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طبعة العراق 
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حــسم مــجــلس الـقــضــاء األعـلى
تشكيل احملكمة االحتادية العليا
بــــعـــد رفع األســـمـــاء إلى رئـــيس
ــرســوم اجلـــمــهــوريـــة الصــدار ا
. اجلــمـهـوري اخلـاص بـالـتـعـيـ
وقـــال بــيــان لـــلــمــجــلـس تــلــقــته
(الــــزمــــان) امس انـه (الـــقــــضـــاة
ـكلف بحسم تـشكيل احملكمة , ا
اخـتـاروا  القـاضي جـاسم محـمد
عـــبــود  رئـــيــســـاً لــلـــمــحـــكــمــة
والـقاضي سمـير عبـاس نائبا له,
والــقــضــاة غــالب عــامــر وحــيـدر
جـابـر و حيـدر علي نـوري وخلف
احـــمـــد رجب وأيــوب عـــبــاس آل
ورقــة و عــبـد الــرحـمن ســلـيــمـان
والــقـضـاة جـاسم جـزاء ,اعـضـاء
اصـالء في احملــكــمـة  ,واخــتــيـار
عــادل عــبـد الــرزاق وخــالـد طه و
مــنـذر ابـراهـيم وطـاهـر سـلـيـمـان
ـــنـــصب عـــضـــو احـــتــيـــاط في
احملـــكــمــة). واصــدرت مـــحــكــمــة
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الـتقى رئيس اقليم كردستان الرئيس
ــانــويـل مــاكــرون في الـــفــرنــسـي ا
االلــيــزيه  ونــاقــشــا تـقــويــة اواصـر
الـعالقـة وسـبـل تـعـزيـز الـتـعـاون ب

. وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) الـطـرف
امـس ان (اجلــانـــبــ نـــاقـــشــا خالل
الــــعالقــــات بــــ بــــاريس وبــــغـــداد
واالقــلـيم  والــتـشــديـد عــلى تــعـزيـز
ـا يـخـدم جمـيع ـشـتـرك  الـتـعـاون ا
ـثل حـكـومـة االطـراف).  فـيـمـا أكـد 
ــري االقـــلـــيم في بـــاريس عـــلي دو
وجـود عالقـات مـتيـنـة ب كـردسـتان
وفــرنـــســا. ووصل الــبــارزاني أمس
االول إلـى باريس في زيارة رسمية 
تــلـبــيــة لـدعــوة مـاكــرون. وتــسـتــمـر
مــبــاحــثــات وزيــر اخلــارجــيــة فــؤاد
ن حـــســـ مع نــظـــيـــريه االردني ا
ـصـري سـامـح شـكري  الـصـفـدي وا
بــشـأن حتـضــيـرات الــقـمـة الــثالثـيـة
ـقبلة ـرتقب انعـقادها خالل االيام ا ا
فـي بغـداد بـحـضـور الـعـاهل االردني
ـصـري عــبـدالـله الـثـانـي والـرئـيس ا
عـبـد الفـتـاح السـيسي  فـيمـا حددت
ـتحـدة االمريـكية الـسابع الـواليات ا
ـبـاحـثات ـقـبل مـوعـدا  من نـيـسـان ا
احلــوار الـســتـراتــيـجي مـع الـعـراق.
وقـال حس خالل مؤتمر مشترك مع
الــصـــفــدي وشــكــري ان (االجــتــمــاع
تـطرق إلى التعاون وحتـقيق التكامل
الـــصـــنــاعي وتـــعـــزيــزه بـــ الــدول
الــثالث كـمــا بـحــثـنـا تــسـهــيل مـنح
تـأشيرة الدخول الـفيزا). من جانبه 
اكـد شـكـري (الـلـقاء تـنـاول الـقـضـايا
االقـتصـادية ومـنهـا الطـاقة والـزراعة
والــــتــــعــــاون الــــدوائي والــــغــــذائي
واالعـــمـــار والـــبـــنــاء) واضـــاف انه

(نـاقش مع نظيـراه العراقي واالردني
نـطـقة   الـتـطورات الـتي تـشهـدهـا ا
ائي واحلـفاظ على الـعربـية واالمن ا
االمـن الــقــومي الــعـــربي بــعــيــدا عن
خـارج الـتدخالت االقـلـيمـية) مـشـيرا
الـى ان (بالده تتـطلع الى عـقـد القـمة
في بغداد بأقرب فرصة  كونها تمثل
اضـافة ودفعة ايجابية للعمل العربي
شترك). بدوره  اشار الصفدي الى ا
ان (االردن يــقف بـكـل امـكـانــيـاته مع
احلـكـومـة العـراقـية في جـهـود اعادة
االســتــقـرار واالعــمــار ونـعــمل مــعـا
لـتـحـقـيق اخلـيـر لـلـجـمـيع ونـقف مع
الـعـراق في مـا يـواجه مـن حتـديات 
تـحدث لـصـناعـة الفـرص له). واكـد ا
بـأسـم الـوزارة احـمـد الـصـحاف ان 
وزراء خــــارجــــيـــة الــــعـــراق واألردن
ومـــصـــر  يـــنـــاقـــشــون الـــقـــضـــايــا
االقــتـصـاديـة واإلقـلـيــمـيّـة والـدولـيّـة
ُــشــتـرَك الــتي حتــظى بــاالهــتــمــام ا
ا ـنطـقة  وتـطورات األوضـاع في ا
في ذلـك الـقــضــيــة الــفــلـســطــيــنــيـة
واألزمـــة الـــســوريـــة واحلـــرب عــلى
اإلرهــاب ومـســتـجــدات االوضـاع في
الــيـمن ولـيـبـيــا. فـيـمـا أعـلـنت وزارة
اخلــارجـيــة األمـريــكـيــة  أن اجلـولـة
ــقـبــلــة من احلـوار الــســتـراتــيـجي ا
الـعراقي - األمـريكـي ستـجري يوم 7
ـقــبل. وقــال قــسم شـؤون نــيــســان ا
الــشــرق األوسط بــوزارة اخلــارجــيـة
عــــلى تـــويـــتــــر امس إن (الـــواليـــات
ـتحدة ستعقـد مع العراق محادثات ا
احلــوار الــســتـراتــيــجي عــبــر دائـرة
فـيديو مغلقة في  7 نـيسان  بحسب
اتـفـاقـيـة اإلطـار االسـتـراتـيـجي لـعـام
 2008 بـــ الــبـــلــدين) مــــؤكـــدا ان
ـبـاحـثـات ستـتـنـاول قـضـايا األمن (ا
ومـــكـــافـــحــة اإلرهـــاب واالقـــتـــصــاد
ــســـائل الــســـيــاســيــة والـــطــاقــة وا

والـــتـــعـــاون في مـــجـــال الـــتــعـــلـــيم
تــسـلم والــثـقــافـة). في غــضـون ذلك 
الـــعــراق من الــكـــويت رفــات جــنــدي
عـــراقي فُـــقِـــد خـالل حــرب اخلـــلـــيج
االولـى مع مـــتــــعـــلــــقـــاته وهــــويـــته
الـعـسـكريـة.وذكـرت الـلـجنـة الـثالثـية
في بيان مشترك تلقته (الزمان) امس
أنه (عُـثِـر عـلـى الـرفات مـطـلـع شـباط
ــاضي في جـزيـرة بـوبـيـان  وتـمت ا
عـمـلـيـة نقل الـرفـات وفـقًـا لإلجراءات

ساعدة ـتفق عليها بـ البلدين و ا
خـبراء مـن اللـجنـة الدولـية لـلصـليب
األحـمر في اطـار عمـل اللـجنـة الفـنية
الـفـرعـية) واضـاف ان (هـذا الـتـطور
يعد األول من نوعه منذ العام 2013
الـذي سـيـمكّن أفـراد عـائلـة الـشخص
ـــفــقـــود بــعــد إكـــمــال اخـــتــبــارات ا
احلـمض النـووي الالزمة الـتي سيتم
إجــراؤهـــا في دائــرة الــطب الــعــدلي
الـعـراقي من احلـصول عـلى إيـضاحٍ

بـشأن مصير قريبـها بعد ثالثة عقود
عــاشــوا فــيــهــا حــالــة عــدم الـتــيــقن

الــــرهـــيـــبـــة) مــــشـــيـــرا الى انه (
تـأسـيس الـلـجـنـة الـثالثـيـة والـلـجـنة
الـفنية الفرعية التي انبثقت عنها في
عـامي  1991 و 1994 عـلـى التـوالي
لــلـمــسـاعــدة في الــتـأكــد من مـصــيـر
األشـخـاص الـذين فـقـدوا خـالل حرب
اخلليج  حـيث ترأس اللجنة الدولية
لـلـصـلـيب األحـمـر هـاتـ الـلـجـنـتـ
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االقـتـصاديـة النـيـابيـة ندى شـاكرعن
سبب تأخر إقرار سلم الرواتب فيما
حـددت مـوعـداً حلسـمه.وقـالت شـاكر
فـي تـصـريـح امس إن (تـوحــيـد سـلم
ـؤسـسـات والـوزارات الــرواتب في ا
احلـكومية  يكتسب أهمية كبرى في
ـــثل بــدايــة إلنـــهــاء ســلــســلــة أنه 
تـــعـــقــيـــدات من نـــاحـــيـــة الــرواتب
اعــتــمـادا عــلى الــشـهــادة وســنـوات
ــا يــعــطي اخلــدمــة لــلـمــوظــفـ  
إنــصـافــا وعـدالـة لــلـجــمـيع من دون

اسـتـثنـاء بغض الـنظـر عن الوزارات
الــتي يـنـتـمـون إلـيـهـا) وأضـافت ان
(جــهـــد مــجــلس الــنــواب كــان خالل
ـاضـيـة مـنـصـبـا بـشـكل األسـابــيع ا
وازنة مباشر وأساسي على قانون ا
 بــاعـتـبـاره من الـقــوانـ احلـيـويـة
والــهــامـة الــتي فــيــهـا الــكــثــيـر من
الـتعـقيـدات وهذا سـبب أساسي في
جرد تـأخير حـسمه حتى اآلن لـكن 
االنــتـهــاء من الـقــانـون والـتــصـويت
عـلـيه سـيـوجه االهـتـمـام عـلى بـقـية

ـلـفــات األخـرى ومـنـهـا الــقـوانـ وا
ســـلم الـــرواتب ولــكـن حــتى اآلن لم
ـان مـرت يـتم طـرحه). وأخـفق الـبر
ـوازنة  بـرغم فـي التـصـويـت علـى ا
االتــفــاق عــلى حـصــة االقــلــيم.وذكـر
مــصـدر انه (بـرغم مـن الـتـوافق عـلى
حـــصــة االقــلـــيم الــتي كـــانت عــقــدة
ــوازنــة  لــكـن اخلالفــات انــتــقــلت ا
ـواد أخـرى مـثل الـعقـود والـدرجات
الــوظــيــفــيــة وســعــر صــرف الـدوالر
ناطق احملررة). والنازح واعمار ا
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الـعالقات الثنائية.وقال بيان مشترك
ان (بـن سلمان وجه دعوة للكاظمي 
لــبـحـث سـبل تــعـزيــز الـعالقــات بـ
الــبــلــدين والــشــعــبــ الــشــقــيــقــ
وضوعات ذات االهتمام ومنافقشة ا
ـشتـرك). فيـما اكـد رئيس الوزراء  ا
ان احلـكـومة تـلـمس نتـائج ايـجابـية
عـلى تغير سـعر صرف الدوالر. وقال
الـــكــاظـــمي خالل جـــلـــســة مـــجــلس
الــوزراء امس (نـتـمــنى االبـتـعـاد عن
ــزايــدات في قـضــيــة سـعــر صـرف ا
الـدوالر  فـالـقرار  اتـخـاذه من قبل
ــركـزي الـعــراقي وفق رؤيـة الــبـنك ا
) واضاف ان وسـتراتيـجية هـادفت
(احلـكـومـة بـدأت تـلـمس نـتائـج على
ـــو االحــتــيــاطي الـــنــقــدي وعــلى
تـصـنـيف الـعراق االئـتـمـاني دولـيا)
مـشـيرا الى ان (الـتـحديـات مـستـمرة
فـي البالد بـسبب طـبـيعـة االوضاع 
ــا يــتــطــلب ذلك تــكــاتف وتــعـاون
اجلـمـيع لـتجـاوزها) وتـابع (نـتـطلع
الـى االســـــراع فـي اقـــــرار قــــــانـــــون
ــوازنـة  كـورنـهـا تــتـضـمن فـقـرات ا
تـعـالج احـتـيـاجات الـطـبـقـات االكـثر
شـاريع اخلـدمية ذات فـقرا وتـدعم ا
ـواطن) مــشـددا ــســاس بـحــيــاة ا ا
عــلى (جــمـيع الــوزارات الـعــمل بـكل

