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يــسـتــأنف مــجـلس الــنـواب الــيـوم
االثــنـ جـلـســته لـلـتــصـويت عـلى
ــتـــبــقـــيــة من قـــانــون الـــفــقـــرات ا
احملــكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا بـرغم
اعـتـراض بعض اجلـهـات على دور
الـفـقهـاء في احملكـمة والـذي اعدوه

ـسـتقل انـتـهـاك لسـلـطـة القـاضي ا
الـذي ال سلطان عليه لغير القانون
وتـدخـالً في شـؤون الـعـدالة فـيـمـا
رجـحت اللجـنة القانـونية النـيابية
تــأجــيـل الــتــصــويت عــلى فــقــرات
الـقـانـون بـسـبب اسـتـمرار اخلالف
بـ الكـتل السـياسـية. وقـال عضو
الــلــجـــنــة ســلــيم هــمــزة في بــيــان
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ـرجع الديـني األعلى تـوقع مـكتب ا
عـلي السيـستاني  ان يـكون اليوم
االثــنـ غـرة شـهـر شـعـبـان. وجـاء
فـي كراس مـواقـيت األهلـة الـصادر
كتب (يتوقع رؤية هالل شهر عـن ا
شـعبـان مسـاء امس األحد  وبـذلك
يــكــون الــيــوم االثــنــ غــرة شــهـر
شـــعــبـــان). وأعــلن ديـــوان الــوقف
الـسـني في وقـت سابـق عن ان يوم
امـس األحد هـو غـرة شـهر شـعـبان
لــعـام 1442 هـــجـريـة. وقــال بـيـان
لـلـوقف تـلـقـته (الـزمـان) امس  انه
(نــــظــــراً لــــثــــبـــوت رؤيــــة الــــهالل
بـالوجـه الـشرعي والـفلكي  فأن
جلــــنـــــة حتــــديــــد أوائل االشــــهــــر
الـهجـرية في الوقف اعـلنت أن يوم

امـس االحد هـو غـرة شـهر شـعـبان
للعام اجلاري 1442 هـجرية). 

علي السيستاني

تــابـعـته (الــزمـان) امس إن (الـكـتل
الـسـيـاسـيـة قـدمت مـالحـظـات عدة
عـلى فقـرة فقـهاء الـشريـعة بـقانون
احملـكـمـة االحتـاديـة بـشـأن عـمـلـهم
والـتصـويت داخل مجلس احملـكمة
أو االكــتـفــاء بـدورهم االســتـشـاري
بــاألمــور الــتي تــتــعــلق بــاألحــكـام
الــشــرعــيــة والــديــنــيــة وعالقــتــهـا
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة  32
وفـاة جديـدة بكورونـا واصابة 3866
حــالــة بــالــفــايــروس وبــواقع شــفــاء
 3942 حـــالـــة فـي عـــمـــوم الـــعــراق.
ــوقف الـــوبــائي الـــيــومي  اوضـح ا
الـذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس ان
(عــدد الـفـحـوصـات اخملــتـبـريـة لـيـوم
امـس االحــد بــلــغت  33 الـف فــحص
لـعينـات مشتبه اصـابتها بـالفايروس
 حــيـث  تـســجــيل  3866 اصــابــة
مـؤكدة في عموم العراق) مـشيرا الى
ان (الـشفـاء بلغ  3942 حـالـة وبواقع
 32 وفــاة جـديــدة).  وتـرأس الــوزيـر
حـسن محـمد الـتمـيمي اجـتمـاعا ضم
وكـيال الـوزارة االداري والفـني وعددا
ــدراء الــعــامـ  لـــبـــحث اخــر مـن ا
ـوقف الـوبـائـي.وذكرت مـسـتـجـدات ا
الـوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الــتـمـيـمي نــاقش مع احلـاضـرين
ــوقف الـوبــائي جلــائـحـة تــطـورات ا
كـورونا والزيـادة في اعداد االصابات
وجـــهــود الـــوزارة في الـــتــواصل مع
ــيـة لــغـرض تــوفـيـر الــشـركــات الـعـا

بـاإلسراع لـتجـهيـز العـراق بالـكمـيات
ـطلـوبة مـن أجل استـمـرار الصـحة ا
ــشـمــولــة الـتي بــتــطـعــيم الــفـئــات ا
حـددتهـا مسـبقـاً. بدوره  دعـا النائب
مـحـمـد شـيـاع الـسوداني  احلـكـومـة
والـلـجـنـة العـلـيـا للـصـحـة والـسالمة
الــوطـنـيـة من جــائـحـة كـورونـا  الى
اعـــادة الـــنــظـــر بـــإجــراءات احلـــظــر
الـــصــحي والـــعــمل عـــلى تــخـــفــيــفه
واالنـتقـال الى التـركيـز على اجراءات
الـوقـايـة الصـحـيـة من لبـس الكـمـامة
والـتباعد االجـتماعي كمـا عملت عليه
اغــلب دول الـعــالم والــقـيــام بـحــمـلـة
تــوعــيــة وتــثــقــيف بــشــأن ذلـك.واكـد
الـسـوداني فـي بـيـان تلـقـتـه (الـزمان)
امـس ان (اجــراءات احلــظــر ادت الى
ضــــرر اقـــتـــصــــادي وصـــحـي بـــاتـــا
واضـــحـــ من خالل الـــتـــجـــمـــعــات
ــنـاطـق الـشــعـبــيـة رغم لـالفـراد في ا
ــنـــاطق وجـــود الـــتــزام فـي بــعـض ا
االخــرى ومـا اصــاب الـفــقـراء وذوي
الـدخل الـيومـي خاصـة العـامـل في
الــقــطــاع اخلـاص وتــقــلــيص فـرص

ـا ولــد بــوادر لـلــتــذمـر  الــعــمل 
الـتـعـبيـر عـنه في تنـظـيم الـتجـمـعات

ناطـقية كـما حدث في والـتظاهـرات ا
بـــغــداد وكــركـــوك مــضـــافــا الى ذلك
ارتـفـاع االسعـار حتى وجـدت طبـقات
الــفـقــراء والــدخل احملـدود والــيـومي
انــفـســهم بــ فـكـي كـمــاشـة احلــظـر
وارتـفـاع  االسـعار). الى ذلك  حـذرت
وزارة الـصحة في إقلـيم كردستان من
زيـــادة حــاالت اإلصــابـــة بــفــايــروس
ـوقف الـوبـائي كــورونـا مـؤكـدة ان ا

ينذر بخطورة كبرى.
ــتـحــدث بــاسم الــوزارة آسـو وقــال ا
حـــويــزي إن (الـــســبـب وراء ارتــفــاع
اإلصــابـات الـيــومـيـة يــعـود إلى عـدم
واطـن بإجـراءات الوقاية  الـتزام ا
فـي الــــوقت الـــــذي يــــنــــبــــغـي عــــلى
ـواطن التقيد باإلرشادات في هذه ا
ـرحـلة) وأضـاف ان (هنـاك مخـاوفا ا
مـن بــدء مـــوجـــة انـــتــشـــار واســـعــة
لــكـورونــا وتـفــاقم حــاالت اإلصـابـة)
وتــابـع ان (وصــول لــقــاح كــورونـا ال
يـسوغ التهاون في االلتـزام بالتدابير
االحترازية) مـؤكدا (ليس هناك خطة
لـفـرض حـظـر الـتـجـوال خالل نوروز
مع الـتـشديـد على اسـتـخدام الـكمـامة

ومنع التجمعات). 

الـرصـاص احلي وقنـابل غاز ألجل
ــا تـسـبب ـتــظـاهـرين  تــفـريق ا
بـإصابـة ثالثة متـظاهرين) مـؤكدا
ان (الـقوات كثفت إطالق النار بعد
تظـاهرين وطاردتهم كـر وفر مع ا
وتـمكـنت من اعـتقال اثـن مـنهم)
واشـار الى ان (هـذا العـنف األمني

يـــــهـــــدف إلى إنـــــهـــــاء أي صــــوت
لـلـشـعب وأي مـطالـبـة بـاحلـقوق)
ـتــظــاهـرين مــبــيـنــا ان (مــطـالـب ا
مــــعـــروفـــة وهي إقــــالـــة احملـــافظ
والـــفــاســديـن ومــحــاســـبــة قـــتــلــة
ـــطــالب ال ـــتــظـــاهــريـن وهــذه ا ا
رجــعـة عــنـهـا وعــلى احلـكــومـتـ

ـــركـــزيــة واحملـــلـــيــة إدراك ذلك) ا
وتـابع انه (إذا انـتـهت التـظـاهرات
فـإن صـوتـنـا سـيتـجـدد غـدا وبـعد
غـــد ولن نــتـــراجع حــتـى حتــقــيق
مــــطـــالــــبـــنـــا) وحــــمل الــــبـــزوني
(احلـكومـة مسـؤوليـة حمـاية حـياة
ــتــظــاهــرين تــلــبــيــة مــطـالــبــهم ا

شروعة).  ا
وشــــهـــدت مـــحــــافـــظــــات الـــوسط
ــاضــيــة واجلـــنــوب خالل األيــام ا
تـظاهرات طالبت بإقالة احلكومات
احملـلية على غرار ما حدث في ذي
قــار  الـتي أقـيـل مـحـافـظــهـا نـاظم
ــاضي فــضال الــوائــلي الــشــهــر ا
ـتظـاهرين عـنـالقـصاص من قـتـلة ا

والناشط . 
وكــشف الـنـائب عن ذي قـار سـتـار
اجلـــابــري عـن اتــفـــاق انــتـــهى به
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ـئـات من ابـنـاء مـحـافـظـة واصـل ا
الـنجف تظاهراتهم لليوم اخلامس
عـلى التوالي قرب  مجسرات ثورة
الـعـشـرين  لـلـمـطـالـبـة بـأسـتـقـالـة
احملــافظ لـؤي الــيـاسـري ونــائـبـيه
.وذكــر شــهــود عـيــان لـ (الــزمـان )
ــتـظــاهـرين ـئــات من ا أمـس ان (ا
جتــمــعــوا قــرب مــجــســرات ثــورة
الــــعــــشــــريـن  ومن ثم واصــــلــــوا
مــسـيـرهـم الى شـارع اجلـنــسـيـة 
وقــامـو بــحـرق االطــارات وقـطــعـو
طـــريق جنف - كـــوفــة احلـــيــوي)
تـظاهريـن يحاولون مـؤكدين ان (ا
الـوصـول الى مـكـتب احملافظ لـكن
قـوات مكـافحـة الشـغب وبعض من
مـنـتـسـبي أفـواج الـطـوار مـنـعت
تـقـدمـهم الـى هـناك) واشـاروا الى
ان (احملــتـجـ طــالـبـوا الــيـاسـري
ونــائــبــيه الـى تــقــد االســتــقــالـة
ـتظـاهرين األوضـاع مـتوتـرة ب ا
وقــوات األمن .واتــهم الــنـاشط في
تـظاهرات احملـافظة عـلي البزوني
ـديـنة بـأنـها الـقـوات األمـنيـة في ا

االجــــتـــــمــــاع الــــذي جــــمع نــــواب
احملـــــافـــــظـــــة ورئــــيـس الــــوزراء
مـصطفى الكاظمي بتعي محافظ

 . قبل جديد خالل اليوم ا
وقـال اجلابـري في تصريح تـابعته
(الــزمـان) امس إن (اجـتـمـاع نـواب
احملــافــظــة مع الــكــاظــمي انــتــهى
بـاتفاق على تعي محافظ لذي قار
ــقـبــلـة) وأشـار خالل  48ســاعـة ا
إلـى أن (مـرشـحي مـنـصب مـحـافظ
ذي قـار الذين الـتقوا الـكاظمي هم
عـــلي الـــشـــامي وعـــلي اخلـــرســان
وحــــمـــيــــد احلـــصــــونـــة واحــــمـــد
اخلــــفـــاجي وصــــبـــري الــــرمـــيض
وعـــقـــيل مـــهـــدي وعـــبـــد الـــرضــا

حسن). 
وتـــابع ان (هــذه االســمــاء رشــحت
من قـبل ساحـات التـظاهـر وشيوخ
ووجــهـاء الــعـشــائـر في احملــافـظـة
ـعزل تـمامـا عن اختـيارات الـكتل

السياسية ونواب احملافظة). 
وكــان الــكــاظــمي قــد كــلف رئــيس
جـهــاز األمن الـوطـني عـبـد الـغـني
األسـدي مـحـافظـا بـالوكـالـة حل

حسم تعي محافظ جديد.

ـواطـن إلى حتـولت من حـمـايـة ا
ـسؤول وقـمع احملتج حـماية ا

على حد تعبيره . 
وقــال الـبــزوني في تــصـريح امس
ان (تـظاهرة ابناء احملافظة سلمية
وتــطـالب بـحــقـوق مـشــروعـة لـكن
عــــنــــاصـــــر األمن اســــتــــخــــدمــــوا
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ي بـحث وزير الـداخلـية عـثمـان الغا
ـسؤول الـقطريـ في الدوحة  مع ا
ـشـتـرك وتـبـادل اخلـبـرات الـتــعـاون ا
. وقـال بـيـان بـ الــبـلـدين الـشـقـيـقـ
لـــلــوزارة تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
سؤول ي بحث مع عدد من ا (الغا
ـشـتـرك وتـبادل الـقـطـريـ الـتعـاون ا
اخلــبـرات بـ الــبـلـدين) واضـاف ان
(الـوزيـر الـتـقى خالل الـزيارة الـطـلـبة
الـعراقي في كـلية الشرطـة القطرية 
كــمـا زار مــركـز الـقــيـادة الــوطـني في
الـدوحـة التي لالطـالع على الـتـقنـيات
ركـز وآليـة العمل ـوجودة في هـذا ا ا
ي الى الــدوحــة فــيـه). ووصل الــغــا
امـس االول في زيارة رسـمـيـة. وتـلقى
وزيــر الــثـقــافـة والــســيـاحــة واآلثـار
حــسن نـاظـم  دعـوة رســمـيــة لـزيـارة
ـكتـبه تلـقته الـسعـوديـة . وذكر بـيان 
(الزمان) امس ان (ذلك جاء خالل لقاءٍ
افــــتـــــراضي ضمّ نـــــاظم ونــــظــــيــــره
الــســعــودي أحــمــد اخلـطــيب) واكــد
اخلــطـيب  بــحــسب الــبـيــان (حـرص

بالده عـلى تطوير العالقة ب البلدين
)  مـوجـهاً (دعـوةً إلى وزير الـشقـيق
ـنــاسـبـة ـمـلــكـة  الــثـقـافــة لـزيــارة ا
ـكتب األقلـيمي للـسياحة في افـتتاح ا
الــســعـوديــة بــحــضـور األمــ الــعـام
يـة  وعددٍ من ـنـظمـة السـياحـة العـا
الـــوزراء) واضـــاف اخلـــطــيب (كـــمــا
ستتخذ تدابير لتوحيد البروتوكوالت
الــسـيـاحــيـة بــ الـبـلــدان الـعــربـيـة
وســـيـــكــون هـــنــاك دعـم لــتـــضـــيّــيف
ي الـسـعـوديـة لـيـوم الـسـيـاحـة الـعـا
وتــوحـيـد الــبـروتــوكـوالت الـصــحـيـة
لـلشروع بعودة احلـياة الطبيـعية بعد
اكـتشـاف اللـقاحـات هذا الـعام). وكان
اجملـلس التنسيقي العراقي السعودي
ــاضي لـلــتــعـاون قــد تــشـكـل الـعــام ا
ــشـتــرك بـ الـعــراق والـســعـوديـة ا
شتركة ب شـاريع ا وتـفعيل بعض ا
الـبلدين ضمن إطار اجلـامعة العربية
فـضالً عن مـناقـشة اخلطـط التـنفـيذية
وقّعة لالتـفاقيات ومذكرات التفاهم ا
ـشتركة ـلفات ا بـ البلـدين وبحث ا
بـعـضـويـة وزارة الـثقـافـة والـسـيـاحة

واآلثار .
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) وأضـــاف إن (بــعض بــالــقــوانـ
الـكــتل الـسـيـاسـيـة اشـتـرطت إن ال
يـــكــون حق الــتـــصــويت لـــفــقــهــاء
الـشـريـعة داخـل مجـلس احملـكـمة 
واالكـتفاء بدورهم االستشاري فقط
والـنـظـر في الـطـعـون الـتي تـتـعلق
بــاألحـكــام الــشـرعــيـة والــديـنــيـة)
مـــشــيـــرا الى ان (اخــتالف الـــكــتل

ـواد والـفـقـرات الـسـيـاسـيـة عـلى ا
ـتبـقيـة بقـانون احملـكمـة سيؤجل ا
الـــتــصــويت عــلـى الــقــانــون خالل
جـــلـــســـة الـــيـــوم إلـى اجلـــلـــســات
ــقــبـلــة). بــدورهـا  اكــدت عــضـو ا
ـــــاس فـــــاضـل انه الــــــلـــــجـــــنــــــة أ
ـان (اجــتـمـاعـ مـهــمـ بـ الـبـر
واحلـكـومة النـهـاء اخلالفات بـشأن
مـــشــروع الــقــانــون) واضــافت ان
(اخلـالفــات مـــســـتـــمـــرة بـــشــأن 3
فـــقـــرات في مـــشـــروع الـــقـــانــون).
وقـدمت نـقـابة احملـامـ العـراقـي
رؤيـــتــهــا بــشـــأن الــقــانــون. وقــال
الـنـقـيب ضـيـاء الـسـعـدي فـي بـيان
تــلــقـــته (الــزمــان) امس انه (ســبق
لــلـنــقـابــة تــقـديــراً مـنــهـا حلــراجـة
ـــــوقف الــــذي نـــــشــــأ عـن نــــقص ا
الــنـصــاب الـقـانــوني لـلــمـحــكـمـة 
ـبـكـرة وقـرب مـوعـد االنـتـخـابـات ا
بــوضع مـســودة مـشــروع لـتــعـديل
الــــقــــانـــون رقم  30 لــــعـــام 2005
ا يـؤمن معـاجلة الـنقص الـنافـذ 
احلـاصل في نصابها لتـمكينها من
ـنصـوص علـيها هـامها ا الـقيـام 

ادة  93 مـن الدسـتور  اذ  فـي ا
ـشروع الى رئـاسة مـجلس تـقد ا
الـــنــواب  ولــكـن لالسف لم حتضَ
بادرة التي تقدم حالً سريعاً هذه ا
لـسـد النـقص في عـضويـة احملكـمة
اي اســـــتـــــجـــــابـــــة) واضـــــاف ان
ـــان نـــاقش عــــلى امـــتـــداد (الـــبــــر
جــــلـــســـاتـه االخـــيـــرة مــــشـــروعـــاً
ادة  92 من لـلمحكمة يستند الى ا
ــوجب ذلك الــدسـتــور الـنــافـذ  و
الـقـانون  فـان احملـكـمة تـتـكون من
رئــيس ونـائب رئـيس و 7 اعــضـاء
قــضـاة يـضـاف لـهم  4 خـبـراء في
الـــفــــقه االسالمـي وعـــضـــوين  من
فـقـهاء الـقـانون يـحق لـهم جـميـعاً
ــــارســــوا دور الــــقـــضــــاة في ان 
الــتــصـــويت عــلى الــقــرارات الــتي
بدأ تتخذها احملكمة) مؤكدا ان (ا
الــقــانــوني قــد فــرق بــ الـقــاضي
واخلــبـيـر حـيث يـضــطـلع اخلـبـيـر
لـتـوضيح االمـور العـلمـية والـفنـية
دون الــــــتــــــطــــــرق الـى اجلــــــوانب

والـثـقـافي مـن الـصـعـوبـة تـداركـها
واحــتـواؤهــا). فـيــمـا رأى اجملـلس
الـعراقي لـلسلم والـتضامن  فرض
أعضاء من خارج اجلهاز القضائي
بــــأي صــــفــــة كــــانـت عــــلى جــــسم
احملـكمه مخالفة فاضحة وواضحه
ـدنـيـة لــلـدسـتـور داعــيـا الـقــوى ا
ـقـراطـيـة ومـنـظـمـات اجملتـمع الـد
ـــدني والـــنـــقـــابـــات واالحتــادات ا
والـشخصيات الوطنية والفعاليات
االجـتـمـاعيـة في الـداخل واخلارج
إلـى رفع صـــوتـــهـــا تـــعـــبـــيـــرا عن
ـــشــار الــيه رفـــضــهــا لــلـــقــانــون ا
ــا يــنــسـجـم مع بــنـاء وتــعــديــله 
دنيـة ويتوافق مع دستور الـدولة ا
الـــــــــبـالد . فـي غـــــــــضــــــــــون ذلك 
الـية الـنيـابية اسـتبـعدت الـلجـنة ا
ـوازنـة في جــلـسـة الـيـوم تــمـريـر ا
االثـن بـسبب اسـتمـرار اخلالفات
ــكـونــات  وبــيــنـمــا كــشـفت بــ ا
ـالـية الـلـجنـة عن الـتـخصـيـصات ا
ـــشــروع مــيــنـــاء الــفــاو الـــكــبــيــر
وزيـادتها أكدت تخصيص ترليون
ـشــمــولـ ديــنــار لـلــمــتـعــاقــدين ا
بـالقرار 315 . وقـال عضـو اللـجنة
جـمـال كـوجـر في تـصريح امس (ال
وازنة في أعـتقد أنه سيتم تمرير ا
جـلـسـة الـيـوم االثـنـ وقـد نـشـهد
يـــومـــاً صــعـــبــاً بـــســـبب قـــانــوني
ـوازنة واحملكمة االحتادية إذ إن ا
هــنــاك خـالفــات بــ أغــلب الــكــتل

بشأنهما). 
ـكـونـات غـير وأوضـح كـوجـر أن (ا
راضــــيــــة عن قــــانـــون احملــــكــــمـــة
االحتـاديـة واألمـر كـذلك بـالـنـسـبـة
ــوازنــة لــذلك ســتــكـون ــشــروع ا
هــنــاك صـعــوبـة في تــمــريـرهــمـا)
يناء مشيرا الى (تخصيص مبالغ 
الـفاو في كل موازنـة حل االنتهاء

شروع). من تنفيذ ا
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حـقق فــريق زاخـو بــكـرة الـقــدم امس االحـد
الفـوز  على فريق الطلبـة بهدف مقابل هدف
الـتي جـرت عـلى مـلـعب زاخـو الدولـي ضمن
مـباريـات اجلـولة الـرابـعـة والعـشـرين لدوري
متـاز. وافتتح كتـيبة فـرسان اخلابور الكـرة ا
الـتسجيل في الـدقيقة  39 عن طريق الالعب
زيـاد أحـمــد لـيـعـادل بـعـدهــا األنـيق نـتـيـجـة
ـباراة من خالل ضربة جزاء نفذها الالعب ا
مـحمد جفال في الدقيقة   48 وحسم زاخو
ــبــاراة لـصــاحله في الــدقـيــقـة  69 بــهـدف ا
الالعب هـيلـيومـونـتيـرو.وبهـذه اخلـسارة فـقد
هـبط الطـلـبـة للـمـركز  18بـرصـيد  21 نـقـطة
وأصبـح في منـطقـة اخلطـر ومـهددا بـالهـبوط
فـيـمـا أرتــقى الـفـريق لـدوري الـدرجـة األولـى
ركز السـابع برصيد برصيد الشـمالي الى ا
 34نـقطة. وحلساب ذات اجلـولة تعادل فريق
ـبا الكـرخ سـلـبيـاً امـام فـريق السـمـاوة في ا
راة الـتـي احـتضـنـهـا مـلـعـب الـسـاحـر احـمد

راضي.
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ـضـاد لـلـفـايـروس) مـؤكـدا الــلـقـاح ا
ؤسـسات (االجـتـماع شـدد على رفـد ا
بـــاالجــهــزة اخملــتـــبــريــة واالنــعــاش
الرئوي لتعزيز اخلدمات الصحية في
مـواجهة اجلائحـة). كما ناقش األم
الــعـام جملــلس الـوزراء حــمـيـد نــعـيم
الــغـزي مع الــسـفـيــر الـصــيـني لـدى
بــغــداد تـــشــانغ تــاو إمــكــانــيــة حث
صنعة لـلقاحات سينوفارم الـشركة ا

حسن محمد التميمي

جمال كوجر
ـسائل الـقانـونية الـتي تنـحصر وا
وتــدخـل في مــهــام الــقــضــاة وفي
الـقضايـا والدعاوى الـتي تستدعي
االســـتــعــانـــة بــاخلـــبــراء وفي كل
االحوال واحلاالت فان رأي اخلبير
اليـقيـد احملكـمة وليس مـلزمـاً لها)
وتــابع ان (هــذا يــسـتــدعي تــأكــيـد
عـــلـى ان الــقـــضـــاة فـي احملـــكـــمــة
ــتــلــكـون لــوحــدهم دون غــيــرهم 
الـصالحـيـة الـقـانـونـيـة فـي اصدار
االحــكـام والــقـرارات الــقـضــائـيـة)
الفـتـا الى ان (اشـراك غـير الـقـضاة
بــــاصــــدار االحــــكــــام والــــقـــرارات
الــقـضــائـيـة حتـت عـنـاويـن خـبـراء
وفــقـهـاء أو أي مــسـمىً آخــر يـعـد
خـــروجـــاً عـن مـــفـــهـــوم الـــقـــاضي
ويـشـكل انـتـهـاكاً لـسـلـطـة الـقاضي
ـستقل الذي ال سلطـان عليه لغير ا
الــــقــــانـــــون وتــــدخالً في شــــؤون
ادة  88 من الـعـدالة احملـظـورفي ا
الـدستور ويرتب اثـاراً خطرة على
الـصـعيـد االجتـمـاعي واالقتـصادي
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ـندائي في يـحتفل ابـناء الصـابئة ا
الـعراق والـعالم بـعيد اخلـليـقة أو ما
يــعـرف بــعـيـد الــبـرونــايـا وهـو أهم
ندائي الذي يـستمر خمسة أعـياد ا
ئات من أيـام. وفي هذا العيد تقيم ا
ـندائـيـة الـعراقـيـة طـقوس الـعـوائل ا
االحــتـفــال عـنــد نـهــر دجـلـة  وتُــقـام
ـاء صـالة الـصــبح والــتــعـمــيــد في ا
اجلــاري كـمـا تُـنـحــر الـذبـائح وتـقـدم
. فـيـمـا دعـا الـصــدقـات لـلـمـحـتــاجـ
رئــيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي
الى تـعزيز التـرابط ومشاركة األفراح
ـشـاعــر بـ أبـنـاء الـوطن وتــقـاسم ا
ـكــتب اإلعالمي لـلــكـاظـمي الــواحـد.ا

ذكـر في بيان تلـقته (الزمان) امس ان
(رئـيس مـجلـس الوزراء يـتـقدم بـأحر
الـتهاني والتبريكات إلى أبناء طائفة
ـنـاسبـة عـيد ـنـدائيـ  الـصـابـئة ا
اخلــلــيــقــة  مــتــمــنــيــاً وافــر اخلــيـر
ندائي في واحملـبة والوئام ألهلنا ا
عــيـدهم وعــمـوم الـشــعب الـعـراقي)
واكـد الـكـاظـمي  بـحـسـب الـبـيان ان
(ثـروة مجتـمعنـا العراقي فـي التنوع
مـــا انـــفــكـت تــغـــتـــني بـــتالحـــمـــهــا
ة نـاسبات الكر وتـآصرها وهذه ا
فــرصـة لـتــعـزيــز الـتـرابط ومــشـاركـة
ـشـاعـر بـ أبـنـاء األفـراح وتـقـاسم ا
الوطن الواحد وتأكيد وحدة القلوب
والــعـقــول بـحب الــعـراق خـيــمـة كل
ـان ). وهـنــأ رئـيس الــبـر الــعـراقــيـ

مـحمـد احللبـوسي الصـابئة بـعيدهم
كـتبه تـلـقته (الـزمان) واوضح بـيـان 
امـس ان (رئـــيس مـــجـــلس الـــنـــواب
يـــتـــقـــدَّم بــأجـــمـل الــتـــهـــاني وأزكى
ـناسـبة نـدائيـ  الـتـبريـكات إلـى ا
عيد اخلليقة) مـعربا عن امنياته بان
(يـــكــون عــامــا يـــنــعم فــيـه اجلــمــيع
بـاالطمئنـان وأن يعيده عـلى إخوتنا
ــنــدائــيــ والــعــراقــيــ بــاخلــيــر ا
والـوئام واألمان) وقـدم النائب االول
لـرئيس مجلس النواب حسن الكعبي
 الــتــهــنـئــة لــلــصـابــئــة في الــعـراق
والــعــالم . وقــال الــكــعــبي فـي بــيـان
تـلقته (الـزمان) امس (اتقـدم بخالص
الــتــبــريـكــات واســمى الــتـهــاني الى
اخــوتـنـا وشـركـائــنـا في هـذا الـوطن

الـعـزيـز مـتـمـنـيـا لـهم جـمـيـعـا عـيدا
ســعــيــدا يــرفــلـون مــعه بــدوام األمن
واالســتـقـرار واالزدهــار والـرفـعـة في
مـوطنهم االُم العراق جنبا إلى جنب
مـع أخوانـهم وأقـرانهم من الـديـانات
والــــطــــوائف األخــــرى حتت ظـــروف
واوقـات تـسـودهـا الـتـسـامح واالُلـفـة
ـشـتـرك وكل عـام وانتم والـتـعـايش ا
بـألف خيـر). ووجهـت وزيرة الـهجرة
ــهـــجــرين إيــفــان فــائق جــابــرو  وا
الـيـوم رسـالـة تـهـنـئـة إلى الـصـابـئة
ـنـاسبـة.وقـالت جـابرو ـنـدائـي بـا ا
فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
(يـسـرني أن أتـقـدم بأصـدق الـتـهاني
والـتـبـريـكـات إلى أحـبـتـنـا الـصـابـئة
ـنـاسـبـة عيـد بـرونـايا  ـنـدائـي  ا

مــتـمـنـيـة لـهـم اخلـيـر والـسـعـادة في
عـراق موحد يعيش أبـناؤه في محبة
وتــــــــواد وأخــــــــوة) واضـــــــــافت إن
(تـهـنـئـتـنـا ومـشـاركـتـنـا عـيـد اإلخوة
الـصابئة هي رسالة للعالم أجمع بأن
الـعـراقـيـ مـتـحـابـون ومـتـعـايـشـون
ومـتـوحـدون كـمـا الـفـيـسـفـساء الـتي
تشكل أروع اللوحات اجلميلة) الفتة
الـى ان (الصابـئة مـبادرون دائـما مع
شـــركــائـــهم فـي الــوطن بـــأفـــراحــهم
ا وأحـزانهم  ومشاركـتنا إياهم  رد 
ســبـقــونـا إلــيه لـنــؤكـد قــوة أواصـر
تــرابـطـنـا). كـمــا هـنـأ رئـيس حتـالف
عــراقـيـون عـمــار احلـكـيم الــصـابـئـة
ـناسـبة. وقـال احلكـيم في تغـريدة بـا
عــلى تـويــتـر (نــحـيي أعــزتـنــا أبـنـاء

ندائي في العراق طـائفة الصابئة ا
والـعـالم بـعـيدهم) واضـاف (نـحن اذ
نـبـارك التبـاع هذه الـطـائفـة األصيـلة
جنـدد تـأكـيـدنـا عـلى أهـمـيّـة تـرصـ
أواصـر األخـوة والـتـعـايش الـسـلـمي
ـتبادل بـ أبنـاء وأتباع واإلحـترام ا
ـذاهب ونــحث عـلى كــافـة األديــان وا
ـواطـنـة ضــرورة نـيل حـقـوقــهـا في ا
والـعـيش الـكـر كـل عـام و إخـوتـنا
فـي الوطـن واإلنـسـانـية بـألـف خـير).
ندائية أو الـصابئية وتـعد الطائفـة ا
مـن أقـدم األديــان فـي الـعــراق حــيث
تـمـتـد بـجـذورهـا ألكـثـر من ألـفي عام
داخل بـالد الرافدين وكلمـة الصابئة
عـنى انـغمس أو مـشـتقـة من صـبـا 
نـدائي أو مندا غـطس فيـما تـفسـر ا

عرفة فيطلق عليهم اسم العارف با
ـتعـمدين وبـالعودة بـدين احلق أو ا
ـناسـبـة  يـقع عـيد الى مـعـنى هـذه ا
اخلـلـيـقـة في آذار وهي ذكـرى اخللق
وتــــكــــوين عــــوالم الــــنـــور واألرواح
األثـــيـــريــــة األولى بـــحـــسب ديـــانـــة
الــصــابــئــة. وتُـفــتح بــوابــات الــنـور
ـالئـكـة واألرواح الـطـاهرة  وتـنـزل ا
فيعم نورها األرض لتصبح جزءا من
عـالم الـنـور. تـعد االيـام اخلـمـسة من
هذا العيد (األيام البيض) وترمز الى
قدسة وفـجر احلياة أسـرار البدايـة ا
األولـى وجتـــري فــــيـــهــــا مـــبــــاركـــة
الـطـقوس الـدينـية فـي النـهار والـليل
ألنـها تمـثل أياماً نورانـية ال يفـصلها

الظالم.
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إلجـراء االمـتـحانـات بـانـسـيابـيـة تـامة
الســيـمـا في هــذا الـظـرف االسـتــثـنـائي
واألزمـة الصـحـيَّة احلـرجة الـتي تواجه

