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طبعة العراق 
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بــحث رئـيس الــوزراء مـصــطـفى
الـكـاظـمي مع الـرئـيس األمـريكي
جـــوزيـف بـــايــــدن الـــهــــجـــمـــات
الــصــاروخــيــة الــتي اســتـهــدفت
ــتــحــدة في ســفـــارة الــواليــات ا
بـــغــــداد. وقــــال الـــكــــاظــــمي في
تـغــريـدة عـلى تـويــتـر انه (بـحث
في اتـصــال هـاتـفـي مع الـرئـيس

االمـــريــكـي تـــطـــويــر الـــعـالقــات
ا الـثـنـائـيـة وتـعـزيـز الـشـراكـة 
يخـدم مصلـحة الـبلـدين و العمل
عــــــلى دعـم األمـن والـــــســـــلـم في
ـنطـقـة واسـتمـرار الـتـعاون في ا
مـحــاربـة داعش) وأضـاف (كــمـا
ــواصـلــة احلـوار أكــدنـا الــعـمل 
الـــســــتـــراتــــيـــجي بــــ بـــغـــداد
وواشنـطن على أسـاس السـيادة
الـوطنـيـة الـعـراقيـة). لـكن الـبيت

االبـيض اكـد ان رئـيس الـواليات
ـتحـدة قـد تطـرق خالل اتـصال ا
هــــــاتـف مـع الــــــكـــــــاظــــــمـي الى
الــهــجــمـات الــصــاروخــيــة الـتي
اســــتــــهـــــدفت خـالل األســــبــــوع
اجلـاري الـسـفـارة االمـريـكيـة في
بـغـداد. وقـال البـيت االبـيض في
بيـان امس ان (بايـدن والكـاظمي
نـاقـشــا الـهـجـمـات الـصـاروخـيـة
األخـــيـــرة ضــــد أفـــراد الـــقـــوات

العراقية وقوات التحالف واتفقا
سؤول على ضرورة محاسبة ا

عن مثل هذه الـهجمـات بالكامل)
وأضــاف  أن (اجلــانــبــ بــحــثـا
أهميـة دفع احلوار السـتراتيجي
وتـوســيع الـتـعـاون الــثـنـائي في
ـتـحـدث قـضـايــا كـبـرى). وكـان ا
بأسم البنتـاغون جون كيربي قد
اشـار في ايـجـاز صـحـفي الى ان
 14صـــاروخـــا ايــرانـي الــصـــنع

اســتــخــدمت في قــصف الــقـوات
االمــريــكــيـة فـي اربـيـل . وحتـمل
ـتجددة الهجـمات الصـاروخية ا
ضد منشـآت أمريكـية في العراق
تــصــعــيــد من جــانب الــفــصــائل
ـــوالــيــة إليــران عــلى حــكــومــة ا
بـغـداد ومـؤشـر عـلى نـفـاد صـبـر
طـهـران جتــاه اإلدارة االمـريـكـيـة
اجلــــــديـــــدة وفـق مـــــحــــــلـــــلـــــ

. ومسؤول
وسجلت ثالث هجمات بالقذائف
الصاروخيـة على مصـالح غربية
في الــعــراق خالل أســبــوع بــعـد
هدوء اسـتـمر أربـعـة أشهـر.وقال
مــســؤول عــســكـري أمــريــكي في
الــعــراق (يــبــدو أنــنــا عـدنــا الى
ــــــــاضي). أحــــــــداث الـــــــعـــــــام ا
ــاضي واســـتـــهـــدفت الـــســبـت ا
قـاعــدة بـلـد في مــحـافـظـة صالح
الــدين  بــهــجــوم صــاروخي أدى
إلى إصــابـة مـتــعـاقــد عـراقي في
شـركـة أمريـكـيـة مكـلـفـة بصـيـانة
طـــائـــرات اف- 16الـــتي حـــصل
عـــلــيـــهــا الــعـــراق من الــواليــات
ـتـحـدة وفق مـا أفـادت مـصـادر ا
اثل أمـنيـة.وسـبق ذلك هـجـوم 
ـــاضي اســــتـــهـــدف األســـبـــوع ا
قاعـدة جوية في اقـليم كـردستان
تــؤوي جـــنــودا أمـــريــكـــيــ مــا
ـــقـــتل مـــدني عـــراقي تـــســـبّـب 
ومـتــعـاقـد مـدنـي أجـنـبي وجـرح
آخـــــرين بـــــيــــنـــــهم عـــــســــكــــري
أمـريــكي.وقـال مـســؤول امـريـكي
اخر ان (احلوادث االخيرة تشبه
الــهــجــمــات الــتي وقــعـت الــعـام
ـــاضي واســـتـــخـــدمت فـــيـــهـــا ا
عـــشــرات الـــصــواريـخ من طــراز
 107 مـــــلم الــــــتي تـــــطـــــلـق من
ــلـفت مــركـبــات صـغــيـرة  لـكن ا
لـــلـــنـــظـــر اآلن أن اجملـــمـــوعـــات
ـتـهمـة بـتـنفـيـذ هـذه الهـجـمات ا
ــسـتــنـكـرة كــانت أول اجلـهـات ا
صـادر األمنيـة ال تبدو لها لـكن ا

مقتنعة بهذا التنديد) 
ـؤشرات تـدلّ على واضاف ان (ا
أن الـهـجــمـات تـعـتـمـد األسـلـوب
الـــــســـــابـق) مـــــشـــــيـــــرا الى ان
علـومات االستخـباراتيـة تفيد (ا

سـتـقبل). ـزيد فـي ا بـأن هنـاك ا
ويـــرى مـــحـــلـــلـــون وخـــبــراء أن
اســـتـــئــنـــاف الـــهـــجـــمـــات ضــد
ـصـالح األمــريـكـيـة في الـعـراق ا
مـرتبط بـعـوامل محـلـية ودولـية.
بدورهـا اكـدت أنيـسة الـبصـيري
لـكي خلـدمات األمن عـهـد ا من ا
والـــدفـــاع ان (هـــذه الــهـــجـــمــات
مــحــاولـة لــتـذكــيــر اجلـمــيع بـأن
هاجمون موجودون وأن هؤالء ا
يـظـهـروا لـرئـيس الـوزراء بـأنـهم
ــلــكــون حــريــة الــتــحــرك مــتى
شـــاؤوا) عــلى حـــد تــعــبـــيــرهــا.
مــشـيــرة الى ان (الـصــواريخ قـد
ــا رسـالـة من طـهـران حتـمل أيـضً
إلى واشنطن حـيث تسعى إدارة
الـــرئــــيس بــــايــــدن الى إحــــيـــاء
االتـفـاق الـنووي الـذي نـقض في
عهـد دونـالد تـرامب عام 2018).
وبينما تطالب واشنطن بالعودة
فاوضـات في شأن االتفاق الى ا
الذي تلى انسحاب واشنطن منه
 تريد طـهران رفع العـقوبات قبل

اي تفاوض جديد.
ــرشـــد األعــلى االيــراني  واكــد ا
عـــــــلي خـــــــامـــــــنــــــئـي ان (بالده
سـتـخـصب الـيـورانـيـوم بـنـسـبـة
ـئـة وهـي نـسـبـة أعـلى  60 في ا
بـكـثـيـر من احلـد األقـصى الـبـالغ
ـــئــة الــذي قـــبــلت به  367 في ا
ــــوجـب اتـــــفــــاق عــــام إيــــران 

. (2015
ورات الـبـصـيـري ان (الـهـجـمـات
ـتـجـددة قـد تـكـون مـحـاولـة من ا
ـقـربـ من إيـران لـزيـادة نـفوذ ا
حـلــيـفــتـهم في ضــوء احملـادثـات
الــــــــتـي تـــــــلــــــــوح فـي األفـق مع
ــتــحــدة). وبــحــسب الــواليـــات ا
مـحـلـيـ ان (لـدى إيـران أسـباب
ماليـة للضـغط على بغـداد بشكل
مـبــاشـرفـمع تـقــلص اقـتـصـادهـا
وتــداعــيـات الــعــقـوبــات حتــتـاج
طــــــهــــــران الى الــــــوصــــــول الى
حــســـابـــهـــا في بـــنك الـــتـــجــارة
ـمـلـوك لــلـدولـة حـيث الـعــراقي ا
كـانت احلـكــومـة الـعـراقـيـة تـدفع
لـــــهـــــا ثــــمـن الـــــغــــاز اإليـــــراني

ستورد). ا
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أمون للترجمـة والنشر ال يبعد ا
ســـوى طـــابق واحـــد عن مـــكــتب
الـوزيـر وقـد زار الـوزير األسـبق
رة واحدة فريـاد رواندزي الـدار 
طـوال مـدة إسـتـيـزاره بـنـيّـة هدم
وحل وإلـغاء هـذه الـدار كـما زار
الــوزيـــر الـــســـابق عـــبـــداالمـــيــر
ــــرة احلـــــمــــداني هــــذه الــــدار و
واحــدة فـــقط وبــنـــيّــة هــدم وحل
وإلغـاء هـذه الـدار إضافـة لـزيارة
ـرة الــوزيــر احلــالي هــذه الــدار 
واحــــدة فــــقط وتــــمــــخــــضت عن
زيـارته هذه الـقـرارات اجملـحـفة).
مطـالبـ بـ (إضـافة مـخصـصات
جلمـيع منـتـسبي الـوزارة كونـها
مـن صالحــــيــــات الــــوزيـــر ودون
الرجـوع التـخـاذ موافـقـات أخرى
ئـة من علـى أن ال تقل عن 30 بـا
الــرواتـب الــتي عــدوهـــا هــزيــلــة
ومـتــدنـيــة أسـوة بــبـاقي وزارات
الـدولــة لـنـكـفـل بـهـا احلـد األدنى
ـــــة ألُســـــرنــــا من حـــــيـــــاة كـــــر
ولـعـوائــلـنـا الـتـي تـعـاني شـظف
الـــعـــيـش جــراء تـــهـــمـــيـش هــذه
الوزارة من قـبل الكُـتل واألحزاب
الـســيـاسـيـة الـفــاسـدة) عـلى حـد

تعبيرهم. 
وكــشف الــوكــيل االقــدم لــلـوزارة
جابـر اجلـابري عن اقـدام الـوزير
نـاظم عـلى كـشف سـريـة الـلـجـنـة
كلـفة بالـتحقيق في التحـقيقيـة ا

ملفات فساد بـعد تسليم احملضر
ـتهمة حتت ألحد أقربـاء اجلهة ا
ذريــــعـــة انه مـــشــــاور قـــانـــوني.
وكــــتـــبت صــــفـــحـــة حتــــمل اسم
عـالقــــات واعـالم اجلــــابـــــري عن
الـــوكــيل االقـــدم قــوله انـه (بــعــد
تاعب واجلهود التي أشهر من ا
بـذلنـاهـا في الـلجـنـة التـحـقيـقـية
الــتي شــكــلـهــا الــوزيــر الــسـابق
لواحدة من أخـطر ملفـات الفساد
في الثـقـافة  أقـدم الوزيـر احلالي
على كشف سرية اللـجنة بتسليم
احملـــضــر ألحـــد أقــربـــاء اجلــهــة
ــتـــهــمـــة بــحـــجــة انه مـــشــاور ا
قــانــوني) واضــاف انه ( عــزل
مـديـر الـقــسم الـقـانـوني لـلـوزارة
الذي أيد توصيـات اللجنة وسلم
القـسم مـبـاشرة ألحـد أركـان هذه
اجلــهــة وكـلــفه بــتــشـكــيل جلــنـة
تدقيـقية عـلى جلنتـنا التـحقيـقية
في وقـتٍ مـــنع مـالك الـــوزارة من
الــتــعـــامل مــعــنــا وقــطع جــمــيع
كـتب الوكيل ـالية  ستـحقات ا ا

األقدم) .
ولــفـت الى انه (رافق ذلـك إلــغــاء
دخولنا الى مكتب رئيس الوزراء
ـــــكـــــتب  وال من قـــــبل مـــــديـــــر ا
نـســتـبـعـد أن تـتــبـعـهـا إجـراءآت
تـعـسفـيـة الحـقة  لـتـشـكل وسـاماً
آخــر مـن أوســمــة الـــشــرف عــلى

صدورنا) 
وتــابـع انه (مــنــذ أربــعــ عــامــاً
نـخـوض الـبـرك اآلسـنـة لـلـخروج
بعراق يستحق جباهنا البيضاء
ورقــابـــنـــا الـــدامـــيـــة) عــلـى حــد
تـعبـيـره. واطلـعت (الـزمـان) على
وثـــيـــقـــة حتــــمل تـــوقــــيع نـــاظم
بـعــنـوان امـر وزاري  جـاء فــيـهـا
انه (استنـادا الى االمر الديواني
بلغ الـينـا بكتـاب االمانة / 61وا
الـعــامـة جملـلس الــوزراء بـالـعـدد
ق/ 2/5/42/359في  8شـــــبـــــاط
اجلـاري وموافـقـة رئـيس مـجلس
الـوزراء والــصالحــيـات اخملــولـة
لـنا تـقـرر تكـلـيف نـوفل هالل ابو
ـنــصب وكــيل الــثـقــافـة رغــيف 
بـاالضافـة الى مـهـام عمـله مـديرا

عاما لدار ثقافة االطفال). 
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ـشـتـرك وبـحـثـا افـاق الـتـعـاون ا
وتـعـزيــز اجلـهـود الـثـنـائـيـة بـ
الـبـلـدين لـلـنـهـوض بـالـقـطـاعـات
اخملـتـلـفـة). كـمـا نـاقش الـكـسـبي
ــــقــــاولــــ مع رئــــيس احتــــاد ا
العراقي والعرب علي السنافي
ـــقــاولــ وعـــدد من الـــنــواب وا
الــعـــراقـــيــ بـــحــضـــور نـــقــيب
مــقـــاولي االنــشــاءات االردنــيــ
ـــــرافق  حـــــيث ( والـــــوفـــــد ا
االتــفـــاق عـــلى جتـــديـــد مـــذكــرة
ــوقـعــة مـســبـقــاً بـ الــتــفـاهم ا

على تطـوير العالقـات الثنـائية)
مـؤكـدًا (أهـمـيـة تـعـزيـز الـتـعاون
ب البلدين في مختلف اجملاالت
ــا فــيه مــصـــلــحــة الــشــعــبــ
األردنـي والــــــــعـــــــراقـي). ووصل
الــــوفــــد األردني  مــــســــاء أمس
األول والــتــقى عــددا من الـوزراء
ـــثــلي الــقــطــاع الــعــراقــيــ و
اخلـــاص. وقــــال بـــيـــان امس ان
(الــوفـد الــتـقى وزيــري الـصــحـة
حــــسـن مــــحــــمــــد الــــتــــمــــيــــمي
والــتـخـطـيـط خـالـد بـتــال الـنـجم

األمــــنـي والــــســـــيــــاسـي ضــــمن
التعاون الـثالثي الذي ضمّ كذلك
مـصــر  لـيـتـسع ويــشـتـمل األمن
ـفـهـومه األوسع) واإلسـتـقـرار 
وحـمّل الـكـاظـمي الـوفـد حتـيـاته
الى (الـعـاهل االردني  وحـكـومة
بــشــر اخلــصــاونـة) مــبــيــنـا ان
(العراق يتـطلع الى تعاون أوثق
ـنطقة مع األردن وترسيخ أمن ا
اعـرب واســتــقــرارهــا). بــدوره  
الــــوفـــد عـن (تــــقـــديــــره حلــــسن
ـسه من حرص اإلستـقبـال و ما 
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اكـــد رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الــكـــاظــمي  ان الـــنــيّـــة اجلــادة
مـتـوفــرة لـدى بـغـداد وعـمـان من
أجل تطبيق اإلتـفاقيات الـثنائية
في مجاالت التـعاون كافة . وقال
ــكــتــبه االعـالمي تــلــقــته بـــيــان 
(الـــزمـــان) امس ان (الـــكـــاظـــمي
اســتـقــبل وفـدًا أردنــيّـا بــرئـاسـة
وزير األشـغـال العـامة واإلسـكان
يحـيى الـكـسبي يـرافـقه عدد من
ثـلـ عن القـطاع سـؤولـ و ا
اخلـاص األردني وحَــمل الــوفـد
لك في مـستـهل الـلـقاء حتـيّـات ا
عـــبـــد الـــله الـــثـــاني الى رئـــيس
احلـــكـــومــــة وتـــأكـــيـــدات األردن
حـــكــومـــة وشـــعـــبًــا عـــلى عـــمق
أواصــر الــتــعــاون والــرغـبــة في
ـشــتـركـة مع ــصـالح ا تــطـويـر ا
الــعـراق). واكــد الـكــاظـمي خالل
اللـقاء ان (الـنيّـة اجلادة مـتوفرة
لــدى الــبــلـديـن من أجل تــطــبـيق
اإلتفـاقيات الـثنـائيـة في مجاالت
الــتـــعــاون كـــافـــة والســيـــمــا في
قــطـــاعــات االســـكـــان والــطـــاقــة
والـصـحّـة والتـعـلـيم والـصـنـاعة
ـصـرفي والــتـجـارة والــقـطــاع ا
وكــذلك الـبـرمــجـيـات احلــديـثـة)
مشـددا على (أهمـية دور الـقطّاع
اخلــاص في الــبـلــدين وأهــمــيـة
الـــتــعــاون الـــذي بــدأ في اإلطــار
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 32 وعدل لـنفط الـبصـرة الالعب أحمـد فرحـان في الدقـيقة 75 لـتنـتهي
ـبـاراة بـالتـعـادل اإليـجابي. وانـتـهت بـالتـعـادل اإليـجابي أيـضـا مـباراة ا
فريـقي  أربيل أمام و أمانة بغـداد بهدف لكل منـهما  التي أقيمت  على
لعـب االفتراضي ألربيل بـسبب وجود أعمـال صيانة في ملـعب دهوك ا

ملعب فرانسو حريري.
ينـاء تعادال قاتال من مـضيفه فريق ـواجهات خطف فـريق ا  وفي آخر ا
بـاراة الـتي أقـيـمت على اد احلـدود بـنـتيـجـة هـدف لكـل منـهـمـا  في ا

ملعب التاجي.
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حقق فـريق  الـزوراء بكـرة الـقدم أمس االربـعـاء  فوزا في الـوقت الـقاتل
عـلى فــريق الـشـرطـة بـهـدف من دون رد وذلك ضــمن مـنـافـسـات اجلـولـة
ـمتـاز. وسجل هـدف الـلقـاء الوحـيد رحـلة الـثـانيـة للـدوري ا األولى من ا

العب النوارس عالء عبد الزهرة في الدقيقة 90 . 
وحلـسـاب ذات اجلــولـة حـسم الــتـعـادل اإليـجــابي مـبـاراة نــفط الـبـصـرة
وضـيـفـه الـطـلـبـة بـنـتـيـجـة بـهـدف لـكل مـنـهـمـا والـتي أقـيـمت عـلى مـلـعب

الفيحاء. 
وتقـدم األنيق عـبر الالعب اخملضـرم مصـطفى كـر برأسيـة في الدقـيقة
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استـنكـر منـتسـبو وزارة الـثقـافة
والـــــســــــيـــــاحــــــة واآلثـــــار وفي
ـأمـون مــقـدمــتـهم مــوظـفــو دار ا
لــلـتــرجـمــة والـنــشـر خالل وقــفـة
ـقر الـوزارة  قرار احتـجـاجيـة 
الوزير حسن ناظم بإعادة هيكلة
الوزارة وإلغاء 80 قسما وشعبة
من مـفــاصل الـوزارة  فـيــمـا رأى
مـثـقـفـون ان الـوزارة دخلـت ازمة
جديـدة تنذر بـعواقب ال يـستـبعد
ان تــكــون االنـتــخــابــات وراءهـا.
نـتسبـون خالل الوقفة ان وقال ا
(الـــوزيــر اتــخـــذ قــرارا وصــفــوه
ــصـــادق عــلــيه من بــاجلـــائــر وا
هيئـة الرأي و فريـقه االستشاري
الـــذي ال نــــعـــرف من أيـن أتى به
وألي جهـة ينتـمي دون األخذ في
ردودات السـلبية نظر االعتـبار ا
ومــا ســيـخــلــفه الــقــرار من دمـار
وخـــراب لــلــوزارة ومــوظـــفــيــهــا
غـضوب غـلوب عـلى أمـرهم وا ا
عـــلــــيــــهم) عــــلى حــــد قـــولــــهم 
واضــافــو ان (هـــذه الــوقــفــة هي
بــدايـــة خلــطـــوات تــصـــعــيـــديــة
احـتجـاجـيـة واسـتنـكـاريـة أخرى
وســنـــلــجـــأ فـــيــهـــا إلى الـــطــرق
احلضارية والـثقافـية واإلعالمية
والقـانونيـة إللغـاء القـرار اجلائر
دروس) مؤكدين ان (دار وغير ا
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اجلــانـبــ عـلى ان تــتـضــمن مـا
مشيرا تمخض عنه هـذا اللقاء) 
الى ان (الـوفــد اسـتـعـرض خالل
ـعـادن لـقـائه وزيـر الـصـنـاعـة وا
مـــنـــهل عــزيـــز اخلــبـــاز واحتــاد
الــصـنــاعـات الــعــراقي وعـدد من
الـصـناعـيـ اجـراءات الـتـباحث
بشان مجاالت التعاون والتكامل
ــتــاحــة فـي مــجــال الــصــنــاعـة ا
ـتــعـلــقـة ومــتـابــعـة االجــراءات ا
ــديــنــة االقــتــصــاديـة بـانــشــاء ا
ـشـتـركـة) مـؤكـدا ان (الـطـرف ا
اتــفـــقــا عـــلى تــعـــزيــز مـــجــاالت
الــتـــعـــاون بــ الـــبـــلــديـن عــلى
ــســتــوى الــثــنــائي إلى جــانب ا
بـحث مشـاريع الـتـعـاون الثالثي
بـــ األردن ومــصـــر والــعــراق)
الفتـا الى ان (اللقـاء شهـد توقيع
ـــثــلــة غــرفــة صـــنــاعــة االردن 
بــرئــيــســهــا فـــتــحي اجلــغــبــيــر
واحتــاد الـصــنــاعـات الــعـراقــيـة
ـثال بــرئـيـسه احــمـد الـصـادق
بــحـضــور الــوزيـرين  اتــفـاقــيـة
تعاون إلقامة توامة بينهما وهو
مـــــا  الـــــتــــــوصل إلـــــيـه خالل
ـبـاحثـات الـثـنائـيـة الـتي جرت ا
) وتـابع ان (الـوفـد بن اجلانـب
الــتــقى ايــضـا وزيــري الــتــجـارة
عالء اجلـبوري والـزراعـة مـحـمد
اخلفاجي وناقشا اليات التعاون
وتــســـهـــيل اجـــراءات الـــتـــبــادل
.( التجاري ب البلدين الشقيق
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سـجـلت وزارة الــصـحـة والــبـيـئـة
قـفـزة جـديـدة بـأصـابـات فـايروس
كــــورونـــا حـــيـث رصـــدت 4306
اصـــابـــة مــــؤكـــدة رغم اجـــراءات
الــوقــائــة وحـــظــر الــتــجــوال  في
عـمـوم الـعـراق فـيـمـا شـدد اقـلـيم
كــردسـتــان الــقــيــود ومـنـع دخـول
واطـن من الـقـادم من بـغداد ا
ـــوقف واحملـــافـــظــــات. واوضح ا
الـوبــائي الــيـومي  الـذي اطــلـعت
عـــلــــيه (الـــزمــــان) امس ان (عـــدد
الفحوصـات اخملتبرية بـلغت اكثر
من  44 الف عــــيـــــنــــة مــــشــــتــــبه
حـيث اصــابــتــهـــا بــالــفــايــروس  
سجلت مالكـات الوزارة يوم امس
االربــعـاء  4306 اصــابــة مــؤكـدة
بـكـورونـا في عــمـوم الـعـراق  رغم
تــقـــيــيـــد احلــركــة خـالل ســاعــات
احلــــظـــــر اجلــــزئي) واضــــاف ان
(الشفـاء بلغ  2110 حالة وبواقع
 13 حـالــة وفــاة جــديـدة). ووافق
مجلس الـوزراء برئـاسة مـصطفى
الــكــاظـمـي عــلى مــشــروع قــانـون
احلـمــايـة الــقـضــائـيــة لـلــشـركـات
صـنـعة لـلـقـاح كورونـا وإحـالته ا
إلى مجـلس الـنـواب اسـتـنادا إلى
ـادتـ  /61 الــبــنـد اوال أحـكــام ا
و /80 البـند ثـانيـا من الدسـتور).
وكـــشـــفت دائـــرة صـــحـــة بـــغــداد
الرصافـة عن أن اللـقاح ال يقي من
ا ـئـة  كـورونـا بـنـسـبـة مـئـة بـا
يـســتــدعي االسـتــمــرار في ارتـداء

الكمـامة بـعد تـلقي تـلك اجلرعات.
وقال مدير عام الدائرة عبد الغني
الــســاعــدي في تــصــريح امس ان
(توزيع اللـقاح يـفتـقد الى الـعدالة
ــــســــاواة إذ تــــوجـــد  10 دول وا
ئة با سيطـرت على اكـثر من  70 
من انتاج اللقاح بينما هناك 130
دولـة لم تــصل الــيـهــا الــلـقــاحـات
مــــنــــهـــــا الــــعــــراق) وأضـــاف أن
(اجلــمــيـع يــرغب بــانـــتــهــاء هــذا
الكابوس لكن بشرط هما ارتداء
الكمـامة والـتبـاعد االجـتماعي مع
ـلـقـحـ الى اكـثر وصول اعـداد ا
ئة بالعالم)  الفتا الى من  80 با
أن (الـــفــــايـــروس يـــتــــعـــرض الى
حتـورات عــديــدة من اجل الــدفـاع
عن نفسه والبقاء على قيد احلياة
والـعــيش عـلى اخلــلـيــة احلـيـة اذ

يــتـــمـــيــز كـــورونــا بـــقــوتـه بــرغم
الـطــفــرات الــوراثـيــة الــتي تــطـرأ
عــلـــيـه). واعــلـــنت دائـــرة صـــحــة
مـحـافـظـة الـنـجف  تـسـجـيل 519
اصـابـة جـديـدة بـكـورونـا دون اي
حــــالــــة وفــــاة خالل الــــســــاعــــات
ــاضــيــة. فـــيــمــا اصــدرت وزارة ا
الــداخــلــيـة فـي اقــلــيم كــردســتـان
بــيـانــاً تــضــمن اجــراءات جــديـدة
واجهة انـتشار الـساللة اجلديدة
للفـايروس ومنهـا احلد من دخول
ـسـافــرين من بـقـيــة احملـافـظـات ا
الــعــراقــيــة بـــاســتــثــنــاء الــوفــود
ـنظـمات الـدولية الدبلـوماسـية وا
اضـــافــة الـى الــقـــادمـــ لـــغــرض
الـعالج ومــراجـعــة االطـبــاء وفـقـاً
لالرشـــادات الـــصـــحـــيـــة.وجــاءت
الـقــرارات عــلى ضــوء مــخــرجـات

ـكـافـحة اجتـمـاع الـلـجنـة الـعـلـيا 
كـــــورونــــــا الــــــتي نــــــصت عــــــلى
(استـمرار العـملـية الـتعـليـمية في
ـعمـول بها دارس بـاالجراءات ا ا
حـالــيـاً مـع تـطــبـيق الــتـعــلـيــمـات
الصحية الصارمة وكذلك الدراسة
ـعـاهـد الـتـابـعة في اجلـامعـات وا
لـوزارة الـتعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الــعـلــمي بـــاجــراءاتــهــا احلــالــيـة
وااللـتـزام بــاالرشـادات الـصــحـيـة
ناسـبات الوطـنية وكذلك احيـاء ا
دون تنظـيم اي حتشد او اجـتماع
ودعوة جميع االطراف الـسياسية
ـدني الى ـنظـمـات واجملـتـمع ا وا
زيـد من الـتـعاون  بـهـذا الـشأن) ا
مشـددا عـلى (غـرف العـمـلـيات في
ـستقلة ان احملافظات واإلدارات ا
جتتـمع لغـرض تشـديد اإلجراءات
الــصــحــيـــة وخــاصــة اســتــخــدام
الــكــمـــامــات ومــنع الـــتــجــمــعــات
واالجـتــمـاعـات وفــرض الـعــقـوبـة
عـلـى مـخــالــفي االلــتــزام بــارتـداء
الـكـمـامــات وفق الـبـيـان 52 لـعام
2020) مشـيرا الى (تـنظم جـميع
األنشطـة الريـاضية بـدون حضور
العب والـقـاعات اجلمـاهـير إلى ا
فــــــــضال عـن احلــــــــد مـن دخـــــــول
سافـرين من احملافـظات األخرى ا
إلى االقــلــيم بــاســتــثــنــاء وكــاالت
ـــــتــــحــــدة ومــــنـــــظــــمــــات األ ا
ـنـظــمـات الــدولـيـة والــتـحـالف وا
والدبلوماسي والوفود الرسمية
الذين يجـرون زيارات إلى األطباء

وفقاً للتعليمات الصحية).

