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طبعة العراق 

 ÚÊÔuNð ÚX uý ÆÆ ÚÊÔuNð t²LÓ¹

سالم الله عـلـيك ياسـيدي .. ومن حـقي أن أحتجُ عـليك في مـحكـمة
ظـلومـ  فـأنتَ الذي آثـرتَ نـفسـاً وعاهـدت شـعبـاً أن تـستـجيب ا
قوالً وفـعالً (الَّذِينَ يَـعْمَـلُونَ الـصَّالِـحَاتِ أَنَّ لَـهُمْ أَجْراً كَـبِيـرا) يا من
بدأتَ فـلم تنته حتتَ جـناحيك الغَـضت طفل يـتيم وفي بيت كر

ترعى كـهوالً أرمـلةً ومـساكـ تُشـارك أهل العـزاء أحزانـهم وتُوقدُ
شـمـعـاً لـروح شـهـيـد تـسـقي الـعـطـاشى مـاءً هـنـيـئـاً وتـمـسحُ هـمـاً
أصابَ الـضميـر أيُرضيكَ سيـدي نكءُ اجلروح فأن غـبتَ عن أهلها
ــواجع ســيـدي وتـلـك فِـعــالك لم تـنــتهِ وتـلكَ أسـتــوحـشـوك تــطـولُ ا
الشـهادةُ وهذا الدلـيل أنا أصدرتُ حكـماً عليك وقـبلَ ذلك ياسيدي
ته تهون.. شوكت سؤال طعمهُ حنظل ( تَفـضلْ علينا بردِ السؤال 
الي عن لقمة وتبحثُ ا تهـون ?) أنظمأُ سيدي وفي عروقنا نهران 
داستـها قدم سـارقٍ شبـعان أيعـقلُ أننـا في الوطن غربـاء أم هاجر
العـراق خجالً من عدم الوفاء? قل لي أي شـعب يستجدي راتباً فال
مـجـيـر وينـتـحُرالـنـاس قـهراً فال مُـجـيب  في بـلـدنا ضـوء الـشمس
ودراهم مـعـدودة للـخـبز مـقـسومـة والبـاقي التـسد والـقـمر كـهـرباء 
وصفـة دواء أيرضى الله أن تُقام صالته هماً ويصامُ  يومه  قهراً
شعـوب تبـتدع جـديد الـثـياب ونـحن نطـرز لـلنـعوش رايـة الشـهداء
ــنــاديـن بـالــبــر والــتــقــوى وأين أعــداء األثم بــربك يــاســيــدي أين ا
ا رزقهم الله فـي السراء والضراء أ في نفقـون  والعـدوان أين ا
شك أنـهم مـن يأمـرون الـنـاس بـالـبـخل ويـكـتـمـون مـا آتـاهم الـله من
ـا يـبـخـل عن نـفـسه فـضــله أال من قـال الـلـه فـيـهم ومن يــبـخل فــإ
كفكف دمـوعك سيدي فال يغرنك هتافهم والله الـغنى وأنتم الفقراء 
فـالـقـوم فـي الـسـرغـيـرالـقـوم بـالــعـلن.. الـلـهم أرزقـنـا فـرح بـالـوطن 
ـان مـوسى يـعــقـوب وفـرج يـونس وتـقـوى يــوسف وصـبـر أيـوب وأ
وأحتـمال نوح وطهر عيسى وزهد مـحمد سالم الله وصلواته عليهم
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يـجري وفد اقليم كـدرستان  في بغداد
ـفاوضـات تهدف جـولة حـاسمة من ا
وازنـة العام لـتثـبيت حـصة االقـليـم 
اجلـاري الذي يـستعـد مجـلس النواب
ـقبلة. وقال الـى اقرارها خالل االيام ا
الـيـة النـيـابيـة أحـمد مـقـرر اللـجـنـة ا
الـصفـار في تصـريح تابـعتـه (الزمان)
امس أن (الـغالبيـة تؤيد بقـاء الفقرات
اخلـاصـة بـحصـة اإلقـلـيم عـلى ما هي
عـــلــيـه اآلن  لــذا أتـــوقع تـــمــريـــرهــا
بــصــيـغــتـهــا احلــالـيــة  لــكن ال تـزال
هـــنـــالـك بـــعض األطـــراف رافـــضـــة)
واضـــاف ان (الـــوفـــد وصل امس الى
بـغداد السـتكمـال عمله الـتفاوضي مع
ــقـررة في ــان بـشــأن احلـصـة ا الــبـر

موازنة العام اجلاري و من الضروري
إجراءُ حوار سياسي خالل هذه األيام
بـالتـزامن مع عودة الوفـد  خاصة مع
اجلــهـات الــتي تــعـتــرض عـلى إبــقـاء
ــوازنـة اآللــيــة الــواردة حــالــيــاً فـي ا
لــتــحــديــد حـصــة إالقــلــيم). وتــشــيـر
ـعــلـومـات إلى إبـداء الـوفـد الـكـردي ا
ــوافـقـة عــلى تـســلـيم إيـرادات 250 ا
ألـف بــرمــيل من الــنــفط إلى ســومــو
ـالــيـة. وهــو أحـد مــطــالب الـلــجـنــة ا
ويـــرى مـــراقــبـــون ان تـــعــنـت بــعض
األطـراف بـشـأن االتـفاق يـشـكل عـائـقاً
ـفـاوضات  حـيث تـطالب أمـام تـقدم ا
كـتـل سـائـرون ودولـة الـقـانـون وتـيـار
احلــكـمـة وصــادقـون بـتــسـلــيم إقـلـيم
كـردستان كل اإليرادات النـفطية وغير
الـنـفـطـية وهـذا مـا وضع الـعـصا في

أســفـ جـهـود الـتـوصل التـفـاق  في
حـ يـبدي أعـضاء فـي حتالف الـفتح
وائـتالف النـصر مـواقف أكثـر مرونة.
وقـال النائب عن ائتالف دولة القانون
مـنصور البعيجي عدم التصويت على
وازنـة في حال حـصة كـردستـان في ا
كــانت اكـبـر من االسـتـحــقـاق الـفـعـلي
لالقـلـيم. وقـال الـبعـيـجي في تـصريح
امس ان (الـتصـويت مشـروط بتـسليم
حـكومـة كردسـتان اليـرادتهـا النـفطـية
وغير النفطية الى احلكومة االحتادية
حـالـهـا حال احملـافـظـات االخرى ولن
تـكـون هنـاك اي مـجامـلـة بهـذا االمر)
واضـــاف انه (من غــيــر االنــصــاف ان
يـتم اعطاء االقليم اكـثر من استحقاقه
ـــوازنــة)  وتـــابع ان الـــقـــانــونـي بــا
(جـمــيع الـوفـود الـتي تـاتي وسـتـأتي
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اعـلن محافظ بغـداد محمد جـابر العطا 
قـــرب اجنــاز  150 مـــدرســـة خالل هــذا
الـــــعـــــام وفي مـــــخـــــتـــــلـف مـــــنـــــاطق
الـعــاصـمـة.وذكـر بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الـــعــطــا اكــد خـالل افــتــتــاحه
مـدرسـت في مـنـطقـة الشـعـلة ان بـغداد
مـسـتمـرة بـتنـفـيذ مـشـاريعـهـا التـربـوية
واســتــكـمــال خــطـة احملــافــظــة لالعـوام
ــــاضـــــيــــة   فـــــضال عن ادراج 300  ا
مـدرســة جـديـدة ضـمن خــطـة احملـافـظـة
لـــهـــذا الـــعــام)  واشـــار الى انـه (تــمت
ـبـاشـرة بـاسـتـكـمـال اخلـطـة اخلـاصـة ا
درسـيـة لـلـعام 2019 ـشاريـع ا بـبـنـاء ا
حـيث شـرعنـا ببـناء  150 مـدرسة خالل
ـاضـي. و اجنـاز عــدد مــنــهـا الــعــام ا
ـعـدل افــتـتـاح وادخــالـهـا بــاخلـدمــة و
مـــدرســتــ فـي كل اســبــوع)  مـــؤكـــدا
ـدارس هـي قـيـد (وجــود عـدد اخــر من ا
اإلجنـــاز ســــيـــتم افــــتـــتـــاحــــهـــا حـــال
اسـتـكـمـالـها)  ولـفت الـى ان (احملـافـظة

تـقـدم مـخـتـلف اشـكـال اخلـدمـات وتـنـفذ
ــهــمــة اخلــاصـة ــشــاريع ا حــزمــة من ا
بـالـبـنى الـتـحـتـيـة والـفـوقيـة الى جـانب
دارس)  مـبـينـا ان (احملافـظة مـشـاريع ا
لـديــهـا مـسـاع اليـجـاد حــلـول بـديـلـة في
كـتـظـة بالـسـكـان حيث ـنـاطق ا بـعض ا
ـــســـاحـــات نـــعـــاني مـن قـــلـــة وجـــود ا
واالراضي مـن اجل انشاء مـبان مـدرسية
جـديـدة). مـن جـهـتـهـا افـادت مـديـر قـسم
الـهنـدسة في احملـافظـة هدى عـبد االمـير
(بـأعـداد خـطـة مكـثـفـة لإلسـراع  بـإجناز
ــدارس ومــراعـاة ــكن من ا اكــبــرعــدد 
ـاسة والـزخم احلاصـل وتزايد احلـاجة ا
ــزدوجـة) اعــداد الـطــلــبـة والــدوامـات ا
مــؤكـدة (قـرب اعالن الــبـدء بـتــنـفـيـذ 45
مـدارس جـديدة اخـرى تضـاف الى اعداد
ـدرسـيـة الـسـابـقـة). كـمـا اكد ـشـاريع ا ا
احملــافظ الـسـعي الســتـقـطــاب الـطـاقـات
ـشاريع الـهـندسـيـة من خالل اشراكـهم 
احملـافظة وبحـسب االطر القانـونية.وقال
هندس قر نقابة ا العطا  خالل زيارته 
ولـقـائه الـنـقـيب ازهـار حـسـ صالح ان

تـطلـبات الالزم (زيـارتنـا جـاءت لبـحث ا
ـهـندس الـعـراقي من تـوفـرهـا لـتـمـكـ ا
اداء عــــمــــلـه الــــصــــحــــيـح وفي االطــــر
الــقــانــونــيــة)  واضــاف ان (احملــافــظـة
تـسعى الى استقطاب الطاقات الهندسية
ـشـاريـع الـهـنـدسـية عـبـر اشـراكـهم في ا
الـتـابعـة حملـافظـة بغـداد ومن خالل الـية
قــانـونـيــة يـتم االتــفـاق عــلـيـهــا من قـبل
احملــافـــظــة والــنــقــابــة)  مــشــددا عــلى
ـهـنـدس واالسـتـفـادة من (ضـرورة دعـم ا
اخلـبــرات الـهـنــدسـيـة احملـلــيـة وايـجـاد
الــفـرص احلــقـيــقـيــة لـدعــمه وتــمـكــيـنه
بـاخـتـصـاصاتـه اخملتـلـفـة)  مـشـيرا الى
ـتعـلـقة (مـنـاقشـة الـعديـد من الـقـضايـا ا
بـالتـجاوزات والعـشوائيـات وكذلك بحث
مـوضـوع تـوحيـد الـبـناء). من جـانـبـها 
اعـــربت صـــالح عن (شـــكـــرهـــا لـــزيــارة
ــهــمــة الـتي ــلــفـات ا احملــافظ وبــحث ا
ـهنـدس الـعـراقي   فضال تـسـهم بـدعم ا
عن ابـداء احملـافظ اسـتـعـداده لـدعـم هذه
ـهـمــة من خالل مـد جـسـور الـشــريـحـة ا

شتركة).  التعاون ا
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احمد الصفار

من قـبل حـكـومـة كردسـتـان الى بـغداد
زيد من هـدفها الـتفاوض عـلى كسب ا
ـــوازنـــة عــــلى حـــســـاب ـــغــــا بـــا ا
مــحـافــظـات الــوسط واجلــنـوب وهـذا
االمــر يــحــصل في كـل عــام مع بــدايـة
ــــوازنــــة لالسـف الــــشــــديـــد اقــــرار ا
ـتضرر الوحيد هو تلك احملافظات) وا
عـلى حد قوله. بدوره   اوضح النائب
عـن حتـالف ســائـرون مــاجـد الــوائـلي
وضـع مادة صـارمـة في قانـون تـمويل
ــوازنـــة . وقــال ــالـي في ا الـــعــجـــز ا
الـوائلي في تـصريح امس انه (اصبح
لـزاما عـلى حكومـة كردستـان ان تسلم
كـامل االيرادات النـفطيـة وغيرها  من
اجـل اطالق حـــصـــة االقـــلـــيم). ودعـــا
عــضـو مـجـلس الـنــواب عن الـتـحـالف
نـفسه سالم الـشمري الى اهـمية اقرار

W UŠ ∑±¥ q− ð  UÐU ù«Ë  UO u « lł«dð ∫U½Ë—u
والـناس األكـثر تعـرضا خلطـر اإلصابة
بــكـورونـا أن تـضـمن وصـول اآلخـرين
إلـى الـدواء) وأشارت إلـى أن (اعـتـماد
ــبـدأ ســيــكـون خــطــوة صـائــبـة هــذا ا
أخالقـيـا واقـتـصاديـا عـلى حـد سواء)
مــؤكــدة (لـقــد نـشــرت مــؤخـرا أبــحـاث
عـــديــدة تـــثــبـت أن من غــيـــر اجلــدوى
اقـتـصـاديـا أن تـقـوم دولـة مـا بـتـطعـيم
سـكانها فقط لتجلس وتقول في ما بعد
أن كـل شيء عــلى مــا يـرام)   وحــذرت
مــارغــريـت من (خــطــأ الــتــركــيــز عــلى
اجلـهـود االنفـراديـة في مجـال مـكافـحة
فـايروس كورونا  وإننا جـميعا نعيش
عـلى كـوكب واحد ومـتـرابطـ بـعضـنا

ببعض). 

وصـالـة عمـلـيـات ومخـتـبر تـخـصصي
لــكل مـركــز في مـنــاطق مـســتـشــفـيـات
الــسالم و ابـن ســيــنــا و احلــمــدانــيـة
وتـلـعـفـر والقـيـارة واخلـنـساء). ودعت
ـية بريـطانيا الى مـنظمـة الصحـة العا
الـتـخلي عن خـططـهـا إلجراء الـتطـعيم
ــرحــلــة اجلـــمــاعي لــســـكــانــهــا فـي ا
الـراهنـة   واالكتفـاء بتـحص الـفئات
األكـــثـــر تـــعــرضـــا خلـــطـــر اإلصـــابــة
ـتحـدثة بـفـايروس كـورونا.وخـاطبت ا
ـنـظمـة مـارغـريت هاريس في بـاسم ا
تــصـريـح امس الـبــريــطـانــ بـالــقـول
(بــإمــكـانــكم أن تــنــتـظــروا وذلك أنــنـا
نـعـتـقـد عـلى الـبـلـدان   بـعـد أن تـقـوم
بـتـطـعـيم الـعـاملـ في قـطـاع الـصـحة

ـختـلف أطـيافه (اجملـتـمع العـراقي و
يـة   تخلت عن وحـتى النـخب االكاد
االجــراءات الـوقــائـيــة إذ ال يـوجـد أي
الــتـزام بـارتـداء الـكـمــامـات والـتـبـاعـد
اجلــســدي وعـدم جتــنب الــتـجــمــعـات
الـبشـرية)   الفـتـا الى ان (هنـاك أعداد
بـسـيـطـة  تـسـجـيل اعـادة اصـابـتهم
ـوجودة مـرة ثـانـيـة   ولـكن الـزيـادة ا
كــانت حــقـيــقـيــة في الــفـئــات الـتي لم
تتعرض لالصابة   وإذا استمرت هذه
ـصابـ كـما الـزيـادة وتـضاعف عـدد ا
ــاضي ســنــضــطــر حــدث فـي الــعــام ا
ـــشــددة) لـــلـــعـــودة الـى االجـــراءات ا
وحــــذر احلــــلــــفي مـن أن (االجـــراءات
ـشددة الـتي سيتم اتـخاذها سـتشمل ا
ـــطــــاعم ــــوالت وا احلــــظــــر وغـــلـق ا
ـؤسسـات ذات التـجمـعات الـدينـية وا
ــوضـوع سـيـكـون عـلى طـاولـة وهـذا ا
الـنـقـاش   وسـتـكـون االجـراءات أكـثـر
واطن شـدة في حالة عدم استجابة ا
وتـــطـــبـــيـــقـــهم الجـــراءات الـــصـــحـــة
والـسالمة العـامة). على صعـيد متصل
   وجه الـوزير حـسن محمـد التـميمي
بـاسـتحـداث سـتة مـراكـز لغـسل الـكلى
ـرضـى الـعـجـز الـكـلـوي في مـحـافـظـة
نـيـنـوى. وقـال في بـيـان ان (الـتـمـيـمي
وجـه بـاسـتـحداث ســتـة مـراكـز لـغـسل
ــرضـى الــعـجــز الــكــلــوي في الــكــلى 
نــيـــنــوى)  واضــاف انه ( جتــهــيــز
احملـافـظـة بـنـحو 156 جـهـازا لـلـغـسل
الــكــلـوي الــدمـوي ووحــدة لــلـســونـار
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اعــلــنت وزارة الـصــحــة والـبــيــئـة عن
تـسجيل  714 اصـابة مـؤكدة بـكورونا
وشفاء الف و 272 حـالة  وبواقع ست
وقف الوبائي وفيات جديدة . واشار ا
الــيـوم الـذي  اطـلـعـت عـلـيه (الـزمـان)
امس ان (عـدد الـفحـوصـات اخملتـبـرية
بـلـغت اكـثر من  35 الـف عيـنة مـشـتبه

اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس    حــــــيث 
رصـد  714 اصــابـة مـؤكـدة في عـمـوم
احملافظات)   واـــــــــضاف ان (الشفاء
بـلغ  1272 حـالـة وبـواقع سـت وفـيات
جـــديــدة). واطـــلــقـت الــوزارة حـــمــلــة
دارس واحملال لـلتـحري الـوبائي فـي ا
واالمــاكـن الــعــامــة.ودعت الــوزارة في
بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس    انــهـا
(اجـرت حــمـلـتـهـا الـوطــنـيـة لـلـتـحـري
الـوبـائي في احملالت واالمـاكن الـعـامة
دارس وبحضورٍ ميداني واألسواقِ وا
لــلــمــديــرين الــعــامــ بــاالضـافــة الى
حـمالت للـفحـوصات اخملـبرية بي سي
ـــســحــات الــســـريــعــة وحــمالتٍ ار وا
لـلـتوعـيـةِ والتـثـقيفِ الـصـحي وتوزيع
لـلـكـمـامـات وغيـرهـا ومـحـاسـبـة وغلق
ـرافقِ اخملـالفـة). فـيمـا اكـد مديـر عام ا
الـصحة العامـة في الوزارة رياض عبد
االمـيـر احلـلـفي إنه (خـالل االسـبـوع
ـاضــيـ شـهـدنـا زيـادة واضـحـة في ا
عـدد االصـابـات  سـببـهـا عـدم تـطـبيق
االجـــراءات الــوقـــائــيـــة) واضــاف أن
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حـــددت وزارة الــــتـــربــــيـــة مــــواعـــيـــد
امـــتــحــانــات الـــفــصل األول و نــصف
السـنة للعـام الدراسي احلالي . وذكر
بيـان للـوزارة تلـقته (الـزمان) امس ان
(امـتـحـانــات نـصف الـســنـة لـلـدراسـة
االبــتــدائـيــة ســتــنــطــلق يــوم الـســــبت
ـــوافق  6  شـــبــــاط وتـــنـــتــــهي يـــوم ا
اخلــــمــــيس  18 من الــــشــــهـــر ذاته),
وأضـــاف ان (امــتـــحــانـــات الــكــورس
األول ونصف الـسنة للدراسـة الثانوية
صادف  20 من تنـطلق يـوم السـبت ا
الـشـهـر نـفـسه وتـسـتـمـر لـغـاية  8 من
ـقبل  عـلى ان يكـون يوم شهـر آذار ا
السـبت من ضـمن ايـام االمتـحـانات),
وأشــــار الــــبــــيــــان الى ان (اجلــــداول
االمــتــحـانــيــة يــتم حتــديــدهـا مـن قـبل
ـــــدارس) مـــــشــــــددا عـــــلى إدارات ا
(ضرورة األخـذ بـاإلجـراءات الـوقـائـية
والـتـبــاعـد االجـتـمـاعي سـواء كـان في
الـــقــاعــات االمــتــحـــانــيــة أو انــتــشــار
الـــتالمـــيـــذ والــــطـــلـــبـــة في ســـاحـــات

دارس).  ا
وأصـــدرت جلـــنــة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والبـحث الـعلـمي النـيـابيـة أمس االحد
توجـيهـاً بخـصوص رسـالة مـاجسـتير
وصـفــتـهـا بـأنـهـا تـسـيء لـلـمـسـيـحـيـة.
ووجهت الـلجنـة (بإيـقاف قبـول رسالة
ماجـستيـر تمت منـاقشـتها في جـامعة
سيـحية وصل لـطالب حتت عنـوان ا ا
والـصـهـيـونــيـة األمـريـكـيـة ودورهـا في
غـــزو الــعــراق عــام  2003 لـــكــونــهــا

سيحي) .  مسيئة للمكون ا
وجـــاء في وثـــيـــقـــة اطـــلـــعت عـــلـــيـــهــا
(الزمـان) (تقد شكوى من قبل نائب
ــســـيــحي طــالـب بــفــتح ـــكــون ا عن ا
حتـــقــيـق فــوري وعـــاجل بــخـــصــوص
اجسـتير  لـتوجه الـلجنـة بعد رسالـة ا
ذلك بـإيــقـاف قـبـول الــرسـالـة من قـبل

الوزارة).

فوضية واالستعدادات تـتعلق بعمل ا
الـفنية والتهـيئة لالنتخابـات النيابية
ـقـبلـة وضـمان الـشـفافـيـة انسـجـاما ا
ــسـاعـي الـرامــيـة مع الــتــوجـهــات وا
لــتــثـــبــيت أسـس وأركــان الــعــمــلــيــة
ــقــراطــيــة والــتــداول الــسـلــمي الــد
لــلــســلـطــة)  واســتـمـع احلـداد خالل
تمـثلة في الـلقاء الى (مـطالب الوفـد ا
ـالك الــــدائم تـــــثــــبــــيـــــتــــهم عـــــلى ا
لــلـمــفـوضــيـة)  واكــد احلـداد (نــريـد
انـتـخـابـات متـكـامـلـة ونزيـهـة وعـادلة
تـلبي الـطمـوح وحتـقق إرادة الـناخب
فوضية هيئة مهنية في االختيار  وا
مـســتـقـلـة ومـحـايــدة ولـديـهـا طـاقـات
ومـالكـات كـفـوءة  ونـسـعى كـمـجـلس
الـنواب لـتقد الـدعم وتثبـيت حـقوق
مــوظــفـيــهم). في وقت   رجـح عـضـو
الـية الـنيـابيـة احمـد مظـهر الـلجـنـة ا
اجلـــبـــوري اقـــرار مـــشـــروع قـــانـــون
ـوازنـة خالل أيـام بعـد االتـفـاق على ا
تــقــلـيل الــنـفــقــات وانـصــاف اإلجـراء
ـــفــســـوخــة واصـــحــاب الـــعـــقــود وا
عـقـودهم. وقال اجلـبوري في بـيان ان
ــوازنـة سـتـطـرح لــلـتـصـويت خالل (ا
ـقـبـلـة ومـاضـون في األيـام الـقـلـيـلـة ا
تــقـــلــيل الــنـــفــقــات وتــرشـــيق مــبــلغ
ــوازنـة)  واضــاف (ســنـســعى بـكل ا
ـــظــلـــومــ من جـــهــدنـــا النــصــاف ا
فسـوخة عقودهم أصـحاب العـقود وا
واالجـراء الـيومـيـ خاصـة في ديالى

نصورية).  من حراس حقول ا

ـــتــظــاهـــرين طــالـــبــوا احلـــكــومــة (ا
ـان االيفـاء بوعـودهم وتضـم والـبر
ــوازنــة قـبل ــشـروعــة بــا احلــقــوق ا
اقرارها   واال سـتكون هـناك خطوات
ـسـؤول تـصـعـيـديـة لـلـضـغط عـلى ا
وتــــخـــصـــيـص درجـــات وظـــيــــفـــيـــة
)  واكـــد الـــشـــهــود ان لـــلــخــريــجــ
(الـقوات االمنية سـارعت لقطع الطرق
قــرب بــوابـة وزارة الــتــخـطــيط وسط
تــشـديـد االجــراءات االمـنـيــة حتـسـبـا
). كـما شهدت مـحافظات لـوقوع طار
عــدة تــظــاهــرات الصــحــاب الــعــقــود
واالجـور الـيومـية في وزارة الـكهـرباء
احـتجـاجا عـلى تأخـر صرف رواتـبهم
ــســـتــحــقــة من اســـابــيع .واعــلــنت ا
الــنـائــبـة عـن حتـالف الــنـصــر  هـدى
سـجــاد  صـرف مـسـتـحـقـات الـعـقـود
واألجـراء فـي وزارة الـكـهـربـاء ابـتداء
ـاضي مـن األول من كـانــون الــثـانـي ا
ـوازنة. وقـالت سـجاد في فـور اقـرار ا
تـصريح امس ان (مـستـحقات الـعقود
واألجـــــراء الـــــيـــــومـــــيـــــ في وزارة
الــكـهـربـاء سـوف تــصـرف ابـتـداء من
ـاضـي فور األول مـن كانـون الـثـاني ا
إقــرار مــوازنـة الــعـام اجلــاري بـغض
الـنظر عن مـوعد التـصويت علـيها مع
الـتوجه لتثبيت الـفقرة اخلاصة بهم).
فــيــمــا كــشف مــحــافظ الــنــجـف لـؤي
الـياسري عن ادارج  مـلف احملاضرين
ــوازنـة .بــدوره   اكــد واالجــراء في ا
ان بـشير الـنائب الـثاني لـرئيس البـر
احلــداد  إن مــجــلس الــنــواب يـتــجه
نـــحــو تـــثـــبــيـت عــقـــود مـــفــوضـــيــة
الك الـدائم.وقـال االنــتـخـابـات عــلى ا
بـيـان لـكـتـبه تـلـقـته (الـزمان) امس إن
(احلــــداد اســـتــقـــبل مـــجـــمـــوعــة من
فـوضيـة العـليا مـوظفي الـعقـود في ا
ـســتـقـلـة لالنـتـخـابـات وجـرى خالل ا
واضيع والقضايا التي الـلقاء بحث ا

واالجـــوار الـــيـــومـــيـــة فـي الــوزارات
اخملـتلـفـة نظـموا مـسيـرة احتـجاجـية
انـطـلقت مـن العالوي بـبـغداد بـأجتاه
ـنطقـة اخلضراء   لـلمطالـبة بفرص ا
)  مــــؤكــــدين ان عـــمـل لـــلـــعـــاطـــلـــ

ــوازنــة من دون ــشــروعــة واقــرار ا ا
تـضـمـ حـقـوق هـذه الـطـاقـات. وقال
شـــهـــود عــيـــان لـ (الـــزمــان) امس ان
ـئـات من حـمـلـة الـدراسـات الـعـلـيـا (ا
عـاهد والـعقود وخـريجي الـكلـيات وا

ـــنــطــقـــة اخلــضــراء  بـــالــقــرب من ا
ـطـالـبـة احلـكـومـة االيـفـاء بـوعـودهـا
وايـجــاد فـرص لـلـعـاطـلـ عن الـعـمل
مـــنـــذ اعــوام  مـــهـــددين بــخـــطــوات
ـطـالب تـصــعـيـديـة في حـال جتـاهل ا
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ئات من حملة الشهادات العليا نظم ا
وخـريجي الـكلـيات واصـحاب الـعقود
واالجـور اليومية  مسيرة احتجاجية
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حـقق فريق الشـرطة بكـرة القدم أمس
األحـد فـوزا مهـمـا عـلى فـريق احلدود
ـبـاراة الـتي بـهـدفـ من دون رد في ا
اقــيــمت عــلـى مــلــعب الــتــاجي ضــمن
مــبـاريــات اجلــولـة الــســادسـة عــشـرة
ــمـتـاز. وافــتـتح فـريق لـدوري الـكـرة ا
الـشـرطـة الـنـتــيـجـة عن طـريق الالعب
مـراد مـحـمـد بــالـدقـيـقـة  10واضـاف
ـدافع سعد ناطق الهدف الثــــــــاني ا
فـي الـــدقــــيـــقـــة  86.وحلـــســـاب ذات
ينـاء حتس اجلـولة استـطاع فريـق ا
مركـزه بعد ان تغلب على فريق الطلبة
بــــهــــدف واحــــد من دون مــــقــــابل في
ــبـــاراة الـــتي اقـــيـــمت عـــلى مـــلــعب ا
الــفــيــحــاء. وســجـل هــدف الــســفــانــة
الالعب حـس يونس في الـدقيقة 27
ـبـاراة فـيـمـا انـتـهت مـبـاراة من زمن ا
فـــريق زاخـــو مع ضـــيــفـه فــريـق نــفط
الــوسط بـالــتـعــادل بـهــدف واحـد لـكل
ـباراة الـتي اقـيـمت  على مـنهـمـا في ا

ملعب زاخو.