جــهــودهـــا لــدعم الــتــجــارة من اجل
تـوزيع مـفـردات البـطـاقة الـتـمويـنـية
ـواطـنـ وعـدم اعـطـاء فـرصـة بــ ا
لـبعض التـجار الستغالل احـتياجات
االفـــــراد) مـــــؤكـــــدا انه (وجه وزارة
الــداخـــلــيــة وجــهــاز االمن الــوطــني
ـنـطـقي في ـراقـبـة االرتـفـاع غـيـر ا
األســـعـــار نـــتــــيـــجـــة جـــشع بـــعض
الـــتـــجــار) ومـــضى الـى الــقـــول انه
(يـجب علـى الوزارات العـمل الدؤوب
لـــدعـم الـــقـــرارات اإلصالحـــيـــة وفق

عدة لها).  الستراتيجية ا
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ؤمل  ان يـتـوجه الـيـوم رئيس مـن ا
الـــوزراء مــصــطـــفى الــكـــاظــمي الى
الـعـاصـمة الـسـعـودية الـريـاض على
رأس وفــد حـكـومي  تــلـبـيــة لـدعـوة
ولي الـعـهد مـحمـد بن سلـمان لـبحث
ـشتـرك ب الـبلدين. افـاق التـعاون ا
واكـد الـسفـيـر السـعـودي لدى بـغداد
عـــبــد الــعـــزيــزالــشـــمــري أن (زيــارة
الــكــاظـــمي الى الــســعــوديــة الــيــوم
االربــعــاء مـهــمـة وتــأتي في تــوقـيت
مـهم  حـيث سـيـتم مـنـاقـشـة عدد من
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة واألمــنــيــة
واالقـــتــصـــاديــة وتـــوقــيـع عــدد من
االتـفــاقـيـات في مـجـاالت مـخـتـلـفـة)
مــشــددا عـلى (أهــمــيـة الــعالقــة بـ
الــبــلـدين) واضــاف ان (هــنــاك نــيـة
نـافذ احلـدودية مع الـعراق لـزيـادة ا
وأن مــنـفــذ عـرعــر يــعـمل عــلى مـدار
الــســاعــة) وتــابـع ان (اجــتــمــاعـات
مـستـمرة السـتكـمال إجـراءات العمل
ـلك سـلمـان بن عـبـد العـزيز بـهـدية ا
الى العراق وسيكون هناك لقاء مهم
بــ رجــال األعــمـال بــ الــبــلـدين).
وكـان الـكـاظمـي والعـاهل الـسـعودي
قــــد بـــحــــثـــا خـالل اتـــصــــال مـــرئي

ــركــزيـة في مــكــافــحـة الــفــسـاد ا
رئـاسـة محـكمـة اسـتئـناف بـغداد
الكرخ االحتادية  ,قرارا باحلبس
ـدة عــامــ مع غــرامـة الــشــديــد 
مــالــيــة مــقـدارهــا عــشــرة ماليـ
دينار  ,بـحق مدير مشروع جنمة
ة إعطاء بـغداد السكـني عن جر
مـبالغ مالية بهدف احلصول على
اجــــــازات اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة في
احملــــافــــظــــة.وذكـــر الــــبــــيـــان ان
(احملـكمة اخملتصة نظرت بقضية
ــشــروع في ابي غــريب , مــديــر ا
وأصـدرت حكما باحلبس الشديد
ـــدة عــامــ مع  غــرامــة مــالــيــة
مـقـدارها عـشرة ماليـ تدفع الى
ة خـزيـنـة الـدولة ,وذلـك عن جـر
ـوظف بغـية اعـطـاء مبـالغ مالـية 
احلــــــــصــــــــول عــــــــلـى اجـــــــازات
اسـتثمـارية في بغداد) ,مـؤكدا ان
(احملــكــمــة وجــدت االدلــة كــافــيـة
تهم  ,وصدر ومـتحـصلة الدانـة ا
ـادة 308 الــقـرار وفـقــا الحـكـام ا
ــادة  310مـن قــانــون وبـــداللـــة ا

الـــعــقــوبــات). وقــضت مــحــكــمــة
جـنـايـات بـابـل  حكـمـا بـالـسـجن
ســتــة اعـوام بــحق مــدان انــتـحل
صـفـة مـشـرفـا قـضـائـيـا. واوضح
الــبـيـان ان (الــهـيـئـة الــثـانـيـة في
جــنــايــات بـابل  ,نــظــرت قـضــيـة
مـــتـــهم انـــتــحل صـــفـــة مــشـــرفــا
قــضــائــيـا في الــقــضــاء األعـلى),
ـدان اسـتــحـصل الفــتـا الـى ان (ا
واطن , مـبالغ مالية كبرى من ا
لـــقـــاء غــلـق دعــاوى وعـــمــلـــيــات
تـوسط في احملاكم  ,كـونه مشرفا
عـــلى عـــمل قـــضـــاة الــتـــحـــقــيق
,( بـــحــسب ادعــائه لـــلــمــشــتــكــ
ـــــتـــــهم ضـــــبـــــطت وتـــــابـع ان (ا
بـحـوزته هويـات ومذكـرات قبض
وكــــــتب صــــــادرة من احملــــــاكم),
مــشــيــرا الى ان (احملـكــمــة قـررت
ادانـــته بـــالـــســجـن ســتـــة اعــوام
,اسـتـنادا إلى أحـكام الـقرار 160
 /أوال الـصـادر مـن مجـلـس قـيادة
ـنـحل). واصدرت وزارة الـثـورة ا
ـالـية أمـراً بـرفع إشارة احلـجز ا

ـــنــــقـــولـــة وغـــيـــر عـن األمـــوال ا
ــنـقــولـة الــعـائــدة ألمـ بــغـداد ا
األسـبق نـعـيم عبـعـوب.وجاء في
وثـــيـــقــة صـــادرة عن مــديـــر عــام
الــدائـرة الـقـانــونـيـة في الـوزارة
اطـلعـت عليـها (الـزمان) امس أنه
رقم 16832 (احلـاقا بـإعمـامنـا ا
في  13 اب /  2018واســـتـــنــادا
ــاجـاء بـكـتـابي رئــاسـة مـحـكـمـة
اســـتــئــنــاف بـــغــداد/ الــرصــافــة
االحتـــاديــة مـــحــكـــمــة جـــنــايــات
ــرقـمـ / 896ج ن / الــرصـافـة ا
 2018 فـي  / 3اذار اجلـــــــاري و
ــاضـي  تــقــرر رفع  16شـــبــاط ا
اشــــــارة احلــــــجـــــز عـن األمـــــوال
نـقـولة الـعـائدة ـنـقـولة وغـيـر ا ا
الـى عبعوب). وكـان االنتربول قد
اعــتـقل عـلى احلـدود بـ سـوريـا
ولــبـنــان في ايـار  , 2019 االم
الـسابـق  على خـلفـية تهـم فساد
وإهــدار لــلـمــال الـعــام خالل مـدة
ـــنــصب من عــام 2013 تـــولــيه ا

وحتى عام 2015.
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(تـعزيـز الوعـي بشـأن ستـراتيـجية
ية والوزارة  مـنظمة الصحة العا
لـلتأهـب واالستجابـة للجـائحة في
الــعـراق  واالتــفـاق عــلى اسـالـيب
ـــتـــخـــصـــصــ الـــشـــراكـــة بـــ ا
واالعـالميـ واخـصائـيي الـصـحة
لـضمان تنفيذ هـذه التسراتيجية 
ــفــاهــيم اضـــافــة الى تــصــحــيح ا
ـا ـغـلـوطة بـشـأن االستـجـابة   ا
فـي ذلك الـــتـــدابـــيـــر االحـــتـــرازيــة
وادارة احلـالـة والـتـطـعيم  وكـذلك
ناسبة ارسات االتصال ا زيـادة 
الـــتي تـــشـــجع عـــلى ســـلــوكـــيــات
صـحـيـة افـضل بـشـأن اخـذ الـلـقاح
وااللــتـزام بــتـعــلـيــمـات الــوقـايـة).

وفـرض االقـليم قـيـودا جديـدة على
احلــركــة بــعــد رصــد زيــادة بــعــدد
االصــابــات الـيــومــيـة. وقــال وزيـر
الـــصــحــة ســامـــان الــبــرزجني في
تـصـريح تابـعته (الـزمان) امس ان
(الـلـجنـة الـعلـيـا اتخـذت مـجمـوعة
قـــــرارات مـن اجل مـــــنـع تـــــفـــــشي
الـفايروس والـتقلـيل من اإلصابات
ـعــايـيـر والــوفــيـات  الن جــمـيـع ا
تــــؤكـــد ان االقـــلـــيم  في مـــرحـــلـــة
تـصـاعـد كبـرى العـداد االصـابات)
ـدارس مــؤكـدا (اسـتــمـرار اغالق ا
واجلـامـعـات احلـكـومـيـة واألهـلـية
قـبل واالبـقاء لـغـاية  10 نـيـسـان ا
ــراحـل الــتي لـــديــهــا فـــقط عـــلى ا

مــوعـد االمـتـحـانـات) مــشـيـرا الى
انـه (تقـرر منع جـمـيع التـجمـعات
ــؤتــمـرات مع اســتــمـرار اغالق وا
ناسبات واحلفالت جميع قاعات ا
ــســارح  وقــاعــات الـســيــنــمـا) وا
ــعــابـر مــضــيــفــا (ســيــتم اغـالق ا
واحلـركـة ب االقـلـيم واحملافـظات
األخـــــرى خـالل أيــــام اخلـــــمـــــيس
واجلــمــعــة والــســبت بــاســتــثــنـاء
احلــركـة الـتــجـاريـة) مــشـددا عـلى
(إغـالق جــــمـــيـع الـــكــــافــــتــــريـــات
ـــطــاعـم من الــتـــاســعـــة مــســاء وا
ولـغـاية الـسادسـة صبـاحا)  الفـتا
الـى (تعلـيق الدوام الـرسمي خالل

ايام اخلميس فقط). 