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ناطق كـافة صحوا والعظمى في بغداد ان يكـون طقس اليوم اخلميس في ا
 21 مـئـويـة. وقالت الـهـيئـة في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان (طـقس الـيوم
ـناطق كافـة صحوا بـاستثنـاء االقسام الـشرقية من اخلمـيس سيكون في ا
ـنـطقـة اجلـنـوبـيـة حـيث تـكـون فـيهـا االجـواء غـائـمـة جـزئـيـا الى غـائـمة مع ا
تساقـط امطار خفيفـة تكون رعدية احيـانا يتحول تدريـجيا خالل النهار الى
صـحـو ودرجــات احلـرارة تـنــخـفض قـلـيـال عن الـيـوم الــسـابق) مـؤكـدا ان
(طقس يـوم غد اجلـمعة سـيكـون صحوا مع بـعض الغـيوم في عـموم البالد

ودرجات احلرارة تنخفض قليال في اجلنوب). 
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ـملوكة الـضوئي عبـر البنى التـحتية ا
لــــلــــشــــركـــــة الــــعــــامــــة لالتــــصــــاالت
ــعــلــومــاتــيــة فــبــيّــنت يــعــقـوب ان وا
(الــــشـــــركــــة الـــــعــــامــــة لـالتــــصــــاالت
ــعــلــومــاتــيــة قــامت بــوضـع خــطـة وا
إلحـداث حــالـة من الـعـدالـة والـتـنـافس
ـوضـوع  ــعـنــيـة بــا بــ الـشــركـات ا
شروع الى  16عـقداً حـيث  تقسـيم ا
تــمـثل  14مــحــافـظــة + بــغـداد الــكـرخ
وبـغـداد الرصـافة سـيتم احـالة تـنفـيذ
مــــشـــروع الـــنــــفـــاذ الـــضــــوئي في كل
مــحــافـظــة الى شـركــة واحـدة دون ان
تـعمل في مـحافظة ثـانية) مـشيرة الى
ان (شـــركــتــنـــا قــامت بـــتــمـــديــد عــمل
شروع النفاذ شغلة حالياً  الـشركات ا
الـضوئي في عدد من احملـافظات حل
االنــتـــهــاء من مــهــام دراســة وحتــلــيل
ـشـروع الــعـطـاءات  واحـالـة تــنـفـيـذ ا
اجلديد للشركات التي سيتم اختيارها
عايير التي وضعتها الشركة) . وفق ا
 أما عن الية توزيع اخلطوط الضوئية
وكــيـفـيــة عـمل شـركــتـ في مــحـافـظـة
واحـــدة  فــــأشـــار فـــالح الى ان (هـــذه
اخلـطـوة سـتُـحـدث حـالـة من الـتـنافس
بـ الـشركـات التي سـيتم اخـتيـارها 
وذلـك من خالل وجــــود شــــعــــيــــرة من
ـشـروع الـوطـني وشـعـيـرة اخرى من ا
ـمـلـوكة لـشـركـتـنا  مـشـروع الـشـبكـة ا
ولـلمواطن حرية االخـتيار ب اخلط
وفـق مايالئم احتـياجـاته من العروض
ــســتــخــدم ــقـــدمــة له  وســيــكـــون ا ا
ــســـتـــفـــيــد مـن هــذا الـــنـــهـــائي هـــو ا

وضوع) .   ا

امـــا بـــخـــصـــوص مـــشـــروع الـــقــرض
الـيـاباني فـأوضحت يـعقـوب أنه (تمت
ــشــروع إلى إحــدى احــالـــة تــنــفــيـــذ ا
ـتـخــصـصـة وبـواقع 150 الــشـركـات ا
الـف خط في مـحـافـظــة بـغـداد فـقط  3
مــواقع في جــانب الـكــرخ ومـثـلــهـا في
ــشـاريع جــانب الــرصـافــة وسـتــتـيح ا
الـــثالثـــة خــدمـــة انــتـــرنت ذات جــودة
واسـتـقـراريـة عالـيـة بـسـعات مـخـتـلـفة
واســعـار تـتـنـاسب مـع حـجم الـسـعـة 
وســـتـــوفـــر ايــضـــاً خـــدمـــة االتـــصــال
الــصــوتي والــقـنــوات الــتــلـفــزيــونــيـة

شفرة) .  ا
وعـن عــمل اصـــحــاب ابـــراج جتــهـــيــز
خـــدمـــة االنـــتـــرنـت فـــأوضح فـــالح ان
ــد الـــكــابالت (عـــمــلـــهم ســيـــتــمـــثل 
ـستـخدم الـضوئـيـة من الكـابيـنة الى ا
واطن النهائي وكذلك التواصل مع ا
بــــاعــــتـــــبــــارهم وكـالء عن الــــشــــركــــة

ستثمرة للمشروع) . ا
جتــــدر االشـــارة هـــنــــا الى ان خـــدمـــة
االنــتـرنت بـتــقـنـيـة  FTTHتــعـد احلل
األمــثل لـتـقـد مـســتـوى خـدمـة يـلـبي
سؤول في وزارة االتصاالت طموح ا
والــــشــــركــــة الـــــعــــامــــة لالتــــصــــاالت
ــواطــنـ كــمـا أن ــعــلـومــاتــيـة وا وا
األســعـار سـتـخــضع لـتـحــكم ومـراقـبـة
الـوزارة بـصـورة كـامـلـة تـخـتـلف عـما
هـو مـوجـود من عـشوائـيـة في جتـهـيز
خــدمــة االنـتــرنت عن طــريق أصــحـاب

االبراج. 
وتــسـتــعـد مـحــافـظــة ذي قـار لــلـزيـارة
ـرتـقـبـة للـبـابـا فرنـسـيس الى مـديـنة ا

الــسـيــدة زهـراء يــعـقــوب مـديــرة قـسم
شروعان سيقدمان الـشبكات وهذان ا
خــدمـة االنـتـرنت في كــافـة مـحـافـظـات
بـلـدنا الـعزيـز مـا عدا اقـلـيم كردسـتان
ـــشــروع الــثــالث فــهــو مــشــروع امــا ا
الـقرض اليـاباني الذي سيـقدم خدماته
في مــحـافـظـة بــغـداد فـقط  ومـا حـدث
ـــثـل االعالن عن بـــدء ــــوعـــد أعاله  ا
تــقـد خـدمـات الـنـفــاذ الـضـوئي عـبـر

شروع الوطني لالنترنت) . ا
 مــوضـحــاً ان (الـتــشـغـيـل الـتـجــريـبي
لـلـمـشـروع سـيكـون في مـنـطـقـة زيـونة
بــواقع  2048خـط  و حتـديــد فـتـرة
ثـالثـة اشـهــر لـغـرض فــحص االجـهـزة
وانــظـمـة الـتـحــاسب وايـصـال اجـهـزة
واطن واستبيان  ONTالى مـنازل ا
جـــودة اخلــدمـــة  ثم ســـيــتـم تــعـــمــيم
ـــــنــــــاطق ــــــشـــــروع عـــــلـى بـــــاقـي ا ا

.( واحملافظات تباعاً
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ودعـــا (مــــواطـــني مـــنــــطـــقـــة زيـــونـــة
لالسـتـفادة من اخلـدمات الـتي يـقدمـها
ـشـروع في الـوقت احلـاضـر لـتـجـربة ا
اخلـدمة  مـشيراً إلى انه بـنهايـة العام
احلـالي سيتم توفيـر ثمنمائة الف خط
لــلــمــواطــنــ في كــافــة احملــافــظـات 
وسـيـتم تسـليك 500 مـلـيون كـيـلومـتر
من الكابالت الضوئية إليصال اخلدمة
لـلمـواطنـ في كافـة احملافـظات  ومن
ـؤمل اكـمـال كـافـة مـراحل الـتـنـصيب ا
والـتــشـغـيل في غـضـون ثالث سـنـوات
دون ان تنفق شركتنا اي مبالغ مالية).
أمـــا بـــخــــصـــوص مـــشـــروع الـــنـــفـــاذ
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الــنـاصــريـة وبــالـتــحـديــد مـديــنـة اور
االثـــريـــة ومــقـــام نـــبي الـــله ابـــراهــيم
ومــا يــرافق هــذه الــزيـارة من اخلــلــيل
مثلي تـغطيـة اعالمية وتـواجد كثـيف 
الـقنـوات الفـضائيـة احمللـية والـدولية
علـوماتية وادت مـديرية االتـصاالت وا
في مــحـافــظـة ذي قــار وبـالـتــعـاون مع
شــركــة ايــرثـــلــنك (الــشــريك الــرســمي
لـــــوزارة االتـــــصـــــاالت) دور مـــــهـم في
الـتحـضير لـهذه الـزيارة تمـثل بنصب
ــعـدات الالزمـة لــتـجــهـيـز االجــهـزة وا

دينة االثرية بخدمة االنترنت.  ا
ــهــنـدس عــلي حــســ حـسن  وافــاد ا
مــديـر اتــصـاالت ذي قــار انه  نـصب
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راجعة مئة مستثمـر زراعي عراقي  قضوا أكثر من عـام وهم يقومون 
وزارة الزراعة من اجل احلـصول عـلى فرص اسـتثمـار زراعيـة في بادية
ــوافـقـات ـراجـعــات واحلـصــول عـلى ا الـســمـاوة ... ومع كل تــكـالـيـف ا
ـراجعات  وبعـد قيامهم بـكل ما مطـلوب منهم الرسميـة واألخذ والرد وا
ـيـة واالسـتـعـانة من إجـراءات فـحص الـتـربـة في أفـضل اخملـتـبـرات الـعـا
ـا بـخـبــرات أجـنـبـيـة وتــوقـيـعـهـم لـعـقـود مع اخلــبـراء وجـلب مــخـطـطـات 
واطـن العراقي  وبالتعاون مع سيقومون به من استـثمار يخدم الوطن وا
ـســتـثـمـرون عــلى مـوافـقـات خـبـراء من بــلـغـاريـا ... وقــد حـصل هـؤالء ا
رسمـية فـي حتديـد مسـاحـات األراضي التي سـيـتم استـثـمارهـا من قبل
هـيـئــة اسـتـثــمـار الـســمـاوة  والــبـالـغــة خـمـســون ألف دو من صـحـراء
الـسـمـاوة لـكـل مـسـتـثـمـر والـتـي بـالـتـأكـيـد ســوف حتـيل هـذه الـصـحـراء
ئات من ترامـية األطـراف إلى أراض زراعية خـضر مـثمرة تـستـوعب ا ا
ـهنـدس الـزراعيـ وإحيـاء هذه الـصحراء األيادي الـعامـلة الـعراقـية وا
الـتي لم تـعـرف الـزراعـة وال اخلــضـرة طـوال قـرون وجـودهـا في الـعـراق
والتي ستعطي ثـمارها لكل الـشعب العراقي وإن اتـسعت أكثر فبـالتأكيد
سوف حتقق االكـتفاء الـذاتي للعـراق من احملاصـيل التي ستـنتجـها هذه

األرض الصحراوية .
ـسـتـثـمـرين الـعـراقـيـ الـذين وبـعـد كل هـذا اجلـهـد اجلـهـيـد من هـؤالء ا
يريـدون خـدمـة العـراق بـروح وطـنيـة خـالـصة ... راجـعـوا وزارة الـزراعة
للـبدء بـتنـفيـذ مـشاريـعهم ... لـكنـهم ولألسف صـدموا فـعال وضاعت كل
جهـودهم وتـعبـهم ومـصـروفاتـهم حـ اخبـرهم مـسـتشـار الـسيـد الـوزير
وبـكل اسـتـخـفـاف وبـبـرودة أعـصـاب يـحـسـد عـلـيـهـا جـدا (رجـاء بـعـد ال
تراجعـوا وال توجـد لكم فرصـة لالستـثمار ) هـكذا وبـكل بساطـة يصادر
ستشار الوطني جـدا جهود ومصارف وتعب وشدّ أعصاب مئة السيد ا
مستـثمر عـراقي بجمـلة واحـدة ... وح سألـوا عن السبب قـيل لهم بأن
الـعـتـبــتـ الـعـبــاسـيـة واحلـسـيــنـيـة سـتــسـتـثـمـران مــلـيـون دو في هـذه

الصحراء!
جهود وتعب واتـفاقات وخبـراء أجانب وزيارات متـعبة ألماكن االسـتثمار
عنـية .. ثم يـواجههم وهرولة بـ استـثمار الـسماوة والـوزارة والدوائـر ا

ستشار بجملة "  بعد ال تراجعون " !!!  السيد ا
قـدسة عـتبات اسـتثـمار من قـبل الـسيد الـصافي فهل صـارت العـتبـات ا
والـسـيـد الـكـر بالئي ! ثم زادوا الـطـ بـله حـ عـلـمـوا بـأن ال مـسـتـثـمر
عراقي وال أجـنـبي سيـقتـرب من االسـتثـمـار في هذه الـصـحراء وخـاصة
ستـثمـر السعـودي ألن السـعوديـ يريدون ابـتالع العـراق ! فهل صار ا
العراق هو اللقمة الساخنة الطازجـة الطرية القابلة لالبتالع بهذا الشكل
وبـهـذه الــسـهــولـة ? فـكــيف يـا وزيـر الــزراعـة ورئــيس الـوزراء ويـا هــيـئـة
ـستـثمـرين الـعراقـي واألجـانب لـكي يسـتثـمروا في االستـثمـار تدعـون ا
سـتثمرين بل قدسـة ألن تزاحم ا العراق فيـما تسـارع إدارات العتبـات ا
ــعـونـة مــسـتـشـار وزارة الــزراعـة ?  فـإن كــنـا سـنــسـلم رقـبـة تـطـردهم 
وحـاضـر ومــسـتـقـبـل الـعـراق بـيــد رجـال الـدين وبــيـد مـسـتــشـارين مـثل
مستـشار وزارة الزراعة ( الـوطني جدا ) فـاقرؤوا على
حاضـر ومسـتقـبل العـراق السالم! نـسخـة منه إلى :
رئـيـس مـجــلس الــوزراء / وزيــر الـزراعــة /  جلــنـة
ـانـيـة  / رئـيس هـيـئـة االسـتـثمـار في الـزراعة الـبـر

العراق.

U ∫جتدد االشتباكات في مدينة الناصرية ووقوع ضحايا U³²ý«

ÊU e « ≠– W¹d UM «

ـعتـصـمـون امام انـهى اخلريـجـون ا
مبنى شركة نفط ذي قار اعتصامهم
ـبنى امام ووافقوا عـلى اعادة فتح ا

وظف امس.  ا
ـعـتـصـمون وقـال شـهود عـيـان ان (ا
من خريجي كليات الهندسة واالدارة
ــعــاهـــد الــتــقـــنــيــة واالقــتــصـــاد وا
توصـلوا الى اتـفـاق على اعـادة فتح
بوابة الشركة بعد ان اغلقوها لنحو
اسبوع كامل في تصـعيد احتجاجي

  . للمطالبة بالتعي
وجتددت  االحتجاجـات في محافظة
ذي قـار عـلى خـلـفيـة مـقـتل مـتـظـاهر

 . االثن
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وقال الـشـهـود خروج (الـعـشرات من
ـــتــظـــاهــريـن امس في تـــظــاهــرات ا
جــديـدة لـلــمـطـالــبـة بـإقــالـة احملـافظ
نـاظـم الـوائـلي ومــحـاسـبــة عـنـاصـر
ـتـظـاهرين األمن الـذين قـتلـوا أحـد ا
ـتــظـاهــرون قـطــعـوا جــسـر وقــطع ا
الــنــصـر وسـط احملـافــظــة وحــاولـوا
الوصول إلى مـقر احلـكومة احملـلية

لكن القوات األمنية منعتهم). 
وكان  مـصـدر أمـني قد افـاد االثـن

قـتل وإصـابة  31متـظـاهرا ورجل
أمن خالل صدامـات في محـافظة ذي
قـار . وتظـاهـر  غـاضبـون في مـديـنة
احلــلــة الــثالثــاء احــتــجــاجـاً عــلى
حـمــلـة اعـتــقـاالت قـالـوا إنــهـا تـطـال
نـاشـطـ في احلـراك الـشـعبـي الذي
شــهـدته عــدد من احملــافـظــات. وقـال
عدد من احملتـج إن ما يـجري على
ـثل تـأكـيدا مـتـظـاهـري الـنـاصـريـة 
عـــلى االســتــمـــرار في (نــهـج الــقــمع
تواصل بحق التظاهرات) من قبل ا

(احملــتـــجــ هـــددوا بــالـــتــصـــعــيــد
الـسـلمي  مـا لم تـسـتـجَب احلـكـومة

جلميع مطالبهم).
ـتــظـاهـرين اغــلـقـوا واضـافــوا ان (ا
شـركـة نـفط ذي قـار احـتـجـاجـاً عـلى
عــدم إيــفــاء الــســلــطــات الــعــراقــيــة
بـوعـودهـا بـشـأن تـوفـيـر فرص عـمل

ألبناء احملافظة). 
ــتـظــاهـرون الــوصـول إلى وحـاول ا
مــبـنى احلــكـومــة احملـلــيـة تــمـهــيـدا
القـتــحـامه إال أن الـقـوات الــعـراقـيـة
منعـتهم ما سـبّب حدوث اشتـباكات
ـتــظـاهـرين رافـقــهـا إحـراق بــعض ا
ــبـنى.وتــمـكّـنت كــرفـانـاً قــريـبـاً من ا
ـتــظــاهـرين قــوات األمن من إرغــام ا
عـــلـى الـــتـــراجع إال أنّ احملـــتـــجـــ
عـادوا مـرة أخـرى إلى مـحـيط مـبـنى
احلـكـومـة احملـلـيـة الـذي يـشـهـد كـراً

وفراً.
ـــعـــلـــومــات  وقـــالت مـــصـــادر إنّ (ا
األولـيـة تشـيـر إلى اسـتـشـهـاد مدني
وسقوط 3 جرحى خالل الـصـدامات

قرب مبنى احملافظة). 
فـــيــمــا طــالب رئــيـس كــتــلــة الــنــهج
الـــوطــني عــمــار طــعــمــة احلــكــومــة
دني بالتحـقيق الفوري في مـقتل ا
ــقــصـرين في الــنــاصـريــة وتــقـد ا
ــســاءلــة واخملـــالــفــ لــلــقـــانــون وا

العادلة. 
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وقال طعـمة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انـه (الزال ســـفـك الـــدم احملـــرّم
مسـتمـرا في ذي قار بطـريقـة تسـتفز
الضمير اإلنساني احلر وتتنافى مع
جمـيع الـشرائع الـسـماويـة والفـطرة
ا يزيد قباحة ـة و اإلنسانية القو
االسـتـخـفــاف بـهـذه الـدمـاء احملـرمـة

انــهـا تــسـتــهـدف شــبـابــاً يـطــالـبـون
ـكـافـحة الـفـسـاد وحتـكـيم الـعـدالة
االجتماعية). واضاف ان (اهم ركائز
ـقراطـية رعـاية حـقوق األنظـمة الـد
اإلنسـان والتـورع الشـديد عن مـجرد
الـتـفـكـيـر بـإزهـاق الـنـفـوس الـبـريـئة
فـكيـف بارتـكـابـها وبـشـكل مـتـكرر?),
وتـــابع ان (مـــواجـــهـــة االمـــتـــعــاض
واالســـتــــيــــاء الــــشــــعــــبي من االداء
الـسـيــاسي بـالـعــنف والـقـوة وسـفك

العـراقـيون كـبـشـر يشـبـهون مـيـاه بلـدهم. في الـوان الـبشـرة وفي سـلوك
السيرة. والوان الشعر.

فمـاء انهـارنا يـتحـول الى الشـقرة ايـام الفيـضان ويـسمى الـغريـن (كسر
الغ سكون الراء فتح الياء).

ركـبة وهو كـما يقول والى لون رصاصى في الـصيهود.وهـومن االلوان ا
ابـو الـفـرات اجلـواهـري اذا فـاض او نـزل الـى الـقـاع يـريك الـعـراقي في
احلالـت يـسـرف في شحه وبـخـله .ويسـرف في النـدى والـكرم.الاعـتدال

في عطائه.
امـا الـعـراقـيـة فـهي تـشـبه الـنـخــلـة الـعـراقـيـة كـمـا شـبـهـتـهـا في لـقـاء مع
التلفزيون الـسوري.عالية يـصعب الوصول الى جني قـطافها..حتتاج الى
صـاعــود سـومــري يــربط ظـهــره بـاداة اخــتــرعـهــا اجـداده الــسـومــريـون
ـرأة في حوض واسمـوهـا التـبـليـة ومـازالت معـروفـة بهـذا االسم..فـيمـا ا
ـاء. دانية قـطوفـها كثـمرة الـليمـون.الحتتاج تـوسط.لينـة طيـعة كا البحـر ا

الى صاعود.
هـذا الـوضع جـعل االدب الــعـراقي بـشـكل عـام حـزيــنـا يـعـاني احلـرمـان
حتى وهو يغنى. والغناء عنده .ان االبوذية ودمدمات التحرير في قراءة

قام. ا
ـسلـم فـلمـاذا امتاز واال فمـاساة اهل البـيت في يوم الـطف تهم عـامة ا
العراقيون .بـالعزاء احلسـيني وانطبعـوا بطابعه. وصـارت العرب والعجم

ا قاله وردده رواديد العراق ? اذا اقاموا مجالس احلزن جاءوا 
دة اقلها عاما كامال.  واذا توفي عراقي اتشحت عائلته بالسواد 

واقاموا الثالث والسابع واالربع من االيام والذكرى السنوية وال يعرف
عرب الشام غيـر ارتداء النسـاء للون االبيض بـضعة ايام وقـدال تمر سنة
وانت تــرى ارمـلــته حتت رجل اخــر خــطـبــهــا وتـزوجــهــا عـلى ســنــة الـله
ورسـوله. فـتـزف عـروسـا ويـحـمل اثـنـان من ابـنـائـهـا اذيـال ثـوب الـعـرس
ـتـوفي الى اهـله حتى تـكـون ارمـلته خلـفـهـا.علـمـا انـهم يرسـلـون اطـفال ا

جاهزة للخطوبة.
وهذانادر احلدوث عند اهل العراق بل بعيد احلدوث.

}}}}
سئل فقيهنا االول ابوحنيفة.

اترى ماقلته كان هو احلق بعينه.فاجاب :
هذا ماكنا عليه.

كان ابو حنيفة علويا زيديا اصدر فتوى السناد.زيد بن على بن احلس
اء بهذا االسم. اما لقبه ابو حنيفة وعالقة احلنفية صنبور ا

اء .فصنع سلون يتوضأون.من مـاء في حفرة صغيرة لندرة ا فقد.كان ا
ــاء بـــعــدان.صـــنع له صـــنـــبــورا يـــفــتح ابــو حـــنـــيــفـــة خــزانـــا ومأله بـــا

ا لصاحب الفكرة. ويغلق..فسمي الصنبور حنفية تكر
فابو حـنيفة مـوجود في كل بيـت ومهمته تـطهيـره من االدران..ومن يشتم

ابا حنيفة كمن يرمي الوسخ في ماء الوضوء.
اما سياسـيا فنكـرر انه مناصر الهل الـبيت.وافتى بان

من قتل في حركة زيد بن علي قتل شهيدا.
لكن االمـية الـتي ضربـتنـا وتزويـر بعض اجلـالس
ـنــابـر لــتـاريـخــنـا.وضع هـذا االمــام اجلـلـيل عـلى ا

موضع اخلصم للمذهب اجلعفري..
تـألـيف جلنـة تتـولى دراسة مـا ترتب
عــلى تـغــيـيــر سـعـر صــرف الـعــمـلـة
طـلوبة قـدر تعلق واقـتراح احلـلول ا
ـــــــــــشـــــــــــروعـــــــــــات األمـــــــــــر بــــــــــــا
ثل االسـتـثـماريـة.ويـرأس الـلجـنـة 
عـن وزارة الـــتـــخـــطـــيـط وتـــضم في
عـضويـتها إلى جـانب األمانة الـعامة
ـثـلـ عن وزارات جملـلـس الوزراء 
ـالية و اإلعمار واالسكان واألشغال ا
والـبـلديـات العـامـة والكـهربـاء فضال
عن الــهــيـئــة الــوطـنــيــة لالســتـثــمـار
ــركــزي الــعــراقي واحتــاد والــبـــنك ا

. قاول العراقي ا
ونـص القـرار عـلـى أن تـرفع الـلـجـنة
تــوصــيـــاتــهــا خالل شــهــر عــمل إلى
مـــــجـــــلس الـــــوزراء. الى ذلك  ,وجه
عــــضـــو مــــجـــلـس الـــنــــواب جـــمـــال
ـــانـــيـــا إلى احملـــمـــداوي ســـؤاال بـــر
ـركزي بـشـأن السـند مـحـافظ البـنك ا
ـنح شـركة بـوابـة عـشـتار الـقـانـوني 
لـلـنـظم وخـدمـات الـدفع اإللـكـتـروني
اجـازة عـلى الـرغم مـن وجـود قرارات

إليقاف التراخيص. 
واكـــدت وثــيــقـــة صــادرة عن مـــكــتب
احملـمـداوي اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمان)
امـس ان (مــجــلس ادارة الـــبــنك قــرر
ـوجب اعمام بتاريخ 18 تـشرين

الــــثــــانـي عـــام 2018 و16 كــــانــــون
الــثــانـي عـام 2020  ايــقــاف تــرويج
زودي خدمة الدفع مـنح التراخيـص 
االلــكــتـروني) ,ولــفــتت الـوثــيــقـة انه
ـوجب قـرار (تـقـرر تـمـديـد اإليـقـاف 
إدارة الــــبــــنك رقم 33 لــــعـــام 2021
وجب اإلعمام بالعدد /53/5 ـبلغ  ا
9 في 11 شباط اجلاري) ,وتسائلت

الـوثيقة (ما السند القانوني الذي 
ـوجــبه مـنح شـركـة بـوابـة عـشـتـار
لــلـنـظم وخـدمـات الــدفع اإللـكـتـروني
االجــــــازة رقم 14 فـي 29 تــــــشـــــرين
الــثــاني عـام 2020  عــلى الــرغم من
وجــــــود قــــــرارات إليـــــــقــــــاف مــــــنح

التراخيص). 
فـيـمـا كـشف الـنـائب عـلـي الـبـديري 
عن جـمع تواقيع نـيابية لـتقد طلب
بـحل مـجلس الـنـواب تمـهيـدا الجراء
االنـــتـــخـــابـــات. قـــال الـــبـــديـــري في
تــصـريـح تـابــعـته (الــزمـان) امس ان
ان من مـخـتـلف الـكتل (اعـضـاء الـبـر
جـمعـوا تواقـيع لتـقد مـسودة قرار
حلـل مـجــلس الــنــواب بــغــيــة اجـراء
طلب بـكرة اسـتجابـة  االنـتخـابات ا
ـرجــعــيـة). ونــاقـشت اجلــمــاهـيــر وا
الـهيئة القيادية والـسياسية لتحالف
عراقيون في اجتماع مشترك برئاسة

ــــــا يـــــــنــــــســــــجـم مع االجــــــراءات
ــســار االقــتــصــاد الــتــصــحــيــحــيــة 
الـــوطــني) ,واضـــاف ان (االجــتــمــاع
تـــنــاول اإلجــراءات الـــتــشــجـــيــعــيــة
ــصـرفي ــتـعــلـقــة بـعــمل الـقــطـاع ا ا
ومـسـاهـمـته بـتـوفـيـر الـدعم خملـتـلف
ــنـــتــجــة  ,فـــضال عن الـــقــطــاعـــات ا
اجــراءات اتـمـتــة الـنـظـام الــضـريـبي
والـكـمركي وتـبـسيط مـجمل
عـمـليـات اإلدارية انـسجـاما
مـع مـــتــــبـــنــــيـــات الــــورقـــة