ــضــبــوطــة  ان (الــقـــطع االثــاريــة ا
تـسلـيمـها لـلمـتحف). وأفـادت الشـرطة
الـنـهـريـة بـان دوريـاتـهـا انـقـذت شـابـا
حـاول االنتحار من اعلى جسر الكوفة
 في مــحــافــظــة الــنــجف. وقــال مــديـر
الـشـرطـة النـهـريـة في احملافـظـة سـتار
ــوسـوي في تـصـريح امس انه (بـعـد ا
مـالحـظـة شـاب يـرمي نـفـسه من اعـلى
جسر الكوفة   سارعت دوريات القسم
وانــتــشــلـتـه قـبـل غـرقه)  واضــاف ان

(حـالة الـشاب مـستـقرة االن بـعد ان 
نــقـله الى مــسـتـشــفى الـفـرات االوسط
ـدينة). واكد محافظ الديوانية وسط ا
واطـن  زهـيـر الشـعالن  وفاة احـد ا
بـانفـجار اسـطوانـة غاز في أحـد افران
قـضاء احلمزة الـشرقي. وذكر الشعالن
في بـيان مقتضب (وفـاة مواطن متأثرا
بـــجــراحه فـي مــا اصــيب  19 آخــرين
بـجروح متفـاوتة اثر انفـجار اسطوانة
غـــاز في أحــد افــران قـــضــاء احلــمــزة
الشرقي). وفي نينوى   انقذت مديرية
ـدنـي مـواطــنــا حُـبس داخل الــدفــاع ا
مــصــعــد بـبــنــايــة تـاون مــول في حي
الـزهـور. كـمـا تـمـكـنت فـرق الـدفـاع من
الـسـيطـرة وأخمـاد حادث حـريق اندلع
داخـل شـــركــــة حـــمــــورابي الـــعــــامـــة
لـلمـقـاوالت االنشـائيـة في منـطقـة كمب

اجملـتـمـعـية  عـمـلـيـة ابتـزاز لـفـتاة في
احملـافـظة نـفـسهـا. وقالـت الشـرطة في
بــــيـــان امـس ان (مـــفــــارز الـــشــــرطـــة
اجملـتمعية في األنبار تمكنت من إعادة
مــبـلغ 500 ألـف ديـنـار  وهـاتف نـقـال
حـديث  ومـقـتـنـيـات أخـرى الى إحدى
ـواطـنات من شـخص مارس االبـتزاز ا
ضـدهـا  مـهـددا إيـاها بـنـشـر صـورها
عـلى مواقع التواصل االجتماعي ما لم
الية له)  وتابع بـالغ ا تـستمـر بدفع ا
ــبـتـز اعـتـرف بـفــعـلـته صـراحـة ان (ا
بــعــد مـواجــهــته بـاألدلــة الــتي تــثـبت
ـــة تــــورطه بــــاجلــــر
حـــيث اتــخــذت بــحــقه
اإلجــراءات األصـولـيـة
بــعــد حــذف مــحــتــوى
االبـتـزاز وإعـادة كـل ما
واطـنـة من أخـذه مـن ا
أمـــوال ومــقــتــنــيــات).
وكــــــــشف مــــــــتـــــــحف
الـنـاصـريـة احلـضـاري
عـن احــبـــاط عـــمــلـــيــة
تــهــريب  350 قــطــعــة
اثـارية بعد ضبطها من
ـة قــبل شــرطــة اجلــر
ـــنــظـــمـــة في قــلـــعــة ا
سـكـر.واكـد بـيـان امس
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انـهت قيـادة عملـيات اجلـزيرة التـابعة
لــلـحــشـد   الــتـعـرض اإلرهــابي الـذي
شــنه فـلـول داعش في قــاطع عـمـلـيـات
حـافـظـة بـابل . ولفت جـرف الـنـصـر 
ـهـاجـمـة الــبـيـان الى ان (اجملـمـوعــة ا
نطقـة الفارسية كـانت حتاول التسـلل 
بجرف النصر قبل ان تتصدى لهم قوة
مـن الــلــوائــ  45 و 47  بــــاحلـــشـــد
وتـشــتـبك مـعـهم ومـنـعـتـهم من دخـول
الــقـــاطع). فــيــمــا احـــبــطت الــشــرطــة
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ـنـطـقـتـ الـوسطى الـتـابـعة لـوزارة الـنـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم االثـن صـحـوا في ا
واجلنوبيـة وغائمـا شماال. وذكرت الـهيئـة في بيان تلـقته (الزمـان) امس أن (طقس اليوم
ـنـطقـتـ الوسـطى واجلـنـوبيـة  وغـائـما جـزئـيـا في الشـمـال  اما االثـنـ صحـوا في ا
درجـات احلرارة فـترتـفع قـليال عن الـيوم الـسابق) واضـاف ان (طقس يـوم غد الـثالثاء
ـنطـقة ـنـطقـتـ الوسـطى والـشمـالـية صـحو يـتـحول الى غـائم جـزئيـا لـيال وفي ا في ا
اجلنوبـية يكون صحـوا ودرجات احلرارة مقـاربة لليـوم السابق) واشار الى أن (طقس
ـناطق كـافـة مع فـرصة تـسـاقط امـطار ـقـبل سـيكـون غـائـما جـزئـيـا في ا يـوم االربـعاء ا
ـقبل ـنـطـقة الـشـمـالـيـة) وتـابع ان (طـقس اخلـمـيس ا خـفيـفـة في امـاكن مـتـفـرقـة من ا
سـيـكـون غـائــمـا مـصـحـوبـا بــتـسـاقط زخـات امـطــار خـفـيـفـة في عــمـوم مـنـاطق الـبالد

ودرجات احلرارة ترتفع بضع درجات). 
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ـا لــهـا من ــوازنــة في اقـرب فــرصــة  ا
تـــــاثــــيـــــر عــــلـى الــــواقـع احلــــيـــــاتي
ــالي في الـبالد.وقـال واالقــتـصـادي وا
الـشمري في بـيان تلـقته (الزمان) امس
الـية النـيابية ان (اجـتماعـات اللجـنة ا
مــســتـمــرة مع كـافــة اجلــهـات من اجل
ـطــلـوب قـبل الــوصـول الى الــتـوافق ا
عـرضها للتصويت)  وتـابع ان (العقبة
الـرئـيسـة الـتي نـامل ان يتم حـلـها هي
ــفـاوضــات مع االقـلــيم وامـور اخـرى ا
وان  حــلــهــا او الــتــوافق بــشــانــهــا
ـوازنـة بال مـشـاكل) فـسـيـتم تـشـريع ا
مـشـددا عـلى (اهمـيـة انهـاء اي مـشاكل
ـوازنـة بال خـالفات واالسـراع بـاقـرار ا
جـوهـرية)  ورجـح الشـمريـري ان (يتم
ـــوازنــــة خالل االســــبـــوع تــــمـــريــــر ا

اجلاري). 

جـهاز مُكـافحة اإلرهاب من الـعثورعلى
واد كـدس كبـير لألسلـحة واألعـتدة وا
ُـتفـجرة خالل عـملـية بـحث وتفـتيش ا
).وانـطــلق الـلـواء االول عـن مـطـلــوبـ
بـاحلـشـد الـشـعبـي بعـمـلـيـات تـفـتيش
وتـطـهـير واسـعـة في جـبال نـفط خـانة
حافظة ديالى.وذكر اعالم احلشد في
بــيـان (الــزمــان) امس ان (الـعــمـلــيـات
شـــمــلت تـــفــتـــيش خــمـــســة مـــنــاطق
وتــأمــنـيــهــا من أي خـطــر إرهــابي قـد

يـهـددهـا مسـتـقبال)  واضـافت انه (
تـفجير نفق تابع لـفلول داعش يحتوي
عــلى مـتـفـجـرات). وفي االنـبـار   نـفـذ
احلـشد عمليـة دهم وتفتيش اخرى في
ـعاون مـنـاطق شـرق احملـافـظـة.وقـال ا
اإلداري لــقـائــد عـمـلــيـات شــرق دجـلـة
ظفر   ان (قوات احلشد للحشد علي ا
ـتمثلة باأللـوية الثاني والسابع و27 ا
ـديـريات بـاحلـشـد تسـانـدهـا عدد من ا
ــعـاونــيـات فـي احلـشــد  انـطــلـقت وا
صــبـاح امس بـعــمـلـيـة دهـم وتـفـتـيش
شـرق االنـبـار)  مـبـيـنـا ان (الـهدف من
الـعملية التـفتيش والبحث عن اخلاليا
ــضــافــات واألســلــحــة اإلرهــابـــيــة وا
ـــعــدات ومــصـــادرتــهــا واعـــتــقــال وا
ــطــلــوبـ ضــمن قــاطع مــســؤولــيـة ا

عمليات شرق دجلة). 

سارة دون تسجيل اصابات او خسائر
ـادية. بـشـريـة مع حتـجـيم اخلـسـائـر ا
من جهة اخرى   اعـادت الهيئة العامة
لــلـــكــمــارك إصــدار ارســالــيــتــ خلط
ـنظـفـات والنـكـهات انـتـاجي لتـعـبئـة ا
الــغــذائـيــة في مــركــز كـمــرك ام قــصـر
اجلـنوبي لوجود نقص في مستنداتها
الـرسـمـيـة. كـمـااطـاحت االسـتـخـبارات
ـنطـقة رصـد الدواعش  الـعسـكريـة 
كــنـعــوص في مـحــافـظــة صالح الـدين
.وذكـرت االستـخبـارات في بيـان تلـقته
(الـزمان) امس انه (بعملية استخبارية
نـــوعـــيـــة تـــمـــكـــنت مـــفـــارز شـــعـــبــة
االسـتخبارات العسكرية في الفرقة 14
وبــالــتـعــاون مع الــفـوج الــثــاني لـواء
ـــشــاة 50 مـن الــقـــاء الــقـــبض عــلى ا
مـــرصـــد الــدواعـش الــذي يـــعـــد ابــرز
ـــتــــعـــاونـــ مـــعـــهـم وخـــاصـــة مع ا
ــتــخـفــيــة في جــبل قـره اجلــمــاعـات ا
جـــوغ)  واضــاف انه (يـــقــوم بــرصــد
حتــــــركـــــات الــــــقــــــوات االمـــــنــــــيـــــة
وافـــرادهـــا).وأعــلـــنت خـــلـــيــة االعالم
االمـني الـعثـور عـلى كدس عـتـاد ضمن
الــصــفــحـة الــثــانــيــة لـعــمــلــيــات ثـأر
الــشــهــداء.وذكــرت اخلــلــيــة في بــيـان
مـقـتضب انه (ضـمن الصـفـحة الـثانـية
لـعـملـيـات ثأر الـشُـهداء  تـمـكن أبـطال

}j³∫ جـهاز مـكـافحـة االرهـاب يـضبط اسـلـحة

واعتدة متنوعة 
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أكــــثـــر من  200 رســــالـــة وأطــــروحـــة
جـامعية نظّـمها مكتب الـشهيد الصدر

سنة 2009. 

اجلــــائــــزة األولى لــــكــــتــــاب الــــوحـــدة
اإلسـالميـة في طـهـران عـلى جـهوده في
الــكــتـابــة والــنـشــر والــدعـوة لــلــوحـدة

ــعــرفــة وثــقــافـة وآثــاره في تــأصــيـل ا
احلـوار وترسيخ القيم السامية للتنوع
شترك الدوحة - والـتعددية والعيش ا

قطر  14 كانون األول 2017.
الــدرع الـــذهــبي لــلــحــركـــة الــثــقــافــيــة
بـأنـطلـياس في لـبنـان لدوره في إغـناء
ـنـجـز الـثـقـافي في الـعـالم الـعـربي 1 ا

آذار 2013.
Èdš√ ez«uł

ـهـمــة الـتي نـهــضت بـهـا واعــتـرافًـا بــا
مـجلةُ قضايا إسالمية معاصرة (والتي
أســسـهـا ويــرأس حتـريـرهــا) في بـنـاء
عـلم الكالم اجلديد وفلسفةالدين باللغة
الــعــربــيــة وبـوصــفــهــا الــدوريـةَ األهمّ
ــتــخــصــصــة في األديــان بــالــعــربــيـة ا
ــعــهــد الــبــابــوي في رومــا خــصّـص "ا
الـتـابع للـفـاتيـكان" كـتـابَهـالـسنـوي عام
 2012 لـهـذه اجمللـة. وقضـايا إسالمـية
مـعـاصـرة مـجـلـة فـكـريـة فـصـلـيـة تـهـتم
بـــبــنـــاء فــلــســـفــة الـــدين وعـــلم الــكالم
اجلـديد أسّـسهـا ويحـرّرهاعـبد اجلـبار
الـرفاعي منـذ ربع قرن تقـريبًا ومازالت

تصدر حتى اليوم.
اجلـــــائـــــزة األولـى عـــــلـى أطـــــروحـــــته
لـلـدكـتـوراه في مـبـاراة تـنـافـست فـيـها
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والـــعـــيش مـــعًـــا في فـــضـــاء الـــتـــنــوع
واالختالف سنة 2005.

اجلـائزة األولى لـلمـؤرخ العالمـة حسن

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«
فكر العراقي عبد اجلبار الرفاعي نال ا
اجلــــائــــزة األولى الــــتي تــــمــــنــــحــــهـــا
الــبـطــريـركــيــة الـكــلـدانــيـة في الــعـراق
نجزة في عام ألفـضل األعمال الفكرية ا
 2020. وقــــدّم الــــكــــارديـــنــــال لــــويس
رافــائـيل سـاكــو اجلـائـزةَ لــلـرفـاعي في
مــقـرِّ الـبـطـريـركـيــة في بـغـداد ومـنـعت
ظـــروفُ جـــائــحـــة كـــورونـــا من إقـــامــة
ـنـاسـبـة. ويـأتي احـتـفـال كـبـيـر بـهـذه ا
مـنح الـرفـاعي هـذه اجلـائـزة  إلسـهامه
الـــفـــكـــري اجلـــادّ في تـــرســـيخ الـــقـــيم
األخالقــيــة واإلنـســانـيــة الــسـامــيـة في
الــــديـن وإشــــاعــــة ثــــقــــافــــة احلقّ في
االخـتالف والـتـنـوع والتـعـددية ودوره
الــرائـد في بـنـاء الهــوتٍ إنـسـاني وعـلمِ
كالمٍ جـديد ينـشد إيقـاظَ القيـم الروحية
واألخالقـية واجلمـالية في الـدين. ويعد
ـــفــكــرين الـــبــارزين في الـــرفــاعي من ا
الـعـراق والـعـالم الـعـربي بـعـد أكـثر من
أربــعـة عـقــود عـلى االشـتــغـال في حـقل
الـتجديد الفكري والديني وسبق له أن
حصد عدّة جوائز عربية ودولية منها:
اجلــائــزة األولى لإلجنــاز الــثـقــافي في
الــدوحـة عـلـى مـنـجــزه الـفـكــري الـرائـد

v ≈ qB¹ oÒKF*« œ«bGÐ —UD  ∫jOD ² «
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œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ
أعلن وكـيل وزير التخطـيط للشؤون الـفنية ماهـر حماد عن مشـروع كبير في أطراف
عـلق الذي سيصل بغداد سـيُحدِث نـقلة حضـارية وحدد مـوعد بدءِ الـعمل بالقـطار ا

شروع. إلى بسماية بعد توسيع ا
وقــــال حـــمــــاد في تـــصــــريح امس إن
(وزارة الـتـخطـيط هي جزء من الـلجـنة
الــــرئـــيــــســـة إلعــــادة رسم الــــهــــيـــاكل
ـديـنـة بــغـداد " مـبـيـنـاً أن احلـضــريـة 
"جــــهــــدنــــا كــــوزارة يـــنــــصـبُّ في دعم
اجلــهـات صــاحــبـة الــقـرار في بــغـداد
حـيـث لـديـنـا أمـانــة بـغـداد الـتي تـضع
الــتـصـمــيم ومـحــافـظــة بـغــداد تـصـمم
الـقطاعـية لبلـديات األطراف".  وأضاف
"نـــقــدم كـل الــدعـم لــهـم من الـــنــاحـــيــة
ـبــاشــرة أو عن طـريق االســتــشـاريــة ا
مــشــاريع اســتــثــمــاريــة تــخـص إعـداد
الـتصـامـيم األساسـية لـبغـداد" مشـيراً
إلى أن "الــعـمـر االفــتـراضي لـلــمـخـطط
األسـاسي لبغداد لغاية  2040 حيث إن
ـصـادقـة هـذا اخملــطط لم يـدخل حـيّـز ا
لـغـايـة اآلن ونـأمل بـأن نـصـل بـصورة

أفضل للتخطيط في احملافظة). 
dO³  ŸËdA

وأعــلن حــمــاد عن ان (مــشــروع كــبــيـر
ألحـيـاء مـديـنة الـصـدر وأطـراف بـغداد
والـذي سيُحدِث نقلة حضارية في حال
دخل حـيّـز التـنفـيذ بـكامل الـتفـاصيل)
ـشـاريع الـوطـنـيـة مـثل مـوضــحـاً أن (ا
مــشــروع مــيــنــاء الــفــاو تــقــدمـنــا فــيه
ــرحــلــة أنـــيــقــة و الــتــوقــيع عــلى
ـرحلـة الثـانية مع شـركة دايـو الكمال ا
ـيـنـاء وبـالـوقت نـفـسه أكـبـر مـلـفـات ا
ـطـارات مـنـهـا مـطـار لـديـنــا مـشـاريع ا
ـوصـل). وبـشـأن الــنـاصــريـة ومــطـار ا
ـعلق اكـد حـمـاد ان (الوزارة الـقـطـار ا
ـــعــلق ــشـــروع الــقـــطــر ا ـــهــتــمـــة  ا
بـاالضافة للـمشاريع اخلدميـة والبلدية
لـلمـحـافظـة" الفتـا الى انه " التـوقيع

ـعلق و ـشـروع الـقـطـار ا االسـاسي 
ـوضوع لـوزارة النـقل ومـحافـظة نـقل ا
ــوازنـة بــغــداد وتـم رصــد مــبــالغ في ا
  2021-2020 وتـابع ان (اولى خـطوات
ــشــروع ســتــبــدأ فـي شــهـر الــعــمل بــا
نـيـسان من الـسـنة الـقـادمة) مـؤكداً ان
(الـــقــطـــار ســيـــشـــمل مــنـــاطق الـــكــرخ
والـرصـافـة وقابل لـلـتوسـيع من مـديـنة
الــــشـــعـب الى حي اور الـى الـــقــــاهـــرة
ـدينـة ولـلعالوي ثم بـعـدها الـى مركـز ا

الى الكاظمية).  
وبـــ انه (بــعـــد مــشـــاريع الــتـــوســيع
سـيصل القطار الى البياع واجلادرية)
شروع مـعربـا عن امله (بـالتـوسع في ا
ـنـاطق اطـراف الـعـاصـمـة من لـلــوصل 
بـسـمـايـة وغـيـرهـا بـخـطـوط مـبـاشرة).
عــلى صـعــيــد اخـر اســتـغــربت سـلــطـة
ـا أثـير في ـدني الـعـراقي  الـطـيـران ا
احـد مقاطع الفيديو في إحدى القنوات
الــفـضــائـيــة بـقــصـد االســاءة إلى عـمل
الـسلـطـة بسـبب التـزامـها بـالتـوقيـتات
سافر في مـواعيد الطيران مـا اعتبره ا
ـتـأخر عـن موعـد صـعود الـطـائرة انه ا
جتــاوز  فـي عــمل الــســـلــطــة بـــيــنــمــا
ــرمـوقـة تــتـنــافس شـركــات الـطــيـران ا
ـدى الـتزامـها بـالـتوقـيتـات احملددة).
واضـاف بــيـان ان الـغـرابـة تـزداد أكـثـر
حــيــنــمــا يـكــيل إحــدى الــشــخــصــيـات
ـسـؤولـة سـابـقا في الـبـلـد االتـهـامات ا
جـزافا ودون دلـيل متهـما رئيس سـلطة
ــدني بــأنـه اســتــعــجل في الــطـــيــران ا
الـطـيـران ظـنـا مـنه أن الـتـوقـيت احملدد
ـــكــــتـــوب فـي بـــطــــاقـــة الــــصـــعـــود وا
ه او تـأخـيـره ـكن تـقــد (الــبـوردنك) 

ـعرفي األمـ في بـيروت عـلى منـجزه ا
والـثقافي 2003.  يـذكر أن عبـد اجلبار
حـافظة الـرفاعي من مـواليد الـرفاعي 
ذي قــار سـنـة  1954 وبــعـد أن تـخـرج
ـعهد الـزراعي ببـغداد سنة 1975 في ا
انـــخـــرط في دراســـة عـــلـــوم الـــدين في
احلــوزة الـعـلـمـيــة في الـنـجف االشـرف
ـقـدّمـات سـنـة  1978 وحـضـر دراسـة ا
وبـعض السطوح فيهـا ثمأكمل ما بقي
مـن دراســــة "الــــســــطــــوح" و"الــــبــــحث
دينة قم اخلـارج" في احلوزة العلمية 
فـي ايران وهـي أعـلى مـراحل الـدراسة
الـدينـية فيـاحلوزات الفـقهيـة الشيـعية.
وحــصل الــرفـاعـي عـلى الــدكــتـوراه في
الـفـلـسـفـة اإلسالمـيـة بـتـقـديـر امـتـيـاز
ـــاجــســـتــيــر فـي عــلم الـالم  2005 وا
بـتـقـديـر امـتـياز 1990  وبـكـالـوريوس
ـــــعــــارف اإلسـالمــــيـــــة بـــــتــــقـــــديــــر ا
امــتـيـاز 1988 ولــقب األسـتــاذيـة سـنـة
 2012 وأشـــرف ونــاقش أكــثــر من 60
اطـروحـة دكـتـوراه ورسـالـة مـاجـسـتـير
فــيـالـفـلــسـفـة وعـلـم الـكالم والـدراسـات
اإلسالمــيـة. وبــلـغت آثــارُ عـبــد اجلـبـار
ــطــبــوعــة حــتى الــيـوم 50 الــرفــاعي ا

عنوانًا. dJð.∫ بطريرك الكلدان في حفل التكر

ـواطن فضال عن اجراء الفحوصات ا
ومـسـحـات كـورونا مـجـانـا فـيـمـا قامت
تـنـقلـة ببث ارشـادات توعـوية االذاعـة ا
  لـلـوقـايـة من هـذا الـوباء). لـلـمـواطـن
واشـــار الى ان (فـــرق الـــدائـــرة نـــفــذت
جـوالت ميـدانية لـكهـوف الطار وبـحيرة
الــنـجف االشـرف بــعـد اعالنــهـا ضـمن 
ـا لـها من طـبيـعة احملـميـات الـطبـيعـية 
أثـرية واهـمـية بـيئـية ومن اجل احلـفاظ
ــعــلم عــلى اإلرث احلــضــاري في هــذا ا
ـمـيـزة).  وبـ ـعـالـم ا الـذي يــعـد من ا
  تـنظيم حـملـة لتوزيع احلـسون انه (
االالف من االكـيـاس الـورقـيـة مـجـانا في
افــران ومـخــابـز اغــلب مــنـاطق الــنـجف
لـتعزيز الـتوعية الـصحية والـتحذير من
مـخـاطـر اســتـخـدام االكـيـاس الـنـايـلـون
على الصحة العامة) واوضح ان (الفرق
قـامت ايضـا بحـمالت وجوالت مـيدانـية
لــعــدد من مــدارس احملــافــظــة لــتــعــزيـز
الـتـوعـيـة الـصـحـيـة والـبـيـئـيـة لتـالمـيذ
ـدارس  في كــيـفـيــة الـتـعـامل وطـلــبـة ا
والــوقــايـة مـن فـيــروس كــورونــا اثــنـاء
ـدارس. كـمــا  تـنـظـيم تـواجــدهم في ا
جـوالت مـيـدانـيـة عـلى نـهـر الـفرات شط
الـكـوفـة لــلـوقـوف عـلى اسـبـاب الـتـلـوث
احلـــاصل فــيـه وخــاصـــة مــبـــزل ال بــو
ــــتــــخــــذة حــــداري واهـم االجــــراءات ا

وضوع). بخصوص هذا ا

ـقــتــرح في كل من وامــاكن  الــتــلــقـيـح ا
مــســتــشــفى احلــكـيـم والـفــرات األوسط
الــتــعـلــيــمي) .ودعــا مــديــر عــام صــحـة
الـكــنـدي (لـلــتـهـيــؤ الـتـام وعــلى جـمـيع
ــســتــويـــات والــتــنــســيـق عــلى اعــلى ا
ـــســـتـــويـــات لـــلـــتـــعـــامل مع جـــمـــيع ا
ــسـتــجــدات واسـتــيــعـاب الــتــطـورات ا
وتــوفــيـر  عــدة احلــمــايــة الـشــخــصــيـة
لــلــمالكــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة وان
ـوذجـاً لاللـتـزام بـاإلجـراءات يـكـونــوا 
الـوقـائيـة وتـوفيـر منـافـذ التـلـقيح وفق
الـسيـاقات والتـوجيهـات الوزارية  وان
نـكون عـلى استـعداد تـام العطـاء اللـقاح

عند وصوله).
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وتــنـفــيـذا لــتـوجــيــهـات وزيــر الـصــحـة
والـبـيئـة حـسن محـمـد التـمـيمي  تـنـفذ
فــرق دائـرة الـتــوعـيــة واالعالم الـبــيـئي
ومـديــريـة بـيـئـة الــنـجف ودائـرة صـحـة
احملـافظة حـمالتهـا  التوعـوية الصـحية
الــبـيــئــيــة في مــدارس ومــسـتــشــفــيـات
واحـــيـــاء واســـواق  مـــنـــاطق عـــدة في
احملـــافــظـــة.  وقـــال مــديـــر عـــام دائــرة
الـتوعية واالعالم امير علي احلسون ان
ـديـريـة نـفـذت حـمـلـة تـوعـيـة (مالكـات ا

وقــائـيـة مــوسـعــة في مـواقـع عـديـدة 
خاللــــهــــا نــــصـب الــــســــرادق وتــــوزيع
الـكـمـامـات والفـولـدرات الـتـوعـويـة على

سـتــكـون فــيـهـا مــنـافـذ تــلـقــيح كـورونـا
ومـدراء الــشـعب ذات الـعالقـة بـحـضـور
ديـر الـعام عالء بـاقـر الكـعبي مـعـاون ا
ـلـحـوظة ونـاقش االجـتـمـاع الزيـادات  ا
في اعـداد اإلصـابـات بـفـيـروس كـورونا
واالســتــعــدادات الالزمــة لــلــتــعــامل مع
ـستـجدات  وتوفـير امـاكن الستـيعاب ا
ـتـبـعـة عـند ـرضـيـة وااللـية ا احلـاالت ا
ـستشـفيات احـالة مرضى كـورونا ب ا
ورفع نـسـبــة الـفـحـوصـات الـيـومـيـة من
ـرضــيـة   pcr لــلـتــحـري عن احلــاالت ا
والـوصــول الى الـهـدف الـوزاري احملـدد
وهــو  2500 مــســحـــة يــومــيــاً ومــوقف
االوكــسـجــ  وتــوفـيــر عــدة احلـمــايـة
الـشخصية واالستعدادات لوصول لقاح
كــــورونــــا . وذكــــر ذلك بــــيــــان أمس ان
(اجملـتــمـعـ اســتـمـعــوا الى ايـجـاز من
مـدير قـسم الصحـة العـامة عبـد الوهاب
ــوقف الــوبــائي في مــحــمــد كــامل عن ا
ــســتــقــبــلــيــة) . احملــافــظــة والــرؤيـــة ا
واوضح كـامل ان (هنـاك زيادة ملـحوظة
ــســجـلــة  وهـو في اعــداد االصــابـات ا
مـــايــتـــطــلب إجـــراءات  اشــد مـن حــيث
الـوقايـة وااللتزام اجملـتمـعي .من جانبه
اسـتعرض مدير  التحـص احمد حميد
اآللـيات التي سيتم إتبـاعها عند وصول
سـتهـدفة األولى) .وأكد الـلقـاح والفئـة ا
حـميد (تشكـيل الفرق اخلاصة بـالتلقيح

شـهدت  19737 حـالة والدة مـنها 9999
ذكــــــراً و  9738 انــــــثـى وان  ثــــــلــــــثي
الـوالدات كان بصـورة طبيـعية وبـنسبة
ــئـة من اجملــمــوع الــكـلي بــلــغت  66بــا
لــلـوالدات) .مـضــيـفـاً (كــذلك أجـريت في
ـستشفى   9410 عـملية جراحية منها ا
 185عـمليـة خاصة و 4000 عـملـية فوق
الــكـبــرى وفــيــمــا يـتــعــلق بــاخلــدمـات
ــــــوســــــوي : الــــــســــــانــــــدة .واوضح ا
اإلحــصـــائــيــة اجــراء  21935 فــحــصــاً
بــالـسـونـار و 15061 فــحـصـاً بـاألشـعـة
ــفــراس و 2038 فــحـــصــاً بــالـــرنــ وا
و 3510 تـخـطيـطاً لـلـقلب) .الفـتاً الى أن
(هــذا يــوضح حـــجم الــعــمل الــذي يــتم
ــؤسـسـة الــصـحـيـة ه في هـذه ا تـقــد
والـتي يـعـود انـشـاؤهـا الى ثـمـانـيـنـات
ـاضي ومقدار اجلـهد والـعطاء الـقرن ا
الــذي يــقــدمـه الــعــامــلــون فــيــهــا  وان
الـوصول الى هذه االرقـام  بالرغم من
كل اإلجــراءات الــصـحــيــة االحـتــرازيـة
اضي الـتي  تـطـبيـقـها طـوال الـعـام ا
جــراء تــفــشي جــائــحــة كـورونــا ورغم
ـــنـــتــــســـبـــ إصـــابـــة الــــعـــديـــد مـن ا
بـالــفـيـروس) .وتـرأس مــديـر عـام دائـرة
صـحة النجف رضوان الكـندي اجتماعاً
ـــدراء اقـــســـام الـــتـــفــتـــيش مـــوســعـــاً 
والـتـخطـيط والـفنـيـة  والصـحـة العـامة
ستشفيات  التي والـهندسي  ومدراء ا

ـاضي مـنـهم 45232 مـراجــعـاً بـالـعــام ا
أناثاً و  32452ذكـوراً) .مضيفاً أن (اكثر
ـراجـعـ كـان الـشــهـور في اسـتـقـبــال ا
ـاضي حـيث بلغ شـهـر كـانون الـثـاني ا
ـراجــعـ فـيه  13291 مــراجــعـاً عــدد ا
فـيما كان اقل الـشهور شهـر شباط وبلغ
ــــراجـــعـــ  3968 مـــــراجــــعــــاً). عـــدد ا
ــــســـتــــشــــفى قــــاسم وأوضح مــــديــــر ا
ـوسـوي أن (االحـصائـيـة لـلمـسـتـشفى ا
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اعـــلــــنت إدارة مـــســــتـــشـــفـى الـــزهـــراء
الـتعـلـيمي لـلوالدة واألطـفال في الـنجف
ـقـدمة عن إحـصـائيـة جملـمل اخلـدمات ا
ــــاضي  واوضــــحت فـــيــــهــــا الــــعـــام ا
اإلحـصــائـيـة في بــيـان تـلــقـته (الـزمـان)
ـــســتــشـــفى وهــو الـــوحــيــد امس أن (ا
ــتـــخــصص بـــاألمــراض الـــنــســـائــيــة ا
واألطــفـــال  كــان قـــد أســتـــقــبل 77684
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ـبـرم بــ بـغـداد وأربـيل حــول تـطـبـيع مع مـرور أكـثـر مـن ثالثـة أشـهـر من اإلتــفـاق ا
ا خشية األهالي األوضاع في مديـنة سنجار  ال يزال احلال على ما كـان عليه ولر
هدمـة واخلافيـا ال تزال تخيّم عـلى طبيـعة األتفاق باتت أكثـر من العودة الى الديـار ا

