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حـــثت وزارة الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئــة 
ـواطن على تسجـيل البيانات الخذ ا
لـقاحات جائـحة كورونا  حـفاظا على

حـياتـهم من خطـر االصابة بـالعدوى 
فـــيــمـــا اعــلــنـت عن تــســـجــيل 5062
اصــابـة مــؤكـدة بـالــفـايــروس وشـفـاء
وفاة جديدة 20 حالة وبواقع  4368
ــوقف فـي عــمــوم الــعــراق. واوضح ا
الـوبـائي الـيومي
 الـــذي اطـــلـــعت
عـــلــيـه (الــزمــان)
امــس ان (عـــــــــــد
الــــفــــحــــوصـــات
اخملـتـبريـة بـلغت
35 اكـــــــثـــــــر من 
الـف عـــــــيـــــــنــــــة
حلــاالت مــشــتـبه
اصــــــابــــــتــــــهـــــا
بـــالـــفـــايـــروس 
حـــــيث  رصــــد
اصـــــابــــة 5062
مـؤكـدة بـكـورونـا

فـي عموم البالد) واضـاف ان (الشفاء
بـــلغ  4368 حـــالــة وبــاقع  20 وفــاة
ــواطـنـ جــديـدة). و حــثت الـوزارة ا
عـلى االسراع بسـتجيل البـيانات الخذ
لـقاح اجلائحة حفاظا على حياتهم من
خــطـر االصــابـة . وذكــرت الـوزارة في
بـيان تلقته (الزمان) امس انه (ال زالت
جـائحـة كورونـا تمثل حتـديا لألنـظمة
حـيث الــصـحــيـة في مــخـتـلـف الـدول 
وصـل عدد االصـابـات بـالـعـــــالم اكـثر
من 127 مــلـيـون اصـابـة ونـحـو  2.7
ـتتـالـية ـوجـات ا مـلـيـون وفاة خالل ا
الـــتي تــضــرب دول الـــعــالم وأخــرهــا
ــوجـة الـثــالـثـة الـتـي تـعـصف بـدول ا
عـدة) مـشـيرا الى ان (الـتصـاعد بـعدد
االصـابات مـستـمر في الـعراق نـتيـجة
عــدم االلـتــزام بــاالجـراءات الــوقـائــيـة
والـتـلـكؤ في تـطـبيـق احلظـر الـصحي
الـشـامل بسـبب الـتـبعـات االقـتصـادية
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بــــحث رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الـــكــاظــمي مع مـــلك االردن عــبــدالــله
الــثـاني ســبل تــعـزيــز الـتــعـاون بـ
بـغـداد وعـمّـان عـلى مـخـتـلف الـصـعد
ـســتـويـات ومـوعـد انـعـقـاد الـقـمـة وا
ـكتـب الكـاظمي الـثالثـية. وذكـر بـيان 
تـلــقـته (الـزمـان) امس انه (اجلـانـبـ
بـحـثـا خالل اتـصال هـاتـفي الـعالقات
الــثـنــائـيــة بــ الـبــلـدين ومــنـاقــشـة
ـلــفــات ذات االهــتــمـام الــقــضــايــا وا
ـشترك فـضال عن بحث سبـل تعزيز ا
الــتـــعــاون بــ بــغــداد وعــمّــان عــلى
سـتويات) وشدد مـختـلف الصعـد وا
اجلـانـبان عـلى (اهـميـة انعـقـاد القـمة
صـرية الـثالثـية الـعراقـيـة االردنيـة ا
فـي وقت قــريب جـــدا والــتـــطــلع الى
ـا يـحـقق تـطـويـر عالقـات الـتـعـاون 

شتركة). صالح ا ا
 واعـلـن الـعـراق تـضـامـنه مع فـاجـعـة
تـصـادم قـطـارين الذي شـهـدته مـديـنة
سـوهاج في مصر الذي تسبب بوقوع
عدد من الضحايا واجلرحى  وارجاء
انـعـقـاد الـقمـة الـثالثـيـة الـتي كان من
ـؤمـل ان تـطـلق اعـمـالـهـا في بـغـداد ا
امـس الــســبت .وقــال رئــيس الــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي في تـغـريـدة على
ـوقع التـواصل االجـتـماعي حـسـابه 
ـصاب األليم تـويتـر (نعـزي  مصــر با
جــراء حــادثــة اصــطــدام الــقــطــارين
داعـ بـالـرحـمـة لـلضـحـايـا والـشـفاء
). وأضـــاف الـــعـــاجـل لـــلـــمـــصـــابـــ
(تـضـامنـا مع فـاجعـة إخـواننـا نـعلن
تـأجـيل الـقمـة الـثالثيـة في بـغداد إلى
الــقــريب الـعــاجل مع عــقــد اجـتــمـاع
ــقــبـل لــوزراء خــارجــيــة األســـبــوع ا
الـبـلدان الـثالثة لـتحـديد مـوعد جـديد
النـعقادهـا). وبعث رئيس اجلـمهورية
بـرهم صالح برقـية تعزيـة إلى نظيره
ـصري عبـد الفتـاح السيـسي بوفاة ا
ــدنــيــ بــحــادث تــصــادم عــدد مـن ا
الــقـطـاريـن في سـوهـاج. (تــفـاصـــــيل
ص 2) وكـشـفت وزارة اخلارجـيّة عن
بــدء مـشـاورات حتــديـد مـوعــد جـديـد
النــعـقـاد الـقـمـة بــ الـبـلـدان الـثالثـة
.وذكـر بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
ؤسِف امـس انه (ونتـيـجـةً لـلـحـادث ا

الـذي أل باألشـقاء في مـصر الـعربـية
إثــر تـصـادمِ قــطـارين وأودى بــحـيـاة
واطـن وإصـابة أعداد الـعديـد من ا
أخـرى منهم  جنـدد التعازي حلكومةِ
ـصاب األليم مـصر وشـعبـها بـهذا ا
ونـشـيـر إلى ان إجـتمـاعـاً ثالثـيـاً كان
ــــؤملِ أن يُـــــعــــقَــــد بــــ وزراء مـن ا
اخلــارجـيـة في هـذه الـدول) واضـاف
ـسـتـوييه (نـعـلن تـأجـيل اإلجـتـمـاع 
الـوزاري وكـذلك عـلى مـستـوى الـقادة
وان مــشــاورات بـ وزراء خــارجــيـة
الـدول الثالث قد بـدأت لتحـديد موعدٍ
جديد لعقد اإلجتماعات بوقتٍ قريب).
وفـجــعت مـصـر بـحـادثـ اولـهـا كـان
ـحـافـظـة سـوهـاج تـصـادم قـطـارين 
الـــذي اودى بــحـــيــاة  32 شـــخـــصــا
واصـابـة عـشـرات اجلـرحى والـثـاني
انـهـيـار مـبـنى سـكـني مـكـون من قـبو
وأرضي و 9 طـوابـق مـتـكـررة بـشارع
الــثالجــة تـقــسـيم عــمـر بن اخلــطـاب
جــســر الــســويس حي الــســــالم اذ
لقي  7 أشـخاص حتفهم وإصيب 23
اثـر ذلك احلـادث فيـما ال تـزال أعمال
الـبحث عن ناج مستمرة. في تطور
تـسبب انهيار جسر حتت االنشاء في
ـريوطية بسقـوط ضحايا وتسجيل ا
.   من جـهـة ـواطــنـ اصــابـات بـ ا
اخـرى أمهـلت السـلطـات العـسكـرية 
وجـودة في قـضاء سـنـجار الـقـوات ا
الـتـابع حملـافـظـة نيـنـوى لـغـاية االول
ـديــنـة   وهـو ــغـادرة ا من نــيـسـان 
ـــطــلب الـــذي يــصـــر عــلـــيه اقـــلــيم ا
كــــردســـتــــان  . وقــــال قـــائــــد قـــوات
االيزدخانة التابعة لوزارة البيشمركة
حيدر ششو ان حلاجليش أمهل قوات
ـوالـيــة حلـزب الـعـمـال االيــزدخـانـة ا
الـــكــردســـتـــاني الى االول من شـــهــر
ــقــبل لــلـخــروج من مــركـز نــيــسـان ا
مـديـنة سـنجـار) مـرجحـا ( استـخدام
الـقوة إلخراج القوات التـابعة للحزب
فـي حــال رفـض  اخلـــروج من مـــركــز
ـديـنة) مـشـيرا الـى ان ( هذه الـقوة ا
تـتمركز في مبـان حكومية) مؤكدا ان
(تـلك الـقـوات غـيـر الـقـانـونـيـة لـديـها
شـــروط بـــنـــقل أفـــرادهـــا عـــلى مالك
اجلـيش والشرطة االحتـادية قبل ترك
مـــقــراتــهم الـــعــســكــريــة) وتــابع ان
ــفـاوضـات جــاريـة بـهــذا الـصـدد) (ا

ولـفت شـشـو ان (احلـكومـة الـعـراقـية
تـصـر عـلى تـطـبـيق اتفـاقـيـة سـنـجار
بـطرد القـوات غير الـنظامـية من جبل
ســنـجـار   كـون وجــود هـذه الـقـوات
اليـصب فـي مـصـلـحة اهـالـي سـنـجار
ــــنـــطـــقــــة). في وقت  رأى نــــائب وا
ـتحـدة فـرحان ـتـحدث بـاسم األ ا ا

حق اتـفـاقـيـة سـنـجـار خـطـوةً هـامة
نـحو االجتاه الصحيح داعـياً لتنفيذ
االتـفـاقـيـة بحـذافـيـرهـا. وقال حق في
تــصــريح تــابـعــته (الــزمـان) امس ان
(اتـفـاقيـة سـنجـار التـي  عقـدها في
ـــاضي إيــجـــابـــيــة تـــشـــرين األول ا
وخــطـوة هـامـة بـاالجتــاه الـصـحـيح

ويــجب تــنـفــيـذهــا بـالــكـامل  ونــحن
نــشــجع احلــوار بــ بــغـداد وأربــيل
عــــــلى اجلــــــانب اإلداري واخلــــــدمي
واألمـــــني في ســـــنــــجــــار) مــــؤكــــدا
ـــتــــحـــدة لـــدعم (اســــتـــعـــداد اال ا
ـركـز واالقـلـيم ومـسـانـدة حـكـومـتي ا

في كل ما يبتغيه تنفيذ االتفاقية). 
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والـسلع وإيجاد احلـلول والبدائل
لـتداعيات سـعر الصرف لـلدينار)
وطـالب احلـداد القـوى السـياسـية
بـ(حــسم اخلالفـات لــلـوصـول إلى
ــهــد الــطـريـق لــتــمــريـر تــوافـق 
الــــــــقــــــــانـــــــون وفـق اإلجـــــــراءات
الــــتـــشــــريـــعـــيــــة والـــســــيـــاقـــات
ــا يـرضي جـمـيع الــدسـتـوريـة و
كـونات ويلـبي حاجة األطـراف وا
ــواطـنـ فـي عـمـوم مــحـافـظـات ا
الــــعــــراق). وكــــشف مــــصــــدر عن
وصــول وفـد من اقـلــيم كـردسـتـان
ــنـاقـشـة بـنـود الـى بغـداد امس  
ان ـوازنـة قبل عـقد جـلسـة البـر ا

اليوم. 
وتـنصلـت األطراف السيـاسية في
وقـت ســـابق  عـن اتـــفـــاقــــهـــا مع
ـتضمن تـسليم الـبيانات االقـليم ا
ـتعلقـة بإنتاج  460 ألـف برميل ا
مـن الــنـــفط إلـى شــركـــة تـــســويق
الـنـفط العـراقـية سـومـو مع جمـلة
اســتـقــطـاعــات تـصل لــنـحـو 230
ألـف بـرمــيل بــعــد اســتــرجـاع 30
ألـف بـرمـيل لـتـغــطـيـة االسـتـهالك
احملـلي وإنـتـاج الـكـهـربـاء وكذلك
 180 ألـف برميل لتسديد تكاليف
اإلنـتاج والـتصـدير إلى جانب 20
ألـف بــــرمــــيل كــــمــــســــتــــحــــقـــات
الــبــتــرودوالر لـصــالح كــردســتـان
عـلى أال يـقل مـا سـيسـلـمه االقـليم

مـن النفط بعـد هذه االستـقطاعات
عن  250 ألـف بـــرمـــيـل يـــومـــيـــا.
ــالــيــة واعـــلن عــضــو الــلـــجــنــة ا
الـنيابيـة صادق مدلول عن بوادر
انـــفــراج  القــرار الـــقــانــون. وقــال
مـــــدلـــــول في تـــــصـــــريح امس ان
(األمــور تــتــجه نـحــو الــتــصـويت
ان ـوازنـة في جـلـسـة الـبـر عـلى ا
الـتي حـددت الـيوم االحـد). بدوره
 اكـــد الـــنــائـب رعــد الـــدهـــلــكي 
ـتـراكـمـة إدراج مــبـالغ اإلجـازات ا
ـنتسبي اجلـيش ضباطاً ومراتب
ــوازنــة.وقــال الــدهــلــكي في فـي ا
بــيــان تـابــعــته (الــزمـان) امس ان
(جـــهــود بــعض الــنــواب تــكــلــلت
بــــالـــنـــجـــاح بـــعـــد ادراج مـــبـــالغ
ــنــتــســبي ــتــراكــمــة  االجــازات ا
اجلـــيش ضـــبــاطـــا ومــراتـــبــا في
ـوازنـة الـتـي سـتـصـرف قـريـبا) ا
وتـابع ان (هـنـاك مسـاعي لـتمـك
اجلـــــرحـى من احلـــــصــــول عـــــلى
ــــــراتب حــــــقــــــوقـــــهـم وكــــــذلك ا
ـتـطـوعـ الـذين لـم يحـالـوا الى ا
الـتـقاعـد بسـبب نقص الـبيـانات 
فـضال عن تـطـبيق الـفـقرة  14 من
ـــســـاواة الــــقـــانـــون اخلــــاصـــة 
الــراتب واحلـقـوق الـتـقـاعـديـة مع
ـستـمـريـن بـاخلـدمة). نـظـرائـهـم ا
واســــتـــغـــربت كـــتـــلـــة صـــادقـــون
الـنـيـابـية  مـن عمـلـيـات اجملـامـلة

ـساومة الـتي جتري في فقرات وا
وازنة.  ومواد ا

وقــال الــنــائب عن الــكـتــلــة حـسن
ســـالم في تــغــريــدة عــلى تــويــتــر
(نـسـتـغـرب من عـملـيـات اجملـامـلة
ــــســـاومـــة الـــتي جتـــري عـــلى وا
ــوازنـة من خالل فــقــرات ومـواد ا
ـغـيـبـ الـتي تـعد اضـافـة فـقـرة ا
وانــتـهــاكـا لـلــعـدالـة وظــلم لـدمـاء
) مـؤكـدا ان ـضـحـ الـشـهـداء وا
ــغــيـــبــ والــشـــهــداء فــيه (عـــد ا
مــجــامــلــة وتــنــاغم مع الــدواعش
) عـــلى حـــد قـــوله واالرهــــابـــيـــ
مــشـيــرا الى ان (الـشــهـداء هم من
دافـعوا عن حـياض الـوطن وليس

 .( غيب ا

ــلــحق بــاهـم االســمــاء الــثــقــافــيـة ا
الـعـراقيـة . وان كـان ملـحق واحد او
كـتـاب يظـل غيـر كاف
ــشــهـد لـالحـاطــة بــا
كـامال فنـحن نـتحدث
عـن بــــلـــــد مــــؤسس
وفــاعل في الـثــقـافـة
الـعربية واالنـسانية
  كـما يـقول الشاله
فـي مـقــدمــته ووعـد
بــأصــدار مـجــلـدين
كـبـيرين عـن الشـعر
والـــــســــرد  وآخــــر
لـلتشـكيل  العراقي
فـي الــقــاهــرة قــبل

نهاية العام .

الــعـبـودي جـعــفـر طـاعـون  ضـاري
الـغـضبـان  مع دراستـ قـيمـت عن

ـشـهـدين الـشـعري ا
والـسردي البـاحث
د. وجــدان الــصـائغ
و د. صــبـري مـسـلم
وكتب الشاله وصفا
لــلــمـشــهـد الــثــقـافي
احلـالي بعـنوان ( ما
تـركه الطغاة والغزاة
ــشــهـد الــثــقـافي .. ا
الــــــــعـــــــــراقي االن  )
واخـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــرت
بــــــــورتـــــــريـــــــهـــــــات
ميز علي لـلتشكيـلي ا
ـــنــدوالوي لـــتــؤطــر ا
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أصـــــدرت  جــــريـــــدة اخــــبــــار االدب
ـصرية الـشهيـرة ملحـقا خاصا عن ا
االبــداع الـعـراقي في عـددهـا احلـالي
حتـت عــنـوان ( ابــداع مـن الــعـراق )
اعــده وقــدم له الــشـاعــر الــعـراقي د.
عــلي الــشاله  ويـتــضــمن نـصــوصـا
ودراســـــات ولـــــوحـــــات لـــــعـــــدد من
ـبـدعـ الـعـراقـيـ ذوي احلـضـور ا
ـشهـد االبداعي الـعراقي ـمـيز في ا ا
مـــنــهم .. مـــحــمـــد خــضــيـــر  كــاظم
احلـجاج  أحمـد خلف  فاخـر محمد
 مـنى مرعي عـبد الرزاق الـربيعي 
نضال القاضي  عامر عاصي  نعيم
عـبـد مـهـلـهل  أفـيـاء االسـدي  فائق

بشير احلداد
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أعـلـنت خـلـيـة اإلعالم األمـني  قـتل
أحــد أبـرز وأخـطـر جتـار اخملـدرات
ــــــؤثـــــرات الــــــعـــــقــــــلـــــيــــــة في وا
بــغــداد.وذكــرت اخلــلــيــة فـي بــيـان
تـلـقـته (الـزمان) امس أنـه (بعـمـلـية
نـوعـية جلـهاز األمن الـوطني تـمكن
خـاللـهـا من قـتل أحـد أبـرز وأخـطـر
ـؤثرات الـعقـلية جتـار اخملدرات وا
فـي بـــغــداد) واضـــاف ان (اجملـــرم
ـنـفـذة اقـدم عــلى مـواجـهـة الـقـوة ا
لـلواجب التي تمكنت من قتله كما
أسـفر احلـادث عن استـشهـا ضابط
وإصـــابــة آخــر). وكــان مــصــدر في
اجلـهاز قـد ذكر في وقت سـابق بأن

ضـباطا بـجهاز االمن الـوطني وهو
الــنــقــيـب ســلــمــان داود احملــيـاوي
ســــقط ضــــحـــيــــة خالل عــــمـــلــــيـــة
االشــتـبـاكـات في مـا اصـيب الـلـواء
وهــو مــديــر عــام اثــيــر الــشــمــري 
اثـــنــاء الـــعــمـــلــيـــات في اجلـــهــاز 
مــداهـمـة وكـر لـتـجـار اخملـدرات في
الـعاصـمة .وعـثرت قـوة أمنـية على
جــثـة لـشـابـة عــشـريـنـيــة مـجـهـولـة
كب لـلنـفايـات في منـطقة الـهويـة 
تـقـع الى الـشـمـال من مـركـز مـديـنـة
الــبــصــرة. وقــال مـصــدر أمــني في
تـــصـــريح امـس ان (اجلــثـــة كـــانت
مـــشـــوهــة ومـــحـــتــرقـــة بـــالـــكــامل
ومـــقـــطــوعـــة األقـــدام حــيـث كــانت
نطقة غير مأهولة) مؤكدا مـرماة 

انـه ( نــــقـل اجلــــثـــــة الى الـــــطب
الــعـدلي وفـتح حتــقـيق بـاحلـادث).
وصــــد الــــلــــواء  20 فـي احلــــشــــد
الـشعبي تعرضًا داعشيا في منطقة
الـنفط خانة في ديالى . وقال اعالم
احلــشـد في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (قـــــــــوة من الـــــلــــواء 20
بـاحلـشـد صـدت  تـعـرضًـا داعـشـيا
فـي مـــنـــطـــقــــة الـــنـــفـط خـــانـــة في
احملـافـظة و اجـبرت الـدواعش على
الــفـرار دون تـســجـيل أي خــسـائـر
بـصفوف الـلواء). وضبـطت مديرية
االسـتـخبـارات العـسكـرية  حـبـوبا
مـخـدرة وأسـلـحـة وأعـتـدة ووثـائق
فـي وكر لتنـظيم داعش في صحراء
الـــــرطـــــبــــة غـــــربـي مــــحـــــافـــــظــــة

ديرية في بيان األنـبار.واوضحت ا
تـلقته (الـزمان) امس أن (مـعلومات
اسـتخباريـة أشارت إلى وجود وكر
لــلـدواعش في مــنـطـقــة الـصـكـار –
عــامج  شــمــال شــرق الــرطـبــة في
عــمق الــصـحــراء يـتــكـون من ثالث
غـرف متداخلة مـحفور بتل صخري
ويــــعــــد مالذاً إلرهــــابـــيـي الـــداخل
واخلــارج) مـــشــيــرا الى انه (عــلى
ـعـلومـات جـرى التـنـسيق مع إثـر ا
قـسم اسـتـخـبـارات قـيـادة عـمـلـيات
األنـبـار حيث شـرعت مفـارز شعـبة
االسـتخبارات العسـكرية في الفرقة
األولى واألفـواج الـثـانـيـة والـثـالـثة
ـــشــاة  53 بـــدهم الـــوكــر لـــلـــواء ا
وضـبـطت بداخـله اسـلحـة مـتنـوعة

باإلضافة إلى حبوب مخدرة ومواد
إعـــــــاشـــــــة وأرزاق وأواني طـــــــبخ
وأدويـــة ومـــاء وأغـــطـــيـــة ودراجــة
نـارية في ح قامت مفارز هندسة
ـواد ـضــافـة وا الــفـرقـة بــتـدمــيـر ا
االخـرى). وعـثـرت قوة من الـشـرطة
االحتــاديـة عـلى صـاروخ مـنـجـنـيق
وقـنبـلة لـغم أرضي بعـمليـة تطـهير
فـي مـــنــــاطـق تــــابــــعــــة لــــقــــضـــاء
احلـويجـة.واشارت وزارة الداخـلية
فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس إن
(مــعــلــومــات اسـتــخــبــاريــة أفـادت
بــوجــود مـتــفـجــرات من مــخـلــفـات
داعـش ضــمن أحــداثــيــات مــحــددة
ضـــمن قــاطـع مــســـؤولــيـــة الــلــواء
احلـادي عشر الفـرقة الثالـثة شرطة

احتـــاديـــة) وأضــــاف ان (قـــوة من
الــلـــواء نــفــذت عـــمــلــيــة تـــفــتــيش
وتــطـهــيـر مـنــطـقـة حـي الـثـورة في
نـاطق القـريبة قـضاء احلـويجـة وا
ستـشفى التـركي أسفرت عن مـن ا
الــعــثــور عــلى صــاروخ مــنــجـنــيق
مـحلي الـصنع وقـنبـلة لغم أرضي
و رفــعــهـمــا وإتالفــهــمـا مـن قـبل
مـــفـــارز اجلـــهـــد الـــهـــنـــدسي). في
غــضـون ذلك  اســتـنــفـرت مــديـريـة
ـــدني جـــمــــيع فـــرقـــهـــا الـــدفــــاع ا
وآلـيـاتـهـا حتسـبـاً لـزيـادة احلرائق
ـقـبل. وقـال خـالل فـصل الـصـيـف ا
ــدنـي الــلـواء مــديــر عــام الــدفــاع ا
كــاظم سـلـمـان بــوهـان في تـصـريح
امـس إن (هـناك زيـادة مـتـوقـعـة في
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يـعقـد مجلـس النواب الـيوم االحد
جـلـسـتـه للـتـصـويت عـلـى مـوازنة
الـعـام اجلاري وسـط دعوة الـقوى
الــسـيــاسـيـة الى حــسم اخلالفـات
هد القرار والـوصول الى توافق 
الــقـانـون . ويـسـتــأنف وفـد اقـلـيم
كــردســتـان مــبـاحــثـاته مع الــكـتل
الـــنـــيـــابــيـــة بـــشـــأن حــصـــته من
ــــوازنـــة. وقـــال بــــيـــان امس ان ا
(نـــائب رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
بـشيـر احلداد تـرأس اجتـماع ضم
ـاليـة والتـخـطيط وزراء الـنـفط وا
والــكــهـربــاء واإلعــمـار واإلســكـان
والـــبـــلــديـــات الــعـــامــة و الـــعــمل
والـشـؤون اإلجتـماعـية  بـحـضور
رئـيـس مـجلـس اخلـدمـة اإلحتادي
لــــبـــحث بـــنـــود ومـــواد مـــشـــروع
ــــــوازنــــــة) مــــــشــــــيــــــرا الى ان ا
(اإلجـتـماع ركـز علـى استـحقـاقات
الـــــوزارات اخلــــدمـــــيــــة وأبــــواب
الـصرف لـلمـشاريع فـي حال إقرار
ـوازنة). مـن جانيـه شدد احلداد ا
ـوازنـة ألنـها عـلى (أهـمـيـة إقرار ا
تـمس األوضـاع الـعامـة ومـرتبـطة
ــــشـــــاريع بـــــعـــــمل الـــــوزارات وا
اخلـــدمــيــة وتــوفـــيــر فــرص عــمل
للشباب) مؤكدا (ضرورة معاجلة
إرتـفـاع األسعـار لـلمـواد الـغذائـية
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عيشي على اصحاب الدخل والـعبء ا
ـــا يــؤدي الى صـــعــوبــة احملــدود  
الـــســيـــطــرة عـــلى الــعـــدوى وضــعف
تــطــبــيق تــلك االجـراءات) مــؤكـدا ان
(الــوزارة حـرصت مـنـذ بـدء اجلـائـحـة
عـــلى مــراقــبـــة الــتــطـــورات ونــتــائج
الــبــحـوث الــعـلــمــيـة ألنــتــاج الـلــقـاح
اخملـصص لـكـورونـا وفـور االعالن عن
انـشـاء حتالف دولي لـضـمان الـتوزيع
الـعادل لـلقاحـات وفتح باب االنـضمام
اليه  سارع العراق الى االنضمام الى
مــــرفق كـــوفــــاكس ووقـع اتـــفــــاقـــيـــة
ـاضي االنــضـمــام في شـهــر ايـلــول ا
وكــذلك الــتــواصل مع شــركـات فــايـزر
وسـيـنوفـارم لـضمـان الـتعـاقـد معـهـما
بـشكل مبكر  واستطـعنا التعـاقد على
 20  مـلـيون جـرعـة تكـفي لـتلـقيح 50
واطنـ كمـرحلة اولى من ئـة من ا بـا
خـطـة التـحصـ الـوطنـية) مـبـيـنا ان
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(مــؤســسـاتــنــا الــصـحــيــة أجنـــــــزت
تــــوزيع 50 الـف جــــرعــــة من لــــقــــاح
سـيـنـوفـارم ب الـشـرائح ذات اخلـطر
الكات الـطبية والـصحية الـعالي من ا
واالجـهزة االمـنية وأصـحاب االمراض
ـزمـنـة  كـمـا جـرى تـوزيع 336 الف ا

جـرعـة من لـقـاح استـرازنـيـكـا الذي 
اضي  من مرفق اسـتالمه اخلمـيس ا
كــوفــاكس بـ اكــثـر من 660 مــنــفــذا
تــلـقـيـحـيـا في عــمـوم الـبالد مع تـوفـر
االســـتــعـــدادات الالزمـــة إلســتـــقــبــال
ـواطـن وتـلـقيـحهـم  حيث بـاشرت ا
ـراكز الصـحية امس الـسبت بتـلقيح ا
ــسـجــلــ ضـمن قــاعـدة ــواطــنـ ا ا
التسجيل االلكتروني الوطنية) وشدد
الـبـيـان عـلى (أهـمـيـة الـلـقـاحات الـتي
تـعـد الـسبـيل األقـصـر لـلسـيـطـرة على
الـــوبـــاء حـــيـث حتـــمي االنـــســـان من
ـرض بـنـسـبـة تـتــــــراوح االصـابـة بـا

ـــئــة في مـــخـــتــلف ب   70- 95 بـــا
يا  ولـكنهـا تمنع قرة عـا الـلقاحـات ا
ـئة االصـابـة الشـديـدة بنـسـبة مـئـة با
وحتـــمي من خـــطـــر الــوفـــاة  وكــذلك
نـشير الى مأمـونية وسالمـة اللقاحات
وفـعـالـيـتـهـا كونـهـا مـقـرة من مـنـظـمة
ـية والـهـيئـات الـعلـمـية الـصـحة الـعـا
ــواطـــنــ الى الــــدولـــيـــة) داعـــيـــا ا
ـــراكـــز (االســـراع بـــالـــتــــلـــقـــيح في ا
ـعـتمـدة لـلـمـسـجـلـ على الـصـحـيـة ا
ـواعـيد ـنـصـة اإللـكـتـرونـية  وفـق ا ا
ــرسـلـة لـهم  كــمـا نـطـالب الـوزارات ا
ومـؤسـسـات الـدولـة احلكـومـيـة وغـير
دني احلـكـوميـة ومنـظمـات اجملتـمع ا
بـحث منـتسبـيها لإلسـراع بالتـسجيل
نصـة لتلقي الـلقاح). وفي اقليم عـبر ا
كــردســتـان  ســجــلت وزارة الــصــحـة
وبــواقع 307 إصــابــة وشــفــاء  417

خمس وفيات جديدة. 

أعـداد احلـرائق مع ارتفـاع درجات
احلـــرارة) مـــؤكـــداً ان (مـــديـــريـــته
اســـتــنــفـــرت اجلــهــود اســـتــعــداداً
ـقبل) ـواجـهـتهـا خالل الـصـيف ا
مـشـيـرا الى (حتديـد احلـرائق ليس
ــا مـن مــســؤولــيــة مـــديــريــته وإ
تــشــارك مع جلــان حتــقــيق خــبـراء
األدلــة اجلــنــائــيــة والــتــحــقــيــقـات
األولـــيـــة الـــتـي جتـــريـــهـــا مـــراكــز
ــســؤولــة عن الــرقــعــة الــشـــرطــة ا
اجلــغـرافــيـة حملل احلـادث) وتـابع
ان (الــتــمــاس الـكــهــربــائي بــسـبب
تــــذبـــذب الــــتــــيـــار والــــشـــبــــكـــات
الـعـنـكـبـوتـيـة لألسالك كـان الـسبب
الــرئــيس وراء تــلك احلــرائق خالل
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شــكـا مـواطـنــون واصـحـاب مـحـال
جتـارية من تـراجع ساعات جتـهيز
الــكــهــربـاء الــوطــنــيـة فـي عـدد من
احــيـاء بــغـداد  فــيـمــا عـزت وزارة
الــكـهــربـاء ذلك الـى حـالـة الــطـقس
الــسـيــئـة وحــدوث ريـاح قــويـة في
امـــــاكـن عـــــدة مـــــســـــاء اول امس.
وانــتـقــد مـواطـنــون في احـاديث لـ
سـتـمر (الـزمـان) امس (االنقـطـاع ا
واألعـذار الـتي تـسـوقـهـا الـكـهـرباء
بــشـكل دائم ) مـطــالـبـ بـ(إيـجـاد

حـل جــذري لـــلـــمـــشــكـــلـــة واجــراء
صــيـانــة دوريـة العـمــدة الـكــهـربـاء
الــــتي اضـــحـت تـــتـــأثــــر بـــحـــالـــة
ــنـظـومـة الــطـقس) مــؤكـدين ان (ا
مـتـهـالـكـة وعـلى احلـكـومـة تـوجـيه
الــوزارة بـاســتـبــدال االسالك الـتي
ــســـتــمــر تـــشــكـــو من الــتـــرقــيـع ا
ــنـازل ــارة وا واصــبــحت تــهــدد ا
بــســبب انــقــطــاعــهــا الــدائم داخل
االحـيـاء) مـشـددين عـلـى (مـعـاجلة
ـشـكالت بـشكل عـاجل قـبل حـلول ا

فصل الصيف).
 وتـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لـالنواء

اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
ـــنــاطق كـــافــة الـــيــوم االحـــد في ا

 . صحواً
وقــالت الــهــئــيــة في بــيــان تــلـقــته
(الـــزمــان) امس ان (طـــقس الــيــوم

ــنـاطق كــافـة االحــد ســيـكــون في ا
صـحـواً ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة
لـلـيـوم الـسابق) مـؤكـدا ان (طـقس
يـوم غد االثن سـيكون صحواً في
عـــمــوم الـــبالد ودرجــات احلــرارة

ترتفع قليال). 

