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طبعة العراق 
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دانت فـعاليـات رسمية وشـعبيـة الهجوم
طار ومنازل الصاروخي الذي استهدف ا
االمـنيـ في اربيل.  وسط تـضامن عربي
ـــحــاســـبــة ودولـي وتــعـــهــد امـــريــكي 
ــســؤولـــ عن احلــادث الـــذي تــســبب ا
دينة نـاطق في ا بـترويع سكـان بعض ا
ـطــار عن عــودة الــعـمل وأعــلـنـت إدارة ا
واسـتئـناف الـرحالت اجلويـة بعـد توقف
اســـتـــمـــر لــــســـاعـــات عـــقب الـــهـــجـــوم
الـصــاروخي الـذي اودى بــحـيــاة مـقـاول
مـدني وإصابـة خـمسـة متـعاقـدين اخرين
. ـــدنــيــ وجــرح عــدد مـن األشــخــاص ا
ووجه رئــيس حــكـومــة االقــلــيم مــسـرور
الـبارزاني  رسالة عـلى خلفيـة استهداف
ـطـار. وقـال الـبـارزاني في بـيـان تـلـقـته ا
(الــزمــان) امس انه (بــرغم مـن مــحــاولـة
ـبــغــضـ واإلرهــابــيـ إحلــاق األذيـة ا
بـشـعـبـنـا وسـعـيـهم لـتـقـويض اسـتـقـرار
كـردستان بأعـمالهم اجلـبانة ومـكايدتهم
في وضع الــعـقـبــات في طـريـقــنـا صـوب
الـنـجـاح والـتــقـدم إال أنـنـا سـنـواجـهـهم
ـة أقــوى ولن نـتـوقف في مـسـارنـا بـعـز
ـضي إلى األمـام). كـمـا نـحـو االزدهـار وا
تـلقى البارزاني  اتصاالً هاتفياً من وزير
اخلـارجــيـة األمــريـكـي انـطــوني بـلــنـكن
وجـرى (بـحث الـهجـوم الـذي تـعرضت له
ـحــاسـبـة اربـيل  حـيث تــوعـد بـلــنـكن 
ـسؤول عن الـهجوم ) واضـاف بلنكن ا
ان (واشـنـطـن تـشـعـر بــالـغـضب من هـذا
الهجوم الصاروخي). ودعا رئيس االقليم
نـيجرفان البارزاني مجلس األمن الدولي
ـتحدة الخذ مخـاطر هذا الهجوم واأل ا
عـلـى مـحــمل اجلـد فــيــمـا طــالب رئـيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي بـالـتـحقـيق
الـعـاجل.ودان الـبـارزاني في بـيـان تـلـقته
(الـزمان) امس (بـشدة ونسـتنـكر الهـجمة
اإلرهـــابــــيـــة الـــتي اســـتــــهـــدفت أربـــيل
بـاسـتـخدام الـصـواريخ الـتي أسـفرت عن
وفــاة شــخص وإصــابــة تــسـعــة آخــرين
بـينهم أمـريكيـون ونعزي ذوي الـضحايا
ونـرجو الشـفاء العـاجل للجرحى) داعـيآ
تـحدة إلى مـجلس األمن الـدولي واأل ا
أن (يـحــمال خـطـورة تــلك الـهـجــمـة عـلى
مـحمل اجلـديـة البـالـغة ويـعـمال لـلقـضاء
عـلـى الـتــهــديـد الــذي يــسـتــهــدف شـعب
كـــردســــتـــان من خـالل حث احلــــكـــومـــة
الـعراقـية عـلى تطـبيق الـدستـور وخاصة

ـــادة 140 مـــنـه). ووجه الــــكـــاظــــمي ا
بـتـشكـيل جلـنـة حتـقـيقـيـة مـشـتـركة مع
ـعـرفـة اجلـهـات اخملـتــصـة في القـلـيم  
اجلـهــة الـتـي تـقف وراء حــادث سـقـوط
عـدد مـن الـصـواريـخ عـلى مــطـار أربـيل
ومـقتربـاته. وقال الـكاظمي خالل جـلسة
مـــــجــــلـس الــــوزراء امس ان (الـــــعــــمل
اإلرهـابي الـذي استـهـدف االقلـيم يـهدف
إلى خـلق الفوضى وخلط األوراق). وعد
رئـيس اجلمهورية برهم صالح القصف
ـــطــــار الــــدولي الــــصــــاروخي عــــلـى ا
ومــقـتــربــاته بــانه عــمل ارهــابي. وقـال
صــالح فـي تــغـــريــدة عـــلى تــويـــتــر ان
(إسـتـهـداف أربـيل الـذي اوقع ضـحـايـا
يُـمــثل تــصــعــيـد خــطــر وعـمـل إرهـابي
اجـرامي يـسـتــهـدف اجلـهـود الـوطـنـيـة
.( واطـن حلـمايـة امن البالد وسالمـة ا
ــان مــحــمـد بــدوره  دعــا رئــيس الــبــر
احلـلبـوسي الى إنزال أقـصى العـقوبات
بــــكل مـن يـــتــــعـــدى عــــلى أمـن الـــوطن
ـواطن. ودان رئيس حتالـف عراقيون وا
عـمار احلكيم القصف الصاروخي الذي
اسـتــهـدف أربــيل وأسـفــر عن تـســجـيل
جـرحى وأضرار مـادية. كمـا دعا ائتالف
الــنــصــر الى حتــقــيق عــاجل وشــفــاف
ـتـورطـ بـاحلـادث الـذي يـعد لـكـشف ا
دن خـرقا لـسيادة الـدولة وضـرباً ألمن ا
. وأعـرب األم العام وتـرويعاً للـمدني
جملــلس الـــتــعــاون اخلـــلــيـــجي نــايف
احلـجرف عـن تعـازيه ومواسـاته ألهالي
الـضحايا وتمنـياته للمصـاب بالشفاء
الــعـــاجل.وفـي الــســـيـــاق ذاته شــددت
اخلـارجـية الـكـويـتيـة في بـيـان على أن
(مـثل هـذه األعـمـال اإلجـرامـيـة لن تـثني

األشـقاء في العراق عن مواصلة جهودهم
فـي طـــــــريق بـــــــسـط األمـن وســـــــيــــــادة
ـتـحدة في الـقـانـون).وعدت بـعـثـة األ ا
الـعراق  قـصف أربـيل بالـتهـديد اخلـطر
ودعت الى ضـبـط الـنـفس والـتـعـاون بـ
بـــغـــداد واربـــيل. وذكــــرت يـــونـــامي في
تـغــريـدة عــبـر مــنـصــة تـويــتـر (نــشـجب
مـيت على أربيل) الـهجوم الـصاروخي ا
واضـاف إن (مـثل هذه األعـمـال الـشنـيـعة
ـتـهــورة تـشـكل تـهــديـدات خـطـرة عـلى ا

االسـتـقرار) واشـار الى انه (يـجب حمـاية
العراق من التخاصمات اخلارجية) داعيا
الى (ضـبط النـفس والـتعـاون الوثـيق ب

بـغداد وأربيل لتقد اجلناة إلى العدالة).
واعـربت السفارة البريـطانية في العراق 
عن إدانـتــهـا لـلـهـجــوم الـصـاروخي الـذي
االقـلـيم.وقـال الـسـفـيـر سـتيـفن هـيـكي في
تـغريـدة عبـر تويـتر (نـدين بشـدة الهـجوم
عـلى مـديـنـة أربـيل وقـوات الـتـحـالف كـما
دني الذي قاول ا ونـقدم التعازي ألسـرة ا
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ولــهـا قـدرة اسـرع عـلى االنـتـشـار)
وتــــــابع ان (اعــــــراض الـــــسـاللـــــة
اجلـديدة اشد واخطر من السابقة)
الفــتــا الى ان (الـعــراق ســيـعــتــمـد
الـلـقاحـات الصـيـنيـة والبـريـطانـية
واألمـريـكـيـة) مـؤكـدا انـه (سـيـكون
هـنــالك تـنـسـيق عـال مع الـقـيـادات
األمـنـيـة حملـاسـبـة اخملـالـفـ خالل
مــدة حــظـر الــتــجـول) واســتــطـرد
بــالــقــول ان (مـوعــد وصــول لــقـاح
كــورونــا سـيــكــون نـهــايــة الـشــهـر
اجلـاري). وفي تطور الحق  اعلنت
ـرور الــعـامــة عن فـرض مــديـريــة ا
غــرامـة مـالـيـة  50 ألـف ديـنـار لـكل
مركبة صالون حتمل أكثر من ثالثة
أشــــــخــــــاص أو مـن ال يــــــرتـــــدون
الـكـمـامات مـشـيـرة الى ان (الـطرق
ـا اخلـارجــيـة سـتـبـقى مـفـتـوحـة 
فـيهـا طريق مـحمد الـقاسم والـقناة

طار ). وسريع ا

كـورونـا واخـفـاء الـعـجـز  عن تـطـبيق
اجـراءات  احلجر الـصحي بحـذافيرها
وآلـياتها الصحيحة والسماح بانتشار
واطـن بالـتعامل مع ظـاهرة تـهاون ا
اخـطـار اجلـائـحـة. وبـدال من ان تـعـمـد
هــذه االجـهـزة الى تــطـبـيق االجـراءات
تجاوزين  جلأت الى همل وا عـلى ا
اســلـــوب الــتــعــمــيـم مــتــنــكــرة لــدور
الـصحافة والزعم ان التعليمات ازاءها
ـكن اال تـؤثـر عـلى اصـدار الـصحف
فـي وقت احـــوج مــــا يـــكــــون الـــوضع
الـصـحي حـاجة الى صـوتـها وقـدرتـها
عــلى االقـنــاع وفـهم االثــار اجلـســيـمـة
لـتـجـاهل تعـلـيـمات الـوقـايـة الصـحـية
واحلــــفــــاظ عــــلى ارواح الــــنـــاس. ان
(الــــزمـــان) اذ تــــســـتــــغــــرب من هـــذه
ــنع الــتــعــلــيــمــات وتــراهــا وســيـلــة 
ـارســة واجـبـاتـهم الــصـحـفــيـ من 
ـسـؤوليـة االجـتمـاعـية الـتي تـملـيـها ا
والــوطـنــيـة فــانـهــا حتـمل احلــكـومـة

وجـميع اعضاء الـلجنة الـعليا لـلصحة
والـسالمة الوطنية من جائحة كورونا
مـــســـؤولـــيـــة غـــلق مـــجـــاالت صــدور
اجلـــريــدة والـــعـــديــد من زمـــيالتـــهــا
ـارسة الـصـحف االخـرى وتـعـد ذلك 
قـمـعــيـة غـيـر مـسـبـوقـة تـنم عن جـهل
ـهدة لتوقف مـعرفي وثقافـي وعملية 
الــصــحف عن االســتــمـرار وادخــالــهـا
مـــرحــلــة الـــنــزع االخــيــر وبـــالــتــالي
الـتفـريط بتجـربة اعالميـة خالقة جابه
ـهن خاللــهــا الـصــحـفــيـون وبــقـيــة ا
ـرتـبطـة بهـا شتى اشـكال الـتحـديات ا
وت واالغتيال واكـثرها ضراوة هـي ا
وتـــســـجــيـل عــمـــلـــيــات الـــغـــدر ضــد
. وتـدعـو (الــزمـان) الـوزيـر مــجـهـولــ
حـسن محمـد التمـيمي والوزيـر عثمان
ي الى االســتـــمــاع لــقــيــادات الـــغــا
الـصحف لـلتـعرف عـلى طبـيعـة العمل
بـدال من اخذ رأي بـعض اجلهـات التي
جتـهل اليـة العـمل الصـحفي الـيومي .

وكـان الـتمـيـمي قد اكـد ان (االعالمـي
والـصحـفيـ جزء ال يـتجـزأ من جهود
الصحة  وانهم ظهير للجيش االبيض
 كــونـــهم يــســهــمـــون بــبــعث رســائل
تـثقـيفيـة وتوعويـة للـمواطنـ وحثهم
عــلى االلـتـزام بـالــوقـايـة من كـورونـا).
تحدث بـاسم احلكومة حسن غـير ان ا
نــاظـم الــقى الــكــرة في مــلــعب قــيــادة
ـؤتمر شـتركـة وقال في ا الـعمـليـات ا
ـشتـرك مع الـتمـيمي امس الـصـحفي ا
ان (مــجـلس الـوزراء خـول الــعـمـلـيـات
ـشتـركة مـسؤوليـة استـثنـاء الطواقم ا
الــصــحـفــيـة واالعـالمـيــة خالل اوقـات
احلــظــر الـشــامل واجلــزئي).   وكـانت
نـقابة الـصحفيـ العراقيـ قد اعلنت
ـ  25 مـن الــعــامـــلــ في الــــســـمـــاح ل
الـقــنـوات الـفـضـائـيـة بـاالسـتـثـنـاء من
إجـراءات حظـر التجـوال وإن الصحف
ــواقع االلــكـتــرونـيــة اإلخـبــاريـة لم وا
تـشمل باالستثنـاء من احلظر وستعمل

أوناليـن لتمـشيـة عمـلهـا خالل ساعات
احلــظـر الـشـامل.بـدوره  قــال الـنـاطق
ـسـلـحة بـاسم الـقـائـد الـعـام للـقـوات ا
الـــلــواء يـــحــيى رســـول  ان (احلــظــر
الـشامل يبدأ في الثامنة من مساء يوم
غــد اخلــمـــيس وحــتى اخلــامــســة من
ــقــبل). وذكــر صــبـــاح يــوم االثــنــ ا
رسـول في مـؤتمـر صحـفي مشـترك انه
ـكن تـمـديد حـظـر التـجـوال في حال )
اسـتـمـرار تسـجـيل زيـادة في إصـابات
كـورونـا) مـبـيـنـا ان (اجلـمـيع مـطـالب
بـااللـتـزام بـتـعـلـيمـات الـلـجـنـة الـعـلـيا
لـلـصحـة والسالمـة الـوطنـية) ومـضى
الى الـقـول ان (احلظـر الـشامـل سيـبدأ
في الـثامنة من مساء يوم غد اخلميس
وحــتى اخلـامــسـة من صـبــاح االثـنـ
ــواد ــقــبل  وســيـــســمح بــحــركــة ا ا
الـغـذائـيـة على مـدار الـسـاعة) مـشـيرا
الى ان (تـــعــلــيـــمــات احلــظـــر تــشــمل
ـنـتسـب ولن يـسـمح لهم بـالتـجوال ا

بـعد الواجب). وسجـلت وزارة الصحة
والــــبـــيـــئـــة  3332اصــــابـــة مـــؤكـــدة
بـفايروس كورونا وشفاء  1622 حالة
وبـواقع  سبـع وفيات جـديدة. واوضح
ـوقف الوبائي اليومي  الذي اطلعت ا
عــلــيه (الـزمــان) امس ان (مــخـتــبـرات
الــــوزارة اجــــرت اكــــثــــر من  43 الف
فــحص لــعـيــنـات مــشـتــبه اصــابـتــهـا
بـــالــفـــايــروس حـــيث ســـجــلت 3332
اصــابــة مــؤكـدة بــكــورونــا في عــمـوم
احملـافـظات) واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ
 1622حـــالـــة وبــواقع ســـبع وفـــيــات
جـــديــدة). فـــيــمـــا اكــدت الــوزارة  ان
الــساللــة اجلـديــدة لــكـورونــا تــصـيب
األطــــفـــال ولــــهـــا قــــدرة اســــرع عـــلى
تـحدث باسم الـصحة االنـتشـار.وقال ا
ســـيف الـــبـــدر في تـــصـــريح امس (لم
نـتـفـاجـأ بـاكـتـشـاف الـساللـة اجلـديدة
لـــكـــورونــا في الـــعــراق) مـــبــيـــنــا ان
ــتـحــورة تـصـيـب األطـفـال (الــساللـة ا

سـؤول قُـتل) مـشددا عـلى (مـحاسـبـة ا
وســنـــقــدم الـــدعم إلى رئـــيس حــكـــومــة
كـردستان  ورئيس مـجلس الوزراء أثناء
الـتحقيق). وصـرح البنتـاغون أن القاعدة
األمـريكية في أربيل اسـتهدفت بـنحو 14
صـــاروخــا  4 مــنـــهــا أصـــابت مـــبــاني
فـيـهـا.وأشـار إلى أن (الـهـجـوم أسفـر عن
مـقــتل مـتـعــاقـد مــدني وإصـابـة خــمـسـة
أمـريــكــيـ من بــيــنـهم جــنــدي). وكـانت
وزراة الـداخـلـيـة في االقـلـيم قـد اكـدت ان

الــقـــصف أودى بــحـــيــاة شـــخص واحــد
وإصـابة ثمـانيـة آخرين بيـنهم خـمسة في
ـديـنـة فـضالً ـطـار وثالثـة آخـرون في ا ا
ـنازل عن إحلـاق أضـرار ماديـة بـعدد من ا
ـصـالح التـجـارية.وأشـارت الوزارة في وا
بـيـان سـابق الى (الـعـثـور عـلى عـجـلة من
طــراز كــيــا بــ أربــيـل والــكــويــر حتــمل
صــــواريخ عـــدة) مـــشــــيـــرا الـى انه (من
الالفت أن هــجـوم امس االول نُـفـذ بـنـفس
اآللـية واألسلـوب والسـلوك الذي اُسـتخدم
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اكـد مــسـتـشــار االمن الـقــومي قـاسم
االعـرجي ان زيـارة الــبـابـا فـرنـسـيس
الى الــعــراق مــهــمــة وتــصب في دعم
الـــعـــراق وتــــعـــــــــزيـــز مـــبـــدأ حـــوار
األديـان. وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (األعرجي ترأس  االجتماع
الــدوري جملـلـس وكالء األمن الــوطـني
ــــلـــفـــات وجـــرت خـالله مـــنــــاقـــشـــة ا
ــدرجــة عــلى جــدول ــوضــوعــات ا وا
أعمال اجمللس  حيث قدّم وكيل وزير
اخلـارجـيـة إيـجـازا عن زيـارة قـداسة
ـرتـقـبـة إلى الـعـراق بـابـا الـفـاتـيـكـانـا
وإجــراءات الــوزارة واســتــعــداداتــهــا
ــهـم) وأشـار الســتــقـبــال الــضــيف ا
بــحـــسب الـــبـــيــان إلى أن األعــرجـي 
(زيـارة قـداسـة الـبـابـا مـهـمـة وتـصب
في دعم الـعــراق وتـعـزيـز مـبـدأ حـوار
األديـان) مـشـددا عـلى (اجلـمـيع دعم
اخلـــارجــــيـــة واألجـــهــــزة اخملـــتـــصـــة
هـمة األخـرى إلجنـاح هذه الـزيـارة ا

 .( تأكيداً الستقرار العراق أمنياً
ـــرجع الـــديـــني عـــلي وراى مـــكـــتـب ا
تـصــريـحـات الــسـفـيـر الـسـيـســتـاني 
الـــعــراقي لـــدى الــفـــاتــيـــكــان بـــشــان
مـجـريــات سـفـر الــبـابــا لـلـنــجف غـيـر

في الـهــجـوم الـســابق عـلى مــطـار أربـيل
الــدولي في مـــا ال تــزال الــتــحـــقــيــقــات
مـتواصلـة للـكشف عن مرتـكبي الـهجوم).
وتـبنت جـهة مـسلـحة تـطلق عـلى نفـسها
اسم سـرايــا اولـيــاء الـدم الـهــجـوم الـذي
تــعـرضت له اربـيـل امس االول. من جـهـة
تـحدة اخـرى اتـهمت تـركـيا  الـواليـات ا
االمـريكية بدعم االرهـابي بعد اعدام 13
تــــركـــيـــا عــــلى ايــــدي حـــزب الــــعـــمـــال

الكردستاني في العراق. 

عـتـمد دقـيقـة . وكـان سـفيـر الـعـراق ا
لـدى الفـاتـيكـان رحـمن العـامـري  قد
كــشف عـن ان زيــارة احلــبـــر االعــظم
ثابة رسالة ـرتقبة إلى العـراق هي  ا
سالم إلى الــعـــالم مـــرجــحــاً تـــوقــيع
وثـــيــــقــــة لألخـــوة اإلنــــســــانـــيــــة بـــ
الـسـيـسـتــاني واحلـبـر األعـظم تـسـمح
ـتـبـادلـة ب بـتـرسـيخ عالقـات الثـقـة ا
ـكـونـات. وذكـر الـعـامـري في جـمـيع ا
تــصــريح ســابـق ان (الــرســالــة الــتي
تـتضـمـنـها زيـارة بـابـا الفـاتـيـكان إلى
الــعـــراق هي دعم ســـبل احلـــوار بــ
األديـان إذ يــرغب الــبـابــا في تـعــزيـز
ـشـتـرك بـ جمـيع احلـوار والـعـيش ا
ـكونات الديـنية سواء بـ الكنائس ا
أو من خالل الــــعالقـــات اإلسـالمـــيـــة
ـســيـحـيـة) مـشــيـرا الى ان (احلـبـر ا
االعـــظم ســـيــعـــقــد لـــقــاءً خـــاصــاً مع
الـسيـستـاني لبـحث قضـايا احلد من
الـتطـرف ونـبـذ الكـراهـية وإشـاعـة قيم
ـــنـــاطق الــــسالم ومـــؤازرة ســـكــــان ا
ــــصــــاعب الــــتي احملــــررة بــــســــبب ا
واجـهتهم خاصة سـكان سهل نينوى

ــدن اجملــاورة الــذين  ــوصل وا وا
تـــهــــجـــيــــرهم فـي أعـــقــــاب األعـــمـــال
اإلرهـابية التي نـفذتهـا عناصر داعش

في ذلك الوقت). 

مسرور البارزاني
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ادين بشـدة واستنكر بـشدة ضرب اجمل عاصـمة عراقية وهي اربيل
بالـصواريخ هل صرنا في وقت نتحول فيه الى اعداء للجمال ? اعداء
للـنظافة هل تـريدون ان تتـخرب اركان اربيل كـما خربت بـغداد? بغداد
الـتي هــاجـر اهــلـهــا اين شـارع الــرشـيــد ? اعـظم واجــمل شـارع في
ـستنـصر? الذي الشـرق االوسط? واين شارع الـنهرالـذي كان اسمه ا
فـيه من مالبس وحاجات النـساء ما ال جتـده اال في شوارع لندن وكل
ـستـنصـر شارع الـنهر دكان وشـركة بـلنـدن عنـدها فـرع في شارع ا
وكـانت ابــنـة خـالي وخــالـة اوالدي ام طـارق تــصـطـحــبـني مـعــهـا وانـا
النهـا التسـتطـيع ان تسـير في الـسوق لـوحدهـا فتـصطـحبني صغـير 
البس من عـنـدمـا تـتـسـوق من شـارع الـنـهـر  وتعـلـمت كـيف اخـتـار ا
ـئوي ا جتـاوزت عامـها ا ذوقهـا العـالي وهي االن مـازالت حيـة ور
ان ضـرب الـصـواريخ هـو ضـرب احلـضـارة وتدمـيـرهـا تـدمـيـر الذوق
العـام  تدميـر ما بـناه الكـرد لعاصـمتـهم اربيل وهي عـاصمة عـراقية
ثـقفـ الـعراقـي فـروض االن ان تـصدر احـتجـاجـات من ا ايضـا ا
الصـحفي العراقـي السياسيـ العراقي السـتنكار ضرب اربيل
اليجـوز هذا ماذا فـعلت لكم اربـيل كي تضربـوها? وماذا اخـذت منكم
ـا ارسـلــنـا عـلـيـهـا طــائـرات الـسـيـخـوي حــتى تـضـربـوهـا? اربــيل لـطـا
تقـصفـها ولم نـرسل لهم باقـات ورد بل باقـات قنـابل  وعلى الـزعماء
العـرب ان يستـفيـدوا من التجـربة الـكردية في بـناء احلـضارة ومثـالها
اربيل وانـا اتـمنى لـو بادر الـزمالء في الـصحـافة واالعالم لالشـتراك
بحـملـة استنـكار واسـعة ضـد القـنابل والـصواريخ التـي ضربت اربيل
انهم يـضربـون اجلهـد الوطـني احلقـيقي لـلعـراقيـ لكرد الـعراق من
اي مصـدر جـاءت هذه الـصواريخ? والمـبـرر ابدا سـوى روح االنتـقام

وهي روح سلبية ال تبني دوالً وال تبني احزاباً وال تبني طوائف.
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ـناطقهـا االصلية في مـحافظة اعـادة اعمار وترميم  582 منزال لالسـر العائدة 
نـيـنـوى. وقـالت الـوزيـر في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (تـمـت اعـادة اعـمار
ـنـاطـقـهـا االصـلـيـة في اقـضـيـة ونـواحي وتـرمـيم  582 مـنـزال لالسـر الـعـائــدة 
البـعاج والقـيروان واحملـلبيـة وسنـجار وتلـعفـر التابـعة لـلمحـافظة بـالتـنسيق مع
مـنظـمة الـهجـرة الدولـية  وضـمن برنـامج نذهب ونـرى) مشـيرة الى ان (هـناك
دفــعـات أخـرى ســتـشــمل االسـر الـعــائـدة بــهـذا الـبــرنـامج). وتــسـعى الـوزراة
نـظـمات الـدولـيـة الى انـهاء مـلف مـخـيمـات الـنـازح من خالل بـالـتـعاون مـع ا
تـوفير االمن واخلـدمات البنـى التحتـية لتهـيئة مـستلزمـات العودة الى مـناطقهم
االصلـيـة عبـر التـنـسيق مع احلـكومـات احملـليـة باالضـافـة الى مشـاريع اعادة

هدمة وانشاء دور واطئة الكلفة بحسب البيان. بناء الدور ا
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اصــدرت مــحـكــمــة جـنــايــات مـكــافــحـة
ــركـزيـة في رئــاسـة مـحــكـمـة الــفـسـاد ا
اســتــئــنــاف بــغــداد الــكــرخ االحتــاديـة
حـكـمـ بـحق مـحـافظ نـيـنـوى االسبق
ـة ادخـاله مـشـاريع (ن. ح. س) عـن جر
وهــمــيــة في احملــافــظــة.وقــال مــجــلس
الـقضـاء االعلى في بيـان تلقـته (الزمان)
امس إن (احملكمة نظرت دعوت حملافظ
نـينوى االسبق وأصدرت حكم بحقه 
دة ثالث اعوام  االول احلـبس الشديـد 
ـدة عام مع والـثاني احلـبس الشـديد 
ــطــالــبـة اعــطــاء احلق لــلــمــحـافــظــة ا
ادة 340 من بـالتـعويض وفـقا الحـكام ا

دان  قانون العقوبات) وأضاف أن (ا
ه عن مشاريع وهمـية في تنظيف جتـر

وإعـادة تاهـيل االبنـية في نيـنوى لـلمدة
من  2017 الى 2019) وبـــحث رئـــيس
مـجلس القضـاء األعلى فائق زيدان  مع
رئـيس ديـوان رئاسـة اجلمـهوريـة مهـند
حــســام الــدين آلــيــات تــفــعــيل الــعــفـو
اخلـاص عن احملـكـومـ بـاجلرائـم التي
يُـجيز الـقانون إصـدار عفو خـاص عنهم
بـالتـنسيق بـ مجلس الـوزراء ورئاسة

اجلمهورية .  
وذكــر الـبــيـان ان (الـلــقـاء بــحث آلـيـات
تـفـعيل ?الـعـفـو اخلاص عن احملـكـوم
بـاجلـرائم الـتـي يُـجـيـز الـقـانـون إصدار
عــفــو خــاص عــنــهم بــالــتــنــســيـق بـ
احلــكـومــة والـرئــاسـة) واشــار الى انه
(تــمت مـنـاقــشـة مـلـف سـجـون االحـداث
واهـمية توفير مقومات االصالح لغرض
إعـادة تأهيـلهم).وضبـطت هيئـة النزاهة

ـتـهمـ بـالتـجاوز االحتـاديـة عدداً من ا
عـلى عقارٍ عـائد للـدولة في كركـوك فيما
أشـارت إلى أن مساحة العقار تبلغ 168
ــاً وتـصـل قـيــمـته إلى  15 مــلـيـار دو

دينار. 
وقـالت الدائـرة في بيـان تلـقتـه (الزمان)
امـس ان (فريـق عمـل من مـكتـب حتقـيق
الـهيئة في محـافظة كركوك وبـعد تلقيه
مــعــلــومــات عن قــيــام جــهــة مــتــنــفــذة
بــالــتـجــاوز عـلـى أراضٍ عـائــدة لـوزارة
ـالــيـة وبـيـعـهـا وفـق عـقـود بـيعٍ غـيـر ا
أصـولــيـة في إحـدى مـنـاطق احملـافـظـة
انـتقل إلى موقـع العقار حـيث تمكَّن من
ضـبط ثـالثـة مـتـهـمـ وأولـيـات وعـقود
َّ تنظيمها خالفاً للقانون) الـبيع التي 
وتـابع ان (قيمة العقار الـبالغة مساحته
اً تزيد على  15مـليار دينارٍ)  168 دو

الفـتا الى (تنظيم محضر ضبطٍ أصولي
ُـتهـمـ على ُبـرزات وا وعـرضه رفـقـة ا
قـاضي الـتحـقـيق اخملتص بـغـية اتـخاذ

ناسبة). ة ا اإلجراءات القانونيـَّ
 كـمـا احـبـطت الـنـزاهة مـحـاولـة تـمـرير
شـاحنة  حتتوي منـظومة اتصاالت غير
مـصرح بهـا من قبل اجلهـات األمنية في
مـينـاء أم قصـر الشمـالي. واشار الـبيان
الى ان (فـريـق عمـلٍ من مـديـريـة حتقـيق
الـهيـئة في مـحافـظة الـبصرة تـمكن من
ضـــبط شــاحــنـــة في مــيـــنــاء أم قــصــرٍ
الـــشــمـــالي حتــتـــوي عــلـى مــنـــظــومــة
ـعــلـومــات داخـلــيـاً اتــصـاالتٍ وحــفظ ا
ـنـظـومـة وخـارجـيـاً) مـبــيـنـا ان (تـلك ا
ـكـنـهـا االتـصـال باألقـمـار الـصـنـاعـية
بــغـيــة إرسـال أيـة مــعـلــومـات عــبـرهـا
بــحـسب مــا أكـدته جلــنـة فـنــيـة تــابـعـة

جلـهــاز اخملـابـرات الـوطـني الـتي قـامت
نـظومة) واوضح بـعمـلية الـكشف عن ا
يناء فور الـبيان ان (الفريق انتقل إلى ا
ـديريـة حتقـيق الهـيئة ورود مـعلـومات 
في احملــافــظــة عن مــحــاولــة لــتــمــريـر
شــاحـــنــة ذُكِــرَ أنــهـــا حتــتــوي أسالكــاً
كـهـربائـيـة بيـنمـا اتـضح بعـد ضـبطـها
أنـها حتـوي منـظومـة اتصاالت وأسالك
انـــــتــــرنـت مـــــخــــبـــــأة خـــــلف األسالك
نـظومة الـكهربـائيـة) مـضيفـا أن (تلك ا
ـنع إدخالها إلى البالد إال بعد موافقة
جــهــاز اخملــابــرات  حـــيث  تــنــظــيم
مــحـضـر ضــبطٍ أصـولي فـي الـعـمــلـيـة
ُبـرزات اجلرمية ُـتهم وا وعـرضه رفقة ا
ُخـتصة عـلى قاضي مـحكمـة التحـقيق ا
بـالنـظر في قضـايا الـنزاهة في الـبصرة
ناسبة).  ة ا التخاذ اإلجراءات القانونيـَّ
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هني اعـلنت دائـرة العـمل والتـدريب ا
فـي وزارة الـــــــعــــــــمـل والـــــــشـــــــؤون
االجـتماعية  عن حتـديد موعد نهائي
لــتــرويج مــعــامالت الــقــروض ضــمن
الـــدفــعــة 29  فـــيــمــا اشــارت الى ان
ن ظـهـرت اسـمـاؤهم هـنـاك الـعـديـد 
ولـم يـــراجـــعــــوا الـــدائـــرة لــــتـــرويج
مــعـامالتـهـم.وقـال مـديــر عـام الـدائـرة
رائــد جـبــار بـاهـض في بـيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس انـه ( حتـديـد يوم 8
اذار مـوعداً نـهائـياً لـترويج مـعامالت
الـقـروض للـمـستـفـيدين الـذين ظـهرت
اسـماؤهم ضمن الدفعة 29) واضاف
ان (الـــدائـــرة ســـبق لـــهـــا اإلعالن عن
ـيسرة ـشمـول بالـقروض ا اسـماء ا
ضــــمـن هــــذه الــــدفـــــعــــة وبــــاشــــرت
ــعــنــيــة بــاســتــكــمــال بــاإلجــراءات ا

مــعـامالت الــشـمـول) مــشـيـراً الى ان
ن ظهـرت اسـماؤهم (هـنـاك العـديـد 
ولـم يـــراجـــعــــوا الـــدائـــرة لــــتـــرويج
مـعـامالتهم). فـيمـا كـشف وزير الـعمل
والـشؤون االجـتماعـية عـادل الركابي
وازنة عـن تخصـيصـات الوزارة فـي ا
االحتـاديـة.وقـال الـركـابي في تـصريح
امس انـه (تمت مناقلة تـريليون دينار
ـــبـــلغ اخملـــصص لـــلـــوزارة إلى مـن ا
أبـــواب أخـــرى) واشــــار الى (إعـــادة
تـــرلــيــون و 300 مـــلــيــار ديــنــار إلى
مـخصصات الرعاية وذوي اإلعاقة من
اصل تـريلـيوني ديـنار تـمت منـاقلـتها
إلـى أبـــواب أخــــرى ضـــمن مــــوازنـــة
2021) مـؤكدا ان (تـخصـيصات ذوي
اإلعـــاقــة ســـتــبـــقى كـــمــا وعـــدنــا في
ـوازنة). فيما أعلن مصرف الرشيد  ا
شــمـول مـنــتـســبي اجلـيش بــالـسـلف
ــتـــســبي وزارة والـــقــروض اســـوة 

ــكـــتب االعالمي الـــداخــلــيـــة. وقــال ا
لــلـمـصـرف في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
صرف باسم عبد مـس ان (مدير عام ا
عـلي يـوسـف وجه بـشـمـول منـتـسـبي
اجلــيش بــالــسـلف والــقــروض اسـوة
ـنتسبي الـداخلية بـعد ان  اكمال
اجــراءات فــتح احلــســابــات واصـدار
( ـنتـسب بـطاقـات اخلاصـة بهؤالء ا
واضـاف ان (الــعـمل مـسـتـمـر بـاجنـاز
بــطـاقـات الــوزارت كـافــة الـتي وقـعت
ــصــرف لــيـــتم شــمــولــهم عــقـــد مع ا
بـــالـــتــقـــد عـــلى الـــســـلف من خالل
الـنظام االلكتروني الذي سيبدأ العمل
به قـريـبا). كـما اكـد مـصرف الـرافدين
اســتـمــرار مـنـح الـســلف لـلــمـوظــفـ
بـواسـطـة البـطـاقـة االلـكتـرونـيـة.وقال
ـكـتب االعـالمي لـلـمـصرف فـي بـيان ا
تـلـقـته (الزمـان) امس ان (اآللـيـة التي
صرف للتـقد على السلفة وضـعها ا

يـتيح تـسلمـها بـشكل فوري ومن دون
ـوظـفـ الـى (زيارة تـأخـيـر) داعـيـا ا
صرف للـحصول على الـسلفة فـروع ا
مـع ضـــرورة االلــــتـــزام بــــاالجـــراءات
تبعـة للوقاية من كورونا). الـصحية ا

عادل الركابي

صورة للمرجع الديني علي السيستاني تداولتها مواقع التواصل بريشة مستشرق اوربي
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ادى اجلـهل بطبيعـة عمل الصحافة
وانـــــكــــار دورهـــــا الــــتـــــنــــويــــري

والــتــثــقــيـفـي سـواء مـن قـبـل وزيـري
الـصحة والداخـلية او احمليـط بهما
الى اصـدار تعـليمـات ما انزل الـله بها
ـكـن وصـفــهـا بــأنـهـا من ســلـطــان. و

مــحــاولــة لالجــهــاز عــلى الــصــحــافـة
خلـنقـها واسـكات صوتـها وقـمع رأيها
وتـــقــويض الــعـالقــة الــتي تـــربــطــهــا
بـاحلــكـومـة حتت ذريـعـة احلـمـايـة من
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وزيرا الصحة
والثقافة في
مؤتمر
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دعت اللجـنة القـانونيـة النيـابية الـكتل الـنيابـية الى حسم مـوقفهـا من قانون احملـكمة
ـواد من مـشـروع الـقـانون. االحتـاديـة الـعـلـيا مـؤكـدة وجـود خالفـات بـشـأن بـعض ا
ـاس فـاضل في تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس ان (الـلـجـنة وقـالت عـضـو الـلـجنـة أ
ضي بالتعديل او القانـونية حسمت العـديد من مواد القانون وخيـرت الكتل النيابـية ا

تشريع قانون جديد).
وأضــافت ان (اخلالفـــات بــ الــكــتل
النيـابية تتـمحور بـشان عدد الـفقهاء
فـي احملــــــكـــــمــــــة االحتــــــاديــــــة وهل
ام يـشاركون سيكـونون اعـضاء فقط 
في الــتـصــويت? بــاالضـافــة الى عـدد
اعــضـاء احملــكــمــة االحتـاديــة وآلــيـة
التـصـويت عـلى القـرارات) وتـابعت

ان (الـلـجـنـة انــتـهت من مـنـاقـشـة 24
مــادة من مــشــروع الــقــانــون وقــامت
ـواد اخلالفيـة الى رئـاسة بتـحـويل ا
مــجـلس الــنــواب والـكــتل الــنــيـابــيـة
حلــسم امـرهــا واالتــفـاق بــشــأن تـلك
الـــنـــقـــاط) مــــشـــيـــرة الى ان (أغـــلب
اجلهـود تـسـير الى مـنـاقشـة مـشروع
الــقــانــون في مــجــلس الــنــواب بــعـد
ـــوازنـــة). االنـــتـــهــــاء من مـــشـــروع ا
بـدورهــا اكـدت عـضــو الـلـجــنـة بـهـار
مـــــحـــــمـــــود فـي تـــــصـــــريح امس إن
(القـانون ال يـزال متـوقفـا بسـبب عدم

توافق الكتل السياسية عليه).
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مـؤكـدة أن (اخلالفـات مـا زالت بـشأن
ومضت الى دور الفقهاء في احملكمة)
الـقــول ان (الــلـجــنـة حــسـمت أمــرهـا
لـكـونه خـطوة بـتشـريع قـانـون جـديد
ــكن احلــصـول ولـكن ال  صــحـيــحــة
عــلى تـــصــويت ثــلـــثي األعــضــاء في
مــجـــلس الــنـــواب) واشــارت الى ان
(اللـجـنـة عمـلت عـلى تـعديل الـقـانون
الـقـد ولـكن اخلـالفـات الـسـيـاسـيـة
مـاتــزال مـوجــودة عـلى عــدد أعـضـاء
احملـكــمـة واجلــهـة الــتي تـرشــحـهم)
وشــددت عــلى الـــقــول انه (ال تــوجــد
ولكن اخلالف خالفات بشأن الـقضاة

مـسـتــمـر بـخـصــوص الـفـقـهـاء إذ إن
قسـمـا من الـكتل الـسـيـاسيـة يـريد أن
يكون دورهم استـشاريا وقـسما آخر
يـــريـــد أن يــكـــون لـــهم دور حـــتى في
ومـنهم مـن يريـد أن يـكون التـصـويت
عــددهم اثـــنــ وآخــرون يــريــدون أن
يـكـونـوا أربـعـة فـقـهـاء) واضـافت ان
(الـلـجــنـة تـنـتــظـر اتـفـاق الــكـتل عـلى
الـنــقــاط اخلالفـيــة بـشــان الـقــانـون).
وكـان رئـيس مـجــلس الـنـواب مـحـمـد
اضي قد أبلغ اخلـميس ا احللبـوسي
تحدة في ثلة األم الـعام لأل ا
مجلس العراق جين بالسخارت ان 
الــنــواب عــازم عــلـى تــشــريع تــعــديل
قــــانــــون احملــــكــــمــــة خالل الــــفــــصل
ـقـبـل.  من جـهـة اخـرى الـتـشــريـعي ا
كــشــفت جلــنــة اخلــدمــات واالعــمــار
النيابية عن غـياب التوافق السياسي
عـلى تــمـريــر قـانـون تــسـويــة الـسـكن
بـــيــنــمـــا تــعــتــزم وزارة الــعـــشــوائي
الـتــخـطـيط تــنـفــيـذ مـسح اقــتـصـادي
واجـتـمـاعي جـديـد لـلـعـشـوائـيـات في
سـاكن في ظل تـفـاقم اعـداد ا الـعـراق
العـشوائيـة أو غيـر النـظامـية. وقالت
عــضـو الــلــجــنـة مــنى الــعــبــيـدي في
تــصــريح تــابــعـتـه (الـزمــان) امس إن
(غــيـــاب الــتـــوافق الــســـيــاسي داخل
ـنع الـتصـويت على قـانون ان  البـر
رغم انه تـســويـة الـســكن الـعــشـوائي
( واطـن يخـدم شريـحة كـبيـرة من ا
ولفتـت الى ان (اللجـنة اقـامت الكـثير
ـتـحـدة ـثـلي اال ا من الـورش مع 
واخملـتــصــ بـهــذا الـشــأن لـلــخـروج
بصيغة مقبـولة لدى اجلميع) مؤكدة

وقف الوبائي جلائحة الــرأي تتوقف على ا
كـورونـا لـلـمدة من  18مـن الـشـهـر الــجاري
ــقــبــل) مــؤكــداً أنـه ولغاية 13 مــن آذارا
(فــي حــــــال حــــــصــــــول زيــــــادة بــــــأعـــــداد
اإلصـــــــابــــــات ســـــيــــــجـــــري االعــالن عـــــنه
ــــرحــــلــــتـــ العـــــتـــــمـــــاده) وبــــشـــــأن ا
ـــــتــــوســـــطــــة واالعــــــداديـــــــة كـــشـف ا
القـيسي عن (رفع مـقترح بـإجراء امتـحانات
ــنــصــات نصف الـسنة إلـكترونـيا عــبـــر ا
ـــدرســـيـــة بـــالـــتـــنــــســـيـق بـــ اإلدارات ا
ـــــــؤســـــــســــــات والـــــطـــــلــــبـــــة) داعـــــيـــــا ا
اإلعــــالمـــــــــيــــــــــة ووزارة الــــــــصــــــــحــــــــة
واالتــــــــصـــــــــاالت وهــــــيـــــــئــــــة االعــــالم
واالتــصـــاالت وشــركـــات الـهـاتـف الـنقال
الى (مـــســانـــدة الــوزارة فـي دعم الــتـــعـــلــيم
اإللـــــكـــــتـــــرونـي من خـالل تــــــخــــــصــــــيـص
ـــبــــاشـــر لـــبـث ســــــاعـــــات مـــن الــــبـث ا
ـــواد الــعـلــمــيـة لــكـون دروس لـلــطــلـبــة في ا
الـوزارة تـعمل جــاهــدة مــن أجــل تـغـطـيـة

جميع الدروس الكترونيا).

