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رأى اخلـبير القانوني طارق حرب
ـان قـبـل سـاعات مـقـتـرح حل الـبـر
مـن موعد اجراء االنتخابات توجه
يــخـالـف دسـتــوري ويـضع نــتـائج
. االقــتـراع رهن ارادة الـسـيـاسـيـ
وقــــال حــــرب في بــــيـــان تــــلـــقــــته
(الــــــزمــــــان) امـس  إن (عــــــددا من
الــنــواب قـدمــوا طــلـبــاً بــشـأن حل
ان نـهاية الـدوام الرسمي في الـبر
الــســاعـة الــثـانــيــة ظـهــراً من يـوم
الـــــــتــــــاسـع مـن تــــــشـــــــرين األول
واالنـــتـــخـــابــات تـــبـــدأـ الـــســـاعــة
الـسابـعة صـباحـاً من يوم الـعاشر
مـن نـفس الـشـهــر وهـذا يـعـني أن
ـدة الزمنيـة ما ب احلل وإجراء ا
االنــتـخـابــات سـتـكـون  17 ســاعـة
فـــقط) واضــــاف ان (هـــذ الـــطـــلب
يـــخـــالف لـــنص الــدســـتـــور الــذي
ان نفسه قبل اشـترط أن يحل البر
يــومـاً من مـوعــد االنـتـخـابـات 60
انية ألجل إبـعاد تأثـير الكـتل البـر
ـسمـياتهـا احلزبيـة والشخـصية
عـلى العمـلية االنـتخابات) مـشيرا
الـى ان (الـفـارق الــزمـني الــبـسـيط
ســـوف يـــبــعـــد االنـــتـــخــابـــات عن
طـلوبـة في ح أن مدة الـعدالـة ا
يـــومـــا ســـتـــقــضـي عــلـى هــذا 60
الـتأثير ألن الكـتل والنواب يكونوا
قـد فقدوا سـلطتهم وسـطوتهم قبل
شـهرين مـن موعـد االقتراع) ودعـا

ـــانــ إلى (االلـــتــزام حـــرب الــبـــر
ــادة  64 الــفــقــرة ثــانــيـاً الــتي بــا
تـــــنص عـــــلى أن يـــــدعــــو رئـــــيس
اجلـــمــهـــوريــة عـــنــد حل مـــجــلس
الــنـواب إلى انـتـخــابـات عـامـة في
الــبالد خالل مـدة أقـصـاهـا سـتـون
يـومـاً من تـاريخ احلل) وتـابع انه
ادة   فـان (بـخالف تـطبـيق هـذه ا
االنــتـخـابـات ونـتـائــجـهـا سـتـكـون
ـــــــانــــــــيـــــــ وفـق إرادة الـــــــبــــــــر
). بـــدوره  راى والــــســـيــــاســـيــــ
ـــفــتش الـــعــام الــســـابق لــوزارة ا
الـــداخـــلـــيــة  جـــمـــال االســدي ان
ـان تـسـلم طــلـبـا من الـنـواب الــبـر
يـــقـــضي بـــحل اجملـــلس رســـمـــيــا
ـادة 64 اســتـنـداً لـلــبـنـد اوالً في ا
مـن الــدســتـــور. وقــال االســدي في
بيان تلقته (الزمان) امس انه (هذا
الـــطـــلب يـــلـــزم مـــجـــلس الـــنــواب
بــالــتــصـويـت عـلى حـل نـفــسه في
ـطـلـقة اقـرب جـلـسـة وبـاالغـلبـيـة ا
لــعــدد اعــضــائه  165 لــكــنـه حـدد
عـرفاً جديداً لطـريقة حله وبصورة
مــبـكـرة ومـن ثم حـدد نـفــاذيـة هـذا
احلـل قــبـل يـــوم واحــد مـن اجــراء
قررة في  10 تشرين االنتخابات ا
ـــــقـــــبـل وضـــــمن االجتـــــاه االول ا
الــتـــشــريــعي في هــذا الــقــرار هــو
مــوافق لــلــدســتـور  بــاعــتــبـار ان
مــانص عـلـيه في الـبــنـد ثـانـيـاً من
ادة  64 هـو دعـوة  رئيس نـفـس ا
اجلـــمــهــوريــة عــنـــد حل مــجــلس
الــنــواب إلى انــتــخـابــاتٍ عــامـة 
ويـــعــد مـــجــلس الـــوزراء في هــذه
احلــــالـــة مُـــســــتـــقـــيـالً ويـــواصل
تـصـريف األمـور اليـومـية) واشـار
وضوع يـجعل مدة الـى ان (هذا  ا
ـشـار الــيـهـا في الـشق 60 يــومـاً ا

ــان ــمــكن ان يـــحل الــبــر انـه من ا
ـقـبل  لكن نـفـسه خالل االسـبوع ا
ــدة الـتي يــســري هـذا احلل قــبل ا
يــحــددهــا هــو في قــراره حــتـى لـو
كـــانت قـــبل يــوم واحـــد من اجــراء
االنــتـخـابـات) مــؤكـدا ان (الـتـوجه
الـــــنـــــيـــــابي هـــــذا رفـع احلـــــاجــــز
الـدسـتـوري الذي يـقف امـام رئيس
اجلــمــهـوريــة في عــدم قــدرته عـلى

حتـديـد مـوعـد االنتـخـابـات اال عـند
ـان نـفسه وهـذا اسـتـناداً حل الـبـر
عـلى الـشق االول من البـند نـفسه)
ــان مـــيـــرا الى ان (حتـــديــد الـــبـــر
مــوعــداً لالنـتــخــابـات اتــســاقـاً مع
الــقـرار احلــكـومي في  10 تــشـرين
ـقبل  اصـبح من الـطبـيعي االول ا
ان يـــصــــدر مـــرســـوم جـــمـــهـــوري
ـوعـد أو ان يـصـدر بـتـحـديـد هـذا ا
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دة الـثاني من البند اعاله يخص ا
وعد التي يجب الـتي يحدد فيهـا ا
الــزامــاً ان التــزيــد عـلى  60 يــومـا
واليـــوجــد مـــانع دســـتــوري من ان
جتـري االنـتخـابات بـعد يـوم واحد
مـن نــفــاذيــة حل مــجــلس الــنــواب
لــنــفـسه) مــضــيـفــا ان (تـاريخ حل
ـان لنـفسه ال عالقـة له بتاريخ الـبر
سـريان ونفاذ هـذا احلل  ما يعني

مـــرســـوم اخـــر بـــعـــد ان يـــصـــوت
مــجــلس الــنــواب عــلى حل نــفــسه
خـالل هــذه االيــام ويــجـــعل تــاريخ
قبل) مشيرا نفاذيته في  10 اب ا
الـى ان (مــــوضـــوع نــــفــــاذيــــة حل
اجملـلس النواب قـبل يوم واحد من
اجـراء االنتخـابات اجتاه تـشريعي
اليـوجـد فـيه مـخالـفـة دسـتـورية او

قانونية). 
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ــصــريــة نـوال تــوفــيت الــكــاتـبــة ا
الـــســــعـــداوي امس األحـــد بـــعـــد
ــــرض عن عــــمـــر صــــراع مــــــــع ا

ناهز  90 عاما.
وتـــعــرضت  الــســـعــداوي مــؤخــرا
ألزمــة صــحـيــة نــقـلت عــلى إثــرهـا

ستشفى. ا
ونــقــلت تــقــاريــر عن مــنى حــلـمي
جنـــلـــة الـــســـعـــداوي قـــولـــهـــا إن
والـدتها تعاني من صعوبة في بلع
الـطعـام وهو ما اضـطر عـلى إثرها
عدة لـتسهيل لـتركيب أنبـوبة في ا

البلع.
و الـــســعـــدـــــــــاوي  27  تـــشــرين
االول 1931  - 21  اذار2021
طـبـيـبـة أمـراض صدريـة ونـفـسـية
كـاتـبة وروائـية مـدافـعة عن حـقوق
رأة اإلنـسـان بشـكل عـام وحقـوق ا
بــشــكل خـاص. كــتـبـت الـعــديـد من

ـــــرأة فـي اإلسالم الــــــكــــــتب عـن ا
ـحــاربـتــهـا لــظـاهـرة وـــشـتــهـرت 

اخلتان.
ـرأة وأســست جــمـعــيــة تـضــامن ا
كــمـا سـاعـدت الــعـربـيـة عـام 1982
ــؤسـســة الــعـربــيـة في تــأســيس ا
حلــقـوق اإلنـسـان. واسـتـطـاعت أن
تـنال ثالث درجات فخرية من ثالث
قــارات. فــفـي عـام  2004 حــصــلت
عـلى جـائزة الـشـمال واجلـنوب من
مـــجــلس أوروبـــا. وفي عــام 2005
فـازت بـجـائـزة إيـنـانـا الـدولـيـة من
بــلــجـيــكــا وفي عـام  2012 فــازت
بـجائزة شـون ماكبـرايد للسالم من
ـــــكــــــتب الـــــدولـي لـــــلـــــسـالم في ا
ســـويــســرا.وشــغـــلت الــســعــداوي
ــديـر ــنـاصـب مـثل ا الــعــديـد من ا
الـعـام إلدارة التـثقـيف الـصحي في
وزارة الــــصـــحـــة  األمــــ الـــعـــام
لنقابة األطباء  غير عملها كطبيبة
ـستشفي اجلـامعي. كما نالت في ا

عــضـويـة اجملـلس األعــلى لـلـفـنـون
والــعـلــوم االجــتـمــاعـيــة. وأسـست
جـمعية الـتربية الـصحية وجـميعة
صريـات. وعمـلت فترة لـلكـاتبـات ا
رئـيـسـا ل حتـريـر مـجـلـة الـصـحة 
ومـــحــرره في مـــجــلـــة اجلــمـــعــيــة

الطبية.
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امس االحــد بـتــعـادل ســلـبــيـا مع فــريق نــفط مـيــسـان في
بـاراة التي جرت عـلى ملـعب ميسـان الدولي وذلك ضمن ا
مـنـافــسـات اجلـولــة اخلـامـسـة والــعـشـرين من مــنـافـسـات
ـمتاز.وحلساب ذات اجلولة خيم التعادل السلبي الدوري ا
باراة التي جرت  على على مواجهة الزوراء والكهرباءفي ا
 ملـعب التاجي .وفـوت الزوراء فـرصة القـفز إلى الـوصافة
ـركز الـثالث عـلى أقل تقـدير بـعد تـعثـر الشـرطة أمام أو ا
نفط الوسط لـيكتفي بالـتعادل ويحصل عـلى نقطة فقط من
مبـاراة الكـهـرباء.ووقـفت العـارضة في  3مـناسـبـات حائـلة
دون تــســجــيل الــزوراء حــيث أضــاع عالء عــبــد الــزهــرة
كنة فيما ومحمـد رضا جليل ومهند عبد الـرحيم فرصا 
رد قائم الـزوراء كرة لالعب مرتـضى هديب ورغم الضغط
ـباراة انتهت بالـتعادل السلبي .ورفع الكبـير للزوراء لكن ا
ـركز الـرابع فيـما الـزوراء رصيـده إلى النـقطة  45  في ا
ــركــز رفـع الــكــهـــربــاء رصـــيــده إلـى الــنـــقــطــة  24 في ا
نـقــاط ثــمـيــنـة من فــوزه عـلى 3.وخــطف فـريـق أربـيل 16
باراة الـتي أقيمت على مضـيفه السمـاوة بهدف قـاتل في ا
مــلــعب اإلدارة احملـلــيـة فـي الـســمـاوة بــهـدف من دون رد.
وصبـر أربـيل حـتى الـدقـيـقة  88 لـيـسـجل الالعب هـيردي
ـباراة.ورفع أربـيل رصيده إلى سيـامند الـهدف الـوحيـد با
ـركز  11فيـمـا جتمـد رصـيد الـسـمـــاوة الـنـقـطة  28في ا

ركز 19. عند النقطة  19 في ا
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تـتـسـلم وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة الـيـوم
االثــنـــ او دفــعــة من لــقــاح فــايــروس
كورونا من مرفق كوفاكس فيما سجلت
الــوزارة  4502 إصـــابــة بــكــورونــا في
ـوقف الوبائي عـموم الـعراق. واوضح ا
الــيـومي الــذي اطـلــعت عـلــيه (الـزمـان)
امس ان عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
لــيـوم امس االحــد بـلـغـت اكـثـر من 35 
الف عــيـنــة حلـاالت مـشــتـبه اصـابــتـهـا
بــالـفـايـروس  اذ  رصـد  4502حـالـة
فـي عموم العراق) واضـاف ان ( الشفاء
بـــلغ  4374 حـــالـــة وبـــواقع  38وفـــاة
جــديــدة). بــدوره  قـــال الــوزيــر حــسن
مـحمد التميمي في مـؤتمر مشترك عقده
ـــحــافـــظــة ذي قــار  اطـــلــعت عـــلــيه
(الـزمان) امس  إن (العراق يتسلم اليوم
االثـنـ اول دفـعـة من لـقـاحـات كـورونـا

ضـمن مرفق كوفاكس بعد تأجيالت عدة
بـسبب سوء اإلدارة بـرغم دخول العراق
ـاضي لــلـمــرفق في أيــلـول مـن الـعــام ا
ودفع  170 مـــلـــيــون دوالر في كـــانــون
األول مـن نـفس الــعــام ضــمن اتـفــاقــيـة
لـتجهيـز البالد بنحو  16 مـليون جرعة
ــرفق قـد أجل مـوعــد الـتـسـلـيم إال أن ا
ـرات بـسبـب حجم الـطـلب على الـلـقاح
اضي إال أنه وكـان أخرها يـوم السبت ا
 الـتـأجـيل الى الـيوم) مـشـيرا الى ان
(الـوزارة دخلت اتفـاقية مع شـركة فايزر
وسـيـتم جتهـيـز البالد  3 مـلـيون جـرعة
قـبل وعـلى شكل فـي األول من نيـسـان ا
دفــعـــات وكــذلك  االتــفــاق مع شــركــة
سـينوفارم على مليوني جرعة اضافية).
ووصـل الــتــمــيــمي إلى احملــافــظــة في
زيـــارة رســمـــيــة لـالطالع عــلـى الــواقع
الــصــحي هــنــاك وكــان في اســتــقـبــاله
ـكــلف عــبـد الـغــني االسـدي. احملــافظ ا

وكـشـفت وثـائـق مـسـربـة أن دوالً غـنـية
من بـينـها بـريطـانيـا تعـوق رفع قدرات
إنـتاج الـلقـاحات في الدول الـنامـية.وقد
ـســاعـدة من طــلـبـت عـدّة دول فــقـيــرة ا
ية لـكن دوالً غنية مـنظمـة الصحة الـعا
سـاعي.هـذا ما حتـول دون حتـقق تـلك ا
تــظــهــره نــسـخــة مــســربــة من وثــيــقـة
ـنـظـمـة بـهـذا مـفــاوضـات بـشـأن قـرار ا
ــعـــرقـــلــة الـــصـــدد .ومن بـــ الـــدول ا
ـتحـدة واالحتاد بـريـطانـيـا والواليـات ا
األوربـي. وقال دايـرمـيـد مـاكـدونـالـد في
ـعـنـيـة بحق نـصف ا مـنـظـمـة العـالج ا
ــريض في احلـصـول عـلى األدويـة إن ا
(بـريطـانيـا لم تقف في صـف من يدعون
إلى مـساعـدة الدول الـفقـيرة عـلى إنتاج
.( ـزيـد من الـلقـاحـات واألدويـة محـلـياً ا
لـكن متحدثاً باسم احلكـومة البريطانية
ــيـة تـتـطـلب حالً  اكــد إن (جـائـحـة عـا
ـيـاً وبـريـطـانـيـا تـطـبق ذلـك عـمـلـياً عـا

بـجهودها الرائدة من أجل ضمان توفير
اللقاحات والعالج من كورونا في أنحاء
الـعالم كافة) وأضـاف ان (بريطـانيا من
ــانــحــة لــدعم اجلــهــود أكــبـــر الــدول ا
الـدولية من أجل تـوفير ملـيار جرعة من
لـقـاحـات الـفايـروس في الـدول الـنـامـية
هــذا الـــعــام). وال تــزال قــضــيــة تــدخل
احلــكــومــات لــتــوفــيــر مــواد تـصــنــيع
األدويـة مطروحة للـبحث ولكن جائحة
كــورونـــا اثــبــتت الــتــفــاوت في قــدرات
مـــخـــتــلف الـــدول في احلـــصـــول عــلى
الـلـقـاحـات واألدوية. ويـرى بـاحـثون ان
(تــوفـيـر الـلـقـاحـات بــشـكل مـنـصف له
أهــمـيـتـه في مـنع انــتـشـار الــفـايـروس
واحلــــد من الــــوفــــيـــات ويــــســــهم في
الــوصــول إلى مــنــاعـة جــمــاعــيــة عـلى
مـسـتـوى الـعـالم). في وقت رأت خـبـيرة
لـكية الفكرية سـياسة األدوية وقانون ا
إيــــلـــ ت.هــــوين إن (طــــاقـــة إنــــتـــاج

ـيــة ال تـزيــد عن ثـلث الــلـقــاحـات الــعــا
ـطلوبة فهـذه لقاحات تـنتجها الـكمية ا
دول غـنـية وتـبقى غـالبـاً فيـها) مـشـيرة
الـى ان (تلك الـدول ال تريـد حـصتـها من
الـلقاحات فـحسب بل تريد حـصتها من
احلـق في إنـتـاج تـلك الـلـقـاحـات ولـكي
تـنتج اللقاحات ال حتتاج إلى احلق في
كونة للقاح  فهي محمية ادة ا إنـتاج ا
ـلكيـة الفكـرية بل حتتاج إلى بـحقوق ا
ـعـرفة الـتي تـؤهل لتـركـيب اللـقاح في ا
اخملـتـبرات ألن الـتكـنولـوجيـا قد تـكون
ـنـظــمـة ال تـمـلك مــعـقـدة) مــؤكـدة ان (ا
الـسلطة التي تسمـح لها بتجاوز حقوق
ـلـكــيـة الـفـكـريـة ولـكـنـهـا تـسـعى إلى ا
الـتـوفيق بـ الدول من أجل بـحث سبل
تــــعــــزيــــز قـــــدرات اإلنــــتــــاج من خالل
مـــبــاحــثــات تـــشــمل إيـــجــاد مــواد في
الــقـانـون الــدولي تـســمح بـالـقــفـز عـلى
ـلــكـيـة الـفـكـريـة ومـسـاعـدة الـدول في ا

اكــتـسـاب قـدرات تـصـنــيع الـلـقـاحـات)
ومـضت الى الـقول انـه (من البـديهي أن
تــرفع شـركـات صـنــاعـة األدويـة أسـعـار
ــدى الــطـويل هــذه الــلــقـاحــات عــلى ا
دة الطارئة من اجلائحة عـندما تنتهي ا
وهـــذه ســـبـب إضـــافي يـــجـــعل الـــدول
الـــنــامــيــة تـــطــالب بــاحلـق في إنــتــاج
الـلقـاحات محـلياً). لـكن شركات صـناعة
األدويـــة تـــؤكـــد  إن اإلخـالل بــقــوانـ
ــلـكــيـة الـفــكـريــة سـيــقـلل من حــقـوق ا
قـدراتـهـا عـلى االسـتثـمـار مـسـتـقبالً في
عـالجات كوفيد - 19  وأمراض أخرى.
ـثلـون عن شركـات صنـاعة وقـد اعرب 
األدويــة األمـريـكــيـة عن قـلــقـهم من هـذا
اضي األمر في رسالة وجهوها الشهر ا
إلـى الــرئـــيس جـــو بـــايــدن. وجـــاء في
ــلــكــيـة الــرســالــة ان (إلــغــاء حــقــوق ا
ـيـة لـلـتـصدي سـيـضـعف اجلـهـود الـعـا
ا في ذلك معاجلة السالالت لـلجائحة 

اجلــديـدة من الــفـايـروس) مــؤكـدين ان
(مــثل هـذه اخلـطــوة سـتـؤثــر عـلى ثـقـة
الـناس في اللقـاحات وحتول دون تبادل
ــعــلـومــات بـشــأنـهــا وأهم من ذلك أن ا
ـلـكـيـة لن تـسـرع عـمـلـية إزالـة حـقـوق ا
اإلنــتــاج). وتــشـطــارهم الــرأي في ذلك
خـبــيـرة مـنـاعـة الـلـقـاحـات آن مـور إذ
ابــدت عن قــلـقــهـا (بــشـأن تــأثـيــر إزالـة
لـكيـة على الـبـحث العـلمي في حـقـوق ا
ـستقبل) واضـافت (سنرى الـقليل من ا
الـشـركات تـتجه نـحو الـبحث في مـجال
الــلـقـاحـات ألنـهــا لن حتـقق أربـاحـاً من
ذلـك). ويقـول ناشـطون ان ( 125 مـلـيار
دوالر من األموال العامة صرفت لتطوير
عالجــات ولـقـاحـات مــضـادة لـفـايـروس
كـــورونــــا وعـــلـــيه فـــمـن حق الـــنـــاس
احلـصــول عـلى حـصـة مـنـهـا كـون هـذه
الـشركـات ستـحقق أربـاحاً ضـخمـة بعد
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اعـــرب رئـــيـس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الـكـاظـمي عن امـله بـان تـكـون اعـياد
نــوروز مـبـعـثـا لــلـسالم واالسـتـقـرار
لــشـعب كـردســتـان و الـعــراق عـامـة.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـكاظـمي اجرى اتـصاال هـاتفـيا مع
رئـــيس حـــكــومـــة االقــلـــيم مـــســرور
ــنــاســبـة الــبــارزاني  هــنــأ خالله 
اعـيـاد نوروز ورأس الـسنـة الكـردية
وأعـرب عن أمـله في أن تـكـون نوروز
مـبــعـثـا لـلـسالم واالسـتـقـرار لـشـعب
كــوردســـتــان و الــعــراق عــامــة). من
جانبه  قـد البارزاني (شكره لرئيس
الـــوزراء عــلـى اتــصـــاله وتـــمــنى ان
تـكون نوروز مبعثـا للخير وان تكون
ـشاكل عـاناة وحل ا فـرصـة النهـاء ا
فى الـعراق). كـما هـنأ رئـيس مجلس
الـنواب مـحمـد احللـبوسي  الـشعب
نـاسية نـوروز معربا عن الـعراقي 

امـــله بـــتـــحــقـــيق الـــتالحـم ووحــدة
ـوقف في مواجـهة التـحديات.وذكر ا
احلـلـبـوسي في تـغـريدة عـبـر تـويـتر
اطـلـعت عـليـهـا(الزمـان) امس (نـهنئ
شـــعــبـــنــا الــعـــراقي في كـــردســتــان
وجـمـيع احملـتـفـلـ بـأعـيـاد نـوروز 
نـاسبـة نتـطلع إلى حتـقيق وبـهـذه ا
الــتالحم الــوطــني والــوئــام ووحـدة
ــــوقـف والـــهــــدف فـي مــــواجــــهـــة ا
الـــتـــحــديـــات). وقـــدم نــائـب رئــيس
مـجلس النـواب بشيـر خليل احلــداد
الــتــهــاني والـتــبــريــكـات إلـى شـعب
كــردســتــان والـعــراقــيــ جـمــيــعـاً
بـحــلـول رأس السـنـة الكـرديـة. وقال
احلــــــداد في بــــــيـــــان امـس (ابـــــعث
الـتهنـئة لكل الشـعوب احملتفـلة بهذا
الـيـوم في العــالم كمـا اهنئ الـشعب
الــعــراقي بــعــيــد الــشــجــرة وأفــراح
الـربيع) مـعربـا عن (تفـاؤله بـتجاوز
اخلـالفات السـياسـية واألزمات وحل
لفات الـعالقة ب بغـداد الـقضايا وا

وأربـــيل في إطــــار الـــدســـتـــور ومــا
صلـحة الوطـنية الـعليا) تـقتضـيه ا
مـــســـتـــذكــراً فـي الــوقت ذاته (إرادة
الـثـائرين الـتي هـزت عـروش الطـغاة
واحلـكام الظا في مثل هذا االيام
وإعـالن فجـر جـديـد حـمل في طـيـاته
مـعـاني اإلرادة واحلـرية)  وتـابع ان
ـقبلـة قصة (نـوروز حتكي لألجـيال ا
شــــعب عــــشق احلـــريــــة ورفض  كل
أشــكـال االسـتـبــداد والـظـلم). وبـارك
رئـــيـس حتـــالف عـــراقـــيـــون عـــمـــار
احلـكيم بأعـياد نوروز.وقـال احلكيم
في تـــغــريــدة عــلـى تــويــتــر (نــبــارك
لـشـعـبـنـا الـعـراقي والسـيـمـا االكـراد
نـطقـة بحـلول رأس وبـاقي شعـوب ا
الـسـنـة الـشـمـسـيـة وأعـيـاد الـنـوروز
ونـــأمل أن يــكــون ربـــيع هــذا الــعــام
نــافــذة لــغــد زاهــر مــشــرق خــالٍ من
ـنـغـصـات الـوبــاء والـبالء وجـمـيع ا
وأن يــــعـم األمن واألمــــان فـي ربـــوع
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نـاقش وزير الـنقل نـاصر حسـ بندر
الــشـبـلي خالل اجـتـمــاع جلـنـة الـنـقل
ـوانـئ ضـمن ــنــافـذ احلــدوديــة وا وا
اعـمال اجملـلس التـنسـيقي الـعراقي -
الــســعــودي  آلــيــة الــعــمـل ألفــتــتـاح
مـنفذي عرعر احلدودي وجديدة عرعر
ــرور الـشـاحــنـات والــسـيـارات وذلك
بــعــد ان تـــســلم الــعــراق من اجلــانب
ـــنــــشـــآته ــــشـــروع  الــــســـعـــودي ا
وجتـهـيـزاته. وأكـد الـشـبـلي فـي بـيان
لـــلــوزارة تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه
نـافذ احلدودية ـتابعـته مع هيـئة ا )
لـتـطبـيق أتـمـتة االجـراءات الـكمـركـية
من اجـل توحيد الـتعرفة الكـمركية في
نافذ العراقية جرى التنسيق جـميع ا
مـع االمـانــة الــعــامــة جملـلـس الـوزراء
بـشـأن مـذكـرة الـتـعـاون الـكـمركـي ب
الــبــلــدين تــمـهــيــدا لــدخـولــهــا حــيـز
الــتــنــفــيــذ). من جــانـبـه اكـد اجلــانب
ـمـلـكـة لـبـحث الـســعـودي (جـاهـزيـة ا
ـنــفـذي عــمــلـيــة الـربـط االلـكــتـرونـي 
اجلـديـدة وعـرعـر عـنـد اكـتـمـال اتـمـتة
ـنفذ  لـيصبح االجـراءات الكـمركيـة با
جـاهزاً لعـملية الـربط مع النظام اآللي
لــلــكــمــارك الــســعــوديـة)  الفــتــا الى

(االتــفـاق عـلـى تـكـوين فــريق فـني من
الــشــركــة الــعــامــة لــلــنــقل الــبــحــري
والـشـركـة الـعـامة لـلـمـوانئ الـعـراقـية
والـهـيــئـة الـعـامـة لـلـمـوانئ والـهـيـئـة
الـعامة للنقل السعـودية لتفعيل النقل
الـبـحري بـ مـوانئ ام قصـر وموانئ
الـسـعـودية لـلـركـاب والبـضـائع). كـما
تـرأس الـشـبـلي اجـتـمـاع جلـنـة الـنقل
ـوانئ العـراقية ـنافـذ احلدودية وا وا
ـصــريـة. وذكـر الــبـيـان ان االردنــيـة ا
(االجــتـمــاع بـحـث آلـيــة نـقل وتــبـديل

مــكـان ســاحـة الـتــبـادل الــتـجـاري من
اجلــــــانب االردنـي الى الـــــعـــــراق الن
ـسـتـورد هو الـعـراق ولـلقـضـاء على ا
شـبهات الفساد واخملالـفات القانونية
ــــوجـب قــــانـــــون رقم 24 في وذلـك 
1984 الذي ينص على الغاء الساحة
مـن اجلـــــانـب االردني) واضــــــاف ان
(االجــتـمـاع حـضـره كل من مـديـر عـام
الـتـصـامـيم نـيـابـةً عـن وزيـرة االعـمار
واالسكان والبلديات واالشغال العامة
ـنــافـذ احلــدوديـة و الــقـسم ومــدراء ا
الـقــانـوني الـهـيـئـة الــعـامـة لـلـكـمـارك
وتـنفيذ مشاريع النقل و النقل اجلوي
ــدني). وحــذر بــســـلــطــة الــطــيــران ا
مـــســؤول الــعـالقــات اخلــارجـــيــة في
اخلـطــوط اجلـويـة الـعـراقـيـة حـسـ
جـلـيل من اخملـاطر الـتي قـد يتـعرض
لـها الـطيارون نـتيـجة سوء اسـتخدام
أشـعة اللـيزر. وقال جـليل في تصريح
امـس إن (أشــــعـــــة الـــــلـــــيــــزر الـــــتي
ـــواطـــنــ يـــســـتــخـــدمـــهــا بـــعض ا
ـنـتسـبـ تؤثـر في نـظر الـطـيارين وا
والسـيـمـا أثـنـاء هـبـوط الـطـائرات في
مـــطــار بــغــداد الــدولي) واضــاف ان
(طــيــاري اخلـطــوط أبـلــغــوا الـرقــابـة
اجلـويـة عن هـذه التـصـرفات الـفـردية
الـتي ال يـفـقه مـسـتـخـدمـوهـا اخملـاطر

ـتـرتبـة عـليـها)  وتـابع ان (الـرقـابة ا
اجلـوية بدورها قـامت بابالغ اجلهات
ـعـنــيـة التــخـاذ االجـراءات االمــنـيــة ا
الـقـانـونـيـة والـتـدابـيـر االمـنـيـة بـهـذا
الـشـأن) داعـيـاً اجلـهـات ذات الـعالقة
ــشــكــلـة ومــنع إلى (مــعــاجلــة هــذه ا
الـتصرفات التي تهدد سالمة الطيران
ـدنـيـة العـراقـيـة). كـما ـطـارات ا في ا
اعـلـنت الوزارة عن مـتابـعـتهـا مراحل
سـير االعمـال في مشاريع ميـناء الفاو
الـكبيـر. واوضح البيـان ان (مدير عام
وانى العـراق فرحان الـشركـة العامـة 
محيسن الفرطوسي تابع مراحل سير
االعــمــال في مــشــاريع مــيــنــاء الــفـاو
الـكبير حيث التـقى أثناء زيارته هيئة
ـستجدات ـشروع واطلع عـلى آخر ا ا
ونــسب اإلجنـاز) ولــفت الـفــرطـوسي
الى انـه (تنـفـيذاً لـتوجـيـهات الـشـبلي
ـتـابـعة إجـراءات الـعـقود في مـيـناء
الـفـاو ومنـهـا عـقد الـسـداد الصـخـرية
حملـــطــة احلـــاويـــات وإنــشـــاء طــريق
يناء   اوعـزنا لـلهيـئة على ومـدخل ا
تــنــفـيــذ األعــمـال وتــذلــيل الـعــقــبـات
ـبـاشرة بـالـعقـود اجلـديدة واطالع وا
ـنـفـذة عـلى جـمـلـة مـن هذه الـشـركـة ا
الـتوجيـهات لضـمان سيـر األعمال في

شاريع كافة).  ا
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اطـاحت وكـالة وزارة الـداخلـية لـشؤون
تهـم باخلـطف وسرقة 60 الـشرطـة 
مـليون دينار في بـغداد. وذكرت الوكالة
فـي بيان تـلقته (الـزمان) امس  أن (قوة
من مـكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت
من الــقـاء الـقـبض عـلى مــتـهم  لـقـيـامه
بـعمـلـية خـطف في منـطقـة الرسـتمـية 
بــعـد تـوفــر مـعــلـومـات بــوجـود حـادث

ــنــطــقــة  عــلـى الــفـور  خـــطف في ا
تابعة احلادث وبعد تشكيل فريق عمل 
ـعــلـومـات وتــفـعـيل الــتـحـري وجــمع ا
ـصادر الـسريـة  نصب كـم مـحكم ا
تـهم و تـوقـيفه وفق والـقـبض عـلى ا
ـادة 421 ق.ع ) مــشـيـرا الى (إتـخـاذ ا

ه اإلجـراءات الــقـانـونـيـة بـحـقه وتـقـد
إلى الــقــضــاء لــيـنــال جــزائه الــعـادل)
وتـابع ان (مفـارز مكـتب مـكافـحة اجرام
ـعـامـل الـقت الـقـبض عـلى حــسـيـنـيـة ا
مـتهم قام بسـرقة مبلغ 60 مـليون دينار
نـطقة  من إحـدى الدور الـسكـنيـة في ا
ـعـلومـات التي وبـعـد التـحـري وجمع ا
أثـمـرت عن الـقـاء القـبض عـلى الـسارق
واتــخـاذ اإلجـراءات الــقـانـونـيــة بـحـقه
وتــدوين أقــواله ابـتــدائــيـا وقــضـائــيـا
ـة و بــاالعــتـراف بــارتــكــابه لـلــجــر
ــادة 444 من تـــوقــيـــفه وفق أحـــكــام ا
قـانـون الـعـقـوبـات). وتـمـكـنت الـشـرطة
اجملـتمعية إيقاف عملية ابتزاز مارسها
شـخص بحق عائلة بعد تهديدهم بنشر
صـور ومحـادثات ابـنتهم ذات 13 عـاما

عـلى مواقع التواصـل االجتماعي. وقال
بـيـان لوزارة الـداخـليـة تـلقـته (الـزمان)
امـس إن (مـفـارزهـا في مــحـافـظـة بـابل
ـــبـــتـــز اســـتـــطـــاعـت الـــوصـــول إلى ا
ومـواجـهـته بـاألدلـة الـتي تـثبـت تورطه
ـته واتـخــذت بـحـقه اإلجـراءات بــجـر
الالزمـة بـعد أن قـامت بـحـذف محـتوى
االبـتزاز وتأمـ حساب الـفتاة وتـنبيه
وحث الــعــائــلــة عــلى مــراقــبــة ســلـوك
أبـنائـهم وكيفـية استـخدامهم لـلهواتف
الـذكيـة بطـريقـة آمنـة باشـراف وتوجيه