لكية بعد تأهيلها واعمار مبناها قبرة ا U—…∫ رئيس الوزراء يزور االعظمية ببغداد امس ويفتتح ا “
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الـتنسيقي العـراقي اخلفاجي اجتماعا
مـع السـيد رئـيس الوزراء األردني بـشر
ـنــاقــشــة أطـر الــتــعـاون اخلــصــاونــة 
ـشـترك لـلمـجلس الـتـنسـيقي الـعراقي ا
ـــــــــــصــــــــــري. و بــــــــــحـث األردنـي ا
الــتـحـضــيـرات اخلــاصـة بـعــقـد الــقـمـة
الـثالثـيـة الـتي سـتجـمع زعـمـاء الـعراق
. كـمـا واألردن ومــصـر في بـغـداد الحـقـاً
ـلـفـات التي اسـتـعـرض الـوفـدان أهم ا
باحثات سـتتم مناقشتهـا خالل جولة ا
الـثنـائية والـثالثية بـ العراق واألردن
ومــصــر. وطــالب اخلـفــاجي احلــكــومـة
األردنـيـة امس بـاالعـتـذار بـسـبب وضع
عـلم نظام صدام على الـطاولة التي كان

ـبـني االسـتـفـادة مـنـهـا عـبـر الـتـعـاون ا
ـــشــتـــركـــة وضــرورة ـــصـــالح ا عـــلى ا
الــتــعـاون الــدائم الــهــادف إلى حتــقـيق
ــا يـخـدم نــهـضـة لــلـقــطـاع الـزراعي و

 . مصالح البلدين الشقيق
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وقــال بـــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اخلـفاجي دعوة رسمية من احلنيفات
لــزيــارة مــوســعــة لـلــمــمــلــكــة االردنــيـة
الـهاشمية لبـحث فرص االستثمار ذات
االثـر االقـتـصـادي).  وكـان وفـد اجمللس
التنسيقي العراقي قد اجتمع مع رئيس
ـنـاقـشـة أطـر الـتـعاون الـوزراء األردني 
ـصــريــعــقــد الــوفـد بــحــضــور الــوفــد ا
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يــصـدر الــعـراق بــحـدود   600 الف طن
مـن الـــتـــمـــور الى دول الــــعـــالم وبـــذلك
رتـبـة األولى في تصـدير ـثل ا اصـبح 
ـصـدرة ـيـاً وهـذه الـتـمـور ا الـتـمـور عـا
ـطـلـوبة تـشـمل الـزهـدي واخلـستـاوي ا
ـهـنـدس الـزراعي حـسن ــيـاً. وقـال ا عـا
مــطـر الـوائـلـي مـديـر زراعـة الــديـوانـيـة
ـصدرة لـ(الـزمـان) ان (اهم احملافـظات ا
لــلـتــمـور هـي كـربالء والــبـصــرة وبـابل
وديـــالى والــديـــوانــيــة ) واضــاف ( أن
االجــهـزة الــزراعـيـة بــاحملـافــظـة وكـذلك
ــزارعـ قـامــوا بـتـنــفـيـذ الــفالحـ وا
خــطــة لــدعم وحــمــايــة الـنــخــيل ووقف
جتـــريف الــبــســـاتــ وحــرق الـــنــخــيل
واالكــثــار من زراعـة االصــنـاف اجلــيـدة
ومـكـافـحـة دوبـاس النـخـيل بـاسـتـخدام
الـطيران الـزراعي وكذلك لتوفـير فسائل
الــنــخــيـل لــتــوزيــعــهــا عــلى الــفالحــ
ــزارعــ لــزراعــتــهــا ودعـم شــركـات وا
ـســتـثـمـرين من اجل افـتـتـاح مـصـانع ا
لــتـعــلـيب الـتــمـور وتــشـجــيع اصـحـاب
الـنخـيل عـلى االهتـمام بـالنـخيل لـزيادة
االنــتـاج وتــصـديــر كـمــيـات اكـثــر لـدعم
االقـتـصـاد الـوطـني). وفي عـمـان الـتـقى
وزيـر الزراعـة محمـد اخلفاجي نـظيره
االردنـي خالـد احلـنـيـفـات علـى هامش
اجـتماعـات اجمللس التـنسيـقي العراقي
ــصـــري. واكــد اخلـــفــاجي - االردنـي ا
عــمق الـعالقـة الـتـاريــخـيـة بـ الـعـراق
ـستـويـات واهـمـية واالردن عـلى كـافـة ا
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بـعث رئـيس الـتـيـار الصـدري مـقـتـدى الـصـدر تعـازيه ألسـر ضـحـايـا حـادث تـصادم
الـقــطـاريـن في مـصــر يـوم اجلــمـعــة. وقـال الــصـدر في تــغـريــدة له عـبــر تـويــتـرامس
ــا وقع من حـادثــة الـقــطـار األلــيـمــة والـتي أودت بــحـيـاة (يــعـتــصـرنـا األلـم واحلـزن 

.( صري الكثيرين من أخواننا ا

يــقــوم الــفــنــيــون بــفــحص الــعــقـارات
اجملـاورة لـلتـأكـد من سالمتـهـا.وتشـهد
الــقـاهــرة الـعـديــد من حـوادث انــهـيـار
مـــبـــانٍ بـــســبـب مـــخــالـــفـــات الـــبـــنــاء
الـــعــشـــوائي وعـــدم الــتـــزام الـــبــعض
ـنظـمـة لـعمـلـية بـالـقـوان والـلـوائح ا

البناء.
الحة بـقنـاة السويس والتـزال حركـة ا
مـعـطلـة لـليـوم اخلامس عـلى الـتوالي
بـــعــد أن جــنــحـت ســفــيـــنــة حــاويــات
ضـخـمـة صـبـاح الـثالثـاء بـسـبـب سوء
األحـــوال اجلـــويـــة وأغـــلـــقـت اجملــرى
ـــائـي بـــيـــنـــمـــا تــــتـــواصل جـــهـــود ا
ـصـريـة الخـراجـهـا.وأفـاد الـســلـطـات ا
بـــيــان لــهـــيــئــة قـــنــاة الــســـويس لــيل
اخلـميس بأنه تـمت االستعـانة باحدى
اجلــرافـات لـتـقــوم بـأعـمــال الـتـجـريف
ـنطـقـة جنـوح السـفيـنة.وقـال البـيان
"تـــهــدف أعـــمــال الـــتــكـــريك إلى إزالــة
ـقــدمـة الــسـفــيـنـة الــرمـال احملــيـطــة 
بـكمـيات تكـريك تتراوح من  15إلى 20
ألف مـتر مـكعب من الـرمال يـتم طردها
عــبــر خــطــوط طـرد خــارجــيــة خــاصـة
الئم بــالـكـراكـة لـلـوصــول لـلـغـاطس ا
ـهـا والـذي يـتـراوح من  12إلى لـتـعـو
 16مـتـرا".وقال مـسؤول بـشركـة "شوي
الكة لنـاقلة احلاويات كـيسن كايشـا" ا
الــضــخــمــة لــوكــالــة فــرانس بــرس إن
الــشــركـة لــيس لــديـهــا مـعــلــومـات عن
احلـالـة الـدقـيـقـة لألضـرار الـتي حلـقت
بـالسفينة.وقال لوكالة فرانس برس ان
"الــقـاطـرات واجلـرافـات تــسـتـخـدم في
تـكسـير الـصخـور" في محـاولة الخراج
الـسـفيـنة.وكـانت هـيئـة قـناة الـسويس
قــــالت فـي وقت ســــابق اخلــــمـــيس إنّ
الحــة "عــلّـقت مــؤقــتــا" حلـ حــركــة ا
إعـادة تـعو الـسـفيـنـة العـمالقـة التي
سـدّت الـقـنـاة بـالـكـامل بـعـدمـا جنـحت
وعــلــقت بــالــرمــال.وجــنــحت ســفــيــنـة
احلــاويـات "إم في إيــفـر غـيــفن" الـبـالغ

طـولـهـا  400 مـتـر وعـرضـهـا  59 مـتـراً
وحـمـولـتـهـا اإلجـمـالـية  224 ألف طن
صـباح الـثالثاء خالل رحلـة من الص
مــتــجـــهــة إلى روتــردام في الــنــاحــيــة
اجلـــنــوبـــيــة لـــلــقـــنــاة قـــرب مــديـــنــة
الـسـويس.وحتـاول قـاطـرات أرسـلـتـهـا
هــيـئـة قــنـاة الـســويس إزاحـتـهــا مـنـذ
صـبـاح األربعـاء.ومـساء اخلـمـيس قال
ــيش مـــســتـــشــار الـــفــريـق مــهـــاب 
صري عـبد الفتـاح السيسي الـرئيس ا
ـشروعات قنـاة السويس في تصريح
الحة لـوكـالة فـرانس بـرس إنّ حركـة ا
في الـقـناة سـتُـستـأنف "في غـضون 48

إلى  72 ســـاعـــة كـــحـــدّ أقـــصى". وأتى
ـيـش بـعــدمـا قــالت شــركـة تــصــريح 
"ســمــيت ســالـفــدج" الــهـولــنــديــة الـتي
كــلّـفـتـهـا مــجـمـوعـة "إيــفـرغـرين مـارين
ـساعدة في شـغّلـة للسـفيـنة ا كـورب" ا
الــتـعــو إن الـعــمـلــيـة قــد تـســتـغـرق
"أيـامـاً أو حـتى أسـابـيع". وشـبّـه بـيـتر
ديـر الـتـنـفيـذي لـشـركة بـيـردوفـسـكي ا
"رويـــال بـــوســكـــالــيـس" الــشـــركــة األم
لــلـشـركــة الـهــولـنـديــة مـســاء األربـعـاء
الــســفـــيــنــة بـ"حــوت ثــقــيل جــدا عــلى
الــشـاطئ إذا جــاز الـتــعـبــيـر".وتــظـهـر
وقع "فيسيل فاينادر" خـريطة تفاعليـة 

ـتخصص بحركـة السفن أن عشرات ا
الـسفن تنـتظر عـند جانـبي القناة وفي
مـنطقة االنـتظار في وسطـها.وافتتحت
قــــنــــاة الـــســــويـس الـــتـي تـــربـط بـــ

توسط في 1869 . الـبحرين األحمر وا
ـصـري عـبـد الـفـتـاح وأعـلـن الـرئـيس ا
الـسـيسي في  2015 مـشـروعا لـتطـوير
الـــقــنـــاة يــهـــدف إلى تــقـــلــيـل فــتــرات
االنـتـظار ومـضـاعفـة عدد الـسـفن التي
تـستخـدمها بـحلول عام 2023.  ولـهذه
ــصــريــون في 2014 الـــغــايــة حــفـــر ا
مــجـرى جـديــدا وهـو الـذي عــلـقت فـيه

سفينة احلاويات.
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واد اخملدرة وبحـوزته كيلوغرام من بـا
مـادة الكـرستـال مخـبأة بـطريـقة مـعقدة
فـي داخل عــجـــلـــته) وتــابـع انه (جــرى
تــدوين اقـوالـه اصـولــيـاً حـيـث اعـتـرف
بــتــجــارة ونـقـل اخملـدرات من مــنــطــقـة
الـعزير الى بغداد ,وقـد تمت إحالته مع
ــضـبـوطـات الى اجلـهــات الـقـانـونـيـة ا
اخملــتـصــة التـخــاذ االجـراءات الــعـادلـة

بحقه). 
ـنـافذ من جـهـة اخـرى ضـبـطت هـيـئـة ا
احلـــدوديــة  4حـــاويــات حتـــتــوي عــلى
أدويـة بشـريـة معـدة للـتهـريب في منـفذ
مـيـنـاء أم قـصر االوسط.وقـالت الـهـيـئة
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الــزمـــان) امس انه
ــشــتـرك مع (بــالــتـعــاون والـتــنــسـيق ا
جــهــاز اخملــابــرات الــوطـنـي الـعــراقي
أحــبط مــنـفــذ مــيـنــاء ام قــصـر األوسط
مــحــاولـة تــهـريب  4حــاويـات حتــتـوي
أدويــة بـشـريــة مـتــنـوعـة) مــشـيـرا الى
(إحـــالـــة مــا  ضـــبـــطه إلى اجلـــهــات
الـقضـائيـة اخملتـصة التـخاذ اإلجراءات

القانونية الالزمة).

الــصــعــبـة وفـي هـذه األثــنــاء تــمــكـنت
اجملــتـمـعـيــة من إعـادة الـفـتــاة لـذويـهـا
وتـوفـيـر فـرصـة عـمل لـوالـدهـا وأخذت
تـعـهـداً خطـيـاً منه بـعـدم تـعنـيف ابـنته
مـستـقبال وانـها سـتنـظم زيارات دورية
لـلعـائلـة لالطمـئنـان على وضـع العـائلة
والـــفـــتـــاة). وفــادت مـــديـــريـــة شـــرطــة
نشـآت التابعة إلى مـحافظة الـنجف وا
وكـالـة شـؤون الـشـرطة ,بـالـقـاء الـقبض
عـــلى مـــتـــاجـــرين بـــاخملــدرات. وقـــالت
ـديـرية في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ا
ـــرابــطــة قــرب ان (دوريـــات الــنــجــدة ا
مـجـسـرات ثـورة الـعـشـرين تـمـكـنت من
الــقــاء الــقــبض عــلـى مــتــهــمــ وبــعـد
تـفتيشهم عثر بـحوزتهم على الفي حبة
مـخـدرة). واعـتقل جـهـاز األمن الـوطني
مـتهما بحوزته كيـلوغرام من الكرستال

في محافظة ميسان. 
وذكـر اجلـهـاز في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (مـفـارز اجلـهــاز في احملـافـظـة
تـمكنت من نصب كم محكم اسفر عن
الــقــاء الــقـــبض عــلى شــخص يــتــاجــر

ـــوقع احلــادث جتـــاريــا آخـــر مــجــاور 
ومـــنــعت امــتــداد الـــنــيــران إلى الــدور
السكنية القريبة من السوق) وتابع ان
ـدني نــفـذ عـمـلـيـات (أســعـاف الـدفـاع ا
االنــعـاش الــرؤي لـلــمـصــابـ بــحـاالت
اخــتــنــاق نـتــيــجــة اسـتــنــشــاق نـواجت
واطن قبـل تأم نقلهم احلـريق من ا
ـسـتـشـفى الـقـريب لـتـلقـى العالج الى ا

فيها). 
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وفـي كـــربالء انـــقــــذت قـــيـــادة شـــرطـــة
احملــافــظــة حــيــاة شــابــة من مــحــاولــة
انـتـحـار بـطـريقـة بـشـعـة في احملـافـظة.
واوضـح بيـان امس ان (مفـارز الشـرطة
اجملـتـمعـيـة الحظت وجـود فـتاة بـحـالة
نــفــســيــة مــضــطــربــة في أحــد شـوارع
كــربـالء مــحــاولــة رمـي نــفــســهــا حتت
ــفـارز ــارة) وأشـار الى ان (ا عــجالت ا
هـرعت للفتاة مسرعة وقدمت لها الدعم
ــعــنــوي اذ اتــضح انــهـا الــنــفــسي وا
تـتعرض لتعنيف جسدي شديد من قبل
والـــدهــا ,بـــســبب ظـــروفه الـــنــفـــســيــة

بـعدة عمليات تـزوير لوثائق ومحررات
ومــســتـمــسـكــات رســمـيــة إضــافـة إلى
تــــزويـــر ســــنــــدات عـــقــــار ووصـــوالت
وأخـــتــام) مـــشــيـــرا الى ان (عـــمــلـــيــة
ــمـــارســات الـــقــبـض تــأتي مـن خالل ا
ــتــواصــلــة الــتي جتــريــهــا األمــنــيــة ا
ـــديــريــة لـــغــرض احلـــد من اجلــرائم ا
والـقــبض عـلى مـرتـكـبـيـهـا). وأخـمـدت
دني فـرق األطـفاء في مـديريـة الدفـاع ا
حـريقـاً أندلع في  30 مـحالً جتـارياً في
حي العامل, وذكـر بيان للمديرية تلقته
(الــزمـان) امس ان (فـرقـهــا تـمـكـنت من
الـسـيطـرة وإخـماد حـادث حـريق اندلع
داخـل ســـوق حي الـــعـــامل الـــشـــعـــبي
دني اللواء ـتابعة مدير عام الدفاع ا
كــاظم سـلــمـان بـوهـان) ,واشـار الى ان
(الــفــرق طــوقت وعــزلت احلــريق الـذي
أنـــدلع داخل 30 مـــحل جتــاري جتــاوز
مـشيد من ألـواح السنـدويج بنل سريع
االشـتعال واخملالف لتعليمات السالمة
ــديــريـة حــيث واالمــان الــصــادرة من ا
تــمــكـنـت الـفــرق من انــقـاذ 360  مــحال

ـفـارز ألـقت تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (ا
ــــتـــهــــمـــ الــــقـــبـض عـــلى عــــدد من ا
ــطـــلــوبــ وفق مــذكـــرات قــضــائــيــة ا
واد 289 و 292 صـادرة بحقهم ضمن ا
و 295 من قــانـون الـعـقـوبـات لـقـيـامـهم
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فـكــكت مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام بـغـداد
خـــلــــيـــة مـــتـــهــــمـــة بـــتــــزويـــر وثـــائق
ومـسـتـمسـكـات رسـمـية وسـنـدات عـقار
ــديـريــة في بــيـان فـي بـغــداد. وقــالت ا
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وداعاً .. حبيبي وأخي الوحيد.
وداعاً. . يامن كنت ابي أيضا
وداعاً ..ايها النقي الوفي األبي

وداعـاً ..يامن فديتنـي بروحك. وداعا ياروحي احلاج دلي
. الشيخ حس
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بارك في كل عام تبدأ موجات ( تسونامي ) من نوع مع اقتـراب شهر رمضان ا
ل في الـفضـائـيـات ومحـطـات الـتـلفـزيـون االرضـية من آخـر بـالتـحـرك بـشـكل 
ـنصـرمـة من افالم ومـسـلسالت خالل قـيـامـها بـتـكـرار عـرض برامج الـسـنـوات ا
واغـنــيـات في مـســار يـبـعـث عـلى الـضــجـر وكـأنــهـا تـقـول : امــامـكم مــاضـيـنـا

وانتظروا جديدنا !!
ـواطن الـذي يـقـضي جل وقــته امـام الـتـلـفـاز حـالـيـا  بـسـبب ايـام وسـاعـات ان ا
شاهدة م وجهه صفـعته خيبـة أمل تتمـثل  احلظـر في حيرة من امره فـأينمـا 
ـرات.. وال استـثني هـنا ايـة فضـائيـة فالكل فقرات تـلفـزيونـية مـعادة عـشرات ا
عـدا استـثـنـاءات قلـيـلة حـيث تـضع برامـجـهـا الروتـيـنيـة مـثل نشـرات االخـبار او
ـتـمثـلـة بـبرامج الـلـقـاءات ذات النـفس احلـواري لـكن سيـاقـات الـعرض االخـرى ا
ـكن ان يتفيّـأ حتت ظاللها افـراد العائـلة في هذه االيـام احلالكة نـوعات التي  ا
لل بذاته.. و" تسونامي" بعينه.. فرحمة نتيجة " كورونا" بقت هي السائدة... انه ا
ـعادة التي حفظ اوالدنـا اسماء ابطـالها وحواراتهم بنـا.. لقد زهقـنا من البرامج ا

واخملرج واغاني مقدماتها!  
لل يا سـادتي يصحبه ردود أفعال بدنيـة ونفسية متبايـنة تبدأ بالتململ ثم ان ا
رء صـحوب بالتشتت وعدم االنتـباه وهذا اخطر ما يواجه ا الشعـور بالعصبية ا
ـلل في حـيـاته السـيـمـا عـنـد الـشـبـاب واالطـفـال الـذين يـحـاولـون كـسر جـدار ا
لل بالـتوجه الى اجهـزة الهاتف احملـمول بحـثا عن ما يـستهويـهم وهنا يـصبح ا
ـكـن أن تغـتـفـر كـونـه مـثـير لـلـقـلـق ومـسـتـنزف هـو اخلـطـيـئـة الـوحـيـدة الـتي ال 

ا حولها. عاطفيًا ومشحون بعدم الثقة بالنفس و
ان مشاهـدي القنوات التلفزيونية في االسابيع القليلة التي تسبق الشهر الفضيل
عـادة تخـنقهم لل فـالبـرامج ا كـررة وا شـاهدة ا يتأرجـحون كـالبـندول بـ ألم ا

مثل الغبار..
ـال  لكني ـيزانـية الـفضـائيـات بعض ا ـعاد عرضـها تـوفر  اعرفُ ان الـبرامج ا
من جـــــانب آخـــــر اجـــــد ان في ذلـك خــــطـــــورة عـــــلى نـــــسب
شـاهـد نتـيـجـة هذا الـتـكرار ـا جتعـل ا مـشـاهـدتهـا أذ ر
ـمل يــبـحث عن قـنــوات اخـرى قـد تــسـتـهـويـه فـيـبـقى ا
لصيقا بها وعند ذاك تخسره القناة التي كان يتابعها.. 

هل وصلت رسالتي ?

فم مفتوح .. فم مغلق

في اللـقاء الـذي أجراه الزمـيل مجـيد الـسامرائي مـع مدير عـام الطـرق واجلسور
األسـبق عـدنـان مـحـمـد مـظـلـوم فـي بـرنـامـجه (أطـراف احلـديث) الـذي تـبـثه قـنـاة
زحة : ان في شوارعنا   15 مـليون (طسة) الشـرقية قال مظلوم عـلى سبيل ا
وهو رقم مـتـواضع  قيـاسا بـالـواقع ذلك ان بعض شـوارع بالدنـا ليـست سوى
ـركـبـتك في أي شـارع من شـوارع الـعـاصـمـة او (طـسـات) حـتى بـات الـســيـر 
احملــافـظــات دون ان تــفـاجــئك (طــسـة) او حــفــرة من بــ األحالم غـيــر الــقـابــلـة

للتحقيق وال أظنني بحاجة الى ايراد أمثلة
 لـــقــد جــاءت تــشــوهــات الـــطــرق بــفــعل االســتـــهالك واالهــمــال وعــدم االلــتــزام
بـالـضـوابط   اذ مضى عـلى بـعـضهـا عـشرات الـسـنـ من دون صيـانـة والتي
تــمت صـيـانـتـهـا ســرعـان مـا عـادت الى حـالــتـهـا الـسـابـقــة بـسـبب رداءة الـعـمل
والبـعض اآلخر من عمل األهالي في األحـياء السكـنية   فأمـام كل بيت (طسة)
وال يـكـتفـون بـالتـي وضعت  في رأس الـفـرع او التي عـمـلهـا اجلـيران ونـلـتمس
ركـبـات والـدرجـات الـنـارية الـعـذر لهـم لتـحـسـبـهم عـلى  أطـفـالـهم من سـائقـي ا
الـطـائـش لـكن يـفـتـرض أال يؤدي ذلك الى تـخـريب الـطـريق فمـنـهم من يـصـهر
اسفلـت الشارع نـفسه او يـعمل ( طسـة ) مبـالغا فـيهـا وتشكل خـطورة بـذاتها
وال يقـتصر األمر على األهالي بل بعض السيطرات األمنية أيضا تسلك السلوك
ـسـتــهـلـكـة في  فـتـضـع عـلب الـصــفـيح الـفـارغــة او اطـارات الـســيـارات ا نــفـسه
الطريق عـند تأديـة بعض الواجـبات بيـنما نـريد ألجهـزتنا األمـنية أن تـكون مثاال
ظـهر واألمكـنة  التي يـعملون لكل مـا هو راق من تطبـيق القوانـ الى العنـاية با
ـسـاحـات فـيـهـا كـسـلـوك زمالءهم الــذواقـ الـذين جـمّـلـوا سـيــطـرتـهم بـزراعـة ا

احمليطة بها باألشجار والورود
أغـرب ( الـطسـات ) تلـك التي وضـعت قـرب جسـر للـمـشاة قـبـالة مـسـتشـفى عام
ومتنـزه خاص فصار لـلطسة وظـيفة بيـنما مات اجلـسر واقفا لـعدم استخدامه
مع الـعـشــرات من أمـثـالـه الـتي انـشــئت في مـنـاطـق ال حتـتـاجـهــا اطالقـا والـتي
ـعـنـيـون بـالطـريـقـة الـتي جتعل حتـتاجـهـا كـاجلـسـر الذي أحتـدث عـنه لم يـفـكر ا
الـناس تـستـخدمـهـا فعـندمـا تكـون اجلزرة الـوسطـية بـ الشـارع مـفتـوحة او
ــشـاة عــلى اسـتـخــدامـهــا وحتـمّل تـعب ـراتــهـا غـيــر مـغــلـقـة ال شيء يــجـبـر ا
صــعـودهــا لـذلـك ظل هـذا اجلــســر ديـكــورا جـمــيال بــلـونه الــبــرتـقــالي اجلـذاب
كان رونـقا في ح يـتعرض الـناس حتته وتصـميمه الالفت الـذي أضفى عـلى ا
او بـالـقـرب مـنه الـى أشـد اخملـاطـر ولألسف مـا عـاد مـوت انـسـان اوعـوقه يـثـيـر
ـعـنـية ويـحـملـهـا عـلى البـحث في الـسـبل التي مـن شأنـهـا ايقـاف نـهر اجلـهات ا
ـرور كتـسيـيج اجلـزرات الوسـطيـة الى مسـافات ـتدفق يـوميـا بـحوادث ا وت ا ا
رء معـها استخـدام اجلسور بدال من عـبور الشوارع منـاسبة بحـيث يستسـهل ا

وبذلك نحفظ للناس حياتهم وجنبرهم على السلوك احلضاري حل تعلمه  .
ـا ان األعـذار شـتى والـكـثـيـر مـنـهـا جـاهـز ويـعـرفه اجلـمـيع مـسـبـقـا فـلـيس و
ـعــنـيـة بـنــصب اشـارات ضـوئـيــة او انـشـاء جـسـر ـقــدوري مـطـالـبــة اجلـهـات ا
ـعـروف (بـالـرحـمـة) عـند ـقـابـلـة لـشـارع حي الـكـاطـون ا مـشـاة في االسـتـدارة ا
ـركبـات الـشهـادتـ عنـد اجـتيـازها مـدخل مديـنـة بعـقـوبة الـتي يـتلـوا أصـحاب ا
وبخاصـة أثنـاء الليل الـذي يتعـذر معه تـقدير سـرعة الـسيارات الـقادمة او بُـعدها
عن االسـتـدارة وكـثـيـرا مـا رأيت رجـال الـشـرطـة احملـلـيـة مـشـكـورين يـسـاعـدون
الــنــســاء واألطـفــال عــلى عــبـور اجتــاهي الــشــارع ومع ذلك وقــعت الــعــديـد من

احلوادث التي أدت الى ضحايا بشرية  وخسائر مادية
ـروريـة للـحـوادث ال تـتـضـمن اقـتـراحـات او تـوصـيات ويـبـدو لي ان اخملـطـطـات ا
ـنـاسـب للـطـريق   عـنـدمـا يـكـون سـبب وقـوع احلـوادث يـتـعلـق بـعـدم التـأهـيل ا
خصـوصا وان بعض األمـاكن تتكرر فـيها احلـوادث ما يعـني ان اخللل ال يرتبط
بسوء السياقة فحسب بل بالبنى التحتية الالزمة للمرور اآلمن
ـركــبــات عـلى الــتـخــفـيـف من سـرعــتـهم وإلجـبــار سـائــقي ا
والسـماح لـلمـشاة بـالعـبور ولـزمالئهم بـاالستـدارة ورحمة
روية في بالـناس كما هي تسمية شارعهم أدعو اجلهات ا

ديالى الى انشاء ( طسة ) عند مدخل الرحمة  .

مقتدى الصدر
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(( وَبَـشِّرِ الـصَّـابِرِينَ الَّـذِينَ إِذَا أَصَـابَتْـهُم مُّـصِيـبَة
قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))

صدق الله العلي العظيم
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بـوافـر الشـكر و الـعـرفان لـلسـادة الـعلـماء االعالم
ــشــايـخ الــكــرام والــوجــهــاء والــشــخــصــيــات وا
ــسـؤولـ والى االجــتـمـاعــيـة و الــعـشـائــريـة وا
ـقـدســة والـنـجف االشـرف اهـالــيـنـا في كــربالء ا
الذين شاطرونا العزاء ومواساتنا بفقيدنا احلاج
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وكـل من حــضــر مــراســيم الـــتــشــيــيع في بــغــداد
وكربالء والنجف االشرف.

ســائـلـ الــعـلي الـقــديـر ان ال يـريــكم مـكـروه وان
يدفع عنكم كل سوء وبالء.
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مـضـيـفاً (أتـقـدم بـوافـر العـزاء لـلـشعب
ـصري الـشقيق وأخص فـيهم بـالذكر ا
ن ذوي الــضـحــايـا ونـســأل الـله أن 
عـلـيـهم بـالصـبـر والـسلـوان وأن يـبـعد
ن عـن الشعب بكل طوائفه األخطار و
عــــلـــيـــهـم بـــاألمن واألمــــان والـــعـــيش
الـرغـيد). كـما بـعث رئيس اجلـمهـورية
بـرهم صالح برقية تعزية إلى الرئيس
ـصـري عبـد الفـتـاح السـيسي بـوفاة ا
ـــدنــيـــ بـــحــادث تـــصــادم عـــدد من ا
الـقـطارين في مـحـافظـة سوهـاج. وقال
فــيـهــا (بــحـزن وألم بــالـغــ وبـقــلـوب
مــؤمـنــة بـقـضــاء الـله وقــدرهِ تـابــعـنـا
احلــادث األلــيم بــتـصــادم قــطـارين في
مـحـافـظـة سوهـاج وأسـفـر عن وفـيات
دنـي وأننـا إذ نبعث وإصـابات من ا
ـتوفـ ولشعب لـفخـامتكـم ولعائالت ا
جمهورية مصر الشقيق باسم الشعب
الــعــراقي وبــاســمــنــا أحــرّ الــتــعــازي
ـولى عز ـواسـاة سـائـلـ ا وأصـدق ا
ــتـــوفـــ بــواسع وجـل أن يــتـــغــمـــد ا
رحــمـته ويُـلـهم ذويـهـم جـمـيل الـصـبـر
نّ والــســلــوان وحــسن الــعـزاء وأن 
صاب بـالشفاء العاجل عـلى جميع ا
ــصـري من كل ويــحـفــظـكم والــشـعب ا
ســوء ومــكـروه ويــد عـلــيــكم نـعــمـة

الصحة والعافية).
ونــعى الـسـيـسي عـبــر حـسـابـاته عـلى
شـبكـات التواصل االجـتماعي اجلـمعة
ضـــحـــايــــا حـــادث تـــصـــادم قـــطـــارين
ـحافظة سـوهاج أسفر عن 32 قـتيال.
وقــال (وجّــهت رئـاســة الـوزراء وكــافـة
ـوقع ــعــنـيــة بـالــتـواجــد  األجــهـزة ا

ستـمرة وموافاتي تابـعة ا احلـادث وا
ـتـعـلـقة بـكـافـة الـتطـورات والـتـقـارير ا
ـوقف عـلـى مـدار الـلـحــظـة. عـلى أن بــا
يـنـال اجلـزاء الـرادع كل من تـسـبب في
هـذا احلـادث األلـيم بـإهـمـال أو بـفـساد
أو بـسـواه دون استـثـناء وال تـلـكؤ وال
ـــاطــلـــة). وأعــلـــنت وزارة الـــصــحــة
ـصرية في بيان أن  32شـخصًا قتلوا ا
فـي حــــادث تــــصـــــادم قــــطـــــارين امس
حـافظـة سوهـاج في صعـيد اجلـمعـة 
مـصر وأن احلـادث خلف كـذلك عشرات
اجلــرحى.وقـال الــبـيــان (أعـلـنت وزارة
الـصحـة والسـكان عن وفاة  32مـواطناً
وإصـابة  66 آخـرين في حـادث تـصادم
ــحــافــظــة ــركــز طــهــطــا  قــطــارين 

سوهاج).
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وقـتل ثـمانـيـة أشخـاص وجُرح  24 في
انـهيـار مبـنى سكـني من تسـعة طوابق
فـي حي الــــسالم شــــرق الــــعــــاصــــمـــة
ـصرية حسب بـيان حملافظـة القاهرة ا
امس السبت. وجاء في البيان أن غرفة
عــمـلـيـات احملـافـظـة تــلـقت بالغـا فـجـر
الــســبت بــانــهــيــار مــبــنى مـن تــســعـة
طـــوابق مــشــيـــرا إلى "نــقل  24حـــالــة
اصـابـة إلى مسـتشـفـيات الـسالم وع
شــــــــــــمـس مــع وجـــــــــــود  5حــــــــــــاالت
وفـــاة".وأضـــاف الـــبـــيـــان أنـه "ال تــزال
ركزي دنـية واإلنقاذ ا قـوات احلماية ا
وأجـهـزة احملـافظـة تـواصل الـبحث عن
وجــــود أشــــخــــاص حتت االنــــقـــاض".
وتـباشر النـيابة العامـة حسب البيان
ـعايـنة في مـوقع االنهـيار كـما اجـراء ا

يــجــلس  وقــال في بــيــان صــحــفي إنه
(فـوجئ بوجود الـعلم العـراقي السابق
قـبيل إبرام عقد مع نظيره األردني خالد
احلــنـيـفـات ورفض الــتـوقـيع واشـتـرط
إزالــــتـه ووضع عــــلم الــــبالد احلــــالي).
وأضــاف: (أحــمل الــســكــرتــيــر الــثــاني
مــســـؤول الــتــشــريــفـــات في الــســفــارة
الــعــراقــيـة فـي األردن مـســؤولــيــة هـذا
اخلـــــطــــــأ وأطـــــالب اجلـــــانـب األردني
بـاعتـذار عما حـصل). وانتـشرت صورة
لـلـعـلم الـعـراقي الـسـابق وهـو مـوضوع
عـلى طـاولة وزيـر الـزراعة خـالل جلـسة
رسـمية مع نظيره األردني في العاصمة

األردنية عمان.



