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اكـــدت وزارة الــعــمـل والــشــؤون
االجتماعية  قرب إطالق دفعت
مـن قــــــروض دعـم الــــــشـــــــبــــــاب
الــعــاطــلــ الــبــالــغــة  8 مالي

دينار الـتي ستشـمل اكثر من 10
االف شـــخص مـــشـــيـــرة الى ان
الوزارة تعمل حاليا على برنامج
لإلقراض يـقدم للـشبـاب مشاريع
ابــتــكــاريــة تــصل فــيــهــا قــيــمــة
الـقرض  20مـلـيـون ديـنـار. وقال
الــــوزيـــــر عـــــادل الـــــركـــــابي في
تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
إنه (في غـضون  6أشـهر أو أقل
مـن ذلك ســـيــــتم إطالق دفــــعـــتي
قــروض لــنــحــو  10آالف  و500

مـــقــتـــرض لــكل مـــنــهم  8مالي
ديـنـار وبـعــد ذلك ســيـتم اطالق
دفعة أخرى) مؤكدا ان ( الوزارة
لــديــهــا بــرنــامج آخــر لـإلقـراض
يــسـمى حــاضـنــة األعـمــال يـقـدم
شاريع ابتكـارية قيمة للشبـاب 
القرض  20مليـون دينار) ولفت
الى ان (مــلف تــشـغــيل الـشــبـاب
ـشكالت وأن شـابه الكـثـيـر من ا
الـــوزارة عـــقـــدت ســـلـــســـلـــة من
االجتماعات مع  بعض الوزارات
األخـرى ودوائـر الـوزارة والـبـنك
ـــصــارف األهـــلـــيــة ـــركـــزي وا ا
طورون وشركة التـأم وكذلك ا
ــــوضـــوع الــــذين لــــهم دور في ا
ـلف) مـبـيـنـا ان ـنـاقــشـة هـذا ا
(الــــــوزارة لــــــديــــــهــــــا عــــــدد من

ــشـاريع الحــظــات عـلى هــذه ا ا
بــعــد أن تــمت مـالحــظــة أن فــئـة
ـقـتــرضـ هم الـذين الـشــبـاب ا
ــشـاريع يــتــحـمــلــون وزر هــذه ا
ـــطــورون فــقط يـــســتــفــيــدون وا
مـــــنــــهــــا) وتـــــابع ان (الــــوزارة
بــصــددعــقــد اجــتــمــاع لــلــتــقــدم
ـطـورين في ـقـتـرحـات لـفـئة ا بـا
ــشـــروع وإصالح بــعض هـــذا ا
األمـور الـتي تـصب في مـصـلـحة
الـشـبـاب) ومـضى الــركـابي الى
الــــقــــول أن (اخلــــطــــوة األخـــرى
ســــتــــكـــــون مــــخــــاطــــبــــة وزارة
الـتـخـطـيط لـلـوقـوف عـلى صـحة
الــــتـــعــــاقـــدات فـي زمن الـــوزارة
وضوع سيكون السابقة وهذا ا
خالل األيام القريبة) وأشار الى

ان (العمل والشؤون االجـتماعية
بدأت تأخذ دورهـا الطبـيعي عبر
ـهـمـة الـتي ـلـفـات ا االهـتـمـام بـا
كــانت ال حتـظـى بـتــلك األهـمــيـة
ومـنـها مـلف الـتـدريب والـتـأهيل
لــلـشــبـاب الــبـاحــثـ عن الــعـمل
)  مـؤكـدا ان (هـنـاك واخلريـج
مـراكـز تـدريب وتـأهـيل مـنـتـشـرة
في بـغــداد واحملـافـظــات بـحـدود
 37مـركـز تـدريب وسـيـتم إعـداد
دراســات ســريــعــة الحــتــيــاجـات
سـوق العـمل). وكـان الـركـابي قد
بحث مع مـحـافظ كربالء نـصيف
جـــــاسم اخلـــــطـــــابي ســـــبل دعم
لـتـطـويـر عمـل دوائر الـوزارة في
احملــافـظــة. وقــال بــيـان امس ان
(الـــركــابي افـــتــتـح خالل زيــارته

للـمـحافـظة مـجمـعـ تسـويقـي
واعــلن لــتـــشـــغـــيـل الـــشـــبــاب) 
الــركـابي  بــحــسب الــبــيــان عن
(شــــــــمـــــــول الف و 500اســـــــرة
ن هم بـاحلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة 
دون خط الفقر) واضاف (بحثنا
مع احملــافـظ ســبل دعم واســنــاد
عمل دوائر الـوزارة في احملافظة
ـــا يــحــقـق فــضــلـى اخلــدمــات
لـلــمـســتـفــيـدين) واكـد الــركـابي
(قرب افـتتـاح االكشـاك العـصرية
لـلـشـبـاب في كـربالء الـتي تـسهم
في اتاحة فرص عمل لهم وتقليل
الـبــطــالـة) مــعـربــا عن (شــكـره
لـلـمـحـافظ عـلى تـخـصـيص قـطع
اراض فـي احملـــافــــظـــة النــــشـــاء
مــركـزيـن تـســويـقــيـ لــتـشــغـيل

اعــداد كـــثـــيـــرة من الـــعـــاطـــلــ
وبـواقع 208 مــحالت جتــاريـة)
الفـتــا االنـتـبــاه الى (ايالء دوائـر
الــــعــــمـل في احملــــافـــــظــــة بــــالغ
االهـتـمـام ودعـم مـراكـز الـتـدريب
ــهــنـي خلــلق االدوات الــفــنــيــة ا
والــنـفــســيـة لــلـعــامل الــعـراقي)
واوضح الــــركــــابي ان (الـــوزارة
مـــصـــرة عـــلى تـــشـــريع قـــانـــون
الضمان االجتماعي للعمال الذي
يــضـمـن حـقــوق الـعــمــال ويـدعم
العـمل في الـقـطـاع اخلاص). من
اعـلن الركابي (اسـتعداده جهته 
لـــــــدعم اقـــــــســـــــام الـــــــوزارة في
احملـــافــــظــــة من خالل تــــوفــــيـــر
الكـات الوظيـفية ستـلزمات وا ا

الالزمة). 
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لبـدة بحصـار اقتصادي في تـشرين االول عام  1991 تلـك االيام ا
ــكن الــتــوقع بـان خــانق وقـاذات  B52 جتــوب ســمـاء الــعــراق ال
صحيـفة حكوميـة مثل (اجلمهوريـة) تثير موضـوعاً يفضي بالـنتيجة

الية آنذاك مجيد عبد جعفر. الى اعفاء وزير ا
احلـكـايـة بـدأت باخـتـصـار حـ اقتـرح عـلي الـزمـيل حـسن كامل أن
(نـتحـارش) بـالـهيـئـة الـعـامة لـلـضـرائب واكـتشـاف عـمـليـات الـتـهرب
ـشـاكـسـة دوائـر الـدولـة لوال ان الـضـريـبي. بـالـطـبع مـاكـنـا لـنـفـكـر 

رئيس التحرير هو االستاذ سعد البزاز.
قرر اجنازه هو ان أذهب الى ضريبة الكرادة النها ـوضوع ا كان ا
ـتـهـربـ ضـريـبـيـاً ولـقـد ذهـبت الى هـنـاك تـضم عـددا كـثـيـرا من ا
وخرجت بـتقريـر ظنـنت ان معـلومـاته مثيـرة. في صبـاح اليـوم التالي
ـوضوع في االخـيرة من (اجلـمـهوريـة) الـتي كانت ايـام (ابو نشـر ا

الطيب) صفحة األخبار والتقارير احمللية. 
ضـحى ذلك الـيوم تـلقـيت اتصـاال هـاتفـياً من احـدى موظـفات الـهيـئة
العـامة لـلضـرائب التي فـضلت أن ال تُـعرّف نـفسـها بـرغم احلاحي
ثل سـوى قطرة في بـحر الـتهرب وظـفة اخبـرتني ان مـا نشـرته ال ا
ـوظف في دوائـر الضريـبة والهيـئة وقدمت لي الضـريبي واألعيب ا
دالئل مــحــددة تــتـمــثل فـي الـصــعــود الى ســطح مــقــر الــهــيـئــة في
االعـظـمـيـة وقــالت لي ان بـاب الـسـطـح سـيـكـون غـيــر مـقـفل وهـنـاك

ُرّة. سأجد احلقيقة ا
ــصـور الــراحل مــحــمــود عـلي ــلــمت اوراقي واخــذت مــعي ا فــوراً 
كان. لم يـكن من السـهل الصعـود الى السطح حسن وصـلنـا الى ا
.. دخلنا مـقر الهيئـة بحجة الذهاب وظـف من دون ان نثـير تساؤل ا
ـصـور الى سـطح الـهـيئـة وبـدأ بـالـتـقاط الى قـسم االعالم وانـفـلت ا
ا موجود هناك تركته في مكاني الصور بعدها نزل لكي يخبرني 

واتفقت معه على الصعود بعد عشر دقائق.
تـحاسـب تـمأل سـطح البـنايـــــــة بعـضها كـانت مـلفـات واضابـير ا
مبـعـثـر على االرض والـبـعض االخـر في (كواني).. تـفـحـصت بعض
ـعــرفـة تـواريـخـهـا وكـانــــــــت تـتــــراوح بـ مـطـلع االضـابــــــيــــر 

الثمانينات وعامي  1990و1991.
حـمـلت في حـقـيـبـتي الـتي كـانت كـبـيـرة بـضـعـة اضـابـيـر واسـتـمـر
الراحل محـمود علي حـسن بالتـصوير مسـتخدمـاً فلماً اخـر.. نزلنا
وظف الذي سألنا بحذر واقفلنا باب الدرج وراءنا فواجهنا احد ا
مــاذا نــفــعل فــأجــبــته عــلـى الــفــور: نــحن نــبــحث عن قــسم االعالم
ا الى واشتبـهنـا بالطـابق فدلنـا علـيه لكنـنا لم نـذهب اليه طبـعاً وا

عظم. مقر اجلريدة في باب ا
كان االسـتاذ سعـد البزاز وقتـها قد وصل الى اجلـريدة.. ذهبت اليه
لـفات التي جـئنـا بها... فورا واخـبرته بـاالتصال ومـاوجدته واريـته ا
ــوضـوع لــيــكــون رئـيــسي احملــلـيــات.. ونــشـر فــطـلـب مـني اجنــاز ا

وضوع في اليوم التالي وهو يوم اخلميس عطلة اجلريدة. ا
صبـاح اخلـميس ذهـبت مـتـأخرة الى اجلـريـدة كمـا في كل اسـبوع
. قـبل انتـصاف راسـل ـندوبـ وا الستالم االخـبار والـتقـارير من ا
النـهار رن هاتف القسم .. رفعـت السماعة فكـان االستاذ ابو الطيب
على اخلط االخـر وقال لي: "ناجحـة عندك حيل تسـمعي اخلبر اللي
ن عنـدي".. شيئ مـا دفعني لـلوقـوف وانا التي دائـما مـا سخرت 
يـقـفـون وهم يــتـحـدثـون في الــهـاتف.. قـال لي ابـو الــطـيب: الـرئـاسـة
وضـوع وان ب يديـه رسالة من الـدكتـور سعدون فتـحت حتقـيقاً بـا
حـمــادي رئــيس الـوزراء آنــذاك وطــلب مــني الـنــزول الــيه اذ كـانت

ؤلفة من خمسة طوابق. غرفته في الطابق الثاني من اجلريدة ا
ولقـد نزلت الـيه وانا ذاهـلة لـكننـي تمالـكت نفـسي حتدثـنا قـليالً ثم
طـلب من الـسـكـرتـارية االتـصـال بـاعـضـاء هـيـئـة الـتـحـريـر الجـتـماع
نشور صباح اليوم وضوع ا عاجل من اجل الـقضية التي اثارها ا

للرد على استفسار الرئاسة.
تـفـاصيل مـاحـدث في االجتـمـاع واخلطـة الـتي اتـبعـهـا االستـاذ (ابو

قال القادم باذن الله الطيب).. في ا
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اوصى االجـــتــمــاع الـــتــفــاوضي
بــــرئــــاســــة رئــــيـــــسي الــــوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمي ومــجــلس
الـنـواب  مـحــمـد احلـلـبـوسي مع
وفـد إقــلـيم كــردسـتـان والــلـجـنـة
اليـة النيـابية االلتزام بـتنـفيذ ا
الي الذي قانون تـمويل العـجز ا
ـان  بـالـشـكل صـوت عـلـيه الـبـر

الـذي يـراعي الــعـدالـة في تـوزيع
الـتـخـصــيـصـات لـلـجـمـيع. وقـال
بـيـان لـلـمـكـتب االعالمي لـرئـيس
احلكومة تلقته (الزمان) امس ان
(االجتـماع الـذي عقـد في القـصر
احلــكـــومي بــرئــاســة الــكــاظــمي
واحلـلـبـوسـي مع الـوفـد الـكـردي
اوصى بـااللـتـزام بتـنـفـيـذ قـانون
تمـويل العـجز الـذي صوّت عـليه
اضي مـجلـس النـواب الـشـهـر ا

وبـحـث آلـيـات تــنـفـيـذه بــالـشـكل
الـذي يـراعي الــعـدالـة في تـوزيع
ــالـيـة جلـمـيع الـتــخـصـيـصـات ا
مـنـاطق العـراق).ويـشـهـد االقـليم
احـتــجـاجـات غـاضــبـة مـنـذ ايـام
لــلــمــطــالــبـة بــتــحــســ اوضـاع
ــعـيــشـة وصــرف الـرواتب دون ا
اسـتـقـطـاع . وعلـق الكـاظـمي في
وقت ســابق عـلى االحــتـجــاجـات
الــشـعـبـيــة في الـسـلـيــمـانـيـة في

تــغــريــدة عــلى تــويــتــر (أتـفــاعل
بـــعــمق مع مـــعــانــاة أهـــلــنــا في
كردستان والسيمـا في سليمانية
اجلـــبل واإلصـــالــة والـــثــقـــافــة)
وأضاف ان (الغـضب مسوغ النه
نــتـاج ســنــوات وعـقــود ســبـقت
وسنعمـل بجدية لالسـتجابة الى
اسـتحـقـاقات شـعـبنـا في االقـليم
وفي كـل مـــدن الــعـــراق). وأعـــلن
تـحدث باسم سمـير هورامي  ا
نـائب رئـيـس حـكـومـة إالقـلـيم ان
الــوفــد الــكـردي يــحــاول ضــمـان
تسـلُم رواتب مـوظفـي كردسـتان
ـالية الـبالغة320 ستـحقات ا وا
مــلـــيـــار ديـــنـــار ضـــمن قـــانــون
برم االقتـراض. ووفقـاً لالتفـاق ا
بــ الــطـــرفــ يــجب أن تــرسل
بغداد  320مليار دينار عن شهر
تــــــشــــــرين األول إال أنـه لم يــــــتم
ـبـلـغ بـعـد. وقـال عـضـو إرسـال ا
ان فيصل الـية في البر اللجنة ا
الـــــعـــــيــــــســـــاوي إنه ( طـــــرح
مقـترحـات عدة خالل اجـتمـاعات
وفد حـكومـة إالقلـيم مع األطراف
في بـغــداد بـشـان إرســال حـقـوق
شـــــهــــر تــــشــــرين األول  حــــيث
تــضـمـن االقـتــراح األخــيـر وضع
واردات شـــــهـــــر تــــشـــــرين األول
الـنفـطيـة وغـير الـنفـطـية لإلقـليم
ـركــزيـة لـتـقـوم أمـام احلــكـومـة ا
بــعــد ذلك بــجــمع تــلك اإليـرادات
وارســال حــصــة االقــلـيـم). ودعـا

رئــيس حتـالـف عـراقــيـون عــمـار
احلـــكـــيم الى مـــغــادرة احلـــلــول
شـاكل ب التـرحـيلـية  فـي حل ا
كتبه بغداد وأربـيل. وذكر بيـان 
ان (احلكيم اسـتقبل وفـد حكومة
االقليم برئـاسة قوباد الـطالباني
وبـــحــضــور عــدد مـن الــقــيــادات
ـشـهد ناقـشـوا خالله  تـطورات ا
ـنـطـقة الـسـياسي فـي العـراق وا
والـــعالقــة بـــ بــغـــداد وأربــيل
حـيـث جـرى تـأكــيـد اسـتــحـضـار
ــــشــــتــــركــــات و اإلنــــطالق من ا
ـشـاكل العـالـقة خاللـها في حل ا
وضـرورة حتـلي اجلـمـيع بـإرادة
احلـل ومـــــــغــــــــادرة احلـــــــلـــــــول
الـترحـيـلـيـة).  بدوره اكد عـضو
ـــكـــتب الـــســـيـــاسي لـــلـــحـــزب ا
االسالمـي يـــونـس الـــصــــائغ أن
تأخيـر رواتب إالقليم لـلي األذرع
وحتقيق مكاسب سـياسية. وقال
الــصــائغ في تــصــريح امس انه
ــفـتــرض ان تــطـلق رواتب (من ا
ـــركـــز الن إالقــــلـــيم مـع رواتب ا
مــعــانـاة الــشــعب في كــردســتـان
ـستـحقات قاسـية بسـبب قطع ا
يـــــــجب ان ال تـــــــقــــــطع االرزاق).
وتـشـهــد الـسـلـيـمـانـيـة مـنـذ ايـام
احداث فـوضى بسـبب تظـاهرات
غاضـبة تـطـالب بصـرف الرواتب
تـأخرة اسفـرت عن اسـتشـهاد ا
ـتــظـاهـرين . واصـابــة عـدد من ا
في غضون ذلك أصدرت اللـجنة

األمنية العلـيا في احملافظة عددا
من القـرارات على خـلفـية أحداث
الـــــــتــــــخـــــــريب الـــــــتي رافـــــــقت
الـتـظـاهـرات. وقـالت الـلـجـنـة في
بــيــان لـهــا انه (بــعــد قــرار مـنع
خروج التظاهرات دون احلصول
عــــلى تــــرخــــيص اال ان هــــنـــاك
جــهــات ولـتــحــقــيق مـصــاحلــهـا
الـشـخـصــيـة عـلى حـسـاب حـيـاة
ـواطنـ تسـعى لـتعـكـير صـفو ا
األمن في محافـظتي السـليمـانية
ـسـتـقـلـة) وحـلـبـجـة واالدارات ا
وأضـــاف ان (تـــعـــكـــيـــر الـــوضع
األمــني بـشــكل عــام وفي مـديــنـة
الـسـلـيـمـانـيـة بـشـكل خـاص خط
أحـــمــر وســتــتم مـــحــاســبــة من
يــنــظـــمــون الــتـــظــاهــرات بــدون
تــرخـيص) وأشــار الــبــيــان الى
(صدور تعلـيمات جديـدة للقوات
األمـــــنـــــيـــــة لـــــفـــــرض األمـن في
احملــافــظــة بـأســرع وقت فـي مـا
سيـستـمـر إلقـاء القـبض على كل
من يخرق القانون ويكون له دور
في اســتـمــرار الـتــظـاهــرات غـيـر
رخـصـة ومن يلـحـقون الـضرر ا
باإلمالك العـامة). فيمـا دعا مركز
مـــيـــتـــرو لـــلــــدفـــاع عن حـــقـــوق
الصـحـفـي الى ايـقـاف اعـتـقال
دني الصحفـي والناشـط ا

واطـالق ســـــراح هـــــؤالء دون اي
شروط. 

≥ ’ qO UHð

W «bF « …UŽ«d0 w u¹ w{ËUH² « ŸUL²łù«

 WO U*«  UBOB ² « l¹“uð w

nBI « œÒb& 

vKŽ w d² «

„u¼œ Èd
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تعـرضت مـنـاطق في إقـليم كـردسـتان
امس الـسبت إلـى قصف جـوي تركي
اسـتـهــدف قـرى مـدنــيـة في مـحــافـظـة
دهـوك. وقال شـهـود عيـان إن (قـضاء
الـــعـــمـــاديـــة في دهـــوك تـــعـــرض إلى
قــصف من قــبل الــطــيــران الـتــركي),
مـؤكــدين (عـدم مــعـرفـة مــا اذا اسـفـر
الـقــصف عن خـسـائـر بـشـريـة أم ال).
ويتـعرض قـضاء الـعمـادية إلى قصف
تـركي بـ احلـ واآلخـر واسـتـدعت
وزارة اخلــارجـيــة الـعــراقــيـة في وقت
سـابق الــسـفــيـر الــتـركي لــدى بـغـداد
وسلـمته مـذكـرة احتـجاج عـلى خـلفـية
ــتــكـــرر عــلى مــنــاطق قــصف بالده ا
ـذكـرة بـشــمـال الـعــراق. وتـضـمــنت ا
إدانـة احلـكـومـة الـعـراقـيـة النـتـهـاكـات
حــرمـــة وســيـــادة األراضي واألجــواء
الـــعــراقـــيــة وعـــدت أن ذلك مـــخــالف
لـلـمـواثــيق الـدولـيـة وقــواعـد الـقـانـون
الــــــدولي ذات الــــــصــــــلـــــة وعـالقـــــات
ومـــبــاد حــسن اجلــوار الــصــداقــة
ــتـبـادل. وأعـلـن الـسـفـيـر واالحـتـرام ا
العـراقي لـدى انقـرة  حسن اجلـنابي
أن رئيـس الوزراء مصطفى الكاظمي
سـيــزور تـركــيـا عـلـى رأس وفـد رفـيع
ـقـبل عـلى رأس ـســتـوى اخلـمـيس ا ا
ــنــاقـشــة مــشـكـالت مـلف وفـد رفــيع 
ـيـاه وتـطويـر الـعالقـات الـثنـائـيـة ب ا
البـلـدين.وقال اجلـنابي في بـيان امس
االول إن (وزيــــر اخلــــارجـــــيــــة فــــؤاد
حسـ سـيـجـري بـعـد أيـام زيارة الى
أنـقـرة تـمـهـيـدا لـزيـارة رئـيس مـجـلس
الـوزراء يوم  17كـانون األول اجلاري
الى الـعـاصــمـة الـتـركـيــة  انـقـرة عـلى

رأس وفد رفيع). 

غــيــبـريــســوس أن هـنــاك فــجـوة
بــــــواقع  4.3 مــــــلــــــيــــــار دوالر
ويحـتاج إلى  23.9 ملـيار دوالر
ـديـر الـعـام لـعـام 2021 وحث ا
لـلـمـنـظمـة حـينـها جـمـيع الدول
على الـوحدة وبـناء عـالم ما بـعد
الـوباء من خالل االسـتـثـمار في
الـلـقاحـات والـتـأهب ضـد الـوباء
الــــقـــادم والــــصــــحـــة الــــعــــامـــة
األسـاســيـة والـرعـايــة الـصـحـيـة
األولـيــة. في تــطـور الحق  دعت
ـنـظـمـة الى مـضـاعـفـة اجلـهود ا
ـيالد . والــيـقــظـة خـالل اعـيــاد ا
وافـادت بــيـانـات جـامــعـة جـونـز
هـوبــكــنــز األمــريـكــيــة بــارتــفـاع
حــاالت اإلصـابـة بــاجلـائــحـة في
الــعـــالم لـــتــتـــجــاوز حـــاجــز 70
مليون إصابة والوفيات أكثر من
 1.5 مليون حالة وفاة. وبحسب
بـيـانـات اجلــامـعـة بـلغ إجـمـالي
اإلصابـات بفـايروس كـورونا في
الـــعــالم اكـــثــر من  70 مــلـــيــون
وإجمالي الوفيات 1.592.795 .

ــهـا ألفــقـر الــفــيـروســات وتـقــد
الناس في الـعالم).وفي اخلامس
ـــاضـي اكــد من كـــانـــون األول ا

أن (  189 دولــــــة تــــــشــــــارك في
ي الــبــرنـامج وهــو مــشــروع عـا
طـــــمـــــوح لـــــشــــراء لـــــقـــــاحــــات

الذي يصل سـعر االبـرة الواحدة
منه إلى اكـثـر من ملـيون ديـنار)
مــؤكـدا (تــنـظـيـم مـحـضــر ضـبطٍ
أصـولـي بـالـعـمـلــيـة الـتي نـفـذت
بناءً على مذكرة ضبط  قضائية
وعـــرضه رفـــقــة األولـــيـــات عــلى
قـــاضي مـــحـــكــمـــة الــتـــحـــقــيق
اخملـتصـة بـقــضايـا الـنــزاهة في
الـــبـــصــــرة التـــخـــاذ اإلجـــراءات
ــنـاســبــة). واعـلن الــقــانــونـيــة ا
الـسـفـير الـبـريـطـاني لـدى بـغداد
ستـيفن هـيكي  حجـز الـعراق 8
ماليـ جرعـة من لـقـاح كـورونا.
فـيــمــا اكــدت مــنـظــمــة الــصــحـة
ـيــة  إن بـرنـامج كـوفـاكس الـعـا
الــذي يـشـمـل الـعــراق وفـر زهـاء
مـلـيـار جـرعـة لـقـاح لـلـوقـايـة من
ــســتــجــد مـن إنــتـاج كــورونــا ا
ـهـا شــركـات رائـدة وذلك لــتـقــد
ــــتـــوسط لــــلـــدول ذات الــــدخل ا

نخفض. وا
ـديـر الـعـام لـلـمـنـظـمة وأوضح ا
تيـدروس أدهـانوم غـيـبريـسوس

ذي قار). واعـلـنت هيـئـة النـزاهة
وجـــود حـــاالت اخــتـالس لــعالج
الفايروس في مستشفى البصرة
الــتـعــلـيـمـي مـشـيــرةً إلى ضـبط
أضــابــيــر الــعالج الــبــالـغ ســعـر
اإلبـــرة الــواحــدة مــنـه أكــثــر من

مليون دينار. 
وأفـادت الـهـيـئـة في بـيـان تـلقـته
(الزمان) امس (بـتنفيـذ مالكاتها
فـي مــديــريــة حتــقــيق الــبــصــرة
عــمــلــيــة ضــبطٍ في مــســتــشــفى
البـصرة الـتعلـيمي وتـمكـنها من
ضــبط اضـابـيــر خـاصـة تــتـعـلق

ــرض كـورونــا قـد  بــعالجـات 
اخــــــتالســـــهـــــا) ولـــــفت الى ان
ـديــريـة الـتي انـتـقـلت (مالكـات ا
ـــســتــشــفى  تــمـــكــنت من إلى ا
ضـــبط  10 أضــــابــــيــــر تــــخص
اخــتالس عـالج اكــتــيــمــرا ڤــيـال
ـــــرضى ُـــــخـــــصـص لـــــعـالج ا ا
ـصـابـ بـوبـاء كـورونـا حـيث ا
قام مـوظفـو الردهـة الوبـائية في
ــســتــشــفى بــاخــتالس الــعالج ا
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
اكـــثـــر من الف اصـــابــة مـــؤكــدة
ـســتـجـد  بــفـايــروس كـورونــا ا
وتـمـاثل  1772 حـالـة لـلـشـفـاء 
وبـواقع وفــيـات  16حـالـة جـراء
مـضاعـفـات الـفـايروس. واوضح
ـوقف الـوبـائي  الـذي اطـلـعت ا
عـــلـــيه (الـــزمــان) امـس ان (عــدد
الــفــحـوصــات اخملـتــبــريـة لــيـوم

امس بـــلــغت  30146 حــيث 
رصد نحو  1022 اصابة مؤكدة
 فـي مــا بــلــغـت حــالــة الــشــفــاء
 1772 حالـة وبواقع وفـيات 16
حــالــة جـديــدة). وكــشف مــصـدر
طــبي في مــحــافــظــة ذي قـار عن
تـــســجـــيل 14 اصـــابــة جـــديــدة
وحــــــــالـــــــة وفـــــــاة واحــــــــدة في
ـــصـــدر في احملـــافـــظـــة. وقـــال ا
تــصـريح امس إنـه ( تـســجـيل
14 اصـــابـــة جــديـــدة بــكـــورونــا
وحالـة وفاة واحـدة في محـافظة
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
الـتـابــعـة لـوزارة الــنـقل اجـواء
غــــائـــمــــة في الــــوسط وفـــرص
. وذكرت انـهمـار االمطـار شمـاالً
الهيـئة في بيان تـلقته (الزمان)
امـس أن (طـقـس الــيــوم االحـد
ــــنــــطــــقــــة غــــائم جـــــزئي في ا
نطقة الوسطى  بينـما طقس ا
الشماليـة غائم جزئيا الى غائم
مع فـرصة لـتسـاقط زخات مـطر
خفـيفـة في اماكن مـتفـرقة مـنها
تكون رعـدية احيـانا اما طقس
نطقة اجلنوبية يكون صحوا ا
مع بعض القطع من الغيوم وال
تـــغــيـــر في درجـــات احلــرارة)
وأضـــاف ان (طــــقس يــــوم غـــد
االثنـ غائم جـزئيـا واستـمرار
ــنـطــقـة تــسـاقط االمــطــار في ا
الـشمـاليـة وال تـغيـر في درجات
احلـــرارة) واكــــد الـــبــــيـــان ان
ـقبـل سيـكون (طـقس الثالثـاء ا

ــــنــــاطق كــــافــــة غـــائــــمـــا في ا
مــصـــحــوبــا بــتــســاقط امــطــار
خـفـيـفـة الى متـوسـطـة الـشدة).
ورجح متـنبىء جـوي ان يكون
شـــتــاء هـــذا الـــعــام فـي الــبالد
ـواسم السـابـقة. مـخـتلـفـا عن ا
وكــــــــتـب واثـق الـــــــسـالمـي في
مــنـــشـــور عـــلى صـــفـــحـــته في
الـفـيـسـبـوك (إحتـمـالـيـة حدوث
إحـتـرار في طـبـقـة تـرابـوسـفـير
ـــا يـــؤدي الـى انـــقـــســـام في
الدائرة القطبية وبالتالي نزول
الـــهـــواء الـــبـــارد نـــحـــو شــرق
ـتـوسط والـعـراق) مـبـيـنـا ان ا
(هــذا االحــتــرار يــجــعل الــقــبـة
الـقـطـبـيــة ضـعـيـفـة والـنـتـيـجـة
تــــعــــمق األحــــواض الــــبــــاردة
ـنـخـفضـات اجلـويـة الـباردة وا
مع التيار النفاث نحو مناطقنا
وهــو مـا يــؤدي حلـدوث حـاالت
عـدم استـقرار وهـطول أمـطار).
وفي ستـوكـهولم  توقـع علـماء
ــــــنـــــاخ فـي ظـل الــــــشــــــتـــــاء ا
إالســـكــــنـــدنـــافي الـــقـــاسي ذي

الـــنــهــارات الــقـــصــيــرة لم تــرَ
مـنــاطق سـويــديـة عــدة بـيــنـهـا
الـعاصـمـة ستـوكـهولم الـشمس
ولــو لـســاعـة  إذ ال يــزال عـدّاد
مــعـهـد الـسـاعـات الـتي شـهـدت
إشـــراقــا لــلــشــمـس في مــعــهــد
األرصــاد اجلــويـة عــالــقــا عــنـد
ناخ نقطـة الصفر. وقـال عالم ا
ـعـهـد الـسـويـدي لألرصاد في ا
ــيـاه لــيــنـوس اجلــويـة وعــلم ا
كــارلــســـون ان (مــطــلع كــانــون
االول اجلـــاري كــــانت االجـــواء
غـائـمـة بـأقل تــعـبـيـر).وقـد بـزغ
اضي عند نهار يوم اخلميس ا
الـســاعـة   8.33صـبــاحـاً وحل
الـظالم عــنـد الـســاعـة الـثــانـيـة
ظهرا  في العاصـمة السويدية
لــكـن من دون أي أثــر لــلـشــمس
الـتي لم تـرهـا سـتـوكـهـولم مـنذ
أكــــثـــر من عــــشـــرة أيـــام إذ لم
تسجل أي ساعـة توصف بأنها
مــشـمــسـة مــنــذ مـطــلع الـشــهـر
اجلاري في ما التوقعات لأليام

قبلة تبقى قاتمة. ا
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عـــلـى مـــؤســـســــات الـــدولـــة وتـــقـــد
خــدمــاتـهــا الـتــعــلـيــمــيـة ألنــهــا تـؤمن
ــهـمـتــهـا في إحــداث الـتـطــويـر عـلى
ـسـتـوى الـعلـمي والـتـقـني والـثـقافي ا
وبـناء أجيال ومالكات متسلحة بالعلم
ــعـرفـة حــتى تـكـون قــوة فـاعـلـة في وا
اجملـتمع وقادرة على تلـبية احتياجات

التنمية). 
ية هـنية واألكـاد وتـابع أن (الهـوية ا
ـؤسـســات الـتـعـلـيم الـعـالي تـعـطـيـهـا
ستمر زخـما مباشـرا باجتاه العطـاء ا
في تــقــد مــا يـحــتــاج الــيه اجملــتـمع
ومــؤسـسـات الــدولـة الـعــراقـيـة في كل
األوقـــات) مــشــيـــرا الى ان دوافع هــذه
اخلــدمــات اجلــلـيــلــة تــبـدأ مـن الـوطن
وتـنـتهي الـيه). وبدوره ثـمن مـستـشار
األمـن القومي  قاسم األعرجي التعاون
الـكبـير الذي تـبديه مؤسـسات التـعليم
الــعــالي والــبـحـث الـعــلــمي مــؤكـدا أن
مــشــروع تـطــويـر مــهــارات مـنــتــسـبي
الــــوزارات في اجملــــاالت الـــعــــلـــمــــيـــة
والـنفسية يعد اجنازا مهما كونه يرفد
ـتطورة. مـؤسسات الـدولة بالـطاقات ا
ومـن جـانـبه  وصـف مـسـؤول اخلــلـيـة

الــنــفــسـيــة االســتــراتــيـجــيــة  ســعــيـد
ـنـجـز الـعـلـمي ـشـروع بـا اجلـيــاشي ا
ـــــهـم الـــــذي يـــــوفـــــر ســـــبع بـــــرامج ا
تـخصصية للدراسات العليا في حقول
ـهـارات عـلـمـيـة اسـتـراتـيـجـيـة تـعـزز ا

هني. وتوفر جوا علميا للتطوير ا
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 وفـي ســـيــــاق مـــتــــصل تــــابع  عــــبـــد
ــــتـــعــــلــــقـــة الــــصــــاحب اإلجــــراءات ا
ـركزي في بـاسـتكـمـال نتـائج الـقبـول ا
اجلــامـــعــات لــلــعــام الــدراسي /2022
2021. وشــــــدد خالل زيــــــارته دائـــــرة
تابعة ولقائه الـدراسات والتخطيط وا
طــاقم الـعــمل اخملـتـص بـفـرز وتــدقـيق
بـيانات الـطلبة لـلدورين األول والثاني
مـن مخـرجـات الدراسـة اإلعـداديـة على
ضـرورة اسـتيـعـاب أعداد الـطـلبـة على
وفـق آلــيـــات مـــرنـــة وحـــسب اخلـــطــة
باشرة الطلبة اجلدد. وثمن ـتعلقة  ا
ـعـني عـبـد الـصـاحب جـهـود الـفـريق ا
ــركـزي مــؤكــدا في الـوقت بــالــقـبــول ا
نـــفــسه تــكـــثــيف اإلجـــراءات والــعــمل
ـتـواصل الـدقـيق إلجنـاز مـلف نـتائج ا
دروسة. القبول على وفق التوقيتات ا

تــقــدم بـهــا خــبــراء الـلــجــنـة الــدولــيـة
لــلـصـلـيـب األحـمـر). وأكـد أن (الـوزارة
تــســعى الى تــوســعــة هــذه الــتــجــربـة
بشكل أفقي لتشمل فتح أقسام مناظرة
في مـحـافـظـات أخـرى لـتمـكـ الـطـلـبة
الـعراقـي من احلـصول عـلى شهادات
الـتخـصص الدقيق في مـجال األطراف
ــسـانــد ضــمن مــجـال الــصــنـاعــيــة وا
الــتـقـنـيـات الــطـبـيـة والـصــحـيـة الفـتـا
الـنـظـر الى انـه  االتـفاق مـع الـلـجـنة
الـــدولـــيـــة لـــلـــصــلـــيـب االحــمـــر عـــلى
احلــصــول عـلـى االعـتــمــاد الـدولي في
هذا التخصص ضمن توقيتات محددة

ومدروسة). 
وأكــد وزيـر الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث
الــعــلـمي نــبــيل كــاظم عـبــد الــصـاحب
(اســـتــعــداد اجلــامـــعــات وكــلـــيــاتــهــا
ومـعـاهـدها ومـراكـزهـا اخملتـصـة بدعم
وتـطوير مالكات مؤسسات الدولة عبر
مـشـاريع الدراسـات العـليـا) كاشـفا في
الـــوقت نـــفــسـه عن (صــيـــاغـــة بــرامج
دراســـيـــة وعــلـــمـــيــة في احملـــافـــظــات
احملــررة). واوضح عـبـد الـصـاحب  أن
الـوزارة (لم تـدخـر جـهـدا فـي االنـفـتاح
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االجــراءات الــواجب الــعــمل بــهـا في
تـــنـــظـــيم هـــذه اجلـــرائم وتـــنــســـيق
اجلــهـــود في الــقــضـــايــا اجلــزائــيــة
ـــصـــرفي ـــتــــعـــلـــقــــة بـــاجلـــانـب ا ا
ـتـخـذة من واالجـراءات الــقـانـونـيـة ا
قــــبل مــــحـــاكـم الـــتــــحـــقــــيق بــــهـــذا

اخلصوص). 
ŸU{Ëô« lO³Dð

شتركة عدم وأكدت قيادة العمليات ا
وجــود مـظــاهـر مــسـلــحـة في قــضـاء
حـافظة نيـنوى بعد دخول سـنجار 
اتـفـاق تـطـبـيع األوضـاع في الـقـضاء
بــ احلـكــومـة االحتــاديـة وحــكـومـة
اقـلـيم كـردسـتان حـيـز الـتنـفـيـذ.وقال
ــتـحــدث بــاسم الـعــمـلــيـات الــلـواء ا
حتـس اخلفـاجي  في تصريح امس
ان (الــقــوات األمــنــيــة أنــتــشــرت في
ســنــجــار وتــمــارس عــمــلــهـا بــشــكل
اعـتـيـادي) ,واضـاف (نـعـتـقـد ان هـذا
االتـفـاق مـهم كـأول اتفـاق بـ بـغداد
ـمتازة واربـيل وهي بـداية لألعـمال ا
الـــتـي تـــهم الـــبالد) ,مـــؤكـــدا ان (كل
ـسلحة خـرجت من سنجار ـظاهر ا ا
وال تـوجـد معـلومـات بـوجود لـها في

القضاء).
ومـضى اخلـفـاجي الى الـقـول (نـعمل
ــــلـف األمــــني في عــــلـى تــــســــلــــيم ا
مـحـافـظة كـركـوك للـجـيش الـعراقي),
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نـظم معهـد التطـوير القـضائي ورشة
عمل تتعلق بجرائم الصكوك.

