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كـــــشـف خــــــبــــــراء فـي الــــــشـــــأن
االقتصـادي عن وصول مديـونية
العـراق للبـنوك الـدوليـة الكثر من
 150 مــلــيــار دوالر بــأســتــثــنـاء
الـفـوائد مـؤكديـن ان حال الـبالد

ــطــاف ســـيــصـــبح في نـــهــايـــة ا
ــكـســيك وفــنــزويال وهي دول كــا
مــنــتــجــة لــلـــنــفط ومع ذلك فــهي
مفلسه الفت الى ان (االقتراض
سـيـضـيف مــعـانـاة عـلى الـشـارع
ــقــبــلــة). وقـال وعــلى األجــيــال ا
خـــــبــــــراء لـ (الـــــزمـــــان) امس ان

(العـراق طـلب قـرضا طـارئـا قدره
ستـة مـليـارات دوالر من صـندوق
الـنـقــد الـدولي و بـشــروط سـهـلـة
وقـــرض آخـــر بـــقـــيـــمـــة  اربـــعــة
مـلـيـارات دوالر بـشـروط صـندوق
ـعـروفـة إصالح الـنـقـد الــدولي ا
مـــالي وضـــغـط الــنـــفـــقـــات ورفع

أالســعـــار وفــرض ضـــرائب عــلى
الـســلع واخلـدمـات) مـؤكـدين ان
(مــديــونــيــة الــعــراق اخلــارجــيـة
جتـاوزت  150 مــلــيــار دوالر مــا
ـتـرتـبة عـلى ذلك) عـدا الفـوائـد ا
ـاضي واشـاروا الى ان (الــعــام ا
اقــتــرضت احلـــكــومــة من الــبــنك

ــركــزي الـــعــراقي اكــثــر من 25 ا
مـلــيـار دوالر لــدفع الـرواتب  في
حـ بــلغ اجــمـالـي الـعــجـز خالل
العـام اجلاري 49 ملـيار دوالر )
واوضـح اخلـــــــبـــــــراء ان (حـــــــال
الـــعــراق ســـيــصـــبح في نـــهــايــة
ــكـسـيك وفـنـزويال ـطـاف مـثل ا ا
وهي دول منتجـة للنفط ومع ذلك
فـــهـي مـــفــــلـــسه) الفـتــ الى ان
(اخملدرات في العراق تباع بشكل
علني والـفقر والـبطالـة متفـشيان
بـــســبب الــفـــســاد وعــدم كـــفــايــة
واردات النفط التي ال تكفي حتى

لتسديد فوائد هذه الديون).
فـيـمــا اكـد خـبـيــر اخـر إن الـقـرار
العراقي مصادر منذ العام 2003
ولـم يــــكن لـه دور في مــــا يــــقــــرر
ســــواء كــــان فـي االقــــتــــصـــاد أو
السـياسـة. وقـال رحيم الـكبـيسي
في تـصـريح امس ان (هـذا الـبـلـد
يــصـــدر يــومــيــا أكـــثــر من ثالثــة
مالي برميل من الـنفط بسعر لم
يــــــهـــــبـط عن  50 دوالرا مــــــنـــــذ
شــهـرعــدة وبـالــتــالي فـان فــكـرة
القرض غير مطروحة لدى أي من
أبـنــاء الــشـارع  لــكن  احلـكــومـة
واحلــكــومـات الــســابــقــة مــرتـهن
قـرارهـا لـلـخـارج وحـتى مـوازنـة
البالد التي يـتم مناقـشتهـا حاليا
هى إحــــدى وصـــفـــات صـــنـــدوق
الــنــقــد الــدولي) عــلى حــد قــوله
وتـــــــــابـع ان (االقــــــــتـــــــــراض من
الصندوق سـيضيف مـعاناة على
ـقـبـلة  الـشـارع وعـلى األجـيـال ا

حــتى األطــفــال الـذيـن لم يــولـدوا
ســيــكــونــون مــديــنــ لــلــخــارج
ـــقـــرضـــة والـــغـــريب أن الـــدول ا
لــلــعـــراق عــبــر صــنــدوق الــنــقــد
الـــدولي تـــعــلـم أن الــفـــســـاد بــلغ
ذروته لكـنهم يـدركون ان الـعراق
ــصـدرة هــو ثـانـي أكـبــر الــدول ا
لـــلـــنــفـط في أوبك وبـــالـــتــالي ال
يــعــنــيــهم الــفــســاد ألنـهـم سـوف
يـســتـولـون عــلى الـنــفط في قـادم
األيام)  ولـفت الى ان (الـعراق ال
يـــقــــتـــرض من أجـل اإلعـــمـــار أو
ا البنية التحتية أو اخلدمات إ
يـقـوم بــإقـتـراض سـتــة مـلـيـارات
وستـصل إلى عشـرة ملـيارات من
رتبات الصندوق مـن أجل دفع ا
وفي كل دول الـــعــالم تــســتــخــدم
القروض من أجل الـبنى التـحتية
ـــســـؤولـــ في لـــكـن يـــبـــدو ان ا
الــــعــــراق عــــلـى عــــكس من هــــذا
الـتـوجه). وأعـلن صـنـدوق الـنـقـد
الــدولي تــلــقــيه طــلـب مــســاعـدة
طارئة من الـعراق مـشيرا إلى أن
احملـادثــات جـاريـة بــ الـطـرفـ

في هذا اإلطار.
وقـــال الـــصـــنــدوق فـي بـــيــان ان
(الــســـلــطــات الــعــراقـــيــة طــلــبت
ــوجب أداة مـــســاعـــدة طــارئـــة 
التـمـويل الـسريع بـتـرتـيب طويل
األمــــــــــد لـــــــــدعـم اإلصالحـــــــــات
االقــــتـــصــــاديـــة اخملـــطـط لـــهـــا)
ـبــاحــثـات جــاريـة وأضــاف ان (ا
بشـأن طلب الـسلـطات لـلمـساعدة

الطارئة).
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عـشت ايام زمن صدام اني وامي وابوي. اني الـوحيد ألهلي عام
 1996 الــدولــة اخــذت ابـــوي تــدريب مــال جـــيش الــقــدس واني
اشتغل بالسوگ وما فكو عنه ياخة البعثية وجيش القدس اال الله
شفـتة بـعيـني وتـسرح ابـوي بعـدها اجه الـسرة عـليـة حلد 2003
وصـلت مـرحـلـة ادور خـبز بـالـزبـالـة سقط نـظـام صـدام ومـا حرر
الـقــدس ابـوي ..مـن بـعـد  2003 صــرت حـر واهــلي احـرار بس
ـة حلـد  2008 صــار عـنـدي ـزابل والــغـراض الـقــد اشــتـغل بــا
فـلـوس وفـتحت بـسـطيـة بس شـغـلهـا مـوزين ضـعيف... اشـتـغلت
بالـعمالـة وظلـيت مستـمر كل يـوم شغـلة ومعـيش اهلي احلـمد لله
صارت  2014 تمـرضت امي اني عـندي سـتوته وعـندي بـسطـية
وشغـلي زين ظـليـت اصرف عـلـيهم ثـنـينـهم امي وابـوي واداريهم
بس خـلصت فلوس ..حلد ما توفت امي  2018 بـسبب ما عندي

اخذها  دكتور اخصائي ...
امـا بيتنه فهو  100 مـتر قبل وفاة امي عام  2016 اجـو احلشد
وجـانت امـي تـكــعـد  الــبـاب الــعــصـر نــزل شـخـص قـائــد مـهم
بـاحلـشـد سئـلـهـا كـالهـا حـجـيـة ليش الـسـگف مـالـتـكم من جذوع
وبواري عـرف ما عـندهـا والبيت مـو النه يـعني الـكاع مـلك الدولة
بنفس الـلحظة كال للسايق مالتة اشتـريلهم هاي القطعة وسجلها
بأسـم احلجية وابنـولهم البيـت ..وصدك ما قصر خالل  10 ايام
صــار الـبـيت حاللــنـا وخـوش بــيت ومن كـمل جــابـو اوراق بـأسم
هم وراها ب7 امي عام  2020 بدايـتها اسـتشهـد هذا الرجـال ا
ستشهد اشهر اجونه للبيت گالو البيت بنائة من هذا الشخص ا
لـكن الـقـطـعـة مـا كمـلـوا اجـرائـهـا ومـا تـعـود الـكم .ابـوي انـطاهم
سـتـمـسكـات واالوراق االصـلـيـة والسـنـد اخـذوهن ورة إسـبوع ا
اخذو الـبيت غـصبآ عـليـنة زوروا االوراق كلـهن وما اشـتكيت الن

ماكو حل وال هذا القائد الشهم موجود واناشده
تـجـاوزين غرفـتـ وحـمام وانـطـلبت عـلـيهن رحت بـنـيت قـطعـة بـا
ومـنـاطح ويــة الـزمن اال اشـتـريـت سـتـوته بـيـهــا حظ اسـدد مـنـهـا
الدين وخـلصتهـا واكو ناس تـنازلوا عن الديـون هاي من غير كل
فتـرة بالسجن ..عـندي جيـراني امهم ميتـة وابوهم كهـربائي توفة
بحـادث وضلو اجلهـال  خالتهم اني مـتكفل بيـهم يعني اني مو
مهم عـادي ابـات بالـشـارع  بس ذولة اطـفال وابـوي رجـال جبـير
ومـا يــشـوف واجـيـبـلـة دوة مـال ضــغط وسـكـر كل اسـبـوع ..اني
اشتـغل بـالسـتـوته كل شي يومـيـة شـغلـة طـلعت من الـصـبح على
بـاب الــله ال مـخـالف ســيـر وال مـســوي شي وگـفـني ابــو الـنـجـدة
واخـذ الـسـتــوته بـهـذه احلـمـلــة االخـيـرة مـالـتــكم واني انـسـجـنت
وطلـعت من الـسـجن بس الـسـتـوته ظـلت واني رزقي عـلـيـهـا والله

العظيم ..
اني احمل الك رسالة من االيتام وابوي الشايب الضرير 

 تطلع الستوته واطلع بيها على باب الله واعيش .
وهذا الـشي الله مـا ينسـا الك ويوفـقك وجزاك اللـه خير وسـويها

خلاطر جهالك واهلك 
 sÞ«u*«                                                    

bŠ«u « b³Ž ÂuKE  bFÝ

{ عن مجموعة واتساب

بـقــيــمـة خــمــسـة ماليــ ديــنـار
لـعوائل شـهـداء سـاحة الـطـيران
وســلـفــة مــالــيــة قــدرهــا عــشـرة
مـاليـــــ لـــــلــــــجـــــرحـى من دون
فــوائــد) مـــشــيـــرا الى ان (مــدة
تسـديد السـلفـة يكون عـلى عشر
ســـنـــوات) وتــــابع الـــبـــيـــان ان
ـــصـــرف ســـيـــقـــوم بـــجـــولـــة (ا
ـنــحــة بـ مـيــدانــيـة لــتــوزيع ا
مـســتـحــقــيـهــا لــعـوائل شــهـداء
ساحة الطيران).  واعلنت وزارة
العمل والشؤون االجتماعية عن
تقاعدين صرف رواتب العمال ا

ـــــضــــــمـــــونــــــ في بــــــغـــــداد ا
واحملــافــظــات لــشــهــري كــانـون
الثاني وشـباط من العام 2021.
وقـال مـديــر عـام دائـرة الـتـقـاعـد
والـضـمــان االجـتـمـاعي لـلـعـمـال
خــلـود حــيــران في بـيــان تـلــقـته
(الــــزمـــــان) امس ان (الـــــدائــــرة
وبـــإشــــراف مـــبــــاشـــر مـن قـــبل
الوزيـر عادل الركـابي استـكملت
ـــتـــعــلـــقــة جـــمــيـع االجــراءات ا
بــــــــاطالق رواتـب الـــــــعـــــــمـــــــال
ـضـمـونـ لـديـهـا ـتـقــاعـدين ا ا

ابتداءً من اليوم اخلميس). 

قبل الصحة على أن يعاد هيكلة
ــــالــــيـــة الـــقــــرض مـن وزارتي ا
والتخـطيط بالـتنسـيق مع البنك

الدولي). 
فــيـمـا افـاد مــديـر قـسـم الـصـحـة
العامـة في ذي قار باغالق ثالث
شعب مدرسية في احملافظة على
خـلـفـية رصـد اصـابـات بـكـورونا
ب طـلبـتهـا.وقال حـس رياض
فـي تـــصــــريح امس ان (مــــفـــارز
الـصـحـة الـتـابـعـة لـدائـرة صـحـة
ذي قــــار اغـــــلــــقـت ثالث شـــــعب
مدرسية من مدارس محافظة ذي
قــــار لــــظـــهــــور اصــــابــــات بـــ
طـلــبـتـهـا) واضـاف ان (عــمـلـيـة
ـسح لـفـحص مـصـابي كـورونا ا
الــتي  تــنــفــيــذهــا بــ طــلــبـة
مـدارس احملـافـظـة سـجـلت ثالث
اصــابــات بـــ الــطــلـــبــة جــرى
خاللها فحص  500 طالب خالل

اضية)  الساعات ا
مـشــيـراً الى انه ( االيــعـاز الى
وزارة التـربيـة باغالق الـصفوف
ــدارس الــتي رصـــد فــيــهــا فـي ا

وبــابل والـــديـــوانــيـــة واالنـــبــار
ـثـنى ونـيـنوى وصـالح الدين وا
اضـــافـــة جـــانب الـــرصـــافـــة في
بــــغــــداد). وخــــصـص مــــجــــلس
الــوزراء مـــئــة مــلــيــون دوالر من
مــحـفـظــة الـبـنك الــدولي لـشـراء
كافحة لقاحات حتددها الصحة 
اجلــائــحــة. وقــال بــيــان تــلــقــته
(الــــــزمــــــان) امس ان (اجملــــــلس
نــــاقش بــــرئــــاســــة مـــصــــطــــفى
الكاظمـي  مستجـدات عمل جلنة
تعزيز اإلجـراءات احلكومية في
مــجــاالت الــوقــايــة والــســيــطـرة
الـصـحـية والـتـوعـيـة وتـطورات
اجلــائـحــة في الـبالد حــيث قـدم
وزير الصحـة تقريرًا مـفصلًا عن
ـواجـهـة االجـراءات احلـكــومـيـة 
اجلــائـحــة وجـهــود الـوزارة في
مـواجهـة أيـة مـخاطـر مـحتـمـلة)
ـــــوافـــــقــــة عـــــلى الفـــــتـــــا الى (ا
تــخــصـيـص مـبــلغ مــئـة مــلــيـون
دوالر من محـفظـة البـنك الدولي
لشـراء لقاحـات فايـروس كورونا
حــسب حتـديــد نــوع الـلــقـاح من
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اعلـنت وزارة الـصحـة والـبيـئة 
عـدم تسـجـيل وفـيـات جـديدة في
 14مــحـافـظــة نـتـيــجـة لـلــجـهـود
الــكـبـيـرة الــتي يـبـذلــهـا اجلـيش
االبـيض فـي الـتـصــدي جلـائـحـة
كـــــورونــــا مـــــؤكـــــد رصــــد 879
اصابة مؤكدة وشفاء الف و575
حــالــة في احملــافـظــات. واوضح
الذي ـوقف الـوبـائي الـيومي   ا
اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان
(عــدد الــفـحــوصــات اخملـتــبــريـة
تخصصة راكـز ا التي اجرتها ا
في الـوزارة بلـغت اكـثر  37 الف
عـيـنـة حلاالت مـشـتـبه اصـابـتـها
بالفايروس  حيث  رصد 879
اصـــــابــــة مـــــؤكــــدة في عـــــمــــوم
الــعـراق) واضــاف ان (الــشــفـاء
بــــلغ  1575 حـــــالــــة وبــــواقع 8
وفــيــات) وتــابع انه (ال وفــيــات
جــديـدة في مــحـافــظـات الــنـجف
وكربالء واربيل وكركوك وديالى
وواسـط والـــبـــصـــرة ومـــيـــســان
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اجلـــوار بـــعـــدم الــتـــدخل فـي شــؤون
العـراق الداخـلية) وتابع ان (الـصدر
أبـــدى اســتــعــداده لــلــتــعــاون بــشــأن
مــحــاولــة من قــطــر لــفــتح حــوار بـ
ــا فــيه مـن أثـر الــســعــوديــة وإيــران 
إيجـابي عـلى الـعراق وشـعـبه). وقبل
يومـ اكدت اخلـارجيـة اإليرانـية أن
طــهــران مــنــفــتــحــة عــلى احلــوار مع
السعـودية في حـال ابتعـدت األخيرة
عن الــعـنف وإهــمــال األمن اإلقـلــيـمي
والـــــتــــــعـــــاون مـع الــــــقـــــوى خـــــارج
ـــتــــحـــدث بـــاسم ـــنـــطــــقـــة.وقـــال ا ا
اخلـارجـيـة اإليرانـيـة سـعـيـد خـطيب
زادة (إذا رأيـــنــا هــذا الـــتــغـــيــيــر في
ســلــوك وخــطــاب الــســعــوديــ فـإن
إيران بالـتأكيـد ستكـون منفـتحة على
احلوار مـعـها).وكـان وزيـر اخلارجـية
اإليراني محـمد جواد ظـريف قد اكد
إن (إصالح الــعالقــة مـع الــســعــوديـة
كان مـن أولى القـضـايا الـتي بـحثـها
بعد توليه حقيـبة اخلارجية مع قائد
فــيــلـق الــقــدس في احلــرس الــثــوري
اإليــراني الـراحل قــاسم ســلـيــمـاني).
ويــــرى مـــراقـــبــــون ان (الـــظـــروف لم
تـنـضج بـعـد ولم يـحل مـوسم ذوبـان

اجلليد ب طهران والرياض).

) مـــؤكــدا ان ـــصــابــ طـــلــبــة ا
(االجـــراءات الــتي تـــتــخـــذ عــلى
ــصـابـ يــتم حتـديـد الــطـلـبـة ا
سـكن الطـالب التـخـاذ االجراءات

ـــــطــــلـــــوبــــة كـــــافـــــة من عــــزل ا
صــــــاب بـاالضافة الى فحص ا
الـــعـــائــلـــة بـــالـــكـــامل وجـــيــران

 .( صاب ا
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قـــرر مــصــرف الـــرافــدين صــرف
مــنـحــة مــالـيــة عــاجـلــة بــقـيــمـة
خــمــسـة ماليــ ديــنـار لــعـوائل
شـهـداء سـاحـة الـطـيـران . وقـال
ـكــتب االعالمي لـلــمـصـرف في ا
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
ــصـرف حــصل عــلى مـوافــقـة (ا
رئـــــيـس الــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
ــالــيـة عــلى الــكــاظــمي ووزيــر ا
ــصــرف  مــقــتــرح مــديــر عــام ا
بـصــرف مــنـحــة مـالــيــة عـاجــلـة
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل  ان يكون
طــــقس الـــــيــــوم اخلــــمـــــيس في
ـنـاطق كـافـة غـائـمـا مـصـحـوبا ا
بأمـطار تـستـمر حـتى يوم االحد
ـقـبل. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس أن (طـقس
الـيـوم اخلـمـيس سـيـكـون غـائـما
جـــزئـــيــا الـى غــائـم مع تـــســاقط
ناطق امطار خفيفة متفرقة في ا
كـافـة ودرجــات احلـرارة مـقـاربـة
لـــلــيـــوم الـــســابق) وأضــاف أن
(طقس يـوم غد اجلـمعـة سيـكون
غائما جزئـيا الى غائم في عموم
البالد مع تـساقط امطـار متـفرقة
في الـوسط والـشـمـال وال تـغـيـر
في درجــات احلـرارة) وتـابع ان

ـــقـــبل غـــائم (طـــقس الـــســـبـت ا
جزئـيا واحـيانـا غائم في عـموم
الــبالد مع امــطـار تــكـون رعــديـة
ـرتـفـعات احـيـانـا خـاصـة فـوق ا
اجلــبـلـيــة في الـشــمـال ودرجـات
احلرارة تـنـخفض قـليال) وتابع
ـقــبل صــحـو أن (طــقس االحــد ا
ــنــطــقـة الـى غــائم جــزئــيــا في ا
الـــــوســــطى ودرجــــات احلــــرارة
نـطـقة تـنخـفض قـلـيال اما فـي ا
الشـمالـية فـيكـون الطـقس غائـما
طرا ودرجات احلرار تنخفض
قـليال بـيـنمـا في اجلـنوب يـكون
ـراصـد صـحــوا). كـمـا ســجـلت ا
الزلزالية في الهيئة هزة أرضية
فـي مــحـــافـــظــة دهـــوك.وذكــر ان
واطـنـ شعـروا بـالهـزة التي (ا
بلـغت قـوتـها   3.3 درجات قرب
ناحيـة سميل في احملـافظة دون

ذكر مزيدا من التفاصيل). 

مقتدى الصدر عن استعداده للتعاون
لـفـتح حـوار بـ الـسـعـوديـة وإيـران.
كتب الصدر سؤول اإلعالمي  وقال ا
حـيدر اجلـابـري في تصـريح اسـتـهله
بـــــحـــــديث عـن عـــــمل مـــــفـــــوضـــــيــــة
االنـتـخــابـات ان (الـصـدر رأى أن من
ـفــوضــيـة بــتـمــديـد ــنــاسب قـيــام ا ا
حتـديث سـجالت الـناخـبـ والسـيـما
دن) لـلـمنـاطق الـبـعـيـدة عن مـراكـز ا
واضــاف ان (دعــوة الــصــدر إلى دول

واإلجـرامــيـة األخـيــرة هي مـحـاوالت
يـائـسـة لـضـرب الـتـعـايش الـسـلـمي)
مـبيـنـا ان (الـرأي العـام الـوطـني بات
مــدركـاً بــشـكل جــيـد لــهـذه احملـاوالت
الـتي تـسـعى لـزعـزعـة أمن واسـتـقرار
) واســــتـــطــــرد قـــائال ان ــواطــنــ ا
(تـــرســـيخ ســـيــــادة الـــقـــانـــون ودعم
األجهزة األمـنيـة في مكافـحة اإلرهاب
ـــثل أولــويــة قــصــوى). ــة  واجلــر
فــيــمــا اعـلـن زعـيـم الـتــيــار الــصـدري

دعم األجـهزة األمـنـية واالسـتـخبـارية
في مكافـحة اخلاليا اإلرهـابية) واكد
صـالح ان (الـبالد أمــام اسـتـحـقـاقـات
وحتديات كبرى في مقدمـتها مجابهة
اإلرهاب) مشيراً إلى أن (االنـتخابات
ـقبـلـة تـكتـسب أهـمـية كـبـرى وتأتي ا
في ظل رأي عـــام واسع يُــجـــمع عــلى
استـحـالة اسـتـمرار الـوضع احلالي)
مـــشـــددا عــلـى (اهـــمـــيــة تـــصـــحـــيح
ـسـارات والبـد من أن تـكـون نـزاهـة ا
العـملـيـة االنتـخابـية أولـوية قـصوى
تـــضـــمن حق الـــنـــاخب في اخـــتـــيــار
ثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات
والــضـغــوط لـتــكـون مــنـطــلـقــاً لـعــقـد
ســيـــاسي جــديــد يــحــقق طــمــوحــات
واطـنـ ومتـطـلبـاتهم) كمـا الـتقى ا
صـالح وفــدا من دار اإلفـتــاء بـرئـاسـة
مـهـدي الـصـمـيـدعي. وذكـر الـبـيان ان
(صـالح اكـد خالل الــلـقـاء عـلى الـدور
ُــلـقى عـلى عــاتق رجـال الـدين ـهم ا ا
في منـع خطـاب الكـراهـية ومـحاوالت
إثــارة الــفـ والــنــعـرات الــطــائـفــيـة
والـــعـــمـل عـــلى تــــقـــويـــة الــــنـــســـيج
االجــتـمــاعي وتــعـزيــز األمن والــسـلم
بحـسب اجملـتـمـعي) واشار صـالح  
الـبـيـان الى ان (الـهـجـمـات اإلرهـابـية

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

اسـتـعـرض رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـــالح مع ولـي الــعـــهـــد الــســـعــودي
مـحـمد بن سـلـمـان الـعالقـات األخـوية
وآفــاق الـتــعـاون بـ الــبـلــدين. وقـال
بيـان تلـقـته (الزمـان) امس ان (صالح
وابن سلمـان استعـرضا خالل اتصال
هـــاتــــفي  الـــعالقـــات األخـــويـــة بــ
الــبـلــدين بــاإلضـافــة إلى بــحث آفـاق
ا يـخدم التـعاون الـثـنائي وتـعزيـزه 
مصالح البلـدين في اجملاالت اخملتلفة
وذلك فـي إطـــــار أعـــــمـــــال مــــــجـــــلس
الــتـنـســيق الـعــراقي الـســعـودي). في
دعـا رئـيس اجلـمـهـورية غـضـون ذلك 
الى ضرورة تصحـيح مسارات الدولة
لـتـكون مـنـطـلقـا لـعـقد سـيـاسي جـديد
واطن وطوحاتهم . يلبي تطلعـات ا
واوضح الــبـيـان ان (صــالح اسـتــقـبل
عـــــدداً مـن اخلـــــبـــــراء واحملـــــلـــــلـــــ
وجرى خالل اللـقاء بحث السيـاسيـ
ــســتـجــدات الـســيــاسـيــة واألمـنــيـة ا
واالقـــــــــتــــــــصـــــــــاديــــــــة فـي الـــــــــبالد
ـنـتـظـرة واالسـتـحـقـاقـات الـوطـنـيـة ا
ـقـبـلـة وفي مـقـدمــتـهـا االنـتـخـابـات ا
ومـواصـلـة احلـرب عـلى اإلرهـاب عـبر
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اسـتـقـبل وزيـر التـعـلـيم الـعالي والـبـحث الـعـلمي
نبـيل كاظم عـبـد الصـاحب سفـيـر دولة فـلسـط
في العـراق أحمد بـدر عقل وبحـثا آفاق الـتعاون
العلمي والثقافي ب البلدين. وأكد الوزير خالل
ـؤسسـات التـعلـيمـية الـعراقـية الـلقـاء استـعداد ا
لــصـــيــاغـــة مــســـارات الـــتــفـــاهم ضــمـن بــرامج
ــنح الــدراســيـة ــيــة مــشـتــركــة وتــقــد ا أكــاد
لـلـجـانب الـفـلـسـطــيـني من اجلـامـعـات الـعـراقـيـة
ـؤسسـات اجلامـعيـة لدى وتطـوير الـتعـاون ب ا
الـــبـــلـــديـن. بـــدوره قــدم عـــقـل شـــكـــره لـــلــوزارة
ومـؤسـســاتـهـا وبــلـورة مـواقف الــدعم والـتـعـاون
على الـصعيـد التـعلـيمي والثـقافي. كـما اسـتقبل
عــبــد الــصـاحب الــســفــيـر الــســوري في بــغـداد
صـطــام جـدعـان الـدنــدح الـذي نـقل رغـبـة وزارة
ي ب البلدين التـعليم السورية بالتعاون األكاد
ورسم مسـارات التفاهم بـ اجلامعات الـعراقية
والـسـوريـة. وأعــرب مـعـالي الـوزيـر عن إمـكـانـيـة
تـطـوير الـعالقـات العـلـميـة بـ البـلـدين على وفق
ـقتـرحـات التي ي يـلبي الـرؤيـة وا برنـامج أكـاد
ـنشـودة لدى اجلـانب تخـدم األهداف الـعلمـية ا
عـــلى صـــعـــيـــد الـــدراســات األولـــيـــة والـــعـــلـــيــا
ؤتمرات والورش البحثية ـشترك وا واإلشراف ا

نح الدراسية. وا

وظـيــفــة عـام  2020 بــحـسـب مـا
أعـلـنت مــنـظـمـة الـعــمل الـدولـيـة.
ـنــظــمــة الـتــابــعـة لال وقــالت ا
ــتــحــدة في تــقــريــرهـا الــســابع ا
اخملصص آلثـار الـوباء عـلى عالم
األعمـال إنه في عام 2020 ) تمت
ـئــة من سـاعـات خـسـارة  8,8 بـا
الــعــمـل في الــعــالـم (مــقــارنــة مع
الـــفــصـل الــرابـع عــام  2019 مــا
يعادل  255 مليون وظـيفة بدوام
كــامل أي خــســارة ســاعــات عــمل
ـعــدل أربع مـرات مـقـارنـة أكـثـر 
ــــالـــيـــة عـــام مع فــــتـــرة األزمـــة ا
2009). وأفـاد جاي رايـدر رئـيس
مـنـظمـة الـعـمل الـدولـيـة مـتـحـدثا
إلى الـصـحــافـيـ عــبـر اإلنـتـرنت
(هـذه أشــد أزمـة فـي عـالم الــعـمل
مــــنــــذ الــــكـــســــاد الــــكــــبـــيــــر في
الـــثالثــيـــنـــيــات). ومـــنــذ ظـــهــور

ــسـتــجــد في فــيــروس كــورونــا ا
الـص قـبل أكـثـر من عـام بـقـليل
أودى بحياة أكثر من  2,1 مليون
شــــــخـص وأصــــــاب عــــــشــــــرات
ـاليـــــ ودمــــــر االقــــــتــــــصـــــاد ا
ي.أوضـحت مـنـظـمـة العـمل الـعـا
أن حـوالي نـصف سـاعـات الـعـمل
الضائعـة  حسابـها من ساعات
ـن بــقــوا في الــعــمـل اخملــفــضــة 
الـعـمل.وأضـافـت أن الـعـالم شـهـد
أيـضا "مـسـتـويـات غيـر مـسـبـوقة
من فــــقــــدان الــــوظــــائف" الــــعـــام
ـــاضي.وأدى هـــذا إلى ارتـــفـــاع ا
ــيـة بــنـســبـة 1,1 الـبــطــالـة الــعـا
ئـة بـحـسب األرقـام الـرسـمـية بـا
أو  33 مــلــيـون شــخـص لـتــصل
إلى إجــمـالي  220 مـلــيــونــا مـا
ي 6.5 جعل مـعـدل الـبطـالـة الـعا

اضي. ئة العام ا با

{ باريس (أ ف ب) - تـخطّى عدد
ـــؤكّـــدة بـــفـــيــروس اإلصـــابـــات ا
ــسـتــجـدّ حــول الــعـالم كـورونــا ا
 100 مـلـيـون إصــابـة مـنـذ ظـهـر
الـوبـاء لــلـمــرة األولى في الـصـ
في نــهــايــة عــام  2019 بــحــسب
تعـداد أجرته وكـالة فـرانس برس
مـــســـاء الـــثالثـــاء اســـتــنـــاداً إلى
بــيــانـــات وطــنــيــة رســـمــيــة.وفي
الــســاعـة  21.30 ت غ بـلـغ عـدد
ـؤكّــدة بـكــوفـيـد-19 اإلصـابــات ا
اســــتــــنـــاداً إلـى هـــذا الــــتــــعـــداد
 100,010,798 إصابـة في ح
بــلـغ عــدد الـــذين حـــصــد الـــوبــاء
ـصاب أرواحهم من بـ هؤالء ا

.  2,151,242 شخصاً
و تسبب وباء كورونا في "أضرار
بــالــغـة" فـي قـطــاع الــوظــائف مع
خـسـارة مــا يـعـادل  255 مـلـيـون
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نـتـخب الـوطنـي بكـرة الـقدم حـقق ا
أمس االربـــعــاء فــوزا مــثـــيــرا عــلى
نــظــيـره الــكــويـتي فـي مـبــاراة وديـة
احتـضـنهـا مـلعب جـذع الـنخـلة في
الـبصرة.  وسجل أهداف اللقاء من
كــتـــيــبـــة اســود الــرافـــدين الالعب
مــــحــــمـــد داود في الــــدقـــيــــقـــة 79
ن حـســ في الـدقـيـقـة والالعب أ
89 من ضـربـة جـزاء بــيـنـمـا سـجل
هـدف األزرق الـوحــيـد الالعب عـيـد

الرشيدي في الدقيقة 22.
ــبــاراة نــديــة قــويــة بـ وشــهــدت ا
قـطبي الكرة اخلـليجيـة وقدم العبو
ـنتخب الفـريق مستـويات تليق با
بــــــــحـــــــيث تــــــــصب فـي اكـــــــمـــــــال
اسـتعـداداتـهـمـا إلنهـاء مـشـوارهـما

زدوجة. في التصفيات ا
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مـعربـا عن سعادته (بـتطويـر العالقات
ــنـــطــقــة مـع األشــقــاء الـــعــرب ودول ا
والـعـالم عـمـومـا). بـدوره ثـمـن زقـيدان
(جـهود احلكومـة العراقيـة في مكافحة
اجملــــامــــيـع اإلرهــــابــــيـــة) ,مــــشــــيــــدا
بـ(الـنـجاحـات التي  حتـققت في مـجال
األمـن وتعـزيز االسـتـقرار في الـعراق),
ووجـه زقيدان (دعوة رسـمية لألعرجي

لزيارة تونس). 
 U uKF  ‰œU³½

كما التقى االعرجي  ,السفير الفرنسي
لـــدى بــغــداد بـــرونــو اوبــيـــر والــوفــد
ـــرافق له ونـــاقــشـــا ســبل الـــتــعــاون ا
ـشـتـرك للـقـضاء عـلى االرهـاب. وذكر ا
الــبـيـان ان (األعـرجـي بـحث مع اوبـيـر
تــطــويــر الـــعالقــات بــ الــبــلــدين في
مـخـتلف اجملـاالت والسـيمـا في مـجال
ـــعــــلـــومـــات الــــتـــســـلــــيح وتـــبــــادل ا
االســتـخـبـاريـة) ,واضـاف االعـرجي ان
(وزارة الدفاع العراقية وبالتنسيق مع
نــظـيــرتـهـا الــفـرنــسـيــة سـتـعــمل عـلى
تــطــويــر مــنــظــومــاتــهــا في مــخــتــلف
الـصـنوف وتـلبـيـة احتـياجـات الوزارة
نظومات) ,مؤكدا ان (العراق من تلك ا
ـيـزة مع فرنـسا), يـريـد بنـاء عالقات 
واشــــاد االعــــرجي بـ (دورهــــا في دعم
ـواجـهــة عـصـابـات داعش), الــعـراق 
مــعـربــا عن أمـله في أن (يــسـتــمـر هـذا
الـدعم للـقضـاء على مـاتبـقى من خاليا

إرهابية). 
مـن جـانــبه  ,قــدم الــســفـيــر الــتــعـازي
لـضـحـايـا شـهـداء الـعـمل اإلرهـابي في
بـغداد) ,مـجـددا (دعم بالده للـعراق في
مـواجهة اخلاليـا اإلرهابية) ,وتابع ان
(اإلرهـــاب مــازال يــشــكـل خــطــرا عــلى
ــنـطــقـة والــعــالم أجـمع وأن الــعـراق ا
نطقة) ,مـشيرا ـثل حالة توازن فـي ا
الـى ان (فــرنــســا تـــدعم هــذا الــتــوازن

وتـــــؤيــــده).   واكــــد رئـــــيس الــــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي ان الـعـراق مـقـبل
على مرحلة جديدة من البناء والتنمية

رغم كل الصعوبات. 
ونــقل بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الـــكــاظــمي الـــتــقى عـــددا من شــيــوخ
عـشـائر مـحافـظة ذي قـار وبحث مـعهم
الــتـحــديـات الـتـي تـواجه احملــافـظـة و
ـشـاكل اخلدمـية واالداريـة فضالً عن ا
مــشــكالتــهـا االجــتــمــاعـيــة واالمــنــيـة
وتـــداعـــيـــات الــتـــظـــاهـــرات واحلــراك
ــطـلــبي). واكــد الـكــاظـمي  ,بــحـسب ا
الـــبـــيـــان  (لــــقـــد حـــان الـــوقت لـــوقف
ــعـانـاة والـتــفـكـيــر في بـنـاء ذي قـار ا
وخـدمـة أهـالـيـهـا الـكـرام وهـذا يـحـتم
عـلـيـنـا التـعـاون والـصـبر لـتـحـقـيق ما
نــصـبـو إلـيه ورغم أن لـيس هـنـاك من
حـلول سـحرية إلّـا أن احلكومـة عازمة
عـلى مواجهة التـحدّيات واالنتقال الى
مــرحـــلــة الــبــنــاء والــتـــنــمــيــة رغم كل
الـصعـوبات فذي قـار محافـظة نفـتخر
بـهـا ونـنـتـمـي إلـيـها) ,داعـيـا االجـهـزة
ـــعــنـــيــة في احملـــافــظـــة الى (إجنــاز ا
ـتـلكـئـة  وإعـطاء ـشـاريع اخلـدميـة ا ا
ـسـتـشـفى الـتـركي ـشـروع ا األولـويــة 
وافـتتـاحه بأسرع وقت) ,مـؤكدا (سعي
احلـــكــومـــة اإلســتــثـــنــائي الـى إقــامــة
مــشـاريـع كـبــرى في مــجـال اســتـثــمـار
الـنفط والغـاز في ذي قار عـبر شركات
اجـنبية سيكـون لها وقع إيجابي على
تـوفــيـر فـرص الـعـمل وتـنـمـيـة احلـيـاة
اإلقــتـصـاديــة في احملـافـظـة) ,مــطـالـبـا
وزارة اإلعــمـار واإلســكـان والـبــلـديـات
بـ(وضـع خـطّـة خــدمـيــة عـاجــلـة ألجل
ـــديــنــة تـــقــد اخلـــدمــات الـــبــلـــديــة 
الــنـاصـريــة وعـمـوم أقـضــيـة ونـواحي
احملـافظة) ,وتـابع ان (األجهـزة األمنية
فـي احملـافـظـة سـتـدقق أوامـر الـقـبض

تـــرحــيــبـه بـ(أي تــعــاون مـــشــتــرك مع
بـاكسـتـان لتـطويـر الصـناعـة احمللـية),
ودعـا اخلـبـاز الى (تـنـظـيم ورشـة عمل
مـــشــتـــركــة بــشـــكل مـــبــاشـــر او عــبــر
االنـــتـــرنـت لـــوضع رؤيـــة لـــلـــتـــعـــاون
ـايخـدم مصلـحة الـبلدين) ,وتابع ان
(تــــوجه الــــوزارة نـــحــــو الـــبــــحث عن
شـراكـات إسـتراتـيـجـية حـقـيقـيـة لـنقل
الــتـــكــنــولـــوجــيــا احلــديـــثــة وتــدريب
الكـات وتـطويـر الـصنـاعـات القـائـمة ا
والســيـمـا وأن الــوزارة تـمــتـلك قـدرات
وطــاقـات مــتـقــدمـة في شــتى اجملـاالت
الــصــنــاعــيــة وأن بــاكــســتــان تـمــتــلك
إمـكـانـيـات عـاليـة في مـجـال الـصـنـاعة
ـوارد الـبـشريـة مـايـتطـلب الـتـعاون وا
الــبــنـاء ألســتــثــمـار هــذه الــقـدرات في
ـشترك). من جـانبها تـطوير الـتعاون ا
 ,استعرضت الوزيرة (إمكانيات بلدها
فـي اجملــال الـــصــنـــاعي والـــصــنـــاعــة
احلـربية بشكل خاص) مـبدية (الرغبة
بــالـتــعـاون مع الــعـراق والــدخـول الى
ـــا يــســهم في الــســـوق الــعــراقــيــة و

حتقيق مكاسب اقتصادية للبلدين).
  الى ذلك  ,اكـد مستشار االمن القومي
قــاسم االعـرجـي خالل لـقــائه الـســفـيـر
الـتونـسي لدى بـغداد رضـا زقيدان أن
الـعراق يتطلع دوما إلى عالقات متينة
ومـــتــوازنــة مـع اجلــمــيـع تــخــدم أمن
نـطقـة والعـالم.وذكر بـيان واسـتقـرار ا
تـلـقـته (الـزمان) امس أن (الـلـقـاء بحث
تـعـزيز الـعالقات الـعراقـيـة التـونسـية
ـا يخـدم مصلـحة البـلدين والشـعب
الـشقيق إضافة إلى تبادل اخلبرات
في مـجال مكافحـة اإلرهاب والتطرف).
واكـد االعرجي أن (العراق يتطلع دوما
إلـى عالقــات مـــتــيـــنــة ومــتـــوازنــة مع
نـطقة اجلـميع تـخدم أمن واستـقرار ا

والعالم).
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فـــــصــــلـي ام ســــنـــــوي ام مــــقــــررات
(واضـــــافـت الـــــوثـــــيـــــقـــــة (تـــــكــــون
االمــتـحــانـات الــيـومــيـة والــشـهــريـة
ونــصف الـفـصـلـيــة وغـيـرهـا جلـمـيع
ـواد الـدراسـيـة الـنـظـريـة اسـاسـيـة ا
وغــيــر اســاسـيــة بــشــكل الــكــتـروني
بــالـكـامل ويـتم اسـتــحـصـال الـسـعي
الـــســـنــوي وفـق الـــنــســـبـــة احملــددة
لالمـتحانـات االلكتـرونية). واسـتقبل
وزيـــر الــتـــعــلـــيم الــعـــالي والـــبــحث
الـعـلـمي  نـبـيل كـاظـم عبـد الـصـاحب
نحة الدراسية قبول في ا الـطلبة ا
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اوضــــــــحـت دائــــــــرة الــــــــدراســــــــات
والـتخطيط في وزارة التـعليم العالي
والـــــبـــــحث الـــــعـــــلــــمـي الـــــيــــة اداء
االمــــتــــحـــــانــــات احلــــضــــوريــــة في

اجلامعات.
وتــضـمــنت وثـيــقـة رســمـيـة اطــلـعت
عـليـها (الـزمان) امس ان (الـقصد من
االمـتـحـان احلـضـوري يـكـون لـلـمواد
الـــدراســـيـــة االســـاســـيـــة اخلـــاصـــة
بـــاجلــانب الــنـــظــري لالمـــتــحــانــات
الــنـهــائــيـة فــقط سـواء كــان الـنــظـام الرمادي
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ومـــا يــتـــعــلق مـــنــهــا بـــدعــاوى احلق
اخلاص وجرائم القتل). 

طالب التي قدمت فيما اكد الوفد ان (ا
الـى الكاظـمي  خالل الـلقاء هـي ايقاف
االعـتـقاالت لـلمـتظـاهـرين في احملافـظة
الـــذين لـــيس لـــديـــهم جــرم وقـــضـــايــا
جـنائـية),واضـافوا ان (رئـيس الوزراء
وعـد بـزيارة احملـافظـة قـريبـا للـوقوف
ـشـاكل وسبل مـعـاجلتـهـا). على عـلى ا
صـــعـــيـــد اخــر  ,دعـــا رئـــيس حتـــالف
عـراقـيـون عـمـار احلـكـيم الـى انـصاف
شــريـحــة الـصـحــوات وتـمــكـيــنـهـا في

محاربة االرهاب.
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
احلــكـيم خالل لــقـائه عــددا من شـيـوخ
الـــصـــحـــوات فـي الـــعـــراق الـــقــول أن
(الــــصــــحـــوات ادت دورا مــــهـــمــــا في
مــواجـــهــة اإلرهــاب بــأنــواعه ومــثــلت
ـناطق لإلرهاب مـنطـلقا لـرفض أبناء ا
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اعــلـن مــديــر مــسـتــشــفـى الــنــعــمـان
الـتعـلـيـمي صالح حـردان الـعزي عن
جنـاح فـريق تـخـصـصي مـشتـرك في
جـراحـة الـعـظـام و الـكـسـور بـاجـراء
عـــمــــلــــيــــات نــــادرة والول مــــرة في
سـتشـفى حلاالت مـرضيـة مخـتلـفة ا
وصـعـبـة اسـتـخـدمت فـيـهـا مـختـلف
الـتقـنيـات الـطبـيـة احلديـثـة وتكـللت
بـالـنـجـاح  وأشـار الـعـزي الى (قـيـام
فــريق جـراحي تــخـصــصي مـشــتـرك
تـرأسه اختـصـاصي جـراحة الـعـظام
و الــكــســور الـدكــتــور بالل ســلــمـان
بــاجـــراء عـــمــلـــيـــة مــعـــقـــدة المــرأة
سـبـعـيـنــيـة الـعـمـر كـانت تـعـاني من
ن رفق اال ـفـصل ا كسـر تـهشـمي 
و خاللــهــا تــثــبــيت الــكـســر حتت
ــــنـــاطــــقـي من قــــبل الــــتــــخــــديــــر ا
اختـصـاصي التـخـدير الـدكـتور عـمر
خـــالـــد  ومـن ثم تـــثـــبـــيـــته بـــوضع
صفيحت مقفلت من التيتانيوم).
 واوضح سـلمـان (اجـراءه لـعمـلـيات
ـريض يبلغ من اخرى نادرة احـدها 
العـمر 55 سنـة يـعاني مـن صعـوبة
ـدة ــشي و حتـدد فـي احلـركــة  في ا
اربـع ســـنــــوات  وبـــعــــد الــــفـــحص
الـسـريـري و الـشـعـاعي تـبـ وجـود

ـكافـحـة الـتدرن الـتحـري الـوبـائي  
حــــيـث  إجــــراء الـــــفــــحـــــوصــــات
األشعاعية وتقد اخلدمات الطبية
واخــذ عــيـنــات الــقـشـع  لـلــتــأكـد من
سـالمـــتـــهم من مـــرض الـــتـــدرن .من
جـانبه اكـد مـديـر مـستـشـفى احلـكيم
العام عبـد الله الغزالي عـلى الرعاية
ستمرة لنزالء تابـعة ا تواصلة وا ا
ـــــســــنــــ واأليــــتــــام دار رعــــايــــة ا
واعطاؤهم األولـوية باحلـصول على
اخلـــدمـــات الــــطـــبـــيـــة الــــوقـــائـــيـــة
ــســتــشــفى والــعالجــيــة والــتــزام ا
ـعدات سـتـلزمـات وا بـتلـبـية كـافـة ا
ا يـتيح لها تقد افضل للمفرزة و
ـفرزة اخلـدمـات .واوضح مـسـؤول ا
حــيـدر الــطــائي أن (الـفــحص  من
شرف خالل التنسـيق ب الطـبيب ا
عــلى الــعــيـادة الــدكــتــور عــلي كـر
فـاخـر ومـديـر الـعـيـادة االسـتـشـاريـة
وتــــضــــمن اجــــراء الــــفــــحــــوصـــات
االشعـاعيـة بواسـطة سـيارة االشـعة
ــتــنـقــلـة لــلـحــيــلـولــة دون تـكــلـيف ا
ـــــســــنـــــ عـــــنـــــاء الــــذهـــــاب الى ا

ستشفى.  ا
 الفـــتـــاً الـــنــظـــر الى أن أي شـــخص
ــزمـن تــتم يـــعـــاني من  الـــســـعـــال ا
إحــالــته الى الــعـيــادة االســتـشــاريـة

واجراء الفحوصات الالزمة له).

كان ابي ( رحـمه الـله) رجال عـظـيمـا ذا سـطوة ,وقد حـبـاه الله بـصـفات
كـثـيـرة ,وكـان يـتـمـتـع بـفـطـنـة نـادرة ,وهـو خـبـيـر بـكل مــكـنـونـات الـنـفس
البشرية ,ولم يتمكن مخـلوق قط من خداعه في كل حياته ,وله باع طويل
سـتحـيل ان تكـذب او تراوغ في كشف نـيات الـناس وتـوجهـاتهم ,ومن ا
تلك باقي الناس احلاسة السادسة ,فقد امتلك ابي ب يديه ,وفي ح 
ئة ,وبسبب مالمح وجهه احلادة وشكل حاجبيه احلاسة السادسة بعد ا
ا سـؤال منه قـطبـ ونظـرات عـينـيه الثـاقـبة فـانك ستـعـترف امـامه دو ا
ـراوغـة بـكل مـا ارتــكـبـته يـداك مـن آثـام وخـطـايـا ,ولـو جـربت الــكـذب وا
بـحـضـوره فـانك بـذلك تـكـون قـد نـصـبت بـيـديك مـشـنـقتـك الـتي سـتـراها
منـصـوبـة في بؤبـؤ عـيـنيه الـواسـع ,وحتى لـو الـتـزمت الـصـمت فـهو ال
محـالة قـد اطـلع على كل مـا في راسك ورأس جـدك السـابع !!. لكن ابي
لم يرغب ان ينـقل لي فراسته بـالناس ,ولم يشأ ان أصـبح نسخـة مكررة
ا منه ,ولذلك لم يُـعـلمـني طـريقـته الـنافـذة في كـشف مـعادن الـناس ,ور
كان هدفه من ذلك ان يترك لي متعة اكـتشاف العالم بنفسي ,أو أراد ان
ـبكـرة بالـناس ,ولكن لم تـكن حسـابـاته دقيـقة ,فلم يدر يؤخـر صدمـتي ا
بخلـده ان ترك مـهمـة اكتشـاف العـالم اعتمـادا على حـدسي قد أوقـعتني

طبات كثيرة!!. 
وبـعـدمـا كبـرت اكـتـشـفت مـا كـان يـخـفـيه ابي عـني ,فـهو لـم يـخبـرني ان
بإمكان كل النسـاء ان يلدن ذكورا ولكن ليس كـلهنَ ينج رجاال ,وأخفا
نكرات والفواحش يوميا دون ان عني ان هناك نساء يرتك كل انـواع ا
ّ في دعارة الـلـسان لـلـوصول سـهنَ رجل غريب!! ,وان بعـضـهن يتـفـ
ألهدافـهنّ الوضـيعة ,ولم يقل لي ان الـرجل قد يـستـخدم زوجـته بطـريقة
واخرى في طريقه الى مـبتغاه ,ولم ينصـحني انني لـو فيما لـو قابلت في
ـسـتــرجالت صـاحـبــات الـشـوارب مـسـيــرة حـيـاتـي بـعض الـقــبـيـحــات ا
وانظم الـطـويـلة ,فـانه يـتـوجب عـليَ لـتـجنـب شـرهنَ أن أجَـمِلَ قـبـاحتـهنَ ,
أروع الـقـصـائــد في جـمـالـهنَ االخــاذ بـرغم انـهنَ يـنــافـسن اجلـاحظ في

قباحته وعنترة بن شداد في غلظته!!. 
 لم يعـلـمـني ابي طريـقـته الـعجـيـبـة التي يـتـمـكن من خاللـها كـشف نـوايا
ضمـونة و السـريعة في شم الناس احلقـيقية ,ولم يدربني عـلى طريقـته ا
نحرفات  ولو كُنّ على مسافة مئات االمتار!! ,وبدال من ذلك فقد رائحة ا
أوصـاني ان اعــمل صـاحلـا ,وأن ال افـضح امـرا ســتـره الـله ,وال أخون
عـهدا ,وال اضـيع امـانـة ,وال أشـهد زورا ,وال أكـتب بـاطال ,وال اقول اال
صدقا ,وال أدَعي بهـتانا ,وال اعمل اال صاحلا ,ولكنه ألحَ كـثيرا  في ان
ال افشِ سـرا مــهـمـا يــكن وحتت اي ظـرف ,وكـرر وصـيــته ان أجـعل من
صدري قبـرا لألسرار ,وقد تكـون هذه اهم وصـية لي الـتزمت بـها ألنني

ا في قلبي لتسببت بخراب عظيم!!.  لو فتحت فمي وبحت 
فـلمـاذا يـا ابي لم تـدلـني اال عـلى طـرق اخلـيـر والـفـضـيـلة ,ولم تـرشدني
روءة, لطـرق الـشر والـدناءة ?? ,ولمَ زرعت في داخلـي العـلم واخلـجل وا
ـراوغـة ?? ,وفـيم جــعـلــتـني مــواطـنـا ولم تُـنــمي لـدي اجلــهل واحلــيـلــة وا
صـاحلا ,رقيـق القـلب ,بال مـخالب ,ولم تـصنـع مني
رجال شريرا سـفيها جالدا?? ,اقلها كـنت سأحتمل
مواجـهـة كل هـذا اخلراب الـذي سـبـبه لي شـلة من
الـسـفــلـة وانـصـاف الــعـاهـرات من الــذين وضـعـهم

القدر في طريقي!!. 