ب احلكومت واأليادي اخلارجية التي تدخلت . 
عـلى الرغم مـن الغـيـاب األيزيـدي التـام آنـذاك في االتـفاق الـذي  ب بـغـداد واربيل
وإداريا في ذلك ومـن سوف يـديـر األمور أمـنـيـا  حـول طبـيـعـة األوضاع في سـنـجار 
القضاء الـذي غالبية قاطنيه من األيزيدي  وبحسب بنود اإلتفاق الذي أعلن عنه في
فـإن إدارة القـضاء 2020/10/9 عـلى لـسان الـناطق بـإسم احلكـومة أحـمد مال طالل 
ـقـراطي الـكــوردسـتـاني كــمـا كـانت في أتـفـق عـلـيـهــا عـلى أن تـكــون من حـصـة الــد
يليشيا جتدون ركزية  على أن تخرج جميع ا سابقاتها  واألمن من حصة احلكومة ا
ـبادرة قامت بتـنفيذهـا عناصر وحـدات مقاومة ديـنة  وهذه ا حتديد هويـتها جت من ا
دينة وال سنجـار ثصـ باستـثناء عنـاصر جت اسايش ايزيـدخان جت والتي بقـيت في ا
ديـنة  إال أن أطـراف عسـكريـة أخرى لم تـلتزم ـرور داخل ا تـزال كعـناصر لـتنـظيم ا
قـراطي الكوردسـتاني والتي تـتخذ بـالقرار ومـنها احلـشد الشـعبي  وبيـشمركـة الد

من شمال اجلبل مواقعها العسكرية . 
اإلتفاق الذي ال يعول عليه سكان سنجار القاطن في مخيمات مدينتي زاخو ودهوك
حـال دون عـودة األهـالي الـى مـدينـتـهم مـنـذ أكـثـر من سـت سنـوات مـن عـمر اإلبـادة 
ووعود اطلقها رئيس دمرة على الرغم من زيارات معدودة قامت بها وزيرة الهجرة  ا
الـوزراء الــسـيـد مــصـطـفى الــكـاظـمي  والــتـزامـات اإلقــلـيم بـتــنـفـيــذ بـنـود االتــفـاقـيـة
وحتـججـهـا بـالـتـراجع تـارات كـثيـرة بـحـجـة اعـاقـة االتفـاق من قـبل عـنـاصـر الـعـمال
قـراطي الـكـوردستـاني بـعـدم تـشيع ديـنـة  وذلك مـا جـعل الـد الـكـوردسـتـاني  في ا
وحث مـؤيـديه من االيـزيديـ في اخملـيـمات كي ـديـنـة للـرجـوع الى مـديـنتـهم  اهالي ا
ـبتـغـاهم في سـنـجار وغـايـاتـهم غـير حـتى يـصـلـوا  يـكـونوا ورقـة ضـغط ضـد بـغداد 

الكشوف عنها حتى االن . 
تـصـارعة في سـنـجار والـتي مـشاكـلـها تـتـعقـد يومـا بـعد يـوم  وذلك بـسبـب القـوى ا
ديـنـة  واطرافـها  والـرؤى األيزيـدية اخملـتلـفـة في جبـهات صـراع عربـية وكـوردية  ا
واخرى ايـزيـدية غـير مـذيـولة بـطـرف  اصبـحت االن في مـرمى التـهديـدات الـتركـية 
وهي اخلـشـيـة األكــبـر أن تـتـحـول سـنـجـار الـى سـاحـة صـراع دولي  بـعـد ان كـانت

محطة للصراعات الداخلية منذ عام 2003. 
دينة أشد احلكومة الـعراقية والتي يشـجع غاابية األيزيديـ ان تكون قبضتـها على ا
يـبدو غـيـر عازمـة عـلى فرض ـديـنة إداريـا وأمـنيـا   وهم يرغـبـون بوجه واحـد يـدير ا
ا كانت االوضاع كما هي منذ اكتوبر عام 2017 بعد ان طرد اجليش وإال  سطـوتها 
ديـنة  ويـبـدو أن شكـوك اهالي قـراطي الـكوردسـتاني مـن ا العـراقي بـيشـمركـة الـد
ـدينـة قد زادت اضعـافا بـعد زيارة وزيـر الدفـاع التركي خـلوصي اكـار الى بغداد  ا
واربـيل وتهديـد الرئيس الـتركي بـالتدخل عـسكريا فـي سنجـار لطرد كمـا وصفهم جت
ديـنة حتى عـناصر الـعمـال الكـوردستـاني جت وهم في احلقـيقة أيـزيديـ من سكـان ا

وان كانوا قريب فكريا من فكر ونهج العمال . 
عـراقيـا وكـوردسـتـانـيا وعـلى لـسـان مـرقـبون لـلـشـأن احملـلي واإلقـليـمي فـإن سـنـجار
ـنطقـة فاألكراد يـخشون أن ـآرب واطمـاع تركيـا التوسـعية في ا لـيست سوى طـعما 
يكون لتدخل تركيا هدفا لغلق احلدود ب جت غرب كوردستان  وجنوبها جت  وعراقيا
ـوصل ومن ثم كـركـوك التي تـتصـارع عـليـها هي فإن اخلـشـية بـاطمـاع تـركيـا على ا

تصارعة في سنجار باستثناء األيزيدي .   األخرى جميع االطراف ا
سنجـار وأهلها لم يعودوا منسي كـما في السابق  واللوبي األيزيدي في اخلارج ال
يـزال يـتـواصل مع اكـراف دولـيـة عـدة حـتى يـلتـزم الـعـراق بـوعـوده حـيـال األيـزيـدي
وإبادتهم  وتـلك هي الوسيلة الوحيدة التي بامـكانها اعادة ثقة االيزيدي
واخلـروج من حتت الضغـوطات الـدولية  وهي بالـبقاء في الـعراق 
ا ورقة بإمـكان العراق ان يـستفـيد منه ليس مـخليـا فحسب  وا
دوليا ايـضا من خالل حـفاظه على اقـلية مـضطـهدة دينـيا عانت
مـا عانـاه الشـعب العـراقي نـتيجـة تفـشي اإلرهـاب  وصراعات

االطراف احمللية واإلقليمية والدولية.

أبو الغيط كـانت امارته للجـمعية العـربية سلـبية والتعـبر عن تاريخ مصـر وقد ارجعنا
ـشروع القـومي منذ ابو الغـيط الى ايام عبـد اخلالق حـسونة.. انـا عراقي اعمل في ا
66 عـاما.وانـا من اجلنـاح النـاصري في احلـزب وليس جـناح االسـتاذ مـيشيـل عفلق.
ولم اكتب وانا من اوائل الـكتاب في حزب البعث كـلمة ثناء او محبـة باالستاذ ميشيل
ـيشيـل عفلق وعـندنا عـفلق.قـلت لصدام حـس ان عـيبنـا اننا نـتسب 
افـكار عـملـيـة الدارة السـلطـة لم يـتوصل الـيـها مـيـشيل عـفلق.
فـرد عــلي قــائال (ال تـرتــكب اخلـطــأ الـســوري.والـتــزم بـريـادة
احلزب) قلت له انا من اجليل االول في احلزب وعندي حصة
فـي ريادته. قـال رحمه الـله. (احـتفظ بـحصـتك وهي مـحفـوظة

لك).
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ـواجـهـة  فـعــمـلـيـة األجــهـزة األمـنـيـة ثـمـة مـواقف تــشـكل حتـوالً اسـتــراتـيـجـيـا فـي ا
اخملـابـراتـية الـعـسـكـريـة ضد أهم قـيـادات داعش مـؤخـرا  تـشـكل استـجـابـة سـريـعة
ـطـلب شـعبي  وتـعـبـيـراً اكـيداً عـلى قـدرة وفـعـالـيـة اجلهـاز األمـني الـعـراقي خـاصة
صادر  هذه الـعملية التي عندما يـكون قرار التنفـيذ من مصدر واحد وليس بـتعدد ا
قـضت على والي الـعراق ( أبو يـاسر الـعيسـاوي) ونائب اخللـيفـة وعدد من العـناصر
ـفجـوعات عـبـرت بشـكل اكـيد اسـتجـابـة سريـعـة لدمـاء الشـهـداء الفـقـراء ولالمهـات ا

بفقدان األعزاء .
ـعتـدين  إذا تـوفرت العـراق قـادر ومتـمـكن من معـاجلـة كافـة الـقضـايـا والرد عـلى ا
ـهـام  فـلـيس اجلـهاز وحـدة الـقـرار واالنـتـمـاء  لـلوطـن وروحيـة االقـدام عـلى اجنـاز ا
ا هـناك فـي مواقع الـعمل تـلـكان هـذه اخلاصـيـة وإ األمني والـعـسكـري وحدهـمـا 
ـهمـة العـسكـرية تـلكـون هذه اخلـاصـية .فـالذين اثـلـجوا صـدور النـاس بهـذه ا ن 
السـريعـة  لهم مـا ينـافسهم بـالهـمة وصـدقية الـعمل في مـؤسسـات الدولـة  ولكن ما
يجـعل اخللـل والتـراجع في العـمل اعلى نـسبـة من اإلنتـاج والبـناء هـو تركـيبـة النـظام
كاتب االقتصادية  وصار التوجه نفسة الـذي فرخ الكسالى والنهاب والفاسدين وا
ـال بكل الوسـائل والطرق بدالً من خطط الـعمل اإلنتـاجيـة  اصبح االستـحواذ على ا
ا خـلق ذلك طبـقة لـها خـبرة الـتحـايل واالبتـزاز ليـست معـروفة في هدفـا رئيـسيـا  

التاريخ العراقي احلديث .
عـارك ضد اإلرهـاب  وجناح العـراق في تأسيس مـدرسة حتاول الـعديد لقد اثـبتت ا
ـا اليـدع مجـاال لـلـشك إن وحـدة الـقرار مـن الدول االسـتـفـادة من خـبـراتهـا  يـؤكـد 
العسـكري هو واحداً من أهم األسباب  لذا فالعراق بحاجة ماسة وشديدة الضرورة
لوحـدة القـرار السـياسي لـتحـقيق نـهضـة اقتـصاديـة وخدمـية وانـتاجـية  وهـذا األمر
ؤكد من توزيـعات السلـطة على الطـوائف والعرقيـات  ونتطلع يحتـاج الى اخلالص ا
كونات همومها الى قيادة السـلطة ومراكز العمل من شخـصيات وطنية من مختـلف ا
كون بغية حتقيق منافع شخصية . على العراق وشعبه  وليس جلماعات في هذا ا
نــعـتــقـد يــكـفي مــا أصــاب الـوطن من وهـن وشـلل  ويــكـفي أيــضــا من تـوقف مــئـات
ـصــانع والـعـمل بـسـبب أهـداف ومـصـالح لــيـست عـراقـيـة بـالـتـمـام  ويـكـفي أيـضـا ا
استـجـابة ورضـوخ لـدول بعـيـنهـا وتـعدد مـصادر الـقـرارات  نحن االن وبـعـد حوالي
ـنبع واالجتـاه  وان االختـيارات ثـمانـية عـشر عـاما بـحاجـة ماسـة الى قـرار عراقي ا
ـنع من بـنـاء عالقـات مع ـايـفـيـد الـعــراق  وبـالـتـأكـيـد هـذا ال ـصـالح الـبالد تـنـبع 

اجلميع عدا الكيان الصهيوني .
ـعـركــة مع اإلرهـاب مـتــعـددة االشـكــال والـتـوجـهــات  واهـمـهـا ا
واطـنـ بأن ـعركـة االسـتـخبـاريـة  حيـث يدرك الـعـامة مـن ا ا
اإلرهاب تـدريبا وتـمويال ومـراكز إيـواء هو بـرغبة ودعم دولي
ـواجـهة ا إن الـعـراق مسـتـهدفـا تـبقى ا شـرق اوسـطي  و
طويـلة  ومثـل هذا الوضع يـجب أن يكـون اجلمـيع في حالة

توثب .

وفقا لرأي قائد الطائرة. وهنا نؤكد أن
قـائـد الطـائـرة أنتـبه لـعدم صـعـود أحد
ــســافـريـن قـبل إغـالق بـاب الــطــائـرة ا
ـنـاداة اربع مـرات  بـشـكل عام وطـلب ا
ـــســـافــر ولـم يــصل ومـــرتــ  بـــاسم ا
ـسـافـر الى بـوابـة الـطـائـرة  مـا حتم ا
عـــلــيـه الــشـــروع بـــاالقالع قـــبل فــوات
األوان حـرصـا مـنه عـلى سـمـعـة شـركة
اخلــطــوط اجلـــويــة الــعــراقــيــة ومــدى
الــتــزامـهــا بــالـتــوقــيـتــات إضــافـة إلى
ــســؤولــيــة جتـاه شــعــوره الــعـالـي بـا
ـــســافـــرين الـــذين يـــرتــبط اغـــلـــبــهم ا

ــواعــيــد مــهــمــة وتــشــيــر اجلــداول
ـرفقة أن الـطائرة بدأت بـاحلركة على ا
ـدرج في الساعة  3:53 دقـيقة اي قبل ا
دة مـوعـد اقـالعـها ب  7 دقـائق وهـي ا

طلوبة لالقالع بشكل تام). الزمنية ا
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واكــدت (ان امـلــهـا يــتـجــسـد الــشـعـور
ـسـؤولــيـة وعـدم إطالق االتــهـامـات بــا
جزافًا ودون أي دليل يذكر اثناء إجراء
الـلـقاءات واحلـوارات التي حتـتـضنـها
ــؤسـســات اإلعالمــيــة والـتي بــعض ا
ـا تـسـعى لـلـحـفـاظ عـلى الـثـوابت لـطـا

تحققة لهذا البلد نجزات الوطنية ا وا
الــعـــزيــز) . وشــارك أمن الـــطــيــران في
ــدني في االجـتـمـاع سـلــطـة الـطـيـران ا
الـثـاني لـفـريق تـنـفـيـذ أمن وتـسـهيالت
الـــطــــيـــران اإلقـــلــــيـــمي عــــبـــر الـــواقع

 . دة يوم االفتراضي و
وبـينت الـسلـطة في بـيان أنه ( خالل
االجـتـمـاع اسـتـعـراض مـراكـز الـتدريب
الـعــربـيـة واإلقـلـيــمـيـة اجملـازة من قـبل
ICAO دني ـنظمة الدوليـة للطيران ا ا
وضــرورة تـأهـيل مـدربــ مـجـازين من
قــبل إيــكــاو في الــدول الــتي اليــوجـود

فيها مدرب  باإلضافة إلى استعراض
الــــبــــرنــــامج الــــتــــعــــاونـي لــــلــــشـــرق
االوســـــط). مـــؤكــدة أن (اجملــتـــمــعــ
أكـدوا بـأن يـكون  2021 عـامـاً لـلـثـقـافة
األمـــــنـــــيـــــة وحث الـــــدول بـــــضــــرورة
ــا له من  ICAO MID االنــضــمــام إلى
أهـمـيـة كـبيـرة في تـطـويـر الـقدرات في
تـلك الـدول التي بـحاجـة إلى مـجمـوعة
من االسـتشـارات وورش العمل لـتأهيل
الـعامل فـيها لغـرض حتقيق األهداف
لـفريق تـنفـيذ أمن وتسـهيالت الـطيران

اإلقليمي).

قرر إنشاؤه وذج قطار بغداد ا  ∫¡UA½≈
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بحث مسـؤولو اقلـيم كردستان مع
السفير االمريكي لدى بغداد ماثيو
ــشــتـرك تــولـر زيــادة الــتــعــاون ا
والــتـنـسـيق مـع االدارة االمـريـكـيـة
اجلـــديـــدة بـــقـــيـــادة جـــو بـــايــدن
مـؤكدين اسـتعـداد االقلـيم بتـطوير
الـعالقـات الـثـنائـيـة وتـنمـيـتـها في
اجملـاالت كـافـة. وقـال بــيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (رئـيـس االقـلـيم

نـيـجـرفـان الـبـارزاني الـتـقى تـولـو
بـحضـور الـقنـصل الـعام األمـريكي
وجــرى خالل االجـتـمـاع روب والـر
الـتـبـاحث بـشــأن تـعـزيـز الـشـراكـة
وعالقــــات أمـــريــــكــــا مع الــــعـــراق
واالقـلـيم فـي مـواجـهـة الـتـحـديات
وتــــأكـــيــــد مـــســــاعـــدة الــــوكـــاالت
األمــريـكــيـة ومن بــيـنــهـا الــوكـالـة
للتنمية الدولية والوكاالت األخرى
لـلـعـراق وكـوردسـتـان في اجملـاالت

ـسـاعـدة في اإلداريــة والـتـقـنـيـة وا
عـــمـــلـــيـــة اإلصالح) وأكـــد تـــولــر
بــحــسب الــبــيــان أن (بالده وبــعــد
مــــبــــاشـــــرة اإلدارة اجلــــديــــدة في
واشـنـطن مـهامـهـا تنـظـر باهـتـمام
إلى عالقـاتـهـا مع الـعـراق واالقـلـيم
وستسـتمر في الـتعاون والـتنسيق
ـنطـقة والـعالم) مع حـلفـائهـا في ا
مـشيـدا بـ(دور كـردستـان الـذي قدم
ــاضــيــة رغم عــلى مــدى االعـــوام ا

ـــوذجــاً لـــتــجـــربــة الــنـــواقص أ
ناجحـة ويستطـيع اإلفادة أكثر من
الـــفـــرص). فـــيــــمـــا اعـــرب رئـــيس
حكـومة االقلـيم مسـرور البارزاني

عن االستـعداد
لــــــــلــــــــعـــــــــمل
والتـنسيق مع
ادارة بـــايـــدن
بـهـدف تـقـويـة
الــــــــعـالقـــــــات
وتـنمـيـتـها في
اجملــــــــــــــــــاالت
كــــافـــــة.وذكــــر
الـــــبـــــيـــــان أن
(رئــــــــــــــــــــيـس
حكومة االقليم
استقـبل تولر
وبــــــــحــــــــثـــــــا
االوضــــــاع في
العـراق وسبل
تـــــــــعــــــــزيــــــــز
الـــعـالقــــات بـــ

ـتـحـدة وكذلك االقـلـيم والـواليـات ا
بـاحثـات ب الـتطـرق الى مسـار ا
بـــــــغـــــــداد واربـــــــيـل فـــــــضـالً عن
االنــتــخــابــات وأهــمــيــة مــواصــلـة
التنـسيق للـتصدي إلى الـتهديدات
اإلرهابـية وتداعـياتـها االقتـصادية
والسياسية) ,وشار البارزاني الى
أنه (من دواعي ســرورنـا أن يـكـون
الرئـيس اجلـديد واإلدارة اجلـديدة
ـتــحـدة عـلى اطالع في الــواليـات ا
ام بأوضاع العراق وكردستان وإ
ونحن مستعدون للعمل والتنسيق
مع أمـريكـا بهـدف تقـوية الـعالقات
وتـنـمـيتـهـا في اجملـاالت كـافة). من
جــــانـــبه اوضـح تـــولــــر أن (بالده
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أقــام مــركـــز بــحـــوث الــســوق وحـــمــايــة
سـتهـلك في جـامعـة بغـداد ندوة عـلمـية ا
ـــســتــهــلك في بـــعــنــوان (دور الــدولــة وا
ــبـــادرة الــوطـــنــيـــة.. صــنع في اجنـــاح ا
ركز الـدكتور يحيى العراق) وقال مـدير ا
ـؤسـسـات الـدولة الـبـياتي ان عـديـد من ا
مــنـــهــا االمــانه الــعــامــة جملــلس الــوزراء
ــــعـــادن ووزارة ووزارة الــــصــــنـــاعــــة وا
الــزراعـة شــاركت في وتــضـمــنت الــنـدوة
ـنـتوج اربع مـحـاضـرات في مـجـال دعم ا
ـســتـهــلك الـعـراقي.. الــوطـني وحـمــايـة ا
واضاف ان (الـنـدوة العـلمـيـة تمت بـشكل
تكامـلي بعد أيـام قليـلة من معرض وزارة
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عـادن حتت شعـار صنع في الصـناعـة وا
الـعـراق بهـدف الـتـعشـيق بـ مـؤسـسات
الدولـة من أجل احتـواء األسواق احملـلية
وخـاصـة في ظـروف ارتـفـاع سـعـر صرف
الدوالر وتـذبذب االقـتـصاد بـصورة عـامة
وصـوال إلـى جـعل مـركــز بـحــوث الـسـوق
ـــرجع األمـــثل ـــســـتـــهـــلك ا وحـــمـــايـــة ا
للمسـتهلك العـراقي في االجتاه الصحيح
مـن أجل حــــمـــايـــتـه من آفـــات اجملــــتـــمع
وصوال إلى مجتـمع أمن ومحمي وأعلنت
جلنـة التـعلـيم العـالي في مجـلس النواب
الـعـراقي عن تـوجه إللـغـاء قـانـون نـقـابة
. وقـالت اللجنة في ي الـعراقي االكاد
بـيان امس إن (رئـيـسـهـا مقـدام اجلـمـيلي

ـان خالل الــفـصل كــشف عن تـوجـه الـبــر
ــقــبل إلى تــشــريع قــانـون الــتــشــريـعي ا
ـــيــ لإللـــغـــاء قـــانــون نـــقـــابـــة االكـــاد

الـــعـــراقـــيـــ رقم  61 لــــســــنــــة 2017).
واوضح اجلميلي أن (ذلك يأتي استنادا
ادة 60 / ثانـيـا من الـدسـتور) ألحكـام ا
مـشـيراً إلـى أن (هذا الـتـوجه هـو نـتـيـجة
ـهــام والـواجــبـات بــ نـقــابـة لــتـداخـل ا
ي والنقابات الـتعليمية األخرى االكاد
ذات االختصـاص). ووقع العراق واألردن
مذكـرة تفـاهم للـتعـاون العـلمي في مـجال
الــتـعـلــيم الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي بـ
ـذكرة الـتي وقـعـها الـبلـدين. وتـضـمـنت ا
وزيـر الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
نــبـيل كــاظم عــبـد
الــــــــــــصــــــــــــاحـب
بحـضـور رئـيسي
وزراء الــــبـــلــــدين
كل من مــصــطـفى
الـكــاظـمي وبــشـر
اخلصـاونة مواد
مــتـــعــددة تــهــدف
الـى تـــــشــــــجـــــيع
مـــــــؤســــــــســـــــات
الـتــعــلـيم الــعـالي
عـــــــلـى إقـــــــامـــــــة
تبادلة العالقات ا
باشر والتعاون ا
وتـبـادل الـزيارات
بـــــــ أعـــــــضــــــاء
الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات
الـــــتــــدريـــــســــيــــة
ــــشـــــاركــــة في وا
البـحوث الـعلـمية

ؤتـمرات والـندوات واحملـاضرات وعقـد ا
ـشـتـرك ـوضـوعـات ذات االهـتـمـام ا في ا
ـطـبـوعـات والـنـشـرات وتـبـادل الـكـتب وا
والبـحـوث في مخـتـلف اجملاالت الـعـلمـية

واألدبية والفنية. 
ونصت مـذكر الـتـفاهم عـلى تبـادل ثالث
مـقـعدا دراسـيـا في تـخـصـصـات ومراحل
دراسية يـتفق عـليهـا الطرفـان واالعتراف
ؤسسات التعلـيم العالي لدى اجلانب
وتـبـادل اخلـبـرات بـ جـامـعـات الـبلـدين
في مـجــال الـتـعـلـيم الــتـقـني والـدراسـات
ـية. الـفـنـيـة واالعـتـمـاد واجلـودة األكـاد
وفي ســيـــاق مــنـــفــصل ســـجــلت نـــتــائج
ي حضور تصنيف الويب ماتريكس العا
وتـنـافس تـسع وسـبعـ جـامـعـة عـراقـية
حـكـوميـة وأهـلـيـة ضمن نـسـخـة الـنصف
األول من الـــعـــام 2021. وحـــسب مـــوقع
الويب ماتريكس فإن نتائج نسخة كانون
األول لــعـام 2021 قـد أظــهــرت زيـادة في
عـدد اجلــامــعــات والــكــلــيــات الــعــراقــيـة
الـداخـلـة في تــصـنـيف الـويب مـاتـريـكس
حيث بلغت تسـعا وسبع جـامعة وكلية
حــكـومــيـة وأهـلــيـة. وأوضــحت الـنــتـائج
تـرتـيب اجلـامـعـات عـلى مـسـتـوى الـعـالم
وقع 2058 فيـما احـتلت جـامعـة بغـداد ا
مــتـصــدرة اجلـامــعــات الـعــراقـيــة وتـأتي
بعـدهـا العـديد من اجلـامـعات الـتي منـها
ـستـنصـرية والـكوفـة والقـادسية بابل وا
ـــوصل وديــالـى وتــكــريت والـــبــصــرة وا
ـسـتقـبل والـرشـيد والـصـفوة واألنـبار وا
وابن حـــــيـــــان ودجـــــلـــــة وأهل الـــــبـــــيت
ـنصـور والـكـفيل والـنـسـور واإلسراء. وا
ي الويب جدير بالذكر أن الـتصنيف العا
مــاتـريــكس يــعـمل عــلى تــصـنــيف إحـدى lO∫ اجلانبان العراقي واالردني يوقعان مذكرة تفاهم قطاع التعليم العالي uð

ئة من منع ان يتجاوز العجز 3 با
مجموع الناجت احمللي اإلجمالي).
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ورفض احملــــــمــــــداوي (األفــــــكـــــار
ـــتـــداولــة بـــفــرض ــطـــروحــة وا ا
ــســتـورد ضــريـبــة عــلى الــوقـود ا
ــئـة لــلــسـيــارات بــنــســبـة 25  بــا
ـقــتــرحـات ونــسـتــغــرب من هــذه ا
ــواطن مع الــتـي تــزيــد مــعـــانــاة ا
اصـرار الـبــعض عـلى ابــقـاء سـعـر
الــــــصـــــرف 1450ديـــــــنــــــار لــــــكل
داعـيا الى (ايـقـاف النـفـقات دوالر)

احلــكــومــيـة غــيــر وإلــزام شــركـات
الهـاتف النـقال بتـسديـد ما بذمـتها
من غرامات والتـزامات مالية خالل
ثالثــ يــومـا وفي حــال تــخـلــفــهـا
مـشددا تـسـحب منـهـا الـتراخـيص)
عـلى (رفض مـقـتـرح إيـقـاف تـمويل
جـمـيع الـشـركـات الـعـامـة عـنـد عدم
ـهـا موازنـتـهـا خالل الـنصف تـقـد
الن ذلك ـالــيــة  األول من الــســنــة ا
ـوظـفـ فـيـها يـعـني قـطع رواتب ا
وهم اليــتـحـمــلـون هــذا الـتـقــصـيـر
ــسـاءلـة عـلى ــفـروض تـتـوجه ا وا
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ـالــيـة الـنــيـابـيـة عــقـدت الـلـجــنـة ا
ان اجـتـمـاعـاً برئـاسـة رئـيس الـبـر
نـاقشة مشروع محمد احلـلبوسي 
ــالــيـــة لــلــعــام ـــوزانــة ا قــانــون ا

اجلاري. 
وقــالت الـدائــرة اإلعالمـيــة جملـلس
إن الـــنـــواب في بـــيـــان مـــقــتـــضب
(احللبوسي ترأس اجتماع اللجنة
ـنــاقــشـة مــشـروع قــانـون ــالـيــة ا
ـوازنة قـبل عـرضهـا لـلتـصويت). ا
منـذ مدة نـقاشات ان ويجـري البـر

وازنة . مستفيضة بشان ا
Êu½U  ŸËdA

الية أن بعض فيما أكدت اللـجنة ا
ــواد الـــتي تــضــمــنــهــا مــشــروع ا
رسل من مجلس الوزراء القانون ا
ستحذف أو تـعدل مع إضافة مواد
اعــربت أخــرى جــديـــدة. بــدورهــا 
جلـنـة االقــتـصـاد واالسـتــثـمـار عن
رفـضـها لـلـتوجه احلـكـومي الوارد
وازنـة لبـيع االصول في مشـروع ا
الــراســمـالــيــة لـلــشــركـات الــعــامـة
وخـصـخـصـة الـقـطـاعـات احلـيـوية
الذي سيؤدي الى تسريح االف من

 . العامل
وقـال رئـيس الـلـجنـة  أحـمـد سـليم
الـكـنـاني في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس (نــطــالـب اعــضــاء الـــلــجــنــة
ــالــيــة بـالــتــصــويت عــلى الــغـاء ا
ــواد الــتي تـســمح بــبـيع جـمــيع ا
ـالـيــة واخلـدمـيـة اصـول الـدولــة ا
والصناعية والزراعية او تلك التي

تسمح بخصخـصة القطاع النفطي
كــون بـيـعــهـا سـيـؤدي ـصـرفي  وا
الى ضـــيــاع وســـرقــة وهــدر لـــتــلك
االمـــوال وذهـــابــــهـــا الـى جـــيـــوب
الفاسدين وأفالس الدولة وتسريح
عـشـرات االالف من وظـائـفـهم حتت
ـستـثـمـر يفـكـر بـعقـلـية ذريعـة أن ا
الـــربح ويـــقـــلـل كــلـف االنـــتــاج وال
يــراعي اجلــانب االجــتـمــاعي الـذي
يـفـتـرض ان تـتـحـمـله الـدولـه جتاه
واضـــاف ان (هــذا مـــواطـــنـــيـــهـــا)
الــتــوجـه قــد يــخــلق ازمــة جــديــدة
ويــزيــد من الــفــجــوة بــ الــنــظـام
الــســيــاسي والــشــعب وعــلـيـه فـأن
ـــســوؤلـــيــة جلــنـــتــنـــا ومن بــاب ا
القـانونـية والشـرعيـة للحـفاظ على
جتــدد االمـــوال الــعـــامــة لـــلــدولـــة 
رفـضـهـا خلـطـوات احلـكـومـة بـهـذا
اجلــــانب وســـنـــقـــوم بـــاالجـــراءات
الـقـانـونـيـة والـدسـتـوريـة لـلـوقوف
بــوجـه ضـيــاع ثــروات الــبالد). من
طــالب الــنــائب عن كــتــلــة جــانــبـه 
الـنـهج الـوطـنـي جـمـال احملـمداوي
بــتــخــفـــيض نــســبـــة الــعــجــز في
وازنـة احلالـية. وقـال احملمداوي ا
فـي بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس
(النـــوافق عــلى بـــقــاء الـــعــجــز في
ـبلغ 71 تريـلـيون ديـنار وازنـة  ا
والسـيـمـا وان 47 تـريـلـيـون ديـنـار
ـول بــحـواالت عـلى مــنه يـراد ان 
ـركـزي وهـو تـهـديـد خـطـر الـبـنك ا
ونـطالب ان يتم الحتـياطي العـملة 
الية الذي اإللتزام بقانون اإلدارة ا

سؤول الذين اليـلتزمون بتقد ا
مـوازنــة تـلك الـشـركـات) وتـابع ان
(حـجب البـطاقـة الـتمـوينـية عن كل
ــقـدار مــلـيـون من يــسـتـلـم راتـبـا 
ديــنــار ســيــضــيف اعــابــد جــديــدة
ـعـانـاة لـلـمـواطن الـذي يـراد له ان
يـتـحمل تـبـعـات رفع سعـر الـصرف

وضريبة الوقود). 
بدوره  أكـد عضـو مـجلس الـنواب
ان هــنـاك قـصي عــبــاس الـشــبـكي 
العديـد من اخملالفات والـتناقضات
مـشـيرا ـوازنـة  التـي تضـمـنـتـهـا ا

الى انـها لم تـراع مـعيـاري الـنسب
الـسكـانيـة و احملـروميـة في توزيع
ـــبـــالغ بــــ احملـــافـــظـــات.وقـــال ا
الـــشــــبـــكي في تــــصـــريح امس إن
(هــنـــاك الـــعــديـــد من اخملـــالـــفــات
والــتــنـاقــضـات الــتي تــضـمــنـتــهـا
حيث ـوازنـة بصـيـغتـهـا احلالـيـة ا
أنها تضمنت ابـواباً تناقض جملة
وتــفـــصـــيـال مــا جـــاء فـي الـــورقــة
الـبـيـضـاء التـي أعـدتـهـا احلـكـومة
والـزمت نـفــسـهـا بـهــا) مـبـيـنـا ان
(الـــورقــة الـــبــيـــضــاء حتـــدثت عن
ضـغط اإلنفـاق وتقـن الـصرفـيات
ــؤســـســـات بــعـــكس مـــا هــو فـي ا
ـوازنـة الـتي وصـلت مـوجـود في ا
مـــبــالـــغـــهــا الى 164 تــريـــلـــيــون
واضاف ان (مجلس النواب دينار)
ـوازنـة وتـقـنـ مـطـالب بـتـعـديل ا
ــــبـــالـغ والـــصـــرفــــيـــات بــــشـــكل ا
ا رغم ان تلك اخلـطوات ر واضح
ــنــاقــشـات ســتــحـتــاج لــوقت من ا
واحلـوارات والــتـفـاهــمـات لـكــنـهـا
خـطـوة مـهـمة وضـروريـة لـلـخروج
ــوازنـــة تالئـم الــواقـع احلــالي)
بدأ األساسي الواجب وتابع ان (ا
ــوازنــة هــو الـنــسب اتــبــاعه في ا
الــســـكــانــيــة وتـــطــبــيـق الــعــدالــة
ومــــراعـــاة احملـــرومــــيـــة من خالل
ايـجـاد الـية تـوازن واقـعـيـة لوضع
كل محافـظة لكن هـذا االمر لم نراه
ـــوازنــات الـــســابــقـــة وحــتى في ا
ـــرســـلـــة حــــالـــيـــا من ـــوازنــــة ا ا

احلكومة). 
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مــســتــمــرة بــدعم االقــلــيـم و قـوات
البيشمركة). 