وافـاد بـيان لـلمـركـز االعالمي جمللس
الـقضـاء االعلى تـلقـته (الزمان) امس
أن (الــورشـة عـقـدت بـحـضـور رئـيس
هــيـــئــة االشــراف الــقــضــائي جــاسم
مــحـمـد عـبــود ورئـيـسي اســتـئـنـافي
الــرصـــافــة والــكــرخ عــمــاد خــضــيــر
ـــشـــهــداني اجلـــابـــري وخــالـــد طه ا
دع وبـحضـور عدد من الـقضـاة وا

.( العام اخملتص
 وأضــاف ان (اجملــتــمــعــ نــاقــشـوا

Z_alhilly@yahoo.com

فم مفتوح .. فم مغلق

wÒK(« b¹“

ديالى
Íœ«Ë qOKł

 WOLKŽ WO UHð«

وقع الــعـراق ومـصـر اتـفـاقــا تـنـفـيـذيـا
لـلـتـعاون الـعـلـمي والثـقـافي في مـجال
الــتـعــلـيم الــعـالـي لـلــسـنـوات (-2020
 .(2023وتــضـمن االتـفــاق الـذي وقـعه
عـن وزارة الـتــعــلـيم الــعــالي والــبـحث
الـعلمي العراقية وزير التخطيط  خالد
بـتـال الـنـجم مع وزيـر التـعـلـيم الـعالي
ـصـري  خـالـد عـبـد الـغـفـار بـحـضور ا
مـستشار وزارة التعـليم العراقية  علي
حـميد كـاظم الشكري ومـدير عام دائرة
الـبـعـثـات والـعالقـات الـثـقـافـيـة  حـازم
بــاقـر طـاهـر تـشـجــيع اجلـانـبـ عـلى
إقـامة واستـمرار التـعاون الثـنائي ب
جــامــعــات الـبــلــدين ومــؤسـســاتــهــمـا
ـا يـضـمن حتقـيق الـتـوأمة الـعـلـميـة 
بـيـنهـمـا وتقـد مـنح دراسيـة لـلطـلـبة
الـــعــراقــيـــ في الــدراســـات الــعـــلــيــا
والـدراسة اجلامـعية األولـية في جميع
الـتخـصصات فـضال عن فرص بحـثية
لـألســـاتـــذة ضــــمن االخـــتــــصـــاصـــات
الـعلمية. واتفق اجلانبان على تضم
زيــــارة أعـــــضــــاء هــــيـــــأة الــــتــــدريس
ـرتـبطـة بـأحـد الـطـرف بـاجلـامـعـات ا
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نـفـى رئـيس الــوزراء الــســابق عـادل
ـهـدي مــنح مـوافــقـة عــراقـيـة عـبــد ا
لطائرات امريـكية باغتـيال قائد فيلق
القـدس في احلـرس الـثـوري االيراني
قاسم سـلـيمـاني ونـائب رئيـس هيـئة
هندس احلشد الشـعبي أبو مهـدي ا
قرب مـطار بغـداد الدولي. لـكن رئيس
احلكـومـة االسبق حـيـدر العـبـادي قد
كـــــشف امـس االول خالل تـــــصـــــريح
مـتـلـفــز أن الـطـائـرة األمــريـكـيـة الـتي
ـهــنـدس قـرب أغـتـالـت سـلـيــمـاني وا
مـطـار بــغـداد حـصـلت عــلى مـوافـقـة
كـتب االعالمي لعـبد عراقـية.  واكـد ا
ـــهـــدي فـي بـــيـــان اطـــلـــعـت عـــلـــيه ا
(الـــزمـــان) امس (نـــفي مـــا تـــتـــداوله
واقع ووسائل االعالم من ان بعض ا
جــهــات عـراقــيــة رســمــيــة قـد اعــطت
موافـقـات لـطـيران امـريـكي اسـتـهدف
ــهــنــدس وســلــيـمــاني الــشــهـيــدين ا
ورفـاقـهـمـا  عـلى الـعـكس كـان هـنـاك
تـقـيــد صـارم بـقـواعــد احلـركـة سـواء
االرضــيـــة او اجلـــويــة مع حـــصــول
خروقـات بـ وقت وآخـر وكنـا دائـماً
ـعـني بـها نـسجـلـهـا ونـعلـم الطـرف ا
ونسـعى لـلـتعـامل مـعـهـا وايقـافـها),
مـشــيــرا الى ان (صـيف 2019 شـهـد
تـصعـيـداً خـطـراً بـسـبب مـا حدث من
قرات حشدية قصف وقصف متبادل 
ـواقع عـسـكــريـة تـابــعـة لـلـحــشـد او 
اضطرت قوات الـتحـالف والسـفارة  ,
القـيادة الـعـراقيـة التـشـديد عـلى منع
ــســيـر وغــيـر كل اشــكـال الــطــيـران ا
ـــوافــــقــــة اجلــــهـــات ــــســــيــــر اال  ا

الرسمية).
واضــــاف ان (قـــيـــادة الــــعـــمــــلـــيـــات
شتـركة اصدرت بـيانـاً بعد اجـتماع ا
جملـلس األمن الـوطــني تـرأسه رئـيس
مجـلس الـوزراء آنـذاك اكد فـيه إلـغاء
ــوافــقـات اخلــاصــة بــالــطـيــران في ا
االجـــواء الـــعـــراقـــيــة االســـتـــطالع و

االغتيال لقادة النصر وبعدها).
الفتـا النظـر الى انه (قبـل ساعات من
عـمـلـيـة االغــتـيـال  اسـتالم رسـالـة
رسميـة من الفـريق روبرت بات وايت
قائد قوات التحالف يوضح فيها بعد
عــمــلــيــة االعــتــصــام امــام الــســفـارة
االمــريــكــيـة  ,احلــاجـة الـى تــنـســيق
ـشتـركة افضل مع قـيادة الـعـملـيات ا
فـروضة على وطالب بازالـة القـيود ا
الـتــحــالف والـســمــاح بـالــدخـول الى
ـنـاطق احملـظــورة لـلـمـجـال اجلـوي ا
الـعراقـي باالضـافـة الى ذلك طـلب من
قــيــادة الــدفـــاع اجلــوي الــعــراقي ان
نـسـتـعـيــد عـلى الـفـور اشـارة الـرادار
لــــلـــتــــحـــالـف حـــتى تــــســـاعــــد هـــذه
االجراءات عـلى حتـسـ الـقـدرة على
علومـات والتعاون لضمان مشاركة ا

سالمة اجلميع).
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ومـضى الـبـيان الـى الـقول (لـم تمـنح
احلـكـومـة الـسـابـقـة اي اذن بل عـلى
الـعـكس وجه نــائب قـائـد الــعـمـلـيـات
ـشــتـركـة رســالـة الى الــفـريق وايت ا
ورد فــيـــهــا ,تــنـــاولت وســـائل اعالم
مـتـنــوعـة اخـبـاراً مــكـررة عن وصـول
مئات من افراد قوات امـريكية جديدة
لــلــعـــراق من الــفــرقــة  82اجملــوقــلــة
تـحدة في حلمـاية سـفـارة الواليـات ا
بــغــداد نــوضح ان ايــة زيــادة اعـداد
لـــلـــقـــوات او ادخـــال قـــوات جـــديــدة
يــتـــطــلب رســمـــيــاً تــقـــد طــلب الى
احلـكــومــة السـتــحـصــال مـوافــقـتــهـا
ونــؤكــد لـــكم ان الــقــوات الـــعــراقــيــة
باشرت بـتأمـ محيط الـسفارة وهي
قادرة عـلى حتـقـيق احلمـايـة الكـامـلة
لها دون احلـاجة الي قـوات اجنـبية),
وتابع ان (رسالة الفريق وايت جاءت
قـــبل ســاعـــات قـــلــيـــلــة من عـــمــلـــيــة
االغـتيـال فـمـتى وكـيف ومن قـبل من
ــوافـقــات? لــيـقــول قـائل ان صـدرت ا
الطـائـرة التي اسـتـهدفت الـقـادة قرب

ــطـــار حــصـــلت عـــلى مــوافـــقــة ا
عـراقـيـة  ,وهل صـدرت تـأكـيـدات
رســمــيـــة من اصــحـــاب الــعالقــة
تؤكـد الـطـائـرة ورقمـهـا ونـوعـها
ومـــســاراتـــهـــا واهــدافـــهـــا ومــا
حتمله كـما يـقتضي االمـر ليتم
احلديث عن منـحها مـوافقات?),
هدي وأختتم بيـان مكتب عـبد ا
بـــالـــقــــول ان (هـــذه مـــواضـــيع
صالح العليا حساسة وتمس ا
للـبالد ويجب عـدم اهمـالها من
جهة وعـدم حتويـلها بـقصد او
بــدون قـــصــد الى مـــضــاربــات
كالمـــــيــــة مـن جــــهــــة اخــــرى
فـتـذهب دمــاء الـشـهـداء هـدراً
وتــخـــتــلط االوراق وتـــضــيع
خــيــوط الــقــضــيــة). بــدورهـا
اكـدت كـتـلـة الـفـتح الـنـيـابـيـة
ـهدي بـعمـلية عدم علـم عبد ا
استهـداف نائب رئيس هـيئة
احلـشـد وقـائـد فـيلـق الـقدس
اإليــراني. وقــال الــنــائب عن
الكـتـلة مـحـمد الـبـلداوي في
تصـريح امس إن (احلكـومة
السابقة كـانت تعلم بوجود
ــســـيـــرة الــتي الـــطــائـــرة ا
ــــهــــنــــدس اســــتــــهـــــدفت ا
وسليماني إال إنها ال تعلم
بوجهـة الطائـرة وتنفـيذها
للضربة العسـكرية). مبينا
ــهـــدي لم يــكن ان (عــبـــد ا
علـى علم بـوجـهـة الـطـائرة

ـــســيـــرة الــتـي اســتـــهــدفـت ضــيف ا
الــعـــراق ســلــيـــمــاني ونـــائب رئــيس
احلــشــد) ,وأضــاف أن (ســـلــيـــمــاني
ضــــيـف الــــعــــراق ورئــــيس الــــوزراء
الــســابق  ولــهــذا نــســتــبــعــد عــلــمه
بــاحلـــادثــة) مـــؤكــدا أن (هـــذا لــيس
هدي إال إنها حقيقة دفاعا عن عبد ا
ــسـتــبــعـد أن كــونه الـواجــهــة ومن ا
يــقـوم بــاســتــهــداف ضــيـفـه). واعـلن

رئـــــيس احلـــــكــــومـــــة الــــعـــــراقــــيــــة
حـيـدر الـعـبـادي أن الـطـائرة األسـبق
األمـريــكـيـة الــتي اغـتــالت سـلــيـمـاني
هـندس قـرب مطـار بغداد حـصلت وا
عـلى مـوافقـة عـراقـيـة. وقـال الـعـبادي
في تصريح متلـفز ان (الطائرات التي
جاءت إلـى العـراق والـتي اسـتـهدفت
ـهــنـدس قـد الـقــائـدين ســلـيــمـانـي وا
حصلت عـلى موافقـة عراقيـة واقولها

تابعـات التلفازية التي لو احـصيت عدد األعمدة  والتـحقيقات الصحـفية  وا
ـطـبـات واحلـفـر الـتي حتـفل بـهـا شـوارع تـنـاولـت مـوضـوع "الـتـخـسـفـات " وا
ـا جتاوز الرقم حـدا ال يُعـقل .. غيـر ان استـجابة العـاصمـة واحملافـظات  ر
دوائـر امـانـة بـغـداد  وبـلـديـات احملـافـظـات  تـكـاد تـكـون صـفـرا  وكـأن تـلك
ناشدات اإلعالمية  هي ألغراض شخصية  وليست هدفها الصالح العام! ا
اتـمنى ان يدلني  من يشـكك بكالمي  على شارع واحـد .. واحد فقط يحمل
يـزانيات والـتخصـيصات الـهائلة ثالي" بـالرغم  من ا مواصـفات " الشـارع ا
ـدن والــقـصـبـات  لــكن واقع احلـال يــشـيـر الى ان إلعــادة  تـأهـيـل شـوارع ا
ـبـالغ ذهـبت الى " خـزائن" سرّاق الـوطن  حـيث شـاعت  ظـاهرة مـعظـم تلك ا
واطـنون أن مواقع عديدة سوء تـنفيذ بـعض أعمال االكساء الـعلمي  والحظ ا
من الشـوارع تـتـعرض لـلـتـخسـف والتـمـوج من جـديد  بـعـد أشـهر قـلـيـلة من
تنـفيذ األعمال من قبل شركات غير معروفة  نتـيجة سوء التنفيذ وعدم مطابقة
ـستعـملة لـلمواصـفات الفـنية  وبـقيت العـاصمة واحملـافظات  صورة واد ا ا

للبؤس العمراني واحلضاري !
ولن انـسى دهشة قريب لي ح عاد من " غربـته" التي استمرت ثالثة عقود 
ـدينـة كما ـطبـات  ولم تعـد تلك ا وهو يـرى شوارع بـغداد  مـآلى باحلـفر وا
ـها حـتى يخـال للـرائي ان التـاريخ قد عاد غادرهـا .. فقـد شوهت احلـفر مـعا
بهـا مائـة سـنة عـلى االقل .. الفتـقادهـا الى أجـراء صيـانة عـامة وشـاملـة على
ـطـار الدولي وإصالح ـا فيـهـا شارع ا شبـكـة الطـرق الـرئيـسـة والفـرعـية  
ــطــبـات اخلـلل عــلى ســطــوحـهــا مــثل الـتــخــدد والـنــزف الــقـيــري واحلــفـر وا

والتشققات .
كوّن األساس والشريان احليوي سؤول  ان الشوارع تعد ا لـقد غاب عن ا
ألي مديـنة في الـعـالم وناظـما مـهمـا لهـا وبـوصلـة للـحركـة احلـياتـية الـيومـية
فيـها  وتخـطيط الشـوارع يعد من أهم األمور الـتي يجب أن حتظى بـاالهتمام
العـالي  فالشـوارع ليست لـلحركـة فحسب بل هي أيـضًا لدعم اسـتخدامات

األراضي الواقعة على امتدادها .
ولـلـفـائــدة الـعـامـة  اقـتـطع الــسـطـور الـتـالـيــة من بـحث عـلـمي قــيم  لـلـخـبـيـر
دير الـعام للـطرق واجلسـور االسبق حول سـتشار عـدنان احمـد مظلـوم ا وا
شوارعـنا)  تبلغ أطوال شبـكة الطرق والشوارع في الـعراق حاليا حوالي 90
دن ولم يتم تنفيذ طرق جديدة اال بنسبة الف كيـلو متر نصفها تقريبا داخل ا
ـركــبـات في الـعــراق لـغــايـة عـام 2003 تــكـاد ال حتس في حــ كـان عــدد ا
حـوالي  1.1مـليـون سيـارة واصـبح حتى نـهايـة عام  2016بـحدود  6مالي
مركـبـة وهـنـاك عـشرات األالف مـن الدراجـات الـبـخـارية والـهـوائـيـة  أي تـبلغ
ركـبات حالـيا بحدود  67مـركبة للـكيلـو متر الـواحد في اليـابان تبلغ كـثافة ا
ــتــحــدة اقل مـن ذلك  في الــعــراق لــيس ألن بــحــدود  ? 35وفي الــواليــات ا
ـواصفـات الـدولة ـوجب ا السـيـارات كثـيـرة بل ألن الـطرق قـلـيلـة  فـالـعراق 
لـكثـافة الـطرق يـجب أن يكـون فيه  300الف كـيلـو مـتر من الـطرق والـشوارع
وعـندها تكـون الكثافة = 20مـركبة للـكيلو مـتر الواحد 
وشــبـكـة الــطـرق احلــالـيـة تــعـاني من تـدهــور تـام وعـدم
وجـود أعمال صيانة ذات قـيمة عليـها )سطور االستاذ
عـدنـان  مــهـمــة جـدا  آمل ان يــأخـذ بــهـا من بــيـدهم

االمر على محمل اجلد ..

واسـعة النطاق شمـال ناحية العظيم
يتة قرب احلدود تمتد ب حوضي ا
بـ ديـالى وصـالح الـدين لـتـأمـيـنـها
من داعـش. كمـا نـفـذت قـوة مـشـتـركة
من احلـشـد والـقوات األمـنـيـة عمـلـية
امــنـيـة لــتـعـقب فــلـول داعش جـنـوب

محافظة صالح الدين. 
واوضـح الـــــبـــــيـــــان انه (شـــــارك في
الـعملية إلى جانب اللواء  43للحشد
فـوج مغـاوير عمـليات سـامراء وفوج
طــوار الـثـالث عـشـر وفـوج طـوار
الـرابـع عـشر) ,واضـاف ان (الـعـمـلـية
شـمـلت مـنـاطق الـسـجلـة والـسـعـلوة
ـقــالع). وكـشف وزيـر وتـل الـذهب وا
الــدفــاع جــمــعــة عــنــاد عن صــفــقـة
نـوعـيـة من الـسالح حلـسـاب اجليش

العراقي.
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 وقـــال عــنــاد في تـــصــريح تـــابــعــته
ـتــلك (الــزمــان) امس ان (داعـش ال 
قـوة جــويـة حـيث يـقـاتل بـالـرشـاش
الـــثـــقــيل األحـــاديــة 12 مـــلم أو 14
ونــصف لــكن لــدى داعش قـنــاصـات
مـتـطـورة وقـنـاص حـراري والـعـراق
حلـد اآلن يــقـدم خـسـائـر بـسـبب هـذا
القناص) ,مؤكدا ان (العراق في طور
الــتـعـاقـد مع جـهــة من اجلـهـات لـكي
ــتـطــور وقـريــبـاً يــجـلـب الـقــنـاص ا

سـيـصل). فـي غضـون ذلك  ,اعـتـقـلت
مـديـريـة مـكـافـحـة االجـرام  مـتـهـم
بـالقـتل واخلطف والـسرقـة واالبتزاز
االلـكتروني في بغداد مشيرة الى ان
شـتبه بـها والـقبض رصـد احلـاالت ا
عـلى اجملرم يأتي للحد من ارتكاب

اجلرائم.
ــديـــريــة في بـــيــان تــلـــقــته وقـــالت ا
(الــزمـان) امس انــهـا (تــواصل رصـد
ـشـتبـه بهـا والـقـبض على احلـاالت ا
اجملـرم لـلحـد من ارتكـاب اجلرائم
حـــيث  الــقـــبض عـــلى مــتـــهم قــام
ــادة ٤٠٥ ق.ع ــة قــتل وفق ا بـــجــر
ضــمن قـاطع مـكـتـب مـكـافـحـة اجـرام
االعظمية بينما تمكن مكتب مكافحة
اجــرام ابي غـريب من الــقـاء الـقـبض
ـة خـطف وفق عـلى مـتـهم قـام بـجـر
ـــــــادة 421 ق.ع) ,واشــــــــار الى ان ا
(مـــفـــارز مـــكـــتب مـــكـــافـــحـــة اجــرام
الـكـاظـمـيـة الـقت الـقـبض عـلى مـتـهم
ـة ابتـزاز الـكتـروني لفـتاة قـام بـجر
عـبر مواقع التواصل االجتماعي و
ادة 430 ق.ع) وتابع تـوقيفه وفق ا
ان (قـوة من مـديـريـة مـكـافـحـة اجرام
ـتــهـمـ بــغـداد اعــتـقــلت عـددا مـن ا
لـقـيـامـهم بـسـرقـة مـبـالغ مـالـية ودور
سـكـنـية وآخـرين مـطـلـوب بـقـضـايا
جــنــائــيــة مــخــتــلـفــة ضــمن مــكــاتب

الفـــتــا االنــتــبـــاهــالى ان (كـــثــيــر من
الــقـطـعـات  تــبـديـلـهــا ولـيس الـكل
وحلــ االكـتــمـال ســنــعـلن عن ذلك).
وتـــمـــكـــنت وكـــالــة االســـتـــخـــبــارات
الـعسـكريـة من احبـاط تهـريب عوائل

سورية وعراقية عبر ربيعة. 
وقـال بـيـان امـس ان (مـفـارز الـوكـالة
تـمـكنت مـن احبـاط محـاوالت تـهريب
عــوائل سـوريــة وعـراقــيـة قــادمـة من
سوريا يبلغ عدد افرادها 15 شخصاً
عبر قرية السيحة التابعة الى ناحية
ربــيـــعــة بــقــضــاء تــلــعــفــر) ,مــؤكــدا
(الـــقــــبض عـــلى تــــلك االســـر وعـــلى
الـقائـم بتـهريـبها بـعد نـصب كم
مــحــكم لــهـا  ,حــيث تــمـت احـالــتــهم
ـعـنـيـة التـخـاذ االجراءات لـلـجـهـات ا
الـقـانـونـيـة بـحـقـهم). واعـلـنـت هـيـئة
احلــشـد الـشــعـبي عن نـتــائج الـيـوم
الـــثــانـي من عــمـــلــيـــات الـــتــفـــتــيش
ومـالحــقـــة فــلـــول داعش في حــوض

العظيم في ديالى.
وذكـر بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (قـوات احلـشــد تـمــكـنت من
مـعاجلة 7 عـبوات نـاسفـة بشكل آمن
وفـتحت طريقا جديدا وثبتت  9نقاط
امــنــيــة في عــمـق حـوض الــعــظــيم).
واطـــلــقت قــوات احلـــشــد واجلــيش
ـاضـي عـمـلــيـة عـســكـريـة األربــعـاء ا
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أشـرفت وزارة التعلـيم العالي والبحث
الــعـلــمي عــلى افـتــتـاح قــسم األطـراف
ـساند في كليـة التقنيات الـصناعية وا
الـصـحــيـة في جـامـعـة أربـيل الـتـقـنـيـة
بـالتعـاون مع اللجنـة الدولية لـلصليب
األحـمر وبـالتنـسيق مع وزارة الـصحة
االحتـاديـة ووزارتي التـعلـيم والصـحة

في أقليم كردستان.
 وقـــال مـــديـــر عــام دائـــرة الـــدراســات
ـتـابـعــة ايـهـاب نـاجي والــتـخـطـيـط وا
عـــبــاس في كـــلــمــتـه خالل فــعـــالــيــات
ـشـروع يـعـد األول االفـتـتـاح إن (هـذا ا
مـن نــــوعه في الــــعــــراق وســــيــــســــهم
خــريــجـو هــذا الــتـخــصص في مــجـال
صـنـاعـة وتـركيـب األطراف الـصـنـاعـية
عـلى وفق بـرنـامج دولي عـالي اجلودة
ساند ودعـم مراكز خدمات األطراف وا

والتأهيل البدني في وزارة الصحة).
 وأضـاف أن (الوزارة كـان لهـا تنـسيق
عــــال مع وزارة الــــصــــحـــة فــــضال عن
مؤسسات الصحة والتعليم في اإلقليم
ــنـاهج ومــعــايـيــر اجلـودة فـي إقـرار ا
قترحات التي واشـتراطاتها ودراسة ا
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نبيل كاظم عبد الصاحب

مـــكــافــحــة اجـــرام الــزهــور وبــغــداد
عامل اجلـديدة والكرادة وحسـينية ا
نصور والـكرامة والقدس والبياع وا
وحـي الـــعـــامل والــــتـــاجي والـــدورة
ـواد والــصــاحلــيــة واحلــريــة وفـق ا
الـــقــانــونــيــة 446 و 444 و  442 و
460 و 238 ق.ع). واطاحت قوة

امـنـيـة بـامـرأة مـتـهـمـة بـخـطف فـتـاة
وآخــر بـســرقـة  10مـاليـ دينـار في
بــغـداد. واكــد بـيـان امـس ان (مـكـتب
كـافحة اإلجـرام احد مكاتب الـتاجي 
مـديـر مـكـافـحـة إجـرام بـغـداد الـتـابع
الـى وكـالـة الـوزارة لـشـؤون الـشـرطة
وبـعـد ورود مـعـلـومـات بـشـأن حادث
خـطف فتـاة شمال الـعاصمـة بغداد ,
ـعـلـومـات بــاشـر بـالـتـحـري وجــمع ا
وتـــنـــســيـق اجلــهـــود الـــتي أثـــمــرت
ـــتـــهـــمـــة وبـــعـــد بـــالـــتـــوصـل الى ا

وافـقـات القـضائـية  اسـتـحصـال ا
ـتـهـمة الـقـبض عـلـيـها) ,مـبـيـنا ان (ا
ـة اخلـطف اعـتـرفت بـقـيـامـهـا بـجـر
بــاالشـتـراك مع مـتـهـمـ آخـرين و
اتـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـيـة بحـقـها
ادة 422 ق.ع) ,مضيفا وفق أحكام ا
(كــمــا قـامت قــوة من مــكـتـب الـبــيـاع
ـــكــافــحـــة اإلجــرام بـــتــعــقـب مــتــهم
والـقـبض عـليه لـقـيـامه بسـرقـة مـبلغ

حتس اخلفاجي 10مالي دينار من احد.