وحتـقيق متطلـبات النجاح) .بدورهم
ســـجل الـــطــلـــبــة شـــكــرهم لـــلــوزارة
وتــقـديــرهم حلـرصــهـا الــكـبـيــر عـلى
تـوفـيـر الـفـرص الـدراسـيـة ألصـحـاب
ــعــدالت وحتـقــيق مــبـدأ الــتــنـافس ا
قـاعـد الـدراسـية. الـعـادل في حـجـز ا
واعـــلــنـت وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والــبــحث الــعــلـمي نــتــائج تــوســعـة
الـــقــبـــول في الـــتـــعــلـــيم احلـــكــومي
ـوازي) للـسنة اخلـاص الصـباحي (ا

الدراسية اجلديدة. 
‰u³  WDš

ـــتـــحـــدث الـــرســـمـي حـــيــدر وقـــال ا
الـــعــــبـــودي إن (قـــرار زيـــادة خـــطـــة
ـوازي بنـسـبة الـقـبـول في التـعـلـيم ا
ئة الذي اتـخذته الوزارة أتاح  10بـا
قـبـول تسـعة آالف وأربـعـئمـة وواحد
وســــتـــــ طــــالــــبـــــا في مــــخـــــتــــلف
قبول الـتخصصات فيمـا بلغ عدد ا
مــنــهم في اجملـمــوعــة الـطــبــيـة ألــفـا

ومئت وسبعة عشر طالبا). 
وأضـاف أن (احلـدود الـدنـيا لـكـلـيات
اجملـموعة الطبية ضـمن قناة التعليم
ـوازي بعـد التـوسعة اسـتقـرت عند ا
مـعدل (97.7) لـكـلـيات الـطب ومـعدل
(97.2) لـكلـيات طـب األسنـان ومعدل
97.5 لـــكــلــيـــات الــصــيـــدلــة). ودعــا
قـبول ـتحـدث الرسـمي (الطـلبـة ا ا
الى اســتـكـمــال إجـراءات الـتــسـجـيل

باشرة).  والشروع با
واعــلـــنت وزارة الــتــربــيــة امس عن

اجلـــدول اخلـــاص بـــاالمـــتـــحـــانـــات
الـتـمـهيـديـة للـعـام الدراسي  2020-

.2021
كتب اإلعالمي في بـيان تلقته وقـال ا
(الـزمــان) امس أن (الـلـجـنـة الـدائـمـة
لـالمــتــحــانــات حــددت يــوم الــســبت
ـــــقــــبل مــــوعــــداً ـــــوافق  13آذار ا ا
النــطالق االمــتـحــانــات الـتــمــهـيــديـة
ـــنـــتـــهـــيـــة الـــســـادس لـــلـــمـــراحـل ا
توسط السادس االبـتدائي الثالث ا
االعــدادي وتــســتــمــر لــغــايــة  25من
الــــــشـــــــهــــــر ذاتـه). وأشــــــار إلى أن
(االمـتحان يبدأ عند الساعة الواحدة
ديـنة ظـهـراً حسب الـتوقـيت احملـلي 
بــغــداد امــا في حــال وجــود عــطــلـة
رسـمية خالل أيام االمتـحانات فينقل
امــتـحـان ذلك الـيـوم الى الـيـوم الـذي

يليه وبنفس اجلدول). 
واكـد وزيـر التـعـلـيم العـالي والـبحث
الــعـلـمي نـبـيل كــاظم عـبـد الـصـاحب
ي (انــطالقـا مـن رسـالــة الـيـوم الــعـا
ــهـنـيـة لــلـتـعـلــيم والـتـزامــا بـقـيـمه ا
واألخالقـيـة سنـمضي بـتطـوير ودعم
مـــؤســســات الـــتــعـــلــيم ومالكـــاتــهــا
واســـــتـــــقالل قـــــرارهـــــا الــــعـــــلـــــمي
سـتـمـر مع ي والـتـواصـل ا واألكـاد
ـنـظمـات الدولـية جـامـعات الـعالم وا
ـواقف وتالقح الـتـجـارب لـتــنـسـيق ا
ي). في ضـوء متـغيـرات الظـرف العا
ـعـتـمـدة ـنـاســبـة ا واضــاف (بـهـذه ا
ـــتـــحـــدة الــــتي تـــوافق لــــدى األ ا

ـصـريـة ضمن الـبـرنـامج الـتنـفـيذي ا
بــ بـــغــداد والــقــاهــرة. وقــال عــبــد
الــــــصــــــاحـب  إن (الــــــوزارة وفـــــرت
مـسارات عدة لقبول الطلبة في داخل
الــعـراق وخـارجـة الســتـيـعـاب أعـداد
عدالت اخلـريج وتمكـ أصحاب ا
مــــنـــــهم من حتـــــقــــيق طـــــمــــوحــــهم
وااللـتـحـاق بالـتـخصـصـات الـعلـمـية
الـتي يـرغـبون بـهـا والسيـمـا الطـبـية

منها). 
وأضـاف عبد الصـاحب أن (اجلانب
ـصري اتـفقـا على تـوفير الـعراقي وا
ــنح اجملـانـيـة لــلـطـلـبــة الـعـراقـيـ ا
ـصرية وأن لـلدراسة في اجلـامعات ا
خـمسـ طالبـا في الدراسـات األولية
والــعـلـيـا سـيــبـاشـرون دراسـتـهم في
غـضون أيام بينهم تسعة عشر طالبا

في كليات الطب). 
وأوصـى عــبــد الــصــاحـب (الــطــلــبــة
بـتــمـثـيل الـعـراق خـيـر تـمـثـيل وحث
عــلى جتــســيــد الـســمــعــة الـعــلــمــيـة
ـــيـــة لــــلـــطـــالب الـــعـــراقي واألكـــاد
ــــعــــروفـــة فـي احملـــافـل الـــدولــــيـــة ا
واحلـــــــــرص عـــــــــلـى إدارة الـــــــــوقت
والـــــتـــــفـــــاصـــــيـل من أجـل إكـــــمــــال
ستلزمات الدراسية التي تقتضيها ا
ـيــة والــعـودة الى الــشــهـادة األكــاد
خــدمـة الــعـراق وشـعــبه) مـعــربـا في
ـسـتوى الـوقت نـفـسه عـن (تـفـاؤله 
الــطـلـبــة الـعـراقــيـ و قــدرتـهم عـلى
الـتـنــافس كـونـهم جـديـرين بـالـتـمـيـز
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بـحث رئـيس اجلـمهـوريـة بـرهم صالح
مع وزيـرة اإلنتاج احلربي الباكستاني
ــرافق لـــهــا , زبـــيــدة جـالل والــوفـــد ا
الـتـعـاون الـثـنـائي في اجملـال الـدفاعي
بـ البـلدين واالسـتفـادة من اخلبرات

 . ؤسست العسكريت لكلتا ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(اجلــانــبــ بــحــثـا تــعــزيــز الــتــعـاون
الـــثـــنـــائـي في اجملـــال الـــدفـــاعي بـــ
الــبــلــدين واالســتــفــادة مـن اخلــبـرات
ــؤســسـتــ الــعــسـكــريــتـ لــكــلـتــا ا

ــســلــحــة وتــطــويــر قــدرات الــقــوات ا
الـــعــراقــيــة) ,واكـــد صــالح  ,بـــحــسب
نطـقة يـواجهان الـبيـان ان (العـالم وا
حتــديـات مـشــتـركــة تـتـمــثل بـاإلرهـاب
والــتـطـرف وتــصـاعـد الـتــوتـرات الـتي
ي تـؤثـر عـلى األمـن واالسـتقـرار الـعـا
وهـذا يـستـوجب الـتعـاضـد الدولي في
مـواجـهة هـذه الـتحـديـات وحفظ األمن

واالستقرار الدولي). 
 U öŽ bOÞuð

من جــانـبــهـا أكــدت الـوزيــرة (الـتـزام
بـالدهـــا في دعم الــــعـــراق وتـــوطـــيـــد
الـعالقات الثنائية والـتعاون العسكري
فـي مجـال تطـوير وتـدريب قوات األمن
الـعـراقـيـة). وأسـتقـبل وزيـر الـصـنـاعة
ـعـادن مـنـهل عزيـز اخلـبـاز الـوزيرة وا
الــبـاكــسـتــانــيـة بــحث أوجه الـتــعـاون
ــشـــتــرك في اجملــاالت الــصــنــاعــيــة. ا
وأشــــار اخلــــبــــاز خالل الــــلــــقــــاء الى
(اإلمـكـانيـات والـقـدرات التي تـمـتلـكـها
ــعـادن وقـدم شــرحـا عن الــصـنــاعـة وا
هــيــئـة الــصـنــاعــات احلـربــيـة) ,الفــتـا
االنــتـبـاه الى ان (الــصـنـاعــة احلـربـيـة
أســاس لـتـعــزيـز الـقــوات األمـنـيـة وأن
الـــعــراق بــحـــاجــة الى دعم وتـــطــويــر
قــدراته ومـعـداته الــعـسـكـريـة) ,مـبـديـا
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الـرابع والـعـشرين مـن كانـون الـثاني
ـا نــدعـو الى تـعــديل الـتـشــريـعـات 
يـواكب وتـيـرة تـقـدم الـبـحث الـعـلمي
ـــعـــارف ويـــؤمن أهـــداف وتـــطــــور ا

التنمية وخدمة اجملتمع). 
وثـمــنت جلـنـة الـشـهـداء والـضـحـايـا
والـسجناء السياسـي النيابية عمل
وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي والـــبــحث
وتــــعــــاونــــهــــا مـع ذوي الــــشــــهـــداء
والـسجناء السياسي وتوفير الدعم
ة وإنـصافـها. لـهـذه الشـريحـة الكـر
جـــاء ذلـك خالل اســـتـــضـــافـــة وزيـــر
ـــرافق له في الـــتـــعـــلـــيم  والـــوفـــد ا
وافق الـلـجنـة الـنيـابـية يـوم األحـد ا
24 كــــانــــون الــــثــــاني 2021 حــــيث
لـفات الـتي منـها نـاقـشوا عـددا من ا
قــبـــول الــطــلــبـــة من ذوي الــشــهــداء
منوحة لهذه الفئة في واالمـتيازات ا
ضــوء الـتـشـريـعــات الـنـافـذة. واتـفق
سارات اجملـتمـعون عـلى جمـلة مـن ا
والـسيـاقات الـعلـميـة والقـانونـية في
هـذا االجتـاه الـتي منـهـا عـقد مـؤتـمر
مشترك في شهر نيسان القادم فضال
عـن دراســـة مـــوضـــوع شـــمــول ذوي
الـشهـداء والسـجنـاء السـياسـي من
ـعـاهـد الـفـنـيـة والـتـعـلـيم خـريـجـي ا
ــهـني بـالـتــقـد وتـسـهـيـل عـمـلـيـة ا
قـــبــولــهم في اجلـــامــعــات عــلى وفق
ـتـنـوعـة لـلـعـام الـدراسي ـدخـالت ا ا
ــقـبل وعـبــر الـنـافــذة االلـكـتــرونـيـة ا
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ـا نـخـر في مــفـصل الـورك االيـسـر 
تـطـلب اجـراء عـمـلـيـة تـبـديل مـفـصل
الـــورك الـــكــــامل بـــواســــطـــة نـــظـــام
الفـاتورة الـذي وفـرته وزارة الصـحة
ــاني نـــوع اســكــوالب) من مـــنــشـــأ ا
.وبـ (قـيامه بـعـمـلـيـة اخرى و الول
ـريض ثالثـيني سـتـشـفى  مـرة في ا
يــعـانـي من كـســر تـهــشـمـي لـعــظـمي
الـسـاق االيـسـر  تـثـبـيـته بـواسـطة
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واخــتـــتم الـــعـــزي بــنـــجـــاح جـــمــيع
ـــرضى الـــعـــمــــلـــيـــات و مــــغـــادرة ا
لـلـمـسـتــشـفى بـعـد مـتـابـعـة حـالـتـهم
الصحيـة و اكتسابهم الـشفاء التام).
ـفـرزة الطـبيـة  الـتابـعة الى وقامت ا
دائــــرة صــــحــــة الـــــنــــجف األشــــرف
وبالـتـعاون مع الـعيـادة اإلسـتشـارية
لـألمـراض الــصــدريــة والــتــنــفــســيـة
بتنفـيذ زيارة مشـتركة الى دار رعاية
سنـ واأليتام   خاللـها  إجراء ا
الــفـحـوصــات الـطـبــيـة والـشــعـاعـيـة
لـــلــنــزالء . واوضح مـــديــر الــعــيــادة
األســتــشــاريــة لألمــراض الــصــدريــة
والـتنـفـسـيـة الدكـتـور بـاسم الـعادلي
في تصريح ألعالم الصحة يوم أمس
الــثالثــاء أن فـــريــقــاً مــشـــتــركــاً قــام
بـــفـــحص الـــنـــزالء ضــــمن بـــرنـــامج
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الوجدان األخالقي ( الـضمـير ) قوة بـاطنيـة حتكم اإلنـسان بغض الـنظر
عن دينه عقيدته مذهبه أو انتمائه فكثير من الالديني عند سؤالهم عن
الرادع من عدم قيـامهم بأمور ال أخالقـية كونهم اليـؤمنون بوجود اله وال
بالبـعث واحلسـاب فنـجد جـوابهم انه الـضميـر فهـو القـاضي الداخلي
ا يؤكد انه جل وعال قد خـلق الوجدان االخالقي بصورة فطرية لديهم 
داخل كل إنسـان عنـد خـلق روحه ( نفـسه) كشـعاع داخـلي يـنبـثق ليـب
ـعــلم ( مــربي).  قـال تــعــالى (( ونـفس اخلـيــر من الــشـر دون احلــاجــة 
ومـاسـواها  @فـالـهـمـهـا فــجـورهـا وتـقـواهـا)) والــنص الـقـرآني صـريح
واضح ان الـنـفس البـشـريـة مـجـبـولـة علـى الفـطـرة في تـمـيـيـز اخلـير من
الشـر ولعل أشـهر حـادثة هي نـعت الوجـدان بالـنفس الـلوامة فـي القرآن
الكـر عنـدما عـصى ادم ربه وخـالفه في األكل مـن الشـجرة عـلى الرغم
من نـهـيه له.  لـكن هـذا األمـر اليـنـطـبق عـلى كل األمـور احلـيـاتـيـة فـهـناك
أمور حتتـاج إلى معـلم لهذا ارسل احلق تـعالى الـرسل واألنبـياء معـلم
ـا سـبق ) لــلـبـشـريــة جـمـعـاء لــهـدايـتـهـم إلى الـطـريق الــسـوي.  (مـربـ
نستنـتج ان الوجدان االخالقي امـا فطري (يـولد معـنا) او مكـتسب بفعل
ربـي احلـاذق يسـتـطـيع أن يـسـتـفـيـد من الـوجـدان االخالقي الـتـربـيـة وا
الفطـري لترسـيخ القـيم واألخالق الطيـبة والـتي ستكـون بال شك راسخة

متجذرة كونها فطرية وقويت بالتربية والتعليم.

مــا هي هــذه اآلهـــات الــتي تــراودنـــا بــ حــ وحـــ ! اهي حــنــ الى
اضي الذي لن يعود ! ا

اهي نداء خفي الى صفحات طواها الزمن ?
ان حـيـاتـنـا فـي الـواقع لـيـست اال تــراكـمـات بـ مـاض نــتـشـبث به وبـ

حاضر نريد الفرار منه .. 
ـاضي بـكل وقائـعه حـلـوه ومـره . نعـيـمه وشـقائه .. اجل فنـحن اسـرى ا

افراحه واحزانه . 
فـكم من حــسـرات فـي قـلــوبـنـا وكـم من تـاوهــات في ارواحـنــا.. انه ألمـر

صعب أن نظل نستذكر تاوهاتنا لنلغي بها كل طموحاتنا واحالمنا ...
.واصعب مـنه أن تـظل تـلك الدوامـة تالزمـنـا في حلـنـا وتـرحالـنـا..حيـنـئذ
ـرهقة ألـتي تتالشى ازاءها كل نكون مـحبوسـ في زنزانة من األفـكار ا
حو التـطلعـات اجلمـيلـة لنـبقى حتت كـابوس ثقـيل ال يريـد أن يفـارقنـا و

كل ابتسامة وكل أمل قد يعيد التوازن إلى حياتنا . 
أن الـبـكـاء عـلى األطالل يـزيـد من االمـنـا وذرف الـدمـوع يـزيـد من عـلـتـنا
ـعـقـول أن نـظل وفـتح أبـواب قـد أغــلـقت ال يـجـدي نــفـعـا ; انه من غـيــر ا
ـعـقــول ايـضـا أن نـقــبع حتت أجـنـحـة نـركض وراء الـسـراب ومـن غـيـر ا
الظالم سنوات وسنوات لتنتهي رحلة العمر بال طائل . 
أليس األجدر بـنا أن نقف عـلى أقدامـنا بثـبات وقوة
ونعـيد حـسابـاتنـا مـرات ومرات لـننـظر الى احلـياة
تـفائلة بعـيدا عن التاوهات حـتى تستقيم النظر ة ا

األمور كما ينبغي لها أن تكون
الـذي حتـجج بـحـجج مـتـعددة لـتـنـفـيذ
مـآربه) ,داعــيـا الى (إنـصــاف شـريـحـة
الصحوات وتعويضها ومكافأتها على
تــضـحــيـاتـهــا مع الـتــشـديــد عـلى دعم
الــعــشـائــر وتــمــكـيــنــهـا مـن مـكــافــحـة
اإلرهـاب) ,مـؤكـدا ان (لداعش مـخلـفات
اجـتماعية حتتاج مـعاجلات اجتماعية
بـــالـــدرجـــة األســـاس ونـــحث وجـــهــاء
وشـيوخ الـعشائـر على أخذ دورهم في
مــعــاجلــة هـذه اخملــلــفـات) ,مــؤكـدا إن
ــثل مـدخال حلل (الــتـحــالف الـعــابـر 
األزمـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق ألن فيه
تـمثـيل اجلميع وفـرصة إلنتـاج الفريق
ــــســــؤول عن الــــفـــشل ــــتـــجــــانس ا ا
والــنــجــاح) ,وتــابـع ان (االنــتــخــابـات
نشود ـبكرة سبيل إلحداث التغيير ا ا
والبـد أن تتم اإلنتخابـات بتوفير األمن
ـرشح اإلنــتـخـابي وحـريــة الـنـاخب وا

في اختيار من يريد).
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كشفت وزارة الـزراعة عن وصول كـميات
ــصـدرة لـلـمـمـلــكـة الـعـربـيـة الـطـمـاطـة ا
وذلك عـبـر الـسـعـوديـة إلى 21850 طـنـا
منفذ عرعر احلدودي. حيث أدت اخلطط
ــوضــوعـة مـن قـبل الــوزارة بــتـصــديـر ا
الــفـائض مـن الـطـمــاطـة إلـى جنـاح هـذه
الهادفة إلى استثمار العملية التسويقية
الــفــائض من اإلنــتــاج احملــلي وحتــقـيق
ــــنـــاســــبـــة اجلـــدوى االقــــتــــصـــاديــــة ا
ومــردودات مــالــيــة خلــزيــنـة لــلـفـالحـ

الدولة.
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وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس ان (ذلك
حتقـق بعـد وصول الـكـميـات إلى مراحل
ـقدم مـتقـدمة من اإلنـتاج بـسـبب الدعم ا
للـفالح وخطط مـنع االستـيراد وعودة
ــزاولـة الـفالحــ في عــدة مــحــافـظــات 
الــــعـــمـل الـــزراعي وإيــــقـــاف الــــهـــجـــرة
عـاكسة). الفـتة إلى (اسـتمـرار العمـلية ا
وعــمل الـوزارة الـتــصــديــريـة وبــنــجــاح
زارع الدؤوب لالخـذ بيـد الفالحـ وا
سيـما منـتجي الطـماطـة دعما لالقـتصاد
الـوطـني). وطـالب وزيـر الـزراعـة مـحـمـد
كــر اخلـفــاجي بـضــرورة قـيـام وزارات
الـــــدفــــــاع والــــــداخــــــلـــــيــــــة والــــــعـــــدل
ـــــنـــــتـــــجــــات بـــــشـــــراء ا والـــــصـــــحـــــة
لتـوفيـر احتيـاجاتـها التـغذوية الزراعـية
ـدعـوم من ـنــتج الـزراعي احملــلي ا من ا
خـــاصـــة الـــدجــاج قـــبل وزارة الـــزراعـــة
عادا ـائـدة ومـقطـعـات الـدجاج وبـيض ا
(ذلك واجبـا لـدعم االقتـصاد الـوطني في
ــالــيـة وظــروف جــائــحـة ضـوء األزمــة ا
الفتـا أن تـنـفيـذ هـذا الـتوجه في كـورونـا
شترك سيؤدي إلى منافع كثيرة العمل ا
فضال عن تعـود بالـفـائدة عـلى الفالحـ
توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة). 
نتج احمللي شـهد طفرات موضحـا أن (ا
مــثل نــوعــيــة عــلى مــخــتــلف األصــعــدة
حتـقــيق االكــتــفــاء الــذاتي من احلــنــطـة
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ومـــحـــاصـــيل وبـــذور الـــرتـب الـــعـــلـــيـــا
وبـرهـنت الــوزارة رغم جـائـحـة اخلـضــر
كــــورونــــا انـــــهــــا قـــــادرة عــــلـى حتــــمل
ـنـتـجات ـسـؤولـيـة وتـوفـيـر مـخـتـلف ا ا
بأسعار مناسبة لـلمستهلك). مشيرا الى
ـــــنــــتج احملـــــلي واجب أن (حـــــمــــايــــة ا
سـيـمـا في ضـوء تـوجـهـات الدول وطـني
الـــــكـــــبــــــرى حلـــــمـــــايــــــة أســـــواقـــــهـــــا
وذلك يـحـتم تظـافر اجلـهود ومـنتـجاتـها
ـنتج احملـلي كونه كافـة لدعم الـزراعة وا
ــواطـن الــيــومي ومن يــتــعــلـق بــقــوت ا

خالله يتم دعم االقتصاد الوطني).
ـبــاشــــــــــرة ا واعــلـنـت وزارة الـزراعــة 
ســــــــتحـقات قـبلـة بـدفع ا ـدة ا خالل ا
ـــســــــوقـي مـــحـــصـــول الــذرة ـــالـــيـــة  ا
الـصفـراء كدفـعـة اولى للـمـوسم الزراعي
2020-2021عـن طــريـق شــركـــة مـــابــ
الـنـهـرين الـعامـة لـلـبـذوروذكـرت الوزارة
في بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس انــهــا
ـالـية ـسـتـحـقـات ا (سـتـبـاشـر بـصـرف ا

ــسـوقي مــحـصــول الـذرة الــصـفـراء من
اجـل خــدمــة ودعم الــفالحــ في عــمــوم
العراق عدا اقليم كردستان وبنسبة تبلغ
ــــــئــــــة وحــــــسب اســــــبــــــقــــــيـــــة 15بـــــا
ــســتــحــقـات واضــاف ان (ا الـتــســويق)
الـية سيـتم دفعـها من الـرصيد الـنقدي ا
ــســوقـ وطـالــبت الــوزارة ا لـلــشــركــة)
ـراجــعـة مــقـرات مــعـامل ـشــمـولــ ( ا
الـذرة الــصـفــراء الـتــابــعـة لــلـشــركـة في
احملـــــافــــظـــــات اخملـــــتــــلـــــفــــة الســـــتالم

الية).  مستحقاتهم ا
وكـان الــنــائب الــثـاني لــرئــيس مــجـلس
قـد طـالب رئـيس بـشـيـر احلــداد الـنــواب
بـتـوضـيح الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمـي
أســبــاب تـأخــيــر تــســديـد مــســتــحــقـات
الـفالحـ في عـمـوم محـافـظـات الـعراق.
وقـال احلــداد بــحــسب وثــيـقــة رســمــيـة
اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمـان) امس إن (عـدم
نـاشدات الـفالح استـجـابة احلـكومـة 
العراقي بشأن صرف مـستحقاتهم يعد

وقـــانـــون خـــرقـــاً لـــلـــدســـتـــور الـــعـــراق
داعـيـاً الــكـاظـمـي إلى (سـرعـة ــان) الــبـر
صـرف مـســتـحـقـات الـفالحـ في عـمـوم
ـا فـيـهـا مـحـافـظـات مـحـافـظـات الـبالد 
عقـدت الـزراعة اجـتمـاعا االقـليم). فـيمـا 
مع وفـد مـركـز الـتـجـارة الـدولـيـة وبـعـثـة
لــــبـــحث االحتـــاد االوربي فـي الـــعـــراق 
الـتـعـاون في اجملـال الـزراعي وعـمـلـيـات
الـتـسـويق والتـصـديـر لـلمـنـتـجـات ونقل
وتـوطـ الـتـكـنولـوجـيـا احلـديـثـة. وذكر
الــبــيــان أن (اجـــتــمــاعــا عــقــد بــرئــاســة
مـستـشار الـوزارة مـهدي ضـمـد القـيسي
وبـحــضـور مــســتـشــار الـوزارة لــشـؤون
الـثـروة احلـيـوانـيـة حـسـ عـلي سـعـود
ــدراء الــعــامــ لــدوائــر الــتــخــطــيط وا
ـتـابـعـة واالرشـاد والتـدريب الـزراعي وا
وعـدد من اخلــبـراء واخملـتـصـ مع وفـد
مـركـز الـتـجـارة الـدولـيـة وبـعـثـة االحتاد
االوربي لدى الـعـراق لبـحث التـعاون في
اجملـال الــزراعي وعــمــلــيــات الــتـســويق

جلنة البرنامج احلكومي في مجلس النواب

ــالـيـة من دون أن من أعــبـائـهن ا
يكـون ألي من طـرفي الزواج وعي
سـؤوليـاته سواء اجـتمـاعياً أو
حـتى قـانـونـيـا ". مـبـيـنـا أن هـناك
عـامل خــطـيـر مــسـتـجــد يـعـد من
األســبــاب الــرئــيــســة في ارتــفــاع
مــــعـــدالت الــــطالق وهــــو ادمـــان
وسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي من
قـــــــبل األزواج والـــــــتـــــــوسـع في
الـــعالقــــات االفـــتـــراضــــيـــة عـــلى
مـســتـوى اجلــنـسـ ومــا يـرافق
ذلك من حاالت االبتزاز والعالقات

شروعة . غير ا
ويـتــابع " بــعض الـنــسـاء يــذهـ
ضــحـيـة لـســوء الـظن والـشك ألن
الـــزوج تــــراوده الـــظــــنـــون بـــأن
زوجته حتـادث شخصـا أخر وقد
يكـون الشـخص مجـرد صديق في
الــعـمـل او في اجلــامــعـة ويــجب
على الزوجة في مـثل هذه احلالة
ـــــــوقف أن تـــــــوضـح لــــــلـــــــزوج ا
وتــطــمــأنـه لــكي ال يــقع فــريــســة
لـلـشك الـذي يـتـطـور في كـثـيـر من

األحيان ليصل الى الطالق ".
„UJýË —uOſ

وتقول منى / موظفة ـ 40 عاما /
أن  " عـالقــتي مع زوجي بــاهــتــة
عــلى الـــرغم من كــونـه  شــخــصــاً
مثقفاً ومهـندساً ناحجاً في عمله
أال أنه غيور وشكـاك جدا ومهمل
ألسـرته وقــد أجــبــرني عــلى تـرك
ـــؤســـســـات عــــمـــلي فـي أحـــدى ا
احلـكومـيـة وخيـرني بـ الطالق
أو تــــرك الــــعــــمل وقــــد رضــــخت

لرغبته من أجل األطفال ".
وتـــضــيف " بـــعــد عـــدة ســنــوات
طـــلــــبـت مــــنه أن يــــســــمح لي أن
ـسـائـية في ألـتـحق بـالـدراسـات ا
أحـدى اجلامـعـات عـلى الرغم من
كــوني أحــمل شــهــادة جــامــعــيـة
لــدراسـة اخـتـصـاص أخـر أعـشـقه
مـنـذ الـصـغــر وفي حلـظـة صـفـاء
وافق ورافـقـني لـلـجـامـعـة لـتـقد
أوراقي ومرت السنة األولى ومن
ثم الثانـية حيث جئت األولى في
الـــســنــتــ الــدراســيــتــ وبــات
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تـــشــهـــد أروقـــة احملـــاكـم تـــزايــدا
مـلـحـوظـا في مـعـدالت الـطالق أذ
تـشـيـر احـصـائـيـة رسـمـيـة لـشـهر
اضي 2020 الى تشرين الثاني ا
وقــــوع 8345  حـــــالــــة طالق أي
بفارق 3281 حالة عن احصائية
ـاثـلــة لـنـفس الـشــهـر من الـعـام
الـســابق أذ بــلـغت نــسـبــة حـاالت
الــطالق 5064  حــالـــة وهـــو مــا
يــشـــيــر الى مـــشــكـــلــة خـــطــيــرة
ســتــؤدي الى زيـادات مــذهــلـة في
ـــــــشــــــردين أعــــــداد األطــــــفــــــال ا
ـتـسولـ فـضال عن تـفاقم في وا
ـطـلـقـات نـتيـجـة لـلـتـفكك أعداد ا
األســــري الـــذي يــــنـــجـم عن هـــذه

الظاهرة. 
ا يستدعي أن يعكف الباحثون
واخملـتـصـون في مـراكـز األبـحـاث
ـؤسـسـات الـرسـمـيـة الـعـلـمـيـة وا
ـعـنـيـة لـدراسـة هذه احلـكـومـيـة ا
ناسبة الظاهرة وايجاد احللول ا
لـهـا لـلـحـد من انعـكـاسـاتـهـا على

األسرة واجملتمع العراقي.
w{«d² ô« lL²:« q UA

ويؤكد قاضي في محكمة األحوال
الشـخصية بـالرصافـة ( طلب عدم
ذكـــــر اســـــمه ) أن " الـــــبـــــطـــــالــــة
والـصـعــوبـات االقـتـصــاديـة الـتي
تواجهها العـائلة العراقية فضال
عن زواج الــــقـــاصــــرات والـــزواج
بـكـر ومشـاكل مواقع الـتواصل ا
االجــتــمــاعي تــعــد من األســبــاب
الـرئـيـسـة لـلـزيـــــادة الـكـبـيـرة في
حــاالت الـــطالق. مــشـــيــرا الى أن
(%70) مـن حـــاالت الـــطالق تـــقع
ــتــزوجـ بــأعــمـار من ( 15ـ 30
) وتــشــيـــر االحــصــائــيــات عـــامــاً
الـرسـمـيـة لـلمـحـاكم الـعـراقـية في
الــسـنـوات األخــيـرة الى أن نـسب
الـــــطـالق في هـــــذه األعـــــوام هي

األعلى في تاريخ البالد.
ويـــــضـــــيف أن" بـــــعض األهـــــالي
يـــضــطـــرون حتت ضــغـط الــعــوز
والــفــقــر أو الــنــزوح إلى تــزويج
بـنـاتـهم في عـمـر مـبكـر لـلـتـخلص

طــريــقي الـى الــدراســات الــعــلــيـا
مـفروشـا بالـورد لكـنه أستـفز من
اتــصــاالتي الــبـــريــئــة مع زمالئي
الطـلبـة في أمور تـخص الدراسة
وعـاد يخـيرني ثـانـية بـ الطالق
أو ترك الـدراسة ".  وتـتابع منى "
ــــرة عـــانــــدت وفــــضــــلت هــــذه ا

الطالق على ترك الدراسة".
d¹c³² «Ë q¹UÐu*«

فيما يشير سالم / أسم مستعار ـ
مدرس ـ 27 عـامـا / الى أن هـناك
جــــمـــلــــة من األســــبـــاب أدت الى
انـفـصـاله عن زوجـتـه أولـهـا عدم
اهــتــمــامــهــا بـــالــبــيت والــثــاني
تبذيرها وطلباتها التي ال تنتهي
واألهـم هــو انـــشــغـــالــهـــا الــدائم
ــوبـايل ومــحـادثــاتـهــا الـتي ال بـا
تـنـتـهي مع الـصديـقـات وأصـدقاء
الـعـمل. ويـضيف " هـذا االنـشـغال
ـبرر ولـدي شـكـوكـا أخذت غـيـر ا
ــرور الـزمن تــكـبــر وتــتــضــخم 
حـــتى قــررت االنـــفــصــال عـــنــهــا
عندما وجدت أن حالها لن يتغير
ــا سـهـل أمـر االنــفــصــال عـدم و

وجد أطفال لدينا ".  
واحيـانا يكـون تدخل األهل سـببا
رئــيـســا لــلـطـالق هـذا مــا تــقـوله
شـــذى / مــعـــلـــمه 31 –عـــامــا /
وتــضــيف " تــزوجت مــنــذ خــمس
سنوات وقد رزقت ببنت وألني
لم أجنب ذكرا كـانت معـاملة أهل
زوجي لي ســيـئــة وبــعــد أن كـان
زوجـي سـنــدا لي ومــدافـعــا عـني
تـــغـــيــــر حـــاله مع قــــدوم الـــبـــنت
الـثـانـيـة وصـــــار يـعـامـلـني مـثل
أهـله ". وتـتــابع " حتـمـلـت كـثـيـرا
الـــتـــعـــامل الـــدوني واالحـــتـــقــار
لـســبب لــيس لي ذنـبــا فــيه فـهي
أرادة ألــــــله يــــــرزق مـن يــــــشـــــاء
خـصــوصـا أنــهم كـانــوا يـفــتـرون
عــلي ويـــتــهــمــونــني بــأني أكــره
أبـنـاء أخـيه الـذين يـسـكـنـون الى
جـــوارنـــا  ألني مــــعـــقـــدة لـــعـــدم

أجنـــــابي الــــــذكـــــور وقـــــد وصل
حتملي الى أقصاه فطلبت منه ان

يطلقني وحصل الطالق".  
°° qŠ ô

ويـرى الــبـاحـث الـنــفـسي د. عــبـد
الــغـفــار عـبــد اجلــبـار أن" تــزايـد
معدالت الـطالق ناجت من العالقة
الـســلـبــيـة بــ الـزوج والــزوجـة
لـوجــود مـشـكالت ادركـا ان ال حل
لهـا غيـر االنفـصال ". مـشيرا الى
ــبــكــر وانــفــتــاح كال ان الــزواج ا
الزوج في العالقـات عبر مواقع
الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي وتــدني
الــــوعـي والـــنــــضـج لـــدى بــــعض
األزواج يـــــــؤدي غـــــــالــــــبـــــــا الى
االنـفــصـال خــصـوصـا فـي فـئـات
األعمـار الصـغيـرة ".ويضيف " أن
عـدم تـوفـر البـيـئـة األمنـة لـلـزوجة
أو الــزوج واخـتالف الــطــبـيــعــيـة
والتـنـشـئـة االجتـمـاعـيـة بيـنـهـما
ـــســـتـــوى وأن كـــانــــا في نـــفس ا
االقــــــتـــــصــــــادي ســـــيــــــؤدي الى
االنــفــصــال حــتـمــا ". مــبــيــنـا أن
مـــواقع الـــتـــواصـل االجــتـــمـــاعي
أصـبـحـت نـافـذة لالطالع عـلى كل
هــو مــا هــو ســلـبـي الســيـمــا في
مـــجــــال الـــتـــواصل مع أصـــدقـــاء

. افتراضي غير معروف
‰uN−  dOB

ويــــبـــدو ان االســــتــــخـــدام غــــيـــر
ـواقع ـسـؤول من كال الـزوجـ  ا
الـتواصل االجـتـماعـي واالنفـتاح
ـبرر في اقامـة العالقات مع غير ا
أشـخـاص افتـراضـيـ فضال عن
عــدم مــراعـــاة مــشــاعــر الــشــريك
وجتـنب أســتـفـزاره في الـتـواصل
مـع أشـخــاص غــربـاء الـى جـانب
تدخل االهل في امور ال تـخصهم
ـــصــاعب االقـــتــصــاديـــة الــتي وا
تـرهق األزواج كـل هـذه االسـبـاب
ســتــبـقـى قـنــبــلـة مــوقــوتـة تــهـدد
الـعــائـلـة بــالـتـفــكك والـذهـاب الى

مصير مجهول.
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والــتـصـديـر لـلـمــنـتـجـات ونـقل وتـوطـ
الـتـكنـولـوجـيا احلـديـثة). واكـد الـقـيسي
بـحسب الـبـيـان ان (الوزارة عـمـلت على
دعـم مـــدخالت ومــــخـــرجــــات الـــقــــطـــاع
الــزراعي ورسـم الــســيـــاســة الـــزراعــيــة
حـــسب االولـــويــــات الـــتي من شـــأنـــهـــا
حتــــقــــيق االمـن الــــغـــذائـي لــــلـــمــــواطن
والـــوصـــول الـى االكـــتـــفــــاء الـــذاتي من
فـضال عن نـقل وتـوطـ االنـتـاج احملـلـي
التـكنـولوجـيا احلديـثة والـبحث الـعلمي
واالرشاد الـزراعي وجـعل البـاحث حلـقة
وتـنـفـيـذ ـزارعـ وصل مع الـفـالحـ وا
حــمالت الــوقــايــة اجملــانــيــة في اجملــال
النباتي ضد االفات الزراعية وفي اجملال
احلـــــيـــــواني ضـــــد امـــــراض الـــــثـــــروة

احليوانية).
5ŠöH « rŽœ

وتــابع ان (االهــتـمــام مــنـصـب عـلى دعم
ــــــربـــــ ـــــزارعــــــ وا الـــــفـالحــــــ وا
ـــســـتـــلـــزمـــات والـــقـــروض وارشــاد بـــا
ـسـتــثـمـرين والـقـطـاع اخلـاص النـشـاء ا
ـشـاريـع االسـتـثــمـاريــة وانـتــاج مـنـتج ا
مــحــلي مــنــافس وعــالي اجلــودة نــظــرا
لــكــون الــقـطــاع الــزراعي بــديـال لـلــنــفط
سـتدامة للـبلد تبـدأ بالزراعة والتنـمية ا
كون مـخرجـاته تخـدم القـطاع الـصناعي
داعيا الى (التعاون والقطاعات االخرى)
نـتجات مع الوفـد في مجـاالت تسـويق ا
الزراعيـة وتصديـرها الى اخلارج وخلق
اســواق لـلــمــحـاصــيل الــعـراقــيــة مـنــهـا
الـطـمـاطة والـتـمـور والـدواجن والـلـحوم
كونهـا تمتـاز بجودتـها العـالية وطـعمها
ــمـيــز مــقـارنــة بـنــظــيـرتــهــا في الـدول ا
ولـــفت الــقـــيــسي الـى (انــشــاء االخــرى)
مـشـاريع الـصـنـاعـات الـتـحـويـلـيـة ونـقل
التـكنـولوجـيا احلديـثة وتـأهيل وتـطوير
قــدرات الـكـوادر والـعـامــلـ في الـقـطـاع
مـعـربــا عن (سـعـادته بــالـلـقـاء الــزراعي)
واســتـعـداد الــوزارة لـلـتـعــاون مع مـركـز

التجارة الدولية في هذه اجملاالت). 
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ـتـغـلب وحـكم الــدولـة الـتي تـخـطط وتــنـفـذ وال حتـاسب وتـتـهم واليـة ا
شـاكل الـيومـية الـبـسيـطـة وال تنـظر الى وتـعـفو جـعلـت النـاس تهـتم بـا
شاكل بوضع خطط البعد االسـتراتيجي او حـتى ما يخفف من هـذه ا
استراتيجية او الطلب من الدولة ان تضع العقول في مراكز دراسات
ـشــاركـة عـمـوم الـنـاس من خالل الـبـيـانـات مـتـنـوعـة لـغـرض الـفـهم وا

واالستطالعات وتأثير البرامج اثناء تنفيدها وتعديلها.
لــكن هـذا لم تـعـتـد الـنـاس عـلـيه واصــبـحت الـنـخب هي من تـشـخص
ا تنـتقل بطرق تـعبير مـتعددة وتتبع احلاجات وبـشكل دقيق غالـبا ور
ثقافة الشخص وتـمكنه من اللغة لـكن ان طلب من النخب احلل توقفت
ـا تنطلق من او اعطت حلـوال ارجتاليـة التسمن وال تـغني من جوع وا
ــعـرفـيــة احملـيـطــة احلـاجـات الــيـومـيـة ـعــانـاة الـذاتــيـة او الـدائـرة ا ا

نقولة. والعالقات ب الزمالء واجليران وبذات التقليدية ا
شكلة تكمن كما يشخصها الدكتور جاسم السلطان في احلقيقة ان ا
عـرفي وسالمة الـفكـر) فاذا لم يك هـذا اجلهاز نقـاط منـها (اجلـهاز ا
سـلـيـمـا فـلن يـصل الى نـتائـج ايجـابـيـة وسالمـة هـذا اجلـهـاز وفق ما
نـرى هي قـدرته عـلى االسـتقـراء لـلـواقع أي فـقه الـواقع ومن ثم ايـجاد
ـبـنيـة عـلى الـهـوية الـتي تـركـز وجـودها في الئـمـة للـواقع وا احلـلـول ا
حـاضر االمـة كبـنيـة حتتـية لـلنـهضـة والفـكر وحـده ال يتـحول الى حل
مـالم يـتــفـاعل نـسـيج اجملــتـمع ويـجـنــد طـاقـاته مع بــعـضـهـا من خالل
موارده; وبـالتـالي احلمايـة الذاتـية التـكافـلية واالمن الـغذائي مـثال عند
ـوارد مع الــعــقــول وهـذا االجــتــمـاع شــرط لــتــحـقــيق الــهـدف تــوفــر ا

واالستقرار الذاتي.
انــشـاء مـراكـز الـدراسـات من االحـزاب واحلـكـومـة ال لالسـتـعـانـة بـهـا
شهـد ترتكـز على حتليل استراتـيجيـا فهي مراكـز كماليـة الستكـمال ا
بعض الـظواهر وتـخم سـينـاريوهات مـستقـبليـة لها لـكن ال حلول وال
خـطط لتـفعـيل االفكـار مهـمـا كانت بـسيـطة والـسبب هـو ما ذكـرنا من
دى لم نـظور واالمـور البعـيدة ا تطـبع النـاس على النـظر في الـقريب ا
اني دون بـرنامج او يـعتـد عقلـهم عـلى معـاجلتهـا تبـحث عن مـقعد بـر

توحيد رؤى تطوّر تثبت الوجود وليس االستحواذ.
الـتـعـاون وتـوزيع الـوظــائف وجتـنـيـد الـطــاقـات لـيس في عـقل مـوروث
ـسـتـقـبل اال مـن مـنطـلـق احلـفاظ ـاضي وال يـرى ا احـادي يـعـمل في ا
ذهب او العادات والتقاليد او احلالة التي ورثوها من على الدين او ا
اجل هــذا فال جتــد هـذه االحــزاب اال شــخص وحــوله انــاس تــمــجـده

وترضي االنا فيه بل تضلله عن رؤية الصواب; 
ـجـموعـة حتـتـضن الكل وبـالـتـالي لن يسـتـطـيع الـتعـامل مع االخـرين 
وجتــنـــد طــاقــاتــهم عــلــمــيــا ومـن خالل مــراكــز الــدراســات الــواعــيــة
تـنوعة فال تـتحد إلنـتاج برنـامج او رؤية بل العـدمية واالستـراتيجـية ا
في  اثـبـات فـشل االخرين لـيـكـون هـو السـلـيم الـصـالح وهو اصال ال
يرى فشله وخواء مخـرجاته فقد غطت بصيـرته اصوات التمجيد انت
وروثـة التي ال تـقبل ـنقـولـة ا ولـيس مثـلك احـد وهذا نـتيـجة الـعـقلـية ا
ـدني او الـعمل الـتـخـلص من سـجنـهـا الى رحـاب النـهـضـة والـتطـور ا

اجلماعي الغاصة في االنا الفارغة.
فـالـنـخب في ازمـة بعـد الـنـظـر وازمة الـتـعـود في الـبصـيـرة عـلى رؤية
الـبعـيد بـوضـوح والتـخطـيط له بـدل قتـله ووئده عـنـد ظهـور من يتـفاعل
ا اذا! وهذا لـيس لالستـفسار وا معه ويقـدم فكرة فـيقال من! كـيف! 
تـعـبيـر عن الـرفض واالنـغالق جتـاه التـجـديـد في الـرؤية فال يـسـتـطيع
الـتـقـدم لـتـطــويـر عـقـلـيـة الـنـخب بـالـنــظـر الى ذاك الـبـعـد فـتـكـون بـذلك
كن ان تكون أدوات مجمعات وطـاقات متصادمة مـثبطة لبعـضها ال 
بــنـاء ومن الــطـبــيـعي ان يــكـون الــتـخــلف والـعــجـز وضــيـاع الــطـاقـات

والــتـنــاحــر بــدل الــتــوافق عــلى الــبـرامـج والـرؤى
وبــالـتـالي الــوضع الـذي نــراه في مـحـيــطـنـا في
بالد الــشــرق االوسط من حــيــاة صــعــبــة غــيــر
ـنظومة تـنميـة التخلف مثمـرة وتالشي اآلدمية 
ن يــظن انـه يــنــجــز وال اجنــاز عــلى وأعـــجب 

االرض يدفئ اهله من قيض احلاجة.
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-1-
كن لألوغاد  الـداعشي واخوانهم من الرضاعة من أبرز الثغرات التي 
أنْ ينفـذوا منها لـيجتـرحوا الفـظائع ضد االبـرياء اآلمنـ من أبناء شـعبنا
الـعـراقي الـعـزيـز هي الـصـراعـات واالخـتالفـات احلـادّة بـ الـسـيـاسـيـ
ـعـنـيـ بـالـشــأن الـعـام والـتي ال تـعـود عــلى الـبالد والـعـبـاد االّ بـأفـدح وا

اخملاطر واخلسائر .
-2-

انّ االرهابي التكفيري يعادونك ما دُمْتَ مخالِفاً لهم في الرأي أيّاً كان
مذهبُك أو دينُك او قـوميتُك وأيّاً كـان اجتاهُك السيـاسي  وجرائمهم في
سـلمـة السـنيـة  التي سـيطـروا علـيها احملافـظات الـعراقيـة ذات االغلـبيـة ا
هي الدلـيل حـيث انـهم نكـلّـوا بهم أبـشع تـنكـيل  ولم يـشـفع لهم تـوافـقهم

ذهبي على االطالق . ا
-3-

انهم يـتـعـمدون اثـارة اخلالفـات الـطائـفـيـة  واالّ فمـا مـعـنى النـشـوة بـقتل
(الرافـضـة) في بيـانـهم الـرسمي الـذي سـجّل اعـترافـهم بـارتكـاب مـجزرة

ساحة الطيران يوم اخلميس 21/1/2021.
-4-

ــوقف الــوطــني من االرهــاب مــطــلــوبــة عـلـى كُلّ الــصُــعُـد والــوحــدة في ا
ستويات عملياً وليس في االدعاءات واألقاويل . وا

-5-
ـا تمـلك من امـكانـات وقدرات ضـخـمة - تـسـتشـعر واذا كانت الـدول - 
احلاجة الى موقف مُوّحد أزاء االرهاب فكيف بأبناء الدولة الواحدة التي
يتـربص بـهـا االرهابـيـون وال يـفتـرون عن الـتـخطـيط لالجـهـاز علـيـهـا بكل

مالديهم من طاقات ?
-6-

ان مواسم االنتخابات تشهد عادة تـصاعداً في التنافس ب الراغب في
قاعد اجمللس النيابي . الفوز 

وقد يغفل بعضُهم عن خطورة الظرف الـراهن ومقتضياته فيسمح لنفسه
ـنافـسه بدال من اخلوض في غـمار مـواجهة ان يخوض غـمار االنـشغال 

التحدي االرهابي الكبير الذي يواجه البالد والعباد .
فاحلذر احلذر مِنْ كُلّ قَوْلٍ أو فِعْل قد يؤدي الى إحداث شرخ في الصف
الوطنـي العراقي الـذي يجب أنْ يـبقى مـرصوصـا موحـداً جاهـزاً الحباط

مخططات األعداء .
-7-

هلب بن أبـي صفره الذي بادر الى ـصلحون كلـمات ا وكثيرا مـا يتناقل ا
جمع أبنائِه قُبيل وفاته ليُدلي بوصيتهِ اخلطيرة وليقول لهم 

كونوا جميعا يا بَنِيَّ اذا اعترى 
خَطْب وال تتفرقوا آحادا 

تأبى الرماحُ اذا اجتمعنَ تَكْسُّراً
واذا افترقَنَ تَكسّرَتْ أَفْرادا
فال يـسوغ لـقـوم أنْ يـتـفـرقـوا في خِـضّم هـجوم االعـداء عـلـيـهم والـنـصر

مـعـقـود بـاذن الــله لـكم في ظل اجـتــمـاعـكم ووحـدتـكم
واجـهـة الـسـاخـنة وتوجـهـكم جـمـيـعـا الى خـنـدق ا
الـــتـي ال هـــوادة فــــيـــهــــا مع أعــــداء الــــله واعـــداء

االنسانية 
نسأله تـعالى ان يحـفظ العـراق واهله من كل سوء

وان يكتب النصر للعراق احلبيب .
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كشفت قـائممقـامية قضـاء بعقوبة
في محافظة  ديالى  عن رفع اكثر
مـن الف دعـــوى قـــضـــائـــيـــة امــام

قاضي التجاوزات في بعقوبة.
وقـال قــائـمـمـقــام قـضـاء بــعـقـوبـة
عــبــدالــلـه احلــيــالي  لــ (الــزمــان)
امـس ان (الــتــجـــاوز عــلى االمالك
الـعـامة في بـعـقوبـة ومـحيـطـها لم
يـــعـــد حــاالت فـــرديـــة بل ظـــاهــرة
سلـبية بدأت تـتفاقم فـي السنوات
االخيرة بشكل ينذر بخطر حقيقي
ــنـاطق ألنه اجـتــاح الــكـثــيـر من ا

وخاصة االراضي الزراعية).
واضــاف احلــيــالي ان (اكــثــر من

الـف دعـوى قـضـائــيـة  رسـمـيـة 
رفـعهـا الى قـاضي التـجاوزات في
محـاكم بعـقوبـة وهي منـظورة من
قــبـله داعــيـا الــدوائـر احلــكـومــيـة
ومـنـهـا الـبـلديـة الـى مـتابـعـة تـلك
الـقــضـايــا وفق االطــار الـقــانـوني

واحلصول عـلى قرارات تسهم في
مـــنع الـــتــــجـــاوزات واســـتـــعـــادة
االراضــي وفــــــق االطــــــــــــــــــــــــــــار

القانوني). 
n¹d&  UOKLŽ

واشـــــــــار  احلــــــــــيـــــــــالـي الى ان
ـدن (الــتــجــاوزات بــدأت تــشــوه ا
واالحـيــاء ألنــهـا تــلــتـهم االراضي
والـــبــســاتــ الـــزراعــيــة وجتــري
عـمــلـيــات جتــريف واسـعــة طـالت
ـــات في الــــســـنـــوات االف الــــدو

االخيرة). 
ومن جـــانب آخـــر أعـــلـــنت مـــديــر
ــهـــجــرين في دائــرة الـــهــجــرة وا
محافظة ديالى ابتهال الدايني لــ
(الـــــزمــــان) عـن (قــــيـــــام الــــفــــرق
سـاعدات على يـدانيـة بتـوزيع ا ا
الـــعـــوائـل الـــعـــائــــدة في قـــضـــاء
ـنـصـوريـة قرى اخلـالص نـاحـية ا
شـروين " قـريـة حـبـيب الـعـبـد الله
قـريـة الـشـهـيـد لـيث" مـشـيـرة الى
انه  شـمـول 450 عـائــلـة عـائـدة

ـساعدات االنـسانـية)  واشارت با
سـاعدات التي الدايـني الى ان (ا
 توزيعـها تضـمنت سلـة غذائية
وسلة صحية وسلة مالبس وسلة

مطبخية لكل عائله). 
واكــدت مــديــر هــجــرة ديــالى انه
ـساعدات على (سيسـتمر توزيع ا
االسر النازحة والـعائدة في عموم
مـنـاطق احملـافـظــة لـلـتـخـفـيف من

معاناتهم).  
وضــيــفت جلــنـة مــراقــبــة تـنــفــيـذ
الــبـرنـامج احلـكـومي والـتـخـطـيط
االستـراتـيـجي الـنـيـابـيـة بـرئـاسة
حـازم اخلـالـدي وحـضـور الـسـادة
والسيدات أعضاء اللجنة  وزيرة
ـهــجـرين ايـفـان فـائق الـهـجـرة وا
جـابـرو لـلتـبـاحث بـشـأن إجراءات
وحتـضـيرات الـوزارة إلنـهـاء ملف

 . النازح
وشـــدد رئــــيس الـــلــــجـــنـــة حـــازم
اخلــالـــدي عـــلى ضـــرورة سالمــة
ا الـعـودة الـطوعـيـة لـلنـازحـ و

يـضـمن حــقـوقـهم وفـق الـقـانـون 
مؤكداً أهمية تشكيل جلان خاصة
بـدراسـة أسـبـاب حـاالت االنـتـحـار
ضمن اخمليـمات سيمـا من النساء

للتـوجه نحو احلـد منهـا والقضاء
ـنـاسـبة عـلـيـها وتـوفـيـر االجواء ا
.  وأكــد أعــضــاء لــلــعـــيش الــكــر
الــلــجــنــة  (دعم مــجــلس الــنـواب

وجلنة مراقبة البرنامج احلكومي
 إلنــهـــاء هـــذه مـــلــفـــات الـــنــزوح
والـــــهـــــجـــــرة وعـــــبـــــور االزمــــات

احلالية).