كـــــمـــــا الـــــتـــــقـى رئـــــيس احلـــــزب
وقراطي الكـردستاني مسعود الد

الـبــارزاني الـسـفــيـر تـولــر والـوفـد
ــــرافق له ونــــاقــــشــــا األوضــــاع ا
ـتــغـيـرات في الـســيـاسـيــة وآخـر ا
ــنـــطــقــة والــعالقــات بــ بــغــداد ا
وأربــيل). وهـــنــأ الـــبــارزاني خالل
ناسبة تسنم اإلدارة اللقاء (تولر 
هـامـهـا كـما اجلـديـدة في أمـريـكـا 
تـــمـــنـى تـــوســـيع الــــعالقـــات بـــ

 .( اجلانب
عـلى صـعـيـد مـتصل طـالـبت كـتـلة
االحتـاد الــوطـني الـكـردسـتـاني في
راعاة العدالة ان االحتادي  البر
ـوازنـة وحل في مــشـروع قـانـون ا
أزمة رواتب موظفي االقليم بأسرع
مـــا يُـــمـــكن. وقـــال بـــيــان لـالحتــاد

ـــنــاســـبـــة الــذكـــرى الـــســنـــويــة
السادسة الستشهاد اللواء شيركو
فـــاحت ورفـــاقه خالل احلـــرب ضـــد
داعش  إن (بالدنا لم تتـخلص بعد

من تــهـديـدات ومـخـاطـر االرهـاب),
عــاداً أن (األوضـــاع االقــنـــصــاديــة
والسـياسيـة وتفشي كـورونا كانت
عـوامل مسـاعدة لـتـنشـيط االرهاب

من جديد).
ودعـا الــبـيـان جـمـيع االطـراف الى
(مــراعـاة الــعــدالـة في تــخــصـيص
حـصص احملـافـظات كـافـة ونـشدد
مجـددا عـلى بغـداد واربيل والـكتل
ـــانـــيـــة بـــحل ازمـــة رواتب الــبـــر
االقـــلـــيم حـــيث ان تـــردي الـــوضع
ــواطـني ــعــيـشي  االقـتــصـادي وا
كـردسـتـان لن يـتــحـمل أكـثـر لـذلك
ـسـألـة بـأسـرع ما يـجب حل هـذه ا

كن). 

وثالثــ الف جــامــعــة في أكــثـر من 200
دولـــة في الــــعـــالم ويــــتـــكـــون مـن ثالثـــة
وقع بوزن مؤشرات مهـمة هي: وضوح ا
ـؤشـر الى قـيـاس %50 إذ يـسـعى هــذا ا
عـدد الــشـبـكـات اإللــكـتـرونـيــة اخلـارجـيـة
ـوقع االلـكـتـروني الـرئيـسي ـرتـبـطـة بـا ا
للـجـامعـة ومؤشـر الـشفـافيـة بوزن 10%
لــقــيــاس عــدد االســتــشــهــادات لــبــاحــثي
اجلـامعـات ضـمن مـحـرك البـحث الـعـلمي
Google scholar ومؤشر جودة البحث
العلمي (الـتميز) بوزن %40 لقياس عدد

فهرسة .  األبحاث العلمية ا
يـــشـــار الى أن اجلـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيــة
احلــكــومــيــة واألهــلــيــة لــهــا حــضــورهـا
ـتـصـاعـد في الـتـصـنـيـفـات وتـنـافـســهـا ا

ية . العا
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الـشـبـلي جـولـة تـفـقـديـة لـلزوارق
ـعـرفة الـنـهـريـة (الـتكـسي دجـلـة) 
مدى إمكانيتها وجاهزيتها للعمل

. واطن في نقل ا
وشـدد الــشــبــلي في بــيـان امس
عــــلى (ضــــرورة تــــوفـــيــــر كــــافـــة
اإلمـكـانات والـسبـل الكـفيـلـة التي

مـن شـأنـهــا ان تـخــفف الـعبء عن
ــواطن في عـمــلـيـة تــنـقـله كـاهل ا
وتـــقـــلل مـن حـــدة االخـــتـــنـــاقـــات
ـروريـة التي تـمـر بهـا الـعاصـمة ا
بـغـداد). وأضـاف أنه ( االطالع
والـــتــعــرف عــلـى مــدى جــهــوزيــة
وإمـكـانيـة التـكـسي النـهـري للـبدء
بـــالـــعـــمل مـــجــدداً والـــكـــشف عن

ـمرات ـسـالك وا سالمـة وتـأمـ ا
احملـطــات الـتي تــمـر بــهـا لــتـكـون
واطن). آمنه ومـريحة في خـدمة ا
وكــان الــشــبــلي قــد أكــد تــفــعــيل
ــدة الــتـــكـــسـي الــنـــهـــري خـالل ا
ـقـبـلـة فـيـمـا أشـار إلى الـقـلـيـلـة ا
شـروع بشكل احتـمالـية تـشغـيل ا

مشترك مع شركات.

وزير النقل
يتفقد تكسي

دجلة

الية »ŸUL²ł∫ رئيس مجلس النواب يرأس اجتماع اللجنة ا

UI¡: رئيس اقليم كردستان يلتقي السفير االمريكي

-1-
احلبُّ هـو كـلـمــة الـسـر في إرسـاء أقـوى الـصِالت بـيْنَ الـزوجـ وال شيءَ يـعـدلُهُ

اهميةً وقيمةً وآثاراً ...
ال الذهب واجملوهرات 

وال القصور الشاهقة بخدمها وحشمها
ترفة حول العالم   وال السياحة ا

فرطة  وال السيولة النقدية ا
ـكن أنْ تُــعـوّض أحــدَ الــزوجـ عن احلب وال كل وسـائـل اإلمـتــاع والـتــسـلــيــة 

الصافي العميق .
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اذا وُجِدَ احلُبُّ وجدت السعادة .
ومن هنـا جتد الكثير من الفقراء الذين تستعر في بيوتهم نيران الفاقة واحلرمان
يتمـتعون بلونٍ من السكينة الـنفسية التي يبحث عنـها معظم ذوي الثروات الهائلة

وال يجدونها ..!!
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ونُلـفتُ االنظارَ الى التعبـير القرآني الرائع عن الـزوجة حيث عبّر عـنها بالسَكَن 
وهو وصف عظيم ال ترقى لبيان كُنْهِهِ الكلمات .
السكن هو غاية التالحم واالنسجام واالطمئنان 

قال تعالى :
(ومن آياته أنْ خـلق لكم من انـفسـكم ازواجـا لتـسكـنوا الـيهـا وجعل بـينـكم مودة

ورحمة) 
الروم /21

وقد روى عن الرسول (ص) انه قال :
خيركم خيركم ألهله وانا خيركم ألهلي .

فاذا فـسّرنا األهل بالزوجة  كان معـنى اخلير مشتمالً على أعلى درجات احلُبّ
عاشرة النبيلة . والرعاية وا

ـجــمـوع من تــضـمـهم األســرة زوجـةً وأوالداً كـان لــلـزوجـة واذا فـسّــرنـا األهل 
نصيبُها الواضح من هذا اخلير وهل للخير من معنى اذا جردناه من احلُبّ?

-4-
وهـنـاك بيـتان مـن الشـعر مـنـسوبـان الى سـيد شـباب أهل اجلـنـة االمام احلـس

(عليه السالم) هما :
لَعْمرُكَ إنّني ألحبُّ داراً 
حتل بها سكينةُ والربابُ
أُحِبُهمُا وأبذلُ جلَّ مالي 

وليسَ لِعَاتبٍ عندي عِتَابُ 
ويـسـتبـعـد بعـضهم أنْ يـكـون البـيـتان لالمـام احلـس (ع) اذ كـيف يُـظهـر االمام

(ع) حبه لزوجته على رؤوس األشهاد ?
ان االمـام (ع) هـو قـمــة الـقـمم فـي جتـسـيـد الــقـيم االنـســانـيـة فــضالً عن الـقـيم

الدينية فلماذا نستبعد عليه أنْ يكشف لنا عما تمور به نفسه من مشاعر?!
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وذاتَ يوم طلبتْ مني شريكةُ حياتي أنْ اكتب لها شيئا في دفترها فقلت :

ال أكتبُ احلُبَّ في أوراقِ دَفْتَرِها 
وانّما احلُبُّ مكتوب بأعماقي 

(حنانُ) أنتِ السَنا في لَيِلْ غُرْبَتِنا 
وتزدهي بائتالقٍ مِنْكِ آفاقي 

وبـالـفعل كـانت (حـنان) تـضيء لـنا آفـاقـنا أيـام الـغربـة  ونـحن نعـاني ألـوانا من
واجهة الساخنة للدكتاتورية الغاشمة . شاق ونخوض غمار ا صاعب وا ا

-6-
قدسة أقول : وكتبتُ لها مرة وقد سافرت الى الديار ا

واطن راجياً  ذكرتُكِ في كُلّ ا
بأنْ يستجيبَ اللهُ لي دعواتي 
(حنانُ) وانّي في هَواكِ مُوَّلَه

وأزعْمُ أنَّ احلُبَّ مِنْ حسناتي 
وكـــيـف ال يـــكـــون احلب لـــله ولـــرســـوله(ص) والولـــيـــائه

ؤمن من احلسنات ? ؤمن وا وللصفوة الطيّبة من ا
-7-

ن ولـلـمـتــزمـتـ أنْ يـقـولـوا مـا شــاؤوا فـنـحن لـسـنـا 
يخشى أقوالهم .
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ستلزمات من افضل يقال ان احدهم قرر ان يبني داراً للعبادة .. هيأ له جميع ا
لف لـيارات في هذا ا نـاشيء وخصص ميزانـية ضخـمة معتـقدا ان  صرف ا ا
يقـربه الى الله اكـثر .. كـانهـا مقـايضـة ب (الـدفع واجلنـة) .. لم ينـبهه احـد بان
بيت الـعبادة لذكـر الرب وافضل ميـدانه يتم من خالل رحمـة مخلوقـاته ومساعدة
خلـقه .. وحتسـ بيـئته .. االدهى من ذلـك ان الرجل رفض بـناء مـكان ( لـقضاء
احلـاجـة ) مـعتـقـدا ان النـجـاسـات ال ينـبـغي ان تـكن هنـا .. لم يـوافق اال بـعد ان
كان الوضوء شرحوا له ان لـلحياة مقتضيات وحاجتنا ( للمرحاض ) كحاجتنا 
وجتميع الـقمامة ال يقل شانا عمن يوزع الثواب .. فـاحلياة منظومة متكاملة افلح

من وعاها واستوعب معناها . 
ـتـحـضر ال شيء يـتـرك سـدى كل بـثـمن ولعـلـة تـسـيـر جنب األدوات في الـعـالم ا
واالذرع األخـرى .. ان تـعـطل احــدهـا اثـر عـلى جـمــيـعـهـا .. فـتــرى اهـتـمـام تـلك
لف القـمامـة وما تـفرع من ثـقافتـها واإلفـادة منـها وحـرق الفائض احلضـارات 

فيد جزء أساس من علمنة الواقع وتوظيفه خلدمة الناس .  غير ا
اذا ما اسـتثـنـينـا بعض مـناطـق العـاصمـة فانـنا  –لالسف الـشـديد  –جنـد اغلب
مدننـا تعج حـد االستـغراق في اكـوام القـمامة .. الـعمـليـة ليـست وليـدة اليوم ولم
تـنـشـأ جـراء اإلهـمـال والـنـسـيـان بل هـي مـطـروحـة مـنـذ زمن ولـعـدد من الـلـجـان
وبعـشرات القرارات التي أخفـقت حتى االن من حتويل القمامـة من حالة مرضية
مـسـتعـصـيـة تـصـيب كبـد اجملـتـمع وتـتـلف الـكثـيـر من اجـزائه احلـيـويـة الى ملف
كن لها ان جتـعل من القمامة تخصصـة بأدوات نظيـفة  حياتي يـعالج بقنـواته ا

(امانة). 
لذا يـنبغي ان يتـولى انظف الناس خلـقا ومنطـقا وسلوكا
االشراف عـلى مـلفـها .. ال يـنـتظـر من جاهل يـخـلصـنا
من وسخ االمـيـة .. فـفـاقــد الـشيء ال يـعـطـيه .. ومن ال
ـكن ان يفـكر بـاخلالص منـها ومن يعـي خطورتـها ال 
تــذوق طـــعم الــســكــر ال يــشــتــهـي الــعــلــقم ومن ســكن

القصور ليس كمن ينام بحي ( التنك ).

تسـعى الكثير من دول العالم الى  تقليص الترهل في اجلهاز االداري احلكومي
ناصب الـعليا  من خالل التـجديد الوظـيفي  وتكـليف القيـادات الشابـة بادارة ا
ويالحظ أن اجراءات تـعـي الـقـادة الشـباب فـي العـراق  التـي نشـهد مـالمحـها
ناصب الـعليـا على التـقاعد لـتجديد ـوحد واحالـة ذوي ا باقرار قـانون التـقاعد ا

امكانات هذا اجلهاز وتطويره .. تعد خطوة في االجتاه الصحيح .
طلوب كن معاجلته بهذه البساطة  ..إذ أن حتقيق الهدف ا ـوضوع  ال  لكن ا
  يتـطلب إعـدادا" جيدا" لـفئـة البـدالء الشبـاب وتأهـيلهم من اجراءات الـتجديـد  
ازجة من خالل برامج الـتنمية البشرية و التدريب والتطوير.. واألهم من ذلك  
قـدراتـهم مع خـبـرات اجليل الـسـابق   لـغرض حتـقـيق الـتـكامل بـ اجلـيـل ..
سؤولية ... وفي وجعل الـقيادات الشابة بدالء نـاجح ومؤهل لـتولي  مواقع ا
ذات الوقت االسـتفادة من جيل اخلبـراء في مواقع أخرى تسهم في بـناء السمعة
ـنظـمـات الـدولـية وتـمـثـيل العـراق في احملـافل الـدولـية الـوطـنيـة.. في الـعـمل مع ا
ـستقـبل والسيـاسات العـامة بصـفة مسـتشارين وخـبراء . هذا وقيادة مـشاريع ا
األمـر لم يـحـصل في الـعـراق  وعـلى الـعـكس مـن ذلك نـخـسـر اخلـبـرة والـكـفاءة
ـؤهـلـ تعـويـضـهـا  كمـا نـدفع بـاخلـبـراء الذين الـتي اليـستـطـيع الـشـباب غـيـر ا
وت  أو القبول صرفت علـيهم الدولة مبالغ طائلة  للجلوس في بيوتهم بانتظار ا

ؤهالتهم .. بأعمال التليق 
كن أن ونكـون بذلك قـد خسرنـا خدمـات جيلـ  كان 
ـســتـوى يـســتـفــيــد مـنــهم الـوطـن في األنـتــقــال الى ا

األفضل .                                    

سـتشار السابق لوزارة التـعليم العالي والبحث { ا
العلمي

يحيى البياتي
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تندرج رواية »مسيـرة التغـيير «للكـاتب غسـان شبارو ضـمن مشروع
احلثّ على الـتحول االجـتمـاعي التغـييري الـذي اختـطه قلمه مـنذ بدأت
بــواكــيــر أعـمــاله الــروائـيــة بـ بــيـروت  1982مـروراً بــروايـات »كـوكب
الـنورس الـنـحـلـة والـغـول وانـتـهـاءً ــسـتـنـقع  اجلرذان 2022 جـمـر ا
ُـحفّز على التـغيير االجتـماعي/البيئي بـمسيرة الـتغيير  هذا العنوان ا

وعود. وصوالً إلى األمل ا
وتتوجه الرواية إلى جمـهور إنتفاضة  17 تشرين وغيرها من ساحات
ـنـاطق والــطـبـقـات االجـتـمـاعـيـة الـنـضـال الـذين جـاءوا مـن مـخـتـلف ا
ـشـارب واألديـان تـنـاشـدهم أن يـواصـلوا »مـسـيـرة الـتـغـيـير «وأال وا
ييأسوا بسبب الـصعوبات والعقبات وإال ضـاعت أحالمهم لعقود آتية
ُنبّه للشباب ُـبكر واجلرس ا أو لألبد. وتلعب الرواية هنا دور اإلنذار ا
ـسـتقـبـلـيـة وأن يـحولـوا دون أن يـغـتـال احلكم للـتـمـسك بـطـموحـاتـهم ا

الفاسد أحالمهم.
ويـتداخل احلـديث عن الـثورة وأحـداثهـا لتـخلـق نصّـاً روائيـاً له تمـيّزه
ـشوّقـة الـتي عُـرف بـهـا شبـارو كـروائي مـلـتزم ورصـانـته وسـرديـته ا

بقضايا وطنه.
يــقـول الــكـاتب غــسـان شـبــارو عن روايـته: »تـتــلـمّسُ روايـة »مـســيـرة
التـغيـير أحـداثاً مـن وحي نبض انـتـفاضـة الشـبـاب متـنـقلـةً مـعهم عـبر
ــة من جــيل 2020- 2050من الــتــحـــديــات... من الــنــضـــال والــهــز

وت.« الصمود والسقوط من التصدي واخليانة ومن الهجرة وا
بـهـذه الـعـبـارات يــخـتـصـر شـبـارو مـأسـاة وطـن تـبـدو حـيـاة مـواطـنـيه
مفتوحة على خيارات صـعبة للغاية قد يـكون مداها االنهيار والفوضى
التـي سيخـسر اجلـميع جـراءها. وهـذا ما حتـذّر منه الـرواية بـوقائـعها
الـتي تدور عـلى مدى ثالثـ عامـاً تعـيد سـلطـة الفـساد خاللـها إنـتاج
نـفــســهــا إذ تــســتــمــر الـصــفــقــات والــتــوريث الــســيــاسي والــقــهـر
شبوهة.  االجتماعي والقمع والعنف والتسلّط والظلم واخملططات ا
فاجئـة التي اجتاحت في مسيـرة التغيـير يرصد شـبارو فورة الثـورة ا
لـبنـان إثـر انتـفـاضة  17 تـشرين األول 2019م ن خالل الـوقـوف على
تـفاصـيل الـنشـاط اليـومي لـبطـلي الـرواية حـمزة وجولـياومن مـعهم من
دني الذين هـتفوا بـأعلى أصواتهم شباب الـثورة ومنـظمات اجملتـمع ا
صرف ورددوا تباعاً ثورة الشعب يريد إسقاط النظام و يسقط حكم ا

... ثورة . 
ومن خالل شـخصـيات هـذه الروايـة يـستـعرض الـقار كـشفـاً لعـقود
من تقلبـات احلال التي تعرض لـها اإلنسان الـلبناني داخل وطنه وفي

هجرته وغربته القسرية. 
ـواطن حتــوّل الى نــهج لــدى الـنــظـام ويـتــطــرق الـكــاتب الى ان قــهــر ا
ــواطن واخـضـاعه لـيـســيـطـر عـلـيه الـفـاسـد الـذي يــسـعى الى افـقـار ا

ويخيّره ب الكرامة ورغيف اخلبز.
تدهـور سيـمتد لـثالث سـنة أخرى كـما تُـحذّر منه ظـلم ا هذا احلـال ا

لطخة بدماء أبطالها.  وقائع الرواية ونهايتها التراجيدية ا
وإذ تُـعــايش الـروايــة أخـطــر وأدق مـراحل الــثـورة والــبـلــد فـهي حتث
ـعـوّل عـلـيه في عـمـلـــــــــــيـة الـتـغيـيـر بـأن ال يـسـتـكـيـنوا وال الـشبـاب ا
ـسـيرة والـنـضـال كرمى لـهم ولـدمـاء الضـحـايا يـيـأسوا وان يـتـابـعوا ا
يـصـرخـون: أشـهـد بــالـله أنـنـا سـنـحــــــــــــــاسب اخلـونـة وسـنـواصل

سيرة. ا
سـائل كـمـا يـطـرح الـكـاتب شـبـارو فـي مـسـيـرة الـتـغـيـير «جـمـلة مـن ا
والـقـضـايا ويـعـرضـها لـلـنـقاش مع قـارئه وأهـمـها الـبـحث في أسـباب
الـوالء الضـيّق العـمى لـلزعـيم بدالً من الـوالء لـلوطن إذ كـشفت الـثورة
عن مجتمع منقـسم ومحبط تتجاذب بنيـه خطب رنانة عاجزة عن تقد

. واطن مشروع دولة آمنة وعادلة لكل ا
ُـفصّـلـة على  لـذلك نـرى الـكاتب يـقـترح بـ الـسـطور إلـغـاء القـوانـ ا
مـقـاس كل طـائـفـة ســاعـتـئـذ يـحـصل كل مــواطن عـلى حـقـوقه. ويـجـد

دنيّة. الكاتب احلل في مشروع الدولة ا
ـدنــيّـة الـتي عَـبْرَ إغـالق بؤر وفي هـذا يـقـول:هـذا مـا سـتـؤمـنه الـدولـة ا
الــهــدر والـفــســاد سـتــتــمـكّن مـن تـأمــ الــطـبــابـة والــتــعـلــيم وضــمـان
وظف الشيخوخة للمواطن من جهة كـما أنها ستتمكّن من مكافأة ا

ن يستحقّها من جهة أخرى. األكفّاء وخلق فرص عمل 
يـلفـتـنا مـقـدار االحتـرام الـذي يكـنّه غسـان شـبارو لـذكـاء القـار وهو
ا يستهويهم ويـشدّ انتباههم ومتمكن بارع في مخاطبة فئة الـشباب 

من عرض قضاياهم واهتماماتهم ومطالبهم وهمومهم.
فاجآت الـتي حتبس األنفاس وهو  وتأتي احلبكـة في رواياته مليئـة با
خالل ســـرده ألحــداث الـــروايــة ال يــكـــــــــــــتــفي بـــطــرح الــعـــديــد من
ـعضـالت بل يقـدّم الـكثـيـر من احللـول وبـ هذا وذاك الـتسـاؤالت وا
ـتـعـة فـريدة يضع فـي متـنـاول الـقـار مـعلـومـات وتـفـاصـيل قـيّمـة و

ومذهلة.
في كل مرّة تـصدر رواية جـديدة لغـسان شبـارو نتلـقفهـا ونغوص في
خـضمّـهـا ونعـيش أحداثـها وخـبـاياهـا حلظـة بلـحـظة وسـطراً سـطراً
قطع األخير من الصفحة األخيرة وح نرفع حتى نقطة النهاية في ا
رأسنـا عن الـكـتـاب نـتـسـاءل بـدهـشـة: تُـرى مـاذا يُـخـبئ الحـقـاً غـسان

شبارو للقار العربي?
وعلى موقع

NeelWaFurat.com
ـفـتي تـوفيق عـ الـتيـنـة شـارع ا
خـالد بـنـايـة الر - ص.ب: -13

-1102شوران - بيروت  5574
لبنان - 2050

هـــــــــاتف: (+- 785107 )961-1
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ـكـتب السـيـاسي لـلـحزب صـدر بالـلـغـة الـعربـيـة في اربـيل حـديـثا  كـتـاب مـرافعـات سـيـاسـية لـفـاضل مـيـراني سـكرتـيـر ا
قراطي الكردستاني. الد

ـواقف الـسـياسـيـة الـتي واكبت ـقـاالت الـتي نشـرتـهـا صحف عـدة و مـنـها الـزمـان بـقلم مـيـراني تـناولت ا يضـم عددا من ا
احلراك السياسي في العراق ال سيما بعد 2003.

