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طبعة العراق 
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كـــــشف رئــــيـس مــــجـــــلس الــــوزراء
مـــصــطــفى الـــكــاظــمـي عن مــبــادرة
صـناعية الستقـطاب الشباب العاطل
عـن الـعــمـل . وقـال الــكــاظــمي خالل
افـتـتـاح مـعـرض صـنع فـي الـعراق 
الــذي تـقـيـمه وزارة الــصـنـاعـة عـلى
ارض مــعــرض بــغـداد الــدولي امس
(نـــواجـه الــتـــحـــديـــات وال نـــبـــالي
ـحاوالت التـشكيك بعـمل احلكومة
ووضـع العـصى في الـعجـلـة فاألهم
لـــديـــنــا كـــيـــفـــيــة تـــقـــد اخلـــدمــة
) الفـتـا الـى ان (الـعراق لـلـمـواطـن
كن يـتمـتع بعـقول وطـاقات هـائلـة 
أن تــــكـــون مــــصـــدر إبــــداع ورافـــداً
لـلمـنطقـة والعالم فـالعـقود الطـويلة
مـن الـــديــــكــــتـــاتــــوريــــة واحلـــروب
واألزمـات قـد منـعت فـرص استـثـمار
وازدهــــار الـــطــــاقـــات الــــعـــراقــــيـــة
ـتـمـيزة) مـبـيـنـا ان (دعم وحـمـاية ا
الـصناعة احمللية شغلت حيزاً كبيراً
ـنهاج احلكومي ونـعمل حاليا في ا
عـــلى تــهـــيــئــة الـــبــنى الـــتــحـــتــيــة
الــضـــروريــة خلــلق بــيـــئــة مالئــمــة
إلحـياء الصناعة العراقية من جديد
سـار على الطاقات ونـعوّل في هذا ا
الـشبابية في بلدنا) وتـابع (مطلوب
مـنّـا حـالـيـا بـذل اقـصى اجلـهود من
أجل إعـــادة االعــتــبـــار لــلــصـــنــاعــة
الــعـراقــيـة وأن نــعــمل سـويــة عـلى
حـمـايـتـها) مـؤكـدا (تـوجـيه الوزارة
ــشـروع الــوطـني بــإطالق مــبـادرة ا
لـــتــشـــغــيل الـــشــبـــاب ومــســـاعــدة
اخلــريــجــ في تــأســيس مــشــاريع
صـناعـية صـغيـرة تسـهم في تـطوير
الـصــنـاعـة احملـلـيـة وتـخـفض نـسب
الـبـطـالـة في الـوقت نـفسه) ومـضى
الـى القول ان (احلـكومـة ماضـية في
ــنــاطق الــصــنــاعــيــة في تــطــويــر ا

ـــوصل والـــبــصـــرة والــنـــاصــريــة ا
واالنـبار وكل مـناطق الـعراق و أشدّ
عــــلى يــــد الـــوزارة اونــــعــــوّل عـــلى
الـقـطـاع اخلاص لـلـقـيام بـدور كـبـير
في رفـد الـصـنـاعة الـعـراقـيـة وإعادة
هـــويــــتـــهـــا وســـنـــوفــــر كل الـــدعم
واإلســنــاد لــيـكــون الــعــراق من بـ

الــدول الـتي تـنــافس بـصـنــاعـتـهـا).
وعـــلـى امـــتــداد  16عـــامًـــا أُغـــرقت
ـنتج األسـواق احملـلـية الـعـراقـية بـا
ـسـتورد وعُـطلت مـصـانع ضخـمة ا
لــهــا ثـقــلــهــا في اقــتـصــاد الــعـراق
مــخـلّـفـة جـيـوشًــا من الـعـاطـلـ عن
الــعــمل نــتــيـجــة إغالق الــســلــطـات
ـصـانع أو خروجـها الـعـراقيـة تلك ا
عـن اخلـدمـة بـقــرار سـيـاسي. ويـرى
مراقبون ان الصناعة العراقية بدأت
تـعـود الى واجهـة الـسوق من جـديد
ـا وبـخـطـوط انـتـاجيـة مـخـتـلـفة  
اسـهم ذلك فـي تقـلـيل االعـتـمـاد على
ـــســـتـــورد الـــذي اغـــرق االســـواق ا
العـوام. فيـما صـادق رئيس الوزراء
فـي وقت ســــابق  عــــلى مــــحــــضـــر
وتـوصيات اللجنة اخملتصة بدراسة
ـنـتـوج واقـع قـطـاع الـنـخـيل ودعم ا
احملــلي من.وذكـرت االمــانـة الــعـامـة
جملـــلس الـــوزراء في بــيـــان تــلـــقــته
(الــــزمـــــان) امس انه (بـــــنــــاءً عــــلى
ـقــتــرحـة  تــألـيف الــتــوصـيــات ا
جلـنـة  لـوضع استـراتـيـجيـة شـامـلة
تـركز على زيادة إنتاجية النخيل اي
التوسع العامودي الذي يعني زيادة
إنـتـاجـيـة الـنـخـلـة الـواحدة بـدالً من
زيـادة أعداد زراعة النخيل بإنتاجية
مــنـخـفــضـة) مــشـيـرا الى (اعــتـمـاد
الـري بـالـتـنـقـيط لـتـقـنـ اسـتـخـدام
ـــيـــاه وجلــدواهـــا االقـــتــصـــاديــة ا
ـرغـوبـة وحتـديـد أصـنـاف الـتـمـور ا
الئــمــة لــبــيــئــة الــعــراق ــيـــاً ا عــا
الــزراعــيــة واحلــد من الــتــوسع في

زراعـة أنواع الـتمـور الرطـبة وكذلك
الـــنـــظـــر في تـــوصـــيـــات الـــلـــجـــان
الـتخـصصـية إلقـرارها) واضاف ان
(الـتـوصـيـات تضـمـنت تـألـيف جلـنة
تـتـولى تـخـصـيص األرض وجـعـلـها
جــاهــزة لــلــقــطــاع اخلــاص إلقــامـة
بــــســــاتــــ الــــنــــخـــيـل عــــلى وفق
الـضـوابط والـشـروط الـتـي حـددتـها
دائــرة الـبـسـتــنـة في وزارة الـزراعـة
واســــتـــخـــدام مــــنـــظــــومـــات الـــري

بـالتـنقيط عـلى أن تُشمل بـالقروض
ــتـاحـة) وتــابع الــبـيـان ان (وزارة ا
ائية ستتولى إدارة شؤون ـوارد ا ا
الـلجنة ومتابعة أعـمالها بالتنسيق
مـع اجلـهــات ذات الــعالقــة عــلى أن
تـرفع الـلـجنـة تـوصـياتـهـا الـنهـائـية
.( ؤلفة خالل  60يـوماً إلـى اللجنـة ا
وكــانت الـشــركـة الــعـامــة لـتـصــنـيع
وتــســويق الـتــمـور  قــد اعــلـنت عن
رتـبة السادسة تـراجع العراق إلى ا

ـيـاً فـي إنـتـاج الــتـمـور لــيـغـادر عــا
ـياً قـائـمـة الدول اخلـمس الـكـبار عـا
في هــذا اجملـال بـيـنــمـا كـان يـتـربع
عـلى عـرش اإلنـتاج عـلى مـدار عـقود

ماضية.
 واســتـحـوذ الـعـراق عــلى الـتـرتـيب
ـــاضي قـــبل أن اخلـــامس الـــعـــام ا
يـغـادر الـقائـمـة التـي اقتـصـرت على
الـسعوديـة ومصر واجلـزائر وإيران
واإلمـارات هـذا الـعام. وتـنـتج الدول

ـئة من إنـتاج الـعـربيـة نـحو  75 بـا
ـيـاً بـنـحـو  6 مالي طن الـتـمـورعـا
سـنـوياً. وتـسـببت عـمـليـات جتريف
الــبــسـاتــ والــتــمـدد اجلــائــر عـلى
ــســاحـات اخلــضــراء في الــعـراق ا
فـضال عن انـتشـار األوبـئة واإلهـمال
فـي انخـفـاض عـدد الـنـخـيل إلى أقل
من  20 مـلـيـون نـخـلـة وقـسم كـبـير
مــنـهـا غـيـر مـصـنـف ضـمن الـنـخـيل

نتج. النشط أو ا
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{ اخلــــــــرطــــــــوم - ا ف ب: احـــــــرق
عـشرات احملتـج السـوداني امس
عـــلم إســرائـــيل امـــام مــقــر مـــجــلس
الـوزراء الـسوداني بـوسط الـعاصـمة
اخلــرطــوم احــتـجــاجــا عــلى تــوقـيع
اتفاق التطبيع ب اخلرطوم والدولة
الـعبـرية وفق ما افـاد مصور لـوكالة

فرانس برس. 
وقـال احملـتجـون لـفرانس بـرس إنهم
ـقـاومـة ـثــلـون "الـقـوى الـشـعـبـيـة 
الـتطبيع" وحملوا الفـتات كتب عليها
ة" "الـتطبـيع خيانـة" و"التطـبيع جر
و"الــتـطـبــيع ابـتــزاز امـريـكـي مـقـابل

اخلـضـوع لالمـريـكـان".وفي الـسادس
ـنـاسبـة زيارة من كـانـون الثـاني/ و
وزيــر اخلـــزانــة االمــريــكي ســتــيــفن
مـنـوتـشـ للـخـرطـوم وقع الـسودان
اتـفاق تطبيع مع اسـرائيل تزامنا مع
حــصــوله عـلـى مـســاعـدة مــالــيـة من
تـحدة وذلك بـعـد بضـعة الـواليـات ا
اســـابـــيـع من شـــطب اخلـــرطـــوم من
ـتـهمـة بـتـمويل الـقـائـمة االمـيـركـية ا

االرهاب. 
وال يــزال االتـفـاق يــتـطـلب مــصـادقـة
الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة قـبل ان يـدخل
ـان حــيـز الــتــنـفــيـذ عــلــمـا أن ال بــر
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افـــادت وزارة الـــصـــحــة والـــبـــيـــئــة 
بـــتـــســـجـــيل  797 اصـــابـــة مـــؤكـــدة
بـفـايـروس كورونـا وتـماثل الف و769
حــالــة لــلــشــفـاء  وبــواقع  9 وفــيــات
جـديـدة  فـيـمـا اعـلـنت جلـنـة الـصـحـة
الــنـيـابـيــة عن تـوزيع لـقــاح اجلـائـحـة
مـجانـا فور وصـوله الى البالد. واشار
ـوقف الوبائي اليومي  الذي اطلعت ا
عــــــلـــــيـه (الـــــزمــــــان) امس ان (عـــــدد
الــفــحـوصــات اخملـتــبــريـة لــلــعـيــنـات
ـشتـبه اصابـتهـا بالـفايروس  بـلغت ا
اكــــثـــر من  35 الف  حــــيث  رصـــد
 797 اصــــابــــة مــــؤكــــدة فـي عــــمـــوم
الــعــراق) مــؤكــدا (تــمــاثل الف و769
حــالـــة لــلــشــفــاء ووفــاة تــسع حــاالت
ـضـاعفـات كـورونا). جـديـدة مـتأثـرة 

ووجه الـوزيـر حـسن مـحـمـد الـتـمـيمي
دائـرة التوعية واالعالم البيئي ودوائر
الـصحة بـتنفيـذ حمالت توعيـة صحية
بـيـئـية في مـحـافظـتي بـابل والـنجف .
وقـال مدير عام دائرة التوعية واالعالم
الـبـيـئي امـيـر عـلي احلـسـون في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس انـه (تــنــفــيـذا
لـتوجيـهات التـميمي  سـتقوم مالكات
الـدائرة بـالتعـاون مع مديـريات البـيئة
ودوائـر الــصـحـة في مـحـافـظـتي بـابل
والــنــجف بــتــنــفـيــذ حــمالت مــكــثــفـة
لـلـتـوعـية مـن جائـحـة كـورونـا واجراء
فـــحــوصــات مـــيــدانــيـــة لــلــجـــائــحــة
ولـالمـراض االخــرى فـضـال عن تـوزيع
دارس مـطبوعات ومنشورات وزيارة ا
واجلــامـعـات واجـراء الـنـدوات وورش
واطن). العمل التي تعزز الوعي لدى ا
فــيـمـا اعـلـنت الـوزارة  وصـول أدويـة

ســــرطـــانــــيـــة مــــتــــنـــوعــــة مـــنــــقـــذه
لــلـحـيـاة.وذكـرت الـوزارة في بـيـان أنه
(تـنفـيذا لـتوجـيهـات الوزيـر وبإشراف
مـبـاشـر من مديـر عـام الـشركـة الـعـامة
ـستلزمـات الطبية لـتسويق األدوية وا
تعلن الوزارة عن علي حسن البلداوي 
وصــــول مــــادة عـالج ســــرطــــان الـــدم
الـلـوكـيـميـا و كـيـميـاوي يـسـتـعمل في
ر ثـانة و ا عـالج سرطـان الثـدي و ا
والـرئة و انواع اخرى ومـادة تستخدم
ــشـددة بــسـبب في حــاالت الــعـنــايـة ا
ي فقدان الدم و احلروق ومن منشأ عا
) مـــــــــؤكــــــــدا انـه ( اجنــــــــاز رص
ـتـعلـقـة بعـقود االجـراءات الـكمـركـية ا
واد بـعد وصـولها مـن قبل قسم هـذه ا
اإلخـراج الـكـمركي تـمـهـيدا السـتالمـها
ـتعـاقد مـعهـا). بدورها  من اجلـهات ا
أكـدت جلنة الصحـة والبيئة الـنيابية 

أن لـقاح كورونا سيـوزع مجانا جلميع
.وقـال عـضـو الـلـجـنـة جواد ـواطـنـ ا
ـوسوي في تصريح امس إن (اللجنة ا
طـالبت الوزارة بكتب رسمية لتزويدها
ستجـدات اخلاصة بعـملية الـتعاقد بـا
مع الــشــركــات الـتي تــنــجـز الــلــقـاح)
مـشيرا الى ان (اللقـاح سيدخل العراق
فـي غضـون شـهـريـن وسيـوزع بـشـكل
مـجـاني بـ جـمـيع شـرائح اجملـتمع)
وتــابع انه (سـيــتم الـبــدء بـاســتـخـدام
الـلـقـاح لـفـئـات مـحـددة وهم مـنـتسـبي
الــــوزارة وكــــبـــار الــــسن وأصــــحـــاب
ـزمـنـة ومـنـتـسـبي الـقـوات األمـراض ا
ـركز األول األمـنـيـة). ويـحتل الـعـراق ا
عــربـيــا بـأكــثـر من  607 آالف إصــابـة
بكورونا و 12935حالة وفاة في وقت
أعـلن تعاقده مع شركة فايزر األمريكية

الستيراد  16 مليون جرعة لقاح.
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اعـــلـن رئـــيس الــــوزراء مـــصـــطـــفى
الـكاظمي االثن رفض العراق الي
تـهديد أو نشـاط تخريبي او إرهابي
كـتبه يـسـتهـدف تركـيـا. وذكر بـيـان 
االعـالمي تـلــقـته (الــزمـان) امس  ان
(الــكـاظــمي اســتـقــبل  وزيـر الــدفـاع
الـــتـــركي خـــلـــوصـي آكـــار والـــوفــد
ــرافق له ونـاقـشـا  الـقـضـايـا ذات ا
شـترك وتعـزيز الـتعاون اإلهـتمـام ا
الـعسكـري ب العراق وتـركيا ضمن
إطـار التـعاون الـعام وتـرسيخ مـبدأ
احـتـرام سـيـادة الـعـراق عـلى جـميع
أراضـيه) واضـاف ان (اللـقاء تـطرق
الى مـعـاجلـة الـتـهـديـدات اإلرهـابـيـة
ـشتـركة وأن قـرب مـناطق احلـدود ا
االســتــقــرار ســيــفــتح األبــواب أمـام
ا مـزيـد من الـتـعاون بـ الـبـلـدين 
يدعم اإلزدهار والتقدم لدى الشعب
الـصديق الـعراقي والتركي). واكد
الـكــاظـمي (اهـمـيـة تـفـعـيل مـا سـبق
إقــراره من إتـفــاقـيــات بـ الـبــلـدين
خـالل زيـــارة األخــيـــرة الـى أنـــقــرة
فــضال عن أهــمـيــة اإللـتـزام الــتـركي
بـتنفيذ الـتعهدات اإلستـثمارية التي
تـمـخض عنـها مـؤتمـر الكـويت لدعم
الــعــراق عــام 2018) مــشــددا عــلى
(رفـض الـعـراق أي تـهـديـد أو نـشاط
إرهـابـي يـسـتـهـدف اجلـارة تـركـيـا)
مـبيناً أن (قدرة الـعراق على معاجلة
ــا تـتــعـزز عــبـر هــكـذا تــهــديـدات إ
إســتــمــرار فــرض الــقــوات األمــنــيـة
الـعراقية لوجـودها في كل نقطة من

األراضـي الـــعـــراقـــيــة) وأشـــار الى
(ضــرورة الـتــعـاون الــعـســكـري بـ
الـبلـدين وأن اجليش الـعراقي الذي
ـئويته قـبل أيّام ماضٍ في احـتفل 
تـعـزيـز قـدراته بـهـمّـة أبـنـاء الـعراق
ـساعدة األصدقـاء في تركيا وفي و

حلف الناتو).
 مـن جانـبه نـقل اكـار (حتـيّات بالده
وتــمـنــيــاتـهــا حلـكــومـة الــعـراق في
الـــنــجــاح عــلى جـــمــيع االصــعــدة)
مـعرباً عن (استعداد اجليش التركي
شـورة في مـجاالت تـقـد الـدعم وا
مــــكــــافــــحــــة اإلرهـــاب والــــتــــدريب
ـشـتـركـة) كـمـا الـتـقى ــنـاورات ا وا
وزيـر الـدفـاع جمـعـة عنـاد سـعدون 
ـرافق له  نـظـيـره الـتـركي والـوفـد ا
وبـحثا الـعالقات الثـنائيـة والتعاون
فـي دعم جـهــود مــكـافــحــة االرهـاب.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(الـلـقاء بـحث بحـضور رئـيس اركان
اجلـيش الفـريق اول ركن عبـد االمير
رشـيد يار الله وعدداً من كبار القادة
والـــضــبــاط في الــوزارة الــعـالقـات
الـــثــنـــائـــيــة بـــ الــبـــلــديـن وســبل

تطويرها). 
 ووصـل أكــــار امـس اإلثــــنـــــ إلى
بــغــداد في زيــارة رســمــيــة لــبــحث
الــتــعــاون بــ الــبــلـديـن في مــجـال
ــقـرر أن مــكــافــحــة اإلرهــاب. ومـن ا
يــلــتــقي أكــار خالل زيــارته بــرئـيس
اجلــمـهــوريـة بـرهـم صـاحلي ووزيـر
ـناقـشة ي.  الـداخـليـة عثـمـان الغـا
مـكـافـحـة اإلرهـاب وتعـزيـز الـتـعاون
بــ الــبــلــدين في هــذا اجملــال. لـكن

انــــتـــقــــالـــيــــا في الــــســــودان حـــتى
االن.وتــتـولى الـسـلـطـة في الـسـودان
حــكــومــة انـتــقــالــيــة مـشــتــركــة بـ
ـدنـي والـعـسكـريـ منـذ االطـاحة ا
بــعــمـر الــبـشــيــر في نـيــسـان2019 .
وتــســعى هــذه احلـكــومــة الى إعـادة
بـــنـــاء االقـــتــصـــاد بـــعـــد عــقـــود من
الــعـقــوبــات والـنــزاعـات الــداخـلــيـة.
وتــعــتـقــد الــســلـطــة االنــتـقــالــيـة أن
حتـس عالقاتها مع اجملتمع الدولي
ـــتـــحـــدة وخـــصـــوصـــا الـــواليـــات ا
سـيسـاهم في حل االزمـة االقتـصادية

التي تفاقمت بفعل جائحة كورونا.

ـتحدث بأسم العشـائر العربية في ا
ــنـاطق الــتـنــازع عـلــيـهـا  مــزاحم ا
احلـويت اكد في تغريـدة على تويتر
ان (اوكـار سـيسـلم احلكـومة رسـالة
مـن الــرئـــيس الـــتـــركي رجب طـــيب
اردوغـان تتعلق بـأنهاء وجود حزب
الــعـمــال الـكــردسـتــاني الــتـركي في
ســـنـــجـــار  واالســـراع بـــتـــطـــبـــيق
ــبـرمــة مــا بـ بــغـداد االتــفــاقـيــة ا
واربــيـل). فــيــمــا  اســتــقــبل رئــيس
اركــان اجلــيش قــائــد بــعــثــة حــلف
شـمالي األطلـسي الناتـو في العراق
الـفريق بيـر اولسونز واشـار البيان
الـى ان (اجلـانــبــ بـحــثــا تــوسـيع
مــهـام الــبـعـثــة ونـطــاق عـمــلـهـا في
الـعراق والعمل مـعاً من أجل تطوير
قـدرات قـواتـنـا االمنـيـة واالسـتـفادة
ـتــلـكـهـا فـريق من اخلــبـرات الـتي 

الناتو). 
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حـذرت الهـيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية
والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
من مـوجـة شـديدة الـبـرودة تـتأثـر بـها
الـــبالد بـــدءا من يـــوم غــد االربـــعــاء 
نـتـيجـة مـرتفع جـوي سـيبـيـري . وقال
مـديـر قسم الـتـنبـؤ اجلـوي في الهـيـئة
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة حـيـدر حـبـيب ان (ا
سـتــتـأثـر  يـومي االربــعـاء واخلـمـيس
ــنــخــفض جــوي قـادم من ــقــبـلــ  ا
تـركيـا مسبـبا طـقسـا غائمـا مصـحوبا
بـتـسـاقط امـطار مـتـوسـطـة الى غـزيرة
مـع حــدوث عـــواصـف رعـــديــة  كـــمـــا
تـشــهـد تـسـاقط الـثــلـوج والسـيـمـا في
ـنـاطق اجلـبلـيـة مـنهـا دهـوك واربيل ا
والـسلـيمـانيـة و نيـنوى) واضـاف انه
ـتوقع ان تتأثـر البالد ابتداء من (من ا
ـرتـفع جـوي قـادم من يـوم اخلـمـيس 
سـيـبـيريـا تـرافـقه كـتله هـوائـيـة باردة
وجـافـة مـسـبـبًا طـقـسًـا صـحـوًا شـديد

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

ـالـيـة واالقـتـصـاد في أعــلـنت وزارة ا
حــكـــومــة إقــلــيم كـــردســتــان تــوزيع
ئة الـرواتب بنسـبة استـقطاع  21 بـا
ئة من وظف العادي و 50 بـا مـن ا
الـدرجـات اخلاصـة.وقـالت الوزارة في
بــيـــان تــلــقــته (الـــزمــان) امس إنــهــا
(بــاشــرت بـتــوزيع الــرواتب بــنـســبـة
اســـتـــقـــطــاع  21 مـن مــســـتــحـــقــات
ــئـة من ـوظـفـ الـعـاديـ و 50 بــا ا
رواتـب ذوي الـدرجات اخلـاصـة عـلى
وفـق اآللــيـــة الــتي اتـــبـــعت الــشـــهــر
ـــاضي وبــحــسـب جــدول مــوضــوع ا
سـلفاً). وكان مـصدر في مجلس وزراء
الـيـة واالقـتـصاد االقـلـيم قـد اكـد ان ا

أعدت قوائم الرواتب وخصصت 400
مـــلــيـــون دوالر لــلـــصــرف. وحتـــتــاج
حكومة االقليم الى  613 مليون دوالر
شـهـرياً لـتـأم رواتب مـوظـفيـها في
حـــ ان الــرواتب لم تـــوزع مــنــذ 45
يــومـاً بــسـبب عــدم إرسـال احلــكـومـة
ـــركـــزيـــة أي مـــبـــلغ مـــنـــذ أشـــهـــر ا
وبــاحـتــســاب نـســبـة اســتـقــطـاع 21
ـــئــــة من الــــرواتب فــــإن كـــلــــفـــة بــــا
الستحقات تبلغ  707 مليارات دينار.
وتـشير األرقـام الرسمـية إلى أن حجم
ديـون كردسـتان حتى مـنتـصف أيلول
ـاضي وصل إلى  28 مـلـياراً و500 أ
مـليون دوالر مـنها  9 مـليـارات دينار
هـي مـســتـحــقــات االدخـار اإلجــبـاري
. ويــأتي هــذا في الــوقت لــلــمــوظــفـ

الـذي يأمل فـيه مواطـنو االقـليم وضع
ـشــكــلــة تــأخـر الــرواتب حـل حـاسـم 
ـوجب االتفـاق الذي واسـتـقطـاعهـا 
تـوصــلت إلـيه بـغـداد وأربـيل مـؤخـراً
وأدرج ضــمن مـشـروع مـوازنـة 2021
ان . فيما وهـو بانتظار مصادقـة البر
رفـع مصرف الرافدين  نـسبة الـفائدة
حلـــســــابـــات الـــتـــوفــــيـــر اخلـــاصـــة
ـئــة والـودائع لــلـمـواطـنـ الى  5 بــا
ـكـتب ـئـة.وقــال ا الــثـابـتـة الى  7 بــا
االعالمـي لـلـمـصـرف في بــيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امـس انه (انـــــطالقـــــا مع
صـرف الهـادفة الى تـعظيم سـياسـة ا
االيــرادات مـن اجل جــذب الــســيــولــة
الـنقديـة وتشجيع الـزبائن على ادخار
نازل امـوالهم بـدال من اكتـنازهـا في ا

صرف زيادة نسبة الفائدة فـقد قرر ا
ـئة عـلى حـسابـات الـتوفـير الى  5 بـا
ـئـة وزيادة نـسـبة بـعـدمـا كانت  4 بـا
ـدة ستـة اشهر الـفائـدة على الـودائع 
ئة وزيادة نسـبة الفائدة اصبح  5 بـا
دة عـام لتـكون عـلى الـودائع الثـابتـة 
ــئــة بـاالضــافــة الى ان نــســبـة  6 بــا
ــدة ســنــتـ الــفــائــدة عـلـى الـودائع 
ـئة) واضـاف أنه (تـقرر اصـبح  7 بـا
دفع الـفـائـدة لـلـودائع مـقـدمـا عـلى ان
واطن بعدم كسرها وسحبها يـتعهد ا
ـمنـوحة وبـخالفه تـستـقطع الـفـائدة ا
مـن اصل مـبـلـغ الـوديـعــة ويـكـون ذلك
اســاســا لــلـمــفــاضــلـة بــ الــوديــعـة
وحــسـاب الـتــوفـيـر ولــلـزبـون). وكـان
ـصـرف قـد اعـلن مـنح قـروض لـبـناء ا

الـبــرودة مع بـعض الـغـيـوم فـضال عن
انـخفـاض ملحـوظ في درجات احلرارة
ـئوي لـتـصل الـصـغـرى دون الـصـفـر ا
أحـيانًا مع رياح شمالية غربية معتدلة
ــوجــة الـــســـرعــة) وتـــابع ان (هـــذه ا
الــبـاردة ســتـســتـمــر يـومي اخلــمـيس
واجلــمــعــة ثم تــبــدأ درجــات احلــرارة
بـاالرتـفـاع تـدريـجـيًـا اعـتـبـارًا من يـوم
ـقـبل لـتـقـتـرب من مـعـدالتـها الـسـبت ا
ــتــنـبئ الــطــبــيــعــيــة). بـدوره  ذكــر ا
اجلــوي صـادق عــطـيــة في صـفــحـته
ـطرة في عـلى فـيـسـبـوك ان (سـحـبـا 
مـنـاطق الـشـمـال وسحـبـا عـالـيـة غـير
ــطــرة في بــعض مــنــاطـق اجلــنـوب
نــاجتـــة من تـــأثــيـــر انــدفـــاع امــتــداد
مـنخفض جوي جبهوي مـتمركز حاليا
ـتـوسط) واشـار عــلى شـرق الـبــحـر ا
الى (اسـتـمـرار فـرص تـسـاقط االمـطار
في اربــيل والــســلــيــمــانــيــة وكــركـوك
ودهـوك وشـمال ديـالى ومـركز وشـمال

نينوى).
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حقق فـريق احلشد الـشعبي بـكرة السـلة امس االثنـ فوزا صعـبا على
بـاراة التي فريق اخلـطوط اجلـوية الـعراقـية بـنتـيجة  79-80 نـقطـة في ا
احـتـضـنـتـهـا صـالـة الـشــعب وذلك ضـمن مـنـافـسـات الـدوري الـعـراقي

باراة ندية قوية في جميع اشواطها لكن مـتاز بكرة السلة . وشهدت ا ا
باراة بهذا التـكتيكات والتغييرات التي اجـراها مدرب احلشد حسمت ا

الفارق البسيط.
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بــحث رئـيس مـجـلـس الـقـضـاء األعـلى
فـــائق زيــدان مع ســفـــيــري واشــنــطن
ولــنــدن لــدى بـغــداد كال عــلى انــفـراد
تـهـمـ لـلـقـضاء ـطـلـوبـ ا تـسـلـيم ا
وعـقد االتفاقيات القانونية بشأن ذلك .
وذكـر اجمللس في بـيان تلقـته (الزمان)
امس ان (زيـدان الـتقى الـسـفيـر ماثـيو
طلوب تـولر وبحثا موضوع تسليم ا
ـــتــهـــمــ لـــلــقـــضـــاء الــعـــراقي من ا

ـوجـودين عـلى األراضي األمريـكـية) ا
واضـاف (كما استقبل رئيس القضاء 
تـحدة سـتـيفن هـيكي ـملـكـة ا سـفـير ا
وبـحث معه عقـد االتفاقـيات القـضائية
ـتـبادل والـقـانـونـيـة بـشأن الـتـسـلـيم ا
). وادى  نــواب رئــيس لـــلــمــتـــهــمـــ
مـحــكـمـة الـتـمـيــيـز االحتـاديـة الـيـمـ
الـــدســتـــوريــة بـــعــد صـــدور مــرســوم
جـمـهوري بـتعـيـينـهم. وقـال البـيان ان
(الـقـضـاة جنم احـمـد عـبـد اللـه وكاظم
ادوا عباس حبيب وحسن فؤاد منعم  
الـيم الدستورية امام رئيس اجمللس

ــنـصب نـائب ــنـاسـبــة تـعـيــيـنـهم 
رئــيـس احملــكــمـة  وبــحــضــور نــائب
رئـيس احملـكـمـة زيدون سـعـدون بـشار
ورئــيس االدعــاء الــعـام ســالم مــحــمـد
نـــــوري ورئــــيس هـــــيــــئــــة االشــــراف
الـقـضـائي جاسم مـحـمد عـبـود). وكان
ديـوان رئـاسـة اجلـمـهـوريـة قـد صـادق

نصب نائب عـلى تعي ثالثة قـضاة 
رئـيس احملـكـمة  اسـتـنـادا الى احـكام
ـــادة  73 من الـــبــــنـــد ســـابـــعـــا من ا
ادة 47 الـدسـتور والـفقـرة رابعـا من ا
من قـانون التـنظيم الـقضائي رقم 160
ــعـدل  وبــنـاء عــلى مـا لــعـام  1979 ا

عرضه رئيس مجلس القضاء . 
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اطـاحـت مـفـارز مــكـافـحــة اجـرام بـغـداد
بـعصابة سرقت أكثر من مليار دينار من
مـصرف استثماري داخل احدى الكليات
ديرية في بيان تلقته االهلية. واشارت ا
(الـزمـان) امس الى (الـقـاء الـقـبض عـلى
عـصابة مـتكـونة من رجال ونـساء قامت
بـسرقـة مبلغ مـليار و 350 مـليـون دينار
صارف االستثمارية في من داخل احد ا

احدى الكليات االهلية) واضاف انه (
سـروق كامالً حيث بـلغ ا الـعثـور على ا
جـرى احــالـة اوراقـهم الـتـحــقـيـقـيـة الى
الـقـضاء لـيـنالـوا جـزاءهم العـادل). كـما
ــديـريـة  الــقـبض عــلى ثالثـة اعــلـنت ا
مـتهمـ بقضـايا مخـتلفـة اثنان مـنهما
ة قـتل نفذت عام  2017 مـتهمـان بجر
و مـتـهم اخر قـام بـسرقـة مـبلغ  20 ألف
دوالر من دار ســـكــــنـــيـــة تـــعـــود ألحـــد

. وتمكنت شرطة بغداد امس ـواطن ا
من الـقبض على متهمـ اثن ينتحالن
صـفة مـوظف في بلـدية الكـاظمـية. وقال
بــيــان امس ان ( مــفــارز فــوج طــوارىء
بـغـداد االول الـتــابع لـلـقـيـادة تـمـكن من
الـقـبض عـلى مـتـهـمـ اثـنـ يـنتـحالن
صــفــة مــوظف في بــلــديــة الــكــاظــمــيـة
بالغ مالية واطن  ويقومان بابتزاز ا
بـحــجـة الـتـجـاوزات). وضــبـطت وكـالـة
االسـتخـبارات التـابعـة لوزارة الداخـلية
اسـلحـة مخـتلـفة والـقبض عـلى عصـابة
تـتـاجـر بـاخملــدرات بـعـمـلـيـة امـنـيـة في
بــغــداد. واوضــحت الــوكــالــة في بــيـان
تـــلـــقــتـه (الـــزمــان) امـس انه (من خالل
ــراجع الـعــلـيـا لــلـحـد من تـوجــيـهـات ا
ـنـظـمـة ومـصادرة ة ا عـصـابـات اجلـر
ــرخص نــفــذت مــفـارز الــسالح غــيــر ا
الـوكـالة عـمـليـة امـنـية جـنـوب محـافـظة
بـغداد نتج عنهـا ضبط ثالث بنادق نوع

كالشــنــكـوف ومــسـدســ ومــخـازن مع
اطالقاتها  فـضالً عن القاء القبض على
عــصــابــة مــكــونـة مـن ثالثــة مــتــهــمـ
ـشـهود يـتـاجـرون بـاخملـدرات بـاجلـرم ا
ـواد بـحـوزتـهم كـمـيـات من احلـبـوب وا
اخملـدرة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي
كـانت بحـوزتهم داخل دراجـتهم الـنارية
نــوع تـكــتك). وأفــاد مـصــدر  بـإصــابـة
شـخـصـ بـانـفـجـار نـاسـفـة قـرب مـحل
ــشـــروبــات الــكــحــولــيــة وسط لــبــيع ا
ـصـدر إن (عـبـوة نـاسـفـة بـغـداد.وقــال ا
مـزروعـة قرب مـحل مـشـروبـات كحـولـية
ـا في مــنـطـقـة الــسـعـدون انــفـجـرت  
ــارة أســـفـــر عن إصـــابـــة اثـــنـــ مـن ا
واحلــــاق اضــــرار مــــاديــــة بــــاحملـــال).
ـشـروبات الـكـحولـية وتـتـعرض مـحال ا
في بـغداد إلى استهداف مستمر من قبل
مـسلحـ وازدادت عمليـات االستهداف
ــدة األخـــيــرة بــشــكـل كــبــيــر.وفي في ا

ــشــاريع إنـــشــاء وتــأهـــيل عــدد مـن ا
االســتـثـمـاريـة والـســكـنـيـة في بـغـداد
ـصـرف في بـيان واحملـافـظـات.وذكر ا
ســابق إنه ( تـمـويـل وتـسـويق عـدد
ـشـاريع واسـتـقطـاب الـعـديد من من ا
ستثمرين الذين يرومون الـشركات وا
ــــصــــرف لــــغـــرض الــــتــــعــــاون مع ا
احلـصول عـلى تلـك القروض) مـؤكدا
ــشـاريع انه (قــدم دعــمـا لــلـكــثـر من ا
واجملــمـعـات الــسـكــنـيـة وغــيـرهـا في
بـــــغــــداد واحملـــــافــــظــــات) داعـــــيــــا
ــسـتــثـمــرين والـشــركـات الــراغـبـ ا
بـاحلـصول عـلى الـتـمويل والـتـسويق
صرف لغرض ـالي لهم الى (زيارة ا ا
االطـالع عـلـى شــروط مـنـح الــقـروض

وخدمة للصالح العام). 

الـبـصرة الـقت الـقوات االمـنـية الـقبض
عـلى اخـطـر عـصـابـة لـتـزويـر الـسـندات
ـسـتــمـســكـات الـرســمـيـة الـعــقـاريــة وا
واالخــتـام.وذكــرت شـرطــة الـبــصـرة في
بيان امس ان (مفارز مكافحة اجرام ابي
اخلـصــيب بـإمـرة مــديـر قـسم مــكـافـحـة
األجـرام في البـصرة تـمكنـت من القبض
عـلى اخـطـر عـصـابه لـتـزويـر الـسـنـدات
ـسـتــمـســكـات الـرســمـيـة الـعــقـاريــة وا
واالخـتام وذلك بـعد تـوفر مـعلـومات عن
مـكـانــهم في قـضـاء ابي اخلـصـيب ومن
خالل عـمـلـيـة نـوعـيـة واسـتـبـاقـية تـمت
االطاحة بهم  و ضـبط بحوزتهم اجهزة
حــاسـوب وطــابـعــات واجـهــزه حـراريـة
ـاذج لـلـفـسـفورات واخـتـام مـتـنـوعة و
ـاذج تـسـتـخـدم لـلـتـزويـر كـذلك ضـبط 
مـستـمـسكـات رسمـية وسـندات عـقارات
ـاذج الكتب الـرسمية واخـتام خاصة و

بدوائر الدولة).
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حتس اخلدمة واالرتـقاء بها ألفضل
سـتـويات  والـوصـول الى مايـخدم ا

قدسة وأهلها الكرام). محافظتنا ا
WO×  WÐU —

ونفذت فرق الرقـابة الصحيـة التابعة
لــقــطــاع الــنــجف الــشــمــالـي حــمــلـة
صحـيه مشـتـركة بـالتـعاون مع مـفارز
األمن الـــــوطــــنـي  شــــمـــــلت احملالت
الـعامـه اخلاضـعـة لـلـرقابـة الـصـحـية
ــنــطــقــة حي في الــســوق الـــشــعــبي 
ــــيـالد .واوضح مــــديــــر الــــقــــطــــاع ا

الدكـتـور احمـد الـتـميـمي في تـصريح
ألعالم دائرة الـصحة أمـس السبت أن
احلـمـلـة تـأتي ضـمن سـيـاقـات الـعـمل
تبعـة في مراقبة ومـتابعة االسواق ا
احملليـة للحـفاظ على الـصحة الـعامة.
مـضــيـفـاً أن احلـمــلـة تـضــمـنت زيـارة
األسواق الغذائية والشعبية ومحالت
أخــــرى مـن مــــخــــتــــلف األصــــنــــاف 
والـــتــأكـــيـــد عـــلى أصـــحــاب احملالت
لإللـــتـــزام بـــاإلجـــراءات الـــوقـــائـــيـــة
بـــخــصـــوص الـــوقــايـــة من فـــيــروس

العملية اجلراحـية لهذه السيدة تألف
من الــدكــتــور أحــمــد جــاسم الــكــوفي
وطـبــيب الـتــخـديـر الــدكـتــورة خـالـده
مـهدي و مـسـاعـد الـتخـديـر عـدي عـبد
الـــنــبـي و كــادر قـــســطـــرة الــقـــنــوات
الصـفراويه اكـرم محـسن وحنـان عبد
جـيــثـوم واحـمــد عـبـد الــزهـره وامـيـر
علي نـيـشـان) .وب الـغـزالي أن (هذه
ـعـقـدة جتـريـهـا كـوادرنا الـعـمـلـيـات ا
الطبية والتمريضية في مدينة الصدر
الـطـبــيـة  بـدعم كـبــيـر من لـدن دائـرة
صــــحـــة احملــــافـــظــــة  وتـــوفــــيـــرهـــا
ـسـتـشـفـانـا أحـدث األجـهـزة الـطـبـيـة
ــيـة). ـنــاشيء الــعـا ــتـطــورة ذات ا ا
وبــــحث مــــديــــر مــــاء الـــنــــجف عــــلي
احلالوي ومـعـاونــيـة الـفـني واإلداري
مع وفــداً لـــلــصــلــيـب األحــمــر  ســبل
ــشـتـرك بــ مـديــريـة مـاء الـتــعـاون ا
احملـافـظة ومـنـظـمـة الـصـلـيب األحـمر
الـــدولــــيـــة خالل هــــذا الـــعـــام .وأكـــد
احلالوي في تصريح أمس السبت أن
(زيارة وفد الصليب األحمر للمديرية
تأتي ضـمن إطار الـتنـسيق والـتعاون
ــديـريــة في ــشــتــرك ودعم جــهــود ا ا
ـاء لــلـمــنـاطق الــنـائــيـة في إيـصــال ا
احملــافـظــة) .وأشــار احلالوي الى أنه
( الــتـــبــاحث أيــضـــاً حــول الــطــرق
الــكــفــيــلــة لــلــدعم في مــجــال تــأهــيل
اخملتـبرات التـابعـة للـمديريـة) .مبـيناً
ديرية تسـعى جاهدة لفتح آفاق أن (ا
الــتــعــاون  مع الــعــديــد من اجلــهـات
نـظمات الـدولية  بـغية احلكومـية وا
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كـورونــا وتــبـلــيغ  أصــحـاب احملالت
بعدم عرض الـبضاعة خارج احملالت
ـاذج غـذائيـة لـغرض كمـا  سـحب 
بيان صـالحيتـها لإلسـتهالك الـبشري
 مع فــرض غــرامـــات مــالــيه لــبــعض
احملالت اخملـالـفـة لـلـشـروط الـصـحـية
وغـلق مــحالت اخـرى بــاإلضـافـة الى
ــواد الــغــذائــيــة إتالف كــمــيــات من ا
مــنـتــهــيــة الـصالحــيــة .  كـمــا نــفـذت
ـستـشفى الكات الـصحـية الـتابـعة  ا
احلــكــيم الــعــام  حــسب تــوجــيــهـات
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جنح فــريق طـبي فـي مـديــنـة الــصـدر
الطـبـية فـي النـجف في إجـراء عمـلـية
جــراحـيــة مـعــقـدة  ألمــرأة سـتــيـنــيـة
تـــــعـــــاني مـن إنــــســـــداد الــــقـــــنــــوات
الـصـفـراويـة بـسـبب وجـود حـصـيـات
فـيـهـا .وأكـد رئيـس الفـريـق أخصـائي
جــراحـة اجلــهــاز الــهـضــمي والــكــبـد
الــدكــتــور احــمــد جــاسم الــكــوفي في
تـصــريح أمس أن (الــعـمــلـيــة أجـريت
نـاظـوريـاً لـسـيـدة تـبـلغ من الـعـمـر 65
عاماً  وان عنصر التعـقيد فيها يعود
ـــريـــضـــة بـــعــدة الى إصـــابـــة هـــذه ا
أمـراض مــزمــنـة أخــرى مـنــهـا عــجـز
ـتـكررة  الـقلب واجلـلـطـة الـدماغـيه ا
وقصـور في عـمل الشـرايـ التـاجـية
مع خضـوعـهـا لثالثـة مـرات لقـسـطرة
سيلة القلب واستـخدامها  األدويـة ا
للـدم  وهـو مايـعيق الـعـمل اجلراحي

ويجعله صعب جداً).
wŠ«dł qLŽ

ــريـــضــة التـــتـــحــمل الفـــتــاً الـى أن (ا
ــوضـــعي والــعــام  وان الــتـــخــديــر ا
العملـية أجريت لهـا بالتخـدير العام 
ريضة على جهاز التنفس مع وضع ا
األصــطــنــاعي) .وأوضح الــكــوفي انه
( إسـتـخـراج احلـصـيـات عن طـريق
ــريـــضــة من الــنـــاظــور  واخـــرجت ا
صالـة الـعـملـيـات وهي مـتحـسـنة .من
جهتة قال مـدير مدينة الـصدر الطبية
الـــدكــتـــور عــبـــد الـــعــال الـــغــزالي ان
(الــفــريـق الــطــبي الـــذي أشــرف عــلى
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دائـــرة صـــحـــة احملــافـــظـــة  حـــمـــلــة
تـلقـيـحـات لـعـدة مؤسـسـات حـكـومـية
ـسنـ واأليـتام ومنـهـا داري رعايـة ا
.وأوضح مــديــر مــســتـشــفـى احلـكــيم
العام الـدكتور عـبد الله الـغزالي بيان
تلقته (الزمـان) ان (احلملة التي بدأت
بالتنسيق مع مركز صحي اجلمعية 
ـسـن ودار بتـلـقـيح النـزالء في دار ا
ـوسـمـية األيـتـام بـلـقـاح االنـفـلـونـزا ا
.مــثــمـنــاً جــهــود الــكـوادر الــصــحــيـة
ـــفـــارز الـــتي نـــفــذت الـــعـــامــلـــة في ا
ستمر مع الدار احلملة وتواصلـهم ا
لتـوفـيـر الرعـايـة الصـحـية واالهـتـمام
ــسـنـ واأليــتـام).  وأكــد الـغـزالي بـا
سن (أهمية متابعـة صحة ورعاية ا
واأليتام  وتـوفيـر لهم أجـواء تناسب
ظــروفـهم الــصــحـيــة. من جــانــبه قـال
ـــفــرزة الــصــحــيــة حــيــدر مــســؤول ا
الـطـائـي انه ( إجـراء هـذا الــتـلـقـيح
هم لـلـحفـاظ علـى سالمة الـنزالء من ا
ــســـنــ واأليـــتــام  من إصـــابــتــهم ا
ـوسـمـيـة). مقـدمـاً شـكره بـاألمراض ا
ـــــركــــز الـــــصـــــحي لـــــكـــــادر وإدارة ا
ــــفـــرزة بـــصـــورة لــــتـــعـــاونــــهم مع ا
مستمرة.  وبـ الطائي هنـاك متابعة
مـســتـمــرة من دائـرة الــصـحــة وبـاقي
ـــؤســســات الـــطــبـــيــة والــصـــحــيــة ا
باحملـافـظـة  لـتقـد أفـضل اخلـدمات
من خالل زيارة األطبـاء االخصـائي

من مـستـشـفى احلـكـيم الـعـام وإجراء
الـفـحـوصـات بـصـورة دورية لـلـدارين
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تأهيل الـطرق واعادة االعـمار في عدد
ـــبــانـي الــعـــامـــة ذات االهــمـــيــة من ا
ـساحـات اخلضراء الفائـقة وتـوفير ا
ستكـون على قائـمة االعمـار في بيجي
هـذا الـعــام). واشـار الى ان (اخلـطـوة
االولى ســتـكــون االنــطالقــة من سـوق
بــــيــــجي الــــقــــد ومن ثـم الى بــــاقي
ناطق وستكون بداية هي ثالث الى ا
اربعـة ايام بـتأهـيل الطـريق في سوق
بـيـجي الــقـد ومن ثم ســنـتـوجه الى
ـسـة الـطـريق الـعـام وسـتـكـون هـنـاك 
مـــعــمـــاريـــة خـــاصــة تـــمـــثل بـــيــجي
واهـمـيـتـهـا الــتـاريـخـيـة والـثـقـافـيـة).
وحـول مـشـروع اجملـاري اكـد احملـافظ
ان (الشـهر الـسـادس ستـنـتهي جـميع
اعـمـال شـركـة اجملـاري وفق مـا اكـدته
الشركـة وبعدهـا سيتم انـهاء االعمال

دينة). العمرانية االخرى في ا

ـتقـدمـة) .فيـمـا قال ـهـنيـة ا راكـز ا وا
مديـر عـام دائـرة الـتـدريب في الوزارة
عاهد حتضى باسم خضير ان (هذه ا
سـؤول في بإهـتمـام كبـير من قـبل ا
نهاج الوزارة  ونعمل عـلى حتديث ا
ـا يواكب التـعـليـميـة والـتدريـبـية و
تطـور الصـناعـة النـفطـية في الـعالم).
واعلن محافظ صالح الدين عمار جبر
خليل ان اعمـار وتأهيل مديـنة بيجي
واعادة احلـيـاة فيـها مـجـددا بدأ ولن
يــتــوقف فــيـــهــا حتت اي ســبب كــان.
وقال اجلـبر خالل زيـارة مـيدانـية الى
ــدن في ــديــنــة ان (بــيـــجي اكــثــر ا ا
احملافـظـة التـي تعـرضت لـدمار واسع
نـتــيـجـة احلــرب وخالل هـذه الــفـتـرة
فـأنـني اسـعى الن اقـدم لـهـا مزيـداً من
اخلدمات كما هو احلال في باقي مدن
احملـــافـــظــــة). واضـــاف ان (خـــدمـــات

عدالت تزيد عن الدراسة االعدادية و
 95-90 درجـــة اســـوة  بــالـــكـــلـــيــات
الـطبـيـة والـهـندسـيـة وهـذا مـايـترتب
عـلـيهـا مـسـؤولـة اضـافـيـة سـواء على
ـعـاهــد والـقـائـمـ الـوزارة او ادارة ا
عــلـــيــهـــا من اجل الـــعــمل والـــســعي
ـهارات الـدؤوب لـتـطـويـر الـقـدرات وا

الفنية واالدارية.
 «—«“u « rŽœ

مــــشـــدداً عــــلى (دعـم الـــوزارة لــــهـــذه
عاهد واالرتـقاء بهـا). من جانبه اكد ا
وكيل الـوزارة لـشـؤون التـوزيع حـامد
يـونس حــرص الـوزارة عـلى (تــطـويـر
ـنـاهج الـعـلــمـيـة والـتـدريـبـيـة لـهـذه ا
عاهد وقد اوعـز وزير النفط بزيادة ا
الية لالرتقاء بعملها التخصيصات ا
فضال عن فتح قنـوات تعاون واتصال
ــيــة مع الــشــركــات الــنــفــطــيــة الــعــا
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حث وزير الـنفط احـسان عـبد اجلـبار
اسماعـيل على اهمـية االرتقـاء بقطاع
ـهـني الـنـفطي  الـتعـلـيم والـتـدريب ا
من خالل مـــواكـــبـــته الحـــدث طـــرائق
ـــعــتــمــدة في واســالــيـب الــتــدريس ا

تقدمة . الدول ا
عـهد الـتدريب جاء ذلك خالل زيـارته 
ـنـاسـبـة الـذكـرى الـنـفـطي في بـغـداد 
اخلمـس لـتأسـيسه .وقـال اسمـاعيل
ان (مـعــاهــد الـتــدريب الــنـفــطي تــعـد
صـرحاً عـلـمـياً مـتـمـيـزاً ترفـد الـقـطاع
النفطي بالكوادر الـوطنية الوسطية 
الـتي تـشـكل حـلـقـة مـهـمـة في تـطـوير
الصناعـة النفطـية في العراق. واشار
اسمـاعيـل الى اهمـية اسـتـقطـاب هذه
تميزين من خريجي عاهد للطلـبة ا ا
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من حق دولـة األمـارات الــعـربـيـة ودبي "األمـارة" أن تــفـتـحـا أبـوابـاً من
ية  تلك الدولة دنية وأن ترسو سفنـهم على موانئ العا اس على ا األ
ـــراحل ـــواهب في تـــخـــطي ا الـــنــمـــوذجـــيـــة في األعـــمـــارمـــتـــعـــددة ا
تُـزاحم الـضـوء في سـرعة عـارف تـتراكم عـنـدهـا اخلـبـرات وا ـوانع وا
وتضع بصمةً تلوأخرى دون ضجيج وال مُزايدات  مع ذلك لمْ األجناز
ومن أجل ذلك فـمن حـقـها تـنس "األمـارات" القـوانـ وال الـتـشريـعـات 

التربع على قمة الريادة في زمان يَغصُ بأزمةٍ تتبعهُ أزمات .
ي مـلفـت وتدخل أيـجـابي غـيرمـسـبوق وأعـتـراف صريح وفي تـقدم عـا
ـسـاهـمـة الـكـبــيـرة الـتي تـقـدمـهــا الـشـركـات الـعـائـلــيـة في الـتـنـمـيـة بــا
األقتصـادية واألجتـماعـية وجمـيع نواحي احليـاة  أصدرت أمارة دبي
لكيّـة العائلـيّة حيثُ يُعد القانون رقم  9 لسنة  2020 اخلاص بتنـظيم ا
ـنـطقـة والعـالم مـشتـمالًعلى 27 مادة أمـا أسبابهُ األولَ من نوعه في ا
ُـشَرعْ في (أنه يـضع األطـار القـانـوني لتـنـظيم ـوجبـة فقـد خلـصهـا ا ا
ـتـعـاقـبـة بـسـهـولةٍ ُـلـكـيـة الـعـائـلـيـة وتـسـهـيل أنـتـقـالـهـا بـ األجـيـال ا ا
نازعات ويسركما أنه يـحافظ على التمـسك األجتماعي واألبتـعاد عن ا
ب أفـراد العـائلـة الواحـدة ولمِ شَمـلهـا ضمن شَـراكات قـوية تـستـطيع
ـنـافسـة في كـافـة األنشـطـة األقـتـصاديـة وخـاصـة في مـجال الـتـعـليم ا

والصحة والثقافة).
ــدنـي الــعـــام يُــنـــظم أحـــكــام حق ومـن حــيثُ األصـل فــأن الـــقــانـــون ا
الك الـشيء أن يستـعملـه ويستـغله ويتـصرف فيه وحق ويُـتيح  لكـية ا
لكية قد يكون حقاً فردياً أو يكون حق مُلكية شائعة لعدة أفراد. ومن ا
أنواعه مـا يعرف بـأسم "ملـكيـة األسرة".. وأعتـماداً عـلى هذا الـتعريف
ُـشـرع فـي أصـدارهـذا الـقــانـون هـو أتـاحـة فـمن الــواضح أن غـرض ا
األرضية الـقانونـية السـليمة ألي مـجموعـة من األُسرفي دبي ترغبُ في
ـاعـون الــقـانـونـي الـواحـد. وهـذه وضع كل مــاتـمـلــكه فـيـمــا يـسـمـى بـا
شترك فيما بينهم ومع األطراف الوحدة ستكفل لهم العمل والتعـامل ا
األخـرى وتعـزيـز روح الـتـواصل األيجـابي بـ أفـراد الـعائـلـة من جـهة
ُــشـــرع) بــشـــكل جــدي من أخـــرى.وعــلـى مــايــبـــدو فــأنـه أســتــفـــاد (ا
يـة التي تشيـربأن الشركـات العائلـية غالبـاً ما تكون األحصائيـات العا
معرضـة خلطر األنـدثار السـريع بسبب اخلالفـات العائـلية أذ أن سبع
شركات من أصل عشـر تفشل بـالوصول إلى اجليل الـثاني من األبناء
في حـ تنـجح شـركـة عائـلـية واحـدة فـقط من أصل عـشر بـالـوصول
ُـشرع) للـجـيل الثـالث .ولـعل األعـتقـاد الـثابت أنه (والزال الـكالم عن ا
كـان ذكـيــاُ من حـيث جـعل الـقــانـون أخـتـيـاريـاً ولــيس أجـبـاريـاً ويـعـود
تـقـديره لـلـعـائـلـة بشـكل كـامل عـلى أنه يـوفـر لـهـا سواء فـي إمارة دبي
نـطـقـة بـشكـلٍ عام مـظـلـة تـشريـعـيـة وإطـاراً تنـظـيـمـياً بـشـكل خـاص وا
قانـونيـاً متـكامالً يُـمكِـنهـا من تأمـ أنتـقال أعـمالـها من جـيلٍ إلى آخر
ُلكية بنجاحٍ من خالل ضمان أسـتمرارية اإلدارة واإلبقاء عـلى وحدة ا
في دارالـعـائـلـة وبـاحملـصـلـة تـعـزيـزجـاذبـيـة إمـارة دبي لألسـتـثـمـارات

الداخلية واخلارجية.
ثابـة بصمـة واضحة عـلى ما يُـمكن تسـميته أن إصدار القـانون جـاء 
اللوحة الـتشريـعية ألمـارة دبي من أجل دعم الشركات
ُلك واإلدارة العـائلـية فـيهـا وتسـهيل عـملـية أنـتقـال ا
ـتـعـاقـبـة بيـسـرٍ وسالسـة بـعـيـداً ما بـ أجـيـالهـا ا
ــا في ذلك من أمــكن عن الــنـزاعــات واخلالفــات 

أهميةٍ ألستقرار األقتصاد الوطني.