طلق اخلالفات العائلية وراء ارتفاع اعداد ا

»ŸUL²ł∫ وزير الزراعة يترأس اجتماعاً بشأن محصول الذرة
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{ بـــــــــاريـس (أ ف ب) - رأى جــــــــان
كــريـســتـوف غــراز أســتـاذ الــعالقـات
الـدولـية في جـامـعـة لـوزان أن "هـناك
حـدودا لـسلـطـة دافـوس" مـعـتـبرا أن
ــنــتــدى الــذي يـحــمل االسـم نـفــسه ا
وافـتــتح االثـنـ هــو "نـاد" يـدافع عن
مــصـاحله االقــتـصــاديـة من غــيـر أن
ؤامـراتـية.يـعرف يبـرّر ذلك األوهـام ا
ــــنــــتـــدى اجلــــمــــهــــور الـــعــــريـض ا
ي بـاسم "مــنـتـدى االقـتــصـادي الـعــا
دافــــوس" فـي اشــــارة الى مــــحــــطـــة
التـزلج التي يـجمع فـيهـا هذا احلدث
كل عــــام الـــنــــخـــبــــة االقـــتــــصـــاديـــة
ـيـة. وهذه الـسـنة والـسيـاسـيـة العـا
نتدى من االثن الى اجلمعة يلتئم ا
في شـكل افـتــراضي بـالـكـامل.سـؤال:
إتـــهم وثــائـــقي "هــولــد آب" مـــنــتــدى

دافوس باستعباد سكان العالم. 
 هل ترون أن هذا النادي النخبوي ال
يـــــــــــــزال يــــــــــــــغـــــــــــــذي األوهـــــــــــــام
ــؤامـراتــيـة?جــواب: "طـبــعـا هــنـاك ا
شـارك فيه تأثـير في دافـوس ألن ا
سكـون بزمام السـلطة ولكن أناس 
ينـبغي النـظر الى حـدود السـلطة في
دافـوس ألنه ينـبـغي رغم ذلك تـرجـمة
الـــقـــرارات الــــتي تـــتــــخـــذ في إطـــار
ـوجـودة عــلى صــعـيـد ــؤسـســات ا ا
قـــانـــوني ومـــعــــيـــاري. ال يـــكـــفي ان
يـــــتـــــوافق خـــــمـــــســـــة رؤســـــاء دول
وحكـومـات على أمـر مـا ليـحصل. إذا
مـنحـنا كـثيـرا من الـصدقـيـة للـسلـطة
في دافــوس فــإنـنــا نــقع في نــظــريـة

ؤامرة". ا
ـــنـــتــدى { يــنـــطـــوي خــطـــاب مـــنــظـــمي ا
ي احــيــانــا عــلى نــبـرة االقــتــصـادي الــعــا
مــفــاجــئــة. مــثال يــدعــو مــؤســسه كالوس
شــــواب الـى"إعــــادة صــــيــــاغــــة مــــفــــهــــوم
الرأسـمالية" ويؤكد أن "النـيوليبرالية" زالت
ـساواة يـثـير الـقـلق. هل هذه وأن انعـدام ا

أمور جديدة?
نحى منذ جواب: "االمور تتخذ هذا ا
ثالث عاما. هذا جزء من آلية العمل
نــفـسـهــا. لـلـمــنـتـدى وجـه عـلـني. إنه
يـؤكـد أنه هـنـا لـلـتـفـكـير فـي الصـالح
الــعــام ولــيـكــون في خــدمــة حتــسـ
ي وأن النـخب تـتـحمل الـنظـام الـعـا
ـنــاخ أو انـعـدام مــسـؤولـيــة حـيــال ا
ساواة. لكنه يبـقى ناديا حصريا ال ا

يــشــمـل اجلــمــيع. كــذلك يــتــيح هــذا
اخلــطــاب امـتالك أجــنــدة إصالحــيـة
طمـوحة جـدا ولكن من دون مـراجعة
هــذا الـنـظــام االقـتــصـادي حــيث يـتم
حتــديــد قــرارات الـشــركــات الــكــبـرى
ـــدرجـــة في الـــبــورصـــة من جـــانب ا
مساهم يسعون الى حد أقصى من
ـدى القصيـر.إنها حدود الربح على ا
هذا النوع من اخلطاب الذي يفترض
انه تـقدمي فـي ح أن هـنـاك حـلوال
بسيطة نسبـيا لقلب هذا التوجه إلى
ساواة عـلى مستوى تزايد انعـدام ا
كن الضـرائب عـلى الـشركـات الـتي 
أن تكـون أكثـر حدة والضـرائب على
الــــتـــبـــادالت في الـــبـــورصـــة وحـــتى
ضرائب اإلرث. لـقـد حـان وقت إرساء
قليل من الـعدالة خصـوصا بالـنسبة

الى الثروات الهائلة".
{ سيـكون الرئيس الـصيني شي جيـنبينغ
جنـم هـذه الــنـســخـة. كــيف تــفـســرون هـذا

االهتمام الذي تبديه الص بدافوس?
جــــواب: "فـي زمن دونــــالــــد تــــرامب
اسـتـغل الـصـيـنـيـون دافـوس إلظـهـار
طموحاتهم ألن يكـونوا سلطة حتظى
ـــة بـــاحـــتــــرام وأن يـــجـــســــدوا عـــو
مـسؤولـة. يـهم السـلـطة الـصـينـية أن
تـقـدم نفـسـهـا كـبـديل ذي صـدقـية من
ـة وخــصـوصـا لـدى كل الـدول الـعـو
التـي تسـعى بـك الى إقـامـة عالقات
دائـمـة مـعـهـا في إطـار مـشـروع طـرق
احلـريــر أو في إفـريـقـيــا.قـبل دونـالـد
تـرامب وحــده بـيل كـلـيــنـتـون تـوجه
الى دافـوس في ح اعـتـبـر اآلخرون
أن رئـيـسـا أمـيـركـيـا يـفـوق بـاهـميـته
ـنـتدى وال يـحـتاج الى الـذهاب هذا ا
لدافـوس لـلقـاء من يـشاء. لـكن ترامب
) رأى ان نـتدى مـرت (الذي حـضـر ا
ـثــالي العالن ــكــان ا (دافــوس) هـو ا
ســيــاسـته عــلى صــعــيـد الــعــمـلــيـات
التـجاريـة كون دافـوس ليس واجـهة
عامـة فحـسب بل أيـضا مـكان تـطرح
ارسة النفوذ". فيه ملفات ويتم فيه 
ــنـتــدى االقـتــصـادي وفي مــسـتــهل ا
ي الـذي يـعـقـد هــذا الـعـام عـبـر الـعــا
الــفـضــاء االفــتـراضي دعــا الــرئـيس
الـــصــيــني شي جــيـــنــبــيــنغ اإلثــنــ
ـشاركـ إلى الـوقـوف صـفـاً واحدًا ا
في مواجهة الوباء محذرًا من "حرب

بـاردة جـديـدة" ومــشـدداً عـلى الـعـمل
ـنـتـدى ـتـعـدد الــطـرف.يـعـقـد هـذا ا ا
عـادة في دافـوس الـواقـعـة في جـبـال
األلب الــســويـســريــة إال أن جـائــحـة
كـوفــيـد- 19حـكــمت بـغــيـر ذلك.ومن
ــتــحـدة دون أن يــســمي الـواليــات ا
ـة دافع شي عـن الـتــعــدديــة والــعــو
ـنـتـدى قـبل أربع مـثـلـمـا فــعل أمـام ا
سنوات علـماً أن بالده هي الوحيدة
ــــوًا بـــ كــــبـــرى الـــتـي ســـجــــلت 
اقـــتــصـــادات الــعـــالم.وبـــعــد أقل من
أسبـوع من تنصـيب جو بـايدن الذي
لم يـــشــارك فـي مــنـــتـــدى الـــصـــفــوة
ية قال السياسية واالقتصادية العا
شي جـيــنـبـيـنغ إن "تـشــكـيل تـكـتالت
صغـيـرة أو بـدء حرب بـاردة جـديدة
ونـــبــــذ اآلخــــرين أو تــــهـــديــــدهم أو
تــرهــيــبــهم وفــرض انــقــســامـات أو
عقوبـات أو تعطـيل شبكـات التموين
بــهـدف الــعــزل لن يــسـهـم سـوى في
دفـع الــعـــالم إلى االنـــقـــســـام وحــتى

واجهة". ا
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ويـــنـــتـــظــــر أن حتـــدد إدارة بـــايـــدن
سياستها في مـواجهة تنامي الص
االقـتـصـادي والـتـكـنـولـوجي بـعـد أن
ــواجـــهــة اخـــتـــار دونــالـــد تــرامـب ا
ـفـتـوحــة والـهـجـمـات الـلـفـظـيـة من ا
دون حتــقـيق نــتـائج مــلـمـوســة عـلى
األقل في ما يتعـلق بالعجـز التجاري
.وإن األمــيــركي الــضــخم مـع الــصـ
كـــان يـــعـــمل عـــلى إزالـــة اإلجــراءات
ـثيـرة لـلجـدل الـتي اتخـذهـا ترامب ا
واحــدة تــلــو أخـرى فــقــد أشــار جـو
بـــــايـــــدن مع ذلـك إلى أن الـــــواليــــات
ـتـحـدة ســتـظل حـريـصـة جـدًا عـلى ا
حـمـايـة مـصـاحلـهـا.وسـيـوقع بـايـدن
اإلثـنـ عـلى أمـر تـنـفـيـذي لـتـشجـيع
احلكـومة الـفدرالـية عـلى شراء مـزيد
من الـسـلع واخلـدمـات من الـشـركـات
األمــيــركــيــة حتت طــائــلــة إغــضــاب
.من بــعـض الــشـــركـــاء الـــتـــجــاريـــ
ـثل جـانـبـهـم يـطـرح األوروبـيـون بـا
مـواقـفـهم. فـقـد دافع وزيـر االقـتـصاد
انـي بيـتر ألـتـمايـر االثـن خالل األ
بدئي طاولة مستـديرة عن االتفاق ا
ـثـيـر لـلـجـدل الـذي أبـرم في نـهـايـة ا
كــانــون األول بـ االحتــاد األوروبي

والــصــ لـفــتح الــسـوق الــصــيـنــيـة
الـعــمالقـة أمـام الـشــركـات األوروبـيـة
والـســوق األوروبـيــة أمـام الــشـركـات

الصينية.
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وقال إن هذه االتفاقية "ال تفعل سوى
أن تــكــرر الــعــديــد من الــبــنــود الــتي
تـحدة بالفعل مع أبرمتهـا الواليات ا
". وذكـر هـيـربـرت ديْس رئيس الـص
شركـة فولـكـسفـاغن أن الصـ حيث
لـلـشركـة عـدة مـصـانع تـمـثل "فـرصة
كــبـيــرة" لـلــشـركــات األوروبـيــة.ولـكن
نظمات ـان األوروبي وا أعضاء البر
غير احلكومية يرون أن االتفاق يجب
ــصـادقـة بـكـ أن يـكــون مـشـروطًـا 
على االتـفاقـيات الـدوليـة التي حتـظر

العمل القسري.
ورداً علـى خطـاب الـرئيس الـصـيني
كــتـب كــيـنــيـث روث مــديــر مــنــظــمـة
هــــــيــــــومن رايــــــتـس ووتـش غــــــيـــــر
احلــكـــومـــيـــة عـــلى تـــويـــتـــر أن شي

ـنتـظرة.ومع ذلك تسـلـيم اجلرعـات ا
أكدت كـريسـت الغـارد رئيـسة الـبنك
ـــــركـــــزي األوروبـي أن عــــام 2021 ا
سيـكون "عـام الـنهـوض" االقتـصادي.
وأضافت أنه بالطبع "سيـتأخر قليلًا

لكن ينبغي أال يخرج عن مساره".
ـوضــوعـات األخـرى الـتي ومن بـ ا
نـــوقــشـت خالل الــيـــوم األول فــرض
الــضـرائب عــلى الـشــركـات الــرقـمــيـة
الــعـمالقــة األمــر الـذي يــعـد أولــويـة
بالنسبـة لفرنسا الـتي طبقت بالفعل
"ضـريبـة غـافـا" في الـبالد مـا تـسبب
بـــأزمــة دبــلـــومــاســيـــة مع الــواليــات
ـــتـــحـــدة.ورحـب وزيـــر االقـــتـــصــاد ا
الــفـرنـسي بــرونـو لـومــيـر بـالــلـهـجـة
الـتــصـاحلـيـة إلدارة بــايـدن اجلـديـدة
بــشـأن مــوضــوع ضـرائـب الـشــركـات
الـرقـمـيـة عـمـومًـا عـلى أمل الـتـوصل
إلـى اتــفــاق "بـــحــلـــول نــهــايـــة ربــيع
 "2021في إطــار مــنـظــمــة الـتــعـاون

االقتصادي والتنمية.

كـثـيـر من الـبلـدان بـعـضـها تـعـيش أزمـات وتـرحل  والـبعـض األخر تـصـنع لـهـا االزمات
وتـنـجح في اخلالص مـنـهـا إال نـحن فـي الـعراق تـصـنـع لـنـا االزمـات ونتـعـايـش مـعـها 
ونـنقل أزمـات االخرين لـلداخل ونـعـتبـره عمالً نـضالـياً ونـحتـضـنه  فمـنذ سـنوات طـويله
نـحمل هم واسـقاطات االخـرين  وال أحد منـهم التفت الى هـمومنـا  ألم يكن ذلك ضعف
في الــرؤيـة الـسـيـاسـيـة واالنـتــمـاء الـوطـني  أم هـو خـطـأ فـي الـتـصـور وقـصـور في فـهم

السياسة والعالقات العامة .
سنـوات طويلـة مرت واحلـكايـة هي  حروب عبـثيـة ووقودهـا خيرة شـباب الـعراق واموال
طـائـلـة مهـدورة واقـتـصاد مـدمـر  وال أحـد قدم لـنـا كـلمـة طـيـبة واحـدة  وسـنـوات جاءت
ا شـعر اجلـمـيع بأن الـقادم ات نـحو االحـسن  وإال نـغرق بـأزمات مـركبـة اكثـر وجعـاً 
ـعـرفة وهي اكـثـر ظالميـة في ترك الـنـاس واألطفـال يـبحـثون عن فـات  جمـاعـات تدعي ا
ـدن  واخـرون ابـطال في تـلـقف االزمات يـسـورين في قـمامـة االحـياء وا بـقايـا مـاتـركه ا
احمليطة بنـا ونثرها فوق رؤوس اجلميع  وإرهـاب مصنوع التكوين والـفكرة يتدحرج ب
ـن فقدوا دن والـساحـات والبـاعة من الـفقـراء وينـفجـر ليـأخذ مـعه العـشرات  الـتالل وا

األمل بوطن سعيد وعمل في بالد النهرين والنار االزلية التي تنتج الذهب .
قراطـية ) لكننا لم نشعـر سوى بثلل احترفت لغة الكالم يحكون لنا بـأنهم صنعوا ( الد
ـدن  والدكـة العشـائرية  نـظم للمـال العـام  وتخريـب الشوارع وا عـسول  والنـهب ا ا
ـا حتمل من مـواد غذائـيـة ال يأكـلهـا سوى جـياع وتـفريغ احلـاويـات القـادمة من الـبحـر 

الصحراء .
قـالـوا تــنـافـسـوا لـلـوصـول الى مـراكـز الـقــرار  وإال بـصـنـاديق اصـواتـنـا حتـتـرق بـاسم
ـذاهب واقـطاعـيـات السـيـاسة والـسالح  أدرك الـشعب ذلك ـوزعـة على ا قـراطـية ا الـد
ـعوج من هـيـكلـية الـنـظام وإال بـالرصـاص وقـنابل الـدخان فثـار الشـبـان بغـية تـصـحيح ا
قراطـية اجليوش الـقادمة عبـر البحار تـنهمر وتـقتل العشـرات  وهكذا كانت وصـارت د

لوطن مستهدف من اجلميع منذ قوان حمورابي حتى اللحظة الراهنة .
ــا فــات  اإلرهــاب لم يــغـادر االن هل يــدرك اجلــمــيع  بـأن الــقــادم من األيــام اخــطـر 
ـراكز ـدن  واجلـمـاعـة أو اجلـمـاعـات يـتـنـافـسـون حول تـسـيـيـج ا الـصـحـراء والـتالل وا
واقع بالءات لـكل مشـارك جـديد  نـحن االن بحـاجة مـاسة النـتـماء الـوطن وليس غـير وا
ـعـرفـة اخلطط اجلـديـدة لالرهاب الـعراق وطن نـسـتـقر ونـعـيش فيـه  األمر الـذي يـحتم 
ودوافعه وأسباب تغـذيته وجتنيد اجلديد منه  يتوجب منا جـميعاً مواطن وأجهزة امنية

صدات لكل غادر باهلنا. صائد وا متخصصة التنبه ووضع ا
ا هي مـعارك قـبلـة ليـست معـركة مـواقع وإ ـرحلـة ا يـتوجب عـلى اجلمـيع التـنبـه  بأن ا
واجهة تيقض هو الـذي يفوز بجوالت ا عقول  فمن يسـتحسن استعمال الـعقل األمني ا
 والبـد من االدراك أيضـا إن صـراع الدول تـتـكور في مـعـظمـهـا بالـعـراق شئـنـا أو ابيـنا
ذلك  ومن يـنسى أو يتـناسـا الوطن من اجل اوطـان أخرى فهـو بالـضرورة يفـقد بـوصلة

االجتاه ويصبح منبوذا حتى من اجليران .
يـة  مثل راح ترامب وجاء بايدن  أو سكت ال أحد يتصور بـأن تغيير الشـخصيات العا
ـكن أن ـكن أ ن يـعـطي حـريـة األمـان لـوطن مـسـتـهدف  وال  هـذا اجلـار وحتـدث ذلك 
تتولـد القنـاعة بنظـام  تركيـبه على قواعـد الطائفـية والعـرقية واحملاصـصة والشـللية أن
تـطلبـات وحاجـات النـاس األساسـية  وخذوا يكـون قادراً على الـنهـوض وان يسـتجـيب 

من الكهرباء مثالً ثم ابدؤا بحساب باقي القضايا .
شـكل في حـالـتـنـا عـنـدما يـتم اخلـرق األمـني  نـضع كل الـلـوم عـلى اجلـيش واجلـهات ا
تناقضة ليس على أساس واقف السياسـية ا األمنية  وال أحد يـلتفت الى الصراعات وا
ـعمورة صالح واالنـانيات الـسياسـية الذاتـية  وإي دولة في ا ا من مـواقع ا الـبرامج وإ
واقع ـصـاحلـهم  تبـدأ االخـتـراقات في كـافـة ا عـندمـا يـلـتهي قـادتـها 
ـسـتـويــات  فـلـيس اجلـهـاز وتــتـراجع اسـاسـيـاتــهـا الى ادنى ا
ـنــاكـفـات ــا يـبــدأ االخـتـراق مـن ا ــسـؤول وإ األمــني وحـده ا
السياسـية  ولم نسـمع جهة المت نـفسها  بل اجلـميع ابطال
الم لـكونه لم يـنهـض مع الشـباب في الـدفاع  والـشعب هـو ا

عن مصاحله..

شعار منتدى دافوس

جــيـنـبــيـنغ "يـدعــو لـلـتــعـاون الـدولي
ا أنه ال يتضمن بشأن كوفيد- 19طا
إجراء حتقيق يتعـلق بأنه  التستر
عــلى انــتـقــال الــفـيــروس من إنــسـان
ا أدى إلى دة ثالثة أسابيع  آلخر 
انـتشـاره في الـكـوكب بـأسره".وخالل
نتدى االقتصادي نسخة  2020من ا
ي لم يـثر ظـهور الـتهـاب رئوي العـا
غامض في الـص الـكثـير من الـقلق.
وبـــعــد عــام مـــا زال الــعــالـم يــكــافح
جائحة أودت بحياة أكثر من مليوني
شـخص وتـسـبـبت في خـسـارة 225
ـنـظـمـة العـمل مـلـيـون وظـيـفـة وفـقًـا 
الـدولــيـة هــذا في حـ زادت ثـروات
األكـثر غـنى في الـعـالم وفق مـنـظـمة
أوكـسـفـام اخلـيـريـة.وانـهـار الـتـفـاؤل
الذي ساد في تشرين الـثاني/نوفمبر
عندمـا صارت اللـقاحات مـتوافرة مع
اضـــطــرار الــعـــالم إلى فـــرض قــيــود
جــديـدة وظــهــور نـسخ مــتــحـورة من
ستـجد فيما يتأخر فيروس كورونا ا
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ـكتـبة عـلى كنـوز ووقطع شـاهدت قـبل مدة تـقريـراً عن مكـتبـة الكـونغـرس حتتـوي هذه ا
ووثـائق مـهـمـة جـداً مـنـهـا فـيـلـم يـقـولـون انه اول فـيـلم سـيـنـمـائي لـيس اكـثـر من حـركـة

. .. لكنهم آحتفظوا بهِ كتاريخ يزداد قيمة مع السن شخص امام الكاميرا لعدة ثوانٍ
ـكتبـة مصحـفاً صـغير احلـجم مع صندوقه األثـري عمره ((500 وتـضم خزائن هذه ا
ـسلـم ألنـه يسـمح لهم ـصحف يـخصّ الـرحالـة ا ـكتـبـة إن هذا ا عـام يقـول مشـرف ا

بالقراءة وهم على ظهور اجلمال أو اخليول.
في آب  2020أعلن (غيالن الـسيّاب) جنل أكبر شعراء الـعراق بدر شاكر السياب في
كـتبـة (مكـتبة أحـد البـرامج الثقـافيـة أنه سيـودع مخـطوطـات والده ومـتعلـقاته إلى هـذه ا
الكونغـرس). راقبت ردود الفعل على إعالن السياب االبن فـهناك من يجلده ويخوّنه ألنه
سيـمنح تـراث البـالد إلى األجانب وهـناك من يـؤيده مـا دامت هذه اخملـطوطـات ستـكون

أمنٍ على كلّ حال.  فكرة غيالن هذه فتحت الذاكرة على تساؤالت ال تنتهي:
ما الذي نحتفظ به للسياب من حوارات تلفزيونية مسجلة إن وجدت أصالً?

ـرض في الكـويت أكـثر مـن الصـور التي إن الـصـور التي الـتـقطت له وهـو عـلى سريـر ا
التقطت له وهـو معافىً في البصرة أو بـغداد! هل من العيب أن تنقل الـوثائق الثمينة من
مـوضع اخلــطـر إلى اخلــزائن اآلمـنــة? وفي الـتــاريخ أمــثـوالت كـثــيـرة عـن أدبـاء أودعـوا
مخـطوطـات كتـبهـم خزائن الـبنـوك احملصـنة. ألـيس مع غـيالن احلق وهو الـذي أعلن ان
الـشخص الـذي آستـأمـنه على مـنزلـهم في الـبصـرة بعـد ان اضطـرت عـائلـته للـنزوح إلى

وصل بسبب احلرب العراقية اإليرانية خان االمانة وباع كثيراً من متعلقات والده?! ا
ألـيس من األفـضل أن تكـون محـفوظـة بدالً من ضـيـاعهـا مثـلمـا ضاع كـثيـر من أرشيف

العراقي الذين ما عاشوا حياة إال حياة الطوار وعدم اإلستقرار وترقب اجملهول?!
: اً بدع ما قاله الشاعر العراقي قد بدالً من أن يكون لسان حال ا

وأخذتُ في كفني علوماً لم أجد من يحفظنّ حقوقها ويصونُ !
قـبل أكـثر من عـقـد كانت قـنـاة اجلزيـرة تـبثّ بـرنامـجاً مـهـماً لـلـغايـة عـنوانه "أرشـيـفهم
تلـك العربُ عنـها ما يلزم شرق الـعربيّ ال  وتـاريخنا" تـراجع فيه حوادث كبـرى هزّت ا

من الوثائق والكتابات فاضطروا لالستعانة بأرشيف الغرب عنها وهو تاريخنا! 
ومثل هذا يـتكـرر كثيـراً فإبـداع السيـاب هو مـلكنـا مثـله مثل إسطـوانات نـاظم الغزاليّ
صيـر كاسيتـات برنامج "الندوة ا أنقذهـا احلظّ في أن يكون مصـيرها مشابـهاً  الـتي ر
الـثـقـافـيـة" الـذي كـان يقـدمـه البـاحث سـالـم اآللوسـي ب عـامي
1960-1972وفي هذا البرنامج حاور العشرات من شعراء
وكتّاب وفنـان عراقي ومهتم بالشأن التاريخي والوثائقي
والذي قال قـبل وفاته ان أشرطـة البرنـامج  مسحـها وسجّل

عليها برنامج "بنات الريف" في حادثة تضحك وتبكي!
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منذ فترة وانا ابـتعد عن متابعة احلوارات الـسياسية التي انتشـرت بيننا مثل الوباء.كالم
سياسي يقال في هذه الفضائية او تلك دون ان نحس بصدق او جدوى ما يقال.ثرثرة ال
تـتـوقف,وال تـنـتـهي.امـا مـضــمـون ذلك الـكالم الـسـيـاسي فــهـو الـفـسـاد الـرهـيب الـذي ال
ـسـؤولـ يشـيـرون بـقوة الى يـسـتـطيع احـد الـقـضـاء علـيه.ومن الـغـريب جـدا ان جمـيع ا
ـلـيـارات الـدوالرات دون ان يـكون وجـود فسـاد في كـل مفـاصل احلـكـومـات الـسـابقـة و
ـشكـلة.لـقـد عرفـنـا العـالم من خالل سـوء سمـعة الـسـياسـي هنـاك حل ومسـاءلـة لهـذه ا
الذين اهدروا اموال النفط في ثراء حصلوا عليه دون رقيب.لكن هل هذا هو كل مشكلتنا
مع من ينـتقـدون الفسـاد وهم يشـاركون في احلكـومة ويـستـلمون مـناصب فـيها.?اظن ان

سروق علنا. ال ا احلكاية ابعد من ذلك,ابعد من مجرد احلديث وخسارة ا
سـؤولـ وينـتقـد عـمل احلكـومة,ويـصـرخ بان الـفـساد مـوجـود وهو  ح يـتـحدث احـد ا
يتـمتع بامتـيازات يحلم بـها قارون فانه يـضيف الى قلقـنا وحالتـنا النفـسية السـيئة حمال
ـسـؤول وهو يـتحـدث عن الـفـساد يـجـعلـنا اخـر وهو ان طـاقـته الـسلـبيـة تـنتـقل الـيـنا.ان ا
نشـعر باننـا في حالة مزرية,واننا عبـيد حكم علـيهم بالعـبودية االبديـة.كما ان حديث ذلك
ـسؤول يصيـبنا بـاحباط يصل الى الـكآبة احلـادة التي تفقـد االنسان احـساسه باالمان ا
سـتقبل.هذه الطـاقة السلـبية تنتـقل الينا يومـيا من خالل شاشات الـفضائيات او الثـقة با
الـكثـيرة.وكـلما اكـثر االنـسان من مـتابعـة هذه الـفضـائيات خـسر شـيئـا من هدوئه.لذا لن
ـسؤول الفالني تـكلم جـيدا عن الـفساد.هـذا الكالم يـعني انني اكون دقـيقـا اذا قلت ان ا
ابـتـلــعت طـعم الـفـاسـد ,وتـلــقـيت مـنه اضـافـة الى ذلك طـاقـة ســلـبـيـة سـتـبـقى في داخـلي

حتترق,وحترقني معها.
ناصب سـؤول يتمـتع باالمـتيـازات وا  هـذا يعـني اننـا نعـيش على صـفقـة خاسرة,وهي:ا
ويتـحدث عن الفساد,ونحن ناخذ منه الـطاقة السلبية معلبـة وجاهزة للتناول.نحن نتدهور
ونـفـقـد حـسـنـا الـوطـني وهـو يــثـري عـلى حـسـابـنـا.هـو يـزداد صـحـة ونـحن نـهـرول نـحـو

الشيخوخة.هو يتفاءل ويضحك وتتورد خدوده,ونحن نتشاءم,ونهزل كبقر افريقيا.
عـادلة او الـصفقـة البـائسة بـينـنا وبـ مسؤولـ سكـنوا الفـضائـيات وصاروا هـذه هي ا
كن ان اقوله له.هل شـكلة فـماذا  وجوها اعالميـة.واذا سألني شـخص عن احلل لهذه ا
اقول له اترك مـتابعة حوارات الفساد في الفضائيات,لكن من سيضمن انه لن يسمع من
اصدقائه من يـنقل ما قاله مـسؤول ثري في احدى الـفضائيات,وعنـدها سيـفتح موضوع
الفسـاد وحتضـر الطـاقة الـسلـبية الى جـميع احلـاضرين.لـقد اصـبح عنـدنا رواة باالالف
يـنقلـون لنا ما جـرى من هرج ومرج في برنـامج من البرامج.يـجلس الراوي صبـاحا اثناء
الدوام الرسمي ليـفجر قنبلة الطاقة السلبية ب زمالئه قائال لهم:البارحة
فــد حــوار وعـركــة وفـضــايح.ومن هــنــا تـبــدأ الـطــاقــة الـســلـبــيـة
بـاالحــمـرار وتــمــتص روح االمل من اجلــمـيع.لــذا عـلــيـنــا لـيس
ا االبتعاد االبتعاد عن االخـبار السلبية السياسية الفاشلة وا
ايضـا عن الراوي الـسـلبي حـامل الطـاقـة القـاتلـة الـتي انتـقلت

اليه من برنامج سياسي بطله مسؤول ثري ينتقد الفساد
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{ طرابـلس (لبـنان)) ,أ ف ب) - رغم
تسجيل قفزة غيـر مسبوقة بإصابات
كــوفــيــد- 19وفــرض إغالق مــشــدد
يواظب عمـر قرحاني عـلى فتح محله
ـتـواضع لـبــيع اخلـضـار في شـمـال ا
لـبـنـان من أجـل تـأمـ قـوت عـائـلـته
كـمـا يـقــول مـؤكـداً أن الـفـقـر يـخـيـفه
أكثـر بكثـير من الـوباء.ويشـهد لـبنان
مــنــذ نــحــو أسـبــوعــ إغالقــاً عــامـاً
مــشــدداً مع حــظــر جتــول عـلـى مـدار
الـسـاعـة يـعـدّ من بـ األكـثـر صـرامة
في الـعـالم لــكن الـفـقـر الـذي فـاقـمـته
أزمــة اقــتــصـــاديــة مــتــمـــاديــة يــدفع
كـثيـرين الى عـدم االلـتـزام سـعـيا الى
احلـفــاظ عـلى مــصـدر رزقــهم.ويـقـول
قرحـاني ( 38عـامـاً) وهـو أب لـسـتـة
أوالد ويقـيم في مـنطـقـة الزاهـرية في
طـــرابــــلس لـــوكــــالـــة فــــرانس بـــرس
ا بانـفـعـال "ال أخاف من كـورونـا إ
تـخـيـفـني احلـاجـة والـفـقـر".ويضـيف
ـرض أوالدي وال أجد "يخـيـفـني أن 
لـــهم دواء فـي الــصـــيـــدلـــيــات" الـــتي
تعـاني مـنذ أسـابـيع من انـقطـاع عدد

من األدوية.
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وفي انتـظار الزبـائن يتـفقـد قرحاني
صنـاديق خـضار قـلـيلـة يـعرضـها في
محله الذي افـتتحه قبل أشـهر بعدما
كــان يـعــمل في مــحل لــبـيع الــزهـور.
ويقـول "نـحتـاج يـوميـاً ألكـثر من 70
ألف لــــيـــرة ( 8دوالرات وفق ســــعـــر
صـــرف الــســوق الــســـوداء) لــتــأمــ
طعامـنا بـينمـا ال يؤمن عـملي نصف
ــبـلغ".وتـتــشـدّد الـســلـطـات في هـذا ا
تـطــبـيق اإلغالق الـعــام الـذي بـدأ في
 14من الشهر احلالي ويـستمر حتى
الثـامن من شباط/فـبرايـر. ويسـتثني
رافـق احليـويـة والـصـحـية اإلقـفـال ا
واألفران وخدمـة التوصـيل في محال
ـواد الـغـذائـيـة. وسـجّل لـبـنـان بـيع ا

مــنــذ مــطــلع الـعــام مــعــدالت إصــابـة
ووفيات قيـاسية بلـغت معها غـالبية
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــبالد طـــاقـــتـــهـــا
االسـتــيـعـابــيـة الـقـصــوى. وبـلغ عـدد
اإلصابـات مـنذ بـدء تـفشـي الفـيروس
أكـثـر من  282ألــفـا بــيـنــهـا 2404
وفاة. ويـبـلغ عدد سـكان لـبـنان قـرابة
.وتــســطّــر قــوات األمن ســتــة مـاليــ
يـومـيـاً اآلف مــحـاضـر الـضـبط بـحق
نع مخـالفي اإلجراءات. لـكن ذلك ال 
كــثـــيـــريـن خـــصــوصـــاً فـي األحـــيــاء
ــنــاطق الــشــعــبــيــة من الــفــقــيــرة وا
مارسـة أعمالـهم خصوصاً اخلروج 
فـي طــرابـــلـس حــيـث كـــان أكــثـــر من
نصف السكـان يعيشـون منذ سنوات
عــنـد أو حتت خط الــفــقـر وفق األ

ـتـحـدة. ويـرجّح أن تـكـون الـنـسـبـة ا
ارتـــــفـــــعـت عـــــلى وقـع االنـــــهـــــيـــــار
االقــتــصــادي.ولــلــيــوم الــثــاني عــلى
الــتــوالي شــهــدت طــرابــلـس مــسـاء
الــثالثـاء حتــركــات احـتــجـاجــيـة مع
خـــروج شـــبـــان غـــاضـــبـــ رفـــضـــاً
لـالغالق الـــعـــام. وأفـــادت مـــراســـلــة
فـرانـس بـرس عن مــجـمـوعــات تـضم
ديـنة العـشرات تـوزعت في أنحـاء ا
حــاول بــعـضــهــا اقـتــحــام الـســرايـا.
وألــقى مــلـثــمــون قــنـابل مــولــوتـوف
ومـــفـــرقــعـــات عـــلى قـــوات األمن في
مــحــاولــة الفــتــعــال الــشـغـب.وذكـرت
الـوكـالـة الـوطـنـيـة لالعالم الـرسـمـية
واجهات اسفرت في وقت الحق أن ا
عـن ثالثـــ جــــريـــحـــا فـي صـــفـــوف

تظاهرين وقـوات االمن مضيفة أن ا
الــصــلــيب االحــمــر تــولى نــقل ســتـة
ــســـتـــشــفـــيـــات.وقــال جـــرحى الـى ا
عـبـدالـله الـبـحر ( 39عـامـاً) وهو أب
لـثالثة أطـفـال بغـضب لـفـرانس برس
"ال أتمـكّن من احضـار كيس خـبز إلى
نـزل.. سنـموت إمـا من اجلوع وإما ا
من كــورونـا".وأســفـرت احــتـجــاجـات
تـــطــورت الى مـــواجــهـــات مع قــوات
األمن ليل اإلثن عن إصـابة أكثر من
ثالثـ شـخـصـاً بـجـروح غـالـبـيـتـهـا
طفيفـة. وأحرق محتـجون بعضهم لم
يـكن يـضع حـتى كـمـامـة إطـارات في
وسـط الــشـــوارع ورشـــقـــوا الـــقــوى
األمنية بـاحلجارة فـردّ عناصر األمن
ـســيل لــلـدمـوع بــاسـتــخـدام الــغـاز ا

ـطـاطي.ويـشرح مـحـمّد والـرصاص ا
الــبـيــروتي ( 65عــامـاً) الــنــاشط في
جلان تـتـولى متـابعـة شـؤون الفـقراء
في طرابلس لفـرانس برس أن "معظم
الـذين ال يـلـتـزمـون بـقـرار اإلقـفـال هم
ـــيــاومـــ أي أنّــهم فـي الــيــوم من ا
الـــــــذي ال يــــــــعـــــــمــــــــلـــــــون فــــــــيه ال
يـــأكــــلـــون".ويـــحـــذّر من أنّ "الـــوضع
ـعيـشي مـقبل عـلى انـفجـار شـعبي ا
وما حدث ليـلًا ليس إال مـقدمة".وجاء
تزايـد تفـشي الوبـاء ليـفاقم تـداعيات
انهـيـار اقتـصـادي في لبـنـان بدأ مـنذ

أكثر من سنة. 
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وبــات أكــثــر من نــصف الــسـكــان في
لــبــنــان يــعــيــشـون حتـت خط الــفــقـر
وربـعـهم تـقـريـباً فـي فقـر مـدقع وفق
تـحدة.وتـقدّر وزارة الـعمل أن األ ا
ئة ياومـ يشكـلون نحو  50في ا ا
من الــيـد الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيـة. وال
يــســـتــفـــيــد هـــؤالء من أي تــقـــدمــات
اجتـماعـية أو صـحيـة.وأبدت مـنظـمة
"أنـــــقــــــذوا األطـــــفــــــال" (ســـــايف ذي
تــشــيــلــدرن) قـــلــقــهــا "الـــعــمــيق" من
تداعيات اإلغالق التام على العائالت
واألطـفـال الـذين يـعـانـون أسـاسـاً من
أوضـاع اقـتـصـاديـة هـشّـة مـا لم يـتم
دعمـهم بشـكل فـوري.وحتدثت مـديرة
نظمة فـي لبنان جنـيفر مورهاد في ا
بيان في منتصف الشهر احلالي عن
"واقع قـا لــلـغـايــة" مـشـيـرة الى أن
"الـبـقـاء علـى قيـد احلـيـاة بـات مـهـمة
اليـ األطفـال وأسـرهم" في يـومـيـة 
لــبــنــان.ويـصـف الـنــجــار اســمــاعـيل
أسـعد ( 43عـامـاً) وهـو أب لـسـبـعـة
أوالده عمـر أكـبرهم  19عامـاً بدوره
أسوي".ويقول إنه يالزم الوضع ب"ا
منزله في قرية ع الذهب في منطقة
عـــكـــار فـي أقـــصـى الـــشـــمــــال مـــنـــذ
أسـبــوعـ بـســبب اإلغالق مـضــيـفـا

"قـبل اإلقفـال كـان الـعـمل خفـيـفـا أما
طلق اآلن فلم يعد بإمكاننا العمل با
مـــاذا يـــفـــعـل من ال يـــقــــبض راتـــبـــاً
نطقـة اجلبلية شهرياً?".في برمـانا ا
ـطـلـة عـلى بـيـروت لم يـتلـق جورج ا
منذ نحـو أسبوع أي اتـصال لطلب
خـدمـاته في مـجـال الـكـهـربـاء.ويـقول
كنـني أن أتفادى "أفكر يـومياً كـيف 
دفع تكالـيف أو فواتيـر.. واألسعار ال
تـرحم".ويـؤكـد جـورج أنه ال يـعـارض
قرار اإلغـالق للـحـدّ من تفـشي الـوباء
الذي أنهك القطاع الطبي. لكنه يسأل
ـكن لــلـدولــة أن تـأخــذ قـراراً "كــيف 
ـاثـالً من دون تـقــد أي مـســاعـدة
مـــاديــة" لــدعـم األســر عــلـى غــرار مــا
يجري في دول عدة.وتقـدم السلطات
وفق وزارة الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة
مـســاعـدات مـاديـة بــقـيـمـة  400ألف
ليرة ( 50دوالراً) شهريـاً لنحو 230
ألف أسرة وهـو مـبلـغ زهيـد جدا وال
يكـفي لتـأم حـاجات أسـاسيـة.وقال
وزير السياحة والـشؤون االجتماعية
في حـكـومـة تـصـريف األعـمـال رمـزي
شرفيـة لقناة "اجلـديد" التلـفزيونية ا
ـــئــة فـــقط من الــثـالثــاء إن  25في ا
الـــلـــبـــنـــانـــيــ ال يـــحـــتـــاجـــون إلى
مــسـاعــدة.وتـطــال تـداعــيـات اإلغالق
ـــــشـــــدد كـــــذلك مـــــئـــــات اآلالف من ا
الالجـئ الـسوريـ الـذين يـعيـشون
أساساً ظـروفاً صعـبة.ب هـؤالء عبد
العزيز ( 35عاماً) عامل الطالء الذي
يقيـم مع عائلـته في منـطقة األشـرفية
في شـرق بــيـروت. ويـقــول بـأسى "لم
أقــــــبـض ألف لــــــيــــــرة مــــــنــــــذ بــــــدء
االغالق".ويـضـيف الـشـاب الـذي نـزح
من شـــمــال ســـوريــا الـــعــام ?2014
"هـــربـــنـــا من الــــرقـــة عـــنـــدمـــا دخل
+داعش+ منـاطقنـا وتدمـرت بيـوتنا..
ـوت هــنـاك يــبـدو أنــنـا جنــونــا من ا

وسنموت هنا جوعاً".

هـورست سـيــهـوفـر "إن اخلـطـر الـذي
ـــتــحــورات الـــفــيـــروســيــة تــمـــثــله ا
اخملــتــلــفــة يــتــطـــلب مــنــا مــراجــعــة
ومـــنــاقــشــة اإلجـــراءات احلــكــومــيــة
الصـارمة" من بـيـنهـا "خفض احلـركة
ـــانــيـــا إلى الـــصـــفــر اجلـــويـــة إلى أ
تقريـبا".وأعـلنت بلـجيكـا الثالثاء أنه
اعــــتـــــبــــارا مـن األربــــعـــــاء حــــتى 1
آذار/مــارس سـيـحــظـر الــسـفــر غـيـر
الضروري من أراضيهـا وإليها.كذلك
أعلن رئيس الوزراء اإليـرلندي مايكل
مـارتـن الـثالثـاء أن إيــرلـنـدا ســتـمـدد
تدابـيـر اإلغالق التي فـرضـتهـا للـمرة
الــــثـــــالـــــثـــــة حـــــتى  6آذار/مــــارس
وستفـرض إجراءات احلجـر الصحي
اإللـزاميـة لـلمـرة االولى. وقـال "ابـقوا
ــنــزل ال تـســافــروا .وأصــبـحت في ا
ايــســلــنـــدا الــثالثــاء من أولى الــدول
الـــتي تـــصـــدر "شــــهـــادات" تـــلـــقـــيح
ــواطـنــيـهــا بـهــدف "تـســهـيل تــنـقل
األشـــخـــاص بــ الـــدول" في الـــوقت
سـألة انـقسـاما ب التي تـثيـر هذه ا
أعضاء االحتاد األوروبي.وفي الوقت
احلالي تـبـقى فائـدة هـذه الشـهادات
ا أن قيـمتـها غـير مـعترف نظـرية طـا

بها دوليا.