من العائلة).
 واســـتـــهـــدف انــــفـــجـــار رتالً لـــلـــدعم
الــلـــوجــســتي لــلــتـــحــالف الــدولي في
احملـافظـة ذاتهـا . وقال شـهود عـيان ان
(عـبـوة ناسـفة انـفجـرت مسـتهـدفة رتالً

لــلــدعم الــلــوجـســتي تــابع لــلــتــحـالف
الــدولي في بـابل  مـن دون ذكـر مــزيـدا
مـن التفاصـيل). في غضون ذلك  نـفذت
ـتهـم هـيـئة الـنزاهـة عـملـيتي ضـبط 
بــجــبــايــة األمــوال بــصــورة مــخــالــفـة
لـلـقانـون في مـحـافظـتي بـابل وذي قار.
وذكـرت الدائرة في بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (شـعــبــة الــتــحــري والــضــبط
الـــقــضــائي فـي مــكــتب حتـــقــيق بــابل
تــمــكــنت من ضــبط ثالثــة من مــوظَّـفي
جلـنـة اجلـبـاية الـتـابـعـة لبـلـديـة احلـلة
لــقــيــامـهـم بـجــبــايــة أمــوال من إحـدى
قرر سـاحات وقوف العجالت أكثر من ا
رسـمـيـاً واسـتحـصـال مـبـالغ دون قطع
وصــوالت رســمــيـة) مــؤكــدا انه (بــعـد
ـضـبـوطة مـن قبل تـدقـيق الـوصـوالت ا
مـوظّــفي جلـنـة اجلـبـايـة اتـضح وجـود
بـالغ الـتي تمت فـروقـات بيـنـها وبـ ا
جـبـايـتـها) وتـابـع ان (مالكـات الـهـيـئة
تــمـكـنت من ضـبط أحـد األشـخـاص في
ذي قـار يـقـوم بـجبـايـة األمـوال من أحد
ـــديــريـــة بــلـــديــة ـــرائب الـــتــابـــعــة  ا
الــنــاصــريــة وضــبط ســجل اجلــبــايـة
ـبـلغ الذي بـحوزته) ومـضى الـبـيان وا
بالغ تهم قام بـجباية ا الى الـقول ان (ا
دون وصـــوالتٍ رســمــيــة) مـــبــيــنــا ان
(الـتــحـقـيـقـات األولـيـة تـوصـلت إلى أن
ُـتهم قـام بجبـاية األموال بـاالتفاق مع ا
ــكــلـفــة بــذلك الــتي قــامت الــلــجــنــة ا
ــبـــالغ واســتــئــجــار بــاخـــتالس تــلك ا
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شـخصٍ لقـاء أجر يـومي يدفَع من إيراد
اجلــبـايـة وعــدم حـضــورهم إلى مـكـان
ُكـلف به) وتـابع انه (تـنظيم عـملـهم ا
مـحـضري ضـبطٍ أصولـي وعـرضهـما
ـتــهـمــ عـلى قــضـاة مـحــكـمـة رفــقـة ا
حتــقــيـق احلــلــة وذي قــار اخملــتــصـ
بـقـضـايـا النـزاهـة الـذين قـرروا تـوقيف
ــادتـ 316 ــتــهــمــ وفق أحــكــام ا ا
و 339 مـن قانـون الـعـقـوبـات وإصدار
تهـم أعضاء أمـر قبضٍ وحتر بـحق ا
رآب الـتابع جلـنـة اجلبـاية اخلـاصة بـا
ـديرية بلدية الـناصرية). وفي كركوك 
فـككت مـفارز جهـاز األمن الوطني خـلية
ارهـابـيـة مـكـونـة من أربعـة دواعش في

محافظة كركوك. 
وذكــر بـيـان لــلـجـهــاز انه (مـفـارز األمن
الــوطــني فـي احملــافــظـة وبــعــد تــلــقي
مـعـلومـاتٍ اسـتخـبـارية ووفق مـذكرات
قـضائيـة شرعت بـتنفـيذ عمـلية نـوعية
تـمخض عـنها االطـاحة بـأربعة عـناصر
ا يـنـتـمون لـداعش  تـتـوزع مهـامـهم 
ـــســـاجــد يـــســـمى دواوين اجلـــنـــد وا
والـــشـــرطـــة االسالمـــيـــة ضــمـن واليــة
كـــركـــوك) مـــؤكـــدا انه (جـــرى تـــدوين
أقــوالــهم أصــولــيــاً بــعــدمــا اعــتــرفـوا
بـتنفيذهم عـمليات عدة استـهدفوا فيها
القوات األمنية بالعبوات الناسفة اثناء
عــمـلـيـات الــتـحـريـر وقــد  احـالـتـهم
جميعاً الى اجلهات القانونية اخملتصة

التخاذ االجراءات العادلة بحقهم). 
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والـرصد الـزلـزالي التـابـعة لـوزارة الـنقل ان يـكـون طقس الـيوم
ـنــاطق كــافـة غــائم جــزئـيــا الى غــائم مـصــحـوب االثـنــ في ا
بـأمطـار. وقال الـهيـئة في بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
ـنـاطق كـافـة غـائم جـزئـيـا الى الى الـيـوم االثنـ سـيـكـون في ا
غائم مـصحـوب بأمـطار خـفيـفة  ودرجـات احلراة تـرتفع قـليال
عن اليوم السابق) واضاف ان (طـقس يوم غد الثالثاء سيكون
نطـقة الـوسطى غـائم جزئيـا الى غائم مع فـرصة لـتساقط في ا
ـنطـقة الـشمـالية االمـطار في األقـسام الـغربـية مـنهـا  اما في ا

ـرتـفـعـات اجلـبـلـيـة ـطـراً تـكـون غـزيـرة عـلى ا فـيـكـون غـائـمـا 
( وحـدوث عـواصف رعـديـة ودرجـات احلـرارة تـنـخفـض قلـيالً
ـنطـقة اجلـنوبـيـة غائم جـزئيـا الى غائم و الفـتا الى أن (طـقس ا
درجات احلـرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق). وضرب زلزال
بـاني في بـقوة  7.2 درجـة شـمـال اليـابـان  تـسـبب بـاهـتـزاز ا
طـوكيـو . وأفادت هـيـئة اإلذاعـة والتـلـفزيـون اليـابـانيـة أنه (عقب
الـزلزال الـذي ضـرب شـمـال شرق الـيـابـان  انـقطـاع الـتـيار

الـكـهـربـائي مؤقـتـا وتـعـليـق حركـة الـقـطـارات السـريـعـة كـما 
إخالء نحو 200 مبنى سكني). 
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ـقاتـل األكراد هـجومـ آخرين ضد ا
سـيـطـرت الـقـوات الـتـركـيـة والـفـصـائل
ـواليـة لـها تـباعـاً على مـنطـقة عـفرين ا
في ريـف حــلب الــشــمــالي الــغــربي ثم
عــلى مـــنــطــقــة حــدوديــة تــمــتــد لـ120
كــيـلـومــتـراً بـ مــديـنـتــ رأس الـعـ
(شــمـال احلـسـكــة) وتل أبـيض (شـمـال

الرقة). 
وتـشهد مناطق سيطرة القوات التركية
تـفجيرات بـسيارات ودراجات مـفخخة
ونـادراً مـا تعـلن أي جـهة مـسـؤوليـتـها
ـقاتـل عـنهـا. وغـالبـاً ما تـتّهم أنـقرة ا
األكــراد الـــذين تــصـــنّــفــهـم إرهــابــيــ

بـالوقوف خـلفها. وتـشهد سـوريا نزاعاً
ـقـتل دامـيـاً مـنـذ الـعـام 2011 تـسـبّب 
أكــــــثـــــر من 388 ألـف شـــــخـص وأحلق
دمـــاراً هــــائالً بـــالــــبـــنـى الـــتـــحــــتـــيـــة
ـنـتـجـة وأدى إلى نـزوح والـقـطـاعـات ا
وتــشـريـد ماليـ الــسـكـان داخل الـبالد
وخـارجـهـا. وشن الـطـيـران الـتركـي ليل
الــسـبت غـارات عــلى مـنــطـقـة تــسـيـطـر
عـلـيـهـا قـوات كـرديـة في شـمـال سـوريا
هـي األولى مــــنــــذ 17 شــــهــــرا حــــسب
ـرصد السوري حلقوق االنسان. وقال ا
ـرصد اسـتهدفت طـائرة حـربية تـركية ا
مـــواقـع عـــســـكـــريــــة لـــقـــوات ســـوريـــا

والية ألنقرة. وكان الطيران لـلفصائل ا
احلـربي الـتركي تـدخل لـيالً بشـنه غارة
اسـتــهـدفت قـريـة صـيـدا بـعـدمـا دمـرت
ـوقــراطــيــة دبــابـة قــوات ســوريــا الــد
ـرة ـرصــد. وتُـعـد هـذه ا تــركـيـة وفق ا
األولى الـتـي يـسـتـهـدف فـيـهـا الـطـيران
نـطقة منذ هجوم احلـربي التركي تلك ا

العام 2019. 
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ونفت مصادر أمنية تركية شن الطيران
الـتركي غارة فـي ع عيسـى واعتبرت
أن اإلرهـابي يحاولون خلق تصور أن
الـقوات العسكريـة التركية شنت غارات
والــتــرويج لـكــذبــة أنه يـتـم اسـتــهـداف
ـدني في ع عـيسى. وأعلنت وزارة ا
الــدفـاع الـتــركـيـة أن قـواتــهـا ردت عـلى
وحـدات حماية الشعب الكردية العمود
ـوقـراطـية الـفـقـري لـقـوات سـوريـا الـد
الــتـي فــتــحت الـــنــيــران عــلـى قــواتــنــا
ـتـمــركـزة في مـنــطـقـة +نـبع اخلــاصـة ا
الـــسالم+ وهـــو االسم الـــذي أطـــلــقـــته
أنــقـرة عـلى عـمـلـيـة .2019وفـي تـشـرين
ـاضي قـتل أكـثـر من عـشـرين الـثــاني ا
والية ألنقرة في عـنصراً من الفصـائل ا
كـــمـــ نـــصـــبــتـه لـــهم قـــوات ســـوريــا
ـوقراطـيـة إثـر محـاولـتهم الـتـسلل الـد
ــعــلق. ومــنــذ الــعـام 2016 إلى قــريــة ا
شـنت تـركـيـا وفـصـائـل سـوريـة مـوالـية
نـطقة لـها ثالث عـمليـات عسكـرية في ا
احلـــدوديـــة في شـــمـــال ســـوريـــا. وقـــد
اسـتـهدف الـهـجوم األول تـنـظيم الـدولة
قـاتلـ األكراد في آن في اإلسالمـيـة وا
ريف حـــلب الـــشـــمــالـي الــشـــرقي. وفي
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ـوقـراطـيـة في قــريـة صـيـدا بـريف الــد
عـ عيسى شمـالي الرقة. وأوضح عبد
الـــرحـــمـن أن هـــذه أول غـــارات جـــويــة
تـركـية مـنـذ عمـلـية +نـبع الـسالم+ التي
شـنتـهـا أنقـرة وفصـائل سوريـة موالـية
لـهـا في تـشـرين األول 2019 ضـد قـوات
ــوقــراطــيــة في الــشــمـال ســوريــا الــد
الـسـوري. وهـذه الـعمـلـيـة الـتي تـوقفت
بـعد اتفاق تفاوضت عليهما أنقرة مع
واشـنطن ثم مع موسكـو كانت سمحت
لـتركيا بـالسيطرة عـلى مناطق حدودية
بــطـول نــحـو 120 كــلم وعـمق  30 كــلم.
لـكنّ عـ عـيـسى ومـحـيـطـهـا بـقـيت في

{ بـيـروت (أ ف ب) - تـدور اشـتـبـاكات
عـــنــيـــفــة يـــوم أمس األحــد بـــ قــوات
وقراطية من جهة والقوات سـوريا الد
والية لها من جهة الـتركية والفصائل ا
ثــــانــــيــــة قــــرب بــــلــــدة عــــ عــــيــــسى
االسـتـراتيـجيـة في شـمال سـوريا وفق
ـــرصـــد الـــســـوري حلـــقــوق مـــا أفـــاد ا
اإلنـسان.وتنـتشر قـوات تركيـة وفصائل
ســوريـة مـوالـيــة لـهـا شـمــال بـلـدة عـ
عــيـسى في ريـف الـرقـة الــشـمــالي مـنـذ
ـقاتـلـ األكراد في هـجـوم شنـته ضـد ا
تــشــرين األول 2019 وســيــطــرت خالله
عــلى مـنـطـقـة حــدوديـة واسـعـة. وتـدور
بـــ احلــ واآلخـــر اشــتـــبــاكـــات بــ
ـرصـد الـطــرفـ شـمـال الـبـلـدة.وأورد ا
الـسـوري أن االشـتـبـاكـات انـدلـعت مـنـذ
اجلـمعة بـعدما حـاولت القوات الـتركية
ـوالــيــة لـهــا الــتــقـدم في والــفــصـائـل ا
ـعلق وصيـدا شمال غـرب بلدة قـريتي ا
عـ عـيـسى الـتي كـانـت قـوات سـوريا
وقراطية تتخذ مـنها مقراً رئيسياً الـد
لـها. وشنت الـقوات التـركية والـفصائل
هـجـومهـا بـعدمـا انـتهت قـوات سـوريا
ــوقـراطــيــة من تـفــكــيك ألــغـام في الــد

 . دني القريت تمهيداً لعودة ا
 «u  l «u

ـــرصــــد رامي عــــبـــد وأوضـح مـــديــــر ا
الـرحــمن أن الـقـوات الـتــركـيـة الـداعـمـة
لـلـفـصـائل تـسـتـهـدف مـنـذ لـيل الـسـبت
األحــــــــد مــــــــواقـع قــــــــوات ســــــــوريـــــــا
دفعية. وقال وقراطية باألسلـحة ا الـد
ـوقراطـية تـمكنت إن قـوات سوريـا الد
حـــتـى الـــلـــحــــظـــة من مــــنع أي تـــقـــدم
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ارسل الـنـائب كـاظم فنـجـان احلـمامـي قرصـا مـدمـجا الى وزيـر الـتـربـية عـلي حـمـيد
ـزريـة لـبنـايـة كـارتونـيـة تـضم ثالث مدارس فـي منـطـقة مـخـلف يظـهـر فـيه االوضاع ا

الفيروزية بقضاء شط العرب في البصرة.
ـــــدارس هي وقـــــال احلـــــمـــــامـي ان (ا
متوسطة التفاني للبن ومدرسة بذرة
اخلــيـر االبــتـدائـيــة لـلــبـنــات ومـدرسـة
) مؤكداً ان الـعنفوان االبتدائيـة للبن
ـكن تــصـنـيــفـهـا ذات (هــذه الـبـنــايـة 
خــــطــــورة داهـــــمــــة وتــــهــــدد حــــيــــاة
.وعــادة مــا تـتــطــلب إخالءهـا الــطالب
.أو وتـنفـيذ أعمـال صيـانة واسعـة بها
.وبناءها مرة أخرى إزالـة أجزاء منها
فـأسوارها متهـالكة ومتآكـلة وساحتها
.مشـيرا ـتـلئـة بالـنفـايـات والقـمامـة)
الـى ان (أولـيـاء األمــور يـخــشـون عـلى
ـــدرســة حـــيـــاة أبـــنـــائــهـم في هـــذه ا
ـشـكـلـة الـرئـيـسـة التـي تؤرقـهم هي وا
عــدم وجــود أســوار وأبــواب ونــوافـذ
وقـد تـنـوعت مـخاوفـهم بـسـبب تـصدع
جــدرانــهـا وتــشــقق ســقــوفـهــا اآليــلـة
.لـكـنهـم مضـطـرين لـلمـوافـقة لـلـسـقوط
عـــلى ذهــاب أبــنـــائــهم إلــيـــهــا ألنــهــا
ـديــنــة وال يـوجــد بـديل الــوحــيـدة بــا
ــعـنــيـة غــيــرهـا) مــطـالــبــا اجلـهــات ا
بـ(حتـــمل مـــســؤولـــيــاتـــهــا واالســراع
بـتـرمـيـمـهـا وصـيـانـتـهـا). فـيـمـا أكـدت
الــتـربـيــة أن آلـيـة الــدوام في الـكـورس
ـوقف الـوبـائي. الـثـاني تـعـتـمـد عـلى ا
ــتـحــدث بـاسـم الـوزارة حــيـدر وقــال ا
فاروق إن (أي قرارات جديدة لم تصدر
حـــتـى اآلن بـــشـــأن آلـــيـــة الــــعـــمل في
الـكورس الـثاني أو الـفصل الـثاني من
الـعـام الـدراسي احلـالي) الفـتا الى أن
(االخـتـبـارات سـتـخضع لـلـتـقـو بـعد
االنـتهاء من امـتحانات نـصف السنة)
وتـابع أن (آلـيـة الـدوام سـتـعـتـمـد على
ـوجودة ـعطـيات ا ـوقف الـوبائي وا ا
عـلى أرض الـواقـع) مـبـينـاً أن (جـمـيع
االحـــتــمـــاالت واردة بــشـــأن أن يــكــون

والــبـحـث الـعــلـمي عـن تـشــكـيل جلــنـة
راجـعة شاملة السـتراتيجية مـختصة 
الــتــعـلــيم الــعــالي في الــعـراق ووضع
ـــنــاســـبــة الـــتــصـــورات الــعـــلــمـــيــة ا

للمتغيرات حتى عام 2030. 
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وقــــال وكـــيـل الـــوزارة عــــلي حـــمــــيـــد
الــشـكـري في كـلــمـة ألـقـاهــا نـيـابـة عن
الـوزير نبيل كاظم عبد الصاحب خالل
الـنـدوة الـعـلـمـيـة الـتي عـقـدتـهـا دائـرة
ـتـابـعـة عن الـدراســات والـتـخـطـيط وا
واقع اجلـامعات ومـستقبـلها من زاوية
ي وبـــنــاء الــتــطــويــر ــنـــظــور الــعــا ا
ي في والــشـــراكــات إن (الــزخم الــعــا
ـكن أن يتـحقق من مـجـال التـعلـيم ال 

ية لـلوصـول الى ضفة دون شـراكة عـا
ـستـدامة وأهـدافهـا الرامـية الـتنـمـية ا
الـى خــدمــة اجملــتــمــعــات) مــؤكــدا أن
(مــهــمـة اجلــامـعــات تــرتـبـط ارتـبــاطـا
رئـيسـا بهدف صـناعة الـتنمـية وتلـبية
ـــعــارف احـــتــيـــاجـــات اجملــتـــمع من ا
ـتنوعة التي تستدعي بطبيعة احلال ا
مالكــات عـلـمــيـة مـتـخــصـصـة وإجـراء
ـعــرفـة الــبـحــوث والـتــجـارب إلدامــة ا
ووضع الــيــد عــلـى كــشــوفــات الــنــظـر
الــعـلـمي وإيـجـاد احلــلـول لـلـمـشـكالت
عــلى اخــتالف أنـواعــهــا وسـيــاقـاتــهـا
االقـتصاديـة واالجتماعـية والسـياسية
ـقترح والـعلـميـة والتـقنيـة) مشـيدا (
الــشــراكـــة الــذي تــقــدمت به مــنــظــمــة

الــيـونـسـكـو مع الــوزارة إلنـشـاء مـركـز
وطـني لـلـتعـلـيم الذكي في الـعـراق وما
يـــتــرتـب عــلى ذلـك من خــارطـــة طــريق
بــاجتــاه الـــتــعــاون الــبــحــثي وتــبــادل
ـنـح الـدراسـيــة مع أفـضل الــعـلــمـاء وا
ـنــظـمـات ـؤسـســات وا اجلــامـعــات وا
عرفـة) مبينا ان الـدولية التي تـهتم با
(الـــوزارة مـــدركـــة تـــمـــامـــا لـــنـــوعـــيــة
ـقـبـلــة كـاشـفـا في الـوقت الــتـحـديـات ا
نــفــسه عـن تــشــكـيـل جلــنــة مــخــتــصـة
ـراجعـة شامـلة الستـراتيـجيـة التـعليم
الـــعــــالي في الـــعــــراق وحتـــلـــيل واقع
الـتـعـليم فـي ضوء الـتـحـديات احلـالـية
وتـقد تصـوراتها الـعلمـية التي تـمتد
مـن الــــعـــام احلــــالي  2021 ولــــغــــايـــة

الـدوام يـوماً واحـداً او يومـ او ثالثة
أيـــــام في األســـــبـــــوع خالل الـــــفـــــصل
الـــثــاني). مــعــربـــا عن (شــكــر الــوزارة
لــلــمالكـات الــصــحـيــة واألمـنــيــة الـتي
أســهـمت في تـســهـيل حـركــة الـتالمـيـذ
نـشآت والـطلـبة وكـذلك قوات حـمايـة ا
واالهــــالي من أجـل تـــأديـــة الــــطـــلـــبـــة
اخــتــبــارات نــصف الـســنــة أو نــهــايـة
الــــــــــكـــــــــــورس األول). مـن جــــــــــهــــــــــة
.كــشـفت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي اخـرى

عـــــــــام 2030 واألخـذ بـنـظـر االعـتـبـار
االســتـراتــيـجــيــة الـوطــنـيــة لـلــتـربــيـة
والـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي لـألعــوام -2012
2022). بـــدوره قـــدم رئـــيـس جـــامـــعــة
احلـسـ التـقنـيـة في األردن.اسمـاعيل
احلــنــطي عـرضــا أوجــز فـيه حتــديـات
ــرحـلـة ومــراجـعـة الــتـعـلــيم في هـذه ا
أهـداف ومهـام اجلامعـات إليجـاد حالة
ــعـــرفــة مـن الــتـــوازن بــ تـــســويـق ا
وتـوفـير فـرص الـعمل ومـواكـبة سـرعة
الــتـطـورات الـتـكـنـولــوجـيـة في جـمـيع
األصـــعـــدة والــقـــطـــاعـــات داعــيـــا الى
الـتركـيز على مـفاهـيم ومهارات الـتعلم
وإيـجاد مسـاحة من التكـامل والتخادم

مع القطاع اخلاص).

أيــدي الــقــوات الــكــرديــة.  وتـأتـي هـذه
ـعـارك عـلى الـغــارات في وقت حتـتـدم ا
ـنـطقـة االسـتـراتـيـجـية مـشـارف هـذه ا
ــرصــد. وقــال عـــبــد الــرحــمن حــسـب ا
لـفرانس برس االشتباكات مستمرة ب
الـطـرف مـنذ 24 سـاعـة فـشـلت الـقوات
الـتركـيـة حتى الـساعـة في احراز تـقدم
بــــيــــنـــمــــا تــــمــــكــــنت قــــوات ســــوريـــا
وقـراطـية من تـدميـر دبابـة تركـية. الـد
تـعـتــبـر أنـقـرة وحـدات حـمـايـة الـشـعب
الـكردية (الـعمود الـفقري لـقوات سوريا
ـوقـراطيـة) امـتـداداً حلزب الـعـمال الـد
الــكــردســتــانـي الــذي تــصــنــفه تــركــيــا
وحـلـفاؤهـا الـغـربيـون عـلى أنه منـظـمة
إرهابية. لكن هذه القوات الكردية كانت
ـعـارك مع تــنـظـيم أيــضـا رأس حـربــة ا
الـدولـة اإلسالميـة في سوريـا بدعم من
الـتـحالف الـدولي ضد اجلـهاديـ الذي
تـقـوده واشـنـطن.نـفذت أنـقـرة مـنـذ عام
 2016 ثالث عـمـليـات عـسكـرية من أجل
وقف الـتوسع اإلقليمـي لوحدات حماية
الــشــعب الــكــرديــة في شــمــال ســوريـا
اســتــهــدفت فــيـهــا مــقــاتــلي الــتــنـظــيم
واألكـراد. وسـيطـرت أنقـرة على مـناطق
تـزيد مساحتها عن ألـفي كيلومتر مربع
في شــمــال سـوريــا وال سـيــمــا مـديــنـة
عــفــريـن أحــد أقــالــيم اإلدارة الــذاتــيــة
ــــعـــلــــنــــة في 2016. أدت الــــكــــرديــــة ا
الـعــمـلـيـات الـعــسـكـريـة الــتـركـيـة الـتي
اسـتـهـدفت وحـدات حمـايـة الـشعب إلى
تـوتر العالقات ب انقرة وبعض الدول
ـتـحـدة الــغـربـيـة ال ســيـمـا الـواليــات ا
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ذاتي). ونـفـذت مالكات الـشركة العـامة للـصناعات
الـهيدروليكـية إحدى شركات الوزارة ,حـملة تعفير
وتـطهير واسعة لِمُجمع بناية جامعة صالح الدين
ُـحيطـة بها وبـنايـات األقسام الـداخليـة واألروقة ا
مُـسـاهمـة مـنهـا في الـوقايـة من فـايروس كـورونـا.
وقــد اُجـريت عـمـلـيـة الـتـعـفـيـر بـإسـتـخـدام آلـيـات
ُـصـنـعــة في مـعـامل الـشـركـة ومُـعـدات الــتـعـفـيـر ا
ياً لِـتكون ذات بِـمادة صديـقة للـبيـئة ومُعـتمدة عـا
تأثير فعال في القضاء على الفايـروس.كما جهزت
ُـعـدات الـشــركـة الــعـامــة لِـصـنــاعـة الــسـيــارات وا
مُـديريـة صـحة الـديوانـيـة بِبـرادات نوع أيـسـوزو.
وقـال مـديـر عـام الـشـركـة حـافـظ عـبــود مـجيــد في
بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (الــشـركــة جـهـزت
مُـديـرية صـحة الـديـوانيـة بـنـحو 10  بـرادات نوع
أيـسوزو بِسعات 24 مـتر مكعب و 33 مـتر مكعب)
ُـعدات مُـشـيـراً الى ان (مالكـات مـصـنـع األبـدان وا
الـتخصصـية ومعمل الـشاحنات تـمكنت من إجناز
عـمـلـيـة الـتصـنـيع والـتـجـمـيع خالل مـدة قـيـاسـية
دعـماً لـلقـطاع الصـحي) مؤكـداً (استـعداد الـشركة
الـتـام لِتـجـهـيز وزارة الـصـحة بِـكل مـاحتـتاجه من

ُعـدات).  عجالت اإلسعاف ومُختلف اآلليات وا

اإلسـفــلت الـبـولــيـمـري عـالي األداء لِــصـالح أمـانـة
صـنع ينتج قـير االكساء بـغداد) مُشـيراً الى ان (ا
ـطـور يُـسـتــخـدم في إنـتـاج اإلسـفـلت االسـمـنـتي ا
ألعـمـال الـرصف عـالي األداء وتـبـلـيط الـطرق ( من
الـطـرق العـامة إلـى الطـرق ذات األحمـال الـعالـية )
ويـكـون بِـعدة أصـنـاف اعـتمـاداً عـلى درجـة حرارة
ــروريـــة. وطـرحـت الـوزارة ــنــطــقـة واألحــمــال ا ا
مــعـامل إلنــتــاج الـســكــر في مـحــافــظـتـي مـيــسـان

ونينوى إلى االستثمار.  
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تحـدث باسم الوزارة مـرتضى الصافي في وقـال ا
َّ طرح معامل تصريح تابعته (الزمان) امس إنه (
ـوصل إلى االستثمار إلنـتاج السكـر في ميسان وا
من أجل تـأهيل خطـوطها اإلنـتاجيـة وإعادتها إلى
الـعـمـل) وأضـاف أن (لـدى الـوزارة مـعـمالً إلنـتـاج
الـزيـوت النـبـاتيـة و الـتعـاقد مـع وزارة التـجارة
ادة زيـت الطـعام) مـبـينـاً أن (العـقد لـتجـهـيزهـا 
دة ـادة الزيت النـباتي  يـتضمن تـزويد الـتجارة 
ثالثـة اشـهـر) وتـابع ان (الـصنـاعـة وضـعت خـطة
واد نـتج الوطني تتـضمن عدم إدخال ا حلـماية ا
ـصنـعة في الـداخل والتي فيـها اكـتفاء الـشبـيهة ا
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أكــــدت الـــشـــركــــة الـــعـــامـــة لِــــصـــنـــاعـــة األدويـــة
ُـسـتلـزمـات الـطبـيـة في سـامراء إحـدى شـركات وا
ـعـادن سـعـيـهـا لِـزيـادة إنـتـاج وزارة الـصـنـاعـة وا
وجتــهـيـز األوكــسـجــ الـطــبـي. وقــالَ مــديـر عـام
الـشــركـة عـبـــد احلـمـيـــد الـسـالــم في بـيـان تــلـقـته
الكــات الـفــنــيــة في مــصـنـع (الــزمــان) امس ان (ا
بـغـداد للغـازات الطـبيـة التابع للـشركة تمكنت من
اســتـبــدال مــضــخـات دفع األوكــســجــ وتـغــيــيـر
ـنظومـة اخلاصـة باالمالء لِزيـادة إنتاج وجتـهيز ا
االوكـسـجــ الـطـبي وتـلــبـيـة الـطـلــبـات الـيـومـيـة
ـطـلـوبة ـواطـنـ بـالـكـمـيـات ا لـلـمُـسـتـشـفـيـات وا
ُـمـكـنـة) مــؤكـداً ان (الـشـركـة تُـواصل والـســرعـة ا
ُستحضرات الطبية لِرفد إنتاج مُختلف األدوية وا
وزارة الـــصــحـــة واالســـهــام فـي تــقـــد اخلـــدمــة
الـعالجـية الالزمـة لـلمـواطـنيـن). وجـهـزت الشـركة
الـعامـة للـصنـاعات الـتعـدينـية أمـانة بـغداد بِـمادة
اإلسـفـلت الـبـولـيـمـري عـالي األداء. وأوضـحَ مـدير
عـام الشركة ريـاض جاسـم كاظـم ان (اجلهد الفني
ُنـتـجات اإلنـشـائيـة وبعـمل مُـتواصل في مـصـنع ا
أسـتـمــر لِـسـاعـات مُـتـأخـرة جـهـز 30 طـن من مادة
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في بدايـة السنـة احلالية 2021.وحتديدا فـي الثالث من الشـهر االول ودعنا امي الـغالية
الى مـثـواهـا االخـيـر في الـنـجف االشـرف وهي تـرقـد االن بـامـان وسالم وطـمـأنـيـنـة في
ـقدسة قـريبـة من مقـام االمام عـلي علـيه افضل الـصالة والسـالم وعلى مـحمد االرض ا
النبي الصـادق االم وال بيته الطاهـرين افضل الصالة والسالم لم اشعـر بغربة طيلة
حيـاتي التي جتـاوزت اخلمـس اال عـندمـا فقدت حـنان امي كـانت عالقتي بـها رحـمها
الـله واحــسن الـيـهــا عالقـة ابن بـار بــوالـدة مـربـيــة حـنـون عـظــيـمـة تـعــبت وعـمـلت وربت
ـا كانت وجـاهدت في سـبـيل تـربيـة اربع بـنات وسـبـعة اوالد في حـيـاة فقـيـرة ولكـنهـا ر
هـانـئـة بـوجـود اب اشـبـه بـنـبي صـادق سـلـيم الـعـقـل واجلـسـد والـدين والـعـدالـة والـفـهم
ـان والـقوة والـصبـر والـشجـاع وهو يـعـمل بكل اخالص من اجل واالدراك والـفهم واال
ـة وقـد كان ابـنا نـبـيال بحـق رحمـة اللـه علـيه وجـعله في عـلـي عـند رب لـقمـة عـيش كر

رحيم في جنات النعيم. 
البس البيضاء في مجلس الفاحتة لكوني لم اقصر كنت اقول بعـد وفاة امي سأرتدي ا
معها بـشيء كنت اكثر من سعـيد عندمـا اقوم بواجبي معـها على اكمل وجه هي كانت
دائـمـة الـدعـاء لي من كل قـلـبـهـا الـنـقي الـنـظـيف الـشـفـاف االكـثر صـدقـا ونـبال مـثل كل

االمهات الطيبات الطاهرات العظيمات دائما وابدا.
في عـيد االن لـهذا الـعام اكـتب لك من اعمـاق روحي وقلـبي ووجداني القـول لك اشتقت
كـثـيـر لـلـدعـاء الـذي كـنت اسـمـعه مـنك وهـو يـخـرج من مـنك بـروح االم الـعـظـيـمة اخـتي
الكـبـيرة نـقلت لي ذات يـوم وهي تقـول سـمعت امي تـكثـر من الـدعاء لك عـلى الرغم من
عدم وجـودك في ذلك الـيوم ثم اكـملت قـلت  لـها امي حـبيـبـتي ونور عـيوني اتـمنى ان
اسمع منك الـدعاء الوالدي مثلمـا اسمع منك هـذا الدعاء الخي محسـن تصورت نفسي
سأموت بعـد فقدان امي ولـكن االن انا احيا من اجـلها اصلـي لها يومـيا واطلب من الله
تعـالى وحده ان يـوسع قبـرها ويـجعـله روضة من ريـاض اجلنـة ويبـدل سيـئاتـها ان كان
لديها سيـئات الى حسنات وان ويجعلـها في علي بجنات الـنعيم يوميا بال كلل او ملل
اطـلب من الـله تـعــالى هـذه الـطـلــبـات من اجـلـهـا وابـي واخـتي وجـدي المي وجـدي البي
ـسلمـ اصلي ركـعتان يـوميا واعـمامي وعمـاتي واخوالي وخـاالتي والشهـداء وموتى ا
قدس على من اجل هؤالء جميعا ثم اختم بالقول اللهم انصر قواتنا االمينة واحلشد ا
ـا فـيه خيـر الـباد االرهـاب وعـلى كل من يـريد الـسـوء للـشـعب العـراقي ووفق احلـكـومة 
والـعباد واحـفظ اخوتي واخـواتي وابنائـهم وبناتـهم واحفادهم وعـبد الله وام  عـبد الله
سلمات سلم وا من كل سوء وشر وعـ وحسد وابعد عنهم كل وباء وبالء ومرض وا

. يارب العا
امي احلبيبـة هذه السنـة في عيد االم سأزورك قريـبا جدا اكيـد نتحدث مع بعض وانت
  (ديـر بالك على نفسك تسأليـني عن احوال ونفسيـتي وصحتي مثل كل مـرة ستقول
والتـتـعبـهـا بالـتـفكـيـر الن كل االمور لـهـا مدبـر هـو الله تـعـالى ولكن
سأسألك عـندما نتحدث مع بعض من سـيتصل بي عندما اعود
الى الــبـيت بـعـد رجــوعي من مـقـبـرة وادي الــسالم في الـنـجف
االشــرف ? في احلـقـيـقــة لـو كـان بـيــدي كـنت افـضل ومن كل
قلبي ان ابـقى معك هناك احرس قبرك الشريف الطاهر النقي

مثل روحك التي مازالت ترفرف ب طيات روحي.