ومـــــــــــديـــــــــــري وســـــــــــائـل االعـالم
واخـــصــائــيي الــصــحــة الــعــامــة 
بــــهـــدف حتـــســـ الــــوعي الـــعـــام
بــشـؤون الـصـحـة في الـبالد  عـبـر
ســتـراتــيـجــيـة تـســعى الى تــعـزيـز
ـتـخـصـصـ في االعالم مـشـاركـة ا
ـتـعـلـقة بـالـقـطاع  مع بـالـقـضـايا ا
الــــتـــركــــيـــز بــــشـــكل خــــاص عـــلى
الـفايروس وحـمالت التطـعيم ضده
 فــــضـال عن االســــتـــفــــادة من دور
االعـالم في دعم عــمـلــيـة الــتـثــقـيف
بــشـأن حـمالت الـتـلـقـيح  وتـعـزيـز
ـــشـــاركـــة االبـالغ عن اخملـــاطـــر وا
اجملـتـمـعـية من خالل الـتـعـاون ب
تلك االطراف) وتـهدف الورشة الى

بـــلــغت اكـــثــر من  40 الـف عــيــنــة
حلــــاالت مــــشــــتــــبه اصــــابــــتــــهـــا
بـــاجلــائــحــة  حـــيث  تــســجــيل
 5995اصــابــة مـؤكــدة بـكــورونـا)
مـؤكدا ان (الشفاء بلغ  4915 حالة
 وبواقع  37 وفاة جديدة) مشيرا
الـى ان (اكثـر من  30 الـف شخص
تــلـقـوا جــرعـات لـقــاح كـورونـا في
عــــمـــوم احملــــافـــظــــات). وعـــقـــدت
الـــوزارة بــالــتــعــاون مع مــنــظــمــة
ــيـة  ورشــة عــمل الــصــحــة الــعــا
بــشـأن الــتـوجــيه االعالمي لــلـقـاح
ضــد اجلــائــحــة. وركــزت الــورشـة
الـتي حضرتها (الزمان) امس على
(بــنــاء شــراكــة بــ الــصــحــفــيـ
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ـكــافــحـة قــررت الــلــجـنــة الــعـلــيــا 
فـــــايـــــروس كــــورونـــــا في إقـــــلــــيم
كـردسـتـان تـعـطـيل الـدوام الـرسمي
يـوم  اخلـميس من كل اسـبوع  مع
فـــرض حــظــر حلــركــة الـــتــنــقل مع
دة ثالثة أيام احملافظات االخرى  
من كل أسبوع  فيما سجلت وزارة
الــصــحــة والــبــيــئـة  5995اصــابــة
مـــؤكـــدة بــالـــفــايـــروس في عـــمــوم
ــوقـف الــوبــائي الـــبالد. واوضح ا
الــــيـــومي  الــــذي اطـــلـــعـت عـــلـــيه
(الزمان) امس ان (عدد الفحوصات
اخملــتــبــريـة لــيــوم امس الــثالثـاء 
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ثل عن العراق الـلت تتألفان من 
و الــكـويـت والـســعـوديــة والـواليـات
ــتــحــدة األمــريــكــيــة وبــريــطــانــيـا ا
وفـــرنــســا) وتـــابع ان (بــعــثــة األ
سـاعـدة الـعراق  انـضـمت ـتـحـدة  ا
الحــقًــا عــام  2014بــصــفــة مــراقب)
مـؤكدا ان (أعضـاء اللجنـة يواصلون
عــمـلـهم بال كـلـل من أجل الـبـحث عن
أولـئك األشخاص الذين ال يزالون في

فقودين جراء النزاع).  عداد ا

مصطفى الكاظمي
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رجــحت الــهــيــئــة الــعــامــة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصد الـزلـزالي التـابـعة
لـــوزارة الـــنـــقل  ان يـــكـــون طـــقس
ـــنــطـــقــتــ الـــيــوم االربـــعــاء في ا
غائمـا جزئيا الـوسطى واجلنوبـية 
واحلـرارة مـسـتقـرة. وقـالت الهـيـئة
فـي بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(طــقـس الــيــوم االربــعــاء ســيــكــون
ـــنــطـــقــتــ غـــائــمـــا جــزئــيـــا في ا
الـــوســطى واجلـــنــوبـــيــة ودرجــات
احلـــرارة تــــرتـــفع قـــلــــيال امـــا في
ـنطـقة الـشمـالية  فـيكـون طقـسها ا

صـــــحــــواً مع بـــــعض الــــقـــــطع من
الــغـيــوم ودرجـات احلــرارة تـرتـفع
عـــدة درجــات) واضــاف ان (طــقس
يـوم غـد اخلـمـيس سـيـكـون صـحواً
مـع بعض الـغيـوم في عمـوم البالد
ودرجــات احلــرارة مــقـاربــة لــلــيـوم
الـــســـابق) وتـــابـع ان (طــقـس يــوم
ـقـبـل بـ صـحـو وغـائم اجلــمـعـة ا
ــنــطـــقــتــ الــوســطى جــزئـي في ا
والـــشـــمـــالــيـــة ودرجـــات احلــرارة
ـنــطـقـة تــنـخــفض قـلــيال امـا فـي ا
اجلــنــوبــيــة  فــيــكــون صــحــواً مع
بـعض الـغـيوم  وال تـغـيـر بـدرجات
ــتـــنــبئ اجلــوي احلــرارة) وكـــان ا

صــادق عــطــيه قــد اوضح فـي عــبـر
حـسـابه عـلـى فـيسـبـوك أن (خـرائط
الــطـــقس تــشــيــر إلـى تــأثــر الــبالد
ــنــخــفض جــوي ضــعــيف حــيث
سيكون مصحوباً بأمطار تتركز في
ــدن مع ارتــفـاع تــدريـجي بــعض ا

يطرأ على درجات احلرارة). 
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شـدد مـسـتـشـار االمن الـقـومي قـاسم
االعـــرجي و نــائـب رئــيس حـــكــومــة
اقــلـيم كـردسـتـان قــوبـاد الـطـالـبـاني
عــلى احلـكـمـة وااللـتــزام بـالـدسـتـور
حلـل اخلالفـات بــ بــغــداد واربـيل.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلــانـبــ اســتـعــرضـا خالل لــقـاء
جــمــعــهــمـا األوضــاع الــســيــاســيـة
واألمـنية في البالد إلى جانب تأكيد
أهــــــمـــــيـــــة احلــــــفـــــاظ عـــــلـى األمن
واالســتـقــرار واسـتـمــرار الـتــنـسـيق
ــركــز واإلقــلــيم) والــتـــواصل بــ ا
واضـــاف ان (الــلــقــاء شـــهــد تــبــادل
لفات وجـهات النظـر في القضايـا وا
ـصـلـحـة الــتي من شـأنـهـا حتـقــيق ا
الـعليـا للبالد) مـشددين على (اتخاذ
مـــبــدأ احلـــكـــمــة واحلـــوار الــبـــنّــاء
وااللـتـزام بالـدستـور حلل اخلالفات
ـــشــكالت الـــعــالـــقــة بـــ بــغــداد وا
واربــيـل). ورجح الــنــائب عن كــتــلــة
االحتـــاد الـــوطـــني الـــكـــردســتـــاني
حـــســـ نــرمـــو الـــتـــصــويـت عــلى
ـوازنـة الـيـوم االربـعـاء.وقـال نـرمو ا
فـي تـصـريح تـابــعـته (الـزمـان) امس
ان (نـواباً جـمعـوا نحو  40 تـوقيـعا

لــعـقــد اجلــلـســة اخلـاصــة بــتـمــريـر
ـــوازنـــة الـــيـــوم االربـــعـــاء وعـــدم ا
مـعارضـة الكـتل الكـردية لـعقـد موعد
حـــسم الــقــانــون)  مـــشــيــرا الى ان
الـية الـنـيابـية قـد صوتت (الـلـجنـة ا
ـادة ــنــصـرمــة عــلى ا خـالل االيـام ا
ـوازنة).  11اخلـاصـة بـاالقـلـيم فـي ا
ـالـية بـدوره  شـدد عـضـو الـلـجـنـة ا
على ضرورة الـنيابـية جمال كـوجر 
تـشـريع سـلم جـديد لـلـرواتب يـضمن
الـــعـــدالـــة بـــ مـــوظـــفـي الــوزارات
ـؤسـسـات العـراقـية. وقـال كـوجر وا
فـي تــصـــريح امـس إن (إعــداد ســـلم
جـديد للرواتب من اختصاص اجلهة
الـتنـفيذيـة وال عالقة جملـلس النواب
ـان لم في ذلك) الفــتــاً إلى أن (الــبــر
يـتسلم أي سـلم جديد لـلرواتب حتى
اآلن) وأضــاف ان (مــوظــفي الــدولـة
ـؤســسـات بــحـاجـة فـي الـوزارات وا
إلـى سـلم لـلــرواتب يـضـمـن الـعـدالـة
بــ اجلــمــيع ويــقــلل اخملــصــصـات
) مـبيـنا وظف ـبالغ بهـا لبعـض ا ا
ان (هـناك فوارق خيالية في الرواتب
بــ مـوظف ومـوظف آخـر في وزارة
مـخـتـلفـة بـرغم أن االثـن يـحـمـلون
نــفس الـشـهـادة وسـنـوات اخلـدمـة).
مـن جانبها  اوضـحت عضو اللجنة
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سؤول او القائد في كل زمان  ومكان هي اثبـتت الوقائع التاريخية ان حاشـية ا
الـسـبب فـي سـقـوطه الى الـهـاويــة ومن ثم الـزوال غـيـر مــأسـوفـا عـلـيه  ٠٠ ومن
ـتجـبرين احلـاقدين الـذين التاريـخ لهم انهم سخـريات الـقدر يظن الـبعض  من ا
عـدول  وان الرعـيـة تـسـبـح بـعدالـتـهـم بـيـنمـا هـم في احلـقـيـقـة حـكـام مـسـتـبدون
فاسـدون ٠٠ وانه عبر التاريخ كانت حاشية السوء سبب في زوال عروش حكام
وقـادة الحـصــر لـهم حــيث اثـبـتت الــوقـائع ان وراء كل مــسـؤول فـاشـل حـاشـيـة
فـاسـدة تـمـثل عـلـيـه وهي الـيـد الـضـاربـة له يـطـلق الـعـنـان لـهـا لـتـبطـش بـالـرعـية
والـتـاريخ لـيس بـبـعـيد يـوم وضع الـرئـيس االسـبق صـدام حـسـ ثـقـته بـصـهره
حسـ  كامل حـيث انتـشله  صدام من حـالة  الـعوز والـفاقـة واوصله الى اعلى
راتب الـعسكريـة وسلمه منـاصب ما كان يحـلم بها حتى اصـبح اآلمر  الناهي ا
ووصل به االمر ان زوجـه  ابنته  الكبرى اكرامـا له لكن هذا الشخص كان ليس
سـتوى الـثـقة وهـو اول من اخـلف وعد الـوفـاء وخان سـيـده بعـد ان هرب ومن
مـعه الى االردن وبـدأ مـن هـنـاك يـعـلن تـمـرده عـلـى "الـقـائـد الـضـرورة  " ويـعـلن
نفـسه خلـيفـة له في قيـادة حكم الـعراق وقـصة نـهايـته معـروفة ويقـال ان  هروبه
وخيانته كانت اكبر صدمة حدثت لصدام  اربكت الوضع السياسي وعجلت في
سقـوط النظام ٠٠ ولـنترك  الـتاريخ القـريب وقضيـة حس كامـل ونسترسل في
الـعـودة الى الـوراء قـلـيال ونـنـتـقل الى شـخـصـيـة اخـرى  من احلـاشـيـة اخلـائـنة
رافـق الشخـصي  لرئـيس الوزراء لولي نـعمـتهـا ومنـهم  العـقيد وصـفي طاهـر ا
لكي اي قبل عام 1958 ويقال ان هذا الشخص نوري سـعيد في عهد النظام ا
كانت له حـظوة ومـكانـة بارزة  لـدى  نوري الـسعـيد حـتى يقـال ان السـعيـد كان
ـــلكي اليأكل حـتى يشـاركه وصفـي طاهـر تنـاول الطـعام وعـنـد سقـوط النـظام ا
عام 1958 وهروب نـوري سعيد الى منطـقة البتاوين هـربا من بطش االنقالبي
كــان  طــاهــر يــحــيى اول شــخص شــارك في قــتـلـه حــيث ركــله  بــحـذائـه  امـام
اجلـمـاهـيـر وهـو مـسـجى عـلى االرض  بـعـد انـكـشـاف امـره وافـرغ رصـاصـات
تمرد مسـدسه على اجلثة  ليثبت انه مـؤيد لالنقالبي العسـكر وفعال نال هذا ا
هـمة  لكن بقي ـناصب  ا حظـوة  لدى الضبـاط االنقالبيـ  واستلم  عدداً من ا
رافق الـناكر للجمـيل واخلائن لولي نعمته ٠٠. ومن في نظـر اصدقائه هو ذلك ا
سخـريات القـدر ان زعيم انـتفاضـة العسـكر عام 1958 عـبد الكـر قاسم كان
لكي قبل سقـوطه حتى يقال ان قاسم كـان ضمن مجموعة قـرب للنظـام ا من ا
لك فـيصل الـثاني  قـبل اسبـوع من تمرد من الضـباط حـضروا احتـفال اقـامه ا
لك قـبل انقـالبه لكنـه كشر عـن اسنانه قاسم  عـلى النـظام وكـان يسـبح بحـمد ا
ـزعـومـة ٠٠ وربـاط الكالم ـلـوك واالمـراء في انتـفـاضـته ا الـتي مـزقت اجـسـاد ا
نـصـيـحتي  لـكل قـائـد ومسـؤول ان يـعـمل بجـد ودون ابـطـاء او تهـاون  او تـأخر
الى اجـراء تـغـيــيـر  واصالح في الـبـنـيـة االداريـة  لــلـنـظـام  الـذي يـتـرأسه واول
عـمـليـات الـتـغـيـيـر او االصالح هي اجـراء تـغـيـير  بـاحلـاشـيـة   " احلـبـربـشـية "
احمليـطة به من اجل القضاء على فسـاد هذه الزمرة التي تتكـون ويتصاعد غيها
وجـبـروتـهـا كـلـمـا زادت مـدة وجـودهـا  مع قـائـدهـا الـهمـام ٠٠ فـلـم يكـن فـرعون
ليـطغى في االرض لوال وجود احلـاشية التي صورت له الـطريق سالكة وهي في
حقـيقتـها وعـرة  محـفوفـة باخملاطـر ٠٠ فحـتى لو كـان القـائد عـادل وصالح فان
تلك احلـواشي ستكون سببـا في غروب الشمس عن سمـاءه ٠٠ وليعلم الرؤساء
والـقـادة ان الـرهـان عـلـى االصالح اليـكـون  خـارج مـحـيط الـبـيت الـذي يـتـرأسه
فاصالح الـبيت اوال هو احلل ويقول احد احلكماء الصيني ان مكافحة الفساد
فروض مـثل السلم  تبدأ من االعلى لالسفل وفي كل االحوال ا
صلح وان يبعد سؤول ان يلتزم اخليرين   وا بالـقائد او ا
احلـاشـيـة  الـفـاشـلة اجلـائـرة والـوصـولـيـة   الـتي تبـحث عن
مـصـاحلهـا وتمـهـد الطـريق لتـحـقيق طـموحـاتـها  الـتي غالـبا