ألشخـاص في مـا ال يقل عن  68بلدا
أو مــنــطـقــة بـحــسب تــعــداد لـوكــالـة
فرانس برس.لكن الهوة في اللقاحات
ب الدول الغنية والفقيرة تتسع كما
يـة مشيرة قالت منظـمة الصحـة العا
الى انـهـا بـحـاجة ل  26مـلـيار دوالر
لـــتــســـريع امــكـــانــات الـــوصــول الى
أدوات مــــكــــافـــــحــــة الـــــوبــــاء.ودعت
ــانـيـة أنـغـيال مـيـركل ـسـتـشـارة األ ا
الثـالثاء إلى تـوزيع "عـادل" للـقـاحات
في كـل أنــحـاء الــعــالـم حـيـث تــظــهـر
منـافسـة متزايـدة ب الـبلـدان بسبب
انـــخـــفــــاض الـــعـــرض مـن شـــركـــات
األدوية.ويدخل الثالثـاء حيز التـنفيذ
فـــحـص كـــوفـــيـــد- 19اإللـــزامي ألي
ـتـحدة مـسـافـر يـصل إلى الـواليـات ا
بــالـطـائــرة.وفي نـيــوزيـلـنــدا تـوقـعت
رئـيـسـة الـوزراء جـاسـيـنـدا أردرن أن
تبقى حدود الـبالد مقفلـة "جلزء كبير

من هذه السنة".
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انيـا أنها تـعتزم من جهتـها أعلـنت ا
تقـليص احلـركة اجلـوية الـدولية إلى
أراضـيــهـا إلى "الـصــفـر تـقــريـبـا" في
ـسـتمـر جلائـحة مواجـهـة االنتـشار ا
كــوفــيـد-.19وقــال وزيــر الــداخــلــيـة

األمن االســرائـيــلــيـة اصــيب خاللــهـا
ثالثــة من رجـال الـشــرطـة وتـخــلـلـهـا
إحـراق حافـلـة وذلك احـتجـاجـا على
ـفـروضـة الحـتـواء فـيـروس الـقـيـود ا
ـسـتـجـد.وتتـواصل الـقـيود كـورونا ا
أو تـــــشــــدد في وقـت بــــدأت حــــمالت
التلقـيح منذ شهـر. وأعطيت أكثر من
 63,5مـلــيـون جـرعـة من الــلـقـاحـات

ـية الـثانـية األولى منـذ احلرب الـعا
بــأعــمــال شــغب مع مــواجــهــات بـ
مـحـتـجــ والـقـوى األمـنـيـة وأعـمـال
تـــخـــريب طــاولـت مــتـــاجـــر في مــدن
امـــــســـــتــــــردام وروتـــــردام والهـــــاي
الرئيسـية فضال عن مـدن أصغر مثل
هـارلم وامـيـرسـفـورت وخـيلـ ودين
بوش.وأوقف أكثر من  184شخصا
وأصـيب عشـرة شـرطـيـ في "أسوأ
أعــــمـــال شـــغب في أربـــعـــ عـــامـــا"

بحسب رئيس الوزراء مارك روته.
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ــال فـوبـكـه هـوكــسـتـرا وقــال وزيـر ا
الــــثـالثــــاء "لـن نــــســـــتــــســـــلم أمــــام
األشــخـاص الــذين يــكــسـرون نــوافـذ
احملـالت فــــإن من يــــقــــوم بــــذلك هم
رعاع".وفي الـيونـان أعلـنت الشـرطة
الـثالثاء أن كل الـتـجمـعـات ستـحـظر
ــــدة أســـبــــوع ألســــبــــاب تــــتـــعــــلق
ـقـرر ب"الـصـحـة الـعـامـة" فـيـمـا من ا
تــنـظــيم احــتـجــاج طالبي اخلــمـيس
ـتطـرف اجلـمـعة.من وآخـر للـيـسـار ا
جــــانب آخــــر أعـــــلــــنت الــــشــــرطــــة
اإلسرائيلية اإلثـن انها اعتقلت 13
يـهوديـا من "مـثـيـري الشـغب" بـعـدما
جـرت اشتـبـاكـات بيـنـهم وبـ قوات

بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس
برس الثالثاء.وأظهرت دراسة جديدة
نـشــرت الـثالثـاء أن الـتــقـرحـات عـلى
اللسان والبقع عـلى اليدين والقدم

قــد تـكـون أعــراضـا أخــرى لـكــوفـيـد-
.19واألمل الــوحـيــد الـذي يــلـوح في
األفق هو حـمـلة الـتلـقـيح ضد الـوباء
التي تتـقدم بشـكل متفـاوت فإذا كان
الـرئـيس األمـيــركي جـو بـايـدن تـوقع
الـــوصـــول الى مـــنـــاعـــة جـــمـــاعـــيــة
لألمــيــركـيــ بـحــلــول الـصــيف فـان
عمـليـات التـلقـيح تسـجل تبـاطؤا في
دول أخـــــــرى او حـــــــتـى لم تـــــــبـــــــدأ
بـعـد.وسيـؤدي الـوبـاء الـذي يـحد من
ــتـــحن حــريـــات ســـكـــان الـــعــالـم و
صــبــرهـم مــنــذ عــام إلى انــخــفــاض
ي الـــنــاجت احملــلـي اإلجــمــالـي الــعــا
قدار  22تريلـيون دوالر ب عامي
 2020و ?2025وفــقـــا لــتــقــديــرات
صـنــدوق الـنـقـد الــدولي الـثالثـاء.في
هولـندا ولـلـيلـة الثـالثـة على الـتوالي
نظم مـعـارضون لـقرار حـظـر التـجول
تــظـــاهــرات أدت الى مـــواجــهــات مع
قــــوات األمن.وتـــســـبـب قـــرار حـــظـــر
الـــتــجــول الــذي فــرض مــنــذ نــهــايــة
ـاضي في هـولـنـدا لـلـمرة األسـبـوع ا

ملكة { لندن) ,أ ف ب) - أصبحت ا
تـحـدة الـثالثاء أول بـلـد في أوروبا ا
يــــتـــخـــطـى عـــتـــبـــة  100ألف وفـــاة
بـفــيـروس كــورونـا في وقت تــتـزايـد
القـيـود وتدابـيـر اإلغالق التي تـهدف
إلى وقف انـتــشـار الـوبــاء في أنـحـاء
الــعــالم.ووفق احلــصــيــلـة الــيــومــيـة
لوزارة الـصحـة سجلت  1631وفاة
إضـــافــيــة لــيــصـل الــعــدد اإلجــمــالي
للـوفـيات إلى .100162وقال رئيس
الـــــوزراء الـــــبـــــريـــــطـــــاني بـــــوريس
جـــونــســون الــثالثـــاء خالل مــؤتــمــر
صحـافي "إنني آسف بـشدة لكل روح
تـزهق وبــالـتـأكـيـد بـصــفـتي رئـيـسـا
ـسؤوليـة كاملة عن للوزراء أحتمل ا
كل مــا قــامت به احلــكــومــة".وتـواجه
الــبالد الــتي أعــيــدت فــرض تــدابــيـر
ـوجــة الــثــالــثـة من اإلغالق فــيــهــا ا
الــوبــاء وهي أكــثــر ضــراوة بـســبب
النسـخة اجلـديدة من الفـيروس التي
تـعـتـبــر أشـد عـدوى وقـد تـكـون أكـثـر
فـتكـا والـتي انـتـشـرت في بعض دول
العـالم.وتسـبب وباء كـوفيد- 19منذ
ظـهـوره في الـعـام  2019في الص
بوفاة  2,1مليـون شخص على األقل
بوريس جونسون وإصــابـــة أكــثــر من  99,1مــلــيــونــا
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فكريه رائدة مجسدة بعقل رجل.
ومـا أحـوجــنـا الـيــوم كـعـرب الى
ــفـــاهــيم كـــبــديـل حلــالــة هـــذه ا
االنكفـاء واالنعزال التي يـعيشها
الـعـرب داخل قـواقـعـهم الـقـطـريه
ـذهبية وانقسـاماتهم الـدينية وا
والطـائفـية التي لن تـأتي علـينا
اال بــالــتـخــلـف والــدمـار
واحلــروب الـعـبــثـيـة
والـــــتي نـــــعـــــيش
الـــــــــيــــــــــوم في
ظـاللـــــــــــــهـــــــــــــا

القاتمه.

{ مـــــــــنــــــــــسق
مـــــجـــــمـــــوعـــــة
السالم العربي
هندس سمير ا
حبـاشنـة / وزير
الــثـــقـــافــة األردني

سابق

روح األمة العربية..
ومـــا يــؤكـــد هــذه احلــقـــيــقــة ان
مــفــكــرري الــعــروبـة مـن الــعـرب
ـا يـتـفـقـون بأن ـسـيـحـيـ إ ا
ــسـيــحـيـه بـالــنـســبــة لـهم هي ا
دين لــــكــــنـــهـم يـــنــــتــــمـــون الى
احلــضـارة والــثــقـافــة الــعـربــيـة

االسالمية..
 2"

واإلمـــــام الــــصــــادق يـــــعي ذلك
الـــرابـط الــذي ال يـــنـــفـــصـم بــ
الـدولـة الـوطنـيـة من جـهـة وب
تطلعـات العرب في كل أقطارهم
نــــحـــــو الــــوئـــــام واالنــــفـــــتــــاح

والتكامل.
فاألمـة العربـية تكـاد تكون االمة
الوحيدة التي تملك كل مقومات
الوحدة والتي لم تستطع حتى
اآلن اقــــــــــامـــــــــة "دولــــــــــة األمه".
وبـــالـــتـــالي فـــأن اهــتـــمـــامه في
ــانه الــقــضـــايــا الـــعــربــيـــة وا
ـصـيـر الـعـربي كـانت بــوحـدة ا
هــاجـســاً وأولـويه عــبــر عـنــهـا
بـــــــوجـــــــوده الـــــــنـــــــشـط فـي كل
االطـارات الـتي من شـأنـهـا خلق
والـسـعي الــتـقـارب بـ الـعـرب 
الـى حل خـالفـــــــاتــــــــهم ســـــــواء
الـــبــيـــنــيه مـــنــهـــا او اخلالفــات

داخل البلد الواحد.
ومـــا نـــشــــاطه في مــــجـــمـــوعـــة
الــسـالم الـعــربي وحــرصه عــلى
تطويـر اعمالهـا اال استناداً الى
ــيــز بــ هــذا الــفـــهم الــذي ال 

الديوانية
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لقـد أثبـتت كثـير من الـدراسـات األجتـماعـية أن الـشعـور بالـسعـادة وحتى
ر بها االنسان  التعاسة هي مـشاعر ناجمـة عن حاالت نفسيـة مختلفـة 
ويرى البعـض أن الشعور بـالسعـادة خيار شـخصي وميل نـفسي يفرضه
االنـسـان عـلى نـفـسه ان جنح فـي مـعـرفـة اخلـطـوات الـصـحـيـحـة وأسـرار
السعادة الـتي ستجعلـه في قمة فرحه ; وكل شـخص منا يسـعى للسعادة
والعيش بها واألهم في ذلك السـعادة الروحية الـتي تتمثل بطمـأنينة القلب
وراحـة الـضـمــيـر وانـشـراح الـصــدر أمـا الـبـعض يــرى أن الـسـعـادة هي
ـال . وحـتى نـكـون سـعـداء عـلـيـنا أن نـتـيـقن و نـدرك تـمـامـا أنـنا الـثراء وا
رض ر في بعض األحيان بفترات الم و حزن قد نتفاجئ بها  كا سوف 
واقف الـسلـبية ـنغـصات وا ـطبات وا رور بـبعض ا وفقدان أحـبة لـنا أو ا
واجع  ـوعدها  ومثل هـكذا مواقف تقـلب لدينا ا التي تنتظـرنا والنعلم 
وجتــعل حــيــاتــنــا ســلــبــيــة وفــيــهــا قــدر كــبــيــر من الــتــعــاســة واالحــبــاط

والضجروالتشاؤم .
لذا علينا أن نـدرك تماما أن احلياة لـيست سهلة ووردية دائـما وعلينا أن
نقف ونـتريث ونـتخـذ القـرارات الصـائبـة و نفـكر بـا يجـابيـة لتـلك األحداث
ضي الى األمـام دون التوقف ألي ح وقوعـها  ألن جتاوزنـا لها يـعني ا
ولـنكن بـعيـدين كل الـبعـد عن التـشاؤم حدث حـزين أو محـبط في حـياتـنا 
وعلـينـا أن نـتعـرف على نـقاط الـضعف في ألنه  يثـيرالـقلق والـتـوتر لـدينـا 
شخصيتنا ونعترف بذلك ونشد العزم ونبذل اجلهد من أجل تغير أنفسنا
نحو األفضل ونتـجنب األمور التي تـشعرنا بالـضغط والتوتر ويـجب علينا
أن ال نـقــارن بـ مـانــحن فــيه وسـعــادة اآلخـرين ألنه لــيـست كل أيــامـهم

سعيدة كما نراها
أن كل الكائنات احليـة في هذه االرض تبحث عن السـعادة ألنها أصبحت
الغـايـة التي يـنـشدهـا اجلـميـع  وهي مرتـبـطة ارتـبـاط دائم ووثيق بـأشـياء
ــكن الي أنــســان أن يــحــدد صــفـات او خــارجـيــة عـن ذات األنـســان وال
ـر أي انسـان بضـائقة مكـونات الـسعادة  لـكنـها تـظهـر بوضـوح عنـدما 
عائـلـية أو مـاليـة أو عـاطفـيـة وعنـدمـا يتـجـاوز ذلك وتتـبـدل األحوال يـصبح
عـكس ذلك سـعـيـدا ومـتـفـائـال بـعـدمـا كـان يـشـعـر بـاحلـزن واحلـيـرة . أن
ن هو ـا لدينـا وعدم مقـارنتنـا بالـغير بل الـنظر دائـما  القنـاعة واالكتـفاء 

أقل منا حينها نشعر أن سعادتنا قد أكتملت. 
أن من أفـضل وســائل الـبــحث عن الـســعـادة هـو أن التــبـحث عــنـهـا  ألن
السـعادة حلـظة أو كـلمـة أو فكرة قـد تأتـي صدفـة وبدون ترتـيب  وعـندما
تكـون بدون أي تـرتيب تـكتـسب معـنـاها احلـقيـقي  فالـبحث عـنهـا ليس له
ال مثال بـينمـا نرى العكس طريق  فقـد يرى البعض أنـها موجـودة في ا
سعـداء وهم فـقراء  اذن هي شئ نـسـبي النسـتـطيع ان نـخـطط كي نصل
ـاطــهـا بــ االفـراد وحــسب قــنـاعــاتـهم الـيـه . وتـخــتـلف مــفـاهــيــمـهــا وا
وافكارهم فبعضهم يرى السـعادة في حتقيق أهدافه والنجاح الذي وصل

ال والثراء.  اليه  بينما البعض اآلخر يراها بوجود ا
أن الـسـعــادة احلـقـيــقـة تـكــمن في اجلـسم الــسـلـيـم اخلـالي من االمـراض
وراحـة الـبـال وطـمـأنـيـنـة الـقـلب والـقـنـاعـة الـشـخـصـيـة  والـشـعـور دائـمـا
بالتفاؤل واألمل  كما أنها تتمثل في الثقة بالنفس والعيش كل يوم بهدف
وأمل جـديـد  كـمـا ان وجــودك بـالـقـرب من أشـخــاص حتـبـهم ويـسـعـدون
بوجـودك تـعـيش بحـيـاة سـعيـدة وجـمـيلـة   أن احملـرك االسـاس للـسـعادة

ـداومة على الـعبادة يتمـثل بقربك من الـله عز وجل وا
وقراءة القرآن وأداء الفروض. 

ويرى ناثانيل هاوثرون أن
(الـسـعـادة مــثل الـفـراشــة في حـال الحـقــتـهـا فـلن
ولكن ان كنت هادئا ستأتي وحتط على تمسك بها

كتفك) أتمنى من الله أن يرزقكم السعادة 
وراحة البال.

فقد العرب شخصـية استثنائية
بكل ما حتمل الكـلمة من معاني
إيـجـابـيـة فـالـرجل وكـمـا عـرفته
إبـان عـمـلـنـا مـعـاً في مـجـمـوعـة
الـــــسـالم الـــــعـــــربـي وزيـــــاراته
ـــتــكـــرره الى عـــمــان كـــرئــيس ا
ي ـــنــتـــدى الـــوســطـــيـــة الـــعــا
وزيـــاراته جلـــمـــعــيـــة األردنـــيــة
شــخــصـيه لــلــعـلــوم والـثــقــافـة 
تـمــيـزت بـســمـات خــاصه حـيث
قدم فكراً حـيوياً حداثـياً واقعياً
يـــحـــمل إجــــابـــات عـــلى أكـــثـــر
ــــســـائـل وعــــوره في الــــفــــكـــر ا

عاصر. العربي ا
وهــنـا اســتــعــرض بــعض لــتـلك
ــفــاهــيم الــتي نــتــفق عــلــيــهــا ا
بـإعـتبـارهـا اخملرج ألزمـة الـعقل

العربي الراهن.

 1"
ـهـدي يـعي تـمـاماً ذلك فـاإلمـام ا
الـرابط الـعـضـوي بـ الـعـروبـة
ويـحـمل رأياً مـخـالـفاً واالسالم 
تــمــامــاً لـلــقــومــ اإلنـعــزالــيـ
الذين يسعوون الى ابرام طالق
نـــهـــائـي مع تـــراثـــنــــا الـــعـــربي
االسالمـي كــــمـــا انـه يــــعـــارض
وبــشـــدة الــتــيـــارات اإلسالمــيــة
الـتي تـمـارس االنـعـزالـيـه أيـضاً
بإنـكـارهـا لـلـعـروبـة واعـتـبـارها

ضد االسالم....!
فاالسالم والـعروبة كـما نفـهمها
ـا هي حاله ويـفهـمهـا اإلمام ا
تـــمــــاهي حــــضـــاري مـــتــــكـــامل
فــالــعــروبــة وعــاء مــادي كــأمــة
مـكـتـملـة الـتـكـوين وب االسالم
ــثل كــوعــاء مــعــنــوي ونــسغ 

فـإن االمـام يتـعامل ذاهب  امـا ا
معهـا على اساس انـها حالة من
التعدديه داخل االطار االسالمي

الواحد.
وان التحدي ان نحـول التعددية
الى تـنوع ايـجـابي كردِ عـلى ما

يـجـري الـيـوم من مـفـاهيم
عــــقـــــيـــــمــــة حـــــولت
ــــــــــــــذاهـب الـى ا
حـــــــــــــــــــــالــه مــن
االخـــــــــــــــــتـالف
والـتنـاحـر حدْ
ـــواجـــهـــات ا

سلحه. ا
وبعد/ رحم
الـــله اإلمــام
الـــــصـــــادق
ـهــدي فـقـد ا
كـان مــدرسـة
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ـتـبـعـة عــنـد االسـر أن جتـلس سـيـلــة ا
أكثر من امرأة الى آنية مفلطحة كبيرة
ومــســتــديــرة مــصــنــوعــة مـن مــعـدن "
الـــفـــافـــون " - إذ لـم يـــكن الــــبالســـتك
مـعــروفـاً بـعــد - وال زالت مـتــوفـرة في
الـــبــيـــوت واألســواق وهي (الـــطــشت)
ا البس فـي مـاء كثـيـف ور فـيـبـلـلن ا
اء إن كانت متـسخة جـداً نقعـنها في ا
عدة سـاعات وبعدهـا يغسـلنهـا بالفرك
الــشـديــد ويـسـهـل األمـر اســتـعـمــالـهن
قـطـعـة ضـخـمـة من الـصـابـون األبيض
ــعــروفــة (راس ـــاركــة ا اخلــاص من ا
الـــهــنـــدي) أو مـــاركـــة أُخـــرى (ثـــريــا)
البـس بضع فـيـتـداولن بـيـنهن غـسل ا
اء والصابون مرات إذ يشطفنـها من ا
ثم يــعــدن غــســلــهــا مــرة اخــرى حــتى
ـاء والـطشت تـنـظف فـيـخـرجنـهـا من ا
وآنــذاك يـــغــســـلــنـــهــا في مـــاء جــديــد
ونظـيف ويعـصرنـها تـمامـا ثم يسرعن
بـهـا الى الــسـطح لـيـنــفـضـنـهـا أوالً ثم
يـنـشـرنـهـا عـلى احلـبـال حتت الـشمس
حـتى جتف فـيـرتبـنـها ويـحـفظـنـها في

اخلزائن .
 وكـانت أغـطـيـة االسـرّة الـكـبـيـرة وهي
بيضـاء عادة من مادة الـكتان أو اخلام
األبــيض  - مـطــرزة يــدويـاً أو مــزيــنـة
بـاخملرمـات " الدانـتيل "  - والـقمـصان
واجلالبـيب الــبـيــضـاء تـعــامل إضـافـة
لـذلك مـعـامـلـة خـاصـة حتـفظ بـيـاضـها
وتقصـره وذلك بإضافـة أُخرى الى ماء
الـغــسـيل وهـو
مـــــكـــــعب
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ــتــجـول يــهــزج بــصــوته ظل الــبــائـع ا
تعب في الزقاق: الرجولي ا

(تــراب حــنــطــة   ....   تــراب حــنــطــة )
حـتى خـرجت امـرأة أو امرأتـان نـفـد ما
ــادة أو كـاد لــديـهــمــا من خـزيـن هـذه ا
يـنـفد لـتـشـتـريـا بـعـضـا منـه من الـبائع
تـجول فال غـنى أليّمـا أُسرة عنه . وال ا

طبخ بدونه .  تستقيم شؤون ا
وتـراب احلنـطـة هذا ضـروري لـتنـظيف
أدوات الـــطـــبـخ اخملـــتـــلــــفـــة من قـــدور
وأواني حـتى أصـغـر صـحن تـسـتـعـمله

ربة االسرة . 
ويـسـتعـمل عـادة بـتكـديـسه فوق قـطـعة
من اخليش رُتـبت على شكل طـبقات ثم
رأة هو الـفعال في الدلك يكون سـاعد ا
ــغـمـسـة والـتــحـريك لـقـطــعـة اخلـيش ا
بــتـــراب احلـــنـــطـــة في جـــوانـب اإلنــاء
ــاء اجلـاري وبـعــدهـا يُــغـسل اإلنــاء بـا

وبذا يتم تنظيفه . 
ـــتــعــارف عــلـــيه حــتى كــان هــذا هــو ا
مـنتصـف القـرن العشـرين حيـث توفرت
بعـد سنـوات في البالد وسـائل تنـظيف
اخرى أولها وأشهرها عبوات ال " تايد
وتاله سريعاً أمواج "  (1) وهنا انتهى
تـمامـا وبسـرعـة دور تراب احلـنطـة فلم
نـعد نـسـمع صوت بـائـعه في شوارعـنا

وأزقتنا . 
ـــلــبــوســات هــذا عن األوانـي أمــا عن ا
ـرأة تـعانـي األمرين اخملـتـلـفـة فـكـانت ا
حـــتى تـــتــــخـــلص من أوســـاخـــهـــمـــا .

والــــو

أزرق الـلون صـغيـرا يُـدعى " جويت "  .
ولـقـد رأيت ربــات الـبـيــوت يـرتـ هـذه
الـقطع الـكـبيـرة من أغـطيـة األسرة بـعد
جـفــافـهــا بـوقـوف اثــنـتـ من الــنـسـاء
لـتــلـمــلـمن أطــراف األغـطـيــة وزوايـاهـا
ويـطبقـنهـا بصـورة منتـظمـة عدة مرات
ـكن حـتى يــصـبح حـجــمـهـا صــغـيـرا 
ـالبس الـعــاديـة  " وضــعه في خــزانـة ا
الـكـنـتـور " وهي كـمـا أظن حتـريف أُخذ

من كلمة قنطار . 
ــكــواة مــجــوفـة ثم تًــصــار الى الــكي 
ن أرادت يـوضع الـفــحم فـيـهــا ويـوقـد 
ذلك أو الى االستـعــــــمـال عنـد احلاجة

الفعلية اليها . 
أمـا تنـظـيف أرضيـة الـدار غرفه وفـنائه
فلطح ومجازاته وتـكون من الطابـوق ا
عـادة " الــفـرشي " أمــا الـبــيـوت األكــثـر
حـداثـة فــتـكـون من الـقـيــشـاني فـيـكـون
ـاء فقط مع الفرك تنظـيف األرضيات با
ـصـنـوعـة من ـكـــــــــــنــسـة ا الـقـوي بـا
خــوص الــنــخـيل لــلــطــابـوق وبــالــفـرك
ــاء ـــبـــلل بـــا بـــقـــطـــعــة مـن اخلـــيش ا
لـلقـاشاني مـرة في الـيوم أو عـدة مرات
حـــسب الـــعــادة واالســـتــعـــمــال ومــدى

تعرضها لالتساخ . 
ـاء أمــا تـنــظــيف احلُب وهــو مـصــدر ا
النظيف الـبارد فيكون بـفركه كل بضعة
أيــام أو كل اسـبـوع بـفــركه بـكـسـرة من
الـطــابـوق يــحـتـفـظ بـهــا نـظــيـفــة لـهـذا

الغرض .

أمــا الـــنــظــافــة الــشــخـــصــيــة فــتــكــون
ــنــزل مـرة أو بــاالغـتــســال في حــمـام ا
مـرت في االسـبوع وفي حـمام الـسوق
كــمـا يُــدعى مــرة في الـشــهـر تــقـريــبـا ,
وتــكــون مـــادة الــتــنـــظــيف قـــطــعــة من
صــابـون " الــركي " يُــفـرك بــهــا الـشــعـر
واجلــســد عــدة مــرات وأشــهــر األنـواع
ـتـوفـرة آنـذاك  صـابـون غـاراحلـسـني ا
وصــابــون كــافل حــســ وقــد تــضــيف
الـنــسـاء لـلـشــعـر مـادة أُخــرى تُـسـمى "
طـ خاوة " (2) تــعــمل عــلى تــلــيــيــنه

وتلميعه .
البس  كما إعتاد سلفنا الصالح أخذ ا
ب فـترة متبـاعدة وأُخرى الـى القصار
ليعيد لها لونها وبهاءها وبياضها كما
ورد ذكـره في كـتب الـتأريخ واألدب ولم
نــره بـــأعــيـــنــنــا ولـم أســمع بـــدكــاكــ
الـقصـارين في هـذا الزمن الـذي أحتدث

عنه  . (3) 
أمـا تنظـيف األغطيـة القـطنيـة الثقـيلة "
اللحف " و  البطانيات  كانت تدعى في
ذلك الـوقت " بالنـكيـتـات "  فيـكـون على
رمل الشاطيء وقـد حتدثنـا عنه مفصال

في مقالة سابقة  . (4) 
وتـنظـيف الـسجـاد الثـقـيل أمر يـختص
به الـــرجـــال حـــيث تـــزحف مـــجـــامـــيع
مـتـفرقـة عـنـد انتـهـاء موسم الـشـتاء كل
مـنهـا يتـكون من رجـل أو ثالثـة رجال
ــديــنــة واألزقـة يــســعــون في شــوارع ا
ينادون ويفصحـون عن مهنتهم لتخرج
ربـات االســر ويــتـفــقن مــعـهم

بــــــشــــــأن

نـظيف سـجادهن وهـنا يـهز الـرجال كل
سجادة وينفضونها حتى ال تعود فيها
ذرة من تـراب  فــيـفـرشــون فـيــهـا كـرات
الــنـــفــتــالـــ حلــفـــضــهــا مـن الــعث ثم
يسعون للفها مثل اسطوانة ضخمة أو
يـطــبــقــونـهــا عــدة مــرات  ويـقــبــضـون
ــضـون لـســبـلـهم وســعـيـهم أجـرهم و

للرزق . 
رحم الله أيام زمان بعيدها وقريبها 

××××                       
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1- تـــايـــد وامــــواج أول مـــا ظــــهـــر في
أســواق بـغــداد وقـد رُوّج له بــهـديـة مع
كل عــلـبـة بــضـعـة كــريـات بالسـتــيـكـيـة
ــكن تـشـكـيــلـهـا عـلى شـكل مـلـونـــــــة 
قالدة لـلـبـنـات أو قــطـعـة من الـبالسـتك
البس عـلـى حـبـال ــلـونـة لــتـثــبـيـت ا ا

الغسيل  .
2- كان ذهـاب النسـوة حلمـام السوق "
احلـمـام الـتـركي " يـرافـقه غـالـبـا طـقس
احــتـفــالي  إذ يـأخــذن مـعــهن الـفــاكـهـة
والـــشـــاي ويـــأخــــذن " خـــشـــلـــهن " أي
مــصـوغـاتـهن الـذهــبـيـة    لـيـغــسـلـنـهـا

ويستعملن 
ا احلناء  . " الط خاوة " و

3- كـانت القـصارة مهـنة لـها دكـاكيـنها
ومـحـتــرفـوهـا   في الـعــصـر الـعـبـاسي

وفيما بعده .               
4- مــقــالــتـي في الــتــراث الــشــعــبي   "

النهر والناس في التراث القريب "    

قيس توفيق اخملتار
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ــنــادين بــضـرورتــهــا حلــيــاتــنـا ــؤمــنــ بــالــعـلــمــانــيــة وا أدعي أني من ا
السياسية(على األقل). 

لكن العلمانية التي أفهمها وأذود عن حياضها تختلف كثيرا على ما يبدو
ألون فضاءات ن ينسبـون أنفسهم لـلعلمـانية و عن علمانـية الكثيـرين 

بخاصة في االونة األخيرة.  األعالم والتواصل األجتماعي ضجيجاً
وبـدال من أن تكـون مـعـركـتي مع جتـار الـدين ومـسـتـثـمريـه وغالة الـتدين
وسدنة اليوم االخر وعارفيه صارت ومحتكريه وحراس الشرف ومدَعـيه
مـعـركــتي مـؤخـراً مـع غالة الـعـلــمـانـيــة ومـتـطـرفــيـهـا وعــتـاة الـعــنـصـريـة

ومعتنقيها والكافرين باألديان ومحاربيها!!
تـدين والثـاني ال يقل سوءاً عن هناك الـتعصب الـديني والـتعصب غـير ا
األول .”هكذا خاطب وزير التـربية - ورئيس احلكومـة الحقا- جول فيري
احلضور في 19 نيسـان (أبريل) 1881 حيـنمـا كانـوا يـناقـشون عـلمـنة
ـنـاهج ال عـلـمـنـة ـنـاهج في فـرنـسـا. ويــبـدو أنه كـان يـدافع عن عـلـمــنـة ا ا
الطالب.ومع أعتـرافي أن التـعصب الديـني مشكـلة كـبيرة يـواجههـا العالم
منـذ الـقـد وسفـكت عـلى مـذبـحهـا االف األرواح الـبـريـئة فـأن الـتـعصب
العلـماني مشـكلة ال تـقل خطـورة وقد تؤدي الى حـروب أهليـة تسفك فـيها
الدمـاء وتقـيد فـيهـا احلريـات وتتـخـادم في سلـوكهـا مع التـعصب الـديني.
وكما أنـتج التـعصب الـديني عـبر التـاريخ تعـصبـا علمـانيـا فأن الـتعصب
كنني األشارة الى العلماني اثبت قـدرته على أنتاج تعصب ديـني. وهنا 
أن أكثر من دراسة ألشارت الـى ان الدواعش التونسـي مثال هم من ب
االكثـر عـددا(نسـبة لـلـسكـان) واألشـد قسـوة. ومـعلـوم ان تونـس قد تـبنت

منهجا علمانيا متطرفا جدا في عهدي بورقيبة وابن علي. 
تـطرف نـهج ا ويزداد األمـر خطـورة ح تـعـجز الـدول التي تـتبـنى هـذا ا
في أن تقـنع فـئات مـجـتمـعـية فـيـها بـاعتـنـاق مفـهـوم الهـويـة الوطـنـية كـما
حصل للمسلم في فرنسا والـقوقاز وكما هو حاصل عندنا في العراق

الذي فشل النظام احلاكم فيه بخلق هوية وطنية جامعة. 
هنـا قـد تتـحـول العـلـمانـيـة الى هـوية بـديـلة تـدفع مـعتـنـقيـهـا الى التـخـندق
الهـويـاتي الـذي يـقـمع االخرين ويـدفـعـهم الى تـخـندق هـويـاتي مـتـطرف ال

قابل. ينتج سوى العنف والقمع ا
ـكن ان يـتـحولـوا الى دواعش تـرامـبـي أذا تـمـكن مـنهم أن العـلـمـانيـ 
ورفـضوا االخـر اخملـتـلـف عنـهـم. حـيـنذاك يـصـبـح هؤالء ـتـطـرف الـفـكـر ا
) أشـد خطـورة عـلـى اجملـتمـع بـخـاصـة ح يـفـتـقـد ذلك (الـتـرامـبـلـمـانـيـ

قراطيات الراسخة.  اجملتمع الى مؤسسات قوية كما هو حال الد
عند ذاك وكرد فـعل لألقصاء والشـعور بتهـديد هويتـهم سيأخذ دواعش
الدين على عاتقهم مهـمة التصدي للتـرامبلماني فـنكون أزاء حرب أهلية
ـتبـادل فال بد ـفـرغة من الـعنف واالقـصاء ا حتـميـة.ولكـسر هـذه احللـقة ا
من تـقد ضـد نـوعي لـلتـطـرف عـلى جـانبـيه الـديـني والـعلـمـاني. لـذا فأن
العـلـمـانيـة الـتي أؤمن بـها ويـؤمن بـهـا كثـيـرون غـيري هي عـلـمـانيـة غـير

متطرفة . 
ـنهج االنـكلـوساكـسوني الـذي يدعم حـرية الـتدين مـقابل وهي أقرب الى ا

نهج الفرانكفوني للعلمانية والذي يشيطن الدين. ا
كن ان تـكـون حال لـكـثـيـر من مشـاكـلـنـا في الـعراق أن الـعلـمـانـيـة التـي 
ـشـابـهـة هي لـيـست تـلك الـتي تـريـد فـصل الـدين عن وكـثـيـر من الـدول ا
واحملافـظة عـلى نـقاءه احلكم بل تـلك الـتي تريـد حـمايـة الـدين من احلكـم 

الروحي وبعده األخالقي. 
أنـــهــــا عـــلــــمـــانــــيـــة تـــدافـع عن حــــريـــة الـــديـن كـــمــــا تـــدافع عـن حـــريـــة

وقبول االخر اخملتلف.  والتعبير عتقد ا
أنهـا علـمانـية ال تـدعي أحتـكار احلـقيـقة وال الـفضـيلة
وتــرفض من يـــنــصــبــون أنـــفــســهم ســـدنــةً لــلــحق
والفـضـيـلة والـشـرف.  أنـهـا علـمـانـية تـؤمن بـأنـها
مثل كل األفكار األنسـانية حق قد يـعتوره الباطل.
هي علمانية غير مؤدجلة وال مقدسة .أنها ببساطة

علمانية الدين ال دين العلمانية.

هدي الصادق ا
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انتقل من دار الفـناء إلى دار البقاء
فـي عـمّـان الـدبـلــومـاسي اخملـضـرم
قيس تـوفيق اخملـتار بعـد إصابته
بــداء كــورونـا الــلــعــــــ ومــشـاكل

صحية أخرى. 
كنت مـحظوظـاً وفي غاية الـسعادة
حـ الـتـقـيـته قـبـل ستـة أشـهـر في
داره الـعــامـرة ودار بــيـنـنــا حـديث
تع عـن خدمـته الـطويـلة طـويل و
في احليـاة العمـلية والـدبلومـاسية
وخاصة في الـبرازيل التي أمضى
فــيــهـا ثالثــة عـشــر عــامـاً كــسـفــيـر
معتـمد ودونت في جعـبتي أهم ما
استـمعت إليه ألعـتمدهـا كموضوع
خـاص فـي كـتــابي الــقــادم إن شـاء

الله. 
رحـوم اخملتار في بـغداد عام ولد ا
1936  وأكـمـل دراسـته اجلـامـعـيـة
في كـلـيـة احلـقـوق جـامـعـة بـغـداد
عام 1958 وبدأ حياته الـعملية في
وزارة الــــعـــدل ثـمَّ أكـــمـل دراســـته
الـعـلـيـا في الـقـاهـرة وأكـمـلـهـا عـام
1969  وفـي عـــــام 1971 نُـــــقــــــلت
خــــدمـــاتـه إلى وزارة اخلـــارجــــيـــة
لـيـعـيّن في الـسـفـارة الـعـراقـيـة في
لـنـدن بدرجـة سـكـرتـير أول ثمَّ إلى

أنــقـرة بــنـفس الـدرجــة ثمَّ عـاد إلى
بـغداد لـيـشـغل منـصب في الـدائرة
االقــــتــــصــــاديـــة فـي ديـــوان وزارة

اخلارجية.
في عـــام 1973 نُـــقل إلـى ســـفـــارة
العـراق في هافانـا-كوبـا حتى عام
1974 ومـــنـــهـــا إلـى الـــعـــاصـــمـــة
اإلسبـانيـة مدريد كـمسـتشار لـغاية
عـام 1977 وفي عــام 1978 شــغلَ
مــنــصب قــائـم بــأعــمــال الــســفـارة
الـــعـــراقــيـــة في بـــويـــنس أيــرس-

. بدرجة وزير مفوض. األرجنت
عــادَ إلى بــغــداد لــيــشـغـل مـنــصب
ــــراسم في وزارة رئــــيس دائــــرة ا
اخلارجية ومنـها نُسّبَ إلى رئاسة
اجلــمــهــوريــة عــام 1979 رئــيــسًـا
ــراسـم فــيــهـــا وبــدرجــة لـــدائــرة ا

سفير.
في عام 1983 عمل رئيسًـا للدائرة
الــسـيــاسـيــة الـثــانـيــة في الـوزارة
ولـبـضـعـة أشـهـر قبـل أن يُنـقل إلى
لـشبونـة-البـرتغال رئـيسًـا للبـعثة
الــدبـلــومــاســيــة وأول مـنــصب له
كــسـفـيـر خــارج الـعـراق وبـقيَّ في

منصبه هذا لغاية عام 1985.
 في نـفس ذلك الـعـام عُـيّـن سـفـيرًا
للـجمهـورية الـعراقيـة في البرازيل

وعاصمـتها بـرازيليا ومـنها بدأت
ـسـتــعـمـرة رحـلــته الـطــويـلـة فـي ا
البـرتغالـية السـابقة وأكبـر بلد في
قارة أمريكا اجلنوبية ومن أبعدها

مسافةً عن العراق. 
في عام 1998 انـتـهت فـتـرة مـهـام
عمله الرسمية وفيها ودّعَ السفير
قيس الدولة التـي خدم فيها أمدا
وأحـبهـا شغـفـا ومنـها أيـضًا ودّع
الـعمل الـدبلـومـاسي إلى األبد بـعد
خـدمـة طـويـلـة كــسـفـيـر عـراقي في
الـبــرازيل امـتــدّت إلى ثالثــة عـشـر
عامًا بـالتمـام والكمال فـقد التحق
إلـــيــــهـــا في  27آب 1985 وانـــفكَّ
مـنـهـا في نفـس اليـوم والـشـهر من

عام 1998.
لبـلوغه السـن القانـونية فـقد أحيل
الى الـــتــقـــاعــد يــوم 1998/9/19
ــتـــازة في الــدولــة بـــعــد خــدمـــة 
الـعـراقـيـة نــاهـزت األربـعـ عـامًـا.
وأصدر كتـاباً عن جتربته الـطويلة
فـي الـــــــبـــــــرازيل حتـت عـــــــنــــــوان
(الــبــرازيل من أوراق دبــلــومــاسي

عراقي).
في عــام 2000 صــدر قــرار خــاص
راسم في بتعيـينه رئيسًـا لدائرة ا
ديوان رئاسـة اجلمهوريـة واستمرَّ

في مـنـصـبه هـذا لـغـايـة بـدأ الـغزو
األمــــــريـــــكي عــــــلى الــــــعـــــراق في

.2003/3/21
في سـنـة 2010 قـرّر االنــتـقـال إلى
األردن واإلقامة فيها نهائيًا إلى ما
تــبـــــــــقّـى من الــعــمــر لــيــنــظم مع
زمـالئه الـسـفـراء والـدبـلـومـاسـيـ
ـقـيـمـ فـيـهـا أيـضًا الـعـراقـيـ ا
يـلــتـقـــــــيـهم بـانــتـظـام ويــتـجـاذب
ـمــتـعـة مـعــهم أطـراف األحــاديث ا
ومـنـهـا سَـفـرْ رحــلـته الـطـويـلـة في
احلــــــــــيــــــــــاة ... والــــــــــعــــــــــمل ...

والدبلوماسية. 
وعـــصــر يــوم 23 كـــانــون الــثــاني
2021 كــانت انــتـــقــاله أخــيــرة له
فــاخــتــار الــله قــيس اخملــتــار إلى
جــواره تــاركــاً في رعــايــة الــبــاري
زوجـــــــة صــــــبــــــور وثـالثــــــة أوالد
سؤولية وأربعة أحفاد ستوى ا
زغب احلــواصل وخـدمــة نـاصـعـة
في الــدولــة الــعــراقــيــة وتــاريــخـاً
حــــافالً بـــالـــوطــــنـــيـــة واإلخالص
وعالقـات طــيـبــة واجـتــمـاعــيـة مع
العديد من الشخصيات واألصدقاء

والزمالء. 
رحـمه الـله وأسـكـنه فـسـيح جـناته

وإنا لله وإنا إليه راجعون

qzUÝË∫ اشكال مختلفة من ادوات ووسائل التنظيف
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ـــصــالح مـــصــالـح الــســـودان وا
العربية.

 3"
أن اإلمــام الـــصــادق رحـــمه الــله
كــــان رمـــــزاً من رمـــــوز الــــفــــكــــر
ـــتــقـــدم الـــذي يــعي احلـــداثي ا
راحل أهمـية التـواصل ب كل ا
ـشـرقه فـي تـاريـخـنا الـتـراثـيـة ا
وبـ واقـعـنـا الـراهن. فـاالصـالة
ــعــاصــره جــذر االمــة كــمــا ان ا
مــطـلب مُـلح وضــروري يـتـطـلب
مـنـا تـنـشـيـط اإلجـتـهـاد وجتـديد
اخلــطـاب الــديــني الــذي يــسـعى
الـــبــعـض حلــشـــرة في ظــلـــمــات

التاريخ .
واجـــــزم ان األمــــة وان ارادت ان
تـتــطــور فـعــلــيـا عــلــيـهــا احــيـاء
بــاعــتــبــاره مــفــهــوم االجــتــهــاد 
ســــبـــيــــلــــنـــا الـى االجـــابـه عـــلى
ــتــعــلــقه ــعــاصــرة ا االســئــلــة ا
بـنـهــوض األمـة وتـمـكــيـنـهـا من
مـواكـبــة الـعـصــر والـدخـول
ـسـتـقـبـل بـفـكـر حـر الـى ا
حــــر قـــادر عـــلى نـــشط 
اخـــراجـــنـــا من حـــالــة
الــســـكــون الـى عــالم

واكبه. ا
أو لــيـس االجــتـــهــاد
ثـالــثــة اآلثــافي بــعـد
الــــــقــــــرآن الــــــكــــــر
واحلسـديث الشريف

ؤكد". "ا
 4"
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ـــنـــطـــقـــة ســـددهــا خـــارج ا
ــــرمى مــــبــــاشــــرة جتــــاه ا
وأبـــــعـــــدهـــــا احلـــــارس
تاتـاروسانـو لركـلة

ركنية.
وفي الـــدقـــيـــقــة

قــــويـــة تــــألق فــــيـــهــــا حـــارس
الــروســونــيــري تــاتــاروســانـو

وأبعدها عن مرماه.
وســجل إبـرا الــهـدف األول في
الـدقــيـقـة 31 بـعــد كـرة وصـلـته
ــنــطـــقــة لــيـــســدد كــرة داخـل ا
أرضية من ب أقدام كوالروف
وتـمر وتـرتـطم بـالقـائم وتـسكن

الشباك.
إنــتــر اقــتــرب من الــتــعــادل في
الـدقــيـقـة 38 بــعـد عــرضـيـة من
بـيـريسـيتـش سددهـا سـانشـيز
ــــرمى لـــيــــبـــعــــدهـــا ثــــيـــو بـــا
هيرنانديز ثم توموري من أمام

رمى. خط ا
وحـصـل إنـتـر عـلى ركـلـة خـارج
ــنـطــقــة نــفـذت ووصــلت إلى ا
بروزوفيتش الذي سدد بجوار
الــقـائم لـيـنــتـهي الـشـوط األول

بتقدم ميالن.

ـن لــــــلــــــحـــــارس الــــــقـــــائـم األ
هانـدانوفـيتش.إبراهـيمـوفيتش
كــاد أن يـــســجـل الــهــدف األول
بـعـد عـرضـيـة مـتـقـنـة من لـيـاو
ارتــــــقـى لــــــهــــــا زالتــــــان فــــــوق
بــــيـــــريــــســــيـــــتش وكــــوالروف
وصــوب رأســـيــة مـــرت بــجــوار

القائم في الدقيقة 13.
o¹dHK  ÂULC½«

وأجرى ستيفانو بيولي تبديل
ـيالن بالـدقيـقة أول اضـطراري 
19  بــخــروج ســيــمــون كــايــيــر
الــذي عــانى من اإلصــابـة وحل
تــومـوري مـكــانه لـيـشـارك ألول

مرة منذ انضمامه للفريق.
وكــاد لـوكـاكـو أن يــسـجل هـدفًـا
ــجـهــود فـردي بــالـدقــيـقـة 24 
ـتـاز بعـدمـا استـلم الـكرة من
دارمــيــان لـيــدور بــالــكــرة أمـام
رومـانــيـولي ويــطـلق تــسـديـدة

 ôU Ë ≠U Ë—

اقـتــنص إنـتــر بـطــاقـة الــتـأهل
لــنـصف نـهـائي كـأس إيـطـالـيـا
ه بــــعـــد فـــوزه  1-2عــــلى غـــر
ميالن على ملعب سان سيرو.
تـقــدم زالتـان إبـراهــيـمــوفـيـتش
ـيالن في الـدقـيـقة 31 وتـعادل
رومـــيــلـــو لـــوكـــاكـــو إلنــتـــر في
الـــدقــيــقــة 71 من ركـــلــة جــزاء
وسـجل كــريــسـتــيـان إريــكـسن
هدف فوز إنتر في الدقيقة 97.
وبـهذا الـفوز تـأهل إنتـر ميالن
لـــنــــصف نـــهـــائـي الـــبـــطـــولـــة
ويـــنــتــظــر الــفـــائــز من مــبــاراة

يوفنتوس وسبال.
مــــيـالن دخل أجــــواء الـــــلــــقــــاء
سـريــعًــا وفي الـدقــيــقـة األولى
استـلم رفائيـل لياو الـكرة على
نـطقة وأطـلق تسديدة حدود ا
أرضـــيـــة قـــويـــة مـــرت بـــجــوار
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كشف وزيـر الشباب والرياضـة عدنان درجال أن االسباب الـتي منعت الوفود اخللـيجية من احلضور
الى البـصرة للوقـوف على استعداداتـها في خليجي 25 هي الـهاجس االمني وكـذلك اخللل الفني في
ـوعـدها.وقـال درجال ان الـتـفجـيـر االرهابي االخـيـر الذي حـدث في بـغداد وصـول تـاشيـرة الـدخول 
واستشـهد علـى اثره عدد من االبـرياء العـراقي وكـذلك تاخيـر وصول الـتاشيـرة بسبب خـلل فني هو
من ترك الـهاجس لعدم حضور الوفـد في وقته. واشار درجال الى ان الوفد اخلـليجي امتعض بسبب
تاخر تـاشيرة الدخول بسبب تاخر ارسالهـا نتيجة اهمال احد موظفي الـتطبيعية ولكن بشكل عام من
خالل لقائـنا بالـشيخ حمد بن خـليفة رئـيس االحتاد اخللـيجي بكرة الـقدم ابدى استـعداد االحتاد بان

ستضيف لبطولة خليجي 25 بالبصرة. يكون العراق هو ا
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اآلن االبـتسامة خضبت بدماء السيارة
ــفـخــخـة . فـلــعن الـلـه الـزرقـاوي ألنه ا
ابــعـدك عـنــا أيـهـا الـطــيب في اراجـيح
الذكرات طيف  مودة البيت وذكرياته .
حتـسـ  بـاسل  مصـطـفى ..والـهوى
عـــنــد حــلـم الــرحــيـل مــا غــيـــر كــانــوا
يــــتـــــوقــــعــــوه.ولـــــكن الــــلـه مــــا شــــاء
فــعـل...فــرســمت دمـــعــة عــنــد جــفن ام
حلــقـتــهـا انت الى قــبـرهــا لـتــعـانــقـهـا
كــواحــد من اجــمل اهــداف حـيــاتك.في
ســـنــويــة حــزن كـــرة الــســلـــة  طــيــفك
الـسـومـري  والـهـوى عـنـد صـفـارة في
مـبـاريـات احلـيـاةكم كـأسـا حـمـلت وكم
مـدالـيــة تـقـلـدتـهـا وكم قـبـلـة لـلـنـصـر 

عربية واسيوية وعراقية .
واالن لــيـس لــديك يــا صــاحــبي ســوى
ارث االســاطــيــر ونــعش ودعــنــاك فــيه

وانتهى كل شيء
وذجا للرياضة العراقية الشهيدة ا
فخخات فنادرا ما يقتل الرياضيون با
لكن هذه البالد كل شيء فيها عجيب.

رهط من الشهداء
يرحلون.

حــتى الــكــورونـا يــا مــنـذر
صــارت تــاخــذ مــنـا
جنـــــــــــــــومــــــــــــــا
.بوداع ريـاضي
ازرق مــــــــــــــــثـل
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ـكتب االعالمـي لنـادي الـقوة اكـد ا
اجلوية أن الـهيئة االداريـة للنادي
اتــــفــــقت مـع عــــدد من الالعــــبــــ
احمللي للتـعاقد معهم خالل فترة
االنـتقـاالت الـشتـويـة وذلك لتـدعيم
صــــفـــــوف الـــــفــــريـق االول الــــذي
تـــنـــتــظـــره مـــشــاركـــة مـــهـــمــة في
ــؤهل لـدوري ـلــحق ا مـبــاريــات ا
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يالن في كأس ايطاليا ه ا q¼Qð ∫ االنتر يتفوق على غر
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فرانكفورت 

من عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء
مرت بقليل إلى جوار القائم.