رفـعـات السـياسـية وفـكر مـيرانـي و اداءه السـياسي و احلـزبي عبـر احاديث الكـتاب ضم ايـضا مـجـموعـة مقـاالت حول مـوضوعـة ا
. ية و الصحفي تابعته  وذلك بقلم عدد من الشخصيات االكاد اجروها معه او مالحظات سجلوها خالل مسيرة العمل معه او 
فـكر العـراقي حسن الـعلـوي. باالضافـة الى ان الكـتاب تـخصيـص ارشيفي يـرى معـداه خلـيل برواري و شامل فيمـا كتب مـقدمـته ا
كتبة كتـبة الصحفـية الى ا يـراني فهو ايضا اضـافة اخرى من ا ـقاالت اخملتارة  بردان انه سيكون وثـيقة غير مـتناثرة لبعض من ا
ثلها فاضل ميراني عبر خمس عاما من العمل في واحد من اقدم االحزاب العراقية هو السياسية تختزل رؤية و تفسيرات ذهنية كردية 

قراطي الكردستاني الذي قاد مبكرا و معاصرا احلركة التحررية الكردستانية. الد
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جـمـاهـيــر عـبـيـد خُــلـقت خلـدمـة
سـيـدهـا الـغـربي ال أقل وال أكـثر.
ويـظـهـر كـتـاب "األبـرتـهـايـد" هـذا
انــخـــراط أكــبـــر الـــغــربـــيــ في
الـتأسـيس للـميـز العـنصـري منذ
كـانـط مـرورا بــهـيــجل ومـاركس
وهيدجر وسارتر وغيرهم كثير.

s¹dJH  ’uB½

 وال يعتمـد الكاتب على تأويالت
أو قــراءات مــعـــيــنــة لــنــصــوص
ـفكرين الـغربـي الـذين دافعوا ا
عــلى الــتـمــيــيــز الـعــنــصـري بل
فـسح لـهم اجملـال بـاإلسـتـشـهـاد
بـــنــصـــوصــهم لـــلــتـــعــبـــيــر عن
ــوضــوع مــبــاشــرة. أفــكــارهم  ا
وفي هذا اإلطار يؤكد بأن الكثير
فكرين من شعارات الفالسـفة وا
الغربيـ إلى اليوم صاحلة فقط
ــفــكــر غــيـر لــتــعــزيـز تــضــلــيل ا
األوروبي ذلك أن مــصــطــلــحـات
ـــقـــراطـــيـــة" بـــراقــــة مـــثل "الـــد
ـسـاوات" و"حـقـوق اإلنـسـان" و"ا
و"احلـريـة" و"الـعـدالـة" إلخ كـانت
ـثـابـة أفــيـون يـقـدم "لــلـمـثـقف"
ـرء لها غيـر الغربي; ولم يُـنظر ا
لــكي تـــطــبق خـــارج الــغــرب بل
لـتكـون أداة لـلـتـحـكم في احلـكام
الذين كـان هـذا الـغرب يـنـصـبهم
والزال لـلــسـهـر عـلـى مـصـاحلـهم
وتـــنــحـــيــتــهم عـــنــدمــا يُـــنــهــون
مهـامهم بافتـعال فتنـداخلية في
مجـمـوع الدول الـثـالثـيـة ومنـها
بــــــاخلـــــصـــــوص الــــــعـــــربـــــيـــــة
واإلسالمـــيـــة شــاهـــرا لـــوحــات
ـقراطـية" إلخ في "احلـرية" والد

وجههم.
بـــالـــنـــبش في تالفـــيـف اجلــذور

ان تـتـخــلص الـروايـة من رتـابـة
عاناة التداعيات وتكرار نفس ا
ـكن ان تـكون ـنـاجـاة  كان  وا
اكثـر تـشـويقـا بـاالحـداث وليس
بـــاالســتـــذكـــارات واســتـــرجــاع
ـاضي والــبـكــاء عـلى االطالل ا
الـروائي "فــاضل حـســ نـايف"
ـلك كل االدوات الفنـية لـتقد
عبر عن الواقع السرد اجلميل ا
بأطار خيالي لـكنه حصر نفسه
في زاويـــة مـــحـــددة ضـــيـــقــة ال
حتـتــوي اال (االهـات) وهــو كـان
يــأمـل من الــعــنــقــاء ان تــمــسح
(آهـاته) والـتي تـمـثل (آهـات كل

!( العراقي
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يــذكــرني الــعــنــوان  بــروايــة (في
حـضــرة الــعـنــقــاء واخلل الـوفي)
لــــلــــروائي " اســــمــــاعــــيـل فــــهـــد
اســــمــــاعــــيل" ســــنـــة  2012وكال
الـروايــتــ تـســتـمــد الــثـيــمـة من
ة تـتحدث عن حـكاية خـرافيـة قد
طـائر وهـمي في االسـاطـيـر لـطول
عنقه يطلق عـليه العنقاء وقد جاء
في حـــكــايــات الف لـــيــلــة ولــيــلــة
وحـكـايـة الـسـنـدبـاد  ومـيـزة هـذا
الــطــائـر هــو عـنــد مــوته يـحــتـرق
ذاتـيـا ويـتـحـول الى رمـاد ومن ثم
يـخــرج من الــرمـاد طــائـرا عــنـقـاء
جديـد هي فكرة ضد الـفناء سواء
كـان احلديث عن الـشعب الـكويتي
بـعد الـتخـلص من احتالل الـعراق
كـمـا في روايــة اسـمـاعــيل فـهـد –
اسـمـاعـيل- او احلـديث مـا اصاب
الــــشــــعب الــــعــــراق من الــــعــــنف
ـذهــبي والـقـتل عـلى الــطـائـفي وا

الهوية! 
ان في الرواية عا

اعتمد السرد على التداعيات التي
يـشـعـر بهـا (فـيـصل) وتبـدو فـيـها

"جـرعـة" كــافـيـة من الـنـقـد اجتـاه
الــغـــرب حتــمـــيه مـن اإلســتالب
ــا تـفـرضه الــذي تـفـتــرضه ولـر
اإلقــامـة الــطـويــلـة فـيـه وتـقـوده
العـــتــبــار احلــضــارة والــثــقــافــة
الــغـــربــيــ غـــيــر صــاحلـــة لــكل
األمصار واألزمان كـما يريد ذلك
" من سـتغـرِب الـغرب وبـعض "ا
أبنـاء األمة الـعربيـة واإلسالمية
ن شـبــعـوا رضــاعـة من ضـرع
الـــغــــرب ويـــدافـــعــــون عن هـــذا
األخير بعُمى وجودي ال نظير له
حتى عنـد الغربيـ أنفسهم. وال
" العرب ـثقفـ نـعني هنـا فقط "ا
الـذين يــعـيـشــون في الـغـرب بل
بــــاخلـــصـــوص أوالئك الـــذين لم
تــطــأ أرجــلــهم أرض الــغـرب بل
نـــهــلـــوا من ثــقـــافــتـه عن طــريق
تــرجـمــات كـتب أعالم الــغـرب أو
أشبـعوا أحجيـة من طرف بعض
أســــــاتــــــذتــــــهـم في مــــــدرجــــــات

جامعاتنا ومعاهدنا.
 W¹dJ  WOMÐ

يــكــفي مـــصــطــلح األبـــرتــهــايــد
ارسة لـلبرهـنة على تـنظيـرا و
أن الـبـنـيـة الـفـكـريـة والـفـلـسـفـية
الــغـربـيــة مـبــلـلــة حـتى الــنـخـاع
ــسـلــمـ الــشــوكي مـنــذ إجالء ا
والــيـــهــود من األنــدلـس بــنــزعــة
مــركـزيـة عــدوانـيـة عــنـصـريـة ال
تـعـتـرف بـأيـة شـعـوب أخـرى من
غير الشعوب األوروبية. بل أكثر
مـن هــــــذا بُـــــنــــــيـت احلــــــركـــــات
اإلســــتــــعــــمــــاريــــة الــــغــــربــــيــــة
ــــة واإلمــــبــــريـــــالــــيــــة (الـــــقــــد
واجلــديــدة) عـلـى مــبــدأ إقــصـاء
ــعــمــور واعــتــبــارهــا شـــعــوب ا
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ـــــــــــــركــــــــــــز اإلسـالمـي عـن "ا
لـلــدراسـات االســتـراتــيـجــيـة"
بـــبــــيـــروت صـــدر لــــلـــبـــاحث
ـقـيم في الـنـمـسـا ـغـربي ا ا
كـتاب "األبـرتـهايـد. دراسة في
اجلذور الـتاريخـيّة والثـقافيّة
ـفـهــوم الـفـصل الـعـنـصـري".
يــقــول الــبــاحث في مــســتـهل
كــتـــابه هـــذا: "أعـــتـــرف مـــنــذ
البداية بأنّ هذا أوّل بحثٍ في
حـيـاتي كـلّـفـني عـنـاءً نـفـسـيًّـا
أكثـر مـنه فـكـريًّـا; وسـبب هذا
هو هول ما اكـتشفته وأنا في
بـحـر االشتـغال عـلـيه: بشـاعة
الــوجه الـغــربي وفـظــاعـة مـا
اقـــتـــرفه ضـــدّ شـــعـــوب وأ
أخرى من ظلمٍ وعدوانٍ يرقى
إلى مــــســـتـــوى جــــرائم ضـــدّ

اإلنسانيّة.
 وعــلى الــرغم من أنّــني كــنت
أعــرف هـذه األمــور إلّـا أنّــهـا
كــانت تــدخل عــنــدي فـي بـاب
"ثـقافـة عامّـة" بديـهيّـة تقـريبًا.
لــكــنّــنـي عــنــدمــا تــوغّــلت في
الــــبــــحث وصــــادفت مــــراجع
ا بـلـغاتٍ مـخـتـلـفـةٍ أُصـبت 
اسـمـيه هـنـا »كـابـوسـا" جـثم
عـــــلى فـــــكـــــري وقـــــادني إلى
مـتاهات بـحثٍ متـشعّـبةٍ كنت
مـضـطـرًّا بـعـدهـا إلى اخـتـيار
أهــمّــهـــا; لــعــرضــهــا في هــذا
ـؤلّف". لإلشـارة فـإن لـشهب ا
يــعــيش فـي الــغــرب مــنــذ مــا
يـنـاهز  35سـنـة ويـعـتـبر من
ـنــدمــجـة مــهـنــيـا الــنـمــاذج ا
ـتلك واجـتـماعـيا فـيه لـكنه 

ــهـــاد لــيـــشــرق نــور الــفــيـــافي وا
مـحـبتـنا في األقـاصي. نحن أحـفاد
ــقـيـته األصالء...جـنـون الــذاتـيـة ا
ستقبل ان باحلـاضر وا وعدم األ
هـو الـذي أعــمى الـبـصــائـر وجـعل
الـــــنــــفـــــوس تــــهـــــفــــو ألعـــــلى من

إستحقاقها"11
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احلوار في الـرواية قلـيال جدا لكن
ـنـاجــاة الـداخـلــيـة واحلـديث مع ا
لو النـفس هو السـائد علـى السرد 
كــنـا بـصـدد كــتـابـة قـصــة قـصـيـرة
ـــنــاجــاة مــنــاســبــة لــكــانت تــلك ا
وضـوع لكن في لـتطـوير واغـناء ا
ــنـاجــاة قـد الــروايـة الــكـثــيـر من ا
يـضر بالـبناء الـفني للـرواية  على
االخص وان احلـــوار الـــقـــلـــيل في
الـروايــة كـان جـمــيال(سـأل فــيـصل
رجال مـن أهل ســــومــــر- هل أنــــتم
مـتحـابون ومـتعـانون?/ - وكيف ال
نــكـــون كــذلك وقــد ولــدنــا في هــذه
الـربـوع وشـربـنـا من مـعـ مـائـهـا
وأكــلـــنــا من خـــيــراتـــهــا. من هــذه
االرض شع نـور اإلنـسان وسـيـكمل
إشــــعــــاعه فـي قـــادم االيــــام../ هل
يـعـرف احلــسـد والـتـنــاحـر طـريـقـا
لتآلفكم ومحبـتكم? - أبدا فمدينتنا
ليـست إال بيتا كـبيرا وحاكـمنا منا
وإن كــا أكــثــرنــا حــكــمـة وعــدال بل
وحــتى حــدبــا...ســعــادتــنـا تــكــمن
بـبـسـاطـتـنـا. نـحن نـؤمـن بـضرورة
تـآلــفــنـا وتــضـامــنـنــا االجـتــمـاعي

مـسـحـة الـعــتـاب واحلـزن والـلـوم
ـاضي ـقـارنـة بـ احلـاضـر وا وا
"كـيف  تـسنى لـنـا ونحن أصـحاب
آخــر الــرســـاالت الــســـمــاويــة..أن
نـبـتـدي بـاالذى من لـيس يـؤذيـنـا?
أســـئــلــة راحـت تــطــرح نـــفــســهــا
ـنــطق الـســلـيم بـاحلــاح وبـقــوة ا
ولــكن أيـن لــلــمــنــطق من قــوة في
سـورة جــمـوح الـنـفـوس لإلنـتـقـام
من كل من يـــخـــالــفـــهـــا الــرأي أو
ــعــتــقــد. هل عــجــزنــا عن جــعل ا
أنـفسـنا صـورة مؤطرة بـابتـسامة
أمل أم ران عــــلـى قــــلــــوبــــنــــا غل

وقفال?"ص9
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نـحن امـام عـمل روائي يـقـدم رؤية
نقـدية تـاريـخيـة مقـارنة  والـسرد
فـي الــــروايــــة تــــســــجــــيــــلي حي
لـــلــتـــنـــاقـــضــات داخـل اجملــتـــمع
الـــعـــراقي ورجـــوع لـــلـــحـــضـــارة
ـاضي وقراءة لـلـمـستـقـبل "كـنا وا
نـتــفـاخـر بـكــونـنـا نــنـتـمي لــلـقـيم
الــكــبـــرى ومن دانت لــهم الــدنــيــا
ودانت لــهم الــرقـاب. كــنــا نــطـوي
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ولــــــعــــــلــــــكـم تــــــســــــمــــــونــــــهـــــا
االشتراكية"ص 22وسنجد حوارا
ــرأة الــســومــريــة ــلــكــة وا بــ ا
ــلك االكــدي وطــائــر الــعــنــقــاء وا
سـرجــون مــتـداخــلــة مع حـوارات
ـتـنـوعـة "وقفـت الـعـنـقاء فـيـصل ا
بـ يديه مـحنـية رأسـها بـتواضع
اصحاب الـرساالت وطلبت منه أن
ـتطي ظـهرهـا لعلـها تـسري عنه

بعض الشيء"
الـوصـف في الـروايـة جــمـيل جـدا
ويدل على قوة الـلغة لدى الروائي
وجـــمـــال اخلـــيـــال "أرض األحالم
الـتي كانـت تداعب خـيال احلـا

ــرصــعـة لــيس بــالـدر بــاجلــنـان ا
والـــلــؤلــؤ وزهـــر الــيــاســـمــ بل
باحلب والـتسامح وإحـترام الرأي
االخــــر"ص). 8كــــانت الــــســــمــــاء
متـفتـحة األبـواب ومأل الـعبـير كل
الـــســـمــاء. عـــبــيـــر لم يــألـــفه أهل
األرض والسماء فـأيقن على الفور
أنه صــا فـي الــعــالـم اآلخــر. عــالم
نــــزع من قــــلـب اإلنــــســــان كل غل
وغــــدر..واصـل فــــيــــصـل رحــــلــــة
ه اجلــديــد وبـانت إكــتـشــافه لــعـا

لـــعــيــنـــيه عــربــة مـن نــور. عــربــة
إمـتـطـاها بـشـر. إقـتـربت مـنه فاذا
بـهـا حتـمل عـائـلـته الـتي إرحتـلت

عن دنياه الفانية)ص  119
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ــقـطـع اخلـامس من الــروايـة في ا
التي تتكون من ( (10مقاطع يبدأ
الـــســرد يـــأخـــذ مــنـــحى مـــغـــايــر
لـلـحـديث عن مــدة زمـنـيـة مـحـددة
ـقاطع وليـست مفـتـوحة كـما في ا
االربــــعـــة الـــتـي احـــتـــلـت نـــصف
الــروايــة تـقــريــبــا انـهــا مــرحــلـة
الــتـــمــوضع الــطــائــفي "كــــــــــــان
العام 2006- 2007 بداية مرحلة
جــديــدة مــرحــلــة قــصــمت ظــهــر
التعـايش اجملتمعي إذ برزت
وبــأعــتى صــورهــا مــظــاهــر

التموضع الطائفي"ص 56
WLðU)«

ايقاع السرد يسير بالتوازي
ـــ عــلى ألســـتـــعــراض عـــا
طـرفي نقـيض هذا الـتناقض
ال يـــنــســحب عـــلى واقــعــيــة
االحـــــســـــاس بل يـــــصل الى
كن واقـعيـة الـرمـزيـة! كـان 
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   ان للـكتاب التاريـخي اهميته التي تـستوجب تلقـيها والنظر
الـيها من خالل وعي معـرفي تتجدد ادواته واسـاليب الكشف
ـعرفي فـيه كمـا تتـجلى في ا
ـعـنـون ( الـفـترات الـكـتـاب ا
االنـتـقالـيـة في قـرى ومواقع
عــصــور مـــاقــبل الـــتــاريخ)
الــصــادر عن دار الــشـؤون
الــثــقــافــيــة الــعــامــة ضــمن
ســـلــســـلــة تــاريـخ الــعــراق
ـؤلـفه عـادل فـائق الـقـد 
رشـيد. والذي يـضم اربعة
باحـثها مـسبوقة فـصول 
ـقدمـة وتـنتـهي بـخالصة
واســـتــــنـــتـــاج لــــلـــدراســـة

ــتــوسط فــيــمـا صــمم وبــواقــع  216 صــفــحــة من الــقــطع ا
عـرفـة وحتـديد الـغالف رائد مـهـدي. ويـختـص هذا الـكـتـاب 
االنتـقال او الـفترات االنـتقالـية الـتي كانت مابـ كل عصرين
مـن هـذه الـعـصــور وذلك من خالل دراسـة انــتـقـال الـتــقـالـيـد
باني والبيوت وكذلك سواء من الناحية العمارية في تخطيط ا
مادة الـبـناء وشـكل الـتـسقـيف ودراسـتـها من نـاحـية صـنـاعة
هـمة الـتي حتمـل معـها دائـما اثار الفـخار... تـلك الصـناعـة ا
من صـنـعـهـا ومن خالل تـتـبع االشـكـال الـفخـاريـة فـضال عن
الــعـنـاصـر الــلـونـيـة والــزخـرفـيـة الــتي زيـنت تـلك االواني. ان
معـرفة االنتـقال احلضاري بـ مواطن عصور مـاقبل التاريخ
ـعتمة مهـمة لفـهم حركة التـطور والقـاء الضوء على الـفترات ا
مــــابـــــ احلــــضـــــارات وانـــــعــــكـــــاســــاتـه في احلـــــضــــارات
الالحقـة.ويـشكل هـذا الكـتـاب اضافـة معـرفـية جـادة للـمـكتـبة
العـراقيـة في مجال اسـتنـطاق التـاريخ ودراسته لـتضع وقائع

تلقي الثقافي اجلاد. التاريخ القد ومتونه ب أيدي ا
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أصدرت دائرة الدراسات والبحوث
والـــتــدريـب اآلثــاري فـي الــهـــيـــئــة
الـعـامـة لـآلثـار والـتـراث الـعـدد 27
ــســكـــوكــات الــتي تــعــنى جملــلــة ا
بتاريخ سك الـنقود. وتـضمن العدد
اجلـديــد بـحـوثـاً مـتـنـوعـة في عـالم
ـســكـوكــات لــعـدد من الــبـاحــثـ ا
وهي: ( فـلـوس األمـيـر عـبـد األعـلى
بن عيـاض) لعاطف مـنصور مـحمد
رمــضـــان  (أضــواء جـــديـــدة عــلى
أخـــطــــاء قـــوالب الــــسك األمـــوي )
ألحمـد محـمد دسـوقي أبو حـشيش
( درهم من ضرب تـفـليس) لـرئيس
الـتـحـرير جـنـان خـضيـر مـنـصور 
ـقلـدة لدراهم (الدراهم الـصلـيبـية ا

ـــلك األيــوبي الــظــاهــر غــازي في ا
مديـنة حلب) ألمـجد هـاشم محول 
ــاذج من نــقـود مــديــنـة أربل في )
عـــهـــد الــســـلــطـــان مـــظــفـــر الــدين
كوكبري) لعبد الله خورشيد قادر 
( صــور احلـــيــوانـــات عــلـى نــقــود
الـدولــة الـغــوريـة في أفــغـانــسـتـان
والهنـد) لعاطف مـنصور وآخرين 
(األشــعـار الـفــارسـيـة عــلى الـنـقـود
الــقـاجـاريـة)لـعــبـد الـرحـمن مـوسى
حــســ وآخــرين ( نــقــود الــدولــة
القاسـمية في اليـمن في عهد االمام
ــتـــوكل عـــلى الـــله ) اســـمـــاعــيـل ا
السـامــة أحــمـد مــخــتــار حـسن  و
(النقود الورقية الـعثمانية ) لبسام

ابراهيم علي اخلالدي.

التـاريخيـة والفكريـة للعـنصرية
يصل الباحث لشهب إلى التأكيد
عـلى أن صـنـاعـة األبـرتـهايـد هي
صـنـاعـة غـربـيـة مـحـضة جـربت
في أبـــشع صـــورهــا عـــلى شـــكل
إبـــادات جـــمـــاعـــيـــة لـــلـــســـكـــان
األصـــلـــيــ فـي األمــريـــكـــيـــتــ
وجتـــارة الـــرقــيـق فــيـــمـــا ســمي
ـعـامالت "الـتـجـارة الــثالثـيـة" وا
الـوحــشـيــة لـلــغـربي في الــصـ
والـهــنـد قـبل أن تـصــبح نـظـامـا
قـائـما بـذاته في جـنوب إفـريقـيا
ـوذجـا يُـقـتـدى الـتي أصـبــحت 
لـلـصـهــيـونـيـة احلــالـيـة الـتي ال
تـذخر أي جهـد في إرسـاء قواعد
نــظـــام أبــرتــهـــايــدي عــلى أرض
فـــلـــســـطــ أبـــشع بـــكـــثــيـــر من
أبـرتـهــايـد إفـريــقـيـا اجلــنـوبـيـة
ويـــقــول بـــهــذا الــصـــدد: "يــحــارُ
ــرء في الـــعــقلُ عــنــدمــا يــفــكّــر ا
ـسـانــدة الالَّ مـشـروطـة لـلـغـرب ا
جمـلةً وتفـصيالً للـصهيـونيّة في
بُـــعــــدهــــا األبــــارتــــهـــايــــدي بل
مناصرتها دون قيود وال شروط;
فـي الــــوقت الـــــذي تــــدوس فــــيه
بـاد كلّها التي بقدمـيها على ا
يعـتـبـرهـا هـذا الـغرب »مـقـدّسة"
لـــديه ويـــحـــاول فـــرضــهـــا عـــلى
الـــعـــالم بـــأكـــمـــله بـــالـــتــرغـــيب
وبـالـتـرهيب: »حـقـوق اإلنـسان"
ساوات" » العدالة" إلخ.»ا
 أكــثـــر من هــذا لم يـــعــد الــغــرب
ـنـظّم يـعـيـر أيّ اهـتـمـامٍ لـلـهـدم ا
الــذي تــســلّــطه األيــديــولــوجــيّــة
الــصــهــيــونــيّــة جتــاه الــقــوانـ
الــغــربــيّــة كــلّــهــا; بــتــطــبــيــقــهـا
ـمـنـهج كـسـيـاسـة لألبـارتـهـايـد ا

رسـمـيّة لـلـدولـة ومـبـدء لـها". من
ــهـــمــة لــهــذه بــ اخلـالصــات ا
الـــدراســة هــو تـــنــبــيـه الــبــاحث
سـلمـ بصفـة خاصة الـعرب وا
إلـى وعـي خــــــــــداع الــــــــــغــــــــــرب
كيـال التي وسيـاسات الكـيل 
يـطـبـقــهـا مـنـهـجــيـا في مـخـتـلف
قراراته الـسـياسـية والـقـانونـية
ــ وحث الـــبــاحـــثــ في الـــعــا
الـــعـــربـي واإلسالمي إلى إعـــادة
الــنـظــر فـيــمـا يــسـتــهـلــكـونه من
"ثــقـافــة" الـغــرب وال يـدعــو بـأي

حــال من األحـوال إلى
مــــقــــاطــــعـــة الــــفــــكـــر
الـــغــربي بل يُـــشــجع
عـــلى دراســته بـــعــمق
وعــــدم اإلنــــبــــهــــار به
وجتـــــــــــاوز مـــــــــــوقـف
الــرافـضـ له ومـوقف
صفق له من العرب ا
ـسـلــمـ لـلـوصـول وا
إلى مــســتـوى دراســته
كـمـوضـوع وفـهـمه وفك
ألـغـازه وألـغـامه. ويرى
الـــبـــاحث بـــأن الـــعــرب
سلمـ قضوا قرونا وا
طــويــلـة فـي مـســاجالت
كالمــــيـــة ال تــــســـمن وال
تـــــغــــــني مـن جـــــوع في
كيفـية التعـامل مع الفكر
الـغربي في الـوقت الذي
كـــان فـــيـه هـــذا األخـــيـــر
يـعـمل عـمـلـته في نـسـيج
األمـــــة بــــشـــــرذمـــــتـــــهــــا
وتفتيتها واإلستمرار في
اســــتــــغاللــــهــــا عــــلى كل

االصـعدة. وأفـضع نـتيـجة وصل

ـسلم إليـها تقـاعص العرب وا
ها هي صناعـة آخر مذية وتـقد
كـهـذيـة لألبـرتـهـايـد الـصـهيـوني
اسـونـيـة األمـريـكـية مـدعـومـا بـا
هـا كقربان لذبح فـلسط وتـقد
ومــقـدمـة لــسـيـطــرة آل صـهـيـون
عــلى مـجــمــوع الــعــالم الــعـربي
بـذهـاء ومكـر سـياسي لم يـتـفطن
له أي حـاكم عـربـي ألن ما يـهـمه
هــو فـقط احملــافــظـة عــلى عـرشه
وكـرسي حـكــمه إلى حـ مـهـمـا

كان الثمن.
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الـعـراقـيـة شـارك فـيـهـا الـكـرد ايـضـا.
وتــاريـخ الــنــاصــريـــة يــحــكي اجلــزء
األكـبـر من تـاريخ الـعـراق احلـضـاري
والسـياسي والـثقـافي. فأبـو االنبـياء
ابـراهـيم ولــد في اور واحلـضـارتـان
السومريـة واالكدية نشـأتا في محيط
الــــنـــاصــــريـــة ومــــعـــظـم احلـــركـــات
الــتــقــدمــيــة الــســـيــاســيــة احلــديــثــة
والــقــومـيــة واالسالمــيــة  نــشـأت في
الـــــنـــــاصـــــريــــة وعـــــدد مـن رؤســــاء
الــــــوزارات والــــــوزراء كــــــانــــــوا من
الناصـرية واول ثالثـة مطربـ غنوا
في اذاعـة بغـداد عـند تـأسـيسـهـا عام
 1936كانوا من الناصـرية: حضيري
داخل حــــسن نــــاصــــر ابــــو عــــزيـــــز
حــكـيـم.فـضال عـن شـعــراء ومــثـقــفـ
..بــيـــنـــهم األديب وزمـــيل مـــعـــروفـــ
دراســـتـي الــفـــقـــيـــد عـــزيـــز الـــســـيــد
وزامل ســـعــيـــد فــتـــاح كــاتب جـــاسم
اغــــنـــيــــة (اعــــزاز) وآخـــرهم طــــائـــر
الثقافة..الوديع الدمث األخالق..كامل

و(لـلـشـجـرة اخلـبـيـثة) حـادثـة هي ان
الــقـوات الــبــريـطــانــيـة الــتي احــتـلت
الـــــــعــــــراق عــــــام  1917دخــــــلـت من
البصرة. وكانت االمـدادات العسكرية
واجلنـود تـنـقل في سـفن عبـر الـفرات

مرورا بالناصرية باجتاه بغداد.
 وذات ليـلة كـانت السـفن راسيـة قرب
فامـطرهـا الثـوار برصاص النـاصريـة
بنادقهم (البـرنو) وقتل منهم من قتل.
وفي الصـباح تـب لـلقـائد الـعسـكري
الـبـريـطـاني ان مـصـدر الـنـار كـان من
شــجـرة صـفــصـاف كــبـيـرة تــسـلــقـهـا
الـثـوار فـأمـر جـنـوده قـائال: (اقـلـعوا

هذه الشجرة اخلبيثة).
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هـذا يــعـني ان الــتـسـمــيـة تــشـيـر الى
حــــادثــــة بــــطــــولـــــيــــة تــــّشــــرف اهل
وعـشائر الـعراق اجلنـوبية الناصـرية
حتديدا التي قـاتلت احملتلـ االنكليز
السـيـمـا في واقــعـة (الـشـعـيـبـة) الـتي
شـــكـــلّت رمـــزا لــلـــوحـــدة الــوطـــنـــيــة

ان اعــــتـــقل ثــــوارهـــا رئــــيس اركـــان
اجلــــيش الــــعــــراقي الــــســـابـق نـــزار
اخلزرجي الذي رأس وفـدا للـتفاوض
مع قــــوات الـــتـــحـــالـف في ســـفـــوان
وأقــالـــوا احملــافـظ وســيــطـــروا عــلى
ـديـنــة بـالـكـامل..وكـنـت حـيـنـهـا في ا
مــديــنــتي الــشــطــرة..وشــهــدت كــيف
جتمع شـبـابهـا ظـهر ذلـك اليـوم الذي
انــتـــفــضــوا فــيه واعـــتــلــوا ســطــوح

دوائرها الرسمية وهم يهزجون.

اشـــاع الـــنــظـــام الــســـابق تـــســمـــيــة
الــنـاصــريـة بـ (الــشــجـرة اخلــبـيــثـة)
ألن اهوارها ليـصف اهلهـا باخلـبثـاء
احــــتـــضـــنـت الـــثـــائــــرين عـــلــــيه من
التقدمي واالسالمي وفيها مدينة
الشـطـرة الـتي منـحـهـا لقب (مـوسـكو
الـصـغـيـرة) وأوجــعت رأسه فـتـقـصـد
اهـمــالــهـا.وفي انــتـفــاضـة آذار" "91
كــانت الـنــاصـريــة آخـر مــديـنــة تـمت
السيطرة عليها في  23/3/1991بعد
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ـــونـي عـــتـــبـــا شـــديـــدا ألبـــنــاء حـــمـــلّ
منـها..نـسـوها ونـفظـوا أيديـهم منـها

ح صاروا في الدولة!.
ـــانــهم!) ان ــفـــوني بـــأ وألنـــهم (حـــلّ
اوصل عــــتـــبـــهم الـى االعالم  فـــاني
برّأت ذمتي حينهـا بذكر من يخصّهم
العتب "مع أن بينـهم من ال يستحقه":
هـدي شيروان الوائلي (عادل عبد ا
خـالد عـزيـز العـكـيـلي حـسن الـسنـيـد
األســـدي صـــادق الــــركـــابي احـــمـــد

اجللبي وموفق الربيعي).
الـلـهم اشـهــد ان عـتب اهل (الـشـجـرة
الـــــطــــــيــــــبـــــة) قــــــد اوصــــــلـــــتـه الى
اصـــحــابـه..عــسى أن أحـــدهم يـــقــول
لنفسه (والله حـقهم علينـا) فيخصها
بـزيارة لـيـرى كـيف حـالـهـا..ويـاحيف
عــلى أهل الــنــاصـريــة أن يــضــطـرهم
الــزمن الـنــحس الى ان يــســتـنــجـدوا
ن جـاءت بــهم حـلـيــفـة من امـطـروا
جنودهـا برصـاص " البـرنو" من على

شجرة الصفصاف!.

