
اعــــمل فـي تــــصـــلــــيـح الــــدراجـــات
بــانــواعــهــا الــهـوائــيــة والــنــاريـة..
ويــقـــتـــصــر عـــمــلـــنــا عـــلى اصالح
الـدراجـات الـهـوائـيـة لـلـصـغـار فـقد
انـــتــشــرت الــدراجـــات كــثــيــرا بــ
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ـواطن نزار عـبد من بـغداد/ الـدورة موضـوع التـأثيرات يـطرح ا
دارس من كثرة العطل وعدم الدوام خملتلف السلبية على طلبة ا
االسباب ويقول ان الطلبة تـأثروا سلبا بانقطاع الدوام واثر ذلك
رحلة التالية. ناهج والتعليم والبد من تالفي ذلك با على سير ا
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ـواطن ســرمـد مــحـمـد من مـحــافـظــة ديـالى/ اخلــالص يـطــرح ا
موضوع مشاريع اجملاري ويقول لقد  انشاء مشاريع مجاري
صـغـيـرة احلـجـم السـتـيـعـاب مـيـاه االمـطـار بـسـعـة وقـطـر اربـعة
ياه الكثيرة اضف اجنات وهو مشروع فاشل النه ال يستوعب ا
الى ذلـك تسـريب مـياه الـصـرف الـصحي عـلى تـلك االنـابيب من
ـواطن االمـر الذي ولد مشـكلة مـضاعفـة والبد من انشاء قبل ا

ثل هذه االمور. شبكات واسعة 

ـواطن احسان عـبد من مـحافظـة بابل/ احللـة موضوع يـتناول ا
ـتـقـاعـدين بـزيادة ـتـقـاعـدين ويـقـول تتـلـخص مـطـالب ا مـطـالب ا
ـــائــة الـف ديــنـــار والــغــاء رواتــبـــهم وجــعـل احلــد االدنى ثـــمــا
اســتـقـطـاعـات الــدرجـات الـثالث وتـوفـيــر قـروض مـيـسـرة بـدون
فـوائـد لـهم واعـادة الـنـظـر بـشـركـات الـكي كـارد الـتي تـسـتـقـطع
ـتــقــاعـد ـنــافــذ الـتـي صـارت تــســتـغـل ا مـبــالغ مــنــهم وكـذلـك ا

وتستقطع مبالغ كبيرة جدا منه.
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ـواطن مهنـد سعيـد من محافـظة ديالى قـضاء اخلالص يتـناول ا
ولدات. موضوع تسعيرة امبير ا

ــولـدات فـي الـقــرى والــنـواحي ال  ويــقــول ان اغـلـب اصـحــاب ا
ـوضــوعـة من قـبل اجلـهـات وهم يـلـتـزمـون بـتـســعـيـرة االمـبـيـر ا
يضـعـون تسـعـيرتـهم للـتـشغـيل عـلى مدار الـيـــــــــوم بواقع اثـنا
عــشـــر الف ديــنـــار لالمــبـــــــــــيــر وهـــو مــبـــلــــــــغ غـــالي عــلى

. واطن ا
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ـواطن حسـام عبـد الكر من بـغداد/ الـشورجة الى ان يـشير ا
الـتـظـاهــرات الـتي شـهــدتـهـا بــغـداد سـاهــمت في حتـريك سـوق
الباعـة ولقيت االعالم رواجا كـبيرا في البـيع. وهو امر يدل على
مدى الروح الـوطنية الـتي يتمتع بهـا العراقيـون في حبهم للوطن

وللعلم.

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6830  االحد 19 من ربيع الثاني  1442 هـ 6 من كانون االول (ديسمبر) 2020م

WOÝ—b*«  öŠd « Õö ≈ sŽ W¹uÐd² «  UN'« e−Ž

rOKF² « …—«“Ë v ≈ W UÝ—
ـتـقـاعديـن من االسـاتذة مـآالت ا
في بــــــلـــــد يــــــزعم ان عــــــمـــــره

احلضاري  7االف سنة 
 1-تـتم احالـة االسـتـاذ الـبروف
عـلى التـقاعد رغـما عنه وجـهالة
بخـبراته الـتي انـفق البـلد عـليه
ـا اكـتـمـلت وتـنـامت واصـبـحت

نافعه ومثمرة
 2-وتنسى او تتـناسى جامعته
وكلـيته  40 سـنة وهـو يخـدمها
من. مـدرس مــســاعـد  الى ســنـة
الــتـــقــاعــد يــضع فـــيــهــا عــمــره

وشبابه وقدراته وحـينما يصدر
االمر بـاحـالته تـنسـى كلـيته انه
قــدم مــا اســتــطــاع وتــتـجــاهــله
اجلامعه حتي انه اليبقى حامال
لـهـويـة اسـتـاذ بـاجلـامـعه  امـام
كانه السيـطرات فيسـلب حتى ا
االجــتـــمــاعــيــة الــتـي صــنــعــهــا

بجهده
 3-اذا اسـتوفى شـروط االستاذ
ــتــمــرس فـان الــقــانــون يـنص ا
عـــلى ان الــقـــسم يـــرفع مـــذكــرة
ـنحه الـلقب لالفـادة من خبراته

ويؤيد مجلس الكلية ذلك ويرفع
جمللس اجلـامعه ثم يـصدر االمر
ــؤسف ـــنــحه الــلــقـب  لــكن ا
ـعيب جـدا بل اخملـجل جـدا بل ا
جــدا  ان هـــذا الــلــقب الـــعــلــمي
عـــمــره ســـنـــة واحـــدة ويــرفض
ـوظف  جتديـد هـويـته اال بـعد ا
ان يقدم معاملة اخرى للحصول
 بــعــد انــقـــضــاء كل ســنــة عــلى
الـــــلــــقـب وكـــــان الــــلـــــقـب هــــذا
عقدموقت ينتهي بانتهاء السنة
فيـستـفتى طالبه وتالمـيذه عـما

اذا. يقبلون اعطاءه اللقب ام ال 
ال يفكر الوزير وال رؤوساء -3
اجلـــامـــعــات بـــتـــشـــكــيـل جلــان
اســـــتـــــشــــاريـــــة من اخلـــــبــــراء
ـــتـــقـــاعـــدين الخـــذ آراءهم في ا
ـسـاءل الـعـلمـيـة ونـبـقى دائـما ا

نبدا من نقطة الصفر .
. ـيـ  4-الـسـيــد نـقـيـب االكـاد
ارجو ان يـكون اهتـمامك باالباء
ن اعـطاك واالخوة الـكـبـار لك 

الشهادة اهتماما يليق بهم. 
b¼«“ rþU - بغداد  dO ô« b³Ž
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بـعـد االطـاحــة بـالـنـظــام الـبـائـد اهــمل الـقـطـاع
الــزراعي والــصـــنــاعي  والــســـيــاحي. وكــذلك
االسـتثمار وكان اهتمام احلكومة العراقية الى
الـيـوم فقـط بالـقـطـاع النـفـطي  وواردات الـدولة
ـالية منها فقط  مثل هكذا اعمال خاطئة جدا ا
فترض االهتمام بالقطاع السياحي  كـان من ا
  حـيث توجد بالـبالد االهوار والسدود واالثار
جـميـعهـا اهمـلت لالسف لـو كان حـصل معـها
الـقـلـيل من االهتـمـام لـكن الـواقع افـضل ومثل
ذلك مع الـســيـاحـة الـديــنـيـة حـيـث تـتـوافـد الى
ــعــمــورة لــزيــارة اليــ من ســكــان ا الــبالد ا
ـقـدسـة بـالـبالد لـو كـانت احلـكـومـة الـعـتـبـات ا
فـعلت نظام تاشيرة الدخـول مقابل مبالغ مالية

ــقـدســة لـكــان ايـضـا ـراقـد ا مع االهـتــمـام بــا
ـــالـي مـــخـــتــلـف تـــمـــامـــا والـــقـــطــاع الـــواقع ا