ــــبـــاراة في وقـــتل الــــســـيــــتي ا
الــدقــيــقـة 30 بــإضــافــة الــهـدف
الثالث بعدمـا افتك جوندوجان
الـــــكــــرة مـن ســــاويــــرس وراوغ
بــعــدهــا أوشــيه داخـل مــنــطــقـة
اجلــزاء لــيــســدد بــسـهــولــة في
الشباك.ووقع محرز على الهدف
الـرابع فـي الـدقـيـقة الـثـانـيـة من
الـــوقت بــدل الـــضــائع بـــعــدمــا
تــلـقى عــرضـيــة من ســتـرلــيـنج
لـــيـــســــدد اجلـــزائـــري من داخل
منطـقة اجلزاء كرة قـوية سكنت
الـشـبـاك ليـنـتـهي الـشوط األول
بتقدم السيتي برباعية نظيفة.
وكــــاد الــــســــيــــتي أن يــــضــــيف
اخلامس في الدقـيقة 50 بعدما
أطـلق رودريـجـو صـاورخـيـة من
خارج منطقة اجلزاء اصطدمت
بـالــعـارضـة.وأجـرى جـوارديـوال
تبديـل مبـاشرة بعـدها بنزول
كـل من البـــورت وتـــوريس عـــلى

حساب فودين وجوندوجان.
وأضــــاف الـــــســــيــــتـي الــــهــــدف
اخلامس في الدقـيقة 57 بعدما
تــــلــــقـى مـــحــــرز عــــرضــــيــــة من
رودريــجــو لــيــرسل اجلــزائــري
مباشرة عرضية لسترلينج أمام
ــــــرمى اخلـــــالـي لـــــيــــــســـــجل ا

بسهولة في الشباك.
ودفع جوارديوال بورقته الثالثة
في الدقيقة 61 بنزول جيسوس

على حساب بيرناردو.
باراة كثيرًا في الدقائق هدأت ا
الــتـالــيـة حــتى ارتــقى سـتــونـز
لــعـرضــيــة من ركــلـة ركــنــيـة في
الـــدقــيــقــة 73  مـــســددًا رأســيــة

رمى. ذهبت بعيدًا عن ا
وأرسل كـانــسـيــلـو عـرضــيـة في
الــدقــيــقـة 78 تــابــعــهــا تـوريس

برأسية ذهبت أعلى العارضة.
وفي الـدقــيـقـة األولى من الـوقت
بـدل الــضـائع ســدد كـانــسـيــلـو
كــرة من خـارج مـنــطـقـة اجلـزاء
أمــــــسـك بــــــهـــــــا حــــــارس وست
بــرومــيــتش لــيـــنــتــهي الــلــقــاء
بعدهـا بفوز الـسيتي بخـماسية

نظيفة.

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وسجل خماسية السيتي إلكاي
جــونــدوجــان (30 - 6) وجـواو
كـانـسـيـلو (22) وريـاض مـحرز

(45)  ورحيم سترلينج (57).
وبـتلك الـنتـيجة ارتـقى السـيتي
إلى صــدارة جـــدول الــتـــرتــيب
بـــعـــدمــــا رفع رصـــيـــده إلى 41
نقطة بينما جتمد رصيد وست
بــرومـيــتش عـنـد  11نـقــطـة في

ركز الـ19. ا
أتـت احملـــــــــــاولـــــــــــة األولـى فـي
ــبــاراة في الــدقـيــقــة الـثــانــيـة ا
لــــصــــالح وسـت بــــرومــــيــــتش
بــتــســديـدة من أجــاي من داخل
مــنــطــقــة اجلــزاء تــصــدى لــهـا

إديرسون.
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وأتى رد الــســيـتـي ســريـعًــا في
الـدقــيــقــة الـثــالــثــة بـتــســديـدة
أرضــــيــــة من فــــوديـن من داخل
مـــنـــطـــقــــة اجلـــزاء اصـــطـــدمت
بــالـــقــائم.وســرعـــان من افــتــتح
الــســـيـــتي الـــتـــســـجـــيل في
الـدقـيقـة الـسـادسة بـعـدما
أرسل كــانــســيــلــو بــيــنــيــة
ــيـزة جتـاه جــونـدوجـان
الـذي اســتـلم الـكـرة عـلى حـدود
مـنـطـقـة اجلـزاء وسـدد مـبـاشرة
في الـــشـــبـــاك.وعــاد الـــســـيـــتي
لــتـشــكــيل اخلـطــورة من جــديـد
بـتــسـديـدة من مـحـرز من خـارج
مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة 15
ذهــبت أعـلـى الـعـارضــة.وسـجل
الـــســيـــتي الـــهــدف الـــثــاني في
الـــدقــيـــقــة 22 بــعـــدمــا انـــطــلق
ن بــيـــرنـــاردو في اجلـــانب األ
ـنــطـقــة اجلــزاء لـيــرفع احلـكم
ــسـاعــد رايــة الــتــسـلل إال أن ا
ــبـاراة لم يــوقف الــلـعب حــكم ا
ليـمرر إلى كـانسـيلـو الذي سدد
كـــرة من عـــلى حـــدود مـــنــطـــقــة
اجلـزاء سكـنت الـشبـاك وألـغاه
احلكم أولًا بداعي الـتسلل قبل
أن يــــعــــود الحــــتــــســـابـه بــــعـــد

الرجوع إلى تقنية الفار.
وحــــــاول وست بــــــرومــــــيــــــتش
الـعـودة لــلـقـاء في الــدقـيـقـة 29
بتسـديدة أرضيـة من روبنسون

58 حصل إبراهـيموفـيتش على
بطـاقة صفـراء ثانيـة بعد عـرقلة
كــــوالروف ويــــكــــمل مــــيالن

. اللقاء بعشرة العب
واستمرت مـحاوالت إنتر
عــلـى مــرمى مــيالن ومن
عــــرضـــيــــة مـــتــــقــــنـــة من
الـــنـــاحــيـــة الـــيــمـــنى إلى
أقـصى النـاحـية الـيـسرى
قـــــابل بـــــيــــــريـــــســـــيـــــتش
الــعـرضــيــة بـرأســيــة مـرت

فوق العارضة.
واحــتـسب احلــكم ركـلـة
جــــزاء إلنــــتــــر بــــعــــد
الـــعـــودة لـــتـــقـــنـــيــة
الفـيديـو التي أقرت
بـوجـود عـرقـلة من
لـــيـــاو عـــلى قـــدم
بـــــــــــاريـال جنـح
لـــــوكـــــاكـــــو في

حتوي
لـــــهـــــا لـــــهـــــدف

الـتـعـادل في الـدقـيـقة
.71

 فــيــدال حـــاول تــســجــيل هــدف
قـــاتل بـــعــدمــا أطـــلق تـــســديــدة
بالدقيقة 85  مرت بجوار مرمى
الـروســونـيـري وأهـدر الوتـارو
فرصة ثمـينة بعـدما سدد الكرة
ــــنـــــطـــــقــــة وتـــــألق من داخـل ا
تـــاتـــاروســـانــــو وأبـــعـــدهـــا عن
مــرمــاه ونــفس احلــال تــصــدى
لـتـصـويـبـة لوكـاكـو في الـدقـيـقة

.90
وفي الدقـيقة 97 أحرز إريـكسن
هـدف فـوز إنتـر بـعد ركـلـة حرة
ثابـتة نفـذها إريـكسن من خارج
مـنـطــقـة اجلـزاء مــبـاشـرة جتـاه
الـــشـــبــاك وقـف حــارس مـــيالن

ليشاهدها وهي تسكن مرماه.
سحق مانشسـتر سيتي مضيفه
وست بـــرومــيــتش بــخــمــاســيــة
نـــظــيــفـــة مــســاء الـــثالثــاء في
ـبـاراة التي احـتـضـنهـا مـلعب ا
ذا هاوثورنس بـاجلولة 20 من

وشـــهـــدت نـــهـــايـــة
الـــــــــشــــــــوط األول
نقاشـات حادة ب
العــبي الـــفــريــقــان
وحتــديــدًا بــ إبــرا
ولوكـاكو واسـتشاط
الـبلـجـيكي غـضـبًا من
زالتان ليقرر حكم
الـلــقـاء إشـهـار
الـــــبـــــطـــــاقــــة
الـصـفراء في
وجــــــــــــــــــــــــــه

الثنائي.
ومع بــدايـة
الــــــشــــــوط
الـــــثـــــاني
حـــــــــــصـل
فــــــيــــــدال
على ركلة
حــــرة من

صـبـاح دجـلـة والـفرات
ودموع الناصرية
اودعك ايها الكاب

واعــــــرف ان الـــــنــــــخـــــيل
وســــاحــــة كــــرة الــــســــلـــة

واجلـــمــهــور ورفــاق
ـنـتـخب وهذه ا
الــــصــــفــــحــــة
الــريــاضــيــة
فـــــــــــــــــــــــي
صـحـيـفـة
الــــزمــــان
يـــذرفــون
مـن اجـلك
الــــــــــــدمـع
وعـــصــيــر
الـبـرتـقـال.

منذر علي 
شناوة

ـثـلـون جمـيع األقـسام والعـبة 
الـهـنـدســيـة في اجلـامـعـة حـيث
شـكـل الـطالب 38 العب مــقـابل

 10طالبات.

ـنافـسـة لـلـبطـولـة فـئة وجـرت ا
ـواجهة  بـطل العراق الذكور  
للشـباب نوري صـباح نوري ذو
الـــقـــطع الـــبـــيـــضـــاء ونــقـــلـــته

االفــــتــــتـــاحــــيـــة e4 ومن ثم 
االنتقال لطاولة الطالبات ونقلة
االفتـتـاح لبـطلـة العـراق  رويدة
ســـــعـــــد مــــحـــــسن بـــــالــــقـــــطع

d4.البيضاء
وتــمــخــضت نــتــائج الــبــطــولـة
بــخـطف  رويــدة ســعـد مــحـسن
لقب بطـلة اجلامـعة لعام 2021
ــــركـــز األول حـــيـث جــــاءت بــــا
وبــالـعالمــة الـكــامـلــة بـخــمـسـة
نـقاط من 5 جـوالت حيـث فازت
ـقابالت اخلمس بدون بجميع ا
تــعـادل أو خــسـارة وهي العــبـة
ــنــتــخب الــوطـــني لــلــشــبــاب ا
ــركــز وجـــاءت لــيــنــا هــاشم بــا
الـثـاني بـرصـيد 4 نـقاط وحـلت
ـــركــز الــثــالث مــيس خــلــيل بــا
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اقـامت اجلـامعـة الـتـكنـولـوجـية
بـطــولـة بـلـعـبــة الـشـطـرجن فـئـة
ــشــاركـة 48 العــبـاً الــســريع  

ســعــيـد بــذات الـرصــيــد فـيــمـا
كـانت نـتــائج الـذكـور نـال  لـقب
بــطل اجلــامـعــة الــطــالب نـوري
صـــبــاح نـــوري بــدون خـــســارة
ــركـز األول تــذكـر حــيث حــقق ا
برصيد 6.5 نقطة من 7 جوالت
ـــنـــتـــخب وهـــو أيـــضـــاً العب ا
ـركز الـوطـني للـشـبـاب وحل بـا
الثاني الـطالب عبدالـكر عماد
جــامــعـا 6 نــقــاط وجــاء ثــالــثـاً
الطالب مسلم كر برصيد 5.5

نقطة.
واشــرف عــلى الــبــطــولــة طــاقم
حتـكيم دولـي مؤلف مـن  احلكم
الـدولي سـعــد مـحـسن الـكـنـاني
ويسـاعده كل من احلـكم الدولي
إســمـاعـيل إبــراهـيم كــاكـا خـان
واحلـكم الـدولـي حـسـ سالمـة
ـساعدة واحلكم كفـاح سليم و
مصطـفى صبحي ويـاسر حسن

عباس .

ــــكــــتب أبــــطــــال اســــيــــا.وذكــــر ا
االعـالمي ان االدارة تـــســـعى الى
الــتـعـاقـد مع ثالثـة العـبـ سـوبـر
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة والـذين من ا
ــــيـــز في ـــســــتـــوى  ظـــهــــروا 
ـبـاريـات االخـيـرة مع فـرقـهم في ا
مـراكز مـختلـفة وذلـك بعـد االتفاق
مع ايــوب اوديــشـــو مــدرب فــريق
الـقـوة اجلويـة وكـادره الـتـدريبي

من دون الـــــكـــــشف عـن اســـــمــــاء
هــؤالء.وعن مــصــيـر الالعـب عـلي
ـكتب حـصـني مع الفـريق اكـدر ا
ان الالعب عــلـي حــصــني وبــنــاء
عـلى رغــبـته سـيــتم مـنــحه كـتـاب
االســـتــغــنـــاء كــمــا ســـيــتم خالل
ـهاجم ـقـبـلـ اعـارة ا الـيـومـ ا
عـبـاس جـاسم الى صـفـوف نـادي

الديوانية.
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الــبـهــادلي اجــاب بـرســالـة 
تعـميـمها الى كـافة االحتادات

الوطنية للتايكواندو .
واشــــار الـى مـــــضـــــون هــــذه
الـــرســالـــة وفــقـــا لـــســيـــاســة
ــعـــاهــدة االحتـــاد الـــدولي وا
ـــتـــعـــلــــــــــــقـــة ـــيــــة ا الـــعـــا
باالعتراف بالقيادات اجلديدة
فـــان االحتـــاد الــقـــاري مـــلــزم
بـرصـد ومـراقـبـة االنـتـخـابات
الرئاسيـة لالحتادات الوطنية
في الـقـارة لـضـمـان ان جتـري
االنــتـخـابـات وفـقــا لـلـدسـتـور

الوطني.

الـسيـد عالء شـرهان  انـهاء
عضويتـه بحسب كتاب وزارة
الشباب والـرياضة وعليه فان
نصاب االجتماع غير قانوني.
ــــــكـــــتب واضـــــاف مـــــديـــــر ا
ـــوضـــوع االهم االعالمي ان ا
هــو االدعــاء الــكــاذب من قــبل
الـــــبــــــعض الــــــذي يـــــحـــــاول
الــتــضـــلــيـل بــالــتـــصــريح ان
االحتــاد الـدولـي صـادق عــلى
نـتــائج الـتــغـيــيـر وهــذا كـذب
لكـون االحتاد االسيـوي وبناء
عــلى رســالــة من قـبـل الـســيـد
رئــــيس االحتــــاد الــــدكــــتــــور
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ــكـــتب االعالمي اكـــد مــديـــر ا
الحتـاد الــتــايــكـوانــدو احــمـد
الــغــراوي ان وزارة الــشــبــاب
بـية والـريـاضة والـلجـنـة االو
ـا تــقــدم به رفــضت الــعــمـل 
بــعض االعــضــاء من االحتــاد
ـنــاصب وحتــديـد بـتــغــيـيــر ا
اجتـماعـات وبطوالت ودورات

معتبرتها غير قانونية
وقــــال الـــغــــراوي في حــــديث
ــــكن حتــــديــــد صــــحــــفي  ال
مـصــيـر احتـاد من قــبل ثالثـة
اعـضــاء رسـمـيــ فـقط لـكـون
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مـــبــاريـــات اجلــولــة الـــثــالـــثــة من
ــرحــلـة األولى من دوري الــدرجـة ا
األولى الـعراقي تـصفـيات محـافظة
بـاراة التي جرت على األنـبار في ا
مـلـعب اجلوالن . وفي جـانب االخر
حـقق فـريـق احلـويـجـة فـوزا مـهـما

عــلى نــادي داقـوق بــهـدف من دون
ــبـــاراة الـــتي جـــرت عــلى رد فـي ا
مـلـعب نـادي داقـوق ضـمن إنـطالق
ـنـطـقـة وافـتـتـاح مـبـاريـات دوري ا
الـشـمـالـيـة اجلـولـة األولى لـلدوري
الـعراقي الدرجة االولـى بكرة القدم

مـحـافظـة األنبـار ليـصبح اجملـموع
ثمانية فرق .

هـذا وكـان فـريق اجلـوالن قد احلق
فـريق هـيت خـسـارته الـثـانـيـة على
الـتـوالي في الـدوري بـعـد ان سجل
أربـعـة أهـداف مقـابل هـدفـ ضمن

كـما خـطف فريـق البيـشمـركة ثالث
نـقـاط مـهـمـة بـعـد فـوزه علـى فريق
نــــوروز بــــثالثــــة أهــــداف من دون
بـاراة التي جـرت على مـقـابل في ا
مـلـعب اجلـامـعة الـتي ضـيف فـيـها
نــادي نـــوروز فــريق بــيــشــمــركــة .
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تـاهل كل من نادي اخلالص ونادي
ـنــطــقـة ديــالى إلى فــرق الــدوري ا
الـغـربيـة كـما تـاهل نـادي الشـرقاط
ـــوصـل والــفـــتـــوة مع والـــعـــلم وا
انـتظار إنضمام مـتأهل إثن من

جانب من مواجهات بطولة التايكواندو

كـل عـام احــتــفل بــحــزنك يــا صــديـقي
ـفخخ بـالقدر مـنذر  احـتفل بـرحيلك ا
احلــزين  احـتـفي بـدمــعـة كـرة الـسـلـة
وهـي تـنــحب في بــوابــة نـادي الــكـرخ
وفــــنـــــدق بــــابل واراجــــيـح مــــتــــنــــزه
الـناصـرية حـيث طفـولتـنا مـثل حـكاية
شــهـــرزاد . تــمــر ســريــعـــا مــثل فــيــلم

سينمائي .
واتــعس مـافــيه كــان اخملـرج ارهــابـيـا
واتـعس من مـزبـلـة الـتـاريخ لـيـحـرمـنا
من طـلتك احللـوة وموسيـقى التهديف

من حتت السلة .
تـمر سـنويـتك  قريـبة من حـزن ساحة
الـطيـران  قريـبة من شـرفة غـرفتك في
فـــنــــدق بـــابل  قـــريـــبــــا من الـــقـــاعـــة

الـريـاضـيـة في مـلـعب الـشـعب  قـريـبة
مـن زقورة اور . واخيرا قريبا من جفن
مـيـنـا اكـبـر بـنـاتك  وهـنـا يـا صـاحـبي

كارثة احلزن.
احـد عـشر عـاماً مـر  هي الـدهر كـله يا
مـــنــذر  مـــنــذ اخــر عـــنــاق وداع وانت
تـــــذهب الى حـــــلب مــــدربـــــا الى احــــد
انــديـتـهـا وحــتى هـذه الـلـحــظـة يـشـكل
الـفـراق تقـاسيم نـاي حـزين فيه نـحيب
أمـك وابيك واخـوتك وزوجتك واطـفالك

ومحبيك ومعجبيك ..والعراق كله ...
مـنذ علي شنـاوه ... الراحل مبكرا ..في
كـل ســـنـــويــــة يـــتــــوهج شــــمع ذكـــراك
وتـتـقـافز في سـمـاء الـناصـريـة وبـغداد

نوارس ابتسامتك اجلميلة.



لـكـنه أرجىء لـعـام بـسـبب تـفشي
"كــــوفــــيـــد-19. ورغم الــــسالالت
اجلــديـدة مـن فـيــروس "كــوفــيـد-
 "19وشــــــــــدة ضـــــــــراوة هـــــــــذه
بية اجلائحـة تشدد الـلجنـة األو
الـدولــيـة عــلى أن الـلــقـاح يــشـكل
"أحـــد الــــوســـائل الـــعـــديـــدة" في
ــعــدة تــرســانــتــهـــا الــصــحــيــة ا
ـــقـــرر في مـــوعــده ـــبــيـــاد ا لـألو
اجلديد ب 23 تـموز/يـولـيو و9
آب/أغسطس لـكنه ليس السالح
ـبياد احلاسم.ويـعول مـنظـمو أو
طـوكــيـو عــلى "اجـراءات مــحـددة
لــــلـــوافـــديـن اجـــراءات احلـــجـــر
الــصــحي االخــتــبــارات تــوفــيـر
وســائـل احلــمــايــة الــشــخــصــيــة
وتـتبع حـاالت اخملـالطـة" بـحسب
ـبـيـة مـا أفـاد بــيـان الـلـجــنـة األو
رحـلة الثانية فقط الدولية.وفي ا
"مــا أن يـصــبح الــلــقـاح مــتــوفـرا
جلمهور أوسع" ستناشد اللجنة
بية بية الدولية الوفود األو األو
ـــبـــيـــة "من أجل تـــلـــقي والــبـــارا
الـلـقـاح في مـكـان اقـامـتـهم وفـقا

لالرشادات الوطنية".
ـبـيـة وسـتـطـلب من الــلـجـان األو
الـ206 األعضـاء فيـها "الـتواصل
مع حـكـومات بـلـدانهـا" وأن تـقدم
تــــــــــقــــــــــاريــــــــــرهــــــــــا فـي "أوائل
شــبـــاط/فــبـــرايــر" الى الـــهــيـــئــة
ـبيـة العلـيا الـتي تتـخذ من االو
لوزان مقرا لها.ويبدو التباين
ـــــــــواقف واضــــــــحـــــــــا في ا
ـــعـــنـــيــ الـــصـــادرة عـن ا
حـــيـــال الـــزامـــيـــة تــلـــقي
الــلــقـاح مـن عـدمــهـا إذ
حـذر رئــيس الــلــجــنـة
ـبـيـة الفـرنـسـية األو
دوني مـــاســيـــلـــيــا
اإلثــــــــــــــــنــــــــــــــــ
الـريـاضـي من
ظــروف "بـالــغـة
الـصــعـوبـة" في
حـــــــــــــــال أرادوا
ـــــشــــــاركـــــة في ا
بياد طوكيو من أو
دون تـــــــــــــــــلــــــــــــــــــقـي
الـلـقـاح.وقـال مـاسـيـلـيا
قــبل اجــتـمــاع تــنـفــيــذيـة
ــبـيـة الـدولـيـة الـلـجـنـة األو
األربـعاء إن الـريـاضيـ الذي
بيـاد طوكيو سيذهـبون الى أو

AZZAMAN SPORT

{ مـدريـد- وكـاالت - كشـف تقـريـر إسـبـاني  عن تـطـور احلـالـة الـصـحـيـة لـلفـرنـسي زين الـدين
دير الفني لريال مدريد. وأعلن ريال مدريد إصابة زيدان بفيروس كورونا دون أعراض زيدان ا
اضي وذلك قبل 24 ساعـة من مواجـهة أالفيس في الـدوري. لكن بـحسب صحـيفة يـوم اجلمعـة ا
"سـبـورت" الـكتـالـونـيـة فإن األعـراض بـدأت تـظـهر عـلى زيـدان بـعـد مرور  3أيـام من تـواجده في
ـنزلي حـيث أصيب بـاحلمى والـسعـال. وأضافت الـصحـيفـة أن احلالـة الصـحيـة لزيدان العزل ا
تـراجـعت وبالـتالي سـتتـأخـر عودته لـقيـادة ريال مـدريد في وقـتٍ قريب. وأوضـحت الصـحيـفة أن
نزل هي 10 أيـام ومن ثم يعود دة األقل للـبقاء في ا بروتـوكول االحتاد اإلسبانـي ينص على أن ا
ا أنه لم تـظهر عليه أي أعراض ولكن مع صاب لـلعمل بعد ظهـور فحص سلبيـ لكورونا طا ا
ـدة. وأشارت الـصـحيـفة إلـى أنه يجب أن تـزول أعراض ـكن أن تـزيد ا الوضع احلـالي لـزيدان 

اإلصابة أوال عن احلالة قبل 3 أيام على األقل من إجراء فحصٍ جديد.
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{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس - أ ف ب -
ـــســلــسل وضع تــراي يـــونغ حــدا 
انـتصـارات لـوس أجنلـيس كـليـبرز
عند سبع مباريات وذلك بعدما دك
ســلـته بـ38 نــقـطــة لــيـقــود فــريـقه
أتالنتا هـوكس الى الفوز 108-99
في دوري كـــرة الــســـلــة األمـــيــركي
.وأفاد يـونغ العائد الى للمـحترف
ـبـاراة واحدة الـفـريق بعـدمـا غاب 
بـســبب أوجـاع في الـظـهـر ورفـاقه
عــلى أكـمل وجـه من الـغــيـابـات في
صــفـوف الـضـيـوف الـذين خـاضـوا
الــلـقـاء من دون جنـمـيـهـمـا كـواهي
لــــيـــنــــارد وبـــول جــــورج بــــســـبب
بـروتـوكـوالت فـيـروس "كـوفـيـد-19
بـحـسب مـا أفـاد فـريـقـهـما من دون
زيـد من التـفاصيل االفصـاح عن ا
وبـاتـريـك بـيفـيـرلـي بسـبـب إصـابة
في ركـبـته الـيـمـنى.وفي ظل الـلـعب
وسط األزمة الصحية التي تعصف
بـالعـالم بأجـمعه مـنذ نـهاية 2019
تــوقـع العب كـــلـــيـــبــرز الـــكـــرواتي
إيـــفــيــتــســا زوبـــاتس بــأن "تــكــون
األمور عـلى هذا الـنحـو هذا الـعام"
من حـــيث الــغـــيــابـــات وذلك عــلى
الرغم من أن فريـقه لم يسجل حتى
اآلن أي إصـابــة بـالـفـيـروس.وتـابع
"نـــحن مــحـــظــوظــون ألن اجلـــمــيع
مـتـواجد مـعـنـا حتى اآلن. سـيـكون
ـواسم بـالــنـسـبـة هـذا الـنــوع من ا

للجميع".
وال يـــــبـــــدو أن كــــــواهي وجـــــورج

مـصـابــان بـالـفـيــروس ألن كـلـيـبـرز
تـــرك الــــبـــاب مــــفـــتـــوحــــا من أجل
الـــتـــواجــد الحـــقــا مـع الــفـــريق في
قررة في سلـسلـة مبـارياته الـست ا
الـشـرق إذ يلـتـقي بـعد أتـاالنـتا كال
من مـــيــامي هـــيت وصــيـف الــبــطل
وأورالندو ماجيك ونيويورك نيكس
وبــــروكـــلــــ نــــتس وكـــلــــيــــفالنـــد
كـافـالــيـيـرز.ورغم اسـتــمـرار تـفـشي
فـيـروس كـورونـا الـذي حـصـد حتى
اآلن حيـاة قرابة 425 ألف أميركي
بيـنهم أكـثر من 13 ألف ضحـية في
واليـــة جــورجــيــا أقـــيــمت مــبــاراة

الـثـالثـاء عـلى مـلـعب "سـتـايت فـارم
اريــنـا" بــحــضـور اجلــمــهـور بــعـدد
وصل الى 1180 مـــــتــــفـــــرج وذلك
للـمرة األولى بالـنسـبة ألتالنتـا منذ
تـوقف الـدوري في آذار/مـارس قـبل
اسـتـئـنافه فـي فقـاعـة وورلـد ديزني
فـي أورالنــدو.وأمــام جــمــهـوره وإن
كــان بــأعـــداد مــحــدودة قــدم يــونغ
مـــبـــاراة رائــــعـــة وجنح في 12 من
محاوالته الـ23 و 11رميـة حرة من
أصل 11 كـمـا سـجل 26 من نـقـاطه
الـ38 في الـشـوط األول الـذي أنـهاه
كلـيبـرز لصاحله 43-48 بفضل 13

نـــــقــــطــــة من اإلســـــبــــاني ســــيــــرج
إيــبـــاكــا.لـــكن يــونـغ حــقق الـــفــارق
لـفريـقه في الربـع الثـالث بتـسجـيله
14 نـقــطــة ثم ســجل ثالث رمــيـات
حــرة في الــوقت احلـاسـم من الـربع
ـقــدمـة األخــيـر لــيـضع فــريـقـه في ا

بفارق 10 نقاط 95-85.
o¹dÞ bONLð

وعـنـدمـا جنح كـلـيـبـرز في تـقـلـيص
الــفـارق 101-96 بــثالثــيــة ريـدجي
ــسـافـة جــاكـســون رد هـوكس من ا
ذاتـهـا بثالثـيـة ثـالثـة في هـذا الربع
هدا الطريق أمام لكيفن هيـورتر 
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{ لـــــوزان - أ ف ب  - تـــــســـــعى
ـبــيـة الــدولــيـة الى الــلـجــنــة األو
بـياد ـشاركـ في أو "مسـاعدة" ا
قبل عـلى تلقي طوكـيو الصـيف ا
ـضاد لـفـيـروس كـورونا الـلـقـاح ا
نح سـتجـد لكنـها لن تـطالب  ا
الـريـاضـي أولـويـة عـلى حـساب
اآلخـرين وذلك بحـسب مـا أفادت
.وقالت في بـيان "تـواصل اللـجنة
بية الدولية مساندتها بشدة األو
لضـرورة تـلـقي الـلـقـاح بـالـنـسـبة
لــلـمــجـمــوعــات األكـثــر هـشــاشـة
لـــلــمـــمــرضـــ األطــبـــاء وكل من
يـــــســـــهـــــر عــــلـى بـــــقـــــاء وآمــــان
مـجتـمعـاتنـا".وبذلك تـكون
ـبـيـة الــلـجـنــة األو
الـــــــــدولـــــــــيــــــــة
اســـتـــبـــعــدت
خـيـار فـرض
الـلـقـاح عـلى
الــريــاضــيـ
مــــــــــن أجـــــــــل
الـــســمــاح لــهم
ــشـاركـة في بـا
ــــــــبــــــــيـــــــاد أو
طـوكـيـو الـذي كان
مـقـررا الـصـيف
ــــــــــاضـي ا

{ لـندن- وكاالت - أعـلن نادي تشيـلسي إقالـة مدربه فرانك المبـارد بسبب تـدهور نتائج
متاز. الفريق في الدوري اإلجنليزي ا

ـمـتـاز وخـسر ـركـز الـتـاسع في جـدول تـرتـيب الـدوري اإلجنلـيـزي ا ويـحـتل تـشـيـلسي ا
ـاضي ليحـقق الفـريق انتـصارين فقط في البـلوز أمام لـيسـتر بهـدف دون رد الـثالثاء ا

يرليج. آخر 8 مباريات في البر
وقع الـرسمي للـفريق بيانًـا على لسـان مالكه رومـان أبراموفـيتش قاله من خالله ونـشر ا
"كـان ذلك قـرارًا صـعـبًا لـلـغـايـة وذلك لـعالقتي الـشـخـصـية الـقـويـة مع فـرانك واحـترامي

الشديد له".
وأضاف "المبارد شخص يتمتع بأعلى معايير النزاهة وأخالقيات العمل لكن مع الظروف

احلالية نؤمن بأن األفضل هو تغيير للمدرب".
وتابع "باسم كل الـعامل في النـادي واإلدارة أرغب في التوجه بالشـكر إلى المبارد على
ستـقبل هو رمـز مهم لـلبلـوز وستبـقى أسطورته عمـله مع الفريق نـتمنى لـه النجـاح في ا

هنا غير منقوصة وسيتم الترحيب به دائمًا في ستامفورد بريدج".

مـؤتــمـر صـحـافـي عـبـر الــفـيـديـو
"لــســنــا وحــدنــا. لــكي يــســتـقــبل
أصدقاؤنا اليابانيون الرياضي
عتمدين من جميع واألشخاص ا
أنــحـــاء الــعـــالم يـــتــطـــلب األمــر

بعض االحتياطات".
وقــال إن الــصـــعــوبــات الــتي قــد
ـكن أن يـكـون لـها يـواجـهـونـها 
"أثــر رادع" لـلــريـاضــيـ الـذين ال
يـريدون تـلقي الـلقـاح كاشـفا أنه
حتــــــــدث مـع بـــــــاخ األســـــــبـــــــوع
ـاضي.في فـرنـسـا تـلـقـى قـرابة ا
مـلـيـون شـخص الــلـقـاح بـحـسب
األولوية لكن وتيـرة تلقي اللقاح
متفاوتة في جـميع أنحاء العالم
وحـــتى أن في بـــعض الـــبـــلــدان
بــــيــــنــــهــــا الــــيـــابــــان لـم تــــبـــدأ
العـمليـة.ويثـير موضـوع حصول
الـريـاضـيـ عـلى الـلقـاح مـشـكـلة
أخالقـــــيــــة ألن ذلـك ال يــــحـــــتــــرم
نـحهم افـضلـية على األولويـة و

. واطن سائر ا
وقـد شـدد ماسـيـلـيـا على أنه "من
غـيـر الــوارد إعـطـاء الــريـاضـيـ
األولويـة على الفـئات األخرى من
الـــســـكـــان لـــكـن من اآلن وحـــتى
ـكـنـنـا أن نـفـتـرض أنه األلـعـاب 
ـمـكن اعـطـائــهم الـلـقـاح من مـن ا

دون معاقبة اآلخرين".
وتــابع "أنـا أخـذت مـوقـفـا مـؤيـدا
للـقـاح وأمل أن يشـاركني جـميع

من دون تـلـقي الـلـقـاح يـواجـهون
ـدة احـتــمـال "احلــجــر الـصــحي 
" وســـيــكــون عـــلــيــهم أســبــوعــ
"إجـراء اخــتـبــارات في الـصــبـاح
ـاسـيـلـيا ال ـسـاء".وبـالـنـسبـة  وا
خــيـار ســوى الــلـقــاح ألن "إقــامـة
األلـعاب عـلى احملك" مـضيـفا في
مـؤتــمـر صـحـافـي عـبـر الــفـيـديـو
"لــســنــا وحــدنــا. لــكي يــســتـقــبل
أصدقاؤنا اليابانيون الرياضي
عتمدين من جميع واألشخاص ا
أنــحـــاء الــعـــالم يـــتــطـــلب األمــر

بعض االحتياطات".
WO öš« WKJA

ووتيرة تـلقي اللقـاح متفاوتة في
جــمـيع أنـحــاء الـعـالم وحـتى أن
في بعض البلدان بينها اليابان
لم تـبدأ الـعمـليـة.ويثـير مـوضوع
حـصول الـريـاضيـ عـلى اللـقاح
مشكلة أخالقية ألن ذلك ال يحترم
نـحهم افـضلـية على األولويـة و
.وقــــد شـــدد ـــواطــــنـــ ســـائــــر ا
ماسيليا على أنه "من غير الوارد
إعطـاء الريـاضيـ األولويـة على
الـفئـات األخرى من الـسكـان لكن
ــكـنـنـا مـن اآلن وحـتى األلـعـاب 
ــــمـــــكن أن نـــــفــــتـــــرض أنه مـن ا
اعطـائهم الـلقـاح من دون معـاقبة
اآلخــرين".وفـي تــصـــريــحه خالل
زيـــارة لــــطـــوكــــيـــو في تــــشـــرين
الـــثــانـي/نــوفــمـــبــر قـــال رئــيس
اني ـبـية الـدولي األ الـلجـنة األو
بـية تـوماس بـاخ أن الـهيـئـة األو
الـعـلـيا تـشـجـع الـرياضـيـ عـلى
ـشـاركـة اسـتـخـدام الـلـقـاح قـبل ا
في األلــعــاب لـكــنــهــا لن تــفـرض
عــلــيــهم ذلـك "كــشــرط" لــلــســمـاح
ـشاركـتهم.لـكـنه قال إن الـلجـنة
ـــبـــيـــة الــدولـــيـــة "تـــنـــاشــد" األو
شـاركـ اآلخرين الـرياضـيـ وا
أن يُـــلَـــقِــحـــوا أنـــفــســـهم ألن ذلك
ـثـابـة "عالمـة احـترام" سـيـكـون 
جتــــاه الــــريـــاضــــيــــ اآلخــــرين

. ستضيف الياباني وا
بياد وفي سياق التحـضير لألو
ـية أشـارت منـظـمة الـصحـة الـعا
االثــنـ الى أنـه ال يـوجـد حــالـيـا
"لــقـــاحـــات كــافـــيـــة لألشـــخــاص
ــعــرضـــ لــلــخــطــر" وقــبل كل ا
ورد شيء يجب "استـخدام هذا ا
ـكـافـحـة واحـدة من أكـثـر الـنـادر 
األزمــات الــصــحــيــة تـدمــيــرا في
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فــريــقه لــتــحـقــيق فــوزه الــرابع في
مبارياته اخلـمس األخيرة والتاسع

في 17 مباراة.
وبــرز في صــفــوف كـلــيــبــرز أيــضـا
دياندري هانتر بتسجيله 22 نقطة
والـعائـد من اإلصابـة كلـينت كـابيال

بتسجيله 13 مع 19 متابعة.
أمـا بـالـنـسـبــة لـكـلـيـبـرز الـذي دخل
ــنــطــقـة الــلــقــاء وهـو في صــدارة ا
الـغـربـيـة مـشـاركـة مع جـاره الـلدود
لــيـكـرز حـامل الـلـقب فـكـان ريـدجي
جاكـسون األفضل بـ20 نقـطة مع 7
مـتــابـعـات و8 تــمـريــرات حـاســمـة
وأضــاف إيـــبـــاكــا 15 إال أن ذلك لم
ته يكن كافيا لتجنيب فريقهما هز
اخلـــامـــســـة في 18 مـــبـــاراة حـــتى
ــركــز اآلن.وتــراجع كـــلــيــبــرز الى ا
ـنـطـقـة الـغـربيـة خـلف الـثـالث في ا
لــيــكــرز (4-14) ويــوتــا جــاز الــذي
حـقق الثالثـاء فـوزه التـاسع توالـيا
والثالث عشر في 17 مباراة بتغلبه
عـــلى نـــيــويـــورك نـــيــكس 108-94
بـــفـــضل جـــهــود الـــفـــرنــسي رودي
غوبـير ( 18نقـطة و 19متـابـعة و4
اعتـراضات دفـاعيـة) ورويس أونيل

(20 نقطة).
وفي مـبــاراة ثـالــثـة الـثـالثـاء تـألق
جـــون وول في مــــواجـــهـــة فــــريـــقه
الــســابق واشـــنــطن ويــزاردز وقــاد
هـيـوسـ روكـتس الى الـفوز -107
88 بــتــسـجــيـله 24 نــقــطـة في أول
لقاء له ضد الفريق الذي تخلى عنه باراة ضد لوس اجنليس كليبرز في دوري كرة السلة األميركي للمحترف  Í—Ëœ∫ جنم اتالنتا هوكس تراي يونغ خالل ا

العالم خالل هذا العصر".
ــبــيـة حــذر رئــيس الــلــجــنــة األو
الـــفــرنـــســـيــة دوني مـــاســـيــلـــيــا
الــريـاضــيــ من ظـروف "بــالــغـة
الــــصـــــعــــوبـــــة" في حــــال أرادوا
ــبــيـاد طــوكــيـو ــشـاركــة في أو ا
ـــقــبل من دون تـــلــقي الــصـــيف ا
ـضـاد لـفيـروس كـورونا الـلـقاح ا
ــســتـجــد.وقـال مــاســيـلــيــا قـبل ا
بية اجتماع تنفيـذية اللجنة األو
الـدولـيـة األربعـاء إن الـريـاضـي
ــبــيـاد الــذي ســيـذهــبــون الى أو
ؤجل لعـام حتى صيف طوكيـو ا
2021 بـــســبب "كـــوفـــيــد-19 من
دون تـــلــقي الـــلــقــاح يـــواجــهــون
ـدة احـتــمـال "احلــجــر الـصــحي 
" وســـيــكــون عـــلــيــهم أســبــوعــ
"إجـراء اخــتـبــارات في الـصــبـاح

ساء". وا
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وسـيـكون لـقـاح الـرياضـيـ على
أجـندة اجـتـماع تـنفـيـذية الـلجـنة
ـبــيـة الـدولــيـة الـتـي تـشـجع األو
رسـمــيـا عـلى الــلـقـاح لـكــنـهـا لن
تــــــفــــــرضه عــــــلـى أحــــــد ألن ذلك
"سـيـكـون مـبـالـغـا به" بـحـسـب ما
اني توماس باخ قاله رئيسها األ
في تــشـــرين الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر
اسيـليا ال اضي.لـكن بالـنسبـة  ا
خــيـار ســوى الــلـقــاح ألن "إقــامـة
األلـعاب عـلى احملك" مـضيـفا في
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الــريــاضــيــ الــفــرنــســيــ هـذه
الـــرؤيـــة".وفي تـــصـــريـــحه خالل
زيـــارة لــــطـــوكــــيـــو في تــــشـــرين
الــثــانـي/نــوفــمــبــر قــال بــاخ إن
ـبيـة الدولـية تـشجع الـلجـنة األو
الرياضي على استخدام اللقاح
شـاركة في األلـعاب لـكنـها قـبل ا
لن تـفــرض عــلـيــهم ذلك "كــشـرط"
شـاركـتـهـم مـوضـحا لـلـسـمـاح 
ـسـائل الـتي "هـنـاك الـكـثـيـر من ا
يــجب أخـذهــا في عـ االعــتـبـار.
هــذه مــسـألــة تـتــعــلق بــالـصــحـة
اخلــاصـــة (بــكل ريـــاضي). إنــهــا
أيـضـا مسـألـة الظـروف الـصحـية
لـكل شـخص. إنـهـا مسـألـة تـوافر

(اللقاح)".
ـبــيـة لــكـنـه قـال إن الــلـجــنــة األو
الــدولــيــة "تــنـاشــد" الــريــاضــيـ
ـشـارك اآلخـرين أن يُـلَـقِـحوا وا
ثـابة أنـفسـهم ألن ذلك سـيكـون 
"عالمة احترام" جتـاه الرياضي
ــــســـــتـــــضــــيـــــفــــ اآلخــــريـن وا

. الياباني
بـيـاد طوكـيو وكـشف مـنظـمـو أو
أنهم يـخطـطون إلجـراءات تمسح
ضي قدما حتى بدون لأللعاب با
لـقــاح لـكن بــاخ قـال إن الــلـجــنـة
ــبـــيــة الـــدولــيـــة ســتـــســعى األو
ــســاعــدة الـــريــاضــيــ من أجل
تأم اللقـاح إذا كانت مـــــــتاحا

وموافقا عليه.

{ رومـا- وكـاالت - يسـتـهـدف يـوفـنـتـوس الـتعـاقـد مع ثـنـائي بـايـرن مـيـونخ كـوريـنـت
تـولـيـسـو وجـوشوا زيـركـزي في مـحـاولـة لـتـدعـيم صـفـوف الـفـريق الـذي يـعانـي هذا

درب أندريا بيرلو. وسم في الدوري اإليطالي حتت قيادة ا ا
لك بايرن مـيونخ ويوفنتوس عالقات جيدة بشأن االنتقاالت بعدما انتقل كل من و
دوجالس كوسـتا ومـهدي بنـعطـية وكـينـجسـلي كومـان وأرتورو فـيدال بـ صفوف

الفريق في السنوات األخيرة.
وبحسب "كالـتشيو ميــــــــركـاتو" يرغب يوفــــــــــنتوس فـي الـــتعاقد مع زيركزي
ـدة 18 شــهـرًا عـلى ســبـيل اإلعــارة وفي الـوقت الـذي يــحـاول فـيـه الـيـوفي ضم

توليسو 
ـقبل.ويـواجه يـوفـنـتوس ا تـتـأجل تـلك الـصـفقـة حـتى الـصـيف ا هـذا الـشـهـر ور
شـاركة بصورة أكبر منافسـة من بارما على ضم زيركزي خـاصة أنه سيضمن ا
مع بـارما في ظل تواجـد كل من ألفـارو موراتا وبـاولو ديبـاال وكريسـتيانـو رونالدو

في خط هجوم السيدة العجوز.
ـوسـم كالعب أسـاسي ولم وشـارك زيـركــزي في مـبـاراة واحــدة مع الـبـايــرن هـذا ا

يـسـجل أي أهـداف في 4 مـبـاريـات شـارك بـهـا في الـدوري ودوري أبـــــــطـال
أوروبا.كما حاول يوفنتـــــــــوس ضم توليسو البالغ من العمــــــــر 26
عـامًـا من صـفـوف لـيـون قـبـل أن يـنـجـــــــح بـايـرن في ضـمه مـقـابل

42,5 مليون جنــــــــــيه إسترليني في عام 2017.

{ بـاريس- وكاالت - يـسعى بـاريس سـان جيرمـان بقـوة لضم
النـجم األرجـنتـيني لـيـونيل مـيـسي قائـد بـرشلـونة
ــقـــبل لــكـــنه يــواجـه أزمــة قـــد تــعــوق الــصـــيف ا

طموحاته بحسب تقرير صحفي فرنسي.
وسم وينـتـهي عـقد مـيـسي مع البـارسـا بـنهـايـة ا
اجلاري لـكن حتمل راتـبه في ظل الـصعـوبات
ـاليـة احلالـيـة سيـكون عـسيـرا على "بي إس ا

جي" وفقا لصحيفة "ليكيب".
فـقـد ذكـرت الـصـحـيـفـة أن الـنـادي الـفـرنـسي

قـدم تـقـريـرًا لـلـمـديـريـة الـوطـنـيـة لـلـرقـابـة اإلداريـة
يتضـمن خسـائر محـتمـلة تصل إلى  204مالي يورو في

ـاضـي بــنــســبـة %60 وذلـك بــسـبـب أزمـة ــوسم اجلــاري أكــثــر مـن ا ا
كورونا.

وأضافت "ليكـيب" أن هذه الورطة ستدفع سان جـيرمان خلفض التكاليف
وبيع بـعض العبـيه ورغم أنه يخـطط لتجـديد عـقدي جنمـيه نيـمار دا سيـلفا
توقعة ستؤثر على وكيليان مـبابي باإلضافة لضم ميسي إال أن اخلسـائر ا

خططه.
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في صـــفــــقـــة الـــتـــعــــاقـــد مع راسل
وســـتــبـــروك. ودافع وول عن ألــوان
ويـزاردز لـعـشـرة أعـوام لـكـنه عـانى
ــاضـيـ مـن كـثـرة ـوســمـ ا في ا
اإلصـــابــــات مـــا جـــعل قـــرار فـــريق
العاصمة أسهل في التخلي عنه في
الــثـاني من كـانــون األول/ديـسـمـبـر
ضمن صـفقة الـتعاقد مـع وستبروك
الــذي ســجل الـــثالثــاء ضــد فــريــقه
الـسابق 19 نـقـطـة مع 11 مـتـابـعـة

و7 تمريرات حاسمة.
وعـــــلق وول عـــــلى قـــــرار ويــــزاردز
بالـتخـلي عنه قـائال "اعتـقدوا بأني
انـتـهـيت. أردت أن أثـبت لـهم بـأنهم
ة اجلديدة مخطـئون".وطغت الهـز
الـتي تـلــقـاهـا ويــزاردز عـلى اجنـاز
بـرادلي بـيل الـذي سجل 33 نـقـطة
مـــعــززا صـــدارته لـــتــرتـــيب أفــضل
مـسجـلي الـدوري بعـد أن سجل 25
نــقـطـة أو أكــثـر لـلــمـبـاراة الــثـانـيـة
عــشــرة تــوالـــيــا في ســلـــســلــة هي
األطــــول في الـــدوري مــــنـــذ مـــوسم
1989-1988 حــــــــــ حــــــــــقـق ذلك
األســــطــــورة مــــايــــكل جــــوردان مع
شـيكـاغـو بـولز في 16 مـبـاراة على
الـتـوالي.وبـرز في صـفـوف روكـتس
الــذي حــقق فــوزه الــثــالـث تــوالــيـا
والـــــــــســــــــابـع في 16 مــــــــبــــــــاراة
اركوس كازنس أيضـا بتسجيله د
19 نقطة مع 11 متـابعـة وفيـكتور
أوالديــبـــو وإريك غــوردون بـــعــدمــا

سجل كل منهما 20 نقطة.

{ لنـدن- أ ف ب - أعلـنت رابطة
الـدوري اإلنــكـلــيـزي لــكـرة الــقـدم
انـــــخــــفـــــاض عــــدد اإلصـــــابــــات
ـسـتـجـد بـ بـفـيـروس كـورونـا ا
الالعبـ وطواقـم األنديـة بنـسبة
ـئـة في االخــتـبـارات الـتي 50 بــا
ـنصرم وذلك أجرتـها األسـبوع ا
مقارنة مع األسبوع الذي سبقه.
وكـــشـــفت الـــرابــطـــة عن ثـــمــاني
حـــــاالت إيــــــجـــــابـــــيـــــة مـن أصل
االخــــــتـــــبـــــارات الـ 2518الــــــتي
أجـرتـها خـالل جولـتـ األسـبوع

ـنــصــرم أي أقل بــالـنــصف من ا
عــدد احلــاالت اإليــجــابــيــة الـ16
الـتي كشـفتـها االخـتبـارات قبـلها

بأسبوع.
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وأفــــادت الــــرابـــطــــة أن جــــمــــيع
الـــــــــــذين جــــاءت نــــتــــائــــجــــهم
إيـجــابـيـة مــوجـودون حــالـيـا في
ــدة  10أيــام احلــجــر الـــصــحي 
وفــقــا لـــلــبـــروتــوكــول الـــصــحي

عتمد. ا
وتـشـكل هـذه األرقـام خـبـرا جـيدا

ـمـتـاز الـذين ـســؤولي الـدوري ا
فــرضــوا بــروتــوكــوالت صــحــيــة
صـارمـة ضـمن مـسـعـاهم لـتـجنب

نافسات. تعليق ا
وســـمـح لـــريـــاضـــات الــــنـــخـــبـــة
واصلة نشاطها على الرغم من
ـفروضـة في بـريـطانـيا الـقـيود ا
لــكـن مـــخـــالــفـــة عـــدد مـن جنــوم
ـمـتـاز لـلـوائح أدت الى الـدوري ا
دعـوات من أجل اتـخـاذ إجـراءات
أكــثـــر صـــرامـــة.وفي مـــنـــتـــصف
الــشــهــر احلــالي حــذر الــرئــيس

متاز التنـفيذي لـرابطة الـدوري ا
ريـــتــــشـــارد مـــاســــتـــرز األنـــديـــة
بـضرورة أن تـكون مـثـاال يحـتذى
بـه في االلـتــزام بـالـبــروتـوكـوالت
عـتـمدة أو اخملـاطرة الـصحـيـة ا
بـالــعـقـوبــات.وحـتى أن الــرابـطـة
أرسـلت توجـيهـات جـديدة تـطلب
فـــيـــهــا مـن الالعـــبـــ تـــخــفـــيف
احـــتـــفـــاالتــــهم بـــعـــد تـــســـجـــيل
األهــداف مـثل الــعـنــاق وجتـنب
ـــصــــافــــحـــة وتــــبـــادل ايــــضــــا ا

القمصان.