ماتكون غير مشروعة.
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اسـتـعـرض  الـسـفـيـر الـصـيـني لـدى
بــغـداد تــشــانغ تـاو  ,مــبـادرة بالده
ازاء تــــعـــــزيـــــز االمـن والـــــسالم في
منـطقـة الـشرق االوسط عـلى اساس
ـتبـادل بعـيدا التـعاون  واالحـترام ا

عن فرض االرادات . 
وقــال تـشــانغ تـاو لـ (الــزمـان) امس
انه (الـدبلـوماسـيـة الصـينـيـة تشـهد
نـشـاطـات مـتـنـوعـة ونـقـاط سـاطـعـة
واحــدة تـلـو األخــرى  خالل الــشـهـر
اجلاري  ,بـدءا من مــديـنـة أنـكـوراج
األمريكية شديدة البرودة إلى مدينة
قاطعة قوانغشي الصينية قويل 
ـمـتع وصوال التـي تعـيش الـربيع ا
إلى الـشـرق األوسط الـذي يـسـتـقـبل
أوائل الــصـيف) ,واضـاف ان (وفـدا
صـيـنيـا أعـلن لـلـعـالم في أنـكوراج ,
انـه يـــجب عـــلى بـــكـــ وواشــنـــطن
استكشاف طريق التعامل ب الدول
الكـبرى الذي يـقوم عـلى أساس عدم
ـــواجــهــة والــتــصــادم واالحــتــرام ا
ـــتــــبـــادل والــــتـــعـــاون والــــكـــسب ا
ــشـتـرك وان أي مــحـاولــة إلجـبـار ا
ـرة الــصــ عـلى ابــتالع اجلــرعــة ا
التي تمس مصاحلها عبر التخويف
والتهـديد وفرض الـعقوبـات ستبوء

بالفشل). 
مــشـيـرا الـى ان (وزيـري اخلــارجـيـة
الصيـني والروسي عقـدا في قويل
ــقــاطـــعــة قـــوانــغــشـي أول لــقــاء
بــيـنـهــمـا خالل الـعــام اجلـاري أمـام
الـــعــــالم الـــذي يـــشــــهـــد تـــغـــيـــرات
وتــعـــقــيـــدات اذ حتـــمــلت الـــصــ
ـهـمة وروسـيـا كـدولـتـ كـبـيـرتـ ا
الــــتـــاريــــخـــيــــة بـــشــــكل مــــشـــتـــرك
ــتــطــلـبــات الــعــصـر واسـتــجــابــتـا 
وقدمتـا مسـاهمات كـبرى ومسـتمرة
في الــسالم واالسـتــقـرار في الــعـالم
عبـر التـعاون الـستـراتيجـي الشامل

ستوى). ورفيع ا
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مــؤكــدا ان (الـــوزيــر وانغ يي اطــلق
جـــولــــته لـــلــــست دول فـي الـــشـــرق
األوسـط  فــور انـــتــهـــاء الــلـــقــاء مع
نـــظـــيـــره الــروسـي في ذات الـــيــوم
وهــذه أول جــولــة لـوزيــر خــارجــيـة
صـــيــنـي لـــلـــشــرق األوسـط مـــنــذ 7
أعــوام اذ سـجل رقـمــا قـيــاسـيـا من
حيث عدد دول الـشرق األوسط التي
يزورها الوزيـر في جولة واحدة  ,و
مـا زالت الـزيـارة جـاريـة لـكن هـناك
ما يكفيـنا من النقاط الـساطعة لهذه
ـكـنـنـا قـراءتـها بـكل اجلـولـة الـتي 
الدقة) ,وتابع ان (هذه اجلـولة تاتي
على خـلفيـة الذكـريات الست  ,حيث
جلــأ مـســتـشــار الـدولــة  في احـدى
ــتــلــفــزة  خالل زيــارته ــقــابـالت ا ا
لــلــســـعــوديـــة الــتي كـــانت احملــطــة
األولى إلى الــذكـريـات الـســتـة عـنـد
تلـخيص األهـميـة اخلاصـة جلولته

واالســـتــــقـــرار في الـــشـــرق األوسط
مـــفـــادهــــا الـــدعـــوة إلـى االحـــتـــرام
ـــتــــبـــادل وااللـــتـــزام بــــالـــعـــدالـــة ا
واإلنــصـاف وحتــقـيق عــدم انـتــشـار
األســلـحــة الـنـوويــة والـعــمل سـويـا
عــــلـى حتــــقـــــيق األمـن اجلــــمـــــاعي
وتسـريع وتـيرة الـتنـميـة والتـعاون
األمـر الذي يـقـدم احلـكمـة الـصيـنـية
نـطقـة في احلوكـمة عـاجلـة عجـز ا
واألمـن والــتــنــمـــيــة ويــطــرح احلل
الصيني للقضية الفلسطينية وملف
إيران النووي وأمن اخلليج وغيرها
سائـل ذات االهتمـام البالغ من من ا
ــنـــطــقــة اجملـــتــمع الـــدولي ودول ا
ويـــجــســد مــرة أخـــرى االلــتــزامــات
ــــنـــــوطــــة عــــلى ـــــســــؤولــــيــــة ا وا
دبــلــومـاســيـة الــدولــة الـكــبـرى ذات
اخلــصـائص الـصــيـنـيــة في الـشـرق

األوسط).
ومــضى تــشــانغ تــاو الـى الــقـول ان
(اجملتـمع الصـيني الـعربي يـنظرون
ـزايا شـتـرك ذي ا الى لـلـمسـتـقـبل ا
الثالث بعد حتديـد األهداف لتطوير
الــعالقـــات الــصــيـــنــيــة الـــعــربــيــة,
والســيــمـا ان الــدول الـعــربــيـة تــعـد
قوامـا لـدول الشـرق األوسط فالـعام
ــاضي تــرك بــصــمــات خـاصــة في ا
تاريخ الـعالقـات الصـينـية الـعربـية
إذ تبـقى الصـ أكبـر شريك جتاري
لــلــدول الــعــربــيــة وأصــبــحـت هـذه
ــوردين لـــلـــنــفط الــدول من اكـــبـــر ا

.( اخلام للص
مـــشـــيـــرا الى انـه (وخالل انـــعـــقــاد
الدورة الـتاسعـة لالجتـماع الوزاري
ـنـتـدى التـعـاون الـصـيـني الـعربي
اتــفق اجلــانــبــان عـلـى عـقــد الــقــمـة
الـصيـنـيـة الـعربـيـة األولى الـتي  قد
حتـــول بــنـــاء اجملـــتـــمع الـــصــيـــني
شترك إلى راية العربي للمسـتقبل ا
تــرشـد اجلـهـود لــتـطـويــر الـعالقـات
الــصــيـنــيــة الـعــربــيـة) ,مــسـتــطـردا
بــالــقــول ان (وجــود  4دول عــربــيــة
ضــمن الـدول الـســتـة لـهــذه اجلـولـة
خــيــر انــعــكـــاس الهــتــمــام الــصــ
بــــتـــطــــويــــر الـــعـالقـــات مـع الـــدول

العربية).
مضيـفا (و خالل اجلولة ,طرح وانغ
يي رسـميـا إقـامة اجملـتمـع الصـيني
ـشتـرك الـقائم الـعربـي للـمـستـقـبل ا
ــشــتــركـة ــواقف ا ــبــاد وا عــلى ا
ـتـجه إلـى صـيـانـة األمن واألمـان وا
والــتــنــمــيــة واالزدهــار األمــر الـذي
يـــبــرز ســـبـــيل تـــطــويـــر الـــعالقــات
الـصـيـنـيـة الـعـربـية بـشـكل أوضح),
واوضح تشانغ تاو انه ( تلخيص
الــتـــعـــاون الـــصــيـــني الـــعـــربي في
مكافحة اجلائـحة بثالث نقاط بارزة
 ,كون فايروس كورونا جاء فجأةً
وتـرك تـداعـيات عـلى كـل من الـص
والدول الـعـربيـة لـكن العالقـات ب
اجلـانبـ صـمـدت أمام االخـتـبارات

تشانغ تاو
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وهـي أن الـــعـــام اجلـــاري يـــصـــادف
الــذكـرى الــعـاشــرة لـلــربـيع الــعـربي
والـــذكـــرى 20 حلــادث  11 ايـــلـــول
والـذكـرى 30 لــعـقـد مــؤتـمــر مـدريـد
لـــلـــسالم والـــذكــرى  40لـــتــأســـيس
مجلس الـتعـاون اخلليـجي والذكرى
تحدة50  لعودة الص إلى األ ا
والـذكـرى 20 النـضـمـام الـصـ إلى
ية) ,مؤكدا ان منظـمة التـجارة العـا
(مـنـطـقـة الـشـرق األوسط تـعـاني من
التأثيرات السلبية الناجمة عن خلل
ــعـادلـة الــدولـيــة وويالت احلـروب ا
والـــنـــزاعـــات ومــــحن الـــصـــراعـــات
اإلقلـيـمـية ,لكن الـصـ كعـضو دائم
في مجـلس األمن الـدولي وبلـد كبـير
مسؤول قد أصبح محافظا ومدافعا
ومـسـاهـمـا وحـازمـا لـلـنـظام الـدولي
نطقة القائم والسالم والتنـمية في ا
و نسعى من خالل هذه اجلولة بهذا
التوقيت إلى بذل قصارى جهدنا مع
نطقة لتعزيز السالم أصدقاءنا في ا