البلد).
WO½Ëd²J « WBM

واطـلقت كلية الطب في جامعة كربالء 
اول مـــنـــصــــة من نـــوعـــهــــا في الـــبالد
لــلـــتـــعــلـــيم االلـــكــتـــروني والـــتــواصل
االجــتـمـاعــيـوقـال عـمــار مـكي من اعالم

ــثـــنى في تــصــريح امس ان جــامــعــة ا
(االســتـــعــدادات اخلــاصــة بـــتــضــيــيف
االمــتـحــانــات شــمـلت حــمــلــة تـعــفــيـر
وتــعـــقــيم خملـــارج ومــداخل اجلـــامــعــة
والــكـــلــيــات فــضـالً عن رش الــقــاعــات
ـواد الــدراسـيــة لألقـســام الـعــلـمــيـة بــا
ــطــهــرة طـــويــلــة االمــد كــمــا وجــهت ا
الـطـلبـة بااللـتـزام باالجـراءات الـصحـية
الــــوقــــائــــيــــة مـن ارتــــداء الــــقــــفــــازات

الــعــلــيــا وطـلــبــة اجملــمــوعــة الــطــبــيـة
ــنــتـهــيــة. واصـدرت كــلــيـة لــلـمــراحل ا
االعالم في جـامـعـة بـغـداد بـيـانـا بـشـأن
اكـتـمـال اجـراءات االمـتـحـانـات لـلفـصل
الـدراسي االول. وقال عميد الـكلية عمار
طـاهر في بيان تـلقته (الزمان) امس  إن
(الـلـجـان االمـتـحانـيـة مـسـتـعـدة إلجراء
اخـتبـارات الفـصل الدراسي األول بدون
مـعرقالت السيما بـعد التأكد من توزيع
عــدد قـــلــيل من الـــطــلــبــة فـي كل قــاعــة
ومـــراعــــاة اســـتــــيـــفـــاء أمــــاكن إجـــراء
قـررة لـلوقـاية االمـتـحانـات للـضـوابط ا
ستـجد من حيث من فـايروس كورونـا ا
الـــتـــهــويـــة والـــتـــبـــاعـــد االجـــتــمـــاعي
واخلـدمـات األخـرى كـافة) ,مـشـددا عـلى
(ضــــــرورة االلـــــــتــــــزام بـــــــاالجــــــراءات
االحــتــرازيـة الــتي وضــعــتــهـا الــكــلــيـة
الك لــــضـــمــــان سالمــــة الــــطــــلـــبــــة وا
ــشــارك في الــتـــدريــسي والـــوظــيــفـي ا
الـعملـية االمتـحانيـة ومنهـا التعـليمات
اخلـــاصــــة بــــدخـــول وخــــروج طـــلــــبـــة
الــدراسـات الى قــاعـات االخــتـبــار الـتي
تــراعي الـتـبــاعـد االجــتـمـاعـي وتـضـمن
ـركـزيـة ـنـظـومــة الـتـعـقــيم ا مـرورهـم 
وأجـهـزة الـفـحص احلـراريـة) وتـابع ان
(الــكـلــيـة حــريـصــة عـلى تــوفـيــر الـدعم
الئمة الـكامل للـطلبـة وتوفيـر األجواء ا
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والـكـمامـات والـتبـاعد االجـتـماعي). في
سـيـاق مـتـصل اطـلـقت كـلـيـة الـطب في
جـامـعة كـربالء  اول منـصـة من نوعـها
في الــــبالد لـــلــــتـــعـــلــــيم االلـــكــــتـــروني
والـتواصل االجتـماعي بحـسب ما افاد
به مــديـر اعالم اجلـامــعـة يـحـيـى عـبـيـد
ــنـــصــة ردام الـــطــائـي الــذي اكـــد ان (ا
ســتــقــدم خـدمــات ال مــحــدودة أهــمــهـا
الـــتــعـــلـــيم عـن بــعـــد واالمـــتـــحـــانــات
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وجه وزيــر الــتـعــلـيـم الـعــالي والــبـحث
الــعــلــمي نــبــيل كــاظم عــبــد الــصــاحب
اجلـــامـــعــــات كـــافـــة بــــتـــوفـــيــــر كـــامل
مـستلزمات األقسـام الداخلية خالل مدة
االمـتحـانات الـنهـائيـة لطـلبـة الدراسات
الـعـلــيـا.وأوعـز عـبـد الـصـاحب ف بـيـان
تـلـقته (الـزمـان) امس (بتـهـيئـة األقـسام
ـا يلـيق بـاسـتقـبـال الطـلـبة الـداخـليـة 
ــا يــؤمن طــيــلــة مــدة االمــتــحــانـات و
إجـراءات الـسالمـة والـوقـايـة الـصـحـيـة
خالل امـتحانات نهاية الفصل الدراسي
األول لـلدراسـات الـعلـيا لـلعـام الدراسي
2020-2021 ) داعـيا رؤساء اجلـامعات
ـسـاعـدين اإلداريـ ومـدراء األقـسـام وا
الــداخـلــيـة الى (رفع جــاهـزيــة األقـسـام
الـداخــلـيـة وزيـارتـهـا مــيـدانـيـا وتـذلـيل
ــنـاســبـة الــعـقــبـات وتــوفـيــر األجـواء ا
وضوع األهمية إلسكان الطلبة وإيالء ا
الـقــصـوى) واوضح عـبـد الـصـاحب أن
(تـفقـد مجـريات االمـتحـانات سـتتـضمن
زيـارات الـقـاعـات والـلجـان االمـتـحـانـية
واألقــســام الـداخــلــيـة) مــشــيـرا الى أن
(تــقـو مــسـتــوى األداء ســيـكــون عـلى
ـعطـيات). وتـسـتعـد جامـعة وفق هـذه ا
ـثــنى لـتــضـيـيف امــتـحـانــات الـفـصل ا
االول احلــضــوري لـــطــلــبــة الــدراســات
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أعلـنت مديرية االستخبـارات العسكرية  القبض عـلى احد جتار اخملدرات في مدينة
ديـريـة في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس أن الـرمـادي مركـز مـحافـظـة االنبـار. وذكـرت ا
(جهد امـني ووفق معلـومات استخـبارية دقـيقة اطاح بـتاجر مـخدرات في منطـقة البو

عساف بالرمادي وبحوزته حبوب مخدرة).
وتـمكنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون
الـشرطـة من اإلطاحة بـعصـابة للـسطو
ــســلح تـرتــدي الــزي الـعــســكـري في ا

محافظة البصرة. 
وقـالت الوكالة في بيان تلقته (الزمان)
ة امـس انه (بعد ورود اخـبار عن جر
سـطــو مـسـلح في مـنـطـقـة اجلـمـعـيـات
مـنــتـحـلـ صـفـة جــهه امـنـيـة من قـبل

عـصــابـة مـكـونه من مـتـهـمـان حـيث 
االعـتـداء عـلى صـاحب الـدار واصـابته
اصـــابه بــلـــيــغـه في مــنـــطــقـــة الــراس
سدس) مـشيرا الى بـواسطـة قبضـة ا
(تـشـكـيل فـريق عمل مـن قسم مـكـافـحة
االجـرام بـامـرة  قائـد شـرطة احملـافـظة
عــــبــــاس نــــاجي ادم  اذ  الــــقــــبض
ـسدس عـلـيـهـمـا وضبـط بحـوزتـهـمـا ا
البـس الـــعــســـكـــريــة ـــســـتــخـــدم وا ا
ـستخدمة في عملـية السطو و اتخاذ ا
االجــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقــهــمــا و
احـالـتهـما الى الـقـضاء لـينـاال جزاءهم

العادل). 
فــيــمــا اعـلــنت الــوزارة عن إنــخــفـاض
مـــســتــوى اخلـط الــبــيـــاني لــلـــجــرائم
اجلـنـائـيـة.وقـال مـديـر دائـرة الـعالقات
واالعـالم في الـــوزارة ان (تـــشـــكـــيالت
الــوزارة مـســتـمـرة بــتـعــزيـز إجـراءات
ة الـسـلم اجملـتـمـعي ومـكـافـحـة اجلـر
ـا اسـهم في خـفض اخلط واإلرهــاب 
الـبـيـاني لـلـجـرائم حـيـث بلـغـت نـسـبة

ـشـاة 39 وفـصـيل الــفـوج االول لـواء ا
اسـتـطالع اللـواء تـمكـنـوا من مداهـمة
مـخـبـأ يـضم اسـلـحـة واعـتـدة واجـهزة
ا يسمى جيش دابق وصواريخ تعود 
/ كــتــيــبــة صــارم الــبـتــار الــتي كــانت
ـــلــقب بـــحــوزة االرهـــابي الــقـــيــادي ا
جــلـيــبـيب) مــؤكـدا انه ( االســتـيالء
عــلى هـاون ٦٠ مـلـم وقـاذفـة وبــنـدقـيـة
قــنـاص  وبـنــدقـيـة كالشــنـكـوف و  13
صـــــــاروخ قــــــــاذفـــــــة ضـــــــد الـــــــدروع
واألشــخـاص و 13 مــخــزن بـنــدقــيـة و
ادة الـسي فور  و3 جـلكـانات مـعبـأة 
مـوبـايالت و 2 جـهـاز السـلـكي وشـفرة

في منطقة البو ذياب بالرمادي نداءات
فـي االنــــبـــــار) واضــــاف ان (مـــــفــــارز
ـواد هـنــدسـة الـفـرقـة قـامت بـتـدمـيـر ا

موقعيا). 
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واطــاحت مـفـارز الـشـرطــة بـارهـابـيـ
اثـن في مـحافـظة نيـنوى. وذكـر بيان
امـس ان (قـوة مــشــتــركــة من مــديــريـة
شــرطـة زمـار الـتــابـعـة لـقــيـادة شـرطـة
نـينوى ومديرية استخبارات ومكافحة
ارهـاب نـيـنـوى وبـنـاءً عـلى مـعـلـومـات
اسـتخـباريـة مؤكـدة تمـكنت ومن خالل
ـواطنـ الـقبض عـلى اثـن تـعـاون ا

من عـناصـر عصـابات داعش االرهـابية
ـــــكـــــنى وهـم كل مـن  س .خ .ح . ش  ا
ــكـنى ابـو ابــو هـاجـر  و ع .خ .ح .م  ا
) الفـتـا الى (انـهـمـا كـانـا يـعمالن كـر
بــصــفــة مــقــاتل في مــا يــسـمـى ديـوان
ـعسـكـرات العـامـة خالل مدة اجلـنـد وا
ـوصل). سـيــطـرة داعش عـلى مـديـنـة ا
والـقت الشـرطة اجملتـمعيـة في النجف
الـقبض عـلى مبتـز هدد فـتاة من اهالي
الـديوانية بنشر صورها وارسالها الى
اقـاربـهـا مـقـابل ان تـستـمـر عالقـتـهـما.
بـتز حصل على واوح بـيان امس ان (ا
صــور الــفـــتــاة من خالل إقــامــة عالقــة

ـــقـــيـــدة لــدى ـــكـــتـــشــفـــة ا اجلـــرائم ا
اضي اكـثر مـؤسسـات الوزارة لـلعـام ا
تبقية من هذه ئة والنسبة ا من ٧٤ بـا
ــتــابـعــة والـتــحــقـيق) اجلــرائم قــيـد ا
مـؤكـدا (انـخفـاض نـسبـة هـذه اجلرائم
قارنة ب عامي 2019 ئة با الى 31 با
و 2020 نــــتــــيــــجــــة تــــطــــور اجلــــهــــد
االســـتــخــبـــاري وفــتح بـــوابــات أوسع
ــواطن وجــعـلـه شـريك الــتــواصل مع ا
فـي الــقـــرار األمـــني). وعــثـــرت قـــيــادة
عـمليات اجلـزيرة للحشـد الشعبي على
أكـداس للعتاد في جرف النصر شمالي

محافظة بابل. 
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وذكــر اعالم احلــشــد فـي بــيـان تــلــقــته
(الـــــزمــــــان) امس ان (الـــــلــــــــــواء 45 
بــاحلــشــد اســتــنــادا عــلى مــعــلــومــات
اسـتـخبـاراتـية عـثر عـلى مـخبـأ لـلعـتاد
في مـنـطقـة الـبهـبـهان بـجـرف النـصر)
واضــاف ان (قـوات الـلـواء تــعـمل عـلى
مـــدار الـــســاعـــة إلفـــشـــال أي مــخـــطط
إلرهـابـيي داعش في قاطع الـعـملـيات).
واعـلنت وكالة االستـخبارات االستيالء
ا عـلى اسلـحة واعـتدة واجـهزة تـعود 
يـسـمى بجـيش دابق االرهـابي .وذكرت
مـديـريـة االستـخـبـارات في بيـان تـلـقته
(الــــزمـــان) امس ان (مـــفــــارز شـــعـــبـــة
االسـتــخـبـارات الـعـسـكـريـة في الـفـرقـة
الـعـاشـرة وبـالتـعـاون مع اسـتـخـبارات

صــداقـة مـعــهـا عـلى مــواقع الـتـواصل
االجـتماعي وحـ طلبت انـهاء العالقة
قـام بتهديدها بنشر صورها وارسالها
الى اقــــاربـــهـــا مـــقـــابـل ان تـــســـتـــمـــر
عـالقــتــهـــمــا) واضــاف ان (الـــشــرطــة
اجملــتـمـعـيـة اســتـطـاعت الـوصـول إلى
ـبـتـز ومـواجهـته بـاألدلـة الـتي تـثبت ا
ـة االبتـزاز بعـد منـاشدة تـورطه بـجر
الــفـتـاة عـبـر اخلط الــسـاخن لـلـشـرطـة
اجملـتـمـعـيـة 497  وقــد اتـخـذت بـحـقه
اإلجــــراءات الالزمــــة كــــمــــا  حـــذف
مـــحــتــوى االبــتـــزاز وتــأمــ حــســاب

الفتاة).

االلـكــتـرونـيـة وإدارة الــنـظـام الـداخـلي
لــلـكــلــيـة مع نــظــام تـواصل اجــتــمـاعي
لـلكليـة الطبيـة اضافة الى استـخدامها
بـالــدراسـات األولــيـة والـعــلـيـا لــلـفـصل
الــدراسي الـثـانـي والـتي ســيـعـتــمـدهـا
جــمــيع أســاتــذة كــلــيــة الــطب لــتــقـد
مــحـاضــراتــهم). في تــطـور الحق وصل
وزيـر الـتربـيـة علي حـمـيد الـدلـيمي الى
مــحـافـظـة ذي قــار لالطالع عـلى الـواقع
الــتـربــوي في الــنـاصــريــة. وذكـر بــيـان
ـــكــلف عـــبــد االغــني ــكـــتب احملــافظ ا
االسـدي تـلـقته (الـزمـان) امس أنه (بـعد
تـــوجــيـــهــات رئـــيس مـــجـــلس الــوزراء
مـصطـفى الـكاظـمي بذهـاب الوزراء الى
ــتــابــعــة دوائــرهم ومــســتـوى ذي قــار 
قـدمة لـلـمواطـنـ استـقبل اخلـدمـات ا
االســدي وزيــر الــتـــربــيــة لالطالع عــلى
الـواقع الـتربـوي في النـاصـرية والـعمل
عـوقات عـلى ايجـاد حلـول للـمشـاكل وا
الـتي تـواجه العـمـليـة الـتربـويـة). وكان
الــكــاظــمي قــد دعـا الــوزراء وكل ضــمن
اخـتصاصه وضمن جـدول يعده رئيس
الــوزراء الى زيـارة مــديـنــة الـنــاصـريـة
أسـبـوعيـاً كل واحـد مـنهم يـشـرف على
وزارته داخـل احملافظـة كي يرى مـعاناة
ا الـناس ولـيس في النـاصريـة فقط ا

في كل احملافظات. ≈U³I²Ý‰∫ األسدي يستقبل وزير التربية لدى وصوله الناصرية

قـامت بازالت الـتجاوزات ضـمن منـطقة
الـوزيرية محلة 301 ومصادرة االسالك
ــسـتــخـدمـة فـي الـتـجــاوز) وتـابع ان ا
(مالكـــات الــقــطـــاع مــســتـــمــرة بــازالــة
الــتــجــاوزات الــتي تــؤثــر ســلــبــا عــلى
ــنـظـومـة الــكـهـربــائـيـة والـتــقـلـيل من ا
الـهــدر في الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة خـدمـة
لــلــصــالح الــعــام). وكــانـت الــوزارة قـد
اكـدت افـتـتـاح عـدد من مـحـطـات تـولـيد
الــطــاقـة في 5 مــحــافـظــات خالل االيـام
قبلة فيما كشفت تفاصيل جديدة عن ا

مشاريع الطاقة البديلة. 
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وقـــال الـــنــاطـق بــاسم الـــوزارة أحـــمــد
مـوسى فـي تـصريـح سابـق إن (الوزارة
احــالـت جــولــة الــتــراخـــيص لــلــطــاقــة
الشمسية  755ميكا واط ضمن مشاريع
الـطـاقـة الـبـديـلـة في خـمـس مـحـافـظات
هـي النجـف وكربالء وبـابل والديـوانية
والـسماوة) مبـيناً أنه (سيـجرى العمل
قدمة بـها بعد دراسة جميع العروض ا
جتــاريـاً وفـنـيـاً) واشـار الى ان (هـنـاك
بـــعض الـــوحـــدات الــتـــولـــيــديـــة قـــيــد
الــصـيــانـة وسـتــكـتــمل كـمــا سـتــشـهـد
مـحطـة واسط ومحـطة الـدبس ومـحطة
كــركــوك ومــحــطــة اخلــيــرات ومــحــطـة
ــــســــيب دخــــول بــــعـض الــــوحـــدات ا
الـتوليـدية بعد إكـمال الصيـانة) مؤكداً
أن (هــنـــاك بــعض الــصــيــانــات جــاري
الـعــمل عـلـيـهـا وسـتـكـون اسـتـعـدادات
فــــصل الــــصــــيف بــــاجملــــمل اإلنــــتـــاج
ستهدف خالل فصل الصيف في حال ا

معاودة طاقة الغاز االيراني). 

ـباشـر شمـلت محـالت االعظـمية 316 ا
و318 و320 فــــــــــــــضــال عـن انــــــــــــــذار
ــتــجـــاوزين بــعــدم تــكــرار الــتــجــاوز ا
مـستقبال وتوقيعهم على تعهدات بذلك
وتـــأكــــيـــد ضـــرورة مــــراجـــعـــة دوائـــر
الـكهرباء لـغرض اجناز معـاملة ايصال
الـتيار الكهربـائي بشكل قانوني) الفتا
الـى ان (مالكــات صـــيـــانــة الـــوزيـــريــة
وبــاشـــراف مــســؤولــهــا صالح ولــيــد

فـرع تـوزيع كهـرباء الـرصافـة مصـطفى
الكات خـوام خـيون بـاشرت تـسـتمـر ا
الـهــنـدسـيـة والـفــنـيـة الـتـابــعـة لـقـطـاع
الـرصـافـة الـشمـالي بـازالـة الـتـجاوزات
وتــعـظـيم مـوارد اجلـبــايـة ضـمن قـاطع
ــــســـؤولـــيــــة) واضـــاف ان (مالكـــات ا
صـيانـة االعظمـية وبـاشراف مسـؤولها
عــمـر فـتـاح ازالت عــدد من الـتـجـاوزات
عـلى الشـبكـة الكـهربـائيـة بسـبب الربط
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نـفـذت مالكـات الـشـركة الـعـامـة لـتوزيع
كــهــربـاء بــغـداد حــمالت أزالــة عـدد من
الــتـجــاوزات واصالح وتـعــظـيم مـوارد
سـؤوليـة. وقال اجلـبـاية ضـمن قاطـع ا
بـيـان للـشركـة تلـقته (الـزمان) امس انه
(تـنـفيـذا لتـوجـيهـات مديـر عـام الشـركة
الـعـامـة لـتـوزيع كـهـربـاء بـغـداد حـس
ـتابعة من مدير عـطا دهش الزبيدي و
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احد أهم قـواعد االنـضـباط لـدى األحزاب الـشـمولـية الـتي انـدثرت تـقريـبا
هي القـاعـدة التي تـقـول "نـفذ ثم نـاقش". ووفـقاً لـهـذه القـاعـدة الذهـبـية 
تنـفيـذ آالف العـمليـات القـذرة من خطـف وقتل واخـتطـاف وابتزاز. الـعنف
ـطلق. ال يتـصورن أحد أن من يـنفذ هذه سلح غـير مقـبول با السيـاسي ا
األوامر دون أن يناقـشها أوالً سيطـالب مناقشـتها بعـد أن يغسل يديه من
آثار فعلته. وال يتصـورن أحد أن من أعطى األمر بالقتل سـيكون مستعداً
ا فعله. كـثيرون دخلوا في هـذه اللعبة الـسوداء بعضهم ناقشة الـفاعل 
عن عصـبيـة وجهـالة أو وطـنيـة كـاذبة وبـعضـهم عن استـعداد مـتأصل في
نفوسهم. ال يوجد حزب شمولي وال منظمة شمولية قومية كانت أو وطنية
يـة اال وتبـنت هذه الـثقـافة االنـضـباطـية. كـان شعـار" نفـذ ثم ناقش" أو أ
يوحي بـهـامش من احلـرية تـعـقب الفـعل لـكنـه هامش وهـمي وكـاذب. على
مـارسة لم يـتـأصل في يوم مـا تـقلـيـد كهـذا لكـن كان يـحدث في صعـيـد ا
ا جرى حتت شـعار النقد مرات نادرة وفي وقت متـأخر جداً مراجعـة ما 
الذاتي وهو اجراء ال بأس به على أي حال فـان تأتي متأخراً خيراً من أال
تأتي أبـداً وشيء أفـضل من ال شيء كـما يـقـال. كانت تـلك مـرحلـة انـتهت
نصرم مع انتهاء صالحية األنظمة الـشمولية في نهاية ثمـانينيات القرن ا
وبـدايـة تــسـعـيــنـيـاتـه لـكن ال لـتــتالشى بل لـتــحل مـحــلـهـا أخــرى تـقـودهـا
تنظيمـات شموليـة أشد قسوة وفتـكاً وظالمية وكـلها تنـشط حتت تسميات
ديـنـيـة كمـا نـرى. كل مـا فـعـلـته هـذه الـتـنـظـيـمـات انـهـا مـحت من الـقـاعدة
ـة تعـبيـر" ثم ناقش" واستـبدلـته بآخـر هو "وال تـناقش". اجلرائم هي القد
. الـقـتل هـو الــقـتل والـسـطـو هـو الـسـطـو واخلـطف هـو ذاتـهـا في احلـاتـ
اخلطف وقمع احلريات هو ذاته قمع للحريات لكن الفارق الكبير والوحيد
هو ان االنـظمة الـشمـوليـة كانت تـقتل وتـضطـهد وتـصادر احلـريات باسم
الوطنية أو القوميـة وهي تفعل ذلك سراً وال تعلن عـنه بل وتستنكره بأشد
ـنتـشرة بـينـنا اليـوم فهي العـبارات أمـا التنـظيـمات الـشمـوليـة االصولـية ا
تفـعل ذات األشـياء عـلـنـاً في السـاحـات والشـوارع وتـفـتخـر بـذلك وتدعي
أنـها تـنـفـذ أوامـر الـسـماء. تـرى هل مـن يقـوم بـواجـبه جتـاه الـسـمـاء لديه
باركة ناقشة ما فعلت يداه بينما هـو ينتظر بفارغ الصبر رحلته ا الوقت 
عمـدة بدماء عـباد الله نـحو السمـاء للقـاء وهمي على ا
. أكثـر ما يجمع مائدة الغـداء مع االولياء والـصاحل
االنظمـة الشـموليـة والتـنظـيمات االصـوليـة هو الوهم
وعمى الـبـصـيرة وغـيـاب الـضمـيـر. هل يـوجد شيء

أكثر إرهاباً من شعار" نفذ وال تناقش". 

ـولـود في بـغـداد سـنـة ـسـيـحي الـبـغـدادي الـقـاضـي  انـطـوان شـمـاس ا ا
1887م في عـهـد الـوالي الـعـثـمـاني مـصـطـفى عـاصم بـاشـا وحـصل عـلى
شـهـادة احلـقـوق ومارس احملـامـاة فـتـرة من الـزمـن وجـادل في الـسـيـاسة
ـان عـراقي عقـد جـلسـاته بـبغـداد هـو اجمللس وانتـخب عـضواً في اول بـر
التأسيسي العراقي لسنة 1924  الذي صادق على مسودة دستور 1925
عاهدة البريطانية العراقي لكي وشرع قانون االنتخابات وصادق على ا ا
وفي الشـهر الـثامن سـنة 1925   تعـييـنه كقـاض في مـحكـمة اسـتئـناف
بغـداد وكـان اسـتـاذاً لقـوانـ الـتـجارة الـبـحـريـة والبـريـة وله مـوءلـفات في
هذين الفـرع  ويجـيد اللـغات االنـگليـزية والفـارسية والـتركيـة والفرنـسية
باالضافة الى لغـته العربية وقـد أختير لتـمثيل العراق في مـوءتمر القوان
ـانيـا نـشر عـدد من بـحوثه في القـضـائيـة الـدولي الذي انـعـقد فـي برلـ ا
الـدوريـات والـصــحف من كـتـبه دروس فـي الـتـجـارة الـبــحـريـة طـبع 1921
ودروس في التجارة البحرية في نفس السـنة ومباديء احلقوق الدستورية
طبعه سنة 1924 وشرح قانون التجارة البريـة في التفليس والتفالس طبع
1922 وله كتب وبحـوث في لغـات اجنـبية تـدرج في العـمل القـضائي حتى
وصل الى مـنـصب عـضـو مـحكـمـة الـتـمـيـيـز ومـنـصب عـضـو في احملـكـمة
لكية لـكي. واليهودي البغدادي قاضي احملكـمة العليا ا العليا في العهد ا
ـولود ببـغداد سنة 1877 رمن الوالي العـثماني عـاكف باشا داود سمرة ا
درسة االعدادية ونال اجازة مدرسة درس ببغداد في مدرسة االليانس وا
حـقـوق اسـتـنـبـول مــارس احملـامـاة وعـ قـاضـيـاً في مــحـكـمـة اسـتـئـنـاف
ـوصل ومـحـكـمـة اسـتـئـنـاف بــغـداد ونـائب رئـيس مـحـكـمـة بـداءة ونـائـبـاً ا
لرئـيس  مـحـكمـة الـتـميـيـز  سـنة 1925 واستـمـر بـهذه الـوظـيـفة مـا يـقارب
الثالث سنة  حتى بعد بلوغه السن القانونية مددت خدمته بقانون خاص
لـكـية وتـولى الـتدريس في به ووصل الى منـصب عـضو احملـكـمة الـعـليـا ا
كـلـيــة حـقـوق بــغـداد ولم يــغـادر بـغــداد حـتى وفــاته سـنـة 1960 له ولـدان
هندس فريد والطبيب احسان ومـوءلفاته عديدة منها شرح قانون اصول ا
ـوجبه وشـرح قانون احملاكمـات احلقـوقيـة واالنظمـة والبـيانـات الصادرة 
االجراء وشـرح قانـون احملاكم الـصلحـية ويـصفـوه فقـيهـاً قانـونيـاً ضلـيعاً
جلسه الـبغدادي الثقافي  في داره يتردد وقاضياً صلباً نزيـهاً واشتهر 
علـيه افـاضل اهل العـلم واكـابر رجـال الـقانـون. ويـعتـبـر مجـلسـه الثـقافي
تـميزه من تـميـزة في بغـداد وا البغـدادي من اجملالس الـبغـدادية االدبـية ا
بـ اجملـالس الــبـغـداديــة الـثـقــافـيـة الـيــهـوديـة بــبـغـداد كـمــجـلس احملـامي
الصـحـفي االديب انـور شـاووءل. ويـعتـبـر مـجـلسـه الثـقـافي الـبـغدادي من
ـتمـيزه من بـ اجملالس تـميـزة في بغـداد وا اجملالس الـبغـدادية االدبـيـة ا
البـغـدادية الـثقـافـية الـيـهوديـة بـبغـداد كمـجـلس احملامي الـصـحفي االديب
لكي فقد نظمها دستور سنة انور شاووءل. اما احملكمة العليا في العهد ا
واد 81 وما بعـدها من الدسـتور حيث قـضى الدستور لكي في ا 1925 ا
بـتـألـيف مـحـكــمه عـلـيـا حملـاكـمـة الــوزراء واعـضـاء مـجـلس االمـة (الـنـواب
تـهم بجـرائم سياسيـة او بجرائم تتـعلق بوظائـفهم وحملاكمة واالعيان) ا
حكام ( قـضاة) محـكمـة التمـييـز عن اجلرائم التـاشئة مـن وظائفـهم وللبت
بتفسيـر هذا القانـون ( ألن الدستور كـان يسمى قانـون اساسي) وموافقة
) وتوءلف احملكمة العليا من القوان االخرى ألحكامه ( دستورية الـقوان
ثمـانيـة اعضـاء عدا الـرئـيس  ومن القـضايـا التي نـظـرتهـا احملكـمة الـعلـيا
سـيحي البغدادي انطوان شماس دعوى قانون لكية وكان عضوا فيها ا ا
ضرة الصادر في شهر آذار سنة 1938 وهل يتنافى هذا منع الدعايات ا
الـقـانـون مع الـقـانـون االسـاسي وخـاصـة احلـكم الـوارد في هـذا الـقـانـون
الذي منح مـجلس الوزراء جـعل اي شخص حتت مـراقبة الـشرطه وقررت
ـراقـبة  من احملكـمه في حـكـمـهـا ان هذا احلـكم مـخـالف لـلـدستـور كـون ا
صالحيـة الـقضـاء وليس جملـلس الـوزراء حق وضع شـخص حتت مراقـبة

الشرطة.
اما اليهودي البغدادي القاضي داود سـمره فقد كان في عضوية احملكمة
لك خالل العليا عنـدما نظرت في دعوى تتـعلق بحقوق ا
مـدة الـوصـايه وهل تـنـتـقل واليـة الـعـهـد لألنـاث عـنـد
عـدم وجـود ذكـر ودعــوى اسـتـحـداث مــنـصب نـائب
وزيــر والــدعــوى اخلــاصــة بــعــدد اعــضــاء مــجــلس

االعيان. 
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مـراحل مـتـقـدمـة. وقـال الـسـيـد احملافظ
ـيــدانــيــة لالطالع عــلى خـالل زيـارتـه ا
سـتشفى ان ـنفـذة في ا سـير األعـمال ا
ـشـروع الـســتـراتـيــجي سـيـقـدم هــذا (ا
خــدمــة طـبــيــة جـلــيــة ألهــالي مـنــطــقـة
ـنـاطق اجملــاورة لـهـا) الــفـضـيــلـيــة وا
مـــؤكــدا (تــقــدم نـــسب اإلجنــاز إلى 52
ئـة وتقدم مـراحل العـمل بشـكل جيد بـا
ومن خـالل الــتــأكــيــد عـــلى مــضــاعــفــة
اجلــهـود الـذي أدى إلى ارتــفـاع وتـيـرة
واوضح الــعــطــا ان الــعـــمل واإلجنــاز)
ــســتــشـفـى يـعــد واحــد من اهم (هــذا ا
ـشاريع الـتي تنفـذها احملافـظة بواقع ا
200 ســـريـــر) مــــشـــيـــرا الى ان (هـــذه
ــرحــلــة تـضــمــنت أعــمـال الــتــســويـة ا
بـاشرة بـأعمال الـنهـائيـة لالرض قبل ا
الـتغليف بـاإلضافة إلى أعمـال التقطيع
الـداخـلـيـة واعمـال الـبـايـبات الـصـحـية

ودكتات التهوية والتبريد).
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اكـد مـحافظ بـغـداد محـمد جـابـر العـطا
ــشـاريع اخلــدمــيـة اطـالق جـمــلــة من ا
والـعــمـرانـيـة في قـضـاء الـزوراء. وقـال
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (احملافظ
اجـرى جولـة ميدانـية في القـضاء الذي
اذ شـاريع اخلدمـية يـشـكوا من نـقص ا
ــشــاريع يــعــاني االهــالي مـن انــعـدام ا
اخلــدمـيــة والــعـمــرانـيــة) مـشــيـرا الى
ـشاريع (الـشـروع بـانطالق حـزمـة من ا
ــبــاشــرة بــهــا خالل األيــام ــهـــمــة وا ا
ـشـاريع ــقـبـلــة ) واضـاف ان (هــذه ا ا
ســتـتـضـمن أعــمـال مـد شـبــكـات لـلـمـاء
وكــذلـك مــحــطــات واحــواض فــلــتــريــة
فـضال عن تهـيئة ـياه الـثقيـلة لـسحب ا
عــــدد مـن االزقــــة واالحــــيــــاء لــــغـــرض
اكـسـائـهـا وكـذلك تـنـفـيـذ أعـمـال تأهـيل
مـؤكدا وصـيـانة لـلكـهربـاء في القـضاء)
ـهـمـة ضمن ـشـاريع ا (ادراج عـدد من ا
مــــوازنـــة هــــذا الــــعـــام وهـي في طـــور
ـنـاقصـة سـيتم تـنـفيـذها في االعالن وا
الــقـــضــاء) ولــفت الــعــطــا الى (وجــود
ـرور واجلوازات اتـفـاق مع مـديـريـات ا
دينة إلنشـاء مجمع لألبنية واألحـوال ا
حيث احلـكومـية خلـدمة أهـالي القـضاء
سـيـتم التـنـسيق مـع قائـمـمقـام الزوراء
باشرة ناسـبة بغيـة ا لـتهيـئة األرض ا
بــتــنــفــيـذ هــذا اجملــمع الــذي ســيــخـدم
ـرحــلـة وبــشـكـل كـبــيـر االهــالي خالل ا
ـقبـلة). كـما اعـلن العـطا ارتـفاع نسب ا
االجنـاز في مـسـتـشـفى الـفـضـيـلـية إلى
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بغداد

ــســات حــانـيــة من ارادة ربــانــيــة او 
الرب .

