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طبعة العراق 

U IF « “ËU  WOM Ë …—œU  …uD)« bF  WO F Ë WO UO  UO UF

rÒ d  ◊ËdA  dO  —«u  v ≈ u b  wL UJ «

 VFA « UFKD  oÒI Ë U bB «
—cM  wB  ≠  œ«bG

 s  b d  ≠ qO —«

دعـا رئيس مـجلس الوزراء مـصطفى
الــكــاظـــمي الى حــوار وطــني غــيــر
مـشـروط يـكـون مـعـبـرا عن تـطـلـعـات
ـاضي الـشـعب  ويــر تـصـدعـات ا
السـتعـادة دور العراق الـتأريخي في
ـنـطقـة والعـالم. وقـال الكـاظمي في ا
كـلمة وجههـا للعراقيـ عقب اختتام
زيـارة قــداسـة الـبـابـا فـرنـسـيس الى
الـعراق تابـعتهـا (الزمان) امس (بكلّ
حـفـاوة وتـقديـر ودّع شـعب الـعراق 
ـثل مـا قــداسـة الـبـابـا فــرنـسـيس 
اســتـقـبـله من مــحـبـة وكـرم وأصـالـة
إنـسـانـية) واضـاف (لـقد مـثّـلت هذه
ــة بـكل مـا الــزيـارة الـعــزيـزة الـكـر
حــفـلت به من مــظـاهــر تـرحـيب ومن
إجـماع وطني على إجنـاح مقاصدها
الــنـبـيـلـة  نــقـطـةً مـضــيـئـةً جـسّـدت
ُـــحب الــصّــادق جـــوهــر شــعـــبــنــا ا
ــؤمن بــقــيم الــعــدالــة احلــضـــاري ا
والــسالم) مــشــيــرا الـى ان (رســالـة
قـداسـةِ الـبابـا وصـلت الى كلّ أنـحاء
الـعالم وهو يجول بقلبٍ مفعم بروح
األمـل في مـــدن الـــعـــراق  ووصـــلت
رســـالـــة شــعـــبـــنـــا الى كلّ شـــعــوب
األرض) مـــؤكـــدا ان (الــعـــراق أمــام
فــرصــة حــقــيــقــيــة الســتــعـادة دوره
ـنـطـقـة والعـالم رغم الـتـأريـخي في ا
كلّ الــعــقــبــات والـتــحــديــات وإنــنـا
كـحكـومة مـتمـسكـون بإرادة شـعبـنا
فـي حتقـيـق األمن والـسالم واإلعـمار
ــسـك بــيــد بــعــضــنـا و واالزدهــار 
بـتعدد أديـاننا ومـذاهبنـا وقوميـاتنا
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ــســتــشــفــيــات).  واعـلــنت وزارة ا
الـصـحـة والـبـيـئـة عن رصد 4468
إصـابـة مـؤكـدة بـفـايـروس كـورونـا
وشـفاء   3920 حـالـة  وبواقع 24

وفاة جديدة في عموم العراق. 
ـوقف الـوبـائي الـيـومي  واشــار ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
لـيوم امس بـلغت اكـثر من  33الف
فـحص لـعـيـنـات مشـتـبه اصـابـتـها
بــالــفــايــروس  اذ  رصــد 4468
اصـابـة مـؤكـدة بكـورونـا في عـموم
الـعـراق) واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ
 3920 حـــالـــة وبــواقع  24 وفـــاة
جديدة). وأعلنت الرئاسة السورية
أمـس االثـــنـــ إصـــابـــة الـــرئـــيس
بـــشــار األســـد وعــقــيـــلــتـه أســمــاء
بــفـايـروس كـورونــا فـيـمـا أشـارت
إلى أنـهما بصحة جـيدة وحالتهما
مـسـتقـرة.وقالت الـرئـاسة في بـيان
تــابـعـته (الـزمـان) امس انه (األسـد
وعـقـيلـته اجـريـا فحص بي سي ار
بـعـد شـعـورهـمـا بـأعـراض خـفـيـفة

تشبه أعراض اإلصابة بكورونا).
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ــــرجع كــــمــــا تــــمـــاســــكـت أيـــادي ا
الـسيـستـاني وقداسـة البـابا) ولـفت
ـسؤولية الـى انه (على أساس هذه ا
الـــتــأريــخـــيــة وفي أجـــواء احملــبــة
والـــتــســامـح الــتي عــززتـــهــا زيــارة
قـداسة البابـا ألرض العراق  نطرح
الــدعــوة الى حــوار وطــنـي لــتــكـون
مـعـبـراً لـتحـقـيق تـطـلعـات شـعـبـنا)
مـــشـــددا عـــلى (الـــفـــرقـــاء مـن قــوى
سـياسية وفعاليات شـعبية وشبابية
احـتــجـاجـيـة ومـعـارضي احلـكـومـة
ـسؤول الـركـون الى طـاولة احلـوار ا
أمـام شعبنـا وأمام التأريخ) مـطالبا
الـــقــوى واالحــزاب الـــســيـــاســيــة بـ
(تـغـلـيب مـصـلحـة الـوطن واالبـتـعاد
تـشنج والتسقيط عن لـغة اخلطاب ا
الــسـيـاسي وإلـى الـتـهــيـئـة إلجنـاح
ـبكـرة ومـنح شـعـبـنا االنـتـخـابـات ا
فـــرصــــة األمل والـــثــــقـــة بـــالـــدولـــة
ـــقــراطي) ودعـــا وبـــالـــنــظـــام الـــد

ـــعــارضــ إلى (حــوار الـــكــاظــمي ا
مــفـتـوح وصـريح مـع احلـكـومـة عـلى
أســـاس مـــصـــلـــحـــة الـــبــلـــد وأمـــنه
وســيــادته وعــلى قــاعــدة حــفظ أمن
الــــعــــراق ودعـم الــــدولــــة وســــيـــادة
الــــقـــانـــون) مــــبـــيــــنـــا ان (احلـــوار
الـسـتـراتـيـجي الـذي بـدأته احلـكـومة
بـشأن ترتيبات الـتعاون مع التحالف
الـدولي قائـم في األساس عـلى إيجاد
الــبــيــئــة والــتــوقــيــتــات إلخــراج كلّ
ـقــاتـلــة من أرض الـعـراق الــقـوات ا
ضـمن آليات فنيـة زمنية متـفق عليها
مـع احلفاظ عـلى أفضل الـعالقات مع
ـا يضمـن السيادة دول الـتحالف و
الـوطـنـية) وبـشـأن العالقـة مع اقـليم
كـردســتـان  اكـد الـكـاظـمي (احلـاجـة
الـى حــوار وطــني حــقــيــقي عــمــيق
ــســتـــويــات الــرســمــيــة وعــلـى كلّ ا
واحلـزبـيـة والشـعـبيـة لـلـتوصل إلى
إطـار االتــفـاق الـنـهـائي لـلـعالقـة بـ

ـا يـحفـظ وحدة األراضي الـطـرفـ 
ـتراكمـة جذريا) ـشكالت ا ويـعالج ا
مـنـوهـا الى ان (احلـكـومـة قـد عـكـفت
مـنـذ تــشـكـيـلـهـا عـلى تـرمـيم عالقـات
الـــعـــراق اخلــارجـــيـــة والـــتــأســـيس
السـتـعـادة الـعراق مـوقـعه الـطـبـيعي
ووزنـه اإلقــلـــيــمي دولـــيــاً) ومـــضى
الـــكــاظـــمي الـى الــقـــول (اســتـــعــداد
الـعــراق الـكـامل لـلـعب دور فـعّـال في
تـكريس التهـدئة وفتح أبواب احلوار
ـــنـــطــقـــة وأن يـــكــون حلـل أزمــات ا
اجلــمـيـع شـركــاء في الـتــنـمــيـة  فال
محوراً للخالف والصراعات) مشيدا
بـ (اجلـهـود التي اسـهـمت في إجناح
الـزيارة التأريخيـة لقداسة البابا الى
أرض العراق من مؤسسات حكومية
وفـعـاليـات شعـبيـة وقوى سـياسـية).
فــيـمــا اكـد رئــيس إقـلــيم كــردسـتـان
نـيـجيـرفـان البـارزاني دعـمه للـدعوة
الـتي أطـلـقـهـا رئـيس الـوزراء  لـعـقد

حـــوار وطـــني والـــتـــوصل التـــفــاق
ـشاكل نـهائي ووضـع حلـول جذرية 
االقـليم مـع احلكـومة االحتـادية.وقال
الــبـارزاني في تـغـريــدة عـلى تـويـتـر
(أدعـم دعـوة الـكـاظـمي من اجل عـقـد
حـوار وطـني بـ االطـراف العـراقـية
اخملــتــلــفــة واجــراء حــوار حــقــيــقي
عــمــيق بـغــيــة الـوصــول الى اتــفـاق
ـشاكل نـهائي ووضـع حلـول جذرية 
االقـــلـــيم مع احلـــكــومـــة االحتـــاديــة
ـوجب الـدسـتـور).كـمـا ايـد الـنـائب
ان بشير احلداد الـثاني لرئيس البـر
مبادرة رئيس الوزراء في دعوته إلى
حــوار وطــني حـقـيـقي عـمـيق وعـلى
ـسـتـويات الـرسـمـية واحلـزبـية كلّ ا
والــشـعــبـيـة. كــمـا رحــبت فـعــالـيـات
بـادرة الوطنية شـعبية وسيـاسية با
لــلـحـكـومـة  عــادين ايـاهــا حـاضـنـة
لـلتـسامح و صـفحـة جديـدة لتـسوية

اضي.  اخلالفات وتراكمات ا

لـلــمـديـريـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ــدنـي تــمـــكــنت من (فـــرق الــدفـــاع ا
الــســيــطــرة وإخــمــاد حـادث حــريق
انـدلع فـي طـوابق بـنـايـة الـدفـتر دار
تخذة كمحالت جتارية في الطابق ا
األرضـي ومـــــخـــــازن جتــــــاريـــــة في
الــطــوابـق قــرب شــارع الــســمـؤال).
واعـلن الـسكـرتيـر الشـخصي لـلقـائد
سـلحة الفريق الركن الـعام للقوات ا
مـحـمـد البـيـاتي عن الـغاء سـيـطرات
ســهــام الــعــبــيــدي وســيــد احلـلــيب
ومــدخل الــيــرمـوك وحتــويــلــهـا الى
مــرابــطــات بــالــتــنـســيـق مع قــيـادة
عـمـلـيات بـغـداد. وكـان القـائـد الـعام
ـسلحـة مصطـفى الكاظمي لـلقوات ا
قـــــد وجـه بـــــرفع عـــــدد مـن نـــــقــــاط
الـتـفـتـيش في بـغـداد لـتـقـليـل الزخم
ـروري وتخـفيف الـعبء عن حركة ا
رور في ضوء ـواطن وانسـيابيـة ا ا
الـــتــحـــسن االمـــني الـــذي تــشـــهــده

العاصمة بغداد. 
وافاد شهود عيان بأن معظم مناطق
بــغـداد غـصت بــازدحـامـات مـروريـة

مـنــذ الـسـاعـات األولى لـصـبـاح يـوم
امـس.وقـــال الـــشـــهـــود إن (مـــعـــظم
شـــوارع ومــنـــاطق بـــغــداد شـــهــدت
ازدحـاما مـروريا كـثيفـا منـذ ساعات
الـصـباح األولى بـسـبب قطع الـطرق
لـــتـــأمـــ الــزيـــارة ). وأضـــافــوا أن
ـئـات األمـتـار (االزدحــامـات امـتـدت 
عـلى الـطـرق الـرئـيـسـة) مـؤكدين أن
(الـــعــديــد من الـــطــرق واجملــســرات
أغـلـقت بـطـريـقـة غيـر مـهـنـيـة ما زاد
ـوضـوع تـعـقـيـدا فـيـمـا عـلق آالف ا
ـواطـنـ بـاالزدحـام اثـنـاء ذهـابهم ا
إلى أعمالهم). الفت االنتباه الى أن
 (أبـــرز الـــطــرق الـــتي اغـــلـــقت هي
ـــطـــار الـــســريـع وجــمـــيع شـــارع ا
ـؤدية الى مـدينة الـكاظـمية الـطرق ا
وكــذلك مـنـطــقـة االعـظــمـيـة) وتـابع
الـــــشــــهـــــود انه ( غـــــلق جـــــســــر
الـصـرافـيـة ومسـار من شـارع بـغداد
اجلــديـدة الـرئـيس حـيث  اإلبـقـاء
ــتــجـه نــحــو ســريع ــســار ا عــلـى ا
مـــحــمـــد الــقـــاسم فـــضال عن اغالق

جسر الكريعات). 

ي  رأة العا ناسبة يوم ا U‰∫ رئيس الوزراء يستقبل جمعاً من النساء  I «
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مــددت الـلــجـنــة الــعـلــيـا لــلـصــحـة
والــسالمــة الـوطــنــيـة مـن جـائــحـة
كــورونـا إجـراءات حـظــر الـتـجـوال
. ــدة أســبــوعـ اجلــزئي والــكــلي 
وقـــالت األمـــانـــة الــعـــامـــة جملــلس
الــوزراء في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس إنه (تــقـرر تــمــديــد إجـراءات
حـــظـــر الــتـــجـــوال الـــشــامـل أليــام
اجلـــــمـــــعـــــة والــــســـــبـت واألحــــد
واجلـزئي من الثـامنة مـساءً وحتى
اخلـــامـــســة فـــجـــراً لـــبــقـــيـــة أيــام
األسـبـوع بـدءا  من الـيـوم الـثـالثاء
ولـغاية  22مـن الشهر اجلاري مع
الــتــأكــيــد عــلى الــفــرق الــصــحــيـة
ــــتـــابـــعـــة والـــقــــوات األمـــنـــيـــة 
ــتــخـذة  ومــحــاســبـة اإلجــراءات ا
اخملــالـفــ بـشــدة) وتـابع ان (ذلك
جـــاء  نــظــراً لـــلــمــوقـف الــوبــائي
احلـالي ومـا يـرافـقه مـن مـؤشرات
تــتــنــبــأ بـخــطــر زيــادة اإلصــابـات
واحلــاالت الـشـديــدة واحلـرجـة إذ
تـشـير الـبيـانات الـوبـائيـة احلالـية
لــــكــــورونـــا إلـى زيـــادة فـي أعـــداد

 uJO K √ lM1 U1eM

…—«bB  »ËdN « s

UGOK «6

يـنتـمون لعـصابات داعش االرهـابية
في مـناطق متفرقة. وقال اجلهاز في
بـيـان تلـقته (الـزمان) امس انه (بـعد
إشــتـراك قـواته بــتـأمـ زيــارة بـابـا
الــفـاتــيـكــان  عـاود ابــطـال اجلــهـاز
بـتنفـيذ مهـامهم األساسـية بالـقضاء
عــــلى بــــقــــايـــا عــــصـــابــــات داعـش
بــالـــعــراق) واضــاف ان (شــجــعــان

نبض القلم
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تـعـرضت أنـا  الـفـقـيـر لـله  وزوجـتي وإبـنـتي  الى االصـابـة بـفـيروس
كورونـا  والزمـني السـرير مـنذ مـا يقـرب الشـهر وال أزال في مـرحلة

النقاهة والرعاية ..
كن ألسـطر قليـلة أن تصف أو تنـقل معاناة شـهر كامل من هذا  ال 
ـرض الـلـعـ .. فـقـد كـان وقع االصـابه عـلي أنـا بـالـذات  أكـبر من ا
ـا سبـبه الـفـيروس  لي من مـضـاعـفات خـطـيرة في زوجتي وابـنـتي  
عمل الـكليتـ اللت  أعـاني  أساسا منـذ سنوات  من  مرض مزمن
ـستـمـر من ـراجـعـة الـدوريـة واالشـراف  ا فـيـهـمـا  كـان يـسـتـوجب ا
عالج  لكـنهما لم يـبلغا درجـة  اخلطورة  مثـلما بلـغاها بعد طبيـبي ا

اصابتي بكورونا ..
عشت شـهرا قاسـيا  مـريرا و صراعـا رهيبـا على جـبهتـ ( كورونا
ـعـنويـات عالـية كـنت اسـتمـدها من والـكـليـت )  بـجسـم نحـيل لكن 
زوجتي  الـتي وقفت الى جانبي رغم مرضها وابـنتي الدكتورة  علياء
والـدكـتـورة شــروق وزوجـهـا الـدكـتـور سـيـف عـبـد حـيـدر الـذي حـول
غرفـتي الى مسـتشـفى خاص  يـتابـعني صـباحـا ومسـاء في العالج
ـعنويات وتكـللت جهوده  مشـكورا بالنجاح   واالرشادات واالكل وا

وله دين في عنقي عسى أن يوفقني الله لرد بعض جميله علينا ..
على مـدى أشهـر  كورونا - ومـا اثقـلها - شـاعت فكـرة انه ال يعرف

الطبقية ..
 هـذا صـحــيح ..  فـقـد إســتـهـدف اجلــمـيع .. مــلـوكـا ورعــيـة .. فـقـد
أصاب  مثال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورؤساء اخرين
وشخـصيات ومشاهير وعلماء ومعهم اناس عاديون فقراء كالعبد لله
 لكن لم يـذكرهم  أو يتـذكرهم أحد قيـاسا باخـرين حتولوا الى جنوم
( كـورونـيـة ) وخــبـرا يـتـصـدر الــنـشـرات والـصـحف  والــفـضـائـيـات
ومـوضع مـتــابـعـة  واهـتـمـام لـيس من وسـطـهم فـقط بل من اخـرين ال

عالقة لهم بهم ..
كان هـاتفي مـثقال بـاالسماء واالرقـام .. وكورونـا خفـفت العبء وهذا

ا ( يفيد وقت الضيج ) كما يقال .. الثقل عنه ..فاحتفظ 
وت الطبقية ..?  فهل يعرف ا

ـرضى .. واقـصـد ـرض الـتـمـايــز بـ هـذا وذاك من ا وهل يــعـرف ا
الـتـفـاوت فـي اجملـامـلـة والـوجـاهـة بـ مـريض وأخـر رغم أن االثـنـ
ـا  يـكونـان ضـمن مسـتـوى  إجتـماعي إو رض ور تعـرضا لـنـفس ا

ا من عائلة واحدة .. اقتصادي او ثقافي واحد ور
كان الـتفـاوت والـتمـايز الـطبـقي واضـحا في كـورونا وإن عم اجلـميع

في ظلمه ..
 كورونـا كشف بوضـوح  مسـتوى التـمايـز الطبـقي في اجملتـمعات ..

فكان تأثيره على طبقة الفقراء اكبر من االغنياء ..
ـعـانـاة عن جتـربة وتـبـعـا لـذلك .. كـانت جتـربـة الـغـني مـخـتـلـفـة في ا

رض اللع .. الفقير مع هذا ا
كيف لـلفـقيـر أن يطـبق قـواعد الـتبـاعد االجـتـماعي مـثال  وهو يـسكن
في بيت ال تتجاوز  مساحته  50 مترا أو  يعيش  في العشوائيات و
زدحمة.. وقس على واصالت واالماكن ا يكـون مضطرا الستخدام ا
ذلك الـكــثـيـر .. ومـنه الـتــفـاوت بـ االطـفـال والــطالب في اسـتـخـدام
وسائل الـتواصل االجـتمـاعي والتـعلـيم عن بعـد .. والتـغذيـة ووسائل
الي الـذي يدخل ـورد ا العالج الـتي تعـتمـد بالـدرجة االسـاس على ا

االسرة .
كـيف لالســرة أن تـؤمن حـيــاتـهـا وسالمــتـهـا وهي تـعــيش عـلى قـوت
طـهرات ) وهي ال عـقمـات وا يومـها مـثال ... وكيف لـها أن تـؤمن ( ا
تسـتطيع أن توفر قوت يومها ..  ناهيك عن طبيعة عمل بعض الفئات
االجتـماعية القاسي ووضعها االقتصادي وظروف معيشتها الصعبة

..
كورونـا استهدف اجلميع  الشباب واالطفال وليس الكهول فقط كما
شــاع في بــدايــة انــتــشــاره .. وعــمق من الــطــبــقــيــة والــتــفــاوت بــ

ا كان عليه احلال قبل كورونا ... اجملتمعات أكثر 
وبـذلك يــكـون لـلـوضـع االقـتـصـادي لالســرة دور كـبـيــر في مـسـتـوى

مواجهة كورونا ...
وهكـذا كشفت كـورونا التـفاوت الطـبقى وعـمقته أكـثر في اجملتـمعات
واظهرت مستوى الشعوب ودرجة ثقافتها وتقدمها االقتصادي ودور
ا وجدت بعض احلكومات في احلكومات في معاجلة االزمات .. ور
ـناسبة كورونـا  فرصة لتـبرير فـشلهـا  وعجزهـا عن توفيـر  احلياة ا

لشعوبها
اذا كـان كــورونـا جــعـلت الــنــاس مـتــسـاوين في االصــابــة به لـكــنـهم
ـرض .. ب غني متـفاوت في الـرعايـة والعنـاية ومسـتوى مـواجهة ا

وفقير .. 
وبالتأكيد كان ثقله على الفقراء اكبر ..

وكان الله في عون الفقراء .. عيال الله ..
وكتب الله السالمة للجميع .. اغنياء وفقراء ..

واحلمد لله في السراء والضراء وفي االبتالء ..
} } }
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من جمـيل ما قرأت : ال تكره أيامك .. فاحللـوة منها أعطتك سعادة 
واحلزينة منها أعطتك خبرة ..أما القاسية فقد أعطتك درسا ..
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ــراصــد الـزلــزالــيـة في سـجــلت ا
الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة
الــتــابـــعــة لــوزارة الـــنــقل  هــزة
ارضـيـة بـقوة  3.3 في مـحـافـظة
مـيــسـان وحتــديـدا قــرب احلـدود

مع ايران. 
وقـالت الــهـيــئـة في بــيـان تــلـقـته
(الزمـان) امس ان (الهـزة سجلت
في مــــيــــســــان  وبــــالــــقــــرب من
احلدود العـراقية االيـرانية  وقد
بـلـغت قـوتـهـا   3.3 درجـة حـيث
تــبــعـد  53 كــيــلــومــتــــــرا شـرق

قـــــــضــــــاء عــــــلـي الــــــغــــــربـي في
احملافـظـة) الفتـا الى انه (يـشـعر
ـواطــنـون  ونــدعـــــو الى بـهــا ا
أخذ احليطة واحلذر واالبتــــعاد
عن الــــشـــــــــائـــعــــات واألخــــبـــار
الــكــاذبــة واإللــتــزام بــالــوصــايــا
الـــزلــــزالـــيـــة والــــصـــــــــادرة من

الهيئة). 
فيما توقعت الهيئة حالة الطقس

 . قبل لليوم ا
وذكــر الــبــيــان أن (طـقـس الــيـوم
الـثالثــاء صـحـو مع ظــهـور قـطع
ـــنـــطــــقـــتـــ من الــــغـــيـــوم فـي ا
الـوسـطى واجلـنـوبـيـة ودرجـات

احلـرارة تــرتـفع في الــوسط امـا
ـنــطـقـة الــشـمــالـيـة فــيـكـون في ا
طقسها غائــــــمـا جزئيا واحيانا
غائما  ودرجـات احلرارة مقاربة
لليوم الـسابق) مبـينا ان (طقس
يــوم غــد االربــعـــــــــاء  ســيــكــون
ــنــطــقــتـ غــائــمــا جـزئــيــا في ا
الـوسـطى والـشـمـالـية مـع فـرصة
لـتسـاقط زخـات مـطـر خـفـيـفة في
ـنــطــقـة امــاكن مـتــفــرقــة  وفي ا
اجلــنــوبـيــة يــكــون طــقـــــــــســهـا
غــائـــــــمــا جــزئــيــا يــتــحــول الى
صـــحــو وال تـــغـــيــر فـي درجــات

احلرارة). 
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جتــددت الــتـظــاهــرات في مـحــافــظـة
ـثنى للمطالبة بإقالة احملافظ أحمد ا
جـودة مـن مـنـصـبه احـتـجـاجـا عـلى
تـــدني مـــســتـــوى اخلــدمـــات وســوء
اإلدارة. وقــال شـهــود عـيـان امس ان
واطن  احتشدوا أمام ـئات من ا (ا
مــبـنى احملـافـظــة لـلـمـطـالــبـة بـإقـالـة
احملـافظ احتـجاجـا على سوء اإلدارة
وتـدني مسـتوى اخلدمات) ,واشاروا
تظـاهريـن طالبـوا احملافظ الـى ان (ا
بــحـقن الدمـاء وتقـد االسـتقـالة من
مــنـصـبه). وشـهــدت مـحـافظ ذي قـار
امـس االول تـــــظـــــاهـــــرات لألجـــــراء
ـــتــعـــاقـــدين في دوائـــر كــهـــربــاء وا
احملـافظـة للمـطالـبة بصـرف رواتبهم
ـــتـــأخـــرة مـــنـــذ  10أشـــهـــر.وقـــال ا

احملـــتــجــون امس (نـــعــاني من عــدم
ـالــيـة في ظل ـســتـحـقــات ا صــرف ا
الـــظــروف االقـــتـــصــاديـــة احلــالـــيــة
وتــداعـيـات جــائـحـة كــورونـا وبـرغم
استمرار التظاهرات ,إال أن احلكومة
شروعة) ,مؤكدين طالبنا ا تستجب 
انه (سيواصلون التظاهر والتصعيد
مـســتـقـبال في حـال عـدم االسـتـجـابـة
لــهم). وقــبـل ايـام  أقــيـل مـحــافــظي
ياحي وذي قار ناظم واسط محمد ا
الــوائــلـي عــلى وقع االحــتــجــاجــات
الــشـعـبــيـة. وفي الـنــاصـريـة  ,أعـفى
ـكـلـف عـبـد الـغـني مــحـافظ ذي قـار ا
االســدي مــديـر بــلــديــة قـضــاء ســيـد
دخـيل من مـنـصبه. وكـان األسـدي قد
اكــد خالل لــقــائه مع مــدراء الــدوائـر
واالقــســام في ديــوان احملــافــظــة انه
ــتــلك صالحــيــات واســعــة وطـلب )