نطقة). واألمن واألمان في هذه ا
ــبـادرة ذات الــنـقـاط 5 مــبـيــنـا ان (ا
ــنــطــقـة بــكل تــسـتــجــيب لــهــمــوم ا
وضــوح في ظل تــشــابك الـتــغــيـرات
ــيــة مع الــكــبــرى لــلــمـــعــادلــة الــعــا
تـداعـيــات جـائـحـة الـقـرن اذ تـواجه
دول الـــــشــــــرق األوسط حتــــــديـــــات
مــتــزايـدة فـي مـســاعـيــهــا بـإرادتــهـا
ــســتــقـلــة إلـى حتــقــيق الــنــهــضـة ا
والتـطـور والتـخـلص من الصـراعات
واالضـــطـــرابــات فـــهي وصـــلت إلى
مفـتـرق طرق مـرة أخرى ,وعلى هذه
اخللـفـية أكـد الـوزير وانغ يي خالل
اجلــولـــة عــلى أنـه ال أمن وأمــان من
ـنطـقة دون حتقـيق االسـتقـرار في ا
فال يجوز للمجـتمع الدولي أن يتخذ
ــنــطــقـة قــرارات بــدال من شــعــوب ا
ـكـنه أن يـتـفـرج مـكـتـوف بـيـنـمـا ال 
األيــدي عـمــا يـحــدث بل يــجب عـلى
اجملـــتـــمع الــــدولي تـــوفـــيـــر طـــاقـــة
إيــجــابــيــة مــتــواصــلــة الســتــتــبـاب
االســـتـــقـــرار وتـــعـــزيـــز الـــسالم في
ـنــطـقـة عــلى أسـاس احـتـرام إرادة ا
ــنــطــقـة) ,وتــابع ان (وانغ يي دول ا
ــبــادرة بـشــأن تــعــزيـز األمن طــرح ا

وأكـد ولي الـعـهـد الـسـعـودي األمـير
محمد بن سلمان أن بالده تدعم بكل
ــشـروع من ثــبــات مـوقف الــصــ ا
ــتـعــلـقــة بـشــيـنـجــيـانغ الـقــضـايـا ا
وهــونغ كــونغ وغــيــرهــمـا وتــرفض
الــتـــدخل في الـــشــؤون الـــداخــلـــيــة
الـصـيــنـيـة حتت أي ذريـعـة ورفض
قـــيــام بــعض اجلـــهــات بــزرع بــذور
الـــشــــقـــاق بـــ الـــصــــ والـــعـــالم
ـــــــقـــــــابل يـــــــدعم اإلسالمي  ,في ا
اجلـانب الـصيـني بـكل ثـبـات جـهود
دول الـشـرق األوسـط في الـدفـاع عن
ســيــادتــهــا واســتـــقاللــهــا وسالمــة
أراضــيـــهــا واســـتــكـــشــاف الـــطــرق
الـتـنـمــويـة الـتي تـتـفق مع ظـروفـهـا
الـــوطــنــيــة وتـــرفض أي تــدخل في
ـنــطـقـة الــشـؤون الـداخــلـيــة لـدول ا
مهمـا كانت احلجة) ,واختتم تشانغ
تاو قـوله بـان (الصـ ودول الـشرق
األوسط ينتـمون إلى الدول الـنامية
ــهـام الـواقـعـيـة لـصـيـانـة وتـواجه ا
ــهــام ســيـــادة الــدولــة وأمـــنــهـــا وا
الــتــاريــخــيــة لــتــحــقــيق الــتــنــمــيـة
والـنهـضـة وهنـاك قـواسم مشـتـركة
, مــتـزايـدة لـلــتـعـاون بــ اجلـانـبـ
لــذلك نــحن عــلى ثـقــة بــأنه بــفـضل
ـشـتـركــة من قـبل الـصـ اجلـهــود ا
ودول الشـرق األوسط سـتسـتـشرف
الـعـالقـات بـ اجلـانـبــ مـسـتـقـبال
ـا يـسـهم في أجـمل بـكل الـتـأكـيـد 
تعـزيز الـسالم والتـنمـية في الـعالم
ويقدم مـساهمة أكـبر إلقامـة مجتمع

شترك للبشرية).  ستقبل ا ا
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تتلـمذنا أيام زمان  على  يد معلم أجالء ( حينما كنا فتيانا صغارا نؤمن في
علم أن يكون رسوال ) ..  وتعلمنا في اجلامعات عقولنا  بقول الشاعر  .. كاد ا
رفقـة أساتـذة كبـار ( أن العـلم فريـضة وواجب   وأن أجدادنـا  من أوائل الذين

عرفة على مستوى العالم ). أسهموا في تطور وبناء  أسس العلم وا
كان  حـلم طلب العـلم والتـفوق عـلى الزمالء يرافـقنـا  من مرحلـة الطـفولة  وإلى

حلظات التخرج من اجلامعة ... وإليكم مايحصل في أيامنا :
ـانـيـ (  تـقـديـرا لـلـظـروف الـتي مـر بـها  _ أسـهم عـدد من الـسـيـاسـي والـبـر
الـعـراق ولم تـنتـهي إلى يـومـنـا هذا ) عـلى إصـدار قـوانـ وقرارات ومـخـاطـبات
رسمـية مـوجهـة إلى الوزارات اخملـتصـة  بـعضـها مـلزمـة وبعـضهـا اآلخر حتت
ذريعـة االستـجابة لـضغط الـشارع  ومـنهـا ( قانـون أسس معـادلة الـشهادات 
طـلـبات الـعـودة  احملمـودة لـلـمرقـنـة قيـودهم  أدوار مـتـعددة ومـحـاوالت مـتتـالـية
لـضمـان جنـاح طلـبة الـدراسات األولـيـة   توسـعات مـتسـارعة مـتالحـقة لـلقـبول
في الدراسـات العليا)   أدى تطبيقـها  إلى تراخي مستوى احلرص على جودة

يا" . عتمدة عا عايير ا التعليم واخلروج عن ا
-  قـبـول الـوزارات الـتـعـلـيـمـيـة ( الـتربـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي) بـاصـدار تـعـلـيـمات
ـوضـوعـة وتعـد جتـاوزا على وقـرارات اسـتجـابـيـة ( كثـيـر منـهـا خـارج اخلطط ا
ـتـاحـة والـطـاقـات االسـتـيـعـابـيـة )  وبـعـضـهـا بـدون تـوافـر قـنـاعـات اإلمـكـانـات ا

دارس واجلامعات .  بالقبول داخل أروقة ا
ـعلم و األسـتاذ اجلـامعي  الـذي أدى إلى قبـول البـعض منهم -  تراجع دور  ا
ـعلـمـة يتـجـولون عـلم وا بـالغـش .. وأصبـحـنا نـسـمع من أطفـالـنـا الصـغـار أن ا
وقف من انـخفاض نسب بيـنهم ليزودوهم بـاإلجابات الصـحيحة  ( خـوفا على ا
نافـسة  وليس ببعيد عن دارس األخرى ا درسـة ب ا النـجاح أو لرفع مكانة ا
ذلك مـا يـتــراود إلى أسـمـاعــنـا بـقــيـام الـبـعـض بـغـلق أبــواب الـصف الـدراسي
لضمـان درجات أفـضل للطـلبـة) .... وبوسايل مـشابـهة تقـريبـا"  أصاب التـعليم
اإللـكـترونـي اجلامـعي ( لـلدراسـات األولـية ولـلـدراسـات العـلـيا خـصـوصا) ذات
األوصاف   لـذلك أصبح الطلـبة يتظاهـرون لعودة االمتـحانات إلكـترونيا" وليس

حضوريا" .  
-  مقـابل كل ماحـدث في أعاله  أصـبحت غـالبـيـة العـوائل العـراقيـة ..  ( التي
كانت فـيما مـضى  حريـصة على تـفوق أبـناءها)  تـطالب الـيوم بحـصول هؤالء
األبنـاء على الشـهادات الـدراسية واحـدة بعد األخـرى.. إسوة بأبـناء اآلخرين ..
ـنـافــسـة بـ الـعــوائل  لـيس عـلى أســاس تـعـلم أبـنــاءهم واالفـتـخـار وصـارت ا
ـا عـلى أسـاس حـصـولـهم عـلى الـشـهـادة والـوظـيـفـة بـأيـة وسـيـلة بـتـفـوقـهم  وإ
لضمان مصدر مالي  يوفر للعائلة مصارعة متطلبات احلياة وظروفها العسيرة.
ـخــتــلف مــسـتــويــاتـهم ــؤثـريـن  بــعـد كل ذلـك ..  نـنــصح أصــحــاب الـقــرار وا
ومواقعـهم الوظيفيـة أن  يبتعدوا عن العـبارة الرائجة في أيـامنا حتت مصطلح (
تقديـرا" لظروف أبـناءنا الـطلبـة)  ويعمـلوا  مثـلما كـنا في السـابق  على إصدار
قـرارات وآلـيـات  عمل حتت عـنـوان  ( احلـرص على سـمـعة ومـكـانـة التـعـليم في
ـسـاهمـة في تـعزيـز قـوة االقتـصاد الـعـراق  ومسـتقـبل بـنـاء جيل عـلـمي هدفه ا
الــوطــني ورفع مــسـتــوى أداء مــؤســسـات الــدولــة) .. عن طــريق إعــادة الـهــيــبـة
لـلـشـهـادات الـدراسيـة  وزرع حب الـعـلم في عـقـول الـطـلـبـة  ونـبـذ حـاالت الغش
ـتالعـبـ وجتـار ومـكـاتب الـشـهـادات الـدراسـيـة والـسـرقـات الـعـلـمـيـة وكـشف ا
علم واألستاذ الزائـفة والبحوث اجلاهزة  الـتي حطمت قدرات طلبتـنا   وجعل ا
اجلـامعـي  جوهـر الـعمـلـية الـتـعلـيـميـة واألكـثر حـرصـا" عـلى تخـريج دفـعات من

بدع . تفوق وا الطلبة ا
وبعـد ذلك أيـضا" .. أرجـو أن ال نـتحـدث عن جـودة التـعـلـيم   ما لم نـعـمل على
توحـيد جـهود اجملـتمع بـأكمـله نحـو مسارات  الـتعـليم من أجل
ـيا" .. ولـيس التـعليم من الوطن ورفع مـستـوى مكـانته عا

أجل أى شيئ آخر. 
قاصد. الله والوطن من وراء ا

ـسـتـشـار الـسـابق لوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث { ا
العلمي

حيث وارتـقت إلى مــسـتـوى أعـلى  ,
خلّص وانغ يي الــتـجـارب الـثــمـيـنـة
لــتــضــامن اجلــانـبــ في مــكــافــحـة
ان اجلائـحة في  3نـقاط   ,هي اإل
لك شـترك  ,حيث إن ا ـسـتقـبل ا با
السعودي سلمان بن عبدالعزيز كان
ـــة أول زعـــيـم عـــربي أجــــرى مـــكــــا
هـاتـفـية مع الـرئـيس شي جـيـنـبـينغ
تــعــبــيـرا عـن الــتــضــامن لــلــجــهـود
الــصـيـنــيـة في مــكـافـحــة اجلـائـحـة
وأضيئ بـرج خـليـفة اإلمـاراتي وهو
أعــلى مــبـنى فـي الـعــالم وغــيـره من
ـشهـورة بـشـعـارات مـؤثرة ـعـالم ا ا
مــثل شـد حــيـلـتـك يـا ووهـان  ,كـون
الــصــ اجــرت تــعــاونـا مـع جـمــيع
الـدول الـعـربـيـة في مـجـال مـكـافـحـة
ـــســـاعــدات اجلــائـــحـــة ولم تـــكن ا
الـصــيــنــيـة غــائــبـة ســواء لــلــشـعب
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــني والـالجـــــئــــ
الـفـلـسطـيـنـيـ في الـدول اجملاورة
أو لـــلــشـــعب الـــســوري وغـــيــره في

مناطق الصراع).
وقال تشـانغ تاو ان (النـقطة الـثانية
حيث ـسـاعي إلى الـريادة , توضح ا
تـتـصـدر الــدول الـعـربـيـة الـعـالم في
التعاون مع الص في مجال اللقاح
و إن اإلمــــــارات أول دولــــــة أجــــــرت
رحـلة الـثالـثة لـلتـجربـة السـريرية ا
الــدولـيــة لـلــقـاح الــصـيــني وقـدمت
مسـاهمـة بارزة في جنـاح تطـويره ,
اما النقطة الثالثة  ,فهي تمثل أثمن
ـــشــتـــركــة  ,اذ كــنـــز هـــو الــرؤيـــة ا
أصــدرت الــصــ والـدول الــعــربــيـة