ح ازور دائـرة رسمـية الجنـاز معـاملـة معـطلـة افكـر بانشـتاين,واقول
لنفسي لو انه كان يعيش في بلد الرافدين ترى كيف سيتصرف,وكيف
سيفكر,وما هي ردود فعله اذا زار دائرة رسمـية تأخره اكثر من ثالث

ساعات,وتقبض منه رسما ال يقل عن  20الف دينار.
قاعد تخيـلت اينشتـاين جالسـا امامي في وزارة اخلارجـية على تـلك ا
احلـديديـة الـبيـضـاء القـاسـية الـتي انـحنـت قلـيال لالسـفل بسـبب كـثرة

اجلالس من الصباح حتى الغروب.
ايــنـشـتــاين يـجــلس ويـنــتـظــر دوره في تـصــديق شـهــادة حـيــاة انـتـهت
صالحــيـاتــهــا.يــراقب عــالم الــنــســبــيــة الـتــفــاصــيل بــدقــة.مــراجــعـون
ـئات,بـعـضـهم يـتـحـدث وبـعـضه صـامت يـنـظـر بـعـيـون تـعـكس مـلال بـا

.وهناك من يقف. وانزعاجا واضح
ـنـتـظـرين بـعـد ان دفـعت  20 الف ديـنـار رسـما انـا كـنت احـد اولـئك ا
لورقة يسـمونهـا االقرار اخلطي جاءت مـتاخرة عن شهـادة احلياة.كان
فروض ان يـصدر هذا االقـرار مع شهادة احلـياة في وقت واحد من ا
ال ان يرسل االقـرار اخلطي مـنـفصال عن شـهادة احلـياة.هـذا االجراء

كلفني اكثر من ثالثة ساعات وعشرين الف دينار.
غـترب في ـواطن ا هل سيـفـهم اينـشـتاين مـغزى الـرسم الـذي يدفـعه ا
ـغــتـرب هـنــا ايـضــا لـتـصــديق ورقـته ــواطن ا فــلـنـدا مــثال ثم يــدفـعه ا
اذا ال تـتـاثـر هـذه الرسـوم بـانـخـفاظ الـرسـميـة في وزارة اخلـارجـيـة?و
ـواطن الـهزيل لـن يتـحـمل هجـوم احلـياة قـيمـة الـدينـار ذلك الن راتب ا
اء والكـهرباء علـيه.فهنـاك تكـاليف تواجه الـناس بـدءا من دفع فاتـورة ا
ـستشـفيات ـراجعات الـرسمـية وانتـهاء بشـراء الصـحة من ا ورسوم ا
االهـلـية والـصـيـدلـيات الـتي تـنـتـظـر النـاس الـذين ال يـجـدون الدواء في

مستشفيات احلكومة.
ا يـدور حوله. وسـيحـزن ألنه قضى اكـثر  لن يفـهم اينـشتـاين شـيئـا 
من ثالثة ساعات منـتظرا ختم االقرار اخلـطي او شهادة حياة ارسلت

له.
ا الـوقت لـيس مـهـما عـنـدنـا لـكن اضـاعـته بـهذا الـشـكل سـتـمـرض عـا
كاينشـتاين.فكرت بـالوقت الذي هرب عـندما خرجت من الـبيت الساعة
احلادية عشـرة متجهـا الى وزارة اخلارجية.وصـلت بعد الثـانية عشرة
ـسائي فعـلمـت ان الدوام انـتهى.اخـبرني جـنـدي احلراسـة ان الدوام ا
يــبـداعــنــد الـثــانـيــة ظـهــرا.انـتــظــرت كـمــشـرد في الــشـارع,وقت بـدايـة
وقعـة . كانت الساعـة اخلامسة الدوام,ودخلت حتى اسـتلمت الورقـة ا

والنصف تقريبا.
خــلــعت كــمــامــتي وســرت في الــشــارع كــأني حــصــلـت عـلـى جــائـزة
نوبل.احسست بـصداع مزعج يعـاودني دائما في مثل فـترات االنتظار
الطويلة هذه. تركـت اينشتاين ينتـظر وحيدا ايضا ويراقب
التفـاصيل.لكن هل كـان اينشـتاين يطـيق هذا النوع
الــروتــيـني مـن احلـيــاة?وهل ســيــكــون عـبــقــريـا ان

طحنته ماكنة انتظار تسرق وقته بهذا الشكل?
  اظن ان هدر الوقت هو قتل للعبقرية..

“U¹—…∫ وزير النفط يزور معهد التدريب
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كـثـيـراً ما تـقع في ايـديـنـا بـعض الـعـمالت الـورقيـة خالل الـتـداول الـيـومي وقـد كتب
عـليـها بـعض العـبارات بـعضـها بـريئـة واضحـة القـصد والـهدف .. قـد تكـون بدافع
تفريـغ شحنات عاطفية للشريك الغائب أو للذكرى مثل ( حبيبة فالن ) أو (أوقعلك
ــأثـورة ولـكن عــقـد لــلـمـوت مــا أعـوفك ) أو خط عــلـيـهــا بـعض األشــعـار واألقـوال ا
بعضـها األخر ال يخلو من سوء النوايا السيمـا عندما يتعلق األمر برقم هاتف عائد
لفـتاة فلـعل القصـد هو األزعاج من خالل جـعل رقم الهـاتف متاحـا لكل متـصيد في

اء العكر.  ا
ـمـارسـات سـواء الـنـابـعة كل هـذه ا
من حــسن الـنــوايـا او ذات الــقـصـد
الـــسيء فـــأنـــهــا تـــشـــوه الـــعــمالت
الـنـقـديـة الـتي تـشـكل رمـز وطـني ال
يــجـــوز الــعــبث بـه ألي ســبب كــان..
ـعـنـي (الـزمـان) التـقت نـخـبـة من ا

ــوضـوع لــبــحث هـذه الــظــاهـرة. بــا
ويشيـر محمـد البشـير / مدرس ـ 40
عاما / الى ان الكتابة على العمالت
الـورقـيـة أمـر غـيـر مـقـبـول وظـاهـرة
غير حضارية لكونها تشوه األوراق
الـيـة وجتعـلـها في بـعض األحـيان ا
غـيـر صـاحلـة لـلـتداول فـي األسواق
بـل تــســـبب مــشـــاكل بـــ أصــحــاب
احملال والزبائن ألن اصحاب احملال
يــرفــضـون الــتـعــامل بــورقــة نـقــديـة
ملـيئة بـالكتـابات واحـيانا الـعبارات
اخلـــادشـــة لـــلـــحـــيـــاء والـــتـــواقـــيع
الشخصية.  ويـضيف " أنا شخصيا
أحـتــفظ بـبــعض الـعـمالت احلــديـثـة
األصــدار ذات الـــقــيـــمــة الـــنــقـــديــة
الــواطـــئــة ألهــدائــهــا الى أحــفــادي
الـصـغـار بــعـد كـتـابـة عـبـارات الـود
عـليـهـا ولكن اطـلب مـنهم األحـتـفاظ

بها وعدم تداولها في االسواق ".
W{u d   UÐU²

فيـما تبـ جناح رزوقي / مـوظفة -
59 عامـاً / ان العـملـة الورقـية تـفقد
قيـمتـهـا عنـد الكـتابـة علـيهـا ويجب
احملـافـظـة عـلــيـهـا كـمـا نـحـافظ عـلى
عـمـلـة (الـدوالر) األمريـكي والبـد من
تـــشـــريع نص قـــانــونـي يــعـــاقب من

الى انتظار االشخـاص امام منازلهم
او امــاكـن عــمــلــهم لــغــرض تــبــديل
ــشـوهــة والـتي الــعــمـلــة الـنــقـديــة ا
تعرضـت للعـبث السيـما ان بعـضها
تصبح شبه تالفـة من كثرة الكتابات
بـأقالم احلـبـر ومـسـاحـيق الـتـجمـيل

وغيرها.
WO H½  öJA

وتـؤكد الـبـاحثـة الـنفـسـية في وزارة
الــصـحــة مـروج حــمـيــد ان " هـنـاك
عـدة أسـباب لـلـكـتـابـة عـلى الـعمالت
الـورقيـة مـنـها مـا هـو نـتيـجـة ألزمة
نفسية بسبب فراق او هجر األحبة

حــيـنــهـا تــكــون الـذكــريـات ذات وقع
ـثل هذه ثـقيل عـلـيه جتـعله يـقـوم 
ـمـارسات لـلـتـنـفـيس عن نـفسه او ا
مــصـــادفــة الــوقت مـع تــاريخ ذكــرى
مـعــيـنـة يــذكـره بـفـقــدان عـزيـز وفي
أحيان اخرى تكـون كتابة رقم هاتف
شــخص مـا أو عــنــوانه تــهـدف الى
العـثـور علـيه والتـواصل مـعه ولعل
السبب في كثير من هذه السلوكيات
يـــعـــود الى الــــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة
والـتـجـاهل وعـدم االهـتمـام من قـبل
ــقــربـ امــا الــبــعض االخــر فـأنه ا
يتعمد الكتابة على العمالت ألسباب

غـــيــر ســـويــة هــدفـــهــا أحلــاق األذي
باألخرين.  وتتابع الباحثة النفسية
أن " هـذه الظـاهـرة لـهـا أثار سـلـبـية
عـلى الـتـعـامل الـيومـي في األسواق
ـــشــاكـل نــفـــســـيــة وهي انـــعــكـــاس 
وعـــاطــفــيـــة يــحــاول الـــشــخص من
خـاللــهــا تــفــريغ شــحــنــات الــضــغط
الــنـفــسي وجــذب أهـتــمــام األخـرين
وهـذه الـظاهـرة تـشـبه الى حـد كـبـير
ظاهرة الكتـابة على اجلدران." ويرى
البـاحث االجـتـماعي جـاسم مـطر ان
هــذه الــظــاهــرة مــنــتـشــرة في اغــلب
اجملتمـعات العـربية وخـصوصاً ب

يعـبث بالـعمالت الـورقيـة عن طريق
الـكتـابـة علـيـهـا مشـيـرة الى أن هذه
الظاهـرة تفاقـمت في األونة األخيرة
أذ أن الـبــعض أصـبح يـســتـخـدمـهـا
كدفتر مالحظات يـكتب عليها بعض
الــعــمــلـــيــات احلــســابـــيــة كــاجلــمع

والطرح وغير ذلك.
وتـرى نـادرة غـني / ربـة مـنـزل - ٤٨
عــامـاً / ان الـكــتـابــة عـلى الــعـمالت
الـورقـيـة تـعـرضـهـا أحـيـانا لـألحراج
وتأخيـر عند الـتسوق أذ ذكـرت انها
ـــوقف مـــحـــرج في احـــد تـــعـــرضـت 
مــراكــز الـتــســوق اضــطـرت وقــتــهـا
ـــواد الــــتي كـــانت ألرجــــاع بـــعض ا
تنوي شرائها لرفض البائع استالم
بعض الـعمالت الـورقيـة منـها ألنـها
كــانت مــلـيــئـة بــاألبــيـات الــشـعــريـة
وكتابات الـعشاق الـتي تعبر عن أالم
الــفــراق ولـــوعــات احلب والــتــوقــيع
لونة التي عليها بأستخدام األقالم ا

شوهت هذه العمالت.
 ويصـف ابو مـحـمد / سـائق تـكسي
- 39 عـامــاً / هـذه الــظـاهـرة بــأنـهـا
غـيــر مـقـبــولـة. مـشـيــرا الى أنه غـيـر
مـسـتــعـد الى قـبـول عــمالت مـكـتـوب
عليهـا عبارات مـسيئة لـلذوق العام .
ويتابع " في كـثير من األحـيان أطلب
من الــراكـب أن يــبـدل الــعــمــلــة لــكن
الكـثيـر منهم ال يـتقـبلـون األمر بروح
ريــاضـيــة ويــبـدون تــذمــرا وتـنــشـأ
مـــشـــاكل مـع الـــركـــاب بــســـبـب هــذه
الظاهرة وفي بـعض االحيان أضطر

ـــراهـــقــــ الـــشـــبـــاب شـــريـــحــــة ا
ويــسـتــخـدمـهــا الـعــشـاق في كــتـابـة
عــبــارات احلب لـتــكــون ذكــرى عـلى
الرغم من كون هذه الكتابات موجهة
في معظـمها الى قـاري مجهـول غير
ـــرسل ال مـــحـــدد وبـــالـــتــالـي فــأن ا
يـنتـظـر وصـول رسـالتـه الى شخص
معلوم وال يتوقع جوابا وماهي أال
أرهــاصــات عــشــوائــيــة عــبــثـيــة في
بـعــضـهـا ألشـخـاص سـيــطـر عـلـيـهم
الـيـأس وفقـدوا األمل بـاحلـيـاة بـعد
فـــقــدان أحــبــتــهـم ســواء بــالــهــجــر

وت. والفراق أو ا

أرواق نقدية مكتوب عليها عبارات وذكريات
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شـارك مـحـافظ مـيـسـان عـلي دواي
الزم في االجــتــمــاع الــذي نــظـمــته
جلـنــة األقـالـيم واحملــافـظــات غـيـر
نتظمة بإقليم في مجلس النواب ا
بـــرئــاســـة شـــيــروان الـــدوبــرداني
رئـيس جلـنـة األقالـيم واحملـافـظات
الــنـيــابـيــة بـحــضـور نــائب رئـيس
الـلـجـنـة الـنائب "مـحـمـود الـكـعبي"
وعـدد من الـنـواب اعـضـاء الـلـجـنة
ومــسـتــشـار رئــيس اجملـلس وذلك
ـنـاقـشـة تــخـصـيـصـات احملـافـظـة
ــوازنــة ضـــمن مــشـــروع قــانـــون ا

العامة االحتادية لعام 2021.
 وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (دواي طـــالب خالل االجـــتــمــاع
ـالـية ـسـتـحـقـات ا بـصـرف كـافـة ا
حملـــــافـــــظـــــة مـــــيـــــســـــان ألعـــــوام
ـــشــاريع 2019و 2020 ألكــمـــال ا
اخلـدميـة ومنـهـا موازنـة احملافـظة
من الـــبــتــرو دوالر االســتــثــمــاريــة
والتـشغيـلية واسـتحقـاق احملافظة
من واردات منفـذ الشيب احلدودي
وسـتـراتـيـجـيـة احلـد من الـفـقر من
ـــشــاريـع اخلــدمـــيــة اجل اجنـــاز ا
ستمرة وادراج مشاريع جديدة). ا
كما طـالب بالضـغط على الوزارات
تـلكئة من اجل اجناز مـشاريعـها ا

والـتي ســبـبت مــشـاكل كــثـيـرة في
احملـافـظـة ومـنـهـا مـشـروع مـجـسر
ونـــفق الـــكـــرامـــة ومـــشـــروع مـــاء
ــســتـــشــفى ــوحـــد وا الــعــمـــارة ا
الـــتـــركي 400 ســـريــر ومـــشـــاريع

دارس وغيرها .  ا
واضاف انه نـاقش حسم مـوضوع
نـقل الـصالحـيـات لـدوائـر الـتـربـية

والــصــحــة ومــعــاجلـة الــتــداخالت
ـوجـودة والـتي أدت إلى حـصـول ا
عـرقـلـة في عـمل الـدوائـر والـوقوف
عـلى قـرار نـهائـي بهـذا الـشـأن هذا
ـوضوع كـون ان الـتعـديل االخـير ا
يـــشـــيـــر الى ان دوائـــر الـــتـــربـــيــة
والصحة ارتـباطها بـوزارة التربية
وليس بـاحملافـظات وطـلب احملافظ

ــوضــوع . بــضــرورة حــسم هــذا ا
كذلك طالب سيادته بتحويل جميع
احملـاضـرين اجملـانيـ في مـديـرية
تـــربـــيـــة مـــيـــســـان الى عـــقـــود او
ـالك الـــدائم تــــثـــبــــيـــتــــهم عــــلى ا
بـالـدرجات الـوظيـفـية الـنـاجتة عن
ــتــطــوعــ بــكــافــة الك ا حــركــة ا
اصــنـافــهم ولـكــافــة دوائـر الــدولـة
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مـصـطـفى تــعـهـد رئـيس الــوزراء 
ــعـــوقــات الــكـــاظـــمي بــتـــذلـــيل ا
وجتـاوز الـبـيـروقــراطـيـة لـتـلـبـيـة
مــطـالب جـرحى وزارة الــداخـلـيـة
مــؤكـدا ان الــبالد تــمــر بــظـروف
صــعـبـة ووضع اقـتـصـادي مـعـقـد
ســـــــــــــــبـــــــــــــــبــه ســــــــــــــوء اإلدارة
مـــشــــيـــرا الى ان والـــتــــخـــطــــيط
احلــكــومـة احلــالــيــة تــعـمـل عـلى
توجيه الـشباب وفق اسـس ثقافة
ـستـقـبل وليس احلـياة واالمل بـا

عسكرة اجملتمع . 
ـكتبه تـلقـته (الزمان) ونقل بـيان 
امس عن الــكــاظــمي خالل لــقــائه
بـــــجـــــرحـى الـــــوزارة  في مـــــقـــــر
الشـرطة االحتـادية الـقول (سـعيد
بـــوجــودي مع أبـــطــال الـــشــرطــة
ـــنــيع لــكـل عــراقي من احلــصن ا
االبــطــال الـذين زاخـو الـى الـفــاو
ضــــحــــوا بــــانـــفــــســــهم ونــــالـــوا
ومـنهم من أصـيب أثناء الشـهادة
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مــضــيــفــا (لــقــد تــأديــة الــواجب)
ــتـــابــعـــة قــضـــايــاكم وعــدتـــكم 
شخصياً وحضرت بوفد كبير مع
وزراء الــــداخــــلــــيــــة واإلســــكــــان
واإلعمار والصـحة والعمل وام
ـــالــــيـــة بـــغــــداد ووكـــيـل وزارة ا
ودائـرة التـقـاعد لـتذلـيل الـعقـبات
وجتـــاوز الــبــيــروقـــراطــيــة الــتي
حـــالت دون احلـــصـــول الــبـــعض

منكم على احلقوق).
…dO³  W×¹dý

مـؤكدا ان  (هـناك خـلال كبـيرا في
تـوفـير الـدعم لـشريـحة كـبـيرة من
ن لم يـحــصـلـوا عـلى اجلــرحى 
وبعضهم تـعرض إلعاقة حقوقـهم
رغم مـرور وقت طـويل عـلى كـلـيـة
وهـذا تقـصير واضح مراجـعاتهم
مـن قـــبل الــــدولـــة واحلـــكـــومـــات
فــالـعالقــة بـ الـدولـة ـتــعـاقـبـة ا
ــواطن هي واحلــكــومــات وبــ ا
فـمثـلـما عالقـة حـقوق وواجـبـات 
يــؤدي االبــطــال واجــبــاتــهم فــهم

يــســتـحــقــون مــنــا حــقــوقــاً غــيـر
وتـابع (سـنـعـمل عـلى مــنـقـوصـة)
تـذلـيل كل الـعـقـبـات والـتـحـديـات
ونـــســعى الى ان  تـــكــون لـــديــنــا
عـيــادات صـحـيــة ومـسـتــشـفـيـات
ــصــابــ تــفي بــعالج االبــطــال ا
وبــاالمـكــان جــلب أطــبــاء أجـانب
وأجــــهــــزة طــــبـــــيــــة مــــتــــطــــورة
لعالجـهم) الفـتا الى ان (احلـاجة
لـلـتـعـاون سـويــة ونـفـتح صـفـحـة
واجه جديدة من األمل والتفاؤل
ــصـــاعب الــتـي مــرر بــهــا كل ا
بـواقـعـيـة والسـيـمـا ان احلـكـومة
قابلة اجلرحى وضعت برنامجـاً 
األبطـال في وزارة الـدفاع وجـهاز
مـكـافحـة اإلرهـاب وهـيئـة احلـشد
الشـعبي وباقـي األجهزة األمـنية
فـــــهم ــــعـــــاجلــــة قـــــضــــايـــــاهم 
يـســتـحــقـون مــنـا كل اإلهــتـمـام)
ومــضى الـكــاظـمي الـى الـقـول ان
ــر بــظــروف صــعــبــة (الــعـــراق 
ووضع إقـتــصــادي مـعــقـد ســبـبه

ســوء اإلدارة والــتــخـــطــيط خالل
ونريد ان نبني اضية السنوات ا
الـــبالد ونـــوجه شـــبـــابـــنـــا عـــلى
اســـاس ثـــقـــافـــة احلـــيـــاة واالمل
ولـــيس عـــســـكــرة ـــســـتـــقــبـل بـــا

وت). اجملتمع وثقافة ا
مـــــشـــــيـــــرا الى ان (كـل حـــــقــــوق
اجلـــرحى ســتـــلــبى بــعـــد تــذلــيل
الـعــقـبــات وسـنــشـكل فــريق عـمل
ـتـابـعة االسـتـحـقاقـات وسـتـكون
ــتــابــعــة هــنــاك لــقــاءات الحــقــة 
ماسيـتم إجنازه). كمـا اوعز وزير
الــعــمل والــشـؤون االجــتــمــاعــيـة
بــشـمــول جـرحى عـادل الــركـابي 
الــقـــوات االمـــنــيـــة بـــأمــتـــيــازات

احلماية االجتماعية. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الــــركــــابي الــــتـــقـى عـــدداً من
واثــنى عــلى جــرحـى الــداخــلــيـــة
بـطــولـة الـشــهـداء الــذين ضـحـوا
بــارواحــهم ومــتـــمــنــيــاً الــشــفــاء
العاجل للجرحى).واشار الركابي

رئيس احلكومة في احتفالية الداخلية

قـترح أنشـاؤه في بغداد البـحثي ا
لـــتــبــادل اخلـــبــرات واألســتـــعــانــة
بـــاخملــــتــــصــــ في مــــجــــال األمن
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ـتحدث بـاسم الوزارة علي واعلن ا
راضي عن اجـتـماع افـتـراضي عـقد
وارد بـ الـعـراق وتـركـيـا بـشـأن ا
ـائيـة وبحث األمـور الفـنيـة التي ا
تــتــعـــلق بــتـــوقــيع الــبـــروتــوكــول
ـــشـــتــرك بـــ الــبـــلـــدين. وأشــار ا
راضي في تصـريح إلى أن (الـوزير
مـهــدي رشــيــد احلـمــداني ســيـزور

قبلة) الفتاً إلى أنقرة خالل األيام ا
أن (اجلـــانب الــــتـــركي وافـق عـــلى
إرســال وفـــد من اخلــبـــراء نــهــايــة
الـشـهــر احلـالي من أجل الـتـبـاحث
ـركــز الـبـحـثي بـ بـشـأن إنـشـاء ا
الــعـراق وتــركــيـا) واوضح راضي

أن (لـدى تـركـيـا رغـبـة صـادقـة حلل
ــشــكـالت الــعــالــقــة بــ الــعــراق ا
في مـا يـتـعـلق بـاحلـصص وتـركـيـا
ـــــشــــتـــــركــــة). وكــــان ــــائـــــيــــة ا ا
أن هــنـاك شـبه قــد أكـد  احلــمـداني
اتـفاق بـشأن بـدء عمـليـة التـفاوض
ـــــــــيـــــــــاه مع عـــــــــلى حـــــــــصـص ا
مــشـــيـــراً إلى أنه يـــجــري تـــركـــيـــا
التنسيق ب البلدين لعقد لقاء في
وسيـتم الـتوصل تـركيـا أو الـعـراق
إلـى اتـــفــــاق بـــهـــذا الــــشـــأن خالل
.وشدد احلـمداني قـبلـ الـيومـ ا
في تـصريح  سـابق عـلى أن (هـناك
(إرادة ســيــاسـيــة تــركــيــة من أجل
مـشـيـراً إلى ـوضــوع) حــسم هـذا ا
(مبادرة احلكومة الـعراقية بإرسال
بــروتــوكــول لــلــتـعــاون فـي اجملـال
مــــصـــادق عــــلـــيه مـن قـــبل ــــائي ا
مــــجـــــلس الــــوزراء واحلـــــكــــومــــة
ومــضى الى الــقـول ان الـعــراقــيـة)
ـوضوع (لـدى احلـكـومـة اهـتـمـام 
ــشــتـركــة بـ ـائــيـة ا احلـصـص ا
البـلدين وان الـعراق أول مـرة يقدم
وهـو ما فـيـها مـبـادرة بـهذا الـشـأن
حـــــفــــز اجلـــــانـب الــــتـــــركي عـــــلى
مــؤكـدا (ســعي احلـكــومـة احلــوار)
ـائـيـة بـنـهـر إلى ضـمـان احلـقـوق ا
دجـلــة والسـيــمـا هــنـاك بــنـود عـدة
بضمنها يناقشها العراق مع تركيا
عمليـة تبادل اخلبـرات ب البلدين
كإنشـاء مركز بـحثي مشـترك يسهم
ــــائي فـي تــــطــــويـــــر الــــقــــطـــــاع ا
مبـينـا ان (الوزارة تـعمل بـالعـراق)
عــلى تــأمـــ اخلــطــة الــصـــيــفــيــة
الـنـاجت عن ـائـي ــواجـهــة الـشح ا
واسـتــطـرد ــنــاخـيــة) الــتـغــيـرات ا
بــالـقـول إن (احلـكـومــة تـمـكـنت من
إضافـة فقـرة مهمـة لتـفعيل الـلجان
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االتفاق ائية  وارد ا اكدت وزارة ا
ــــســـؤولـــ في انـــقـــرة عـــلى مع ا
وفق تـــــأمــــ حـــــصـــــة الــــعـــــراق 
بـروتوكـول الـتعـاون في نـهر دجـلة
وقعة عام وتفعيل مذكرة التفاهم ا
2009 الــــتي  حتـــديــــثـــهـــا عـــام
2014. وقــال مـــســتـــشــار الــوزارة
عـــون ذيـــاب في تــصـــريح امس ان
(هـنـاك نص صـريح بـتـأمـ حـصة
لـكنه مـائيـة من تـركيـا الى الـعراق 
ـان مــرت اعـوام ولم يــصـادق الــبـر
مؤكدا ان التركي على هذا االتفاق)

(البالد التـواجه ضغـوطات في هذا
بل هــنــاك مـتــجــاوزين عـلى ـلف  ا
ـيـاه بـشكل االنـهـر ويسـتـخـدمون ا
وتـــابع ان (الــوزارة غــيـــر رســمي)
بصدد ازالة جميع التجاوزات على
ــائــيـة). واثــنت جلــنـة احلـصص ا

ـيـاه واالهوار الـنـيابـية الـزراعة وا
على جهود الوزارة لتأم وتثبيت
ـائـيــة مع تـركـيـا. حـصـة الـعــراق ا
وقال رئـيس اللجـنة سالم الـشمري
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(حل القضايا العالقة ب اجلانب
ـيـاه  ومنـها لف ا في مـا يتـعـلق 
بـروتوكـول الـتـعاون في نـهـر دجله
وقعة عام وتفعيل مذكرة التفاهم ا
2009 الــــتي  حتـــديــــثـــهـــا عـــام
2014له اهـمــيــة قـصــوى لـضــمـان
واضـاف ــائــيــة) حــصـة الــعــراق ا
ـان الـتركي (نـأمل أن يـصادق الـبـر

على حتـديث االتفاقـية لتـدخل حيز
الــتي ســـتــنــهي االزمــة الــتــنــفـــيــذ
واشــار ـــســـتــمـــرة مـــنــذ اعـــوام) ا
الـشـمــري الى ان (الــعـراق مـنــفـتح
على تركيا لتنـفيذ مشاريع مقترحة
ــركـز ومــشـتــركـة ومــنــهـا أنــشـاء ا

ـشـتـركة مع إيـران بـشـأن الـروافد ا
التي كـانت مـتوقـفـة على ـشتـركـة ا
مـدى أكــثـر من 4 اعـوام). ويــعـاني
ـوارد الــعــراق من انــخــفــاض في ا
ـــاضـــيــة ـــائـــيـــة خالل االعــوام ا ا
والسيـما مع بـدء تركـيا عـملـية ملء
ويخشى الـعراقيون أن سد إليـسو 
يـؤثر ذلك عـلى حـصصـهم من مـياه
ويــتـــســـبب فـي مــوجـــة من دجـــلـــة

اجلفاف.
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وأكدت وزارة الـزراعـة قيـام وفد من
ـتابـعـة بـتـفـقد دائـرة الـتـخـطـيط وا
حــــمالت اســــتــــزراع مــــحـــصــــولي
احلـنـطـة والــشـعـيـر لــلـوقـوف عـلى
ساحات تنفـيذ اخلطـة الزراعيـة وا
ـــزروعــة . وقـــد شــمـــلت اجلـــولــة ا
ـيـدانيـة شـعب برطـلـة والشـيـخان ا
والقوش وزمار وربيعة وخالل هذه
اجلـوالت الـتــقى الـوفـد مع عـدد من
ـزارعـ للـوقـوف على الـفالح وا

ـــعـــوقــــات الـــتي ــــشـــاكـل وا أهم ا
تواجه الفالح لغرض حلها وحسب
الضـوابط والـقوانـ النـافذة. وزار
وزيـر الــزراعــة مــحــمــد اخلـفــاجي
مـحــافــظــة كـربالء والــتــقى بــوكـيل
ـتولي الشرعي رجعـية الديـنية ا ا
ـقدسـة احـمد لـلـعـتبـة الـعـباسـيـة ا
الـصــافي واالمــ الـعــام لـلــعـتــبـة
محمد األشيـقر وجرى خالل اللقاء
بــحث الـــواقع الــزراعي واهـــمــيــته
لرفد اقـتصاد الـبالد وكيفـية تذليل
العقبات الـتي تواجهه ودفع عجلة
ـــكن إقـــامـــة ــــا  االســــتـــثـــمـــار 
ـتــنــوعـة في ـشــاريع الــزراعـيــة ا ا
مــــحــــافــــظــــات الــــبالد. وتــــشــــرّف
اخلــفــاجي بــزيــارة مــرقــدي اإلمـام
احلـسـ وأخـيه الـعبـاس عـلـيـهـما
السالم فيما أجرى سيادته زيارة
ـشــاريع الـتي تــنـفـذ إلـى عـددٍ من ا
بـرعـاية الـعـتبـة الـعبـاسـية ومـنـها

مشروع الفردوس الزراعي.
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الــعـامــلـ فــيــهـا وذلك لــلـخــدمـات
الـكبـيـرة التي قـدمـوها وجلـهودهم
ــاسـة ـبــذولـة فـي سـد احلــاجـة ا ا
ســواء كـــان في قـــطـــاع الــتـــربـــيــة
والـتـعـلـيم او الــقـطـاع الـصـحي او

القطاعات االخرى . 
ــصــادقــة عـلى ــطــالــبـة بــا كــذلك ا
وازنات التـخطيطيـة للمؤسسات ا
ــاء واجملـاري وصـرف الــبـلــديـة وا
تـخـصـيـصـاتـهـا الـتـشـغـيـلـيـة واكد
الـسيـد احملـافظ بضــــــرورة صرف
ــــؤســــســــات الــــبــــلــــديـــة رواتـب ا
ــئــة تــمـول من بــنـــــــــســبـة 90 بــا
تـبقي من ايرادات الـية وا وزارة ا
الدوائـر حـيث ان هـناك قـرار جديد
يــشـيـر الى انه يــجب ان تـكـون 25
ـــالــــــــــيـــة ــــئـــة عـــلـى وزارة ا بـــا
تبقي يكـون من ايرادات البلدية وا
ــــــــــــكن كـــونـــــــه وهــــذا غـــيـــر 
ـناطة سيـؤدي الى اعاقة االعـمال ا
ـؤسسـات البـلـدية كـالتـنـظيـفات بـا

والصيانة وغيــرها من االبواب. 
ومــنــاقــشــة اجـــور ومــســتــحــقــات
ــقـاولـ احلـصـر الـثـاني ومـبـالغ ا
االمـــانــات واجـــور ومــســتـــحــقــات
ـزارعــ من مـحــصـول الــشـعــيـر ا
وصــــرف تــــعـــويــــضــــات االهــــالي
تـضررين جراء الـفيضـانات التي ا

حـــــدثت عــــام 2018. ومـــــوضــــوع
ادراج مطـار ميسـان للـتنفـيذ سواء
كـــان مـن خالل احـــالـــته كـــفـــرصـــة
اســـتـــثــــمـــاريـــة او ادراجـه ضـــمن
اخلطة االستثـمارية لوزارة النقل .
واطالق الـتـعـييـنـات ضـمن درجات
الك واالحـتفـاظ بالـدرجات حـركة ا
الـشاغـرة وعـدم حذفـهـا من مالكات
الدوائر لغرض االسـتفادة منها في
تـــعــــيـــ اخلـــريـــجــــ من ابـــنـــاء

احملافظة . 
WLN  V UD

ـهـمـة الـتي ـطـالب ا وغــيـرهـا من ا
تخص جـميع القـطاعات والـقضايا

التي تهم ابناء احملافظة .
 من جانـبها ابـدت اللجـنة النـيابية
اسـتعـدادهـا الـتـام لـتـلـبـيـة مـطالب
مــحــافــظــة مــيــســان قــدر اإلمــكــان
وبـالتنـسيـق مع هيـئة الرئـاسة في
اجملـــلس وجلــان اجملـــلس االخــرى

عنية .  والوزارات ا
ورافـق احملــافظ في االجـــتــمــاع كل
ـــعـــاون الـــفـــني لـــلـــمـــحـــافظ من ا
ـســتــشـار ــعـاون الــقــانــوني وا وا
االداري ومـــديـــر قـــسم حـــســـابــات
الـتــنـمـيـة ومــديـر قـسم الــتـخـطـيط
ـــثـل الـــدائـــرة االداريــة الـــعـــام و

الية . وا

بحسب البيـان ان (هذه الشريحة
قدمت تـضحيـات كبيـرة في سبيل
فـمنهم حفظ أمن الـبالد وسالمته 
من نـال الــشـهــادة ومـنــهم اصـيب
ووجه اثــــنــــاء تــــأديــــة الــــواجب)
الـــركــابي بـ( شـــمــول الــشـــريــحــة
باالمـتـيـازات الـتي تـقـدمـهـا هـيـئة
احلمايـة االجتماعـية ورعاية ذوي
اإلعـاقــة واالحـتــيـاجــات اخلـاصـة

ستفيديها). 
ÍœUB² « l{Ë

وحـذر رئـيس غـرفـة جتـارة بـغـداد
من فـــــراس رســـــول احلـــــمـــــدانـي
انــهـيــار الــوضع االقــتــصـادي في
الــعـراق نــتــيــجـة ســوء الــقـرارات
الــســيــاســيــة االقــتــصــاديــة غــيــر
ـــدروســـة .وقـــال احلـــمـــداني ان ا
ئة يرتد (رفع سعر الصرف 20 با
سـلـبـيـاً  علـى مسـتـويـات االسـعار
ومــشــروع ــعــيــشــيــة  واحلـــالــة ا
ــــوازنــــة لــــعـــام 2021 يــــشــــكل ا
خطـورة على دخل الـفرد من خالل
اسـتـقـطاعـات الـرواتب لـلمـوظـف
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تـســتـعــجل كـافــة الـقـوى والــتـيــارات الـســيـاسـيــة في احلـكـم  تـرتـيب
انـية الـقادمـة  وهذا بـالتـأكيد أوضـاعهـا للـمشـاركة بـاالنتـخابـات البـر
شاركة  ولكن هناك عامالن نشعر انهما حق مشروع لكل من يريد ا
مهمان للرأي العام العراقي عمـوماً ولالنتفاضة الشبابية بوجه خاص
شـتركـة بـاحلكم مـنـذ سنـوات وحتى االن لم  األول إن كل األطـراف ا
جتـري مـراجـعـة ومـكـاشـفة لـلـجـمـاهـيـر عن اخـفـاقـاتـهـا الـتي أوصـلت
يادين وصعـود طفيليات العراق الى دولة مشـلولة العمل في مـختلف ا
في العـمل السيـاسي واإلداري أوصلت الـعراق حلـافة اإلفالس و فتح
شـهيـات النـهب لـلمـال العـام وللـفاسـدين والـشركـات الوهـميـة  واالمر
تـابـعـ بـأن هذه األطـراف التـريـد شـريكـا لـهـا خارج الـثـاني شـعـور ا
ـثـلـوهــا كـثـيـرا ـيـدانـيــة  و مـنــطـوقـهـا الــسـيـاسي وبــرامج عـمـلـهــا ا
مـايـرددون بـان مافـوقـهم من وجـهـات نـظر وبـرامج وقـوى شـبـابـية هي
اموراً مـشكـوك بوالئـها ومـادونهم يـجب أن يكـون ضمن عـباءاتهم وإال

فاتهامات التخوين جاهزة .
االنتخـابات القـادمة حالـة ضرورية فرضـتها مـئات األرواح الشـبابية 
ولكن يبقى السؤال الطبيعي واحملق الذي يطرحه الشباب وكذلك عامة
الــنــاس  من الــضـامـن في ظل الــظــروف الـقــائــمــة حــمـايــة الــشــبـاب
ومــشــروعــهم الــتــغــيـيــري  إذا كــان حــتى االن رغـم مـرور عــام عــلى
االنــتـفـاضـة لم يــجـري الـكـشـف عن قـتـلـة (600) شـهـيـد و(25) الف
ـكن حــمـايــة من يــريـد أن يــدخل بـبــرنـامج ومــشـروع جـريح فــكــيف 
شاريع القائـمة  هذا السؤال الزال يـراود الكثيرين سياسي نقـيض ا

من الشباب واجابات السلطة حتى االن التكفي في خلق الطمأنينة .
ـكان رفض الكل من الـقوى احلـاكمة وال بالـتأكـيد ليس من الـواقعـية 
الـقـبول بـالكـل من الذين يـريـدون التـجـديد فـقوانـ الـعمل الـسـياسي
اني انتخابي . تفرض حيثياتها على اجلمـيع سيما ونحن في نظام بر
ـهم مـن كل ذلك إذا صـحى الـعــهـد الـقـد بــأهـمـيـة الــتـجـديـد ولـكن ا
ـشاركـة في بنـاء دولـة وطنـية مـؤسـساتـية وادرك اجملـددون بضـرورة ا
ـكن للوطن أن يـعبر خـانق النهر تقـودها الكفـاءات اخمللصـة النظـيفة 

تتالية . ياه ا دون الوقوع في موجات ا
احلديث االن ب مخـتلف القوى الـسياسيـة حول إمكانـية االتفاق على
ـوعـد جـديد هـو تـعـبـيـر عن وعـد احملـدد لـالنـتـخـابات وبـ الـزحـف  ا
االخـتالفات الـسـائدة بـ تـلك األطراف  لـو كان االمـر يـتعـلق بـأهمـية
ـوعـد الـذي اطلـقه رئـيس الـوزراء الـسيـد مـصـطفـى الكـاظـمي لـشرع ا
عـاجلة النقص في تركـيبة مجلس الـقضاء  حيث حتى االن ان  البر
كن اإلعالن ترشـيح شخـصيـة جديـدة جمللس الـقضـاء الذي بـدونه ال

عن موعد االنتخابات .
الي ـهم في كل ماتـقدم  اجلـميع يـعـترف بـأن الوضع الـسيـاسي وا ا
واالجـتـــــــمــاعي في الـعـراق قــلــــــــق وغـيـر مــسـتـقــر  واجلـــــــمـيع
يــعــرف بــأن هـــنــاك اطــراف داخـــلــيــة وخـــارجـــــــــيــة تــشـــتــغل ضــد
اســتـــقـــــــــراريــة الـــعــراق وتــطـــوره ولــكن كـل ذلك لم يــخـــلق عــوامل
التـحـــــــفـيز لالتـفاق علـى معاجلـة اإلشكـاليـات واخلروج من االزمات
تـراكمـة  ومايـثـــــير الـتسـاؤل إن بعض األطـراف السيـاسيـة التريد ا
لـلـفـــــكـر الــتـجـديـدي أن يــدخل بـحـريـة وأمن وسـالم في االنـتـخـابـات
قبلـة ودفعـــــــت باعداد كبـيرة من اتباعـها واصدقائهـا لتشــــــــكيل ا
كـيــانـات ســيـاســـــــيــة جـديــدة لـلــدخـول في االنــتـخـابــات واصـبــــــح
الـــتــنـــافس لـــيس عــلـى أســاس الـــبــرامج اجلـــديــدة ونـــقض الـــبــرامج
والـسـيـاسـات الـسـابـقــــــة الـتي أدت بـالـعـراق لـلـوصـول لـهـذه احلـالـة

قلقة جدياً حاضراً ومستـــــــقبالً . ا
ــشـروع الـتـشـريـني الـشـبـابي ومن وراءه اعـداد كـبـيـرة من كـذلك إن ا
ـشـاركـة ويـتـــــــــخـوفـون من حـالـتــــــــ اجملـتـمع يـحــــــجـمـون عن ا
رشحـ من الشــــــباب والـثانــــــية األولى بأنه الضمـانة على حيـاة ا
بـأن يـائس من فــكـرة الـبـنــاء والـتـطــور لـلـبالد واجملـــــتــمع وأن مـعـظم
ـرشـح السـبـاب وغـايات ذاتـيـة أو إنـها التـخـرج عن سـابقـاتـها من ا
الـنتـائج التي افـرزتهـا االنـتخـابات الـتي سبـقتـها  خـاصة وان الـطرح
واألفـكـار الـتي تـتـداول في الـسـاحــة الـعـراقـيـة هي حـصـصـيـة عـرقـيـة

مذهبية .
ورغـــــــــم كل مــايـجــري من مــخـــــــــاوف ويـأس تــبــقى االنـتــخــابـات
ضـرورة مــلـحــة ومـشــاركـة الــعـقل الــتــــــجــديـدي مــهـمــة قـصــــــــوى

واندفاع اجملــــــــتمع في تلك االنـتـخابـات الزمة على
اجلــمــيع  كــذلك هــنــاك قــضــيـة أخــرى وهي إن
سؤول عن صـحة وعدم االنسان الـعراقي هـو ا
الصحـة في االخــــــــتيـار واليــــــجوز ألحد أن
المـة تـقع على يـلوم االخـرين في الـنتـائج وان ا

من يختار . 
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ورفع رسـوم الـضريـبـة والتـعـرفة
والنـتيجـة التاثـير على الكـمركيـة 
اقــتـصــاد الــبالد) . واشـار الى ان
همـشة على (الطـبقات الـفقيـرة وا
واحلـــــركــــة الـــــتـــــجـــــاريــــة احملـك
ومـــا واألســــواق تـــواجـه الـــشــــلل
ــوازنــة االنـــفــجــاريــة يــســمى بـــا
احلـــالـــيـــة الــــتي تـــقـــدر بـــحـــدود
وعـجـز  يـصل 550تـرلـيـون ديـنـار
الى 60 ترلـيون دينـار تفقـتقد الى
الـــتــخــطــيط واإلدارة والـــتــنــفــيــذ
الــســلــيـم) .وتــوقع احلــمــداني ان
ـقـبــلـة سـتـشـهـد عـجـزاً (االشـهـر ا
ومـشـاكل كبـيـرة وارتفـاع الـبطـالة
مع والـفقـر الى مـستـويـات عالـية 
ــــشــــاريع اســــتــــمــــرار انــــعـــدام ا
االستثمارية الـصناعية والزراعية
وعــــدم دعم الـــــقــــطــــاع اخلــــاص
ومحاربـة التاجر الـعراقي وفقدان
ــعــرفــة بــادارة ســيــاســة الــنــقـد ا
ـــال والــــتــــجـــارة بــــاألســـواق وا
وطـــوق الــتــضــيق عـــلى الــقــطــاع

اخلاص) . WO∫ جانب من احفالية الداخلية برعاية اجلرحى UH²Š«

-1-
زاعم الباطلة بحق تستطيع ان تكتب ما تشاء من االتهامات الكاذبة وا
من تـنـاصــبه الـعـداء او تُــضْـمِـرُ له الـكــراهـيـة  وقــد أتـاحت لك مـواقع
ـضمـار  ولكنْ عـليك الـتواصل االجـتمـاعي الفـرص الكـبيـرة في هذا ا
الئكـة تسـجل عـليك مـا تكـتب وسـتقـرأ يوم ان ال تـنسى انك تـكـتب وا

القيامة كل ذلك في كتابك ..
قال تعالى 

(وانَّ عليكم حلافظ . كراماً كاتب )
االنفطار  10-11

-2-
ـتمـرس باالكـاذيب واالفتراءات وانهـا حلماقـة كبـيرة أنْ يلـجأ بعض ا
سـتعـارة ليخـفوا هـوياتهم احلـقيـقية نـاس انّ الـرقابة الى االسمـاء ا
االلهيـة محيطـة بهم ولن تخفى عـليها خـافية فهم يـفرون من انكشاف
حـقائـقهم عـند الـناس وال يـفـرون من حسـاب جبّـار السـموات واالرض

!!..
-3-

ـؤمن االمام علي بن ابي طالب (عـليه السالم) (فارحموا يقول امير ا
نفـوسكم فانـكم قد جـرّبتمـوها في مصـائب الدنـيا فرأيـتم جَزَعَ أحَدِكُم
من الشوكة تصيبُه والعثرة تدميهِ .. فكيف اذا كان ب طابقيْن من نار

 ضجيعَ حجرٍ وقريَنَ شيطان)?
-4-

ستعارة هو بحد ذاته دليلُ االدانة  واالّ فلماذا انّ التخفي باالسماء ا
ا يقول  ?! التستر على اسم الكاتب اذا كان واثقاً من نفسه و

-5-
انّ حبل الـكذب قصـير كمـا هو مـعلوم وكـثيرا مـا يُفتَـضْح الكاذب مِنْ
خالل ما يـكتب ومن حـيث ال يشـعر  السـيما عـند ذوي الـفطـنة الذين

ّحصون الكالم وال يقبلون كل ما يكتب بسهولة ...
-6-

انّك ال جتـد عظـيماً مـن عظـماء الـدنيا االّ وقـد رُجِمَ بـاحلجـارة وأثيرت
حوله الشـبهات واتهم بـباطل االتهامـات واحملصلة الـنهائيـة انتصارُه
واندحار الراجم تدور عليهم الـدوائر ويُمنون باخلسائر في العاجل

واآلجل .
-7-

واخيرا :
ا قاله الشاعر العربي : نُذّكرُ 

وال تكتبْ بِكَفّكَ غيرَ شيءٍ 
يَسُرُكَ في القيامةِ أنْ تَراهُ 

علي راضي

انية »ŸUL²ł∫ محافظ ميسان في اجماع جلنة االقاليم البر

مهدي رشيد احلمداني

»dŠ»‚∫ نهر دجلة يخرق االراضي العراقية
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{ غـزة (االراضي الـفلـسطـينـية) (أ ف ب)
- شــنت طـائـرات حــربـيـة إسـرائــيـلـيـة في
ســاعـة مـبـكـرة اإلثـنــ غـارات عـلى قـطـاع
غـزة ردا عـلى إطالق صـواريخ من الـقـطاع
بـاجتــاه إسـرائـيل عـلى مـا أفـادت مـصـادر
فـلـسـطـيـنيـة وإسـرائـيـلـية مـتـطـابـقـة.وقال
مـصــدر أمـني فـلـسـطــيـني لـوكـالـة فـرانس
بــرس "قـصــفت طـائــرات االحـتالل بــثالثـة
صـواريخ مـشتل زراعي وأرض زراعـية في
رفح جــنـوب الـقــطـاع كـمـا قــصـفت أيـضـا
بــعـدة صـواريخ مـنـطــقـة زراعـيـة في بـلـدة
الــــــقــــــرارة بــــــخـــــان يــــــونـس" جــــــنـــــوب
صـدر أن القصف "خلف الـقطاع.وأوضح ا
أضــــرارا مــــاديــــة كـــبــــيــــرة ولم تــــســــجل
إصــابــات".وقــال اجلــيش اإلســرائـيــلي إن
الـقـصف اجلوي اسـتهـدف منـشآت حلـركة

حماس.
Íuł nB

وأضــــاف في بــــيـــان أنـه "في وقـت ســـابق
أطــلق صـاروخــان من قــطـاع غــزة بـاجتـاه
الساحل قرب مدينة اشدود (جنوب) وردا
عـلى ذلـك قـصـفت طـائـرات مـقـاتـلـة أهـدافا
نـظمـة حماس اإلرهـابية عـسكـرية تابـعة 
ــــا فـي ذلك مــــواقع حــــفــــر أنــــفــــاق" في
الــقـطـاع.ولم تـعـلـن أي جـهـة فـلـســطـيـنـيـة
مـسؤوليتها عن إطالق الصواريخ من غزة
الـتي تسيطر عـليها حمـاس.وتسود تهدئة
هــشــة بــ إســرائــيل مـن جــهــة وحــمـاس
والـفـصائل الـفـلسـطـينـيـة من جهـة أخرى
كـان  الــتـوصل إلـيـهـا بـعـد حـرب 2014
بـــوســـاطـــة مـــصـــر لـــكن  اخـــتـــراقـــهــا
ـواجهات عسكرية مرات عديدة.ويستعد
الــفـلـسـطـيــنـيـون في قـطــاع غـزة والـضـفـة
الـغربية التي حتـتلها إسرائـيل النتخابات
تـشريـعيـة ثم رئاسـية في أيـار وتموز هي
األولـى مــنــذ نــحـو  15عــامًــا.وكــانـت آخـر
ـانيـة فلـسطـينـية جـرت عام انـتخـابـات بر
2006 فـــازت فــيـــهــا حـــمــاس بـــأغــلـــبــيــة
سـاحــقـة.وشـكل الـفــلـسـطـيـنــيـون حـيـنـهـا
حـكـومـة وحدة وطـنـيـة بـرئاسـة إسـمـاعيل
هـنية رئيس حماس احلالي لكنها سرعان
مـــا انــهــارت. وفي صــيف 2007 انــدلــعت
اشـتـباكـات داميـة في الـقطـاع ب حـركتي
فـتح وحمـاس أسفـرت عن سـيطـرة احلركة
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مـديـنـة احلـديـدة التـي تضـم ميـنـاء يُـعـتـبر
اليـ الـسـكـان في ـثـابـة شـريـان حـيـاة 
الـــبـــلـــد الـــغـــارق في نـــزاع مـــســلـح مـــنــذ
ــعـارك هــذه هي األعــنف مــنـذ ســنــوات.وا
الـتوصل إلى اتـفاق في الـسويـد في كانون
األول/ديـسـمـبـر 2018 لـوقـف إطالق الـنار
طـلـة عـلى الـبـحر في مـحـافـظـة احلـديـدة ا
ـتــمــردون مــنــذ نــحـو االحــمــر.ويــحــاول ا
شـهرين التقدم جنوبـا نحو مناطق القوات
ــوالــيــة لــلــســلــطـة والــتـي تـضـم قــواعـد ا
عـسكرية تشكّل نقطة انطالق رئيسية لهذه
ـتــمــردين في الــقــوات في مــعــاركــهـا مـع ا
مـناطق أخـرى في اليـمن.وقال مـسؤول في
ـواليـة لـلحـكـومـة لوكـالـة فرانس الـقـوات ا
بــرس إن "حـصــيـلــة قـتــلى الـطــرفـ خالل
اسـبوع واحد بلغت اكثر  150قـتيال وأكثر
من  260جـــريح" وهي حــصـــيــلــة أكّــدهــا
ــتـــمـــردين.وذكــر مـــســؤول فـي صــفـــوف ا
مــســؤوالن حـكــومــيـان آخــران أن الــقـوات
ـوالــيـة لـلـسـلـطـة أحــبـطت عـدة هـجـمـات ا
لـــلــحــوثـــيــ الـــســبت واألحـــد في حــيس

الـسعودية على رأس حتالف عسكري دعما
لـلـقـوات احلـكـومـيـة.وفـيـمـا تـراجـعت حـدة
الـقـتـال في اليـمن بـشـكل كبـيـر خالل الـعام
ــعــارك في مـحــافــظـة ــنــصـرم جتــدّدت ا ا
احلـديـدة في كانـون األول/ديـسمـبـر بيـنـما
يـــخـــوض الــطـــرفـــان مــنـــذ أكـــثـــر من عــام
مـواجـهـات دامـيـة في مـأرب الـقـريـبـة آخـر
مــعــاقل قـوات الــســلـطــة في شــمــال الـبــلـد

الفقير.
وفي بــدايـة الــشـهـر احلــالي قُـتــلت خـمس
نــســاء وأصـيب ســبــعـة أشــخـاص بــيــنـهم
أطــفــال بـجــروح جــراء ســقـوط قــذيــفـة في
دينـة احلديدة حـيث تشرف صـالة أفـراح 
ــــيـــة عــــلى وقف إطـالق الـــنـــار جلــــنـــة أ
الـهش.وتزامـن تصـاعد القـتال فـي احلديدة
ـاضي مـع قـرار إدارة الــرئـيس االســبــوع ا
تمردين األمـيركي دونالد ترامب تـصنيف ا
احلـوثــيـ جـمـاعـة إرهـابـيـة وهي خـطـوة
تــخــشى مــنــظــمــات اإلغــاثـة أن تــؤدي إلى
عاناة في بلد يـعيش أزمة إنسانية تـفاقم ا

كبرى.