وتـــابع الــبـــيــان انه (ســـيــتـم ابالغ الــطـــلــبــة
الكـات الـتــدريـسـيـة بــشـان ذلك) مـؤكـدا وا
ان (هنـاك اشكـاالت كثيـرة حدثت خالل مدة

التعليم اإللكتروني).
 بـدوره علق الوكيل االداري للــوزارة فـالح
الــقـــيــسـي في تــصـــريح امـس عــلى انــــبـــاء
تـأجـيل الــعـام الــدارسـي بــالـقـول (ال تـوجـد
نـــيـــة للـوزارة بـتــأجيـله أو إلـغائه بـيد أنـها
ســتــفــعل في حــال طــلب الــلــجـنــة الــوطــنــيـة
لـلـسـالمـة مـنــهـا ذلـك حتــقـيــقـا لـلــمـصــلـحـة
الـــعــامـــة) واضــاف ان (خــــبـــراء الــــوزارة
يــــــدرســــــون مـــــقـــــتـــــرحـــــا يـــتــــضــــمـن
تـخـصــيص أيـام إلجــراء امـتـحــانـات نـصف
الـسـنـة لـلـمـراحل الـدراسـيـة االبـــتـــدائـــيـــة
ــقـتــرح هـو أن الــــســت) واشــار الى ان (ا
رحلة األول االبتدائي يكون األسبوع األول 
واألسبـوع الثـاني المتحـانات الـصف الثاني
االبــــتـــــدائــي والــــــذي يــــلـــيـه لــــلـــثـــالـث
االبـــتـــدائــي وهـــكــذا بـالـتـتابع) مـبـيـنا ان
ــقــتــرح مــن قـبل هـيـئـة ــوافــقــة عـــلـى ا (ا
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حـسم مـجـلس الـوزراء مـوضـوع امـتـحـانـات
ـدارس واجلـامــعـات بـتــعـلـيق الــطـلـبــة في ا
الـدوام احلـضـوري بأسـتـثـناء كـلـيـات الطب.
وقــال مـــصــدر مــطــلـع ان (مــجــلس الــوزراء
ـنـعـقـدة امس الـثـالثاء ,قـرر خالل جـلـسـته ا
تـعـلق الدوام احلـضـوري لـلطـلـبـة وبضـمـنـها
توسطة واالعدادية االمتـحانات لالبتدائية وا
راحل األخيـرة لكلية واجلامـعات باستثـناء ا

الطب). 
وكـانت وزارة الـتـربـيـة قـد كـشـفت عن تـقد
مـقـتـرح لــلـجـنـة الــعـلـيـا لـلــصـحـة والـسالمـة
الوطـنية من جائحـة كورونا بشـأن امتحانات
نصف الـسنة.وذكرت الوزارة في بـيان تلقته
(الزمـان) امس (نعتزم رفع توصيات وآليات
إلى الـلـجنـة الـعلـيـا بشـأن امـتحـانـات نصف
الـسـنة لـغرض مـناقـشـتهـا واقرارهـا) ولفت
الى ان (مــــقـــــتــــرح الــــوزارة امــــا تـــــأجــــيل
وعدها احملدد او االمتـحانات او اجراؤهـا 
زحف جـدول االمتـحـانـات إلى أيـام اخرى)
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ـصـريـة الـسابق ـصـريـ الى قـلـبي   مـفتي الـديـار ا من احب  عـلـماء الـدين ا
الشـيخ د.عـلي جـمعـة الـرجل الـوقور الـسـمح الـذي التـغادر االبـتـسامـة شـفـتيه
والتبـتعد السماحة عن وجهه رجال ورعا محبوبا عظيما يبسط مفاهيم االسالم
ويطـرحـها بـشـكل عصـري التـبتـعـد عن جوهـر الـدين احلنـيف والتـغايـر مـطلـقا
ساس بـلب ما يـدعو الـناس اليه.. ـاني دون ا اصـله مع االحتفـاظ بغـحواه اال
الـتـقـيت به شـخـصـيـا وهـوالـعـالم الـنـوراني بـهي الـوجه حـلـو الـكالم ذو الـقـامة
ديـدة في قصـر او  قل مضـافة وزير الـتربـية االماراتي  الـشيخ ابن شـخبوط ا
عام 2014 عنـدما كـنت رئيـسا لوفـد تربـوي الى تلك الـدولة الـعربيـة وكان مـعنا
ـشـاهـيـر اذكــر مـنـهم د.اكـمل الــدين اوغـلـو امـ عـام في تــلك مـجـمـوعـة مـن ا
ي يـومئذ واخرين وقد سرني مـنه جدا ماوجدته فيه من ـؤتمر االسالمي العا ا
ــان بـتـجـاوب وسـطــيـة واضـحــة وانـفـتــاح جـلي عـلى مــعـطـيــات احلـضـارة وا
ـكـاسب االسالم مـع كل مـايـفـيــد الـبـشـر فـي االنـفـتـاح عــلى االخـر والـتـمــتع 
التـكنـولوجـيا والعـمل للـدنيـا كأنك تعـيش ابدا والـعمل لالخـرة كأنك تـموت غدا
ـتـقـ عـلي بن ابي طـالب عـلـيه وعـلى ابن  عـمه رسـول الـهدى كـما قـال امـام ا
افـضـل الـصالة والـتـسـلـيم..عـلى ايـة حــال فـمـنـذ مـدة وانـا مـدمن عـلى سـمـاع
صر ناسـبة من مواليـد اسيوط  فتي امد الـله بعمره وهـو با احاديث االمـام ا
عـام 1952 اذ  اسـتـمع  له مـن خالل  بـرنـامج (والــله اعـلم )يـوم اجلــمـعـة بـعـد
ـصـراواستـمع اليه صالة اجلـمـعة   الـذي يبـث من محـطة.  c.b.c الـفضـائـية 
وبـايل عـلى ايـة حال  اسـتمـعت الـيوم الى مسـجال عـبر الـيـوتيـوب عن طـريق ا
طول جدا علـى سؤال مواطن عن االسالم واحلب فتـكلم  بأسهاب عن جـوابه ا
حـديث للـرسـول العـظيم(ص) نـقله مع (9) من االصـحـاب االحبـاب  الصـحابي
اجلــلـيل اسـيـود بن ســعـيـد وهـو حـديـث( من عـشق فـعف فــكـتم فـمـات  ..مـات
ــا ضـعف بــعض  الـرواة هـذا احلــديث بـحــجـة  ان رواته قـلــيـلـون ) و شــهـيـدا
تصـدى لالمر احـد شيوخ االزهـر الكبـار ليـؤلف كتابـا للـرد على تضـعيف هذا
احلـديث  بـعنـوان(  بـرأ الـضعف عن حـديث من عـشق فـعف) ومن الـلـطيف ان
ـرأة نـزار قـبـانـي اسـتـوحى من هـذا احلـديث الـشـريف نـذكـر هـنـا ان شـاعـر ا
ـوجي وغـنـاها فـكـرة قـصـيدته الـذائـعـة( قـارئه الفـنـجـان) الـتي حلنـهـا مـحـمد ا
عبـداحلليم حافظ  التي يقول فيها(مات شهيدا ياولدي من مات فداء للمحبوب)
وعــودا الى  بـدء الى  قـصــة ( مـغـيث وبـريــرة).. وبـريـره  خـادمــة عـبـدة تـخـدم
بـصدق وامـانـة  في بيت رسـول الـله(ص) وحتديـدا في بـيت الـسيـدة الـصديـقة

عائشة(رض) 
مـتازة لـلسيـدة الصـديقة  ونظـرا لرقـة العبـدة بريـرة ودماثة خـلقـها وخـدمتهـا ا
(رض) فكـرت في شرائها وعتقـها لوجه الله من  اصحابـها هي وزوجها مغيث
الن احلرة ال يـجـوز ان تـبـقيـر زوجـة لـعـبد بـعـد  عـتـقهـا فـفـاحتت سـيـد الرسل
باالمـر فوافق اال انهـما وجد شـرط الوالء  للـمالك بعـد العتق قـائما لـلمالك وهو
عقـبة امام الـعتق الـكلي للـعبـيد من نفـوذ مالـكيهم فـنصح الـرسول عائـشة ترك
الكون عن ا وحتريرهمـا وبعد ان  ذلك تخلى ا هم شراؤ االمـر هذا االن وا

ـجرد ان  شـرط الوالء لـهمـا من قبل الـعبـدين اكرامـا لرسـول الله(ص) .. و
عـتــقـهـمـا طـلـبـت بـريـرة الـطالق من زوجــهـا مـغـيث (الـذي لم تــغـثه زوجـته بـكل
ـا الـتــمس مـغــيث من سـيخ اخلــلق الـتـدخل اسف)بــاعـتـبــارهـا صـارت حــرة و
ا فاحتها بأمر لردعـها عن ذلك وهي ام اوالده السبعة فـقالت للرسول العظـيم 
عودتـهـا الى عـصمـة مـغيث مـامـعنـاه(كالمك عـلى عـيني وورأسي يـارسـول الله
لكـني قضـيت كل تلك الـفتـرة الطـويلـة معه  عـلى مضض وانـالم اطقه واالن انا
حـرة وامتـلك أرادتي ولن ابقى مـعه وعلى ذمـته حتى سـاعة واحـدة بعد االن ..
ا لم تـوافق على الرجوع أليه تركها الرسول العظيم( ص) لرغبتها وارادتها و 
ـديـنة بـاكـيا ـسـك مـغـيث حـبا عـلى وجـهه وأخـذ يدور  بـ مـحالت ا .فهـام ا
ا دفع بعـمر بن اخلطاب(رض)  ان شـاكيا صارخـا كاجملنـون(بريرة..بريـرة) 
ـا مـعـنـاه: أو رأيت مـافعل احلب يـلفت نـظـر الـرسـول(ص) الى حـالـته ويقـول 
ـديـنه كـاجملـنـون ـغـيث يـارسـول الـله? انه هـائم عـلى  وجـهه يـطـوف بـأرجـاء ا

..اليس له من حل?
ا معناه ( تلك هي ارادتهـا وال نستطيع ارغامها فـأجابه 
ـشـرقة من عـلى ان تـفعل مـا ال تـريـد). فـهذه اجلـوانب ا
دين االسالم يـحـرص فـضيـلـة االمـام عـلى ابـرازها عن
احلــريــات  واالرادات..في االسـالم أمــد الــلـه  بــعــمــره

ووفقه خلدمة االسالم

ـثـلـة تـشــيـر األنـبـاء الــراشـحـة من إيـران أن الـصــراع بـ جـنـاحي الــثـورة (
باحلـرس الـثوري)  وجـناح  الـدولة والـذي عاد لـلـواجهـة بعـد إغتـيال اجلـنرال
اضية بـخاصة بعد أن عاد سلـيماني قد بدأ بـالتصاعد أكثـر خالل األسابيع ا
ـرشد األعـلى ال ترى ـقراطـيون لـلبـيت األبيض. فـإيران الـثورة مـدعومـة با الد
أي فائـدة من عودة الـتفاوض مع أمـريكا وهي بـالفـعل قد صعـدت من مطالـبها
مـؤخراً لـعودة احلـوار والتـفـاوض . ومعـلوم أن احلـرس الـثوري كـان معـارضاً
ـرشد لـلـتـفـاوض مع أمـريـكـا والـوصـول إلى اإلتـفـاق الـنـووي ابـتـداءً  إال أن ا
األعـلى حسم الـصراع في وجـهات الـنظـر آنذاك لـصالح إيـران الدولة. لـكن ما
كن رشد يقـتنع بوجهـة النظر الـثورية من أنه ال  فعـله ترامب بعد ذلك جـعل ا

الوثوق بأمريكا في أي تفاوض.
ما يـهمنا في العراق أن هـذا الصراع اإليراني الداخلي وبـخاصة ب مؤسسة
ـثلـة بجـنـاحهـا (إطالعات) واحلـرس الـثوري قـد وجد صـداه الواضح الـدولة 
داخل الـعراق. ولـعل الهـجوم الـصاروخي األخـير عـلى إربيل لـيلـة أمس والذي
سلحـة مسؤوليتها عنه وأنهـا كانت تستهدف القاعدة أعلـنت إحدى الفصائل ا
العـسكـرية األمريـكيـة هو أحدث فـصل في هذا الـصراع. فـمقتل مـتعـاقد مدني
كن أن وجرح سـتة آخرين بيـنهم عسكـري أمريكي ال  مع القـاعدة األمريـكية 
ر مـرور الـكرام حـتى مع وجود إدارة أمـريـكيـة تريـد فـتح صفـحة جـديدة مع

إيران.
لذلك أعـلن وزير اخلـارجيـة األمريكي اجلـديد (بـلنـكن) أن أمريكـا غاضـبة جداً
سؤول عن الهجوم. هذا يعني مزيد من العقبات على وأنه البد مـن محاسبة ا
طبات. طريق التفاوض ب أمريكا وإيران والذي هو غير معبد أصالً ومليء با
ـقـبلـة سـتـشهـد مـزيـد من الـعقـبـات الـتي يضـعـهـا احلرس ويـقـيـناً فـإن األيـام ا
الثـوري وأتـباعه لـقطع الـطـريق أمام أي تـفاوض مع أمـريـكا.وسـتكـون السـاحة
ـواجــهـة (لالسـف) بـ جـنــاحي الـصــراع االيـراني الــعـراقــيـة اهم ســاحـات ا

الداخلي.
كـن لدولـة العـراق (الرسـمـية) الـتعـامل مع هذا ـهم اآلن هو كـيف  والسـؤال ا
كنها أن تـتجنب اإلنحياز ألحد طرفي النزاع اإليراني التـعقيد اجلديد ? وهل 
الداخـلي ? من الناحيـة النظريـة فإن من مصلـحة العراق عـدم اإلجنرار ليصبح
جزءاً من لـعبة الصراع الـداخلي اإليراني. لكن من النـاحية العمـلية  فحتى لو
أرادت دولـة الــعـراق (الـرسـمـيـة) الـنـأي بـنــفـسـهـا عن هـذا الـصـراع فـإن دولـة
سـتجبـرها على العـراق (الشبـحيـة) والتي تمـتلك الـنفوذ والـسالح وااليدلوجـيا
ا من أن تـكـون طرفـاً رئـيـسـا في هـذا الـصـراع. وأذا كـان احلـال كـذلك فـلـر
األفضل لـدولـة الـعـراق (الـرسمـيـة) الـبـحث عن الـفـرص الـتي قد يـتـيـحـهـا هذا
كن أن الصـراع اإليراني الداخلي واسـتثمارها  وتـشخيص التـحديات التي 
يـثيـرهـا هـذا الـصـراع وانـعـكـاسـاتـهـا علـى األمن الـسيـاسي
واإلقـتصادي واإلجتمـاعي في العراق ومن ثم جتنـبها. فما
هـي هـذه الـفـرص والــتـحـديـات الــتي سـيـثـيــرهـا الـصـراع
الــداخــلي االيــراني لــدولــة الــعــراق(الــرســمــيــة)? هــذا مـا

قال. ناقشة في اجلزء الثاني من هذا ا سيكون مدار ا

إطاللة
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ان (الـلـجـنـة سـتــضـغط بـكل جـهـدهـا
لقراءة القانون للمرة االولى والثانية
ومن ثم الـتــصـويت عـلــيه) مـبـنـة ان
(هناك حـل وضعـهمـا القانـون لهذه
العشـوائيـات أولهمـا أن تكـون هناك
صـيــغـة مــعـتــمـدة لــتـمــلـيك االراضي
لسـاكـنيـهـا ضـمن تصـامـيم معـمـارية
وثـانـيهـمـا دفع اقـسـاط من مـتـكـامـلـة
قبل الساكن تصل الى  20عاماعلى
ــوجــودة أن ال تــثـــقل كــاهل األســـر ا
وطالـبة اجلـهات بتـلك العـشـوائيـات)
عـنـية بـ(الـتـعامل مع الـعـشوائـيات ا
كـــواقـع حـــال). وقــــدرت احـــصـــاءات
رسـمــيـة صـادرة من الــتـخــطـيط عـدد
ساكن العـشوائية في البالد بـ 521 ا
الفا و 947 بينما وصل عدد ساكنيها
الى ثالثــة ماليـ و 292 ألــفــا و606
وتضم العـاصمة بـغداد اكبر نسمـات

عـــدد مـــنــهـــا تـــلـــيــهـــا الـــبـــصــرة ثم
ـتـحـدث الـرسمـي باسم كـركوك.قـال ا
ان الـوزارة عـبــد الـزهـرة الــهـنـداوي 
(الـتخـطـيط تـعـمل عـلى تـنـفـيـذ مسح
اقتـصـادي واجـتمـاعي لـلـعشـوائـيات
في الـــبالد لـــلـــوقـــوف عـــلى واقع كل
واحـــــدة مــــنـــــهــــا). وبـــــحث رئـــــيس
اجلمـهوريـة برهـم صالح مع الـسفـير
الـسـوري لـدى بـغـداد سـطـام جـدعـان
ـــشــتـــركــة بـــ الــبـــلــدين الـــدنــدح ا
. وقــال بـيـان والـشــعـبـ الــشـقــيـقـ
تلقـته (الزمان) امس ان (الـلقاء بحث
ــشــتــركــة بــ الـبــلــدين الــعالقــات ا
والشعب الشقيق اللذين جتمعهما
روابط تاريـخـية واجـتـماعـيـة وثيـقة
ـا وأهـمـيـة الـعـمـل عـلى تـطـويـرهـا 
يـــخـــدم أمن واســـتـــقـــرار ومـــصـــالح
بـــحــسب الـــبــلـــدين).  واكــد صـــالح 

الــبـــيــان ان (اجملــتـــمع الــدولي ودول
ـنـطــقـة أمـام مــسـؤولـيــة كـبـيـرة في ا
جتاوز األزمات والتوترات في الشرق
األوسط) الفتـاً إلى (ضـرورة تـعـاضد
اجلـهــود وإيـجـاد حــوارات مـشــتـركـة

لتثبيت دعائم االستقرار اإلقليمي).
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ـنـطـقـة مـرتـبط وتـابع ان (اسـتـقـرار ا
ودعم بــاســتــقــرار الــعــراق وســوريــة
مسارات التعاون والتكامل ب بلدان
نطـقة). فـيما دعـا صالح الى اهـمية ا
النهوض بالـصروح الثقـافية وتأهيل

عالم احلضارية. ا
وذكـر الـبـيـان ان (رئـيس اجلـمـهـورية
وزير الثقافة والسياحة واآلثار التقى
حسن ناظم الذي قـدم شرحاً عن سير
ـسـتـقـبـلـية عـمل الـوزارة وخـططـهـا ا
بــشــأن الــعــمـل الــثــقــافي في الــبــلــد
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والـــصـــعـــوبــــات والـــعـــراقـــيل الـــتي
تـواجــهــهـا في هــذا الـصــدد) وشـدد
صـــالح عـــلى (ضـــرورة تـــذلــيـل هــذه
الــصـعــوبــات ودعم كل مــا من شــأنه
تـطـويـر الـقـطـاع الـثقـافـي في الـبـلد)
مؤكـدآ (أهمـيـة مواصـلة الـعمل ودفع
عجـلة الـثقـافة في الـبالد في مخـتلف
االخـتـصـاصـات الــفـنـيـة والـنـهـوض
ودعم الـشـبـاب بـالـصـروح الـثــقـافـيـة
ـوهـوبـ الـذين يـثـبـتـون جـدارتـهم ا
الفنـية في مـختـلف اجملاالت) واشار
صـالح إلى (مـواصلـة الـعـمل لـتـأهيل
ـــــعــــــالم الـــــتـــــراثـــــيـــــة وتـــــرمـــــيم ا
الــتي تــعـتــبـر الــسـجل واحلـضــاريـة
ـكــانــة الـبالد الــعـريــقـة الــتـاريــخي 
ــهـا إلى وأهــمـيــة تـعــريــفـهــا وتــقـد
اجملـــتــــمع اإلنــــســـاني ودعـم قـــطـــاع

السياحة في العراق).
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فـي لــقـــاء مــوسع لـــرؤســاء الـــدوائــر
ـــنـــفــذة ـــقــاولـــ والـــشـــركـــات ا وا
ــسـتـثـمـرين لـلـمــشـاريع اخلـدمـيـة وا
ــواطــنــ خالل بــرنــامج وعــدد من ا

يــوم الــثالثـــاء الــذي خــصص من كل
واطن ناقشة احـتياجات ا اسبوع 
ومـــشـــاكـــلــــهم بـــحـــضــــور مـــحـــافظ
الديـوانـية زهـيـر علي الـشـعالن وقال
الية احملافظ ان (االجهزة االدارية وا

واخلـدمــيـة والـلـجـنــة االسـاسـيـة في
الـبـناء واالعـمـار بـاحملـافظـة مـلـتـزمة
ــقــاولــ بــتــســديــد مــســتــحــقــات ا
ـنــفـذة لــلـمــشـاريع في والــشـركــات ا
عــمـوم مــدن احملـافــظــة بـشــكل كـامل

ــــشــــاكل وبــــجــــديــــة ومـــــعــــاجلــــة ا
والـصـعـوبـات الـتي تـواجه عـملـهم ال
ـتـلـكـئـة ـة وا ـشـاريع الـقـد سـيـمـا ا
ـقاولـ واصـحاب الـشـركات داعيـا ا
ـستـثمـرين لهـذه اخلدمات نـفذة وا ا

ــنـــشــئــات الى اجنـــازهــا من اجل وا
خدمة ابناء احملافظة). 
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شكالت التي واضاف الشعـالن ان (ا
واطـنـون لتـواصل الـعمل يـطرحـهـا ا
عــــلـى اجنــــاز مـــــعـــــامالت وضـــــعف
اخلدمـات واكـمـال فـرز قطع االراضي
السكنية وتوفير مساكن للمتجاوزين
واحلـد من الــبـطـالــة ومـنح الـقـروض
لــلـشــبـاب لــفـتح مــشــاريع عـمل وحل
ــواطـنـ من ـشــاكل الـتي تـواجه ا ا
خالل فـتح مـنـافـذ شـكواهـم وتسـريع
اجنــازهـــا والــقــضــاء عــلى الــروتــ
والـفسـاد بـاإلضافـة لـلدعـوى بـتوفـير
ـــشـــاريع ـــائـــيـــة إلجنـــاز ا ـــوارد ا ا
ــــــتــــــلــــــكــــــئـــــة وفــــــتـح االجـــــازات ا
االســتـــثــمــاريــة).  وتــواصل اجــهــزة
ـانـية وفـرق مـراكز االنـتـخـابـات البـر
في مــحـــافــظـــة الــديـــوانــيـــة إلجنــاز
انـية التي سـتجري االنتخـابات الـبر
ـقـبل في الـعـاشـر من تـشـرين االول ا
شـاركة (850 الف ناخب) من ابـناء
احملافظة الذين حصلوا على البطاقة
البايـومتريـة من الرجال والـنساء من
خالل ( 288 مركـز اقتـراع) موزعة في
عــمــوم اقـضــيــة ونـواحي احملــافــظـة
ركز وقال سيد فـارس العطيـة مدير ا
لـ(الـــزمـــان) امس ان (االنـــتـــخـــابــات
ستـجري بـقانـون جديـد يعـتمـد نظام

الـــفــائـــز االول وهــو الـــذي ســيـــمــثل
الــديــوانـيــة في مــجــلس الــنـواب عن
بـاشر للـفائزين من طريق االختـيار ا
دوائر احملـافـظة الـبـالغـة ثالث دوائر
انــتــخــابـيــة وكــذلك تــهـيــئــة اخملـازن
وحتـــــديث وتـــــوزيع الـــــبـــــطـــــاقــــات

البايومترية). 
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ـــركــز ان (اجـــهــزة واضـــاف مــديـــر ا
ـركز تعمل وزارة الداخليـة وحماية ا
في تـيـسـير وحـمـايـة الـفـرق اجلـوالة
التابـعة لـلمفـوضية واسـتدالالت على
الـنـاخـبـ ومـكـان تـواجـدهم لـتـقـد
الـــتــــســـهــــيالت وحتــــديث ســــجالت
الناخـب من خالل برامـجيات وزارة
االتــصــاالت وقـال ايــضــا كــمـا قــمــنـا
ـفـوضـيـة في بـتـشـكـيـل جلـنـة لـدعم ا
تـــوزيع الـــبـــطــاقـــات االنـــتـــخـــابـــيــة
والـتنـسـيق في 41 مـركـزاً انـتـخـابـياً
وكـــذلك مـع االجــهـــزة االعـالمــيـــة في
ـفـوضـية ا يـعـزز قـدرة ا احملـافـظـة 
ونـشــر بـيـانـاتـهـا و تــقـد الـتـوعـيـة
للمواطن بهذا اخلصوص من خالل
العـمل مع احلـكـومة احملـلـية و اعالم
الدوائر وشيوخ العشائر و مسؤولي
ـدني واخملتارين منظـمات اجملـتمع ا

عاهد وبذلك  و طلبة اجلامعات وا
ئة من الناخب احلصول على 80 با

على البطاقة البايومترية).
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فؤاد رأى رئـيس اجلـمـهـوريـة الـسـابق
مــعــصــوم ان تــســويــة اخلـالفــات بـ
بــغــداد وأربــيل حتــتــاج إلى مــحــاولـة
جــديـة من الــطـرفــ من أجل مــعـاجلـة
مـشــيــراً إلى عــدم قـدرة أي ــعــوقــات ا

طرف منهما االستغناء عن اآلخر.
وقــال مـعـصــوم في مـقـابــلـة تـابــعـتـهـا
(الــزمـــان) امس إن (مــســؤولي بــغــداد
بـــحـــاجـــة إلى إقـــلـــيم كـــردســـتــان وال
لــكن عـلـيــنـا إبـداء ــكـنـهـم تـهـمــيـشه
رونة التي ستدفع إلى الشيء بـعض ا
لـكن حيـنـما يـبـدي طرف مـوقـفاً نـفـسه
مـتـزمـتـاً فـإن اآلخـر سـيـقـدم علـى األمر
واضـاف ان (بــغــداد غــيــر قـادرة ذاتـه)
عــــلى إصـالح الـــوضع بــــدون االكـــراد
قـابل نحن فـي االقليـم ال نستـطيع وبـا
جتـاهلهم أو نـظن أنه بإمـكان احلزب
ــــقــــراطـي واالحتــــاد الــــوطــــني الــــد
الـكردستاني مع األطراف األخرى في
االقـــــــــــــلــــــــــــيـم وضــع كـل شـيء حتـت
فكالنا بحاجة إلى اآلخر ويجب أيـدينا
الـــوصــول الى مــوقف مـــوحــد يــعــالج
ـشـاكل عن طـريق احلـوار) وتابع ان ا
(لـم تــكن هـــنــاك مـــحـــاولــة جـــديــة من
الــــطـــرفـــ مــــعـــاً من أجـل مـــعـــاجلـــة
فـإن شـعب ـعــوقـات الـتي تـواجـهـنـا  ا
إالقـلـيم سـيـصـاب بـضـرر كـبـيـر وهـذا
الــضـرر ســيـطــال الـقــوى الـســيـاســيـة
لـكنني والسـيمـتا احلزبـ الرئـيس 
شخصياً أؤمن بأن الوقت قد حان لكي
نـضع هـذا الصـراع جـانبـاً وأن نـسعى
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ـضي على نهج الـكوردياتي جـميـعاً با
وأن نـحــاول تـصـفـيـر مـشـاكـلـنـا ألنـهـا
تـربص أن ـقدور ا ا بـقيت فإن  طـا
يــدقـوا أســفـ الــفـرقــة بـيــنـنــا وجـعل
ـــزيــد من الـــعالقـــات تــســـيـــر نــحـــو ا
مـؤكــدا انه (ال يـوجـد سـبب الــتـدهـور)
بل يــجب أن يــجـلس يُــذكـر لـالنـقــسـام
الــــطـــرفــــان مــــعـــاً وعــــلى مــــســــتـــوى
ويــسـبــقه حتــديـد أوجه اخلالف رفــيع
يلـيها اجـتماع عـلى صعـيد أدنى قلـيالً
ـشـاكل ـسـتـوى لـتــسـويـة كل ا رفــيع ا
ــا بــقـيـت عـالــقـةً ألنـهــا طـا ــوجــودة ا
ســتـســتــمـر احملــاوالت اخلـارجــيـة من
أجل مـفاقمـة اخلالفات وأن تـكون أكثر
لذا يجب تـأثيراً عـلى سياسـة الطرفـ
أن نـعـمل كالنـا بإخـالص على تـسـوية
كل طرف منهما اخلالفـات ففي النهاية
ـكـنـهــمـا مـعـاً و بــالـذات عـون لـآلخــر
حتس وبـالتنسيق مع القوى األخرى
ـــضي بـه نـــحــو وضـع كــردســـتـــان وا
وحـيـنـها لـن تسـتـطـيع أي جـهة األمـام
ومــضى دخـــيــلـــة زعــزعــة عـالقــاتــنـــا)
مـعـصوم الى الـقـول (ال شك أن الراحل
روز نـــــــــــوري شـــــــــــاويـس كــــــــــان مـن
الــشـــخــصــيــات الــبـــارزة الــتي عــرفت
بـإخالصها لـلشعب وكان يـسعى دائماً
مـن أجل إدامــــة الــــسـالم والــــعالقــــات
ــوجــودة في الـــطــيــبـــة بــ الــقـــوى ا
وأن تــكـون لــديـنــا مـواقف كــردسـتــان 
وأن مـوحدة جتاه أي مـسألة مـستجدة
حـيث سيـتـرك رحـيـله فـراغاً نـعـاجلـهـا
ولـفـت الى ان (شـاويس كـان ( واضــحـاً

ولم انـيا وأنا في الـقاهرة يـدرس في أ
لـكنه كـان مـعروفـاً بأنه نـلـتقي سـابـقا 
وحينما بدأنا جنل مـناضل كردي كبير
بـالعـمل بعـد زوال النـظام الـسابـق كنا
نــــتــــعــــاون مــــعــــاً فـي الــــكــــثــــيــــر من
ــثـال في أول فـعــلى ســبـيل ا اجملــاالت
كـابينة حكومية في االقليم كنت رئيساً
لـــلــحـــكــومــة وكـــان هــو نـــائب رئــيس
احلـــكـــومـــة ويـــشـــغل مـــنـــصـب وزيــر
ولم تــصــادفــنـا أي الــداخــلــيــة أيــضــاً
مـشكـلة في اجتـماعات مـجلس الوزراء
وكـانت األمـور تسـير بـسالسة وبـشكل
رغم أنـها كانت أيامـاً عصيبة مـتناسق
لــكـنــنـا اســتـطــعــنـا من خالل وســيـئــة
الـتـعـاضـد الـقـائم بـيـنـنـا الـتغـلب عـلى
واستـطرد بـالقول ـشاكل) الـكثـير من ا
انـه (ال أتذكر أنه هناك أي خالف بيني
حـــيث كـــنـــا نـــحـــمل وبـــ شـــاويـس 
حـيث كنت لـبـعضـنـا احـترامـاً مـتبـادالً
وهـو يـشـغل ــان رئــيـسـاً مـؤقـتــاً لـلـبـر
مـــــــــــــنـــــــــــــصـب نـــــــــــــائـب رئـــــــــــــيـس
وحينها كـان هناك تنسيقاً اجلـمهورية
رات وكـنا في الـكثـير من ا تـاماً بـينـنا
نــعـقــد اجـتــمـاعـات مــشـتــركـة من أجل
بـحث العمل دون التفريق ب احلزب
وبــقـي هــذا الــتــنــســيـق قــائــمــاً حــتى
أصــبــحت رئــيــســاً لـكــتــلــة الــتـحــالف

ان).  الكردستاني في البر
واعـــلن مـــكـــتـب انـــقـــاذ اخملـــتـــطـــفــ
عن آخـر احـصـائـيـة جلـرائم االزيـديـ
كون االيـزيدي من العام داعـش بحق ا
2014 الى 2021. وحـسب بـيـان صادر

تــلــقــته (الــزمـان) امس ان ـكــتب عـن ا
(عـدد االزيـدي في الـعـراق كان بـنـحو
550 الـف ونــزح جــراء هـــجــوم داعش
حيـث ان هذه نـحـو 360 الـف شخـص 
اإلحـــصــائــيـــات مــعــتـــمــدة لــدى األ
الفــتـــا الى ان (عـــدد الــذين ـــتــحـــدة) ا
عــادوا الى ســنـجــار بــنــحـو 150 الف
مشـيرا الـى ان (عدد الـشهداء شـخص)
فـي االيـــام االولى من الــــهـــجـــوم  بـــلغ
وتـابع ان (عـدد االيـتام 1293 شـهـيـداً)

فؤاد معصوم

شـتـرك بـ الـبلـدين). فـيـما الـتـعـاون ا
اكـــدت مـــحــــطـــة قـــطـــار الــــنـــاصـــريـــة
اســتــئـــنــاف رحالت الــقـــطــار لــلــخط
اجلـنوبي من بغداد الى البصرة مرورا
بـعــد تـوقف دام 4 ــحـافــظـة ذي قــار 
ايــام لـــصــيـــانــة مــعـــابــر خط الـــســكك
احلديدية.وقال مدير احملطة كمال داغر
انه ( اســتــئــنـاف في تــصــريح امـس
الـــعــمـل بــرحـالت اخلط اجلــنـــوبي من
ـحـافـظـة بـغـداد الـى الـبـصـرة مـرورا 
واعـــتــبـــار من يــوم امس الـــنــاصـــريــة
ـعـدل رحـلـة واحـدة يـومـيـا) واشار و

الى ان (الـــرحــلــة االولى انـــطــلــقت من
وعـزا داغر الـساعـة اسباب الـناصـرية)
الــتـوقف الـى (اجـراءات الــصـيــانـة في
مؤكدا ان مـعابر خط السكك احلديدية)
(الــشـــركــة الــعــامـــة لــلــســـكك احلــديــد
ـديــنــة الــنـاصــريــة عــربـة خــصــصت 
واحــدة لـلــمـسـافــرين تـضم 66 مــقـعـدا
ستقبل). وأعلنت ونـطمح للزيادة في ا
اسـتـئـناف مـنـظـمـة الـطـيـران اإليـراني 
الــرحالت اجلـويـة بــ الـعـراق وإيـران
خالل األســـبـــوع اجلــاري مع االلـــتــزام

باإلجراءات الوقائية ضد كورونا.
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ـنـظـمـة مـحـمـد ـتــحـدث بـاسم ا وقـال ا
حــسن ذيــبــخش في تــصــريح امس إن
(رحالت شــــركـــة اخلــــطـــوط اجلــــويـــة
الـعـراقيـة قد اسـتـؤنفت خالل االسـبوع
اجلـــاري بـــ الـــبــــلـــدين مع االلـــتـــزام
مؤكدا انه (ال بالبروتوكوالت الصحية)
مـانع من إصـدار الـتـراخـيص لـتـسـيـير
مـشـيرا الـرحالت اجلـويـة الى الـعـراق)
الى انـه (بـعد تـفـشـي فـايـروس كـورونا
 فـرض قـيـود عـلى الـسـفـر في بـعض
مـــســـارات الــطـــيـــران ومن ضـــمـــنـــهــا
الــــــرحالت اجلــــــويــــــة من ايــــــران الى
الـــــــعـــــــراق)¨وتـــــــابـع انـه (في ضـــــــوء
الـتـوافقـات احلاصـلـة ب الـبـلدين فـقد
تــقـــرر اســتــئــنـــاف الــرحالت اجلــويــة
لـشـركة اخلـطـوط اجلويـة الـعراقـية في
ــســـارين طــهـــران و جنف و طــهــران ا
ومـــشــهــد وجنـف و مــشــهـــد بــدءا من
االسـبـوع اجلاري وال تـوجـد في الوقت
احلـاضر قيـود على اصدار الـتراخيص
واشار الى لـشركات الطيـران االيرانية)
ان (هـنـاك في الـوقـت احلـاضـر رحاالت
جـويـة من مـشهـد وطـهـران الى الـنجف
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نـــاقش وزيـــر الـــنـــقل نـــاصـــر حـــســ
الـشــبـلي مع الــسـفـيــر الـبـلــغـاري لـدى
تـفعـيل عمـلية بـغداد فـاليت نـيكـولوف 
ــســافــريـن عــبــر مــطــارات تــرانــزيـت ا
الـعـراق وبـلـغـاريـا.وذكـر بـيـان لـلوزارة
تــلــقــته (الــزمــان) امس أن (اجلــانــبـ
ـشترك في مجال النقل بـحثا التعاون ا
الــبــري والـبــحــري واجلـوي وقــضــايـا
تـخص مـجـال الـنـقل بـ اجلـانـب مع
تــأكـيــد عـقــد اجـتــمـاعــات ومـبــاحـثـات

ثـنـائـيـة مـشـتـركـة لالتـفـاق والـتـنـسـيق
عــلى آلـــيــات الــعــمل وتــوأمــة شــهــادة
ــيــة الــبــحــريـة الــبــحــارة بــ االكــاد
الــبــلــغــاريــة والــبــحــريــة الــعــراقــيـة).
واضـاف الشـبلي ان (اللـقاء نـاقش آلية
عــمــلـيــة الــنــقل بــاخلـطــوط وتــســهـيل
اجــراءات الـــســفــر لـــلــمــواطـــنــ بــ
الـبـلـدين بـاالضـافـة الى تـفـعـيل عـمـلـية
ــســافــريـن عــبــر مــطــارات تــرانــزيـت ا

العراق وبلغاريا). 
وجه  نـيكـولوف (دعـوة رسمـية بـدوره 
الى الـوزير لزيارة بلـغاريا وبحث سبل

سافـرين يسـتلزم وبـغداد وان ارسـال ا
ـنـافذ مـوافـقة الـعـراق). واكدت هـيـئة ا
احلـدودية تـسجـيل تزايـدا ملـموسا في
اإليــــــرادات مـــــــقــــــارنـــــــة بــــــاألعــــــوام
فـيــمــا أشــارت إلى تــســهـيل ــاضــيــة ا
اإلجـــراءات الـــروتــــيـــنـــيـــة لــــلـــتـــجـــار
ـسـتـوردين.وقـالت الـهـيـئـة في بـيان وا
انه (نــــظـــراً تـــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس
ـتحـقـقة في ادارة الـهيـئة لـلنـجـاحات ا
عـلى اخـتالف عـنـاويـنـهـا ولـلـنـجـاح له
مـؤشرات واضحـة وملموسـة أشاد بها
فــــكــــانت هــــنـــاك الــــقـــاصـي والــــداني
ــنـافـذ واتـخـذت إجـراءات قــامت بـهـا ا
قــرارات بـشــأنـهــا من أصـحــاب الـقـرار
احلـــكــومـي مـــنــهـــا تـــخـــفــيـض أجــور
ــوازين اجلـــســريــة وتــطــبــيق نــظــام ا
االتـمـتـة اإللـكـتـرونـيـة لـتـجـفيـف منـابع
لـحـوظ في التـبادل الـفـساد والـتزايـد ا
التجاري وتوافد احلاويات بشكل كبير

في موانئ ام قصر).
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مـبيـنا ان (مـا حتقق من إيـرادات مالـية
ـاضي ــنـافــذ كـافــة خالل الـعــام ا في ا
ومـا حتــقق كـاحـصـائـيــة أولـيـة لـشـهـر
اضي ومـنتـصف شهر كـانون الـثاني ا
شــبــاط اجلــاري يــوضح هــنــاك تــزايـد
مــــلــــمــــوس فـي اإليــــرادات مــــقــــارنــــة
قبل وا اضية  ـثيالتها في األعوام ا
ســـيـــكــــون افـــضل لـــتــــعـــزيـــز الـــواقع
االقـتـصادي وحتـقيق إيـرادات مـتمـيزة
مــؤكـدا ان وداعــمــة خلــزيــنــة الــدولــة)
(الـهيـئـة تعـمل على تـسهـيل اإلجراءات
ـسـتـوردين مع الـروتـيـنــيـة لـلـتـجـار وا
االلــتــزام بــالــضـــوابط والــتــعــلــيــمــات
لـتنشيط احلركة الـتجارية والعمل على
ـوذجــيـة تــوفـيــر بـيــئــة عـمل أمــنــة و

ـمـارسة اعـمالـهم بـعيـدآ عن الضـغوط
وشـدد البـيان عـلى (ضرورة واالبـتزاز)
تـكاتف اجلميع من الدوائـر العاملة في
ـنافذ احلدودية والـعمل بروح الفريق ا
الــواحــد ســـيــكــون مــردوده اإليــجــابي
ـنـافذ لـتـحـقـيق الـنـجـاحـات في مـلـف ا
احلــدوديـة ومـواكــبـة هـذا الــنـجـاح مع
اســتــراتـيــجــيـة الــبــرنــامج احلــكـومي
االصالحي للحفاظ على مقدرات الدولة
ــفـســدين ومـنع ومــحـاربــة الـفــسـاد وا
ال الـعـام). واحـبطت الـهـيـئة الـهـدر بـا
في وقـت سابق مـحـاولـة تـهـريب أدوية
ـحـافـظـة بـشـريـة في مـيـنـاء ام قـصـر 
الــبــصــرة.وذكـــرت الــبــيــان أنه (وفــقــاً
ـعــلـومـات واردة من جـهـاز اخملـابـرات
تـمـكن مــنـفـذ مـيــنـاء أم قـصـر الـوطــني
األوسط مـن إحـبــاط مــحــاولــة تـهــريب
ادوية بشرية مخبأة في حاويت حجم
 40قـدما ال يسمح بـاستيرادهـا التزاما
بـالضـوابط والتـعلـيمـات) واضاف انه
( ضـــبـط احلـــاويـــتـــ داخل احلـــرم
الــكــمـــركي واحــالــتــهـــا وفق مــحــضــر
اصـــولي الـى اجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة
اخملـتصـة التخـاذ اإلجراءات الـقانـونية
ــنـافـذ الالزمــة بـحـقــهـا). كــمـا افـادت ا
ب إدخال 7 صـهـاريج حتمل احلـدوديـة
مــادة األوكـســجــ الـســائل قــادمـة من
الــكـويت. واوضح الـبــيـان انه (بـسـبب
لـحة واستـغاثة دائـرة صحة احلـاجة ا
مــحــافــظــة الــبــصــرة وعــلى الــفــور
إدخـال مادة األوكسج الطبي السائل
والــنــايــتــروجــ بــواقع  7 صـــهــاريج
بــــــــوزن 140 طــــــــنـــــــــاً قــــــــادمـــــــــاً من
وتــــابـع انه ( تــــســــهــــيل الــــكــــويت)
إجـراءات دخـول الصـهـاريج عـبر مـنـفذ

سفوان احلدودي). 
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الـــتـي افــرزتـــهـــا االحـــداث بـــلغ 2745
قابر اجلماعية في ما بلغ عـدد ا يـتيماً
ــكـتــشـفـة فـي سـنـجــار حـتى االن 82 ا
إضـافة الى الـعـشرات مـقـبرة جـمـاعيـة
مـؤكدا ان ـقـابـر الـفـرديـة) من مـواقـع ا
ـراقد زارات وا ـكـتب احصى عـدد ا (ا
الـتي ـفـجـرة من قـبل داعش الـديـنـيـة ا
كـــانت 68 مـــزارا فـي مـــا تـــطـــرق الى
الــــذيـن هــــاجــــروا الى خــــارج الــــبالد
وعـــددهم تـــقـــريـــبـــاً أكـــثـــر مـــئـــة الف
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ي لـلالقتصاد في منتجع دافوس ـؤتمر السنوي العا انعقـد منذ بضعة أسابيع ا
الشـهير في سويسرا. وكالعادة ركزت وسائل اإلعالم على خطابات كبار ساسة
العـالم الذين يـكررون  قـول ما يـسمع اإلنـسان من أقـوالهم طـيلـة العـام. وجلّ ما
يهم أغلـبيتـهم هو دغدغة مـشاعر ومعـتقدات شعـوبهم وبلـدانهم والتهـيئة إلعادة
ـريحـة. من هنـا تألق جنـومية أمـثال رئـيسة انتخـابهم أو لـبقـائهم في وظـائفهم ا
انـيا ورئيس جمـهورية الصـ ورئيس إفريـقيا اجلنـوبية ورئيس وزراء وزراء أ
. ولعل االنشغـال بجائحة كورونا هو الذي يفسر الهنـد واألم العام لهيئة األ

قلة غياب بعض السياسي في مؤتمر هذا العام.
ــا يــقــوله احلــاضــرون من رؤسـاء وكــالــعــادة أيــضـاً اهــتــمت وســائل اإلعالم 
ليارات في هذا يـة واخلاصة ومن مالكي ثـروات ا ؤسـسات االقتصاديـة العا ا
ـرضي عـنـهم. إن نظـرة خـاصـة على الـعـالم ومن االسـتـشاريـ االقـتـصاديـ ا
ـزمـنة مـن مثل تـدهـور بـيـئة ـشاكـل الكـبـرى ا جـدول األعمـال تـظـهـر اهـتمـامـاً بـا
األرض والـبــطـالــة ومـســؤولـيــات الـشــركـات اخلـاصــة االجـتــمـاعــيـة وقــضـايـا
ستجدة شاكل ا وإمكانـات التطورات التكنولـوجية الهائلة كـما تظهر اهتمامـاً با
ـذهل ي أو الـصـعود ا من مـثل تـأثـيـرات جـائـحـة الـكـورونـا في االقـتـصـاد الـعـا

وضوع األمراض العقلية كخطر وكأولوية للمجابهة.
نـاقشـات تركز عـلى تشـخيص األمراض الحظ أن أغـالبـية األطروحـات وا لكن ا
وتـقـد مقـترحـات حـلول جـزئـية أو مـؤقتـة أو سـطحـية مـن دون أن تتـعمق في

. سبّب احلقيقي األسباب احلقيقية واإلشارة إلى ا
ي وعن حتس هتم ويقرأ عن نواقص أوضاع االقتصاد العو ولذلك سيسمع ا
بيـئة وإجنازات القطاع اخلاص وعن آثـار التطورات التكنـولوجية في االقتصاد
وعن مـحــاوالت الـتـعـاون الـدولـي احملـدود في شـؤون الـتـجــارة الـدولـيـة.. إلخ من
اثـلـة وسـيـستـمع أو يـقـرأ عـما يـشـبه الـنـصائـح والتـرجـيـات ألرباب مـواضـيع 
القطـاع اخلاص ليـساهمـوا في تقلـيل الفاقـة والبؤس والـبطالـة التي يـرزح حتتها

مليارات فقراء العالم.
ـسلـمـات اخلاطـئـة ومقـررات اجلـامعـات واسـتنـتـاجات مـراكز لـكن الـفلـسفـة وا
شاكل البـحوث التي تقف وراء مـا يقود األزمات االقـتصادية الدوريـة والى تلك ا
التي يبـحثونـها ويعـلكونـها سنـوياً ويسـتفرغـونها كالمـاً منمـقاً وأمنـيات ساذجة

فإنها لن تكون موجودة في جدول االجتماعات.
 من هنا ال تـبحث مسلمات ونواقص وادعاءات الفلسفة النيوليبرالية الرأسمالية
لك واحد توحشة وال تعتـبر نتائج تركز الثروة في أيـاد قليلة بحيث  ـية ا العو
ئـة من ثروة العالم كـقضايا أخالقيـة وإنسانيـة وحقوقية ئـة خمس في ا في ا
قـولة بـأن قانـون السـوق قانون الـعرض والـطلب وال يجـرؤ من يتـحدى قـدسيـة ا
ـضـاربـات اجملـنـونـة والـتـنـافس الـتـصـارعي الـقـاتل هـو وحـده الذي يـجب أن وا

يحكم مسيرة االقتصاد الوطني والدولي.
ـن يحـضـرون ويـشـخـصـون ويـقـتـرحون والـسـبب واضح إذ إن قـسـمـاً كـبـيراً 
ن يـخـدمـونـهم كتـابـة ونـشراً ـسـببـ ومن جـاني الـثـمار أو  احلـلـول هم من ا

الية. ي اجلديد وإدارة لكل مؤسساته ا لفلسفة االقتصاد العو
ــؤتـمـرات دافـوس ووضـعت عـلى ـؤسـسـة الـداعـيـة  ـؤكـد أنه لــو جتـرأت ا ومن ا
ارسات جدول األعـمال مواضيع تؤدي إلى إجراء تغييـرات جذرية في فلسفة و
ي اجلائـر وبالـتالي التـفتـيش عن نظام اقـتصـادي أكثر النظـام الرأسـمالي الـعو
واظب عـلى احلضور الـسنوي من نوع عدالً وإنـسانية وأخالقـية فإن أغـلبيـة ا
س الـسـياسـيـ واألثـريـاء وحـاشيـة الـدعم واخلـدمـة والـتطـبـيل الـذين يـكـتـفون 
ـساس بـاجلـذور فإن هـؤالء لن يـحضـروا بل وسـيـكيـلون الـسـطح ويتـجـنبـون ا

ؤتمرات دافوس. االتهامات 
ما يـثيـر االستـغـراب هو إصـرار احلضـور عـلى فصل االقـتصـاد عن الـسيـاسة.
فــبـالــرغم من احلـروب والــصـراعــات وماليـ الــشـعـبــويـة الــعـدائــيـة واخلالفـات

السـياسـيـة واإلعالميـة فيـمـا ب دول الـقيـادة والـتأثـير في
هذا الـعـالم تـصرّ روحـيـة نـقاشـات دافـوس عـلى فصل
االقتـصاد عن السياسة واالجتماع والـثقافة والفلسفة
ـي الـنــيـولـيــبـرالي لـتـجــعل من نــظـام االقــتـصــاد الـعـو
الـســوقي (من الـسـوق) صـنـمــاً مـقـدسـاً ال فـكـاك مـنه.
فمـنذ سنـ والعـالم يتكـلم عن ظاهرة دافـوس احمليرة

لكن دافوس تظل في صمت مطبق.

احليـاة تدور   واالرض تدور  ونحن ندور  وليس ثـمة قرار اواستقرار لشيء !
 وتلك هي حـكمـة الـله في خلـقه  وملـكوتـه سبـحانه  فالشيء بـاق اال هو الـواحد

الصمد . 
ـكث في ا  وكل مـا عداه : اثـار واطالل  وحـطـام .. إن كل مـايـتـركه اإلنـسـان 
وهـو مـحسـوب له ومـكـتوب بـقـوان االرض ولـو فـسيـلـة  اليـضيع هـبـاء مـنثـورا 
وأحـكـام ومـعامالت  " فـمن يـعـمل مـثقـال ذرةٍ خـيـرا يـره  ومن يعـمل مـثـقال ذرةٍ
شـرا يــره  " وال اعـتـراضَ عـلى مـا وعـد الـله  جـلّ في عاله  ولـكن ! ان تـخـتـلط
ـتـنـبي : " وذو الـعقل ـفـاهـيم  لـدرجة يَـصـدق  مـعـهـا قـول ا األمـور  وتـتـداخل ا
يشـقى في النعيم بعقله / واخو اجلهالة في الـشقاوة ينعم " !  فتلك مسألةأخرى
و  كان يـفترض ان يكـون العكس  لو كـانت األمور تسـير على صراط مـستقيم 
ـشكلة  وأساس البالء واخلراب في كل األشياء   فليس  من العدل وتلك هي  ا
ان تـؤول األمـور الـصـاحلات الى مـآالتٍ  الحتـمـد عـقـبـاها ! فـنـحن الـيـوم نـخـسر
تفردة في كل مجاالت احلياة  والرادَ إلرادة تباعا العديدَ من طاقاتنا اإلبداعية ا
الـله  وحـكـمه  ولـكن ومن بـاب الـوفـاء والـعرفـان  الم يـكن مـطـلـوبـا مـنـا  ان نردّ
ماعلـينا لها من افضال وفضائل وعرفان باجلـميل ? بدل ان نتنكر لها  وكأنها 
الكانت وال جـاءت والراحت ! متناس جهـودَها ومابذلته من اجل ان حتافظ على

ة ً وتد فيها اسباب األلق واخلير والنماء ! حياتنا كر
بـدعون األصالء  في كل زمان ومكان   يـحظون بعـناية واحتضـان حكوماتهم ا
التي تـبحـث عن مخـتـلف الوسـائل إلسـعادهم واالرتـقـاء بهم  فـهم عـملـة نادرة و
زيفة من محطّ اعـتزاز اجملتمع االّ هنا ! حيث تطردهـا  العمالت الرديئة وحتى ا
ساحـة احلياة ! وتبـخسهـا اشياءهـا اجلميـلة ! لتـضيع فرص كـان يجب ان تكون

متاحة للبناء والتقدم واخلير ! 
اذا النسـتطيع  ان نـقف على اقـدامنا كـبقيـة خلق الله ! واتسـاءل وكليّ حيّـرة  
ـعمـعـة !  بال رأي حر وهـواء نـقي ! هـذا  يجـرجـر اطرافك اذا نـحن في قـلب ا و
سـك بتالبيـبك من هـناك  النه يرى من هنـا  ألنك من صـحبه  وموالـيه  وذاك 

فيك عدوه الرقم ( احد) !  
وثالث يـتربص بك بدون سـبب ! وتقف مشـدوها كسـيراخلاطـر في مفتـرق الطرق
التـلــوي عـلى شيء ! مـحـاوال الـبـحث عن طـريـق لـلـخالص ولـكن اين لك من هـذا
ستحيل! اما إذا كنت تـبحث عن أجر وثواب  فال تنتظره من األرض  (النـعيم) ا
وطّد عالقـتك بالسماء فهذا هو السبيل األوحد للوقوف الى جانبك  ح يغادرك

اجلميع !
فال يـتصـيدن تـمـرس دورا ومـهنـيـة وشرفـا معـلـوما  إن لإلعالم  واإلعالميـ ا
ــاء الـعــكـر  ومن يـحــاول ان يـبــتـزهم  لن يــكـسب سـوى الــعـزلـة احـد مـا  في ا
واالبتـعاد عن الشـعب ومصاحله وتـطلعـاته وهمومه وعـليه ان يسـبغ عليـهم الوفاء
والرعـاية اذا ما اراد للعالقة معهم ان تكون ايجابية ومثمرة وتصب في الصالح
ا يسـتفـزه األلم ! بدال من خـلط االوراق وتناسي العـام .  فلم يـبق لديـهم شيء 

بدأ اجلوهري : " والتزرُ وازرة وِزرَ اخرى !! " ا
ثمـة حقيـقة كـبيرة  هي األسـطع حتى االن تـؤكد ان العـراق اكبـر من كل األسماء
ــصــالح  الــضــيــقــة والــواســعــة عــلى حــد ســواء  وان واالفــعــال واحلــروف  وا
االستـمرار في جتـاهلـهـا وإغمـاض العـ عن رؤيتـها  لن يـؤدي وفي كل االحوال
الى خير مـنتظر واشـاعة مفاهـيم العدل واحملبـة التي يتشـوق اليها الـظامئون الى

نشود !  احلرية والتطور ا
هـل حتــدثتُ عن فــارس مــهــدي الــفــنــان واخملــرج الــســيــنــمــائي والــتــلــفــزيــوني
ي  ومدير تلفزيون العراق األسبق  اعتقد ذلك ! فهو قد ترجل من على واالكاد
صـهـوة اإلعالم بـصـمت وهـدوء وكـأنه لم يـبـذل ماكـان يـسـتـطـيع   خلـدمـة شـعبه

ووطنه  هل بعد هذا اجلحود جحودا !! 
" اخي  وزميـلي فـارس ...  حيث انـت  قريـرَ الـع  مـسـتريحَ الـضـميـر فـقد
اديّت مـاعـلـيـك واكـثـر وانت االن في ايـدٍ رحـيـمـة عـنـد رب التـخـيب ودائع  عـبـاده
عـلى مـاقـدمـت واجنـزت ووفـيت امـا الـذين يــلـوذون به  ونـحن شــهـودك الـعــدل 
جــاحـدوك  فـانـهم يـعــرفـون انـهم  يـغـضــبـون الـله سـبـحــانه ويـخـونـون االمـانـة 

ــكن ان تــبــنى بـ " لــغــو الــكالم " ولــيس مــتــوهــمــ ان األ 
بــصــدق الــســرائــر والــضــمــائــر .. وعــزم اإلرادة ! انــهم

يتناسون ماينتظرهم من مصير اسود ! 
اخي وزمـيلي فارس ..انت بـرعاية الـله  والحتتاج احدا
بعـد اليـوم   لقد كـنتَ فعال فارسـا من فرسان اإلعالم

الهادف النبيل .."
وتُ حقً  ولكن  اجلحود َ باطل !! ا
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شـخص) مـبـيـنا ان (عـدد  اخملـتـطـف
االيـزيـديـ بلغ 6417 مـخـتـطـفـاً مـنـهم
3548 مـن الـنـساء و 2869 مـن الـذكور
 امـا اعـداد النـاجـ من قبـضة داعش
مـنـهم 1205 من فــهم 3545 شــخـصــاً
و 339 مـن الرجال و 1045 من الـنساء
األطـــفـــال اإلنـــاث و 956 مـن األطـــفــال
مـــشـــيـــرا الى ان (2768 من الـــذكـــور)
الـباق هم 1298 مـن النـساء و 1470

من الذكور). 
 U — ‰u Ë

ووصـلت رفات 104 مـن اإليزيدي إلى
لتوارى قـرية كـوجو في قضـاء سنجـار
بحـضور خالل مراسـم رسمـيـة الـثـرى 
ــثـلـ عن حـكـومــة اقـلـيم كـردسـتـان
وعـن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ـثلي تـحـدة اضافـة الى  وعـن األ ا
دول ومـنظمات أجنبية بحضور أهالي
الـذين انـتـظـروا مـنذ وذوو الـضـحـايـا 
أكـثـر من عـام نـتـائج اخـتـبـار احلمض

النووي النهائي للرفات.
وحـــتى اآلن  إخـــراج رفــات 348 من
من أصل 73 مـقبرة 17 مـقبرة جـماعية
حـــيث نــقــلـت إلى الــطب الـــعــدلي في

بغداد لفحصها.
وتـعد كوجو إحدى قـرى قضاء سنجار
وتــبـعـد 23 كــلـيــومـتــرا جـنــوب غـربي
وتــــــــــعـرض أغــلب سـكـانـهـا ــديـنـة ا
لـإلبادة مـن قبـل مسـلـحي داعش في 3
آب عــام 2014 حـــيث فــقـــد من ســكــان
الـقرية لوحدها 520 من الرجال و510