ـــســـلح و الـــطـــائــرات االســـتـــطالع ا
ــروحــيـة و ــقــاتــلــة و الــطــائــرات ا ا
ــســيــرة بــكل أنــواعــهــا الــطــائــرات ا
جلــمــيع اجلـــهــات الــعــراقــيــة وغــيــر
ـوافقـات بـالـقـائد الـعراقـيـة وحـصـر ا
سـلحـة حصراً او من العام لـلقـوات ا

يخوله اصوليا.
dJ F  nB

 مـــؤكــدا (لـــكن االوضـــاع اســـتـــمــرت
بـالــتـصــاعـد ســريـعــاً والسـيــمـا بــعـد
قـصف مــعـســكـر لــلـحــشـد في الــقـائم
وسقـوط عـشـرات الشـهـداء واجلرحى
ومــا اعـــقب ذلك مـن تــشــيـــيع كـــبــيــر
لـلــشـهــداء واعـتـصــام امـام الــسـفـارة
االمريـكيـة وطـلب متـكرر من اجلـهات
الرسـمية االمـريكـية بـالسـماح الدخال
قوات جـديدة الى الـعراق او لـلسـماح
ناطق لطائرات التحالف باستخدام ا
احملـظــورة او بــاسـتــخـدام الــتـرددات
الـــعـــراقــــيـــة او ادخـــال مـــنـــظـــومـــة
بـاتــريـوت وهـو مــا رفـضـنــاه بـشـكل
مـــــكـــــتـــــوب وصـــــريح رغـم االحلــــاح
االمريكي  ,وهذا غـيض من فيض من
اخملـــاطـــبــات وتـــواريـــخـــهــا تـــوضح
ــوافـقـات قـبل الــقـيـام بـاي اشـتـراط ا
حــركــة او عـــمل ســواء قــبـل عــمــلــيــة

حـقــيــقـة والــكل يـعــلم بــذلك). وكـانت
طائرة مـسيرة أمـريكـية قد اسـتهدفت
موكباً يـقل نائب رئيس هيـئة احلشد
وقائد فيلق القدس اإليراني  بقصف
طار وكب  صاروخي أثناء مـغادرة ا
بـــغــداد الـــدولي مـــا أدى إلى مـــقــتل
ـــهــنـــدس وســـلـــيــمـــاني وقـــادة في ا

احلشد الشعبي.
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كالم أبيض

ما كـان لبـوابة عـشـتار ومـسلـة حمـورابي وغيـرهـما أن تـظل شاخـصة لـلعـيان
حــتى اآلن  لــوال وجـودهــا في بــلـدان مــســتـقــرة وحتـتــرم االرث االنــسـاني 
فـوضــعـتـهـا في أرقى مـتـاحـفـهـا  يـتـأمل من خاللـهـا الـزوار الـبـدايـات االولى
للـبشـرية والـعمق احلضـاري الذي وصـله العـراقيون  فـهذه بـابل وتلك آشور
وسومـر  ومـنـهـا اطل االنسـان عـلى نـور  الـكتـابـة والـتـدوين وحـكمـة الـقـانون

وروعة اآلداب والفنون.
تطـرف وسهام ولو كـانت هذه الشـواخص باقيـة في ديارنا لـطالتـها معـاول ا
عاني لتطحنها الظالمـي والذين يفسرون النصوص الدينية بالسطحي من ا
وحتيـلها تـرابا غيـر مدركة انـها بذلك تـدفن الى غير رجـعة هويـتنا احلـضارية
ـا وصـفوه ـا تشـدق الـهـمجـيـون بهـا  ورفـعـوا شعـارات الـتـصدي  التي لـطـا
ا وصـله العـالم من تطور بالـغزو الـذي يريـد النيل مـنهـا  فعـرقلـوا مواكبـتنـا 
ـرقـد حـضـاري ورقي قـيـمـي  وادعـوا انـهم بـذلك يــنـشـدون األصـيل  واذا 

نارة احلدباء اولى ضحاياهم . النبي يونس وا
ـا يـلــومـني الـبـعـض  ويـنـعـتـونـي بـشـتى الـنــعـوت ان قـلت لـيــست حـكـيـمـة ر
ـهربون الى مـختلف سروقـة التي أوصـلها ا الدعـوات الى استـرجاع آثارنـا ا
ـا لـو ظلت في بـقاع الـعـالم  ذلك ان وجـودهـا في مـتاحـف العـالم أمن لـهـا 
بالدنــا  فـنـحن ال نــدرك قـيـمــة ارثـنـا الــتـاريـخـي أفـراد ومـؤســسـات  بـداللـة
دينة األثـرية في بابل واحلضر في دن أثريـة بكاملهـا  انظروا الى ا اهمـالنا 
نيـنـوى وأشنـونـا في ديالـى  مهـمـلة تـعـبث بهـا عـوامل الـطبـيـعة كـيف تـشاء 
ويـتـخـذهـا الـبـعض من اجلـاهـلـ مـكـبـا لـلـنـفـايـات  وال حتـتل مـن اهـتـمـامات
ـنوال قـد جتد أجـيالنـا الالحقـة نفـسها سـؤول أدنـاها  وبـاستمـرار هذا ا ا
ــا يُـجــبـر من ال بـال ارث مـادي ســوى مـا دونــته الـكــتب فال يــصـدقــونه ور
يريـدون لنـا عمـقا نـفخـر به  اولي األمـر منـا على حـجب تلك الـكتب او تـغيـير
منـاهجنا رغم االنـوف ال تستغربـوا ما أقول  فقد حـدث مثله في مناهج دول
شـقيـقـة وصـديقـة وبـدعوات صـادرة عن غـيـرهم . ال زالت في ذاكـرتي صورة
ـسؤول اآلثـاري الذي لم يكن بـوسعه فـعل شيء ما سـوى ذرف الدموع ذلك ا
أمـام نـهب مـنـظم وعـشـوائي لـلـمـتـحـف الـوطـني في قـلب بـغـداد  وكـيف وقف
الـعـالم مـذهـوال وهو يـشـاهـد من الـفضـائـيـات تـفجـيـر مـنـارة احلدبـاء بـعـبوات
واطن الكف عن تنـظيم داعش  وكيف ترجو ذليلة موظفة في أثار بابل من ا
ـديـنـة األثـريــة  لـكن كل ذلك لم يـحــرك سـاكـنـا لـدى من رمـي نـفـايـاتـهم فـي ا
اوكـلت لـهم مـهـمـة احلـفـاظ عـلى تـاريـخـنـا  وعـنـدمـا تـسـألـهم يـبـررون الفـشل
بذرائع شـتى ومنهـا ما يندى له اجلـب . أليس عـيبا أن تتـبرع منظـمات دولية
فارقـة ان البعض يتـباهى بتمـكنه من جلب هذه إلنقـاذ آثارنا من االنـدثار  وا

نظمات للبالد  بينما نقف عاجزين او غير مكترث . ا
سـروقة ال تـصلح ألغـراض اخرى من حـسن حظ األجيـال ان القـطع األثريـة ا
شتـرين يدركون ـتاجرة بـها  ما يـدر أرباحـا طائلـة للمـهرب  لـكن ا سوى ا
ـطـاف في مـتـاحف آمـنة قـيـمـتـهـا الـتاريـخـيـة  وبـكل األحـوال سـيـنتـهي بـهـا ا
بـاستـثـنـاء الـذي يـتلـف او يضـيع . ومع ان فـعل تـهـريب اآلثـار سـلـوك مدان 
لــكـنه في الـدول الــتي يـجـهل مــسـؤولـوهـا أهــمـيـة تـاريخ بـالدهم   او تـهـيـمن
الالمبـاالة علـى تعـاملـهم معه  او لـيس لديـهم من الروح الـوطنـية مـا يحـفزهم
علـى احملافظـة علـيه  او ال يدركـون فاعلـية هـذا اإلرث في شحـذ الهـمم  عند
هـربـون  على أقل ذاك يـكون تـهريـب اآلثار فـعال نـبيال وان كـان ال يـقصـده ا

تقدير ينقذون القطع األثرية من مناطق اخلطر الى أماكن أكثر أمنا .
قـدوره صيانـة ما تتـمنى الكـثيـر من الشعـوب أن يكون لـديها ان الذي لـيس 
ـسـتـطــاعه اسـتـثـمـار هـذا االرث جــزء مـنه ولـو كـان يـسـيــرا  لـيس 
كن أن الـكبير اقتـصاديا وثقافـيا  مع انه منجم ذهب  
يـزانيـة الدولة اخلـاوية التي يـشكل رافدا ال يـستـهان به 
يـشكو عباقرة هذا الزمان من فقرها  من خالل تفعيل
السـياحـة  وأقـلهـا السـياحـة الداخـلـية الـتي بتـفعـيلـها
نـكسب أمواال ونـثري ثـقافة ونـحفظ  إرثا  وأي ارث !
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ـتـعاقـدين في مـختـلف الـتـخصـصات ا
إللــقـاء احملــاضـرات وتـبــادل اخلـبـرات
وحــضـور الــنـدوات الــتي تـعــقـد خالل
فـــتـــرة الــزيـــارة. وأكـــد االتـــفــاق عـــلى
ـشـتـرك لـألسـاتذة تـشـجـيع اإلشـراف ا
ـرحلتي اجلـامعـي في كال الطـرف و

اجستير والدكتوراه. ا
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القـسـوة والغـلظـة صـفتـان ذمـيمـتان تُـبـعد صـاحـبهـمـا عن رحمـة الربّ
العظيم وتسقطه من العيون .

-2-
ويعظم االسـتنـكار ويـشتد اذا مُـورست هذه الـقسـوة ضِدَّ مَنْ يجب أنْ

يكون مَوْضِعَ التكر والرعاية .
فـالـقـسـوة مع اخلـصــوم مـثالً ال تُـثـيـر اسـتـغــرابـاً  ولـكنَّ الـقـسـوةَ مع
الوالديْن - - ومهما كانت االسباب - غيـر قابلة للتبرير على االطالق
ـستـويات : وتكـشف عن عـمق السـفـالة والـسـقوط عـلى كُلّ الـصُعـد وا

دينياً واخالقيَاً وانسانيّاً واجتماعيّاً وحضاريّاً .
-3-

ـتـنكـرين لـهم هذه وتكـثـر شكـاوى اآلبـاء الكـبار مِـنْ أبنـائِهـم القُـساة ا
االيام حتى ليمكن القول :

ـارسها االبـناء العـاقون بـحق آبائهم اننا أمـامَ ظاهـرة تُدمي القـلوب 
دون هوادة  األمر الذي تأباه حتى احليوانات ..!!

-4-
انّ أجـملَ األوقـات هي الـسـاعــات الـتي يـقـضـيـهـا الــكـبـار مع أبـنـائـهم
وأحـفــادهم ومن هــنـا كــانت جـنــايـة االبــنـاء الــذين يُــفـرطــون بـآبــائـهم

ويخرجونهم من بيوتهم عظيمة للغاية ..
-5-

اننا مأمورون أنْ نُحسنَ الى مَنْ أَحسنَ الينا 
وهل ثمة من إحسانٍ يفوق احسان الوالدين ?

فكـيف يـسوغ أنْ نـقابل االحـسـانَ باالسـاءة والـتنـمر واالسـاءة الـبالـغة
التي تمأل قلـوبهم غيظـا وأَلَماً  وتـعرضهم الى حيـاة صعبة لـيس فيها

رة ?! اال العناء واجلفاف والوحشة ا
-6-

لقـد بـلغ احلـال بـبـعض االبـناء الـعـاقـ أنْ يـتصل بـهم آبـاؤهم هـاتـفـياً
ويظل هؤالء باالنتظار في الشارع ولكن فيعدونهم بالتوجه اليهم فـوراً 

أبناءهم ال يصلون اليهم على االطالق ..!
ويضطرونهم للمبيت في الشوارع مَقْهُورِين مَكْرُوبِ .

-7-
ـرّ عـلى يد لقـد قـرأتُ ما كـتـبه أحـد اآلباء الـذين القى من االعـتـساف ا

زوجة ولده ما جرّعه الغصص .
يقول :

كانت تُقدّم لي الطعام مصحوبا باالهانة 
ثم انتهت بها احلال الى أنْ تقول :

انني لستُ خادمة لك ..!!
باركة ابنه الشقيّ العائق ... وهكذا تمت عملية طرده من البيت 

-8-
ـقـدور الـزوجـة أنْ تُـصـارح زوجـهـا بـاحلـاجـة الى مَنْ يـسـاعـدهـا في
ـنـزل ولـكن لـيس من حـقــهـا إهـانـة والـد زوجـهـا بـهـذا الـشـكل أمـور ا

القبيح .
-9-

ـرّة ال تـخــتص بـاالبـنـاء الــعـاقـ وحـدهم بل ـفــارقـات ا انّ آثـار هـذه ا
تشمل اجملتمع كله مِصْداقاً لقوله تعالى :

ًة وَاعْـلَـمُـوا أَنَّ اللَّهَ ذِينَ ظَـلَمُـوا مِـنْـكُمْ خَـاصـَّ قُوا فِـتْـنَـةً ال تُـصِـيـبَنَّ الـَّ (وَاتـَّ
شَدِيدُ الْعِقَابِ )

االنفال /25
والسؤال اآلن :

كيف يُـعاقب اجملـتمع بـجـنايـة بعض أفـراده مع أنّ العـقاب ال يـكون االّ
للجاني ?

واجلواب :
إنَّ عـقـوبـة اجلـاني يـوم الـقــيـامـة مـؤكـدة الشك فـيـهـا
ــ ال يـنـجـو من ولـكن اجملـتــمع الـذي يـفــرز الـظـا

العقوبات الدنيوية
وهنا تكمن العظة .
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الـعــراقـيـة وقـيــمـهـا وأخالقــيـاتـهـا
وضـامــنـة لــسالمـة الــنـظــام الـعـام
وصالح احلـــــكم ونـــــزاهــــته وأداء
ــارسـات الــقــوى والــفـاعــلــيـات و
السياسية واجملـتمعية في الدولة)
ــيـثــاق هـو الفـتــا الى ان (جــوهـر ا
إطار مباد يحـترم ثوابت اجملتمع
والدولـة ويحافظ عـليـها ويحـرسها
حتـت أي ظـــــرف ووضـع آلـــــيـــــات
واقعية وعملـية لتنفيذه) وتابع ان
ـيـثـاق يجب ان يـكـون بـعـيدا عن (ا
أي اصـطـفـافـات إثـنـيـة أو طـائـفـيـة
على مسـتوى الهـوية اجملتـمعية أو
احلــيــاة الــســيـــاســيــة أو الــنــظــام
الـسيـاسي أو اجلبـهات الـسيـاسية
والــعـمل اإلنــتــخــابي مع االحــتـرام
الــكـامـل لـلــتــنـوع االثــني والــديـني
والـقـيـمي في مــجـتـمـعـنـا) مـشـددا
عــــلى (ضــــرورة الــــتــــزام الــــقــــوى
الـسـيـاسـيــة واجملـتـمـيـعـة الـفـاعـلـة
بـــحــفظ قـــيم الــعـــراق وأخالقــيــات
مـجـتمـعه وحـفظ الـوحدة والـنـظام
ا فيها محاربة صالح العامة  وا
الـــفــســـاد واالنــحــراف والـــفــوضى
والــتـــبـــعــيـــة لالجـــنــبـي والــسالح
ـنـفـلـتـة ومـحـاسـبـة واجلـمـاعـات ا
ــتــجــاوزين عــلى الــدم والــعــرض ا
واحلــرمــة والــسـيــادة الــعــراقــيـة)

ــســار ودعــا الــبــيــان الى (ضــبط ا
واألداء الــــعــــام جلــــمــــيع الــــقــــوى
ـــا يــحــقق صالح والـــفــاعــلــيــات 
اجملتـمع والـدولة  وفرز ومـواجـهة
شتغلة بالضد القوى والفاعليـات ا
من أخـالقـــيـــات اجملــــتـــمع وصالح
احلــكـم وسالمـــة الــدولـــة مع إلــزام
الـقـوى والـفـاعـلـيـات بأسـس احلكم
الــرشــيــد وخــصــوصــيــة الــهــويــة
والــقــيـم واألخالقــيــات الــعــراقــيــة

وحتـمــيــلــهــا مــســؤولــيــة اإللــتـزام
بــسالمـة وصالح وتـطــويـر الـنـظـام
السياسي ليكون قادراً على حتقيق
تـطـلــعـات الـشـعب وتــأمـ حـقـوقه
ومـصـاحله بـعـيـداً عن أي فـرض أو
تزويـر إرادة أو وصايـة أو استالب

أو تبعية أجنبية). 
وكــــان الـــصــــدر قــــد دعـــا الــــقـــوى
السـياسيـة الى كتـابة ميـثاق شرف
عقائد واخر سياسي يسهم بترميم

كـون. فيمـا رأى مراقبون ان بيت ا
احلـراك الـذي الـذي بـدأت به الـكتل
السياسية وبعض االحزاب هو من
اجل اعـــادة خــارطــة الــتــحــالــفــات
الـسـابــقـة وتـشـكـيـل تـكـتالت قـويـة
مؤكدين للـظفر بـرئاسة احلـكومة  
ان هـــذا االمــر غـــيـــر مـــعـــهـــود في
ـاضـيـة  ويـبـدو ان االنـتــخـابـات ا
شهـية الـكتل لـلسيـطرة عـلى زعامة
قبـلة اصبـحت واضحة احلكـومة ا
خلــــوض ســــبـــاق االنــــتــــخــــابـــات
رتقبة. وبـحث رئيس اجلمهورية ا
بــرهم صــالح رئــيس ائــتالف دولـة
ــالـكي  تــهـيــئـة الــقــانـون نــوري ا
ـــــنــــاســـــبــــة ألجــــراء الــــظــــروف ا
ـــقــبــلـــة واتــخــاذ االنــتـــخــابــات ا
اإلجراءات الكفيلة لضمان نزاهتها
وعــدالــتــهــا بــعـــيــدا عن الــتــزويــر
والــــتالعب. وقــــال بــــيـــان امس ان
(اجلــانــبــ بـــحــثــا خـالل الــلــقــاء
األوضــاع الــســيــاســيــة واألمــنــيــة
واالقتـصاديـة في البـلد و تـأكيد
أهميـة تعزيز االسـتقرار األمني في
الـــــبالد) واضـــــاف ان (الـــــلـــــقـــــاء
اســـتــعـــرض الــواقع االقـــتــصــادي
والـــصــــحي في الــــبالد وضـــرورة
تضافر اجلـهود واتخاذ اإلجراءات
ــــواجــــهــــة األزمــــة الــــكــــفـــــيــــلــــة 

االقـتـصــاديـة ومـعـاجلــة تـداعـيـات
وبــــــاء كــــــورونــــــا الـــــصــــــحــــــيـــــة
واالقتصادية وضمان امن وسالمة
) مؤكدين (ضرورة تهيئة واطن ا
ــــنـــــاســــبـــــة ألجــــراء الــــظـــــروف ا
ــقـــبــلـــة واتــخــاذ االنــتـــخــابـــات ا
اإلجراءات الكفيلـة لضمان نزاهتها
وعــدالــتـــهــا بــعــيـــدا عن الــتــزويــر
ـالـكي مع والـتالعـب). كـمـا نـاقش ا
الــســفــيــر الــبــريــطــاني فـي بــغـداد
سـتيڤـن هيـكلي مـستجـدات الوضع
نـطقة .واوضح بيان في العراق وا
امس انه (جـرى خالل الـلـقـاء بـحث
ـشتـرك ب سـبل تـعزيـز الـتعـاون ا
البلدين كما  مناقشة مستجدات
األوضـاع السـياسيـة علـى الصـعيد
االقــــلـــيـــمـي والـــدولي  فــــضال عن
االســــتـــعـــدادات اجلـــاريـــة الجـــراء
الكي بكرة) واشار ا االنتخابات ا
بــــحـــسب الــــبــــيـــان ان (الــــشـــعب
الــــعــــراقي وقــــواه الـــســــيـــاســــيـــة
مــصــمــمـــون عــلى اجــراء اإلصالح
ـــقــــراطـــيـــة وتـــدعــــيم أسس الــــد
ــمــارسـة والســيــمــا انـه يــســتــعــد 
انـتخـابـيـة شـفـافة ونـزيـهـة مـكـفول
فيهـا حرية اإلخـتيار بعـيدا عن لغة
الـتـســقـيط واسـتــخـدام الـسالح او

ال السياسي). ا
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 جتـددت الـدعـوات الـسـيـاسـيـة الى
نهج العتماد ميثاق البدء بحراك 
شرف  يـحتـرم الـثواب اجملـتـمعـية
بــعـيــدا عن االصـطــفـافــات االثـنــيـة
والــطــائــفــيــة  وتــشــهــد الــســاحـة
حتـــــركــــات غــــيــــر مـــــعــــهــــودة في
االنـتــخــابـات الــسـابــقـة  وصـفــهـا
مـراقــبــون بــأنــهــا خــطــوة مــبــكـرة
لتـشكيـل حتالفـات مبكـرة للسـيطرة
ـقبـلة. وقال عـلى زعامـة احلكـومة ا
حتالف النصر الذي يترأسه رئيس
الوزراء االسـبق حيدر الـعبادي انه
(إسـتــنـاداً إلى دعــوة زعـيم الــتـيـار
الــــصـــــدري مـــــقــــتـــــدى الـــــصــــدر
وانــســجــامــاً مع مــطــالب اإلصالح
والــتـــغــيـــيــر الــتـي عــبّــرت عـــنــهــا
اناً انتفاضة تشرين الشجاعة وإ
بـضـرورة وجـود التـزامـات ضـامـنة
لصالح اجملتـمع والدولـة ولضمان
مــــبــــدأ الــــتــــكـــــامل بــــ الــــقــــوى
والـفاعـلـيات والـشرائح الـسـياسـية
واجملـتـمـعـيـة نـدعـو لـلـبـدء بـحراك
نهج إلعتماد ميثاق شرف كإطار
مـبـاد وطـني ملـزم جلـمـيع الـقوى
واضاف والـفـاعــلـيـات الــعـراقـيـة) 
ـيثاق التزامات (يجب ان يتضمن ا
سيـاسـيـة وقـيمـيـة حـافـظة لـلـهـوية

مقتدى الصدر

ة ومستمرة في آن واحد اي ان التجاوزات موجودة منذ هي ظـاهرة قد
زمن بـعـيـد في الـعـراق لـكن اجلـديـد فـيـهـا انه بـعـد عـام  2003اصـبـحت
ـال العـام مباحـاً ومحالً لـالعتداء واالسـتيالء عـليه بـشكل كـبيـر وأصبح ا
بـأسـالــيب وطــرق مـخــتـلـفــة كـمــا ان االسـبــاب الـتي تــؤدي الى الــتـعـدي
ال العام كثيرة وقسم منها يعود الى اجملتمع والـتجاوز واالستيالء على ا
الـعراقي اي الى شخصية الـفرد العراقي التي تتـسم بالشدة والعنف في

واقف.  معاجلة الكثير من االمور وا
كـما ان السلطات احلاكمة في العراق واحلكومة بشكل خاص التي حتكم
الـبـلد لـهـا دور في عـدم مـعـاجلـة هـذه الـظـاهـرة او التـقـلـيل مـنـهـا فـكـلـما
ضـعفـت احلكـومـة والدولـة بـسـبب سوء االدارة والـفـساد وضـعف تـطـبيق
الـقوان خصـوصاً قوان الـبلديـات واالدارات احمللية والـقوان العـقابية
ــال الـــعــام زادت الـــتــجـــاوزات والــتـــعــدي عـــلى االمــوال الـــتي حتـــقظ ا

متلكات العامة.  وا
كيفية معاجلة هذه الظاهرة? 

ان التطبيق الفعلي واحلقيقي وتنفيذ احكام الدستور والقانون بشكل عام
ـواطن من ـة جلميع ا واطنـ وتوفـير احليـاة الكر وعـادل على جمـيع ا
ة ـعيـشـة واحليـاة الكـر خالل تـوفيـر اخلـدمات االسـاسيـة وضـروريات ا
لـكل انـسـان من تـعـلـيم وصـحـة ومـاء وكـهـربـاء وسـكن وخـلق فـرص عـمل
تـقـضي عـلـى الـبـطـالـة والـتــوزيع الـعـادل  لـلــمـوارد والـثـروات واحـسـاس
ـواطن بــأن هـذا بـلــده وانه يـعــيش بـكــرامـة في وطـنـه من دون احـسـاس ا
بـالـظـلم واالجـحـاف الـذي يـدفع الـنـاس الى الـتـمـرد والـتـظـاهـر لـلـمـطـالـبـة
ــســلــوبــة يــؤدي الـى وقف هــذه الــتــجــاوزات ــشــروعـــة وا بــحـــقــوقــهم ا
واالعـتـداءات اوًال ثم الـشـروع في ازالـتـهـا ومـعـاجلـتـها مـن خالل مـراعاة
ــال الـعــام الى جـانـب مـراعــاة ظـروف واحــوال الـنـاس وحـمــايـة احلق وا
ـعـيـشـة في ظل الـواقـعـيــة وحـاجـتـهم الى الــسـكن والـعـمل وضــروروات ا

ر بها العراق.  الظروف واالحوال االقتصادية السيئة التي 
من أين يبدأ العالج? 

يـبـدأ الـعالج من خـالل تـطـبـيق الـدســتـور والـقـوانـ الـكــثـرة الـنـافـذة في
ادة ((27 الـعـراق حـيث ان الـدستـور الـعـراقي لـسـنة  2005نـص في ا
: لالمـوال العامة حرمة وحـمايتها واجب على كل مـواطن.ثانياً:تنظم )أوالً
بـقانون االحكـام اخلاصة بحـفظ امالك الدولة وادارتهـا وشروط التصرف
فـيـهـا واحلــدود الـتي ال يـجـوز فـيـهــا الـنـزول عن شئ من هـذه االمـوال)
تـعاقـبة وبـدال من تشـريع قانـون حلمـاية امـوال الدولـة قامت احلـكومـات ا
بـعـد عام  2003بـتصـفيـة وبـيع واالستـيالء باشـكال وطـرق مـختـلفـة على

اموال وعقارات الدولة. 
كـما ان التشريـعات العراقـية موجودة وبـعضها تـوجد فيه عقـوبات قاسية
ادة((197من قـانون العقوبات العراقي رقم كـما هو منصوص عليه في ا
ــعـدل والـتي نـصت(-1يـعــاقب بـاالعـدام أو الـسـجن  111لـسـنـة 1969ا
ـؤبد كل من خـرب او هدم او اتلف او اضـر اضرارا بـليغـة عمـدا مباني ا
ؤسسات صالح احلـكوميـة أو ا او امالكـا عامة او مـخصصـة للدوائـر وا
ــرافق الـعــامـة ....-2وتـكــون الــعـقــوبـة االعــدام اذا اسـتــعــمل اجلـاني وا
ة موت شخص كان ة او اذا جنم عن اجلر فرقعات في ارتكاب اجلر ا

موجوداً في تلك االماكن). 
كـما ان هنـاك قوان اخـرى وكثـيرة مثل قـانون ادارة البـلديات رقم 130
ـعدل وقـانون الـبلـديات رقم  165لـسنة  1964والـقرارات لـسنة1963أ
نـحل والتي تـمثل كلـها نصـوص تشريـعية الـعديدة جملـلس قيادة الـثورة ا
شـكلة في العراق اليوم ال العام وتب طرق احلـفاظ عليه لكن ا حتـمي ا
ـا في مــعـظم امـور احلــيـاة الـتي غـاب لـيـست فـي مـجـال الـتــجـاوزات وا

القانون.   
ــــكن مـن خالل نص كــــمـــا ان ازالــــة الــــتـــجــــاوزات بـــصــــورة فــــوريـــة 
ادة((102من قـانون اصول احملاكـمات اجلزائية رقم  23لـسنة 1971 ا

ـال الـعـام ـثل الــتـجـاوز واالعــتـداء عـلـى ا ـعــدل حـيث  ا
ــكن فــيــهــا الــقــاء الــقــبض عــلى ـــة مــشــهــودة  جــر
ــتـجــاوزين واحــالــتـهـم الى الـســلــطـات االشـخــاص ا

اخملتصة. 

في 2020/11/3 تـــســـلل لي كـــوفـــيـــد
تـنـاولت مـضـاداتـها بـقـنـاع األنـفـلـونـزا
وعــادت وحتـسـنت فـتــحـسـنت لــيـومـ
لــيـــوم ثم اشـــتـــدت األعـــراض وضــاق
فــــراجــــعت مــــركــــز مـــيــــديـــا نـــفــــسي
الــتـخــصــصي في 11/10 وفي الــيـوم

التالي ظهرت النتيجة (بوزتف).
اتـصل بي الدكتـور شامل ابن صديق
العـمر الشـطري التـربوي (عبود هالل)
الـطـبــيب بـكـلــيـة الــطب جـامـعــة بـغـداد
وألح ان اراجع جـــهــة طــبـــيــة قــبل ان
يــنــخــفض عـــنــدي األوكــســجــ حتت
الثـمان فاكون في خـطر مؤكد .فقمت
بعـمل اتصـاالت مع مسؤولـ كبار في
اربـيـل بـيــنــهم الــصــديق عــادل بــوتـان
مـدير األسايش سابـقا و احلجز لي
ــــســـــتــــشــــفى هــــولــــيــــر في 11/13 
ليلـته الواحدة نشـنال..بجـناح كورونـا 

بـ  1200 دوالر.
سـاء جـاء طـبـيبي الـدكـتـور علي  في ا
فــقـال لي بـلـهـجـة بـغـداديـة الـبـرزجني 
(هــــو كــــوردي): " الـــدنــــيـــا مــــكــــلـــوبه
وزير صـحة بـغداد اتـصل بوزير علـيك
و ـستـشفى  صحـة اربيل واتـصلـوا با
وزير الـتـعلـيم الـعـالي...وأبنك الـدكـتور
مظـفـر. اطـمـئن دكـتـور قـاسم..سـأعمل

ستحيل". ا
 في الـلـيـلة الـثـانيـة  جـاء الـدكتـور عـبد
ـسـتشـفى(اخـتـصاص احلمـيـد مديـر ا
جـراحــة الــقـلب) ومــعه طــبــيـبــة أخـرى
لــيـطــمــئن مـلــمّــحـا بــأنـنـي اعـامل هــنـا
مــعــامـــلــة ( في آي بي) رغـم أنــني مــا
كنت   ارتـاح لـهذا الـتـصنـيف ..لـكنـها
زادت داخـــلي اطــمــئــنـــانــا بــعــد الــذي
سـمـعت عن الـذي يــحـصل من وفـيـات

ـســتـشـفــيـات بــسـبب نــقص اخلـبـرة في ا
وأسباب أخرى.   

ـسـاء  اتـصل بي الـنـاطق األعالمي  في ا
بأسم الـرئيس مسـعود البـرزاني الصديق
كـفـاح مـحمـود لـينـقل لي تـمـنيـات الـرئيس
مــــــســـــعــــــود الـــــبــــــرزاني بــــــالـــــشــــــفـــــاء
العـاجل.(وللـتوضـيح..لم استـلم أيـة هدايا
ماديـة من اية جهـة رسميـة في األقليم بل
أنــــني طـــلــــبت صــــرف جـــزء مـن رواتـــبي
الــــــتـــــقــــــاعــــــديــــــة بــــــعـــــد ان أقــــــتــــــربت
ــسـتــشــفى  واجـور األطــبـاء ا الـتــكـالــيف
والـعالج لغـايـتـهـا من ثالث الف دوالر..

وما حصلت).
ـؤتمر نـظم  كنت انـا احد ا ـناسبـة  وبا
(نـصرة الـقـضـية الـكـوردية - 2004) و
اعتـمـاد ورقـتي (حق الـشـعـوب في تـقـرير
ــصـــيــر  –الــكـــرد في الـــعــالم الـــعــربي ا
ـشاركن رجل الدين ـوذجا).وكان ب ا ا
وعـــالم ـــتـــنــــور الـــراحل هــــاني فـــحـص ا
االجـتــمـاع الـراحل فـالـح عـبـد اجلـبـار د.
احملـامي د.تـيسـيـر اآللـوسي كاظـم حـبيـب
ـهـنـدس االسـتـشـاري نـهـاد ا زهـيـر عـبـود
فـكـرين. وقد دعـانا القـاضي ونـخبـة من ا
الرئـيس مسعود الى مقره الرسمي وقبيل
مغـادرتنا طلبت منه ألتقاط صورة تذكارية

هي اآلن معلقة في صالة الضيوف.
 نعـود لكوفـيد. لـبست كـمامة األوكـسج
ـستـشفى (11/13) وكنت في اول لـيلـة با
هادئا واألوكجس ب نازل  85 وصاعد
90. وتـصـورت ان كـوفــيـد يـقـول لي: آني
بس مـو نذل حتـى اغدر بيك..خـذ راحتك 

ما راح أعوفك.
 بدأ جـسـمي يـتلـقى مـصـائل األبـر..كانت
ــانــيــة اكــثــر من مــئــة ابـــرة امــريــكــيــة وا
وفرنـسية.واشتدت مـعركتي مع كوفيد في

اللـيلة الثانـية . وتصورت أن كـوفيد صعّد
ـعـركـة بـعـد أن عـرف بـالـدكـتـور علي من ا
الـبــرزجني قــائال لي مــتــوعــدا: تـســتــعـ

بصديق دكتور قاسم!..آني لك.
ـعـركـة مع كـوفـيـد مـثل مـحـمد  كـنت في ا
عــــــــــــــــــــــــــــــلـــي كـــالي ال امــــــــــــــــــــــــــــــلـــك
ـراوغــة!..وكــيف اتــوقى لــكــمـاته ســوى..ا
دون أن الكـمه.وبها كـانت كثيـر من لكماته
وأخرى قـاسيـة السيـما تلك تأتي طـائشـة 
الــتـي تــأتي في الــرأس تـــغــيــبــني..أفــقــد
وعــــيي..وحــــ اســــتـــفــــيق أرى زوجــــتي
تمـسكـني بيـدين مرجتـفتـ والدمـوع على
ــرضــتــ احـداهــمــا تــمــسك و اخلـديـن

. بكمامة األوكسج
خلقتها عركة ال وهمـا  كنت فـعال اعيش ا
بخـيالي او خـلقهـا الوعيي بـخيـاله لدرجة
انـني ارى اجلمـهـور يـصـفق لي ويـضحك
حـــ اخــــدع كـــوفــــيـــد فــــتـــأتـي لـــكــــمـــته
طائـشة!.وبقيت عـلى هذا احلال ثالثة ايام
وكمـامـة األوكـسـجـ ال تـفـارقـني اال ح
الحت اتـنــاول الـطــعــام والـشــراب.بـعــدهـا
عالمــات األنـتــصـار لي ولــكن في مــعـركـة
كان فيها كوفيد ينسحب مراقبا مسـتمرة 
فيـباغـتني أحـيانـا بـضربـة اسمع حلـظتـها
صـوت زوجــتي:( دخــيل عـلـي..ويـنك ست

صيحي الطبيب الدكتور انغمى عليه).
في اليـوم الرابع جاء طـبيبي الـدكتور علي
البـرزجني .. وبعد قراءته البيانات اليومية
ورؤيــته األوكـجـسـ بـالـتـسـعـ حلـالـتي 
قـال: اآلن عــبـرنـا لــلـســبـعـ دون كـمـامــة
كوفـيد ماكر بس مو مـعناها انـتهت  ـية با
وحـقـيـر..غــدا اذا عـبـرنــا لـلـثـمــانـ نـقـول

هانت وانشاء الله نعبر.
وجــاء دكــتـورعــلي..وبــعـيــنـ وجـاء الــغـد
قـال:اشلـونك يـابـطل. تـفحص مـبـتـسمـتـ
كل شيء فــقــال بـــصــوت كــله فــرح:هــسه
تمـام ..عبـرنه اخلمـسة وثـمانـ وعليك ان
تعـرف من كتلك بـطل كنت اعنـيها ألن قوة
فقلت مـتمنيا:هل نعلن منـاعتك هي السبب
األنـــتـــصــار? فـــأجـــاب :أعـــلــنـه..واضــاف
مازحا..راح اتصل بدكتور مظفر ليعلنه!
في الـيـوم اخلـامس عـرض عـلي أن اغادر
غدا ففضلت ان اكملها اسبوعا. وخرجت
ـسـتـشفى في 2020/11/19 مـودعا من ا
متـوجها الى بسـيت هلهـوالت من زوجتي 

بـيتي في اربـيل..ومعي عالجـات (كبـسول
اوقف الـطبيب وحبـوب)استمـرت ألسبوع 
بعـدها حتى تناول الفيـتامينات التي كانت

بستة انواع.
فـاكثر من ثالثة  كانت مـعركة قـاسية جدا
مـاتــوا في جـنــاحي مــرّت جـثــامـيــنـهم من
ــوت مــثل ريــاضي أمــامي..وكــنـت انــا وا
على حـبل مهتـز وحتته هوة عمـيقة قد اقع
فـيـهـا في أيـة حلـظـة.نـعم كـنت خـائـفـا مـنه
قــدر تــعــلق األمــر بـــغــريــزة الــبــقــاء عــنــد
ألنني لـكـنـني مـا كـنت مـرعـوبـا  األنـسـان 
دى ثالثـة مـقاالت كنت قـبـلهـا كـتـبت في ا
عن هـذا الوباء الـذي باغت الـعالم جاء في
ـصاب بكورونا احـدها ان وصول خوف ا
الى حــــالــــة الــــرعب يــــضــــعف مــــنـــاعــــته
الـسـيـكـولـوجـيـة وتــؤثـر سـلـبـا في مـنـاعـته