والـدريـهـمي ومـنـاطق اخـرى "وتـمكّـنت من
اجــبـارهم عـلى الـتــراجع" بـعـد سـقـوط 44
تمردين و 27قتيال في قـتيال في صفـوف ا
صــفـوف قــوات الـسـلــطـة.ومن جــهـته أكّـد
أطـبــاء ومـسـعـفـون في مـحـافـظـة احلـديـدة
سـقـوط نـحو  70قـتـيال وعـشـرات اجلرحى
مـن الـــــطـــــرفـــــ خالل يـــــومـي الـــــســـــبت
واألحـد.كما أفـادت منظمـة أطباء بال حدود
عـلى حسـابهـا في تويـتر الـسبـت بتـصاعد
ـواجهة حـدة القتـال "على امتـداد خطوط ا
جـنـوب احلـديـدة" مشـيـرة إلى أنـهـا تـعمل
عـــلى وضع خــطـــة "لالســتـــجــابـــة لــتــدفق
اجلـرحى".واإلثـنـ أفـاد سـكـان في جـنوب
مــديــنــة احلــديــدة بــتــراجع حــدة أصــوات
ـعارك.مـنذ 2014 يـشهـد اليمن حـرباً ب ا
ـدعـومـ من إيران ـتـمـرّدين احلـوثيـ ا ا
ـوالــيـة حلـكــومـة الـرئـيس وبــ الـقـوات ا
ـعتـرف به دولياً عـبد ربه منـصور هادي ا
بـدأت مع شنّ احلـوثيـ هـجومـا سيـطروا
عـلى إثره على الـعاصمـة صنعـاء.وتصاعد
الـــنـــزاع في آذار/مــارس 2015 مـع تــدخل

اإلسالمـية عـلى القطـاع. وقُتل ثالثـة جنود
سـوري األحـد في هجوم مـسلّح اسـتهدف
ـنـزوعـة ــنـطـقـة ا حـاجــزا عـسـكـريـا قـرب ا
الــــــسـالح فـي اجلــــــوالن احملــــــتـل بــــــريف
رصـد الـسـوري حلـقوق الـقـنـيـطرة وفـق ا
ــرصــد رامي عــبـد اإلنــســان.وقــال مـديــر ا
هاجم الـرحمن لوكالة فـرانس برس إن ا
اسـتهدفـوا "باألسلحـة الرشاشـة والعبوات
الـناسفة حاجزا عسـكريا لقوات النظام في
ـنـزوعة ـنـطقـة ا مـنـطـقة رويـحـيـنة قـرب ا
الــــــسـالح فـي اجلــــــوالن احملــــــتـل بــــــريف
والية الـقنيطرة".وأوردت صحيفة الوطن ا
لـلـنــظـام نـقال عن مـصـادر طـبـيـة تـأكـيـدهـا
مقتل عنصرين وإصابة اثن آخرين جراء
"اعـتـداء مـجـمـوعـة إرهـابـيـة مـسـلـحة عـلى
حـاجـز لـلـجـيش في قـريـة رويـحـيـنـة بريف
الـقـنيـطرة الـغربي". وتـشـهد سـوريا نـزاعاً
قـتل أكثر دامـياً منـذ العام 2011 تـسبّب 
من 380 ألـف شـخص وأحلق دمـاراً هـائالً
بـالبـنى التـحتـية وأدى إلـى نزوح وتـشريد
مـاليــــــــ الـــــــــســـــــــكــــــــان داخـل الـــــــــبالد
وخـارجهـا.وعلى الـرغم من استـعادة قوات
ــســلّــحـة الــنــظــام الـســوري والــفــصـائل ا
ـواليـة له السيـطرة عـلى محافـظتي درعا ا
والـقنيطرة في العام  ?2018تُـسجل دوريا
هـجمـات تشنّـها فـصائل مـسلّحـة منـاهضة
لــنـظــام الـرئـيس بــشـار األســد ضـد مـواقع
حـــــكـــــومــــــيـــــة في مـــــنــــــاطق اجلـــــنـــــوب
الــســوري.ويــقــول مـحــلــلــون إن إســرائـيل
دعــمت في الــسـابق بــعـضــا من الـفــصـائل
ــسـلّــحــة في اجلـنــوب الــسـوري.وكــثّـفت ا
إســـرائـــيـل في األعـــوام األخـــيـــرة وتـــيـــرة
قــصـفــهــا في سـوريــا مــسـتــهــدفـة بــشـكل
أسـاسي مـواقع لـلجـيش الـسوري وأهـدافاً
إيـرانية وأخرى حلزب الـله اللبناني. وقُتل
ـوالية تمـردين والـقوات ا نـحو 150 مـن ا
عارك لـلسـلطة الـيمنـية خالل اسبـوع من ا
جـــنــوب مـــديـــنــة احلـــديــدة مـع مــحـــاولــة
احلـوثـي الـتقـدّم نحـو مـناطق جـديدة في
ـنطـقة االستـراتيـجية غـرب البـلد الفـقير ا
حـسـبـمـا أفـادت االثـنـ مـصـادر عـسـكـرية
وطـبيـة.ولقي نـحو نـصف هؤالء مـصرعهم
اضـيـ في خـالل يومـي الـسبـت واألحـد ا
مــواجـهـات فـي مـنـاطق مــتـاخـمــة جلـنـوب
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ـاضي بدأت حملـة التلقـيح ضد فيروس ا
سـتجـد في الـعاصـمة أبـوظبي كـورونـا ا
وذلـك بـــعـــد أيـــام من تـــســـجـــيل الـــدولـــة
اخلـــلـــيــجـــيـــة رســمـــيـــا لـــلــقـــاح شـــركــة

"سينوفارم" الصينية.
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وبـعد حوالى اسبـوع بدأت في دبي حملة
تـــلـــقـــيح ضـــد الـــفـــيـــروس غــداة تـــســـلم
الــــســــلــــطــــات أول شــــحـــنــــة مـن لــــقـــاح
فـايزر/بـايونـتيك.وسـجلت اإلمـارات حتى
اآلن أكـثـر من  253ألـف إصـابـة بـفـيروس
ستجد و 745حالة وفاة.وكانت كـورونا ا
وزارة الــصـحـة اإلمــاراتـيـة اعــلـنت األحـد
تـــــقـــــد 1,882,778 مـن الـــــلـــــقـــــاح في
اإلمـارات حتى اآلن من ب سكانها البالغ

. عددهم نحو عشرة مالي
كــمـا أعـلـنت الـوزارة أيــضـا عن "تـضـمـ
قيم ابتداء من عمر واطن وا جـميع ا
ــسـتـوفـيـة ـؤهـلـة وا  16ســنـة لـلـفـئــات ا
لـــشــروط أخـــذ الــلـــقــاح ضـــمن احلــمـــلــة
الـوطنيـة للقـاح كوفيد-19.ومع اإلغالقات

{ دبـي (أ ف ب) - أعـــلـــنت مــــجـــمـــوعـــة
طـــــيــــران اإلمـــــارات امـس أنــــهـــــا بــــدأت
بــالـــتــعــاون مع دائــرة الـــصــحــة في دبي
بـرنـامــجـا مـخـصـصـا لـتـطـعـيم الـعـامـلـ
ـستـجد في لـديهـا ضد فـيروس كـورونا ا
وقت تـسعى اإلمارة اخللـيجية الـسياحية

إلبقاء أبوابها مفتوحة للزوار.
وقـــالت اجملــمــوعـــة في بــيـــان إن حــمــلــة
الـــتــلــقـــيح الــتـي بــدأت صــبـــاح اإلثــنــ
سـتعطي األولويـة "للعامـل في الصفوف
ـا في ذلك األمـامـيـة في مـجـال الـطـيران 
مـــضـــيــفي الـــطـــيـــران وطــاقم الـــطـــائــرة
وغـــيــرهم".وذكــر الـــبــيــان أن اجملـــمــوعــة
أتــاحت كل من لـقــاحي فـايـزر/بــايـونـتـيك
ــوظــفـ فـي مـواقع وســيــنــوفـارم أمــام ا
مختلفة تابعة للشركة في دولة اإلمارات.
وسـتـستـمر عـملـيات الـتطـعيم  12 سـاعة
يـومـيـا طوال األسـبـوع "لـضمـان حـصول
كن من العمال األساسي في أكبر عدد 

قطاع الطيران على اللقاح".
وكــانـت اإلمــارات في مــنـــتــصف الــشــهــر

في الـعـالم لـوقف تـفـشي فـيـروس كـورونا
ــســتــجـد أصــبــحت إمــارة دبي وجــهـة ا

للكثيرين لقضاء العطالت.
وعــلى عــكس الــعــاصــمــة أبـوظــبي الــتي
تـطلب من الـسياح حـجر أنـفسهم صـحيا
فـــإن دبـي ال تـــطـــبق احلـــجـــر الـــصـــحي.
ويـتـوجّب عـلـى الـسـيـاح إحـضـار نـتـيـجة
فـحص للفيـروس سلبيـة أجري قبل أربعة
أيــام عــلى األكــثـر مـن الـرحــلــة أو إجـراء
الـفحص في دبي حـال قدومـهم من جهات
مــعـيـنــة ويـتـوجـب عـلـيــهم حـيـنــهـا عـزل
أنـفـســهم حـتى يـحـصـلـوا عـلى الـنـتـيـجـة
الـتي تـكـون جاهـزة في الـعادة خالل أربع

وعشرين ساعة.
ا كانت السياحة الدعامة األساسية ولـطا
لـإلمــارة الــتـي اســتــقـــبــلت أكـــثــر من 16
مــلــيــون زائـر في 2019.وقــبـل أن يـعــطل
ـية كـان الهدف الـوباء حـركة الـسفر الـعا
الــوصــول إلى عــشـريـن مـلــيــونــا في عـام
2020.وكــانت دبي أعــادت فــتح أبـوابــهـا

اضي. أمام حركة السياحة في تموز ا
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قـبل ايـام وبـشـكل عـفوي قـررت ان امـارس مـسـؤولـيـتي من  مـوقع اعـلى كـما
غرب ذو يـقول احـد الوزراء الـسابـق فـأصطـحبت احـد االوالد في ساعـات ا
طـر ....ودخلت شـارع علـوة جمـيله الـضاج بـلناس ـنهـمره كـأنهـا ا الـرطوبه ا
شتهاة ... باحثاً عن اسئلة عديدة ... اولها ماسر ازدحام ـليء بلبضاعه ا وا
الـنـاس فـيـهـا ...واكـتـشـفت انـهـا االسـعـار الـزهـيـدة الـتي تـغـري فـقـراء الـبـلـد

ومزاحمة اغنيائه بسياراتهم الفارهة لشراء مايحلو لهم ....
نـظمة ليـست بلمعـنى الذي ذهبت اليه والـسر الثاني هـذه الفوضى الشـعبية ا
وزيـرة اخلارجية االمريكية (كونداليزا رايس )لكنني اقصد هنا فوضى العمل
الـذي يجـعل الـرزق مبـاحـاً والفـقـراء ينـامـون وهم يطـمـئنـون علـى وجود الـنزر

اليسير من قوت غدهم...
مـاان نزلـت لـلتـسـوق حـتى اسـتـقـبـلـني الـبـاعه بـابـتـسـامـتـهم الـواثـقـة بـرحمـته
الـفياضه بـالبـشرِ مرحـباً بي ...اهالً اسـتاذ وهـو قد تركـني اختـار مااريد من
الـفـواكه كـمـا يقـول الـبـائع الـكـبـيـر واظـنه اكـبـر اخـوته ...مـبـادراً ايـاي بـلـقول
اسـتاذ هذه الـبضاعه (مـخضر وفـواكه)هبة من الـله...تفضل هي مـثل خيرات
الـله في بلدنا ...انـتقي منـها بكيـفك (استنگـي)بس انت وضميرك خـذ ماتشاء
لـكن تذكر انها ستأكل جميعاً تذكر ان هناك من سيشاركك اخلير هذا ...هل
ـائده تـقبل ان تـاخذ الـزين وتـترك الـش ? تـذكـر اننـا كلـنا سـنـأكل من هذه ا
ارجـوك حاج ... اختـر وخلي النـاس تختـار وياك ...علـينا ان نحـس اننا نأكل
من مـاعون واحـد ...وانت ال تقـبل ان اليشـاركك اخيك الـلقـمة اجلـيدة ..او ان
ـد يديه الى فضالتك و  بـكالمه للحاجـة حد ...واجلور يـوجع ...والبطر
مـوزين ونـحن عـمي بـديـنه نـعـزل كـفه فـائض الـقـيـمـة...وجنـعل حـاجـاتـنـا عـند
مـستوى االنسانية والكل ياكل والكل يشرب ..ارهقني استيعاب هذا الكم من
ـعلـومات من هذا الـبائع ذو الـشيب الـكثـيف الى احلد الـذي تمـنيت تـسجيل ا
تـنطعـ في السلـطة واالعالم ....الذين يـبصقون مـايقول الرسلـه للكثـير من ا
في وجـوهنا بقايا نفـايات رذاذ ماحتويه حتليالتـهم الساذجة وانا اكمل شراء
البعض من العينات من الفواكه واخلضر ...ابصر من بعيد ان اخ هذا البائع
ـازحـنـي بـسـيل مـحـبـته مـخـاطـبـاً ايـاه ...وشـوش في اذن اخـيه والـذي كـان 
ـرأة تذهـب (خلي تـروح ) هـذه هـدايـا ربك ...انـهـا زكاة رزقك ....اتـرك هـذه ا
وزكـاة بطنك ورصـيدنـا عنـد الواحد االحـد (قبل ان يـقلبـها ربك) بـعد الـتدقيق
عـرفت ان احد العجائـز اشترت كيـلوين من  البطاطـا ومثلهـا من الطماطة ولم
تـدفع ...ومن ادب الــبـائع صــغـيــر الـسن..لـم يـلـحــقـهــا بل اسـتــأذن اخـيه في

شكلة ميب علية).. التصرف فقال انه (عايش بخير بس ا
وبـ الــفـرح الـذي اخــجل دمـعــاتي من الــنـزول...جـراء مــوقف هـذا (الــبـائع)
كـنها من شراء رأه ما  الـفارس النبـيل الفقيـر ورغبتي في ان اعوض هـذه ا
..فـاجئني البائع قائالً وبأصرار .. وانا احـاول ادفع له استحقاقات البضاعه
الـتي اشتريتها ...عمو خليـها علينه... قلت له بارك الله بك... ثم قال لي (ربك
كان ..فقد بلغ ماشـتريت  ..وعيني لم تغادر ا مـايخلي حمل مطروح )دفعت ا
تعـافيه ..وهو وجـدت اخيهم الـثالث قد افـترش بضـاعته  من خضـار اخلس ا
ـبـلغ زهـيـد ..بـأدب جم ..عـمي هل يـطـلب من الـذين يـشـتـرون رؤوس اخلس 
ـشــتـري يـبـدأ ويــقـطـر هـذه الـرؤوس انـظف لك رأس اخلـس .. وحـ يـوافق ا
بـلمـاء لـيـعطـيـهـا للـمـشـتري ... لـكن مـافـاجـئني ان هـذا الـبـائع الصـغـيـر ماان
تساقطه على االرض وهي من بـقايا تنظيفه يـنتهي يبدأ بجـمع اوراق اخلس ا
لـلخضار يـجمعـها ويضعـها في كيس وال يـترك بقـاياها على االرض رغم اني
حتـركت من مــكـاني الشـتــري كـيس بـطـاطــا من بـائع اخـر ..اخــذني فـضـولي
العـرف اين تذهب هذه الـبقايـا ....وقد رأيت من بعـيد بعـد دقائق عدت السأل
الـبائع ...اين تذهبـون بها..اجابـني استاذ قسم الـنا للبـيت بعضهـا يسد قوت
ـتـعـفـفـ الذين بـيت مـتـكـون من (٩) نـفرات واخـر ...نـتـقـاسم  به مع بـعض ا
ن علـيه على بعض جـيراننا من يـاتون بعد مـنتصف الـليل ...والقـسم االخر 
ماشيه ... اجلك الله وحمير عرباتنا  طيور  دجاج احليوانات وضمت بالبل 
اذج لم يـقف االمر عنـد حد بائع الفـواكه ...فقد كـان مسائي مـليئـاً بصور و
من فـقراء ونـبالء وصـعالـيك الـعراق فـقد نـبـهني ولـدي الى ان احـد البـاعه قد
سـكه به واكـرمه بعـلـبه فواكه حلق بـاحـد االطفـال والذي كـان يـصرخ وامـه 
شـهد بـأستـغراب فـقيـر بائع عـلى باب الله (الـفراولـة ) نعم كنـت اراقب هذا ا
يـلحق بأحد االطفال الـذي لم تستطع والدته من ان تشـتري له علبه (الفراوله)
نظر نزل كالبرد على قلبي .... ها انا ذا اشاهد يالله جائع يطعم جائع هذا ا
ان اخلـير يطرد القبح والفقر يجاور اخلير واحملبة تكبر حقولها باحملنة (عالم

ستشري في سطح الكثير من شوارع اخرى ) فيه يلغى القبح ا
تـبضعـ مثلي مـتد حدثـني احد ا ....وانـا اكمل مسـيرتي في هذا الـشارع ا
وعـرفت انه مدمن تـسوق ..وقـد عرفت ذلك من خالل سالمه عـلى كل الباعه .
تجـول ..اندهشت قـال امس وانا اشتـري الدجاج العـراقي من احد البـاعه ا
من فـروسيه باعه الدجـاج حينـما سألته احـد العجائـز عن ثالث دجاجات قال
لـهـا بكـذا وحـ اخـرجت من جـيـبهـا ...وعـرف انـهـا التكـفي اقـسم عـلـيـها ان
تـاخذها وتـقرا الـفاحتة عـلى روح صديـقه (علي رشم) الـشاعر الـشهـيد الذي
لم يـذكره سياسيي الـبلد وال اغنيـائهُ وال مسؤوليه اال ح تـشح االمثلة لديهم
ليئ مـثلمـا تقـصر ذات الـيد لـديهم ..وتـستمـر صور هـذا الشـارع العـراقي  ا
كـان اال والدمـوع تطـهر ـليئ بالنـسانـية لم اغـادر ا لـيئ بااليـثار ..ا بـاحلب ا
مـابي من مـرارات واحسـست ان اهـلي العـراق بـخيـر ...فعـالم الـفقـراء يـطفح
بـاخلير واحملبة للعـراق واهله ورددت مع نفسي الادري من شدة الفرح ام من

احلزن الچلچل على العراق 
اال ليت لي قلباً من الصخر قاسياً 

                                    وعــــــيـــــــنـــــــاً بال دمـع من
احلزن يسكب

واال فقلباً بلسعادة نابضاً 
                                 ك طـــــــفل اذا اشـــــــتـــــــد

االسى راح يلعب

مضيفات بطيران اإلمارات
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قــال مـسـؤولـون أمــريـكـيـون في وزارة
الـدفــاع األمـريـكـيـة "الـبـنـتـاغـون" إنـهم
قـلقون من خطر التـعرض لهجمات من
الــــداخل عــــلى أيــــدي أفــــراد اجلـــيش
والـشــرطـة الـذين جـلـبـتـهم الـسـلـطـات
لـتوفير األمن خالل تنصيب جو بايدن
رئـــيــســـا األربـــعــاء.ودفـــعت اخملــاوف
مـكتب التحقيقات الفدرالي إلى فحص
جـميع أعضاء احلـرس الوطني البالغ
عــــــددهم 25 ألـف شــــــخص والــــــذين
نــشــروا في واشــنــطن حلــضــور هـذا
احلــدث.وتـبــ بـعــد اقـتــحـام أنــصـار
دونــالـد تـرامب لـلــكـونـغـرس في وقت
ســـابـق من هـــذا الــــشـــهـــر أن بـــعض
الــضـالـعــ لـديـهم عالقــات حـالـيـة أو
ســابــقـة بــاجلـيـش األمـريــكي.وشـددت
اإلجـراءات األمنـية في جمـيع الواليات
ــبـاني احلـكــومـيـة األمــريـكـيــة حـول ا
خالل عــطـلـة نــهـايـة األســبـوع بـسـبب
مـخاوف من احـتمـال استـهداف بعض
ـتظاهرين لـها.وفي غضون ذلك زود ا
ـتـمـركـزين في مـبـنى مـئــات اجلـنـود ا
الـكونـغرس الـكابـيتـول بأسـرّة قابـلة
لـلــطي بـعـد نـشـر صـور لـلـجـنـود عـلى

وســـائل الــتــواصل االجـــتــمــاعي وهم
ــبـنى يــسـتــريـحــون عـلى األرضــيـات ا

الرخامية.
وســــألت شـــبــــكـــة سي بـي إس نـــيـــوز
األمـريـكيـة األحد رئـيس مكـتب احلرس
الـوطني اجلـنرال دانيـيل هوكـانسون
عـن فــحص أفـــراد هــذه الــقـــوات عــنــد
وصــولـــهــا إلى واشــنــطـن.فــأقــر بــذلك
قـائال: "يفـحص جمـيع األفراد الـقادم
بـالتنسـيق مع الشرطة الـسرية ومكتب
التحقيقات الفدرالي".وأصبح اآلن جزء
كــبــيــر من واشــنــطن يــشــبـه مــجــمــعـا
مـحـصـنـا في مـنـطـقـة حـرب وقـد أغلق
ديـنة وارتـفعت مـعـظم منـطقـة وسط ا
أســــــــــوار أمــــــــــنــــــــــيــــــــــة مـن األسالك
الـــشـــائــكـــة.وأبـــلــغـت هــيـــئـــة األركــان
ــشـتـركـة في رسـالــة حـديـثـة أرسـلت ا
إلى جـمـيع الـقوات األمـريـكيـة أعـضاء
اخلـدمـة أن أعـمال الـشـغب الـتي وقعت
في  6كـانون الثاني "تـتعارض مع حكم
الـقــانـون" وقـالت الـرسـالـة إن الـقـوات
"يــجب أن جتـسـد قــيم األمـة ومــثـلـهـا".
وكـثـفت الواليـات األمـريكـية الـرئـيسـية
اخلــمـــســون والــعــاصــمــة واشــنــطن
اإلجــراءات األمــنـيــة ورفـعـت مـســتـوى

ــواجـهـة مـظـاهـرات الــتـأهب حتـسـبـا 
مـسـلحـة مـحـتمـلـة من أنصـار الـرئيس
ـــنــتـــهــيـــة واليــتـه دونــالـــد تــرامب ا
بــالــتــزامـن مع تــنــصــيب خــلــــفه جــو

بايدن.
ونُــشـــرت قــوات احلــرس الــوطــني في
ــنع أي مــحــاوالت لإلخالل واشــنــطن 
باألمن على غرار ما وقع قبل نحو 10
ـتـظـاهـرون مـقـر أيـام عــنـدمـا اقـتـحم ا
الـكـونـغرس.وحـذر مـكـتب الـتحـقـيـقات
الـفيدرالي من وقوع مظـاهرات مسلحة
مـن جـانـب أنـصــار تــرامب فـي جـمــيع

. الواليات اخلمس
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ويـعـد فريـق بايـدن الـعدة لـلـتراجع عن
عــدد من قــرارات تــرامب الــســيــاســيـة
الـبارزة.ويتوقع حـسب تقارير وسائل
اإلعـالم احملــلـــيـــة أن يــشـــرع بـــايــدن
ـــجــرد دخــولـه الــبــيـت األبــيض في
إصدار مراسيم ينأى من خاللها تماما
عـن ســـيـــاســـة ســـلـــفه.ومن بـــ هـــذه
ـتـحدة إلى الـقـرارات:إعـادة الواليـات ا
ناخي من أجل اتـفاق باريس لـلتغـير ا

تقليص انبعاثات الكربون.
ــثـيـر لـلـجـدل وإلــغـاء حـظـر الـدخـول ا

ت تـكساس يوم اجلمعة واتُهم بجر
فـيدراليتـ إحداهما الـدخول العنيف
ـنـضـبط داخل مـبـنى والـسـلـوك غـيـر ا

الكابيتول.
أي الواليات تشدد إجراءاتها? 

كل الـــواليـــات الـــرئـــيـــســـيـــة اتـــخــذت
إجــراءات اســتـثــنــائــيـة مــثل تــظــلـيل
ــبـاني احلـكــومـيـة وتــغـطـيــة نـوافـذ ا
ورفـض الـــســــمــــاح بــــأي مــــســــيـــرات
جــمـاعـيـة بـيـنــمـا أعـلن حـكـام واليـات
مـيريالند ويوتاه ونـيوميكسـيكو حالة

الطوار على مستوى الواليات.
ونـــــــشــــــرت واليـــــــات أخــــــرى مـــــــثل
كـالـيفـورنـيا وبـنـسلـفـانيـا ومـيشـيـغان
وواشـنطن وويـسكـنسـن آالف اجلنود
من احلـرس الوطني بيـنما قررت والية
تـــكـــســاس إغالق مـــقـــرات احلــكـــومــة
احملـلـية بـدءا من الـسبت وحـتى الـيوم

التالي لتنصيب بايدن.
وحـــسب مـــديـــر األمن الـــعـــام لـــواليــة
ــــعـــــلــــومــــات تـــــكــــســـــاس تــــرجـح ا
االسـتخـباراتـية وقـوع أعمـال عنف من
ــظــاهـرات ــتــشــددين خـالل ا جــانب ا
الـــتـي أعـــلن عـــنــــهـــا خالل األســـبـــوع
اجلــــاري "بــــهــــدف ارتــــكــــاب أعــــمـــال

إجرامية".
وقــال حــاكم واليـة فــيــرجـيــنــيـا رالف
نــورثـــان خالل مــؤتــمــر صــحــفي "إذا
كـنت تخطط للقدوم إلى العاصمة بنية
سـيـئـة في قلـبك يـجب أن تـتوقف اآلن
وتـــعـــود من حـــيـث أتـــيت. أنت لـــست
مـوضع ترحـاب في عـاصمـة أمتـنا ولو
أصـــررت وأقـــدمـت عـــلى فـــــــــــعل مـــا
تـخـطط له فـسـتـجـد واليـة فـيـرجـيـنـيا
مـسـتعـدة".ويرى مـحلـلون أن الـواليات
الـتي شـهدت حـمالت دعـائيـة عدوانـية
خـالل االنـتـخـابـات هـي األكـثـر عـرضـة
لـوقـوع أعمـال عـنف فيـهـا وعلى رأس
هـذه الـواليات مـيـشيـغان الـتي نـصبت
حـاجزا يبلغ ارتفـاعه نحو مترين حول
مــقـــر احلــاكم واإلدارة احملــلــيــة.وقــال
مـديـر الشـرطة في الـوالية جـو جاسـبر
"نــحـن عــلى أهــبــة االســتــعــداد ألكــثــر
الـسيناريوهات سـوءا ولكننا على أمل
بـأن من يرغبون في التظاهر حول مقر

احلاكم سيفعلون ذلك بشكل سلمي".
وأوضـح أن مقر احلـاكم يشهـد حراسة
وتـدابــيـر أمـنـيـة مـشـددة عـلى رأسـهـا
زيـد من عناصـر األمن واجلنود نـشر ا
بـشـكل مـستـمـر حتى مـنـتصف الـشـهر

قبل على أقل تقدير. ا

ضـللت الطريق في العاصمة ألنني ابن
الـريف".. أريتـهم شارة الـتنـصيب التي
أعـطيت لي".ويـأتي االعتـقال في الوقت
الــــذي تُــــعـــزز الــــســـلــــطــــات األمن في
واشـنطن إذ أغلق الـعديد من الشوارع
- عـلى بعـد أميـال من مبنى الـكابـيتول
- بحواجز إسمنتية وأسوار معدنية.
وأُغـلق مـركز تـسوق واشـنطن الـوطني
الـذي عادة ما يـكون مكـتظا باآلالف من
األشـخاص حلضور حـفالت التنصيب
بــنــاء عـلى طــلب "اخلــدمــة الـســريـة" -
ـــــكــــلــــفـــــة بــــحـــــمــــايــــة الــــوكـــــالــــة ا
تـحدة من الـرئيس.وتـتكـون الواليـات ا
52 واليـة خمـسون منـها مـتجاورة في
الــبــر الـــرئــيــسي عالوة عــلى جــزيــرة
هاواي ووالية آالسكا التي تفصل بيها

وب البر الرئيسي دولة كندا.
وكــان بـــايــدن وفــريــقه االنـــتــقــالي قــد
ـواطـنـ جتـنب الـسـفـر إلى نـاشــدوا ا
الــعـاصــمـة حلــضـور حـفـل الـتـنــصـيب
حـرصا على جتنب تـفشي وباء كورونا
ــتــابــعــة بــ احلــشــود وطــالــبــوهم 

احلفل عبر شاشات التلفزة.
ويُــنـتـظــر أن يـشــهـد األحـد مــظـاهـرات
تـشددون بـعدمـا دعا أنـصار تـرامب وا
عـلى وسـائل التـواصل االجتـماعي إلى
مــظــاهــرات مــسـلــحــة في هــذا الــيـوم

وأيضا في يوم التنصيب األربعاء.
ـسـلـحة ـيـلـيشـيـات ا وطـالـبت بـعض ا
أنــــصـــــارهــــا بــــعـــــدم حــــضــــور هــــذه
ــظـاهــرات مـحـذرة مـن أنـهـا "كــمـائن ا
أعـدتها أجـهزة األمن العتـقالهم".ويأتي
ذلـك بعد أسبوع أصبح فيه ترامب أول
رئـيس أمريكي يحاكم أمام الكونغرس

 . بهدف عزله مرت
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ويـــواجه اآلن مـــحــاكـــمـــة في مـــجــلس
الــشــيــوخ بــتــهــمــة "الــتــحــريض عــلى
ـرتــبــطــة بـاقــتــحــام مــبـنى الــتــمــرد" ا
الــكــابــيـتــول من قــبل مــجــمــوعـات من
أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني في
مـحـاولـة إلحـبـاط تـصـديق الـكـونـغرس
عـــلى فـــوز بـــايـــدن فـي االنـــتـــخـــابــات
الـرئـاسيـة.وألقي الـقـبض على عـشرات
األشـخـاص عـلى خـلفـيـة االعـتـداء على
مـبـنى الكـابيـتـول.ومن ب آخـر هؤالء
الــشــخــصـــيــة اإلعالمــيــة الــيــمــيــنــيــة
عروف باسم "بايكد أالسكا" ـتشددة ا ا
- اســــمه احلـــقــــيـــقي أنــــثـــيم جـــوزف
جـيـونـيت.وتـقـول شـكـوى جـنـائـيـة إنه
قُـــبض عــلــيه فـي هــيــوســ في واليــة
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ـفـروض عـلى الـقـادمـ إلى الـواليات ا
ــتــحـدة مـن أغـلب الــدول اإلسالمــيـة. ا
ــبــاني وفــرض ارتــداء الــكــمــامــة في ا
احلـكومية وأثـناء السفـر ب الواليات.
وعــلى الـرغم من أن بـايــدن سـيـكـون له
احلق بـعد تولـيه منصبه رسـميا مثل
ســـلـــفه تـــرامب فـي إصـــدار مــراســـيم
رئـاسية تتـجاوز الكونـغرس فإن خطة
اضي االنـعاش التي أعلنـها األسبوع ا
بـقيـمة 1.9 تـريلـيون دوالر بـحاجة إلى
مـــصـــادقــة الـــكـــونــغـــرس عـــلى غــرار
مــــــــــــشــــــــــــروع إصـالح قــــــــــــانــــــــــــون
الـــهـــجــــرة.وســـتـــكـــون أغـــلب أحـــيـــاء
الـــعــاصـــمــة واشــنـــطن مـــغــلـــقــة يــوم
األربـعـاء وتنـتشـر فيـها قـوات احلرس

الوطني باآلالف.
ووضــــعت احلـــواجــــز اخلـــرســــانـــيـــة
واحلـديديـة على بـعد أمـيال من مداخل
ـؤديـة إلى مقـر الـكـونـغرس الـشـوارع ا
والـسـاحـات الـتي شـهـدت أعـمـال عـنف
ـاضي.كـمـا أغـلـقت مـنـاطق األسـبــوع ا
جتـــاريـــة كـــانت مـــقــصـــد اآلالف خالل
عـمـلـيـات تـنـصـيب الـرؤسـاء بطـلب من

احلرس اخلاص بالرئيس.
وطـلب فريق بـايدن من األمريـكي عدم
الــسـفـر إلى واشـنـطن بــسـبب انـتـشـار
ــتـابـعـة فــيـروس كـورونـا واالكــتـفـاء 
حـفل التنصيب عـن بعد.ويتوقع خروج
احـتجاجات األحد بـعدما أصدر أنصار
ـــتـــطـــرف تـــرامـب وتـــيـــار الـــيــــمـــ ا
مـــــنــــشـــــورات يــــدعـــــون فــــيـــــهــــا إلى

احتجاجات مسلحة.
ـــلـــيــشـــيـــات طـــالـــبت ولـــكن بـــعـض ا
أعـــضـــاءهـــا بـــعـــدم اخلـــروج بـــســـبب
ــــكــــثف أو ألن االنــــتــــشــــار األمــــني ا
األجـــهــزة األمـــنــيـــة حــســـبــمـــا تــزعم

يليشيات تريد استدراجها. ا
وفـي واشنـطـن ألقـي اجلـمـعة الـقـبض
عــلى رجل مــســلح. كــمـا أكــدت شــرطـة
الــكـابـيــتـول ( مـقــر الـكـونــغـرس) يـوم
الــسـبت أن رجالً من واليــة فـرجـيــنـيـا
يـحـمل "أوراق اعـتـمـاد غـيـر حـكـومـيـة"
أوقف واعـتُقل عند نقطـة تفتيش أمنية
وبحوزته بندقية واحدة و 509 طلقات
ذخـيـرة عـلى األقل.لـكن الـرجل ويـدعى
ويـسلي أل بـيلر أُطـلق سراحه الحقا
من احلـجـز وأخـبر صـحـيفـة "واشـنطن
بـــوست" أنه ال يـــنــوي إحـــضــار سالح
نـاري إلى واشـنطن حـيث قـال إنه كان

يعمل مع شركة أمنية خاصة.
وقـال: "توقفت عند نقطة تفتيش بعدما
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هل يـحق لنا أن نتساءل .. كيف سـتحقق اجلامعات العـراقية أدنى مستويات
ـكن ـطـلـوبـة  وقـد صـارت الـقـرارات تـصـدر  من أعـلى .. وكـيف  اجلـودة ا
سـلب صالحـيـات الـوزارة و الـســادة رؤسـاء اجلـامـعـات بـهـذه الـطـرائق غـيـر
ـباشـرة  سـيـمـا أن مقـاعـد الـدراسـات العـلـيـا يـنبـغي أن حتـددهـا األقـسام ا
تاحة من األساتذة العـلمية  أعتمادا" عـلى طاقاتها االستيـعابية وامكاناتـها ا
طـلوبة ?     هـنالك مواضـيع ينبغي عدات ا والـقاعات الدراسـية واألجهـزة وا
أن ال تـكون مثار مداخالت من قبل  اجلهات التشريـعية أو احلكومية (لكونها
تقع ضمن اختصاصات مؤسسات علمية يفترض أنها هي التي تقود العملية
الـتعليميـة في اجملتمع (وباألمكان مـراقبة أداءها وليس فرض الـقرارات عليها

من أعلى  كما يحصل في العراق منذ سنوات) .               
الـتـعـلـيم مـســؤولـيـة وطـنـيـة وهي األكــثـر أهـمـيـة الى جــانب مـسـؤولـيـتـا األمن
سـتوى ونـوعيـة اعداد الـقيادات وضـوع يرتـبط  واالقـتصـاد الوطنـيتـ ..  ا
الـشابـة في اجملـتـمع  ومـثل هـذه األمور يـجـري بـناءهـا وفـقـا" الستـراتـيـجات
المح وليس على أسـاس مراعاة ظـروف طارئة أو حتـقيقا" واضـحة محـددة ا
لالسـتجابة للـضغوط اجملتـمعية ..  أتمـنى أن تعطى الفـرصة لقيـادات التعليم
ستـقبل وعـلى اجملتـمع والسـادة السـياسـي أن يـقدموا إن حتـدد مسـارات ا
مـا يـسـاعـد ومــا يـسـانـد  لـكي نــحـافظ عـلى مــسـتـوى مـقـبــول يـتـيح ألجـيـال

ستقبل أن  تسهم في تعزيز االعتبارات الوطنية .                   ا
ـكـن إن نـتـحــدث عن جـودة الـتــعـلـيـم وعن الـدخـول في الــتـصـنــيـفـات كـيف 
ية? وكثير من قرارات التعـليم واجراءاته تتالحق بفعل مداخالت متعددة الـعا
رقنـة قيودهم االجتـاهات  لفـسح اجملال أمام طـاقات مـرتبكـة ( الراسبـون وا
نـطق ) وكيف سنضـمن حملـة شهادات علـيا تخرج حلـاالت تتجاوز الـعقل وا
عـاييـر العـلمـية والـتخـصصـية ?? ـنطـقيـة وأبسـط ا أعـدادهم عن احلسـابات ا
ـستـقبل يـنـذر بأخـطاء جـسيـمـة ستـواجه التـعـليم الـعالي في ا
الـعراق  مثلـما نواجه منـذ سنوات  مشـاكل الفائض
في اجلـهاز احلكـومي  واصطـفافات آلالف اخلـريج
وحـمـلة الـشـهـادات العـلـيـا الذيـن تعـلـو أصـواتهم في
ـكنـة) ..    أتمنى أن الـساحـات العـامة (بال حـلول 
ـا سنواجـه في سنوات النـفكـر في يومـنا وأن نـهتم 

قاصد . الحقة .. والله من وراء ا
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هــؤالء لـيس لـديـهم مـنــافـذ اجـتـمـاعـيـة
دارس مغـلقة وغـير قادرة على بـينمـا ا
ـشاركة في األنشطة الالمنهجية أثناء ا
ـا يـتـسبب في الـتـبـاعد االجـتـماعي  

زيادة مستويات التوتر لديهم.
 UO Ë¢ w  WO*UŽ …œU¹“ v ≈ ÍœR¹ b  ¡UÐu «

¢”QO «

قــد يـكـون من الـصـعب مــعـاجلـة تـأثـيـر
الـوبـاء عـلى الـصـحـة الـعـقـلـيـة ألنه من
الــصـعب حتــديـد مـدى الــضـرر الالحق
بـالنـفس حتى فـوات األوان. على عكس
الــيـــابــان  ال تــقــدم دول مــثل أمــريــكــا
والــصــ بـيــانــات رسـمــيــة عن حـاالت

االنتحار إال بعد سنوات.
ومـع ذلك  يـتــوقع اخلــبـراء مــوجـة من
ــرتـبــطــة بـالــوبــاء في عـام الــوفــيـات ا
ـــكن تـــتـــبع األدلـــة 2020 بـــيـــنـــمــــا 
الــقـــصــصــيــة عــلـى مــنــصــات وســائل

التواصل االجتماعي. 
وفــقًــا لــكــبــيــر االقــتـصــاديــ في بــنك
الـتنمـية اآلسيوي  يـاسويوكي ساوادا
 فـإن دراسـة أرقـام االنـتـحـار احلـديـثـة
ــكن أن تـســاعـد اخلــبـراء فـي حتـديـد
ـعــرضــة خلــطـر كــبــيـر. اجملــمــوعــات ا
وأضـاف سـاوادا  األسـتـاذ فـي جـامـعة
طـــوكـــيـــو الـــذي ألـف كـــتـــبًـــا عن مـــنع
االنـتحار والتـأثير االقتصـادي للظاهرة
ـجرد حتديـد احلكومـات احمللية  أنه 
ـهن الــتي تُـظـهـر لــلـفـئـة الـعــمـريـة أو ا
مـخـاطـر أكـبر لالنـتـحـار  يـكون تـنـفـيذ
تـدابـيـر الـوقـايـة من االنـتـحـار بـصـورة

أسرع.
تــشـيــر الـنـتــائج الـتي تــوصـلت إلــيـهـا
دراسـة أمريـكية نُـشرت في مـايو / أيار
إلى أن 75 ألـف شــخص إضــافي عــلى
ـقـبل من ـوتـون في الـعـقـد ا األقـل قـد 
جــراء "حـاالت الـيــأس" بـســبب الـوبـاء.
ـصـطـلح إلى حـاالت االنـتـحـار يـشــيـر ا
ـرتبـطة بـتعـاطي اخملدرات والـوفـيات ا

وسط أزمة كورونا.
في كــوريــا  الـتـي لـديــهـا أعــلى مــعـدل
انـتحار في منظمـة التعاون االقتصادي
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االنـــتـــحـــار  ولـــكـن األهم من ذلـك هــو
االعـتراف بالـصحة الـعقلـية باعـتبارها
مــــشـــــكــــلــــة. وخــــلـص ســــوادا إلى أن
ـعـاجلـة الـصـحـة الـنـفـسـية الـتـدابـيـر "
يـجب أن تكون ركيزة من ركائز سياسة

الصحة العامة أيضًا".

إذا كـانت لـديك أفكـار انتـحار  فـاتصل
باخلطوط الساخنة التالية:

إذا كـنـت تـعـيش في الـيـابـان  فـاتـصل
بــــخط  TELL Lifelineعــــلى -03
0992-5774 أو قـم بــــزيـــــارة مــــوقع

ÆTELL Lifeline
ـتحدة  إذا كـنت تعـيش في الـواليات ا
National Suicide ـركز فـاتـصـل 
Prevention Lifeline عـــلى الــرقم
 (TALK) 8255-273-800-1أو
SpeakingOfSui- قـم بزيـارة موقع

cide.com
ترجم طبيب واديب راحل { ا

يــســـاعــدا في تــقــلـــيل ضــغط الــوبــاء
الـنـفـسي. في الـوقت الـذي يـكـافح فيه
الــطالب مـن أجل الــلــحــاق بــالـدروس
الــتـي فــاتــتــهم. يــشـــيــر هــيــرويــوكي
نــيـشـيـنـو  رئـيس Tamariba وهي
مـنـظـمـة غيـر ربـحـيـة تسـاعـد األطـفال
ـتـعـثـرين  إلى أن هـذا قـد يـكون ألن ا
ـزيـد من الـضغط الـطالب يـشـعرون "
لـــتـــعــويض الـــتـــأخـــيــر"كـــمـــا ارتــبط
االضـطراب الناجم عن الـوباء بظاهرة
ـتمثلة في رفض "فـوتوكو futoko  ا
ــدرســة. أفـاد األطــفــال الــذهــاب إلى ا
نـيـشيـنو أن األطـفال الـذين ال تتـجاوز
أعــمـارهم خـمـس سـنـوات يــتـحـدثـون
ــوت أو "الـــرغـــبــة في بـــالـــفــعل عـن ا
االخــــتــــفــــاء"أفــــادت Lifelink وهي
مـنـظـمـة غـيـر ربـحـيـة مـقـرهـا طـوكـيـو
تـدير خـط مسـاعدة انـتحاري  أن 20
ات الواردة كا ائة على األقـل من ا بـا
مـن مــايـــو إلـى أغــســـطس جـــاءت من
ــــدارس االبــــتــــدائــــيـــة أطــــفــــال في ا
ـــتــوســطــة والـــثــانــويــة. وأضــاف وا
Life- يـاسـويوكي شـيـميـزو  رئيس
ـراســلـة كـانت  link أن تــطـبـيــقـات ا
بـالـغة األهـمـيـة ألنهـا تـساعـد األطـفال
ــــســـاعـــدة دون مــــعـــرفـــة فـي طـــلب ا
الـوالـدين. التـطبـيقـات مهـمة  خـاصة

نزلي. في حاالت العنف ا
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كن أن تتفاقم زيادة حاالت االنتحار
ب األطفال بسبب إجهاد والديهم.

حـذرت مـايومي هـاجنـاي  طبـيـبة في
ائه  ـركز الوطني لصـحة الطفل و ا
ـــسح مــــســـتـــويـــات والــــتي قـــامـت 
اإلجـهـاد لـدى األطـفـال أثـنـاء الـوبـاء 
مـن أن اآلبـــاء وبـــســـبب الـــوبـــاء "قـــد
يـــفــــتـــقـــدون عالمــــات أطـــفـــالـــهم وال

ا يكفي مع مشاكلهم" يتعاطفون 
وقـالت أيـضًـا إن الـتـوتـر أو الـتـعـاسة
ــكن أن الــتـي يــعــاني مــنــهــا اآلبــاء 
تـنـتـقل إلى أطـفـالـهم. وأشارت إلى أن

بغداد
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ـضـطـربـة الـتي نـعـيـشـهـا بـسـبب سـؤ االدارة من الـطـبـقة ـعـاشـية ا إن االحـوال ا
احلاكـمة واعوانـهم في السـلطة في اغـنى دولة نـفطيـة وزراعيـة وما فيـها من مواد
ـواقع الـتـاريـخيـة اجلـاذبـة للـسـيـاحة اوليـة لـلـصـناعـة ومـنـاخ فصـولـهـا االربـعة وا
راقد الدينية سـاجد االثرية واالضرحة وا الترفـيهية و وجود االعداد الهائلة من ا
االسالمية وغـيرها في مناطق مـتفرقة مشـجعة للسـياحة الدينـية وهذه العوامل لو
كانت حتت تـصرف ايـاد امينـة تصـوغ للعـراق اوال جلعـلت البالد في ركب الدول
تقـدمة ولكن التعـصب الفكري وإكتـراث احلكام للمـصالح الشخصـية والطائفيه ا
كـحـالة وراثـية فـي استـغالل الـسلـطة مـنـذ تاسـيس الـدولة الى الـيـوم دون يقـدموا
الـعـراق عـلى انـفسـهم بـالـرغم من خـطـابـات وتـسـميـات بـراقـة لالنـظـمـة حال دون
حتـقـيق ذلك ومن جـذور اسـتـغالل الـسـلـطـة مـا نـشـرتـهـا جـريـدة الـزمـان بـعـددها
1220 في  31/ 1942/1  نــقال عن كـتــاب تـاريخ الــوزارات الـعـراقــيـة اجلـزء

السادس للمؤرخ عبد الرزاق احلسني وفيما يلي نصها .
عـلى اثـر إعالن احلـرب بـ الـيـابـان وامـريكـا في 1941/12/8 اخـذت اسـعـار
احلـاجـات الـضروريـة مـن منـسـوجـات وعـطـاريـات ومـواد مـنـزلـيـة مـتـنـوعـة ترتـفع
اسعارا فـاحشا حتى بلغت عـشرة امثالها عـما كانت عليه قبل شـهر وامتنع كثير
ـنسـوجـات القـطنـية من بـيع مـعظم مـا كان في حـوزتهم من من جتار اخلـامات وا
واد نـزليـة ارتفـعت اسعـار ا ـنـسوجـات واحلاجـات ا تلك االمـوال  والى جانب ا
الغذائـية وال سيما احلنطة والـشعير والرز والسمن ونحـوها ارتفاعا فاحشا حال
ؤن وعـلى الـرغم مـن وجود دون حـصـول الـطـبقـة الـفـقـيـرة عـلى مـا يـكـفـيـها مـن ا
قـانـون تـنـظـيم احلـيـاة االقـتـصـاديـة وقـانون مـنـع االحـتـكـار وغيـرهـا مـن الـقـوان
ية الثانية النافـعة التي وضعتها الوزارة الـسعيدية الرابعة اثر اعالن احلـرب العا
في ايـلـول  1939 نـقـول عـلى الـرغم من وجـود الـقـوانـ واالنظـمـة الـنـافـعـة التي
ـثل هذا الـيوم االسـود فإن وزارة الـسعـيديـة السـادسة وقفـت من ارتفاع شرعت 
ـا شعـرت من ان لـفيـفا من االعـيـان والنـواب والوزراء االسـعـار موقـفـا متـفرجـا و
وظـف نـزلوا الى االسـواق كمـشـترين ومـحتـكرين  قـامت بـواجبـها االنـساني وا
نسـوجات .....الخ وسيـطرت علـيها فورا فـأحصت السـكر والشـاي والشخـاط وا
ـتالعــبـ بــاالسـعـار وانــشـأت مـديــريـة الــتـمــوين في وزارة االقـتــصـاد اليـقــاف ا
ـتـنـفـذين في الـكسب ـصـلـحة الـعـامـة ولـكن طمع ا والـتـصرف بـذلك كـله حـسب ا
احلـرام كـان يـحـول دون جناح الـتـدابـيـر احلـكـوميـة وسـرت في االوضـاع الـعـامة
واد شائـعات مختلـفة عن وجود اجليش الـبريطاني في الـتحمل بارتـفاع اسعار ا
ـعـاشـيـة والـواقع ان حـاصـالت الـعـراق الـزراعـيـة وال سـيـمـا اخلـضـر والـفـواكه ا
مـحـدودة واللـحوم الـفـائضـة عن االستـهالك الـسنـوي تكـاد ال تـذكر بـالقـياس الى
اعـداد افـراد اجلـيش احملـتل وكـان يصـدر االغـنـام الـفـائضـة الى تـركـيـا وسـوريا
نـتـجات احملـلـية في هـذه االقـطار نـسـوجـات وا ولـبنـان لـيـستـورد لـقاءهـا بـعض ا
الثالث فـيستـع بـها على اكـمال حاجـاته الضـرورية  اما بـعد ان وضع اجليش
ـا كـانت تسـتـورده البالد الـبـريطـاني يـده علـى هذا الـفـائض فقـد حـرمت البالد 
نـسوجـات والسـكر والشـاي فقـد بلـغت اسعـارها حد لقـائه من منتـوجات  امـا ا
اجلـنـون حتى اضـطـرت احلـكومـة الى تـوزيـعهـا حـسب الـبطـاقـات ولـكن كـميـاتـها
كانت تـتضاءل يوما بعد يوم واالسعار ترتفع ارتفاعا فاحشا في السوق السوداء
ضة عن الـسكر بعصير التمر واضطرت العائالت حتى اضطر الناس االستعا
توسـطة الى تكف موتاها بـشراشف اللحاف ونحوها أما مـوتي الطبقة الفقيرة ا

فكانوا يقبرون بالبستهم لعدم وجود االكفان الالزمة لتكفينهم .
ـتـمـولـة ما كـانت تـشـعـر بشيء من ال بـد من االشـارة الى ان الـطـبقـة احلـاكـمة وا
مصاعب التموين فكانت احلنطة والرز والسمن حتى اخلضر والفواكه تنقل اليها
زارع ومن رؤساء القبائل بـدون ثمن وكانت تتدارك حاجاتها من من معـارفها ا

نسوجات من اخملازن احلكومية بالسعر اخملفض . السكر والشاي وا
ــصـالح هــذه وثــيــقـة تــاريــخــيــة في اســتـغالل الــســلــطــة 
شـخـصــيـة في هـذه الـدولـة في احـرج مـواقف مـعـاشـيـة
سؤلية سؤل فيـها في ع ا دون ان يكـون احلكام وا
حنـهم  واليوم اعـاد التاريخ امام شـعبهـم ويتضـوروا 
نـفسه  مع احلكـام ولكن الى متى  ?  حـيث كانت هناك
شعـوب حتـكمـهم الـقراصـنـة واصـبحـوا الـيوم حـاكـمهم

خادمهم وال يزيد عنهم إالّ عطاءا . 

يـلقي اخلـبراء في اليـابان بالـلوم على
فـــيـــروس كـــورونـــا ووهـــان الـــتـــاجي
ــــســــتـــمــــر في زيــــادة عــــدد حـــاالت ا

االنتحار في البالد في أغسطس.
كــانـت الــزيــادة في عــدد االنــتــحــارات
لــشــهــر أغــســطس / آب قــائــمــة عــلى
تـصـاعد في عـدد النـساء واألطـفال في
سن الــدراسـة الـذين انـتـحـروا. تـشـيـر
قـلقة إلى أن تـداعيـات الوباء األرقـام ا
تـضـر بـالـصـحـة الـعـقـلـيـة جملـمـوعـات

معينة من الناس أكثر من غيرها.
# تــؤثـر كـورونـا ســلـبًـا عــلى الـصـحـة

العقلية للطالب الياباني
فـي حـ أن حــاالت االنــتـحــار ال تـزال
ـبكرة في الـسبب الـرئيـسي للوفـيات ا
الــيـــابــان  فــإن مــعــدل االنــتــحــار في
الــبالد كــان في الــواقع في انــخــفـاض
اضي. كل هذا تـغير مع خـالل العقـد ا
وبــاء كـــورونــا .تــكــشف اإلحــصــاءات
احلـكومية أن عـدد حاالت االنتحار في
أغــســـطس ارتــفع بــنــســبــة 15.4 في
ــائــة إلى  1854حــالــة. ارتــفـع عـدد ا
ـائة ـنـتـحرات إلى 40 فـي ا الـنـسـاء ا
بـينمـا قفز عـدد حاالت انتـحار الطالب
ـرحـلـة االبـتـدائـيـة إلـى الـثـانـوية في ا
إلى 59 حـــالـــة  تــضـــاعف عـن نــفس
الـــفــتــرة في عــام 2019. اجملـــمــوعــة
األخـــيــــرة  عـــلى وجه اخلـــصـــوص 

تــبـدو أكـثـر عــرضـة لـلـخــطـر. الـشـعـور
بـالـتوتـر بسـبب الـوباء مع عـدد حاالت
ن هم دون  20عـــامًـــا هم االنـــتـــحـــار 
اجلزء الوحيد الذي يعاني من ارتفاع.
ــركـــز الـــوطــني ـــسح أجـــراه ا وفـــقًــا 
لـصـحـة الطـفل وتـنمـيـته  يـشعـر أكـثر
ـدارس في ـائـة من أطـفـال ا من 70 بـا
الـيابان بالتوتر بسبب انتشار فيروس

كورونا.
ـائـة من وجــد االسـتـطالع أن 72 فـي ا
ـتـوسـطة ـدارس االبـتـدائـية وا طالب ا
والــثـــانــويــة قـــالــوا إن الــتــفـــكــيــر في
الـفيروس جـعلهم يـشعرون بـالسوء أو
ائة يـؤثر على تركـيزهم. أفاد تسـعة با
ـستطلـع عن حاالت إيذاء الذات من ا
أو اسـتخـدام العـنف ضـد أفراد األسرة

أو احليوانات األليفة.
ائة ال كـشفت النـتائج أيضًا أن  32 بـا
يـــريـــدون أن يـــعـــرف اآلخـــرون مـــا إذا
كــــانـــوا أو أي فـــرد مـن أفـــراد األســـرة
مـصابًا بكورونا. بيـنما يعتقد  47 في
ـشـاركـ أن مـعـظـم الـناس ـائـة من ا ا
يـرغبـون في إبقـاء حالـتهم سـرية  ذكر
ــائـــة أنـــهـم ال يــرغـــبـــون في  22فـي ا
رض االخـتالط بأي شـخص مصـاب با

 حتى بعد تعافيه.
دارس والـعودة إلى حـتى إعادة فـتح ا
ـا لم مــا يـشـبه احلـيــاة الـطـبـيــعـيـة ر

والـتنمية (OECD)  حـدثت زيادة في
االنـتـحـار ب الـنـساء أيـضًـا في أبريل
ومـــارس ويــونــيــو. ومـع ذلك  تــشــيــر
الـــبــيـــانــات إلى أن الـــعــدد اإلجـــمــالي
حلـاالت االنـتـحار في كـوريـا ب يـنـاير
ويوليو انخفض مقارنة بعام 2019.