وتـدعـونـي جتـربـة مـراجـعـة االطـباء 
الـى دعـــوة وزارة الــصـــحـــة لـــدراســة
ـــعـــاجلـــة االصـــابـــة افــــضل ســـبـــيل 
ـــوضـــوع بــــكـــورونـــا  وعـــدم تـــرك ا
الجــتـهـادات االطـبـاء  بـرغم كـفـاءتـهم
وحــرصــهم . فـفـي اخـضــاع االمـر الى
االجـتـهـاد فـقط  دون اجـمـاع طبي او
مـا يسمى بـ(البـروتوكول)  اهدار في
ـعــاجلــة وفي كـمــيــات االدويـة وقـت ا
ـــكن لــلــواحــد ان الـــتي تــصــرف . و
يــفـتح صـيــدلـيـة بـكـمــيـات الـعالجـات
صاب بكورونا  التي يحصل عليها ا
خـالل اســبـوعــ  هــمــا مــدة الــشـدة
ريض الـقصوى الـتي تستغـرق بقاء ا

عاينة الالزمة . حتت ا
لـقـد هالـتني هـذه االسالـيب في النـظر
الـى مرض كـورونـا  بل وهالـني اكـثر
ــان بــعـض االطـبــاء بــنــتــائج عــدم ا
ــســحـة . الــفــحص الــتي تــظــهـرهــا ا
فـــبـــعض االطــبـــاء لــديـــهم مـــا يــرونه
(اشـارات) على االصابة  تفوق نتائج
ـسـحة  الـتي يعـتـقدون انـها لـيست ا
صــائــبــة دائــمــاً . وهــنــا ادعــو وزارة
الـصـحـة ايـضـاً الى مـؤتـمـر لـلـوصول
الـى نـتـائج مـيــدانـيـة تـخص احلـاالت
الــــــشــــــاذة ان وجــــــدت  واســــــقــــــاط
ــعــتــقـدات الــنــاجـمــة عن حــاالت قـد ا
وقــــعت حتـت تـــصـــرف االطــــبـــاء ولم
ــســحـات) في تــتــطـابـق مع نـتــائج (ا
سـتشـفيـات . كما ـراكز الـصحـية وا ا
ادعــوهــا الى الــزام الــعــامــلــ بــهـذه
ـراكز باجلدية في الفحص وفي ملء ا

ـــعـــدة مـن الــوزارة  االســـتـــمـــارات ا
لــلــحــصــول عــلى مــعــلــومـات تــخص
ا ـصـابـ . فـقد رأيت ضـعـفـاً او ر ا
انـعـدامـاً في اجلـدية اسـتـدل عـليه من
ـــصــاب او عـــدم مـــتـــابـــعـــة حـــاالت ا
الــــســــؤال عــــنه  بــــرغم مــــراجـــعــــته
الـطوعية لـلحصول عـلى النتـيجة بعد

يوم .
 } } } }

مـن ب تعليمات الـبروتوكول اليومي
نـزل بقصد  كـنت اخرج الى حديـقة ا
الـــتــعــرض الشــعـــة الــشــمس . وهــذه
ـمـارسـة تبـدو لي نـفـسيـة  اكـثر من ا
كونها بدنية عالجية . فهي تفتح نظر
ـصاب على جمال الطبيعة وتوفر له ا
فـرصة احلوار مع مـكوناتهـا . وعملياً
كنت يومياً ال استمتع باشعة الشمس
 حــــسب  الني فـي االيـــام الـــعـــاديـــة
مـشغـول عنهـا  بل واحاور اشـجارها
 النـي امضيت سنوات طويـلة متابعاً
وها  وابرز ما حاورت لتحوالتها و
الــنـخـلـة الــبـرحـيـة الــتي زرعـهـا اخي
نـوفل بـيـديه في االيام االولى لـسـكني
فـي مـــنــــزل (الـــســــعـــد) فـي الـــكـــرادة
الــشــرقــيـة 2009. وهــذه (الــبــرحــيـة)
الـــتي امــد الـــله في عــمـــري فــتــذوقت
ثـمارهـا  وتفـيأت بـظاللهـا  غالـباً ما
ا كـنت احـادثـها وهي فـسـيـلة . ولـطـا
تـطلعـت اليها وهـي تشق طرقـها نحو
الــســمــاء وتــعــد الــعــائــلــة بـ(عــثـوق)
ـة. وسـاعـدني تـأمل قامـتـهـا بـعد كـر
12 عاما من غرسها  وجود الطلع

اجلـديد في لبتها الباسقة  ما غمرني
بــاالمـل ان الـربــيـع ضـرب جــذوره في
االرض  واننا سنجني ثمراً جنياً من
ريض الـنخلة  وهو شعور يحتاجه ا

لتأكيد معالم شفائه . 
لــقـد اسـعـدني قـول الــبـابـا فـرنـسـيس
واصـــفـــاً الـــرمـــز الـــوطـــني لـــلـــعــراق
(الـــنــخــلــة)  الــتي
حتـــــدت احلــــروب
واالحــزان بـثــمـار
يــانــعـة  مــثـلــمـا
افـرحتني زيارته
الـى كــــنـــيــــســـة
ســيـدة الــنـجـاة
وقـيادته قداساً
فـي كاتـدرائـية
مــار يــوسف 
وكـــلــتـــاهــمــا
قــــريـــبــــتـــان
جــــــــــــداً مـن
مــــــــنـــــــزلي.
واتــــــــذكـــــــر
انــني غــالــبــاً مـا
كـــــــنت اســــــتــــــمـع الى
اصـوات اجراسها ايام
اآلحـاد  بل حـتى ايام
اجلـمـعـة ابـان ذهـابي
الــى الــــــــــــــــــدوام فـي
اجلـــــريـــــدة . وكــــنت
اتـــــســـــاءل عـن هــــذا
االيـــــعـــــاز الــــروحي
الــذي يـخــتـرق قـلب
ـؤمـن فيـجـعل من ا
وحــــدانـــيـــة الـــله 
طــريــقــاً مــشــتــركــاً
نـــــحـــــو الــــتـــــآخي

شترك . والسالم والعيش ا
وبـــرغـم اني تـــابـــعت مـــراسم
قــداس ســيــدة الـنــجــاة ومـار
يـوسف عبر البث التلفزيوني
ـباشـر  متـوحداً مع ذاتي  ا
ومـصـغيـاً الى تـراتيـل البـابا
رافق له واجملـمع الـكنـسي ا
 فـان اجواء احملبة الزمتني
وكــــــــــــــــــــــــــــــأنـــي اؤدي مــع
احلـــــــاضــــــريـن الــــــصالة 
واعــيش تـاريـخـاً فـريـداً في
سيحية اراد الله الـعبادة ا
ان يـكرمنا بـالعيش شهوداً

عـــلـــيه والـــتــمـــتع بـــبـــركــاته
واحـــســـانه . وغـــمـــرني قـــبل
ذلـك مــشــهــد االمـل  مــتــمــثالً
بـهـبـوط طـائرة الـبـابـا في مـطار
بـغداد الـدولي واالجـواء العـراقية
الـصادقـة  التي رافـقت استـقباله 

وكـــدت ابـــكي وانـــا اشـــاهـــد جـــمــوع
العراقي تردد (هال بك يا الغالي هال
بـك مـرحـبـا بـ اهــلك واحـبـابك) . ثم
اتـسعـت افراح قلـبي بـعد نداء هـاتفي
تــلـقـيـته من رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الـكاظمي الذي حرص عـلى االطمئنان
عـــلى صــحـــتي فــور انــتـــهــاء مــراسم
اسـتـقـبال الـبـابا . كـان صـوته مفـعـماً
بـاالخـوة وداالً عـلى سـعـادته بـوصول
الـبابا . والـواقع ان رسائل االطـمئنان
الـتي وصلـتني من رئـيس اجلمـهورية
الـــســـابق الــدكـــتــور فـــؤاد مــعـــصــوم
ورئـــيـس مـــجـــلس الـــنـــواب مـــحـــمــد
احلـلبوسي ورئيس االقلـيم نيجيرفان
الـبـارزاني ورئـيس احلـكـومـة مـسرور
الــــبــــارزانـي  وآالف الــــفــــعــــالــــيـــات
الــســيــاسـيــة والــثـقــافــيـة والــســفـراء
والـوزراء بـيـنـهـم وزيـر الـصـحـة الذي
اعــرب عن االسـتــعـداد لـنــقـلي الى اي
مــســتــشــفى  ووضع هــاتـف الـنــاطق
بــــاسم الــــوزارة ســــيف الــــبـــدر حتت
تـصرفي لوقت الـطواريء. وال يسعني
ان اجتــــــــاهـل  فـــــــشـل الــــــــوزارة في
تفق على شرائها اسـتيراد الكميـات ا
مـن لـــقـــاح فـــايـــزر وجـــونـــســـون انــد
جـــونــســـون  واالحــتـــفــاء بـ 50 الف
لـقـاح وصلـتنـا هـدية من الـص . لـقد
حـصـلت دول فـقـيـرة واقل فـقـراً  على

الــلـقــاح لـشـعــوبـهـا  فـي وقت اكـتـفى
وزيـر الصحة بـالتصريـحات والوعود
ؤتـمرات الصحـفية  التي ال  وعـقد ا
يــبـشـرنـا فــيـهـا اال بـانــتـشـار كـورونـا
وتـفـاقم الوضع الـوبـائي . ففي االردن
ــلك  عـبــد الـله الــثـاني  مــثالً  هب ا
الـى زيارة مستشفى السلط احلكومي
 الـــذي شـــهــد  نـــقــصـــاً في كــمـــيــات
االوكــسـجـ تـسـبـب بـثـمـان وفـيـات 
فـيـمـا قـدم وزيـر الـصـحـة اسـتـقـالـته 
ــسـؤولــيـة .. هــكـذا تــبـنى مــتــحـمالً ا
االوطــان وتــصــان ارواح الــشــعــوب .
وفـي لـــبـــنـــان ابـــلـــغــــني الـــصـــحـــفي
اخملـضرم االستاذ محسن حس  انه
يـستـعد يوم 18 آذار اجلـاري  لتـلقي
اجلــرعـة الـثــانـيـة من لــقـاح كـورونـا 
ـــقـــيـــمــ ضـــمـن بـــرنــامـج يـــشـــمل ا
ــواطــنــ الــلــبــنــانــيــ عـلـى قـدم وا

ساواة . ا
وكـــانـت رســائـل رئـــيــسـي قـــبــيـــلـــتي
الــبـوفـهـد الـشـيخ زكي الـسـعـد والـبـو
ثابة سـلطان الشيخ اتلة الهيمص  
بـلـسم آخـر لـتـضـمـيـد جراحـي  حيث
ــســتــشــفــيــات اقـــتــرحــا نــقــلي الـى ا
االردنـــيــة  بــوصــفي (قــامــة وطــنــيــة
وشــخـصـيـة صـحـفـيـة كـبـرى)  ومـثل
هـــذا الــعــرض تــلــقـــيــته من االســتــاذ
ـــــالـــــكي رئـــــيـس احتــــاد شـــــبـــــيـب ا
ـقـيم في عـمان  احلـقـوقـيـ العـرب ا
فـــضـالً عن اخـــوة في دولـــة االمــارات
ولـبنـان . وكانت رسـالة رقـيقـة مفـعمة
بـاالخـوة الـصـادقـة والـوفـاء قـد نـقـلت
وضــعي  من حـال الى حـال تــلـقـيـتـهـا
مـن صديـق العـمـر والـسـنـد والـظـهـير
فـي الـسـراء والــضـراء االسـتــاذ سـعـد
الـبزاز  حـملت الـكثـير من احلث على
الـصالبـة والـتمـسك بـاسبـاب الـعافـية
مــشــدداً عــلى الـقــول (ســتــخـرج اخي
الــغــالـي اقــوى واشـد صـالبــة واكــثـر
عــافــيـة بــعـون الــله ولـطــفه) . وكـانت
قـناة الشرقية التي بثت خبر اصابتي
 قـد تسبـبت في اهتـمام غيـر مسبوق
ــتـــابــعـــة حـــالــتي بـــالـــنــســـبــة لـي  

الصحية.
ويـتعـ علـي عدم انكـار تغـاضي الرد
عـلـى مـئـات الـنـداءات الهـاتـفـيـة الـتي
وصــلــتــني خالل االيــام احلــادة الـتي
ضـــــربت روحي  كـــــانت حــــشــــرجــــة
الــصـوت وتــواصل الــسـعــال يـحـوالن
دون الـــكالم  بل غــالــبـــاً مــا مــثال لي
ـرض يــسـتـحـيل ســبـبـاً في تــعـاسـة ا
جرد تداركهما باجملاملة او التفكير 
الـعـتب . وحـمـدت الـله ان كـثيـرين من
زمـالئي واخـواني تـفـهـمـوا مـشـاعـري
ولـم يـفـسـروا الـتـجاهـل بـالـتـكـابر او
يـظنون بي سـوء الظنـون  كفاهم الله

شر كورونا واخواتها .
داهــمـتـني قـشـعـريـرة الـفـرح داحـضـة
ـرارة الـنـاجـمـة عـن حـطـام كـورونا  ا
الــتي شـعـرت بـهــا لـلـمـرة االولى  في
وقـت كانت اسـنـاني تصـطك وجـسدي
يــرجتف  لـكن قـشــعـريـرة الـفـرح ذات
عــزم جـبـار  وقـدرة عـلى رفـد اجلـسـد
ـــان. كــانت بـــاســـبـــاب احلــيـــاة واال
ــؤمــنـــ تــكــرس في روحي ادعـــيــة ا
مـعنى واحد هو (لن يقف معك اال الله
 ولـن يـــســـمع انـــيـــنـك اال الـــله  ولن
يـجبر كسر قلبك اال الله  ولن يرحمك
ويـعـوضك اال اللـه) .  واستـذكرت اني
حـــضــرت فـي قــاعــة الـــكــاتـــدرائــيــة 
ـشهور ـطرب ا مـجالس عـزاء عقـيلة ا
احــمــد ســلـمــان امــد الــله في عــمـره 
الـــــذي صـــــادف في رمـــــضــــان 2007
شـرف عـلى مـطـبـعة والـشـهـيـد رائـد ا
دار االديـب الذي اغتالته ايد آثمة عام
صورالصحفي الصديق 2004 وعم ا
قــحــطــان ســلــيم .ورأيت ان بــعــضــنـا
يـــتــمــلــكه احلــزن عــلـى مــا نــحن فــيه
ويـفسر هطول دمـعات حارة من الع
بــوصـول الــبـابــا الى كـنــيـســة سـيـدة
الـنجاة وكـاتدرائيـة مار يوسف  على

ان الــعــراقـيــ يـحــتــاجـون فــرحـاً وال
يــســتــحــقــون االوجــاع الــنــاجـمــة عن
واقــعــهـم . لــقــد كـان لــقــاء الــقــمــة في
الــــنـــجـف بـــ الــــكـــرسي الــــرســـولي
ــــــرجع االعـــــلـى الـــــســـــيــــــد عـــــلي وا
الـسيستـاني  احد اكبر الـعطايا التي
مــنـحـهــا الـله لـلــعـراق بـعــد عـقـود من

االحتراب الفكري والقطيعة .
 } } } }

حتـــرمك كــورونـــا من اشــيـــاء عــزيــزة
اعـــتــدت عــلى الــتــنــعم بــهــا  كــرؤيــة
االحــفـاد وضـمــهم الى حـضــنك . فـأنـا
طـيلة اسابيع اجلائـحة عشت محروماً
مـن تــقــبــيـل ســبــطي احلـــمــزة وعــبــد
الــــسالم  بل وكــــنت اجتـــنـب مـــجـــرد
الـتـطـلع الى قـامـتيـهـمـا الصـغـيـرت 
كــنت فــقط اسـتــرق نـظــرات الـصــغـيـر
مــنـهـمـا  الـتي تـشـبه ومـضـات عـيـني
ديـك مـتـوثب . امـا الـشـم فـتـلك حـاسـة
ـجرد ان يتسلل عـزيزة تتالشى عنك 
الـيك خدر احلـمى وتنبـعث من جسدك
حــــرائق بـــطش الـــفـــايـــروس وبـــروق

السعال . 
ــوت الــســريــري ولـم اســتــســلـم الى ا
رض خالل ايام كورونا  بل حتديت ا
بـاداء عـادات النـظـافة الـيـوميـة  التي
جتــنــبــني الــكــآبــة اذا مــا نـظــرت الى
ــرآة  فــلم اهــمل حالقــة نــفــسـي في ا
ذقــني او االسـتــحـمـام الــيـومي  كـنت
ارى فـي اسـتــمـرارهـا دالــة عـلـى تـقـدم
مـراحل الـشفاء  ومـاينـطوي عـليه من
ثـقة ازرعـها في نـفوس عـائلـتي  التي
يـغمرها االطـمئنان عـندما ترى وجهي
شـابا يخلو من كثافة الشعر االبيض 
عـلى صـدغي وبقـية ارجـاء ذقني . لـقد
كــنت اتـرجم وصـايـا اصـدقـائي الـذين
اصــيـبـوا قـبـلي بـهـا . كـانـوا يـصـرون
عـلى الـتنفـس العـميق وارادة الـتحدي
ــقـويــات . ورأيت ان ذلك ال وتــنــاول ا
يـتحـقق بالـكالم حسب  بل فـي العمل
وعـدم االنقطاع عن يومياتي  التي قد
اعـاب عـلـى حجـم االنـخراط بـهـا حتت
كـل الظـروف  فـقد واصـلت اتـصاالتي
بـالزمالء االعزاء العامل في اجلريدة
 الـــذين اظــهــروا قـــدرة مــهــنــيــة فــذة
ومـحـبـة نـادرة لـ (الـزمـان)  فـحـرصت
عـــلى مــشــاركـــتــهم رؤاهم ازاء اجنــاز
ـوضوعات او الـصفـحات او اختـيار ا
اقــتــراح افــكـارهــا . كــانت مــشــاركـتي
ـا بذلـوه لـكني بـسـيـطة جـداً  قـياسـاً 
رغـبت بـطـمأنـتـهم على حتـسن حـالتي
الــــصـــحـــيــــة من جـــهـــة  وتــــعـــمـــيق
احـسـاسـهم بـروح الـفـريق الـواحد من
جـهـة اخرى  وهـو مـبدأ حـرصت على
تـــأكــيـــده في جـــمــيع مـــراحل الـــعــمل

الصحفي .
يداني الـذي فرضته وبـرغم التحـدي ا
اجــــراءات الـــتــــعـــاطي مـع كـــورونـــا 
كـاحلـظـر الـشـامل واجلـزئي  وانـعدام
ـساعـدة احلكـوميـة او التـفهم الالزم ا
مـن لدن ذوي الشأن في قيـادة عمليات
بـغـداد  فـان  فـريق (الـزمان) جنح في
تـــلـــقي مـــســـاعـــدة اخـــويـــة من قـــنــاة
(الـشرقيـة) وفرت له امكانـيات حضور
الــدوام الــيــومي  واصــدار اجلــريـدة
سـواء بـنسـخـتهـا االلكـتـرونيـة  حيث
ــســـؤولـــ  لالسف تـــوهـم بــعـض ا
ــنـازل (اون امــكــانـيــة اصــدارهـا من ا
اليـن)  او النسـخة الورقـية خالل ايام
وجـــود (اعـالنــات) تـــســـتـــوجب طـــبع
اجلـريدة . ان اجلهل بالعمل الصحفي
كــان عــقــبـة اشــتــركت مع كــورونـا في

احلرب على الصحافة.
واذا كــانت هــذه االشــادة مـتــواضــعـة
بـحق زمالئي  فاني اراها جديرة بهم
 والســـيـــمــا اولـــئك الـــذين حتــمـــلــوا
صـــعــاب الــتــنــقل بــواســطــة بــدائــيــة
(دراجــــــة هـــــوائـــــيــــــة) من مــــــنـــــاطق
الـضـواحي كـالـزعـفرانـيـة واجلـهاد او
الـــزمــيالت الــلــواتي حتــدين احلــظــر
بـرغم عدم امـتالكهن مـركبـات خاصة .
فــالـيــهن كل تـقــديـر ودوام الــتـوفـيق 
ــفـرح ان مـوقـفـهن هـذا  تـزامن مع وا
ي في  8 آذار . ــــرأة الــــعـــــا عـــــيــــد ا
وبـالـنـسـبـة لـلـجـمـيع  فـأني غـالـبـا ما
كــنت اقــارن ثــبـاتــهم وهــمــتـهـم بـزخم
قــدرتي عــلى مــقــارعـة كــورونــا ودحـر
نتشرة في احشائي . بقية جيوبها ا
كـانت ارادة الـتـحـدي في داخـلي قـوية
كـالفوالذ  برغم شعـوري بآالم عائلتي
وقـــلق افــرادهــا عــلـى تــطــور وضــعي
الــــصــــحي حــــتى انــــهـــا فــــاجــــأتـــني
بـاستـعارة قـنيـنة اوكـسجـ من فريق
ـتـطـوعـ الـصــيـادلـة الـشـبـاب  مـن ا
يـــقــودهم الـــصــيــدلي عـــبــد الــله جنل
ـعيني  غدور عـبد الرزاق ا الـشهيـد ا
وضـعوها رهن ايديـنا للطوار اذا ما
هـبطت نسبـة االوكسج في دمي عن
ـئة . كـما دأبت عـلى االستـمرار 88 بـا
فـي تـقــلــيـد مــســائي يـتــمــثل بــتـوزيع
(بـــنـــدر) اجلـــريــدة الـــكـــتـــرونــيـــاً الى
ـوزع اصـدقـائي ومـحبـي (الزمـان) ا
بــ قــارات الــعــالم . وبــقــيـت امـارس
هـذه الـعـملـيـة الـشاقـة يـومـياً  لـكـنـها
مــــفــــيـــدة لالنــــتــــشـــار والــــتـــواصل 
ـشـتـرك وبـسـبـبـهـا ظن الـكثـيـر من ا
انـني معافى لـم اصب بكورونا  واني
ازاول عــمــلي الـصــحـفي في اجلــريـدة
ـعـتـاد  بـحـيث ظـلت رسـائـلـهم لي كــا
حتــمل رؤاهم وحتـلـيالتـهم او عـتـبـهم

اذا ما تأخرت مقاالتهم عن النشر .
كـــنـت قــادراً عـــلى الـــرد عـــلى رســـائل
اطــمـئـنــانـهم بـاخــتـصـار بــالغ (شـكـراً
وفـقـكم الـله) . وبـالـشكـر تـدوم الـنعم .
وقـد خلصت من منـازلتي مع اجلائحة
الـى قـول  البــد من اطالعـكم عــلـيه ان
(اصــعب انــواع اخلــيــانــة ان تــخـونك
صــحــتك والــبـاقي روايــات تــافـهــة يـا

اصدقاء) .    
 } } } }

سجلت 13 آذار 2021 يوماً لن ينسى
فـي روزنــــامـــــتي  فـــــقــــد ذهـــــبت الى
اســتــشـاريــة مـســتــشـفى زايــد الجـراء
مـسـحة جـديدة تـكشف عن شـفائي من
كـورونا  لكن النتيجة ال تظهر اال بعد
يـومـ  اي اني سابـقى ره احلـجر
ـنـزلي ريـثمـا يـتم الـتأكـد من شـفائي ا
سحة التي اكرر الـتام  طبقاً لنتائج ا
الـقول  ان بـعض اطـبائـنا ال يـثــــقون
بــهـا بـرغم انـهـا دلـيل تـعـاف عـلى ايـة

حال . 
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ـا طلبت من اصدقـائي  الذين اصيـبوا بفـايروس كورونا  تـسجيل جتـاربهم  وفي ظني انـها تفيـد الذين يصـابون بها لطا
عاجلة وطرق الشفاء  او قد يتجنبـوا الوقوع في مخالب اجلائحة  باستعادة ما يعينهم على من جهتهم  فـيستفيدوا في ا

تدارك االوجاع او تقليل آثارها .
واتذكر اني طـلبت من الدكتور قاسم حس صالح  ان يكتب جتربته القاسـية  ففعل وقرأنا مشاعر ووقائع شاركناه فيها
قـاومة  وطلبت ايضـاً من الدكتور عـمار طاهر ان يسـجل جتربته ففـعل  فاذا هي قطعة من االلم واالوجاع والصـبر على ا

جتربة وجدانية  كشفت تفاصيل مشاركة العائلة  اوجاعه طيلة ثالثة اسابيع امضاها يتلظى على فراش العافية.
كما كررت الطلب على مسامع الدكتور هاشم حسن لكنه لم يستجب حتى األن.

كربالء
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ـنـاسبـة مـرور الذكـرى الثـالـثة لـلـنصـر على قـبل ثالثـة اشهـر من االن وحتـديدا 
داعش كتـبنـا مقـاال في جريـدة العـالم البـغداديـة بعـنوان: حـتى ال يضـيع النـصر

الذي حتقق; وكانت خاتمته كالتالي: 
 لـذا فــان نـاقــوس اخلــطـر يــدق اجـراسه فـي هـذه الــسـاعــة بــتـحــدي اخلالفـات
الـداخــلـيــة وداعش مـا زال عــلى االبــواب  بـدعــوة اجلـمــيع الى الـوفــاء لـلــعـراق
والعراقـي ودماء الشـهداء بتوحـيد الرؤى والصفـوف واحترام متـطلبات الـعملية
شاكل على ـقراطية من خالل حـوار وطني جامع شامل وواسع يـطرح كل ا الد

طاولة احلل وحتى ال يضيع النصر الذي حتقق.
ورغـم ان هــذه الــدعــوة لــيـــست االولى حلــوار وطـــني يــوحــد الـــصــفــوف ويــزيل
اخلـالفات  اال ان الـسيـد الـكاظـمي فاجـئـنا بـعد انـتـهاء زيـارة البـابـا فرانـسيس
لـلــعــراق بــدعــوة الى حــوار وطـني!!! . فــهل كــان رئــيس مــجــلس الــوزراء الـذي
اذا لم ـبـادرة!!! و اسـتـوزر قبـل عشـرة اشـهر يـنـتـظر زيـارة الـبـابا لـيـطلـق هذه ا
يـطــلـقــهـا اول فــتـرة واليــته ? ومن يــقـرر ألــيـات احلــوار ومن هي األطــراف الـتي
ـكـونات نـفـسـها مـنـقـسـمة ومـتـنـاحرة فـيـمـا بـينـهـا? وعـلى ماذا سـتشـارك فـيه وا
نتـحاور وما هي اهداف احلوار! هل هي توحيد الرؤى إلخراج االحتالل أمريكيا
كان ام تـركيا من الـعراق مثـلمـا دعت كتلـة الفتح وصـادقون? ام انهـا دعوة لدور
ي فـي العـراق مـثلـمـا أشار الـصـدريون. ام انـهـا موافـقـة للـجـلوس والـتـحاور ا
ـقـصود مـثـلـما وافـق النـصـر واحلـكـمة وبـعض مـكـونـات حتالف الـقـوى... ومن ا
ـعــارضـة في دعــوة احلـوار هل مــعـارضي احلــكـومــة ام مـعـارضي الــعـمــلـيـة بـا
السـياسـية???. أسئـلة كـثيـرة حتتـاج الى اجابـات وتفـصيل بـعد سـكوت أليام من

الدعوة يبدو ان السيد الكاظمي يقيس فيها ردود األفعال من كافة األطراف.
ويـبـقى السـؤال: هل من اخـتـصاص حـكـومة انـتـقالـيـة مهـمـتهـا اجـراء انتـخـابات
مـبـكـرة اطالق حـوار وطني شـامل ام انـتـظار نـتـائج االنـتـخابـات الـتي الـله وحده
يـعـلم مـتى جتــري وايـكـال االمـر الى حـكـومــة دائـمـيـة مـنـتـخــبـة من قـبل الـشـعب
همة الكبـيرة  لذا فان مهمة حكومـة الكاظمي اليوم تنحصر في للنـهوض بهذه ا
نـاسبـة إلجراء انـتخـابات مـبكـرة او في موعـدها ضـمن شروط تهـيئـة األرضيـة ا
الشـفافية والعدالة والنزاهة واخلروج من األزمات االقتصادية واألمنية والصحية
ـقراطـية باعـتبـارها حـكومـة انتـقالـية مـهمـتها ومـعاجلـة كل ما يـعيق الـعمـليـة الد
نتخبـة القادمة التي تعبـيد الطريق وتـوفير اجواء االستـقرار للحكـومة الشرعيـة ا
تتـحمل مسؤوليات اكبـر ومنها اجراء احلوار الوطني الـشامل بتفويض صناديق
ـوضوعيـة له واخراج البالد من أيـة ازمة سيـاسية االقتـراع بعد تـوفير األسس ا

مستقبلية قد تواجهه.
ان دعوة الـسيـد الكـاظمي مـبهـمة وتـهدف لـلهـروب الى االمام وحتـميل مـسؤولـية
ـــطــروحــة فــشـل احلــوار ان جــرى;  فـــشل احلــكـــومــة في مــعـــاجلــة األزمــات ا
ـأزومة وسياسـة التجويع الـتي مارستهـا احلكومة بحق فاألوضـاع االقتصادية ا
ـكـوس والـضــرائب لم تـدع بـابـا لـلـشك ان ـواطن وغــيـاب اخلـدمـات وارتـفـاع ا ا

احلكـومة في ازمة حـقيقـية ويبـدو ان مبادرة احلـوار قد تكون
طـريــقــا لــلـحـل من وجــهـة نــظــرهــا... كـمــا ان انــقــسـام
ــان وانـقــسـام ـكــونــات وتـنــاحـرهــا واخــتالف الـبــر ا
ـتـظاهـر وتـربص اعداء الـعـراق من الداخل الـشارع ا
ـنفـلت ال توفـر اي فرصـة حلوار واخلـارج والسالح ا
وطـني هادف وبـنـاء اال اذا كـان حوار عـلى طـاولة من
شـهد بدال ـزيد من اخلـالفات ويـعقـد ا اجلمـر يفـجر ا

من ان يجد حلوال موضوعية وواقعية له.
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ا كـان عنوانـا صادما لكـنه في واقع احلال يُعـبر عن مأسـاة كبيـرة تتمثل في ر
دينة ارتفـاع نسبة ما يسمى باالنتحار لدى الـنساء وفي معظم اجملتمعات من ا
دن والبلدات الصغيرة اال الى الريف رغم ارتفاعها في كثير من االحيان في ا
طـا مخـيفـا اذا ما عرفـنا بـعض احلقـائق التـي تؤكـد ان معظـمهن انهـا تعـكس 
عـنى هناك عملية قتل مع يُدفـعن الى عملية تقتـيل انفسهن خارج ارادتهن أي 
ة كـبـرى وإن خـفـفتـهـا بـعض االعراف االصـرار والـتـرصـد والتـنـظـيم وهي جـر
شكـلة األكبر هي ان حاالت االنـتحار ارتفعت تـدريجيا منذ 2003 والتـقاليد وا
ـركز الـبحـوث التـابع جمللس الـنواب الـعراقي وحتى الـيوم حـيث تُشـيـر دراسة 
نــشــرت عـام 2014 حتت عــنــوان "انــتــشـار االنــتــحــار في الــعـراق  –اســبـاب
ومـقتـرحـات" تسـجيل 1532 حـالة انـتحـار ب عامي 2003 و2013 بـاالعتـماد
قـارنة تـلك األرقام مع مـا سجـلته على إحـصائـية "مـجلس الـقـضاء األعـلى"  و
فـوضيـة العـليـا حلقـوق اإلنسـان للـفتـرة ب 2015 و2017 والـبالـغة أكـثر من ا
3000 حالـة نكتشف تضاعف حـاالت االنتحار مرات عدة خـاصة ب النساء
ــنـتــحـرين وبــحــسب إحـصــاء مـجــلس الــقـضــاء األعـلـى فـقــد واصـلت أعــداد ا
تـصاعدها عامـاً بعد آخر إذ سجل عام 2013 الـنسبة األعلى حلاالت االنتحار
بـ439 حـالـة انــتـحـار تالهـا عـام 2012 بـ276 حـالـة انــتـحـار ثم عـام 2011
بـواقع 253 حـالـة و2010 بـ 161حـالـة وعـام 2008 بـ 103حـاالت و2009
بـ 95 حالة ثم عام 2007 بـ 64 حالة و2006 بواقع 51 حالة و2005 بـ46

حالة و2004 بـ31 حالة و2003 بواقع 13 حالة.
ـرأة الـذي اعتـدنـا عـلى االحتـفـال به والـتنـافس فـيه على أعود الى يـوم او عـيد ا
القـاء الكـلمات الـطنـانة خـاصة من بعض الـرجال ولن أخـوض في تفـاصيل يوم
ـا يُـكَـدِر هـذا الـعـيد ويـفـرغه من ـرأة أو عـيـدهـا بـقـدر اهتـمـامي بـأمـرٍ آخـر ر ا
رأة ووضـعها ـا ألنه يتـصل بشكـلٍّ مباشـر بحـياة ا محـتواه وهو أكـثر أهـمية ر
في مجتـمعـاتنا الـشرقـية عمـوماً وبـاستثـناءات ال تـخضع للـقيـاس العام فـمعظم
ا يتجمل كذباً وادعاءً أو أنه يبغي منفعة ال عالقة من ينادي بحقوق (احلرمة) إ
ارس ازدواجـية ال مثـيل لها لهـا أبداً بالـنساء وخـاصةً الالئي من حـوله. حيث 
رأة في إعطـاء وجه مـختلـف تمـاماً فـهو ينـادي في احملافل العـامة بحـقوق ا
سـاواة وما إلى ذلك من كـليـشة اجملـتمـعات اخملـملـية التـي ينفـش فيهـا ريشه وا
ارس دور دكتـاتور شرقي مع زوجـته أو معيته من أمام نـساء خلق الـلّه بينمـا 