الصناعي ايضا مهمول اهمال شبه كلي 
صانع االهـلية واحلكـومية شـبه متوقفه حـيث ا
عن الـعــمل وانـتـاجــاتـهـا شــبه خـجــولـة لـوكـان
هـناك اهـتمـام بـها لـكان الـواقع مـختـلف تمـاما
حـيث ايضا تـقوم باامـتصاص جـيوش البـطالة
تـرافـقـهـا واردات مـالـيـة كبـيـرة لـبالد مـثل ذلك
تـمــامــا مع كــافــة الــقـطــاعــات عــلى احلــكــومـة
الـعراقية ان تعيد حسابـتها مع كافة القطاعات
وبـالـتـحـديـد الـزراعي نـحن بالد الـتـمـور ومـنـذ
سـنوات نستـورد التمور واخلـضار من البلدان
اجملـاورة هذا االمر غير صـحيح على احلكومة
زارع  من ان يـصب اهتمـامهـا  بالزراعـة وا

تـوفير لهم قروض مـالية مع اعادة النـظر بكافة
احـتيـاجـتهم  مـن اجل البالد والـعـباد  لـو كان
ذكورة اعاله هـناك اهـتمام بـكافـة القـطاعـات ا
لـكـان االن العـراق واقـعه افـضل بكـثـيـر من ما

هو عليه االن 
لــكــان االن ال تــوجــد مــثـل هــكــذا جــيــوش من
البطالة وحذاري الشديد من هذه اجليوش  ان
لم تسطيع احلكومة العراقية  توفير لهم فرص
ا عـمل  سواء بالقطاع احلكومي و االهلي  ر
تـستـغل احتـياجـتـهم لنـقود جـهات خـارجة عن
الـقــانــون  وهــذا مـا نــخــشـاه وانــا عــلى يــقـ
الـية  بتـضافر سـوف يتجـاوز العـراق محنـته ا
جهود كافة ابناء العراق مثلما توحد  وتضافر

بالنصر على االرهاب

ـواطن نبـيل عبـاس من بغـداد/ حي اجلهاد الى االرامل يشـير ا
ـطلـقـات ويقـول البـد من فتح مـعـامل للـخـياطـة او لـلصـنـاعات وا
ـطــلـقـات الـبــسـيــطـة من اجل اســتـيـعــاب االعـداد الــهـائـلــة من ا
واالرامل قـبل ان حتـدث مـشاكل وتـأهـيلـهن لـلعـمل في مـثل هذه

عامل. ا
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مـطربـة عـراقـيـة مغـتـربـة تـقيم في
لـــــنـــــدن مـن مـــــوالـــــيــــد
الــكـويـت عـضــوة في
ــيـة الــفـنـون أكـاد
والـتــراث الـعـربي
الـــــتـي يـــــشـــــرف
عـــلـــيــهـــا بـــاسم
مــهـدي و زيــنب
اجلـــــــــــــــــواري
وعــــضــــوة في
قـــــــــــــــــــــــــــســم
ــــوســـيــــقى ا
كــــــــكــــــــورال
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هـرجانات الـسينـمائية في وأدت اجلائـحة إلى إلغـاء عدد من ا
مـخــتـلف أنـحـاء الـعــالم فـيـمـا أرجـأت أخــرى دوراتـهـا لـسـنـة
2020 بينها مهرجانات كان وبك واسطنبول.إالّ أن كوبا

تسـتـطيع أن تـتبـاهى بأنـهـا سيـطرت عـلى الوبـاء على
أراضـيـها  اذ اقـتـصر عـدد اإلصـابـات على

8456 من بينها 136 حالة وفاة من
أصل 11-2 مـليون نـسمة وهي أرقام

منـخفـضة لـلغـاية مقـارنة بـجيـرانها.
ويــشــمل بـــرنــامج اجلــزء األول من
هرجان 92 فـيلماً كلها من خارج ا
ـسابـقـة وتقـام الـعروض في ظل ا
تـدابير وقـائية صـارمة إذ تقـتصر
سمـوح بها على نـسبة احلضـور ا
ئة من القدرة االستيعابية 30 في ا
لـلـصـاالت وسـيـكـون وضع األقـنـعـة
إلـــزامــيـــاً وكـــذلك تـــعــقـــيم األحـــذيــة

ـداخل والـصـاالت بـعد كل واأليـدي عـند ا
عـرض. وتباع التذاكـر سلفاً لـتجنب االزدحام أمام

هـرجان فـيشمل شبـابيك الـتذاكـر.أما اجلـزء الثـاني من ا
ـسـابـقة ومـنـها 18 في الـفـئة ـدرجـة ضمن ا األفالم الـ102 ا

األولى من األفالم الروائية.

{ هـافـانــا -أ ف ب: دفـعت جــائـحـة كــوفـيـد-19 إلى جتــزئـة
مهـرجان هافانا لـلسينـما األمريكيـة الالتينيـة إلى قسم هذه
رحلة األولى من دورته اضي ا الـسنة إذ افتُتِحَت اخلميس ا
ـقبل اجلـزء األكـبر الـثانـيـة واألربعـ فـيمـا أرجئ إلى آذار ا
ــســابــقــة. واســتــوحى ــدرجــة ضــمن ا الــذي يــضم األفالم ا
ــلـصق الـرسـمي لـلـمـهــرجـان زمن اجلـائـحـة إذ صُـمّم عـلى ا
شكل وصـفـة طبـية تـؤكد أن الـسيـنمـا هي ما وَصَـفه الطـبيب
ـدة عـشـرة أيـام. وحُـدد ويـنـبـغي تـنـاولـهـا كل أربع سـاعـات و
مـوعد اجلـرعة األولى حتى 13 كـانون األول اجلاري والـثانية
من 11 إلى 21 آذار. وتــشـمل لــيـلــة االفـتـتــاح عـرض نــسـخـة
ــة بـالــكـامل ومــلـونــة من فـيــلم ال أولــتـيــمـا ســيـنـا 1967 مـر
للـمخرج الكوبي الشهير تـوماس غوتييريز أليا 1996-1928.
ود رج مهـرجان هافانا السينمائي منذ تأسيسه على اجتذاب
300 ألف متفرج خالل األيام العشرة التي يقام فيها سنوياً

عـلماً أن سعر تـذكرة الدخول زهيـد جداً وال يتعدى 2 بيزو 8
ـنــظـمــون إلـغـاء ســنـتـات. وعــلى الـرغـم من الـوبــاء لم يـشــأ ا
هرجان إيفان جيرو للصحافي حلكان هرجان.وقال رئيس ا ا
قرر األمر واضـحاً جداً بـالنسـبة لنـا منذ الـبداية وكـان من ا
هرجان حضورياً. البدائل االفتراضية التي  اللجوء إقامة ا
ميزة حلدثنا إليها في أنشطة أخرى ال تتطابق مع السمات ا
ـمـثل الـرئـيـسي وهـو مـحـور كل شيء. حـيث اجلـمـهـور هـو ا

ضـمن فـرقـة الـتــراث الـعـربي تـمـيل إلى
الـــــــطـــــــرب الــــــعـــــــراقي األصـــــــيل
وسـيـقى الـشرقـيـة تلك وا
طربة نوال خان هي ا
التـي اجريـنـا مـعـها
هـــــــــذا احلــــــــوار
لتـتـحدث عن أهم
احملـــــــطـــــــات في
مسيرتها الفنية

قلنا لها : 
{ هــــــــــل الزلـــــــــت
مغـتربـة وبعـيدة عن

العراق? 
- نعم الزلت أقيم
في لندن رغم ان
صورة الـعراق لم

تفارق عيني.
{ مــــــــــاذا عن

جديدك? 
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تعـريف الي صـوت جديـد ليـتـعرف عـليه
اجلمهور عـدا ان الكثيـرين من اجلمهور
واهب هـتـم بـا بل وبعض الـفـنانـ ا
اجلـديـدة طـلـبوا مـنـي اغانـي من تـراثـنا
الــعـــراقي وقــد اعـــدت اغــنــيـــات رائــعــة
للـمـطربـة مـائدة نـزهت (سـألت عنك) من
احلان الـفنـان فـاروق هالل وكلـمات عـبد
الـــــكـــــر مـــــكـي واحلـــــمـــــدلـــــله نـــــالت
االســتـــحــســان وهــذا شـــرف كــبــيــر لي
وجتربـة اضافت لي  الـكثـير واسـعدتني

حتما.
WOM  ”—«b

 ? طرب عراقي { هل تأثرت 
ـدارس فــنــيـة - حــقـيــقــة انــا مـتــأثــرة 
عـديـدة في الـعــراق واتـعـلم شيء من كل
فــنــان حـيث لــكل مــنــهم مــدرســة و لـون
وطـابع خــاص وجـمل حلــنـيه مــخـتــلـفـة
وطريقة غناء حتما مخـتلفة فمثال مثلما
ـــطــرب الـــكــبــيـــر نــاظم احب مـــدرســة ا
الـــغــــزالي... احب مـــدرســــة رضـــا عـــلي
وعباس جـميل ومحـمد جواد اموري مع
حفظ االلـقـاب احب ايضـا مـدرسة مـائدة
نزهت وانوار عبد الوهاب وسليمة مراد
وامل خضـيـر مع حـفظ االلقـاب وغـيرهم

الكثير.
{ كيف تنظرين الغاني اليوم واالمس?