من النساء.
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وجه مـجلس الـقضاء االعـلى  بتـفعيل
شروع ومواجهة قـضايا الكسب غير ا
ــالي الـتي جــرائم الــفـســاد االداري وا
تــتــطــلب وجــود ارادة قـويــة وتــظــافـر
جــهــود مــؤســســات الــدولــة كــافــة في
سـبــيل احلـد من انـتـشـارهـا والـقـضـاء
عـليها ومعـاجلة اثارها السـلبية. وقال
بـيان للمجـلس تلقته (الزمان) امس ان
(مـعهـد التـطويـر القـضائي نـظم ورشة
بــعــنــوان دور الــقــضــاء في مــواجــهـة
ـالـي واالداري الـتي حـاضـر الــفـسـاد ا
فـيها قاضي اول محكمة حتقيق الكرخ
الــثـانــيـة ضــيـاء جــعـفــر) واضـاف ان
(الـورشة تضمنت محورين اساسي 
ــــوضـــــوع االطــــار االول يـــــتــــعـــــلق 
ـكافـحة الـفـساد والـثاني الـتـشريـعي 
عن اســتــراتــيــجــيــة الــقــضــاء االعــلى
ــكــافــحـة الــفــسـاد( مــشــيـرا الى ان
(الــــقـــاضـي اخملـــتـص حتـــدث عن دور
الـقــضـاء بـعـد ان عـمل في وقت سـابق
عــلـى وضع ســتــراتــيـــجــيــة او خــطــة
ــكـافــحـة الــفـســاد الــتي وضـعــهـا في
اربـعــة مـحـاور هـامـة وهي مـنع وقـوع
الـفسـاد والوقـاية مـنه وانفـاذ القـانون
ـسـتوى الحـقـة الـقـضـائـيـة ورفـع ا وا
شـاركة الـقضـائيـة فضال الـتثـقيـفي وا
عن الـــتــعـــاون الــدولـي). بــدوره  اكــد
جـــعــفـــر ان (اجملــلـس وجه بـــتــفـــعــيل
شـروع التي بدأ قـضايـا الكسب غـير ا
الــعــمل فــيــهـا بــالــتــحــقـيـق بـعــدد من
ــعـروضــة امــام احملـاكم) الــقــضـايــا ا
وتــابع ان (الـقـضـاء االعـلى ومن خالل
مـحـاكم الـتـحـقـيق عـازم عـلى مـكـافـحة
ومـــواجــهـــة جـــرائم الــفـــســاد االداري
ـالي التي تتطلب وجود ارادة قوية وا
وتـظافـر جهـود مؤسسـات الدولـة كافة
في ســــبــــيـل احلــــد من انــــتــــشــــارهـــا
?والـقــضـاء عـلـيـهــا ومـعـاجلـة اثـارهـا
الـسلبية). فـيما  كشفت هـيئة النزاهة
االحتــاديــة عن صـدور حــكمٍ بــاحلـبس

دة أربع اعـوام بـحقّ مُـحافظ الـشـديـد 
بـه بـإحلـاق ضررٍ ديـالى األسـبـق لتـسـبـُّ
جـسـيم بـأمـوال ومـصـالح اجلـهـة التي
كـان يعـمل فيهـا. دائرة الـتحقـيقات في
الــهــيــئــة وفي مــعــرض حــديــثـهــا عن
تـفـاصـيـل الـقـضـيّـة الـتي حـقـقت فـيـهـا
وأحـالتـها إلى القـضاء أكـدت في بيان
ـدان الـذي تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (ا
كـان يشغل منصب محافظ ديالى أحلق
ضـــرراً جــســـيــمــاً بـــأمــوال ومـــصــالح
احملـافـظـة عـبـر قيـامه بـإحـالـة مـشروع
إعــداد ودراســة وتـصــمـيـم فـحــوصـات
الـتـربة وتـنـفيـذ إكـساء نـهـر ديالى إلى
شـركـت لـلـمُـقاوالت عن طـريق الـدعوة
ــبـلغ اكــثـر من 24 مــلــيـار ُــبـاشــرة  ا
ديــنــارٍ رغم وجـود مــحــضـر كــشفٍ عن
ستفيدة ـشروع معَد من قبل اجلهة ا ا
وهي مـديرية بـلدية بعـقوبة تُقـدَّرُ قيمة
بلغ 22 مليار دينار) شروع  إجناز ا
ــتـهـم قـام بــاإلحــالـة إلى مــبــيـنــا ان (ا
ذكورت دون إعالم وزارة الـشركتـ ا
ـا أدى إلى أضرار مـادية الـتـخطـيط 
قاولة تـمثّلت بفـارق السعر ب مـبلغ ا
شروع احملـالة ومحضر الـكشف على ا
بـــنــحـــو مــلـــيـــاري ديــنـــار) وتــابع ان
(مـحكمة جنح الكرخ اخملـتصة بقضايا
الــنـزاهــة وبـعـد اطـالعـهـا عــلى أقـوال
ـمـثـلـ الـقـانـونـيـ حملـافـظـة ديـالى ا
ـائـيـة الـلـذين طـلـبا ـوارد ا ومـديـريـة ا
ُــدان إضـــافــة إلى الـــشــكـــوى بــحـق ا
تـقـريـر الـتـدقـيق اخلـارجيّ فـي الـهـيـئة
واخلــبــراء الـذي حــدد مــقـدار الــضـرر
فـــضالً عن أقـــوال الــشـــهــود وقـــريــنــة
ُـــدان وصــلت إلى الـــقــنــاعــة هــروب ا
الـتـامـة بإدانـته وحـكـمت عـليه غـيـابـياً
ـادة  341 مـن قــانـون وفــقــاً ألحــكــام ا
الـــعـــقـــوبـــات). كـــمـــا تــمـــكـــنـت دائــرة
الـتحقيقات في الـهيئة من ضبط عضو
جلــنــة اجلــبـــايــة في مــديــريــة بــلــديــة
الـنـاصـريّـة وإلقـاء الـقـبض عـلى بـقـية
أعــضـاء الـلــجـنــة إلقـدامـهـم عـلى أخـذ

الرشا مقابل إنقاص مبلغ اجلباية.
وكـشـف عـضـو جلـنـة مـراقــبـة وتـنـفـيـذ
الــبـــرنــامج احلـــكــومي الــنـــائب كــاظم
فـنــجـان احلـمـامي  عن وجـود زورقـ
عـاطـلــ لـصـالح شـركـة نـفط الـبـصـرة
قـــيــمــتـــهــمــا 29 مـــلــيـــون دوالر.وقــال
احلمامي في بيان تلقته (الزمان) امس
انه (تـابع توصيـات اللجنـة التحقـيقية
ـفـتش الـعـام في وزارة الـنـفط ـكــتب ا
بـلـغـة لـشـركة حـمـدان عـويـجل راشـد ا
نـــفط الــبـــصــرة بـــالــكـــتــاب 1604 في
26ايــار عـام 2019 بــشـأن االخــفـاقـات
واخلـروقات الـتعـاقديـة التي ارتـكبـتها
الــشــركــة في تــعــامــلــهــا مع مــوضـوع
ـديـنـة) واضـاف الـزورقـ شـمـخي وا
ان (بــعض الــتــوصــيــات الــتـي صـادق
ـفــتش الـعـام فـي صـيف عـام عــلـيـهــا ا
2019 الـتي تضمنت توجـيه العقوبات
ـوظـف الـذين يـشـغـلون اآلن لـبـعض ا
مـناصب علـيا في الشـركة  في تناقض
واضح وصـريح بـ العـقاب والـثواب)
 عــــلى حــــد قــــول . مــــشــــيــــرا الى ان
(الـتـوصـيات تـضـمنـت إحالـة مـوضوع
إطالق الـدفـعة الـرابـعة من مـسـتحـقات
احـدى الـشـركـات األمـريـكـيـة الى هـيـئة
بالغ كاملة من الـنزاهة بينما  دفع ا
دون الـرجـوع لـهـذه الـهـيـئـة) مـضـيـفـا
(كـمــا تـضـمـنت الـتــوصـيـات مـنح نـفط
الـبـصـرة مدة أقـصـاها سـتـة اشـهر من
تـاريخ اصـدار تـلك الـتوصـيـات التـخاذ
ـــنـــاســـبـــة مع الـــشـــركــة اإلجـــراءات ا
اجملـهزة لـتـصلـيح الزورقـ وجعـلهـما
مـطابـقة لـلمواصـفات الـفنـية وبخالفه
ـوضــوع إلى الـنـزاهــة وجلـنـة يــحـال ا
ـال الــتــضــمــ كــونه أدى لــهــدر فـي ا
الـعـام وهـكـذا انـتـهت االشـهـر الـسـتة
وعام 2019 وجـاء بعدها اعام 2020
ونـحن اآلن فـي عام 2021 والـزورقـان
مـتـوقفـان منـذ عامـ ونصف من دون
ان يـحال مـوضوعهـما الى الـنزاهة او
) وتابع ان (الـتوصـيات الى الـتـضمـ

طـالبت بـضمـان إصالح الزورقـ وفقا
لـــلــمـــواصــفـــات الــفـــنــيـــة في الــعـــقــد
ـا يـضـمن حـقـوق نـفط وتـعــديالته و
الـبصرة قبل إطالق مستحقات الشركة
ــدد األمـــريـــكـــيـــة ومع ذلك انـــتـــهـت ا
الــزمـنــيــة كـلــهــا واسـتــلـمـت الـشــركـة
اسـتحـقاقـاتهـا كامـلة وفـقدت أكـثر من
29 مـلـيون دوالر لـقاء شـراء زورق لم
يــعـــمال يــومــا واحـــدا) الفــتــا الى انه
ـلف خـطــوة بـخـطـوة (ســيـتـابع هــذا ا
بـــالـــتـــنـــســـيـق مع االمـــانـــة الـــعـــامـــة

والنزاهة). 
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وكـشـفت  دائـرة التـحـقـيقـات في هـيـئة
الـــنــزاهــة االحتــاديـــة  عن تالعٍب في
الـتحاسب الـضريبـي لـنحو 90 مـحطة
وقــود وغــاز في الــبــصــرة مــؤكــدة أن
قيمة األموال الواجب دفعها تتجاوز 7
مـليارات دينار.وذكرت الدائرة في بيان
ـة تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس أن (مــديـــريـَّ
حتـقـيق البـصـرة تمـكـنت من ضبط 57
ــحــطــات الــوقــود إضــبــارة خــاصّــة 
األهــلـيـة و33 إضــبـارة حملـطـات الـغـاز

األهـــلـــيــة في دائـــرتي الـــضـــريـــبــة في
البصرة والزبير).

مــــــشـــــــيــــــرةً إلـى (وجـــــــود تالعـبٍ في
الــتــحـاسب الــضــريـبـي فـيــهــا من قـبل
) واكـد البيان بـعض مُوظَّفي الـدائرت
ـذكورة ان (عـمـلـيـة تـدقـيق األضـابـيـر ا
من قــبل جلــنـة تــدقــيـقــيــة في الــهـيــئـة
الــعــامــة لـلــضــرائب كــشــفت أن قــيــمـة
األمــوال الـــواجب دفــعـــهــا كــضـــريــبــة
ـكلـف من أصـحاب مُـتـحقـقة من قـبل ا
ات بــلـغت ,7اكــثـر من  7مــلــيـار احملــطـَّ
ديـنـار استـناداً لـلقـانون رقم  113لـعام
(1982 واضــــاف انه (وفي عــــمـــلـــيـــة
ـديريـة بـضبط ثـانـيـة قام فـريق عـمل ا
ُـسـتـمـسـكات مـتـهم بـحـوزته عـدد مـن ا
ُــزوَرة أثــنــاء وجـوده في فــرع هــيــئـة ا
الــتـقـاعــد الـوطـنــيّـة بـاحملــافـظـة بــغـيـة
احلـصـول عـلى راتـب خالفـاً لـلـقـانون)
وتـابع انه ( تـنـظـيم مـحـضـري ضبط
أصـولـيـ بـالـعـمـلـيـتـ الـلـتـ نـفـذَتـا
ـــوجـب مـــذكــــرتـــ قــــضـــائــــيـــتـــ

ـتهم في وعـرضـهـمـا رفقـة األولـيـات وا
الـقـضيـة الـثانـيـة على قــاضي مـحـكـمة

الـتحـقيق اخملـتصة بالنـظر في قـضايا
الــــنـــــزاهـــة فـي الـــبـــــصـــــرة التــــخـــاذ
ـناسـبـة). فيـما اإلجـراءات الـقانـونيـة ا
اصـدرت مـحـكـمـة اجلـنـايـات اخملـتـصة
بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ حكمها
بـحق وزير اسـبق ومديـرعام في وزارة
الـبلديات واالشـغال العامـة. وقال بيان
جملـلس القـضاء االعلى تـلقـته (الزمان)
امس ان (احملــكــمــة اخملــتــصــة بــنــظـر
دعـاوى الـنزاهـة أصدرت حـكـمهـا بحق
ديـر العام الـوزير االسـبق ر. ع . ع  وا
دة عـام هـ. ع . ع بـاحلبس الـشديـد 
ادة لـكل واحد منهما استنادا الحكام ا
340 من قــانـون الـعــقـوبـات) واضـاف
ان (قــرار احلــكـم جــاء نــتــيــجــة اخالل
دان بعقد نصب وجتهيز 17 معمل ا
اسـفلت بقيمة 25 مـليون دوالر في عام
2007) مـشيرا الى ان (احملكمة أعطت
احلـق لــــوزارة االعـــــمــــار واالســـــكــــان
راجعة احملاكم والـبلديات واالشغـال 
ــدنـيــة لــلـمــطـالــبــة بـالــتــعـويض عن ا
االضـــــرار الــــتـي تـــــســــبـب بــــهـــــا ذلك

االخالل). 

Wý—Ë∫ مجلس القضاء في ورشة عمل

أمــا بعـــــد
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{ اثـــيـــنـــا (أ ف ب) - تـــأثـــرت شـــبـــكـــتــا
الـطرقات والنقل الـبحري امس في اليونان
جـراء تـسـاقط كـمـيـات كـبـيـرة من الـثـلـوج
ــدني مـن "ظـواهــر جــويـة وحــذر الــدفـاع ا
خطيرة ستستمر".وقدم الفرع اليوناني في
ــفــوضــيــة الــعـــلــيــا لالجــئــ في األيــام ا
هاجرين اضية "أجهزة تدفئة" خمليمات ا ا
في البالد حيث يواجه آالف طالبي اللجوء

البرد وسوء األحوال اجلوية.
dOÝ W dŠ

وفي شــمــال الـبالد حــيث تــقـتــرب درجـات
احلـرارة في فصل الشتـاء عادة من الصفر
غــطت الــثـــلــوج االثــنــ ضــواحي أثــيــنــا
الـشــمـالـيـة والــشـرقـيـة وتـوقــفت لـسـاعـات
حــركـــة الـــســيـــر عــلـى الــطـــريق الـــســريع
الــــرئــــيــــسي الـــــذي يــــربط الــــعــــاصــــمــــة
بـتـسالـونيـكي في الـشمـال.وأرغمت الـرياح
الـعـاتـيـة الـسـفن الـتي تـؤمن الـرحـالت ب
أثــيـنـا وجــزر بـحــر إيـجه عـلـى الـرسـو في
ـدني من هـبـوب ـوانـىء. وحـذر الـدفـاع ا ا
ــقـبـلــة.وحـرمت قـرى عــواصف في األيـام ا
عـلى جـزيــرة ايـفـيـا قـرب أثـيـنـا مـوقـتـا من
الـكهربـاء في ح سجلت اضـطرابات على
شـبـكـتـهـا الـبـريـة.ووفـقـا لألرصـاد اجلـوية
"ســتـبـقـى درجـات احلـرارة مــنـخــفـضـة مع
تـساقط الثلوج واجلـليد" الثالثاء. وأوصى
ــدني بــتـــجــنب الــتـــنــقل.واعــلن الــدفـــاع ا
ـكلف مـانـوس لوغـوثيـتيـس األم الـعام ا
الـــلـــجـــوء "ال أحـــد فـي خـــطـــر في مـــخـــيم
ـهـاجـرين على جـزيـرة لـيسـبـوس" األكـثر ا
اكــتـظــاظـا في الــبالد مع سـتــة آالف طـالب
جلـوء.وأضاف لوسيلة اعالم محلية "نعمل
يـوميـا على حتـس الظـروف في مخـيمات
الالجـئ عـلى اجلزر".و اسـتبـدال مخيم
مــوريـا عـلى جــزيـرة لـيـســبـوس الـذي أتى
ـخيم عـليه حـريقـان في أيلـول/سبـتمـبر 
مــوقت اقـيم عــلى عـجـل عـلى قــطـعـة أرض
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اجلــنــوبـيــة مــثل تــكـســاس الــتي عــادة مـا
وجة تـسجل ارتفاعا في درجات احلرارة 
الــبــرد الــتــاريــخــيــة هــذه.وشـهــدت بــعض
مـناطق الواليـة انخفاضـاً بدرجات احلرارة
إلـى ما دون 18 حتت الــصـفـر خالل نـهـايـة
األســبـوع فـيــمـا بـلــغت درجـة احلـرارة في
ـثال  9حتت مـديـنة هـيـوس عـلى سـبيل ا
.ويـجـد سـكـان مـدن الـوالية الـصـفـر االثـنـ
أنــفـســهم بــذلك مــرغــمـ عــلى الــبــقـاء في
ـكن لـألطـفـال اخلـروج بـيــوتـهم فـيــمـا ال 
الئـمـة في والية ـلكـون الـثـياب ا ألنـهم ال 
ذات مــنــاخ حــار ويـــبــلغ مــتــوسط درجــات
احلـــــــرارة فـــــــيــــــــهـــــــا عـــــــادةً  20درجـــــــة
مـئـوية.وانـقـطع الـتيـار الـكـهربـائي االثـن

الــواليـة الـنــفـطــيـة. وأســفـر تـصــادم ضـخم
لـلــسـيـارات عــلى طـريق سـريـع بـالـقـرب من
داالس اخلـمــيس عن مـقـتل سـتـة أشـخـاص
عـلى األقل وإصابـة العـشرات.وذكـرت خدمة
األرصـاد اجلويـة الوطـنيـة "يعيـش أكثر من
150 مـلـيـون أمـيـركي في مـكـان أطـلـقت فـيه
حتـــذيــــرات من الـــصــــقـــيع أو مـن هـــطـــول
تجمدة ووضعت فيه خطط تأهب األمطار ا
ـواجـهــة الـعـواصف الـثـلـجـيـة".وأوضـحت
ـفاجـئة الـهـيئـة "يعـود سـبب موجـة البـرد ا
ـتحـدة القـارية إلى الـتي ضربت الـواليات ا
مــزيج مـن إعــصــار قــطــبـي مــضــاد يــحــمل
درجـات حرارة متجمدة ومنخفض نشط مع

موجات هطول األمطار".
 U¹u²  “ËU&

وأضـافت " تسجـيل انخفـاض قياسي في
درجـات احلرارة عدة مرات وهي مـستويات
ســيــتـم جتــاوزهــا خالل مــوجـــة الــصــقــيع

القطبي هذه".
فـي وسط الــبالد وصــلت درجــات احلـرارة
بـالفعل إلـى مستـويات قيـاسية خالل عـطلة
نـهـايـة األسـبوع مع 45 درجـة مـئـويـة حتت
الـصفـر في بعض منـاطق والية مـينيـسوتا
وهــي مــن أبـــــــــــــــــــرد الـــــــــــــــــــواليـــــــــــــــــــات
األمـيركية.وباإلضـافة إلى تكساس أصدرت
سـت واليــــــات عـــــــلـى األقل هـي أالبـــــــامــــــا
وأوريــــغــــون وأوكالهــــومــــا وكــــانــــســـاس
وكــنــتــاكي ومـــيــســيــســيــبي حــال طــورا
ـناخية.ألـغيت أكثر من مـرتبطة بـالظروف ا
3 آالف رحـلـة جـويـة في كـافـة أنـحـاء البالد
كـمـا قـد تـلـغى ألف رحـلـة إضـافـيـة الثـالثاء

بحسب موقع "فاليت أوير".
ويـخشى من أن تتـدنى درجات احلرارة إلى
ـوسـمـيـة بـكـثـير في مـا دون مـسـتـويـاتهـا ا
ـناطق الـسهـليـة جنـوباً وسط الـبالد وفي ا
حـتى الــثالثـاء كـمـا حـذرت هـيـئـة األرصـاد

اجلوية.

عن  2,6مـلـيـون مـنـزل في تـكـسـاس بـسـبب
تـساقط الثـلوج و تدابـير تهـدف إلى تفادي
ضـغط متـزايد عـلى الشـبكـة بحـسب موقع
"بــاور أوتـادج يــو إس".وأعــلـنـت تـكــسـاس
حـــال الـــطـــوار ألســـبـــاب مـــنـــاخـــيـــة في
مـقـاطـعـاتـهـا الـ254 صـادقـهـا مـسـاء األحـد
الـرئـيس جـو بـايـدن.وحـذر حـاكم تـكـسـاس
غـريغ أبوت في مؤتمـر صحافي السبت من
أن "كل جــزء من الــواليـة ســيـشــهـد ظــروفـاً
قـبـلة مـنـاخيـة شـديـدة البـرودة في األيـام ا
وأحض ســـكـــان تـــكــســـاس عـــلى الـــبـــقــاء
مــتــيــقــظــ حـــيــال الــطــقس اآلتي شــديــد
الـقــسـوة".وتـســبـبت الـعــاصـفـة اجلــلـيـديـة
أصالً بــحــدوث حــوادث خــطــيــرة فـي هـذه

وتـديـن مـنـظـمــات غـيـر حـكــومـيـة الـشـروط
ــرافق فـي حــ يــأسف الــســـيــئــة وقـــلــة ا
االعالم لـعـدم الـسمـاح لـلـصحـافـة بـدخوله.
تـحدة مـوجة بـرد "غير وتـواجه الواليـات ا
مـسبوقة" مـطلع األسبوع مصـحوبة برياح
قــطــبـيــة ســتـؤدي إلـى انـخــفــاض حـاد في
درجـــــات احلـــــرارة حـــــتـى في الـــــواليـــــات
اجلـنوبية مثل تكـساس كما حذرت االثن
هـيـئـة األرصـاد اجلـويـة.ومـنـذ أيـام تـشـهد
الــبالد من الـســاحل الـشـرقـي إلى الـسـاحل
الـغــربي سـقـوط أمــطـار مـتـجــمـدة وثـلـوج
وعـواصف ثــلـجـيـة ويـفــتـرض أن تـسـتـمـر
األحـوال اجلـويـة عـلى الـنـحـو نـفـسه خالل
.كـمـا تـأثـرت الـواليات ـقـبـلـة أيـضـاً األيـام ا
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والـــهـــدف من ذلك هـــو أن تــصـــبح كل
طـرازات جاغوار والنـد روفر كهـربائية

ئة بحلول نهاية العقد.  100في ا
عـالوة عــلى ذلك تــريــد جــاغــوار النــد
روفـر الـعمل عـلى تطـوير الـهيـدروج
ــســتــقــبـلي من أجـل تـلــبــيــة الـطــلب ا
وتـعـتـزم أيضـا الـتـعاون مع مـجـمـوعة
"تــاتــا" في مــجــال الــطـاقــة الــنــظــيــفـة
وبــرمــجــيــات الــكــمــبــيــوتــر.وتــســعى
جـــاغـــوار النـــد روفـــر إلى أن تـــصـــبح
مـجـمـوعـة محـايـدة الـكـربون لـسـلـسـلة
نتـجات والعملـيات بحلول الـتوريد وا

العام 2039.
g U¼ …œUF²Ý«

ـالــيــة الـهــدف هـو أن من الــنــاحـيــة ا
تــكــون قــادرة عــلى اســتــعــادة هــامش
تـشــغـيـلي مـزدوج الـرقم وتـدفق نـقـدي

إيجابي بحلول العام 2025.
لــكن اجملـمـوعـة حتــذر من أن حتـولـهـا
ســيــتــســبب في انــخــفــاض كــبـيــر في
ـملـكة نـشـاطاتـها غـيـر اإلنتـاجيـة في ا
ـــتــــحـــدة.ولم تـــقـــدم تــــفـــاصـــيل عن ا
انـعكاسات ذلك على الـتوظيف.وعندما
سـئل خالل مـؤتمر صـحافي افـتراضي
عن تـقـلـيص حـجم الـقـوى الـعـامـلة لم

يرد بولوري.
لـكـنه قـال "هنـاك تـكـيف دائم من جانب
مـوظــفـيـنـا (...) نـحن نـتـكـيف بـسـرعـة
عـالـيـة" للـتـحول إلى األنـظـمـة الرقـمـية
صـنعة والـكهـربائـية.وأكدت الـشركـة ا

ـــصـــنع. عـــدم رغـــبـــتـــهـــا فـي إغالق ا
ـــــوجـــــود في ـــــبـــــنى ا وســـــيـــــضـم ا
سـولـيـهـول (وسط إنكـلـتـرا) حـيث يتم
تــصــنـيع ســيــارات النـد روفــر أيــضـا

ـنــصـة الـكـهـربـائـيـة بـنـسـبـة % 100 ا
ـركبات جاغـوار.لكن هذا اخليـار يثير
أســئــلــة كــثــيــرة حـول مــصــنع كــاسل
بــرومـيـتش الـواقع فـي وسط انـكـلـتـرا
أيـــضــا وتـــصـــنع فــيـه بــعـــد طــرازات

جاغوار.
وقــال بـولـوري "نـحن نـبـحث في طـرق
لـتغييـر موقع كاسل برومـيتش" مؤكدا
أن اجملـموعة لديها "الكثير من األفكار"

لهذه الوحدة.
وتـعـتـقـد نقـابـة "يـونـايت" وهي األكـبر
فـي الــبالد أن إعـالن اجملــمـــوعــة هــو
"أخـــــبــــــار ســـــارة في هـــــذه األوقـــــات
االقـتـصـاديـة الـصـعـبـة" بـالـنـسـبـة إلى
ـوظـفـ البـريـطـانيـ الـبـالغ عددهم ا

40 ألفا. 
ولـفتت إلى أنها حصلت على تأكيدات
بــأنه لن يــتم إغالق أي مــوقع وأنه لن

يكون هناك تسريح للعمال.
وتــكـشـف الـشــركـة اســتـراتــيـجــيـتــهـا
اجلـديـدة بـعدمـا تـضررت بـشـدة جراء
كـوفـيد-19 عـلى غـرار القـطـاع بكـامله
وبــعـد فــتـرة وجــيـزة من إبــرام اتـفـاق
ـتحـدة واالحتاد مـلكـة ا جتـاري بـ ا
ــرحـلــة مـا بــعـد بـريــكـست األوروبي 
وهـو أمـر بـالغ األهـمـيـة بـالـنـسـبة إلى

الديوانية
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ـفردة (الـنجاح ) ونـسعى جـاهدين لـتحقـيقـها لكن كلـنا يـنجـذب لهذه ا
الشئ يجعـلنا أن نـحقق هذا النـجاح اال بحـبنا له  أن تـميزنا واتـقاننا
هما اللذان بهما نصل   ويجب علينا أن النكون كالبعض نقوم ببعض
ـال أو جملــرد الـعــمل فـقط  أن حب األعــمـال جملــرد احلـصــول عـلـى ا
ـع الوحـيد لـلنجـاح  وقد يـتسـائل البعض الشئ الـذي نقـوم به هو ا
عن أسرار النـجاح في احلياة وأحـيانا تـكون االجابات  ان االخالص
بالعمل هـو سر النجاح ولـكن كثير منـا يجد ويجتهـد في عمله وحياته
ويبذل جهودا استـثنائية ولكن النـجاح ليس حليفه دائمـا واليعتبرنفسه

من الناجح في احلياة.
أن التعامل مع الفشل والفاشل الجناح له على االطالق  ولنتخذ من
االشـخـاص الـنـاجـحـ قــدوة لـنـا وخـاصـة في مـحــيط عـمـلـنـا كـونـهم
يـتـخذون من الـصـدق عنـوانـا لعـمـلهـم وفي نفس الـوقت يـسعـون دائـما
لتـحـقـيق أهـدافـا رسـموهـا مـسـبـقـا وال يـتركـون عـمال غـيـر مـنـجزا وال
يـخـتلـقـون اعذارا بـ احلـ واآلخر فـأن كـذب الـشخص فـأنه اليـكذب

على أحد أكثر من نفسه  وان صدق فيصل للنجاح بسهولة .
أن كل مـنـا يـكـمن في داخـله ابـداع وقـدرات فـطـريـة تـمـيـزه عن غـيره 
فعـلينـا أن نبحث ونـتقصى دائـما عن هذه الـقدرات االبداعـية ونوظـفها
ـكـننـا أن ننـجـزها في ـصـلحـتـنا ومن خاللـهـا نحـقق أشـياء كـثـيرة و
حياتنـا اخلاصة  وفي الوقت نـفسه أن النبخل مع أنـفسنا لـو احتجنا
للتعلم او للتدريب من أجل تعـزيز هذه القدرات ألن البحث والتطوير له

نتائج ايجابية ومرضية دائما .
 أن مـعظـمنـا يبـحث دائـما عن اخلـيار الـسـهل أي األعمـال اخلالـية من
ـا يـتـنـاسى أن األعـمـال الـشـاقـة هي من اجلـهـد والــعـنـاء  ونـسي ور
أي أن االندفـاع والـتـفـاني واالخالص بـالـعمل حتـقق وجتـلب الـنـجـاح 
بــاقـصى درجـاته هـو احلــافـز االول في حتـقـيـق أي جنـاح ولـيـكن هـذا
شـعــارنـا األســمى في  احلـيــاة والـعــمل. أن الـنــجـاح العــمـر له  وكل
كـنهـا الغـوص في مدارك الـعقـول اجلامـدة واخلامـلة الـغيـر مـنتـجه ال
كنها اكتشاف أي شئ جديد بل تبقى كسولة وغير فعالة . العلم وال
ـسـتـحـيل واقـعـا  واليـخـتـارون أسـهل أن الـنـاجـحـون  يـجـعـلـون من ا
الـطرق بل أفـضلـها في حـ يـسارعـون غيـرهم الى اخليـارات األخرى
غـير الـنافـعة واجملـدية  فـالنـاجحون يـفكـرون في جـدوى اخليـار دائما
.أن الـصــعـوبـات التـخــيـفـهم فــكـلـمــا كـان هـدفـهـم صـعـبـا كــانـوا أكـثـر

أستعدادا لتحقيقه 
أن البعض يـتصور النـجاح يحتـاج الى عدة عوامل كي يكـون ناجحا 
ظـهر الالئق والعالقات االجـتماعيـة الواسعة منهـا السيارة الـفارهة وا
والتقرب من بعض الشخـصيات احلكومية وغـير ذلك الكثير فكل هذه
األشياء التمت للنـجاح بصلة  نعم هـذه االشياء مطلوبة
اجتـمـاعيـا لكن الـنجـاح هو مع ذات االنـسان نـفسه
ومايـقدمه خالل مـسيـرتة في هـذه احليـاة وهل هو
راضــيـا عن نـفـسـه فـأذن كـــــــــلـنــا نـحـتـاج الى
جلسة مـصارحة مع أنفـسنــــــــــا ونقـيم جناحنا

من .....???  .

صيدالني يستعمل لقاح كوفيدـ 19 في دار للمسن في بيويورك 

{ لـــنـــدن (أ ف ب) - أعـــلـــنت شـــركــة
"جـاغـوار الند روفـر" البـريـطانـية امس
أن سـيارات جاغوار الفـاخرة ستصبح
كـهربائيـة كليا اعـتبارا من العام 2025
كاشفة عن استراتيجية جديدة مراعية
لــلــبــيـئــة بــهــدف أن تـصــبح مــحــايـدة

الكربون بحلول العام 2039.
وأشـارت اجملموعة التي تمـلكها شركة
"تـاتـا مـوتـورز" الـهـنـديـة في بـيـان إلى
أنـها تريـد "إعادة ابتـكار نفـسها" حتت
قـيــادة مـديـرهـا الـعـام اجلـديـد تـيـيـري
بـولـوريه الـرئـيس الـتنـفـيـذي الـسابق

لشركة "رينو" الفرنسية.
ووعــدت شــركــة "جــاغــوار النــد روفــر"
بـاستـثمار 2,5 مـليـار جنـيه إستـرليني
(2,8 مـلـيـار يـورو) سـنويـا جـزء كـبـير
مـنـها في كـهـربة مـركـباتـهـا.وأوضحت
الــشــركــة "بـحــلــول مــنـتــصف الــعــقـد
سـتـكون جـاغـوار أجرت نـهـضة لـتـبرز

كعالمة جتارية كهربائية بحتة".
ومـع ذلك لم توضح الـشـركـة مسـتـقبل
سـياراتـها من طراز جـاغوار إكس جيه
الــفـخــمـة لــكـنــهـا أشـارت إلـى أنـهـا ال
تـخـطط لطـرح نـسخـة كـهربـائـية مـنـها

رحلة. في هذه ا
وفـيما ستتحول جاغوار إلى كهربائية
بـالكامل فـإن الند روفر لن تـقوم بذلك
رغـم أنــهـــا ســـتـــطـــلق ســـتـــة طــرازات
كــهـربــائـيــة بـالـكــامل خالل الــسـنـوات
قبلة أولها في العام 2024. اخلـمس ا
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هل هناك تكامل او تطابق بـ مهام اللجنة الـعليا لإلصالح قرار  وخلية
وجـب قرار مـجـلس الوزراء رقم (12) لسـنة 2020 ـشكـلـة  الطـوار ا
ـالي مهـامـهااربع بـاعيـة لإلصالح ا لذا مـا عـلمـنـا أن خلـية الـطـوار السـُّ

هي:
الية. 1. ضمان توفير السيولة ا

ـالي من خالل تـرشيـد اإلنـفاق 2. أخذ الـتـوصيـات اخلـاصة بـاإلصالح ا
ا في ذلك إعادة هيكلتها. الية  ؤسسات ا وارد وإصالح ا وتعظيم ا

ا في ذلك شاريع اإلعـمار والتنميـة واإلستثمار  3.  وضع خطط تمويل 
موارد وآليات التمويل من خارج اإلنفاق احلكومي.

الية. ؤسسات ا 4. حتس اإلجراءات وأتمتة األنظمة في ا
شكلة باآلتي: فيما حدد مجلس الوزراء مهام اللجنة العليا لإلصالح ا

ـشاريع التي يـتكون 1.  اإلشراف على تـنفـيذ برنـامج اإلصالح ككل  وا
منها  وفقا للخطط واجلـداول الزمنية التي تقرهـا اللجنة العليا لالصالح

ا يشمل إضافة مشاريع جديدة او حذفها او تعديلها.  
نـاسب أثـناء وافـقـات اإلدارية والـتـمـويل في الوقـت ا 2.  ضمـان تـوافـر ا

ستجدة. التنفيذ واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتجاوز العقبات ا
سؤولة عن التنفيذ والساندة وحتديد 3.  تنسيق عمل اجلهات اخملتلفة ا

واجبات كل منها وحتقيق التكامل بينها.
ـســائـلــة وفـقـا 4.  مـراقــبـة حـسـن األداء وتـطـبــيق ا

للقانون.
5.  رفع تــقــاريــر دوريــة عـن ســيــر عــمل بــرنــامج

االصالح إلى مجلس الوزراء.
{ عن مجموعة واتساب
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معرض سيارات جاغوار الندروفر في 2012
مــؤهــلــة لــلــحــصـول عــلى قــروض من
تحدة.قبل ملـكة ا األمـوال العامة في ا
األزمــة الــصـحــيـة كــشــفت اجملـمــوعـة
الـعام 2019 خـطة إعـادة هيكـلة خفض
قدار ـوجبها حـجم القوى العـاملة 

5000 وظيفة.

قطاع صناعة السيارات.
اضي إلغاء وأعـلنت اجملمـوعة العـام ا
ـــمــلــكــة  1100وظـــيــفــة مــوقـــتــة في ا
ـتحدة واضطرت للجوء إلى مصارف ا
صـيـنيـة من أجل احلـصول عـلى قرض
بــقـيـمـة  560مــلـيــون جـنــيه إذ لم تـكن

وصــنـعت جــاغـوار النــد روفـر حـوالى
ـتـحدة ـمـلـكـة ا 244 ألف سـيـارة فـي ا
عـــام 2020 فـي ثالثــة مـــصـــانع وهــو
ـئة عـلـى أساس انـخـفـاض 36,7 فـي ا
سـنوي وفـقا ألرقـام الرابـطة الـصنـاعة

"إس ام ام تي".
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{ الـــــــــربـــــــــاط (أ ف ب) - مــــــــددت
ـغـربـيـة حـتى الثـاني من احلـكومـة ا
آذار/مـارس حــظـر الــتـجــول الـلــيـلي
ـــــطــــبق مــــنـــــذ نــــهــــايــــة كــــانــــون ا
األول/ديــســمــبــر الحــتــواء فــيــروس
كـورونـا بــعـد ظـهـور نــسخ مـتـحـورة
ـصدر أن منه وفـقـا لـبيـان.وأضـاف ا
ـطـبق من الــسـاعـة حـظـر الــتـجــول ا
21,00 حتى الـسـاعة 06,00 في كـافة
أنـحـاء الـبالد شــدد بـحـظـر احلـفالت
ـــطــــاعم والــــتـــجــــمــــعـــات واغـالق ا
ولقح ـتـاجــر في الـسـاعـة 20,00.  وا
أكـثــر من  1,7 مـلــيــون مــغــربي ضـد
كوفـيد- 19خالل ثالثة أسـابيع وفـقا
ألرقـــــام وزارة الـــــصــــــحـــــة. وتـــــأمل
الــســلــطــات في تــلــقــيح 25 مــلــيـون
شـخص خـالل ثالثـة أشــهــر مع هـذه
احلــمـلــة اجملــانـيــة.وتــعــد الـبالد 35
مـلـيــون نـسـمـة وتــطـبق فـيــهـا حـالـة
الطوارىء منـذ منتصف آذار/مارس
وسجـلت 478,595 إصابـة بـكـوفـيد-
ـغـرب  19مـنـها 8491 وفـاة.وتـلـقى ا
اخلــمـيس أربــعــة ماليــ جــرعـة من
لــقـــاح اســتـــرازيــنــيـــكــا-اكـــســفــورد
الــبـــريــطــانـي بــعــد احلـــصــول عــلى
مـــــلــــــيـــــوني جـــــرعــــــة في كـــــانـــــون
الــــــثـــــــانـي/يــــــنـــــــايـــــــر بــــــحـــــــسب
الـوزارة.ويـفــتـرض وصـول 500 ألف
جرعـة من لـقـاح سيـنـوفارم الـصـيني
هـذا االســبــوع وفــقـا لالعـالم احملـلي
بـــعـــد تــــســـلم 500 ألف في كــــانـــون
الــثـاني/يــنــايــر.وال يـزال الــفــيـروس
ـــعــدل 500 ـــغـــرب  يـــتـــفـــشى في ا
اصــــابــــة يـــــومــــيــــا. وتــــراجع عــــدد
الفـحـوص الـيـوميـة لـكـشف االصـابة
اضية من 20 ألفًا إلى 10 في األيام ا
آالف.وذكـر البـيـان أن تـمـديـد الـقـيود

يـأتي "بـعـد ظـهـور نسـخ مـتحـورة من
الــفـيــروس".ولألزمــة الــصـحــيــة آثـار
كارثيـة على اقـتصـاد البالد.وزاد عدد
العاطل عن العمل ب%29 ب 2019
و2020 لـيـبـلغ 1,43 مـلـيــون شـخص.
ويـعود هـذا االرتـفـاع حـصـريـا اللـغاء
وظائف خصوصا في قطاعي الزراعة
والـصيـد الـبـحـري. وفـقا لـلـمـفـوضـية
الـعــلــيـا لــلـتــخـطــيط. ويــرفض غـاري
جاكسون تلقي اللقاح ضد كوفيد-19
رغم أن مـعـدل الـوفـيـات جـراء الـوبـاء
ـصابـ هو ب األمـيـركيـ السـود ا
ــعــدل بـ الــبـيض بــحـسب ضـعف ا
الـســلـطــات الــصـحــيـة وهي ظــاهـرة
مــثـيــرة لــلـقــلق يــنـبــغي مــعــاجلـتــهـا
لـتــخـطي األزمــة الـصـحــيـة.وتــشـكـيك
ـيــكـانـيــكي الـبـالغ  39 عـامـا غـاري ا
ا قـيم في واشنـطن في اللـقاح إ وا
هـو مــؤشــر إلى ريـبــة الــسـود حــيـال
الــســلـــطــات والــهــيــئـــات الــصــحــيــة
ـــارســات تــمــيــيــزيــة ــوروثــة من  ا

وعنصرية.
WKJA  ÕdÞ

ويـطـرح هـذا األمـر مـشـكـلـة جـوهـريـة
تـــقع في صـــلب حتـــديـــات الـــصـــحــة
الـعــامـة الــتي يـتــرتب عـلـى الـواليـات
ــــتـــحـــدة مــــواجـــهــــتـــهـــا إن أرادت ا
السيطرة على تفشي فيروس كورونا
بــرأي عـــدد من اخلـــبــراء.وقـــال غــاي
جاكـسون مـعـلقـا على حـمـلة الـتلـقيح
"لـــست واثـــقـــا بـــأن ذلك لـــصـــاحلي".
ويـضـيف فـيـمـا يـصـلح نـافـذة سـيارة
"يـــتــهـــيـــأ لي أنــنـــا دائـــمــا إمـــا آخــر
ــسـتــفـيــدين وإمــا فـئــران مــخـتــبـر ا
يجرون جتـارب عليـها".ويرتـبط إقبال
الناس عـلى تلقي الـلقاح بـشكل وثيق
ـؤسسـات الطـبية بدرجـة ثقـتهم في ا

وفي العالجـات الـتي تـعرضـهـا وهو
مــجـــال يــعــانـي من تــبـــعــات مــاضي
ــتـحــدة الـعــنــصـري.ومن الـواليــات ا
ــاضي األمــثــلــة الالفــتــة عــلى هــذا ا
الـعــنـصـري دراســة جـرت في مــديـنـة
تـــاســـكــيـــجي فـي واليـــة أالبــامـــا في
الــثـالثــيــنــات قـــام خاللــهـــا عــلــمــاء
تابعـون للـحكـومة األميـركيـة بدراسة
مـفــاعـيـل مـرض الــزهـريّ عــلى رجـال
سـود عـلـى مـدى أربـعــ عـامـا بـدون
إعــطــائــهم أي عالج جملــرد مــراقــبــة
كيفـية تـطور اإلصـابة.وهـذه الدراسة
لــيـــست حــادثـــا مــعـــزوال.وأوضــحت
هـــاريــــيت واشـــنــــطن في كــــتـــابـــهـــا
"ميديكال أبارتيـد" (الفصل العنصري
الـــطـــبـي) الـــصـــادر الـــعـــام  2006أن
"الـعـديـد من الــتـجـارب اخلـطـرة غـيـر
العالجـية جـرت عـلى أميـركيـ سود
بدون موافـقتهم و تـوثيقـها بشكل
واف مـنــذ الـقــرن الـثــامن عـشــر عـلى
ــاضي الـقــا هـو الـذي األل".وهـذا ا
يـدفع الــيـوم بــعض اجملـمــوعـات إلى
دعوة األميركـي السود إلى مـقاطعة
الــلــقــاحــات ومــنــهــا مــنــظــمــة "أمــة
اإلسالم" (نـايــشن أوف إسالم).وكـتب

مـلــيـون وفــاة.وتـفــيـد بــيـانــات مـركـز
مـراقبـة األمـراض والـوقـايـة مـنـها أن
%5,4 فـقط من جـرعـات الـلـقـاح الـتي
وزعت في الـــشــهــر األول مـن حــمــلــة
التلقيح تلقـاها أميركيون من السود
ـثـلـون %12,5 سمن في حـ أنـهم 
الشـعب األمـيـركي.وفي مـواجـهـة هذا
الـتـبـاين كـثـفت عـدة مـنـظـمـات عـامة
وخاصة جهـودها للتـرويج للقاح ب
السود وضـمان تلـقيهم حـصة عادلة

من اجلرعات.
ويحذر اخلبراء بأن العواقب ستكون
وخـيــمــة إن لم يــتـحــقق ذلك.وأوضح
أسـتـاذ الــصـحـة الـعـامــة في جـامـعـة
جونز هـوبكنز داريـل غاسك "إذا لم
نـطـعّم الـنـاس الـذين يـعـيـشون حـيث
رض أكـثـر انتـشارا عـنـدها نـسمح ا
واصلة التفشي والتحوّر". للمرض 
وال يـوافق غـريغ آشـبي عـلى احلـجج
ضد اللقاح وهو حضر هذا األسبوع
لــــــــتـــــــلـــــــقـي جـــــــرعـــــــتـه األولـى في
.يـقـول لوكـالـة فـرانس برس هيـوسـ
"أنـا أدرك أن هــذا مـا يـنــبـغي عـلــيـنـا
القيام به لنساهم في حتسّن الوضع

ولذلك أنا هنا".

يـشــيــر خــبـراء إلى أن فــرص الــسـود
الذين يـطـلبـون رعـاية طـبـية أدنى من
سـواهم فـي أن يُـنــظـر إلى أعــراضـهم
بجديّة أو يتلقـون عالجا مناسبا.على
ـثـال صـور الـثـدي بـاألشـعـة سـبـيل ا
الـتي جتــرى ألمــيـركــيـات من الــسـود
يـعــايـنــهـا في غــالب األحـيــان خـبـراء
أشعـة بدل اخـتصـاصي فـي سرطان
الثدي وفق ما كشـفت دراسة أجرتها
جـامــعـة إيــلـيــنـوي في شــيـكــاغـو في

.2012
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واسـتــمـر هــذا الـتــبــاين في ظل وبـاء
كـوفــيـد- 19الــذي كـانـت وطـأتـه أشـدّ
عـلى األمـيـركــيـ الـسـود مـنـذ رصـده
ــتـحـدة لـلــمـرة األولى في الــواليـات ا

قبل أكثر من عام.
وبحسب أرقام شـبكة "كوفـيد تراكينغ
بروجـكت" فـإن مـعدل الـوفـيـات جراء
الفـيـروس بـ الـسـود يصل إلى 161
وفـاة من كل مــئــة ألف شـخص وهي
أعلى نـسـبة بـ مخـتـلف اجملمـوعات
تحدة أكثر الدول تأثرا في الواليات ا
جــراء الـــوبــاء من حـــيث حــصـــيــلــته
اإلجـمـالـية الـتـي تشـارف عـلى نـصف
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ـنــظـمــة لـويـس فـرخـان رئـيس هــذه ا
الـذي غـالبـا مـا يـتـخـذ مـواقف مـثـيرة
لـــــلــــجــــدل فـي مــــقــــال "ال تـــــدعــــوهم
يـــلــقـــحـــونـــكم" مـــنــددا بـ"مـــاض من
رتبطـة باللقاحات".وأعلن اخليانات ا
مـــركـــز الـــســـيـــطـــرة عـــلى األمـــراض
والوقـايـة منـهـا في شـباط/فـبـراير أن
%46,5 من الـــــســـــود في الـــــواليــــات
تحـدة ال يعتـزمون تلقـي اللقاح في ا
ـــتــــحـــدرين من مـــقـــابل %32,4 من ا
أمـــيــــركـــا الـالتـــيــــنـــيـــة و%30,3 من
الــــبـــيـض ولـــو أن نــــســـبــــة األفـــراد
ستـعدين لتـلقي اللـقاح ازدادت لدى ا
الـــفــئـــات الـــثالث مـــنــذ بـــدء تـــفــشي
الـوبـاء.وأوضـح جـون جـونــز الـثـالث
الـذي يـحـيي حـفالت مـحـلـية فـي أحد
أحــيــاء لـوس أجنــلــيس "إنـه اخلـوف

بكل بساطة. 
اخلـوف من الــلـقـاحــات من أن نـكـون
فئـران جتـارب شيء من هذا الـقـبيل.
هــذا مــا يــخــشــاه الـســود".ويــضــيف
األربعيني "ثم يقولون لي أن آخذ هذا
+الــدواء+ الـــذي أتى مـن عــدم? إنـــهــا
معـركـة القنـاع انـفسـنا" مـوضـحا أنه
لم يحسم أمره بعد بشأن اللقاح.كذلك

دد حظر التجول أسبوع بسبب كورونا غرب  dEŠ∫ ا

صوتك للبيع 
اال اونا اال دونا االتريه. غالبا ماكنـا نسمع هذه الثالث كلمات في األفالم

ن يدفع اكثر. العربية . وبعدها ترفع االيادي وتكون البيعة 
زاد حـيث رست البـيعة  عـلى احدهم.لكن عندهـا نسمع  مـطرقـة موظف ا
ـزادات اخلـاصـة بـاالثـريـاء امـا مـزادنـا الـيـوم فهـو لـبـيـع صوت هـذا في ا
انيـة القادمـة .من يشتـري صوتك  ومن يدفع الفقـير في االنتـخابات الـبر
ـبـاد للـبـيع  الـتاريخ ا اكثـر صـوتك لـلـبيع الـوطن لـلـبـيع األرض للـبـيع 
للـبيع.ال أحـد يجيـب وال أحد يسـتمع إلـيه النه ال احـد يحمـل همه وال احد

يهتم به وصوته اصال ليس مهما النه غير محسوب.
اصال كل شي محسـوم فلماذا االنـتخابـات وصرف اموال طـائلة على كل
ـقاعد تفاصـيل العـمليـة االنتـخابيـة . ليـجلس الفـرقاء ويـوزعون حصص ا
واطن على حالهم .كـذا مائة حزب وكيان وتنتهي اللـعبة .ويبقى الـوطن وا
مسـجل في مـفـوضـيـة االنتـخـابـات واغلـبـيـتـها فـروع ألحـزاب كـبيـرة لـعـبة
مكـشـوفة وسـيـرشحـون وجـوه وأسمـاء مـسـتهـلـكة لم تـقـدم شي .وحقـيـقة
ـصـالح ? النـعـرف سـر تـمــسك رؤسـاء األحـزاب بـتـلك الــوجـوه..هل هي ا
اذا هذا اإلصرار علـيهم وهم لم يقدموا شي للمواطن.ولكن بالتأكيد واال 

هم. عذرا هم يقدمون الوالء الحزابهم وهذا هو ا
صفـقـات وعـقود واقـتـراض وبيـع اراضي الدولـة ومـنح اسـتثـمـارات لدول

. سؤول و
وهذا كله في جلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب.