رسـومة مـنـهم العـمل فـوق اخلطـط ا
وعـدم الـقـبـول بـالنـزول حتت اخلط),
مــــتــــوعـــداً (أي مــــســـؤول فـي حـــال
ـهـامه). ويشـهـد الـعراق الـتـقـصيـر 
احــتــجـاجــات مـســتــمـرة عــلى نــحـو

مـتقطع منذ تشرين األول عام 2019
بـسـبـب سـوء األوضـاع االقـتـصـادية
الي والسياسي واسـتمرار الفساد ا
رغـم وعــود احلـــكـــومـــة بــتـــحـــســ

األوضاع.
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ـوازنة العـامة يراوح مـا زال قانون ا
في مـكـانه نـتـيـجـة لـتـمسـك كل طرف
ــــواقــــفه ــــعــــادلـــــة  مـن أطــــراف ا
وشــروطـه فــفي الــوقت الــذي أشــار
فـيه احد الـنواب الى ان حصـة اقليم
كـردستـان ليست الـعائق الـوحيد في
ـوازنـة اكـد اخـر ان طــريق تـمـريـر ا
ــوازنـة فـيــهـا تــهـديـد بــعض مـواد ا
ــقــدرات واضـح وحــقــيــقي وخــطــر 
الــدولــة واالمــوال الــعــامــة. وجـددت
الية النيابية تأكيدها بعدم الـلجنة ا
فـــــرض ايــــة ضــــرائب عـــــلى رواتب
وازنة للعام ـوظف ضمن قانـون ا ا
اجلـاري  فيما اعـلنت وزارة الزراعة
الـية على جدولة عن مـوافقة وزارة ا
ـبــادرة الـزراعـيــة  بـهـدف قــروض ا
مــســاعـدة مــربي الــدواجن والــثـروة
احلــيـوانــيـة في الــبالد. وقــال مـقـرر
الـلـجـنـة احـمـد الـصـفـار في تـصريح
تــابـعـته (الـزمـان) امس إن (هـنـاك 4
مـشاكل تعوق عـملية الـتصويت على
ـــوازنـــة الــعـــامـــة لــلـــعــام قـــانــون ا
ـشــكـلـة احلــالي) مـشــيـرا الـى ان (ا
االولى تـتـعـلق بـالـتـوافق الـسـيـاسي
والــثـــانــيــة بــحـــصص احملــافــظــات
والــثــالــثــة بــالـدرجــات الــوظــيــفــيـة
والـرابـعـة بحـصـة إقـليم كـردسـتان)
مـــؤكــــدا ان (كل مـــا يـــشـــاع بـــشـــان
تــضـــمــ فــقــرة في مــوازنــة 2021
تـتـعـلق بـفـرض ضـرائب عـلى رواتب
ـوظف غـير صحـيح) الفتا الى أن ا
(الـلجـنة حـذفت هذه الـفقـرة ولم تكن
هــنــاك ضــرائب أو اسـتــقــطــاع عـلى

وازنة).  وظف في ا رواتب ا
بـدوره  قـال النـائب حسـ العـقابي
انه (سـيقاطع جـلسة الـتصويت على
ــوازنـة بـحـال عـدم تـعـديل عـدد من ا
ـواد اجلـوهـرية الـتي نـعـتقـد فـيـها ا
تـــهــديــد واضـح وحــقــيـــقي وخــطــر
ــقــدرات الــدولــة واألمــوال الــعــامـة
ـصلحـة فئات مـعينة). من وتـفضيل 
جـانبه  قـال النائـب عامر الـفايز ان
(حـصة االقليم ليست العائق الوحيد
ـوازنــة) داعـيـا فـي طـريق تــمـريــر ا
احلــكــومــة الى (حل بــعض الــنــقـاط
الـعالـقة مع بـعض القوى الـسيـاسية
وازنـة باالغلـبية). في بـغيـة تمريـر ا

اعـــلن وزيـــر الــزراعــة غـــضــون ذلك 
مــحـمـد كـر اخلـفــاجي عن مـوافـقـة
ــالــيـة عــلى جــدولــة قـروض وزارة ا
ـبـادرة الـزراعـية  بـهـدف مـسـاعدة ا
مـربي الـدواجن والـثـروة احليـوانـية
ـعــانـاة عــنـهـم نـتــيـجـة وتــخـفــيف ا
الـظروف الـتي تشـهدهـا البالد. وقال
الـناطق بـأسم الوزارة حـميـد النايف
فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
ـتـواصـلـة الـتي (نـتــيـحـة لـلـجـهـود ا
يـبـذلـها اخلـفـاجي من أجل مـسـاعدة
مـربي الـدواجن والـثـروة احليـوانـية
وتـخفيف مـعاناتهـم نتيجـة للظروف
ـالـيـة الــتي عـانـوا مــنـهـا  وافــقت ا
بادرة الزراعية على جدولة قروض ا
ـــدة  5اعــــوام) مـــؤكـــدا ان (هـــذا و
هم سيشجع مربي الدواجن الـقرار ا
والثروة احليوانية وسيسهم باعادة
ــتــوقــفــة وقــيـد ــشــاريـع ا تــأهــيل ا
االجنـــاز الــتي ســوف تـــزيــد انــتــاج
ــائــدة قـــطــاع الــدواجن مـن بــيض ا
والـــدجـــاج والـــلـــحـــوم وصـــوال الى
االكـتفاء الذاتي وتـوفير عمـلة صعبة
لـلـبالد فـضال عن تـشـغيل االالف من
االيــدي الـعــامـلــة). وثـمن اخلــفـاجي
بـحـسب الـبـيان (جـهـود الـوزيـر علي
عـالوي ومــــكـــــتـب رئــــيـس الــــوزراء
ــبــادرة الـــزراعــيــة ـــشــرف عــلـى ا ا
ـــركــزي  الــذين ومـــحــافظ الـــبــنك ا
اســهــمــوا في انــضــاج هــذا االجنـاز
ـهم) داعـيـا  منـتـجي الدواجن الى ا
(االســـــتـــــفــــــادة من هـــــذا الـــــقـــــرار
واســـتــثـــمــاره الجل تـــنــامـي قــطــاع
الـدواجن واعادة تأهيله وجعله رقما

مهما في الدخل القومي للبالد). 
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احــبـطت الـقـوات االمـنــيـة مـخـطـطـاً
خـطـرا السـتـهـداف الـزوار في بـغداد
وقــــالت وكــــالــــة االســــتــــخــــبـــارات
والتحقيقات في بيان تلقته (الزمان)
امس انها ( تمكنت من القاء القبض
عـلى خلية مكونة من ثالثة ارهابي
تــمت تـهـيـئــتـهم لـلــقـيـام بـعــمـلـيـات
انــتـحــاريـة الســتـهــداف زوار االمـام
الــكـاظم). وتــمـكن جـهــاز اخملـابـرات
الـوطني العراقي من اصطياد قيادي
ـــنـــطــقـــة الــدورة بـــارز في داعش 
بـبغداد.وذكـر اجلهاز في بيـان تلقته
(الــزمـان) امـس ان (ضـبــاط اجلـهـاز
كنى تـمكنوا من اعتقال ع  ال  ن ا
ـسؤول السـابق عن خلية بــالذباح ا
ا يسمى والية الفلوجة االعـدامات 
فـــرقــة الــيـــرمــوك) مـــشــيــرا الى ان
ــتـهم مــتـورط بــعـشــرات اجلـرائم (ا
ـدنــيـ والــقـوات االرهــابـيــة ضــد ا
االمـنـيـة). كـمـا الـقت قـوات مـكـافـحة
االرهــاب الــقـبـض عـلى  6ارهـابـيـ
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فـيها ب أداء امتـحان الرصانة أو
دراسـة السنـة األخيرة في الـكليات
ـعــنـيـة دوامـا وامـتـحـانـا).. فـيـمـا ا
كـشـفت وزارة التـربيـة  عن جهـودها
في مـكافـحة االميـة وتطـوير التـعليم.
وذكـــرت الـــوزارة في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمان) امس (التربية قدمت جهوداً
حـثـيثـة في مـكـافحـة األمـية وتـطـوير
الــتـعـلـيم  حــيث تـمـكـنـا من حتـقـيق
قـفـزة نـوعـيـة في ذلك اجملـال تـمـثـلت
بـتـخـريج 8 دفــعـات من حـمـلـة مـحـو
األمــيـــة مُــنــذ انــطالق احلــمــلــة عــام
ـسـتـفـيدين من 2012  اذ بـلغ عـدد ا
ـتـنـوعـة مـلـيـونـ  امـا بـرامــجـهـا ا
ـراكـز الـتي  افـتـتـاحـهـا جتـاوزت ا
الف و 200 مركز في عموم العراق).
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مـــنــحت وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والـبـحث الـعـلـمـي  فـرصـة جـديدة
لـــطــلـــبـــة مــعـــادلــة الـــشـــهــادة في
اجملـمـوعـة الـطـبـيـة.وقـالت الوزارة
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس إنه
(الــتـزامـا بـاالشـتـراطــات الـعـلـمـيـة
ومــراعـاة لـلــظـروف االســتـثـنــائـيـة
احلــالــيـة  قــررت هــيــأة الـرأي في
الــــوزارة مــــنح الــــطـــلــــبـــة الــــذين
اسـتـنـفـدوا احملـاوالت االمـتـحـانـية
ــعــادلـة الــشــهـادة في ــتــعـلــقـة  ا
تـخـصـصـات الـطب الـبـشـري وطب
األسـنان والصيدلـة فرصة جديدة)
وأشـار إلى أن (الـطلـبة سـيخـيرون

اجلــهـــاز تــمــكــنـــوا من اعــتــقــال 6 
دواعـش  في بــــــغــــــداد واألنــــــبــــــار
والــسـلــيـمـانــيـة). وداهــمت قـوة من
مـديـريـة االسـتـخـبـارات الـعـسـكـرية
مـضـافـتـ للـدواعش جـنـوب الـقائم
ـــديـــريـــة أن فـي االنـــبـــار وقـــالـت ا
ـضافت كـانتا تسـتخدم مخابىء (ا
ــراقـبــة قـواتــنـا الــبـريـة لــلـدواعش 
واجلـوية ومالذات امتـه لالرهابي
الـقـادمـ من خـارج احلدود).  فـيـما
جنــحت الــشــرطــة اجملـتــمــعــيـة في
ايـقاف محاولتي ابـتزاز امرأة وفتاة
فـي مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــتي كـــــــركـــــــوك
واالنــــبــــار.واوضـح بــــيــــان لـــوزارة
الـداخـلـيـة تـلـقتـه (الزمـان) امس انه
(في عـمليـت منفـصلتـ استطاعت
الــشــرطــة اجملــتــمــعــيــة من إيــقــاف
مــحـاولـتـي ابـتـزاز امــرأة وفـتـاة في
مــحـافـظـتي كـركــوك واالنـبـار  بـعـد
ورود مـــــنــــاشـــــدتــــ عـــــبــــر اخلط
الـساخن). وفي بغـداد  أخمدت فرق
ــدني حــريــقــاً في بــنــايـة الــدفــاع ا
عـريـقـة وسط الـعاصـمـة. وقـال بـيان
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عرفناك طـيباً راقيـاً ساعياً للـخيروقاصـداً حتى وأنك على فـراش العافية
ــــا كَـــشــــرَتْ لك (كـــورنــــا) أَنـــيــــابـــهـــا لــــكـــنــــهـــا قَـــربـت مـــنك ر راقـــداً
جــمع كــبـيــر أراد األطــمـئــنـان ــكـان وأفــصـحتْ كم أنـتَ عـالِ ا األحـبــابْ
ألن طبيبك في قلبك وأكُفهم لك بالدعاء تناجي يارب هون عـليه أعراضها
فسـوف تَـعـود علـى الزمـان بـالـهيـئـة الـبهـيـة ويـبيـقى قـلـمك يـكتب بـحـكـمة
زُمالئك األبطـال وقُراء الـصحـيـفة الـكرام يـكسـو ظلك وخبـرة وأطمـئئـنـان
الدافيء عـليـهم راحةَ وأمـان فال تبـخل بالـعود مـنتصـراً على
آفة هذا الزمان  عافاك الله وشافاك واخللق أجمع
 وال تــــنـــــسى قـــــوله تـــــعــــالـى وإذا مــــرضـت فــــهــــو
....سالمـتك من جميع األوجاع وخـطاك الشر يشف

بدع . أيها ا
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ثــمن الــبـابــا فــرنـســيس قــبل مــغـادرته
الـعــراق امس االثـنـ جـهـود الـنـسـاء
وخـصــوصـا نـسـاء الـعـراق داعـيـا الى
احـتـرامــهن وحـمـايـتـهن. فـيـمـا احـتـفى
ــرأة مـــحـــرك الــبـــحث غـــوغل بـــيـــوم ا
ـي من خالل فـــيـــديـــو يـــعـــرض الـــعـــا
اجنـازات الـنـساء في مـخـتـلف اجملاالت
عـبـر الـتـاريخ. وقـال البـابـا في تـغـريدة
على تويتر تابعتها (الزمان) امس (أودُ
أن أشـكـر من اعـمـاق قـلـبي كل الـنـساء
وخـــاصـــةً نـــســـاء الـــعـــراق الـــنِـــســـاءِ
الــشـجـاعـاتِ الـلــواتي يـواصـلن إعـطـاء
احلـيـاة رغم االنـتـهاكـات واجلـراحات),
وتــابع (فـلـتُــحـتـرم الــنـسـاء ولـيُــمـنـحن
احلـمـاية ,لـيَـحظـ باالهـتمـام ويُمـنحن
الـفرص). بدوره  ,هـنأ رئـيس احلـكومة
ــرأة الـعـراقـيـة مــصـطـفى الـكـاظـمي  ,ا
ي.وقــال الــكـاظــمي في بــعــيـدهــا الــعـا
تــغــريـدة (بــكل عــرفــان وتـقــديــر نـرفع
ــرأة الــعـراقــيـة أســمى الــتـهــاني إلى ا
وهـي تـصــوغ مــعــاني احلــيــاة وتـدافع
عـنـهـا وتـمـنح وطـنـنـا قالدة الـتـعـايش
والـتـسامح وتـقف بـصمـود لـتدافع عن
رأة قـيم اجملتمع) ,وأضـاف (كلّ عام وا
ـرأة في كلّ أنـحـاء الـعـالم الـعـراقـيـة وا
بـخـير). من جـانبه  ,قـال رئيس مـجلس
الـنـواب محـمـد احللـبوسـي في تغـريدة
له عــبـر مـنـصـة تـويـتـر انه (في يـومـهـا

ي حتـيـة الــعـا

إكــبــار لـلــمــرأة الــعـراقــيــة الـتـي وقـفت
بــاألمس بـشـجــاعـة وبـطــولـة وواجـهت
الـظروف والـتحديـات الصعـبة).وأصدر
رئـيس حكـومة إقـليم كـردستـان مسرور
ــنــاســبــة الــيــوم الــبــارزاني بــيــانــاً 
ي لـلمـرأة أكـد فـيه االلتـزام الـتام الـعـا
ـــرأة في بــنــاء اجملــتــمع. وقــال بــدور ا
الــبــارزاني في بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
ــنــاســبــة الــثــامن من اذار امـس انه (
ي  ,أتــــقـــدم بـــأحـــر الــــتـــهـــاني الــــعـــا
والــتـــبــريــكــات إلى نـــســاء كــردســتــان
والـعالم وال يسعنا إال أن ننظر لنضال
ـرأة الـكردسـتانـية وكـفاحـها بـخالص ا
ـسـاواة والـعـدالة الـتـقـديـر في سـبـيل ا
االجـتماعية). وقدمت مـنظمات اجملتمع
ــدني الـتــهـانـي لـلــنـســاء الـعــراقـيـات ا
خـاصـة ونسـاء العـالم عـمومـاً بحـلول
ي رمزا رأة العا الـثامن من آذار يوم ا
تواصل من اجل لـنضال نسـاء العالم ا
إزالــة كـل أشــكــال الــعــنف والــتــمــيــيــز
ـساواة الكاملة ضـدهن للوصول إلى ا
فـي احلــقـــوق وتـــكـــافــؤ الـــفـــرص بــ

الــرجــال والــنـســاء في كــافــة اجملـاالت.
نظمات في بيـان تلقته (الزمان) وقـال ا
امـس انه (في عـــراق الـــيــوم تـــتـــزايــد
ـنــهـجــة القـصـاء الــنـسـاء ــارسـات 
وتــهـمــيش دورهن في احلــيـاة الــعـامـة
وفـي مـــواقع صـــنع الـــقـــرار وتـــنـــامي
وتـنوع مظـاهر العـنف االسري والعنف
اجلـــنــسي الــذي
يـــــــــــــســـــــــــــحـق
كـــــــرامــــــتـــــــهن
ويـــــحـــــول دون
تــــــمــــــتـــــعــــــهن
كــــمـــواطــــنـــات
بـــــحــــقــــوقــــهن
اإلنــــســـانــــيـــة
بـسـبب هـيـمـنة
الـــــعــــقـــــلــــيــــة

تابع اهل الصـحافة واجملتـمع العراقي عافـية ومراحل محـنة الصديق
الـدكـتـور احـمـد عـبـد اجملـيـد رئــيس حتـريـر صـحـيـفـة الـزمـان (طـبـعـة
العراق) والذي زاملها وعشقها وتأسطر معها منذ صدورها في العد
العراقي ( صفر ) وحتى الـيوم .وهذا الوفاء من النـدرة  ليستحق منا
التصفـيق والورد الذي تزامـنت مشاعره مع عـبور الدكتـور احمد عبد
ا سيعود اجمليد محنته وجتاوز اخلط األحمر الى اخلط األخضر ور

الى مكتبه خالل ايام .
ـراجعـات اليـوميـة للزمـان قبـل صدورها  كتـب الذي تـتم فيه ا هـذا ا
تلك والذي كـنت اشرب فيه الـشاي كـلما ازور الـزمان وارى الـرجل 
ابتـسـامـته وطـيـبـته لـيس ألني زامـلـته في الـكـتـابـة بـاجلـريـدة مـنذ اول
أعـدادهـا الـعـراقـية ولـكـني اعـرفه قـبل هـذا أسـتـاذا جامـعـيـا في كـلـية
دن والـتـحاور مع األعالم وصـحـفيـا مـتـمرسـا وكـاتبـا جـيـدا لسـيـرة ا

فكرين. الساسة وا
ت الن الـبابـا جاء الى ديح الـذي يسـتـحقه  تـأ وبـعيـدا عن كل هـذا ا
العراق ولم يلتق برئيس حترير الزمان والصحف واألخرى .والاعرف
ان الـتــقى بـهم اذا تـمــنـيت ان يــلـتـقي لــو لـسـاعــة بـالـنــخب اإلعالمـيـة
ـا تـقـصدوا ان ال واألدبـيـة والـفـنـية والـفـكـريـة في الـعـراق  لكـنـهم ر
ـا بـسـبب يـضـعـوا هـكـذا جـمـع واع ومـثـقف في مـنـهــاج الـبـابـا  ور
الـكورونا تـخلـف رئيس حتـرير الـزمان ( الـعراقـية ) ان يلـتقـي قداسة
شاعر صحفي متمــــرس. البابا ويتحاور مع إطاللتها ويكتب عنها 
ولكن في النهاية .زيارة بابا الفاتيكان ألرض إبراهيم ( ميزوبوتاميا )
كـانت رائـعــة ومـثـمــرة وحـقق فـيــهـا هـو مـا أراد لــروحه ان حتـقق مع
أمـنيـات طـيـبـة ومـثـمـرة ومـستـقـبـلـيـة الى هـذه الـبالد وكـان بـ طـيات
ا فزع سـامير لـسدنـة هذا احلـال . ور صلـواته وحطـبه الكـثيـر من ا
ديـنة ـعتـوه  كـثيـرا عنـدما رأى الـدمـار الذي فـعله داعش اإلرهـابي ا
سـيح وصل .وحـزن للجـرودات التي عـرف منهـا تنـاقص أعداد ا ا
في الـعـراق وهـجرتـهم بـأعـداد كـثيـرة . وهـذا مـا جـعلـه في حواره مع
رجع الشيعي األعلى السيد علي السيستاني يشعر باالطمئنان الى ا

رجع الواضحة ان مسيحي العراق هم أبنائه ايضا. رسالة ا
بـ الــبــابــا الــعــائــد الى الــفــاتــيــكــان صــبــاح االثــنــ وبــ الــزمـان
ورئــيـــــــــس حتـريـرهـا تــكـمن عـاطـفــة الـكـتـابـة من
ـا رئيس اجل احللم اإلنـساني .وبـهذه الـعاطـفة ر
الـتــحــريـر (أحــمــد عـبــد اجملـيــد ) هــزم الـكــورونـا

البائسة.

خاطرة 

w½U (« rOKŠ dOLÝ ÍbŽ

والــــثــــقــــافــــة الــــذكــــوريــــة واألعــــراف
الـعــشـائـريـة وضـعف آلـيـات احلـمـايـة
ومــؤسـســات انـفــاذ الـقــانـون وتــفـاقم
األزمــات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة
واألمـنـيـة والـصـحـيـة وانـتـشـار الـفـقر

واألميّة واستشراء الفساد).
ÍdÝ« nMŽ

مـــطــالــبـــا بـ(تــشـــريع قــانـــون الــعــنف
االســـري الــــذي بـــات حـــاجـــة مـــلـــحـــة
وضـــروريـــة في ظـل تـــصــاعـــد جـــرائم
الــعــنف االســري مــهــددة امن وسـالمـة

األسرة واجملتمع). 
ودعـــا الــــبـــيـــان الى (افـــســـاح اجملـــال
ـمــثالت من ــشــاركـة واســعــة فـعّــالــة 
الـسـلـطـات الثـالث ومنـظـمـات اجملـتمع
ـدني تعمل وفق رؤيـة وطنيـة شاملة ا
لـلحد من الـعنف والتـمييز ضـد النساء
وتـنفـيذ اخلـطة الـوطنـية لـلقرار, 1325
ـفوضـيـة العـلـيا وتـمـثـيل النـسـاء في ا
حلـقوق االنـسان بـنسـبة التـقل عن ثلث
أعــضــاء اجملــلـس). بــدورهـا  ,طــالــبت
الـصـحـفـيـة زهـرة اجلـبـوري  ,اجلـهـات
ــرأة وحـمــايـتــهـا ــعـنــيــة بـتــمـكــ ا ا
ومـنحها احلـقوق الكامـلة. وهنأ رئيس
ـالـكي  إئـتالف دولـة الـقـانـون نـوري ا
ــدركــة والــواعــيــة ــرأة اجملــاهــدة وا ا
لـدورهـا ومـكـانـتهـا في اجملـتـمع أيـنـما
وحـيثـما كـانت. كمـا هنـأ وزير الـتعـليم
الــعـالي والــبـحث الــعـلــمي نـبــيل عـبـد
ـــنــاســـبـــة. وقــال عـــبــد الـــصــاحـب بــا
الـصـاحب فـي يـرقـيـة تـهـنـئـة تـابـعـتـها
(الـزمان) امس (نـتقدم بـأزكى التـحيات
وأخـــلص الــتـــهــاني لـــنــســـاء الــعــراق
ي ـرأة الـعـا ـنـاسـبــة يـوم ا والــعـالم 
كـانة الـذي نـستـحضـر فيه األهـميـة وا
الـعــظـيـمـة لـلـنـسـوة في شـراكـة الـرجل
ــســؤولــيـات وإدارة األســرة وحتــمـل ا
وقــيـادة دفـتـهــا وإلـهـام اجملـتــمع بـقـيم
احملـبة والـتآخي والـتعـارف). فيـما قدم

ـــان حـــسن كـــر نـــائـب رئـــيس الـــبـــر
الـكعبي التهاني لنساء العالم وحتديدا
ي.وقـال الــعـراقــيـات فـي يـومــهن الـعــا
ـراة الــكــعـبي فـي نص الـتــهــنـئــة ان (ا
كـــانت وال زالـت رقــمـــا اســـتـــثـــنـــائـــيــا
ـوذجـا وشـريـكـا اسـاسـيـا في بـنـاء وإ
اجملـتـمع العـراقي  حـيث كان لـها دورا
فـاعال في تقد الـتضحـيات اجلسام و
حتـمـلـهـا للـظـروف الـقـاسيـة ومـواجـهة
الــصــعــاب أبــان مــعــارك الــنــصــر ضـد
االرهــــاب). مـن جـــانــــبه  ,دعــــا رئــــيس
حتــالف عــراقــيــون عــمـار احلــكــيم الى
ــرأة وحتــريــرهــا مـن قــيـود انــصــاف ا
اجلــــهل والــــتـــخــــلف شــــرطـــا الصالح
اوضـــاع اجملــتــمع . وقـــال احلــكــيم في
رأة تـغـريدة عـلى تـويتـر انه (في يـوم ا

ـرأة لم تمنح ي الزلـنا نـعتـقد أن ا الـعا
ـشـروعة الـتي نـصت علـيـها حـقـوقهـا ا
الـكتب والتعاليم الـسماوية واالنسانية
ــقــدس ــوجـــود ا  حـــيث ال زال هـــذا ا
عـرضـة لالمـتـهان والـتـعـنيف واالزدراء
والـــتـــنـــكـــيل والزال يـــعـــانـي تـــبـــعــات
الــــصــــراعــــات واحلــــروب واالرهـــاب),
مــــؤكـــدا ان (الــــعـــراق ورغـم الـــتــــقـــدم
ــرأة ـــلـــحــوظ فـي طــريق انـــصـــاف ا ا
ـقــراطــيـة ودورهــا في الــعــمـلــيــة الــد
وبـاقي مـناحـي احليـاة األخرى  ,اال انه
ـرأة من قـيـود اجلهل يـتـطـلب حتـريـر ا
والــتـخــلف إلصالح أوضـاع اجملــتـمع).
ـيـة اخلـاصـة في ــمـثـلـة األ وشـددت ا
الـعــراق جـيـنـ هـيـنـيس- بالسـخـارت
ي لـلـمـرأة عـلى ــنـاسـبـة الـيـوم الـعــا