بنات آدم وحواء.
ـا كـمـا قـلت ال تـخـضع في حـجـمـهـا احلـقـيـقي ألي قـياسٍ هـذه االسـتـثـنـاءات ر
ـتـردي لـوضع الـنـسـاء في ظـل دولة يُـذكـر والـدلـيل عـلى ذلك هـو هـذا الـوضع ا
تـأسـست مــنـذ مـا يــقـرب من قـرن من الــزمـان ومـا زلن صــاحـبـات تــاء الـتـأنـيث
الساكنة أكثر سكوناً من تائهن ومراوحة في مكانهن بل قل معي إن أوضاعهن
ـثلن عقـلية الـرجل في مجـلس النواب ويـتبرع في تقـهقرٍ مـستمـر منذ أصـبحن 
قـاعـد الـتي ال تـمـثل في حـقيـقـتـهـا إال ثـقافـته ومع جلّ لـهن بـعـدد مـحدود مـن ا
بـدأ تـمثـيلـهن في اجملـالس التـشريـعيـة إال أن مـا حصل ويـحصل في االحتـرام 
ـا هـو عـليه بالد كـانت تـتـعـامل مع الـنـساء قـبل خـمـسـ عـامـاً أفضـل بكـثـيـر 
اليـوم ولعلَّ ارتـفاع معـدالت ظاهـرة قتل الـنسـاء أو كما يـطلق عـليـها انـتحارهن
شـرعـنة حتت ـا ال يقـبل الـشك دور الـرجل الـرئيـسي في هـذه اجملـازر ا يؤكـد 
أبـوابٍ شـتى فـمـا من امـرأة مـقـتـولـة أو مـنـتـحـرة إال وكـان ورائـهـا رجل دفـعـهـا
لالنـتـحـار غـصبـاً عـنـهـا وخـارج إرادتهـا وقـد أكـدت كـثـير من مـلـفـات االنـتـحار
ـعــنى وضع الـسم بــالـقـوة في الـنـســائي إنـهن قــتـلن بـأســلـوبٍ انـتــحـاري أي 
أجوافـهن أو حـرقهن وقـد استـمـعت ذات يوم قـبل سنـوات إلى اعـترافـات امرأة
نـتـحرة والـتي انتـشرت دعـايـة في القـرية بـأنهـا على حـول كـيفـية وفـاة ابنـتهـا ا
عالقة بـرجل من غير ديـنها قـالت أمها إنّ والدهـا قال ادخلي ابـنتك في احلمام
وحينـما أدخلتـها إلى هناك كـان يحمل صفيـحة من النفط األبـيض سكبهـا عليها
بـالـكـامل ثم أشـعل فـيــهـا الـنـيـران وقـفل بـاب احلـمـام وأجـبـرني أنـا أيـضـاً عـلى
مـغـادرة الـبيت حـتى عـدنـا بـعد سـاعـات لـكي نرى كـومـة من الـفـحم وبالـتـأكـيد
قـيـدت الـقضـيـة لـدى القـضـاء اخلـاضع ألعـراف البـداوة والـعـشـيرة ضـد الـفـتاة
ذاتها مـتهماً إيّاها بـأنها قد انتـحرت غسالً لعار أبيـها وهناك الكثـير الكثير من
هـذه اجلـرائم الـتي تـقع في مـجـتـمـعـاتنـا حتت سـقف الـعـادات والـتـقـالـيـد بـيـنـما
ـارس الـقــضـاء أبـشع أدواره فـي الـتـســتـر عـلــيـهـا وإشــاعـتـهــا حتت مـبـررات

وأعراف بالية وكاذبة ليس إال!
ويبـقى السؤال األكثر مـرارة حول هذه االزدواجية الـقاتلة لدى كـثير من الرجال
ـرأة كإنـسان يـعيش في مـطلع األلف وقف من حـقوق ا والنـساء في مـوضوعـة ا
وت انتحاراً ألسـباب واهية وكاذبـة وخارجة عن الشرع الثـالث ويجبرها عـلى ا
ا شهـدنا قتل امـرأة كل قرن من الزمان الذي لـديه آلية لـو نفذت كمـا أراد الله 

وبــعـــد ذلك هـل أن الـــربــيـع الـــعــربـي والـــكــوردي واإليـــراني
ن يـشابـهنـا ربيعـاً ذكوريـاً ليس إال والتـركي وغيـرهم 
وأن كل مـا يحـصل اآلن هـو مجـرد تغـيـير في األسـماء
والـعنـاوين بل أن مـا يـحدث الـيـوم في كل من الـعراق
واليـمن وسوريا وليبـيا وغيرهم يعـيد النساء إلى حقل
احلــر والـقـتل انـتــحـاراً حتت مـظــلـة أعـراف وقـضـاء

تقيّده قوان اخليمة والصحراء والقبيلة والقرية!?

وقـرأت ايـضاً جتـارب اخـرى  لكـتاب
ـيـ  سـطـروهـا وصـحـفـيـ واكـاد
ــداد من الـزهـد والـثــقـة ومـزجـوهـا
بــثــقــافـاتــهم واهــتـمــامــاتـهـم  حـيث
انـعـكـسـت الـقراءات والـتـجـارب عـلى
رؤاهـم  وهم يــــخــــرجـــــون من نــــفق
اجلــائـحـة او يـصــارعـون الـفـايـروس
الـــذي يـــغـــوص عــمـــيـــقــاً فـي خاليــا
ــشــتــرك في كل اجـــســادهم . ولــعل ا
جتـربـة  ان الـبـعـد االنـسـاني يـطـغى
عــلـى مــا سـواه مـن هم الــتــجــربـة او
ـشكلة او خطوات التعافي  الطبية ا

والعالجية .
وكــنت قـد داهـمـتـني كـورونـا وعـشت
الـليالي القاسية الناجمة عن انتشاب
مـــخـــالـــبــهـــا في صـــدري  ورأيت ان
االوجاع ال تذكرني بنفسي ومعاناتي
حـسب  بل تـعيد الـى ذاكرتي  صور
اصــدقـائـي الـذين تــابـعت اوضــاعـهم
قـبل ان أصاب بـكورونـا . ومع نفسي
كــنـت اقـول ســاعــدهم الــله  وأشــفق
عـــــلى كل واحــــد مـــــنــــهم النه عــــاش
الـــتــجــربــة الــتي لـــيس له خــيــار في

وقوعها .
وأكـشف لـكم عن اني التـزمت بقـواعد
الـوقايـة من اجلائحـة  بدءاً من غسل
الـيدين وانتـهاء بالـتباعـد االجتماعي
 وصــــــرفت وقــــــتـــــاً  طــــــويالً وانـــــا
مـسـتغـرب في ترجـمة هـذه القـواعد 
والســــيــــمــــا في االشــــهــــر االولى من
انـتـشار كـورونا . كـان الـتعـقيم يالزم
كـل حـركة وغـسل الـيـدين  يـعـقب كل
عــمل ولــبس الــكــمــامـة يــرافــقــنـا في

الترحال واحلال.
وقــبل ان ادخل مــكـتـبـي في اجلـريـدة
اعـــتــدت عــلـى رش جــمــيـع مــقــابض
ـعقم  االبـواب ومـسانـد الـكراسي بـا
حــتى اني تــوقــعت ان انــفق راتـبي 
بـــأســره عــلى الــكــمــيــات الــتي كــنت
اقـــــتــــنــــيـــــهــــا من الـــــعــــبــــوات  من
الـصـيدلـيـات وبعض االسـواق   لكن
ـــنـع الـــفــــرد من ـــكـن ان  ال شـيء 
حتــاشي الـــــــفــايـروس . وصـدق من
اســـــمــــاه بـ (الـــــغــــادر)  النـه يــــدهم
االجـــــســـــاد من حـــــيث ال حتـــــتــــسب
ويـــخــتـــرق اجلــدران  مــهـــمــا كــانت

سماكتها . 
ورأيـت ايضـاً ان ثمة مـغاالة اعـالمية
فـي التوجيـهات الصـحية الـتي تنشر
او تــذاع او يـتم الـتــرويج لـهـا  عـلى
أمـل حتـــاشي الـــوقــــوع في قـــبـــضـــة
كـــورونــا . وانــا اعـــرف اصــدقــاء في
مـعظم عـواصم االرض اصيـبوا برغم
الــتــزامــهـم الــصــارم بــالــتــعــلــيــمـات
الـــصــحــيــة ونــزوعــهم الــبــالغ نــحــو
حتـــاشي االخـــتالط  كـــان من هــؤالء
كـــتــاب ووزراء واطـــبــاء ومــثـــقــفــون
ومـــتـــعـــلـــمـــون كـــبـــار . وحـــزنت الن
عـــوائـــلـــهم فـــقـــدتـــهم  بـــرغم حـــجم
الـرعاية التي حظـوا بها وتقدم الطب
في البلدان  التي يقيمون فيها . كان
آخـرهم الدكتور نبيل الشريف  وزير
االعـالم االردني االسبق  الـشـخصـية
االعـالمــيــة الـبــارزة  الــتي ارتــبــطت
بــعالقــة زمــالـة واخــوّة عـائــلــيـة به 
بـــدأت يــوم عــمــلت مــراسالً جلــريــدة
(الـدستور) التي كـان يرأس حتريرها

في العام 1994.
وال أشـك  حلـظـة  ٍان احـداً من
الــذين ذكـرتـهم اهــمل نـفـسه
او تــــنـــاسى تــــعـــلـــيـــمـــات
الــوقــايــة الــصــحـيــة  بل
كـــانــوا مــثـــاالً لاللــتــزام

وحتــــاشي االصـــابـــة 
ـقـابل  فــيـمـا رأيت بــا
حشوداً من الناس اقل
الـتـزامـاً وانـضـبـاطـاً
واكـثر اختالطاً
 ومـــع ذلــك

وتـعـرقي تكـشف عالئم جناح كـورونا
فـي اقتـحـام جسـدي واحـالـتي الى ما
يـــشــبه احلــطــام . امـــا الــثــالث فــهــو
الـطـبـيب االديب حـيدر عـبـد احملسن 
الـــــذي وصــــلت الى عـــــيــــادته بــــشق
االنـــــفس  وسط زحــــامــــات بــــغــــداد
اجلــــديــــدة  والــــرجـل لم يــــكــــتف ان
اســـعــفـــني وحتـــمل نــفـــقــات جـــمــيع
الـــتــحــلــيالت الـــتي اجــراهــا لي  بل
وتــابــعـنـي عـبــر تــطـبــيق (واتــسـاب)

ــنـشـورة في مــرسالً بـعض مــقـاالته ا
الــقــدس الــعــربي والــشــرق االوسط 
لـصـرفي عن الـعاصـفة الـسـوداء التي
حتــــوم حـــولي وانــــا مـــســـجـى عـــلى
الـسرير . وأمـدني  عن بعد من اربيل
 اجلــــراح الـــبـــارع مـــنـــذر احلـــنـــظل
بـأرشـادات وحـثـنـي عـلى تـطـبـيـقـها 
مــسـتــخـلــصـة من جتـربــة شـخــصـيـة
تــبـلـورت اثــر اصـابـته بــكـورونـا قـبل
بـــضـــعـــة أشـــهـــر  مـــنـــهـــا جـــلـــوس
الــقــرفـصــاء والـقــحــة بـعــمق الخـراج
الـبـلغم  الـذي يعـد سبب تـفاقم حـالة
ـصاب . وقد شـبه طبيب مـن جامعة ا
بـــنــمــا االمــريـــكــيــة  تــراكـم الــبــلــغم
بـــاألســمــنـت الــذي يــغــلـق اي مــنــفــذ
لـــلـــحـــصـــول عـــلى االوكـــســجـــ من
الـــرئـــتــ  واطـــلـــعت عــلـى فــيـــديــو
وصـلني من صديق مقيم في طهران 
صاب يـظهر الـطبيب وهـو ينصـح ا

بـاتـخـاذ وضـع السـجـود  كـالـصالة 
والـقحـة بعمق  لـلتـخلص من مشـكلة
الـبـلغم . وظـل احلنـظل يتـابع حـالتي
ـــزيـــد من مـع الـــتـــضـــرع الى الــــله 

التحسن . 
ـشـكـلـة الـتي واجـهـتـهـا وانـا اراجع ا
االطـبـاء  ان كـل واحـد مـنهـم يـجـتـهد
فـي اقـــــتــــراح عـالج لي . وكـل واحــــد
يـطلب مني تـرك االدوية التي سـجلها
زمـيـله  وتـناول ادويـة بديـلـة . وكنت
مـع هــذا الـتــحــول تــشــتـد عــلي االالم
وتــتـضـاعف االوجـاع وتـبـرز مـشـكـلـة
ـــعــدة  وصـــعــوبــة اخـــرى هي آالم ا
حتــــمل تـــراكـم االدويـــة بـــحــــيث اني
تــقـيـأت مــرات عـدة . وهـذه الـعــمـلـيـة
االرتـداديـة كـانت حتـرمـني من االفادة
مـن فاعلية الدواء  لكني بعد ان افرغ
مـعدتي اشعـر باالرتيـاح  ما يؤكد ان
الـشفـاء يأتي في حـالة رفض الدواء .
ويـقال ان اجلسد يستفيد من خالصة
ـعـدة ــواد الـعالجــيـة الـتي تــدخل ا ا

بـسرعة قياسية  وهو تفسير
حلــــمـــايـــة

فـان الله وقـاهم شر البـلية الـكورونية
 وحــجب عــنــهم وعن عـوائــلــهم آثـار

االصابة . 
ناسـبة فان االيـام التي امضـيتها وبـا
 وانـا مصاب لم ينزل من فمي الدعاء
لـلجميع بالعافية والدعوة الى الباري
 ان يـحـفظ اجلـميع من شـر كـورونا 
وكـــنت انـــطـــلق مـــؤمــنـــاً بـــان الــله ال
يــسـتـجــيب الـيك اذا حــصـرت الـدعـاء
بـــنــفـــسك حــسـب او نــســيـت الــدعــاء
لــقـريب مـنك او بـعـيـد عـنك . فـااليـثـار

في الدعاء اول اركان االستجابة .
 } } } }

فـي ايـام كـورونــا  وعـلى وقـع آالمـهـا
واوجـاعها ومـظاهر الهـلع او اخلشية
الـــتي تــرافـــقــهــا  ال يــنـــسى الــبــاري
ـناسـبات صـاب  الـكـر  ان يكـرم ا
عـابرة قـد تبـعث الفـرح او السرور في
النفس . خذ مثالً ميالد عزيز عليك او
حدوث مناسبة سياسية او اجتماعية
 حــتى  تـصــادف ان تـنــقل حـالك من
احلــمى وكـثـرة الـتـعـرق  الى الـهـدوء
وعــودة حــرارة اجلـســد الى وضـعــهـا
الـطـبيـعي . صادفت ذلك .. وقـد سألت
نـفسي  هل هي رحـمة اخلـالق الكر

او مصادفة ال تفسير لها ?
حـدث مـعي  وانا اتـلـظى من سخـونة
اجلـسد وآالم الـسعـال في صدري  ان
صـــادفـت ذكـــرى مـــيالد زوجـــتي  في
الـثاني من آذار. رغم رفضها االحتفال
عـلى اسـاس ان جو الـبيت ال يـسمح 
واصـــرارهـــا عـــلى الــقـــول ان الـــفــرح
ـيالد او سـواه يكـمن في عـافـية او بـا
ـنـزل  اال انـي غـافـلـتـهـا تــعـافي رب ا
وتــواطــأت مع ابــنــتي بــشـراء كــعــكـة
ومـفاجـأتهـا باحـتفـاء متـواضع  كدت
ان اغــيـب عـنـه  لــوال اصـرارهــا عــلى
حـضـوري  وانـا مـتـحـصن بـالـكـمـامة
واجهة التقليدية التي ومـرتدياً عدة ا
تـظهر الطواقم الطـبية بها في وسائل

االعالم .
وغــمـرتــني اولى االفـراح وانــا اعـيش
ايــام كــورونــا مــحــجـوراً حتـت سـقف
غـرفـتي  لـكـني حرمت  هـذه الـسـنة 
مـن تـذوق طــعم الــكــعـكــة  الــتي يـدل
مــنــظــرهــا عــلى مــذاق طــيب  يــشــبه
الــشـهـد  من نـحـلـة الــعـائـلـة وقـلـبـهـا
الـدافق زوجـتي الـتي شـيدت لي ثالث
عـمائر  افـخر بها من زيـجة تواصلت

بتوفيق من الله  45 عاماً .
لـم تـسـتــغـرق الـعــمـلـيــة سـوى دقـائق
حــسب  لــكـنــهـا مــبــادرة رأيت فـيــهـا
نـوعـاً من عـبـور مـحـنـة كـورونـا . ولو
ـا حـظـيت كــنت نـزيالً في مـسـتـشـفى 
بــهــا .  امـا  احلــدث االهم الـذي رأيت
مـالئكـة الـله خالله واقـفـة  الى جانب
ـالي من عباده  فـتجسد في زيارة ا
الـبـابـا فـرنـسـيس الى الـعـراق . كانت
قــد مــضت ايــام عــلى اصــابــتي الــتي
اضـــطــرتــني الى الـــلــجــوء الى ثالثــة
اطـباء احدهم صديق اعتز بصداقته 
هــو الـدكـتــور فـاضل فــرنـكـول . ويـوم
راجـعت اول الـثالثـة  الدكـتـور فراس
سـحة التي الـربيـعي  كانت نـتيجـة ا
اخـذتها في مـستشفى زايـد  لم تظهر
 لــــكن جــــمـــيـع الـــدالئـل اشـــارت الى
اصـــابـــتي بــكـــورونـــا . كــانت
الـرعـشـة الـتي تالزمني
وســـــــخــــــونــــــة
جــــــــــســـــــــدي
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{ بـحيـرة بـايـكال - (أ ف ب) : أطـلق عـلـماء روس
ـياه امس أحد أكـبـر الـتلـسـكـوبات الـفـضائـيـة في ا
الـعـمــيـقـة بــهـدف دراسـة األلــغـاز الـكـونــيـة من قـاع

ياه الشديد الصفاء. بحيرة بايكال ذات ا
وبـدأ إنشـاء هذا الـتلـسـكوب في الـعام   2015 وهـو
ـراقـبة الـنـيـوتريـنـوات أصـغر اجلـسـيـمات مـصـمم 

عروفة للعلماء. ا
وأطلـقت عـلى الـتلـسـكوب تـسـمـية "بـايـكال-جي في
دي" (وهي األحـــرف األولى من عــبـــارة جــيــغــاتــون
فـولـيــوم ديـتـيـكـتـور) وأقـيـم عـلى عـمق يـتـراوح بـ
 750 مـتـراً و 1,3 كـيلـومـتـر وعـلى بـعـد نـحـو أربـعة

كيلومترات من شواطئ بحيرة بايكال.
ـاء وسـيـلة ويـصـعـب رصـد الـنـيـوتـريـنـوات إال أن ا

فاعلة للتمكن من ذلك.
ـرصـد من سـلسـلـة خطـوط تـتألف من يتـكـون هذا ا

وحدات بصرية عدة.
وتمـسح هـذه الوحـدات قـاع البـحـر الذي يـلفّه ظالم
دامس بــحـثـاً عن الــنـيــوتـريـنــوات وهي جـســيـمـات

شبحية تصل إلى األرض متأتية من السماء.
وأشــرف الــعــلــمــاء الــســبت عــلى إنــزال الــوحــدات
ـاء ـصــنـوعـة من الـزجــاج والـصـلب بـعــنـايـة في ا ا

تجمد من خالل ثقب مستطيل في اجلليد. ا
وحد للبحوث عهد ا يتري نوموف من ا وأوضح د
الـنــوويــة لــوكــالـة فــرانس بــرس من ســطح بــحــيـرة
ـتـجـمد "يـوجـد تلـسـكوب نـيـوتـرينـو بـحجم بـايـكال ا

نصف كيلومتر مكعب حتتنا مباشرة".
توقع أن يبـلغ حجم هذا الكاشف وأضـاف إن من ا
الــضــخم كــيــلــومــتــراً مــكــعـبــًا واحــداً خالل بــضع
ســنــوات.وســيــنــافس تــلــســكــوب بــايــكــال مــرصــد
دفون حتت اجلليد النيوترينو العمالق آيس كيوب ا

في محطة أبحاث في القطب اجلنوبي.
وأكد الـعلـماء الـروس أن تلـسكـوب بايـكال هـو أكبر
كـاشف لــلـنــيـوتــريـنـو فـي نـصف الــكـرة الـشــمـالي.
واوضـحـوا أن الـبــحـيـرة الـتي تـعـتــبـر أكـبـر بـحـيـرة
للـمياه العذبة في الـعالم تشكّل موقعـاً مثالياً إليواء

رصد نظرًا إلى عمقها. هذا ا
ـوحد لـلبـحوث عـهد ا وشرح بـير شـويبـونـوف من ا
النـووية لـوكالة فـرانس برس إن (بـحيرة بـايكال هي
ـكن فيـها إقـامة تـلسـكوب البـحيـرة الوحـيدة الـتي 

نيوترينو نظراً إلى عمقها).
يـاه الـعـذبـة مـهـمـة أيـضـاً وكذلك وأشار إلـى أن (ا
ـدة صــفـاؤهــا إضـافــة إلى وجـود غــطـاء جــلـيــدي 

شهرين أو شهرين ونصف شهر).
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{ فـانــكــوف- (أ ف ب): رفـضت
قــاضــيـة كــنــديــة طــلــبــا قـدمــته
ـاليـة جملمـوعة هواوي ـديرة ا ا
الصـينـيـة العـمالقة لالتـصاالت
الــتي كــانت تــرغب فـي اعــتــبـار
شـهـادات أدلى بهـا موظـفون في
شـــركــة االتـــصـــاالت الــعـــمالقــة
ــثـابــة أدلــة لـلــتــصـدي لــقـرار
ـتحدة تسلـيمـها إلى الـواليات ا
الـــتي تـــتـــهــمـــهـــا بــاالحـــتـــيــال

صرفي. ا
ويــرى مــحـامــو مـيــنغ وانـتــشـو
( 49عـــامــــا) أن هــــذه االفـــادات
حتت الـــقــــسم قـــد تــــثـــبت بـــأن
مـصـرف "اتش اس بي سي" كان

يــعــلـم بـالــعـالقــات بــ هـواوي
وفـرعهـا "سكـايكـوم" الناشط في
ا يـؤكـده الـقـضاء إيـران خالفـا 

األمريكي. 
ويـؤكـد احملـامـون أن هـذه األدلة
ســـــتــــــســـــاهـم في اثــــــبـــــات أن
االتــهــامــات الـــتي ســيــقت ضــد

مينغ "غير موثوق بها".
ويـتـهم الـقضـاء األمـريـكي مـينغ
بـالـكـذب عـلى مـسـؤول تـنـفـيذي
فـي مـصــرف "اتش اس بي سي"
في  2013 بـشـأن الـعالقـات ب
هــواوي وفــرع لــهـــا كــان يــبــيع
مــعـــدات اتـــصــاالت إليـــران مــا
يعرض البنك لعقوبات أمريكية.

وتــريــد واشـنــطن مــحــاكـمــتــهـا
صرفي. وفي بـتهـمة االحـتيـال ا
قـــرار نـــشـــر مـــســـاء اجلـــمـــعـــة
ز اعتـبـرت الـقـاضـيـة هـيـذر هـو
من احملكمة العليا في كولومبيا
الـبريـطـانيـة أن الشـهـادات التي
يطالب بها مـحامو مينغ "تندرج
في إطـار محـاكمـة وليس جـلسة

." لتسليم متهم
…b b  W «Ë—

وسـتـعــطي هـذه اإلفـادات روايـة
جـديــدة لـلــوقـائع تــتـعـارض مع
تـــلك الـــتي قـــدمـــهـــا الـــقـــضـــاء
األمريكي "ما قد يتجاوز النطاق
احلقيقي جللسة خاصة بتسليم

" على حد قولها. متهم
ــاضي وفي نــهــايــة االســبــوع ا
أكــدت هــواوي أن مـــيــنغ رفــعت
دعــوى ضــد مــصــرف "اتش اس
بـي سـي" فـي هــــــــــونـغ كــــــــــونغ
لــلــحــصـول عــلى وثــائق تــنـوي
اسـتـخــدامـهـا لــعـدم تـسـلــيـمـهـا

تحدة. للواليات ا
وفـي شــــبـــاط خــــســــرت دعـــوى

مشابهة في لندن.
ودخـلت جـلـسـات تــسـلـيم مـيـنغ
الــــتـي تـــــعــــيـــش في االقـــــامــــة
اجلــبـــريــة في فـــانــكــوفـــر مــنــذ
تــوقـيــفـهــا نـهــايـة  2018 بــنـاء
ــــتـــحـــدة لـــطــــلب الــــواليـــات ا

مـراحلـهـا النـهـائيـة. ويـتوقع أن
تـــســـتــأنـف االثــنـــ وتـــخـــتــتم

منتصف أيار في فانكوفر. 
وتـــســبب تـــوقــيف مــيـــنغ ابــنــة
مــؤسس مـجــمــوعـة االتــصـاالت
الصـينيـة العمالقة في األول من
كــانــون األول 2018 في مـــطــار
فــانــكــوفـر بــطــلب من الــواليـات
ــتــحـــدة بــأزمــة كـــبــيــرة بــ ا

الص وكندا.
وبـــعــد أيـــام عـــلى تــوقـــيــفـــهــا
اعـتــقـلت الــصـ الـدبــلـومـاسي
الكـندي السـابق مـايكل سـبافور
ومواطنـه مايـكل كوفـريغ بتـهمة

التجسس.

{ طـــــهـــــران - (ا ف ب): مـــــثـــــلت
اإليــرانــيــة-الــبــريـطــانــيــة نــازنـ
زاغـــري راتـــكـــلـــيف مـــجـــددا أمــام
مـحـكـمـة فـي طهـران امـس  بـتـهـمة
"الــــدعـــايــــة" ضـــد اجلــــمـــهــــوريـــة
اإلسالمــــيــــة بــــعــــد أســــبــــوع من
انـقـضـاء فـترة عـقـوبـتهـا بـالـسجن
خمسة أعوام في قضية أخرى في
تحدة ملكة ا مسألة تثير انتـقاد ا
غادرة التي تطالب بالسماح لها 

إيران.
وأفـــاد احملــــامي حـــجـت كـــرمـــاني
وكــالــة فــرانس بــرس أن مــوكــلــته
زاغــري-راتــكـلــيـف تالحق حــالــيـا
بــتــهــمــة "الـــدعــايــة ضــد الــنــظــام
(الــــســـيــــاسي في اجلــــمـــهــــوريـــة
ـشـاركـتـهـا في جتـمع اإلسـالمـيـة) 
أمــام الـسـفـارة اإليـرانـيـة في لـنـدن

عام "2009.
وأشـار الى أنهـا مـثلـت اليـوم أمام
الـغرفـة اخلامـسة عـشرة لـلمـحكـمة
الـثـورية فـي طهـران وأن اجلـلـسة
"جـــرت فـي جـــو هــــاد جـــدا وفي

حضور موكلتي".
وأوضح كرماني أنه خالل اجللسة
ـرافـعـة" وانـتـهت إجـراءات "تـمت ا

احملـاكمـة ما يـشـير إلى أن الـنطق
باحلكم سـيتم في موعـد الحق غير

محدد.
وأضاف "نـظرا الى الـعنـاصر التي
ـسـار الـقـضائي قـدمـهـا الـدفاع وا
وأن مـوكـلتي سـبق أن قـضت فـترة
احلــــكم (األولـى) آمل فـي أن تــــتم

تبرئتها".
مـن جـــهــتـــهـــا كـــتـــبت الـــنـــائـــبــة
كنني البريطانية توليب صديق "
أن أؤكـــد أن نــازنـــ مـــثـــلت أمــام
احملــكـــمـــة هــذا الـــصـــبـــاح وتــمت
مــحــاكـمــتــهـا بــتــهم جــديـدة (هي)

الدعاية ضد إيران".
ـانــيـة الـتـي تـتـابع وأضـافت الــبـر
قـضــيـة نــازنـ في تــغـريــدة عـبـر
حسابـها على تويـتر "لم يصدر أي
حـــكم لـــكن يـــفـــتــرض أن يـــتم ذلك
خالل أســـبـــوع". وكـــانت زاغـــري-
ـوظــفــة في مــؤســسـة راتــكــلـيـف ا
تـــومــــســـون رويـــتـــرز أوقـــفت في
نيسان 2016 مع ابنتهـا غابرييال
الــتي لم تــكـن بـلــغـت الــثـانــيــة من
الـعـمـر حـيـنــهـا في مـطـار طـهـران
بــعــد زيـارة لــعـائــلــتـهــا. واتــهـمت
بالـتآمـر إلطاحـة النـظام الـسياسي

فـي إيــران وهي تـــهــمـــة نــفـــتــهــا.
وحـكم عـلـيـهـا في أيـلـول من الـعام
ذاته بـــالـــســجن خـــمس ســـنــوات
وانـقـضت فـتـرة مــحـكـومـيـتـهـا في
الــســـابع من آذار عـــلــمـــا بــأنـــهــا
خـرجت من الـسـجن في آذار2020
في أعقـاب تفـشي فيـروس كورونا
وأمــــضـت األشــــهـــر األخــــيــــرة من
الـعـقـوبـة في مــنـزل ذويـهـا مـزودة

بسوار تعقب الكتروني.
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وكـان زوجـهـا ريـتــشـارد راتـكـلـيف
قـــال في أعـــقـــاب انـــتـــهـــاء فـــتـــرة
الـعـقــوبـة أن نـازنـ الــبـالـغـة من
العمر  42 عاما شـعرت بـ"سعادة
غـامرة" و"اعـتلت وجـههـا ابتـسامة
عــــريـــــضــــة" وذلـك عــــلـى هــــامش
مشـاركته مع ابـنته في جتـمّع أمام

السفارة اإليرانية في لندن.
ـنــظـمـة ورفع راتــكـلـيـف عـريـضــة 
الـعـفـو الـدولـيـة وقّـعـهـا  160 ألف
شــــخص تــــطــــالـب بــــاإلفــــراج عن
زوجته معـتبرا أنـها "رهينـة" لعبة
ســيـاســيــة عـلـى صـلــة بــدين قـد
ـتـحـدة في ـمــلـكـة ا مـتـرتّب عـلى ا
إطــار صـفــقــة أســلــحـة أبــرمت مع

إيــــران قــــبل انــــتــــصــــار الــــثـــورة
اإلسالمية عام 1979.