الـثالث كــمـا حــصل في أور مـديــنـة أبي
ـنفـتـحة الـديانـات إبـراهيم. فـالـشعـوب ا
عـلى العالم والتي جتـيد كيفـية استغالل
طــاقـاتـهـا الـبـشـريــة وكـنـوزهـا الـتـراثـيـة
واحلـــضــاريــة واآلثــاريــة هـي تــلك الــتي
ـكن أن تـعـرف أهـمـيـة الـسـيـاحـة الـتي 
تـدرَّ ثـروات إيـجـابـيــة مـضـافـة تـعـزّزُ من
اقـــتــــصـــاد الــــبالد فـي تـــنــــويع وجـــذب
االسـتثـمـارات الـتي تـخلـق فرصًـا لـلـعمل
وتـمتص اشـكال الـبطـالة الـقائـمة في كلّ

مكان وموقع. 
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في األخـير نـقول مع انفـتاح الـبالد نحو
الــقـوى اإلقــلــيـمــيــة والـدولــيــة نـنــتــظـر
وبـحـرص شـديـد انــعـكـاس هـذه الـزيـارة
على كلّ أشكال احلياة في بالد الرافدين.
فــنـحن نــنـتــظـرُ تـفــاعالً جـادًّا بــ أبـنـاء
الــوطن الــواحــد مـن مــنـطــلـق االنــطــبـاع
اإليــجــابـي الــذي تــركــته بــصــمــات هــذه
الـزيـارة التـاريـخـيـة الـتي نـأمل أن تـكون
بــابًــا واســعًــا نــحــو اســتــقــرار الــعــراق
الـسـيـاسي وعـودة الـلـحــمـة اجملـتـمـعـيـة
الـتي حـاول وما زال يـحـاول الـبعض من
ــرتـبـطـ خـارج األسـوار الـشـواذ ومن ا
ــا أن يــضـعــوا الـعــراقـيل بــاجتـاه أحــيـانً
إصالح ذات الـبــ ومــا تـركــته سـيــاسـة
أحـزاب السـلـطـة بـوسـائـلـهـا الـتـدمـيـرية
ـرفوض بـسـبب نـهجـهـا الـتـحـاصـصي ا
شعبيًا ونخبويًا. وهذا يتطلبُ من جميع
الـوطنيـ واحلريـص على إعـادة حلمة
الـــــنــــســــيج اجملـــــتــــمــــعي األصـــــيل كي
يــســتـثــمــروا جــهــود بــابــا الــفــاتــيــكـان
رجعية احلكيمة جلذب أنظار ونصائح ا
ــسـاعـدات الــدولـيـة الـعـالم واســتـقـدام ا
الــضـــروريــة بـــإعــادة الـــبــنــاء الـــوطــني
واجملـتمعي عـلى السواء. وهـذا لن يكون
ـكــنًـا إالّ في حــالـة حــصـول تــطـورات
وتـــغـــيــيـــرات جـــذريـــة في شـــكل ونـــهج
ــنـظــومــة االجـتــمــاعـيــة والــسـيــاســيـة ا
الـقـائـمـة بـفـعـل أنـانـيـة وفـسـاد األحـزاب
تسلطة منذ 2003 وسط تفرّج وضحك ا
دول اجلـوار والعالم عـلى هزالة اإلدارات
ـتــعـاقــبـة وفــقـدان اإلرادة الــسـيــاسـيــة ا
الـوطنـية بـالـتغـيـير الـضـروري وعجـزها
عن اخلـروج من براثن العقلـية الرخيصة
ــتــمـــثــلــة بـــاخلــيـــانــة لــلـــوطن وأهــله ا
وبـالـطائـفـيـة واالنـتـقـام وال تـريـد اإلقرار
بـسمـة احملبـة والتسـامح التـي تفوق في
مـــفــــعـــولـــهـــا مــــبـــدأَ الـــقـــتـل والـــســـلب
واالغـتصـاب والسـرقة وتـنكـر فيـما تـنكر
أيَّ احـترام لالختالفات العرقية والدينية
واجلـنسـية والـثقـافية واحلـضاريـة التي
ـــكن أن تـــشـــكل غـــنـى وثــروة لـــلـــبالد
وأهـلـها فـي وجه اية مـتـاهـات أو أطـماع
لشواذٍ من الداخل ودول اجلوار والعالم.
كلّ الـتقـدير واالحـترام لـكلّ مَن ساهمَ في
إجنـاح هـذه الـزيـارة الـتـاريـخـيـة وسـعى
نـغصات ألجل حتـقيقـها بـالرغم من كلّ ا
والـعراقيل والتغـريدات التشـويهية التي
سـعى الـبـعض لـوضــعـهـا أو بـثّـهـا. لـكنّ
رجـاء العراقـي وأدعـيتـهم ودعواتهم لم
تــخـبْ بل أفــلــحت وســتــفــلحُ رغــمًــا عن
أصـحاب النـوايا السـيئـة. ونحن جمـيعًا
بـانتظـار نتـائجـها اإليـجابـية بـاقون في
أرض اآلبـــاء واألجـــداد لـــنـــعــيـــد إرثـــهم
وجنـــدّد حـــضــــارتـــهم ونــــؤيّـــدَ تـــمـــازج
تعددة بـفسيفسائـها اجلميلة الثـقافات ا
وفـــــــــــــــــــــــــق رؤى
مــــــــتـــــــــجــــــــددة
عاني إيـجابية 
األخـــــــــــــــــــــــوّة
ـتنـوعة وإنْ ا
ة في تـكن حا
بـــــــــــــــــــــعــض

جزئياتها.
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غـادر الـبـابـا فـرنـسـيس بـغـدادَ صـبـيـحـة
االثـن 8 آذار 2021 مـبـتــهـجًـا ســعـيـدًا
وصـادقًــا مع شــعب الـعــراق عــائـدًا إلى
دولـة الفـاتـيكـان بـعد إمـضـاء أربعـة أيام
مـباركـة حـافلـة بـلـقاءات رسـمـية وديـنـية
وشـعـبـيــة أجـمع اجلــمـيعُ بـأنّــهـا كـانت
مـثمـرة. وقد تـوّجَها فـي كلّ محـطة بـلقاء
ـسـيــحـيـة في شـرائح من اجملــتـمـعــات ا
ّ سـلسـلة صـلوات وقـداديس في مواقع 
انـتقاؤُها لرمزيتها ودالالتها والهدف من
زيـارتها. قد تكـون هذه من أكثر الزيارات
ـنـهـكــة جـسـديًـا لـرجلٍ مـسنٍّ ـتـعـبـة وا ا
ـــا تـــنــدرج ضـــمن ـــهـــا ر مــثـــلـه ولــكـــنّ
حـسابـاته الـشـخـصيـة بـكـونـها من أروع
أيـام حبريته بل حياته. وهذا ما حدا به
لـلتـعـبـير عن عـظم تـقـديره ومـحـبـته لكلّ
الـعراقي رسميّ ومدنيّ ورجال دين
بــكـلّ أطــيــافـــهم وألــوانـــهم أيــنـــمــا حلَّ
. وقــــد أبـى إالّ أن يــــتـــــرك جــــزءً وارحتـلَ
مـــؤثــرًا من شــخـــصه الــرعــويّ واألبــويّ
ُحبـة الطيبـة عندما الـكر ومن روحه ا
قـالَ في الـقـداس الــذي أحـيـاه في مـلـعب
فــــرنـــســــو احلــــريـــري فـي أربـــيل: "اآلن
اقـتــربت حلــظـة الــعــودة إلى رومــا. لـكنّ

العراق سيبقى دائماً معي وفي قلبي". 
غــادر الــبــابـا إذن تــاركًــا جــزءً من قــلـبه
تسامح الكر الكبير احلـنون الرؤوف ا
فـي كلّ شـيء بـــــ أيـــــادي شـــــعـب بالد
الـرافدين مهد احلضارات ودار الثقافات
بتـالوينها وتعدديتهـا وتقاليدها وإرثها.
لـقد سـرّهُ وأسعـدهُ كثـيرًا أن يـشبعَ نـهمَه
اإلنــســانـي من رائــحــة الــعــراق الــذكــيــة
الـطيبة وناسِه الطيـب طيلة أيام زيارته
ــيــمــونــة وأن يــتـــلــذّذ بــأكــلــة بــقالوته ا
الـشهـيـرة بعـدما أيـقنَ اسـتحـقـاق وصفِه
بـاحلديـقة الـغنّـاء وارفة الـظالل التي من
شـأن قدراتها الفياضة الكامنة شمولَ كلّ
أبـناء مكوّنات العـراق بال تمييز وباحلق
ــشــتــرك وفق مــبــدأ فـي الــعــيش احلــرّ ا
"األخـوّة اإلنسانـية" الـتي اتخذهـا شعارًا
ومـحــورًا في رحـلــته "جـمــيـعُــكم إخـوة"
تـأكـيدًا عـلى ضـرورة الـتـعـايش الـسـلميّ
الـذي وحـدَه كــفـيل بـالــتـأســيس جملـتـمع
متحضّر آمنٍ منفتح متضامن مستقرٍّ
مــتـــســامـح كــر في مـــفــهـــوم احــتــرام
االخـتالفات مهما كانت في طبيعة الدين
أو الـعـرق أو اجلنس وذلك حـفـاظًـا على
رصـانة البالد والعـباد وحمـايتها من كلّ
أشــكـــال الـــتـــمـــزّق والـــفـــرقــة والـــعـــنف
بـرّرة التي واالضـطهـاد والتـميـيـز غيـر ا
تـهدم وال تبني تضرّ وال تنفع تمزّق وال
تـوحّـد.   غــادر الـبـابــا ولـكنّ الـكــثـيـرين
مـصـرّون عــلى قـطـف ثـمـار هــذه الـزيـارة
الـتاريـخـيـة بـالبـقـاء مـتـجذّرين في أرض
ـــؤمــنــ أمالً إبــراهــيـم أبي األديــان وا
بـانـتـظــار عـودة مَن خـرجَ مـضــطـرًّا غـيـر
مُـخـيَّـرٍ في ظـروفٍ حــتّـمت عـلـيه مـغـادرة
الـبالد قـسـرًا بـســبب مـا عـانـاه من قـهـرٍ
وظـلمٍ وقسوة وتهميشٍ وتمـييزٍ وتهجيرٍ
ــتــلـكــات وأعــزّاء لــلــظـروف وخــســارة 
ـة التـي نعـرفُـها. فـقد االستـثـنائـيـة الظـا
تعاقبة ساهمت احلكومات "الالوطنية" ا
ـة بـشيءٍ كـثــيـر من هــذه الـظـروف الــظـا
عـندما أشاحت النـظر عن حقائق صادمة
تضررة من ناطق ا عـاشتها مجتمعاتُ ا
ســيــطــرة عـصــابــات اإلرهــاب الــداعـشي
عليها من دون االلتفات إلى حقها بإعادة
مـا جرى تدمـيرُه من بـشرٍ وحـجرٍ وثـقافة
ــــتـــلـــكــــات وإرث حـــضـــاريّ وتـــراثٍ و
ـا يـحــتمُ عـلــيه الـواجب وتــعـويــضُـهــا 
الـــوطــــنـي. بل جــــاءت مـــثــــيـالتُـــهــــا من
مـيلـيشـيات مـدعومـة من أحزاب الـسلـطة
وحتـت غـطــائــهــا احلـمــائي لــتــكـملَ ذاتَ
الــنــهج في مــواصـلــة ســلـســلــة اإلرهـاب
والـعنف والترعيب ولكن من طرازٍ جديد
تـمـثّلَ بـأشـكـالٍ "فـانـتـازيـة" من الـتـغـيـيـر
ـنـاطق الـتي ـغـرافي السـيّــمـا في ا الـد
تـشهد تـاريخـيًا جلـذور األقليـات الديـنية
والـعـرقيـة في مـحـافـظـات بـشـمـال البالد
الــتـي مــا تــزال تــعــاني من آثــار الــدمــار
واخلـراب التـي شهـدهـا الـبابـا بـأمّ عـينه
مـتحـسّرًا ووصـفهـا بـاخلسـارة الفـادحة.
فــقــد تـعــمّــدت جــهــات مــتــســلــطــة عــبـر

ــتـعــاقـبــة عـلى إبــقـاء ذات احلــكـومــات ا
الــنــهج الـتــمــيـيــزي في أشــكـال اإلهــمـال
واالسـتخفاف والتغاضي عمّا يحصل في
مـناطق تواجد األقليات الـدينية والعرقية
ـنــاطق الـتي شـهــدت أقـسى مـراحل في ا
الـتهـجـيـر والـنـزوح والـتـهـديـد بـالـعَرض
ا ال يـقـبل الشكّ في واألرض مـا سـاهم 
شـاركة ضمنيًا بـعملية منـهجية مخطَّط ا
لــهــا بــعــنــايـة مـن أجل اســتــمـرار الــدفع
بـتغيـيب وتهـجير مـا أمكن من ابـناء هذه
ـــكــونـــات األصــيـــلــة وتـــواصل إبـــعــاد ا
أتـبـاعِـهـا عن الـوطـن وتـمـزيق نـسـيـجـهم
اجملـتمـعي والـدفع بـانسالخـهم قـسرًا من
مـــســقط الــرأس واألهـل واألحــبــة. فــكــان
نصـيبُـهم طرقَ عـتباتِ الـتهـجير الـقسري
والـتشرّد فـي بلدان االغـتراب طـلبًا لألمن
ـــضـــمـــون والـــسالم وكــــفـــاف اخلـــبــــز ا
واالسـتـقـرار الـنـفـسي والـعـائـلي بـعـد أن
مــاتت الــضــمــائــر وطــغى صــوت الــقــتل
والـعـنـف واشـتــدت وطـأة الـفــسـاد لــتـعمّ
اإلدارات الـفـاشـلـة لـلـحــكـومـات الـهـزيـلـة
ـتـعاقـبـة مـنـذ سـقـوط الـبالد عـلى أيدي ا
الـغازي األمريكي الظالم وشلّة استقدمَها
بغـباء لكـونها لم تفـهم غيرَ لغـة التخوين
واالنـتـقـام ونـهب الـثـروات واإلثـراء عـلى
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لم تـشـهد زيـارة أي مسـؤول في أيـة دولة
في الـعـالم في الـزمن احلـاضـر مـا نـالـته
زيــارة بــابـا الــفـاتــيـكــان إلى الــعـراق من
حـيث االسـتقـبـال الـرسمي واجلـمـاهـيري
ـســتـوى وتــفـاصــيل الــلـقــاءات رفــيـعــة ا
ـواقع الـرمـزيـة روحـيًـا وتـراثـيًا وتـعـددّ ا
واجـتماعـيًا وتـاريخـيًا. فكـلّ موقع وطأته
ـشـاركـة الـوجـدانـيـة قـدمـاه كـان بـدافع ا
الصـمـيمـية بـغـية إعـطاء نـفـحة إرشـادية
عـاني ودروسٍ مهـمة لـصالح مـقصـودة ا
إعـادة بـناء الـنـسـيج اجملـتـمـعي الـوطني
ــســاواة ورفض عــلى أسس الــعــدالــة وا
ـكـوّنات عـلى أسس دينـية الـتمـييـز ب ا
ومـذهبـيـة وعـرقـية والـتـأكـيـد على احلق
فـي احلـيــاة اإلنــســانــيــة وكــسب الــقـوت
ــواطـــنــ من الـــيــومي الـــشــريف لـــكلّ ا
مــنـطــلق كـونِ الــثـرواتِ الــوطـنــيـة مــلـكًـا
لــلـجـمـيع ولــيس لـلـمـتـســلـطـ واحلـكـام
والفاسدين وأذنابهم وأتباعهم. فما تفوّه
ـسـؤولـ رسـمـيًـا أو احلـضور به أمـام ا
شــعـبــيًـا لم يـجــرؤ غـيــرُه لـقـولـه لـكـونه
أخـــرجَه مـن صــمـــيم قـــلـــبه ومن بـــواطن
روحـه اإلنـسـانــيـة الــطـيــبـة الـتـي حـمـلت
سالمًـا وتـفـاؤالً وأمالً ورجـاءً بـغـدٍ أفضل
لــلــجـمــيع ومن دون تــفـرقــة. وحـ لــقـاء
الــقــطــبــ الـــروحــيــ قــداســة الــبــابــا
فــرنـســيس الــفـقــيـر إلى الــله مع نـظــيـره
ـرجع الشيعي السـيستاني الذي وصفه ا
بـــرجل الـــله وبــاحلـــكــيـم ســادت أجــواء
الـوقار واأللـفـة والـتـسـامح لتـكـون نـهـجًا
وطريـقًا أمـينًـا لبـناء الـوطن عبـر التـأكيد
ــشـتــرك ضـمن عـلى ضــرورات الـعــيش ا
ـطــلـوب بـ أجـواء الـتــسـامح الــديـني ا
مـــخــتــلف األديــان والـــطــوائف مــا حــدا
بـالـرئـيس الــعـراقي لـوصـفه بــلـقـاء "قـمـة
االعــتــدال والــتـســامح وخــيــر مـنــهجٍ في
الـوسـطيـة والـتـحـاور والـتـعايـش". ولعلَّ
هـــذا مـن أهمّ مـــفـــردات الــــرســـائل الـــتي
حرص الطرفان على نقلها لعموم الشعب
ظلوم الذي يعاني منذ ما يربو اجلريح ا
عـلى ثمـانـيـة عشـر عـامًا مـن قهـر نـفرٍ من
سـاسة فـاقـدين لـلـضـميـر واحلـيـاء طـغوا
بظـلـم سـلـوكـيـاتـهم غـيـر الـوطـنـيـة وغـير
اإلنــســانــيــة عــلى بــني وطــنــهـم بــعــدمـا
تـغوّلوا عـلى سلطـة الدولة وأفـرغوها من
مــحــتــواهــا الــوطــني الــضــامـن حلــقـوق
اجلــمــيع بــحـسب الــدســتـور والــقــوانـ
واألعـراف اإلنسـانـيـة التي ال تـقـبل بـظلم

أو تهميش أو أذية أحد.  
لـقد سـرى مفـهوم الـتسـامح الديـني الذي
أرسى له لـقـاءُ احلبـر األعظـم مع سمـاحة
الـسيد السيستـاني ليكون خارطة طريق
واضح ضــمن أولــويـــات ســاســة الــبالد
ـكن خـلق مـجـتـمـعات والـذي بـغيـابه ال 
مـتجـانـسـة ومـتـعـايـشـة بـنـظـام سـيـاسي
عـادلٍ يكـفل حق اجلـميع بـوطنٍ ذي هيـبة

وســيــادة وعـصــمــة تــكـون بــيــد الــشـعب
ولـيس بــأيـدي الــغـربـاء والــدخالء الـذين
ارتـضـوا أن يـبــيـعـوا أنـفــسـهم ووطـنـهم
وأهـلَـهم لـلـغـيـر من دول اجلـوار ووالتـهـا
الـطامـع بـأرض الوطن وثـروات البالد.
ومن دواعي جنـاح هــذا الـلـقـاء أن تـرنـوَ
نخب وطـنية وثقـافية وسيـاسية مسـتقلّة
رصـينة باجتاه البحث عن عقد اجتماعي
جـديد ونظـام سيـاسيّ مخـتلفٍ تـمامًا عن
الــذي سـلــكـته حــكـومـات مــا بـعــد الـغـزو
األمـريـكي اجملـحف بـحق الـعـراق وأهـلِه
تـمامًا كـما أشار الـسيـد رئيس جمـهورية
ـؤثـرة. الـعـراق في كـلـمـته الــتـرحـيـبـيـة ا
ومن شـــأن مـــثل هـــذا الـــنــظـــام اجلـــديــد
ـرتقب الذي يُتوقع أن تُثـمر عنه نفحاتُ ا
ـنـتـظر الـقـادم عـندمـا يـصـحو التـغـيـير ا
ّن مــازالــوا في غــفـوتــهم الــعــراقــيــون 
لـيدركوا مدى الكارثة الـتي أوقعتهم فيها
زعــامـات الــسـلــطـة احلــاكـمــة وأحـزابُــهـا
الـفـئـويـة في كلّ مـرّة يـقـتـرب الـعـراقـيون
فـيـهـا من مـوعـد االنــتـخـابـات. فـقـد أجـاد
هـارة خيّبت الـساسة لـعبتهـم بجدارة و
اآلمـال الـوطـنـيــة في كلّ مـرة بـالـرغم من
إدراك الـكـثيـر من ابـنـاء الـشـعب الـعراقي
مـدى تـغوّل األحـزاب احلـاكـمـة بال رحـمة
وإثــراء مـعــظـمــهـا عـلـى حـسـاب الــشـعب
والــوطن وتــفــوّقـهــا في أشــكـال الــفــسـاد
واإلفـسـاد وفي كلّ مـا تـعـجـزُ عنـه األلسن
وتـســرد له صـفــحـاتُ الــصـحف وتــصـفه
مـواقع التـواصل االجـتمـاعي وتتـطرق له
الــفـضـائـيــات عـلى اخـتالف مـســمـيـاتـهـا

واجتاهاتها. 
ــنـطـلـق عـيـنـه أيـقـنـت الـنـخبُ من هـذا ا
والـقــطـاعــات اخملـتــلـفــة في الـبالد أن ال
بديل إالّ بـتغييـر العقليـة وطبيعـة الثقافة
ونهـج التفـكير لـتصبَّ جمـيعُهـا في خانة
نـظـام سـيـاسيّ مـخـتـلف الـنـهج والـرؤيـة
- سـيـاسيّ جـديـد عـبر وبـعـقـد اجـتـمـاعيّ
ــثل هـذا الــدعـوة الــنـاصــحـة والــداعـمـة 
الـتـغـيـيـر اجلـذري في الـسـلـوك واآللـيات
ــا بــقــدرة الــشــعب عــلى الــتــجــديـد ــانً إ
والـتـجــدّد وانـتـشــال الـبالد والــعـبـاد من
ــزري الـذي آلت إلــيه. وهـذا مـا الـوضع ا
يـنتـظرُه حقًـا مَن تبـقى من شـرفاء الوطن
الـباحـث بـفـارغ الصـبر واألمل عن وطنٍ
مـفقود مـرهونٍ بـأيادي غـير أهـله. وتلكم
كن أن ؤمـلة الـتي  من جـملـة النـتـائج ا
تلـهمـها الـزيارة الـتاريـخيـة لبـابا السالم
والـتي ينتـظر اجلـميع ثمـارَها على أرض
الـــواقع. ولـــعلَّ إعالن رئـــيس احلــكـــومــة
مـصطفى الكاظمي باعتبار يوم السادس
من آذار مـن كلّ عـــام يــومًـــا لــلـــتـــعــايش
الـسـلـميّ في الـبالد ودعـوتَه لـعـقـد حـوار
وطـني بـ جـمـيع الـقـوى الـعـراقيـة حلل
شاكل والصراعات بشكل جذري جميع ا
تــنــدرجُ ضــمن بــوادر هـذه اإليــجــابــيـات
وتـبيان مفعولهـا. في اعتقادي ما حصل
من تـفاعلٍ كبيـر من جانب شرائح واسعة
شارب والـثقـافات واألديان من مـختـلف ا
في اجملـتــمع الـعــراقي الــبـاحث عن مــفـرّ
آمنٍ وخـروجٍ ســلــميّ من عــنق الـزجــاجـة
اخلـانق الـذي أوجـدته زعـامـات الـسـلـطـة
ـدمّـر لـلـمـجتـمع ومَن سـار عـلى دربـهـا ا
هـو الطريق اآلمن الصـحيح للتـفكير ألف
مـرةّ ومرّة بـتـغـيـير الـسـلـوك في خـيارات
احلـياة بعد إفسادها من أطراف األحزاب
احلـاكمـة وفق مـبدأ احملـاصـصة وتـقاسم
الـكعكة. وهي الـبداية الـصحيحـة للدعوة
لتـشكيل لوبيات مجتمعية واالنخراط في
تـشكـيالت سـيـاسـية جـديـدة ال تـمتُّ بـأية
صـلة ألحزاب السلطة احلـالية وتفرّعاتها
الـتـدويـريـة لـشـخوصٍ تـلـبي وتـكـمل ذات
الـفـكـر الـطـائـفـي والـنـهج احملـاصـصـاتي
ولــكن بـوجــوهٍ شـبـابــيـة وأخـرى لــطـيـفـة
ــواطن الـبـسـيط جـاذبـة تـسـعـى لـفـتـنـة ا

بعَسَل الكالم وجمال الوجه احلسن. 
من هـنا جاءت جزئـيات من رسالـة البابا
ـطلوب أيضًـا لتـؤكدَ مضـمون الـتغيـير ا
فـي مـــنـــظـــومـــة احلـــيـــاة الـــســـيـــاســـيــة
واالجــتـمــاعـيــة لـلــعــراقـيــ بـاســتـلــهـام
قـدراتهم الـكبـيـرة من أجل إنهـاض البالد
من قـساوة أحزاب السلطـة بسبب ابتعاد
هـــؤالء عن مــصــلـــحــة الــوطـن والــشــعب
عـندما تطـرّقَ قداستُه إلى مـسألة ضرورة
"تـرمـيم اجملـتـمع واإلنـسـان بالـتـزامن مع
ـدن والـبنـى التـحـتـية تـرميـم ما أصـابَ ا
من دمـار". لـذا وجـبَ عـلى سـاسـة الـبالد
أن يـدركوا أنه عـنـدما جـاءَ الـبابـا "حـاجّأ
ـــا شــفـــاء اجلـــراح وعــزاء تــائـــبًـــا طــالـــبً
القـلوب" فـإنّما تـلك دعوة ملـحة لـلتغـيير
الـتي تنتـظر دعـمًا ومـسانـدة من اجملتمع
الــدولـي وأصــحــاب الـــنــوايــا احلـــســنــة
واإلرادات الطيبة في تغيير الفكر والعقل
والـرؤيـة واالسـتـراتـيــجـيـات الـتي تـبـني
وتـعـمّـر وتُـسـعـد الـبشـر بـدلًـا مـن قـساوة

ـال الــعـام الـقــلب وظــلم الـنــاس وهــدر ا
والــســرقـــة والــلــصـــوصــيــة واالنـــتــقــام
ـبـرّر بالـسـلـطـة وفرض والـتشـبّث غـيـر ا
األجـنـدات الـدخـيـلـة والغـريـبـة عـلى أهل
الـــوطـن وإدامـــة الــــشــــعـــور الــــســـلــــبيّ
ـظـلـومـيـة الـدائــمـة لـفـئـات اسـتـأثـرت بــا
شـهد الـسياسي بـالسلـطة حـ اعتـلت ا
بــــدعمٍ مـن الــــغــــازي احملــــتـلّ من غــــيــــر
استـحقاق للكثيـر من شخوصها السيّما
ـة الـقـادمـ عـلى ظـهـور الـدبـابـات الـظـا
ـرحلـة السـلبـية بـالرغم من جتـاوز هذه ا
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عـدودات من الفرح بـعد األيام اجلـميـلة ا
الـعـام الـغـامـر الـذي سـاد مـعـظم أوسـاط
اجملـتمع العـراقي بزيارة بـابا الفـاتيكان
إالّ من ذوي اإلرادات الـســلـبـيــة الـطـاردة
شترك السليم لـنهج التسامح والعـيش ا
بـ إخـوة الـوطن كـان ال بـدّ من الـبـحث
عن مخارج وطنية الستثمار مفاعيل هذه
الــزيـــارة الــتـــاريــخـــيــة بـــحقّ بــالـــشــكل
الـصــحـيح الــذي يـرسم الــطـريق لــكـسب
ـصـلـحـة ـا يُـؤمّنُ ا ـرتـقـبـة و ثـمـارهـا ا
الـعـلـيــا لـلـوطن والـشــعب عـلى الـسـواء.
هـنـاك مَن رأى فـيـهـا مـجـامـلـة ومـسـاندة
لـلـمشـهـد الـعـراقي الـسـيـاسي القـائم من
جانـب أعلى رئاسـة مسيـحية كـاثوليـكية
في الـعالم وفـقًا لرؤىً مـداركيـة قاصرة ال
تــأخــذ في احلــســبــان جــمــلــة الــرســائل
ـوجهـة لـلزعـامات بـطنـة ا التـوبـيخـيـة ا
الــكـــتـــلـــويـــة واحلـــزبـــيـــة واإلسـالمـــيــة
تـسلـطة عـلى رقاب الـشعب والـطائـفيـة ا
مـنـذ مـا يـربـو عـلى ثـمـانـيـة عـشـر عـامًـا.
ـعــتـرضــة عـلى وهــذه الـفــئـة الــقـلــيـلــة ا
الـزيـارة الـتي لم يـتـيـسّـر لـلـحبـر األعـظم
الــلــقــاء مـعــهــا أو بــاألحــرى لم يــســعـفهُ
آلَ كـثّف أن  نـهك وا بـرنامج الـزيـارة ا
فـراغهـا ويـكسب ودّهـا لم تـتعـمّق جـيّدًا
ـوجـبـة التي في األسـبـاب والـتبـريـرات ا
وقـفت حائالً دون قـدرته على تلـبيـة كافة
الـطلـبات والـتمـنيـات بـاللـقاء. فـقد وضع
قـداسـتُه فـي حـسـبــانه مـا اخـتــلج أفـكـار
ّن مــــنّـــوا الــــنـــفس هـــؤالء وغــــيـــرهـم 
ـشــاهـدة عن قـرب بـتـحــقـيق الـلــقـاء أو ا
ــا لـــلــذكـــرى. فــمـن الــواضح أنّ تـــوثــيـــقً
ـكـثّـف كـادَ أن يـرهـقه بـسـبب بـرنـامـجه ا
ــتــقــدّم ووضــعـه الــصــحّي غــيــر ســنّـه ا
الـسـلـيم تــمـامًـا. ومع كلّ هـذا وذاك فـقـد
حـافظ عـلى ابتـسـامتـه الراعـويـة وحسن
ـسـتــقـبـلــ بـكلّ جـوارحه تـفـاعـلـه مع ا
مـعــربًــا في كـلّ لـقــاء وحــدث ومــوقع عن
عـــظــيم امـــتـــنــانـه لــشـــعب احلـــضــارات
والـثـقــافـات الـذي ال يــسـتـحـق مـثل هـذه
ــعـــامـــلـــة الـــســـيـــئـــة وأشـــكــال أدوات ا
االسـتخفاف من قـادته السيـاسي الذين
تـراكـضوا نـحـو مـصـاحلـهم الـشـخـصـية
والــفـئـويـة والـطـائـفـيـة الـضـيـقـة تـاركـ
ـــــا في ويـالت األزمــــات الـــــشــــعـب غــــارقً
ــتالحــقــة مــنــذ عـقــود. ومَن واحلـروب ا
يـتـمـحص فـي كـلـمـات وعــبـاراتٍ سـاقـهـا
قـداسـتُه في مــجـمل لـقـاءاتـه يـرى فـيـهـا
ـظـلوم في تـبـاشيـر خـيـرٍ قـادمٍ لـلـشـعب ا
ـا يـخصّ إعـمار قـليـل األشهـر الـقـادمة 
مـا جرى تدميرُه في مدن العراق من دون
تـمييـز. وهذا من ضمن الـوسائل الكـفيلة
في إيـجاد رؤية وطـنية شـاملة السـتثمار
دروس الـزيـارة بــجـذب انـتـبــاه اجملـتـمع
الـدولي نــحـو إعـمـار مــا دمّـرته احلـروب
تـعاقبة على العراق وبخاصّة ما فعلته ا
عـصابـات اإلرهـاب الـداعـشي طيـلـة فـترة
احـتالله لــبـلــدات ومـدن عـانت مـن عـنـفه
وبـطشه وتـدميـره ونهبـه وتعنـيفه وقـتله
وسـبـيه واغـتـصـابـه وتـهـجـيـره لـشـرائح
كــثــيـرة بــســبب فــقـدان األمــان واحلــيـاة
ـة. إنّ ما شـخّصتـه عينـاه من آثار الـكر
ـوصل الـتي الـدمـار الـشـامل في مـديـنة ا
خـصّـهــا بـصالة أبـويــة وسط األنـقـاض
ـا قـام بـه هـذا الـشـيخ كـفـيل بــاإلشـادة 
الثـمانينيّ وهو يتأمـلُ ويتفكّرُ ويعيدُ في
رعبة التي عاشها شاهد ا مخـيلته تلك ا
ـدينة ومـثلُـهم أهلُ العراق بـعموم أهل ا
تالويـنه الدينية والـقومية. ومن أروع ما
شـهدته عيـناه ذلك الـعرس العـفويّ الذي
تــــرافق مـع هالهل الــــنــــســـاء والــــرقص
الـتقليدي وكلمات الترحيب من أهل بلدة
ــوصل والـتـي تـمـثل قـرقــوش بـأطـراف ا
أكـــبـــر جتـــمّع مـــســـيـــحي ســـريـــانيّ في
الـعراق ح اشاد البابا فرنسيس بدور
ــرأة الــعــراقــيــة الــتي خــصّــهـا بــسالم ا
خـاص وحتية حـارة نظرًا لـدورها الرائد
في بـنــاء األسـرة والــعـمـل مع الـرجل في
إعــادة تــرمــيم مــا دمّــرتـه أيـادي الــعــنف
والـتشدّد واالنـتقام. لـقد هاله حـقًا ما
شـاهد من أعـمال الـتدمـير الـوحشيّ
في كــنــائس وجــوامع ومــســاجـد