البيولوجية.
ــوت  واكــتـــشـــفت ان عـــدم خــوفـي  من ا
يـعــود الى مــا قــدمــته في حــيــاتي لــلـوطن
والنـاس والـعلم والـثـقافـة.فأنـا سـجنت من
اجل الوطن سـنتـ ونصف..قـضيتـها ب
سجـن البـصـرة وسـجن احلـلـة حيـث كنت
وســجن بــغـداد مـســؤوال عن الــســجــنــاء 
ـركـزي في غـرفة ( 3 في  4 مـتـر) تضم ا
ــنـــاضل الـــشـــيــوعـي الــكـــوردي مـــكــرّم ا
صـباح مـديـر اخلـطـوط اجلـوية الـطـالـبـاني
ـقــدم عـبــد الـنــبي قـائــد فـرقـة ا الــعـراقــيـة
صباح خيري شقيق زكي خيري ظلي  ا
ـركزيـة للـحـزب الشـيوعي عضـو اللـجنـة ا
الـعـراقي..و فـيـهـا ضـيـفت! مـظـفـر الـنواب
قـادمـا من نـقـرة الـسلـمـان لـلـمـحـاكـمة في
بـغــداد يــشـاركــني فـراشـي.وأسـعــد أنـني
رفــعت اسم الـعـراق في احملــافل الـعـربـيـة
واسـهــمت في تـخــريج عـشـرات والـدولــيـة
اجستير األآلف من حمـلة البكلوريـوس وا
والـدكـتـوراه في جـامـعات عـراقـيـة وعـربـية
ـــيــ ومـــســـؤولــ كـــبــار صـــاروا اكــاد
واشـعت عـلى مـدى ... ومـثـقـفـ وفـنـانـيـ
اربعـ سنـة الثـقافـة النـفسـية واجملـتمـعية
يكفي عبـر األذاعة والتلفزيون والصحافة 
مـــنـــهـــا الـــبـــرنـــامج الـــدرامي (حـــذار من
الـــيـــأس)..وهــــذا هـــو ســـبب عـــدم خـــوف
ـــوت  ألنــهم ــفـــكــرين من ا الــعـــلــمـــاء وا
يـــعــرفــون انـــهم بـــاقــون بـــ الــنــاس وان

رحلوا!.   
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كنـا في األيام الـعادية نـتمازح فـتقول لي:
منـو يـحب اكثـر ..آني أحـبك اكثـر لو انت
حتبـني اكثر? فاجيبهـا: طبعا انت حتبيني
أكـثر..الى ان يوم اجرت عملية ألزالة ورم

في الرحم.
اوصلـتـها بـيدي دخلت صـالة الـعـملـيـات 
ـاهـرة جـوان الى صـديــقـتـنــا الـدكـتــورة ا
زنـكـنه زوجــة الـصـديق الـطـبـيب الـنـفـسي
الـدكـتــور سـيــروان كـامل .قـبّــلـتــهـا  عـلى
اجلبـ فـلـمـحت دكتـورة جـوان انـفـعاالت
وجــــــهي فــــــقــــــالت :اطــــــمــــــئن دكــــــتـــــور
فــأجـبـتــهـا:أكــيـد مـطــمـئن ألنـهــا بـ يـدي

بروفيشنل محبّة.
هي اخذت طـريقـها لصـالة الـعملـيات وانا
وحلظة كان لـيس فيه أحد اخذت طـريقي 
وسـالت جـلـست كـادت الـشـهـقـة تـغـلبـني 
الدموع..عندها ادركت أنني احبها أكثر!
 بـعـد سـاعة ..خـرجـت دكتـورة جـوان من
صالـة العـملـيات تـدفع عربـة تسـتقـر فيـها
حـبـيـبتي بـعـيـنـ مـغمـضـتـ وبـوجه غـير
وجهـها الـضاحك اجلمـيل..وضعت جوان
الــعـــربــة بـــيـــدي وقــالـت:تــفـــضل دكـــتــور
قاسم..هـاي امانتك بتمـام التمام..صحيح
بس نــاجــحــة الــعــمــلــيـــة كــانت مــعــقـــدة 

تماما..انتظر ساعة تفوق من البنج.
 استـفـاقت فـقالت ألخـتـهـا وزوجة اخـيـها
اللـتـ جـاءتا لـهـا من بـغـداد: وين قاسم?
اريــد قـاسم. سـمــعت صـوتــهـا وأنـا ادمع
في مــكـان مــنـزوي..فــأسـرعـت: حـمــدالـله
عالـسالمة حبـيبتـي..قبلـتها ومـسكت يدي
(اشـبيـهـا ايـدك بـاردة! ) ومـا كـنت أعرف
ن أن الـدم ال يــصل الـيـدين كـمــا يـنـبـغي 

يعيش حالتي!
 ومــشــكــلــة حــبـيــبــتي..زوجــتـي انـهــا من
(تـقـفل..تـقـفل).فـقـد تقـدم لـهـا زمـيـلـها في
الـدراســة اجلـامــعــيـة وآخــر طـبــيب حـ
وثــالث..وقــالت:لــو قـاسم لــو مـا تــخـرجت
أتـــزوج..(ودكـت رجل وتـــزوجـــته!..مع انه

يكبرها بـ  24 سنة!)
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فكثير ما كـانت استثنائيتها في حبها لي 
مـن الـــزوجـــات مـــحـــبـــات ومـــخـــلـــصـــات
ألزواجهن بـل بوقفتـها معي فـي معركتي
مع كـوفــيــد.فـقــد بـقـت مـعي بــغــرفـتي في

ومـنـحـوهـا ـصــابـ بـكـورونـا  جـنـاح ا
الـبــقـاء اسـتــثـنـاءا ألنــهـا تـرافق في آي
تنـام على (الـكرويتـة) وتسـهر معي بي!
وتـدرك انـها تتـحـسـس كل حـركـة مـنّي
في خطـر لدرجة ان صاحب  الصيدلية
قـــال الــــذي تــــشــــتــــري مــــنه الــــعـالج 
اكو واحـد عاقل يـنام لهـا:(انت مخـبلـة 

بجناح كورونا) .
  كـانـت مـعي بــدون كـمــامــة فـاصــيـبت
المــســة وصـارت تــتــلـقى بـكــورونــا بـا
الـعالج دون ان يؤثر ذلك على رعـايتها
لي..وحـ جاء الدكتـور علي البرزجني
مــــودعــــا قــــالـت له:دكــــتــــور يــــصــــيــــر
أبوسـه!.فالتفت نحـوي وقال: أنفخ على
فـوضعـهـا عـلى وجهه أيدي ..فـنـفـخت 
وقال لـها:شـفتي..مـعنى هـذا كلـشي ما
بيه..وفعلتها..قبّلتني على خدي أمامه!

×
احلمـد لـله والـشـكـر له أوال ان مـنـحني
فــرصـــة الــبــقــاء لــيــوم عــسى فــيه ارى

الشباب يستردون أجمل وطن.
فـقــد كــانت شــكــرا حلــبــيــبــتي ثــانــيــا 
محاربا شجاعا في ساحة معركتي مع

كوفيد.
شــكـرا لـدولـة رئــيس الـوزراء الـصـديق
مــصـطــفى الــكـاظــمي الــذي اتـصل بي
والـرئــيس مـسـعــود الـبـرزاني هـاتــفـيـا 
ووزراء الــثــقــافــة والـصــحــة والــتــعـلــيم
الــعـالي في بـغــداد ووزيـر الـصـحـة في

اربيل وكل من تمنى لنا الشفاء.
شـكـرا لـفــضـائـيـة الـشـرقــيـة الـتي بـثت
ية مانـشيتا:(األوساط العـلمية واألكاد
تـتـابع بــاهـتـمــام بـالغ رئـيس اجلــمـعـيـة
النـفسيـة العراقـية قاسم حـس صالح
الــذي اصـيب بـفـيـروس كـورونـا ويـرقـد
سـتـشفى في اربـيل) وشـكرا حالـيـا 
جلـريــدة الــزمــان الـتي تــابــعت حــالـتي

عادل صوري.
شـــكـــرا لـــعـــشـــرات اآلف احملــبـــ في
صـفـحتي بـالـفيـسـبوك وتـويـتروصـفـحة
وصـــفـــحــات الــدكـــتـــور مــظـــفـــرقــاسم
بـيــنــهم مــفـكــرون وشــعـراء الــعــشــرات
وفنانون كبار..فبمحتهم هزمنا كورونا.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
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حيدر العبادي
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ــبــاحــثــات مع وزيــري جــديــدة مـن ا
ـــالــــيــــة في احلــــكــــومـــة الــــنـــفـط وا
االحتــاديـــة واالطــراف ذات الــعالقــة.
ـتحـدث باسم وقال سـمـير هـورامي ا
الطالباني ان (اجتـمعات وفد حكومة
ـتـوجه الى بـغـداد مسـتـمرة االقـليم ا
مع احلــكــومــة االحتــاديــة واالطــراف
الــسـيــاســيـة  ونـرغـب بـاالتــفـاق مع
االطـــراف كــــافــــة وفق االلــــتــــزامـــات
الـدســتــوريـة)  مــؤكـدا ان (حــكــومـة
اقــلـيم كــردسـتــان لـيس لــهـا خــطـوط
حـمـر لـلـتـوصل الى اتـفـاق مع بـغداد
وانــهـا مــسـتــعـدة بـتــسـلــيم ايـرادات
الــنـفط الــتي تـطــالب بــهـا احلــكـومـة

االحتــــاديـــة) واشــــار الى انـه (وفـــد
االقــلــيـم يــبــذل اجلـــهــود احلــثـــيــثــة
للتوصل الى اتفاق مع بغداد لتثبيت
ـستحقات حصة االقلـيم كردستان وا
الـية ضمن مـشروع الـقانون) واكد ا
هورامي ان (األطـراف السـياسـية في
ـبلغ بغـداد غـير مـتـفقـة علـى ارسال ا
 320مــلـيــار ديــنـار الـى كـردســتـان).
وأعـــلن مـــســاعـــد وزيـــر اخلــارجـــيــة
األمــريــكي لــشــؤون الـشــرق األوسط
ديـــفــيــد شـــيــنــكــر أن بـالده تــشــجع
احلوار بـ أربـيل وبـغـداد وتأمل أن
يتـوصل اجلـانـبان إلى اتـفـاق ويحال
مـشـاكـلــهـمـا.جـاء ذلك خالل اجـتـمـاع

جــمع بـــ شـــيــنـــكــر رئـــيس إقـــلــيم
كــردســتـان نــيــجـيــرفــان الــبـارزاني.
وبـحـسب بـيــان لـرئـاسـة إالقـلـيم فـأن
(اجلــــانـــــبــــ أكـــــدا عــــلـى ضــــرورة
اســتــمـرار مــســاع اإلصالح وتــنـويع
مصـادر الـدخل في العـراق وإالقـليم 
ـزيــد مـن االهــتــمـام من خالل إيـالء ا
بــالــقــطــاعــات األخــرى كــالــصــنــاعــة
ـزيــد من فـرص والــزراعـة وتــوفـيــر ا
) بدوره العمل واالستثمار األجنبي
شـــدد مـــســـاعــــد وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
األمريكي  على (رغبـة والتزام أمريكا
بتوطيد عالقاتها مع العراق وإالقليم
وأنـهم يـشـجـعـون احلـوار بـ أربـيل
وبــــغــــداد ويـــأمــــلــــون أن يــــتــــوصل
اجلـــــانـــــبـــــان إلى اتـــــفـــــاق ويـــــحال
مـشـاكـلـهـمـا) مـؤكـدا (اسـتـمـرار دعم
بالده  لـلعـراق واإلقـلـيم في مـواجـهة
اإلرهـــاب والــقــضــاء الــنـــهــائي عــلى
داعش). كــمـا الـتــقى رئـيس حــكـومـة
االقــلـيم مــسـرور الــبـارزاني مــسـاعـد
وزير اخلارجية األمـريكي. وقال بيان
امس ان (االجــــتـــــمــــاع بـــــحث آخــــر
تــــطـــورات الـــوضع عـــلى الـــســـاحـــة
نـطقـة عمـوماً كـما تمت العـراقيـة وا
مـنـاقـشـة سـبل تـعـزيـز الـعالقـات بـ

ـتحدة) إقلـيم كردسـتان والـواليات ا
وسـلـط الـبــارزاني خالل االجـتــمـاع (
بـاحثـات اجلاريـة ب الضـوء علـى ا
بـغــداد واربـيل بــشـان ضـمــان تـأمـ
ـاليـة لإلقليم ـستـحقات ا احلقوق وا
وازنـة االحتـادية) ودعا رئـيس في ا
ـتـحدة إلى أن ( احلكـومـة الـواليات ا
ـشـاكل ب تلـعب دوراً مـراقـباً حلل ا

اإلقـــلـــيم واحلــــكـــومـــة االحتـــاديـــة).
وتـــشـــهــد مـــنــاطق عـــدة في االقـــلــيم

احـتــجــاجــات غــاضــبـة لــلــمــطــالــبـة
ـعيـشـة وصـرف الرواتب بـتحـسـ ا
دون فرض اسـتقـطـاع علـيهـا من قبل
احلـكــومـة  وتــخــلـلت الــتــظــاهـرات
اعـــمـــال عــنـف اســفـــرت عن ســـقــوط
ضــحــايـــا واحــراق مــقــرات عــدد من
االحزاب الـسيـاسيـة في السـليـمانـية
وغلق مـقـار قنـوات تلـفـزيونـية  قيل
انهـا ساهـمت بتغـطيـة االحتـجاجات
الغـاضـبة  كمـا ادى تطـور االوضاع
هنـاك الى حجب خـدمة االنـترنت في
عـمــوم الـسـلـيـمــانـيـة في اجـراء عـده
الـــبـــعض بـــحـــجب احـــداث ســـقــوط
الـــشـــهــداء واجلـــرحى واســـتـــخــدام
الـــــسالح والـــــرصــــاص احلـي عــــلى
ــتــظـاهــرين  وســبق هــذا االجـراء ا
فــرض الـــســـلـــطـــات حـــظــراً شـــامالً
ينة ومـحافظة حلبجة للتجوال في ا
القريبـة وضواحيهـا وسط انباء بعد
تظـاهرين بـاحلظر واسـتمرار تأثـر ا
تــظـــاهــراتــهم.  ودعـــا الــنــائب االول
لـرئـيس مـجـلس الـنـواب حسـن كر
الكـعبي  السـلطـات الكـردية بإطالق
ســراح مالك قـنــاة الـعــراقـيــة الـلـذان
اعتـقال بـسبب تـغطـيتـهمـا تظـاهرات
السليمانـية .  واشار الكعبي الى ان
(االعـتــقـاالت وسـيــاسـة الـعــنف غـيـر
قانونيـة ومخالـفة للدسـتور وقوان
حقـوق االنـسان وحـرية الـتـعبـير عن
ـــتـــظـــاهـــرين الــرأي) مـــؤكـــدا ان (ا
واالعالمي في كـردستان لم يـكونوا
ــوجــود وعـدم ســبــبــا في الــفـســاد ا
حـلـحـلة مـشـاكل الـنـفط الـتي عـمـرها
يـزيـد على الـسـنـوات).وطـالب عـضو
مـــجــــلـس الــــنـــواب آراس حــــبــــيب
بــإعـتــمـاد رؤيــة شــامـلــة بـعــيـدة عن

الــعــرقــيــة والــطــائـــفــيــة عــنــد وضع
واطن العراقي بعد شاكل ا احللول 
االحتجـاجات التي تشـهدها مـحافظة
الـسلـيـمانـيـة .وقـال حبـيب  في بـيان
امس (قـــد أثـــبـــتـت االحـــتـــجـــاجـــات
احلـالـيـة فـي الـسـلـيـمـانـيـة أن هـمـوم
ــواطن الــعـراقي ومــشـاكل وأزمــات ا
واحــدة بــصــرف الــنــظــر عن هــويــته
الـعـرقـيـة والـطـائـفـيـة وبـالـتالـي فإن
احلــلــول يــنـبــغي أن تــكــون مــوحـدة
وموضوعيـة وفي سياق رؤيـة شاملة
) وتـابـع (أعـتــقـد ان لـكل الــعـراقـيـ
وقت الـتـفــكـيـر اجلـدي قـدحـان بـانـنـا
جـمــيـعــا في سـفـيــنـة واحـدة وأن اي
خــطــر من شــأنه أن يــهــدد اجلــمــيع
طلـوب إرادة سياسـية وارتفاع إلى ا
ــســؤولــيــة في مــعــاجلـة مــســتــوى ا
األزمـات). بـدوره  حـمل  الـنـائب عن
ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون مـــنـــصــور
البـعيجي  حكومـة االقليم مـا يحدث
في كـردســتـان من احــداث تـظـاهـرات
نـتـيـجــة نـفـاذ صـبـر الـشـعب الـكـردي
ــدة بــســبـب عــدم اســتالم رواتــبــهم 
طـــويـــلـــة وهم يـــعـــيـــشـــون ضـــروف
اقـتـصاديـة صـعـبة . وذكـر الـبـعـيجي
في بيان امس ان (حكـومة اكردستان
لم تـــتــفق مع اي حـــكــومــة احتــاديــة
وتـســلـمـهـا واردتــهـا مـنـذ عـام ٢٠٠٥
والى االن لم  يتم االتفاق على تسليم
وحكـومة النـفط والـواردات االخرى  
االقلـيم التلتـزم به نهـائيـا وهذا االمر
هو مـا اوصل االوضاع في كـردستان
تضرر الوحيد هم الى ماهو عليه وا
شــعــبــنــا الــكــردي النـنــا النــعــلم اين
ــوارد تـــذهب امــوال بـــيع الــنـــفط وا

االخرى لالقليم ).
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تستمر مباحثات بغداد واربيل بشأن
تــســلــيـم حــكـومــة اقــلــيـم كــردســتـان
لاليرادات الـنفطـية وغـيرهـا اخلاصة
ـنـافذ احلـدوديـة مـقابل بـالكـمـارك وا
ـالية  اطالق مسـتحقـات كردسـتان ا
الـتي تـسبـبت بـأحـتـجاجـات غـاضـبة
ــدن فـي الــســلـــيــمــانــيـــة وعــدد من ا
االخـرى لـلـطــالـبـة بـتـحـسـ اوضـاع
ـعـيـشـة والـغـاء نـسـبـة االسـتـقـطـاع ا
فروضة على رواتب موظفي االقليم ا
. ووصل وفــد كــردي بــرئــاســة نــائب
رئيس حكومة االقلـيم قوباد طالباني
الى بـغـداد قـبل يـوم  لـبـدء جـولـة
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ور صـدرت في بـغـداد روايـة ثالثـة 
حــزيــنــة لـلــروائي والــنــاقــد الــكـوبي
غــيـــيـــرمــو كـــابــريـــرا انــفـــانـــته قــام
بترجمتها الدكتور بسام البزاز وهي

اول تــــــرجـــــمـــــة عـــــربــــــيـــــة لـــــهـــــذه
ـكن الـقـول ان هـرم الـرواية,وبـهـذا 
الواقعية السحرية قد اضيف له عمل
ســــاحــــر يــــقــــوم عــــلى الــــتــــجــــريب
الـسـردي,وحتــطـيم الــشــكل الـروائي
الى احلــد الـــذي تــبــدو مــعه
ـور حزينة بال رواية ثالثة 
هــويــة ســرديـة لــو جــاز لــنـا
ـتـرجم بـسـام الـقـول.يـقــول ا
الـبــزاز في مــقـدمــته عن هـذا
الـــعـــمل االشـــكـــالي"عـــلى ان
ـــــــــور مــــــــــؤلـف "ثـالثــــــــــة 
حزينة"جتاوز في انقالبه كل
انقالب,وتخـطى في جتـديده
ـؤلف كل حـدود الـبـوووم,فـا
اوال ال يـرى لـلـروايـة اكـتـماال
وتــمــامــا,فــقـــد بــدا الــقــصــة
بــفــصل كــتـبـه عـام 1961من
وحـي مــــخــــتـــلـف وعــــنـــوان
اخــر.وانـــتــهى بـــفــصل اخــر
وعنـاوين اخـرى امتـدت على
مـدى ســنـوات حــتى اســتـقـر
العمل عام  1968على ما هو
عــلـيه في الــطـبـعــة الـكــامـلـة
التي اعتمدناها,والتي يشير

فـيهـا الى انـها تـضم مـا حـذفه مقص
الرقيب منها عام "1967

ــــتـــرجـم"ومن قـــال ان   ويــــضــــيف ا
النمور احلـزينة الثالثـة رواية?النقاد
يصفـونهـا بانهـا رواية مجـزأة وانها
ؤلف فـينفي عـنها رواية كوالج,أما ا

صفة الرواية.
  مـن جــهــته يــضــعـــنــا كــابــريــرا في
مواجـهة مـباشـرة مع عاصـفة روايته
حـــ يـــعـــلن ان"اتـــمـــنى ان يـــنـــظـــر
الـقـاريء الى الـكـتـاب علـى انه مـزحة
كـبـيـرة مـكـتـوبـة مـزحـة تـقع في 500

صفحة"
  ويـــــــضـــــــيـف مـــــــؤلف الـــــــروايـــــــة
قـــائال:"الــكــتــابــة عـــنــدي لــعب حــتى
الـكتـابـة التي يـدعـونـها جـادة.الـلعب
بالكلمات يـولد كلمات يعـتمد معناها
عــلى طــريــقــة الــلــعب,ولـكل العب ان

يرتب حركاتها واوضاعها"
   الرواية اذن تلهو وتلعب بالكلمات
وهذا هو رأي النقاد في مجموعة من
احــكـــامــهم الــنــقــديــة الــتي ادرجــهــا
ور ترجم في مـقدمـته منهـا:ثالثة  ا
حــزيــنــة حتــطــيم لالبــداع او جــنـون
ور حـزينة مـهرجان اللغـة او ثالثة 

الـلــغــةاو لــعــبــة لــغــويــة اســمــهـا
بــوســتــرفــيــدون وهـو اسـم لـبــطل
يــــتـالعب بــــالـــــلــــغـــــة الى درجــــة
اجلنـون.وليخـتر الـقاريء من شاء
من هـــذه الــتــوصــيــفــات الــتي قــد
يراهـا الـقاريء مـدحـا في حق هذا

العمل الهائل.
  قـسم الروائـي عمـله الى ثـمـانـية
عنـاوين رئـيسـة تتـخـللـها عـناوين
فــرعــيــة ال رابط بــيــنــهــا.وان كــان
ابــطـــال الــروايــة االربــعــة يــروون
جتـاربـهم بـاسـلـوب يـنـطـبق عـلـيه
تـــســمــيــة الــروايــة بــأنــهــا روايــة
متـعـددة االصوات.فـهؤالء االبـطال
وارسنو وهو سـلـفـستـري الـكاتب,
كوداك ـمــثل الـتـلــفـزيـوني, كوي,ا
ــصــور واريــبـو عــازف الــطــبــلـة ا
يـــســــردون فـي حـــيــــاديــــة تــــامـــة
جتربتهم ومشاهداتهم دون تدخل
ـؤلف.كـما ان هـنـاك بـطـلـة تروي ا
احالمها طوال الرواية في مشاهد
مـــرقـــمـــة.ولـــكي يـــســـقط الـــشـــكل
ؤلف بسرد الروائي تمـاما يقـوم ا
بلـيغ جدا عـن مقـتل تروتـسكي من
خالل ســـبـــعــــة كـــتـــاب كـــوبـــيـــ

يـكتسب الكتاب التاريخي اهميته التي تستوجب تلقيها والنظر اليها من خالل وعي معرفي تتجدد ادواته واساليب الكشف
ـوسوم ( الفتـرات االنتقالـية في قرى ومواقع عـصور ماقبل الـتاريخ) الصادر عن دار ـعرفي فيه كمـا تتجـلى في الكتاب ا ا

الشؤون الثقافية العامة ضمن سلسلة تاريخ العراق القد تأليف: عادل فائق رشيد.
عرفـة وحتديد االنـتقال او الفـترات االنتـقالية الـتي كانت مابـ كل عصرين من هـذه العصور وذلك تـختص هذه الـدراسة 
بـاني والـبيـوت وكـذلك مـادة البـنـاء وشـكل التـسـقيف من خالل دراسـة انـتـقال الـتـقالـيـد سـواء من النـاحـية الـعـمـارية في تـخـطيـط ا
هـمة الـتي حتـمل معـها دائـما اثـار من صنـعـها ومن خالل تـتبع االشـكال ودراسـتهـا من نـاحيـة صنـاعة الـفخـار... تـلك الصـناعـة ا
الـفخـارية فضال عن الـعناصـر اللـونية والـزخرفيـة التي زيـنت تلك االواني.ان مـعرفة االنـتقال احلـضاري بـ مواطن عصـور ماقبل
عتمـة ماب احلضارات وانعكـاساته في احلضارات الالحقة.تشكل الـتاريخ مهمة لفهم حـركة التطور والقاء الضـوء على الفترات ا
هـذه الدراسة اضـافة معـرفية جـادة للمـكتبـة العراقـية في مجـال استنطـاق التاريخ ودراسـته لتضـع وقائع التـاريخ القد ومـتونه ب أيدي
ـقدمـة وتنـتهي بخـالصة واستـنتـاج للـدراسة وبواقع 216 ـباحـثهـا مسـبوقة  ـتلـقي الثـقافي اجلاد.قـسمت الـدراسة عـلى اربعـة فصول  ا

توسط.فيما صمم الغالف رائد مهدي . صفحة من القطع ا

رسالة بغداد
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صدر عن دار الينـابيع للطـباعة والنشـر والتوزيع السـورية  كتاب شعـري جديد للشـاعر غزاي درع الطائي
عنـوانه (مـلحُ العـراقِ أمانـة في زادي)  وضم الكـتاب ( (74 نصـا شعـريا  وقـد تنـوعت النـصوص مـا ب
قـصائد عمـودية وقصـائد من شعر الـتفعيـلة وقصـائد نثر  وكـتبت الناقـدة خولة اجلـعفري التـدريسية بـكلية
ا جاء فـيه ((إن اإلبداع الشعري عند غزاي ـا للكتاب  و التربيـة األساسية بجامعـة ديالى العراقية  تقد
ـؤلف كل من درع الـطـائـي مـا هـو إال انـعـكــاس ومـعـايـشــة))  وضم الـكـتـاب ثـالثـة نـصـوص أهــداهـا إلى ا
الشاعر والـناقد هشام محمد القيشي والشاعرة والناقدة آشـتي كمال والناقد حميد العنبر اخلويلدي  كما
ؤلف مع الـشاعر اإلمـاراتي الكـبير نـايف عبد الـله الهرس  وشـهادة للـشاعرة ضم أبـياتا شـعريـة تبادلـها ا
ؤلف  مع تعليقات مهمة للشاعر الكوردي العراقي الكبير لطيف ـغربية نهى محمد اخلطيب عن ا والناقدة ا
هـلـمت عـلى قـصـائـد مـتـعـددة لـلـمـؤلف . ونـشـيـر هـنـا إلى أن الـشـاعـر غـزاي درع الـطـائي قـد أصـدر خالل
الـسنـوات السـبع األخيـرة عددا من الـكتب الشـعريـة  هي : (سلـسلـة من ذهب) وقد صـدر عن دار ضفاف
للطباعة والنشر ( الشارقة ـــ بغداد )  ) 2014 خبز عراقي ساخن)  وصدرت طبعته األولى عن مؤسسة
شمس للنشر واإلعالم  القاهرة  2016 فيمـا صدرت طبعته الثانية عن دار أور للطباعة والنشر  بغداد 
عام  2016 أيـضا  و(وقت من رمل)  وصدر عن دار اليـنابيع  دمشق   2017 وفي مـجال النقد صدر
ـوسـوم (مظـفـر النـواب شـاعر له عن دار الـشـؤون الـثقـافـيـة  وزارة الثـقـافـة العـراقـيـة  عام  2019كتـابه ا

اطه ودالالته ـــ في شعر مظفر النواب). الصبر العراقي اجلميل  دراسة في اإليقاع ـــ أ
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ؤلف اسـاليـبهم ,وكأنه يسـتحـضـر ا
يـحـضــر ارواحـهم فـنــسـمع روايـتـهم
قـتل تـروتسـكي.ويـظهـر لـنا اسـلوب
تـــعــدديــة االصــوات الـــروائــيــة هــنــا

ايضاز
   تـبــدأ الـروايـة في اخـر عــنـاويـنـهـا
ـسـمى "بـالـنـزهـة" بـاضـفـاء جـو من ا
الـــتــمـــاسك والــوضـــوح ال جنــده في
الــصــفــحــات الــســابــقــة حــ يــقــوم
ســلــفــســتــري بــاحلــديـث ومــنــاقــشـة
ارســيــنـو كــوي وهــو يـقــود ســيـارته

ويتجوالن في هافانا.
  كــــيـف ســــيــــفــــهـم الــــفــــاريء هــــذا
مكن وصف رواية ما العمل?هل من ا
عــــلـى انــــهـــــا روايــــة مــــفـــــكــــكــــة او
مــجـزأة?واالهم مـن هـذين الــســؤالـ
ـــر بـــكالم الـــروائي هـل يـــجـــوز ان 
الـــكـــوبي حـــ يـــؤكــد فـي اكــثـــر من
موضع من روايـته انه يـريـد ان يبـعد

يتافيزيقا عن الواقع? ا
  تـرى كـيف سـنـفهـم هذا الـكالم,وهل
ـيـتافـيزيـقا نعي جـيـدا معـنى فصل ا
عـن الـــواقع.?اظـن ان هـــذه الــــروايـــة
رسالة الى الروائي العراقي,والعربي

في وقت واحد.
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صــدر عن دار الــشــؤون الــثــقــافــيـة
الـعـامــة ضـمن سـلــسـلـة (دراسـات)
دراســة تـاريــخــيـة بــعــنـوان (وثــبـة
كـانون الـثاني الـوطـنيـة عام 1948)
تألـيف الدكتـور سعـدي يونس زاير
الــسـوداني.جـاء في مــقـدمـته(كـانت
ثـورة الــعـشــرين اولى الــصـفــحـات
ـضـيـئـة في سـجل نـضـال الـشعب ا
العراقي وتوالت بعدها الصفحات
ــــشــــرقــــة في مــــجـــال مــــقــــاومـــة ا
الـبـريـطـانــيـ ومـحـاوالتـهم فـرض
ــبـاشـرة تــارة وغـيـر سـيــطـرتـهم ا
ـباشـرة تـارة اخرى عـلى الـعراق ا
ومن ابرز نضاالت الـشعب العراقي
ـبـاركــة في كـانـون الـثـاني وثـبـته ا
عام 1948 تـلك الـتي اكـدت اصـرار
الـعراقـي عـلى صـيانـة استـقاللهم
ــســـاس بـــســيـــادتــهم ورفــضـــهم ا
ومـحـاوالتـهم الـتـخـلص من الـنـفوذ

قيت). البريطاني ا
قسمت الدراسة عـلى اربعة فصول
تــــنــــاول الـــــفــــصل االول مـــــنــــهــــا
الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة فـي الـعراق
ـية الـثانـية في اعـقاب احلـرب العـا

1945-1948 امــــــــــا
الـفـصل الـثـاني فـقد
شـــــمـل مـــــعـــــاهــــدة
بــــــورتــــــســــــمــــــوث
اسبابها ومـقدمتها
في ح ركز الفصل
الـثــالث عـلى مـوقف
الـصحـافة الـعراقـية
من وثــــبـــة كــــانـــون
الــــــــــثــــــــــاني 1948
وتـــــتــــبع الـــــفــــصل
الرابع نتائج الوثبة
ومــوقـف احلــكــومـة
مـنهـا في الـصحـافة

العراقية.
اعــتــمــدت الــدراســة
عــــــــــلـى عــــــــــدد مـن
الـــــوثــــــائق غــــــيـــــر
ـــــنــــــشـــــورة وهي ا
لكي ملفات البالط ا
احملـفــوظـة لـدى دار

الكـتب والوثـائق ببـغداد والـوثائق
ـنـشـورة وهي مـحــاضـر جـلـسـات ا
مـجـلس النـواب الـعـراقي فضال عن
مــجــمـــوعــة من الـــكــتب الـــعــربــيــة

ـعــربـة.ويــقع الـكــتـاب في 144 وا
ـتـوسط.فيـما صـفحـة من الـقطع ا

اس. صميم الغالف هادي ابو ا
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اشـارة  تـبـعث بـالـتـفـاؤل اون يـكون
ـوقـف ضـربــة يــخـتــرق جـدار هــذا ا
ثـــــوابت االدارة ومــــصــــدر الــــقــــرار
االمــــريـــكي فـــاحتـــا بـــاب الـــصـــراع
بـتـوجهـات عـنـيـفـة طريـقـا لـلـوصول
الى الـــبـــيت االبـــيض  ‘وبـــالــتـــالي
طــريـــقــا بــاذن الــله لــســقــوط جــدار
عــنـجــهـيــة تـلك االداراة الــعـدوانــيـة
ــقــهــوره من وتــخــلص الــشــعــوب ا
هجمات الـهيمنـة االمريكيه الـقبيحه
الــتـي اليــهــمــهــا الــعــالم اال تــقــويــة

ادارتها العدوانية .
s “ WKHſ

ان اصــــرار هـــذا الــــشـــريــــر تـــرامب
يــــــذكــــــرنـــــــا ب رجل كـــــــان اســــــمه
(غورباتشوف ) ظهـر ايضا في غفلة
من الـــزمن لـــيــقـــود اقـــوى دولــة في
الـعــالم وهي االحتــاد الـسـوفــيـتي ‘
والن ظـــهــــوره  كـــان في غـــفـــلـــة من
الـــــتـــــأريخ ( مـع فـــــارق االســـــبــــاب
واالفرازات الـعـملـيـة للـحـكم ) اغرته
هالـة احلـكم  واوقـعـته في فخ اعداء
دولــتـه بــحـــجـــة الـــتـــشــجـــيع عـــلى
االصالح  ‘ولـكـن نـفــذ هـذا االصالح
بــاســلـوب الــغــبـاء والــتــسـرع حتت
اضـواء وتــشـجـيع مـن الـغـرب الـذي
ادى الـى اغــــرائه  حـــــيث اتـــــفق مع
بــعض الــقــيــادين لـتــنــفــيـذ ( لــعــبـة
االنـقالب ..!) الـذي نـفـذه بـسـطـحـيـة
ادت الى ظـــهــور ( يـــلــتـــسن ) الــذي

اســتــغل كل الــثـقــوب الــتي اوجــدهـا
غوربـاتشوف فـسقـطت دولة (الـستار

احلديدي)...
ان االدامة والبقاء لزمن طويل لركائز
وجــدران قـويــة ومـتــيــنـة  لــيس فـقط
تـانة االساس االول من قبل مرتبط 
ن يــحــافظ من بــنــاه  ‘بل مــرتــبـط 
ـسـتـلـزمـات بـقـائه جـيال بـعـد جـيل 
متـيـنا وعـدم تـعرضـة لالهـتزاز  ‘أما
ان يقع مـصير الـبنـاء بيـد من يخدعه
الــغــرور ويــقـتــنع بــتــبــديل شيء من
اسـاس من هـنـا وتـكـبـيـر وتـبـديل من
هناك من اجلدار   ‘ستكـون النتـيجة
تـؤدي الى  ترهـل البـنـاء ويـؤثـر على
االسـاس ويـسـهل االنـهـيار الي سـبب
يكون مـا يفعلـة ترامب بشـرى لظهور
عـــاصــفــة او عـــواصف عـــلى مــراحل
لـسـقوط امـبـراطـوريـة اكثـر عـدوانـية
واكـثـر شرا في تـاريخ الـبـشـريـة مـنذ
ـيـة االولى والتي نـهايـة احلـرب العـا
قدمت نـفسـها لـلعـالم بعـد ذبح شعب
كـامل عـلى ارض امـريـكـا لـتـبنـي هذه
االمـبـراطـوريـة و اضـافـة الـيه عـنـدما
توجـهت الى اخلارج بابـادة مديـنت
في اليـابان  ‘واكثـر من مصـدر قريب
من االدارة االمــريـكــيـة تــؤكـد تــمـسك
ترامب بـالبـيت االبيض سـيدفـعة الى
تصرفات الحتمد عقباها ....شخصيا
اتـمـنى ان يـعمـله لـتـخـلص الـبـشـرية

من الشر االمريكي القبيح .