شـترك لـلـتضـامن الصـيني البـيـان ا
العـربي في مـكافـحـة اجلائـحة خالل
الدورة الـتاسعـة الجتـماع الوزاري 
الــذي أكـد ضـرورة تــعـزيـز الــتـعـاون
الدولي ورفض تسييس اجلائحة أو
وضـع عالمـــــة جــــغـــــرافـــــيــــة عـــــلى
ـا قدم مـساهـمة مـهمة الفـايروس 
ي في الـــــتـــــوصل إلـى تـــــوافق عـــــا

كافحة اجلائحة). وحشد اجلهود 
ــتــبــادل خــيــر واضــاف ان (الــدعم ا
دليل عـلى مـدى متـانـة العالقـات ب
جــانــبــ و إن دول الـشــرق األوسط
وشــــعــــوبــــهــــا عــــلى درايــــة تــــامـــة
باحلـقيقـة واتخـذت خطـوات حازمة
لـدعم الــصـ وأعـربت عـن رفـضـهـا
الـقـاطع لــلـتـدخل في شـؤون الـصـ
وتوجيه اإلمالءات وفـرض الضغوط
علـيها وقـدمت دعمـا قويا لـبك في
تعلقة بشينجيانغ وهونغ القضايا ا

كونغ).
Í—«“Ë ŸUL²ł«

وكــشف تــشــانغ تــاو ان (مــخــرجـات
الدورة الـتاسـعة لالجـتمـاع الوزاري
همة في شددت على جهود الـص ا
رعــايــة األقــلــيـــات الــقــومــيــة ودعم
مــوقف الـــصـــ من قــضـــيـــة هــونغ

كونغ.
وفي جلـسـة مجـلس حـقوق اإلنـسان
تـحدة التي اختتمت التابعة لأل ا
 أطـلـقت 21 دولـة عــربـيــة الـصـوت
العادل للتضـامن مع الص ودعمها
بشكل مشترك خالل لـقاءات مشتركة
مـع وانـغ يـي في 24 اذاراجلــــــــاري

ــفــاحتــة وزيــر الــعــدل واوصــحت 
للـتحـقيق في أسـباب تـوقف مشروع
مكننة التصرفات العقارية برغم من
إعـداد دراسـة بــشـأنه عـام 2011 من
قـــبل إحـــدى الــشــركـــات األجــنـــبــيــة
تخصصة في هذا اجملال وحتديد ا
مصـير األجـهزة الـتي  نصـبها في
ـديــريـات وأســبـاب الــتـوقف هــذه ا
بـعد إجـراء االخـتبـارات الـفنـيـة على
ـنـظومـة الـتي أظـهـرت جاهـزيــتـها ا
لـــلــــعـــمل) ,مــــشـــددا عـــلـى (إحـــالـــة
قصرين وفقاً لإلجراءات القانونية ا

األصولية إلى الهيئة).
ـركزي لـلهـيئة واضاف ان (الـفريق ا
ـؤلـفة والـفرق الـسـانـدة له والفـرق ا
في مـديـريات ومـكـاتب الـتـحـقيق في
بـغـداد واحملـافـظات  ,قـام علـى مدى
ثالثـة أشـهـر بـاسـتـبـانـة آراء شمـلت
11 ألف مـــــراجـع في 44 دائـــــرة في
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دعـت هــيــئــة الـــنــزاهــة االحتــاديــة ,
مـجـلس الــوزراء الى مـفـاحتـة وزارة
العدل  ,للـتحـقـيق في اسبـاب توقف
مشروع مكننة الـتصرفات العقارية ,
الـذي قـد يــفـسح اجملـال امـام حـاالت
التالعب والتزوير ,فيما اوصت الى
اتمــــــــــــتـة هذه الـتـصرفـات وزيادة
الك الـوظيـفي لـتـلك الـدوائـر ومنع ا
ــــعـــامالت ــــقـــبــــ من تــــرويـــج ا ا
داخلها وتـعديل قانون الـداللة للحد
من حـــاالت الــغش والـــتــزويــر ودفع

الرشا.
 وقـــالت الــهــيــئــة فـي بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس انــهـا (اجـرت حتـلـيل
اسـتـبـانـة قـيـاس مـدركـات الرشـا في
دوائـر مـديـريــة الـتـسـجـيل الـعـقـاري
الـــعــامــة فـي بــغــداد واحملـــافــظــات

سجلت دائرة التـسجيل العقاري في
ـثـنى/ الـرمــيـثـة الـنـسـبـة األقل في ا
ـثنى/ ـئـة وا القـيـاس بـلغت  0.6با

ئة). احلضر 1.2با
مبينا  ان (االسـتبانة اشارت الى ان
ستـطلعة آراؤهم ئـة من ا  18.33با
وظف في بغداد أكدوا قيام معظم ا
بتأخـير أوعرقـلة معـامالتهم وكانت
الـنـسـبـة األعـلى في دائـرة الـرصـافـة
األولى/ اخلـالني حي بــــلـــغت 38.4
ئة ,ثم مديرية التـسجيل العقاري با
ئة ,أما أقل العامة بنسبة 31.94 با
نــســبــة فــتم تــســجــيــلــهـا فـي دائـرة
ئة), الكاظمية األولى وبلغت 8.1 با
ومـضى البـيـان الى الـقـول ان (اعلى
نــســبــة تــأخـيــر أواعــاقــة مــعـامالت
ـواطنـ في احملـافـظـات كانت في ا
ـــئــة الـــديـــوانـــيـــة بـــواقع 70.7 بـــا
ــوصل/ الــســاحل األيــســر 55,7 وا
ئة ,في ح ئة ثمّ ميسان 46 با با
سجلت دائرة التـسجيل العقاري في
ديـــالى/ اخلـــالص أقل نـــســبـــة بــ
ـئة جـمـيع احملـافـظـات وبلـغت 4 بـا
ئة وكل تلتها كربالء/ األولى 5.6 با
ـوصل/ من كـربالء/ احلــسـيـنــيـة وا

ئة). ن بنسبة 5.9 با الساحل األ
 داعــــيـــــا الى (ضـــــرورة تــــكـــــثــــيف
الزيارات التفتيشية وإجراء عمليات
تدقـيق عشـوائي للـمعـامالت من قبل
ـسـؤول عن دوائـر اجلـهـاز اإلداري ا
التسجيل العـقاري للتأكد من سالمة
ـنـفذة فـضالً عـن زيادة اإلجـراءات ا
الك الـوظيـفي لـتـلك الـدوائـر ومنع ا
ُـــعـــامالت ـــعــــقـــبـــ من تـــرويج ا ا
داخـلـها وتـعـديل قـانـون الـداللة رقم
58 لــعــام 1987 لـــلــحـــد من حــاالت

الغش والتزوير ودفع الرشا). 

عـلى صــعـيـد اخـر أصــدرت مـحـكـمـة
اجلــنـــايـــات في رئـــاســـة مـــحـــكـــمــة
استـئنـاف مـيسـان االحتاديـة حكـما
ـدة خمسة عـشر عاما على بالسجن 
ـــة الــدكــة مـــدانــ اثـــنــ عـن جــر
الـــعــشــائـــريــة في احملـــافــظــة.وذكــر
مــجــلس الــقــضــاء األعـلـى في بــيـان
ــدانـ تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (ا
اعــتـــرفـــا امــام قـــاضي الـــتـــحـــقــيق
ة الـدكة العشائرية , بارتكابهم جر
بـناء عـلى خالفـات حـدثت مع عـائـلة
ــشــتــكي) ,وأضــاف ان (احملــكــمــة ا
دان وجدت االدلـة كافـية لـتجـر ا
ادة الرابعة من قانون وفقا الحكام ا
مــكــافـحــة االرهــاب واحلـكم عــلــيـهم
ــدة 15 عــامـــا بــحق كل بــالـــســجن 

واحد منهما). 
واعـــتــــقـــلـت شـــرطــــة احملـــافــــظـــة ,
شــخـصـ أطــلـقـا الــنـار عــلى مـنـزل
ــيــســان. وقــالت مــســؤول مــحــلي 
الـــشـــرطـــة في بــــيـــان امس  إنـــهـــا
(اعتـقلت شـخصـ أطلـقا الـنار على
مــنـزل مــديــر دائـرة تــقـاعــد مـيــسـان
بــهــدف الـتــهــديــد والــتـرويع  ,وذلك
الحتـجاجـهمـا ورفضـهمـا للـسيـاقات
ــتـبــعــة في الــدائـرة), الــقــانــونـيــة ا
مشـيـرا الى ان (عمـلـية الـقـبض على
تهم  ,تمت بعد التعـرف عليهما ا
ومالحـقـتـهــمـا في أمـاكن عـدة ووفق

معلومات دقيقة). 
وفي محافـظة بابل  ,القت الشرطة ,
الـقـبـض عـلى مـتـهم بـالــقـتل الـعـمـد
ة. واوضح بيان بعد ارتكـابه اجلر
امس ان (مفارز مـكافـحة اإلجرام في
مـديــريــة شـرطــة بـابل  ,تـمــكـنت من
ــتـهــمـ إلــقـاء الــقـبض عــلى أحـد ا

ديـنة احللة), ة قتل  بارتكاب جـر

ــــفـــارز وبـــعـــد ورود وأضـــاف ان (ا
مــعــلــومــات من ســيــطــرة عــمــلــيـات
الشرطة شـكلت فريق عـمل وانتقلت
حملل احلـادث وبـعـد الـتـحري وجـمع
عـلـومات  , التـوصل إلى الـقاتل ا
وإلـــقـــاء الــقـــبض عـــلــيـه في أقل من
ــــة ســــاعــــة  ,وضــــبـط أداة اجلــــر
بــحـوزته وهي سـالح نـوع مــسـدس
تركي الصنع). وكشفت خلية اإلعالم
األمــني عن  ,اســتـــهــداف رتـل تــابع
لـلتـحـالف الدولي بـعـبوة نـاسـفة في

بابل.
 وقـــالت اخلــلــيـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الــــــزمـــــان) امس ان (رتـال لـــــلـــــدعم
اللـوجسـتي تابع لـلتحـالف الدولي ,
بـشـركـات نــقل وسـائـقـ عـراقـيـ 
استـهـدف بعـبوة نـاسـفة عـلى طريق
احلــلــة الـســريع بــالـقــرب من جــسـر
الـــدغــارة ضـــمن قــاطـع مــســـؤولــيــة
ـا ادى الى مـديــريـة شــرطـة بــابل 
احــتـراق إحــدى الـعــجالت وإصــابـة

سائقها). 
وعثـرت قـوة من الـشرطـة االحتـادية
عــلى حــقل لـلــعـبــوات الــنـاســفـة في
مــكــيــشــيــفــة بــجــزيــرة ســامــراء في
محـافـظـة صالح الدين. واشـار بـيان
لـــقــيـــادة الــشـــرطــة الـى ان (الــلــواء
الـثـالث عـشـر ضـمن الـفـرقـة الـرابـعة
شـرطـة احتـادية ,نـفـذ عمـلـيـة أمـنـية
بـإشـراف قـائـد الـفـرقـة الـلواء الـركن
عـدنـان وادي محـسن  ,عـثـر خاللـها
عــلى حــقل لـلــعـبــوات الــنـاســفـة من
مــــخـــلــــفـــات داعش فـي اجلـــزيـــرة ,
يــتــضــمن 35 عــبــوة اســطــوانــيــة),
واضاف انه ( تـفكـيك العـبوات من
قـبل كـتيـبـة هـنـدسة مـيـدان الـفـرقة ,

دون حادث يذكر). 