اذا قتلنا احلس حفيد نبينا محمد.
اليحكمنا يزيد.

اذا قتلنا فيصل الثاني اليحكمنا  حفيد يزيد.
اذا قتلنا النزيه عبد الكر قاسم...ليحكمنا.يزيد 

اذا اذن نشتم يزيد.
فكرت في من قتلناهم اوابعدناهم..وفكرت في من اخلفهم من احلكام .

ثم نشتم يزيد.
تـوصــلت الى نـتـيـجــة عـسى ان يـوافـقــني صـانـعـو الــراي الـعـام كـسـعــد الـبـزاز واحـمـد
الـبشـيـر.وطارق حـرب ..ان الـعـراقيـ يـقتـلـون.من ال يـشبـهـهم من احلـكام حـتى لـو كان

. مخلصاً لهم ووطنياً نزيهاً
قتلنا احلس حفيد نبينا.

لك فيصل الثاني.وخاله. قتلنا احفاده كا
قتلنا عبد الكر قاسم.

قتلنا 
وت نـظرية عـمل لكنه كان نـزيها ووطـنيا مـخلصا .امـا صدام فمع حبه لـلعنف واخـذه با

للفقراء.فقتلناه.
وهكذا عبدنا الطريق لكل من شاء ان يكون حاكما علينا.

} } }
من السياسي اخملصرم.حسن العلوي 

ؤلفات الشهيرة صاحب ا
نفى. ورجل امضى عشرين عاما.فى هجرة ا

لم يـجـامـل طـاغـيـا ولـم يـدعم.مـشـروعــا غـيـر عــربي .ولم يـعـمل مــنـذ سـنـة 1953 خـارج
ـشـروع الـقـومي.وحتـظى كـتـبه بـانـتـشـار يـصل احـيـانـا الى مـسـتوى ا
انـتشـاركتب  اسـتاذه الفـذ الدكـتور عـلي الوردي.فـقد بـيع.كتابه
الشيـعة والدولـة القومـية بربع.مـليون دوالر.ولم تـنزل عوائد اي

ئة الف دوالر. كتاب من.كتبه العشرين.عن ا
ان ثالثـة ادبــاء عـراقـيــ عـاشــوا من عـائــدات مـؤلـفــاتـهم..هم

اجلواهري وعلى الوردي وتلميذه.

إنتاج كميات من األوكسج الطبي

بغداد
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ـنطـقة الـعربـية حتـديدا في بـيروت مالذ سـنـوات مرت دون لـقاء بـينـنا مع أنه يـعيش بـا
تجددة برغم كل ما تعانيه من حتديات. احلرية ومنبع الفكر واحلياة ا

ساعدة هاتفني قبل سنـت بلغة عربية ضعيفة جدا ولغـتي اإلنكليزية الضعيفة ولكن 
متـرجم تمكـنا من الوصول لـضفة الـتفاهم بـيننا حـول تقريـر يعده لصـحيفـة األندبندنت
طـبوعة على ع ما شهـدته الصحـافة ا الـبريطانـية الشـهيرة عن الـعراق فهو واحـد من ا
ـنطقـة العربيـة أسم شهير ـركبة با مدى  40عـاما مضت في قـدراته بفك شفرة الـعقد ا
في عـالم الكتابـة الصحافـية والناقد واحملـلل للشأن الـعربي بتقـارير إخباريـة ذات مهنية
مــتـمــيـزة حتــمل كل أدوات الــكـتــابـة والــفـكــر الـثــاقب الــرجل  يـعــد مـدرســة جلـمــهـور
الــصــحــافــيــ والــقــراء اتــخـذ
مـوقــفـا مـنــاهـضــا لـلـســيـاسـات
األمــيــركــيــة اإلســرائــيــلــيـة إزاء
الـــقـــضـــايــا الـــعـــربـــيـــة عـــامــة
والقضـية الفـلسطيـنية على وجه

التحديد.
بـــعــد قــراءته لــكــتــابي " االعالم
صــنـــاعـــة الــعـــقـــول" والــقـــصــة
اخلـــبــريــة الــتـي كــنت أكـــتــبــهــا
جلــريـدة الــعــرب الــيـوم وخالل
زيـارة للعـراق في إحدى جوالته
الــصــحــافــيـــة حل ضــيــفــا في
مـنـزلي عام  2012وثـقـنـا بعض
الـلـقـطـات أبـلــغـني انه اسـتـفـاد
كثـيرا من كتابي سـيما الفصل
ـقـاومة ـقـابل سراشـة ا الـذي تضـمن رصـد لـسـلوكـيـات جـيش االحـتالل األميـركي وبـا
البـطلـة التي تـعرض لـها في االنـبار والـفلـوجة. لألسف صـدأ النـسيـان ومشاغـل احلياة
نـهجيـة الصـحافة الـتي حتكي قصص فرضت عـلينـا وقتا مـن القطـيعة فـالرجل انـتمى 
الـنـاس ومــعـانـاتــهم فـانــتـصـر لــهم عـلى مـدى  60عــامـا من الــعـطـاء

اإلعالمي.
 أخيرا اتـصلت على هاتفه وكان مغلقا سألت بعض األصدقاء
شتركـ عنه أبلغوني أنه فارق احليـاة مودعا قصصا كبيرة ا
ومثيرة وثـقها بقلمه...إنه الصحافي البريطاني الشهير روبرت
فـيــسك الــذي تـوفـى نـهــايـة  2020 ولم أعــلم بــرحــيـلـه لـروحه

الرحمة والسالم وشكرا للعطاء الثر الذي قدمه لإلنسانية.

كاظم فنجان احلمامي



يحتـفل الكورد بكل العالم  من كل عام في آذار الربيـع برأس السنة الكوردية وأعياد
نوروز . 

واستذكـرنا في كوردستان العراق ذكـريات التحرر في بداية آذار واُخـرى أليمة بفقد
ـمنـهج من قـبل النـظـام الدكـتـاتوري الـبـائد  االف من شـعـبنـا جـراء عمـلـيات الـقـتل ا
ـناسـبات بتـاريخ انتـصار احلق عـلى الباطل مـهمـا طال به الزمن والـيوم تـمتزج كل ا
في عيد نـوروز اليوم اجلديد لكل االحـرار  انها احلياة تـستمر بأفـراحها وأتراحها
 واليـسـتـطيع  الـظالمـيـون فرض ارادتـهم فـإرادة الـشعـوب الـتواقـة لـلـحريـة والـعيش

بـكرامـة أقوى مـنهم وتـنتصـر .كل عام واالنـسانـية بـالف خير
ـغــيـبـ حتـيــة اجالل الرواح شـبــاب الـكــورد الـفـيــلـيــ ا
ـا انتـظـر انـدحار الـدكـتاتـوريـة التي ذكـراكم التـغيب طـا
غـيبـتـكم وقد انـتهى عـهدهم بـغـير رجـعة كل نـوروز وانتم
قــنـاديل في ســمــاء الـعــراق وكل الــشــعـوب الــتي تــسـعى
وعراقـنا احلـبيب للـخالص من قمع احلـريات بـالف خيـر 

بكل مكوناته من اقصاه الى اقصاه بالف خير .

www.azzaman.com
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وصل ا

ليـلـة البـارح وقبـلـها بـليـلـت سـهرت
مع كتـاب ( صعـود احلـزب الشـيوعي
الــــعـــراقـي وانـــحــــداره ) لــــلـــمــــؤلف
البروفيـسور طارق يـوسف إسماعيل
أستـاذ العلـوم السـياسـية في جـامعة
ـركـز كـالــيـغـاري الــكـنــديـة ورئــيس ا
ي لـدراســات الـشـرق أوســطـيـة الـعــا
ـــعـــاصـــرة وتـــرجـــمـــة الـــصـــحـــفي ا
ترجم العـراقي عمار كـاظم محمد وا
ويبدو كـانت ترجمـة الكتـاب احلرفية
صـعــود وسـقــوط احلــزب الـشــيـوعي
الـعـراقي ولـلـتـخـفـيف من عـبـأ الـوقع
تـرجم صدر على الـنفـوس وببـراعة ا
بـعـنوانـه احلالـي  كـنت حـريصـاً في
تــقـــلــيب صــفـــحــاته بـــقــراءة هــادئــة
ومتأنيـة ومفيـدة في تقلـيب صفحات
الــتــاريخ وأعــادة الــقــراءة لــســنـوات
قضت من حياتنا   سبق وأني قرأت
عـــنـه بـــأكـــثـــر من نــــاصـــيـــة ومـــوقع
وصحيـفة وسـمعت من بـعض الرفاق
واألصـدقـاء  الـذين حـظـوا به وقـلـبو
صفـحاتـه بوعي  ودرايـة  والذي زاد
من أهـــتـــمـــامي في احلـــصـــول عـــلى
نـســخــة مـنه رغم الــصــعـوبــات الـتي
فرضـتهـا تـداعيـات (جائـحة كـورونا)
عـــلى حـــريـــة حـــركـــة الــنـــاس  لـــكن
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ـبـادرة طــيـبـة وهــذه لـيـست األولى
من نــوعــهــا الــرفــيق والــصــديق أبن
ــرحـوم حــســ ســلــطـان ــنــاضل ا ا
الـرفـيـق خـالـد ومن بــغـداد احلـبــيـبـة
ـرحـوم حـمــله مـشــكـوراً بــسـام أبـن ا
نـاضل حـس الـكـمر وعـبـر العـزيز ا
ـنـاضل بـاقـر إبـراهـيم إبـراهـيم أبن ا
وصل لي بأمان فـالشكـر لتلك االيادي
الــنــظـــيــفه . كــان جل أهـــتــمــامي في
احلـصـول عــلى نـسـخـه مـنه وقـراءته
حــ وصــوله عــلى حــســاب قــراءات
هـيأ أخرى  كـانت ضـمن البـرنـامج ا
لي . وما تركـه هذا الكـتاب في عـشية
صدوره مـن سجـال وآراء وخالف في
وجـهات الـنـظـر وصـلت بـعـضـهـا حد
التـشـهـير واألتـهـامـات الرخـيـصة من
رفــــاق األمس عــــلى مــــانــــشــــيــــتـــات
الــــــصــــــحـف ومـــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجــتـمــاعي  كــان مــحط أهــتــمـامي
وزاد من فضولي بتقليب صفحاته . 
الكتاب الذي طـبعته جامـعة كامبردج
يسـتعـرض تاريخ احلـركة الـشيـوعية
في الـعـراق مــنـذ بـدايـة ارهــاصـاتـهـا
االولى في الــعـشــريـنــيـات من الــقـرن
اضي وحـتى فتـرة ما بـعد تـأسيس ا
مـجـلس احلــكم الـعـراقي بــعـد الـغـزو

االمريكي للبالد عام 2003.
ويـــرصـــد الــكـــتـــاب تـــاريخ احلـــركــة
الشيوعـية العـراقية الـذي تغطي قرن
من احلــــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبالد
الـتــحـوالت الـتـي طـرأت عـلـى الـدولـة
ـلـكي الـعـراقــيـة مـنــذ بـدايـة احلــكم ا
وحــتى نـــهــايــة احلــكـم اجلــمــهــوري
عـارضـا صـورة شـامــلـة لـكل الـوقـائع
الـتي رافـقت احلـركــة الـشـيـوعـيـة في
الـعـراق مـنـذ نـشـاطـهـا الـطـلـيـعي في
االربـعــيـنــيـات واخلــمـســيـنــيـات الى
انــحـســارهــا وتـراجــعــهـا فـي الـوقت
احلالي محلال بشـكل محايد االسباب
الـتي ادت الى انـتـكــاسـهـا بـشـهـادات
ــــقــــابالت مع ووثــــائق وعــــشــــرات ا

ـهـمـة في احلـركـة  الـشـخـصـيــات ا
ـؤلف وتـنـسـيـقـها جـمـعـهـا من قـبل ا
بـشكل عـلـمي طـوال اربـعـ عـاما من

ضني. العمل ا
الــكـتــاب الــذي صــدر بــتـرخــيص من
ــجــلـد من 630 جـامــعــة كـامــبـردج 
ـتـوسط عن دار صـفـحـة من الــقـطع ا
(سـطـور ) في الــعـاصـمــة بـغـداد ضم
الـكـثــيـر من االسـرار واخلــفـايـا الـتي
تنشـر ألول مرة واحتوى عـلى اسماء
وشخـصـيات مـازالت حلـد االن ضمن
شهد السياسي احلالي في العراق. ا
يـعـتـبـر ومن وجـهـة نـظـر الـعـديـد من
عني يالشأن أول كتاب تابع وا ا
شامل يصدر خارج احلزب عن تاريخ
احلــزب الــشـــيــوعي الـــعــراقي . وقــد
صـــــدر في وقـت ســــابـق بـــــالــــلـــــغــــة
ـرحوم االنكـلـيزيـة وقـدم له مـقدمـته ا
ناضل اليـساري حسقـيل قوجمان وا
 وتطلع في حـينـها الى تـرجمته الى
اللغة الـعربيـة لتسـهيل قرأته من قبل

جـيش من الــشـيـوعـيــ الـعـراقـيـ 
الــذين يــتــوقــون الى تــاريخ حــزبــهم

اجمليد . 
وقال قـوجـمـان : في أحدى مـتـابـعاته
لــلـــكــتــاب هـــذا أول تــاريخ لـــلــحــزب
ـكن ألي قـار الـشـيــوعي الـعــراقي 
مــهـــمــا كـــان مــوقـــفه الــســـيــاسي أن
يـستـفـيـد مـنه السـتـخالص مـا حدث
تــاريـخــيــا ولـيـس آراء من كــتب هـذه
األحـداث . وقـد أثــيـر  عـشــيـة صـدور
الـكـتـاب بـنـسـخـته الـعـربـيـة حـفـيـظـة
ن لم يـطـلع الـبـعض حــتى شـمـلـت 
عليه وعلـى تفاصيـله جملـة إنتقادات
الذعه له بدل من أن يأخـذ على محمل
الـدراسة وأعـادة الـتـقـيـيم عـلى ضوء
ــاركــسي في فــهم الــعــقل الــنــقـــدي ا

التاريخ . 
في نسـخـته العـربيـة عـلى يد وبـراعة
ـتــرجم عــمـار كــاظم مــحـمــد والـذي ا
أستـغـرق في ترجـمـته عامـان وتـبادل
ــــؤلـف حــــوالي مــــئــــة رســــالـــة مع ا
عـونة رفـاق ومتـطلـع ومـعنـي و
بالشأن الـسياسي الـعراقي . وقد قال
ـــتـــرجم بـــعـــد أن أجنـــز تــرجـــمـــته ا
واالطـالع عــــــلى تـــــــاريخ احلــــــركــــــة
الشيـوعيـة العراقـية مـنذ أرهاصـاتها
األولى في الــعـشــريـنــيـات من الــقـرن
ـاضي وتـضــحـيـاتــهـا اجلـسـام ولم ا
تـتمـكن من بـنـاء عـراق قـوي ومـزدهر
آمـــر يــــثـــيــــر الـــغـــرابــــة  ومن خالل
مـــتـــابـــعـــتـي لالهـــتـــمـــامـــات واآلراء
اخملتـلـفة حـول الكـتـاب  يبـدو أثارت
حفيظة البعض من الرعيل القد وال
خالف عـلى وجهـات الـنـظر اخملـتـلـفة
تـصارعـة ضمن سـياقـات الصراع وا
الفكري وهـذا يضيف معـلومة جديدة
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كــتـب عــنه كــثــيــرون مــنــهم اســتــاذنــا
الـــدكــتــور عــمـــر مــحــمــد الـــطــالب في
ــــوصل مــــوســــوعـــتـه :"مـــوســــوعـــة ا
احلـــضــاريــة " الـــتي اصــدرهـــا مــركــز
ــوصل ـــوصل بــجــامــعــة ا دراســات ا
وطـبعت سنة 2008 فـي دار ابن االثير
ـا قاله ـوصل و لـلـطبـاعـة والنـشر -ا
ان االسـتاذ الدكتور خير الدين حسيب
ـــوصل 1926 في ح ان مــــوالـــيــــد ا
سـيـرته الـرسمـيـة الـتي اصدرهـا مـركز
دراسـات الوحدة العـربية تقول انه من
مـوالـيـد سـنة 1929 والـتـاريخ الـثـاني
هـــو االرجح ألنه صـــادر من الـــدكــتــور
ـا قاله خـيـر الـدين حـسـيب نـفـسه .و
ــوصل وتــلـقى ايــضــا :"أنه  ولــد في ا
عـــلــومه االولـــيــة فـــيــهـــا. دخل كـــلــيــة
الـتـجارة بـبـغداد سـنة  1948 وتـخرج
فــــيــــهـــا ســــنـــة  1952. حــــصل عــــلى
الــدكـتـوراه في االقــتـصـاد مـن جـامـعـة
(كـمبردج) في انكلترا ع في عدد من
ـناصب :اسـتاذ االقتـصاد في جـامعة ا
بــغـداد مـديــر عـام احتـاد الــصـنـاعـات
ركزي صرف ا 1962-1960 مـحافظ ا
الـــعــراقي 1965-1963. رئـــيس قـــسم
ـوارد الـطـبـيـعـيـة والـتـكـنـلـوجـيـا في ا
ـــــتــــــحــــــدة لــــــغـــــرب جلــــــنــــــة اال ا
اســيـا(االســكـوا) 1981-1974. جتـول
في عـدد من االقـطـار الـعـربيـة واسـتـقر
فـي بـــيــــروت. اسس مــــركــــز دراســـات
الـوحــدة الـعـربـيـة واصـبح مـشـرفـاً له.
اشـترك في مؤتمرات دولـية عدة ونشر
الـــعـــديــد مـن الـــبــحـــوث والـــدراســات

رحم الـله االستـاذ  الدكتور خـير الدين
ـــــفـــــكــــر حـــــســـــيب  (2021-1929) ا
االقــتـصـادي والــقـومي الــعـراقي الـذي
كــان يـعـيش في بــيـروت بـلــبـنـان  قـبل
وفـاته بـسنـوات طويـلة  وهـو صاحب
الــدراســات والـكــتب الــعـديــدة ومــديـر
مـــركـــز دراســات الـــوحـــدة الــعـــربـــيــة
وواضـع مـــعـــجـم بـــالـــدراســــات الـــتي
تـنـاولت الـفكـر االقـتصـادي في الـعراق
واطــــروحـــتـه في مــــدرســـة لــــنـــدن في
االقـــتــصــاد كـــانت عن تــقـــديــر الــدخل

القومي في العراق .
االسـتـاذ الـدكـتـور خـيـر الـدين حـسـيب
ـوصل سنة 1929 من مـواليـد مديـنة ا
تـوسـطة .اكـمل دراسـته االبـتدائـيـة وا
والـثـانـويـة فـيـهـا ثم سـافـر الـى بـغداد
ودخل كـــلــيـــة الــتـــجــارة واالقـــتــصــاد
وحــصـل عــلى الــبـــكــالــوريــوس ســنــة
1954. اوفـد في بعـثة عـلميـة حكـومية
الـى لــــنــــدن  ودخل مــــدرســــة لــــنــــدن
ـاجـســتـيـر لالقــتـصــاد وحـصل عـلـى ا
فــيــهــا ســنـة 1957 ثـم الــدكـتــوراه من

جامعة كمبردج سنة 1960.
نـشـر مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـية
جـانـبا من سـيـرته وفيـهـا خبـراته عـبر
ناصب التـي تقلدها سـن طويلـة  وا
وهي كما يتضح في اجلدول التالي : 
-1981 (1حــتى اآلن مـديــر عـام مـركـز

دراسات الوحدة العربية
2 – 1976 (2آب/أغــــــســـــطس 1984
وارد الـطبيعـية والعلوم رئـيس قسم ا

والتقانة
الــلــجــنـة االقــتــصــاديـة لــغــربي آســيـا

تحدة التابعة لأل ا
1975 – 1974 (3 رئــــــــيـس وحــــــــدة

البرامج والتنسيق
الــلــجــنـة االقــتــصــاديـة لــغــربي آســيـا

تحدة التابعة لأل ا
1974 – 1971 (4 أسـتـاذ االقتـصاد –

جامعة بغداد
1971 – 1965 (5 أســتــاذ مــســاعـد –

قسم االقتصاد  –جامعة بغداد
1965 – 1963 (6 مــــحـــافـظ ورئـــيس
ركزي في العراق مجلس أمناء البنك ا
ـــؤســســة 1965 – 1964 (7 رئـــيس ا

االقتصادية  –العراق
ـــؤســســة 1965 – 1964 (8 رئـــيس ا

العامة للمصارف  –العراق
1963 – 1960 (9 مـــديــر عـــام احتــاد

الصناعات العراقية
1963 – 1961 (10 مــحــاضــر (بـدوام
كامل ودوام جزئي)  –جامعة بغداد

1960 – 1959 (11 رئــــــــيـس قــــــــسم
البحوث واإلحصاء

شركة نفط العراق بغداد
1954 – 1947 (12 مـــــوظف  –وزارة

الداخلية  –العراق
كما ان له خبرات اخرى هي : 

1968 – 1967 (1 عـضو مجلس إدارة
شركة النفط الوطنية العراقية

1965 – 1963 (2 رئـــــيـس مــــجـــــلس
إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي

ـــنـــاوب 1965 – 1963 (3 احملــــافظ ا
لـــلـــبـــنـك الـــعـــراقي الـــدولي لإلنـــشـــاء

والتعمير
1965 – 1963 (4 مـحـافظ  –صـنـدوق

النقد العراقي الدولي
1995 – 1991 (5 األمـــــــ الــــــعــــــام

للمؤتمر القومي العربي
– 1994 (6 حـــتى اآلن عـــضـــو جلـــنــة
تابعة للمؤتمر القومي اإلسالمي ا
اصـــدر عـــددا من الــكـــتب بـــالـــلــغـــتــ

العربية واالنكليزية منها : 
1) “The National Income of
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وقـراءة مـخـتـلـفـة من أجل
حـراك فـكري ثـقـافي مـهم 
لـكـن لـآلسف الــشــديـد راح
في مـتاهـات أخـرى بـعـيدة
عن أرثــنـــا الــتـــاريــخي في
ا الـتشـهـيـر واالتـهـامـات 
دعا الـبعض يـقول .. ها هم
ن كـــانـــوا يـــقـــودونـــنـــا 

ورباننا في السفينة ?.  
صـــــــدر الـــــــكـــــــتـــــــاب عـــــــام
2008باللغة االنكليزية من

جامعة كامبردج في نيويورك
ويــتـألف الــكــتــاب بـنــســخـته
االنكليزية من 321صفحة من
الـقطـع الكـبـيـر ونـال اهـتـمـاما

ــتــابـــعــ والــدارســ خــاصــا مـن ا
والتواقـ للـفكر والـتاريخ   وأعـتبر
الــكـتــاب الــثــاني من حــيث االهــمــيـة
وضوعية واألمانـة بعد كتاب حنا وا
بــطــاطــو ( الـطــبــقــات االجــتــمــاعــيـة
ـــة واحلــركـــات الــثـــوريــة في الــقـــد
الـــعــــراق )  والـــعــــديـــد مـن الـــقـــراء
أعــتــبــروا كــتـاب عــزيــز ســبــاهي في
مـجلـداته الـثالثـة لم يـلـبي طـمـوحات
الـشيـوعـيـ في مـناقـشـة تـاريـخهم .
ويـــقــول حـــســـقــيـل قــوجـــمـــان حــ
أسـتـعـرت اجلـزء الــثـالث من الـكـتـاب
وقرأته سألني أحد االصدقاء عن رأي
بالكـتاب فـقلت له لوال عـنوان الـكتاب
ــا عـرفـت أنه يــبـحـث تـاريـخ احلـزب
الـشـيـوعي الــعـراقي  وقـد أخـفق في
مـنــاقــشـة ســيـاســة احلــزب وأحـداثه
والتـحـيز لـلـحزب ومـواقفـه ومحـاولة
تبرير االخطاء منها وإيجاد األسباب
والـتـبـريــرات الـتي أدت الى اخلـطـأ .
فــقـــد كــان أســـلــوب عـــزيــز ســـبــاهي
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خيرالدين 
حسيب

وجلـنـته
ا الــتـنـفـيــذيـة كـانت مـؤلــفـة من عـشـرة
اشـــخــاص هم : خــيــر الـــدين حــســيب
وسـالم احــمــد وعــبــد الــكــر فــرحــان
وفــؤاد الــركــابي وعــبــد الــســتـار عــلي
احلــسـ وخــالـد عـلـي الـصـالـح وعـبـد
االله الـنصراوي وصـبحي عبـد احلميد

وهاشم علي محسن واديب اجلادر .
كـــان الــدكـــتــور خـــيــر الـــدين حـــســيب
مــهـــنــدس الــقــرارات االشــتــراكــيــة في
الــــعــــراق ورئــــيـس جلــــنــــة اخلــــبـــراء
االقــتـصــاديـ الــتي شـكــلـهـا الــرئـيس
الـعراقي عـبد السالم مـحمد عـارف بعد
عـودتـه من زيـارته لـلـقـاهـرة في كـانـون
الـثـاني 1964 وتـوصـلت الـلـجـنـة التي
تـرأسها الـدكتور حسـيب الى ان نظاما
اشــتــراكـيــا حــرا هـو الــذي يــسـرع في
تـنـمـيـة الـعـراق اقـتـصاديـا .والى شيء
مـن هذا القبيل اشار الى ان التنبه الى
الـبـعد الـعربي لـلتـجـربة الـناصـرية في
الــتـــنــمــيــة والـــتــغــيــيـــر االقــتــصــادي
واالجـتماعي ضروريا لتـصفية االقطاع
ولـلسير في طريق التصنيع والسيطرة
على قطاع التمويل  من بنوك وشركات
تــأمــ ومــشــاركــة الــعـمــال في االدارة
واالربـاح وغيـر ذلك وتقـول( فيـبي مار)
ــؤرخـة االمـيـركـيــة ان الـدكـتـور خـيـر ا
ـتـأثـرين الـديـن حـسـيب كـان من اشـد ا
بــتـجــارب عــبـد الــنـاصــر االشــتـراكــيـة
ويـرغب فـي تـطـبـيقـهـا فـي الـعـراق وقد
تـمــكن من اقـنـاع الـرئـيس عـبـد الـسالم
مـحمـد عارف وقام بـالتـخطيط من اجل
اصـدار الـقـرارات االشـتـراكـيـة وذكـر له
ان الـتـاريخ سـيـذكـره اذا مـا وافق على
ذلـك وان حتـقـيق الــوحـدة عـلى اسـاس
ـكانة اشـتراكي سـيضـمن له مثـل تلك ا
وقـد عرضت القـرارات االشتراكـية على
اجملـلس الـوطني لـقيـادة الثـورة وكذلك
عـلى مجلس الوزراء فصـادق عليها في
 14تــمـوز   1964واصــدرت احلـكـومـة
خـــمــــســـة قـــرارات تـــقـــضـي بـــتـــأمـــيم
ـصـانع وتـنـظـيم مـجالس ـصـارف وا ا
ـؤســسـة ادارة الــصـنــاعــات وانـشــاء ا
االقـتصادية التي ترأسـها الدكتور خير

واضــحـــا في الــتـــحــيـــز إلى االجتــاه
الــســيـاسـي الـذي يــؤيــده ويــعــتــبـره
االجتاه الصـحيح وهذا لـيس تاريخا

فهوم العلمي للتاريخ .  با
وكــانت رؤيــة احلـزب مــنــذ مــؤتــمـره
الثـاني 1970 بتـكـلـيف جلنـة حـزبـية
لكـتابـة تاريخ الـشيـوعيـ العـراقي
التي تـعـمدت بـالـبطـولـة والفـداء وقد
تـخــلـلت مــسـيــرته عـثــرات ونـواقص
فالبد من الوقـوف عندهـا وتقيـيمها 
وقد حدا بقيادة احلزب بتكليف عزيز
ـهــمـة سـبــاهي 1999بـإجنــاز هــذه ا
ورغم صدوره بثالثـة أجزاء عقود من
تاريخ احلزب الشيـوعي العراقي لكن
لم يـعــتـبــر احلـزب الــشـيـوعـي كـتـاب
الـرفـيـق ســـــــــبـاهي وثــيـقـة حــزبـيـة

رسمية . 
وحـسـنـاً فـعل  فـالـكـتاب رغـم اجلـهد
الكـبـير الـذي بـذل في تـأليـفه  يـحمل
وجـــهــة نـــظــر مـــؤلــفه الـــقــــــــــابـــلــة

للنــقاش . 

ية في الدوريات العربية.  االكاد
ومـن مؤلفاته: -1 تـقدير الدخل القومي
في العراق -2 .1964 مـساهمـة العمال
فـي االدارة في الـوطـن الـعــربي/دراسـة
مـــقــارنــة  -3 .1071نـــتــائـج تــطـــبــيق
الـقرارات االشتـراكية في الـسنة االولى
-4 .1965 نــشــاط الـعــرب في الــعــلـوم
االجـتـماعـيـة في مائـة سـنة 1965. وله
كـتـب في الـلـغـة االنـكـلـيـزيـة ومـقـدمـات

لكتب عدة.
أســهم االســتــاذ الــدكـتــور خــيــر الـدين
حـسـ في احليـاة الـسيـاسـية لـلـعراق
ـعاصر وذلك من خالل انتماءه للتيار ا
ـتــمــثـل بــاحلــركـة الــقــومي الــعــربـي ا
االشـتراكية العربية وكان له باع طويل
فـي اصــــدار ســـــلـــــســــلـــــة الـــــقــــرارات
االشـتراكـية فـي ايلـول سنة 1964 وقد
اصـبح رئـيسـا للـمؤسـسة االقـتصـادية
ـعامل اخلـاصة بـعـد تأمـيم الـبنـوك وا
.كـــــمـــــا كـــــان له دوره في تـــــأســـــيس
"االحتـــاد االشـــتـــراكي الـــعـــربي " في
الــعــراق وكــذلك  فـي تـأســيـس "حـزب
الــوحـدة الــعـربــيـة " الــذي اسـسه مع
ــــدنـــيـــ عـــدد مـن  الـــســـيــــاســـيـــ ا
والـضـبـاط الـنـاصـريـ مـنـهم صـبـحي
عـبد احلمـيد وخالـد علي الصالح وذلك
فـي حـزيـران سـنـة 1967. وقــد تـأسس
هــذا احلــزب بــعــد االنــشــقــاقـات الــتي
حـدثت في احلركة االشـتراكية الـعربية
ــؤتـمـر الـقـومي االول والســيـمـا بـعـد ا
الـذي انـعـقـد فـي تـموز 1968 وقـد دعـا
هــــذا احلـــزب الـى حتـــقــــيق الــــوحـــدة
ــبــاشــرة مع اجلــمــهـوريــة الــعــربــيـة ا
ــتـحـدة بـقـيـادة الــرئـيس جـمـال عـبـد ا
الــنـاصـر وقـد ايــده عـارف عـبـد الـرزاق
الــذي ارتـبط كــمـا قــلـنـا فـي االطـروحـة
الـتي اجنـزها تـلمـيذنـا الـدكتـور محـمد
ـوسـومة :"الـتجـربة ولـيـد عبـد صالح ا
الــنـاصـريــة واثـرهـا في حــيـاة الـعـراق
الــسـيــاسـيـة 1970-1952 فـي جـامـعـة
ـــوصل  2010بـــإشـــراف كـــاتب هــذه ا
الـســطـور . بـصـلـة وثـيـقـة مع صـبـحي
عـبـد احلـميـد .ولم يـسـتمـر هـذا احلزب
طــويال وانـتـهى بــعـد قـيـام انـقالب 17

تموز 1968.
كــان االسـتـاذ خــيـر الـدين حــسـيب هـو
احــد مــؤســسي احلــركــة االشــتــراكــيـة
الـعربية والتي ظهرت اول نواة لها في
اواخــر سـنـة 1963 بــقـيــادة عـبـد االله
النصراوي وامير احللو وباسل رؤوف
رسـومي والـعمـيد الـكـبيـسي ونـوري ا
الـركن صـبحـي عبـد احلمـيـد وجاء ذلك
لـتأسيس بعد ان شعـر الناصريون بإن
الـرئــيس الـعـراقي عـبـد الـسالم مـحـمـد
عـــارف غــيـــر جـــاد في اعــادة تـــنـــظــيم
االحتـــــاد االشـــــتـــــراكـي وقـــــد حـــــدثت
انـشـقـاقـات في احلـركـة وبـرز جـنـاحان
االول ضـم اديب اجلــادر وخــيــر الــدين
حـسـيب وخـالـد علي الـصـالح والـثاني
ضـم فــــؤاد الــــركـــــابي وسـالم احــــمــــد
وهــــاشم عــــلـي مـــحــــسـن وعـــبــــد االله
الـنـصراوي وثـمة تـفـاصيل عن ذلك في

االطروحة التي اشرت اليها آنفا .
كـان لـلحـركة االشـتـراكيـة العـربـية عـند
تـأسيسـها اهداف وجلـنة تنـفيذية ومن
اهــــدافـــهـــا الــــعـــمل مـن اجل احلـــريـــة
واالشـــتــراكـــيــة والـــوحــدة الـــعــربـــيــة

الـــــديـن حـــــســـــيب
ومـهـمـتـهـا تـطـبيق
االقــــــــــتـــــــــصـــــــــاد
االشـــــــتـــــــراكـي في
الــعــراق واالشـراف
عــــــلـــــــيه .وتــــــعــــــد
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرارات
االشـــــتــــراكــــيــــة من
ـــهـــمـــة االجـــراءات ا
الــتـي تـركـت تــأثــيـرا
فـي الـــــــتــــــــطـــــــورات
الـداخـلـيـة في الـعراق

عاصر . ا
مـرة كـتـبت  عـنه مـقاال
بـعنوان :"الدكتور خير
الـــــــــديـن حـــــــــســـــــــيب
ـدرسـة االقـتـصـاديـة وا
العراقية احلديثة " قلت

فيه :"
يـكـفـي االسـتـاذ الـدكـتور
خـــيــر الـــدين حـــســيب 
ــــفـــكــــر االقـــتــــصـــادي ا
ـــعـــروف انه الـــعـــراقي ا
أسـس "مــــركــــز دراســــات
الـــوحــدة الــعـــربــيــة " في
بـيروت سنة  1975. وقـلت أن االستاذ
الــدكـتــور خـيـر الــدين حـســيب اسـتـاذ
جـامـعي  ومـفـكـر اقتـصـادي  ومـنـظر
عــربي قــومي مــنــاهض لإلمــبــريــالــيـة
ـال واالســتـعــمـار  ولــسـيــطـرة رأس ا
وداعــيــة اشـــتــراكي يــؤمن بــالــعــدالــة
ـسـاواة  االجــتـمــاعـيــة  واحلـريــة وا
واحــتـرام االنـسـان واعــطـاءه الـفـرصـة
لــكي يـعـبـر عن آرائـه بـكل حـريـة .كـتب
عـن تقـديـر الـدخل الـقـومي فـي الـعراق
 ? 1961-1953ومـــســـتـــقــبـل الــعـــمل
شـترك  والـعالقات الـعربـية الـعـربي ا
 –االيـرانية  والعرب في افريقيا. ومن
ــؤكـد ان اسـهـامــاته الـعـلــمـيـة اغـنت ا
درسة االقتصادية العراقية والعربية ا
ــعــاصـرة بــأفــكـار واراء وتــوجــهـات ا
وتـطبيقات جديدة.ولعل ما اجنزه على
صـعـيد تـوثيق مـصادر ومـراجع الفـكر
االقــتـصـادي الــعـربي في الــعـراق مـنـذ
سنة  1900حتى سنة  1971يعد –في
ـهــمــة الـتي اعــتــقـادي –مـن االعـمــال ا
ســـهـــلـت عـــمل الـــبـــاحـــثـــ وطـــلـــبـــة
الــدراسـات االقـتـصـاديــة والـتـاريـخـيـة
الـعـليـا ووضـعتـهم في صـورة واقع ما
اجنـزه الـعـرب من دراسـات اقتـصـادية

وخالل اكثر من 70 عاما . 
كـما ان حتريره للدراسـة التوثيقية عن
حــرب الـعـراق واحـتالله وردود الـفـعل
الــعـراقـيــة والـتي تــمـثـلت في الــكـتـاب
الـــوثــائــقي الـــضــخم عن " مــســـتــقــبل
ـقاومة –الـتحرير الـعراق :االحتالل –ا
ـوقراطـية " والـذي صدر سـنة – والـد
2004 يـعــد عـمال يـعـتـد به خـاصـة في
تعلقة سـتندات ا تـضمينه الوثائق وا

هم . وضوع ا بهذا ا
في يوم  12 مـن شهر آذار 2021 رحل
عـن دنــيــانــا عن عــمــر نــاهــز ال ( 92)
رحـمــة الـله عـلـيه  وطـيب ثـراه وجـزاه

خيرا على ما قدم لوطنه وأُمته . 