وقال راتـكليف "سـنواصل الـنضال
نزل". حتى عودتها إلى ا

واجلــمــعـــة قــالت مــنــظـــمــة غــيــر
حـكــومـيــة في تـقــريـر سـلــمـته الى
وزيـــر اخلـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــاني
دومـيــنـيك راب إن فــحـصًــا طـبــيـا
أجــري لــزاغـري-راتــكــلــيف أظــهـر
تعـرضها إلى "سـوء معـاملة" خالل
اعتقالها في إيران ويجب بالتالي
أن تعتبرها لـندن "ضحيّة تعذيب".
ونــفت الـســلـطــات اإليــرانـيــة عـلى
الـدوام االتـهـامـات بـسـوء مـعـامـلـة

. نازن
وكــان رئـيس الــوزراء الـبــريـطـاني
بــــوريـس جــــونـــــســــون طـــــلب من
الــرئـيس اإليـرانـي حـسن روحـاني
في اتــــصـــال هــــاتــــفي األربــــعـــاء
"اإلفــــراج الــــفـــــوري" عن نــــازنــــ
زاغــري-راكــتــلـــيف وكل مــزدوجي

وقوف في إيران. اجلنسية ا
ووفـق بـــيــــان صـــادر عن رئــــاســـة
احلـكــومــة الــبـريــطــانــيـة اعــتــبـر
جــــونـــســــون أن الـــوضـع احلـــالي
لزاغري-راتكليف يـعد "غير مقبول
إطالقـا" مــشـيــراً إلى أنه "يـنــبـغي
السـماح لـها بـالعودة إلى عـائلـتها

تحدة". ملكة ا في ا
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وخالل االتـــصـــال الــهـــاتـــفي قــال
ـثـير لـلـدهـشة روحـاني إنـهه من "ا
عـدم حــصـول اي تــقـدم في ســيـاق
ـقـتـنـيـات الـدفـاعـية اعـادة مـبـالغ ا

االيرانية من جانب بريطانيا".
ورأى روحاني وفق بيان للرئاسة
اإليـرانيـة أن "الـتسـريع في وتـيرة
ــالــيــة تــســديــد مـــطــالب ايـــران ا
يـــســـاعـــد عـــلى ازالـــة الـــعـــراقـــيل
االخــــرى مـن مــــســـــار الــــعـالقــــات
الـثــنـائـيـة.وال تــعـتـرف الــسـلـطـات
اإليـرانـيـة بـازدواجــيـة اجلـنـسـيـة
وتــتــعــامل مع مــواطــنــيــهـا الــذين
يحملون جنـسية دولة أخرى على
أنـهم إيــرانـيــون فـقـط. وغـالــبـا مـا
ـطـالبـات بـاالفراج تـنـتقـد طـهران ا
دان من مزدوجي وقوف ا عن ا
اجلـنسـية وتعـتبـر أنهـا تدخل في
عمل السلطات القضائية احمللية.
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ــهـمــة في حـيــاة الـفـرد بــاعـتــبـارهـا ـراحل ا تـعــد الـطــفـولــة من ا
األساس الذي يبنى عليه شخصيته من خالل ما يتلقاه من رعاية
وأعـداد وتـدريب في طـفــولـته   فـعــلى ضـوء مـا يـتــلـقى الـفـرد من
خـبـرات في مـرحـلة الـطـفـولة يـتـحـدد إطـار شخـصـيـته فـإذا كانت
اخلـبــرات مـواتـيـة وسـويـة وسـارة يـشب رجالً سـويـاً مـتـكـيـفـاً مع
ة مريرة نفسه ومع اجملتمع الذي يحـيط به  وإن كانت خبرات مؤ
ترك ذلك آثاراً في شخصيته . إن خبـرات الطفولة حتفر جذورها
عـمـيـقـة في شـخـصـيـة الـفـرد ألنه مـا زال كـائـنـاً قـابالً لـلـتـشـكـيل
رحلة واالهـتمام بها والصقل  ,وعلى ذلك ينبـغي االهتمام بـهذه ا
ـؤشـرات احلضـاريـة في خـلق مـواطن صالح  يـعـد مؤشـراً من ا
قادراً على العطاء وحتمل أعباء احلياة  ويساهم في بناء مجتمع
ـوها مـتـقدم  وبـإمـكـانـه التـوصـل إلى شـخـصـيـة مـتـكامـلـة  فـي 
قـادرة عـلى القـيـام بدورهـا خـير قـيام طـوال حـياتـه التي يـعـيشـها
ومـا دراســة مـراحل الــنـمــو والـتــطـور فـي حـيــاة الـطــفل إال دلـيل
واضح يسـاعد على االهـتمام بالـطفولـة وان معرفـة خصائص كل
مـرحـلـة من  مـراحل احلـيـاة الـطفـل ومتـطـلـبـاته تـسـاعـد علـى فهم
ــظــاهــر الــتي يــؤمل ظــهــورهــا في األوقــات اخملـتــلــفــة فــتــتــخـذ ا
اإلجـراءات الضـروريـة لتـرقيـتهـا وتـعهـدها عـنـد ظهـورها وضـمان
ـرب على سيـرها في طريـقهـا الطبـيعي ودراسة الـطفل تـساعد ا
انتهـاج السبل الـسليـمة التي تؤمن لـلطفل تـربية فـضلى وتهيئ له
أسـبـاب الـســعـادة والـرفـاه والـتـقـدم في اجملـتـمع وذلك عن طـريق
مراعاة األسس الصحيحة في تعلـيمه التعلم الناجح الذي يستند
ا يحيط به على االهـتمام بقـابليـات الطفل فـالطفل سـريع التأثـر 
األمـر الـذي يـجعـلـها تـتـرك أثـرها عـلـيه طـوال حيـاته  وبـهـذا فأن

رحلة أهمية كبيرة . لرعايته في هذه ا
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رب على   وهناك أجماعاً بـ معظم علماء النـفس واالجتماع وا
ـنـاسـبـة لـهم  مـؤكـدين عن ضـرورة تــزويـد األطـفـال بـاخلـبـرات ا
طـريق الدراسـات والبحـوث بأن الـتعـلم عمـليـة مسـتمـرة وتراكـمية
وإذا ما أريـد  لها أن تـكون ذات فـاعليـة كبيـرة في أية مـرحلة من
راحل  يجب أن يـؤخذ باحلسـبان اخلبـرات التي يحصل عـليها ا
تـعلم في مـرحلة سـابقـة حتى نحـصل على الـتوقـعات للـخطوات ا
سـتقبـلية لـهذا العـمليـة في ضوء متـطلبـات اجملتمع الـذي يعيش ا

تعلم استناداً إلى استعداده  فيه ا
دراسة مـشكـلة الـكذب لـدى األطفـال والتي تـرهق اآلباء وجتـعلهم
دائمي الشـكوى من كذب أبـنائهم  وهـم ال يعلمـون أن الكذب في
ـرحلة الطـفولـة من األمور الـعاديـة حيث يـتصف الـطفـل في هذه ا
يل إلى تـمثيل  مـوضوعات لـيس لها بسـعة اخليـال التي جتعـله 
أساس من الـصحة وهـذا هو الكـذب اخليالي الـذي يسود مـرحلة
بكرة وهذا الـنوع من الكذب لـيس له خطورة في سلوك الطفولـة ا
ـجــرد تــوجــيه الــطـفل الــطــفل  وغـالــبــاً مــا يـزول هــذا الــكــذب 
وتوضيح األمور له وخاصـة أن العوامل الكائنـة وراء هذا مرتبطة
ـسـتـوى معـ من الـنـمـو العـقالني واإلدراكي وتـنـتـهي بـوصول
الـطـفل إلـى مـسـتـوى أعـلى من الـنـمـو  والـواقع أن الـكـذب أسـهل
الـذنوب اقـتـرافا وأولـهـا حـضوراً إلى ذهن الـطـفل  والكـذب كـما
نعـلم يـسـاعـد عـلى تـغـطـيـة كـثـيـر من الـعـيـوب والـذنوب  مـن هذا
ــكن أصالحه وأمـا من نـشـعـر أن الــطـفل الــذي يـعـتــرف بـذنـبه 
يصر عـلى اإلنكار فال يجـوز أن نبدأ باسـتجوابه الن هذا نـتيجته
ــا يــجب عــلى اآلبــاء االســتــرســال في الــكــذب والـــتــفــ فــيه و
ا عنده من أسرار إال  ألصدقائه درس . أن الطفل ال يسر  وا

ومحبيه .
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   الكذب مشكلة نفسية  تربوية  اجتماعية  يجب االنتباه إليها
لدى األطـفال قـبل أن تكـبر و تـؤدي إلى مـشكالت نـفسـية خـطيرة
كن الـتخلص مـنه  أو قد يؤدي كأن يصـبح الكذب مـرضاً و ال 
إلى مـشكلـة اجتـماعـية أخـرى مثل الـسرقـة فأردنـا من خالل هذا
قال تسلـيط الضوء على الكـذب لدى األطفال في مرحـلة التعليم ا
راحل الـتـعـليـمـية رحـلـة األسـاس لبـقـيـة ا االبـتـدائي بـاعتـبـارهـا ا
رحلة شكالت التي تخص التالمـيذ في هذه ا القادمة  فدراسـة ا
رب إتـباع طرائق عالجية معيـنة حتى ال يستمر مع قد يساعد ا
ـراحـلهم  األخـرى . وهـذا مـا نشـاهـدة الـيوم في هـؤالء الـتالميـذ 
ـدرسـة عــلى مـنـهـج مـضـبـوط عـالم الـســيـاسـة ان من تــربى في ا
ــكن ان يـكـذب لـكن لالسف ان اغـلب الـسـيـاسـيـ وصـحـيح ال 
الــيــوم هـم لــيــســوا من ذوات الـــتــحــصــيل الـــدراسي الــصــحــيح
ضبـوط فنالحظـهم دائما يـكذبون ,اما ما نالحـظة في سـياسة وا
نهج اخلاطئ في احلكومـة العراقيـة من كذب يرجع سـببهـا الى ا

درسة ومن ب تلك االخطاء مثال : ا
1- في كـتاب الـتـفسـيـر االسالميـة لـلصف الـثانـي االبتـدائي جند
عـنى اجلمـلة ( كـاعصف ماكـول) تفـسر ( كـات مـنثور) تفـسيـر 
دن الكـبيرة ال نالحظ ان كلـمة تـ اليوم غـير مـتداولة بـ ابنـاء ا

بل لم يسمع بها 
2- في قراءة الـصف االول االبـتدائي هـناك جـملـة ( زورق زيدون
قريب ) وامامها صورة زورق .لـكن في صفحات اخرى من نفس
ن واقف) وامــامه نـفس صـورة الــكـتـاب جـمــلـة اخـرى ( زورق ا
الــتي وضـــعت امــام جــمـــلــة ( زورق زيــدون قــريـب) هــذا يــجــعل
الـتالمـيـذ يـتسـائل في داخـلـة مـا هذا الـكـذب فـمن هـنا يـبـدأ تـعلم

الكذب بدون ان ينتبه له احد.
3- هـناك صـورة اخـرى اال وهي صورة سـريـر ينـام علـيـة اخوين
ولهـما اسـما في صـفحة مـا .لكن نـفس صورة الـسريـر ومن ينام
هذا عـلـيه جنـدة في صـفحـة اخـرى لـكن مـجرد تـغـيـرت االسـماء ,

ناهج كذاب . يجعل التلميذ ان من يكتب ا
ن يـقـرأ وامـامهـا صـور االب وهـوماسك 4- هـنـاك جمـلـة االقالم 
اقالم بـيــدة لـكن مــنـطـوق الــسـؤال فــيه شك وحـيــرة فـاالقالم هي

ن يكتب. فروض يقول االقالم  تستخدم للكتابة لو للقراءة فا
5- صـفـحـة محـراث حـارث تـبـ بعـد ذلك ولـده يـقـود اجلرار في
الـبـداية انك تـفـهم بـان حارث مـن يقـود اجلـرار لكـن جمـلـة اخرى

توضح بان ولده يقود اجلرار.
6- جـملـة ثامـر يـزرع البـطيخ تـكـتب في صفـحـة تتـناول مـوضوع

عن الدجاج.
لهـذا الـسـبب ان مـدارسـنـا تـخـرج سـياسـيـ يـكـذبـون عـلـيـنا في
ـعروف ان الـكثـير مـن يتـسلق لـلسـياسـة  هم اولئك الـسيـاسة .وا
ـنـتـفعـ واالزدواجـي وهم نـافـق وا ـتـملـقـ والـوصولـيـ وا ا
نـتيـجـة تربـية خـاطئـة اساسـهـا منـهج خاطئ فـعـليـنا اعـادة النـظر
ناهج الدراسية لنخلق جيل صادق وام ومخلص في عملة. با
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بغداد
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الرئيس االمـريكي اجلديـد جون بايدن
الـذي وضع في مـقـدمـة بـرامجـه اعادة
االتـفـاق الـنــووي مع ايـران واكـد عـلى
انه مـاضي عـلى نـهج الـسـيـاسـة الـتي
اختـطها شـريكه اوبـاما والـتي احلقت
الــضـــرر الــكــبــيـــر بــالــعـــرب وجــلــبت
الــكــوارث لـلــعــراق وســوريــا ولــبــنـان
والــيــمن ولــيــبـــيــا وتــونس وحــتى لم
تسـلم منـها دول اخللـيج العـربي الذي
تسميهم امـريكا الشـركاء. ان التصدي
شـاريع بايـدن سيء الصـيت يقـتضي
الـوحـده بـ الـسـيـاسـيـ في الـعـراق
ــواقف واتــخـاذ الــقـرارات وتـوحــيـد ا
احلـاســمــة الـتي التــسـمـح بـاســتـغالل
الـعـراق كـورقـة في الـلـعـبـة االمـريـكـيـة

االيرانية.
 كـذلك نــدعـو احلــكـام الــعـرب لــلـقــيـام
بدعوة لـعقد مـؤتمـر قمة عـربي الفشال

اخملطط االمريكي االيراني
ـمـلـكة مـؤتـمـر قـمة عـربـي تـضع فـيه ا
العـربيه الـسعـوديه كل ثقـلهـا كمـا كان
ـلـك فـيــصل ابن عـبــد الـعــزيـز يـفــعل ا
رحـمه الـله عــنـد مـواجـهــة الـتـحـديـات
وتمسـكه بالقـدس ومشاركـتة في حرب
تشرين  1973 بل هو كان شريكاً فيها
كما قـال الرئـيس انور الـسادات رحمه
الله .مؤتمر قمة تعيد فيه مصر دورها
الــعــربي كــمــا كــان في عــهــد الـرئــيس
الراحل جـمال عـبد النـاصر رحـمه الله
مؤتـمـر يعـيـد لـلعـراق كـرامته وهـيـبته
وتـعــزز قـدراته االمــنـيـة والــعـســكـريـة
بـاعــادة مـنــتـســبــ اجلـيش الــعـراقي
الـســابق لــلـخــدمـة ويــكـون تــمـويــلـهم
وجتـهـيـزاتـهم ومـعــداتـهم الـعـسـكـريـة
تـصـرف من الــتـعـويـضــات الـتي تـدفع
الى دولة الكويت وليكونوا قوة حتمي
احلدود الـشـرقيـة فـهم حراس الـبـوابة
الــشـــرقـــيــة وهم ســـيف ودرع االمه.أن
ـشاريع العدوانية السكوت على هذه ا
والعـدائيـة سيـعرض االمـة الى كوارث

اليحتمل عقباها.
 ولكي نـثـبت لشـعـبنـا انـنا نـبـكي على
اوجـاع الــعــراق وانـنــا مـنــهم والــيـهم
ونـشـمـر عـن سـواعـدنـا لــبـنـاء الـعـراق
وحــمــايــة ارضــة وشــعـبــة نــدعــو الى
جبـهة وطـنيـة تـشتـرك فيـها كل الـقوى
الـعــراقـيــة اخلـيــره جـبــهـة لــلـتــصـدي
لـلـمــشـاريع االسـتــعـمـاريـة االمــريـكـيـة
االيــرانـــيــة الــتي تـــتــطــلـب ان يــنــظــر
ستقبل ويضع االنسان بأمل وتفائل ا
اضي وراء ظهره ويـركز على جتاوز ا
الــصـــعــاب ويــنــشـــغل بــالـــبــنــاء بــدل
االنــشــغــال بــاخلالف وروح االنــتــقــام
التي زرعهـا احملتــــــل بـ ابناء الـبلد

الواحد.

لـلـحـكم اجلـديــد في الـعـراق خـوفـاً من
االفـكـار الـوحـدويه والــقـومـيـة. وتـأمل
الشـاه حكم الـبـعث لم يدم وتـعاون مع
ضـبــاط مـتــقـاعــدين لــلـقــيـام بــأنـقالب
عـسـكـري عام  1970ولـشـعـور الـعراق
بـضـلــوع ايـران كــان الـسـبب تــصـاعـد
التـوتـر أثار الـشـاه مـره اخرى مـسـألة
الحـة في شط الـعـرب. اصـر الـعـراق ا
بــحل الــنـــزاع عن طــريق الـــتــحــكــيم .
اعالن ايــران في نــيــســان  1969 بـأن
سوخه من جانبها . اتفاقية  1937 
طـالب الـعــراق بـعـرض الـقــضـيـة عـلى
محكمة العدل الدولية. لفشل الشاه في
حتـقيـق غرضـة بـالـوسـائل الـقـانـونـية
جلـأ الى الـضـغط والــتـأمـر الـسـيـاسي
وسـانــد االكـراد في الــعـراق لــتـحــقـيق

احلكم الذاتي احمللي لهم.
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ال مـصطـفى يعـرف ان الشاه غير ان ا
يل بدرجة كـبيرة الى االكراد  رغم ال
استعـداده على مـساعدتـهم كمـتمردين
ضد احلـكم وليس كـمواطـن يـنشدوه
اقـامت وطن قـومي كـردي من هـذا كـان
من غــيــر احملــتــمـل ان يــقع الــبــرزاني
بـســهــولــة في شـرك الــشــاه او قــبـوله
سـاعدة من اسرائـيل قبـل ان يحصل ا
على ضمانات امريكية من دعوة الشاه
ســـتـــكـــون مــــشـــرفـــة وقـــد اكـــد وزيـــر
اخلارجية االمريكي هنري كسنجر لهم
بــأن الـــشــاه ســوف يـــلــتـــزم بــوعــوده
جتاههم . شـجع الشـاه بعض عـناصر
عـارضه لـلـبـعث للـتـعـاون مع االكراد ا
وتـكــوين جـبــهه عـربـيــة كـرديــة جتـبـر
نــظــام الــبــعث لالضــعــان لــلــمــطــالب.
ولـتـضـائل جتــهـيـزات احلـرب في اذار
 1975الـتــقى الـرئــيس الـعــراقي شـاه
ايـران بـدعـوى من الـرئـيس اجلـزائـري
هـواري ابـو مـودين لــتـسـويـة اخلالف
الـقـائم بـيـنـهـمـا واعـتـبـر خط الـتـالـوك
خط حــــدود في شط الــــعـــرب. وبــــعـــد
الـتــغـيــيـرات الــتي حــصـلت في نــظـام
احلــكم في ايــران والــعــراق وحــصـول
تــــــطـــــورات ســــــيـــــاســــــيـــــة فـي عـــــام
2/13/ 1979اعـلن الـعــراق سـيـاسـته
جتـاه الــنــظـام اجلــديــد في ايـران رغم
مـــــــوقف الـــــــعــــــراق الـــــــودي جــــــاءت
تـصـريـحـات الـنـظـام االيرانـي لـتـهـديد
مصالح العرب في اخلليج وان النظام
اليحـترم اتـفاقـية اجلـزائر الـتي وقعت
عـــام  1975ولــــعل جلــــوء ايــــران الى
الــعــنف ومــنــاوشــاتــهـا عــلـى احلـدود
ــتــكــرره ومــحــاوالت واالنــتــهــاكـــات ا
الـتــسـلل والــتـخــريب وحــاول الـعـراق
تــســويــة اخلالفــات مع ايــران بــشــتى
الــوســـائل غــيـــر ان ايــران اســـتــمــرت

قـــد احــــبط مـــســـاعــــيـــة لـــتــــحـــقـــيق
االصالحات اسـتغل الـنفـوذ االمريكي
لتعزيـز سلطته وحـكمة  وقام بـتأييد
ا حركة التـمرد الكرديـة في العراق 
ادى الى عدم االسـتحـسان بـ الدول
العـربـيـة.نشـأة حتـالـفات بـ الـقـئات
الـــســاخـــطــة عـــلى الـــنـــظــام الـــقــد
واطــاحت بـه دون مــشــاركـــة اجلــيش
بــخـالف مــاجـــرى في الــعـــراق حــيث
استطاع الضباط االحرار في اجليش
الــعــراقي الــقــيــام بــثــورة  14تــمـوز
 1958 وكـــان مــــوقف الـــشــــاه غـــيـــر
متـجـاوب وغيـر معـتـرف النه يأمل ان
تــســقط الــثــورة بــالـتــدخـل االجـنــبي

وأعترف بها بعد اسبوعان
×تـصـاعــد الـنـفــوذ الـســوفـيـاتي : في
سوريا ومـصر اثـناء حـكم جمـال عبد
الـنـاصـر واحـتـمـال انـضـمـام الـعـراق
ــعـاديه لــلــغـرب وبــعـد الى االقــطـار ا
اتفاقـية عـبد الـكر قاسم  1959 مع
االحتاد الـسـوفيـاتي وافـقت الـواليات
ـتحـدة االمـيـركـيـة عـلى الـدخول في ا
اتفاقيـة شاملة والـتعهد اليـران بتقدم
ـسـاعـدات عـنـدمـا تـتـعـرض لـهـجوم ا
خـــارجـي عـــززه الــــشـــاه مـــوقــــفه مع
ـتــحــده االمــيــركــيه بــعـد الــواليــات ا
انــسـحــاب الــعــراق من حــلف بــغـداد
 1959وبـــدء الـــتـــوتـــر يـــحـــدث بـــ
ــا أدى ان يــصــرح عــبــد الــبــلــديـن 
الــكـــر قـــاسم من جـــديـــد بــســـيــادة

العراق الكاملة على شط العرب.
W œd  WOC

وبتحـريض من ايران أثـيرت القـضية
الـكــرديه : حــيث اعــطى عــبـد الــكـر
الـعـهـود بــحـلـهـا ولـم يـفي بـذلك وفي
عـام  1963اســتالم الــعــراق من قــبل
قــيــاده جـــديــد في عــام  1968خــفف
التوتـر ب العـراق وايران ان احلاكم
في ايران كان يـشعر بـعدم االطمـئنان

االمــريـــكي في ايـــران: في عــام 1929
اعتـراف فـارس رسمـياً بـالـعراق وفي
عام  1939انتهى االنتداب البريطاني
و االعتراف بالـعراق كدولة مـستقله
وعــنــدمـــا بــدء الــنــفــوذ الـــبــريــطــاني
باالنحسار في العـراق  أثيرت مسألة
الحه في شـط الــعـــرب كـــان اصــرار ا
العراق على سيادتـه الكاملة على شط
ـعـاهـدات أرض الـعـرب يـسـتــنـد الى ا
روم االولى والـــثـــانـــيـــة الـــتي وقـــعت
االولى 7/28/ 1823والــــــثــــــانــــــيــــــة
31/اذار/ 1847 امـا مــطــالــبــة ايـران
بخط التالوك  اليستند الى اي اساس
ــعــاهــدتــ قــانــوني ايــران رفــضت ا

وبــــــروتــــــوكــــــوالت طــــــهـــــران 1913
وبحكم والقـسطـنـطيـنـية لـعام 1911. 
ـعاهـدات التي يـتم التـوقيع القـانون ا
عــلـيــهــا من قــبل الــســلــطــات اخملـوله
تـصـبح مــلـزمـة وبــسـبب هـذا اخلالف
اقــتـــرح الـــعـــراق احــالـــة اخلالف الى
احملـكـمـة الـدولـيـة.بـعـد توقـيـع مـيـثاق
سعد أباد في تاريخ 8 /1937/7وهو
اتفاق امـني ب اربـعة  اقطـار العراق
وتـركـيـا و ايـران و افـغـانـسـتـان وهذا
ـيــثـاق ســاعـد الــعـراق وايــران عـلى ا
التـفـاض وابـرام مـعـاهدة  1937التي
لم حتسم كافة القضايا في عام 1939
ــيــة الــثــانــيــة انــدلــعت احلــرب الــعــا
واجــبــرت دول اخلــلــيج ومن بــيــنــهــا
ايران والعـراق على الدخـول باحلرب
عــانت كـل من الــبـــلــديـن من االحــتالل
العـسكـري وانتهـت احلرب عام 1946

عندما  سحب القوات االجنبية 
في عــام  1941 تــخــلـى الــشــاه رضــا
خـان مــؤسس الـسالله الــبـهــلـويـة في
ايـران عن عــرشه لـولــده مـحــمـد رضـا
الــذي حــاول تــعــزيــز حــكــمه واتــبــاع
سـيـاسـة التـحـديـث اال أن طمـوحـة في
حكم البالد وفـق القاعـدة االستـبدادية

لكي نـدرك حقـيـقة الـصراع بـ ايران
ـتحده االمـيركيه البـد لنا والواليات ا
أن نـعـرف االسـبـاب احلــقـيـقـيـة لـهـذا
الصـراع الـذي يـعـتبـره الـكـثـيرين من
الـسيـاسـيـ الـعـرب واالجـانب حـرباً
غـيـر مـعـلــنه حـيث حتـاول ايـران بـ
فتره واخرى خلق الـتوترات وتأجيج
الــصـراعــات وتــصـعــيــد الـنــشــاطـات
الـتـخـريـبيـة عـلـى السـاحـه العـراقـيه
وخــرق االتـفــاقــات والــبــروتــوكـوالت
واقف مع االميركان الدولية لتعقـيد ا

وشركائهم 
أنــــنـي أرى في هــــذه الـــــنــــشــــاطــــات
التـخريـبيـة واالعمـال العـدوانيـة على
االراضي العـراقيـة هي جـزء اليتـجزء
من حركة الـصراع القـد اجلديد ب
الـــــــعـــــــراق وايــــــران فـي اجلـــــــوانب
العـقـائديـة والـقانـونـية والـسـياسـية.
ايران جتـاور الـعـراق على طـول اكـثر
من الف كـيـلـو مـتـر  والـعـراق احتـله
الفـرس الـساسـانـيون  146 ق.م وفي
معركة القادسـية يفرض سعد بن ابي
وقـاص عــلى الـفــرس االنـســحـاب من
الــعــراق وبــالــتـالـي يــتم تــشــتـيــتــهم
واسـقــاط دولـتــهم وبـســبب ذلك نـرى
الثـقـافـة الـتاريـخـيـة االيـرانيـة مـعـبأه
بــاحلــقـــد والــكــراهــيـــة عــلى الــعــرب
واالسالم قول اخلليفه عمر  وددت لو
أن بـيــني وبــ بالد فــارس جـبالً من
نـارهـذا شيء من الـتـاريخ الـقـد عن
الــــصــــراع .. مــــا اجلـــــديــــد في هــــذا
الصراع وهو قائم على نفس اخللفية
الـعـدوانـيـة والـتوسـعـيـة الـتي حتـمل
الـكــراهــيـة واحلــقـد الــدفــ لـلــعـراق
والعـراقيـ واالمه العـربيـة. وهذا ما
جاء به الـنـظام االيـراني اجلـديد بـعد
سقوط الشاه ومحاولة تسويقه حتت
ذهب والذي غطاء التـشيع وحمـاية ا
اســمــاه بــتــصــديــر الــثــورة.الــنــفــوذ

بـاالنـتـهـاكـات ورد الـعـراق عـلى هـذا
الـــتـــصــــرف االيـــراني الـالقـــانـــوني
باحلـرب الـوقائـيـة الدفـاعيـة بـتاريخ
21/ايــــلـــول/ 1980ودامت احلـــرب
ثمان سنـوات وكانت قيادات الـطبقة
الــســيــاســيــة احلــاكــمــة حــالــيــاً في
العـراق تـقـاتل مع مـيـليـشـيـاتـها الى

جانب ضد اجليش العراقي.
وبعد احتالل العراق عام  2003 من
قبل القوات االمريكـيه بالتنسيق مع
ايران مرت الكـثير من الـتحديات مع
الــظــروف الــصـــعــبــة والــصــراعــات
الـدمـويـة الـتي كـانت تـهـدد وحـدتـنـا
الوطنية. حـيث  التوافق االمريكي
االيراني على كل االعمـال التخـريبية
ـيلـيشـيات التي نـفذتـهـا االحزاب وا
الوالئية التابعة اليران والتي توسع
نـــشـــاطـــهــــا بـــعـــد ســـحب الـــقـــوات
ــوافــقــة االمــريــكـــيــة عــام  2010 
ـتـحـده الـرئـيس االسـبق لـلـواليـات ا
االمريكـية اوبـاما حـيث فسح اجملال
اليـــران لـــتـــســـرح وتــمـــرح وتـــفـــعل
مـاتـشـاء من خـروقـات حلـرق احلرث
ـــيــاه والـــنــسل فـي الــعـــراق قـــطع ا
بــتـــحـــويل اكـــثــر من  40 رافــد الى
داخل االراضي االيــــرانـــيـــة ادخـــال
اخملدرات والبضائع الفاسدة تلويث
مــيــاه شـط الــعــرب واجلـــرائم الــتي
ارتــكــبــتــهــا مـــيــلــيــشــيــاتــهــا بــحق
ـتـظـاهـرين الـرافـض الـوطنـيـ وا
الـــــتـــــدخـل االيـــــرانـي في الـــــشــــــأن
الـــعـــراقـي. ووقع مـــعــــهـــا االتـــفـــاق
الـنووي الـذي سـاعـدهـا عـلى تـعـزيز
نــفـوذهــا وقــوت اذرعــهـا هــكــذا قـدم
الــــعــــراق عــــلى طــــبق مـن ذهب الى
ايران وادخل داعش لـتحتل اراضي
ــوصل وصالح ثالث مــحـــافــظـــات ا
واالنــبـــار ولم تــتـــوقف ايـــران عــنــد
العراق بل عززت قدراتها في سوريا
ولـــبــــنـــان والـــيــــمن وهي تــــتـــطـــلع
ـنـدب وتـهـدد لـلـسـيـطـرة عـلى بـاب ا
بــ احلــ واالخــر لـــغــلق مــضــيق
الحـة في هـرمـز والــسـيـطــرة عـلى ا
بـــحـــر الـــعـــرب. لـــقـــد الـــتـــقت هـــذه
الـسـيـاسـة الـتـخــريـبـيـة الـتـوسـعـيـة
اليران مع مـنـهج اوبـامـا الـذي زعزع
االمن القومي العربي ح ساهم في
اســقــاط احلــكــومـــات الــعــربــيــة في
تــونس و لــيــبــيــا و مــصــر والــيــمن
والـذي اسـمــاه بـالـربــيع الـعـربي بل
هــو لم يــكن ربــيــعــاً بل كــان خــريف
وبعـد انـتهـاء حـقبـة اوبامـا ومـانتج
عـنــهـا ومــاطـرح فــيــهـا من مــشـاريع
كارثـية مـنهـا تقـسيم الـعراق. تـعاود
ـجيء هـذه الـســيـاسـة مــرة اخـرى 
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راسم بـعض خطـوات  أمام الـضيف ا
وعلى يساره  لـيكون هـو الدليل بذلك
/  ال يــــجــــلـس الــــضــــيــــوف وكــــبــــار
الشـخصـيات قـبل جـلوس الـضيف مع
مراعاة العادات والتقاليد السائدة في
البلد واألولـوية للـنساء أن وجدوا في
ـكـان قـبل الـوفـد/  ال يـجـوز مــغـادرة ا
ــراسـم اإل في ظــروف األنــتـــهـــاء من ا
قـاهـرة / عـدم الـتـكـلم بـالـهـاتف أثـنـاء
راسم سواء في األسـتقبـال أو مأدبة ا
االكل/يسـتـحـسن تـنظـيم عـمل مـخطط
ـسـيــر والـوقـوف تـوضـيــحي بـشــكل ا
وأمــاكن جـلــوس الــضــيـوف مـع سـهم
يـشـيـر الى جـهـة الدخـول وتـرسل لـهم
مع الــــدعـــوة أو عـــنــــد دخـــول مـــكـــان
الـدعـوة/  يــجب أخـذ بـنـظــر األعـتـبـار
دعوين ( الصفـة الرسمـية وأسـبقيـة ا
تـقاعدين) رجال الدين كـبار الـسن وا
كن أجـراء بعض الـتغـييـرات على  /
قواعـد اجملـاملـة اذ أقتـضت الـضرورة
ـساس بـأسـبـقيـات كـبار بشـرط عـدم ا
ــــركــــز مـع أخــــذ ا الــــشـــــخــــصــــيــــات
االجتـمـاعي والثـقـافي وشبـة الـرسمي
راكـز دينـية وكذلك الـذين يتـمـتعـون 
دعون اوالً وعشائرية رفيعة/  يدخل ا
ويقـفون خـلف مـقاعـدهم الى أن يدخل
ـدعوون الضـيف ومـضـيفه ويـجـلس ا

كـانت زيــارة قـداســة  الـبــابـا لــلـعـراق
الشـقـيق لـهـا صدى واسـع في وسائل
ية  حيث كانت اإلعالم العربية والعا
هـناك خـلـيـة عـمل كفـوءة من الـنـاحـية
االمنية والبرتـوكولية للتـحضير لهذه
الــزيـارة الــتــاريــخــيــة وقـد بــذلت كل
اجلـهات الـرسـمـيـة متـمـثـلـة من دائرة
ـراسم الــتـشــريــفــات الـرئــاســيــة أو ا
بـاخلـارجــيـة الـعـراقــيـة وكـذلك بـعض
اجلهـات ذات الـعالقـة  جهـوداً جـبارة
سـنا هذه لهـذه الزيارة الـتاريـخيـة  و
ـتـمــيـزة عـلى أرض الـواقع اجلـهـود ا
ـــراسم وبـــرتـــوكــول من الـــنـــاحــيـــة ا

بعـد جـلـوسـهمـا وال يـسـتـحب إطالقاً
ـــنــــاقـــشـــة قــــبل ذلك/ ال الـــكـالم او ا
ـقـعـد فـارغـاً عـند يـسـتـحـسن أبـقـاء ا
ـدعـوين لـسـبب طـار تـخـلف أحـد ا
اُ لصاحبه كن إبقاؤه فارغاً تـكر و
معبـرين عن مكـانته الـرفيعـة/  يجوز
حـضــور حــفـلــتــ بـنــفس الــيـوم مع
ضرورة مـراعاة الوقـت مع بقـاء فترة
أطـول فـي الـدعــوة األكـثــر أهـمــيـة أو
االعتـذار حسب االولـويـة واالهمـية /
دعوات كـبار الـشخـصيـات مهمـا تكن
سميات لها يجب الـبقاء فيها طيلة ا
كن مغادرتها قبل ضيف الوقت وال 
ـكن الـشــرف أو الــرئــيس الـداعـي/ 
الـقـاء الـكـلـمــات الـتـرحـيـبـة بـحـيث ال
تزيد عن نصف دقـيقة أثـناء الدعوات
الـرسـمـيــة سـواء من الـداعي وضـيف
الـــشــرف وقـــد يــكـــون الــرد عـــلــيـــهــا

ناسبة. بالتعابير والكلمات ا
W UM  WLK

  في نهاية الدعوة يلقي الداعي كلمة
مـنـاسبـة قـبل الـنـهـوض يـشـيـد فـيـها
ــدعـو وخـدمــاته وعالقـاتـه بـجـمع بـا
وأقــامـــة هــذه الـــدعــوة ويـــتــنـــمى له
ـــوفــقـــيــة خـــصــوصـــا ولــعـــائــلـــته ا
والــســعــادة والــشــكــر اجلــزيل/ يــتم
حتـــديــد االســـبـــقـــة لــزوجـــات كـــبــار
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وأن مجلس صيانة الدستور االيراني
امره مختلف تمامـا فمهمته تمرير أو
عـدم تمـريـر اي قـانـون يـسـنه مـجلس
الشـورى النـواب ويـصادق عـليه  اي
ان تشريعات مجلس النواب ال تقر اال
بعد موافقة اجمللس عليها وأن حصل
خالف بــ األثــنــ فــهــنــاك مــجــلس
مــــعـــ اســــمه مـــجــــلس او مــــجـــمع
تــــــــشــــــــخــــــــيـص مــــــــصــــــــلــــــــحــــــــة
ـرشد األعلى من 31 النظـام يعـينه ا
ـــوضـــوع اخلالف عـــضـــوا لـــيــــبت 
.مـحــكـمــة احتـاديــة هي صـمــام امـان
وحــــامـــيـــة لــــلـــدســـتــــور واحلـــقـــوق
واحلــريـــات يــحــكـــمــهــا فـــقــهــاء دين
ذاهـب خمس وبـاالتـفـاق ?? خـذوها
مني انها سوف لن تتمكن من االتفاق
عـــلى اصـــدار قـــرار واحـــد  وهـــكـــذا
سـيـكــون حـال احملــاكم االحتـاديـة في
الـغـرب ان ادخـلت فـقــهـاء الـكـاثـولـيك
والــــبــــروتـــســــتــــانت واالرثــــوذكس .
فصغـائر االختالف بـ مذاهب الدين
الـواحـد هي كـصـغـائـر االخـتالف بـ
احلزب الواحـد بعـد االنشقـاق تصبح
كبيرة ومقـدسة اكثر من اصول الدين
نــفــسه او احلــزب نـــفــسه بــحــيث ان
مـذهـبـ من دين واحـد قـد يـتـفـقـا مع
دين آخـر أو يـتـفـقـا مع الـشـيـطـان وال

يتفقا مع بعضهما .
اخـيــرا ان كــان وال بـد فــفـعــلــوا عـمل
االحتـاديـة من خالل اكــمـال نـصـابـهـا
بآيـة طـريـقـة كانت ولـنـؤجل مـوضوع
الـفـقـهـاء حــتى اشـعـار آخـر عـسى ان
يـلـغي ثـوار تــشـرين احملـاصـصـة الى
األبـــد  وتــــشــــــــرق شـــمـس الـــدولـــة
ـؤمــنــة والــتي نــقــيــضــهـا ــدنــيــة ا ا
احملــاصــصــة الـتـي فــعـلـت بــالـشــعب

الواحد افعالها .