- بصراحة لـكل فترة زمنـية من الفن لها
طابعها اخلاص في االعمال الفنية وهذا

ـــاضي شـــاركت في -  خالل الـــشـــهــر ا
ـية الـسنـوية في لـندن أحتـفالـية االكـاد
وشاركت كـكـورال وايضـا كـصولـو حيث
مــثـلت الــلــون الـعــراقي وغــنـيـت اغـنــيـة
طرب الكبير فاضل عواد (عليك اسأل) ا
مــشـاركــتي القت أســتـحــســان كـبــيـر من
لح من اجلمـهـور وحظـيت بـالـتشـجـيع ا
فردي الكثيرين الخوض جتربة الغناء 
وان تكـون لي نتـاجـات خاصـة وبالـفعل
 انتـاج أول عمل خـاص بي خاص لي
وهو عمل وطني قدمته النتفاضة تشرين
السـلـمـية بـعـنوان (سـالحك علم) كـلـمات
الـشــاعـر قــيس اجلــراح واحلـان الــفـنـان
حـازم فـارس بـعـدها جـمـعـني عـمل فـني
عـاطــفي مع الــفــنـان احــمــد االسـطي في
(اول خـيـانـة) من كــلـمـاته واحلـانه ومن
ثم كـانت لي فـرصـة الـتـعـاون مع الـفـنـان
مــفـيــد الـنــاصح في عــمل غــزلي لـلــمـرأة
الــعـــراقــيــة من كــلــمـــات الــشــاعــر قــيس

اجلراح بعنوان حيو العراقية.  
{ حدثينا عن سبب ميلك للغناء العراقي? 

- كــمـا تــعـلــمــون هـويــتي عــراقـيــة فـمن
الطبيعي اميل واقدم اللون العراقي أما
أداء اللـون الـتـراثي والفـلـكـلوريـات فـهو
خط جـــانـــبي لـــكن مـــهم فـي مـــســيـــرتي
دارس فـنـية الـفنـيـة سيـمـا وهي تـعـود 
مـــهــمــة تـــســهم في الـــتــثــقـــيف و صــقل
ــثــابــة بــطــاقــة ــوهــبــة وهي ايــضــا  ا

بسبب الظروف السيـاسية واالقتصادية
باالضافة لتوفر شركات انتاج تسهم في
االنتاج واالنتشار.  فلو عدنا مثال لفترة
الستينات والسـبعينات في العراق جند
طفـرة ونتـاجات غـنيـة في شتى مـجاالت
ـوسـيــقـيـة حـيث وجـود الـفن واهـمــهـا ا
االذاعـة والتـلـفـزيـون الـعـراقي الـذي كان
مـنـبرا مـهـمـا لـكل فـنـان وكـان يسـهم في
ــا سـبــبه نــتــاجــات فــنـيــة كــثــيــرة. ور
استقرار الوضع االقتصادي والسياسي
والثـقافي انذاك في الـعراق اثـر ايجـابيا
.. امـا لو على عـطـاء الفـنـان الـعـراقيـ
قيـمـنا االمـور االن سنـجـد ان قلـة  قـليـلة
استـطـاعت الثـبـات واالستـمـرار في لون
يـثـبت هـويـتـهم الـفـنـيـة وبحـكـم اقامـتي
ـتـحـدة اسـتـطيع ـمـلـكـة ا الـطـويـلة في ا
القول ان هؤالء الفنان هم من ساهموا
في نـشر وتـعـريف شـعـوب كثـيـرة بـالفن
الــعــراقي مـثـل كـاظـم الـســاهــر و مــاجـد
هـندس ومـحـمود انـور ومهـند مـحسن ا
وهـيــثم يــوسف مع حــفظ االلــقـاب وهم
من يــقـــدم فن صــادق وهــادف وال زالــوا
محافظ على ذلك. حـقيقة انا اميل الى
ـوسـيقـية األعمـال الـتي حتمل اجلـمـلة ا
العـراقيـة االصيـلة واحـرص كل احلرص
ـطـعم بـاألصـالة ـفـردة والـنص ا عـلى ا
ا من تعاون معي وتعاونت معه من ور
شـــعــراء او مـــلــحـــنــ يـــعــلـــمــون هــذه

احلقيقة واحرص على مـتابعة تفاصيل
اعــمـالـي واحـيــانــا اتــدخل في الــتـوزيع
واالمور الـتـنفـيـذية لـلـعمل لـيس لـسبب
لـكن حلـرصي الــشـديـد اوال والنـني لـدي
اهــتـمــامـات فــنـيــة من نـاحــيـة الــتـوزيع
ـوسـيـقي وهــنـا احب ان اشـكـر رفـقـاء ا
وزع اغلب اعمالي الفنان علي صالح وا
فــرات تـركي عــلى تــفـهــمـهـم وتـعــاونـهم
واعطائـهم مسـاحة من احلـرية في ابداء
الــرأي فــيـــمــا يــخص تــنــفـــيــذهم لــتــلك

االعمال.
{ ماذا عن رصيدك الفني? 

- حــالـــيــا لــدي مـــجــمــوعــة كـــبــيــرة من
الـتـراثــيـات والـفــلـكـلـوريــات الـتي اعـيـد
غناءهـا كما انـني في مرحلـة تنفـيذ عمل
اصـيل وجــمـيل من احلــان الـفـنــان عـمـر
هادي من كلـمات محـمد كرمـان وهو قيد
الـتنـفـيذ وهـنـاك حتـضيـرات لـعـمل اخر
من احلان الفنان جمـعة العربي وكلماته
وقد سـعـدت بهـذا التـعـاون جدا اضـافة
الى ان هـنــاك مـشــروع اغـنـيــة عـاطــفـيـة
سيجـمعـني بالـفنان مـحمـد كمر سـيكون

مفاجاة جلمهوري ان شاء الله.
{ ماذا عن امنياتك? 

نـاسـبة - اتمـنى ان تـتـاح لي الفـرصـة ا
لزيارة العراق حيث انني في شوق كبير
له وايضـا لضـرورة تواجـدي كفنـانة في

العراق إلجناز امور فنية.
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قـام الـعـراقي يـحل ضـيـفـا على قـنـاة (الـشـرقـية) قـار ا
مسـاء اليوم االحد ضمن بـرنامج (اطراف احلديث) الذي
يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي ويخرجه اخملرج

حيدر االنصاري.
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ي والـصـحــفي الـعـراقي االكــاد
تلـقى امـنيـات االوساط االعالمـية
ـية بـالشـفاء الـعاجل من واالكاد
فـــايـــروس كـــورونـــا الــذي الـــزمه

فراش العافية.
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ـديـر العـام الـسـابق الـنـائب الـعـراقي عن تـيـار احلـكـمـة ا
لـشركة خـطوط االنابـيب النفـطية ولـلشركـة العامـة للتـعبئة
نعته االوساط النيابية والسياسية وخدمات الـغاز السابق
ـوت اثـر اصـابـته كـمـا نـعـته وزارة الـنـفط بـعـد ان غـيـبه ا