{ مؤرخ وكاتب عراقي
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تتفـاوت اآلراء في (الصديق) والصداقـة وتتباين تبـاينا شديداً  وهي تدور –غـالباً –
ب الـتـفريط واالفـراط بيـنـما ال يـعدم الـبـاحث أنْ يلـمح الـوجه النـاصع لـلصـداقة في

كتابات وأشعار فريق آخر من األعالم .
-2-

ضمار فقال : ن أدلى بدلوه في هذا ا وكاتب السطور 
صديقي نفسي فانْ مَسّهُ 

مِنْ الدهرِ سوء فقد مَسّنِي 
ولو كنتُ أسطيعُ دَفْعَاً لذاك 

ا كنتُ عَنْ مَنْعِهِ أَنْثَنِي 
وقلبي بِحُبِ الصديقِ الصدوقِ 

خَفوق وفي حُبه أَغْتَنِي 
اذا بُنِيَتْ في البالد القصور 

فَقَصْرُ صديقي بِقَلْبِي بُنِي 
-3-

وسـوعي الراحل الدكـتور السـيد جودت الـقزويني – ومن االصدقاء االعـزاء الفقـيد ا
رضوان الله عليه  –

وكان مـثـاالً للـصـديق الـصدوق الـذي أحـزننـا فـراقُه  وغابـت بغـيـابه عنّـا أمـواج الود
ـتـدفق  واألدب الـعـالـي واخللـق الـرفـيع واالصـدارات الـنـفيـسـة وخـلّف لـوعـة في ا

القلوب وجرحاً ال يندمل .
-4-

َ وَصَلَهُ نبأ وفاة والدته العزيزة الراحلة  يوم العيد واسيناه بقصيدة مطلعها: وَح
رحيلُكِ يومَ العيدِ هَزَّ مشاعري 
وفَجَّرَ دمعَ الع مِلءَ محاجري 
ويا لكِ مِنْ قلبٍ صفا فتكسّرَتْ 
زُجاجتُه غِبَّ الرزايا الكَواسِرِ 

اشارة الى معاناتها الكبيرة من كابوس الظلم أيام الدكتاتورية الغاشمة البائدة .
وحـ بـلـغه نـبـأ وفـاة والـدتـي الـعـزيـزة الـراحـلـة وكـان يـومـهـا في بـيـروت  –بَـعَثَ اليّ

برسالة مواساةٍ وفيها مرثية للسيدة الوالدة قال فيها :
مصابُكَ في فَقْدِ أُمٍّ مُصابي 

عليه تسحُّ عيونُ السَحابِ 
يُفتّحُ للحزن باب األسى 
ويُغلق في كفّه ألف بابِ 

فتلك التي حملت راحتاها 
دماء أحبَتِها كاخلضابِ 

ا تراءى الزمانُ النكود  و
حتفُّ بدنياه دنيا الذئابِ 

هَوتْ جنمة في سماء اجلالل 
فلفّتْ بِمئْزَرِها بالنقابِ 

ومنها تضوّع عَزْفُ النَدى 
وطيب األرومةِ باالنسكاب 

الى آل ياس تنمى اجلدود 
وبالصدر ترقى خليرِ انتسابِ 

ستد  سالم على صَبْرِكَ ا
مَنْ علّمَ الناسَ معنى الثَوابِ 

وهـا نـحـن الـيـوم نـسـتـمـطـر شــآبـيب الـرحـمـة والـرضـوان
عظمة في ذكرى وفاتها الثانية عشرة  لسيدتنا الوالدة ا
ونـقــتـرب مـن الـذكــرى الـســنــويـة األولى لــوفــاة الـدكــتـور

القزويني احلبيب الذي سافر عنّا ولم يعد.
وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .

قـد اليعرف قـيمـة االم اال  من فقدهـا مبـكرا ولم يـغترف مـايرويه من حـنانهـا وعطـفها
ورعايـتـها. ولـكنه بـالـتأكـيد كـان يـرى كل ذلك واكثـر في عيـون من اليـزال يلـتجئ الى
ه النـاجت عن فـقدانه المه حـضن امه من اصـحابه واقـاربه فـيفـرح لـهم بقـدر حـزنه وأ
قبـل ان يتـذوق كل ذلـك العـز الـذي يـتـمـتع به اصـدقـاؤه وهم يـضـعـون رؤوسهـم على
ـهم احملن فــتـغـدق عـلـيـهم من رحـيق صــدور امـهـاتـهم عـنـدمـا يـضـايــقـهم الـزمن وتـؤ
االمومـة وعـطائـهـا  مايـنسـيه كل تـعب الزمـان واوجـاعه وهمـومه  فـذلك شعـور قد ال
تستـطيع كل خطب اخلـطباء وال مَـلَكات الـشعراء وال احلـان واصوات الغـناء وال كتب

البلغاء  ان تعطيه الوصف الذي يفيه حقه 
 فاالم كنـز اليعرف قـيمته اال من فقـده فهي التي جـعل الله اجلنـة حتت اقدامها وهي
التي قال عـنها رسـول الله محمـد صلى الله عـليه وسلم رغم انف من ادرك والديه او
أحدهما ولم يـدخل بهما اجلنة وهي احد الـوالدين الذي خصهما نبـينا الكر محمد

عــلــيه الــصالة والــسالم في احلــديث اعـاله فــهي بــابـنــا الى
اجلنة في اآلخرة وهي مأوانا ومالذنا االمن في الدنيا . 
لـذا فـلكـل من اليـزال يتـمـتع بـنـعـمـة وجـود امه عـليه ان ال
يفـرط بدقيقة من اجل كسب رضـاها فهذا الرضا هو من
ن خــسـر هـذه اهم طــرق رضـا الــله ســبـحــانه وتـعــالى و
الـنعـمـة فاليـترك دقـيـقـة تمـر دون الـدعاء المـه فهـو سـبيل

رضا الله عليها وغفرانه لها.

لألشـخاص الـيتـامى الذين يـعانـون من ألم الفـراق وغيـاب احلنـان وبلـغت بهـم سطوة
احلزن أن يـتركـوا ألمـهاتـهم الغـائـبات بال رجـعة مـعـايدات مـكتـوبة عـلى رمـال البـحر
اسأة الـتي حتدث وتـتجدد في كل ومـحفـورة في خشب الـشجر لـيبـلغوهنَ األسـى وا

ر على رحيلهن أكتب هذه الكلمات احملبة ... عام 
عـادة نقـول لهـا: كل عام وأنتِ بـخـير .. لـكن في احلقـيقـة هي اخلـير الـوافر لـكل عام
ـا تركت تـلك الـقـصـة أثـراً في ذاكرتي وكل يـوم وثـانـيـة تمـر في احلـيـاة الـدنيـا ..لـطـا
ـدرسة لـيـخـبـروها أن وعـقـلي الـتي حتـكي عن أم كـانوا يـرسـلـون إلـيهـا تـكـراراً من ا
ولـدهـا فـاشل في الـدراسـة واليـسـتـطـيع الـتـفـوق بـأي حـال من األحـوال وكـأنَّ هـنـالك
ـواد الـدراسـيـة وبـيـنه.. وجـاء هـنا دور والـدتـه التـي لم تـتـحمـل الفـشل حـاجـزاً بـ ا
لولـدها واعـتبـرتهُ مجـرد إخـفاق لـتقـدم بعـدها عـلى فعـل غيـر عادي وإسـتثـنائي فـقد
عتهُ نـزل دون الرجـوع للـمدرسـة مجـدداً لـكنـها حـمَّسـتهُ وشجـَّ قررت الـعـودة به الى ا
عـلى قـراءة الكـتب الثـقـافيـة فأصـبح فـيمـا بعـد مـفكـراً...األم ليـست مـجرد آلـة للـنسل
ـاضي وحـسب مايـعـتـقده الـبـعض أنـها تـعـيش وتـبـقى لكي مـثـلمـا كـنـا نتـصـور في ا
تـنــجب دون عـلـم أو رؤيـة بل هي الــوعي الـذي يــربي وهــــي الـنــور الـذي يــنـيـر درب

األبناء ليهتدوا به في احلياة .
ـديـد وأتـمنـى من أمـهات اجلـيل احلـالي ـنـاسـبـة يوم األم أتـمـنى ألمـهـاتـنـا الـعـمـر ا

واآلتي أن يصـنـعنَ حـيـاة حقـيـقـية واقـعـيـة ويـغرسنَ الـتـوعـية
واحملبـة في نفوس وعـقول أوالدهن ألنـها الرسـالة األسمى

واألهم التي يجب أن نتحمل عناءها . 
رأة وتـفني حـياتـها وعمـرها في أن تـكون "وطن" تعـيش ا
لــزوجـهــا وأوالدهــا فال مــوطن أو مــلـجــأ دونــهــا. لـكل أم
واعية وأمـرأة حقيقية صامدة صـابرة وقوية وحنونة أقول

لكِ: كل عام وأنتِ بخير .
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{ القـدس - ( ا ف ب) - تنـوي نور
دويــات وهي فــلــسـطــيــنــيــة حتـمل
اجلـنسـيـة االسرائـيلـيـة التـصويت
قـبلة في االنـتخـابات التـشريـعيـة ا
شـاركة في االقتراع لكنـها ترفض ا
ـقبل ـقـرر في أيـار ا الـفـلـسـطيـني ا
حتى إذا سمحت إسـرائيل بإجرائه
في الـقدس الـشرقـيـة التي حتـتلـها.
وتـعـتـبـر إسـرائـيل الـفـلـسـطـيـنـيـ
الذين يعيشـون في القدس الشرقية
الـــتـي احـــتـــلــــــــتـــهـــا في  1967 
وضـــمــتـــهــا الحـــقــا في خـــطــوة لم
يــعـــتــرف بـــهــا اجملـــتــمـع الــدولي
مـقـيـمـ لـهـم حق الـسـكن وحـقـوق
اقـتـصــاديـة واجـتـمـاعــيـة يـدفـعـون
مــقــابـلــهــا الــضــرائب لــلــســلــطـات
اإلسـرائـيلـيـة. وقد أعـطـتهم "وثـيـقة
عــبــور" تــمـكــنــهم من الــسـفــر عــبـر
طار.ويعيش  300ألف فلسطيني ا
فـي الـــــقــــــدس الـــــتـي يـــــعــــــتـــــبـــــر
الفلسطينيون الشطر الشرقي منها
عـاصــمـة لــلـدولـة الــتي يـتـطــلـعـون
إليـهـا.وال يـحق لـلـفلـسـطـيـنـي في
الـــقـــدس الـــشـــرقــيـــة الـــتـــرشح أو
الــــتــــصـــــويت في االنــــتــــخــــابــــات
ـانية إال في حال حـصلوا على البر
اجلـنــسـيــة اإلســرائـيــلـيــة بــيـنــمـا
ـكنـهم التـرشح لعـضويـة اجمللس
الـبـلـدي فقط دون الـتـرشح لـرئـاسة
الــبـلــديــة.وبـعــد اعـتــراف الــرئـيس
األمـيــركي الـســابق دونـالــد تـرامب
ـوحـدة" عاصـمـة للـدولة بـالـقدس "ا
الــــعــــبــــريــــة ازدادت الــــطــــلــــبــــات
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلـحــصــول عــلى
اجلـنـسـيـة اإلسـرائـيـليـة مع أن ذلك
من احملـــــــرمـــــــات الـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة
واالجـتــمـاعـيــة.تـشــيـر أرقـام وزارة
الـــداخــلــيــة اإلســرائـــيــلــيــة إلى أن
فــلــســـطــيـــنــيــا مـن الــقــدس 1064
الـشـرقـيـة قـدموا في  2018طـلـبات
لــــلـــحــــصــــول عـــلـى اجلـــنــــســــيـــة
اإلسـرائيـلـية مـقابل  961طلـبا في
2020طـــلــــبــــا في  1633و 2019
ـوافـقـة فـيـــهـا الـسـنـة الـتي تــمت ا
على  1826 طلبا.ونور ( 34 عاما)
من بـلـدة صوربـاهـر الـفـلـسـطـيـنـية
جـــنـــوب الـــقـــدس. حــــصـــلت عـــلى
اجلـنـسـية اإلسـرائـيلـيـة قـبل خمس
سـنــوات وشـاركت في االنـتـخـابـات
ـاضـيـة وعـازمة ـتـعـثـرة ا الـثـالث ا
عــلى الــتـصــويت في االنــتــخــابـات
ــعــلــمــة في الــثالثــاء.تــقــول هــذه ا
إحدى مـدارس بلدة أبـو غوش قرب
القـدس "أنا موجـودة في هذه الـبلد
وجـــزء من الـــشـــعب ومن حـــقي أن
أنـتـخب كل صـوت له تـأثـير". وردا

عــــلى ســــؤال عـن تـــوجــــهــــهــــا في
ن سيقدم التصويت تقول "أصوت 
شـــــيــــــئــــــا لـــــصــــــالـح اجملـــــتــــــمع
الــــعــــربي".تــــقــــدمت نــــور بـــطــــلب
اجلنسـية ألسبـاب شخصيـة تتعلق
بــالـســفـر وألنـهــا تـســاعـدهــا "عـلى
تـثـبـيت وجـودي كــفـلـسـطـيـنـيـة في
القدس".يحمل معظم الفلسطينيون
في الــقـدس الــشـرقــيــة جـواز ســفـر
ــديــنـة كــانت أردنــيــا مــوقــتــا ألن ا
حتت احلـــكـم األردني في الـــفـــتـــرة
الــتي تــلت االنــتــداب الــبــريــطــاني
وحـتـى حـرب حـزيـران1967.وعـلى
صـعـيـد اخلـدمـات تـقـول نـور التي
حـــصــلت مـع شــقـــيــقـــتـــيــهـــا عــلى
اجلــنـســيـة اإلسـرائــيـلــيـة إنــهـا لم
تــلــمـس أي تــغــيـــيــر بل تـــصــفــهــا
ست التغيير بـ"السيئة". وتضيف "
في السفـر فقط لكن الـتعامل واحد
الـــعــربي يــبـــقى عــربـي من وجــهــة
نــظـــرهم (إســرائــيـل)".وال يــحــتــاج
اإلسـرائــيـلي إلى تــأشـيــرة لـدخـول
مـعـظم دول الـعالـم والعـكس تـمـاما
عـــــــنــــــــدمـــــــا يـــــــتـــــــعـــــــلق األمـــــــر
.وانـتخابات الثالثاء بالفلسـطيني
هي الــــرابــــعــــة خـالل عــــامــــ في
اســـرائـــيل بــعـــد تـــعـــثــر تـــشـــكــيل
ائــــتالفــــات حــــكــــومــــيــــة قــــابــــلـــة
لـلــحـيـاة.وفي كــانـون الــثـاني دعـا
الـفـلسـطـينـيـون إلى انتـخـابات هي

األولى منذ  15 عاما. 
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وســيـنـظم االقـتـراع الـتـشـريـعي في
أيـــــار فـي حـــــ ســـــتــــــعـــــقـــــد 22
االنــــتــــخـــابــــات الــــرئــــاســــيــــة في
تـمـوز.وشـدد الرئـيس الـفـلسـطـيني
محـمود عـباس عـلى ضرورة إجراء
االنـتــخـابــات في الـقــدس. لـكن ذلك
يـــبــدو صــعــبـــا ويــواجه حتــديــات
قـانـونـيـة تـفـرضـهـا إسـرائـيل الـتي
تـمـنع أي مـظـهـر سـيـادي لـلـسـلـطـة
ـديـنـة.تـسـتـنـد الـفـلـسـطـيـنـيـة في ا
إســـرائــيـل في مــنـــعـــهــا الـــنـــشــاط
الـفــلـســطـيـني إلـى قـانـون تــطـبـيق
ـرحـلـيـة بـشـأن الـضـفة االتـفـاقـيـة ا
الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع غـــزة لـــلـــعــام
تخصص1994 .ويعتقـد احملامي ا
في الـقانـون الـدولي معـ عودة أن
إســــرائــــيـل لن تـــــســــمح بــــإجــــراء
االنـتخابـات الفـلسـطينـية بـالقدس.
ـينـية وقـال "اليـوم هـناك حـكومـة 
لن تــســـمح أبــدا بــانــتــخــابــات في
القدس من باب إثـبات الوقائع على
األرض وفـــرض الـــســـيـــادة".ويــرى
عــــــودة أنـه حــــــتـى إذا ســــــمــــــحت
إســرائـيل بــذلك حتت ضـغط دولي

ســــتــــكــــون صالحــــيــــات اجملــــلس
الـتـشـريـعـي الحـقـا مـحـدودة و"غـير
ــقـدسـيـ ال حـقـيــقـيـة". وقـال إن "ا
يكـترثـون لالنتـخابـات ألن إجراءها

دينة". ال يؤثر على وضع ا
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ويــعـتـقـد عــودة أن "إسـرائـيل حـتى
الـيــوم لم تـسـتـخـدم أي شيء" فـهي
قــادرة عـلـى "سـحب اإلقــامـة من أي
شــــخـص يـــــفـــــكـــــر في الـــــتـــــرشح
لالنـتخـابات كـمـا فعـلت مع الوزراء
الــذين فـازوا في انــتـخـابـات 2006
ـديــنـة".ويــشـيـر وطـردتــهم خـارج ا
عودة إلى أن الـسلـطة الـفلسـطيـنية
مثليها لم تواجه اعتقال إسرائـيل 
في الـــقـــدس مــثل وزيـــر ومـــحــافظ
ـديــنـة بــأي ردة فـعل. ويــتـسـاءل ا
?".وتتفق رشح "هل ستدافع عن ا
ــواطـــنــة الــفـــلــســطــيـــنــيــة وفــاء ا
الـــقــــواســـمي-بـــخـــاري مع عـــودة
وتـــقــــول "ال يــــوجـــد لــــلــــســـلــــطـــة
الــــفـــلــــســــطـــيــــنــــيـــة أي قــــرار في
القدس".وتستشهد بخاري باتفاقية
أوسلـو لـلسالم  1994التي أرجأت
ــتــنــازع عــلــيه إلى مــلف الــقــدس ا
احلل الـنــهــائي.ويـشــيـر اســتـطالع
ـركـز الــفـلـسـطـيـني لـلـرأي أجـراه ا
ــسـحـيـة لــلـبـحــوث الـسـيــاسـيـة وا
ونــــشــــرت نــــتـــائــــجـه في كــــانـــون
ـــئـــة األول2020 إلى أن  56 فـي ا
مـن الفـلـسـطـيـنـيـ يـؤيـدون إجراء
ــئــة االنــتــخـــابــات لــكن  39 في ا
يــرفــضــون إجــراءهــا دون الــقــدس
الــشــرقــيـــة.مع ذلك ســواء أجــريت
االنتخابات الفلسطينية في القدس
أو منعت فإن بـخاري وهي موظفة
ســـابــــقـــة في إحــــدى اجلـــامـــعـــات
احملـلـيـة عـازمـة عــلى مـقـاطـعـتـهـا.
وتــتــســاءل "من ســأنــتــخب? أنــاس
كذبوا علينـا ووعدونا بحل للوضع
فـي الــــــقـــــــدس ولم يـــــــفــــــعــــــلــــــوا
شيء".وتـضــيف أنـهــا "الـيــوم غـيـر
مــســتــعــدة إلعــطــاء صــوتي ألحــد
الـــقــدس فـــلـــســطـــيـــنــيـــة رغم أنف
ســـــمـــــحت اجلـــــمـــــيـع".في 2006 
إســرائـــيل بـــإجــراء االنـــتــخـــابــات
الـتـشـريـعـيــة في الـقـدس الـشـرقـيـة
وفتحت فيها ستة مراكز اقتراع في
أمــاكن مــتــفــرقـة.حــيــنــهــا شـاركت
بخاري ( 54 عامـا) في االنتـخابات
ألن كـــــان لـــــديـــــهـــــا "أمل". وقـــــالت
"تـــوقـــعـت أن يـــقـــدمـــوا شيء لـــكن
إســـرائــيـل اســتــمـــرت في تـــهــويــد
ـــنــازل وســحب الـــتــعــلـــيم وهــدم ا
الـــهـــويــات والـــســـلـــطـــة لم تـــدعم
أحـــــد".وتـــــرفض دويـــــات أيـــــضــــا
ـــشــاركـــة في حــال أتـــيــحـت لــهــا ا
شـاركة في الـفرصـة إذ أن حقـها بـا
االنـتـخـابـات الـفـلـسـطـيـنيـة يـسـقط
بـسـبب حـصـولــهـا عـلى اجلـنـسـيـة
اإلسـرائيـليـة. وتقـول "ال لن أشارك
ال تـعـني لي شيء مـاذا سـأسـتـفـيد
بـــشـــكل شـــخـــصي? لن تـــفـــيــدني".
ويـرجح عـودة أن تـتراجع الـسـلـطة
الفلسـطينية عن إجـراء االنتخابات
وقــد تـســتــخــدم مــنع إجــراءهـا في
الــقــدس حــجــة لــذلك خــاصــة وأن
العالقات ب الفصـيل الرئيسي
فــتـح وحــمـــاس يــشـــوبـــهــا تـــوتــر
حـذر.ويــضـيف "ســتـقــول الـســلـطـة
(فـكـرنـا في إجراء االنـتـخـابـات لكن

إسرائيل منعتها في القدس). قدس لقطة جوية لبيت ا
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{ ســــيـــدني - (أ ف ب) - واجـــهت
مـديــنـة ســيـدني األســتـرالــيـة امس
أسـوأ فــيـضـانــات مـنـذ عــقـود بـعـد
هـطول كـميات قـياسـية مـن األمطار
الـــتي أدت إلى فـــيـــضــان الـــســدود
ودفــعـت الــســـلـــطــات إلـى الــقـــيــام
بــعــمـلــيــات إجالء واســعــة.وأمـرت
ــنـــاطق إدارة الـــطـــوار ســـكـــان ا
ــديـنـة ـنــخـفـضــة في أجـزاء من ا ا
ـكن أن بـاالبــتــعـاد بــسـبـب وضع 
"يهدد احليـاة" في والية نيو ساوث

ويلز. 
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وقالت الـسلطـات إن سد واراغـامبا
الـذي يـؤمن جــزءا كـبـيــرا من مـيـاه
الـشـرب لـسـيــدني فـاض بـعـد ظـهـر
ـــــتــــوقـع حــــدوث الـــــســــبـت ومن ا
فــيـضــانـات بــأعــلى مـســتـوى مــنـذ
فـي نـهـر هـوكـسـبـيـري.وقـال 1961
ــســؤول في جــاســ روبــنــسـون ا
مكتب خـدمات األرصاد اجلـوية "قد
تـــــكــــون هـــــذه واحــــدة مـن أكــــبــــر
الـفـيضـانـات الـتي لم نشـهـد مثـلـها
مـنـذ فـترة طـويـلـة".وجرت عـمـلـيات
إجـالء عـديـدة مع ارتـفــاع مـنـسـوب
ــيـاه وقـد يُـطـلب من نـحـو أربـعـة ا
آالف شـــــخـص إضــــافـي مـــــغــــادرة
ـقــبــلــة.وأكـد مــنــازلـهـم في األيــام ا
نــائب مــفــوض خــدمــات الــطـوار
بــــــالـــــــواليـــــــة دين ســـــــتــــــوري أن
ــعـرضـة ـنــاطق ا ـوجــودين في ا ا
للفـيضانات "يـجب أن يغادروا على
الـفور".وبـدأ الـعديـد من األشـخاص
الـذين  إجالؤهم في الـتـجـمع في
ـديـنـة الـسـبت مع مـراكـز بـشـمـال ا
هــــــطــــــول أمـــــطــــــار غــــــزيــــــرة في

ــنــطـــقــة.وأعــربت رئــيــســة وزراء ا
الـواليـة غالديـس بـريـجيـكـلـيـان عن
قـلقـهـا بشـأن "أمـر ال يحـدث إال مرة
واحـــدة فـي الـــقـــرن" ووُصـف بـــأنه

كارثة وطنية.
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ـــتـــوقع أن يــــزداد الـــطـــقس ومـن ا
سوءا مـرة أخرى االثنـ في شمال
ســيـدني قــبل أن يـتــحـسن في وقت
الحق مـن األســـبــــوع حــــسب إدارة
األرصــاد اجلــويــة.وقــالت خــبــيــرة
يلـسكا إن األوضاع ناخ أغـاتا إ ا
"سـتـبقى خـطـيرة" مـتـوقعـة هـطول

مـزيد من األمـطار بـكمـيات قـياسـية
ـــقــبـــلــة.وتـــلــقت إدارة فـي األيــام ا
الـــطــوار أكـــثــر من ســـبــعــة آالف
اتـصـاال طــلـبـا لـلـمــسـاعـدة ونـفـذت
عـمـلـيـة إنـقـاذ مـنـذ اخلـمـيس. 650
وقــد اضـطـرت لـطـلب تـعـزيـزات من

واليات أخرى. 
رحلة قرر أن تبدأ أسـتراليا ا من ا
الــرئــيــســيــة األولى من حــمــلــتــهــا
الــعــامــة لــلــتــلــقــيح ضــد فــيــروس
. لكـن الفيضانات قد كورونا االثن
تـــؤدي إلى تـــأخــيـــر في مـــنـــطـــقــة

سيدني.

احد فيضانات سدني 
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ان إطـار الـعـمل الـقـانـوني لـالنـتـخـابـات يـعـود بـاألسـاس الى مـجـمـوعـة من
الـعـوامل تتـلـخص في أحـكـام الـدستـور والـتـشـريعـات والـقـواعـد القـانـونـية
واألنظمـة والتعليمات والقانون االنتخابي من ناحية موعد اجراء االنتخابات
ـقرر في 6 يـونـيو الى 10 أكـتـوبـر بطـلب من فبـعـد تـأجيـلـهـا عن موعـدهـا ا
تـداخلة في فوضـية الـعلـيا لالنـتخابـات ألسبـاب فنـية  وكذلك الـقوانـ ا ا
عمل االنـتخابات كاحملكمة االحتادية الـعليا . يجب ان الننسى الدور األكبر
عـطـيـات احلـالـية نـتـفـضـة. ان مـجمـل ا للـمـطـالب اجلـمـاهـيريـة الـشـعـبـيـة ا
ـقـرر أمـر جـيد ـوعدهـا ا بـإصـرار من احلـكـومة عـلى اجـراء االنـتـخـابـات 
ولــكـن هــنــالك مــدخالت ومــخــرجــات وواقـع وفــرضــيــات في ظل الــتــزاحم

والتنكيل ماب القوى السياسية.
نـسـلط الـضـوء من خالل هـذه الـسـطـور لـورقـة الـعـمل الـتي تـسـتـنـد بشـكل

اساسي على آليات العملية االنتخابية وكاالتي :- 
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مـن الضـروري ان تـتـمـيـز الـعمـلـيـة االنـتـخـابيـة بـتـوفـيـر مـستـلـزمـاتـهـا كـافة
كـأجـهـزة تسـريع الـنـتائج وصـنـاديق االقـتراع  اجـهـزة حتـديث البـيـانات 
ادي والفـني واللوجستي واد التكـميلية  إضـافةً للدعم ا سجل الـناخب وا
 كأهم مـقومات النجاح فهي مـهمة من جميع مفاصـلها ومحاورها . ان ما
ـفوضية العـليا لالنتـخابات في السابق من انـتقادات وشكاوى رافق عمل ا
عـلى عـمـلـهـا وارتـباط مـعـظم إداراتـهـا بـالـقـوى الـسـيـاسـيـة واألحزاب الـتي
تـمـتـلك مـا يـؤهـلـهـا بـإصدار مـا يـالئـمهـا مـن قـوان وتـعـلـيـمـات تـصب في
صاحلـها  لكن نـتيـجة الضـغط اجلمـاهيـري ومطالب شـباب حـراك تشرين
بالتـغيـير اجلذري لـهيكـلية االدارة  تـمت االستجـابة بتـعي قـضاة لهم من
ـفـوضيـة وايـضاً قـبـوليـة لـيـكونـوا عـلى قـمة ادارة ا الـنزاهـة والـشـفافـيـة وا

كاتب .  دراء العامي ومدراء ا استبدال ونقل عدة من ا
Æ U U ô« Êu U  WO d  Ø≤

ـرقم ( 9 لـسـنـة 2020) فــإنه يـعـد بــالـرغم من اقـرار قــانـون االنـتــخـابـات ا
نتفضة الـتي طالبت بإقرار قانون لدرجة كـبيرة نصراً للـقوى اجلماهيريـة ا
انتـخابـات منـصف يالئم تـطلـعات وطـموحـات وآمال الـشـعب حليـاة تتـجلى
ساواة وسُبل العيش الكر  إال أنه هنالك الكثير من قراطية وا فيـها الد
الـشك والـتـسـاؤالت التـي حتوم حـول جـديـة تـطـبيـق القـانـون لـبـعض الـقوى
ـادة (15) واخلـاصـة بـالـدوائـر ـفـاصل ومـواد مـتـعـددة مـنـهـا ا واالحـزاب 
ــتـعــددة وذلك من خالل الـعــمل عــلى جـعل احملــافـظــة دائـرة االنــتـخــابـيــة ا
انـدريـة ) بـتغـيـير اخلـارطـة اجلغـرافـية انـتخـابـيـة واحدة وتـطـبيق ( اجلـيـر
ا يلـبي الطموح والـرؤى للقوى وتوزيع الـدوائر االنتخـابية فـيها من جديـد 
ـقـاعـد ــزيـد من االصـوات وبـالـتــالي زيـادة ا الـسـيـاسـيــة لـضـمـان كـسب ا
هـمـة ايضـاً استـخـدام البـطاقـة الـبايـومتـريـة طويـلة الـنيـابـية  ومن االمـور ا
االمد واعـتبارهـا بشـكل رسمي وثـيقة مـعتـمدة خالل التـصويت االلـكتروني
ولتبـديل عنها ومنع اسـتعمال اي مستـمسكات أخرى لضـمان عدم التزوير

خالل يوم االقتراع . 
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ان التصويت على ( 21 ) مادة من مشروع قانون احملكمة االحتادية العليا
بعـد مقترح الـتعديل بـأغلبيـة الثلثـ واإلبقاء على (3) مـواد منه بانـتظار ما
ـشكـلة لـغرض اقرار الـقانـون  اذ تعـتبر ستفـسر عـنه اجتـماعـات اللجـنة ا
واد الـتي لم يتم الـتصويت عـليـها مـفصـلية ومـهمـة من حيث عـدد أعضاء ا
احملـكـمة ودورهم فـيـهـا وطـريقـة الـتـرشـيح وشـرعيـة تـواجـد فـقهـاء الـقـانون
ـشـاركـة في إصـدار والـشـريـعـة في مـنــصـة احملـكـمـة من عـدمه ودورهم بـا
األحكـام بالتساوي مع القضاة أم كمستشارين لهم وصحة انعقاد احملكمة
ادة كلـها نـقاط جـوهريـة يجب الـوقـوف عنـدها وبـاألخص التـصويت عـلى ا
كوناتية بتشكيل احملكمة على حساب الكفاءة (4/أ) حيث وجـود الصبغة ا
ـهـنيـة واالستـقالليـة فـالتـوازن الدسـتـوري مشـروع لكـنه اليـستـند بـشكل وا
ـكوناتية وهذه سابقة خطيرة كـما يعد التدخل بعمل القضاء فإن اساسي ا
هذا يـعتبر تداخل مابـ السلطات ولـيس الفصل مابيـنها  وانتهاك واضح
ـتـنـفـذة في الـسـلـطـة وشـرعـنة ـصـالح الـقـوى ا لـعمـل الـقضـاء وتـسـيـيـسهُ 
احملـاصـصـة . وماتـقـدم به مـجـلس القـضـاء االعـلى من اقتـراح بـخـصوص
ادة وجب ا تشـكيل احملكمة االحتادية العليـا السيما ان مجلس القضاء و
ـسـؤولـيـة الـدسـتـوريـة فـي إدارة شؤون (89 و 90) من الـدسـتـور وبـحـكم ا
الهـيئات الـقضائـية ولـكون احملكـمة االحتاديـة هي احدى هـذه الهيـئات كان
كاآلتي:- أ/ األصل ان تـتـكـون احملكـمـة من رئيس ونـائب لـلـرئيس وسـبـعة