بغداد و 14محافظة  ,بزيارات بلغت
120 زيارةً ميـدانية) ,مشيرا الى ان
(الـفــريق أكـد أهــمـيـة تــوحـيـد جلـان
الـكــشف في جلــنـة واحــدة تـضم في
عضـويتـها دوائرالـتسـجيل الـعقاري
وأمـانة بـغـداد والـبـلـديات  ,من اجل
اخـتـصـار الــوقت واجلـهـد وجتـنـيب
ـراجع التـعـرض حلـاالت ابـتزاز أو ا
فساد إضـافةً إلى توحـيد السجالت
ــوثـقــة لـلـتــصـرّفــات الـعــقـاريـة في ا
جميع دوائر التسجيل العقاري بعد
أن الحظ أن الــعـمل يــجـري بــنـوعـ
من سـجالت الــتـصـرف  ,األمـر الـذي
يــؤدي إلى حـدوث إربــاك في الــعـمل
ويفتح باباً للتالعب من خالل إجراء

ُناقلة بالشطب والتزوير). ا
وتابع ان (نتائج االستبانة  ,اظهرت
ارتـــفــاعـــاً في نـــسب دفع الـــرشــا أو
ـعـدل الـعـام في تـعـاطـيـهـا) إذ بـلغ ا
ــئــة حـيث دوائـر بــغـداد 31.77 بـا
سجلت دائرة التـسجيل العقاري في
الــبــيــاع أعــلى نــســبــة بــلــغت 44.2
ــئــة  ,تــلــتـــهــا كل من الــرصــافــة بــا
ــئـة الــثـانــيــة/الـبــتــاويـ 41.6 بــا
ــنـــصــور  41.4 والـــكــرخ األولـى/ ا
ـئـة والــكـرخ الـثـانـيـة/ الـعـامـريـة بـا
ـئــة في مــا سـجــلت دائـرة 40.1 بــا
ـدائن أقل الـتـسـجـيـل الـعـقـاري في ا
ئة , نسبة في بـغداد بلغت  10.6با
وفـي احملـــافــــظــــات رصــــدت دائـــرة
ـوصل/ الــتــسـجــيل الــعــقـاري فـي ا
الــســاحل األيــســر أعــلى نــســبــة في
قياس دفع الـرشا حـيث بلغت 51.9
ــئـة  ,تــلـتـهــا دائـرتــا الـتــسـجـيل بـا
العقاري فـي ميسان والـديوانية  ,اذ
ـئة و بلـغت الـنـسبـة فـيهـما50.6 با
ـئـة عــلى الـتــوالي بـيــنـمـا 48.7 بــا
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ـسـافـة الـتـي أعـتـزم قـطـعـهـا الى أجـز ا
ثلث مشيا عـلى األقدام وبينهما ثلث في

سيارة نقل عام.. كيا نفرات.
شعـرت بألم شـديـد في البـلعـوم والرئـت

ـــشي األقـــرب الى أعـــاقـــني عـن ســـرعـــة ا
الــركض فـوق جــســر الــسـنك.. صــبــاحـا;

فإتأدت متسائال:
{ ما اجلـديد منـذ خمسـة وخمسـ عاما.. في

القمائط.. أمشي بهذا التسارع?
- عـزوت األمـر الى نـغـزة عـابـرة مـواصال
السـيـر لـكن بتـكـرر احلـالة كـلـمـا أسرعت
ا مع شيء من دوار لم يعد األمر عابرا إ
يـجب أخـذه عـلى مــحـمل اجلـد; فـآثـرت أن
أعـتـبـرهــا "فـقـرات" نـاجتــة عن إنـحـنـاءتي
عـلى كــيـبــورد الـكـومــبـيـوتــر حـوالى ست

عشرة ساعة في اليوم.
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أعطِ فرضيات كيفية "فطيرة" وأبني عليها
مسلمات واجبة االعتماد طبيا; لذلك بقيت
أمــــشي "مــــشـــجــــوخ" الــــظـــهــــر; كي أريح
الفـقـرات وأوهم نـفـسي بـأن الـدوخة وألم
الـرئــتـ والــبـلــعـوم زالــتـا مع "الــشـجخ"

مواصال العمل...
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ثمة حيوية وتفاؤل تبلغان حد السير على
ـسـبح الى الـبـاب الـشـرقي الـقـدمـ من ا
وصـعـود سـيـارة مـن سـاحـة الـطـيـران الى
الـعالوي ثم مــعـاودة الــسـيــر من احملـطـة
ية الى سيد احلـليب حيث تنتظرني العا
الزمـيـلـة فاطـمـة رحـمة.. مـن وكالـة االنـباء

العراقية; لنأكل همبركر.
ـــنـــاعــة مـــكـــنـــتـــنـي طـــاقـــة الـــتـــفـــاؤل وا
الـبـايـلـوجـيــة من قـسـر فـايـروس كـورونـا

عــلـى عــدم الـــتــفــتـح ثالثــة أشـــهــر.. إذ لم
يـتـمـكن من إطـالق أعـراضه إال عـنـد حـظـر
الــتــجـول الــذي أجــلس الــنــاس كــلـهــا في
البـيـوت.. فـهدأ عـنـفـوان جسـدي وظـهرت
السخونة واإلختناق النسبي الذي ال يكاد
أشـعر بـه إال غروبـا وفي لـيـلـة او لـيـلـت
أبـقـاني يــقـظـا أنـا وزوجــتي بـتـول ثم زال
ولم يعد يـلوح إال من بعـيد على إسـتحياء

وخجل ودماثة خلق حيية.
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قالت االعالمية القانونية جيهان الطائي:
- أكلك إنت تتعاطى حشيشة?

- ليش?
- الــــدنـــيــــا واجه إبـــنــــار وكل مــــا أكـــلك
إشـلـونك? تـكـلي: بـخـيـر; الـصـحـة والـرزق

وستر العيال.
- جــا شـــريــد غـــيــر ذني? صـــحــة عـــيــالي

ورزقهم; شعليه? إلشرقت وإلغربت!
ا سبب داعم هذه الال مباالة والتفاؤل ر
لــقـــوة عــضالت جـــســدي الــتـي أحــبــطت
كـــورونــا وأطـــالت الـــفـــتــرة بـــ حـــمــلي
الفايروس وظهور االعراض.. ثالثة أشهر

إتضح بعدها ال فقرات وال بطيخ.
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يـومـان مـلت فـيــهـمـا الى لـذة االسـتـرخـاء
ظــنـا مــني أنــهــا مـجــرد حــمى تــقـلــيــديـة
وحفـيـداي.. محـمـد الصـادق ومنـسـة معي
سـحان الـعراق عن جـبيني في الفـراش 

سدان رأسي: و
- جدو إحنا قهران عليك!

- إسم الـله علـيـكـمـا من القـهـر جـدو; أنذر
سكما قهر. حياتي; كي ال 

بعد منتصف الليل غفوت في شبه إغماءة
متوسطا صالة البيت واحلفيدان.. محمد
ب أرجلي ومنسة تـمسح التعرق وبتول
زوجـتي تـهـاتف حـيـدر إبـني األكـبـر الذي
جاء مع إثن مـن أوالد إخوتي.. ياسر بن
.. أسـمر ظـنه الـطـبيب أخي فاضـل.. محـامٍ
بنكالي.. وحيدر بن أخي عباس.. إعالمي
نقـلوني الى مـستـشفـيات االعـظميـة التي
إنـتــهت الى تــشـخــيص فـايــروس رئـوي..
ائة يحـتمل كـورونا بـنسـبة تـسع فـي ا
حوالى وجه الصباح.. عند الرابعة ليال.
عزلت.. حسب توجيهات الطبيب في غرفة

االستـقـبال وبـتـول مـعي صبـاحـا أخذني
إبــني الــصــغــيــر أحـمــد.. مــرحــلــة ثــالــثـة
موسيقى في كلية الفـنون بجامعة بغداد..
الى اقـرب مـركـز صـحي مـعـني بـكـورونـا..
. في البلديات حيث أسكن حي الصحفي
ـسـحـة سـالـبـة لـكن بـعـد يـومـ ظـهـرت ا
صديقي نـقيب االطبـاء د. جاسم العزاوي
يـصـر عــلى أنـهــا كـورونـا وأن قــلـبي فـيه
تـلف عـاطفي ظـهـر عـلى ورقـة الـتـخـطيط;

زاح الى اجلد... جعله يتحول من ا
قال د. جاسم العزاوي:

- مـنـاعـتك جـعـلت كـورونـا يـلـعن الـسـاعـة
التي نفذ خاللها الى جسدك.

"شــاف الــتــخــطــيـط د. جــاسم وإنــعــقج..
لهسة ما أريد أعـرف غير كورونا شكو في
قلـبي" كي ال أنعـقج مـثل د. العـزاوي الذي
قبل "حينها.. آثر أن أعود إليه اخلميس ا
مــر قـــبل الــنــشـــر" كي يــجـــري لي إيــكــو..
ـوذج لقـصيـدة الـهايـكو تخـيـلت اإليكـو إ
الــيـابــانـيــة الــتي تـأثــرت قــصـصي بــهـا:

"النهر يخيط ضفتيه جالسا القرفصاء".
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خــمـســة أيــام عــدت بـعــدهــا مـثـل الـصل
ألسجـل نبل مـواقف فـاطـمـة رحمـة ومـنـير

حداد وعائلتي.. ماديا ومعنويا.
حـداد وفـاطـمـة نـاء كالهـمـا بـقـلق كـمـا لـو

جيهان الطائي

ـــؤثــــرات الـــعــــقـــلــــيـــة اخملــــدرات وا
بـاحلـبس مــدة ال تـقل عن عـام واحـد
وبـغـرامة وال يـزيـد عـلى ثالث اعـوام 
ال تـقل عن خــمـسـة ماليــ ديـنـار وال
تزيد عـلى عشرة ماليـ دينار كل من
أسـتـورد أو أنـتج وأصـنع أو حـاز أو
أحــرز أو اشـــتــرى مـــواد مــخــدرة أو
مؤثـرات عقـليـة أو سالئف كـيمـيائـية
أو زرع نباتاً من النـباتات التي ينتج
عنهـا مواد مخـدرة أو مؤثرات عـقلية

أو أشتراها بقصد
الــــــــــتــــــــــعــــــــــاطي
واالســـــتـــــعـــــمـــــال
الـشخـصي. وتـابع
الــــــــبــــــــيــــــــاتي ان
(احلكـومـة بـحـاجة
الى جـــهــاز إنـــفــاذ
الــــقــــانــــون مـــدرب
امنـيا ومـعلـوماتـيا
مع إشراك اجملتمع
وكــــسـب تــــعــــاونه
وتــــــــعــــــــاون دولي
ـلف وإقلـيـمي في ا

مع فضال عن تـوقيع اتفـاقيـات دولية
ـوضوع لكـسب الدعم الدولي بشأن ا
ــهـددة في مـكــافـحــة اآلفـة اخلــطـرة ا
ــسـتــقـبل اجملــتـمع لألمن الــوطـني و
واضاف العـراقي والسـيـما الـشـبـاب)
انه (من أهم الـــثــغــرات في مــعــاجلــة
هي افـتـقـار الـبالد مـشـكـلـة اخملـدرات
إلى مــؤسـســات الـتــأهـيل الــصـحــيـة
والـنـفـسـيـة لـلـضحـايـا والـتـعـامل مع
ما يدفع ذلك إلى تعاط كمـجرم ا
ؤسسات اخلوف وعدم اللـجوء إلى ا
إال بـعـد الـصـحـيـة
إلــــقــــاء الــــقــــبض
عـــلـــيـــهم من قـــبل
اجلــــــــــــــــهـــــــــــــــات
ألن األمـــــــــنــــــــيــــــــة
ـــتــــعـــاطـي يـــعـــد ا
مــجـــرمـــاً في نـــظــر
ولــــفت الــــقــــانـــــون)
الـــــبــــــيـــــاتـي الى ان
(أغـــــــلـب مـــــــا يــــــــتم
تــعـاطــيـه في الــعـراق
لكن ـرخَصـة األدوية ا
يتم أخـذها بـشكل غـير
قـانـوني وبــإفـراط مـثل
بــعض الــفــيــتــامــيــنــات ومــســكــنـات
إلى جــانـب مــواد الــكــريــســتــال األلم
واحلشـيش والتـرياك الـتي تصل إلى