قراطي . على اية حال كما قلنا الد
ـــــــكـن ان تـــــــبـــــــادل احلـــــــكم بـــــــ
ــقــراطــيــ واجلــمــهــوريــ في الــد
ـتـحـدة االمـريـكيه ‘الشيء الـواليات ا
الــوحـــيــد االيــجـــابي الــذي  يــتم دون
مــشـاكــسـات تــعــكس اسـاســا قـبــاحـة
ـــســـتـــأصـــله في كل والــعـــدوانـــيـــة ا
تـفـاصـيـل تـاسـيس االدارة االمـريـكـيـة
الــقـبــيـحه ويــظـهــر ان هـذه الــظـاهـرة
ايــضـا اقــتـربت من االفــول بـعــد حـكم
(اقــــبح امــــريـــكي جــــلس في الــــبـــيت
االبـــيض : دونــالـــد تــرامـب ) اذ بــعــد
انــتــهـــاء الــســنــوات االربع حلــكــمه ‘
كشف عـن شغـفه بـالتـعنـت و التـمسك
بـــرئــاســـة االدارة وعــدم تــرك الـــبــيت
االبيض حتى لـو استدعى ذلك جتاوز
الــثــوابت الــدسـتــوريــة والــقـانــونــيـة
بــاالضــافـة الى الــتــحـرك بــاجتــاهـات
تـهــدد اسـتـقـرار وعــراقـة ثـوابت حـكم

االدارة االمريكية .
 من خالل الـنـظــر لـلـتـاريخ الـعـدواني
االمــريــكـي خالل عــشــرات الــســنــيــ
وسوء تصرفـاتها العـدوانية القـبيحة
جتـاه طــمـوح شـعــوب الـعـالم  ‘وحق
سيرة العدوانية طموح ضحايا تلك ا
لالنـتــقـام من تـلك االدارة  ‘ان الشيء
االيــــجـــــابي في ظـــــهـــــور ( تــــرامب )
واصـراره عـلى الـتـمـسك بـاحلكـم باي
طـريـقــة حـتى طـريـقــة نـشـر الـفـوضى
يهدد مصـير واليات الشـر االمريكيه ‘
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السـيـاسة الـعـراقيـة ال دين لـها. فـهي مـثل العـاصـفة فـإمـا أن ترفع
الـسـيـاسي وإمـا أن تـدفــنه. وهي بال رحـمـة وال أخالق وال دين. فال
مفاتـيح لها وال مـغاليق. وهـي عصيـة على الفـهم; ألن فيهـا أكثر من
العب وهــدّاف وفـيــهــا من احلــمــقى الـكــثــيــر ضـد حــركــة الــتـاريخ
ودروسه ويـنـطـبق عـلــيـهم قـول ونـسـتـون تـشــرشل: (يـعـيـد الـتـاريخ
). والـسيـاسة عـنـدنا أصـبحت نفـسه; ألن احلـمقى لم يـفهـمـوه جيـداً

مثل األوصاف الشعبية في 
 الكورونـا; مكـونات الـليـمون مع اخلل وقـليل من الـثوم أو كـثير من
لح وبعض من عسل النحل مع حبة البركة. وهي وصفة الثوم مع ا
ـثـخن تـصـلح أن يـتـنـاولـها احلـاكـم لكـي يـفـهم مـاذا يـريد الـشـعب ا

بجراح صبيان السياسة. 
ـسؤولـية لن يـكون أمرا سـهالً. وال يصح دخول احلـاكم إلى موقع ا
له اخلـروج مـنـهـا دون فـعل مـؤثـر. فال حـاجـة لـلـعـراق بـعـد كل هـذا
ـــظــالم إلى قـــنــابل صـــوتــيــة في الــتــدمـــيــر والــكـــوارث والــركــام وا
االجتـمـاعـات الـرسمـيـة أو الـبـيانـات اإلعالمـيـة الـرنانـة. وال سـيـاسة
شاعر ألن ركب ودغدغة ا كر ا التخدير القائمة على اخلـديعة وا
الذاكـرة العـراقيـة لـيست مـثقـوبة. ويـنبـغي الـتوقف عن االسـتخـفاف

بالذات والذهنية العراقية. 
الـكـاظــمي خـاض جتـارب كــثـيـرة بـ أهــله. وأجـريت له امــتـحـانـات
ـؤيد صـعـبـة. جنح في الـقـلـيل مـنـهـا ورسب في الـكـثـيـر. واخـتلـف ا
ـارسـاته. لـكـنه مــازال يـتـرنح بـ الـقـال ـعـارض عـلى أفـعــاله و وا
والـقـيل والـفـعل والال فـعل واألقـدام والـتـراجع الـسـريع والـبـطـولة
السـريـعـة واخلـنـوع اخملفي. أعـطى بـعض األمل لـلـجـمـيع لـكنه أمل
يحتاج إلى ثورة حقيقية وليس إلى مفرقعات صوتية وآمال خادعة.
ـواطن الـعـراقـي أن يـعـيش مـنـذ ســنـوات مع حـاكم مـهـووس  قـدر ا
ال. غـارق في وحل الغيبـيات والعـمالة واللـصوصية. ال بالسلـطة وا
ـواطن. فـاحلاكم فـكـره أصلب نرى جـسـورا حقـيـقيـة بـ احلاكم وا
من الـصــوان مـتــسـلـط قـاهــر ومـســتـبــد وعـلــمه مـحــدود الـقــواعـد
والبنيان. وهناك مواطن بال مـواطنة وقانون بال عدالة وعيش مليء
سـتقبل ومـناعة ـصائب والبـاليا. مصـاب بفقـر األمل وا باألكدار وا
الصـدمـات. ينـتـظر من يـكـشف له الضـوء في آخـر النـفق ويـحقق له
سـتلبـة. وينشر له طموحـاته في العيش الـكر ويعـيد له السـيادة ا

وت. القانون بعيداً عن الدولة العميقة ومليشيات القتل وا
هناك يا صاحبي جنوبي مصاب باحلسد ومظلوميته اكتوت بذوي
ـرءِ مِن وقْع الـقـربى (وظـلم ذوي الـقـربـى أشـد مـضـاضـةً ×× عـلى ا
هـند) حـيث تـسحق إنـسانـيته بـاجلـوع والفـقر والـبطـالة احلسـام ا
وتنـهب ثـرواته وتسـمم أسـماكه ويـقـتل باألفـيـون! وشمـاليٌّ ال يـجد
من يحـمـيه يسـتـيقظ صـبـاحاً عـلى مـدينـته لـيجـدهـا نصـفـها مـدمر
والـنــصف اآلخــر حتت انـتــداب الـغــريب! وشــرقيٌّ تُـقــطّع بــسـاتــيـنه
وحترق مـزارعه وتـسرق ثـرواته وتـسـلب هويـته! وغـربيٌّ يـبحث عن
نصف أهـله في سجـون الـوطن وخيـمات الـذل والـتهـجيـر ومكـتوب

عليه "مُواطن حتت التجربة"!
; أن يـكون احلـاكم العـراقي مهـووسا لعـلهـا مفـارقة الفـتة لـلـعراقـي
بالعرّابة الدينية التي حتدد طريقة حكمه وصالته وقبلته واختياراته
ـوتى يُـقَـررُونَ وتـبـرّر أفــعـاله وسـجــونه وقـتـله لــآلخـرين. بل صــار ا
حـيـاتــنـا ونـظــامـنـا وطـقــوسـنـا ويــؤسـسـون لــنـا نـظـامــنـا الـزواجي
ومـسـاحـة قــبـورنـا وطـريـقــة تـفـكـيــرنـا ويـخـتـارون مـالبس نـسـائـنـا
وزخـرفــة عـيــونـهـم. لم نـعــد نـعــيش إال في دولــة الـتــوحش والـقــبـور

والبيوت الطائفية وخيم القبائل!   
كــان حـدسـي أن الـكــاظــمي الــرجل الــهــاد ســوف يـفــعل بــعض
الشيء ما لم يـفعله الـسابـقون الصـامتون عن احلق. ألنه لـيس ابناً
حلزب إسالمي وليس من مـافيا الـسياسـة والفساد بـل يصر على
أن يـكون مـن حزب الـشـعب كـمـا قـال أكـثـر من مـرة. لـكن األمـنـيات
ـسك شيء والــواقع شيء آخــر. صـحــيح أنــنــا لم نــكن نــريــده أن 
عصـا موسى ليـغيـر األحوال بـسرعـة البـرق. ألننـا نعـرف ما ترك له
اجلـهـلـة من حـمل مــداه ثـقـيل وبالؤه وبـيل. فــهـو يـجـلس الـيـوم في
صحـراء جـرداء ال زرع وال اقـتـصـاد وال مصـانع وال حـيـاة صـاحلة
ـا كنا نريـده أن يسقط الدولـة العميقـة باحلكمـة العراقية للبشر.وا
ـنفـلت وتـعـطـيـر الوطن وأن يعـيـد لـلـوطن هـيـبته بـتـجـمـيع الـسالح ا
بـالـقـانـون والـعـدالـة االجـتـمـاعــيـة. ألن مـا عـانه الـشـعب مـلـحـمـة من

احلزن مع الرعاع طيلة هذه السنوات العجاف.
ـزاج والـتجـربـة والوطـنـية يـريد حـاكـما وطـنـيّاً في وطن فالـعـراقي با
ـواطنـة وعدالة اجـتمـاعية. وبـيتاً حر. وزاهداً يـبني وطـناً معـطّراً با
عراقـيّاً واحـداً ال بيـوت شـيعـية وال سـنيـة وال مـسيـحيـة. وال أوقاف
دينيـة تتـنابـز باأللقـاب يريـد وقفاً عـراقيـاً واحداً يـجمع كل األديان.

وعراقاً سيّداً لنفسه ال محكوما من اخلارج.
بالـعـربي الـفـصـيح يـريد الـشـعب أن يـكـون احلـاكم منـقـذاً لـلـعراق
بأفعـال رجل دولة ال مجـرد ظاهرة صـوتية. وإن يـجعل القـانون هو
ــنـفـلت الـسـيــد األول الـكل سـواســيـة أمـامه. وإن يــجـعل الـسالح ا
سالحاً للشعـب وليس لقتله. وإن يـقلع جذور العـملية الـسياسية من
ـة الكـاحلة أساسـها بـانتـخـابات مـبكـرةٍ للـخالص من الـوجوه الـقد
الـتي قـتـلت جـمـال الـعـراق وهـيـبـته وجـعـلـته في آخـر األوطـان. وإن
يـفتـح ملـفـات الـفـسـاد بـقـوة فـيـبـدأ من األعـلى إلى األسـفل ويـعـيد
ــلـــيــارات الــتـي سُــرقت أو جــرفـت كــرواتب رفـــحــاويــة وحـــزبــيــة ا
وجــهــاديــة! واألهم من كل ذلك أن يــثــأر لــدمــاء شــهــداء الــوطن من
لـيشيات بدم بارد. وأن الشباب الذي قتـلتهم احلكومـات السابقة وا

يكون مانديال أيقونة التسامح حاضرا في بناء الوطن.
ال نتـردد من القـول بأنـنا نـريد حـاكمـا عراقـيا ال يـنتـظر لـسنـوات ما
ا حـاكـما مـتـحـضرا وَعَـصْـرِيًّا ينـتـظـره اآلخرون بـأحالم الـتاريـخ.ا
يـبـدأ بــالـقـانــون ويـتـسـلـح بـاإلدارة احلـديــثـة رغم أعـاصــيـر الـدولـة
تخلفة. نريده أن يبني لنا بيتا عراقيا بال طوائف وقوميات العميقة ا

وأديان.
ـنـطق الــعـقالنـيـة الـسـيـاسـيـة: ال نـريـد أن سـأقـول كالمـاً وأمـضي 
يـسـتـمـر الــوطن مـخـتـبـراً لـتــجـارب حـاكم جـاهل وَغَــيْـبِيّ بـاجلـيـنـات
والوالدة. وال أن يكـون الوطن وصـفة شـعبيـة لعـطّار سـياسي ساذج
يقول لنا بأن خالص الـوطن هو قطعة خضـراء من القماش وبصقة
جاهل للشفاء وعباءة سـوداء فيها البركة. وآخـر يقول لنا: كثير من
الكمّـون مع قليل من اخللّ وكـثير من زيت الـزيتون ألن الـعراق هو
الوصـفة الـسحـرية الـوحيـدة للـبقـاء! بابل فـينـا وآشور لـنا والـعراق

فينا ولنا!

شهق الناس

في االنـــتـــخــــابـــات بـــرحـــابـــة صـــدر
ـنـافـسـة   مـسـتـمـره مـنـذ تاسـيس وا
ـقـراطي الـواليـات بـ احلـزبـ الـد
واجلـمهـوري ولم يـحـدث حـدث يـذكر
خالل كل تــلك الـفــتـرة  او اشـكــلـيـات
فنية وقانونية اال اثناء انتخاب (دبل
يـو بوش ) الـشـريـر الـذي كـلف حزبه
همة احتالل افغانستان والعراق ‘
والنه مــعــروف تــاريــخــيــا ان جـمــيع
الــعــمــلــيــات الــعــدوانــيــة بــقــرار من
ـــصــدر الـــتــنـــفــيــذي فـي الــواليــات ا
ـتــحـدة حـصل اثــنـاء اربع سـنـوات ا
حـكم احلــزب اجلـمــهـوري ‘كـأن هـذه
الــسـيـاســيـة مـتــفق عـلــيـهـا : اي شن
الـعـدوان واسـتـعـمـال الـقـوة وتـنـفـيذ
اجلـــرائم بـــقــيـــادة اجلـــمــهـــوريــ ‘
ومعـاجلة افـرازات  عدوانيـتهم خالل
اربع ســـــنـــــوات اواكـــــثـــــر مـن قـــــبل

هـنــاك قـتل جـمــاعي حـيث بـدأت اول
ديـنـت في ضـربة بـابـاده جمـاعـيـة 
الـيابـان بل مـارس بـذبح االطـفال في
ــلــجــأ في بــغــداد ســنــة 1991 لـذا ا
ي نــتـيـجـة سـمـى الـراي الـعـام الــعـا
لـــهـــذه الــــتـــصــــرفـــات كل امــــريـــكي
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 ورغم ذلـك ومــنـــذ وجـــود الـــواليــات
ــتــحـدة االمــريــكـيــة هــنـاك ظــاهـرة ا
ايجابـية في  ادرة احلـكم هي ظاهرة
تـبــادل احلـكم كل اربع ســنـوات بـعـد
اجـراء االنـتخـابـات الـعـامـة و جتري
هــذا الـــعـــمـــلـــيـــة كل اربـع ســـنــوات
بــسالســة ودون مـشــاكل تــؤثــر عـلى
االســــتــــقـــرار داخل تــــلك الــــواليـــات
ومــصـــاحلــهــا الــعــامــة وان من كــان
رئيسا يترك (الـبيت االبيض ) للفائز
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السليمانية

مـنــذ ان اصـبـحت االدارة االمــريـكـيـة
بكـافـة والياتـهـا  قوة كـبـيرة ومـؤثرة
في الـعـالم ان الـكثـيـرمن تـصـرفـاتـها
واعمالـها محل عـدم رضا بل الرفض
في الـكـثـيـر من االوقـات اال ان بـعض
اعــمــال تــلك االدارة كــانت عــدوانــيـة
ي ــصـلــحــة الــســلم الــعـا ومــضــر 
وكانت نتـائجهـا ليس فقط مـرفوضة
من قــبل شــعــوب الــعــالم حــيـث كـان
ــصــاحلـهـم ومـصــيــرهم بل يــضــر 
حـــتى كـــانـت مــرفـــوضـــة من بـــعض

تحالفة معها . اجلهات ا
كــان واليــزال دور هــذه االدارة  ‘دور
مشـاغب مدمـر يهـدف فرض الـهيـمنة
بالقوة الغاشمة على اكثر من منطقة
في الــعـالم عــمـومـا و مــنـطـقــتـنـا في
قدمة ‘ليس هناك منطقة في العالم ا
وصـلتـهـا الـقوات االمـريـكـيه  اال كان
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جل الطلبة الـدارس لم يكونوا على
وفق مـبـدا الـتـوسـعـة وشـهادات اون
الين فـقــد كـان عـصـر  Dot com لم
يــولــد بــعــد وكــان عـــنــدهــا مــجــلس
اخلــدمــة الـذي يــسـتــقــبل مـخــرجـات
اجلــامـعـات بــسـيــطـرة تـامــة لـيـضخ
مدخالت شابة للـمؤسسات وبحسب
الـشـهــادة واالخـتـصـاص عـنـدهـا لم
يـتــرهل الـهــيـكل الــوظـيـفي والشيء
اسـمه بطـالـة مقـنـعة كـمـا لم نرى او

نسمع ان الوظائف تباع.
ومــــا ان جــــاءت فــــلــــســــفــــة الــــدمج
والقـوان اجلهـادية وبـيع الوظائف
حتى تمت االساءة الى هيكل العمالة
الذي تـرهل بشـكل لم يسبـق له مثيل
وازاته جيش في العـالم وتضخـم 
الــعــاطــلــ الســيـــمــا من خــريــجــوا
ــعـاهــد فال اخلــريج اجلــامــعــات وا
يـجـازى خــيـرا وال الـوظـيـفـة الـعـامـة
حـافظت عـلى احـتـرامهـا اذ تـسـلقت

اذج التليق بالوظيفة العامة.
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ـــا ســــبق ان الـــقـــيـــادات ـــغـــزى  ا
تتـالية الدارة مـقاليـد البلـد لم تفقه ا
وارد البشرية شيئا اسمه تخـطيط ا
اذ لم يـــــحــــسـب احلــــســـــاب حلــــجم
طلوب اسـتقبالة ومن اي العاملـ ا
الـفـئــات واعـداد احملـالـ لـلـتـقـاعـد
وكم نــــحــــتـــاج مـن الـــفــــنـــيــــ ومن
االداريـــ ومن حـــمــلـــة الــشـــهــادات
الــعــلــيــا عــلى وفق رؤيــة تــشــخص
الــتـوجه االســتــراتـيــجي لـلــدولـة في
اسـتثـمار مـواردهـا البـشـرية وهـكذا
النــســتــغــرب ان يــكــون فـي شــركـات
كــبــيــرة مــهــمــة ان اكــثــر من نــصف
الــعــامــلــ هم من حــمـلــة الــشــهـادة
عرفة االعدادية وما دون في عصر ا
كمـا النستـغرب ان اغـلب مؤسسـاتنا
بــامـكـانـهــا االسـتـغـنــاء عن الـفـائض
الــذي لـديـهــا والـذي يـتــجـاوز حـدود
ربع الــعـامـلـ فــيـهـا والــذي يـسـتـلم
مــرتـبــات من دون ان يــضـيـف قـيــمـة

للمؤسسة.

ولـعل السـمـة الـشبـابـية الـتي تـتضح
جلية على رئـيس السلطة الـتشريعية
جــعـلـته يـتــسـرع ويـســتـعـجل االمـور
بشكل غير مـالوف وكما مالحظ على
قــوانـــ الــهـــرولــة الـــتي يــصـــدرهــا
ـان من دون دراسـات معـمـقة وال الـبر
رويه فقـط نسـتعـجل االمـور  الرضاء
الشـارع الثائـر واذا اهمـلت االسباب

النفع من معاجلة النتائج.
ــوارد الــبـشــريـة في واقـع تـركــيــبـة ا
العراقـية او مـا يسمى هـيكل العـمالة
ـعـتـمد ـوارد الـبـشـريـة وا او هـيـكل ا
في الـدولـة الـعـراقـية مـنـذ تـاسـيـسـها
والمــد بــعـيــد وحلــدود الـثــمــانـيــنـات
نـصرم كان والتـسعيـنات من الـقرن ا
الــعــراق يــعــتــمــد نــظــريــة 40 :4 :1
وتــــــفـــــســـــيــــــر ذلك ان كـل شـــــهـــــادة
بــكــالـوريــوس يــقـابــلــهـا  4شــهـادات
دبـلــوم بـعــد االعـداديـة و  40شـهـادة
للدراسة الـثانوية حـينها كـانت بيئة
الــعــمل تــتــسم بــاالسـتــقــرار وغــيـاب
الــتـنــافس الـدولي وحتــول االسـواق
فضال عن مـحدودية حـملة الـشهادات
اجـستير والدكتوراه والتي العليا كا
ية وان كانت تتصـدر الشهادات الـعا

كـــمــــا انـــنــــا لم نـــرى ان الــــقـــيـــادات
ـســؤولـة عن ادارة الـدولــة امـتـلـكت ا
ـواردها الـبشـريـة فالـدولة تـصنـيفـا 
التـعــرف اســتــراتــيــجــيــات الـتــدريب
ـهنـية ـسارات ا والتـطـوير وتـغيـير ا
للـعامـل فال نـستـغرب من ان كـثيرا
من الــعـامـلــ وصـلـوا الى الــهـضـبـة
رحلـة التي يصـلها الوظيـفيـة وهي ا
وظف وتنـعدم امـامه فرص التـرقية ا
صعودا في الوظيفة العامة وكل ذلك
نــاشيء بــســبب اجلــهل الـتــنــظــيـمي
وارد البشرية. للقائم على ادارة ا
وعـــــودا عـــــلى بـــــدء فـــــان طـــــيــــران
اجلــامـوس كــان يـقـصــد مـنه الــكـاتب
ـؤسـسات االف من بـيالسكـو ان في ا
ـتـرهـلـ الـذي يـشـبـهـهم الـعـامــلـ ا
الــكــاتب بـــاجلــامــوس الـــذي يــســمن
وتــثــقل حــركــته لــيــنــتــظــر دوره الى
اجملزرة التـقاعـد وهذا منـطق مخالف
ــورد الـــبــشـــري الــذي الســتـــثــمـــار ا
يــــفـــتــــرض ان جنــــعل من قــــطــــعـــان
اجلـــامـــوس اســـرابـــا من االوز الـــتي
حتـلق في سـمـاء الوظـيـفـة تـنـتقل من
مـؤسـسـة الى اخـرى إذ يـجـري اعـادة
تــدريــبــهــا واعــاده رسم مــســاراتــهــا
ـهــارات الـتي ــهــنـيــة واكـســابـهــا ا ا
جتعل منها مـوارد نادره تتناسب مع
فـكر وحتـوالت االلـفيـة الـثالـثـة الفـية
ـال الـفـكـري ـعـرفـة ورأس ا صـنـاع ا
ـبـتـكـرين وهـكـذا ـبـدعـ وا الـفـيــة ا
البــــد اذن مـن ان نــــقــــسـم مــــواردنــــا

البشرية الى خمسة اصناف وهي:
أوال: الــــنـــــجــــوم الالمـــــعــــة وهــــؤالء
عارف العالية ـهارات وا يتمتعون با
وباعمـار متـوسطة تـتراوح ب  10و
 15سـنـة وظـيـفـيـة يـنـفـذون االعـمـال
هنية وحرفنه عالية تتسم ادوارهم
بـــالـــتـــحــدي والـــنـــشـــاط والـــتـــجــدد

والتغيير.
ثــانــيـــا: الــكـــنــوز وهم اولـــئك الــذين
ـــهــارات تــقـــدمت بـــهم اخلـــبــرات وا
بـشــكل اصــبــحـوا نــاضــجـ فــكــريـا
يــشــبـــهــون بــالــكــنـــوز الــذين تــكــون

مــــهـــمــــتـــهـم ان يـــســــدون الــــنـــصح
والتوجيـه واالرشاد للنـجوم الالمعة
فــهـم صــانــعــوا الــعــاب ويــكــون قـد
امــــــضــــــوا  20الى  40ســــــنــــــة في
ـــثـــلـــون ذاكـــرة الـــوظـــيـــفــــة وهم 
هنيـة والوظيـفية والذين ؤسسـة ا ا
يــعـدون الـبـصــمـة الـوراثــيـة لـهـا وال

كن التفريط بهم.
ان الـصـنـفـ اعاله تـشـكل نـسـبـتـهم
ولـكــنـهم ــئـة  ـؤســسـات 20 بـا في ا
ـئة من الـقـيـمة يـسـهمـون في 80 بـا

ضافة واالنتاجية. ا
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ثالثـا: موظفـو االسناد او الدعم وهم
ـــوظــفــون االداريـــون واخلــدمــيــ ا
والـذين تـتـسم اعـمالـهم بـالـروتـيـنـية
والــرتــابــة ويــكــون احلــصــول عــلى
خـدماتـهم سـهال لـضعف مـهـاراتهم
كــمــا ان عـــرضــهم في ســوق الــعــمل
يكون كبيرا وان الطلب عليهم قليل.
رابــعـا: األمـوات الــذين تـعــود الـيـهم
احلـيـاة بـ حـ واخـر وهم صـنف
من الـــعــامــلــ الــذين اليــؤدون دورا
ؤسسة اما لكبر اعمارهم مهما في ا
او ضعف قواهم او النظرة العاطفية
ازاء وجــودهم والــذين اشــار الــيـهم
بـــيالســـكـــو في كـــتـــابــة بـــقـــطـــعــان
اجلاموس فال هم يطورون مهاراتهم
وال تــوجـد مــؤسـســة تـرعى واقــعـهم
ـؤسـسة وكـلـما في االمـر تـدفع لـهم ا
مرتبـات ضخمـة مقابل قـيمة مـضافة
ـا مــحـدودة جـدا من اعــمـالــهم وكـا
ــــؤســــســــة تــــدفـع رواتب رعــــايــــة ا

اجتماعية.
خامـسا: االغصـان اليـابسـة وهم فئة
النــفـع من وجــودهــا وان الــتــخــلص
مـنهـا اصـبح ضـرورة لرفـع انتـاجـية

ؤسسة. ا
ان االصـناف الـثالثـة اعاله يشـكـلون
ئـة من مـجـموع الـعـامـل في  80بـا
ـئة ـؤسـسـة ويـسـهمـون في  20بـا ا

ضافة وانتاجيتها. من قيمتها ا
ـــؤسف في قـــانـــون الـــتـــقـــاعـــد ان ا

اجلـــديــــد ان يـــتـــعــــامل مع جــــمـــيع
عيار العمر االصناف من العاملـ 
فـــقط ومن دون تــصـــنــيف الصــنــاف
ــورد الـبـشــري في الـدولــة كـمـا ان ا
ســيـاسـة االحـالل واالسـتـبــدال الـتي
يــســتــهــدفــهــا الــقــانــون اجلــديــد لم
حتـسب كم من الـكـفـاءات واخلـبـرات
التي سـيجري االسـتغـناء عـنها وهل
ان مــايــقــابـلــهــا من مالكــات جــديـدة
ستـحافظ عـلى مسـتويـات اإلنتـاجية
ـضافة ـتراكـمة والقـيمة ا واخلبرة ا
في مــــؤســــســــات الــــدولــــة وهل ان
اعـتـبـار مـعيـار الـعـمـر كـعـامل وحـيد
لالحالـة على الـتقاعـد سيـحافظ على
هــيـــكل الـــعـــمــالـــة ام انه ســـيـــخــلق
تــشـوهـات في هــذا الـهــيـكل هـذا ان
كــانت الـدولـة تــعـمل بــهـيـكل عــمـالـة
واضح. ان اشد مـا يـؤسف هو حـالة
الــــعــــشــــوائــــيــــة واســــنــــاد االمــــور
تخصص فلو التخصصية لغـير ا
سألنـا متخـذ القرار هل تـوجد قاعدة
ــعــرفـة في مــعــلــومـات عـن جـيــوب ا
الـعراق تـدون مـعـلومـات عن عـلـمائه
وبــاحــثـيــة وكـتــابه وهل يــســتـدعى
هـــؤالء لــلـــبت في سالمـــة الــقــرارات
السياسية من منظور االختصاصات
الـعلـميـة بـالتـاكيـد سـيكـون اجلواب
كال  وان الـــــقــــرارات والـــــقــــوانــــ
تنـاقش كمـا يتـناقش هـواة القصص
والــروايــات واحلــكــواتـيــون عــنــدمـا

يتجاذبون االراء فيما بينهم.
ان الــــقــــانــــون اجلــــديــــد ســــيــــهـــدم
اخــتــصــاصــات وعــنــاوين وخــبـرات
حـرجــة يـصـعب تـعــويـضـهـا اجال ام
عــــاجـال في اطــــار غــــيـــــاب مــــطــــلق
الستـراتيـجيـة وطنـية شـاملـة للـدولة
ـكن ان تـشـكل الـكـفـاءات الـعـراقـية
فـيـهـا مـركـز الـثـقل وكـمـا هـو شانـهم
ـالون دول العـالم االن كـمـغـتـرب 

انهم بحق ذاكرة البلد.