ادة (93) من الدستور .  قضاة للنظر في اختصاصها الوارد با
ب/ يــشــتــرك خــبــراء الــفــقه االسالمي فـي عــضـويــة احملــكــمــة األصل في
تـعـلـقة بـدسـتوريـة الـقـوان واالنـظـمـة التي تـتـعـارض مع ثوابت الـدعـاوى ا

ادة (2/اوال/أ) من الدستور . احكام االسالم استناداً الحكام ا
تعلقة ج/ يشـترك فقهاء القانون في عضوية احملكمة األصل في الدعاوى ا
قراطـية واحلقوق بدسـتورية الـتشريـعات التي قـد تتعـارض مع مباد الـد
ادة (2/اوال/ واحلريـات االساسية الواردة في الدستـور استناداً ألحكام ا
ا  طـرحه يـعد افـضل احلـلول جنـاعـتاً خـاصة ب و ج) من الدسـتـور . 
ـقـتـرح هم السـلـطة الـقـضائـيـة  كمـا يـعـد تعـطـيل عمل احملـكـمة ان مـقدم ا
ـانـية صـادقـة علـى نتـائج االنـتخـابـات الـبر االحتـاديـة معـضـلة من نـاحـيـة ا
ادة (93)من دسـتـور 2005 واليـغـفل عـنـا مـخـاطـر ايـقـاف وذلك حـسـب ا

النظر بالدعاوى اخملالفة للنصوص الدستورية. 
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ان ظاهرة عـزوف الناخب عن العملية االنـتخابية تعد من الـعقبات الرئيسية
ـان ـرشح لـعـدم اال الـتي خـلــقت أزمـة جـادة مـابــ اجلـمـهـور الـنـاخـب وا
تكررة وعدم قدرة صندوق االقتراع بصدق النوايا وانعدام الثقة والوعود ا
على إحـداث تغيـير في العـملـية السـياسيـة بإفـراز وجوه جديـدة قادرة على
ـسار احلكـومي كما حـصل باالنتخـابات السـابقة والتي تعـديل وتصحيح ا
جاءت بالـتوافقات الـسياسيـة . وبسبب تغـيير مواد قـانون االنتخـابات منها
الـتـرشيح الـفـردي والـدوائـر االنتـخـابـيـة حتـمـاً سـتـكون هـنـاك مـشـاركة في
الـعمـلـية االنـتـخابـيـة تعـتـمد عـلى أسـاس اعتـبـارات شخـصـية مـنـها الـنـفوذ
ال الـسـياسي  الـتـأثر الـعـشائـري  االنـتـماء واحلس الـوطـني  تسـخـيـر ا
ـعـروفـة ضمن بـشـبـاب حـركـة تشـرين  الـتـوجه احلـزبي  الـشـخـصـيـات ا
الـدائــرةاالنـتـخــابـيـة . ان جــهـود الــتـثـقــيف تـعــتـمــد عـلى تــزويـد الـنــاخـبـ
ـعلومات الـصحيحـة والضروريـة عن طريق استـخدام حمالت توعـية عبر با
طـبـوعـات ووسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي واعـتدال الـتـلـفـزيـون واالذاعـة وا
ـوجه لـتـقـريـب الـصـورة األمـثل لـلـمـرشح حــتى تـخـولـهم الـقـيـام اخلـطـاب ا

بأختيار واعٍ وعقالني من خالل صناديق االقتراع . 
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ان تـــقــد طــلب رســمي حـــكــومي جملــلس األمـن الــدولي بــاإلشــراف عــلى
االنـتـخـابات قـد أثـار جـدالً سـياسـيـاً واسـعـاً مقـابالً بـاعـتـراضـات من قوى
سـيـاسيـة عـديدة مـتـمثـالً بأن اإلشـراف يـعد انـتـهاكـاً لـلسـيـادة . وان سبب
ـنع حـاالت الـتـزويـر الـتي تـرافـق الـعـمـلـية مـطـالبـة احلـكـومـة الـعـراقـيـة هـو 
رجعية الدينية في االنتـخابية يوم اال االقتراع وهذا ما تأكيده مـن تأييد ا
ـتـحدة الـنـجف األشـرف وقـوى واحـزاب سـيـاسيـة وديـنـيـة . ان دور األ ا
فـوضية بـاخلبـراء لضمـان نزاهة سابقـاً كان رقـابياً فـقط ومسـاعداً برفـد ا
ـفـوضـية رقم (31) لـسـنـة 2019 حـيث يـتـمـثل االنتـخـابـات عـمالً بـقـانـون ا
شـورة الفنية واالداريـة . وجتدر اإلشارة عن تواجد جـهات رقابية دورهم ا
ـراقبي الـكـيانـات السـيـاسيـة لالحـزاب ومراقـبي مـنظـمات أخـرى مـتمـثلـة 
دني اخملتصـ بشؤون االنتـخابات ومنـظمات اقلـيمية كـاجلامعة اجملتمـع ا

العربية واالحتاد االوربي ومنظمات مجتمع دولي .
ويبـقى الـتسـاؤل األبـرز رغم االصرار واجلـديـة هل هـنالك إمـكـانيـة بـإجراء
ـقـرر رغم الـعـقـبـات من تـعـطـيل قـوانـ ذات صـلة ـوعـدهـا ا االنـتـخـابـات 
بالعـملية االنتخابية وتخبط االمور اللوجستية وفقدان البيئة اآلمنة أم هنالك
مـوعـد جـديـد . وكــمـا قـال الـشـاعـر ( قـراد بن أجـدع ) فـإن يكُ صـدر هـذا

اليوم ولّى ... فإن غداً لناظره قريب .
{ خبير قانوني
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بغداد
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الــتـوازن إذا مــا أقـررنــا بــأن سـلــطـة
الـدولـة في فـرض الـضرائب يـقـابـلـها
ــكــلف في مــقـاومــة الــطـغــيـان حق ا
الـضريـبي وبهـذا التـقابل بـ سلـطة
ـقــاومــة سـيــتــحـقق الــفـرض وحـق ا
هــــدفـــان : األول افـــهـــام احلـــكـــام أن
الــسـلـطــات الـتي يــقـبــضـون عـلــيـهـا
ــسـكــون بــزمــامـهــا لــيـست والــتي 
مـطـلــقـة بل مـقـيــدة في أن تُـسـتـخـدم
لتحقيق الصالح العام وبدون جتاوز
عــلى احلـقــوق واحلــريـات الــعــامـة .
والــهـــدف الـــثــاني تـــنـــمــيـــة الــوعي
ــكــلـفــ من خالل الــضـريــبي لــدى ا
راقـبة تـصرفات اتاحـة الفـرصة لـهم 
السلـطات العـامة في مجال الـضريبة
والـــتـــثـــبـت من مـــدى مـــوافـــقـــتـــهـــا
لــلـمـشــروعـيــة واتـفــاقـهـا مـع أحـكـام

الدستور والقوان النافذة .
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إن مــقـــارعــة الـــطــغـــيــان حـق أقــرته
األديــان الــســمــاويــة قــبل الــقــوانــ
الـــوضـــعـــيـــة فـــفـي الـــدين االسالمي
احلنيف قال تعالى بسم الله الرحمن
الـــرحــيـم كُــنــتُـمْ خَــيْــرَ أُمَّـــةٍ أُخْــرِجَتْ
لِـلـنَّاسِ تَـأْمُـرُونَ بِالْـمَـعْرُوفِ وَتَـنْـهَوْنَ
عَنِ الْـمُـنـكَـرِ وَتُــؤْمِـنُـونَ بِـالـلَّهِ  صـدق
الـله الـعـظـيـم  سـورة ال عـمـران اآلية
110. وجـــاء في احلـــديـث الـــنـــبــوي
الـــشـــريف "مَـن رأى مـــنـــكم مـــنـــكـــرًا
فــلــيــغــيــره بــيــده; فــإن لم يــســتــطع
فـبـلـســانه فـإن لم يـسـتــطع فـبـقـلـبه
ـان" صـدق رسـول وهـذا أضــعف اإل

الله . 
وفي الـقـوان الـوضـعيـة نـصت على
ــــواثــــيق هـــــذا احلق االعالنـــــات وا
الـوطـنيـة مـثل اعالن حقـوق االنـسان
ــواطـن الــفــرنــسـي الــصــادر عــام وا
 1789 الـذي نص في مـادته الـثـانـية
بـأن :  هـدف التـنـظـيمـات الـسيـاسـية
هو ضمان احلقوق الـطبيعية التي ال
ـكن انــتـزاعـهــا بـحـكم الــقـانـون أو
الـعـادة لإلنـسـان احلـقـوق األسـاسـية
ـلـكـية وهـذه احلـقـوق هي احلريـة وا
واألمن ومــقـاومــة اجلــور.ولـعــلــنـا ال
نــبــالغ في الــقــول إنه مــا من مــيـدان
مـارس فيه االنـسـان حقه فـي مقـاومة
ـيـدان الـطـغـيـان مـثـلـمـا مـارسه في ا
الضـريبي . وقـد ترتب عـلى الـتصدي
لـلـمظـالم الـضـريبـيـة نتـائج في غـاية
ـؤسـسات األهـمـيـة تـمـثلـت بإيـجـاد ا
ـانــيـة الــدسـتــوريـة فـي الـنــظم الـبــر
وتـثـبـيت دعـائـمـهـا وتـطـويـر عـمـلـهـا
ــثل ال نــذكـــر من ذلك عـــلى ســبـــيل ا
ـلك احلــصـر ثـورة الـبـارونـات عـلى ا
جـان سـانـتـيـر في انـكـلـتـرا ومـا جنم
عـنهـا من أبرام مـيثـاق العهـد األعظم
ـكــنــاكــارته ســنـة  أو مــا يــعــرف بــا
 1215كـــــذلـك احلـــــرب الـــــثـــــوريـــــة
االمــــريـــكــــيـــة عـــام 1775والــــثـــورة

الفرنسية عام  1789. 
ولـكن إذا كان الـتـصدي لـلـطغـيان في
بداياته األولى لم يكن تصـديا منظما
أو مـقــنـنــا بل أتـخــذ طـابـع الـثـورات

يـقف في مـقدمـتـها أن الـنـظريـة تـفعل
ـكلف بأداء فعـلهـا الفـعال في اقـناع ا
الــتـــزامــاته الـــضــريـــبــيـــة إذا كــانت
ــتـحــقــقــة هي الــســيـادة الــســيــادة ا
الشعبية أي سـيادة الشعب الذي يعد
مـصـدرا لـلـسـلـطـات وال تـتـحـقق هـذه
الـــســيــادة إال إذا أتـــيح لــلـــشــعب أن
يـــحـــكم نـــفـــسه بـــنـــفـــسه بـــوســـائل
ـان بـقيم الـعـدالة ـقـراطيـة مع اال د
ـساواة وسـيـادة حكم الـقـانون في وا
الـشــؤون الـضـريــبـيـة  وأن يُــنـتـخب
ثـلـو الـشـعب انـتخـابـا نـزيـهـا حرا
بـعيـدا عن شـوائب الغـش أو التـزوير
أو الـتـحريـف  وأن يعـبـر الـنواب عن
ـــثــلــيـــهم بــكـل أمــانــة طــمـــوحــات 
ومصداقية من خالل الـسعي لتحقيق
الصالح العـام أثناء واليتهم الـنيابية
ــتـأتـيـة من واحلــرص عـلى األمـوال ا
الـضــرائب وتـوظــيـفــهـا في مــشـاريع
خـدمـيـة وتـنـمـويـة تُـسهـم في حتـقيق
سـعادة الـشـعب ورفاهـيـته لكن ذلك ال
يـتـحــقق دائـمـا وفي جــمـيع األحـوال
تتبع للحـوادث التاريخية يكتشف فا
بــســهــولــة أن الـــســيــادة كــثــيــرا مــا
اُنـتزعت من صـاحبـها احلـقيـقي وهو
الشعب لـتجد مسـتقرها ومـستودعها
في يد احلاكم الذي مارس صنوفا من
القهر الضريـبي يقف أمامها االنسان
ثل حـيران  فـفي مصـر عـلى سبـيل ا
فــرض الـــوالي مــحـــمـــد عــلي بـــاشــا
سمى ـسكـر ا ضريـبة عـلى الشراب ا
ا أحس الـوالي الكبير أن العرقي . و
هـذه الضـريـبة مـآلـها إلى اخلـسران 
ـشروب المـتـناع األهـالي عن تـنـاول ا
ُـــنـــشـــئــة وعـــدم حتـــقق الـــواقــعـــة ا
للـضريبـة أرسل إليهم عـماله ليـقولوا
لـهم إن عــلــيـهم بــهـذا الــشـراب  ألنه
يــقـوي األبــدان ? وفي الــعــراق يــذكـر
ــؤرخــون أن مـن أهم أســبــاب ثـورة ا
أبن األشعث على الـدولة األموية قرار
احلــــجــــاج بـــفــــرض اجلــــزيـــة عــــلى
ـــســـلـــمـــ اجلــدد . وفـي الــتـــأريخ ا
الـضـريـبي احلـديث كـثـيـرا مـا تـخـطأ
الــسـلـطــة الـتــشـريــعـيـة وتــفـرض من
الضرائب ما ال يتـفق وقيم العدالة أو
ــثل قـد ــسـاوة أو الــعــمـومــيـة وبــا ا
تـنــتـهك الــسـلـطــة الـتــنـفــيـذيــة مـبـدأ
قانـونية الضـريبة فـتفرض بـقراراتها
اإلداريـــة الــضـــرائب أو تــعـــدلــهــا أو

تُلغيها . 
بـنـاء عـلى مـا تـقـدم إذا كـانت نـظـريـة
التضامن االجتـماعي أقرب النظريات
إلى تـــفــســـيــر األســـاس الـــفــلـــســفي
ــواطن يُــعــبـر من لــلــضـريــبــة  ألن ا
خالل أداء الـضريـبة عـن تضـامنه مع
بقية أفراد اجملـتمع في حتمل األعباء
ــذكـورة الــعــامــة  إال أن الـنــظــريــة ا
حتتـاج إلى أن تظـهر بـثوب جـديد أو
نــــســـيج حـــديث قــــائم عـــلى أســـاس
حتـــقــيق الــتـــعــادل أو الــتــوازن بــ
سـلــطـة الــدولـة في فــرض الـضــريـبـة
ُـــلـــقى عـــلى عـــاتق وبـــ الـــواجب ا
ــكــلف فـي أدائــهــا . ويــتــحــقق ذلك ا

والـصـحـيـة والـتـعـلـيـمـيـة . ونـظـرية
العقد االجتماعي وإن كانت قد لفتت
األنـــظــار وشــدت األفـــكــار لـــلــعالقــة
ـبـاشـرة بـ الـضـرائب واخلـدمات ا
قدمة من الـدولة إال أنها وقعت في ا
تلك احملظـور بهذا الـربط  ألن من 
األمــوال ســيــشــتــري اخلــدمــات أمـا
ـعدم فسـيعجز عـن االنتفاع الفـقير ا
بــتــلك اخلــدمــات وبــذلك ســتــتــجـرد
الــضــريـبــة من طــابــعـهــا االنــسـاني
وتـبـتـعـد عن الـعـدالـة االجـتـمـاعـية .
وكــرد فــعل لـتــلك الــنــظـريــة ظــهـرت
نـظـرية أخـرى هي نـظـرية الـتـضامن
ـقـرونة بـالـسيـادة وقد االجـتـماعي ا
نــظـــرت إلى الــضــريــبــة عــلى أنــهــا
اسـهــام مـالي يــدفـعه الــفـرد لــلـدولـة
تـعـبيـرا عن تـضامـنه مع بـقيـة أفراد
اجملـتمع في حتـمل األعـبـاء العـامة .
فـالدولـة بوصـفهـا ضرورة سـياسـية
واجـتمـاعيـة ال غنى عـنهـا في الوقت
احلــاضــر تــقــدم خـدمــات مــتــنــوعـة
ومتجددة إلشبـاع احلاجات العامة 
وتـقـد تلك اخلـدمـات واستـمـرارها
مرهون بوجود األموال التي بدونها
ســتـقف الــدولـة عــاجــزة عن الـقــيـام
بالوظائف العامة النافعة لذلك حتتم
ـصاريف ـواطن عبء ا أن يـتـحـمل ا
الـتي يسـتلـزمهـا اإلنفـاق على تـلبـية
اخلدمات العامة بالتضامن مع غيره
من أفراد اجملـتمع .  فـالضـريبة هي
ركـيــزة أسـاســيـة من ركــائـز الــدولـة
ومـظـهـر بـارز من مـظـاهـر سـيـادتـها
وأن الـدولـة تـفـرض الـضـريـبـة لـيس
بـنـاء عـلـى عالقـة عـقـدية كـمـا ذهـبت
نـظـريـة الــعـقـد االجـتــمـاعي بل عـلى
ــنــفــردة مــثــلــمــا أســاس إرادتــهــا ا
ــواطن أداء اخلــدمـة تـفــرض عــلى ا
الـعـسـكـريـة .إن مـا يـحسـب لـنـظـرية
الـتـضامن االجـتـماعي انـهـا انطـلقت
من مـعــطـيــات مـوضــوعـيــة وأقـامت
صـرحـهـا عـلى ظـاهـرة اجـتـمـاعـية ال
تـخـفى عـلى كل ذي لـب وبـصـيرة أال
وهي ظـاهـرة الـتـضـامن االجـتـمـاعي
وبـــهــــذا اجلـــانب تـــكــــون نـــظـــريـــة
الـتـضــامن قـد رجــحت عـلى نــظـريـة
العقد االجتماعي التي تأسست على
فرضية وجود رابطة عقدية لم يثبت
حتققها زمانيـا أو مكانيا ب الدولة
ومـواطـنـيـها بـيـد أن مـا يـؤخـذ عـلى
نـظـريـة التـضـامـن االجـتمـاعـي انـها
اقـــتـــرنت بـــعــــامل آخـــر هـــو عـــامل
الـسـيـادة الـذي يـثــيـر مـشـاكل كـثـيـر

إذا كـانت جـذوة اخلـالفـات الـفـقـهـية
بـشـأن األساس الـقـانوني لـلـضرائب
قد خفتت حدتها ورجحت كفة الرأي
كـلف بالـضريبـة يشغل القـائل بأن ا
مـــركــزا قـــانــونـــيــا تــنـــظــيـــمــيــا أو
مـوضـوعـيـا يـتــضـمن مـجـمـوعـة من
احلـقوق وااللـتزامـات الـتي يحـددها
ـنــفـردة اســتـنـادا ـشــرع بـإرادته ا ا
ـــبــدأ قــانــونــيـــة الــضــرائب  الــذي
أعتـرف به دستور جـمهوريـة العراق
الــنــافـذ لــســنـة  2005  في الــفــقـرة
األولى  من مادته    28 بقـولـها :  ال
تفرض الضرائب والرسوم وال تعدل
وال جتبى وال يعفى مـنها إال بقانون
 فإن اخلالف الـفقهي بـشأن األساس
الـفـلـسفي لـلـضـرائب ال تـزال جذوته

مستعرة ولم تهدأ بعد .
ـفـكرون مـنذ وقـد عكف الـفالسـفة وا
ــبــررات الـــقــدم عـــلى الـــبــحث فـي ا
ـنطـقيـة التي واألسـانيـد الـعقـليـة وا
تـسـوغ  لـلـدولـة أن تـسـتـقـطـع جزءا
من دخول األشخـاص وثرواتهم وأن
تـفرض عـلـيهم أعـباء مـالـية بـصورة
دورية ومنتظمة ونهائية .  ولم يكن
بـحث الـفالسـفـة هـذا تـرفـا فـكـريا أو
نـزقا عـلمـيا بـل هو بـحث له نتـائجه
لموسة  العملية وآثاره القانونية ا
ــكــلف يــعــد طــرفــا من أطــراف ألن ا
الـعالقـة الـضـريـبـيـة ومـلـتـزمـا بأداء
الـية مـسـتحـقـات اخلزيـنـة العـامـة ا
لــــذا وجـب افــــهـــــامه واقـــــنــــاعه أن
الضريبة هي واجب وطني وأخالقي
وأن الـــدولـــة لـــهـــا الـــصالحـــيـــة أو
االخــتـصــاص فـي فـرض الــضــرائب
وجــبـايــتـهــا ومـعــاقـبــة من يـتــهـرب
ـكــلف مــنــهــا   ومــتى مــا أقــتـنـع ا
ـبـررات الـتي تـسـوغ ـوجـبـات وا بـا
لـلـدولة فـرض الضـريـبة تـيـسر عـليه
أداؤهــــا عـن رضــــا وطـــيـب خــــاطـــر
وضـعــفت لــديه بـواعـث الـتــهـرب أو
االمتناع عن دفعها . وفي هذ الصدد
بــرزت نـظــريــتـان فــقـهــيــتـان األولى
عرفت باسم نظرية العقد االجتماعي
وذهـب مـــــــؤيـــــــدوهـــــــا أن أســــــاس
الضـرائب عقد اجـتماعي بـ الدولة
واألفراد يتضمن قـيام الدولة بتقد
اخلــدمــات لــلــمــواطـنــ فـي مـقــابل
قيـامهم بـدفع الضريـبة الـتي حتتاج
الـدولـة إلـيـهــا لـتـغـطـيـة نـفـقـات تـلك
اخلـدمـات . فـالـضـريـبـة ثـمن يـدفـعه
ـكـلف لـيـشــتـري مـقـابـله اخلـدمـات ا
الـــعـــامـــة األمــنـــيـــة والـــقــضـــائـــيــة

ـــرور الـــوقت الــشـــعـــبـــيـــة إال أنه 
ـقراطي وبـتثـبت دعـائم النـظـام الد
 الـعمل عـلى تنـظـيم هذا احلق من
ـشـرع الـدسـتـوري والـعادي قـبل ا
ـــتــحـــضــرة في كــثـــيــر مـن الــدول ا
ـمارسـة مهـذبة ومـقنـنة وأصـبحت ا
من خالل ايــجــاد وســائل مـخــتــلــفـة
قاومة الطغـيان مثل اتاحة الفرصة
لــلـمــكـلــفـ بــتـحـريـك الـرقـابــة عـلى
دســتــوريـة الــقــوانــ ســواء أكـانت
الــرقــابــة رقــابـــة إلــغــاء لــلــقــوانــ
الضـريبيـة غير الـدستوريـة أم رقابة
امـتــنـاع عن تــطـبــيـقـهــا كـذلك احلق
بـإثــارة الــرقــابــة الــقــضــائــيـة عــلى
مــــشـــروعــــيــــة الـــقــــرارات اإلداريـــة
الضريـبية سواء أكانـت الرقابة أمام
الـــقـــضـــاء الـــعـــادي فـي الــدول ذات
وحـد أم الرقـابة الـنظـام القـضـائي ا
أمـام القـضـاء اإلداري في الدول ذات
ــزدوج . ومن الــنــظــام الــقــضــائي ا
الوسـائل األخرى الـسمـاح للـمكـلف
بـعـقـد التـجـمعـات وتـنـظيم الـوقـفات
ــظــاهــرات ضـد واالحــتــجـاجــات وا
ــظـــالم الــضـــريــبـــيــة  وتــشـــكــيل ا
اجلـمـعـيـات الـتي تـدافع عن مـصالح
دافــعي الـــضــرائب مـن خالل إقــامــة
الـدعـاوى أمام احملـاكم وغـيـرهـا وقد
يـصل احلـق في مـقــاومـة الــطـغــيـان
الــضــريــبـي مــديــات خــطـــيــرة مــثل
االمــتـنــاع عن أداء الـضــرائب إذا مـا
ــكــلــفــون أن الــدولــة تُـســيئ وجــد ا
اســـتــخـــدام حـــصــيـــلـــة الـــضــرائب
ــفـروضــة وتـنــفـقــهـا في مــصـارف ا
عـــبـــثـــيـــة مـــثل شن احلـــروب عـــلى
الــشــعـــوب وقــد حــصل بــالــفــعل أن
امتـنع قسم من دافـعي الضرائب في
ــتــحــدة األمــريــكـيــة عن الــواليــات ا
ســداد مــا عــلـيــهم مـن مـســتــحــقـات
ضــريـبــيـة ابــان حــرب فـيــتـنــام عـام
 1973القـتـنـاعـهم أن دفع الـضـرائب
هـو أحـد أسـبـاب اسـتـمـرار احلرب .
ـمـارسـات األخـرى الـعـصـيـان ومن ا
دني ومن أمثلته الـشهيرة عصيان ا
ـهاتـما غـاندي عام لح الـذي قاده ا ا
ــقـــاومـــة الــضـــريـــبـــة الــتي 1930 
فــرضــهـا احملــتل الــبــريــطـانـي عـلى
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وعلى الـرغم من قنـاعتنـا بأن نـظرية
ـتـكـئـة على الـتـضـامن االجـتـمـاعي ا
احلق في مُقاومة الطغيان الضريبي
تعد أسـاسا فلسـفيا مقـبوال أكثر من
غــيـره لــتـبــريـر حق الــدولـة بــفـرض
الـضـرائب إال أن مـتـطلـبـات تـطـبيق
هذه النـظرية غير مـكتملـة في البيئة
الـعـراقــيـة وهـذا مـا يـضــعف قـنـاعـة
ـفـروضـة عـلى ـكـلف بـالـضـريـبـة ا ا
أمـواله فــثـمت مــؤشـرات دســتـوريـة
وقانونية سلـبية ازاء تلك  النظرية.
فـمن النـاحيـة الـدستـورية يالحظ أن
الـدسـتـور الـعـراقي الـنـافـذ  وخـالفا
لـلدساتـير الـعراقـية الـسابـقة  أغفل
اإلشـــــارة إلى مــــبـــــدأ الــــتـــــضــــامن
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االجتماعي ولم يـنص عليه صراحة 
ــــشـــرع الـــدســـتـــوري وبـــذلك عـــاد ا
القـهقـرى مثـله في ذلك مثل تـلك التي
نـقـضت غـزلـهــا من بـعـد قـوة أنـكـاثـا
ــا ظن واضــعــو الــدســتــور أن ولــر
ـذكور هـو نظـرية عـتيـقة ذبل ـبدأ ا ا
مـجــدهـا وانـهـا مـن مـخـلـفــات الـفـكـر
االشــتـراكي مـع أن الـتـضــامن واقـعـة
أســاســيـــة  وظــاهــرة اجــتـــمــاعــيــة
تنسجم مع الفطـرة السليمة لإلنسان
 ومع طـبـائع األشـيـاء والـتي تـعكس
حـــقــيـــقــة أن اجملــتـــمع كـــالــبـــنــيــان
تماسك يشد بعضه بعضا وهذا ما ا
أوصـته به األديـان الـسـمـاويـة كـذلك.
ومن جـهـة أخـرى يالحظ تـعطـل عمل
احملكـمة االحتادية الـعليـا في العراق
بسبب وفاة عدد مـن القضاة وشغور
مـنـاصــبـهم الـقـضـائــيـة والـعـجـز عن
تـرشيح بـدالء عـنهم وتـبـاطؤ مـجلس
الــــنـــــواب في سن قـــــانــــون جــــديــــد
ـذكـورة . وال غرو في أن لـلـمـحكـمـة ا
تـعـطل عمل احملـكـمة االحتـاديـة يفـقد
كلـف بالضـريبة ضمـانة دستورية ا
ارسة احلق في غاية األهمية وهي 
في الـطـعـن القـضـائـي علـى الـقـوان
الضـريبـية غـير الدسـتوريـة أمام تلك
احملكـمة . أمـا من النـاحية الـقانـونية
شرع العراقي منذ فيالحظ أن ديدن ا
سـنوات طـويلـة هو حـشر الـنصوص
ــوازنـات الــضــريــبــيــة في قــوانــ ا
الــعــامــة الــســنــويــة بــدال مـن اتــبـاع
تمثلة السياقات القانونية السليمة ا
بــتـشــريـع قـوانــ مــســتــقــلــة بـتــلك
الـضــرائب وهــذا مــا أدى إلى اثــقـال
كلف بأعباء ضـريبية غير متوقعة ا
وهو ما يتعـارض مع متطلبات األمن

القانوني. 
ومـن جـــهـــة أخــــرى جنـــد أن بـــعض
الـقـوانـ الـضـريــبـيـة الـهـامـة مـثل :
قـــانــون ضـــريـــبــة الـــدخل رقم :113
لسـنة :  1982 لم حتسـم أمر اجلـهة
ـنازعات القـضائـية اخملتـصة بـنظر ا
ا فتح الباب الناشئـة عن تطبيقـها 
واســـعــا أمــام اخلالفــات الـــفــقــهــيــة
كلف حائرا في والقضائية وأصبح ا
مــعــرفــة أي اجلــهـات هـي الــتي لــهـا
نازعات الوالية دون غيرها في نظر ا
ـسلك الـتـشـريعي الـضـريـبيـة وهـذا ا
يـــتـــقــــاطع مع مـــقــــتـــضـــيـــات األمن
القضـائي. أخيرا ال بـد من القول في
خــتـام الــكالم إن جنـاعــة الــسـيــاسـة
الـضـريـبـيـة ال تـتـوقف فـقط عـلى سن
القوان الضريبية واالهتمام بحسن
صـيـاغتـها بـل كذلك عـلى مـدى قنـاعة
ـكــلـفـ بــجـدوى الــضـرائب واألثـر ا
ـــؤمل أن تـــتـــركه عـــلى االيـــجـــابـي ا
اخلدمـات العـامة وبـدون ذلك ال تعدو
الـضريـبة أن تـكون اسـتقـطاعـا مالـيا
يــفـتـقـد لــلـتـأيــيـد الـشـعــبي وتـصـبح
مصـدرا للظلـم االجتماعـي الذي ينذر
ا قـيل إن مـعـظم الـنار بـالـشـرر وقـد

من مستصغر الشرر .  
{ عن مجموعة واتساب
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ـدة ــسـافــرون خــارج الـعــراق و 3- ا
تزيد عن  3 أشهر يتـم حجبهـا مؤقتاً
حلـ إثـبـات عـودتـهم جنـد ان هـناك
صـعوبـة في تـطـبيق هـذه الـفـقرة  اذ
كـيف يـتم الـتـحـقق من ذلك عن طـريق
الـطــارات او اخـبـار الـشــخص نـفـسه
وكــيف تـكــون الـبــطـاقــة الـتــمـويــنـيـة

متغيرة كل ثالثة اشهر.
احملــور الــثــاني: اجلــدوى من وجــود

وزارة التجارة 
  بافـتراض  تطـبيق الـقرار احلالي
وكـــذلك الـــذين  تــــطـــبـــيق الـــقـــرار
الـسـابق بـحـقـهم فـان اعـداد الـعـوائل
شمولة بالبطاقة التموينية تبقية ا ا
قــلــيل جــدا وال يـتــطــلب االمــر وجـود
وزارة جتارة بـهـذا الـعـدد من الوكالء
ــدراء الـــعــامــون ومــدراء الــفــروع وا
واجلـهـات الرقـابـيـة ومـدراء الـتـدقيق
والسيارات والنفــقات الهائلة واعداد
وظف الكـبيرة فضال عن االسطول ا
ـوجــود لـدى وزارة الــبـري الــكــبـيــر ا
الـتـجـارة والـذي يـقـتـصـر اسـتخـدامه
فقط في زيارة االربع لنقل الزائرين
ـكن بـ مـنـاطق الـقـطـــــــع وعـلـيه 
االســـتــــغــــنـــاء عـن وزارة الـــتــــجـــارة
ـــديــريــة صــغــيــرة تــلــحق بــاحــدى

الوزارات اخلدمية.

بيـنهـا ان هناك فـئات مـتعـددة تترتب
عـليـهم مـبالغ ضـريـبيـة عـاليـة كـونهم
يــعــمــلــون فـي اســتــيــراد الــســيـارات
لالخــريـن وكــذلك اســتــيــراد بــضــائع
ولـكن لــيس بـالـضـرورة تــتـحـقق لـهم
اربـاح تكـفي لـهم وعـوائلـهم جتـعـلهم
يـسـتـغنـون عن الـبـطـاقـة التـمـويـنـية
وهناك من تتحقق عليه ضريبة تصل
ـبــلغ احملـدد  18مـلــيـون ديــنـار الى ا
نتـيجـة نقل مـلكـية عـقار تـصل قيـمته
ـقدرة  400مـلـيـون ديـنـار وحتـسب ا

الضريبة عليه كالتي:
  اول  50 مليون معفاة من الضريبة

ثاني  50 مـلـيـون تـضـرب بـنـسـبـة 3
ئة  1500000 = دينار با

ثالث  50 مـلـيـون تــضـرب بـنـسـبـة 4
ئة  2000000 = دينار با

رابع  50 مـلــيـون تـضـرب بــنـسـبـة 5
ئة  2500000 = دينار با

ئة مازاد عن ذلك يضرب بـنسبة 6 با
ـئة =   200 = مـلـيـون ديـنار × 6 بـا

  12000000دينار
وبــذلك يــكــون اجملــمـوع 18000000

دينار
وان ذلك ال يعني مؤشـر حلالة ارتفاع
الدخل ويـعطي مـبرر حلـجب البـطاقة
الــتـمــويـنــيـة اذ قــد يـكـــــــــــون سـبب
البيــــــع لغـرض بنـــــــــــاء دار اخرى
اقـل مــــســــاحـــة او وجـــــــود مــــريض

تــصـنــيـفه كــمـقـاول او تــسـجــيـله في
الـــشــركــة او فـي غــرفــة الـــتــجــارة او
احتـاد رجـال االعـمـال فـقط دون بـقـية
االحتادات والنقابات واجلميع يعرف
ان الـــوضع االقـــتـــصـــادي في الـــبالد
خالل السنـوات االخيرة اصـاب قطاع
ـقـاولون االعـمـال بـالـشـلل وتـعـرض ا
ـسـجلـ في واصـحـاب الـشـركـات وا
غـــرف الـــتــجـــارة الى االفـالس وعــدم
ارسـة االعمال بـينـما هـناك اخرون
من نـفس الــفـئـات في وضـع مـعـيـشي

جيد.
ـعـقـول      ومن جـانب اخــر هل من ا
ــســاواة بــ عــضـو نــقــابــة اطــبـاء ا
مارس لـلمهنة االسنان والصيـدلة ا
ـتـلـكـون صـيـدلـيـات مـنـذ سـنــوات و
ومــــذاخــــر وعـــيــــادات وبــــ الـــذين
تــخــرجــوا هـــذه الــســنـــة او الــســنــة
اضيـة ولم يصـدر لهم اوامر تـعي ا
ويغمرهم الفرح باالنتساب الى نقابة
الــصــيــادلــة واطــبــاء االســنــان ويــتم
كـافأة التـخرج والـنجاح معـاقبتـهم 
بان حتجب عنهم البطاقة التموينية.
2- حجب مفردات البطاقـة التموينية
عـن األفـــراد الـــذين لـــديــــهم حتـــاسب
ضـريـبـي أكـثـر من  18مـلـيــون ديـنـار
ـعـيـار غـيـر سـليم سـنـويـاً: وان هذا ا
النـه اليـــؤشـــر بـــالـــضـــرورة ارتـــفـــاع
عـيشي السبـاب متعددة من الوضع ا

ــــــودعــــــ في وكـــــذلـك الــــــدواعش ا
السجون.