ــشـاركــة الــسـيــاســيـة لــلــمـرأة زيــادة ا
الـعــراقـيـة في االنـتـخـابـات. واوضـحت
بالســخـارات في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (االحــتــفـــال بــالــيـــوم الــدولي
لــلــمــرأة من كل عــام نــقــرّ بـأن الــسالم
والـتــقـدم االجـتـمـاعي والـتـمـتع الـكـامل
كن بـاحلقوق واحلريـات األساسية ال 
ـشـاركة الـفاعـلة حتـقـيقه إال من خالل ا
ـساواة لـلمرأة) ,واضافت والـتمـك وا
انـه (في الـعـراق أصـبـحت الـنـسـاء في
همّة بـشكلٍ متزايد طـليعة النـضاالت ا
ـساواة في فـمن مـكافـحـة كورونـا إلى ا

ساءلة).  احلقوق والعدالة وا
فـي تـــــــطـــــــور الحـق صـــــــادق رئـــــــيس
اجلــمــهـوريــة عـلـى قـانــون الــنـاجــيـات
االيزيديات والتركمانيات والشبكيات.
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وسـط مـــا خــلـــقـه وبــاء كـــورونـــا في
الــعـالم يــحـتــفل الـعــراق الـيــوم مـثل
ي ـرأة العـا غـيـره من الـدول بـعـيـد ا
والـــهــدف االســاسي مـن هــذا الــيــوم
ـراة في كل ــسـاواة بــ الـرجـل وا ا
ــيــة ـــمــثــلــة األ مــنــاحي احلــيــاة.ا
اخلاصـة في الـعـراق السـيـدة جيـن
هــيـنــيس-بالســخــارت قـد  قــالت في
بــيــان  تــلــقــيــته الــيــوم ان الــنــســاء
الــقـويــات يـصــنـعن مــجـتــمـعــاً قـويـاً
مــضـيــفـة نــقـرّ بــأن الـسالم والــتـقـدم
االجتماعي والتمتع الكامل باحلقوق
كن حتقيقه واحلريات األساسية ال 
ــــشـــاركـــة الــــفـــاعـــلـــة إال من خالل ا

ساواة للمرأة.  والتمك وا
ــــرأة في ×× شــــعـــار هــــذا الــــعــــام ا
ـرأة الـقـيـادةومـوضـوع هـذا الـعـام "ا
في القيـادة: حتقيق مـستقـبل متساوٍ
في عالم تتـفشى فيه جـائحة كـوفيد-
 "19يسلّط الضوء على اجلهود

الــهـــائــلـــة الــتي تـــبــذلـــهــا الـــنــســاء
والـفــتـيـات حـول الـعــالم في تـشـكـيل
مـسـتـقـبلٍ أكـثـر مـساواة وتـعـافي من
اجلـــائـــحـــة مع لـــفت االنـــتـــبـــاه إلى

تبقية. الفجوات ا
…«d*« bOŽ w  WO «dF « …«d*« 

تـــقـــول بـالســخـــارت "وفـي الـــعــراق
أصـــبــــحت الـــنــــســـاء في طــــلـــيـــعـــة
همّـة بشكلٍ مـتزايد فمن النضـاالت ا

ساواة في احلقوق كوفيد- 19إلى ا
ـساءلة. النـساء القويات والعدالة وا
. وزيـادة يــصــنــعن مــجــتـمــعــاً قــويــاً
ا في ذلك في شـاركة السـياسـية  ا
االنتـخـابات تـمكّن الـنـساء من بـلوغ
ــا يــؤدي إمــكــانــاتـــهن الــكــامـــلــة 
جتمعاتهن إلى السالم واالزدهار.
وفالت في خـتام بيـانهـا بالنـيابة عن
ـــتـــحــــدة في الـــعـــراق أســــرة األ ا
أتمنى لكم يوماً دولياً سعيداً للمرأة.
×× لم يــصل اي بــلــد في الــعــالم الى

التكافؤ
ديرة التنـفيذية لصندوق األ لكن ا
ـتـحـدة لـلـسكـان الـدكـتـورة نـاتـالـيا ا
كانيم قالت في بيان تلقيته اليوم "لم
يـصل أي بلـد من بـلـدان الـعـالم حتى
اآلن إلى الــــتــــكــــافــــؤ الـــكــــامـل بـــ
اجلـنسـ في الـقـيادة ولـكـنـنى على
ثقـةٍ بـأننـا سنـصل إلـيه وأن النـساء

نا لألفضل. سيغيرن عا
نحن جـميـعاً - كلٌّ من مـنصـبه كقادةٍ
أو نـــاشــطـــ أو مــواطــنـــ نــســاءً
ورجاالً  –نتـحمل مـسؤولـية الـقضاء
عــلـى الـفــوارق وحتــقــيـق مـســتــقــبل
مـتـسـاوٍ لــلـجـمـيع. يـتـطـلب الـتـعـافي
الـقوي بـعد اجلـائـحة تـضـافر جـهود
اجلـميع مع سـمـاع األصـوات احلرة

للنساء والفتيات عاليةً وواضحة.
…«d*« ÂuOÐ ‰UH²Šô« a¹—Uð 

ناسبة جاء على إثر االحتفال بهذه ا

عـقـد أول مـؤتــمـر لالحتـاد الـنـسـائي
ي في بـاريس عام ـقـراطي العـا الد

عروف أن احتاد  .1945ومن ا
ي يتـكون ـقراطي الـعـا النـسـاء الد
ــنــظـــمــات الــرديـــفــة لألحــزاب مـن ا
ي الشـيوعـية وكـان أول احتـفال عا
ي رغـم أن بـعض ــرأة الـعــا بــيــوم ا
ي الـبــاحـثـ يــرجح أن الـيــوم الـعـا
لــــلـــــمــــرأة كـــــان عــــلى إثـــــر بــــعض
اإلضرابات النسائية التي حدثت في
ـتحـدة. في بعض األماكن الواليات ا
يتم التـغاضي عن السـمة السـياسية
ــرأة فــيــكــون الـــتي تــصــحب يـــوم ا
االحـتــفـال أشـبه بـخــلـيط بـيـوم األم
ويـوم احلب. ولــكن في أمـاكن أخـرى
غــالـبـاً مــا يـصـحـب االحـتـفــال سـمـة
سـيـاسيـة قـويـة وشـعارات إنـسـانـية
ـــتـــحــدة مـــعــيـــنـــة مـن قــبـل األ ا
رأة لـلتـوعيـة االجـتمـاعيـة بـنضـال ا
. في  1856خرج آالف الـنساء ـياً عا
لالحــــتـــجـــاج فـي شـــوارع مــــديـــنـــة
نيـويورك عـلى الظـروف الالإنسـانية
التي كن يـجبـرن على الـعمل حتـتها
ورغم أن الـشــرطـة تـدخـلـت بـطـريـقـة
ـتـظـاهرات إال أن وحـشـية لـتـفـريق ا
ـسـؤول ـسـيـرة جنحـت في دفع ا ا
عن الــسـيـاســيـ إلى طـرح مــشـكـلـة
ـرأة الـعـامـلـة عـلى جـداول األعـمال ا
الـيـوميـة. وفي  8اذار 1908م عادت
اآلالف من عامالت الـنسيج لـلتـظاهر

من جديد في شوارع مدينة نيويورك
ــرة قـطــعـاً من لــكـنــهن حـمــلن هـذه ا
اخلـبــز الـيــابس وبـاقــات من الـورود
في خطوة رمزية لها داللتها واخترن
حلـركـتـهـن االحـتـجـاجـيـة تـلك شـعـار
ـسـيـرة هـذه "خـبـز وورود". طـالـبت ا
رة بتخفـيض ساعات العمل ووقف ا
تـشـغـيل األطـفـال ومـنح الـنـسـاء حق
االقـتــراع. شـكــلت مُـظـاهــرات اخلـبـز
والـــورود بـــدايــــة حـــركـــة نــــســـويـــة
ـتـحـدة مـتــحـمـســة داخل الـواليــات ا
خـصــوصـاً بـعــد انـضـمــام نـسـاء من
طالبة توسـطة إلى موجة ا الطبقة ا
سـاواة واإلنصاف رفـعن شعارات با
تـطـالب بـاحلـقـوق الـسـيـاسـية وعـلى
رأســـهــا احلق في االنـــتــخــاب وبــدأ
االحــتـــفــال بــالــثــامن من اذار كــيــوم
ــرأة األمــريــكــيـة تــخــلــيــداً خلـروج ا
مظـاهرات نـيويـورك سنة  1909وقد
ساهـمت النـساء األمـريكـيات في دفع
الـــدول األوربــــيـــة إلـى تـــخــــصـــيص
الــثــامن من اذار كــيــوم لــلــمــرأة وقـد
تـــبـــنى اقـــتــــراح الـــوفـــد األمـــريـــكي

بـتـخــصـيص يـوم
واحـد في الـسـنـة
رأة لالحتـفال بـا
عـــلى الــصـــعــيــد
ي بــــعــــد الـــــعــــا
جنــاح الـــتــجــربــة
داخـل الـــــــواليــــــات

تحدة. ا
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غـيــر أن تـخــصـيص يـوم الــثـامن من
ي لـلـمـرأة لم يتم إال مـارس كعـيـد عا
بـــعــد ســنــوات طـــويــلــة من ذلك ألن
ـتحـدة لم تـوافق على منـظـمة األ ا
ناسبة سوى سنة 1977 تبني تلك ا
نـظمة الدولية قراراً عندما أصدرت ا
يدعو دول العـالم إلى اعتماد أي يوم
من الــســنـــة يــخــتــارونـه لالحــتــفــال
ـرأة فقـررت غـالبـية الـدول اختـيار با
الـثــامن من مـارس وحتـول بــالـتـالي
ــرأة ذلك الـــيــوم إلى رمــز لــنــضــال ا
تـخــرج فـيه الـنــسـاء عـبــر الـعـالم في
مـظــاهــرات لــلـمــطــالــبـة بــحــقــوقـهن

ومطالبهن
…dOš« WLK  

لــقـــد أحــرز الـــعــالم تـــقــدمـــا غــيــر
ساواة مسبوق إال أن حتـقيق ا
ب اجلنس هو الهدف الذي

لم حتققه أي دولة.

فــمع أنـنــا هـبـطــنـا عــلى الـقـمــر مـنـذ
خـمسـ عـاما; واكـتـشفـنا فـي العـقد
ـــاضي أسالفــــا بـــشـــريـــة جـــديـــدة ا
وتصوير ثقب أسـود ألول مرة. لكننا
مـع ذلك ظل مـــا يــزيـــد من مــلـــيــاري
ـلــيـار امــرأة ال يـسـتــطـعن ونــصف ا
اختيار الوظـائف مثل الرجال فضال
ـانـيات فـي العـالم قـبل عن عـدد الـبـر
 2019لم يكن يزيد عن  .%25ولم

تزل واحدة من كل ثالث نساء تعاني
من الــــعـــنـف الـــقــــائم عــــلى الــــنـــوع

االجتماعي.
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انـتـشـرت مـفـارز فـرع تـوزيع كـهـربـاء
الرصـافة الـقطـاع الشـمالي / صـيانة
الوزيـرية باشـراف مسـؤول الصـيانة
صالح ولـيـد  على طـول مـسـار سـير
تـوجهـ الى مرقـد االمام الزائـرين ا

مـوسى الـكـاظم عـلـيه الـسالم الحـيـاء
مـراسـيم الـزيـارة . وقـال بـيـان تـلقـته
(الـزمـان) امس انه (تـنـفـيـذا لـتـوجـيه
الوزارة وتوجيهات مدير عام الشركة
العـامة لتـوزيع كهـرباء بغـداد حس
عــطــا دهش الـــزبــيــدي بــاســـتــنــفــار

مالكـات الــشـركـة الـعــامـة اسـتـعـدادا
لـــزيــــارة الـــكــــاظم عــــلـــيـه الـــسالم ,
وبـــاشــــراف من مـــديـــر فـــرع تـــوزيع
كــهـربــاء الـرصــافـة مــصـطــفى خـوام
ــديـريـة خـيـون  ,انـتــشـرت مالكـات ا
عــــلى طـــول خط ســــيـــر الـــزائـــرين ,

حتــــســـبـــاً الي طـــارى يـــحـــدث عـــلى
الــشـبـكــة الـكـهــربـائـيــة  اضـافـة الى
تــقــد الـدعـم الـلــوجــسـتـي لـلــجــهـد
احلــكـومـي من اجل اجنــاح مــراسـيم
الــزيــارة). واعــلن امــ بـغــداد عالء
مـــعن انـــطـالق اخلـــطـــة اخلـــدمـــيـــة
اخلــاصــة بـزيــارة ذكــرى اسـتــشــهـاد
االمـام الـكاظـم (ع).وقالـت أالمانـة في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امـس إنــهـا
(شكـلت غـرفة عـمـليـات بـرئاسـة ام
تـابعة قـر بلـدية الـكاظـميـة  بغـداد 
تـقـد اخلـدمـات ضـمن الـطـرق الـتي
ـديـنـة بـغـداد), يـسـلـكــهـا الـزائـرون 
واضاف ان (اخلـطة تتـضمن حتـشيد
جهود  14دائرة بلديـة وتقسيم قاطع
بــلــديـة الــكــاظـمــيــة الى قــواطع عـدة
ـديــرين تــكــون بــاشــراف الـوكـالء وا
) ,مــشـــيــرا الى ان (اخلــطــة الـعــامـ
اخلدمية انطلقت بالتزامن مع اخلطة
االمنـية عبـر استـنفـار اجلهدين اآللي
والــبــشـري فـي الـكــاظــمـيــة والــطـرق
ـــؤديـــة الـــيـــهـــا الـــتي يـــســـلـــكـــهــا ا
ــواطــنــ الـــزائــرون) ,ودعــا مـــعن ا
ـواكب الى (الـتـعاون مع واصحـاب ا
مالكـات االمـانـة وعـدم رمي مـخـلـفات
ـشروبـات اال في اماكـنها االطعـمة وا
اخملصصة وفـسح اجملال امام اجلهد
البـلدي حرصـاً على نـظافـة الطريق).
فـــيــمـــا اكــدت جلـــنــة االمـن والــدفــاع

النـيابـية  إستـعداد الـقوات األمـنية
لــــــتـــــأمـــــ زيــــــارة االمـــــام عــــــلـــــيه
الــسالم.وذكــر بــيــان لــلـجــنــة تــلــقـته
(الــزمــان) امـس ان (الــلــجــنــة اجــرت
زيارة تـفقـدية بـرئاسـة النـائب محـمد
رضا آل حيدر والنائب بدر الزيادي
وسعد احللفي لـلفرقة الثـانية اللواء
الــثـامن الــتـابع لــلـشــرطـة االحتــاديـة
لالطالع عــلى اخلــطط األمـنــيــة الـتي
وضـعت لـتـأمـ زيـارة اإلمـام الكـاظم
عــلــيه الــسالم ومــنـاقــشــة الـقــضــايـا
األمــنــيــة الــكــفــيـــلــة بــتــعــزيــز األمن
واالستقرار ومـتابعة اخلاليـا النائمة

والقضاء عليها). 
WOM «  UFD

من جــانـبه  ,قـال الــزيـادي أن (زيـارة
الـقطـعـات األمـنيـة والـعـسكـريـة تأتي
من أجل الـــتـــواصـل بـــ الـــلـــجـــنـــة
والـقـوات األمـنــيـة ومـتـابـعـة الـوضع
ــيـداني األمــني عن كــثب واالطالع ا
ــعــوقـــات الــتي تـــواجه عــمل عـــلى ا
قــواتــنــا األمــنــيــة لــتــأديــة واجــبــهم
بصـورة كامـلة) ,وأضاف ان (الـلجـنة
أجرت زيـارة تـفقـدية ألقـسـام متـعددة
واطـلـعـنـا عـلى الـعـمل الـذي تـقـوم به
الــــقـــوات األمــــنـــيـــة مـن خالل رصـــد
علومات ومـتابعتهـا وإلقاء القبض ا
مشـيرا على اخلـارج عن الـقانون) ,
الى ان (هنـاك أعداد مـليـونيـة الحياء

هذه الزيارة وان قواتنا األمنية تعمل
لـيالً ونـهـارأ من أجل تـأمـ وإجنـاح
الــــزيـــارة مـن خالل تـــأمــــ الـــطـــرق
اخلـــارجــيــة لــلــقـــادمــ ســيــراً عــلى
ـــداخل األقــــدام فـــضالً عن تــــأمـــ ا
بــغــداد). وكــانت قــيــادة الــعــمــلــيـات
ــشـتـركــة قـد كــشـفت عن تــفـاصـيل ا
اخلــطــة االمـــنــيـــة لــتــأمـــ الــزيــارة
الـــرجــــبـــيــــة.وقـــال الــــنـــاطـق بـــاسم
الـعمـلـيـات الـلواء حتـسـ اخلـفاجي
في تصريح تابعته (الزمان) امس إن
نـت مـشـاركـة (اخلـطــة األمـنـيــة تـضـمـَّ
مـختـلف الـقطـعـات الـعسـكـرية عالوة
عــلى االســتــطالع اجلــوي وتــسـهــيل
مرور الـزائرين) ,مـضيـفـا ان (اخلـطة
تضمنت تأم خـطوط سير الزائرين
وقطع بـعض الشـوارع وتخـصيـصها
للـزائـرين ومـنع الـعجالت) ,وتابع أن
(اخلطة اعتمدت أطوقاً أمنيةً شاركت
فيها قوات وزارتي الـداخلية والدفاع
واحلـــشــد الــشــعــبـي وكــذلك طــيــران
الــقـــوة اجلــويــة واجلــيش) ,ومــضى
اخلـــفــــاجي الـى الـــقــــول ان (خــــطـــة
الـزيارة تـأتي تـزامـناً مع خـطـة زيارة
البـابا وحـظر الـتجوال) ,مشيرا  الى
ان (تــضـــمن اخلــطــة عــمــلــيــة عــودة
ـــشـــاركـــة وزارة الــنـــقل الـــزائـــرين 
وقطـعات اجلـيش والشـرطة واحلـشد

الشعبي). 

باد األسـاسية الـتي تقع ضمن اولـويات عمل يُعتـبر النـظام العـام من ا
الدولة والتـي تعمل جـاهدة من اجل الوصـول الهدافه الراميـة في حتقيق
نفعة العامة وهي الغاية األساسية التي تؤسس الصالح العام وبالتالي ا
لها الدولـة من اجل ضمان الرضـا اجملتمعي كـونه الدعامة الـرئيسية في
ـساس به لـكونه األساس االستقـرار الداخـلي والتي ال يـرتضي افراده ا
الـسـيـاسي واالمـني واالقـتـصـادي واالجـتـمـاعي الـذي تـقـوم عـليـه ركـائز
اجملتـمع فحـمايـة النـظام الـعام هو الـسبـب الذي يجـعل سـلطات الـضبط
ــواطـنــيــهـا اإلداريــة تـعــمل في بــعض األحــيــان عـلـى تـقــيــيـد احلــريــات 
تمثلة مستخدمة سلطتها حلماية عناصر النظام العام االساسية منها وا
(باألمن والصحة والسكينة واآلداب العامة) اضافة الى كل ما يسئ الى

مقوماته.
ة وكـمـا نـعلـم فـإن اجلهـات االمـنـيـة تـعـمل بـخـطـ هـمـا مـكـافـحـة اجلـر

(وقائي) ومالحقة مرتكبيها (ضبطي).
فـإذا مـا تــنـاولـنــا ظـاهـرة الـتــسـول الـتي انــتـشـرت وبــشـكل كـبــيـر وغـيـر
حضـاري في اجملـتـمع ال سـيـمـا في الطـرق الـعـامـة والـتقـاطـعـات ألطـفال
وشباب ونـساء واغـلبـهم بأعمـار صغـيرة ويـتبعـون ذات األسلـوب وكأنهم
تتلـمذوا على يـد واحدة فمـنهم من يـتعمـد على تنـظيف زجاج الـسيارات
سك العـلكة او مـناديل يفـرضها على (رغماً علـى سائقيـها) ومنـهم من 
ا في داخلها دون السائق من خالل طرق نوافذ السيارات وتعمد النظر 

حياء.
ـوضـوع جنـد ان هـنــاك مـجـامـيـع يـتم اسـتـغالل ولـو تـعـمــقـنـا في هــذا ا
براءتهم وطفولتهم ألعدادهم وفق ثقافات معينة تدريجية يتم فيها صقلهم
بحسب مفاهيم اجرامية والتي قد تتطور الى اخطر ما يكون في اجملتمع
ـتـاجـرة بـاألعـضـاء الـبـشـريـة او من خالل تـكـوين مـافـيـات لـلــخـطف او ا

لتجارة اخملدرات او الدعارة وغيرها من اجلرائم التي جرمها القانون.
وهنـا كـان البـد عـلى الـسـلـطات اخملـتـصـة ان تـعـمل جـاهدة
إليــجــاد احلــلــول الالزمــة لــلــحــد من هــذه الــظــاهــرة
اخلطـرة كونـها قـد تكـون اساسـاً في نشـوء اجلرائم
ـــاســـة في اســـتـــقـــرار األمن وتـــزايـــد حـــاالتـــهـــا ا

اجملتمعي.
{ لواء دكـتور
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اكد النـائب محمد شـياع السوداني
ان اجـرى تـخفـيـضـا على ¨ ان الـبـر
ــدرج في ــســوغ ا االنــفــاق غــيـــر ا
مـوازنة الـعـام اجلاري ¨ لالفادة من
ارتــفـاع اســعـار الــنـفط¨ داعــيـا الى
اتــخــاذ اجــراءات واصــدار قــرارات
جــريـئـة وشـجـاعـة لـدعم الـصـنـاعـة
ـا يكـفل تعـزيز دورهـما والزراعـة 
في الـنهـوض باالقـتـصاد الـوطني .
وقـال الــســوداني في بــيـان تــلــقـته

(الــزمــان) امس ان (ســـعــر بــرمــيل
ــقـتــرح من احلــكــومـة في الـنــفط ا
ــوازنـــة كــان 42 دوالرا مـــســـودة ا
وبــإيــراد ســنــوي يــقــدر نــحــو 50
مليـار دوالر على اعتـبار ان العراق
يصدر 3 مالي و250 الف بـرميل
يـــــومــــيــــا)¨ واضــــاف انـه ( بــــعــــد
الية في مجلس مناقشات اللجنة ا
الـنــواب وأخـذهــا بـنــظـر االعــتـبـار
زيادة أسـعـار النـفط  وضع مـبلغ
52 دوالرا لـــــــلـــــــبــــــــرمـــــــيل اي ان

االيـرادات سـتـكـون 60 مـلـيـار دوالر
ســنـويـا اذا مــا صـدّر الــعـراق نـفس
كمية النفط الواردة اعاله وبالتالي
فــإن الـزيــادة احلـاصـلــة بـااليـرادات
سـتـكـون بـحدود  10مـلـيارات دوالر
ـبلـغ أو مقـارب لـلـمـبلغ وهـو نـفس ا
الـذي أُريــد اسـتـحـصـاله من عـمـلـيـة
رفع سـعـر صـرف الدوالر الى 1450
ديـنـارا بـعـد ان كـان 1182 ديـنارا)
وتابع ان (قرار تغيـير سعر الصرف
كـانت أهم مـسوغـاته خـفض الـعـجز

ــوازنـــة إضــافــة الى دفع ــالي بــا ا
عـجــلـة االقـتــصـاد من خالل حتـريك
قطـاعي الصنـاعة والزراعـة وايقاف
ـستـمر الى اخلارج) نزف الدوالر ا
ــا أن الــعــجــز قـد  مــضــيــفــا (و
خفضه من خالل تقلـيل اإلنفاق غير
السموغ واإلفـادة من ارتفاع اسعار
الـــنـــفط ولـــعـــدم وجـــود خـــطـــوات
حـقـيـقـيـة في الـوقت احلـاضـر لـدعم
فإن الـصـنـاعـة والـزراعـة الـوطـنـية ,
ــتـضـرر الـوحـيــد من قـرار تـغـيـيـر ا

شاطئ تـركي تعاطـفاً كبـيراً لكـنها
أجّـجت الـسـجـال بـشـأن سـيـاسـات
ــهــاجــرين أوربــا فـي اســتــقــبــال ا
. بـدوره  ,ابــدى كــردي والالجــئــ
امتنانه  ,لكلمات البابا ولتضامنه
مع مــــأســـــاته ومــــأســــاة جــــمــــيع
ـهاجـرين الذيـن يحـاولون الـفرار ا
مـن بالدهـم هـــــربــــــاً من احلـــــروب
وبــحـثــاً عن الــسالم واألمـان وفق
الـبــيـان.وأنــهى الـبــابـا فــرنـسـيس
مـسـاء األحــد زيـارة تـاريــخـيـة إلى
الـــعـــراق الـــذي يــغـــادره االثـــنــ

بـعـدما جـال مـنـذ غادره بـ بـغداد
ـــــوصل والـــــنـــــجـف وذي قـــــار وا
وقــرقـوش في نــيــنـوى احملــافــظـة
العراقية التي تعرّضت لدمار هائل

عـــلى يـــد داعش ونـــزح غـــالــبـــيــة
سـيحـي واألقـليات سكـانهـا من ا
ـاضـية  األخـرى. ومـنـذ اجلمـعـة ا
جتـول الـبـابا فـرنـسـيس الـبالغ من
الـــعــــمـــر  84 عـــامـــاً بـــ بـــغــداد
والــــــنــــــجـف وذي قــــــار وأربــــــيل
ــــوصل وقـــرقــــوش في شـــمـــال وا
الـعــراق الـذي عــانى لـســنـوات من
االرهاب  لـيعـبر مـا مجـمله 1445
كــلم عــبــر طــائــرة أو مــروحــيـة أو
ـواكـبة أمـنـية. سـيـارة مصـفـحة 
وشكّـلت هذه الـزيارة حتـدياً أمـنياً
ودبـــلــومــاســيــاً لـــبــغــداد قــدّم من
خـاللــــهـــــا الــــبـــــابــــا رســـــائل دعم
ــســيــحــيي الــعــراق إحــدى أقـدم
ــــســــيــــحــــيــــة في اجلــــمــــاعـــات ا