ـا بـالـقـسم الـثـقـافي بـاذاعـة بـغـداد. و
الـتـفت الى اجلـالـسـ معـي وجدتـهم:
الــشـاعـر ــحن طـالـب الـقــره غـولي ـلّ (ا
زامل ســــــعــــــيـــــد فــــــتـــــاح حــــــســـــ
الصحفي عادل سعد  وانا مقدّم نعمة
الــبــرامج الــثــقــافــيــة وخــبــيـر بــرامج

األطفال ). قلت لهم:
تــدرون انـتــو الــكـاعــدين بــنص اذاعـة

بغداد..كلكم ناصرية!
ضــحــكــنــا لــلــمــفــارقــة..وعـلّـق أحــدنـا
قائال:عوزها " خضير مفطوره "..وكان
هذا أشـهر مـطرب في الـناصـرية سبق

نكوب. طرب العمارتلي سلمان ا ا
ومع ان حـس نـعـمة شـكـا لي اهـماله
ـبـدعـ عـمـومـا وحـكى لي واهـمـال ا
كيف ان دولة خلـيجية اسـتضافته في
فــنــدق ست جنــوم وتــذكــرة الــطــائــرة
وســائق حتـت تــصــرفه لــعــشــرة ايــام
ــبــدعـ و 25 الف دوالر..وكــيف ان ا
الـعـراقـيـ يـحـضـون بـتـكـر اخلارج
اال ان اهل النـاصـرية واهمـال الـداخل

فــضـولـي فـســألــته عن الــســبب الـذي
يستـدعيه لفـعل ذلك..فاصطـحبني من
يــــدي وادخـــلــــني مـــكــــتـــبـه الـــواسع
ـــؤثث واحملــتـــرم..وأجــابـــني بــأن وا
ــراجـعـ هـم نـاس بــسـطـاء مـعــظم ا
سـاعدة وانه يـسهل يحـتاجـون الى ا
ـعقـب ابتـزازهم من قبل الـدالل وا

وألن دائـرة الـتـسـجـيل الـعـقـاري تـعـدّ
االخطر في دوائر الدولـة النها تتعلق
واطـن فضال بنقل امالك الـدولة وا
عن ان هـــذا الـــتـــصـــرف يـــرفـع هـــمّــة
ــوظف حـــ يــرى مــديــره يــشــاركه ا
ـتـاعب نـفسـهـا.شـكـرت (ابـا مـحـمد) ا
ـدراء في دوائـر وتـمــنـيت لـو ان كـل ا

الدولة كانوا مثله.
ــطــرب حــســ ــمـــر ذاته كــان ا في ا
نعمة..وح رآني فتح ذراعيه وصاح
بلهـجة اهل النـاصرية احملـببه: (هاي
انـت اهـــــنـــــا..يـــــا يـــــابه!)..واخـــــذني
باحلضن..وتـذكرنا حـادثة انني كنت
في الــسـبـعـيــنـيـات جــالـسـا بــغـرفـتي

ـــســفــوح دمه في آب 2008 شــيــاع..ا
الـذي اطـلق أسـمه عــلى قـاعـة ثـقـافـيـة
بــصـقـيــلـيـة فـي أيـطـالــيـا فـيــمـا طـوى
الـــنــســـيــان ذكـــراه بــوزارة الـــثــقـــافــة
الـــــعــــراقـــــيــــة الـــــتـي عــــمـل فــــيـــــهــــا
وبالوطـن الذي لم يسأل عن مستـشارا

قاتله ولم يثأر لدمه!.
rŠœe  d2

ولـقـد زرت الـنـاصــريـة ألمـر يـسـتـدعي
حـــــضـــــوري دائــــــرة الـــــتـــــســــــجـــــيل
عاملة طريقها نحو العقاري.واخذت ا
فوصل الى ديـر) وانا مع صـاحبهـا (ا
ـمـر الـرئـيس شـخص كـان واقـفـا في ا
. وألن اجلـــو ــــراجـــعــــ ــــزدحم بــــا ا
وكـهربـاء (ماكو) ة والبـنايـة قد حار
اشرت له ان يـسـتعـجل بـالدخـول على
ـدير..يـقصد ديـر فقال لي: هـذا هوا ا
الـــواقف أمـــامـــنــا الـــذي تـــرك مـــكــانه
ليسـتلم معـامالت الناس ويـوقعّها في

مر!. ا
ولـقد اثـارت هـذه الـظـاهرة االيـجـابـية
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ـفـاهـيم  فـهي التـنـقـصـنا   اجـتـرار ا
بل الذي يـنقـصنا الـذاكرة الـتطـبيـقية
حلــــجم ضــــخم من الــــقــــرارات الـــتي
مــازالت نــائــمــة في مــجــرات مـكــاتب

مسؤول سياسي واداري  
حــــسب  تـــصــــنـــيف دانــــتي   قـــعـــر
ـهملي كـان اخملصص  اجلحيـم هو ا
الـــشــرف  عـــنــدمـــا يـــقــتـــضي احلــال
الـــنــــجـــدة  ولـــيت الـــبـالد  تـــتـــعض
بتخلص مسـؤولي اداراتها من تكرار
ـاذا تـتخـلى الـرئـاسات الوعـود   ثم 
الثالث عن اصـدار خالصـة تنـفـييـذية
ـاضي ومـا هي ـا حـققـت في الـعام ا
ــاذا اطــبق ــؤجــلــة    و ــشــاريـع ا ا
وزراء عـــلى افـــواهــهـم مــتـــجــاهـــلــ
االعـالن عن اجنـــــازات فـي االشـــــهـــــر
ـاضـية   اال يـعني ذلك االثني عـشر ا
ان الــــــنــــــدوات والــــــورش الــــــعــــــمل
ــؤتـمــرات واجلــلـســات احلــواريـة وا
الـتي تــصـدروهــا كـانت جملــرد الـنـفخ

االعالمي  .
ـنـاطة اقـتـرح عـلى كل الـسـيـاسـيـ ا
بــهـم مــســؤولــيـــات في ادارة الــدولــة
الـــعـــراقــيـــة ان يـــصــدروا اشـــعــارات
مـــشــفـــوعـــةً بــاالحـــصـــاءات عن عــدد
االضـافـات الــتي حـقـقــوهـا بـالـصـوت
والصـورة  واال علـيهم االعـتراف على
رؤس االشـــهــــاد انـــهم اخــــفـــقـــوا في
ــــــيـــــادين الــــــتي حتـت واليـــــاتـــــهم ا
ويـقـدمــون اعـتـذارهم الى الــعـراقـيـ

معترف بخيباتهم  
ان بالدنـا التـنـقــصـهـا الـكـفـاءات  مـا
ينـقصـهـا سيـاسيـون واداريون يـكون
لــهم شــرف فــسح اجملــال لــلــخــبــرات

الوطنية ان تعمل.
 للمفـارقة فقط     كان الفـتاً حقاً عدد
ــهـاجــرة الـتي اخلــبـرات الــعـراقــيـة ا
سـاهـمت في اجنـازات خـارج الـعـراق
ـاضي   راجعـوا قوائم خالل العـام ا
بدع العراقي في الدول االوربية ا
ــتـــحــدة وبـــريــطـــانــيـــا والــواليـــات ا

االمريكية .

وســطـــرّت  مــقــتــرحـــات وتــوصــيــات
ــعـاجلـة هــذه الـطــامـة االجــتـمــاعـيـة
الكـبرى الـتي مع تفـاقم الطالق تـنخر
الـبـنـاء الـعائـلـي   وكم وزيـراً تعـاقب
على حقـيبة الـكهربـاء ومازال الوضع
ــتــمــثل بــهــديــر عــلـى مــاهــو عــلــيه ا
ـولــدات االهـلــيـة ذات االخــتـصـاص ا
ــاهــر في ابــتــزاز الــنــاس وتــلــويث ا
الــــبـــيـــئــــة  واين وصـــلـت اجلـــهـــود
الـزراعــيـة ونــحن مـازلــنـا نــفـاخـر في
اســـتــــيــــراد الــــلـــيــــمــــون االفـــريــــقي
واالسترالي مع دخول الفـجل منافساً
ــســتـوردات   شــرسـاً عــلى قــائــمـة ا
وكم هـو هائل وفـظـيع الـهـدر بـالوقت
رغم عديـد الـندوات الـتي عـقدت حتت
عنوان االستخدام احلضاري للزمن  
االصـــول والــتـــطـــبــيـــقـــات    وكــيف
تـبخـرت قـرارات وتـوصيـات جـلـسات
عـــــمل لـالفـــــادة  من جتـــــارب الــــدول
ــــشـــــاريع االخـــــرى فـي اعــــتـــــمـــــاد ا

توسطة  .  الصغيرة وا
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ـــرة  انـــنــا فـي الـــعــراق ـــفـــارقـــة ا ا
اصــــحــــاب كــــفـــاءات فـي عــــقـــد تــــلك
النشاطات االسرجاعية واالستذكارية
ـلـفت انه طـحن واالسـتـقـرائـيـة لـكن ا

فحسب    وال من خبز .
ـيـثـلـوجيـا الـلـبـنـانـيـة  (ال تـگول في ا
ـكـيـول)  وارى فـول حـتى  يـصــيـر بـا
والعـهدة على مـا نعـيشه لـنتوقف عن

الفضـاء ثم ترمـيها من عـلو شاهق  
وعندما تـسقط على االرض  فـتتحول
الى قــطع صــغــيــرة جــداً تـلــتــقــطــهـا
الــصـقــور طـعــامـا لــهــا وهي تـواظب

. على ذلك  دون اي جزعٍ
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لقـد استحـضرت ـ وانـا اقرأ تـقريرين
اخباري عن تلك الغربان والصقور ـ
عـدد الــورش الـتــدريـبـيــة  والـنـدوات
ـؤتــمــرات واجلـلــسـات احلــواريـة وا
واحملــاضــرات الــتي شــهــدهــا الــعـام
ــــاضي  2020 في الــــعــــراق عــــلى ا
امـتداد خـريـطـته من اقـصى اجلـنوب
الى اقصى الشـمال ومن اقصى غربه
الــى اقـــــــــــــــــصــى شـــــــــــــــــرقــه    بـل
ـالـيـة واسـتـحـضـرت كم هي الـكـلف ا
الـــتـي رصـــدت لـــهـــا والــــوالئم الـــتي
ــعــاجلـــة عــنـــاوين مــازالت فــرشـت  
ــشــهــد تــشـــكل غــصــة خــانـــقــة في ا
العراقي العام.    لم تتـخلف محافظة
من احملفظات عن  تنـفيذ برنامج  من
هـــذا الـــنــوع   والـــســـؤال هــنـــا اين
مــنــتــجــات تــلك الــنــشــاطــات امــنــيـاً
وتـــنـــمـــويـــاً   اين? بـــوضـــوح  هل
ـواجـهة تـمـكـنت الـورش الـتـدريـبـيـة 
الفساد ان تضع حداً  له    او باحلد
كاشفة االدنى تقلل من توحشه   و
اوسـع    اين نــــــتــــــائـج الــــــنـــــدوات
ـؤتـمـرات الـتي  شـخـصت وادانت وا
ـراة والـطـفل الـعـنف االســري  ضـد ا

ــتـنــزهـات  ان يـدَرب مــســؤول احـد ا
الفرنسية غربان على التقاط مخلفات
ـتنـزه ورميهـا في االماكن رواد هذا ا
اخملــصـصــة لـلــقـمــامـة فــلـلــحـالــة مـا
يجـعلـنا عـند االنـدهاش والغـرابة في
سؤول اطار السؤال كم صـرف هذا ا
مـن جــــهــــد مـــــضنٍ في ادخـــــال تــــلك
الــطــيـور الــفــطـنــة ضــمن مـتــابــعـات
همة لدرء ترويضية على اجناز تلك ا
ومــاهـي االسـالــيب خــطــر الــتــلـوث  
الــتــربــويــة الــتي اعــتــمــدهــا بـحــيث
استطـاع ان يطـوعها عـلى ذلك مقابل
رواتب ومـكــافـاَت بــ احلـ واالخـر
هي فـي كل االحـــوال لــــيـــست ســـوى
حــفــنـات مـن احلـبــوب وفــتــات خــبـز
وبــــعض الــــفـــواكه  مـن مـــخــــلـــفـــات

االسواق 
وهـــنــاك نـــســخـــة اخــرى  ومـن عــالم
الطيور ايضا   فقد الحظ عالم طيور
مــخــتـص بــدراســة حــيــاة الــصــقــور
االفـريــقـيـة ان اســرابـاً مـنـهــا تـعـيش
وسط احـــــد الــــبــــراري  حتت وطــــاة
ظــــروف ال تــــتــــوفـــر فــــيــــهـــا ابــــسط
مستلزمـات  البقاء عـلى قيد احلياة 
نـطـقة ومع ذلك تـتمـتع صـقـور تلـك ا
بحيـوية الفته  وتـب له بعـد مراقبة
حثيـثة حلياتـها اليـومية انـها تعيش
عــلى عــظــام الــطــيــور واحلــيــوانــات
النـافقـة حيـث تلـتقط تـلك العـظام من
االرض وتــــرتـــــفع بــــهــــا الـى اعــــالى
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ـديـنـة الـريـاضـية حـقق فـريق نـفط الـبـصـرة فـوزا مـهـمـا عـلى ضـيـفه الـكـرخ بـنـتـيـجـة هـدف من دون رد  عـلى مـلـعب ا
بـاراة الوحـيد سـجـله الالعب محـمد ـمتـاز. هـدف ا بـالبـصرة حلـساب اجلـولـة الـسـادسة عـشر مـن الدوري الـعراقي ا
نـظم وبتسـرع العبيه. جـبار في الدقـيقة 42. وحاول الكـرخ في الشـوط الثاني تـسجيل الـتعادل لـكنه اصـطدم بالـدفاع ا
ركز ركـز الرابع عشـر. فيـما جتمـد رصيد الـكرخ عـند النـقطة  18 بـا ورفع نـفط البصـرة رصيـده إلى النـقطة  17 في ا

الثالث عشر. 
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{ مـــدريـــد- وكـــاالت: تـــلــقـى ريــال
ــة الــرابـــعــة له في مـــدريــد الــهـــز
ـوسم بــنـتـيـجـة1-2  الـلـيــغـا هـذا ا
عــــلـى يــــد لــــيــــفــــانــــتي فـي إطـــار
منافسات اجلولة 21. وسجل لريال
مدريد ماركو أسينسيو في الدقيقة
 بـيـنــمـا سـجـل هـدفي لـيــفـانـتي 13
لـويس مــورالــيس في الــدقـيــقـة 32
وروجــيــر مــارتي في الــدقــيــقـة 78.
وبــهـذه اخلــسـارة يــتـجــمـد رصــيـد
ركز ريال مدريد عند  40 نقطة في ا
الثاني مـؤقتًا بيـنما يرفع لـيفانتي
رصيده إلى  26 نقطة ويقفز للمركز
بـاراة بخطأ ساذج التاسع. بدأت ا
مــشــتــرك بـ ثــنــائي ريــال مــدريـد
أودريوزوال وكورتـوا حيث استغل
مــورالـيس اخلــطـأ وســدد كـرة لـكن
كـورتـوا تصـدى لـهـا في الدقـيـقة 2.
وتـدخل ميـليتـاو بشـكل عنـيف على
سـيـرجـيـو لـيون مـهـاجـم ليـفـانـتي
وأظـهـر احلـكم بطـاقـة صـفـراء قبل
أن يـعود لـتقـنـية الـفيـديو ويـسحب
البطاقة ويشـهر في وجهه البطاقة
احلـــمــراء كــطــرد مــبـــاشــر بــســبب
التصرف العنيف في الدقيقة 8 قبل
أن يـسجل أسـينـسـيو الـهدف األول
للريـال. وتألق تيبـو كورتوا حارس
مــرمى ريــال مــدريــد في الــتــصــدي
لـتسـديدتـ من روجـر مارتي العب
لـيـفـانتي داخـل منـطـقـة اجلزاء في
الدقيقة 25. وحرم أيتور فـيرنانديز
حـــارس مــرمى لــيــفـــانــتي مــاركــو
أسـيـنسـيـو مـهاجم ريـال مـدريد من
تسـجيل الـهدف الثـاني في الدقـيقة
 حــيـث تــلـــقى كــرة خـــلف دفــاع 27
لـيفـانـتي لكـنه سـدد برعـونة وجنح
احلــارس في مـنع الــكـرة من دخـول
مـرمــاه. واقـتــنص خـوســيه لـويس
مـوراليس هـدف التـعـادل للـيفـانتي
في الـدقـيـقة  32 وذلك بـعـدمـا تـلقى
ن من كـرة عرضـيـة من الـطرف األ
زمـيــله مــيـرامــون وسـدد كــرة عـلى
الـــطـــائــر أقـــصى يـــســـار احلــارس
كــورتـوا. وتــصـدى تــيــبـو كــورتـوا
حـارس مـرمى ريـال مدريـد بـبـراعة
لـتـسديـدة من روجـر مـارتي مـهاجم
لـيـفـانتي داخـل منـطـقـة اجلزاء في
الـدقـيـقة 36. وانـتـهى الـشوط األول

ـثـله. بـالـتــعـادل اإليـجـابي بــهـدف 
ومع بـدايــة الــشـوط الــثــاني أهـدر
ا فرصة تسـجيل الهدف كر بنـز
الــثـاني لـريـال مـدريـد حـيث أخـطـأ
مـيـلــيـرو في الــتـمـريــر لـتـصل إلى
هاجم الفرنسي والذي سدد الكرة ا
بـرعــونـة شــديــدة. واحـتــسب حـكم
باراة ركـلة جزاء لصالـح ليفانتي ا
في الـــدقـــيـــقــة  61 بـــســـبب تـــدخل
فــيــنـــيــســـوس عــلى كـــلــيــرك العب
ليـفانتي وانـبرى لتـنفيـذها روجير
مـــارتـي والــذي ســـدد عـــلـى يـــســار
احلـــــارس كــــــورتــــــوا وتـــــألـق في
التصدي لها ببراعة. وجنح روجير
مـارتي في تـسـجـيل الـهـدف الـثاني
لليفانتي في الدقيقة 78 حيث تلقى
تـمـريرة عـرضـيـة أرضيـة من زمـيله
ن إيــنـيس بـاردي مـن الـطـرف األ
ــــ وســــدد مــــبــــاشــــرة أقــــصى 
احلــارس كـــورتـــوا الــذي فـــشل في
الـتـصدي لـلـكـرة. ولم يصـنع العـبو
ريال مدريد أي خطورة في الدقائق
ـباراة ليتلقى الفريق تبقية من ا ا
ــة الـرابــعـة له في الــلـيــجـا الــهـز
ــــنح هــــديـــة لــــلـــجــــار الـــلـــدود و
تـصدر أتـلتـيكـو مدريـد لالنفراد وا

بفارق أكبر من النقاط.
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فـرض التـعادل الـسلـبي نفـسه على
لـقــاء الـقــمـة بــ أرسـنـال وضــيـفه
مانـشستـر يونـايتد  ضـمن اجلولة
احلــاديــة والــعـــشــرين من الــدوري
ـمـتـاز. وارتـفع رصـيد اإلنـكـلـيـزي ا
مـانـشـستـر يـونايـتـد بـهذا الـتـعادل
ـركــز الــثـاني إلى  41 نـقــطــة في ا

تصـدر سيـتي لفارق 3 ليـتعـد عن ا
نــقـاط عــلـمــا بــأن لـلــثـاني مــبـاراة
مـؤجلـة فـيمـا رفع أرسـنال رصـيده
ــركــز الــثــامن إلى  31 نــقــطــة في ا
مــــؤقـــتـــا. ربع الــــســـاعـــة االول من
ــثـابـة مــرحـلـة جس الـلــقـاء كـان 
نبض ب الـفريقـ مع عدم وجود
نوايـا حقيـقيـة للمـغامرة فـلم يهدد
أي مــنــهــمـــا مــرمى الــيـــخــر حــتى
الـدقـيـقة  17 عـنـدمـا هـيـأ جـابـرييل
مارتينيلي الكرة أمام الكازيت الذي
سـددهــا قــويــة لـيــســيــطـر عــلــيــهـا
احلــارس دافـيــد دي خـيــا. وارتـدت

ـانـشـسـتـر الـكـرة من ركـلـة ركــنـيـة 
يـونـايــتـد إلى فـريــد الـذي سـددهـا
بـأنـاقـة وتـركـيــز من خـارج مـنـطـقـة
ــاني اجلــزاء بــيــد أن احلــارس األ
بـيــرنـد لــيـنـو أبــعـدهـا بــبـراعـة في
الـــدقــيــقــة  20. وتـــقــدم العب وسط
أرسـنـال تومـاس بـارتي بالـكـرة إثر
هجمة مرتدة وآثر التسديد بدال من
التمرير لتمـر كرته ضعيفة بجانب
الـــقــائم الـــبــعـــيــد فـي الــدقـــيــقــة ?
وبعـدها بدقـيقـت نفـذ بيبي ركـنية
عـلى رأس تــشــاكـا الــذي اسـتــقـرت
مـحـاولـته بـ يـدي احلـارس دافـيد
دي خيـا. ومرر العب وسك يونـايتد

بـول بــوجـبــا عـرضـيــة ذكـيــة نـحـو
اخلـــالـي من الـــرقــــابـــة مــــاركـــوس
راشفورد بـيد أن العب مارتـينيلي
عاد بـسرعة الـصاروخ لـيبعـد الكرة
بــرأسه في الــدقــيــقـة 29. وبــعــدهـا
بـــدقـــيــــقـــة واحـــدة انــــطـــلق العب
أرسـنـال امــيل سـمـيث رو بــهـجـمـة
مـرتـدة مـرر عـلى إثـرهـا الـكـرة إلى
بيبي الـذي قام بحركـة فنية قبل أن
يــســدد مـن داخل مــنــطــقــة اجلــزاء
بجانب القائم البعيد. وقطع بوجبا
ـلـعب قبل أن الـكرة في مـنـتصف ا
ــرر إلى بـرونــو فــرنـانــديــز الـذي
تــخـلص مـن مـدافع أرسـنــال دافـيـد

لويـز ثم سدد كـرة مقـوسة ابـتعدت
قليال عن القـائم البعيـد في الدقيقة
. ولم يـــــــســــــتـــــــطع العـب وسط34
مـــانــشـــســتـــر يــونـــايــتـــد ســكــوت
مـاكـتـومـيـناي إكـمـال الـلـقاء
لــــتـــعـــرضـه لإلصـــابـــة
فـــــــدخـل مـــــــكــــــــانه
ــــــــــــهــــــــــــاجـم ا

الفـرنسي أنـتوني مـارسيـال مقابل
عـــــودة بــــوجــــبـــــا لــــلـــــعب في

ــــــلـــــعب. مـــــنــــــتـــــصف ا
وسـنـحت فـرصـة خـطـيرة
ـانـشـسـتـر يـونـايـتد في
الـــدقــيــقــة 44 عــنــدمــا
وصـــــلت الـــــكـــــرة إلى
راشــفــورد عـــلى بــعــد
رمى أمتار قلـيلة من ا
لـــــكــــــنـه تـــــأخــــــر في

U—…∫ ريال مدريد يتعرض خلسارة قاسية امام ليفانتي š
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ابرزت البـروفة الوديـة التي خاضهـا منتخـبنا الـوطني تكامل جـوانب مهمة من
ــرتـقب الســيـمـا بــااللـتـزام ســعي الـعــراق  السـتـضــافـة الـعــرس اخلـلــيـجي ا
ـبـاراة التي تـرقبـها ـناسـبة الـتي ظـهرت بـها ا بـالتـدابـير الـوقائـية  واالجـواء ا
اجلميـع ليبـرزوا من خاللهـا امنـياتـهم وطمـوحاتـهم القـائمـة باسـتضـافة عرس
اخللـيج على ارض مدينـة البصرة من اجل اسـتكمال تـاريخ زاه عاشه العراق
في االيــام اخلـوالـي حـيــنــمـا جنح بــاســتـضــافــة احـدى الــنــسخ من الــبـطــولـة

نصرم.. اخلليجية وذلك نهاية سبيعينات القرن ا
كـمـا ابـرزت الـتـغـطـيـة االعالمـيـة الـتـي قـام بـهـا الـزمالء في مـخـتـلف الـقـنـوات
الـفـضـائيـة الـتي تـابـعت احلدث الـريـاضي االبـرز عـلو كـعـبـها مـن خالل حجم
االمكـانيات التي قـدمتها في هـذا االطار لتقـرب احلدث وتبرزه خملـتلف بيوت 
ـسـتــطـيل االخـضـر يـرقـبـون كل ن كــانـوا االقـرب من  سـاحـة ا الـعـراقـيـ 
التفاصسيل ويضعون ايديهم على قلوبهم خشية  خروج مباغت على النص 
اال ان مثل تـلك الهفـوات جتاوزتها  حـنكة  الـكثيـر من الزمالء  ليـكونوا على

ا االستعداد في ابراز الوجه االجمل من تلك البروفة الودية..
ـنــتـخب ـواجــهـة امــام ا امـا االهم  مـن خالل الـظــهـور  الــعـراقي في وديــة ا
درب السلوفيني كاتـانيتش حتفظه مبرزا مغامراته التي الكويـتي فقد جتاوز ا
ـنـتـخب الـعـراقي من عـنق  الـتـكـتل كـان يـتـرقـبـهـا اجلـمـهـور الخـراج العـبي ا
باراة والتـمريرات اخلـاطئـة والتخـوف  من االحتـكاكات  لـذلك برز في هـذه ا
روح متـناقـضت لـلمنـتخب العـراقي  فكـانت الروح االولى شديـدة السلـبية
تخـشى االختراق وتتركز بلعـبها في التسديد من خـارج منطقة اجلزاء عاجزة
ن احكـموا السـيطرة كن ان يـشتت جهـود العبي الكـويت  عن اي اختـراق 
ـرتـدات او مـشـاغـلة علـى مـناطـقـهم واعـتـمـدوا لـعـبـا مـحـددا بـالـتـركـيـز عـلى ا
الـدفـاع  البـراز  الـتمـركـز الـصـحيـح لالعبـي االزرق وبالـفـعل فـقـد حـقق هذا
درب االسـباني كارسـكو جناعـته تمامـا حينـما انهى االسلـوب الذي اعتـمده ا
الشـوط االول لصاحله  تمامـا بهدف عيد الـرشيدي الذي كان مـغايرا  تماما
لواقعـية اللعب التي ابرز فيهـا منتخبنا سـيطرته التامة وبالتـاكيد دون الفاعلية

التي ترقبها اجلميع دون طائل!
ـهـمـة بـالـلـعب فـي الـشـوط الـثـاني جنح كـاتـانــيـتش بـابـراز قـدرته الـتـدريــبـيـة ا
ـتاحـة الـتي اسهـمت بتـحـريك خط الوسط الـعـاطل تمـاما اضـافة باخلـيارات ا
لتـفعيل بـعض اجلوانب التي اسـهمت باخـتراقات مـهمة  كـان لها وقـعها  في
اثـبـات اجلدارة الـعـراقـية  فـعـجـلت بتـحـقـيق هدف الـتـعـادل قبل قـلب الـطـاولة
ن حـس لـتـنجح اخلـبـرة التي تـسلح ـهم الـذي حقـقه الالعب ا باالخـتراق ا
ـنتخب بها مـنتخـبنا امـام احلماس واالنـدفاع الشـبابي الذي ظـهر بهـا العبو ا
ـنـتـخب بـاعتـمـاده عـلى دمـائه الـشـابـة واسـمـائه الـطـمـوحة الـكـويـتي رغم ان ا
ستقبل الذي تراهن عليه  الكـرة الكويتية  الستعادة موقعها يشكل مـنتخب ا
يدان جيل من سواء في بـطوالت اخلليج وابـراز التاريخ الذي حقـقه في هذا ا
هم الذين واصلوا ليس تالـقهم على مستوى اخلليج فحسب بل  الالعبـ ا
ـشاركـة في مـونديـال عام  1982 وهـذا ما ـيـة با وصلـوا البرز الـبـطوالت الـعا
نتخب الكويتي في القـبض على الفرصة القائمة من خالل هذه يسـعى اليه  ا

االسماء  التي عززت من حضورها..
ـراهنة على جنومـية محمد غايرة  بـاعتماد االسمـاء البديلة وا نتـخب ا روح ا
ـدرب كاتانيتش داود  البد من ان يـكون لها وقع حـاسم في دفتر مالحظات ا
ـا قـدمه الالعب مـحـمد قـاسم وبـاالنـتـظـار من خالل مـا سـيسـهم  به اضـافـة 
ـتــبـقـيـة ـشــاركـة بـالــبـروفـات ا الالعــبـون احملـتــرفـون اذا تـسـنت لــهم فـرص ا
ـستـوى الـذي عـززه ظـهور طـلـوبـة وا لـلـمنـتـخب الـعـراقي وصـوال للـجـاهـزيـة ا
ـغاير لـلمـنتخب الـعراقي  في احـداث الشـوط الثاني  رغم ان الروح الـثاني ا
بـاراة االول ان مستـوى منـتخـبنـا بهذا تـابعـ ادركوا من خالل شـوط ا كل ا
ـدافـعـون  ـسـاحــات الـتي تـركــهـا ا الـظـهـور لم يــطـمـئن بــدلـيل ا
والـتي  لم يــسـتــثـمــرهـا العــبـو الــكـويت في اكــثـر مـن فـرصـة
الحظة ضـاعفة الغـلة  وهذا  ما يسـتدعي ا كانت  سـانحة 
ــنع تـكــرار مـثل تـلك الــثـغـرات  وابـراز احلـلــول الـكـفــيـلـة  

واالخطاء  الفادحة  التي بالتاكيد تكلف منتخبنا الكثير..

التسديد قبل أن يعيد الكرة للوراء
إلى فرنانديز الذي حصل على
مخالفة لـيسدد ركة حرة
مــبـــاشـــرة ارتــدت من

رأس دافــيــد لــويــز وكــادت تــغــالط
احلـارس بـيـد أنهـا عـلت الـعـارضة
بسـنتيـمترات قـليلـة. وبعد  4دقائق
على مـرور الشـوط الثاني
وصــــــلـت الــــــكـــــــرة إلى
بـيــلـيــرين في الــنـاحــيـة
الـيـمنـى ليـرفع عـرضـية
مــرت مـن أمـــام اجلــمـــيع
داخـل مـــــنـــــطــــــقـــــة جـــــزاء
يــونــايـتــد قـبـل أن تـصل إلى
الـبـديل ويـلـيـان الـذي سـدد كرة
استـبسل ظـهيـر يونـايتد أرون وان
بـيسـاكا في إبـعـادها. وفي الـدقيـقة
 وقف مــاجـوايــر أمــام مـحــاولـة 50
بيـبي إثر تمـريرة من ويـليان داخل
مـــنــطـــقـــة اجلـــزاء وكـــاد مــهـــاجم
مـانــشــســتـر يــونــايــتـد إديــنــسـون
كــافـــاني يــفـــتــتح الـــتــســـجــيل في
الدقـيـقة  58 لـكن محـاولـته الـقريـبة
ارتـــدت من احلـــارس لـــيــنـــو وسط
دهـشـة زمالئه. أخـطر فـرص الـلـقاء
جـاءت في الـدقـيـقة  65 عـنـدمـا نـفذ
الكـازيت ركلـة حـرة مبـاشـرة ارتدت
من عارضة مرمى أرسـنال وبعدها
بدقيقة واحدة تصدى احلارس دي
خيـا لـتسـديدة سـميث رو من داخل
ـنـطـقـة. ومـرر وان بيـسـاكـا الـكرة ا
إلى راشــفـــورد الــذي هــز الــشــبــاك
اجلــانـيـة من اخلـارج بـالـدقـيـقـة 80
وبـعـدهــا بـدقـيـقـتــ حـصل بـيـبي
على الكرة في النـاحية اليسرى من
ـطـقـة جـزاء يـونـايـتـد لـيـسـددها
زاحـفـة مـرة بجـوار الـقائـم البـعـيد.
ودخل مــايـســون جــريـنــوود مــكـان
راشـفــورد في تـشــكـيــلـة يـونــايـتـد
ومارتن اوديـجارد مـكان سـميث رو
في تـشكـيلـة أرسنـال بيـد أن شيـئا
لم يــتــغــيــر في الــدقــائـق األخــيـرة
وافـتـقد كـافـاني لـلحـظ عنـدمـا تابع
بأناقة عرضيـة وان بيساكا بجانب

القائم في الدقيقة 89.
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شـخـصيـة مـخـتـلـفـة. ونـوه فـريـقـنا
ـبـاريات حـقق نـتـائج مـقبـولـة في ا
ــاضــيــة نــســعى لــلــحــفـاظ عــلى ا
االرتـــــفـــــاع فـي اخلـط الـــــبـــــيـــــاني
لـــلـــمــســـتـــوى الــفـــني. وأوضح أن
خـطـوط الفـريق مـكتـمـلة بـاسـتثـناء
ــدافع ســلــيـم حــمــيــد الــذي غـادر ا

الفريق.
ـركز  يـشار إلى أن الـقـاسم يحـتل ا
الــتــاسع عـــشــر في جــدول تــرتــيب
متـاز برصيد 11 الدوري العـراقي ا

نقطة.