و ما

اقـيمت مـباراة منـتخـبنـا الودية مع  مـنتـخب  الكـويت الشـقيق على
ـبـاراة الى ذاكرة مـلعـب جذع الـنـخـلة في الـبـصـرة لتـعـيـدنا هـذه ا
ايـام زمان وكيف كانت لـقاءات منـتخبي العـراق والكويت تـستقطب
ـتـلكه ـا  وجتـذب اجلـمـهـور العـربي واخلـلـيـجي عـلى حـد سـواء  
العب . ـنتخبان من  جنوم تـركوا بصمة األهداف واإلبداع في ا ا
فـمن مـنــا يـنـسى الـرائع جــاسم يـعـقـوب جـوهــرة اخلـلـيج واهـدافه
اخلـالدة الـتي ال تنـسى ومن يـنسى  فـيصل الـدخيل وفـتحي كـميل
وحـمـد بـوحــمـد ومـحـبــوب جـمـعـة وعــبـد الـله الــبـلـوشي واحلـارس
الـطرابلسي ومؤيد احلداد ومحـمد كرم  وغيرهم من جنوم الكويت

العب .  الذين صالو وجالو في ا
شـخـصـيا احـبـبت الـكـويت مـنـذ عام 75وعـشـقت نـادي الـقـادسـية
بـفـضل صـديق الـطــفـولـة " عالء عـتـيق "  الـذي غـادر مع أهـله الى
الـكـويت بـعـد ان انـتدب والـده مـدرسـآ لـلـغـة  الـعـربـيـة الى الـكويت
وكـنت انـتظـره بـفـارغ الصـبـر في الـعـطلـة الـصـيـفيـة لـيـحـدثني عن
الــكـويت وأنــديـتــهـا الـريــاضـيـة  ومــازلت اتـذكــر  هـديـتـه الـفـانــيـلـة
الـصفراء لـنادي القـادسية الـكويتي ومن يـومها أصـبحت قدساوي
ـسلسالت وكـنت أتمـنى زيارة الكـويت التي  عـشقنـاها من خالل ا
الـكويتية وأحببنا حياة الفهد وسعاد عبد الله  وحس عبد الرضا
وخـالد النفيسي وعبد الرحمن العقل وغيرهم من الفنان الكويت
وحتـقـقت زيـارتي لـلكـويت فـي بطـولـة اخلـلـيج الـعـربي الـتي أقـيمت
بـأرضـهـا قـبل سـنـوات   وكـنت مع الـراحل الـكـابـ احمـد راضي
ضـيوفا في البـطولة وكـان استقبـال اهل الكويت رائع شـعرنا نحن
في بـلدنا العراق جند االبتـسامة والكرم في كل مكان . جتولت مع
باركـية الشـهير ومـا ان شاهدوا الـراحل احمد راضي في سـوق ا
الـكـويــتـيـ الــكـابـ احــمـد راضي حـتى جــاءوا لـلـسـالم والـتـقـاط
الـصـور مـعه واسـتـذكروا مـعه مـبـاريـات الـكـويت والـعـراق والـنـدية

واإلثارة بينهم 
في الـكويت تـعـرفنـا على أصـدقـاء كثـيرين يـقف في مـقدمـتهم األخ
والـصديق االعالمي احمـد الفضـلي صاحب برنـامج  اللوبي الذي
تـشعر من اول لقـاء معه انك تعرفه من سـن والكابـ عبد الرضا
عـبـاس واألخ عبـد الـله الـكويـتي وغـيـرهم الـكثـيـرين الـذين جـسدوا

معنى الصداقة واآلخوة احلقيقية ب األشقاء 
ـنـتـخب الـكـويت الـذي جاء بـصـرة الـسـياب وشـط العـرب رحـبـوا 
ستقبل عـلى الطريق البري من مدينة  صفوان وكـان في مقدمة ا
وزيـر الـرياضـة والـشـباب الـكـابـ عدنـان درجـال الـذي شارك في
ـباريات  ضد مـنتخب الكويـت الذهبي في السـبعينات الـكثير من ا
والــثــمـانــيـنــات ومـحــافظ الـبــصـرة اســعـد الــعـيــداني وغــيـرهم من

سؤول وحال لسانهم يقول " هال بك هال وبجيتك هال "  ا
ــنــتــخب الــكــويت الــشـقــيق ــودة  كل احلب وا
ونــتـمــنى لــهم  طــيب اإلقــامـة  في الــبــصـرة
الفيحاء التي كعادتها ترحب بكل الضيوف
مـنذ مـئـات السـن بـقـلب بصـراوي عاشق

وولهان بكل شقيق يطرق الباب.
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ذكور اعاله فـقد اشتد من العنـوان ا
ــقــال نــظـــرك الى ان تــقـــرأ بــقــيـــة ا
.. النك ببساطة عرفت عزيزي القـار
قـصود بالـتنـ الشـيوعي وهو مـا ا

الص .
الــصـــ عــمالق الـــشــرق اآلســيــوي
والـتــنـ الـشـيــوعي الـذي اصـبـحت
منتجاته من الـسلع واخلدمات تغزو
الـعالم اذ اليـوجد مـنزل في الـعالم ال

يحتوي على سلعة صينية. 
ـقـال علـيك ان تـعـرف انني فـي هذا ا
ــــــــو الــــــــصــــــــ ال احتــــــــدث عـن 
االقــتــصــادي ونــهــوضــهــا من حتت
الــركــام النــني اود ان اجــيب حــسب

رأيي على مسألة مهمة جدا. 
وهي يــعـتـقـد الـكــثـيـر من الـنـاس ان
االنــفـــتــاح الــتـــجــاري عــلـى الــعــالم
اخلـارجي لـلـصـ هـو الـذي جـعـلـها
دولـة عـظـمـى  وان الـصـ هي دولـة
رأســمــالــيـة ولــكن بــغـالف شـيــوعي

اشتراكي. 

اي ان الـنظـريـة االشـتـراكيـة والـفـكر
الــشــيــوعي لــكــارل مــاركس فــاشــلـة
ــــكن وانــــظــــمــــة اقــــتــــصــــاديــــة ال

مضاهاتها بالرأسمالية. 
فهل هذا الكالم صحيح? 

(مالحــظــة ان اجــابـتـي او حتــلـيــلي
للسؤال هو من وجهة نظري)

ـذكور حـسن لالجابـة على الـسؤال ا
آنفا .. اذا ما قرئـنا التاريخ الصيني
ســــوف تـــعــــرف جــــيــــدا ان احلـــزب
الشيوعي واالفكار االشتراكية قدمت
الكثير للص وهو سبب تطورها. 
اذا مـا راجـعـنا تـاريخ الـصـ سوف
جنـــد انــهـــا عــبـــارة عن قـــبــائل ذات
تـعداد بـشـري هـائل تـخـوض مـعارك
وحـروبا طـاحنة فـيمـا بيـنها ومن ثم
توحـدت هذه القـبائل في امبـراطوية
واحـــدة وهي امــبـــراطــوريــة تـــشــنغ
حـــيث كــــانت هـــذه االمــــبـــراطـــوريه
ضعيفـة وبدائية وقد تـعرضت لكثير
من الـغـزوات والـتـخـلـخالت داخـلـها

فـقــد احـتــلـتــهـا انــكـلــتـرا وحــصـلت
الــكــثـــيــر من االحـــداث في زمن تــلك
االمـبـراطـوريـة الـتي لم تـصـمـد امـام
تـقـدمة الـدول الغـربـية الـصـناعـيـة ا
ـن يــحـب ان يــتـــطــلـع اكــثـــر عــلى و
تاريخ الـص في تـلك احلقـبة سوف
يــجـد ان الـصــ كـانت دولـة فــقـيـرة
ضـعـيـفة ذات قـدرة عـسـكـريـة لـيست
ـطــلـوب وانــهــا عـانت ـســتــوى ا بــا
الـكثـير حـتى عام  1911قرر الـشعب
الصـيني ان يتـخلى عن امبـراطورية

شــان كـــايــشـك ومن ثم في  1912
انـتـخاب اول رئـيس لهـا بأنـتخـابات
شــعـبــيــة وكـان هــذا الــرئــيس يـوان
تــشـــكـــاي والـــذي يـــعــد اول رئـــيس
للص انتـخب بصورة مؤقتة ولكن
لـــســوء حظ الــصــيـــنــ كــانت هــذه
احلـــكــومـــة الـــتـي تــرأسـت الـــصــ
ضعـيـفة وتـعـاني منـازعات لـلـسلـطة
االمر الذي جعل الص تعاني كثيرا

حتى قامت ثورة عليهم

وفي عـام  1921 تــأسـيس احلـزب
الـشــيـوعي عـلى يــد مـاو تـسي تـونغ

ومع بعض الشيوعي األوائل 
ومـن هــنـــا بـــدأ احلــزب الـــشـــيــوعي
الصيني يتـوسع والقى قبوال شعبيا
ـسـتـمـدة ـتـازا وذلك الن مــبـادءه ا
من االشــــتــــراكــــيـــة  تـالئم ثــــقــــافـــة
واحـتـياجـات الشـعب الـصيـني حتى
ــسك تــســنى لــلــحــزب الــشــيــوعي ا

باحلكم عام 1949.
5B « WLEŽ

من هنـا تـبـدأ اجابـة الـسـؤال .. ماذا
قدم احلـزب الـشـيوعي واالشـتـراكـية
لــكــارل مـــاركس الــذي يــعــتــبــر االب

.? الروحي للحزب الى الص
يتوقع الكثيـر ان عظمة الص بدأت
بـــاالنــــفـــتـــاح اخلــــارجي والــــنـــمـــو
االقـــتـــصـــادي واتـــبـــاع ســـيـــاســـات
الــتــجـــارة الــدولــيــة  ولــكن احلــزب
الشـيـوعي واالفـكار االشـتـراكـية هي
الــتي اســسـت الــقــاعــدة الـــوطــنــيــة
لــلــصـيــنـ فــعـنــدمــا تـســلم احلـزب
الـبالد اســتـلـمـهــا وهي خـراب حـيث
حــسن مـســتـوى الــقـوة الــعـســكـريـة
لــــلــــجــــيـش واجــــرى الــــعــــديــــد من
االصالحــات في الـبالد  ضـمن شـتى

القطاعات. 
ان االفـكار االشـتراكـية المسـت حياة
الصيني النها متالئمة مع ثقافتهم
وطـريـقـة تـفـكـيـرهم االمـر الذي جـعل
الـــــصــــ مـــــوحــــدة فـي تــــطـــــبــــيق
االشــتــراكــيــة ولــهــذا االمــر اســبـاب
كـثــيـرة جــعـلت نــظـام الــسـوق احلـر
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بغداد

فـالشيـوعيـة هي التي وحـدت الص
والـتي تـعــتـبـر ذات كـثـافــة سـكـانـيـة
عـالـيـة واكثـر الـبـلـدان الـتي حتـتوي
اقـلـيـات في الــعـالم  حـيث رسخ في
اذاهــنم الــوطــنــيــة والـفــداء من اجل
شتركة وهذا االمر صلحة ا البلد وا
الـذي ابـقى الـصـ قـويـة تـتـقـدم في
سـلم التطـور وايضـا ازدات عظمـتها
مع االنـفــتـاح عـلى الــعـالم اخلـارجي

ويؤكد احلزب الشيوعي.
ان ســيــاســـته مــازالت حتـــافظ عــلى
مـبادئـها االشـتراكـية الـتي تصب في
صلحة الوطـنية وان االنفتاح على ا
العالم اخلارجي ال يـعني بأن الص

قد اصبحت رأسمالية 
ولكن فـي مجـمل االمـر فـأن االنـفـتاح
على الـعالم اخلارجي والـسوق احلر
حـــقق في الـــصـــ طـــفــرة نـــوعـــيــة
ومعـجـزة اقتـصـادية جـعلـهـا تتـفوق
عـلى اعتى دول اوربـا الغـربيـة حيث
ـركز الـثاني بـعد الـواليات تـتـصدر ا
ــتـحــدة االمـريــكــيـة وتــمــتـلك رابع ا
اقــوى جـــيش في الــعـــالم ويــعــتــقــد
مـستـقبال بأن الـص سـتكـون سيدة
الــعــالم. ورســالـتـي من خالل مــاذكـر
آنـفـا بــأنه اليـوجـد نـظـام اقـتـصـادي
فــــاشل فـــهـــنــــالك دول تـــتــــأقـــلم مع
الــــرأســـمـــالـــيـــة ودول تــــتـــأقـــلم مع
الـشـيـوعـيـة وهـنالـك دول تتـأقـلم في
سياستها االقتصادية على االقتصاد
اخملتلط وكذلك فأن تقدم الص على
وفـق احـد مـبــاد الـرأســمـالــيـة كـان
ســبب في جنـاحه تــطـبـيــقـهم الغـلب

باد االشتراكية. ا

بقـربها من ساحـات التظـاهر فخفت
وهج االعـتـصـام وهـدأت نـار الـثـورة
ـقــلق لألحـزاب وتالشـى تـأثــيـرهــا ا
ـا مـنح األحـزاب فـرصة احلـاكـمـة. 
ثـانـية اللـتقـاط االنـفاس والـعودة من
ـــمــــاطـــلـــة جـــديــــد الى أســــالـــيـب ا

والتسويف.
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هـــــنــــــاك مـن يـــــرى بــــــان تـــــأجــــــيل
االنتـخابات الى تـشرين االول القادم
ـتطلبات مسـوغ الى حد ما لتـهيئة ا
الــفــنــيــة والــلــوجــســتــيــة وتــمــكــ
ــفــوضــيــة من أداء مــهــامــهـا عــلى ا
الوجه األفضل. في ذات الوقت جرى
ــوعـد اجلــديـد ثـابت الـتـأكــيـد بـان ا
واصدرت بعض القيادات السياسية
عــلى بـيـانــات تـرفض الـتــأجـيل مـرة
أخــرى. مــراقـــبــون يــعـــتــقــدون بــان
األحـــــزاب غـــــيـــــر جـــــادة بـــــإجـــــراء
بـكرة لعدة أسباب كما االنتخابات ا

يلي:
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بـدأت مـعــضـلــة احملـكـمــة االحتـاديـة
عـندمـا اقرت في 21 أيار 2019 عدم
ـــادة (3) من قـــانـــون دســـتــــوريـــة ا
احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا الـذي
اصـدرته الـســلـطـة الـوطــنـيـة بـاألمـر
الــتـــشــريــعي رقم (30) ســنــة 2005
وبـــذلك الــغت حق تــرشــيح أعــضــاء
احملـكـمـة االحتـاديـة من قـبل مـجـلس
الـــقـــضـــاء األعـــلى وفي ذات الـــوقت
مكنة لتعي عطلت االلية الوحيدة ا
عضـو جـديـد في احملكـمـة االحتـادية
في حال وفاة او تقاعد احد القضاة
وخاصة وان اغلبية األعضاء هم من

الطاعن في السن. 
حـاولت القوى الـسيـاسية مـنذ إقرار
الــدسـتـور في 2005 تــشـريع قـانـون
احملـكــمـة االحتـاديــة لـكن اخلالفـات
السـياسـية حالت دون تـلك احملاولة
الن هـــذا الــــتـــشـــريع بــــحـــاجـــة الى
تـصويت ثـلـثي مجـلس النـواب الذي
يــصــعب حتـقــيـقـه في ظل اسـتــمـرار
مناكفـات سياسية وخـالفات مذهبية

حول القانون. 
ســعى الــبـعـض الى تـشــريع تــعـديل
ـادة ثالـثا من قـانون رقم 30 لسـنة ا
ـسعى لم يكتب له 2005 ولكن هذا ا
الـنجاح بـعد كون اجلـهات السـاعية
لــهـذا الــتــعــديـل تـرغـب بــاســتــمـرار
الرئـيس احلالي للـمحكـمة االحتادية
دة سـنت قادمت على في منصبه 
األقل بينما تعارض جهات سياسية
ــا عــطل هـذا ـشــروع  أخــرى هــذ ا

التعديل. 
شـدد رئـيس مـجلـس القـضـاء األعلى
ـنـاسـبـة يـوم الـقـضاء في كـلـمـة له 
الـــعـــراقي في  24كـــانـــون الــــثـــاني

ـمنـهج لـتـلك الـتظـاهـرات ومـا نتج ا
عـنـهــا من سـقــوط مـئـات الــضـحـايـا
واالف اجلـــرحى وتــغــيـــيب وخــطف
. ـدنـيـ الــعـشـرات من الـنـاشــطـ ا
ــرجـعـيـة الــعـلـيـا في والــتي دفـعت ا
الــنــجـف االشــرف الى الــوقــوف الى
ــعــتــصـمــ ومــطــالــبــتــهـا جــانب ا
هدي باسـتقالـة حكومـة عادل عبـد ا

واجراء انتخابات مبكرة. 
رجعية العـليا من جانبها رأت بان ا
احلل الــســيـاسـي األكـثــر مــقـبــولــيـة
لـلــخــروج من االزمـة الــعــاصـفــة هـو
ـشهـد السـياسي بأكـمله من تـغيـير ا
خـالل االنــتــخــابــات ولـــذلك فــانــهــا
ـنــتـخـبــة بـعـد اعـتــبـرت احلـكــومـة ا
ـهدي اسـتـقالـة حـكـومـة عادل عـبـد ا
حكـومـة مـؤقـتة وهـذا مـا ذهـبت اليه
بـقولهـا "يقوم مـجلس النـواب القادم
ـنــبــثـقــة مــنه بــالـدور واحلــكــومــة ا
ــــطــــلــــوب مــــنـــــهــــمــــا في إجــــراء ا
اإلصالحات الضـرورية للخالص من
تـبعات الـفسـاد واحملاصصـة وغياب
ــدة الـــعـــدالـــة االجـــتـــمـــاعــيـــة فـي ا

السابقة". 
ــرجــعــيــة لم بـــات من الــواضح ان ا
تــكن راضــيــة عـن األداء الــســيــاسي
لألحـــزاب احلــاكـــمــة بل انـــهــا تــرى
النـظـام السـيـاسي احلالي غـيـر قادر
عــلى اجــراء اإلصالحــات ومــحــاربـة
الـــــفــــســـــاد وحتـــــقــــيـق الــــعـــــدالــــة
االجتـماعـيـة. هذا الـتـوجه ال يتـناغم
مع مـــصــالـح الــقـــوى الــســـيــاســـيــة
ونــــوايــــاهـــــا حــــيث عــــمـــــلت عــــلى
ماطلة بتحقيق مطالب التسويف وا
ـرجـعـيـة وااللتـفـاف حـولـهـا وهـنا ا
يــكــمن ســر مـا دأبت عــلــيه األحـزاب
ــاضـيـة بــالـضـغط خالل االســابـيع ا
ــفـوضــيــة ودفـعــهـا لــتــأجـيل عــلى ا
قابل رجـعية بـا فـترض.  ا ـوعد ا ا
الــتـــزمت جـــانب الـــصـــمت مـــنــذ ان
تـلـمـست حـقـيـقة تـلك احملـاوالت ولم
تــنـــوه فــيــمـــا بــعــد او تـــطــرح رأيــا
واضـــحـــا حـــول مــــا يـــجـــري خـــلف
الـكوالـيس وتشـير الـتوقـعات بـانها
ـشـاركـة في االنـتـخـابات سـتـشـجع ا

القادمة بشكل مؤثر. 
لـقد استـطاعت تـظاهرات تـشرين هز
الـنــظــام الـســيــاسي واربـاكـه حـيث
أرغــمت احلـكــومــة عــلى االسـتــقــالـة
واجراء تعديالت جوهرية في قانون
االنـتـخـابات وتـبـني نـظـام انـتـخابي
جديد قد يساهم في اسـتبعاد الكثير
من الـقـيـادات التـقـلـيـدية والـكـيـانات
ــــشــــهـــد الــــتـي ســــيــــطـــرت عــــلـى ا
الـسيـاسي. ولكن بـعد ان  اخـتراق
ثـــــورة تــــشـــــرين ونـــــزول األحــــزاب
بـخـيمـها الى سـاحات الـتظـاهر ومن
ثم تـــشــكـــيل حـــكــومـــة أزمـــة عُــرفت

ــشــهـد األول: تــأجــيل انــتــخــابـات ا
حـزيـران تــمـهـيــد لـعـقــدهـا في ربـيع

.2022
ــفـــاجئ لـــلـــقــوى في ظل االتـــفـــاق ا
السـياسـية عـلى تـأجيل االنـتخـابات
ــــقـــرر ـــبــــكــــرة والــــتي كــــان من ا ا
اجـراؤهــا في الـســادس من حـزيـران
2021 الى الـعاشـر من شـهر تـشرين
األول 2021 فــان الـوضع الـسـيـاسي
سيكون منفـتحا على احتماالت عدة.
فـي مــقـالــنــا هــذا ســنــتــنــاول قـراءه
ـتـرقـبة حـتى مـتـأنـيـة لالحـتـمـاالت ا
ــوعــد اجلــديـــد ان لم تــكن حــلـــول ا
هـــنــاك مــفــاجــأة جــديــدة قــد تــذهب
ـرتـقـبة الى مـوعـدها بـاالنتـخـابات ا
الــدســتـوري في 19 تــمـوز 2022 او

قبل ذلك بقليل. 
بـــعـــد ســلـــســلـــة من االجـــتــمـــاعــات
اراثـونية ب الرئاسات واللقاءات ا
سـتقـلة ـفوضـيـة العـليـا ا الثالث وا
ـثـلــة األمـ الـعـام لـالنـتـخـابــات و
تحدة في العراق الى جانب لأل ا
الـقـوى الـســيـاسـيـة الــفـاعـلـة والـتي
افضت الى االيعاز للمفوضية العليا
بتأجيل االنتخابات وبالتالي اذعنت
ــفـوضـيــة لـهـذا اخلــيـار واقـتـرحت ا
عـلى مـجـلس الـوزراء مـوعـدا جـديدا
ــوعــد اجلــديـد. واحلــكـومــة اقــرت ا
وبـذلـك شـعــرت الـقــوى الـســيـاســيـة
ـكـنـها بـنـوع من االسـتـرخـاء الـذي 
من اعـادة تـرتيب اوراقـهـا استـعدادا

وعدها اجلديد. لالنتخابات 
علـنة لـلتـأجيل تقع كـانت البـواعث ا
فـوضية حتت ذريـعة عـدم إمكـانيـة ا
الـعـليـا من الـنـاحيـة الـفنـيـة للـمـوعد
الــــســــابق الــــذي الـــزمـت حـــكــــومـــة
الكـاظمي نـفسـهـا به. ولكن احلـقيـقة
مـــغـــايـــر لــذلـك تــمـــامـــا فـــاألحــزاب
الـســيــاســيــة لم تــبـدأ بــاالســتــعـداد
إلجراء االنتخابـات ولم تعمل منذ ما
يـقارب ستـة اشهـر على إزالة عـقبات
االنــتــخــابــات مــنــهــا حل مــعــضــلــة
احملـكــمـة االحتـاديـة وحتــديـد مـوعـد
ــان طــبـقــا لـلــدســتـور الى حل الــبـر
جــانب إشــكــالــيـة االشــراف الــدولي
الـية واالدارية وتـوفير اإلمـكانـيات ا

الالزمة للمفوضية.
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ان تظاهرات تشرين سنة  2019وما
جـــــرى في ســـــاحــــات الــــتـــــظــــاهــــر
واالعتـصام  خلق ضغـطا جمـاهيريا
هـائال عــلى أحــزاب الــسـلــطــة وكـان
السـبب احلـقـيـقي وراء الـزام الـقوى
السياسية بـإجراء انتخابات مبكرة.
بــدورهـا انـقــسـمت هـذه الــقـوى بـ

مؤيد لـهذه التظاهـرات ورافضة لها.
والــذي جتــلى واضـحــا بــاسـتــخـدام
شـــتى أســـالــيب الـــقــمـع واالســكــات

ـوعـد. ذلك من دون ضـمـان حتـديـد ا
ــان ســـيــكـــون مــضــراً ان حل الــبـــر
لـــبــــعض الـــقـــوى الـــتـي ال تـــضـــمن
عـودتهـا الى السـاحة الـسيـاسية في
ظـل قــانــون االنــتـــخــابــات اجلــديــد.
بــاإلضـافــة الـى ان أعــضـاء مــجــلس
النواب غيـر راغب على االطالق في
نصب ان كونه سـيفقدهم ا حل البر

واالمتيازات والسلطة.
في ظل غــيــاب احملــكــمــة االحتــاديـة
ادة للبت في اخلالف حول تـفسير ا
 64من الـدستور يـبقى الـوضع على
ــــا يـــــعـــــني ان مـــــا هــــو عـــــلـــــيـه 
االنـتـخـابـات لن جتـري في مـوعـدهـا
ا سـيـتم تـأجـيـلهـا لـلـعام ـبـكـر وا ا

القادم.
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ثــمـــة مــخـــاوف لـــدى اغــلب الـــقــوى
الـسـيـاسـيـة الـفاعـلـة بـتـوافـد العـب
جـدد تأتي االنـتـخـابـات بـهم كـونهم
ـثـلون نـتـاج تـظـاهـرات تـشرين او
انـهم مــدعـومـون مـن رئـيس الـوزراء
او بـعض الـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة

النافذة. 
حـيث ان هــنــاك تــخـوفــاً شــديـدا من
عــدم إمـــكـــانــيـــة اغـــلب الـــكــيـــانــات
الـــســيـــاســـيـــة احلـــالـــيـــة من جـــمع
األصـــوات الــكـــافــيـــة بـــســبب آلـــيــة
احـــتــــســـاب األصــــوات في قــــانـــون
االنــتــخـابــات اجلــديــد والــتــصـويت
الـــفـــردي بــدل الـــقـــائـــمــة حـــيث ان
ـنـاطــقـيـة ســوف تـكـون الـشــعـبـيــة ا
الـعــامل األهـم في جنــاح أي مـرشح
وال تــفـيــد الــشــعــبـيــة الــعــامــة عـلى
مـســتــوى الـبــلـد بــاإلضــافـة الى ان
ـرشح يـجب ان يـنـجح لـوحده دون ا
االعـتماد عـلى جناح رئـيس حزبه او

قائمته. 
األحــزاب اجلــديــدة وفي مــقــدمــتــهـا
تـظاهرين الـعديـد من النـاشطـ وا
لـهم حضـور نوعي مـؤثر في مـناطق
نفوذ األحزاب التقـليدية وسيشكلون
ا قـوة مـنـافـسة  ال يـسـتـهـان بـهـا 
ـنــافــســة سـتــكــون عـلى يــعــني ان ا
اشدهـا في حال تـلقي األحـزاب دعما
شـعـبـيـا بـحــسب الـتـوقـعـات. جـديـر
بـالـذكــر بـان هـذه األحـزاب اجلـديـدة
تتواجـد في مناطق النـاخب الشيعي
وتـنافس الـقوى الـشيـعيـة وال وجود
ناطق السنية والكوردية.  لها في ا
مكن ان نـضيف الوضع األمني من ا
ـالي واالقتـصادي كعـوامل أخرى وا
لـتــأجـيل االنــتـخــابـات عن مــوعـدهـا
وسـنتداول تـلك العـوامل في سلـسلة

مقاالت الحقة.
ان الـقـوى الــسـيـاســيـة اثـبــتت عـبـر
ـكــشـوف نــحـو الـتــأجـيل ســعـيـهــا ا
األول بــانــهــا لم تــكن جــادة بــإجـراء
االنـــتــخــابـــات مــبـــكــراً وان عــوامل
الـضغط إلجـراء االنـتـخـابـات لم تـعد
قائمة وعـليه فإنها ترى نـفسها غير
مـلــزمــة بـإجــراء االنـتــخـابــات مـا لم
تـــتـــوفـــر الــــــــشـــروط اإليـــجـــابـــيـــة
لــصــاحلــهــا. واذا لم تــعــمل الــقــوى
الــســيــاســيــة عــلى إزالــة الــعــقــبـات
وخــصـوصــا مـا يــتــعـلق بــاحملـكــمـة
االحتـــــاديـــــة واســـــتــــتـــــبـــــاب االمن
واالشـــراف الــــدولـي وغـــيــــرهــــا من
عــوامــــــل جنــاح االنـتــخـابــات فـان
هـــذه دالالت واضـــــــحـــة عـــلى نـــيــة
الــقــوى الــســــــيـاســيــة عــلى اكــمـال
الـــدورة احلـــالــيـــة والــعـــبــــــور الى
أواخـــــــر ربــــــــــــيع  2022 إلجــــــراء

االنتخابات.

اجلـاري بـان ال يتم تـشـريع القـوان
صالح حسب االمـزجة والـرغبـات وا
الشخصية داعيا مجلس النواب الى
"تـشريع الـقوانـ اخلاصـة بالـقضاء
وفق رؤيـا مــؤسـســاتـيــة بـعــيـدة عن
شــــخــــصــــنـــة الــــنــــصــــوص" وهـــذا
الـتصـريح دليل بـان مجـلس القـضاء
األعــلى لـديـه قـنـاعــة بـتــوجه الـقـوى
السـيـاسيـة نـحو اسـتـخدام الـقـضاء
ـــــــصـــــــالح الـــــــذاتـــــــيــــــة مـن اجل ا
والــســيــاســـيــة ولــيس بـــدافع بــنــاء
ـؤسـسـات الرصـيـنـة مـثل احملـكـمة ا
االحتـــاديــــة كـــمـــا يــــنص عـــلــــيـــهـــا
الــدســتــور. احـــدى الــدالئل اجلــديــة
لـرغبـة الـقـوى الـسيـاسـيـة في إجراء
االنتخـابات يتمثل بـنجاحها في حل
مــعـضــلـة احملــكــمـة االحتــاديـة عــبـر
تــعــديل الــقــانـون وبــخالفـه فـان كل
ـعـلــنـة ال تـغـني وال الـتـصـريــحـات ا

تسمن من جوع. 
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بكرة حتكمه ان اجراء االنتخابـات ا
ـــادة 64 من الـــدســـتـــور حـــصـــراً ا
وهـنــاك خالف كـبــيـر حــول تـفــسـيـر
ادة 64 من الدستور ببنديها األول ا

والثاني.
ــــادة 64 أوال تــــنص عــــلـى "يُــــحل ا
ـطـلـقة مـجـلس الـنـواب بـاألغلـبـيـة ا
لـعــدد أعـضـائه بـنــاءً عـلى طـلبٍ من
ثـــلث أعــضــائه أو طـــلبٍ من رئــيس
ــوافــقــة رئـيس مــجــلس الــوزراء و
اجلـمـهـوريـة وال يـجوز حـل اجمللس
في أثـــنــاء مــدة اســتـــجــواب رئــيس
مجلس الوزراء". هناك من يفسر بان
ــكن حـــله من خالل ـــان  حـل الــبــر
طــــلب ثـــلـث األعـــضــــاء وتــــصـــويت
ان بـاألغـلبـيـة اما الـشق االخر البـر
هـو احلل بــطـلب من رئــيس مـجـلس
الـوزراء وموافـقة رئـيس اجلمـهورية
دون احلـاجــة الى تــصـويت مــجـلس
الـنـواب والـدلــيل عـلى ذلك ان هـنـاك
شـرط عدم وجـود استـجواب لـرئيس
الـوزراء عــنــد تـقــد الــطــلب وهـذا

الرأي غير متفق عليه. 
ـادة 64 ثــانـيـا تــنص عـلـى "يـدعـو ا
رئـيس اجلمـهوريـة عند حـل مجلس
الــنـواب إلـى انـتــخــابــاتٍ عــامـة في
الــبالد خالل مــدةٍ أقــصــاهــا ســتـون
يـوماً من تـاريخ احلل ويـعد مـجلس
الـوزراء في هــذه احلـالـة مُــسـتـقـيالً
ويـواصل تـصريف األمـور الـيومـية".
فـثـمة رأي في مـجـلس الـنـواب يـفـيد
بإمـكان اجملـلس حل نفـسه في اليوم
الذي يـسبق موعـد االنتخـابات على
ـــثــــال لـــو حتــــدد مـــوعـــد ســـبــــيل ا
االنــتـخـابـات يـوم 10 تـشـرين األول
فـيمـكن للـمجـلس ان يحل نـفسه يوم

9 تشرين األول.
والــرأي االخـــر يــفـــيــد بـــان حتــديــد
ان وعـد يجب ان يـسبقه حل الـبر ا
ومـن ثم يـحق لــرئــيس اجلــمـهــوريـة
حتـديــد مـوعـد االنـتــخـابـات في مـدة
أقصـاهـا سـتون يـومـا. ما مـعـناه ان
الـــســتــ يــومــا تــعــود الى حتــديــد
ــوعـد ولــيس اجــراء االنـتــخـابـات ا
ـثال ـمـكن عـلى سـبـيل ا حـيث من ا
ان يـحـدد رئـيس اجلـمـهـوريـة مـوعد
االنتخابات بـعد ثالثة اشهر او ستة

ان. اشهر ما بعد حل البر
ـان قـرار سـيـاسي ان قـرار حل الـبــر
ـهـيـمـنـة خـاضع لـتـوافـقـات الــكـتل ا
ـشــهــد احلــاكم لــكن انــعـدام عــلى ا
ان والـسلطة الثـقة بيـنهم وب الـبر
الـتـنـفـيـذيـة يـحـول دون حل اجملـلس
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يحـتـفل الـشعب  في جـمـهـورية أذربـيـجان  كل عـام  بـحـوادث العـشـرين من كـانون الـثـاني عام
1990 حيث  في تلك السنة نفذت اآللة العسكرية السوفيتية اإلرهابية بطشا و قتال و دمارا
سـالم والطالب احلـرية واالستـقالل بحيث صنـفت هذه اجلرائم من ضد الـشعب األذربيـجاني ا

رتكبة ضد البشرية في تاريخها.  أبشع اجلرائم ا
ـحـاوالت متـتـالـيـة من أجل فصل  فـي عام  1988قام احلـزب الـشـيوعـي السـوفـيـتي السـابق 
إقلـيم قره بـاغ اجلبـلي األذربيـجاني عن جـمهـورية أذربـيجـان السـوفيـتيـة وضمـها إلى أرمـينـيا.
وبالـتزامن بـدأ األرمن بطـرد األذربيـجانـيـ من أراضيـهم األصلـية بـجمـهوريـة أرميـنيـا و توفـير
ا أدى إلى قيام الـشعب األذربيجـاني بالدفاع جهـودهم لفصل قره بـاغ عن أذربيجـان عمليـا 
ـظـاهـرات واالحـتـجـاجـات ضد عن وحـدة أراضـيه وسـيـادته الـوطـنـيـة وحـقـوقه الـعـادلـة وذلك بـا
ـستـبـدة في أذربيـجان. وبـهـدف قمع احلـركـة الشـعبـيـة في البـلد و سيـاسة الـقـادة السـوفيـيت ا
بأوامـر مباشرة للرئيس السـابق لالحتاد السوفيتي ميخـائيل غورباشوف دخلت دبابات اجليش
السوفيتي إلى العاصمة  –باكو وعدة مدن أخرى ألذربيجان  ونفذت قتال وتدميرا فيها بإطالق
دنـي األبـرياء  في 20 يـنـاير(كـانون الـثـاني) عام 1990 مـسـتخـدمة ـواطنـ ا الـنيـران على ا
شتى أنواع األسلحة الفتاكة. نتيجة لهذا العدوان الذي شنه اجليش السوفيتي قتل 137 مدنيا
في بــاكـو وجــرح أكـثـر من 700 شــخص واعـتـقل 800 شـخص بــشـكل غــيـر قــانـوني. وقـام
نـازل والـشقق والـسيـارات ومـنهـا سـيارات اإلسـعاف اجلنـود بـتدمـير وإحـراق عـدد كبـيـر من ا
وكـان من بــ ضـحـايـا هـذه اجملـزرة نـسـاء وأطـفـال وشــيـوخ وعـامـلـون في سـيـارات اإلسـعـاف
ـيـلـيـشيـات. وكـان الـهـدف األساسي لـهـذا الـعـدوان إحداث تـأثـيـر مـعنـوي وإيـديـولـوجي على وا
الشـعب األذربـيـجـاني لإلجهـاز عـلى حـركـة احلريـة وبث سـيـاسـة اخلضـوع واالسـتـسالم وقمع
بنية على أسس ستقلـة ا إرادة الشـعب األذربيجاني الراسخ في نـيل االستقالل وإقامة دولـته ا
ـرتكبة ذكورة وا ـأساة ا ا فرضته ا قـراطية واحتـرام حقوق اإلنـسان. والتزامـاً  العـدالة والد
من قبل الـقوات السوفـيتية فقـد ذهب حيدر علـييف الزعيم الـقومي ألذربيجـان  في اليوم التالي
مثليـة األذربيجانيـة في موسكو مـلقياً بيـاناً طلب فيه مـعاقبة مخـططي ومنفذي أسـاة إلى ا من ا

ة البشعة التي ارتكبت ضد شعب أذربيجان. اجلر
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ـحـاوالت واعالن حلـجب احلـقائق لـقـد قـامت الـقـيادة الـسـوفـيـتـية الـسـابـقـة طـوال تلـك الفـتـرة 
ـأساوية ومـا نفـذتهـا من جرائم داخل أذربـيجـان عن العالم اخلـارجي و اإلعالم وقد أدى ذلك ا
خالل فتـرة طويلة إلى أن يـحول دون معرفـة حقيقـة الوضع في أذربيجـان وما يجرى فـي منطقة
ـائة من األراضي األذربـيجـانية قارابـاغ اجلبـليـة من عدوان أرمـيني نتج عـن احتالل عشـرين با
وتشـريـد حـوالي مـليـون مـواطن أذربـيجـان من أراضـيـهم ووطـنهم. وجنـح الشـعب األذربـيـجاني
ـأساويـة في تنظـيم مقـاومته لـلعـدوان الغاشم وأعـالن استقالله في قـاوم عقب هـذه األحداث ا ا
ـأسـاة تــشـرين األول عـام 1991. وفـي عام 1994 قــامت أذربـيــجـان بــتـنــفـيـذ تــقـيــيم شـامـل 
ة غـير مسبوقة ضد الشعب أساة عدوانا وجر الـعشرين من يناير عام 1990 واعتـبرت تلك ا
األذربيـجاني وجلأت إلى اجملتـمع والرأي العـام الدولي لـلمطالـبة بإجراء مـحاكمة مـرتكبي هذه
اجلرائم من زعـماء االحتاد السوفيتي السابق من أمثال غورباشوف وغيره من القادة السوفيت
آسي في تـاريـخهـا مـرارا فإن ـثل هـذه ا الذيـن لم ينـالـوا جزاءهم حـتى اآلن.  ورغم تـعـرضهـا 
ـقـراطي  قـائم عـلى أذربـيـجـان تـتـمـيـز دائـمـا بـسـيـاسة حـب الـسالم وتـمـكنـت من بـنـاء نظـام د
التـعددية الـسيـاسية واتـخذت خـطوات واسعـة باجتـاه اقتصـاد السـوق احلر وإقامـة دولة مـدنية
مبـنـية عـلى أسس الـعدالـة واحتـرام حـقوق اإلنـسـان. إن الشـعب األذربـيجـاني لن يـنسى أبـناءه
الذين اسـتشـهدوا دفـاعا عن سيـادة واستـقالل وحريـة بالدهم  والذين سـطروا بدمـائهم الـزكية
درب العـزة والـكرامـة والسـيـادة الوطـنـية. كـل عام يـسـتذكـر شعـب أذربيـجـان وحكـومـتهـا هؤالء

الشهداء بإحياء ذكرى مأساة العشرين من كانون الثاني الدموية.

Issue 6876 Thursday 28/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6876 اخلميس 14 من جمادى االخرة  1442 هـ 28 من كانون الثاني (يناير) 2021م

…œUO  ÊUL{ WODHM « œuIF «

UNð«ËdŁ vKŽ W Ëb «

wK dI « q{U  —bOŠ

بغداد

ـنتجات األخرى واد وا ا هنـاك العديد من ا ال تقـتصر استخـدامات النفط على الـوقود فقط وا
ــثـال مـعــاجـ األسـنــان وصـنـاعــة الـشـمع الـتي حتــتـوي عـلى الــنـفط أو الــغـاز عـلى ســبـيل ا
ـصدر الـرئـيـسي لـلدخل والـصـنـاعـات الدوائـيـة حـتى في صـناعـة أجـهـزة احلاسـوب كـمـا انه ا
الـقـومي في الـعـراق هـذا يفـسـر االهـمـيـة الـقصـوى لـلـنـفط (الـنـفط والغـاز) في حـيـاتـنـا ويـطرح
ستقبل? لكن لألسف ال توجد هناك إجابة ثير للجدل ما هو سعر الـنفط في ا السـؤال الدائم وا
ي لـلنـفط والنـمو ؤثـرات مثل االسـتهالك الـعا سهـلة لـهذا الـسؤال. حـيث ان هنـاك العـديـد من ا
نتـجة لـلنفط االقتـصادي واالبتـكار الـتكنـولوجي والـسياسـة الداخـلية واخلـارجية فـي البلـدان ا
قـالـة سـوف نـتـرك إجابـة الـسـؤال لـلخـبـراء. مع بـدايـة قـراءة هذه ـا ان هـذا لـيس مـوضـوع ا و
ا قـد خرج أكـثر من عشـرة إلى عشـرين ألف برمـيل نفط أخر من قـالة حـتى االنتهـاء منـها ر ا
ية اليوم. إن عقود البترول (النفط والغاز) األرض تساوي حوالي مليون دوالر في األسواق العا
هي أحـد الـذرائع الــتي حتـدد كـيــفـيـة تـقــسـيم هـذه األمـوال ومــنـهج الـسـيــطـرة عـلى الــعـمـلـيـات
البـترولية لكن في اآلونة األخيرة قامـت بعض احلكومات بجعل هذه العـقود متاحة للجميع ومن
ضـمـنهـا جـمهـوريـة العـراق. كـما نـعـلم أن البـتـرول هو مـورد غـير مـتـجدد لـذا عنـد تـنظـيم عـقود
البـترول يجب الـتفـكيـر في العمـر االفتـراضي الكـامل للـمشروع (الـعمـليات الـبتـروليـة). وبشكل
رحلة األولى شروع يتلخص في مراحـل رئيسية للعمليـات النفطية حيث ان ا مبـسط فإن عمُر ا
عروفة باسم سح اجليولوجي ا تسـمى االستكشاف وذلك للبحث عن البترول بإستخدام طرق ا
(Seismic) وحفـر أبار استـكشافيـة حل العـثور على الـبترول وتقـييمه اذا كـان مربح جتارياً
ـرحلة الثانية وهي تطـوير البنية التـحتية ألجل عملية ويسـتحق استخراجه من األرض ثم تبدأ ا
االسـتـخراج حـيث أنهـا تعـتبـر اكثـر مرحـلة مـكلـفـة في العـملـيات الـبتـروليـة بعـدها يـبدأ االنـتاج
ـرحـلـة الـثـالـثـة) ويـتم تـصـديـر وبـيع الـبـتـرول الـذي  انـتـاجه واخـيـراً مرحـلـة إغالق احلـقل (ا
وتسمى الـ (Decommissioning). اود اإلشـارة الى أن من احملتمل أن تبقى هـناك كميات
كبـيرة من النفط في األرض بعد عملية االغالق لكن قـرار اإليقاف يكون لعدة أسباب من اهمها
إن استـمرار اإلنتـاج قد يكـون غير مـجدي اقتـصادياً أو من الـناحيـة التكـنولوجـية يكـون مكلف.
وجب عقد واحد هذا يـعني أن مناطق مـتعددة كل منهـا في مرحلتـها اخلاصة قد تـكون فعالـة 

وإن العقد أو الترخيص قد يغطي عدة مراحل في وقت واحد.
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وارد الطـبيعـية سيـكون هنـاك أكثر من 100 يقـدر اخلبراء إن مـشاريع كبـيرة مـثل استخـراج ا
كن أن تندرج حتـت فئة واسعة من عقـود البترول. كما انه عقـد لبنائه وتشغـيله وتمويله وكـلها 
ـشـروع من ضـمـنـهم احلـكـومـات وشـركـات الـنـفط ـشـاركـة في ا هـنـاك الـعـديـد مـن االطـراف ا
شـغـل ـيـة البـنـوك الشـركـات الهـنـدسيـة وشـركات احلـفـر وا الـوطـنيـة وشـركات الـنـفط الـعا

وشركـات النقل والـتكريـر والشركات الـتجاريـة وغيرهـا. من ب هذه الـعقود الـعديدة أهـمها هو
يـة. علـمـاً ان جمـيع الـعقـود األخرى ـثل الشـعب) وشركـات الـنفط الـعـا العـقد بـ احلـكومـة (
يجب أن تـكون متـوافقـة مع العـقد الرئـيسي وتـعتـمد علـيه حيث انـها تـعرف بـالعقـود الفـرعية أو
ا قاول ال تعتمـد فقط على العقد وإ هم معرفـة ان العالقة ب احلكومـة وا الثـانوية. لكن من ا
ادة 111 هو جـزء من منـظومة هـرميـة تبدأ من دسـتور الـبلد والـقوان ذات الـعالقة  كـما في ا
من الدسـتور العراقي ان النفط والـغاز هو ملك كل الشعب الـعراقي في كل االقاليم واحملافظات
ـسـتـخـرج عـلى ان تـوزع ـادة 112 الـتـي تـخـول احلـكـومـة االحتـاديـة بـإدارة الـنـفط والـغـاز ا وا
وارداتــهــا بــشــكل مــنــصف يــتــنــاسب مـع الـتــوزيـع الــســكـانـي وان تــقــوم بــرسم الــســيــاسـات
ا يـحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة االستـراتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز 
احدث تـقنـيات مـباد الـسوق وتـشجـيع االسـتثـمار. بـشكل عـام من ب هـذه العـقود احلـكومـية
ـوجود فـي باطن األرض وله تـلك الـنـفط ا ـقـاول  عـقـود االمـتـياز (Concession) حـيث ان ا
ـتـحدة عـنـد بدأ احلق بالـتـصـرف به وهي من أقـدم العـقـود التي كـانت مـوجـودة في الواليـات ا
(Production Sharing) تـطور الـصنـاعـة النـفطـية سـنة 1800. امـا عقـد مشـاركة اإلنـتاج
جرد خروجه من هذا الـنوع من العقود يعطي احلق للمقاول امـتالك حصة او نسبة من النفط 
باطن األرض كـمـا في عـقـود إقلـيم كـردسـتان الـعـراق.  واخـيراً عـقـود اخلـدمة كـمـا في الـعراق
ـقاول اجرة على اعـماله فقط ويـعد هذا الـنوع من العقـود جيد جـداً من ناحية حيث يـتم إعطاء ا
وجودات اخملـصصة ـالك الرئيـسي لألرض والثـروة النفـطيـة وكل ا اقتـصاديـة وان الدولة هي ا
للـعمليـات البترولـية ويكون الـعقد مـحدد ضمن مدة زمـنية ال تقل عـن عشرين عام قـابلة للـتمديد
. حـيث تعـد الـعـقود األداة الـقـانـونيـة الـتي تـضمن سـيـادة الـدولة عـلى ثـرواتـها بـاتـفـاق الطـرفـ

قاول واضحة بحيث ال يستطيع استغالل موارد البلد. الطبيعية وتكون حقوق والتزامات ا
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اسـتقـبل وزيـر الثـقـافة والـسـياحـة واآلثـار حسن نـاظم في مـكتـبه الـرسمي
وفداً من مـجمـوعـة أفق.  وجرت خالل الـلقـاء مـناقـشة سـبل تـفعـيل الواقع
ا يـعـزز احلـضور احلـيـوي لـلثـقـافـة . وطُرح مـقـترح الـثـقافـي وتنـشـيـطه 
جلـائـزةٍ بـاسم (جـائـزة الـتـمـيّـز الـعـراقي) خـاصـة بـأقـسـام ودوائـر وزارة الـثـقـافـة
  على أن يتم اعـتمـاد معايـير لـلترشـيح للـجائـزة لكل قسمٍ من والسيـاحة واآلثـار
أقـسـام الـوزارة  ولـكل مـحـورٍ من احملـاور ويـخـضع ذلك لـتـقـيّـيم  جلـنـة حتـكـيمٍ
تـضم خبراء فـي كل مفصلٍ من مـفاصل الـعمل اإلداري وهي جـائزة تـختلف عن
عتادة في دورةٍ جائزة اإلبداع. ونـاقش الوزير إمكانيـة استئناف إطالق جـائزة اإلبداع ا
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على حافة الزمن
ال تدري ماذا حصل

في حلظةٍ ال متناهيةٍ من تاريخ الزمن
جلست وحيدةً 

في اســتــراحــة مــحــاربٍ ارتـاح مـن بــعـد
تعب

سنّن فقط  بالدعوات  استلّت سيفها ا
كغريبةٍ ترقبُ متأملّةً تلك اللحظات

تقرأ في دفتر الذكريات
شاهد والصور  تتماهى مع تلك ا

في زمن الكورونا 
على حافة زمانٍ أسود  لئيم

وبخور من حـولها يـحكي حكـايات ماضٍ
حزين 

ماضٍ ولّى منذ زمن بعيد
وذكـريـات غـربـةٍ تُــحـدّث عن زمـانٍ جـديـدٍ

أطلّ
وذكريات تغتال معها الوجع حيثُما حلّ

ووباء لئيم لئيم 
يفتك باحلبيب والقريب والغريب

والصغير والكبير
أيا زماناً أسود 

ما أبشعك 
أيا لعنة بؤسٍ طاغٍ وباغٍ وعادٍ

ما أخبثك 
كطاعون زمانٍ ماضٍ قد فتك

وسحابات سوداء هـشّمت وجه احلاضر
مع كلّ ادّعاءات التطوّر واحلداثة

ضــربت بـــاحلــدّ الــقـــاطع مــقـــولــة زمن "
التكنولوجيا" الكاذب

وتركت وراءها جثثاً مكدّسةً 
أشالءً في دهاليز مظلمة عتيقة

في عنـابر تـمأل رفـوفهـا عـقاقـير  ال زالت
فاشلة 

في دهــالـيــز من عــتـمــةٍ ديــجـور مــاضــيـاً
سيفها بالوحدة القاتلة

ضحايا طاعونِ احلاضر اللئيم 
مضوا شـجعان في مـعركة اجلـهادِ حتّى

النفس األخير
حتّى الرمق األخير  

ه الوحيد وبعض مضى وحيداً في عا
قضى من دون إسم

في عالمٍ غريبٍ عجيب 
مــا من حـــبــيب يـــذرف الــدمع حـــزنــاً في

وحدةٍ من الزمان 
وال من قريب ينعي وحدته في مأ األيام

 
وحيدون 

رّ ببطءٍ مرّ السحاب ما زلنا 
وحـيـدون تـنـطـفئ الـنـجـوم من حـولـنـا في

وحدةٍ  طاغيةٍ من دون بكاء
ال مجالس عزاء

وال أضاحي يُطاف بها
على أبواب الفقراء البؤساء

وحيدون في زمن الغربة 
ال سالم وال قــبـالت شــوقٍ وال مـــعــســول

كالم 
يا أيها الزمن اللئيم 

يداك مألى بسحاباتٍ من بؤسٍ و سواد
وســيـــفك مـــســلـــول عــلـى رقــاب األحـــبــة
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نصوص