البيضاء).
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مــؤكــدا ان (عالوي اســتـمع
ـــشــــاكل الـــتي الـى اغـــلب ا
مثلون عن القطاع طرحها ا
اخلـــاص والــصــنـــاعــيــ ,
واشـــــــــر الـى ان الـــــــــوزارة
اتـخـذت عـدة تدابـيـر داعـمة
آلثـار تـغـيـيـر الـصـرف وهي
مـــســتـــمــرة بـــالــعـــمل عــلى
تــرجـمـتـهـا فـعــلـيـا حلـمـايـة
الـطبـقات الـفقـيرة بـالتزامن
مـع إقتراب تصويت مجلس
الـنواب على مـشروع قانون
ـــوازنـــة الــعـــامـــة). وكــان ا
مـــجــلس الــوزراء قــد قــرر 
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اعــلــنت الــشـركــة الــعـامــة لالتــصـاالت
ــعـلــومـاتــيـة عن قــرب تـنــفـيــذ عـدة وا
مـشاريـع تقـدم خدمـة االنتـرنت بتـقنـية
 FTTHســــتــــتـــيـح ماليــــ خــــطـــوط

االنترنت . 
واكـــدت بــدء الــتــشـــغــيل الــتـــجــريــبي
ـشـروع  الـنـفـاذ الـضـوئي فـي مـنـطـقة
زيـونـة. وقـالت ان  (ثـمـنـمائـة الف خط
ضـوئي سـتـتـاح نهـايـة الـعـام اجلاري
وخــمـسـمـائـة مـلــيـون كم من الـكـابالت
الـضــوئـيـة سـيـتم تـســلـيـكـهـا إليـصـال
اخلـدمـة في كـافـة احملـافـظـات مـشـيرة
الى احــالـة مـشـروع الـقـرض الـيـابـاني
ـشاركـة وبواقع الـى احدى الـشركـات ا
150 الـف خط في بــغـــداد وان هــنــاك
16 مـــشـــروع ســـتـــغـــطي كـل الـــعــراق
.(FTTH  بخدمة االنترنت عبر تقنية
ـــؤتـــمـــر الـــذي اقـــامـــته وزارة  وعـن ا
االتـــصــاالت اخلـــاص بــإطـالق خــدمــة
الــكــابل الــضــوئي لــلــمـنــزل بــتــقــنــيـة
ـشـروع الـوطـني ـقـدمـة من ا FTTH ا
لـالنــتـــرنت قـــال مـــعــاون مـــديـــر قــسم
ـشبـكات محـمد فـالح ان (هناك نـقطة ا
مـهـمـة يـجب تـوضـيـحـهـا لـلـقـار قـبل
االجـابـة عـلى هـذا الـسـؤال اال وهي ان
شـركتـنا ستـقوم بتـنفيـذ ثالث مشاريع
لـتقد خدمات الـنفاذ الضوئي  االول
عـبر البـنى التحتـية للمـشروع الوطني
لالنترنت الذي اتولى مسؤولية ادارته
ملوكة  والـثاني عبر البنى التـحتية ا
لــــلــــشــــركـــــة الــــعــــامــــة لالتــــصــــاالت
ــعــلـومــاتــيـة والــذي تــتـولى ادارته وا
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ــشــهــد عــمـــار احلــكــيم تـــطــورات ا
الــسـيـاسي بــشـكل عـام والــتـحـديـات
الــــتـي تـــواجـه الــــعــــراق والــــفـــرص
ـصاحبة لهذه التحديات.وذكر بيان ا
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (احلــكــيم
شــدد بـعــد اسـتــمـاعه الـى طـروحـات
ـــا يــتـــعــلق أعـــضــاء الـــهــيـــئــتـــ 
وازنة العامة عـلى أهميّة اإلنتهاء بـا
منها كي تتمكن مؤسسات الدولة من
تـنفـيذ مشـاريعـها وخطـطها) ,مـؤكداً
ـوازنة (أهـمـيّـة عـدالـة الـتـوزيع فـي ا
وتـخـفيض الـنـفقـات غـير الـضـرورية
وتـــنـــويع مـــصـــادر الــدخل) ,وحـــمل
احلـكيم (اجلهات األمنيـة والعسكرية
مـــســـؤولـــيـــة احلـــد من اســـتـــهــداف
الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـية) ,مـبـيـنـا إن
(ذلك تـشويه لصورة العراق ومكانته
ـــواطــــنـــ الى ويــــعـــرض حـــيــــاة ا

اخلطر).
ـان حسم تعديل وتـابع ان (على البر
ثل قـانون احملكمـة اإلحتادية كونه 
ا احـد اهم دعائم الـنظـام السـياسي 
تمنحه احملكمة من شرعية للممارسة
ـصادقـة على االنـتـخابـية بـرمـتهـا وا
الـــنــتــائج) ,الفـــتــا الـى انه (البــد من
اإلتــفــاق عــلى صــيــغـة حلـل مـجــلس
بـكرة). الـنواب إلجـراء اإلنتـخابـات ا ناقشة آثار تغيير سعر الصرف الية يترأس اجتماعاً  »ŸUL²ł∫ وزير ا

جـهـات أمنـيـة يـعـتقـد الـنـاشـطون أن
قـيــاداتـهـا تـابـعــة ألحـزاب سـيـاسـيـة

متنفذة .
وقــطع احملــتـجــون عــددا من الــطـرق
الرئـيسيـة وسط مديـنة احللـة بحرق
اإلطارات ورددوا شعارات مـناهضة
لـ(سـلـطـة األحــزاب وهـيـمـنـتـهـا عـلى
مفاصل أمنية في الدولة العراقية). 
وجتــددت االحـتــجـاجــات في مـديــنـة
الناصرية  وذلك بعد نحو أسبوع
من آخر احـتجـاجات واسـعة نـظمـها
ـديـنـة الـتي شـهدت الـنـاشطـون في ا
حــمــلــة من االعــتــقــاالت في صــفـوف
ـتــظـاهـرين  فـضـالً عن اسـتـهـداف ا
عدد منهم على يد جماعات مسلحة.
وتــشــهـد مــديــنـة الــكــوت تـظــاهـرات
اثلـة وعلى نحـو شبه مسـتمر إذ
ـتــظـاهـرون شـعـارات تـطـالب يـرفع ا
ــتـــظــاهــرين بــالــكـــشف عن قــتـــلــة ا
ـهم لـلـقضـاء فـضالً عن إقـالة وتـقد

دينة.  سؤول احمللي في ا ا
فيما طالب نائب احلكومة بالتحقيق
ــدنــيـ في ذي الــفـوري فـي مـقــتل ا

قار. 
ـتـظـاهـرين وقـال شـهـود عــيـان إن (ا
جتـمـعـوا أمـام مكـتب احملـافظ نـاظم
الـوائـلي وأحـرقـوا إطـارات وقـطـعـوا
عــدداً من الـطـرق لــلـمـطــالـبـة بــاقـالـة
احملــافظ ونـائـبــيه ومـحــاسـبـة قــتـلـة

تظاهرين). ا
ـتـظـاهريـن شددوا عـلى مـؤكـدا ان (ا
عتقل من الناشط إطالق سراح ا
والــعــمـل بــجــديــة عــلى الــكــشف عن
مـصـيـر اخملـتــطـفـ وفي مـقـدمـتـهم
الـــنـــاشـط ســـجـــاد الــــعـــراقي الـــذي
اختطفـته مجموعـة مسلحـة مجهولة
قبل  6أشهر) ,واشار الشهود الى ان

ـــتــــحـــدة في ودانـت بـــعــــثـــة اال ا
العـراق بـشـدة العـنف الـقاتل في ذي
قـار.ودعـت الـبـعـثــة في بـيـان تــلـقـته
(الزمـان) امس السلـطات الى (وضع
حــد لالفـالت من الــعــقــاب) ,مــشــددا
عــــــلى (ضــــــرورة تــــــقــــــد اولــــــئك
ـــســؤولـــ عن هـــذا والــهـــجــمــات ا
الـســابـقــة لـلــعـدالـة) ,واشـار الى ان
(احلل الـــســـلــــمي لـــلــــخالفـــات هـــو

الطريق الوحيد للمضي قدما).
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بــرج انـتـرنت واي فـاي (مـايـكـرويـيف)
عـــلى دار االســـتـــراحـــة ومــد كـــابالت
ــسـافـة ضــوئـيــة سـعـة  12 شــعـيـرة 
ـوقع ــذكــور  1200 مــتــر من الــبـرج ا
سـارين مـختـلف ـنصـة الرسـمي و ا

لضمان استمرار اخلدمة.  
مـن جانبه اشاد احملافظ ناظم الوائلي
ــوقع بـدور وزارة اثــنــاء وجــوده في ا
االتـــــصـــــاالت ومـــــا تـــــقـــــدمـه من دعم
لــوجـــســتي في هــذا احلــدث و غــيــره
ـثل ـديــريـة و وقــدم شـكـره لــكـوادر ا
الــشــركـة اجملــهــزة مـثــمــنـاً دور اعالم
ـــديـــريــة فـي تــوثـــيق ونـــقل اخـــبــار ا

عنية .. ديرية للجهات ا ا

سـعــر صـرف الـديـنـار مـقـابل الـدوالر
وتـــأثــيــر تــلك اخلـــطــوة عــلى إعــادة
الـــتـــوازن فـي الـــواقع االقـــتـــصـــادي
ثقل بالتـحديات والعقبات الـعراقي ا
وحــمــايـــتــة من مــخــاطــر االنــهــيــار
بـاإلضـافة إلى مـناقـشة آلـيات تـغيـير
بـــيــئــة االســـتــثـــمــار ودعم الـــقــطــاع
اخلـاص واسـناد الـصنـاعة والـزراعة
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الـية عـلي عـبد االمـير تـرأس وزيـر ا
عالوي  اجـتـمـاعـا مـوسـعـا لـتدارس
ـتـحـقـقـة عن تـغـيـيـر سـعر األهـداف ا
صــرف الــعــمــلــة.وقــالت الــوزارة في
بـيان تـلقته (الـزمان) امس إنه (جرى
اثـناء االجتماع استـعراض ومناقشة
ـترتـبة عن تـغيـير األثـار األيـجابـية ا

الدمـاء  احملرمـة يدل عـلى نهج خـطر
ـــقـــراطـــيــة ــمـــارســـة الـــد يـــهـــدد ا
يـة والرقابـية وينـذر بعواقب التقـو
اجـتمـاعـية وخـيـمـة تتـسع أضـرارها

يوما بعد آخر).
وطالب طـعمـة احلكـومة بـ(الـتحـقيق
ــــدنـــيـــ في الـــفـــوري في مــــقـــتل ا
الـــنــــاصــــريــــة امس االول وتــــقـــد
ــقــصــريـن واخملــالــفــ لـــلــقــانــون ا

للمساءلة العادلة). 
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هــاجــر مـالــكــوه لـتــهــديـدات غــالــبـا
بـــالــسالح مــا يـــجــبــرهـم عــلى تــرك
ـــنــازل ـــنـــزل.ويـــتـــهـم أصـــحـــاب ا ا
ـــصــادرة وبـــيــنــهـم مــســيـــحــيــون ا
ومــســلـــمــون من ضــحــايــا الــصــراع
الـطائـفي فـصـائل شـيـعيـة مـسـلـحة
بيـنـها مـوالـية إليـران بـالقـيـام بذلك.
وتتمتع هذه اجملموعات اليوم بنفوذ
ان ثلـون داخل البر واسع ولديهـا 
ووزراء في احلكـومة.في مـواجهـتها
سـيـحيـون أن ال حل أمـامهم يشـعـر ا
إال االستـسالم.ويقـول األيكـونوموس
يـونـان الـفـريـد الـوكـيل الـعـام لـلـروم
األرثـــوذكـس في الـــعــــراق لـــوكـــالـــة
فـــرانس بـــرس »يـــلــــجـــأ إخـــوانـــنـــا
ـســلـمـون الـى الـعـشــائـر واألحـزاب ا
الـسـياسـيـة لـلـدفـاع عـنـهم لكـن نحن
ان لـيس عـنـدنا «دعم كـهـذا.في الـبـر
ؤلف من  329عضوا هناك خمسة ا
نـواب مـسـيـحـيـ فقـط. لـكن يـصوت
هـــؤالء إجــمـــاال دفــاعـــا عن مـــصــالح
كـتـلــهم وأحـزابـهم أكــثـر من مـصـالح
طـائــفـتـهم.وشــكـلت احلـكــومـة الـعـام
2008 تـــزامـــنــــا مع تـــراجع مـــوجـــة
الـعـنف الـطـائـفي جلـنـة مـكـلـفـة طرد
نـازل والعقارات واضعي اليـد على ا
وإعادتها الى أصـحابهـا.واستطاعت
ـؤلفـة من أربعـة أعضاء في اللـجنة ا
بــغــداد حـيث يــســكن عــشــرة ماليـ
نسـمة إعـادة أكثر من 26500 منزل
. لـكـنـهـا الى أصـحـابـهــا الـقـانـونـيـ
ـواطن من كانت كلـها تقـريبا مـلكا 
الشـيـعة أو مـن السـنـة. أما بـالـنسـبة
ـسـيـحـيـ الـذين يـتـرددون في الى ا
الـتــوجه الى الــقـضـاء أو لـم يـعـودوا
موجـودين في البـلد فـتمت اسـتعادة
خــمـســ مــنـزال فــقط. في مــحـافــظـة
نيـنوى (شـمال) مـثال كانت األقـليات
سيحيون الدينية العراقية وبينها ا
هدفـا لـتنـظـيم الدولـة اإلسالمـية بـعد
ســـيــطـــرته الـــعــام 2014 عــلـى ثــلث
مـــســاحـــة الــبالد. بـــعــد ذلـك خــســر
ــسـيــحـيــون مــسـاحــات كـبــيـرة من ا
األراضي الــزراعــيــة الــتي ســيــطــرت
عـلــيـهـا مــجـمـوعــات مـسـلــحـة بـرزت
ـعــارك لـطـرد خالل مـشــاركـتــهـا في ا
ــنــطــقــة.ودفع هـذا اجلــهــاديـ من ا
ــعـاقـبـة بـعض قـادة األمـر واشـنـطن 
ــــســــلـــحــــة وأحـــدهم الـــفــــصـــائل ا

مـسـيـحي الســتـيالئـهم عـلى أراضي
وقــرى بـــكــامــلــهـــا.وعن عــدد مــنــازل
ـصادرة يـقـول الـفـريد ـسيـحـيـ ا ا
لوكـالة فـرانس بـرس هذا األمـر حدث
وبكـثـرة ال يوجـد عـدد دقيق مـشـيرا
الى قــيـام »كــثــيــرين بــكــســر أبـواب
واقــتــحــام بــيــوت أو تــزويــر وثــائق
واالستيالء على منازل أو عقارات.«
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ويـضـيف الـكـاهن الـذي الـتـقى مـراراً
بــعـائـالت سـلــبت مــنـازلــهــا بـأسف
»جلـأنا لـلـقـانـون ولم نـتـرك ال رئيس
اجلــمـهــوريــة وال رئــيس الـوزراء وال
ـــان وشُــكـــلت جلــان« رئـــيس الـــبــر
مقدرا أن نسبة النجاح في استرجاع

ـئة. األمالك وصلت الى نـسـبة 20 با
ويـــقــول رئـــيس جلـــنـــة إخالء الــدور
ـولى بأنه غـتصـبـة اللـواء مظـهر ا ا
يـجب تــقـد شـكــوى رسـمـيــة لـطـلب
اســتـعــادة أي مـنــزل مـشــيـرا الى أن
الــشــكـوى يــجب أن تــرفق ب«وثـائق
ـلـكــيـة وأخـرى لـنــزوح الـعـائـلـة عن ا
مـنــطـقــتـهـا إلثــبـات تـزويــر الـوثـائق
وإجـبــار واضـعي الــيـد عــلى تـرك أي
ـستشري في منزل. لكن آفـة الفساد ا
الـــعــراق الــذي يـــعــد بـــ أكــثــر دول
الــعـــالم فــســاداً دفــعـت الــكــثــيــر من
سلـم الى اليأس من سيحـي وا ا
جــدوى الــشــكــاوى خــصــوصــا ضــد
أطراف نـافـذة ومسـلـحة.ويـقول وردة

الــذي يــتــابع بــاســتــمــرار مـثـل هـذه
الــقــضـــايــا إن عــائالت مــســيــحــيــة
حصلت علـى قرار قضائي لـصاحلها
مـن دون أن تـــــنــــفـــــذه قـــــوات األمن.
وأعـلـن رجل الـديـن الـشــيـعي الــبـارز
مـقـتــدى الـصـدر زعـيـم الـتـيـار الـذي
قـاتل الـقـوات األمـيـركـيـة واألقـلـيـات
لسنوات بعد غزو العراق عام 2003
أخــيـرا عن تــشـكــيل جلـنــة حلـمــايـة
ـسـيـحـيـ وإعـادة مـنـازلـهم. وقـال ا
ـرتقـبة لـلبـابا تعـليـقـا على الـزيارة ا
فـــــــرنــــــســـــــيـس الى الـــــــعـــــــراق في
آذار/مـارس االنــفــتـاح عــلى األديـان
أمــر مــســتــحــسن وزيــارتـه لــلــعـراق
مــرحب بـهــا وقـلــوبـنـا قــبل أبــوابـنـا

مـــفـــتـــوحــــة له. لـــكن مــــســـيـــحـــيـــ
ومسـؤولـ اسـتقـبـلوا إعالن تـشـكيل
الـلــجـنــة بـتـشــكـيك مـشــيـرين الى أن
قـسـمـا كـبــيـرا من واضـعي الـيـد عـلى
نازل هم من التيار الصدري. ويقول ا
مــســـيــحي رفـض الــكــشـف عن اســمه
لوكالـة فرانس برس لـيس عليه إال أن
يأمر رجاله بـاخلروج من منـازلنا بدل
ـثل هــذه الـتـصــريـحـات (...) اإلدالء 
الـوصـولـيـة مع زيـارة الـبـابـا. ويـقـول
وردة ال يــوجــد قــانــون وال مــؤســســة
ـواطـنـة لـلـجـمـيع. تـضـمن الـتـنـوع وا
ـــا الــــوضع عـــلى هـــذه احلـــال وطـــا
سـيحيـون في العراق حتت سيبـقى ا

رحمة احلاكم.

{ بــغــداد - (أ ف ب): هــاجــر الــعــدد
ـســيــحـيــ من الــعـراق األكــثـر مـن ا
وراءهـم مــــنـــــازل وعـــــقــــارات بـــــاتت
اسـتـعـادتـها شـبه مـسـتـحـيـلـة بـعـدما
استولت عليها أطراف مـختلفة بينها
فصائل مسلحة وأخرى ذات نفوذ في
ظل عـدم اســتـقـرار ســيـاسي وضـعف
األمن فـي الـــبالد.ويـــقـــول الـــطـــبـــيب
الــــبــــيـــطــــري فــــوزي بـــولـص وهـــو
مسيحي من بغداد »انتهى بي األمر
بـلغ الذي عرضوه نـزل با بأن أبيع ا
وهــو أقل بــكــثــيــر من قــيــمــة الــبــيت
البالغة مساحته  350مترا مربعا في
شـــارع فـــلـــســـطـــ أحـــد الـــشـــوارع
الـرئيـسـيـة وسط بغـداد الـذي لم يـعد
إلـــيـه بـــولـص مـــنـــذ 2007. في تـــلك
الفـترة كـانت احلروب الـطائـفيـة تعم
الــبـالد. فــقــرّر بــولـص االنــتــقــال الى
ـجـرد كـردسـتـان. ويـسـتـذكـر قـائالً  
وصـولي إلى كـردســتـان عـرفت أنـهم
ســـيـــطــروا عـــلى الـــبـــيت. وتـــعــرض
الطبيب لتهديدات متكررة بالقتل في
كل مـرة حاول فـيـهـا الوصـول لـشارع
فلـسطـ حيث كـان بيتـه.ودفعه األمر
ـــنــــاشـــدة رئـــيس الــــوزراء في تـــلك
الـفــتـرة ودفع 15 ألف دوالر حملـامي
لــيـتــولى الــدفــاع عن حــقه وأحــيـلت
قضيته على قيادة عمليات بغداد من
دون نـتيـجـة.ويـقـول بولـص أنه أنفق
عــــلـى ذلك وعــــلـى الــــرشى ومــــبــــالغ
بلغ لوسطاء ما يوازي تقـريبا قيمة ا
الـذي دُفع له فـي مـقـابـل الـبـيت: 400
ألف دوالر عـلــمـا أن مـنــزله يـسـاوي
بــحـسب ســعــر الـســوق ضــعف هـذا
بلغ.وفقدت عائالت مسـيحية كثيرة ا
مـنازل وعـقـارات أصـبح استـرجـاعـها
الـــيــوم ضـــربـــاً من اخلــيـــال بـــســبب
البـيروقـراطيـة والفـساد وفق مـا قال
مسؤولون ورجـال دين لوكالة فرانس

برس.
WKŁU2 U¹UC

ويــكـشف رئــيس مــنـظــمـة حــمـورابي
ـسـتـقـلـة لـلـدفـاع عن األقـلـيات ولـيم ا
وردة أنه تــقـــدّم بــشــكــاوى في عــشــر
ـاثـلـة الى الـقـضـاء تـمـكنت قـضـايا 
وكـالـة فـرانس بـرس من االطالع عـلى
ملفاتها.وتتكرر القصة نفسها في كل
ــنــزل أو مــرة إذ يــواجـه أصــحــاب ا
أقــارب يـســكـنــونه حلـراســته بـعــدمـا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6900 Thursday 25/2/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6900 اخلميس 12 من رجب  1442 هـ 25 من شباط (فبراير) 2021م

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 q(« u¼ wMÞu « —U¦¹ù«

wÐUNA « Â“UŠ

eOL² «Ë œUO(« WOzUMŁ ÆÆÊU e «

Í—u³'« …eLŠ bL×

احللة

W*uF « WBM  WKBI  vKŽ s
تـغيرات فـكر اإليـراني (علي رضا شـجاعي زنـد) في كتابـه الدين وا يـجد الـكاتب وا
الثقـافية; إن مجـمل أسباب التطـرف أو التناقـضات احلاصلة¨هي نتـيجة للـتناشز ما
خـتلف أشـكاله¨الـدينـية ـطيـة الطـرح (الكالسـيـكي)  تـغيـرات اآلنيـة و ب طـبيـعـة ا
والـسيـاسيـة واالجتـماعـية الـطـبقـية والـقومـية أيـضا¨فهـو  يسـتـمد قـواه ومغـذياته من
ـنبـثق من بـ الـظـروف الـواقـعيـة الـتي ال مـهـرب من وجـودها¨وب خـالل التـنـاشـز ا
ـتغيـرات ذاتها¨إذ ـطالبـات التي كـثيرا مـا ال تتوافـق وال تنسـجم مع ما يطـرأ على ا ا
ـتــرسخ في صـلـب أرضـيـة ـطــالـبـات¨وبـغـض الـنــظـر عن مــاهـيــتـهــا وعـمــقـهــا ا أن¨ا
̈ولم تـسـتـطع الـتـحـرر من ̈مـا زالـت وحـتى االن تـدور في أفق ضـيق لـلـغـايـة اجملـتـمع

أطرها ومحدودية فضاءاتها¨على مستوى آلية االستقصاء والطرح والتطبيق.
زاوجـة ب الواقع يريد الـكاتب هاهـنا أن يثـبت بطريـقة أو بأخـرى إن غياب أدوات ا
ـطــالـبــة وعـدم امــتالكـهــا والـتــخـوف مــنـهـا ومــا يـقــتـضـيـه من جـهــة  وبـ دعــوات ا
ـتصدين للـقضايا اجملـتمعية¨ أدى إلى فـقدان حلقـة مهمة من ̈من قبل ا واسـتهجانها
الـسلسلة¨ومن ثم¨جعل ما نـدعو إليه من مطـالبات والـتزامات تـكليفـاً شاقاً لـلغاية¨بل
إنـها أصـبحت مـندثـرة في صفـحات الـذهن وسـرائر الـقلـوب على أفـضل تقـدير¨ومن
ـساعدة الـشرقي ̈و هـنا ومن خالل هـذه الثـغرة الـتي سرعـان ما أقـتنـصهـا الغرب
وبشـكل غـير مـباشـر ومن حـيث ال يشـعرون¨بدأت الـرحلـة نحـو عـالم العـلمـنة¨وبدأت
̈و بالتالي أدت إلى خلق بيئة مناسبة وارض عجب بها رقعتها تتسع وترتفع نسبة ا
خصبة من التناقضات لنمو حركات هجينة متطرفة¨ضبابية الهوية واالنتماءات¨جتتر
بقايـا ماض عتيـد وتقتات عـلى ما يحـيطها من مـستجدات¨ومـا بينهما¨تـبدأ احلركات
ـأزومة  (كمـا أسميـناه في مـقال سابق) تـتكـاثر كاألمـيبة في واجلـماعات اخلـاسرة ا
ــتــزنـة ̈إذ إن الــتـنــاشــز احلــاصل وطــبــيـعــة الــتــرددات الـفــكــريــة غـيــر ا االنــشــطـار
ـرور من خاللها أزوم وا ـكان توظـيفهـا لدى اخلـاسر ا ̈يكون من الـسهل  ـدوزنة وا
نـحو أهـدافه وطـموحـاته اخلبـيثـة الالمحـدودة. إن االنضـواء الفـكري¨سـيقـطع الطرق
ـكن قطعـا الولوج سار وتـرميم بناءاته¨فال  دون أدنى شك عن محـاوالت تصحـيح ا
شكـلة وتفكـيكهـا ودراسة حيثـياتها ومـا لها من انـعكاسات خـطيرة على إلـى صلب ا
بـنيـة اجملتمع¨دون أن نـفكك أوال¨وجهـة األطر الـفكـرية وحتـديث اخلطـاب وحترره من
̈وفق قـاعـــــدة "ادخل لـلـنــــاس مـن حيـث ما قـيـود كالسـيـكـيـة الـطـرح واالسـتـقـصاء
ــرتـكـزات¨ يـحـبــون واخـرج مـعــهم من حـيـث مـا حتب" مع احلــفـاظ عـلى الــثـوابت وا
ـنـازلة¨بـعـد نـقد ذاتي لـيـتـسـنى لنـا من بـعـد ذلك وبـكل يـسر وسـهـولـة خـوض غمـار ا

مجرد وجريء.

بعقوبة

هني  يـلحظ بجالء سياسة إعالمية ناضجة واعية تتبع لـعمل الصحيفة ومسارها ا ا
مـدركـة لكـنه الـتـحـديـات مـدافـعـة عن قـضايـا الـوطن وهـمـومه  يـرى "عـمـقـا إعالمـيا"
ورصانة إخراجـية وحساً مهـنياً الفتاً لالنـتباه وأن نضوج الـرؤية جاء نتاجـاً لتجربة
طـويلـة زاخرة بـالـعطـاء والتـمـيز واسـتـراتيـجيـة نـاضجـة كتـبـتهـا أنامل رجـال مـهنـي
وكـتـاب بـارعـ حـمـلـوا وجع بالدهم وتـرجـمـوه كـلـمـاً لـيـوصـلـوا لـلـعـالم رسـالـة وطن
نح القارىء نبر الـوطني ومؤسسوه عبر مـخاضه الطويل أن  تشظى ليـتمكن هذا ا
يقينـاً وطمأنينة وأمال والـتزاما بقضيـته ومن ثم يعطي الوجود هدفـاً ومعنى ونضجاً
ـاثلة" لـصحيـفة (الزمـان) تستـبطن وعيـاً مائزا وتـراكما عنى أن "الـرصانة ا ـاء  و
مـعرفيـا قل نظـيره مـا سمح بـضمـور احلاجة إلعالم هـادف يحـمل قضـية مـاثالً كماً
ونوعاً وعـطاء مسعى اجملـاهدين احلا بـوطن حر وأسفر عن بـلوغ هذه الصـحيفة
الرائدة مـصافاً متقدماً ب ازدحام الـصحف وتنوعها  فضالً عن "تضاخم" اإلعالم
اإللــكـتــروني احلـديث وإتــسـاعه بــشـكل واسع ولــكن مـا يــثـلج الــقـلب بــقـاء عـدد من
ـنجز ثـقف الـعاشقـ لهذا ا الـصحف وفي طلـيعتـها (الزمـان) لتلـبي حاجـة بعض ا
الصحفي الـعتيد من اإلعالم ليمثل إستجابة حقة وتـلبية مناسبة إلشباع تلك احلاجة
قدار ما تقدمه عرفية" للصحف إال  تزايدة وما تفاوت "القيـمة ا الفطريـة والعقلية ا
ـصـداقيـة واحلـياد مـدافع عن الـقـيم النـبـيلـة ومـنتم مـن إعالم مؤثـر مـغايـر مـدجج با
ألنه يـقـرر في ـدارك األ ورقـيـهـا  ـهــني"  وانـعـكـاس حـقـيـقـي  ـبـادىء "الـشـرف ا
الغالب توجيها ونصحاً مصير الشعوب ومآالتها وأحياناً يكون "عقل" اجملتمع وقلبه

ـــوجـه له في مـــســـاره ـــقـــود ا وا وروحه ومـــحـــور حـــركــــته 
التاريـخي هنا تكمن أهمية وضع مـرتكزات صلبة  وحجر
ـعبر احلـقيقي لـتوجه األمة أساس واع للـصحف لـتكون ا
الفكـري والثقافي اجلدير باحلذو واالتباع وبالتالي يصنع
لألمـة منـزلتـها اإلنـسـانيـة ووجودهـا ولتـمثل حـبر الـشعب

قاتلة. العراقي وصوته الثوري وكلمته ا

-1-
في إحصـاء دقيق لعـدد االنبيـاء والرسل علـيهم السالم –الذين ابـتعـثهم الله سـبحانه
لهدايـة الناس وانـقاذهم من ظـلمات الـشرك واجلـهل والتخـلف بلغ عددهم 124000

ألفا 
والسؤال االن :

لـو اجتـمع هؤالء الرسـل واالنبيـاء جميـعاً في عـصر واحد ومـكان واحـد هل كان يدب
بينهم االختالف وتطفح الصراعات على السطح ?