اسـتـجـابـةً الرتـفاع مـعـدالت االنـتـحار 
شـدّد خـبراء الـصحـة على احلـاجة إلى
تــخـصـيص الـتـمــويل واالسـتـثـمـار في
الــبـنـيـة الــتـحـتــيـة لـلـصــحـة الـعــقـلـيـة
ـساعدة الفئات الضعيفة من السكان 

تضررين من الوباء. وال سيما ا
وقـد بدأ هذا يـحدث بالفـعل في اليابان
حــيث خــصــصت احلـكــومــة مـيــزانــيـة
تـكـميـلـية قـدرها 1.1 مـلـيار ين (10.4
ـنع االنتحـار في يوليو. مـليون دوالر) 
ـبـلغ إلى 2.6 مـلـيـار ين تـمت إضـافـة ا

وافقة عليها في أبريل. تمت ا
ــالي من احلــكـومــة أمـرًا يــعــد الـدعم ا
ـعاجلـة جـذور ارتفـاع حاالت أسـاسـيًا 
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ــبـــكــر عـــلى وجــود عـالمــات اإلنـــذار ا
أخـطاء خـطيـرة في لقاح مـوديرنـا. كما
هـو مـفـصل في "يـحاول جـيـتس تـبـرير
اآلثـار اجلانـبيـة للقـاح سريع الـتتبع" 
كـشــفت نـتـائج من الـتــجـربـة الـبـشـريـة
لـلـمـرحـلـة األولى مـن مـوديـرنا أن 100
ـتـطوعـ في مـجمـوعة اجلـرعات من ا
الــعــالــيــة يـعــانــون من آثــار جــانــبــيـة
جــهــازيــة. وشــمــلت اآلثــار اجلــانــبــيـة
الـتعب والقشعريرة والصداع وآالم في
الـعضالت. عانى 21 مـن "حدث أو أكثر

من األحداث الشديدة"
وفــقًــا لـبــيل جــيـتـس  فـإن هــذه اآلثـار
اجلــانــبــيــة تــرجع إلى حــد كــبـيــر إلى
اجلـرعات الـعالـية الـتي كان يـجب على
مـوديـرنا اسـتخـدامـها من أجل حتـقيق
طـلوبة. ـضادة ا مـستويـات األجسام ا
ولــكن  إذا كــانت اجلــرعــات الــعــالــيـة
مـطلـوبة خللق اسـتجـابة منـاعيـة قوية
بــدرجـــة كــافــيــة  وتــســبب اجلــرعــات
الـعـالـيـة أيـضًـا آثارًا جـانـبـيـة جـهـازية
لــدى جـمـيع األشـخـاص تــقـريـبًـا  فـمـا

مدى أمان حملة التطعيم هذه?
في الــعـشـرين عـامًـا الــتي حـاول فـيـهـا
صــانـــعــو الــلــقــاحـــات تــطــويــر لــقــاح
لــفــيــروس كــورونــا  فــشــلت اجلــهــود
بــســبـب اآلثــار اجلــانــبــيــة اخلــطــيــرة

ميتة عدة مرات. وا
فـي يـولــيـو  أُعــلن عن أن جــرعـة 100
مـيكروغرام من اللقاح - على الرغم من
نـــســبــة اآلثــار اجلـــانــبــيــة 100 بـــعــد
اجلــرعـة الـثــانـيـة - سـوف تــنـتـقل إلى
ـرحـلة 3 مـن التـقـييم الـتـجـريبي. في ا
26 مــــايـــو 2020 مــــقــــال في أخــــبـــار
STAT ذكـــــر إيــــان هــــايــــدون  أحــــد
ــرحـلـة األولى ــشـاركــ في دراسـة ا ا
الــذي عـانى من آثـار جـانــبـيـة خـطـيـرة
ـسـتـشـفى  أنـه أثـناء تـتـطـلب دخـول ا
رض تـعافـيه  تركه التـلقـيح يشعـر "با
كــمـا لـم يـشــعـر في أي وقـت مـضى من
حـيـاته" كـمـا الحـظ روبـرت ف.كـيـنـيدي

جونيور.
"عـانى ثالثة من خنازير غينيا البشرية
اخلـمـسة عـشـر في مجـمـوعة اجلـرعات
الـعـالـيـة (250 مـيـكـروغـرام) مـن "حدث
ضـار خـطـيـر" في غـضون 43 يـومًـا من
تـلقي حقـنة لقـاح موديرنـا. موديرنا ...
أقــرت بــأن ثالثــة مــتـطــوعــ أظــهـروا
أحـداثًـا مـنـهـجـيـة من الـدرجـة الـثـالـثـة
حــددتـهـا إدارة الــغـذاء والـدواء بــأنـهـا
"تـــمــنع الـــنــشــاط الـــيــومي وتـــتــطــلب

التدخل الطبي"
ســمـحت مــوديـرنـا فــقط لـلــمـتــطـوعـ
شـاركة األصـحـاء بشـكل اسـتثـنـائي بـا
ــعـدالت ــكن لــلــقــاح  فـي الـدراســة. 
الـتـفـاعل هـذه أن يـتـسـبب في إصـابات

ـ  1.5مــلــيــار إنــسـان إذا  خــطــيــرة ل
إعـــــطــــاؤه "لـــــكل شـــــخص عـــــلى وجه
األرض". هـــذا هــو احلــد الــذي وضــعه

ي. جيتس إلنهاء حالة اإلغالق العا
لـم تـشــرح مــوديــرنــا ســبب اإلبالغ عن
ضادة اإليـجابية اخـتبارات األجـسام ا
لـثـمـانيـة مـشـاركـ فقط. هـذه الـنـتائج
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كــشــفت نــتــائج الــتــجــربــة الــبــشــريـة
لـــلــمـــرحــلـــة األولى من لـــقــاح شـــركــة
مـــوديـــرنــا  Modernaأن لـــقــاح 100
مــيـكـروغــرام بـجـرعــة - والـذي كـان له
تـأثير جانبي بنسبة 100 بعد اجلرعة
ـــضي به قــدمًــا في الــثـــانــيــة - يــتم ا

رحلة  3من التقييم التجريبي ا
شــركـة مــوديـرنــا لـيس لــديـهــا حـقـوق
قـانونية لبراءة اختـراع رئيسية لنظام
تــوصـيل الـلــقـاح اخلـاص بــهـا. سـعت
شـــركـــة مــوديـــرنــا إلـى إبــطـــال بــراءة
اخـتـراع تـقـنـيـة الـنـانـو الـدهـنـية الـتي
Arbutus Biopharma تـملكها شركة
لكنها خسرت التحدي في نهاية يوليو
 2020اسـتـفاد الـتـنفـيـذيون في شـركة
مـوديرنا من خيارات األسهم  وحققوا
حــوالي  90مــلــيــون دوالر مـن األربـاح
الـشـخـصيـة مـنـذ يـنايـر. قـام اثـنان من
ـديرين التنفيذي في شركة موديرنا ا
ـتـلـكاتـهم في الـشـركة  بـبـيع جـميع 
وبـاع مسـتشـارها العـام جمـيع أسهمه

تقريبًا
أوقــفت شـركـة  AstraZenecaمــؤقـتًـا
رحلة  3بـسبب "رد فعل جتـارب لقاح ا
سـلبي خـطيـر وغير مـتوقع مـشتبه به"

شارك البريطاني في أحد ا
لـم تكـشف  AstraZenecaعـن طـبـيـعة
الـتفـاعل الضـار  لكن مـصدرًا مـجهوالً
ـشــارك في الـتـجــربـة وجـد يــدّعي أن ا
أنه مــــصــــاب بـــالــــتــــهـــاب الــــنــــخـــاع
ــسـتــعـرض  وهــو حـالــة الـتــهـابــيـة ا
تــصـيب الـنــخـاع الـشـوكي وغــالـبًـا مـا
حتدث بسبب االلتهابات الفيروسية
تـعهدت عـملية  Warp Speedالـتابعة
لـــلـــصـــحـــة واخلــدمـــات اإلنـــســـانـــيــة
األمـريـكـية بـتـقد  300مـلـيـون جـرعة
مـن لقاح كورونـا بحلول عام 2021 إن
لـم يـــــكـن قــــــبل ذلـك . ومع ذلـك  فـــــإن
تــطـــويــر لــقــاح آمـن وفــعــال عــادةً مــا
يـسـتـغـرق سـنـوات ويـبـدأ بـالـدراسـات
عـــلى احلــيـــوانــات. يـــتم نــقل جـــمــيع
لــــقــــاحـــات كــــورونــــا مــــبـــاشــــرة إلى
االخــتــبــارات الــسـريــريــة الــبــشــريـة 
ــطــولــة عــلى مــتــجـــاوزة الــتــجــارب ا

احليوانات تمامًا.
تــشـكـل مـثل هــذه الـلــقـاحــات سـريــعـة
fast-tracked vaccines الـــــتـــــتـــــبع
مـخاطـر غيـر معروفـة  والتي تـتضخم
بــشـــكل أكــبــر ألن احلــكـــومــات تــمــنح
صــانـعي لـقـاحـات كــورونـا مـنـاعـة من
ـسـؤوليـة عن جمـيع إصابـات اللـقاح ا
والـوفيـات التي حتـدث بعـد أن يوصي
مـسـؤولـو الصـحـة العـامـة بـاللـقـاحات

(أو بفرضها) .
فـي نهـايـة يولـيو 2020 أعـلـنت شـركة
AstraZeneca ن دوال تــــــــتـــــــــوقع أن
تـزودهـا بلـقاح كـورونـا ستـمنح شـركة
األدويـة حـمايـة كامـلـة للـمـسؤولـية في
ـلــقــحـ حــالــة تـعــرض األشــخــاص ا
ـتـلك ــتـحــدة   لـألذى.في الـواليـات ا
صــانــعـو الــلــقــاح بـالــفــعل شــيــئًـا من
رور اجملاني" عنـدما يتعلق "تـصريح ا

ـــســـؤولـــيـــة عن األمـــر بــــا
إصـابات الـلقـاح والدعاوى
الـــــقــــضـــــائــــيـــــة من خالل
الــقـانـون الــوطـني إلصـابـة
لـــقـــاح الــطـــفـــولــة 19865
وقــانـون االسـتـعـداد الـعـام
واالســـتـــعـــداد لـــلـــطــوار
(PREP)  الــذي  إقــراره

في 2005.
يـتــمـثل الـشـاغل الـرئـيـسي
فـي أن مـجـمـوعــة لـقـاحـات
كـورونـا الـتي يـتم تـتـبـعـها
بـسرعـة للتـسويق "بـسرعة
االلــتـواء warp speed مع
احلــــــــــــــــــــــــــــد األدنـــى مــن
االخــتــبــارات  جــنــبًــا إلى
جـنب مع احلمـاية الشـاملة
ـــــســـــؤولـــــيـــــة ضــــد مـن ا
إصـابـات الـلـقـاح قـد تـكـون
كـابوسًا للصحة العامة في

طور اإلعداد. 
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مـخيبة لآلمال بـشكل خاص ألن العقبة
األكـثــر خـطـورة أمـام الـتـلـقـيح ال تـزال
ـصـابـ ـشـاركـ ا أمـامــنـا ; حتـدي ا
ا بـعـدوى فيـروس كـورونا الـبـري لطـا
تـعــثـرت احملـاوالت الـسـابـقـة لـتـطـويـر
ـرحلة حيث لـقاحات كـورونا في هذه ا
حـصل لدى كل من الـبشر واحلـيوانات
ـضادة ثم اسـتـجـابـة قويـة لألجـسـام ا
مـــرضـــوا ومـــاتـــوا عـــنـــد تـــعـــرّضـــهم
لــلـفـيـروس الــبـري. (مالحـظــة: يُـقـصـد
بــالـــنــوع الــبــرّي مـن الــفــيــروس نــوع
الــفـيـروس كـمـا يـحـصـل في الـطـبـيـعـة

ترجم). وليس اخملتبر- ا
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ــتـاعب تــشــمل الـدالئـل األخـرى عــلى ا
الـتقاريـر التي تفـيد بأن مـوديرنا ليس
لـــديــهــا حــقـــوق قــانــونـــيــة في بــراءة
اخـتراع رئيسية لنـظام توصيل اللقاح
ديرين التنفيذي اخلـاص بها  وأن ا

لـلشـركة يـتخـلصـون اآلن من أسهـمهم.
هـناك أيـضًا أسـئلـة تظـهر حـول ما إذا
ــعــرفـة كــان لــدى مــوديـرنــا نــوع من ا
ــســبـقــة بـأن وبــاء فــيـروس كــورونـا ا

سوف يحصل وأنه في طور اإلعداد.
فـي الـفــيــديــو أعاله  أفــاد الــصـحــفي
ـستـقل بن سوان بـأن شركة مـوديرنا ا
قـدمت تـعديل بـراءة اختـراع في مارس
2019 قـبل تـسـعة أشـهـر من بـدء وباء
كـورونـا  مـشـيرة إلى أن هـنـاك حـاجة
إلى تـقنيـة اللقاح هـذه بدافع القلق من
ـتعـمد عن "إعـادة الـظهـور أو اإلفراج ا

السارس. فيروس كورونا."
 إجــراء الــتــعــديل عــلى طــلـب بـراءة
اخـتـراع  رفـضه مـرارًا وتـكـرارًا مـنذ
إيــــداعه األولـي في عـــام 2015. وأكـــد
تـــعـــديـل مــارس 2019 عـــلـى أهـــمـــيــة
احلــصــول عـلـى بـراءة االخــتــراع هـذه
بـــســبب مـــخــاوف مـن انــتـــشــار وبــاء
فــــيــــروس بــــيــــتــــا. من بــــ جــــمــــيع
ـاذا تــشك الــفــيــروســات في الــعـالـم  
الــشـــركــة في انــتــشــار وبــاء فــيــروس

كورونا?
فـي ديـــســـمـــبــر 2019 أصـــدر مـــكـــتب
بـــراءات االخــتـــراع األمــريــكـي رفــضًــا
نــهـائــيًـا لــطـلب بــراءة اخـتــراع شـركـة
مــوديــرنـا  ولــكن عــنـدمــا انــدلع وبـاء
كــورونـا جـائـحـة في أوائل عـام 2020
كـانت مـوديرنـا من بـ أول من ذكر أن

شكلة. لديهم القدرة على معاجلة ا
لـم يكـن حـتى مـايو 2020 بـعـد شـهـور
مـن دخـولــهــا بــالــفــعل في شــراكــة مع
ـعـاهـد الـوطـنـية األمـريـكـيـة لـلـصـحة ا
لــتــطــويــر الــلــقــاح   إصــدار بــراءة
اخـتراع لشركة مـوديرنا أخيرًا. وحتى
ذلـك احلـــ  كــــانت بــــراءة اخــــتـــراع
ـلوكة بـالفعل رئـيسيـة للتـكنولـوجيا 
عـاهد الوطـنية لـشركة أخـرى. حتمل ا
لــلــصــحــة أيـضًــا الــعــديــد من بـراءات
mRNA االخــــتـــراع حــــول تـــقــــنـــيـــة
األســاسـيـة الــتي تـسـتــخـدمـهــا شـركـة

موديرنا.
يــشـيــر ديــفـيــد إي مـارتن  دكــتـوراه 
مــحـلـل اسـتــخـبــارات وطـني ظــهـر في

تــقــريــر فــيـديــو ســوان  إلى أنه عــلى
الـــرغـم من أن شـــركــــة مـــوديـــرنـــا "من
الــواضح جـدًا أنــهـا ال تــتـمــتع بـاحلق
الــقـانــوني  ولم يـكـن لـديـهـم احلـقـوق
الــتــعـاقــديــة  إال أنــهم لم يــكن لــديـهم
ـطـلوبـة لـلـدخول حـقـوق الـترخـيص "ا
فـي عقـد فـيـدرالي  كـانت ال تـزال تُدفع
بـطريـقة مـا إلى مقـدمة الـصف من قبل
ـعـاهـد الـوطـنـيـة لـلـصـحـة والـدكـتور ا

أنتوني فوسي.
يـقــول مـارتن: "هـذه حـالـة يـكـون فـيـهـا
احلـــصــان الـــذي كــان يُـــراهن عـــلــيه 
مــوديـرنـا  غــيـر مــؤهل حـتى خلـوض

السباق"
يــواصل مـارتن شـرح كـيف تـشـارك كل
ـعـاهد الـوطنـية من شـركـة موديـرنا وا
لــلـصـحــة بـشــكل أسـاسي في انــتـهـاك
بــــــــراءات االخـــــــتـــــــراع  ألن اجلـــــــزء
األسـاسي مـن الـتـكـنـولـوجـيـا - تـقـنـية
اجلـسيمات النانوية الدهنية التي تعد
جـــزءًا من نــظـــام تــوصــيل الـــلــقــاح -

ينتمي إلى شركة أخرى.
سـعت شركة موديـرنا إلى إبطال براءة
Arbutus ـمـلـوكـة لـشـركـة االخـتـراع ا
Biopharma لـكـنهـا خـسرت الـتـحدي
ـا أدى إلى فـي نهـايـة يـولـيو 2020. 
انــخـفـاض أسـهم مـوديـرنـا ??بـنـسـبـة
ـدراء الــتــنـفــيــذيـون في 9.5 .  جنـح ا
اليـ من األسهم مـوديـرنـا في جـمع ا

هدرة ا
ا أوردته NPR في  14سـبتمبر وفـقًا 
2020 قــام الـــتــنــفــيــذيــون في شــركــة
مــوديـــرنــا أيــضًــا بــجــمع األمــوال في
ـا أدى إلى كـسب خــيـارات األسـهم  
اليــــ من الــــدوالرات من عــــشــــرات ا
األربـاح الـشخـصـية في هـذه الـعمـلـية.
بـالـنـظـر إلى مـشـاكل بـراءات االخـتراع
الـــنـــاشـــئـــة اآلن وأســـئـــلــة الـــسـالمــة
والـفعالية العالـقة حول اللقاح  أثارت
هــذه اخلـــطــوة مــخــاوف كــبــيــرة بــ

: الي اخلبراء ا
قـال دانـيال تـايـلور  أسـتـاذ احملاسـبة
ـــســاعـــد في كــلـــيــة وارتـــون  "عــلى ا
مــقــيـاس من  1إلى 10 يــكــون أحـدهم
أقـل قـلـقًا و 10 هـو األكـثـر قـلـقًـا  هـذا
ــارســات بـيع هــو 11. قــال تــايـلــور 
األسـهم في موديـرنا تظـهر بشـكل جيد
خـارج الــقـاعـدة  وتـثـيـر أسـئـلـة حـول
ــنع الــضــوابط الــداخــلــيــة لــلــشــركـة 

التداول من الداخل.
مــنـــذ كــانــون الــثــانـي (يــنــايــر)  بــاع
الـرئيس الـتنـفيذي سـتيـفان بـانسل ما
يــقـرب من 40 مــلـيــون دوالر من أسـهم
ـلـكـهـا هـو أو شــركـة مـوديـرنـا الـتـي 
ـرتــبــطـة به ; صــنــاديق االســتـثــمــار ا
ــديـر الــطـبي تـال زاكـس بـاع حـوالي ا
60 مــــلــــيـــون دوالر. وبــــاع الـــرئــــيس
ســـتـــيـــفن هـــوغ أكـــثـــر من 10 مالي
ـدافعون عـما إذا كان دوالر... تـساءل ا
ـنـاسب لـلمـديريـن التـنـفيـذي أن من ا
يـربحوا بشكل خـاص قبل طرح اللقاح
في الــســوق  ال سـيــمـا عــنــدمـا الــتـزم
دافـعــو الـضـرائب األمـريـكـيـون بـنـحـو
 2.5مــلـــيــار دوالر لــتــطـــويــر الــلــقــاح

وتصنيعه "
األهـم من ذلـك  اكـــتــــشــــفت NPR أنه
ـــــديــــرين يـــــبــــدو أن الـــــعــــديـــــد من ا
الـــتــنــفــيـــذيــ قــد أجـــروا "تــعــديالت
مـشكـوك فيـها عـلى خطط بـيع األسهم"
قـــــبـل وقت قـــــصـــــيـــــر مـن اإلعالن عن
اإلعالنـات الرئيسيـة حول اللقاح - في
بـعض احلاالت قبل يـوم واحد فقط من
اإلعالنـات. لـكي تـكون قـانونـيًـا  يجب
ُـــجــدوَلــة وضـع خــطط بـــيع األســهم ا
مـسبقًا في وقت ال تتوفر فيه معلومات
داخــلـيـة سـريـة قــد تـؤثـر عـلى قـرارات
ـبيـعات اخلاصـة بهم  لـذلك يبدو أن ا
تــوقــيت تــعــديـالتــهــا مــريــبــا ويــثــيـر

الشكوك.
عـالوة عـــلى ذلـك  كـــقـــاعــــدة عـــامـــة 
مارسات في الشركة تـستدعي أفضل ا
الــقــيــادة لــلــحــفــاظ عــلى اخملــزون في
الـشركة لـضمان أن يـكون لديـهم حافزًا
كافيًا لتحس أداء الشركة. ومع ذلك 
ـديرين الـتنـفيـذي في قـام اثـنان من ا
تلكاتهم شـركة موديرنا ببيع جـميع 
من األسـهـم  وقـد بـاعت مـسـتـشـارتـها

الـعامة "جـميع" أسهـمها تـقريبًـا  وفقًا
NPR. لتقارير
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ـدراء التـنـفيـذيـون بتـفريغ ـاذا يـقوم ا
مـــخــزونـــهم قـــبل إطالق الـــلـــقــاح? هل
يــشـتــبـهـون أو يــعـرفــون أن شـيــئًـا مـا
سـلــبـيـا سـوف يـحـصل  أو عـلى وشك
االنـحـراف? اعـتـبـارًا من اآلن  ال يـوجد
دلـــيل عـــلـى اإلطالق عـــلى أن الـــلـــقــاح
اجلــديــد لـلــشــركـة ســيــعـمل بــالــفـعل 
نـــاهــيك عـن أن يــكـــون آمــنًـــا. وفــقًــا لـ
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"اجلــمـعـة  13 مــارس  اعـتــمـد ثالثـة
مــدراء تـنـفـيــذيـ في شـركــة مـوديـرنـا
خططًا جديدة 10b5-1 وفقًا للسجالت
الــتي اســتــعـرضــتــهـا  : NPRزاكس 
رئــيس الـعـمــلـيـات الـفــنـيـة واجلـودة 
ـالي آنـذاك ـديــر ا خــوان أنـدريس  وا

لورانس إتش كيم ...
فـي يوم االثن  16 مـارس - بعد يوم
عــمـل واحــد - أعــلــنت الــشــركــة أنــهــا
ـشـاركـ اجلـرعـة األولى أعـطـت أحد ا
رحلة األولى من مـن اللقاح كجـزء من ا
جتـربتهـا. أنهى السـهم ذلك اليوم على
ارتـــفــاع 24 مـــقـــارنــة بـــإغالق الـــيــوم

السابق ...
يـحق لكل شركة وفرد افتراض البراءة.
ومـع ذلك  من وجـهـة نـظـر اجلـمـهور 
يــبــدو سـلــوك الــتـداول هــذا إشــكـالــيًـا
لـلغاية  "قال تايلور ... الذي أشار أوالً
إلى تـــوقــيت هـــذه الــتــغــيـــيــرات عــلى

 :NPR
قـال كورت وولف  الـذي يعـمل محامي
الـية لـشركة دفـاع في قضـايا األوراق ا
:Troutman Pepper إذا ارتــــــــــــديـت
قــبــعـة إنــفــاذ الــقـانــون اخلــاصـة بي 
فـسأطلب بالتأكيد  "ما الذي دفعك إلى
تـغييـر اخلطة يـوم اجلمعـة? " "ال أعتقد

ط حقيقة جيدة." أنه 
# لم يـتم صنع لقاحات فيروس كورونا

بنجاح
ــقـاالت كــمـا نــاقـشـتُ في الـعــديـد من ا
الــسـابـقـة  يــواجه مُـصـنّـعــو لـقـاحـات
كــورونــا الــعــديــد من الــعــقــبـات الــتي
يـتع عليهم التغلب عليها  حيث كان
تـطــويـر لـقـاح فـيـروس كـورونـا حتـديًـا
مـعروفًا. في العشـرين عامًا التي حاول
فـيـهـا صانـعـو الـلقـاحـات تـطويـر لـقاح
لـفيـروس كورونا  فـشلت اجلـهود عدة
مـرات بسبب اآلثـار اجلانبيـة اخلطيرة

ميتة . وا
شكلـة هو أن العديد منهم ـا يزيد ا و
يعتمدون على تقنية  mRNAاجلديدة
الــتي لم يـتم اسـتـخــدامـهـا من قـبل في
ا يـجـعل األمـور أسوأ  الـلـقـاحـات . 
لـم يـتم اخــتـبـار الــسالمـة ضــد الـعالج
ــعــيـار الــوهــمي اخلــامـل  كــمــا هــو ا
الـذهـبي ألبـحـاث سالمـة األدويـة. لـقاح
mRNA مـن جـــامــــعــــة أكـــســــفـــورد 
 ChAdOx1 nCoV-19عـــلى ســبــيل
ــثـال  تـتم مـقــارنـته بـلــقـاح الـتـهـاب ا

السحايا.
كـــمــــا تـــمت مـــنـــاقــــشـــته في "األدويـــة
ــســتــخـدمــة في الــوهــمــيــة اخلـطــرة ا
الـتجارب الطـبية"  فإن اسـتخدام مادة
فـعـالة مـثل لـقاح آخـر يـدمّر أي أمل في
دراســة سـالمــة صــاحلــة. هــذه مــجــرد
طــريـقــة واحــدة يـغش فــيـهــا صـانــعـو
الـلـقـاح في دراسـات الـسالمـة اخلـاصة

بهم لتقليل ظهور اآلثار الضارة.
في حــالـة لــقـاح كـورونــا  يـعــد إثـبـات
الـسالمة أمـرًا في غايـة األهمـية  حيث
تـسـبـبت الـلقـاحـات الـسـابقـة لـفـيروس
ـــنــاعــة بــشــكل كــورونـــا في تــعــزيــز ا
مـتـناقض - وهـو الوضع الـذي يجـعلك
فــيـه الــلــقــاح أكــثــر عــرضــة لإلصــابــة
ــجـرد ــوت  بــاألمــراض الــشـديــدة وا

إصابتك بـ الفيروس الفعلي.
أوضـح روبــــرت كـــيــــنــــيــــدي هــــذا في
مـــقــابـــلــتـي مــعه  والـــتي ظـــهــرت في
"روبـرت إف كـيـنـيدي جـونـيـور. يـشرح
ـعـروفـة مـن لـقـاحـات جــيـدًا اخملـاطــر ا
فــيــروس كـورونــا"  تــضـمــ مــقـطع

قابلة أدناه. قصير من تلك ا
بــصـــرف الــنــظــر عن احــتــمــال وجــود
اسـتجابـة مناعـية متـناقضـة  قد تكون ÕUI∫ طبيب يلقح شخصاً من كورونا
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الكالم  فن  واي فن !! وهـو صنـعة وايـة صنـعة !! مـنه مايـدخل القـلب فيـنعشَه
ويبـعثَ فيه دفق احلياة بأجـمل صفحاتـها   ومنه مايبـعث في الروح الهمّ والكدَر

وإن كان مغمساً بقوارير العسل !
ـفــكـرون واصـحـاب احلل والـربط في احلـيـاة الـفـاضـلـة ولـهـذا كـان الـفالسـفـة وا
يـؤكـدون لـيل نـهـار عـلى اهـميـة الـكالم  وعـواقب اسـاءة  اسـتـخـدامه   لـصـعـوبة
ـكن ان يكـون عصـياً على اإلصـالح في معظم ا  تصـحيح مـاينـجم عن ذلك  

األحيان !  
الرسـول الكر محمد صلـوات الله عليه وسالمه  يوصيـنا  بأن نقول خيرا  او
فلـنصـمت  فذلك اسـلم  واوضح من ان يحـتاج الـى شرح ما يـتعـذر شرحه في
واقـع احلـال . والــكالم الــذي لـيـس هـو خــيــرا  هـو كالم  يــفــتـقــد الى حــيــويـته
فـترضة  ويـتساوى في وجوده اوعـدمه كالم اليأخذ وال يـعطي . ومع هذا جند ا
البـعض  من اصحـاب اإلبـتسـامات الـكاذبـة  يتـحدثـون في كل شيء  ولهم آراء
جاهـزة على اطراف الـسنتهم  من كل حـجم ولون وقيـاس ! وهؤالء هم من تطلق
هم علـيهم صفـة  " بيـاعـو الكالم "  اجلـاهزون عـند الـطلب  بل وقبـله احيـانا  ا
ـرة الـثـالـثـة  ان لـديـهم مـايـقـولـونه دائـمـا  ويـكـررونه  وقـد يـتـنـازلـون عـنه في ا
ا يقـال  وليس مهماً ان تكـون لكلماتهم والضير في ذلـك  ففي جعبتهم الـكثير 
قيـمة وأثـر وجـدوى ! واالمثـلة عـلى ذلك اكثـر من ان حتـصر في سـطور مـحدودة
ـسـؤولـ ) في أعـقـاب احـداث  وهل نـسـيـنـا االحـاديث الــتي اطـلـقـهـا بـعض (ا
ـبرمجة  وهي احـاديث تقطر فـتعلة  والـسرقات ا القتـل والتفجـيرات  واحلرائق ا
أسى ولــوعـة وحــزنـا عـلى شــعب مـقـهــور يـتــعـرض يـومــيـا الى الـظــلم واالبـتـزاز
والسـرقات في وضَح النهار ! وهي احاديث تخـتتم دائما بتشكـيل جلان للتحقيق
احقـاقا للحق وازهاقا للـباطل ! وكل هذا الكالم في الواقع  ليس سوى هواء في
ـفجـوعة   بل شـبك ! وهـو ذر للـرماد في الـعيـون  وتـهدئـة للـنفـوس  الـغاضـبة ا
ا يرتكب ال ومـفضوحا  واليـنطلي عـلى احد ! وهو ليـس اال استكمـاال  وصار 
غـلوب على أمره . فمـا هي اال ايام عدة  ويطوى كل شيء بحق الـناس والوطن ا
الـتي لم تـتـشـكل أصال   لـيعـيش اجلـمـيع في " نـعـمة ! وتـنـسى جلـان الـتحـقـيق
النـسيان " ولتـصح تماما مـقولة " إذا كـان الكالم من فضة  فـالسكوت من ذهب
 24قـيـراطـا !! وفي هـذه احلـالـة فـقط يـكـون الـصـمت أبـلغ من الـكالم ! وهـذا هو
ألون الدنـيـا ضجـيجـا ! وهم لـيسـوا سوى " مـايـنطـبق تـمامـا على هـؤالء الـذين 
شروى نقير " ! يخدعون انفسهم  بامتياز وهم يتصورون انهم يخدعون اآلخرين
الـذين مـاعـادت تــنـطـلي عـلــيـهم االكـاذيب ومــخـفـوق الـسم  بــالـعـسل !  وصـاروا

يدركون تماما " إن القتيل مضرج بدمائه / مثل القتيل مضرج بدموعه " 
إن اقسى انـواع اخلداع هو خـداع النفس  واجلـلوس عنـد خرائب االطالل التي
ستحيل !! ان استغفال كانت في يـوم من االيام  امال منشودا  بانتظار احلـلم ا
ة  التغتفـر  واالبتساماتِ الكـاذبةَ  التعبر عن حـسن النية دائما بل الشعـب جر
هي تزويـر مفضوح للـحقائق التي ال يرقى الـيها الشك  ولن تعـبر هكذا  " واللهُ

غالب على أمره ولكن اكثرَ الناس اليعلمون "
دائما هناك فرق ماب لغو الكالم الذي الطعم له وال لون وال رائحة ! وب الكالم
الـذي يـخــتـزن في داخـلـه اعـمق مـا حتــمـله الــضـمـائــر من حـرص عــلى مـصـالح
ـضي في حال ـرء اليـسـتطـيع ان يـقـول كالمـا  و الـشـعب وحـقـوقه وكرامـته . ا
سبـيله   الن الـكلـمـة الصـادقة  الـتي تـقال  هي كـاالطالقة الـتي تـطلق  التـصّد

والترد ! ويجب ان تؤخذ دائما بنظر االعتبار !
نـظـر  انـيق ـكن ان يـروى  في سـحـر الـكـلـمـات ..." وقف رجل وسـيـم ا ـا  و
نظره الهنـدام  امام الفيلسوف سقراط  وهو يتبختــر مـتباهيا بلباسه  معجبا 
الـذي هدّه ـتـنبي   فقـال له سـقراط : تـكلم  حـتى أراك !! ". ومـثله ابـو الـطيب ا
مـاهـدّه  فـقـال : " كـفى بـجــــسـمي نـحـوال أنـني رجل / لـوال مـخـاطـبـتي ايـاك لم

ترني "  
ان كل التـفاصيل الاهمـية لهـا عندمـا  ينقـصها بـوّح الكالم احلكـيم الذي يكشف
كل اخلبـايا واالسرار   فـالرجال هم " صـناديق مـغلقـة  مفاتـيحهـا الكالم " على
قـول اإلمــام عـلي بن ابـي طـالب " عـلــيه الـسالم  ".. حــقـا ان الـرجـل حـيث يـضع

نفسه  إن ارتفع بها ارتفعت وإن اتضّع بها اتضّعت .
وهـمـسـة أخـيـرة  لـعـمّـنـا في اإلنـسـانـيـة سـقـراط : اتـدري ايـهـا

وجوع في بالدي قد بُحّ الكـبير  ان صوت الشرفاء وا
 وهم يــتـكـلـمـون  ويـشـكــون لـيل نـهـار  ولم  يـرهم او
يستمع لهم او يعبأ بهم احد . فاين العيب ? بك ام بهم
ام بـالكالم الـذي ضاعت مـفرداته في جلّـة الزحام ? ام
لـك غيره  ومن بزمـاننـا الذي إسـتفـرد بنـا  كونـنا ال

استعان بغير الله ذل !!

رسـال مـشكـلـة في حد لـقـاحات الـرنـا ا
ذاتــهــا. وفـقًــا لــلـبــاحــثـ في جــامــعـة

بنسلفانيا وجامعة ديوك: 
"لـقاحات  mRNAلـها مشاكل مـحتملة
ــــا في ذلك تــــتــــعـــلـق بـــالــــسالمــــة  
وضعي واجلـهازي وحتفيز االلـتهاب ا
ـــضــادة ذاتــيـــة الــتـــفــاعل األجـــســام ا
ــنــاعــة الـذاتــيــة  فــضالً عن تــطـور وا

الوذمة (التورم) واجللطات الدموية."
أوقــفت شــركـة  AstraZenecaجتــربـة

اللقاح بسبب اآلثار اجلانبية
STAT 8 ســـبــتــمــبــر  ? 2020ذكــرت
 Newsأن شــركــة   AstraZenecaقــد
ـرحـلة 3 أوقـفت مـؤقـتًـا جتارب لـقـاح ا
بــسـبب "رد فــعل سـلـبـي خـطـيــر وغـيـر
ـشـارك مـتـوقع مـشـتـبه به" في أحـد ا

. البريطاني
لم تـفصح الشـركة عن طبيـعة رد الفعل
الــعـكـسي. زعــمت صـحـيـفــة نـيـويـورك
وقف  ز أن "شخصًا مطلعًا على ا تا
وحتـدث بشرط عدم الكشف عن هويته"
قـال إن الفرد "وجد أنه مصاب بالتهاب
ــسـتـعـرض  وهــو مـتالزمـة الــنـخـاع ا
الــتـهــابـيــة تـصــيب الـنــخـاع الــشـوكي
وغالبًا ما تنجم عن عدوى فيروسية. "
تــقــوم AstraZeneca بـــالــتــعــاون مع
جــامــعــة أكــسـفــورد  بــإجــراء جتـارب
mRNA CO- ـــرحـــلــة 2/3 لـــلـــقــاح ا
VID-19 (ChAdOx1 nCoV-19

وهــو فــيـروس غــدي لــلــشـمــبــانـزي 
تـــعـــديـــله حلـــمـل وإيـــصـــال جـــيـــنــات
الـــــفــــيــــروس الـــــتــــاجي إلـى اخلاليــــا
ـتحدة والـهند  مـلكة ا الـبشـرية) في ا
ـرحـلـة  3 في بــاإلضـافـة إلى جتــارب ا
الـبـرازيل وجـنـوب إفـريـقـيـا والـواليـات

STAT News: تحدة. وفقًا لـ ا
 Astra-تـحدث بـاسم شـركة "وصـف ا
 Zenecaالـتوقف بـأنه "إجراء روتـيني
يــجب أن يـحــدث عـنــدمـا يــكـون هــنـاك
مــرض غـيــر مـبــرر مــحـتــمل في إحـدى
ا الـتـجـارب  أثـنـاء الـتـحـقـيق فـيه  
يـضمن احلفـاظ على نزاهـة التجارب" .
تحـدث أيضًا أن الشـركة "تعمل وقـال ا
عـلى تـسـريـع مـراجـعـة احلـدث الـفردي
لـتقـليل أي تـأثير مـحتـمل على اجلدول

الزمني للتجربة".
# حــصــلـت في لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا
مــعــدالت عــالــيـة من اآلثــار اجلــانــبــيـة

أيضًا
مــثل لـقـاح شــركـة مـوديــرنـا  يـبـدو أن
لـقـاح شـركـة  / AstraZenecaجـامـعـة
ـعدالت عـالـية أكـسـفـورد يأتي أيـضًـا 
من اآلثـار اجلانبية. كـشفت النتائج من
ـنـشورة ـرحـلة  1/2ا إحـدى دراسـات ا
في  15أغـــســطس 2020 أن غـــالــبـــيــة
ــشـاركـ قــد عـانـوا من واضــحـة من ا

آثار جانبية. أظهرت النتائج: 
كـان التعب والـصداع أكثـر ردود الفعل
اجلــــهـــازيـــة شـــيــــوعًـــا.  اإلبالغ عن
ChAdOx1 الـــتـــعب فـي مـــجـــمـــوعــة
nCoV-19 من قبل  (70) 340مشاركًا
بــدون بــاراســيــتــامــول و  (71) 40مع
بـاراسـيـتـامـول ... اإلبالغ عن حدوث
ChAdOx1 صــــداع في مــــجـــمــــوعـــة
 nCoV-19مــن قــــــــــــــــبـل (68) 331
مـشــاركًـا بـدون الـبـاراسـيـتـامـول و 34
 (61) مـع الــبـاراســيــتــامــول ... كــانت
الـتفاعالت الـعكسـية اجلهـازية األخرى
ChAdOx1 شـــائــعـــة في مــجـــمــوعــة

nCoV-19:
ألـم عـضـلي ( [60] 294مــشـارك بـدون
بـــــاراســــــيـــــتـــــامـــــول و  [48] 27 مـع

باراسيتامول)
الــشـعــور بـالــضـيق ( [61] 296 و 27
48%)قــــشـــعــــريـــرة ( [56] 272و 15
[27]). الـشعـور باحلمى ( [51] 250و

 .(20 36
ChAdOx1 nCoV-19 فـي مجـمـوعة
أبـــــــلغ  (18) 87مـــــــشــــــاركًــــــا بــــــدون
بـاراسـيـتامـول وتـسـعة (16) مـشارك
مـع الباراسـيتـامول عـن درجة حرارة ال
تقل عن  38درجـة مئوية  وثمانية (2)
مـــرضى بــدون بــاراســيـــتــامــول كــانت
درجـــة حــرارتـــهم عــنـــد عــلى األقل 39

درجة مئوية "

ترجم طبيب واديب راحل { ا



6
ÊU e « ≠œ«bGÐ

صـغـرة التي دني لـقـاب بكـولـة كأس مـحـافـظة بـغـداد للـكـرة ا احرز فـريق الـدفـاع ا
أقامتها مديـرية شباب ورياضة مـدينة الصدر عـلى ملعب منتدى شـباب جميلة. و 
ـنشـآت من قبل مـعاون تكـر الفـريق الفـائـز بكـأس البـطولـة بـعد تـغلـبه على فـريق ا

محافظ بغداد صاحب الفرطوسي. 
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{ مــدريـد- وكــاالت: تــوج أتــلــتـيك
بـــيـــلــبـــاو بـــلــقـب كــأس الـــســـوبــر
اإلسباني للمرة الثالثة في تاريخه
بــالــفـوز  2-3 عــلـى بــرشـلــونــة في
ـباراة النـهائـية لـلمـسابـقة. سجل ا
لــبــرشـــلــونــة أنــطـــوان جــريــزمــان

(هــدفـــان) في الـــدقــائق  40 و77
بـيـنـمـا سـجل ألتـلـتـيك بـيـلـباو
أوســــكـــــار دي مــــاركــــوس في
الدقـيـقة   42 وفـيالـيـبريي في
الدقيقة  90 وإينياكي ويليامز
ـباراة في الـدقـيـقـة  93بـدأت ا
بضغط كثيف من العبي أتلتيك
بـيــلــبـاو لــكن دون أي خــطـورة

تُـذكــر من الـفـريـقـ خالل
أول  20 دقــيــقـة. وفي
الدقيقة  25 احتسب
ـبـاراة ركـلة حـكم ا
حــرة مـــبـــاشــرة
نــفــذهـا مــيـسي
بــإرســال كــرة
عـــــرضـــــيــــة
داخــــــــــــــــــــل
نطقة لكن ا
لم ينجح أي
مــــــــــــــــــــــــــــن
ــهــاجــمــ ا
في استغالل
الــــــفــــــرصـــــة
وتـهـديـد مرمى

أونـاي سـيـمـون.
وتـــــــألـق تــــــــيـــــــر
شـــتـــيـــجن حـــارس

مـرمى بـرشـلـونـة في الـتـصدي
لتـسديـدة قويـة من كابا العب
أتلتيك بيـلباو وحول الكرة
إلـى الـركـيـنـة في الـدقـيـقـة

 وجنـح أنـــــــــطــــــــوان 26
جـريــزمـان في تـسـجـيل
هدف التـقدم لبـرشلونة
في الــدقـيــقـة   40حـيث
استـغل اصطـدام الكرة
دافع بيلباو بعد كرة
عرضية من زميله ألبا
ــــــ وســــــدد عـــــــلـى 
احلــــــــــــارس أونــــــــــــاي
ســـيـــمـــون. وجـــاء الــرد
ســــريـــعـــا من أتــــلـــتـــيك
بـــيـــلــــبـــاو حـــيث أرسل
إينيـاكي ويليـامز كرة في
عـمق منـطـقة الـدفاع إلى
أوســــكــــار دي مــــاركـــوس
الـــــذي ســـــدد كـــــرة عـــــلى
الـــطـــائــر فـي شــبـــاك تـــيــر
شتيجن ليتعادل لفريقه في
الدقـيقة  42 وانتـهى الشوط
األول بــالــتــعــادل اإليــجــابي
ـــثـــله. ومع بـــدايـــة بـــهــــدف 

الشـوط الثـاني نفذ لـيونـيل ميسي
جنم وقائد برشلـونة ركلة حرة لكن
احلارس أوناي سيمون تصدى لها
في الــــدقـــيـــقـــة  52 وســـجل راؤول
جـارســيـا الــهـدف الــثـاني ألتــلـتـيك
بـيـلبـاو بـكرة رأسـيـة مسـتـغال كرة
عــــرضــــيـــــة من زمـــــيــــله
مـونـايـ الـذي أرسـلـها
عــبــر ركــلــة حــرة غــيـر
مــبــاشــرة لـكـن حـكم
ـــبــــاراة ألـــغى ا

 الــذي اســتــغل خــطــأ كــارثـيــا من
أراوخــو في الــتــمــريــر وســدد كــرة
أرضــيـة قـويـة مـرت بـجـانب الـقـائم
األيـسـر لـلـحـارس تـيـر شـتيـجن في
الـــــدقــــيــــقــــة  66 وجنـح أنــــطــــوان
جــريـــزمــان في تـــســـجــيل الـــهــدف
الثاني لـبرشلـونة بعدمـا تلقى كرة
عـرضيـة أرضـية من زمـيـله جوردي
ألـبا وسـدد في الشـباك في الـدقيـقة
 وحاول راؤول جـارسـيا مـهاجم 77
أتـلـتـيك بـيـلـبـاو تـهـديـد مـرمى تـيـر
شتيـجن بتسديـدة قوية على حدود
مــنـطــقــة اجلــزاء لـكن الــكــرة مـرت
أعلى الـقائم فـي الدقـيقة  80 وتألق
أونـــاي ســـيــــمـــون حــــارس مـــرمى
أتـــلــتـــيك بــيـــلــبـــاو في الـــتــصــدي
لــتـســديــدة من فــريــنــكي دي يـوجن
ــنـطــقـة إثــر هــجـوم مــرتـد داخل ا
ســريع لــلــفـريـق الـكــتــالــوني لــقـتل
ـــبــاراة في الـــدقــيـــقــة  84 وســدد ا
إيـنــاكي ويـلــيـامـز مــهـاجم أتــلـتـيك
نـطقة بيـلبـاو كرة بالـرأس داخل ا
لـــكـــنــهـــا مـــرت أعـــلى مـــرمى تـــيــر

شـتـيـجن في الـدقـيـقة  .87واقـتنص
الـبــديل فـيـالــيـبـري هــدف الـتـعـادل
ألتــلــتـيك بــيــلـبــاو في الــدقـيــقـة 90
مـستـفـيدًا من كـرة عرضـيـة أرسلـها
زميـله مونيـاي ويُسدد عـلى يسار
احلــارس تـيــر شــتـيــجن لــيـنــتـهي
الـــوقـت األصـــلي بـــالـــتـــعـــادل .2-2
وسـجل إيـنـيـاكي ويـلـيـامـز مـهـاجم
أتلتيك بيلباو الهدف الثالث لفريقه
في الدقـيقة  93 حيث تـلقى تـمريرة
من مونياي وسـدد كرة صاروخية
أقصى يسار احلارس تير شتيجن.
وكـــاد نــونــيــز أن يُـــســجل الــهــدف
الـرابـع لـبـيــلـبــاو في الـدقــيـقـة 104
رمى حـيث وصـلت له الـكـرة أمـام ا
ن لـكــنه ســدد بــجــانب الـقــائم األ
لـبـرشـلـونة. وكـان بـرشـلونـة قـريـبا
من الـــتـــعـــادل بـــخـــطـــأ ســـاذج من
فـيـسـجـا مـدافع بـيـلـباو لـكـن الـكرة
خرجت للركنية. كما سدد جريزمان
ن في كـرة مرت بـجـانب الـقائم األ
ـباراة الدقـيـقة  111 وأشـهر حـكم ا
باشرة في وجه البطاقة احلـمراء ا

لـيـونـيل مـيـسي قائـد بـرشـلـونة في
الـــدقــيـــقــة  1+120 وحـــافظ العـــبــو
أتــلــتــيك بــيــلــبــاو عـلـى صـمــودهم
الـدفـاعي في الدقـائق األخـيـرة قبل
ـــبــاراة صـــافــرة أن يُـــطــلـق حــكم ا
الـنـهايـة بـتتـويج الـفريق الـبـاسكي
بــالــلـــقب الــغــائب مــنــذ عــام  2015
جــديـــر بـــالــذكـــر أن نـــهـــائي كــأس
السـوبر اإلسبـاني أقيم بتـنظيم من
gsaksa@ وضــــــــمـن مــــــــبـــــــادرات 
#بــرنــامج_جـودة _احلــيــاة. وأقــيم
الـسـوبــر اإلسـبـاني الــعـام اجلـاري
في إســبـانــيــا اســتــثـنــائــيــا نــظـرا
رتبـطة بجائحة كورونا للظروف ا
بـرعـايـة كل مـن أرامـكـو الـسـعـودية
وطـــــيـــــران الـــــســـــعـــــوديـــــة وروح
الـسعـودية و نـقله حـصريـا على
قناة الرياضيـة السعودية. وانتهت
مــوقــعــة لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر
يـونــايـتـد الـتي احــتـضـنــهـا مـلـعب
أنـــفـــيــلـــد جلـــولــة  19 من الــدوري
مـتاز بنتيـجة محبطة اإلجنليزي ا
للـطرفـ لم تغـير شيـئا في مـشهد

VI∫ اتلتيك بلباو يحصد اللقب الثالث لكأس السوبر على حساب برشلونة

الصـدارة. وتعـادل الفـريقـان سلـبيا
وقعه ليحتفظ مانشستر يونايتد 
في صـدارة جـدول الـتـرتـيب بـعـدما
رفع رصيده إلى  37 نقطة. كما رفع
ليـفـربول رصـيده إلى  34 نقـطة في
ـركـز الثـالث خـلف لـيـستـر سـيتي ا
باراة بنقطة واحدة. بـدأ ليفربول ا
بـاستـحـواذ كامل عـلى الـكرة بـلغت
ـــئـــة في أول ربع نـــســـبـــته  71 بـــا
ســـاعــة. وأتت احملــاولــة األولى في
الدقيقة  15بتسديدة من روبرتسون
من داخل مــنــطــقــة اجلــزاء ذهــبت
ـــرمى. ومن هـــجــمــة بـــعــيـــدا عن ا
مــرتـدة سـريـعـة وصـلت الـكـرة إلى
ماني في الـدقيـقة   17ليـمـهد الـكرة
عـــلى حــدود مـــنــطــقـــة اجلــزاء إلى
فـيـرمـيــنـو الـقــادم من اخلـلف لـكن
ـرمى الـبــرازيـلي سـدد بـعـيـدا عن ا
أيـضـا. وظـهـر محـمـد صالح لـلـمرة
األولى في الـدقيـقة  22 بعـدمـا تابع
كـرة مـبـعـدة من دفـاعـات يـونـايـتـد
لـيـسـدد كــرة عـلى الـطــائـر من عـلى
حدود مـنطقـة اجلزاء ذهبت بـعيدا

ـــــــــــرمـى. وتــــــــــواصـل زحـف عـن ا
لــيــفـربــول جتــاه مـرمـى يـونــايــتـد
بتـسديـدة من خارج مـنطـقة اجلزاء
عبـر شاكيـري في الدقـيقة  ?26مرت
بــجـوار الــقــائم. وكـاد مــانــشـســتـر
يـونـايتـد أن يـفـتـتح الـتـسـجـيل في
الدقـيقة  ?34بـعدمـا نفـذ فيـرنانـديز
مــخــالـفــة من عــلى حــدود مـنــطــقـة
ـبـاشرة اجلـزاء فـمـرت تـسـديـدته ا
ـحاذاة الـقائم. وأتى الـرد سريـعا
من صالح الذي انـطـلق في اجلانب
األيــســر حــتـى وصل إلى مــنــطــقــة
اجلـزاء لـيـمـرر إلى فيـرمـيـنـو الذي
ســدد كـرة أرضــيــة أمــسك بــهـا دي
خــــيـــا لـــيــــنـــتـــهـي الـــشـــوط األول
ســـــــلــبـــيـــا. ومع بـــدايـــة الـــشــوط
الـثــاني سـدد أرنـولـد كـرة من عـلى
حدود منطقة اجلزاء في الدقيقة 55
أمــــسك بــــهــــا دي خــــيــــا. وأجـــرى
ســــولــــســــكـــايــــر الــــتـــبــــديل األول
ـانشـستـر يـونايـتد في الـدقيـقة 61
بــــنـــزول كــــافــــاني عــــلى حــــســـاب
مارسيال. وظهر مانشستر يونايتد
هـجـومـيا لـلـمـرة األولى في الـشوط
الـثـاني في الـدقـيـقـة  65 بـتـسـديـدة
قـويـة من بـرونـو من خـارج مـنـطـقة
اجلـــزاء أمـــسك بــــهـــا ألـــيـــســـون.
وأرسل بــرونـو عــرضــيــة من ركــلـة
ركـنـيـة في الـدقـيـقة   71 ارتـقى لـها
بـوجبـا مسـددا رأسـية تـصدى لـها
ألـيسـون بـسهـولة. وأهـدر يـونايـتد
فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة
 بـــعــدمـــا أرسل شــاو عـــرضــيــة 75
أرضيـة لبـرونو اخلـالي من الـرقابة
داخـل مـــــنـــــطــــقـــــة اجلـــــزاء لـــــكن
الـبـرتغـالي سـدد كرة أرضـيـة تألق
أليـسون في التـصدي لها. بـعد تلك
الــهــجــمــة مــبــاشــرة أجــرى كــلـوب
تبديال أول لـليفربـول بنزول جونز
عـــلى حـــســاب شـــاكــيـــري. وأطــلق
تياجو صاروخيـة من خارج منطقة
اجلزاء في الـدقيـقة  78 تصـدى لـها
دي خـيـا بـبـراعـة. ومـهـد فـيـنـالدوم
كــرة عــلـى حــدود مــنــطــقــة اجلــزاء
ـندفع من اخلـلف فـسدد لـتيـاجـو ا
األخـيـر لـكن كـرته أخطـأت طـريـقـها
لـلمـرمى تمـاما في الـدقيـقة 80 ومن
جـديـد أهدر يـونـايـتد فـرصـة أخرى
مـحـقـقـة لـلـتـسـجـيل عـبـر تـسـديدة
بـوجــبـا اخلــالي من الـرقــابـة داخل
نطقة لكن أليسون حولها لركنية ا
في الدقـيقة  .83ودفع كلـوب بعـدها
بـــورقـــتـه الـــثـــانـــيـــة حـــيث شـــارك
أوريجي عـلى حساب فـيرميـنو كما
أقحم ميـلنر عـلى حساب فـينالدوم.
وتبعه سولسكـاير بنزول جرينوود
عـــلى حــســـاب بــرونــو ثـم انــتــهى

اللقاء بالتعادل السلبي.
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يــــحــــسن الــــتـــصــــرف الــــصـــحــــيح
وكادت واالمـسـاك بـالـكــرة الـثـابـتـة ,
الـدقـيـقة  82 تـشـهد تـسـجـيل الـهدف
الثـاني للـديوانـية عـندمـا سدد العبه
الـبديل ايـفان سـلـيمـان اال ان حارس
مـرمى االمـانـة سـرسـنك مـحـسن كان
ـقـابل انـقذ ـنـاسب في ا ـكـان ا في ا
حارس مـرمى الديـوانية ولـيد عـطية
كـرة قــويــة في الــدقـيــقـة 86 ســددهـا
بــقــوة مــهـاجم االمــانــة جــبــار كـر
باراة ليحولـها الى ركنية ,لتنتهي ا
بـالـتعـادل ولـيـضيف كـل فريق نـقـطة
الـى رصـــــيــــده فـي جـــــدول الــــدوري
مـتاز  ,لـيصـبح رصـيد االمـانة  18 ا
ركز 8 فيما اصبح رصيد نقطة و با

ركز12. الديوانية  17 نقطة وبا

احــــداهن في الــــدقـــيـــقـــة  7من قـــبل
مـهـاجم الديـوانـيـة الشـاب فالح عـبد
الكر ,وليكن هذا الهدف خير حافز
لــكـتــيـبــة عــصـام حــمـد مــدرب نـادي
امـانـة بـغـداد الـتي اسـتـطـاعت بـنـاء
الــعـديــد من الــهــجـمــات عــلى مـرمى
الفـريق الديواني تـوجت بحـصولهم
عــلى الـــعــدد الـــكــبـــيــر مـن الــركالت
الـــركــنــيـــة لم تــســتـــثــمــر بـــالــشــكل
ـقـابـل وجـدوا دفـاعاً الـصـحـيح في ا
ديـوانـيـاً مـتـزنـاً بـعـد االعـتـمـاد عـلى
عاكسة  ,لتشهـد الدقيقة الهجمـات ا
تـعـديل الـكـفــة لـنـادي االمـانـة عن 71
طـريق مهـاجـمه جبـار كـر مسـتغالً
حـــــالـــــة ارتـــــبــــاك حلـــــارس مـــــرمى
الــديــوانــيــة ولــيـــد عــطــيــة الــذي لم

سـمـيـر كـاظم دلـوه فـي حـصـاد نـقاط
ـــبـــاراة من خـالل االســـتـــضـــافــات ا
الــــعــــديـــدة لـه من قــــبل الــــقــــنـــوات
الفـضائـية ,لتـضاف نـتيـجة الـتعادل
الثـامن بهـدف لكل مـنهـما الى دوامة
ـــتــــواضـــعـــة لألحـــمـــر الــــنـــتـــائج ا
ا الـديـواني كـون الـريـاح ال تـسـيـر 
تـشـتـيه سـفــيـنـة كـرة الـديـوانـيـة في
ـبـاراة الـتي ضـيــفـهـا مـلـعب نـادي ا
االمـانـة ضمـن اجلولـة الـرابع عـشرة
ـرحــلـة ــمـتــاز ا لــلـدوري الــعـراقي ا
االولى وادارها احلكم محـمد سلمان
. و مـصطـفى محـمد و سـجاد حـس
بـــكــر الـــديــوانـــيــون خالل الـــدقــائق
ـبـاراة بـبـنـاء الـهـجـمات االولى من ا
عـلى مـرمى فـريق االمـانـة لتـسـتـثـمر
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أوضـح رئـــيس نـــادي الـــديـــوانـــيــة
حس الـعنكوشي مالبـسات حادثة
أحـد أفــراد حـمــايـتـه مع عـنــصـر في
احلـشـد الـشـعـبي. وقـال الـعـنـكوشي
في منشور عبر صفحته الرسمية ما
حـدث الـيــوم هـو مـشـكــلـة بـ أفـراد
حمايتي ومع حماية أحد األخوة في
قدس وانتهى األمر بكل ود احلشد ا
وحب وهذا أمر طبيعي يحدث دائما
ب أفـراد احلمـايات. وأضـاف شكرا
ن ضخم األمـر. ومن جهة ن سأل و
اخرى لم تـكن نتيـجة التـعادل لفريق
نادي الـديوانية الـتي جمعـته بفريق
نادي االمـانة مـنصفـة مع ما ادلى به
مـدرب الــديـوانــيـة اجلــديـد الــكـابـ

جانب من مباراة
الديوانية في
متاز ا

بـــعــد الــتــصــويـت مــؤكــدا بــأنه ال
يــعـتــرض عـلى وجــهــة مـؤســسـات
الدولة في رسم سياستها من خالل
الــقــانــون اجلــديــد ولــكن عــلـى مـا
يــولـده مـن تـعــارض االجـراءات في
ــؤســســـات الــريــاضــيــة في حــال ا
تــطــبـيــقـه. واضـاف الــســهالني أن
ـرحـلــة تـتـطـلب مـكــاشـفـة مـعـلـنـة ا
وبــشـفــافــيــة تـامــة وفــتح االبـواب
والـنـوافــذ لـلـغـرف الـتـي يـتم فـيـهـا
تلك صناعة القـرارات مؤكدأ أنه 
الدليل القاطع باستالم اللجنة لتلك
الــنــسـخــة الــتي يـطــالب بــالــكـشف
عـنــهـا وان تــغـيـيــبـهــا عن االنـديـة
واالحتـــــادات يـــــعــــــد هـــــروبـــــا من
ـــواجــــهـــة فـي الـــدفــــاع عن هـــذه ا
ـــؤســـســات الـــتي تـــمـــثل اســاس ا
ــقـرر ان ــبـيــة. ومن ا احلـركــة االو
ان قـريباً على القانون يصوت البر
ؤسسات ليتم اعـتماده في جمـيع ا

الرياضية.