ـــســـاء  هـــبـــوبُ صــــوتكِ عــــلى ضـــجــــرِ ا
يضيـئني كـشمعـةٍ في اللـيلِ.. هو كلُُّ ما في
ــــ وبــــاقي األشــــيــــاءِ هي األمــــر.. هــــو ا
قـة عـلى مـشـاجبِ الـغـبار.. ـعـلـَّ الـهـوامش ا
َ الــكـــآبــة بـــصــوتكِ.. تـــرشــدينَ تــغـــســلـــ
َ الشعراءَ بصوتكِ.. ها َ احلا الضائع
رة هـا هـو يـأتي عــلى جـنـاحِ نـورسٍ أو قـبـَّ
هو يحطُّ على ركبةِ القصيدةِ.. إنهُ احلقيقة
ـطـلـقـة فـي زمن فـائض بـالـكـذب والـدجلِ ا

بالغات.  ا
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ـطـر يــأخـذك إلى آخـر الـعـالمِ  دع صـوت ا
وأوَّلِ القصائـد دعه يغسلُ أوجاعَ روحكَ..
ترامية ة زيتون روحك ا صحراء قلقك بريـَّ
في فـضـاء بـعـيـد هـا قـد انـتـشـيتَ بـرائـحةِ
طرِ األوَّل.. كانتـشاءِ العصافـيرِ اخلريفيَّة ا
ـسـقـسقـةِ في دوحـةِ الـغـيم.. أو كـانـتـشاءِ ا
طر ذرات الرمال على ساحلِ الشمس دع ا
ِ الـــبــهــجــةِ يــأخــذك من يــدكَ إلـى بــســاتــ
ة.. والنوستاجلـيا وقصاصات الـنثر القد
دعه يـراقصك كـمـا تـفعلُ الـنـساء الـهـاربات
من قــوانـــ الــقـــبــيـــلــة وحـــدودِ الــشِـــعــر
ـطــر يـأخـذك إلى ومـســاءات الـقــهـوة. دع ا
إيـثـاكـا الغـارقـة في الـضـبـاب وفي قـصـائد

كفافيس. 
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 كثيرون من يكتبـون بالنيابة عني ال أكاد
أحـصـيـهم.. حـتى الـهـامـشـيـون واحلـيـارى

WOKO  —U½

 مــنـايَ لـو أحتــلَّق حـولَ نــارٍ لـيــلـيـةٍ في
صحراءٍ بـعيـدةٍ.. بالذات في أيـلول هذا..
ليـصل الدفء الى الـعظـام التي يـسكـنها
اجلـــلــيـــد... فـــقط تـــأمـل عــمـــيـق يــشـــبه
إحساسـا غريـبا بـاحلب.. تالشٍ لذيذ في
أحلان الدحيـة وسجائـر هولنديـة عطرية
يــفـتح غـيــمـهـا بــاب الـكالم الــذي انـغـلق

بشدَّة.
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 داليـا رابيكـوفتش شـاعرة عبـرية مـهمَّة
ذاتُ حسٍّ إنــسـانيٍّ رفــيع.. انـتــحـرت في
عــام  2005بـــعــدَ مـــعــانـــاة طــويـــلــة من
االكـتـئـاب واحلزن.. قـبل رحـيـلـهـا بـفـترة
قصـيرة قـالت في حـوار تلـفزيـوني معـها
أن شـاعرا فـلـسطـيـنـيا شـابـاً من رام الله
عـلى مـا أذكـر جـاء الى تل أبـيب واتـصلَّ
بها كي تساعده على أن يـجتاز محنةً ما
أو جتـد له عـمالً.. تـقـول دالـيـا كنـتُ جدا
حـزيـنة ألنـني ال أعـرف كـيف أسـاعـد هذا
الشـخص لدرجـة أنني كـنتُ أستـيقظ في
الـلـيلِ وأبـكي.. من زاويـة أخـرى حـدَّثـني
مرةً صديق وهـو شاعـر ناشئ أنه اتصلَّ
ن يدَّعون الثقافة ويتـمسَّحون بالشِعرِ
ـسـاعدةٍ (واالنـسـانيـة) من أبـنـاء شـعـبهِ 
مــا.. فــأشــبــعـوهُ ســبــابــاً وشــتـائـمَ عـلى

الهاتف ومن  يومها لم يتصل بأحد.
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 الشـعر قـد يعـاند أحـيانـاً هنـاك شعراء
ـا يسـتـعصي كـبار اجتـهـوا للـسـرد ور
الــشـعـر بــعـد سن األربــعـ فـهــو صـنـو
الــفــتــوة وابن الــعـواصـف والـتــقــلــبـات
بــيـنــمـا الــروايـة تــتـطــلّب مـزاجــاً هـادئـاً
وحياة مستقرة بعيداً ألن الرواية أيضاً
ا خـزانـهـا الـطمـأنـيـنـة وراحـة الـبـال ر
والتحوّل الشعـري إلى السرد هو مسألة
عــفـويــة حتـدث أحــيـانــاً بـعــد أن يـجـرّب
قالة بدع الشعر ويتمرّس به ويكتب ا ا
والفكـرة وسواها ويـتحوّل لـلرواية عدد
قليل من الشعراء الكـبار استطاع جتديد

نفسه بعد سن الـ٦٠ أعتـقد أن الكثير من
الشعراء اهتـموا بالروايـة سميح القاسم
ــا لم شــاعــر كــبــيــر له روايــة وحــيــدة ر
يـكــتب سـواهـا ومــحـمـود درويش حـاول
الـــتــجــربـــة في كــتـــابه الــســردي “ذاكـرة
ـيل لـلـتجـريب لـلـنـسـيان ?”لـكن يـبـقى ا
وللشاعر هوايات أخرى يجمعها باإلتقان
كجـبـران خلـيل جـبران الـذي نحت ورسم
أو بــورخــيس في الـكــتــابـة عــبــر الـشــعـر
الـروايـة والنـقـد ويـبـقى عـلى الـكـاتب أياً
كـان مـجـال إبـداعـه أن يـعـمل بـجـد وعـمق

وإتقان. 
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 احلــــمـــد لـــله الـــذي صـــرف عـــني كـــأس
كـورونـا.. بـعدمـا جتـرعت سـمـهـا الـزعاف
ألكثر من خمسةٍ وعشرين يوما.. أنا الذي
سخـرت مـنهـا كثـيـرا ولم أصدق وجـودها
وفتـكها بـغيـري من ضعاف الـبشـر ويبدو
أنــهــا أرادت االنـتــقـام مــني فــهـاجــمــتـني
بشراسة.. رغم حـذري الشديد مـنها وعدم
مـاً.. ال أجـرؤ خـروجي من الـبــيت إال مـكـمـَّ
عـــلى االقـــتـــراب من أحـــد وكــأن الـــبـــشــر
حتـوَّلوا إلـى أشبـاح فـضـائـيـ في الزمن
الـكـوروني.. لـكـنـهـا مـشـيـئـة الـله وقـدره..
.. (وحش أفـلت من مخـتبر كوفيـد نايـنت
) أتــذكــر هـذا الــعــالم في لــيل الـكــوكــايـ
القـول لرمـبو الـفرنـسي..  حمى غـريبة ال
تنـخـفض درجـات حرارتـهـا ورعشـات برد
مـتواصـلـة.. انـقطـاع نـفس.. والـتـهاب في
الـرئــة دلَّت عـلـيـه صـور األشـعــة.. غـثـيـان
وتـعب ودوار دائم.. تــبـعـهــا هـروب لـيـلى
طار بـسيـارة اإلسعـاف للـمشـفى.. حيث
قــضـيت لــيـلي فـي قـسم الــطـوار إلى أن
ـمــرض في ظـهــر الـيـوم الــتـالي جــاءني ا
صـائحـا من بـعيـد وعـلى وجـهه ابتـسـامة
صــفــراء: كـورونــا كــورونــا.. وكــأنهُ وجـدَ
كـنـزاً عظـيـمـاً قـلت له: هل تـمـزح معي? ال
مـــجـــال لـــلـــمــــزاح في هـــذا األمـــر.. لـــقـــد
أرهقتني.. نقلني فيما بعد إلى قسم حتت
ـرضـى الـكــورونــا فـلم أرضي مــخــصص 

أسـتـقـر فـي سـريـري ورحت أذرع دهـالـيـز
ـفـتـوح جـيـئـة وذهـابـا كي أقـنع ـشـفى ا ا
الــطــاقـم الــطــبي بــأني عــلى مــا يــرام وال
أنـوي أن أبـاتَ لـيـلـةً أخـرى ال يـغـمضُ لي
فـيـهـا جـفـن وال يـهـدأُ قـلب لم أكـد أصـدق
أنـنـي جنـوت من قـبــضـة هـذا الــفـايـروس
ــيت الـــذي شــبـــهــتهُ بـــشــبح الـــعــجــوز ا
الـشـمـطـاء الـبـغـيـضـة.. ولـكن بـفـضل الـله
ورحمته التي وسعت كل شيء.. واحتواء
الــعــائــلــة جـمــيــعــا لي.. عــدت عــلى مـوجِ
احملبة من ضفـة كوفيد الـبعيدة جـعلتني
الكورونا أنـسى كل شيء.. ال أتذكر سوى
مرضات اجلميالت ليال على وقع رقص ا
رضى.. األغاني العربية لـرفع معنويات ا
حتى قـصائـدي الذاتـية نـسيـتهـا.. توقفت
عن الكـتـابة وانـشغـلت بالـتـأمل والتـفكـير
بـتـفـاصـيـل  احلـيـاةِ الـصـغـيـرة يـلـزمـني
ألكـتب الـكـثــيـر.. يـلـزمـني اسـتـحـضـار كل
شـيء.. وأوَّلُ هــذه االشـــيـــاء جــمـــالـــيــات
الــقـصـائــد احملـفــورة عـلى جــدران الـقـلب
والـذاكــرة.. هـومـيـر.. االلــيـاذة.. أسـطـورة
جلـجامش.. غزلـيات امـر القـيس.. طرفة
بـن الــعــبــد.. عــنـــتــرة.. أبــو نــواس.. أبــو
ــــتـــنــــبي.. كل شـيء.. كل شيء تــــمـــام.. ا

نسيتهُ بسبب حمَّى ودوار كورونا.
كــوفــيـد نــايــنـتــ يــأخـذ شــكل الــهـاجس
ــوجـع بــكل شـيء.. بــالــزمن.. الـــوهــمي ا
األحـالم.. اآلخـــريـن.. واحلــــيـــاة كــــائن ال

حــيــاةَ لهُ لــكــنهُ قــادر عــلى أن
يـــعــــيـــدك طـــفال تـــتـــمـــللُ كل
دقـــيــــقــــتــــ من رتــــابــــة مـــا
يـخـتـرعهـا خـيـالك.. ال تـسـتـلذُّ
بــشيء ال بــشــراب أو طــعــام
فـاقدا حـاسـة الـشم والـتذوُّق..
لـــكـل رائـــحـــة في أنـــفك طـــعم
اخلـفـافـيش احملـروقـة أو لذع
الطـلعِ احلريف. يـصبحُ الـنومُ
طقـسا غـريـبا يـصبحُ صـليـبا
ة هــوائـيـا مــنـصــوبـا عــلى قـمـَّ
جــبل في لــيــلــةِ ريح عــاصــفـة
وهناك من يسمرك عليه عاريا
فـي الـــزمــــهـــريــــر ال نـــوم.. ال
إغـمـاضــة.. ال راحـة.. ال حـلم..
حــــرارة اجلـــســــد كـــابـــوس ال
يــــنـــتـــهي يـــنـــبـع من حتـــتك..
السعالُ خـيط يقودكَ لـلهاوية
تنبي بـجانب السرير ديوان ا
ولـــــكــــنـك بال شـــــغف صــــرتَ
ســــاحال تــــزحف في اجتــــاههِ
أمــــواج عــــلى هــــيـــئــــةِ ذئـــاب
ضــــاريــــة صـــــرتَ حــــديــــقــــة

مهجورة.
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وشــعــراء بالدِ الــنــدم وأنــا أتــســكَّع مــثل
الـعـاطـل عـن العـمل فـي حدائـق اخلريف
وعـلـى حـوافِ شـواطـئ مـضــاءةٍ بـاحملـار..
ـتــكــسع في حــتى الــعــصــفــور اجلــمـيـل ا
ـنـقارهِ ة يـنـقشُ  ديـنـة الـبـحريـَّ ظـهـيـرةِ ا
الـرقـيق عـلى مـاء الـبـحـر وعـلى الـصـخور
لساء قصيدةً منسيةً عن راكبي األمواجِ ا

والعشَّاقٍ القدامى بالنيابةِ عني.
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ـاضي وأجنذب حلـكايا  أحبُّ سرديَّات ا
الكبار وأغلبهم ثمـانيون محدثون جيدون
يتذكـرون أصغر التـفاصيل الـتي عاشوها
في صغرهم أيام حكم االنتداب االجنليزي
.. أحـــدهم قـــبل عـــدة أيــام فـي فــلـــســـطــ
حــدَّثـني عن نــسـاء قـريــة سـعــسع جـنـوب
شـفـاعـمـرو وكـيفَ أنـهنَّ كنَّ يـحـملـن جرار
الل الثقيلة عـلى رؤوسهنَّ مسافة طويلة
الى مـدينـة حيـفـا بيـنمـا تـغوصُ أقـدامهنَّ
ِ الــشــتــاء.. كنَّ يــســرنَ احلــافـــيــة في طــ
ــنـطــقـة سـهــلـيـة مــوحـلـة.. حــافـيـات ألن ا
ـا تتـعدَّى ـسافـة بـ سعـسع وحـيفـا ر ا
العشرين كيلو مترا يقطعنها اللبانات في
الـثـانيـة صـبـاحـاً بنـشـاط لـكي يـصلن إلى
ديـنة مع بـزوغ شمس الـفجـر.. ويرجعن ا
مــحـمَّالت بــاخلـضـارِ ومــؤونـة الــبـيت في
الـظــهـرِ.. مـحـمـَّالت في الـذهـاب واإليـاب..
كـانت احلـيـاةُ صعـبـة جـداً ولـكنـهـا بـريـئة
سـة وعــفـويـة وصــادقـة.. صـبــاحـات مـغــمـَّ
بـروائـح الـتـبغ والــهـالِ والــقـهـوة
الـعربـيـة وحكـايـات طـويلـة وغـير
مــنـتـهـيـة لــلـبـطـولـة والــتـضـحـيـة

والعشق والثأر.
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 أيـلـول هــو تـوأمُ أبـريل.. الـوجه
.. الـشـوق اآلخـر لــرائـحـة احلــنـ
إلـى األمـــــــــاكـن األولـى.. شـــــــــغف
الـقـصـائــد.. لـعـنـةُ الـتـأمل.. لـوعـة
الطـيور.. حـفيف الـقلبِ.. ورائـحة
ـــطــر األنــثـــوي قــبل الـــتــكــوُّن.. ا
أليـلـول عـبق غــامض يـشـبهُ عـطـر
حـبق مــائي مـوشـوم عــلى خـصـر
امـــرأة.. هـــو من أجـــملِ األشـــيــاءِ
الــتي يـصــعبُ تـفــكـيــكـهــا أجـملُ
الـقصـائـد هي تـلك الـتي تـولدُ في
أيلول هناكَ براعمُ غير مرئيَّةٍ في
الهواء الطلق هناك نسيم أنثويٌّ
اتِ يـغــسلُ الـصــبـاحـاتِ والــعـشـيـَّ
ـــرورهِ الــعـــذب األنــيق أيـــلــولُ
أرجـــوحــةُ الـــشـــهــور رمـــانــة في
القلب.. عـاشق تغـرَّبَ في صحراء
الــكـنــايـة امـرأة حتـلُّ ضـفــائـرهـا
على مرأى خضرةِ الزيتون لو لم
يـكن أيـلـول في األرض الخـتـرعـته

خياالت النساء والشعراء.  
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 احلـياةُ حـلم.. أو مـا يـشبهُ حـلـمـا.. أعودُ
بـذاكــرتي إلى أواخـر الــثـمـانـيــنـيـات إلى
رتفـعات اخلضراء التي اجلبال األولى وا
شكَّلت وعـيي باألشيـاء والطبـيعة ولوَّنت
ستنير خيالي بأقواس قزح وبالضباب ا
مــا زال طـعم نــبـاتــات تــلك األمـكــنـة حتت
لسـاني لـلظالمِ رائـحـة تشـبه رائـحة خـبز
ـكان األَّول.. مـعافى العـيـد.. أعودُ لـفـتنـة ا
من مرض الشِعـر ولو لبضـعة شهور.. في
القـلبِ حبٌّ.. وعـشب يحـلمُ.. ونـدى يتـكوَّر
مـــثل فـــراشـــات الـــثـــلج.. وراء الـــغـــيـــمــةِ
ـاء من بـئـرِ ـنـحـنـيـة كـامـرأة تـرفع دلـو ا ا
الزمن شـمس حـائرة في أواخـر اخلريفِ..
يـــا لــهـــا من صــديـــقــةٍ ال تـــخــون ال ظاللَ
حـوها الـنسيـان في ذاكرةِ الـطبـيعةِ.. ال
ـكان على أفاعي تزغـردُ في أساطـير هذا ا
دهش حـس البرغوثي.. في حد ما قال ا
البالِ خريـطة من نوَّار وأغنـية وفي القلبِ
ــشــتـعل بــنـار ســمـاوات مـن زهـر الــلـوز ا
بيضاء.. صبيَّا بعـد العاشرةِ بقليلٍ كنت..
ــراهق.. وكـان ـخــا بـضاللِ عــشق ا مــضـمـَّ
لـديَّ ما يـكـفي من الـوقت لـيأخـذني نـشـيد
ــة ــة احلــــنـــ وجـــنـَّ األنـــاشـــيــــد إلى بـــريـَّ
ات.. كانَ جـمال األشـيـاء فائـضاً عن رئـيـَّ ا
ـغـسـول باألحالمِ حـاجـته في ذلك الـزمن ا
الضالَّةِ الراكضةِ وراء معلَّقة امر القيسِ
هجري وغزلِ اجلاهلـي احلسي ونثـر ا
ة احلنـ تلك قلتُ ورومانـسيتـهم في بريـَّ
ة وخـطـوتُ خـطـوتي أوَّل أبـيـاتي الـشـعـريـَّ
األولـى عـلى طــريق مــحــفـوفــة بــالـكــنــايـة
ـــعــــاني وظالل واجملــــازات وحـــوريــــات ا
الـــكالم أحنُّ لـــعـــبــيـــر الــزعـــرور ولــكالب
الـــصــيــدِ الــراقــصــة في ســيــولِ الــوديــانِ
الصغيـرةِ.. أحنُّ لناياتِ الـرعاةِ.. ألحلانها
لـة في ـنـبـعـثـة من فـجـوة مـتـخـيـَّ الـعـذبـةِ ا
سـهر أنـثـوي األبـعـاد.. أحنُّ لـلحُب األوَّل..
لـــروائح احلب األوَّل حتـــديـــداً.. ألطـــيــافه
ـة.. لــغــيــومهِ ــلــوَّنــة.. لــســهــامه اخلــفــيـَّ ا
الــســابــحــةِ في ســفــوحِ الــقــلبِ.. لــوهــجهِ
ساءِ وهو ينسلُّ من قصيدةٍ الشفَّاف في ا
عابرةٍ لـشاعرٍ مـنسيٍّ أو نشـوة مطويَّةٍ في
ألف لــيــلــةٍ ولــيـلــة أحنُّ حلــيــاة الــرعـاة..
لألشــجــار الـشــبــيــهــة بــقــامــات الــنــسـاء
الغـجريـَّات.. ولـلدروب الـتي تمـتد من أوَّل
الــقـــلب حــتى آخــر احملــيــطــات.. ألعــتــابِ
ــطــر اجلــبــال ومـــصــاطــبـــهــا ومــغـــاور ا
الــفــضي أحنُّ إلى كل شيء ولــكن الــوقت
.. ال ضـيق كـقبـلـةٍ افـتراضـيـةٍ بـ حبـيـب
َ هـديلـ وال لركض يتـسعُّ لقـيلـولةٍ مـا ب
حـات يـعدنَ مـحـمـوم خـلف حـوريـات مـجـنـَّ
بافتـراش الربـوات بالقـبل احلرَّى.. ويذبن

ويتالش كـلَّمـا حاولَ خيـالك الوصولَ
الكهنَّ العالية. إلى 
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 الـــبــارحــة أضـــاء الــفـــلــورســ دمي
أصــــــبــــــحتُ قــــــنـــــديـال كــــــبـــــيــــــراً من
الفـلوريـسنت.. أو حـبَّارا مـائيـا يضيء
الــلـيل.. كــمــا يـضيء الــشـاعــر حـديــقـة
الهـواجس باحلـبر. كلُّ الـذين يضـيئهم
الفـلورس يُـغمى عـليهم ويـتقـيأون ما
ـرةَّ ـوا به من ذكــريـات مــرَّة.. في ا غـصـَّ
األخـيـرة عـنـدمـا أضـاءني هـذا الـسـائل
ر جـيـدا الـغـامـض في الـصـيف لم أتــذكـَّ
أنه أغــميَ عــليَّ كـمــا الـبــارحـة.. فــجـأة
تــخــيــلـت نــفــسي أمــشي في غــابــة من
شجـر احلور.. مـتتـبعـا خطى عـصافـير
مرحة.. تذكرَّتُ أشياء كثيرة.. درج بيت
يكـسـوه العـشب.. خلـخـال امرأة عـبرت
في حـلـمي.. سـمـاء طـبـشـوريـة.. نـايات
مـــــبــــعــــثــــرة.. دواويـن بــــالـــــلــــهــــجــــة
الـفــلــســطــيــنــيــة  احملــكــيــة.. طـريــقي
ـدرسي األزرق الـصـبـاحي.. قـمـيـصي ا
وصـديـقـة شـقـراء مـنـذ أيـام الـطـفـولـة..
كـنـتُ أسـمـيـهــا سـيـدَّة الــزرقـة وأعـدهـا
ـحار كـثيـر.. ما بقـصائـد لم أكـتبـها و
عالقة الفلـورس بالشـقرة? ربَّما عالقة
.. ال غامـضـة.. دمي ال يـحبُّ الفـلـورس
ــادة الــبـرتــقــالــيـة يــطــيق طــعم هــذه ا
الـصـفـراء الـورديـة.. ال يـتـحـمـلـهـا.. هل
لونة في البحر أرمي بكوابيس كافكا ا

وأنا أجتوَّلُ على ساحلهِ الصخري?
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 أختارهنَّ بـذوق عاشقٍ كلـهنَّ يشبهنَ
إنــانـــا إلـــهــة الـــســـومــريـــ الـــقــدامى
ــرتـبــطـة بــاحلب واجلـمــال واجلـنس ا
والـــرغــبـــة واخلــصـــوبــة أفـــصل عــلى
مـقـاسـات أجـسـادهنَّ قـصـائـد رشـيـقة..
ضـيــقـة ولــكــنـهــا تـتــسعُّ لــعـنــاقــيـدهنَّ
ـة.. كـلــهنَّ يــرقـصن في ة الــفـجـَّ الــفـضــيـَّ
لــيــالـي وحــدتي ويــثــمــلن من رشــفــات
مـجـازي.. وقبل الـفـجـر بـقلـيل يـنـسـللنَ
كاألشبـاح الضـوئية من أصـابع رغبتي
ويــرحــلـنَ أقــتــفي أثــر نــايــاتــهنَّ عــلى
الـــصــخــر.. أفـــركُ ذراتِ عــطـــرهنَّ عــلى
الـعشب في ظالل شـجـر األكـاليـبـتوس
الذي تتخللَّه شمس الضحى الصيفيَّة
ـمـا أفــكــرُ بــقــصــيــدة تــبــزغُ شــمسُ كــلـَّ
الـــضــــحى الــــفــــجـــريــــة تــــلك من وراء
األكــالــيــبــتــوس في ســهل أخــضــر مـا
أسـمــيهِ فـردوسيَ الــضـائع.. تـرابُ ذلك
السـهل احملاذي لـسـفوح الـكرمل شـبيه
بــكــحل نــســاء غــريــبــات كــحل نــاصع
اء طـفـولـتي ومـاء احلُب مـعـجـون بــحـنـَّ

األوَّل.

أرى غـزالًــا تــراوده احلـكّــة في مــنــتـصف
مسيره الى اجلبل ..

عندما أمسك اليد التي تدنّس الوحدة .
أراهُ ببرقة الشهاب ماراً بالشرق..
أفكر مجددًا في سلوك اإلنتحار ..

نحدر عندما أموت يسقط الغزال من ا
وسنـرى بوضـوحٍ حلمًـا مكـشوفًـا وعظـامًا

مهشمة ..
قرنًا مكسوراً داخل القلب ..
وفمًا فاغراً يجتذب الذباب..!

عندما أموت...
يـســتــيـقظ الــشــر من غـفــلــته ويــحل مـحل

العقدة حيث أخلفها .
كنون في عمق ذاكرتي .. ي ا يختفي عا
وتتبدد األيام الرائحة مثل دخان في مهب

الريح
تبقي.. ملتهماً بياض روحي ا

واقع األمر أن حضنك نار تلتهم الفكرة ..
تخمد بالسرعة اخلاطفة
ال تأثير يرسمه عقلك

لكنني أكتنف العزاء ..
خمّن ماذا عساي أفعل..

عندما تدخل أبخرة الغيمة من هذه النافذ

وت أفكر با
ملة .. بطريقته التقليدية ا

التي لن تغـير في سيـرتي الذاتيـة شيئًا
!..

ــنــظّم لــلـوقــوع في فخ هـذا اإلمــتــداد ا
احلبل

آمن وطفوليّ في حضنك ..
وت ..! فأفكر با

وأضع نــفــسي مــكـانـي حـيـث ال وجـود
لآلن ..

ستغوص رجلي في فراغ مبهم..
وسينزل الغزال راكعًا امام األرنب.

دفئة تدور مروحة في ا
صراخـها يـحـبب الي النـظـر في وجهك

أكثر ..
رغم أننا.. داخل السرير

ملتَهمان بغدر ..
نازل في العالم .. كما كل ا

لن يتغير شيء
أستيقظ على نور الشمس ..

بجانبي احملُك ... غاطًّا في حلمك.
.. أستيقظُ

إلني ....ال أزال حيّة.!
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هل تــشـرئـبُّ أمالً بــراعم  قــلـبــهــا مــجـدّداً
بالسناء?!

صور مألت القلب منها حزناً
في مجالس مهيبة 

عـلى أحــصــنـةٍ مــجـنّــحــة أرجـوانــيـة ودعّت
أحبتها 

صغاراً وكباراً
تنـعيـهم ناعـيـات الوحـشة في زمـان الغـربة

عن األحباب 
تـبـكـيـهم حـزنــاً الـنـجـوم والـكـواكب ودمـوع

السماء
أحباب قد رحلوا في وحشةٍ من الزمان

وأحباب تنتظرهم فقط رحمة السماء 
أال يا زمن الكورونا اللئيم

هـلّـا مـضيـت و تـركت لـنـا  أحـبّـةً نشـكـوهم
ساءات زفرات القلب في وحشة ا

كمالكٍ سماوي

واألعزاء 
جلـستْ وحيـدةً تبـثّ السـماء حـزناً ولـوعةً

ساء رفيقاتها جنوم ا
عاتـبت زمانـهـا في وجعٍ جفّت مـعه عروق

السماء
يا أيها الزمن اللئيم 

أبـشع مــا فـيك رحـيـل األحـبّـة عــلى شـبح
أحصنةٍ من غموض
وحيدون  وحيدون 
تماماً تماماً كالغرباء

جلـستْ بـاكـيـةً تـذرف الـدمـوع حـزنـاً على
سنّنة أبداً بالنسيان  حافّة  الزمان ا
ساء تنتظر احلزن القادم على أجنحة ا

جلست وحيدةً
تـبثّ شـكـواهـا الـواحـدة تـلـو األخـرى الى

ساء  جنوم ا
تنعي  أخاً قضى
ووالداً مضى

ووالـدةً تـخشـى عـلـيهـا مـن سيـف طـاعون
سنّن بالكبرياء   العصر اللئيم  ا

تـدعــو لــهـا بــطــول الـعــمــر مع كل تــنـفّس
صباحٍ وزفرة مساء

تذكر حبيباً ما زال ينتظر قدراً مجهوالً
بـكـاه الــقـلب دمـاً جـفّ في عـروق صـدئت

من كثرة البكاء
تركته وحيداً مع تعويذات قرآنية
وآيات حفظٍ وسورة " العاديات"
في كلّ صبحٍ وفي كلّ مساء

دعاؤها وحده أن " هو الشافي"
هــو طــبـــيب الــنـــفــوس الــســـاكــبــة األسى

ساءات الشاكية الباكية با
وحيدون مضوا على ذلك الدرب الوحيد
تكلّلهم بخورات وحدةٍ قاتلة في كل مساء
مـضـوا من دون سـالــفـة حـزنٍ أو مـجـلس

بكاءٍ أو عزاء
ــبـعـثـرة بـأدمع تـبـلّـلت دفــاتـر ذكـريـاتـهـا ا

السماء 

سحب سوداء أظلّت قلبها
وخــريف طــال وطــال وتــمــاهى مع شــتــاء

كلوم  قلبها ا
هل يأتي الربيع في هذا العام?!

فردت أجنحتها البيضاء  
جلست على حافة الزمن

تـتـلـو الــتـعـاويـذ بـرهــبـةٍ في  كلّ صـبـاحٍ و
مساء 

أل منها قلبًا  احلزن 
مـا عــاد يــنــبض إال بـإسـم  أحـبّــةٍ مــضـوا

فأصبحوا ذكريات
وشمت ذاكرتها بوشمٍ من رماد ديجور 

وبكت
تالقيها في حزنها جنوم مألت السماوات

بثّت أحزانها وحيدةً في وحشة
وشكت 

إلى مليك السماوات حزناً
مأل اخلافق 

وسواداً  ديجورا غطّى زماناً
عساه راحل

وعساه حلم  كابوس ليس له من  بقاء!
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مرة أخرى أعلنها بأن إحسان حمو
(  ( 1962ينتمي إلى قافلة الفنان
الـــــذيـن ظـــــلـــــمـــــوا جـــــداً في تـــــلك
اجلـــغــرافـــيــة الــتـي كــانت تـــســمى
الـوطن  و إن بـات األمـر جـلـيـاً اآلن
بـأن الـظـلم طال الـبـشـر و احلـجر و
الـشـجـر  لـكن هـنـا أقـصـد عـلى أقل
تقـدير فنـياً و إن كان األمـر مرتبط 
ـناخ بل مـتـشـابـك إلى حـد كـبـيـر بـا
العام و الذي إتضح لـنا جميعاً إلى
أي حــــد كـــــان مــــلـــــوثـــــاً  بل كــــان
مسـموماً و قـاتالً  و لم يسـلم حمو
من شـربه و التـذوق مـنه  و أتـمنى
ـــقـــدوره اآلن بـــعــد أن أن يـــكـــون 
تـــنــفس الـــصــعـــداء بــخـــروجه إلى
الـشتـات و حتديـداً إلى فيـينـا حيث
يـقيم أن يـتنـفس هـواء نقـياً و يـقدم
لــنـــا مــا نــنـــتــظـــره مــنه لـــيــضــيف

لرصيده ما يليق به  
„d²A  ÷dF

ـــشـــتــرك ـــعـــرضه ا و أســـعـــدني 
ا ترد له روحه األخير في فـيينـا ر
احلــقـيــقي و الــتي بــدورهــا ســتـرد
الــــروح ألعـــمـــاله  فـــحـــمـــو و هـــو
يــســتــحــضــر وجــوهـاً مـن الــذاكـرة
البـعيـدة  وجوهـاً تلفـها الـقسوة و
الوحـدة  و احلرب بكل وجـعها  و
ــكــانــيــة  و تـــأخــذ إمــتــداداتــهـــا ا
تأثيراتها الـزمنية في أفق ال نهائي
 محافـظة على إنـتماءاتـها  و على
أهـمــيـة تــطـوراتــهـا  فــمن الــوهـلـة

اخلاطفة تفرض لـغتها على اللوحة
 لغة تـتقنهـا تلك الوجوه و يـتقنها
حـمـو أيـضـاً  و لـهـذا ال يـنتـهي من
تــصـــويــرهـــا  بل جنــده يـــركــز من
خالل مــفـاهــيم لــونــيـة عــلى مالمح
المح التي تأبى جديدة لـها  تـلك ا
الـرحـيل من ذاكـرة حـمـو إال إذا كان
هذا الرحيل إلى مساحاته البيضاء
 إلـى فـــــضـــــاءاته الـــــتـي فـــــيـــــهــــا
ستتالشى كما يتالشى احلن عند
اللـقاء  إال إذا كان هـذا الرحيل إلى
ـصاغـة بـذهـنيـة جتـريـدية أعـمـاله ا
تـفرض لـسان حـالهـا ضمن حـركات
لــونـــيــة مــشــبــعــة بــاألحــاســيس و
باإلنفـعاالت و بالـلمسات الـعفوية 
و تقدم ذاتها بقيم جديدة  و بحذر
تـشـكـيـلي تالمس قـدره  فـكل لـوحة
عنده تشكل تدفقات حتمل فوضاها
الـفـنـي في ذاتـهــا  و تـمـنــحه قـدرة
متـميـزة لقـيادة التـدفق نحـو عمـلية
ـلـوءة بالـتـداخالت التي إبـداعيـة 
تـتـحـرك وفـق خـصـائص تـعــبـيـريـة
محـفوفـة بخـطوط مـركبـة هي مزيج
من خـطـوط تـرتـبط بـشـكـل أو بـآخر
بـروابط عاطـفيـة غنـية بـاإلرتفـاعات
أو بـاإلنخـفاضـات تـبعـاً إلنتـقاالتـها
الـكـثـيـرة و الـســريـعـة داخل الـعـمل
ـرتبـطة الـفني  أو تـبـعاً لـلحـاالت ا
بــدورهـا بــالــرؤيـة الــعــامـة لــلــعـمل
الـفنـي  فتـحديـد الـرغبـة وفق تـقدم
تلك اخلـصائص أقصـد اخلصائص

احلـلــيــة الـنــبــويه الــشــريـفــة عــنـد
اخلـطاط الـصـادق هي وصف دقيق
للنبي محمـد صلى الله تعالى عليه
وآله وصحبه وسـلم وتُعتـبر لوحة
احلـلـيـة من أهم الـلـوحـات اخلـطـية
الــتي يــحــرص عــلي كــتــابــتـهــا كل
خــطــاط ويــركـــز بــكل مــا لــديه من
قـــدرات في اخلـط والـــزخـــرفـــة من
اجل جتـــويـــدهـــا وإبـــراز مــواهـــبه
شرفة ط احللية ا فيها وقد نشأ 
في مــديــنــة إسـطــنــبــول في الــقـرن
احلــادي عــشـر الــهــجــري الــسـابع
ــاط ــيالدي وكـــان من األ عــشـــر ا
الـشـائعـة لـلخـط العـربي ذي الـنمط
الـعـثـمــاني الـكالســيـكي. ويُـقـال إن
اخلــطـاط احلـافظ عــثـمـان هـو أول
من كــتب احلـلــيـة الــشـريــفـة ســنـة
 1090هــجــري وكــانت عــبــارة عن
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وتـعـرض احللـيـة الشـريـفة سـجـايا
الـنـبي الـكر سـيـدنـا محـمـد صلى
الــلـه تــعــالى عــلــيـه وآله وصــحــبه
وســلم وصـفــاته وتــتـخــذ احلـلــيـة
شــكل تــصــمــيم هــنــدسي مــزخـرف
مـــــذهـب وفــــريـــــد. وقـــــد تــــنـــــافس
اخلـطاطـون في إجـادتهـا واحلرص
على كـتابتـها عـلى مر القـرون حباً
مـنـهم وتــعـظـيـمـا لــلـرسـول الـكـر
وتـوقيـرهم له وقـد تـميـزت مدارس
اخلـط الــعــربي الــفــنــيــة بــقــدرتــهـا
الـعـاليـة عـلى الـتشـكـيل والتـصـميم
وإعـطـاء حــريـات تـكـاد تــكـون غـيـر
مـحــدودة الـتــنـوع لــلـخط الــعـربي
ـا مـكــنـهم من اإلبــداع واالبـتـكـار
بال حـدود والــتي اوجـدت مـوروثـا
ثقـافيا وحـضاريا في نـسق وتناغم
أثرى وحـضاري عـظيم ان تـصميم
احلـليـة النبـوية الـشريـفة بـجمـالية
اإلخــراج بــأبــهى صــوره تــنــســجم

وصـفــات الـرســول الـكــر سـيــدنـا
محمـد (صلى الله تـعالى عليه وآله
وصـحـبـه وسـلم ) وتـعـتـبـر احلـلـية
الـنبـوية من اهم الـلوحـات اخلطـية
ــا لـهـا من تـأثـيـر عـنـد اخلـطـاطـ 
روحي لـــدى اخلـــطـــاط تــصـل حــد
الـوضـوء واخلـشـوع عــنـد الـكـتـابـة
إلبــــــراز مـــــوهـــــبــــــته اخلــــــطـــــيـــــة
والـتـصــمـيـمـيــة وقـد بـدأت أجـيـال
اخلـطـاط بـالـتقـلـيد واالبـتـكار في
اإلخراج والـتصـميم وكـتب احلـلية
درسة العديد من اخلطاط رواد ا
الــتــركــيــة والــعـراقــيــة واإليــرانــيـة
ـغـربـيـة وغـيـرهم في ــصـريـة وا وا
اخلـط الــــعـــــربـي أمـــــثـــــال (عــــزت
مصطفى ,احمد الكامل ,عبد القادر
شـــكـــري ,حــــامـــد االمـــدي ,مـــاجـــد
مـصـطفى ألـزهدي ,مـحـمـد شوقي ,
الواصف  ,احـمـد الـعـارف . مـحـمد
ســفــيـان عــبــد الــعــزيـز الــرفــاعي  ,
هاشم ـولـوي  , الـوهـبي  ,نـيـازي ا
الـــبــغــدادي  عــبـــاس الــبــغــدادي 
طــــارق الــــعـــزاوي ) وغــــيــــرهم من
ــقـال لـذكـرهم. اخلــطـاطـ اليـسع ا
وقــد تــنــوعت اخلــطــوط فـي بــنــيـة
احلليـة النبـوية منـذ ظهورها األول
فكـتبت بـخط  احملقـق واستـمر هذا
الـتــقـلــيـد الى مــراحل مـتــأخـرة في
كـتابـتهـا حـتى وقتـنا احلـاضر ,اما
اآليــات الـقــرآنـيــة في احلـلــيـة فــقـد
كـتـبت بخـط الثـلث ويـعـد من أجمل
ـثــله من ــا  اخلــطــوط الـعــربــيــة 
السمـو واجلمال والـرفعة من خالل
الـتـشـكيالت والـتـركـيبـات و الـتزين
لـــلــحــروف واحلــركـــات اإلعــرابــيــة
وتـــقــبـــله صــفـــة الــتـــركــيب وإمالء
ـساحـات والفـراغـات والفـضاءات ا
في الــــلـــوحــــة كــــمـــا جلــــأ بـــعض
اخلــطــاطــ إلـى كــتــابـــة احلــلــيــة
النـبويـة بخط التـعلـيق ( الفارسي)

كذلك ادخل خط اجللي ديواني إلى
بـــنـــيــة احلـــلـــيــة فـــكـــتــبـت بــعض
ـــلـــحـــقـــة بـــالـــنص الـــنـــصـــوص ا
األســـاسـي بــذلـك اخلط بـــرغم ذلك
الــتـنــوع بـكــتـابــة احلـلــيـة  يــبـقى
خـــطـي الـــثـــلـث والـــنـــسـخ ســـيـــدا
اخلـطـوط وكـمـا تـنـوعت اخلـطـوط
تـنوعت الـزخارف اذ اعـتمـد الفـنان
ـتـمـثـلـة عـلى الـزخـرفـة الـنـبـاتـيـة ا
بــحـــركــة األغـــصــان احلـــلــزونـــيــة
ــــتـــكـــررة والـــتـي تـــعـــكس واقع ا
ـزوجـة باخلـيـال حيث الـطـبيـعة 
ـــركـــز تـــبـــدآ مـن نـــقـــطـــة خـــارج ا
وتـنـتـهي بـحـركـة حـلـزونـيـة أخرى
إلى نـقــطــة في الــداخل عـلـى شـكل
ربع زخــرفي يــتـكــرر داخل زخـارف
احلــلــيــة لــذا اســتــمــدت احلــلــيــة
ـلفوف الذي زخارفهـا من الغصن ا
تـتــخـلـله األزهـار واألوراق وبـعض

األحــيـان زخــرفــة عــلى شــكل كـأس
الزهرة وقد اسـتخدمت من األلوان
الــتي وظــفــهـا الــفــنــان في إعــمـاله
ـبـشر بـشـكل كبـيـر اللـون الـذهبي ا
باجلـنة والنـيلي واألزرق يـعبر عن
صـــفــاء الـــســـمـــاء ولــون الـــبـــحــر
واألبيض يـعبـر عن النـقاء والـسلم
واسـتخـدمت في احلـليـة التـقابالت
الـلونـية ب الـغامـق والفاحت تـمثل
في الــنـــهــايــة الـــضــوء والــظـــلــمــة
ـتــمـثـلــة بـالـدنــيـا واآلخـرة اي ان ا
األلـــوان والــــزخـــرفــــة اإلسالمــــيـــة
تخـتلف عن باقي الـزخارف األخرى
فــــهي تـــعـــبــــر عن ارتـــبـــاط األرض

بقدسية السماء ,
 وقـد قـسـمت احلـلـيـة الـنـبـويـة الى

عدة أجزاء تتضمن .
قام األول:- خصص اعلى احللية ا

لكتابة البسملة الشريفة..

قـام الثـاني:- وسط احللـية دائرة ا
وســطـيـة كـبــيـرة تـتــخـلـلــهـا بـعض
الــزخـارف الــنـبــاتـيــة عـلى أرضــيـة
ذهبـيـة تـكـتب عـلـيـهـا بـخط الـنسخ
أوصـاف الـنـبي مـحـمـد (صـلى الـله
تـعالـى علـيه وآله وصـحـبه وسلم )
واصـــفــا إيـــاه اإلمــام عـــلي (عـــلــيه
الــــسالم) قـــال(لم يـــكـن بـــالـــطـــويل
ـتـردد وكان ـمـغط وال بالـقـصـير ا ا
ربـعــة من الـقــوم ولم يـكن بــاجلـعـد
الــقــطـط وال بـالــســبط ,كــان جــعــدا
ـكـلثم ـطهم والبـا رجال ولم يـكن بـا
وكـــان في الـــوجه تـــدويـــرا ابـــيض
مـــشــــرب ادعج الــــعـــيــــنـــ أهـــدب
ــشــاش والــكــتـد االشــفــار جــلــيل ا
,اجــرد ذو مــســـربــة شــثن الــكــفــ
والقدم اذا مشى تقلع وهو خا
شي في صبب واذا ا  النبوة كـأ
الـتفت الـتفت مـعا بـ كتفـيه اجود

الـــنـــاس كـــفــــا وأشـــرحـــهم صـــدرا
واصــدق الــنــاس لـهــجــة والــيــنـهم
عــريـكــة واكــرمـهم عــشــيـرة من راه
بــديـهــة هـابه ومـن خـالــطه مـعــرفـة
احـبه يـقـول نـاعـته لم أرى قـبله وال

بعده مثله )
dz«Ëœ rÝ—

ــقـام الـثــالث:- تـرسم أربع دوائـر ا
صـغـيرة مـتسـاويـة حتيـط بالـدائرة
الوسطية تـكتب في جهاتها األربع
أمـا  تـكـتـبب اربـعـة من أسـمـاء الله
احلـــســـنى أو أربـــعـــة من اســـمــاء
الـنـبي الـكر سـيـدنـا محـمـد صلى
الــلـه تــعــالى عــلــيـه وآله وصــحــبه
وســلم وفي بــعض احلــلــيـات اسم
األمام عـلي بن أبي طـالب والسـيدة
فاطـمة الـزهراء وولديـهمـا اإلمام

احلـسن واحلسـ (عـليـهم السالم)
أو أسمـاء اخللفـاء الراشدين رضي

الله عنهم 
قـام الرابع:- تـرسم اسفل احلـلية ا
مــســـاحــة عـــلى شــكل مـــســتـــطــيل
تــخـــتـــلف ابـــعــاده حـــسب قـــيــاس
الـلـوحــة تـكـتب فــيه احـدى اآليـتـ
ـــتــ بـــسم الـــله الـــرحــمن الــكـــر
الرحيــــــــــــــــــــم ( ومـاارسلناك اال
ــــ ) وفي بـــعض رحـــمـــة لــــلـــعـــا
األحـيـــــان  اآليـة (وانك لـعـلى خـلق

عظيم )
ـــقــام اخلـــامـس:- وهـــو نـــهـــايــة ا
احلـلـيـة تـكـتب تـكـمـلـة  نص وصف
الـرسـول مـحـمـد (صـلى الـله تـعالى
عـــلـــيـه وآله وصـــحـــبـه وســـلم) في
الـــدائــــرة الـــوســـطــــيـــة .والبـــد من
اإلشارة إلى ان احللـية النبـوية لها
خـصوصـية لـدى جمـيع اخلطـاط
ـــا حتـــمــلـه من صـــفــات الـــرســول
الـكـر سـيـدنـا مــحـمـد (صـلى الـله
تـعـالـى عـلـيه وآله وصـحـبه وسـلم)
ومــهـارة اخلـطـاط في كــتـابـة اغـلب
أنـــواع اخلط الــــعـــربي ومن أبـــرز
الـشــخـصــيـات والــرمـوز إلــروحـيـة
الــتي اهــتــمت بــاحلــلــيــة الــنـبــويه
الـــشـــريــفـــة هـــو الــســـيـــد الـــشــيخ
الـسلـطان مـحمـد احملمـد الكـسنزان
احلـسيـني قـدس سره ولـديه نسخ
نادرة من احلليـة التي كتبت بارقى
وأجـــمل مـــا يـــكــون وهـــو يـــقــدس
صــاحــبـهــا الــنـور األعــظم ســيــدنـا
مـحمـد صلى الـله تـعالى عـليه وآله

وصحبه وسلم تسليما ...