بفايروس كورونا.
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مديـر عام جبل عمان نـاشرون باالردن اعلن اطالق الدار
دة ـاضي معرضها االفتراضي الثاني للكتاب  االربعاء ا
 5أيام ويسمح لزوَّاره بتصفُّح الكتب وبحضور برنامج
. ي حاضرات ثرية وتفاعلية مع كُتّاب عا ثقافي غني 

włU½ s ×  bFÝ

اخلـبــيــر االقــتـصــادي الــعـراقـي تـلــقى تــعــازي االوسـاط
سائل االقتصـادية والتربوية لوفاة والدته مديحة البياتي

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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الكـاتب السوري صدرت له عن (اآلن ناشرون وموزعون)
عنونة (خـبر عاجل) متخذاً من احلرب في عمّـان روايته ا

في بلده سورية موضوعاً.
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اخملرج االردني عـرضت مسـرحيـته (خط التـماس) لـفرقة
ـسـرحي ـسـرح احلـر ضــمن فـعـالـيــات مـوسم األردن ا ا

 2020 من انتاج وزاره الثقافة االردنية.
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ـسـرحي والـتـلـفـزيـوني الـعـراقي نـعـته االوسـاط الـفــنـان ا
ـوت اثــر مـرض عــضـال عن 74 الـفــنــيـة بــعـد ان غــيـبـه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. عاما
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ـؤتـمـر تـنـطـلق أعـمـاله في إلى أنَّ ا
الساعة العاشـرة صباحا على قاعة
ــقــر هـــيــئــة اآلثــار دوني جـــورج 

والتراث. 
كمـا دعت وزارة الثقـافة والسـياحة
واآلثـــــار جـــــمــــيـع وســـــائل اإلعالم
ـؤتمـر الـصحـفي للـوزير حلـضور ا
حــسن نــاظم وفــريق خــطــة الـعــمل
الــذي يـــعـــقــد في االســتـــراتـــيــجـي
الـسـاعة احلـاديـة عشـرة من صـباح
اليوم االحد للتعريف بقرار ترشيق
هيكليـة الوزارة إلى النصف والذي
شمل جـميع تـشكيالتـها  لـلحد من
ــال الــتــرهل اإلداري والـــهــدر في ا
الـعـام. كـمـا سـيُـخـصص وقـت كافِ
لإلجــابـة عـن أسـئــلـة الــصــحـفــيـ

ـلـفـات الـثـقـافـيـة األخـرى . بـشـأن ا
ـراة فــيــمــا تــقـيـم جلــنــة تــمــكــ ا
بوزارة الثقافة ندوة بعنوان (االرث
احلـضـاري لـلعـراق) يـحـاضر فـيـها
الـدكتـور عبـاس عـبد مـنديل صـباح
ـــأمــون يـــوم غــد االثـــنــ في دار ا

للترجمة والنشر.
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تـقـيم دائــرة الـدراسـات والــبـحـوث
والــتـــدريـب اآلثـــاري في الـــهـــيـــئــة
الـعامـة لالثار والـتـراث غدا االثـن
مـؤتـمـرهـا الـعـلـمي الـثـالث الـتـراث

العراقي وسبل احلفاظ عليه.
وقـال مــديــر عـام دائــرة الــدراسـات
والـبـحـوث قـاسم طـاهـر الـسـوداني
ؤتمر يتناول عدداً من احملاور إنَّ ا
ــسح والـتــوثـيق الــتـراثي مـنــهـا: ا
ي جـنـان ويـرأس اجلــلـسـة االكـاد
خضـير مـنصـور أما احملـور الثاني
ـباني الـتـراثـية فـيـتـنـاول صيـانـة ا
واحلـفاظ عـلـيهـا و يـرأس اجللـسة
الــبـــاحث رحــيم جـــبــر مــنــهل أمــا
احملـور الـثــالث فـيـنــاقش احلـمـايـة
القانـونية للتـراث العراقي ويرأس
اجلـــلــســة الـــبــاحث أحـــمــد هــاشم
إبــــراهــــيم أمــــا احملــــور األخــــيــــر
ـشـاركـة فــيـتـضـمن دور اجلـهـات ا
واجملتمع احمللي في عملية احلفاظ
عـــلى الـــتـــراث ويــرأس اجلـــلـــســة
. وأشار ي علي غا حس االكاد
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عـرضه األول بـالشـرق األوسط وشـمال
أفريقيا والفيلم الروسي حلكرشاتوف
إخـراج ألكـسندر كـوروليف في عرضه
الـدولي األول وفيلم ليلة دائمة إخراج
بـيـدرو بـيـرالـتـا من إنـتـاج الـبـرتـغـال

فرنسا.
كــمـا يـعـرض الـفــيـلم الـوثـائـقي أرواح
فـيـللـيـني إخـراج أنسـيـلمـا ديل أولـيو
من إنــتـاج إيــطـالــيـا فــرنـسـا
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تـــشـــهـــد الـــدورة الـ42 مـن مـــهـــرجــان
ـقــامـة حـالـيـاً الــقـاهـرة الـسـيــنـمـائي ا
ســـلــســلـــة من الــنــشـــاطــات وعــروض
األفـالم وافــــتــــتـــــحت امس الـــــســــبت
مـسابقة سينمـا الغد لألفالم القصيرة
ـــســـرح الـــهـــنـــاجـــر فـي دار األوبــرا
ـصريـة. ويعـرض ضمن بـرنامـجها 5 ا

ـصري أفـالم منـهـا الـفـيـلـم ا
الــراجـل الــلي بــلع الــراديــو
إخـراج ياسر شـفيعي وذلك
ي األول فـي عــرضـه الــعـــا
كـمـا يـعـرض أيـضـا الـفـيـلم
الـكـوبي إيزابـيل للـمخـرجة
ــصـريــة سـارة الــشـاذلي ا
وذلـك في عــــرضه الــــدولي
األول.كــمــا يـعــرض أيــضـا
باراة مـن سويسـرا فيـلم ا
إخــراج رومــان هــودل في

ورف 2020 إخـراج هشام مـيلوديـا ا
ي األول أمـل وذلك في عـــرضه الـــعـــا
ــشــاركــة في مـســابــقـة ضــمن األفالم ا
آفـاق الـسـيـنمـا الـعـربيـة. الـفـيـلم تدور
أحـداثه حـول مـوسـيـقي شـاب يـصاب
فـي حـادث يــؤدي إلـى تـضــرر ذاكــرته
فــيـعـيـد اكــتـشـاف مـاضــيه عـبـر ذاكـرة
جـديدة تخلط ما بـ ما حدث وما كان
يـجب أن يـحـدث. وفب  افتـتـاح الدورة
ــهـــرجـــان  في دار األوبــرا الـ 42 مـن ا
ـصرية حـرص عدد كبيـر من النجوم ا
عــلى احلــضـور مــنـهم لــبـلــبـة أحــمـد
الـسقا تامر حسـني أحمد الفيشاوي
جــمـال سـلـيــمـان ديـنـا مــادلـ طـبـر
االعـالميـة ريـا أبي راشـد جـوري بـكر
اخملـــرج مــجــدي الـــهــواري اخملــرجــة
مــــاريـــان خـــوري اإلعالمــــيـــة بـــوسي
شـلبي اخملـرجة سـاندرا نـشأت إلـهام
شـاه ميس حمدان والـعديد غيرهم.

بــــلــــجــــيــــكـــا وذلـك في عــــرضه األول
بــالــشــرق األوسط وشــمــال أفــريــقــيـا.
الـــفــيــلم يـــعــرض ضـــمن احــتــفـــالــيــة
ـــئـــويــة مـــيـالد اخملــرج ـــهـــرجـــان  ا
اإليـطـالي الـراحل فـيـدريـكـو فـيـلـلـيني
أحـــــد أبــــــرز اخملـــــرجـــــ فـي تـــــاريخ
الـسينـما والتي تـتضمـن أيضا عرض
ـة ألربعـة من أشـهر أفالمه نـسخ مـر
هـي; لـــيــــالي كــــابــــيـــريــــا عـــام 1957
واحلــيـاة احلــلـوة عـام 1960
و80 عــــــــــــــــــام 1963 وأرواح

جولييت عام  1965.
كـما يعـرض فيلم تـفاح إخراج
خــريــســتــوتـس نــيــكــو الـذي
ــــثل الـــيـــونــــان في ســـبـــاق
أوســـكــار أفـــضل فــيـــلم نــاطق
ـسـرح بـلـغـة أجـنـبـيـة. وعـلى ا
الـــــصــــغـــــيــــر فـي دار األوبــــرا
غربي ـصرية عـرض الفيـلم ا ا
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أعد حسـاباتك بـدقة  و تذكّـر أن في التـأني السالمة
و في العجلة الندامة.

qL(«

سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Ê«eO*«

 تعلّم من جتارب غيرك فال تقع في احلفرة التي ترى
شخصاً قبلك يقع فيها.