{ بغـداد-  (أ ف ب) - غادر الـبابا
فـــرنــســيـس امس االثــنـــ بــغــداد
متوجها الى روما بعد انهاء زيارة
تــاريـخــيـة هي األولى حلــبـر أعـظم
إلى الــــعــــراق. وافـــادت تــــقــــاريـــر
صحـفية ان  ,الزيارة انـتهت بدون
أي حوادث في بلـد غالباً مـا يشهد
تـــوتــرات أمــنـــيــة وأعـــمــال عــنف.
واكدت الـسفارة الـعراقـية في دولة
الـــفــاتـــيـــكـــان  ان زيــارة الـــبـــابــا
فــــرنــــســــيس هـي رســــالــــة إخـــوّة
وتـــضــامن مـع الــشـــعب الـــعــراقي
ذهـبية بـكافة مـكونـاته الديـنيـة وا
والعـرقية.وفي خـتام الـقداس الذي
أحـيـاه في أربيل فـي اليـوم األخـير
من زيارته الى العراق قـابل البابا

فــرنـســيس عــبـد الــله كــردي والـد
الــطــفل الــســوري آالن الــذي غــرق
أُثـنـاء مـحـاولـة عـائـلـته الـهرب إلى
أوربــا وبـاتـت صـورته رمــزًا ألزمـة

الالجئ في العام 2015.
ـكـتب اإلعالمي لـلفـاتـيـكان وأفـاد ا
في بــيــان أن (الــبـابــا أجــرى لــقـاء
مــطــوالً مع الــرجل مــصــغــيــاً إلى
آالمه لفـقدانه عـائلته) ,ومعرباً عن
تـعـاطـفه (الـعـمـيق مع مـعـانـاة هذا

الرجل). 
وفي العام 2015  استقـبلت أوربا
أكـثــر من مـلـيـون شـخص فـروا من
احلــرب والـفــقـر. وأثــارت حــيـنــهـا
صــور مــهـاجــرين يــعــبــرون أوربـا
وصـــورة جـــثـــة الــطـــفل آالن عـــلى

الـــعـــالم.وبــاإل
ضـــــافــــــة إلى
الــتـــحـــديــات
األمــــــنـــــيـــــة
جــــــــــــــــــــاءت
الــــــــزيــــــــارة
وسـط حتــــدٍّ
صـــــــــــــــحـي
أيــــضــــاً مع
زيــــــــــــــــــادة
أعـــــــــــــــــداد
اإلصــابــات

بـــكــوفـــيــد-.19واســتـــهلّ الـــبــابــا
اجلمـعة جـولته بالـتأكـيد أنه يأتي
ــغــفـرة من بــصـفــة تــائب يــطـلب ا
السمـاء ومن األخوة للدمـار الكثير
وقــســوة الــبـشــر وحــاجــا يــحـمل
السالم.وفي ختام فعاليات الزيارة
فـي قـــدّاس في أربـــيل األحـــد ودّع
الــبـابــا الــعـراقــيـ قــائالً الــعـراق
سيبقى دائماً معي وفي قلبي.وزار
ـوصل حيث الـبـابا األحـد مـدينـة ا
صلّـى على أرواح ضـحايـا احلرب"
في ســـاحــة حــوش الــبــيــعــة أمــام

كنيسة أثرية مدمّرة.
ÍËUÝQ  h UMð

وأسـف في كــلـــمــة ألــقـــاهــا هــنــاك
أساوي بـأعداد تالميذ للتـناقص ا
ـــــســـــيح" فـي الــــشـــــرق األوسط. ا
ـوقع األثـري الـشـاهـد وصـلّى من ا
عـــلى انـــتــهـــاكـــات داعش"من أجل
ضــــحـــايــــا احلــــرب والـــنــــزاعـــات
سـلحـة" مؤكـدا أن الرجـاء أقوى ا
ـــــوت والــــــسالم أقــــــوى من مـن ا
احلرب.وأرغم العديد من مسيحيي
العـراق بفـعل احلروب والـنزاعات
ـعـيــشـيـة عـلى وتــردي األوضـاع ا

الهجرة.
ولم يــبقَ في الـعــراق الـيـوم سـوى
400 ألف مـــســـيــــحي من ســـكـــانه
الـبـالغ عـددهم 40 مـلـيـونـاً بـعـدمـا
كان عددهم 1,5 ملـيون عام 2003

قـــــبـل االجــــــتـــــيــــــاح األمـــــيــــــركي
لـــلــعـــراق.وزار قــرقـــوش الــبـــلــدة
ــسـيــحــيـة الــتي نــزح كل أهـلــهـا ا
خالل سيـطرة تنـظيم داعش وعاد
اضـية جـزء منـهم خالل االعـوام ا
وتــرأس فـي كــنـــيـــســة الـــطـــاهــرة
الـكــبـرى قــداسـاً. وقــال الـبــابـا في
كـلمـة هنـاك (قد يـكون الـطريق إلى
الشفاء الكامل ما زال طويالً لكني
أطــــلب مــــنــــكـم من فــــضــــلــــكم أال

تيأسوا).
 وفي الـــيـــوم الــــثـــاني من زيـــارته
التـاريـخـيـة الـتـقى الـبـابـا الـسبت
ـرجع األعلى ـاضي في الـنـجف ا ا
عــلي الـــســيـــســتـــاني الـــذي أعــلن
سـيحي اهتمـامه بـ(أمن وسالم ا

 .( العراقي
ـــــــوقع الـــــــرمــــــزي من وفي أور ا
الـناحـية الـروحيـة ندد في خـطاب
بـ(اإلرهـــــــاب الـــــــذي يـــــــسـيء إلى
الـدين). ويـدعـو الـبـابـا مـنـذ اعـوام
لوضع حدّ للـنزاع في سوريا الذي
انـــــدلع فـي الـــــعــــام  2011وأودى
بحيـاة أكثر من 387 ألف شخص.
وقـال في كــلـمـة في أور في جـنـوب
الــعـــراق (لــنـــصلّ ولـــنــطـــلب هــذا
السالم لكلّ الـشرق األوسط وأفكّر
بـشكل خـاص في سـوريـا اجملاورة

عذّبة). ا œUG—…∫ البابا فرنسيس يغادر بغداد امس متوجها الى روما

ـواطن) سـعـر صـرف الـدوالر هـو ا
مـطـالـبـا بـ (اعـادة الـنـظـر في سـعـر
صـرف الـدوالر النـه اسـهم بـارتـفـاع
ـواد الـغـذائـيـة االسـاسـية اسـعـار ا
ــا فــاقم ــئـــة  الى نـــســبــة 50 بـــا
ـعيـشي للـطبقـات الفـقيرة الوضع ا
وذوي الــدخل احملــدود كـونــهم اهم
تـضررين من هذا الـقرار) مـشيرا ا
الى ان (الرجـوع الى السعـر القد

او أي ســــعــــر اخـــــر أقل من 1450
ديــنــارا ال بـــد أن يــصـــاحــبه وضع

تـعـلـيـمات وشـروط صـارمـة لـنـافذة
ـــركــزي بـــيع الـــدوالر في الـــبـــنك ا
الــعـراقي وفي ذات الــوقت عـلــيـنـا
اتــخــاذ اجــراءات واصــدار قـرارات
جـريـئـة وشـجـاعـة لـدعم الـصـنـاعـة
ا يـكفل تـعزيـز دورهما والزراعـة 
في النـهوض بـاالقتـصاد الـوطني)
ومــضى الــســوداني الى الــقـول ان
نافذ (احلكومة بحاجة الى تأم ا
ــنع ويــقـضي احلــدوديــة بــشــكل 
عـــلـى الـــفـــســـاد من خالل أتـــمـــتـــة
االجـراءات الـضـريـبـيـة والـكـمـركـية
لـتـعــزيـز االيـرادات غــيـر الـنــفـطـيـة
ـنتجات الوطـنية) داعيا وحماية ا
احلـكومـة الى (تـغيـيـر سعـر صرف
الــــدوالر والـــعـــمـل عـــلى حــــمـــايـــة
الـطــبــقـات الــفـقــيــرة وذوي الـدخل
احملـدود من خـالل حـزمـة قـرارات 
اذ قدمـنا ثالثـة مقتـرحات تـتلخص
بـزيادة رواتب االعـانة االجـتـماعـية
لألسـر دون خط الـفـقـر مع الـتوسع
بـالـشـمول وايـضـا تـعزيـز وتـوفـير
مـفـردات احلـصـة الـتـمـويـنـية الـتي
تستـفيد منـها االسر الـفقيرة وذوو
الــدخــول احملــدودة  وزيــادة احلـد
ــوظــفــ من فــئـة االدنـى لـرواتب ا
الرواتب الدنيـا خصوصا وأن هذه
االجــراءات مــعــمـــول بــهــا في دول
الـعــالم الــتي تـتــبــنى حـكــومـاتــهـا
اجراء اصالحات اقتـصادية بحيث
تعـمل على تـخفـيف اثارهـا عن تلك
قبول ان تأتي الفئات إذ من غير ا
االصالحـات على حـسـاب الفـقراء)
وشــدد الــســودانـي عــلى الــقــول بـ
(ضــــرورة اعـــادة الـــنــــظـــر بـــقـــرار
احلكومـة برفع سعـر صرف الدوالر
كـونه سيـعـمل على انـهـاء السـجال
وسـيمـنع آثـاره السـلبـيـة ومشـاكله
ـا االجـتــمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة ور
الــســيــاســيــة خــاصــة ان الــعــراق
يـعــيش حــالـة مــعــقـدة اقــتـصــاديـا

واجتماعيا). 
من جـــانـــبه  نـــفت عـــضـــو جلـــنــة
االقــتـصـاد واالسـتـثـمـار الـنـيـابـيـة
نــدى شــاكـر جــودت وجـود جــديـة
ان لتـغييـر سعر حقـيقيـة لدى البـر
صـــــرف الــــدوالر الى الـــــســـــــــعــــر

السابق .
وقالت  جودت في تصـريح تابعته
(الزمان) امس إن (احلديث عن عدم
ــانــيـة رافــضـة وجـود أغــلــبـيــة بـر
لــتـعـديل سـعــر صـرف الـدوالر بـعـد
ـالـية والـبنك رفعـه من قبل وزارة ا
ــركــزي غـيــر دقـيـق وبـعــيـد عن  ا
الــــــــواقع بـل عـــــــلـى عـــــــكـس ذلك
فاألغـلبـية مع تعـديل سعـر الصرف
وارجـــاعـه إلى مــــا كـــان عــــلـــيه أو
تــقــلــيــله عن مــا جــاء في مــشــروع
قـانـون مـوازنة 2021)  مـؤكدة ان
(تــعـديل سـعــر صـرف الـدوالر امـام
الـــديــــنــــار الـــعــــراقي يــــبــــقى من
ـان صالحــيـة احلـكـومـة  امـا الـبـر
فال يـسـتـطـيع إجـراء اي تـعـديل إال
ـوافـقـة احلـكـومـة) واشـارت الى
انه (حــتى االن ال تـــوجــد مــوافــقــة
حــكـومــيــة عــلى هــذا الــتـعــديل بل
هـــنــاك إصـــرار عـــلى بـــقــاء ســـعــر
الـصـرف دون أي تـغـيـيـر وهـذا مـا

يرفضه غالبية النواب). 
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الله اكبرُ سيّدي السيستاني
اني                                        انتَ الذي أرجعتَ لي إ

انتَ اجملاهدُ و اإلمامُ حتيةً
                                      من كلّ قلبٍ صادقِ اخلفقانِ

ِ التي مني بغزةَ في فلسط
                                      شكَرَتكَ بعد مقالك الربّاني

ظلومِ في حيث انتصرتَ لشعبها ا
                                      زمنٍ تنكَّرَ فيه اهلُ الشانِ

َ الغصيبةَ و انثنَوا باعوا فلسط
                                      يتَبايعونَ القدسَ باجملاِن

يا حضرةَ العلَمِ الفقيهِ سماحةَ
ولى الكبيرِ و مرجعَ األديانِ                                      ا

حيثُ التقاكَ قداسةُ البابا فِرَنسيسِ
                                     الذي قد حلَّ في بغدانِ

يسري الى بيتٍ إلبراهيمَ في
ةِ دارةِ الكلدانِ                                     في اورِ القد

شرَّف زائرًا وأتاكَ للنجف ا
                                    يبغي لقاءكَ في اجتماعٍ آني

فسحَرتَه في حكمةٍ و تواضعٍ
                                    وتوَكُّلٍ كافٍ على الرحمانِ

واخليرُ صنوُكَ حيث انتَ ربيبُه
                                    والزهدُ ثوبُك حيث انتَ تُعاني

ونصَحتَه بنصائحٍ نبويّةٍ
بعوثِ في عدنانِ                                     من جدّكَ ا

وأبيكَ ذاك عليٌّ البطلُ الذي
انِ                                     بهِ تستقيمُ دعائمُ اال

صطفى أكرِم بهم مع اهل بيتِ ا
                                   آبائكَ األطهارِ في األزمانِ

حاكيتَهم بصفاتِهم و تراثِهم
                                  ونقلتَ عنهم صورةَ الوجدانِ

انتَ احلريصُ على الشعوبِ و اهلِها
                                 والسلمِ و اإلصالحِ في األوطانِ

طوبى ألرضِ الرافدينِ حَوَتك في
شيدُ الباني                                  اكنافها نعمَ ا

للعلمِ و األخالقِ و اإلخالصِ 
انِ و اإلسالمِ و اإلحسانِ                                 واإل

ولكل بادرةٍ حوَت فضالً على
                                فضلٍ على فضلٍ بيومِ رهانِ

فتواكَ كانت ثورةً شعبيةً
                                فيها العراقُ جنا من العدوانِ 

بجّلَ في الورى يا آيةَ اللهِ ا
                                 يا نورَ اهلِ البيتِ في القرآنِ

إني شكَرتُكَ باسم غزةَ مع
َ األسيرةِ للعدوّ اجلاني                                 فلسط

وحمَدتُ منك مواقفًا في دعمنا
                              نحن األسارى في يدِ العدوانِ

دُم ايها الشيخُ الكبيرُ بعمرِه
                               وبعلمهِ و بدورهِ اإلنساني

واسلَم فأنت لنا تمثل قدوةً
انِ                                عمليةً للخيرِ و اإل

واقبَل دعائي مع حتياتي
                               مع الواري من األشواقِ واألشجانِ

إن كان قائدُنا زعيمًا خالدًا
                                فينا فأنتَ لنا الزعيمُ الثاني.

-1-
لو سَـأَلتَني هل ثمـة مِنْ مؤشراتٍ عـلى بلوغ دولة مـعيّنـة مستوىً رفـيعاً من الرقي

والتقدم ?
ألجبتُكَ :

نعم 
ؤشرات على ذلك مؤشران : من اهم ا

األول :
 أنْ ال يعلو أحد في الدولة على القانون .

الثاني :
نطوق ما أنْ تقتـرن القوان بـتنفيذ سـليمٍ بعيـدٍ عن التحايل والـتالعب والتعطـيل 

نصت عليه تلك القوان .
-2-

ضمـار من أمثلـة رائعة ـا قدمته شـريعة االسالم في هـذا ا ونسـتطيع ان نـفخر 
لم تغب عن ذاكرة التاريخ .

روي عن الرسول (ص) : ما معنى احلديث ا
لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها  ?

وخضـوع اجلميع اليه انه االعالن الصـريح الواضح عن التـساوي أمام الـقانون 
واطن .  دون استثناء وال تمييز ب ا

وما مـعنى إحماء االمام علي بن ابي طالب (ع) احلديدة ألخِيه (عقيل) ح طالبه
ال ? : بزيادة عن حصته مِنْ بيت ا

سلم في احلقوق والواجبات.  انه التنفيذ الصارم لقانون التساوي ب ا
سؤول ليحاسبوا عما أسند اليهم ثل أمام احملاكم كبار ا  وفي الدول الراقية 

مِنْ تهم ...
ثل اي مواطن آخر . تماما كما 

- 3 -
وفي (العـراق اجلديد) اسـتطاع اخلـارجون على الـقانون ان يكـونوا في مأمن من

ساءلة . احلساب اذ أصبحوا فوق القانون وا
- 4 -

وهنـاك مشـكلـة مزمـنة حـيث تُركُن الـقوانـ دون ان يُعـمل بهـا  ويجـري التـعامل
عادالت التي ما أنزل الله بها من سلطان  وفقا للحسابات وا

كاتب الـسطور طلب منه الـتوقيع على افادته وهـو معصوب العـينيْن ال يدري ماذا
كُتب فيها ?

كـان هذا أيـام اعتـقـالنـا عام 1979 في ظلّ الـنظـام الـقمـعيّ الـدكتـاتـوري البـائد
قبورِ لالسف وكثرة االسـتهتار بالـقوان وبحقوق االنـسان لم يُقبْر مع الطـاغيةِ ا

الشديد .
وهنا تسكب العبرات .

- 5 -

ان عمـلـيات اخلـطف والـتعـذيب مـستـمـرة دون انقـطاع 
ــكن أنْ يُـــقــبـل بــحـــال من األحــوال .ولن وهــذا مـــاال 
يسـتقر العراق مالم يشـعر ابناؤه جميعـاً بأنهم ينعمون
ـا انحـيـاز لـلبـعض مـنـهم على بالـسالمـة والـكرامـة دو

حساب البعض اآلخر .
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الكة في السويد وفق ما أفادت منتجته في تصريح لوكالة فرانس برس وهو على غرار "ذي كراون" الذي تناول انطلق العمل على إنتاج مسلسل تلفزيوني عن العائلة ا
) وعائلته وأُطلِقَ لك كارل غوستـاف السادس عشر ( 74عـاماً سلسل حيـاة ا الكـة البريطانـية وحقق جناحاً كـبيراً في األونة األخـيرة على "نتفـليكس".ويتنـاول ا العـائلة ا
ـارك أفـل حـمـاستـهـا لـلمـشـروع وقالت لـوكـالة فـرانس بـرس إنه ال يـزال "في مرحـلـة البـدايـة فحـسب"  مـؤكدة أن ـنـتجـة آنـا فا عـلـيه موقـتـاً عـنوان مـونـاركي".وأبدت ا
سلسل نيابة عن قناة "تي سؤولة عن تصوير ا ارك أفـل حلساب شركة اإلنتاج "فيلم النس" ا السـيناريو الذي كتبته آسا النتس لم يكتمل بعد وأن التوزيع لم يبدأ.وتعمل آنا فا
قارنـات مع "ذي كراون" حتميـة  لكنها شـددت على أن اخملرج الـسويدي لن يسـعوا إلى منافـستها. وإذ وصفت في  "4ومنـصة البث التدفـقي "سي مور".وتوقعت أن تـكون ا
وضـوع لم تُحَدَد بدقـة بعد  لـكن التركيـز سيكون الكـة في السويـد "مختلـفة".وأوضحت أن الـطريقة الـتي سيُعالَج بـها ا مسـلسل "ذي كراون" بأنه "رائع" أوضـحت أن العائـلة ا
ـلك من دون أب أمر مـثيـر جداً لالهتـمام" في إشـارة إلى وفاة والد على الـبعـد الشخـصي  مع مقـاربة من وجهـة نظـر إنسـانية.وأضـافت "نادراً مـا نفكـر في األمر لـكن نشأة ا
ـلك في حادث حتـطم طـائرة عام  1947عنـدما كـان عمره تـسعـة أشهـر. وكان كـارل غوستـاف السـادس عشـر في السابـعة والـعشـرين عنـد جلوسه عـلى العـرش بعـد وفاة جده ا

لكيان ثالثة أطفال أكبرهم ولية العهد األميرة فيكتوريا وهي األولى في ترتيب اخلالفة. لكة سيلفيا عام 1976. وأجنب الزوجان ا غوستاف أدولف السادس عام 1973.وتزوج من ا

رسالة ستوكهولم
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ـــرمــــر والـــفـــوالذ دفن فـــيه مـــادة ا
الـنـحـات خـالـد الــرحـال يـبـلغ قـطـر
الـتل االصـطـناعي 250م امـا الـقـبة

الناتئة فيبلغ قطرها 42م .
…—u « VB

نــــــصب ثــــــورة  14تــــــمــــــوز / 
تـأسـيـسه  فـي عام 1963م يقع في
ـــنـــطـــقــة ســـاحــة  14تـــمـــوز في ا
اخلــضــراء قــام بــنــحــته الــنــحــات
مــيــران الـــســعــدي صــنع من مــادة
الــبــرونـز يــظــهـر  4جــنــود أبــطـال

يشقون طريقهم نحو النصر .
نـصب انـقاذ العـراق /  تأسـيسه
في عــام 2012م يــقع بـــالــقــرب من
ســاحـة الــفـارس الــعــربي ومـتــنـزه
ـنـصـور قـام الـزوراء فـي مـنـطـقــة ا
بـنحته الـنحات مـحمد غـني حكمت

صـنـع من مـادة الــبـرونــز واحلـجـر
هـذا الـنـصب عـبارة عن
عـمـود حـجـري مـكـسور
ــــثل آيل الــــســــقــــوط 
الثقافة العراقية وهناك
ايـادي وأذرع يحـاولون
جـاهـدين بـأن ال تـسـقط
الـثـقـافـة ومـكـتـوب على
الـــــــعــــــمـــــــود بـــــــاخلط
سماري من هنا بدأت ا
الـكــتـابــة يــبـلغ ارتــفـاع
الــنـصـب فـقط  6أمــتـار
ويـبــلغ ارتــفـاعه الــكـلي
مع القاعدة  10أمتار .
نــــــصـب بــــــغـــــداد / 
تـــــأســـــيـــــسـه في عـــــام
2011م يقع في ساحة
االنــدلـس في مـــنــطـــقــة

جـــنـــبـــهــــا يـــبـــلغ طـــول
الـــتــمـــثــال  5?4اربــعــة

امتار ونصف .
لك فيصل االول تمثال ا
/  تــأســيــسه فـي عـام
1934م يقع في ساحة
ـــلك فـــيـــصل االول في ا
منـطقة الصـاحلية نحته
الــــنـــــحــــات االيـــــطــــالي
بـيـيـتـروكانـونـيـكـا صنع
مـن مـــــادة الــــــبــــــرونـــــز
اســتــغــرق الــعــمل عــلى
الـتــمـثـال  18شــهـراً في
ايـطاليـا وافتـتح بتاريخ
 / 30مايو / 1934م في
حـفل كـبيـر اشتـركت فيه
مـختـلف طبـقات الـشعب

وكـان الـشـاعـر جـميـل الـزهـاوي قد
ـناسبة هدم نظم قـصيدة في هذه ا
الــتـمــثـال عـام 1958م واعـيــد عـام

1989م .
ـنـصـور /  تـمـثـال ابــو جـعـفــر ا
تـأســيـسه في عـام 1976م يـقع في
ــنـصــور في سـاحــة ابــو جــعــفــر ا
ــنـصـور نـحــته الـنـحـات مـنــطـقـة ا
خــــالـــد الــــرحـــال صــــنع مـن مـــادة
الـبـرونـز الــتـمـثـال عـبـارة عن رأس
مــصـنــوع من الــبـرونــز لــلـخــلـيــفـة
ــنــصـور الــعــبــاسي ابــو جــعــفــر ا
مــرتــديــاً عـمــامــة وقــد نــصب فـوق
عماري قاعـدة مزينه وفق الطـراز ا
الـبـغـدادي يبـلغ ارتـفـاعـها  5أمـتار
تـعــرضت قــاعـدته لــلــتـفــجـيــر عـام

2005م ثم اعيد بنائها و
افــتـتــاحه مــرة اخـرى في حــزيـران
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سامراء

الــكـــرادة الــشــرقـــيــة قــام بـــنــحــته
الـنحـات مـحمـد غني حـكـمت صنع
ـثل من مــادة الـبــرونـز واحلـجــر 
الـتمثـال لفتـاة شامخـة من البرونز
جتلس عـلى كـرسي بالـزي الـعربي
يـبلغ ارتـفاعه  3مـتر تـعتـلي مـسلة
بارتفاع  5?10متر مغـلفة باحلجر
االبــيض نــقــشت عــلى جــوانــبــهــا
ابيـات مـختـارة من الشـعر الـعربي
تـمـجـد بـغـداد وتتـغـنى بـتـاريـخـها
لـيصبح ارتـفاعـة الكلي  5?13متر

.
تـمـثـال مرجـانـة واالربـعـ حرامي
كـهــرمــانه /  تــأســيـسـه في عـام
1971م يقع في ساحة كهرمانه

فـي مـنـطـقـة الـكـرادة الـشـرقـيـة قـام
بـنحته النـحات محمـد غني حكمت

ـــثل صـــنـع من مـــادة الـــبـــرونـــز 
الـــتـــمـــثـــال فـــتـــاة هي كـــهـــرمـــانه
ـشـهـورة في حـكـاية الـشـخـصـيـة ا
عـلي بابا احـدى حكايـات الف ليلة
ولـيــلـة والــتي تـظــهـر واقــفـة وهي
حتــمل جــرة كــبــيـرة تــصب مــنــهـا
الزيت عـلى اربع جرة تـطل منها

رؤوس اربـــــعـــــ لـــــصــــــــــــــــاً 
حتـديثه فـيمـا بعـد حيث ازيلت من
ـوضـوعـة فوق الـنـصب الـرؤوس ا

اجلرار االربع .
تمـثـال األم /  تـأســـــــــــيسه في
عام 1961م يـقع في حـديـقـة االمـة
في الــبـــاب الــشــرقي قـــام بــنــحــته
الـنــحـات خــالـد الــرحــال صـنع من
ـثـل الـتــمــثـال األم وهي احلــجــر 
تــنـظـر الى مــسـتـقــبل اجلـيل الـذي
يـــعــبـــر عـــنه الــطـــفل الـــواقف الى

تعتبر النصب والتماثيل من أهم
مـعالم مـدينة بـغداد حـيث يوجد
فيها أكثر من  40 نصبـا وتمثاال
وجداريـة لـنـحـات ومـهـنـدسـي
وفـنـانـ عـراقـيـ وأجـانب مـثل
جـــواد ســـلـــيم وخـــالـــد الـــرحــال
ومــحــمـــد غــني حــكـــمت ورفــعت
اجلـادرجي وبـيـيـتـرو كـانـونـيـكا.
وضع أول تــمــثــال وهــو تــمــثــال
رئــيـس الــوزراء الـــعـــراقي عـــبــد
احملسـن السـعـدون في بـغداد في
عــام  1933لــلــنــحــات اإليــطــالي
بــيــيــتــرو كــانــونــيــكــا أمــا آخـر
نحوتات التي شيدت في بغداد ا
فهما نصبي أشعار بغداد وإنقاذ
الـعــراق عـام  2012 وكـانــا أحـد
األعمـال األربعة للـنحات العراقي
مـحــمـد غـني حـكــمت قـبل وفـاته.
وخـالل هذه الـفـتـرة إزبل عدد من
التـماثل فيمـا دمرت أخرى وكان
مـن أوائل الــتــمـاثــيل الــتي تــمت
إزالــتــهـــا هــو تــمـــثــال اجلــنــرال
سـتـانلي مـود عام  1958من قبل