السهالني جلنة الـشباب والرياضة
بـــمـــكـــاشــفـــة الــشـــارع الـــريــاضي
ــبــررات االخــتالف اخلــطــيــر في
نـصوص مـهمـة ظهـرت في القـانون
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ـديــر الــتــنــفـيــذي لــلــجــنـة طـالـب ا
ـبيـة الوطـنيـة العـراقيـة جزائر األو
الــســهـالني رئــيس الــلــجــنــة رعــد
حمـودي برفع الـسريـة عن النـسخة
االخــــيــــرة من قــــانــــون االحتـــادات
الــريــاضــيـــة. وقــال الــســهالني في
بــيــان صـحــفي إنـه نـطــالب رئــيس
الـلجـنة رعـد حـمودي بـرفع السـرية
عن الــنــسـخــة االخــيــرة من قــانـون
االحتــــادات الــــريـــاضــــيــــة والــــتي
اسـتـلـمهـا مـديـر قـسم الـعالقات في
بية العراقية هيثم عبد اللجنة االو
احلــمــيــد من قــبل جلــنــة الــشــبـاب
والــــريــــاضــــة قــــبـل شــــهــــرين من
الـتـصويت عـلى الـقانـون لـيتـسنى
لــلــمــعــنــيــ والــشــارع الــريــاضي
االطالع على حجـم التنـاقضات ب
الــنـســخــة الـتـي روجت لـهــا جلــنـة
الشـباب والـرياضـة والقـانون الذي
 الــــتـــصــــويت عــــلــــيه. ونــــاشـــد

ــركـزي بــحــضـور اعــضــاء االحتـاد ا
ـــنــتـــخـــبـــات الــوطـــنـــيــة ومـــدربي ا
ـــشــــاركـــة نـــخــــبـــة من الـالعـــبـــ
ختلف الـفئات شبـاب بدي بلدنك
كالسك فـيـزيك و بـدي بـلـدنك فـيزيك
و مـاسـكـلر فـيـزيك مـاسـتـر. وب ان
االحتـاد سـيعـلن قـريـبـاً عن الالعـب
ــؤهـلــ والـذيـن  اخـتــيـارهم من ا
اس . وستـقام بـطولـة ا ـدربـ قبل ا
في جـمهـورية مـصر الـعربـية لـلفـترة

مـــن 18-20 شباط القادم.
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بدأ االحتـاد العـراقي ببـناء االجـسام
ـنـتخـب الوطـني اخـتـبـارات العـبي ا
للـمشـاركة في بـطولـة مصـر الدوري.
ــــنــــسق االعـالمي لالحتــــاد وقـــــال ا
هشام الراتب في تصريح صحفي ان
االحتـاد اجرى في صـالـة الـكـوثر في
ـنـتخـب الوطـني بـغـداد اخـتـبـارات ا
لـبــنـاء االجـسـام الــذي سـيـشـارك في
اس الدولية. بطولة مصل تك كاس ا
واوضح ان االخــــــتــــــبــــــارات تــــــمت

العندليب. وكان الشوط الثاني هادئا
ولم يـتـواجـد فـيه أي مـحـاولـة تـذكـر
. وبدى فيه أصـحاب األرض محـبط
وبهـذه الـنتـيـجة تـراجع نـفط الوسط
ركـز الـثانـي برصـيد  27نقـطة إلى ا
تاركاً كرسي الصـدارة للقوة اجلوية.
فـيمـا ارتـفع عـدد نقـاط الـنوارس إلى
ـركـز الـثــالث مـؤقـتـا 25 نـقـطــة في ا
بــانــتــضـــار نــتــيــجـــة الــديــربي بــ

الشرطة والطلبة.
كــمــا اكـمل الـالعب الــدولي الــعـراقي
أسـامـة رشـيـد اجـراءات انتـقـاله الى
صـفـوف نادي تـشـايـكـور ريـزا سـبور
الــتــركي. وســيــخــوض رشــيــد اخــر
مـباراة لـه مع فريـقه الـبـرتـغـالي امام
فـامالـيـكاو فـيـا السـبوع الـرابع عـشر
ـــمـــتــاز. مـن الــدوري الـــبـــرتــغـــالي ا
واجــــمــــعت الــــصــــحف الــــتــــركــــيـــة
والـبرتـغـاليـة عـلى انـتقـال رشـيد الى
ريــزا سـبــور دون الــكـشف عـن قـيــمـة
العقد. ووصل رشيد إلى سانتا كالرا
في عام  2016وخاض  16مبـاراة هذا

وسم وسجل هدفاً وحيداً.  ا

الدوري. وسجل هدفي الزوراء مهند
عـبد الـرحـيم كـرار في الدقـيـقـت 18
و 46من عمر اللقاء. الهدف األول كان
حملـة فـنـيـة تـمـكن خاللـهـا مـهـنـد من
اجتياز مـدافعي نفط الـوسط ليسكن
بـعـد ذلك الكـرة في شـبـاك الـضـيوف.
وقـبـل أن يـأمـر احلــكم بـالــذهـاب إلى
البـس ســجل عـــبــد غـــرف تــبـــديل ا
الــرحـيم الــهــدف الـثــاني وقــتل آمـال
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تـــغـــلب الــزوراء عـــلى نـــظــيـــره نــفط
الـوسط بـنـتـيـجـة هدفـ من دون رد
عــلى مــلـعب الــنــجف الــدولي ضـمن
مـنافـسـات اجلـولـة الرابـعـة عـشر من
ـــمـــتـــاز. ودخل الـــدوري الــــعـــراقي ا
الـزوراء الــلـقـاء وعــيـنه عـلـى الـنـقـاط
الثالث من أجل ايـقاف نـفط الوسط
ومــــنـــعه مـن االبـــتـــعــــاد في صـــدارة
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جزائر السهالني
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جانب من مواجهة الزوراء مع نفط الوسط

هاجم الهدف بداعي التـسلل على ا
البـاسكي. وأهـدر إينيـاكي ويلـيامز
فــرصـــة تــســجــيل الــهــدف الــثــاني
ألتـلــتـيك
بيلباو



{ لـــنــدن- وكــاالت - أشـــاد جــوزيـه مــوريــنـــيــو مــدرب
ـستـوى الـذي قـدمه العـبه تاجني تـوتـنهـام هـوتـسـبيـر بـا

نـدومبيـلي خالل االنـتصـار على شـيفـيلـد يونـايتد (3-1)
متاز. ضمن اجلولة الـ 19من الدوري اإلجنليزي ا

ــبـاراة: ــؤتـمــر الــصـحــفي عــقب ا وقــال مــوريـنــيــو خالل ا
ـسـتـوى كان جـيـدَا الـفـريق سـيـطر بـصـورة كـبـيـرة وخلق "ا
عددًا كافـيًا من الفـرص في الشوط األول لـقتل اللـقاء وكانت

النية نفسها موجودة في الشوط الثاني".
ـرة الـثانـية أو الـثـالثـة التـي يخـوض فيـها وواصل: "هذه ا

نـدومبيلي 90 دقيقـة و يلعب بحدة كـبيرة وهو أمر
ــيـدان.. لــقـد قـدم لـيس ســهال عـلى مــتـوســطي ا

مستوى جيدا للغاية".
وأضاف: "أقـدم إشادة خاصة لندومبيلي
ـكان في الـتشـكيل لـرغـبته في الـفوز 
األسـاسي.. لــقـد حتــدث مـعه لــيـفي
ـانـنـا (رئــيس الـنــادي) وأخـبـره بــإ
بــقــدراته وأنــا فــعـلـت نـفـس األمـر

فدائمًا بابي مفتوح.. لكن على الالعب
تقد ما يكفي".

وتــابع: "دربت ألعــوام عــديـدة وكــان حتــــــت قــيـادتـي الـكــثــيـر من
عـــــــرفـة إذا ما .. بـالتـالي أمـلك مـا يكـفي من اخلــــــبـرة  الالعبـ
كـــان الالعب ال يـــلــعـب بــصـــورة جــيــــــــدة وحــيـــنــهـــا يــكـــون األمــر

مسؤوليته..

ــــصـــابـــ مــــدرب آخـــر مـن بـــ ا
األربـــــعــــــة لـــــكن لـم يـــــكـــــشـف عن
هـويتـه. اعتـبـار كل شـخص على
مــ الـطــائــرة بــأنه مــخــالط وأمـر
بـعــدم مـغــادرة غـرفــته في الــفـنـدق
دة 14 خالل فـتـرة حـجـر إلـزامـيـة 
يـــومـــا.وهــذا األمـــر يـــعـــني أنه لن
يُـــــســـــمح لـ 47 العـــــبــــاً والعـــــبــــة
ـدة خـمس سـاعـات في بـالـتــدريب 
الـيوم كـمـا  االتفـاق عـليـه سابـقا
خالل الــتــحــضــيـر ألولـى بــطـوالت
قررة الغـراند سالم لهـذا العـام وا
أن تـبــدأ في مــوعـدهــا اجلــديـد في

قبل. الثامن من الشهر ا
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ويـعـتـقـد أن من بـ اخملـالـطـ في
هـذه الرحالت هـنـاك البـيالروسـية
فيكتوريا أزارنكا واألميركية سلون
ستيـفنز واليـاباني كي نيـشيكوري
ــا ــانــيــة أجنــلــيك كــيــربــر  واأل
ســـــــيـــــــؤثـــــــر كـــــــثــــــــيـــــــرا عـــــــلى
اسـتـعداداتـهم.وقـالت تـيلـي للـقـناة
الـتــاسـعـة األســتـرالــيـة "كـنــا نـعـلم
دائما أنه سيـكون هناك خـطر كبير
ـكـنك أبدا أن مع هـذا الوبـاء وال 
" مــشــددا "لــكن تــكــون عــلـى يــقــ
ـــفــتـــوحــة بـــطــولـــة أســتـــرالـــيــا ا
سـتــمــضي قــدمـا وســنــواصل بـذل
قـصـارى جـهـدنـا لـضـمان أن نـؤمن
لـــهـــؤالء الالعـــبـــ الــذيـن وجــدوا
أنـــفــســـهم في وضـع ال يــحـــســدوا

عليه ظروفا مقبولة الى حد ما".
ـنـظـمـون الـشـائـعـات الـتي ونــفى ا
حتـدثت عن حـالة إيـجـابـــــــــية في
تجهت الى واحدة من الرحلت ا
أدياليد واللـت حتمالن بـعضا من

أكبر األسماء في اللعبة.
وفي وقت حط مـعـظم الالعـبـ في
مـلـبـورن قـرر جنـوم مـثل الـصربي
نـوفــاك ديــوكـوفــيــتش واإلســبـاني
رافـايل نـادال واألمـيـركـيـة سـيـريـنا
ولـــيـــامس والـــيـــابـــانـــيـــة نـــاومي
أوســــاكــــا الــــتــــوجه الى أديـاليـــد
الــــــــــواقـــــــــعــــــــــة فـي جــــــــــنـــــــــوب
أســتــرالــيــا.ووصــفت الــفــرنــســيــة
ــتـــواجـــدة في ألـــيـــزيه كـــورنـــيـه ا
مـلــبــورن والــتي لم تــكن عــلى مـ

الـطـائـرتـ الـوضع بـالـ"جـنـوني".
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دير الفني لريال مدريد ما زال مقتنعًا بقدرات جنمه وقدرته على استعادة مستواه. { مدريد- وكاالت - يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان ا
يرجني أمام أتـلتيك بيلباو في نصف نهائي كـأس السوبر اإلسباني بحجة غياب وتعرض الالعب البلجيكي إيدن هازارد لـوابل من االنتقادات عقب خسارة ا

اضي على حساب اجلار أتلتيكو مدريد. وسم ا دوره مع الفريق واعتباره واحدا من أسباب خسارة لقب السوبر اإلسباني الذي حققه الريال في ا
وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" اإلسباني فإن زيدان حرص على االجتماع بهازارد بعد العودة للعاصمة اإلسبانية عقب اخلروج من كأ

عـهود وأنه من الـطبـيعي أن يـتأثـر أداءه بسبب وأشار الـتقريـر إلى أن زيدان حـرص على الـتأكـيد لـهازارد أنه يـثق فيه وفي قـدرته على اسـتعـادة مستـواه ا
نحه القدرة على استعادة حساسيته مع الكرة. لعب  زيد من الدقائق في ا اإلصابات الكثيرة التي الحقته كما يحرص زيدان على منح هازارد ا
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وفقـاً لتـقو أتـباع كـنيـسة "يـد الله"
نـــــحن اآلن في الـــــســــنـــــة احلــــاديــــة
ــيالد أي مــيالد والــســتــ بــعــد ا
ديـيـغـو مـارادونـا أسـطـورة كـرة
القـدم األرجـنتـيـني الـذي توفي
عن ســــــتـــــ عـــــامـــــاً في

تـــشــريـن الــثـــاني
اضي. ا

ومـــسّـت وفـــاة
العب الـــــكـــــرة
الشهير قلوب
ـاليـــــــــــــ ا

ّن يكـنون له مـشاعـر إعجـاب تفوق
ـعـتـاد مـا رفـع مـنـسـوب االهـتـمـام ا
لـتحـق اضـية بـا خالل األسابـيع ا
كرّسة" على ارادونيـة "ا بالكنيـسة ا
اســمه في األرجـــنــتــ وإيــطــالــيــا
ــــــكــــــســــــيك ودول والــــــبــــــرازيل وا
أخــــرى.والـــــكــــنـــــيــــســــة
ـارادونــيــة لــيـست ا
ـــانــيّــة جــمـــاعــة إ
فعـلـيّة بـالـطبع هي
أقــــــرب إلـى نــــــادي
مـــعــجـــبـــ اتـــخــذ
طابعاً عبـاديّاً يقلّد
ــنــتــســبــون إلــيه ا
بـــــعض طـــــقـــــوس
سيـحية الديانـة ا
تعـبيـراً عن ولـعهم
بــــــــــالــــــــــنــــــــــجم
الـراحل.وين

ضــــوي في هــــذا الــــنــــادي مــــحــــبّـــو
مـارادونــا اخملــلـصــون في تــطــرّفـهم
ارسون من خالله طـقوساً حتاكي و
الــقــداديس والـــصــلــوات والــعــمــادة
وغيرها من أسـاليب التعـبّد.وبحسب
صحيفة "وول ستيرت جورنل" يقارب
ــارادونــيـة عــدد أتــبــاع الـكــنــيــســة ا
عــــشـــرات اآلالف فـي حـــ تــــشــــيـــر
مـصـادر أخـرى إلى أنّـهم قـد يـصـلون
إلى 200 ألف.وبـادر ثالثـة مــعـجـبـ
ـارادونــا إلى تــأســيس الــنـادي في
مــديــنــة روزاريـو فـي األرجــنـتــ في
أواخــر الــتــســعــيــنــيــات ومــا زالــوا
ـديـنــة الـتي تـعـدّ من يـنـشـطــون في ا
أبــرز مــعــاقـلــهـم إلى جــانب مــديــنـة
نـــابــــولي اإليـــطـــالــــيـــة حـــيث عـــاش
مــــارادونــــا لــــســــنــــوات عــــدّة خالل
احـتــرافه مع نــادي نــابـولي.وال تــعـدّ
ـارادونيـة ديـانة رسـمـيّة الكـنـيسـة ا
لـكنّ أتـباعـهـا يـعـتـقـدون أنّ مـارادونا
قـــديس أو من أشـــبـــاه اآللـــهـــة وأنّه
امــتـلك خـالل حـيــاته قــدرات خــارقـة
جتـــعـــله جـــديـــراً "بـــالـــعـــبـــادة"
والتـبـجـيل.وبـالـنسـبـة ألتـباع
هـذه الــكــنـيــســة فـإنّ عــيـد
ــــيالد يــــقـع يــــوم مــــيالد ا
مارادونـا في 30 أكـتـوبر/
تـشــرين األول من كلّ عـام
في حـ يـحـتـفـلـون بـعـيـد

الفصح في 22 يونيو/ حزيران وهو
التاريخ الذي سجّل فيه هدفه الشهير
رمـى اإلنكليزي خالل ربع باليد في ا

نهائي كأس العالم عام 1986. 
ومن رمـوز الـكـنـيـسـة الـرقم 10 الذي
ارتـداه مـارادونــا وقـمـيص مــنـتـخب
األرجـنــتـ الـرســمي وبـالــطـبع كـرة
. كـذلك طـبع عـلــيـهـا الـرقم 10 أيـضـاً
يسمّـي أعضاء الـكنـيسـة من ساعدوا
مـارادونـا خـالل مـسـيــرته بـ"الـرسل"
في حـــ يـــكــــنّـــون الـــعـــداء لـــكلّ من
اضـــــــطــــــهـــــــده أو وقـف في طـــــــريق
جنــــاحـه.وجــــدّدت وفــــاة مــــارادونــــا
" تـدين االهتمـام بنادي مـعجـبيه "ا
لــكنّ احلــديث عن رفــعه إلـى مــصـاف
القداسة وتـبجيله بـشكل شبه ديني
ــرتـبــطـة ــا رافق الـتــحـلــيالت ا لـطــا
بسيـرة الالعب األرجنيـتيني وعالقة

جماهير الكرة به.
ÍdI³Ž VŽô

فـبـالـنـسـبـة لـكـثـيـرين كـان مـارادونـا
العب كرة قدم عبقريا لكنه كان أيضاً
قائداً ومحفزاً خـصوصاً مع حتقيقه
إلجنازات رياضـية مهمـة رغم نشأته
الـفـقـيـرة ورغم تـعـاطـيه لـلـمـخدرات
ورغم حــيــاته غــيــر االعــتــيــاديــة مـا
يــجــعل مــســيــرته مــلــهــمــة لــعــشــاق
ـارادونـيّة الـكـرة.وتنـشط الـكـنـيـسـة ا
بشكل خاص على االنترنت ويجتمع
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{ مــــلــــبــــورن (أ ف ب) -
يــــواصل مــــديـــر بــــطـــولـــة
ــفـتـوحـة لـكـرة أسـتـرالـيـا ا
ضرب كـريغ تايلي الـتأكيد ا
بـــأن أولى بـــطــوالت
الـغـرانـد سالم لـهـذا
ــوسم سـتــقـام في ا
موعدها مع االقرار
بـأنه "لــيس وضـعـا
رائـعـا" لالعـبـ الـ
47 الـــذين دخــلــوا
في عــــزل ذاتي في
فنـادقهم حتـضيرا
للحدث الذي شهد
خروقات "بسيطة
لـكــنـهـا قـد تـكـون
خـــــطــــيـــــرة" من
الـالعــــــــــبــــــــــ

وتـــــــذمـــــــرا من
آخـــــــــــــــريـن
كــــــــانـــــــوا
يـفــضـلـون
عــــــــــــــــــــدم
ـــشــاركــة ا
لــو عــرفـوا
مـــســــبــــقـــا

بالوضع.
وبـــــــــــــــــــــــــات
ــــــنـــــظــــــمـــــون ا
الـســبت في وضع ال
يـحـسدوا عـلـيه بـعـدما
تــــبـــ إصــــابــــة ثالثـــة
أشــــخــــاص بــــفــــيـــروس
ـــســـتـــجـــد في كـــورونــــا ا
رحلـت من أصل 17 رحـلة
جاءت بـالالعب وطـواقمهم

الى ملبورن وأدياليد.
وأظــهـرت االخــتـبــارات األحـد
إصابة شـخص رابع عضو في
فـــــريـق الــــــبث عــــــلـى إحـــــدى
الرحالت من لوس أجنليس.وال
صاب األربعة يوجد من ب ا
أي العب أو العبـة لـكن أحدهم
كـــان ســيــلـــفــان بـــرونــو الــذي
يـشــرف عــلى تــدريـب الالعــبـة
الـكـنـديــة بـيـانـكــا أنـدريـسـكـو
الـفـائـزة بـلـقب بـطـولـة أمـيـركا
فـتـوحة لـعام 2019. وهناك ا

ــاني مـســعـود أوزيل العب آرســنـال انــتـقـاله - وكـاالت - أعــلن الـدولي األ { بـرلــ
يـركاتـو الشـتوي اجلـاري. وقال أوزيل في رسمـيًا إلى فـناربـخشـة التـركي في ا
انـية: "أنا سـعيد تـصريحات لـلتلـفزيون الـتركي نقـلتهـا صحيـفة "سبورت1 األ
ومـتـحـمس لـلـغايـة لـقـد سـمح لي الـله بـارتـداء قـمـيص فـنـاربـخـشـة سأرتـديه
بـفخر وسـأقدم كل شـيء للفـريق". وبـحسب تـقارير تـركيـة فإن راتب أوزيل
ـوسم. ورحل أوزيل عن مع فـنــاربـخــشـة ســيـصل إلى 5 ماليـ يـورو في ا
آرسنال بعـد استبعاده من قائمة الفريق اللندني احمللية واألوروبية حيث لم
ـوسم. وتـوصل أوزيل التـفـاق مع يـخض أي مـبـاراة مع الـفـريـق مـنـذ بـدايـة ا
آرسـنال بشـأن فسخ العـقد في ينـاير/كـانون الثـاني اجلاري قبل انـتقاله إلى

صفوف فـناربخشـة. ورحل أوزيل عن آرسنال بـعد تخـليه عن راتبه حتى
وسم والذي يبلغ 7 مالي إسترليني. نهاية ا

اعـــــــــتــــــــبــــــــارا من 31 كــــــــانـــــــون
الثـاني/ينايـر.ولدى سـؤاله عما إذا
كان الالعبون الـ 47 سيغـيبون عن
هـذه الـدورات االسـتـعـداديـة أجاب
"لم يــتم اسـتـبــعـادهم. من الـواضح
رحـلـة لن يـحصـلـوا على في هـذه ا
ـلـعب. إذا فــرصـة االســتـعـداد فـي ا
كان عـلينـا إجراء بعض الـتعديالت
عـلـى اجلـدول فـسـنــفـعل كل مـا في
وســعـــنـــا لـــتــأمـــ بـــيـــئــة أفـــضل

 ." لالعب
W³ M « u³Žô

وبـدأ العبـو الـنخـبـة بالـوصول الى
اسـتـرالـيـا اخلـمـيس قـبـل الـبـطـولة
ـــــــقــــــامـــــــة عــــــادة فـي كــــــانــــــون ا
الثاني/يناير وتأجلت للفترة ب 8

و21 شباط/فبراير.
ويـتــعــ عـلـى اجلـمــيع اخلــضـوع
حلـجـر صحـي مدته 14 يـومـا لكن
ـــقـــدورهـم اجـــراء تـــمـــارين كـــان 
ـــدة خـــمس ســـاعــات في يـــومــيـــة 
فــقــاعــات صــحــيــة مــحــكــمــة قــبل
سـلـسـلـة من الدورات الـتـحـضـيـرية

وغـــرّدت الـالعـــبــة
"قــريــبــا يـــتــعــيّن
عـلى نصـف العبي
بـطـولـة اسـتـرالـيـا
اخلـــــــــــــضـــــــــــــوع
لـــلـــعــزل".تـــابـــعت
"أسابـيع وأسابيع
مـن الـــــتـــــمــــــارين
والــعـــمـل الـــشــاق
ســــتــــذهب ســــدى
بـــــســـــبب حـــــالــــة
كـــوفــــيــــد واحـــدة
ايـــــجـــــابـــــيـــــة في
طائرة شبه فارغة.
عــــذرا ولـــكن هـــذا
جــــــنـــــــوني".أمــــــا
الرومانية سورانا
ســــيـــــرســـــتـــــيــــا
فــتـذمــرت بـالــقـول
"لــــو قـــالــــوا لـــنـــا
مــسـبـقــا بـأن هـذه
ــا هي الــقــواعــد 
شاركت في بطولة
أستراليا".ووافقت
هـا الكـازاخـستـانـية

يوليا بوتينتسيفا الرأي قائـــــــــلة
"لـفـكـرت بـاألمـر مـرتـ قـبل الـقدوم
الى هـنـا". وأقر تـايـلي بـأن الوضع
صـــعـب لـــكـــنـه قـــال إن الالعـــبـــ
والـالعـــبــــات كـــانــــوا عــــلى درايـــة
بـاخملـاطـر مـضـيفـا "لـقـد أوضـحـنا
األمـر في الــبـدايــة ولـهـذا الــسـبب
قـسـمـنـا الالعـبـ الى مـجـمـوعات
وكــان هـــنــاك دائـــمــا خـــطــر في أن
يـكون أحـدهم إيجـابـيا وبـأن يدخل
دة 14 يومـا".وتابع "كان في عزلة 
هـنـاك خـطـر عـلى مـ الـطـائرة من
أن يـكــونـوا (الالعـبـ والالعـبـات)
صاب) وكان على اتصال وثيق (
هـناك خـطر أن يـكـون اجلمـيع على
اتـــصـــال وثـــيـق".وانـــتـــهك بـــعض
الالعـب قـواعـد الفـقاعـة الـصحـية

بفتح أبوابهم.
وحـــذرت مــفـــوضـــة احلـــجــر
الـــــــــصــــــــحـي فـي واليــــــــة
ا كاسار بأن فيكتوريا إ
اخملـــالــفـــ يـــواجـــهــون
غـــرامـــات تـــصل الى 20
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ألف دوالر اسـترالي (15300 دوالر
أمــيـــركي) ويــواجــهـــون احــتــمــال
إرسـالهم الى فـنـدق آخـر مع ضابط
شــــــرطـــــــة مــــــتــــــمــــــركــــــز خــــــارج
بـابــهم.وكـشـفت بـأن أحـد الالعـبـ
"فـتح بـابه لـيـحاول إجـراء مـحـادثة
مـع زمــــيــــله فـي الــــتــــدريب أســــفل
الـردهـة" بـيـنـمـا اشـترى العـب آخر
الــوجـبــات اجلـاهـزة ألصــدقـائه في
نفس الطابق "وكان يشيد بجهوده

الكبيرة وفتح بابه للقيام بذلك".
وقـالت كاسـار "إنهـا أعـماال بـسيـطة
ــكـنــنـا لـكــنـهــا خـطــيـرة حــقـا وال 
حتملها".وأشار تايلي الى أنه يفعل
ما في وسعه للتأكد من أن الالعب
تـأثرين لـديهم مـعدات تـمارين في ا
غرفهم لكـنه أقر بأنهـم سيواجهون
صعـوبة من أجل الـتحـضير
ألســـبـــوع من الــدورات
االســـتــعــداديــة الــتي
سـتـبـدأ في مـلـبـورن

 جوزيه مورينيو

{ رومـــــا (أ ف ب) -
أعــــلن مــــيالن الــــذي
يـــتـــصـــدر تـــرتـــيب
الدوري اإليطالي
لــكـــرة الــقــدم
عن إصـــابــة
ظــــــهــــــيــــــره
الـــفـــرنـــسي
تـيو هـرنانـديز
والعــب وســـــــــــــــــــطـه
الــتـركـي هـاكــان جــالــهــان أوغــلـو بــفــيــروس كــورونـا
شاركة في مـباراة اإلثن ستـجد ما سيـحرمهمـا ا ا
ـرحـلـة 18 من "سـيـري أ".وأفـاد ضـد كــالـيـاري في ا
ميالن بأن نـتيجة اختـبار الالعب اللـذين يعتبران من
ـدرب ستيفـانو بيولي جـاءت إيجابية ركائز تـشكيلة ا
خالل الـــفــحص الــذي أجــري عـــلى الــفــريـق بــأكــمــله
السـبت ووضعا "عـلى الفـور في احلجـر الصحي في
ــهـاجم مـنــزلـهــمـا".ويــعـاني مــيالن أصال من غــيـاب ا
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كـلـهـا في مـلـبـورن إال أن اكـتـشـاف
ـسـافرين احلـاالت اإليجـابـيـة ب ا
ســيــحـول دون ذلك.وقــد أعــلن عـدة
العـبـ غـيابـهم عن الـبـطـولـة على
غــرار الــسـويــســري روجـيه فــيـدرر
حـــامـل لـــقب 20 بـــطـــولـــة كـــبـــرى
تعـافي من جراحتـ في ركبته وا
فـــيـــمــا فـــضـل صــاحـب االرســاالت
الـســاحـقـة االمـيـركي جـون ايـسـنـر
عـدم الــسـفــر بــسـبب كــورونـا.كــمـا
جاءت اخـتبـارات حامل 3 بطوالت
يـا سابـقا ـصنف اول عـا كبـرى وا
الـبـريطـاني أنـدي مـوراي ايجـابـية
ويــخـضع لــعـزل مــنـزلي فـي لـنـدن
لـــيــحـــوم الــشك حـــول مــشـــاركــته.
وانــسـحـبت االمـيــركـيـة مـاديـسـون
ــيــا بــعــد ــصــنــفــة 16 عـــا كـــيــز ا
اصــــابــــتــــهــــا بــــكــــورونــــا.ووصل
الـنـمـسـوي دومـيـنـيك تـيـيم الـثـالث
ـــيــــا دون مـــدربه التــــشـــيـــلي عـــا
صـاب بكورونا نيكـوالس ماسو ا
ويـــغـــيب عن فـــريق نـــادال مـــدربه

النجم السابق كارلوس مويا.

{ رومـا- وكـاالت - كـشف تـقريـر صـحـفي إيـطالي الـيـوم األحـد عن مـوعد
خضوع الكـرواتي ماريو ماندزوكيتش للـكشف الطبي قبل االنتقال إلى ناديه

اجلديد ميالن.
وال يرتـبط مانـدزوكيتش حـاليًـا بأي نـادٍ بعد فـسخ تعـاقده مع الـدحيل الـقطري
ـاضي عـلـمًا بـأنه قـضى فيه 6 أشهـر فـقط بعـد رحـيله عن في يـوليـو/تـموز ا
يـوفـنـتوس. ولـعب مـانـدزوكـيتش (34 عـامًا) بـقـمـيص يـوفنـتـوس في الـفـترة من
2015 وحتى يـناير/كانون الثاني 2020.وبحـسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإن
ماندزوكيـتش سيخضع للفحص الـطبي في ميالن غدًا اإلثن قبل اإلعالن عن
الصـفقـة بشكـل رسمي.وخاض مـاندزوكـيتش آخر مـباراة رسـميـة له مع الدحيل
ـــهــاجم ـــقــرر أن يـــوقع ا في مــارس/آذار 2020. وأوضـح الــتـــقــريـــر أنه من ا

قبل. وسم ا دة 18 شهرًا ينتهي بنهاية ا الكرواتي عقدًا مع ميالن 
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الكـرواتي أنتي ريبيتش والعب الوسط البوسني رادي
كـرونيـتش بـعد اكـتشـاف اصـابتـهم بـ"كوفـيد-19 في
الـسـادس من الـشـهـر احلــالي ولم يـعـودا الى الـفـريق
منـذ حـينـها.ويـشـكل غيـاب هـرنانـديز وجـالـهان أوغـلو
باراة ضربة إضـافية لفريق بـيولي الذي يفتـقد أيضا 
اإلثـنـ اجلـزائــري اسـمـاعـيل بن نـاصـر والـبـلـجـيـكي
ألـيــكـسـيـس سـايــلـمــايـكــرز ومـاتـيــو غـابــيـا لـإلصـابـة
والبرتـغالي رافايل لياو لإليقاف.ويتصدر ميالن حاليا
بـفـارق ثالث نقـاط عن جاره إنـتـر قبل لـقاء األخـير مع
يـوفـنـتـوس حـامل الـلـقب مـسـاء األحـد.وتـنـتـظـر مـيالن
ــقـبل ضـد أتــاالنـتـا في مـبـاراتــان شـاقـتــان الـسـبت ا
الـدوري ثم في 27 احلــالي ضــد جـاره إنــتـر في ربع
ــرجح أن يـخــوضـهـمــا بـغـيـاب نـهــائي الـكـأس ومن ا
وسم هـرنـانديـز وجـالـهـان أوغلـو.وعـانى مـيالن هـذا ا
من "كـوفـيـد-19 الـذي طـال عــددا كـبـيـرا من العـبـيه
مثل الـنجم السويدي زالتان إبـراهيموفيتش واحلارس
جــانــلــويـــجي دونــارومــا إضــافــة الـى مــدربه بــيــولي

ومساعده جاكومو موريلي.

أتباعـها في بعض األحـيان في أماكن
مــــخـــصــــصـــة بــــهم ألداء صــــلـــوات
وطــقــوس هـي مــحــاكــاة لـــلــطــقــوس
ــســيــحــيــة كـمــا ذكــرنــا ولــكن مع ا
ـارادونـا.وبـحسب تـوجيه الـتـبـجـيل 
تقارير صحافيـة فإنّ الكنيسة جتمع
ــعــجــبــ الــفــقــراء واألغــنــيــاء من ا
بـالــنـجم الــريـاضي الــراحل وجتـمع
ســائــقي ســيــارات األجــرة بــأســاتـذة
اجلـــامــــعـــات واألطــــبـــاء...وشـــروط
االنخراط بسـيطة: اتخـاذ اسم دييغو
ـولـود الـذكر اسـمـاً ثـانـيـاً تـسـمـيـة ا
األول في الـــعــائـــلــة بـــاسم ديــيـــغــو
وخوض طـقس معـمـودية خـاص قبل

. االنخراط في الكنيسة رسمياً
ـارادونية عـموديـة في الكـنيـسة ا وا
نـتـسبـ اجلـجد تـأدية تتـطـلّب من ا
تـمـثـيل لـهـدف مـارادونـا الـشهـيـر في

كأس العالم سنة 1986.
وسجل مـارادونا الـهدف بـيده وح
سئل في مـؤتمر صـحافي عن ذلك لم
يؤكّد األمر بل اكتفى باإلجابة أنّ "يد

الربّ سجلت الهدف".
وحتوّلت اإلجابة إلى عبـارة أيقونية
ـنــحه صـفــات قـداسـة وكـانت بــدايـة 
ب معجبيه وقـد استوحى مؤسسو

الكنيسة اسمهم منها.
ـعــمــوديـة يــكــون أمـام وفي طــقس ا
الـشـخص ثـالث مـحـاوالت لـتــسـجـيل

الــهــدف بــيــده تــمــامــاً كــمــا ســجــله
مــــــارادونـــــا.  وإن فــــــشل فـي ذلك ال
يــسـمح لـه بـالــدخــول ويـكــون عــلـيه
تــكــرار احملـــاولــة بــعــد عـــام.ويــتــلــو
نخـرط اجلديـد قسم االنتـساب على ا
كـتــاب ســيـرة مــاردونـا "أنــا ديـيــغـو"
الـــذي يـــســـمـــيه أفـــراد الـــكـــنـــيـــســـة
بــإجنــيـــلــهم.كــذلك فـــإن لــلــكــنــيــســة
ـارادونـيـة عــشـر وصـايـا أوّلـهـا "ال ا
كـن للـكـرة أن تـلـطّخ" و"أحـبب كرة
الـــــقـــــدم أكــــــثـــــر من أي شـيء". ومن
: "أطـلق اسم ديـيـغـو الـوصـايـا أيـضـاً
عـلى ابـنـك" و"انـشـر كالمــات ديـيـغـو
مـــــــارادونــــــا فـي كــــــافـــــــة أنــــــحــــــاء
العـالم".ويـقتـبس أتـباع الـكـنيـسة من
ـسـيحـية فـيؤدون صالة الصـلوات ا
العب لــتـتـقـدس "ديـيـغــو الـذي في ا
يـدك الـيــسـرى لـتـجـلـب لـنـا سـحـرك
لـتـكن أهـدافك كــمـا في الـسـمـاء كـذلك
عــلى األرض".ومن بــعــيــد قــد تــبــدو
كــنـــيــســة "يـــد الــله" مـــغــاالة في حبّ
مــارادونــا حـــتى بــالــنـــســبــة ألكــثــر

عجب به وفاءً لذكراه.  ا
ولـكــنّه لـيس الــشـخـصــيـة الـشــهـيـرة
ـعـجـبون الـوحـيدة الـتي "يـبـجّـلـهـا" ا
بها حدّ التـقديس بعد وفاتـها فهناك
ـاثـــــلـة عـبــر الـتـاريخ شـخـصــيـات 
مـنــهـا جنم الــروك األمـريـكـي الـفـيس

برسلي.
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{ مــــيـالنــــو (أ ف ب) - أعـــــلن نـــــابــــولي
اإليـطالي أن العب وسـطه الدولي اإلسـباني
فــابـيــان رويس مــصـاب بــفــيـروس كــورونـا
ــسـتـجــد مـا ســيـحــرمه من الـتــواجـد مع ا
الــفـــريق األحـــد في مـــبــاراة الـــدوري ضــد
ـقبل فـي لقـاء الكأس فـيورنـتيـنا واألربـعاء ا

السوبر ضد يوفنتوس.
وكـشف نـابـولي في حـسـابه عـلى تـويـتر أن
نتـائج االختـبارات الـتي أجريت قـبل مباراة
الـسـبت ضـد فـيـورنـتـيـنـا عـلى زمالء رويس
في الـــفــريق وكــذلك أعـــضــاء الــطــواقم في

النادي جاءت جميعها سلبية.
وبدوره قـال الالعب في حـسابه عـلى تويـتر
"لــســـوء احلظ جــاءت نـــتــيــجـــة اخــتــبــاري
لـفـيــروس كـورونـا إيـجـابـيــة" مـضـيـفـا "أنـا
ــــنــــزل وأحـــتــــرم كل أعـــزل نــــفــــسي في ا
البـروتوكوالت التي وضـعها نـابولي ورابطة
دوري الـدرجـة األولـى اإليـطـالي. أنـا بـخـيـر

وكذلك عـائـلـتي".ويفـتـقد
ـهاجم نـابولي أيـضا ا
الـنـيـجـيـري فـيـكـتـور
أوســـيـــمـــ الـــذي
تــبــيــنت إصــابـته
بـــــــفـــــــيـــــــروس
كـورونـا لـدى
عـودته بـعـد
عـــطــلــة في
بـــــــــــــــالده
خــــــــــــــالل
فـــــــــتــــــــرة
ــــــــــيـالد ا
ورأس

الـسنة وهو
ســيـــغـــيب أيـــضـــا عن لـــقــاء

الـــكـــأس الـــســـوبـــر الـــتي جتـــمع
سنويا ب بطلي الدوري والكأس.
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بــحــسـب مــا أفــاد.وقـــال الــنــادي إن
مـوفـدا من االحتــاد الـبـرازيــلي لـكـرة
ـلعب" بـأن نـتيـجة الـقـدم أعلـمه "في ا

"إيجـابيـة" ما اضـطره الى اسـتبداله
.وأضـاف خالل اسـتــراحـة الـشـوطـ
الـنادي بأن الالعـب "ال يعاني من أي
عـوارض ويـحـاول النـادي اآلن تـدبـير
عـزله وعـودته" الى فــلـوريـانـوبـولـيس
عاصمـة والية سـانتا كـاتارينـا جنوب
الــــبـالد.وخـــــضع ابن الـ 26عـــــامــــا
لـفــحص قـبل  72ســاعـة مـن الـلــقـاء
ــلك ضـــد سي أس أ عــلى مـــلــعب "ا
بيـليه" في ماسـييو (شـرق البرازيل)
وجـاءت نــتـيــجـته ســلـبـيــة ثم خـضع
صبـاح السبت لفـحص ثان حتضيرا
ـــقــررة الـــثـالثـــاء ضــد لـــلـــمـــبـــاراة ا
جوفـنتود في فلوريانوبوليس وجاءت
النـتيجـة إيجـابية

رة. هذه ا

{ ســـاو بـــاولــو, (أ ف ب) - وجــد
نــادي أفـاي الــذي يــنـافس في دوري
الدرجة الـثانية البرازيلي لكرة القدم

الــــفـــــحص الــــذي خــــضـع له العب
وسطه فـالديـفيـا للـكشف عن

"كــــوفــــيــــد- "19قـــبل
الـــــلـــــقـــــاء جـــــاءت

نفـسه في موقف صـعب حـ اضطر
الســـــتـــــبـــــدال أحـــــد العـــــبـــــيه خالل
اســتـراحــة الــشـوطــ نــتــيـجــة تــبـ
ـسـتـجد إصـابـته بـفـيـروس كـورونـا ا

دييغو مارادونا

تيو هرنانديز



www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6868 Tuesday 19/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6868 الثالثاء 5 من جمادى االخر 1442 هـ 19 من كانون الثاني (يناير) 2021م

Í√d «  U¼U&≈ 8
tð«dJÝ dš¬ w  ` U'« —u¦ « W —
ـــــــــؤسـف أنّ مــــــــعـــــــــظم اإلدارات ا
األمريكـية السابـقة ومعهـا حكومات
الــغـــرب ال تــعي تــمـــامًــا طــبـــيــعــة
ــنـطـقـة وال ذهـنـيــات شـعـوب هـذه ا
تـريـد أن تـدركَ أو تـفـهمَ أصـول هـذه
كن أن يُكتبَ لها العقليات الـتي ال 
حتـقــيق ولـو جــزءٍ يـسـيــرٍ من شـكل
صدَّرة قـراطيـة الفـوقيـة ا هذه الـد
عــبـثًــا بـسـبـب بـقــاء هـذه الــشـعـوب
أسـيـرة الـشـرع الـذي ال يـقـبل اجلدل
وال يـؤمن بــالــتــأوين واحلــداثـة في
تفـسيـر القـيم الديـنيـة وفق تطورات
الـعـصـرنـة. فـأسـاسُ أي دسـتـور في
ـنـطـقـة يـشـيـر بـعـدم تـعـارض دول ا
الـــقـــوانـــ واألحـــكـــام مع أحـــكـــام
الشرع. لذا حرصت حكومات الغرب
في عـمـومهـا عـلى إبـقـاء مـنـطـقـتـنا
الـشـرق-أوسـطـيـة أسـيـرة جتـاذبات
فــكــريـــة ونــزاعــات أيــديـــولــوجــيــة
وصراعات دينية ومـذهبية وطائفية
ال نـــهــــايـــة لــــهـــا من أجـل إذاللـــهـــا
صاحلـها القومية غير واستغاللها 
ـنـطـقـة ـصــلـحـة شـعـوب ا عـابـئـة 
ي بـسبب ـتـخلـفـة عن الركـب العـا ا
ـذهبـية والقـومية قـيمهـا الديـنية وا
الــضـــيــقــة الــتي تــرفض االنــفــتــاح
وقـــبـــول الــــرأي اآلخـــر اخملــــتـــلف.
وســتــبـــقى كــذلـك حــسب مــشـــيــئــة
األســـيـــاد وحـــتى تـــتـــبـــدل األقـــدار
وتتـغيّر مـوازين القـوى لصالح دولٍ
علـمانيـة "تعطي مـا لقيـصر لقـيصر

وما للّه للّه". 
أمــيـركــا الــيـوم تــمـرّ بــأيــام فـوضى
وبـعــمـلــيـة قــبـصــريـة قــاسـيــة غـيـر
مضمونة النتائج فيما لو قرّر الثور
الهائج وضع اليـد على الزرّ النووي
ال ســــمـح الــــله أو شــــاءَ أن يــــكـــون
لرفـسته األخيـرة ضربة موجـعة لكلّ
مَـن وقف فـي طــــريـــــقه ألجـل واليــــة
ثانـية أو تـهكّمَ بسـلوكه الـسياسيّ
أو اســـتـــهـــان بـــقــدرتـه عــلـى إيــذاء
أعدائه أو شمتَ بسـقوطه الرئاسيّ
. فــمـــا أقــدم عـــلــيه أتـــبــاعُه ــهـــ ا
ومــــــؤيــــــدوهُ في االســــــتــــــعـــــراض
الــفـوضــوي يـوم  6 كــانـون الــثـاني
اجلــــاري بـــالـــهـــجــــوم األرعن عـــلى
مـؤسـسـة الكـابـيـتول جـديـر بـوصفه
ــقـراطــيـة عــلى أيـدي مــسـخًــا لـلــد
الـرعـاع في مــشـهـدٍ ال يُـحــسـدُ عـلـيه
ــــتــــشــــدّق الـــــشــــعبُ األمــــريـــــكي ا
ــقــراطــيــة. وهــذه بــاعــتــقـاد بـالــد
ـنـظـومـة الـكـثـيـرين بـدايـة نـهـايـة ا

جــديــدة بــأســـلــوب قــد يــخـــتــلف عن
سـابقـتها لـو حصـلَ أن تعلّـمتْ درسًا
بل دروسًـــــــا عــــــلـى طــــــريـق األخالق
ة. وفي اجملتـمعيـة واإلنسـانية الـقو
نقذُ الوطنيُّ الكبيرُ انتظار أن يأتي ا
الــظــالمُ بـحــكــمـة ســلـيــمــان واحلـاكم
احلـكـيم بـقـســوة  حـمـورابي فـيـضعُ
الـنـقـاطَ عـلى احلـروف ويـغـلقَ مـأساة
شـعبٍ تـعبٍ ويوقفُ تـرنّحَ بـلدٍ مـتـهاوٍ
ـقــايـيس نــحـو اإلفالس سـائــرٍ بـكـلّ ا
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قـراطية في من الواضح تـعرّض الـد
أقوى بلدٍ في العالم هذه األيام للخطر
ـتـرنّح بـفـعـل طـيش الــثـور اجلـامـح ا
الذي يتلقى آخـر طعناته ويرفس آخر
سـكـراته "الـزعـامـاتـيـة" بـعـد أن وقعت
بالدُه شــاســـعــةُ الـــقــدرة وعـــظــيـــمــةُ
اجلـــبــــروت في أتــــون نـــرجـــســــيـــته
الـتــرامـيــيـة الـتي تــصـوّرَ خـطــأً أنـهـا
ستحـفظُ له كرامتَه وسـطوتَه وجتبّرَه
من دون حــــســــاب وال مــــحــــاســــبــــة.
واخلــوف كلّ اخلــوف أن تـكــون هـذه
ـا يـكـفي "الـرفـسـات" األخـيـرة قـويـة 
لـضـعــضـعـة شـكـل االحتـاد األمـريـكي
وبـدايـة لـتـخـريـب مـؤسـسـاته بـسـبب
الـطـبـيـعـة االسـتـفـزازيـة الـتي طـبـعت
ســـلــوكـــيــات "تـــرامب" اخلـــارجــة عن
الـعـقالنـيـة الـطـبـيـعـيـة والـبـعـيـدة في
أحـيــانٍ كــثــيــرة عن الــواقــعــيــة غــيـر
ـــكـن أن تـــهــدد احلــضـــاريـــة الـــتي 
بـإسقـاط البالد وفي انـحطـاط قيـمها.
ــســتــمـرة كــمــا ال نــنــسى مــغـازلــته ا
لـلـطـغاة وبـعض احلـكـومات الـفـاسدة
نـطقة ومـنهـا حكومـات العراق في ا
التي نـهبت شعـوبها وأفـقرت بلـدانها
لــغـــايـــة االســتـــجـــداء بـــعــد أن أذنتْ
لـلدخـالء والغـربـاء عـنـهـا بـاسـتـبـاحة
ســيــادتـهــا وســلب هـيــبــتـهــا بــسـبب
عبـثـيتـهـا وفـئويـتـها ووالئـهـا للـغـير.
ومـثل هـذا يـنـطـبق اليـوم تـمـامًـا على
واقع العراق إذ لم تفعل إدارتُه شيئًا
لـوضع حــدود لـلــسـلــوكـيــات الـوالئي
زيفة قراطـية ا الطافـيةة بحجـة الد
الـتي تـشــدّقت بـهـا وكــان هـو الـراعي
ـشرف عـلى خرقـها وتـدنيـسها. إنّ وا
الـــقــانـــون األمـــريـــكي ومـــؤســســـاته
الدسـتورية فـوق أية زعامـةٍ أو رئاسةٍ
. أو حــزبٍ أو فـــردٍ أو شـــيخٍ أو نـــائبٍ
قراطـيتُهم الـتي يسعون هكـذا هي د
لـتصـديـرها إلى بـلدان الـعـالم ومنـها
مــنــطــقـتــنــا الـشــرق-أوســطــيـة. ومن
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واضـيع التي لـها تمـاس مباشر تعـد مسألـة البطـاقة التـموينـية من أهم ا
بحـياة الـناس ألنـها خط الـدفاع  األخـير لـلمـواطن قبل الـوقوع في دوامة
عاشي وتواجه في الوقت احلاضر مسألة البطاقة ستوى ا الفـقر على ا
طالبات إلصالحها وجعلها أكثر التـموينية حتديا مهما من خالل تزايد ا
استـهـدافا لـلـفقـراء وبـدوره يعـد االمن االن الـغذائي ركـيزة مـهـمة لألمن
ـواجـهة مـشـكلـة الـنقص في الوطـني والبـد من اخـذ التـحـوطات الـالزمة 
اإلنـتـاج وانـتـهـاج سـيـاسـة االعـتـمـاد عـلـى الـذات وزيـادة نـسـبـة االكـتـفاء
الذاتي مـن السـلع الـغذائـية خـاصـة احلبـوب واسـتخـدام الـطرق الـعـلمـية
ستوى اإلنتاجي الـزراعي وتأم مدخالت النتاج واتباع احلديـثة لرفع ا
السـياسات الزراعية التي من شأنها تطوير زيادة كمية مخرجات اإلنتاج
بــعـد تـطـويـر الــبـنى االنـتـاجــيـة ودراسـة االسـبـاب الــتي تـؤدي إلى تـدني
االنـتـاجـيـة وحتـقــيق وتـائـر سـريـعـة في رفع مـعـدالت الـغـلـة لـلـمـحـاصـيل