ــهــددة بـــالــهــبــوط. ــنــاطـق ا مـن ا
وأضـاف نـعـمـة  مـبـاراة الـغـد أمام
الـديـوانيـة مـهـمة نـسـعى للـحـفاظ
ــبـاريـات عــلى تـوازن الــفـريق في ا
ــتـــبـــقــيـــة بـــالـــدور األول. وتــابع ا
ـرحلة الـثانية الرهان سـيكون في ا
مـن الـدوري الـعـراقي بــعـد إضـافـة
عـــدد مـن الالعـــبـــ الـــذين نـــعـــول
عـلـيـهـم لـتـصـحـيـح مـسـار الـفـريق.
وأشـــار إلى أن الـــديــوانـــيـــة يــضم
مــجـــمــوعـــة جــيـــدة من الالعـــبــ

ـــلك وبــــالـــتـــالـي الـــفــــريق بــــات 

في إجــــــراءات احلــــــصـــــول عــــــلى
تـأشـيـرة الـدخـول لالعب احملـتـرف
من أجل ضمه رسميا للفريق. يشار
إلى أن الــصـنــاعـات الــكـهــربـائــيـة
تـعاقـد مع طـاقم فـني جديـد يـقوده
ـدرب عـباس عـبـيد ويـسـاعده كل ا
من حيدر عبيد وعـلي رحيمة خلفا
لـلـمدرب الـسـابق عـمـاد عودة. ومن
جهة اخـرى قال عادل نـعمة مدرب
الــقـاسم إنـه يـراهن عــلى اإلضـافـة
التي سيقدمـها الوافدون اجلدد في
يركاتو الشـتوي النتشال الفريق ا
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تــعـاقــدت الـهــيـئــة اإلداريـة لــنـادي
هاجم الصنـاعات الكـهربائـية مع ا
الـكـونـغولي كـلـودي كـيالنكـاالنـكا
لــتــمــثــيل الــفــريـق بـعــد فــتـح بـاب
االنـتـقـاالت الـشتـويـة. وقـال مـصدر
مـقــرب من اإلدارة في تـصـريـحـات
صـحـفـية إن الـصـناعـات تـعـاقد مع
كلودي قـادما من الهالل الـتونسي
ـدرب اجلـديـد في أولى صــفـقـات ا

عباس عبيد. 
وأضــاف أن إدارة الـنــادي شـرعت

من ذهـــاب الالعـب إلى ســـبـــيـــتــار
لـيــخـتــصـر الــطـريق بــالـذهـاب إلى

لبنـان والتعـرف على إصابته.
وتعرض نصيف لالصابة في
مـباراة الـفـريق امام الـشـرطة
في اجلـولـة اخلـامـسـة عـشـرة

متاز. من دوري الكرة ا

لـتــشــخـيـص حـجم اإلصــابــة الـتي
حلــــقـت به خالل مــــبــــاراة الــــقـــوة
اجلـــويـــة والـــشـــرطـــة. واوضح ان
الــفــحـوصــات الـتي أجــريت لالعب
فـي بــغـــداد لـم يــتـم الـــتــعـــرف من
خـاللــــهــــا عــــلـى نــــوع اإلصــــابــــة
واجـراءات الـسـفـر إلى قـطـر عـقدت

نــادي الـقـوة اجلـويـة مـحـمـد قـاسم
نصـيف الـى العـاصـمـة الـلـبـنـانـية
بيروت لعالج اصابته والعودة الى
العـب. وقـــال عـــضــــو الـــهــــيـــئـــة ا
االداريـــة لــلـــنــادي عـــلي زغـــيــر في
تـصـريح صحـفي ان الالعب مـحـمد
قـــاسم نـــصـــيف غــادر إلـى لــبـــنــان
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تـســبـبت االجــراءات الـصـحــيـة في
دولــة قـــطــر من ســـفــر العب نــادي
الشـرطة احـمد جالل الـى العـاصمة
الـــدوحـــة إلكــــمـــال الــــعالج. وقـــال
ـنــسق االعالمي لــنـادي الــشـرطـة ا
حــســـ اخلــرســـاني في تـــصــريح
صحفي  إن الالعب احمد جالل لن
يــتـــمــكن من الـــســفــر الى الــدوحــة
لـــــلــــــعـالج بــــــالـــــرغـم مـن صـــــدور
الــتـأشـيــرة. واوضح أن سـبب عـدم
سفر جالل يعود الى اجراءات دولة
قــطـــر االحــتـــرازيـــة ضــد فـــيــروس

كورونا. 
مـبيـناً ان االجـراءات التي تـتخـذها
دولة قطر تنص على ان كل شخص
يــــصل الــــدوحــــة عــــلــــيه احلــــجـــر
دة عشرة ايام وبالتالي االجباري 
لـن يـتـمـكن احـمــد جالل من الـسـفـر
الى هـــــــنـــــــاك. واضـــــــاف ان ادارة
الشرطة تواصل جهودها للتواصل
مع اعـــلى اجلـــهـــات الـــطــبـــيـــة في
ـؤمل اخــتـيـار اخلــارج حـيث مـن ا

تركيا او لبنان بدالً من قطر.
وكـــان جالل قـــد تــعـــرض إلصـــابــة
مــروعــة في الـــســاق خالل مــبــاراة
فريـقه االخيـرة امام الـقوة اجلـوية.
وفي ســيـــاق مــنــفـــصل غــادر جنم
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ــقـامـة في والـدوريــات الـنــسـويـة ا
ـنـضـويـة حتت مـخـتـلف الـبـلـدان ا
يافطة احتاد غرب آسيا على أن ال
تتضارب الـتوقيـتات اجلديدة  مع
البـطوالت آنـفة الـذكر. واسـتعرضَ
ثل الـهيـئة الـتطبـيعـية الـدكتور
وســـام جنـــيب خـالل االجـــتـــمــاع
االســتــعـدادات اجلــاريــة عــلى قـدمٍ
وســاق بـغــيــة إسـتــضـافــة بـطــولـة
خـلـيـجي 25 وذلك عـبـر اســتـقـبـال
ـلعب الـبصرة نـتخب الكـويتي  ا
الــدولـي ومــا تــمـــخض من رســائل
إيـجـابـيـة اكـدت قـدرة الـعـراق عـلى
تـضـيـيف الـبـطـوالت الـدولـيـة و
تـقــد شـرحٍ مــوجـز عن نــشـاطـات
التطبيعية بشأن منافسات الدوري
ـــــــمــــــتـــــــاز والــــــدرجـــــــة االولى ا
ومــــســــابــــقــــات دوري الــــصــــاالت
والشاطئية ودوري الكرة النسوية.

ÊU e « ≠œ«bGÐ
ــثــلــو احتــاد غــرب آســيــا عــقـــدَ 
ـنـصـة اجـتـمـاعـا تـنـسـيـقـيـا عـبـر ا
ـنـاقـشـة الـعـديـد من االلـكـتـرونــيـة 
القـضـايا اهـمهـا جـدول البـطوالت
ــقـررة وتـوقــيـتــاتـهــا سـواء عـلى ا
مستوى الرجال او حتت  23عاما
كـذلك مــواعـيـد بـطــوالت الـسـيـدات
والـشــابـات والـنــاشـئــات لـلـمالعب
ـكشـوفـة والصـاالت والـشاطـئـية. ا
ــــثالن عن الــــعـــراق في وشـــارك 
االجتـمـاع همـا مـدير قـسم الـتعـليم
والـتـطـويـر الـدكـتـور وسام جنـيب
ورئــيـســة جلــنـة الــكـرة الــنـســويـة
الـدكــتـورة ازهــار مـحـمــد وتـنـاول

االجـــــــتــــــــمـــــــاع 
الــــتــــوقـــيــــتـــات
اجلـــــــــــديــــــــــدة
لـبــطـولــة كـأس
الـــــــــــــعـــــــــــــالـم
والـــتـــصـــفـــيــات

ـبـيـة االو

هاجم الكونغولي ا
كلودي كيالنكاالنكا

شعار إحتاد
غرب آسيا

كافاني
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هـوايـتـهـا االثـيـرة في حـيـاتـهـا مـنذ
الـــصـــغـــر وطـــورتـــهـــا بـــالـــدراســة
والــتـعــمق بـاألزيــاء الـعــربـيــة اثـنـاء
ــتــكــرر الى دول عــربــيــة ســفـــرهــا ا
عديدة السيمـا اثناء دراستها االدب
الفرنـسي وسفـرها الى بـاريس بعد
ـــتــاحف زواجـــهــا وجتــوالـــهــا في ا
الـفرنـسـيـة حـيث الحـظت ان األزياء
ــــة وخـــصــــوصـــا واحلـــلـي الـــقــــد
ـشـرقـيـة مـنـهـا بـدأت تـنـدثـر يـوما ا
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لكل امـة تراث تفـخر وتـعتـز به فهو
اضي الـبعيد اجلذر الذي امـتد في ا
لــيـؤرخ لألمـة امــجـادهــا الـعـظــيـمـة
ويعـتـبر احلـاضر امـتـدادا للـماضي
ـمـيـزة لـكل وشـكل الـتـراث الـصـفـة ا
امة عن غـرها فـهي الروح واجلسد
ــبــدعــة الــتــراثــيـة وقــد تــشــبــعـت ا
صممة العراقـية هناء صادق بهذه ا
ـــفـــاهــيـم واخلــصـــال واصـــبــحت ا

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - كـشـفت جنـمة
بـرنامج تلفزيون الواقع ?بـاريس هيلتون ?أنها
بــدأت في إجــراء الــتــلــقــيح االصــطــنــاعي مع
حبيـبها كارتر ريوم النشاء عـائلتهما اخلاصة
وقـالت : (أنـا مـتـحمـسـة حـقًـا لـلـحـصـول على
حـيـاة حـقـيـقـيـة ألنـني أعـتـقـد أن وجـود أسـرة
وإجنـاب األطــفـال هــو مــعـنى احلــيــاة).وقـالت
هـيـلـتون (انـهـا لم تـكن تـعـلم تـفـاصـيل إجناب
أطـــفـــال األنــابـــيـب اال ان صـــديـــقــتـــهـــا كـــيم
ـوضوع: كـارداشـيـان من أخـبرتـهـا عن هـذا ا
لـقد أجـرينـا عـملـيات الـتلـقيح الـصنـاعي حتى
أتمـكن من اخـتـيار الـتـوائم إذا أردت هـذا ما
أخبـرتني به كيم).وختـمت هيلتـون مشيرة الى
ان (الـتـلـقيـح االصطـنـاعي مـنـاسب لـهـا ألنـها
تعـرف شكل األسرة التي تـريدها فهي ترغب
فـي إجناب تـوأم صـبي وفـتـاة وهذه الـطـريـقة

ئة). تضمن لها نتيجة مئة با

{ حـــصـــلـت عـــلى تـــكــــر من جـــامـــعـــة
كامبريدج هل كان ذلك متوقعا? 

- كنت دومـا اعمل بـجد وبـحثي في
كـتـاب (األزيـاء واحلـلي الـعـربـيـة من
ــغــرب الى الــيــمن) مــنــجـز بــثالث ا
لـغـات عـربـية وانـكـلـيـزيـة وفـرنـسـية
ي وصل إليهم ذلك اجلهد فتم تكر
من مـنـظـمــة الـيـونـسـكـو في فـرنـسـا
عـــلى مـــســيـــرتي كـــوني اول امــرأة
عـربــيـة عــمـلت دراســات عن الـتـراث

بعد يوم وقد دفعهـا الشوق للحفاظ
عـلى هـذا الـتـراث الـغـني وتـمـنت ان
يصل صوتهـا للعالم بـقولها(ان لدى
الـعــرب تـراث غـني وعـمــيق بـالـنـوع
ـــــــــضـــــــــمــــــــون لـــــــــذلـك يـــــــــجب وا
وقد جنحت في مسعاها استثماره)
حيث حصلت على تـكر من جامعة
كـامـبـريــدج في بـريـطـانـيـا واخـر من
مــنــظـمــة الــيـونــســكـو فـي فـرنــسـا..

سألتها: 

العربي منذ بداية احلضارات وكيف
تطورت.

{ من من الدول التي تمت دراستها?
- هي أكثر من  20 دولة عربيـة منها
فــلـســطــ الـيــمن الــعـراق األردن

غرب وغيرها. ا
{ التكر  ماذا منحك ? 

- مــنـحــني حق ان أكــون مـحــاضـرة
كن ان مخولة في دول العالم االن 
اعـطي مـحـاضـرات بـعـد ان حصـلت

bIH¹ Ãd  d Uð
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ــصـري تـامـر فـرج حـالـة من يـعـيش الـفـنـان ا
احلــزن والــصــدمــة بــعــد وفــاة زوجـتـه مــيـادة
اضي بـسـبب معـاناة مع فـايروس األربعـاء ا
كورونـا . وبدأت معاناة الراحلة مع الفايروس
فـي بــدايــة كـــانــون الـــثــانـي إال أن حــالـــتــهــا
سـتشـفى وكان فرج تدهـورت و إدخالـها ا
قد كـشف في منشور له على فيسبوك في 16
مـن كانـون الـثـاني  ان زوجتـه أدخلت الـعـنـاية
ــشــددة وكــتب في مــنــشــوره قــائــلًــا: (طـول ا
عمـرى وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح
أزور حـد مــريض وأعـدى بـالـصـدفـة من قـدام
الـبـاب ده بـشـوف نــاس واقـفـة قـدّامه مـنـهـارة
ـركزة.. وكان على عـزيز لـيها داخل الـعنـاية ا
بيـنتـابني إحـساس بـاحلزن الـشديـد والرعب
من إنى أكـون في يـوم من األيـام مـكـان واحـد
من النـاس دي النـهاردة كـنت واحد مـنهم
بـــــعــــــد دخـــــول مــــــراتي وأم
ـــركــزة أوالدي لـــلـــعــنـــايـــة ا
عـمري مـا كنت أتـخيل
إني هـــقف الـــوقــفــة
دي علشانك إنتي

يا ميادة).
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رئـيــسـة حتـريــر صـحـيــفـة بـانــورامـا الــتي تـصـدر في
اسـتـرالـيـا اعـلـنت عن مـعـاودة صدور الـصـحـيـفـة مـنذ
ـاضي بـسبب ـاضي بـعـد تـوقـفـهـا الـعـام ا اخلـمـيس ا

كورونا.
«d ¹

ـصـريـة بـدأت تـصـوير ـمـثـلـة ا ا
أولى مـشــاهـد مـســلـسل (حـرب
أهـلية) في احدى مناطق اجليزة
وهـــو مـن إخـــراج ســـامح عـــبـــد

العزيز وتأليف احمد عادل.
  ÍË«d « rÝUÐ dÝU¹

الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عـن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة
ـدنيـة- دراسة العـامـة كتـاب (دخول الـغـير بـالدعـوى ا

توسط. مقارنة) ويقع في  184 صفحة من القطع ا
Ídz«e'« ÕU³

مـثلـة الـسوريـة انـضمت  إلى قـائـمة أبـطـال مسـلسل ا
(الـســنـونـو) تــألـيـف يـاسـر الــعـظــمـة وإخــراج خـيـري
ـصــري وصـفـاء بـشــارة ويـشــاركـهــا الـبــطـولــة مـهــا ا

سلطان ومحمد قنوع.
ÊuMŠ wKŽ

اخملرج والـسينـاريست العـراقي تلقـى تعازي االوساط
الــفــنـيــة والــثــقـافــيــة لــوفــاة اخـته الــكــبــرى (ام مـازن)
ـاضي  سـائـلـ الـلـه ان يـسكـنـهـا فـسـيح اخلـمـيس ا

جناته.
Ê«b¹“ s1√

ـمــثل الـسـوري يــحل ضـيـفــاً عـلى أحـداث مــسـلـسل ا
عن نـص لـلــكــاتــبــة ديــانــا جــبـور (خــريـف الـعــشّــاق)

وإخراج جود سعيد.
WODŽ rýU¼ r¦O¼

ـهنـدس اخلبـير الـقـانوني الـعـراقي ضيـفتـه جمـعيـة ا
الـعــراقـيـة الـسـبت في نــدوة بـعـنـوان (بـراءة االخـتـراع

واهميتها للقطاع الهندسي).
 ‰uG « dLŽ

ـكتـبة نـظَّمت مديـر مكـتبـة احلسـ بن طالل اعلن ان ا
نـدوة بعنـوان (حصاد عام  2020الـثقافي)  التداول
فــيــهـا أثــر أزمــة كـورونــا عــلى احلـركــة الــثـقــافــيـة في

األردن.

WO½uHL « l  b¹bł rÝu0 wH Ë
اآلداب في اجلـامـعـة الـعـراقـيـة بـعـنـوان
ـأمول (الـدرامـا العـراقيـة بـ الواقع وا
والـتـي اقـيـمت بـرعـايـة عـمـيـد الـكـلـيـة (
حــــــســـــ داخل الــــــبـــــهـــــادلـي و حتت
شـــعـــار(األســتـــاذ اجلــامـــعي .. مـــنــارة
يُـــهـــتـــدى بــهـــا ) واشـــار دعــدوش ان(
الـورشة التي أدارها التـدريسي محمود
فـوزي عبدالله الكـبيسي تهدف إلى رفع
مـسـتـوى الـتـعـاون بـ الـتـعـلـيم والـفن
لـــغــرض حتـــســـ مــســـتــوى األداء في
مــحــتـــوى الــســيــنــاريــوهــات وكــتــابــة

الـــنــصـــوص) وفي خـــتــام الـــورشــة 
تـــكـــر دعــدوش بـــالـــدرع والــشـــهــادة

التقديرية.
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ـايـسـتـرو كــر كـنـعـان وصـفي عــاود ا
قـيادته الوركسترا السيمفونية الوطنية
ـوسم جديـد واعمـال جديدة الـعراقـية 
اهـــمـــهــا الـــتـــركــيـــز عـــلى ارث جـــمــيع
ـكونات الثـقافية والقـومية في العراق ا
وكـــتب وصـــفي مـــعـــلـــقـــا عــلـى صــورة
لتدريبات الفرقة نشرها في صفحته في
(فـيسبوك) (مـستمرون ....سعـيد ببداية
ابـطـال االوركــسـتـرا مــوسـمـنــا الـقــادم 
الـسيمفونـية الوطنية الـعراقية عطاءكم
ال يــنــضب و مــفــخــرة). الى ذلـك شـارك
الـــفـــنــان احـــســـان دعـــدوش في ورشــة
سـتمـر بكـلية اقـامتـها وحـدة التـعلـيم ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «
ـنتجـة التونسـية هنـد صبري وسام منـحت فرنسـا وسام اآلداب والفنـون للمـمثلة وا
اآلداب والــفــنـون بــرتـبــة ضــابط خالل احـتــفــال أقـيم األربــعـاء داخـل مـقــر الـســفـارة
ــصـريــة الـقــاهـرة.واقــتـصــرت مـراسم احلــفل عـلى األهل الـفــرنـســيـة في الــعـاصــمـة ا
واألصدقاء مراعـاة لإلجراءات االحترازية جملابهة فايروس كورونا فيما أشارت السفارة
إلى أنه ثـاني وسام حتصل علـيه صبري من فرنـسا نظيـر مجهوداتـها في الثقـافة والفنون

بـعـد وسام فـارس الذي حـصلت عـليه سـنة 2014. ونـشرت صـبـري صورة لـتقـلـدها الـوسام
على صفحتهـا بـ( فيسبوك) وكتبت  صبـري على صفحتها مع صورة تـقلدها للوسام:(شكرا
لـلجـمـهوريـة الـفرنـسـية ولـسـفيـرهـا ولعـائـلتي وجـمـهوري وأصـدقـائي وأعدكم أن اسـتـمر في
محاولة إسـعادكم). و بداية مشوار صبـري الفني كانت قبل نحو  25 عامـاً حيث انطالقتها
ـياً مع مـجمـوعة من من بلـدهـا تونس ثم انـتقـلت إلى مـصر لـتكـتسب شـهـرتهـا عربـياً وعـا
سلسالت التلفزيونية ومن من أشهر أفالمها عرايس الط ونورا األفالم السينمـائية وا

حتلم و مذكرات مراهقة وعمارة يعقوبيان واجلزيرة وإبراهيم األبيض وأسماء.

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .

qL(«

زعجة ـساعدة للـتفاصـيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا

Ê«eO*«

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .

—u¦ «

جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ .2
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 في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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 ال تفاجـأ إذا توصّلت إلى قرار مهـم فجأة. فالقرارت
همة تأتي بشكل غير متوقع. ا

ÊUÞd «

كن كنك أن تـخطو خـطوات واسعة.. هـناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً هذه اللّيلة.

Íb'«

 الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.

bÝô«

زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .

Ë«b «

 قد توجـهك مشاكل عاطفـية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .

¡«—cF «

الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن

 u(«
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ضع الكلمات في مكانها
ـــــــــنــــــــاسـب مـع احلل ا
الــصـــحــيح لــتـــكــتــشف
ـطلوبة: (مدينة الكلمة ا

نية):
بـــركـــات  –تـــخــــابـــر –
ــــــا – هـــــــوالكــــــو  –ر
مراهـنة  –وقوع  –رائد
ال  –زاهي  –رمـضـان
 –رهان  –هوز  –كريت

- نداء  –تبغ  –روافد –
دباغ.
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من (جــامــعـة كــامـبــريــدج) عـلى
تـخـويل بــذلك كـوني مـحـاضـرة
غــيــر مــتــفــرغـة فـي كل انــحـاء

العالم.
{ الى ماذا تطمح هناء صادق?
- مـــــا اطـــــمـح له ان أوصل
كلـمـة لكل الـشـباب والـهواة
ان الــنــجـــاح لــيس شــرطــا
يــأتـي من الــدراســـة ولــكن
كن هنـاك أشيـاء أخرى 
ان حتـــقق لـــنـــا جنـــاحــا

أكبر باحلياة.
{ عــلى مـاذا تــخـاف هـنـاء

صادق?
- كنت في كل اسفاري
اشـتـري قـطع تـراثـيـة
واحـتـفظ بــهـا خـوفـا
عليها من االنقراض.
ـيز أزياء { مـا الذي 

هناء صادق?
ـــسـت االنـــوثـــة  -
الـــعــربـــيـــة في كل
قـطـعة وانـا أحب
ارتـــــداء أزيـــــائي
سه ألنهـا فـيهـا 
خـــــاصـــــة بـــــ
الـــفــلـــكــلـــوريــة

والغربية. تصاميم أزياء هناء صادق جتمع ب التراث واإلبداع

كر كنعان وصفي والفرقة السيمفونية في تدريبات متواصلة
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X uý Èb½ ≠œ«bGÐ
زوار مــقـــهـى الـــشــابـــنـــدر فـي شــارع
ـتنـبي يعـرفـون الفـوتوغـرافي رزكار ا
الــبــرزجني  مــصــور أشــهــر مـقــاهي
ــتــلـك مــكــتــبـة بــغــداد والــذي كــان 
صوتية كـبيرة حتتـوي على ما يقارب
الـ 15000عــــــمـل تــــــراثـي من (تـــــــيب
ـعـظم كــاسـيت اسـطــوانـة سي دي) 
أعـمـال الـفـنـانـ الـعراقـيـ الـقـدامى
والـــرواد قــبـل تــفـــرغه لـــلــتـــصـــويــر
وتـــوثــــيق حــــيـــاة الــــشــــخـــصــــيـــات
االجـتمـاعيـة والفـنيـة والسـياسـية في
صور فنية ومجالت توثيقية مصورة.
الـــتـــقــتـه (الـــزمـــان) ومــعـه كـــان هــذا
ـــعــظم احلــوار قـــائال: انـــا مــؤرشف 
الـشــخـصــيـات من مــفـكــرين وشـعـراء
وفـنـانـ وكل مـتمـيـز في الـعـراق قدم
شـيــئـا لــبـلــده ويـســتـحق ان اؤرشف
تــاريــخه كي تــتــذكــره االجــيــال الــتي
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بـعـده الن معـظم شـخـصيـات اجملـتمع
اذا لم نؤرشف سـيرتـها فـأن تاريـخها
يذهب).مضيفا ان(بداية كنت اؤرشف
لـلـمـطـربـ مـن خالل الـصـوتـيـات في
مــحالت الــتـســجــيالت االربــعــة الـتي
كــنت امــتـلــكــهـا  قــبل ان اغــادر هـذه
ــهـنــة بـعــد الـتــطـور الــتـكـنــولـوجي ا
ونـدرة اسـتـخـدام الـكاسـيـتـات  فـعدت
الى الـتــصــويـر اذ كــنت مــصـوراً في
ـاضي فـرجـعت تـسـعـيـنـيــات الـقـرن ا
بعد  2003الى مهنـة التصـوير وتعبت
على نـفسي واهتـممت بشغـلي لكوني
اعـرف قيـمـة عـملي وابـداعي فـحاولت
ان اهــتم بـالــشـخــصـيــات الـتي تــقـدم
شـيئـاً لنـفـسهـا وجملتـمعـها وال يـوجد

ضوء عليها).
وعن كيـفية تـوثيق سيـر الشخـصيات
عـبـر الصـور قـال(اقـوم بجـمع الـصور
اخلــاصــة بــالــشـخــصــيــة فـي مــجــلـة

∫…—ÒuB   ö−  u×½ WOðuB « t²³²J  —œUG¹ w$“d³ «

خـــــــضـــــــر وعـن ذلـك قـــــــال(اوثـق كل
االحــداث الـتي تـمـر في حـيـاة الـفـنـان
يــــاس من خالل مــــزامــــلـــتـي له خالل
حـــــفالته وســـــفـــــره من اول حلـــــظــــة
انطالقه من بغداد الى اية جهة  ومن
احدث ما اجنـزته له   مجلـة عن نيله
قالدة االبــــداع مـن االســــتــــاذ ســــعــــد
البـزاز).موضحا(مـن ب الشـخصيات
الـتي اجنـزت لـها مـجـلة تـوثـيقـيـة هو
قـدادي حيث ارشفت االعالمي كاظم ا
ي في كل تــاريــخه االعالمي واالكــاد
كـمـا اجنـزت مـجــلـة عن فـرقـة مـجـلــة 
ـوسـيـقـيـة وعن الـفـرقـة عالء مـجـيـد ا
فــضال عن الـكــثـيـر من الـســمـفــونـيـة 

السياسي والوزراء).
ويـــســتــذكـــر الــبـــرزجني بــدايــة
ــــطــــرب يـــاس عـالقـــتـه بـــا
قــائال(تـــربــطــنـي به عالقــة
تــعــود لــســنــة  1990 ولـكن

مـصــورة تـوثـيـقــيـة تـرصــد نـشـاطـاته
وفـعالـياته واي فـعل يـضيف لـصاحب
الشـأن وتعـد هذه اجمللـة وثيـقة حتفظ
سـيـرة الـشـخص ولـيس كـالـفـديـوهات
ـكن ان تـمحـى وتفـقـد. وعـملي الـتي 
هــــذا يـــبـــدأ بـــالـــتــــقـــاط الـــصـــور ثم
ــونـــتــاج اضـــافــة الى الـــتــصـــمــيم ا
واعتـمد في تـنفيـذ ذلك على  كـاميرات
مـــتـــطــورة جـــدا).وعن كـــونه مـــصــور
مقهى الشابندر قال (كان هناك مصور
وانا ـقهى  بسـيط يلتـقط الصور في ا
ـقـهى فـطلب كـنت دائم الـتـردد عـلى ا
مـني صاحـبه احلـاج محـمد اخلـشالي
ــقــهى اصـور ان اكــون مــصـوراً في ا
جــمـــيع الــشــخـــصــيــات والـــضــيــوف
ـــــهــــاجـــــرين والـــــشــــخـــــصــــيــــات وا
والـــدبـــلـــومـــاســيـــ الـــذيـن يــزورون
ـقهى). والى جـانب الـتصـوير يـعمل ا
ـطرب ياس البـرزجني مديراً العـمال ا

تطورت العالقة معه بعد لقائي به في
ســوريــا عـام  2004وبــعــد عــودته الى
الــعــراق ومــنــذ عــام  2010الى االن لم
(انـــا لــيس فــقط افــارقـه ابــدا).مــؤكــداً
ـا هو صـديـقي وانا مـديـر اعمـاله وا
مـعه في كل تـفـاصـيل حـياته.ويـعـتـمد
علي الني افهمه جيدا.وانا اتشرف ان
اهـتم بـهـذا الفـنـان الـذي يعـتـبـر ثروة
اروج وطـــنـــيــــة وال اقـــصــــر اجتـــاهه
العـمـاله واصــور له اعـمـالـه). مـشـيـراً
الى ان(خـضـر يـختـار اعـمـاله بـدقة اذ
تـقـدم له الـكـثـيـر من االعـمـال ويـخـتار

من بينها بكل تأني).