تصويت
القـانون رقم كـذا لصـالح الـدولة الـفالنيـة ? نـعم رفعت االيـادي التـصويت

طرقة نعم??? باإلجماع ? صوت ا
سـتشـفيات ـدارس وا ـصانع وبـناء ا ترى مـتى تنـاقشـون موضـوع فتح ا
ـواقــــــــــع األثرية واجلسور والـوحدات السـكنيـة القـليلـة الكلـفة وادامة ا
واهــــــــب وإحيــــاء التراث وحتس االقتصاد واالهتمام بالفن ورعاية ا
الريـاضـية . لـو ان كل حـزب اسـتلم قـطـاع وجرت مـنـافـسة بـيـنكم عـنـدها
سيعمر بـلدنا لقلـنا احلزب الفالني نهض بـواقع التربية

وذاك الصحة وآخر الرياضة وذاك الفن .
اين أنتم من كل هذا .

بلدنـا ليس للـبيع صـوت الفقـير لـيس للبـيع سيأتي
ـزاد ويقول اال اونا اال واطن في ا يوم ويضعـكم ا

دونا اال تريه عندها لن جتدوا من يشتريكم.
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ــداوالت مع الــدكـتــور الـعـزي  ا
تــطـرق الى نـيـة اجلـامـعـة اقـامـة
مـعرض كـبيـر للـكتـاب  تدعى له
مـــكـــتـــبــــات من خـــارج الـــعـــراق
وداخله. مـوعد انـطالق فعـاليات
ــعــرض في االول مـن نــيــســان ا
القادم . رحبتُ وابديتُ استعداد
مكـتبـتي للـمشـاركة . وحـملتُ ما
طـــــرحـه الـــــدكـــــتـــــور سـالم الى
د.عــبـد الــوهـاب الــراضي رئـيس
احتــــــــــــاد الـــــــــــــنـــــــــــــاشــــــــــــريـن
ـــوضـــوع حتت .وا الـــعـــراقـــيـــ
ـداولــة.وطـرحتُ عـلى الـدكـتـور ا
سالم  اســــــتــــــعــــــدادي حلـــــوار
حـــضــوري جتـــريه مــعـي امــانــة

كتبة حول جتربتي ا
ــطــبــوعــات في نــشـــر وتــوزيع ا
عــامــة  والــكــتب خــاصــة. رحب
ــســاعـد الــصــديق الــعــزي. مع ا
الـعلـمي بعـد تـوديع من الدكـتور
سـالم الـــعـــزي  كـــنـت في لـــقـــاء
تعـارف مع الدكـتور عـامر مـحمد
ـــســـاعـــد الـــعـــلـــمي لـــرئـــيس  ا

اجلامعة. 
كـتـابي : حـوار احلـضـارات. كان
حـــــاضــــــراً  اهــــــداءً  له. ثــــــمن
اجلغرافيا.. وانـا اغادر اجلامعة
 بصحـبة الدليل  كـانت مشاعر
ن قــابــلــتُه. ومــشــاريع الــشــكــر 
ستقبل عـديدة. محافظة ديالى ا
  جـــغــرافـــيــاً  بــوابـــة الــعــراق
الشـرقـيـة. لـكن لـلـجـغـرافـيـا ثمن
بـــاهض مـع جـــار تـــاريـــخي  ال
تخلو العالقـة معه من تعقيدات
 ومن فـهم خـاطئ احـيـانـاً. لكن
احملـافـظـة واثـقــة من نـفـسـهـا 
ــــتــــد بـــصــــر أهــــلـــهــــا الى و

ستقبل القادمة. محطات ا
محافظة دَيالى..
مدينة بعقوبة..

وداعاً والى لقاء.
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قال غير واضح وفيه مبالـغة واضحة.اذ كيف تعيش سعيدا اظن ان عنـوان هذا ا
في مـكـان محـطم فـيه مشـاكل سيـاسـية وفـقر وبـطـالة وغـيـاب كامل لالمن وفـساد

وووو.
ثل هذه  سيـقول لي احدهم:اال تكفي هـذه القائمة لـقتل حمار وحشي لـو تعرض 
ـشاكل اطول من هـذه القـائمة الـقصـيرة التي الصعـقات الـتي ذكرتـها.ان قائـمة ا
كان احملطم وانتهت بالفساد.وقد يضيف من ينتقدني ان ملفات الفساد بدأتها با
ـهـدي تـصل الى 45 مـلفـا اشـار الـيـها هـو بـنـفـسه ح كـمـا اعلـن عـنـها عـبـد ا
عترض ان بـعد تنصيـبه رئيسا للـوزراء.ثم ال استبعد ان يـقول ا حضر امـام البر

على كالمي:كما ال يوجد سوداني ابيض فلن يوجد عراقي سعيد.
ا يـكفي للـرد على من يقول ان  تتـفقون معي بـكل تأكيـد ان حجتي ليـست قوية 
من الـــصــعب جـــدا ان نــكـــون ســعـــداء حتت ســـقف مــهـــلــهـل وسط عــواصف ال
كن ان نـصل الى السعادة,والـتقاريـر الدولية تـشير الى تـتوقف.لذا فايـن وكيف 
دول بـعــيـنـهــا تـتـصــدر قـائــمـة الـدول االكــثـر سـعــادة عـلى وفق مــعـايـيــر مـحـددة

مثل:الدخل واحلرية والفساد والدعم االجتماعي والكرم.
عـايـير اخلـمـسة,وكم نـصيـبـنـا منـهـا.ال اشك في ان كـلـمة لنـدقق قـلـيال في هـذه ا
فـسـاد ستـجـعـلـنـا في حـالة احـبـاط.امـا قـضـيـة دخل الفـرد ومـعـانـاة الـشـباب في
احلصـول على عمل فهذا وحده يكفي لنسف فكرة السعادة من اصلها.بقي لدينا
كلـمة احلرية وهي كـلمة غـامضة وان كـنا نحس بـان احلرية عـندنا تـعني ان نقول
كل شيء لـكن دون ان نـحـصل عـلى نـتـائج جـيـدة.بـقـيت كـلـمـة الـدعم االجـتـمـاعي
ـنظـمات وجهـات تقـدم للنـاس عمال تـطوعـيا يخـفف على احملـتاج وهذا يتـعلق 
الـكثـيـر مـن مـعـاناتـهـم. وال اعـتـقد انـنـا نـلـمـس جيـدا هـذا الـدور كـمـا نـسـمع عـنه
ونـتـابـعه في الغـرب. امـا الـكلـمـة االخيـرة وهي الـكـرم فاظن ان لـديـنـا ميل الى ان

نــكـــون كــرمـــاء جــدا حــسـب تــقــاريـــر دولــيـــة اظــهــرت ان
. العراقي شعب كر

لكن هل تـكفـي كلـمة واحـدة لتـصنع لـنا سـعادة نـنافس
ارك.انا اجيب :ال. بها فلندا او النرويج او الد

ان االنـــســـان الـــســعـــيـــد يـــولـــد من رحـم احلـــكـــومــات
العـادلة.وكلما كان النظام عادال كان عقل االنسان هادئا

وقانعا وعندها سيكون الفرد سعيدا.

الدكـتور الـعزي
في مــــكــــتــــبه 
اســـتـــقـــبـــلـــنـــا
الـدكـتور سالم
الـعــزي  امـ

ـكـتـبـة . عـام ا
كـنــا حــيــنــهـا
امـام تـرحـيب
لم نـفـاجأ به.
على الطاولة
 فـــــــتــــــــحت
مـــكــــتــــبـــتي
ـــتــــنـــقـــلـــة ا
(حــقـيــبـة او

رزمة الكتب التي
حــمــلــتــهــا ) وقــد حــوت بــعض
مــنـشــورات مـكـتــبـتـي . قـدمــتُـهـا
ـركـزيـة . نـشر اهداءً لـلـمـكـتـبـة ا
ـكتـبة . خـبر االهـداء في مـوقع ا
وتـلـقت مكـتـبتـنـا كتـاب شـكر من

ركزية في اجلامعة. كتبة ا ا
wM¼c « nBF « 

وتـــصــــادف وجـــودنـــا  مع بـــدء
اعـمـال الـورشـة الـتـدريـبـيـة التي
كتبة  ودعانا الدكتور اقامتها ا
سـالم الـــــعـــــزي حلـــــضـــــورهـــــا.
وحـضـرنا جـانـباً مـنـها. الـورشة
حتت عـنـوان :الـعـصف الـذهـني.
كتبـية السيدة وحاضرت فيـها ا
شــــذى جنـم راشــــد  والــــســــيـــد
صـفــاء قـاسم عــبـد الـلـه.مـعـرض
الـــــكـــــتــــاب و.. احملـــــاضـــــرة في
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وقف الوبائي.  حل انفراج ا
في يـوم 2020/7/5 تــوفي شـقــيـقه
نبيل في بـغداد فحـتم عليّ الواجب
األخالقي أن أزوره معـزّياً إيـاه بهذا
ــصـــاب األلــيم وكــانـت الــقــوانــ ا
الـصـحـيـة الـصــارمـة في حـيـنـهـا قـد
خــــفّـت نــــســــبـــــيــــاً مـع انــــحــــصــــار
اإلصـــابـــات لـــذلك اقـــتــرحـت عــلـــيه
العـودة إلى تركـية لالستـمتـاع بهذه
ـــديــنـــة الـــشـــاطـــئــيـــة اجلـــمـــيـــلــة ا
وأجواءها اخللّابـة وبحرها الطامي
ـقـيّدة واالبـتـعـاد عن أوامر الـدفـاع ا
في األردن. لــكــنه رفض الــفــكــرة ألن
في مـخيـلتـه أن تركـية مـوبوءة أكـثر
من األردن والــتـحــوطــات الـصــحــيـة
أقـل والـسالمــة أخـطـر وأنـه يـنـوي
الــــذهـــاب إلى بــــغـــداد أوالً إليـــجـــاد
عروسـة البنه الـوحيـد عبـد الرحمن
ومن ثمَّ السفـر إلى تركية ثمَّ األردن
ــا ال وهـــكــذا لـــكن الـــريــاح هـــبّت 
تـشتـهـيـها سـفـيـنة الـعـمـيد الـبـحري
قـيس وأن األقـدار أقوى من األحالم

وكُلنا مسيّرين بها ال مخيّرين ...!
 كان الفقيد قيس هو األقرب لوالده
ـغفـور له عبـد الرحـمن عارف مـنذ ا
أن كــان رئـــيــســـاً لــلـــعـــراق ورافــقه
بــالـطـائـرة الى مـنـفـاه اإلجـبـاري في
تـركـيـة بـعـد انـقالب تـمـوز 1968 ثم
الــعـودة إلى الــعـراق ثمّ إلى مــنـفـاه
االخـــتـــيـــاري في األردن عـــام 2003
حــتى مــثـواه األخــيــر في مـحــافــظـة
فـرق األردنية لـيواريه الثـرى بيده ا
في مـقـبـرة شـهـداء اجلـيش الـعراقي

عام 2007.
مــنــذ وفــاة الــرئــيس عــارف وحــتى
هـذه الـسنـة والسـفـارة العـراقـية في
عــمّـان حتــرص ســنـويــاً عــلى دعـوة
العميد قيس عارف شخصياً ليكون
ضــــيف الــــشـــرف الــــدائـم في عــــيـــد
اجلـيش خالل مــراسم وضع أكـالـيل
الــزهـور عـلى أضـرحــة الـشـهـداء في
ــقـبـرة ومــنـهــا ضـريح والـده. تـلك ا
وعن مــنــاســبــة هــذه الــســنـة 2021
كـنـتُ قـد نـوّهت له في شـهـر تـشـرين
ـــاضي مـن أن الـــســـفـــيــر الـــثـــاني ا
العراقي حيدر العذارى مصمم على
ـنــاسـبـة في 6 كـانـون أحــيـاء تــلك ا
الثاني القادم ومهما كانت الظروف

كثيراً مـاكنت ألتقـيه حضورياً وكان
أخــــرهــــا يـــوم 6 كــــانــــون الــــثــــاني
ـنـصـرم وأتـواصل مـعه أكـثـر عـبر ا
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعـي وأخر
رسالة وصلـتني منه يوم 24 كانون
الـثـاني يـقـول فـيـها: (أعـزائي أسف
لعدم اإلجابة لـدخولي من ليلة أمس
الــى الـــــــــــــــطـــــــــــــــوار وال زلــت فـي

ستشفى... حفظكم الله) ...! ا
لــكـني فـوجـئت وصُــعـقت إنـا ومـعي
الـــــكــــثــــيـــــر من أبــــنـــــاء اجلــــالــــيــــة
الـــــــــــعـــراقــيــة فـي األردن عــنــدمــا
وصـلـنـا اخلـبــر األخـيـر صـبـاح يـوم
اخلـــــمــــــيس 2021/2/4 عـن وفـــــاة
الـعمـيـد البـحري قـيس عـبد الـرحمن
عــارف زمـــيـــلي األقــدم فـي الــسالح
وصــديـقي الــصـدوق في عــمـان أثـر
فـاجئة بـفايـروس كورونا إصابـته ا
ودخـــوله إلى مــــيـــدان مـــســـتـــشـــفى
اإلســراء لـتــبــدأ احلــرب الــضـروس
ـرض الـلـعـ ولم بـيـنه وبـ هـذا ا
ـعـاون يـألـو جـيش مـن األطـبـاء وا
ـستـشفى جهـدًا إال وقاموا في تلك ا
ـــســــانـــدتـه ومـــؤازرتـه في هـــذه بـه 
ــعــركــة الــشـرســة الــتي اســتــمـرت ا
عـشـرة أيـام بـلـيالـيـهـا إال أن الـوباء
كـان أقوى وأشـد وحُسـمت النـتيـجة
ــقـاتل قـيس لـصـاحلـه فـاسـتــسـلم ا
وغــادر الـــدنــيــا إلى رحـــاب الــله من
غير رجـعة.  وكان شقـيقه نبيل ذلك
ـهـذّب قـد سـبقه اإلنـسـان الـوقـور وا
إلى تـــلك الــرحــاب فـي شــهــر تــمــوز
رض نخشى 2020 بعد إصابته 

حتى أن نلفظ اسمه...!
كــان الــفــقـيــد قــيس قــد ابــتــاع قـبل
سـنـتـ شـقـة صــغـيـرة في مـنـتـجع)
أالنــيـــا) جــنــوب غــرب تــركــيــة عــلى
توسط يقضي فيها ساحل البحر ا
ما بـقيَّ من خـريف عمـره مع شريـكة
حـيـاته ورفــيـقـة دربه أم عــبـدو-كـمـا
يحلو أن يناديهـا-ينتقل بينها وب
عـمـان وبـغـداد. وشـاءت الـصـدف أن
دينـة إلى عمان قبل يعود من هـذه ا
بـدايـة انــتـشـار فـايــروس كـرونـة في
األردن بـأيــام عـلى أمل الــعـودة لــهـا
مـرة أخرى بـعد فـترة وجـيزة إال أن
ـتّبـعة حـرمته اإلجـراءات الصـحية ا
من الـســفـر من األردن فــآثـر الــبـقـاء
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ـاضـية الـتي لم عـوضـاً عن الـسـنـة ا
يـجـري فـيـهـا احـتـفـال فـرفض تـقبّل
الـدعـوة في بـاد األمـر تـوجّـسـاً من
الـتـقارب االجـتـمـاعي احملتـمل هـناك
بـ جـمــهـرة احملـتـفــ واحـتـمـاالت
الــعــدوى من وبـاء كــورونــا. لـكن مع
ناسبـة قرّر تلـبيتـها طوعاً اقتـراب ا
مع أركان الـسفـارة وبقيـة احملتـفل
وزيـارة مـقـابـر الـشهـداء ومـنـهـا قـبر
والـــده والـــسالم عـــلـــيه وجـــرى مــا
جــــرى مـن حــــيث ال يــــدري أن هــــذه
الـزيـارة لـوالـده سـتـكـون األخـيرة له
عـلـى أرض الـفـنـاء وال يـدري أيـضـاً
إنـه سـيـلتـقـيه بـعـد ثـالث يـومًـا في

دار البقاء ... والله أعلم.
فــورانــتـــشــار نـــبــأ وفــاتـه كــنت أنــا
ومـــعي ثـــلّـــة من الــزمـالء الــضـــبــاط
ــثــقـفــ الــعــراقــيـ وكــوكــبــة من ا
ـيـة واألردنــيـ وشـخـصـيـات أكـاد
واجتماعـية مرموقة نـتمنى ونطالب
ـغـفـور له بـجـانـب والده بـأن يـدفن ا
فـي مـــقـــبـــرة شـــهـــداء اجلـــيش ذلك
ــهم في الــرمــز الــوطــني الــعــراقي ا
الزم قـــــيس- األردن ســـــيّــــمـــــا أن ا
وقــتـــئـــذ-من بـــ الــضـــبـــاط الــذين
أرسلهم الرئيـس عبد الرحمن عارف
إلى اجلـبـهـة الـغـربـيـة في فـلـسـطـ
ومـــقــرهـــا مـــصــر خالل حـــرب عــام
1967 لـــــــكـن تـــــــلك األمـــــــنـــــــيـــــــات

طالبـات اصطدمت برغـبة عائلته وا
اجلـامـحـة بـنـقل جـثـمـانه إلى بـغداد
ليدفن في مدافن العائلة اخلاص في
مـقـبـرة الـكـرخ اإلسالمـية إلـى جانب
ــهــنــدس نــبـيل ــرحـوم ا شــقــيــقه ا
فانـحنى اجلـميع وتفـهّم تلك الـرغبة
الـعـائلـية الـتي ال سـلطـان عـليـها في
مــثل هــكـــذا حــاالت. وفي األخــيــر ال
ضـيـر في أيٍّ مـنهـمـا فـكالهـما أرض

عراقية وكلنا راحلون والبقاء لله.
ـرحــوم قـيـس كـمــا عـرفــته وعـرفه ا
ـــتـــاز بـــدمـــاثـــة اخلـــلق اجلـــمـــيـع 
واألدب ولـــــ اجلــــــنـــــاب وحــــــسن
الـسمـعة. إنـسان بـسيط ومـتواضع
تبـدو على محـياه خفّـة الظل واتزان
الــــعـــقل يـــحب اخلــــيـــر لـــلـــجـــمـــيع
ـعـوزّين من ويـسـاعـد احملـتـاجـ وا
أبــنــاء اجلــالــيــة حــتى أخــر أيــامه
مـــحــبــوب من اجلــمـــيع وال شــائــبــة

عليه.
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في شـــــتــــاء عــــام 2017 كـــــنتُ قــــد
الـــتــقــيـت بــالــســيـــد قــيس في داره
بـعمّـان وحاوراته كـثيـراً رغبـةً مني
في إصــدار كــتـــاب عن والــده. الــذي
صـدر في صــيف نـفس الـسـنـة حتت
عـــنــوان (عـــبـــد الـــرحـــمـن عــارف ...
الرئـيس البـار) والقى الكـتاب صدى
طـيّــبـاً في األوسـاط الــثـقــافـيـة ومن

جــمـــلــة مــا حتــدّث فــيــهــا عن عــودة
الـرئيـس عارف من مـنـفاه في تـركـيا
إلى العـراق عام 1979 واستـقراره
في بلده حيث كان يراوده حلم بناء
بـــيت جـــديــد لـه وألوالده اخلــمـــســة
يـجمعـهم ويـكونوا قـريبـ منه ومن
أم قــيس وهـذا مـا حــصل مـنـتـصف
الـثمانـينـيات حـ شيّـد دور جمـيلة
عـــلـى قـــطــــعـــة أرض واســــعـــة كـــان
ـتـلـكـهـا فـي شـارع واسع يـتـقـاطع
نصور. مع نهاية شارع األميرات با
وكـانت كـلّـمـا ســنـحت فـرصـة يـلـتـأم
حتت سـقـف داره الـعـامـرة كل أفـراد
عــائـلــته من أبــنــاء وأحـفــاد وأقـارب

ليستأنس بهم ويتسامر معهم. 
هم ليس له هذا الشارع العريض وا
أسم رسـمـي في خـرائـــــــط األمـانـة
ـنــصــور كــانـون إال أن أهـالـي حي ا
يُــطـلـقـون عـلــيه تـسـمـيـات مــخـتـلـفـة
وحــسـب أهــمــيــة الــشــخــوص الــتي
ســكــنت فــيه فــتــارةً أطــلــقــوا عـلــيه
ـــلـــوك والـــرؤســـاء وتـــارةً شــــارع ا
أخــرى شــارع مــيـشــيـل عـفــــــــــــلق
وبـعـدهـا شـارع فـاضل الـبـراك فـهي
تـسـميـات شعـبـية مـحـدودة لــــــيس

إال. 
لـذلك ومن هـذا احلـدث اجلـلّل وعـبـر
ــتـواضــعـة أنــاشـد هــذه الـســطـور ا
دولة رئيس الـوزراء احلالي احملترم
مـصـطـفى الـكـاظـمي  بل أطـلب مـنه
أن يــوعـز إلى أمــانـة بــغـداد بـإطالق
أسـم الـرئـيـس عـبـد الــرحـمن عـارف
عـلى ذلك الـشارع عـرفـاناً بـشـخصه
سالم في ـاً لدوره الهـاد وا وتكر
احلـيـاة الــسـيـاسـيـة والــعـامـة فـهـو
األحـق واألجــدر بــهــذه الـــتــســمــيــة
واعـتـبـار ذلك أيـضــاً إكـرامـاً لـولـديه
الــشـهــيــدين الـبــارّين قــيس ونــبـيل
ولـعـائـلـته الـكبـيـرة الـقـاطـنة في ذلك
الــشــارع واجــد إن هــذه االلــتــفــاتــة
ـوقف ســيُـحــسب تــاريـخــيّـاً وهــذا ا
لــلـرئــيس الــكـاظــمي عــلى أن يـنــفّـذ
ـرحوم أمـره قـبل بـلـوغ أربـعـيـنـيـة ا
قيس من باب االعتزاز والتقدير من

احلكومة العراقية لرجالها.
تـغــمّـد الــله الـصــديق الـعــزيـز قـيس
عبد الـرحمن عارف بـواسع مغفرته
وعــظــيم رضـوانـه وحـشــره ووالـديه
وشـقــيـقه مع الـنــبـيـ والــصـدّيـقـ
والـشهـداء والـنجـبـاء من أبنـاء أمته
في الــفــردوس األعـــلى وأنــزل عــلى
قـــبــورهم شــآبـــيب رحــمـــته وحــفظ
زوجته وأوالده األربـعـة من كل سوء
وجنّبـهم كلَّ مكروه ... وإنـا لله وإنا

إليه راجعون.
ومــا تَــدرى نــفس مَّــاذَا تــكـسـبُ غـدًا
ومــا تـدري نَـفس بــأي أَرضٍ تـمـوتُ

إِنَّ الله عليم خبير .

ـتـلك لـكـنهُ رأى في مـنـامه أنهُ  رغم أن أحالمـنـا كـوابـيس وتُـخـالف الـنـوامـيس 
مـصـرف مهـمـته الـتـهريب وبـئـرنـفط وحـقول غـاز وبـسـات سـدر وعـنب وعـناب
وأن أفـراد حمايته ذبحوا ألف وأكمل جتـميل (خشمه) ليـصبح كغصن اللبالب 
أستـشارصاحبه فقـيرفرحاً بـزفاف أبنه عـلى أبنة عالس أنـتهى الى موقع مـهيب 
فأجابه بواحدة من نكتة شائعة أعتاد على قولها الفقير(كنت تفسـيرحلمه الشهير
ـواطن فاليــخـالــفه حـال الـوطن نـا مـكــشف يـاصـديــقي) وكـمــا هـوحـال هــذا ا
( مـنـهـوب ومـسلـوب) وفـوق ذاك تـشمـأزالـنـفوس مـن بعض(الـصـدفـي (مـكـشوف
تـباهـ بكـتابـة مذكـراتهم الـسوداء وهذا وصف من جـاءت بهم األيـام الظـلمـاء ا
مـدعــيــاً كل مــنــهم أنه جتــاوزغــانــدي بــنـزاهــته ومــانــديال بــحــكــمـتـه وتـشــرشل
ـهـاتـرات ومـنـافـسة ـسـتنـدات نـوع من ا لـقـد أضـحى نـشـرالـوثـائق وا بـشـجاعـته
وأستـعراضـاً فاشالً ريـضـة غـيرشـريفـة بـأعتـبارهـا بـاباً لـلتـفاخـروإشـباع األنـا ا
عرفة غائبة والوطن سلعة يُسابق به أو ينتقم بها من فالن  وألن الغباء موهبة وا
 فـكـانت اجلـرأة والوقـاحـة في نـشرمـا اليـجوز بـل تعـداه أن بـعضـهم تـعـود على
هذا اجلو من صنـاعة جديـدة في التزويـر واقعهـا أشاعة خـوف وترقب وحتذيـر 
وبـالـعــودة لـلـمـتـبـاهـ الـرهـبــة  تـأصل في مـجـتــمع يـشـكـو سـوء احلظ والــطـلـعـة
ـذكـرات ندعـوهم ألسـتطالع مـذكـرات القـادة في أسـرائيل مـثـاالً على أقل بنـشرا
تقـدير أذ لم يتجرأ أحدهم على نشر وثيقة واحدة أو محضر عن جلسة رسمية 

وكل ما نُشره مذكرات سياسية بالزيادة والنقصان.
وقد أضـحت األسرار الـوظيـفيـة والوثـائق الرسـميـة على أبـواب وسائل الـتواصل
نع درجـات كتمانها أن تكون وسيـلة من وسائل األستهزاء والقذف والشتم ولم 
وأظـــهـــارالـــعـــورات والـــســـوآت فــمـــابـــ وثـــائق مـــؤســـســـات مـــدنـــيـــة وعـــقــود
ومحـاضرجلسات الى مـخاطبات وبرقيـات عسكرية تـهم أمن الوطن في سابقة لم
أن من  أصول ومباد الشرف واألمانة واألعتبار تمـرعليها دولة من دول العالم 
يـقـتضي األلـتـزام بـعدم إفـشـاء تـلك األسرارالـتي حـدد مـعـناهـا قـانـون العـقـوبات
عـلى أن الـعـلـة من جتـر األفـشـاء هو ـعدل  الـعـراقي رقم 111 لـسـنة 1969 ا
الضرر الـذي يلـحق بالـدولة سـواء كان أقتـصاديـاً أو عسـكرياً أو سـياسـياً تـبعاً
ثل للمـصلحـة العامة الـتي تتضـررمنهـا أو يُمكن أنْ يلـحقهـا ضرر باإلفـشاء وبا
ادي أو األدبي ـعنـ بهـذه األسـراروألتقـاء الضـررا رعايـة مصـالح األشـخاص ا
ـتصور وقـوعه بهم . ويـقع اإلفشـاء بالـقصـد العمـد كمـا يقع بـاإلهمال الذي من ا
وإنَّ   لـشـخصٍ واحـدٍ كإفـشـائه لـطـائـفة أو لـلـنـاس كـافة إذ لـيـست الـعـبرة في
العدد بـل العبرة في هـتك هذه األسراروكشـفها لـلغير.عـلى أن الوثائق العـسكرية
ادة (29) من قـانون العقوبات لهـا صفة خاصة في حتـر نشرها  أذ  نصت  ا
رقم (19) لـسـنة 2007 الـنافـذ بـوجوب إنـزال عـقوبـة اإلعـدام على الـعـسكـري ا
سـلحـة إذا ما أرتكب أحـدهم جرم إفشـاء السر موظـفي وزارة الدفاع والـقوات ا
أو سـر الـليل أو اإلشـارة اخلـاصـة أو التـنـبـيهـات أو الـوصايـة الـسـريَّة اخملـتـصة

باحلـراس واخلـفراء واخملـافر والـشـفرات الـعسـكـريَّة أثـناء
زمن النـفـيـر بقـصـد إعانـة الـعدو واإلضـرار بـاجليش أو

تحالفة معه.  إحدى قوات احلكومات ا
ومـستـودعي سـراً كـتـمت مـكـانه .. عن احلسّ خـوفاً أن
يــنمّ به احلـسّ وخـفت عــنه مـن هـوى الــنــفس شــهـوةً ..

فأودعته من حيثُ ال يبلغ احلسّ.
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غالف الكتاب

 (1 )
ـركزي امـام انـقـاض سـجـنـهـا ا

ذكريات اإلقامة فيه  حتضر.
×××××××

لــــــســــــبب او آلخــــــر  وضــــــعتُ
ـدن الـقـريـبة بـرنـامـجـاً لـزيـارة ا
من بغـداد. ونفذت بـعض فقرات
الـــــــبــــــــرنـــــــامـج. زرت كــــــــربالء
وجـامعـتهـا. والرمـادي وجامـعة
االنــبــار . وبــعــقــوبــة وجــامــعــة
ديالى. وعلى البرنامج : زيارة

واسط وبـابل.. صـبـاح االثـن 
اخلـامس والـعشـرين من الـشـهر
اجلـاري  تــوجــهتُ الى مــديــنـة
الـبــرتـقـال: بـعــقـوبـة لــزيـارتـهـا
وجــامـعــة ديــالى . هـي الــزيـارة
الــثـــالــثــة بـــعــد عــام 2003. في
الـصبـاح البـاكر من ذلك الـيوم 

ـــعـــظم . ولم كـــنت فـي الـــبـــاب ا
ـــغـــادرة. كـــنت في اتـــاخـــر في ا
الـتـاكـسي سريـعـاً . نـودع بـغداد
الـتي استـيقـظت نشـطة  تـمسح
الـكرى عن عـيـنيـها اجلـمـيلـت 
وتـستـعد لـكـتابـة صفـحة جـديدة
في سـجـل تـمــسـكــهـا بــاحلـيـاة 
وصـــراعــــهـــا مـع الـــتــــحـــديـــات.
الـســيـارة تـنـهب الـطـريق. وعـلى
جــانــبــيه بــســاتــ ومــســاحــات

خضراء.
 الـــــــــــــــــــذهـن
يــــســــبـــقــــني
والـــســــيـــارة
تـــــــــمـــــــــضي
مــــــســـــرعـــــة
نحو الشرق
كــان الــذهن
يسـبـقني ..

والــــذكـــــريــــات
حتـــضـــر. وقــرأتُ في

سجل ذكرياتي :
لـــلــعـــامــ (-- 1966
اقــــــــــــــــــــــمــت   (1967
اجبـارياً في سجـنها .
والــــــذي حـــــمـل اسم :
ركزي سجن بعقـوبة ا

. حــيــنــهــا تــعـرفـتُ عــلى شــبـاب

حـــلــــوا في هـــذا الــــســـجن . من
مـعظم مـحافـظات الـعراق . ومن
بعـقوبـة تعرفـتُ في ذلك السجن

على ابن 
ـديـنـة الـتـربـوي الـكـبـيـر عـلي ا
الشـمري. كـان محكـوماً خلـمسة
عـشـر عـامـاً. رغم حـيـاة الـسـجن
الـكــئـيـبـة  قــمـنـا يـومــهـا بـطـرد
الـكـآبـة  او تـقـلـيل مـسـاحـتـها .
كتبة التي انشأناها   وكانت ا
وفـعـاليـة الـقراءة احـد الـعوامل
في ذلك. اصدرنا جريدة مكتوبة
مـلـونــة  وبـاخـراج جــيـد.وكـنتُ
ــشــرف عــلى اصــدارهــا. عــلى ا
مــشـارفـهـا ? نـحن عـلى مـشـارف
ــديــنــة  عــلى الــيــمــ مـعــمل ا
الصناعات الكهربائية . هل عاد
ــديـــنــة . لــلـــعــمل ?. اتـــســـعت ا
واخـــــــتـــــــفـت مـــــــعـــــــالـم .. ومن
الـــصــــعـــوبــــة  اعـــادة جتــــمـــيع
ـشــهـد . وفي مـحــطـة انــتـظـار ا
مـتـفق عـلـيـها   كـان بـانـتـظاري
دلـــــــــيـل  أثـق  بـه من ابـــــــــنــــــــاء
احملـــافــظــة. تـــعــرفت عـــلى هــذا
الــــدلــــيل مـن خالل صــــفــــحــــات
الـــتــواصل. وألنه خــريج احــدى
كــلــيـــات جــامــعــة ديــالى  كــنت

بصحبته.
ومن الـــگــراج  قـــرب اجملــســر 

صــــعـــدنـــا فـي كـــيّـــا. دار
حـــوار وتـــســـاؤالت . نـــحن االن

امـــام مــــدخل جـــامـــعـــة ديـــالى .
الـتــقط لي الـدلــيل الـصــور الـتي
تــوثـق. في االســتـعـالمـات كــانت
الـــوجــوه مــرحــبـــة. واســتــغــرب
الــدلـيل حـ وجــدني في حـديث
مع طاقم االستـعالمات  وكأنني
اعـــرفــــهم او يــــعــــرفـــونــــني من
سنـوات. تفضـلوا .. قـال الطاقم.
ركـزية توجـهنا. كتـبة ا ونحـو ا
كــــان الـــــوقت قــــبـل الــــعــــاشــــرة

. صباحاً
كـتبـة وباسـتقـبالـنا كان نـدخل ا
امــيــنــهــا الــعــام الــدكـتــور سالم

العزي. ولم نفاجأ بترحيبه.
يتبع .. ( 2) 
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 (2 ) 
وانا اجـتاز استـعالماتـها  عدتُ
لـلـمصـادر ذات الـصلـة. تـأسست
جـــامــــعـــة ديــــالى في– 9 -- 18
 1999كـــــاهـم مـــــركـــــز عــــــلـــــمي
متخصص. طاقتـها االستيعابية
16000 طــالب وطــالــبــة. وسـبق
تــاســيـــســهــا   انــشـــاء كــلــيــات
الــهــنـدســةوالـتــربــيـة والــتـربــيـة
األســـاســيــة . وكــانـت مــرتــبــطــة
ـستـنصـرية. اغـلقتُ بـاجلامـعة ا
ـصـادر  فيـمـا كنتُ كـتاب ا
ــــركــــزيـــة ــــكــــتــــبـــة ا في ا
جلامعة ديالى. صباح يوم
ـــــــاضـي. مع االثـــــــنــــــــ ا

قيس عبد الرحمن عارف 
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ـة من صــور الـتـبـذيـر الـذي أهـدرت فـيـه أمـوال الـشـعب فـوق أرصـفـة صـورة مـؤ
شـركـة نـفط الـبـصـرة الـتي أسـست لــهـا كـيـان بـحـري فـاشل لـكي تـسـتـغـني عن
ـليار وانئ العـراق فاشتـرت زوارق تزيد قـيمتـها على ا خدمات الـشركـة العامـة 
دوالر لكنـها ظلت مـركونة جـانباً ومـازالت مركونة هـناك تنـام نومة الـلحود ليس

ا لم يتم استخدامها على االطالق. ألنها مستخدمة أو انتفت احلاجة منها وإ
من هذه الزوارق نذكر:-

1- الزورق (اللحيس) والزورق (بزرگان)
الي الدوالرات رغم عـيوبهـا التصـميمـية حيث كان من اشتـرتها وزارة النـفط 
ائي النـفّاذ لـكنهم اسـتبـدلوها فتـرض ان تعـمل منظـوماتـها بطـريقـة السحـب ا ا
نـظومات تـقليـدية في تواطئ مـفضـوح مع الطرف اآلخـر ومازالت مركـونة على

األرصفة.
دينة) والزورق (شمخي) 2- الزورق (ا

بـلـغت الكـلـفـة االجـمالـيـة لـهـذه الزوارق حـوالي ثالثـ مـلـيون دوالر لـكـنـهـا ظلت
فـترض ان يـتم توظـيفـها في مـركونـة على األرصـفة مـنذ عام 2016. وكـان من ا
صيـانة العوامات الرحوية. فال الصيـانة تمت وال الزوارق استخدمت منذ خمس

سنوات. وال الراح اجاني وال رد اخلبر ليه.
3- زوارق الربط األربعة

وهذه الـزوارق لم تُسخدم منـذ شرائها قبل عـشر سنوات ومن نافـلة القول نذكر
ان الشـيخ (جعـفر االبـراهيـمي) انتـقدها اكـثر من مـرة في بث تـلفـزيوني مـباشر
فنقـلتها شركة نفط البصرة الى ميناء خـور العمية النفطي حتى ال يراها الناس.

وال ع التشوف وال گلب اليحترك 
4- زورق الركاب (الرميلة)
ويعمل اآلن بنصف كفاءته

5- الزورق (غرب القرنة 1) والزورق (غرب القرنة 2)
وهذه الزوارق مـثيرة للسخرية ألنها بُنيت منـذ بضعة أعوام لكنها خضعت مرت
ـسـكـوت عـنــهـا ومـعـاجلـة لـلـصــيـانـة من أجل مـعــاجلـة االخـطـاء الـتــصـمـيـمـيــة ا
التشـققات في أبدانها الرقيقة باالعتمـاد على األساليب الترقيعية التي استنزفت
خزيـنة الشركة دون جدوى. ما اضطرها الستئجار الزوارق من القطاع اخلاص.
وتـعــزا هـذه الـعــثـرات كـلــهـا لــسـوء إدارة الـفــيـلـد مــارشـال (مــديـر هـيــئـة مـرافئ

الـتـصــديـر) الـذي ال عالقـة له بـالـشــأن الـبـحـري ولم يـكـلف
ــيـداني فـهــو يـديـر أمـور زوارقه نـفــسه مـشـقــة الـعـمل ا
العاطلة من مكتبه الفخم وسط البصرة رغم تخصيص
طائـرة هـليـكـوبتـر لـتنـقالته. واخـيـراً وليس آخـراً نـقول:
سوف نـناقش هـذه الثـغرات كـلهـا مع اجلهـات الرقـابية

والتدقيقية. وسوف يكون لكل حادث حديث.
{ عن مجموعة واتساب

امام بوابة جامعة ديالى
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أعلن نادي النفط تعاقده بشكل رسمي مع الالعب حسام جاد الله بشكل رسمي في
ـنسـق االعالمي للـنـادي جمـعة االنتـقـاالت الشـتـوية احلـاليـة مـيركـاتـو الشـتـاء. وقال ا
الثـامر في تـصريح صـحفي  إن نـادي النـفط بدأ بـترمـيم صفـوفه في فتـرة االنتـقاالت
الـشتـويـة احلـالـيـة. واوضح أن الـنـادي تعـاقـد بـشـكل رسـمي مع مـهـاجم نـادي الـنفط
حسام جـاد الله ليـكون مهـاجم الفـريق خلفـاً للمـنتقل مـحمد داوود مـبينـاً ان النادي
سيبرم صـفقات اخرى فـي فترة االنتـقاالت الشتـوية احلالـية. يذكر ان جـاد الله انتقل

اضية. للشرطة في االنتقاالت الصيفية ا
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ــؤقــتــة إلدارة بـــاشــرت الــلــجـــنــة ا
بي في الـعراق أعمالها العمل األو
بية قر الـلجنة األو بشكل رسمي 
الوطـنيـة العراقـية بـشارع فلـسط
في الـــعـــاصــــمـــة بـــغـــداد. وذكـــرت
ـــبــيــة فـي بــيــان صـــحــفي  أن االو
ـؤقـتـة عقـدت اجـتـمـاعـها الـلجـنـة ا
األول صـبـاح الــيـوم بـرئــاسـة اكـرم
نعيم عطوان وعضوية قاسم محمد
اخلـــــــاقــــــانـي آزاد حــــــسـن قــــــادر
وبــحـــضــور هــيـــثم عــبــداحلـــمــيــد
الـــشــــمـــري عــــضـــو االرتــــبـــاط مع
بي بية الـدولية واجمللس األو األو

اآلسـيـوي وحـسـ عـلي حـس
ـــكـــتـب االعالمي. مـــديــــر ا
واوضــحت أن الـلــجـنـة
نـــــــاقــــــــشـت جـــــــدول
أعمـالهـا حيث قررت
تــقــد الــشــكــر الى
اجلــمـعــيــة الــعــامـة
ــبــيــة لــلــجـــنــة األو
والى الــــــلـــــجــــــنـــــة
ــبــيــة الــدولــيــة األو
ــــــبي واجملــــــلس األو
نحـها الـثقة اآلسيـوي 
ـبي في إلدارة الـعـمل األو

ـــضي بـــاإلعـــداد الـــعــــراق وا
ـقــبـلـة. ـبــيـة ا لالنــتـخـابــات األو

ـؤقـتة الدارة الـعـمل الـرياضي في ا
ــلف االنـــتــخــابي الــعـــراق. وفي ا
ـؤقــتــة مــفــاحتـة قــررت الــلــجــنــة ا
مـجـلـس الـقـضــاء األعـلى لــتـرشـيح
سـبــعـة قــضــاة لـتــشـكــيل الــلـجــنـة
ادة  28من االنـتـخـابـيـة علـى وفق ا
ـبـيـة الـنـظـام الـداخـلي لـلـجـنـة األو
الـوطنـية الـعراقـية كـما تـقرر أيـضا
تـوجـيه الـدعـوة النـعـقـاد اجلـمـعـية
ـــبــــيـــة الــــعـــامــــة/االحتــــادات األو
بــاجــتــمـاع إســتــثـنــائي يــقــام يـوم
ـــــــــوافق 17/3/2021 األربــــــــعــــــــاء ا
للـمصادقـة على الـلجنـة االنتخـابية
ؤلفة من سـبعة قضاة القضائـية ا
ــادة  28مـن الــنـــظــام وعـــلى وفق ا
الداخـلي. وامضت الـلجـنة بـالقول
كـمـا تـقـرر أيـضـا تـوجـيه الـدعوة
النــــــعــــــقـــــــاد اجلــــــمــــــعــــــيــــــة
ـبـيـة الــعـامـة/االحتــادات األو
باجـتمـاع إنتخـابي تكـميلي
وافق يـقـام يـوم اخلـميـس ا
النـــــــــتــــــــخــــــــاب 25/3/2021
الــــشــــخـــصــــيــــات اخلــــمس
ـــمـــيـــزة وثالثـــة عـــنـــاصــر ا
ثلـ أثن لـلجنة نسويـة و
ـبـيـ (رياضي الـريـاضـيـ األو
وريــاضــيـــة) ورئــيــســة الـــلــجــنــة
ـــثـــلي االحتــادات الـــنـــســويـــة و
عترف بها. بية ا الوطنية غير األو
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وهل هو مـصاب (بـفيـروس كورونا
مـن عـدمه وقــد ورد كـتـاب مــديـريـة
صـحـة النـجف بـالـعدد  5161 في /5
 الـــــذي يـــــؤكــــــد إصـــــابـــــته2/2021
بـالـفـايروس وإلطالع الـلـجـنـة على
كــشـوفـات الـفـريـق تـبـ انه لم يـتم
تــــســـجـــيل أكــــثـــر من العب شـــاب
وكـذلك اطلـعت الـلجـنـة على سـمات
الــدخـول الى االمـارات لــفـريق نـفط
ــــشـــــارك في بـــــطــــولــــة الـــــوسط ا
خــــورفــــكــــان واتــــضـح ان الالعب
أعـاله لم يــســافــر الى االمــارات مع
وفـد الـفـريق وعـلـيه قـررت الـلـجـنة
اعـتـبـار فـريق نـفط الـوسـط خـاسرا
أمـام الــشــرطــة بـنــتــيــجـة خــمــسـة
اهـــــــداف مــــــــقـــــــابـل الشـيء وذلك
ــادة  1/ 25 من الئــحــة خملـــالــفــته ا
الــصـاالت الـتي أوضــحت تـسـجـيل
ادة / 25 الالعب الشباب وكذلك ا
 الـتي أوجــبت وجـود العب شـاب 2
ــــــبـــــاراة وحــــــيث ان اإلدارة فـي ا
سـؤوليـة التـقصيـرية في تـتحـملُ ا
عـدم تـسـجـيل أكـثر مـن العب شاب
قـرارا قــابال لالســتـئــنــاف عـلى أن
يـــرد مـــبـــلغ االعـــتــراض الـى نــادي
الـشـرطـة بـعـد مـرور  7أيـام أو بـعـد
مـصـادقـة جلـنة االسـتـئـنـاف عـلـيه.
وبـعـد اطالع الـلـجـنـة عـلى تـصـوير
الـفـيـديـو الـذي أظـهـر دخـول مـدرب
الـــشــرطـــة أثـــيــر جـــمــال الى أرض
ـباراة والـتقاط لـعب أثنـاء سير ا ا
ـباراة الـكرة والـتهـجم عـلى حكم ا
ـبــاراة وهـذه مــا أدى الى تــوقف ا
التصرفات تعد خارجة عن القانون
والـلـوائج لـذا تـقـرر حـرمـان مـدرب
الـشرطـة لكـرة الصـاالت أثيـر جمال
خــمس مــبـاريــات وغــرامـة مــالــيـة
مقـدارها  250 ألف ديـنار اسـتـنادا
لـلـمادة  2 / 53 من الئـحة الـصاالت
على ان تنفـذ العقوبـة بالتعاقب مع
الـعـقوبـات األخـرى الـسابـقـة قرارا
غـــيــر قــابال لالســـتــئــنــاف .وتــقــررَ
معاقبة مسـاعد مدرب فريق الشعلة
عـبـاس جـبـار بـعـدم مـرافـقـة فـريـقه
خلـمس مــبـاريـات وغــرامـة مــالـيـة
مقدارها مليـون دينار استنادا الى
ـــــادة  52من الئــــــحـــــة أحــــــكــــــام ا
االنـــضــبــاط وذلـك نــتــيـــجــة ســوء
ســلــوكه واأللــفــاظ الــبــذيــئــة الــتي
تــتــنــافى مع األخـالق الــريــاضــيـة

قرارا غير قابل لالستئناف.