اإلسالم الـســني واالسالم الــشــيـعي 
ولم نــكــتف بــذلك بل ســيــســنــاهــمـا 
ـسـلم البـريـطاني ومـا هو وليـتـخيل ا
شــــعــــوره جتـــــاه الــــدولــــة اذا قــــالت
بريطـانيـا في دستورهـا  ال يجوز سن
قـانــون يــتـعــارض مع ثــوابت احــكـام
ـــكن سـن قـــانــون ـــســـيـــحــيـــة اي  ا
يتعارض مع ثوابت احكام االسالم??
نأتي الى االهم كونـه موضوعـنا وهو
خـبــراء الـفــقه االسالمي في احملــكـمـة
االحتـاديـة  لـنــقـول ان هـنـاك  8مواد
دستـوريـة احداهـا بـفقـرتـ فتـكون 9
تتعلق بـاختصاصـات احملكمة واحدة
منها فقط قد تتعلق باإلسالم وثمانية
مــنــهـــا ال تــتــعـــلق بــاألديــان اصال  
كن القول انه ان افترضنا وبالتالي 
ان الـقــضـاة الــذين درسـوا الــشـريــعـة
وتطبيقاتـها في االحكام ووصلوا الى
مــســتـوى قــضــاة اعــلى مــحــكــمـة وال
يـعـرفـوا االسالم اال اذا عـلـمـهم خـبـير
فقه اسالمي سني او شـيعي .. فـليكن
ولـكن حـصــة احملـكـمـة سـتــكـون فـقـيه
واحـد لـكل ثـمـانـيـة قـضـاة اي ال يـزيد
الـعــدد عن اثــنـ  ولــيس ســتـة كــمـا
يـريـد الـبـعـضـعـنـدمـا نـقول خـبـيـر في
الـدوائـر الــرسـمـيـة فــنـعـرف انه لـيس
صـانع قــرار ولـيس مــديـرا  وعــنـدمـا
ـؤسـســة فـهـو يـحــضـر اجـتــمـاعــات ا
ـشـورة وال يـصوت يعـطي اخلـبـرة وا
او يــســاهـم في صــنـع الــقــرار .. ولــو
ارتـضـينـا خالف ذلـك فلـن نرضـى بأن
يـكـونـوا شــيـعـة وسـنـة بــيـنـهم الـكـرد
ـسـلـمـ ولـيس الـتــركـمـان وبـيـنــهم ا
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الــيس الــعـالـم مـفــتــوح امــامــنـا ?? اال
قراطيات كن لنا ان نطلع عـلى الد

صــانــعـــة الــعــالـم االسالمي من خالل
حمـلـها تـلك الـرسـالة الـتي نـزلت على
محمدا العربي ص وعاونه في حملها
آله  وصحبه العرب  ?? الثالثة تقول
 تكون احملـكمة االحتـادية العـليا  من
عـدد من الـقـضـاة  وخـبـراء في الـفـقه

االسالمي  وفقهاء القانون ...
¡UO ô« hB

هل عـرفــنـا ديـنـا يــعـتـرف بــالـديـانـات
األخـرى غــيـر اإلسالم?? بل ان االسالم
اعترف بكل األنبياء وقص قصصهم 
بل ان حتى مـن اعدهم الـيـهود مـلـوكا
كسليمان وداود اعدهم االسالم انبياء
 بل انه مــجــد بـاحملــيــطــ بـأنــبــيـاء
االديان األخـرى كمـر وآسـيا .. عـليه
ـسـلـمة ان تـسن هل يـحق لألغـلـبـيـة ا
دسـتـورا ال يـعــتـرف ب ثـوابت احـكـام
والي األديان األخـرى .. وجنـعلـهم كـا
في دولـة األغـلـبـيـة االسالمـيـة ?? وهل
يـجــوز ان يـتم ذلك فـي دولـة مــدنـيـة??
خـصوصـا وأنـنـا جـمـيعـا لـعـبـنا دورا
في تــغــيــيب احــكــام االسالم لــصــالح
اسالمــ جــديـدين مــفــتــعـلــ وهــمـا

ر  احلكم وقبلهـا قوان احملتل بر
وقوان حجز ومصادرة االموال كما
انه لم يـجـز قـطع راتب احـد  بل هـو
ـي حلــقـوق تــنــاغم مع االعالن الــعــا
االنسان وتـفوق علـيه ح نص على
... وال عــقـوبــة اال عــلى الــفــعل الـذي
ة.... يعده القانون وقت اقترافه جر

يـحـتـوي الـدسـتـور عـلى   142مادة
مع اكــثـر من  250فــقـرة فــيــهــا عـدة
فـقـرات فـقط تـتـعـلق بـاإلسالم وهي 
االسالم دين الـدولـة الــرسـمي  وهـو
مـصــدر اســاس لـلــتــشـريـع  ولم يـقل
ـــصـــدر الـــوحـــيـــد وكـــذلـك لم يـــقل ا
صـدر االسـاس باأللف والالم كي ال ا
صادر االخرى يعطى تفضـيال على ا
  ال يـجـوز سن قـانـون يـتعـارض مع
ثوابت احكام االسالم  وسنت الكثير
من الـــقـــوانـــ الــتـي تــتـــنـــاقض مع
الـثـوابت بل مع الـقـرآن الـكر اعـلى
الثوابت ومنه قانون حجز ومصادرة
االمــوال   الــعــراق جــزء من الــعــالم
االسألمي  ولـــيـس األمــة الـــعـــربـــيــة

ال حـاجـة لـتـكـرار الـقـول ان الـدسـتـور
كـــان وال زال ادبــيـــة غـــيــر مـــقــروءة 
والــكـل يــســـبه ويــشـــتــمـه رغم انه لم
يـــطــلع عـــلى مـــادة واحـــدة مــنه  وال
ادري كــيف صـــوت عــلــيه  8مــلــيــون

عراقي كما يقال.
منذ اقراره وأنا انصح باالطالع عليه
فــمن خالل ذلـك ســنــجــد انه دســتــور
ي حلــقــوق مــســتل مـن االعالن الــعــا
االنـســان  وغــيــر مــسـؤول عن 95%
من امراض ما بعـد االحتالل . فهو لم
يتطـرق الى الطائـفية عـدا في القوات
ـادة  ? 9وبـالــتــالي فـأن ـســلــحــة ا ا
حـجـة الـتـوازن الـدستـوري  فـي اقرار
مـنــاقـشــة قـانــون االحتـاديــة سـاقــطـة
اصال اال اذاكـان هــنـاك نــيـة لـضــمـهـا
الى وزارة الـدفـاع  وهـو بـريء براءة
الــذئب من دم يــوسف مـن مــهــازل مـا
يجـري فـهو لم يـقـسم الرئـاسـات على
االعـراق والطـوائـف  وهكـذا فـعل مع
الــــوظـــائف الــــعـــامــــة فـــضـال عن انه
ـسـاءلـة يـتـقــاطع تـمــامـا مع قـانــون ا
وقــبــله االجــتــثــاث وقـرارات مــجــلس

الـعـريقـة لـنـجـد انـنـا سـنـسن قـانـونا
لالحتـــاديـــة ال يـــوجـــد له مـــثـــيل في
العـالم وإذا اردنـا ان نـعود الى اصل
هــذه الـرغــبــة لـوجــدنــا ان قـانــونــنـا
سـيـكــون نـسـخـة من قــانـون مـجـلس
صــيــانـة الــدســتــور االيــراني  فــهـو
بالـضبط كـمـا يريـد سيـاسيـونا سـتة
قـضــاة زائـد ســتــة فـقــهـاء في الــفـقه
اجلـعــفـري  وعـلــيـنـا الــيـوم ان نـرى
بـــوضـــوح ان دســـتـــورنـــا يـــقــول00
جـمهـوريـة الـعـراق دولـة احتـادية ...
اني نظـام احلكـم فيـها جـمـهوري بـر
ـقـراطي.. وهـذا يـعـني ان الـعـراق د
ليس جمهورية اسالمية كإيران التي
يـعرفـهـا دسـتورهـا بـانـها جـمـهـورية
اسالمية وينص على  الدين الرسمي
ــــــــــذهب إليـــــــــران هـــــــــو االسـالم وا
اجلــعـــفــري االثـــني عـــشــري  وهــذه
ــادة تــبــقى الى األبــد غــيــر قــابــلــة ا
للتغـيير  ولـلعلم فأن تـعي الـفقهاء
في مجلس صيـانة الدستـور احملكمة
االحتـاديـة االيـرانــيـة  من لـدن الـولي
الفـقـيه حتـديدا .نـحن عـراقيـون ايـها
االخوة  ودستورنا  يؤكد بناء دولة
مــدنــيــة مــؤمــنـة حتــتــرم كـل االديـان
ـــذهب واحـــد  ولـــيس ديـن واحـــد 
فــلــنــعــهــد امــر احملــكــمــة االحتــاديـة
لـــلــقـــضــاة الـــذين هم فـــقــهـــاء شــرع
بــــالــــضـــــرورة  وأن كــــان ال بــــد من
الــتــشــبه بــاجلــمــهــوريـة اإلسـالمــيـة
 فــلـــيــكن هـــنــاك خـــبــراء في الـــفــقه
ــــــــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــــون االســالمــي 
دورهم كـخــبـراء مــسـتــشـارون كــمـا
أسماهم الـدستور وأرجـو من القراء
مراجعة اختصاصات  االحتادية في
الدستور كي يـتوصلوا الى ان 90%
ـذاهب  مـنـه ال تـتــعـلـق بـاألديــان وا

إسـتـقـبـال كـبـار الـشـخصـيـات. كـانت
الـزيــارة في غــايـة الــروعـة وااللــتـزام
بالـتوقـيـتات في الـتنـقل بـ مخـتلف
األمـــاكـن واحملـــافــــظـــات مـن شـــمـــال
الــعــراق الى جــنــوبه وهــذا يــحــسب
للخارجـية العراقـية بالبـنان التي لها
باع طـويل في هـذا اجملال من نـاحـية
ــواقع الـرسـمـيـة ـحـتـلف ا الـتـنـقـل 
والـشـعــبـيـة والـديــنـيـة والـتــاريـخـيـة
ــــزدحم الــــذي ال يــــقــــبل واجلــــدول ا
التهاون أو التغيير  فعال كانت زيارة
موفـقة وتـسـجل بكل أحـتـرام وتقـدير
لــلـقــائــمـ عــلى االعــداد والـتــنــظـيم

ـــتـــابــعـــة من نـــاحـــيــة بـــرتـــوكــول وا
إسـتـقـبـال كــبـار الـشـخـصـيـات.   وفي
مقال الـيوم نـتطـرق الى بعض الـنقاط
ـهـمـة فـي بـرتـوكـول اسـتــقـبـال كـبـار ا

الضيوف.
حتـتل األسـبـقـيـة لـكـبـار الـشـخـصـيات
في أقامـة الدعـوات مكان الـصدارة في
موضوع البرتـوكول واإلتيكيت في كل
ـدارس الــدبـلـومــاسـيـة وكـان انـواع ا
ــعــقــود عـام 1815 مــؤتــمــر فـنــيــنــا ا
الفضل األكبـر في تنظيم األسـبقية في
احلـــــقل الـــــدولي والـــــدبـــــلــــومـــــاسي

والتسلسل الوظيفي. 
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أن من أهـم هـــذه الـــقــــواعـــد الـــواجب
االلـتـزام بـهـا في إقـامـة الـدعـوات هي:
ـراسم بالـضيف يرحب رئـيس دائرة ا
ـقيـم لدى وصل الـضيف مع السـفـير ا
/عـــنـــد قــدوم كـــبـــار الـــضـــيــوف يـــتم
ــراسم أســتـــقــبــالـــهم رئــيـس دائــرة ا
عدة وأرشادهم الى قاعـة األستقـبال ا
شـروبات والعصائر لذلك ويقدم لهم ا
راسم أو حل وقت /  يتـقدم رئيس ا
من ينوب مـحله بـأخبـار الداعي سواء
بــالـنــظـرات أو بــعــلم لــغـة اجلــسـد أو
ـرافــقـة بـالــكالم بــأن كل شي جـاهــز 
ضـيف الـشــرف/ يـتـقــدم رئـيس دائـرة

الشخصيات بـعد زوجة الضيف ما لم
يشـغـلوا مـنـصبـاً رسـميـاً او يـحمـلون
القاباً فـخرية أو أوسمـة/اذ كان هناك
ضـيــوف أجـانب فـلــهم األفـضــلـيـة في
ـيز مع اجللـوس ويخـتار لهـم مكان 
شـخص يـجيـد مـجـامـلـتـهم والـتـعامل
مــعــهم بــشـرط عــدم الــضــغط عــلــيـهم
ـشــروبـات/  بـالــنـسـبـة الى بـاألكل وا
البس الــدعــوات الـنــهــاريــة يــفـضل ا
الــلـــون ( الــنــيـــلي أو االزرق الــفــاحت
الـرصـاصي الـفـاحت) وبـالـلـيل األلـوان
الــــداكــــنــــة واألبــــتـــعــــاد عـن األلـــوان
الفسفـورية والشـعاعيـة على ان تكون
مـتنـاسـقـة حـتى مع احلـذاء والـسـاعة
وربطة العنق والبدلـة وبالنسبة للزي
اخلــلـيــجي فــيــكــون الــبـشـت الـداكن/
وبــالـنــســبـة لــلـنــســاء فـاألبــتــعـاد عن
بالـغ فيه أهم مظاهر حفالت كياج ا ا
الشاي النهاريـة أو الدعوات الرسمية
الـنــهــاريـة واالزيــاء احملـتــشـمــة الـذي
يالئم مـكانـتـهـا ومـكانـة زوجـهـا وعدم
التـبـرج والبـذخ باجملـوهـرات والذهب
مع أخــذ بــنــظـر االعــتــبــار الــعــائـدات
ــكـن حــمل الـــســائـــدة بـــالــبـــلـــد/ / 
األوســـمــة فـي الــدعـــوات الـــرســمـــيــة

الليلية فقط للحضور او الضيف.
{ دبلوماسي سابق 
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دعت الهيئـة التطـبيعيـة في االحتاد العـراقي بكرة القـدم نادي القـوة اجلوية الى ارسال
قر االحتاد. وذكرت الهيئة في بيان ان جلنة االنـضباط في الهيئة التطبيعية تدعو ثله 
. واوضحت ان ثل نـادي الـقوة اجلـوية لـلـحضـور إلى مـقر احتـاد الـكرة الـيـوم االثنـ
الدعـوة جـاءت لبـحث تـداعيـات أحـداث مبـاراة الـزوراء والقـوة اجلـوية الـتي جـرت ضمن
واجهة بفوز الصقور متاز وما تالها. وانتهت ا اجلولة الثالثة والعشرين لدوري الكرة ا
واجـهـة نشـر مـشجع الـصـقور مـقـطع فيـديـو اساء فـيه لـنادي بهـدفـ نظـيـف وبـعـد ا

الزوراء الرياضي.
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ام شـراد اعالمي رياضي حاصل
عــــلى شــــهـــادة الــــبـــكــــالـــوريـــوس

اجستير من كلية االعالم وا
بـــدأ مـــشـــواره االعـالمي في قـــنـــاة
ــســار عــام 2004 حــقق جنــاحــات ا
كــبـيــرة كـمــراسل ومـقــدم لـلــبـرامج
لـيحـصل عـلى فـرصة عـمل في قـناة
ابو ظبي الرياضـية وبعدها قنوات

الكأس القطرية.
{ كيف كانت بداياتك االعالمية ?

- كانت بداياتي قـبل سقوط النظام
الـبـائـد قبل 2003 كـانت لـدي بعض
الـكـتـابـات الـبـسـيـطـة في الـصـحف
االسبوعية ان ذاك كنت ارسلها عن
طـــريق الـــبــريـــد الــورقي ومـــكــاتب
البريد وتصل الى اجلريدة وبعدها
انتظر اجلريدة بعد اسبوع واذهب
لشراءها واقوم بالـقراءة للتاكد هل

قامو بنشر موضوعاتي ام ال.
بــــعـــد 2003 اجتــــهت لــــلـــعــــمل في
الــتــلـفــزيــون و قــبــولي في قــنـاة
ـسـار الـفـضـائـيـة كـمـراسل اخـبار ا
وبعـدها مقـدم للبـرامج الصبـاحية
قــمت بــتــقــد كل شيء فـي مــجـال
الــبــرامج الـثــقـافــيــة والـســيـاســيـة
والريـاضيـة لكن مـنذ عام 2010 الى
االن انـــــا مــــتـــــخــــصـص فـــــقط في
الــــبـــرامـج الــــريـــاضــــيــــة واالعالم
الـــريــاضي وعـــمــلت في الـــقــنــوات
ـتــخـصـصــة مـثل قـنــاة ابـو ظـبي ا

الـرياضـية وقـنـاة الكـأس باالضـافة
الى قنوات محلية مثل وار سبورت
وقنـاة الطـليعـة وقنـاة بالدي وقناة
افـاق وغيـرهـا من القـنـوات احمللـية
بـاإلضــافـة الـى كـتــابـتـي في بـعض

الصحف والبرامج االذاعية
{ كـانت بـدايــاتك في االعالم ســيـاسـيـة

اذا اجتهت للرياضة ?
- فــعال كــانت بــدايــاتي ســيــاســيـة
ومراسل لألخـبار وعمـلت في نشرة
األخـبـار لـكن بـسـبب حـبـي الـشـديد
لـلـريـاضـة حــصـلت عـلى فـرصـة ان
اعمل تقرير رياضي وبالفعل ذهبت
ـبـاراة القـوة اجلـوية لـعـمل تـقريـر 
والـطـلبـة اتـذكـرهـا الى االن وقدمت
ــتـاز في الــتـقــريــر وبـعــدهـا اداء 
اســتـــمــريت في الــعـــمل الــريــاضي
حـتى حـصلت عـلى فـرصـة عمل في
قـنـاة ابــو ظـبي الـريــاضـيـة اصـبح
تـوجـهي ريـاضي فـقط لـذلك بـسـبب
االداء اجلــــــيـــــد فـي هــــــذا اجملـــــال
تــوجـــهــلي الــكــثــيــر من الــعــروض
لــلـعـمل مـثـل قـنـاة وار سـبـورت من
قــبل الــسـيــد طه ابــو رغــيف مــديـر
القنـاة ان ذاك قمنـا بنقل تـصفيات
بطـولة اسيا بـأول بث للـقناة وهذه
تـعــتـبـر مـجــازفـة لـكن جنــحـنـا في
تقد وجبة كروية واعالمية دسمة
ـتـازة جـداً للـجـمـهور شـاهـد بـها
النـقل التـلفـزيوني بـأكثـر من كامرة
ـبــاشـرة من وأيـضــاً الـتــغـطــيـات ا

ـــبــاراة وحــتـى كــوالــيس مـــلــعب ا
تازين في تلك الفرق. واعتقد كنا 
الـفـتــرة بـالـتـالي الــنـجـاحـات الـتي
حتــــقــــقـت في جــــانب الــــريــــاضــــة
جعـلـتني اهـتم واتخـصص في هذا

اجملال.
كل اعـالمي عـــــنـــــدمـــــا يـــــدخل ألي
مــوســـســة اعالمــيــة يـــعــمل في كل
اجملـــــاالت الى ان يـــــجـــــد نـــــفـــــسه
وتـوجـهه وابـداعـة ويـتخـصص في
هـــذا اجملــال وانــا اعـــتــبـــر نــفــسي

ناجح في مجال الرياضة.
{ بـرأيك مــاذا تــعــتـبــر سالح االعالمي

ومقدم البرامج الرياضية ?
- االعالمي بــــشـــكل عـــام يـــجب ان
ـعلومة وبالثـقافة العامة يتسلح با
ـقـومـات والـلـغـة اذا امـتــلك هـذه ا
سـيــكـون اعالمي نــاجح بــاإلضـافـة
الى مـواكـبـته لألحداث بـاعـتـبار ان
األحــداث الـــريــاضــيـــة هي احــداث
سـريـعـة الـتـلف عـلى اعـتـبـار الـيوم
مـــثال الــتـــقى الـــنــادي الـــفالني مع
ادة النادي الفالني يـوم غد تكون ا
تـالفـة الن الكل تـناولـها في نـشرات
األخــبــار والــبــرامـج الــتــلــفــزيــونـة
وحتى مواقع التـواصل االجتماعي
لــــذلـك عــــلــــيـه ان يــــكــــون مــــواكب
لألحــداث وان يـكــون عــلى اتــصـال

دائم لألحداث الرياضية.
ـــقـــدم الـــبــرامج امـــا بـــالــنـــســـبــة 
تلك عالقات الرياضـية فيـجب ان 

واســعـة في عـمـلـيـة احلـصـول عـلى
عـلـومات الـضـيوف وحـتى جلـمع ا
عن الضـيف أحيانـا عندمـا تريد ان
يــكـون لـك ضـيف مــعــ فـبــالــتـالي
يـكـون هذا الـضـيف مـبهم لـكن عـند
قـرب عـليـة او بأعداء االتـصال بـا
هـذا الـضــيف قـد جتـمع مــجـمـوعـة
ــعــلــومــات جتــعل من طــيــبــة من ا
ادة التلفزيونية مادة دسمة وبها ا

فائدة للجمهور.
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{ هل حــــــقـق االعالم الــــــريــــــاضـي في
الـسنـوات االخـيـرة نـتـائـج ايـجـابـيـة واثر

على القائم على الرياضة?
- في الـسنـوات االخـيرة كـان هـناك
اهتمام كبير في البرامج الرياضية
ــتــخــصــصـة فـي الــقــنــوات غــيــر ا
والـكــثـيــر من الـبــرامج الـريــاضـيـة
ــهـنــيـة مــارست دورهـا الــرقــابي 
عاليا لـكن في بعض االحيان بعض
الــبـرامج وبــعض مـقــدمي الـبـرامج
يـغني عـلى لـياله من خالل الـضغط
عـــلى االحتــــاد الـــفالنـي لـــغـــايـــات
شـخــصـيـة او فـي مـا يـتــنـاسب مع
سياسة القناة التي يعمل بها وهذا
ـوضــوع اصــبح واضح لــلــشـارع ا
الرياضي ومـفهوم للـناس كيف يتم

الضغط في بعض البرامج.
لــذلك في الــســنــوات االخــيــرة كـان
هـنــاك تـأثـيـر كــبـيـر عــلى اصـحـاب
الـقـرار الريـاضي في عـمـليـة اتـخاذ

القـرارات واصبـحوا يـعلـمون انهم
حتت انـــظـــار الـــدور الـــرقـــابي في
الـبـرامج الـتـلـفـزيـونـيـة لـذلك كـثـرة
الـبـرامج الـريـاضـيـة الـتـلـفـزيـونـية
اجده امر صحي في هذا اجلانب.
ـــهـــنـــيــة ــاذا االعـالم ابـــتـــعـــد عن ا  }
واصـــــــبح الـــــــوسط االعـالمـي مــــــلـــــــيئ

بالدخالء?
- نـعم اتـفقـك معك بـشـدة عـلى هذا
ـــتـــلك ـــوضـــوع بـــالـــتـــالي من  ا
ـتلك صـفـحـة في فـيس بـوك ومن 
تـفاعل تـابع وا مجمـوعة من ا
في صـفـحـتـة يــحـاول قـدر االمـكـان
الدخول بـأي طريقة الى الـتلفزيون
ولـالسف الــشـــديــد الــفـــضــائــيــات
والـقنـوات بدأت تـبحث عن الـكمـية
غير النوعية ومن هو ارخص سعر
بــالــتــالي اذا ذهب امــ شـراد الى
ؤسسة الـفالنية يطـلب مبلغ على ا
ـثـال يـطـلب ألف او ألـفـ سـبــيل ا
دوالر بــيــنــمـا لــلــمــسـتــجــد والـذي
يـبحـث فقط عن الـشـاشة والـظـهور
في الــتــلــفــزيــون مــســتـعــد يــعــمل

باجملان في بعض االحيان.
أنــــا اعــــتــــقــــد ان وســـــائل االعالم
واحملطـات التلـفزيـونية كـثير مـنها
بدأت تبحث عن الناس االقل اجور
حـتى وأن كـان مـحـتـواهم فـارغ وال

يلبي الطموح.
{ رغم جنـاحـك في تــقـد الــعــديـد من
الـبرامج لكن الى االن يعرف ام شراد

راسل ما سبب ذلك? با
قــدمت الــكــثــيــر من الــبــرامج مــنـذ
بـدايــاتي والى االن مـنـهـا الـبـرامج
الثـقـافـيـة والـريـاضـيـة لـكن الـناس
تـــعـــرفـــني كـــمـــراسل ألنـــني فـــعال
مراسل لـقنـاة عربـية كبـيرة اسـمها

الكأس
كـل اجلـــمـــهـــور الــــعـــراقي عـــاشق
ومـــحب لــــكـــرة الـــقــــدم في بـــعض
ـنــتـخب االحــيـان عــنــدمـا يــلـعـب ا
الوطـني العـراقي كل االنظـار تتجه
نـحو قـناة الـكأس لـذلك كل البـيوت
والشارع الرياضي يشاهدني وإني
مراسل وحتى الكـثير من االصدقاء
من مـــــقـــــدمي الـــــبــــرامـج ومــــدراء
الـفـضــائـيـات يـقــولـون امـ شـراد
كـمراسل اجـمل بـكثـيـر ومؤثـر جداً
من مــا هــو مــقــدم لــلــبـرامـج وهـذا
طـبـعــا يـصب في مــصـلــحـتي عـلى
ــؤســســة االعالمــيــة اعــتــبـــار أن ا
الــعــمــود الــفـقــري لــهــا هي نــشـرة
االخـبـار والـعـمـود الـفـقـري لـنـشرة
ــراســلــون بــالـتــالي االخــبــار هم ا
عندما تكـون انت مراسل جيد فهذا
يـــعــنـي انك بــاالجتـــاه الــصـــحــيح
والــكل يــتـفق عــلى شيء مــهم جـداً
باريات انني في حضوري مراسل 
ـــنــتـــخب الـــدوري او مـــبـــاريـــات ا U³—»…∫ جانب من مباراة العراق والكويت على ملعب الفيحاء بالبصرة
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قـبل زيـارة مـنـتــخب الـكـويت لـكـرة الــقـدم الى الـبـصـرة ومالقــاة مـنـتـخـبـنـا
الـوطنـي في مبـاراة وديـة كانت هـنـاك مـساع واتـصـاالت من وزير الـشـباب
والرياضة الكاب عدنان درجال والسيد اياد بنيان رئيس اللجنة التطبيعية
تـكللت بـالنجـاح حسب ما أعلـن في وقتهـا بوسائل اإلعالم بـحضور رئيس
االحتـاد الدولي لـكـرة الـقدم الـسـيـد جيـاني إنـفـانتـيـنـو والشـيخ سـلـمان آل
ـباراة شـاهدة ا خـليـفة رئـيس االحتـاد االسيـوي لكـرة القـدم الى الـبصـرة 
العب الـعـراقيـة بـحـجة والـتـباحث حـول إمـكـانـية رفع احلـظـر الـظـالم عن ا
انـعدام األمـن وفعال حـضـر منـتـخب الـكويت الى الـبـصـرة والقى استـقـبال
حـافل من الـعـراقـيـ في اجـواء اخويـة رائـعـة بـ األشـقـاء في حـ غاب

رئـيس الفيفـا والشيخ سـلمان بعـدم احلضور وكـانت أعذارهم بعدم
احلـضور غيـر مقـنعـة بحجـة فيـروس كورونا وانـشغـالهم الـوظيفي
الذي كان يحتم عليهم زيارة العراق ال االعتذار خاصة ان احلظر
العب الـعـراقـيـة اصبـح بال معـنى وان مـنـتـخـبـنـا الـوطني عـلى ا
الـوحـيـد بـ كل مـنـتـخـبـات الـعـالم اليـحق له الـلـعب عـلى ارضه
وبـ جـمهـوره الـعاشـق لكـرة الـقدم لـكن رئـيس االحتـاد الدولي
قـام زيـارة الــسـودان ومـوريـتــانـيـا بــعـد ايـام من اعــتـذاره بـعـدم
احلـضور لـلـبصـرة واعـطى انـطبـاعـا خيـر حـسن لدى اجلـمـهور
الـعراقي الذي عبر عن سـخطه عبر مواقع الـتواصل االجتماعي
وجـاءت زيـارة الـبـابــا الـفـاتـيـكـان فــرنـسـيس الى الـعـراق أحـراج
لـرئيس االحتاد الدولي للفـيفا  وايضا احـرجت الشيخ سلمان آل
خـليفة حيث كان األحرى به احلضور لـساعات قليلة والوقوف مع
ـنامـة على الـعراق في رفـع احلظـر عن مالعبـه ونحن نـعلم قـرب ا
الـبصرة في حـ يأتي الـبابا من رومـا وهو بـعمر ٨٤ عـاما ويزور
خـمسـة محـافظـات عراقـية في ثالثـة ايام ويـلتـقي بآالف الـعراقـي

من كل الـطــوائف ويـقـيم اكــثـر من قـداس في بــغـداد واربـيل ويـزور
ـرجع الشـيـعي األعـلى السـيـد علي الـسـيسـتـاني في لقـاء تـاريخي ا
تـابـعه كـل الـعـالم وهـم يـشـاهـدون زهــد وتـواضع وانــسـانـيــة الـسـيـد
وصل واربيل واكد للعالم السيستاني وبعدها زار البابا الناصرية وا
ان الـسالم واحملـبة واإلنـسـانيـة هي الـتي يجب ان تـسـود ب مـخـتلف
األديـان. اعـتـقد ان رئـيس االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقدم
عـندمـا شاهـد عـلى التـلفـاز زيـارة البـابا الى الـعراق
شـعـر بـاخلــجل واحلـرج الن الـعـراق بـلـد آمن وحـان
الـوقت لـزيـارته ورفع احلـظـر عن مالعـبه والسـيـما أنه
وعد العراقي اكثر من مرة بالزيارة لكنه يخلف وعده

في كل مرة مع األسف.
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والتي اجريت انتخـاباتها في شهر
تــشـرين الـثـاني مـن الـعـام الـسـابق
ـا وردهـا من معـلـومـات عـبر وفـقـاً 
اللـجـنـة االنـتـخابـيـة الـتي تـرأسـها
الـسـيـد بـاسم جـمـال والـذي اشـرف
عـــلى االنـــتـــخـــابـــات الـــتي نـــقـــلت
مـبــاشــرة عــبــر الــقـنــاة الــعــراقــيـة
الـرياضـية. يـذكر ان الـهيـئة الـعامة
قــد عـقـدت اجـتــمـاعـاً امس وقـررت
استبـعاد يونس محـمود من رئاسة

النادي.