 االب البير هشام

أربيل. هذا باإلضافة إلى عشرات وسائل
االعالم احملـلـيـة الـتي غـطّت األحـداث في
احملـافـظـات الــتي زارهـا قـداســة الـبـابـا.
هــذه االعـداد الــكــبـيــرة من الـصــحـفــيـ
ــلــ دلــيـل عــلى األهــمـــيــة الــتي ــســـجّ ا
أعطاها اإلعالم لهذه الزيارة التاريخية.
وجتـسـدت هــذه اإليـجــابـيـة إعـالمـيًـا في
: األولى شـــــخص قــــداســــة ثـالث نــــواحٍ
الـبابا فرنـسيس الذي شدّ انـتباه وسائل
اإلعالم بـتواضعه وبـساطته في الـتعامل
مع األصـــغـــر واالفـــقـــر بـــاإلضـــافـــة إلى
حـرصه على لـقاء عـامّة الـناس وحتـيّتهم
عـهودة. الـثانـية الـرسائل بـابتـسامـته ا
اإليـجابية التي حـملها قـداسة البابا إلى
الـشعب الـعـراقي ونلـخـصهـا في السالم
والـرجـاء إنـهـا رسـائل إيـجـابـيـة أعـادت
ثـقة شـعبـنا بـبلـدهم وبدورهم في بـنائه
كـما وصف فـيـهـا كـنـيسـة الـعـراق بـأنـها
حـيّة. وهذه رسـالة إيـجابيـة ومسـؤولية
في الــوقت ذاته البــدّ من حتــمّــلــهـا عــلى

ـدى البعيد! الثالثة األماكن التي زارها ا
قـداســة الـبــابـا إذ ركّــزت وسـائل اإلعالم
عـلى رمزية بـعض األماكن مثل كـاتدرائية
سـيدة الـنجـاة ببغـداد التي تـعرضت إلى
هـــجـــوم إرهـــابي قـــبل أكـــثـــر مـن عـــشــر
ـوصل حيث سـنوات وحـوش الـبيـعة بـا
عـاثت عناصر داعش اإلرهابية الدمار في

كل مكان... الخ.
الحظات التي استقيتموها { ماهي االفكار وا
من خالل تنسـيقكم مع االعالمي والـصحفي
وهل هنالك رؤية جتاه قصور اجلانب االعالمي
لــلـصـحـافــة الـعـراقـيــة مع الـشـؤون والــقـضـايـا

سيحي? كون ا اخلاصة با
ـاضـيـة ركّز االعالم - في كل الـسـنوات ا
ــكـوّن عـلى األزمــات الـتي تــعـرّض لــهـا ا
ــســيــحي من تــهــجــيــر وقــتل وخــطف ا
رّة األولى التي ا هـي ا واضـطهـاد ولر
يـهـتمّ فـيـهـا اإلعالم بـنـقل فـرحـة شـعـبـنـا
ـسيـحي فـي استـقـبـال خـلـيـفـة الـقديس ا
بـطـرس علـى جانب الـطـرق الـتي مـرّ بـها
وفـي الــكـــنـــائس ونـــقل اإلعالم زغـــاريــد
ــئــات من الــنــســاء الــلـواتـي عـبّــرن عن ا
فــرحـــتـــهن أيـــضًـــا بــالـــرقص والـــغـــنــاء
واالهـازيج في محـطات الـزيارة. إنه وجه
لم يـكن اإلعالم يلتـفت إليه كثـيرًا لم يكن
ـسيـحيـ وبـساطـتـهم على يـرى فرحـة ا
ــآسي الـــتي مـــرّوا بــهــا الـــرغم من كـل ا
فـكان اسـتـقـبـال الـبابـا فـرنـسـيس فـرصة

لتظهر هذه الفرحة للعالم كلّه. 
ومَن يـنـسى الـفـرحـة الـعـارمـة لـكـاهن في
قـره قــوش وهـو يـرقـص فـرحًـا مـع عـامّـة
الـناس السـتـقـبـال الـبابـا فـرنـسـيس? لـقد
طلقة والرائعة عن طبيعة عبّـر بعفويته ا

شعبنا الطيبة.
ولـــذلك أعـــتـــقـــد أن الـــزيــارة أســـهـــمت
وســـتــســـاهم أن تُـــري لــلـــعــالـم جــوانب
ـسيـحـي وأهـمـها مـنـسـيـة من شـعـبـنـا ا
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تـميزت زيارة بابا الفاتيكان للعراق التي
اتـســمت بـكـونـهــا تـاريـخـيـة بــالـتـغـطـيـة
االعالمـيـة الــتي ابـرزتـهـا وسـائل االعالم
ا حفلت به الـعراقية من خالل ابـرازها  
بــرنـــامج الـــزيــارة الـــتي شـــمــلت مـــدنــا
عـراقـيــة  من خالل مـا حــفـلت به احـدى
تـــلك احملــطـــات من انـــعـــكــاس لـــلـــدمــار
واخلـراب الذي شهدته حواضر مسيحية
ــوصل  خالل  تـاريــخــيــة في مــديــنـة ا
العـمـليـات العـسكـرية الـتي تكـللت بـطرد
ا خلف دمارا دينة  تـنظيم داعش من ا
هـائال لـلـكثـيـر من الـكـنـائس واحلـواضر
ـسـيحـيـة عـكـسـته زيـارة الـبـابـا الحدى ا
ــــنـــاطـق الـــتـي عــــرفت بــــحـــوش تـــلـك ا
ــنـــسق الـــبــيـــعـــة.(الـــزمـــان ) حـــاورت ا
االعالمي لـلـزيــارة الـبـابـويــة االب الـبـيـر
هـشـام لــلـحـديث عـن ابـعـاد تــلك الـزيـارة
ــا يـتـعـلق بـاالعالم من وانـعـكـاسـاتـهـا 

خالل احلوار التالي:

{ كإعالمي كـيف رأيتم جتاوب وسائل االعالم
العراقيـة في التعامل مع الزيـارة وكيف تقيمون
االفـكار الـتي اسـهـمت بـها تـقـاريـر الصـحـفـي
كـلف بالـتغطيـات االعالمية لهذه واالعالمي ا

الزيارة?
- ال أبــالغ في الــقــول إن تــفــاعل وســائل
اإلعالم كـان إيجـابـيًا جـدًا وهـنا ال أتـكلم
ـــيـــة بل فـــقـط عن وســـائل اإلعـالم الـــعـــا
احملـلية أيضًـا; ففي الزيارة الـبابوية كان
هــنــاك ثالثــة أنـــواع من وســائل اإلعالم:
االعالمـيـون الـذين رافـقـوا قـداسـة الـبـابا
في طـائــرته الــبـابــويـة وكــان عـددهم 74
ـيـة وكـان صـحـفـيًـا من الـصـحــافـة الـعـا
هـــــنـــــاك أكــــثـــــر من  300صـــــحـــــفي من
ـن سـجّـلوا ـية أيـضًـا  الـصـحـافـة الـعـا
كتب اإلعالمي لرئاسـة اجلمهورية لـدى ا
في بغداد وأكثر من 200 صحفي سجّلوا
ــكــتـب اإلعالمي لـــرئــاســة إقـــلــيم لـــدى ا
كـردستان في أربيل لتغطية قدّاس قداسة
الـبـابـا في مـلـعب فـرنـسـوا احلـريـري في

ـانهـم وشهـادتـهم للـمـسـيح التي إ
لم ينسوها رغم كل شيء. 

وهـذا ما نتـمنـاه اليـوم كواحدة من
ثــمــار زيــارة الــبــابــا إلـى الــعـراق!
وهـــي فــي الــــــــــــــــــــــوقــــــــــت ذاتــه

: أن نُــظـهـر مــسـؤولــيـتــنـا كــمـســيـحــيـ
رجـاءنـا للـعـالم كـالـسـراج الـذي ال يوضع
ــنـارة لــيــضيء ــكـيــال بـل عـلـى ا حتـت ا

للجميع (راجع متى 15 :5).
{ ابـرزت فـضـائـيـات متـعـددة سـاعـات واسـعة
ـحطـات وبـرامج الـزيارة ـتعـلـقـة  لـتـغـطـياتـهـا ا
الـبــابــويــة وهــذا امــر لم تــعــتــده الــفــضــائــيـات
ــعــطــيــات الــتي الــعــراقــيــة مــنــذ زمن مــاهي ا
ابرزتمـوها من خالل تلك الـتغطـيات وهل تسهم

عاجلة القصور والوعي جتاه االخر?
- كــانت الــزيــارة تــاريـخــيــة بــكل مــعـنى
الـــكــلــمـــة لــيـــــــــس فـــقط ألن أول بــابــا
ا لـلفاتيكان يزور أرض ب النهرين بل 
حــمـــلــته الــزيـــارة من رجــاء كــبـــيــر لــكل
شــعــبــنــا بـــاإلضــافــة إلى خــصــوصــيــة
شـخص الــبـابـا فــرنـســيس الـتي جــعـلت
حـضـوره يـخـتـلف عن حـضـور أي رئيس
بــلـدٍ آخــر قـد تــربـطـه مع بـلــدنـا مــصـالح
سـياسية أو اقتـصادية أو أخرى. حضور
الـبـابـا هـو حـصـرًا من أجل حـمل رسـالـة
اإلخـوة اإلنسانية إلى شعبـنا وبلدنا كما
عــبّـر عــنه شــعـار الــزيـارة أنــتم جــمـيــعًـا

إخوة ".
أعــتــقـد أنّ طــريـقًــا طــويالً ال زال أمـامــنـا
ـســتـقـبل لــنـسـتــثـمـر هـذه الــزيـارة في ا
الـقريب والـبعـيد ونـفعّل مـضامـينـها في
كـنـيـسـتـنـا ومـجـتـمـعـنـا فـقـداسـة الـبـابـا
ــفـــاتــيـح وعــلـــيــنـــا أن نــبــدأ أعــطــانـــا ا
ـبادرات ومـشـاريع مـخـتـلفـة جتـسّـد ما
أراد الـــبـــابـــا إيـــصـــاله من خالل زيـــارته
الـــرســولـــيــة هـــذه ســواء من الـــنــواحي
الـرعويـة أو اجملتـمعـية والثـقافـية... الخ.

وسـتساعدنـا وسائل اإلعالم في نقل هذه
ـشــاريع إلى الــعــالم لـيس ـبــادرات وا ا
حــبًــا لــلــظــهــور بل أوالً وقــبل كل شيء
شـهادةً للـمسيح احليّ في الـكنيـسة كما
ذكــر قــداســة الــبــابــا في قــداسه األخــيـر

بأربيل.
نسق االعالمي في { رافقتم الـبابا بصفتكم ا
اغـلـب مـحـطـات الــزيـارة الـبـابــويـة مـاهي أبـرز

شاهد التي لفتتكم من تلك احملطات? ا
ــــشـــاهـــد الـــتي أثـــرت فيّ - من أكـــثـــر ا
ــا وجــعــلــتــني أذرف الــدمــوع شــخــصــيً
وقـوف قـداسـة الـبـابـا في حـوش الـبـيـعة
ـــوصـل وسط الـــدمــــار الــــذي تـــركه بــــا
داعش. شـاهــدنــا عن قــرب تـأثــر قــداسـة
الـبابـا بالـدمار الـذي حلق بـالكـنائس من
حـوله وتأثرنا جـميعًـا وصلّينـا بالدموع
الـصالة التي تالها قـداسته لـيطلب فـيها
الـــرحــمـــة عـن أرواح ضــحـــايـــا الــعـــنف
والـكراهية والـعداء ويطلب أالّ يُـستخدم

اسم الله في قتل األخ.
ـؤثـرة هـتف ـشـاهـد ا وعـلى الـرغم من ا
احلـاضرون هنـاك أكثـر من مرة وصـفقوا
تـرحيًبا بقداسـة البابا وسُمعت أصوات
االهـازيج والــتـراتـيل مـع إطالق قـداسـته
حلـمــامـة الــســــــــالم وهــذا هـو جــوهـر
ـــســيــحي: مـن وسط الــدمــار ـــانــنــا ا إ
يــــنـــطــــلق الــــسالم. وفـي كل احملــــطـــات
األخـرى كــانـــــــــت هـنــاك حلـظــات تـأثـر
كـبيـرة ولّدتـهـا بسـاطة قـداسـة البـابا من
جـهـة وفـرحـة الـنـاس الــكـبـيـرة من جـهـة

أخرى.
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ال اعرف حتديدا تـاريخ اطالق هذه العبارة ولكن كم كان صـريحاً وجريئاً  ذلك الشخص
طـرب ذكرا او انـثى  فـأن احلكـمـة تفـيض من هـذه العـبارة الـذي اطلـقـها  وسـواء كـان ا
التي تـنطـبق على الـكثـير من احلـاالت في مجـتمـعنا الـذي بات يـركض خلف تـوافه االمور
ـيزات الـسيـئة الـتي يتـصف بهـا مجـتمـعنا ا كـانت تأتي من اخلـارج !!  احدى اكـثر ا طـا
هي القـدرة العالـية على تـوليد األحـباط للـمقـابل وللذات !! ولـذا جتد ان الكـثيرين يـبدعون
ـهجـر ويـكون لـهم شـأن كـبيـر وواضح في مـجـتمـعـات وأوطان ال يـنـتمـون لـها في بلـدان ا
باألصل !!ال يـوجـد تفـسيـر واضح او محـدد لهـذه احلـالة الـتي جتذرت بـشكل واضح في
سـلـوك وطريـقـة تفـكيـر مـجتـمع كـامل  وحيـث ما وجـد استـثـناء هـنـا او هنـاك يـكون مـثار

انتقادات وريبة تصل احيانا حد التطرف !! 
الفـكرة بـذرة والـبذرة ال تـنـمو في ارض قـاحـلة  بل تـزهـر حيـنـتحـاط بـاألهتـمـام والرعـاية
ا يحـققه ابنـاء جلدتـنا من اجنازات مـتميـزة في اي بقعة من واألصغـاء  نفخـر جميـعا 

غنية احلي ح تغني خارج حَينّا !!  عمورة وما اكثرها واروعها  ونطرب  ارجاء ا
مـغـنـيـة احلي قـادرة عـلى أطـراب كل الـسـامـعـ لـو كـان ابـنـاء احلي يـجـيـدون األسـتـماع

واألصغاء !! 
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ؤثرة في الشخصية البشرية عامالن : أكبر العوامل ا

الوراثة 
والتربية .

ومن هـنـا جتـد أنْ مَنْ تمـتـد جـذورُهُ لتـربـطه بـسلـسـلـة عريـقـة من األعالم يـفتح عـيـنـيه وهو
وروثة العالية ما جتعله متميزاً ب الناس . يحمل من تلك السمات ا

اللهم إالّ اذا كان بليداً يُغايرُ أسالفَهُ وال يجري على منوالهم .
ـنـهج التـربوي الـذي يزرع في نـفس الولـيد الـناشيء وال نُريـد اآلن اخلوض في مـفردات ا
أروع الـبـذور االخالقـيـة حتى اذا مـا شَبَّ وتـرعـرع ظـهرت آثـارُهـا في مـسـاره وفي أقواله

وأعماله .
-2-

قال الشاعر :
رء أعيته السيادةُ يافِعاً اذا ا
فَمَطْلَبُها كَهْالً عليهِ عسيرُ

-3-
ومن طـريف ما سـمـعتُ في هـذا الـباب أنَّ أحـد شـيـوخ العـشـائـر - والـشيخ في الـعـشـيرة
لم يَـجِـدْهُ أعـمامه أهالً لـيـكون ـلك في الـناس - تـوفي ولم يـتـرك اال فتىً صـغـيراً  ـثابـة ا

شيخا يحل محل أبيه 
شـيـخة جـماعـة من الـعشـيرة  وأخـيراً قـرروا االحـتكـام الى خبـير ذي ولـقد تـنازع عـلى ا

 :.. حِنْكة للفصل في القضية فتوجهوا اليه  فقال لهم مُخْتَبراً
ال ? فلم يـجب احدهم جوابا سـليما  فسـألهم اخلبير ما معنى الـربح واخلسارة ورأس ا

:
هل خلّف الشيخ الراحل ولداً قالوا :

نعم 
لقد خلّف صبياً صغيراً 

قال :
عليّ به .

فاستُدعيَ الصبيّ  وطرح اخلبيرُ عليه السؤال فقال :
الربح أنْ أسير في  العشيرة سيرة تفوق أبي الراحل 

واخلسارة أنْ أعجز عن مجاراته 
ال ان أكون مِثْلَهُ وال أزيد عليه . ورأس ا

شيخة . شيخة دون أعمامه ومَنْ نازعه على ا فحكم له با
واهب التي تسري في ؤهالت وا َلَكات وا هم فيها ا سألة ليست باألعمار فقط بل ا انّ ا

(اجلينات)  –اذا صح التعبير  –
-4-

وجاء في الشعر العربي  –وفي باب مدح الكرم  –قُوْلُ بعضهم :
قد كانَ مِنْ كَرمِ الطباعِ وليدُهم 

يالدِ  يهبُ التمائمَ ليلةَ ا
فاذا امتطى مَهْداً فليس يُنيمُه 

االّ نشيدُ مدائحِ األجدادِ 
والـبـيْتـان في غـايـة الـروعة واجلـمـال وهـما يـصـوّران مـا يحـمـله الـولـيد الـعـريق من مـزايا

ومالمح منذ فجر والدته .
-5-

ولــقـد دّلت الـتـجــارب عـلى أنَّ مَنْ تـســنم الـسـلـطــة من ذوي االنـسـاب الــشـريـفـة واألعـراق
ــؤامــرات والــغــزوات ــواطــنــ من غــيــره  وأنْ الــذين قــاَدْتُــهم ا ــة كــان أرحـم بــا الــكــر

والـصفـقـات الى السـلـطة ال يـتـورع الـكثـيـر منـهم من اجـتراح الـعـظائم
والتلذذ باجلرائم..!!

وأبـرز األمـثـلة عـلى ذلك رمـوز الـعهـد الـعـفلـقي الـغـاشم الذي
تـسـلّط فيه األوبـاش عـلى االحرار واحلـرائـر وسامـوهم سوء
ت ن ال  ـواطنـون العراقـيون الـيوم  الـعذاب . ومـا يلـقاه ا
بِـنَـسبٍ وال سَـبَب الـى شـامخ األصالب وكـر االنـسـاب هـو
ستعان على كلّ حال . اآلخر يعزز صدق التجارب . والله ا
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ياً أميركياً إقـليمياً سريعًا النهاء احلرب في اليمن ولو بادرة السـعودية ترحيباً أ لقيت ا
انها جاءت عقب ضـغوط امريكية عبر عـنها الرئيس بايدن بـصراحة ووضوح  تام بإيقاف
الـدعم االمـريـكي لـلـتـحـالف الـسـعـوديش األمـاراتي في حـربـهـمـا ضـد الـيـمن داعـيـاً لـدعم
بـادرة لتـحقق لهـا مكاسب اال ان السـعوديـة مسكت بـزمام ا احلكومـة اليمـنيـة الشرعـية 
سـتمـر للـمنـشآت الـدعم والتـحشـيد الـسيـاسي الدولي واإلقـليـمي الرافض لالسـتهـداف ا
تحدة جتاه قضية مقتل خاشقجي النفطية التي تبناها احلوثي وألبعاد ضغط الواليات ا
ولـتضع الـكـرة بشـكل مـباشـر في مـلعب ايـران الـتي علـيـها ان تـتدارك األمـر حـتى ال تقع
ـية والعزلة الـدولية وبالـتالي اعتقد ان زيد من الـعقوبات األ تـحدة با حتت طـائلة األ ا
ـبـادرة السـعوديـة إليقـاف احلرب مع احلـفاظ عـلى تمـسكـها أيـران ستـتنـاغم ايجـاباً مع ا
كتسبـات منها احـتمالية احلـصول على شراكـة فعلية بدعم احلـوثي لتـحقيق مزيـداً من ا
ـنح أيران وقـتـاً كافـياً إلعـادة تـنظـيم الـعالقة و خـارطة في حـكم الـيمن وبـاعتـراف دولي 
الـنـفوذ والـدعم  لـلحـوثـي بـشـرعيـة الـتـحالـفـات السـيـاسيـة    وبـحكم سـيـاسة األرض
قـاومة سـيكـون لـقرار ايـقاف احلـرب في الـيمن تـداعيـات على الـبديـلة وحتـركات مـحـور ا
الـعراق والذي علـيه وبشكل عـاجل ومن منطلق أنـساني الترحـيب بالدعوة النـهاء الصراع
واجهات ومعاناة الشعب الـيمني كما واعتـقد ان الساحة العراقـية ستشهد تـصعيد في ا
تبادلة بـ احملورين االمريكي وااليراني فالعـمليات العسكرية العسكرية واالسـتهدافات ا
والدعم الـلـوجسـتي باألسـلحـة اخملـتلـفة كـانت مـرتهـنة بـأتسـاع اجلـبهـات وتعـددها  وان

ـواجـهـة يـنـذر بــخـطـر إزديـاد الـضـغط عـلى االراضي حتـجــيم  رقـعـة ا
األكثر توتراً ومنها حتديداً الساحة العراقية  وعليه يتوجب على
ــتــحــدة الــعــراق اطالق زمــام مــبــادرة سالم بــ الــواليــات ا
وايران كان قـد بادر بها قـبل عام ويطـوع أتساع العالقات
الدبلـوماسية التي حتقـقت مؤخراً والدعم الدولي الذي حظي
به جتـاه امنـه واستـقراره وسـيادتـه ووضع خطـة توازن نـفوذ
ـا يـتـفق مع مـصـاحله بـشـكل الـقـوى الدولـيـة واالقـلـيـمـيــــة 

عاجل .

ـشي علـيهـا.فـما الـذي جنـينـاه. نعم هـنا بعـد. شقـاء الدهـور.مشت عـليـنـا الشـهور.وكـنا 
نــتــفق وهــنــا نــخــتــلف. فــعــمــلــنــا تــركــبب احلــروف لــتـكــون كــلــمــات وجــمال.تــصــبح.في
اغلبها.عـندك.اخبارا وال تشرق شمس الفجر في الـيوم التالي اال وحروفنا مبذولة ال داللة
لها وال  تقدير. الن الناس تريد.منا خبرا.لم تسمعه.ورايا لم تقرأه.كإننا.طواح االخبار.
هل يـفــهم اصـحـاب الــقـرار انـنــا من يـشـيـع لـغـوهم ويــحـسن اعـمــالـهم.فــكـانـنــا صـبـاغـو

وجوه.فيما يلعن الناس
وجوهنا.ونحن على مانحن عليه.نسعى بال 

ابداع.وننسى ان لنا اطفاال يرون اباءهم.كما يرون بائع الصمون في الفجر.
ن نذهب اليـهم. ومناجلهـا لنا.ما الفرق ةبـيننا وب فالح زمن اما اسفارنا.فـحصادها 
االقـطـاع.الـســنـا جنـمل وجـوه من يـجـلس عــلى تـخـوت الـزعـامـة في مــضـيف مـكـانـنـا فـيه
مشهور االسم.منـحول اجلسم.اما نظـرة اجملتمع فنحن مـتهمون في اعرافه مـا دمنا سببا
ـنا العربي في حتـس سمـعة.عن طريق مـا ننقل من افاضـل اخباره.حقل االخـبار في عا

حتول الى حقل.خدمي..سندافع.. وندعي  انها الصحافة
فيـمـا  الصـحافـة كـشف للـغـطاء ونـشر لـلـبالء .وتفـريج عن دالـهمـوم. وخبـر لم يـصنع في
مـكـاتب الدولـة.انـنـا في االعالم الرسـمـيـشعـراء.من الـعـصور الـعـربـية شـأنـنـا.شأنـهم.انـنا

ن يــصــفع الـصــانع.كــمــا كــان يــفـعـل احلـيص نـصــنع الــقــامــات 
بيـص.الم.تتـحـول مفـردة االبـداع اياهـا من الـصنـاعـة التي هي
خــلق وابــداع.الى صــانع اي خــادم في بــيت ســيـده.او.طــفل
يـتعـلم مهـنة عنـد نداف او حـايك. او قصـاب. وال مفـر . فهذا
خــيـارنــا واخـتـيــارنـا.بل  هــذه.مـفــاخـرنـا.واعــظـمــهـا ان نـرى

مسؤوال بعمر ابنائنا يكذب علينا وننقل..اكاذيبه.للناس
ولوالنا ماعاش زعيم والانخدع الناس بسياسي.

البابا فرنسيس
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ومــعــابـد هــذه الــبـلــدة ومــسـاكن أهــلــهـا
ـ اآلمـنـ معـبّـرًا في ذات الوقت ـسا ا
عن دهـشـته لـسـرعــة االسـتـجـابـة ألعـمـال
الــتــرمــيم الــقــائــمــة بــفــضل مــســاعــدات
نـظمات الدوليـة والكنسيـة اخملتلفة من ا
دون أن حتـظى بأية لفـتة "تعـويضية" من
جـانب السلطـات احلاكمـة لغايـة الساعة.
وفي اعـتقـادي سوف تـزيد جـهات دولـية
من اهـتـمامـهـا بـشـؤون العـراق بـعـد هذه
ـكن عـدُّهـا لـفـتـة وفـرصـة الـزيـارة الـتي 
ـكن لــلـحـكـومـة واجلـهـات اسـتـثـمـاريـة 
الرسـمـية والـشـعبـيـة استـغاللـها لـصالح
الــبالد والــعـبــاد بـالــتــفـاعل مع اجلــهـات
سـاهمة ـستعـدة للـمساعـدة وا الدولـية ا
في إعـادة بــنـاء اإلنـســان الـعــراقي وبـلـد
ـدمّرة الـتي تنـتظر احلـضارات وبـلداته ا
فـعالـيـات كـبـرى إلعـادة التـأهـيل والـبـناء
واسـترجاع الـلحـمة اجملـتمـعيـة. ولعلَّ ما
يـسرُّ أكـثـر تـفاعل رؤسـاء دول وزعـامات
ديــنـــيــة مــخـــتــلـــفــة مع أجـــواء الــزيــارة
اإليـجابـية ودروسـها الـكـثيـرة التي تُـنبئ
بـانتظار حصول نقطـة حتوّل حقيقية في
ـنظـومـة السـياسـيـة في هذا الـبـلد وفي ا
عـمـوم دول الـشــرق األوسط الـتي تـعـاني
من أزمـات مـسـتــفـحـلـة ومــتالحـقـة نـالت
قــــســــطًــــا وافــــرًا من عــــدم االســــتــــقـــرار

والفوضى والفساد وأوجه الظلم.
كـمــا أنه من الـلــطـيف جــدّا أن تـتـواصل
صـفــحــاتُ الــصــحف ومــواقع الــتـواصل
االجـتمـاعي والفـضائـيات أليـامٍ وما تزال
لـغـايـة الـساعـة بـتـطـرقـهـا إلى تـفـاصـيل
الــزيــارة ومــضــامــيــنــهــا ومــفــاهــيــمــهـا
ـتـوقـعة مـنـهـا عبـر تـقـارير واخملـرجات ا
مـوقـعـيـة ومـتـابـعـات جـريـئـة مع شـرائح
مـخـتلـفـة في اجملـتـمع الـعـراقي وخارجه
وذلك السـتـبـيان أهـمـيـة الـزيـارة والـنـظر
بـكــيـفــيـة اســتـثـمــارهـا عــلى الـكــثـيـر من
األصـعدة ومـنـها بـطـبـيعـة احلـال كيـفـية
ّن إصالح الـنـظــرة اخلـاطـئـة لــلـبـعض 
يـصـرُّ عـلى الـشـذوذ الـفـكـري واجملتـمـعي
لـعدم اعترافهم بصحّة "أخوّة بني البشر"
بـعـضـهم لـلـبـعض. وتـبـقى مـقـولـة اإلمام
عـلي من أروع العبارات:" الـناس صنفان
إمّـــا أخ لـك في الـــدين أو نـــظـــيـــر لك في
اخلــلق". فــهــذه مــا تـزالُ تــرنُّ فـي أذهـان
الـبشر األسويـاء ومنهـا اقترانُهـا بشعار
الـبابا الـذي رفعه في زيارته. وهـذا جدير
ــليء بــالــتــرّهـات ــاضي ا بـتــرك أدران ا
واألقـاويل الــتي لم تـعــد تـنـفـع مع تـطـوّر
الـعصـر وتـقـدم العـلم وأدواته. لـذا كان ال
بـدّ أن يـدرك اجلـمـيع بـأن أفـضل وسـيـلـة
لـتـقــدّم اجملـتـمــعـات واأل تـكــمن بـخـلق
بـيئة إنـسانـية يتـشارك فـيهـا جميع ذوي
اإلرادات الـصاحلة كي تـنعم مـجتمـعاتهم
عــلـى اخــتـالف أديــانـــهــا وقـــومـــيــاتـــهــا
ـا يتـنـاغم مع ما وأعـراقهـا وأجـناسـهـا 
ا يـجمعها من مشتـركات جامعة وليس 
يــفـرّقــهـا فـي حـسن تـالقـيــهـا وتــعـارفــهـا
وتــآزرهـا وتــضـامــنـهــا بـدل صــراعـاتــهـا
ـبـرّرة. وحــروبـهــا وانـتــقـامــاتـهــا غـيــر ا
فــاجلــمــيع إخــوة ضـمـن خـيــمــة "األخـوّة
اإلنسـانية" التي دعا إليهـا بابا الفاتيكان
في الـوثيقـة التي وقّـعهـا مع شيخ األزهر
في 2019. ومـا يزال صـدى هذه الـوثيـقة
شــاهــدًا عــلى ضــرورة آلــيـات الــتــغــيــيـر
الــقـائــمـة في عــقـلـيــة الـتــداول وأسـالـيب
االعـتدال والتسامح الـتي أعقبت التوقيع
عــلــيــهــا. ومن شــأن نــشــر هــذه الــســمــة
اجلـليلة في وسط النـاس واجملتمعات أن
ــا ال يـقـبل الــشكّ بـوضع حـدود تـسـهم 
لـــكلّ أشــكـــال الـــتـــمــزّق واالنـــقـــســام في
ـواقف الــوطـنــيـة الــتي ال تـقــبل اجلـدل ا
طـلبًـا حليـاة أفضـل واستـقرار دائمٍ يـكفل
واطـن احلـياة الـشريـفـة واآلمنـة لـكل ا
واالنـطالقـة مـن مـثل هـذا االسـتـقـرار
نــحــو وضع اآللـــيــات والــبــرامج
الــــوطـــنــــيـــة مـن أجل جـــذب
الـسـيـاحـة واسـتـثـمـار ما
هــو قـائم من شــواهـد
حـضــاريـة ومـواقع
آثـــاريـــة جتـــمع
الـــــديـــــانــــات
الـتـوحـيـدية
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الـزراعـية وزيـادة جودة وكـمـية احملـاصيل
وحتــقــيق أقــصى اســتــفــادة ســوقــيــة من
احملــاصـيل عالوة عـلـى زيـادة الـصـادرات

نتجات الزراعية. من ا
WOM Ë U UO «

شـروع إلـى تأميـن االحتياجـات ويهـدف ا
الـوطنيــة فـي مصـر مـن الـقمـح واحلبـوب
االخــرى اضــافــة إلـى إنـشـــاء احـتـيـاطـي
اسـتراتيـجي مـن القـمـح لتوفـيـره للـبلـدان
اجملــاورة ذات االحتـياجــات مـن احلبـوب
ي فــضـال عن حتـــول مــصـــر كــمـــركـــز عــا
لـتجـمـيع االقمـاح وطـحنه وتـوفـيره لـلدول
الـعـربيـة وتـقـوم مصـر بـبـناء حـالـيا 108
صـومعـة تتيح سـعة تـخزينـية حوالى 5.5
ـقـرر االنـتـهـاء من ماليـ طـن قـمح ومن ا
إنـشـاء هـذه الـصـوامع خالل عـام ونـصف
هدر للحفاظ على جودة القمح واحلد من ا
مــنه ومـصــر أكــبـر مــســتـورد لــلــقـمح في
الــعـالم وتــشـتــري في الـعــادة حـوالي 10
ماليـ طن سـنـويـا مـن األسـواق الـدولـية
وتــســتــخـدم خــلــيــطــا من الــقــمح احملــلي
ـدعـوم ـسـتـورد لـبـرنـامـجـهـا لـلـخـبـز ا وا
ويـتجاوز السعر الـذي تدفعه لشراء القمح
من األســواق الــدولــيـة  200 دوالر لــلـطن
وقـال ديـفيـد بـلومـبـرج الرئـيس الـتنـفـيذي
لـلشـركـة سيـمكـن النـظام الـكـامل احلكـومة
ــصـريــة من تـوفــيـر نــحـو  550 مــلـيـون ا
دوالر ســنــويــا فـي شــكل وفــورات الــقــمح
ضافة ومزايا العمالة اإلضافية والـقيمة ا
وأضـاف قائال “كل شيء يـخضع لـلمـراقبة
والـتـقــيـيم من مـركــز الـقـيـادة والــسـيـطـرة
هـذا ”مـشـيرا إلى شـاشـة تبث صـورا حـية
من داخل مستودع مصنوع من الصلب في
مـدينـة اإلسكنـدرية الـساحـليـة كواحدة من
أكـبر أنظمة األمن الغـذائي وأكثرها تطورا