الناس الثائرين.
نصـب احلريـة /  تـأسـيسه في

عـــــام 1961م يـــــقـع في ســــــاحـــــة
الـتــحـريـر في الـبــاب الـشـرقي قـام
بــنــحـــته الــنـــحــات جـــواد ســلــيم
ورفـعت اجلادرجي صـنع من مادة
ـــرمــر يـــبـــلغ عــرض الــبـــرونــز وا
النصب  50متر وارتفاعه  10متر
وارتـــفــاع الالفـــتـــة عن مــســـتــوى

االرض  6متر .
نـصب الـشهـيـد /  تـأسـيسه في
عـــــــام 1983م يـــــــقـع فـي شـــــــارع
فـلــسـطـ في مــنـطـقــة زيـونـة قـام
بـنــحـته الـنـحـات اسـمـاعـيل فـتـاح
الـترك وسـامـان اسعـد كـامل صنع
مـن مــادة اخلــزف واحلـديــد يــبــلغ
فـتوحة ارتـفاع القـبة الـعبـاسيـة ا
 40متر اما الراية في الوسط

فيبلغ ارتفاعها  5متر فوق االرض
ــنـــصــة و 3مــتـــر حتت االرض وا
الـدائـريـة يــبـلغ قـطـرهـا  190مـتـر

وسط بحيرة صطناعية كبيرة .
نـــصب اجلــــنـــدي اجملـــهـــول / 
تـأسـيـسه فـي عام 1982م يقع في
ســاحــة االحــتــفــاالت الــكـبــرى في
ــنـطــقــة اخلــضـراء قــام بــنــحـته ا
الــنـحـات خــالـد الـرحــال صـنع من

لـيـلــةولـيـلـة الـتـي اشـتـهـرت بـهـا
بغـداد وفي التـمثـال تنـزل احدى
نصة ـلك عن ا قدمي شـهريار وا
الــرخـامـيــة احلـمــراء اشـارة الى
ــــا بــــدمــــاء ــــلــــوث ر عــــرشه ا
الـضـحـيـات .تـمـثـال عـبـد الـكـر
قـــاسـم /  تـــأســـيـــسه في عـــام
2005م يــــقع في ســــاحـــة عــــبـــد
الـكـر قـاسم في شـارع الـرشـيـد
قام بـنحته النحـات خالد الرحال
صنع التمثال من مادة البرونز .
تـمـثال الـفـارس الـعربي (سـابـقاً)
تمثال عـنتره بن شداد (حالياً) /
 تـأسيـسه في عام 1972م يقع
في ســاحـة الــفـارس الــعـربي في
مـنطقـة احلارثيـة (سابقـاً) ساحة
عــنــتــر في مــنــطــقــة االعــظــمــيــة
(حــالــيـاً) قــام بــنــحــته الــنــحـات
مـيـران الـســعـدي صـنع من مـادة
الـبرونز هـو تمثـال لفارس عربي
شــــاهـــراً ســـيـــفه  نــــصـــبه في
ســاحـة الــفـارس الــعـربي مــقـابل
معرض بغـداد الدولي في منطقة

احلارثية عام 1972م وبعدها 
نـقله الى سـاحة عنـتر في منـطقة
االعـــظــمـــيـــة .تــمـــثـــال اجلــنـــيــة
والصـيـاد /  تأسـيـسه في عام
1982م يـقع امـام فـنـدق الـرشـيد
نـطقة اخلضـراء قام بنحته في ا
النحات محمد غني حكمت صنع
من مـــادة الــبـــرونــز هـــو عــبــارة
تــمـــثـــال مــســـتـــوحي من قـــصــة
اجلنـيـة والـصيـاد يـقع مـنتـصـباً
في وسط حـوض مائي كـبيـر فيه
نـافورة ويـبلغ ارتـفاعه  10أمتار
ويــوجــد الــتـمــثــال في الــســاحـة

الداخلية لفندق الرشيد .

عــــــــام 2008م وفي عــــــــام 2012م
قـــامت وزارة الـــثـــقــافـــة بـــأعـــمــال
صـيـانه لـلـتـمـثـال ووضـعت قـاعـدة
اضـافـيـة له حتـت الـرأس بـارتـفـاع
 60سم لكي يبرز التمثال بشكل

افضل.
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تمثال عـبد احملسن السعدون / 
تـأسـيـسه في عـام 1933م يـقع في
ساحة التحرير سابقاً اما االن يقع
في سـاحة النـصر شارع الـسعدون
قــام بــنــحـــته الــنــحـــات االيــطــالي
بـيـيـاروكــانـونـيـكــا صـنع من مـادة
الــبـرونــز من عـام 1933م الى عـام
2003م وصـــــــنـع مـن االلــــــــيـــــــاف
الزجاجية من عام 2003م الى عام
2013م وصــــــــــــــــــنـع مـن مــــــــادة
الـــنــحـــاس من عــام 2013م وحلــد
صنوع من تعرض التمثال االول ا
البرونـز الى سرقة في عام 2003م
واقــيم مــكــانه بــعــد مــدة قــصــيـرة
تـــمـــثـــال مـــصـــنـــوع من االلـــيـــاف
الــزجـاجـيــة (الـفـايــبـر كالس) وفي
عام 2013م استـبدل هـذا الـتمـثال

بأخر مصنوع من النحاس .
تـمــثـال شــهــرزاد و شـهــريـار / 
تـأسـيـسه في عـام 1975م يـقع في
شـــارع ابـــو نـــؤاس في مـــنـــطـــقـــة
الــكـــرادة الــشــرقـــيــة قــام بـــنــحــته
الـنحـات مـحمـد غني حـكـمت صنع
من مــادة الــبــرونـــز يــبــلغ ارتــفــاع
تــمــثـال شــهـرزاد 4 3مــتـر ويــبـلغ
لك شـهريار  4أمتار طـول تمثـال ا
وارتــــفــــاعه  3أمــــتــــار ويــــرتــــكــــز
الــتـــمــثــاالن فــوق  7مــدرجــات من
ـثل احـد االسـاطـير احلـجـر وهو 
الــــشـــعــــبـــيـــة فـي حـــكــــايـــات الف

فـي إطــار قــطـــار الــتــطـــبــيع احملــزن
ؤلم".  وا

ومنـذ منتصف آب/أغـسطس أعلنت
أربع دول عربية تـطبيع عالقاتها مع
إســرائــيل بــرعــايـة أمــيــركــيــة بـدءاً
بـــــاإلمـــــارات ومـن ثـم الـــــبـــــحــــــرين
ــغــرب.ويــبـدأ والــســودان وأخــيـراً ا
ــتــد عــلى أكــثــر من الــفــيــلم الــذي 
ــشــهــد ســاعــة ونـــصف الــســاعـــة 
خلـطـاب الــرئـيس األمـيــركي دونـالـد
تــــــرامـب خالل اإلعـالن عن خــــــطــــــة
الـــسـالم األمـــيـــركـــيـــة حلل الـــنـــزاع
اإلســرائـيــلي الــفـلــسـطــيــني.وتـنص
اخلطـة على ضم إسـرائيل أجزاء من
الـضفة الـغربية الـتي حتتلـها الدولة
ــا فــيــهــا الــعــبــريــة مــنــذ  ?1967
مسـتوطنات يـهودية غيـر شرعية في
نـظـر الـقـانون الـدولـي. وقـد رفـضـها
الـفـلـسـطـيـنـيـون بـشـدة واعـتـبـروهـا

منحازة إلسرائيل.
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وتــشـكل شـخــصـيـتـا األب مــصـطـفى
ـمـثل الـفلـسـطـيني الذي يـجـسـدها ا
عــــلـي ســــلــــيـــــمــــان واألم ســــلــــوى
(الـفـلـسـطـيـنــيـة لـيـنـا زريق) مـحـورا
تـدور حـوله بـاقي الــشـخـصـيـات في
الـفـيـلم.وتـتـابع كـامـيـرا نـايـفـة بـدقـة
بـطل الـفـيـلم خالل تـنـقالته الـيـومـية
الـــشــاقـــة لــلـــذهـــاب الى الــعـــمل في
الــضـفـة الـغـربـيــة حـيث يـجـد نـفـسه
ـرور عـبـر نـفق ضـيق مـجـبـرا عـلى ا
ــارة واالمـتـثــال لـلــشـرطـة مـكــتظ بـا
اإلسرائيلية عند نقاط تفتيش عديدة
تستوقفه.لكن االمر يزداد سوءا ح
ترفض شـرطيـة السـماح له بـالعـبور
بحجـة عدم حيازته ترخيـصا مسبقا
من السلـطات اإلسرائيلـية ما يدفعه
الى اجملـازفـة والـلــجـوء إلى وسـيـلـة

الــســيــنــمــائي في مــصــر حــيـث نـال
جـوائـز عـدة.ويـعرض الـعـمـل حـالـيا
في مـصـر فـيـمــا يـنـطـلق عـرضه في
تـــونـس في الــــســــادس من كــــانـــون
الــثــانـي/يــنــايــر عـــلى أن يــشــاهــده
اجلـمـهـور الحـقـا في صـاالت فـرنـسـا
وتـركـيا وفـق ما أفـاد مـخـرج الـعمل

لوكالة فرانس برس.
ÃU d  ÂU «

وشــارك فــيــلم " 200مــتــر" في "أيــام
قــرطــاج الـســيــنـمــائــيـة" الــتي دأبت
تـونس عـلى تـنـظـيـمـهـا مـنذ ?1966
وعُـرض خالل دورتهـا "االستـثنـائية"
الـتي اختُـتمت األربـعاء حوالى 120
فـيـلـمـا من بـلـدان عـربـيـة وإفـريـقـيـة.
ـنـظــمـون بـسـبب اجلـائـحـة وأعـلن ا
سـابقة الـرسميـة هذا العام" "إلـغاء ا
ـكــرسـة عـادة لــلـمــخـرجــ الـعـرب ا

نـــقل غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لـــلـــوصـــول
لـلـمـسـتـشفـى حـيث يـرقـد ابنـه الذي
تـعــرض حلـادث ســيـر. واسـتــغـرقت
سافة من الرحلة ساعات وحتولت ا
 200متر الى  200كيلومتر.وفي

إحـدى الـلقـطـات يـبرز نـايـفـة سخط
مـــصـــطـــفى حـــ يـــصـــرخ في وجه
ــــتــــراخي "أنــــا أوالدي الــــســــائـق ا
وزوجـتـي بـعــيــدون عـنـي فـقط 200

متر وراء ذاك اجلدار". 
وصُـوّر الـفـيـلم نـهـاية  2019في 35
مـنطقة فـلسطيـنية بيـنها جن ورام
الـله وطـولـكـرم.وبـ الـشـخـصـيـات
شخصية رامي وهو شاب عاطل عن
الــعــمـل شــارك مــصــطـــفى الــرحــلــة
الـطويلـة بعد لـقائهمـا صدفة من ثم
تـعرّض إلصـابة جراء سـقوطه خالل
مــحـــاولـــة تـــســلّـق اجلــدار ســـعـــيــا
لالنـتــقـال إلى اجلــانب اإلسـرائــيـلي

بحثا عن عمل. 
مـثل الـفـلـسـطـيـني الـشاب ويـقـول ا
مـحـمود فـتـحي طـوافـشه الـذي يقف
لـلمـرة األولى أمـام الكـاميـرا ويـلعب
دور رامي "شـخصيـة رامي كما بـقية
الشخصيـات موجودة تقريبا في كل
بيت فـلسـطـيني الـذي قسـمه اجلدار
... اجلـمـيع يـعـاني".وأنـتجت الـلـعـ
الــفــيــلـم مــواطــنــته مي عــوده الــتي
منـحتـها مـجلة "فـراييـتي" األميـركية
ــتــخــصـصــة في مــجــال الــتــرفـيه ا
أخــيـراً جـائــزتـهـا الـســنـويـة ألفـضل
مــــوهـــــبــــة عــــربـــــيــــة فـي الــــشــــرق
األوسط.وتبـلغ ميـزانيـة الفيـلم الذي
عُـرض بدايـة في مـهرجـان الـبنـدقـية
الـسـيــنـمـائي في أيــلـول/سـبــتـمـبـر
نــــصف مـــلـــيـــون دوالر.وقـــد شـــارك
الــــــفـــــيـــــلـم أيـــــضـــــا فـي تـــــشـــــرين
ــهــرجــان اجلــونـة األول/أكـتــوبــر 

{ تـــونس - ا  ف ب: يــروي فــيــلم
" 200متر" الـذي عُرض خالل "أيام
قرطاج الـسينمائـية" هذا األسبوع
عاناة الـيومية لعائلـة فلسطينية ا
تــشـــتت أفـــرادهــا قـــســرا بـــســبب
الــســـيـــاج الـــفـــاصل الـــذي بـــنـــته
إسرائـيل في الـضفـة الـغربـية.وإذا
كـــانـت فـــكـــرة الـــفـــيـــلم ولـــدت في
2013 فإنه يخرج الى اجلمهور
في زمن "اتـفـاقـات الـتـطـبـيع" الـتي
يــعـــتـــبــرهـــا الـــفــلـــســـطــيـــنـــيــون
"خـــيـــانــة".ويـــدور الـــفـــيــلـم وهــو
بــاكــورة األعــمــال الــســيــنــمــائــيـة
الـطــويـلـة لـلــمـخـرج الـفـلــسـطـيـني
الثالثـينـي أم نـايفـة حول قـصة
زوج من قـريـتـ فـلـسطـيـنـيـت

يـفـصل بـيـنـهـمـا جـدار إسرائـيـلي.
ـسـافـة بـ الـقـريـتـ ال ورغم أن ا
تــتــخــطى  200مـــتــر لــكن وجــود
اجلـدار يـفـرض حتـديـا عـلـيـهـما ال
ســيــمــا حــ يــدخل ابــنــهــمــا إلى
ــسـتـشـفـى ويُـكـابـد األب من أجل ا
الوصول إليه.وال يـخفي نايفة أنه
بـاإلضـافـة الى الـعـمل الـفـني فـهو
يــــريــــد أيــــضـــــا إرســــال رســــالــــة
سـيــاسـيـة.ويـقـول لــوكـالـة فـرانس
برس على هامش عرض الفيلم في
ـهـرجان أخـيـرا "الـفن بـشـكل عام ا
والسينمـا بشكل خاص هما سالح
ـتبـقي الذي نـعوّل عـليه قـاومة ا ا
لــلـــدفـــاع عـن الـــقـــضـــيـــة".وبــدأت
الـسـلـطــات اإلسـرائـيـلــيـة بـنـاء مـا
تــســمــيه "الــســيـاج األمــنـي" الـذي
يــصــفه الـفــلــسـطــيــنـيــون بـ"جـدار
الـــفــــصل الــــعـــنــــصـــري" في أوج
االنـتـفاضـة الـفـلـسطـيـنـية الـثـانـية
(" (2005-2000ألسـبــاب أمـنـيـة"
وفق قــولــهــا ومــنع الــتــســلل الى

أراضــيــهــا.ويــبــلغ طــول "الــســيــاج
األمـني" نـحو  712كـيـلومـتـرا وهو
مـكـوّن من أسـالك شـائـكــة وخـنـادق
وأسالك كـــهـــربـــائـــيــة وجـــدران من
ــسـلح يــبـلغ ارتـفــاعـهـا اإلســمـنت ا
ـئـة منه تـسـعـة أمـتار. ويـقع  85بـا
في أراضي الضفة الـغربية احملتلة.
ـئة من األراضي وهـو يـعزل  9,4بـا
الفـلسطـينية عن الـقدس وإسرائيل
ــتـــحـــدة.ويــوضح بـــحــسـب األ ا
نـــايــفـــة أنه أراد من وراء الـــفـــيــلم
"طـرح الكـثير من األسـئلـة احلارقة"
مـضــيـفــا "هل هــذه حـيــاة مـعــقـولـة
لـشـعب يعـاني مـنـذ أكثـر من سـبـعة
عـقود? هل هذا الـواقع يعكس شـيئا
إنـسـانـيا فـي ظل الظـروف الـعـربـية
ـؤسـفـة?".ويتـابع "بـحـثت عـمـا هو ا
مفقود في الـسينما الفـلسطينية من
ــكن أن حتـدث تــفــاصــيل يـومــيــة 
الـــفـــارق بـــعـــيـــدا عن الـــفـــلـــســـفـــة
السـيـاسـيـة وشـرح تـاريخ الـقـضـية
الـفلـسـطـيـنيـة".ويـعـيش الـعـديد من
ـعـاناة الـتي الـفـلـسـطـيـنـيـ فـعال ا
يحكيها الـفيلم. وروى تقرير لوكالة
فـــرانس بـــرس في تـــمـــوز/يــولـــيــو
 2019 قصة طفل اضطر على مدى
ثمـانيـة أيام إلى الـسيـر على قـدميه
نحـو ستـة كيـلومـترات يومـيا حتت
أشـعـة الـشـمـس احلـارقـة لـلـوصـول
إلى مـــدرســتـه في بـــيت حلم بـــعــد
إغالق الـــســلــطـــات اإلســرائــيـــلــيــة
ــؤدي إلى مـنـزله ـدخل الـوحــيـد ا ا
في قــريــة الــوجلــة.ويــعــرب اخملـرج
الــفـلـســطـيــني عن أمـلـه في إيـصـال
قصـة "تـعـكس الـواقع الـفـلـسـطـيني
بال مبـالغات وبـروباغندا" ومن دون
"الــشــعــارات والـــصــور الــنــمــطــيــة
ومشاهد العـنف إلى الدول العربية

ـشـاعر إنه يـقطع على كـثـير من ا
الـنــفس األمــور الــتي نــعـتــبــرهـا
حـقـوقا طـبـيعـيـة عاديـة أصـبحت
عـنـد اآلخـرين أمـنـيـات". كـذلك قال
الـلـبـنـاني جنا االشـقـر وهـو مـدير
ــســتـقــلــة عـلى نــاد لـلــســيـنــمـا ا
هـامش الـعـرض إن الـفـيـلم "اتـسمّ
بـــالــــســــرد الـــبــــســــيط وقــــصـــته
اإلنـــســـانـــيـــة الـــصـــادقـــة لألسف

يجهلها كثيرون".
كما حصد العمل آراء إيجابية في
الصحافة احمللـية بينها ما كتبته
الـــنـــاقـــدة الـــتــونـــســـيـــة أســـمــاء
الــدريــسـي في صــحــيــفــة البـراس
الـيـوميـة الـصادرة بـالـفرنـسـية إذ
رأت أن الـــفــيــلم "يــشـــكل صــفــعــة
أخـــرى لــهـــزّ الــضـــمــائـــر" في ظل

موجة التطبيع احلالية.

واألفـــارقـــة وتـــضّم أفـالمـــا روائـــيــة
ووثائـقيـة طويـلة وقـصيـرة تتـنافس
لـــــلـــــفــــوز بـــــجــــائـــــزة الـــــتــــانـــــيت
الـذهبي.ويـقـول نـايفـة "جـائزتي هي
أن يـــــشـــــاهــــــد اجلـــــمـــــهـــــور هـــــذا
العـمـل".وسيـمـثل " 200مـتر" األردن
في ســبــاق جــوائــز األوســكـار الــتي
تـوزع في  25نـيـسـان/أبـريل 2021
في لــوس أجنــلـــيس وفق مــا اعــلن
نـايـفة الـذي يـحمل أيـضـا اجلنـسـية
األردنـية.ولـقـي الـعمـل الـسـينـمـائي
وهو امـتداد لـلفـيلم الـقصـير "عـبور"
الــذي أخــرجه نــايـفــة الــعـام 2017
إعـــجـــابـــا بـــ احلـــاضـــرين الـــذين
صــفـقــوا له طـويـال خالل عـرضه في

هرجان.  ا
وعلـقت الـطـالبـة الـتـونسـيـة نـسرين
العـبيـدي قائـلة "هـذا العـمل يحـتوي
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مدارس وجامـعات ومشـافي وتُعّمر
مـــبـــانـي ومـــشـــيــــدات  كل مـــا في
الـعـراق قـابل لـلـزوال واالسـتـهـداف
مـيت  اال الدين والعقل والضرب ا
 في العـراق مدينـة سيدنـا إبراهيم
 بـانــيـقـيـا الــتي حـيّــرت الـعـقـول 
دن واآلثار والنجف وريثة دُرست ا
بانيقـيا قائمـة شامخة  في ذي قار
أور الــتي جـاء الــقـديس فــرنـسـيس
قــاصــدهــا  فــهــوت الــيــهــا أفــئــدة
ـاليـــــ من  أبـــــنـــــاء الـــــديـــــانــــة ا
ـسـيـحـيـة وأكـثـر من غـيرهم  أور ا
دينة التي غطاها غبار النسيان  ا
الـتـي لم تُـنــار في تــاريـخــهــا حـتى
رسخ في الــذاكــرة أنــهــا أصــبــحت
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ـن ظُن مـوتــهــا تــعـاود دورة واذا 
احلـيـاة وتـقف اليـوم مـسـتقـبـلة من
تربع على سدة عرش الكاثوليك من
سـيحـية  بل راحت ابـناء الـدينـة ا
فاحتة الذراع السـتقبال كل محب
ـرض  عــاشـق مــؤمن أن الــعــراق 
ــوت  يــتــراجـع وال يــنـزوي  وال 
يُـــســـتـــهـــدف ويـــحـــبـط  يـــقف في
ـنــتـظــرين ويـعــود قـويـاً صـفــوف ا
مـــتــصــدراً قــائــداً  يـــذهب مــديــنــاً
ويـعـود دائـنـاً ذائـداً بـاذالً  فـتاريخ
العراق لم يعـرف اال الغنى واجلود

لهوف .  والبذل وإغاثة ا
لقد امتزجت مشاعر العراقي وهم
يـــحـــبــــســـون األنـــفـــاس ويـــعـــدون
الـسـاعـات والـدقــائق  ويـتـتـبـعـون
خـط مـــــســـــيــــر ظـــــيـف الـــــعــــراق 

كنون متسـائالً متآمـراً  ما السـر ا
فـيك بـغـداد  بـغـداد الـتي مـا نـامت
يوم واحد اال وتآمر عـليها احلاسد
 بغـداد التي مـا هنآت بـخيـر ونهر
وأرض ومـبـنى ونـخـلـة وثروة  من
كـثـرة التـآمر والـدسـائس والـتدبـير
والــتـخــطــيط لإلطــاحـة بــهــا  تـقع
وتـنـهض  تـكـبـو وتنـطـلق  تـتـهدم
وتـنبني  يـغطـيهـا الغبـار فتـنفضه
وتـقف شـامخـة  حـتى أنهـا حـيّرت
عـقل كل لـبـيب  تُــحـرق مـكـتـبـاتـهـا
فتفتح البيوتـات مكتباتها اخلاصة
في خدمة القراء يُـصفى علماؤها 
فتـولد اجيال تـتقدم عـلى أسالفها 
يـنـحني نـخيـلـها الـبـاسق ويحـترق
رأسه بــــفـــعـل ســـيــــاســـات طــــغـــاة
ورعونية حكـام  وما يلبث الباسق
اال أن يـقف شامـخـاً يعـانق سـعفـها
عـنـان الـسـمـاء فـيـزين بالد حـابـاها
الـله بـنـعـمـته ورعـايـته  تُـسـتـهدف
ـــشـــفى ـــدرســــة واجلـــامـــعــــة وا ا
والـــشـــارع والـــرصــــيف  فـــتـــولـــد

مـنذ أسـابيع قـلـيلـة مضت واجلـهد
احلـــكـــومي مـــسّـــخـــر اســـتـــعــداداً
الســتـقــبـال ضــيف الــعـراق  حــبـر
ــســيح األعــظـم  قــداســة الــبــابـا ا
فرنـسيس  حـتى راحت بغـداد كما
الـنـجف وذي قـار تـسـتـعيـد حـلـتـها
الــتي راحت ذكــرى في مـخــيـلـة من
ــديــنـة في عــاش وعـايش جــمــال ا
عـقــود مـضت . فـراحت الـعـديـد من
ـصـدات ـقـطّـعـة  أوصــال بـغـداد ا
بغـيضة  مـشرعة مـفتوحة تـتنفس
الــصـــعــداء  وأزيل الـــغــبــار الــذي
شـرق الى كالح حول وجه بـغـداد ا
ديـنة التي كئـيب مظّلم  وتـزينت ا
نــزعت حــلــتـهــا مــنــذ عـقــود بــفـعل
حروب ودسائس وتآمر وحصارات
واحـتالالت وارهاب وفـت طـائفـية
ــديــنـة الــتـي أغـاظـت وأبـغــظت  ا
واثارت حفـيظة من ادعـى الصداقة
والقرب والوصل والـرابطة والدم 
ـشـرقة فـقـد تـركت بـغـداد الـقـويـة ا
ــشـــيــدة غـــيــرهـــا يــقف مـــراقــبــاً ا

ــا يـلــيق  فـالــعـراق الســتـقــبـاله 
وطن الـرسـاالت  ومـثـوى األنـبـياء
واألوصـــيـــاء  الـــوطن الـــذي عـــلّمَ
الــغـيــر أصــول الـضــيــافـة والــكـرم
واجلـــود وحـــسـن االســـتــــقـــبـــال 
الــوطـن الــذي أودع فـــيه الـــســرور
ا يزل من راح كنون الذي حيّر و ا
يتدبـر أمره  مُحـتل خاضع ويذود
عن ارض من دنس االحتالل ارضه
 يجوع ويجود  مـستهدف ويذود
 مـخـرب ويـعّمـر أوطـان  يُـحـاصر
فيه دعاة الدين  وفـكره ينتشر في
األوطـــان  يُــســـتـــهـــدف عـــلـــمــاؤه
واألجـيـال تــتـوالـد . لـقــد امـتـزجت
مشاعر العراقي في األيام القليلة
 التي خلت وحتى اليوم  ب فرح
وحزن  وشك ويق  أن هناك نية
مـــبــيـــتـــة في اســـتـــمــرار خـــرابه 
ومــؤامــرة البــقــائه أســيــر كــســيــر
خـاضع تـابع ضـعـيـف فقـيـر  فـفي
حــريـته أسـر اآلخــرين  وفي قـوته
ن رأى أنـه قـــــادر عــــــلى ضــــــعـف 
الــتــصــدر  وفي تــســيــده تــبــعــيـة
حلــديث الــعــهــد  وفي غــنــاه كــرم
وجــــود وعـــمـــران وبــــنـــاء وحـــرق
لــلــمـــســافــات وتــقــريـب لــلــبــعــيــد
ا فـات من فـرص . لـقد وتـعـويض 
أثــارت االســتــعــدادات الســتــقــبـال
ظــيف الــعــراق الــتــسـاؤل لــدى كل
ــاذا ظـلت الــعـراقــيــ ال جــلــهم  
بـغـداد مـغـبـرة مـتـربّـة ? شـوارعـها
مـــخــربـــة وأرصـــفـــتــهـــا مـــدمــرة 
وبناياتها ال تزال اثار دمار احلرب
ـــاذا راحت بـــغــداد تـــكـــســـوهـــا ? 