—u¦ «

تـعاون تـفاعل مع احلـبيب  وبـعد ذلك سـتكـون قصّة
حبّك كما في األفالم . 

»dIF «

ال بقدر ما في عالقاتك  كن حذراً جداً في أمور ا
الغرامية. رقم احلظ.8
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 ال تبالغ في الضغط على نفسك اثناء العمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .
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ـشــاكـلك الـعـائــلـيـة. يـحـمل لك سـتـجـد حــلـوالً جـيـدة 
الي صفقات مثمرة. احلقل ا

ÊUÞd «

حتلّ صـعـوبـاتك الـصـغـيرة عـلى الـصـعـيـد الـعـاطفي.
تعلم كيف تنتقي اصدقائك في العمل.

Íb'«

في الـعـمل هنـالك من يـحـاول تـشـويه صـورتك بـسبب
نافسة ال تسمح ألحد بذلك. ا
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 هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على
كاسب ,رقم احلظ .7 بعض ا

Ë«b «

علـيك أنّ تـكون طـمـوحاً بـاعـتدال. الـظـروف ستـمـكّنك
من أن تكون حتت األضواء . 
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حاول أن ال تـكون عدواني في الكلمات مع من حولك.
يوم السعد االربعاء.

 u(«
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اشـــطب مـــرادف الـــكـــلـــمــات
ـكن شــطب احلـرف اكــثـر و
من مرة لـتحصل على الـكلمة
ــطـــلـــوبــة: (وكـــالــة انـــبــاء ا

عربية):
الـطـفل - الـرضـيع - سـهـر -
نعـناع - ناعـمة -  مناورة -
جــزر جـــزيــرة -  لــيـــمــون - 
الــيـــابــان -  انـــدونـــســـيــا -
الـسوفـييت - ضب - محالت
كـــــــبـــــــرى -  مـــــــعـــــــارض -
رياضـيات -  عمر -  عامر -
مرج -  سـهر -  ر -  هالل
- تــــــمـــــارى -  نـــــابــــــولي -
البـنـدقـية -  مـواويل- رعـايا
-  مالئكة - تكافل -  رباب -

المع- كف.

نوال
خان
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ـية { لوس اجنـلوس - وكـاالت : تصـدرت الـنجـمة الـعا
بيلي إيليش مؤشرات البحث على غوغل بعد أن كشفت
في مـقابـلـة تـلـفـزيونـيـة أنـهـا حتـضـر حوالى الـ16 أغـنـية
ـنتج فـينـيس وأشارت إلى سـاعدة شقـيقـها ا جديـدة 
أنها تشـعر بثقـة كبيـرة في قدرتها كـمؤلفة إذ من خالل
أعـمــالـهـا تــسـتــطـيع الـتــعـبــيـر عن نــفـسـهــا وإيـصـال

أفـكــارهـا ووجـهــات نـظــرهـا لــلـعـالـم. يـذكـر أن
إيلـيش قـد أطلـقت أغنـيـتهـا اجلـديدة ذيـر فور
ـــاضي وحـــقــقت جنـــاحــاً اي ام الــشـــهــر ا
. وكــانت قـــد تــعــرضت إلنــتــقــادات واســعــاً
كثـيرة بـسـبب صورة نـشرتـهـا ظهـرت فيـها
بـلون شـعـر جـمـعت به بـ لـون الـبـيـسـتاش
والـلــون الــكـحــلي فــأصــبـحـت تـريــنــد عـلى
مواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي في أوروبا اذ

. تابع انها القت سخرية كبيرة من ا

بيلي إيليش
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ـعـيشـية صـدمة بـلـداننـا الـضعـيـفة في أنـظـمتـهـا الصـحـية وا
جـراء تـفـشي جــائـحـة كـورونـا ال تـنـتــهي مع تـلـقـيح الـنـاس.
ـيـة تقـول انّ الـفـيـروس سـيـبقـى لألبد مـنـظـمة الـصـحـة الـعـا
وربّـما يـتـحول الى مـوسمي بـعـد التـزود بالـلـقاحـات لكن في
ـتعـبـة يعـنـينـا شأن حـقيـقـة االمر أنـنـا في البـلـدان العـربيـة ا
أكـبر هـو ما كـشفه هـذا الفـيروس من اهـمال مريـع في قطاع
اخلــدمـــات الـــصـــحـــيـــة وضـــعف روابط الـــدعـم اجملــتـــمـــعي
واحلـكومي لـلفـئات قـليـلة الـدخل أو الواقـعة حتت خط الـفقر.
سـتشفيات التعيسة إذا كـان التلقيح سيطوي ملف اصالح ا
واخلـدمات الصـحية الـسيئـة فإنّه سيـسهم كمـا فعل الوباء

في مضار ثقيلة في مجتمعاتنا الهشّة.
احلكومات العربية بحاجة الى مجالس طوارىء جديدة لرسم
ـستقبل فـاجئة في ا سـياسات مـواجهة الـظروف اخلطـيرة ا
ــنح ـــســتــجــد ال  ذلك انّ االنــتــهـــاء من فــيــروس كــورونــا ا
إمـكانات لعدم الوقوع فـي مصيبة جديدة بـعد سنة أو سنت
ناخية أو الطبيعية أو ألسباب تتعلق بالفيروسات والكوارث ا

الغذائية.
نـطـقة بـقوة وال فـضال عن شـبح احلروب الـذي يـخيم عـلى ا
حـلول وقائية منه في ظل سـياسات عربية ضعـيفة التأثير في

احمليط االقليم والدولي.
هـنــاك دول عــربـيــة واقـعــة أسـاســاً في ظـروف حــرب مـنــهـا
سـوريــا ولـيـبــيـا أو في مــواجـهـة ازمــات وتـداعـيــات الـنـزوح
واهـتزازات سـياسـية وأمـنيـة داخلـية وهي كـثيـرة. هذه الدول
ومـنـهــا الـعـراق البـدّ أن تــبـدأ في ابـرام مـواثــيق اعـادة بـنـاء
ـسـارات نـحو اجملـتـمـعات بـحـسب قـوانـ صـارمـة لتـوجـيه ا
الـنهـايات اآلمـنة ولـيست الـسـائبـة كمـا يفـهم معـظم السـاسة

تسيير الوضع العراقي اليوم.
أمـامنـا مـسؤولـيـة الدراك األولويـة في انّ مـجتـمعـاتـنا حتـتاج
بكـر ضد أخطاء سياسـية قادت لنخر الـبنية العامة الـتلقيح ا
بـالـفـسـاد واخلـراب وجتـلت مـظـاهـرهـا الـعـامـة في تـداعـيات
فـيروس كـورونا ولـيس الـتلـقيح كـغايـة نـهائـية ضـد اجلائـحة

ذاتها.