التعبيرية هي التي ستكسب العمل
الـــفـــني إيـــقــاعـــات مـــوحـــدة بــرغم
تضادها اخلارجي / الظاهري  أي
أن الــتــبـــايــنــات الـــتي قــد تـــظــهــر
كــسـلــسـلــة نـغــمـات لـونــيـة تــسـمع
رنــيـنــهـا بـقــصـد تــخـيــلـهــا ( قـويـة
شديـدة أو ناعـمة هـادئة ) هي التي
سـتحـرر قواهـا عمـوماً و هـنا يـبرز
اخلبرة اجلمـالية في تفـكير حمو و
الــتي ســتـطــلق الــعــنــان لــكل قـواه
احليويـة اخلاصة بـاخليال حـيناً و
باإلنـفعـال في ح آخـر فيـميل إلى
ــألــوفــة عــلى الــهــروب من األطــر ا
نــحـو ال إرادي  حــتى ال تـتــصـيـده
العزلة عـلى األقل ب ذاته و العالم
بــوصـــفه مــنــتـج ( بــكــســر الــتــاء )
ـتلقي حلكـايا وجـوه جتتـذب ع ا

على نحو نشط و فعال .
مــا يــقـدمـه إحـســان حــمــو يــفـرض
شتغل في نفسه على إهتمامات ا
هـذا اجملـال  مـتـجـاهالً الـتـحـديـات
الـشــكــلـيــة الـتـي حتـاول بــشـكل أو
بآخر أن تفرض ذاتـها على جتربته
 فـهو يـدرك و نحن مـعه أن أعـماله
هي نـتـاجـات في ذاتـهـا  مع وجود
يزة لها تدفعنا خصائص بنائية 
إلى قــراءتـهــا بــدءاً من الـداخل إلى
اخلــــارج أي من مــــاذا إلـى كــــيف 
فـاخلـفي في الـعـمل الــفـني حـيـنـهـا
يـبـدأ بـالـظـهـور و إن بـهـدوء جداً و
بصمت مـهيب  فخـصائص اخلفاء
هنا تتوافر طرداً مع اإلستغراق في
ـــصـــحـــوبـــة احلــــاالت اخلـــاصـــة ا
باألسى و اآلهات الـعميـقة  و كأنه
ـــة يـــعـــيـــدهــا أمـــام ذكـــريـــات مـــؤ
ـســتـويـات مـتـعـددة و عـلى شـكل
نــوافـــذ لــونـــيــة تـــصــاحب أرضه (
الذ آمن كـسوة  أقصـد لوحـته ) ا
ـــرتـــبـــطــة ـــســـافـــة ا تـــكـــون هي ا
ـثـيـرات اجلـمـالـيـة الـتي عـلـيـهـا بـا

ــتـلــقي بـاحلب أو يـتـرتـب شـعـور ا
ــلل  بــالـقــرب أو بــالــبــعـد  أي بــا
ـتـلـقي عـلـيـهــا يـتـرتب إجنـذابــات ا
فتظهر له بعض تكـويناتها و كأنها
مـنطـقـة أحالمه الـتي قد تـكـون على
هيـئة ذكريـات و حدس حـقيقي  أو
عـلى هـيـئـة كـوابـيس لم تـتـحـرر من
قــبـضـتـه بـعـد  و في الــوقت نـفـسه
هي الـتي يـدفـعه إلى اإلهـتـمـام بـكل
ــحــتــواهـا تـلـك اإلحـاالت إن كــان 
اإلنــــــفــــــعــــــالي أو اإلدراكـي رغم أن
كـلـيـهـمـا تـســتـثـيـر الـعـمل الـفـني و
ـتـلـقي مـعه و قـد يـصل بـهـمـا إلى ا

في الــوقت نـفـسه  قــدرات سـتـكـون
هـي الــــعـــــامل األهـم في اإلرتـــــقــــاء

بدع .  بالعمل ا
عـــلى الــرغـم من تــعـــاطف إحـــســان
حـمـو مع الـقـلق الـذي يـعـيش فـيه 
مع اخلـــوف الــذي يـــســـيــطـــر عــلى
تـصـاعد من شـعوره  مـع التـوتـر ا
ـلك اخلـبـرة الـتي أصـابـعه  فـهـو 
سـتـجــعـله يــقف مـسـافــة عـادلـة من
أحـــداث حـــقــيـــقـــيــة هـي أقــرب إلى
فـاجآت ـتـوهمـة  فـا ـتخـيـلة أو ا ا
تــصــاحب مـــشــاعــر احلــزن لــديه و
الـتي قـد تـكون نـواة مـشـاعر بـهـجة
غيـر مكتـملة  و قـد تكون تـخييالت
مـرتـبـطـة بـاإلجـتـيـاح  أو تـوقـعـات
يــعـــمل بـــذكـــاء عــلـى إشــبـــاعـــهــا 
سـألة هنـا ليست مـجرد صدمات فا
لونية تنتمي إلى ماضيه  و ليست
مجـرد إثارة إنـفعـاالت يكـشف عـنها
في خـالصــة بـــقــعه الـــلــونـــيــة  بل
ـسـألـة مـزج بـيـنـهـمـا  بـ هـذا و ا
ـتعة اخلـاصة و هذا ذاك فتـتحقق ا
مـــا يــزيـــد من إحـــســاســـات األمــان
اخلــاصـة لـديه  و مـا يــجـعل عـمـله
فـردات الدالـة على حاالت زاخراً بـا
الــتـمــاثل  زاخـراً بــلــغـة إنــسـانــيـة
تـتـمـثل في الـتـركـيـز عـلى اجلـوانب
اجلـوهـريـة من الـنـشـاط اإلنـساني 
زاخراً بتفـسيرات حملاكـاة إنفعاالت
ـحاكـاة تـتـسم بـقدر من و حـيـاة  
الــتــجــريـد الــتي تــثــيــر في نــفـوس
شخوصه و مـتلقـيه حالة تـراجيديا
و كــأنـه بـــهـــا يــطـــهـــر الـــنـــفس من
جوانـبها كـافة  فتـأثيراتـها واسعة
ال عــلى أسـاس إفـتــراضـات مـحـددة
األهداف  بل عـلى أساس النـهايات
ـفـتـوحـة مع اإلهـتمـام بـجـمـالـيات ا
جديـدة تتـمثل في الـلون و الـتعـبير

و احلركة .

أبعاد حياتية أكـثر تركيباً و عمقاً 
تـزامن هنا ـتفـاعل و ا فاحلـضور ا
ـتـلقي )  بـيـنـهـمـا ( بـ الـعـمل و ا
صـدر األهم إلجناح متعة سيشكل ا
التذوق و ما ترافـقها من إستثارات
مـعرفـية  فـاإلسـتغـراق اإلنفـعالي و
ـعرفي من أهم األسـاليب لـلتـعبـير ا
الـــشـــخــصـي و اإلبـــداعي مـــعــاً  و
نـعـتــقـد أن لـذلـك الـدور الـكــبـيـر في
خــلق عالقــات تـعــبـيــريــة مـتــزايـدة
عرفة بالذات و بالعمل مبنية على ا
ـــزيـــد من اإلتـــســـاع و ـــبــــدع و  ا
الــعـــمـق في الـــرؤيــة و اإلداء  و ال
تكف عن احلـركة و التـفاعل بيـنهما
 بل قــد يـأخـذنــا ذلك إلى اإلنـصـات
أو مـا تسـمى عـملـيـة اإلستـماع إلى
الـلـوحـة  نـعم اإلسـتمـاع  فـلـلـوحة
لسان و صـوت  و قد يجـد بعضهم
في ذلك نـوعاً من الـغرابـة منـطلـق
من الـلــوحـة بــوصـفــهـا فـن بـصـري
مـتـنـاسـ أن كل فن بـصـري يـحـمل
في ذاته أوتــاراً غــيــر مـرئــيّــة تــبـدأ
بـالعـزف ما إن تـقـترب مـنهـا  حتى
تـبـدأ بـإصـدار إيـقـاعـات مـوسـيـقـية
ـتلقـي  معتـمدة على تبـعاً لـذائقة ا
ـوسيـقا الـتي تـناسب مـدى توافـر ا
وقف  فمـلكة اإلسـتماع هذه و إن ا
ـزيـد من اخلـبـرة و كـانـت تـتـطـلب ا
رء مارسـة حتى يـكون في وسع ا ا
أن يـــتــذوق مـــنــظـــومــاتــهـــا و يــفك
رمــوزهـــا  و بــالــتــالـي يــســتــوعب
الــعـمل الــفـني من خالل إســتـيـعـاب
ــــوســـيــــقى الـــصــــادرة مـــنــــهـــا  ا
فــاإلنـصــات فن  و سـمــاع هـسـيس
الـلوحـة و تكـويـناتـها فن  فـكيف ال
يـبـدع الـفـنـان و خــلـطـته اإلبـداعـيـة
ـوسـيــقـا  و إن كـانت مـجـبــولـة بــا
تـتــطـلب هــذه اجلـبــلـة من مــتـلــقـيه
قدرات إدراكية و حتليلية و معرفية
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Digital Trans- التـحول الـتكـنـولوجي او مـا يسـمى حديـثـاً التـحول الـرقمي
 formationهـو اعـتمـاد الـتكـنـولوجـيـا الـرقمـيـة لتـحـويل اخلدمـات أو األعـمال
الـتجـاريـة  من خالل اسـتـبدال الـعـمـلـيات غـيـر الـرقـميـة أو الـيـدويـة بالـعـمـلـيات
ة بأحـدث التقنيات الرقمية وهو الرقمـية أو استبدال التكنولوجـيا الرقمية القد
ستقبلية حيث ستواجه ؤسسات ومشاريعها ا من اهم التـحديات التي تواجه ا
Business)  ـؤسـسات تـغـييـر إجبـاري يـفرض عـليـهـا من قبل بـيـئة االعـمال ا
ــؤسـسـة  ?(Environmentوألجل اإلســتـجـابه لــلـتــحـوالت البـد ان تــخـطط ا
رونة عـاليـة على االسـتجـابة لـلمـتطـلبـات اجلديـدة احلادثـة في السوق وتعمـل 
ولـكي يـكون الـتحـول يـصب في صمـيم أهـدافهـا وغايـاتـها االسـتراتـيـجيـة والتي
ستنـعكس على خططهـا التشغيليـة فأتمتة اإلجراءات والـعمليات أصبح ضرورة
ا للبقاء في دائرة البد مـنها ليس فقط جملرد التحول الرقمي او الـتكنولوجي وإ

نافسة   وللهروب من االنهيار أيضاً . ا
وكـمـثـال حي: شـركـة نـوكـيـا  Nokiaالـتي كـانت الـرائـد في صـنـاعـة الـهـواتف
ا انتهت نـافسة فحـسب وإ احملمولـة لكنهـا لم تستـطيع فقط البـقاء في دائرة ا
الشركـة بالكامل بسبب عـدم استجابتهـا للتغيرات احلـتمية التي تفـرضها عليها
ـا لم تتـكيف بيـئة الـعمل فـهي لم تـفعل شيء خـطـأ (على حـد قول مـديـرها) وا
نافـسون والزبائن في وتتـطور وتنمـو لتواكب احلـاجات اجلديدة الـتي فرضهـا ا

الوقت نفسه.
ؤسـسات يجب ان يـكون هنـاك فريق عمل ولتنـفيـذ التحـول الرقمي الـكبيـر في ا
ؤسسة) تتبنى كل مبادرات التغيير التي تنشأ موحـد وجهة (وحدة ادارية في ا
اسـتـجابـة لـهـذا التـحـول والتي سـتـكـون في النـهـايـة برامج ومـشـاريع ومن هـنا
يـأتي دور واهميـة مكاتب ( (P3Oفي دعم مـبادرات التـغييـر وجعلـها تصب في
ؤسسـة وخططـها االستراتـيجية. حـيث تقدم الـدعم ومنهجـيات العمل مصلـحة ا
ـواجهـة الـتحـديـات واخملـاطر الـتي تـواجه حتوالت مـارسـات  الئـمـة وافـضل ا ا
ؤسـسة الى مبتغاها بأفـضل الطرق وأكثرها أماناً من السوق الـسريعة لتصل ا

. دون التاثير على العمليات اجلارية وزبائنها احلالي
PMI) Project) ـشاريع ـعهـد االمـريـكي إلدارة ا  وعـلى هذا االسـاس قـام ا
ـــمـــارســــات الـــتي وضـــعت إلدارة  Management Instituteبــــتـــحـــديث ا
Agility Ap- الى إضـافةWaterfall Approch  ـشاريع من الـتقـليـدية ا
 proachلكي يـعطي مرونة واسـعة للـمشاريع لـلتكيف مع الـتغيـرات والتحوالت
الـتكـنـولـوجيـة والـرقمـيـة والسـريـعـة اضافـة الى اسـتحـداث سـلـسلـة جـديدة من

ؤسسي. الشهادات التخصصية بالتحول والتطور ا
ونستخلص في نهاية االمر ما ياتي:

ـؤسـسات  1. البـد من تـأسـيس مـكاتب إلدارة وتـنـفـيـذ مبـادرات الـتـغيـيـر في ا
ؤسسية. شاريع مع االستراتيجية ا وائمة ب مخرجات البرامج وا لضمان ا
نهجيات نهجيات الرشيقة الى جانب ا رونه اكثر من خالل اتباع ا 2. العمل 
ؤسسة في تعامـلها مع التغيير و التـقليدية لكي تتـكامل ا

تنفيذه على ارض الواقع..
شاريع { رئيس اجلمعية العراقية إلدارة ا
{ عن مجموعة واتساب
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يـعـتبـر تـطـبـيق الـواتـسـأب هـو أحـد أشهـر الـتـطـبـقـات بـ وسـائل الـتواصل
االجـتــمـاعي غــلى اإلطالق  تـأســسـيه في عـام 2009م وســرعـان أصـبح
قام األول في العالم من حيث أكـثر برامج شعبية حيث احتل في مدة قليلة ا
. يبـلغ عـدد مسـتـخدمـيه في مـختـلف أنـحاء الـعـالم حوالي سـتـخدمـ عـدد ا

 2.2مليار واليوم هو التطبيق األكثر حتميال على الهواتف الذكية.
ومن نـافلة القول يتيح تطبـيق الواتساب عملية تـراسل نصية أو صوتية عبر
ستـندات والتسجيالت كن مـشاركة الفيديـوهات والصور وا الـفيديو حيث 
كن تـنزيل الـتطـبيق تـراسلـ على الـواتسـاب كمـا  الـصوتـية وغـيرهـا مع ا

جلميع أنظمة الهواتف الذكية.
ـاضــيـة عـن طـرح حتــديث جـديــد خـاص لـقــد أعـلن الــواتــسـأب في األيــام ا
بـالتـطـبيق الـذي يتـم العـمل به بـداية من شـهر فـيـبرائـر الـقادم وسـوف يأتي
ستخـدم اخلاصة عبـر تطبيق شاركة بـعض البينـات ا الـتحديث اجلديـد 
ـعـلـومات ـلك الـواتـسـأب ويـقـوم الـواتـسـاب بـاسـتـخـدام ا فـيـسـبـوك الـذي 
اخلــاصـــة الــتي يــتم جـــمــعــهــا من خـالل الــرســائل الــنـــصــيــة واحملــادثــات

الشخصية.
قــام الـواتــسـأب بــتـطــبـيق شــروط اخلـصــوصـيـة اجلــديـدة الــتي تـتــطـلب من
وافـقة على هذه وافقـة عليهـا وإن لم يتم ا ـستخدمـ التطـبيق قراءتهـا وا ا
الـشروط اجلـديدة فـإنه سيـتم حذف حـساب واتس أب. وقـد أثار هـذا األمر
ضـجة كبـيرة في األونـة األخيرة. ظـهرت الـعديد من الـشكـاوى من كل أنحاء
الـعـالم ضــد هـذا الـقـرار وردود األفـعــال الـتي أدت بـشـركــة فـيـسـبـوك األم
ـالكة لـتطبـيق واتساب ”لـتأجيـل موعد تـطبيـق شروط اخلصـوصية من ٨ “ا

فبراير إلى 15 مايو 2021. 
ــعـلــومـات ومـشــاركـتـهــا مع شـركـات تـنص الـشــروط اجلـديــدة عـلى جـمع ا
ستخدم على فـيسبوك األخرى كرقم الـهاتف وصورة احلساب ونشـاطات ا
ـعــرف الــرقـمي جلــهــاز احلـاســوب أو هـاتف الــتــطـبــيق إضــافـة لــتـحــديــد ا

ستخدم وموقعه ولغته. ا
مع اإلعالن هـذه الـشروط اخلـصـوصيـة اجلـديدة انـتـشرت شـائـعات كـثـيرة
سـتخدم. ظـهر هناك عـلى منصـات التواصل االجـتماعي حـول خصوصـية ا
مـخـاوف في أذهـان مـسـتـخـدمي الــواتـسـأب من أن يـتم اسـتـغالل بـيـانـاتـهم
الـشخصـية بطـرق غير نزيـهة كتـوجيه الرأي الـعام من خالل حمـالت دعائية
سياسية أو يتمكن اخملترقون واحملتالون من سرقة تلك البيانات اخلاصة. 
ونـظرًا الهتمام اجلميع بأمان خصوصيتهم راجع الواتسأب قراره وأكد أن
الـتـغـيـيـرات الـتـي يـتـضـمـنـهـا الـتــحـديث تـتـعـلق فـقط “بـتــبـادل الـرسـائل مع
األنـشطـة التـجاريـة على واتـسأب وهي مـسألـة اختـياريـة وال إجبـارية كـما
وضح أن الــغـرض مـنـهـا “تـعـزيــز الـشـفـافـيـة ”في مــا يـخص طـريـقـة جـمع

الشركة البيانات واستخدامها. 
ــشــاركــة الــرســائل اخلــاصــة مع “فــيــســبــوك” ولــقـد أكــد بــأنـه ال يــقـوم 
وسـيواصل االلتـزام بسيـاسة التـشفير“مـن طرف إلى طرف ”الـتي ال تسمح
ألي طـرف ثـالث بـقـراءة الـدردشات ويـتـعـهـد بـحـذف الـرسـائل من خـوادمـها
ـجرد تـسلـيمـها مع االحـتفـاظ بهـا على اجلـهاز الشـخصي
ـوقع لـلـمـسـتـخـدم. أمـا مـشـاركـة الـبـيـانات اخلـاصـة 
ؤكد أن الـتحديث “فـيسـبوك ”فال أسـاس لهـا ومن ا
الـــذي طــــرأ عـــلى الـــســـيـــاســــة ال يـــؤثـــر إطالقًـــا في

خصوصية الرسائل التي نتبادلها مع األصدقاء. 
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ــنـفـلت ــواطـنـ األبــريـاء نــتـيـجـه الـسالح ا تــهـديــد حـقــيـقي يالحق حــيـاة ا
عنية فهناك العشرات ماب قتيل وجريح والتقصير التام من قبل اجلهات ا

سنوياً . 
ازدادت ظــاهـرة الــرمي الــعــشـوائي بــعــد عـام 2003 تــعـبــيــراً عن االفـراح
كن االسـتغناء عـنه رغم تسببه واالحـزان باتت تقلـيداً عشائـرياً وشعبـياً ال 
ـقتل العشرات سنوياً وال توجد أرقام رسمية حول حصيلة ضحايا إطالق
ـناسـبـات العـراقيـة غيـر أن سـقوط قـتلى ومـصـاب في مـثل تلك الـنار في ا
ـناسبـات بات امـراً عاديـاً ومتـوقعـاً  عائالت كثـيرة فـجعت بـأبنـائهـا بسبب ا
رصـاص عـشــوائي يـهـدد حـيــاة الـلـمــواطـنـ في كل حلــظـة دون أن تـنـجح
الـنداءات الـرسمـيّـة والقـوان بـإيقـافـها أو احلـد منـهـا  حتى احلـمالت على
ـرجع الديـني االعـلى اية الـله العـظمى مـواقع التـواصل االجتـمـاعي .وحرّم ا
ـنـاسبـات اخملـتلـفة الـسيـد عـلي السـيـستـاني اطالق الـعيـارات الـناريـة في ا
ا يـتسـبب به من قتل ـسؤوليـة الشـرعيـة  مـحمال مـطلـقي األعيـرة النـارية ا
الـنــاس أو جــرحـهـم .ودعى الــكـثــيــر من الــريـاضــيــ والعـبي
ـنتـخب والـقنـوات الـتلـفزيـونـية بـعـدم اطالق العـيارات ا
الـنـاريه الـطـائـشـة فـيــمـا نـشـرت الـكـثـيـر من الـقـنـوات
واعالمـي عبر مواقع التـواصل حمالت التوعية حول
خـطـورة هـذه الـظـاهـره ومـا تـسـبـبـة من مـخـاطـر عـلى

واطن . ارواح ا
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إحسان حمو 

UŠu ∫ اثنان من لوحات حمو في معرضه االخير

اخلط في جو
روحي في لوحة

فنية



- انـا لم اغن من اجل لـقب وال ارغب ان
اكون سفيـراً او وزيراً او احمل اي لقب
ولـــكن جــاءني الـــلــقب من قـــبل الــنــاس

والصحافة العربية.
{ اغــنـيــة يـا أمي يــا أم الـوفـه هل كـانت لألم

الغائبة احلاضرة دور في نشأتك كفنان ?
- حب الــوالـــدة يــســري في كل انــســان
ـــحض ولـــكـن جـــاءت هــذه األغـــنـــيـــة 
مصادفة عندما ذهبنا انا والشاعر كر
ـشـاهــدة مـبـاراة لــكـرة الـقـدم الـعــراقي 
وفي احدى سـاحات بـغداد شـاهدنـا اما
حتـتــضن اطـفـالــهـا ومن هــنـا جـاء هـذا

النص للشاعر واللحن لعباس جميل.
{ مـا هـو الــشيء الـذي جـعل سـعـدون جـابـر

فناناً?
ا - لم يكن في بـالي ان اكون فـنانـاً وا
كنت اتمنى ان اعـيش في الوسط الفني
ـلحن ال ان احـتـرف الغـنـاء ولـكن جـاء ا
كـوكب حـمزة واخـذ بـيـدي عـنـدمـا سمع

صـوتـي وبـهــذا صـنــعـني
مــــغـــنـــيــــاً اســـمه

ســــــعــــــدون
جابر.
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سيرة الفنية لسعدون جابر Ÿ«bÐ« …dO∫ مراحل من ا

ــلــتــقى الــثـقــافي في تـشـــــــهــد قــاعـة ا
االحتــــــــــــــاد الـــــــعــــــــام لـإلذاعــــــــيـــــــ
والــتــلــفــزيــونـــيــ في الــســاعــة 11 من
ـــقــبـل اســتـــضـــافــة صــبـــاح الـــســـبت ا
ـــــي والـــفـــنـــان حـــسن قـــاسم االكـــاد
وعـرض فــلــمه الـديــكــودرامـا (احلالج )
لـــيــكـــون مـــدخالً حلـــوار اجلـــلــســـة عن
إشـكـالـيـة الـســرد في األفالم الـوثـائـقـيـة
ي صــبــاح بــجــلـــســة يــديـــرهــا االكـــاد

وسوي . ا
الى ذلـك أكـــد وكــــيـل وزارة الــــثــــقــــافـــة
والسـياحـة واآلثار عـماد جـاسم على أن
(األعمال التي ستقدم مستقبال من على
مــســـرح الــرشــيـــد البــد لــهـــا أن حتــمل
مضام الهوية العراقية) خالل زيارته
اضي لدائرة السينما التفقدية الثالثاء ا

سرح. وا
ــديـر الــعـام أحــمـد وجتـول جــاسم مع ا
حــــسن مـــــوسى  فـي أروقــــة وقــــاعــــات
مـسـرح الـرشـيـد مــتـذكـراً مـا قـدمه هـذا
ـــهم من أعـــمـــال الـــصـــرح اجلـــمـــالـي ا
مــســرحــيــة جــادة ونــاقــدة مــعــربــاً عن
ـا حـصل من تـأهيل سعـادته الـغـامـرة 
ـبــنى الــعــريق مــؤكـدا وجتـديــد لــهــذا ا
(سعي الـوزارة على دعم ومـسانـدة هذه
ــهـمـة وحــسب االمـكــانـيـات اخلـطـوات ا

تاحة). ا
ـــديــر وبــحــــــــــث وكـــيل الـــوزارة مع ا
الــعــام (سـبـل االرتــقــاء بـواقـع األعــمـال
الفنية التي ستقدم مستقبالً والتي ال بد
لـــهـــا أن حتـــمل مـــضـــامـــ الـــهـــويـــة
الــعــراقــيــة مع جــمــالــيــة حــداثـة
ـا يتـناسب العـرض وتمـيزه 
مع جـــــهــــود الــــتـــــجــــديــــد
واحلـــرص عــلـى تـــقــد
األعــمـــال الـــرصــيـــنــة

الالئقة.
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التـدريسي في قسم االقتصاد بجـامعة كربالء حل ضيفا
ـوازنة الـعـامة ـعنـونـة (مشـروع ا على الـنـدوة احلواريـة ا
لــلــعــام 2021: حتــديــات حتــقــيـق االصالح والــتــنــمــيــة
. االقتصادية) التي اقامتها شبكة االقتصادي العراقي

w œUN³ « bLŠ« œ«uł

التـدريسي في كلية القانون بجامعة الكوفة يشارك في
النـدوة االلكتـرونيـة التي تـقيمـها كـليـة القانـون بجـامعة
وصل الـيـوم اخلـميـس بعـنـوان (الـتعـلـيم االلـكـتروني ا

ارادة وحتد).
  «d1uF « tK « dB½
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الشـاعـرة والكـاتـبة الـسـورية صـدرت لـها حـديـثا عن دار
أمجد للنشر والتوزيع مجموعة شعرية بعنوان (أسرار).
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لـهـمة الـراحـلة سـمـاء االميـر مـديرة ا
(شبكة احلياة لدعم التفكير اإليجابي
ـنـا ـواهب)  والـتي رحـلت عن عـا وا
ـاضـي عن عـمر في 16 كـانون االول ا
17 سنة  تـاركة سيـرة جمـيلة حـافلة
ــــعـــارض واجلــــوائـــز الــــدولـــيـــة بـــا
ـيـة ـنــصـات الـعــا والـنـشــاطـات في ا
كـمــنـصــة (قــصـة من اجـل الـتــنـمــيـة)
التابـعة للـيونسـكو ومنـصة (أصوات
الشباب) التابعة لليونيسيف ومنصة
(عمـل األبطـال) الـهـنـديـة  االمـر الذي
جعل صـحـفـاً ومـواقع اجنـبـيـة تـكتب
عـنــهــا  وهي اول مــوهــوبــة شـاركت
ــرسم وكـان لـهــا نـشـاط بـفـعــالـيـات ا
تطوعي متميز في طرح األفكار الفنية

والثقافية. 
والراحـلة هي ابـنة الـصـحفـية اسـماء
محـمـد مـصطـفى والـكـاتب عبـداالمـير
اجملـر .واشـارت الــدار في صـفـحــتـهـا
في (فيسبـوك) الى انه: سبق للدار أن

أقـامت لــهـا مــعـارض عــدّة وكـرمــتـهـا
بشـــــــــــهادات تقديرية أهمها شهادة
بـلــقب صـانــعـة االمـل مع تـخــصـيص
لوحــــــــــــــة شرف لـنتاجـاتها الـفنية
 تثـمـيـنـاً إلرادتـهـا في حتـدي اإلعـاقة
ــرض  وتـــقــديـــراً لــنـــشــاطـــاتــهــا وا
ـرسم  وألنـهـا كانت التـطـوعـيـة في ا
اول طـــــــــفل يـقـيم مـعـرضا فـي الدار
ـــــــرسـم  الـى جـــــــانب عن طــــــــريق ا
إشــراـــــفــهــا عــلى فــعــالــيــة مــعــرض
مـوهــوب الـشـهــر وورشـة عـن احملـبـة
والــسالم والـــتــعــايش والـــتــســامح 
وحمـلـتـ حتـولـتـا الى مـعـرض في
الــدار بــعــنـــوان (أنــا أقــرأ ـ أصــدقــاء
ـكـتـبـة) و(نـظف مـديـنـتك ـ الـنـظـافـة ا

ثقافة) .
ويقام احلفل في السـاعة العاشرة من
قبـل  في قاعة الـفنان صباح االحـد ا
التـشـكـيـلي الـرائـد فـائق حـسن (قـاعة

رسم) في مقر الدار.  ا

مرتـاحـون ويُـعامـلـون بـاحتـرام أثـناء
التصـوير.وكـشفت نايـتلي الـنقاب في
وقت ســابق عـن أنــهــا اشـــتــرطت في
عقـودهـا أال تتـضـمن أفالمـها مـشـاهد
عُــري مـنــذ أن أصــبــحت أمــا فـي عـام
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قـابـلة وأعربت نـايـتلي أيـضـا خالل ا
عن أن لديها رغبـة قوية في العمل مع
مـخــرجــة إن كـان الــفــيـلم يــركــز عـلى
جتارب أنـثويـة.وقالت (إذا كـنت أمثل
في فـيـلم عن رحـلـة األمـومـة و(قـبـول)
اجلــســـد... يـــجب أن يـــكـــون هــذا من

إخراج امرأة".
"إذا كان الـفـيلم عن األمـومـة عن كون
اجلـسـد شـيـئا اسـتـثـنـائـيـا عن كـيف
تــبـدأي فــجــأة بــالــنــظــر إلى جــسـدك
بطريـقة مخـتلفـة وكيف تغـير بطـريقة
لم تـكن مـألــوفـة لك قـبـل أن تـصـبـحي
أمـا في هـذه احلـالـة فــإني بـالـتـأكـيـد

ــوضــوع بــرفــقـة أفـضـل أن أتــنـاول ا
امـرأة ألنــهـا تــفــهـمه بــشــكل أفـضل).
واستـــــطـردت بـالـقـول (اآلن أشـعر
بعـدم ارتيـاح بـالغ إزاء حتديق
الذكـور). وقـــــــالت نـايـتلي
إنــهــا تـــتــفـــهم احلــاجــة
لتصوير مشاهد عُري
في بـــــعـض األفالم
لكـنهـا أضافت (ال
ــشــاركـة أريــد ا
فــي تــــــــــــــــــــلـك
ـــــــشـــــــاهــــــد ا
اجلــــنــــســــيـــة
فزعـة بيـنما ا
يـــــــــــحـــــــــــدق
اجلمـيع فيك.
لـــــــــــــــــســــت
مــــهــــتــــمـــة
بــالـــقـــيــام
بــــــهـــــذا).

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .

qL(«

الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ .2
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علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .
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عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 

¡«“u'«

تـشـعـر بـاحلـاجـة الى احلب و الى شـخص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 
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يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ.9
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هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن

Ë«b «

ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ.8
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عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .

 u(«
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اكـــتب مـــرادفـــات لـــلـــكـــلـــمـــات
ـذكـورة ادنـاه افـقيـاً لـتـحـصل ا
عــلى الـــكــلــمـــة الــضـــائــعــة في
:( مطرب العمـود الوسط رأسيـاً

خليجي):
1- عملية حسابية

2- قنص

3- استقبال

4- تهذيب السلوك

5- انغام

6- العاب أطكفال

7- مشيئة الهية

ي االردني ادار االمــسـيــة الــتي اقـامــهــا بـيت االكــاد
ــفـرق ــديــنــة ا ـاضـي  في مــقـره  الـشــعــر االثــنــ ا
وشارك بها الشاعران عماد مقداد ومحمد احلراكي .

ـالـيـة الـعـراقـيـة مـديـر عـام عـقـارات الـدولـة في وزارة ا
و تـكـليـف حسن احـيل الـى التـقـاعـد بـنـاء عـلى طـلـبه

كوطر بادارة الدائرة خلفا له. سلمان ا

ــمــثل الــســوري انــضم رســمــيــاً إلى قــائــمــة أبــطـال ا
مـسـلـسـل (مـقـابـلـة مع الـسـيـد آدم) بـجـزئه الـثـاني في
شخـصـية جـديـدة كلـيـاً  وهومن تـألـيف شادي كـيوان

وإخراج فادي سليم.

` U  bL×  dNE

ـالـيـة ضـيـفه  مـسـتــــشـار رئـيس الـوزراء لـلـسـيـاسـة ا
امس االربــعـاء مــركـز الــدراسـات والــبـحــوث في نـدوةً
ـاضي بـعــنــوان (الــنــظـام الــنــقــدي في الــعــراق بــ ا

واحلاضر).

كايرا نايتلي

نــفس الـــصــورة عـــلى حـــســابـــهــا
وكتبت: ال تدعني أرحل.

ومن ناحـية أخـرى كشف بـروكل
عن وشم جـديد رسـمه على جـسده
خـاص بحـبيـبـته.الوشم عـبارة عن
رسـالــة حب مــكـتــوبـة عــلى اجلـزء
اخلــــلــــفي مـن رقــــبــــته من زوجــــة
ــســتـــقــبل.وكــتب بــروكــلــ (21 ا
) رســالــة احلب عــلى رقــبــته عــامــاً
وأعــلى ظــهــره بــالــلــونــ األسـود
واألبيض وجاء فيـها:(اقرأ هذا في
أي وقت تـشـعـر بـالـقـلق. أريـدك أن
تـــعـــرف كم مــــدى حـــبي لك. لـــديك
ألـطف قــلب قـابـلـته وآمل أال أذهب
يــومًــا بــدون حــبك. أعــتــقــد أنك ال
كننا أن نتخطى كل تصدق فقط 

{ لـــنــدن  –وكـــاالت - صــدم االبن
ي ديفيد بيكهام األكبر للنجم العـا
وزوجـــته فــيـــكــتـــوريــا بـــيــكـــهــام
تابع بعد أن بروكل بيكـهام ا
شـارك عبـر صفـحـته اخلاصـة على
موقع التواصل اإلجـتماعي صورة
حميـمة للغـاية تظهره مـع خطيبته

نيكوال بيلتز.
الـــصــورة بـــالـــلـــونـــ بــاألبـــيض
واألسـود  ويـظـهـر فـيـهـا الـثـنـائي
وهـــمـــا يـــتـــعـــانـــقـــان دون ارتــداء
مالبس بـينـما كـانت نيـكوال تـنظر
ـكن رؤية مبـاشرة إلى الـكامـيرا 
بـــروكـــلـــ وهــو يـــقـــبـــلـــهــا عـــلى
ذراعــهــا.وعــلق عــلى الــلــقــطــة: لن
أتركك تذهب أبدًا وشاركت نيكوال

ذلك مــعًـا إذا كــنت تــتــنـفـس بـبطء
وثقة أحبك).
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ـطرب سـعدون جابـر من ب ابرز يعد ا
الـــــفـــــنـــــانـــــ الـــــذيـن ظـــــهـــــروا خالل
الـسـبـعـيـنـات و الـثـمـانـيـنـات من الـقرن
تازا من الشهرة اضي ونال نصيبا  ا
من خالل الـــعــشــرات من االغــاني الــتي
قـدمــهـا عـبــر اذاعـة وتـلـفــزيـون الـعـراق
وكان لصوته الرائع اثـر كبير في كسبه
ا ساعد شهرة واسعة عراقياَ وعربياً 
عـلـى جنـاح االغـنـيــة الـعـراقــيـة في تـلك
الــفــتـــرة ومــنــهـــا يــا طــيـــور الــطــايــره
الـعزيز انت تغـيرت مر بـينة مر طار ا
بينـة  ينجوى  بـوية عيـوني. هو فنان
ــا ســاعـدته لم يــكــتــشف مــصـادفــة وا
مـوهــبـته عــلى ذلك حــيث مـثل االغــنـيـة
لحن خير تمثيل وعـندما سمع صوته ا
كوكـب حمـزة اخذ بـيـده وقدمه لـيـصبح
فناناً اسمه سعدون جابر بدالً من اسمه
السابق سعدون جبير العيبي. (الزمان)

التقته حاورته في منزله ببغداد: 
{ كيف تختار االغنية ?

- االغنية تالحقني وتختارني من خالل
موضـوعهـا  اجلمـيل  وانا بـدوري اقوم
الحـقـتـهـا الى ان تـنـضج االغـنـية وال
اغــني اال في الــوقـت الـذي احــتــاج فــيه

للغناء واختاره.

{ بـعـد هـذا الـعمـر الـفـني الـطـويل في مـجال
االغـنــيـة هل هـنــاك مـحـطــة سـيـتـوقـف عـنـدهـا

الفنان ام سيستمر في عطائه ?
ـوت ونـشـكـر - الـفـنـان ال يـتـوقف اال بـا
الــله تــعــالى الــذي امــد فـي اعــمــارنـا و

تقد ما يريده الناس.
{ هل كان لـلشهـرة الواسعـة التي تتـمتع بها

أثر ايجابي في حياتك العامة?
- نـعم كــان ذلك واضــحـاً من خالل حب
الناس لي وهـذا احلب ال يقـدر بأي ثمن
ولـيس عـلى نــطـاق الـغـنـاء فـقط وانـا ال
اسـتـطـيـع ان افي جـزءا من حب الـنـاس

لي والله الذي اكرمني بهذا احلب.
{ شخـصية فنيـة تأثرت بهـا والزلت تتذكرها
ـلــحـنــ الـذين تــرغب في الـتــعـامل ومن هم ا

معهم?
ـلـحن كـوكب حـمـزة الذي ال - تـأثـرت با
ولم ولن انـس الــفــضل الــعـــمــيق له في
ـلحـن اغنـية يـا طـيور الـطايـرة وأما ا

الــــذيـن ال زلت اتــــعــــامـل مــــعــــهم  هم :
كــوكب كــاظم افـــنــدي مـــحــسن فــرحـــان
حـمزة  وكـذلك شـعـراء االغنـيـة سـعدون
قـاسم وكـر الـعـراقي ولـدي في الـوقت
ــلـــحــنــ احلـــاضــر اعـــمــال مع احـــد ا
الشبـاب هو ستـار اجلابر الـذي سيكون

له تأثير على الغناء.

{ مــا هي االغــنــيــة الــتي كــان لــهــا حــضــور
وجناح كبير ?

هـي اغـنــيــة يــا طـيــور الــطــايـر كــلــمـات
الـشـاعر زهـيـر الـدجـيـلي واحلـان كوكب
حمزة واغنية يـا أمي يا أم الوفه كلمات
الـشـاعـر كــر الـعـراقي واحلـان عـبـاس

جميل . 
ـلــحـنــ الـذين كــان لـهم الــفـضل { من هم ا

خالل مسيرتك الفنية?
- مـحـسن فـرحان ,كـاظم افـندي ,مـحـمد
طالب جـواد أموري  ,جـعـفـر اخلـفـاف  ,

القره غولي ,كوكب حمزة.
{ قـدمت اغـاني عـدة ومـنــهـا يـاطـيـور الـطـايـر
ــطـار  مـحـيـرنـي يـا الـبـايـعــني  والـتي تـعـد ا
القـمة من ب االغاني كأداة وحلن ما هو ردك

على ذلك ?
- هــذا االخــتـيــار يــعـود لــلـمــســتـمــعـ
وهـنـاك مثل يـقـول لـو تـشـابهت االذواق
ـلحنون لبارت الـسلع و أما الـشعراء وا
لـألغــانـي فــهم  الـــعـــزيــز انـت تــغـــيــرت
ـلحن مـحسن للـشاعـر طاهـر سلـمان و ا
ـطـار لـلـشـاعـر طـاهـر سـلـمـان فـرحـان  ا
وحلن محسن فـرحان ومر بيـنه مر بينه
لـــلــشـــاعــر مـــهــدي عــبـــود وحلن طــارق
الـشــبـلي و دمع وكــحل لـكــر الـعـراقي
وحلن مــحـسن فـرحــان يـنـجــوى لـزهـيـر

الدجـيـلي و حلن مـحسن فـر حـان  واما
ــعـيـبــر فـهي لـلــشـاعـر ســعـدون قـاسم ا

وحلن كاظم فندي.
{ اغــلـب اغــانـــيك يــســـود احلــزن اكـــثــر من

فرح كيف تعلل ذلك? ا
- طبيعـة الغناء هـو حزين ولكن احلزن
فــقط كـان احلــزن هـو ال يــعـني الــيـأس 
ـاليـــــــ في الـــــــدافع الـــــــذي حـــــــركه ا
انتـفاضـات وتظـاهرات  من أجل تـغيـير
واقـعه ولـكــنه حـزن شـفـاف وهـكـذا كـان

الغناء العراقي).
{ مــحــطــة حــزيـنــة يــتــوقف عــنــدهــا الــفــنـان

سعدون ?
اهم مــحـطـة حــزيـنــة هـو ان الـســلـطـات
آنذاك منعت اغـنية افيش بـروج احلنية
كــلــمــات كــامل الــعــامــري وحلن كــوكب
حـمـزة حـيث جـاءت بـعـد مـرور شـهـرين
أالف الـــرســـائل وهـي تـــطــالـب بـــعــودة
االغنية وحملت الرسائل في حينها الى
مديـر االذاعة والـتـلفـزيون حـيث  نقل
الـرسـائل من قـبـله الى جـهـات عـلـيا في
ـوافقـة في حـيـنـها الـسـلطـة وحـصـلت ا

على أعادة بث االغنية.
{ الفـنان كاظم الـساهـر لقب بـسفـير االغـنية
بـيــنـمــا انت تــلـقـب بـفــارس االغـنــيــة فـمــا هـو

تعليقك على تلك التسميت ?
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أفلحت قـيادة إنتخابات جمعية التشكيلـي العراقي بإجراء إقتراع شفاف.. مثالي ونزيه
ستشارين القـانوني شامل محمود على مـرآى منا.. نحن االعالميون الذين أوعزت جلـنة ا
كوثـنا في القاعـة بعد إخالئها الى احلسنـي وجليل ابراهيم الـطائي وماجد كـامل لطيف 
جانب جلنـة مراقبة من شخصيـات يُجمع الكلُ على نزاهتهم فـوق الشبهات ( عاصم فرمان

وباسم السامرائي وجنم عبد حيدر و صالح القصب).
أي تشكـيك في صحـة ما جرى طـعنة بـأهليـة الهـيئة الـعامة عـلى حسن اإلخـتيار وإلـتفاف
على حقـائق تتوجب دراستهـا بشأن إجتماعـية الثقافـة العراقية وغيـاب الروح الرياضية في
تقـبل ما تسـفر عنه إرادة الـزمالء في إختـيار هذا من دون ذاك وفق قـناعات ال يـعنى احد

ا يجب أن تعامل بجدية واعية مع نتائجها. بالتساؤل: كيف تبلورت? إ
إجتمـاعيا الفنـان ال يريد سوى "ملكـة" طيب من هيئة إداريـة تفكر به عنـدما جتتمع وتسعى
لـتــطـمـ إحـتــيـاجـاته وتــوفـر له فـرص االنــتـشـار ألن الـنــقـابـات واإلحتـادات واجلــمـعـيـات
والـروابط مـطلـبـيـة صـرف.. منـذ أول نـقـابـة إنبـثـقت من بـ عـمال كـشـمـير 1865لـتـحـقيق

مكاسب ألعضاء الهيئة العامة.
رشح من عدد االصوات الـتي أحرزها مدركا متانة صلته بزمالئه ـتأمل مقبولية ا يجس ا
التي يـجب أن يعيد مراجـعتها من دون حتامل.. ال عـلى من لم ينتخبـوه وال على الفائزين..
ا يـعالج أسبـاب عزوف زمالئه عـن إنتخـابه وتصـحيح طـرق التـعامل فـبالـتأكـيد ال خلل إ
ن لم يـفوزوا لكن ثمـة جهود لم تـستوفَ جـيدا في تطمـ أعضاء الـهيئـة العامة الى بأي 

جـديـة مـرشح مـا في الـعـزم عـلى خـدمـة الـفن.. لـيس إال.. فـاالمر أبـسط من
ـالي واإلداري وحل الهـيـئة الـسابـقة اإلحتـقانـات. ألن قـراءة التـقريـرين ا
ؤتمـر حتسم كل شيء.. وبعدها نفـسها وتولي اللـجنة القانـونية إدارة ا
ال سلطـة على مـجريات اإلنـتخاب إال مـحبـة الهيـئة العـامة وقـناعتـها بكل

شخص وفق منهجه في كسب الود وإلتزام قضايا زمالئه.
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بروكل بيكهام

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
أصـدرت احملكـمـة قـرارا بـإبـعاد زوج
مثـلة األمريكـية كريـستيـنا ريتشي ا
ـسافة ال تقل عن عنها وعن إبـنهما 
 100يـاردة بــعــد أن رفـعت ريــتـشي
دعوى قضـائية ضـد زوجها إتـهمته
فـــــيــــهـــــا بــــاإلعـــــتــــداء الـــــعـــــنــــيف
عـــلـــيــهـــا.وأشـــارت ريــتـــشي الى أن
(زوجـهـا جـيـمس هـيـرديـجن إعـتـدى
عــلــيــهـا في مــنــاســبـات عــديــدة مـا
جعلها تخاف على سالمتها وسالمة
إبـنـهمـا فـريـدي الـبـالغ من الـعـمر 6
ســــنـــوات).وأوضــــحت ريــــتـــشي أن
(بـوادر الـعـنف ظـهـرت عـلى زوجـها
بـعـد حـادثــة وقـعت في كـانـون األول
عام 2019 وإعتـدى علـيهـا بالـضرب

وبـــصق بــوجــهــهــا وســخــر مــنــهــا
فــشــعــرت أنــهــا بــحــاجــة أن تــطــلب
الــطالق). الى ذلك وبــعــد ان ضــجت
الـــــوســــــائل االعـالمـــــيــــــة ومـــــواقع
الــتـــواصل االجــتــمــاعـي قــبل فــتــرة
قصـيرة بـخبـر طالق جنمـة تلـفزيون
الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب
ي كـانـيي ويست اال ان االولى العـا
ال زالت حتـتفـظ باسم عـائـلـة الـثاني
على صـفحـتهـا اخلاصة عـلى مواقع
الــتــواصل االجـــتــمــاعي ولم تــزله.و
ــطــلــعــة فــهــنــاك ــصــادر ا حـــسب ا
احتمال يفسران ذلك : االول هو ان
كــيم قـد تــسـامـح كـانــيي وتـفــكـر في
اعـــادة االمـــور الى مـــجــاريـــهـــا أمــا
االحـتـمـال الـثـاني هـو النـهـا سجـلت

عـالمــــتـــــهــــا
الـــتـــجـــاريـــة
بـ(كـي كـي ده
بـــلـــيـــو)وهــو
مـــصــــغـــر عن
اسـمهـا واسم
عــــائــــلــــتــــهـــا
واسم عــائــلـة
كــــانــــيي وان
ارادت تغيــير
ذلـــــــــــــــــك االن
ســــيــــتـــطــــلب
االمـــر انـــفـــاق
مــــــــبــــــــــــــــالغ
مــالـيــة كــبــيـرة
جــــــــــــــــــــــــــــــداً.
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - قـالت
مـثـلـة كيـرا نـايـتـلي (إنهـا لن تـظـهر ا
في مـشـاهـد عُـري فـي أفالم يُـخـرجـهـا
رجـــــال).وفـي حـــــديـث إذاعي قــــــالت
نايـتلي (لـيس لـدي حظـر مطـلق (على
مشاهـد العُـري) لكن لـدي (حظر) إلى
حــد مــا مـع الــرجــال." األمــر يـــتــعــلق
جـزئــيــا بــالــكـبــريــاء بــاإلضــافـة إلى
حتـديق الـذكــور) حـسـبــمـا أوضـحت
ــمـــثـــلــة الـــبــالـــغــة مـن الــعـــمــر 35 ا
ـاضية عاما.وفي الـسنوات الـقلـيلة ا
سُـلط الــضـوء عـلى أســلـوب مـعــامـلـة
ــشــاهـد ــمــثـلــ أثــنــاء تــصــويــر ا ا
اجلــنــســيــة وحتـديــدا مــنــذ انــطالق
حـركـة (أنـا أيـضـا) الـتي تـشـجع عـلى
فضح الـتحـرش اجلنـسي.وفي الوقت
احلـــالـي تـــســــتــــعـــ الــــعــــديـــد من
نـسـقـ للـمـشـاهد االستـوديـوهـات 
احلـــمـــيــمـــيـــة لـإلشــراف عـــلـى هــذه
ــمــثــلـ ــشــاهــد والــتــأكـد مـن أن ا ا
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يـقـيم مــرسم قـسم الــعالقـات واالعالم
الـتــابع لـدار الــكـتـب والـوثــائق حـفال
تأبينيـاً ومعرضاً اسـتذكارياً لـلمبدعة

احملرر في حوار مع الفنان

الــنـاقــد الــسـيــنـمــائي الــعـراقي
صـدر له كـتــاب جـديـد بــعـنـوان
(تـاركو االثر) يتضمن عددا من
ـقابالت الصحـفية مع مـثقف ا
عـراقـيـ بـيـنـهم مـظـفـر الـنـواب
ولــطـفــيـة الــدلــيـمي ويــاسـ طه

حافظ  وقدم له سهيل سامي نادر.
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ـائة الف ح جتـاوز عـدد الوفـيـات في بريـطـانيـا حاجـز ا
بـســبب الــفـيــروس بـنــسـخـتـه اجلـديــد االشـد فــتـكــاً كـمـا
اعــتــرفــوا مــؤخــراً خــرج رئــيس احلــكــومــة عــلى االعالم
مباشرة ليقول قبل أن يوجه اليه أي تهام بالتقصير قائال
انّـني احتـمـل جـمـيع قــرارات احلـكـومـة في مــعـاجلـة أزمـة
كورونـا والـنـتائـج التي أفـضت الـيـها. وهـذا االعـتـراف هو
انـيـة أو سيـاسيـة أو شـعبـية تمـهـيد لـقبـول أي ضـغوط بـر

لتقد استقالته فيما لو وضعوه في زاوية حرجة.
ازمتـان كـبيـرتان كـان بـوريس جونـسـون في مواجـهـتهـما
لم تشهـد مثلـهما بريـطانيـا منذ حـرب الفوكالنـد اخلاطفة
اضي هما ازمة مع االرجنت في الثمانيـنات من القرن ا
اخلـــــروج من االحتـــــاد االوروبي -بـــــريـــــكــــسـت- وأزمــــة
الفيـروس اللعـ . وال يوجـد رضا على ادائه من قـطاعات
ـآخذ عـليه كثـيرة  وهـو يرى ذلك بـوضـوح امامه  وأهم ا
دارس واالغالق الـعام بالرغم هو التـأخير في قـرار غلق ا
ـتـحـور كان سـائـراً في االنـتـشـار  وكذلك من الـفيـروس ا
توزيع اللقاحات عبـر التركيز على الـفئات الكبيرة من دون
تنـويع بـ الـفئـات الـعمـريـة خاصـة تـلك الفـئـات االنتـاجـية
ـهنـدسـ وسـواهم بـالـرغم مـن انّ االولـوية ـعـلـمـ وا كـا

للقطاع الطبي كان قراراً صائباً وال جدال حوله .
قراطية تـرفض عمليات اجملتمعات الـتي اعتادت على الـد
التجريب برؤوسها حللـول قد تصيب  أو تخيب. ال مجال
لالجتهـادات والتمـادي في الالمباالة عـند وقوع أكـبر عدد

من الشعب حتت ضغط ازمة معينة .
في بـــلـــدانـــنــــا تـــظن احلـــكـــومـــات اذا كـــانت من نـــتـــاج
االنـتـخـابـات كـمـا فـي الـعـراق أنـهـا اشـتـرت فـتـرة الـدورة
االنـتـخابـيـة أربع سـنـوات لـتـفعـل فيـهـا مـا تـشـاء وتـسعى
بـعدهـا لـلـتـجديـد وهـنـاك فـاشلـون قـدمـاء يـتنـفـسـون هواء
الــرجـوع مــرة اخــرى من دون أن يــكــون لـلــعــراقــيـ أي

اعتبار.
الدورة االنـتـخـابيـة لـيـست أمراً مـقـدسـاً السيـمـا اذا كانت
ـشاركة  في االقـتراع حتت خط شرعيـة التصويت نسبة ا
 كـمـا حـدث في مـرات ســابـقـة كـان الـتـزويـر هـو اسـاس
انتـاج الطـبـقة احلـاكمـة وهو اسـاس الـفسـاد طبـعاً  ومن
بكي انّ تلك الطبـقة القادمة في مراكب التزوير ضحك ا ا
كــانت تـــمــلي عــلى الـــشــعب  خــطـب الــشــرف والــطــهــارة

والنزاهة ومحاربة الفساد .
ـصادرة واقع الـبـلـد لم يـتـغـيـر كـثـيـراً  وهـنـاك مـحـاوالت 

االرادات احلرة قبل ان تنطلق االنتخابات .

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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
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