واجلواب :
كال 

النـهم اصحاب اهـداف مقـدسة توّحـدهُم في ميدان الـعمل الـرسالي لتـحقيـقها بـعيداً
عن كل ألوان الشقاق والنزاع والصراع .

-2-
ونحن – لالسف الشديد  – نشـهد احتدام الصراع بـ اصحاب الهدف الواحد من
حـاملي الـهمّ الوطنـي  وهذا ما يُـضعفُـهم جمـيعاً حـيث انَّ القـوة في وحدة الصف ال

في التشتت والتشرذم والتمزق .
-3-

والـصـراعـات احلـزبـيـة مــعـروفـة بـالـضـراوة واحلـدّة وهـذا ال يــخـتص به الـعـراقـيـون
وحدهم .

ا قلناه في هذا الباب : و
احترمُ األحزاب لكنّنِي 

ما كنتُ مِنْ طاقَمِها يَوْما 
يحتدمُ الصراع ما بَينَها 

ونصطلي بِنَارِها دَوْما 
تد ـا  ـتناحـرين ال يبـقى لهـيبُهـا محـصوراً في نطـاقهم وا انّ نـار الصراعـات ب ا

ليشمل اآلخرين أيضا بالرغم من انهم ليسوا من الالعب ..!!
-4-

ـعارضـة العـراقيـة قبل والصـراعات الـتي تشـهدهـا السـاحة الـيوم شـهدتـها سـاحة ا
سقوط النظام الدكتاتوري البائد .

ولقد عانينا الكثير من جـــــرّاء تلك األجواء احملـــــمومة وأذكر أنني قلت في 5/ 27
1999/ حتديداً - :

طالت ليالي االمتحان 
ونحنُ في لُجَج الصراعِ

ال اجلرحُ وحدّنا وال 
انكفَأ التشرذم قيد باعِ
إنْ يسع للتوحيد ساعٍ 
ساعي  أحبطوا تلك ا
انّ الرعية ال يقوم لها 

كيان دُونَ رَاعِ
وهـا نحنُ أُوالء الـيوم نـشهـد فـصالً جديـداً من فصـول الصـراع الضـاري ب الـقوى
ـسـاعي الجـراء االنتـخـابات الـنـيابـيـة الـعامـة في تـشرين بعـد أنْ كـثفت ا الـسـياسـيـة 
االول الـقـادم  واحملـزن لـلـغـايـة انّ عـمـلـيـات االغـتـيـال لـلـمرشـحـ قـد بـدأت من اآلن
راقبـون السيـاسيون أنْ تـتصاعـد عملـيات التـصفيـة كلمـا اقتربـنا من موعد ويـتوقع ا

اجراء االنتخابات 
-5-

ان العراق الـيوم يئن من وطأة الوباء الزاحف الينا بساللة فتّاكة جديدة من الكورونا
الية واالقتصادية مضاف الى وجعه الصحي  ويئن مِنْ أوجاعه ا

وهو ال يقوى عـلى حتمل وطأة الصراعات السياسية يـقينا النها قد تقضي على كيان
الدولة العراقية بكل ما فيه .

-6-
ـوّحد اخلـالي من الثـغرات والـنتـوءات هو انّ الصف الـوطني ا

السبيل للخروج من كل االزمات العراقية 
ومن هنا كـانت الدعوة الـيه واجباً وطنـياً وشرعيـاً مقدسا
ولن يـتـوحد الـصف الـعراقي مـالم تـتغـلب مـصالح الـعراق

صالح االخرى . العليا على كل ا
وهكـذا يصبح االيثـار الوطني الدواءَ الـناجع لداء االوجاع

العراقية برمتها. 
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كــشـــفـت جلـــنـــة الــعـــمـل والـــشــؤون
االجـتــمـاعـيــة الـنـيـابــيـة عن شـمـول

300 الف اسرة فقيرة باعانات
شـبـكـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة ضـمن

موازنة العام اجلاري. 
وقـال عـضـو اللـجـنـة سـتـار الـعـتابي
في تـصــريح تـابـعــته (الـزمـان) امس
انه (سيـتم شمول  300 الف عائلة

فقيرة في هذه االعانات).
مــشـيـرا الى (حتــديـد مــبـلغ تــريـلـون
و300 مـلـيـار ديــنـار من اجل شـمـول
عـــوائـل جـــديــدة بـــتـــلـك االعـــانــات 

ــبــالغ اخملــصــصـة ونــحــاول زيـادة ا
لـــلـــعـــوائل الــــتي  شـــمــــــــــولـــهـــا

سابــقا). 
وكــــان وزيـــــر الـــــعـــــمل والـــــشــــؤون
االجتماعـية عادل الـركابي قد اكد في
وقت ســـابق ان احلـــكــومــة حـــســمت
مــوضــوع الــشــمــول اجلــديــد لالســر
بــالــرعـايــة االجــتــــــــــمــاعــيــة ضـمن

وازنة.  ا
ـاليـة النـيابـية فيـما أعـلنت الـلجـنة ا
تــوفــيـرهــا الـتــخــصـيــصــات الالزمـة
لـشبـكـة الـرعايـة االجـتـماعـيـة وزيادة

وازنة. شمول فيها با نسبة ا
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درجـة اسـمـائهم ـتهـمـ الـغائـبـ ا الى ا
ـؤشـرة ادنـاه والـسـاكـنـ فـي الـعـنـاوين ا
ـبينة واد ا ا كنـتم متهـم وفق ا ازائهم 
ازاء اسم كل مـنــكم من قـانــون الـعــقـوبـات
ؤشـرة ازاء اسمائكم العـسكري القـضايا ا
ا ان مـحل اقامتكم مجـهول لذا اقتضى و
تــبـلــيـغــكم في الــصـحف احملــلـيــة عـلى ان
حتضروا امام احملـكمة الـعسكريـة الرابعة
خالل مدة ثالث يومـا من تاريخ نشر هذا
االعالن وعـند عـدم حضـوركم سوف جتري
نقولة محاكـمتكم غيابـيا وحجز اموالـكم ا
ـنـقـولـة واعـطـاء احلق لـلـمـوظـف وغـيـر ا
العـمومي بالقاء القبض عليكم والزام كل
ــحل اخــتـفــائــكم عـلى ان شــخص يــعـلم 
يخـبـر اجلـهـات الـعسـكـريـة بـذلك اسـتـنادا
لـلـمـادة (٨١) من قانـون اصـول احملـاكـمات

اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .
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مـصــادفــة الفــتــة وهي أنه في زمن
إسـتـحـضـار وثـبـة رفـيـق احلـريري
كـــرجل أعـــمـــال عــصـــامي ونـــاجح
لعالج اجلراح االقـتصادية تـمهيداً
بــــعـــدمــــا تــــرأس لـــعـالج اجلـــراح
الوطـنـيـة ومـنـاسبـة اإلسـتـحـضار
الذكرى السادسة عشرة لتغييبه..
في الــزمـن هــذا يــخــتــار إخــوانــنـا
الـلــيـبــيـون صــيـغـة عـالج ألزمـتـهم
الـــتي قـــاربت عــلـى اإلســتـــعــصــاء
تتمثل في ثنائية إدارة حُكْم للدولة
التي توالى عليـها العصْف العاتي
وكــــاد يـــوصــــلـــهــــا إلى مــــشـــارف
الـصـومـلـة في احلـد األقـصى وإلى
اإلصــطــفــاف إلـى جــانب فــنــزويال
كأقرب تقدير(ذات الرقم األسطوري

ئة). جلهة التضخم:  3آالف في ا
لـيـبيـا الـدولـة الـعـضـو في مـنـظـمة
صدرة لـلنفط تتـعطل فيها الدول ا
مـشـاريع الـتـنـمـيـة الـتي رغم الـبدء
بها متأخرة إالَّ أنها كانت ستجعل
دولـة السـبعة مـالي قـريبة الـشبه
مـن جـــاراتــــهــــا عـــلـى الـــضــــفـــاف
توسطية غيـر البعيدة عنها بدل ا
أن تـتـآكل بـفـعل الـتـنـاحـر وبـعـثرة
اجلــــهـــود وإرتـــهـــان أطـــيـــاف إلى
غــربــاء بــاحــثــ عن أمــجــاد عــلى

حساب اآلخرين.

كـانت الـصيـغـة التي  األخـذ بـها
شارك تصويـتاً ال ضغوط عـلى ا
ـنــصب األول فـيـه هي أن يــكــون ا
لــلـدبــلـومــاسـيـة فـي "اجلـمــهـوريـة
الــلــيـــبــيــة األُولـى" تــتــعـــامل بــكل
الــهــدوء والـــتــفــهم والــقــدرة عــلى
ـنصب إبـداء الـنصح وأن يـكـون ا
َن في إستـطاعـته أن ير الثـاني 
ويــبـــني ويــضــحي ويـــقــتــبس من
جتـــــارب اآلخـــــرين خـــــطــــوات من
اإلصـالح والــتـــصــحـــيح تــنـــتــشل
الـــوطن الـــلـــيـــبـي اجلـــريح من كل
ر بعضها أنواع السهـام التي تكسـَّ
عـــــلى بــــدنه وأنـــــزفت أُخــــرى إلى
جــانـب الــبـــدن تــاريـــخــاً عـــريــقــاً

للمجتمع القبيلي الليبي.
الـقـول إن الــذي  الـتـوافـق عـلـيه
رئيساَ للحكـومة وهو محمد دبيبة
كـنه كرجل ومـهندس وفي الـعقد
ـا يـعني أنه الـسادس من الـعـمر 
سن الـنضـوج سيـنتشـل ليبـيا من
احلال الـتي باتت علـيها بـعد عشر
ـراهنات سنـ من القـتال فيـها وا
عـلـيـهـا وتـسـويق ظـاهـرة "اجليش
ــــرح عـــلى ـــرتــــزق" يـــســــرح و ا
أرضــهــا قـيـل يــوم بـدأ طــرح إسم
رجل األعـــمــال الـــلـــبــنـــاني رفـــيق
. احلـريـري لـتــرؤس حـكـومـة تـر

في احلــــالـــة احلــــريـــريــــة كـــثـــرت
التسـاؤالت: ما الذي في إسـتطاعة
هـــذا الـــطـــار عــلـى نــادي الـــذين
يترأسـون في لبنـان أن يفعله وهل
إن جناحه في إجناز مـشاريع بناء
عــمــرانــيــة طــمــوحــة أجنــزهــا في
إغتـرابه السـعودي تـؤهلـه لترؤس
حـكـومـة مجـتـمع سـيـاسي وحزبي
مـيـلـيشـيـاوي في تـركـيـبـته وحـتى
في توارث الـزعامـة وهو ليس من

هذا الطيف?
ÊUM  …œUF «

كان إقتحام احلريري ساحة إعادة
الــبــنـــاء وتــطــويــر نـــشــر عــقــيــدة
الــسـمــاحـة والــتـســامح وتـنــشـيط
الـهمم والـسواعـد إلستـعادة لـبنان
ـــة وقـــد خال من ســــنـــواته الـــظـــا
ــظـلـمـة فِــعْل إرادة جـسـورة مع وا
ـــغـــامــــرة وأمـــكـــنه هـــامش مـن ا
حتـقـيق خــطـوات نـوعــيـة في هـذا
الــسـبــيل ألنه أحــد رمــوز األعــمـار
وتــآلف الــقـــلــوب. هــو ذي ذلك من
نــســيـج الــذين عـــنــدمــا يـــتــولــون
مـنـصبـاً يـفـكـرون بـالـوطـن الذي ال
أحــد أهم أو أكـبــر مـنـه وبـتــنـمــيـة
ـــطــــالب الـــنـــاس ثم بـــعـــد ذلك و
يـشــغــلـون أنــفـســهم بــالــسـيــاسـة
سالك ومسالكها على أنواع هذه ا
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مــشــهــد الــتــعـــانق بــ قــيــادتــيْن
ــشــهــد اخلــلـيــجي واعــدتــيْن في ا
لـلـربع الـقـرن اآلتي: األمـيـر مـحـمـد
بـن سـلـمان ولـيّ الـعـهـد الـسـعودي
والـشـيخ تمـيم بن حـمد أمـيـر دولة

قطر.
‰uN:« …dz«œ

بـــقي لــبـــنــان في دائـــرة اجملــهــول
واحلـرب والــفــوضى عــشـر ســنـ
إلى أن أنـتـج إتـفـاق الـطـائف احلل
وضـوعي لـلـحـالـة اللـبـنـانـية ثم ا
نـشـرت صيـغـة رجل األعـمـال رفيق
احلــــريـــري لــــتـــرؤس احلــــكـــومـــة
ـبـاشــرة بـاإلعـمـار الـطــمـأنـيـنــة فـا
وهــكــذا عـاد لــبــنــان يـضـيء بـضع
سـنـوات. مـا بـعـد ذلك ال نـتـمـنـاه ?
"اجلمهورية األُولى" في ليبيا التي
سـتـبــدأ بـنـكـهـة حــريـريـة وبـعـهـدة
رئــــــيـس دولــــــة آت بـــــــقــــــفــــــازات
دبـلـومـاسـية ورئـيس حـكـومـة على
ـــا تــصـــنـــفه مـــوعــد مـع أقـــدار ر
مــســتـقــبالً عــلى أنه عــبـداحلــمــيـد
ـر ولـــيس كــمــا الــلــيــبـي الــذي عــمـَّ
عـبـداحلـمـيـد الـعثـمـانـي الـذي جاء
ـعن ما إسـتطاع حفـيده أردوغان 
مع عثـمانـيي الزمن اللـيبي تـدميراً
للحل الـذي يعيـد وضع هذا الوطن
عــلـى ســكـــة اإلســـتــقـــرار وإهـــانــة
لـلـكرامـات الـقـبـلـيـة اللـيـبـيـة شـرقاً
وغرباً وسطاً وجنوباً. كان الله في
ـــنـــفى-دبـــيـــبــة عـــون الـــثــنـــائي ا
وحـارس التـجـربة اجلـنـرال خلـيفه
والــذي حــوله من قــيــادات مـارست
لــلـمــرة األُولى جتــربــة الــدفـاع عن
وطن األجــداد. ورحـــمــة الـــله عــلى
رفــيـق احلــريــري الـــذي مــا أحــوج
قولته "ما لبنان إلى رؤاه وتأكيداً 
حـــدا أكــبــر مـن وطــنه". هل يـــفــهم

احلاضرون ذلك? عسى ولعل. 

اهل الــــــكـــــوفـــــة عـن جنـــــدة األمـــــام
والـبــعض اآلخــر له عـالقـة احلــســ
بالـتفـرقة (فرّق تـسد) الـتي مارسـتها
احلكـومـات واألحزاب ضـد مـجمـوعة
مـن الـــنـــاس كـــمـــا حـــدث مع أبـــنـــاء
الـنـاصـريـة الـكـرمـاء والـصـاق الـتـهم
بــهم من قــبل الــنـظــام الـســابق بــعـد

األنتفاضة الشعبانية.
على الرغم من انهـا موجودة عند كل
الــشــعـوب اال ان لــهــا مـذاقــاً خــاصـاً
الذعــاً عـنـد الــعـراقــيـ  وغـالــبـا مـا
تــقـدح نــار الــكـراهــيــة واحلـقــد عـلى
يز شكل صراعـات مدمرة وهـذا ما 

مجتمعنا.
لألحــداث الــتــاريــخــيـة اثــر بــالغ في
صــنـع الــسـلــوك الــذي يــنــتــقـل عــبـر
األجــيــال خــذ مــثال مــا تــعــرضت له
ــوصل من حـصــار عـبــر تـاريــخـهـا ا
ســبـب ألهــلـــهـــا مــجـــاعـــات  قــاتـــلــة
ناطق انعكـست على سـلوكهم امـا ا
احملـــاذيــة لــلــصــحـــراء فــقــد اتــصف
افــرادهــا بــالــسـلــوك الــعــفــوي الـذي
يــقـتــرب من الـفــكـاهــة .حـدثــني احـد
االصــدقـاء  الــذي يــعـيش قــريــبـا من
الــــصــــحـــــراء  ان مــــجــــمـــــوعــــة من

بث الفـرقة والـسـيطـرة كمـا حدث في
ــاضي  حــيث ثــمـــانــيــنــات الــقــرن ا
تــوجـهت احلــكـومــة بـبث الــلـفــكـاهـة
والــصــاق الـصــفــات الـســيــئــة بـاهل

الناصرية واالكراد وعشيرة الدليم.
 وجــدتــهــا في شــعــوب اخـرى ولــكن
طـريـقـة الــطـرح تـعـتـمـد عـنـدهـا عـلى
ـالطـــــفـــــة بـــــعــــــيـــــدا عن ـــــزاح وا ا
الـــعــنـــصــريـــة فـــيــمـــا الـــعــراقـــيــون
يــسـتــخـدمــونـهـا لــلـتــقـلــيل من شـان

االخر.
ـصالوي وطـيـبـة سـمـعـنـا عن بـخل ا
الـــبــصـــراوي وعن الـــدلــيـــمي واهل
ـضـايف وعن الــشـروكي الـوكـاحـة ا
مـع الــتــخــلف..هـي ســمــات جــرّبــهــا
االخــــرون وتــــكــــررت عـــــبــــر الــــزمن
فاصـبحت مالزمـة توصـيفـية لـسكان

تلك احملافظات.
لديـنـا مشـكـلة كـبيـرة في اجملـتمـعات
هـي مــــــــوضـــــــوع الـــــــعــــــــربــــــــيــــــــة
الــتـعــمـيـم.يـقــولـون لـك فالن من هـذا
الــبـلـد يــقـول لـك كـذا وكـذا تــقـول له
ـاذا تــقـول هــذا يـقـول لك هـم كـلـهم

هكذا.
اتهام الكوفي بالغدر له عالقة بتأخر

لـفت انـتـبـاهي ان الـعـراقـيـ لديـهم
اقتـرانات عن بـعضـهم بعـضاً ..مثال
الــبـــصــراوي ـــصالوي والـــبــخـل (ا
الشروكي الكوفي والغدر وخفة الدم
 –الـعــمـارتـلي بـشــكل خـاص- وقـلّـة

الدليمي والفطاره). الذوق
نـحن السيكولوجي هذه نسميها 

ـطــيــة تـأخــذ شــكل قـوالب صــورا 
تـعمـيـمـية جـاهـزة نـستـخـدمـها دون
ومــشـكــلـتــهـا أنــهـا تـتــحـكم تــفـكــيـر
بــسـلــوكـنــا دون أن نــدري.تـأمل ذلك
حــ نـقــول لك ان فالنــا من قــبـيــلـة
او شــــــــــــــــــــــمّــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــثــال 
ناصـرية..فأ تكـريتي زوبـعي ياسري
نك تـســتـحـضــر في احلـال صـفـة او

حاال.
 وألن من عـادتي ان اسـتـطـلع الـرأي
شـارك فـيه في ظـواهــر اجـتـمـاعــيـة 

يون واعالميون اكاد
ـــتـــعـــة فـي الــرأي ــاذج  الـــيـــكـم 

وبعضها ساخرة:            
الـــصــور الـــنــمـــطــيــة مـــوجــودة في
مـجتـمـعـات كـثيـرة اال ان مـا يـتداول
في الــعــراق مــنــذ ســنــوات مــقــتــرن
بالـنظم الـسـياسـية الـتي تعـمل على

هذا الشخص يحمل تلك الصفات أم
ال.

الــثــاني: إنــهــا تــقــود إلـى تــوقــعـات
ضيقة بـخصوص السـلوك. فصورنا
الـنمـطـية تـقـودنا إلى أن نـتـوقع بأن
أفـراد جـمـاعـة مـعـيـنـة سـيـتـصـرفون
جمـيـعهم من دون اسـتـثنـاء بـطريـقة

معينة.
والـثالث: إنـهـا تـوجّه فـكر صـاحـبـها
فـيــعـزو الـصـفـات نـحــو عـزو خـاطئ
اإليـجـابـيـة إلى شـخـصه  وجـمـاعـته
التي يـنتـمي إليـها ويـعزو الـصفات
السـلبـية إلى اجلـماعـة األخرى التي
يختلف عنها في القومية أو الطائفة

أو الدين. 
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الذي ال ندري به أن الـصور النـمطية
تـعـمل فـينـا وتـقـرر سـلوكـنـا بـنـشاط
تـلـقـائي ( أوتـومـاتـيـكي ). تـأمل ذلك
في العراقـي عنـدما يتـعّرف أحدهم
على شـخص يـقول له انه من :قـبيـلة
شـــــــــــمّــــــــــر مــــــــــثـال  أو زوبــــــــــعـي
تـكـريـتي  بـصـري  عاني  يـاسري
فأنه يـتصرف كوفي  أو مـصالوي..
معه بـطـريقـة معـيـنة  حـتى ليـصبح
األمــر في تــصـنــيــفـهـم لـلــنــاس عـلى
ـديـنـة أو الـعـشـيرة أو أسـاس : ( ا
اجلـنس أو الـعرق...) يـشـبه عـمـلـية
قــيـادتــهم لــلـســيـارة..أعــني عــمـلــيـة
تــلــقـائــيــة أو تــعـوديــة تــعـمـل عـلى

مستوى يكون خارج درايتنا به.
والــــــذي ال نـــــدري  بـه أيـــــضـــــا  أن
الصـور النـمـطيـة تعـمل ترابـطات أو
اقــتــرانــات وهــمــيــة بــ أحــداث أو
مـــوضـــوعـــات غـــيــــر مـــوجـــودة في
الـــواقع تــــدفـــعــــنـــا الى أن نــــعـــمل
استـدالالت نبـني عليـها أحـكامـا غير
دقــيـقــة . خـذ مــثال الــتـرابــطـات أو
االقـتـرانـات الوهـمـيـة الـتي ذكـرنـاها

ــــــصـالوي والـــــبــــــخل  عــــــنـــــد :( ا
الـبصـراوي والـطيـبـة خفـة  الـكوفي
والغدر الشروكي- الـعمارتلي بشكل
أخص- وقــــلـــة الــــذوق الــــدلـــيــــمي

والفطارة ..).
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في كـتابه (سـيـكـولوجـيـا اجلمـاهـير)
يـنبـهـنا (غـوسـتـاف لوبـون )بـقوله :"
أن اجلـمـاهـيـر ال تـعـقل فـهي تـرفض
األفــكــار أو تـقــبــلــهـا كـالّ واحـداً من
ومـايقوله دون أن تتحـمل منـاقشتـها
لـهـا الـزعـماء يـغـزو عـقـولـهـا سـريـعاً
فـتـتـجه إلى أن حتـوله حـركـة وعمالً
ومـــا يـــوحي به إلـــيــهـــا تــرفـــعه إلى
ـــثـــال ثم تـــنــــدفع به إلى مــــصـــاف ا
الـتـضـحـيـة بـالـنـفس". ويـضـيف بـان
"اجلمـاهـير حـتى لـو كانت عـلـمانـية
تفضي تبـقى لديهـا ردود فعل ديـنيـة
بهـا إلى عـبادة الـزعـيم واخلوف من

شيئته". بأسه واإلذعان األعمى 
واضـــافــــة اخــــرى ذكــــيــــة من عــــالم
االجتماع الـسياسي (جـيرارد) بقوله
"ان  الـــتـــعــصّب يـــكـــون مــعـــديــاً في
وأن الـفرد الذي اجملتـمعـات احملبَـطة
يفتقد الـفرصة اإليجابـية قد يجد في
ــتــعـــصــبــة بــديالً من اجلـــمــاعــات ا
مكن أن توفر له وظيـفةُ ما ومكانةً ا
تشكل جمـيعها معمال ما ودوراً ما" 
ـــــوت..وهــــــذا مـــــا لــــــصـــــنــــــاعــــــة ا
ــشـكـلــة ان وسـائل األعالم وا حـصل
الفـضئـيات الـعراقـية الـتي جتاوزت
ــحـــلــلــ مــنـــشــغـــلــة  اخلــمـــســ
سـياسـيـ يصـفـون ما يـجـري فيـما
علماء النفس واألجتماع مغيبون مع
ويقدرون على أنهم يشخصّون الـعلّة
أن يــجــعـلــوا الــنـاس يــدرون بــالـذي

يتحكم في سلوكهم وهم ال يدرون!.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية
النفسية العراقية

األشخاص اجتـمعوا لردم حائط آيل
للسـقوط  فسقط عـلى احدهم يدعى(
حـمـد) وبـحـزامه (مـكـوار)فـانـكـسـرت
وحـ  انـقـاذه صـرخ قـائال رجـله 

كوار خو ما انكسر!). (بشروني ا
اجابات ساخرة

اقول له آني شـمري يـقول شـتقـربلك
شــــهــــد الــــشــــمــــري?  اقــــول له آني
عـــــمــــارتـــــلـي يــــقـــــول انـــــتم هـــــمج
وانـا ال اقرب لـشـهد الـشـمري معـدان

وال معيدي!
شــمــر يـعــني اوالد عم اجلــبــور هـذا
الـــلي اجه ابـــالي يـــاســري تـــذكــرت
اخملــرج فــيــصل الــيــاسـري زوبــعي

تخيلت اعصار تورنادو!
ـنه نـدزك لـلـرسـول اذا مـا تـتـغــدى 
ه..بـاحلـرام الزم اتـغدون- تـتـغـدى 

دليمي!
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ـفهـوم فـنـقـول ان ((الـصور نـبـسّط ا
الــنــمــطــيــة  Stereotypes) تـعــني
تعـميـمات غـير دقيـقة يـحمـلهـا الفرد
بخصوص جماعة معينة ال تستثني
أحــدا مــنــهــا تــكــون امــا إيــجــابــيـة
يـضـفـيـهــا عـلى نـفـسه وطـائـفـته أو
سـلــبــيـة يــضــفـيــهــا عــلى الـطــائــفـة
وهي مــســتــعــارة  من عــالم األخــرى
الـــطــبـــاعــة  وتــعـــني الــقـــالب الــذي