األساسية.
حـيث ـــعــد نــظــام الـبــطــاقــة الـتــمــوـــنـــة في الـعــراق أحــد نــظم اإلعــانـات
ـبـاشـرة  تطـبـيـقه في نـهـاــة عام 1990 االقتـصـاديـة احلـكـوميـة غـيـر ا
ـوجـبه كل فــرد عـراقي عـلى سـلــة غـذائـيـة شـهــريـة تـقـدر عـدد ــحــصل 
سعراتها حوالي   2150  سعرة حرارية لكل شخص ـومـا لقد استطاع
فـردات الغـذائية خالل طـلقـة بتـوزيع ا هذا الـنظـام تطـبـق مبـدأ العـدالة ا
فـترة احلـصـار االقـتـصـادي وحتقـيق األمن الـغـذائي بـاحلـد من حدوث

مجاعات.
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ـفـردات الــتـمـويـنـيـة مــقـتـصـرة عل ثالثـة اال ان وبـعـد  2003 تـضـاءلت ا
ـا يـعادل مـفردات رز  –سـكر  –زيت فـانخـفـضت الـسعـرات احلـرارية 
ــا يـشـكل عـجــزاً غـذائـيـا لـألشـخـاص غـيـر  1549 ســعـرة /يـوم/فـرد 

القادرين على تأم الغذاء من مصادر بديلة .
ورغم ذلك تشكل البطاقة التموينية في العراق أهمية كبيرة وذلك العتماد
فئـات عديـدة عليـها حـيث عدت الـبطاقـة التـموينـية صـمام األمان في دعم
األمن الـغذائـي لالسرة واجملـتـمع الـعراقي كـكل لـتـوفيـرهـا احلد األدنى
من ذلك األمـن سواء في مـا قـبل أحداث 2003 رغم أن هـذه الـبطـاقة في
وارد الدولـة العراقية لكونها لم تساهم في أحيـان كثيرة أصبحت تبديد 
عـيشة لـلفرد الـعراقي باالخص بـعد حدوث حتسـ او تطويـر مسـتوى ا
تـغيـرات االقتصـادية اجلـديدة التي حـصلت في الـعراق وبروز االهـمية ا
عن مدى جـدوائية هذه البطاقـة من عدمها خصوصا بـعد تطبيق العراق
ـتضمنة خطة ـعقودة بينه وب صـندوق النقد الدولي وا لبـنود االتفاقية ا
شامـلة لإلصالح االقـتصادي واعـادة هيـكلة االقـتصـاد العراقي لـضمان
حتول سـلس وسليم نحو اقتصاد السوق وايجاد النماذج البديلة البعاد
حاالت الـتالعب للحـفاظ على اسـتمراريـة عمل البطـاقة التـموينـية بشكل
الذ أساسـي ألولئك الفـقراء الذين يـنظرون الى تـلك البطـاقة باعتـبارها ا

ستمرة في األسعار  . واجهة االرتفاعات ا اآلمن وحصنهم االخير 
من جـانب آخـر فــأن االمـن الـغــــذائي هــو مـقــــدرة الـبـلـــد عـلــى تـــامـن
ـواد الـغـذائـيــة االسـاســــة الالزمــة لـتـغـذــــة الـــسـكـان بـــشكـل تلـبــي ا
االحـتـاجات الضرورــة واالساســـة لنـمــو االنــسان وبـقائــه فــي صــحة
واد الغذائية األساسية جــــدة فضال عن انه البد من توفير مخزون من ا
تـستـطـع الدولــة اللـجــوء الـهــا عنــد حـــدوث كــوارث طـبـعــــة حتــد مــن
ـــواد الغـذائــــة انـتــاج الـغــذاء او فــي حـــال تعـــذر احلــصـول علــى ا
الـتـــي تنقـــصـها عـــن طرــــق االســـتــراد مـــن اخلـــارج كمـــا حـــدث

للعـــراق ابـــان احلـــصار االقتصادي خالل عقد التسعينيات .
هـناك اعـتقـادا سـائدا لـدى النـاس يـساوي مـا ب “الـبطـاقـة التـمـوينـية”
ومفهوم “األمن الغذائي .”بل ان الـكثيرين يعتقدون ان البـطاقة التموينية
فـي الـعــراق هي الــشــكل األمــثل لــتــحــقـيـق األمن الــغـذائي? في ح أن
اللـجوء الى استخدام برنامج البطاقة التموينية هو إجراء وقتي يُلجأ إليه
في األزمـات والكـوارث الـتي تـؤدي الى تعـطـيل او تـشويه سـوق الـغذاء
ـنـكـوبـة من ـنـاطـق ا ـواطــنـ وخـاصـة ضــحـايـا ا ـنع ا ـا  احملــلي 
احلصـول على كفايتهم من األغذيـة وقد يتم توسيع نظـام البطاقة ليشمل
ـهــمــشـ والــعــاطـلــ عن الــعــمل من غــيـر الــقــادرين عـلى الـفــقــراء وا

احلصول على احلد االدنى من الغذاء في ظروف استثنائية.
لذا تـتـجه الدول في تـخطـيطـها االقـتـصادي الى رسم سـياسـة تدعم بـها
الـغذاء عن طـريق تطـويـر الزراعـة أو رصـد مبـالغ الستـيـراد الغـذاء الذي

يكفي لسد احلد االدنى للطاقة الغذائية لكافة شرائح اجملتمع
إذا عـلــمـنـا بـأن مـنـظـمـة األغـذيـة والـزراعـة الـدولـيـة فـاو تـرجح ان الـدول
ئة  من مـيزانـيتهـا السـنوية ئة 10 بـا األعـضاء الـتي تخصص عـشرة بـا
لإلنـتاج الزراعي فإنها ستـكون قادرة على حتقيـق أمنها الغذائي وهذا
تبعـة في العراق لقضية األمن قاربة ا يوضح حـجم الفجوة الهائلـة في ا
ـقـايـيس الـدولـيـة. لـلـمـقـارنـة فـقط فـإن تـخـصـيـصات الـغـذائي مـقـارنـة بـا
ائية في وارد ا ميزانية منذ عام  2011 الى  2019  لـقطاعي الزراعة وا
ـا يعكس ضآلة التخصيصات ئة   ئة 2 با العراق هي أقل من إثن با
ي في الـدول ـعـدل الــعـا وعــدم االهـتـمــام بـهـذا الــقـطـاع وهـذا اقـل من ا

ئة . ئة 5 با النامية والبالغ خمسة با
ان الـدعـوة إلى التـفـريق ب “احلـصـة الـتمـويـنـية ”كـإجـراء وقـتي إغاثي
ومـفـهوم “األمن الـغـذائي ”غـيـر نابـع عن نظـرة اسـتـعالئـيـة او رغـبة في
حـوار نخـبـوي او تـرفـا بقـدر مـا هـو نابـع من إدراك لألولـويات الـوطـنـية

صلحة الوطنية العليا. وا
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فــاألمن الــغــذائي حـالــة تــتــحـقـق بـشــكل دائم عــنــدمـا “يــحــصل جــمـيع
ــواطـنـ في جـمـيـع االوقـات عـلى غـذاء كــاف ومـأمـون ومـغـذّ لــتـلـبـيـة ا
احتـياجاتهم التغذوية وأفضليته الغذائية ليعيشوا حياة نشطة وصحية”
ـواطن الـذي ولـيـس في قـيـام احلـكـومـة بـتـوزيع مـواد غـذائـيـة عـلـيـهم. فـا
“يــخـلق ”غــذائه بـنـفــسه ويـحـصـل عـلـيه بــالـعـمـل واجلـهـد يــكـون اكـثـر
ـنـحه فـرصـة الـشـعور احـسـاسـا بـالـعـدالـة و بـقيـمـة انـتـمـائه الى وطن 

بالكرامة كمواطن منتج وفعال في مجتمعه.
ثـلة في كن أن تـكون اسـتراتـيجـية االمـن الغـذائي في العـراق  ولـكي 
الـبـطـاقـة التـمـويـنيـة يـنـبـغي أن حتقـق البـعـد االقـتصـادي مـنـهـا من حيث
ـواد الـغـذائـيـة فضالً عن قدرتـهـا عـلى إمـداد احلـجم الكـلي لـلـسـكـان با

قدرتها على االحتفاظ بـ خزين ستراتيجي لألمد القصير .
ـتـاحـة إلنتـاج الـغـذاء وتـصـدير فضالً عـن امكـانـيـة اسـتـثمـار الـفـرص ا
ـكن إنـتـاجـهـا مـحـليـاً وايالء الفـائض مـنه السـتـيـراد سـلعٍ غـذائـيّـةٍ ال 
احملـاصـيل الـصـنـاعـيّـة احملـاصـيل الـزيـتـيّـة ومـحـاصـيل الـبـنـجر وقـصب
طلـوبة لتعـزيز نسبة السـكر واالستراتـيجية كاحلـنطة والشـعير االهمـية ا
األمن الـغذائي فـي منـتـجـات هذه الـسـلع فـضالً عن تـعزيـز الـتـعاونَ مع
ـشتركـة للعراق كـسوريا وتـركيا وايران ـتشاطـئةِ مع االنهرِ ا الدول ِا
يـاه السيما تطـوير اإلنتـاج الزراعي تتـطلب تأمـ كميـات مستـقرة من ا
ـائية من مـصدر التـغذية من في مـواسم اجلفاف اذ ان نـقص احلصة ا
تمثل س احـد مفاصل تـأم الغـذاء ا تلك الـدول مجتـمعة شـكل عائقاً 
ناطق الوسطى واجلنوبية من العراق. بالعملية الزراعية خصوصا في ا
تـاحة أمـام صانعي كن وضع عـدد من اخليـارات ا من خالل مـا تقـدم 
ـسار الـصـحـيح كـي التضـيع الـقـرار لـغرض وضـع هـذا البـرنـامج فـي ا
ا ساهم اجلهـود او تتبـدد األموال في تخـصيصـات البطـاقة التـموينـية 

و االقتصاد القومي وحتقيق األمن الغذائي . في زيادة 
من خالل زيـادة االحتـيـاطي االسـتراتـيـجي من السـلع والـتي تـساهم في
تـوفـيـر الـسـلع بـكـمـيـات كـبـيـرة في األسـواق وعـدم حـدوث أي أزمـات أو

زيادة في األسعار.
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التاريـخية الـتي مرت بها اجملـتمعات
االوربــيــة  هــو مــا يـعــرف بــنــظــريـة
التـعاقـد وهي نظريـة أرسى مبـادئها
األولى مفكرون كبار أهمهم: توماس
هوبز وجـون لوك في إجنلـترا وجان
جـــاك روســو فـي فــرنـــســا وتـــنــادي
نـظريـة الـعقـد االجتـمـاعي  بالـتحـديد
بـأن األفراد يـقبـلون بـشكل ضـمني أو
صــــريـح أن يــــتــــخــــلــــوا عـن بــــعض
حرياتـهم  ويخضـعوا لسـلطة احلاكم
أو لقرار االغـلبية  مـقابل حمايـة بقية
حـقــوقـهـم ومن ثم فــإن الـعالقــة بـ
احلقوق الطـبيعيـة والشرعية هي في
الــعـادة مــبــحث من مــبـاحـث نـظــريـة
صطلح العقد االجتماعي  وقد أخذ ا
اسـمه مـن كـتــاب الـعـقــد االجـتــمـاعي
جلــان جـــاك روســو الـــذي نــاقش من

فهوم. خالله هذا ا
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لقد اسـهمت نظـرية العقـد االجتماعي
دني فهـوم اجملتمع ا في التأسـيس 
من خالل التركيز على ثالثة قيم هي:
واطن باعتبارها  قيمة ـ قيمة الفرد ا
علـيـا مـطـلـقـة و مـقـدسـة خـاصة حق
ـلــكــيـة احلــيــاة وحـرمــة اجلــســد وا
وحـريــة الــتـفــكــيــر.ـ قـيــمــة اجملــتـمع

ـنـظــمـات غـيـر واسـعــة الـنـطـاق مـن ا
ـنـظمـات غـيـر الربـحـية احلـكـومـية وا
الـتي لـهــا وجـود في احلـيــاة الـعـامـة
وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات
وقـيم أعـضـائـها أو اآلخـرين". ومن ثم
يـشــيـر مـصـطــلح مـنـظــمـات اجملـتـمع
ــدني إلـى مــجــمــوعــة عــريــضــة من ا
ــــنــــظــــمـــات تــــضم: اجلــــمــــاعـــات ا
ـنـظمـات غـير اجملـتـمـعيـة احملـليـة وا
احلــكـــومــيــة وجـــمــاعــات الـــســكــان
ــنــظــمــات اخلــيــريــة األصــلــيــ وا
ــهــنــيـة والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة وا
ومــؤسـسـات الـعــمل اخلـيـري" أن أهم
نــتـــيــجــة تــمـــخــضت عن الـــتــجــربــة

ـتـضامن الـذي يـتمـيـز بقـدرة أفراده ا
ـستـلزمات األخـالقية عـلى االلتـزام با
والــقــانــونـيــة االســاسـيــة لــتــأسـيس
ـدنية.ـ قـيمـة الدولة ذات اجلمـاعات ا
الـسيـادة والتي ال يـتم بـلوغـها إال إذا
اعترف اجملتـمع بها واعتبـر السلطة
واحلــقــوق الــنـاجتــة عــنــهـا حــقــوقـا
مــشــروعــة و مــقــبـــولــة.لــقــد أفــضت
النظـرية إلى حتول الـفرد إلى مواطن
له حـقـوق وعـلـيه واجـبـات في مـقابل
ــــعـــنـى اصـــبح احلـــاكـم  وبـــهــــذا ا
دني تعبيراً عن وعي الفرد اجملتمع ا
بـحقـوقه في مـواجهـة الـسلـطة ورغم
ان منظري “العقد االجتماعي ”اكدوا
وبـحثـوا في ماهـية انـفصال اجملـتمع
ـدني عن الدولـة  إال أن الفـيلـسوف ا
هيجل ”انـكر نـظـرية الـعـقد اني “ اال
دني االجتماعي لعـدم قدرة اجملتمع ا
عـلى حتـقـيق الــفـاعـلـيـة دون الـدولـة
وقــد اســتـفــاد مـاركس ”بــعـد ذلك من
فــكـرة “هــيــجل ”فـي رؤيـتـه لــلــدولـة
مـعتـبـرا انـهـا مـرحـلـة وسـيـطـة تزول
ـا يدفع بـاقـامـة الـنظـام الـشـيـوعي 

دني. إلى زوال اجملتمع ا
اال ان بـدايــات الـقــرن الــعـشــرين بـرز
حتــول جــديــد في مــفــهــوم اجملــتــمع
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بغداد

ــدني وعـاد إلى الـظــهـور مـجـددا  ا
مع اليساري انطونيو غرامشي الذي
ـدني واجملـتـمع فــرق بـ اجملـتـمـع ا
السياسي من خالل تأكيده على دور
ـثـقف الـعـضوي  “حملـاولـة فرض “ا
ـدني في مــقـابل هـيــمـنــة اجملـتــمع ا

سيطرة اجملتمع السياسي.
ـدني بـنـقـابـاته  فـاعـتـبـر اجملـتـمع ا
وأحـزابه وحـتى الــفـاتـيــكـان مـجـاالً
لــــلــــصـــراع الــــطــــبـــقـي وحتـــقــــيق
االشـتراكـية بـانهـاء سيـطرة الـدولة-
ا سبق والتساع السلطة.وانطالقا 
ـدني والخـتالف فـاعــلـيـة اجملـتـمع ا
االنـظـمـة الـسيـاسـيـة الـتي يـعمل في
اطـــارهــا ثـــقــافـــيــا واجـــتــمـــاعــيــا
دني وسياسيا فـان حركة اجملتمع ا
تـخـتـلف بـاخـتالف طـبـيـعـة الـنـظـام
ــكن واالدوار الــتي يــطـلـع بــهـا و 

: ط تقسيم ذلك إلى 
ط  يــــــبـــــرز فـي الـــــنــــــظم  االول : 
ـقـراطـيـة فـيـقـوم بـدور وظـيفي الـد
مكـمل لوظـائف ومسـؤوليـات الدولة
ـدني وتـصـبح مــنـظـمـات اجملــتـمع ا
ـواطن والدولة  وهذا وسيط  ب ا
النمط هو تعبـير عن نظرة غربية في
ظل وجـود مـؤســسـات مـتــبـلـورة في

ط يبـرز في النظم اجملتـمع . ثانيـا: 
االستبـدادية (النمط الـغرامشوي) في
دني اطار مـقاومـة حركـات اجملتـمع ا
في أوروبــــا الـــشـــرقـــيــــة لألنـــظـــمـــة
ــسـتــبـدة ويــقـوم هـذا الــشـيــوعـيـة ا
ـدني الـنـمط عـلى اعـتــبـار اجملـتـمع ا

مقاوما للتسلط.
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مـا اشرنـا الـيه يدلل عـلى ان اجملـتمع
ـدني اصبـح اداة حتلـيلـيـة لتـفسـير ا
الـظــواهـر االجـتـمــاعـيـة ومـن نـاحـيـة
اخــرى هــو مــعــيــار لــقــيــاس تــطــور
اجملــتـمع كـونه ال يـنــفـصل عن حـركـة
اجملــــتـــمع احلـــديـث وتـــطـــوره ومـــا
يـســتـجــد من تــطـورات عــلى عالقـات
أطـرافه مع بعـضـها الـبـعض وعالقته
جمله باجملتمع السياسي و كيفية
ـــســـتـــجـــدات اال ان الـــتـــكـــيف مع ا
فهوم في السسيولوجيا السياسية ا
عـان ال تتفق تـماماً اليـوم يستـعمل 
مع مـــا جــاء به رواده األوائل ســواء
رواد النظـرية التـعاقدية أو “هيغل”

اركسيون” أو “ا
.وهــذا يـحـتـاج حتــلـيل وبـحث اوسع
ســـنــتــاولـه الحـــــــــــــقــا فـي مــقــاالت

اخرى .

اجـمع مـخـتـلف الـبـاحـثـ في مـجال
الــفــكـــر الــســيـــاسي عــلـى اعــتــبــار
الـتـجربـة الـتـاريخـيـة التي مـرت بـها
اجملـــتــمـــعــات االوربـــيــة عـــلى مــدى
القرنيـ السابع عشـر والثامن عشر
ومــا تـــرتب عــلــيــهــا من اســهــامــات
فالســفـة عـصــر األنـوار في رسم افق
ثـقـافي و فـكـري جديـد بـانـهـا اإلطار
الـعـام الـذي احـتضن ظـهـور فـرضـية
ـــدني ألول مــرة واصــبح اجملــتــمع ا
جزءاً من النظرية السياسية الغربية
ـقـراطــيـة. وبـهـذا الـصـدد حـول الـد
دني عـرف الـبنك الـدولي  اجملـتـمع ا
 Civil Societyأنـه" مــــجـــــمــــوعــــة
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مـع تـتـالي األيـام الـقـلـيالت الـقـوادم
تــقــتــرب نــهــايــةُ "الــثــور" األمــريــكي
اجلـامح من نـهـايتـهـا بـسقـوط مـه
ل"اجلــاكـي" االســتـفــزازي فـي أواخـر
أيـام زعـامته ألقـوى دولـة في الـعالم.
فـقــد اعـتــقـدَ خـطــأً خـارج حــسـابـات
الــزمن والــواقع أن أنــفــتَه وتــعـالــيَه
وثــروتـه ســتـــؤمّنُ له فـــوزًا ســاحــرًا
سـهالً بـواليـة جـديـدة لـسـنـوات أربع
تاليات مترعات بالعبثية واالستفزاز
والــســيــاسـة الــرعــنــاء. فـحــســابـات
الــبـــيـــدر غــيـــر حـــســـابــات األحالم.
ـنـتهـيـة واليتُه " الـرئـيس األمريـكي ا
دونــالــد تــرامب" بــدا أشــبه بــالــثـور
اجلـــامح فـي أيـــامه األخـــيـــرة الـــتي
تـــفـــصـــلـه عن مـــوعـــد تـــرك الـــبـــيت
الــبـيــضـاوي. فــهـو الــذي أصـرَّ مــنـذ
بداية واليته على جتاهلِ حقوق دولٍ
وشـعـوبٍ وضـعَـهـا في أسـافل رفـوف
سياسته االستفزازية ولم يكن يهمّه
مصيـرُها وال مستـقبلُهـا وال حياتُها.
ــثـقــلـة بل كلُّ مــا كــان في جـعــبــته ا
. ولم يـكن ـشـاكل هي أمـريـكـا أوالً بـا
العراق أفضلَ حالًـا ضمن قائمة هذه
ـتـهـالـكـة عـنـدما الدول والـشـعـوب ا
قـبل هــو اآلخـر مــثل سـابــيـقـه إبـقـاء
احلـبل سـائـبًـا ألحــزاب الـسـلـطـة في
ـتعاقـبة ضمن احلكـومات العـراقية ا
فــتــرة واليـتـه اجلــدلـيــة كي تــواصل
هـزالــتـهــا وفــسـادهــا في إدارة شـبه
الـدولـة الــعـراقـيـة ســائـرةً في طـريق
ـظـلم األسـود. فـقـد سـاعد اجملـهـول ا
بـطـريـقـة أو بــأخـرى بـإبـقـاء ارتـبـاط
مصير الـعراق رهن الوالئيـة العمياء
للجارة الشرقية  بعيدًا عن أية نفحة

وطنية. 
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هكذا هي السياسـة األمريكية العامة
لـلـحـزبـ الــتـقـلـيـديـ احلـاكـمـ ال
تتغيـر عادة ب ليلـة وضحاها حتى
يــــأمـــر األســـيـــاد عــــكس ذلك. وهـــذا
رتـقب لم يأزف وقـتُه بعد التـغيـير ا

اجملــال لـتــنــظـيـم الـدولــة اإلسالمــيـة
الداعشي كي يـعيث في أرض العراق
فــســادًا وقــتـالً ونــهــبًــا واغــتــصــابًـا
وتهـجيرًا وتـهديدًا للـبنيـة التكـوينية
لـــشــعــبه مـــتــعــدد األديــان واألعــراق
ــذاهب. وحـيــنــهــا لم يــرف جـفن وا
لإلدارة األمريـكيـة لغـاية أن اسـتفحل
األمر بوضع اليد على مساحة تعادل
أكـــثـــر من ثـــلث أراضـــيه  في 2014
عــــلـى مـــــرأى ومـــــســـــمع من اإلدارة
ــقــراطــيــة الــتي ســهّــلت لــهــذا الــد
التـنـظيـم مهـمّـة تدمـيـر بـنيـة الـعراق
الـتــحـتـيـة والــتـهـاون بــنـهب ثـرواته
ـقــدرات شــعـبه الــصــابـر والــعـبـث 
سـاهمـة بطـريقـة أو بأخـرى بفرط بـا
عــقــد نــسـيــجه اجملــتــمــعي وتــشـتّت
مــجـتــمـعـات مــكـوّنــاته األصـيــلـة من
األقلـيات الـدينيـة والعـرقية مـتجاوزًا
مــا خـلّـفـاه مــجـتـمِــعَـ جـنــكـيـزخـان
وهـوالكـو قـبل أكـثـر من سـبـعـة قرون

خلت بجيوشهما اجلرارة.
هـكــذا تـركت الــسـيــاسـة األمـريــكـيـة
ـقـراطيـيـها وجـمـهـورييـهـا شبهَ بـد
دولـــة الــــعــــراق وشــــعـــبَـه اجملـــروح
ـظـلوم لـقـمةً سـائـغة لـدول اجلوار وا
وسـلّـمــته عـلى طـبقٍ من ذهب بـأيـدي
عـدوته الشـرقيـة التـقلـيديـة لتـستـنفذ
مـــواردَه وتــنـــتـــهك حـــقـــوق شــعـــبه
َ هيبـته أمام وتـختـرقَ سيادتـه وتهـ
أنــظــار إدارتِــهـا الــتي تــعــمّــدت تـركَ
احلبل على الـغارب. فمن الواضح أن
اإلدارة األمــريــكــيــة بــحــزبــيــهــا قــد
تـهـاونت مـتـعـمـدةً مع كلّ الـطـامـعـ
والـضـالعـ في إبـقـاء الـبالد وشعب
احلـضــارات فـريــسـة ســهـلـة الــطـعن
واجلرح واالفتراس من دون مبررات.
ـبــررات الــتي ســاقـتــهـا حــتى تــلك ا
إدارتـا بـوش األب مـنـذ تــسـعـيـنـيـات
ـاضـي وبـدايــة عــهــد بـوش الــقــرن ا
االبن لم تـــكن مــحــبــكــة الــصــنع وال
مــــبــــررّة األعــــذار واحلــــيل الــــتي لم
تــنـــطـــلي عـــلى الـــقـــاصي والـــداني.
ولـكـنّـهــا كـانت قـدرة اجلــبـارين عـلى
ضـعــفـاء احلـيــلـة وسـطــوة األسـيـاد
عــلى "الـعـبـيــد" وقـدرة األشـرار عـلى
الــطــيـبــ مع الــتــحـفـظ عـلـى بـعض
ـــســؤولــيــات. األلـــقــاب وأصــحــاب ا
ولـكن بـالـتـأكـيـد لـكلّ بـدايـة نـهـايـة
ولـــكلّ بـــاطلٍ صـــولــة ولـــكلّ شـــرّيــرٍ
جولة ولكلّ زعيـمٍ رقصة. وقد انتهت
ــعــتـادة الــغــجــريــة من رقــصــتــهــا ا
اسـتـعدادًا لـتـولّي غيـرهـا زمام حـفـلةٍ

كـــمــا يــبــدو. فــمـــازال الــنــهج جتــاه
ــنــطــقــة هــو ذاتُه الــذي الــعــراق وا
ــــر" ــــدني "بــــر رســــمه احلــــاكـم ا
احلــرامي الـنــمـوذجي األول عــنـدمـا
ســـلّـــمه بـــ أيــادي هـــزيـــلــة اإلدارة
احملـاصــصـاتــيـة وفــاقـدة اإلرادة في
اإلصالح ونــاهــبــة الــثــروات بــطـرق
ووسـائل شـيـطـانـيـة طـيـلـة  17عـامًا
ــنـصــرمــة.وقـد بــلـغـت مـعــالمُ هـذه ا
السياسة الفاشـلة قمّةَ الهزالة وشدّةَ
قـترح وازنـة ا الدنـاءة في مشـروع ا
لـلـعـام اجلـديـد  2021 ح أصرّ كلُّ
طرفٍ عـلى تأمـ حصـته من الكـعكة
بالرغم من إدراكـهم بالزيادة الـكبيرة
رهقة واخمليفة في مديونـية الدولة ا
بـــالــقـــروض والــديـــون والــســـنــدات
وااللــتـزامــات احملـلــيــة واإلقـلــيـمــيـة
ــتــفــاقــمــة والــدولـــيــة والــبــطــالـــة ا
والـــصــنـــاعــة الـــغــائـــبــة والـــزراعــة
ـتـراجــعـة. نـعـود لـلــثـور اآلمـريـكي ا
الـــهـــائج ومـــا قـــد يـــبـــدر مـــنه قـــبل
مغادرته سدّة الرئاسة من حركات أو
ســـــلـــــوكــــيـــــات أو قــــرارات ضـــــمن
صالحـــيــــاته حــــتى يـــومـه األخـــيـــر
رسـميًـا. من الـطبـيعي لـلـثور الـهائج
عنـدما تتـكالبُ عـليه سكـاك األعداء
وســفــاهـــات األنــداد أن يــرفس وأن
يكون لرفسته أو رفساته تأثير أو أن
يــتـســبّبَ بــجــروحٍ بـســبب ضــربـاته
ـوجـعــة. فـهـو لم يــتـرك حـسـرة في ا
تـكالب طيلة صدور هؤالء األعداء ا
فــتـــرة رئـــاســـته. ونـــحن عـــامـــةً في
الــعــراق نــقــول إنه لــو كــان لإلدارة
"الـتــرامـبــيــة" أيـة ســمـة من األخالق
السياسية العامة في بدء واليته قبل
 4أعــوامٍ لــكـانَ أنــهى مــا شـرعتْ به
إدارة مَـن ســــبــــقَـه من غــــرمـــــائه في
ـقراطي الـذي ال يخـتلف احلـزب الد
ـبدأ في مـشروع سـياسته من حيث ا
العـامة واستـخفـافه بقدرات ومـصير
ـنـطـقة ومـسـتـقبـل شـعب الـعـراق وا
عـنـدمـا فـسح رئـيـسُه "أوبـامـا" آنذاك

ــقـــراطــيــة في أرقى بــلــد عــرف الــد
مــفــاهــيــمـــهــا مــنــذ تــشــكــيل احتــاد
والياتها. ولنا أن نتذكر فقط ما جرى
في اسـتـفـتـاء حـزيـران  2020عـنـدما
ــئــة من الـــشــعب عـــبّــرَ فــقط 42 بـــا
األمـريـكي عن تـفـاخــرهم بـانـتـمـائـهم
الــقـومـي ألمـريــكــا بـعــد أن كــان هـذا
االفــتــخــار في اســتــفــتــاء ســابق في
ئة .وهذا من  2003ق د سجّلَ 69 با
الـدلـيل عـلى تـهـاوي الـفـخـر الـقـومي
األمـــريـــكي إلـى أدنى مـــســــتـــويـــاته
ـنحـطـة في تـاريخـهـا على اإلطالق. ا
وهنـاك مَن يتـوقع األسوأ باحـتمـالية
انفراط عقد دولة القطب الواحد وفق
تــصــوّرات ســيـقـت مع بــروزٍ صــاعـدٍ
لـلــتـنـ الـصــيـنيّ كـقـوّة اقــتـصـاديـة
وسيـاسية واعـدة إبى جانب الـرغبة
ــدروسـة بــإحــكـام مـن قـبل ــلـحّــة ا ا
ـتــمـثل الــغـر الــشــيـوعي الــقــد ا
بـراعي الـدب الـروسي احلـالي األكـثر
صالدة وقـــدرة وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة في
الــتـعــامل مع األحــداث وفق مــفــهـوم
اســـتـــخـــبـــاريّ مــحـــبـــوك اجلـــوانب
والعالقات الـذي يُعتـقد بدورٍ خفيّ له
فـي إضـــعـــاف قـــدرات هـــذه الـــدولـــة

الكبرى. 
وبـذلك مـا من شيءٍ مـوعـود الـثـبـيت
يُــبــقي عــلى تــأمـ مــســتــقــبل األمـة
األمـريكـية الـتي حافـظت على ثـباتـها
ورصـانـتـهـا وقـدراتـهـا مـنـذ نـشـأتـها
الـرسمـية كـدولـة احتاديـة من واليات
متـعددة في 1789 . فـالعـد الـتـنازلي
لـسـقـوط دولـة األسـطـورة األمـريـكـيـة
كـمـا يـبـدو وبـحـسب مـا يـريـد أسـياد
ي اجلــديـــد مــتــعــدد الــنــظـــام الــعــا
األقــطـاب ســيـبــدأ مع نـهــايـة زعــامـة
"تـــرامـب" ودخـــول "بـــايـــدن" الـــبـــيت
األبــيض. فـــهــنــاك مــؤشــرات حلــرب
أهــلـيــة مــتـوقــعـة عــلى األبــواب بـ
الـواليـات األمـريـكـيـة سـيّـمـا بـوجود
لـــغـط عن مـــخــــطـــطـــات تُــــطـــبخ في
ــنــتــهــيـة كــوالــيس إدارة الــرئــيس ا
واليـتُه بـتـوقيـعه مـؤخـرًا على وثـيـقة
وازين في غـاية اخلـطورة قـد تقـلب ا
في حالة تعلّق األمر بـالترتيب للقيام
بــعــمل عــســكــريّ مــرتــقب. وهــذا مـا
ـقـراطــيـة "نـانـسي اشـارت إلـيه الــد
بـيــلـوسي" رئــيـســة مـجــلس الـنـواب
التي ناصبت الرئيس "ترامب" العداء
الـعــلـنيّ الــسـافـر مــنـذ بــدايـة واليـته
ولـغـايــة نـهـايـتـهـا. وتــلـكم قـد تـكـون

بداية نهاية أمريكا.
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بل هي ذات اعـمـالـنـا وبـشكل ادق
هي جتــلــيــات ذواتـنــا وصــورتــهـا
صـطفى ـا ان ذات ا ـنعـكسة و ا
وخـصـوصــيـته تـعـلــو عـلى جـمـيع
الـــوجــــود بل وتـــتــــقـــدم بـــرتب ال
تـدانيهـا او تقـاربها رتب فـجنـتها
ـنـعكـسـة منـها شيء مـخـتلف عن ا
كل اجلـنـان وكـرامـة لـلنـبـي وحـباً
له كــانت فــاطــمــة مـن ذات اجلــنـة
(رائحة وخصـوصية) لذا فإن هذا
ـفـرط بـفاطـمـة وكل ما االلـتـصاق ا
ـــبـــاشــرة يـــتـــصـل بـــهـــا وهـــذه ا
ـداومـة الـغـريـبـة منه الـعـجيـبـة وا
عــلـيـه الـسالم عــلى وصــلــهـا رغم
ـهمـة الـتي يـتـحـمـلـها أتت عـظم ا
من هـذه اجلـهـة الـتي يـجـد في شم
فـاطـمـة وتـقـبيـلـهـا والـنـظـر إلـيـها
وجـــوداً مــــبـــاشــــراً له في جــــنـــته
ومــنـــعـــكس ذاته الـــتي هي االحب
إلـــيه النـــهــا االقـــرب الى حـــبـــيــبه

العزيز االعلى.

بـحق فاطمـة العظـيمة ان يـتقبـلها
وهي اآلتي:
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2-  على الرغم من ان سلوك النبي
صـــلى الـــله عـــلـــيه وآله وســـلم مع
ابـنـته يــتـوافق بـشـكـل مـنـطـقي مع
كمـاليـة البعـد العاطـفي واالنساني
فــيه من جــهـة وكــونــهـا أوحــديـته
ومدللته وابنـة اعز زوجاته ولعلو
شـخصـها الـعظـيم من جهـة أخرى
إال ان هـنـاك جــانـبـاً آخــراً يـتـعـلق
بــالــرغــبــة الــعــظــيــمــة لــلــنــبي في
بـالغة االستـمرار والدوام وحـتى ا
في البـقاء حسيـاً قريبـاً من فاطمة
فهي صـورة حسـية ألعـلى رتبة في
جــنـة اخلـلــد بل في جــنـة مــحـمـد
وهي جــنـة من جـنس يـفـوق جـنس
ـبـشــر بـهـا حـتى اعالهـا اجلـنـان ا
رتـبة إذ ان هـناك مـقاربـة معـرفية
تـرى بـأن اجلـنان والـنـيـران لـيست
جـزاءاً مـنفـصالً تقـديـرياً ألعـمالـنا

ـــصـــادر 2-  قـــيـل الـــكـــثـــيـــر في ا
ـــدونـــات الــتـــاريـــخـــيــة وكـــتب وا
السيرة ألجل نـفي وجود اية ذرية
حـيـة لـلـنـبي صـلى الـله عـلـيه وآله
وســـلم غـــيــر فـــاطـــمـــة وهــو كالم
صحـيح قطـعاً فال ولـد وال بنت له
حي غــيـر فــاطـمــة ومع ان الــثـبت
الـتاريـخي كـافيـاً في هذا الـنفي إال
هنـاك مقـاربـة مخـتـلفـة لـلمـوضوع
تــرى أن ضـرورة انــحــصــار ذريـة
الــنـبـي في واحـد وبــنت عـلى وجه
اخلـصوص لـطبـيعـة مهـمة خـاصة
ينـبـغي ان تـقـوم بـهـا ذريـة الـنبي
هـمة العـظيمـة التي توجت وهي ا
بـهـا الــزهـراء  وفي ذات الــسـيـاق
ـــنـــطـــقي احلـــديث عن من غـــيـــر ا
خيـارات تزويج لفـاطمة بـغير علي
وال لـعــلي بــغــيـر فــاطــمـة فــهــنـاك
ضــرورة لـربط جــيـني بــ نـهــايـة
حـبل النـبـوة وبدايـة حبل األمـامة
وهــمـا قــوســان صـاعــدان ال بـد ان
يـــكــتــمال فـي حــلــقــة مـــتــمــمــة من
جـنسـهما (طـهارة ومـعرفـة ويقـيناً
) وهي امـور ال تـلـيق الحـد وكــمـاالً
إال لـفـاطــمـة كـمــا ان ضـرورة هـذا
الــربـط لم تــكـــون مــوجــودة إال في
تـممة الـنبوة اخلـاتمـة واالمامـة ا
ويـتـصل بـذات االمـر كـونـهـا صـلة
الـوصل بـ النـبي اخلـا والولي
اخلا واي تصور لـلربط عبر اي
ـعنوي شكل من أشـكال االتـصال ا
ـــــكن ان تــرق الى او احلـــسي ال 
صورة الربط عبر فاطـــمة لذا هي
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النجف

متدة في طول السلسلة الذهبية ا
من الــــنـــبي حــــتى الـــقــــائم وهي
ــنـصــفـة الى احلــلـقــة الـوحــيـدة ا
جـــــزئــــــــــــــ جـــــزء من جـــــنس
الـــــنــــبـــــوة وآخـــــــــــر مـن جــــنس

االمامة.
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ـقاربات 3-  تمـحلت الكـثير من ا
ان تــسـتــنـطـق بـعــضـاً من ســلـوك
الزهراء عليـها السالم في الفضاء
الـعـام مثـل خطـابـها الـذي وجـهته
ألبي بكـر على اساس انـها اجازة
ــبـاح في ـرأة ا او دافـع لـوجــود ا
هـذا الفـضـاء على الـرغم من انـها
ثـالية بقولها (ال حددت الصورة ا
تـرى اجـنــبي وال يـراهــا اجـنـبي)
واحلـقيقـة ان الزهـراء غيـر معـنية
ــا هي تــمـــامـــاً بــهـــذا االمـــر وا
فـاد رؤية االسالم عـملـيـة حسـيـة 
ــرأة جلـــهــة كــمـــالــهــا احلق في ا
اني وتمـامه فهي في رتـبتها اال
ـانــيــة ووعـيــهــا الـتــوحــيـدي اال
ـعـرفي عـلى حـد سواء ومـقـامـها ا
مع خط الــنـبــوة واالمــامـة مع ان
هــنـاك خــصــوصــيــات تـكــويــنــيـة
تــتــعـلـق بـوظــيــفــتــهــا في الــسـلم
احلـــيــاتـي حتــول دون قـــيـــامـــهــا
بوظائف النبوة واالمامة ال جلهة
نــــقص كـــمــــالي في شــــخـــصـــهـــا
حــاشــاهــا ولــيس كــمــا يــقــال من
ان بل يتعلق نقص العقول واال
االمــــر بـــــخــــصــــوصـــــيــــة الــــدور
والوظيفة وباخـتصار فان فاطمة

هي جتـسـيد حـي لصـورة االنـسان
الـــكــامل في ظل الـــواليــة االلــهــيــة

اخلاصة.
ـنــاهج 4-  تــنــسب كل الــطــرق وا
الـصوفـية والـعرفـانيـة بنوتـها الى
االمـام عـلي عـلـيه الـسالم بـوصفه
ـعـلـم االكـبـر واالب الــروحي لـكل ا
ـعـرفـة االلـهـيـة اخلـاصة منـاهج ا
وهـي نـسـبــة صـحــيـحــة فـمــحـمـد
وعـلي عــلـيـهـمــا الـسالم أبـوا هـذه
االمـة بنص رسـول الـله واحدهـما
أب الــعــام فـيــهــا واآلخــر صـاحب
االبـــوة اخلــاصـــة ومـع كل ذلك لم
سالك) عن يتـحدث أي مـنهـا (أي ا
االمـومـة اخلـاصــة وكـأن االنـسـان
الــــكــــامل مـن أب بــــدون أم غــــيـــر
مـلـتـفـتــ أن اكـمل واجـمل اخلـلق
ـــــصــــداق االوضـح لالنـــــســــان وا
الكامل أمه الـزهراء علـيها السالم
فـفاطـمة بـالنص الـنبـوي أم أبيـها
وهــذه األمـومــة لـيــست مــقـتــصـرة
عـلى مـا يـتم طرحـه كتـفـسيـر لـهذه
ـثـابــة االم الـتي الــكـلــمـة بــأنـهــا 
عــوضت فــقــد الــنــبي ألمه بل هي
األم الـكـمـاليـة وهي أيـضـا أم علي
عـــلـــيـه الـــسالم فـــهي أم أب عـــلي
الـكــمـالي عـلــيـهـمــا الـسالم وهـذه
ـــنـــوحـــة لـــهــا اخلـــصـــوصـــيـــة 
بـوصـفـهـا مـسـتـودع الـسـر األلـهي
وخزانته لذا فـإن الوصول الكامل
الـتـام يحــــــتـاج إلى أمومـتـها كـما
هي حــــاجـــته ألبــــوة عـــلي عــــلـــيه

السالم.

خالل اكثر من ثالثـة عقود تسنى
لي ان اطـلع عــلى مــعـظم مــا كـتب
وقــيـل في حق الـــزهــراء فـــاطـــمــة
عـلــيـهـا الــسالم وكـانت الــفـرصـة
االكــبــر خالل إعــدادي لــبــحث عن
البـتول بـعنوان (فـاطمـة الزهراء..
الــشـخــصــيــة والــقــضــيـة) حــيث
نـاقـشت فـيه أكـثـر من (٧٠) مـؤلـفاً
كـتـبت عـنــهـا ودونت مالحـظـاتي
فـــيـــمــا قـــيل عـن شـــخــصـــيـــتـــهــا
ـصـادر من وقـضــيـتــهـا وكـانـت ا

شارب والتوجهات. مختلف ا
احاول في هذا النص ان ادون ما
لـم يـقــال عــنــهـا تــمــامــاً او مـا لم
يـقـارب بــالـشــكل الـذي اراه او لم
يـفصـل القـول فيه كـمـا ينـبغي او
كـان فهـمه بطـريقـة مخـتلـفة وهي
مجموعـة مقاربات اسـتند البعض
منـها الى الـنصـوص وبعض الى
الـوقـائع واخـرى من مـخـتـصـاتي
الـتي أسأل الـله سـبحـانه وتـعالى
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HOW WE صدر عن الـدار العـربيـة للـعلـوم ناشـرون الطـبعـة العـربيـة لكـتاب
CHANGE: And Ten Reasons Why We Don’t جاء الكتاب

حتت عنوان "كيف نتغيّر واألسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير" وهو من تأليف
الدكـتور روس إلينهورن وترجمة سامر السراج ومراجعة وحترير مركز التعريب
والبرمـجة في بيروت. لقـد كشفَت جائحة فـيروس كورونا سراً كبـيراً جداً نخفيه
عن أنـفـسنـا وعن بـعـضـنا الـبـعض وهـو أنه بـإمـكانـنـا الـتحـرك بـخـفـة وذكاء في
قـدورنا تغـيير سلـوكنا الـيومي بشكل مواجهـة التغـيير بصـورة ملحـوظة. كيف 
ـنزل جذري وسـريع من أجل اتبـاع سـياسـات التـباعـد االجتـمـاعي والبـقاء في ا
ـسـتحـيل (سـواء بـوجود أثـنـاء الـوباء بـيـنـما جنـد من الـصـعب إن لم يـكن من ا
الوبـاء أو عدم وجـوده) الـوصول إلـى أهداف شـخـصيـة أصغـر مـثل اتـباع نـظام

غذائي أو تنظيم أمورنا أو تغيير عاداتنا الهدامة?
يهدد الـوباء حـياتـنا وبالـتالي فـإنه يوقـد غرائـز البقـاء لديـنا ويـنشط ذلك اجلزء
وكل بإيـصالنا إلى بر األمـان بسرعة وفعـالية. ولكن الكـوليسترول من أدمغتـنا ا
والكـحول واخلـمول اجلـسـدي كلـها أيـضـاً عوامل مـهددة لـلـحيـاة ومع ذلك كان
أداء الكثـير منا رديـئاً في تغييـر هذه القضايـا حتى مع وجود معلـومات موثوقة
ـاذا نـكـافح إذن لـتـغـيـيـر مـا هـو واضح أنّه يـسـاعـد لـديـنـا بـأنـهـا عـوامل قـاتـلـة. 

أنفسنا بصورة فردية?
يـقــدم كـتـاب روس إلـيـنـهـورن: "كـيـف نـتـغـيـر واألسـبـاب الـعــشـرة لـعـدم قـيـامـنـا
بالـتـغـيـيـر" إجـابـة رائـعـة. حـيث يـرى بـاعتـبـاره طـبـيـبـاً ورائـداً فـكـريّـاً في مـجال
الصـحة العقلية واإلدمان أنـنّا ننظر غالبـاً في االجتاه اخلاطئ عندما نحاول فك
ثمر لـلغايـة النظر رموز العـوامل التي تدعم الـتغيـير اإلنسـاني. ويقترح أنّه مـن ا
إلـى أسـبـاب عدم قـيـامـنـا بـالـتـغـيـيـر أكـثـر من الـعـمل عـلـى فـهم أسـبـاب قـيـامـنا
ـنح أنـفـسـنا بـالتـغـيـيـر. ألنّه من خالل الـنـظـر في أسـباب عـدم الـتـغـيـيـر فإنـنـا 
أفضل فرصـة للتـغييـر الفعلي بـطرق هادفـة. يوضح إلينـهورن كيف أنـنّا نحرص
ألوفة بسبب ما يسميه "اخلوف من األمل" وهو الفعل على االسـتمرار بأمورنا ا
زيـد من خيبـة األمل. ويحـدد "األسباب الـعشرة تـمثل في حمـاية أنـفسنـا من ا ا
لعـدم الـتـغـيـيـر" من أجل مـسـاعدتـنـا في مـعـرفـة سـبب تـصـرفنـا بـالـطـريـقـة التي

نتصرف بها ح يواجهنا حتدي األمل. ومن ب تلك األسباب:
- القـيام بالـتغيـير يعـني رفع سقف تـوقعاتك وبـالتـالي اخملاطرة بـأن تخيب أمل

نفسك.
ا تـقـوم بـالتـغـييـر فـإنك تصـبح مـسؤوالً بـشـكل أكبـر عن إجـراء تغـيـيرات - حـا

ا لو بقيت على حالك. أخرى أكثر 
- عندما تقوم بالتغيير يغدو مستقبلك أقل قابلية للتنبؤ به.

- القـيام بالتـغييـر يعني تدمـير الصرح
الــنــفــسي الــذي قــمت بــبــنــائه إلحــيــاء

ذكرى اإلصابات السابقة.
- عنـدمـا تـقـوم بـالـتـغـييـر فـإنك في كل
مــرة تــرفع من احــتــمـالــيــة خــسـارة أو
تـــــعـــــطـــــيـل عالقـــــتـك مع أشـــــخـــــاص

محددين. 

ـية الـعـلوم الـروسيـة البـروفـيسـور فيـتـالي نعـومكـ والتي قدم الـعدد رئـيس مـعهـد دراسات الـشـرق األوسط وعضـو أكاد
شرق: شـــــراكة وتضامن.” تناولت “الدور الروسي في ا

افتتاحية العدد للدكتور حسن حمادة بعنوان  ”االنفتاح على الشرق شرط التحرر من العبودية”
حوار مع مستـشار رئيس اجلـمهورية الـلبنانـية للشـؤون الروسيـة النائب السـابق أمل أبو زيد حول “النموذج اللـبناني أساسي في

شرقية” اإلستراتيجية الروسية- ا
يـر. ن. ساوتوف  –ليونـيد ساف  –داريا دوغ  –د. كتاب الـعدد: د. ألـكسـندر كـوزنيـتسوف  –نيـكوال ميـركوفـيتش  –د. فالد
جمال واكيم  –د. علوان أم الدين  –حسان احلسن  – –د. علوان أم الدين  –د. عادل بشارة  –طارق األحمد  –وليد زيتوني

ر  –إلياس فرحات  –أنطوان شاربنتييه  – دوح العزي. –د. صالح زهر الدين  –د. بشير ا د. خالد 
العدد سيكون متوفراً األسبوع القادم في مكتبة أنطوان  –مكتبة بيسان /احلمرا/  –مكتبة الفرات /احلمرا / مكتبة واي إن /احلمرا/ –

.book post موقــــــــــــع النيل والفرات /احلمرا/ وموقع النيــــــل والفرات وموقــــع
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»—«uI « الـتـاريـخـيـة وشـهـادات الـشـهود
ـــعـــاصـــرين..في الـــكـــشف عن ا
الـــكــثــيـــر من حــقــائـق الــتــاريخ

غيبة بشكل محايد ومهني.  ا
ـــؤرخ صـــبـــاح فــــيـــمـــا اشــــار ا
مــــحــــسـن كــــاظم فـي مــــقــــدمــــة
الـكــتــابــأجــد  أن الــكـاتـب عـادل
ـنـحى كـاطع الـعــكـيـلـي  إجته 
ســـرد احلــقـــائق الـــعـــابــرة دون
ـــبـــاشـــرة تـــقـــصي األســـبـــاب ا

ضمرة ..  وا
فالـرؤية الـتاريـخيـة أما وصـفية
أو حتـلـيـلـيـة أو إسـتـدعـائـية أو
مـقارنـة ح تـعتـمد تلك األسس
ـعـاييـر بـإشـتراط الـعـهـد ب وا
ضــــمـــيــــر الـــكــــاتب فـي تـــوخي
احلـــقـــيـــقـــيـــة بـــاإلشـــتـــراطــات
ـــيـــة الــصـــارمـــة الـــتي األكـــاد
تتطلب لكل إشارة اإلعتماد على
مـرجع ثـقـة بـالـتـدوين وإعـتـمـاد
ـــســــعى الــــصــــدق لــــيـــنــــجـح ا
ُــــــرجتـى من ــــــقـــــصــــــد وا وا

التأليف بالتاريخ .. 
الــعــراق ومــا أدراك مــا الــعـراق
الذي قدم  7 حضـارات للبـشرية
ومــر بـــتـــلك الـــتـــحــوالت ..لـــكن
األحـداث الـضـاجــة بـالـتـحـوالت
حـــــول قـــــرن شـــــامل حتـــــتـــــاج
الــفــحص الــدقــيق والــتــحــلــيل
الـــعــلــمـي ولــيس الـــســرد فــقط
..فـاألحــداث شــائـكــة مــتـداخــلـة
تـــــــــقـف وراء ذلـك أجــــــــــنـــــــــدة
ومـــــشــــــغالت ومــــــحـــــركــــــات 
ومـغـذيات من اجلـوار أو الـعالم

اآلخر.

عـبد إشهاراً أيـقونياً ولـسانياً ا
فـي مخـتـلف وسـائـل التـواصل ,
عــبـر وصــوالت اقــنــاعــيـة تــدفع
ــســطح لــيــمــاشي اجلــمــهـــور ا
رسل  ,فـلو تـبصـرنا مضـام ا
في خــــطـــبــــة أمــــيــــر داعش في
إدعـائه نــسب آل مـحــمـد (ص) ,
ولكـنها بوصـلة تـمويه وخداع  ,
ـضلل , تنـطـلي عـلى متـلـقيـهم ا
ألن حججهم وتمثالتهم قارة في
ذهـــنـــيـــة الـــســــواد االعـــظم من
ـسلـم  ,بـأفـضـلـيـة آل الـبيت ا
عـــلـى ســـواهم  ,وهــــو اشـــهـــار

بالتفضيل . ص. 112
وثمة طروحات فكرية واعالمية,
ومــعــانـي بــلــيـــغــة تـــكــشف عن
إمكـانية مـائزة في كتـابة البحث
الـعــلـمي لـلـكــاتب ومـؤلـفه الـذي
يــنـــمــاز بـــالــثـــقــافـــة الــعـــالــيــة

والشاملة. 