وارد البشرية { استاذ ادارة ا
جامعة الفرات االوسط التقنية الكوفة

قال منـطقا مـخفيا لعل في عنـوان ا
اراد الــكــاتب الــشــهـــيــر بــيالســكــو
ــوارد الــبــشــريـة ان اســتــاذ ادارة ا
يـوسم به كــتـابه طـيـران اجلـامـوس
واالمــثـال او الــتـشـبــيـهــات تـضـرب
غالبا بقـصدين االول قريب والثاني
بـعيـد ولـكن ماسـاتـنا الـيـوم ونحن
نعيش حتت قيادة سياسية ابتعدت
عن القريب وغازلت البعيد ولم تفقه
سـوى لـغـة اجملـد الـشـخـصي وبـناء
امـبراطـوريـات الـفسـاد الـتي التـقيم
للـعلم والـعلـماء وزنا وحـتى اولئك
الـثلـة الـقلـيـلة من حـمـلة الـشـهادات
واأللـقـاب الـعلـمـيـة احلـزبـيـون التي
ضــمــتــهــا تــشــكــيـلــة احلــكــومــة لم
يــتـــقــدمــوا بـــصــفــتـــهم الــعـــلــمــيــة
واعتـبـارات الشـهادة بـقدر مـا طغت
عــلى سـلــوكـيــاتـهم نــزعـة الــتـحـزب
ــنــصب الطــول مــدة والــبـــقــاء في ا
فــالــكــيـس لــديــهم هـــو من يــســطح
االمــور واليـــعــتــرض عــلى ســوء او
فــســـاد ويــداهن ويـــلــمـع الــقـــبــيح
ومـــهـــمــا يـــكن مـن االمــر فـــمن دخل
الــبالد بــغـيــر حـرب... يــهـون عــلـيه

تسليم البالد.
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يـطـمح شـعـبـنـا أن يـنال حـقه كـامال
ي مـن خالل قـــواعـــد اإلعالن الـــعـــا

حلقوق اإلنسان. 
 وعــلــيه يـتــوجب أالن عــلى الــدولـة
بكل سـلطـاتهـا وجمـيع مؤسـساتـها
الــســعي اجلــاد بــتـــطــبــيق مــبــاد

اإلعـالن والــتــشـــريــعــات األخــرى ..
ـسـؤولـ بتـنـفـيـذهـا نـصا وإلـزام ا

وروحا.
WO−L¼ VO UÝ«

ــتـخــلف والــتــخــلي عن الــســلــوك ا
واألسـالــيب الـهــمـجـيــة  كي  نـلـحق
ـتــحـضــر  ونــظـمن بــركب الــعـالـم ا
لــشـعــبــنـا ان يــنـعم بــاحلـريــة الـتي
فقـدهـا منـذ زمان  إن تـطور مـباد
تـــشــــريع حــــقـــوق اإلنــــســـان خالل
الــسـتــ سـنــة األخـيــرة قـد اثـر وال
يــزال يــؤثــر تــأثـيــرا حــاســمــا عـلى
الــــــقـــــانــــــون الــــــدولي كــــــكل .. ألن
الـتـشـريـعـات وضـعت قـواعـد دولـية
مستقـرة يجب على الـدول إن تسهر

على تطبيقها.. لهذا جند إن منظومة
قـانون حـقـوق اإلنـسان تـعـمل بـشكل
متـطور عـلى ضمـان واحتـرام حقوق
دنـية و السـياسية الفرد و حـرياته ا
و االقـــتـــصـــاديـــة و االجـــتـــمـــاعـــيــة
والثقافية ضد إي تعسف  و تطبيق
الــقــواعــد اإلنــســانـــيــة  وتــخــفــيف
مــعــانــات الــبــشـــر   يــعــلم اجلــمــيع
آسي ت بـشعـبنـا وا عـاناة الـتي أ ا
والـظــلم الـذي تــوطن في بـلــدنـا مـنـذ
زمن بـعيـد ..كـان احـد أسبـابه فـقدان
هـذه احلـقوق ?? وتـسـلط احلـكـومات
تـعاقـبة من خالل خـنقـها احلـريات ا
وفـرضــهـا نـظم دكـتــاتـوريـة . وعـلـيه
يــــتــــوجب أالن عــــلى الــــدولــــة بــــكل
ســلــطـاتــهــا وجــمــيع مــؤســســاتــهـا
الــســـعي اجلــاد بـــتــطـــبــيـق مــبــاد

اإلعـالن والـــتــشـــريـــعـــات األخــرى ..
ـســؤولـ بـتـنـفـيـذهـا نـصـا وإلـزام ا
وروحـــا.والــــتـــخــــلي عن الــــســـلـــوك

تخلف واألساليب الهمجية. ا

عــقـوبـة اإلعــدام . وتـضـافــرت جـهـود
ـــعـــنـــيـــ بـــحــقـــوق اإلنـــســـان في ا
ـيــة واجــتــمــاعـات ـؤتــمــرات الــعــا ا
اجلـمـعـية الـعـامـة وأثـمرت بـالـتـركـيز
ــصــيــر وحــقــوق عــلى حق تــقــريــر ا
الـشعـوب األصلـيـة واألقلـيـات  ومنع
التمييز بجـميع إشكاله وتثبيت حق
عوق ـرأة وكبار الـسن وا الطفل وا
وتـعـزيز حـقـوق اإلنـسـان بالـرفـاهـية
والــتــقـــدم االجــتــمــاعـي  والــصــحــة
والـــعـــمل والـــزواج بـــاإلضـــافـــة إلى
هاجرين والرق واجلنسية  . حقوق ا
  الـكثـيـر من أآللـيات الـعـامة بـحـقوق
اإلنـسـان تـوفـر تـوجـيـهـات لـلـدول في
مسـلكهـا .. لكن ليـس لها اثـر قانوني
ـكن مـلـزم  بل لـهـا قـوة مـعـنـوية ال 
إنـكـارها  أمـا الـعـهـود والتـشـريـعات
والــبـروتــوكـوالت واالتــفـاقـيــات فـهي
مـلــزمــة قـانــونــيـا لــتــلك الــدول الـتي
تــصــادق عــلــيــهـــا أو تــنــظم الــيــهــا.
ـوقـعــة .. لـهـذا الــعـراق احـد الــدول ا

واد  18و19و 20حق كمـا ضمـنت ا
حــريـــة الــتــفـــكــيــر  وحـــريــة الــرأي
وحــريــة االشـتــراك بــاجلـمــعــيـات ..
ـــــــواد  23و25و 26حق وأكــــــــدت ا
االنـضـمــام إلى الـنـقـابـات  وحـمـايـة

األمومة  واحلق في التعليم .
ادة  21وهي مادة مهمة نصت أما ا
عــلى مــا يــلي :-  إرادة الــشــعب هي
مصـدر سلطـة احلكـومة. هنـاك أيضا
اتـفــاقــات دولـيــة رئــيــسـيــة حلــقـوق
اإلنسـان مـنهـا اتفـاقـية الـقضـاء على
ـــرأة  واتـــفــاقـــيــة الـــتــمـــيـــز ضــد ا
مناهضـة التعذيب  واتفـاقية حقوق
واتـفــاقـيــة حـمــايـة الــعـمـال الــطـفـل 
هاجرين وذوي االيعاقة وغبرها . وا
أمـا الـصـكـوك الـدولـيـة الـتي صـدرت

لضمان كرامة اإلنسان فهي ا:-
ـي حلـقـوق اإلنـسـان ا- اإلعالن الـعـا
-2 1948الــــعـــهـــد الـــدولي اخلـــاص
باحلـقـوق االقتـصاديـة واالجتـماعـية
والـثــقـافـيـة -3 1966الـعـهـد الـدولي
ـــــدنـــــيـــــة اخلـــــاص بـــــاحلـــــقـــــوق ا
والـسـيـاسـيـة  -4 1966الـبـرتـوكـول
ــلـحق بـالـعـهـد الـدولي االخـتـيـاري ا
ـــــدنـــــيـــــة اخلـــــاص بـــــاحلـــــقـــــوق ا
والــــســـيــــاســـيـــة  -5الــــبـــرتــــوكـــول
ـلـحق بـالـعـهـد االخـتـيـاري الــثـاني ا
ـدنــيـة الــدولي اخلـاص بــاحلـقــوق ا
والــسـيــاســيـة .. الــهـادف إلى إلــغـاء

ــتــحــدة لـــقــد أكــدت شــعــوب األ ا
ــانـهـا بــحـقـوق اإلنــسـان وكـرامـة إ
الــفــرد.. وتــعــهــدت الــدول األعــضـاء
ــتــحـدة عــلى بــالــتــعــاون مع األ ا
مـــــراعـــــاة احلـــــقـــــوق واحلـــــريــــات
وإعــطـائــهـا األهــمـيــة الـكــبـرى .     
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لــقــد نــال اإلعالن مــوقــعــا هــامــا في
الـقـانون الـدولي مع وثـيـقـتي الـعـهد
ـدنـيـة الـدولي اخلـاصــة بـاحلـقـوق ا
والــســـيـــاســيـــة  والــعـــهـــد الــدولي
اخلــاصــة بــاحلــقــوق االقــتــصــاديــة
واالجــتـمــاعـيــة والـثــقـافــيـة.          
ـوضـوع نـأتي هـنا عـلى واألهـمـيـة ا

أهم مواد اإلعالن :-
ـادة االولى نصت :-  يـولـد الـناس ا
أحـــرارا مـــتـــســـاويـن في الـــكـــرامـــة
واحلقوق وقد وهبوا عقال وضميرا
وعـلـيـهم أن يـعـامل بـعـضـهم بـعـضـا

بروح اإلخاء  .
ـــادة اخلــامــســة مــنــعت تــعــرض وا
اإلنـــســـان لـــلـــتـــعـــذيب أو احلط من

كرامته .
ادة التـاسعـة منعت الـقبض على وا

أي إنسان تعسفا .
ــــادة  13و  14بـــتـــأمــ وجــــاءت ا
حــريــة الــتــنــقل واإلقــامـة فـي حـدود
الـدولـة  وحريـة الـفـرد أن يـلـجأ إلى
بال د أخـرى هـربــا من االضـطـهـاد ..

 œuL×  ·Ëƒ— ‚—UÞ

بغداد

في 10 كـــــانـــــون االول مـن كل عـــــام
ـــبــاد حتـــتـــفل شـــعــوب األرض  
حــقــوق االنـــســان الـــتي شــرعـــتــهــا
ــتــحـدة اجلــمــعــيـة الــعــامـة  لأل ا
وتنـطـلق  مـعظـم وسائل االعالم  في
الـعـالم لــلـتـاكـيـد عـلى هـذه احلـقـوق
وهـذا مـا يـسـرني  الـكـتابـة عـنه  في
كـل عــام  بــرجــاء ضـــمــان واحــتــرام
ــدنــيــة حــقــوق الـــفــرد و حــريــاتـه ا
والــــســـيــــاســـيــــة و االقـــتــــصـــاديـــة
واالجــتـمـاعـيــة و الـثـقــافـيـة ضـد إي
تــــعـــسف  و تــــطـــبــــيق الــــقـــواعـــد
اإلنــســانــيــة  وتــخـــفــيف مــعــانــات
االنــــســـان  فـي  وطـــنـي اجلـــريح .  
وحــــقـــــوق اإلنــــســــان هـي حــــقــــوق
طبيـعيه اعتـمادها اجلـمعيـة العامة
رقم ـوجب قرارها ا تحدة  لأل ا
ـــــؤرخ في 10/ كـــــانــــون    217 وا
قتضاه األول/ ديسمبر /  1948و
نــاشـدت جــمــيع دول الـعــالم الــعـمل
عـلى حـمـايـة حـقـوق اإلنـسـان ونـشر
ـدارس ي في ا ثــقـافــة اإلعالن الـعــا
ـؤسـسـات ـعـاهــد الـتـعـلـيـمـيـة وا وا
اإلعالمــيــة وغـيــرهــا  خلـلـق ثـقــافـة
إنــسـانــيه .والــتـخــلص من اإلعــمـال
الـــهــمـــجــيـــة الـــتي آذت الـــضــمـــيــر
اإلنسـاني  كي يـتمـتع الفـرد بحـرية
الـقول والـعـقيـدة ويـتحـرر من الـفزع

واخلوف .                         .
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نتخب الوطني بكرة السلة مركزين في تصنيف االحتاد الدولي للعبة فيبا. ارتقى ا
ركز الـ 77برصيد  112.7نقطة. وجاء العراق في ا

ركـز السابـع عربيـاً بعد مـنتخـبات تونس واالردن ولـبنان وحل منـتخب اسود الـرافدين في ا
غرب وقطر. ومصر وا

ـركز الـ 13آسيـوياً بـعد مـنـتخـبات اسـترالـيـا وإيران ونـيوزلـندا والـص وجـاء الـعراق في ا
وكوريا اجلنوبية والفلب واالردن واليابان ولبنان وص تايبيه وقطر.

نـتخب ـنتـخب االمـيركي عـلى صدارة الـترتـيب العـام برصـيد  781.4نـقطـة يلـيه ا وحافظ ا
االسباني ثم االسترالي واالرجنتيني.

WK « …dJÐ w Ëb « nOMB² « w  s¹e d  wIðd¹ ‚«dF «
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WNł«u∫ احدى مواجهات دوري االبطال في منافسة اجملموعات

عــلى ســولــسـكــايــر إيـجــاد الــتـولــيــفـة
عقول ـستقرة فـليس من ا ناسبة وا ا
ــدرب الـنــرويـجي بــتـغــيـيـر أن يــقـوم ا
ـيـدان كـلـمـا سنـحت له تـولـيفـة وسط ا

الفرصة.
 ويـبـقى الـبـرتـغـالي بـرونـو فـرنـانـديـز
ـس فــي وسـط الـالعــب الـــــــــــــــــذي ال 
يــونــايـتــد ويـتــنــافس فــريـد وســكـوت
مـاكتـومـينـاي ونـيـمانـيـا ماتـيـتش على
موقـع آخـرين في وقت ال يحـظى فيه
األول بـدعم اجلـمهـور وإن كـان يـتـمتع

بثقة غير مفهومة من سولسكاير.
WOŽU œ q UA

 من أجـل إيـقــاف األخــطــاء الــدفــاعــيـة
الــقـاتـلـة الــتي يـقع فــيـهـا الـفــريق مـنـذ
ـوسم عـلى سـولسـكـايـر إجراء بـداية ا
تـغـيـيـرات ضروريـة في اخلـط اخللـفي
سـواء كانت تـكتـيـكيـة مـتعـلقـة بـطريـقة
الـــلـــعـب أو شـــخـــصـــيـــة مـــتـــعـــلـــقـــة
وجودين في هذا اخلط. باألشخاص ا
 وبات جلـيا أن ثنـائية هـاري ماجواير
وفـكـتـور لـيــنـديـلـوف ال تـصـلح إطالقـا
بــعـد ســلـســلـة األخــطـاء الــكـارثــيـة في
نح اآلونة األخيرة. وهـناك من ينادي 
أكسل توانزيبي لفرصة اللعب بدال من
لينديلـوف الذي بدوره حتمل في بعض
األحيـان مـسؤولـية أخـطـاء لم يرتـكبـها
بنفسه في وقت كان يجد فيه ماجواير
مـــخــــرجــــا دائـــمــــا من كـل هـــفـــــــواته

ستمرة. ا

مــدريـد قـد انــتـهت مــشـيــرًا في الـوقت
ذاته إلى أنه مـا زال لــديه الـوقت لـلـعب
في نادٍ كبـير. وواصل: "مارسـيلو صنع
الـتــاريخ في ريــال مـدريـد لــكـنه اآلن ال
يــتـلــقى الـتــقـديــر الـذي يــسـتــحـقه وال
يُـعـامـل بـشـكل جـيــد وأعـتـقـد أنه حـان

الوقت لنقول له وداعًا".
وأكـــد ريــفــالـــدو: "مــا زال لـــديه الــوقت
نافسة على لالنضمام إلى نادٍ كبير وا
األلقـاب األوروبيـة". كمـا نصح ريـفالدو
إدارة ريال مدريد بالـتجديد للثالثي من
ســيــرجــيـو رامــوس لــوكــا مــودريـتش

ولوكاس فاسكيز.
وخـتـم: "مع األخـذ في االعــتـبــار تـاريخ
ـثلـونه جـمـيـعًا الـثالثي الـكبـيـر ومـا 
للنادي مسؤوليتهم في حتقيق األلقاب
الــعــظــيــمــة لــريــال مــدريــد الــســنـوات
اضيـة يجب أن تدفع اإلدارة لـتجديد ا

عقودهم دون غضاضة".
5ÞUOA «  «—«d

يعيش مانشستر يونايتد أياما مظلمة
ـبـكر من مـسـابـقة دوري بـعد خـروجه ا
أبــطـال أوروبــا حــيث تــزداد الـشــكـوك
يومـا بعـد يوم حـول قدرة الفـريق على
اسـتــعـادة أمـجـاده الـغــابـرة.  ويـكـافح
مانـشسـتر يـونايـتد لـلعـودة إلى ساحة
ــنــافـســة احملــلــيــة والــقــاريــة لــكــنه ا
ــنــافــســة من جــهـة يــصــطــدم بــقــوة ا
وبعض القـرارات اخلاطئـة التي فرملت
تقدمه من جهـة أخرى وهو ما أدى في

ـــطــاف إلى تــدهـــور نــتــائج نـــهــايــة ا
ـدرب ــوسـم بــقــيــادة ا الــفــريق هــذا ا
النـرويجي أولي جـونار سـولسـسكـاير.
 عـلى يـونــايـتـد إيـجـاد حـلـول سـريـعـة
ومـنطـقـية لـلـخروج من هـذه احملـنة إال
ـــزدحم هــذه ــبـــاريــات ا أن بـــرنــامـج ا
األيــام قـــد ال يــســاعـــده إطالقــا حــيث
تنتظره مهمة صعبة مساء السبت أمام
ـزعج" مــانـشـســتـر ســيـتي في جــاره "ا
اجلــولــة  12من الـــدوري اإلجنــلـــيــزي

متاز. ا
U³łuÐ s  hK ² «

ـشـاكل الـتي يـتـوجب على  لـعل أبرز ا
ـكن يـونـايـتـد حـلـهـا في أسـرع وقت 
تتعلق بوضع الفـرنسي بول بوجبا مع
الفريق بعدما صرح وكيل أعماله مينو
رايوال بأن الـدولي الفـرنسي يرغب في
الرحـيل.  وهـناك مـطـالبـات من أنـصار
النادي بضرورة اسـتبعاد بوجـبا فيما
ــوسم احلـالي تــبـقى من مــنـافــسـات ا
على األقل من الـتشكـيلة األسـاسية ألن
الــفـــريق في مــرحــلــة بــنــاء ويــحــتــاج
ــكــنــهم االســتـمــرار لــفــتـرة لـالعـبــ 
شجعـ يشعرون بأن طويلة. كـما أن ا
بـوجـبـا نـاكر لـلـجـمـيل بـعـدمـا صـبروا
عـــلـــيـه ألكـــثـــر من  4أعـــوام لم يـــرتق
ـسـتـوى الـطـمـوح وهـو الـذي خاللـهـا 
كـلف خـزيـنـة الـنادي  89مـلـيـون جنـيه
لك يـونايتد العديد من إسترليني.  و
ـميـزين في خط الوسط لكن الالعب ا vHDB  rOJ(«b³Ž

حتت ضـغط الـعـالقـات الـشـخــصـيـة تــضـطـر ادارات عـدد من
االنديـة الريـاضيـة اناطـة مـهمـات فنـية واداريـة بعـدد من جنوم
االلـعـاب الريـاضـيـة رغم انـهم غـيـر مـؤهـلـ عـمـلـيـا لشـغل اي
ارس منـصب فني اواداري  خـاصـة وان النـجم السـابق لم 
التـدريب عـمـلـيـا يومـا واحـدا  وكـذلك احلـال بـالنـسـبـة لـلـعمل
االداري .. الالعبون السابـقون يلجـأون الى اجلمهور ووسائل

االعالم  لفرض انفسهم على ادارات االندية ..
ـقــابل تــرفض ادارات هــذه االنـديــة مــنح جنــوم اخـرين وفي ا
ـنـاصب الفـنـية حـيث يـعمـلون في تتـوافـر فيـهم شـروط شغل ا
الوسط الـتدريـبي منـذ سنـوات ويحـملـون الشـهادات الـتدريـبية

طلوبة..  ا
ـرفوضـة جـملـة وتـفصـيال تـسبـبت في مـشاكل هذه اجملـامـلة ا
ـدرب يًكـره على جمـة للـمدرب واالداريـ علـى حد سواء .. ا
تأيـيـد فـكـرة انـضمـام هـذا الـنـجم الـسـابق او ذاك الى الـطاقم
ساعد او بصفـة مستشار فـني كما يحصل االن في ادارات ا
ـدرب  انــاطـة مـهـمـة اي عـدد من االنـديـة  وعــنـدمـا يـرفض ا
مهمـة فنيـة متـقدمة بـالنجم الـسابق  يـلجا االخـير الى وسائل
وضوعية  ويفتح النار على مدرب الفريق االول االعالم غير ا
ـدرب نح ا ـسـتعـد  ويصـفه بالـديـكتـاتور والـنـرجسي وغـير ا

الشباب فرصة العمل الفني ..  
ــاذا ال تـكــون ادارات االنـديــة حــازمـة في اتــخـاذ و ال اعـرف 
ـصـيـر الـفـني لـلـفـريق االول ـهـمـة الـتي تـتـعـلـق بـا الـقـرارات ا
ـوضـوعـيـة  بـالـنـادي  وتـواجه رغــبـات الـنـجـوم الـســابـقـ 
وتؤكد لهم ان فرصة العـمل في الطواقم التدريبـية تبدأ بالعمل
مع فرق الـنـاشئـ والـشبـاب في الـنـادي  ثم يتم اتـخـاذ قرار
ـدرب اجملـتـهـد بـالـكـادر الـتـدريبـي للـفـريق االول من الـتحـاق ا
ي زين زيـدان على ـدرب االول .. الـعا عدمه  وبـشرط قـبول ا
سـبيـل الذكـر كـان مـدربـا لـفـريق شـبـاب نـادي ريـال مـدريد ثم
درب الفـريق االول انشـيلـوتي .. وكذلك عمل مـدربا مـساعـدا 
كـان احلــال لـلــمـدرب احلـالـي لـفـريـق نـادي مــاجنـسـتــر سـتي
غوارديـوال الـذي كـان مـدربا لـلـفـريق الـرديف بـنادي بـرشـلـونة
لسنوات عديدة قبل ان يتم ترقيته واسناد مهمة تدريب الفريق

االول به .. 
اما فيـلك مدرب فـريق نادي بايـرن ميـونيخ فعـمل مدربـا لفريق
ـدرب فـريق الـنادي  ثم ناد مـن الدرجـة الـثـالـثـة  فمـسـاعـدا 
اني االشهـر .. ونزيد من الشعر تولى مهمة تـدريب الفريق اال
عـروف الذي قاد بورتو وانتر درب ا بيتا ونقول ان مـورينهو ا
ميالن لـلفـوز بـبطـولة كـاس انديـة اوربـا  واشرف عـلى تدريب
فـرق انـديـة كـبـيـرة مـثل تــشـيـلـسي وريـال مـدريـد ومـاجنـسـتـر
يونـايتـد وحـاليـا هو مـدرب تونـتـهام هـوتسـبـرز  كان مـترجـما
وحسب للمـدرب الهولـندي  فان غـال في فريق نادي بـرشلونة
مكن اضي  وهذا دلـيل على انه من ا في تسعيـنيات القـرن ا

الي مجتهد ان يكون مدربا ناجحا.
ستشار الفني  وضرورة  واود االشارة الى حيوية منصب ا
توافر اخلبرة التدريبية السابقة  واالجناز في السيرة العملية
ـسـتشـار  وهـنـا اذكـر ان مـستـشـار مـدرب مـنـتخب للـسـيـد ا
البرازيل كارلوس البرتو في بـطولة كاس العالم التي جرت في
امـــريــــكـــا عـــام 1994  وفـــازت الــــبـــرازيل
درب الكبير زاجالو بكاسها  �,كان ا
الذي قـاد الـبـرازيل لـلـفـوز بـبـطـولة
كــــــاس الــــــعــــــالم عــــــام .. 1970
واحلليم من االمثلة الـسالفة الذكر

يفهم .
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ـبية دير الـتنـفيـذي للجـنة االو قـال ا
جزائر السهالني أن  726 مليون ال
أثـــر لــهـــا في حـــســابـــات الـــلــجـــنــة

بية.  االو
واكــد  الـسـهالني في بــيـان صـحـفي
ـبـيـة  إنه (ابـلغ رئـيس الـلــجـنـة األو
رعــد حــمـــودي بــأن مــبــالغ امــانــات
بيـة العراقية سلمت الى اللـجنة االو
بقـيمة  726ملـيون ديـنار عراقي وال
أثر لوجودها اآلن في حـساب اللجنة

صرفي). ا
ـذكـورة تخص واوضح ان (األموال ا
االحتــاد الــعــراقي لــرفع االثــقــال عن
قــيــمــة اســتــثــمــار مــبــنى االحتــاد 
ــثـــلــيــة الــلــجــنــة واخــرى تــخص 

ــبــيـــة في الــديــوانــيــة  وقــد  االو
ــالي ــوافــقــة االمــ ا اســتالمــهــا 
الـسـابـق  واثـناء شـغـلـه للـمـنـصب 
ـكن الـتـصـرف بـهـا اال ألغـراض وال 
مـودعــيــهـا).واضــاف الـســهالني أنه
(تــلـقى مــعــلـومــات بــخـصــوص تـلك
ــســـتــنــدات االمــوال  ومـــوثــقــة بـــا
الـرسـمـيـة  وبـأن احتـاد رفع االثـقـال
ـثـلـيـة الـلـجـنـة في الـديـوانـيـة قد و
طـالــبـا بــإسـتــردادهـا ألكـثــر من مـرة
ولــــــــكن دون جــــــــدوى واعــــــــرب عن
اسـتـغـرابه لآللـيـات الـتي أخـفت هذه
األموال  وبأنه سيـتقدم الى اجلهات
الـتحقـيقـية بـشكـوى رسمـية في حال

لم يتم الكشف عن مصيرها).
و تـوفـي مـديـر الـقـسم الـقـانـوني في

ـبـية الـوطنـية الـعراقـية الـلجـنة االو
نعيم البديري.

ـبـيــة في بـيـان امس أنه وذكــرت االو
عن عـمـر نـاهـز الـسـبـعـ عـامـاً رحل
الى بارئه نعيم الـبدري رئيس القسم
ــبــيــة الــقــانــونـي في الــلــجـــنــة األو

الوطنية العراقية.
واوضحت أن البدري كان ضابطا في
اجلـيش الــعـراقي وعــرف بـالــكـفـاءة
خالل ســيـرته الــوظــيـفــيـة وإشــغـاله
ــنــاصب الــقــانــونــيـة الــكــثــيـر مـن ا

واالدارية.
ويــعــد الــبــديـري هــو ثــاني شــخص
ــبــيــة خالل يــفــارق احلــيــاة في االو
شهـرين بعدمـا توفي مديـر العالقات

اخلارجية يوسف خوشابا.
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أكــد الـدولـي الـعــراقي مــهــنــد عـلي
ــيـــمي هــداف شـــواهــ ـــلــقـب  ا
ـباراة الـسـيـلـيـة أن الـتـحـضـيـرات 
ـباراة فـريـقه أمـام فـريق قـطـر فـي ا
الـتي جتــمع الــفـريــقـ يــوم االحـد
ـقـبل عـلى مـلـعب جـاسم بـن حـمد ا
بـــنـــادي الـــســـد ضــمـن مـــبـــاريــات
األسبوع التـاسع من دوري النجوم
 جــــاءت بــــطـــريــــقــــة جـــيــــدة وكل
الالعـبـ جـاهـزيـن وهـدفـنـا تـقـد
الــوجه األفـضل لــلـفــريق وحتـقـيق
الـــفــوز وحـــصــد الـــنــقـــاط الــثالث.
وأشـار ميـمي في بـيان لـلـنادي إلى
أن االنـتـصـار الذي حـقـقه الـسيـلـية
عـلى حــســاب الـدحــيل في اجلــولـة
اضـية يعـد فوزاً مهـماً للـشواه ا
الــذين خـــاضــوا مــبــاراة في غــايــة
ـتـلك الـصـعـوبـة أمـام فـريق قـوي 
العـــبــ عـــلى أعـــلى مــســـتــوي من

هارة واخلبرة.  ا
وقـــال مـــيـــمـي عن ســـر تــــألـــقه مع

ـــاضي الــذي شــهــد وصــول ــوسم ا ا
ربــاعي إسـبـانـي لـثـمن الــنـهــائي فـقـد
اسـتـطـاع الــبـارسـا وأتـلـتـيـكـو فـقط أن
يــتـأهـال لـدور الـ 8فــيــمــا ودع الــريـال

وفالنسيا البطولة مبكرًا.
ــفـــارقــة في قـــدرة الــعــمالق وتـــكــمن ا
ــاني بــايــرن عـلـى نـيـل الـلــقب في األ
النـهـاية بل أزاح بـرشـلونـة من طـريقه
بـانـتـصـار تـاريـخي   2-8لـيـرد بـنـفس
الـطـريـقة عـلى تـتـويج الـبـلـوجـرانا في
موسم  2015-2014الـذي شـهـد تـأهل

رباعي البوندسليجا لثمن النهائي.
Ëb UH¹— W×OB½

وجه البرازيلي ريفـالدو جنم برشلونة
السابق حتذيـرًا إلى الهولـندي رونالد
دير الـفني لـلبرسـا بضرورة كومـان ا
تـــعـــديل مــســـار الــفـــريق وإال ســـيــتم
الـتـضـحـيـة به. ويـعـاني بـرشـلـونـة من
تراجع على صـعيد الـنتائج في الـليغا
حـيث خــسـر  4مـبــاريـات من أصل 10
ــة كــبـيــرة في دوري كــمــا مُــني بــهــز
األبــطــال أمــام يــوفــنــتــوس بــثـالثــيـة

نظيفة.
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وقـال ريـفالـدو في تـصـريـحات نـقـلـتـها
صحـيفـة "سـبورت" الـكتـالونـية: "إذا لم
تتحسن األمور سيكون كومان هو أول

غادرين لبرشلونة". األشخاص ا
وأضـاف: "في كـرة الـقـدم الـلـوم األكـبر
ـدرب والـضـغـوطات يـقع عـلى عـاتق ا
في برشـلونة كـبيـرة للغـاية خـصوصا
إذا اسـتـمـرت األمـور عـلى حـالـهـا اآلن
ــر بـظـروف صـعـبـة ورغم أن الـنـادي 
لــلــغـــايــة ســيـــتم تــوجــيـه الــلــوم إلى
كــومــان".  وتــابع ريــفــالــدو: "الــفــتــرة
ـثابة اخـتبار حـقيقي قبـلة سـتكون  ا
ــعـرفــة الـقــيـمـة لــكـومــان والـطــريـقـة 
احلقيقـية لبرشلـونة".وأوضح ريفالدو:
"ما يـجب على كـومان فعـله وضع كامل
تـركــيـزه في تـطــويـر مـســتـوى الـفـريق
حـتى شـهـر فبـرايـر/شـبـاط اسـتـعدادًا
لـلمـنـافسـة احلـقيـقـية عـنـدما يـسـتأنف
دوري األبــــطــــال مـن جــــديـــد". وأردف:
"بـرشـلـونة مـهـدد بـفـقـدان الـتـواجد في
راكـز األربـعة األولى لـلـيجـا ألول مرة ا
مـنـذ سنـوات طـويـلـة لـلغـايـة فـالـفريق
يترنح وال يقدم مستـويات مقنعة لذلك
البـــد من الــعــمل أكــثـــر وتــغــيــيــر تــلك
الـــصــــورة قـــبـل أن تـــصــــبح واقــــعًـــا
أليمًـا".وأكمل النـجم البرازيلي: "ال أرى
ـنـافـسـة على أن بـرشـلونـة قـادر عـلى ا
لـقب دوري أبـطـال أوروبـا لـكن األمـور
كن أن تـتـغيـر إذا تأهـل الفـريق لربع

النهائي وقتها سيستعيد الثقة".
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من نــاحــيــة أخــرى يــرى ريــفــالــدو أن
مــسـيــرة مـواطــنه مـارســيـلــو مع ريـال

مهند علي
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وخـــاطـــبت الـــتـــطـــبــيـــعـــيـــة نــادي
الديـوانيـة باخلـروقات الـتي حدثت
خالل مــبـاراة فــريــقــهم أمــام نـادي
ــشــجــعــ الــطــلــبــة مـن تــواجــد ا
ـلعب واجلـمـهـور  خـارج اسـوار ا
ـنـاطق الـقـريـبـة واسـتـخدام وفي ا
الــســـيــارات الـــرافــعـــات لــتـــواجــد
ـــشـــجـــعـــ في خـــرقٍ قـــانـــوني ا
ـسـابـقــة بـسـبب جـائـحـة لـشـروط ا
فـيـروس كـورونـا.وأشــارت الـهـيـئـة
الـتطـبـيعـية الـى أنه في حال تـكرار
اخملــالـــفـــة ســيـــتم اتـــخــاذ جـــمــيع
االجــراءات الـقــانــونـيــة ضــد نـادي
الديـوانـية والـتي ستـصل الى نقل
ـبـاريات خـارج مـلـعب الديـوانـية ا
وحـرصـاً منـا عـلى سالمـة اجلـميع
ولاللـتزام بـتـعلـيمـات خـليـة االزمة
يجب أن يتم اتـخاذ جميع الـتدابير

الالزمة لتالفي تكرار األمر.

ـــبـــاراة. وأضـــافَ فـــرحـــان تـــمت ا
مناقـشة التظلـم الذي تقدم به نادي
الـــقــاسـم مع جلــنـــة احلــكـــام الــتي
شــخّـــصت احلــالـــة بــدقــة ووجــدت
ضــرورة الـعــمل عــلى تــصــحــيـحه
ونيـل كل العب ما يـستـحقه ووفـقا
لــلـقــانــون تـقــرر رفع الــعـقــوبـة عن
الالعب كرار عبد يـاسر الذي يحمل
الرقم  91  فـيـمـا تـكــون الـعـقـوبـة
االنــضـــبـــاطـــيـــة وهي الـــطـــرد الى
الالعب اخملــــطئ وهـــو كـــرار نـــور
الـــذي يــحــمل الــرقم 4. ومن جــهــة
اخـرى وجـهت الـهيـئـة التـطـبيـعـية
لالحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم إنذاراً
إلى نـــادي الــديـــوانــيــة الـــريــاضي
بـسبب اخلـروقات الـتي سـجلت في
باراتـ السابقـت اللتـ أقيمتا ا
عـلى ملـعب الفـريق ضـمن مبـاريات

متاز. دوري الكرة ا

بــخـــصـــوص حــالـــة الـــطـــرد الــتي
تعـرض لهـا العب الفـريق كـرار عبد
يـــاســر  امـــام الــقــوة اجلـــويــة في
اجلــولـة الـسـابـعـة من دوري الـكـرة
ــمــتـاز تــقــرر رفع عــقـوبــة حــالـة ا
الـــطــرد عـن الالعب غـــيـــر اخملــالف
بـسـبب الـتـشـخـيص اخلاطـئ حلكم

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـلنت الـهيـئة الـتطـبيـعيـة لالحتاد
الـعـراقي بكـرة الـقدم إلـغـاء عقـوبة

العب القاسم كرار عبد ياسر.
وقال االم العام للتطبيعية محمد
فـــرحــان فـي بــيـــان انه بــنـــاء عــلى
التـظلم الـذي تقـدمَ به نادي الـقاسم

محمد فرحان

شـواه الـسـيلـية سـبب تـألقي مع
السيلية هو الراحة النفسية أشعر
بــــالـــراحــــة هــــنـــا ومع زمـالئي في
عـاملة لـعب مؤكـدًا أنه يحـظى  ا
رائــعـــة من جــانب اجلـــمــيع ســواء
الالعـب والـكـادر التـدريبي وإدارة
الـنـادي وبـفـضل ذلك تـأقـلم سـريـعاً
ا ادى الي ظهوره في مع الفريق 

يز مع السيلية. مستوى 
 وعن رغبته في حتـقيق لقب هداف
ـوسم اوضح مـيـمي الـدوري هــذا ا
ان  الـتـتـويج بـلـقب هـداف الدوري
الــقـــطــري حـــلم وطـــمــوح كل العب
ولــــذلك أســــعى له بــــقــــوة من اجل
حتقـيق ذلك احللم وتسـجيل عدد
كـــــبـــــيـــــر مـن األهـــــداف مع
الــســيــلــيــة في مــبــاريــات
دوري الـنــجـوم وأتـمـنى
أن أواصــل هز الـشباك
ـــــواجـــــچـــــهـــــة في ا
الـقادمـة أمـام فريق

قطر.

الـ 16مــتــفــوقــ عــلى فــرق الــدوريـات
األخرى.