يصعب تغييره بعد صنعه.
شـكلة فـيها انـها مـؤذيه اجتمـاعيا ا

لثالثة أسباب:
األول: إنـــهـــا تــــســـلب قــــدرتـــنـــا في
الـتـعـامل مع كل عـضـو في اجلـمـاعة
عـــلى انه فـــرد قـــائم  بـــذاته. فـــحــ
ــــــطــــــيــــــة عن نــــــحــــــمـل صــــــورة 
يـل إلى أن نـتعـامل فـإنـنـا  جـمـاعـة
مـع كل عــضــو فـــيــهــا كـــمــا لــو كــان
شـــــخـــــصــــاً يـــــحـــــمل كـل صـــــفــــات
بـغض الـنظـر عـمـا إذا كان اجلـماعـة
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كنتُ اظنّ مِن كثرِ ما سمـعتُ وقرأتُ عن السيـدة رغد قبلَ لقائِـها التلفـزيوني األخير
ـكنُ أنْ تـمـرَّ به فـتـاة مدلـلـة بـعـد أن حتوّلتْ ـرأة الـتي شـهِـدتْ أقسـى ما بـأنّ هذه ا
بحـيـراتُ الـعـسَلِ الـتي عـاشتْ فـيـهـا الى مـسـتـنـقـعـاتِ دمٍ عـائـلي قـد تـكـوّنَتْ لـديـها
ـأساة واطـلعت عـلى هول الـكارثة شـخصـية مـختلـفة ذكـية قـويّة خـبيـرة تعـلّمت من ا
الـتي حلت ببلـدها طيـلة حكم والدهـا أو ما لقّـنها اياه  نـاصحوهـا في االقل لتخرجَ
بعد غيابٍ طـويل  إمراةً   صلبة معارضة لهـا رصانة مر رجوي أو بنازير بوتو أو
أي امرأة نـاضجة تـريد أنْ جتـرّبَ حظَـها في الـسيـاسة خاصـة السـياسـة العـراقية

عتاد هذا .   (السهلة) فكل شيء جائز في عالم التحوالتِ  العجائبية ا
 لكـن اللقاءَ الـذي أجرتْه معهـا قناةُ العـربية ألسبـاب غامضة وتـكهنات بـالتسويق أو
طرح مشروع مـا بدّد كلّ تلك التوقعـات واخملاوف من ظهور شخصـية تمثل النظام
ـرأة خائـبـة بائـسـة  حتاول احلـديث بـشكل طـبـيعي عن شيء الـسـابق  حيث بـدت ا
غيـر طبـيعي . حتـاول ان تؤنسـن التوحش وأنْ تـتحـدثَ بطـريقـة راعشـة عن ذكريات
ـقـدام الــعـطـوف اجلـمــيل الـرحـيـم احلـنـون وعن زوجــهـا ا طـفـلــة في حـضن أبــيـهـا 
الـعاشق الـذي يـقع في حبّ فتـاة قـاصر. فـراحتْ تـلوغُ في مـسـتنـقعِ الدم كـالـعمـياء
التمـيزُ بـ دمِ أبيـها ودمِ زوجِهـا وذويه الـذين قتـلهم ابـوها وأخـوانهـا وأعمامـها في

قتول  –على حق!!  حفلةِ قتلٍ الحتدثُ اال في األساطير . وكلهم  –القتلة وا
ـوتِ واإلعـدام  وكـأنـهـا حـوادثُ مـروريـة تـتـحـدث عن احلـروبٍ الـتـدمـيـريـة وأحـكـام ا
طـيع الذي يـلـتحق يـوميـاً بدوامه الـرسمي عـاجلَهـا والدهـا احلنـون بـحكـمة الـرجل ا

.  ! مبكراً
لقد ظهرت الـسيدة رغد خفيـفةً عادية متـلهفة ألن يرى النـاسُ صورتها وال فكرة في
ذهنـها لـطـرحهـا في لقـاء فـاشل ومفـيدٍ مـعاً . مـفـيدٍ لـكونه كـشف خـواء هذه الـعائـلة
التي كانت تشـربُ دماءَ الناس وتتصوره نبيذاً وتعلكُ حلمَ األبرياء وتتصوره قشطةً
ـهان والزوج اخلائن والـبنات اخلفـيفات اللـواتي يتاجرن باسم مع الصباح  األبِ ا
صدام أبـاً أو جداً دون حيـاءٍ واعتذارٍ لـشعبٍ وبـلدٍ حتطم مـستقـبلُهـما بسـببه وألمّةٍ
غـبيّـة مـازالت تـصدّق أنّ من أضـعَـفـها وأخـرَجَ أعـظمَ جيـوشـهـا وأقوى أوطـانـها من

معادلة القوة والتوزان هو رمزُها واملُها في البقاء والتفوق !!! . 
وفـاشل ألن من أرادوا لـهـذه اخلـبـطـةِ الـصحـفـيـة أنْ تـكـونَ ركـيزةً سـيـاسـيـة  قـدّموا
وذجاً منهـاراً نفسياً ضائعاً فكريا  يحاول أن يعيشَ على فضالت نطائحِ العراق
تـردية التي جـاءت بعد إسـقاط نظـام أبيهـا. بعـد أن أخرجوا هـذه السيـدة التعـبانة ا
من أكوامِ ثـيابِهـا ومشـارطِ التَجـميلِ التـرقيـعي التي انشـغلتْ بـها  ليـقولوا إن دوراً
ـكن أن تـلـعـبه! ال مـشـروع لـديـهـا سـوى فـشل مـشروع سـيـاسـيـاً في هـذا الـبـلد  

دولتنا اجلديدة !.
كنُ أنْ عترضَ على الفاسدين  كن أنْ يأكل اجليفة  وأن ا َ أن اجلائعَ   متوهمـ
ـسـتـباحـة الـيـوم من أدعـيـاء الـسـيـاسـة تـتسعُ يـرضى بـالقـتـلـة  وأنّ دولـة الـعـراق ا
ـوت بـديال لـلــمـوت والـفـشل بـديال ـزوري الـتـاريـخ والـطـامـعـ بـاعــادة ا ثـغـراتُــهـا 

للفشل والظلم بديال للظلم .
ماكنتُ اتمنّى عـلى نفسي التعليقَ على هذه السقطةِ  االعالمية والسياسية الفاشلة
ـا الـبـائــسـة شـكال ومـضـمـونــا  لـوال أنّـهـا أخـذت بُـعـداً وثــرثـرةً ومـزايـداتٍ اكـثـر 

تستحق .
بل اتـصـور وأرجـو أن ال أكـون واهــمـاً  أنّ بـعضَ احملـتـرفـ  مـن الـذين عـمـلـوا في
سـلك الدولة أيـام صدام يأسفـون في قرارة انفسـهم على أنهم خـدموا نظامـاً وعائلة
خطأ جارٍ متواصل ة فضـوح للخطأ واجلر ستـوى من السطحية والتبرير ا بهذا ا
تسري جينـاته في عروق االنظمةِ التي تعاقبت على حكم هذا البلد حتى يومنا هذا 
َ من حيث يتحـول السياسيـون في العراق عادة الى آلهـة  الهةِ دمٍ يحكـمون خائف

ستحيالت. آلهةِ دمٍ خارج احلكم حتى وان كانت عودتُهم من سابع ا
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انية انه  االتفاق عـلى فرض ضريبة الدخل على رواتب الية  البـر أعلنت اللجـنة ا
ـوظفـ وفـقاً لـقانـون ضـريبـة الدخل رقم 113 لـسـنة 1982وأمـر سلـطة األتالف ا

رقم 49 لسنة 2004:
رسـلة من مـا الفـرق األختـالف ب تـطبـيق ضريـبـة الدخل وتـطبـيق االستـقـطاعـات ا

احلكومة?
قطـوعة الكلـية التخـتلف ولكن ايـجابيـات قانون صـريبة الدخل - اجلواب : الـقيمـة ا

: من ناحيت
طـلـقات تـخـفف من قيـمة أ. االولى يـوجـد سمـاحـات لالطفـال والزوجـيـة واالرامل وا

االستقطاع.
تقـاعدين ب. والثـانيـة ان هذا الـقانون يـتضـمن اعفـاء من االستـقطـاع على رواتـب ا

تقاعدين. ن ضمنهم ا بينما استقطاع احلكومة شمل جميع الرواتب واالجور 
لتوضيح مفاهيم ضريبة الدخل :

يكون االستقطاع على الراتب الكلي  بنسب محددة : 
ئة  كل مبلغ الى 250 الفاً . - 3 با

ئة من 250 الف ال 500 الفاً . - 5 با
ئة من 500 الف ال مليون. - 10با
ئة  اي مبلغ فوق مليون.:  - 15با

مثال / موظف راتبه 1.500.000كيف يتم استقطاع  كاألتي :
7.5 = 100 / 3x250 ئة ال 250 االولى يستقطع  3: با

12.5= 100/3x 25 :  ئة من ال 250 الثانية الى 500 يستقطع 5 با
50= 100/10x500 : ئة ليون يستقطع  10با من ال 500 الى ا

75=100/15x1000000 :  ئة ليون الى ال 500 الثانية 15با من ا
بلغ الكلي لألستقطاع . 7.5+12.5+50+75=145الف  ا

من دون السماحات.
تقاعدون من ضريبة الدخل برواتبهم ومكافئاتهم . االعفاء : يعفى ا

السماحات : 
ـباشـر يـتم تخـفـيضه عن طـريق الـسمـاحات الـدخل اخلاضع بـطـريقـة االستـقـطاع ا
ادة (األولى) من قـانون ضـريبة قـيمـ استنـادا إلى ا مـنوحـة لألفراد ا القـانونيـة ا
قيـم و(الثانـية عشرة) من عدل بشـان معامـلة ا الدخل رقم  113 لـسنة 1982 ا
القـانـون بشـان الـسمـاحـات. وهذه الـسـماحـات الـقانـونـية تـخـتلف بـاخـتالف حاالت

كلف وكما يأتي: ا
ـتـزوج الـذي تـخضـع مـدخـوالت زوجـته بـصـورة مـسـتقـلـة (الـدخل 1.  لألعـزب أو ا

مفصول).
تزوج عن كل ولد من أوالده مهما بلغ عددهم. 2. يضاف إلى سماح ا

3. للمتزوج الذي ال ولد له وزوجته ربة بيت أو  دمج مدخوالتها مع مدخوالته.
تزوجة والتي تخضع مدخوالتها على وجه االستقالل. 4. ا

ـتـزوجـة والتـي لهـا دخل خـاضع لـلـضـريـبـة وزوجـهـا عـاجـز عن الـعمل 5. لـلـمـرأة ا
الية. وليس له مورد بعد أن تؤيد ذلك للسلطة ا

ستقلة بذاتها . طلقة ا 6. لألرملة أو ا
ـكلف لـذاته سمـاحا إضافـيا مـقداره إذا جتـاوز سن الثالـثة والـست من نح ا  .7

العمر.
كلف أو ولـد له ولد خالل سنـة جنوم الدخل يـضاف إلى سماحه 8.  إذا  زواج ا
ـتبقية من مـا يستحـقه من السماح عن زوجـته أو ولده بنسـبة عدد األشهر الـكاملة ا

سنة.
كيفية شمول االوالد بالسماحات:

هذه الـسمـاحات لألوالد الـذين لم يتـمـوّا سن الثـامنـة عشـرة.. ومع ذلك فإن تـعبـير
كلف شرعا وكذلك األبناء العاجزين عن كسب الولد يشمل الـبنات اللواتي يعيلهن ا
معاشهم لعـاهة عقلية أو بدنـية ولو أتموا الثامـنة عشرة من عمــــــــرهم أما من أ
ـسـتـمـرين عــلى الـدراسـة في مـدرسـة سن الــثـامـنـة عـشـرة مـن الـعـمـر من األبـنــاء ا
مـــــــنوح عنهم يـستمر إلى أن يكمل إعدادية أو علـيا وإن جتــاوزوا فان السمـاح ا
االبن مـنـهـاج دراسـته أو يـتم اخلـامـسـة والـعـشـــــــرين من الـعـمـر ويـراعى في ذلك
كلف سـماحا عن األوالد الذيــــــــن أتموا الثـامنة عشرة نح ا . وال  اقصر األجلـ
من العمر ولهم دخل مستقل يزيد على (200000) دينار سنويا ولو استمروا على

الدراسة.
ستقطعة شهريا : كيفية احتساب الضريبة ا

دفوعة اخلطوة األولى : احتساب الراتب الشهري واألجور واخملصصات األخرى ا
ادة الثـامنة من الـقانون لـلشهر ـبينـة في ا خالل شهـر بعد إنـقاص االستـقطاعات ا

ذكور.. مثل التوقيفات التقاعدية. ا
ـوظف وجتـزئـته على اخلـطـوة الـثانـيـة : حتـديـد السـمـاح الـقانـوني الـذي يـسـتحـقه ا

أشهر السنة ليكون السماح الشهري.
باشـر بطرح ناجت اخلـطوة الثالـثة : حتديـد الدخل الشـهري اخلاضع لالسـتقطـاع ا

اخلطوة الثانية من ناجت اخلطوة األولى.
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تـــتــــجـه الــــدول نـــحــــو وضـع رؤيـــة
مـسـتـقـبـلـيـة ألمـنـها الـقـومي تـوضح
ـــاط مــســارح فـــيــهــا أهـــدافــهــا و أ
ـا يـنـسـجم عـمـلـيــاتـهـا الـرئـيـسـيـة 
واالسـتخـدام األمـثل لعـنـاصر قـوتـها
الوطنية�;الدبلوماسـية واالقتصادية
ــعـلــومــاتــيـة. وفي والــعــســكـريــة وا
ســـبـــيـل حتــقـــيـق ذلك البـــد من فـــهم
ـادي لــلــدولـة خــصــائص الـفــضــاء ا
والتي كـانت حتى وقت قـريب ترتبط
ارتباطاً وثيـقا بالبعـد اجليوعسكري
من حـــيث وضع االســتـــراتــيــجــيــات
الالزمة والتهيئـة للدفاع او التصدي
ألي عـمل عـسكـري مـعـادي والـسعي
نحو تطوير التكتـيكات وفقاً لطبيعة
البلد اجلغرافية. اال أن هذا الفهم قد
توسع فيما بعد ليشمل أبعاداً أخرى
لـــــــــلــــــــــدولــــــــــة كــــــــــالــــــــــبــــــــــعـــــــــد
اجليوإقتصادي واجليودبلوماسي 
واجلـــــــــيـــــــــوتـــــــــكـــــــــنـــــــــولـــــــــوجي

واجليومعلوماتي وغيرها.
قـال التـركيـز على دور يتـناول هـذا ا
األمن اجلـــيـــوســتـــراتــيـــجي في دعم
عـنــاصــر الــقــوة الــوطــنــيــة لــلــدولـة

وتعزيز مكانتهـا الدولية واالقليمية.
قام االول فهم وهو ما يـستلـزم في ا
ـــــصـــــطـــــلــــــحـــــات الـــــتي بـــــعـض ا
ـادي تــدور ضــمن فــضــاء الــدولــة ا
وأُسس قيـامهـا " ككـيان سـياسي ذا
اختصاص سيادي في نطاق إقليمي
ارس السلطـة عبر منظومة محدد 

ؤسسات الدائمة". من ا
اجلـــــغـــــرافـــــيـــــا الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة
"Geography�Political هـــــــــــــــــــــي
دراسـة تـطـبـيق الـقـوة عـلى مـسـاحة
معيـنة حيث تُـعنى بكـيان " الدولة "
الـقائم فـعالً وتـنـظيـمـها الـسـياسي
من حـــــيث ســــكــــانـــــهــــا وأرضــــهــــا
ودســتــورهــا وحــدودهــا ومــواردهــا

وسيادتها.
·اجلـــيـــوبــــولـــتـــيـك او اجلــــــــــــيـــو
Geopolitics" ســـــــــيــــــــــاســـــــــيـــــــــة
ــعــنــاهـا الــبــسـيط والــتي تُــعـرف 
بـــأنــــهــــا "عــــلم ســــيــــاســـة األرض"
ُختص بدراسـة السلـوك السياسي ا
في تغيير األبعاد اجلـغرافية للدولة
من حـــيـث تـــأثـــيـــر خـــصـــائـــصـــهـــا
اجلـــغـــرافـــيـــة - بـــرهـــا وبـــحـــرهــا
ومــرتـفــعـاتـهــا وجـوفــهـا وثــرواتـهـا
وموقعهـا- على السـيـاسة في مقابل
مــســعى الــسـيــاســة لالســتــفـادة من

ــــمـــــيــــزات وتـــــقــــيــــيـم اخملــــاطــــر ا
والتـحديـات". في ضوء مـا تقـدم فإن
اجلــغـــرافــيـــا الـــســيـــاســيـــة تــدرس
تـاحة للدولة اإلمكانات اجلـغرافية ا
في الــــوقت احلـــاضــــر وهي صـــورة
ثـابتـة  بـيـنمـا يُـعـنى اجليـوبـولـتيك
بـــالــبـــحث عن االحـــتــيــاجـــات الــتي
تتطلبها هذه الـدولة لتنمو. حتى لو
كـان ذلـك وراء احلـدود. فــهي صـورة
مــتــطـورة ومــتــحـركــة تــرسم حــالـة
الدولة وما يجب عليها إستثماره أو
مواجهته فـي سبيل حتقـيق أهدافها
الـتــنـمـويـة ومـصـاحلــهـا الـعـلـيـا في
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من هـنـا ظـهـرت احلـاجـة الى دراسـة
أهميـة األمن اجليـوستـراتيجي وفق
منـظـور مسـتـقبـلي تـسعى من خالله
الـــــدول الى تـــــكـــــريس أهـــــدافـــــهــــا
ـــســـتــقـــبـــلـــيـــة وضــمـــان أمـــنـــهــا ا

وأستقرارها ورفاهية شعوبها.
Geostrategy�- تهتم ستراتيجية

Geo " ـؤلــفـة من مــقـطـعــ هـمـا ا
ـعـنى  Strategyوتـعـني األرض و
ـوقع األســتــراتــيـجــيــة - بــدراســة ا

اإلستراتيجي للدولة.
 ويُــعـرف األمـن اجلـيــوسـتــراتــيـجي

بــأنه " أحــد مــتــبــنـيــات الــســيــاسـة
ـوجـهـة بـشـكل أساسي اخلـارجـية ا
بحسـب العوامل اجلـيوسـتراتيـجية
ـكـان في طـبـيـعـة الـتي تـهـتم بـأثـر ا
ـعلـومات جمـع ومعـاجلة وحتـلـيل ا
ـعـوقات ـواقف وحتـديـد ا وتـقـدير ا
الـتي حتـول دون فـهم أوسع إلسـناد
عــــنــــاصــــر الــــقــــوة الــــوطــــنــــيـــة -
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة واألقـــتـــصـــاديــة
ـعلـوماتـية- وتـعزيز والعـسكـرية وا

مرتكزات األمن القومي".
عالوة على ذلك فأنه من الضروري
التركيز على أهمية فهم األطار العام
ألمـن الــدولـــة اجلــيــوســـتــراتـــيــجي
وإنــعـــكـــاســاته عـــلى ســـيـــاســتـــهــا
اخلارجيـة ومدى تـأثرها من "نـاحية
موقـعهـا" بالـصراعـات الدولـية التي
تـــدور بــــجــــوارهــــا ضــــمن نــــطـــاق
محيـطهـا اإلقليـمي بقصـد الوصول
إلى اســتـشـراف مـســتـقـبــلـهـا ضـمن
ـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة فـــضالً عن ا
مــكـانــتـهــا وأهــمـيــتـهــا ودورهـا في
مـــنـــظـــور الـــقـــوى الــفـــاعـــلـــة عـــلى

ستوي الدولي واإلقليمي. ا
تــــظـــهــــر أهـــمــــيـــة مــــفــــهـــوم األمن
اجلـيـوسـتـراتـيـجي عـنـد الـنـظـر إلى
انــتــقـادات الــبــاحـثــ في الــشـؤون
ــوقع وشــكل الــدولـــيــة من حــيـث ا
الـعالقــات الـتـجـاريـة و الــتـحـالـفـات
الـعـســكـريـة واثـر ذلك عــلى طـبـيـعـة
الـتـمــايـز واالمـتـزاج الــثـقـافي وفـهم
وحتلـيل طبـيـعة وجـذور التـنافس -
ـــفــهــومه الـــســلــبـي واإليــجــابي-
ـشكالت والنـزاعات والـصـراعات وا
االقتصادية والسيـاسية والعسكرية

علوماتية ذات الصفة الدولية. وا
حتــــــــــرص الــــــــــدول عــــــــــلـى وضـع
االسـتراتـيـجـيات ورسم الـسـيـاسات
ـواجـهــة طـمــوحـات الـدول الالزمــة 
األخـــرى الـــتـــوســـعـــيـــة فـــضالً عن
مـــطـــامع اجلــمـــاعـــات االرهــابـــيــة "

 w O «d uO'« s _«
كـفـواعل غـيـر دولـيـة " قـد تـكـون لـهـا
امـــتــدادات داعــمــة ضـــمن شــبــكــات
مـــنــــظــــمــــة داخل دول تــــهــــدف إلى
تــقــويض األنــظــمـة الــســيــاســيـة أو
زعــزعــة األمـن واالســتــقــرار في دول
أخــرى أو مــنـطــقــة مــا بـاســتــخـدام
"وسـائـل تـخـريــبـيــة"  قـد تـؤدي الى
تــأجــيج بــؤر الــتــوتــر وزيــادة حــدة
الـصـراع احملـمــوم وسـبـاق الـتـسـلح
الـــعــــســــكـــري ومــــا يــــتـــبـع ذلك من
تـــداعــــيـــات تـــهــــدد الـــســــلم واالمن

. الدولي
هــنـاك عالقــة وثـيــقـة بــ مـسـتــقـبل
الـــدول ومــا تـــضــعه مـــؤســســـاتــهــا
ـعنـية مـن استـراتـيجـيات تـقـتضي ا
الـتركـيـز عـلى أربع مـحاور رئـيـسـية

وهي:
حــمــايــة مــصــاحلــهــا داخل وخــارج

حدودها.
تعـزيز ازدهار شـعوبـها وإسـتشراف

ستقبلية. الفرص ا
ضمان األمن واالستقرار.

تــــوســـيع دائـــرة نـــفـــوذهـــا الـــدولي
واإلقـلـيـمـي بـشـرط أدراك الـتـحـوالت

ي. الدولية وطبيعة النظام العا
ـــواجـــهــة لــقـــد تـــبــايـــنت وســـائل ا
ــــبــــاشـــرة - ــــبــــاشــــرة وغــــيــــر ا ا
والــوســائـط اإللــكــتــرونــيــة لــلــرصـد
والــكـشـف واالسـتــطالع واســتـثــمـار
ي في مـــا يـــخص الـــتـــطـــور الـــعـــا
Soft Pow- مفـاهيم القـوة النـاعمة

 Hard والصلبة er
Sharp� واحلادة Smart والذكية
ـتـمـثلـة في اسـتـراتـيـجـيـات الـعمل ا
الدبلومـاسي والعالقات االقـتصادية
واسـتـراتـيـجـيـات احلـروب الـشـامـلة
والــعـمـلــيـات الـنــفـسـيــة واإلعالمـيـة
وحـــروب الــتــجـــسس والــتـــشــويش
واحلروب اإللكترونـية باإلضافة إلى
اســتــراتــيــجــيــات اإلقــنــاع والــرضـا
واإلخــضــاع وفــرض إالرادات - بـ

ي يــشـهـد الـدول فـي إطـار نـظــام عـا
حـــالـــة من الالاســـتـــقــرار الـــنـــســبي
والصـراع ب قـوى مـهيـمنـة وأخرى
نـاشـئـة تـسـعى كل مـنـهـا إلى تـعـزيز
دورها في اجملتمع الدولي واإلقليمي
وتــوسـيع مــنـاطق نــفـوذهــا ومـواقع
ـوارد الـالزمـة تــأثــيــرهــا لــتــوفــيــر ا
خلـدمــة مـصـاحلــهـا وضـمــان أمـنـهـا

القومي في أوقات السلم واحلرب.
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تــعــاني بــعض دول الــشــرق األوسط
من مــشـاكـل جـيــوسـيــاسـيــة تـتــمـثل
ــشــتــركــة بــ بــفــقــدان الــقــواعـــد ا
وغـرافية واإلشكاليات كونات الد ا
الـسـيـاسـيـة الـقـومـيـة واالنـقـسـامـات
ـذهبـيـة والعـقـائـدية بـاالضـافة الى ا
سياسـات اإلقصـاء والتهـميش وعدم
الــقـــبــول بــالـــرأي اآلخــر فــضالً عن
اســتـحــضـار اخلالفــات الـتــاريـخــيـة
الـتي تـولــد أزمـات وعـواقب خـطـيـرة
تدفـع نحـو مـواجهـات مـباشـرة عُدت
مــدخالً ومــســوغًــا لــتــدخل دولي في
ــنــطـقــة ألقـطــاب دولــيـة مــتـبــاعـدة ا

ومتنافرة. 
االمـر الذي يـتـطلب الـسـعي لتـحـقيق
تــوازن أمـني جــيـوســتـراتـيــجي بـ
اخلــصـوم واحلــيـلــولـة دون تــنـامي
حدة الـنزاعـات وازدياد حـالة الـتوتر
ــنــطــقــة في إتــون الــتـي قــد تــدخل ا
صراعات أقـرب ماتكـون حلرب باردة
بـ مـعـسـكـرين سـتـعـود ارتـداداتـها
وعواقـبـها بـنتـائج وخـيمـة على دول
ـنــطـقـة دون اســتـثــنـاء " فـضالً عن ا

مصالح الدول األقطاب ".
لـــذا فـــمن الـــضـــروري الـــعـــمل عـــلى
إطـالق مــبـــادرات جـــادة و تـــكــثـــيف
اجلـهود احلـثـيـثـة لنـزع فـتـيل األزمة
واحلـيـلـولــة دون حتـولـهـا الى حـرب

شاملة ومواجهة مباشرة.