3- ان مـوعـد تطـبـيق الـقـرار سـيـكون
ن يـبلغ راتبهم في االول من حزيران 
مــلـيــون ونـصف ولــلـمــقـيــمـ خـارج
البالد والذين يـحملون جـنسيـة البلد
ـضـيف اي يـتـمـتـعـون بـهـا لالشـهـر ا
ـتــبـقــيـة  ولــكـنــهـا مــحـجــوبـة مــنـذ ا
ـلـتـزمـ الـذين سـنـوات لـلــمـغـفـلـ ا
تــبـلغ رواتـبــهم مـلــيـون ونــصف مـنـذ

سنوات فاين العدالة في ذلك. 
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ثانيا: عـدم حتقق العدالـة ب الفئات
وجب القرار الذين ستـحجب عنـهم 

االخير:
1- جــاء الـقــرار بــشـكل جــمــعي عـلى
ــصـنــفــ حـتى الــدرجـة ــقـاولــ ا ا
الـسـادسـة وكـذلك أصـحـاب الـشـركات
سجل في دائرة تسجيل الشركات ا
سـواء كــانـوا مـديـرين أم مــسـاهـمـ

ـــســجـــلــون في احتـــادات الــغــرف وا
الــتــجــاريــة حـتـى الـدرجــة الــثــانــيـة
والــصـنــاعـات حــتى الـفــئـة الــثـالــثـة
واحتـــاد رجـــال األعــمـــال فـــضال عن
نــقـــابــة األطــبــاء وأطــبــاء األســنــان
ونـقــابـة الـصـيـادلــة: وهـذا قـرار غـيـر
عـادل النه ال يــعـتـمـد اسس مــنـطـقـيـة
ـعـيـشي ـا يـفـتــرض ان الـوضع ا وا
ــجــرد ــرتـــفع لــشـــخص  والـــدخل ا

 لـــقـــد صـــدر قـــرار مـــجــلـس الــوزراء
حـجب مفـردات الـتمـويـنيـة عن فـئات
مـحـددة ابـتداءً مـن األول من حـزيران

قبل: ا
ـوضـوع من وسـيــتم مـنــاقـشـة هــذا ا
خـالل مـــحـــورين هــــمـــا عـــدم حتـــقق
العـدالـة من جـانب وجدوى اسـتـمرار

وزارة التجارة من جانب اخر:
احملور االول: عدم حتقق العدالة

جاء القـرار بشكل جـمعي ومسـتعجل
وينطـوي على عدم حتـقق العدالة في

جوانب متعددة وكاالتي:
اوال عـدم حتـقق الـعـدالـة بـبـ الـذين
حـــجــــبت عــــنـــهـم ســـابــــقــــا والـــذين

ستحجب عنهم مستقبال:
1- ان القرار اجلديد يـحجب البطاقة
تـزوج الذين التـمويـنيـة عن غيـر ا
يـبـلـغ راتـبـهم مـلــيـون ونـصف ولـكن

ــــوجــــبـه حــــجب قــــرار ســــابـق  
مــفــردات الـبــطــاقـة الــتــمـويــنــيـة عن
ــتــزوجـ الــذين يــتـجــاوز راتــبـهم ا
مـلـيـون ونـصف ديـنـار مـنـذ اكـثـر من
ـغـفـل  12سـنـة و تطـبـيـقة عـلى ا
ــلــتــزمــ فــقط واالن يــصــدر قـرار ا
جديد بحـجب البطـاقة التمـوينية عن
الذين يتجاوز راتـبهم مليون ونصف
ــا هـذا االمــر جـديـد ويــتـجـاهل وكـا
الذين  تطبـيق القرار عـليهم وهذا
يـعــني عـدم تـوفـر الـعــدالـة ومـعـاقـبـة

لتزم. ا
2- هل يــعــقل ان مــفـردات الــبــطــاقـة
الـتمـويـنـية حتـجب عن فـئـات معـيـنة
في مقـدمتـهم اساتـذة اجلامـعات قبل
 12ســنــة ولــكــنـهــا في نــفس الــوقت
تصرف للمقيم خارج البالد وكذلك
ضيف الذين يحملون جنسية البلد ا

ÊU d)« uK  bL

النجف
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حـلـول مـالـية مـثـلى عـدة  تـبـتدأ من
ركزي تتمثل الية والبـنك ا وزارة ا
في اعــتـمــاد سـعــر صــرف مـتــحـرك
ومـتـدرج  وليس سـعـر صـرف ثابت
ـوذج ــعــادالت قــيـاســيــة و وفــقـاً 
قياسي لغرض ان يكون مرناً واكثر
اسـتــجــابــة لـلــتــحــديـات الــكــبــيـرة
وامـــــتــــصـــــاص الـــــضـــــغـــــوطــــات
واالختالالت االقتصادية والتجارية
الـنـاجتــة عن الـتـغـيـيــر نـحـو سـعـر
صـرف ثابت وسـينـاريـوهات حـلول
اخــرى لـلــتـعـامـل مع تـغــيـيــر سـعـر
الـصــرف اجلـديـد بـطــريـقـة عــلـمـيـة
ومــنـــهــجـــيــة وواقـــعــيـــة ..... احــد
ــنـهــجـيـة ــعـاجلــات اجلـوهــريـة ا ا
ـوضـوع تـغــيـيـر سـعـر الـواقـعــيـة  
الــــصـــرف وهـــو ضـــمـن صالحـــيـــة
تـمـثلـة بالـبنك الـسـياسـة النـقديـة ا
ـالية  ركزي بـاالتفاق مع وزارة ا ا
وهنـاك مالحـظـات نـقـديـة مـنـهـجـية

تبحث الحقاً ...مع االحترام .

{ خبير مالي

ـنـهـجـيـة هـو مـقـبول من الـنـاحيـة ا
نـظريـاً ولـكن عـمـلـيـا وواقـعـيـاً غـير
مـقـبـول هـيــكـلـيـاً لـوجـود تـداعـيـات
واثـار  اقتـصـادية وجتـاريـة مرافـقة
لم يــتم مــراعــاتـهــا بــشـكل هــيــكـلي
وموضـوعي  لذلك ال جنـد لهـا حزم
مــرافـــقــة ومــصــاحــبـــة  حــقــيــقــيــة
مـدروسـة   لتـفـاديهـا او تـعويـضـها
ــنـــخــفـــضــة الصــحـــاب الــدخـــول ا
تـحقـقة لـلتـجار ورجال واالضـرار ا
االعـمال وشـركـات القـطـاع اخلاص
وأحـــد ســـيـــنـــاريـــوهـــات احلـــلــول
الـعــمـلــيـة يـتــحـتم انـشــاء صـنـدوق
تــــعــــويــــضــــات اضـــرار حــــكــــومي
لـتعـويض  ومعـاجلة اضـرار تغـيير
ـــتــحــقـــقــة فــعالً ســعـــر الــصــرف ا
وتـمـكـ االجـراءات والـسبـل لذلك 
وحتمل احلكـومة التـنفيـذية االعباء
ــتـخــذ بـطــريـقـة ــالـيــة لـقــرارهـا ا ا
الـصـدمـة بـدون مـراعـاة الـتـداعـيات
والتدرج في تغيير سعر الصرف . 
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4- اعـتـقـد ان هـنـاك سـيـنـاريـوهـات

ـنـهـجـية ـيـة وا الحـظات الـتـقـو ا
ـهــا  بـشـكـل بـنـاء وافـتــرض تـقــد

وكاالتي : 
1- مـهـنـيـاً ومـنـهـجـيـاً : ال اتـفق مع
قترح احلالي ـوازنة ا معدل سعر ا
ـــثل مــعـــدل ســعــر   45لـــكــونه ال 
وازنـة حـسب احلسـابات تـوازني ا
ـعدالت االسعار  واعتقد القياسية 

ــوازنـة ــنــاســبــة اقــرار قــانــون ا
الــــعـــامــــة االحتــــاديــــة عـــام 2021
...باد ذي بـدء يعّـد موضـوع غاية
في االهمـية  ان حتـسم موازنـة عام
ــنـاسـبـة  2021وتـقــر بـالـشـكــلـيـة ا
الــتـي اتــفق عـــلـــيــهـــا في مـــجــلس
النـواب العراقي لـتفادي مـحنة عدم
اقرار مـوازنـة احتاديـة عام  2020

ــــــآخــــــذ بــــــغـض الــــــنــــــظــــــر عن ا
نهجية وضوعـية وا الحظات ا وا
ـهـنـيـة الـتي سـيـخـتـلف عـلـيـهـا  وا
حــتى لـو  تالفي او حــسم بـعض
الحــــــظـــــات او جــــــمــــــيع  هــــــذه ا
ـهـنــيـة العـتـبـارات ـوضـوعــيـة وا ا

علمية ومنهجية ومهنية .
اود مـــــخـــــلـــــصـــــاً ان ابـــــ ابـــــرز
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بغداد

ــوازنـة الـتـوازني ان مــعـدل سـعـر ا
هـــو  48 بــــدالً مـن مــــعــــدل ســــعـــر
الـية وازنة  45 مـقتـرح اللـجنـة ا ا
لــكـون مــعـدل ســعـر  48 يــعّـد اكــثـر
ــوازنـة االحتــاديـة تـوازنــاً لـشــكل ا

عام 2021.
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2- مــوضـوعــيــاً ومـهــنــيـاً : فــرصـة
حقيـقية موأتـية للعـمل على حتقيق
ـالي مــوازنــة بــتـصــفــيـر الــعــجــز ا
اخملـطط صـفــر بـدالً من مـبــلغ عـجـز
ـــــقــــــتــــــرح  الـــــبــــــالغ مــــــوازنــــــة ا
 28672867307 ديـنــار . وتـسـويـة
ـــوازنـــة  عـن طـــريق فـــرق عــــجـــز ا
االيرادات النفطيـة لفرق معدل سعر
ــوازنـة   3 دوالر  وفــرق الـســعـر ا
وازنـة وسعر بيع ب معـدل سعر ا
الــنـفـط اخلـام احلــقــيـقي بــحــسـابه
ببناء معادلة قـياسية لهذا الغرض.
3- مـنـهجـيـاً وعلـمـياً وهـيـكلـياً : ان
التـحديـد واالبقـاء على تغـييـر سعر
الصرف اجلديد على اساس  1450
ديـنــار لـكل دوالر في مـوازنـة 2021
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تغـلب فريق نـفط الوسط بـكرة الـقدم عـلى ضيـفه الشـرطة بـهدف نـظيف ضـمن مـنافـسات الدوري
متاز بكـرة القدم. ولعب الفريقـان على ملعب كربالء الدولي ضـمن منافسات االسبوع العراقي ا
اخلـامس والـعـشـرين من الـبـطـولـة. هـدف الـلـقـاء الـوحـيـد حـمل تـوقـيع الالعب سـجـاد جـاسم في
ـركـز اخلامس فـيمـا توقف الدقـيقة  30 وبهـذا الفـوز اصبح رصـيد نـفط الوسط  42 نقـطة في ا

ركز الثاني. رصيد الشرطة عند النقطة  46 في ا
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{ مــدريـد- وكـاالت: قــاد الـفـرنـسي
ـا مـهـاجم ريـال مـدريـد كـر بـنـز
فريـقه لالنتـصار بـنتـيجة  1-3خالل
مـواجـهـة سـيـلــتـا فـيـجـو في إطـار
مـنـافـسـات اجلـولـة  28من الـلـيـجـا.
ا هدف في الدقيقت وسجل بنز

وصنع الهدف الثالث الذي 30  و 20
سجـله أسيـنسيـو في الدقـيقة 90+4
بـيــنـمـا سـجـل سـانـتي مــيـنـا هـدف
سـيـلتـا فـيجـو الـوحيـد في الـدقيـقة
وبـــهـــذا االنــتـــصـــار يـــرفع ريــال40
مــدريـد رصــيـده إلى  60 نــقــطـة في
وصافة جدول ترتيب الليجا بينما
يتجمد رصـيد سيلتـا فيجو عند 34
ــركــز احلــادي عــشــر. نــقــطـــة في ا
ـبــاراة بــضـغـط مُـكــثف من بــدأت ا
ريــــال مـــــدريــــد وبــــالــــفـــــعل جنح
فيـنيـسيوس جـونيـور في استغالل
خـطــأ قـاتل بــ الـدفــاع واحلـارس
ـا الذي سدد فيـيار لكـنه مرر لـبنز
كــــرة اصـــطــــدمت في أحــــد العـــبي
ليُهدر سيـلتـا فيجـو في الدقـيقة  ?5
ـيـرجني أول فــرصـة لـلــتـسـجـيل. ا
ـا مـهــاجم ريـال وسـدد كــر بـنــز
ـــنـــطـــقــة مـــدريـــد كـــرة من داخل ا
دافع هوجو مـالو لتمر ارتطمت بـا
ن وجنح بــــجـــــانـب الــــقـــــائـم األ
ـا في تـســجـيل هـدف الـتـقـدم بـنـز
لريال مدريد في الدقيقة 20 إذ تلقى
تــمـريــرة من زمــيــله تــوني كـروس
وسـدد أسـفل يــسـار فـيــيـار حـارس
مـــرمى ســــيـــلـــتــــا فـــيــــجـــو. وكـــاد
فـيـنيـسيـوس جـونيـور أن يُـضاعف
الـنـتيـجـة لـريال مـدريـد في الدقـيـقة
ا كرة26  حيث أرسل له كـر بنـز
ن لــكن عــرضـــيــة مـن الــطـــرف األ
رمى بغرابة. تسديدته مرت أعلى ا
ـا الـنـتــيـجـة لـريـال وضـاعف بـنــز
مــدريـد في الـدقــيـقـة 30 حـيث جنح
كــروس في قــطع الــكــرة من تــابــيـا
نـطقة مدافع سـيلتـا فيـجو داخل ا
واسـتــغـلــهـا الــفـرنـسـي الـذي سـدد
ـ احلـارس فـيـيـار. وسجل عـلى 
سـانتي مـيـنا الـهدف األول لـسـيلـتا
فيجو في الدقيقة  40فمن ركلة حرة
غـير مـباشـرة نفـذها زمـيله ديـنيس
سـواريـز أرسل كـرة عـرضـية داخل
نـطـقـة لـيُـسدد مـيـنـا كـرة رأسـية ا

أقـصى  كـورتـوا حـارس مرمى
ريــال مــدريــد. ومع بــدايــة الــشـوط
ـيـرجني الـضـغط الـثـاني واصل ا
وأهدر فينـيسيوس جـونيور فرصة
تــســجـيل الــهــدف الــثـالث بــغــرابـة
شــديـدة حــيث تــلــقى تــمــريـرة من
نطقة لكنه زميله فالفيردي داخل ا
سدد بـرعونة شديـدة لترتـطم الكرة
بـدفـاع سـيـلـتــا فـيـجـو في الـدقـيـقـة
وأرسـل إيـاجـو أســبـاس مــهـاجم59
سـيـلـتا فـيـجو تـصـويـبة قـويـة على
حدود منطـقة اجلزاء لكن احلارس
تيبو كورتوا تـألق في التصدي لها
ا في الدقيقة 61واستغل كر بنز
خــطــأ من أراوخــو مــدافع ســيــلــتـا
فيـجو في الـدقيـقة  77داخل منـطقة
اجلــــــزاء وقــــــطع الــــــكــــــرة وأرسل
تـصويـبة قويـة لكـن احلارس فـييار
تصدى لـها ببراعـة. واحتسب حكم
بـاراة ركلـة حرة مـباشرة لـسيـلتا ا
فــيــجـو نــفــذهــا أســبــاس لــكــنــهـا

اصطدمت باحلائط البشري قبل أن
ـرمى ريـال ن  تـرتــطم بـالـقـائم األ
مــــدريـــد في الــــدقـــيـــقـــة 82وواصل
فــيــنــسـيــســوس ســيـنــاريــو إهـدار
الـفـرص بعـدما تـلـقى كـرة عرضـية
ـنــطـقـة ن داخل ا من اجلــانب األ
لـكــنه سـدد كـرة ارتــطـمت بــالـدفـاع
لـتتـحول إلى ركـنـية في الـدقيـقة 91
وجنح البديل مـاركو أسيـنسيو في
تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد
فـي الــدقــيــقـة  94حـــيث تــلــقى كــرة
ــا داخل عــرضــيــة مـن كــر بــنــز
نطقة وسدد مـباشرة في الشباك ا
لـيـؤمن الـنـقـاط الـثالث لـلـمـيـرجني
الـذي يـواصل سـعـيه لـلـحـفـاظ على

لقبه.
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تـأهل مانـشسـتـر سيـتي إلى نصف
نـهــائي كـأس االحتــاد اإلجنـلــيـزي
وذلك بــعـد الــتــغـلـب عـلى مــضــيـفه
إيـــفــرتـــون بــهــدفـــ دون رد عــلى

مــلـعب جــوديــســون بــارك. وسـجل
اني ثـنـائـية مـانـشـستـر سـيـتي األ
إلـكـاي جـونـدوجـان في الـدقـيـقة 84
والــبـلـجـيـكي كـيـفـ دي بـروين في
الدقيقة 90 أتت احملاولة األولى في
باراة لصالح السيتي في الدقيقة ا
 بتسديدة قـوية من سترلينج من17
خــارج مـنـطـقـة اجلـزاء أمـسك بـهـا
فـيرجـينـيا. وأتى الـرد من إيفـرتون
في الـدقـيـقة 19 بـتـسـديـدة مـقـصـية

من الـــــــبــــــرازبـــــــلي
ريتشارلسون من
داخل منطقة
اجلــــــــــــــــزاء
ذهــبت أعـلى

الـــعــارضـــة. وحتــصل
مـانــشـســتــر سـيــتي عـلى

مــخــالـفــة في الــدقــيــقـة 29
نـفــذهـا اإلجنــلـيــزي رحـيم
ســـتـــرلـــيـــنج بـــتـــســـديـــدة

مــــــبـــــاشــــــرة ذهــــــبـت أعــــــلى
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الــتـعـلـيق الـريـاضى عـامـة ولـكــرة الـقـدم خـاصـة فن قـائم بـحـد ذاتـه يـعـد من اهم اركـان جنـاح الـلـعـبـة
وانـتشارهـا عبر تـهيـئة مسـتلزمـات االمتـاع ( الفرجـة ).. ذلك ال يتحـقق اال عبـر اجادة عدد من الـفنون
ـجموعـها ( كـاللغـة الصـوت علم االجتـماع الـتاريخ واالحصـاء ضبط الـنفس قدرة ـترابطـة التي  ا
ا يـشكل مـخارج حـقيـقية ـتسـقة.. وغـير ذلك  شـهد احلـياديـة  الذوق اجلهـورية ا التـحكم قـراءة ا
عـلق لتـظهر جـميـعها عـلى شكل لوحـة إبداعـية القـائية النـصهار تـلك الفنـون في عقل وقـلب وشخص ا

وان جاءت حتت عنوان التعليق.
باريات سواء  عبر فرصة فرضتها الظروف او باستحقاق الظهور الـتفازي فضال عن التعليق على ا
ـعلق فيها.. ال يعني الوقوف عند حدود ما نقوله منطقي يـنسجم مع البيئة ومستويات التعليق وعدد ا
بالتلفاز او نقبضه مقابل ذلك اجلهد ( قيمة العمل ) او ما نسمعه من مديح وثناء من قبل الناس سيما

باشرة.. كن البناء على تعليقاته الشخصية ا الوجاهي منه في واقع عربي ال 
لذا فان اقـتناص الفـرص ضرورة لالبصام واظـهار القدرات عـبر إضافـة شيء جديد في عالم الـتعليق
ـباريات التقليدية التي ال تضف شيء من خالل صناعـة االسم التي ال تات عبر التعليق على عدد من ا
ـا يعـني ان ( مبـاراة انتـهت وصوت سـمع وراتب اُستـلم..). بهـذه الطـريقـة خسـرنا الـفرصة جـديد.. 
ولم نستفـد على مستـوى فضاء التـعليق الوطـني الذي نحن بامس احلـاجة فيه لصـناعة معـلق محترف

وليس ( مشتغل )..
الفارق كبيـر هنا.. فالكثير من األصوات أتيحت لها مساحة تـعليق كبيرة لكنها لم تسجل اسمائها ب
ـعـنى قـدرتـهم عـلى الـتـعلـيق ـعـلـقـ الـسـبب انـهم لم يـطـوروا نـفسـهم لـيـصـبـحـوا مـحـتـرفـ  كـبـار ا
بالدوريات والفضائيات العربية لو اتيحت لهم الفرصة ليس من اجل العمل فحسب بل لتحقيق النجاح

كن جتاهل اسمهم فيه. وتسجيل ابصام ال 
طلوبـة فتلك مسألة أخـرى.. لكن احتدث عمن سنحت ـميزات ا هنا ال اريـد التحدث عن اخلصائص وا
لهم فـرصة وعـليهـم ان يحقـقوا ال نـفسهم امـكانـية النـجاح والـتطور عـبر اإلفـادة من النصـائح ومتـابعة
ـتبعة وقراءة ما كـتب عن فن التعليق ومحـاسبة الذات بتجـرد لغرض اخللق واالبداع وليس االساليب ا

من اجل االنتقاد.
شـاهدين يضطر خلفض علق احملـترف.. منها ان الـكثير من ا  ثمة معـلومات تعليـقية يجب ان يعـيها ا
ــتـابـعـة والـتـعــبـيـر الـقـسـري الـصـوت احـيـانـا ويــتـابع الـصـورة فـقـط.. في مـوقف تـتـجـلـى فـيه مـحـنـة ا
علق او ال ابـاليته.. بل بسبب ما يحدثه بذول من ا االمتعـاضي عما يسمع.. ذلك ال يعني قـلت اجلهد ا
ـشاهد وال من ضـجيج جـراء رفع الصـوت بصورة ارجتـاليـة تراكـميـة تتـابعـية ال تـعطي مـجال لـراحة ا
عـلومات غير الدقـيقة مرفقة بضخ ـشاهد بكم هائل من ا حتسب له حسـاب.. كما ان اخرين يجلدون ا
قبضه ليكون عامل كالمي غير منـضبط ال يعرف فيه كيفية ومتى زقه والسيطـرة على تنوعه والتحكم 
شاهد المور باراة والتـعويض عن النقص الفني واالدائي ومحاولـة شد انتباه ا مساعد لـلتحكم بر ا
أخـرى يـدلــو بـهـا طـرفـة او مـعـلــومـة او تـعـلـيق حـيــادي سـواء كـان فـني ام بـيـانـي يـات بـلـغـة احلـاضـر

اضي.. ستقبل وليس ا وا
ـبتذلة.. هي طريق فردات الشـعبية وليـست العامية ا ـكحلة ) ببـعض ا ان استخدام الـلغة الوسطى ( ا
عـلق للـفضـاء العربي الـتي تتـمثل بـلغـته أوال واسلـوبه ثانـيا وخـبرته ثالـثا ومـعلـوماته رابـعا... وقـطعا ا
بـاراة وليس الـعكس.. فـالـكثـير مـنهم يـتيه في تبـقى شخـصـيته هي األهم كـدليل عـلى قدرة الـتـحكم بـا
تابع الى حالة من التماهي ينسى فيها التعليق ويصم اذانه ويحلق الى خضم االحداث لـدرجة يصل ا
.. او بـاألحرى ال يتحـتاج صوت آخر غـير ما جتود به عـلق فضاء االمتـاع الكروي بـعيدا عمـا يقوله ا

.. ابداعات الالعب وكذا اخملرج
ــبـاراة فـاالصـطـنـاع يـخـدش ويـشـوه نــصـائح عـامـة : - الـصـوت الـعـالـي ال يـدل عـلى انـسـجـام تـام بـا
علومات الـعامة فهو فن آخر .. اما ضخ اخلزين الشـخصي من ا عنـي الذائقـة... الفارق واضح ب ا
ـبالغة يضف جمـاال لفن التعـليق.. كما ان خـفض الصوت حد الـنوم ال يعني هـدوء واتزان.. ال ننسى ا
كن تازة... مـدهشة... ) ال  صطـلحات حد االسـفاف.. فان مـفردات مثل ( رائعـة..  في استخـدام ا
شـهد عبـر تقـييم االبداع علق... اذ هي ضـرورة حتتـمها حـقيـقة ا ـزاجيـة ا ان تـطلق اعتـباطـا او وفقا 
واعطاءه حق الـتعليق.. فـمثال حيـنما نعـلق : ( رائع... مدهش ) بوصف مـلعب تقـليدي.. فمـاذا سنقول

اركنا او البيرنابيل.. مثال ). ونحن نعلق على مالعب ( ومبلي او ا
ا فلتة ظرف يـجب ان تستثمر  فرصة الـظهور التلفـازي اتاحة ونعمة من الـرب... ور
لـتطـوير األداء وحسن الـعطـاء... عبر وسـائل عديدة مـتاحـة لكنـها مـشروطة بـجلد
الـذات والـتـواضـع الجل الـتـعـلم.. امـا انـتـظــار الـراتب.. مع انه حق بل من اهم
احلقوق.. لـكن وحده غير قادر عـلى صناعة معلق مـحترف.. فضال عن إضافة
ـبـدع وهم مـا زالـوا من النـوادر عـبر تـاريخ الـتعـليق اسم ورقم آخـر لـقائـمة ا

الطويل ..

بــدأ مــانــشــســتـــر ســيــتي الــشــوط
الــــثــــاني بــــتـــســــديــــدة قـــويــــة من
سـتـرلـيـنج مـن عـلى حـدود مـنـطـقة
اجلزاء في الدقـيقة 49 لكنـها ذهبت
ـرمى. وظـهـر إيـفـرتون بـعـيـدًا عن ا
بــــتــــســـــديــــدة أرضـــــيــــة مـن قــــبل
ريــتـشــارلــسـون مـن داخل مـنــطــقـة
اجلزاء في الدقـيقة  ?57مرت بـقليل
إلى جـــــوار الــــقــــائم.
وبعـدها بدقـيقة
تـــــــالعــــــب

فيرناندينيـو بدفاعات إيفرتون قبل
أن يـــــرسل عـــــرضـــــيـــــة أرضـــــيـــــة
لـسـتـرلـيـنـج لـيـسـدد كـرة مـبـاشـرة
تـألق حارس إيـفرتـون في إبعـادها.
وأجـرى جــوارديـوال الـتـبـديل األول
في الـدقـيـقة  64 بـنـزول مـحـرز على
حـسـاب بيـرنـاردو ثم أطـلق فودين
صــاروخـيـة مـرت بـقـلـيل إلى جـوار
القـائم. ورد عليه الـبرتـغالي أندريه
جوميز بتسـديدة من خارج منطقة
اجلـزاء في الـدقـيـقة 68 مـرت أيـضًا
إلـى جـــوار الــــقـــائـم لـــيــــســـتــــمـــر
الـتـعــــادل 0-0 ومع غــيـاب احلـلـول
اإلبــداعـيــة لـهــجـوم الــســيـتي دفع
جــوارديـوال بـورقـته الـثـانـيـة في
الـدقـيـقة 80 بـنزول كـيـف دي
بــــــرويـن عــــــلى حــــــســــــاب
ســتـــرلــيــنـج. وعــاد فــيل
فـودين لالعتـمـاد على
التسـديد من خارج
مــنـطــقـة اجلـزاء
فـي الــدقــيــقــة
بـــــكـــــرة83  
أرضـــــيـــــة
قـــــــــويــــــــة
تصـدى لها
فيـرجينيـا حارس إيفـرتون. وسجل
الـسـيـتي في الـدقـيـقة 84 بـتـسـديدة
ــسـت أصــابع حــارس مـن البــورت 
إيـفـرتـون واصـطــدمت بـالـعـارضـة
وتــابــعــهــا جــونــدوجــان بــرأســيــة

سكنت الشباك.
 وحـــاول إيــــفـــرتــــون الــــعـــودة في
الـدقــيـقـة 87 بـرأســيـة من لـيـوين
أمـسك بــهـا سـتــيـفـ بــسـهـولـة
ودفـع بـــــعــــــدهـــــا جــــــوارديـــــوال
بــــرودريــــجـــو عــــلـى حــــســـاب
جـــــــونــــــدوجــــــان. وجنح دي
ـــــبـــــاراة بـــــروين فـي قـــــتل ا
بــالــدقـــيــقــة 90 بـــعــدمــا مــرر
رودريـجـو بـيـنـيـة انـفـرد على
إثـرها الـبـلـجـيـكي بفـيـرجـيـنـيا
مسـجلًا بـسهـولة في الشـباك. وكاد
السـيتي أن يضـيف الهـدف الثالث
بـتـسـديـدة من فــيـرنـانـديـنـيـو في
الدقيقة 4+90 لينتهي اللقاء
بفوز السيتي 0-2 وتأهله

إلى نصف النهائي.
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الالعـبــ بــاجـات خــاصـة لـالسـتــفـادة
العـب الـتـدريب مــنـهــا اثـنـاء الــذهـاب 
وعـبـور الـسـيـطـرات ونــقـاط الـتـفـتـيش
ايام احلظر لتسهيـل مهامهم التدريبية
سـواء عــنـد ذهـابـهم لــلـمالعب او حـتى
عـنـد عـودتـهم الى فـنـدق اقـامـتـهم وفي
نـــهــايــة الــلــقــاء قـــدم رئــيس الــلــجــنــة
ـبية عـقيل حمـيد شكـره وتقديره البارا
لـوزارة الــشـبــاب والـريــاضـة لــدعـمــهـا
بية ومتـابعتهـا لرياضـة اللجـنة البـارا
وان شاء الله تثمر اجلهود الكبيرة من
لــدن سـيـادته عـن حتـقـيق الــطـمـوحـات

التي تليق برياضة العراق.