ــثل مــنــهـا الـوزارة لم تــرسل أي 
حلـــضـــور االنـــتـــخـــابـــات وســـوف
تـــتـــحــقـق من األولـــيــات اخلـــاصــة
ـؤتـمـر االنـتـخـابي الـذي اقـامـته بـا
الـنـقـابـة في حال وصـول الـبـيـانات
وسـيـتم الـتعـامل وفق بـنـود قـانون
االنـديـة الـنـافـذ رقم 18 لـسـنـة 1986
ـــوســوي الى ان ــعـــدل. واشــار ا ا
الــوزارة الزالت تـتــعـامل مع االدارة
احلــالــيــة الــتي يــتــراســهــا الـنــجم
الــدولي الــســابق يــونـس مــحــمـود
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اعـلـنت دائـرة الـتـربـيـة الـبـدنـية في
وزارة الشباب والرياضة انها ليس
ـــــا جـــــرى من لـــــهـــــا اي عـالقـــــة 
انـــتـــخـــابـــات اقـــامـــتـــهـــا نـــقـــابـــة

ـيـ والــتي من خاللـهـا  االكــاد
ايـــهـــام الـــشـــارع الــريـــاضي بـــحل
الـهــيـئــة االداريـة لــنـادي اجلــامـعـة
الـــريـــاضي. وقـــال مــديـــر الـــدائــرة
ـوسـوي فـي بـيان الـبـدنـيـة احـمـد ا
لـــنـــادي اجلـــامـــعـــة الـــريـــاضي إن
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حــدد االحتـاد االسـيـوي بـكـرة الـقـدم
ــوعـد الـنـهـائي لـتــسـلم قـائـمـة نـادي ا
ـشــاركـة في دوري أبـطـال الــشـرطـة ا
آســيـا. وقــال عـضـو الــهـيــئـة االداريـة
لــلــنـادي غــالب الـزامــلي في تــصـريح
صــحــفي إن االحتــاد اآلسـيــوي حـدد
يوم  16 مـن هذا الشـهر لتـسلم قـائمة
ـشــاركـة في العــبي نـادي الــشـرطــة ا
جتــمع دوري ابـطــال آسـيــا في شـهـر
ـقــبل. واوضح أن الـشـرطـة نــيـسـان ا
سـيحق له تغيير  8 العـب من القائمة
قـبل أسبوع من أولى مباريات الفريق
فـي دوري ابـــــطـــــال آســــــيـــــا والـــــذي
ــقــبل.  ووقع يــصــادف  8 نـــيــســان ا
الــشـرطـة في اجملـمـوعــة الـثـالـثـة الـتي
تـــضـم الـــدحـــيل الــــقـــطـــري واالهـــلي
الــــســــعـــــودي واســــتــــقالل طــــهــــران

االيراني.

ــشـــاركــة من عـــدمــهــا. االحتـــاد بــا
وتـأتي هــذه اخلـطــوة بـعــد اخـفـاق
اسـود الـرافدين في بـلـوغ نهـائـيات

آسيا.

من 2006-2005 فــمــا فــوق. واضـاف
ان االحتـاد قـرر تـخـصـيص جـوائـز
نـقـديـة تـشـجـيـعـيـة لـلـفـريق الـفـائـز
ــشـــاركــة داعــيــاً الــفــرق إلبالغ بــا
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قـرر االحتـاد العـراقي بـكرة الـسـلة
اتــخـــاذ خــطــوة لألمـــام في طــريق
تـشــجـيع الــفـئــات الـعـمــريـة. وقـال
أمــ ســر االحتــاد خـــالــد جنم في
تــــصــــريـح صــــحـــــفي إن االحتــــاد
الـعراقي لـكـرة السـلـة قرر ان يـكون
هـــنــــاك دوري مـــصــــاحب ألنــــديـــة
ـمتـاز لـكـرة السـلـة ضمن الـدوري ا
رحـلة الـثانـية. واوضح ان هذه ا
اخلــطــوة تـأتـي لـتــهــيــئـة
العــبـ لــلــمـســتــقـبل
وتـشـجـيع الـفـئات
العمـرية خاصة
ـــوالـــيــد وان ا
ــــطـــلــــوبـــة ا
لالعـــــــبــــــ
تــــــــــبــــــــــدأ

جانب من احدى مباريات كرة السلة

يونس محمود

ام شراد

ـــنــــتــــخب الــــوطـــني ? ايــــجـــابـي عـــلـى ا
اكــــيــــد اذا اردت ان يــــكــــون لــــديك
منتـخب وطني قوي علـيك االهتمام
بـالــدوري وأيـضـا عــلـيك االهــتـمـام
بدوري الـفئات العـمرية لـكن بسبب
جـائـحة كـورونا لـم تسـتطـيع جلـنة
ـسـابـقـات ان تـقـيم دوري الـفـئـات ا
الـــعــمـــريــة بـــالـــنــســـبــة لألشـــبــال
والـــنـــاشـــئـــ والــشـــبـــاب وحـــتى

الدوري الرديف.
لـــــــذلـك الــــــدوري الـــــــعـــــــراقي االن
بإستمرارة وعـدم تاجيل اي مباراة
وبظهور مجموعة طيبة من االعب
الـشـبـاب يـعـني اذا مـا تـابع الـسـيد
ـسـاعـد هؤالء كـاتـانـيش وجـهـازه ا
الالعــبـ ســيــحـصل عــلى اضــافـة
ـــوجــودة في قــويــة لـــلــعـــنــاصــر ا

نتخب. ا
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني قـــادر عـــلى { هل ا

الوصول الى مونديال قطر  2022?
ــنــتــخـب الــوطــني بـــالــنــســبــة - ا
لـــلــمـــرحــلـــة االولى ســيـــتــأهل الى
ـرحـلـة الـثانـيـة واعـتقـد بـأنـنا اذا ا
وفرنا كل شيء لـلمدرب مـن اهتمام
ســـتــكـــون عــمـــلــيـــة الــتـــواجــد في

مـــونــــديـــال

قطر ليست مـستحيلة لـكنها صعبة
اذا مـا ركــز الالعــبـ بــشــكل طـيب
واجلـهــاز الـفــني وتـوفــيـر االجـواء
ـناسـبة لـهم والكل يـسعى خلـدمة ا
ـنـتــخب كل هـذه االمـور تــنـعـكس ا
بـشـكل ايجـابي عـلى اداء منـتـخبـنا
وهـنـاك الـنـتــائج سـتـكـون حـاضـرة
وكـفيـلة بـتواجـد منـتخـبنا الـوطني

في مونديال قطــر 2022.
{ من االقــــرب حلـــصــــد لــــقب الـــدوري

العراقي?
- اعتقد ان فريق الـقوة اجلوية هو
االوفر حـظا في خـطف لقب الدوري
ـتلك مجمـوعة طيبة العراقي النه 
مـن الالعـبـ االسـاســيـ والـبـدالء
رغـم مــــطــــاردة فــــريـق الــــشــــرطــــة
والــزوراء جتـــعل من فــريـق الــقــوة
اجلــويـة حتت ضـغط كـبـيـر ويـفـكـر
في كل مــبــاراة عــلـى انــهــا مــبـاراة
نـــهـــائي الـــدوري والـــهـــدف من كل
مباراة هو اخلروج بـالنقاط الثالث
واالستمرار في صدارة الدوري

ومـــدرب الـــفـــريـق الـــســـيـــد ايـــوب
اوديـشــو وضع امـام الالعـبـ هـذا
ـــوضــوع حــسب تــصـــريــحــاتــهم ا
االعالمية بالتالي القوة اجلوية هو
االوفـــر حـــظــا واالقـــرب في خـــطف
الــلــقب واحلــصــول عـلى درع

الدوري العراقي.
{ مـا هـو طــمـوح امـ شـراد

في السنوات القادمة ?
- كــــــــــــل االحــــــــــــالم
بالنسـبة لي حتققت
احلمـد والـشكـر لله
لـــــكـن الــــطـــــمــــوح
بــالــنـــســبــة لي ان
اصبح في يوم من
االيــــام مــــديــــراً
إلحدى الـقنوات
الـــــريـــــاضـــــيـــــة
ـــتـــخـــصـــصــة ا
داخل الــــــعــــــراق
واقــــــــــــــــــــــدم شــيء
للجمهور العراقي

النـي فـــعال قـــدمت كل
شيء لــلــجـــمــهــور في
مــسـيــرتي ولـم يــتـبــقى
ــوضـوع ســوى هـذا ا

وهذا الطموح.

الـعراقـي تركت اثـر كـبيـر في قـلوب
الناس والشاشـة لذلك تنظري بأني
ــــوضـــوع مـــراسـل جــــيـــد وهــــذا ا

يشرفني كثيراً.
{ مـــــا احملـــــطـــــة االهم فـي مـــــشــــوارك

االعالمي?
- احملـــــطـــــة االهـم في مـــــشـــــواري
سار الفضائية االعالمي هي قناة ا
هي احملطة الـتي قدمتني لـلجمهور
بــكل اصــنــاف االعالم ظــهــرت بــهـا
مـــــقـــــدم لــــلـــــبــــرامـج في اجلـــــانب
الـريــاضي في اجلــانب الــســيـاسي
وحــــتى في االخــــبـــار وايــــضـــا في
الـبـرامج الــصـبـاحـيــة لـذلك تـدربت

بشكل كبير في هذه القناة.
اجلـمـهور حلـد هـذه اللـحـظة يـسال
هل انـت مــا زلـت تــعـــمـل في قـــنــاة
ـســار او يـطــلـقــو عـلي لــقب "ابـو ا
ـسـار" لـذلك اعـتـقـد احملـطـة االبرز ا
فـي حـيـاتي مـن حـيث الــظـهـور هي
ـسار امـا بـالنـسـبـة للـشـهرة قـنـاة ا
ووصولي للمهنية العالية هي قناة

ابو ظبي وقناة الكأس.
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{ كيف تـقيم عمل الهيـئة التطبـيعية حلد
االن?

- تـقيـيم عـمل الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية
حلـد هـذه اللـحـظـة ال يـخفى عن اي
عـاقل بأن الهـيئـة التـطبيـعيـة تعمل
بـــــشــــكـل طــــيـب في ادارة اإلحتــــاد
بــالــتــالـي جنــحت في الــكــثــيــر من
ــفــاصل واعــتــقــد االنــســان الـذي ا
يـعمل البـد من الـوقوع في االخـطاء
لكن على العموم التطبيعية نححت
في عمـليـة تنـطيم الدوري بـالنـسبة
ــســابـقــات رغم جــائــحـة لــلــجــنـة ا
ـتـاز جدا كـورونا وهـذا مـوضوع 
وجنـحت بــشـكل او بــاخـر بــتـقـد
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني بـــالـــصـــورة ا
طلـوبة اضافة الى تـوفير االموال ا
والــتــســويق والـشــركــات الــراعــيـة
بــالـتــالي كـنـا نــدفع امـوال من اجل
احلــصــول عـلـى مــبــاراة وديـة االن
ـــوضــوع اخــتـــلف بــدأنـــا جنــني ا
ـبــاريـات الـوديــة فـهـذا امـوال من ا
يعني انطباع أن الهيـئة التطبيعية
عمـلها كـبيـر جداً واجدهم نـاجح

بدرجة كبيرة.
ــســابــقــات في { هـل جنــاح جلـنــة ا

اسـتمـرار الدوري له انـعكاس



ُـعـد ـشـروعـات ا جتـمـع شـجـاعـتك من أجل حتـقـيق ا
لها منذ مدة .
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رقم  حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـبـاع نـظـام لـيـاقـة بـدنيـة
احلظ.9
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دافع عن أفــكــارك وخــطـطك بــالــتـأكــيــد الـذاتـي حـتى
 . تشكك تتغلب على ا
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انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك يجب أن
تبحث عن االسترخاء.
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ســوف يـتــجــاوب من حـولـك بـإيــجــابـيــة مع حــمـاسك
وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 
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 قم بـالـتـسـجيـل في بـعض األنشـطـة الـتـرفـيـهـيـة التي
ستكون غذاء لعقلك.
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كـنت تــشـعــر إلى حــد مـا بــعـدم الــتـقــديـر في الــعـمل
سيختفى هذا اليوم.
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أدخل التـغـيـير فـي روتيـنك الـيـومي قد يـجـذبك نـظام
اللياقة البدنية.
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قـد حتــصل عـلى فــرصـة عــمل رائـعــة بـراتب مــرتـفع
وامتيازات أكثر.
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 تــقـوم بـعـمـل جـيـد ودقـيق هــذا سـوف يـلــفت انـتـبـاه
رؤسائك .
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فـكـر في االهـتـمـام بصـحـة عـقـلك جـنـبًا إلى جـنب مع
جسمك.
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9مـربـعـات كـبـيـرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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بعد ان فرغت من تقد آخر حلقة من
(مانشـيت أحمر) بـرنامجهـا على قناة
ـرأة الـعـراقـيـة الـتي (الـشـرقـيـة) عن ا
دعـت الـى إنـــــصــــــافــــــهـــــا فـي ثـــــورة
والـتي نــودي فـيـهـا الى وقف تــشـرين
التعنيف  بحقها ثم كانت هناك وقفة
عــنـد نــسـاء كــردسـتــان الـتي حــظـيت

بدعم كاف من حكومة االقليم
ديــنـا الــقــسـوس تــقـدم مــوجــزا بـاهم
اخـبــارهـا : اردنـيــة من الـكــرك عـمـلت
مــذيـعــة لـلــنــشـرة اجلــويـة وهي بــعـد
طــــالـــبـــة  تــــدرس ادارة االعـــمـــال في
اجلامعـة الهاشمـية ثم مراسلـة لقناة
دبي  غـــطـت الـــكــــثـــيــــر من االحـــداث
ــيـــة والــزيــارات ــؤتـــمــرات الــعـــا وا
لـوك والقـادة لكن عمـلها للـرؤساء وا
في (الـشرقـية نـيوز) شـكل نقـلة مـهمة
فـي حـيـاتـهـا في لـنـدن وعـمـان عـرفت
ــهـا لــبـرنـامـج (فالن الـفالني) بـتــقـد
وآخــر ظــهــور لـهــا مــقـدمــة لــبــرنـامج
(مـانـشيـت أحمـر) ومـاتـزال على رأس
عـمـلـهـا مـذيــعـة لـنـشـرات االخـبـار في
(الـشـرقيـة).يدعـمـها زوجـهـا بحـماس
لـــــهـــــا  فــــارس  9ســـــنـــــوات وايال 6
ـوسـيقى تـقرأ سـنوات.حتب سـماع ا
ؤثـرين في بالدهم سـيـرة العـظـمـاء ا
تتبابع مسـتجدات االحداث اوال باوال
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دعما لبرنامجها (مانشيت احمر).
{ سـألـتهـا: هـل تـساهـمـ فـي نقـل اخـبار

اجلائحة ?
- البــد من الــتـحــري عن الــصـدق في
ظل الـتوتـراحلاصـل ب الـناس الـتزم
بـلبس الـكمـامـة والتـباعـد االجتـماعي

ان. وهذا اضعف اال
ـا تـسمـع ـاثـلة  { هل تـنتـابك اعراض 

عنه من مصاب ?
- كــــلــــمــــا كــــثــــر احلـــديـث عن الــــتي
النـهـواهـا  –الـكــورونـا : نـعم..اسـارع
لـــلـــفـــحص درءا لـــكل مـــايـــضـــمن لي
سـالمـــتي وسالمـــة اســــرتي   لـــكـــني

الاعول كثيرا على االقاويل.
{ هل جتــــدين االمــــان خــــارج الــــبــــيت أم

داخله ?
- افــضل مـنـزلي عــلى اي مـكـان آخـر
اللجوء الى الـله هو االمان االكبر  في

ظل فوضى احلواس واحلياة معا.
{ الــعــنـف االســري حــالـــة نــشـــأت بــفــعل
ــكـن ان يــنــتج عــنــهــا درامــا احلــجــر هل 

مناسبة ?
ـكـن حسـبـمـا نـسـمع من - نـعم ذلك 
ذوي االخــتـصــاص. اضــافــة لــلـوضع
االقـتـصـادي الـذي فـرضـته اجلـائـحـة
البد من صـياغـة حلول درامـية نـاجعة
رحـلـة اخلـطـيـرة بـاقل لـعـبـور هـذه ا

ادية والنفسية. اخلسائر ا
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ـطربـة اللـبـنانـيـة هيـفاء حـرصت ا
وهــبي عـلى مــشــاركـة جــمـهــورهـا
ومـتـابعـيـهـا جـانـبـا من احـتـفـالـها
بــعـــيــد مـــيالدهــا ونـــشــرت عـــبــر
حـسـابـها في (إنـسـتـغرام) مـشـاهد
مـن جتــــهــــيـــــزات حــــفـل عــــيــــد
كان ميالدها وأظـهرت تزيـ ا
بالنفاخات والورود وكيكة عيد
ميالدها.ووجهت وهبي رسالة
ـــــنـــــاســـــبـــــة
االحتـفال بـعيد
مــيالدهـا خالل
فــــــــــيــــــــــديــــــــــو
التـجهـيزات: (إنه
عــيـد مــيالدى وأنـا
أفــعل مـا أريــد حـان
الــوقت لــنــسـيــان يـوم
الـــعــمل وأحــصل عــلى
كـعــكـتي وأكــلـهــا الـيـوم

حـصـلت عـلى الـفـسـتـان وحـصلت
عـــــلى الـــــكــــــعـــــكـــــة وحـــــان وقت
االحــتــفــال) حـــسب مــوقع الــيــوم

السابع. 
من نـاحـيــة آخـرى تـســتـعـد وهـبي
أللـبـومـهـا الــغـنـائي اجلـديـد خالل
الـفــتـرة احلـالــيـة وتـتــعـاون به مع
ـصري في أغنيت الشاعر عمرو ا
األولى من أحلـان سامـر أبـو طالب
وتوزيع عمـرو اخلضري والـثانية
من أحلان سامر أبو طالب وتوزيع

سليمان دميان.
 الى ذلك نشر الفـنان تامر حسني
عــبـر حــســابه عــلى (إنـســتــغـرام)
لـقــطـات مُـصــورة من حـفـل يـجـمع
ُــقــربـــ في حــضــور األصــدقـــاء ا
زوجته بسـمة بوسيل لـينفي بذلك
أيــة شـائــعــات عن وقــوع خـالفـات
جديدة بـينهـما أو انفـصال مؤكداً
(أنـهـمـا يـسـتــمـتـعـان خالل احلـفل

بــــعــــضــــنــــا  حــــتـى بــــالــــكــــمــــامــــة.
{ اي بـلـد تـودين الـسـفـر الـيه بـعـد اجنالء

اجلائحة ?
- ال بلـدا بعـينه انـا فقط اصلي

من اجل اجلالء بال انتهاء.
{ كم حــــبـــة صــــرت تــــأخـــذين

اليوم?
- حبـة واحدة فـقط لكني
افــضل االغـذيــة احلـاويـة
عـــلى الـــفــيـــتـــامـــيـــنــات
والــعـنــاصــر الـغــذائــيـة
ـــا يـــكـــفي ـــهـــمـــة  ا

احتياجات اجلسم.

ـــلل فـي ظــروف { كــتـــاب قـــرأتـــيه دفـــعـــا 
اجلائحة?

- ال أتوانى عن قراءة كل شيء عن اي
شيء حـفـاظـا عـلـى التـوازن الـنـفـسي

والثقافي.
 { هل صـــرت اكــثـــر اقــبـــاال عــلى تـــنــاول

الطعام  في ظل اجلائحة ?
- في ظل اجلــائـحـة وفي ايـام احلـظـر
الـشامل تـناولـنـا شتى انـواع الطـعام
الصـحـيـة وغيـر الـصـحـية  اسـتـجـابة
لـتـوجيـهات خـبـراء التـغـذية بـضرورة
لـيئـة بالـفيـتامـينات تـناول االطـعمـة ا
ـنــاعـة تــنـاولــنـا ــهــمـة الكــتـســاب ا ا
الـــعــصـــائـــر بـــكـــثــافـــة وقـــلـــلــنـــا من

السكريات.
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{ هل جتــمــعـت لــديك مـــعــلــومـــات كــافــيــة
مــايـجـعل مـنـك مـرشـدا غـذائــيـا في بـرنـامج

متلفز ?
- ال..انــا افــضل طــرح االســئــلــة عــلى
ذوي االخــتـصــاص وهم يــجــيـبــونــنـا
بـطـريـقـة عـلـمـية صـحـيـحـة تـصل الى

تلقي بهدوء. ا
ــكن بـسـبـبـهـا { الـنــجـوم والـكـمـامـة هل 

نفقد الكثير من اجلمهور ?
- كــنـــا جنــهل بــعــضــنــا والــوجــوه
سـافـرة الـيـوم هنـاك مالمح مـعـيـنة
ومــنــهــا الـصــوت جتــعــلـنــا نــعـرف

{ اغنية كنت حتبينها قبل الكورونا ?
- اسمع مـايبعث عـلى الفرح والـطاقة
االيـــجـــابـــيـــة نـــحــتـــاج الى
موسيقى غير ضاغطة.
{ هـل تـــخــــشــــ فــــتح
الرسائل الصباحية ?
- اقـول كل صـباح
يــارب  اســمـــعــنــا
مـــايــــســـر اتـــابع
حــــــــســــــــابـــــــــاتي
بـــــــدقــــــة.هـــــــنــــــاك
مــايــزعــجـــني لــكن
امــلي اكــبــر.و ادعـو
الـــــــلـه ان يـــــــحـــــــفظ
اجلـــــــمــــــيـع في
ـــــــقــــــدمــــــة ا
اســـــــــــرتـي
الــصـغــيـرة
والـكــبـيـرة
ادعـــو الـــله
الــــــــــــــــــــذي
التـــــضــــــيع

ودائعه.
{ هل هـــنــاك
خــــبــــر مـــلــــفق
وغـيـر دقيق عن
رحـــــــــــــــيــل مـن
الحتـبـ تـتـمـن

ان يكون صحيحا? 
- ال اكره احدا  ولست عدوا الحد.

{ كــيف تـفـهــمـ مـنــاعـة الـقــطـيع  في ظل
اجلائحة ?

ــــنـــــاعــــة اجلــــمـــــاعــــيــــة - افــــضـل ا
واجملــتـمــعــيـة  الــتي حتــصل عـنــدمـا
تــصــاب نــسـبــة كــبــيــرة من اجملــتـمع
بالـفايروس فـذلك يساعـدعلى التـقليل
من نسب االصابة والعدوى واالبطاء

من أثرها !
{ بلد تعامل مع اجلائحة بذكاء ?

- ال اســتــطـــيع الــتـــحــديــد لـــكل بــلــد
ــواجـهـة لــكـني ســتـراتـيــجـيــته في ا
اتمـنى لبلـدي ومن ثم العـراق والعالم
اجـــمع في جنـــاح مــخـــطــطــاتـــهــا في

واجهة. ا
واجهة ـايكفي  { هل اخـتبرت شجاعتك 

االزمة ودرء اجلائحة ?
- كورونـا عـلـمـتـنـا الـقـوة  ومـواجـهة
احلــيـاة بــطـريــقــة تـنــاسب جـمــودهـا

وصعوبتها.
{ هل لـك مــــدونــــات او مـــــذكــــرات تــــؤرخ

لالزمة?
- هــنـــاك حلـــظــات التـــنـــسى فـــاتــني

تدوينها واخرى اتمنى نسيانها.
{ من بكيتيه من النجوم اكثر ?

- كثيرون بكى قلبي عليهم.الاستطيع
حتديدهم.
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اخلبـيرالعـراقي في السيـاسات الـعامة شـارك السبت في
اعـمـال نـدوة افـتـراضـيـة نـظمـهـا مـركـز حـلـول لـلـدراسات
سـتـقبـلـيـة بعـنـوان (الصالة االبـراهـيمـيـة:حوار مـنـشود ا

وسياسات مطلوبة).
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الــتـــدريـــســيـــة في كـــلـــيــة االعالم
بـجــامـعـة بـغــداد شـاركت الـسـبت
في ورشــة الــكــتــرونــيــة اقــامــتــهـا
سـتمـر في الكـلية وحدة الـتعـليم ا
بعـنوان (استطالعـات الرأي العام
ـنـهجـيـة الـعـلـمـيـة ومـعـوقات بـ ا

الواقع).
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مــسـتـشــار قـسـم الـسـيــنـمــا في مـؤســسـة عــبـد احلــمـيـد
شومان اعـلن اختتـام فعاليـات الورشة الـتدريبيـة بعنوان
ـعاصرة) في الـعاصمة (التقـنيات الـرقميـة في السيـنما ا

االردنية عمان.
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ـطـرب الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط الـفـنـيـة وعـشاق ا
صوته لوفـاة شقـيقه حازم سـائل الـله تعالى ان يـسكنه

فسيح جناته.
 bÒL×  Èb½

ـتـرجـمـة الـسـوريـة صـدر لـهـا عن دارالـعـائـدون لـلـنـشـر ا
ــسـرحــيـة (مــصــطـفى والــتـوزيـع في عـمّــان تــرجـمــتـهــا 
والــسـلــطـان) لــلــمـســرحي والـشــاعـر الــبــريـطــاني فـولك

غريفيل.

 W «d¼uÐ WLÞU

ــغـربــيـة اطــلـقت عــمـلــهـا اجلــديـد الـبــاحـثــة والـشــاعـرة ا
ـعـاصر (1950- (مـوسـوعـة الـشـعـر الـنسـائـي الـعربـي ا
2020) وضمّ 1011 شاعـرة عربـية مـعاصرة في 1819

صفحة من القطع الكبير.
Í—UA  wKŽ

وسيـقيـة بكـلية الـفنـون اجلمـيلة في رئـيس قسم الـفنـون ا
ـوسيـقيـة بجـامعة جامـعة الـبصـرة ضيـفته كـليـة التربـية ا
حاضرة افتراضية عنوانها (االشكال حلوان في مصر 

درسة العراقية). والقوالب االلية اللة العود في ا
wŠuK  U½dO

ـــطــربــة الـــســوريـــة أطــلــقـت فــيــديـــو كــلـــيب أغــنـــيــة يــا ا
كـلمـات ايـاد قـحـوش وأحلـان غابي وإنـتـاج الـهـيـئة بـردى
الـعـامة لـالذاعة والـتـلـفزيـون وذلك عـبـر وسـائل الـتواصل

االجتماعي.

بوجودهـما معاً). كـما و رد حسني
عـــلى صــــورة نـــشـــرتــــهـــا زوجـــته
جـمـعـتـهمـا مـعـا على (إنـسـتـغرام)
ونـشـر تامـر نـفس الـصـورة و كتب
مـعـلــقـا: (والــنـبي انت الــلي قـمـر).
وتــرددت مــؤخــرا شــائــعــات حــول
انــــفـــصــــال حــــســــني عن زوجــــته
غربية بسـمة بوسيل ولكن بهذه ا
الـصـور يـرد الـزوجان عـلى الـكـثـير

نتشرة عنهما. من األخبار ا
مثل مـحمـد رمضان كمـا تعـرض ا
إلصـابــة في ظـهـره خالل تـصـويـره
ــسـلـسـله الـدرامي ـشـاهـد  أحـد ا
ـقـرر عرضه في اجلـديد (مـوسى) ا

قبل. شهر رمضان ا
ونشر رمضان فيديو يوضح حجم
اإلصــابـة الــتي تـعــرض لــهـا عــبـر
حـسـابه عــلى (إنـسـتــغـرام) وعـلق
(احلــمـد لــله وقــدر الــله ومــا شـاء
فعـل.. إصابـتي كانت شـديدة أثـناء

تـصــويـر الــنـهــاردة ولـكن احلــمـد
لــله.. األهـم إن الــشــغل يـــوصــلــكم
حقـيقي وكـله في حبـكم يهـون..ثقة
في الــــلـه جنــــاح دائــــمــــاً وأبــــداً..
رمـضـان يــجـمـعـنــا) حـسب مـوقع

مصراوي. 
وظـهر في الـفيـديو جـروح وحروق
ـشـهد في ظـهـر رمـضـان نـتيـجـة ا
ــســلــسل الـــذي كــان يــصــوره بـــا
وتواجد أحـد األطباء إلسـعافه بعد
احلادث. مـسلـسل (موسى) بـطولة
مـحـمـد رمـضـان سـمـيـة اخلـشـاب
عــبــيـــر صــبــري ريــاض اخلــولي
ســيــد رجب صــبــرى فــواز مــنـذر
رياحـنة هـبة مـجدي فـريدة سيف
الـنصـر أمـير صالح الـدين ضـياء
عــبـداخلـالق ومن وتــألـيف نـاصـر
عبدالرحمن وإخراج محمد سالمة
وإنـتـاج شــركـة سـيــنـرجي وتـدور

أحداثه في إطار صعيدي.

رجــــاء اجلـــــداوي وعــــدد آخــــر من
الـنـجــوم.كـمـا تــواصل الـشــربـيـني
تـصــويـر مــشـاهـدهــا في مـســلـسل
ائدة (قصر النيل) ليعرض ضمن ا
الرمضانية  2021 ويشاركها بطولة
الـعـمل :ريـهـام عـبدالـغـفـور وأحـمد
مــجــدي والــفــنــان الــكــبــيــر صالح
عبدالله ومحمد مـحمود عبدالعزيز
وأحـمد خـالد صـالح ومـحمـد حا
ونــبــيـل عــيــسى وعــمــر الــســعــيــد
ونـــــارديـن فــــرج ومـــــر اخلـــــشت
ومحمود البزاوي وسامي مغاوري
ونبيل عيـسى.وتدور أحداث العمل
ــاضي في في ســتــيـــنــات الــقــرن ا
إطــار مـن اإلثــارة والـــتــشـــويق من
ـة كــبــيـرة ويــحــاولـون خالل جــر

الوصول للجناة.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـمـثـلـة ديـنـا طـرحت ا
الـــشــربـــيــني االعالن
الرسمي لفيلم (ثانية
واحدة) عبر حسابها
عــــلى (فــــيـــســــبـــوك)
وكـتـبت: (قـريـبـا). فـيـلم
(ثــانـيــة واحـدة) بــطـولـة
ديـنـا الـشـربـيـني مـصـطفى
خاطر محمود حميدة سوسن
بــــــدر ويــــــزو عال رشــــــدي ومن
إخـــراج أكـــرم فـــريـــد.وكـــانت آخـــر
أعـمال الـشربـيني الـفنـية مسـلسل
(لعـبة الـنسـيان) والـذي خاضت به
اضي 2020  الـسبـاق الرمـضـاني ا
بجانب كل من الفـنان أحمد داوود
ـقـدم والـفـنــانـة الـراحـلـة وإجنـي ا

ÊU e «≠ …d¼UI «

كشـفت الفنـانة سميـة اخلشاب عن
صور جديـدة لها من أحـدث جلسة
تـــصـــويـــر خـــضـــعـت له وذلك من
خالل حــســابــهــا في (فــيــســبـوك)
حتـت شـــعـــار (اجلـــمـــال الـــعـــربي
األصـيل) حــيث ارتــدت الــقـفــطـان
والـبـرقع ومـا أن نـشـرت اخلـشـاب
الــصــور حـــتى انــهـــالت عــلـــيــهــا
الـتـعـلـيـقـات من جـانب مـتـابـعـيـهـا
ن حـرصـوا عـلى الـتفـاعل مـعـها
بــتــعــلــيــقــات حــيث كــتب أحــدهم
(جـمـيـلـة في كل حـاالتك) وأضـاف
آخــر: (جـــمــال مـــصــري بـــلــمـــســة
مــغــربـيــة أصــيــلــة) حـسـب مـوقع
الـيـوم الــسـابع. ويـأتى هــذا فـيـمـا
بـــدأت اخلــشـــاب قــبل عـــدة أيــام
تـصــويـر مـشــاهـدهـا في مــسـلـسل
(مـوسى) بـطـولـة مــحـمـد رمـضـان
ـقــرر عـرضه في ــسـلــسل ا وهـو ا

ـقـبل تألـيف نـاصر عـبد رمـضان ا
الــرحـمن إخــراج مــحــمــد سالمـة
وإنـتــاج سـيـنــرجي حـيـث جتـسـد
سلسل دورًا محوريًا في أحداث ا
الــذي تـــدور أحـــداثه في إطـــار من
الــــتـــــشــــويـق واإلثــــارة. وتــــعــــود

ــشـــحـــون.بـــافــراح الى الـــصـــوت ا
..الى.قـــمــتـــنــا واتــراح الـــعــراقـــيـــ

الصوتية الهائلة.
الى صــــــوت تــــــذوب الـــــراحــــــة في
ان الله اعطاك وتبرعت بعائد نـبراته
مـا اعـطـيـت الى ابـنـاء قــومك فـكـنت
وفـيـا لـلـعطـاء االلـهي وفـيـا لـكل من

مر في حياتك الفنية واالجتماعية.
انك ايـــهـــا الـــســـاهــر عـــلـى خـــلــود
صــوت مــحـــمــد الــكــبـــنــجي ونــاظم
الــغــزالى ويــوسف عــمــر في خــلـود
صـــوتك.  احلـــريص عـــلى ســـمـــعــة
الـصوت الـذي  التـفسـده شـهرة وال

يلوثه الثراء
وكنت رائـعا في صناعة ثنـائية نبيلة

ب الصوت وناجت الصوت .
ان اهــــمــــيـــتك فـي تـــاريـخ الـــغــــنـــاء
الـعراقي الـذي اشـرق عـلى بطـاحـنا
مــنــذ الــعــصــر الـــعــبــاسي وظــهــور
ـؤرخ مــوسـيــقــيـ ومــغـنــيــ دفع ا
االمـــــوي الــــــنـــــسب ابــــــو الـــــفـــــرج
االصــفــهــانـي لــكــتــابـــة مــوســوعــته
ــعـروفــة بـكــتـاب االغـانـي مـصـدرا ا
اســــاســــيـــا من مــــصـــادر الــــعـــرب
لـدراسة تـاريـخـهم قـبل وبـعـد ظـهور
االسالم.انـهــا وشـجت الــصـلــة بـ
ـغـنـ وتــاريخ الـعـرب الــسـيـاسي ا