q∫ رزكار البرزجني في مراحل حياته الفنية «u²  Ÿ«bÐ≈
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ لـندن  –وكاالت - أعطى الـفريق األمـني اخلاص بـحمايـة جنمـة البوب
طعم في العاصمة البـريطانية ريتا أورا مبلغ  5أالف جنـيه إسترليني 
الــبـريـطــانـيـة لــنـدن من أجل الــتـغــاضي عن قـواعــد اإلغالق اخلـاصـة
ـــنــاســـبـــة عـــيــد مـــيالدهـــا الـــثالثـــ وفـــقــا بـــفـــيــروس كـــورونـــا 
للشرطة.وقالت الشرطة إن (فريق األمن طلب أيضا إيقاف تشغيل
طعم ـراقبة التلفزيونية خالل احلفلة التي أقيمت في ا كاميرات ا
األرجـنـتــيـني كـازا كـروز في حـي نـوتـيـنغ هــيل بـلـنـدن في 28
تـشــرين الــثـاني أثــنــاء فـتــرة اإلغالق الــثـانــيـة).وقــد مُــسـحت
ـراقـبة بـعـد يـوم ذاكـرات الـتـسجـيل اخلـاصـة بـكامـيـرات ا
وهـو ما  تـأكيـده خالل جـلسـة استـمـاع مرخـصة في مـقر
مكتب بلـدية كينزيـنغ وتشـيلسي في لندن.ورفـضت مغنية
الـبـوب الــتـعــلـيق. وكــانت قـد اعـتــذرت من قـبـل عن إقـامـة
ـغـنــيـة الـشـابه ذات الـ  30ربـيـعـا قـد احلــفـلـة.وكــانت ا
سافـرت إلى مصر لتـقد عرض خاص في  21تشرين
ـفترض أن الثانـي. وعند عـودتها إلى لـندن كان من ا
.لـكـنــهـا بـدال من ذلك ــدة أسـبـوعــ تــعـزل نـفــسـهـا 
أقـامت حــفــلـة عــيــد مـيالد انــتــهـكت فــيــهـا قــواعـد
اإلغالق العـام التي تـمنع االخـتالط داخل األماكن
ـغـلـقـة.وقـالـت أورا إنـهـا (تـسـتـحق الـنـقـد عـلى ا
أفــعــالــهــا وســتــتـــبــرع بــأجــرهــا من احلــفــلــة
ـوســيــقـيــة لألعــمـال اخلــيــريـة). ولـم يـرغب ا
فريقـها في الـتعلـيق على ما  الـكشف عنه
أثـــنـــاء مـــراجـــعـــة تـــرخـــيـص مـــطـــعم كـــازا
ـدير الـعـام للـمطـعم سـكوتي كـروز.وأخبـر ا
ـثل الـفـنـانـة أورا بـهـاتـاراي الـشـرطـة أن 
اتصل به يـوم احلفـلة.وقال تـشارلـز هوالند
ـثـل شـرطــة الــعـاصــمــة لـلــجــنـة جــلــسـة
ـثلي االسـتـماع أن(بـهـاتـاري اعتـرف بـأن 

غـنية اتـصلـوا به وعرضـوا مبلغ  5000جـنيه ا
ساء).وفي طعم في ذلك ا إستـرليني الستخـدام ا

بـيان للـشرطـة قال بهـاتاري إنه (قَـبِل العـرض ألنه كان جشـعًا).قـال هوالند إن
(بــهــاتـاري كــان عـلـى عـلم تــام بـاحلــدث الــذي انـتــهك قــواعـد األغالق الــعـام
اخلـاصة بـفايروس كـورونا).وقال بـهاتاري إنـه (بدأ في استـقبال الـضيوف

حـوالي الساعة  19:00بتـوقيت غرينـتش). وأضاف إن (ما ب  15و 20
شـخصـا كانـوا في قاعـة احلفـلة حـوالي السـاعة ).21.00وقـال هوالند
كان بعد الساعة  21:10لكن لم يسمح لهم إن (الضـباط وصلوا إلى ا
بـالــدخــول).وأكــدت الــشـرطــة (إنــهــا وجـدت أن مــحــركــات األقـراص
راقبه التابعـة للمطعم فارغة بعد يوم الصلبـة اخلاصه بكاميرات ا
من احلــفــلـــة كــمــا لـم تــتــوفـــر أي لــقــطــات مـن الــشــهـــر الــســابق
بأكملة).وقال الضباط إن (األجهزة إما ان يكون قد أعيد تنسيقها
ـطـعم بـانـتـهاك أو أنـهـا اسـتـبـدلت بـأخرى فـارغـة).وتُـتـهم إدارة ا
بنى قواعد الـترخيص من خالل عدم السماح لـلشرطة بدخول ا
وعـدم تـزويـدهم بـأقـراص التـسـجـيل الـصلـبـة.ويُـزعم أيـضا أن
ـطعم أغـلق أبـواب الطـوار ومـخارج احلـريق أثـنـاء احلفـلة ا
فـي انتـهـاك صـارخ لـقـواعـد الصـحـة والـسالمـة.وتـدرس جلـنة
طعم.كما التراخـيص حاليا ما إذا كان سيتم إلـغاء ترخيص ا
يـخضع بـهـاتاري لـتـحقـيق جـنـائي في ح فـرضت غـرامات
ـن حــــضــــروا احلــــفـــلــــة. ولـم يــــكــــشف عن عــــلى أربــــعــــة 
ـالكة للمـطعم إنها فـصلت بهاراتاي هوياتهم.وقـالت الشركة ا
بعد أن كـشفت الشـرطة عـما حدث.وأضـافت (أنها تـعمل على
كن العبث ـغلقة بـحيث ال  حتديث نظام الـدوائر التلـفزيونية ا
ـنـطـقـة أربـعة ـسـتـقـبـل).وقـد قـدم سـكـان ا بـالـفـيـديـوهـات في ا

ـطــعم لالحـتـفــاظ بـتـرخـيـصه. وأربـعـ تـظــلـمـا مـكـتــوبـا لـدعم ا
وسيتخذ قرار حول ذلك في وقت الحق.

ـمتَ وجـهكَ  في يـقـظتكَ أنتَ مسـكـون بـالـضجـيج أيـنـما 
تـلئ بـالصـراخ احلاد مـنـذ اللـحظـة التي ومنـامكَ  وأنتَ 
تــرفع فــيـــهــا رأسكَ من وســـادتكَ وحــتى عـــودتكَ الــيــهــا 
وأصبح الصفاء واحـداً من أمنياتكَ ما دام الـضجيج يأخذ
برقبـتكَ في يقظـتكَ ويغرقك بـصليل الـسيوف وقـرع الطبول

وشخير الدماء أثناء نومكَ .
أنتَ تستـيقظ عـلى صراخ خطـاب سيـاسي منغـولي  وتنام
عـلى دوي الــفـرقــعــات االعالمـيــة الـتـي ال تـشــبع جـائع وال
تستر عريان وال تبعث الطمأنينة في النفس  تتناول لقمتكَ
عـلى طــنـ سـيــاسي ركبَ الـســيـاسـة مـن ذيـلـهــا  وتـأخـذ
تنبي يز ب شـعر ا فنجان قهـوتكَ على جعجـعة أديب ال 
وشـعـر عـبـود الـكـرخي  وتــدخن سـيـجـارتكَ عـلى أصـوات
النحـيب والبـكاء والـعويل  أنتَ مـحاصـر من كل اجلهات 
فـفي داخل الــبـيـت يـخــرج ولـدك الـكــبـيــر لـيــبـرهن بــصـوته
احلماسي على انه حفيد االوليـاء الصاحل وعليكَ مراعاة
حديثه  فتقـول له : صدقتَ يا فتى الفـتيان  وأنتَ تعلم أنّ
ـيـز بــ الـغـزال وبــ احلـمـار  وعـنــدمـا تـدفـعه ولـدكَ ال 
بـالـتي هي أحـسن  يـخـرج ابــنكَ اآلخـر فـيـتـحـفكَ بـخـطـاب
نـاري عن الـفـلـسـفـة الـوجـوديـة باعـتـبـاره الـوريث الـشـرعي
لرأس جون بول سارتر وعليكَ اداء الـتحية له وتدفعه بالتي
هي أحــسـن رغم يــقـــيــنكَ أنـه ال يــفــرّق بـــ رأس مــاركس
ورأس زاير خليـبص  وعندما تـهرب منـهما محـاوال التقاط
ــدام أمـامكَ وهي سـاعــة صـفـاء بــيـنك وبــ نـفــسكَ جتـد ا
تشـيـد بـجـودة الـرز البـاكـسـتـاني وعـندمـا تـلـقي نـظـرة على
الـكـيس الـذي أمـامكَ جتـده من الـرز الـتـايـلـنـدي وعـلـيكَ أن
توافقـها رغم انهـا ال تعـرف كيف تقـشر البـاذجنان  وتظل
تبحث عن الـصفـاء في عالم مسـكون بـالضجـيج والصخب
والـصـراخ  وحتث خـطـاك من أجل الـظـفـر بـسـاعـة واحدة
تـتـنـاغم فـيـهـا مع مـشـاعـركَ وتـأمالتكَ  وتـخـرج هـاربـاً من
البيت فتـصطدم بسـياسي يخبـرك بأن الدنيا فـانية ولم يبق
غير عمل اخلـير الذي يـدفع صاحبه الى اجلـنة  وتسـتعيذ
بالله العـظيم عندمـا تعرفه وعلى امـتداد مسيـرته بانه ماهر
في سرقة الدرهم من جيب اليتيم والدينار من يد األرملة .
أينما ذهـبتَ يحاصـركَ الضجـيج  وتشعـر أنكَ بحاجة الى
( فــرمــتــة ) جلــهــازكَ الــعــصــبـي كل يــوم لــكي تــســتــطــيع
اسـتــيـعــاب مـا يـحــدث  فـالــسـيــاسـة لــعـبت بــنـا مـا لــعـبت

ومسخت أحالمنا الوردية الى كوابيس مفزعة وقبيحة .
البارحة حـلمتُ أننـي عينتُ وزيراً  وأنّ األمـوال تفيض من
حـولـي  واخلـدم واحلــشم يــؤدون الــتــحـيــة لي  وصــفــيـر
الـســيــارات يـحــتـدم فـي أذني  وأنـا اآلمــر والــنـاهي  ابن
ـتـحدث احلسب والـنـسب  ووريث الـبـطـوالت اخلارقـة  وا
األوحد  وعنـدما غـادرني احللم ورجـعتُ أحتسسُ فراشي
ـدام واقـفـة عـلى لـعـلي أجـدُ شـيـئـا تـركه احلـلم   وجـدتُ ا
رأسي وهي حتـمل قـائـمـة طـلـبـاتـهـا  صـرختُ بـهـا بـحـرقة
وحــزن : أقـــسمُ لكِ أنـه حــلـم وصــلـــني عن طـــريق اخلـــطــأ

فابعدي عني طلباتكِ يا زوجتي العزيزة .
حاولتُ النوم ثانية لعل حلما آخر يصلني عن طريق اخلطأ
 اال أن شـجـاراً حـاداً حـصل بـ
حامي حمى الـليـبراليـة وب حـفيد
جتـــار الـــفـــضـــيـــلـــة وبـــ صــراخ
زوجـتي راعـيـة الـبـاذجنـان مـنـعـني

من النوم .
الى اللقاء .
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ـغـنـيـة { لــنـدن(أ ف ب) - قُـتِـلَـت ا
ـنـتـجـة االسـكتـلـنـديـة في مـجال وا
مـوسيقى الـبوب واإللكـترو صوفي
( 34عــامــاً) في حـادث مــروع عـلى
مـا أعلنت شركتهـا ترانسغريسيف
فـي بـيــان الــســبت.وكــانت صــوفي
ـــولـــودة فـي مـــديـــنـــة غالســـكـــو ا
االســكـتــلـنــديــة عـمــلت مع فـنــانـ
كـمادونا وتشارلي إكس سي إكس

ورُشحَت جلوائز غرامي عام 2019
فـي فـــئــــة أفــــضل ألــــبـــوم رقص /
إلــكــتــرو عن أســطــوانــتـهــا األولى
الـتي اشـاد بـهـا النـقـاد عـلى نـطاق

واسع. 
وأفــــــــــاد بــــــــــيــــــــــان صــــــــــادر عن
تـــرانــســغـــريــســيـف بــأن (صــوفي

قـضت بشكـل مأسوي هـذا الصباح
جـرّاء حادث مـروع.وأوضح الـبيان
الـذي نـشـر عـلى تـويـتـر أن صـوفي
ـشـاهـدة اكــتـمـال الـقـمـر صــعـدت 
وانــــزلــــقت بــــاخلــــطــــأ وســـقــــطت
ــعـــروفـــة بــاسم وصـــوفي زيـــون ا
صـوفي كـانـت مـوسـيـقـيـة ومـغـنـية
ومــنـتــجـة ومــنـســقـة أســطـوانـات
ــنـفـردة وهي أصــدرت أغـنــيـتــهـا ا
األولـى نـاثـيــنغ مـور تــو سـاي عـام
ـتحـولة 2013. وتـعاونت الـفنـانة ا
جــنـســيـاً مع مـادونــا وشـاركت في
كـتابـة أغنـيتـها بـيتش آ مـادونا
ومـع تـــشـــارلي إكـس سي إكس في
تـــســجـــيل فـــروم فــروم واألغـــنــيــة

نفردة آفتر ذي آفتر بارتي. ا
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اء. مع القليل من ا
قل في الــهـاتـف: "نـوبــة قـلــبـيـة"!
وأيـضًـا أنك تـنـاولت حـبـتـ من

األسبرين.
 اجـلس عـلى كـرسي بـالـقرب من
ساعدة. الباب األمامي وانتظر ا

 خاصة !!!  ال تذهب للنوم!
كن إنـقاذ  قال طـبـيب قلب إنـه 
حـياة إنـسـان واحـد فـقط إذا قام
كل شــخص يـتــلـقى هـذا الــبـريـد
اإللــكـــتــرونـي بــنـــقــلـــهــا إلى 10

أشخاص آخرين!
 بالنسبة لي انتهى.  اليك االن !

كن أن ينقذ األرواح !  النقل 

ــاذا حتــتــفظ بــاألســبــرين عــلى
منضدتك?

 بــــصـــرف الـــنـــظــــر عن األلم في
الـذراع الـيـسـرى  ال تـزال هـنـاك
أعـراض أخـرى تـشـيـر إلى نـوبـة
قــلـــبـــيــة: ألـم شــديـــد في الـــذقن
(وعـــظـــام الـــفـك)  والـــغـــثـــيـــان
والـتـعـرق الـشـديـد ... ولكـن هذه

األعراض أقل شيوعًا.
 ملـحوظـة: خالل نوبـة قلـبية من
ــمــكن  أنه لــيس لــديك ألم في ا
صـدرك. إذا استـيـقـظت يـومًا من
ألـم شــديــد في الـــصــدر  ابــتــلع
على الـفـور حبـت من األسـبرين

يــوم  فــمن األفــضل تــنــاوله في
الليل.

 الــســبـب: األســبــرين له "نــصف
عمر"  24ساعة.

 لذلك: إذا حدثت معـظم النوبات
القـلبـيـة في السـاعات األولى من
الـــصــبـــاح  فــإن األســـبــرين في

جسمك سيكون أقوى.
ــكن االحـتــفـاظ بـاألســبـرين -2 
لـسـنـوات عـديـدة في الـصـيـدلـيـة
الــصـغــيـرة اخلــاصــة بك  ولـكن
لـيس لـفـتـرة طـويـلـة ألنـهـا كـلـمـا
تــقـدمت في الـعــمـر تـفــوح مـنـهـا

رائحة اخلل.

االستحمام يقلل من ضغط الدم.
ـاء قبل الـنوم  كوب واحـد من ا
ــنع الــســـكــتــة الـــدمــاغــيــة أو

النوبات القلبية.
ــاء قــبـل الــذهــاب إلى  اشـــرب ا
الــــفـــراش لــــتـــجــــنب اإلصــــابـــة

بتشنجات الساق في الليل.
 عـنـدمـا تكـون هـنـاك تـقـلـصات 
فـــإن عـــضالت ســـاقـــيك تـــبـــحث
اء والرطوبة. بشكل خاص عن ا
 دكـتـور فيـريـنـد (ولـيس فـيـرينك
ريتشارد) سومرز هو طبيب قلب

في Mayo Clinic. يقول:
 1-إذا كنت تتـناول األسبرين كل
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يــقـول الـبــعض إنـهـم ال يـريـدون
ــاء قــبل الــنــوم حــتى ال شــرب ا
يــضـطـروا إلى االســتـيــقـاظ لـيالً

الستخدام احلمام.
 ســـألـت طـــبـــيـب الـــقــــلب الـــذي
ـاذا يـتبـول الـناس أتـعامل مـعه 
(خـاصـة كـبــار الـسن) كـثـيـرًا في

الليل.
 كــانـت إجــابـتـه: عــنــدمــا تــكـون
واقــفًـــا أو جـــالـــسًـــا  فـــإن قــوة
اء في اجلزء اجلاذبـية حتبـس ا
الــسـفــلي من جــسـمك.  هــذا هـو

. سبب تورم الساق
 عندمـا تكون مسـتلقـيًا  يتوازن
اجلــزء الـســفــلي من جــسـمك مع
اء مع الكلى. لـذلك تزيل الـكلى ا
الــفـــضالت ألنه يــصـــبح أســهل.
ــاء ضــروري إلزالــة الـفــضالت ا

من اجلسم.
 ســألت طــبــيب الــقــلب  مــا هـو
ــاء?  لــقـد أفــضل وقـت لــشــرب ا

أجابني :
ـاء في أوقـات مـحددة  - شـرب ا

يزيد من كفاءة اجلسم.
ــــــاء بــــــعــــــد  - كـــــــوبــــــان مـن ا
االســتــيـــقــاظ مــبــاشـــرة يــنــشط

األعضاء الداخلية.
ــاء قـبل 30  - كــوب واحــد من ا
دقـــيــقـــة من كل وجـــبــة يـــحــسن

الهضم.
ـــــاء قــــبل  - كـــــوب واحــــد من ا
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عـالقته الـوثيقـة مع أمه.وقـال مركز
الـرعـاية الـصـحيـة لألحـياء الـبـرية
والـــبــحـــوث في حـــديــقـــة حــيــوان
سـنغافـورة إنه ينمو لـيصبح أسدا
صــغــيــرا يــتــمــتع بــصــحــة جــيـدة
ومــحب لــلـفــضــول مع ولع خـاص
ركـز(بدأ بـاللـعب بالـكرة.وأضـاف ا
سـيمبا يسـتمتع بأكل كمـيات قليلة
من الــلــحــوم الــنـيــئــة مع حــلــيـبه
ويــقــضي مـعــظم يــومه في الــلـعب
بـأجــهـزة الـتـخـصـيب الـتي أعـدهـا
ـوه).وسـتـكـون حــراسه لـتـنـمـيــة 
جـيـنـات األب موفـاسـا الـتي نـقلت
إلى سـيـمـبـا ذات قـيـمـة عـالـيـة في
ــســاهــمــة في الــتــنــوع اجلــيــني ا
واحلـفـاظ عـلى مـجمـوعـات األسود
األفـريقـية.ويصـنف االحتاد الدولي
لـلحفاظ عـلى الطبيـعة هذه األنواع
مـن األســــود حتت بـــــنــــد األنــــواع

عرضة خلطر االنقراض. ا

الــذي اتــخــذ لـلــتــخــفــيف عــنه هـو
ــوفــاسـا ألســبـاب الــقــتل الـرحــيم 
إنـسـانـيـة).وأضـافت(جـمع الـسـائل
ـنـوي عـنـدمـا كـان مـوفـاسـا حتت ا
الــتــخــديــر وهـذا إجــراء ثــانــويـا
ولـكنه كان مهـما لضمـان استمرار
سـاللــتـه بـــعـــد وفــاتـه).ويـــبــدو أن
ــواصـلـة ســيـمــبـا مــهـيــأ بـالـفــعل 
سـاللـة والــده: إذ إنه أخــذ يــزدهـر
ا يـزل ابن ثالثة أشـهر.وولد وهـو 
سـيـمـبا الـذي اسـتـوحي اسمه من
فـــيــلم ديــزني الـــكالســيــكي األســد
ــاضي ـــلك في تـــشــريـن األول ا ا
لـكـن حـديـقـة احلـيـوانـات انـتـظـرت
حــــــــــــــــــــــــــــتـــى اآلن لـــإلعـــالن عــن
اخلـــبـــر.وواجـه ســـيـــمـــبـــا بـــعض
مـشاكل فـي التـغذية بـسبـب إصابة
والـدته كـايال بالـتـهاب في الـغدد.
وأدى هـذا في الـنهـايـة إلى إرضاع
سـيمبا بالزجـاجة لكنه حافظ على

إن عــدوانـيـته وقــد طـعن في الـسن
لـم تـــــتـح له فــــــرصـــــة الــــــتـــــزاوج
بــنـجـاح.وقـررت حـديـقـة احلـيـوان
بـدال من مـحاولـة تـزويجه احلـفاظ
عـلى ساللته بـواسطـة عملـية نادرا
نوي مـا تستـخدم.وجمع الـسائل ا
وفـاسا بحـسب ما قاله اخلـاص 
مـتـحـدث باسم احلـديـقة بـواسـطة
مـــا وصـــفـــته حـــديـــقـــة احلـــيــوان
بــــالـــقـــذف الـــكـــهــــربـــائي من أجل
اســـــتـــــخـــــدامـه في الـــــتـــــلـــــقـــــيح
االصـطـنـاعي.وكان ال بـد بـعد ذلك
مـن قـتل مـوفـاسـا الـضـعـيف الـذي
عــاش حـتى بـلغ الـ  ?20مــتـجـاوزا
ا ب ست إلى 10 أعمار أشقائه 
سـنوات في عملية موت رحيم.ولم
يــكن مـوفـاسـا حـيــوانـا طـاعـنـا في
الـــسن فـــحـــسب بـل كـــان يــعـــاني
أيــضـا من ضــمـور.وقــالت حــديـقـة
احلـيـوان لـبي بي سـي إن (اإلجراء

من مـقـابـلـة والـده مـوفـاسـا أبـدا
ألن األســد األب لـم يــبق عــلى قــيــد
احلــيــاة بـعــد إجـراء عــمــلـيــة أخـذ
احلــيـامن مــنه.وسـيـمــبـا هـو االبن
الـوحـيـد لألب الـراحـل مـوفـاسا إذ

{ سـنـغـافـورة - وكـاالت - حتـتـفل
حـديقة حـيوان سنغـافورة بوصول
أول شـــبل أســـد يـــولــد بـــواســـطــة
عــمــلــيــة تــلـقــيـح اصـطــنــاعي.ولن
يـتمكن الشبل سيمبا لسوء احلظ
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{ لــــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
شــكـــلت الئــحـــة الــتـــرشــيـــحــات
جلـــوائـــز مـــهــرجـــان ســـبـــيــريت
ــســتــقـلــة الــتي أعــلـنت لألفالم ا
اضي واسـتحوذ فيلم االسبوع ا
ـز أولـوايز نـيـفر ريـرلي سـامـتـا
عــلى أكــبــر حــصــة مــنــهــا حملــة

أولية عن التوجـهات في السباق
إلى جــــوائــــز الــــســــيــــنــــمــــا في
هــولــيــوود.ورُشِح الــفــيـلـم الـذي
يتـنـاول قصـة حـمل غـير مـرغوب
ـراهـقة في الـريف األمـريكي فيه 
في سبع فئات متـقدماً على فيلم
مـــيـــنــــاري عن عـــائــــلـــة كـــوريـــة

أمــريـكــيـة وعــلى اثــنـ من أهم
أفالم مــــوسـم اجلــــوائـــــز هــــمــــا
نــــومـــادالنـــد ومـــا ريـــنـــيـــز بالك
.وال تـأخـذ جـوائـز سـبـيـريت بـا
في االعـتــبـار ســوى األفالم الـتي
تـقل مــوازنـتـهـا عن  22,5مـلـيـون
دوالر ولــكـنــهــا مـؤشــر تــهـتم له
صــنـاعـة الــسـيـنــمـا ألنـهــا تـتـيح
ــسـتـقـلـة غـالــبـاً حتـديـد األفالم ا
التي تملك فـرصة للمـنافسة على
جوائز األوسكـار.وازدادت أهمية
ـــؤشـــر هــذه الـــســـنــة ألن هـــذا ا
جائحة كوفيد- 19أربكت مواعيد
اجلوائز الهوليوودية.وإذ وصف
ــهـرجــان جــوش ويـلش رئــيس ا
عــام  2020بـــاجلـــحــيم الحظ أن
(الــقـدرة عــلى مــشـاهــدة كل هـذه
سلسالت كانت واحدة األفالم وا
من األمــــور الـــعــــظـــيــــمــــة الـــتي
الــــــصـــــــمــــــود خـالل األشــــــهــــــر
األخــيــرة).وعُـرِض نــيــفــر ريـرلي
ـز أولـوايز قـبل عـام في سـامـتـا
مــــهـــــرجـــــان ســـــنــــدانـس وفــــاز

بـاجلـائـزة الــثـانـيـة في مـهـرجـان
بـــرلــ فـي شــبـــاط الـــفــائت أي

مباشرة قبل بدء اجلائحة.
وتؤدي سيدني فالنيغان في هذا
الــفـيــلم الــطـويل الــذي أخــرجـته
إلـيــزا هـيـتـمــان دور مـراهـقـة في
الـــســـابـــعــة عـــشـــرة تُــرغَـم عــلى
مـــغــــادرة مــــوطــــنــــهـــا األصــــلي
بنسلـفانيا إلى نـيويورك ألسقاط
جن من حـمل غير مـرغوب فيه.
ـمــثـلـة عــلى جـائـزة وتـتــنـافس ا
سبـيريت وكـذلك شـريكـتهـا تالـيا
رايـدر.أمـا مـيــنـاري الـذي يـتـتـبع
عــائـلــة من أصــول كــوريـة أثــنـاء
انـتـقـالــهـا إلى ريف أركـنـسـو في
ثـمـانـيـنـات الـقـرن الـفـائت سـعـياً
إلى بناء حيـاة جديدة فيأمل في
تـكـرار اإلجنـاز الـذي حـقـقه فـيـلم
بـاراسـايت في جـوائـز األوسـكـار
نـصـرم ح حـصل على العـام ا
ســـتــــة تـــرشــــيـــحــــات.ومن بـــ
ـتــنـافــسـ عـلى اجلــوائـز ولـو ا
بــــعـــد وفـــاته جنـم بالك بـــانـــثـــر

تــشــادويـك بــوزمــان الــذي فــارق
احلياة في آب الفائت بعد معركة
ضد سرطان القولون وهو رُشح
للـجائـزة عن دوره في وما ريـنيز
بالك با الـذي تـدور أحداثه في
وسـيـقى في شيـكـاغو في عالـم ا
عــــــــشـــــــــريــــــــنـــــــــات الــــــــقــــــــرن
الـفـائت.وبـحـصـوله عـلى خـمـسة
تـــرشـــيـــحـــات  تـــعـــاَدل إنـــتــاج
نـتــفـلـيــكس مع نـومــادالنـد الـذي
تـــولّت إخــراجـه األمــريــكـــيــة من
أصل صيـني كـلويه جـاو وتؤدي
ـــمـــثـــلـــة دور الـــبـــطـــولـــة فـــيه ا
فــرانــسـس مــاكــدورمــانــد. وكــان
الفيلم فـاز بجوائـز في مهرجانَي
الـبـنـدقيـة وتـورنـتـو ويُـعـتـبر من
ـنـافـسـ عـلى األوسـكـار أبـرز ا
وهـــو يــغـــوص في عــالـم ســكــان
ــقــطــورات األمــريــكــيـ الــذين ا
ـتـحـدة في يـجـوبـون الــواليـات ا

ة. مركباتهم القد
وتــتــســابق هــذه األفالم األربــعـة
عــلى جــائـزة ســبــيــريت عن فــئـة
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مــنــهــا ومــنـهــا جــوائــز غــولـدن
ـثــلي الـشـاشـة غـلــوب ونـقـابـة 
رشحـ لها التي تُعـلَن الئحتـا ا
ـــقــــبل في حـــ لن االســـبـــوع ا
يُكشَف النـقاب عن قائـمة األعمال
ـرشــحـة جلــوائـز األوســكـار إال ا
ـــقـــرر أن ــــقـــبل.ومن ا في آذار ا
تُوزَع جـوائزسـبيريت
في  22نــيــسـان
ـقبـل ضمن ا
احتفال يقام

افتراضياً.

أفـضل فـيـلم عـلـماً أن واحـداً من
كل فيلم فازا بـجوائز سبيريت
في هـــــذه الــــفـــــئـــــة عــــلـى مــــدى
الــسـنــوات الـعــشـر األخــيـرة فـاز
أيـضــاً بـجــائـزة األوســكـار عـلى
نــــحـــو مـــونـاليت وســـبــــوتاليت
وبــيـردمــان.وأدت اجلــائــحـة إلى
تــغـــيــيــرات أيــضــاً في مــواعــيــد

إعـالن اجلـــــــــــــوائــــــــــــز
السـيـنـمائـيـة التي
أرجئ الـكـثـير
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{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - أقـــــــيـــــــمت
مــراسم ديـــنــيـــة في ذكــرى مـــصــمم
األزيـاء بـيـار كـاردان الـذي تـوفي في
 29كــــــانـــــون األول عن  98عــــــامـــــا
اجلــمــعــة في كــنــيــسـة المــادلــ في
بـاريس بحضور  400 شـخص بينهم
بــريــجــيت مـــاكــرون زوجــة الــرئــيس
الفـرنسي.وبـعد شهـر على وفـاة بيار
كــاردان الـرائــد في تــصـمــيم األزيـاء
اجلـاهـزة شـاركت شـخـصـيـات عدة
ـراسم التي حـضرتـها الـعائـلة في ا
ــمـثــلـة شــارلـوت رامــبـلــيـنغ بــيــنـهم ا
ـغــنـيــة سـيــلـفي فــارتـان وفــنـانـون وا

ومنتجون ومشاهير آخرون.
ـثَـال في هـذه ــوضــة  وكــان عــالم ا
ــــــراسم خــــــصــــــوصــــــا مـن خالل ا
ــصـــمـــمــ جـــان كــلـــود جــيـــتــروا ا
وســمـون بــورت جـاكــمــوس ونـيــكـوال
غــيــســكــيـيــر ورئــيـس احتــاد األزيـاء
ـــــوضــــة بـــــاســـــكــــان الــــراقـــــيـــــة وا
مـــوران.وقـــالت بـــريـــجـــيت مـــاكــرون
ــراسم لــوكــالــة فـــرانس بــرس إثــر ا
ــوضـــة في (بـــيـــار كـــاردان نـــشـــر ا
الــعــالم.  مـن خالل اخــتــراع األزيـاء
ـــوضــة مـــتـــاحــة اجلـــاهـــزة جـــعل ا
ـــولــود لـــلـــجـــمـــيع).وكـــان كـــاردان ا
ــهـاجــرين إيـطــالــيـ والــذي أصـبح

رجل أعـمـال ذائع الـصيت
ــــيــــاً قــــد ووري عــــا
الـثــرى في مـراسم
خـاصة في مدافن
ــــارتــــر في مــــو

باريس.
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