{ عن مجموعة واتساب
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بغداد

الـتي في الـنــهـايــة تـأخـذ من وقت
سؤول وواجباته. ا

اآلن تبـدو "اجلمـهورية األُولى" في
لـيـبــيـا أمـام نـقـلــة نـوعـيـة. ونـحن
عـنـدما نـقـول "اجلمـهـورية األولى"
فـعـلى أسـاس أن الــعـقـود األربـعـة
اضـية كانت عـقود "اجلمـاهيرية ا
الليبية" وتلك بـدعة ثورية إستنها
الـعقـيـد معـمَّر الـقـذّافي رحمـة الله
ــقــولـة عــلــيه تـأكــيــداً من جــانـبه 
مـرتـبطـة بلـيبـيـا ماضـياً وحـاضراً
ـاضي واحلـاضـر وهي ومـا بــ ا
أنه من لــيــبــيــا يــأتي اجلــديـد أو
يــأتي مـا لــيس لـه شـبــيه مـن قـبْل
بـأمل أن يـصـبح له شـبـيه من بـعد
أو في زمـن حــــدوثه ولــــقــــد رحل
صـاحب "اجلـمـاهـيـريـة" الـذي كـان
هـو اآلخـر جـديـداً من حـيث الـنوع
والـتـفــكـيـر واألحالم والـتــطـلـعـات
ا من دون أن يـحدث إستـنساخ إ
لـهـذا اجلـديد. وتـلك حـكـاية حـقـبة
درامـيـة تاريـخـية حتـتـاج اإلضاءة

عليها إلى مركز أبحاث وتوثيق.
عــنـدمــا قــارب الـوضـع في لـيــبــيـا
نقطة اإلنهيـار الكامل كانت هنالك
وقــفــة غــيــر مــســبـوقــة من جــانب
مـــصــر. قــال الــرئــيـس الــســيــسي
الـكـلـمة ذات الـصـدى الـفـاعل وهو
يـــســـتـــعــرض أرتـــاالً من الـــقــوات
ـصـرية في أقـرب نـقطـة حـدودية ا
مع لــيــبــيــا. ثم بــلــور الــوقـفــة من
خـالل لــقــاءات الــرمـــوز الــفــاعــلــة
الــعـسـكــريـة والـقــبـائـلــيـة قـصـرت
مـصر اجلـارة. وكـان حريـاً بـالذين
يــضـــخــون الــسـالح ويــواصــلــون
ــذهـــبي كـــمـــا تـــوريــد الـــشــحـن ا
ـرتـزقــة إلى لـيـبــيـا من أجْل قـتْل ا
عنفـوان الليـبي وإنـهاء أسطورة
بطـولة عـمر اخملـتار وصـموده أن

يرتدعوا.
هذه الوقفة واكبها النصح والدعم
الــســيــاسي في أعــلى درجــاته من
جـانـب الـسـعـوديـة وبـعض الـدول
اخللـيجيـة. كما واكـبها ثـبات على
نــوازع الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة لـدى
اجلـــــيش ثـم يــــدخل الـــــتــــأثــــيــــر
الــــــدولي_األوروبي _األمـــــيــــــركي
عــنـــصـــراً مــهـــمـــاً عــلـى عــمـــلـــيــة
الـــتـــفــــاوض وكل ذلك من دون أن
ـطاف يـخطـر في الـبال أن نـهـاية ا
كـانـت اإلقـتـنـاع بـأن قـارب الـعـبور
بـلـيـبـيـا من عـشـر سـنـوات عـجـاف
إلى مشارف بر األمان هو أن تأخذ
فــــرصــــتــــهــــا وجتــــرب لــــيــــبــــيــــا
الدبـلوماسيـة في شخص سـفيرها
ـنفي رئـيساً لـدى اليونـان محـمد ا
" ?اجمللس الرئاسي" وأما رئاسة
احلكومـة فتكون ألحـد رموز البناء
ـهندس- رجل عبـداحلمـيد دبيـبة ا
األعـمال اخملـضرم الـذي عـلى بيـنة
من السلبي واإليـجابي في مسيرة
احلُـــــكْم فـي بــــعـض الــــســـــنــــوات
الـقـذَّافي ثم في الـســنـوات الـعـشـر
الــعــجــاف الــتي كــانت عــبــارة عن
مـحاوالت تـدميـر ليـبيـا كدولة ذات
ـغـاربي رقم صــعب في فـضـائـهـا ا
وحـضـور مــرحب به في فـضــائـهـا
األوروبي وحــــلــــيــــفــــاً إلى درجــــة
التـعاون مع مصـر في ضوء تنـقية
مـــحـــاوالت حــدثت فـي زمن كل من
الرئيـسيْن أنور الـسادات وحسني
مبـارك ثم جاء الرئـيس عبدالـفتاح
ــهــا أهــدأ تـرمــيم الــســيــسي يــر
ا البلدان اجلاران على موعد وكأ
مع خـطـوة نوعـيـة آتـية وتـنـسجم
مع اجلـــــديــــد الــــذي ال بـــــد شــــكَّل
حتفيزاً إلجنازه ذلك التوافق الذي
جـــرى في قـــمــة "الـــعال" وبـــالــذات
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جـــــــــاءت عـن طـــــــــريـق روبــــــــرت
لـيفـاندوفـسـكي جمـال موسـياال
لــيـــروي ســاني فــرانــشــيــســكــو
أتشيربي "باخلطأ في مرماه" في
فـيـمـا  ( 47  42  24 الـدقـائق (9
ســــجل خـــواكــــ كـــوريـــا هـــدف

التسيو في الدقيقة (49).
ولم تـمر 10 دقـائق حـتى ارتـكب
دفاع التسيو هفـوة قاتلة بتمرير
الــــــــــكـــــــــرة بــــــــــاخلـــــــــطــــــــــأ إلى
لــيــفـــانــدوفــســكي الــذي انــقض
عــلــيــهـا وراوغ ريــنــا قــبل وضع

الكرة في الشباك.
الـهـدف استـفـز أصـحاب األرض
ــوبــيـلـي فـرصــة هـدف وأهـدر إ
مـحقق بـعـدما وصـلـته كرة لـكنه
ـــرمى قــبل أن ســددهـــا خــارج ا

ي تـــشـــيـــلـــسي وســـدد بـــركـــلـــة
مـــزدوجــة لــكـــنــهـــا مــرت أعــلى
مـــرمى مـــيــنـــدي حـــارس مــرمى

البلوز في الدقيقة 58.
وسـجل أولـيفـيـيه جيـرو مـهاجم
تـشـيـلـسي هـدف الـتـقـدم لـفـريقه
في الـدقـيـقة 68 بـركلـة مـزدوجة
ـــ يـــان أوبالك حــارس عــلى 
مرمى أتـلتيـكو مدريـد لكن حكم
باراة اجته إلى تقنـية الفيديو ا
للتأكد من صـحة الهدف قبل أن

يُعلن احتسابه وتقدم البلوز.
وانــطـلق تــيـمــو فـيــرنـر مــهـاجم
تــشــيــلــسي فـي مــنــطــقــة جـزاء
أتلتيكـو مدريد وسدد كرة قوية
تصدى لـها احلارس يان أوبالك
ببراعـة وحولها إلى الـركنية في

الدقيقة 83.
واسـتـمــر اسـتـحـواذ تــشـيـلـسي
عــــلى الـــــكــــرة حــــتى الــــدقــــائق
ـــبــاراة بــيـــنــمــا األخـــيــرة من ا
حـاول أتـلـتيـكـو مـدريد االعـتـماد
عـلى الـهـجـمـات الـعـكسـيـة لـكن
بـدون أي فـعـالـيــة تُـذكـر لـيـضع
الـــبـــلــــوز قـــدمـــا فـي الـــدور ربع
الـنـهائي في انـتـظـار احلسم في

مواجهة اإلياب.
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وضع بــايــرن مـيــونـخ قـدمًــا في
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بـعـدمـا تـغـلب عـلـى التـسـيو
فـي عـقـر داره بــنـتــيـجـة
(1-4) في ذهاب دور

الـ16.
ربــــــاعــــــيــــــة
الـــبـــايــرن

والذي وصلت نـسبته إلى 72%
لـــتـــشـــيـــلـــسي ورغـم ســـيـــطــرة
اإلجنـليـز لم ينـجـحوا في إيـجاد
الــنــسق الــصـحــيح لــهــز شــبـاك

فريق العاصمة اإلسبانية.
وانـتهى الـشـوط األول بالـتـعادل

السلبي بدون أهداف.
“uK « ‚uH

ومع بداية الشوط الثاني حاول
أودوي العب تـشــيـلــسي تـهــديـد
مرمى أتـلتيـكو مـدريد بتـسديدة
ــنــطــقــة اصــطــدمت من خــارج ا
ـسك ـدافــعـ قــبل أن  بـأحــد ا
بها احلارس أوبالك بسهولة في

الدقيقة .55
ووصـلت كــرة جلــواو فـيــلــيـكس
جنم أتــــلـــتـــيـــكـــو
مدريد من
أحــــــــــــد
مــدافع

الـفــرص في الـدقـيـقـة  ?15حيث
انـطــلق لـويس ســواريـز مــهـاجم
الـروخـيـبالنـكـوس داخـل مـنـطـقة
جـــزاء تـــشـــيـــلـــسي ومـــرر كـــرة
عــرضـيـة وصــلت ألقـدام تـومـاس
لـيـمـار الذي سـدد بـجـانب الـقائم

ن. األ
وجــاء أول رد من تــشــيـلــسي في
الـــدقـــيـــقـــة 25 بـــتــــســـديـــدة من
مـــاركـــوس ألـــونـــســو مـن خــارج
ــنـطــقـة أمــسك بــهـا بــسـهــولـة ا
حارس الروخيبالنكوس أوبالك.
وأرسل مـاركــوس ألـونـسـو العب
تــشــيــلــسي كــرة عــرضــيــة داخل
ـنـطـقـة لـزمــيـله مـاسـون مـونت ا
الـذي سـدد كرة بـقـوة زائـدة على
الطائر لـتمر أعلى مرمى أوبالك
حـارس مرمى أتـلتـيـكو مـدريد

في الدقيقة 40.
وترك دييجو سيميوني
ــــــديــــــر الــــــفــــــني ا
ألتلـتيكـو مدريد
االســـتـــحـــواذ
لــلـضــيـوف

ôU Ë ≠ÊbM

حـقق تشـيـلسي انـتـصارًا ثـميـنًا
بنتيجة بهدف من دون رد  على
أتـلـتـيـكـو مـدريـد في ذهـاب ثمن
نـــهـــائي دوري أبـــطـــال أوروبـــا
عـلى مــلـعب "أريــنـا نـاســيـونـاال"
بــــالــــعـــــاصــــمــــة الــــرومــــانــــيــــة
بـوخاريـست والـذي  نـقله من
مـعـقل الـروخـيـبالنـكـوس بـسبب

فيروس كورونا.
ـبـاراة الوحـيد في سـجل هدف ا
ـباراة أولـيـفيـيه جـيرو مـهاجم ا

تشيلسي في الدقيقة 68.
ُـــقـــرر إقــــامـــة مـــواجـــهـــة ومن ا
اإليـــــاب في مـــــعــــقـل الــــبـــــلــــوز
"ســـتــامـــفــورد بـــريــدج" يــوم 17

قبل. مارس/آذار ا
ضغط مكثف

ــبــاراة بــدأ أتــلــتــيــكــو مــدريــد ا
بـضغـط مُكـثف من أجل تـسـجيل
هــدف الـــتــقــدم وجـــاءت أخــطــر
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قدم رزاق فرحان أستقالته من تدريب فريق نفط ميسان.
وجاءت استـقالة فرحان التي قدمها رسمياً الى إدارة نادي نفط ميسان بعد خسارته مساء اليوم امام فريق القاسم

متاز. رحلة الثانية للدوري ا في افتتاح اجلولة األولى من ا
وكان فريق الـقاسم حقق الـفوز على نـفط ميـسان بهـدف نظيف ضـمن مباريـات اجلولة األولى لـلمرحـلة الثـانية

بي. باراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ميسان االو متاز في ا للدوري ا
وتمـكن فريق القاسم من تسجيل هدف الفـوز الثم بالدقيقة 94 عن طـريق الالعب أثير صالح ليعود بالنقاط
ركز 15 بـينمـا جتمد رصـيد نفط مـيسان الكـاملـة إلى القـاسم.ورفع فريق القـاسم رصيـده إلى النـقطة 20 بـا

ركز السابع. عند 28 نقطة با

ÊU O  jH  V —b  s  qOI  ÊU d  ‚«“—

v d*« w

sJ Ë eÒOL  r —

À«b √ bF  U uI  —bB  ◊U C ù«

W d UM «Ë w U d « …«—U
ÊU e « ≠ œ«bG

عـــقـــدت جلــنـــة االنـــضـــبــاط في
الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة اجـتـمـاعـا
ـنـاقـشـة الــتـصـويـر الـفـيـديـوي
ـبــاراة الـرفــاعي والــنـاصــريـة
وبــعـــد االطالع عـــلى األولـــيــات
ومـا جـاء في الـتـصـويـر  قررت
الــلــجــنــة إلــغــاء قــرارات جلــنــة
انـضـبـاط الـنـاصريـة والـتـأكـيد

تدريبات
نتخب ا
الوطني

بكرة السلة

احتـفت الـهيـئة الـتطـبيـعيـة لـتسـييـر شؤون كـرة القـدم في البالد
ناسبة وصول شاراتهم الدولية من بتسـعة عشر حكماً دولياً 
االحتاد الدولي لـكرة القدم .. رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان
أثنى عـلى إمكانات احلـكم العراقي وقال انه يـؤدي دورا رئيساً
واشـاد رئـيـس جلنـة احلـكـام الـدكـتـور عالء فـي تـطـوير الـلـعـبـة 
وقــال ان حـرص الــهــيــئـة عــبــدالــقـادر بــجــهــود زمالئه اجلــدد 
يحفزهم التطبـيعية على تقدير احلكام الدولـي بهذه االحتفالية 
هـمات احملـليـة واخلارجـية الـقادمة .. عـلى تـقد االفضـل في ا
هـذا الـعــدد اجلـيـد من احلــكـام الـدولـيــ يـفـتــرض ان يـنـعـكس
درب واالداري ولكن الالعب يشكو وكذلك ا ايجـابا على اللعبة 
من القـرارات (اخلاطئة) لعـدد من احلكام في مبـاريات بطولتي
وتمـخضت عن مـتـازة واالولى  انـديـة العـراق لفـرق الـدرجتـ ا
ردود فــعـل قــويـــة من قــبـل بــعض الـالعــبــ هــذه الـــشــكـــاوى 
تطـورت الى اعـتـداءات غـيـر مـقـبـولـة على ـدربـ واالداريـ  وا
احلـكام في احـدى مـباريـات بطـولـة انديـة العـراق لـفرق الـدرجة
ــتـــوقــعــة) ال تــلــغي اجلــانب االولـى ..  ولــكن هــذه االخــطــاء (ا
ــضيء في كــفــاءة احلــكـم الــعــراقي الــدولي الــذي ســجل في ا
اضية جنـاحات نوعيـة على الصـعيد القاري السنـوات القليـلة ا
إذ أدار احلــكم الـدولي عــلي صــبـاح مـبــاراة الـذهــاب لـنــهـائي
اذا ال يحقق بطـولة كـاس اندية ابـطال آسـيا عام 2019.. امـا 
ـنتظر بادارة مبـاريات نهائيات احلكم الدولي الـعراقي النجاح ا
فهذا تساؤل يـتكرر منذ عقود من الزمان .. بطولـة كاس العالم 
ـغرب وتونس والـبحرين ـملكـة العربـية السـعودية وا حكام من ا
نــالــوا شـرف ــتــحــدة وسـوريــا  ومــصــر واالمـارات الــعــربــيـة ا
رغم ان بـعـضهم لم الـتحـكـيم في نهـائـيات بـطـولة كـاس الـعالم 
تـتاهل مـنتـخبـات بـلدانـهم الى نهـائيـات كـاس العـالم مثل حـكام
ـغربي سـعيـد بلـقولة ادار والراحـل الدولي ا سـوريا والـبحـرين 
بـاراة النهائـية بطولـة كاس العالم 1998 ب مـنتخبي فرنسا ا
والـتي انـتهت كـما هـو معـلوم لـصـالح فرنـسا بـثالثة والـبرازيل 
اهـداف مـقـابل ال شيء .. احلـكم الـدولي الـسـابق لـؤي صـبحي
أديب يــرى ان قـــدرات وامــكـــانــات وجنـــاحــات احلـــكم الــدولي
لوحدهـا ال  تكفي لنيل شرف الـتحكيم في نهائـيات بطولة كاس
ـا دعم االحتـاد احمللي لـلـحـكم الـدولي ضروري في وا الـعـالم 
دوائـــر الــــقـــرار االداري في االحتــــاديـــ االســـيــــوي والـــدولي
والــدولي الـسـابـق لـؤي صـبــحي ال يـقــصـد بـالــدعم هـو فـرض
احلــكم الــعــراقي عــلى الــلــجــنــة الــتي تــنــتــخب احلــكـام الدارة
ـا وا ــبــيــة  ــبــاريــات في الــبـطــوالت الــدولــيــة والـدورات االو ا
يـحـرص (اقـصـد االحتـاد احملـلي) عـلى عـدم هـضم حق احلـكم
بـتــواجـد كــفـاءات اداريـة عــراقـيـة في ـؤهل  الــعـراقي الـدولـي ا
والــكـفــاءات ال تـصل الى جلـان االحتــادين االسـيــوي والـدولي 
اال مــواقع الـــقــرار في جلــان االحتــاديـــ االســيــوي والــدولي 
ومـنح اخلـبـير ـصـالح الـضيـقـة  بـتخـلي االحتـاد الـعـراقي عن ا
ـؤهل الفـرصة لـلـعمل في جلـان االحتاد ي ا ـتـمرس واالكـاد ا
وتـرشيـحـهم لتـمـثيـل البالد في الـلـجان الـقـارية والـدولـية.. الن
وبـالـتـالي يـكون االداري الـكـفوء يـتـمـتع بـحـسن ادارة واجـبـاته 
رقـمـا مؤثـرا في جلنـته .. وهـكذا ال بـد من اسـتثـمار وجـود هذا
ـــمــيــز مـن احلــكــام الـــدولــيــ الـــعــدد ا
بدعـمهم باستمرار من قبل االحتاد
ومن جــانــبه فــان بــقـاء الــعــراقي 
احلـكم في (الفورمة) الـتحكـيمية
ــبـاريــات بـاقل االخــطـاء وادارة ا

يؤهله للفوز بفرص نوعية.
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أكــد وزيـر الــشــبـاب والــريــاضـة عــدنـان
درجـال الـثـالثـاء أنه ســيـتم مـحــاسـبـة

ا حدث في ملعب النجف . تسبب  ا
وادى انــقـطــاع الــتـيــار الـكــهــربـائي في
ملـعب النـجف الى توقـف مباراة فـريقي
النجف والـديوانية عنـد الدقيقـة الثالثة

والثالث ضمن مـباريات الدوري
متاز بكرة القدم. العراقي ا
 وقــــال درجـــــال في حـــــديث
صـــــحـــــفـي  إنه ســــــيـــــتم
ـا ــتـســبب  مـحــاسـبــة ا
ـــلـــعب حـــدث من خــــلل 
الــنــجف و االتــفــاق مع
مــحـــافظ وادارة الـــنــجف
ـــلــــعب خط عــــلى مـــنـح ا
ــبــاريـات خــاص اثــنــاء ا
ولـكن تـفـاجـأنــا بـانـقـطـاع

الكهرباء.
العب وأضـاف أن جمـيع ا
غـير مـتوفـر بهـا نظـام خزن
الطاقة (ups) وهذا ما

تــســبـب بــتــأخـر
اعــــــــــــــادة

كرة سلة صحيحة للمستقبل.
وتـطـرقَ درجـال بصـورةٍ تـفـصيـلـية
إلى عـملِ وزارةِ الـشـباب فـي الوقتِ
احلـاضـر والـنهـضـة العـمـرانـية في
البنى الـتحتيـة الرياضيـة ال سيما
ـغــلـقــة سـعـة قــاعـة بــغـداد آريـنــا ا
(7000) متفـرج ومتابعتـها بشكلٍ
يــومـي من أجلِ إجنـــازهــا لـــتــكــون

قاعة مـستقبـلية متـكاملة لـلبطوالت
الــدولــيــة  وتـعــهــد بــإجنــازهـا في

الربع األخير من العام احلالي .
من جــهــتـهِ زود غــاجــريــان درجــال
الحـظــات مـهــمـة تــتـعــلق بـإدارة
الـــقــاعـــات الــريـــاضــيـــة وتــنـــظــيم
الـبـطــوالت وإمـكـانــيـة إقـامـة ورش

ودورات تدريبية.
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أكــــدَ رئـــــيس اإلحتـــــاد الــــعـــــراقي
ـــركـــزي لـــكــرة الـــســـلـــة حـــســ ا
الـعمـيدي إن الـدعوة الـتي وجهـها
وزيـر الــشـبـاب والــريـاضــة عـدنـان
درجـال  في الـعـاصـمـة الـبـحـريـنـية
ـنـامة لـشـخـصـيـات مـعـنـيـة بـكرة ا
الــســـلــة اآلســيــويــة انــطــوت عــلى
أهـمـيـة كـبــيـرة خلـدمـة كـرة الـسـلـة

العراقية.
ونــقل بـــيــان لــوزارة الــشــبــاب عن
الـعمـيدي قـوله أن احلـضور تـمثل
بـاآلمــ الــعـام لـإلحتـاد اآلســيـوي
ــثـل اإلحتــاد الـــدولي هـــاكــوب و
غــــــاجــــــريــــــان ورئـــــيـس اإلحتـــــاد
البحريني لكرة السلة وليد العلوي
والقـائم بأعـمال الـسفـارة العـراقية
في الــبــحـــرين وعــدد من اخلــبــراء
ـعــنــيــ بـلــعــبــة كـرة الــســلـة  وا
وشـهـدت اجللـسـة طـروحات مـهـمة
اسـتـعـرض خاللـهـا الـوزيـر درجـال
ستقبل الرياضة العراقية بصورةٍ

عامة والسلة بوجه خاص.
ونـــوه أنه يــرغب بـــســمـــاع أفــكــار

جـــديــــدة وطـــروحــــات تُـــســــهم في
تطوير اللعبة بآلية مدروسة.

ولفت إلى أن اللقاء شهد توافقًا مع
أمـ عـام اإلحتـاد اآلسـيـوي بـشـأن
إقامة بـطولة دولـية بكـرة السلة في
بـغـداد وبنـاء قاعـدة حـديثـة لـلعـبة
من خـاللِ جــــلب مــــدربـــ أجــــانب
ـيــات تـبـني وعــمل مـدارس وأكــاد

الــشـبــاك. وبـعــد دقـيــقـتــ فـقط
قـلص التـسـيـو الــنـتـيـجـة بـهـدف
أول سـجـله خـواك كـوريـا بـعد
ـــيــــز اخــــتـــتــــمه عــــمل فــــردي 
بــتــســديــدة في شــبــاك الـعــمالق

مانويل نوير.
وانـــكــمش بــايــرن مـــيــونخ بــعــد
ـنــطـقـة هـدف التــسـيـو وتــراجع 
ا مكّن أصحاب األرض جزائه 
مـن الــســيـــطــرة عــلـى مــجــريــات

اللعب في الدقائق التالية.
ـــوبــــيـــلي تـــســـديـــدة وأطـــلق إ
صــاروخــيــة من خــارج مــنــطــقــة
اجلـــزاء لـــكن نــــويـــر كـــان لـــهـــا
ــرصـاد لــيــتــمــكن بــايـرن من بــا
احملافظة على تـقدمه حتى نهاية

باراة. ا

واســـتــــخـــلص كــــومـــان الـــكـــرة
لــيــنــطــلق حــتى مــنــطــقــة جـزاء
التـسـيـو قـبل أن يـطـلق تـسـديدة
تــصــدى لــهــا ريـنــا لــكن ســاني
قـابـلهـا بـلـمسـة مـباشـرة مـحرزًا

الهدف الثالث.
وأراد جـوشوا كـيـميـتش جتـربة
حـظـه بـتـسـديـدة من عـلى حـدود
مــنـطــقـة اجلــزاء لـكــنـهــا ذهـبت
سـهـلـة بـ يـدي ريــنـا لـيـنـتـهي
الـشـوط األول بـتـقـدم بـايـرن (-3

.(0
ولم تــمــر سـوى دقــيــقــتــ عـلى
انــطالق الــشـــوط الــثــاني حــتى
عـزز بــايـرن تــقـدمه بــهـدف رابع
بعد عرضية ساني نحو كومان
لتصطدم بقدم أتشيربي وتسكن

يتب وجوده في التسلل.
وشن التــســيــو هـجــمــة ســريــعـة
ــــــرمى احلـــــارس لــــــلـــــوصـــــول 
الـــبــافــاري انـــتــهت عـــنــد أقــدام
لـويس ألـبـيـرتـو الـذي سـدد كـرة
أرضـيـة زاحــفـة أمـسـكــهـا نـويـر

بسهولة.
واسـتـطاع بـايـرن ميـونخ إحـباط
نـسـور الـعـاصـمـة بـهـدف ثانٍ مع
انــتـــصــاف الــشـــوط األول عــبــر
تـسـديـدة أرضـيـة زاحفـة أطـلـقـها
موسياال نحو شباك بيبي رينا.
وتـصـدى بيـبي ريـنـا حملـاولة من
روبــرت لــيــفــانــدوفــســكي الــذي
ســـــدد كـــــرة أرضـــــيـــــة من داخل
مــنــطــقــة اجلــزاء لــكن احلــارس

اإلسباني أبعدها بقدمه.

تـشغـيل االنارة الن الـكهـرباء عـادت بعد
دقــائق" مـشـيـراً الـى أنه وجه بـ"تـوفـيـر
هذه االجهزة مهما كانت تكلفتها تفادياً

ثل هذا اخللل.
وتابع عـلى الرغم من تـوجيـهنـا لالندية
بـــتــحـــمل تـــكــالـــيف الــگـــاز فــقـط اثــنــاء
ـبــاريـات ولـكـنــهـا مـا زالت تــشـكـو من ا

عدم توفر االموال.
يــذكـــر ادى انــقــطــاع الــتــيــار
الـــكــــهـــربــــائي في مــــلـــعب
النـجف الى توقف مـباراة
فريقي النجف والديوانية
عــنــد الــدقــيـــقــة الــثــالــثــة
والثالث ضـمن مباريات
ـمـتـاز الـدوري الــعـراقي ا

بكرة القدم.
ولم يـتـضح حـتى االن أي
قــــرار بـــشـــأن اســــتـــمـــرار

باراة من عدمه  ا
وفق تـــطــورات إعــادة
الــــــــتــــــــيــــــــار الى

لعب. ا

عدنان درجال
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تلـقّت الهيـئة التـطبيـعيَّة الحتاد
كــرة الـــقــدم دعــوة رســـمــيّــة من
االحتـاد الطـاجيـكسـتاني إلقـامة
ـــة وديَّـــة جتــــمع مـــبــــاراة دولــــيـَّ
مـنــتـخــبي الـبــلـدين نــهـايـة آذار
ــقـــبل حتــضــيــراً الســتــئــنــاف ا
مــشــوار الــتــصــفــيــات الــقــاريَّــة
ؤهـلـة إلى نهـائـيات ـزدوجـة ا ا
كـــأس الـــعـــالم فـي قـــطــر 2022

وأ آسيا الص 2023.
ـديـر اإلداري لـلـمـنـتـخب وقــال ا
الوطـني باسل كـوركيس في في
حـديث صـحـفي إنَّ الـتطـبـيـعـيّة
تـــــلـــــقت دعـــــوة رســـــمـــــيّـــــة من
طـاجـيـكـستـان وسـيـتـم عـرضـها
عـلى مـدرب مـنـتــخـبـنـا الـوطـني
الـــســلـــوفــيـــني ســـيــتـــريــشـــكــو
كاتانيتش" مرجحا عدم موافقة
الـسلـوفـيني عـلى خـوض اللـقاء
بــــــحــــــكم بــــــرودة األجــــــواء في
الـعـاصمـة الـطاجـيـكيـة دوشـنبه

قبل. نهاية الشهر ا
وفي مـا يــخص مــصـيــر الـلــقـاء
أمـام الـكـويت أوضح كـوركـيس
أن  االحتـاد الـكـويـتي لم يـعـتذر
ا طلب عن مالقاة منـتخبـنا وإ
ـة من ــبــاراة الــتــجــريــبــيـَّ نــقل ا
الــكــويت إلى اإلمــارات الرتــبـاط

ــنـــتــخب الـــكــويـــتي مــســـبــقــاً ا
عسكرٍ خارجي يقام في مدينة
دبـي وســـيـــبــــقى الـــقـــرار األول
ـــوافـــقــة واألخـــيـــر مـــرهـــونـــاً 

كاتانيتش.
واضـاف أنَّ الـتــطـبـيـعــيـة تـعـمل
ـدرب بإقـامة عـلى تـلبـيـة رغبـة ا
مــبـــاراة دولَــة نـــهــايـــة الــشـــهــر
قبل إال أن اخليارات محدودة ا
لـلـغايـة بـسبب إجـراءات احلـظر
الــصــحي الــتي تــتـبــعــهــا أغـلب
بــــلـــدان الــــعـــالـم في الـــفـــــــتـــرة

احلالية.