في العالم لتخزين احلبوب.
عـلـماً أن شـركـة بـلومـبـرج جريـن للـحـبوب
تــــقــــوم بــــبـــنــــاء صــــوامع قــــمـح تـــعــــمل
بـالتـكـنولـوجيـا الـفائـقـة تكـفي لـتخـزين ما
يـصل إلـى مـلـيـون طن من احلــبـوب بـغـيـة
حتـقـيق قـدر أكـبـر من االكـتـفـاء الـذاتي في
الي من سـلعـة أساسـية تـطعم عشـرات ا
الـفـقــراء تـشـتـري مـصـر مــحـصـول الـقـمح
احملـلي بـسـعـر مـدعـوم بـسـخـاء. وسـتـدفع
مـصـر لـلـمـزارعـ  370 دوالرا لــلـطن هـذا
الـعـام أو مـا يـعـادل ضـعـفي مـا دفـعـته في
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تُـعرف القيادة الرشـيقة بأنها مـجموعة من السلـوكيات التي حتدد نتائج
األهـداف اخملطط لـلوصـول لها بـأقل وقت وأقل جهـد وبتـعاون مـثمر من
خـلـية الـعمل بـقيـادة مـركزيـة محـنكـة وذات خبـرة مـهنـية وبـاع طويل في
ـكــنـة. نــظـريــة ومـفــاهـيم ـرســومـة بــأقل خــسـائــر  حتــقـيق األهــداف ا
الـسلوكيات تعـتمد كثيراً عـلى علم األجتماع وعلم الـنفس والذي يتعامل
دارس الغربية مع صـفات القائد والبيئة واجلمهور وهذا ما يتناغم مع ا
الـتي تـضع ثالث أعـمـدة وهي ( الـقيـادة / الـبـرتوكـول / اإلتـيـكيت) هي
من أهـم سمات القـيادة النـموذجية والـقيادة الـرشيقـة التي ظهرت خالل
هارات الرئيسية الالزمة اضية وتعتمد عـلى مجموعة ا الـعشرين سنة ا

ستمر في كل اجملاالت بسرعة. لتحقيق النجاح ا
يزة وهي :العـمل كخلية يـتصف القائد ذو األسـلوب الرشيق بصـفات 
عــمل واحــدة/ تــقــد الــدعـم الــكــامل لــفــريق الــعــمل/ إمــتالك الــرؤيــة

ستقبلية واخلطط البديلة/ االلتزام ومتابعة مجريات العمل. ا
ـدارس الـدبـلـومـاسـيـة بـدعم الـقـيـادة الـرشـيـقـة عـلى مـخـتـلف تـتـفـاخـر ا
مـسمياتها وجنسياتها وأماكنها لتضع هذه العناصر الثالثة ( القيادة 
الـبروتـوكول  واإلتـيكـيت ) كأنهـا تاج وروح احلـياة الـيومـية  سواء عن
طـريق نــظـريـة االكـتـسـاب أم عن طـريق نـظـريـة الـتـعـلم ويـخـضع الـكـادر
الـدبـلـومـاسي الـغـربي عـلى وجه اخلـصـوص بـدورات وورش مـكـثـفة في
هـذا العناصر الثالثة لكي يعكس  السمعة والصورة اجلميلة والعصرية
ـثـلث هـو " القـيـادة الـبروتـوكـول اإلتـيكـيت " يـعـتبـر هـدفًا لـبـلـده. هذا ا
تكامل للشخصية في القيادة الرشيقة التي تريد أن عنى ا سـاميًا في ا
ـستـوى الـرسمي ـقـابل عـلى ا تـبـرز بـكل أحتـرام وتـقـدير وتـنـال رضا ا
أما صـفات سـتوى الـعائـلي االجـتمـاعي  لـكـبار الـشخـصيـات أو عـلى ا
ـلـوك أوال في بـدايـة ـثـالي  حـيـث بـدأ في بـيـوت الـسـالطـ وا الــقـائـد ا
ا له من تبعات ورود أفعال الـقرن السادس عشر بعد الثورة الصناعية 
عــلـى شــخــصــيــة الــقـــائــد في أي مــكــان كـــان  ســواء في الــقــيــادة أم
البروتوكول وكيف يتصرف مع اآلخرين أو باإلتيكيت وسلوكه اليومي.
ــلـوك والـسالطـ  إن مــثـلث احلـيــاة والـقـيـادة لــيـست حـصــريـاً عـلى ا
والـرؤساء وكبار الـشخصيات  بل ركـز العالم "فرويـد" في نظريات علم
الـنـفس على الـعائـلـة وهي أصغـر نواة لـلمـجـتمع لـذلك على األب أو األم
أن يـتـحلـيـا ويتـسـلحـا بـهذه اجلـوانب احلـيـوية من مـثـلث احليـاة  فـعلى
ثـال األب وهو رب األسـرة عـليه أن يـكون الـقـدوة في التـصرف سـبـيل ا
ـثـابـرة  وكـانه هـو الـقـائد وقـيـادة الـعـائـلـة بـأعـلى درجـات الـتـضـحـيـة وا
الـرشـيق ; ألن أبـناءه يـنـظرون إلـيه كـقدوة فـي كل شيء وكذلك يـنـظرون
إلى تـصرفـاته ومالبـسه اليـوميـة فإن كـان مبـتذلًـا في كل شيء وال يعـير
أهـمـيه لتـصرفـاته وسـلوكه الـيـومي الذي يـدخل ضمـن باب الـبروتـوكول
الـعائـلي  فإن األطـفال وحتى الـزوجة تـأخذ مـسارًا عكـسيـا معه وكذلك
تـصـرفاته وسـلـوكه في األكل والكـالم واحملادثـة كلـهـا تعـكس شـخصـية
الـوالد القـائد في الـعائلـة فإن كان أهال لـها وحريـصاً على أبـنائه بدعم
ربـيـة الـتي تـسـهر مـسـتـمـر من الـقائـد الـرديف وهي الـزوجـة احلـنـونـة ا
ستقبل ليخدموا أنفسهم وتـضحي من أجل سمو العائلة وخلق شباب ا
ـعطـيات الـتي بنـيت علـيهـا العـائلة وهـي مثلث أولًـا وبلـدانهم ثـانيـا بكل ا
احلـياة ( الـقيادة والـبروتـوكول واإلتيـكيت) والعـكس إذا نشـأ األبناء في
أسـرة متفككة من قبل القائد ورديـفه  فسيكونون أدوات ووسائل سهلة
ومـتنـوعة لـنشـر اجلرائم واخملدرات والـسرقـات وهذا كـله بسـبب ضياع
مـثلث احلـياة في نـواة اجملتـمع أال وهو العـائلـة; لذلك بـدأ علم االجـتماع
وعـلم الـنـفس يـركـزان كثـيـراً عـلى قـيادة األسـرة بـإيـجـابيـة لـغـرض بـناء

مجتمع متكامل ناضج.
ـتـواضع فـأن مفـاهـيم الـقيـادة والـقـيادة قـال ا وقـبل الـشـروع في هـذا ا
الـرشيقة تـبدأ من قمة هـرم الدولة إلى أصغـر مواطن في اجملتمع سوف
نــتـطـرق فـقـط الى ب الـقـيــادة والـقـائــد الـنـاجح وبــعـجـانـدهــا بـاجلـوانب

األخرى.
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نـبـدأ بتـعريـف القـيادة والـقـائد الـنـاجح وعالقتـهـا الوطـيدة بـالـتروتـوكول
واإلتـيـكـيت وكـيف أن أي خـلل في أي جـانب يـؤثـر تأثـيـرا مـبـاشـرا على
بقية هيكل احلياة فالدبلوماسي الذي تكون معلوماته ريكيكة في مفاهيم
مـثــلث احلـيـاة ونـظـريـات واسـلـوب الـقــيـادة الـرشـيـقـة فـأنه سـوف يـسئ

لسمعة بلده وخاصة في احملافل الدولية.
الــقيادة تُعـرف بأنهـا الـقـدرة عـلى إقـناع اآلخـريـن لتـأدية أعمال مـعينة
ـنشـود وحتقـيق أفضل الـنتـائج اإليجـابيـة وبأقل لـلوصـول إلى الـهدف ا
 . اخلـسـائـر إن وجـدت بـشـكل اخـتـيـاري أو االمـتـنـاع عن سـلـوك مـع
ركزية التي تأتي فاهيم اإلدارية في القـيادة ا ويُـعد مفهوم القـيادة من ا
ـواقيت زمـنـية من قـدرة الـقـادة للـوصـول إلى أهـدافهم االسـتـراتـيجـيـة 
ية مدروسة على إحصائيات متوفرة  فعلى سبيل مـحددة وخطط أكاد
ـثـال هرم الـدولة ال يـستـطيـع أن ينـفذ مـشاريع أسـتـثمـارية مـا لم يقف ا
ت لـكي يحدد عـلى قاعدة رصـينة من الـكفاءات أولًـا والدخل القـومي ا

دة الزمنية لذلك. شاريع وحساب الكلف واألرباح وا األهداف وا
عـلى القائـد  أولًا الشعـور بأهميـة الرسالـة اإلنسانيـة التي يريد تـأديتها
وأن يؤمن بقدرته على القيادة / أن يتحلى بالشخصية القوية وأن يحب
عــمـله كـقــائـد / أن يــكـون له الـقــدرة عـلى مــواجـهـة احلــقـائق الـقــاسـيـة
بـشجاعة وإقـدام ورحابة صدر/ أن أل يـكون دكتاتـوريا أو أنانيـا ويبتعد
يزة / عن الـقبلية والتطرف الديـني / أن يكون ناضجاً وصاحب آراء 
هم واألهم/ أن يـتـحلّى بـالطـاقة أن يـكـون صاحب حـكمـة للـتـميـيز بـ ا
بادرة/ لديه احلزم والـنشاط واحلماس و احلـيوية والرغبة في الـعمل وا
ـسـتـعـجـلـة واالسـتـعـداد الـدائم لـلـعـمل و والـثـقـة فـي اتـخـاذ الـقـرارات ا
صـالح العـامة/ أن يـضـحّي برغـباته واحـتـياجـاته الشـخـصيـة ليـحقـق ا
ـهـارات االتصـال والـتخـاطب و فـصاحـة اللـسـان وقوة الـتـعبـير يـتـمتع 
والـقدرات اإلداريـة والـقدرة عـلى التـخطـيط والتـنـظيم والـتوجـيه والرقـابة
وتـشكـيل فـريق العـمل بعـيداً عن الـقبـليـة والعالقـات الشـخصـية وتـقو
أدائـهم  فـالـقـائـد الـناجح ال يـنـتـظـر األحـداث بل يـصنـعـهـا  و بـالـطرق
اجلــديـدة ; لــيـعــمل عـلـى حتـســ الـعــمل وتـغــيـيــر مـســار الـنــتـائج إلى

األفضل.
إن الـقائـد الناجح لـه القدرة عـلى اتخـاذ القرار فـهو الـذي يضع اخلطط
هـارة االجتـماعـية الـعاليـة التي تـعطـيه القدرة ـميـزة ولديه ا ـدروسة وا ا
عـلى التواصل مع اآلخرين وإيـصال ما لديه من أفـكار و يكون مـستمعا
جـيدا ومحاورا ذكيا وماهـرا بنفس الوقت وأن يكون مثـقفا ويطور نفسه
بـالقراءة واالطالع يومـيا على ما هـو جديد في مخـتلف اجملاالت  وعلى
الــقـائــد الـنــاجح أن يــضع الـعــامل اإلنــسـاني فــوق كل االعـتــبـارات ألن
الـقوان التي شرعت هي أصل خلدمة الـبشر وهذه القوان هي مجرد

كن تغييرها . تنظيم للعمل وليس صك غفران ال 
اجلــديـر بـالـذكــر  أن كل مـا تـقـدم ذكــره هـو جـزء بـســيط في مـوضـوع
ـثـلث الـتـي تـعـتـمـد اعـتـمـادًا كـلـيًـا عـلى الـقـيــادة الـتي هي أحـد أعـمـدة ا
عـالم وغير الـبروتـوكول واإلتيـكيت ألن بـدونهمـا تعـتبر الـقيـادة ناقصـة ا
ـعـني مـحل أستـهـجان  مـكـتمـلـة الـصورة ويـصـبح الـقائـد والـشخص ا
ــيـزة وشك بــســبب ســلـوكه وتــصــرفـاتـه الـتي ال حتــمل اي بــصــمـات 
ومـدروسـة في فن األتيـكـيت والبـرتوكـول وأسـلوب الـقيـادة الـرشيـقة الن
القائد الناجح أو الدبلوماسي الناجح أو حتى رب االسرة الناجح إن لم
يـتـسـلح بـفن الـبـرتـوكـول واألتـيـكـيت كـأنه طـالـب مـجـتهـد جـاء الـى قـاعة
االمـتـحـان وال يـحـمل مـعه أي اقـالم أو أوراق لكـي يـجـاوب علـى اسـئـلة

االختبار( فوجوده من عدمه).
{ دبلوماسي سابق
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 يـعد لـزاماً ان يـكون حـاضراً في اذهـاننا
دومـاً أن بـحـلـول عـام  2050ســوف يـبلغ
عـدد سـكان الـعالم 9. 1مـلـيار نـســمة أي
ــئــة  عــمــا هـــو الــيـــوم بــزيـــادة 34 بــا
وسـيـحصـل جـلّ هـذه الـزيـادة الـسكـانـية
ـا يـتـوجب زيادة في الـبـلـدان النـامـيـة 
ئة  ومـن اإلنـتاج الـغذائي بنـسـبة 60 بـا
ـتوقع أن تـكـون هنــاك حاجـة الى معدل ا
سـنوي من االستثمارات الصـافية البالغة
 83مـلـيـار دوالر أمـريـكي في الـزراعـة في
الـبــلــدان الـنــامـيــة من أجل حتـقــيق هـذه

الزيادة في اإلنتاج .
ـيـة لـلـغـذاء والـتي ولـظـهـور األزمـة الــعـا
تـشـكل احلنـطـة العـنـصر الـرئـيسي فـيـها
ـنتـجة لـها على رفع والـتي تعـمل الدول ا
أســعـارهــا أو فـرض الــشـروط عــنـد عــقـد
صـفقات استيرادها ولـضمان توفير احلد
األدنـى والــــــــكــــــــافي مـن احملــــــــاصــــــــيل
االسـتـراتـيجـيـة بـشـكل مـنـتظم فـضال عن
الـتــنـافس في زراعــة األرض بـاحملـاصـيل

اخملتلفة واالستخدامات البديلة لها.
وفـيــمـا يـخص الـعــراق يـعـتــبـــر تـأمـيــن
تـــوافــــر الـــقــمـــح فــي الــوقـــت الــراهــن
قـضيــة ذات أهميــة بالغـة لـكل مـن االمـن
الـغـذائـي واالســتـقرار الـسـيـاسـي حـالـياً
ـسـتقبل حيث يـشــكل القمــح مــا وفـي ا
يـزيــــد عـلــى ثــلــث اســـتـهالك الــســـكـان
مــن الـســعرات احلراريــة والبروتينــات
ئة  فــي وقـــد تصــل النســبة إلــى 50 با

جتـارة احلــبـوب ودورهـا في تـعـزيـز األمن
الــغـــذائي ويــعـــتــبـــر الــقــمـح احملــصــول
ثله من ـا  االسـتراتيـجى األول فى مصر 
مـكانة اقتصادية هامة في القطاع الزراعي
ـزروعـة ـسـاحـة ا ـصـري حـيـث بـلـغت ا ا
مــنه نـحـو 2. 3مـلــيـون فـدان تــمـثل نـحـو
ـــئــــة من إجــــمـــالى مــــســـاحـــة 6. 45 بـــا
احملـاصـيل الـشـتـويـة الـبـالـغـة نـحـو 7.02
ئة  من مـليون فدان وتمثل نحو 9. 19 با
ساحة احملـصولية البـالغة نحو إجـمالى ا
06. 16 مـلـيـون فـدان فى عام  2018. وقـد
بــلغ اإلـنــتــاج احملـلى لــلــقـمح نــحـو 8.35
مليون طن في ح قدر االستهالك احمللي
بـنـحـو 35. 17 مـلــيـون طن ومن ثم تـقـدر
الـفجوة الغذائيـة القمحيـة فى مصر بنحو

0. 9 مليون طن فى عام 2018.
حـيث أعـلـنــت مـصـــر عــن خـطـطـهـا لـكــي
تــصـبــح ”مــركــــزاً لألمــن الــغـذائــي“فــي
الـشـــرق االوســط مــن خـالل بـنـــاء مـركــز
ـي لـتـخزيـن مـتـكـامــل عـلــى مـســتـوى عـا
احلــبــوب فـي قــلـب مــصــر عــلـى أن يـتـم
ذلـك بــالــتــعـــاون مـع شـــركــة بــلــومــبـــرج
يـة للـحبـوب وهـي شـركة رائـدة فـي الـعا
مـجـال االمـن الـغذائـي فـي الـعالـم ورائدة
في مـجال األمن الـغذائي حيث تـعمل على
تـوفير تقنـيات وأنظمة حلـماية احملاصيل
تـكـامـلة وتـسـاهم أنـظمـة األمن الـغـذائي ا
لــدى شــركـة بــلــومــبــرج جــرين واجملــهـزة
حلـــفظ احملــاصـــيل واألغـــذيــة فـي خــفض
خــسـائــر مــا بــعـد احلــصــاد من احلــبـوب
ـنتجـات واحملاصـيل سريعـة التلف إلى وا

ئة  أو أقل. نسبة  5 با
عـلـماً أن شـركـة بـلومـبـرج جريـن للـحـبوب
تــــقــــوم بــــبـــنــــاء صــــوامع قــــمـح تـــعــــمل
بـالتـكـنولـوجيـا الـفائـقـة تكـفي لـتخـزين ما
يـصل إلـى مـلـيـون طن من احلــبـوب بـغـيـة
حتـقـيق قـدر أكـبـر من االكـتـفـاء الـذاتي في
الي من سـلعـة أساسـية تـطعم عشـرات ا
الـفـقــراء تـشـتـري مـصـر مــحـصـول الـقـمح
احملـلي بـسـعـر مـدعـوم بـسـخـاء. وسـتـدفع
مـصـر لـلـمـزارعـ  370 دوالرا لــلـطن هـذا
الـعـام أو مـا يـعـادل ضـعـفي مـا دفـعـته في
أحـدث مـنـاقـصـة السـتـيـراد الـقـمح عـنـدمـا
تـعـاقـدت عـلى الـشـراء مـقـابل  190 دوالرا
لـلطن. وتتـعاون شركـة بلومـبرج جرين مع
الـشــركـات والــدول في تــطـويــر الـعــمـلــيـة

ـركزي بـعــض الـبلـــدان وحسب اجلـهاز ا
ـزروعة حملصول ـساحة ا لإلحـصاء فإن "ا
القمح فقط حسب طريقة الري بالغمر لعام
 2019بـــلـــغت نـــحــو 6. 331مالي دو
وكـانت كـمـيـة اإلنـتاج 4. 343 مالي طن
في حــ بــلـغـت كـمــيــة احملــصــول حـسب
طرية 947. 047 ألف طن حيث ـناطق ا ا
تـقدر مـسـاحة األراضي الـصاحلـة للـزراعة
ئة با 48مـليون دو أي بـنسبة 27. 7 بـا
سـاحة من مـسـاحة الـعراق الـكلـيـة وهي ا
الـصـاحلـة لـلـزراعـة فـيه وتـتوزع عـلى 16
نطقة الشمالية وتعتمد مـليون دو في ا
زراعــتــهـا بــصــورة أســاســيــة عــلى مــيـاه
ئة من وسـمية مـشكلة 33. 3 بـا األمـطار ا
مـجـمـوع االراضي الـصاحلـة لـلـزراعـة أما
ـساحة الـباقية والـبالغة  32مـليون دو ا
ـــــنـــــاطق الـــــوســـــطى فـــــهـي تـــــوزع في ا

واجلنوبية.
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يبرز دور احلنطة كمحصول من احملاصيل
همة فـي العراق بل يحتل االسـتراتيجـية ا
ـرتبـة األولى من ب السـلع االستـهالكية ا
بـصــفـة عـامــة والـســلع الـغــذائـيـة بــصـفـة
خــاصـــة اذ يـــتـــبــ بـــان االنـــتــاج الالزم
لـتحـقيـق االكتـفاء الـذاتي من احملصـول قد
تــزايـد من 137. 5 مــلـيـون طن عـام 2010
لــيـصل الى نـحـو 539. 6 مـلـيـون طن عـام

.2020
ـصـريـة في مـجـال نـسـتـرشـد بـالـتـجـربـة ا

كن أن يـنطـبق على مـعظم الـسلع األمـر 
نـتجة في العـراق. فكلما زادت الـزراعية ا
نـسبة مساهمة الزراعة في الناجت احمللي
اإلجـمالي وقـلت نسـبة الـعمـالة الـزراعية
من مـجموع األيدي الـعاملة ارتـفعت قيمة
الـكفاءة االقتصاديـة الزراعية وهذا ما لم
يـؤشـر في الكـفـاءة االقتـصـادية الـزراعـية
في الــعــراق ومن ثم انــعــكـاس ذلـك عـلى
مـجمل اجتـاه جتارة احلـبوب في الـعراق
في تــعــزيــز األمن الــغـذائـي وفي تــفـعــيل

دورها في التجارة الدولية للحبوب.   
ــســاحـة ويــظــهــر من جــدول اإلنــتــاج وا
ـتـاح لالســتـهالك والـفـجـوة الـغـذائـيـة وا
ونــسـبــة االكـتــفـاء الــذاتي من مـحــصـول
الـقمح في العراق للمدة من 2002-2020
ان الـعـجـز بـلغ في الـقـمح نـحو  348الف
طـن في الـعـام  2020 أي بــنـســبـة عــجـز

ئة . بلغت  6 با
ولم يـتم اعتماد إحصاءات وزارة التجارة
ألن أكـثر من نصف أفراد الـشعب العراقي
هم يــعـمــلـون في الــزراعـة وهم يــقـومـون
بـاستهالك كميات إضافية من احلنطة في
ـكن االعــتـمـاد الـغــذاء الـيــومي لـذلـك ال 
عـلـيـهـا فـقـط وقــد اعـتـمـدنـا عـلى تـقـارير
ــوازين الــغــذائـيــة وبــحــوث مــيــزانــيـة ا
األسـرة الـتي تـقـوم بـهـا وزارة الـتـخطـيط
لــتــســجــيل الــواقـع الــفــعــلي الســتــهالك

احلنطة في العراق.
تـوسط االسـتهالكي حـيث افـترضـنـا أن ا
لـلـحـنـطـة يـبـقى ثـابـتـا عـلى األقل لـلـفـترة
الالحــقـة إذا لم يــتم تــخـفــيـضه نــتـيــجـة
لـتـحـسـن الـوضع االقـتـصـادي في الـقـطـر
مـسـتـقـبالً أن حـجم االسـتـهالك الـبـشري
ـتوقع للـطح في الـقطر قـد تراوح ب ا

4.   22مـليون طن من الطح عام 2010
يـصل إلى 5. 137 مـلـيـون طن عام 2020
ئة عن عام 2010. أي بـزيادة تقدر 27 بـا
ـكن وفي ظل الـظـروف احلـالـيـة لـلـقـطـر 
إحـداث تـغـيـيــر نـســبي كـبـيــر فـي حـجـم
ـزروعة باحملصول ـسـاحات االروائية ا ا
عـلى مـستـوى الـقـطر بـاسـتـخدام طـريـقـة
ولـكـن عنــدما يـراد اتخاذ الــري بـ الرش 
الـقرارات الـتخـطيـطيـة والتـنظـيمـية وفي
ــســـتــخــدمــة فـي ـــوارد ا تــخــصـــيص ا
إنـتـاج احلـنــــــــطة تـؤخذ بـنظر االعـتبار

ية إلنتاجها . سيادة الزراعة الد
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مسقط

أحـدث منـاقصـة السـتيـراد القـمح عنـدما
تـعاقدت على الـشراء مقابل  190 دوالرا

للطن.
كـمـا قامـت مصــر بتأجيـر أراضيها إلـى
الـــدول الـعــربــيـــة االخــرى الــغــنــيــة أو
ــســـــتـــثــمـــرين الـــعـــــرب مــن قـــبــيــل ا
الـــســــعـــوديـــة والـــكــويـــت واالمــــارات
تـحــدة فـي خـطــة لـتـطـويـر الـعـربـيــة ا

القطـاع الزراعـي علـى نحـو مسـتدام.
يـذكـر ان مـصـر عـمـلت عـلى الـتـوسع في
مـجـاالت تـسـاهم في دعم األمن الـغـذائي
خــــارج حـــــدودهــــا فـــــقــــد وقـــــعت فـي
عــــام2011 عــــقــــــدا مــع احلــــكـــــومـــــة
الـسـودانية بـتخصيـص حـوالـي مليـون
فــدان مـن االراضـي الـصـاحلــة لـلـزراعـة
فـي الــــســــودان لــــزراعــــة احملــــاصـــيـل
االسـاسـية مـثـل القمـح وكــانـت اخلطـة
تـقــضـي ان يـتـم إنـتــاج  2 مـلـيــون طـن
مـن الـقمـح فـي الـسـنـة لتـصديـرهـا إلـى
مـصـــر كـمـــا تـســـعى مــصــر بــحـمــاس
ـواشـي هـنــاك وقـد كـذلـك إلــى تـربـيــة ا
صـــري كذلك لـعــب الـقطـــاع اخلـــاص ا

دوراً في ذلك.
ـصـريـة إذن يـتـضح أن ومن الـتــجـربـة ا
االجتاه الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه
الـعراق لـتحـقيق أمـنه الغـذائي يتـمحور
ــــتـــلك حـــول جتــــارة احلـــبــــوب ألنه 
إمـكانات هـائلـة من موارد أرضيـة ومياه
ولكنها ?مـستثمره بطريقه بدائيه فعلى
ثال لو استـخدمنا طرق الزراعة سـبيل ا
احلديثة ورفعنا مستويات اإلنتاجية من
احلــبـوب إلـى مـســتــوى اإلنـتــاجــيـة في
تقدمة التي تتراوح مصر أو في الدول ا
ب 5.5- 4. 8 طن/هـكتار سوف يتحقق
فـائض مـن احلـبوب ?لـدى الـعـراق يـقدر
بــأكــثـر من 5.10 مــلــيـون طـن في ضـوء
ـزروعة سنة  2019 والـبالغة ـساحة ا ا

. 16. 9مليون دو
زروعة روية وا سـاحة ا أمـا لو أخذنا ا
بـاحلبوب والتي تقدر بنحو 9. 4 مليون
دو فـان الفائض عن حـاجة العراق من
احلـبـوب سيـكون بـحدود  4 مـلـيون طن
ـــعــنـى آخــر إن اعـــتـــمــاد ســنـــويـــا و
الـوسـائل احلـديـثـة في الـزراعـة سـتـرفع
اإلنــتــاج الــكــلـي لــلــعــراق من احلــبــوب
ـصـدرة لـهـا وهـذا وجتـعـله من الـدول ا
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سـيزول مـهمـا طال الـوقت ) كذلك تـختلف
في نـتـائـجـهـا عن كل مـا سـبق وذلك لـعدة

أسباب منها :
1. مـنذ تـشكـيل الدولـة العـراقيـة احلديـثة
حـتى الـعـام  2003 لم يـتـم حكـم الـعراق
وفق أيـديـولـوجـيــة ديـنـيـة (شـيـعـيـة اثـنـا
عـشــريـة ) تــؤمن في مـعــظـمــهـا بــإمـتـداد
ـهدي ( عج ) حـكمـها حـتى ظهـور اإلمام ا
والـتي تـناغم في جـوهـرها مـا تـقوم عـليه

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
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 2. عــلى امــتــداد حــكم الــعـراق  لـم يـكن
سـلحة الرسمـية اي امتداد آخر لـلقوات ا
رديف لــهـا  يــوازيــهـا في الــقــوة أوحـتى
يـفوقها في الـعدة والعدد  وهـذا بالعكس

ا في النظام احلالي . تماما 
3. �كل من حكم العراق حتى العام 2003
كــان يـؤمن بــحــقـيــقــة الـدولــة وحــدودهـا
اجلـغـرافـيـة ونـظـامـهـا الـوضعـي اخلاص
بها  في ح أن النظام العقائدي احلالي
ـعـظم شـيـعة الـسـلـطـة ال يـؤمن بـاحلدود
ــفــهـوم ــنـظــور ان ا ويــرى وفـقــا لــهــذا ا
فـهوم الوطني  الـديني له العلـوية على ا
وهـذه اخلاصـية تـبرّر نـقطـة خطـرة جدا 
وهي تـغـلـيب االرادة الديـنـيـة على االرادة
الـوطــنـيــة فـيــمـا لــوتـعــارضـتـا  واإلرادة
الـدينـية هـنا سـتكـون معـبرة عن مـصلـحة

دولة أخرى اغلب الظن !
4. لم تـتعدد رؤوس احلكم مطلقا كما االن
ـكـوناتي في ـفـهوم الـتـمثـيل ا  ولم يـكن 

ــتــدة وال أحــد يــجــرؤ عــلى ســلــطــتــهـم 
ازالـتـهم  فـمنـذ تـأسـيس الـدولة الـعـراقـية
احلــديـــثــة الــعــام  1921م وحـــتى الــعــام
 2003 تـعاقبت عـلى حكم العـراق مختلف
ـتـبايـنة  من األنـظمـة ذات االيـدلوجـيات ا
حــكم مــلــكـي إلى نــظــام شــيــوعي ومن ثم
جـمهوري شمولي بصبـغة علمانية  ورغم
أن بــعض مـنــهــا قـد اســتــطـاع الــنــهـوض
بـالـعـراق وجـعــله في مـراتب مـتـقـدمـة بـ
الــدول  اال انه مــا اســتــطــاع االســتــمــرار
طـويال وسرعان مـا سقط  وبعـضها اآلخر
سيء نـعـم واسـتـمـر ألكـثـر من ثالث عـقـود
ونهايته رغم ذلك كانت محتومة بالتأكيد .
لــكن كل جتـــارب الــنــظم الــســـابــقــة الــتي
تــسـلّــمت الــســلــطـة في الــعــراق تــخــتـلف
اخــتـالفــا جـــذريــا عن الـــنــظـــام احلــالي 
وبـالـتـالي فَـنـهـايـة هـذا النـظـام ( وبال شك

شيء  كــان لـون احلـكـم واحـدا بـامــتـيـاز
والـسـلـطـة بيـد فـئـة مـحـددة  في ح أن
الــســلــطــات هــنــا تــقــســمت والــهــويــات

اتسعت!
فـكـيف سـينـتـهي هـذا الـنظـام ومـا نـتائج

السقوط بعد كل هذه التباينات  ?
  فالعراق لم لن ينتهي بطريقة االحتالل 
يــزل مـحــتال وعــلى أراضــيه الـكــثــيـر من
الــقــواعـــد األجــنــبــيـــة  ومــا يــحــدث من
مــــــنــــــاوشـــــات ( ضــــــربـــــات صــــــواريخ
ا هي رسائل ب اواستهداف مقرات ) ا
  لـــكن ـــتــصـــارعـــة لـــيس إال   الـــدول ا
الـتـنـفـيــذ واخلـسـائـر عـراقـيـة فـقط  ولن
يـنتهي بانقالب عسكري حيث ان اجليش
احلـــالي ال يــقـــوى عـــلى فــعـل ذلك ابــدا 
فــــاجلــــيـش مــــنــــقــــسم الــــوالءات كــــمــــا
الـسـيـاسـيـ تـمـامـا  لـذلك ال أحـد يـعول
عــلــيه في احــداث اي تـغــيــيــر  امـا ومن
ـنـظـومة يـعـتقـد أن آلـيـة الـتغـيـيـر لـهذه ا
ــعـــظم هي االنـــتــخـــابــات الــفـــاســدة بـــا
فـــهـــوواهم أشـــد الـــوهم رغـم مـــحــاوالت
اإلصالح مـن داخل الـنظـام ومن خـارجه 
انـتــخـابــات في ظل شـعب يــعـاني الــفـقـر
والــفـاقه وال يــعــرف من حــقـوقه شــيــئـا 
ـال انـتــخـابــات يـصــول ويـجــول فـيــهـا ا
الـسـيـاسي والسالح وشـراء الـذ  إنـها
النـتــخـابـات بــائـسـة ال يــنـتـفع مــنـهـا وال
يـرجتى خيرا  يتم اجـراءها جملرد إعطاء
ـــومــة الــطـــبــقــة صـــبــغـــة شــرعــيـــة لــد
الـسيـاسيـة احلالـية . لـذا ال تتم االطـاحة
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بغداد

بـهذه العـمليـة السـياسيـة اال بطريـقت ال
ثـالث لهما  اما الطريقة االولى ( االنهيار
االمـني والعسـكرس ) فهي تـكرار ما حدث
مـنتصف العام  2014 حـيث سقوط ثلث
مــســاحــة الــعــراق بــيـد داعـش وانــهــيـار
ـنظومـة العـسكريـة ب لـيلة وضـحاها  ا
ــعــنـى أن األداة والــتــنـــفــيــذ ســـتــكــون
خـارجيـة بـدرجة كـبيـرة جدا . اومن خالل
ثـورة شـعـبـيـة ( الـعـامل االقـتـصـادي )  
يـنـتــفض فـيـهــا الـشـارع عـلى مــغـتـصـبي
حـقـوقه ويثـأر حلـاله مـنهم  شـعب قـاموا
بـتـجـويـعـه وافـقـاره وعـمـلـوا عـلى انـشـاء
مـجتمع تـسوده األميـة واجلهل ظنـا منهم
انه بـذلك ســيـكـون أداة طـيـعـة بـيـدهم وال
يــقـوى عــلى رد الــضــيم  ولم يــدركـوا أن
ــواصــفــات ال يــحـكم اال الــشــعب بــهـذه ا
بـــاالســتـــبـــداد واالنـــقـــطـــاع عن الـــعـــالم
ا اخلـارجي كي يبـقى راضخـا مكـبال  و
ـتـلك زمـام الـقـهر أن الـنـظـام احلـالي لن 
ـطـبق والن الـعـالم اصـبح قـرية والـكـبت ا

صغيرة يؤثر ويتأثر .
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هـذا يـعني ان الـشـعب بالـظـروف احلالـية
ا قنبلة موقوتة سرعان ما ستنفجر هـوا
وتـقتلـعهم من اجلـذور وهذه هي الطـريقة
الــثـانــيــة  نـعم هــنــاك أطـراف خــارجــيـة
شـهد وتـعمـد الى تمـرير سـتسـتغل هـذا ا
مـخـطـطاتـهـا وتـنـفيـذ اجـنـداتـهـا   ولكن
ـسبب سـيبـقى فـساد الـسلـطة وتـغولـها ا

القبـــيح. 