ــــاني "بــــايـــرن وتـــأهـل الــــربـــاعـي األ
دورتـمونـد مـونـشنـجالدبـاخ اليـبزيج"
إلى ثمن النهائي كما هو حال الرباعي
اإلســبــاني "ريــال مــدريــد بــرشــلــونــة

أتلتيكو مدريد إشبيلية".
وللـموسم الـثاني عـلى التـوالي يتـمكن
ـثلـو الـليـجـا بأكـمـلهم من بـلـوغ ثمن
النـهائي حيـث تواجد "بـرشلـونة ريال
مدريد أتلتيكو فالنسيا" في هذا الدور

نصرم. وسم ا أيضا با
ثلـو البوندسـليجا فـلم يصعد 4 أما 
منهم إلى دور الـ 16منذ موسم -2014
حـــيــــنـــمـــا تـــأهل كل من "بـــايـــر 2015
لـيـفـركوزن دورتـمـونـد بـايـرن مـيونخ

شالكه".
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ـوسم األخـيـر الـذي شـهـد تـأهل 4 في ا
فـرق من الـبـونـدسـلـيـجـا لـدور الـ 16لم
يـــتـــمـــكـن ســـوى بـــايـــرن مــــيـــونخ من
االسـتـمرار في الـبـطـولـة والـعـبور إلى

ربع النهائي.
ضي واستـطـاع الفـريق الـبافـاري أن 
وحــيـدًا دون مــواطـنــيه حــتى وصـوله
لـلـمـربع الـذهـبي قـبل أن يـتـعـرض
لإلقصاء على يد برشلونة
الـذي تـوج بـالـلـقب

في النهاية.
أمــــــــــا في

{ مـــدريـــد- وكـــاالت: تـــتـــرقب الـــفــرق
ـتـأهــلـة لـلـدور ثـمـن الـنـهـائي بـدوري ا
أبــطــال أوروبــا نــتــائج الــقــرعـة الــتي
سيجريهـا االحتاد األوروبي لكرة القدم
ـديـنـة نـيـون ـقـبـل  يـويــفـا االثـنـ ا

السويسرية.
 وتــأهـــلت  8 فـــرق بـــعـــد تـــصـــدرهـــا
جملمـوعاتـها وهي بـايرن مـيونخ ريال
مـدريـد مـانــشـسـتـر سـيـتي لـيـفـربـول
تــشــيـــلــسي بـــوروســيــا دورتـــمــونــد

يوفنتوس باريس سان جيرمان.
ـقـرر أن يـلـتـقي هـؤالء مع الـفرق ومن ا
ـتـأهـلــة بـعـد احـتالل الـوصـافـة الـ 8ا
وهي "أتــلــتـــيــكــو مــدريـــد بــوروســيــا
مــونــشــنــجالدبــاخ بــورتــو أتــاالنــتـا

إشـبــيـلـيــة التـسـيـو
بــــــرشــــــلــــــونـــــة

اليبزيج".
WK U  W öŽ

ـثـلـو وجنح 
الــــــــدوريـــــــ
اإلســـــــبــــــــاني
ــــاني في واأل
الـتـأهل بـشـكل
كــــامل إلى دور

ريفالدو
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{ جنـيف - وكاالت: أعـلن االحتاد الدولي لـكرة الـقدم فـيفا عن
الثالث مـرشح النهائــي جلائزة ذا بيست ألفــــــضل العب
في الـعـالم لـعـام 2020 .فـيـفـا كـان أعـلن قـبل أسـبـوعـ عن
ــرشــحــ جلـائــزة األفــضل لــعـام  2020 والــتي قــائــمـة ا
. وأعـلن فـيــفـا قـبـل قـلـيل عن شــهــدت تـواجـد  11 العـبــاً
تـقليص الـقائمة من  11العبًـا لـ ثالثة العبـ يتنـافسون
عـلى اجلـائـزة وهم الـثـالثي روبـرت لـيـفـانـدوفـسـكي
مـهاجـم بايـرن مـيونخ كـريـسـتيـانـو رونالـدو مـهاجم
يوفنـتوس ليونيل مـيسي مهاجم بـرشلونة. يذكر أن
االحتاد الـدولي كان قد ألـغى حفـلته لتـوزيع جوائز
األفضل لـهذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا
قــبل أن يــتــراجع عـن الـقــرار ويــعــلن عـن إقــامـة
دينة زيورخ  17 كانون االول اجلاري. احلفل 
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dO…∫ عبد اجلبار عباس مع عطا محمد سعيد واسرة (حتت موس اخلالق)

لندن - الزمان
مثلة البريـطانية باربرا وندسور عن توفـيت ا
عمر ناهز الـ83 عـاماً بعد معاناة مع مرض
ر وقال زوجها سكوت ميتشيل في الزهـا
كنني تأكيد أن زوجتي بيـان (ببالغ احلزن 
الـعـزيـزة بـاربـرا تــوفـيت في الـسـاعـة 8.35
مــســاء اخلـمــيس 10 كــانــون األول في دار
رعـايـة في لـنـدن). وأضـاف (وفـاتـهـا نـاجـمة
ـر/خـرف عن مــعـانــاتـهـا مـن مـرض الـزهــا
الـشــيـخــوخـة. وتـوفــيت بـاربــرا في الـنــهـايـة
ـاضـيـة بـسالم وأمـضـيت األيـام الـسـبـعـة ا
بـجوارها). يشار إلى أن ويندسور اشتهرت
بــدور بـيــغي مـيــتـشل في مــسـلــسل (إيـست
ـــســلـــسل اشـــتــهــرت إنــدرز) وقـــبل هــذا ا
وندسـور في الغـالب كممـثلـة كوميـدية. وكان
أول ظــهــور لــهــا في فــيــلم (أجــراس ســانت

ترينيان) عام 1954.
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ـمثل الـسـوري نـعـته نقـابـة الـفـنانـ في سـوريـا بـعد ان ا
ـاضي بـعد مـشاركـته بـالعـديد من وت اخلـميس ا غـيـبه ا
سرحـية وهو خريج األعمال الـتلفزيـونية والسـينمائـية وا
ـسرحية وعضو في نـقابة الفنان عهـد العالي للفنون ا ا

منذ عام 1994.
  dſ«œ cIM
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الـكـاتـبـة االردنيـة صـدرت لـهـا مـؤخـرا عن (اآلن نـاشرون
ومـوزعون) في عـمّـان مجـمـوعة قـصـصيـة بـعنـوان (إيـفا)
توسط. تقع  في مئة وثمانٍ وأربع صفحة من القطع ا
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ــواهب تــظـــهــر في مــرحــلــة مـــعــظم ا
الــطـفــولـة حـيـث يـنـتــبه الـيــهـا االهل

ويعملون على تنميتها
ودعـــمـــهـــا كـــمـــا هـــو
احلال مع الـطـالـبة في
الـســادس االبــتـدائي
تال اوس البالغة

من الـــعـــمــر 11
عـــــــــــامـــــــــــا.

سألتها:

{ هواية الرسم متى بدأت لديك?
-  مــــــنـــــــذ ان كـــــــنـــــــت فـي سن الـ4

سنوات.
ــو هــذه ÊU{ هل لــتــشـــجــيع االهـل دور في  e « ≠ …d¼UI «

ــصــري أحــمــد ــمــثل ا نــشـــــــــر ا
كـرارة نـتــائج الـتـحـلـيـل الـسـلـبـيـة
لــــفـــحـــص كـــــــــــــورونــــا وكـــتب
تـعــلـيـقــاً عـبــر صـفـحــته عـلى أحـد
مـواقع الــتـواصل اإلجـتـمـاعي ورد

فيه: 
(احلــــمـــد لــــله عــــدت عــــلي خــــيـــر
واعتبرت الـلي حصلي ده انذار ان
الزم اخـد بــالي بـزيـادة وانـبه عـلي
كـل الــــــــــــــــــنــــــاس فـي دور بـــــرد
مـنتـشـر جدا الـفـترة دي  بـقالي 4
ايــــام عــــيــــان جــــدا  انــــا اول مـــا
حـســيت اني تـعـبـان عـزلت نـفـسي
وبـدأت عــلي طـول اخــد بـرتــوكـول
الـعالج ورحت عـمـلت مـسـحه عـلي
طول  واحلمـد لله النتـيجه طلعت

سلبيه .
انـا حــــبــيت بس اقــولـكـم عـلــشـان
فــعال الــفــتــــــــــــرة دي اجلــو مش
حـــلـــو خــــالـــــــص وكل واحــــــــــد

يــاخــد احـتــيــاطـاته
واهــــــم حـــــــاجــــــة
ـنـاعـة الزم تـخـلـو ا
بـــــالـــــكـم مـــــنـــــهــــا
وتــــــــــــــشـــــــربــــــو
حـــجـــات ســـخـــنه
وعـــــــصـــــــــــائـــــــر
طــبــيــعــيــة وأكل

صحي.
شـــــكــــرا لـــــكل
الــنــاس الـلي
كانت تـعرف
وكـــــــــــــانـت
بـــتــــطــــمن
علـيـا طول
الــــــــــوقـت
واحلــــمـــد
لـــله انــــــا
فــــــــــــــــــــي
حتـــــــــسن
كـــبــــيـــر).

اضـي عمادة كـلية ي الـعراقي ضيـفته االربـعاء ا االكاد
سـتـنصـريـة بـالتـعـاون مع قسم الـلـغة االداب بـاجلامـعـة ا
العربـية في قراءة بنادي الكتاب عـنوانها (االدب التفاعلي

الرقمي:الوالدة وتغيير الوسيط).

ـهـامات ـهنـدس الـعـراقي صـدر امـر ديـواني بـتكـلـيـفه  ا
وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية.

ـمــثــلـة األردنــيـة الــصـاعــدة اخـتــارتـهــا مـجــلـة ســكـرين ا
ـية ضـمن النـسخة الـرابعـة من برنامج إنـترنـاشونـال العا
جنــوم الــغـد الــعـرب 2020 الــتي قـدمــتــهـا اجملــلـة خالل
الـدورة الـ42 من مـهـرجـان الـقـاهـرة الـسـيـنمـائي الـدولي

الذي اختتم فعالياته أخيرا.

ـقيم في االردن يـحل ضـيفـا مـساء الـيوم ـطـرب العـراقي ا ا
هندس هشام على قناة (الشرقية) ضمن االحد مع شقـيقه ا
بــرنــامج (اطــراف احلــديث) الــذي يــعــده ويــقــدمه االعالمي

مجيد السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
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الـــوزيــــر والـــنــــائب الــــســــابق في
ــان الــعـــراقي يــعـــكف عــلى الــبـــر
اجنـــاز كــــتـــاب جــــديــــد عن ازمـــة
الـعـراق الـسـيـاديـة يـتـضـمن رؤى
ــان مــنـذ رؤســاء الـوزارات والــبــر

2005 فضال عن سياسي بارزين.

بيونسيه

الــتــحــريــر بــاصــدقــائي كل من
قحـطـان جاسم وسـالم الشـماع
و خـضـيـر احلـمـيـري ثم بـشرى
يوسف الـتي اسـندت لـهـا مهـمة
سكرتير التحرير وفي التصميم

ار محروس . وفاء وديع وا
وشــكـلت هــيــئـة اســتـشــاريـة من
بــــعـض اعـــــضــــاء الـــــنـــــادي هم
مـقصـود عـبد الـعـزيـز السـنـجري
ورعــد هـاشم الــعـامــري ومـحــمـد

حسام.
ـرســومي.واسـتــعـنت بـالــسـيـد  ا

عادل ياس في االدارة. 
لــكن اــــلـمــجـلــة اغـلــقت في الــعـام
التالي 2005 وتفرغت لـعمل احبه
فـي وكــالـــة انــبــاء اســـســتـــهــا مع
الـدكــتـور فـريـد ايــار وهي الـوكـالـة

الوطنية العراقية لالنباء (نينا).
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عـرفــته فـي اواخـر ايــامه عــنــدمــا كـان
رئـيسـا ومخـرجا لـلـبرامج الـريفـية في

اذاعة بغداد.
كـان الفـنـان الرائـد عبـد اجلـبار عـباس
الذي يعـاني من مرض الشـيخوخة في
مـنـتـصف الــثـمـانـ يــعـمل بـدون كـلل
سـتـمـع عـبـر برامج ويـتـواصل مع ا
الــــريف وكــــانت ادارة اذاعــــة بــــغـــداد
ـديـر االذاعـة جـواد الـعـلي ــتـمـثـلـة  ا
مــهـتــمــة به بـشــكل كــبـيــر لــكـبــر سـنه
ووفرت له االدارة كـل متـطلـبات الـعمل
من اســتـديـو واهـتــمـام مـادي ونـفـسي
وصـحي وهـو جـزء من وفـائـهـا لـرموز
االذاعــة الـذين افـنــوا حـيـاتــهم خلـدمـة
ــسـتــمع الـكــر وكـان مــديـر االذاعـة ا
يـوصـيـنـا دومـا االهـتـمـام بـالرمـوز من
كبار العمـر باعتبارنا شـريحة الشباب
في االذاعـة وهـكـذا بـقي الـراحل يـعـمل
بـــــــجـــــــد واخالص الـى ان رحـل الـــى
جـــوار ربه فـي نـــهـــايـــة الـــعــام 1992
لتـبقى اعـماله الـدرامية في الـتلـفزيون
ـسـرح تـذكـرنا والـسـيـنـما واالذاعـة وا
ـسيـرة روادنـا وكـان الراحل يـحـضر
الســتـــديــوهـــات االذاعـــة اول شــخص

ويغادرها بعد ان يـكمل جميع برامجه
ــعــلــومـة او وكــان اليــبــخل عــلــيــنــا 
اســـتــفــســار وكـــنــا شــبــابـــا جنــالــسه
ونـسـتـمع الى ذكـريـاته في الـتـلـفـزيون
ــسـرح وكـان طــيب الـقـلب والــنـكـته وا
واالبـتســــــــامـة التفـارقه طـوال عمـلـنا
ـــقـــابـل كـــنـــا مـــعـه في االذاعـــة وفـي ا
ــقـطـوعــة مـوسـيــقـيـة النـبــخل عـلـيه 
حـديثـة يسـتخـدمهـا لبـرامجه االذاعـية
كـــمـــقـــدمـــة او فـــواصل وجنـــلـب لـــهــا
االغـاني الــريــفـيــة من مـكــتـبــة االذاعـة
الـــتي كــان يــســـتــخــدمــهـــا بــبــرامــجه

الريفية. 
وكــان الـفـنــان الـراحل خـلــيل الـرفـاعي
كــتب عــنـه كــثــيــرا ووصــفه بــالــفــنــان
ـثـابـر وقال ( لـم اعرف في ـتـجـدد وا ا
حياتي انسانا مكافحا وعاشقا ومحبا
لــلـحــيــاة مــثل صــديـقـي عـبــد اجلــبـار
عـبـاس وهـو يـعـمل ويـجـتـهد وهـو في
اقــصى درجــات مــرض الــشــيــخــوخــة
لــيـعــطي درســا لـلــشـبــاب بــان الـعــمـر
يسـتمـر باالبـداع والتواصل وان ارادة
الله وحدها التي توقف عجلة االنسان
ومـــعه االبــداع والــتــواصل وصــديــقي
ـبـدع عـبـد اجلـبـار مـثـاال عـلى الـرجل ا

ثال هـني بـكل شئ فكـان  ـلتـزم وا وا
ــتـازا ونــاجــحـا بــحــيـاته الــعــمـلــيـة
واالداريــة رغم تـــقــدم الــعــمـــر به فــانه
رحمه اللـه مبتسـم للحيـاة دوما ) نعم
هذه كـلمـات من الراحل خـليل الـرفاعي
وثـقهـا عـلى الورق في مـحـطات حـياته
الــتـي كــتــبــهــا بـــخط يــده واهــداهــا لـ

(الزمان) لتبقى في الذاكرة .  
ـسـرح الـفني وانـتـمى الـراحل لـفـرقـة ا
احلــديث الــذي كــان مــقـره فـي مــسـرح
ــنــطــقـة الــبــتـاويــ ويــديـره بــغـداد 
الــــفــــنــــان الـــراحـل يــــوسف الــــعــــاني
ــــســـرح وعــــضــــويــــة عــــدد مـن رواد ا
الـــعـــراقي  وشـــارك فـي مـــســـرحـــيــات
بـغــداد االزل بـ الـنــخـلــة واجلـيــران 
الـــبــســـتــوكــة اخلــان  اجلـــد والــهـــزل 
ـسـرحـيـة ومن وغـيــرهـا من االعـمـال ا
االعمـال التـلفـزيونـية الـتي اشتـرك بها
حتـت مــــــوس احلـالق وكــــــاسـب كــــــار
وغيرهما وشارك الراحل في البرنامج
الـشـهـيـر افـتح يـاسـمـسـم ليـجـسـد فـيه

شخصيت وهما نوري وعبدو. 
ومن االعــــــمــال الــســيــنــمــائــيــة الــتي
ـنعطف اشتـرك بهـا نذكـر منـها  فـيلم ا
- 1975 فائق يتزوج - 1984 وغيرها

رحمهم الـله وغيرهم )ويـضيف (عينت
في اذاعــة بـغــداد قـسم الــتــمـثــيـلــيـات
كــمــخــرج والــذي كــان يـراسـه الــفــنـان
شـكـري الـعـقـيـدي وكـان الـراحل يـعـمل
مخـرجا في قـسم الريـفية وكـان يعـتمد
عــلي ويـشــاركـني في االدوار الـريــفـيـة
التي يخرجـها لقسم الريـفية باالضافة
الى ذلك شــاركــنــا بــعــدة تـمــثــيــلــيـات
شـعـبـيـة في تـلفـزيـون بـغـداد وايـضا

الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــنـــهـــا
والـــتـــمــثـــيـــلـــيــات
الـــــشـــــعــــبـــــيــــة
اخلـفـيـفـة في
رمــــــضـــــان

الكر ) .

من االعـمـال الـســيـنـمـائـيــة الـعـراقـيـة
ــســرح الــعـراقي. ويـعــتــبــر من رواد ا

وتوفي في 3 كانون االول 1992. 
 ويقــــــــــــول الفنان الرائد محمد عطا
سعـيد الـذي عاصـر الراحل في االذاعة
( بـدايـة الــفـنـان الــراحل عـبــد اجلـبـار
عـبـاس في الـتلـفـزيـون في خمـسـيـنات
ـاضي  عـنـدمـا كـان الـبث حـيا الـقـرن ا

واسود وابيض ..
ـــــراة واشـــــتـــــهــــر ـــــثل دور ا كـــــان 
ـراة الـعــراقـيـة بـشـخــصـيـة ام عــلي  ا
الـطـيـبـة  الـتي تـقـدم الـنـصـائح حـسب
جتـربتـها في احلـيـاة  بطـريقـة محـببه

للناس ..
جنـحت تــلك الــشـخــصـيــة واشـتــهـرت
والتي كان يقدمها من خالل التلفزيون
 وكــنــا نــتــرقـــبــهــا في كل يــوم ...هــذا
بــاالضـافـة الـى الـشـخــصـيـات االخـرى
كــــــصــــــاحـب او صــــــانـع الــــــقــــــهـــــوة
والـشـخـصــيـات الـبـغـداديــة والـريـفـيـة
احملببة الـى الناس في ذلك الوقت الى
ــسـرح احلـديث ان انــتـمى الى فــرقـة ا
سـرحية مع ومثل كـثيـرا من االعمـال ا
فـنـان الـشـعب يـوسف الـعـاني وفـاضل
خـلـيل وخـلـيل شـوقي ونـاهـدة الـرماح
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تـمـر بـبـعض الـصـعـوبـات ولـكن بـاإلرادة والـعـمل مـعا
ستتمكن من عبورها.
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ـلـفــات الـتى ال حتــتـاجـهــا حـتى تــتـمـكن من أحــذف ا
وضع ملفات جديدة حلياتك.

Ê«eO*«

كن أن ترزق الـنسـيان كثـيرا ما يـكون أفـضل نعمـة 
رقم احلظ 9. بها
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الـغـذاء هـو الـوقـود الــذى تـسـيـر به حـيـاتـنـا بـأكـمـلـهـا
وليس فقط صحتنا.
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حـــبك الـــقـــد الــذى ال يـــســـتـــحق كل هـــذا الـــعـــنــاء
واأللم.رقم احلظ 2.
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ـة فـهـذا أحـذف كـل مـا ال حتـتـاجه من حـيـاتك الـقـد
غالبا ما يدمر حياتك احلالية.
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ـتك كــثـيـرا وتـبــدأ صـفـحـة عــلـيك أن تـنــسى إسـاءة آ
رقم احلظ 7. جديدة
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ال تـهـمل احلــصـول عـلى غــذاء صـحى فـهــو الـسـبـيل
الوحيد حلياة جيدة.
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بصبرك تـتمكن من العـبور حلياة عـاطفية سـعيدة.يوم
. السعد االثن
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بانتـظارك عقد جديد أوتعاقـد مع شخص يكبرك سنًّا
أوخبرة .رقم احلظ 4.
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تـــتــجــاوز خـــطــأ الـــشــريك  النـك تــعــرف أنـه لم يــكن
يقصده.رقم احلظ 8.
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ال تزعج احلبـيب بطلباتك التى ال تـنتهي. كن ايجابياً 
في تصرفاتك معه.

 u(«
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ضع مـرادفات ومـعـاني الـكلـمات
افـقيـا ضـمن الدائـرة في الـشكل
حتـــصل عـــلى حــروف الـــكــلـــمــة

طلوبة : ا
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ة 1- وحدة اوزان قد
2- برج فلكي

3- من انواع التوابل
4- ملك عربي راحل
5- معارض لالمر
6- اواني منزلية
7- مدينة مصرية
8- برج فلكي
9- موجعه
10- خصوم
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بـانــواعه. راقت لي الـفــكـرة ووافـقت
خــاصـــــــة ان مــجـلــة الف بــاء الـتي
كــنت اعــمل فــيـهــا مــدة ربع قــرن قـد
اغـلـقـهـا االمـريـكـيـون عنـد احـتاللـهم

بغداد قبل 8 اشهر من ذلك اليوم.
وبـدات الـعـمـل فـورا لـتـصـدر اجملـلـة
اوائل عـام 2004وظـلت كــذلك طـوال

العام.
كان رئيس النـادي هو رئيس حترير
اجمللة وكـنت نائـبا له واسـتعنت في

من اجملـالت الــتي اصـــدرتـــهــا خالل
عــمـلي الــصــحـفي مــجـلــة (الـصــيـد)
وكانت مجـلة شهـرية طبعت ووزعت

في بغداد عام 2004.
واذكــر في 12-12-2003 طـــلــبـــني
رئيس نـادي الـصيـد السـيـد حسـن
فـاضـل مـعـله وبــحث مـعي امــكـانـيـة
اصـدار مــجـلـة بــاسم الـنــادي تـعـني
بــشـؤونه كــواحــد من اشـهــر نـوادي
بـغـداد ونـشــر مـواضـيع عن الـصـيـد

بيروت
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الـبـاحث الـعـراقي احــتـفى مـسـاء امس الـسـبت في نـادي
الـعـلويـة  بتـوقـيع كتـابه اجلـديد(الـعـراق من االحتالل الى
االعـــتالل  –الــــرأي الـــعـــام الــــعـــراقي 2020-2003-

دراسة توثيقية).

تـتـمـنى مـن الـله أن يـخـفف عـنـهـا مـا هي
فـيه وأنـهـا مـتأكـدة أنـهـا سـتـكـون أفضل
بفضل الله وحب الناس لها) ولم تفصح
فيفي عن سبب هذه األزمة أو تـفاصيلها
واكـــتــفت بــطــلب الـــدعــاء من اجلــمــهــور
وعلقت على الفيديو بالقول: (بحبكم مش
عـاوزة أقـول حاجـة تـانـيـة) حـسب موقع
لبـنان 24. فيـما كـشف مصـدرًا مقـربًا من
عبـده خالل تـصريح عن تـفـاصيل جـديدة
تخص احلالة الـصحية لعـبده وأكد أنها
حالـيًا جتـري العـديد من جـلسـات العالج
الــطـبـيـعـي عـلى مـنــطـقـة الـظــهـر بـعـد أن
شعرت بآالم حادة في الفقرات.وأشار (أن
آالم الظـهر التـي تعاني مـنهـا فيـفي عبده
كـانت هي الـسـبب الـرئـيـسي وراء نـقـلـها
لـلــمـسـتـشـفى وخـضــوعـهـا لـلـفـحـوصـات
الـطـبـيـة وهـي حـالـيًـا تـخـضع جلـلـسـات
عالجية قد تسـتغرق حوالي شهرين إلى
جانب أن الطـبيب مـنعهـا من احلركة إلى
حـ حتــسن حـالـتــهـا الـصـحــيـة). تـكـبـر
حتـلـى) فـيـمــا قـالت أخـرى: (عــايـز أقـول
قـمـر أبـقي ظـلمـتك إنـتي مـجـمـوعـة أقـمار

واجتمعو فيكي).
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صـرية فيفي عبده فيديو نشرت الفنانة ا
عـــلى (إنـــســـتـــغـــرام) كـــشـــفـت من خالله
مــرورهـا مـؤخــرًا بـأزمــة صـحـيــة مـؤكـدة
(أنهـا أخـفت ذلك األمـر عن جمـهـورها من
دون أن تــشــاركــهم بــهــا أمــلًــا مــنــهــا في
حتسن صحتها).وقالت في الفيديو (إنها

فيفي عبدة

درسة دور? وهبة ام لدرس الفنية با ا
ويــحــرص اهـلي - من كال الــطــرفـ  
عـلى تـوفـيـر مـا احـــــــتـاجه مـن الوان
ــمـــاـــــــــرســـة هــوايــتي واوراق 

وتنميتها.
{ ماذا حتب رسمه ?

 - احب رسم الـطـبــيـعـة و غـالـبـا
ارسم مـن خـــــيــــالـي و احب رسم

غروب الشمس .
ــســتـــعــمــلــة في ــواد ا { مــاذا عـن ا

الرســم ? 
ـــائـــيـــة - اســـتـــخـــدم االلــــوان ا

واالكريلك.
ـــــعــــــارض في { هـــــــل شـــــاركـت 

درسة ? ا
ــــــعـــــارض في - لـم اشـــــــــارك 
ـــدرســـة ولـــكن شـــاركت بـــعــدة ا
لـــوحــات فـي مــهـــرجــان اقـــامــته

منظمة احملطة.
{ هل تـتــمـنـ ان تـقــيـمي مـعـرض -

شخصي لك عندما تكبرين ?
بــالــتـــاكــيــد هــاذا هــو هــدفي من
البـداية و ايـضـا من خالل الرسم
ـكن ان نـنـقل مـنـاظر والـوحات 

العراق اجلميلة. احدى لوحات تال

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - اخـــتــارت
( صـــحــيـــفـــة (انــتـــرنـــاشــونـــال بـــزنس تــا
يـة بيونـسيه كـأجمل األمريـكيـة النـجمـة العـا
مـــغــنــيـــة لــعــام 2020 األمــر الــذي أســعــد
جـمــهــورهــا والــذيـن وجّــهـوا الــتــهــانـي لــهـا
بإعـطـائـها هـذا الـلقب عـلى مـواقع الـتواصل
االجــتــمــاعي. وكــانت تــصــدرت بــيــونــســيه
مـؤخرا غالف مجـلة فوغ الـبريطـانية
 وقـــد أبــــهـــرت اجلـــمــــيع من
مــتـــابــعـــ وصــحـــافــيــ
بـــإطالالتـــهــا اجلـــريـــئــة
ــــــــــواقــف الــــــــــتـي وا
أطــلــقــتــهــا. وظــهــرت
بـــــيـــــونـــــســـــيـه وهي
تـــرتـــدي فــســـتـــانــا
أحــــمــــر مــــثــــيــــرا
مـفـتـوحـا من جـهة
الــــظــــــهـــر بـــشق
كـــــبــــــيــــــر حــــــتى
األســــــــــــــــفــل مـع
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــود
اكـــــســــســــوارات

على ظهرها.

تال اوس
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{ مــــدريــــد (أ ف ب) - رغم كــــونه
مــقــصـــداً حملــبي طــبق الــبــطــاطــا
سـوفـلـيه الـذي يـشـتـهر به لـم ينجُ
مـــطــــعم زاالكـــاين فـي مـــدريـــد من
تـــبــعـــات جـــائــحـــة كــوفـــيــد-?19
مــجـسّــداً حـالَ فن الــطـهـو الــرفـيع
ـسـتوى الـذي يـعاني في كل دول ا
أوروبـــا ويــبـــذل قــصـــارى جــهــده

لتجنب األسوأ.
وتـــقـــول مـــديــرة زاالكـــاين كـــارمن
سـتحيل. غـونزالـيس (لقد فـعلـنا ا
لـــكـنّ احملـــاوالت لم تــــكن كـــافـــيـــة
ـطعم الـشهـير لـلـحفـاظ على هـذا ا
الـذي كـان أول مـطعم فـي إسبـانـيا
حــصل عــلى ثالث جنـوم مــيـشالن

قـبل أن يـخـسرهـا عام  .2015فـفي
تـــشــرين الـــثــانـي الــفــائـت أطــفــأ
ــطــعم نــار أفـرانه نــهــائـيــاً بــعـد ا

مسيرة نحو نصف قرن).
طـعم اإلسـباني الـعريق مـا ألمّ بـا
ــصــيــر سـواه من كــان شــبــيـهــا 
ـطاعم الكبـرى في أوروبا ومنها ا
مـثالً ذا غـرينـهـاوس وذا ليـدبوري
الـلندنيان احلاصالن على جنمت
فـي تصـنيف مـيـشالن وهمـا أقفال
أبــوابــهــمــا نــهــائــيــاً في حــزيـران
الـفائت بعد انتهـاء مرحلة احلجر

األولى.
ويـــحــذّر الـــطــاهي األرجـــنــتـــيــني
الـشهير ذو النـجوم الثالث الشيف
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لــعـبــة (ذا ويــتـشــر وايـلــد هـانت)
الــتـي تُــعــتَــبَــر مـن أفــضل ألــعــاب
الـفيديـو في األعوام األخيرة وهي
فــعـلت كل شيء لـنــيل اسـتـحـسـان

 . الالعب
ــوازنــة الــتـي رُصِـدَت لـ( وتــقــدّر ا
ـصـرف سـايـبـربـانك 2077) وفـقـاً 
(بـي أو إس) البـولنـدي بنـحو 1,2
مـليـار زلوتي (270 مـليـون يورو)
ـا يجعل هـذه اللعـبة التي وضع
فـكرتها األميركي مايك بوندسميث
واحــدة من أغـلى ألـعــاب الـفـيـديـو
فـي الـتــاريخ. وســعــيــاً مــنـهــا إلى
تـوفــيـر كل فـرص الـنـجـاح لـلـعـبـة
ـمثل نـتـجة إلى ا جلـأت الـشركـة ا
األمـيركي كيـانو ريفز الـذي اشتهر
بـــــأدواره فـي (ذي مـــــاتـــــريـــــكس)

و(جون ويك) وسواهما.
فــفي الــلــعــبــة الــتـي  إصــدارهـا

بـ18 لـغـة مـخـتـلـفة بـيـنـهـا عـشرة
إصـدارات مُـدبلـجـة استُـخدِمَ وجه
ريـفز ألحد الـشخصـيات الرئـيسية
وهــو جـــوني ســيــلــفــرهــانــد. أمــا
احلـملة اإلعالنـية فقـدّرت تكلـفتها
بــعــشــرات اآلالف من الــيــوروهـات
واُطــلِـقَت في 55 دولــة و34 لــغـة 
ـا يجعـلها أشـبه بـ (حملـة لفيلم
جــــيــــد) عـــلـى مـــا قــــال الـــرئــــيس
نتجة شارك للشركة ا ـؤسس ا وا
مـارسـ إوينـسكي لـوكالـة فرانس

برس. 
وتـشـمل احلمـلـة مثـالً نشـر صورة
الــبـطل الــرئـيــسي لـلــعـبــة ويـدعى
(في) بــســتــرته اجلــلـديــة األنــيــقـة
ومـــــســـــدسـه عـــــلى حـــــافـالت في
وارسـو أو لـندن مـثالً وكـذلك على
ـــز شــــاشــــات عــــمالقــــة فـي (تــــا

سكوير) في نيويورك.