عـلـى االحتـاد الـفـرعي بـتـشـكـيل
جلــــنـــة قـــضـــائــــيـــة انـــضـــبـــاط
واسـتـئنـاف مـصـادق علـيـها من
ـركـزي ومعـاقـبة قـبل االحتاد ا
نـادي الـرفــاعي بـاإليـقــاف لـهـذا
ادة ـوسم اسـتـنـادا ألحـكـام ا ا
3/ 51 انــــــــــضـــــــــبــــــــــاط  وذلك
ــبـاراة العــتـدائــهم عــلى حــكم ا
8 ادت 27 بالضرب وبداللة ا

انـــــــضـــــــبــــــــاط قـــــــرارا قـــــــابال
ــــدة لـالســـــتــــئـــــنـــــاف ضــــمـن ا

القانونية البالغة 7 أيام.
وكـــذلك مــعـــاقــبــة العـــبي نــادي
الــرفــاعي كـال من عــلي شــرهـان
عــبــيــد ومــحــمــد ثــامــر وحــيـدر
مـاجـد بـاإليـقـاف مـرحـلـة كـامـلة
ــادة  6 / 50 انــضــبــاط وفق ا

قرارا غير قابلٍ لالستئناف.
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ـســرحي عن كــشف مــحـتــرف مــيــســان ا
مــجـلـس ادارة جـائــزة مــحــتـرف مــيــسـان
ـســرحي لــثـقــافـة وفــنــون االطـفــال الـتي ا
اطـلــقـهــا مـطــلع الـعــام احلـالي و اغالق
وقــال رئــيس ــشــاركـــة فــيــهـــا مــؤخـــرا  ا
مــجــلس ادارة اجلـائــزة الــكــاتب واخملـرج
عـدي اخملــتــار (اطـلــقـنــا في مــطـلع الــعـام
سرحي احلـالي جائزة مـحتـرف ميسـان ا
لثقافة وفنون االطفال الختيار االفضل في
(افـــــــضل نـص مــــــســـــــرحي لـالطــــــفــــــال
مـــونــودرامي  –افــضـل انــشـــودة اطــفــال
مـغناة - افضل انشودة موجهة لالطفال-
افـضل عـرض مـسرحي لـالطفـال- جـائزة
الـرسـام الـصغـيـر- افـضل اصـدار بـحثي
في ثـقافة االطفـال - افضل اصدار موجه
لالطـــفــال - افـــضل اصـــدار لـــصــحـــافــة
الالطـفال - افضل مـؤسسـة معنـية بثـقافة
وفـنـون االطـفال  –افـضل دار نـشر اهـلـية
لالطـــفــــال). واضـــاف اخملـــتــــار( وصـــلت
ــــشـــــاركــــات الـى اكــــثـــــر من  100في ا
مــجــاالت اجلــائــزة اخملــتــلــفــة و احــالــة
ــشــاركـات الـى الـلــجــان اخملــتــصـة ا
ـقـبل)  العالنـهــا خالل الـشـهـر ا
واوضح (  تــشـكــيل مــجـلس
ادارة لــلــجـائــزة يــعــتــبـر كل
عـــضــو فـــيه عـــضـــو جلـــنــة
حتـــكـــيم  ,وتـــالف مـــجـــلس
االدارة مـــن الـــــــــــــــــــــــــذوات
االبــداعــيـة حــبــيب ظــاهـر 
الـفنـان ابو احلسن صالح
ـان مـهــدي  الـدكـتـورة ا
الـفنـان صباح الـكبـيسي 
الـفنانـة صبا طه شـغيت 
الــكـاتـب عـلي يــاســ  
دوح البدري والفنان 

كاظم فندي).
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ـتـابـعة مـرضى الـسـرطان من مـديـر الـفرق الـتـطـوعـية 
ي ـنـاسـبـة الــيـوم الـعـا االطـفــال الـسـوريـ  اعـلـن  
لسـرطان األطـفال قـيام فريق عـطاء الـتطـوعي بحمص

فعالية فنية ترفيهية تفاعلية حتت عنوان بهجة .
‰«e½ bL×  dLŽ

ـؤلف االردني  –احـتــفى به احتـاد الــكـتـاب ــؤرخ وا ا
واالدباء االردنـيـ مـؤخـرا في مـقـره بـعـمـان بـإشـهار
مــوسـوعـة عــمـان أيـام زمــان وذلك ضـمن االحــتـفـاالت

ئوية الدولة االردنية.
 œuF  …eLŠ
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قـيم في تـونس  تلـقى الـدعوات وسـيـقار الـعـراقي  ا ا
ــوسـيــقـيـ بــالـسـالمـة والـشــفـاء الــتـام من جــمـعــيـة ا
العـراقي وزمالءه وطـلبته اثـر تعرضه الـوعكة صـحية

ستشفى في تونس. مفاجئة ادخلته ا
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صـــادفــنـي مــوقف جـــمــيل ورائع
حـيـنـمـا كـنت في الـهـيـئـة الـعـامة
لــــلـــــضــــرائب فـــــــــرع الــــكــــرادة

الشرقية..
دخل الى غــــرفـــة مـــديــــر الـــفـــرع
الـــدكــــــــتـــور (مـــحـــمـــد روضــان
ـــطــــــــرب (حـــمـــيــد ســـلـــمـــان) ا
مــــنـــصـــور) وبــــيـــده اضــــبـــارته
ـدير الـضـريبـيــــــــة فـأستـقـبـله ا
ــــــطـــــرب بــــــكل احــــــتــــــرام الن ا
(حــمــــــــــــــيــد مــنــصــور) مــثــال
ـــلـــتـــزم في تـــســـديــد الـــفـــنـــان ا
ـستحـقة علـيه سنويا الضـريبة ا
ـوعـد احملــدد لـهـا من دون وفي ا

تهرب او مساومة.
 هـــو يـــعــطي مـــثـــاال ايــجـــابـــيــا
لــــلـــمـــواطـن والـــفـــنــــان الـــواعي
ــلــتـزم ويــعــد دفع الــضــريــبـة وا

 العب الــشــطـرجن من فــئــة االطــفـال الــســوري- حـقق
مــفـاجــأة بـتــتـويــجه بــلـقب بــطــولـة مــحـافــظـة الالذقــيـة
للـشطـرجن الـتي اخـتتـمت مـؤخرا بـعـد منـافـسة امـتدت

شاركة 58 العباً. تسعة أيام 

 الـشــاعـر الـعـراقي -  احــتـفى به الـبــيت الـثـقـافي في
ناسبة فوزه بـجائزة افضل شاعر عربي خالل ثـنى  ا
مـسـابـقـة اجـرتـهـا مـؤسـسـة الـعـرب في لـنـدن وتنـاولت
سابقة . االمسـية قراءة للـشعر وحديـثا عن تفاصـيل ا

رئـيس الوزراء االردني االسبق  رعى االحتـفالية التي
اقيـمت في امانـة عمان الـكبـرى وحضرهـا شخـصيات
ـنــاسـبـة تـاسـيـس الـدولـة ومـراحل الــتـطـور في عـهـد

 . ؤسس عبد الله بن احلس لك ا غفور له ا ا

رئــــيـس احتــــاد الـــــصــــحـــــفــــيــــ
الـعراقي نعته االوساط الصحفية
ـوت الـثالثـاء  أثر بـعـد ان غـيـبه ا

مرض عضال ألم به.
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ـلـقب طبـيب الـفـقراء نـعـته االوساط الطـبـيب العـراقي ا
الصـحيـة والـشعـبيـة بعـد وفاته عن نـحو 85 عـاما من

العمر. 

توبا بويكستون
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اجنـز اخملرج الـشـاب لـيث الـقـره لوسي
فــيــلــمــا جــديــدا بــعــنــوان (رحــلــة امل)
كــمــشــروع تــخــرج فـي كــلــيــة الــفــنــون
الـذي حتـدث لـ( الزمـان ) عن اجلـمـيـلـة 

تـفـاصيـل الفـيـلم قـائال (رحـلـة امل فـيلم
وثائـقي قصـير مدته التـتجـاوز دقيـقت
وهـــو رســـالـــة مــحـــبـــة وسالم الطـــفــال
الــعـراق واقــول من خالله كــفى حــروبـا
وتشريـدا وضياعـا والفيـلم  تصويره
بــــــعــــــدة مــــــنــــــاطـق في
الــعــاصـــمــة بــغــداد وكل
مـحــطـة يــتم تـصــويـرهـا
ـثـابـة مـشـهد مـثال هي 
حــــــــــدائق ابـي نـــــــــواس
ـــــســــــرح الـــــوطــــــني وا
وتـوجد مـشـاهـد والـعاب
بهـلـوانيـة والـعاب نـارية
ويـــــتـم نـــــقـل االطـــــفـــــال
ــشـاركــ بـالــفــيـلم من ا
مــكــان الى اخــر وتــقـد
الــهــدايــا وااللــعــاب لــهم
وخــاصـــة الــذيـن فــقــدوا
ذويـهم وقـدمــنـا عـروضـا
اسـتـعــراضـيـة ومـشـاهـد
جتسد اعـادة احلياة الى

الطفولة ). 
واخملـــرج اخــــتـــصـــاصه
مــوســيــقي لــكن ســرعـان
مــــاحتـــول الـى االخـــراج
التـلفـزيـوني وعن حتوله
هـــــذا قــــال (جــــذبـــــتــــني
الـكـامـيرا مـع النـاس ولم

واجـبــاً وطـنـيـاً وهــو عـلى عـكس
لـيارات الذين يهربون اصحاب ا

من دفعها. 
ونـــود ان نـــشــــيـــد بـــالــــتـــعـــامل
ــســؤول ـــهــني وا االنــســاني وا
ــديــر فـــرع الــكــرادة (د. مــحــمــد
روضــان ســلــمــان) وهــو يــســهل
اجـــــــراءات احــــــتـــــــســــــاب ودفع
الـــضــــــــريــبـــة من دون تـــأخــيــر
ويـــبـــدي احــتـــرامــاً لـــلـــفــنـــانــ

 . واالعالمي
مـشــــاهــد ومـواقف بــســيـطــة قـد
تـــعــبــر عـن الــهــويـــة الــوطـــنــيــة
وتـستحـق االشادة بـها واالشارة
الــيـــهـــا كـــان حلـــضـــور ووجــود
(حمـيد منصـور) مناسبـة سعيدة
ــــرفق االقــــتــــصــــادي في هــــذا ا
احليـوي وسارع اجلمـيع اللتقاط

الصور معه.
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ال تـضـع نـفـسك في مـوقف يـؤخـذ ضـدك عـائـلـيـاً.رقم
احلظ.9

qL(«

حـاول أن تتـفادى احلوارات الـشائـكة جتنـباً لـلصدام
على كل األصعدة.
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الـشـريك يـدعـم أعـمـالك ولـقـاءاتك وحتـصل بـسـهـولـة
على مساندة احمليط بك.

—u¦ «

.. تـركـز جهـودك وتـأخذ مـكـانتك  تـتـبع أسـلوبـاً نـافعـاً
. شكالً مفرحاً
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ال تدع احلدة تـسيطر على حـواراتك ومناقشاتك يوم
السعد االربعاء.
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 تـــمــهل في خـــيــاراتك من اإلثـــنــ لألربــعـــاء تــمــيل
للرومانسية.رقم احلظ.3

”uI «

حـــاول أن تـــنــظّـم جـــهــودك وال حتـــمـل نــفـــسـك فــوق
طاقتها.رقم احلظ .8
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طوال الوقت: تـعمل في صمت وال تفـتخر بنفسك.رقم
احلظ.4
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رقم فترة مـثالية للـحب.. تتواصل بحنان مع من حتب
احلظ .7

bÝô«

تـنــتـبه لــعالقـاتك وال تــتـسـرع في كـالمك وفي إعـطـاء
وعود رقم احلظ.5
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ــحـبــة األصـحــاب. وتـتــمـتع بــلـيــاقـة كــبـيـرة تـشــعـر 
. وتتحمل مسؤولياتك جيداً

¡«—cF «

ال حتكم علـى اآلخرين واعطـهم فرصـة للتـوضيح.يوم
السعد الثالثاء.
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بغداد
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ـتـعلم هو فـنـان من طراز خـاص لـيس له نـظيـر  إال فـيمـا نـدر في الـعالم  ا
ـتـحـرك بـوعي الـبــشـر وإبـتـكـاراتـهم   كـان يــعـرف مـا يـريـد لـذا سـعى وا
عـرفي  حرص أن لتـحقـيق ذاك الذي أراده مـنذ بـداياته األولى وتـكويـنه ا
ور في دواخلهم من عـبر عمـا  يكون ضمـير الناس وحـامل تطلـعاتهم  وا
ـان واثق إنه أحالم ومـخـاوف و أمـنـيـات إخـتـار طــريق الـفن مـدفـوعـا بـأ
الطـريق الـسلـيم ليـكـون قريـبا مـن وجدان الـناس الـذين أحـبهم وأخـتار أن
يكـون بينـهم يوسف الـعاني مـا أن تذكـر إسمه حـتى تتـسطـر أمام الـناظر
كـتـابـات وعـروض وسـيــرة فـريـدة في الـنـضـال واإلجنــاز الـثـقـافي والـفـني
بدأ وقف الوطني الشجـاع  وألنه لم يتخلَ عمن أحبـهم وألنه تمسك با وا
ـثـابـرة وإصـرار أن يـخـتط طـريـقـا صـعـبـا والـفـكـر الـنّـيـر وألنه إسـتـطـاع 
عـرفة   لذا تـمسك به الـناس وإمتـدت قاعـدة محبـيه ومريديه و لالبداع وا
تالمذته بشـكل واسع ومتعـدد ليس في العـراق مهبط رأسه ومـبعث إلهامه

فقط  بل في الوطن العربي أيضا.
إرتفع صيـته وذاعت سيرته وجتـلى إجنازه منـذ انطلـقت الكبـيرة زينب من
ــسـرح الـفــني احلـديث وهي تــهـزج  ( آنه أمك يــاشـاكـر  ) عـلى خــشـبـة ا
وترفع رايـة االحـتجـاج والتـمـرد ضد الـظـلم واالستـبـداد  وإمتـدت شرارة
هـذا الـعـرض الـذي صـاغه ونــحت كـلـمـاته  فـنـان الــشـعب الـكـبـيـر يـوسف
الـعــاني بــ الـنــاس الـبــسـطــاء والـكــادحـ والــعــمـال لــيـكــون مـعــبـرا عن
مشاعـرهم وتوقهم في رفض الـظلم ونبـذ الدكتـاتورية أيـا كان نوعـها وبأي

تلون الكالح. لباس غطت حقيقتها وحتت أي عباءة لفت وجهها ا
يـوسف الــعـانـي كـان يـعــمل بــهـمــة ووعي ويـزرع بــ الـنــاس في قـلــوبـهم
ووجدانـهم ما يـجعـل ذكره مـخلـدا وإسمه لـصـيقـا بذاكـرتهم   وألنه فالح
ا عراقي غرس في األرض اخلصبـة  التي  أنبّتت  مـحبة وإحتـراما وتكر
جتلى في حـياته وبـعد مـوته  شيـعه الذين أحـبهم ورفـعوا أيـديهم بـالتـحية
وكب الذي حمل نـعشه  وترحموا عليه بكل إجالل له ونثروا الورود على ا
ثال وكـاتـبا ومـنـظّرا ومهـابـة  وإخالص    كان يـوسف الـعـاني معـلـمـا و
يتعـامل مع الشـباب كأنه فـي عمر الـعشـرين ويتعـامل مع الكـبار وكأنه أب
ـارس االسـتاذيـة ولم يـقـوى لرهـافـة حسه عـلى جـرح أحد وصديق   لم 

ولم يقلل من قيمة فنان.
ـعـلم الــذي لم يـغـادرنـا رغم الـغـيـاب والـذي تـرك أثـرا  سالم عـلـيك أيـهـا ا
سرح العراقي والذي هو كبيرا وبصمة إبداع ال تنسى في تأريخ حركة  ا

واحد من مؤسسيه وأصحاب التميز فيه.
يوسف الـعـاني ترك مـن بعـده مـنجـزا ثـريا في احملـبـة والعـطـاء في وجدان

الناس وأصبح عالمة للتراث العراقي األصيل
عـميق سالم علـيك وأنت تـرتـقي صـهوة اإلبـداع حـر الـفـكر  واثق اخلـطـو

الوعي  داعـيا للـعراق الـذي تعـشق أن يكـون أبناؤه
سـتوى حـضارته وعـلـو قامـته  وجتّذر حـضوره

في الذاكرة اإلنسانية ... 
سرح العراقي { كاتبة ومخرجة في ا
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اكتب مرادف ومعاني الكلمات الرباعية
ـشـتـركـة فيـمـا بـيـنـهـا بـحـيث تـسـير وا
ـطــلـوبـة وفق اجتــاه الـســهم:الـكــلـمــة ا

(شاعر اماراتي):

1- قاتل مأجور
2- يرجو

3- قرار دولة للنقض
4- أشعل النار

5- يضرب بالسوط
6- أداة اعالمية
7- صوت احملرك
8- احد االنبياء
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توبا النجـمة التركــية البالـغـــــة من العمر 34 عاما استطاعت
ـمــثــلــة احلـســنــاء اثـبــات شــخـصــيــتــهـا في الــســنـوات ا

ـنـصـرمــة في جـمـيع االدوار الـتـي قـامت بـهـا في ا
ـيس في سنـوات الضـياع سـلسالت مـنهـا  ا

وبائعة الورد.
وقـامت مــنـظـمــة الـيـونــسـيف بـاخــتـيـار
بيوكستون كـسفـيرة للنوايا احلسنة
حلقوق األطـفال باالضـافة لكـونها
ام لـطــفـلـتــ  تـوبــا اعـلــنت انـهـا
ســـتـــقـــدم بـــرنـــامـج تـــلـــفـــزيـــوني
مخـصص لالطـفـال الذبن يـعـانون
التوحد وسيبث خالل شهر رمضان

ـقـبل ولـم تـتـحــدث نـوبـا عن تــفـاصـيل ا
البرنامـج الذي عدته جتـربة جديدة في

مشوارها الفني.

يـشـار الـيه بــالـبـنـان. ولـفت الى دور
هم وسعـيهـا بالـتعاون مع الدائـرة ا
اجلـــهـــود اخلـــيـــرة مـن الـــفـــنـــانـــ
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ديـر العـام لدائـرة الفـنون استـقبـل ا
العامة  علي عويد العبادي الثالثاء
عدداً من الـفنانـ التشـكيـلي وهم
كل من عـميـد كـليـة الـفنـون اجلـميـلة
في مــحــافــظــة بـابـل الـفــنــان  فــاخـر
مــحــمـــد والــنــاقــد والــبــاحث صالح

عباس والفنان صباح محمد. 
وجـــرى خـالل الـــلـــقـــاء بـــحث ســـبل
االرتـــقــاء بــواقع الــفن الـــتــشــكــيــلي
الــعـراقي ودعـم الـفــنـانــ والــسـعي
لــلــتـــواصل مع الـــقــامـــات الــفـــنــيــة

غتربة خارج البلد. ا
وأكــد الـعــبــادي خالل الــلـقــاء ريـادة
الـفن الــتـشـكـيــلي الـعـراقي وجـذوره
متدة عبر آالف احلضارية العريقة ا
الـسـنـ مــا جـعـله نـبـراسـاً ثـقـافـيـاً

ــة هــاتـفــيـة وأجــرى الــعـبــادي مــكـا
بحضور  الضيوف مع الفنان القدير
والــقــامــة الـفــنــيـة الــكــبـيــرة ضــيـاء
ـغـتـرب في لــنـدن داعـيـاً الـعــزاوي ا
إيــاه الى اقــامــة مــعــرض فــني عــلى
اروقــة قـاعــة كـولــنـبــكـيــان لـلــفـنـون

سيرته الفنية الكبيرة. اعتزازاً 
وشـدد عـويـد عـلى ضـرورة تـسـخـيـر
ـرموقـة في التواصل مكـانة الفـنان ا
ــهــجـــر وتــشــجــيــعــهم مـع فــنــاني ا
للمـشاركـات احملليـة في وطنهم االم
فـــضـالً عن دعـــوتـه إلهـــداء عـــدد من
تـحف الـوطني اعمـاله الـفنـيـة الى ا
احلديث لتـحفظ كـنزاً فنـياً مع باقي
كــنــوز عــمــالــقــة الــفـن الــتــشــكــيــلي
الـعـراقي. وحضـر الـلـقـاء الـفـنان طه

وهيب والفنان علي الدليمي.

اخملـلـصـ احملـبـ خلـدمـة الـثـقـافة
والفن  في استقطاب الـقامات الفنية

غتربة. ا
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انــتـــهى اخملـــرج االذاعي وديع نــادر
ـسـلسل اخلـزرجي من  تـسـجـيل ا
اإلذاعي الـكــومـيـدي  فــانـوس يـلـعب
ـسلـسل الذي دخل بالـفلـوس ويقع ا
ــونـتــاج االذاعي  بـثالثـ عـمــلـيـة ا
حــلـقــة وهـو من بــطـولــة  نـخــبـة من
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جنــوم الـكـومــيـديـا الــعـراقـيــة مـنـهم
النـجم مقـداد مسـلم  ماجـد ياس 
ســـامي مـــحـــمــود  فـــارس عـــجــام 
ســوالف جـــلــيل وعــدد مـن الــنــجــوم
ــســلـسـل من إنــتـاج الــعــراقــيــة  وا
مـــديــريــة الــدرامـــا  إلذاعــة بــغــداد 
تـألــيف  د. عـبــد الـبـاسط ســلـمـان  .

تــكن لي فـكــرة عن صـنــاعـة فــيـلم لــكـني
اطمح لـصنـاعة شئ مـؤثر)  وعن تـاثره
وسيقى وسيقى والسيـنما اكد ان (ا با
الزالت جـــزءا من حــيــاتي لـــكن مــشــاكل
النـاس اليـوميـة وجدت نـفسي اسـتطيع
الـتـحــدث عـنـهـا من خـالل الـفن الـسـابع
وطــرح افــكــاري ومــشــاكل اجملــتــمع من
خاللـهـا واجـسـد االفـكـار الـتي تـدور في

رأسي  كوني مـياال لـلسـينـما الـواقعـية
بـاحــثـا عن الــقـصص من حــولي والـتي
حتــــتـــاج حلل مـن خالل انـــدمــــاجي مع
ـنـاطق عـيـشـهم وان مـانـقـدمه الـنـاس 
االن هو مجـرد صنـاعة فيـلم ) مؤكدا ان
(كل فيـلم اجنـزه يكـسـبني خـبرة في كل

تفاصيل الفبلم ). 
و(رحـلـة امل) من تـمـثـيل حـسـ حـامـد

وعــمـــرين االســدي وكــيـــان قــيس وزين
الدين واخرون .

الى ذلـك  االعالن عن اســــمـــاء األفالم
ــقـبـولــة في مـهــرجـان بـابـل لـسـيــنـمـا ا
سابقت العربية والدولية يشن با اال
والذي يـقام ضـمن أعمـال مهـرجان بابل
ــقــبل واالفالم الــدولي فـي شــهــر اذار ا
هي: ( هــنـاك اجـمـل ) خملـرجه حــسـنـ

الهـاني من العـراق و ( الهـبوط لـلقـمة )
للمخرجة االردنية أية راضي و ( سيد )
خملرجه عـدي عبـد الـكاظم من الـعراق و
( ذكريات مارا) للمـخرجة السعودية ود
احلــاجي و( كـتم ضــوضـاء ) لــلـمــخـرج
الـــــعــــــراقي زيــــــد شـــــكـــــر و(ذا انـالكي
هامـستـر) للـمخـرج القـطري عـبدالـعزيز
خــشـابي  و(اجنـل) لـلــمـخــرج الــعـراقي
خـالـد البـيـاتي و(وايت نـايت) لـلـمـخرج
اجلـزائـري عـصـام تـعـيـشت و( هـاوية )
لــلـــمــخــرج ســامي كــاكــا من الــعــراق و
ـصري (السـيـد البـنـفسـجي) للـمـخرج ا
اسـامة ابـو زيـد و(اي اي دي) لـلـمـخرج
الـعـراقي امـيـر مـحـمـد و (سـنـو دانس )

لبشتيوان عبدالله من العراق.
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ــمــثل الــلـبــنــاني بــيـار اكــد الـنــجم ا
ــثـل لــبــنــاني ذو تــاريخ شــمــعــون 
انه  كان ركـناً حافل بـاألعمـال الفـنيـة
أســـاســيـــاً في كل حـــلـــقــة قـــدمت من
البرنـامج الكومـيدي (بس مات وطن)
ـسرح في ودرس شمـعون الـفـنون وا
اجلـامــعــة الـلــبــنـانــيــة وكـانت أولى
أعـماله الـتـمـثيـلـيـة مـسرحـيـة جـزيرة
الـــعــصـــافـــيــر وتـالهــا الـــعـــديــد من
األعــمــال مــنــهــا مــســرحــيــة عــمــتي
جنـيـبـة مـســرحـيـة  هـريـبـة يـا أوادم
ومسـلـسل عيـوق ورفـقاتـو  وبـالرغم

من تـــوجــهه لـألعــمــال الـــكــومـــيــديــة
لسنوات طـويلة أثبت شـمعون مرات
عديدة جـدارته في الدرامـا اللـبنـانية
ويـعـرض له حـالـيــاً مـسـلـسل رصـيف
ــقــايــيس الــغــربــاء الــذي قــلب فــيه ا
بـالـشـخـصـيـة الـبارزة واخلـيّـرة الـتي
يــجــســدهــا  ورصــيف الــغــربــاء هـو
ـنـتج واخملرج مـسلـسل تـعـاون فـيه ا
اللبنانـيايلي معلـوف وشقيقه الكاتب
طوني شمعون. يشار الى ان شمعون
اصيب مـؤخرا بـوبـاء كورونـا قبل ان
يـشـفى مـنه واكـد انـهـا جتـربـة مـريرة

مع هذا الوباء الذي ارهقه.
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{ نـيـويـورك- باريس- (أ ف ب) –
أعـلنت شبـكة سبـوتيفـاي العمالقة
فـي اخلـدمــات الـصــوتــيـة االثــنـ
عـزمـهـا فـتح مـنـصـتـهـا لـلـمـدونات
ـدفـوعـة في الـواليـات الـصــوتـيـة ا
وازاة إطـالق خدمـتـها ـتـحـدة  ا
في أكـثـر مـن ثـمـانـ بـلـدا جـديدا.
ـقـبـلـة) سـتـتـيح وخالل (األشــهـر ا
ـنـتـج في سـبـوتـيـفـاي لـبـعض ا
ـــتــحـــدة إطالق نــسخ الـــواليــات ا
ـدونـات الـصـوتـية جتـريـبـيـة من ا
دفـوعة عبر »أنـكر« (بـودكاست) ا
 ?عــلى مـا أعـلن مــايـكل مـيــنـيـانـو
نصة التابعة أحـد مؤسسي هذه ا

لــلــخــدمــة الـســويــديــة الــعـمـالقـة.
ــدونـات وتــتــيح أبــرز مــنــصــات ا
الــــصـــوتــــيـــة »آبـل بـــودكــــاست«
و«ســــبـــوتـــيـــفـــاي «و«آي هـــارت
راديـــــو «و«كـــــاســـــتـــــبـــــوكس?«
مـحـتـوياتـهـا مـجانـا وهـو الـنسق
ــــعــــتــــمــــد فـي األســــاس لــــهـــذه ا
اخلــدمــات والــذي يــشــكل أســاسـا
ـتــسـارع في الـسـنـوات لــنـمـوهـا ا
األخـــيـــرة. ويــتـــقــاضـى صــانـــعــو
احملــــتــــوى إيـــراداتــــهم بــــصـــورة
رئـيـسـيـة من خالل اإلعالنـات التي
تسجل تناميا مطردا في إيراداتها
مـن دون أن جتـاري مع ذلك سـرعـة

وفــرنــســا وبـريــطــانــيـا وهــولــنـدا
وبـولـنـدا. وكـانت األمـهـات يـبـلـغن
ــعــدل مـن الــعــمــر  30عـــامــا في ا
ولـديهن مؤشـر كتلـة جسم صحي.
ؤشّـر لتقـو نسبة ويُـعتمـد هذا ا
الـــوزن الــزائـــد أو الــبـــدانــة عـــنــد
شـخص ما. ويتمّ التوصّل إليه من
خالل قـسمـة الوزن (بـالكـيلـوغرام)

تر) مربّعا. على الطول (با
وأبـلـغت الـنـساء عن الـطـعـام الذي
تــــنــــاولـــنـه قـــبـل احلـــمـل وخالله.
وصـنف الباحثون الـنظام الغذائي
عـــلى مــقـــيــاس مــكـــون من خــمس
ــشــاركــات إلى نــقـــاط. وقــســمت ا
مـجـمـوعتـ تـضم األولى الـنـساء

الـــلـــواتـي اتـــبـــعن أكـــثـــر الـــنـــظم
الـغــذائـيـة صـحـة أي تـلك الـغـنـيـة
بـــالــفـــواكه واخلـــضــر واحلـــبــوب
الـكـامـلـة ومنـتـجـات األلـبان قـلـيـلة
ـكـسـرات والــبـقـولـيـات. الــدسم وا
أمــا الـــقــسم الــثــانـي فــكــان يــضم
النساء الالتي كن يأكلن الكثير من
عـاجلة إلى الـلحـوم احلمـراء أو ا
ـشــبـعـة ـواد الــغـذائـيــة ا جــانب ا
لح. شـبعـة والسـكر وا بـالدهـون ا
ـتـابـعــة جـرى احـتـسـاب وخـالل ا
مــؤشـر كـتـلـة اجلــسم لألطـفـال في
توسطة بكرة وا مرحلة الطفولة ا
ــتــأخـرة من  10إلى  11عــامـا وا

تقريبا.
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 خرجت الفنانة الـلبنانية هيفاء وهـبي  منتصرة من معركة
اسـترداد حـقـوقهـا بـعـد اكبـر عـملـيـة نصـب تعـرضت لـها في
مصر   حيث أصدرت مـحكمة جنح زايـد في القاهرة بحبس
تـهم محـمـد وزيري مـدير أعـمال الـفنـانـة اللـبنـانيـة هيـفاء ا