ادة ملـيونـان دينـار استـنادا الى ا
ادة  /2/ 50 110 انضـباط وبـداللة ا
قرارا غير قابل لالستئناف.  3 /
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وناقـشت االنظـباط مـناقـشة تـقارير
ـــبــــاريـــات والــــنـــظـــر مــــشـــرفـي ا
بـــالــتـــجــاوزات الـــتي حـــصــلت في
ـباريـات. وتقـررَ خالل االجتـماع ا
اعـتـبـار فـريق نـفط الـوسـط خـاسرا
أمام فريق الـشرطة بـنتيجـة خمسة
اهــداف مـقــابل الشيء ضـمن دوري
الـصاالت وذلك بـعد اطالع الـلجـنة
ــشـرف وكل األوراق عـلـى تـقــريــر ا
اخلــاصــة بــاالعــتـراض وقــد تــمت
مفـاحتة دائرة صحـة النجـف لبيان
حــالـة الالعـب مـهـدي كــاظم احـمـد)

. مدروسة وبالتعاون ب الطرف
◊U³E½ô« WM'

عـقـدت جلنـة االنضـبـاط في الـهيـئة
ــنـاقــشـة الـتــطـبــيـعــيـة اجــتـمــاعـا 
تصوير الفيديو من مباراة الشرطة
والصناعات الكـهربائية التي جرت
فـي مـلــعب الـشــعب الــدولي ضـمن
مـبـاريـات اجلـولـة الـتـاسـعـة عـشرة
ــرحــلـة االولى .وبــعـد االطالع من ا
ـنـقـولة تـلـفـزيـونـيا ـبـاراة ا على ا
ومالحــــظــــة اعــــتـــداء الـالعب عالء
مــهـــاوي من فــريق الـــشــرطــة عــلى
ـنافس واسـتـخدام الـقوة الالعب ا
ــشـ تــقـررَ ــفـرطــة والـســلـوك ا ا
مـعـاقــبـة الالعب بـاحلــرمـان لـثالث
مــبـاريــات وغــرامـة مــالــيـة قــدرهـا

ينشـر عن ايقاف الـدوري هو مجرد
كالم وحتــلــيالت وال يــوجــد هــكــذا
قــرار فــلـيـس من مــصـلــحــة الــكـرة
نـتخب الوطـني ايقاف العـراقية وا
الـــدوري. واضـــاف لـم تـــســـجل اي
اصـابـات بـصـفـوف العـبي ومـدربي
الـدوري بـشـكل مـؤثـر وتـكـاد تـكـون
مـعـدومة بـ الالعـب مـشـيراً إلى
أن "كل الــــدول الـــتي تــــنـــافــــســـنـــا
بـاجملـموعـة مسـتـمرة بـدوريـها رغم
تـسـجـيل بـلـدانـهـا اصـابـات عـالـيـة

بالفيروس. 
وبـ ان الـتـطـبـيعـيـة تـشـد عـلى يد
الـوزارة والـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحة
والسالمـة وتسانـد خطواتـها ولكن
هـــنــــاك قــــرارات يــــجب ان تــــكـــون

أقــصـاه الـرابع من نــيـسـان/ أبـريل
وافـقة واالنـتخـابات ـقبل فـيمـا ا ا
ا يتـعلق باالحتادات الـفرعية في
تـــاريخ ال يــتــجــاوز الـ 31من ايــار/
ـــقــبـل وتــنـــتــهـي مــهـــمــة مـــايــو ا
الـتطـبيـعـية في مـوعد أقـصاه الـ30
ـقــبل بـعـد من حـزيــران/ يـونـيــو ا
إجـراء انـتـخـابـات مــكـتب تـنـفـيـذي
جديـد لالحتاد الـعراقـي لكـرة القدم

ألربع سنوات مقبلة.
Í—Ëb « ·UI¹«

واعلنت الهـيئة التطـبيعية لالحتاد
تت سلم العراقي بكرة القدم أنها 
أي قــرار رســمي بــإيــقــاف الــدوري
ـمـتـاز. وقـال رئــيس الـهـيـئـة ايـاد ا
بينان في حـديث صحفي  إن كل ما
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تلـقت الـهـيـأة الـتطـبـيـعـيـة لالحتاد
الــــعـــراقي لــــكـــرة الـــقـــدم
رسـالــةً رسـمـيـةً من
االحتـاد الـدولي
لـــكـــرة الـــقـــدم
"فـيفـا" يـعلنُ
فـــيــهــا دعــمهُ
الــــــــــكــــــــــامل
لـــلـــخـــطـــوات
الــصــحـــيــحــة
والسـليـمة التي
اتــخــذتـــهــا الــهــيــأة
الــتـطــبـيــعــيـة في إكــمـال
خــارطــة الــطـــريق وصــوالً إلى
إجــراء االنـتــخــابـات الخــتــيـار
مـكــتب تــنـفــيـذي جــديـد إلدارة
قـبـلـة ألربع سـنوات ـرحـلـة ا ا

مقبلة. 
وجاءَ في رسالـة االحتاد الدولي:
أنــهم تــسـلــمـوا قــرارات مــحـكــمـة
كـاس في الـ 21من كـانــون الـثـاني/
ــاضي كـمــا تــلـقــوا كـذلك يــنـايــر ا
رسـالة غـيـر مؤرخـة من أعـضاء في
ـطالبة الهيـئة العامـة بخصوص ا
بإجراء انـتخابـات سريعة خالل 90
يــومـــاً الــفـــيــفـــا يــرى أن الـــهــيــأة
التطبـيعية أحرزت تـقدماً كبيراً في
إكـمــال الـنـظـام األسـاسي لالحتـاد
الـعـراقي لـكـرة الــقـدم وسـيـكـون
ـهام جـاهـزاً وفق الـتوقـيـتـات وا
احملـددة عـلى إقـامة االنـتـخـابات
في مـــوعــدٍ ال يـــتــجــاوز الـ 30من
ــقــبل. شـــهــر حــزيــران/يــونـــيــو ا
وأوضـح فــــيـــفــــا فـي رســـالــــته: أن
الـفـتـرة احلـاليـة مـن أعـمـال الـهـيأة
الـتطـبيـعـية تـتمـاشى مع متـطلـبات
قـرارات (كـاس) بــقـدر مـا قــد يـكـون
قـابالً لــلـتـطــبـيق. مــشـدداً عـلى: أن
االحتادين الدولي واآلسيـوي نسقا
مع الــهـيــأة الــتـطــبـيــعـيــة لالحتـاد
الـعـراقي لكـرة الـقـدم على مـواصـلة
ـتفق عـلـيـها وفق االسـتـراتـيجـيـة ا
ـتــفق عـلــيـهـا مــسـبـقـاً. ــواعـيـد ا ا
وحـــدّدت رســـالـــة االحتــاد الـــدولي
ـطلوبة في لكرة الـقدم التـوقيتات ا
ـــوكــلـــة لـــلــهـــيــأة ــهـــام ا إجنـــاز ا
الــتـطــبـيــعــيـة حــيث يــجب أن تـتم
ــوافــقــة عــلى الــنــظــام األســاسي ا
لالحتـــاد الــــعـــراقي لــــكـــرة الـــقـــدم
وقـــانــون االنــتــخـــابــات في مــوعــد

وحتــدث عن الــراحل احــمــد راضي
وأبـرز احملـطـات الـتي رافـقـهـا معه
ولم يقتـصر التكـر على الضيوف
الــــقـــادمــــ من بــــغــــداد بل شــــمل
الــتـــكــر مــبــدعــ احملــافــظــة في
اجلــــــانـب الـــــريــــــاضـي والـــــفــــــني
واالعـالمي ولـم يــــنـــــسى شـــــعــــراء

الـــفــلـــوجــة الـــراحل احـــمــد راضي
فـــتـــغــنـــوا بـــأهـــدافه وجنـــومــيـــته
وإنـسـانيـته في قـصـائدهم الـرائـعة
بــعــدهــا قــدم فــريـق الــتــايــكــونــدو
ـــهـــاراتــهم اســـتـــعــراض ريـــاضي 
الــعـالــيـة في هــذه الـلــعــبـة ومن ثم
رفـعــوا صـورة احـمـد راضي وعـلي

هادي في نهايـة عرضهم الرياضي.
بــعـدهــا االنـتــهــاء من االحـتــفـالــيـة
افتتحت النائـبة سميعة الغالب مع
ــســـؤولــ والــضــيــوف مــعــرض ا
نـاظر لـلـرسوم جـسـدت اللـوحـات ا
الـطـبـيـعـيـة في األنـبـار والـنـواعـيـر

واخليول العربية األصيلة.
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أقــامت مــديــريــة شــبــاب وريــاضــة
األنبار بالتعـاون مع نقابة الفنان
الــعــراقـيــ فــرع األنــبـار إحــتــفـاالً
ــيــاً لــبــعض الــشــخــصــيـات تـكــر
الـريـاضـيـة والـفــنـيـة في احملـافـظـة
بــجــهــود واضــحــة ومـشــكــورة من
الـدكـتـور فاروق الـعـيـسـاوي رئيس
ـشهـداني مديـر الشـباب الـنقـابة وا
والــريــاضــة الــلــذين قــدمــا كل شي
الجنـاح هـذه االحــتـفـالـيــة الـرائـعـة
بــشـــخـــوصـــهـــا احلـــاضـــرين وفي
مـقـدمـتهم الـسـيـدة سمـيـعـة الغالب
عضو مـجلس النواب بـدأ االحتفال
بقـراءة سورة الفـاحتة عـلى شهداء
الـعـراق وبـعـدهــا انـطـلق مـهـرجـان
االحـــــتـــــفـــــال بـــــكـــــلـــــمـــــة فــــاروق
الـعـيســـــــاوي نقـيب الـفـنانـ فرع
األنـــبـــار حـــيث اكـــد عــلـى ضــرورة
االهــتــمــام بـالــفــنــون واسـتــقــطـاب
ــواهب الــفـنــيــة في احملــافــظــــــة ا
لـيــكــون له دور مـؤثــر في اجملــتـمع
ولم الــــشــــمـل وزرع احملــــبــــة بــــ
ـة قـوى الـشر الـعـراقـيـ بـعـد هـز

والظالم. 
ومـن جـــــــــانــــــــبـه رحـب عـــــــــمــــــــاد
ـــشـــــــهـــداني مـــديـــر الـــريـــاضــة ا
والـشــبـاب في األنـبــار بـالــضـيـوف
القادم من بغداد وحتدث عن دور
الــــشــــبــــاب فـي بــــنــــاء اجملـــــتــــمع
واالهـتـمـام بـهم وأكــد ان الـفـلـوجـة
تـشـهـد نـشـاط مـلـحـوظ في اجلـانب

الـــــريــــاضـي والــــشـــــبــــابـي ودعــــا
ـادي ــسـؤولــ الـى تـقــد كـل ا ا
عنوي لينهض القطاع الشبابي وا

والرياضي من جديد. 
وكــــرم عــــمــــاد زبــــيـــر الــــريــــاضي
ي بــدرع اإلبــداع و مـنح األكــاد
االعالمي عـــلي كـــاظم درع الـــوفــاء
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بدع في االنبار جانب من تكر الرياضي وا

واضافت ان اللجنـة قررت إلتزامها
وكلة إلـيها من قبل هـام ا بتنـفيذ ا
ـبـية اجلـمعـيـة الـعـامـة للـجـنـة األو
ـوعد احملدد الوطـنية الـعراقـية وبا
ـقبل. لـها لـغـاية األول من نـيـسان ا
وبـــيــنـت انه تــقـــرر في االجـــتــمــاع
ـبية أيضـا حسر الـتواصل مع األو
ـــــبي الــــــدولـــــيــــــة واجملـــــلـس األو
اآلسـيـوي بـعـضـو االرتـبـاط الـسـيد
هـــيـــثم عـــبـــداحلـــمـــيـــد الـــشـــمــري
باالضـافـة لـتسـمـيـته مـقرراً لـلـجـنة
كــمـا تـقــرر أيـضــاً تـسـمــيـة الــسـيـد
حـسـ عـلي حـسـ ناطـقـًا رسـمـياً
بـــــــــــــــــــأسـم
اللجنة
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ؤتمر الفـني اخلاص بانطالق مباريات عقدت جلـنة كرة الصاالت والشاطـئية ا
مـتـاز لـكرة الـصـاالت بحـضـور رئـيس اللـجـنة ـرحلـة الـثانـيـة من الـدوري ا ا
ــثـــلي األنــديــة. وجــرى خالل االجــتــمــاع صــبــحـي رحــيم وأعــضــائــهــا و
رحلة األولى وتناول السلبيات ـباريات ا تعلقة  استعـراض النواحي الفنية ا
وااليـجـابـيـات عـبـر شـرح تـفـصـيـلي من قـبل رئـيـس الـلـجنـة. و الـتـطـرق في
ـؤتـمــر الى أهـمـيـة مــواصـلـة الـنــجـاحـات الـتـي حتـقـقـهــا كـرة الـصـاالت مع ا
الـتشـديـد على األنـديـة بضـرورة احـترام الـقـوان والـلـوائح اخلاصـة بـاللـعـبة
ـثـلي األنـديـة مع ما طـرح عـلـيهم من والـذي القى جتـاوبا مـلـحـوظـا  من قبل 
مقـترحات تـسهم في جناح الـدوري والوصول به إلى بـر األمان .يشار الى ان

باريات بدون توقف. وسم كان مختلفا من ناحية التنظيم وآلية سير ا هذا ا

آســيـا  2023 واوضح ان االســيـوي
قد يؤجل التصفـيات االسيوية عبر
ـثـلي اجـتـمـاع مـهم سـيـعـقـده مع 
نتخبات الـقارية االخرى عن بعد ا
رجح ان تقام وفق نظام حيث من ا
الـتـجـمع وبـآلـيـات جديـدة تـمـاشـياً
مع بروتوكول الفيـفا الصحي للحد
فـترض من جـائحـة كورونـا. ومن ا
ان تقام التصـفيات خالل شهر آذار

قبل. ا
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رجحت الـهيئـة التطـبيعـية لالحتاد
الـــعـــراقي بـــكـــرة الـــقـــدم تـــاجـــيل
ــزدوجـة الــتـصــفـيــات االسـيــويـة ا
ونديال  2022 وقال عضو ؤهلـة  ا
الــهــيـــئــة أســعــد الزم في تــصــريح
صحفي  إن االحتاد اآلسـيوي بكرة
القـدم سيحـسم  مواعـيد استـكمال
ـتـبـقيـة مـن الـتـصـفـيات اجلـوالت ا
شتركة لكأس العالم  2022 وكاس ا
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نتخب الوطني في احدى مباريات التصفيات ا
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ؤتمر الفني للصاالت جانب من اجتماع ا
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ـــــوسـم في  27مـــــبــــــاراة مع ا
ـخـتلـف الـبـطوالت أتـلـتـيـكـو 
وجنح فـي إحـــــراز  8أهـــــداف
ومـــــنح زمالءه  8تـــــمـــــريــــرات
حـاسـمـة.كـما أعـلـن الـنـمـساوي
ديـــفـــيـــد أالبـــا مـــدافع بـــايـــرن
مــيــونخ الــرحــيل رســمــيًــا عن
صـــفــوف الـــبــافـــاري بــنـــهــايــة
ــــوسم احلـــالـي. وقـــال أالبـــا ا
خالل مــؤتـمــر صــحـفي الــيـوم
الــثـالثــاء: لــقـــد اتــخــذت قــرارًا
ـغادرة بـايـرن ميـونخ بـنهـاية
ــوسم وخــوض جتــربــة هــذا ا
جـديـدة. وأضــاف: من الـواضح
أنـه لم يــكن قــرارًا ســهــلًــا. لــقـد
كـنت هـنـا مـنذ  13عـامًـا وهـذا
الـنادي يـعـني الكـثـير بـالـنسـبة
لي. واخـتـتم: لن أقـول أي شيء
عـن فــريـــقي الـــقـــادم اآلن. لــدي
ــهــتــمــة الــعــديــد من األنــديــة ا
بـضـمي. يـذكـر أن عـقد أالبـا مع
بـــايـــرن مـــيـــونـخ يـــنـــتـــهي في
قـبل وفشل الـطرفان الـصيف ا
في الــتـوصل إلى اتــفـاق بـشـأن

التجديد.
Íu  rŽœ

ويـــســعـى ريــال مـــدريــد بـــقــوة
ن لـتــدعـيم مــركـز الـظــهـيـر األ
يـركاتو بصـفقـة جديدة خـالل ا
ـــــقــــبل. وعــــانى الــــصــــيــــفي ا
ـوسم من كـثرة ـيـرجني هذا ا ا
إصـــــابــــات داني كـــــارفــــاخــــال
وغـيــابه عـن مـبــاريــات مــهــمـة.
ووفقًـا لبـرنامج "الـشيـرجنيـتو"
اإلسباني فإن ريال مدريد يفكر
ـغـربي أشرف في التـعـاقد مع ا
حــكــيـمـي جنم إنــتـر مــيالن أو
آرون وان بــــيـــســـاكــــا ظـــهـــيـــر
مانـشستـر يونايـتد في الصيف
قـبل. وكـان حـكيـمي العـبًا في ا
صـــفــوف ريــال مـــدريــد قــبل أن
يـــنـــتـــقـل إلى إنـــتـــر مـــيالن في
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ن بـصفقـة جديدة خالل { مدريد- وكـاالت - يسـعى ريال مدريـد بقوة لـتدعيم مـركز الظـهير األ
قبل. يركاتو الصيفي ا ا

وسم من كثرة إصابات داني كارفاخال وغيابه عن مباريات مهمة. يرجني هذا ا وعانى ا
غـربي أشرف ووفـقًا لـبـرنامج "الـشـيرجنـيتـو" اإلسـباني فـإن ريـال مدريـد يـفكـر في الـتعـاقد مـع ا

قبل. حكيمي جنم إنتر ميالن أو آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد في الصيف ا
اضي وكـان حـكيـمي العبًـا في صـفوف ريـال مـدريد قـبل أن ينـتـقل إلى إنتـر ميـالن في الصـيف ا

نظير  40 مليون يورو.
أما وان بـيساكـا فقد انـتقل من كريـستـال باالس إلى الشـياط احلـمر خالل صيف 2019 خالل

صفقة بلغت 50 مليون إسترليني.
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{ مــلــبـورن) ,أ ف ب) - دخـلت
فتـوحة لكرة بطولـة أسترالـيا ا
ـضــرب في حـال من الـفـوضى ا
بـــعــــد صـــدور قــــرار مــــفـــاجىء
بـإغالق مديـنة مـلبـورن خلمـسة
ــــشـــجـــعـــ أيـــام مـع حـــظـــر ا
وإجبار الالعـب على الـتنافس
في "فــقـاعــة" صــحـيــة.وتــخـشى
الـســلــطـات مـن أن تـكــون واليـة
فـيــكـتــوريـا عـلـى شـفـيــر مـوجـة
ثـالـثـة من فـيـروس كـوفـيد-?19
ـديــنـة فــيـمــا طُـلب مـن سـكــان ا
الـبـالغ عـددهم  5ماليـ نـسـمة
الــــبــــقـــاء فـي مـــنــــازلــــهم مــــنـــذ
مـنتـصف اللـيل بـاستـثنـاء عدد
مـحدود من األنـشطـة األساسـية

سموح بها. ا
qLŽ ÊUJ

وقـــــال رئـــــيس وزراء الـــــواليــــة
دانــــيـــــال أنــــدروز إن مــــتــــنــــزه
ـضرب سـيُعـتبر ملـبورن لـكرة ا
ـكـنـه أن يـسـتـمر "مـكـان عـمل" 
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ـاني أن دافـيـد أالبا ظـهـير بـايرن - وكاالت - أكـد تـقريـر صـحفي أ { بـرلـ
قبل. وسم ا ميونخ سيكشف عن وجهته في ا

ـقـبل وفـشـلت مـفـاوضات ويـنـتـهي عـقـد أالبـا مع بـايـرن مـيـونخ في الـصـيف ا
. التجديد ب الطرف

انـيـة فـإن أالبا سـيـعـقد مـؤتـمـرًا صحـفـيًا ووفـقًـا لصـحـيـفة "بـيـلـد" األ
وسم بـاإلضافة الـيوم يـعلن خالله الرحـيل عن بايـرن بنهـاية ا

قبلة. إلى الكشف عن وجهته ا
وأشارت إلى أن أالبا يـفضل االنتقال إلـى ريال مدريد لكنه
يحـصل على عروض بـأموال أفضل من الـدوري اإلجنليزي

متاز. ا
انيـة أن أالبا يـحظى باهـتمام كل وأوضـحت الصـحيفـة األ

من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي.
ـاني أن أالبـا ســيـعـلن الـيـوم وذكـر مـوقع "سـبـورت1 األ
مــغــادرتـه فــقط لــبــايــرن مــيــونخ ولـن يــكــشف عن نــاديه

اجلديد اآلن.

الــبــطــولـة إلـى أفــضل فــريــقـ
ـــعـــامل الـــيـــويــفـــا) لم (وفـــقًـــا 
يـتأهال ومـقعـد إضافي لـلدوري
صاحب الـتصـنيف اخلامس في
ـقـعد أوروبـا. بـيـنـما سـيـذهب ا
األخـيـر ألفـضل بـطـولـة دوري ال
تــمــتــلك فــريـقًــا يــشــارك بــشـكل
مـباشـر في البـطولـة. وذكرت أن
االحتــــاد األوروبـي ســـــيــــعـــــلن
ـوافــقـة عــلى الـنـظــام اجلـديـد ا
لــــدوري األبـــــطـــــال في شـــــهــــر

ـــاضي نـــظـــيــر 40 الـــصـــيف ا
ملـيون يـورو. أما وان بـيسـاكا
فقـد انتـقل من كريـستـال باالس
إلـى الــشــيــاطـــ احلــمــر خالل
صــــيف  2019 خالل صــــفـــقـــة

بلغت  50 مليون إسترليني. 
كـــمــا كـــشف تـــقــريـــر صـــحــفي
إســبـــاني امس  الـــثالثــاء عن
تفاصيل النظام اجلديد لبطولة
دوري أبـــطــال أوروبـــا. ووفــقًــا
إلذاعة كادينـا كوبيه اإلسبانية
فـــإن الــنـــظــام اجلـــديــد لــدوري
األبـطـال سـيـشـهـد مـشـاركـة 36
فـــريــقًـــا بـــدلًــا من  32فـــقط في
الــنــظــام احلـالـي. وأشـارت إلى
ــبـاريــات لن تـقــام في أيـام أن ا
نـــهـــايــــة األســـبـــوع (الــــســـبت
واألحــد) احـــتــرامًــا لـــبــطــوالت
الـدوري احملليـة بيـنما سـتنظم
مــبــاريــات دوري األبــطــال يــوم

 ŸuM2 wK½dOÐ bzU
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ــوظــفــ بــعـــدد مــحــدود مـن ا
عـلــمـاً أن الــقـرار يــبـدأ ســريـانه
بـالنـسـبـة لـلـجمـاهـيـر مـنـتصف

ليل السبت بتوقيت ملبورن.
لـكن اجلـمـاهيـر الـتي سُـمح لـها
العب في أول بـاحلـضـور الى ا
خمسـة أيام من البطـولة سيتم
حــظـرهـا بـدءاً مـن يـوم الـسـبت
فــــيــــمــــا يـــــخــــضع الـالعــــبــــون
ـسـتمـرون في الـبطـولـة لقـيود ا

جديدة صارمة.
وقال مديـر البطولـة كريغ تايلي

"سيستمر اللعب. 
سـيــشــارك الالعـبــون في نــظـام
الفقاعة.. سـيُسمح فقط لالعب
وأجـهـزتـهم الـفــنـيـة بـاحلـضـور
العـب بــــاإلضـــــافـــــة إلى إلـى ا
ــوظـفــ غــيـر الــقــادرين عـلى ا
مــــــتـــــــابــــــعــــــة عـــــــمــــــلــــــهـم من
بـيـوتـهم".وتـابع "سـيـحـضر إلى
ـــوقع فــــقط من هـــو ضـــروري ا
باريات إلنهاء احلدث".وكانت ا
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نطقة السادس في جدول ترتـيب ا
الـغـربـيـة.وبـحـسب الـبـروتـوكوالت
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــدوري األمـــيـــركي
للمـحترفـ يجب عزل أي شخص
ثبـتت نتيـجة اختـباره إيجـابية أو

اخلـميس أيـضًـا بـاإلضـافة إلى
الـثالثــاء واألربـعـاء. وأوضـحت
أن نـظـام الــتـأهل إلى الــبـطـولـة
سيـستـمر عـبر بـطوالت الدوري
احملــلـيــة ولن يــتم تــقـلــيل عـدد
ــــشـــاركـــة ألي دولـــة. الـــفـــرق ا
وقــالت اإلذاعــة اإلســبــانـيــة إنه
ســـــيــــتـم وضع حـــــدود بــــعــــدم
مــشـاركـة أكــثـر من  5أو  6فـرق
من نفس الدولة بـينما ستذهب
ـقــاعـد األربــعـة اإلضـافــيـة في ا

خــــــــــــالــط شــــــــــــخـــــــــــــــــــــصـــــــــــاً
.وقد شـهد الدوري منذ مــــــــــصاباً
انـــــــــطـالقـــــــــتـه في 22 كـــــــــانــــــــون
األول/ديسـمـبر تـأجيل  25 مباراة

بسبب فيروس كوفيد-.19
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اكتـشفت لـيبـرتي من مديـنة لـيسـتر الـبريطـانيـة موهـبتـها الـفريـدة عندمـا حاولت في سن
ـغنية ريهانـا أثناء مشاهدة فـيديو لها ووجدت أنـها تستطيع ثني العاشـرة تقليد حركات ا
عمودها الفقري بالكامل. وقال والدها امس (لـقد طويت نفسها إلى قسم وكان األمر مقلقًا
بالـنسبـة لي عندمـا رأيت ذلك). وأدت صور مهـاراتها عـلى وسائل التواصـل االجتماعي إلى
استـدعـائـها لـتـقـد عروض حـول الـعـالم وأصبـحت ضـيـفة تـظـهـر بانـتـظـام في الـتلـفـزيون

واألفالم.
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ـــقـــبل وســـيـــتم مـــارس/آذار ا
دة  9سنوات من عام اعتـماده 
 2024وحتى 2033. وسيـشهد
النظـام اجلديد خوض كل فريق
 10مـبــاريــات ضــد مــنــافــسـ
مــخــتــلــفــ ثم تــتــأهل الــفـرق
ـراكز الثمانية األولى صاحبة ا
إلى ربع النهائي. وتلعب الفرق
ـراكـز من  9إلى 24 أصـحــاب ا
مــبــاريــات فــاصــلــة لــتــحــديــد

راكز من التاسع إلى 16. ا

{ لـندن- وكـاالت - قـال شون دايـتش مدرب بـيـرنلي الـيوم
إن الـقــائـد بن مي ســيـغــيب عن مـواجــهـة ضــيـفه فــولـهـام في
الدوري اإلجنلـيزي األربعاء بسـبب قواعد جديـدة للتعامل مع
خ بـــعــد أن أصــيـب في الــرأس في إصـــابــات االرجتـــاج في ا
الـفـوز يـوم  بـثالثـة اهـداف من دون رد عـلى مـضـيـفه كـريـسـتـال

باالس.
ونقل قـلب الدفاع الـبالغ من الـعمر 31 عامـا على محـفة في ملعب
سـيلـهرست بـارك بـعد اصـطدامه مع جـوردان أيـو مهـاجم باالس
ليحل كـيفن لوجن بدال منه.وأكد دايـتش إن مي تعافى تماما من هذه
اإلصـابـة لـكـنه لن يـشـارك بـسـبب قـواعـد االرجتـاج الـتي تـنص عـلى
ـبــاريــات قـبل  6أيــام عــلى األقل.وتــابع "إنه عـدم عــودة الالعب إلـى ا
بخـير لكـن يتعـ عليه اتـباع القـواعد الـطبيـة وبالتـالي لن يشارك في

." باراة.. هذه القواعد من أجل حماية الالعب ا
ـركـز  16بـرصـيـد  26 نـقـطـة من  23 مـبـاراة ويـحــتل بـيـرنــلي ا

ركز 18. متفوقا بثماني نقاط على فولهام صاحب ا
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{ شـهـدت مــبـاراة في بـطـولــة أسـتـرالـيـا
ـفـتـوحـة لـلـتـنس مـغـادرة مـدرب الالعب ا
لعب الروسي دانييل ميدفيديف أرض ا
يا صنف الـرابع عا مع خسارة الالعـب ا
مجمـوعت متـتاليت قـبل أن يتمكن من
حتــقــيق الــفــوز بــالــلــقــاء بــعــد أن حــسم
اجملمـوعـة األخـيـرة.وانـتهت نـتـيـجـة لـقاء
الدور الثالث من البطولة بفوز ميدفيديف
عــلى الــصـــربي فــيــلــيـب كــرايــنــوفــيــتش
بـــنــــتـــيـــجـــة: 3-6 و3-6 و6-4 و6-3 و-6
.0وعال صـراخ مـيـدفـيـديـف مـرارا بـعد أن
تـقـدم علـيه كـرايـنوفـيـتش بأربـعـة أشواط
مـقـابل شــوط في اجملـمـوعــة الـرابـعـة مـا
أعــقــبه مــغــادرة مــدربه جــيل ســيــرفـارا
ــعـلب حــامال حــقـيــبــته مـعـه.ولم يـرجع ا
ـدرب لـيـشــهـد حتـقــيق الالعب الـروسي ا
الـــــفـــــوز بــــــاجملـــــمـــــوعـــــة اخلـــــامـــــســـــة
احلـاسـمة.وعـلق مـيدفـيديـف على مـغادرة
درب) قبل سيرفارا قائال: "كـان قد قال (ا
مــغــادرتـه بــقــلـــيل إنه مــتـــأكــد من فــوزي
ـباراة لـكنه سـيـغادر لـيجـعـلني أشـعر بـا
زيـد من الهدوء. كـان يعلم أنـني سأفوز
ــبــاراة لــذلك غـــادر. هــذا كل مــا لــدي بـــا

قد انـطلـقت في اليـوم اخلامس
أمـــام اجلـــمـــاهـــيـــر في مـــوعــد

صدور القرار.
Èd³   ôuDÐ

وقــالـت االمــريـــكــيـــة ســـيــريـــنــا
ولـــيــــامس حــــامــــلـــة لــــقب 23
بطولة كبرى والتي بلغت الدور
الــرابع بـفـوزهـا عــلى الـروسـيـة
الشـابة أناستـازيا بوتـابوفا "لم

باراة.  أعرف حتى نهاية ا
مـــن األفــــــــــــــــــــــــــــــضـــل أنـــي لـــم
أعـرف".تـابــعت "سـتـكــون أيـامـاً
صـعـبة بـالـنـسبـة لـلجـمـيع. لكن
آمل في أن نــــتـــجـــاوز ذلك".أمـــا
اإلســـــبــــانـــــيـــــة غــــاربـــــيــــنـــــيي
مــــوغــــوروســــا الــــتي تــــفــــوقت
بـسـهـولة عـلى الـكـازاخسـتـانـية
زاريــنـا ديــاس فـقـالـت انـهـا مع
اسـتـمـرار الـبطـولـة رغم الـقـيود
ـواصلة اجلديدة "نـحن سعداء 
الـلــعب. حـزيــنـة بــالـطــبع لـعـدم
حــضــور اجلــهــور وآمل عــودته

{ روما- وكاالت - كـشف تقريـر صحفي إسـباني عن تطور
جـديـد بـشـأن مـستـقـبل الـفـرنـسي زين الـدين زيـدان مدرب

قبل. وسم ا ريال مدريد خالل ا
ووفقًـا لـلتـصريـحـات االعالميـة فـإن مسـؤولي يـوفنـتوس
أجروا اتـصـالًا بـزيـدان وطلـبـوا منه أن يـقـود السـيدة

قبل. وسم ا العجوز في ا
ـرة األولى التي يـرتبط خاللـها يـذكـر أن هذه لـيست ا
درب الفـرنسي بتـدريب فريقه الـسابق (يوفـنتوس) ا
حـيث سـبـق أن حـاول الـســيـدة الـعــجـوز الـتــوقـيع مع
زيدان عقب رحيله عن ريال مدريد بعد واليته األولى.
وقالت العديد من التقارير اإلسبانية إن بقاء زيدان على

مقاعـد بدالء ريال مدريد بات مـهددًا بسبب خروج الفريق
ـيرجني من بـطولـة كأس مـلك إسبـانـيا وصـعوبـة موقف ا

في الدوري اإلسباني.
ركز الثاني في جدول ترتيب الليجا هذا ويحتل الـريال ا
تصدر ـوسم برصيد  49نقطـة خلف أتلتيكـو مدريد ا ا
ــــلـــكـي خــــاض مـــبــــاراتــــ أكــــثـــر. بـ 5نــــقــــاط لـــكـن ا

{وكـاالت
- اف ب:
يــــســــعى
بــــــــاريس
ســــــــــــــــان
جـــيـــرمــان
للتعاقد مع
العـــــــــــــــــــب
سابق لريال
مــدريــد خالل
ــيـــركــاتــو ا
الــصـيـفي
ـقـبل. ا
وكان
اإل
سـبـا
نـــــــــــي
مـــاركـــو

س
يــــوريـــــنـــــتي
انـــــــــتــــــــــقـل إلى
أتــــلـــتــــيــــكـــو في
2019? صـــــــــيف 
قــــادمًــــا من ريــــال
مـدريــد مـقـابل 40
ملـيون يورو بـحثًا
عـن فـــــرص أكــــــبـــــر
لــلــمـشــاركــة. ووفــقًـا
لبرنامج الشيرجنيتو
اإلســبــاني فــإن سـان
جــــــيــــــرمـــــان يــــــراقب
ـوسم يوريـنـتي هـذا ا
ويـسعى لـلحـصول على
تـــوقـــيـــعه في الـــصـــيف
ـقــبل. وســبق أن صـرح ا
خـولـيــو يـوريـنــتي وكـيل
وعــــــــــــــــــــــــــم جنــــــــــــــــــــــــــم
الـروخـيــبالنـكـوس: تــلـقـيت
ات عـديدة من ليـفربول مـكا
من أجل ضـم مــاركــوس لــكن
الالعب يريد البقاء مع أتلتيكو.
يـذكــر أن يـوريــنـتي شــارك هـذا

U³¹—bð ∫ جانب من تدريبات فريق نادي ريال مدريد بكرة القدم

في وقت الحـق".وقـال تــايـلي إن
الـالعـبـ تـعـاملـوا بـشـكـل جـيد
مـع الــقـــرار وتـــفــهـــمـــوا مــوقف
حكـومة واليـة فيـكتـوريا "أعـتقد
أن معظمهم سيمضي وقته هنا

(متنزه ملبورن)".
ــكــنــهم الــتـجــوّل في تــابع "ال 
ــقــدورهم ــديــنــة لن يــكــون  ا

ذلك".
وكـان فيـروس كـورونا قـد عرقل
البـطولـة قبل انـطالقهـا ففُرض
على 72 العـبـاً والعـبـة الـدخـول
ـدة  14يـوماً في حـجـر صـحي 
بـــعـــد وصــولـــهم الـى مــلـــبــورن
بـســبب اصـابــات كـورونــا عـلى
مـــ طـــائـــراتـــهـم مـــا دفـــعـــهم
خلــوض الــتــمــارين في غــرفــهم
الــفـنــدقــيـة.ومـن أصل أكــثـر من
ألف العب ومــسـؤول أصـيب 8
اشــخــاص عــلى مــ الــرحالت
من بـيـنــهم الالعـبـة االســبـانـيـة
باوال بـادوسـا.وطرأت تـعديالت

كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـى الـــــبـــــطــــوالت
الــتــحــضــيــريــة الولى بــطــوالت
الـــغـــرانـــدسـالم هـــذه الـــســـنـــة
خـــصــــوصـــاً بــــعـــد أول حــــالـــة
ايـجـابــيـة في مـلــبـورن مـنـذ 28
ــــــــــنظم إلى يوماً ما دفع ا
تـــــعــــــلــــــيق الــــــلـــــعـب وإجـــــراء
اخــــتــــبـــارات عــــلى شـــــــــــــــكل
واسـع.ورغم كل ذلك انـــطـــلــقت
الـبـطــولـة الـتي تــأجل مـوعـدهـا
الـرسـمي ثالثـة أسـابـيع بـسـبب
ـــــاضي كـــــورونـــــا االثــــــنـــــ ا
وتقلّص عدد اجلـماهير إلى 30
ألــفـاً في الـيـوم األحـد عـلـمـاً أن
عــدداً أقل حــضــر إلى مــدرجـات
ـالعـب. لـــــــــكـن حــــــــتـى هــــــــذا ا
احلـــــــضــــــــور اخلــــــــجــــــــول من
اجلـمــاهـيـر كــان مـحط تــرحـيب
من الالعـبـ الـذين عـاشـــــــــوا
مـوسـمـاً رهـيـبـاً مع تـأجـيـــــــــل
وإلـغـاء الــبـطـوالت أو اقــامـتـهـا

دون جماهير.

{ لـــــوس اجنــــــلـــــيس) ,أ ف ب) -
أعــلـنت رابــطــة دوري كـرة الــســلـة
األمــيــركي لــلــمـــحــتــرفــ تــأجــيل
ــقـــــــررة امس الــثالثـاء ــبـاراة ا ا
بــ ديـتــرويت بـيــســتـونــز وسـان
أنـتـونـيـو سـبـيـرز بـسـبب فـيـروس
كــورونـا إذ ال يـتـوفـر لـدى األخـيـر
ثـمـانيـة العـبـ عـلى األقل خلوض

باراة. ا
وأشــارت الـرابـطــة إلى أن "عـضـواً
من ســبــيــرز قــد ثــبــتت نــتــيــجــته
إيــجـابــيــة (بـكــوفــيـد-19) من دون
حتـديد مـا إذا كان العـباً أم عـضواً
إداريـاً.وأضـافت أنه "نتـيـجـة لذلك
 إطالق عـمـلـية تـتـبع لـلـمخـالـطة

مع األعضاء اآلخرين".
وكـان سـان أنـتـونـيـو قـد لـعب آخر
مــبـاراة لـه األحـد أمــام تــشــارلـوت
هورنـتس وانتـهت بفوزه 122-110
ــركـزه مــا سـمـح له بــاالحـتــفــاظ 

قـوله".وعــنـدمـا شــعـر بـتــراجع فـرصه في
ـبـاراة أمـام الـصـربي أخـذ مـيـدفـيديف ا
ــرشـحــ لــتـحــدي حـامل وهــو من بـ ا
الـلقب نـوفـاك ديوكـوفيـتش يـصرخ بـعدة
لــــغـــات; بــــالــــفــــرنــــســــيــــة والــــروســــيـــة
واإلجنـــلــيـــزيــة.كـــمــا اشـــتــكى مـن نــظــام
"الكـامـيـرا الـعـنكـبـوت" في مـلـبـورن بارك
قائال إنـها كـانت تعرقـل إرساله حتى أنه
ــرات: "حــالــة بــطــولـة صــرخ في إحــدى ا
ــــفــــتـــوحــــة هــــذه يــــرثى أســــتــــرالــــيــــا ا
ــبـــاراة في اجملـــمــوعــة لــهـــا".وتــوقـــفت ا
الـرابـعـة لـعالج مـيـدفـيـديف الـذي اشـتكى
مـن ألـم فـي األرداف قــــــــبـل أن يــــــــواصل
اللـعب ليفـوز باجملمـوعة النـهائية في 25
دقـيـقـة دون أن يـخـسـر أي شـوط.وأقـيمت
ـبـاراة من دون حــضـور جـمــاهـيـري ألن ا
واليـة فــيـكــتـوريــا أعــلـنت تــطــبـيق حــالـة
ـدة خــمـسـة أيــام بـدءا من إغالق طـارئــة 
ــــبـــاراة الـــقـــادمـــة يـــوم الــــســـبت.وفي ا
سـيـواجه مـيـدفـيـديف األمـريـكي مـاكـنزي
ماكدونالـد بعد فوز األخـير على اجلنوب
أفريقي لويد هاريس بنتيجة: (9-7) 7-6

و1-6 و6-4.

الدوري االمريكي لالمحترف

دة خمسة ايام بدءا من السبت لن يكون اجلمهور قادرا على حضور مباريات بطولة استراليا 
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{ لـنـدن - ا ف ب: تعـرض منـزل كارلـو أنـشيـلوتي مـدرب فريق
إيـفرتون اإلنـكلـيزي لكـرة القدم لـعمـلية سـطو حـسبمـا علمت بي
بي سي.وقالت الـشرطة في منطقة مرزيـسايد إن شخص سرقا
خـزنـة من عـقـار في شــارع هـول رود إيـست في بـلـدة كـروسـبي
بـعد الـساعة  18:30بالـتوقـيت احمللي يوم اجلـمعـة.وقال مـتحدث
بـاسم الــشـرطـة إن سـكــان الـعـقـار لم يـتــعـرضـوا ألذى.ونـاشـدت
الـشــرطـة أي شــخص لـديـه مـعـلــومـات االتــصـال بــهم وقـالت إن

الــلــصـ كــانــا مـقــنـعــ ويــرتـديــان مالبس ســوداء.وعــيّن نـادي
إيــفـرتـون أنــشـيـلــوتي مـدربـا فـي  كـانـون األول عـام  2019 بـعـد
توقيع عـقد مـدته أربع سنوات ونـصف يسـتمر حـتى نهـاية موسم
ـدرب اإليطالي البـالغ من العمر  61عاما 2023-2024.وفاز ا
ــا في ذلك ألــقــاب الــدوري في أربع دول ودوري بـ  20 لــقــبــا 
أبطـال أوربا ثالث مرات مرتان مع ايه سي ميالن ومرة مع ريال

مدريد.
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يرددها مطلبها العرب لكن التجارب
لـم تــثـــبت فـــقط عــدم اســـتـــعــدادهم
لـــلـــتـــعـــدد بـل عـــدم تـــوفـــيـــرهم اي

جولنموالتجربة.
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ال اردُّ فـقط عـلى جتـربـة االسالمـي
في الــــســـــلــــطـــــة بل عــــلـى اكــــثــــر
ن اســـاءوا عـــبــر الـــعــقـــائـــديـــ 
الــســـلـــطــة لـــلـــنــاس ولـــلـــســلـــطــة
فأنسحبث ثـقة الناس منهم وراحت
ـنـحـهم تـبـحث بـخـيـبــة عن اخـرين 
الـثـقـة ومن ضـمن مـنـنـوحي الـثـقـة
عن قـلــة درايــة شـعــبـيــة اومن طـمع
اوخــــوف هم االسالمــــيــــون الـــذين
ـا اســرعــوا بــحــرق مــاضـيــهـم ور

عـدودين خلالفة الهـواري بومدين ا
ثاني رئيس واول منقلب على احمد

بن بلة.
بومدين كان حاكما اوحدا ال ينازعه
ــنـازعــته ومـثل وال يـســمح ألحـد 
هذا النوع عربـيا يخلفه في االغلب
من يـكـون لـينـا (انـور الـسـادات كان
لـيــنـا قـيـاســا بـجـمـال عــبـدالـنـاصـر
وعـبـدالـرحـمن عـارف الـ من اخـيه
عـبـدالسالم وفـيـصل بن عـبدالـعـزيز
الــ من سـعـود)  ومع الـلـ تـكـبـر
منـوعات وتتـسع ومن ضمن الل ا
 االصالح الــســيـــاسي الــذي يــعــني
اخــــيـــرا الــــقــــدح بـــالــــســــلف ومن
ـــفــتــرض تــنـط تــعــدديــة االصالح ا

قـــصـــروا عـــمـــرهم الـــبـــاقـي بـــقــدر
استعدادهم للنهب واللغووالتخدير
والتجهيل هذا ال يعني ان االخرين
ــــانـــعـــون افـــضل فــــاالخـــرون ال 
االســـتـــفـــادة من قـــوة االسالمـــيــ
بـالـتـحالف مـعـهم وتـشـارك التـسـتر
ـــــتـــــبــــادل عـن اجلـــــرائم وكـــــذلك ا
يستـفيدون من الـتقدم اعـتمادا على
تراجع االسالمـي وكـراهة جـمهور
عـــريض لـــهم فـــذلك يـــعــطـي كــامل
ـــبــرر-حـــتى لـــقـــطــاع كـــبـــيــر من ا
الشـعب- بتـأييـد الضـرب احلكومي
عــلى االسالمــيــ واعــادة تــثــبــيت
صورتهم الـراسخة بـأذهان الناس-
وهي صورة ليـست كلهـا كاذبة فهم
مــســتــعـدون لــســلــوك الــعـنـف مـثل
الـدولــة وهــذه هي احــدى نـتــاجـات
ـة تـشـويه االسالم االشـتـراك بـجـر
ـــدانــــان فــــيـــهــــا هم الــــســـلــــطـــة ا

واسالميوالسياسة-.
فـــرق جتـــربــتـــنـــا عن اجلـــزائــر في
خــــصــــوص الــــعــــشـــريــــة فــــقط ان
الـــتــــعـــدديــــة جـــاءت مـع االحـــتالل
االمــريــكي فــالـتــعــدديــة الـعــراقــيـة
اجلـمــهـوريـة تــعـدديـة تــرنـحت بـ
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اربيل

الـصوريـة وبـ االمـر الواقع وكال
ـثـالـ زاال االول تالشى والـثاني ا

جرى قمعه.
فـــرق ثــــانٍ ان اجلـــزائــــر تــــنـــازلت
الــســلــطــة فـيــهــا واصــدرت الحــقـا
تـعـلـيـمــات عـفـولـتـخـفـيف لـتـجـاوز
رحلة لكنها لم تمكن لالسالمي ا

وقف. تسيد ا
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تشترك التجربتان بتبيان استعداد
السـلطـة واخلصم االسالمي حلرق
ن فـيه هي لـلـبـقـاء وتلك الـشـارع 
لــلـوصــول لــلـحــكم ودائــمـا حــجـة
االسالمي هي الـشريعـة ومحاربة
الفساد رغم انها نفسها ال تخلومن
فـسـاد ورغم ان الــسـلـطـة نــفـسـهـا
لـيست بـريـئة من الـفـساد فـمع ل
الــشـــاذلي واتــهـــام مـــقــربـــ مــنه
بالفساد وبخاصة العائلة التي اذا
دخـــلت مع احلـــاكم وعـــمــلـت عــلى
مسك السوق فقد فـقدت وفقد معها
احلـاكم كـثــيـرا من مـنــاعـته وصـار

موضوع نكتة ونقد وكره.
احترق في نزاع التـعددية العراقية
الـوف النـاس خالل سـنوات مـابـعد

االحـتالل وضـرب فيـهـا الـكلُ الكلَ
من اجلــــار الى قـــمــــة الـــســــلـــطـــة
واسـتــجـلـب الـتــاريخ بــكل روايـاته
ـقبل لـيـضرب احلـاضـر ويصـيب ا
لـــكن ابــطــال عــشـــريــة الــعــراق هم
االسالمــــــيــــــون في الــــــســـــلــــــطـــــة
ـشـكـلـون لـلـسـلـطـة واالسالمـيـون ا
ـؤيــدون لـلــسـلــطـة واالسالمـيــون ا
ـعـارضون لـلـسلـطة واالسالمـيون ا
مـن اجل الــــوصــــول لــــلــــســــلــــطــــة
واالسـالمــيـــون الــرافـــضــون بـــقــاء
الـسـلطـة ويطـالـبون بـعـودتهـا لهم
على اعـتبار ان الـسلطة كـانت فيهم
وان كان اصـحابـها قـوميون( سالم

ورحمن عارف والبكر وصدام)!.
قـابر من نـتائج الـصـراع توسـع ا
ــتـوسـطـة اقـتـراب زوال الــطـبـقـة ا
ارتـفـاع الـديـون وفـوائـدهـا تـكـرس
امـكـانـيـة مـصـانـعـة اي قـوة لـلـفـوز
ــكن مـن االثـراء تــشــكـيل ـوقع 
فــصــائل مـــســلــحــة تـــراجع نــفــاذ
القانون وانـحسار تطـبيقه على من
ال حامي له اهمال مـصالح الناس
بـــروز جــيل وارث لـــلـــثــارات وارث

للمديونية عاطل عن العمل.

قُـتِل فـي اجلـزائــر اكـثــر من مــائـة
الـف انــــــســـــان جــــــراء تــــــطـــــور
العصـيان الذي جـاء نتيـجة الغاء
جـولــة االنـتـخـابــات الـتـشــريـعـيـة
الــتي فـازت بـهـا جـبـهـة االنـقـاذ بـ
188مقعدا قبالة 15 مقعدا جلبهة
الــتــحــريــر الــتـي تــنــبــثق عــنــهــا
الــسـلــطــة هـنــاك مـنــذ االســتـقالل

سنة 1962.
لم يــكن لــلــجــبــهــة االسـالمــيـة ان
تــتــشــكل ســنــة 1989 لــوال قــيــام
الـشــاذلي بن جـديـد(2012-1929)

بسن التعددية.
والـــــشـــــاذلي ضـــــابط ســـــابق في
اجلــــــــيش لـم يــــــــكن مـن ضــــــــمن
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الـى الـفــوج الــثــاني لـواء  48الـذي
كان يـقاتل جنـوده في منطـقة الفاو
 ,إبـــان حـــرب اخلـــلـــيج االولى  ,إذ
ـعـارك طـاحـنـة خـسـر فـيـها كـانت ا
الـــعـــراق أكــثـــر من خـــمـــســ الف

مقاتل من أجل حترير الفاو .
وعـلــمت حــ وصـلت مــقـر الــفـوج
بـــــرفــــقـــــة االديب جنـم عــــبـــــدالــــله
اجلابري ان عدد افراده االحياء 35

جندي فقط من اصل  750جندي .
وقـد فسـر رأي الوردي بـأنه بالـضد
من الفعاليات التي يقوم بها صدام
حـــســ رئــيـس الــنــظـــام الــســابق
وتتـمثل بـأقامـته لوالئم الـفطور في
شهر رمضان جملـموعات من الناس

في القصر اجلمهوري .

ــيـدان احلــيــوي يــتـعــامــلـون هــذا ا
مــهــنــيــاً لــتــطــبــيق قــواعــد الــعــمل
الـــصــحــفـي وصــيــاغـــة كل االنــواع
الــصــحــفـــيــة وفق قــوالـب عــلــمــيــة

ومهنية  ,
فـــــفـي عــــام  1986أجـــــريت لـــــقــــاءا
صحفياً مع عالم  االجتماع الدكتور
عـلي الـوردي حـول أسبـاب الـتـبـذير
ـنــاسـبـات عـنــد اقـامـة الــوالئم في ا
بــاحــتــسـابــهــا جـزءاً مـن الـثــقــافـته

ادية للمجتمع العراقي  . ا
ـوضـوع الذي تـضمن رأي غـير أن ا
الــوردي  ,واعـــتـــقـــدت حـــيـــنـــهــا ال
يـــتــقــاطـع مع خــطـــاب او ســيــاســة
الــصــحــيــفــة  ,نــشــر في صــحــيــفـة
القادسـية آنذاك ,وكان سـبباً بـنقلي

وبـالـرغم مـن مـوافـقـة حـارس بـوابة
الـصحـيـفة  –مـدير  الـتـحريـر- على
نــشــر الـــلــقــاء  ,ولـــكــنه تـــخــلى عن
مـــوافــقـــته حــ بـــدأت االتــصــاالت
الـهـاتـفيـة من مـسـؤول في الـقـصر
اجلمهوري ووزارة الـثقافة واالعالم
بــتــأويل رأي الـوردي عــلى أنه نــقـد
لفعـالية الـرئيس بأقـامة تلك الوالئم
وحجمـها وتبذيـر االكل فيها ,والتي

تعرض من على شاشات التلفاز .
وقـد حاول الـدكـتور الـوردي مـقابـلة
رئـيس التـحريـر عبـداجلبار مـحسن
لــتـوضـيح رأيه ولــكن االخـيـر رفض
مــــقـــابــــلــــته و حــــ اتـــصـل به طه
الـــبـــصـــري نـــقـــيب الـــصـــحـــفـــيــ
العراقـي للـعدول عن قرار الـعقوبة

 ,أصر على تطبيقها .
بـيـد ان تضـامن الـزمالء واالصـدقاء
الــنـــبالء من مـــحــررين ومـــســؤولي
الــصـفــحـات  –واذكـر مــنـهم  –عـبـد
ــرجــاني  ,د. أحــمــد عــبــد الــرزاق ا
اجمليد  ,عدنان الكناني  ,علي عودة
حافظ  ,عـبـد احلسـ عـبـد الرزاق ,
عـبــد االمـيــر الـفــيـصل ورافــد حـداد
واخــرون من الـزمالء كـان تــضـامـنـاً
ـيزاً من خالل اتـاحتـهم لنـا بنـشر
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السماوة

مــــوضــــوعــــات في شــــتـى االنـــواع
الـصـحـفـيـة الرسـال رسـالـة لـرئـيس
ــعـنـ  ,ان الـتــحـريـر وغــيـره من ا
ـــــنــــــشـــــور ال يــــــتـــــوافق الـــــرأي ا
بالضرورة يومياً رأي الصحفي في
مــحـــاولــة أللــغــاء او الـــتــراجع عن

العقوبة  ,غير انها لم تنفع .
ــهـــني واالنـــســاني ـــوقف ا وظل ا
لــلـــزمالء مـــســتـــقـــراً لم يـــبــرح من
الـذاكـرة رغم مـرور أكـثر مـن ثالث

عاماً .
وكــــان رأي الــــوردي هــــو "ان هـــذه
وروثة هي من العادات والتقـاليد ا
بقايا قرون االنحطاط التي أصابت
اجملــتــمع الــعــراقي إبــان االحــتالل
العـثماني والـبريـطاني . وكذلك من
قيم البـداوة التي كانـت سائدة وما
زالت قائمة لغاية اليوم . ويقيناً أن
هــذه الــعـادات الــتي أضــحت جـزءاً
واضــحـــاً ورئــيـــســاً في حـــيــاتـــنــا
تـتنـاقض او الًتـلتـقي مع احلـضارة
وروح الـــعـــصـــر الـــذي نـــعـــيـــشه .
وبــــــالــــــرغم مـن أن االسالم ســــــبق
احلـــضــارة الــغــربــيـــة في مــفــهــوم
ــال الى الــفــقــراء الــعــطــاء وبــذل ا
ـسـاكــ وابـنـاء الـســبـيل . بـيـد وا

أنـــنـــا مـــا زلـــنـــا نـــتـــمـــسـك بـــهــذه
الـســلـوكـيــات الـتي غــدت جـزءاً من
ثــقــافــة اجملــتــمع . وهــذه الــعـادات
تــهــدف الى الـــوجــاهــة ولــيس الى

الكرم .
وان بــذل الـطــعــام جــاء الثــبـات ان
ـضيـاف يريـد ان يثبت انه الرجل ا
ال كـر مـضـياف ال يـبـالي بـبـذل ا
من اجل الضـيوف بال حـدود. وهنا
يـجب ان نشـير الى ان بـذل الطـعام
بــهــذه الــصـــورة يــنــســجم مع قــيم
طبيعة البداوة ولكنه ال ينسجم مع
طــبـــيـــعــة احلـــضـــارة . فــالـــبــداوة
واحلــضـارة كــمــا قــال ابن خــلـدون
مـتـنـاقضـتـان في كثـيـر من قـيمـهـما
فــمـــا يــنــســجم مع احــدهــمــا قــد ال

ينسجم مع االخرى .
وعــود عـلى بـدء فـأنــنـا حتـررنـا من
قيـود االستبداد لـنتحـول الى حرية
ارس تالمس الفوضى  ,وما زلنا 
الــــتــــبــــذيـــر فـي الــــوالئم لــــغـــرض
الـوهـاجة  ,الـتي تـتـطـلب الـتـوجـيه
من قــبـل قــادة الــرأي فـي اجملــتــمع
بــــضــــرورة الــــتــــخـــــلص من هــــذه
الـعـادات الـتي يتـمـسك بـهـا الكـثـير

من ابناء اجملتمع العراقي .