 »dO¼œ dOLÝ ÊU½bŽ ≠ …ËUL «

اقتـرنت دراسات وبحـوث االشهار
على مدى مئة عام بوسائل االعالم
وأهــمـيـتـهـا في عـمـلـيـة الـتـسـويق
والـــتــــرويج  ,بــــدءاً من مــــدرســـة
فــرانــكــفــورت الـــتي تــأســست في
وأبرز اضي  , عـشـريـنـات الـقـرن ا
مــــفـــكــــريــــهـــا ثــــيــــودور أدورنـــو
ـر وكـتـابـهـمـا "جـدلـية وهـوركـهـا
التنوير" الذي عد الثقافة بوصفها
صناعـة وسلعة خلـداع اجلمهور ,
ــؤسـسـات من خالل الــشـركـات وا
الــــتي تــــخــــتـص بـــأنــــتــــاج افالم
الــسـيــنــمـا وبــرامج الــراديــو ومـا
تـــــنـــــشـــــره الــــصـــــحف  ,ومن ثم
الــتـلـفـزيـون الــذي جـمع الـسـمـعي
والـــبـــصــري  ,واصـــبح أحـــد أهم
الـوسائـل االعالمـيـة خالل الـعـقود
نصرمة  ,ولم يزل يشـكل وسيلة ا
مــــهـــمــــة بـــالــــرغم مـن الـــتــــطـــور
الـتكـنـولـوجي لـوسـائل االتـصال .
وقـــد نـــشـــرت دراســـات عـــديـــدة ,
وأنشـأت مراكز بـحثيـة السيما في
الــدول الـرأسـمــالـيـة الــتي شـهـدت
قــفـــزات في االنــتـــاج االعالمي مع
تـطورات اقتـصاديـة هائلـة اتخذت
من وسـائل االعالم أدوات كـان لـها
بـالغ االثر عـلى اجلمـهور لـصنـاعة
ثــقــافــة جــمــاهــيــريــة تــهــدف الى
التسويق االقتصادي واالجتماعي
والـسـيـاسي  ,لـتـغــيـيـر اجتـاهـات

الرأي العام .
غــيـر ان الـكـاتب الـكــبـيـر الـدكـتـور
ولـــيـــد شـــاكـــر الــنـــعـــاس تـــنــاول
االشــهـــار من رافــد آخـــر امــتــدادا
ـدرسـة  ,في كـتـابه ـفـكــري تـلك ا
اجلــديــد " اخلــطــاب االشــهــاري /

ـــــلك فـــــيـــــصل الـــــعـــــشــــريـن ا
االمــــيــــر ـــــلك الــــغـــــازي ا االول
ـلك فــيـصل ا عــبـدااللــهـالــوصي
ثــورة  14 تــمــوز1958 الــثــاني
انقالب   8شـباط 1963الـرئيس
عـبـدالـرزاق عـبـدالـرحـمـن عـارف
الـنـايــفـرئـيس وزراء انـقالب 17
تـــمــوز 1968 الـــرئـــيس احـــمــد
رئـــاســـة صــدام حـــسن الـــبـــكـــر
حــسـ من 16 تـــــــمــوز 1979 

الى 9 نيسان 2003 .
وعـن الــــــــكـــــــــتــــــــاب يــــــــقــــــــول
الــــعـــكــــيـــلــــيالحـــظـت من خالل
ـــكـــتـــبــة مــطـــالـــعـــاتي خـــلـــو ا
التاريخية من كتاب يوثق
تــاريـخ الــعـــراق حلــقـــبــة
مهـمة من تاريـخه في مئة
ــنــصـــرمــة بــشــكل عــام ا
فـــقــد كـــانت اغــلب كـــامل
الــكــتب تــتــنـاول احلــقب
ــــلــــكــــيــــة وتــــأســــيس ا
الــوزارت الــعــراقــيــة في
حينه او ثورة  14 تموز
او الـفتـرات التي بـعدها
بـشكل مـسـتـقل فـارتأيت
ان أوثق تــاريخ الـعـراق
بـشــكل كــامل ونـقل أهم
االحـــداث الـــتي رافـــقت
احلــكـومــات واالنـظــمـة
واهــم االســـــــــــــــــــــــــــرار
فـي ســـرد واخلــــفـــايــــا
تـــاريـــخـي بـــعـــيـــد عن
الرتـابـة واالنـحـياز من
خـالل مـــــــطـــــــالـــــــعــــــة
ـــــصــــادر لـــــلــــعـــــشـــــرات مـن ا
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صـــدرت لـــلـــشـــاعـــر والـــكـــاتب
الـصـحـفي حـسن عـبـد احلـمـيد
مــجـــمــوعـــة شــعـــريــة جـــديــدة
ــوج بـــعــنـــوان (حــ تـــنــكـــر ا

لضحكات القوارب). 
وتـــصـــدرت اجملـــمـــوعـــة الـــتي
صـــــــدرت عـن دار مــــــــاشــــــــكي
للـطبـاعة والـنشر والـتوزيع في
ــوصل انــطــبــاعــات قــلــمــيـة ا
ســـطـــرهــا الـــروائـي والـــقــاص
امـجد توفـيق وجاء فيـها:حسن

عـبـد احلـمـيـد شـاعـر  نـاقـد 
صحفي  فنان .(لك أن تختار
مــا شــئـت من الــصــفــات ولن
تكـون مخطئـا .ع ترى ما ال
يـــراه اآلخــرون وأذن تـــســمع
ذبـــــذبـــــات أعـــــلـى من قـــــدرة
اآلخـرين عـلى تـمـييـزهـا .لـغة
تــفــاجــئك  مــا أن تـتـم قـراءة
جــمــلــة كــتــبــهــا حــسـن عــبـد
احلميد  حتى تربكك اجلملة
الثانيـة  فتحتار في جتنيس
العمل فال تملك غير االعجاب
بــااللــغــام الــتـي تــنــفــجـر
.يدهشك انفجارها قدر ما
يــــدهـــــشـك الــــتـــــوقـــــيـت

وقع. وا
ماذا يعني ذلك ?الذاكرة ال
تـفيـدنـا كثـيـرا في فهم أي
نص يكتبه حسنو مالحقة
ــــــدلــــــوالت واالشـــــارات ا
الـسـابـحـة في فـضـاء حر 
تـخدعـنـا  فـهو مُـصـر على
إشـــــــادة  عـــــــالـم  قـــــــوامه
تعـريف جديد لـلجمال  في
الــــــوقـت الــــــذي نــــــظـن إنه
تأصيل لفهم قائم و اجلديد
ـتـلك سحـره قـدر امتالكه  
لـــلــتـــحـــدي و حـــسـن عـــبــد
احلمـيـد يسـخـر من النـجاح
ولـكـنه يـكــــــــــسب الـتـحدي

دائما) .
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عن دار الـــورشــة الــثـــقــافــيــة
لـلـطـبـاعة والـنـشـر والـتـوزيع
صــدر لـــلــكـــاتب عـــادل كــاطع
العـكيلي كتـاب بعنوان تاريخ
العراق السياسي في مئة عام
- 1917االسـرار واخلـفـايـا  –
صــفــحـة 316يــقع في  2003
من الـــقــطع الـــكــبـــيــر.ويــضم
فــــصـــول عــــدة هـي: أوضـــاع
الــعـــراق في ظل الـــســيـــطــرة
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة االحــــتالل
الــبــريــطــاني لــلــعـراق وزوال
السـيـطرة الـعثـمانـية الـثورة
الــعــراقـــيــة الــكـــبــريــثــورة

واحلجاج والتداوليـة والسيميائية
ـهم لـوسائل . ويـسـتـعرض الـدور ا
االعالن واالفـادة مـنـهـا في االشـهار
ـا له من أهـمـية في عـرض االنـتاج
ـاً ـادي والــثـقـافي والــفـكـري قـد ا
وحـديثـاً وحـسب طـبـيعـة الـشـعوب
ـتــاحـة لــديـهم واالفــراد واالدوات ا
في كيفـية استمالتـهم إزاء القضايا
ـــطـــروحـــة  ,فـــهـــنـــاك االشـــهـــار ا
الــتـجـاري  ,االشـهــار الـســيـاسي ,
االشــهـــار االجــتــمــاعي  ,االشــهــار
االعالمـي االبــــــداعـي واالشــــــهــــــار

التذكيري .
‰UBðô« d UMŽ

ـتمـثلة ورغم ان عـناصر االتـصال ا
ـــتـــلـــقي ـــرسل والـــرســـالـــة وا بـــا
ومــحـتـوى الــرسـالـة والــتـفـاعل في
جميع الدراسـات االعالمية غير أنه
ــا يـلـتــقي مع مــضـامـ وظـفــهـا 
وأهــداف الـكـتـاب لـبـيـان اهـمـيـتـهـا
وأثــرهـا عـلى اجلــمـهــور .والـثـابت
ـهــتــمــ بــالـشــأن اإلعالمي لــدى ا
اعـتـقـادهم أن الـصـورة الـتي كـانت
تـــــرسم وتــــنــــقـش في الــــكــــهــــوف
واجلـدران تـعـد الـرسالـة االولى في
االعالم  ,بوصفهـا جتسد واقع تلك

رحلة او احلقبة من الزمن .  ا
لـــذلـك فـــهـــو يـــبـــحث في أهـــمـــيـــة
الصـورة مـنذ احلـضـارة االغريـقـية
ثلة بالثالوث الفلسفي  ,بدءاً من
سقراط الذي وصف اخلطابة بأنها
صنـاعة االقـناع  ,متـمثالً إيـاها في
مـحـاورات فـيـدر  ,لـيـكـمل أفالطـون
طرح اخلـطـابة من جـديـد بوصـفـها
وليكتمل حتديداً اقـناعياً لـلمتكلم  ,
هـذا الـدرس مع آرسـطـو  –حتـديداً
فـي صنـاعـة اخلـطـاب احلـجاجي –

ـــــعــــبـــــد في االسالم تــــســـــلــــيع ا
ـوذجـاً" الصـادر حـديـثـاً من دار أ
نـــيـــنـــوى .فـــقـــد بـــحـث اخلـــطــاب
االشــهـاري  ,وفق مــنــهج عــلـمي ,
ولـغـة مـكـثـفـة بـعـيـداً عن الـتـرهل ,
تـــدعــــوا الـــقـــار الى الـــتـــركـــيـــز
واالهتمام وطلب الفائدة في كيفية
االفـادة من االشهـار لـتوظـيفـها في
اجملــال الــديـــني وفق تــدرج زمــني
ـعبـد مكـاناً مـقدساً مـنذ ان اتـخذ ا
لدى الشعوب الـشرق أوسطية قبل

وبعد االسالم .
 وقـسم الـكتـاب الـى ثالثـة مبـاحث
ـفــاهـيـمي والـثـاني ـدخل ا االول ا
الـــصــورة االشـــهـــاريــة  والـــثــالث
ـقـاربـة الــعـربـيـة تـراثـاً الــصـورة ا

ومعاصرة.
فـهــو يـرى أن الـهــدف الـرئـيس من
االشـهــار هـو تـســويق االنـتـاج من
خالل االعـالن عـــنه  ,وفق وســـائل
ألقناعه وتـقانات مـثيـرة للمـتلقي  ,
عـروض والغايات ضمـون قيم ا
الـرئيـسة من هـذا العمـل هو الربح
ـستهـلك بذلك ادي  ,سـواء علم ا ا
أم لم يعلم  وغاية االشهار تتداخل
مع خــصــائــصه خــطـابــاً مــوجــهـاً
لــلــمــســتـهــلك  ,إذ أن خــصــائــصه
عـــديـــدة فــتـــارة يـــكـــون االشـــهــار
توضـيحاً  ,وأخرى وسـيلـة لقراءة
ـشــهــر عـنه  ,وثــالــثــة تـوظــيــفـاً ا
لوسائل االعالن اخملتلطة  ,ورابعة
تــعــزيــزاً قــيــمــيــاً لــلــمــشــهــر عــنه
بالـصوت والصـورة ونحو ذلك من
اخلـــصــــائص الـــتي تــــتـــوافق مع

الغاية منه . ص 29
قـاربات حتليل ثم يأخذ الـباحث 
االشـــهــار من خالل الـــلــســـانــيــات
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صدر للكاتب والـفنان طه رشيد عن
ــــزدهــــرة لــــلــــنــــشـــر "دار الـــرواد ا

والتوزيع" في بغداد كتابان:
نوع ـتفرج! نص   1. احذر ايها ا
ونص محظور  يحـتوي على نص
! تـصــمـيم مــسـرحــيـ مــشــاكـســ
الـــغالف لـــلـــفــنـــان مـــهـــدي صــالح.
ويـــتــضـــمن قــراءات نـــقــديــة مـــنــهــا

للدكتور سعد عزيز.
شهد الثقافي البغدادي: تغطية  2.ا
لـنـشـاطـات مـنـوعـة في بـغـداد خالل
اكــثــر من ســبع ســنــوات. تــصـمــيم
الغالف للفـنان فالح حسن اخلطاط

قدمة حسب الله يحيى. وكتب ا
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اغلفة مجموعة من االصداراتغالف الكتاب

اصدارات الدار العربية للعلوم - ناشرون

VðUJ∫ د. روس إلينهورن « rÝ«

WLłdð∫ سامر السراج

U²J«∫ كتاب مترجم « nOMBð

dAM∫ الدار العربية للعلوم ناشرون «

»*UI”∫ 24*17 سنتم

U×HB ∫398 صفحة « œbŽ
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VðUJ∫ رنا اليسير وأحمد اليسير « rÝ«

U²J«∫رواية عربية « nOMBð

dAM∫ الدار العربية للعلوم ناشرون «

»*UI”∫ 21.5*14.5 سنتم

U×HB ∫432 صفحة « œbŽ

"بـ ووهان وفـنـلنـدا شمس بـاردة" مـحكـية روائـية لـرنـا اليـسيـر وأحـمد الـيسـير
تـواكب ظاهـرة تفـشي وباء كـورونا (كـوفيد -  19) بـقالب سـردي متـخيل يـنفتح
عـلى دالالت ومـضـامـ حتـاول الـكـشـف تـدريـجـيـاً عن احلـقـيـقـة الـضـائـعـة وراء

انتشار الوباء في كافة دول العالم.
وفي هـذه الرواية يـتم تسـريب فيروس (كـوفيد -  19) من مـختبـرات يعمل فـيها
ـنـظـمـة إجـرامـيـة تـمـتـد أذرعـهـا فـوق كل حـنـايا األرض. وأول أطـبـاء مـرتـبطـ 
ـنع ـصـابـ به سـيـكـون عـالِم الـفـيـروسـات وانغ لي الـذي اكـتشـفـه وحذر مـنه  ا
ـنـعــطف يـنـفـتح الـسـرد لــيـكـشف عـبـر ركـام من األحـداث انـتـشـاره. عـنـد هـذا ا
الروائـيـة السـاخـنة عن تـفـاصيل ومـالبسـات "كـرت الذاكـرة" الـذي تركه وانغ لي
نظـمة وفاته بـالفيروس لـلمبـرمج الشاب آدم والطـبيبـة نادين اللذان بعد ادعـاء ا
سوف يخـوضان مغامرة خطـيرة يجوبان فيـها دول العالم محاولـ نقل احلقيقة

ا ترى! لبشرية ال تعلم أنها حتيا ضمن مخطط أعظم 
مـاذا تـرك وانـغ لي في "كـرت الـذاكـرة" ومـاذا يـخـفـي من حـقـائق? مـا هـو الـسـرّ
ستوى الرابع بـرئيس مختبر الذي يـجمع رئيس مختـبر فيروسات ووهـان ذات ا
? وما الذي يـجعل مذكـرات عتيـقة كُتبت في فيـروسات أتالنتـا القادم إلى الصـ
ـاضي مهـمة لدرجـة أن يحـتفظ رئيس مـختـبر أتالنتـا بها في أربعيـنيـات القرن ا
"مـايـكـروشـيب" حتت جــلـده وهل قُـتل بـســبـبـهـا? مـاذا حتـوي وثــائق الـبـنـتـاغـون
السـرّية من معـلومات حـول الفـيروس? ماذا يـخبأ عَـالَمْ العـالِم رتزل روكفـشتاين
الــتـســعـيــني من مــخـتــبـرات وفــيـروســات ولـقــاحـات? وهـل صـحــيح أن من طـوّر
الفـيروس قـادر على صـنع اللـقاح وأن عـملـيّة الـرعب التي رافـقت انتـشار الـوباء

ستجعل موافقة البشر على تلقي اللقاح أسهل وأسرع?
"بـ ووهـان وفـنلـنـدا شـمس بـاردة" روايـة ال تسـتـطـيع أن تـنـام قبل أن تُـكـمـلـها;
فعنـدما يتجاوز اخليال الـواقع فاعلم أنّه ال يفعلها في الـسرد سوى رنا اليسير

وأحمد اليسير. 
من أجواء الرواية نقرأ:

! كـانت الـسـيـدة غـائـبة عن "كـان قائـد الـطـائـرة يـرتـدي بـدلـة واقـية مـثـلـهم تـمـامـاً
الوعي. مـستلقية في الكرسي اخللفي للـطائرة. ال تدري ماذا حصل لها? ولكنها

بكل تأكيد كانت هي احلالة صفر على هذه الكرة األرضية لوباء الكورونا!
نعم فيروس (كوفيد - 19) لم يكن مجرد وباء عادي صنعته األرض لتدافع عن

رمــقـــهـــا األخــيـــر... بل كـــان إعالنـــاً حلــرب
جديـدة. لعالم جـديد. حلقـبة جديـدة ستسمى
حــقــبــة مــا بــعـــد الــكــورونــا! وإن كــان بــؤرة
الـكـورونا األولى هي ووهـان فـمن أين ظـهرت
هـذه السيدة?! هل هي هنـا في فنلندا? أم في
مـنــطـقــة مـا بـعــيـدة في حــنـايــا إحـدى الـدول

القابعة على هذه األرض?". 

بـــوصــــفه مـن وســــائل االشــــهـــار
اللسانـية ح حدد اخلطـابة ملكة
ـا هـو منـاسب لالقـناع في الـنـظر 

كل حالة . ص 47.
وقـــد تـــنــــاول الـــصـــورة من خالل
احملــســنــات الــبالغــيـة  ,مــفــاهـيم
الـصـورة أصنـاف الـصورة  ,درس
الصورة . وهذه العناوين الفرعية
ا لم يـستـعـرضـها مـفـاهـيمـيـاً وأ
ـعنى وطـرح أمثـلـة لتـقريب حـلل ا
ــفـــهــوم لـــدى الــقـــار من خالل ا
الـواقع الـعـراقي والـعـربي لـتـأكـيد
مــقـاربـة الــنص . ويـلـتــقي عـنـوان
ـبـحث الـثـالث الـذي الـكـتـاب مـع ا
يـفسـر ويحـلل الكـيفيـة التي وظف
ـعـبـد أشهـاريـاً لـلـدين بدءاً فـيـها ا
من ظـــهــــور االسالم أيـــام الـــنـــبي
محـمـد (ص) واخلـلـفـاء الـراشدين
ـســاجـد ومــقــتل قـسم مــنــهم في ا
ـــســجـــد فـي الــعـــقل .وأهـــمـــيـــة ا
اجلمعي  ,إذ أتـخذ مـكانـاً اليصال
الــرســـائل بــاســـتــمــاالت عـــقــلــيــة
ووجــدانـــيــة مــا زالـت مــؤثــرة في
ـسـتوى ـتـلقي  ,بل تـكـشف عن ا ا
الثـقـافي والفـكـري في اجملتـمـعات

العربية . 
wM¹œ ÊUJ

ـكان الـديـني فيـما ـسـجد ا إذ أن ا
بعد  ,تفتح مسارات أخرى مشغالً
بـاشر مع اشـهـارياً في االتـصـال ا
فـئـات اجـتـمـاعـيـة مـخـتـلـفة  ,ح

تون اخملتلفة , توظف معه وفيه ا
الــتي بــوســـاطــته حتــقق االقــنــاع
والــــتـــأثـــيـــر  ,وتــــمـــريـــر أحـــداث
سـجد ونـصوص تـعضـد خطـاب ا

بعداً تسويقياً . ص. 90
ـنـظـومـة الــديـنـيـة من ومـا زالـت ا

ـســجـد أو اخلــطـيب الـذي خالل ا
يــــســـتــــخــــدم وســـائل االتــــصـــال
واجـهـي يشـكل اجلـمـاهـيـري أو ا
أحـد أهم قنـوات الـتـأثـير وتـغـيـير
أجتاهات الرأي العام بعد التغيير
فـي شـكـل الـنــظــام الــسـيــاسي في
الــعــراق .وهــذا االشـــهــار لم يــكن
ــــتــــغـــيــــر الــــســـيــــاسي ولـــيــــد ا
واالجـتـماعي  ,بل هـو أحـد مـنابع
الثقافة العراقية الراسخة في عقل

ووجدان االنسان العربي .
ــعــبــد) الـذي  ــكــان (ا ان هــذا ا
اسـتــنـطــاقه بـأمــتـيـاز فـي احلـيـاة
ــثـل شــكالً من ـــا  الـــيــومـــيــة إ
ـبـاشر في أشـكال االتـصـال غـيـر ا
تـكـييف اجلـمهـور نحـو إرسالـيات
تــهـدف الى إقــنـاعـه والـتـأثــيـر في
مـتـخيـله بـوصـفه خـطـابـاً أعالمـياً
ـعـنى الـكـلـمة  ,لـقـدرته الـكـبـيرة
على بـلورة الـرأي العام وتـوجيهه
نــحـو مــقــصـديــة مـا  ,أنه خــطـاب
تـشــكــيل الـوعي عــنــد اجلـمــاعـات
االولـى وقــــد تــــبــــصــــر عــــمــــر بن
ــعــبـد  ,في اخلــطـاب أشــهــاريــة ا
مــأسـســة الـســلـطـة  ,بـنــقـلــهـا من
ـسـتـوى الالهـوتي الى مـسـتـوى ا

مارسة السياسية . ( ص(100 ا
ؤلف كيف وظف الفقهاء ويشرح ا
ـخـتـلـف مـذاهـبـهم  ,الـنـصـوص
ا ينسجم مع الدينية وتكيـيفها  
تـــوجـــهـــاتـــهم االيـــديـــولـــوجـــيـــة
ــــتــــغــــيــــرات الــــســــيــــاســــيـــة وا
واالجــتــمـاعــيـة الــتي حــصـلت في
مـــــراحـل الـــــدولــــــة االسالمــــــيـــــة
رحلة الراهنة . واستدعائها في ا
ــشـكــلــة االكـبــر أنـهم إذ يــرى ان ا
يتعاضدون مع بعضهم في تسليع
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يـفـتـتح الـعـالّمـة حـسـ الـسـيـد
محـمد هادي الصـدر حفظه الله
هــذه الــســـنــة اجلــديــدة بــنــشــر
اجلـــزء الـــثـــاني والـــســـتـــ من
(مــوســوعــة الــعــراق اجلــديـد )
وهــــو يـــضمّ بـــ دفـــتـــيه  (48)
مــقـــاالً يـــدور في فَـــلَك الـــعــراق
ـشترك األعظـم بينها (والقاسم ا
هو أنـها كـلمـات مغـموسـة بحب
الـوطن ) كـمـا يـشيـر إلى ذلك في

مقدمة الكتاب .
وكتـابات سيـدنا العالمـة الصدر
حــفــظـه الــله; مــدرســـة عــراقــيــة
مــتـمـيــزة في عـمــقـهـا وشــغـفـهـا
ــانــهــا بـحـب الــعـراق   وال وإ
نـغـالي لو قـلـنـا : إنه طـراز فـريد
فـي هــذا الـــعـــشق الـــســـامي في

إشــاراته  الــذي تـرســمه ريــشـته
تألقة الباذخة اجلمال.  ا

ولـسيـدنا العالمـة الصـدر حفظه
الــله مــيــزة في عــنــوانــات هـذه
ــقــاالت الـتي تــأتي من صــمـيم ا

ــــقـــال وهي بـــحق مـــحـــتـــوى ا
ظـاهرة تـستـحق التـوقف عـندها
ــقـال كـثــيـراً وذلك ألن عــنـوان ا
ـدخل ـقـال  وهـو ا هـو نـصف ا
الذي يجذب القار   وهو دليل
احملتوى   إضـافة إلى عنوانات
ـوسوعـة الـنفـيـسة أجزاء هـذه ا
الـتي اخـتـار لـهـا عـنـوانـات غـيـر
ـا تـكـون صـادمـة تـقـلـيـديـة   ر

للقار   أو جاذبة له .
قـالة عـنـد سيـدنا الـعالمة وفن ا
الصـدر حـفظـه الله   لـيس تـرفاً

فـكـرياً مـتـوسالً بـكلـمـات بالغـية
أو مـتـســلـقـاً بـأســالـيب الـسـجع
ـــنـــمـق  ; كال  إنـــهـــا رســـالـــة ا
ومـــهــمــة إنـــســانـــيــة ووطـــنــيــة
ــــا في وأخـالقــــيـــة   وإثــــارات 
الـــــواقع مـن أخــــطـــــاء ومــــآسي
وكــبـــوات وانــحــرافــات يــحــاول
تـسـلـيط الـضوء عـلـيـهـا وإعـطاء
احلـلـول الـنـاجـعـة واخملـلـصـة  
وتـبـيـان عــواقـبـهـا الـكـارثـيـة لـو

تُركت بال حلول !
كـل ذلك بــلــغــة عــصــريــة فــريـدة
ومتـميـزة  وكما يُـقال  فهي من
ـــمــتـــنع ال تــسفُّ وال الـــســهل ا
تــتــقــعّــر   لــغــة تـغــرف من أدب
القرآن الكر ونهج البالغة وما
جـادت به أسـاليب عـباقـرة اللـغة
ا وحـديثـاً  مازجاً الـعربـية قـد

غالف الكتاب

غالف الكمتاب
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كل ذلـك فـي بـــــوتـــــقــــــة إبـــــداعه
لـــيــصــوغ لــنــا هــذه الــكــتــابــات
ـدهـشـة. إذن   هـذه الـكـتـابـات ا
لن تــنـتــهي فــائـدتــهـا وروعــتـهـا
بــتـقــادم األيـام   فــإنك لـو قـرأت
ـــــوســـــوعــــة اجلـــــزء األول من ا
ـوضـوعات سـتـشـعـر بـأهـمـيـة ا
كـما تشـعر بأهـميتـها وأنت تقرا
اجلـــــزء احلـــــالي   فـــــاحلــــرارة
الروحية خيط متصل ب أجزاء
ـــوســــوعـــة   وســــتـــرى هــــذه ا
احلاجات احلقيـقية التي حتتاج
ـــعــــاجلـــة في حــــيـــاتــــنـــا إلـى ا
ــعـاصــرة مــنـذ عــام الــتـغــيــيـر ا

(2003) وحلد اآلن. 
فـسيـدنـا الـعالمة الـصـدر حـفظه
الـله   إبن هـذا الوطن  ; يـعيش
فـي تـفـاصـيل حــيـاته   ويـشـعـر

بـنـبض الشـارع   ومـا يعـانيه
ــواطن   ومـا يــسـعــده ومـا ا
يـوجعه ومـا يأمـله   وهو في
ـقـاالت يـؤشـر اخلـطأ   هـذه ا
ويعطي احلـلول   ويرشد إلى
اإلصالح   ويـحـذر من الغـفـلة
 ويـدخل إلى األعـماق; أعـماق
اجملـــتـــمع  ; راصـــداً أحـــداثه
بكل احلب  واإلخالص   وبال
حتـفّظ   فهـو الشفـيق الواعي
ـــرشــد األمـــ وهــو  وهــو ا
الصـوت الدافئ لقـلوب أتعـبها

السفر. 
حــفظ الـــله ســـيــدنــا الـــعالمــة
حـســ الـسـيــد مـحــمـد هـادي
الـصدر   وهـو يـتـحفـنـا بـهذه
لونة من موسوعته( اللؤلوة ا

موسوعة العراق اجلديد).
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ركزي  فقدت هوية البنك ا
العراقي بأسم 
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 فـمن يـعـثـر عـلـيهـا تـسـلـيـمـها
الـى جــــــهـــــة االصــــــدار ... مع

التقدير.

ÊöŽ«
دعي (تبارك بريسم نعـمه) طلبا يروم فيه تبديل (االسم) قدم ا
من (تـبــارك) الى (بـركــات) فـمن لــديه اعـتــراض عـلـى الـدعـوى
ديـرية خالل مـدة اقـصاهـا (خمـسـة عشـر يوم) مـراجعـة هـذه ا
ـادة (٢٢) من وبـعـكـسـه سـوف يـنـظـر بـالــدعـوى وفق احـكـام ا

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
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كــان يــسـتــوجب عــلي كـجــزء من الــوفـاء
لــثالثــة مـن قـمـم االبــداع في الــسـرد  ان
اكـون موجودا في هذه اجللـسة ومشاركا
ـهـمـة في ـوعـد تـكـلـفت  بـهـا لــكن قـبل ا
مـجال عملي تعذر حـضوري هذه اجللسة
! فـسـارعت الى جمـعـية الـثـقافـة لـلجـميع
واعـتـذرت من رئـيس اجلـلـسـة وقـدمت له
ورقــة كـنت انـوي ان اشـارك فـيـهـا اهـالي
ـبـدعــ . نـنـشـر هــذه الـوقـة في هــؤالء ا
صـفـحـتي وولـراحـلـ (قـيـد االبداع) رغم

رحليهم الذكر الطيب ولروحهم السالم.
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رحل الـروائي والقاص محمد علوان جبر
يــوم  22\5 \2020 ألصـــابــته بـــجــلــطــة
وكـانت صـدمـة حـزيـنـة لـلـوسط دمـاغــيـة 
الــثــقـافي واالدبـي في الـعــراق ألنه يــعـد
أيـقـونة تـهـتم بـالهـمـوم الثـقـافيـة  وتـقدم
رؤيـــة في مـــجـــال االصالح والــتـــطـــويــر
والــتـحـديث .وهــو من اصـحــاب الـقـلـوب
وت الـنـقـيـة الـذين كـثيـرا مـا يـخـتـارون ا
عـندما ينـعدم امامهم االمل في االصالح 
فــهــو يــرى أنه مــا فـائــدة زيــادة أيـام أو
شـهـور وحـتى سـنـوات نعـيـشـهـا لـيزداد
عـذابــنـا! نـعـزي أنـفـسـنـا بـرحـيـلك .. ولك

الذكر الطيب ولروحك السالم
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ال اعـــلم هل هي نــبـــؤة الــروائي مــحــمــد
وت قد يكون قريبا منه عـلوان جبر بإن ا

وهـو يضع عـلى لسان احـدى شخـصياته
فـي رواية(ذاكـرة اراجنا) هـذه العـبارات”
وفـي يوم بات بـعيـدا جدا أخـبرني سالم
بـحزن شديد أنه يـعاني من اآلم هائلة في
رأسه ترافقها أصوات يسمعها وهي ترن
فـي رأسه..صـــوت واضح يـــضــرب رأسي
كـاأللم..يقول لي الـصوت ..ستمـوت قريبا
يـا سالم”ص20.الــشـخـصـيـات الـروائـيـة
عـنــد (مـحـمـد عـلـوان جــبـر) يـتم رسـمـهـا
بـشـكل فـني وفـيـهـا بعـد تـشـكـيـلي جـميل
ــواقف ومـــتــداخل مع الـــســلــوكـــيــات وا
واالحـــداث وتـــفـــاعــلـــهـــا مع االمـــكـــنــة
شــخــصـــيــات إنــســانــيــة قــادرة بــســبب
خـصـوصيـتهـا ان تـخاطب الـقار في كل
مـــكــان رغم اخـــتالف االمــاكن والـــلــغــات
ــعـيــشـة والــعـادات والــتــقـالــيـد وســبل ا

وتبدل االزمنة.
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اي حـزن تـتركه فـينـا وانت تـرحل  بعـيدا
والتي حـامال مـعك كل هـمـوم العـراقـيـ 
كـــــانت روايــــاتـك وقــــصـــــصك تـــــفــــيض
ـعــانـاتـهم الـشـخـصــيـة والـعـامـة كـنت
تـبحث في شخصيـاتك الروائية عن القيم
ـعــدن االصـيل تـعـيش بـهـدوء وتـبـدع وا
بـصمت وترحل بدون وداع تبقى اعمالك
االبـــداعـــيـــة تـــخـــلـــد ذاكــراك يـــا افـــضل
. في روايـته احلـكــائـ واجـمل الـقـاصـ
ــوت قـــابل ) وهـل ا (جـــدد مـــوته مـــرتــ
لــلــتــجــديــد ايــضــا! نــعم انــهــا الــعــتــبـة
الـــغــرائـــبــيـــة في مــدرســـة الــســـرد لــدى

الـربـيـعي فـال يـصـطـدم الـقـار ان يـكون
اســتـهالل الـروايــة بـهـذا الــشـكل "- حـ
سـئل عن وظـيفـته رد بـتلـقـائيـة:- أخصي
الـرجـال" تـلك اجلـمـلـة الـتي قـيـلـت بـبرود
وبال ابـالـيـة في حـفـلـة رأس الـسـنـة " هو
وروث يـستمدهـا من عبارة التـهديد في ا
الــشـعــبي (والـلـه اخـصـيــهم) او بــعـبـارة
الـسخرية واالنـتقاص (شبـيكم خاصيكم)
وال يــضـع الـســارد (الــروائـي) هــنــا هـذه
الـعـبـارة في األماكـن  الشـعـبـية بـالـرواية
(الـصـدريـة) (عـكـد االكـراد) (قـنـبـر علي) (
الـفضل) (الكسرة) (احليدر خانة) (منطقة
الــســراي) (الــرحــمــانــيــة) وال في احــيـاء
مــديـنــة "جنم الـفــحـام" صــاحب الــعـبـارة
الــغـريــبـة (الــنــاصـريــة) بل هـو يــقـولــهـا
لـــلـــقـــنـــصل الـــعـــراقي فـي (الـــنـــمـــســا)!
ألن"الــــقـــنــــصل هــــو من تــــطــــفل عــــلـــيه
واســـتــخــرج بـــالــتـــدريج هــذه اجلـــمــلــة

الــلــعـيــنـة"ص  5 ويــصف الــسـارد (جنم
الـفـحـام)"قـميء وقـصـيـر مـنـظـره يوحي
بــالـهـزء..تــلـبـسـنـي هـذا الـرجل بــالـتـمـام
والـــكــمــال وضـــيــعت حــيـــاتي ســدى في
الـبـحـث والـتـنـقـيب عـنه بـدءا من فـيـيـنـا
ــســقط رأسه فـي الــنــاصــريــة ومـــرورا 
طاردته في خـصي الرجال في وانـتهـاء 
شــوارع بـغـداد"ص  6 اذن الــروائي الـذي
غـــــادر الــــعــــراق عــــام  1979 ألســــبــــاب
ـغـرب ســيـاســيـة الى (الــكـويت ثـم دول ا
الـعربـي وليـبيـا انتـهاء بـالنـمسـا) يوحي
لـلـقـار بـأنه يـريـد اصـطـيـاد شـخـصـيـته
الـــروائـــيـــة (الــفـــحـــام) من داخل الـــنص
الـــروائـي  والـــروايـــة تـــتــــعـــدد فـــيـــهـــا
مـسـتـويات الـسـرد ب الـروائي (الـعـليم)
او عـلى لـسـان الشـخـصيـات في الـرواية.
لـك الـذكــر الــطــيب يــا صــديـقـي ولـروحك

السالم.
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-السيرة الذاتية بواقعية انتقادية
ــلـك الــروائي (اســعــد الالمي) الــوقت ال 
الـكافي  لـيكـتب رواية لـلتـسلـية او لـكسب
ـــثــابــة ــال انــهـــا روايــة  الـــشــهـــرة وا
(الــوصــيــة) فــهــو كــان يــعــالج مـن مـرض
وت) هـذا ما سمعه الـسرطان  وينـتظر (ا
من طـبيبه الهندي " الـسيد "كر فيصل "
ـــرحــلــة يـــؤســفـــني أن أخــبـــرك أنك في ا
األخـيرة من مرض الـسرطان.وأن مـا تبقى
لـك في احلــيــاة من عـــمــر مــحــصــور بــ
الـــعـــشـــرة أشـــهـــر والـــســـنـــة في أفـــضل
األحـوال"ص  98 وهـذا مـا جعـله يتـسابق
مـع الــزمن (كــان عــلي أن أنــتــهي من هــذا
الـنص بسرعة ألسباب تتعلق بالبقاء على
قـيـد احليـاة )  وبـعد هـذا التـنـويه  تأتي
الـشـكـوى عـلى لـسـان الـشـاعـر (رعد زامل)

وهـو يــلـوم ويـعـاتب (االمـبـراطـور بـسـبب
واالصـدقـاء حــروبه واألب بـسب وجـوده 
بــســبب خــذالنــهم ) "عــلــيــهم جــمــيع/ أن
يــصـــلــحــوا حــيــاتـي/ الــتي أفــســدوهــا/
وســـــأكف عن مـالحــــقـــــتــــهم/ وأكـــــتــــفي
بــالــنــعـــيب/ شــاهــدا كــالــبــوم عــلى هــذا
اخلـراب" صÆ6ايـن حـصل الـروائي اسـعـد
الالمـي عـلـى حـافــز كــتــابـة هــذه الــروايـة
الــذاتـيـة والـواقـعـيــة والـتي ال تـخـلـو من
ــعــاصـر من مــراجــعــة لـتــاريخ الــعــراق ا
 1980لــغــايــة االن"أنت كــاتب خــاطــبـني
الـطـبـيب الـهـنـدي مـبـتـسـمـا أضـاف مـاذا
تـكتب? أجبته هل تعرف سلمان رشدي يا
دكـــتــــور هل ســـبق لـك أن قـــرأت روايـــته
ــعــنــونــة أطــفــال مــنــتــصف الــلــيل في ا
احلـقيـقـة أنا أتـوق لكـتابـة رواية مـشابـهة
لـــروايــتـه هــذه.: يس .. أجـــاب الــطـــبــيب
الـهندي "مـيد نايت جـلدرن" رواية عـظيمة
بـالـتأكـيد أنـهـا تفـكك تاريخ الـهـند بـشكل

رائع وحيوي "ص 98.
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يــبـدو لي عــنـوان الـروايــة غـريب ومــثـيـر
فــكـلــمـة (الــعـبــوة) هي سالح يــسـتــخـدمه
االرهـابيون في عـمليـات االجراميـة ويطلق
عليها (العبوة الناسفة) ولكن ان تكون لها
(احالم )و(تــرقـيم) هــو مـا يــزيـد الــعـنـوان
غـموضا "أنتهت احلروب هكذا آمل ويأمل
مـعي الـنـاس الذين أكـتـووا بنـيـرانهـا مـنذ
ـكنـني القول بـثقة أكـثر من ثالثـ عاما 
إنـها بدأت من العام  1980 وهـي مستمرة
حــــتى اآلن"ص 104ومـن هـــذه الــــعـــبـــارة
ــسح يــتــضح ان الــروايــة ســوف تــقـوم 
ـثــابـة الــعـبـوات مــرحـلــة احلـروب وهي 
الـثالثة (احلـرب العـراقيـة االيرانـية 1980
احلـــرب الــعـــراقــيــة  –الـــكــونـــيــة) 1991
(احـتالل العراق )   2003 وتـضاف الـيها
العبوة الرابعة موضوع الرواية"عبوات ما
بــعــد احلــروب عــبــوات مــا بــعــد الــفــزع
عبوات ترميم الشروخ وتطبيب األمراض
وخـــيــاطــة اجلــراح وتـــعــويض األعــضــاء
ــبـتـورة لـألبـدان الـنــاقـصـة"ص104.وقـد ا
تـكـون استـخـبارات الـعـسكـرية  –الـشـعـبة
الـرابـعة  –الـتي سجـن فيهـا البـطل هي ما

يوحي الروائي الراحل بهذا العنوان!
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بغداد
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بعون من الـله   افتتاح نادي رجال
وسـيـدات االعمـال الـثـقـافي في فـندق
انــتــر الســـتــقـــبــال اعــضـــاء الــنــادي
وضـيوفهم يوميا مـن الساعة الرابعة
بــعــد الـظــهــر الى الــسـاعــة احلــاديـة
عـشرة ليال وتـتوفر في الـنادي جميع
اخلـدمـات. كـمـا يـقـدم الـنـادي الـشـاي

والـقهـوة بانـواعهـا والعـصائـر ويتـمتع الـزبائن بـاطاللة سـاحرة عـلى نهـر دجلة
نظر اجلذاب لبغداد احلبيبة والنادي مستعد القامة لـتناول االركيلة والتمتع با
ــؤتـمـرات ــنـاســبـات وا احلــفالت وا

وتوفير جميع اخلدمات الالزمة. 
نـتمنى زيارتكم. وحاضرين خلدمتكم
الـعـنـوان كـرادة داخل الـفـرع اجملاور

ستشفى البشارة 
هــــــاتف الــــــفــــــنـــــدق٠٧٨٠٩٢٣٦٨١٣

و٠٧٨٠٩٢٣٦٨١٥

عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
تعلن الهـيئة الوطنيـة لالستثمار وبـالتعاون مع شركة الـدجيلة العراقـية االردنية شركة عـربية مساهمـة عن توفر الفرصة
االسـتثـماريـة (استـثمـار محـطات االبـقار واحلـقول الـتابـعة لـها الـبالـغة مـساحتـها (٣٦) الف دو (٩٠٠٠ هكـتار) اراضي
ا ستهلكة) والواقعـة في محافظة واسط/ ناحية واسط (الدجيلة)  ـلحقة بها (ا نشات واالليات ا زراعـية مستصلحة وا

حتقق تطوير هذه احملطات واحلقول ضمن اطار التكامل الزراعي الصناعي).
ستـثمرين الراغبـ باالستثمار في هـذه الفرصة تقد  فعلى كافـة الشركات االستـثمارية احملليـة والعربية واالجـنبية وا
ـوقع االلكـترونـي للـهيـئة الـوطنـية ـوجـودة على ا عـروضهم لـالستـثمـار من خالل ملئ اسـتـمارة طـلب اجازة االسـتثـمار ا
ـذكورة في االسـتمـارة وخالل مدة اقـصاهـا(٣٠) يوما لالسـتثـمار   www.investpromo.gov.iqوتـقد كـافة الـوثائق ا
من تـاريخ نشر هذا االعالن وان صادف اخـر يوم الستالم الطلـبات عطلة رسـمية يكون مـوعد الغلق نهـاية الدوام الرسمي

ستثمر اجور نشر االعالن. لليوم الذي يليه على ان يتحمل ا

ـنطقة الدولية علومات يرجـى مراجعة مقر الهـيئة الوطنية لالسـتثمار/ دائرة النـافذة الواحدة الواقعة في (ا ـزيد من ا و
oss@nici.gov.iq قرب ساعة بغداد) او عبر البريد االلكتروني– 
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- استـمارة طلب اجـازة االستثـمار مختـومة ومصـدقة من الدائـرة االدارية في الهـيئة الـوطنيـة لالستثـمار مع وصل شراء

االستمارة.
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا
عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا

ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

ستثمر في مجال االستثمار او غيره. ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا
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ثقوب عـارية رواية علي احلـديثي الصادرة عـن دار شهريار حتـمل أفكاراً مخـتلفة عن واقع
احلـياة الـتي يـعـيشـهـا البـطل في مـجـتمـعه فـهـو البـاحث عن الـثـقوب ومـهـووس بفـكـرة خلع
كان ـالبس عن اجلسد والـتعـري و تنـاصت مع وجود أبـانا ادم عنـد خلـقه (حجـبت ذلك ا ا

الذي أظن إن ادم غطاه بورق اجلنة ... هل كان شعور ادم هو شعوري ... ) ص  8.
هنا يـأخذنا الراوي علي احلديثي في روايته الى حيـاة شخصية أوس وما حولها من خالل
ع وكذلك من خالل الشخصيات األخرى  فهي كان ا ناء احلدث في الزمان وا السرد وبـ

رواية تعبر عن حياة وكوابت الشخصية لتكسير لقالب الواقع اليومي الروتيني ..
الروايـة متعـددة الشـخصـيات فهـناك الـكثـير من الشـخصـيات الـتي لها عـالقة بالـشخـصية
ستقبلية ( :" هذه حبيبتي ..ال هناك شخصية عالية احلبيبة أو الزوجة ا الرئيسة ( اوس ) فـ
ـقـدس ") ص 39 ومــنـهـا شـخـصـيـات بل هي زوجـتي بـاسم احلب ا أقـول كـأنـهـا زوجــتي 
سويـة ومنـها عـابرة فـهنـا زمالء الـوظيـفة ومـنهم مـثنى وسـعد ومـحمـد وعامـر ونوزاد وعالء
البس ومـوظـفـته وشـخـصـيـات ثـانـويـة ومـنـهـا الـشـخصـيـات في اخلـطـاط وصـاحب مـحل ا
عام التي اعترضت على خلع مالبسه في الشارع ( - ماذا تفعل ... " –هيه هيه الشارع الـ
قـهى والشـخصيـة العابـرة شخـصية الـفتاة –اشـد سوي أنت مخبل ") ص45.  وحراس ا
عهد الطبي (" فلما نزلت فوجئت بي انزل معها وأسير بجوارها وهي تتوجه بة ا صباح طالـ
ــعـهــد الـطـبي " ) ص 47  الــفـتــاة الـتي كــاد أن يـحـقق عـالقـة حب مــعـهـا في نـحــو بـاب ا
وت الـذي سرقهـا منه وشخـصية زمـيلتـها وكذلك شـخصية اضي لوال ا تـسعيـنات القـرن ا
األخ واألخت والطبيب ..ورغـم تفاوت ذوات الشخصـيات االجتماعيـة والفكرية لـكنها أكملت
ـكـان وحسب الـبنـاء الـروائي في صـنع احلدث والـسـرد .. وفي الـرواية اسـتـخـدم الراوي ا
ـشـروبـات / ـيـدان / مـخـزن بـيع ا ـعـظم/ ا ـاضـي فـنـهـاك (بـاب ا زمـانه حـاضـرا أو في ا
شــارع الـرشــيــد / ســاحـة عــدن/ مــقــهى الــبـيــروتي/مــقــهى الــشـابــنــدر / عالوي احلــلـة
ـعـظم وجـسره في الـتـسـعيـنـات/ سـاحة األنـدلس / وغـيـرها من /احملـمـوديـة/ كراج بـاب ا
أمكنة حـيث وظف شيئـياتها حـسب زمانها ومـكان احلدث فـكان الزمن مابـ أيام احلصار
في التـسعـينـات وفيه اسـترجـاع للـشخـصيـة بعض األحـداث كعمـله بائـع البسـطيـة وعالقته
بالطالـبة صباح وما ب الزمن حلـاضر ما بعد سقوط بـغداد حيث اغلب األحداث جرت فيه
..وقـد تمـكـنت الـروايـة من اللـغـة الـساردة وهـو اخملـتص والـعارف بـحـثـيات الـلـغـة وجمـالـية
استـخـدام اجلـمل في الـسـرد واحلـوار بـرغم إن هـنـاك مـتـطـلـبات الـلـغـة الـشـعـبـيـة الـدارجة
وحسب وجهة نـظر الروائي باستخدامـها ( - يافتاح ياعليم " من الـصباحيات " وماذا تريد
أالن ? اتـريد تـخـلع مالبـسك ? اخلـعـها وفض احلـسـبة  هي بـقت عـلى هاي ") ص 14..) 
طـافر ماله والي " ) ص 44وغيـرها من حوارات بالـلغة الـشعبـية الدارجة .. راح أتـشوف ا
البس ( " وال يفوتـنا اخمليال في الرواية فاهـو يسرد لنا تخـيله األسطوري في نث السماء ا
البس الـتي هوت تـتوزع بـ الشـوارع والـدروب " ... وإذا بحـشود الـناس تـرتفع وهـاهي ا
لألعلى لتدخل من ثقب فتح في السماء ..." ) ص 53.وأخيرا نقول إن
الـرواية بـصورة عـامـة هي تعـبر عن كـوابت شخـصيـة وصرخـة ضد
اجملـتـمع في تـكــسـيـر قـوالب الـعـقـول الــراكـدة وتـمـريـر االنـتـقـادات
عاش اليومي الذي يعيشه االجتماعـية والسياسية والدينيـة للواقع ا
اجملـتمع في الـعصـر اجلديـد وكما قـالهـا الروائي بـلسـان شخـصية
أوس ص  " ) 79 كل شيء تـفعـله أو تـفـكـر به له عالقـة بكل شيء
في حياتك ...لم أرد أن اعري اجلسد بل أردت تعرية عقولكم ...).
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ـوسـيقـية مـديرة بـعـد ان قدمت الـباحـثة ا
ـــوســـيـــقى ـــركـــز الـــدولـي لـــدراســـات ا ا
ـوسـيـقـية الـتـقـلـيـديـة في دائـرة الـفـنـون ا
ــــــوســــــومـي اجلــــــزء االول من اســــــراء ا
ـعنـونـة االطـوار الـغـنـائـية مـحـاضـرتـهـا ا
اجلــنــوبــيـة  وكــانت ( الــزمــان ) ســلـطت
الـضـوء على احملـاضرة االفـتـراضيـة التي
بــثــتـهــا عـلـى مـوقع الــدائــرة االلـكــتـروني
بـسـبب جـائـحـة كـورونـا . ومـؤخـرا قدمت
ــرسـومي  اجلـزء الــثـاني من احملـاضـرة ا
ـهـمة في تـفـصيل اهـم االطوار الـغـنائـية ا
اجلـنـوبـيـة في الـعراق وقـالت ( اسـتـكـماال
ـابـدانا به فـي اجلزء االول من احملـاضرة
ـوسـيـقـيـة االطـوار الغـنـائـيـة اجلـنـوبـية ا
سنشرح بعض تفاصيل االطوار مع تقد
ـاذج غنائية من هذه االطـوار ونستهلها
بـطـور الـشـطـراوي بـاغـنـيـة ومـوال سـوده
شـلهاني لـلراحلة زهـور حس ) واضافت
( الــشــطــراوي من اكــثــر االطــوار شــجــنـا
ــطـرب وعــذوبــة واليـقــتــرب من ادائه اال ا
هارة تمكن النه يحتاج الى ا احلـقيقي وا
واخلــبـرة اضـافــة الى االحـســاس الـعـالي
بـاالداء  الـشـطـراوي يـؤدى بـنـغم الـصـبـا
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كـنـغم اساسي وسـمي بـالشـطـراوي نسـبة
لـقضـاء الشـطرة الـتابع حملـافظـة ذي قار 
وهـنـاك طـريـقـتـ الداء الـشـطـراوي وهـما
ـة التي كـانت رائجـة حتى الـطريـقة الـقد
ـاضي بــدايــة الــثالثــيـنــيــات من الــقــرن ا
والـتي تـتمـيـز بخـلـوها من لـفـظة ( لالالال)
ومـن اشـهـر من اداه حــضـيـري ابــو عـزيـز
وحــضـيـرونـاصـر حـكــيم وخـطـار الـهاللي
وشـخير سلـطان  وفي مطلع الـثالثينيات
ــطــربــون يــدأون طــور الــشــطـراوي بــدا ا
ـــــســـــتــــهـل (لالال)وهـي كـــــلــــمـــــة رفض
ـنع ـتـنــفـذين احلـكـام  واســتـنـكـار الحـد ا
ــطـربـون ذلك الــغـنـاء والــعـزف فــتـحـدى ا
احلـاكم وبداوا يستهـلون اغنياتـهم بلفظة
( لالالال) وفـي احلقيقة لـيس فقط لرفضهم
ــا رفـضـوا الــغـنــاء والـعــزف وحـسب وا
الـكثير من معـطيات حياتـهم ومايعيشونه
مـن مــرارة وحـــزن والم وفـــقــر واســـتـــمــر
ـطــربـون بـعـدهـا الداء هـذا الـطـور بـهـذه ا
الـطريقـة احلديثـة التي يبـداون بها بـكلمة

لالالال).
  UO³ « rG½

مــضــيــفــة( امــا طــور الـشــطــيت وهــو من
االطـــوار احلـــســـاســـة الــتـي حتــتـــاج الى
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يــكــرّم االحتـــاد الــعــام لألدبـــاء والــكــتّــاب في
الـــعـــراق األديب والـــصـــحـــفي الـــراحل رزاق
إبـراهـيم حـسن في جـلـسـة تـشـهـد مداخالت
هنـية كما وشهـادات عن جتربته اإلبداعـية وا
ـعـنـون (رزاق سـيـتم تـوقـيع وتـوزيع الـكـتـاب ا
إبـراهــيم حــسن/ رثـاء ومــقـاالت) الــذي أعـدّه
هـندسة رباب جنال الـراحل احملامي وسام وا
رزاق إبراهـيم..في الساعة احلادية عشرة من
ـقـبـل في قـاعــة اجلـواهـري صـبـاح الــسـبـت ا
قـر االحتـاد ويـدير اجلـلـسـة  االعالمي علي

عزيز السيد جاسم.