وهبي السابق باحلبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وجـاء حــبس مـحــمـد وزيـري الــذي ادعى انه تـزوج الــفـنـانـة
ـبلغ 63 سنـوات عـدة  بـتهـمـة النـصب عـلى هـيفـاء وهـبي 
نقولة مليون جنيه. وقالت مصادر مطلعة ان حجز االموال ا
ـنـقـولـة لــوزيـري ال تـسـدد ربع االمــوال الـتي بـذمـته وغـيــر ا
اليـ مــقـابل خــمس سـنـوات ويــبـدو انه قــرر االحـتـفــاظ بـا
سجنا قد تمـر سريعا ويخرج ليـجد ان بيده كنزا من الثروة.
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ازديـاد العرض عـلى هذا الصـعيد.
وفي تــمـوز/يــولـيــو تـوقع تــقـريـر
ســـــــنــــــوي صـــــــادر عن شـــــــركــــــة
دونات و إيـرادات ا مـتخصـصة 
ــتـحـدة الــصـوتــيـة في الــواليـات ا
بـنـسـبـة 14,7 جملـمـل الـعام 2020
لــتـقـتـرب من مــلـيـار دوالر. ويـبـقى
قـارنة مع هـذا الرقم مـتواضـعا بـا
ــتـــوقـــعــة اإليـــرادات اإلعالنـــيـــة ا
لـإلذاعــات احملــلــيـــة في الــواليــات
ــتـحـدة سـنـة 2021 والــتي تـبـلغ ا
 12,6مـــلـــيـــار دوالر وفق شـــركــة
مـتـخـصـصـة. وثـمـة خـدمـات تـقـدم
مـدونـات صـوتـيـة مـدفـوعـة حـالـيـا
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الــتي لـم تــنـــطــفئ في هـــنــاك عـــودة لالحــتـــجــاجـــات
الناصرية أو مدن أخرى وظـهرت شعارات خدمية ما
طـالـبـة بإقـالـة احملافـظ بعـد مـقتل لـبثت أن تـضـمـنت ا
متـظـاهر . هـنـاك بـاب واسع لكي تـكـبـر االحتـجـاجات
. الـسؤال وتعم مـدنـاً أخرى بـنـسب متـفـاوتة بـعـد ح
ـاذا ال تبـدو الـسلـطـات مسـتوعـبـة للـدرس الذي هو : 

افرزته انتفاضة تشرين?
جـاءت الــوعـود بــتــشـكــيل االحـزاب  –الــتـشــريـنــيـة –
خلوض االنـتـخـابـات وهي خـطـوة تـعـني االنـخراط في
ركاب الـعمليـة السيـاسية التي قـالت انتفـاضة تشرين
ـضـمـخة بـالـدم  فـيهـا كـونـهـا عمـلـيـة قادت كـلـمـتهـا ا

ببساطة البلد الى هذا اخلراب الشاخص .
 ال يــعــلم  الــعــراقــيـون كــثــيــراً عن مــدى اســتــقاللــيـة
ـتكـونـة من معـطيـات االنـتفـاضة  االحـزاب اجلـديدة ا
ومـاهي فـرصهـا للـفوز عـلى نـحو له أن يـغيـر موازين
العملية الـسياسية كي يحدث الـفارق النوعي النتشال

ريع الراهن. البلد من سقوطه ا
االحزاب الـتشـرينـيـة فتـية تـضرب فـي جوانـبهـا الريح
واقع االحزاب اجلاثمة العاتية ومـا تلبث أن تلتـحق 
على الـسلـطـة من خالل بوابـة الـتحـالفـات والـتوافـقات

التي يقوم عليها الوضع السياسي العام.
ال فـرص وقـائـيـة لالحـزاب اجلـديـدة فـي عـدم االنزالق
مــــبـــكـــراً أو في خـــطــــوات تـــالـــيـــة ذلك انَّ االحـــزاب
سـتـفحـلـة حتركـت واشتـغـلت بجـد من أجل الـتعـبـئة ا
ا يـضمن لها بـكرة الحتـواء تيارات تشـريعيـة عدة  ا
اسـتيـعـاب كل صـوت يـبـدو مخـتـلـفـاً ومَن بـقي خارج

السرب لن يكون ذا ثقل واضح.
هــذا الـكالم لـيس لــتـثـبـيط الــهـمم انّـمــا هـو تـوصـيف
ة ـواضع القـد خلـارطـة جديـدة تتـشـكل على نـفس ا
ن يـظن انّ الشارع جرى تـعبيده وجرس انذار مـبكر 

نغصات فيه. على نحو نهائي ولن تبرز ا
سـيــمـر الـعـراق بــدورات تـلـو الـدورات قــبل أن تـنـفـرز
ؤهـلة لقيادة التغيير النوعي عبر الطبقات السياسية ا
صــنـاديق االقــتـراع ويــبـدو انَّ أمــام ذلك مـخــاضـات
كـثيـرة ال تـخلـو من مفـاجـآت وال منـاص من خوضـها

جميعاً .
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إذا كان الكائن احلي كـائناً كلـما جاع يضعـف فإن الشوق كائن
كلما جاع يـكبر. أيّام زمان ونـحن صغار كنّا نـحضر في مجالس
الــدراويش. كــانــوا يــردّدون (الــله حيّ) هــو احليّ الــبــاقي واجب
الوجود.. فنقـول مثلمـا يقولون وندور في حـلقاتهم ونـنشد معهم

أشعار ابن الفارض:
المِ أدِرْ ذِكْرَ مَن أهوى ولو 
فإنّ أحاديـثَ احلبيـبِ مُدامي

كـانت أنفـاسـنـا ابـتـهـاالت وفي نـظـراتنـا صـلـوات.. وكـانت قـلـوبـنا
تـبـكي شـوقـاً إلـى ذلك احلـبـيب ونـحن نـتــأوّه ونـتـوجـدن ونـتـعـذب

ونكتم ونريد الوصل في مقام احلبيب. 
وعندمـا كبـرنا قرأنـا الفـلسفـة وقرأنـا كتب التـصوف.. وعـرفنا أن
الشـوق حـال من أحـوال التـسـامي في الـعلـيـاء. وأن الـفلـسـفة من
: الـوجود موجود وواجب طاليس إلى ديكـارت ال تزيد عن كـلمت
الوجـود هـو الله. أعـظم من كل الـعظـمـاء وأحكم من كـل احلكـماء
ومـا سـواه عـدم وفـنـاء.. ثم تـتـعـطل لـغـة الـكالم إال من طـيف كالم

نام!. يحلّ محلّ طيف ا
ـقـامــات الـتي في الـعـلـيـاء? مـا هـذا فـمـا هـذه األشـواق? مـا هـذه ا
.. إنـه أضـعف اإلنـســان أمــام عــظـمــة الــكـون? إنـه عـود مـن الـقشّ
اخمللوقـات كما يقـول باسكـال. قطرة مـاء إذا وقفت في داخل فمه

كانت كافية لقتله. 
كان شـيخ الفالسـفة سـقراط يـجمع حـوله التالمـذة ليـبدأ الـتفـكير
ـعـرفة شي ويـقـول: إن ا من اإلنـسان. وكـان أسـتـاذهم أرسـطـو 
تعني بـداية الـدهشة. وكـان ديكـارت يفكـر ويتـأمل من الشك حتى
نقذ من . ومن أجمل الكتب التي قرأتها كتاب “ا يصل إلى اليق
الضالل ”لإلمام الـغزالي. إنه كتـاب قلـيل الصـفحـات لكـنه عميق

عاني يدعونا إلى حرية األسئلة بال حدود. ا
فماذا وجـد اإلنسـان هناك? وجـد أن الكـون عمره 15 ألف مليون
سنة في أقل تـقديـر. وأن الكـرة األرضية لـيست إال أحـد الكواكب
الـتـابــعـة لـنــجم واحـد هــو الـشـمس والــشـمس لــيـست إال إحـدى
الـنـجـوم في مـجـمـوعـة هـائـلة اسـمـهـا اجملـرّة وفي اجملـرّة مـالي
النـجـوم وفي الكـون ماليـ اجملرّات وكـلـها تـدور حـول نفـسـها

وال أحد يعرف أين مركز الكون وال يعرف إلى أين?!.
سـائل وتيّسرت وكلما انـطلق مسـبار فضـائي قلنا هـانت عليـنا ا
عـرفـة. ثم نكـتـشف أننـا ال نـزال ندور عـند األمور واقـتربـنـا من ا
القشور وأن ما قيل لم يُقل. والـعلماء يكتـشفون في كل مرة شيئاً

جديداً يُدهشهم.
 إنــهم حـــيــارى. وال جــواب لــديـــهم عن ماليـــ األكــوان إال قــوله

”. سبحانه: “وما أُوتِيتُم من العِلمِ إال قليالً
والذي نفـسه بغـير جمـال ال يرى في الـوجود شـيئاً جـميالً. قـالها
أبو مـاضي. فكلـهم متـفقـون أن هذا الـتشـكيل األعـظم من التـدبير
ـصـمم ـصــور ا والـعـنــايـة والـنــظـام يـدل عــلى وجـود الــبـار ا

دبّر اخلالق العلّة األولى وسبب جميع األسباب..  ا
إنه العقل عند انكـساغوراس والوجود عنـد بارمنيدس والصانع
عـنـد أفالطــون واحملـرك عـنــد أرسـطـو والــفـيض عـنــد أفـلـوطـ

طلق عند وواجب الوجود عند الفارابي والكامل عند ديكارت وا
هيـجل. وهـو الذي لـيس كـمـثله شـيء عنـدي وعـندكم وعـنـد هؤالء

جميعاً.
يقـيناً لـو قام هـؤالء الفالسـفة والـعلـماء من الـيونانـي سقراط  إلى
اني أينـشتاين بـرحلـة أسطوريـة حول الفـضاء. ورأوا بعـيونهم األ
ماذا يـجري حتت تـلك السـمـاوات الواسـعة الـبديـعة
من مـعـزوفـة كونـيـة هـنـدسـيـة مـتـنـاسـقـة األنـغام?
لعـادوا إلـينـا مـثل دراويش في تـكيـة. ولـو نادى
ـــريــــدين: مـــاذا وجـــد هـــنـــاك?. بـــهم أحـــد ا

سيقولون رغم غرورهم: الله!.
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القـتـراح اسـتـراتيـجـيـات احلـفاظ”
ــــــهـــــددة عــــــلى هــــــذه األنــــــواع ا
بــــاالنــــقــــراض. وأضــــاف أن هـــذا
الــتـعــداد سـيــسـمح بــوضع خـطط
ستقبلية لتحقيق إعادة التوط ا
الــتــوازن بــ الــذكــور واإلنــاث إذ
جــرت تـربـيــة مـا يــقـرب من نـصف

الكندور في كولومبيا في األسر.
وكـندور األنديس الـذي يعتـبر أحد
أكـبـر الـطيـور في الـعـالم ويـتراوح
وزنه ب 9 و15 كــــيــــلـــوغــــرامـــا
مـــعــــرض خلـــطـــر االنـــقـــراض في
كـولومبيـا وهو مدرج على الـقائمة
ـهـددة لالحتاد احلـمـراء لألنـواع ا
الــدولي حلــفـظ الــطــبـيــعــة والــتي

تشمل 6700 نوع.
ـكن العثور علـى طيور الكندور و
الـتي تـضع بـيضـة واحـدة فقط كل
ســنـــتــ أو ثالث ســنــوات في كل
أنـحاء جبـال األنديس من فنزويال
فـي الــشــمــال إلـى أقــصى جــنــوب
. ويـــشــكل تـــشــيـــلي واألرجــنـــتــ
الـــــتـــــوسع الـــــزراعـي وتـــــربـــــيــــة

ـنـاطـق اجلـبـلـية احلـيـوانـات في ا
الــعـالــيــة حـيث يــعــيش الـكــنـدور
الــتــهـــديــدين الــرئــيــســيــ لــهــذه
الــطـيـور. فـي نـهـايــة الـعـام 2018
عـــثــر عـــلى زوجـــ من الــكـــنــدور
مـــصـــابـــ بـــالـــتـــســـمم في وسط
الـبالد. وتـمـكن نـاشـطـون بـيـئـيون
مـن إنــقــاذهـــمــا وإعــادتـــهــمــا إلى
الــبـريــة بـعــد بـضــعـة أشـهــر. لـكنّ
ــزارعـ دائـمـا مـا يــسـتـخـدمـون ا
الــسـم حلــمــايــة حــيـــوانــاتــهم من

هجمات هذه الطيور اجلارحة.
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يـعتبـر شعب كوكـونوكو أن كل من
طـيـور الـكنـدور والـقـمم الصـخـرية
حـــيث تـــعــشش مـــقــدســـة. يــضع
كـــويـــرا قــطـــعـــة من الـــلــحـم عــلى
صــخـرة جلـذب الـطـيـر وتـصـويـره

بالكاميرات.
وقـال روسـنـدو كـويرا (إذا اقـتـرب
فـذلك ألنـنـا سـليـمـون روحـيا وإذا
لم يــقــتـرب فــذلك ألنـنــا نـكــون قـد

فشلنا في مكان ما.)

عـلى جـانـب آخـر اعـتـذرت الـفـنـانة الـلـبـنـانـيـة هـيـفـاء وهـبي
مـؤخـرا عن مـشـاركـة الـفـنـانـة يـسـرا في بـطـولـة مـسـلـسـلـهـا
ـقـرر عـرضه في شـهـر اجلـديد “حـرب أهـلـيـة ?”والـذي من ا
رمضان القادم. السيـناريست مدحت العدل كشف عن السبب
ـسلـسل ـشـاركة فـي ا احلـقـيـقي العـتـذار هـيـفـاء وهبـي عن ا
(حرب أهلية) نـافيا وجود أي خالف ب النـجمت كما تردد

مؤخرا.
وأضاف في برنامج ( et بالـعربي): (أي عـمل بنـشرح الدور
للفنان وبنشوف رأيه وهـيفاء وهبي ماحبتش الدور زي ما
حـصل مع زيـنـة في مسـلـسل ألعـلى سعـر فـالدور أصـلًـا كان
ا زينة عملته كان معروض على فنانة أخرى اعـتذرت عنه و

نقلة في حياتها).
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الحـقـة وفق مـا أوضـحـت الـشـركة
الــيــابــانــيـة الــعــمالقــة لــصــنــاعـة
ـبـتـكـرون الــسـيـارات. وسـيـكــون ا
ــوظـفـون هم حــقل جتـارب هـذا وا
ــسـؤولـون في الــبـرنــامج. وأقـام ا
تــويـــوتــا احــتــفــاال لــوضع حــجــر
األســاس عـــلى األرض الــتي تــبــلغ
مــســاحـتــهـا 175 هــكــتــارا والـتي
ـكان ـدينـة في ا سـتـبنى عـلـيهـا ا
نــفـسه حـيث كـان مــصـنع تـويـوتـا
ـاضي. الـذي أغـلق أبـوابـه العـام ا
وقـال أكـيو تـويـودا رئيس تـويـوتا
ــديــنــة فـي بــيــان (بــدأ مـــشــروع ا
ـنـسـوجـة رسـمـيـا الـيـوم). وتـعـد ا

{ طـوكـيو- واشـنطن -(أ ف ب) –
بـــدأت شــركـــة تــويـــوتــا الـــثالثــاء
بـرنامـجها لـتطويـر مديـنة يابـانية
مـتصلة بـشكل كامل ومختـبر كبير
ـســتـقــبل مـثل جلــمـيع تــقـنــيـات ا
الـــقـــيـــادة اآللـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــات

الروبوتية والذكاء االصطناعي.
ـنطقة التـجريبية وسـتسمح هذه ا
الــواقــعـة عــنـد ســفح جــبل فـوجي
الـشهير وسط اليابان والتي أطلق
ــنـــســوجــة) ـــديــنـــة ا عـــلــيـــهــا (ا
لـلـبـاحثـ اخـتـبـار منـتـجـاتهم في
احلـيـاة الـواقـعـيـة مع  360نـسـمـة
فـي الـبدايـة ثم 2000 فـي مـرحـلة

دينة الـذكية جزءا من والدة هـذه ا
اســتــراتـيــجــيـة تــطــويـر الــشــركـة
الـيابـانية لـلتقـنيـات اجلديدة فـيما
يــسـتــمــر تـطــور الـقــواعـد وأذواق
ـــســتـــهــلــكـــ في دفع صـــنــاعــة ا
ـية نـحو مـزيد من الـسـيارات الـعا
مـــراعـــاة الـــبـــيــئـــة والـــفـــعـــالـــيــة

والتشغيل التلقائي.
وكـشـفت تـويـوتـا مـشـروعـهـا لـهذا
(اخملـــــتـــــبـــــر احلي) فـي كـــــانــــون
الـثاني/يناير 2020 خالل معرض
اإللــكـتــرونـيــات االســتـهالكــيـة في
ـسـتـثـمـرين الس فـيـغـاس داعـيـة ا

من أنحاء العالم إلى التعاون.
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{ بـوراثي (كولومبيا)-(أ ف ب) -
ســــاهـــمت كــــامـــيــــرات وطـــقـــوس
تـقـلـيـديـة في عـمـلـيـة إحـصـاء غـير
مـسبوقة لـطيور الكَـندور في جبال
األنـــديس في كـــولـــومــبـــيـــا حــيث
ـــقـــدس) لــدى يـــواجه الـــطـــائــر (ا
الــســكــان األصــلــيــ في أمــيــركــا

اجلنوبية خطر االنقراض.
قــــبل دخــــول مـــحــــمـــيــــة بـــوراثي
نــاشــونـال بــارك في جــنــوب غـرب
كــولـومـبـيـا يــهـز روسـنـدو كـويـرا
ـيــة الـطــبـيـة ــر أغــصـان نــبـتـة ا

جلذب طير كندور إلى طعم.
وهـذا الهندي من شعب كوكونوكو
هــو جــزء من مــجــمــوعــة من 300
مـتـطـوع انـتـشـروا في وقت سـابق
مـن الشـهـر اجلـاري في مـئـة مـوقع
فـي كـولـومـبــيـا إلجـراء أول تـعـداد
لــهــذه الــطــيــور الــرمــزيــة جلــبــال
ـــــعــــارف األنـــــديس. وتـــــســـــمح ا
ـــــتــــوارثــــة عـن األسالف لــــهــــذا ا
الـطبيب التقلـيدي البالغ من العمر
52 عـامـا إرشـاد عـدسـات الـعـلـماء
الــتي تـراقـب الـقـمـم اخملـتـبــئـة في
الــضــبــاب عــلى ارتــفــاع أكــثــر من
3200 مــــتــــر. ورغـم أن اخلــــبـــراء
يـقـدرون أن حوالى 130 مـن طيور
الـكندور تعـيش في جبال األنديس
الــكـــولــومــبــيـــة ال يــعــرف الــعــدد
الـــدقــيق لـــهــذه الـــطــيـــور الــتي ال

تتزاوج إال مع طير واحد.
ــة األحــيــاء أدريــانـا وشــرحت عــا
كـــوالزوس لــوكــالــة فــرانس بــرس
نـحن نحتاج إلى معرفة عدد طيور
ـوجـودة في الـبالد وما الـكـنـدور ا

هي حالتها الصحية.”
ــديـر وأوضـح فـاوســتـو ســايــنـز ا
الـعلمي في مـؤسسة (نيـوتروبيكل
فـاوديشن) التي كانت وراء مبادرة
ـسـبوق إطالق هـذا الـتعـداد غـير ا
تنزهـات الطبـيعية بـالتعـاون مع ا
الـوطنيـة في كولومـبيا “إن مـعرفة
عــــددهــــا الـــدقــــيـق أمـــر أســــاسي

{ بـــــــاريس- (أ ف ب)  –خـــــــلص
ولودين بـاحثون إلى أن األطـفال ا
ألمـهات يـأكلن الـكثـير من األطـعمة
ـلح ـصـنـعـة الـغـنـيـة بـالـسـكر وا ا
يــواجـهـون خــطـرا أكـبــر لإلصـابـة
بـالــبـدانـة في مـرحـلـة مـتـأخـرة من
الـطفـولة. وقـال ليـنغ وي تش من
كـلــيـة الـصـحـة الـعـامـة في aامـعـة
دبـــــلـن في بـــــيــــان إن “األطـــــفــــال
ـولـودين ألمـهـات يـتـبـعـن نـظـاماً ا
غــذائـيــاً مـنــخـفض اجلــودة أثـنـاء
احلـمل قد يكونون أكثر عرضة ألن
يـعانوا الـبدانة أو الـدهون الزائدة
فـي اجلـــسم .”وأضـــاف “تـــشـــيـــر
دالئـل متـزايـدة إلى أن األيام األلف
األولـى من احلـياة من احلـمل إلى
عـمر السنت كـانت فترة حساسة
عـلـى صـعـيـد الـوقـايـة من الـبـدانـة
لـدى األطـفال .”وغـالـبا مـا تـستـمر
الـبــدانـة في الـطـفـولـة إلى مـرحـلـة
الــبـــلــوغ وتــرتــبط بــزيــادة خــطــر
ـــرض الـــســـكـــري من اإلصـــابـــة 
الـنوع الـثاني وارتـفاع ضـغط الدم
وأمـراض الـقـلب ومـشـاكل صـحـية
أخـــرى. وبــهـــدف دراســة طـــريــقــة
تــأثـيـر الـنـظــام الـغـذائي لألم عـلى
بدانة األطفال حلل تش وزمالؤه
بـيـانـات جُـمعت من  16295زوجـاً
مـن األمهـات واألطـفـال في ايـرلـندا

ا{ ســـطـــنـــبــول-(أ ف ب)  –عـــلى
مــدى ســنــوات كـان مــراد شــاهـدا
عـلى حتوّل حيّه في اسطنبول إلى
ــثــلــيـي اجلــنس ومــزدوجي مـالذ 
ــتــحــولــ الــتـــوجه اجلــنــسي وا
جـنـسيـا أو من يعـرفـون اختـصارا
ــنــبــوذين في ــيم) ا بـ(مــجــتــمـع ا
الـشـرق األوسط. والـيـوم في وجه
تـــزايـــد عــداء حـــكـــومـــة الــرئـــيس
الـتـركي رجب طيب إردوغـان جتاه
ثلي هـذه الشريحة يقول الشاب ا

غادرة. إن لديه حلم واحد: ا
وقال مهندس الكمبيوتر البالغ 30
عــامــا “فـي الـســابق كــنــا نــشــهـد
مــوجـة كــراهـيـة ســرعـان مــا تـهـدأ
الحـقـا. لكـنهـا اليـوم مـستـمرة مـنذ
شـــهــور حـــتى أنـــهــا حتـــوّلت إلى

تسونامي.”
ومـن تغـريدات حتـريـضيـة من قبل
ـــارســـة وزيـــر فـي احلـــكـــومـــة و
الــرقـابـة عـلى شـخـصــيـات مـثـلـيـة
تــلـفــزيـونــيــة ومـقــاطـعــة يـقــودهـا
اإلعالم لـعالمات جتـارية مـتعـاطفة
ــيم) يــخـنق مـع أفـراد (مــجــتــمع ا
نـتمـ لهـذه الفـئة تـزايـد العـداء ا

في تركيا. 
ولـطّـخت الـهـجـمـات صـورة تـركـيا
كــــمالذ لــــلـــتــــســـامـح في الــــعـــالم
اإلسـالمي احملــافـظ اجــتـــمــاعـــيــا.

يم نتـمون إلى مجتمع ا ويـعتقد ا
أن إردوغـــان يــهــاجــمـــهم لــصــرف
أنــظــار أنــصـاره عـن الـصــعــوبـات
االقتصادية التي تواجهها البالد. 
وهــاجم إردوغـان هــذا الـشــهـر من
وصـفهم بـ(الشبـاب مثليي اجلنس
ومــــزدوجي الــــتــــوجه اجلــــنــــسي
ــــتــــحــــولــــ جــــنــــســــيــــا) في وا
تــصـريــحـات جــاءت بـيــنـمــا بـدأت
احـتـجاجـات طالبـية مـفـاجئـة تـهزّ

ستمر منذ 18 عاما.  حكمه ا
وكــــان الـــســـبب الــــرئـــيـــسي وراء
غــضب إردوغــان عـمل فــني قـام به
لوّن في ثلـي ا طـلبة أظهـر علم ا

مـكّة. وأفـاد وزير الداخـليـة التركي
ســلـــيــمــان صــويــلـــو عن تــوقــيف
(أربـــــعــــة من مـــــثــــلــــيـي اجلــــنس
ومــــزدوجي الــــتــــوجه اجلــــنــــسي
ـــتــحــولـــ جــنـــســيــا غـــريــبي وا
األطـوار) على خلـفية عـرض العمل
الــــفــــني مــــديــــنــــا من وصــــفــــهم
) في مـنـشـورات عـلى ـنـحـطّـ بـ(ا
ـوقع إشـارة عـليـها تـويـتر وضع ا
حتــــذّر من أنــــهـــا حتــــتــــوي عـــلى
(كـراهية).  ودعا إردوغان في وقت
الحـق أنـصــاره إلى عـدم اإلصــغـاء
ـثـلـيــات) مـضـيـفـا إلـــــى (هــؤالء ا
أنـه (ال يـــــوجــــــــــــد شيء اســـــمه)

يم في تركيا. حركة مجــــــــتمع ا
…dODš W³F

وقــال مــخــرج األفـالم الــوثــائــقــيـة
واالسـتـاذ في جامـعة بـوغازيـتشي
جان جاندان “إنـها حملة كراهية”
تــــهـــــدف لــــتـــــشــــويــــة ســـــمــــعــــة
االحــتـجــاجـات الــطالبــيـة. وقـادت
ـرمـوقـة هــذه اجلـامـعـة الـتــركـيـة ا
احلـركـة االحـتجـاجـيـة بعـدمـا عيّن
ـوالــ له عـمــيـدا إردوغــان أحــد ا
لــهـــا مــطــلع الــعـــام. ودفع الــعــمل
ــثـيــر لـلــجـدل مــسـؤولـ الــفـني ا
ـــيم في إلغـالق نـــادي مـــجـــتـــمع ا
اجلـــامـــعـــة حـــيـث كـــان جـــانــدان
مــسـتـشـار هـيــئـة الـتـدريس. وقـال
جـاندان (إنها لعبة خطيرة للغاية
ألن خــطــاب الـكــراهــيــة يـؤدي إلى
جــرائم كـراهـيـة).وبـحـسب أالز أدا
يـنـيـر وهـو شـخص رفـض حتـديد
هـويته اجلنـسية وينـشط في هيئة
(المـبدا اسطنبول) حلقوق مجتمع
ـيم فـإن الـسـيـر في الـشـوارع لم ا
يــعــد آمــنــا. ووفق يــنــيـر”لـم يــعـد
الـنـاس يـنظـرون إلـيـنا كـأشـخاص
مـختلـف أو غيـر تقلـدي فحسب
بـل كخـونـة… سيـقـول أولـئك الذين
ة ضـد أفراد مجمع يـرتكبـون جر
ـيم ألنفـسهـم بأن السـلطـات تقف ا

إلى جانبهم.

غـيـر أن نـسـبـتهـا ال تـزال ضـئـيـلة.
كـذلـك أعـلـنت سـبـوتـيـفـاي االثـنـ
إطـالق خـــدمـــاتـــهـــا في أكـــثـــر من
ثـمانـ بلدا جـديدا بـينهـا عشرات
الـبلـدان اإلفريـقيـة لتـضاعف بذلك
عـدد األسـواق التي تـغـطيـها. ومن
أبـرز البلـدان اجلديدة لنـاحية عدد
الــسـكــان نــيـجــيـريــا وبــاكـســتـان
وبــنــغالدش إضـافــة إلى تــنـزانــيـا
وأوغـندا ومـوزمبـيق. وفي كل هذه
الــــبـــلــــدان اجلـــديــــدة ســـتــــتـــيح
ــوذجي االشــتـراك ســبــوتـيــفـاي 
ـعتمـدين في سائر أنـحاء العالم ا
ــــدفـــوع واجملــــاني. وســـتــــتـــيح ا
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سـبــوتـيـفـاي مـجـمـل مـحـتـويـاتـهـا
ـــوســـيـــقـــيـــة في هـــذه األســواق ا
اجلـديـدة كـمـا تـعـتـزم الـتـعاون مع
جـهـات مـحـلـيـة لـتـوسـيع عـرضـهـا
ــــوســــيـــــقي من هــــذه األســــواق ا
ـعـنيـة. و في نـبأ أثـار صـدمة في ا
ـوسيـقيـة أعلن عـضوا األوسـاط ا
فــرقــة دافـت بــانك أشــهــر ثــنــائي
غـنـائي فرنـسي في الـعالم االثـن
انفصالهما من خالل مقطع مصور
حـمل عنـوان اخلاتـمة بـعد مـسيرة
حــافــلــة بــالــنــجــاحــات اســتــمـرت

حوالى ثالثة عقود. 
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