الـثـابت أن مـهـنـة الـصـحـافـة إبـان
الـنــظـام الــسـابق بــوصـفه نــظـامـاً
شمـولـياً  ,تُـعد وظـيـفة تـخـلوا من
االبداع الفكري والـرقابة على عمل
ــؤســـســات احلـــكــومـــيــة ونـــقــد ا
الـقضـايا الـسـلبـية الـتي تطـرأ ب
احل واالخـر. وان حريـة التـفكـير
والـــتـــعـــبـــيــــر عن الـــرأي قـــمـــعت
ــــكن بــــقــــانـــونــــ وقــــرارات ال 
لــلــعــامــلــ في حــقل الــصــحــافــة
جتـاوزها  ,حـتى أضـحت الـرقـابـة
الــذاتـيــة تــســبق حـارس الــبــوابـة
ـــؤســــســـات الــــذي يــــتـــحــــكم بــــا
الــــتي والـــــوســــائل االعـالمــــيــــة  ,
تتـشـابه في بـنـيتـهـا ومـرجعـيـتـها
وأهـدافـهـا . غـيـر أن الـعـامـلـ في
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ـطـالب ـا ال شك فـيه ان تـشـــريع قـانـون انـتـخـابـي هـو احـد اهم ا
ـرحـلـة احلـرجة حـالـيـاً من تأريخ السـيـاسـية واالجـتـمـاعـية في ظل ا
الــعــراق احلــديث  حــيـث ســبق وان اصــدرت عــدة قــوانــ تــخص
انتخابات مجلس الـنواب العراقي آخرها قانون رقم  45لسنة 2013
وتـعديالته  إذ يـعـتـبـر هـذا القـانـون بـتـطـبيـقه نـظـام سـانت لـيـغو من
ــســاويء الــتي ســاهــمت في الــركــود الــســيـاسـي وحــفـاظ الــكــتل ا
تنفذة في السلطة على وجـودها في العملية السياسية  واالحزاب ا
ــطـالـبـ بـالـعـدالـة ونـتـيـجـة الـضــغـوط اجلـمـاهـيـريـة لــلـمـتـظـاهـرين ا
ــطــالب ـــة كــانت احــد اهـم ا ــســاواة واحلـــريــة واحلــيـــاة الــكــر وا
ا يضـمن احلقوق االساسيـة هي تشــريع او تعديل الـقانـون اعاله 
ـنـظـومـة تـخـدم مـصـلـحة والـتـغـيـيـر واالصالح الـسـيـاسي والـعـمل 
واطن واالبـتعاد عـن الرتابـة وهيـمنـة االحزاب والـفسـاد والسـيطرة ا

على موارد البلد .
وبـعـد مــخـاضٍ طـويـل وجـلـســاتٍ مـتـواصــلـة  تـشـــريع قـانـون رقم
واد والـفقرات 9لسنة  2020والتـصويت عـليه بـشكل كـامل جلمـيع ا
صادف /29 نصـوص عليـها في اجلـلسة رقم  18ليوم اخلمـيس ا ا
ــصـادقــة عـلــيه من قــبل رئـيس اجلــمـهــوريـة بــعـد  10/2020وتـمت ا
صادف  5/11/2020وبعدها  نشـره اسبوع واحد يوم اخلـميس ا
باجلريدة الرسمية . اذاً أقر القانون مطلقاً حتت كم هائل من ضغط
الشارع العـراقي الثائـر وما ب مؤيـدٍ له ومعارض عـليه اثار اجلدل
والنقـاش احلاد من قبل بـعض االحزاب الـسياسـية لعـديد من مواده
وفــقــراته وآلــيـــة الــعــمل واالمــور الــفــنـــيــة وهــذا مــاجتــلى واضــحــاً
تعددة وكيفية عنية بالدوائر االنتـخابية ا ادة  15منه وا بخصوص ا
رشـح ونسبـة تمثيل الترشيح واحـتساب عدد االصـوات وترتيب ا
هم وهو احلـدود االدارية للـمناطق النسـاء وايضاً النـنسـى احملـور ا
ونـسـبـة الـكـثـافــة الـسـكـانـيـة لـهـا حـيـث ان اخـر احـصـائـيـة لـلـتـعـداد
السكاني وحسب اخـر تصـريح للمـتحدث الرسمي لـوزارة التخطيط
ئة  رجال و 49,5 بلغت  40مليون و  150الف نسمة بواقع  50,5 با

نساء من اجملموع الكلي للسكان .
سموح لهم بعـملية االنتخاب بلغ 25 وان العدد االجمالي للناخـب ا
ـواليد اجلديـدة والتي كانت اكثر من  2مليون مليون بعـد احتساب ا
سـجل فوضـية الـعلـيا لالنـتخـابات بأن نـسبـة ا ناخب واوضـحت ا

ئة  أي ما يقارب  15مليون ناخب .  بايومترياً وصل الى 61 با
وضوع سنعرج على مـفهوم الدوائر االنتخابية وطرق وألهمية هذا ا

قاعد ونسبة تمثيل كوتا النساء .  تقسيمها وتوزيعها وعدد ا
الدائـرة االنـتـخـابـيـة : هي كل مـنطـقـة مـحـددة خـصص لـهـا عدد من
قاعد . فعملية تقسيم الدوائر بشكل عادل يعد ركيزة اساسية في ا
ثل الناخب العملية االنـتخابية لضـمان حق التصويت واخـتيار من 
طالبـات بتقليص عدد اعضاء اجمللس ان  وبالرغم من ا داخل البر
من الوسط اجلماهيري لم يتضمن القانون اعاله هذا االمر بالعكس
ادة -13اوالً  يتـكون مـجلس الـنواب من  329مقعداً ... منه نـصت ا

ثل نسبة مقعد واحد لكل  000?100الف مواطن . اي ما 
w U « ÂUE

ادة -15اوالً من الفـصل اخلامس  –النـظام االنـتـخابي لقـد نـصت ا
تـعددة في احملافظة الـواحدة  بأعتبار ان تقسم الدوائر االنتـخابية ا
ا  تقسيم البلد هنالك عدة دوائر انتخابية في احملافظة الواحدة 
الى  83دائرة انـتـخـابيـة مـوزعـة على  18محـافـظـة  فمـثالً مـحـافـظة
بـغـداد فـيـهـا  17دائـرة انـتـخـابــيـة تـقـسم  10دوائـر انـتـخــابـيـة جـهـة
الرصـافة و  7دوائر انـتـخـابيـة جـهة الـكـرخ بـاالعتـمـاد عـلى الكـثـافة
ـثـلـ عن والـتـوزيع الـسـكـاني حتـدد بـنـسـبـة  69مـقـعداً انـتـخـابي 
ادة محافظة بـغداد منها  17مقعد لـلنساء كـوتا وهو مانـصت عليه ا
ئة  من عدد اعضاء ا اليقل عن 25 با -16اوال تكون نسبة الـنساء 
راكز الـتموين اذا يتم مجلس النـواب  وقد  تقسـيم الدوائر وفـقاً 
تجاورة وتمنح ما ب 3-5 ناطق اجلغـرافية ا جمعها مع  عدد من ا
ادة -15ثانـياً ـراكـز . امـا ا مقـاعـد وفـقاً لـلـكـثافـة الـسـكانـيـة لـهذه ا
يكـون الـترشـيح فـردياً ضـمن الـدائرة االنـتخـابـية  فـلـكل مرشح حق
الترشـيح ضمن دائرته االنـتخـابية مـشروطاً بـأن يكون من ابـناء تلك
ادة احملافظة او مـقيمـاً فيهـا وان اهم ما اقراره الـفقرة ثـالثاً من ا
ـرشـحــ في الـدائـرة االنــتـخـابـيــة وفـقـاً لـعـدد اعاله يـعـاد تــرتـيب ا
االصوات الـتي حـصل علـيـها كل مـنهـم ويعـد فائـزاً من حـصل على
اعلى االصـوات وفق نظـام الفـائز االول وهـكذا بـالنـسبـة للـمرشـح
جمل فقـراتها انـها عاجلت حلد ـادة اعاله  تبقـ   يتضح من ا ا
عـوقات التي رافقت الـقانون السابق كبير الكـثير من االشكـاليات وا
رشح احلـاصل عـلى اعـلى عـدد من االصوات هـو الـفـائز بأعـتـبـار ا
رأة االول واحلاصل عـلى مقـعد انـتخـابي وهـكذا لـلثـاني والثـالث وا
التي حتصل على اعـلى اصوات لبقيـة النساء االخـريات هي الفائزة

بغض النظر عن من يقابلها باصوات اعلى منها من الرجال .
تعددت وجهات النظر والطروحات بجعل كل محافظة دائرة انتخابية
واحدة والتصويت فـردي مع احتساب الفـائز االول باعلى االصوات
. فما ب مـطالب لتـعدد الدوائـر ومعارض لهـا هنالك امـكانيـة كبيرة
ادة بتـعديل مـواد وفقـرات الـقانـون اجلديـد لالنـتخـابات عن طـريق ا
 135من النـظـام الداخـلي جمللـس النـواب والتي تـنص عـلى  اذا قرر
ـواد من شــأنه اجـراء تـعــديل في مـادة اجملـلس حــكـمـاً في احــدى ا
سبق ان وافق علـيها ...  وكـما هو مـعروف لديـنا ان جميـع القوان
والقرارات الصـادرة تأتي عن طريق التـوافق السياسي مـاب الكتل
احلزبية . فـالدائرة كـلما كـان حجمهـا صغيـر زاد التنـافس فيها من
ثـلـي االحـزاب وايـضاً ـرشـحـ سـواء كـانـوا مـسـتـقـلـ او  قـبل ا
االحزاب اجلـديدة فـالتـحالـفات الـسـياسـية غـير مـجديـة بشـكل كبـير
ومؤثر بـسبب الـترشح الفـردي والتـمثيل لـيس نسـبياً فاليـخدم جمع
االصوات شيئاً اما في حال ان يكون احلزب منظم بدرجة عالية من

قدمة . التنسيق سيكون هو صاحب ا
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وفي هذا اجملال البد من االشارة الى تـشخيص ايجابـيات وسلبيات
الي للدعاية وضوع فنالحظ ان ايجابياته تكون بقلة االنفاق ا هذا ا
ـسـتقل او مـرشح االحـزاب  تـمثـيل اكـبر من االنتـخـابيـة لـلمـرشح ا
رشح سـيكون مـعروف للـناخب ستقـل والكـفاءات  ا رشحـ ا ا
بحدود دائرته االنـتخابية ومـدى مقبولـيته من كفاءة ونـزاهة  سهولة
الـعمـلـيـة الـرقـابـيـة  الـسرعـة بـاعالن الـنـتـائج  سـهـولـة اعـداد ورقة
االقتـراع احـتـرام ارادة النـاخب .امـا عن الـسـلبـيـات فـلهـا مـدلوالت
اخـرى حــيث امـكــانـيــة ان يـكـون االنــتـخــاب مـفــاضـلـة عــلى اسـاس
االعتبارات الشخصية وخصوصاً تاثير النفوذ العشائري  انشغال
تراكمة عوضاً عن مهامه شاكل دائرته االنتخابية ا العضو الفائز 
الوطـنـيـة بـالتـشـريـعات واصـدار الـقـرارات الـهامـة لـلـدولة  امـكـانـية
ــال الـســيــاسي لــكـسب صــعـوبــة تــشـكــيل احلــكــومـة  تــســخـيــر ا
راقب الـقانوني والسياسي ان االصوات. وخالصة القول في رأي ا
طـروحة هي مـجرد رُأى وعـند التـطبـيق سوف تـتجلى هذه االفكـار ا

احلقيقة ولكل حادثٍ حديث .
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عـنى "جناح" االنتـخابات: هل نـسبة
شاركة في الـتصويت? أم األصوات ا
الــصــحــيــحــة? أم مــدى تــمـثــيل تــلك
الـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــنـــوع اجملـــتـــمـــعي
(الــســيـاسـي واحلــزبي والــثـقــافي
واالقتـصادي واالجتـماعي...)?.. وما
ـشـكـلـة احلـقـيـقـيـة في االنـتـخـابات ا
ـــاذا ال نــزال بــالـــدول الــعـــربـــيــة? و
نناقش "كـيفية إدارة االنـتخابات" في
بالدنــا ونــقــضى وقــتًــا طــويـالً عــنـد
أبــجـديــاتـهـا فـي حـ أغــفـلــنـا طـرح
أسئـلـة قبـلـيـة مهـمـة تـسبق الـتـناول
الـفنـي للـعـمـلـيـات االنـتـخـابـية! وهل
ـقراطـية? ـكن تصـور انتـخـابات د
هل الثـقـافـة الـعـامة (الـشـعـبـيـة التي
نـــراهــا في الــشــارع) تـــرحب بــآلــيــة
االنــتـخــاب أم تــرفـضــهــا في الــعـمق
ـا تــمـتـطــيـهـا إذا الـنــفـسي ولــكن ر
احـتـاجـتهـا لـتـحقـيق مـصـالح وجلب
مــنــافـع من الــســلــطــة وخــدمــات من
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 وهل الـنــظــام االنـتــخـابي هــو الـذي
نسجمة يطور الثقافة احمليطة به وا
مـع مـقــوالته أم يـجـب أن يـفــصل هـو
على مـقاس تلك الـثقافـة حتى يشارك
شـاركة الـنـاس بكـثافـة بـاعتـبـار أنَّ ا

قترع أن لعلَّ منها اعتقاد جمهور ا
. مشاركـتهم لن تـغير من الـواقع شيئاً
لــذا يــنـــبــغي الـــتــعــامل بـــجــديــة مع
االنـتـخـابـات كـثـقـافـة ووعي سـيـاسي
قراطية في وقيمة أخالقية وآليات د
صالح تشكـيل بنيـة السلـطة وإدارة ا
الـعـامـة واعتـمـاد أسـئلـةٍ يـفـترض أن
تــسـبـق مـنــاقــشــة تــقـنــيــات الــنــظـام
ـهـــا حتــيط بــجــدوى االنـــتــخــابي; ألنـَّ
االنـتــخـابــات كَـكُل واإلجــابـة عـلــيـهـا
تـؤثر بـالـقطع عـلى "احـتمـاليـة" جناح
أي نـظـام انــتـخـابي ومن هــنـا تـثـور
تـساؤالت أخـرى بشـأن عالقة الـثقـافة
والــــوعي الــــســــيــــاسي بــــالــــنــــظـــام
االنتـخابي وكـما يـشيـر الدكـتور علي
ـــقــراطـــيــة الــصـــاوي في بــحـــثه "د
االنـــتــــخـــابـــات.. إدارة أم إرادة?" إلى
احلـاجـة إلى بـلـورة مـؤشـرات عـمـلـية

أهم قـرائن فعـاليـة الـنظـام االنتـخابي
ومـؤشــرات جنـاح االنــتـخـابــات عـلى
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 إنَّ من أســـبـــاب الـــســـلـــبـــيـــة وعـــدم
ـشـاركـة في االنـتـخابـات كـمـا يـقول ا
الـقــاضي واحملـكم الــدولي مـصــطـفى
أحـــمــد أبــو الـــروس في كــتـــابه "فــقه
االنـــتــخـــابـــات" هـــو عـــدم إحـــســاس
الـناخب بـأهـميـة صـوته واعتـقاده أنَّ
الـنــتـيـجـة مــحـسـومـة سـلــفـاً لـصـالح
مرشح بعينه وانَّ االنتخابات شكلية
وانَّ احلـكـومـة سـتُـنـجح من تـريده أن
يــنــجح وان صــنــاديق االنــتــخــابـات
ـكـن أن تـسـتــبـدل وأحــيـانــا يـكـون
ـطـروحـة فـهي قد سـبـبـهـا األسـمـاء ا
تـكون غـير جـديرة بـالثـقة وهـناك من
ـشـاركة يـرى أنَّ انـخـفـاض مسـتـوى ا
ــانــيــة يـرجع في االنــتــخــابــات الـبــر
بـــصــفـــة أســـاســيـــة إلى "األغـــلــبـــيــة
الــصـامـتـة" الــتي ال تـرى في األحـزاب
أنَّها تعبر عـنها فضالً عن وجود خلل
تـربـوي انـتـخـابي السـيـمـا عـنـد كـبـار
رشـح الـسن بـعدم مـعـرفة أسـمـاء ا
أو الــــقـــوائـم. ويـــعــــلـل الـــبــــعض أنَّ
االنتخابات سـلوك حضاري راق كيف
ـكـن أن يـجـرى في أجـواء يـسـودهـا
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التزوير واالبتزاز والغوغائية وشراء
األصـوات واالنـتـهازيـة?!. وقـد يـعزو
ــشـــاركــة وســلــبــيــة ســـبب ضــعف ا
النـاخب إلى بـعض النواب أنـفسهم
الـــذين تــعــامــلـــون مع االنــتــخــابــات
كصـفقـة رابحـة ال بد أن يـخرج مـنها
رابـــحــــاً بــــالــــكــــذب أو الـــتــــدلــــيس
والـتـحـايـل ومـهم من خـدع نــاخـبـيه
وسـرق أصـواتهم عـنـد جـلوسه حتت
ان; فقد اخـتفوا عن األنظار قبة البـر
وغـــيــروا أرقــام هــواتـــفــهم كــمــا أنَّ
َّا أدى ـسـتـقـبـل  بـعـضـاً يـأس من ا
إلـى تــفـــشي روح الــســـلــبـــيــة وعــدم
الـالمــــبـــــاالة لـــــعـــــدم اجلـــــدوى من
; ففـقد الـسيـاسة الـتي لم تغـير شـيئـاً
ـشـاركة! الـنـاخب الدافع وعـزف عن ا
وبـالتـأكيـد أنَّ السـلبيـة ال تشـمل فقط
رشح أيضاً فيشير الناخب بل ا
القـاضي مصـطفـى أحمـد أبو الروس
ــشـاركــة من إلى أســبــاب ســلــبــيــة ا
ـؤهلـ الصاحلـ للـترشيح جانب ا
مـنـهـا: تـفـضـيل أهل الـثـقـة عـلى أهل
اخلـبـرة في الـكـوادر احلـزبـيـة وعدم
وجـود تـغـييـر كـلي شـكالً ومضـمـوناً
َّــا يــجــعل في الــعـــمل الــســيــاسي 
مـشاركـتهم مـؤثرة وعـدم إحسـاسهم
بـوجـود مـرشحـ أقـويـاء يحـتـرمون

عـقــلـيــة الـنــاخب فال يــرشح أحـدهم
حتى يشعر باحليدة والنزاهة وحتى
ــنــافــســة االيــجــابــيــة تــســود روح ا
والتـسابق السـياسي الشـريف بعيداً
عن سرقة أصوات الناخب بأساليب
ال صـــلـــة لــهـــا بـــالــقـــانـــون والـــقــيم
واألخالقـيـات بـل يـفـتـرض االسـتـناد
عـلى فكـر منـظم رؤى سيـاسيـة ثاقـبة
لألوضـاع السـياسـية  واالقـتصـادية.
وال شكّ أنَّ تـــقـــاعس اجلـــمــهـــور عن
ارسة حقوقه السياسية يؤدي إلى
نــتــائج ســلــبــيــة  أخــطــرهــا صــدور
قـــوانــ وتـــشــــــريـــعـــات ال تـــرضي
القاعدة العريـضة من اجلماهير كما
ــشـاركــة تــعــطي انه الــتــخــلف عـن ا
الـــفــــرصــــة لــــلـــتــــزويــــر والــــتالعب
بـاألصــوات; لـذا فـنــحن بـحــاجـة إلى
رؤيـة جديـدة من أجل تامـ العـملـية

االنتخابية; 
ـشاركـة اجلـمـاهـيـرية في ولـضـمـان ا
ــرضــيـة االنــتــخـابــات بــالــنــســبــة ا
والالئـقـة يــجب تـوفـيــر الـضـمـانـات
الــكـافـيــة لـلــمـواطن فــالـعــبـرة لـيس
بــــالـــــشــــكـل واالطــــار الـــــقــــانـــــوني
والــدســتــوري الــذي يــنــظـم عــمــلــيـة
شاركة االنتـخابات بقـدر ما هو فـي ا

اجلماهيرية.

تـعـدّ االنـتـخـابــات ركـيـزة مـهـمـة من
قراطية ويجري التعامل ركائز الد
معها بوصفهـا حقا للمواطن ينبغي
تــرســيــخـه وتــعــزيــزه وتـــرصــيــنه;
وشهدت الكثـير من الدول في العالم
تـنـامـيـاً مـلـحـوظـا في الـوعي الـعـام
ـشــاركـة في االنـتـخـابـات بـأهـمـيـة ا
قـراطي السلمي كآليـة للتـطور الد
ـقـراطـية. وكـوسـيـلة السـتـدامـة الد
واطن ولكن يبدو األمر مختلفاً مع ا
الـــــعــــراقي إذ لــــوحـظ في االعــــوام
األخـيـرة ارتفـاع مـضـطرد في نـسـبة
الــعــزوف عن الــتــصــويت وتــشــيـر
شاركة في مؤشرات عديدة الى أنَّ ا
ـانـيـة الـقـادمة لن االنتـخـابـات الـبـر
تكون بأفضلٍ حـال وستشهد عزوفاً
غـيـر مـسـبــوق; وهـنـاك عـدَّة عـوامل
تـضـافـرت كـأســبـاب لـهـذا الـعـزوف
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من قـبل عــصـابــات داعش االرهـابــيـة
وارتــكــابه جـرائم تــرتــقي الى االبـادة
اجلــمـــاعـــيــة تـــســبـــبت في الـــنــزوح
ـئات االالف من والـتـهـجـير الـقـسـري 
بـشـكل جـمـاعـات كـبـيرة الى الـعـوائل
اقـلـيم كـردسـتان ومـحـافـظـات الوسط
واجلــــنــــوب.وقــــد وضع هــــذا االمــــر
احلكومة بـجميع قطاعـاتها امام حتد
كــبـــيــر ازاء تـــوفــيـــر االحــتـــيــاجــات
اليـ الـنــازحـ في ظل االســاسـيــة 

ظروف امنية واقتصادية صعبة.
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ـراة عــمـلت وزارة الــدولــة لــشــؤون ا
وحتــالف تــنــفـيــذ اخلــطـة ــلــغـاة)  (ا
الـوطـنـيـة لـقــرار مـجـلس االمن لـقـرار
(?( 1325عــلى وضـع خــطـــة طــارئــة
ـقـرة تـنــبـثق من اخلــطـة الــوطـنـيــة ا
فوضية العليا حلقوق بالتعاون مع ا
االنـسـان واجملـلس االعـلى لـلـمراة في
كـــردســتـــان مــتــضـــمــنـــة الــتـــدابــيــر
واالجــراءات والـبـرامج الــتي تـسـاهم
راة من االنـتهـاكات عـبر في حـمايـة ا
تـوحـيـد اجلـهـود الـوطـنـيـة والـدولـية
تأثرات لالستجابـة الطارئة للـنساء ا

االمن الـدولي تـتــعـلق بـانــهـاء الـعـنف
ضـــــد الــــنـــــســــاء خالل الـــــنــــزاعــــات
ـسـلـحـة.وقـد صـدرت قـرارات مـكـمـلة ا
للقرار  1325منـها قـرار مجلس االمن
 1820لسنة 2008.وقرار  1888لسنة
2009.وقــــرار  1889وغـــــيــــرهـــــا من
الــقــرارات الـتـي تـصـب في مــضــمـون

القرار 1325.
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أقر مـجلس الـوزراء في نيـسان 2014
اخلـطـة الـوطـنـيـة لـقـرار مـجـلس االمن
( (1325ضمن االستراتيجية الوطنية
ــراة الــعــراقــيــة لــلــنــهــوض بــواقع ا
لالعــــوام  2018-2014بــــســـــبب مــــا
تعـرض له العـراق من هـجمـات شرسة

الســيــمــا الــنــاجــيــات من مـن الــنــزاع
اذ تـعـبـر اخلـطـة عـن اولـويات الـعـنف
ــلــحــة االحــتــيــاجــات الــضــروريــة وا
لــلـنــسـاء الـنــازحـات والــنـاجــيـات من
الـعــنف فـي الـوضع احلــالي. لــتــأمـ
احلــمــايـة الــفــوريــة والــعالج الــطـبي
والنـفسي  للـنازحات الى ديـارهن بعد
حتـريـرهـا وتــأهـيـلـهن لــلـمـشـاركـة في
ـنـكـوبـة.وعلى ـنـاطق ا اعـادة اعـمـار ا
تـخذة من الـرغم من جمـيع التـدابيـر ا
اال ان حجم االحتياجات قبل احلكومة

اكبر من االمكانات احلالية.
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تــتـمـحـور اخلــطـة الـوطــنـيـة الــثـانـيـة
لــتـــفــعــيل قـــرار مــجــلس االمن 1325
حــول ثالث ركـائـز سـتـراتـيـجـيـة وهي
ـشـاركــة واحلـمـايــة والـوقـايـة) و (ا
االتــفــاق عــلى تــفــاصـيـل اهـداف تــلك
الـركـائز ومـا يـندرج حتـتـها بـنـاء على
ـرحــلـة الـتي االحـتـيــاجـات وظـروف ا
ـر بـهــا الـبـلـد .وتــهـدف اخلـطـة الى
متـابـعـة تـنـفيـذ االنـشـطـة مع اجلـهات
الـــتـــنـــفــيـــذيـــة الــرئـــيـــســـة وحــسب
التوقيتات احملددة وتقد التسهيالت
عـوقات التـي تعتـرض التنـفيذ ورفع ا

bL  UN

بغداد

والتنسـيق ب اجلهات لـلوقوف على
مـسؤولـية كل جـهـة لتـحقـيق التـكامل
فـي اجلــهــود وتــوزيع االدوار فــضال
عـلـى حتـديــد دور اجلــهـات الــداعــمـة
خالل مـــراحـل اعـــادة االعـــمـــار عـــلى
ـستـويـ احمللي والـوطـني وزيادة ا
ـراة في الـلـجـان الـتـنـفـيـذية. نـسبـة ا
وكــذلك دمج خــطــة تــنــفــيــذ الــبــيــان
ـوقع بــ الــعـراق واال ـشــتــرك ا ا
ــتــحــدة من خالل الــعــمل عــلى دعم ا
اصـالحــات تــشــريــعــيــة وســيــاســيـة
لـتـعـزيـز احلـمــايـة من جـرائم الـعـنف
اجلـنــسي والـتــصـدي لــهـا وتـيــسـيـر
تـوفـيـر الـوثـائق لـلـنـازحـ وعـودتهم

واعادة ادماجهم
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 تــنــظـــيم االجــتـــمــاع الـــتــشــاوري
العضاء الفرق القطاعية في الوزارات
واجلـهـات احلــكـومـيـة بــشـأن مـراحل
اعداد خـطة قـرار مجلس االمن 1325
ـرأة واالمن والـسالم) وجرى خالل )ا
االجـتـمـاع الـذي عـقــد في فـنـدق بـابل
طرح ثـالثة عـروض شمـلت مرتـكزات
ــرحـلــة الــثــانـيــة من الــقـرار 1325 ا
شـاركة واحلمـاية والـوقاية ثـلة بـا

ـتابـعة والـتـنفـيذ فـضال عـلى آليـات ا
النـشطـة اخلـطـة وتـقـيـيـمـهـا واخلـطة
االعالمـيــة قــبل واثـنــاء وبــعـد اطالق
واكدت اخلطـة لـلفـترة 2024-2021. 
ـرأة يسرى مديـرة عام دائـرة تمـك ا
كر محسن ان دائرتها بالتعاون مع
ــؤســســات احلـــكــومــيــة مــخــتــلـف ا
واجلهات الساندة الى جانب اجلهات
ية قد وضعت االطـار العام لبناء اال
ـزيــد من اسـتــراتــيــجــيــة فــاعــلــة و
الـتنـسـيق واعـتـمـدت عـلى تـنـفـيـذها
مــرتــكـــزات اخلــطـــة الــثــانـــيــة الــتي
رأة في سـتـسـهم في خـدمـة قـضـايـا ا
الـعـراق وزيادة تـمـثيـلـها في مـخـتلف
القطاعات الى جانب تهيئة بيئة آمنة
للـنسـاء خالـية من الـعنف الـقائم على
الــنـــوع االجــتـــمــاعـي ال ســيـــمــا في
مـجـتمـعـات الـنزوح والـعـودة وادماج

الناجيات وحماية الفتيات.
ـوقـرة اتـخـاذ ونـأمل من حـكـومـتـنـا ا
جـمـيع الـتـدابـيـر الالزمـة الـتي تـسهم
ـرحـلــة الـثـانـيـة لــتـنـفـيـذ في تـبــني ا
ـوارد الالزمـة الــقـرار وتـخـصــيص ا
لــنـجـاحــهـا خــدمـة لـلــمـرأة وتــعـزيـزا

لدورها في بناء االمن والسالم.

عــنـــدمــا تــنــدلـع احلــروب وتــرتــفع
ألـسـنـة اللـهب في مـنـاطق الـنـزاعات
ـســلـحـة يــحل الــدمـار واخلـراب . ا
واقف ـرأة في تـهـدئـة ا ويـبـرزدور ا
ــنــطـلق وصـنع الــسالم. ومن هــذا ا
جـاء قـرارمجـلس االمن   1325الذي
اتـــخـــذه  في تــــشـــرين اول لـــســـنـــة
(  (2000لــــيــــؤكــــد عـــــلى ضــــرورة
ـــرأة في صـــنع الـــقــرار مـــشـــاركــة ا
الــســيــاسي وحـــفظ الــسالم واالمن
ا وتـعـزيـز مشـاركـتـها في الـقـيـادة 
يعـزز بـناء ودعم سـبل كسب الـعيش
والتعويض للناج ولالطفال الذين
ولـدوا نـتــيـجـة جـرائـم االغـتـصـاب .
ويــعــتـبــرالــقـرار  1325اول وثــيــقـة
قـانـونيـة رسـمـية تـصـدر عن مـجلس
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ؤرخ عبد الرزاق الهاللي (1916- 1985) مع مجموعة من مقتنياته الشخصية.  ركز الثقافي البغدادي مكتبة الباحث وا تسلمت ادارة ا
الئكة مهدى بخط يدها.  ويتم اعـداد وفهرسة الكتب ثم تفتتح امام اجلمهور أسوة ببقية كتبة كتبا قيمة ونادرة مـنها ديوان للشاعرة نازك ا وتضم ا
ركـز. الى ذلك نفت الـهيـئـة العـامة لـآلثار والـتراث وجـود اتفـاقات مع أيّ جـهة بـشأن الـتنـازل عن استـرداد اآلثا. ؤرخـ في ا مكـتبـات البـاحثـ وا
تـحدة األمـريكـية خـبراً عن تـسلم احلـكومـة العـراقية مـبلغ  15ملـيون دوالر من مـتحف وقالـت في بيـان امس ت(داولت بعض مـواقع التـواصل في الواليـات ا
تحف. إنَّ اجلهـة اخملتصة في الهيـأة العامة لآلثار والتـراث تؤكد عدم وجود أي اتفاق ـقامة ضد ا قدس في أمريكا مـقابل التنازل عن الدعاوى ا الكتـاب ا
أو تـنسيق أو توقيع أليّ نـوعٍ من أنواع االتفاقات مـع هذه اجلهة أو غيـرها كما أنَّ احلكـومة العراقيـة لم تتسلم أي مـبلغ أو منحةٍ من أيّ جـهةٍ بخصوص
سروقة وتبذل أقصى اجلهود بالتعاون مع تلك القضية). واضافت إنَّ (وزارة الثقافة والـسياحة واآلثار ماضية بحزمٍ وإصرارٍ السترجاع القـطع اآلثارية ا
سـألة وأن تكون أقالمهم الـشريفة عوناً لـنا في مهماتـنا الوطنية ثقف واإلعالمـي في تفهم هذه ا نظمات الدولـية في هذا االجتاه. ونراهن عـلى وعي ا الـدول وا

لعودة العراق إلى مكانته احلضارية التي تليق به).

رسالة بغداد
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الـبـوابة  13روايـة ( لعـالء الوردي) تـأخـذنـا لـهـواجس احلب ومـتـعة
السـفر والـثورة  فقـد تـطرح الـشـخصـيـة الرئـيـسة ( سـيف ) فـكرة
السفر الى بلد مجاور ( إيران ) لغرض السياحة واالستجمام وهو
اخلارج من عالقة حب مع زمـيلة في الـكليـة وفقدان أحـد األصدقاء
في فوضـى الطـائفـية الـتي مـر بهـا البـلد وهـنـا اليـوم فوضى الـدولة
حيث أحـرار تشرين رابـضون في سـاحة الـتحريـر مطـالب بـتغـيير

الوضع العام من فساد إداري وسرقات خيرات البلد ... 
…—u Ë dH

فبعد أن يطرح فكرة السفـر لنفسه في غرفته وباستذكار حديث مع
صديقه ( جواد ) عن الفكرة الذي كان يرغب السفر برفقته ولكن (
جـواد ) يــرفض الـسـفــر وخـاصـة يـعــاني من فـقــد والـدته (رسـخت
مخيلتي في فكرة السفر ....) ص  9وص ) 11هو يعتذر مني بعدم
السـفر معي ألسـباب يـعرفهـا ) وحديـثه معه عن هم الـوطن و معنى
ـكن الــثـورة ( يــاصـديــقي الــغـالي ( جــواد ) قــبل أن اذهب عــنك 
تعطيني لي مفهومك عن الثورة ) ص  13 .ويبدأ احلديث عن الثورة
والثوار والفساد والسرقات ومضام الثورة حسب مفهوم صديقه
وهـو وإمكـانـية حتـقـيق أهداف الـشـعوب واسـتـذكار ثـورات الـتاريخ

ومنها الفرنسية ومقارنتها بثورة
تشـرين في البـلد ( فـأين تلك
الـقــيـادات مـن ثـورتــنـا أو قل
من ثــورة الــشـبــاب الــعــفــويـة
ثـــــورة تـــــشـــــرين أيـن وحــــدة
ـنـهـاج أين الــنـظـام لـداخـلي ا
ــركـزيـة ....) أين الـقــيـادات ا
ص  16 .إضـافــة رفض فـكـرة
الـــســفـــر من األســـرة ( كــانت
أمي ومــعــهــا أبي مــعــارضــ

لفـكـرة السـفـر هذه ...) ص26
 .ولكنه يقرر السفر ( وفي ليلة
من لـيــالي مـطـلع شــهـر شـبـاط
لـسـنة  2020 قـررت أن أسـافر
الى ايــران لــغــرض الــســيــاحــة
ـنــظــارهـا والــسـفــر والــتــمـتـع 
اخلالبـــــة .....) ص20 وتـــــبـــــدا

رحـــلته من مطار بغداد عبر البوابة  13 الرحلة  351...
 V(« f «u

تبدأ رحلة هواجس احلب بعـد مشاهدته فتاة ذات اجلمال اخلالق(
يـا الـهي مــاهـذا اجلـمـال سـبــحـانك الـلـهم ..) ص  24يـتـعـرف عـلى
الفـتـاة (نرجس) وأمـهـا ويهـيم بـحبـهـا وخاصـة بعـد األحـاديث التي
بـات في الطـائـرة وخـاصة بـعـد إن عـرف بأنـهم عـائـلة مـهـجرة - أم
عـراقـيـة وأب أيرانـي -( القـصـة ذو شـجـون يـا ولـدي أنـا من عـائـلة
عراقية معـروفة وميسورة احلـال  تهجيرنا . ....) ص  29وضمن
السـيـاق يـأخذنـا الـراوي( سـيف ) في حديث لـلـروح وهـواجسه عن
احلب وهـذا مـابيـنه في ص  41 و  47 وبـتـــــــنـاصـاته بـاخـتـيارات
من قـصائـد الـشعـر لـلشـاعـر محـمد إقـبــــــــــال وحافـظ الشـيرازي

ص  95..
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دينة ومن ثم يأخذنـا الى رحلة مـتعة الـسفر ونـيته في بيـان معالـم ا
ـها الـتاريخـية( حـيث وصفت الـقصر ـدينة ومـعا أصفـهان وصف ا
يـدان ذا األربع عمودا .....) ص  31ال ..ليس السياحة لكي وا ا
الدينية بل سوف اتوجه لشمال إيران ومنـاظرها الطبيعية الساحرة
....) ص  34وبــعـد وصــله الى مــديـنــة مـشــهــد وهـنــاك يـبــدأ حـدث
انـتـشـار اجلـائـحـة ( انـتـبـهت حلـالـة مـعـيـنـة يـبـدو أنـهـا طـاغـيـة عـلى
شهدي ...... فاغلب الناس رجاال ونساء تغطي وجوههم الشارع أ
ـول( إن في قم بـدا يظـهر الكـمامات ) ص  47وبعـد يخـبـره عامل ا
وباء معدي والناس خائفة منه ..) ص  48وتنقله هواجسه إلى بلده
وبغداد وحـن األم واألسـرة ( ولدي حافظ عـلى نفـسك وأنت بديار
الغربـة ثم إن هنـاك أخبار مـزعجة .....) ص 54وفي خضم أحداث
انـتشـار اجلائـحـة ومصـيـر حبـيبـته والـلقـاء بـها وشـكوك صـديـقتـها
تـعصية على العراقي وهذا ناجت عن فهم خاطئ (فاطمة) بنظرتها ا
قد يكون اقتـرفته احلكومـات في شن حرب الدوليـت وانعكس على

مواطنيها ... 
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ــدن وسـحــره بـهــا وكـذلـك عالقـته يــأخـذنــا مـرة أخــرى الى عــالم ا
بحبيـبته (نرجس ) واتـصاالته بأصدقـائه وأخيه (زيد) ليـطمئن على
أوضاعـهم وخـصوصـا بعـد إخـفاء أمـر وفاة والـده وفـقدان صـديقه
طار( والعودة من بوابة 13 (جواد ) وبعد قرار الرجوع للبيت في ا
الــرحـــلــة  513) ص  202 وهـــنــا طـــرح وتالعـب ذكي في الـــذهــاب
واإلياب حيث كانت مغـادرته من بغداد نفس رقم الـبوابة وباختالف
رقم الرحلة حيث كانت  351 وكذلك في اختير عـدد فصول الرواية
الثالث عشر التي لها بعد وتأثيـر عند اإلنسان  فهنا األرقام تأخذ
بـعــد قـدري أو داللـة رمـز عــلى الـتـشـاؤم حــيث مـعـتـقــدات وتـقـالـيـد
الـبـعض ونــرى هـذا في مـضـامـ الـروايــة وأحـادثـهـا وكـان أخـيـرا
الـوداع احلـزين له ومن نـرجس وأمـهـا وهـواجـسه الـبـقاء فـي إيران
من اجلها بعد إن عرف أنها مصابة نتيجة عملها في الطب ومن ثم

موتها في داللة اتصاله األخير ...
شخـصيـة (سيف ) فـي الروايـة جالت في عـالم السـياحـة ب رحـلة
متعـة وحب وثورة شعب بـقت مفتـوحة األفق وقد كـان طر ح السرد
بصوت واحـد رغم تعدد الشـخصيـات فكانت الـرواية حسب رؤيتي
سيرة ذاتيـة للروائي وخـاصة في طرح أفكـاره الفلسـفية والتـنويرية
ـعروف بـطـرحـها في الـتـجمـعـات األدبـية والـثـقافـيـة وعـلى مواقع وا
التواصل االجتماعي والـصحافة وبرغم ذلك جمـيل جدا أن تبشرنا
الــروايـة بــوالدة روائي قــد يـكــون مــتـمــكن من أداته ومــسك خــيـوط

روايات أبدعية مستقبال ...
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تـكــشف (بــصــريـاثــا ) حملــمـد
خـضـير سـطور مـتـواليـة خلف
مــاهـو ظـاهــر فـتـخــفي ورائـهـا
ـكن حملـهـا بـال قراءة أحـداثـا 
خالل طــرقــاته الـتي تــعــبـر كل
حدود مـدفـوعـة بلـعـبـة أألقدار
طــــرق مـــؤديـــة إلى ال نـــهـــايـــة
وحـوادث صـامـتـة في سـكـيـنـة
اجملـــهــول تـــكـــتــشف بـــلـــدانــا
وتــذهب الى طــرفــهـا الــبــعــيـد
يـقول عن الـزبـير (عـ اجلمل)
انــــهـــا تــــقع في طــــرف الـــبالد
تـسورهـا ست عالمـات اجلمل
ـطـر الـبـئـر الـقـبـر الـصـقـر ا

الصحراء 
ÍœuL  ·d

ز ز ز ز ز ز ز  الـــــــــريـــــــــاح
تــــدحـــرج احلـــرف الـــثـــمـــودي
وتـلـقيه عـلى احلافـة الشـمالـية
مـن الــهــضـــبــة الــصـــحــراويــة
جلزيـرة الـعـرب  زئـيـر الـرمال
يــثــبت الــنــقــطــة عـلـى احلـرف

السـيـمـا ما عالمـاتـيا لـوجـودهـا 
يتعلق ببالغة رمزية النخلة التي
حتيل إلى حضور لشئ يقع وراء
تـمثل فـي مسـتحـقاتـها ذاتهـا وا
بوصـفـهـا رمـزا بـالغ األمـتداد في

تاريخ البصرة: 
التتركوا رضيعنا يجوع 

فمر العذراء هزت جذع نخلنا
وأطعمت(يسوع):  

 ظـلت البصـرة تسـابق الزمن في
الشـعر لـتـلحق بـتـطورات مـكثـفة
اط جـديـدة مـوصولـة بـسـحر أل
الـلـمـعـان اخلـاطف وتشـكالته في
تـركـيـبـات وجـيـزة وصـور أخـاذة
الـشاعـرة البـصريـة بلـقيس خـالد
مــــؤوســـســـة مـــنـــتـــدى اديـــبـــات
الـــبـــصــرة نـــهــلـت من لب ثـــمــرة

البصرة في الشعر:
في الربيع

ب الوردة وشذاها
صرت
زوجة
وأما

أرملة و
أنصب
الرجاء
خيمة

وأنا انتظر
طرق الباب

كم من احلكايا
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البصرة

الـفـارق ( بـ كـثب وكـتب نـقـطة
تــربــو كــقــبـر) خـف اجلـمـل يـخط
كلـمة زبيـر في موضع القـبر (زبر
في اللغة : كتب والزبر الكتابة 

الزبور الكتاب ) .
o ö  5

دينة عـلى أخاديد الـكلمة تبـنى ا
 بــيــوت من الــطــ مــتالصــقــة
شوارع ضيـقة متعـرحة فسحات
ــســجـد والــســوق ومـؤســسـات ا
قـبرة احلـكم والسـور واآلبـار وا
خارطـتـهـا اليـوم الـتي وسعـتـها
الـــــــهـــــــجـــــــرات وقـــــــوافـل احلج
والـــتــجــارة  تــشــبه رأس جــمل
يــتـــجــمـع نــشــاط ســـكــانـــهــا في
مـوضع الـعـ بوسع شـعـر كاظم
احلـجاج أن يـقول الـشيئ الـكثـير
عن مـديـنـة الـبـصـرة  وأمـكـنـتـها
انـــــطـالقــــا مـن وعي الـــــشـــــاعــــر
بــخــصـوصــيــة أمـكــنــة الـبــصـرة
الـتي من وسـيــر شـخــصـيــاتـهــا 
شــأنــهــا أن تــؤدي دورا شــعــريـا

في ذاكرة ضفة
تركها النهر

ومـن ضـفـة الــنـهــر الـشــعـري الى
النهر نفسه حيث يروي

كـتـاب بـصـريـاثـا صـورة عن نـهـر
تـعـجل لـلـقـاء الـفرات في دجـلـة ا
الـــقــرنــة قــد قــطـع احلــبــال الــتي
فمالت ربطت بها صناديق اآلثار 

وأنـــهـــارت الـــقـــطع الـــطـــيـــنـــيـــة
وأبـتلعـها التـيار الـغاضب غضب
الـنهـرين سـيمـتصه (شط الـعرب)

تنا . صابرا 

أمكنة بصرياثا

بلقيس خالد محمد خضير

ــرقم  م.ق ٥٣٦ في ٢ / ١ يــكــون مــوعــد احلــاقــا بـــاالعالن ا
ـزايـدة يـوم االثـنـ ٨ / ٣ وسـتـقـام في مـبـنـى قـائـمـقـامـية ا

سوق الشيوخ العاشرة صباحا.

t uM
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تقع سدة الهندية على نهر الفرات
سيب في محافظة جنوب مدينـة ا
بـابـل. والـهـدف منـهـا تـزويـد  شط
ـيـاه في احلـلـة ونـهـر الـهـنـديـة بـا
فصل الصيف عـند موسم اجلفاف
ـيـاه من . وتــوجـد جـداول تـأخـذ ا
مـقدم الـسدة هي شط احلـلة ونـهر
ـسـيب الكـبـير من الـكـفل وجدول ا
اجلـهـة اليـسـرى ونهـر احلـسيـنـية

ن.  وبني حسن من اجلانب األ
 …b « r «

يــعـــود اسم الـــهــنـــديـــة إلى وزيــر
اسمه آصف الـدولة بهـادر الهندي
وكان وزيراً لـدى ملك الهنـد محمد
شــاه. في عــام 1793م  قــام آصف
الـدولـة بـهـادر بـزيـارة إلى الـنجف
األشـرف اسـتـقـبـله أهـالي الـنـجف

وشكـوا إليه سـوء وضع ميـاه بحر
ـاحلة فـي وقتـها الـنجـف واآلبار ا
فـجــمع رؤسـاء الـقــبـائل الــعـراقـيـة
ــهـــنـــدســـ وقــرر شـق جــدول وا
ـياه إلـى مديـنـة الـنجف اليـصـال ا
وبـذل أمــواال طـائــلـة فــشق جـدوال
يـأخــذ من الــضـفــة الـيــمــنى لـنــهـر
الـــفـــرات من فـــوق مـــديـــنــة بـــابل
بحوالي عـشرة كيلـومترات يجري
بـاجتــاه نـهـر الـكــوفـة الـقـد وقـد
عـرف هذا اجلـدول فـيمـا بعـد بنـهر
الهـنـديـة نـسـبـة إلـيه آصف الـدولة

الهندي.
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فـي عــــــــــــام  1830أصـــــــــــــبـح مـن
الــضــروري تــوجـــيه قــسم من مــاء
الـفــرات إلى فـرع احلــلـة الــذي بـدأ
مـــاؤه يـــقل فـــحـــاول والي بـــغـــداد

الـعـثـمـاني عـلي رضـا بـاشـا (حكم
 1831- 1842م) ومن بــــــــعــــــــده
الــــوالي جنــــيب بــــاشــــا (1842-
 1849م) مـن إنـــــشــــاء ســـــدة له 
وتـمـكن عـبـدي بـاشا مـن سـد نـهر
الـفـرات  وبـنـاء نـاظم قـوي له من
األجـر وقـد تهـدم ذلك الـنـاظم سنه
1854. ثم قــام الـوالي عـمـر بـاشـا
بـــبــنـــاء ســـد عــظـــيم من الـــتــراب
. ومـا واحلــطب فـلم يـبـق اال قـلـيالً
حـــلت ســـنه  1880حـــتى أصـــبح
فـرع الـهـنـديـة هـو مـجـرى الـفـرات

األصلي.
في عــام  1885جف نــهـــر احلــلــة
تـمـاما واهـتـمت إسطـنـبول بـاألمر
ـسـتر فاسـتـدعت مـهـنـدس الـري ا
بول شـوندورفـر ومعـاونه تيودور
ووران الــلــذين وصـال الى بــغــداد
قـادم من الـعـاصمـة الفـرنسـية 
ـوجب اتـفـاقـيـة كانـت قـد عـقدت
بـ سـفارة الـدولـة العـثـمانـية في
بـاريس والـسـلــطـات الـفـرنـسـيـة 
إلنــشــاء سـدة الــهـنــديــة وتـطــويـر

نهري دجلة والفرات. 
قـام شـونـدورفـر ومـعـاونه بـإجراء
وانع كشف مـوقعي لـرفع وازالة ا
التي تعرقل سير البواخر العاملة
في نـــــهــــري دجـــــلــــة والـــــفــــرات
ولــيــنــظـــروا ايــضــا فــيــمــا يــجب
تـــنـــفــيـــذه بـــخــصـــوص االعـــمــال
واالنــــشـــــاءات الـالزمـــــة لـــــســــدة
الـهـنـديـة. وقـد كان وصـول كل من
شـونـدورفـر ووران الى بـغـداد في
ـوافق لـلـيوم االول يـوم الـثالثاء ا

من تـــشــرين االول لـــســنــة 1889.
وتوجها بعد وصـولهما بعدة ايام
الى الـــهــنــديـــة واحلــلـــة   وبــعــد
عــودتـهــمـا قــدمـا تــقـريـرا مــفـصالً
وارفـقـاه بخـريـطـة لـسـدة الـهـنـدية
الى الواليـة وبدورهـا ارسلته الى
وزارة االشـــغـــال في الـــعـــاصـــمـــة

العثمانية. 
وبـدآ الـعـمل في بـنـاء الـسـدة التي

استغرقت قرابة عام . 
أقـيم في  25 تــشـرين أول  1890 
ـنـاسـبة افـتـتـاح الـسدة احـتفـال 
وحـــضــــره الـــوالي ســــري بـــاشـــا
(1889-  1890م ) ومــــعـه عــــبــــد
الرحـمن الـكيالني (1927-1841)
ورفــــــعـت أفـــــــنــــــدي اجلـــــــادرجي
وغـــيــرهـــمـــا ومن أعـــيــان بـــغــداد

وأعيان احللة وكربالء .
ــهــنــدس الــفـرنــسي الــغــريب أن ا
الـقـادم مـن بـاريس احلــضـارة قـام
بـسـرقـة الـطابـوق الـذي بـنـيت فيه
الــسـدة مـن آثـار بــابل واســتــخـدم
الديـناميـت من أجل ذلك حيث كان
يـوضع في جـدران قـصـور نـبـوخذ
نـــصــر لـــنــســـفـــهــا واســـتــخالص

الطابوق منها.
 وهــو مـا فــعــله قــبل والي بــغـداد
مــــدحت بــــاشـــا (1869-1872 م)
الـذي بـنى القـشـلة بـسـرقة طـابوق