كـنـت ومـنــذ صـغــري قـد ســمـعت عن شيء اســمه: حتــضـيـر
ـا ـتـلك قـدراً  األرواح! وكـان مـحـدثـنـا عــنه لـبق الـلـسـان و
ــغـنـاطـيـسي ونـحن نـنـصت له وكـأنـنـا عـرفـنـاه عن الـتـنـو ا

مخدرين مشدوه إلى حكايته عن حتضير األرواح.
كم تــمـنــيــنـا أن نــتــمــكن ذلك يــومـاً ونــحن نــقــوم بــتـحــضــيـر
شـخصيـات كثيرة مـنها مـا حكم ومنـها من عمـر ومنها من
قـتل ومنـهـا… ومنـها كـثـير. كـانت تمـر من أمـام أعيـننـا صور
رسل وأنـبيـاء ومصـلح وعـلمـاء ومخـترعـ وفنـان وكذلك

صور طغاة وسفاكي دماء ومجرم ومضطهدين.
ــقـدوني وكــوروش وهـوالكـو كـيف كــنـا لــنـحـاور االســكـنـدر ا
وصالح الــدين األيــوبي ونــيــوتـن وآيــنـشــتــايـن ومــدام كـوري

ونابليون وهتلر وغيرهم كثير.
شـددنا العـزم وبدأنا تـعلم كيف نـحضر األرواح وجنـحنا…

نعم جنحنا وها نحن نحاور حمورابي!!!
يـجلس حمورابي بوقار في كرسي أنيق وهو ينظر إلى لوحة
مـعلـقة عـلى احلائط تـعكس صـورته وهو يـتسـلم الشـريعة من

اإلله ومن هنا ابتدأنا:
ـلك أنـكم تـتـسـلـمـون في هـذه مـحـرر اجملـلـة: صـحـيح أيـهـا ا

الصورة شريعة حكم الناس من اإلله?
حـمورابي: (يـنظـر في عيـني محـرر اجمللـة بعـمق) ويقـول: لقد
قـلنا للنـاس أن اإلله قد أوحى لنا بهـذه الشريعة لـكي حتكمنا
جـميـعـاً وكان ذلك مـا دفع بـأحد فـنـانيـنـا لكي يـخـلد ذلك من

سلة حمورابي. خالل ما سمعنا أنه سمي 
كناً دون مـحرر اجمللـة: ولكن ألم يكن حكم الـبالد والعبـاد 

مسلة شرائع إلهية?!
حــمـورابـي: إنك يـا صــاحــبي تــتـجــاهل عــلى مــا يــبـدو لي

معرفتك بطبائع أهل هذه البالد.
لك? أليسوا هم أبناء مـحرر اجمللة: إلى ماذا تنوهـون جاللة ا
هـذه البالد من اختـرع الكتابـة والدوالب والقـيثارة ومن صنع

الفلك وأقام العمران? ألم تكنى أرضهم بأرض السواد?
حـمورابي: كل ذلك صحـيح أيها الـرجل لكنك لـم تتحدث عن
يدالـية هذه البالد. ولكـوني واثق أنك تعرفها اجلـانب اآلخر 
فـلن أكلف نفسي عناء ذكـرها وأكتفي باإلشارة إلى ضرورة

شريعتي وحدة سيفي.
ـواصــلـة مـحــرر اجملــلـة: ( يــغـيب بــفــكـره حلــظـات ثـم يـعــود 

احلديث) فيسأل:
لـقـد جــاءت شـريـعــتـكم شـامـلــة في حتـديـد حــقـوق وواجـبـات
ــال واحلــقــوق رعــيــتـــكم وتــداعــيـــات جتــاوز حــدودهــا فـي ا
األخـرى. وكون تـلك الـشريـعـة الهـيـة فقـد ارتـدت ثوب اخملـافة
الـسماوية من جـهة والدنيـوية في سلطـانكم من جهة أخرى.

الئم من شرائع ألبناء بالدكم? فهل كان ذلك هو ا
حمورابي: يبدو أنك بدأت تقترب من كنه احلقيقة والواقع في
بالدنـا. نـعم لــقـد كـان ذلك ضـروريـاً لـكي يـعـيش الـنـاس في
عـدل ووئام ولكـي يتمـكنوا من االسـتمـرار في البذل والـعطاء

والتفوق.
مـحـرر اجمللـة: وهل تـؤمنـون بـأن شـعبـكم لم يـكن لـيكـون كـما
كان دون شريعتكم اإللهية في احكامها وعقوباتها وردعها?
حـمـورابي: سـوف لن أجـيبـك بصـورة مـبـاشـرة ولكن اذهب
ونـقب في الـتاريخ مـا قبـلي ومـا بعـدي فسـتـقف على صـحة

قولي.
مـحـرر اجملـلـة: تـتـحـدثـون بـكل الـثـقـة وكـأن أبـنـاء بالدكم قـد

جبلوا بطينة خاصة!
حـمـورابي: انتم اآلن قـمـتم بتـحـضيـر روحي وأنـتم تـعيـشون
في بالد الــعـراق الـيـوم الــذي انـتـشــر فـيه الـظــلم والـفـسـاد
وسـرت فــيه اخلـيـانــة والـعـمــالـة واعـتــدى فـيـكم الــقـوي عـلى
الـضــعـيـف وغـاب فـيــكم شــرف االبـاء والـكــرامـة وعــشـعش
اجلـهل في رؤوســكم وحـكـمت اخلـرافـة مــعـتـقـداتـكم وضـاع
فـيــكم شــعــور االنـتــمـاء لــلــوطن الـعــراق. هل كــانت لــتـرضى

شريعتي بذلك?
مــحـرر اجملــلــة: وهل تــعــتــقــدون أنــنــا بــحــاجــة إلى شــريــعـة

وحمورابي?
حـمـورابـي: لـكل زمـان حـمـورابي في شــكل جـديـد وشـريـعـة

حتفظ العدل ب الناس وتصون كرامتهم.
مـحرر اجملـلة: نشـكركم كـثيراً عـلى ما خـصصـتموه من وقت

لنا نرجو لكم الراحة األبدية.
حـمـورابي: ولـكم ولـبـلـدكـم الـصـحوة
واالنـتـصـار  لـلـخـيـر  عـلى الـشر في

نفوس أبنائكم.
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{ لـــوس اجنـــلـــيس-(أ ف ب) :
سدّس الشهير الذي حمله بيع ا
شــــون كــــونــــري فـي أوّل فــــيــــلم
جيمس بوند عرض في السينما
في مـــــزاد بـــــســـــعــــر  256 ألف
دوالر وفـق مـــــــــــا أفــــــــــادت دار
ـزادات جـولـيـيـنـز أوكـشـنـز في ا
بــيــفــرلي هــيــلــز. والــشــاري هــو
أميـركي فـضّل عـدم الـكشف عن

هويّته.
 وقـد حــمل شــون كـونــري الـذي
تـوفّي في تـشـرين األول/أكـتـوبر
ـــــاضي عن  90 عـــــامـــــا هــــذا ا
ـسدّس مـن طراز فـالـتـر بي بي ا

في فيلم دكتور نو سنة 1962.
 وفي هذا الـفـيلم الـطويـل يتـلقّى
الـــعــــمـــيـل الـــبــــريـــطــــاني األمـــر
باالستعاضة عن مسدّسه القد
من ماركة بـيريتا بـآخر من طراز
فـالــتـر. ويــقـال لـه في الـفــيـلم إن
اخملابرات األمـيركـية ال تسـتخدم

سوى هذا الصنف.
ـســدّس بــنـســخـته  وبـقي هــذا ا
ـفضّل للعميل اخملتلفة السالح ا
 007 في األفالم الالحـقـة الـبالغ

مجموعها 25.
وكان فـالتـر بي بي إحدى الـقطع
اخلمـسمـئة الـبارزة في الـسيـنما
الــهــولــيـــووديــة الــتي طـــرحــتــهــا
جــولــيـــيــنــز أوكــشـــنــز في مــزاد

خاص اخلميس.
ومن بـــ هــذه الـــقـــطع اخلــوذة
التي اعتمرها توم كروز في توب
غان والتي بيـعت في مقابل 108

آالف دوالر.
ـقـبل من وأرجئ صـدور اجلزء ا
أفالم جـيــمس بـونــد بـعــنـوان نـو
تــا تـــو داي بـــســـبب جـــائـــحــة
كـوفـيد- .19والفـيـلم الـذي يؤدّي
فيه دانـيـيل كـريغ لـلمـرّة األخـيرة
دور الـعــمـيل
 007 مرتقب
فــــــــــــــــــــــــــــــي
نـيــسـان/أبـر
يــــــــل 2021.
ويـــــعـــــتـــــبــــر
كــثــيــرون أن
شون كونري
هــــو أفــــضل
من أدى دور
جيمـس بوند
عــــــــــــــــــــــــلــى
الــــشــــاشـــة.
وقد اضـطلع
كـونـري بـهـذا الـدور ست مـرّات
ـكيّـفة نـيفر فضال عن الـنسـخة ا

. ساي نيفر أغ
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الـــتــغـــذيــة وبـــات شــبـه فــاقــد
لألســـنــان. وأشــارت الـــنــيــابــة
الــــعـــامـــة إلى أن (الـــفـــحـــوص
الـطبـيـة لم تظـهـر أيضـاً أي أثر
لـتــعــرضه لـلــعــنف. وأوضـحت
أولــــــســــــون أن (اجلــــــروح هي

بسبب مرض وقد التهبت).