بـتـذلــيل الـصـعــاب وقـرر مـنح الــلـجـنـة
ـبـيـة مـبـلـغـا مـقداره  60 مـلـيون الـبـارا
ـــالــيــة ــوازنــة ا ديـــنــار حلــ اقـــرار ا
واضاف حـميـد ان الوزير أوعـد البـعثة
الـعــراقــيـة ايــضـا ان يــكــون مـتــواجـدا
شـاركة لـيكـون قريـبا مـنها بـينهـا في ا
في طوكيو دعما لالعـب العراقي في
سـبــيل حتـقــيق الـنــتـائـج االيـجــابـيـة..
وأشــار  حـمـيــد الى ان الـســيـد الـوزيـر
ـبـيــة بـتـوفـيـر سـيـدعـم الـلـجـنـة الــبـارا
مـالعب الــــتــــدريب الجــــراء الـالعــــبـــ
تدريباتهم واستعداداتهم للمشاركة في
بـياد. واضح ان الـوزير سـيمنح البـارا
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وعـد وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
ــشـاركــة الـعــراقــيـة في درجـال بــدعم ا
ــقـرر اقــامــتــهـا ــبــيــة ا الــدورة الــبـارا
قـبل في العـاصمة الـيابـانية الصـيف ا
طـوكـيو جـاء ذلك خالل اسـتـقـبـال وزير
الـشــبـاب والـريــاضـة لـرئــيس الـلــجـنـة
الي ـبـية عـقيل حـمـيد واالمـ ا الـبارا
ـناقشة عبيـد عنيـد في مكتـبه الرسمي 
ـشاركة عـوقات الـتي تعـتري طـريق ا ا
قـبل السيما ـبياد ا العراقـية في البارا
الي وقـال رئـيس الـلحـنة في اجلـانب ا
بيـة عقـيل حميـد ان درجال وعد البـارا
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بية العراقية جانب من لقاء درجال مع رئيس اللجنة البارا
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بـية ـدير الـتنـفـيذي لـلجـنـة االو اعـلن ا
الـعـراقـيـة جـزائـر الـسـهالني انـسـحابه
من ســبــاق الــتــرشــيح في انــتــخــابـات
بية واصفاً قرار انسحابه الـلجنة االو
بـأنه الـقـرار االفـضل. وقـال الـسـهالني
انــالــعـــمــلــيــة االنــتــخـــابــيــة احلــالــيــة
واجـراءاتهـا ال تمثل ادنـى استحـقاقات
بي وهي ـسؤوليـة النقاذ الـبيت االو ا
لـيـست سوى مـجـموعـة اتـفاقـات سـرية
ومــعـلـنـة لـلـظــفـر بـالـكـراسي خـارج اي
ـعـانـاة ي  ـنـهج تـقـو رؤى مـنــطـقـيـة 
ريـاضتـنا التـي اصابهـا الكـلل وال تلبي
مــتـطـلـبــات مـشـروع انـتــاجي النـتـشـال
الــشـبـاب من حــالـة الـضــيـاع والـيـأس.
واضـاف السهالني انه يـنأى بنفسه ان
يـشـارك فـي عـمـلـيـة انـتـخـابـيـة تـسـاهم
بــتــعـزيــز اعـوجــاج الــريـاضــة وتــطـيح
بـطموحات الشباب العراقي كاشفا عن

اطـرافـا حـكـومـيـة وسـيـاسـيـة مـعـلـومة
غــايــاتــهــا شــاركت وبــقــوة بــتــعــمــيق
جــراحــات الـريــاضــة وتــسـعى بــجــهـد
ـهـا لالســتـحـواذ عـلــيـهـا ولـنـيـل مـغـا
الغـراض سـيـاسـيـة مـسـتـقـبـلـيـة تـمـهـد
انـية السـتغـاللهـا في االنتـخابـات البـر
ــــقـــبـــلــــة. واثـــنى الــــســـهالنـي عـــلى ا
اخلــطـوات االخـيــرة الـتي انــتـهـجــتـهـا
الـتـيـارات الـوطنـيـة االصالحـيـة إلعادة
تــقـــيــيم االصالح الــريــاضي و ان بــأن
مـــســيــرة االصـالح الــريــاضـي لــيــست
سـهلة ما لم يـلتف حولـها الشرفاء وان
يساهموا بجد وشجاعة في كشف غور
ـستـور من عملـيات مشـوهة واكاذيب ا
وخداع واستغالل للمال العام تأسست
من خـاللـهــا مـافــيــات عـائــلــيـة نــهـبت
امـــوال الــريــاضـــة وضــيـــعت الــفــرص
النــتــشــال الــشــبــاب من تــيه عــواصف

الضياع.
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بي وساما نتخب الوطني العراقي البارا أضاف ا
فضيا واحدا حققه البطل ادريس سامي T35 في
فعالية  200 متر  في اختتام بطولة اجلائزة
ؤهلة الى الكبرى التي جرت في تونس وا
بية محققا بذلك نهائيات دورة طوكيو البارا
مكن ان يؤهله الى الدورة رقما جديدا من ا
قبل وحصلت بية في طوكيو الصيف ا البارا
الالعبة الناشئة فاطمة فاضل في فعالية 200
ركز اخلامس ورقما متر T 35 على ا
كن ان يؤهلها الى شخصيا جديدا من 
طوكيو وبذلك يكون العراق قد حصل من
بي خالل العبي احتاد العاب القوى البارا
بية العراقية على ستة التابع للجنة البارا
ثالثة اوسمة ملونة مكونة وسام ذهبي واحد
وسامان برونزيان. أوسمة فضية
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{ القـاهرة- وكاالت: كشف مصدر باحتاد الكـرة أن الالعب احمللي فقط سيكون
قـرر إقامتها في قـطر خالل الفترة شـاركة في بطولة كـأس العرب ا مسمـوحا لهم ا
ـصدر في تـصريحـات صحـفية إنه ـقبل. وقال ا من  1 الى 18ديسـمبر كـانون أول ا
إذا ما اعتـمد االحتاد الدولي لـكرة القدم الفـيفا البطـولة ضمن فترة األجـندة الدولية
مكن استدعاء احملترف للمشاركة أيضًا. وأضاف احتاد الكرة أرسل سيـكون من ا
مـوافقـة رسمـيـة إلى الفـيفـا على مـشـاركة مـنتـخب مصـر في الـبطـولة الـتي تقـام على
مالعب مـونـديال قـطر 2022. ويـشارك في الـبطـولة  22 مـنتـخبًـا وهم كالـتالي مـصر
ـغــرب لـيـبــيـا جـزر الـقــمـر عـمــان فـلـســطـ قـطـر تـونس اجلــزائـر جـيــبـوتي ا
السـعودية مـوريتانـيا الـعراق البـحرين األردن الكـويت لبـنان السـودان سوريا

اليمن واإلمارات والصومال.
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بيات تونس اللعاب في بار

القوى

ركــنــيــة مــســددًا رأســيــة أبــعــدهــا
زيـنشـيـنكـو قبل أن تـسـكن الشـباك

لينـتهي الشوط
األول. ثــــم

العارضـة. وكاد إيفرتـون أن يفتتح
الـتــسـجـيل
بـــــعـــــدمـــــا
ارتــــــــــــقـى
مــــــيــــــنــــــا
لــعـرضــيـة
مـن ركــــلـــة

قدمة بقوة u“∫ ريال مدريد يحقق الفوز وينافس على مقاعد ا
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dO…∫  محطات من مسيرة الفنان حافظ عارف

بـــأني افـــضل اطــفـــالي عـــلى نـــفــسي
شـعـرت انه عـمل نـاجح الن دائـما االم
واالب يـفضـلون اطفـالهم على انـفسهم
في سـبـيل سعـادتهـم كمـا ان تــصـميم

االزيـاء اصــبح هـــويتي.
ـــعــروف ان الـــوان ازيـــاء االطـــفــال { من ا
مــبـهـجــة ومـفــرحـة هل تـعــتـمـديـن فـقط هـذه
ية وضة الـعا االلوان ام تخـضع لقـواعد ا

في اختيار االلوان?
- افـضل األلـوان الـفـاحتـة لألطـفال الن
شـخـصيـتـهم بريـئـة ومرحـة واألطـفال
االصـــغـــر عـــمـــرا تــلـــيـق بــهـم االلــوان
الـفــاحتـة جـدا ومن عـمـر سـنـة واكـثـر
األلـــوان الـــفـــاحتـــة والـــزاهـــيـــة الـــتي
تـنسجم مع حيوية الطفل مثل الزهري
االزرق الــــفـــاحت االخـــضــــر واالصـــفـــر
لـكن اهم شـيء يكـون حب والـبـرتـقـالي
واخـتيار الطـفل لهذا اللـون الن نفسية

الطفل اهم شيء عندي. 
{ ايـهـمـا تـفـضـلـ اكـثـر في تـصـميـم ازياء
االطفال شـخصيات كرتـونية ام التـصميمات

الكالسيك?

الــتــصــمـيــمــات بــطــريـقــة احــتــرافــيـة
يـنافسون بهـا كبار عارضي االزياء في
الــعـالم غـيــر ابـهـ لــرهـبـة الــسـجـادة
احلـمـراء واضواء الـكـاميـرات وجـموع
احلـــاضـــرين هم االن دخـــلــوا مـــجــال
صــــنـــاعــــة االزيـــاء من اوسـع ابـــوابه
ومـنهم الشابـة العراقيـة سوسن محمد
ـــســـلـــمـــاوي الــتـي قـــدمت عـــروضــا ا
مـخـتـلفـة في االزيـاء لألطـفـال واسست
مــــشـــروعــــهـــا اخلــــاص واســـتــــمـــرت
ــشــغل بـــاالجــتــهــاد حـــتى افــتــتـــاح ا
اخلـاص بها سـاعدتهـا بذلك صديـقتها
وبـتـشجـيع من عـائلـتهـا الـتقـينـاها

وكان هذا احلوار:
اذا اخـتـرتِ مجـال ازياء  }

االطفال?
-الن الــــتــــعــــامل مع
االطــفـال اقـرب الى
شـــــخـــــصــــيـــــتي
وثـــانــيــاً انــا
كــــــــــــــــــأم
اشـــعـــر

-افـضل الذي يفـضله الطـفل بصراحة
االطـفال بطبـيعتهم يحـبون الرسومات
والــشــخـصــيـات لــذلك امــيل جـدا الى
تـصـمـيم وتنـفـيـذ ازياء أمـيـرات ديزني
عــلـيــهـا طــلب كــبـيــر جـدا من االطــفـال
نع ان انـفـسهم قـبل الـكبـار وهـذا ال 
نـصـمم كالسك ايـضـا ألن لـكل مـكان له

ازيائه اخلاصة.
{ هل يـعــتـبـر تـصـمــيم االزيـاء مـجـازفـة في
وقت االلبـسة اجلـاهـزة التي غـزت االسواق?
- ال ابـدا الن شغـلي مخـتلف تـماما عن
ــوجـود بـاألســواق فـضال عن جـودة ا
هــذه االزيــاء ان وجــدت رغـم أن ازيـاء
االطفال على السجادة احلمراء تنافس

وضة في العالم. اسابيع ا
{ كيف تقـيم اقـبال وتفاعل الـعراقي مع
تــصــمـيـم االزيـاء ألطــفــالــهم في مــنــاســبـات

معينه?
واقع - احـيانـاً يعجـبهم تصـميم من ا
ـيـة والـعـربـيـة ويـرغبـون به ومن الـعـا
ـسـتـحيل ان اقـلـد تـصمـيم فـأخـبرهم ا
بـــأنه ســـأعـــمل تـــصـــمـــيــمـي اخلــاص
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اخملـرج الـتلـفـزيـوني الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط الـفـنـية
ــاضي ســائــلــ الــله تــعــالى ان لــوفــاة والــدته اخلــمــيس ا

يسكنها فسيح جناته.
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رئــــيــــســـة مــــنـــتــــدى االعالمــــيـــات
ـــنــتــدى الــعـــراقــيــات اعـــلــنت ان ا
ـرور يـحـتـفل عـصــر غـد الـثالثـاء 
 10 سـنـوات عـلى تـأسـيـسه بـحفل
فــني ثـقــافي يــقـام في احــد فـنـادق

بغداد.
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ــؤســسـة الـنــاقــد والــبــاحث االردني صــدر له حــديــثــا عن ا
العربية للدراسات والنشر ببيروت وعمّان وبدعم من جامعة
فـيالدلـفـيـا األهـلـيـة كـتـاب مــعـجـمي جـديـد بـعـنـوان (مـفـاتـيح

عارف قبل اإلسالم). عتقدات وا التراث: معجم األديان وا

bL×  rÝöÐ

ـصـمم الــتـدريـسـي في كـلــيـة الـفــنـون اجلــمـيـلــة واخلـطــاط ا
ـية لوفاة الـعراقي تلـقى تعازي االوسـاط التشـكيلـية واالكاد

زوجته في بغداد اثر مضاعفات فايروس كورونا.
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أســتـاذة األدبـيــات مـديـر ســابق في وزارة الـتــعـلــيم الـعـالي
ـاليـزي ضـيفـتـها جـامـعة الـزهـراء (علـيهـا الـسالم) لـلبـنات ا

رأة واألدجلة اإلعالمية). حاضرة افتراضية عنوانها (ا

 w uB « jÝU³ « b³Ž

الــشــاعــر الـســوري الــراحـل تـنــاولـت نــدوة نــقـديــة جتــربــته
ـركز الـثـقافي بـحمص في خـتام الشـعريـة واألدبيـة نـظمـها ا

اً له واستمر ثالثة أيام. هرجان الذي أقامه تكر ا
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الــتـــدريــســـيـــة في كــلـــيـــة االدارة واالقــتـــصــاد بـــاجلــامـــعــة
ـستنـصرية شـاركت في النـدوة التي اقامـتها هـيئة الـنزاهة ا
ـؤسـسي االحتـاديـة بــعـنـوان(االلـيــات الـتـنـظـيــمـيـة لـلـتــمـيـز ا

دني للمشاركة في صنع القرار). للمجتمع ا
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الـتشكـيليـة السوريـة اعلـنت ان أكثر من سـت طفالً ونـاشئاً
ــرحــلــة الــثــانــويـة تــراوحت أعــمــارهم بــ أربع ســنــوات وا
شاركوا برسـومات فنية في معرض بثقافي كفرسوسة حتت

ناسبة عيد االم. عنوان بـ(ألواننا نرسم الفرح) 
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عرض الشامل للفنون) لدعم فعاليات (ا
ـــرأة وتـــشـــجـــيع احلـــرف والـــفـــنـــون ا
اليدوية في السـاعة العاشرة من صباح
ـقـبل وعـلى قـاعـة الـواسطي اخلـمـيس ا

في الدار.
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رأة حتت شـعار (فـنون حتـاكي مهـارة ا
الــعــراقــيــة في عـــيــدهــا)  تــطــلق الــدار
الـعراقـيـة لألزياء بـالـتعـاون مع عدد من
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـيـة الـنـقـابـات وا

ــوديل واغــلب مـــســتــوحى من هـــذا ا
ـنــاسـبـات في لـيـلـة رأس الــطـلـبـات بـا
ــيالديــة هــالــوين فــلــنـتــاين الــســنــة ا
ورمضان واهمها أعياد ميالد االطفال
عـليها إقـبال كبير جـدا بعد ان يقرروا
شــكل (الــثــيـم) اي الــشـخــصــيــة الــتي

يحبها الطفل انفذ له االزياء.
ـعــروف ان الـتـصــامـيم تـكــون بـأسـعـار { ا
غاليـة نوعا ما مـقارنة بـاأللبسـة اجلاهزة ما

طبيعة اسعارك?
- اعـتـقـد فرق بـسـيط عن اجلـاهـز على
الــرغـم من ان اجلــاهــز عــنــدمــا يــنــفــذ
بـكـمـيـات كـبـيـرة واربـاح الـقـطع تـكون
اكـثر كـلمـا زاد العـدد ونحن نـنفـذ قطع
مـحــددة احـيـانـا لن تـتـكـرر مـرة ثـانـيـة
بــإمــكــانــيـات مــحــدودة ومــواد اولــيـة
مـستوردة غالـية اساسا الن نـحن كبلد
ــلـك مــصــانع عــراقـــيــة لألقــمــشــة ال 
والسوتاج واإلكسسوار آت مع االسف
فال تـوجـد ايـة مقـارنـة مع منـتج يـكون
الـبلـد هو الـذي يصـنع االقمـشة ومـنها

للمعمل مباشرة.

{ هل هــنــاك نــيــة في
تــــطـــويــــر مــــشـــروعك
وافــــتــــتــــاح مــــشــــغل

خاص بك? 
-نــعم اعــمل عــلى
تـطـويـره وفـتحت
ــشــغل مـن مـدة ا
قــــلــــيــــلـــة لــــكن
اطــــمح لألكـــثـــر
وامــــنــــيــــتي ان
امــــنح فــــرصـــة
عــمل الى اكـثـر
عــــــــــــــــــــدد مـن
الــفــتــيــات من
هـم بـــحـــاجــة
الــى عـــــــــــمـل
واعــــــــــــــــــاده
افــــــتــــــتـــــاح
مــــــــــعــــــــــمل
والــدي مــثل

مـا كـان سابـقا الن مـعمل
والدي هو احلى ذكريات حياتي.
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طربة الـلبنانية مايـا نصري لطرح أغنية بعـد غياب طويل عن اجلمهور تـستعد ا
قـرر ان تطرح البرومو الدعائي لألغنية جـديدة لها ستحمل عنوان سالم ومن ا
خـالل أيــام. أغــنــيــة سالم من كــلــمــات مــحــمــد احلــســيــني ومن أحلــان أحــمــد
احلـسـيـني وتـوزيع مـوسيـقي كـر نـور وهـنـدسـة صـوت عـبـداللـه رشوان ولم
تـكشف نـصـري عن تفـاصـيل إضـافيـة حـول العـمل اال ان مـحبـيـها ومـتـابعـيـها
عـبروا عن فـرحـتهم بـاالسـتمـاع الى جـديدهـا خصـوصـاً أن أغنـيـاتهـا الـسابـقة
صرية ـمثلـة ا حـققت جناحاً كـبيراً في بـداية مسـيرتها الـفنيـة. الى ذلك انتهت ا
ر البارودي من اجازاتها التي استمرت ألكثر من شهرين ابتعدت خاللها عن
االضـواء من أجل استـعـادة نشـاطـاتهـا الـفنـيـة من جديـد ومـحاولـة اإلسـتجـمام
واإلسـترخـاء بعـيداً عن ضـغوطـات العـمل الكـثيـرة. وتسـتأنف الـبارودي تـصوير
مـشـاهـدها في فـيـلم الـعـلـمـ الذي يُـعـد أول بـطـولة
ـصري مـطـلقـة لـها في الـدرامـا مع الـفنـان ا
صري أحمد كرارة مثل ا خالد سليم وا
وكـانت الـبـارودي قـد خـاضت جتـربـة
تــقــد الــبـــرامج من خالل تــقــد
بــرنـامج شــارع الــنـهــار والـذي
حـققت من خالله جناحـا كبيراً

شاهدين. ونالت إعجاب ا

{ روما  –وكاالت - نـشر مـوقع ديلي مـيل عددا
ـيـة لــيـدي غـاغـا مع من الـصـور لــلـنـجـمــة الـعـا
صديقتها أثـناء تصوير فيـلمها اجلديد (هاوس
اوف جوسي) في بحيـرة كومو اإليطـالية حيث
جتـسـد دور بـاتـريـسـيا ريـجـيـاني الـتي اتـهـمت
بالـتـحـريض عـلى قتـل زوجهـا غـوتـشي صاحب
ية وقـضت بالسجن 16 أشهر دور األزياء الـعا
عاما. وتـؤدي غاغا دور الـبطولة فـي فيلم دراما
السـيرة الـذاتيـة للـمخـرج ريدلي سـكوت والذي
تــدور أحـــداثه حــول الــســـيــرة الــذاتـــيــة لــرجل
األعمال اإليطالي ماوريـتسيو غوتشي وصاحب
ـيـة. وفي سيـاق مـتصل أشهـر دور األزيـاء العـا
فاز ديـو النـجمـت لـيدي غـاغا وأريـانا غـراندي
(رين اون مي) بـــجــائــزة الــغـــرامي أفــضل ديــو
بـوب ويـعـتـبـر حــفل تـوزيع جـوائـز الـ(غـرامي)
هرجـانات في العـالم وانتظره ا من أهم ا واحدً
اليـ وقـد تـسـبب انـتـشـار فـايـروس كـورونا ا
في تــأجـيل فــعـالــيـات احلــفل من شــهـر كــانـون

الثاني إلى شهر آذار اجلاري.

مثل كما افادت وسائل اعالم تـركية ان ا
التـركي كـيـنـان أميـرزالي أوغـلـو يرغب
بــتـعــلم تــفــاصـيـل تـاريـخ الـبــشــريـة
ـــصــادر الى ان كــيــنــان وتــابــعت ا
يـــــبــــــحث حـــــالــــــيـــــا عن مـــــدرس
خـصـوصي لـلـتـاريخ والـفـلـسـفـة
األمر الذي اثـار دهشة اجلـمهور
عــــــــلـى مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
اإلجـتــمـاعي. عــلى صـعــيـد آخـر
ــمــثــلــة كــان كــيــنـــان وزوجــته ا
الــتــركــيـة ســيــنــام كــوبــال قــامـا
بإنـشاء كـوخ صغـير بـاللون األزرق

مـــخـــصص لـــكالب الـــشـــوراع والـــقـــطـط قــرب
مــنــزلـهـم ووضـعــا لــهــمــا الـطــعــام في أواني
وبطـانية حلـمايـتهم من الـبرد. وكـانت اختارت
ــسـلــسل الــتـركي ــيـة ا مــجـلــة (فـايــرتي) الــعـا
(ألف)من بطـولة كـينـان أميـرزالي أوغلـو ليـكون
ـيا في عام ضمن قائـمة أفضل  15 مسلـسال عا

  2020 وذلك بنجاح جديد والفت لكينان.

انـــتــبه لـــصــحــتـك. راجع خــطـــواتك واهــتـم بــتــقـــيــيم
إمكانياتك.يوم السعد االربعاء.
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ــشــاعـرك ال تــكن عــمـلــيـا يـجب أن تــتــرك مـســاحـة 
بصورة جادة طول الوقت.
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الـتـوتـر يـدفـعك لـلـتـعـامل بـعصـبـيـة مع من حتـب وقد
تُفرض عليك مسؤوليات عائلية.
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يـستـحـسن أن تعـبر عن مـشـاعرك من وقت آلخـر.يوم
السعد االربعاء.
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تــمـــاسك وحــافـظ عــلى تـــقـــويــة الـــروابط الــعـــائــلـــيــة
واالجتماعية والعاطفية باحترام اجلميع.
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يــجب أن تـذهب لــلـطــبـيب كل فــتـرة لالطــمـئــنـان عـلى
صحتك.رقم احلظ 
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يــجب أن تـــقــلل من غـــضــبك وتـــعــامل بـــحــرص مع
األشخاص الغرباء.
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تــوقف عن الـسـيــطـرة عـلى من حــولك يـجب أن تـقف
وقفة جادة مع نفسك.
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تتميـز بالعملـية الشديدة كـما أنك طول الوقت تسعى
لتحقيق أحالمك.
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ال تـمــنح الـعـمـل فـرصـة ألن يــوتـرك أو يـضــغط عـلى
أعصابك رقم احلظ.3
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الـعمل ال مـجال فـيه لألمور الـشخـصيـة ال تخـلط ب
األمرين.رقم احلظ.8
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تـشعـر بالـفراغ هـذه الفـترة لـكن حب جديـد قادم لك
فى الطريق.
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الكلمات التي لها مكانها
ــنـــاسب داخل الـــشــكل ا
اعـد تـرتــيـبـهـا واكـتـشف

فقودة: الكلمة ا
(مـــــنــــطـــــقـــــة في دبي 6

حروف):
حــــريــــات  –مــــصــــنع –
عقاب  –روبل  –انواع –
فرج  –خس  –اسعاف –
عروض  –أوكار  –سفير

–أذاع  –فل.
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في الـــدرامــا الــتــلـــفــزيــونــيــة
سرحـية برزت شـخصيات وا
واســــمــــاء كــــانت ومــــاتـــزال
مــبــدعـــة ومــتــواصــلــة. ومن
االســــمــــاء الــــتي بــــرزت في
نـصرم سبـعـينـيات الـقـرن ا
الفنان اجملتهد حافظ عارف
الذي سيكـون ضيفـنا اليوم
شهد في حوار بعيـد عن ا

الفني :
{ بــــــعـــــيـــــدا عـن الـــــفن اي
الهـوايات التي تتـميز وتبدع

بها ?
- بـــــــعــــــد الـــــــقــــــراءة
ومـــتـــابـــعـــة االعـــمـــال
الـــــدرامــــــيـــــة اعـــــشق
ــــارســـــة لــــعــــبــــتي
الطاولي والدومينو.
{ اخلـطـوة االولى الـتي

قادتك نحو الفن?
- كــانت في مــعــهـد

{ مالذي يغضبك ?
- يغضبني تمـكن انسان من سرقة قوت

اآلخرين وهو مطمئن من العقاب.
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

سـتـقبل وكل أمـنـياتي - الطـفـولة هـي ا
في الـسـنــ الـقـادمـة ان يـســتـقـر الـبـلـد

ليعيش االطفال فيه بامان وسعادة.
{ ماهي صفات الصديق اخمللص ?

تبادل. - الصدق والوفاء واالحترام ا
{ اول مدينـة عراقيـة وعربية زرتـها وعشـقتها

?
- عــراقــيـــا مــحــافــظــة اربــيل وعــربــيــا

تونس.
{ مكـان بغـدادي تـعشـقه وتـتردد عـلى زيارته

دوما?
- كرخ بغداد وحتديدا الصاحلية.
اذا? { اي من فصول السنة تعشق و

- فـــــصـل اخلــــريـف الـــــذي نــــودع فـــــيه
الصيف ونستقبل الشتاء بعده.

{ اول كتاب قراته وتاثرت به ?
- مجموعة قصص كليلة ودمنة.

{ كيف تقضي يومك في ايام احلظر?

الفـنون اجلـمـيلـة عام 1965ح كنت في
الـصف الـثـاني مـثـلت بـطـولـة مـسـرحـية
(الـقيـثـارة احلـديديـة) واشـتـرك معي في
التمـثيل طـعمه التـميمي فـاروق فياض
ســمــيه داود احــمــد اجلــزراوي صـادق
عـبــدالـعــزيـز حـبــيب جـاسم االطـرقــجي
شعن حـس الـقيـسي محـمود نـعوش.
وكانت من اخراج الفنان جـعفر السعدي

رحمه الله.
{ تاريخ في حياتك لن تنساه ?

- انه يوم 11 تشرين االول 1976 تاريخ
والدة ابنتي البكر وسن.

{ متى تشعر باحلزن وااللم ?
- حـ ارى بـلـدي يــتـراجع خـطـوات عن

تحضرة. البلدان ا
{ ما الذي يشعرك بالفخر?

- جنـاح ابـنــائي وهم يـشـقــون طـريـقـهم
نحو حياة مطمئنة وبال عوز.

{ هل شعرت بالندم في مشوارك ?
- نـعم انـا نادم النـني لـم أكمـل دراستي
وكان بـامـكانـي ذلك لو انـني فـكرت مـلـيا

ستقبلي حافظ عارف

سلماوي سوسن محمد ا
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يـــــــبـــــــدو ان دخــــــول
ـوضة االطـفـال خـط ا
مـــؤخـــرا ســـاهم بــان
يـــــــــصــــــــــبح لــــــــــهم
مــــــــصـــــــــمــــــــمــــــــون
وتـصـميـمات خـاصة
بـهم مـثـلـمـا لـلـكـبار
عــارضـون يـقـدمـون
تــــــــــــــــــــــــــــــلـــك
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أصــدرت وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار
بـيـانـاً ردَّت فــيه عـلى االدّعـاءات واألكـاذيب
ـسـتــمـرة الـتي تـســتـهـدف الـنــيل مـنـهـا و ا
اإلســـاءة إلـــيـــهـــا والـــتــــقـــلـــيل من دورهـــا
وأعــمـالــهـا وإجنــازاتـهــا في إظـهــار الـوجه
احلـضـاري لــلـعـراق كــبـلـدٍ زاخــرٍ بـالـثــقـافـة
والـفنـون . وجاء في بـيان صـدر عن الوزارة
اطلـعت عـليه (الـزمـان) امس(تظـهر بـ آونةٍ
وأُخـرى صور أو أخبار مـفبركـة على مواقع
الـتواصل االجتماعي تدعي  حصول جتاوز
عـلى أثرٍ أو تهد مبـنىً تراثيّ أو نحو ذلك
ة وال ويـتبيَّن بـعد ذلك أنَّ هـذه الصـور قد
عالقــة لـهــا بـالــتـعــلـيـق ال من قـريبٍ وال من
بـعـيـدٍ وأنَّ اخلـبر عـارٍ عـن الـصـحـة). واكد
ـثـقـفـة تـقع الـبـيـان (إنَّ الـنـخب اإلعـالميـة وا
علـيها مهمة الـتدقيق فيمـا ينشر  فليس من
عـقول أن تـأخذ الـصورة أو الـتعـليق أثره ا
بـ الـنـاس ثمَّ يـتبـ أنـهـا مـجرد تـلـفـيـقات
صـادرة عن جــهـات مـعـاديـة لـلـعـراق شـعـبـاً
وحـضـارة).ومـضى بـيـان الـوزارة بـالـقـول (
ــثــقــفــ يــقــعــون ــؤسف أنَّ  بــعـض ا من ا
فريـسة هذه األكاذيب ويتبنون  ما يرد فيها
مـن تـلــفــيــقـات في تــعــلــيـقــاتــهم وهــذا أمـر
مــخـجل ومـؤسـف من شـخـصــيـاتٍ نـتـوسم
فــيـهــا أن تــكــون عــلى مــســتـوىً مـن الـوعي
ـــنــشــورات يــؤهـــلــهـــا الهــمـــال مــثـل هــذه ا
البـائـسة وعـدم التـرويج لـها). وخـتم البـيان
إنَّ (عــلــيــنــا أن نــوقف ثــقــافــة الــتــسـقــيط و
الـتشـويه ودعم الـثقـافة
الـبــنـاءة الــتي تــدعـو
إلـى االرتـــــــــــقـــــــــــاء
بـاإلنـسـان وتـعـزيز
الـــقــيم احلــضــاريــة

العالية).

- اقضي وقـتي بالـكتـابة وسـماع اخـبار
العراق و العالم.

{ اي من وسائل االعالم تتابع وتفضل?
- اتابع قناتي (الشرقية) واحلدث.

{ مـوقــفك من وسـائل الـتــواصل االجـتـمـاعي
التي تفبرك اخبار كاذبة ?

- االبتعاد عـنها وعدم تـرويج ما تنشره
النها كاذبة ومأجورة.

{ هل تـتـواصل مع الـريـاضـة واي نـوع مـنـها
تعشق?

ـارسـة ريـاضـة - في الـوقت احلـاضــر 
ــشي عــلــمـا انــني اعــشق لــعــبــة كـرة ا

الـسـلـة ألنـني مـارسـتـهـا
في شبابي.

{ ماذا تعني لك االم ?
- االم تـعـني الـرعـايـة

واالطمئنان.
{ ومــــــــاذا تـــــــعــــــــنـي لك

العائلة?
- الـعــائــلـة تــعـني احلب
والـتــعـاون واســتـمــراريـة

احلياة.
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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

ـديـر الـعـام { دكـار - (أ ف ب) - تـلـقى الـســنـغـالي أحـمـد مـخـتـار مـبـو ا
تـحدة لـلـتربـية والـثقـافة والـعـلوم (يـونسـكو) الـسبت نـظمـة األ ا األسـبق 
ـا مـن قـادة ومـثــقـفــ في إفـريــقـيــا والـعـالـم خالل حـفل في مــتـحف تــكـر
ئة.ولد مختار مبو في ناسبة عيد ميالده ا احلضارات السـوداء في دكار 
 21آذار 1921 في دكار وكان أول إفـريقي يتـولى رئاسة هـيئة تـابعة لأل

ـتـحـدة وهي الـيـونـسـكـو من  1974 إلى 1987. وقـال مـخـتـار مـبـو الـذي ا
وضع كـمـامة "كـونوا مـخلـص إلفـريقـيـا. كونـوا أيضـا مواطـن في الـعالم
الـواحد". واضاف أن "الـتطور يعـني أننا أصـبحنا مـتحدين وهـذا التضامن
سـاواة تخـتفي" مـؤكدا يعـني أن العـدالة سـتـطبق عـلى اجلمـيع وأن عـدم ا
"هذا كـان كـفاحي في الـيـونسـكـو"وكان مـخـتار مـبـو وزير الـتـربيـة والـثقـافة
والشـباب والرياضة 1958-1957 في احلكومـة السنغالـية التي انبثقت عن
القانون اإلطـار (أنشأ دولًا تـتمتع بحـكم ذاتي في غرب إفريقـيا الفرنسي)
وأصـبح بعد االسـتقالل ولثـماني سنـوات معارضـا للرئـيس ليوبـولد سيدار
سـنـغور قـبل أن يـتـولى حـقـيـبـة الـتـربـيـة في احلـكـومة 1970 -1968 وقـال
الرئيس السـنغالي ماكي سال عـبر الفيديو خالل حـفل  بثه مباشرة على
الـتلـفـزيون الـعـام إن أحمـد مـختـار مـبو "رجل فـكـر وعمل وكـان قـادرا على
ـــعـــاصـــريـه من أجل عـــالـم أكـــثـــر عــدال حتـــقـــيـق الـــتـــوقـــعـــات الـــعـــالـــيــة 
فوضية االحتاد الي السابق والرئيس السابق  وإنصافا".وأشـاد الرئيس ا
وجود في دكار "برجل إفريقي عظيم.. مواطن اإلفريقي ألـفا عمر كوناري ا
ي".وتابع اجلمهور رسائل عبر الـفيديو من شخصيات أفريقي.. مواطن عـا
من عالم الثقـافة والسياسـة مثل الكاتب النـيجيري احلائـز على جائزة نوبل
ـديـرة الـعامـة احلـالـيـة لـليـونـسـكـو أودري أزوالي ورئيس وولي سـوينـكـا وا
مـفــوضــيــة االحتــاد األفـريــقي مــوسى فــكي مــحــمـد
والــرئـــيس الـــســـابق لـــلـــرأس األخــضـــر بـــيــدرو
غرب محمد بيريس.كـما تليت رسائل من ملك ا
السـادس ورئيسي بوركينا فاسو روش مارك
كــريــسـتــيــان كــابـوري والــنــيــجـر مــحــمـد
ـتحـدثـون على الـكـفاح إيـسوفـو.وأكـد ا
الـذي قـاده مخـتـار مبـو من أجل "نـظام
ي جـديـد لـلـمـعـلـومـات واالتـصاالت عـا

وصــــيـــاغــــة الـــتــــاريخ الــــعـــام
ألفريـقـيا وتـداول الـسلع
الـــثـــقــافـــيـــة في الـــعـــالم

وحــــــــــــــــــــــــــــــوار
الثقافات".

زاج الـرائق وقف بـ الـطـرافـة واالخـتـصاص فـي توثـيق االبـتـسـامـات بـ الـسـمـاحـة وا
يـوسـف شـديـد مـتـمـرداً عـلى الـصــرامـة والـهـيـأة الـبـشـريـة الـيــابـسـة كـان عـفـيـفـاً قـنـوعـاً
اً لم يعرف الغضب مأوى لديه كعصفـور حزيناً كمالح فقد شراع سفينـته فارسا مسا
ــقـربـ لـه يـصـفه (اخملــبّل) فـيــقـبل هــذا االتـهـام واذا اراد ان يـذم احـداً من االصــدقـاء ا
دعومة باكثر من نكته واحدة من النكات الباهرة التي يحتفظ فردة ا صاغراً متـيماً بتلك ا

بها الى وقت (الشدة) رصيداً ابيض ينفع في يوم اسود. 
اجـزم لو استـفتيت جـميع الـذين كانوا يـعرفون يـوسفاً في مـدينـة الناصـرية ألجمـعوا على
مـهارته الـنادرة في تـفكـيك الضـغائن واحلـرص على انـقاذ الـضمـائر من ذمـامة الـعصاب
والدمدمة والالئامة التي يحرص البعض ان يتسلح بها اشباعاً لطمع مع او لتثبيت جاه
هو فـي كل االحـوال اليسـتـحـقه في حـ يـتـرفع يـوسف شـديـد عن كل هـذه الـفـرص التي

يتكالب عليها اخرون 
ـسؤولـيـات التي لـقـد سرّ لي يـومـا انه يـعكف عـلى اعـادة الـنظـر بـالتـعـويل السـاذج عـلى ا
تـضطلع بـها كالب احلـراسة وحـ سألتـه ما دليـلك على ذلك قـال نبـاحها وسـكوتـها ح

تـرمى اليهـا رشوة(عظمـة) عفى علـيها الزمن فـتخضع للـخديعـة ويأمن السراق سـكوتها 
أليس (رشوة احلراس ضياء للصوص).