فـمــا بــعــد الـســقــوط ?سـقــوط الــعـمــلــيـة
الـسيـاسية احلـاليـة  تعـني أن العراق لن
ا ال يـبقى موحدا  بل سيصـبح مقسما 
يـــقـــبـل الـــشك اوعــــلى االقل ســــيـــعـــاني
ـكـوناتي الـفـوضى واالحـتراب األهـلي ( ا
والــطـائــفي  )  ألن الـشــيــعـة لــديـهم من
سلحة ما يفوق قدرة اي نظام الـفصائل ا
ســـيــاسي قـــادم عـــلى انـــهــاءهـم اوحــتى
الـتقليل من أثر وجودهم وبذلك لن تسمح
الـطبقة السيـاسية الشيعـية بازاحتها عن
الـسلطة لواضطـرهم ذلك الستخدام القوة
 وهــذا مـــا يـــعـــزز فـــرضـــيـــة الــفـــوضى
واالنـقسام . امـا فيمـا يخص الكـرد فإنهم
أشــد االســتــعـداد إلعـالن دولـتــهم والــتي
تــنـقــصــهـا كــركــوك فـقط ومــا ان يــجـدوا
ضـعفا اوفوضـى فلن يتاخـروا عن ضمها
وإعالن االنـفصال وهذا اول احتمال وارد
بـشـدة  وإعالن كــركـوك مـحـافـظـة كـرديـة
حتت سـيـطـرة الــبـيـشـمـركـة بـشـكل كـامل
ا هوخير أثـناء دخول داعش للعـراق  ا
شـاهـد عــلى هـذه الـنـوايـا الــسـيـئـة الـتي
يـحملهـا القادة الكـرد . في ح ان السنّة
صالح ركزية اال ا ال تـربطهم باحلكومة ا
نـافع احلزبيـة ليس اكثر  الـشخصـية وا
جرد انـتهاء هـذا النظـام اوضعفه ولـذا 
وانــتـهــاء مــوسم الــغــنـائم فــســرعــان مـا
سـيعلنوا تـشكيل األقاليم الـسنية اوحتى
لـيس ببـعيـد اعالنـهم دولة سـنيّـة برعـاية

إقليمية وحتى دولية .
{ باحث سياسي 

اعـتمـادا على الـتجـارب الكـثيـرة لن يقوى
اي نـظـام سـيـاسي مـهـمـا كـان دكـتـاتـوريا
أوحــتى مــثــالــيــا حــد الــطــوبـائــيــة عــلى
الـصـمـود بـشــكل ابـدي  نـعم قـد يـسـتـمـر
طـويال لكـنه بكل تـأكيـد سيـهرم وعـلى حد
تـعبير علماء االجتـماع ان للدولة ( النظام
عاصر فهوم احلديث وا الـسياسي  في ا
) دورة حـياة ما ب الـبداية والذروة ومن
ثم الــنــهــايــة و  ال شك تــخــتــلف أشــكـال
الـنـهـايـات أيـضـا تـبـعـا لـلـظـروف ومـآالت
األحـداث ومـسـبـبـات الـسـقـوط فـقـد تـكون

داخلية اوخارجية اوكالهما سويا .
وفـقا لهذه احلقيقة التي ال تقبل التبديل 
فـإن النـظام السـياسي احلـالي في العراق
والـذي جـاء علـى أنقـاض الـنظـام الـبـعثي
عن طـــريق االحـــتـالل  ال بــد لـه أن يــزول
وإنْ اعــتــقــد مــعـظـم الــقــائـمــ عــلــيه ان
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وسأضع هنا آلية بسيطة وشاملة لتحول
لـكيـة او اجراء اإلصالحات الـنظم نـحو ا
في الـنظم الـوراثيـة التي جتـدد فاعـليـتها

قراطية. لكية الد ان اتخذت منظومة ا
قترح لكي (االمـيري) ا تـفاصيل النـظام ا
لك من ب واالنـتقال الـيه أوال": اختيـار ا
ـثبت األمـراء: وهو اخـتـيار أحـد األمراء ا
كـفاءته واألقرب للناس وإجماعهم بآليات
انــتـخــابــيــة. وهـذا يــأتي بــعــد الــشـريف
ــلك احلــالي. ومن اخملــتــار او األمــيــر وا
ـمكن وضع آليات مالئـمة لالختيار دون ا
الــتـخــلي عن صــنـدوق االنــتـخــابـات. وال
لك وال يختار نائب يـحصل هذا بحيـاة ا
ــا من خــارج لــلــمــلـك من الــعــائـــلــة وإ
ـلك في الــعـائــلـة وهــو من يــقـوم مــقــام ا
وفـــاته او عــــزله حلـــ ظـــهــــور نـــتـــائج
االنـتخـابات من بـ األمراء الـذين إن كثر
عـددهـم فـيـحــدد األفـضـل مـنـهـم لـيــخـتـار
الـشعـب أقربـهم اليه والـتي حتـدد بفـترة
دسـتورية او قـانونـية; وسيـتعرف عـليهم
ــارســـتــهم الــشـــعب في اجلـــامــعـــات و
ـؤسسات لـلحيـاة العامـة والوظائف في ا
كـأي فـرد في اجملـتـمع ولـيس لـلـمـلك ولي
عــهــد.  يــدرَّس األمــراء بــذات الــبــرنــامج
إلعـدادهم لـلـقـيـادة إضـافـة لـدراستـهم في
ـدارس الوطنية العـامة. وقد حتدد فترة ا

ــســـتــقـــرة اذا تـــطــورت الى من الـــنــظـم ا
مـنـظـومـة حــكم رشـيـد مـسـتـرشـدة ويـنـفع
حـتى كــحل في اقـطـار حتـولت الى تالشي
االســتـــقــرار بل الـال كــيـــنــونـــة فالبــد من
الـتـفـكـيـر بـنــظـام يـوقف مـيـوعـة الـسـلـطـة
والـتـوقعـات الـدائمـة السـتـقرار وقـتي غـير
غشـوشة ونظام مـرضي كلعـبة الرولـيت ا
ـلـكـيـة يـجـدد الــنـظم الـوراثــيـة احلـالـيــة ا
ــلـــكــيــة الـــدســتــوريــة ــطــلــقـــة ســواء ا ا
ـوجــودة في مـنــطـقـتــنـا وحــول الـعـالم وا
بـشكل يـبعـدها عن التـقلـيديـة احلرجة الى
ا يناسب العصر كقفزة نحو تثبيت نظام مـ
مستقر متفاعل والعصر دون اضطرابات.

ــلك (5ـــــــــــــ 10ســنــوات مــثال") حــكم ا
يـسـتـفتى الـشـعب عـنـد نهـايـة كل مـرحـلة
مـنها بـاستـمراره فان كـان الراي تغـييره
ـلك وجترى فـتـحـال الـسـلـطـة الى نـائب ا

لك جديد... انتخابات 
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لك باخـتيار ثـانيا: احلـكومة مـعينـة من ا
رئـيس الـوزراء وتـكــلـيـفـهـا لـيس تـكـلـيف
ـا تنفـيذ عـدا رئيس الوزراء تـفويض وإ
فـهـو مـفــوض وله تـفـويض الـصالحـيـات
لك الحظ الهيكل لإلدارة ضـمن محددات ا
لك جلـنة من األعيان ــ احلـكومية.يـكلّف ا
هي نـواة مـجـلس الـتخـطـيط االسـتـشاري
(الحظ هيكل الديوان) ـــ بإعطاء مرشح
ـلك من لـريــاسـة الـوزراء حـيث يــخـتـار ا
يـراه مناسبا" ولـيس بالضرورة من الذين
هم في جـدول اجملـلس لـريـاسـة احلـكـومة
األولى والـتي هي حكـومة مـؤقتـة تسـتمر
ـــلك أجــراء هـــذه احلــكـــومــة وإن شـــاء ا

تغييرات عليها حتى يجهز البلد.
ـــلك. قــرارا" بــحل األحــزاب (ان يــصــدر ا
وجـدت) وإعـادة تـشـكـيـلـهـا بـشكـل يجـعل
مـنها مؤسسات برامج وبال أيّة امتدادات
ـكن ان يـعتـبـر نقـطة وال يـرتكـز عـلى ما 

هشة في اجملتمع او تفككه. 
ــلك مــجــمــوعــة من الــضــبــاط يــخــتــار ا
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بغداد

ـهـنـيـة لـتـأهيـل الوزارات ـشـهـود لـهم بـا ا
األمـنيـة ويطـلب جتهـيز اجلـيش والشـرطة
ـعـايـيـر قـبول ـعـدات الالزمـة والعـمل  بـا
الــضــبــاط إلى مــعــايــيــر خـاصــة الــنــسب
ـنبع.الـوزراء ينبـغي أن تكون واألخالق وا
لـــهـم الــقـــدرة الـــفـــنـــيــة الـــكـــافـــيــة إلدارة
اخــتـــصــاص وزاراتــهم وتـــنــمـــيــة الــبالد
عـمــرانـيــا وبـأعــمـار مالئــمـة واخـالقـيـات
لك عـالية قيـميا وسلـوكيات نزيهـة.ينظم ا
ــثل ـــرتــسم و ـــلــكي الحظ ا الــديــوان ا
الـشعب عـدد من النواب ال يـزيد عن ضعف
عـدد احملافظات او الـواليات  (حسب حجم
الـقطر وحاجته) حلـ إعداد دستور جديد

يتحدث في التفاصيل.
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ـلــكـيـة نـقــاط مـعـاجلــة سـلـبــيـات الــنـظم ا
عروفة حاليا في هذا النظام: ا

واليـة العهد طريـقة تقليـدية الختيار .1
شاكل األمة وال يعيش احلـاكم. ال معايشة 
نع ـلك في عـمره إال من بـرج حصـ و ا
كــفـاءة أفــضل مــنه فـي الـعــائــلــة ومن هـو
أقـرب للناس من تولي احلكم وإدارة البالد
أفـضل مـنه كـمـا ان االمراء كـثـرة يـفـسدهم
ـال مع بـطـالـة عـمـلـيـا ونـفـوذ يـؤثر عـلى ا
سـيادة القـانون هـذا ينتـهي وفق م هذا

قال. ا

لك مدى احلياة يعيق عملية بـقاء ا .2
التغيير ويحول الفرد إلى مشكلة مزمنة.
ــلـكــيـة لـم تـتــحـول إلـى مـؤســسـة ا .3
نـتيجة تخلف نظـامها الذي نشأ في عمق
الـتـاريخ وقـد ينـتج عـنه االسـتـبـداد وظلم
األمـة بــشـرعــيـة مـتــوارثـة ال دور لــلـجـيل
ــكن أن تــنــشـأ اجلــديــد بـهــا. في حــ 
ـتابعـة األمور وتـعمـيق الدراسات آلـيات 

للتوصل نحو الصالح األفضل.
ان الــغـايــة االســاسـيــة من أي مــنـظــومـة
بـشرية تسير بنور الله هي حتقيق العدل
لـتسـتوي واالرادة االلـهيـة والعـدل أعمق
ـساواة معنىً وغاية سامية تصطف من ا
لـتحقيقها االهداف الثـمينة النفيسة التي
ا التـباع على قـارعة الطـريق بكلـمات وا

تظهر افعاال ومنجزات.
ــــقــــال (مــــركـــز الــــتــــخــــطــــيط ورد فـي ا

االستراتيجي)
كيف يدار النفط والثروات الطبيعية
وارد البشرية والتعليم كيف تدار ا

تــرى كـــيف يــنـــظم هـــذا لالســتـــفــادة من
دني التقني والـتكنولوجي عند الـتطور ا

تقدمة صناعيا واداريا. الدول ا
كن عالجه في مقاالت اخرى او هـذا ما 
ان تـبــنـيــــــت الـفــكـرة لــتـطــبـيــقـهــا عـلى

االرض.

وذج له ليست لكـية ال  هـذا النوع من ا
ـلكية الدستورية وال طلقة وال ا ـلكية ا ا
ا هي ملكـية بخيار االبـوية الرعويـة وا
الــشــعب وتــتــفـــاعل مــعه لــتــديــر امــوره
بإيجابية تتناسب واحلداثة..... الخ

ــدنـيــة وهي نــاجت اجلـهــد الـبــشـري ان ا
ضـعيفة امـام الفوضى محـبة لالستقرار
ــكن ان يـحـدث أي تـطـور مـدني لـذا فال 
حـقيقي او تقـام شراكة حقـيقية مع الدول
الـصناعـية الكبـرى او تنقل الـتكنـولوجيا
ـــوهــا اال ســواء تـــوالـــد الـــتـــقـــنـــيـــة و
بــاالسـتــقـرار احلــكم كــأي حـالــة مـدنــيـة
حتتاج للتطور والنظم الوراثية هي نوع
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ـطـالب خـاصة وان الـعـراق لـتـنفـيـذ هـذه ا
امـيـر قـطـر الـشـيخ تـمـيم بن حـمـد  قد نـبه
في وقت سابق لذلك وطالب رئيس الوزراء
هدي باستثمار نتهية واليته عادل عبد ا ا
تحدة االمـريكية اخـطاء رؤساء الواليـات ا
الــذين تــعـــاقــبــوا  عــلـى احــتالل الــعــراق
وعـرض تــشـكــيل فـريق عــمل من احملـامـ
الـدوليـ بالتـعاون مع احلـكومـة العـراقية
لـطلب جزء من الـتعويضـات تقدر بـترليون
دوالر جــــراء الـــغــــزو االمــــريـــكـي وفي كل
االحـوال فان القانون الدولي يجب ان ينفذ
وفق مــعـيـار الــعـدالــة ولـيس وفق مــعـيـار
ـــكــيــالــ فـــمــثــلـــمــا حــصل من الــكــيل 
تـعــويـضـات  لــلـكـويت  خـالل الـغـزو  عـام

 .1990
ودفـع الــعــراق خالله 49 مــلـــيــار ونــصف
ــلــيـــار دوالر  لــلــكـــويت كــتـــعــويــضــات ا
واسـتـنـادا لـذلك البـاس بـاجملـتمـع  الدولي
وبــالــدول الــتي شــاركت بــالــعـدوان  عــلى
الـعراق مـن دفع  تعـويضـات قدرت بـحدود
الــتـرلــيـون دوالر وهــو اســتـحــقـاق واجب
ومـلزم الدفع وليس منـة او  مساعدة وكان

. الله في عون العراق والعراقي

ي فـتش  اال احملـرمة دوليا  فـتجعل ا
يـتـحــفـزون لـتـنـفـيــذ جـوالتـهم وصـوالتـهم
الـتـفتـيـشـية في الـعـراق بـحثـا عن اسـلـحة
الـدمـار الشـامل التـي  ادخلت  الـعراق  في
حـرب مـدمرة مـازالت تـداعـياتـهـا مسـتـمرة
ولم يـعثروا اال على بقايا الفالفل التي هي
اكــــثـــر وافــــتك تــــدمـــيــــرا من االســــلـــحـــة
اجلــرثــومـــيــة  الــتي اعـــادت الــعــراق الى
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 وربـاط الكالم ان العراق بات وبعد  الغزو
االمــريــكي واحلــرب عــام 2003 مـن الـدول
الـتي تـعـيش الـفـاقـة حـيث وصـل مـسـتوى
دخل الـفـرد دون خط الـفـقـر بـسـبب تـدمـير
ا يستدعي مطالبة البنى التحتية للبالد 
وزارة اخلـارجــيـة الـعــراقـيـة الـى الـتـحـرك
ومـطالبة اجملـتمع الدولي بدفع تـعويضات
لـلعـراق عن اخلسـائر الـتي حلقت بـالعراق
جـراء احلــرب والـتي نــتج عـنــهـا انــتـشـار
ـئات حاالت الـتلوث الـبيئي الـذي تسبب 
االصـابة بامراض السرطان وان يكون هذا
الـتـعــويض بـاثـر رجـعي مــاديـا ومـعـنـويـا
ـطالـبة بـاستـثمار الـتعـاطف الدولي مع وا

صري .. بعد انتــشار مطــــــــاعم فالفل ا
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 لــكن هـذه الــوضــعـيــة لم تــرق لـلــمــهـاجم
الـعـراقي الـذي حـشـد قواه لـتـنـفـيـذ هـجوم
ــصــريــة صــاعق عـــلى مــطـــاعم الــفالفـل ا
والـســوريـة والـلــبـنـانــيـة  واجـبــرهـا عـلى
طاعم  العراقية بعد االنسحاب من سوق ا
تـــدهــور الـــوضع االمـــني  وهـــروب اغــلب
طاعم العرب  وعودتهم لبالدهم اصحاب ا
وحـلت محلهم مطـاعم فالفل العراقي لكن
فالفل الـعـراقـيـ رغم نـظـافـتـهـا لم تـرتقي
الى مـســتـوى فالفل الـعــرب الـذين اتـقـنـوا
تـركيـبـة هذه االطـعمـة وانـتشـرت شهـرتهم

في مدن العراق ..
ذاق  وتـبقى الفالفل من االطـعمة الطـيبة ا
والــرخـيــصــة الــثــمن والـتـي تـضــاهي في
نـكــهـتـهــا اطـعـمــة اجـنــبـيـة غــزت الـسـوق
طاعم العراقية العراقية واصبحت سيدة ا
ويــبــقى الـــعــيب في الــفـالفل انــهــا تــولــد
دمن عـلى تـنـاولـها الـغـازات الـتي جتعـل ا
اليـنـام الــلـيل وفي انـذار دائم تـوجـسـا من
زعـجـة وخـطـورة اشعـاعـاتـها اصـواتـهـا ا
الـنووية التي قد  تدخل في قوائم االسلحة

ابــو يــونــان  ولم يــعــد له وجــود بــعــد ان
ـصـري حـصـلت هجـرة كـبـيرة الخـوتـنا ا
الـذين قدمـوا بغـداد  بحـثا عن فـرصة عمل
ــفـضـلــة " لـفـة وجـلــبـوا  مـعــهم اكـلــتـهم ا
الفالفل " يوم كان العراقي مخنوق بروائح
 الـبارود الـذي علق في انوفـهم اثر فوضى
احلــــــرب مـع ايــــــران  وفـي ضــــــوء هــــــذه
الـتـطـورات اخلـارجـيـة واحلـرب الـغـذائـيـة
الــداخـلــيــة بــاتت " لــفـة الــفالفـل "  وحـتى
أكوالت بسبب يـومنا احلاضر من اطـيب ا
رخص ثـمـنهـا مـقـارنة  " بـلـفـة الهـمـبـرجر"
الــتي  مـزقـت وهـرت بــطــونـنــا يــوم كـانت
مطاعم ابو يونان تغزو السوق العراقية ..
وفي كـل االحـوال فـان  " لـفـة الـفالفل  " من
ذاق خاصة اذا كانت مع االطـعمة الطيبة ا
ـطـيبـات  وقـد اسـهمت الـصـمون احلـار وا
الـفالفـل في الـسـيـطــرة عـلى سـوق الـغـذاء
الــعـــراقي  خــاصـــة خالل فـــتــرة احلــروب
واحلــصــار االقــتــصــادي والــقــضــاء عــلى
مــنــافــســيــهــا االجـــانب من امــثــال " لــفــة
الـهمبرجر" و " الكينتاكي "   الغالية الثمن
ـمـنـهج اخـتفت .. وفي ضـوء هـذا الـغـزو ا
مـطـاعم ابـو يـونـان  الـشـهـيـرة خـــــــــاصة

طعم لتناول " لفة الهمبرجر الشارع امام ا
 " وهم يـتـسامـرون ويتـضـاحكـون بـعفـوية
ايـام كـانت بـغـداد حـاضـرة الـدنـيا .. ورغم
ازديـاد عدد مـطاعم الـهمـبرجـر  في العراق
ـواطـنــ كـانـوا يـفــضـلـون تـنـاول اال ان ا
الـهـمـبـرجــر من مـطـعم ابـو يـونـان بـسـبب
نـظافته بـعد اضافة الـبصل  وبعض انواع
الـتـوابل الــتي يـحـرص عـلى االنـفـراد بـهـا
وكــان االقـبــال عـلــيه كــبـيــرا وخالل فــتـرة
نـهاية الـسبعـينـيات وبدايـة الثمـانيات من
ـاضي  وفـيـمـا كـان الـعـراق يـقـرع الـقـرن ا
طـبـول احلـرب على ايـران .. انـتـهى مـطعم

لـيس بـغداديـا  اصـيال  من اليـتذكـر مـطعم
ابـو يـونان  الـذي يـركن في مـنـطقـة قـريـبة
من نـصب كهـرمانـة في مدخل حـي الكرادة
ـطعم  بـصنـاعة " داخل ..   واشـتهـر هذا ا
لــــفـــة  الـــهـــمـــبـــرجــــر " ويـــديـــره مـــطـــلع
ـاضي  مـواطن الـسـبـعـيـنـيـات من الـقرن ا
مـسـيـحي  الديـانه اسـمه " الزار عـوديـشو"
طـعم يـعتـبر جنل ابـو يـونان وكـان  هـذا ا
من ارقى مـطاعم بـغداد اخملتـصة بتـصنيع
ـطعم ظاهـرة حضارية الـهمبـرجر  .. كان ا
غـيــر مـعـهــودة في الـعــراق حـيث يــتـجـمع
الـشباب حـول طاوالت منـتشرة في رصيف
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ــبــيــة وصف رئـــيس الــلــجــنــة االو
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة رعـد حـمـودي
عــمــلــيــة االنـتــخــاب بــأنــهــا كــانت
نـاجـحـة بـشـهـادة جـمـيع احلـضـور
مشـيدا باللـجنة الـقضائيـة والهيأة
ــؤقـتــة مــشـيــرا حــمـودي الى ان ا
انــبــثــاق مــكــتـب تــنــفــيــذي جــديــد
سيسـهم في الشروع بـالعمل اجلاد
مـن اجل تـقــد إجنـازات ريــاضـيـة

تـلـيق بـالعـراق وتـاريـخه الـرياضي
ــشــرق. ومن جـــانــبه قــال رئــيس ا
احتـــاد الـــتـــايـــكـــوانـــدو إبـــراهـــيم
كتب البهادلي الذي فـاز بعضوية ا
الـتـنـفـيــذي بـعـد ان حـصل عـلى 16
صـوتـا ان االنــتـخـابــات جـرت بـعـد
والدة عـــــــســـــــيـــــــرة وان رؤســـــــاء
االحتــــــادات كــــــانــــــوا عـــــلـى قـــــدر
ـشرفة سـؤوليـة وكذلك الـلجـنة ا ا
مبـينا ان االنـتخـابات تمت دون اي

خـروقـات او اي شـكـاوى. واضـاف
ـــــــتــــــضــــــرر من هــــــذه ان عــــــلى ا
االنـتـخـابـات الــذهـاب الى الـقـضـاء
لـتــقـد الــطـعن نــافـيــا في الـوقت
نفـسه تـقـد أي طـعـون بـالـعـمـلـية
االنـــتـــخــــابـــيــــة من أي طـــرف الن
العمليـة االنتخابية جـرت بشفافية
و التصويت فيها على شكل كتلة
واحــدة ذابـت مــعــهــا الـــكــتل.واكــد
الـــــبــــــهـــــادلـي ان نـــــتــــــائج هـــــذه

االنــتــخــابــات اصــبــحت قــانــونــيـة
وليس بوسع احد الغائها. 

وبــــدوره قـــدم رئـــيـس احتـــاد كـــرة
الـسـلـة حـسـ الـعـمـيـدي الـذي فاز
ـكـتب التـنـفـيذي أيـضـا بـعـضويـة ا
بعد حصوله على  17 صوتا شكره
الى الـهـيـأة الـتـحـضـيـريـة والـهـيأة
ـا قـامـتـا به مـن جـهود الـقـضـائيـة 
ـــعـــايـــيــر كـــبـــيـــرة في تـــطـــبـــيق ا
الصحيحة لالنتخابات مشيرا الى

ان هـذه االنتـخـابات مـتـكامـلة وان
اجلــمــعـــيــة الــعــامـــة واجلــمــعــيــة
الــعـــمــومـــيــة صـــوتت في نـــهــايــة
االنـتخـابات عـلى صحـة االجراءات
الـتـي تـمت خالل عـمـلـيـة االقـتـراع.
وتؤكد أوساط رياضـية ان انتخاب
مــكــتب تـــنــفــيــذي جــديــد لــلــجــنــة
ـــبــيـــة الــوطـــنــيـــة ســيـــحــسم األو
النـزاعات واخلالفـات حول الوضع
ـبــيـة الـتي الـقــانـوني لــلـجـنــة األو
ــاضــيــة شـــهــدت طــوال الــفـــتــرة ا
خالفـــات وحــمـالت إعالمـــيــة أدت
الى نـــكـــوص وتـــراجع الـــريـــاضــة
ــكــتب الـــعــراقــيــة وان تــشـــكــيل ا
اجلـديــد ســيـأخــذ دوره في الــعـمل
على إعادة ثـقة اجلمـهور الرياضي
بــالــريــاضــة الـــعــراقــيــة وخــاصــة
ـنتـخب الوطـني لكـرة القـدم الذي ا
تــنــتـظــره اسـتــحــقـاقــات ريـاضــيـة
كـــبـــيـــرة في قـــادم األيـــام. وجــرت
ـكتب الـتنفـيذي للـجنة انتـخابات ا
ـبيـة الوطـنيـة العـراقيـة والتي األو
ـكـتب رعـد حـمـودي فــاز بـرئـاسـة ا
بــعـد حـصــوله عـلى  19 صـوتـا من
و إن الهيـئة العامة أصل  36صوتا
بـية الـوطنيـة العـراقية لـلجنـة األو
انـتـخـبت حمـودي رئـيـساً لـلـمـكتب
بـية بـعد ان الـتنـفـيذي لـلجـنـة االو
حصل على  19 صوتاً فـيما حصل
رشح طـالب فيـصل عبـد احلس ا
على  17صوتـا وان منـصب النائب
كتب الـتنفـيذي فاز األول لرئـيس ا
به أيــاد جنـف الــيــاس فــيــمــا فــاز
نـصب النائب حيـدر حس عـلي 
الـــثــاني وأحــمــد حـــنــون خــنــجــر
ـنــصب الـنــائب الـثــالث وخـسـر
رئيس احتاد السبـاحة خالد كبيان
نـصب النائب الـثالث اثر بالـفوز 

حصوله على  17 صوتا فقط. بية      عدسة: قحطان سليم 'WM∫ حمودي اثناء اقتراعه في انتخابات اللجنة االو
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هو العب كرة قـدم عراقي حارس مرمى
مـوالـيـد 18 مـايـو 1991 في الـديـوانـيـة
الــــعــــراق ويــــلــــعب لــــنــــادي الــــزوراء
الرياضي وحـارس منتـخب العراق بدأ
مسيرته الرياضية عام  2009 مع نادي
كــربالء ويـلـعب حــالـيـاً 2021 مع نـادي
ــبـدع الــزوراء الــريــاضي انه الـالعب ا
جالل حــسن ولـتــســلـيط الــضــوء عـلى

مسيرتك نوجه اليك عدد من االسئلة:
{ كاب جالل كيف كانت بداية مشوارك?
- اكيد كـانت بداية مـشواري مع الفرق
الشعبية في مـدينة الديوانية مع فريق
(الـثورة الـبيـضاء) كـانت بدايـاتي كأي
بـــدايــة العـب لــديـه طــمـــوح بـــديت في
الـتــدرج في الــفـرق الـشــعـبــيـة بــعـدهـا
مــثــلـت الــفــئـــات الــعــمـــريــة في نــادي
(االتــفـــاق) الــريــاضي فـي الــديــوانــيــة
بــعــدهــا انــتـــقــلت الى نــادي (كــربالء)
عــــــام 2009 ونــادي كــربالء هــو الـذي
قــدم الي الــنـــجــومــيــة من خالل نــادي
نـتخب الـديوانـية  اسـتدعـائي الى ا
العـراقي مـثلت في ذلك الـوقت الشـباب
ـنـتــخـبــات الـوطــنـيـة بــعـدهــا مـثـلـت ا
جـمــيـعــهــا في (نـادي كــربالء) بـعــدهـا
انــتــقــلت الى نــادي (اربــيل) وبــعــدهـا
انـتقـلت الى (امـانـة بغـداد) بـعد بـغداد
مـثـلت نــادي (الـشـرطـة) بــعـد الـشـرطـة
مـثـلت (الــزوراء) وحـالـيـاً مــسـتـمـر مع

نادي الزوراء.
{ مــــاهـــو افـــضـل تـــصـــدي فـي مـــشـــوارك

الرياضي?
- في احلقيقة هن تصديات كثيرة على
ــســتـوى احملــلـي في مــبــارة الـزوراء ا
امـام الـكـهـربـاء دقـيـقة 86 كـان انـقاض
مـن خالله تـوجــنـا بـ الــكـأس أمــا عـلى
ـــســتـــوى الــدولي فـي مــبـــاراة قــطــر ا

دقيقــة 91.
{ من أهو الفريق احملبب لك بعد ناديك?