قابل كررة واضاف با وسيقية ا اجلمل ا
اجلـمل االيـقاعـية والـرشيـقـة القـريبـة جدا
مـن اجلـمـهـور ومن اشـهـر من اداهـا ولـده
خــضـيـر عـبــاس فـلـيـفل اضــافـة الى كـبـار
مــؤدي الــطـريــقــة كـحــضــيـري ابــو عــزيـز
وداخـل حـسن  ونـتـحـدث ايـضـا عن طـور
الــصـبي وهــو الـطـور االكــثـر شـهــرة عـنـد
اجلـمهور وسمي بطـور الصبي نسبة الى
ــنـدائــيــ الن رومي شـعالن الــصــابـئــة ا
ـندائي هـو اول من شدى به ولهـذا قصة ا
مـوثـقة تـقـول ان الـباشـا نـاصر الـسـعدون
ـولود عام  1772فـي سوق الشـيوخ وهو ا
ـتـنـفـذين في ذي قـار سـال مـرة من كــبـار ا
هـل في سـوق الــشـيــوخ من اليــجـيــد نـظم
الـشـعـر وحتـديدا االبـوذيـة النه كـان عـيـبا
في ذلـك الـزمـان  فـقــالـوا له: نـعـم يـابـاشـا
هــنـاك اثــنـان فــقط وهـمــا داود الـيــهـودي
ــنـدائي اليــجـيــدان نـظم ورومـي شـعالن ا
الـشعـر فاستـدعاهـما على الـفور وامـرهما
بــنـظم الـشـعـر خالل مــدة اقـصـاهـا نـصف
سـاعـة واال قـتلـهـمـا فـتدبـر داود الـيـهودي
امـره ونـظم الـشـعر ونـفـذ بـنفـسه وعـنـدما
ـنـدائـي اسـتـهل جــاء دور رومي شـعـالن ا
نــظـم الــشــعــر لم يــعـــهــده ذلك الــوقت من

حـسـاسـيـة ودقـة عـالـية فـي االداء وهو من
نـغم الـبـيـات والنه يـشط او يهـرب بـلـهـجة
اهــلــنـا فـي اجلـنــوب مــابــ بـيــات الــكـرد
وبـيات العرب سمي بـالشطيت وقيل سمي
بـالـشـطـ اي دجـلـة والـفـرات وانه يـغـرف
حــلــوتــهــمــا مــعــا وان اول من غــنـى طـور
الـشطيت هو رجل في النـاصرية كان يبيع
الـل واسـمه خضـير حـسن ناصـرية وهو
من اصـول كـرديـة ويـغنـي هذا الـطـور بـعد
ان بـــارت بــضــاعــتـه الــلــ وبــدا يـــغــنــيه
ويـجتـمع النـاس من حوله ليـشتـرون الل
ويــسـتـمـعـون لـهــذا الـطـور وراحت شـركـة
بـيـضـافـون باالتـفـاق مـعه وتـسـجل له عام
. 1926وابــدع الـكــثـيـر فـي طـور الـشــطـيت
ـسـتـهـله بـكـلـمـة الال وحـسب الـذي يــبـدا 
ـعن ـطــرب الـذي يــؤديه والــذي  رغــبــة ا
بـطور الشطيت وتـفرع اداء طرق احلياوي
الـى سـبع طـرق ولالسف لم يــتـبـقى مـنـهـا
فـقط طـريـقـتـ اسـاسـتـ وهـمـا الـطـريـقة
طرب ة وادها كثـيرون كا احلـياوية القـد
ــنــكــوب ومال حـمــيــد الــرفـاعي ســلــمـان ا
والــطـريــقــة احلـديــثـة الــتي اداهـا عــبـاس
فـلـيـفل وهي الـطـريـقـة االكـثـر شـيـوعـا ب
الـناس حيث قـام عباس بـحذف الكـثير من

ـــطـــلع اويـــلـي وانـــشــد الـــشـــعـــر وبـــدا 
واسـتـهـلـهـا بـاالبوذيـة الـشـهـيـرة ( يـبـاشا
شـوف الـوكت شـلـون عـالـبـاي وجـثـيـر من
الــعــلل عــالــبـاي يــتــخــيـلـي كص الــسـيف
عـالـباي شـيـخـلصـني لـون تغـضب عـليه )
ــنــدائي هــو اول من شـدى .وكــان رومي ا
هــذه االبــيــات بــطــور الــصــبي فـي الــعـام
 1815وطور الصبي يؤدى بنغم النهاوند
وقـد اؤدي بعـدة طرق وتعـتبر طـريقة اهل
سوق الشيوخ هي الطريقة االم طبعا اداه
الــكـثـيــرين وخـيــر من اداه جـبــار ونـيـسه
وولـده ستار جبار وحـس نعمة والراحل
ريـــاض احــمـــد وبـــعــد انـــتـــشــار الـــطــور
ووصـوله الى بغداد اداها الكـثير كسعدي
الـبياتي وسعدي توفيق البغدادي ومحمد
قـاسم االسمر وهناك طريق الفنان الراحل
عـبـد االمـيـر الـطـويـرجـاوي والـتي تـتـمـيز
بـتـحــريـره عـلى نـغم الـعـجم ثم يـعـود الى
ادراجـه الى نــغم الــنــهــاونـد وقــد اداه من
بـعـده بـهذه الـطـريقـة الـفـنان يـوسف عـمر
وحمزة السعداوي وطالب السامرائي كما
ان هــنـاك طــريـقــة تــسـمى بــالـنــجـفــيـة او
الــــنـــجـــيــــفـــاوي الــــتي ابـــتــــكـــرهـــا داود

الكيشوان).
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ي زين مالك البالغ من العمر طرح النجم العا
 28 عامـاً ألبومه الغنائي اجلديد الذي يحمل
الك عنـوان (ال احد يستمع) .وهو ثالث ألبوم 
في مـسـيـرته فـأول ألـبـوم لـه كـان (مـاند اوف
مــاين) عـام  2016 وثــاني ألــبـوم  طــرحه عـام
2018. وكــان مـالك في الــسـابق ضــمن فـرقـة
(وان دايـركـشن) الـشـهـيـرة لـكنـه شق طـريقه
كمغـني منفـرد بعدها. وبـدورها كشفت حـبيبة
ــيـة جـيــجي حـديـد عن مــالك الـعـارضــة الـعـا
فضلـة في األلبوم وهي أغنية (تايت أغنـيتها ا
روب).وكان مـالك وحديد اسـتقـبال مولودتـهما

االولى في أيلول 2020.

  ÍdLA « bH

استـاذ االعالم الرقـمي في جامعـة بغـداد القى مـحاضرة
بـعـنوان (االمن الـسيـبـراني لالنتـخابـات الـعراقـية في ظل
الـفـجـوة الـرقـمـيـة) في الـندوة  الـتي نـظـمـهـا مـركـز حـلول
ستقبلية بـعنوان (نزاهة االنتخابات واالعالم للدراسـات ا

آالت). الرقمي.. التشكيك وا
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ــغــتـرب الــتــشــكــيــلي الــعــراقي ا
وصل إلى الــعـــاصــمـــة االردنــيــة
عـــمــان قـــادمـــا من مـــغــتـــربه في
ــتــحـــدة األمــريـــكــيــة الــواليـــات ا
شـاريع واألعمال إلجنـاز بعض ا

الفنية.

 ÍdÐU'« ‚—UÞ

ي االردني صــدر له عـن دار الـبــيــروني لـلــنــشـر االكــاد
والتـوزيع في عمان كـتاب (ابو الـقاسم الزهراوي  –عـميد

توسط. ) يقع في  446 صفحة من القطع ا اجلراح

Í«d « rÝUł œULŽ

االعالمي الـعـراقي صـدر أمـر ديوانـي من رئـيس الوزراء
مـصطـفى الكـاظمي بـتعيـينه وكـيال لوزارة الـثقـافة واالثار

والسياحة.
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ـوسيـقى الـشـرقـية ـايسـتـرو الـسـوري قاد أوركـسـتـرا ا ا
عـلـى مـسـرح األوبــرا بـدار األسـد لــلـثـقــافـة والــفـنـون في
وسيقار الفلسطيني حس نازك. امسية غنائية لتكر ا

 qOKš bz«—

ـعرض الـدولي األول لـلكـاريكـاتيـر الحتاد ـشـرف على ا ا
ــشـاركـة أكـثـر ـعـرض اقـيم  الــكـتـاب الـعـرب اعــلن ان ا

مــــن  252 فنانا من  52 دولة.
 ÍeF « rÝUł ÂöÝ

ي الـعـراقي حـاضــر وادار الـورشـة االلـكـتـرونـيـة االكـاد
عنونة (اضافة البحوث العلمية في منصة كوكل سكولر ا
بـالـطريـقـة الـتقـلـيـديـة وااللكـتـرونـية) الـتي اقـامـتهـا شـعـبة
ـركزية في ـستمـر في االمانـة العـامة لـلمـكتـبة ا الـتعـليم ا

جامعة ديالى.
 5¼Uý »dŠ

ــتـــرجم االردني صـــدرت له حــديـــثــا عن دار الــكـــاتب وا
ـصـيـر تـرجـمـته إلى الـلـغـة االنكـلـيـزيـة لـروايـة (مـانداال) ا

للكاتب مخلد بركات.
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ـطـربــة الـلـبـنـانـيـة جنــوى كـرم لـيـلـة اجلـمـعـة خـطـفت ا
ـاضي األنظـار خالل احلفل الـغنـائي الضـخم الذي ا
أحـيــته عــلى احــد مــســارح دبي بــاإلمـارات الــعــربــيـة
تـحدة ضمن فعاليات مهـرجان دبي للتسوّق تألّقت ا
لـكي من تصميم فيـها بفسـتان مبهـر باللّون األزرق ا
ستهـا الفنية ي رامي قاضي ووضـعت  صـمم العا ا
باحلـفل الـذي شـهد إقـبـاالً جـماهـيـرياً كـبـيـراً وقدّمت
خـالله عـدة أغـانـي من أرشـيـفــهـا الــفـني وصـوالً إلى
أغنـيـة (معـذور قلـبي) الـتي أصدرتـها مـؤخـراً وأغنـية
(زايد مجدها) التي ترجمت أواصر احملبة والوفاء من
لـبـنـان إلى اإلمـارات والـتي أعـادت كـرم أداءهـا أكـثـر
سرح نـظراً للتـفاعل الكبـير الذي أبداه من مرة عـلى ا
لـها اجلـمهـور اإلمـاراتي. وعلى هـامش احلـفل صرّح
نـظِّمة للحـفل يزن الرويدي  أنّ (حفل مديـر الشركة ا
هـندس شمـس األغنـية جنـوى كـرم والبـرنس مـاجـد ا
من أكـثر احلـفالت الـغـنـائـيـة إقـبـاالً في مـهـرجان دبي
ـــئــات من لـــلــتـــســوّق وأنّه عـــلى الــرغم مـن تــواجــد ا
احلـضور إال أنّ اإللتـزام بكـافة اإلجراءات اإلحـترازية
).ووصفت جملابـهة تفشي فـايروس كورونا كـان سارياً
هرجان بأنها (ليلة كرم عـبر حسابها في تويتر ليـلة ا
من الــعـمـر) وهـي الـلـيــلـة الــتي سَـجّـلـت أوّل إنـطالقـة

حلفالتها في هذا العام اجلديد بنجاحٍ وتألّق.
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في تـطور جديد ألزمة الفنانة رانيا يوسف بسبب
تـصريحاتها لبرنامج تلفازي حددت محكمة جنح
ـجـمع مـحـاكم عـابـدين ـنـعـقـدة  قـصـر الـنــيل ا
ـقبـل حملاكـمـتـها  الرتـكـابـها جـلـسة  21شـبـاط ا
ـة الفـعل العـلني الـفاضح واإلفـساد وازدراء جـر
األديــان.تــأتي احملـاكــمــة عـلى خــلــفـيــة بالغ ضـد
يـوسف والـذي تـضـمن ظـهـورها بـأحـد الـلـقاءات
الـتـلفـزيـونيـة تـتـحدث عن مـفـاتن جسـدهـا وبروز
مـؤخـرتهـا حـيث تـلقت جـهـات الـتحـقـيق ثمـانـية
بالغات ضد يوسف بسبب تصريحاتها األخيرة
والـتي تـعـد خـادشة لـلـحـياء حـسب مـوقع مـجـلة
لـها. وكـانت يوسف قـد أثارت اجلدل واالنـتقادات
ضـدها بسبب مقـطع فيديو نشـرته على حسابها
بـ(إنـسـتغـرام) وعـبر صـفحـتـها عـلى (فـيسـبوك)
لـبـرومـو من لـقـائـهـا الـتـلـفـزيـوني في حـلـقة رأس
ـذيع عن إطاللتها الـسنة  وفي الـبرومو سـألها ا
ـثـيـرة لـلجـدل في حـفل خـتـام مـهرجـان الـقـاهرة ا
الــســيــنـمــائي الــدولي في دورته  42 وارتــدائــهـا
فـســتـانـاً أبـيض شــفـافـاً أبـرز مـفــاتن مـؤخـرتـهـا
شاهدين بتصريحات حاولت أن لـتصدم يوسف ا
تـدافع بـهـا عن نـفسـهـا قـائلـة: (مـؤخـرتي أنا بس
ـكن ألن مـؤخرتي مـؤخـرة الـفـنانـات كـلـهم بس 

يزة). عـلى صعيـد آخر تسـتعد الـفنانة أمل أنـا 
بـوشوشـة للسـفر إلى دمشق لـتؤدي دور البـطولة
الـــنــســائـــيــة في مـــســلـــسل (في وضح الـــنــهــار)
ـسلسل من تأليف عـلي وجيه ويامن احلجلي  .ا
وإخــراج سـيـف الـدين ســبـيــعي وبــطـولــة بـاسم
يــــاخــــور ســـــلــــوم حــــداد مــــيـالد يــــوسف أمل
ـنــعم عـمـايـري بــوشـوشـة جـفـرا يــونس عـبـد ا
ســمــر ســامي يــزن خــلــيل يــامن حــجــلـي عــبـد
الــرحـمن قـويـدر سـلـيـم صـبـري نـظـلي الـرواس
شـادي الـصـفـدي سارة الـطـويل سـيف سـبـيعي
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انفراجات هـامة وتغيرات مفاجئة وحتديات كبيرة.يوم
السعد االربعاء.
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سـوف تــعـانـي من شـدة الــشـوق والــوجـد إن كــظـمت
حبك وكبحت عواطفك.
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حتـصـد ثـمرة جـهـودك وأتـعابك في  2020ومـفـاجآت
دى الطويل. سارة على ا
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تـعـتـبر هـذه الـفـتـرة فـترة ذروة الـنـشـاط خـاصـة على
الصعيد العملي.
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هــو عــام االنـــتــصــارات والــتــطــورات واآلمــال 2021
لتعوض السنوات السابقة القاسية.
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تعمل عـدد ساعات كبير ولدك حصيلة إجنازات هامة
تفيد العمل.
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في  2021تــتـــعــرف عــلـى أشــخــاص جـــدد وتــفــارق
معارف وأصدقاء كثر.
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رؤسائك في العـمل يحـبونك ويثـقون بك كثـيراً. بعض
الضغوط بالعالقة العاطفية.

Íb'«

ـالي بــعـمـلك قـد تـفــقـد عـمــلك لـكـنـك سـتـجــد دخـلك ا
اجلديد بالعقارات.

bÝô«

تـغـضب ســريـعـاً وإن كـان بــغـيـر قــصـد فـحـاول أال
تغضب بوجه حبيبك .

Ë«b «

يجـتـاح قـلبك حـب قوي وال خـيـار لك سـوى التـفـكـير 
باالرتباط اجلدي .
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ساو بحب وود ويتحمل الطرف الـثاني يتقبل منك ا
أخطائك.

 u(«
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ضع الكـلمـات في مـكانـها
ـــــــــــنــــــــــاسـب مـع احلـل ا
الصحيح لتكتشف الكلمة
ـــطـــلـــوبـــة: (عـــاصـــمـــة ا

اوربية):
فـــــوارس  –قـــــســـــيس –
اشــتــعــال  –بــابل- تــرام
حلم  –جــالـوت  –جــرائـد
–قـــديـــسش  –حـــريق  –
ياسم  –يونس  –قصر
–جـديـر  –دسم  –أرام  –

دوبا.

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - يظن
البعض ان الفنانـ يعيشون حياة
راقـية ال مـعانـاة أو ألم فيـها إال أنّ
كـثـير مـنـهـم قد عـانـوا فـي حيـاتـهم
ـيـة. لـيــصـلـوا إلى الــشـهـرة والــعـا
وســـنــتـــعـــرف في الـــتــقـــريـــر عــلى
مــجـمــوعـة من الــفـنــانـات الــلـواتي
عـملن كـنادالت قـبل دخـولهنّ مـجال
ـوقع الـبـوابـة الـفن وفـقــا لـتـقـريــر 
ـمثلـة جينـيفر الذي يـشير الى ان ا
ــســلــسل أنــيــســتـــون لــعــبت فـي ا
الشهير (اصدقاء)  دور النادلة. إال
أنها وقبل ذلك عاشت هذه التجربة
بـالــفــعل حــيث كـانت قــد اعــتـرفت
جملـلـة  إلى أنــهـا عـمــلت في مـطـعم
بـــرغــــر مـــحـــلـي واصـــفـــة أداءهـــا
بـالسـيئ حـينـها حـيث كـان البـرغر
يـقع في أحـضـان الـزبـائن في كـثـير
من األحـيـان حسب قـولـهـا. قبل أن

حتـقق (سـتـيـفـاني جـوان أجنـلـيـنـا
جيـرمـانـوتـا) أو كـما يـطـلق عـلـيـها
الـيــوم لـيـدي غــاغـا الـشــهـرة الـتي
تملكها اليـوم فقد عملت كنادلة في
ـــطــــاعـم خالل دراســــتــــهـــا أحــــد ا
الــــثـــــانــــويــــة وقــــالـت في إحــــدى
ــال من ــقــابالت أنـــهــا جــمــعت ا ا
أربـــاحــهــا مـن الــعــمـل لــشــراء أول
حقـيبـة (غوتشي) في حـياتـها.  اما
النجمـة ميغان فوكس فـكان عملها
مـخـتـلفـاً بـعض الـشيء فـهي كانت
Tropi- قد عـمـلت كنـادلة في مـقاهي
 cal Smoothieإال أن مـهـمـتـهـا كـانت
ــوزة جلـذب تــقــتـضـي ارتـداء زي ا
ا الـزبـائن وهي وظـيـفـة مـشـابـهـة 
ـشـهـور بـراد ــمـثل ا كـان يـشـغـله ا
بيت قبل وصوله إلى عالم الشهرة.
 قــبـل أن تــصل الــنــجــمــة ســانــدرا
بــــولـــوك إلى عــــالم الـــنــــجـــومـــيـــة

ــمــثــلــة والــشـــهــرة حــيث كــانت ا
األعـــلى أجـــرًا في هـــولــيـــوود بــ
أعوام  2010و 2014 عـمـلت بـولوك
إلى جـانب جـيـنـيـفـيـر كـولـيـدج في
ـطـاعم حـيث قـالت كـولـيدج أحـد ا
(إنـهـا كـانت نادلـة الـكـوكتـيل فـيـما
ــضـــيــفــة).  كــذلك كـــانت بــولــوك ا
ي آدمــز عــمــلت جنــمــة ديــزني إ
ـرحلـة الـثـانـوية في وخالل فـتـرة ا
مــطــعم (هـــوتــرز)حــيث عــمــلت في
باد األمـر كمـضيـفة ثم نـادلة على
الـطـاوالت.   أمـا راشـيل مـاك آدامز
دّة  3سـنـوات في مـطعم فـعـمـلت و
مـاكــدونـالـدز الـشــهـيـر كـكــاشـيـيـر
طعم بينما كـانت شقيقتـها تدير ا
كــذلك عــمل أخــوهـا هــنــاك أيــضًـا.
لـتـنـطـلق بـعدهـا إلى عـالم الـشـهرة
ـراهـقـ (ذا هوت من خالل فـيـلم ا

جيك).

سعدي البياتيسعدي توفيق البغداديجبار ونيسهرياض أحمدحس نعمة
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يواصل النجمان التركيان هاندا أرتشيل وكرم بورس بطال مسلسل (أنت أطرق
بابي) إثارة اجلدل حول عالقتهما العاطفية وجديد هذا االمر هو وصلة الغزل التي
حصلت ب الثنائي الشهير على موقع التواصل اإلجتماعي.وجاء ذلك بعد نشر

أرتشيل عبر صفحتها اخلاصة مجموعة من الصور لها ظهرت فيها وهي تستنشق
الهواء في الطبيعة بينما ترتدي معطفا باللون األبيض وكما هو العادة في الفترة

األخيرة قام بورس بالتعليق على الصور قائالً(من التقط هذه الصور حقا التقطها
ذهل لديه ع رائعة) لترد عليه بالقول: (وأنت أيضا بشكلٍ ال يصدق. يعني فوق ا
قُم بنشر الصور التي لديك لنرَ من لديه ع رائعة). في إشارةٍ من الطرف إلى
رة دخول والدة بورس على أنهما من قاما بالتقاط هذه الصور.والالفت هذه ا

اخلط مؤكدةً ان إبنها جيّد في التصوير ولكن أساس اجلمال في صاحبة الصور
ودل جميلة جدا). إذ قالت:(لتسلم يداك يا روحي ولكن ا
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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

قبل ثالثـ سنـة بدأت احلـرب االمريـكيـة العـراقيـة األولى جراء
غــزو الـكــويت. وحــ وضـعـت تـلك احلــرب أوزارهــا عـلى أشالء
متـنـاثرة من قـوة جـيش الـعراق الـذي زجّ به في مـعركـة خـاسرة
ـسـتـحــيل أن تـقـوم حــرب امـريـكـيــة عـراقـيـة ظنَّ الـنـاس أنَّ مـن ا
مجـدداً ذلك انّ البـلد لم يـعد فـيه سالح نوعـي قادر علـى الدفاع
عنه أمـام قوات متفوقة في كل اجلوانـب وال أحد يستطيع نكران
ذلك إال جــاهل أو أحــمـق. لــكن لم تــمض ثالث عــشــرة ســنــة إال
ونـشـبت احلـرب االمـريـكـيـة الـثـانـيـة الـتي ارتـقت درجـة أعـلى من
ـيدانـية الى احـتالل البـلد وتـنصيـب مجالس العـملـيات احلربـية ا
حـكم ورعـايــة حـكـومـات. ال أرى أيّ مـبـرر لــلـجـوء الى تـسـمـيـات
ثانـوية في وصف هـات احلـرب االولى والـثانـية عـلى انهـما من
حـروب الـتـحـالف الـدولي أو كـمـا كـان الـنـظـام الـسـابق يـسـمـيـها
العـدوان الـثالثـيني ومـا الى ذلك من تـسـميـات كل تـلك الدول لم
تكن في حـقيـقتهـا سوى ديـكوراً هزيالً لـلقـرار االمريكي في شن
احلرب وتـنفيذ مشروع ما بعد احلرب. من السذاجة التصوّر انّ
احلرب الـكبرى كما حدثت في العراق تـشن لغاية ظرفية وطارئة
مـثل اخــراج الـقــوات الــعـراقــيـة من الــكــويت أو اسـقــاط الـنــظـام
ـياه ُـغطّى  السـابق. ذلك هـو اجلزء الـظاهـر من اجلبل الـعالي ا

عميقة.
العـالم ال يزال محكـوماً بإرادة الـقوى العظـمى وهي ليس شرطاً
أن تكـون تعـني الدول الـعظمى حتـديداً مـقيـداً. والدول الـتي تريد
النـجاة في هـذا البـحر الهـائج من عنـفوان الـقوى هي الـتي جتيد
الـتـحالـفـات النـاجـحة وتـدرس خـطواتـها فـي عالقاتـهـا اخلارجـية
ـســافـات الــصـحــيح مع الــتـوازنــات الـدولــيـة من دون وقـيــاس ا
ـتقـدم في الـتكـنـولوجـيا الـتـوهم في انّ دولة تـعـتمـد عـلى العـالم ا
والـسالح والــطب والـعـلــوم والـغــذاء وبـيع نــفـطـهــا تـســتـطـيع أن

تخوض منافسة محدودة مع العمالقة وليس احلرب.
ـغامـرات االنـدفاعـية اآلنـية في الـذهـاب الى حافـة الهـاوية برغم ا
كن أن يـتجاهل التي سـيق اليهـا العـراق عبر عـقود ماضـية ال 
أحـد أنّ اجلـنــدي الـعـراقي بـرغـم فـقـدانه مـا يـتــمـتع به اجلـنـدي
االمـريـكـي من تـفـوق في الـسالح والـتــكـنـولـوجـيـا وكل شيء هـو
وحده بـ جنود جيـوش العالم في خالل مـا يقرب من قرن الذي
واجه اجلــنـدي االمـريـكي مــرتـ في حـرب مــبـاشـرة وهـو األمـر
الــذي لم يـحــصل مع جــيــوش روسـيــا أو الــصـ أو الــشـرق أو

. فضالً عن ايران. الغرب
ـكن أن تتـجاهلـها أية تـلكهـا العراقي ال  هذه اخلـاصية الـتي 
ـاضـي واسـتــشـراف دراســة نــوعـيــة اســتـراتــيــجـيــة في قــراءة ا

ستقبل. ا

لمْ تـخـبُ ومـضـة األمل عــنـد الـشـاعــر سالم كـاظم فــأعـادَ فـكـرة
ِـربد في الـقـراءات الشـعـريـة لشـعـراء الثـمـانيـنـيـات على هـامش ا
دورتهِ العـاشرة وهو الشاعـر الذي ال يخاف والبـرهان قصيدتهُ
لـوك الـعزُّل) الـتي قرأهـا في قـاعة نـادي األدبـاء فكـانتْ أشبه (ا
بصـاعقةٍ هبطتْ على رؤوس احلـاضرين. لقدْ علمتُ بـتنفيذ فكرتهِ
النـبيلـة بينمـا كنتُ في جبـهة احلرب إذْ لمْ أجنح بـاحلصول على
إجـــازة وأتـــاحَ من خالل إصـــرارهِ عـــلى إقـــامــة هـــذا الـــهــامش
الـشـعري فـرصـةً ثـمـينـةً إلى ثُـلَّـةٍ من شـعراء الـثـمـانـينـيـات لـقراءة
سـرح ويبدو أنَّهُ قصـائدهم في قـاعة صـغيرة تـابعـة للـسيـنمـا وا
تـمكَّـن من إقنـاع اللـجنـة التـحضـرية لـلـمهـرجان في تـنفـيذ فـكرتهِ
بعـد تـعاطف الـشاعـر فـاروق سلَّـوم مـعهُ والذي كـان مـديراً عـامَّاً
ِربد التي تصدر خالل سرح ورئيس حترير جريدة ا للـسينما وا
ــهــرجــان بلْ وصل تــشــجــيع الــشـاعــر ســلَّــوم لــشــعـراء أيــام ا
الثـمانينـيات إلى نشـر قصيـدةٍ لشاعـر ثمانيـني هو صالح حسن
إلى جنـب شعـراء عراقـيـ وعرب كـبار; لـقـدْ حسـدتُ أترابي من
ِـربـديـة الـتي وضـعـتـهم فـي دائرة الـشـعـراء عـلى هـذه الـفـرصـة ا
الضـوء; بـينـمـا كـنتُ آنذاك أتـلـظَّى في خـندقٍ رطـبٍ وبوجهٍ مـعـفَّرٍ
بدخـان الـقنـابل وعـلى خوذتي يـتـسـاقط مطـر تـشرين مع شـظـايا
القـصف. وعرفتُ فيمـا بعد أنَّ بعض أقـراني كان قد حصل على
عـونـة رئـيس مـنتـدى األدبـاء الـشـباب إجـازةٍ من جـبـهـة احلـرب 
الــشــاعـر عــدنـان الــصــائغ الـذي غــامــر بـتــزويـدهـم بـكــتبِ دعـوةٍ
بادرةٍ شخـصية منهُ وبـعيداً عن أنظار ِـربد  حلضـور مهرجان ا
اللـجنة التحضرية الـتي أمعنتْ بتجاهل الشـعراء الشباب للقراءة
ةٍ هي تتـالية بحـجَّةٍ ظا ِربـد الرسميـة في دوراتهِ ا على مـنصَّة ا
ـوزونـة وتـلك ذريـعـة بـاطـلـة أنَّـهم ال يـعـرفـونَ كـتـابـة الـقـصـيـدة ا
فمعـظمنـا كان يكـتب قصيـدة التفـعيلـة  لكنـنا آثرنا الـتجريب في
قصـيدة النثر  اسـتثني هنـا زمرة شعراء شـباب يكتـبون قصيدة
علّى ورعاية خاصة من ديح الـعامودية والذين كان لهم القدح ا ا
ِربـد والشاعـر الثمـانيني يـتفرَّج . وتـوالتْ دورات ا ـسؤول قبل ا
ألُ وجـدانهُ الـتـذمـر عـلى مـنـصَّـة الـشـعـر الــرسـمـيَّـة بـحـسـرةٍ و
والـسـخط عـلى (غـنائـم السـيـرك) من قـبل مـتشـاعـرين بال مـوهـبةٍ
; ورذاذ قصـائدهم ِـربد جـعجـعـة بال طحـ لـؤون قـاعة ا كانـوا 
العـامودية التافهة يتطاير من أفواههم على وجوه اجلمهور حتى
انتـهت حربنـا مع إيران وبدأ احلصـار يغرز مـخالبه الـقاسية في
عـدوم فانـتفـضتْ قصيـدة النثـر برغم بؤس بطـون العراقـي ا
حـال شـعـائـرهـا وانـطلـقتْ بـحـمـاسٍ مـوجـوعٍ إلى تـدوين مـجـاعة
الوطن بـنصوصٍ شجاعةٍ وصادقةٍ وبلغةٍ مغايرةٍ لم يألفها الوسط
الثـقافي من قبل. وبـجهودٍ ذاتـيةٍ أقامـوا ملتـقى الشعـر الثمـانيني
َ شاعراً وتـناول نصوصهم بـالنقد أبرز شـاركةِ أكثر من ثمـان
ـلـتـقى قـنـبلـة تـنـوير الـنـقَّاد الـعـراقـيـ ويتـذكَّـر الـذين حـضروا ا
الشـاعر الـغجـري نصـيف النـاصري الـتي كانت بـعنـوان فنـتازي
ـقـدَّسة والـشـجـيَّة) (قـصـيـدة عن حـياة وعـبـقـرية حـسن الـنـوَّاب ا
والتي اسـتـفزَّت شـعـراء السـلطـة حـ أنشـدهـا من خلـف منـصَّة
ـعـلّـماتْ ـلـتـقى قـائالً :(صـديـقي سـائـق دبَّـابـة وفارس أحـالم ا ا
ـلـتقى الكـتبُ ال تـصنع شـاعـراً يا أوالد الـبـحبـوحـات). في هذا ا
ا شجَّعَ الناقد أثبتَ كـوكبة من شعراء الثمانينيات علو كعبهم 
بـدع حا الـصگـر إلى نشـر نصـوصهم في مـجلة األقالم; في ا
خطـوة جريـئة لـم يقـدمْ علـيهـا أي رئـيس حتريـر للـمـجلـة من قبل.
حـتى كـدتُ أرمي نـفـسي فـي نـهـر دجـلـة من جـنـون الـغـبـطـة ح
رأيتُ قصـيدتي (أغـواها بـعنايـتهِ فتـعطَّـلتْ أجنـحتـها) مع قـصائد
فنـار الشعـراء (محمـود البـريكان) الـذي عاد للـنشـر بعد انـقطاع
دام أكثـر من عشر سنـوات وقد أقنـعهُ في ذلك صديقنـا الشاعر
الـراحل ريـاض إبـراهـيم الـذي لم يـنـلْ نـصيـبـهُ من االهـتـمـام بـعد
وفاته بـطريقةٍ مـأساويةٍ على أحـد جبال كردسـتان خالل محاولته
الــفـرار من بــطش الـنــظـام الـســابق. بـعـد خــتـام مــلـتـقى الــشـعـر
الثـمانيـني والذي حـقق جناحاً الفـتاً في الـوسط الثقـافي شعرتْ
ِـربـد بـتـقصـيـرهـا أمـام الـشـعراء هـرجـان ا الـلـجنـة الـتـحـضـريـة 
تـمـردين علـى قوانـ الـشعـر بـينـما ا
كــان طـوفـان قــصـيـدة الــنـثـر يــكـتـسح
نـتـديـات األدبيـة; فـوجَّهتْ األمـاسي وا
الــدعـوة في عـام 1995 إلى مــجـمــوعـة
من شـعراء قـصـيـدة الـنـثر لـلـمـشـاركة
ِــربــد وكـنت رســمــيَّـاً في مــهــرجـان ا

أحدهم..
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{ نـــيـــويــورك (أ ف ب) - تـــوفي
ـــوســـيـــقي األمـــريـــكي ـــنـــتج ا ا
الشهـير فيل سـبيكـتر السبت في
ضي عـقوبة السجن حـيث كان 
ـمثـلة علـى خلـفيـة إدانـته بقـتل ا
الرا كالركسـون سنة   2003 على
مــا أعـلــنت هــيـئــة الـســجـون في
كـــالـــيــفـــورنـــيــا األحـــد.وأشــارت
نـتج الـهـيـئـة في بـيان إلـى (أن ا
ــــعــــروف الــــبــــالغ  81 عـــــامــــا ا
ـبـتـكـرة والـذي أنتج بـأسـاليـبه ا
أعماال ناجحة كثيرة بينها ألبوم
لت إيت بي لـفـرقـة بـيـتـلـز تـوفي
ألسباب طـبيـعية عـلى أن تخضع

جثته للتشريح). 
ـتــحـدر من وهــيـمـن سـبــيـكــتــر ا
نــيـويــورك عــلى ســاحـة االنــتـاج
ـوسـيـقي في سـتـيـنـيـات الـقـرن ا
ـاضي ومطـلع الـسـبعـيـنات إذ ا
وقّع سلـسلـة جنـاحات بـينـها بي
مـاي بـايـبي لـفـرقـة ذي رونـيـتس
وغـيف بـيـس إيه تـشـانس جلـون
لينون.وابتكر تـقنية تُعرف باسم
جدار الـصـوت وتقـوم على وضع
أصــــوات عــــدة عـــــلى عـــــمل مــــا
لــتـــكــثــيف اإلنــتــاج خــصــوصــا
لــــــنـــــــاحــــــيـــــــة أصــــــوات اآلالت
ــوســـيــقــيــة.وقــد اســتــغل فــيل ا
سـبيـكـتر الـتـقـنيـات اجلـديدة في
اســـتــــوديـــوهـــات الــــتـــســــجـــيل
الــصـــوتـي في الـــســـتـــيـــنـــيــات

مــسـتـعــيـنــا خـصـوصــا بـتـقــنـيـة
ــكن ســبـــيل الــصــوتــيـــة الــتي 
اإلفــادة مــنـهــا من خالل الــتــقـاط
أصـــــــــــــــــــــوات أخـــــــــــــــــــــرى فــي
االستوديو.وبـعدما أنتج لت إيت
بي باالعـتـماد عـلى آخـر جلـسات
الـتـسـجـيل لفـرقـة بـيـتـلـز وبـعده
ألــبــومــات فــرديــة عــدة ألعــضـاء
سابقـ في الفرقـة بدأ جنم فيل
ســـــبــــيـــــكــــتـــــر بــــاألفـــــول خالل
الــســبــعــيــنــات.وبــعــد ســلــســلـة
انتـكاسـات موسـيقـية ومـنازعات
طـــويــلـــة أخــفق ســـبــيــكـــتــر في
اسـتـعادة أمـجـاده الـسـابـقة إلى
أن بــدأت تــتــمــلــكه اضــطــرابــات
نــفــســيــة مــزمــنــة.وعــرف أيــضـا
بشـغفه بـاألسـلحـة وكان يـتوجه
إلى االسـتـديو في أحـيـان كـثـيرة
حــــامال أســــلـــحــــة.وعــــاد اســـمه
مـتـداوال في  2003 إثـر اكـتـشـاف
ـــمــثـــلـــة النــا الــشـــرطـــة جــثـــة ا
ــنـطــقـة كالركــسـون في مــنـزله 
ألـهـامـبــرا في كـالـيـفـورنـيـا.وأكـد
ــمـثــلـة ســبـيــكــتـر حــيـنــهـا (أن ا
األربــعـيــنـيــة أطـلــقت الـنــار عـلى
نــفـــســهــا) في روايــة دحــضــهــا
االدعاء بالكـامل.وإثر محـاكمت

ـــنـــتج الـــســــابق واســـمه ديـن ا
الكامل هارفي فيل سبيكتر سنة
 بــالــســـجن لــفــتــرة ال تــقل 2009

عــــن  19 عاما.
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{ الــــقـــــاهــــرة-(أ ف ب): أزاحت
ـصــريــة الــســتـارة الــســلــطــات ا
األحـــد عـن اكـــتـــشـــافـــات أثـــريــة
جـديـدة في مــنـطـقـة سـقـارة قـرب
أهـرامـات اجلـيـزة بـيـنـهـا مـعـبـد
جــنـائــزي وأكــثـر من  50تـابــوتـا
خـــشــــبـــيـــا مـن عـــصــــر الـــدولـــة
الفرعـونيـة احلديثـة يزيد عـمرها
عن  3000عـــــــام. وقــــــــال عــــــــالم
صـريات الـشهـير زاهي حواس ا
للصـحافيـ إن هذه االكتـشافات
تــعـيـد كــتـابــة تـاريخ ســقـارة في
العصر حلالـفرعونيخل احلديث.
وأضـاف اكـتـشـفـنـا حـتى اآلن 30
ئة ئة فقط ويتبقى  70في ا في ا
في باطن األرض من آثـار منـطقة
سقارة حلغرب القاهرةخل.وكانت
ـصرية وزارة السـياحـة واآلثار ا
أعــلـنت الــسـبت تــوصّل الـبــعـثـة
ــشــتــركــة بـ اجملــلس األعــلى ا
لــــآلثـــار ومــــركــــز زاهي حـــواس
ـكـتـبـة االســكـنـدريـة إلى الـتـابـع 

ـــهــمــة في هـــذه االكــتــشـــافــات ا
سـقـارة وبـيـنـهـا مـعـبـد جـنـائـزي
فـــــرعـــــوني إضـــــافـــــة إلـى آبــــار
وتـــوابــيت خــشــبـــيــة من عــصــر
الدولة الفرعونية احلديثة. ولفت
ـعـبـد حـواس إلى الـعـثـور عـلى ا
لكـة نعرت اجلنائـزي اخلاص بـا
ـــلك تـــتـي إضـــافـــة الى زوجــــة ا
ثالثـة مـخازن مـبـنـيـة من الـطوب
في الـناحـية اجلـنـوبيـة الـشرقـية
منه لتـخزين القـراب التي كانت
تُستخدم في الطقوس. كذلك عُثر
على  22بئرا في داخل أحدها 54
تابـوتـا خشـبيـا من عـصر الـدولة
احلديثة الـذي امتد مـا ب القرن
الـسـادس عــشـر والـقـرن احلـادي
ـيالد ويُعـدّ رمسيس عشـر قبل ا

الثاني أشهر ملوكه.
وتـمت االكـتـشـافـات بـجـوار هـرم
ـــلك تـــتـي أول مـــلـــوك األســرة ا
السـادسـة من الـدولة الـفـرعونـية
ة الـذي حكم مـصر مـا ب القـد

يالد. عامي  2323 و 2291 قبـل ا
وكـــــــشـف حـــــــواس أن مـن بــــــ
االكـتـشـافات بـرديـة يـبـلغ طـولـها
خــمــســة أمــتــار حتــوي الــفــصل
ـوتى. الـسـابع عــشـر من كـتـاب ا
وأوضح حـواس أن هـذا الـكـشف
يــؤكـــد أن مـــنـــطـــقـــة ســقـــارة لم
تُـسـتـغل في الـدفن خالل الـعـصر
يالد تأخر فقط حل 1887قبل ا ا

يالدخل ولكن أيضا في 332 قبل ا
عـــصــر الـــدولـــة احلــديـــثــة. وفي
منتـصف تشرين الـثاني/نوفـمبر
ـاضي أعلـنت وزارة الـسـيـاحة ا
واآلثـار عن أكـبـر كشـف أثري في
منطقة سقـارة يضم أكثر من مئة
تـابــوت خـشـبي بــحـالـة ســلـيـمـة
تــعــود الى مــســؤولــ كـبــار في
تأخر وعصر العصر الفرعوني ا
ــة. ــة في مـــصــر الــقــد الـــبــطــا
وسبق الكشف عن  59تابوتا في
ـــنــطــقــة نــفــســـهــا في تــشــرين ا
األول/اكــتــوبــر  .2020وســقــارة

وهي مــنـطـقـة مــقـابـر الــعـاصـمـة
ـــفـــيس ـــة  ـــصـــريـــة الـــقـــد ا
حلمـنفخل مــدرجـة عـلـى قـائـمـة
ي. الــيــونــســكــو لــلــتــراث الــعــا
وتـــســـعى مــــصـــر بـــاســـتـــمـــرار
لـلتـرويج لـتـراثهـا الـفـرعوني عن
طريـق هذه االكـتـشـافات من أجل
إنــعـاش قــطــاع الـســيـاحــة الـذي
تـلـقـى ضـربـات مـتـتــالـيـة بـسـبب
عـــدم االســـتــــقـــرار الـــســــيـــاسي
واألمـني في الـبالد عـقب إسـقـاط
الرئـيس حـسني مـبـارك قبل عـقد
من الـزمن. ولم يـكـد هـذا الـقـطاع
يبدأ في الـتعافي عام  2019حتى
تـــلـــقى ضــربـــة جـــديــدة بـــســبب
ـسـتجـد. وكان فيـروس كـورونا ا
يُـنـتظـر أن يـزور مـصـر قـرابة 15
مـلـيــون سـائح في  ?2020مـقـابل
مـلــيـونـا الـعــام الـسـابق. لـكن 13
حركـة السيـاحة تراجـعت بنـسبة
كـبــيـرة بـسـبب األزمــة الـصـحـيـة

ية. العا
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نصف ورقة فـقط  منـبّهةً إلى أن
الــنــســاء احلــوامل واألشــخـاص
الــضــعـفــاء يــجب أن يــتـجــنــبـوا
االطعمـة لتي يتم فـيها اسـتخدام
الــقـــنّب. وتــؤكـــد الــطـــبــيـــبــة أن
ــطـعم ــقـدّم في هــذا ا الــطـعــام ا
زاج والتـركيز كن أن يحـسن ا
واإلبـداع أيـضـاَ  رغم قـلـة كـمـيـة

ستخدمة. القنب ا

تــصـريح لــوكــالـة فــرانس بـرس.
وحتــتــوي األوراق عــلى الــقــلــيل
جداً من رباعي هيدروكانابينول
ـطعم يحـرص على انـتهاج لكنّ ا
سـياسـة تـقـضي بعـدم اسـتـخدام
أكـــثـــر من خـــمـــســـة لــكـل زبــون.
وتـقول كـوانـكـاو إذا كـانت درجة
حتـمـلــهم مـنـخـفـضــة فـيـمـكـنـهم
اختيار الطبق الذي يحتوي على

حتتوي على نسبـة منخفضة من
ربـاعي هـيدروكـانـابـيـنـول وبات
ــــوردين تــــالــــيـــــاً في إمــــكـــــان ا
سـتشـفيات – عـتمدين  –مثل ا ا
اســـتــــخـــدامـــهــــا في الــــطـــعـــام.
وبـالــفـعل ســرعـان مــا أصـبـحت
قـائـمــة مـطـعم مـســتـشـفى تـشـاو
بـرايــا أبـايـبـوبـجــر في مـقـاطـعـة
بــراشـيـنــبـوري عــلى بـعــد نـحـو
ســـاعـــتـــ من بـــانـــكـــوك تـــضم
ـاضي شعـبية أطباقـاً كانت في ا
جداً فـي تايالنـد تُـستَـخـدَم فيـها
نـبـتـة القـنب كـالـسَـلَـطـة واخلـبز
قـلية. واللـحم مع أوراق القـنب ا
وأبــدت الــطــبــيـبــة الــعــامــلـة في
ـسـتـشـفى بـاكـاكـرونغ كـوانـكاو ا
ارتـــيــاحــهـــا لــهـــذه الــعــودة إلى

التقاليد. 
وقـــبل حـــظــر الـــقـــنب عــام 1934
ووضـعـه عـلى قــائـمــة اخملـدرات
كـان التـايالنـديـون يسـتـخـدمونه
ــطــبخ بــكــمــيــات صــغــيــرة في ا
كــعــشب تــوابل وأيــضــاً كــعالج
عــلـى مــا تـــذكّـــر الــطـــبـــيـــبــة في

{ بــراشــيــنــبـوري -(أ ف ب): لم
ضِ شــهـر واحــد عـلى تــشـريع
تـايالنـد اسـتـخـدام بـعض أجـزاء
نــبـتــة الـقــنب حــتى بـادر مــطـعم
ــــســـتــــشــــفى فـي إحـــدى تـــابـع 
ـــنـــاطـق إلى إحـــداث ثـــورة في ا
قــائـمــة أطـبــاقه ومـشــروبـاته إذ
ـاريـجوانـا فـأدخـلـها طـعّـمهـا بـا
إلى أنــواع الـسَــلَــطـة واحلــسـاء
وتــبّل بـهــا الـلــحـوم مــسـتــعـيـداً
ـمـلـكـة. ففي تـقالـيـد الـطـهو في ا
ـمــلـكـة الـعـام   2018 أصـبــحت ا
أول دولة فـي جنـوب شـرق آسـيا
ـاريــجــوانـا تــشــرّع اسـتــخــدام ا
لألغراض الطبـية. وشرعت مذّاك
في إنـتاج زيت الـقـنب وتـسـويقه
جتـاريـاً ســاعـيـةً إلى اإلفـادة من
ـيــة تـبــلغ قـيــمـتــهـا صــنـاعــة عــا
مــــلــــيــــارات الــــدوالرات. ومع أن
االسـتـخدام الـتـرويـحي لـلـقنب ال
ـنوعـاً بشـكل صارم  فـقد يزال 
حُــــذفَـت من قــــائــــمــــة اخملــــدرات
ـنـصــرم أوراق الـنـبـتـة الـشــهـر ا
وســـيـــقـــانــهـــا وجـــذورهـــا الــتي

ـتـوفى الـدمـيـة الـتي تـربـطـهم بـا
وتــــــســــــاعـــــــد عــــــلى انــــــدمــــــال
جــروحــهم(.وتــبــيع غــيـريــرو كل
دمـيـة لـقـاء  600 بـيـزو (نـحـو 30
دوالراً)  وتـــــتــــصـل الــــعـــــائالت
باخليّاطـة عبر فـيسبوك.وتالحظ
غــيــريـــرو أن دمى الــدبــبــة الــتي
تصنعـها تساعـد في تخفيف آالم
الـعــائالت الـتـي ال تـتـاح لــهـا في
كثـير من األحـيان الـفرصـة اللقاء
الــنـظــرة األخـيــرة عــلى مـوتــاهـا
الـذين يـتم إرسـالـهم مـبـاشرة من
ستـشفيـات إلى محارق اجلثث ا
ــقـابــر.ويـلــجـأ الــبـعض إلى أو ا
إقامـة جنـازات أو مراسم تـشييع
افــتــراضـيــة تــقـتــصــر عــلى عـدد
مــحـــدود من األقــارب. وصـــنــعت
اخلــيّــاطــة ألراســيــلي رامــيــريـز
وهي مـكـســيـكـيـة في اخلـمـسـ

دبـدوبـاً من سـتـرة مـنـقـوشـة كان
يرتديها والدها.

خــيــاطــة كـمــامــات الــوقــايـة إلى
صـــنــاعـــة هــذه الـــدبــبـــة بــهــدف
اســـتــخــدامـــهــا لــغـــرض لم يــكن
مـتـوقعـاً.وتـشـرح لـوكـالـة فرانس
بـرس في مــشـغـلــهـا في سـيـوداد
ـكــسـيك عـلى خـواريــز بـشـمــال ا
تـحدة أن احلدود مع الـواليـات ا
(مــا تــســعى إلــيه هــو مــســاعـدة
الـنـاس على طـي الصـفـحـة بـهذه

كسيك) (أ { سيوداد خواريـز (ا
ف ب) - ابـــــــتــــــــكـــــــرت إحـــــــدى
ـكـسـيك طـريـقـة اخلـيـاطـات في ا
واسـاة أولـئك الذيـن فقـدوا أحد
أفــراد أسـرتــهم بــسـبـب جـائــحـة
كوفيد - 19 تتمـثل في استخدام
ـــصـــنـــوعـــة من دمـى الـــدبـــبـــة ا
ــــتـــــوفـى.وانــــتـــــقـــــلت مالبـس ا
إيـرنـديـرا غـيـريرو ( 55عامـاً) من
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وهي اجلهة التي تتولى إدارة هذه
نطقة. نظومة في ا ا

ومـن بــ هـذه األســمــاك يــنــتــمي
نــحـو خــمـســ إلى أنــواع مـهـددة
بـــاالنـــقــراض كـــأســـمــاك الـــقــرش
الـبيـضاء الـكبيـرة وأسمـاك القرش

طرقة. ا
ويــقــول غـاري ســنـودغــراس الـذي
يـــرافق هــو اآلخــر الـــســيــاح حتت
ــاضـي كــنــا ســـطح الـــبــحـــر في ا
نــــــطــــــلق عــــــلى هــــــذه الــــــرحالت
الـغوص مع الـسـيـاحيـة تـسـميـة 
الــــقــــرش الــــبــــبــــري ولــــكـن هـــذا
الــتــوصــيف تــغـّيــر في الــســنـوات
األخــــيــــرة  إذ صـــرنــــا نــــادراً مـــا

نصادف هذه األسماك.
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ـثـيـرة الـيــوم فـتـنـتـشـر الــشِـبـاك ا
لـلـجـدل الـرامـيـة إلى صـدّ هـجـمات
أسـمـاك القـرش قبـالة مـا ال يقل عن
300 شـــاطـــئـــاً تـــمـــتـــد نـــحـــو  37
كــيــلــومــتــر عــلى الــســاحل شــمـال
مــديـنــة دوربـان وجــنـوبــهـا. ولـوال

ـتعلقـة بجائحـة كوفيد  الـقيود ا
لـــكــانـت هــذه الـــشــواطـئ تــعجّ 19
بـالناس في فترة الـعطلة هذه التي
تتزامن مع طقس صيفي في اجلزء

اجلنوبي من الكرة األرضية.
فـي الـواقع  لم يـســجّل أي هـجـوم
ــنـاطق احملــمـيـة قــاتل في إحـدى ا

. مند  67عاماً
. فـكلّ عام لـكنّ لهـذه السـالمة ثمـناً
يـــنــفق مــا ال يــقل عن  400ســمــكــة
قـرش بسبب هذه الشـباك احلامية
بــاعـتــراف جلــنـة أســمـاك الــقـرش

لــيـــتــفــرغ لــلــغـــوص مع الــســيــاح
وتــعـــريــفــهم بــهــذه األســمــاك ذات
الـسـمعـة الـسيـئة يـلـخص الوضع
بـــقــوله إن كل مــا يـــعــلق رأسه في

هذه الشباك ينفق.
في خــمـسـيـنـات الــقـرن الـعـشـرين
أدت ســلـسـلــة هـجـمـات قــاتـلـة إلى
إفــراغ شـواطئ مـقــاطـعـة كـوازولـو
نـــاتــال من مـــرتــاديـــهــا وســـبــبت
زدهر اخملـاوف للقطاع السياحي ا
على امتداد الواجهة البحرية لهذه
ـقاطعة التي جتذب أكثر من ستة ا

. مالي زائر سنوياً
ومـا لـبثت الـصور اجلـمـاعيـة التي
عـززتـها أفالم عـدة من بيـنهـا تيث
أوف ذا سي حلأسنان البحرخل عام
 أن رسّــــخت طـــويالً صـــورة 1975
الـقرش كسمـكة تفتـرس البشر. أما

{ أومـــــــــكـــــــــواس- (أ ف ب) –مـن
ـطــاطي قــبـالــة الــسـواحل زورقـه ا
الـسيـاحيـة جلنوب إفـريقـيا يـشير
رائــد الـغــوص مع أسـمــاك الـقـرش
والـتر برنارديس إلى شـبكة أقيمت
اء حلـمـايـة الـسـبـاحـ من حتـت ا
فترسة ويطلق هـجمات األسماك ا
ـوت. يـشـبه عـلـيـهـا صـفـة شـبـكـة ا
هــذا احلـاجـز الــبـحــري الـذي أقـيم
قـبالة الشـواطئ األكثر ازدحاما في
شـرق البالد شباك الصـيد العادية
وهـو بـطول  200مـتـر وعرض سـتة
أمـتـار. ومع أنه يـهـدف إلى حـمـاية
الــبـشـر فــإن مـعــارضـيه يـرون أنه
يــقــتـل أســمــاك الــقــرش والــدالفـ
والـــسالحـف واحلــيـــتـــان وأبـــقــار
الـبـحر عـلى الـسواء. ووالـتـر الذي
اعـــتــزل الــتــدريس بــغــد  20عــامــاً
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فــتـحت الــنـجــمـة ســيـلــ ديـون قــلـبــهـا
ـناسبـة الذكرى تـابعـيها  ومشاعـرها 
اخلامـسة لرحـيل زوجها رينـيه أجنليل
ونـشـرت عبـر صـفحـتـها اخلـاصـة على
موقع الـتواصل اإلجتماعي صورة لها
ـسـكــان بـأيـديـهـمـا مع زوجــهـا وهـمـا 
عـلى الشـاطىء وكتـبت تـعلـيقـاً عاطـفياً
مــؤثـراً يــكــشف مــعـانــاتــهــا الـداخــلــيـة
ـبــكـر قـالت فــيه: (لـقـد مـرت لــرحـيـله ا
خمس سـنوات بـالفـعل ليس هـناك يوم
واحـد ال نـفـكــر فـيه بك نـحن نـتـواصل
مـــعـك اآلن أكـــثـــر من أي وقت مـــضى
إلرشادنا وحـمايتنا ومواصلة رعايتنا.
ونصـلي مـن أجل أن تـشرق حـبك عـلى
الــعـــالم بــأســـره. لـــكل أولــئـك في هــذه
اللـحظة بالـذات الذين يواجـهون أوقاتاً
صـعــبـة لـلـغـايـة أنــتم في قـلـوبـنـا وفي
سـيل وريـنيه حيـاتنـا إلى األبد. نـحبك

تشارلز ونيلسون وإيدي).
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بعد غياب نسبي في الظهور
االعالمي  فاجأت الفنانة
اللبنانية روال سعد جمهورها
بخبر خطوبتها على رجل يدعى
يحيى وهو مهندس فلسطيني
يقيم في أمريكا. وقالت روال
et خالل لقاهئا مع برنامج
بالعربي:يحيى اسم خطيبي
واتخطبنا ب الكريسماس
ورأس السنة وكانت مفاجأة ما
متوقعة وكان في بس أصحابي
هو واختي واوالد أخوتي
مهندس يعيش في أمريكا ولكن
خلق في سوريا. إسمو يحيى
هو مهندس واخلطبة صارت
يالد ورأس بفترة ب عيد ا
السنة بحضور األهل
واألصدقاء وتابعت روال:يحيى
أصله فلسطيني وبنحب
ا بتتعرف على احلب بعضنا.. 
احلقيقي بتحس أنك ما حبيت
في حياتك قبل كدا. يذكر أن
روال سعد قد طرحت منذ فترة
أغنية بعنوان الغيني عبر قناتها
وقع الفيديوهات الرسمية 
ي يوتيوب. العا
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