واالجتماعي.
كـاظم الساهـر نقل مـثلمـا فعل ناظم
الغـزالي الغناء مـن التغزل بـالغلمان
ـدى الـرحيـب كحـاجـة بـشـرية الى ا
وغــــــذاء روحي يــــــشــــــيع االمـل في

النفوس. 
بـــوركت وبــــوركت اوتـــار حـــنـــجـــرة

مصنوعة من خيوط اخللود.
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نزيل اربيل حالياً
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غني الكندي { لوس اجنلوس  –وكاالت -  كشف ا
جاس بيبر أنه ليس لديه هاتف محمول وبدالً من ذلك
يستخدم جهاز (اي باد) لالتصال بفريقه.وفي مقابلة مع
مجلة بيلبورد حتدث بيبر بصراحة عن تعلمه التركيز
على صحته العقلية وكيفية وضع حدود لنفسه.وقال(لقد
تعلمت كيفية وضع حدود لنفسي وال أشعر أنني مدين
ألي شخص بأي شيء وقد ساعدني ذلك في أن أكون
قادرًا على قول ال وأن أكون حازمًا في ذلك).كما حتدث
أيضًا عن محاولة التوازن ب العمل واحلياة مشيرًا إلى
أنه(عندما تدق الساعة السادسة مساءًا يخصص وقته

لزوجته ثم يذهب للنوم مبكرًا قبل أن يستيقظ في
اضية الساعة  8 صباحًا).كما تطرق بيبر إلى أخطائه ا
وكيف نضج وغير نظرته للحياة كما استرجع موقف
ية عندما ألغى  14 عرضًا من جولة بوربوس العا

واعتبره فريقه أزمة عقلية واضحة.وأشار إلى أنه (بعد
فترة وجيزة بدأت األمور تتغير حيث سعى للعالج

نتظم وركز على عالقته بالله).وذكر(لقد غيرت أولوياتي ا
حتى ال أكون إضافة أخرى للموسيقي الشباب الذين
انتهت مسيرتهم) مضيفًا(كان هناك وقت  فيه حصر
هنية ولكن كان هدفي هو هويتي بالفعل في مسيرتي ا
رحلة استخدام موسيقاي لإللهام).وتابع(في هذه ا
رات عديدة وصلت إلى مستوى كبير من النجاح 

طاف وأدركت أن النجاح ليس كل شيء ولكنه نهاية ا
لسعادتي).
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اخلـشــاب لـلـدرامـا الــتـلـيـفــزيـونـيـة
ـســلـسـل (مـوسى) بــعـد غــيـاب 3
ســنـوات مــنــذ أن قـدمت مــســلـسل
(احلالل) عــام  2017 مع الـــفــنـــانــة
فــــيـــفـي عـــبـــدة تـــــألـــيـف ســـمـــاح

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

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

{ لــــــــوس اجنـــــــلـــــــوس –
وكــاالت - كــشـــفت جنــمــة
تـلــفـزيـون الـواقع كـورتـني
كــارداشــيــان أنــهــا قــامت
بـتـجـمـيــد بـويـضـاتـهـا في
ســن الـ 39. وقــــــــــــــــــالـت
كـارداشــيـان الـبــالـغـة من
الـــعــمــر  41 عــامًــا خالل
مـــــقــــابـــــلـــــة مع بـــــرنــــامج
تــــلــــيــــفــــزيــــونـي (جــــمـــدت
بـويضاتي في سن  39نـظرًا
ألن اجلـمـيع كـان يـفـعل ذلك
فـقــد اعـتـقـدت أنــني قـد أفـعل
ذلك أيضًا). وبالرغم من ذلك
قـــالت كـــورتـــني الـــتي تـــواعــد
عــازف الـروك تــرافـيس بــاركـر
ا إذا كانت (إنها غير متأكدة 
ستـنجب طفـلًا رابـعًا).وبسـؤالها عن
عـمـرهـا عـنـدمـا أقـدمت عـلى هـذه اخلـطوة
قـالت مــازحـة: (أعــتـقــد أنـنـي كـنت في الــتـاســعـة
والـثـالثـ من عــمـري إنــهــا بـويــضـات من الــدرجـة
األولى). وأضــافـت (ال أعــرف مــا إذا كــنت أرغب
في إجناب طـفل آخر أو ال فهو أمر مـستقبلي;
ولـــكن مـــنــحـــني ذلـك راحــة الـــبـــال). وقــالت
شقيقتها الصغرى كلوي كارداشيان 36 
عامًا إنه لم يكن من السهل إقناعها بفعل
ذلك ثم حتـــدثت كــلـــوي عن جتــربـــتــهــا
اخلاصـة مع جتمـيـد البـويضـات حيث
ذكــرت (بــأنـــهــا لم تــكـن مــتــأكــدة من
إجنـاب طـفل آخــر بـعـد ابـنــتـهـا تـرو
وســاعــدهــا قـرار الــتــجــمــيــد عــلى
الـهــدوء بــسـبب الــقـلـق من اخلـطط
ــســتــقــبــلــيــة). كـانـت قــد فـعــلت ا
شـقـيـقـتــهـا كـيم نـفس الـشيء في
اضي واسـتخـدمت بويـضاتـها ا
مـرتـ إلجنـاب طـفلـيـهـا الـصـغار
شـــيـــكــاغـــو وســـالم مع خالل أم
بــديــلــة كــمــا فــعــلت كــلــوي ذلك
ــا حــتى تـتــمــكن من إجنـاب أيـضً
طــفل ثـان مـن صـديــقــهـا الالعب
تــريــســتـان طــومــســون.وتــمــتــلك
كورتـني بـالـفعل ثالثـة أطـفال من
صديـقها السابق سكوت ديسك
وهم مـاسون  11 عـامًا وبيـنلوبي

 8أعوام ورين  6 أعوام.

ـؤسسـة الـدينـية عـليـها قلـنا سـابقـا ونـكرر الـقول أالن ان ا
االبتعاد عن الواقع الـسياسي وان تتعـاط مع القضايا ذات
ـبـاشـر عـلى حـيـاة الـنـاس بـاسـتـقاللـيـة تـامة وان الـتـأثيـر ا
حتـفظ هـيـبـتـهــا واسـتـقاللـيـتـهـا بــدال ان تـكـون مـطـيـة لـهـذا
الطـرف أو ذاك وان مـسـالة زجـهـا في مـعارك أو مـنـاكـفات
سيـاسيـة أو ان تبـتعـد عن دورها الـرئيـسي سوف يـجعـلها
بعيدة عن توجهها األخالقي والوعـظي وسوف تفقد بريقها
ـا كانت واطن بـأهدافـهـا ونوايـاهـا طا من خالل عدم ثـقـة ا
ـنـطـقـة اخلـطـرة في حتـاول ان تـقـتـرب من هـذا احملــذور وا
تـقلب األمزجـة وعليه ان إعـطائهـا حجما عوالم السـياسة ا
اكـبر من طـبـيـعـتـها اإلرشـاديـة والـوعـظـية أمـر غـيـر مـقـبول
ويـلـقى امــتـعـاض كل الـشــرائح الـعـامـة واخلــاصـة الـنـخب
تعلم البـسطاء والناس العاديـ وما جلب انتباهي هو وا
مــشــروع الــقــرار الــذي حـاول مــجــلـس الــنـواب تــشــريــعه
ـنح خـبـراء الـشــريـعـة اإلسالمـيـة حق الـنـقض والـقـاضي 
داخل احملكـمـة االحتاديـة والـتدخل في قـراراتـها من خالل
عملية نقض اي قرار تعتقـد ومن وجهة نظرها فقط انه غير
ـنظـومـة االجـتـمـاعـية أو مـتكـامل الـرؤى ويـلـحق الـضـرر بـا
السياسـية وتطبـيقه أمر مخـالف دستوريا وهـذا األمر يفتح
الباب على مصراعيه لتكوين نواة الدولة الدينية التي يبشر
بها الـبعض كإحـدى اخليارات الـرئيسـية التي يـتطلع إلـيها
الـشـعب الـعـراقي ولـعــمـري ان ذلك لـهـراء وكالم بـعـيـد عن
اذا احلقيقة غايتـه االستهالك والتنمر عـلى واقعنا الهش و
ـا مــايـسـمى خـبـراء الـشـريـعـة يـعـطى هـذا احلق حـصـرا 
اإلسالمـــيـــة ?هـل هي دعـــوة جـــديـــدة الســــلـــمـــة اجملـــتـــمع
والسـيـاسة تـطـرح من وراء األكمـة وقـطعـا ان شـعبـنـا يعـتز
دنـية وطـابعـها اللـيبـرالي مع احلـفاظ عـلى هويـتها بدولـته ا
االسالمية وأي مـحاولة بـالضـد من هذا األمر يـعني ضرب
من اخلـيال وسـيـطـيح بـكـثيـر من الـرؤوس اخلـاويـة بـعد ان
بـيـتة ويـكشف خـبـايا ودهـاليـز مـايفـكر به يفـضح النـوايـا ا
الـبــعض وهــو غـارق في مــســتـنــقع أحالمه الــسـوداء .كــنـا
نتمنى ان يسـتجمع هؤالء اخلبـراء شجاعتهم ويـتمكنوا من
ـجـتـمـعـنـا كـالـفـسـاد وانـحدار غـلق الـبـؤرة التـي تعـصف 
السـلوك الـسيـاسي من خالل توحـدهم وتمـاسكـهم وضرب
الطائفية أو منع تداولها بشكل هستيري والتي تتغذى على
تطرفة واإلحساس باألفضلية وقيادة اجملتمع وما األفكار ا
إلى ذلك نــــتـــمـــنى عـــلـى هـــؤالء اخلـــبـــراء والـــذي يـــحـــاول
الـسـيــاسـيـون صـنــاعـتـهم وتــمـريـر مــخـطـطــاتـهم من خـلف
نـزلق اخلطير الـذي نحن فيه والذي الكواليس ان يـوقفوا ا
يـنــذر بـالـشــؤم والـبــؤس وحـتـمــا لـو تــمـكن هــؤالء اخلـبـراء
وصادق مـجلس الـنواب عـلى تعـييـنهم سـتكـون هنـاك طامة
كـبـرى في انـتــظـارنـا ومـا نــحن بـنـاقـصي مــشـاكل وهـمـوم
ان  هو محل شك وسيكون اي تشريع أو قرار يـتخذه البر
وارتيـاب هؤالء اخلـبراء وسـيحـاولـوا ان يوظـفوا مـساعـيهم
من اجل ضخ أفــكــار تــتـالءم ومع تــوجــهــاتــهم ومــنــحــاهم
وطمس اي تشـريع يخالف تـلك التـوجهات فـليعـاضد هؤالء
اخلبـراء الـشـعب الـعـراقي في خالصه من الـفـساد أذا هم
ـعاناته فـليفـضحـوا من تورط به ومن يسـاعد على مدرك 
ـواقف الـتي سـيـكـون لـهـا انـتـشـاره وتـلـكم هي من أعــظم ا
صدى طيب لدى عـموم أبناء شـعبنا ال ان يـحاولوا الدخول
إلى جــراح الـشــعب مـن خالل إرهـاصــات مــريــضــة وفـتح
ريض دمامل جـديـدة في أجلـسد الـعـراقي ا
..نأمل ان يعي اإلخوان فحوى مناشدتنا
وحرصنـا على سالمـة منـظومـة األفكار
الـعـامـة بـشـكـلـهـا الـتـلـقـائي دون تـدخل

اواضافات تعرقل والتقدم.
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ـطـرب الـعـراقي مـحـمـد الـفـارس أحـدث أعـمـاله الـغـنـائـيـة حتت عـنـوان (أقل أطـلق ا
واجب ) والـتي حـمـلت تـوقيع الـشـاعـر قـصي باسل مـسـجال من خالل هـذا الـعمل
الـتـعـاون االول الـذي يجـمـعه بـالـفـنان مـحـمـود الـتركي مـن حيث األحلـان. فـيـمـا قام
اسـتر الفنان حـسام كامل ومتـابعة وتنـسيق عبدالله كس وا وسـيقي وا بـالتوزيع ا
الـبـداد وإشـراف عـام حـسـن طـالب ومن إنـتـاج تــيـونـز آرابـيـا. واشـار بــيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان (الـعـمل اجلـديـد ابـرز الـقـيـم الـسـامـيـة لـلـمـشـاعـر الـعـاطـفـيـة ب
احملـب مـن خالل كلـمات الـعمل لـتمـتزج الـكـلمـة واللـحن بالـصوت الـذي جعل من
هذا الـعـمل حتـفه فـنـية وتـقـول كـلـمـات األغنـيـة :أقل واجب حـيـاتي أنـطـيك بروحي
يالـشايل جـمال الكـون ب الـع واحلـاجب). وسيـكون لـلفارس أفديـك أقل واجب

بارك.  عمل جديد يطلق تزامناً مع عيد الفطر ا
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{ لــنـدن  –وكــاالت - الــتــنــبـؤات
القادمة مذهلة يصعب تصديقها
لكنها قد تصبـح عما قريب حقيقة
واقـــعـــيــــة كـــمـــا كـــانـت غـــيـــرهـــا
وحــصــلت; وتــعـــايــشــنــا مــعــهــا
وصارت جزءاً من حياتنا اليومية
كن اإلستـغناء عنـه كما صار ال 
الـــهــاتـف احملـــمـــول وكــامـــيـــرته
وتصفـح اإلنترنت والـتواصل مع
كل الـعـالم عـبـر وسـائل الـتـواصل
االجــتــمـــاعي االلــكــتـــروني. الــتي
سافات واحلواجز وصار ألغت ا
كل شــــخص يـــقــــضي الــــوقت مع
النت أكـثر من قـضـائه مع أهله. و
هـــذه قــــراءة ألهم مـــا يــــتـــوقع أن
ـتـوقع ان ـنـا: من ا يـحـدث في عـا
تختفي مـحالت صيانـة السيارات
حيث أن محركات الـبنزين/الديزل
تتـكون من  20.000 قطـعـة. بيـنـما

حتــــــــــتــــــــــوي

محركات السيارة الـكهربائية فقط
من  20قطعـة وتبـاع بضـمان مدى
احلــيـــاة ويـــتم إصالحـــهــا عـــنــد
الــوكــيل; ولــيـــســتــغــرق صــيــانــة
احملرك (فكه وإسـتبداله) بـواسطة
الروبوت فقط  10دقائق.و بالتالي
ســــــتـــــــخــــــتـــــــفي مـــــــضــــــخــــــات
البـنـزين.وستـركب عـدادات توزيع
الـكــهــربــاء مع مـحــطــات الــشـحن
الكـهربـائي في الـشوارع.(بـدأ هذا
فـــــــــعال فـي الـــــــــعـــــــــالم األول). و
خـــصـــصت االن كـــبـــرى شـــركــات
تصنيع السيارات موازنات مالية
ضــخــمـــة لــصــنــاعـــة الــســيــارات
الذكـيـة ولـلـبـدء في بـنـاء مـصانع
ضــخــمــة فــقط لــهــذه الــســيــارات

الكهربائية.
كـمـا سـتـخـتـفي صـنـاعـات مـنـاجم
الــفـــحم. واســـتــخـــراج الــبـــتــرول
نازل وستقوم ا
بـــــإنــــــتـــــاج
وتــخــزين

الــطـــاقــة الـــكــهـــربــائـــيــة نـــهــارا
إلســتــخــدامــهـــا وإعــادة بــيــعــهــا
للشـبكـة. وتقـوم شركـات الكـهرباء
بتـخـزينـهـا واعادة تـوزيعـهـا على
الصناعات ذات اإلستهالك العالي
لـلـكـهــربـاء. و سـيــرى طـفل الـيـوم
ــتـاحف الـســيــارات احلــالـيــة بــا
ـستـقـبل بـشكل وهو يـقـتـرب من ا
ـــا نـــتـــخــــيل. وعـــطـــلت أســـرع 
الـبــرمــجـيــات وســتـعــطل مــعـظم
الصناعـات التقـليدية خالل 5-10
السنوات القادمة.أصبحت أجهزة
الكـمـبـيـوتـر أفـضل بـفـهم الـعالم..
فـــفي هـــذا الــعـــام تـــغـــلب جـــهــاز
كـــمــــبـــيـــوتــــر عـــلى أفــــضل العب
شــــطــــرجن في الــــعــــالم (قــــبل 10

توقع). سنوات من التاريخ ا
ــتـحـدة حــالـيـا ال وفي الـواليـات ا
يـحـصل مـحـامـوهـا الشـبـاب عـلى
وظــائف بــســبب خــدمــات شــركــة
ــشــورة Watson الــتي تــقــدم لك ا
) بـدقـة تصل القـانـونـية في (ثـوانٍ
الى نـــســـبــة  90 مــقـــارنـــة بـــدقــة
نسبـتها  70عند احملـام الـبشر.
لذا إذا كنت تدرس الـقانون توقف
عن الـــــدراســــة فـــــورا. حـــــيث من
ــتــوقـع ان يــقل عـــدد احملــامــون ا
ـسـتـقـبل ويـبـقى بـنـسـبة 90 في ا
تـخصصون فـقط. و حاليا منهم ا
تــسـاعــد خــدمــات اجــهــزة شــركـة
واتـــســـون بـــتــشـــخـــيـص مــرض

الــســـرطـــان بـــشــكل أدق ب4
أضـــعــاف مـن األطـــبــاء).

وابتـكـر موقع (فيـسبـوك) بـرنامج
تـعــرف عـلى الــوجــوه (أفـضل من
سيـصير البشـر). وفي عام  2030 

الكمبيوتر أكثر ذكاءً من البشر. 
كمـا ظـهرت سـيـارة ذاتـية الـقـيادة
في الــــــســــــوق. وخـالل عــــــامـــــ
ستـتغـير الـصنـاعة بأكـملـها اذ لن
تـرغب بــامـتالك ســيـارة بــعـد اآلن
ألنك ستتـصل باي سـيارة بـهاتفك
وستظهر وتقودك إلى وجهتك. لن
توقف سـيـارتك بل سـتـدفع مـقابل
ـقـطــوعـة. بــالـتـالي من ـسـافــة ا ا
تـوقع ان يـغـير هـذا من هـنـدسة ا
دن وستتضاءل اعـدادها بنسبة ا
95-90 وتتحول مـواقف السيارات

السابقة حلدائق خضراء.
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ـوت سنـويا  1.2ملـيون وحالـيا 
شخص بحوادث الـسيارات حول
ــا فـي ذلك الـــقـــيــادة الـــعــالـم 
الرعناء أو بحاالت السكر.في
حالة الـسيارات الـذكية لـدينا
اآلن حادث واحد كل  60 ألف
مـيل. مـع الـقــيــادة الـذاتــيـة
ســـتــــنــــخـــفـض احلـــوادث
حلادث واحد في  6مالي
ـــعـــنى ان حــاالت مــيل. 
الــوفـــاة ســـتــقـل بــســـتــة
اضعاف و سـينـقذ مـليون

إنـــــســــــان ســـــنــــــويـــــا.

وبالنتيجة ستفلس معظم شركات
السـيـارات الـتقـلـيـدية بال شك. ان
لم يــجـــربــوا الـــنــهج الـــتــطــوري
ويـــبــنـــون ســـيـــارة أفـــضل فـــقط
وسـتـبـني شـركـات الـتـكـنـولـوجـيا
Google و Apple  و Tesla  مــــثل
ويـعـتـمــد الـنـهج الــثـوري بـجـهـاز
كـمـبيـوتـر عـلى عـجـالت (سـيارات
كهربائـية ذكية).وفي هـذا السياق
تــخــلــصت شــركــة ســيــارات

فـــولــــفــــو اآلن من
مــــحــــركـــات

اإلحـتـراق الــداخـلي بـســيـاراتـهـا
وبدلـتـهـا بـاحملـركات الـكـهـربـائـية
والـــهـــجـــيـــنــة فـــقـط.ولـــهـــذا فــان
مـهــنـدسـي فـولــكـســفـاغن وأودي.
مرتعبون تمامًا من (تسال) ويجب
أن يـــكــونـــوا كـــذلك.  وســـتـــواجه
شركات التـأم مشـاكل كبيرة ألن
التـكالـيف سـتصـبح أرخص بدون
وذج أعـمال حوادث. سـيخـتـفي 
التأمـ على السـيارات.وستـتغير
الــــعـــــقــــارات. ألنه
وبـالـعـمل أثـنـاء
الــــــتــــــنـــــــقل

سـيــتــخــلى الــنــاس عن أبــراجـهم
واالنـتــقــال بــعــيـدًا ألحــيــاء أكــثـر
جمالًـا وبأسعـار معقـولة.وفي عام
 2030 ســــتــــســـــود الــــســــيــــارات
ـدن أقل الـكـهـربـائـية. وسـتـكـون ا
ضــــوضــــاء وهــــوائــــهــــا أنــــظف
.وســـتــصــبـح الــكـــهــربــاء كــثـــيــراً
رخيصة ونظيـفة بشكل ال يصدق.
ظل وســيــتــزايـــد إنــتــاج الــطــاقــة
الشـمـسـيـة بـشـكل كـبـيـر. وحتاول
شركات الطاقة األحفورية (النفط)
حتـاول تــقــيــيـد وصــول مــنــشـآت
ــنـزلـيـة إلى الـطـاقـة الــشـمـسـيـة ا
ــــنع الــــشـــبــــكــــة 
ــنــافــســة لــكن ا
ذلك بـبــســاطـة ال
كن أن يـستـمر
- الـتـكـنـولـوجـيـا

قادمة.
وفـي مــــــــــجـــــــــال
الــصــحـــة ســيــتم
اإلعالن عن ســعــر
 Tricorder Xهــــذا
العام. هناك شركات
ستـقوم بـبـناء جـهاز
Tricor- طـبي يــسـمى
Star Trek مـــنder 
يعـمل مع هاتـفك والذي
يأخذ فحص شبكية الع

وعـينـة دمـك وتتـنـفس فـيه.
ويحلل  54 عالمة بيولوجية
حتدد تقـريبًا أي مـرض. هناك
عــشــرات تــطــبـــيــقــات الــهــاتف
ـــتــــوفــــرة حـــالــــيًــــا لألغـــراض ا

الصحية.
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ـقـابـلـة { زوريخ (أ ف ب) - بـعـد ا
الـنـارية الـتي أجـرتهـا مع الـزوج
هــاري ومــيــغن وأوقــعت الــعــائــلـة
ـلكـية الـبريـطانـية في أزمـة طُرح ا
تـــســاؤل عــلـى نــطــاق واسـع عــبــر
الـشبكـات االجتمـاعية: من أين أتت
أوبـرا وينفري بنـظاراتها? اجلواب
هو في مدينة زيوريخ السويسرية.
فـــقـــد لــفـــتت نـــظـــارات اإلعالمـــيــة
األمـريـكـيـة الشـهـيـرة األنـظار خالل
ـقابـلة الـتي عرضـتهـا األحد قـناة ا
سـي بي اس وتـابــعــهــا حـوالى 17
مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد في الـــواليـــات
تحدة و 11 مـليونا في بريطانيا ا
مـا أدى إلى سيل من الطلبات التي
صـنعة أغـرقت العالمـة التجـارية ا
ـاركـة الـتي لــهـا بـالـطــلـبـات.هــذه ا
تـــتـــخـــذ مـــقـــرا لـــهـــا في مـــديـــنـــة
فـاندنسـفيل السويـسرية الـصغيرة
عـــلى ضـــفـــاف بـــحـــيــرة زيـــوريخ

تـأسست سنة  1993 عـلى يد سف
غـوتي وهي تنتـج نظارات بـكميات
صـغيرة ال تتـعدى عشرة آالف زوج
مـنها شـهريا تـباع لدى أخـصائي
. وأشــار الـنــاطق بـاسم مــسـتــقـلـ
الـعالمـة الـتـجـاريـة لـوكـالـة فرانس
بــــرس إلـى أن (هــــذه الــــنــــظـــارات
تُــصــنـع في مــشــاغل صــغــيــرة في
سـويـسرا وتـبـاع بسـعـر يراوح في
ــــعــــدل بــــ  400 و 500 فــــــرنك ا
سـويـسـري.وقـد صُمـمت الـنـظارات
الــتي وضـعــتـهـا أوبــرا خـصــيـصـا
لـلمقابلة ويحمل تـصميمها عنوان
أو آر  02 بـــتــوقــيع ســـفــ غــوتي
الــذي الـتـقى اإلعالمـيــة األمـريـكـيـة
الشهيرة صاحبة التشكيلة الكبيرة
من النظارات قبل عام من طريق
أحـــد أخـــصـــائــــيي الـــبـــصـــريـــات
ــفــضـلــ لــديـهــا في واشــنـطن). ا
وأوضـح غـــوتي لـــوكـــالـــة فـــرانس

بـــرس (لــقـــد صــمـــمت لـــهــا زوجَي
. لــكن عـنــدهـا نــظـارات مــخـتــلــفـ
رأتـهـمــا كـانت مـعـجـبـة جـدا بـهـمـا
لـدرجـة أنـهـا لم تـكـن تـعـرف أيـهـما
ســتـخــتــار فـأخــذت االثــنـ مــعـاً).
وأشـار إلى أن (الـنـجـمة األمـريـكـية
حتب هــذه الــنــظــارات خــصــوصــا
خلـفـتـها رغـم احلجم الـكـبـير وهي
أوصـــته بــصـــنع حــوالى عـــشــرين
زوجـا مخـتلـفا مـنهـا).وأبدى بعض
االســـتـــغــراب إزاء هـــذه الـــشـــهــرة
ــــبـــاغــــتـــة قــــائال (هـي وضـــعت ا
نـظارات من تصـميمـنا في مقابالت
أخــرى مع بــاراك أوبــامــا ولــيــدي
غاغا ودوللي بارتون. لكن منذ هذه
ـشـهـودة نـتلـقى طـلـبات ـقـابـلة ا ا

من كل مكان). 
قـابـلة األحـد تـغرق ومـنـذ عـرض ا
ـاركــة بـالـطـلـبـات من أخـصـائـيي ا
بـصريـات شهدوا غـزوا حملالهم من

الــزبـائـن خـصــوصـا في الــواليـات
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا لـلـسـؤال عن ا
كـنـهم فـيهـا شراء األمـاكن الـتي 
هـذه الـنـظـارات.و سيـتـعـ على
ـــصــنّع الــســـويــســري الــذي ا
يـــــــوظّـف حــــــوالـى ثـالثــــــ
شــخــصــا في فــادنــسـفــيل
مـضـاعفـة جهـوده لتـلبـية

هذا الطلب الكبير.
وارتـــبط اسم ويــنــفــري
ســـابــقـــا بــزيـــوريخ من
خالل قـضية حقيبة اليد
ســــنــــة  2013 بــــحــــسب
صـحيـفة تـاغيس-أنـزيغر

السويسرية. 
ـــقـــدم وفي مــــقـــابـــلـــة مع ا
األمــريــكي الري كــيــنغ أرادت
ويــنــفـري الــتـحــدث عن أشــكـال
الــتـمـيـيــز الـعـنــصـري في احلـيـاة
الـيـومـيـة فـضـربت مـثال عن حـادثة
فـي زيــــوريـخ حــــيـث أرادت شــــراء
حـقـيـبـة يد في مـتـجـر. وقـد رفضت
ـكـان أن تـريـهـا إحـدى بـائــعـة في ا
احلــقـائب بــعــدمـا حــكـمت عــلـيــهـا
مـسبقـا بأنهـا لن تتمـكن من تسديد
ثـمـنهـا. وأثـارت هذه الـتـصريـحات
حــيــنـهــا جــدال في ســويـســرا كــمـا
سـادت مخاوف لدى أخصائي في
نتجات الفاخرة والسياحة قـطاع ا
ـديـنـة. وقـد حـصـلت عـلى سـمـعـة ا
اإلعالمــيـة األمـيـركـيـة عـلى اعـتـذار
عــلـــني إثــر احلــادثـــة الــتي أثــارت
ضـجة كبيرة فـاجأت أوبرا وينفري
نـــفــســـهــا. وكـــتــبـت الــصـــحــيـــفــة
الـسويـسريـة أن (أوبرا ويـنفـري قد
تـرى زيوريخ بنظرة مختلفة بفضل

غوتي).
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{ بــاريس(أ ف ب) - أعــلن مـجــمع ديــزني النـد بــاريس الــتـرفــيـهي
الـوجـهة الـسـيـاحيـة اخلـاصة األولى في أوروبـا اجلـمـعة أنه لن يـعـيد

ـعـلن ســابـقـا فـي الـثـاني من ـوعــد ا فـتح أبــوابه في ا
نيسـان وبعد وقف أنشطـته ب الثالث عشر من آذار
و 15 تــمـوز أعــاد مـجــمع ديــزني النـد بــاريس الـذي
يـوظف  17 ألف شـخص فـتح أبـوابه بـضـعـة أشـهـر
قــبـل أن يــعـــاود اإلغالق اعــتـــبــارا من  30 تــشــرين
األول.وفي  18 كـانـون الـثـاني الـفـائت أرجئ مـوعـد
إعـادة االفـتـتـاح إلى الـثـاني من نـيـسـان بـعـدمـا كـان
مـقـررا في  13 شـبـاط في حــال سـمـحت الـظـروف
بــذلك.غـيــر أن اجملـمـع أشـار اجلـمــعـة عــبـر مــوقـعه
اإللــكــتــروني إلـى أنه (نــظــرا إلـى الــوضع احلــالي
والـقـيـود عـلـى الـتـنـقالت في أوروبـا فـإنه لن يـعـيـد
وعد احملـدد سابقـا في الثاني من فتح أبـوابه في ا

نـيــسـان). وأضــاف (نـظل مــتـفـائــلـ إزاء إعــادة فـتح أبــوابـنـا قــريـبـا
ــكن عــبــر مــوقــعــنــا وســـنــبــقــيــكم عــلى عـــلم بــذلك في أقــرب وقـت 
اإللكتـروني).ولفت مجمع ديزني النـد باريس إلى أن األشخاص الذين
كنـهم تغيـير مواعيـد الوصول إلى إلـغاء احلجز. حـجزوا تذاكـر لهم 
وكـانت مـجـمـوعـة ديــزني أعـلـنت قـبـل أيـام أنـهـا تـأمل فــتح مـجـمـعـهـا
الـتـرفيـهي في واليـة كـالـيفـورنـيـا األمـريكـيـة بـحلـول نـهـاية نـيـسـان إثر
فـروضة من الـسلـطات احمللـية بـعد تراجع تخـفيف الـقيود الـصحـية ا
واضح في عـدد حاالت كـوفـيد- 19 في الـوالية.ويـقع هـذا اجملمع في
مدينة أناهيم ويعتبر الثاني ب مدن األلعاب في العالم من حيث عدد
الزوار بعـد ديزني وورلد في أورالنـدو (والية فلوريـدا) الذي أعاد فتح
أبـوابه مـنـذ تـموز  2020 بـقـدرة اسـتـيـعـابـيـة مـحـدودة. كـذلك عـاودت

مجمعات ديزني األخرى أيضاً نشاطاتها في آسيا.
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قلب وبـالتالي جرى في هـذا ا
الـتــعـرف إلــيـهــمـا بــسـهــولـة.
وأشـــــــارت أتــــــــزوري إلى أن
الحـقات اعـتـمـاد بـديل عن ا
عــــلى شـــــاكــــلـــــة إخــــضــــاع
) لــدورة تــدريب ــعــنـــيــ (ا
ـواطـنيـة بـدا خـيارا عـلى ا

غير كاف. 

الـــرســـائل أبــــلـــغـــوا الــــســـلـــطـــات
ــضــمـونــهــا مــا اســتــدعى حــشـد
الــدرك لـــطــاقـــاتــهـــا بــهـــدف كــشف
مـــــرســــلـي هـــــذه الـــــرســـــائل وفق
أتـزوري. وعنـد حصـول الوقائع في
مــطـلع األسـبــوع تـدخل الــدركـيـون
لـيال ودهـمـوا مـكـان سـكن الـفـتـات
الـلتـ كانـتا تـستـخدمـان هاتـفهـما

أن (الـــتـــحــدي الـــذي شـــاركت فـــيه
الـفـتـاتان يـقـوم عـلى إرسـال رسائل
نــصــيـة إلـى أشـخــاص مــجــهــولـ
تـلقي مع نـصوص بـهدف إخـافـة ا
عـلى شـاكـلـة أين أنت? اجلـثـة معي.
ـشاركون في الـلعبـة عبر ثم يـنشر ا
تـيك توك األجـوبة الـتي يتـلقـونها).
لـكن بـعض األشخـاص الـذين تلـقوا

لـلجمهوريـة في غراس جنوب شرق
فـرنسا فـابيان أتزوري أن (الـفتات
نطقة ستمثالن أمام ـقيمتان في ا ا
الـقـضاء في نـيـسان بـتـهمـة تـوجبه
بالغ كـاذب لإليحاء بحصول كارثة
وهي جــنـحــة تـصل عــقـوبـتــهـا إلى
). وأوضحت صحيفة السجن عام
ـعـلـومة نـيس مـاتـان الـتي كشـفت ا

{ نــــيـس (أ ف ب) - اســــتــــدعــــيت
فـــتـــاتــــان في اخلـــامــــســـة عـــشـــرة
والـسابعـة عشرة من الـعمر لـلمثول
أمـام قـاض لألحداث في فـرنسـا إثر
مـشاركـتهـما في حتـدّ عبـر تيك توك
ـة ادعـتــا فـيه ضـلـوعــهـمـا في جـر
قـتـل عـلى مـا أفـاد مــصـدر قـضـائي
ـدعـية الـعـامة الـسـبت. وأوضحت ا
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