ـرأة أن (األم جـعـلت شـقـيـقـها ا
درسـة وهو في الـثانـية يتـرك ا
عـــشـــرة وعــــزلـــته عـن الـــعـــالم
28 اخلـــــــــــــــــارجــي طــــــــــــــــوال 
عــــامـــا)ًوذكــــرت وســــائل إعالم
سويـدية أن الـرجل كان مـصاباً
بجـروح ملـتهـبة ويـعاني سوء

بـعـدمـا رأت الـنيـابـة الـعـامة أن
الـشـبـهـات في حـقـهـا ضـعـيـفة.
وكـانت شـقـيـقـة الـرجل الـتي لم
تـــره مـــنــذ  20عـــامــاً هـي الــتي
اكتشفت وضعه في الشقة التي
أفيـد بأن أكـوام النـفايـات كانت
مـتــراكـمــة في داخــلـهــا.وأكـدت

الــتي كـانت تــعـيش مع جنــلـهـا
الــــبــــالغ  41عــــامــــاً فـي شــــقـــة
بـــالــــضـــاحــــيـــة اجلــــنـــوبــــيـــة
لـســتـوكـهـولـم (بـشـبــهـة حـجـز
احلـــــريــــة غــــيــــر الـــــقــــانــــوني
والـتـسـبب بـإصــابـات جـسـديـة
له). إال أنه أفرج عـنهـا األربعاء

لك (الـرجل نـفـسه أكّـدأن كـان 
قــرار مـغـادرة الـشـقـة) مـشـيـرة
إلى أن شــهــوداً أفــادوا بــأنــهم
رأوه خــــــــارجـــــــــاً في بـــــــــعض

األحيان. 
وكــانـت الــشــرطــة الــســويــديــة
ـرأة ــاضـي ا أوقــفـت اإلثــنـ ا

ـدعـيـة الـعـامـة إلرادته.وقــالت ا
ـوجلـة التـحـقـيق في القـضـية ا
ّـــــا أولــــســـــون (لم جنــــد أي إ
عـنـصـر يـشـيـر إلى أنـه احـتُـجِزَ
وقُـــيــــدَ أو مُـــنِـع جـــســــديـــاً من
ــــكــــان الــــذي كـــان مــــغــــادرة ا
فــــيه).واضــــافـت أولــــســـون أن

{ ستـوكهـولم (أ ف ب) - أعلن
الـقــضـاء الــسـويـدي اخلــمـيس
الحــقـات ضــد امـرأة إســقــاط ا
سـبـعيـنيـة كـان اشتُـبِهَ في أنـها
عاما احـتجـزت ابـنهـا مدى  28
بعـدما تـبيّن لـلنيـابة الـعامة أن
احـــــتــــجـــــازه لم يـــــكن خـالفــــاً
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{ واشــــنــــطن-(أ ف ب)  –جــــرّب
علمـاء غرسـات دماغيـة زرعت عند
قـرود سـمـحت لـهـا بـرؤيـة أشـكـال
مسـتحـدثة اصـطنـاعيـا بدقّـة أكبر
ـا كـان مـتـاحــا في الـسـابق في
ـسـاعـدة إجنـاز عـلـمي من شـأنه ا
. كفوف على إعادة البصر إلى ا
بادرة من وطوّرت هذه الـتقـنيـة 
عهـد الهولنـدي للعلوم فريق في ا
الــعــصــبــيــة (ان آي ان) ونــشــرت

تفاصيلها في مجلّة ساينس.
عتـمد فـيها شـائع منذ فهـوم ا وا
عقود وهو يقضي بـتحفيز الدماغ
بالـكـهـرباء حلـثّه عـلى رؤيـة نـقاط
المـعـة تــسـمّى فــوسـفــ غـيـر أن
قيـودا تـقـنـية حـالت دون تـطـبـيقه
حــتّـى الــســـاعــة. وطـــوّر الـــفــريق
غــرســة مـــؤلّــفــة من  1024قــطــبــا
كـهــربــائـيــا وصــلـوهــا بــالـقــشـرة
الـبـصريـة فـي الـدماغ عـنـد قـردين
يبـصـران لعـرض أشـكال مـخـتلـفة
علـيـهـمـا. وهـذا اجلـزء من الـدماغ
ــعــلـــومــات الــبـــصــريــة يــعــالـج ا
والـقـشـرة الـبـصــريـة عـنـد الـبـشـر
شـبيـهـة إلى حـدّ بـعـيـد بـتـلك عـند

الرئيسيات األخرى.
وتـمـكّن الـقــردان من رؤيـة أشـكـال
مــثل أحــرف األبــجــديــة وخــطـوط
ونــــقــــاط قــــيـــد احلــــركــــة. وعــــلم
الـــبــــاحــــثـــون ذلـك ألنـــهـم درّبـــوا
الـــقــرديـن ســـابــقـــا عـــلى حتـــريك
أعينـهما بـاتّجـاه محدّد عـند رؤية
تــلـك األشــكـــال لــلـــحــصـــول عــلى
مـكــافــأة. وال تــزال هــذه األشــكـال
أحــاديـة الــلــون وبــســيــطـة حــتّى
الساعـة لكنه تـقدّم كبـير بالـنسبة
لـلــمــشـاهــد الــضـبــابــيـة الــداكــنـة
والــفــاحتـــة الــلــون الــتـي تــســنّى
لـلـبــشـر حملـهـا ســابـقـا بـتــقـنـيـات

شبيهة.
وبـعـتـبـر بـيـتــر رولـفـسـيـمـا مـديـر
عهـد الهولـندي لعـلوم األعصاب ا
أنه أثبت أن حشوة من هذا النوع
من شـــأنــهـــا نـــظـــريــا مـــســـاعــدة
ـقدّر عـددهم بـأربـع كـفـوفـ ا ا

مليون فرد في العالم.
ــبــدأ تــزويــد ويــكــفي من حـــيث ا
نظّارت بكاميرا حتوّل الصور ثم

تنقلها إلى الدماغ.
ويـأمل الـعــلـمـاء جتـربــة نـظـامـهم
هـــذا عــــلى الــــبـــشــــر بــــعـــد ثالث
سـنوات لـكـن ال يخـفـى علـيـهم أن
عراقيل كثـيرة ال تزال بـانتظارهم.
دّة فاألقـطـاب الـكـهـربائـيـة تـعـمل 
سنة قبل أن تصبح خارج اخلدمة
ــوّ األنــســجـــة حــولــهــا. بــفــعـل 
ــثـــالي بـــنــظــام ويــقـــضي احللّ ا
السلـكي. وال جتـدي هـذه الـتـقـنـية
مفـعـوال إال عنـد األشـخـاص الذين
فـقــدوا الـبــصــر بـســبب مـرض أو
حادث إذ إن القـشرة بحـاجة فقط
إلى حتفيزها مجددا . أما عند من
ولـدوا مكـفـوفـ فـيُـسـتـخـدم هذا
اجلزء من الدماغ لوظائف أخرى.

لــتـأســيــســهــا عـلـى الـرغـم من االثـر
ـدمـر للـجـائحـة. وتـسـببت الـقـيود ا
ـفروضـة لـلحـد من تـقشي فـيروس ا
ــســتــجــد بــضــرر كــبــيـر كــورونــا ا
ـوسـيـقى في بـريـطـانـيـا لـصـنـاعـة ا
ـبـلغ الـتي تــسـاهم فـي االقـتـصــاد 
 5,8مـليارات جـنيه إستـرليني (6.5
مــلـيــارات يـورو). وأدى الــوبـاء إلى
وفــاة أكــثـر من  59ألـف شـخص في
ــمــلــكــة. وأشــار تــقــريــر أصــدرته ا
مـــــيــــوزيـك يــــو كــــيـه في تـــــشــــرين
سارح الـثاني/نوفـمبر أن عـائدات ا
ـئة تـراجــعت بـنـسـبــــــــة  85 فـي ا

هذه السنة.