سور بغداد العباسي.
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تــخــلـيــدا لــبـنــاء أول ســد من قـبل
الدولة العثمانية تقرر اقامة صرح
أو منارة يذكر فـيها اسم السلطان
وتـاريخ االنـتـهاء من بـنـاء الـسدة.
وتــخــلــيــدا لــذكــرى بــنــاء الــســدة
شـيـدت مـنـارة مـرتـفـعـة قـريـبـا من
جـناحـها األيـسـر تطل عـلى النـهر.
إذ بـنـيت في عـهـد الـسـلـطـان عـبـد
احلميد الثاني (1842-1918) بن
الـســلـطــان عـبــد اجملـــــــــيـد األول
ــنــارة (1823- 1861). تــتــألـف ا
من قـاعــدة مـربـعـة الــشـكل تـتـدرج
نـحـو األعـلى لـتبـلغ سـبـعـة طوابق
ثم يعلوها عمود مخروطي ينتهي
بــقــبــة صــغـيــرة يــعــلــوهــا عــمـود
نـحـاسي عـلـيه هالل يـشـبه كـثـيـراً
صرية. وقد نائر التركية وا قمم ا
ـفــخـور في اســتـخــدم الـطـابــوق ا
ــنـارة قـائـمـة. بـنــائـهـا ومـا تـزال ا
وهـي الــيـــوم مـــحـــاطـــة بـــســـيــاج
ـتـطـفـل حديـدي حلـمـايـتـها من ا

 . واخملرب
وضوعـة على كُـتب على الـلوحـة ا
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بســــم الله الرحمن الرحيم
ـا حتـول نـهـر الـفـرات عـن مـجراه
وعــدل إلى غــيــر جــهــة كــمــا تــراه
أمـرنـا بـإنـشـاء بـذا الـسـد الـسـديد
احملـــكم وشق بـــد اخلــــلـــيج عـــلى
ــطـاع الــوجه اال من كــان أمـره ا
اء جار على وجه األرض جـريان ا
في الـفـرات عـمـيم اخلـيـرات عـظيم
ــيـزات ســيـد ســادات الــسالطـ ا
ـؤمــنـ وخــلـيــفـة مـوالنــا أمـيــر ا
ـ فـخـر سالط رسـول رب الـعـا
آل عـثـمان الـسـلطـان الـغازي (عـبد
احلـــمــيـــد خـــان) ابن الـــســلـــطــان
الغازي (عبد اجمليد خان) كان الله
تــعـــالى مــتـــكــفال بـــنــصــره وقــرن
ــطـــاع أمــره ألحــيــاء الــتــوفـــيق 
األرض بــعــد مــوتــهـا وبــنى ارض
حلة الفيحاء ومايليها من األنحاء
وقـــــد وافق الــــــفـــــراغ من ذلـك في
الـسـنـة الـثــامـنـة بـعـد الــثـلـثـمـائـة
وألف وصلـوات الـله وسالمه على
مــــحـــمـــد الــــنـــبي والـه وصـــحـــبه
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ــهـنـدس إن الـســدة الـتي بــنـاهـا ا
الـفـرنـسي (( شــو نـديـر فـر )) عـام
 1890على نهر الفرات أخذت
ـرور األيام حـتى إذا حل تـتـهـدم 
عـام  1905أصــبــحت احلــالــة في
ــا كـانت عــلـيه شط احلـلــة أشـد 
ياه قبل أنشـاء السدة وانقـطعت ا
في مــوسم الـصــيـهـود عن أراضي
احلـلة والـديوانـية والـدغارة. وفي
شــــهـــر كــــانـــون أول  1908وصل
عروف وليم هندس البريطاني ا ا
Wil- (1932-1852) ويــلــكـوكس
 liam Willcocksإلى بغداد
حـيث عـينـته احلـكومـة العـثـمانـية
مستـشارا للـري في العراق . وكان
ــلك خـبــرة في الــري والــسـدود.
ـصـر وقـد بـنى قـنـاطـر أسـيـوط  
ب عامي 1898-1903 . كمـا قام
بحفر قـناة االبراهيمـية التي تمتد
بطول 350 كم من أسيـوط جنـوباً

إلى اجليزة شماالً. 
بــــعــــد دراســــة الـــــوضع أقــــتــــرح
ويـلـكـوكس بـنـاء سـدة ذات أبـواب
حـديــديـة عـلـى بـعـد  800مـتـر من
شمال سـدة شو نديـر فر . وأخذت
احلـكـومـة بـهـذا االقـتـراح وعـهدت
ببـناء الـسدة إلى شـركة جـاكسون
الـبــريــطـانــيـة وبــاشــرت الـشــركـة
الـــعـــمل فـي شـــبــاط  1911حـــيث
بــنـيت الــســدة عـلى الــيـابــسـة في
اجلـهـة الشـرقـية من مـجـرى النـهر

وأستـخدم فيـها زهاء  3500عامل
عـراقي وجـرى الـعــمل فـيـهـا بـدقـة
ويــعــود الـــفــضل بــذلـك لــلــشــركــة
ــهـــنـــدس في بـــنــائـــهـــا بـــتــلك وا
الــــــضــــــخــــــامـــــة فـي وضع إداري
مـتـفــسخ . بـلـغت تــكـالـيف الـسـدة
ربع مـليـون ليـرة وهذا مـبلغ زهـيد
ــكن أن نـــعـــزو ذلك إلى رخص و

أجور العمل. 
يــــقـــــوم الـــــتــــصـــــمـــــيم االصـــــلي
لــويـــلـــكــوكس مـن قــســـمــ االول
الـسدة الـرئيـسية و الـقسم الـثاني
هـو السـدة نـفـسـها مـضـاف الـيـها
ســد غــاطس فـي مـؤخــرهــا يــبــلغ
طــــول هـــذه الــــســـدة  240مــــتـــراً
وعـرض ٤ أمـتـار. وهي مـؤلـفـة من
ثالثـة أحـواض يشـتـمل كل حوض
مــنــهــا عــلى  12فــتــحــة فــيــكــون
مــجـمـوعـهـا  36فـتــحـة أتـسـاع كل
مــنـــهــا خــمـــســة أمـــتــار اعـــتــقــد
ـهــنـدس ويــلـكـوكـس بـآن أقـصى ا
تــصــريـف فــيــضــان لـــلــفــرات هــو
(4000م/3ثــا) . وبــنـاءً عــلـى هـذه
وجبها تصميم التفاصيل وضع 
الـســدة لـيـبــلغ أعـلى تــصـريف من
ـر من الــسـدة من دون أن ــيــاه  ا
يـــســـبب خـــطـــرا لـــهـــا هـــو زهـــاء
(3000م/3ثا). وقـد  بنـاء السدة
ـــــســــلــــحــــة  مـن اخلــــرســــانــــة ا
واســتـغــرق الــعــمل بــهــا ســنــتـ

وتسعة أشهر. 
في  12كـــانـــون أول  1913جـــرى
االحـتفـال بـافتـتاح الـسدة وحـضر
وظف االفتتـاح القناصل وكـبار ا
واألعــيـــان كـــمــا حـــضـــره الــوالي
بــالــوكــالــة مــحــمــد فــاضل بــاشــا
الـداغـسـتـاني. وكـان حـفالً مـهـيـبـاً
سـتر هـويـتلي مـندوب ألـقي فـيه ا
الشركـة خطابا بـالفرنسـية فأعقبه
الـــداغـــســــتـــاني بــــخـــطـــاب أخـــر

بالتركية .
ثم سـار اجلــمـيع إلى ســد الـتـراب
ـاء من اجلـريـان ـنـع ا الــذي أقـيم 
فــتـلي دعـاء وذبــحت الـذبـائح  ثم
امـسك الـداغـسـتـاني مـسـحاة أزال
بـهـا شـيـئـا من الـتراب وأنـدفع من
بـعـده عـشـرون عـامال فـأزالـوا سـد
الـــتــــراب كـــلـه في خـــمـس دقـــائق

ياه نحو السدة. وتدفقت ا
—œUB*«

- موسوعة ويكيبيديا
- صـبـاح الشـــــــرقـية في 8 تـموز
 2017- وكــالـة نـون اخلـبـريـة في
ـدى في 10 آذار  2018- مـلـحق ا

22 تشرين األول 2017.
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سأقول كالما صريحـا من الواقع بأن البيئـة العراقية بشـكل عام هي بيئة الطـاقة السلبية. كل شيء
واطن الـعـراقي إلى جحـيم احلـياة. فـالسـيـاسة تـلعب بـالـناس كـما تـشاء ظـلم شـديد وفـقر يحـيل ا
مدقع وفسـاد يهز عـرش السمـاء. وعالقات اجتـماعيـة منخورة بـالقلق والـتوتر واالنـتهازيـة. ومجتمع
كن عالجه بـسهولة. وقـيم مريضة ومـتناحـرة ومهزوزة بالـغيبـيات واخملدرات. والنـتيجة مفـككك ال 

شعب مثخن بالظلم واحلزن والقلق واليأس وتدمير الذات وطاقة نفسية حتت الصفر.
 إذا كـان هذا هو واقع حـال الشعب فإن مـنطق اليـأس يجبـرنا على االسـتسالم لقـدرنا. وهو امر ال
يـتـطابق من مـنطق احلـيـاة. فاحلـياة مـجـرد رحلـة طويـلـة. علـينـا الـعيش مع الـشمس لـكي نـرى قوتـنا
وآمـالنـا. وغدا قـد يكـون أو ال يكـون. والشيء يـدوم لألبد والحـتى مآسـينـا وأحزانـنا. عـليـنا أن نـبدأ
شـكالت. ليس هنـاك حل إال في تغـيير ليء بـا بـالتـفكيـر في كيـفية خـروجنـا من هذا الـنفق الطـويل ا
طـريقة تـفكيرنـا للنـفس وللعـالم. علينـا ببسـاطة أن تتعـلم كيف نفـرق ب الطـاقة اإليجابـية والسـلبية
وأن نعمل على التأثـير بوعي على طاقتنـا.الطريقة التي يـنبغي بها أن يبدأ األنـسان يومه هي الطريقة
جرد أن التي سيحافظ بـها على يومه. القاعدة الذهـبية هي أن ال حتبس نفسك في طاقـة منخفضة 
شاكل سيكـون هذا يومًا سيـئًا. افهم أن لديك القدرة تـستيقظ من خالل التـفكير. لديـنا الكثيـر من ا
عـلى تعـزيز اإليـجابـيـة خالل يومك. أكـد لنـفـسك كل صبـاح: أنا سـعـيد الـيوم. وسـوف حتدث أشـياء
فـتاح األول في احلـياة لـلنجـاح والسـعادة. إنـها بـبسـاطة مـعادلة جيـدة لي. فالـطاقـة اإليجـابيـة هي ا
ـان بالـظروف احلـالـية الـسـيئـة مع اإلصـرار على الـتـغيـيـر. فالـتفـكـير اإليـجـابي هو حـالـة ذهنـية اإل
وعاطـفية تركز عـلى اخلير وتتـوقع نتائج إيجابـية. فأنت تخـتبر وتخلق جـميع أنواع الطاقـات اخملتلفة
كن التـعرف عليهـا بسهولة الـتي تؤثر على شـعورك وما حتققه طـوال يومك. بعض الطاقـات قوية و
في ح أن البعض اآلخر أكـثر دقة وغالبًا ما يكون الشـعور به حَدْسِيًّا فقط. أعتقد أنه من العدل أن
نقـول إن كل شيء في أجـسـادنـا طـاقـة.   أبدأ أوال في مـعـرفـة نـفسـك فهي مـفـتـاح احلل. يـنـبغي أن
فيد أن يكون لديك إحساس بكيفية انخفاض تعرف ما هي أعراض انخـفاض الطاقة اإليجابية? من ا
ـنـخـفض. هـنـاك عالمـات واضحـة بـأن الـطـاقـة اإليـجـابـية الـطـاقـة اإليـجـابـيـة أو التـردد االهـتـزازي ا
سـتمرة حـالة صـحية سـيئـة توتر في سـتمر الـشكـوى ا منـخفـضة: العالقـات السـلبـية اإلجهـاد ا
وت الـيأس وفقدان رض وا سـتمر بـا جسمك أعـراض االكتئـاب والقلق جـنون العـظمة الـتفكـير ا
األمل. عنـدمـا تـشعـر بـهذه الـعالمـات فـعلـيك بـسـرعة إلى رفع طـاقـتك اإليـجابـيـة بالـتـمـارين الفـكـرية
ان. ال تـبدأ يـومك باإلفـراط في األخبار ألنه يـضر بـالصـحة النـفسـية واجلـسدية. إذا والسلـوك واإل
كـنت تقـرأ اجلريـدة في الصـباح أو تـستـمع لنـشرة أخـبار فـليكـن ذلك كافـياً. ال حتتـاج إلى تشـغيل
ـرات عـديـدة خـاصـة قـبل الـنـوم. ضع في اعـتـبـارك وضع حـظر كـامل عـلى الـتـلـفـزيون أو الـراديـو 
األخـبـار مـرة واحـدة عــلى األقل في األسـبـوع. أي شيء فـاتك سـيـكـون هـنـاك غـدا. قـلص بـشـدة أي
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حيطك والتحكم في أفكارك والقدرة على إلغاء كل ابدأ بالتأمل ألنه يـساعدك على اكتساب الوعي 
ـكنك تنظيم الـضوضاء التي تـعيق أنشطـتك اليومية. كل صـباح ضع نفسك في مـكان هاد حيث 
أفـكارك من خـالل تقـنـيـات الـتـنفـس البـسـيـطـة وتـعلم حتـقـيق الـسالم الـداخـلي. وكـيف تـستـمع إلى
وسيقى هي أسهل طريقة لتحويل طاقتك بسرعة. يستمع الرياضيون بـهجة. فا وسيقى واألغاني ا ا
; يـسـتـمع الـفـنـانون إلى ـبـاريـات لـلـمسـاعـدة في تـوجـيه األدريـنـالـ غـالـبًـا إلى بـعض األغـاني قـبل ا
وسيقى.إال ساعدة ا وسيقى للمـساعدة في تدفق عصائرهم اإلبداعية; وكثير من الـكتاب يكتبون  ا
أنها بالتأكيـد ليست الطريقة الوحـيدة لتنشيطك.تذكـر دائما إن ملئ اجلسم بالطاقـة اإليجابية يحتاج
إلى ذهنية إيجابـية. ابدأ بحب الذات بال عظمة ألنـها تخلق الطاقة اإليجـابية وتذكر أنك أكبر مصدر
للطـاقة اإليجـابية. وكلـما تعتـني بنفـسك جيدًا فـإن طاقتك اإليجـابية تـتجمع ويزداد اهـتزازك وتبدأ
سـتويات الطاقة العامة في إبراز تلك اإليجابـية إلى اخلارج. ألن مجال طاقتك يرتـبط ارتباطًا وثيقًا 
عنى آخر إذا كـنت مستيقظًا طوال الليل وكنت مرهـقًا فمن احملتمل أال تشع طاقة إيجابية. لديك. 
زاجية وسوف تمنع طاقتك السلبـية قدرتك على النجاح ومن احملتمل أن تشعر سينخفض حالـتك ا
بتـوعك جسدي أيـضًا. تذكـر إن رعاية الـروح جزء من احلفـاظ على صحـة عقلـية جيـدة وحالة ذهـنية
إيجابيـة.خصص وقتًا إلطعام روحك واحلـفاظ على قوة العالقة بـ العقل واجلسد والروح من خالل
وسيقى واد الروحيـة وا االنـخراط في أنشطـة تعزيز الـروح والتفاؤل مـثل التأمل والصالة وقـراءة ا

الهادئة.
عنـدما تـشعـر بتـحسن جتـاه نفـسك تتـغيـر نظـرتك للـعالم أيـضًا. إن الـشعـور بالـرضا عن نـفسك ال
سافات شي  ن أنت وبـجميع قدراتك. فكر في ا يحدث فقط فأنـت بحاجة إلى تذكير نفسك بوعي 
طويـلة في الـطـبيـعة وخـصص وقـتًا ألنـشطـة مـهدئـة مثل الـرسم أو الـقراءة أو الـكـتابـة أو االستـماع

للموسيقى. 
وسيـقى التي تستـمع إليها الطـاقة تأتي إليـنا بأشكـال مختـلفة. إن الكـرسي الذي جتلس علـيه أو ا
أو الكتاب الذي انتـهيت من قراءته كلها تثير نوعًا من رد الفـعل بداخلك. أن تكون في مكان السلبية

نعك من التقدم في احلياة.  فهذا 
ارسها العراقي فهو مغـرم باحلزن والبكاء والشكوى حتى في وقت الفرح. ال هناك عادات سلـبية 
يعرف كيف يستـمتع بالفرح والسعادة. وهو ينشغل بـالسلبية التي تكمن في أدمغته بال حدود حيث
ارسـة يومه. يحـتاج فقط إلى االنـغماس تتـراكم هذه السـلبيـة وتبدأ في الـتدخل في أنشـطته أثـناء 

في الطاقة اإليجابية.
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عـامـلة من قـبل الـناس من األفـضل أن تـعامـلهـم بشـكل صحـيح. ال تـطلق لتـجنـب التـعرض لـسـوء ا
نـوبات غضب ال داعي لهـا. إذا كانت هناك طـريقة حلل النـزاع بطريقـة هادئة فافـعل ذلك. االنشغال
عـارك ال تستـحق اخلوض فيـها. تعامل باألشيـاء الصغـيرة يجعـلك تشعـر بالضـيق والتوتـر. معظم ا
مع مشكالت األصدقاء عـلى أنها حادثة منعزلة ال ينـبغي أن تؤثر على أجزاء أخرى من حياتك. ففي
احلياة ستواجه دائمًـا مواقف ستجد فيها نفسك تشعـر بالعجز. في مرحلة ما عليك أن تدرك أنه ال
كنك الـتحـكم فيه. إذا لم تفـعل ذلك فأنت تـخاطـر بالتـعثـر في احلياة جدوى من الـهوس بشـيء ال 
ا قد يـؤدي إلى االكتئاب. لقد وجد العلماء أن أفضل الطرق وتخاطر بالتـعرض لليأس لفترة طويلة 
ـشي الـسـريع من خالل تـنـشيط لـلـتـخـلص من الـكـآبة هـي الذهـاب في نـزهـة عـلى األقـدام. يـهـدئك ا
اخلاليـا العصبـية في الدمـاغ التي تعـمل على استـرخاء احلواس. يـتكون عقـلك وجسدك وروحك من
رض أو االكتئاب الطاقة فقط. لـهذا السبب ما تشعر به يترجم إلى الواقع. وإذا كنت تشعر غالبًا با
ا يـتـسبب في مـشاعـر وردود فعل أو الـقلق أو اخلـوف فقـد تـتشـتت طاقـتك في اجتـاهات كـثيـرة 
فوضوية. قرأت كالمـا جميال للفنـان الكوميدي الكـبير تشارلي شابـلن الذي مات عن سن يناهز 88
عـاما مفعـمة بالعـمل والكفـاح واألمل بأن أفضل األطـباء في العالم هم: الـشمس الراحـة الرياضة

النظام الغذائي احترام الذات واألصدقاء. 
شـرق في كل مـوقف جتد على الـرغم من أن األمـر ليس سـهالً دائـمًا تـعـلم أن تبـحث عن اجلـانب ا
نـفسك فـيه. عنـدما تبـحث باسـتمـرار عن اخليـر في كل موقف سـتمـنح نفـسك تلك الـدفعـة اإليجـابية
ـثـابة آلـيـة للـتكـيف تـساعـدك على الـتي حتـتاجـها. إن الـبـحث عن نتـائج إيـجابـية فـي موقف سـلبي 
التعامل مع اللـحظات الصعبـة في احلياة. وليس هناك مـا هو أكثر حتفيـزًا من تصور أهدافك. فهذا

نحك حتديد األهداف لنفسك شيئًا تعمل من أجله. 
والـعراقـي بفـطرتـه االجتـماعـيـة وظروفـه الواقـعيـة الـتعـيـسة يـفـضل اجللـوس لـساعـات في الـبيت أو
ريضة لـكنه ال يفكر باالستمتـاع بالطبيعة حتى وهو ضيف لألكل والدردشـة والنميمة ا قهى أو ا ا
في حـالـة الـسـفـر. حـيث اسـتـمـتـاعه بـالـتـسـوق وزيـارة أسواق اخلـضـروات والـسـمك واجلـلـوس في
ـقاهـي لسـاعات طـويلـة. ثبت عِـلْـمِيًّـا أن قضـاء الوقت في بـيـئات طـبيـعيـة هادئـة يـقلل من مـستـويات ا
التوتر ويحسن الذاكرة العاملة ويوفر اإلحساس بالتجدد ويقوي ترددات الطاقة.أظهرت األبحاث أن
كن أن تزيد من األمل والـتفاؤل واحترام الذات والقدرة على التكيف أثناء التحديات بينما الصالة 
كـنـها حـتى حتـس تـقلـل من مشـاعـر االكتـئـاب واالنتـحـار. كمـا حتـسن العـالقات بـشـكل كبـيـر و
شـاكل الصحـية. لسـت بحاجـة إلى أن تكون مـتديـنًا للـصالة في النـهاية. الـصالة هي بحث هاد ا
عن وجـهات النظـر أو الطاقـة أو األسباب. هـو تمرين روحي لـوضع نفسك في إطـار ذهني تعـتقد فيه
أن األشـياء اجلـيدة سـتحـدث. حتتـاج دائمـا إلى فعل اخلـير لـكي تشـعر بـالرضـا ألنهـا تقوي حـالتك
زاجية. مثـلما حتتاج إلى إيجـاد طرق لرسم االبتسامـة على وجه اآلخرين ألنها ستـؤثر عليك بقدر ا
ما تؤثـر عليهـم. وقيمتـها إنها تـأخذ التـركيز منك وعـلى مشاكـلك وتسمح لك بـأن تكون قوة إيـجابية
ـنح عقلك في حياة اآلخـرين. وتعـلّم أن تأخـذ فترات راحـة ذهنـية عنـدما تـسوء األمـور. افعل شيـئًا 
عظم األمراض التي نعانيها. استراحة من أي حتـدٍّ تواجهه. كما ال تنسى الضحك ألنه أفـضل دواء 

زاج ويقلل من األلم ويحميك من اآلثار الضارة للتوتر. ناعة ويعزز ا يقوي الضحك جهاز ا
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وفقـا للـدراسات الـنفـسيـة واالجتـماعـية فـإن التـركيـز على الـسلـبيـات ليس أمـرا مزعـجا فـحسب بل
ـزيد من ـهـام األخرى الـتي تـواجهـهـا. تنـتج الـسلـبيـة ا يـجعـلك أيـضا أقـل فاعـليـة في الـتعـامل مع ا
ـشـاهد اإليـجابـية في عـقلك.فـالتـوتر مـعدي وكـلمـا أحاطت نـفسك به زادت السـلبـية. قم بـتشـغيل ا
احـتمالـية الـسماح له بـالتأثـير عـلى أفكارك. كـما أن الـتوتر والـسلـبية مـعديان كـذلك السـعادة. لذلك
عليك الـتحدث إلى نـفسك. أخبـر نفسك أن األمـور ستتـغير وسـتنجح في الـنهايـة. قلهـا بصوت عالي
ا تـؤمن به بصـوت عـالٍ يعـزز ويقـوي الـرسالـة. تقـولـها وتـسمـعـها في نـفس الوقت.ال ألن التـحـدث 
تـنـسى أيـضا أن تـقـوم بـتمـارين الـتـنفس عـلى طـرد الـهواء الـسـام من جـسمك وإعـادة مـلئ جـسمك
واألهم من ذلك دمـاغك بالـهـواء الـنقـي. إنه يصـفي عـقـلك ويـسمح لـك باسـتـعـادة الوضـوح الـعـقلي.
كن أن تغيـر كل شيء. ابحث عن صديق إيجابي أو نـاسب  حلظة واحـدة من الوضوح في الوقت ا
شـكلة مجـموعـة صغـيرة من األصـدقاء أو صـديق مـقرب للـتحـدث معـه. فهـو يساعـدك علـى سمـاع ا
ـنـحك مـجـموعـة أخـرى من الـعيـون واألذنـ تـعـمل على حل شـاعـرك ومـناقـشـتـها و واالعـتـراف 
شكلة.قـد جتد أن العصف الذهني مع شـخص آخر أو حتى مع مجموعـة سيساعدك على اخلروج ا
ـسـاعـدتك. احـرص عـلى إحـاطـة نفـسك بـأولـئك األشـخـاص الـذين يـسـاعدونـك على بـأفـكـار جديـدة 
الـشعـور بالـرضا ويـشجـعونك عـلى أن تـكون في أفـضل حاالتك. اخـتـر الصـداقات الـنافـعة بـدلًا من
ـشكالت. دعنـا ننـتقل اآلن إلى الـغذاء. فـأطبـاء التـغذيـة ينـصحون أولـئك الذين يـتحـدثون دائـمًا عن ا
بتناول األطعمـة عالية االهتزاز فالنظام الغذائي غير الـصحي يستنزف طاقتك اإليجابية. مثال حاول
كن من الوجبات والوجبات اخلفـيفة: الفواكه واخلضروات العضوية إضافة ما يلي إلى أكـبر عدد 
(مع التـركيـز على األلـوان الزاهـية وخـاصة اخلـضر) وأشـرب الشـاء االخضـر أو أي شاي عـشبي
(الـبـابوجن ثـمـر الـورد والكـركـديه). وقـليالً من بـذور الـبـقولـيـات احلـبوب الـكـاملـة (مـثل األرز الـبني
قابل ابذل قصارى جهدك لتجنب األطعمة منخفضة كسرات الشوكوالتة الداكنة. في ا واحلنطة) ا
ـبسـتـرة واألطعـمة االهتـزازات مـثل الدقـيق األبـيض والسـكـر واللـحوم احلـمـراء والصـودا واأللـبان ا
ـقلـية. األخطـر أن تكـون حريـصا يـوميـا على تنـاول األكالت العـراقيـة الدسـمة الـتي تخـفض طاقتك ا

اإليجابية إلى الصفر!
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اليـوم هـو اليـوم الـذي يبـدأ في الـتغـيـير لألفـضل. حتـكم في أفـكارك. تـوقف عن األفـكار اخملـيـفة في
كن أن مـساراتك احلـياتـية. بغض الـنظـر عمـا تخشـاه قد يـحدث أعـدك بأنك ستـتكـيف وتتـأقلم. ال 
شاعـر السلبيـة. فالعيش في قلق ؤذية وا عجـزات حتى تقوم بإخـراج طاقتك من الذكريـات ا تـظهر ا
كن أن يكون له تأثير حقيقي على صحتك وعائلتك. حتكم في وتوتر ال يقلل من طـاقتك فحسب بل 
ـهم أن تـعـرف قـوتك ـتـأزم من ا ـأزوم وا عـواطـفك من أجل الـتـغـلب عــلى حتـديـاتك.أيـهـا الـعـراقي ا
وطاقتك. توقف عن الـتفكير في أنك شخص ضعيف ال يتحـكم في ظروفه. طاقتك هي العنصر األكثر
روعة فيك. اعلم أنك مجـهز بالقدرة على تـغيير أي شيء غيـر سعيد به وخلق حقـيقة أكبر. فأنت من
األقوام التي تختزن تـاريخيّا الكثير من الطاقة اإليجابية والكثير من النجاحات والتحديات. عليك أن
تعترف بقوتك النشطة من أجل رفعها وحتقيق أهدافك. يجب أن تتطابق الطاقات الواردة والصادرة.
ـكنك أن تـتوقع ـفاتـيح الطـاقة اإليـجابـية لـتحـويل طـاقتك إلى إبـداع حيـاتي مطـرز باألمل. ال  عش 
احلصول على طـاقة كبيرة إذا كـنت كثير الـشكوى والتذمـر وتفتقد لألمل.
عـليك فـقط أن تـبدأ فـورا بلـقـاح الطـاقـة اإليجـابيـة وتـخزيـنـها في جـسدك.
ك يستجيب ـرضية. وسترى عا وسينقـذك من كل الفيروسات احلياتية وا
لك بـلطف ومـحـبـة. وسـتكـون أسـعـد إنسـان عـلى هـذا الـكون مـهـمـا كانت
الظروف قاسـية. ال تيأس فإن باب الرحمة أوسع من الكون كله. واحلكمة

تقول: السالم يأتي من الداخل. 
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ـنـشآت الـتي بـنـيت في ـقـاالت تـسـلط الـضـوء عـلى أبـرز ا هـذه سلـسـلـة من ا
العراق من قبل مهندس وشركات أجنبية خالل القرن العشرين.
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اوصـت اجلـــمــــعــــيـــة الــــعـــراقــــيـــة
لــلـســيــاســات الــعــامـة والــتــنــمــيـة
الـبـشـرية بـتـكويـن ((ديوان الـرقـابة
والــنـــزاهـــة والــتـــفـــتـــيش )) واكــد
ـشـاركون في اعـمـال نـدوة علـمـية ا
عـقـدت يوم  7/2/2021عـلى بـرنامج
غـــوغـل مـــيت  ان الـــغـــاء مـــكـــاتب
ـفتـش الـعـاميـ  لم تؤد اال الى ا
ــزيــد من جـرائـم الـفــسـاد االداري ا
ــالي وال يـــتــحـــقق ذلك  اال  من وا
خالل تنفيـذ التدابيـر الوقائية وفق
ــكـافــحـة ــتـحــدة  اتــفــاقـيــة األ ا
الـفـسـاد بـشـكـل دقـيق ألن الـسـلـطـة
الـتــنـفـيـذيــة ال تـمـتــلك أداة رقـابـيـة
اسـتبـاقـيـة عـبـر إخـضـاع الـوظـيـفة
الــعــامـة لــلـمــنـافــسـة وتــكــلـيف من
تتوفر فيه شـروط الكفاءة والنزاهة
واخلبرة ومنع بيع وشراء الوظيفة
العـامة … مؤكـدين على عـدم جناعة
اي اجــراءات بــديـلــة عن عــمل هـذه
كاتب ومـنها عمل انيـطت مهماته ا
الى االدعاء العام الذي لم يظهر اي
فعـاليـة تذكر حـتى اليـوم في ميدان
الـــعــمل االداري كـــمــا كــانـت عــلــبه

 . فتش العامي مكاتب ا
ـتـمـرس  وقـال االسـتـاذ الـدكـتـور  ا
لـــبـــنـــان الـــشـــامي  نـــائب رئـــيس
اجلــمــعـــيــات الــعــلـــمــيــة  ورئــيس
جمـعيـة السيـاسات الـعامة  ان  اي
افــعـال  في  سـيـاق احلـكم الـرشـيـد
من  دون الـعـمل  بـأحــكـام اتـفـاقـيـة
ــكــافــحــة الــفــسـاد ــتــحــدة  اال ا
ومنهـا  العمل  بـنظام اداري  حاكم
إلجــراءات اجلـودة الـشـامــلـة يـبـقى
ا يـجعل طـلـوب  ـستـوى ا دون ا
تأخرة راتـب ا العراق  دائـما في ا
في مــعـايـيــر الـشـفــافـيـة الــدولـيـة 

ودعـــا الــــشـــامـي  كـــافــــة اجلـــهـــات
احلكومية الى  االسـتماع الى  كلمة
الــنــصح الــتي  يــتــقــدم بــهــا كــبــار
خبراء االدارة العامة والقانونية في
ضي  نحو تنظيف البلد  من اجل ا
 االجــراءات احلــكــومــيــة  من اردان

الفساد .
من جهـته  قال  الدكـتور احمـد عبد
الهـادي اجلنابي  امـير سر  جـمعية
السـياسات الـعامة   ان هـذه الندوة
ومـــا ســبـــقــهـــا  من نـــدوات عــقــدت
ناقشة  نخب  متخصصة موضوع
 الفـساد والـيات  مـواجهـته   تؤكد
ـواطن  الـعــراقي في  احـد حــرص ا
ابـــرز  شــرائــحـه  اجملــتــمـــعــيــة من
ا ـثقـفة  ـية  وا الـكفـاءات  االكاد
يتطلب ان جتـد هذه اآلراء والبدائل
ــطــروحــة في  هــكــذا  نــدوات مـا  ا
يستمع لها في  سـلطة اتخاذ القرار
 وهي مــــهــــمــــة البــــد  وان تــــنــــاط
بــاإلدارة الـــســيــاســـيــة  لــتـــحــقــيق
ـواجـهـة مـعـضـلـة ـنـفـعـة الــعـامـة  ا

الفساد بكافة انواعه
qL  ‚«—Ë« 

ـساعد ادار اعمـال الندوة االسـتاذ ا
الـدكــتـور مــحـمــد احلـديـثـي عـضـو
الهيئة االدارية جلمعية السياسيات
الـعامـة حـيث طـرحت مجـمـوعة من
اوراق العـمل اكـدت على ان مـكاتب
ـفـتـشـ الـعـمـومـيـ حـالـهـا مـثل ا
حال اي دائرة او مـؤسسة او وزارة
عندما يحسن اختـيار قادتها عندها
ســـيـــكــتـب لـــهـــا الــنـــجـــاح في اداء
مـــهـــامـــهـــا. ولـــكن لألسـف جنــد ان
الــكـثـيـر من اخلـروقـات واخملـالـفـات
الـقـانونـيـة الـتي حصـلت في تـعـي
فـتش الـعموميـ واهمها بعض ا
تـخصـص أو تـعيـ من هم غيـر ا

ا من ذوي التـخصـصات اخملـالفـة 
ــــفـــتـــشـــ نـص عـــلـــيـه قـــانـــون ا
العـمومـي والـذي اشار بـان يكون
تــخــصــصــهم امــا في الــقــانـون او
احملـاســبـة حــيث جنـد ان الــبـعض
مــنـهـم من حــمـلــة شــهــادات الـطب
والــهـــنــدســة والـــعــلــوم الـــصــرفــة
ومـــعــظـــمــهم لـــيس لــديـه اخلــبــرة
همـتهم ولم يسبق لـهم ان عملوا
اثلة فضال عن عدم التأكد هام 
من نزاهـة بعضـهم لذا ظـهر ادائهم

رضي.   غير ا
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تــســاءل وزيـــر الــتـــعــلــيم  بـــدوره 
الــعــالي االسـبـق  أ.د. عـبــد الـرزاق
عـبـد اجلـلـيل الـعـيـسى عـن اسـباب
ــفــتـشــ مــؤشـرا الــغــاء  مـكــتب ا
وجـود سـلــبـيـات  وايـجــابـيـات في
عمله  من خالل جتربته الشخصية
 في  منصب وزير التعليم العالي 
مــشــيــرا الى وجــود امـثــلــة كــثــيـر
ـهـنــيـة والـنـزيـهـة لـلـشــخـصـيـات ا
ـدربـة ضــمن مـنــتـسـبـي مـكـاتب وا
ـكن ـفـتـش الـعـمـومـيـ الـتي  ا
االعـــتــمــاد عـــلــيــهـــا في ادارة تــلك
كاتب بقوله ((هنا يكمن السؤال ا
فـيـمـا اذا كـانت مــؤشـرات الـفـسـاد
الـــــتـي طـــــالت بــــــعض الـــــوزارات
ـهـمــة هل سـيـكـون هـو والـدوائـر ا
ـــســــوغ إللــــغــــاء تــــلك الــــســــبـب ا
ـعـنـيـة? في الـوزارات او الــدوائـر ا
الـواقع ان االسـبـاب الـرئـيـسـية في
ــفـــتــشــ فــشل مـــعــظم مـــكــاتب ا
الـــعـــمــومـــيـــ هـــو دخـــولــهـــا في
مــنــظـومــة احملــاصــصـة واخــتــيـار
ــتــحــزبــ وبــغض مــدراءهــا من ا
الــنـظـر عن اخملـالــفـة في تـخـصص
بــعــضــهـم وكــفــاءتــهـم وخــبــرتــهم

الــوظـيــفـيــة فـضـال عن عـدم نــزاهـة
بــعـضــهم. ان االلــتــزام بـالــقــوانـ
ـعــايـيـر والــتـعـلــيـمــات واعـتـمــاد ا
ــنــاسب في الخــتـــيــار الــشــخـص ا
ــنـاسب سـيــكـون الـضـامن ـكـان ا ا
لــنـجــاح اي مــؤسـســة ولــيس فـقط

.(( فتش العمومي مكاتب ا
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 فـيـمـا اشـار االسـتـاذ حـسن حـمـود
الـعكـيلي مـفـتش عام سـابق ووكيل
امــانـة بـغـداد وحـالـيـا نـائب رئـيس
ـالــيــة بــان الــغـاء هــيــئــة االوراق ا
ـــفـــتـــشــ انـــتـج زيــادة مـــكـــاتب ا
بــحـاالت الــفــســاد عـنــدمــا  طـرح
فتشـ استند فكرة الـغاء مكـاتب ا
متبنوها الى عدة اشكاالت اثاروها
ـكـاتب وكل تــلك االشـكـاالت حــول ا
مـردودة ولــيـسـت صـحــيـحــة حـيث
كــانت ابــرز تـلـك االشـكــاالت حـسب

وجهة نظره:
فتش موازناتها كبيرة - مكاتب ا
كن جـداً ( وهـذا غـيـر صـحيـح ) و
ـوازنـات لـنــجـد انـهـا ال مـراجـعــة ا

تتعدى الرواتب
- االشـكـال الـثـاني :جـيـوش جرارة
ـكـاتب ـوظـفـ يـعـمـلـون في ا من ا
وهـذا مــحض افـتــراء الن مـجــمـوع
ـــكـــاتب عـــدا الــوزارات مـــوظـــفي ا
االمـــنــيـــة كــان ال يـــتــجــاوز ٥ االف
ـكاتـب اعيدوا موظف ( وعـند حل ا

الى الوزارات ) 
ــكـــاتب تــعــيـق عــمل الــوزارات - ا
وهـــذا غـــيـــر صــــحـــيح ايـــضـــا الن
ـــكــاتب لــيـــست جــزء مـن الــعــمل ا
التنـفيذي وال يعلـق على اجراءاتها
عنى ال يتم اي اجراء في الوزارة 
تـــاخـــيـــر اجـــراء مـــعـــ الى حـــ

كتب. استكمال اجراءات ا
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بــدوره قــال احملــامـي ســجــاد عــلي
اجلابري  مدير عام سابق في هيئة
الــنـزاهـة ومـفــتش عـام سـابق  بـان
ـفتـش الـعمـومي الـغاء مـكاتب ا
ا هو قرار سياسي قبل ان يكون ا
قرارا اداريا فقـد اصبح واضحا ان
ــكـاتب كــان هــدفـا لــبـعض الــغـاء ا
ــصــالح الــســيــاســيــ اصــحــاب ا
رتبط ببعض اصحاب رؤوس وا
ن تــســـلــمــوا مـــشــاريع االمـــوال 
كــانت فـاشــلـة ومــتـعــثـرة وتــوالهـا
ــكــاتب بــالــتــحـــقــيق والــتــدقــيق ا
واستغلوا احلراك الشعبي وافادوا
بـانـهم سـيـتـخـذون قـرارات لـتـلـبـية
مـتــطـلــبـات وكــان اول قـرار  الــغـاء
ـــكـــاتب رغـم انه لم يـــكن مـــطـــلب ا
الشعب  ولم يتحقق اي منجز بعد
االلـغـاء ال تـوجد احـصـاءات بـصدد

ايقاف الـهدر للـمال العام
او اســــــتـــــعـــــادة او
تــــــضــــــمــــــ من
تـــســـبب بـــذلك
وكـــــــــــــــــــانـت
االحصاءات
ـــــــكـــــــاتب
ــفــتــشــ ا
ــلــيــارات
الـــدنــانـــيــر
ومــــوثــــقــــة
ولم حتل آي
مــــــؤســـــســـــة
بــــــديـــــــلـــــــة عن
ـــــــــــكــــــــــاتـب فـي ا

الـــوزارات واجلــــهـــات
ولن يـسـتـطـيع االدعـاء الـعـام

ـــهــام ـــارســة الـــدور الخـــتالف ا
وكونه جزء من السلطة القضائية 
ـكـاتب في ـؤسـسـات دور ا فـقـدت ا
تــقـيــيم االداء وتــصـحــيح االعــمـال
الـتي هي اهم مـهـامه وفقـدت هـيـئة
الـنزاهـة اهم مـدخل ألعمـالـها وفـقد
الديوان التواصل  وتوزيع اإلعمال
كون رقـابته الحـقة فـقط في ح ان
كاتب كـانت سابقة وآنـية والحقة ا
 البـــد مـن اعـــادة الـــنـــظـــر في  في
ــكــاتب من قــبل الــســلــطـة إلــغــاء ا
التـشـريـعـيـة ولو بـعـد االنـتـخـابات
القادمة  او ايجاد بديل مناسب اذا
كانت هناك ارادة سـياسية حـقيقية
وصادقـة مع شعـبها  لـكبح الـفساد
وان يتمتع الشعب بخيرات البلد. 
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دني تـعبـيـرا عن موقف اجملـتـمع ا
قـدم الـسـيـد سـعـيـد يـاسـ مـوسى
الناشط اجملتمـعي في مجال تعزيز
الـنـزاهـة ومـكـافحـة الـفـسـاد عـرضا
ــنــظــومــة عن فــلــســفــة تــأســيس ا
سـتـقلـة والـتي اعتـمدت الـرقـابيـة ا
عـلى الـرقابـة االسـتبـاقـية والـرقـابة
ـــالـــيــة والـــوقـــايــة والـــتـــحـــقــيق ا
واســــــتــــــرداد األمـــــوال وتــــــقـــــد
مسـودات التـشريـعات الالزمـة لردم
الفجوة القانـونية مع اتفاقية األ
ـكافـحة الـفساد ,ومن هنا تـحدة  ا
 تـأســيس ثالثــة جـهــات رقـابــيـة
مــتـــكــامـــلــة األداء واألدوار ,وكـــمــا
ـــســـاءلـــة حتـــدث عن الـــرقـــابـــة وا
واحملـــاســـبــة فـي مــنـــظـــومــة إدارة
احلــــكم فـي الــــســـلــــطــــات الــــثالث
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مـرتكـزا في طـرحه علـى أهمـية دور
ــفـتـشـ الــعـمـومـيـ في مـكـاتب ا
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من
خالل جـمـلـة سـيـاسـات تـتكـامل مع
بـقـيـة اجلـهـات الرقـابـيـة في تـعـزيز

خالل افتتاح سدة الهندية

الـــــــنــــــزاهـــــــة في
الـوظـيـفة الـعـامـة مـن حيـث الـكـفاء
والـــــنــــزاهـــــة واخلــــبـــــرة وجــــودة
الـتــعـاقــدات احلـكـومــيـة ومـتــابـعـة
جودة الـتنـفيـذ وإجراء التـحقـيقات
ــــالــــيــــة حــــال وجـــود اإلداريــــة وا
شـبـهـات فـسـاد كـمـا تـعـزيـز نـزاهـة
مــوظــفي الــقــطـاع الــعــام من خالل
قواعـد السلـوك الوظـيفي ومكـافحة
الــرشــوة وإدارة نــظــام الــشــكــاوى
ومتابعتها.وأشار موسى الى بروز
ظــاهــرة سـلــبــيــة أُخــرى بـرزت هي
الـتـحـرش والرشـوة اجلـنـسيـة كـما
ـة الـرشـوة وفق االتـفـاقـيـة أن جـر
وظـفـ الـدولـي ـيـة تـشـمل ا األُ
والـــعــامـــلـــ في قـــطـــاع األعـــمــال
وشــركــات الـــقــطــاع اخلــاص.و في
مداخلـة لألستاذ الدكـتور اسماعيل
مـحــمـود الـعــيـسى دعـا  فــيـهـا الى
تـشكـيل هيـئـة الرقـابة الـوطنـية من
خالل  إعادة هيكلة ( ديوان الرقابة
ــفـتش وهــيـئــة الـنــزاهـة ومــكـتب ا
العام) معبـرا عن اعتقاده  ان هناك
خـلط واضـح بـ مـكـافـحـة الـفـساد
ـفـتش الـعـام ; فـهذا وعـمل مـكـتب ا
شيء وذاك شيء آخــر ; واذا أردنــا
ان نـحـافظ عـلى اخـتـصـاص مـكتب
فتش العام فـباإلمكان إضافة ذلك ا
الــتــخــصص إلى هــيــئــــة الــرقــابـة
ـالــيــة وجـعــلــهـا هــيــئـة الــرقــابـة ا
الوطـنـيـة ... لـيـشـمل اخـتـصـاصـها
ـفــتش الـعـام وهـيـئـة عـمل مـكـتب ا
الـــنــزاهــة ...مــشــددا عـــلى اهــمــيــة
تــعــديل قــانـون مــكــافــحـة الــفــسـاد
ومــحـــاربــته ألن ال فـــائــدة مــرجــوة
لـتـشـكـيل هــيـئـات ومـكـاتب وهـنـاك
جــــهــــات نــــافــــذة تــــرع الــــفــــســـاد
ـفــسـدين بـل اصـبــحت تـســتـغل وا
كــأداة لـلــفــاســدين ... وكــان األولى
ـــوظف الـــتـــركــيـــز عـــلـى الــتـــزام ا

واخالقيات اإلدارة الرشيدة. œUN…∫ رئيس اجلمعية يسلم شهادة مشاركة الحد الباحث
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الـعام لـدائرة الفـنون عـلي عويد.وقـال عويد
بدع إن (الـفنون التشكيلية حاضنة لكل ا
والــطـاقــات الـفـنــيـة ومــعـرض الــيـوم دلـيل
واضح عـلى دعم هـذه الـدائـرة العـريـقـة لكل
).وأشـار الى أن ( الالمي اسـتـطاع الـفـنـان
أن يــوصل رســالــته الــفــنــيـة مـن خالل هـذا
ـعرض مـفادهـا أن الفن الـتشـكيـلي حاضر ا

Âd √ ·UOÐ ≠ œ«bGÐ
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شـهـدت قــاعـات دائـرة الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة
عرض الشـخصي السابع االثـن افتتـاح ا
لــلــفــنــان حــيــدر عــلي الالمي الــذي ضم 79
عــمالً.وافــتـتـح وزيـر الــثــقـافــة والــسـيــاحـة
دير عـرض بحضور ا واالثـار حسن ناظم ا

s  »dÝ ‰Òu% b dð WOH K  …dJ
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b¹bł qLŽ∫ كاظم العمران وأسرة (نزيف األخطاء)
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تـداولت الـصـفـحـات الـفـنـيـة خـبـرًا مـفـاده أن
ــصـريـة يــاسـمــ صـبــري حـامل الــنـجــمـة ا
بــطــفـــلــهــا األول من زوجـــهــا رجل األعــمــال
ــــصــــري أحــــمــــد أبــــو هــــشــــيــــمــــة.واكـــد ا
ن عبد النور قائالً اخلبرالـكاتب الصحفي أ
بــأن ( صــبـري لم تــكن تــرغب في أن يــطـغى
اهـتــمــامـهــا بـنــجــاحـهــا في عــالم الــفن عـلى
حتقـيق حلم األمومة) وأضاف نور الدين أن
(أحـمد أبـو هشيـمة تـلقى خبـر حمل يـاسم
صـبــري بـسـعــادة وفـرحـة كـبــيـرة).وأضـافت
صـادر أن حمل يـاسمـ أوقعـها في ورطة ا
بـسـبـب عـمل رمـضــاني قـادم إال أن األغـلب
أكد أنهـا كانت بإنتظار خبر احلمل ولذلك لم
تــعــلن عـن أي ارتــبــاط فــنـي رســمي واأليــام
الـقـلـيلـة الـقـادمة سـتـكـشف حـقيـقـة مـوضوع
ـنـافـسـة الـرمـضـانـيـة. الى الـتـواجـد ضـمن ا
ذلك وبعـد حوالي الشهر من الصمت أعلنت
الـفنـانة األردنـية والـفائـزة بلـقب سوبـر ستار
الـعـرب ديـانـا كوروزن خـبـر حـمـلـها بـطـفـلـها
األول من زوجــــهـــا اإلعالمي األردني مـــعـــاذ
العـمـري علـى طريـقـة الفـيـديـو كلـيب.وأطـلقت
ديــانـا فــيـديــو كـلــيب حـمل عــنـوانـه هـو مـ

وضم الفيـديو صُور لها من يـوم زفافها على
مـعـاذ إضافـةً إلـى لـقطـات مـن شـهر الـعـسل
ـــفــاجــأة الـــذي قــضـــته في األردن وكـــانت ا
الـعـبــارة األخـيـرة الــتي ظـهــرت في الـفــيـديـو
كــــلــــيـب والـــتـي هي أجــــمل عــــطــــايــــا احلب
انت..وقـلب صـغـيــر يـنـبض بـإسـمـيـنـا يـحـمل
ــشــهـد مــشــوار الــعــمــر مــعك أنت..واُرفـق ا
قالدة حتــمل تــصــمــيم إمــرأة حــامل!وتـداول
اجلــمــهــور بــدوره الــفــيــديــو عــبــر مــنــصـات
التواصل اإلجـتماعي ووجهوا التهـنئة للفنانة
وعـلـقـوا بـأن أعـراض احلـمل كـانت واضـحـة
عـلـيـهـا بـشـكل كـبـيـر خـصـوصـاً في الـصُـور
األخيرة الـتي شاركتها من سـلسلة احلفالت

التي أحيتها في دولة قطر.