- أكــــــيـــــد انـي احـب نــــــادي الـــــزوراء
والـنـادي احملـبب الي بـعـد الـزوراء هو
(ريـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــد).
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هناك محاوالت بائسـة من ادارات والعب وجماهير
من اجل تشويه كرة القدم العراقية

هرج ارس دور ا هل يحق لرئيس هـيئة اداريـة ان 
ن يـتابـعه ويـشجـعه وهو في سيـرك يصـنـعه لذاته و
يتطـاول على حـكام يـقومـون بإداء واجـباتـهم بوجود
جلنـة مـخـتـصـة تـكـون مسـؤولـة عن اخـطـاء الـقـضاة
سـؤولـية فـيـما يـخص عـملـهم ويـكون وهي تتـحـمل ا
من حق االدارات ابـداء االعـتـراض عـلـيـهـا في حـال

اخفقت باداء عملها?
وهل يـحـق لالعب يــرتـدي قــمـيـص الـفــريق الــوطـني
الـقــيـام بــحـركــة تـدل عــلى الـقــتل والــوحـشــيـة امـام
ا يـفـتخـر بهـذه احلـركة وهي مـعيـبة الكـاميـرات ور
ثل جدا في محاولـة منه للتـقليل من قـيمته كالعب 

فريقا جماهيريا?
شـهـد غيـر الئق وهو شـجع ان يـظهـر  من يسـمح 
ـثل شـريـحـة واسـعـة من جـمـاهـيـر فـريق له تـاريخ

مشرف?
في بلدان كثـيرة تقـوم الدنيا ولم تـقعد الن تـصريحا
مـبــطـنــا يــصـدر من العـب او مـدرب او اداري فــيـتم
مـعـاقـبـتـه بـشـكل شـديـد الن قــيم واخالق الـريـاضـة
ــكن ان تــتــجـزأ واحــدة في كل مالعب الــدنــيــا وال

حلساب جهة على اخرى مهما كانت االسباب?
في بــعض الـبــرنــامج الــريـاضــيــة هــنـاك من يــظــهـر
انعدام ثـقافته الـرياضيـة ليقـوم بدور ال يلـيق بأبسط

مقومات االنسانية ورسالة االعالم?
هل باتـت الهـيـئـة التـطـبـيعـيـة بـحاجـة مـاسـة الى قوة

مضافة في سبيل ايقاف هؤالء عند حدودهم?
الية نعتقد جازم ان فرض العـقوبات والغرامات ا
اذج تـعودت عـلى االساءة الى لم يعـد مفـيدا ضـد 
ذواتهـا قبل االخـرين وهي تـنظـر الى هذه الـعقـوبات
ــالـيــة عـلى انــهـا عــبـارة عن اعــتـراف والـغــرامـات ا
صريـح بوجـودهـا اصال ولم تـوقف هـذا االسـتـهـتار

الصريح ايضا?
فروض من جلنة االنضبـاط الضرب بيد من حديد ا
ـوجـودة وعدم من خالل تـطـبـيق اقـسى الـعـقـوبـات ا
الـتـهـاون مع من يـحـاول ان يـسـهم بـشـكل او بـاجـر
بإفـشال مـهمـة الـهيـئة الـتطـبـيعـية الن األخـيرة ان لم
ــســؤولـيــة ســتــكــون قـد تــكن عــلى قــدر حتـمــلــهــا ا
اعترفت ولو بشكل غير معلن بان ايقاف هؤالء امر
في غـاية الـصـعـوبـة علـى الرغم مـن كونـهـا صـاحـبة

اعلى سلطة لشؤون كرة القدم العراقية?
( السطر االخير )

خلصت العداءة الذهبية الـسابقة ميساء حس في
دقــائق مـع الــزمـــيل طه ابـــو رغــيـف مــايـــجــري في
الرياضة الـعراقية و ابـلغ ماتطرقت الـيه قولها ان
رياضـيـات اجلـيل احلـالي يـتنـاولن هـرمـون الـذكورة
في سـبــيل حتــقـيـق نـتــائج ايـجــابــيـة بــعـلم

درب الذين يشرفون عليهن? ا
هل تـتــصـورون الى اي مــسـتـوى
وصلت اليه رياضـتنا في الوقت

احلاضر?
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ركز الثامن باراة النهائية .وفاجأ السيلية صاحب ا توج نادي السيلية بلقب كأس قطر بعد فوزه  0-2 على الريان في ا
ب  12 فريقا بدوري جنـوم قطر منـافسه بهدف قـبل نهاية الشـوط األول عبر السـنغالي كارا مـبودجي. وحول مبودجي
ركلـة حـرة بـرأسه إلى الشـبـاك في الـوقت احملتـسب بـدل الـضائع لـيـضع السـيـلـية يـدا عـلى الكـأس. وضـمن الـسيـلـية
درب الـفرنسي ـنتخب الـعراقي الوطـني مهنـد علي ليـحرم ا االنتصـار بهدف آخـر في الدقيـقة األخيـرة عبر العب ا
ركـز الثالث في هـاجم العراقي ارتـباكا دفـاعيـا للريـان صاحب ا لوران بالن من أول لقب مع الـريان. واسـتغل ا

الدوري وانطلق بسرعته ليهز الشباك في الدقيقة 90.
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{ رومـا- وكـاالت: أعـلن غابـريـيـلي جرافـيـنا
رئيس االحتاد اإليطالي لكرة القدم أن بالده
باراة االفتتاحـية لبطولة أ ستستضـيف ا
أوروبـــا يــورو  2020 كـــمـــا كـــان مـــخـــطـــطــا
وبـحـضـور جمـاهـيـري. وقال جـرافـيـنا خالل
مـؤتمـر صحـفي أنـا متـأكد من أنـنا سـنفـتتح
بطولـة أوروبا في روما ووسط جـماهير في
االستاد. ال زلت ال أعرف عدد اجلماهير التي
ستحضر ولكن بالتأكـيد ستحضر جماهير.
اضي ؤجلة منذ العام ا وتنطلق البطولـة ا
بـــســبب جــائـــحــة كــوفــيــد- 19 في االســتــاد
ـبـي في رومـا يـوم  11يــونـيــو/حـزيـران األو

واجـهة ب
إيـطـالـيـا وتـركـيـا.
وإيطاليا واحدة من  12 دولة أوروبية
سـتسـتضـيف الـبطـولة وكـانت حتوم
شـكـوك حـول اخلطـة األصـلـية بـإقـامة
الـبـطـولـة في منـاطق مـتـفرقـة بـالـقارة
الـعـجوز مع اسـتـمرار انـتـشار فـيروس
كــــورونـــا. وطــــالب االحتــــاد األوروبي
لــكـرة الـقـدم الـيـويـفـا في وقت سـابق
ضيفـة بتحديـد إمكانية دن الـ 12ا ا
ـبـاريـات اسـتـقـبـال اجلـمـاهـيـر في ا

قبل. قبل مطلع أبريل/نيسان ا
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{ هل واجـهت عقبات اثناء مشوارك وكيف
جتاوزتها?

- أكـــيـــد كـل العب تـــواجـــهه عـــقـــبـــات
ومـشــاكـل وأمـور أنـي كــحـارس مــرمى
ـطـبـات مـريت والعـب في الـكـثـيـر مـن ا
واحلـــمـــد لــله جتـــاوزتـــهــا من بـــعــد
ـــاني ـــ وا ــــاني بـــرب الـــعــــا ا

درب جتاوزتها. با
{ مـاذا تصف واقع الـرياضة

في العراق?
- واقع الـــريــاضــة في
الـعـراق مـتـردي واقـول
بــهـــذه الـــعـــبــارة
(شيء مخزي) من
جــمـاهــيـر وأدارات

ومن واقع عـام شي ال يـلـبي
طموح الكـرة العراقيـة وال سيما

الـكـرة الـعـراقـيـة أمـام اسـتـحـقـاقات
قادمة وأمام رفع احلضر ونحن العب

{ ماذا اضافة أ أسيا جلالل?
- أ أســـيـــا أضــــافت ألي الــــكـــثـــيـــر
كـحــارس مـرمى وأعـتـقـد اني احلـارس
الـوحـيــد في الـعـراق مــثـلت بــطـولـتـ
مــتــتـــالــيــتــ و هــذا الــشي فــخــر الي
وضــــافت الـي الــــكـــثــــيــــر مـن خــــبـــرة

وجنومية واحلمدلله.
{ هل شــــعـــرت بل خــــوف اثـــنـــاء تــــمـــثـــيل

نتخب? ا
- أكـــيــد كـــبــدايـــات أنه حـــارس شــاب
ـنــتــخب الــوطـني وتـمـت دعـوته الـى ا
أكيد كـان تخوف كـبير وال سيـما تلعب

أمام جنوم كبار.
ياً? فضل عا { من هو العبك ا

ــوجــوديـن حــالــيـــاً (كــرســتـــيــانــو - ا
رونالدو) و (ليونيل ميسي).

{ أي مباراة بقيت احداثها في ذاكرتك?
- كانت مـباراة أيـران ألي كسبـنا فـيها

باراة في االردن. ا
ــنــتــخب { كــيف تــصـف حــراســة مــرمـى ا
الـعراقي وما هو ردك عـلى احلارس الكويتي
نــواف اخلـالــد الــذي انـتــقـد حــراســة مـرمى

منتخب العراق?
ـنـتخـب العـراقي هم - حـراس مـرمى ا
خـــيــرة احلـــراس في أســـيــا أمـــا عــلى
ـنـتخب االنـتـقـاد الـذي وجه حلـراسـة ا
الــعـــراقي فــهــذه وجـــهــة نــضــره هــوة
حــارس مـنـتـخب مــثل بـلـده واعـتـزل و
وجودين نسـا وأكيد حـالياً احلـراس ا
في العـراق فيهم الـبركـة و أن شاء الله

سؤلية. يكونون على قد ا
{ من صاحب الفضل على جالل حسن?
- صـاحب الــفـضـل هـو الــله سـبــحـانه
ــدربـ وتــعــالى وعـائــلــتي وجــمــيع ا

الذين اشرفوا على تدريبي.
كن أن نراك قريباً في نادي جديد? { هل 
- حاليـاً نحن ال زلنـا في بداية الدوري
وبـعدهـا لـكل حادثـاً حديث بـعـد نهـاية
الدوري نـرى اين مسـتقـبلـنا اعـتقد انه
من الـــضــروري االســـتــقــرار مـــطــلــوب
وأكـيـد انــا مـســتـقــر مع نـادي الـزوراء
وتوجد امور خاصة بعد الدوري نرى.

ـــنــتـــخب نـــتـــمــنـى من اجلــمـــاهـــيــر ا
والالعب التحلي بالصبر.

{ مـاهـو افـضل نـادي في وجـهـة نـظـرك في
الوقت احلالي محلياً ودولياً?

- أكـيـد مـحـليـاً نـادي الـزوراء الـرياض
ياً نادي ريال مدريد وعا

ــكـن لك اعــتــزال لــعــبـة { مــتى 
كرة القدم?

- عـــنـــدمــا ال أرى نـــفـــسي
تقدم شيء.

d…∫ جانب من مباراة بكرة القدم

جالل حسن
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ـتـأهـلـة أكـمل الـزوراء عـقـد الـفـرق ا
إلى ربع نهائي كأس العراق بفرزه
مــسـاء الــيــوم عــلى أربــيل بــركالت
ـباراة الـتـرجيح  4-5 بـعـد انتـهـاء ا
بـــالـــتـــعـــادل الــســـلـــبـي. وشـــهــدت
ــــواجــــهـــة مــــحــــاوالت جـــادة من ا
الفريقـ فحاول مهنـد عبد الرحيم
بـرأسـيــة عـلت الــعـارضـة فــيـمـا رد
أربـيل بـتــسـديـدة لــبـرزان شـيـرزاد

مـرت بـجـوار الـقـائم. وردت عـارضة
الـزوراء أخـطـر الـفـرص من رأسـيـة
ـــبـــاراة آكـــام هـــاشم لـــتـــنـــتـــهي ا
بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان
لــركالت الـتــرجـيح الـتي ابــتـسـمت
للزوراء. وتأهل فريقا القوة اجلوية
والــــكــــرخ إلـى ربع نــــهــــائـي كـــأس
العراق بفوزهما اليوم اجلمعة على
الشرقاط والنفط. وتـمكن أبناء ثائر
أحمد من خطف بطاقة ربع النهائي

بـــفــوزهـم بــهـــدف من دون رد عـــلى
الشرقاط أحـد أندية الدرجة األولى
في ملـعب الساحـر أحمد راضي في
نادي الكرخ. وبعـد سيطرة واضحة
ـبـاراة تـمـكن لـالعـبي الـكـرخ عـلـى ا
الالعب عبـد الـرزاق قاسم من وضع
قـدمـة في الدقـيـقة 43. الـفريـق في ا
وفي الـشـوط الـثـاني رغم مـحـاوالت
ــضــاعـفــة الـنــتــيـجــة بـقي الــكـرخ 
الـشــرقـاط عــلى آمـاله حــتى نــهـايـة
بـاراة الـثـانيـة الـيوم ـبـاراة. في ا ا
في مـــلــعـب الــتـــاجي عــانـى الــقــوة
اجلـوية أمـام الـنـجف في ظل غـياب
 مـن العـــبـــيه انـــضـم بـــعـــضـــهم 10
للمـنتخب بـينمـا يعاني آخرون من
اإلصـابـات. وأضـاع حـمـادي فـرصـة
لـلـجـويـة وفي مـحـاولـة أخـرى سـدد
علي محسن كرة مرت بجوار القائم
بينما أهدر احملـترف ستيفان بافور
أخــطـــر فــرص الـــنــجف لـــتــنـــتــهي
بـاراة بالـتعادل الـسلـبي. واحتكم ا
الـفــريـقــان لـركالت الــتـرجــيح الـتي
تــألق خاللـهــا حـارس مــرمى الـقـوة
اجلــويـــة الـــشـــاب مـــحـــمــد صـــالح
وتــصــدى لــركــلـتــ لــيــفــوز الــقـوة

اجلوية  3-4 ويبلغ ربع النهائي.
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سؤول جديـد. ونقلت وسائل إعالم بريطانيـة عن جيمس كيندل ا
عن بـرامج تـطـويـر الـلـعـبـة في االحتـاد اإلجنـلـيـزي قـوله واجـهـنـا
ية الثانية لكني على قناعة بأن كرة أصعب وقت منذ احلرب العا
الــقـدم لــهــا دور هــائل في مــسـاعــدة الــبالد عــلى الــوقــوف عـلى
ـسـؤول اإلنـكـلـيـزي تـأثـر االحتـاد قـدمـيـهـا من جـديـد. وأضـاف ا
مـاديًـا لـكن هذا االسـتـثمـار الـذي تـبلغ قـيـمته  180 مـليـون جـنيه
إسترلـيني يدلل على مدى أهمية برامج التطوير واعتبارها أولوية
العب موضحًا أن بالنـسبة لنا. وأكد على أهمـية حتس حالة ا

العب العشبية.  قبلة سيكون على ا رحلة ا التركيز في ا

{ لنـدن- وكاالت: حتـصل بطوالت كـرة القـدم للـناشـئ وبرامج
الـتطـويـر في إنـكلـتـرا على مـسـاعـدات مالـيـة بقـيـمة 180 مـلـيون
جـنـيه إسـتــرلـيـني في إطـار بــرنـامج دعم خالل األعـوام األربـعـة
قبـلة للمـساعدة في عـودتها لسـابق نشاطـها بعد تـأثيرات أزمة ا
ـنافـسـات والـبـرامج نشـاطـهـا اإلثـن كـورونـا. وتسـتـأنف هـذه ا
قـبل بعد توقف طويل مع تخـفيف القيود في البالد. ومع عودة ا
الـنـشـاط دشن االحتـاد اإلجنلـيـزي خـطـة مـسـاعـدات تـمـتـد على
طلوب وجبـها األندية عـلى التمـويل ا مدار 4 مواسم حتـصل 
لـلـوفـاء بالـتـزامـاتـهـا واالستـمـرار واالسـتـثـمار في  5آالف مـلـعب
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ــمــثل الـــســوري دريــد حلــام في أكــد ا
ــشــروع تــصــريـــحــات صــحــفـــيــة أن ا
ــشـــتـــرك مع اخملــرج الــســـيــنـــمـــائي ا
السوري باسـل اخلطيب ال يـزال قائماً
مـضـيـفـاً: "تــأجل فـيـلـمـنــا بـسـبب سـفـر
بـاسل اخلـطيـب إلى الـبـحريـن والتـزامه
بـتــصـويــر مـســلـسل "مــاغـريت" هــنـاك
وعندما يـعود إلى دمشق سـنجلس بكل
تـأكـيـد ونـطــرح أفـكـارنـا لــنـخـرج بـعـمل
عظـيم بـعـد جتربـتـنـا الـناجـحـة في فـيلم
دمـشق حــلب درامـيــًا أشـار حلـام الى
أنه شــارك خالل هــذا الـــعــام في عــمل
واحــد هـــو شــارع شــيـــكــاغــوكـــضــيف
ـــا ســيـــغــيب عن شــرف وبــالـــتــالي ر
الشاشة في رمضان بعد رفضه للعديد

من العروض

واضـــافت (ال تـــوجــد لـــدي طـــقــوس
ــوسـيــقى من خــاصــة لـكن ســمــاع ا
ـهــمـة عـنــدي اثـنــاء الـرسم االمــور ا
فــهـي تــعـــطي لـي طــاقـه ايــجـــابـــيــة
ونـــشــــاط كــــبـــيــــر كــــمـــا أن اغــــلب
رســــومـــاتي تـــتـــحـــدث عن الـــهـــدوء

والتأمل والسالم الداخلي).
وأقــــرت (ان طـــمـــوح كـل رســـام هـــو
تـطويـر مـستـواه الـفـني اكثـر وتـعلّم
اسـالــيب جـديـده واســتـخـدام انـواع
مــخـتــلـفــة من الــوان وادوات الـرسم
باإلضـافة الى اعـطاء اسـلوب خاص

لفنه ورسوماته تميزه عن غيره).
ــدرسـة وذكــرت (انـني انــتــمي الى ا
ـفـضـلـة لـدي ولدى الـواقـعـيـة فـهي ا
الناس في مجتمعنا كما اني افضل
الـــرسم بـــأوقــات الـــصـــبــاح الن ذلك
الوقت يعطيني طاقة وحيوية عالية
اما االلـوان الـقريـبـة مني مـن ناحـية
الــنــوع فـــهي الــوان االكــريــلــيك امــا
بالنسبة لاللوان فأن االلوان الغامقة
ـيز هي االقـرب النهـا تـعـطي شـكل 
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ر زكـي فـــتــــاة في الــــعـــشــــرين من
عمرها تدرس في كلـية الصيدلة في
حـافظـة البـصرة رحـلة الـرابعـة  ا
فضلة. تعتبر فن الرسم هوايتها ا

وقـالت ر في حـديـثـهـا لـ (الـزمان)
(قـــبـل اقل من عـــام تـــقـــريـــبـــا بــدأت
برسـومـات بسـيـطة ولم تـكن لي نـية
بـاالسـتـمـرار او رسم لـوحـات جـدية
كـــــانت والـــــدتـي وهي الـــــفـــــنـــــانــــة
ـصـدر الـتـشـكــيـلـيـة مـيـادة االمـارة ا
االول في الـهــامي وتـشـجــيـعي فـهي
الــــتـي عــــززت بــــداخـــلـي حب الــــفن
والرسم واخذت تشجـعني وتدعمني
بـــشــكل مـــســتــمــر) مـــشــيــرة إلى أن
(الـــرسم عـــالم اخـــر اهــرب الـــيه من
ضــغــوطـات ومــشــاكل احلـيــاة فــهـو
لجـأ الوحـيد الذي يـنسيـني العالم ا
و اشــــعــــر بـــالــــســــعــــادة والــــسالم
واالســـتــمــتــاع به فــفـــيه اســتــطــيع
جتــسـيــد اجلــمـال واالفــكــار الـتي ال
نستطيع البوح بها والتعبير عنها)

وجذاب للوحات).
وأوضـــــــــــــــحـت ان
(مـواقع الـتـواصل
اســهــمـت بــشــكل
كـــــــــبـــــــــيـــــــــر في
تـــــشــــــجــــــيــــــعي
وحتفيـزي فعـندما
يـــعـــرض الـــرســـام
ـواقع لـوحــاته في ا
ويرى اعجاب الناس
بـعــمـله يـتــشـجع لـكي
يـــكــمـل ويــســـتـــمــر في

مشواره الفني).
وعن اثر الـبيـئة الـبصـرية
عـــلــيــهــا ذكـــرت (لم تــؤثــر
البـيئـة الـبصـرية عـلي كثـيرا
فـمـجـتـمـعـنـا بـصـورة عـامـة ال
ـــواهب فال يـــدعـم الـــفـــنـــون وا
يــــوجــــد مــــثالً جــــمــــعــــيــــات او
مؤسسـات كثـيرة حتتـضن وتنمي
ـــدارس ال تــهــتم ــواهـب وحــتى ا ا
ابدا بهذا اجلانب لالسف الشديد).

وطن لـتجـسيـد شخـصيـة الطـبيب مع
ابــتـسـام فـريــد ومـنـاضل داود وكـذلك
عـــمـــلـت في مـــســـلـــسل الـــدرس االول
سلسل شاكس وا ودوري كان االبن ا
ـالك وفـــاطـــمــة من بـــطـــولـــة قـــاسم ا
ـسـلسل الـربـيـعي واشـتـركت ايـضـا 
التي تي بـدورجابي الـقطـار مع احمد
طعمة التميمي وهو من اخراج جمال
عبـد جاسم ولدي فـيلم خـطوط خلـفية
ـمــثـلـة وهــو لـلــحـشــد الـشــعـبي مـع ا
شاهندا وانعام الربيعي واخراج عبد
الـــوهــاب عـــلي وكــذلـك في مــســـلــسل
دوالب الــــدنـــيــــا والـــعـب دور ضـــابط

يعد من االفالم الكوميـدية االجتماعية
ـراة بـشـكل كـومـيدي يـعـالج مـشـاكل ا
سـاخر ويـتنـاول الفـيلم االحـداث التي
جتـري في مراكـز التـجمـيل وماحتـمله
ــفـرط من مـضــاعـفــات واالسـتــخـدام ا
الـفـيـلم من لـالنـتـرنت واخـطـاء اخــرى
دهس تمثـيل سلوى اخلـياظ جواد ا
ــشــهــداني وســيــنــاريــوواخـراج طه ا
ــمــثـل مــيــثم مــحــمــد االمـــارة وقــال ا
الـــــطـــــائـي عن انــــــطالقـــــتـه االولى (
اخـــــتــــــارني اخملــــــرج جالل كــــــامل
والفنانة فـاطمة الربيعي من خالل
ــسـلـسل الـدرامي غـربـة احـداث ا

الـشرطـة واخراح جـمـال عبـد جاسم )
وعن الـدرامـا الـعـراقـيـة قـال ( الـدراما
الــعــراقـــيــة في الـــســنـــوات االخــيــرة
تـعــرضت لالهــمـال وفـقــدت تـاثــيـرهـا
شاهد ولن نشاهد سوى اعمال على ا
اخـرى هـنــا وهـنـاك ) وعن مــا يـعـنـيه
الـفن له يقـول ( الـفن بالـنـسبـة لي هو
الـوالدة ولواله لـغـدوت شئ اخـر وهو
ــشـتـرك بــيـني وبــ الـنـاس اخلـيط ا
حـيـث كـانـت احالمي مــتــواضـعــة في
ذلك الــــوقـت لـــكـن مــــشـــاكـل الــــنـــاس
اليومية وجدت نـفسي  اعبر عنها من

خالل الفن السابع ).

ÍeÐ ÊUOý«œ—U

ÍdJ Ž

{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت - أطــلت
جنمـة تلـفـزيون الـواقع كـيم كارداشـيان
على مـتـابـعيـهـا بأحـدث جـلـسة تـصـوير
خـضـعت لــهـا بـلــوك الـزي الـعــسـكـري
ونشرت الصـور في صفحتـها اخلاصة
عـــلى مـــوقع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي
وإرتدت فـسـتانـا قـصيـرا وحـذاء عالـياً
وتـركت شـعـرهـا مـنـسـدالً عـلى كـتـفـيـها
بتسـريحة نـاعمـة. و نشرت كـارداشيان
مــؤخـراً مــجــمــوعــة صــور جـديــدة في
صفحتها اخلاصة على موقع التواصل
اإلجتـمـاعي من أحدث جـلـسة تـصـوير
برفقة أختها غير الشقيقة كيندال جينر
وإلى جــانـبــهـمــا خــيل بــلـقــطــة عـفــويـة
ـالبس نـفـسـها وإرتـدت كـيم وكـيـندال ا
بــالـــلــون الـــكــامـــيل والــبـــيج وظـــهــرتــا
بتسريحة شعر مـجعدة وماكياج بألوان
تـرابــيـة مـا أثــار إعـجــاب مـتـابــعـيــهـمـا

بشكل كبير.

5ÝUO « ·UM  bL×

قـيم في االردن تـلقى تـعازي االعالمي العـراقي ا
االوسط الــسـيــاسـيــة واالعالمــيــة لـوفــاة عـقــيــلـته

الناسطة سلمى السامرائي.

ÍdB*« błU

ـصري احتفـى بعيد مثل ا ا
مـــــيالده فـي احـــــد فـــــنــــادق
القـاهـرة بـرفقـة زوجـته رانـيا

ابو نصر.
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التشـكيـليـة االردنية افـتتـحت في عمـان  اخلميس
ــعـــنــون (من االســود الى ــاضي مــعـــرضــهــا ا ا

االبيض) ويضم نحو 30 عمال.
dLF  ‰« Ècý

الشاعرة العراقيـة تضيفها قنـاة (الشرقية) مساء
اليـوم االحد مع الـشاعـر االردني هالل الشـرفات
ضــمن بــرنـــامج (اطــراف احلــديـث) الــذي يــعــده
ويـقــدمه االعالمي مــجــيـد الــسـامــرائي ويــخـرجه

اخملرج حيدر االنصاري.
Í—u³'« qOKš œUFÝ

ـقـيــمـة في قـطـر نــعـتـهـا الـتـشــكـيـلـيــة الـعـراقـيــة ا
االوساط الـتشـكـيلـية بـعـد مسـيرة ابـداع جتاوزت

40 عاما.
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ــصــور الـعــراقـي ضــيــفـتـه اجلــمــعـة ــهــنــدس ا ا
اجلـمـعـيـة الـعــراقـيـة لـلـتـصـويــر ضـمن مـوسـمـهـا
الــثــقــافي في نــدوة بــعــنــوان (الــرسم الــهــنــدسـة

الفوتوغراف).
t œ«—œ ¡«dŁ

الـكــاتــبـة االردنــيـة صــدر لــهـا عن دار الــبــيـروني
لـلـنـشـر والــتـوزيع بـعـمـان كــتـاب بـعـنـوان (احلس
الــسـاخــر في اجملــمــوعــات الــقــصـصــيــة لــعــمـار

اجلنيدي).
Íd³  bM¼

مثـلة الـتونسـية حتـدثت عن معـاناتهـا الصابـتها ا
بفايـروس كورونا. مـؤكدة ان ايـام قالئل تفصـلها

عن التعافي.
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أعـلن فــنـان الـشـارع الـبـريـطـانـي بـانـكـسي اخلـمـيس
مــســؤولــيــته عن رسم غـــرافــيــتي عــلى حــائط ســجن
ريــديـنغ الــســابق الـذي سُــجن فــيه الــكـاتب أوســكـار
وايلـد ويقع إلى الغرب من لندن. ونشر بانكسي عبر
حسـابه عـلى إنسـتغـرام مـقطع فـيـديو يـظـهر فـيه وهو
ـثّل الـرسم سـجـيـنـاً يـحـاول الـهـرب يـنـفـذ الــرسم. و
باسـتـخـدام حـبل مـصـنـوع من مالءات عُـلَق بـعـضـها
ببـعض وربـطت بـآلة كـاتـبـة. ويقع سـجن ريـديـنغ على
بعد  70 كيـلومتراً إلى الغـرب من لندن ولم يعد يضم
ـتــوقع أن تـقـرر أي سـجـ مــنـذ الـعـام 2013. ومن ا
بنى وزارة العـدل خالل الشهر اجلاري مـصير هذا ا
الـــتــابـع لــهـــا ومــا إذا كـــانت ســـتــحـــوّله إلى مـــكــان
لـلـعـروض الـفـنـية أم ال. واشـتـهـر الـسـجن خـصـوصاً
بـكـون أوسـكـار وايـلـد أمـضى فـيه فـتـرة عـقـوبـتـه بـعد
احلـكـم عـلـيه بـاحلــبس سـنـتـ مع األشــغـال الـشـاقـة
بـســبب الـفــجـور اجلـســيم. ودعت قـصـيــدته األخـيـرة

أغنية زنزانة ريدينغ إلى إصالح نظام السجون.
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بـعد انـفصـال النـجـمة الـلبـنانـيّـة نادين نـسيب
جنيم عن زوجها هي انـتقلت للـعيش في شقّة
كائنة في الـطبقة الـ 22 ضمن مبنى في مـنطقة
األشـرفيـة (شـرق بـيروت). تـبـدو الـشقـة رحـبة
وهي مــزوّدة بــواجــهــات زجــاج ضــخــمــة ذات
ودرن إطالالت خارجية واسعة وتتبع النمط ا
في ديـكوراتـها وتـعـكس ذوق النـجـمة الـرفيع.
الـشـقـة مـؤثّــثـة بـأثـاث بـسـيط ومـريح وعـمـلي
وتبعث األلوان الهادئة فيها السكينة والراحة
مع مالحـظة ضـآلـة االكـسسـوارات فـيـها وذلك
حــفـاظًــا عـلى الــلـمـســات الـراقــيـة الـتـي تـطـبع
ــدفـأة الــعـصــريّـة الــديــكـور بــاألنـاقــة. تـلــفت ا
األنـــظــار وهي مــثـــبــتــة ضـــمن جــدار رئــيس
بـــجــواره طــاولـــة دائــريــة مــزودة بـــســطح من
الــزجـاج. وفـي إحـدى اجلــلـســات تــبـرز أرائك
مُـنـجّــدة بـالـقـمـاش الـبــيج مع خـاصـيّـة إعـادة
تـعـديل اجلـلــسـات بـحـسب الـضـيـوف. وتـلـفت
اجلـلسـة الـتي حتضـن أريكـة مـكسـوة بـاخململ

األزرق الـــذي يــــشي بــــالــــفـــخــــامـــة
سـاحة التي ويضـفي حيـويّةً عـلى ا
يحلّ فيها. كما أن تصميم اجللسة

. يـعـزّز الـتـواصل بـ اجلـالـسـ
ـستـقلة حتضن غـرفة الـتلـفاز ا
في مساحتها أريكة بدورها
تمـتد على هـيئـة زاوية جتمع
خــامــتي الــقــمــاش الــرمــادي
واجلـــلـــد الــبـــني بـــطــريـــقــة
مـتـنـاغـمـة وتـقـابـلـهـا وحدة
عدّة من التلفاز البسيطة وا
اخلـشب والـزجـاج. من جـهةٍ
سـات حديثة ثانيةٍ تـتجلَّى 
ـــطــــبخ حـــيـث يـــبـــدو فـي ا
الــديـكـور مــشـغــولًـا بــإتـقـانٍ
بالغٍ. وتتألّق إطاللة اخلزائن
ّـــاع اخلـــشـب بـــطالء أبـــيض 

وتـتــنـاغم مع قــطع الـسـتــايـنـلس
ستيل. 
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ــمــثل الـــشــاب مــيــثم يــســتــعـــد ا
الــطـائي لـتـصـويـر  فـيـلـمه
اجلـــديـــد فـــقـــاعــة
والـــــــــذي

ميثم الطائي

ُـعـد ـشـروعـات ا جتـمـع شـجـاعـتك من أجل حتـقـيق ا
لها منذ مدة .
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رقم  حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـبـاع نـظـام لـيـاقـة بـدنيـة
احلظ.9

Ê«eO*«

دافع عن أفــكــارك وخــطـطك بــالــتـأكــيــد الـذاتـي حـتى
 . تشكك تتغلب على ا
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انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك يجب أن
تبحث عن االسترخاء.

»dIF «

ســوف يـتــجــاوب من حـولـك بـإيــجــابـيــة مع حــمـاسك
وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 

¡«“u'«

 قم بـالـتـسـجيـل في بـعض األنشـطـة الـتـرفـيـهـيـة التي
ستكون غذاء لعقلك.

”uI «

كـنت تــشـعــر إلى حــد مـا بــعـدم الــتـقــديـر في الــعـمل
سيختفى هذا اليوم.

ÊUÞd «

أدخل التـغـيـير فـي روتيـنك الـيـومي قد يـجـذبك نـظام
اللياقة البدنية.

Íb'«

قـد حتــصل عـلى فــرصـة عــمل رائـعــة بـراتب مــرتـفع
وامتيازات أكثر.
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 تــقـوم بـعـمـل جـيـد ودقـيق هــذا سـوف يـلــفت انـتـبـاه
رؤسائك .

Ë«b «

فـكـر في االهـتـمـام بصـحـة عـقـلك جـنـبًا إلى جـنب مع
جسمك.