تستـعيد ألـقها وزهـوها  الشوارع
مكسوة مزدانة  رصـيفها بصحته
اء ازال  ونـخـيـلـها رافـع رأسه  ا
عن مــبـانــيـهــا تــراكـمت اإلهــمـال 
جـســورهــا راحت مــشـرعــة  وبـ
ليلة وضحاهـا عاد ليل بغداد نهار
بـعد أن اضـاءة مـصابـيحـهـا حلـكة
الـلـيـل الـذي طـالـت ظـلـمــته  حـتى
ظـن الـبـعـض أن نـهـار بــغـداد دخل
في ســـبـــات ولن يـــعـــود قـــريـــبــاً 
ويـقـيـنـاً أن حيـرت أهل بـغـداد كـما
أهـالي الـنـجف والنـاصـريـة  ليس
ألن بغداد كما شقـيقاتها استعادت
ـــا أيـــام ألــــقـــهـــا بــــســـاعــــات ور
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ـتــســالم عــلــيه أن أهل الــعـراق فــا
قـادرون عـلى نـفض غـبـار الـزمان 
وجتــــــاوز األزمـــــات  وتــــــخــــــطي
ــراحل  وطي الــصـــعــاب وحـــرق ا
الـصـفـحـات  ولـكن ألن بـغـداد كـما
كل احملافظات ظلت أسـيرة الظلمة
واإلهــمـــال  األنــقــاض غــطــتــهــا 
ـــصـــدات قــطـــعت أوصـــالـــهــا  وا
واالنهيارات راحت تهدد مبانيها 
وشوارعها أضحت كـمائن تصطاد
دينة البشر واجلماد ? فهل إبقاء ا
الـعـراقيـة أسـيرة مـهـملـة مـؤامرة ?
ـــؤامـــرة أضــحت أم أن نـــظــريـــة ا
الـشـمـاعـة الـتي يُعـلق عـلـيـهـا فشل
ــتــولــ  ـــتــصــدين  وفـــســاد ا ا
ـنــفــذين? وإخــفــاق اخملــطــطــ وا
فتـصدي الفـاشل هو الفـساد بذاته
 وفيه الـعبِـرة والعَـبرة . وبـصرف

ــسـبب فـإن الـنــظـر عن الــسـبب وا
إنـــهـــاء االســـتـــعــدادات وفـي أيــام
مـعدودات السـتقـبـال قداسـة البـابا
يقـيناً أنـها راحت تؤرق من ظن أن
ـاضي  طوته الـعراق أصـبح من ا
الــذاكـــرة  الــنـــســيـــان خــيـم عــلى
تـــاريــخه وحـــاضــره  وأصـــبــحت
الدائرة الضيقة محيطه  والزاوية
ـظـلـمة مـقـامه  والـتـراجع قدره . ا
ويـقــيـنـاً أن مـن ظن بـالــعـراق هـذه
الــظـنــون قـصــيـر الــبـصــر  اعـمى
الـــبــصـــيــرة  جـــاهل بــالـــتــاريخ 
وت  شامخ فالعراق حيّ وغيره 
وغــيــره مــحــدودب  بـاشـق وغــيـر
تــــــابع   فـي ارضه اخلــــــيـــــر وفي
ارض اآلخرين اجلدب  علمه ولود
ـوت عـنـده  وثــروته مـتـنـامـيـة  
فــقـيـه  فـيــولـد غــيــره الـعــشـرات 
ويُـغـتـال فـيه عــالِم فـيـرثه عـلـمـاء 
قضى جل تاريخه مستهدف  لكنه
أبي عصي نـدي قادر مـقتـدر  قادم
ال مـــحــــال وإن طـــال االنــــتـــظـــار 
وتفـشى القهـر  وكثرت الـظلمات 
فـــــاإلبـــــداع ال يـــــولـــــد اال مـن رحم
ـعانـاة  وال نهـضة اال بـعد كـبوة ا
وطول مخـاض  فالكبـير كبير وإن
تــــآمــــر عــــلــــيه كـل اقـــزام األرض 
والسم ال يصبح غث وإن حرص
الــبـــاغــضــون  فــالــشــامــخــات من
الـسـنـابـل تـبـقى مـحـنــيـات لـكـنـهن
ــــلـــيـــئــــات من ثــــقل حـــمــــلـــهن  ا
والــفــارغــات تــظن الــشــمــوخ وهن
خـــاويــات خـــالـــيـــات  فــالـــعـــبــرة

ليئات  ال بالفارغات  با

 لــيس حــدثــاً عــابــراً وال مــشــهـداً
مُتـكـرّراً أنْ يـلـتـقي قـطـبـان ديـنـيَّان
كـبـيران في الـعـالم يُـمثِّلُ أحـدهـما
مـرجـعـاً لـلـمـسـيـحـيِّـ الـكـاثـولـيك
ـــثل اآلخــر مـــرجــعــاً إسـالمــيــاً و
للشيعة في لقاءٍ أقل ما يُوصَفُ به
أنَّه لقاءُ قمةٍ روحيَّةٍ وهو حدث قلَّ

ُعاصر  .. نظيرُه في التأريخ ا
ـعـالم ــكن بـإيـجــازٍ إيـراد أهمّ ا و

ُستقاة من هذا اللقاء: الرئيسة ا
  -1تاريخيَّة اللقاء :

إنـه حــدث تـــاريـــخيٌّ بـــكـل مــعـــنى
الـكـلـمـة أنْ يـلتـقي هـذان الـقـطـبان
فــهــو احلـدث الــتــاريـخيُّ األول من
رجع نـوعه ب بـابا الـفاتـيكـان وا

األعلى.

ُـــؤرّخــون والـــكُــتَّــاب وســـيــبـــقى ا
عنـيُّون يتـحدَّثون لـسن طوالٍ وا
عن أهمـيَّة وتاريـخيَّة وروحـيَّة هذا

اللقاء.
كان:   -2رمزيَّة ا

لــيس أمـــراً عــابــراً أن يــقــوم رأس
الـفـاتـيكـان بـالذهـاب بـنـفسه لـلـقاء
ـرجع اإلسالمي الـشـيـعي األعـلى ا

في مقرِّه في النجف األشرف.
معروف أنَّ الـنجف  مُنفـتحة على
اآلخـــر عــبــر تــأريــخـــهــا الــطــويل
ومــعـــلــوم أنَّ بــعـض رجــال الــدين
- كــرادلــةً ومــطــرانـاً ــســيــحــيِّــ ا
وأســـاقـــفــــةً - قـــد زاروا الــــنـــجف
األشـــرف غـــيــر مـــرَّةٍ في حـــقـــبــاتٍ
تاريخيَّـةٍ مُختلفـةٍ لزيارة حرم أمير

ــرجع ــؤمـــنــ (ع) والـــلــقـــاء بـــا ا
األعـلى .. لـكن الـنـجف - وغـيـرها -
لـم تــشـــهـــد من قــبـلُ زيــارة احلـــبــر
ـيَّـة األعـظـم ورأس الـكـنــيـســة الـعــا
ـرجع األعـلى في مـقرِّه - بل لـلـقاء ا
ولم يحصل اللـقاء من قبلُ حتى في
غير مقرِّه- .. ما يعني أنّ مَعلماً من
ُـهمَّة تكمن في رمزيَّة معالم اللقاء ا
كان - النجف األشرف - بوصفها ا
ــيَّـةً مـرمـوقـةً . حـاضـرةً عــلـمـيَّـةً عـا
وهي بـهذا الـوصف حتـظى برمـزيَّةٍ
ة الـفــاتـيـكـان لـدى أتـبـاع مـثل رمـزيـَّ

الكنيسة الكاثوليكيَّة.
ـة الـنـجف ا نـعــرف رمـزيـَّ  ولـئن كــنـَّ
األشـرف ومكـانتـهـا وأهمـيَّتـها بـيد
أنَّ غـيرنـا قـد ال يعـرف ذلك من هـنا
تأتي أهمـيَّة اللقـاء في أنَّه سيُسلّطُ
الضـوء على مكـانة الـنجف األشرف
يّ الـــذي يُــولي لــدى اإلعالم الـــعــا
ــةً قــــصـــوى لــــهـــذا احلـــدث أهــــمـــيـَّ
الـتـاريـخي ومـا زال يـتـابـعه حلـظةً

بلحظةٍ.
  -3لقاءُ قُطبَيْ السَّالمِ:

ال أحـد يـشكُّ في أنَّ بـابـا الفـاتـيـكان
هـــــو رجـلُ سالمٍ وأنَّ كـلَّ أفـــــعـــــاله
وكــلــمــاته وصــلــواته لــتــؤكــد هـذا.
ولــيـس هــذا شــأن الــبـــابــا احلــالي

فــرنـــســيس فــحـــسب بل هــو دأب
البابوات بشكلٍ عامٍّ .

وفي االجتاه اآلخر لـيس بخافٍ أنَّ
ــرجـع األعــلى ســمــاحــة الــســيّــد ا
الـــســــيــــســـتــــاني هــــو رجلُ سالمٍ
بـامـتـيـازٍ ولـوال حــكـمـته وحـنـكـته
ودعوته لـلـسَّالم واألخوّة والـعيش
ُشترك لكان العراق في خبر كان. ا
وال ريـبَ في أنَّ الـلــقـاء بـ قُــطـبَيْ
السَّالم هذين سيكون له بالغ األثر
وستـصل رسالة الـرجلـ السلـميَّة
لـكل أصــقــاع الـعــالم وسـتُــصـحُِّح
بـعضَ مـا عـلق في أذهـان الـبـعض
مـن إلـــــصــــاق تُـــــهـــــمـــــة اإلرهــــاب
باإلسالم إذ هـا هو مرجع اإلسالم
-الـشـيـعي - يُـعـلِنُ رسـالـة اإلسالم
ُــتـــســامـــحــة ويـــكــشـف صــورته ا
احلقيقـيَّة ومِن قبله أعـلنها مرجع
اإلسالم -الــســـنيُّ - شـــيخ األزهــر
في لـــقـــائه بـــالـــبــابـــا فـــرنــســـيس
في (أبو ظبي) في العام . 2019

 -4�التواضع:
ال يـــخـــفـى عـــلـى اجلـــمـــيـع حـــجم
تـاز به الرجالن التـواضع الـذي 
فـالبـابـا بصـفةٍ عـامَّـةٍ هو مُـتواضع
مع الــــنــــاس والــــبــــابــــا احلــــالي
ـا يـكـون واحداً من (فـرنـسيس) ر
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أكـثــر الـبـابــوات تـواضــعـاً إذ كـان
يُـعـرَفُ بـ(مـطـران الـفـقـراء) حـيـنـمـا
ـارس عـمـله الــديـنيَّ رئـيـسـاً كـان 

لألساقفة في األرجنت .
وهكذا مـراجع الشيعـة عموماً فهم
من أكـــثــر الـــنــاس تـــواضــعــاً وإنّ
َّا ال تـواضع السـيّد الـسيـستـاني 
يـحــتــاج الى بـيــانٍ وأضــحى أمـراً
ا في مـعروفـاً لـلقـاصي والـداني 
ُتَّحدة !! ذلك شهادة مُمثلي األ ا
  إذاً فــالــرجالن مُــتــواضــعــان مع
الناس إلى أبعد احلدود بيد أنَّ ما
يـثيـر االهتـمـام بهـذا الصـدد هو أنّ
الـبـابــا رغم تـواضـعه الــشـديـد مع
النَّـاس لكنَّه يـرأس دولة الفـاتيكان
ويعـيش في قصـورٍ ملـكيَّـةٍ في غاية
األبـهـة والتـرف بـصرف الـنـظر عن
القصر البابويّ وعدم السكن فيه !!
أمــا الـســيّـد فــهـو يــعـيـش في بـيتٍ
) ضـّيقٍ صــغـيـرٍ في زقــاقٍ (دربـونـةٍ
وسط سوقٍ صغـيرٍ أشبه بـالشعبيّ
ب بائع احللويَّات وبائع القماش.
والــبـــيت الــصــغــيــر هــو في غــايــة
التواضع واألثـاث فيه شبـه مُنعدم
وال يحتمل العيش فيه سوى بعض

الفقراء !!
 ومن هـذه اجلــهــة فــإني أُفــكـرُ في

حجم الـصَّدمـة التي انـتابت الـبابا
ومرافقيه حينـما دخلوا هذا البيت
ــا ال وجـــلـــســـوا عـــلى أريـــكـــةٍ ر

يجلس عليها الفقراء !!
دمة هي التي كانت ولعلَّ هذه الصـَّ
باديـةً على وجه البـابا وهو يـنظر
َّ الـى الـســيـد فـي الـصــورة الـتي 

نشرها للقاء.
ــدمــة وبــاعـــتــقـــادي أنَّ هـــذه الــصـَّ
الكبـيرة لن تُمحَى من ذاكـرة البابا

والفاتيكان !!
 قيمةُ احلوارِ:

رجع إنَّ لـقاء الـقطـب - الـبابـا وا
األعـلى - لـيـؤكـد أنَّ الـدِّين ال يـدعو
لـلـقــتل وانـتـهــاك حـرمـة اآلخـر بل
ُـشترك. يدعـو للـتسامح والـعيش ا
وإنَّ احلــوار هـــو الــطـــريق األوفق
لـتـرســيخ قـيـم الـسالم والــتـسـامح
وإزالــة أســبـاب اخلـالف وإنَّ مـثل
هــذا احلــوار هـــو أمــر مُــمــكن وال

. سيما بعد لقاء القطب
وإنَّ كلَّ قـتلٍ بــاسم الـدين هـو جتنٍّ
عـلــيه ويـقع وزره عــلى فـاعــلـيه ال
عــلى الــدِّيـن ذاته وهــذا مــا أشــار
اليه القطبان في لقائهما الذي مثَّلَ
ـةً روحــيــةً بـكل لــقـاءً لـألديـان وقِــمـَّ

معنى الكلمة.
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اختتم البابا فـرنسيس زيارته التاريخـية للعراق (األثن  8آذار
 2021) مودعا الـعراقيـ بعبـارة مؤثرة (سـيبقى الـعراق معي
دائـمـا وفي قـلـبي)..والـتـسـاؤل هنـا: مـا نـتـائج هـذه الـزيـارة?وما
ــنـطـقـة والـعـالم? ومـاذا انـعـكـاسـاتـهـا عــلى الـداخل الـعـراقي وا

بعدها?.
ففي يـوم فقط من زيـارة البابا لنبـدا بانعـكاساتـها على الـعالم
تغيرت صورة العراق في العالم من بلد أشبه بساحة حرب الى
وطن حضارات وشعب مـسالم استقـبل البابا بـحفاوة وفرح من
كل اطيافـة. ففي ملـعب فرانسـو حريري بـاربيل كان هـناك اكثر
من  400 فـضـائــيـة واكـثـر من الف مـراسل نـقـلـوا لـلـعـالم لـقـاء
البابا بـاالف العراقيـ من مختلف االطـياف ليفـتح عيون سكان

القارات اخلمس على شعب محب للحياة.
ومن كنيسة (الطاهرة) في قراقوش..احدى اكبر واجمل كنائس
اوصـل الـبـابا ـوصل ـدمـرة في ا ومن امـام الـكـنـائس ا ـنـطـقـة ا
رسالة الى العالم للـمساهمة في اعادة اعمـار نينوى ثاني اكبر
يالد تد تاريخها الى ستة االف سنة قبل ا مدن العراق التي 
وفــيـــهــا كــانت االمــبـــراطــوريــة االشــوريــة ومـــركــز عــبــادة االله
عـشتـار..ألن يحـذو حذو األمـارت التي تـبـرعت بخـمسـ ملـيون
دوالرا تــمّــكن اهــلـهــا الــذين هــاجــروا هــربــا من بــطش داعش
تطـرف والعمـليات الـعسكريـة للعـودة الى مدنهم وقراهم في وا

نينوى.
اعرب الـبابـا عن قلـقه من تنـاقص اعدادهم في سـيـحيـ وعن ا
ـوجودين سـيحـي ا الـشرق األوسط . ولـلتـوضيح فـأن نـسبـة ا
ئة البـاقي منهم 400 الفـا بعد ان في العـراق هي بحدود 2 با
كانوا مليونا ونصف قبل 2003). ونسبتهم في سوريا بحدود
فيما يبلغ عددهم في مصرعشرة ئة في األردن  ئة و 4 با 6 با
ـسـيــحـيـ في ماليـ من مـجــمـوع مـئــة مـلـيـون. وقــد اوصى ا
ـهـاجـرين منـهم الى ودعـا ا الـعـراق الى الـتـشبث بـأرض الـوطن
ة لـهم..مـؤكدا من الـعـودة بعـد اعـمار مـدنـهم وتـأم حـيـاة كـر
ــصـاحلــة و اعـادة قــراقـوش أن األعــمـار لن يــتم اال من خالل ا
عالقـات األخــوة بـ مـكــونـات اجملــتـمع الــعـراقي. وكــان اجـمل
مكسب سـيكولوجي حتـقق للمسـيحي في الـعراق أنهم شعروا

برد اعتبار اجتماعي واستعادة كرامة انسانية.
..اكـــتــشـــفـــوا انـــفـــســـهم فـي هــذه ان الـــعـــراقـــيـــ  واجلـــمـــيل
الــزيــارة..واكــتــشــفــوا حــقــيــقــتـهـم انــهم نــاس طــيـبــون وشــعب
بـشهـادة دراسات بـريطـانيـة واستـعادوا حقـيقـة اصالـتهم ذكي
يـوم كان اجـدادهم يعـيـشون في وئـام وسالم وهم مـتنـوعون في

الثقافات واالديان واألقوام.
وكانت مـبادرة ذكيـة من دولة رئـيس الوزراء مصـطفى الـكاظمي
بـاعالنه اعتـمـاد يوم الـسـادس من آذار من كل عام (لـقـاء البـابا

والسيستاني) يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.
فان الـتـساؤل هـنا وفـيمـا يـخص الطـبـقة الـسـياسـية في الـعـراق

هو:
هل ستأخـذ رسائل البـابا التي تدعـو للسالم واألخـوة  والعدالة

والتعايش الديني والثقافي..الى التطبيق?
 لقد تابعنا اداء الطبـقة السياسية منذ العام  2003فوجدنا ان
مـصـابة قيـادات احـزاب الـسـلـطـة والكـتل الـسـيـاسـيـة الطـائـفـيـة
Dogmatism )بـجمـود فـكري وتـصـلب عقـائـدي و(دوغمـاتـية
يـعـدّهـا عـلــمـاء الـنـفس واالجـتــمـاع الـسـبب الــرئـيس لـلـخالفـات
و(مـــــرض)خـــــالـــــقـي األزمـــــات من الـــــقـــــادة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة
ـصابـ بـها يـرفـضون .ومشـكـلـة الدوغـمـاتيـة  ان ا الـسـياسـيـ
االفــكــار اجلــديــدة مـــهــمــا كــانت قــوة االدلــة الــتي تــســانــدهــا
و يفرضون ة حتى ان ثبت خطؤها عتقداتهم القد ويتشبثون 
اراءهم بـــقـــوة الـــســـلــطـــة حـــتـى لــو تـــطـــلـب األمــر قـــتـل اآلخــر
اخملـالف.ودلــيل ذلك مــا حـدث في انــتــفـاضــة تـشــرين/اكـتــوبـر
  2019بـقـتل اكـثـر من سـتـمئـة وجـرح اكـثـر من عـشـرين الـفا
والـتـعــامل مع الـشــبـاب والـشــابـات كـمــا لـو كـانــوا اعـداء غـزاة

وليسوا متظاهرين سلمي يطالبون بحقوق مشروعة.
طلق بصحـة معتقداتهم  ولهذا فان اعتـقادهم اجلازم ويقينـهم ا
كــقــوله لن يــســـمح لــرســـائل الــبــابـــا بــالـــدخــول الى عـــقــولــهـم
بالنص(نحن بحـاجة الى ازالة الطمع من السـلطة) ألن نوافذها
فـكيف اذا جـاءت من رجل يـعده مـغلـقـة بوجـه أية افـكـار جديـدة

تطرفون منهم ..نصرانيا!. ا
:  ونخلص الى حقيقت

 األولى ان االصالح لن يحدث من داخل الطبـقة السياسية في
ومـتهـمة بـقتل وخطف اآلف ألنهـا استـضفعت الـشعب  العـراق 
وانـهــا تــخــاف الـعــقــاب..فـتــحــالـفت مـع رجـال دين الــعـراقــيــ
يجـمعـهم دافع الـثراء في تـوظيف الـدين من اجل االستـفراد في
ولن السـلطـة والثروة..ولن تـسّلم بـفكـرة فصل الـدين عن الدولة 

تفهم انه ليس من وظيفة الدولة ادخال األنسان الى اجلنة!
 والثـانيـة لم تدرك انـها فـاقدة لـلشـرعيـة منـذ العام  2018يوم
وان ئة من العراقي  شاركة في االنتخابات 80 با عزف عن ا
ضطهـدة  قد يتحـول في اية حلظة الى دافع انتقـام اجلماهيـر ا
حـدث كـارثي..او يـأتي بـنخـبـة سـياسـيـة تـعتـمـد أهم مـبـدئ في

قراطية: سيادة القانون والعدالة األجتماعية. الد
 وتــبــقى قــضـيــة اخــرى أثــارتـهــا الــزيــارة.فــفي اصـبــوحــة لــنـا
سيحـي مثل الكعبة لدى بالفيسبوك كـانت بالنص: (اور لدى ا
ـسـلــمـ كالهـمـا قـبــلـتـان لـلــحج فـلـمـاذا ال جنـعــلـهـا مـصـدر ا
اقتصاد ومناسبة محبة وقد اصـبح العالم مهيئا نفسيا وروحيا

لزيارتها )?.
ـيـون وأعالمـيـون على ـسـتجـيـبـ بـيـنهم اكـاد  فـتـوزعت آراء ا
األول اعتبـرها (اقتراحا وجـيها وفيه حـنكة عاليـة متبصرة ثالثة
والثاني قـال عنهـا لن تكون (ألنه لـيس  لدينا ومخلـصة للـوطن )
ـؤامـرة بـأنهـا (سـيـنـاريو قادة) فـيـمـا فـسرهـا الـثـالث بـنـظريـة ا
محـكم للتطـبيع مع اسرائـيل لتمـكينـها من حتقـيق هدفهـا باقامة

دولتها من النيل الى الفرات).
ويبقى التساؤل األخير:

هل سـتـأخـذ رسـائل الـبـابـا األنــسـانـيـة ونـتـائـجـهـا الـتي تـسـعـد
ام ستكون مثل نسمة ربيعية استمتع البشرية طريقها للتطبـيق 

بها الناس..ورحلت مع آذار?!
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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ـشـار لـهـا في االعـلى والـشـركـات الـراغـبـة ـنـاقـصـة ا ـتـقـدمـة عــلى ا الى كـافـة الـشـركـات ا
ـعـلـومـاتيـة احـدى تـشـكيالت وزارة بـاالشـتـراك فـيهـا تـسـر الـشركـة الـعـامـة لالتـصاالت وا
ـناقـصة لـيكـون (٢٠٢١/٤/٥) بدالً من االتـصاالت ان تـنوه لـكم بانه  تـغيـيـر موعـد غلق ا
(٢٠٢١/٣/٧) لوجـود أيام حـظر تـخـللت مـدة التـمديـد الثـاني لالعالن بـسبب جـائحـة وباء
كورونا وبذلك يكون تاريخ غلق وفتح العطاءات الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم االثن
ـعـلومـات االتـصـال عـلى ارقام ـزيـد من ا ـصـادف ٢٠٢١/٤/٥ ولهـذا اقـتـضى الـتنـويه  و ا
درج ادناه وقع االلكتروني ا الهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) أو مراجعة ا

... مع التقدير 
www.itpc.gov.iq     www.moc.gov.iq    Legal_itpc@yahoo.com 
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تـدعو ادارة نـادي الـطـلـبـة الـريـاضي جـمـيع اعـضاء الـهـيـئـة الـعـامـة الى حـضور
قبل في قاعة فندق بغداد. ؤتمر االستثنائي الذي سيعقد يوم اخلميس ا ا

ؤتمر وذكر النادي في بـيان صحفي  ان ادارة الـنادي دعت الهـيأة العامـة الى ا
الي واالداري والتصويت عليهما. االستثنائي لقراءة التقريرين ا

واكـدت االدارة عــلى االلـتــزام بـإجـراءات الــوقـايــة وارتـداء الـكــمـامــات وااللـتـزام
ر به الـبلـد والعـالم من وباء بالـتبـاعد االجـتمـاعي نظـراً للـظروف الـصحـية ومـا 

فايروس كورونا.
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خطف ريـال مـدريد تـعادال ثـميـنا (-1
ـه ومــضــيــفه أتــلــتــيــكـو 1) من غــر
مــــــدريــــــد  عــــــلى مــــــلــــــعـب وانـــــدا
ميتـروبوليـتانو ضـمن اجلولة الـ26