عرض هو جتـزئته وتنسيقه (سـبب جناح ا
عـلى شكل أعـمال فـنيـة). كمـا افتـتح السبت
ـعرض الـتـشكـيلي الـسـنوي لـفرع ـاضي ا ا
اجلــمــعــيـــة في مــحــافــظــة الــبــصــرة وسط
ــهــتــمـ ــيــز من الــفــنــانــ وا حــضــور 
بــالـواقع الــثـقـافي وبــحـضــور نـائب رئـيس
جـمـعـيـة الـفنـانـ الـتـشـكـيلـيـ الـعـراقـي

وبـقوة في اجملتـمع العراقي).مـن جانبه قال
عـرض يـحـمل اشـارات الـلون الـالمي إن (ا
وحـاولت اوصـل فكـرتـي من خالل الـتـجـزئة
الــلـونــيـة وحـاولت طــرحـهــا عـلى الــسـاحـة
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة وهي فـــكـــرة
جديدة).ولفت الالمي الى أنه (طرح مختلف
ـــعــرض) مــعـــتــبــراً أن ـــدارس في هــذا ا ا

حـــــسن إبـــــراهــــيـم وامــــ ســــر
اجلـمـعـيـة قـاسم حـمـزة فـرهـود
ورئــيس الــفـرع احــمــد الـســعـد

وعــدد من الـشـخــصـيـات الــفـنـيـة في
مـحـافـظـة الـبـصرة   ,وخـالل االفـتـتـاح اكد
ركز العام ببغداد وفد جمعية التشكيلي ا
ـنـظـم ـمـيز لـلـمـشـارك وا عـلى (الـدور ا
ــعــرض الـــذين يــقـــدمــون اجلــمــال لـــهــذا ا
واالبــداع في ظل هـذه الـظـروف الــعـصـيـبـة
ر بها بلدنا العزيز) ومؤكدين ايضاً الـتي 
(عـلى االسـتـمـرار والـتـواصل بـالـعـطاء رغم
جـــمــيـع الــصـــعـــاب) .  كــمـــا  ثــمـن رئــيس
اجلــمــعــيــة قــاسم ســبــتي (الــدور الــكــبــيـر
ن ســاهم في ابـراز هــذا الـنـشـاط ــمـيـز  وا
ـهم). واكـد عـلى دعـمه واهتـمـامه بـجـميع ا
االنـشطـة والفـعاليـات في محـافظـات لعراق
ـا تـمـثـله مـن مـكـانـة ورقي وحـضـور كــافـة 
الفت مـعرباً عن اقامة العـديد من النشاطات
الفنية خالل العام اجلاري في بغداد وباقي

احملافظات العراقية كافة.
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ـاضي نـدوة (آن آربـر) ـي الـعـراقي قـدم االحــد ا االكـاد
ـــعـــنــونـــة (شــرائـع وادي الــرافـــدين مـــا قــبـل شــريـــعــة ا

حمورابي) على منصة (زووم).
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رئيس اجلـامـعة الـعراقـية يـشرف
ــؤتـــمــر الــدولي اخلــامس عــلى ا
ـعـنـون (الـتـعـايش الـسـلـمي ب ا
االديـان عـبـر الـتـاريـخ)الـذي يـقام

. قبل يومي  24و 25 اذار ا
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ؤلف الـعراقي الفـقـيه والكـاتب وا
صــــــدر لـه في بــــــغــــــداد اجلــــــزء
السـادس والستون من موسوعته
(الــــعــــراق اجلــــديــــد) بــــعــــنـــوان

(قراءات).
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الشاعـر العراقي ضيفه البيت الثـقافي البابلي في امسية
لـلـحـديث عن جتـربـته مع قـراءات شـعـريـة وتـوقـيع ديـوانه

(زيت لفانوس أبي العالء).
  UŠd  bL×

ـسـابقـة الـوطنـيـة لـلبـيـانو في ايـسـترو الـسـوري مـدير ا ا
دورتهـا األولى اعلن انه  في حفل موسيـقي استضافته
دار األسد للـثقافة بالالذقية تـوزيع اجلوائز على الفائزين
ـوزعـ عـلى أربـع فـئـات عـمـريــة من سـبع سـنـوات إلى ا

فوق الـ  18عاما.
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ــهـنــدس الــعـراقي عــضــو االحتـاد الــدولي لالتــصـاالت ا
ـعــنـونــة (الـصــحـفي الـفــضـائــيـة قــدم امس احملـاضــرة ا
والـثـورة الـرقـمـيـة في غـرف االخـبـار الـتـلـفـزيـونـية ) الـتي
نظـمها قسم االعالم الـرقمي بكلـية االداب في جامعة ذي

قار.
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مــديــر إدارة الــشــؤون الــثــقــافـــيــة  في الــشــارقــة بــدولــة
االمارات العـربية حضر الفـعالية التي نظـمها بيت الشعر
ـاضي وتــضـمـنت قــراءات شـعـريـة فـي الـدائـرة اإلثـنــ ا

للشاعرين محمد العمادي وفاحت البيوش.
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ــصــريــة تــشــارك فـي درامــا رمــضـان 2021 الــكــاتــبــة ا
ـسـلـسل (كـوفـيـد  25) و تـدور أحـداثه في  15حـلـقـة 

بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جالل.
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عقدين يكون جنم النـسخة األمريكية من
(ذا بــاتـشـلــر) رجالً أمــريـكـيــاً من أصـول
إفـريـقيـة هـو مـات جيـمس.وكـان جـمـهور
هــذا الـبــرنـامج الــذي يـحــظى بــشـعــبـيـة
كبيرة أطلق في خضم موجة الغضب من
مقتل جورج فلـويد خالل الصيف الفائت
عــريـــضـــة طـــالب فـــيـــهـــا بــأن يـــضم (ذا
بــاتــشــلــر) عــازبــاً أســود لــلــمــرة األولى.
وسم رشحات خالل ا وتعرضت إحدى ا
احلـــالي وتـــدعى رايـــتــشـل كــيـــركـــونــيل
ة لـها النتـقادات بـعد نـشرهـا صوراً قـد
خالل مشاركـتها في حفـلة تتـمحور حول
موضـوع اجلنـوب األمريـكي القـد الذي
يذكّـر بالـعبوديـة. واعتـذرت بعـدها قـائلة
إن (جهـلهـا كان عنـصريـاً). وعنـدما سئل
كــريس هـاريـســون أخـيــراً عن الـقــضـيـة
اعتبـر في حديث على مـحطة إكـسترا تي

في أن ثــمــة فـرقــاً كــبـيــراً بــ صـورة 
الــتــقــاطــهــا في  2018و 2021 ثم اتــهم
رشحة بـتدمير حياتها.واعتذر منتقدي ا
مـــــرة أولى اخلـــــمــــيس عـن كالمـه لــــكنّ
عـريــضــة تــطــالب بــرحــيــلـه بـقــيـت قــيـد
التداول ووصل عدد موقـعيها األحد إلى

نحو  40 ألفاً.

{ نــــيــــويـــورك (أ ف ب) - أعــــلن مــــقـــدّم
النـسخـة األمـريكـية من بـرنامج تـلفـزيون
الــواقع (ذا بــاتـشــلــر) كـريـس هـاريــسـون
استقالته من منصبه موقتاً بعد تعليقات
أدلـى بـهــا بــشـأن الــعــنـصــريــة تــعـرضت
النتقادات شـديدة.وأقرّ هاريـسون السبت
بـأنه أخـطـأ خالل الـبـرنـامج الـذي يتـولى
ه مـنــذ عـام  2002 في الـدفـاع عن تـقــد
مــشـارِكـة اعــتـذرت عن حــضـورهـا حــفـلـة
أقيمت فـي مزرعة سـابقة كـان يعمل فـيها
عـبـيـد.وكـتب هـاريـسـون ( 49عـاماً) عـلى
(إنــسـتـغــرام) (في تـبــريـري لــلـعـنــصـريـة
التاريخـية دافعت عنـها).وأضاف (أشعر
بـاخلــجل عـنـدمــا أالحظ إلى أي درجـة لم
أكـن مـطــلــعــاً. لـقــد كــنت مــخـطــئــاً جـداً).
واعــتــذر من مـجــتــمع الــسـود والــســكـان
ــلــونـــ قــائالً (انــا اسف األصـــلــيــ وا
جــدا). وأشـــار هــاريــســـون إلى أنه( قــرر
غادرة لبـعض الوقت بعـدما تشاور مع ا
نتـجة وورنر براذرز ومع شبكة الشركة ا

إيه بي سي).
ويــتــمــحــور الــبـرنــامج عــلى رجـل واحـد
ينبغي أن يختار شريكة من ب مجموعة
مــرشــحــات. ولــلــمــرة األولـى مــنــذ نــحـو

w½b*« s¹b «d « ÂUÝË ‰UMð œ«bGÐ w  Âu¦K  Â√

الـشجي.وتفاعلت الـصحف مع تلك الزيارة
وكـتب احد الصحفي قائالً (عندما ظهرت
سرح بـأبهى زينة وفي يدها اآلنـسة على ا
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مــرت قـبل ايـام  الـذكـرى  46لــرحـيل كـوكب
الـشـرق ام كـلـثـوم الـتي تـوفيـت في الـثالث
ــنــاســبــة مـن شــبــاط عـام ?1975وبــهــذه ا
نــســتـذكــر زيـارتــهــا الى بـغــداد في مــطـلع
نصرم فـقد تعرف الـثالثينـيات من القـرن ا
الـعراقيـون على صوت أم كـلثوم عن طريق
اســطــوانـات الــكـرامــافــون الـتـي كـانت في
حـينها وسيلة التواصل الطربية الوحيدة
باشر بها في إلى أن حـانت حلظة اللقـاء ا
تـشـرين الثـاني عام  1932لـتـنـشر سـحـرها
في أرجــاء بـغـداد.وكـانت الـبــدايـة حـيـنـمـا
نـشـرت جـريدة بـغـدادية إعالنـاً جـاء فيه (
بـشـرى عـظـمى نـزفـهـا إلى الـعـراق أجـمع..
اآلنـسة أم كلـثوم في بغـداد.. وستبدأ أولى
ـيـدان) وقد حـفالتـهـا في أوتـيـل الـهالل بـا
اتــخـذت إدارة األوتـيـل الـذي مـازال قــائـمـا
يـدان وحتول الى يـومـنا هـذا في منـطقـة ا
الى ســوق لـبـيع الـتـحـفـيـات سـمي بـسـوق
ـدلل جـمـيع الـتـدابيـر الالزمـة من الـنـظام ا
والــتــرتـيب وخــصــصت مـحـالت مـنــفـردة
لــلــسـيــدات. وفي مــســاء يـوم   19تــشــرين
الــــثـــاني  1932غـص فـــنـــدق الــــهالل بـــكل
عـــــــاشق لـــــــهـــــــذا الــــــصـــــــوت الـــــــقــــــوي

إلى أن احلـفـلـة كـانت مـنقـولـة عـلى الـهواء
من دار اإلذاعــة الـعـراقـيــة وغـنت فـيـهـا أم
كـلثوم يا ليلة العيد التي أضافت إليها في
اخلـتـام (يـا دجلـة مـيتك عـنـبـر وزرعك على
الـعراق نور.. يعيش فيصل ويتهنى نحيي
له لــيــالي الــعــيــد) كــمــا شـجـت بـعــدد من
أغــانـيـهــا مـنــهـا كل األحــبـة اثـنــ اثـنـ
وغـنـيـلي شـوي شوي كـمـا خـتمت حـفـلـها
بـرائعة أمـير الشـعراء أحمـد شوقي (سلوا
كـؤوس الطال هل المست فاها). وقد تفاعل
اجلــمــهــور مع هـذا احلــفل فــقــال تــوفـيق
السويدي  –أحد رؤساء الوزارات العراقية
 –ألم كلثوم (يا آنسة من حقنا أن نقبض
عـلـيك الـلـيلـة بـتـهـمـة سرقـة قـلـوبـنا). وفي
أعـــقـــاب ذلـك مـــنـــحت أم كـــلـــثـــوم وســـام
ــنح عــادة إال ــدني وهــو ال  الــرافـــدين ا
لـلرجال حسبما تـنص عليه قوان العراق
آنـذاك لـكن الـقانـون عـدل لتـتـقلـد الـوسام
وألول مـــرة في تــاريخ الـــعــراق امــرأة هي
الـسيـدة أم كلـثوم . والـيوم وبـعد مرور 46
عــام عـلى رحــيل كـوكب الــشـرق ام كــلـثـوم
مــازال صــوتــهــا واســمــهــا يــسـكـن قــلـوب
عــشـــاقــهــا في كل ارجـــاء الــوطن الــعــربي

وسيقى في العالم . وعشاق ا

الــــعـــود ثـــارت مـن احلـــاضـــريـن زوبـــعـــة
تــصــفــيق وهــتــافــات هــائــلــة دامت بــضع
دقــائق ثم أخـذت الـفـنـانــة ذائـعـة الـصـيت
تـلـعب بـالـقلـوب مـا شـاءت بـفنـون غـنـائـها

متاز). ا
 وبـعد  14عـاماً تعود لـبغداد بدعـوة ملكية
.وكـان جمـهور الـعراق عـلى موعـد آخر مع
سـيـدة الـغـنـاء الـعـربي حـيـنـمـا عـادت إلى
بـغـداد بـعد  14عـامـاً إثـر دعوة رسـمـية من
ـلـكي لـتـشــارك الـعـراقـيـ عـيـد الـقــصـر ا
مـيالد مـلكـهم فيـصل الثـاني إذ حطت بـها
طـــائـــرة خـــاصـــة في مـــطـــار احلـــبـــانـــيـــة
الــعـســكـري في الــثـاني مـن ايـارعـام 1946
لـيـرافـقـهـا كـبـيـر مـسـتـشاري الـوصي عـلى
ـلكي عـرش العـراق عبـد اإلله إلى القـصر ا
لك وبـقية حـيث كان في انـتظـارها والـدة ا
ـسـاء غـصـت حـديـقة نـسـاء الـعـائـلـة. في ا
قـصـر الـرحـاب بـكـبار الـضـيـوف بـانـتـظار
إطـاللـة كــوكـب الــشـرق وقــد أراد الــوصي
عـلى العرش تـكر ضيفـته فقدمهـا بنفسه
إلـى احلـاضـرين. وقـال الـوصي في أعـقـاب
احلــــفل: (لـــو أنـي وزعت عـــلـى كل عـــراقي
ا استطعت أن أدخل السرور هـدية ذهبية 
عـلى قلبه كما فـعلت الليلـة أم كلثوم).يشار
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ـعــتـزلـة أمل أعـلـنـت الـفـنــانـة الــلـبـنــانـيــة ا
حجازي شفاءها من فايروس كورونا إلى
جـــانب زوجــهــا وأوالدهــا ونــشــرت في
صــفــحــتــهــا اخلـاصــة عــلى مــوقع

الـتواصل اإلجتـماعي صورة
ــــنــــزل لــــهــــا وهـي خــــارج ا

وأرفقـتـهـا بتـعـليـق كتـبت فـيه (اول يوم
بــعـــد احلــجــر وبـــعــد شــفـــائي انــا
وزوجي واوالدي مـن كـــــورونــــا
ـ ..الـله يبـعد بـفضل رب الـعا
االمـــــراض وكل شـــــر عـــــنـــــكم
.. بــحـــبــكـم). وكــانت جــمـــيــعـــاً
حــجــازي قــد إنـتــقــدت مــؤخـراً
الــوضـع الــعــام في الــبــلــد الــذي
وصـــفـــته بــــأنه حتـــول الى غـــابـــة

وكتـبت عبر صفحتـها اخلاصة (عندما
ـسـك بــالــقــلم حــمــار.. وبــالــبــنــدقــيـة
مـجـرم..وبـالـسـلـطـة خـائن.. وبـاإلدارة
فــاســد..وبــاإلعالم مــنــافـق..يــتــحـول

الوطن إلى غابة ال تصلح للبشر).

قـد يـكـون مـن الـضـروري اتـبـاع نـهج مـتـحـمس جتـاه
احلب رقم احلظ .9
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 أجنــزوا فـــقط مــا هـــو ضــروري وعــاجل مـن الــعــمل
واخلدوا للراحة.
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ستـكـون فـكـرة جـيـدة أن تـتـواصل مع اآلخـرين الـيوم
في مكان مريح .
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تنـشطون اجتماعيا .يوم يحصل لديـكم تغيير إيجابي
السعد الثالثاء.
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تـسـتـخـدم طـاقـتـك بـشـكل أفـضل في مـكـان آخـر.يـوم
السعد االربعاء.
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تلـتـقون أشـخاصـا تـرتاحـون إلى صحـبـتهم . حتـقيق
ساعدة صديق . أمنية 
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يشعـر قلبك بحب أكـبر وهو أمـر جيد ألنك سـتحتاج
إليه.
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 تــشـاركــون  أحـد األصــدقـاء في حــفـلــة أو مـنــاسـبـة
سعيدة.رقم احلظ.4
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ثـاليـة  والفـرصة مـتاحة الـيوم وغـدا ليسـت أيامـكم ا
ن يبحث عن عمل.
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تـنصب أفـكـاركم على مـركزكم االجـتـماعي وعالقـتكم
.رقم احلظ.6 سؤول مع ا
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كونـوا أكـثر صـبـرا أثنـاء تـصريف أمـوركم وتـعامـلكم
مع اآلخرين .
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 بإمكـانكم اليوم إثبـات جدارتكم وحتظـون على تقدير
دراء في العمل.  ا
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اكـــتب مـــرادف ومـــعـــاني
الـــكــلــمــات الـــتي تــســيــر
بــعـكس عـقــارب الـسـاعـة
اجـــمع حـــروف الـــدوائـــر
ـنــقـطــة لـتــقـرأ الــكـلــمـة ا

طلوبة: ا
 1-مقاطعة هندية
 2-يقايض مع الغير

 3-عم الــــرســــول عــــلــــيه
الصالة والسالم

 4-من اسماء اجلاللة
 5-يحطمون

ستقبل  6-عكس ا

الــكــمــان فــالح حــسن واتــفـقـت عـلى
إستكمال جـميع التحضـيرات الفنية
ــهــرجـان والــلـوجــســتــيــة إلظـهــار ا
بــالــصـورة الــتـي تــعـكـس الــرســالـة
الــفــنـيــة واالنــســانــيـة لــهــذا الــلـون

االصيل.
ـهـرجان وحـضـر االجـتـمـاع رئـيس ا
ـهـرجان عـبـاس اخلـفـاجي و مـديـر ا
ـدير التـنفيذي حيدر عـبد الكر و ا
ـلـحن مـحـمـد فـؤاد ذنـون والــفـنـان ا
هـــادي رئـــيس الـــلــجـــنـــة الــفـــنـــيــة
ــايــسـتــرو عـلـي خـصــاف.وكـانت وا
الــلــجـــنــة في وقت ســـابق اخــتــارت
ــشـــاركــ في ـــطــربـــ ا اســمـــاء ا
ــهــرجــان واحملــتـفـى بـهـم من أبـرز ا
ـــطــربـــ والــعـــازفــ الـــفــنـــانــ ا
ـلـحـنـ الـذين قـدمـوا والـشـعـراء وا
عطائهم لألغنية الريفية من اجليل

الرواد والشباب..

مسـرعـا الخطـبك). ويذكـر ان اخملرج
اخــرج الـعــديـد من االعــمـال لـلــفـرقـة
الـقـومـيــة لـلـتـمــثـيل وكـلــيـة الـفـنـون
وضوعة اجلميلة اغلبها اختصت 
احلــرب وهـو مــتـخــصص بــاجلـانب
ـوضـوعـة الـتــنـظـيـري والـتـطـبـيـقي 

احلرب.
ؤلف الـتـميـمي ( قد من جـهته قـال ا
نسمع يوما ما ان شـيطانا قد حتول
الى مالك لكننـا اليوم وفي كل حلظة
الئـكة حتـولوا نسـمع ان سرب من ا
الى شــــيـــاطـــ هـــذه هـي الـــفـــكـــرة
سـرحية الفـلسفـية للـمسرحـية). و ا
هي دراماتورج لصاحب جياد مدير
ـسـرح هــدى ريـاض تـمـثـيل سـاري ا

صباح وعلي جنم.
شـرفة ×الى ذلك اجـتمـعت الـلجـنـة ا
على مهرجـان عيون لألغنيـة الريفية
بنسـخته الثـانية دورة الـفنان عازف

وارادا ان يلتقـيان بزمن احلرب لكن
هي احلرب كـعادتهـا التعـرف الطرح
واجلــــــمع والتـــــمــــــيـــــز بـــــ احلب
والـوجـدان تـقف حـاجـزا مـانعـا في
ا لقـاء االحبـة واذا ارادوا اللـقاء ر
في حــيـاة اخــرى وارادا ان يـعــيـشـا
حيـاة احلب والـسالم وينـتجـا جيال
يواكب الوجود ضد الـعدم لكن لعنة
ـسـتــمـرة دون هـذا الــلـقـاء احلــرب ا
وفي حلـظة يـتـحدى احلـبـيب غلـيان
احلـرب ويــذهب الى خـطــبـتـهـا واذا
ويـتم بـهـجـوم كـاسح يـجـتـاح الـبـلـد
استدعاء موالديه للخدمة العسكرية
وااللـتـحـاق بـاجلـبـهـة وتـدمع عـيـنا
احلــبــيـــبــة وهي تــواسـي احلــبــيب
فــتــقــول: اكـــان ضــروريــا ان تــذهب
لـلـحـرب وتتـركـني ومن اين سـنـعـثر
عـلى حب وسالم يـخـلـصـنـا من هذه
احلرب ببدلة عرس حينها ساحضر
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يـــســـتــــعـــد اخملـــرج
كــــاظـم الــــعـــــمــــران
الخـــــــــــراج عــــــــــمـل
مــــســـرحـي جـــديـــد
بــــعـــنــــوان (نـــزيف
االخـطــاء) لـلـمـؤلف
عـــــبـــــد الـــــرحـــــمن
الـــتــــمــــيــــمي.وعن
ـــســـرحـــيـــة قـــال ا
العمـران لـ(الزمان)
ـسـرحيـة لـطـلـبة (ا
كــــلـــيــــة الــــفــــنـــون
الدراسات اجلميـلة
الـــعــلــيـــا واالولــيــة
مــعـا وتــقـوم فــكـرة
ـــســـرحــــيـــة عـــلى ا
وضع حـــــبــــيـــــبــــ
انـــدمــجـــا في احلب

كاظم
عمران

{ باريس  –وكاالت -  في عيد احلب الذي حل االحد
ية من أصول لبنانية اضي احتفلت النجمة العا ا
سلمى حايك من البليونير فرانسوا هنري بينولت

رور  12 عاماً على زواجهما. اذ في عام 2009
تزوجا في باريس في عيد احلب وعقدا حفل زفاف
آخر في البندقية بعد شهرين من ذلك و نشرت
حايك البالغة من العمر  54عاماً صورة على

صفحتها على موقع التواصل اإلجتماعي جتمعها
.وتظهر حايك بزوجها هنري البالغ من العمر  58عاماً
وهي تطبع قبلة على خد شريك حياتها. واكتفت

بوضع تعليق ورد فيه:عيد حب سعيد.

bOFÐ wH²% p¹UŠ

±≤ UNł«Ë“

أم كلثوم

لقطة من معرض البصرة

ياسم صبري 

v UF²ð Í“U−Š

U½Ë—u  s

وزير الثقافة يفتتح معرض حيدر الالمي - عدسة - أدهم يوسف



Ê«Ë_« q³  Ã«—b²Ýù«

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

w½«œu « wKŽ

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

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـواجـهـة بـ الـواليات هـناك مـسـاع واضـحـة السـتـعجـال ا
ـتحـدة وايـران داخل الـعـراق حتـديـداً لـيس هـنـاك مـكان ا
واجهـة مهمـا سمعنـا من أقاويل وتـصريحات بديل لتـلك ا
عن اجنـازات البـعـاد الـعراق عـن سـاحة الـصـراع ذلك انّ
ّ رسـمه بـعد احـتالل الـعراق ـنـطـقة الـذي  تصـمـيم بـناء ا
يقـوم على مـركزيـة جغـرافيـا العـراق في اية لـعبـة سيـاسية
سـتقبل وها نـحن في منتصف ذلك اقليميـة او دولية في ا
ـســتـقـبل الــذي كـان مــاضـيـا قــبال ثـمــاني عـشــرة سـنـة ا
وســتـنــهــار الــنـتــائج نــاراً ودمــاً كــمـا هـي الـعــادة في كل

الصراعات.
هذه مـعـلومـات مـتقـاطـعـة قد ال تـكـون كامـلـة أو نهـائـية إال
أنّها في النهاية تصب في رؤية الـتصعيد ما قبل التفاوض

من أجل نتائج مرضية بحسب قناعات سائدة.
قـصف الـقـاعـدة االمـريـكـيـة في اقـلـيم كـردسـتـان وسـقوط
صواريخ داخل اربـيل هـو تـطور نـوعي يـكتـسب خـطورته
من الناحيـة الزمنـية كونه استـئناف لـعمليـات القصف ضد
ـا كان يـحصل اهداف امـريـكيـة بعـد تـوقف نسـبي خالفـاً 

. في السنت االخيرت
 ومن الـنـاحـية الـسـيـاسـيـة هـنـاك اكـثـر من اجـنـدة تـتـحرك
حتت الـرمـاد وهـنـاك تـصـعــيـد حـزب الـعـمـال ضـد تـركـيـا
ليشيات باعدام 13 رهينة في كهف بجبل عراقي وهناك ا
التي تواجه حرب استنزاف على احلدود العراقية السورية
بقـصف اسـرائل ال مـكان لـلـرد علـيه سـوى اهـداف مقـابـلة
في الـعـراق ذاته. فـضالً عن الـنـاحـيـة الـنـفـسـيـة السـتـفزاز
االدارة اجلـــديـــدة لـــلـــبــــيت االبـــيض مـن اجل انـــزال اولى
ـكشوفة حتى االن بـخصوص العراق ومعه اوراقها غير ا

ايران كصفقة واحدة او رديفة بالضرورة.
نتجه نحو وضع سيء لكن يـبدو ان االستدراج حدث قبل
االوان لذلك ستكون نتائجه غير مجدية تلك هي اخلالصة

على قدر مساحة احلدث وثمة كالم آخر غداً.
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ال خالفات ومعارك اقتصادية وسياسية وثقافية عظمى ب
ضلل قطـم ا قـمل ا العرب بل مجامـيع ضخمة من ا
ريضة األغبياء الـذين تركوا دينـهم واتخذوا من الـطائفيـة ا
ـتخـلـفـة ديـنـاً ومـنـهـجـاً وجتـارة أنـتجـت كل هـذا اخلراب ا

الشامل. 
ـشـهد أيـضـاً نـخب فـكـريـة وادبـيـة وفـنـية من شـاركت في ا
الصنف الذي فـضّل أثاث البـطن على اثاث الضـمير ودماء
ـشــهـور به الـنــاس. بـعــضـهم بــدّل اسـمـه األدبي والـفــني ا
ـنطقة وزرع محله اسمـاً يحتوي عـلى بركات الـعشيرة أو ا
لّة أو دسم دكاك ويافطات حقوق اإلنسان ذهب أو ا أو ا

دني وجتارتها الرابحة !! وغرف اجملتمع ا
ÊUMŁ« r — WFD

اجتمع على احلوثـي في اليمن الذي قـيل أنه كان سعيداً
دول عـظـمى وكــبـرى وصـغــرى مـدجـجــة بـأعـظـم األسـلـحـة
ستعملة على وجه األرض لكنهم الفتاكة احلديثة الدقيقة ا
ظلوا صامـدين قائمـ في صنعاء ومـا حولهـا بسالح قليل
ومـال أقـل وعـدد ال يــقــارن بـاحلــشــود الــتي جيء بــهـا كي
وت ـيـناء. هم يـرفـعون شـعـار ا تخـرجـهم من العـاصـمة وا
ــوت إلسـرائـيل لــكن ال أمـريـكـا قــصـفـتـهم وال ألمـريـكـا وا
ـغفـل إسرائـيل الـلقـيطـة ضـربتـهم. سـأختـلف تـمامـاً مع ا
الـذين سـيـقــولـون أن الـله هـو الـذي نــصـرهم عـلى كل هـذه

القوى اجلبارة.
احلــوثــيـــون بــاقــون وفـق اخلــطــة الــتـي تــرعــاهـــا أمــريــكــا
ـاسـونـية من أجـل استـمـرار حلب والصـهـيـونيـة ودكـاك ا
ـبـالغ بهـا كـثيـراً وجـعلـها احملمـيـات ونفخ الـقـوة اإليرانـية ا
ـزيد من اخملصـي لـلتـطبيع البعـبع اخمليف الـذي سيـجر ا

مع الصهاينة الغزاة عدو األمة األول!!
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دمر الـعـرب وكالء األجـنـبي سـورية وحـاصـروهـا وصـرفوا
ـهـمـة الـقـذرة وأنـتـجوا مـلـيـارات الدوالرات مـن أجل تـلك ا
فيها واحدة من أعظم مآسي القرن التي ال شبيه لها سوى
الـكــارثــة الـعــراقــيـة من قــبل ومن بــعــد ثم قـالــوا لــدمـشق

اذا ارتميت بحضن إيران ?! غدورة  اجلريحة ا
شهد السوري أيـضاً تقوم اسرائيل الـلقيطة بقصف في ا
كل شيء هـنــاك من مـطــارات وقـواعـد جــويـة ومـعــسـكـرات
ومراكز بحوث علـمية ثمينـة لكن الوغدة الصـهيونية لم تقم
ولـو في مـرة واحدة عـلى سـبـيل اخلـطـأ بـقـصف تـنـظـيـمات

القاعدة والنصرة وداعش !!
ـضـلـلـة الـكـاذبة الـتي روج لـهـا الـغـزاة ومـطـاياهم احلـجة ا
احملليـ هي هي كما انـولدت في بالد الـعباسـي العـظماء
وتكررت فـي بالد االمويـ الدهاة
وهي ازاحـة الــنــظـام الــدكـتــاتـوري
ـقـراطـيـة والـنـاجت كـمـا ونـشـر الـد
تــرونه اآلن دمـــار شــامـل وقــنــوط

وسن يأس كبير !!
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{ لــنــدن-(أ ف ب)  –يــســيــطــر
الهر الري على داونينغ ستريت
منـذ عقـد فهـو جنم مقـر رئاسة
الوزراء الـبريـطانـية خـدم ثالثة
رؤســـاء وزراء وبــات أســطــورة
يـتـابع اجلـمـيع أخبـار قـيـلـولته

ومزاجه وشقاوته.
وصل الـــهــر األبـــيض اخملـــطّط
إلى  10 داونينغ ستريت في 15
شباط/فـبراير  2011عنـدما كان

يبلغ  4سنوات.
 تــبــنــيه من مــأوى بــاتــرسي
دوغــــــــز أنــــــــد كــــــــاتـس هـــــــوم
لـلـحيـوانـات في لـندن واخـتـير
هـاراته في صيـد الفئـران وفقا
لــســيــرته الــذاتــيـة عــلى مــوقع

داونينغ ستريت اإللكتروني.
حصل عـلى لقب رئـيس مطاردة
الــفـــئــران وهـــو أول ســاكن في
ـقـر الـشـهـيـر لـرئـاسـة الوزراء ا

الذي ينال اللقب.
لـكن فـيـما اصـطـاد ثالثـة فـئران
ـكان خالل أشهـره األولى في ا
وفــقـا لــديــفــيـد كــامــيـرون أول
رئيس لـلـوزراء في عهـده خيّب
الـــتــطــلـــعــات مـــنــذ ذلك احلــ
حــاصــرا دوره في الـــتــخــطــيط
الــتـــكــتــيــكـي. ورغم المــبــاالته

تشبث الري بالسلطة.
وإن كـــان يــفـــتـــقــر إلى غـــريــزة
الـــــقـــــتل إال أنـه انـــــشـــــغل في
مشـاحنـات غير دبـلومـاسية مع
ـرسـتون ن فـيهـا بـا خـصـوم 
ــقـيم الــهــرّ األبـيض واألســود ا
فـي مــــقــــر وزارة اخلــــارجــــيــــة

القريبة.
ومــــــــنـــــــــذ ذلك احلـــــــــ أذعن
ـرسـتـون واعـتـزل الـسـيـاسة بـا
وانتـقل إلى الريف حـيث تـقاعد

في العام 2020.
ووفقا لـ(داونيـنغ ستريت) فإن
دبلوماسية الـقوة الناعمة التي
يتـبنـاها الري اسـتحـوذت على
قلوب الشـعب البريطاني. وهي
تـــتــــضـــمن بــــنـــاء عـالقـــات مع
ـــصـــورين الـــصـــحـــافــــيـــ وا
ـتمـركـزين في اخلـارج والذين ا
يــكــافـئــونه بــوجـبــات خــفـيــفـة

داعبة. وبعض ا
غادر كاميـرون داونينغ ستريت
في الــعــام  2016 عـــقب حـــمــلــة
ارحل الـــتـي صـــوت عــــلـــيــــهـــا
الشـعب البريـطاني وبقي الري

مــذكـرات الري بــريـشــة جـيـمس
روبـنــسـون. كـمــا لـديـه حـسـاب
غير رسمي على تويتر مع أكثر
من  433 ألف مــــتـــــابع. وشــــدد

صـاحب هـذا احلـسـاب الذي 
االتــــصـــــال به عـــــبــــر وســـــائل
التواصل االجتـماعي على عدم

وجــــود أي
تــــــــــدخـل

قـادة الـعالم بـدرجـات متـفـاوتة
من الــود. وفـيـمــا سـمح لـبـاراك
ــداعـــبــتـه اعــتــرض أوبـــامــا 
سيارة دونـالد ترامب الـرئاسية
ـدرعة فـجلـس حتتـها ورفض ا
بـعـنــاد الـتـحـرك. وعــشـيـة عـيـد
ـيالد فيـمـا كان الـصـحافـيون ا
يــنــتــظــرون في اخلــارج إلعالن
اتــفـاق بــريــكــست انــدفع الري
فجـأة وانقض عـلى طيـر حمام
فتمكن الطير من النجاة بريشه
فـيـمـا اســتـقـطب الــهـر اهـتـمـام
اإلعـالم. قــد يـــكــون الري لــزم
الــصـمت عـلــنـا لـكـنه روى
قـصـته في كـتـاب بـعـنـوان

كـــبـــيــــرة بـــ الـــســـيـــاســـيـــ
. والناخب

وتـــــــابع ان رئـــــــيس الــــــوزراء
خصـوصا إذا كـان قد اسـتقطب
الرأي العـام سينتـهز أي فرصة
مـــتـــاحـــة لـه إلعـــطـــاء الـــنـــاس
انطباعا بأن ثمة قاسما مشترك
بــــيـــــنــــهـم. وأضــــاف ال نـــــحب
جميعـنا القطـط وقد يكون هذا
هـــو ســــبب اقــــتـــنــــاء بـــوريس
جـونـسـون كـلـبـا أيـضـا. وشرح
لكنّ ماليـ البريـطانيـ لديهم
حـيــوانـات ألـيــفـة. لــذلك فـهـذه
إحــدى هـــذه الــفـــرص. وشــارك
الري في زيـــارات الــــعـــديـــد من

ـؤرخ لـلــحـيـوانــات كـمــا قـال ا
أنتوني سيلـدون لوكالة فرانس
بــرس. وأوضح كــاتـب الــســيــر
الــذاتــيـــة آلخــر أربــعــة رؤســاء
وزراء بــريـطـانـيــ إنه يـسـاعـد
على إضفاء طـابع إنساني على

رئيس الوزراء.
وأضاف أنه في أوقـات األزمات
ــكن أن يــكــون الــهــر مــصــدر

تمويه.
وعـزا تـيم بـايل أسـتـاذ الـعـلوم
الـسـيــاسـيــة في جـامــعـة كـوين
مــاري في لــنــدن اســتــمــراريــة
الري في هــذا الــدور إلـى رغــبـة
رؤســاء الـوزراء في ســد فـجـوة

في مـنـصبه. حـتى أن كـامـيرون
اضـطـر حملاربـة شـائـعـات حول
خالف مع الري في آخـر جـلـسة
أســـئـــلـــة كـــرئــيـس وزراء امــام
ـان. فـعـرض صـورة لـهـمـا الـبـر
معـا نافـيا أن يـكون قـال بشكل

أو بآخر ال أحب الري.
وبقي الري بعد ذلك ضمن طاقم
داونـيـنغ سـتـريت وتعـايش مع
تــــيـــريـــزا مــــاي واآلن بـــوريس

جونسون.
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يـلــعب وجــود هــر في داونــيـنغ
ســـــتــــريت دورا حــــاســــمــــا في
الـعالقات الـعـامة في بـلـد محب

ـعنـية في الـتعاون من أجـل حتقيق ا
هــذا الــنــجــاح من أجـل األنــســانــيـة
ويــشـــرفــنـي أن أحــمل هـــذا خــدمــة
ألعالء أسـمي بلـدي العـراق في هذا
ـــرجــو األخــتـــراع.. الـــتــوصـــيــات ا

أتباعها للوقاية 
 –جتـنب تناول االكالت الـسريعه. –
ــــعــــلــــبـــات  –جتــــنب جتــــنب أكـل ا
ـشـروبـات الـغـازيـة. –جتـنب االكل ا
ـــطــاعـم خــاصـــة الـــتي تـــطــبخ من ا
الـلـحــوم الـفـاسـدة.  –عــلى اجلـهـات
ـــزروعــات الـــصــحـــيـــة أن تـــراقب ا

اخلاضعة للمنشطات الهرمونية..
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انية للطب البديل عضو الرابطة األ
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ـــريض الى جـــلــطــة قــد يـــتــعــرض ا
دمـــويــة في مـــكــان مـــا في اجلــسم.
ـــمـــكـن بـــعـــد مـــضي عـــشـــر ومن ا
ـرض حـدوث سـرطان سـنـوات من ا

القولون..
مالحــــظــــة : لــــقـــــد  جنــــاحي في
ــريض مــعـــاجلــة حـــالـــة مــرضـــيـــة 
مـــوروس كــرونــز وقـــد  تــســـجــيل
الـنجـاح في مـركـز الـبـحـوث الـطـبـية
في مـستـشـفى الشـيراتـيه في بـرل
وهـي أكـبــر وأعــرق مــســتـشــفى في
أوربـا عــمــرهــا أكــثـر من  300 عــام
ومـركز البحث الطبي عمره أكثر من
ــكن مــشــاهـدة فــيــديـو مــئــة عـام و
الـنـجـاح عـلـى الـيـوتـيـوب بـعـد كـتـابة
) من (ســــامي األنــــصــــاري بــــرلــــ
مـكن أن تـسـتفـيـد اجلهـات الـطبـية ا

الــوريــد ألثــبــاط او أيــقــاف اجلــهــاز
ـــنـــاعي كي يـــخـــفـــفـــوا مـن زيــادة ا
ــصل ــرض وهــذا ا مــضـــاعــفــات ا
اســـــــــمه  Remiecade يـــــــــتـم حتت
ـسـتـشـفى وهذا اشـراف طـبي في ا
ـــصـل يـــســــتــــخـــدم فـي احلـــاالت ا
الشـديدة الغيـر مستجيـبة للعالجات

ساعدة االخرى.. ا
ـيكادا ومن األعـراض اجلانبـية لـلر
صل وايضا حـدوث حساسيـة من ا
أنـها تـؤدي بـالنـتـيجـة الى ايـقاف او
اضــعـــاف مــنــاعـــة اجلــسم بـــســبب
ـناعي وقد احـباطهـا لعمـل اجلهاز ا
جتــد االمــراض األخــرى فــرصــتــهـا
الـذهبيـة لتهـجم على اجلـسم خاصة
مــيــكــروبــات الــدرن. وبـســبب وضع
ـيـكادا ـلح مع مـصل الـر مـحـلول ا

الــعــيــنــ مع زيــادة قــابــلــيــة تــكـون
ـــرارة حــــصى فـي الـــكــــلــــيـــتــــ وا
ـراريـة وزيادة وانـسداد في الـقـناة ا

في درجة حرارة اجلسم أحيانا.
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في حـــالـــة مـــرض كـــرونـــز جنــد ان
ـنـاعـة بــالـرغم من تـزايـدهـا خاليـا ا
ناعية هماتهـا ا تصـبح غير كفـوءة 
ـرض وتــصـاب بــاخلـلل ضـد هــذا ا
الــوظـــيـــفي وتـــبــدأ بـــفـــرز مــواد من
ـمكن أن تشـارك في أحداث زيادة ا
في تـلف األمـعـاء بـدال من حـمـايـتـها
ـنــاعي يـشـارك ولـهـذا أن اجلــهـاز ا
ــصـاب بــسـبب فـي الـهــجـوم عــلى ا
وجـــود خــــلل في وظــــائف اجلـــهـــاز
ـناعي وقـد أسـتـعمـلت مـسـتـشفى ا
الــشــيـراتــيه في بــرلـ مــصال عــبـر

ؤسسات الطبيه.. وا
ـرض الــتـهـاب  عالمـات األصــابـة 
Crohns  اجلـهاز الهظـمي التقرحي

Disease  
 كـرونز االم في البطن بشكل متكرر
وغـثيـان يصـاحـبه أستـفـراغ احيـانا
بـسبب تـضـيق االمـعاء واألضـطراب
الـــهــظــمي وكــذلك أرهــاق نــاجت عن
فـقر الدم ونـقص في الزنك واحلديد
واألمالح والـــــنــــزف مـع االســــهــــال
تكرر ونقص في السوائل وضعف ا
األمـتــصـاص الــغـذائي الــذي يـؤدي
ــــو الــــشــــخص الى قــــصــــور فـي 
ـصـابـ وخـاصــة االطـفـال مـنـهم ا
ــصــاحـبــة لــبـعض ومن األعـراض ا
ــفـاصـل وظـهـور احلـاالت الـتــهـاب ا
طـفح أو تقرحات جلدية والتهاب في

من الـصعب أن تقف األنـسانيـة عند
مرض خطير التعرف أسبابه وكيفية
عالجه تـماما.. مرض التهابي وخلل
مــنـــاعي يـــصــيـب مــؤخـــرا من فـــئــة
االطــــــفـــــال الـى سـن اخلـــــامــــــســـــة
والـثالث ويـصيـب اجلهـاز الهـظمي
مـرورا من الـفم حـتى فـتـحـة الـشرج
مـحدثـا تقـرحات علـى األمعـاء أيضا
ويــحــدث االمـا شــديــدة وتـســلــخـات
لـبــطـانـة األمـعــاء وقـد يـسـبـب تـلـيـفـا
وضــيـــقــا وانــســدادات في األمــعــاء
وجتـــمع خـــراجـــات في الـــتـــجـــويف
الـبـطـني وتـكـون الـنـواصيـر وتـفـشل
الـعـمـليـات اجلـراحـيـة في الـتـخـلص
منـها بسبب أستمرار حالة االلتهاب
الــــتــــقــــرحي وعــــدم الــــقــــدرة عــــلى
عالجاتها حلد االن من قبل البحوث
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خــان إلى عــربــات ريـكــشــا ويـزعج
تاجر احملـلي ويضرب أصـحاب ا
ـتـفـرجـ بـعـصـاه فـيـمـا أحـيــانـا ا
دينة حـيث يتجمع يـجوب أنحـاء ا
عـجبـون ويطـلبـون التـقاط حـوله ا

صور ذاتية معه.

ويـوضح خان لـوكالـة فرانس برس
رأيـت أن عـــليّ الـــبـــدء بــــتـــقـــلـــيـــد
تـــصــرفـــات تـــشــارلي لـــكي أنـــشــر
الـــســــعـــادة بـــ الـــنـــاس وأبـــعـــد

تفكيرهم عن جائحة كوفيد-19.
مـرتديا مثل تـشارلي تشابـلن يقفز

{ بـيشـاور (باكـستان)-(أ ف ب) –
مـعـتمـرا قـبعـة مسـتـديرة وواضـعا
شـاربا قصـيرا ينـدفع الباكـستاني
عـثمـان خان بـ السـيارات مـلوحا
بــعـصـا جلــذب انـتــبـاه الـســائـقـ
تاجـر من أجل الترفيه وأصـحاب ا
عــــنـــهـم واحلـــصــــول عـــلـى بـــضع
روبـــــيـــــات مـن خـالل انـــــتـــــحـــــاله
شـخصـية تـشارلي تـشابـلن. ويأمل
ــمـثل الــبـالـغ من الـعــمـر 32 هــذا ا
عــامــا في بـيــشــاور الـصــاخــبـة أن
جتـلب هذه الشخصـية التي طبعت
األفالم الــســيــنــمــائـيــة الــصــامــتـة
ــة بــعض الـــفــرح لــســكــان الــقـــد
ــديـنـة احلـدوديــة. يـقـول خـان إن ا
فــكـرة تـقــلـيــد شـخـصــيـة تــشـابـلن
األيـــقــونـــيــة مـن فــيـــلم ذي تــرامب
خـطرت عـلى باله فيـما كان يـشاهد
ــــمـــثل مــــقـــطـع فـــيــــديـــو لــــهـــذا ا
األسطوري أثناء تعافيه من مرض.

الـتـعـاونـيـة اإليـفـواريـة في كـاتـيوال
(شـمـال سـاحل العـاج) حـيث يُـنتَج
العسل األكثر شهرة في هذا البلد.

أن تربية النحل احلديثة ال تزال في
نـطقـة عـلى ما بـدايـاتهـا في هـذه ا
يقول فرنسوا سيلوي من اجلمعية

زيـادة مـحـاصـيل أراضـيـهم نـتـيـجة
حتـسـ عـمـليـة الـتـلـقـيح بـواسـطة
ــشــارك ــديــر ا الــنــحل. ويــوضح ا
لــشـــركــة لـــو بـــون مــيـــيل دو كــوت
ديـــــفــــوار الــــنــــحّــــال الـــــفــــرنــــسي
ســـيــبـــاســـتـــيـــان غـــافـــيـــني أن من
اإللـزامي أن يـجـري حـصـاد الـعـسل
ليالً في غرب إفريقيا. ويقول النحل
هـنا مـتوحش وعـدواني وال يسمح
بـاألمر بسهـولة وبالتـالي إذا نفذنا
الـعمل لـيالً نتجـنب مالحقـة النحل
لــنــا وتــعــريـض الــنــاس لــلــخــطــر.
ويـشرح أن نـحل غـرب إفريـقيـا بريّ
وغـير مـعتـاد على االتـصال بـالبـشر
خالفـاً للنـحل األوروبي الذي يهدده
بـيدات. ويعود ذلك إلى اسـتخدام ا

{ أســــونــــفـــوي (أ ف ب)  –مــــا أن
يـــــســــدل الـــــلــــيل ســـــتــــارتـه عــــلى
أســـونــفـــوي حـــتى يـــشــرع رجالن
يـرتديان سترت واقيـت سميكت
ويـضعان قـناع شـبكيـ وقفازات
في الـــعــمـل بـــحــذر عـــلى تـــنـــفـــيــذ
تمثلة في سرقة مـهمتهما الدقيـقة ا
الـــعــــسل مـن الـــنــــحل فـي عـــدد من
ــديــنــة اخلاليــا إذ تـــشــهــد هـــذه ا
الــواقــعــة فـي وسط ســاحل الــعــاج
نهضة كبيرة لتربية النحل. فالكثير
ـزارع في هذا الـبلد الزراعي من ا
الـذي يُـعَـدّ أكـبـر مـنـتج لـلـكاكـاو في
هنة الـعالم باتـوا يكتـشفون هـذه ا
الــتي تـتــيح لــهم زيـادة دخــلـهم إن
بــفـــضل بــيع الـــعــسل أو من خالل
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.ويــحــافظ الــصــيــنــيــون عــلى الــتــنــ
الــتـقـالــيـد اخلـاصــة بـاالحـتــفـال بـهـذا
ــــهم حــــيث يــــتـم إضـــاءة الــــعــــيــــد ا
ــصـابــيح أي الـفــوانـيس قــبل الـعـام ا
الـقمري الصيني اجلـديد وتظل معلقة
حـتى منـتصف الـشهر الـقمـري وتأخذ
دائــمـاً الـلــون األحـمـر الــذي يـرمـز إلى
احلـمـاسـة والـقـوة واحلـيـوية مع أداء
رقـصات تقليدية شهيرة كرقصة األسد

. والتن
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وتـتـضـمن احـتـفـاالت الـسـنـة الـقـمـريـة
اجلــديـدة أحـداثـاً مـهــمـة مـثل األلـعـاب
الــنـاريـة لــتـخـويف الــوحش الـذي هـو
عــبـارة عـن نـصــفـ أحــدهـمــا الـتــنـ
األســطـوري والــنـصف اآلخــر الـوحش

 12 حـــيــوانـــا مــخــتـــلــفـــا من األبــراج
الـصيـنيـة وهي الفـأر الثـور والنـمر
واألرنـب والــــــــتــــــــنــــــــ واألفــــــــعى
واحلـــــصـــــان واخلـــــروف والـــــقــــرد
والــديك والــكــلب واخلـنــزيــر.وتـرجع
تــسـمـيــة األعـوام الــصـيـنــيـة بــأسـمـاء
حــيـوانـات إلى أن األبـراج الــصـيـنـيـة
تــــنــــقــــسم إلى  12بــــرجــــاً تـــمــــثل 12

. حيواناً وتشكل دورة من  12 عاماً
WOMOB « …—uDÝô«

فــيـمـا يـرجع هـذا الـتــقـسـيم إلى قـصـة
أســـــطـــــوريــــة تـــــتـــــحــــدث عـن دعــــوة
اإلمـبراطـور السـماوي احلـيوانات إلى
تـــوديــــعه فـــلم يـــأت إال  12حـــيـــوانـــاً
جـمـيـعـهـا حـيـوانـات حـقـيـقـيـة مـا عـدا
حــــــيــــــوان أســـــطــــــوري واحــــــد هـــــو

 100عـــــام االخــــيــــرة هي: 1925 1913
1937 1949 1961   1973 1985 1997
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الصينية منقولة من مصادر مختلفة:
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عـام  2021 يــعـتـبــر "عـام الــثـور" حـيث
يــسـتــخــدم الـصــيـنــيــون كـلــمـة الــثـور
ـدح وتـنـطق بـالـلـغـة الـصـيـنـيـة "نـيـو" 
اآلخــرين وتـسـتـخــدم أيـضـاً في سـوق
ــــــــالـــــــيــــــــة لــــــــوصف األداء األوراق ا
ــمـتـاز.كـمـا يــرمـز الـثـور فـي الـثـقـافـة ا
الــصــيـنــيــة إلى الــصالبـة واالجــتــهـاد

والتفاني وغالباً ما يرتبط بالقوة.
 U½«uOŠ ¡ULÝQÐ WOL ² «

يـتم تسميـة كل عام على اسم واحد من
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ودعـت الصـ هذا االسـبـوع عام الـفار
واسـتـقـبـلت عام الـثـور ابـتـداء من يوم

اضي  12شباط. اجلمعة ا
وقد عملت مع الصحفي الصين في
وكــالــة شـيــنــخــوا حـوالي  4 ســنـوات
انـتـهت عام  2005 حـ تفـرغت للـعمل
في الـوكالـة الوطـنيـة العـراقيـة لالنباء
(نـــيــنــا) وكــان الـــزمالء الــصـــيــنــيــون
ـناسـبة لـكنهـا لم تكن في يـحتـفلـون با
تـاريخ مـحـدد بل يـخـتـلف مـوعـدها من
سـنـة إلى أخـرى لـكـنه يـقـع دائـمـاً ب

أواخـر كانون الثاني ومنتصف شباط;
ولـلـمـعـلـومـات فـان هـذا الـعـام هـو عام

4719 
سـنوات الثور في األبراج الصينية في

—u¦ « ÂUŽ q³I² ðË —QH « ÂUŽ ŸÒœuð 5B «
"نـيان" الذي يخرج من
مــخـبــأه خالل الــسـنـة

اجلديدة.
هــــذا بـــاإلضـــافـــة إلى
سيرات ومهرجانات ا

ــصــابـيح ا
الـصـينـية
ورقـصات

. التن

بـشـري عــارضـا نـبــذة مـوجـزة
عـن حـــــكـم الري الـــــطـــــويـل في
داونــيــنغ ســتــريت جــاء فــيــهــا
األمـــر الــرئـــيـــسي الـــذي يــجب
تــذكــره هــو أنــني أعــيش هــنــا
بـــشــكل دائم والـــســيـــاســيــون
يـقـيـمــون مـعي لـفــتـرة قـصـيـرة
حـتى يتم طـردهم. سـيكـتشـفون
عــاجال أو آجال أنــني

كان. أنا من يدير ا
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