{ لــوس اجنـلـيس-  نـيـويـورك-(أ
ف ب) تـعـاقـدت عـائلـة كـارداشـيان
األمــيــركـيــة الــشــهـيــرة في مــجـال
تلفزيون الواقع مع (ديزني) بهدف
إطـالق بــرنــامـج جــديــد في 2021
عــلى مــنـصــتّي (هــولـو) و(ســتـار)
الـتابعت لشـركة اإلنتاج العمالقة
الـــتي كــشــفت عـن هــذه الــشــراكــة

اجلديدة.
ولـم تورد (ديزني) تـفاصيل كـثيرة
ــشـــروع اجلــديــد الــذي عـن هــذا ا
وصـفـته كريس جـينـير ربّـة عائـلة
كــارداشــيــان في حــســابــهــا عــلى
ـتـدّة على (تـويـتر) بـأنه (شـراكة 

سنوات متعدّدة).
وسـيُعـرض البـرنامج اجلـديد على
مـــنــــصّـــة (هـــولـــو) في الـــواليـــات
ـــتـــحــدة و(ســـتـــار) في اخلــارج ا
عـلمـا أن هذه اخلـدمة اجلـديدة من
(ديــزني) لــلــفــيــديــو عــنــد الـطــلب

ستطلق في شباط/فبراير.
ــــــشــــــروع آلل ويــــــتـــــــيح هـــــــذا ا
كــارداشـــيــان خــوض غــمــار الــبثّ
الـــتـــدفـــقي الـــرائج جـــدّا فـي هــذه

األوقات.
وكــان بــرنــامج تــلــفــزيـون الــواقع
الــشـــهــيــر (كــيـــبــيــنغ آب ويــذ ذي
كـارداشــيـانـز) الـذي فـتح لـلـعـائـلـة
أبواب الشهرة يبثّ على قناة (إي)
الـعامـلة بالـكابل التـابعة جملـموعة

“ان بي سي يونيفارسل.”
وأعـــــــلــــــــنت الــــــــعـــــــائـــــــلــــــــة في
أيـــلـــول/ســـبــتـــمـــبـــر تــوقّـف هــذا
الــبـرنــامج الـذي يــتـتــبّع حـيــاتـهـا
الــيــومــيـة في مــطــلع ســنـة 2021
وذلـك في خـتـام موسـمـه العـشـرين
بعد 14 عـاماً من البدء ببثّه. وهي

لم توضح خلفيات هذا القرار.
وســــمح هـــذا الــــبـــرنــــامج لــــكـــيم
كــارداشــيــان الــتي كــانـت قــاصـرة
وقت الــبـدء بــبـثّه بــتـحــقـيق ثـروة
ـســاعـدة والــدتـهــا الـتي طــائـلــة 
تـديـر أعمـال الـعائـلـة. وتقـدّر ثروة

كــيـم الــيــوم بــنــحـو 780 مــلــيــون
دوالر بحسب بيانات (فوربز).
ـبـرم بـ ويــعـود الـعـقـد األخــيـر ا
(إي) وآل كـــارداشــيــان إلى الــعــام
2017 وهـو يـشمل خـمس سـنوات
مـن الـتـعـاون مع 30 مـلـيـون دوالر
فـي الـسـنـة. وكـانت أعـلـنت ديـزني
اخلــمــيـس عن فــيــلم جــديــد تــدور
أحـــــداثه فـي إطــــار عـــــالم (حــــرب
الــــــنــــــجــــــوم) بــــــعــــــنــــــوان (روغ
ـقرر عرضه في سـكوادرون) ومن ا
أواخـــــر ســــنــــة 2023 وتـــــتــــولى
إخـراجه األميـركيـة باتي جيـنكـينز

(ووندر وومن).
وتـدور أحـداث الـفـيـلم اجلـديـد في
(مــســتــقــبل اجملــرة) ويـضـمّ جـيالً
جـديـداً من طـياري الـفـضـاء الذين
ســـيـــحـــصــــلـــون عـــلى شـــاراتـــهم
وسـيــخـاطـرون بـحـيـاتـهم عـلى مـا
كـشـفت كـاثـلـ كـيـنـيـدي  رئـيـسـة
شـركـة (لوكـاس فيـلم) التي أطـلقت
مـلحمة (ستـار وورز) الشهيرة عام
1977 واستحوذت عليها ديزني.
وقــــالت كـــيــــنـــيــــدي خالل عـــرض
ــســتــثــمـري ي افــتــراضي  تــقــد
مـجموعة ديزني إن باتـي جينكينز
الــتي ســيـصــدر فـيــلــمـهــا (وونـدر
وومن 1984) فـي نــهــايــة الــشــهـر
اجلـاري ستكون أول امرأة تتولى
إخــراج فــيـلـم روائي طـويـل ضـمن
ســـلــســـلــة (ســتـــار وورز) عــلى أن
يُــعـرض في صـاالت الـســيـنـمـا في

يالد سنة 2023. عيد ا
كـذلك أعـلـنت كـيـنـيدي عـن عدد من
ــسـلــسالت اجلـديــدة الـتي تـدور ا
فـي أجــواء (ســـتـــار وورز) مــنـــهــا
مـسـلـسالن مـتـفـرعـان من مـسـلسل
(ذا مــانــدلــوريـان) وواحــد يــكـرّس
عـودة شـخصـية النـدو كالـريسـيان

الشهيرة.
ـمـثـلـة روزاريـو داوسون وتـؤدي ا
دور فارسة اجليداي أهسوكا تانو
ــوسم الـــتي ظـــهــرت لـــلـــتــو فـي ا
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مـاورو كـوالغـريـكـو في مـقـابـلة مع
وكــــالـــة فـــرانـس بـــرس أن (بـــقـــاء
الـقـطـاع على قـيـد احلـياة سـيـكون
صـعـباً لـلغـاية إذا اسـتمـرت األزمة

الصحية سنة )2021.
ولن يـسـتطـيع كـوالغريـكـو كغـيره
من الطهاة في فرنسا فتح مطعمه
مـيرازور في مينتون (جنوب شرق
فرنسا) قبل 20 كانون الثاني على

أقرب تقدير.
وإذ يــــرى مـــديـــر دلـــيـل مـــيـــشالن
غـويندال بوليـنيك أن (إقامة مطعم
كــبــيــر غــالـبــاً مــا تــكــون مــشـروع
ئة إلى العمر) يكشف أن  15في ا
ـئــة فــحــسب من مــطـاعم  20فـي ا
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بـقـيت حــنـان عـشــراوي قـيـاديــة بـارزة في مـنــظـمـة الــتـحـريـر
الـفلسطـينيـة عقوداً عديـدة  وكانت الوجه الـنسوي األبرز في
الـفـعـالـيـات الــفـلـسـطـيــنـيـة السـيـمـا فـي فـتـرات صـعـبـة خالل
ـفـاوضـات في الـتـسـعـيـنـات حـ بـرزت بـوصـفـهـا مـتـحـدثـة ا
بـالـلـغتـ لـلـوفـد الـفلـسـطـيـني في مـدريد 1991 ومـا بـعـدها
وقـادت تظـاهـرات احـتجـاجـيـة بنـفـسـها واصـيـبت بـجروح من
قـبل اجلــنـود االســرائـيـلــيـ وهــاي هي الـيــوم تـسـتــقـيل من
ـؤسـسات ـنـظمـة مـتـعـهـدة بـاسـتـمرار الـعـطـاء من خـارجـة ا ا
الـرســمــيـة وهي فـي اخلـامــســة والـســبــعـ من عــمــرهـا. في
تصريحاتها االخيرة بدا عليها االستياء من شائعات رخيصة
تالحـقها كـمثل بـحثهـا عن منـصب  وهي اسم جتاوز الكـثير
ناصب الرسـمية منذ سنـوات. وسمعناها في من الـعناوين وا
شـريط قـصـيـر تـقـول :(آن األوان إلجـراء إصالح حـقيـقي من
مـؤسسـاتـنا الـرسـمـية في مـنـظمـة الـتـحريـر وإعـادة إحيـائـها
واحـترام صالحـيـاتهـا وتفـويـضهـا لـكي تكـون حقـيـقة عـنوان

صنع القرار السياسي الرسمي للجميع).
قـراطية ـمارسـة الد وشـددت عشـراوي على أنه »آن األوان 
فـعالً وإجراء االنتخابـات وأيضاً الوصول إلى وحـدة حقيقية
ـقراطـية .«مـا قـالته يـصب في فـكرة ـارسة الـد عن طـريق 
نـظمة واحـترام تداول السـلطة بـغض النظر عن جتـديد دماء ا

التفاصيل .
ثال النسـوي التنويري الطليعي كانت قـريبا من صوت هذا ا
رشحات جمعهن يفشلن في الوصول الى اجمللس الـنساء ا
الـنـيـابـي فـي االردن والكـويت. فـيـمـا يـبـدو أنّ عـوامل كـثـيرة
ــانـيـة ــرأة الى الـواجــهـات الــبـر تـقف عــائـقــاً أمـام صــعـود ا
رشحات انفسهن الـعربية لكن بينها اسباب تتـعلق بالنساء ا
إذ ال تـوجد بصمـات نسائـية مؤثرة في الـبناء اجملـتمعي لكي
ـنحها ذلك فرصة االرتـقاء للتمثيـل النيابي وهذا اليعني ان
الـتمـثيـل الرجـالي له بصـمـات فاعـلة في اجملـتـمع بالـضرورة.
هـنـاك كـثـيـر من الـنـسـاء يـسـيـطـر عـلـيـهم الـشـعـور بـالـوجـاهة

نصب . الشكلية كحد أقصى في نيل ا
هـناك جتربـة اخرى للنـساء منـها ماحـصل في العراق حيث
حـددت نـسبـة  مـئـويـة ثـابتـة لـضـمـان تـمثـيل كـبـيـر لـلـمرأة في
اجملـلس النـيـابي والنـتـيجـة كانت نـفس االشـتقـاقـات احلزبـية
والـطـائـفـيـة وصـرن يـحــمـلن نـفس الـرايـات والـشـعـارات الـتي
يـعــتــاش مــنــهــا نـواب االحــزاب ولم جنــد اصــوات الــتــحـرر
الـنــســوي من قــيـود الــتــخــلف االجــتـمــاعي واالمــيــة واالفـات
ا يـهدد الـنسـيج العراقي. وجـدنا نـائبات تـفشـية  االسـرية ا
يـــعــزفـن نــفـس مــعـــزوفــات زعـــامـــاتــهـن خــائـــنــات فـي نــفس
ـسـتنـقـعـات. مـا أهـمـيـة تـثبـيت الـعـدد الـنـسـوي كـحـصة في ا
ـــان الـــعــراقي إذا لـم تــكن هـــنـــاك اضــافـــات نــوعـــيــة? الـــبــر
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

أقف مندهشاً حول اآللية التي يتمّ من خاللها قراءة ومعرفة بعض الصور التي
أجد أنّهـا تظل اليـوم بحاجـة إلى وقفة صـريحة عـندها وتـقشيـر ما أمكـن منها
حتى يـتسنى لي ولـغيـري من الوقوف عـليهـا وقراءتـها بوضـوح وبدقّـة متنـاهية
ا وهذا مـا يفسّـر لنا مـدى الصدق والتـعاطي مـعها مع هـكذا أمور وأشـياء طا
حتصل أمـامنا وبصورة يومـية في بالد االغتراب التي نـعيش فيها. في الواقع
ـهــجّــرين فـي الـدول األوربــيــة عــلى وجه صــار أغــلب األصــدقــاء والــشــبــاب ا
التـحقيق يـتغـنّون بـالفشل الـذريع الذي حلق بـهم في بالد النـعيم الـتي وصلوا
إلـيهـا هـرباً من الـديكـتاتـوريـات العـربيـة وغيـرها ال سـيـما من حـيث عدم تـوافر
ـكن لها أن تـكون أداة مـساعدة بال شك األعمـال التي تـناسب قدراتـهم التي 
في شـق طريق احلـياة الـقـاسيـة التـي يعـانون ومـا مـدى تعـاطيـهم في إشـكالـية
تـوافـر العـمل لـلـجـادين منـهم في إيـجـاد الـفرصـة الـتي تـتـيح لهم االلـتـزام بـها
ساعدات التي والبـحث االستقرار عن الهدف بـعيداً عن اقتصارهـا عن تقد ا
تقوم الـدول بدفعها لالجئـ وهذا ما جعل األغلبـية منهم ماكثـاً في بيته تُلجمه
ناسب وغير ذلك من األعمال التي ال االشتـراطات التعجيزية في تأم الـعمل ا
ــطـول عــنــهـا وحتت ظــروف قـاســيـة تــنـاسب األغــلـبــيــة مـنــهم  رغم الــبـحث ا
انـيا وتوافـرها يـظل ليس بـاألمر الـسهل! مـا أستـغربه أن دول مـثل النـمسـا أ
السويد هولندا فرنسا وغيرها من الدول األوربية التي اهتمت بإيواء الالجئ
ورَحَّــبْت بـاســتــقــبـالــهم وآوتــهم ودعّــمت إقـامــاتــهم لم حتــاول يــومـاً تــســهـيل
ادي اإلجراءات بـتـوافر الـعـمل الـذي ينـاسب قـدراتهم عـلى الـرغم من الـدعم ا
الـذي لم تـقـصّـر في دفعـه كمـسـاعـدة سـواء لألسـر الالجـئة أو لـلـشـبـاب مـنهم
واكـتفائها بإلـزامهم بتعلّم „كورسات “اللـغة والتي يظل فـيها خلط كبـير وكبير
جـدًا..!إنّ الـغـالـبـيـة من اخلـاضـعـ ألمـثـال هـذه الـدورات صـدم في الـواقع من
لـزمة ال سـيمـا أنَّ الـكثـير من الالجـئ الـذين فرّوا من التـقيّـد باالشـتراطـات ا
بلـدانـهم وجلأوا إلى الـدول األوربيـة كـان الهـدف األساس هـو طـلب االستـقرار
واألمـان والـعـيش بـكرامـة ولـيس الـبـحث عن تـعلّم الـلـغـة وتـكريـس الوقت ألجل
خاطر عـيونها وخـاصة بالنسـبة لكبـار السن الذين  إحلاقـهم بها ومنهم من
اسـتفـاد بحـدود ضـيّقـة جداً وظـلّت الفـائدة تـقتـصـر على أشـياء بـعيـنهـا حتى
ـعــارف من حـمـلـة الـشـهـادات أنـني أعـرف الـكــثـيـر من األصـدقـاء والـزمالء وا
ن سبق لهم أن اجلامـعية في احلقوق واالقـتصاد واآلداب والطبّ والهـندسة 
سؤولة عن اتبـعوا دورات تعـلم اللغـة وتعديل شـهاداتهم وبـإلزام من اجلهـات ا
دمج الالجئـ إلّا أن مـستوى الـغالـبيـة منهم فـي تعلم الـلغـة ومداركـها ما زال
طـلوب رغم قـضـاء سنـوات في اتبـاع دوراتهـا وهذه مـعانـاة كبـيرة أدنى من ا
ظـــلت تالزمـــهم ولـــكن مـــا هــو احلـل? احلل يــكـــمن فـي اتــبـــاع الــتـــعـــلــيـــمــات
ـسـؤولـة إلى قـطع مـا هـو واالشـتـراطـات اخلـاصـة بـهم وإلّـا سـتـلـجـأ اجلـهـات ا
مخـصص لهم من مـساعدات رمـزية تصـرف مع أوّل الشـهر واألنكى من ذلك
ن جتاوز عمـره الست سناه أنَّ هـناك نسـبة عالـية من الالجئـ  وهذا مـا 
عامـاً ونيّف أمي بالفطـرة ال يعرفون ألف باء القراءة والـكتابة في لغتهم األم
ـضيـفـة وإتقـانهـا في الوقت ومـطـلوب مـنهم االلـتزام بـدورات تـعلم لـغة الـدولة ا
الـذي يـعـرف الــكـثـيـرون أنّـهم ال يــدركـون أيّ شيء عن لـغـتــهم األم ويـجـهـلـون
ن حروفـها قـراءةً وكتـابة تـمامـاً! وبرأي الـشخـصي بالـنسـبة لألمـي مـنهم 
ـفـروض اعـفـائـهم كـليـة من اتـبـاع أمـثـال هذه يـجـهلـون الـقـراءة والـكـتابـة من ا
الـدورات الـتعـلـيـمـية الـتي تـظل بال فـائـدة منـهـا! ال شك أنَّ الـلـغة ودورهـا كـبـير
عرفة وإدراك احمليط الذي نعيش فيه ولكن ليس على حساب وكبير جداً في ا
هدر الـوقت وضياعه بـدون فائـدة  بالزام الالجـئ بدورات الـلغة وحتت تـهديد
عيشة وفي اجلانب قطع مـا هو مخصص لهم من دخل مـالي يساعدهم علـى ا
اآلخر ومـا يؤسف له هو عدم توافر العمل الـذي يحاول الالجئ االعتماد عليه
بـصـورة مـسـتـمـرة في مـعـيـشـته .. وسـبق ألحـد الالجـئـ من حـمـلـة الـشـهـادة
ـسـؤوالت عن احــتـضـان الالجـئــ رغـبـته في اجلـامـعــيـة أن طـلب من احــدى ا
العـمل كعامل تـنظـيفات فـقوبل طـلبه بالـرفض; واحلال كـذلك في أعمال الـبناء
وإن كانت أعـمال شـاقة إلّـا أنهـا هي األخرى ظـلت حكـراً على فـئة بـعيـنها!. إنّ
مشـكلة توافر العمل بالنسبة لالجئ في الدول األوربية ظل همّ دائم يعاني منه
األغـلــبـيــة مـنـهـم. وكل مـا هــو مـطـلــوب من الالجــئـ هـو
االلتـزام بـدورات تـعـلم الـلغـة عـلى حـسـاب الـبحث عن
الــعــمل الــتي ال تــشــجع الــدول احلــاضــنــة لالجــئــ
االنخـراط فـيـه بل ابـقـائـهم بـ مـطـرقـة اتـباع دورات

عونة الشهرية! تعلم اللغة وسندان ا

أسطوانات لسويفت احلائزة عشر
جـوائـز (غـرامي). وذكـرت سـويـفت
شارك ويليام بويري وهو ب ا
ــمـثل اسم مــســتــعـار لــرفــيـقــهــا ا
الـكـومـيـدي البـريـطـاني جـو ألوين
الــــذي ورد اســــمه كــــمـــشــــارك في
اثــنـتــ من أغـنــيـات (فــولـكــلـور).
وكـانت (فولكـلور) حصـدت إعجاب
اجلـمهـور وبقـيت ثمـانيـة أسابيع
بيـعات القـياسية في في صـدارة ا
ـتحـدة وأصـبحت أول الـواليـات ا
اســطـوانــة بـيـعت مــنـهــا أكـثـر من
مـــــلـــــيـــــون نــــســـــخـــــة في 2020.
وتتضمن اسطوانة (إيفرمور) 15 
أغـنـية في الـنسـخة الـعاديـة منـها
فـي حـ أن الــنـســخــة (الـفــاخـرة)

ألنـه الرقم الذي يـنطـوي على داللة
. لـهذا بـالـنـسبـة إليّ ولـكن مـقـلوبـاً
الـــســبب شــئـت أن أقــدّم لــكم هــذه
ـفـاجأة). وأضـافت سويـفت التي ا
ألّـفت معظم أغنياتها بالتعاون في
مـعـظم األحـيـان مع شـريك أو أكـثر
(لم نـسـتطع الـتوقف عن الـكتـابة)
بـعـد إصـدار (فـولـكـلـور) وواصـلت
تــايــلـور ســويـفـت في  (إيـفــرمـور)
تـعاونـها مع فـريق (فولـكلور) وفي
ــؤسس مـــقــدّمه آرون ديــســـنــر  ا
ستـقلة (ذا ـشارك لـفرقة الـروك ا ا
نـاشـيـونـال) وجاسـ فـيـرنون من
فـــرقـــة (بـــون أيـــفـــر). وشـــارك في
الـعـمل أيضـاً جاك أنـتونـوف الذي
شــــــارك في تــــــألـــــيـف آخـــــر ثالث

تــشــمـل أغــنــيــتـ
. إضافيت

وإلـى جـــــــــــانـب
دويــــتـــو مع كلّ
مـن فـرقــتي (ذا
نـــاشــيـــونــال)
و(بــون آيــفـر)
أشــــــــــــــــــركـت
سويفت كذلك
فـي إحـــــــــدى
أغــــــنـــــيـــــات
األســطـوانـة
اجلـــــديــــدة
فـــــــــرقـــــــــة
” “هـــــــا
الـنسائية

الــــثــــاني من (ذا مــــانــــدلــــوريـــان)
وبـالــتـالي سـتـخـوض مـغـامـراتـهـا
اخلـــــاصــــة عــــلى (ديـــــزني بالس)
مــنــصـــة الــبث الــدفــقي الــتــابــعــة

للمجموعة.
ــســلـــسل اآلخــر الـــذي ألّــفه أمـــا ا
جـون فافرو وديف فيـلوني  مؤلفا
(ذا مـانـدلـوريان) سـيـكون بـعـنوان
(ريـنـجرز أوف ذي نـيـو ريبـابـليك)
وســـتــدور أحــداثه خـالل احلــقــبــة

إياها.
ويــــتــــنـــاول (النــــدو) مــــغــــامـــرات
ـرحة والثـرثارة التي الـشخـصية ا
حتـمل االسم نـفـسه واشـتـهرت من
خـالل ثالثـيـة (ستـار وورز) األولى
 وســـيـــتــــولى إخـــراجه جـــاســـ
سـيم  مبتكر سلسلة (دير وايت

بيبل).
تفرع من فيلم (روغ سلسل ا أما ا
وا) فـسيـطلق عـليه عـنوان (أندور)
وقــد بـدأ إنـتـاجه لــلـتـو في لـنـدن 
مثل عـلى ما أعلن باسم (ديزني) ا
ديـــيـــغـــو لـــونـــا الـــذي يــؤدي دور
الـبطـولة فـيه. وفي مسـلسل (أوبي
وان كـينـوبي) الذي يتـوقع أن يبدأ
ــقـبل تــصـويــره في آذار/مـارس ا
يـعـود هايـدن كـريسـتـنسن في دور
دارث فـــــيـــــدر إلى جـــــانـب إيــــوان
مـاكـغـريـغور بـعـدمـا كان أدى دور
الـــشــاب أنـــكــ ســـكــايـــووكــر في
الـثالثـية الـثانـيـة. وتتـولى ليـسلي
هـــيــدالنــد إخــراج مـــســلــسل آخــر
بــــعــــنــــوان (ذي أكــــواليت) (راشن
دول). وكـــان مـــديـــر الـــتـــوزيع في
ديــــزني كــــر دانـــيــــال كـــشف أن
شــركـة الـتــرفـيه الــعـمالقـة تــعـتـزم
إنــتـاج عـشـرة مـســلـسالت تـنـتـمي
إلـى عالم (ستار وورز) ومـثلها من
ــســلـسالت الــتي جتــري في جـو ا
أبـطال مارفل اخلـارق ناهيك عن
15 مـن مسـلسالت “ديـزني ”وعدد
مـن األفـالم الـــــــروائــــــــيــــــــة (خالل
ـــقــبــلــة). الــســـنــوات الــقـــلــيــلــة ا

{ نــيــويــورك-(أ ف ب)  –أعــلــنت
ـغنـية األمـيركـية تـايلـور سويفت ا
اخلـــمـــيس إطالق اســـطــوانـــتـــهــا
ـفاجئة هـذه السنة التي الـثانية ا
وُصـفت بـأنهـا (أخت) اسطـوانتـها
(فــــولــــكـــلــــور) الــــتي صــــدرت في
ــنــصـرم من دون تــمــوز/يــولـيــو ا

ترويج.
وحتــــمل األســـطــــوانـــة اجلـــديـــدة
عــنــوان (إيــفـرمــور) وهي تــعــتــبـر
الــتـاسـعـة لـسـويــفت الـتي حتـتـفل
األحــد بـعــيــدهـا مــولـدهــا احلـادي
. وعــبـر حــسـابـهــا عـلى والــثالثـ
(تــويـتـر) كـتـبـت سـويـفت (مـنـذ أن
كنت في الثالثة عشرة كنت أتطلع
إلـى أن أبــلغ احلــاديــة والــثالثــ

U¼œöO  bOŽ l  WO½UŁ W½«uDÝ√ oKDð XH¹uÝ

نـتـخب جو) بـ(الـرئـيس األمـريكـي ا
بايدن.

ـقــابـلـة مع آر تي وقــال ووتـرز في ا
الـتي نشرت الشبـكة مقتطـفات منها
إن إعـــادة انـــتــخـــاب تــرامـب كــانت
لـتـكـون األسـوأ لـلـعـالم بـأسـره لـكن
ــرشّح هـــذا ال يــجـــعل مـن بــايـــدن ا

ثالي. ا
وأردف الـفنـان السبـعيـني أن بايدن
ــــنـــتــــمـــ إلى مـن دعـــاة احلـــرب ا
األولـيـغارشـيـة (نظـام األقـليـة) الذي
تحدة وهو سيظّل يـحكم الواليات ا
ــا هــو فـي الــرئــاسـة. وال كــذلـك طـا

كن الوثوق به على اإلطالق.

{ طــــــــهـــــــران (أ ف ب) - نـــــــشـــــــر
الـتـلفـزيـون اإليراني الـرسـمي بيـانا
تـوضيحيا لتـصحيح خطأ ورد على
شـاشته مع تقـد عازف الباص في
بـيـنك فـلـويـد روجـر ووترز عـلى أنه
(خــبـيـر سـيــاسي) في تـعــلـيـقـات له

على نتائج االنتخابات األمريكية.
وكـانت شبكة خبر اإليـرانية التابعة
لـهـيـئة الـتـلـفزيـون الـعامـة قـد نـقلت
ـوسـيــقي الـبـريـطـاني مــقـابـلـة مع ا
ـــــعــــروف بـــــدعــــمـه الــــقـــــضــــيــــة ا
الـفـلسـطيـنيـة أجـرتهـا معه قـناة (آر
تـي) الروسـية مـعـرّفة إيـاه على أنه
ـكنـنا الـوثوق خـبـير يـعتـبر أنه ال 
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{  وارســـو- (أ ف ب)  –أُطــــلِـــقَت
امـس االول رسـمــيـاً في كل أنــحـاء
ـرتــقـبـة الــعـالم لــعـبــة الـفــيـديــو ا
(سـايبربانك 2077) الـتي أنتجتها
شــــركــــة (سـي دي بــــروجــــكت رد)
الـبـولـنديـة بـيـنـما تـرافق طـرحـها
في األسواق بعد تأجيالت متتالية
حــمـلـة تـرويـجــيـة واسـعـة. والحظ
مـــوقع (مــيـــتــاكــريـــتــيك. كــوم) أن
(ســــايــــبـــربــــانك 2077) قــــوبــــلت
ـيـاً فـيـما بـاإلشـادة من الـنـقـاد عـا
رأى مــوقع (ذا ديــجـيــتـال فــيـكس)
أنـهـا (تـنـقل عـالـم ألـعـاب الـفـيـديو
إلـى جيـل جـديـد). ووصفـهـا مـوقع
(غـيم بلوغ) الفرنـسي بأنها (حتفة
فـنـية). إال أن الـنقـاد أجـمعـوا على
وجــود عـدد هـائل من األخـطـاء في
الـلعبـة حتى أن البعض ذهب إلى
حـد اقــتـراح تـأجـيل شـراء الـلـعـبـة
ألشـــــــهــــــر عـــــــدة حــــــتـى إجــــــراء

التصحيحات الالزمة عليها.
واعــتـبـر بــعض وسـائل اإلعالم أن
(ســــايـــبـــربـــانك 2077) جتـــاوزت
ـكن تقـنـياً الـيوم  حـدود مـا هو 
ومــا ســبق أن وفّــرتـه عـلـى نــطـاق
اضيق ألعاب أخرى أطلقت أخيراً
ـثل ثـورة حــقـيــقـيـة. مـن دون أن 
وكـــــانت (سي دي بـــــروجــــكت رد)
أرجـــات إطـالق الـــلـــعـــبـــة مـــرتــ
لــتـحـســ تـفــاصـيـلــهـا عــلـمـاً أن
الــشــركـة الــتي تــتـخــذ من وارسـو
مـقـراً سـبق أن أصـدرت عام 2015
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ستوى طبخ الرفيع ا الذواقة أو ا
مـفتوحـة حاليـاً في أوروبا بسبب
الــــــقـــــيــــــود أو الـــــصــــــعـــــوبـــــات
االقـتـصـاديـة.ويـؤكّـد بـولـيـنـيك في
ـــقـــابل أن عـــدد حـــاالت اإلقـــفــال ا
الـــــــــدائـم في 2020 ال يــــــــــزال في
ــا كـان الــوقت الــراهن مــشــابــهــاً 
عـلـيه في السـنوات الـسابـقة لـكنه
طاعـم األوروبية التي يـوضح أن ا
تـعـتـمد بـشـكل كـبـير عـلى الـسـياح
مـن كل أنحاء العالم تضررت أكثر
وجـودة في آسيا. بـكثيـر من تلك ا
ــثـال  حـيـث تـعـوّل عــلى سـبــيل ا
ــطــاعم عــلى الــزبــائن احملــلــيـ ا

الذي يشكلون رافعة لها.

في مـطـابخ مطـعمـه ذي النـجمـت
ــطلّ عــلى تـــيــرازا ديل كــازيــنـــو ا
العاصمة اإلسبانية يتف الشيف

باكو رونسيرو في طهو احملار.
ويــقـول الــطـاهي الــبـالغ  51عــامـاً
مـهـنتـنـا بـالغـة األهـميـة لـبقـاء بـلد
مـثل بلدنـا يقوم على الـسياحة في
ــقــام األول. إذا مــتــنــا جــمــيــعـاً ا

فماذا سيبقى?.
 وقـــد اضــــــــطـــر رونــســـيــرو إلى
حــذف بــعض األطــبـاق من قــائــمـة
الـطـعـام لديه تـوفـيـراً للـنـفـقات في
ضـوء تـراجع عمل مـطعـمه بـنسـبة
ـــــئـــة مــقـــارنــة بـــالــعــام 70 فـي ا

الفائت.

{ لـــــنــــــدن (أ ف ب)  يـــــخـــــصّص
مــتــحف (فــيــكــتــوريــا أنــد ألــبـرت
مـــيـــوزيـــوم) في لـــنـــدن مـــعـــرضــا
لــــلـــحــــقـــائـب الـــيــــدويـــة بــــشـــتّى
تــصـامـيــمـهـا وهي أكــسـسـوارات
مـحـاطة بـهـالة من الـغـموض تـثـير
اإلعــجــاب سـواء أكــانت حتــمـلــهـا
رئـيس الـوزراء الـراحـلـة مـارغريت
مـثّلـة األميـركيـة ساره ثـاتشـر أو ا

جيسيكا باركر.
 مـن حـقـائب ظــهـر وأخــرى يـدويـة
وحــقــائب كــبـيــرة من نــوع  (تـوت
بـاغ) وأخرى صـغيـرة تعـود للـقرن
الـــســادس عــشـــر يــقـــدّم مــعــرض
(بـاغـز: إنسـايـد آوت) الذي يـفـتتح
الــــســــبت نــــحـــو 300 تــــصــــمـــيم

مختلف.
ـتـحف الـبـريـطـاني ويـســبـر هـذا ا
اخملصّص للفنّ والتصميم في أول
مــعــرض له مــنـذ إنــتــهـاء تــدابــيـر
الـعزل العام الثـاني في إنكلترا في
مـــطــلع كــانـــون األول/ديــســمــبــر
أغـــــــوار هــــــــذا االكـــــــســـــــســـــــوار
تعدّدة بـاستخداماته وتصاميمه ا
ومختلف دالالته.  ومن أبرز قطعه
حـقيـبة “فـندي ”الـصغـيرة الـبرّاقة
الـليلـكية الـلون من طراز “بـاغيت”
الـتي حملتها ساره جيسيكا باركر
فـي مــســـلـــسـل (ســيـــكـس أنــد ذي
سـيـتي) وهي حـقيـبة لـقـيت رواجا
كــبــيــرا مــهّـدت الــطــريق لــظــاهـرة

انــطــلــقت في أواخــر تــســعــيــنـات
الـقرن العـشرين حلقـائب غالية من
مـــاركــات فــاخــرة  تـــشــهــد إقــبــاال
شـــديــدا وتــســـمّى (إت بــاغ). ومن
الـقطع الـشهـيرة األخـرى احلقـيبة
ـصنوعـة من اجللد التي الـيدوية ا
كــانت حتــمــلــهـا رئــيــســة الـوزراء
البريطانية مارغريت ثاتشر والتي
عُرفت بـ (سالحها السرّي). وتقول
لــوتـشــا سـافي الــقـيّــمـة عــلى هـذا
ــعـرض إن (هــذه األكـســسـوارات ا
ـا احملــمـولـة لـكـن الـعـمالنـيــة لـطـا
أثــارت إعـجــاب الـرجـال والــنـسـاء
بـطـبـيـعـتهـا اخلـاصـة والـعـامة في
الــوقت عـيــنه). فـهـي تـشـكّـل صـلـة
وصـل بــ الـــشـــؤون الــداخـــلـــيــة
والـــعــالـم اخلــارجي وتـــتــيـح نــقل
هـمّة بـعيدا سـتنـدات ا األمـوال وا
عـن األنـظــار.  ويــتـمــحــور الــقـسم
ـــــــــــعـــــــــــرض عـــــــــــلـى األول مـن ا
االســتــخــدامــات اخملــتــلــفــة لــهـذه
األكـسـسـوارات مع حقـيـبة كـبـيرة
لـلـسـفـر من مـاركـة (لـوي فـويـتون)
ـطـلع الـقــرن الـعـشـرين في تــعـود 
جـــمـــلــة مـــعــروضـــاته إلـى جــانب
أخــرى من اجلــلـد أصــغــر بـكــثــيـر
تـقـتـصـر على 16 سـنـتـيمـتـرا عـند
إغـالقــهـــا لــكـــنــهـــا قـــد حتــوي في
الـواقع مـحـفـظـة ونـظّـارات ودفـترا
صــــغـــيـــرا ومــــرآة أي كلّ الـــعـــدّة

الالزمة حلضور حفل أوبرا.
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ويــــغــــوص الـــقــــسم الــــثــــاني من
عرض في عالقة هذا األكسسوار ا
بــالـهــويّـة من نـحـن ومن نـريـد أن

نكون عند تسلّحنا بحقيبة.
ـــاذج وهـــو يــــســـتـــعـــرض عـــدّة 
مــســتـــوحــاة من مــشــاهــيــر مــثل
حــقـــيــبــة (كــيــلـي) من (إيــرمــيس)
ــا لــلـمــمـثّــلـة غــريس كــيـلي تــكـر
و(لـيـدي ديـور) على شـرف األمـيرة
ديـانـا وحـقـيـبـة (بـيـركن) الـكـبـيـرة
ـصــنـوعـة من اجلـلـد الــعـمالنـيـة ا
الـتي صمّمت بعد لـقاء في الطائرة
ـمــثّـلـة جــاين بـيــركن وجـان بــ ا

لــــوي دومــــا من دار (إيــــرمــــيس).
وبـــــاتـت شــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصل
االجتماعي اليوم احملرّك األساسي
ــبـــيــعــات احلــقــائـب. ويــتــبــاهى
الـــشــاب الـــصــيــنـي الــنــافـــذ عــلى
مـــنــصّـــات الــتـــواصل تــاو لـــيــانغ
ــلــقّب  بـ(مــسـتــر بــاغـز ) والــذي ا
يــتــابـع حــســابــاته نــحــو ســبــعــة
ماليــ مــشـتــرك بــالـنــمــاذج الـتي
يـصــمّـمـهـا بـالـتـعـاون مع مـاركـات
فــــــاخـــــــرة مــــــثل (بــــــوربــــــوري)

و(شانيل).
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