من الليغا.
وسجل لويس سواريز هـدف أتلتيكو
مـــدريـــد في الــدقـــيـــقــة  ?15وعــادل

ا النتيجة في الدقيقة 88. بنز
وبهذا التعـادل يرفع األتلتي رصيده
إلى 59 نــقــطـــة في صــدارة تــرتــيب
يريـنجي رصيده الليـجا كما يـرفع ا
ركـز الـثالث مع إلى 54 نقـطـة في ا
الـعلـم بأن الـروخي بالنـكـوس لـعـبوا

مباراة أقل.
بـاراة بـهدوء مـن الفـريـق وبـدأت ا

خالل أول 15 دقــــــــيــــــــقـــــــة دون أي
محاوالت خطرة حتى سجل سواريز
هـدف فـريـقه حـ تـلـقى تـمـريـرة من
مــاركـوس يــوريـنــتي في عــمق دفـاع
ـــ ريــــال مـــدريـــد وســــدد أســـفل 

كورتوا.
وجاء رد ريـال مدريـد في الدقـيقة 17
عنـدما أرسل أسـينـسيـو كرة عـرضية
ـا الذي سـددها نـطقـة لبـنز داخل ا
عــلى الـطــائـر ضــعـيــفـة لــتـذهب إلى

احلارس أوبالك.
وأطــــلق كـــاســــيــــمـــيــــرو تـــســــديـــدة
ـنـطـقة تـألق صـاروخـيـة من خـارج ا
يـــان أوبالك في الـــتــصــدي لـــهــا في

الدقيقة 28.
وطالب العبـو ريال مـدريد باحـتساب
ـس الـكــرة يـد ركــلـة جــزاء بــدعـوى 

فيليبي العب أتلتيكو مدريد.
ـبـاراة لـتقـنـيـة الفـيـديو وعـاد حكم ا
ورفض احــتـســاب الــركـلــة وذلك في

الدقيقة 42.
وفـي الـــــــشــــــــوط الـــــــثــــــــانـي أرسل
كاسيمـيرو كرة عرضيـة داخل منطقة
اجلزاء إلى ناتشـو الذي وجه ضربة
رأسيـة بـ يـدي أوبالك في الدقـيـقة

.52
وتـألق كـورتـوا في الـتـصـدي النـفـراد

من كاراسكو في الـدقيقة  ?53لترتد
الكرة أمام يورينتي الذي سدد أعلى

رمى. ا
وواصـل كــورتـــوا تــألـــقه بــتـــصــديه
لـتــسـديـدة ســواريـز في الــدقـيـقـة 54

. على مرت
وأهدر كـوريا فـرصـة تسـجيل الـهدف
الثـاني ألتـلتـيكـو مـدريد في الـدقيـقة
60 حـينـمـا تـلقى كـرة عـرضـية داخل
نطقـة وسدد بجانب الـقائم األيسر ا

للحارس.
وأطلق البـديل فيدي فـالفيردي العب
وسـط ريـــال مــــدريــــد كـــرة مـن عـــلى
حـدود مــنـطـقــة اجلـزاء تـألق أوبالك

أمامها في الدقيقة 70.
ــا فـــرصــة الـــتــعــادل وأضـــاع بــنـــز
لـكي في الدقيقة 74  حيث للفريق ا
تـلـقى تـمـريـرة من كـاسـيـمـيـرو لـكـنه

سدد أعلى مرمى أوبالك.
وتوهج أوبالك مـجـددا في التـصدي
ا في حملاولة مزدوجة من كر بنز

الدقيقة 79.
لـــكن الــفــرنـــسي جنح فـي اقــتــنــاص
التعـادل للميـرينجي في الـدقيقة 88
عـــنــــدمـــا تـــبــــادل الـــتـــمــــريـــرات مع
كاسـيـميـرو قـبل أن يُسـكن الـكرة في
الشبـاك اخلالية ويـهدي فريـقه نقطة
ثـــمــيــنـــة تُــبـــقي عــلى حـــظــوظه في

نافسة على اللقب. ا
b²¹U½uO « “u

حــسم مـانــشـســتـر يـونــايـتــد مـبـاراة
ه السيـتي بهدف الديربي أمام غـر
من دون رد عـلى مـلـعب االحتـاد  في
قـــمــــة لـــقـــاءات اجلـــولـــة رقم 27 من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وســجل ثـنــائـيــة الـيــونـايــتـد بــرونـو
فيرنانديز في الدقيقة (2) ولوك شاو

في الدقيقة (50).
وبــتــلك الــنــتــيـجــة رفع مــانــشــســتـر
يــونـــايــتـــد رصــيــده إلى  54نــقـــطــة
ركـز الثاني بيـنما جتمد ليستـعيد ا
رصيـد الـسيـتي عـند  65 في صدارة

الترتيب.

باراة بقوة بدأ مانشستر يـونايتد ا
بـعــدمـا حتـصل عـلـى ركـلـة جـزاء في
الدقيقة األولى بعـد تعرض مارسيال

لإلعاقة من قبل جيسوس.
ونـــفــذ بــرونــو الــركــلــة بــنــجــاح في
ـ الـدقــيــقـة 2 بـعــدمـا ســدد عـلى 
إديـــرســــون كــــرة اصـــطــــدمت بــــيـــد
احلارس البرازيلي وسكنت الشباك.
وكــاد يــونــايـتــد أن يــضــيف الــهـدف
الـثـاني في الـدقـيـقة  ?3بـعـدما افـتك
شاو الكرة من كانسيلو داخل منطقة
اجلـزاء مسـددا كـرة أرضـيـة تـصدى

لها إديرسون.
وظهر السيتي هجوميا للمرة األولى
فـي الـــدقــــيــــقـــة 9 بــــتــــســـديــــدة من
جـونـدوجـان من عـلى حـدود مـنـطـقـة

اجلزاء أمسك بها هندرسون.
وسدد راشـفورد كـرة قويـة من خارج
مـــنــطـــقــة اجلـــزاء في الــدقـــيــقــة 17

تصدى لها إديرسون بنجاح.
وحــــاول جـــونــــدوجــــان مـــبــــاغــــتـــة
هـنـدرسـون مـن جـديـد بـتـسـديـدة من
عـــلى حــــدود مـــنـــطــــقـــة اجلـــزاء في
الـدقـيـقـة 19 مـرت بـقــلـيل إلى جـوار

القائم.
وواصـل الــســـيــتـي االعــتـــمـــاد عــلى
الـتـسديـد من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
ـــرة عـــبــر وكـــانت احملـــاولـــة هـــذه ا
زيــنـشــيــنـكــو في الــدقـيــقـة 24 تـألق

هندرسون في التصدي لها.
ــبـــاراة في الـــدقــائق الـ 10 هـــدأت ا
الــتــالــيــة حــتـى ظــهــر جــونــدوجـان
وتالعب بفريد وليندلوف في الدقيقة
38 قبل أن يسدد كرة ضـعيفة في يد

هندرسون.
وحتـصل الـسـيـتي عـلى مـخـالـفـة في
الدقيقة 42 نفذهـا دي بروين مسددا
كــرة قــويـة أبــعــدهـا هــنــدرسـون إلى
ركـلـة ركـنـيـة لـيـنـتـهي الـشـوط األول

بتقدم يونايتد بهدف دون رد.
وكــاد الـســيـتـي أن يـعــدل الـنــتـيــجـة
مبكرا في الشوط الـثاني بعدما مهد
جــيـســوس الـكــرة لـرودريــجـو داخل

مــنـــطــقـــة اجلــزاء في الـــدقــيـــقــة 48
ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم.
وجنح يـونـايـتـد في تـسـجـيل الـهدف
الـــثـــاني في الـــدقـــيـــقــة 50 وذلك من
هجـمة سـريـعة بـدأها شـاو بانـطالقة
ــررا ــيــزة من اجلــانب األيــســر 
الــكــرة إلى راشــفـورد داخل مــنــطــقـة
اجلزاء الذي أعـادها إلـيه مرة أخرى
لــيـســدد كـرة أرضــيـة ســكـنت شــبـاك
إديرسون.وحاول السيتي العودة في
الـنــتــيــجــة ســريــعــا بــتــسـديــدة من
سـتـرلـيـنـج من داخل مـنـطـقـة اجلـزاء
في الدقيقة 52 أمسك بها هندرسون.
وتـابع مـارسـيـال عـرضـيـة من بـرونو
في الـــدقـــيـــقــة 58 مـــســـددا رأســـيــة
ضـــعـــيـــفــة أمـــسـك بـــهـــا إديـــرســون
بـسهـولـة.وأرسل دي بـروين عـرضـية
من ركلـة ركنـية في الـدقيـقة  60 على
حدود مـنطـقـة اجلزاء تـابعـها مـحرز

بتسديدة مبـاشرة على الطائر ذهبت
رمى. بعيدا عن ا

وأجــرى جــوارديــوال الــتــبــديل األول
للسيتي في الدقيقة 66 بنزول والكر

على حساب كانسيلو.
WII×  W d

وأهــدر مــارســيــال فــرصــة مــحــقــقــة
للتسجيل في الدقيقة 68 بانفراد تام
بإديرسـون مسددا كـرة أرضية تألق
احلارس البرازيلي في التصدي لها.
ودفع جوارديـوال بورقـته الـثانـية في
الـــدقــيـــقــة 71 بــنـــزول فــوديـن عــلى
حساب جيسوس وتبعه سولسكاير
بـــالــدفع بــجــريـــنــوود عــلى حــســاب
ـعاناة األخـير من اإلصابة راشفورد 

في الكاحل.
ــــيـــزة وأرسل والـــكــــر عـــرضــــيـــة 
جليـسوس اخلـالي من الرقـابة داخل
منطقة الـ6 ياردة في الدقيقة 79  إال

أن الـــكــرة مـــرت بــغـــرابــة مـن أســفل
قـدمه.وارتــقى سـتـونـز لــعـرضـيـة في

الـدقــيــقـة 83 مـســددا رأســيـة
ذهــبت بـــعــيــدا عن

ـرمى ا

وتـبـعه جـونـدوجـان
في الـدقـيـقة  87 بـاالرتقـاء لـعـرضـية
من ركــلـة ركــنـيــة نـفـذهــا دي بـروين
مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.
ــاتــيـتـش عـلى ودفع ســولــســكـايــر 
حــســاب مـارســيــال في الـدقــيــقـة 88
وتــبـــعه بــويـــلـــيــامـــز عــلى حـــســاب
فـيـرنـانــديـز لـيـنـتـهي الـلـقـاء بـعـدهـا

بفوزالشياط احلمر 2-0.

œUFð‰∫ ديربي مدريد ينتهي بتعادل مثير في الليغا

جانب من منافسات الفنون القتالية

الشرق األوسط.
لـقـاء وســتـشـهــد بـطـولـة الـ48 
ُـقاتل الوزن اخلـفيف مـا ب ا
الــــــــفـــــــرنـــــــسـي ذو األصـــــــول
اجلـزائـريّــة يـيـلــيس دجـيـرون
الـذي يـظهـرُ لـلـمرّةِ األولى مع
الــــــروسي عـــــــبــــــدالــــــرحــــــمن
مــــاخــــازيــــيف وذلـك كــــحـــدث

البطولة الرئيسي.
وســــــــيـــــــدورُ نـــــــزال احلـــــــدث
ُــشـــارك مـــا بــ الـــرئـــيــسـي ا
الــــنـــجـم الـــعــــائـــد الــــكـــنـــديّ
الــكـــويــتيّ طــارق اســـمــاعــيل
ُـــقـــاتل اجلـــنــوب مُـــواجـــهـــاً ا
أفريقي نكوسي كـينغ نديبيلي
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أعـلن احتـاد الـفـنـون الـقـتـالـية
اخملـتـلـطـة عن بـطـاقـة الـقـتـال
الــكـــامــلــة لــبــطـــولــة  الــلــيــلــة

العربيّة.
وسـيـكـون هـذا احلـدث الـثـاني
من ضـمن أربع ليـالي مخـتلـفة
ـلـكـة في سـلـسـلـة فــعـالـيّـات 
ـــثـــابــة الـــكـــومـــبــات  ”هـــو 
ـيّــة الـســانِـحـة ـنــصّـة الــعـا ا
واهب العربيّة التي ستُمكـن ا
في مــــجــــال فــــنـــون الــــقــــتـــال
ُــخــتـــلــطــة من الــظــهــور إلى ا
ي من خالل اجلــمــهــور الــعــا
أهم مـــنـــظّـــمـــةٍ ريـــاضـــيّـــة في

فـي مُــــــــــواجــــــــــــــــــهـــــــــة وزن
البانـــتام.

ُـقاتل “ذا شادو” وسـيـلـتـقي ا
أحـمــد لــبّـان وجــهــاً لـوجه مع
الـصـربي “ذا ســلـيــدج هـامـر”
نـيـمـانـيـا كـوكـاتش في بـطـولة
الــوزن اخلـــــــــفـيف الــسـوبـر
أمّــــا مـــحـــمّــــد غُـــرابي وإسالم
عـبـدالـبـاسط فـسـيـلـتـقـيان في

توسّط. نزالٍ الوزن ا
كــــمــــا ســـــيــــصــــطـــــدم حــــسن
فـخرالـدين وهـو األخُ األصـغر
ي في حلــــامـل الـــلــــقب الــــعــــا
ـــتــوسّط الــبـــطــولـــة لــلـــوزن ا
مـحمـد فخـر الدين سـيصـطدم

نعم. مع إسالم مصطفى عبدا
الـلـيـلـة وسـتُــقـام بـطـولـة الـ48 
ـمــلـكـة الـعــربـيّـة في 18 اذار 
الــبـحـرين وذلك بــعـد أسـبـوع
االجـتــيـاح من بــطـولـة الـ47∫  
اآلســـيـــوي في ســـلـــســلـــة من
الـــــبــــطـــــوالت الــــتـي تــــســـــبق

Æ50البطولة التاريخية الـ
ـدربـ رائـد جـمـيل يـذكـر ان ا
عــبـاس واحـمـد جـمـيل عـبـاس
وعـــلي ســـاهــر عـــبــد الـــواحــد
ســــيـــــشــــرفــــان عــــلـى تــــدريب
الــبـطــلــ الـعــراقــيـ حــسـ
ســالم ســعـود وعــيــسى ســالم

جنم.
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احلكم الـعـراقي يخـطئ.. نعم احلـكم الـعراقي قـد يظـلم فـريقـا.. نعم
واخلطـأ قد يتسبب بتغيير نتيجة مباراة ما.. نعم لكن احلكم العراقي

بال هوى وهو فوق الشبهات وهذا جوهراحلديث عنه.
كلـما يعلق مدرب او مسـؤول في ناد بغير حق اخفـاقته على شماعة
التـحكيم.. اجلاهزة !! اتذكر الراحل عبد الرحمن القيسي (ابو عوف)
مـدرب الـبـريـد ايـام زمـان وقـصـيـدته مـن الـشـعـر الـشـعـبي ومـطـلـعـهـا
(حالـوب ومطر واحلكم خسرنـه!!) تعقيبا عـلى تسويغ يصدر من احد
عـنـدمـا يـخسـر فـريق او مـنـتـخب عراقي فـي مشـاركـة خـارجـية له او
طر!! حتى خسارة فريق محلي في مسابقة محلية مباراة في جو 
على ذكـر مبارياتنا اخلارجية فقد كـنا نشكو من ظلم حكام من جنوب
شـرق اسـيـا اتهـمـوا ب ( الـتالعب) بـنتـائج مـبـاريـاتنـا لـصـالح الـفرق
نافسة ومن ضمنها الفرق اخلليجية وكانت منتخباتنا هي االقوى ا
ولم يكن يـومهـا االحتاد االسـيـوي يسـمع لنـا شكـوى لتـأثيـر االخرين
عـلـيـه وقـد ظـهــر احلق اخـيــرا طـبــعـا بـعــد فـوات االوان فــقـد قـرأت
ــوسـوم ( كـرة الــقـدم الـعــراقـيـة.. مـؤخـرا كــتـاب د. كـاظم الــعـبـادي ا
الـكـتاب االبـيض) وفـيه حوار مـهم مع بـيتـر فـيلـيـبان سـكـرتيـر االحتاد
االسيـوي االسبق الـذي عاصـر تلك الفـترة يـعتـرف فيه صـراحة بأن
بعض هـوالء احلكـام احلقوا ضـررا بالـكرة الـعراقيـة بتالعـبهم بـنتائج

منتخبات العراق لصالح منافسيهم مقابل هدايا!!!!
وضوع.. اخـطاء احلكـام التي تـلحق ضررا بـالفرق اعود الى اصـل ا
ـشــاركـة في الـدوري الـعـراقي وهي امـا ان تـكـون قـد حـدثت فـعال ا
وبعـضهـا علـيه شبه اجـماع فـاالمر يـستـدعي  الوقـوف عنـده بسـرعة
قبل ان يـتطور و بجديـة عالية من قبل الـتطبيـعية وجلنة احلـكام فيها
ـعـاجلـة ويـعـالج بـعـيــدا عن الـتـسـويـغــات غـيـر الـنـافــعـة الي طـرف وا
يـعـرفـهــا اهل الـشـأن انـفـســهم واهل مـكـة ادرى بـشــعـابـهـا امـا عن
االخـطـاء غيـر احلـقيـقـية الـتي تـروج بقـصـد معـ فال شـأن لنـا بـها

هنا.
قدمة كلـما يقترب الدوري مـن ادواره احلاسمة وخاصة عـند فرق ا
سابقة تثار مـشكلة احلكام بقوة وتضج ومواقع اخـرى من خارطة ا
ــقــتــرحــات وبــالــدعـوات وسـائـل االعالم الــريــاضي بــاالحــاديث وا
وبعـضها غريبة اذ كنا نسمع ولو هـمسا في مواسم سابقة مطالبة
النادي الفالني من احتاد اللعبة بابعاد حكم مع عن ادارة مبارياته
وهــو تـشـكـيـك ضـمـني والــيـوم يـقـتــرح بـعـضــهم االسـتـعــانـة بـاحلـكم
باريات احلـساسة في تشكـيك ضمني يتعلق االجنـبي الدارة بعض ا
بكـفاءة احلكم احمللي كما فسر وهذه االستعانة ليست بدعة عراقية
فالـعديـد من الدوريات الـعربـية وخـاصة اخللـيجـية قـد جلأت الى مثل

هذا احلل الذي رفضه على الفور مسؤولون في اللعبة عندنا.
ــراد ــوضــوع ثـــمــة اســـئــلـــة.. من هــو احلـــكم االجــنـــبي ا في هـــذا ا
ـقـصــود عـربـيـا فـنــقـول ان كـفـاءة احلـكم االسـتـعـانــة به? فـأذا كـان ا
الـعـراقي ال تقل  مـطـلقـا عمـا عـند الـعربـي وقد رأيـنا في مـشـاركاتـنا
اخلارجـية مستويات ضعيفة من احلكام العرب ومن الظلم تفضيلهم
ية عل احلكـام العراقي ام غير الـعربي فهو مشغول بـالدوريات العا
وضوع هناك تفرعات وامور القـوية.. والشغل له بدورينا!! وفي هذا ا

كثيرة ليس مكانها الدوري احلالي الذي يسرع نحو نهايته!!
احلـكم الــعـراقي في اخلالصـة وازاء اخـطـاء الـتــحـكـيم الـكـثـيـرة في
وسـم احلالي وبـدون مكـابرة من اصـحاب الـقرار في هـذا الشأن ا
بــحـاجـة الى تــأهـيل اكـثــر بـعـضــهم عـلى االقل
وجلــنــة احلــكــام ادرى بــخــطــوات وطـرق
الـتأهـيل والـتـحـكـيم في الـعـراق ولكي
يــواكب الـعــالم يـنــبـغـي ان يـســتـعـ
بالـتـقـنـيـات احلـديـثـة الـتي تـسـهم في

تطوره.
يـبـقى احلـكم الــعـراقي نـزيـهـا وفـوق

الشبهات.. وتلك فضيلة.
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ـســابـقـات في الـهـيـئـة أرسـلت جلـنـة ا
الــتـطـبــيـعــيـة تـقــريـر مـشــرف مـبـاراة
الــشــرطــة وزاخــو  ضــمن مــنــافــســات
اجلــولــة الـثــانــيـة والــعــشــرين لـدوري

متاز إلى جلنة االنضباط. الكرة ا
ـسـابـقـات حـيـدر وقـالَ رئـيس جلـنـة ا
عوفي: إن تقـرير مشرف مـباراة فريقي
الـشــرطــة وزاخـو الــتي اقــيــمت ضـمن

ــمــتـاز اجلــولـة  22فـي دوري الــكــرة ا
التي احتضنهـا ملعب الشعب الدولي
قــد  إرســالـه إلى جلــنــة االنــضــبــاط

ناسبة بحقها. التخاذ القرارات ا
ـسـابـقـات وأضـافَ عـوفي: ان جلـنـة ا
بـدعمٍ من الـتـطـبـيـعيـة تـسـعى جـاهدة
ــبـاريــات بــصـورة تــلـيق الى إظــهـار ا
بــسـمــعـة دوريـنــا وكـرتــنـا وتــقـلل من
الــــســــلـــبــــيــــات الـــتـي رافـــقـت بـــعض
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بـاريات وتتـطلع الـلجنـة إلى تعاون ا
ــبــاريــات بــطــريــقـة األنــديــة إلقــامــة ا

منظمة.
سابقات حديثه واختتمَ رئيس جلنة ا
بـالقـول: اللـجـنة أرسـلت تقـرير مـباراة
الـشـرطـة وزاخـو إلى جلـنـة االنـضـباط
البــســات من أجل الــبـت في جــمــيـع ا
ــبــاراة واتــخــاذ الــتـي حــصــلت فـي ا

القرارات الالزمة بشأنها.
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عمـليـة دخولـهم للـملـعب وعليه
نـــطـــالب األنــــديـــة بـــاحلـــضـــور
بــالــبــاص اخلــاص لـلــنــادي في
ــــقـــــبـــــلــــة لـــــضـــــمــــان األدوار ا
انــســيــابــيـة  الــدخــول ومــنــعـاً

للفوضى.
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وكــذلـك تــقــرر خالل االجـــتــمــاع
مالحــــظــــة جــــلب األطــــفــــال في
ـــــبـــــاريـــــات وهــــــــم بـــــعض ا
يتبعون لـبعض عوائل الالعب
ــــدربــــ وهــــذا مــــخــــالف أو ا
لـلــتــعــلــيــمــات لــذا قــررنـا مــنع
اصــــطــــحــــاب األطـــــــــــفــــال في
ــمــتــاز مع مــبــاريــات الــدوري ا
الكـات الــتـدريـبـيـة الـالعـبـ وا
تـــوجـــيه تـــعــمـــيم إلى األنـــديــة
ـشاركـة في مـنافـسـات الدوري ا
ـمـتـاز بـإرسـال قائـمـة بـأسـماء ا
أعـــضــــاء الـــهــــيـــئــــات اإلداريـــة
والــضـيـوف عــلى أن ال تـتـجـاوز
عشرة أسماء لكل فريق لضمان
وتـــســهـــيل  دخــولـــهم ومـــنــعــاً
لدخول أسمـاء غير موجودة في
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ــســـابــقــات في عـــقــدت جلــنـــة ا
الــهــيـئــة الـتــطـبــيــعـيــة لإلحتـاد
الـعـراقي لـكـرة الــقـدم اجـتـمـاعـاً
اســتــثـــنــائــيــاً  عـــبــر الــدائــرة
ــشـاركــة رئـيس اإللـكــتـرونــيـة 
وأعــضـــاء الـــلــجـــنـــة والـــنــاطق

اإلعالمي للجنة.
وتمت خالل االجتمـاع مناقشة
تقارير مشـرفي مباريات اجلولة
الــثـــانــيــة والــعــشــرين لــلــدوري
ــمـتـاز وقــررت اآلتي مـفـاحتـة ا
الـلجـنـة األمنـية الـتـابعـة الحتاد
عرفة سبب تأخير بعض الكرة 
ـــنــســقــ األمــنــيــ وتــهــاون ا
الــبــعـض اآلخـر مـع دخــول عـدد
من اجلمهور ما سبّب حالة من
اإلربــــــــاك وكـــــــذلك مــــــــخـــــــالف
لـــلــضـــوابط الــتـي  الــتـــأكــيــد
ـنع حـضـور اجلـمـهور عـلـيـهـا 
تـمـامــاً ونـظـرًا لــوصـول بـعض
فـــــــــرق األنــــــــديـــــــــة الـى مـالعب
مبارياتها  بشكل منفرد عجالت
خاصـة ما أدى الى اإلخالل في

رسلة مع التأكيد على القائمة ا
ارتــداء الــبــاجــات الــتــعــريــفــيـة
ــدربـ والالعــبـ لـلــفـرق من ا
الكــات الــطــبــيــة واإلداريــ وا
فـــضـال عن مـــخــاطـــبـــة األنـــديــة
بـــجــلب لــوحــة أخـــرى لــتــبــديل
الالعــبــ تالفــيــاً خلــلل مــا قـد
يــحــصـل وكــذلك لــلــتــقــلــيل من
الــضــغط احلــاصل عــلى احلــكم
الــرابع والـتــأكـيــد عـلى عــمـلــيـة
الـــتــــــــبــاعــد االجـــتــمــاعي بــ
الالعب البدالء ولبس الكمامة
من دون خـلـعـها أثـنـاء الـتـواجد
ـلـعـب وكـذلك يــسـري هـذا فـي ا
ـــــدربـــــ الـــــتـــــوجــــــيه عـــــلـى ا
واإلداريــــ والــــتـــأكــــيــــد عــــلى
األنــديـة بــجــلب أجــهــزة فـحص
درجــة احلـرارة لـلـقـيـام بـفـحص
ـــــتــــبــــاريــــة وفـــــود األنــــديــــة ا
ـــبــاراة وبـــحـــضـــور مــشـــرف ا
ومــطـــالــبـــة  بــتـــوفــيـــر نــقــاالت
إسعاف نظامـية وجيدة لالعب
الـذيـن يـتـعـرضـون لإلصـابـة في
ــبـــاريـــات . وبــعـــد الـــتـــدقــيق ا

WO ¬ ÊQAÐ  «—«dI « s  WKLł —«b ≈

“U²L*«  U¹—U³  W U ≈

نتخب الوطني تشكيلة ا

‚«dF « VÞU ð ÊU² JłUÞ

W¹œË …«—U³  5 Q²
ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـــديــر االداري لــلـــمــنـــتــخب كـــشف ا
الـوطـني بـاسل كـوركـيس ان احتاد
طـــاجـــكـــســـتـــان خـــاطـب الـــهـــيـــئــة
التطبيعيـة لتأم مباراة ودية ب
.وقـــال كـــوركـــيس في ـــنـــتـــخـــبـــ ا
تـــــصــــريـح صـــــحــــفـي  ان االحتــــاد
الـعـراقي بـكـرة الـقـدم انـهـى االتـفاق
ــبــاراة الــوديـــة لــلــمــنــتــخب عــلى ا

الوطني امام منتخب اوزباكستان.
واوضـح ان االحتـــــاد يـــــســـــعى الى
تــأمــ مــبــاراة وديـة اخــرى حــيث
طـلب مـنتـخب طـاجـكـسـتـان مـقـابـلة
مــنـتـخــبـنــا الـوطــني لــكن الـوقت لم

يسمح لنا بالرد.
يــــذكـــر ان االحتـــاد االســــيـــوي اجل
مـبــاريـات الـتــصـفــيـات من اذار الى

قبل. حزيران ا

جانب من
مباراة
الشرطة
وزاخو

تابـعة ونظـرًا لدخول بعض وا
اجلــمــهــور في مــبــاراة الـنــجف
ــــقــــصــــورة والــــســــمـــــاوة في ا
ـلعب الـنجف وبـعد الـرئيـسيـة 
تــــكـــرار هـــذهِ احلــــالـــة لــــلـــمـــرة

الثانية.
wzUN½ —«c½«

ــســابــقــات  قـــــــــــررت جلــنــة ا
توجيه إنذار نهائي إلدارة نادي
الـنـجف بـضـرورة عـدم الـسـماح
لـلجـمـهور بـالـدخول وفي حـالة
تـكـرارهـا سـيـتم حـرمـان الـنـادي
من الـــلــعـب في مـــلـــعــبـه بــنـــقل
مبارياته إلى ملعب آخر و نظرًا
لـــعـــدم تـــطـــبـــيق الـــقـــانـــون من
قـبـــــــل مـشـرف مـبـاراة الـنـجف
والــــســــــــــمـــاوة (كــــامل زغـــيـــر
عــداي) قـررت الـلـجــنـة حـرمـانه
من اإلشــــراف لألدوار الــــثـالثـــة
ـشرف قـبلة والـتأكـيد على ا ا
بـــــالــــــتـــــعــــــاون مع الــــــطـــــواقم
التحكـيمية لـضبط حتركات دكة
الــبـدالء وعــدم الـتــهـاون مع أي

حالة غير منضبطة ومسيئة.