عـاماً بـالـضبط عـلى افتـتـاح القـاعة
يـشـمل برنـامـجهـا مـوسـيقى ألـذفـها
خـصيصاً الـبريطاني ديـفيد أرنولد
الــذي وضع مــوسـيــقى خــمــسـة من
أفـالم ســـلـــســـلـــة جــــيـــمس بـــونـــد.
وفــرضت اجلـائــحــة إقــفـال الــقــاعـة
الـشـهـيـرة فـي غـرب لـلـمـرة الـثـانـيـة
فـحــسب في تــاريـخــهـا الــطـويل إذ
ســبق أن أغـلــقت مــرة أولى بــسـبب
دير يـة الثانيـة. وقال ا احلـرب العا
الــعــام لـــرويــال ألــبــرت هــول كــريغ
هـاســال لــلــصــحـافــيــ إن الــقــاعـة
مــصــمـمــة عــلـى االحــتـفــال الــكــامل
ـئة واخلـمس بـالذكـرى السنـوية ا

{ لــــنـــدن- (أ ف ب)  –أكّــــد مـــديـــر
رويـال ألبرت هول اخلميس أن قاعة
ــوســيــقــيــة الــلــنــدنــيــة احلـــفالت ا
ــرمــوقــة مــصــمــمــة رغم جــائــحــة ا
كوفيد-19على االحتفال سنة 2021
بـالذكرى الـ  150لـتأسيـسها مـعلنا
أن عـددا ًمن النجوم سـيشاركون في
شارك أسماء ـناسبة. ومن ب ا ا
كبيرة كمغنية الروك األميركية باتي
سـمـيـث ومـغـني الـراب الــبـريـطـاني
تــايـــني ومــغـــني األوبـــرا جــونــاس
ــقـرر إقــامـة حــفـلـة كـوفــمـان. ومن ا
مـــــوســـــيـــــقــــيـــــة خـــــاصـــــة في 29
آذار/مـــارس  2021 اي بــــعـــد 150
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هم الـــتـــالـــيـــمـــبي هـــؤالء األنـــاس
الـتماسيح الذين يـنشرون الذعر في
إفــريــقـــيــا الــوســطى مـــنــذ عــقــود.
بــالـــنـــســبـــة لـــلـــبــعـض هم أنــاس
يـتـحـوّلـون إلى عـظـائـيـات في ح
يــــعــــتــــقــــد آخــــرون أنّـــهـم مــــجـــرّد

مشعوذين. 
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ــروّعــة وتــصــدّرت هـــذه األخــبــار ا
عـناوين الـصحف احملـليـة مؤجّـجة
الـقـلق في أوسـاط الـسـكّـان وفـاحتة
بـاب الشـائعـات على مـصراعيه من
جـرائـم ارتـكـبت في ســيـاق شـعـائـر
تـقليدية وعـمليات تصـفية حسابات
وفـرضيات أخرى. لـكن عندما ترمى
شـتـبه بهم ـيـاه أوّل ا اجلـثث في ا

ّ في تــشــرين األول/أكـتــوبـر فــقـد 
انـتــشـال ثالث جـثث مـن مـيـاه نـهـر
أوبـانغي مقـطوعة الرؤوس ومـكبّلة
األيـدي ومـلـفـوفة بـأكـيـاس بـحسب
مـا كشـفت مـصادر تـعمل في الـشأن
اإلنــســانـي لــوكــالــة فــرانس بــرس
طــــــالــــــبــــــة عــــــدم اإلفــــــصــــــاح عن

هــــــــويّتها. 

{ بـانـغي-(أ ف ب)  –كـانت رائـحـة
نـتنة تـفوح مـنذ مدة من الـكورنيش
في بــانـغي احملـاذي ألكــبـر نـهـر في
إفـــريــــقــــيـــا الــــوســـطـى وفي خالل
أســـبــــوع عــــثـــر عــــلى ثـالث جـــثث
مـلفـوفة بـأكيـاس ما أثـار الذعر في
نــفــوس الــســكّــان وأطــلق الــعــنــان

لتكهّنات شتّى. 
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{ لـوس اجنـلـيس)-,أ ف ب)  –أوقــفت الـسـلــطـات الـبــريـطـانـيــة رجالً يُـشـتــبه في أنه اخـتــلس مـئـات آالف
الدوالرات من عامل في مـجال السينما من خالل انتحاله شخصـية نساء نافذات في هوليوود بحسب ما
أفادت الشرطة الـفدرالية األميركية وكالة فرانس برس. وتبيّن أن ملكة االحتيال في هوليوود هي في الواقع
رجل إندونـيـسي في احلـاديـة واألربـع من الـعـمـر يـدعى هـارغوبـيـنـد تـاهيـلـرامـاني يـتقن تـقـلـيـد األصوات
الـنسائـية والـلكـنات. وهو كـان مطـلوبا مـن الشرطـة في العـالم أجمع بـعد صدور تـهم بحـقّه عن محـكمة في
كاليفونيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وتعتزم السلطات األميركية أن تطلب من القضاء البريطاني أن

شتبه به وفق ما كشف ناطق باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في سان دييغو. يسلّمها ا
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ
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{ لنـدن- (أ ف ب: كرم مجلس األزيـاء البريطاني
اخلـميس  20شخـصـاً وعالمة جتـارية من بـينـها
شانـيل وبوربـوري  كونهـم بحسب هـذه الهـيئة
سـؤولة عن الترويج للموضـة البريطانية قادوا ا
الـتـغـيـيـر في عـام طــغت عـلـيه األزمـة الـصـحـيـة.
كـرّم في مـقطع فـيديو وأعلن اجملـلس أسمـاء ا
نُشـر على اإلنترنت مالحظاً أن شـانيل الفرنسية
بدّلت إنـتاجها لـكي تدعم إنتاج مـستلزمـات الوقاية
الـصـحـية وأن شـركـة بـوربـوري الـبريـطـانـيـة حوّلت
عـاطف اخلـنـدق )تـرنش كوت( إلى جـهـود مـصنـعـهـا 
تـصـنيـع بزّات طـبـيـة غيـر  جـراحيـة. وشـارك أكـثر من
 800 شخـص من قطـاع األزياء في الـعالم في اخـتيار
مـثلة الـهندية الفـائزين في أربع فئـات.  وكان كلّ من ا
بريـانكـا تـشوبـرا جونـاس وسـائق الفـورموال  1 لـويس
هـامـيـلـتـون من بـ أبـرز الـذين تـولـوا تـقـد اجلـوائز.
ــصــمـم مــايــكل وضـــمّت الئــحـــة الــفــائـــزين أيــضـــاً ا
ه الــعـامــلـ فـي مـجــال الـرعــايـة هـالــبـيــرن لــتـكــر
وضـة في لندن ومساهمته الصـحية خالل أسبوع ا
ـــشــاهــيــر شــمل في إنــتــاج مـــعــدات وفي فــئــة ا
ـصـممـة أورورا جيـمس الـتي تتـخذ من التـكر ا
نيـويورك مقـراً لهـا ويعـود اختيـارها إلى كـونها
شجـعت جتـار التـجزئـة عـلى تخـصيص  15في
ئـة من مساحـة مبـيعاتـهم للـعالمات التـجارية ا
ـلكها أشخـاص من السود. أما في فئة التي 
الـبـيئـة فـكـرّمت الـبريـطـانـية سـتـيال مـكـارتني
لكـونها رفـعت سقف اإلبداع واالسـتدامة في
ـصــمم الــبــريــطـاني قـطــاع اآلزيــاء.  وفــاز ا
جونـاثـان أندرسـون بـجـائزة في فـئـة اإلبداع

لكـونه ابتـكر سـبالً جلـعل عروض األزيـاء متـكيـفة
ـرتبـطة بـجائـحة كـوفيد  - 19وفـقاً جمللس مع القـيود ا

األزياء.
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