يعرفه شارع احلـبوبي مغنياً بالصمت  يضج مرحاً جنوبياً ويعرفه مقهى ابوكر طباخاً
مـاهراً لـلـمتـناقـضات  يـخلط بـ الـفيـلسـوف الفـرنسي سـارتـر والسـيدة حـليـوة اجملنـونة
شـهورة بغمازتـ تضاهي غمازتي مـارل مونرو ليـنتج طبخة عـقلية بنـكهة عبد الوديعة ا
القـادر النـاصـري واذا تعـذر الـطبخ فـبنـكـهة رشـيد مـجـيد او كـاظم الـركابي  او مـهدي

او........ وسوي  السماوي  او احمد الباقري او حس نعمة او كامل ا
ـواظب بدرجـة مالحظ  كـان ارشيـفاً بـشريـاً متـنقالً يـستـعان به وظف ا يـوسف شديـد ا
اغـلب االحيـان في مخاطـبات االدارة احملـلية حـتى باتت ذاكرته سـفراً حـكوميـاً بال منازع
وخـبرة مـنـقـطـعة الـنـظـير فـي حتريـر الـكـتب الرسـمـيـة مع احلـرص علـى اضافـة نـكـهة من

تمرس على حد توصيفه والدخول في منازعات مع الروت احملتال ا قبالت ا
دينة وشعرائها ومغنيها ولك ان  كان بيته مضيفاً مفتوحاً أكلّ من صحونه اغلب ادباء ا
واويـل لتـجـد رصـيدهـا عـنـده فـتصـغي الـيه وانت مـذهـوالً بـفطـنـته ومـحـاكاته تـسـأل عن ا
اليوميـة عندما تسدل الشمس غـيابها اليومي وتهجع دجـاجة ماء جزعاً من هور اجلبايش

زدحم بالصيادين.... ا
اليـة) ألنـها اعـلـنت غـناءً لـقـد ظل يـوسف حتـى اخر يـوم في حـيـاته مخـاصـمـاً (صـديقـة ا
وعدها باجمليء الى الـناصرية منذ وقت مبكرا لكنها لم تف بهذا الوعد بل وخصماً لتلك
لـغومـة (متى يبـقى البعـير عـلى التل) متـهما ذلك الـبعـير بالـغباء اذ كـان عليه ان العـبارة ا

(ينزل) ويختبر صبره في حتدي الرعيان..... 
ضون ديـنة بـاسرارهـا ونبلـها ونـخوتـها اال حـ  البـعض من اصدقـائه اليعـرفون هـذه ا

الوقت معه سمراً ب رحابة احلديث وتعقيدات السكوت 
ـقـاربات بـ رائـحـتي الثـوم والـريـحان بـ اجلـفـاف وجذور صـانع مـتـمـرس في تأثـيث ا

الصبير وح تسأله عن مقياسه عن اجلمال يكتم انفاسه معلناً طراوة الفسائل. 
لم يتاجـر بقيم التـواضع رغم انه مالك ام لـها شفاف الى حـد االزعاج واذكر يوماً ان
شيه فاختصر همة (مشيه) خلطـبة فتاة وكان يوسف (مايسـترو) ا احد االصدقاء كـلفه 
ـباشر (ال زايد والناقص الـولد يحب البنـيه  والبنيه حتب الولـد ونعله على ابو احلديث با
الي يعـطل قسـمة زواج )  حـسمـها ابـو منـقذ مـوفراً االنـدهاش لـلجـميع وهـكذا انـفضت
جـلسة اخلـطبة بـالقـبول  وفي احد االيـام كنت اقرأ عـليه احـد قصائـدي وقد نشـرتها في
الـعــدد االول من مــجـلــة الـنــاصــريـة وقــدم لـهــا الــثـري بــحـضــوره الــثـقــافي عــزيـز ســيـد
كـانت بـعنـوان (الـبـصمـات) وهي قـصـيدة نـثـر  وعنـدمـا انـهيت الـقـراءة فـاجأني ( جـاسم
ـكن ان تـكتـب وانت تمـلك رصـيداً هـذي الـقـصيـدة عـدم محـكـومـية) واذكـر سـألتـه ماذا 
ـزيــد من الـقـضــايـا فـاسـتــدار لي بـكل مالمح وجه مــهـمـا من الـوعـي الـتـشـخــيـصي عن ا
ساخراً ليقطع الطريق على انتظاري قائالً كان في ذهني ان اكتسح السياب والبياتي بل
واجلواهري ولـكن انشغـالي بتأمل ام مـنقذ اهم عـندي من كل اجلاه الـشعري  ثم ان كل
سـكان الـناصـريـة شعـراء اال يكـفي ذلك  واضـاف ولكي التـدخل كـتبي مـخـزن طاهـر ابو
تـكـررة من ركـود مـبـيـعـاته فـقلـت له  النـاصـريـة تـقـرأ كـثـيراً ـكـتـبـة صـاحب الـشـكـوى ا ا
دينة قرأت ( الوجود والعدم) قبل بغداد ويبدو ان جوابي زاحمه وحسب علـمي ان هذه ا

فانبرى لي بضحكة طويلة.
اً سـسـيـولوجـيـاً يـضـاهي علي الـوردي او بـاحـثاً ـكن ان يـكون يـوسف شـديـد عـا كـان 
متمـرساً في تقنيات التـفاوض  او مهندساً لـلخبز  او باحثا
ــكن لـه ايـضــا ان يــتــصـدر ــقــهـوريـن  كـان  فـي قـضــايــا ا
الدواوين وان يحـكم كشيخ عشـيرة يهش بعصـاه لكنه اختار
صـداقة نـهرالـفرات فـيـالهـا من مهـمـة (صعـبة) اشـدد صعـبةً

زيد من الوداعة واالمانة . حقاً تتطلب ا
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{ لــيل (فــرنــســا)- (أ ف ب) - بــيع
رسم أجنــــزه الــــفــــنـــان اإليــــطــــالي
الـشـهـيــر جـان لـورنـزو بـرنـيـني في
الــقـرن الـســابع عـشــر في مـزاد في
فرنسا السبت في مقابل  1,9مليون
يا يـورو محطـمة "رقما قـياسيـا عا
لــرسم" من هـذا الــفـنــان وفق الـدار

نظمة للحدث.  ا
ـزاد دومــيـنــيك لـو وقــال مـفــوض ا
كـويـنت لـوكالـة فـرانس بـرس "حُطّم
ـي الـســابق الــرقم الــقــيــاسي الــعـا
ألغـلى رسـومـات بـرنـيني  139 ألف
يـــورو ســـنـــة 2014 نـــحن ســـعـــداء
لـلـغايـة ألننـا أديـنا دورنـا في كشف
الـتـحـفـة الــفـنـيـة". ولم تُـعـلن هـويـة

الـشخص الذي اشتـرى الرسم "لكنه
عــــــلـى األرجح مـن بـــــــلــــــد نـــــــاطق
بـاإلنـكلـيزيـة" وفق لـو كويـنت الذي
أشــار إلى أن الــعــمل "ســيُــنــقل إلى
خــارج فـرنــسـا".وأشــار إلى أن هـذا
ـثل رجال ي الــذي  الــرسم األكـاد
جــالـســا وسط نـبــاتـات وافــرة هـو
وذجي عن الفن فـي حقبة "تـعبيـر 
الـبـاروك ونـبوغ بـرنـيـني". وأشارت
ــــزادات إلى أن الــــرسم الـــذي دار ا
ـيـة اإلنـسـان" يـحـمل عـنـوان "أكـاد
هو جزء من مجموعة "ضيقة للغاية
ـــيــة من أعـــمــال بـــرنــيـــني األكــاد
ـعـروفة" إذ إن مـؤرخي الفـنون لم ا

يحصوا "أكثر من سبعة" منها.
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{ الهـــور (بــاكــســتــان) -(أ ف ب):
أصـدرت محكمة باكستانية السبت
حــكـمـا بــإعـدام رجــلـ إلدانـتــهـمـا
بــاغـتــصـاب امــرأة بـاكــسـتــانـيـة -
فـرنـسـيـة في قضـيـة أثـارت مـوجة
تــظـــاهــرات في مــدن عــدة في هــذا
الــبـلــد احملـافظ ودفــعت احلــكـومـة
إلى تــشـديـد الــتـشـريــعـات في هـذا
اجملــــال.وقــــال شــــودهــــري قــــاسم
أرائـ وهو أحـد محامي الـرجل

لـوكالـة فرانس برس "حُـكم عليـهما
بــاإلعــدام" في قــرار يــعــتـزم وكالء
الــــدفــــاع عن الــــرجـــلــــ الـــطــــعن
بـه.وكــانـت الــضـــحـــيـــة تــعـــرضت
لالغــتـصــاب في أيـلــول/سـبـتــمـبـر
عـلى مرأى من أطفـالها بعـدما نفد
الـوقـود في سيـارتـها عـلى الـطريق
قــــرب مــــديــــنــــة الهــــور فـي شـــرق
بـاكـستـان.وشـكّلت احلـادثـة شرارة
لـــتــظــاهــرات عــدة طـــالب خاللــهــا
احملـتـجون بـتعـزيز حـمايـة النـساء
ونــددوا بـتـصــريـحــات شـرطي بـدا
كـأنه يحمّـل الضحـية مسـؤولية ما
حـلّ بــــــهــــــا. وردت احلــــــكــــــومــــــة
الباكستانية من خالل قانون جديد
يـلـحظ خصـوصا عـقـوبة اإلخـصاء
الـكـيمـيـائي للـرجـال الضـالـع في
عـمليات اغتصاب في تدبير حظي
بـدعم رئـيس الـوزراء الـبـاكـسـتاني
عـمران خان.وتـطبق أنحـاء واسعة
في بـاكستان قوانـ توصف بأنها

ذكـوريـة خـصـوصـا لكـونـهـا تـشرّع
قـمع النـساء من خـالل منعـهن على
ثـال من اخـتيـار الزوج أو سـبـيل ا
نـزل.كـما أثـار قـائد الـعـمل خـارج ا
شــرطـة الهــور عـمــر شـيخ تــنـديـدا
واســعـا إثـر االغـتــصـاب اجلـمـاعي
لـلمـرأة الباكـستـانية الـفرنـسية في
أيـلول/سبتمبـر بسبب تصريحات
ح فـيهـا إلى مـسؤولـية لـلضـحية أ
فـي مــا حــصل ألنــهــا كــانت تــقــود
ــفــردهــا لــيال من دون الــســيــارة 
رجـل إلى جـانــبــهــا.وقــال شـيخ إن
ـــكـــنه أحـــدا فـي بــاكـــســـتـــان "ال 
الـسماح لـبناته وشقـيقاته بـالتنقل

ـتـأخر". ـفـردهن في هـذا الوقت ا
وأضـاف "عائلتها فرنسية وزوجها
يـعـيش في فـرنـسـا. هي فـعـلت ذلك
ألنـها تسـتند إلى فرنـسا وقد كانت
ـقدار تـظن أنـنا في مـجتـمع آمن با
عـينه لفرنسا".وتقضي حوالى ألف
امـرأة بــاكـسـتـانـيـة سـنـويـا في مـا

يُسمى بـ(جرائم الشرف).
كـمـا أثبـتت فحـوص إصابـة رئيس
الـوزراء الـبـاكـسـتـاني عـمـران خان
بـفــيـروس كـورونـا حـسـبـمـا أعـلن
مــسـؤولــون الــسـبت بــعـد يــومـ
عــلى تـلـقــيه جـرعــة أولى من لـقـاح
مـضاد لكوفيد-19 وتـلقى خان (68

عــامــا) بـطل الــكــريـكــيت الــسـابق
اخلميس لقاح سينوفارم الصيني
بـينما تواجه باكستان موجة ثالثة
من انـتـشـار الـفيـروس.وقـال مـكتب
رئـيس الوزراء الباكستاني السبت
ـرحـلـة إنـه ال يـسـتـطـيع "في هـذه ا
ســوى تــأكــيـد أن نــتــائج فــحـوص
رئـــــيس الــــوزراء لـــــكــــوفــــيــــد-19
إيـجـابيـة" موضـحـا أنه قام "بـعزل
ـتحدث نـفسه".وقـال شهـباز جـيل ا
بـــــاسم عــــمـــــران خــــان إن رئــــيس
احلـكومـة يعـاني من سعـال وحمى
. وأوضح أن الفحص الذي خفيف
أثــبت إصــابـته بــالــفـيــروس جـرى

الـسـبت.وسـارع مسـاعـدو خان إلى
الــتـأكـيـد عــلى عـدم ارتـبــاط تـلـقـيه
اجلـرعة األولى من اللقاح بإصابته
بـالـفـيـروس.وقـال جـيل "أرجـوكم ال
تـــربـــطـــوا األمـــر بـــالـــلـــقـــاح ضـــد
ــنـاعـة كــورونـا" مـشــيـرا إلى أن "ا
تـتـطـور بـعـد بـضـعـة أسـابـيع عـلى
إعــطـاء الـلـقــاح". وأضـاف "تـأكـدوا
مـن تــــــطــــــعــــــيـم كــــــبـــــــار الــــــسن
وأحـبـائـكم".من جـهـته صـرح وزير
اإلعـالم الـبـاكــسـتـاني شــبـلي فـراز
لـقـنـاة جيـو نـيوز الـتـلـفزيـونـية إن
خـان أصـيب علـى األرجح بكـورونا
قـبل أن يـحـصل على الـلـقاح خالل
ـناسبـات العـامة هذا سـلسـلة من ا
األســـبـــوع.بـــدوره تــمـــنى رئـــيس
الــوزراء الـهــنـدي نـاريــنـدرا مـودى
"الـشفـاء العـاجل" خلان فـي مؤشر
عـلى حتسـن العالقـات ب البـلدين
.وقال عـلى تويتر "أطيب اخلـصم
الـتـمـنـيات لـرئـيس الـوزراء عـمران
خـان بـالشـفاء الـعـاجل من كوفـيد-
."19ويـذكـر أنه مـنـذ اتـفـق الـبـلدان
عـلى وقف األعـمال الـعدائـية بـشأن
ــتـنــازع عــلـيــهـا حــدود كـشــمــيـر ا
ــاضي أبــدت نـيــودلـهي الــشــهـر ا
وإسـالم أبــــــاد مـــــؤشــــــرات عــــــلى
رغــــــبــــــتــــــهــــــمــــــا فـي حتــــــســـــ
الـعالقات.وفي وقت سـابق السبت
قـــال مـــســـتـــشـــار رئـــيـس الــوزراء
لـشؤون الـصحة فـيصل سـلطان إن

زيـادة حـاالت اإلصـابـة بـالـفـيـروس
ـــاضــيــة خالل األيـــام الــقـــلــيـــلــة ا
"مـقلقة".وحتدث عن ضغط "واضح"
عــلى نــظـام الــرعـايــة الــصـحــيـة ال
ســيـمــا في إقـلــيم الــبـنــجـاب الـذي
يــضم أكــبــر عــدد من الــســكــان في
الــبالد.وارتــفع عـدد اإلصــابـات من
جـديـد في األسابـيع األخـيـرة بعـيد
اإلعالن عن ظهور متحور بريطاني
سـجـلت إصـابة أولى به في مـديـنة
كــــراتــــشـي في نــــهــــايــــة كــــانــــون
األول/ديـسـمبـر.وأعلـنت الـسلـطات
أن عــدد اإلصــابــات بــكــورونـا بــلغ
 620 ألــفـا وعــدد الـوفــيـات 13800
مـنـذ وصـول الـفـيروس إلـى البالد.
لـكن ألن الفحـوص محدودة يرجح
أن تــــكــــون األرقــــام أعـــلـى من ذلك
بـكـثـيـر.وجتـنبت بـاكـسـتـان الـدولة
الــفـقـيـرة إلى حــد كـبـيـر إجـراءات
احلـجــر الـواسـعـة الـتي طـبـقت في
بـلـدان أخـرى واخـتـارت بـدال مـنـها
ســيـــاســات إغالق "ذكــيــة" تــســمح
بـحجـر أحياء لـفترات قـصيرة إلى
جـانب قيود على تـناول الطعام في
أمـــاكن مـــغـــلـــقـــة وعـــلى تـــنـــظـــيم
جتـمـعـات كـبـيـرة.لـكن الـعـديـد هذه
الـتـوجـيـهـات  جتاهـلـهـا.وانـتـقد
مـسـتـشار خـان لـلـشؤون الـصـحـية
"نـــقص اإلجـــراءات اإلداريــة وعــدم
االمـتــثـال الـعـام" لـلـقـيـود.وتـبـرعت
ــلــيــون جـــرعــة من لــقــاح بــكـــ 

سـينوفارم لـباكستـان التي يتجاوز
عـدد سـكـانـهـا  220مـلـيـون نـسـمـة.
وبــدأت الـسـلــطـات الـبــاكـسـتــانـيـة
إعـــطــاء الـــلــقـــاحـــات لــلـــعــامـــلــ
الـصحي واألشـخاص الذين تزيد
أعـــمــارهم عن  65عـــامــا.من جــهــة
ــتــحــدة أن أخـــرى أعــلــنت األ ا
بـاكـستـان هي واحدة من أربع دول
(مع نـــيـــجـــيــريـــا وانـــدونــيـــســـيــا
وبـنغالدش) ستتلقى كل منها أكثر
مـن عـــشــــرة ماليـــ مـن جـــرعـــات
ــضـــادة لــفـــيــروس الـــلــقـــاحـــات ا
كــــورونـــا مــــجـــانــــا بـــحــــلـــول 30
حــــزيــــران/يــــونــــيـــو وفـق آلــــيـــة
كــوفـاكس لــلـدول الــفـقــيـرة.وبـدأت
هــذه اآللـيـة الـتـي وضـعت حملـاولـة
ضـمـان الـوصـول العـادل لـلـقـاحات
إلى الـدول الفقـيرة وضمـان تطعيم
ئة من سـكان العـالم بحلول  27 بـا
نـهاية  2021 بـتوزيع اللقاحات في
نـهـاية شـباط/فـبرايـر.ويفـترض أن
ــوجـب هـذه حتــصـل بـاكــســتــان 
اآللــيــة عـلى  14,64مــلــيـون جــرعـة
لـقـاح.وبـعد وقـت قصـيـر من ظـهور
الـوباء دعا عمران خان في خطاب
الـبـاكـسـتـانـيـ إلى تـفـادي الـذعر.
ــرضى ــئــة من ا وقــال إن " 97 بـــا
يـــتـــعـــافـــون تــــمـــامـــا".لـــكـــنه وبخ
ـواطن بعـد أشهر قلـيلة محذرا ا
مـن أن "الــنـــاس ال يــأخـــذون األمــر

على محمل اجلد".
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{ واشـنـطن - (أ ف ب) - خـلـصت
دراســـة حـــديـــثــة إلـى أن احلــرائق
الـتي أتت عـلى مـسـاحـات شـاسـعة
فـي  2019 و 2020 تــــــــســـــــبــــــــبت
بــانـبــعـاثـات دخــانـيــة إلى الـغالف
اجلـوي الــطـبـقي (سـتـراتـوسـفـيـر)
تــوازي تــلك الــنــاجــمــة عـن ثـوران
بــركــان مع تــبــعــات كــبــيــرة عــلى

ناخ.  ا
وتـشـكل الـسـتـراتـوسـفـيـر الـطـبـقـة
الـثانـية الـتي يتـكون مـنهـا الغالف
اجلـوي فوق "الـتروبوسـفير" وهي
الصـقة الـطـبقـة اجلويـة السـفلى ا
لـألرض.وقـــال إيـالن كـــوريـن أحـــد
مــــعـــدَّي الـــدراســـة الــــتي نـــشـــرت

نـتائـجهـا مجـلة سـاينس واألسـتاذ
اجلـــامـــعي فـي مـــعـــهـــد وايـــزمــان
لـــلـــعـــلـــوم في إســـرائــيـل إن هــذه
اخلـالصـة "شـكــلت مـفـاجــأة كـبـرى
لـنا".فـقد بـلغت كـميـة الدخـان الذي
انــبــعث جــراء احلــرائق مــســتـوى
قــريــبـا من ذلك الــنــاجم عن ثـوران
بــركـان جــبل بـيــنـاتــوبـو في 1991
في الــفـيـلـيـبـ ثـاني أكـبـر ثـوران
بـركاني في القرن العشرين. وأشار
الــبـاحث إلى أن الـدخـان "خـرج من
أسـتـرالـيـا من الـشـرق وعـاد إلـيـهـا
مـن الـغـرب في غـضـون أسـبـوعـ

هــذا أمـــر مــذهل" مــضــيــفــا "لم أرَ
يـــومــا مـــثل هـــذه الــكـــمـــيــات (من

الــدخــان) في الــســتــراتــوســفــيــر".
وذكــرت الــدراســة أن الــدخــان بــلغ
هــذا الـعـلــو بـسـبب تــضـافـر ثالثـة
عـوامل: أوال قـوة احلـرائق ثم ألنّ
جــــزءا مـــنــــهـــا انــــدلع فـي أقـــصى
اجلــنــوب حــيث احلــدود أدنى بـ
طــــــبـــــقــــــتـي تــــــروبـــــوســــــفــــــيـــــر

وستراتوسفير. 
أما العامل الثالث فهو أن احلرائق
وقـعت قرب منـطقة تـشهد عواصف
قــويــة مــا سـاهـم في دفع الــدخـان
إلـى األعــلى. ويــرتـــدي بــلــوغ هــذا
الـعلو أهـمية عـلميـة إذ إن الدخان
ال يـصمد في الطبقة الدنيا للغالف
اجلـــوي ســوى لـــبــضـــعــة أيــام أو

أســــابـــيـع. "لـــكن عــــنــــدمـــا يــــبـــلغ
الـستراتوسفيـر يبقى هناك ألشهر

أو سنوات".
إلـى ذلك تتـسم الريـاح في الغالف
اجلــوي الـطـبــقي بـحــدة أقـوى مـا
يـؤدي إلـى نشـر الـدخـان إلـى نـقاط

أبعد وبسرعة أكبر.
وقـال كـورين "مـا نحـصل عـلـيه هو
غـــطــاء دخــاني رفــيـع يــلف نــصف
الــكــرة اجلــنـوبـي بـأكــمــله أشــهـرا
عـدة". وأثبت البـاحثون وجود هذا
الــدخـان لـســتـة أشـهــر بـ كـانـون
الـثاني/يناير  2020وتـموز/يوليو
بــفـضل مـراقــبـة بـواســطـة األقـمـار

االصطناعية. 

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت -
ـمـثــلـة وعـارضـة األزيـاء تــعـرض ا
هـايلـي ستـاينـفيـلد عـلى صفـحتـها
اخلـــاصـــة عــلـى مــوقـع الــتـــواصل
االجــــتــــمـــــاعي صــــوراً مــــثــــيــــرة
بـالبيـكيني من آخـر جلسـة تصوير
في هــولـيـوود وتـعـبـر عن تـأثـرهـا

دينة. بجمال ا
وكــانت فـرانـشـسـكــا أيـلـو أطـلـقت
تـشـكيـلة جـديدة لـلـباس الـسبـاحة
بـــاسم (هــايـــلــيـــز فــرانــكـــيــز) مع
صديقتها هايلي السمراء اجلذابة
الـتي تـولت عـرض هذه اجملـمـوعة

والتي أصبحت متوفرة.
ايـوهات بألوان وروحية وتـتميز ا
الــسـبــعــيـنــيـات ومــسـتــوحـاة من

شـواطئ كاليفـورنيا. وفرانـشسكا
طــلـــبت من صــديــقـــتــهــا هــايــلي
سـتـايـنـفـيلـد  أن تـعـمل مـعـها في
اجملـــمـــوعــة وأضـــافت (هـــايــلي
صـديــقـتي مـنـذ زمن بـعـيـد وهي
أضــافـة لــكـونـهــا الـطف انــسـانـة
فـهي تتمتع بروح الـدعابة ولديها

نظرة ايجابية للحياة). 
وتـابـعت (نـني مـتـحـمـسـة لـكـونـنا
نـعـمل مـعـا انـا وهـايـلي مـنذ وقت
طــــويـل وكـــان حــــلـم ان جنــــســـــد
رؤيـتـها وافـكارهـا.. نـتشـارك حبـنا
لــلـمــوضـة واالزيـــــــاء وانـا واثــقـة
ـــنـــاســـــــــــب انـــهـــا الــــشـــخص ا
لــــلـــعــــمل مــــعـــهــــا النـــهــــا خالقـــة

وموهوبة).
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{ بــاريس - (أ ف ب) : ســيــمــر أكــبـر
كــويـكـب يـقــتـرب من األرض في 2021
بـالقـرب من كوكبـنا" عـلى مسافـة أكثر
من مليوني كيلومتر من دون أي خطر
اصـطدام لكن احلدث سيسمح لعلماء
الــــــفــــــلك بــــــدراســــــة هــــــذا اجلــــــسم
الـسـمـاوي.والـكـويـكب الذي سـمي في
 2001اف او 32 ويــبـلغ قــطـره أقل من
كـيـلومـتـر سيـمـر بسـرعة 124000124
ألف كـيـلـومـتـر في الـسـاعـة أي "أسرع
من مــعــظـم الــكــويـكــبــات" الــتـي تــمـر
بـــالـــقـــرب من األرض حـــسب وكـــالــة
قرر الـفضـاء األميـركيـة (ناسـا).ومن ا
ـر اجلـسم الصـخـري بالـقرب من أن 
كـــوكب األرض األحــد عـــنــد الـــســاعــة
 16,02 بـتـوقـيت غـريـنـتش. وسـيـكون
عـنـدهـا عـلى بعـد مـلـيـون و 16 ألـفـا
و 158 كـــيــلــومـــتــرا عن األرض وهي
مــسـافــة أكـبـر بــخـمس مــرات من تـلك
الـتي تفصل ب األرض والقمر.وقالت
نــاســا "لــيس هــنــاك خــطــر اصــطــدام

بـكوكبنا" بينـما أكد خبراء في مرصد
بـاريس أن مسـاره "معـروف ومنـضبط
بـدرجـة كـافـيـة" تسـمح بـاسـتـبـعاد أي
خـــــطــــر.ومـع ذلك يـــــصــــنـف اجلــــسم
الـصخري على أنه "خـطير إلى حد ما"
مــثل جــمــيع الــكــويــكــبـات الــتي يــقع
مــدارهـا عــلى بـعــد يـقل عن  19,5مـرة
ـسافة بـ األرض والقمـر ويزيد من ا
ـرصـد قــطـرهـا عن  140 مــتـرا.وقـال ا
الــفـرنـسي إن هــذه الـفـئــة "تـرصـد بال
كــلل من قـبل عـلـمــاء الـفـلك في جـمـيع
أنـحـاء الـعـالم لـوضع أدق الـتـفـاصـيل
ـمـكنـة" مـشيـرا إلى أن أول - وأكـبر ا
- كـويـكب وهـو سـيـريس اكـتشف في
.1801ورصـــــد الــــكـــــويــــكب اف أو32
لــــلـــمــــرة األولى في  2001ويــــخـــضع
. وهـو ـراقــبـة دقـيـقـة مـنـذ ذلك احلـ
جــزء من عـائـلـة "أبـولـو" لــلـكـويـكـبـات
الــقـريـبـة مـن األرض الـتي تـدور حـول
الـــشـــمـس في عـــام واحـــد عـــلى األقل
ـكنها عـبور مدار األرض.قال النس و

بـينـر العـالم في مخـتبـر الدفع الـنفاث
الـتابع لـناسـا "حالـيا ال نـعرف الـكثـير
عن هـذا اجلسم لذلك سيمنحنا مروره
ـعرفة الكـثير عنه".وذكر فـرصة رائعة 
مــركــز دراســة األشــيــاء الــقــريــبــة من
ـــــركـــــز الـــــدفع أنه األرض الـــــتـــــابـع 
"يـفـتـرض أن يـتـمـكن هـواة عـلم الـفلك
فـي نــصف الـــكـــرة اجلــنـــوبي وعـــنــد
ـنخـفضة خـطوط الـعرض الـشمالـية ا
مـن رؤيت الــكـــويـــكب".وقــال فـــلــوران
ديـــلــفي من مـــرصــد بــاريـس لــوكــالــة
فـرانس برس "سيـكون علـينا االنـتظار
حـتى يـحل الظالم ونـتـزود بتـلسـكوب
جـيد قطره  20 سـنتيـمترا على االقل"
مـوضـحـا أنه "يـفتـرض أن نـرى نـقـطة
بـــــيــــضـــــاء تـــــتــــحـــــرك قـــــمــــر مـــــثل
اصـطــنـاعي".وال يـشـبه مـسـاره مـسـار
الـشهـب التي تـشكل خـطا مـضيـئا في
الــــــــســــــــمــــــــاء خـالل اعــــــــشــــــــار من
الـــثـــانـــيـــة.وقـــالت نـــاســـا إن أيـــا من
الـكويكبات الكبيرة لن يرتطم باألرض
ـقبل. لـكنهـا أضافت "كـلما في الـقرن ا
عـلومـات عن هذه جـمـعنـا مزيـداً من ا
األجـرام أمكنَ االستعداد إلبعادها في

حال هدد أحدها األرض".
mال نــزال مــئــات اآلالف مـن األشــجـار
فـي مــدريــد حتــمل نــدوب الــعــاصــفــة
الــثـــلــجــيــة الــتــاريـــخــيــة في كــانــون
شكلة األول/يـناير الفـائت متسببـة 
بـــيـــئـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة
ـسـؤول عن الـبـيـئة اإلسـبـانـيـة.وقال ا
فـي مـــدريــــد ســــيـــتـي هـــول بــــورخـــا
كـارابـانـتي إن نـحو  800 ألف من 1,7
مـــلـــيـــون شـــجـــرة في اجملـــال الـــعــام

لـلـمـدينـة "تـأثـرت بـطريـقـة أو بـأخرى
ومـن بينـها نحو  120 ألـف سقطت أو
سـيــتـعـ قـطـعـهـا". وال يـزال مـوظـفـو
ــســؤولـــة عن الــغــابــات الــهـــيــئــات ا
يـعـملـون بجـد لـتصـلـيح األضرار بـعد
شــهــرين من أســوأ عــاصــفـة ثــلــجــيـة
ـديــنــة مـنــذ نــصف قـرن شــهــدتـهــا ا
وخــصـوصـاً في احلــدائق الـتي أغـلق
دة ستة أسابيع بسبب خطر بعضها 
الــســـقــوط."ورأى بــابــلـــو فــرنــانــديــز
ـهندس أنها سـانتوس أحد هؤالء ا
"كـارثـة بـيئـيـة" حقـيـقـية مـشـيراً إلى
أنـه شعر "بحزن شـديد" لدى خروجه
في كـانون الثـاني/ينايـر الفائت إلى
كـسوة بـالثـلوج بـينـما الـشـوارع ا
"كـان اجلـمـيع مـسـرورين ويـلـعـبون
بالثلج".وتبدو هذه الكارثة واضحة
جـداً لـلـعيـان في حـديقـة "كـاسا ديل
ديـنة كـامـبو" الـضـخمـة في غـرب ا
حيث تضررت نحو  500ألف شجرة
من  700 ألـف وكـذلك فـي حـديــقـة
"ريــتـيـرو بــارك" الـشـهــيـرة الـتي
يُـقبل علـيها الـسياح إذ طالت
ـــئـــة من األضـــرار  70فـي ا
أشـجـارهـا البـالغ عـددها
 17400 شـــــــجـــــــرة
بــيــنــهــا نــحــو

ألـف لن تـتـمـكن مـن الـتـعـافي. وشـرح
لـكية اخلـبيـر في احلديـقة الـنبـاتيـة ا

فـي مدريد مـاريانو
سـانـشـيـز

أن
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األشـــجـــار األكـــثـــر تــضـــرراً هي تـــلك
الـدائمة اخلضرة كالصنوبر والبلوط
األخــضـر واألرز الـتي عـلق الـثـلج في
إبـــرهــا وأوراقـــهــا. وأضـــاف أن هــذه
ــقــاومــة الــريــاح األشــجـــار "مــهــيــأة 
ـثل تـسـاقـط الـثـلوج واألمـطـار ال 
هـذا".أما أنطونيو مورسيلو من
ـسـاحــات اخلـضـراء هــيـئــة ا
فـي الـعـاصــمـة فـأوضح أن
الــثـلـج تـراكم عــلى هـذه
األشـــجـــار إلى درجــة
أن بـعضها ناء نحت
ثـقل "خمسة أو ستة
أطـنـان" مـنه.لـكـنّ ما
هـتم في يـشغل ا
الـوقـت الراهـن هو
األثر البيئي لهذه

األضرار.

{ فـيلـنـيـوس - (أ ف ب) - في ظل اسـتمـرار إغالق دور الـسـينـمـا الـليـتـوانـية
بـسبب الـوبـاء وجـد مـهـرجان سـيـنـمـائي طـريقـة مـبـتـكـرة لتـمـكـ عـشـاق الفن
الـســابع من مـتــابـعــة عـروض األفالم فـيـه إذ أتـاح لـهم مــشـاهــدتـهـا فــيـمـا هم
يرتـاحون بأمـان في غرف الفـنادق.ودعا مـنظمـو مهـرجان فيـلنيـوس السيـنمائي
الدولي الـذي انطـلق هذا األسـبوع سـكان الـعاصـمة إلى تـسجـيل أنفـسهم لدى
ـهرجان ـعروضـة في غرفهم.وقـال مدير ا ـشاهدة األفالم ا ـدينة  أحـد فنادق ا
اجلـيرداس راماسـكا لوكـالة فرانس بـرس "لقد كانـت للوباء عـواقب سلبـية على
الصـحة النـفسيـة ويحتـاج الناس إلى الـترفيه عن أنـفسهم" وهـو ما تتـيحه لهم
ـبـادرة الـتي تـشـكّل كـذلك وسـيـلـة "لـدعم الـقـطـاع الـفـنـدقي الـذي تـضرر هـذه ا
دعـوين بفسـات السهـرة والبدالت الـرسمية أن بـشدة". وأضاف قـبل وصول ا
"نـحـو  200 غـرفـة حـجـزت في الـفـنـادق لـليـلـة االفـتـتـاح فـيـمـا حـجـزت الـغرف
هرجان بالكامل تقـريباً لعروض نهايـة األسبوع".وزيّنت غرف الفنـدق بشعار ا
شاهدين. نظمون بخط اليد ترحّب با وتركت في الغرف بطاقات بريدية كتبها ا
ويتراوح سعر هـذه التجربة الفريدة التي تستمر حتى نيسان/أبريل ما ب 95
و 350 دوالراً في الـليـلة.وتـعتـزم كريـستـينـا سيـرموكـسنيـت أليسـيونـيني وهي
ســيـدة أعــمــال مـن فــيــلـنــيــوس زيــارة ثـالثـة فــنــادق مــخــتــلــفــة في األســابــيع
ـقبـلـة.وقـالت لوكـالـة فـرانس برس في غـرفـتـها الـفـندقـيـة بـينـمـا كـانت تسـتـعد ا
ـشاهدة عرض االفـتتاح "لم تـفتني أي دورة من مهـرجان فيلـنيوس السـينمائي
ـكـننـي أن أفوّت هـذه الـدورة. والـتـجربـة هـذه الـسـنة خالل الـعقـد الـفـائت وال 
ـعـجـب ـمـثـلـة الـليـتـوانـيـة غـابـيـا سـوربـيت وهي من ا فريـدة وال تـتـكـرر".أمـا ا
هـرجان فـاعتـبرت أن الـتجـربة سـتسـاهم في تعـويد أفـراد اجلمـهور مـجدداً بـا

شاهدة األفالم بعد انتهاء الوباء. على اخلروج من منازلهم 

هايلي ستاينفيلد 
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