ي الــعــراقي حتــدث عن (طب االعــشـاب .. هل االكـاد
ـاضي عـبـر هـو آمن?) في مـحـاضـرة اقـيـمت الـسـبت ا

منصة أريد.
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الـكـاتـبـة السـوريـة قـرأت قـصـة (حذاء الـطـنـبـوري) على
ـشاركـ في نـشاط تـفـاعلي لـلـتشـجـيع على األطفـال ا
ـركز الـثـقـافي بكـفـرسـوسة . الـقـراءة اقـيم في مـكتـبـة ا

التـدريسي في جـامعـة اسيـكس البـريطـانيـة حاضر في
ورشـة عـمل افــتـراضـيـة اقــامـتـهـا اجلــمـعـيـة الــعـراقـيـة

لضي. لالدارة الهندسية السبت ا

القـاصة االردنية صدر لهـا عن  وزارة الثقافة األردنية
وضمن سـلسـلة (سـرد وشعـر)  كتـاب بعـنوان(حرائق

توسط. حلم).يقع في  128 صفحة من القطع ا
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التـشـكيـليـة الـعراقـيـة البـريـطانـية
نــعـتـهـا االوسـاط الــفـنـيـة بـعـد ان
ــوت الــسـبت في لــنـدن غــيـبــهـا ا
وهي ارمـلة الـفنـان الراحل جواد

سليم.
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نـائب رئــيس حتـريــر مـجـلــة الـكــاتب الـتــركـمــاني نـعـاه
االحتاد الـعام لألدباء والكـتّاب في العراق بـعد ان غيبه
وت الـسبت في الـعاصـمة الـتركـية أنـقرة اثـر معـاناة ا

رض. مع ا

االعالمي االردني احـــتـــفى بـــكـــتـــابه اجلـــديـــد(أوجــاع
صـحــفي) بـجـلـسـة اقـيـمـت في مـركـز مـوسى الـسـاكت

دينة السلط. الثقافي 
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ــصــريـة اقــتـربت مـن اإلنـتــهـاء مـن تـســجـيل ـطــربـة ا ا
أغنـيات ألبومـها اجلديد وسـتدخل األغنيـات بعدها في
ـاسـتريـنغ) من أجل طرح األلـبوم بـعد شـهر مرحـلة (ا

قبل. رمضان ا
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تـواصل الـفـرقـة الـوطــنـيـة لـلـتـمـثـيل
ــســرح وعـلى بــدائـرة الــســيـنــمـا وا
خشـبة مسـرح الرافدين االسـتعدادت
ـفـتـاح) تـالـيف لــتـقـد مـسـرحـيـة (ا
الكـاتب مـثـال غـازي واخـراج اسـامة
سـلطـان الذي قـال لـ (الزمـان) ( تدور
سرحية عن سج من زمن احداث ا
الـــنـــظـــام الــــســـابق يــــقـــوم ضـــابط
ــــصـــــادرة امــــواله الـــــتــــحــــقـــــيق 
ـــــتــــلـــــكــــاته واالســــتـــــيالء عـــــلى 
وموجودات بيته وصوال الى زوجته
مايدفعـها الى االنتحار بـعدها يطلق
سراح السج فيحاول ان ينتقم من
زوجـة احملقق لـكنه وعـندمـا يلـتقـيها
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تزداد رغبتك في التعبير عن نفسك بحرية .يوم السعد االربعاء.

نعك قـد تعرف حـوارات صاخـبة أو نـقاشات مـفيـدة. وتفـكيـرك 

عـاطـفيـا قـد تـخـوض خالفـات مع الـشـريك بـسـبب المـباالتك أو

واجهة وتسيطر على أعصابك.رقم  تشعر بالتحرر وبطاقة على ا

كانـية لسفـر أو ترقية.رقم قد تكـون لك طموحـات تعبر احلـدود ا

قد تتحسن عالقاتك لتسير باجتاه األفضل و حولك مرح وتسلية

شاكل الطارئة  تتقدم بخطى ثابـتة وتستطيع التغـلب على أغلب ا

ـا يـحـصل .يـوم الـسـعـد تــنـظـيم أمـورك يـجـعـلك تـكـون ســعـيـدا 
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بالتاكيد لديك احلق بان تبحث عن ما يريحك ماديا. رقم احلظ.1مشاكـلك عائلـية وليست شـخصيـة ومع أحد أفراد العـائلة كأخ أو

ساعدته.رقم تهتم بأحد الزمالء وتفرض شروطك وتوجهاتك فقط 
احلظ2

حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعـات كــبـيــرة كل مـربع
منهـا مقسم الى  9 خانات
هدف هـذه اللـعبة صـغيـرة
ملء اخلــــانــــات بــــاالرقــــام

الـالزمـــــــــة من   1 الى 9
شــرط عـــدم تــكــرار الــرقم
اكـــثـــر من مـــرة واحـــدة في
كـل مــربـع كــبـــيـــر وفي كل

خط افقي وعمودي.
تــذكــر ان الـبــرود أفـضل مـن الـصــوت الـعــالي فــانـتــبه إلى أمـورك
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يـعفـو عـنهـا لـيـؤكد انه لـيس شـريرا
مثلما فعل الضابط بزوجته ).

ـــــؤلـف  مـــــثـــــال غـــــازي ان وقـــــال ا
سـرحية عبـارة عن حكايـة واقعية (ا
معاصرة بروح قصـة الف ليلة وليلة
جتــســد واقع الــعــراق الن هــنـاك من
يــــســــلب روح الــــوطن واالهم كــــيف
نستطيع ايقاف النزف والعمل يدعو
الى التـسـامح واحملـبة  نـابـذا سـمة
الـــثــــار والـــعــــنف وهــــو مـــعــــاجلـــة
اخراجية ستقدم بواقعية سحرية ).
ـمـثــلـة امـيـرة ـســرحـيـة بـطــولـة ا  ا
جــواد الــتي قــالـت عن دورهــا ( لــقـد
جــســدت دور زوجـة الــســجــ الـتي
اعتـدي عـلـيهـا الـضـابط وحاولت ان
يــعــفــو عــنــهــا لـــتــعــيش بــسالم مع
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ـطـربة الـعـراقيـة  رحـمة إسـتـذكرت ا
ريـاض ابـاهـا الـفـنـان ريـاض أحـمد
منـاسبـة مرور  24 عامـاً على رحـيله
وكــتـبت عــلى صـفــحـتــهـا عــلى مـوقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي (ذكـرى وفاتُك
تُذكِرُني بِرحيـلك عن الدُنيا ولكن انتَ
في قـــلــبـي وعــقـــلي وروحي فـــإنّك لم
تَرحل السنة الـرابِعة والعشرون على
رحــيـل ابي الـــفــنـــان ريـــاض احـــمــد
ـتـابـعـون طـلـبـوا الـرحـمة دعـواتـكم).ا
للراحل وتمنوا أن يسكنه الله فسيح

جناته.
وكـان أحـمد تـوفي بـسبب نـوبـة قلـبـية
بــعـــد خـــروجه من إحـــدى احلــفالت

بعد مسيرة فـنية إمتدت ألكثر من 25
عـــامـــاً ولــكـن إبــنـــته رحـــمـــة تــتـــابع
ــسـيــرة وتــســيــر بـخــطــوات فــنــيـة ا

مدروسة.

مثل اطفالها ) . وشاركـها البطولة ا
هاشم الدفـاعي الذي قال ( دوري في
ـسـرحيـة هـو الـسـجـ الـذي سلب ا
سرحية منزله وزوجته) مؤكدا ان (ا
هي رســـالــــة مـــفـــادهــــا ان الـــعـــفـــو
والتسامح امام االفعال السيئة التي
ترتكب بحق االسرة مادفــــع الزوجة
الى االنتحار ليقابلها مبدا التسامح

والعفو ). 
ــهــرجــان الى ذلـك أعــلن مــنــظــمــو ا
الــوطـــني لـــلــمـــســرح احملـــتــرف في
اجلزائر  أن الدورة الــ  14ستنطلق
في  11اذار اجلـاري وتـسـتـمـر حـتى
 21مـنه.وتـتــضـمن الـدورة اجلـديـدة
ــهـــرجــان الــذي يـــســتـــضــيــفه من ا
ـــســــرح الـــوطـــني مـــحــــيي الـــدين ا

بــشــطــرزي بــاجلـــزائــر الــعــاصــمــة
نحو 20 عرضا وفقا لصفحة الهيئة
الــــــعــــــربــــــيــــــة لـــــــلــــــمــــــســــــرح في
(فيسـبوك)وستتـنافس خالل العشرة
أيام  9 مـســرحـيـات تـمــثل مـخـتـلف
ـسـارح اجلـهـويـة لـلـحـصـول عـلى ا
جــــائـــــزة أحــــسـن عــــرض وإخــــراج
وســيـنــاريـو ودور رجــالي ونــسـائي
بــــاالضــــافـــــة إلى جــــائـــــزة أحــــسن
سـيـنــوغـرافـيــا ومـوسـيــقى وجـائـزة
جلنة التحكيم في ح ستقدم باقي
ـنـافسـة كـما العـروض خـارج إطار ا
ــنـظـمــون عن تـقـد عـروض أعـلن ا
في الـــشــارع وأخـــرى تــنـــشــيـــطــيــة
بـساحـة مـحـمـد تـوري وعلـى هامش
ـهرجـان سـتـنـظم ورشات تـدريـبـية ا
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طـربـة الـلـبـنـانـية  إلـيـسـا عـلى زيـارة  الـبـابا عـلقـت ا
والـتي اخــتـتـمـت امس االثـنـ الـعــراق فـرنـســيس إلى 

وكـتــبت إلـيــسـا عــلى صـفــحـتــهـا عــلى مـوقع الــتـواصل
اإلجـتمـاعي :(كـبـران قـلـبي بـالـقـيـمة الـتـاريـخـيـة لـلـعراق
طلق بزيارة البابا فرنسيس التاريخية... وللمسيحي با
هـيـدي حـضـارة مـنـطـقـتـنـا الــلي مـنـتـمـنى تـرجع وتـعـمل
هالزيـارة الفرق إلظـهار الصـورة احلقيـقية لـلعراق و
ـــوذج ـــســـيـــحي و  خـــصـــوصي لـــلـــوجـــود ا
التعايش فيا من بعـد ما شوهتها أيادي

اجلهل والتطرف . هللويا).
مـتــابــعــو إلـيــســا أعــادوا تـداول
مــنــشــورهــا عــبـــر صــفــحــاتــهم
اخلاصـة وأثـنـوا عـلى كالمـها
وتركـوا لهـا الكـثيـر من عالمات

اإلعجاب والتعليقات.
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ط احلـــيــاة وشـــركــات األغـــذيـــة و
الــنـبــاتـيــة وكـتب الــطـبخ ومــقـاطع
الـــفـــيـــديـــو اخلـــاصـــة بـــالــتـــمـــارين
الــريـاضــيـة وحــتى عـروض األزيـاء.

مــخــتـــلف تــمـــامًــا. في ســـيــاق آخــر
رفــضت أديل عـقـد صـفـقـات جتـاريـة
لإلعالن عن أنظمة غذائـية بقيمة 40
مـلـيـون جنـيـة إسـترلـيـني. ويـبدو أن
اديل قد أغـرقت بعـروض من شـبكات
الـتــلــفــزيــون والــعالمــة الــتــجــاريـة
وشركات التـسويق التي كانت تأمل
ــزيـــد من األمـــوال بــعــد في جـــني ا
ــذهل. في الــوقت حتــول جـســدهــا ا
ــيـة نـفــسه رفــضـت الـنــجــمــة الــعــا
احلــائـزة عـلى جـائـزة األوسـكـار تـلك
العـروض موضحـة أنهـا (ال تريد أن
تـــــكـــــون نـــــســــــخـــــة من بـــــنـــــات آل
كــارداشـيـان).كـمــا أكـدت أديل (أنـهـا
تـريـد الـتـركـيز عـلى إصـدار ألـبـومـها
اجلـديــد الـذي طـال انــتـظــاره الـعـام
قـبل). ووفقاً لـلتـقارير فـقد رفضت ا
أديل رفــضًــا قـاطــعًــا عـدة صــفــقـات
ا الي اجلنيـهات اإلسترلـينية 
فـي ذلك خـــطـط الـــنـــظـــام الـــغـــذائي

مــا قـــبل الــزواج قــبل ارتــبــاطــهــمــا
الــرســـمي. لــذا كـــان من الــضــروري
ــاديــة بـيــنـهــمـا. ــسـائل ا تــســويـة ا
ولــفــتت أديل إلى عــدم رغــبــتــهــا في
كــــشـف أســــبــــاب الـــــطالق ووعــــدت
جـــمـــهـــورهـــا بــــعـــدم إطالق أغـــاني
تتـحدث عن االنـفصـال. يذكر أن أديل
البالغة من العمر  32عامًا وسيمون
كـونيـكي الـبالغ  46عـامًا أعـلـنا أول
مرة عن عالقـتهـما عام  ?2012وبعد
 9أشــهـر ولــد ابــنـهــمـا أجنــيــلـو ثم
تــزوجـا في حــفل سـري حــيث أكـدت
أديل زواجهما في خطاب غرامي عام

2017.
ولـفتت أديل األنـظـار بعـد االنفـصال
حيث فقدت الكثير من وزنها بعد أن
اشـتــهـرت في جــمـيع أنــحـاء الــعـالم
بــــبــــدانـــتــــهــــا. وخـــســــرت أديل 45
كـيـلـوغـرامًـا من وزنـهـا مـا أتـاح لـها
احلـــصـــول عـــلـى إطاللـــة ومـــظـــهـــر
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ـغــنـيـة الــبـريـطــانـيـة أديل أعـلــنت ا
اضـية طالقهـا من زوجها اجلمـعة ا
سـيـمون كـونـيـكي حيث  االنـتـهاء
رسميًا من إجراءات طـالقهما. وتقدم
الـزوجــان بــطـلب الــطالق في ايــلـول
 ?2019ونص االتـفـاق بـيـنـهـمـا على
تولـيـهمـا حـضانـة مـشتـركـة البنـهـما
أجنـيلـو البـالغ من العـمر  8سنوات
مع تـقسـيم ثـروة قـدرها  140ملـيون
جـنـيه إســتـرلـيـني وفـقًــا لـصـحـيـفـة
ديـلي مـيل الـبـريطـانـية. ويُـعـتـقد أنه
كان هناك خالفات حول تقسيم ثروة
ــــــا فـي ذلك مـــــــحــــــفـــــــظــــــة أديـل 
ـتـلـكـاتــهـمـا الـبـالغ قـيـمـتـهـا 47.4
مــلــيــون دوالر بــعــد أن اتــفــقـا عــلى
ـــشـــتـــركـــة البـــنـــهـــمــا الـــوصــايـــة ا
ــتـــلك كــونـــيــكي ثــروة أجنــيــلـــو.و
خـاصـة تـبـلغ  2.7مـلـيون دوالر و
اإلبالغ عن أنـهـمـا لم يـوقّـعا اتـفـاقـية

اديل

ــبـذولـة وأشــار كـوين الـى اجلـهـود ا
مـن قـــــبـل إدارة مـــــوقـع أور األثـــــري
والتي كانت واضحـة في طباعة هذه
الـفـولـدرات الـتي وزعت عـلى الـوفود

األثــريــة تــزامـــنــاً مع زيـــارة الــبــابــا
ـديـنـة لـلـتـعـريف أكــثـر بـعـمق هـذه ا
الــتــأريــخــيــة ونـــبــذة عن أمــاكــنــهــا

األثرية). 

بغداد - الزمان
اجـلت  دائـرة الفـنـون الـعامـة تـأجيل
ـعـرض الــسـنـوي اخلــاص بـالـيـوم ا
ـقـرر ي لـلـمـرأة الـذي كـان من ا الــعـا
ــوافق 8 تـــنــظــيـــمه امس االثـــنــ ا
ــعـرض االثــنــ من وســيــقــام ا اذار
ـقـبل موضـحـة ان (سبب االسـبوع ا
الـتـأجـيل يـعـود لإلجـراءات اخلـاصة
ـفــروض بـسـبب جــائـحـة بـاحلــظـر ا

كورونا).
الى ذلك اصدرت مفتشية آثار وتراث
ذي قـــار بــــإصــــدار دلـــيـل ســـيــــاحي
رافق مـطـبوع يـحتـوي عـلى أمكـنـة ا
ـــديـــنــة أور األثـــريــة الـــســيـــاحـــيــة 
ومـواقــعـهــا اخملـتـلــفـة مــثل الـزقـورة
ـلــكـيـة واحملـكـمـة الـعـلـيـا ـقـبـرة ا وا
وبـــيت الـــنـــبي ابـــراهــيـم (ع) .وقــال
مــفــتش آثــار وتــراث ذي قــار طــاهــر
فتشية طبعت الفولدرات كوين أن (ا
بأعداد كـبيرة حيث  تـوزيعها على
جـــمـــيع الـــوافــدين الـى مــديـــنــة أور
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ــرافــقـة لــزيــارة بــابــا الــفــاتــيــكـان ا
فـــرنـــســـيس كـــنـــوع من الـــتـــعـــريف
بــحــضــارة ســـومــر في الـــنــاصــريــة

وعمقها التأريخي).

ــــارســـة الــــفن ونــــدوات حــــول 
الـرابع كـمـا سـتـكـرم أبـرز وجـوه
ــسـرح اجلـزائــري مع تـنــظـيم ا
جـلــسـات بـيع بــاإلهـداء لـكـتب
بــحـضــور مــؤلـفــيــهــا.و نـظم
ــهـرجـان الـثـقـافي مـحـافظ ا
الـوطني لـلمـسرح احملـترف
مـحمـد يـحيـاوي ندوة
صــــحـــفــــيـــة األحـــد
ـــاضـي بـــفـــضــاء ا
امـحمـد بن قـطاف
لـــــإلعـــــالن عـــــن
برنامج الطبعة
الـــــرابـــــعــــــــة
عــــــشــــــرة من

هرجان. ا
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فـايـروس مـن  ـصــري  أحـمــد مـكي ـمــثل ا تـعــافى ا
ـنــزلي ألكــثـر من كـورونـا بـعــد الــتـزامـه بـاحلــجــر ا
أسبوع حـتى حتسنت حـالته الصحـية.وعاد مكي
ـســلــسل االحــد الى تــصــويــر مــشـاهــده فـي ا
.( ويــضم الــرمــضــانـي ( االخــتــيــار  2
مـثل مسـلسل االخـتيار  العديـد من ا
منـهم كر عـبد الـعزيـز وإياد نـصار
ـسلسل من وأسماء أبو الـيزيد. ا
تـــــألــــيـف هـــــاني ســـــرحــــان
وإخــــــــــراج بـــــــــيــــــــــتـــــــــر
مـيــمي.ويــجـســد مـكي
شـخــصـيــة ضـابط
شرطة ينحرف
ـــــســــار عن ا
الـــصــــحــــيح
ويــتـــورط مع
اجلــمـــاعــات
اإلرهابيـة قبل
أن ينـال الـنـهـاية
الـتي يــسـتـحــقـهـا
وهي الـــفـــكــرة الـــتي
نـشــأت عـلى أســاسـهـا

فكرة مسلسل االختيار.

ـشــهـد الـفــني والـتي فـي الـوقت الــذي تـتـضــاعف فـيه اجملــامالت واحملـســوبـيــات في ا
ـؤسسـات واجلـمـعـيات واالحتـادات الـفـنـيـة والثـقـافـيـة عنـدمـا تـخـتار تشـهـدهـا بـعض ا
ـثل الـعـراق نـرى ان بـعض االعـمـال الـفـنـيـة الـتي تـشـارك في مـهـرجـان او حـفل فـني 
صداقـية ومـهنيـة الختـيار االعـمال التي ـؤسسات الـفنـية مـازالت تعمـل  اجلمعـيات وا
هـنية عنوانه تشـارك في مهرجان او معـرض لتؤكد ان فرض اجملـامالت واالبتعاد عن ا
الفشل  واالبـتعاد عن الذوق العام  وخالل متـابعتي لالعمال التشكـيلية التي ستشارك
في معرض جـمعية الفنان التشكيلي السنوي الذي سيفتتح قريبا وجدت ان اجلمعية
ـشـاركـة في مـجال شـكلـت جلانـا خـاصـة من الـفنـانـ االخـتـصاص لـتـقـيـيم االعـمال ا
الرسم والـنحت واخلزف بـعيدا عن العـالقات اجلانبـية واحملسـوبية عـندما رفض رئيس
اجلمعية الفنان قاسم سبتي البداء رايه بعمل فني الحد اصدقائه قدم للمشاركة واصر
عـلى ان العـمل البـد ان يخـضع للـضوابط الـتي وضعـتهـا اجلمـعيـة ومنـها الـلجـان التي
ستحق للـمشاركة في اضخم معرض يـقام سنويا للجـمعية وبذلك تكون تختـار العمل ا
ـهنـية ـصـداقيـة والعـمل  اجلـمعـيـة ورئيـسهـا واعـضاؤهـا حرصـوا كل احلـرص على ا
مبتـعدين عـن العالقـات التي تـفرض عـمال فنـيا قبـل عرضه عـلى اللـجنـة اخملتصـة التي
عـرض وبذلك هي الـوحـيدة الـتي تـقيم صالحـيتـه واجتـيازه الـشـروط  للـمشـاركـة في ا
ؤسـسات الـفنـية والـثقـافيـة مفـادها اعـطت اجلمـعيـة رسالـة صريـحـة الى اجلمـعيـات وا
نـسوبـيـة في اختـيـار االعمـال التي ـهـنيـة ومصـداقـية بـعيـداً عن احملـسوبـيـة وا الـعمل 

تشـارك في معارض ومحافل فنـية محلية كـانت ام دولية وبالتالي
تـهــدف تـلك االجــراءات لـلــنــهـوض بــالـواقع الــفــني والـثــقـافي
احلقـيقي الذي ال يخطف جهودا عـلى حساب جهود التستحق
شـاركة. وحتية جلمـعيتنا الـتي حترص على تشكـيل وتسمية ا
جلان مـخـتصـة الخـتيـار االعـمال الـتي تـشـارك في معـارضـها
التي تـقـيـمهـا عـلى مـدار الـعام وهـي بكل تـاكـيـد اي االجراءات

عرض .  الختيار االعمال من شانها ان تعلن جناح وتالق ا

رحمة رياض

اليسا
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{ لـــوس اجنــلـــوس - وكــاالت :
ي سـوبـر يـســتـعـد الـفـنــان الـعـا
ساكو لتسجيل ديو غنائي جديد
مع الـفنـانة الـلـبنـانيـة األرمـينـية
سارينا كـروس وسيصـوّر فيديو
كـلـيب عـلى شـاطئ إحـدى اجلـزر
ـقـبـلـة.و كروس هي في الـفـترة ا
لــــبـــنـــانـــيــــة األصل ومن جـــذور
أرمــيـنــيـة تــعـيش بــ الـيــونـان
ــتــحــدة وبـــيــروت والــواليـــات ا
وتـــــشــــــارك في أهـم الـــــبــــــرامج
الــيــونــانـــيــة وتــعــاونت مع أهم
الـنـجـوم في الـيـونـان آخرهـا مع
الــفــنــانــة الــيــونــانــيــة إيــفــيــتـا
ـا ســيــريــتي في ديــو بــعــنــوان 
يروح.وتـتمـيّز سـارينـا بثـقافـتها

الــفـنـيــة إذ جتـيــد الـغــنـاء بـستّ
لغـات هي األرميـنيـة واليـونانـية
والعربية والفرنسية واإلنكليزية

واإلسبانية.

سوبر ساكو
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