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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حتـــــتـــــوي هـــــذه
الشـبكـة على 9
مــــــربـــــعـــــات
كــبــيــرة كل
مربع مـنها
مــقــسم الى
 9 خـــانـــات
صـــــغــــيــــرة

هــدف هــذه الـــلــعــبــة ملء
اخلانـات باالرقـام الالزمة من  1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر من مـرة
واحـدة في كل مـربع كبـير وفي كل خط

افقي وعمودي.
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مكن أن تـنشأ بـ عنصر ما هي لغـة احلوار التي مـن ا
في مليشيـا تنتشر في شـوارع بغداد في فعالـية مفاجئة
ورجـل عـســكــري من الـقــوات االمــنـيــة أو اجلــيش حـ
يتقابالن في ساحـة من ساحات العاصـمة? هل يستطيع
ليشيا ضابط في الشرطة أو اجليش أن يسـأل عنصر ا
أي سؤال في حال كـان هناك داع لـتوجيه سؤال أم انه
يجري حتاشي االحـتكاك بينـهما منعـاً لتدهور االمور أم
انّ هناك كالماً وديـاً وسوالف طويلة بـينهمـا حتى تنتهي
ليـشياوي ورجل االمن مهمـة الواجب? وهل الكالم بـ ا

الرسمي مسموح أم انه محظور لدورات أمنية?
ـنـتـشـرة تنـسق هل هـنـاك قـيادات مـيـدانـيـة لـلـمـلـيـشـيـا ا
االنتشار مع القوات االمنية لـتوحيد مواجهة العدو الذي
ينتـظره اجلانـبان في خالل الواجب ? وهـل انّ العدو هو
واحـد فـعالً أم انَّ هـنـاك أنـواعـاً من االعـداء في بـال كال

اجلانب عند االنتشار في شوارع بغداد?
مــاذا اذا صـادف أن قــررت مـلـيــشـيــا أخـرى غــيـر الـتي
تــقــوم بـاالنــتــشــار أن تــنـتــشــر هي أيــضــاً? مــا احلـدود
سـافات بيـنهـما وكيف يـجري انـتقاء مـواضع التوزيع وا
وهل هـناك اسـبـقيـة فيـهـا ? وماذا لـو حـصل سوء تـفاهم
مـن مـلـيـشـيــا وأخـرى ألسـبـاب فـرديــة مـثالً? هل تـتـدخل

القوات األمنية في الفصل بينهما?
مــاهي ردود فــعل أجــهــزة األمن واخملــابـرات في االردن
ومصر أو من بـلدان أخرى يعـتزم زعماؤهـا زيارة بغداد
في مهمـات رسميـة ح يسـمعون في االخـبار انَّ هناك
انـتـشاراً أمـنـياً داخل بـغـداد من غـير االجـهـزة العـراقـية

الرسمية?
ما األثـر القانـوني اذا حدث اطالق نـار باخلطـأ أو لسوء
ــوقف أو ألي عــامل كــان وتــســبب في مــقــتل تــقــديــر ا
? هـل يـتم الــتـحــقــيق الـعــسـكــري الــرسـمي مع عـراقــيـ
ليـشيا الـتي اطلقت الـرصاص أم انّ التـحقيق عناصـر ا
ــدني أم انّ هـنـاك احــتـمـاالً ثــالـثـاً في يـتـواله الــقـضـاء ا
احالـة أوراق القضـية الى جهـة حتقيـقية تـابعة لـلملـيشيا

ذاتها?
أال تستدعي هذه االسئلة الـتي قد يفكر فيها أي عراقي
أن يــهــرع الــنــواب الى اقــتــراح تــشــريع يــنــظـم قــضــيـة
االنتشار االمني للمليشـيا في العاصمة االمنة في البلد
ـا يـوفـر لـها اآلمن ذي الـسـيـادة والـقـانـون والدسـتـور 
جـميع أسـبـاب تـأدية واجـبـاتهـا من دون أن أي إعـاقة أو

تعكير?
ـسألة هل يخـجل النـواب السمح الـله أن ينـاقشـوا هذه ا
ويــشـرّعــوهــا? لــيس هــنــاك داع لــلــخـجـل مـادامـت أمـراً
واقعاً وجـزءاً من مفـهوم السـيادة واالمن ودولة الـقانون
والـدسـتـور ولـيحـمل سـفـراء الـدولـة الى عـواصم الـعالم
لـيشيا في العاصـمة العراقية مهمة شرح شـرعية عمل ا
كونـها من اعمـال السـيادة ويجب أن ال تـستـفز أيّ زعيم

ينوي زيارة البلد.

تمطر روح الشاعر اساطير.. 
كمنجات.. يعزف الشوق على أوتارها 

 احلان اجلوى للمدن العتيقة..
زنابق شاردة ترطب وتعبق بشذاها 

مرافئ رحالته..
واسم من جديد وتنهض ا
 لتفرش بساط النرجس

على جتاعيد وطن هجره الشاعر..
االرواح متعطشة لسنوات ضاعت من العمر..
تراقصها فراشات حلم امل مستقبل مجهول

 رقصة احلياة
وضجيج امواج البحر 

 يلملم بقايا من اشالء الشاعر..
هاجر طبيعة مزهرة.. عشق ا

 وصفاء أفق..وخارطة سالم.. ! 
} } }
على شرفات مدينته العتيقة.. 

تأطرت مشاهد اخلراب..
تنهار منارة وتهتز الدنيا 

لقدرها اجلريح..
مالمح مهاجرة.. 

ازقة تشمها الصحارى 
 ! .. ابراج ال تصمد للبراك

نزيف وجع لهيب موت بطيء..
الغربة غدت وطناً حلرية القلم..

وينابيعا للسقاية..
عمراً لإلنشاد والذكريات..!

} } }
أيا غربتي.. ال وطن لي سواك..! 

انت جبل احزاني الشاهق 
متيمك انا شجرة بلوطك انا 

هاجرين..  توجعت الغربة ألفواج ا
فيا لشقاءات زمن وآمال متكئة 

على شعارات جوفاء زائفة..
فاجعة شموس اوطانكم 

طفولة خجولة تفاجئ الدنيا 
الئكة..!  وا

دروب حرائقها تقتل الروح
 ويتلظى الفقراء بنيرانها..!

شعراءها.. صوت خجول في قالع الزجاج..!! 
أيا غربتي.. ال وطن لي سواك..! 

يوما ما ستصحوا األمنيات 
سيشمخ الوطن بقامته على صهوة احلياة..

وكتاب احلرية بيده وهو شامخ.. 
مرفوع الرأس 

سيبتسم للتاريخ.. 
ليغفوا اطفاله بسالم 

تهدهدهم االحالم بأغاني الطفولة.. 
أل االماكن.. وعطر النرجس 

يجتاز اسوار قرانا احلجرية.. 
هاجرين  سترجع قوافل ا

لتداعب الطرق وتتنهد بعمق 
أليام الغربة..! عجوز تطلق ترنيمة جبلية : 

(عدت لك يا وطني بأغنيات جبالي) 
أما انا فقد اقفلت الباب بهدوء 
واصـابعي تـدنـدن قـبل لـساني:
أيــــــــا غــــــــربــــــــتـي.. ال وطـن لي

سواك..! 
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النمسا

{ لــنــدن - (أ ف ب) : أعــلـن مــنــظــمــو
معـرض "كرافتس" الـدولي للكالب أمس
أن هـذا احلـدث الـذي يُنـظّم في إنـكـلـترا
مـنذ  130 عامـاً ويُعتـبر األكـبر من نوعه
قرر في في العـالم لن يقام في مـوعده ا
تـموز/يـوليـو بسـبب جائـحة كـوفيد-19.
وقـرر نــادي "كـيــنـيل كــلـوب" إلــغـاء هـذه
ـرموقـة الـتي ينـظمـهـا سنـوياً سـابـقة ا ا
قـرر إقامـتها مـبدئـياً ب 15 وكان من ا
و 18 تــمـوز/يـولـيــو بـسـبـب "اسـتـمـرار
حــال عـــدم الـــيـــقـــ في شـــأن الـــوبــاء"
واخملــــــــــــاوف عـــــــــــلــى سـالمـــــــــــة آالف
.يأتي هذا اإلجراء االحترازي شـارك ا
في  وقت حـددت احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة
 21حـزيران/يـونيـو موعـداً موقـتاً لـلرفع
عتمدة الحتواء الكامل لـلقيود الصحية ا
تفشّي الـفيروس.وتُعتـبر بريطـانيا الدولة
األوروبـيـة األكـثــر تـضـررا من الـوبـاء إذ
أدى إلى وفـــــــاة أكـــــــثـــــــر من 126500
شــخص فـيــهـا وهي تــشـهــد في الـوقت
الـراهن حــجـراً ثـالـثـاً تــأمل رفـعه قـريـبـاً
بــفــضل حــمــلــة تـلــقــيـح من بــ األكــثـر
فــاعـلــيـة في الــعـالـم.ولـكن نــظـراً إلى أن
ـــاثالً فـي دول أخــرى الـــوضع لـــيس 
ـنـظــمـون "مع األسف الـشـديـد" ارتـأى ا
ألــغـاء "كـرافـتـس" إذ اسـتـبــعـدوا إمـكـان
حـــضـــور أعــــضـــاء جلـــنـــة الـــتــــحـــكـــيم
ـشـاركـ األجـانب "في ضـوء ظـهور وا
مــوجــة ثــالــثــة من فــيــروس كــورونــا في

أوروبا".
وقال رئيس مجلس اإلدارة توم ماثر في
بــيـان "نـشـعــر بـخـيــبـة أمل كـبــيـرة ألنـنـا
اضـطـررنا إلى إلـغـاء +كـرافتس+ لـلـمرة
األولى مـنذ العام   1954وخصوصاً أن
هــذه الـــدورة كـــان يــفـــتــرض أن تـــكــون
ــســابــقــة الــذكـرى  130 لــتــأســيس" ا
مــوضـــحــاً أن هـــذا الــقـــرار "لم يــتـــخــذ

بسهولة".
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{ بــرشــلــونــة- لــنـدن -(أ ف ب) –
أعـلن مهـرجان سونـار ذو الشعـبية
ـوســيـقى الــكــبـيــرة لـدى عــشــاق ا
اإللـكـتـرونـيـة في أوروبـا اخلـمـيس
أنـه ألـــغى لـــلــــعـــام الـــثــــاني عـــلى
الــتــوالي بــسـبب اجلــائــحـة دورته
ـفترض إقامـتها في الـتي كان من ا
حــــزيـــران/يــــونـــيــــو في مــــديـــنـــة

برشلونة اإلسبانية.
ـهــرجـان الـذي وأوضـح مـنـظــمـو ا
اســـتـــقــطب  105 آالف مـن عــشــاق
ــوســيــقـى عـام  2019 أن الــدورة ا
ـقــرر إقـامـتــهـا في الــتي كـان مـن ا
حــزيـــران/يــونــيــو في بــرشــلــونــة
الــغــيت ألسـبــاب قــاهـرة وســتــقـام
عــوضــاً عن ذلك في  15 و 16 و17

و 18 حزيران/يونيو 2022.
ـعــطـيـات وأضــافـوا في بــيـان أن ا
ـفروضـة على الـصـحيـة والـقيـود ا
الــــتــــنــــقل وعــــدم وجــــود قـــرارات
تـنـظيـميـة تـتعـلق بإقـامـة األنشـطة
الــكــبــرى حــتى اآلن جتــعـل إقــامـة

كنة. هرجان غير  ا
هم في مجال هرجان ا وكـان هذا ا
ـوسـيـقى اإللـكتـرونـيـة الـذي أقيم ا
لـلمرة األولى عام   1994 ألغى عام
 2020 دورتـه الـــــــــــتـي كــــــــــان مـن
ـفتـرض أن تشارك فـيهـا فرقة ذي ا
كــيـــمــيــكـل بــراذرز الــبــريـــطــانــيــة
والــــــســــــويــــــدي إريـك بــــــريــــــتس

والفنزويلية أركا.
ويـتعـاون سونـار مع مهـرجان مهم
آخــر في بــرشــلـونــة ألــغى دورتـيه
لــــــســـــــنــــــتي  2020 و 2021 هــــــو
ــافــيــرا ســـاونــد في جتــربــة بـــر
يــســعـيــان من خاللــهـا إلى إثــبـات
إمــكـان تـنـظـيم حــفالت مـوسـيـقـيـة

عــلى الــرغم من الـوبــاء. وسـيــنـظم
ـهــرجـانـان حـفـلـة مـوسـيـقـيـة في ا
بـرشلـونة الـسبت بحـضور خـمسة
آالف مــــتـــفـــرج من دون تــــطـــبـــيق
الــتــبـاعــد االجــتـمــاعي بــشـرط أن
يُـــــبـــــرز احلـــــاضـــــرون فـــــحــــوص
مـسـتـضـدات سـلـبـيـة وأن يـضـعـوا
كـمـامـات اف اف بي  2 خـالل كامل
وقـت احلــفـــلـــة. وأجــري اخـــتـــبــار
اثل في قـاعـة للـحفالت جتـريـبي 
ـوسيقـية في برشلـونة في كانون ا
األول/ديــسـمـبـر الـفــائت بـحـضـور
 500 شـخص. وتـبـيّن بـعد ثـمـانـية
أيــــام عــــلى احلــــفــــلــــة أن أيــــاً من

احلاضرين لم يُصب.
وبــإلـغـائه دورته لـسـنـة  2021حـذا
ـهـرجـانات سـونـار حـذو عـدد من ا
األخـــــرى مـــــنــــــهـــــا مـــــهـــــرجـــــان
غالســتــونـبــري في إنـكــلـتــرا أحـد
هرجانات في العالم والذي أكـبر ا

أعــــــلـن فـي نــــــهــــــايـــــــة كــــــانــــــون
الـثـاني/ينـاير الـفائت إلـغاء دورته
لـسـنة 2021. فـيـمـا أحدثـت اللـعـبة
ـسـتـقـلـة هـيـديس مـفـاجـأة مـساء ا
اخلـــمــيس خالل احــتـــفــال بــافــتــا
اخملـصص أللعاب الـفيديـو بفوزها
بـغــالـبـيـة اجلـوائـز ومـنـهـا أفـضل
لـعبـة متقـدمة على لـعبة ذي الست
أوف آس-بــــــارت 2 الــــــتي كــــــانت

مرشحة في  14 فئة.
وكـانت جـوائـز بـافـتـا الـبـريـطـانـية
سـلسالت اخملـصصـة للـسيـنمـا وا
بـدأت فـي الـعام  2004 تـخـصـيص
مـكـافـآت ألفـضل إنتـاجـات صـنـاعة
ألـعـاب الـفـيـديـو ايـضـاً قـبل عـشـر
ســــنـــوات مـن والدة نـــظــــيـــرتــــهـــا
األمــيــركــيـة ذي غــيــمـز أوورد و15
عـــامــاً مـن إطالق جــوائـــز بــيـــغــاز

الفرنسية.
وكـانت هيديس اخملـصصة ألجهزة

الـكــمـبـيـوتـر الـشـخـصـيـة وأجـهـزة
نـينـتندو سـويتش والـتي أنتجـتها
اسـتوديـوهات سـوبرجـاينت غـيمز
ـسـتقـلـة في كالـيـفورنـيـا من ب ا
األلـــعـــاب الـــثالث الـــتي تـــصــدرت
قـائـمة الـترشـيحـات بـنيـلهـا تسـعة
مـنها وهي حـققت مفاجـأة بفوزها
ـا ال يـقل عن خمس جـوائز خالل
االحـتـفـال السـابع عـشـر الـذي أقيم
افــتـراضـيــاً لـلـسـنــة الـثـانــيـة عـلى

التوالي بسبب اجلائحة.
ونـالت هيديس جائزة أفضل لعبة
وحـصلت أيـضاً على جـائزة أفضل
قصة وأفضل تصميم لعبة وأفضل
تــنــفـيــذ فـنـي وأفـضل أداء في دور
مـساعـد. وجتري لـعبـة هيديس في
عـالـم األسـاطـيـر الـيـونـانـيـة حـيث
ــــســـــتــــخـــــدم من خالل يـــــلــــعـب ا
شـخـصـية زاغـريـوس أميـر الـعالم
الـــســـفـــلـي وجنل هـــيـــديس الـــذي
ـوتى ــلـكـة ا يــحـاول الـفـرار من 
ويـخـتـار بعـنـايـة مسـاعـدة عدد من

اآللهة.
وغــــــــرّدت اســــــــتــــــــوديــــــــوهـــــــات
ســوبـرجـايـنت غــيـمـز عـبــر تـويـتـر
ـيــة هـذا الــتـكـر شــاكـرة لألكــاد
الـــرائع واضــافت شـــكــراً لــآللــهــة
نــفـســهـا أيــضــاً عـلى اإللــهـام ومن
دون شـك عــلـى مــدّهـــا يـــد الـــعــون

لتحقيق هذا اإلجناز!!!.
وكـانت هـيـديس لـقـيت اسـتـحـسان
الـنقاد وحصـلت على جائزة أفضل
لـعبـة أكشن وأفـضل لعـبة مـستـقلة
في احــتـفـال تـوزيع جــوائـز غـيـمـز
أوورد األمـيـركيـة الـتي نالـت فيـها
لــعــبــة ذي السـت أوف آس-بـارت2

أبرز اجلوائز.
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حتــريـــر أســلــوبه إلضــفــاء مــتــعــة
ـوضــوعـات الــرسم. وبــعـيــداً من ا
ـتـحـررة الـتي صـنعت األنـثـويـة وا
شـهـرتـه اخـتـار مـوضـوع الـقراءة.
وهـو رسم تـسع لـوحـات على األقل
لـــرجـــال نـــاضـــجـــ إضــافـــة إلى

فيلسوف يقرأ.

وسـتُـعـرض هذه الـلـوحة الـتي فُـقِد
أثــرهـا مـنـذ أكـثـر من  200 عـام في
مـزاد يـقام في  26 حـزيـران/يونـيو
ـــــا بــــ 1,5 وقُـــــدّر ســـــعــــرهـــــا 
ومـــلـــيـــونـي يـــورو. وتـــعـــود هــذه
الـــلــوحــة إلـى حــقــبــة 1768-1770
الـتي جتـرأ خاللـهـا فراغـونـار على

{بــــاريس-(أ ف ب)  –اكــــتُــــشِـــفَت
حتـفة فـنيـة للـرسام الـفرنـسي جان
أونـوريه فراغـونار تـمثل فـيلـسوفاً
يــقـرأ خالل جـردة مـيـراث عـلى مـا
ـــزادات أعــــلـــنـت اخلـــمــــيس دار ا
أنـشـيـر شامـبـاني وشركـة اخلـبراء
تـــوركـــان في بــاريـس الــتـي تــولت

التأكد من صحة القطعة.
ـزادات أنطوان بوتي وكـان خبير ا
ـــيـــراث في شـــقــة يـــجـــري جـــردة 
فـلـفـتت انـتـبـاهـه لـوحـة بـيـضـاوية
عيشة مـعلقة على جدار فـي غرفة ا
لـم تـكـتــرث بـهـا األســرة عـلى مـدى
اً أجـيـال. والحظ بـوتي نـقـشـاً قـد
غـير واضح على اجلزء اخللفي من
ـذهب تـبـيّن أنه اإلطــار اخلـشـبي ا
تــــوقـــيـع فـــراغــــونـــار 1732-1806
ـتخـصصة وأكـدت شركـة توركان ا
ـة أن في األعــمــال الــفــنــيــة الــقــد
الـلـوحـة تعـود بـالفـعل إلى الـرسام

الفرنسي. 
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الـية إلى أن حـيث ستـواصل عالجـها".وأشـارت الـصحـافـة ا
تخصصون رأة في الشـهر السادس من حملهـا ويخشى ا ا
عـلى صـحـتـها وفـرص بـقـاء األجـنة عـلى قـيـد احلـيـاة.ويرافق
ــغـرب طــبــيــبـهــا واثــنـان مـن أفـراد أســرتــهـا. الـشــابــة إلى ا
ــالـيـة ـولــة من احلـكــومـة ا وأوضــحت الـوزارة إن الــرحـلــة 
ـسـاهـمة شـخـصـيـة من الـرئيـس االنتـقـالي بـاه نـداو.واثار و
وضع الـشـابة "مـوجـة تـضامن" مـعـهـا يُتـوقع أن تـسـتمـر بـعد
والدة األطـفال الـتي اعتبـرتها الـوزارة في بيـانها "حتـدياً آخر
".وتـنـدر ـالـيـ سـتـواجـهه هي وعـائــلـتـهـا بال شك بـدعـم من ا
احلاالت التي يبقى فيها التوائم السباعيون على قيد احلياة.

{ بـامـاكو - (أ ف ب) : تـتـابع شـابـة من مـالـي حامـل بـتوأم
غـرب اعتبـاراً من نهايـة هذا األسبوع سباعي عالجـها في ا
عــلى مـا أعـلــنت وزارة الـصـحـة فـي بـامـاكـو اجلــمـعـة.وكـانت
الشـابة البـالغة  25 عامـاً من تمبـكتـو (شمـال مالي) وفق ما
الية تُعالج خالل األسبوع األخيرين في ذكرت الصحافة ا
مـســتـشــفى "بــوان جي" اجلـامــعي في بــامـاكــو.لـكنّ األطــبـاء
فضّـلوا نـقـلهـا إلى خارج مـالي بـهدف تـأم "مـتـابعـة أفضل
ــألــوف" عــلى مــا ورد في بــيـان لــهــذا احلــمل اخلــارج عن ا
ـبدأ صـحـافي لوزارة الـصحـة.واضافت الـوزارة "من حيث ا
ـغرب سيـتعـ علـيهـا السـفر في عـطلـة نهـاية األسـبوع إلى ا
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ـسـتوى الـفـدرالي وشاركـت فيـها ا
أكـثـر من  16 ألـف مـريـضـة سـابـقة

للطبيب النسائي. 
وقـالت شركة مانلي ستيوارت أند
فـينالدي للمـحام التي تمثل 234
امــــرأة في الــــقـــضــــيــــة إن حـــجم
وقع اخلميس االتـفاق الرضـائي ا
عدل  1,2 مـليون والـذي يقـدم في ا
دوالر لـــكل مــدعـــيــة يــشـــهــد عــلى
األضـــــرار الــــهــــائـــــلــــة الـالحــــقــــة
ـنحـرفة ـوكالتـنا جـراء األفعـال ا
جلـورج تـيـندال. وأضـافت الـشـركة
هـذا األمـر يـكـشف الـكـثيـر عن ذنب
+يـو اس سي+ التي وظـفت تيندال
عـلى مـدى ثـالثـ عـامـا مـتـجـاهـلة
ســـــيـل الـــــشـــــكـــــاوى واألدلـــــة عن

ارتكاباته.

حــفــاظــا عــلى ســمــعــتــهــا. وقــالت
مـدعــيـة طـالـبـة عـدم كـشف اسـمـهـا
خـالل مـــؤتــــمــــر صـــحــــافي عــــبـــر
مرضات اللواتي كنّ اإلنـترنت إن ا
أحـيـانا حـاضـرات خالل الفـحوص
كـنّ يــشـــحن بـــوجـــهــهن حـــرفـــيــا.
وصــــادقـت مــــحــــكــــمــــة في لــــوس
أجنـــلــيس اخلــمــيـس عــلى اتــفــاق
رضــــــائـي يـــــنـص عـــــلـى دفع 852
مــلـيـون دوالر ألكــثـر من سـبــعـمـئـة
ضـحية مفترضـة. واعتبرت جامعة
يــــــو اس سي أن هــــــذا االتــــــفـــــاق

منصف وعقالني. 
ــبـــلغ إلى اتــفــاق ويـــضــاف هــذا ا
ســابق بــقــيــمـة  215مــلــيـون دوالر
جـرى التوصل إليه سنة  2018 في
إطــار دعـوى جـمـاعــيـة رُفـعت عـلى

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس-(أ ف ب) –
وافـقت جـامعـة جنـوب كـاليـفورنـيا
(يــو اس سي) فـي لــوس أجنـلــيس
عـلى دفع تعويـضات تفوق قـيمتها
مـليـار دوالر للـمدعـيات عـلى طبيب
مــتــهـم بــاالعــتــداء اجلــنــسي عــلى
مـئات الـنساء خالل فـحوص طـبية
نــســائــيــة في حــرم اجلــامـعــة في
ــدنــيــة. الحــقــات ا مــقــابـل وقف ا
وأشــــاد مــــحــــامــــو الــــضــــحــــايــــا
ــا وصـــفــوه بــأنه ـــفــتــرضـــات  ا
أضـــــــخم اتـــــــفـــــــاق رضــــــائـي عن
انـــتــهــاكــات جـــنــســيـــة في تــاريخ
اجلــامـعــات األمـيــركـيـة. كــمـا وجه
بـعـضـهم انـتـقـادات الذعـة جلـامـعة
تهمة بالتغاضي عن يـو اس سي ا
انـتـهـاكات الـطـبـيب جورج تـيـندال
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مــتــخـــصص في الــتــكــنــولــوجــيــا
احلــديـثـة بــعـد دقـائق مـن انـتـهـاء
عــمـلـيـة الــبـيع عـبـر حــسـابه عـلى
تـويتـر أنظر بـبساطـة إلى شاشتي
وال أستطيع التوقف عن الضحك.
وكـان الـصـحـافي أشار إلى أن ريع
الــبــيع ســيــصـب لـتــمــويـل أعــمـال
ز خـيـريـة تـتـوالهـا نـيـويـورك تـا
ـئـة هي بــعـد حـسم نـسـبـة   15 بــا
عــمـولــة مــنـصــة فـاونــديــشن الـتي

زاد. استضافت ا
وكــان مـؤسـس تـويــتـر ورئــيـســهـا
جــــاك دورسي بـــاع االثــــنـــ أولى
تـغـريـداته عـلى الـشـبـكـة بـنسق ان
اف تـي في مـــقـــابل  2,9مـــلـــيـــــون

دوالر.

رقــمي لـلـفـنـان األمــيـركي بـيـبل في
مــقــابل  69,3 مـــلــيــون دوالر خالل

مزاد لدار كريستيز.
وقـد حمل مـقال كـيفـن روس عنوان
ــقــال عــلى بــلــوك اشــتـــروا هــذه ا
تــشـ مع عـنــوان فـرعي جـاء فـيه
ـكن لــصـحــافي أن يـكـون ــاذا ال 

جزءا من طفرة +ان اف تي+.
وبـعـد مزايـدات مـحتـدمـة استـمرت
 24 سـاعة فـاز هاوي جـمع يسمي
نـــفـــسه فــارزيـن بــاحلـق في شــراء
ـــقـــال في مـــقــابل  350 إثـــيــروم ا
وهـي من الــــعـــــمالت الــــرقـــــمــــيــــة
الـرئـيـسيـة مـا يـوازي حوالى 560

ألف دوالر.
وعــلق كـيــفن روس وهـو صــحـافي

رقـمي سـواء أكـان صورة أو رسـماً
تــعـبـيــريـاً أو فـيــديـو أو مـقــطـوعـة
مـوسـيقـية أو مـقـالة صـحافـية في
هـذه احلـالـة. وهـذه الـشـهـادة غـيـر
قــابـلـة لـلـخـرق أو الــنـسخ نـظـريـا
وهي مــصـمـمــة وفق تـكـنــولـوجـيـا
ستـخدمة في تـشفير بـلوك تشـ ا
الــــعـــــمـــــــالت الــــرقــــمـــــيــــة مــــثل

البتكوين.
وبـدأت شـعـبيـة ان اف تي تـتـنامى
مـنـذ فـترة قـصـيـرة ال تتـعـدى سـتة
ـو سـريع في أشـهـر مـا أدى إلى 
نتجات الرقمية سوق هواة جمع ا
بــعــدمـا كــانت تــقـتــصـر عــلى فــئـة

محدودة.
وفي  11آذار/مــــارس بـــــيع عــــمل

{ نـــــيـــــويـــــورك-(أ ف ب)  –بـــــاع
ـز الــصــحــافي في نــيــويــورك تــا
كـيـفن روس اخلـميس أحـد مـقاالته
بــنـسق رقـمي في مـقـابل  560 ألف
دوالر فـي أحدث جتـلـيـات الـشغف
ـتـصاعـد بـتـكنـولـوجيـا الـتشـفـير ا
اجلــــديــــدة ان اف تـي لــــدى هـــواة

اجلمع.
ــبـادرة من ـقــال مــخـصص  هــذا ا
الـصحافي كانت تـرمي إلى اختبار
الــسـوق وتــوسـيـع نـطــاق األعـمـال
باعة بتقنية ان اف تي. الرقمية ا
ويــتـيح ان اف تي (نــان فـاجنـيـبل
تـوكـنـز) وهو أسـلـوب تـشفـيـر عـبر
الـرمــوز غـيـر الـقـابـلـة لالسـتـبـدال
مـنح شهادة تثـبت أصالة أي منتج
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{ رومــــــــا-(أ ف ب)  –أعــــــــلــــــــنت
احلـكـومة اإليـطالـيـة اخلمـيس منع
اقـتـراب السـفن من سـاحة الـقديس
مــرقس الــشــهــيــرة في الــبــنــدقــيـة
وســيُـفــرض عــلـيــهـا أن تــرسـو في

دينة الصناعي. ميناء ا
وقــال وزراء الـثــقــافـة والــسـيــاحـة
والـبيـئة والبـنى التـحتيـة في بيان
مـــشـــتـــرك إن هــذا الـــقـــرار اتُّـــخــذ
حلماية التراث الثقافي والتاريخي
الـــذي ال يـــنـــتـــمي إلـى إيـــطـــالـــيــا
وحــــسب بل إلـى الـــعـــالـم أجـــمع.
ـــيــــنـــاء وأشــــار الـــوزراء إلـى أن ا
الـصـنـاعي يـشـكل حـال مـوقـتـا وقد
أطـلقـوا نداء لـلمـساهـمات من أجل
ـشـكــلـة تــنـقل إيــجـاد حل نــهـائـي 
سـفن كبيرة في الـبندقية من خالل
اســتـــحــداث مــرسى جــديــد خــارج

دينة التاريخية. خليج ا
قــبـل جــائــحــة كــوفــيــد- 19 كــانت
الـسفن تـنقل سـنويـا مالي الزوار
إلى الــبـنــدقـيــة مـا يــزيـد هــشـاشـة
ـديــنــة الــتــاريــخــيـة الــوضع فـي ا
ي ـدرجة على قـائمة الـتراث العا ا

لليونسكو.
فـيمـا اختـارت فرنسـا ترشـيح خبر
الـــبــاغــيـت الــشــهـــيــر إلى قـــائــمــة
ـادي الــيـونـســكـو لــلـتـراث غــيـر ا
مـغـلّـبة هـذا اخلـيـار على الـسـقوف
ــصـنـوعـة من الـزنك الــبـاريـسـيـة ا
وعــيـد تـقـلــيـدي لـلــكـرمـة في شـرق
الـــــبـالد عـــــلى مـــــا أفـــــادت وزارة
الـــثـــقــافـــة اجلـــمــعـــة. وكـــان أمــام
الــــــوزارة حـــــتى  31 آذار/مـــــارس

لــتــقــد مــلــفــهــا. ويــعــود الــقــرار
نظمة اليونسكو التي لن الـنهائي 

حتسم موقفها قبل خريف 2022.
وأكـــدت وزارة الـــثــقـــافـــة لــوكـــالــة
فــرانس بــرس مـعــلـومــة نــشـرتــهـا
صـحيـفة لو بـاريزيـان التي أشارت
إلـى أن وزيـــرة الـــثـــقـــافـــة روزلــ
صـلحة بـاشلـو حسـمت التـرشيـح 

خبز الباغيت.
وقـــالت الــوزيــرة فـي بــيــان إذا مــا
تـــكـــلل هـــذا الـــتـــرشــيـح الــوطـــني

بـالنـجاح أمـام اليـونسـكو سـيتيح
إدراج هـذا الــعـنـصـر بـالـدفع نـحـو
ــارســة غــذائـيــة من اإلدراك بــأن 
احلـيـاة الـيـومـيـة يـتـشـاركـهـا أكـبر
عـدد من الـناس تـشكـل تراثـا قائـما
بــذاته. وذكّـر بــيـان وزارة الـثــقـافـة
الـفرنسية بأن عدد اخملابز آخذ في
ـناطق االنـحـسـار خـصـوصـا في ا
الــريـفـيـة الـفــرنـسـيـة مــضـيـفـا في
 1970 كــان هــنـاك  55 ألـف مـخــبـز
ـــعــدل مـــخــبـــز لــكل 790 حِـــرفي 

نـسـمة أمـا اليـوم فـبات عـددها 35
ألـفـا (واحـداً لكل ألـفي نـسـمة) في
ــصــلـــحــة خــبــز أحـــيــان كــثــيـــرة 

. الباغيت احملضر صناعياً
ويـشـكل خـبـز الـبـاغـيـت أحـد رموز
احلـيــاة الـيـومـيـة في فـرنـسـا وقـد
خـــلّــدته فـي الــذاكـــرة اجلــمـــاعــيــة
ــيـة أفالم وإعالنــات عـلى مـر الــعـا
الــسـنــوات. وتـعــود تــسـمــيـته إلى
مـطلع الـقرن الـعشـرين في باريس.
وقـد تغـلّب هذا اخلـبز عـلى سقوف

الـزنك في باريس ومهرجان الكرمة
ـقـاطـعـة جورا في مـنـطـقـة أربـوا 
شــرق فــرنــســا وهــو احــتــفـال ذو
أصـول دينـية من الـقرون الـوسطى
جــــرى حتــــويـــلـه إلى مــــنـــاســــبـــة
جـــمــــهـــوريـــة. وتـــدرج مــــنـــظـــمـــة
الــيـونـسـكـو حــوالى مـئـة مـلف في
الـعالم سنويا على قـائمتها للتراث

ادي. ي غير ا العا
ولــنـيل هــذا الـشــرف يـجـب بـدايـة
إدراج الـــــتــــرشــــيـح في الـــــســــجل

الـــوطــني كـــمــا احلــال مـع مــئــات
هارات واألصول في فرنسا. وفي ا
مـــرحــلـــة ثــانـــيــة يـــجب اعــتـــبــار
ه إلى الــــتــــرشــــيح أهال لــــتــــقــــد
اليونسكو بعد احلصول على رأي
اســـتـــشـــاري من جلـــنـــة رســـمـــيــة
مـتـخـصـصـة. كـمـا يـتـعـ عـلى أي
تـرشـيح أن يـحصل عـلى تـأيـيد من
مــجـمـوعــة مـعـنــيـة مـبــاشـرة كـمـا
احلـــال مع اخلــبـــازين بــالــنـــســبــة

للباغيت.
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