العراق عبر دول اجلوار). 
ادة (33) من الـقـانون كـما فـرضـت ا
نفـسه عقـوبـة احلبس مـدة ال تقل عن
ســتـة أشــهـر وال تــزيــد عـلـى سـنــتـ
وبــغـــرامــة ال تـــقل عن ثالثـــة ماليــ
ديـنـار وال تـزيـد عــلى خـمـسـة ماليـ
ديـنـار كل من سـمح لــلـغـيـر بـتـعـاطي
ؤثرات الـعقلية في أي اخملدرات أو ا
مكان عائد له ولو كان بدون مقابل. 
ومــضى الـبــيــاتي الى الــقــول ان (مـا
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حذرت مـفـوضـية حـقـوق اإلنـسان في
العـراق  من تـفشي افـة اخملدرات في
ــؤسـسـات الـبـالد نـتــيـجــة االفـتــقـار 
التأهيل الصحية والنفسية للضحايا
ــتـعـاطـ كـمـجـرمـ والـتـعـامل مع ا
فيـما دعت الى عـقد اتـفاقـيات دولـية
هددة كافحـة اآلفة اخلطرة ا تسهم 
ــسـتــقـبل اجملــتـمع لألمن الــوطـني و
الــعــراقي والســيـمــا الــشــبــاب. وقـال
ــفـوضـيــة عـلي الــبـيـاتي في عـضـو ا
تــصـريح تــابــعــته (الــزمـان) امس إن
(مـشكـلـة اخملـدرات سـتـكـون الـتـحدي
الــرئــيس واألكــبــر الــذي سـتــواجــهه
نظراً إلى قـبلة البالد خالل االعوام ا
ــشــكالت األمـــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة ا
واالقتـصـاديـة اخلـطرة الـتي سـتـنجم
تسارع في عن تفشّـيها وانـتشارهـا ا

عموم احملافظـات) مؤكدا ان (العراق
ــلف مـن وجــهــة نــظـر يــتــعــامل مع ا
واجلـهـود األخـرى تـكاد أمنـيـة بـحـتة
مــشـــيـــرا الى ان تـــكـــون مـــعـــدومـــة)
(مكافحة اخملدرات بحاجة إلى تعديل
لتـشديد القـانون الـصادر عام 2017  
الــعــقــوبــة عــلى االجتــار بــاخملــدرات
ألنــهم ــتـــعــاطــ والــتــخـــفــيف عن ا
ضـحـايـا الواقـع واالسـتغـالل وغـياب

جـــهـــود الـــدولـــة
شريط حلمايتهم
وان ال يتم إفالت
الــــــتــــــجــــــار من
العـقوبـة بحـجة
أنهم مـتـعـاطون
فـــــــــــــــــــــــقــط أو
الـــــــــعــــــــــكس).
ويعاقب قانون

يصـدر من أرقام عـن مؤسـسات إنـفاذ
القـانون مـتغـيرة دائـماً وتـمثل نـسبة
مبـيـنا ان (هـناك بسـيطـة من الـواقع)
احـصـائــيـة تـشــيـر الى وجـود 5602
ســجــ ضـــمــنــهم 4554 مـــوقـــوفــاً
و1048 صــــدرت بـــحــــقــــهم أحــــكـــام
و 3892 من بــ هـؤالء قـــضــــائــــيـــة
ـــــتـــــاجـــــرة ـــــارســــــون أعـــــمـــــال ا
و 1478 تعـاطوهـا بيـنهم باخملدرات
39 امــــرأة و23 شــــابـــــاً دون الــــسن
الـــقـــانـــونـــيـــة). وجـــاءت حتـــذيـــرات
فوضـية عـقب مصـرع ضابط بـرتبة ا
نـقيـب في جـهاز األمـن الوطـني خالل
مـواجــهـة مع تــاجـر مــخـدرات وُصف

 . باألخطر في بغداد قبل يوم
وتناقلت مواقع الـتواصل االجتماعي
يظـهر مالحـقة الـقوات مقـطع فيـديـو 
االمـنيـة مـتـهم يـتـاجـر بـاخملدرات في
بغداد. فيما اكد مصدر امني إن (قوة

من األمن الـوطـني الــعـراقي تـوجـهت
ـاضي إلى مـنـتــصف لـيــلـة الـســبت ا
مـنــطـقـة الــشـعب في واجب العــتـقـال
أحــــد أخـــــطــــر جتـــــار اخملــــدرات في
واضـاف ان (قوة االسـتـطالع بـغـداد)
اخلـــاصـــة بــاجلـــهـــاز انـــتــشـــرت في
نـطـقـة وكـانت ترصـد عـودة الـهدف ا
الــــــذي كــــــان في عــــــمـــــلــــــيـــــة نــــــقل
تهم جـاء عبر وتـابع ان (ا البضـاعة)
ومـــبــاشـــرة حتـــركت دراجـــة نـــاريـــة
بــــــــــــــاجتـــــــــــــاهـه عــــــــــــــجـالت األمـن
وتمـكنت من إيقافه من خالل الوطني

االصطدام بدراجته).
d U  ‰UI «

مــشــيــرا الى انه (االصــطــدام به وقع
حـــيـث قـــفـــز من احـــدى عـــلى األرض
لـكن تاجر العجـالت ضابطـا العتـقاله
اخملـدرات كـان يـحـمل في يـده قـنـبـلـة
حـيث يـدويـة أخـرجـهـا وفجـر نـفـسه 
اصــيب عــلى اثــر ذلك احــد عــنــاصــر
فرزة االمنية). ويعزوا خبراء سبب ا
انـــخـــراط بــعـض الــشـــبـــاب بـــســوق
ال اخملدرات لـلحـصـول على بـعض ا

انعدام فرص العمل.  الى 
ادة 288 من القانـون نفسه وتنص ا
ؤقت ؤبد أو ا عقوبة الـسجن ا على 
وبــغــرامـة ال تــقل عـن عــشـرة مـاليـ
دينار وال تزيد عـلى ثالث مليون كل
من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي
ــؤثـرات الــعــقـلــيـة ومن اخملـدرات وا
أغــوى حــدثـــًا وشــجع زوجه أو أحــد
أقـربـائه حـتى الــدرجـة الـرابـعـة عـلى
ؤثرات العقلية تعاطي اخملدرات أو ا
ولـــلــمـــحــكـــمــة بـــدالً من أن تـــفــرض
ـواد الـعـقــوبـة أن تـلـزم مـن تـعـاطي ا
راجعة عيادة نـفسية تنشأ اخملدرة 
ساعدته على التخلص لهذا الغرض 

من عادة تعاطي اخملدرات.
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ليس لهمـا صديق في الدنـيا سواي وهذا
وحــده يــعـيــد لي قــيــمــة حــــــــيـاتـي الـتي
أستمد نسغها من هذين الصديق اللذين
إذا فديـتـهمـا بـروحي.. قـليل عـلـيهـمـا أما
عـائـلـتي فـبــــــــتـول زوجـتي أقـامت مـعي
في الـعـزل.. مـشــروع شـهـيـدة وحــــــــيـدر
اوقف الــدنــيــا عــلـى "تك" رجل.. وعــلي بن
أخي الــذي مـنـــــــــعــوه بـحــد الــسـيف عن

تقبيلي:
- ال تلـقـوا بأنـفسـكم الى الـتهـلـكة بـعدين
بـوســتك مـا راح تــزيل كـورونــا من عـمك!?

بس تطرح في البيت مصابا آخر?
لـكـنه من حالة روحه ومــحـبـته الـتي أنـذر

عمري لها...
أحــمــد إبـــني وزوجــته مــنـــار أتــخــمــاني
طعـاما كـما لـو أن األكل يـزيدني جـلداً في
قــهـر كــورونــا احملـبـط ألن مـنــاعــتي هـزت
كبـرياءه; إذ ال أظن سـواي أحد تـعافى في
ــســحــة او خـمــســة أيـام يــومـ حــسب ا
حـسـب تـقــديــر د. جـاسم الــعــزاوي الـذي

أدين له باحملبة طوال عمري.
أما نـور.. زوجة ولـدي حـيدر; فـلم تعنِ بي
ه جـبـيـر لـوجه من بـاب "جـنه وشـايـب.. ز
ـا بـحـرص صـادق "من كل قـلـبـها" الـله" إ
كما لو إبـنتي من صلـبي وهي كذلك ألنها

إبنة أخي أصال.
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الـراحل الـعزيـز الدكـتـور السـيـد جودت الـقزويـني رحل عـنّا بِـجِـسْمِهِ وبـقي بـينـنا

ماثالً في القلوب فهو احلاضر الغائب ...
-2-

ولقد أبـقى موسوعَتَـيْنِ كبيـرتَيِنْ لن يستـغني عنـهما البـاحثون في قضـايا التاريخ
واألدب وهما :

تاريخ القزويني في 30 جزءً 
والروض اخلميل في 10 أجزاء 

عطيات العلمية واألدبية والتاريخية ما يستحق به اخللود . وقد أودع فيهما من ا
-3-

وقد قرأت له بيتَيْنِ أوردَهُما في اجلزء العاشر من الروض اخلميل قال فيهما :
اذا أجوعُ فُخُبْزِي غيرُ خُبْزِكُمُ 
وانْ أَمُتْ فمكاني قلبُ إخواني 

اذا نسجتُم حريرَ األرض أَغطيةً 
فقد نسجتُ بِكَفّيِ خيطَ أكفاني 

الروض اخلميل / ج 10/ ص 191
ولـقـد صـدقت نُـبـوءته  فــقـد غـادرنـا سـريـعـا ومن دون وداع  ولـكـنّه اسـتـقـر في
طمـئنـة لوجوده في لـتاعـة وا القلـوب  بكـينـاه بقاني الـدموع  ووجـيب القلـوب ا
حنـاياها  حبيبا ال يُنـسى  وأخاً عزيزاً ال تغيب مـآثِرُهُ وسجاياه وأشذاء فضله

ونبله .
-4-

وها نـحن نقترب من الـذكرى السنـوية األولى لوفاته حـيث سافر عنّـا ولم يعد يوم
ـلك الـيـوم االّ ان نـسـتـمـطر له ـسـافـر  الذي ال   7/ 2020/4 فـهـو احلـبـيب ا

شـآبـيب الـرحمـة والـرضوان فـلــــــــقـد عظـمت به فـجـيعـتُـنا
روعة مُردِدِيـن قوله تعالى صـائب ا وكـانت من أصعب ا
(الـذين اذا أصــابـتـهم مـصـيـبـة قــالـوا أنـا لـله وانـا الـيه

راجعون) .
وانّا بك يا أبا صالح لَالحِقُون . 

وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .
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افــــتـــتح مــــحـــافظ بــــغـــداد مــــحـــمـــد
خمسة مدارس جديدة في جابرالعطا
مـؤكدا ـعـامل  مـنطـقـتي الـعـبيـدي وا
احالة 14 مشـروعًا خـدمياً فـي قضاء

الزوراء. 
ونقـل بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس عن
ـــدارس احملـــافـظ خالل افــــتـــتــــاحه ا
الـقـول ان (الـبـنـايـات اجلـديـدة نـفّذت
وفقا للمـواصفات العمـرانية احلديثة
وسـتـسـهم فـي سـد الـنـقص احلـاصل
درسيـة ومعاجلة االختناق باألبنية ا

اذ  ـــــزدوج احلــــــاصـل والــــــدوام ا
افتـتاح 4 منـهـا في منـطقـة الـعبـيدي
واألخــــــــيـــــــــرة في مـــــــــنــــــــطـــــــــقــــــــة
واضـــاف ان (االفــــتــــتـــاح ــــعـــامـل) ا
سـتمـر لـلمـدارس يـأتي ضمن خـطة ا
احملــافــظــة الـتـي بــاشـرت بــهــا خالل
مـدرسة بـتـنـفـيـذ 150  ـاضي الـعـام ا
افـتـتح مـنـهـا نـحو 40 بـنـايـة جـديدة
ـقــبــلـة وســتـشــهــد االيــام ا الى االن 
اجنـــاز الـــبـــقـــيــــة جلـــمـــيع مـــنـــاطق
وتابع انه ( احـالة اكـثر العـاصمـة)
من 14 مـشــروعـاً خــدمـيـاً فـي قـضـاء
ـبــاشـرة بــهـا خالل الـزوراء ســيـتـم ا
ـقــبـلـة بـضــمـنـهـا 17 مـدرسـة ـدة ا ا

جـــديـــدة) ولـــفـت الى ان (الـــقـــضـــاء
ـعـامل على بصـورة عـامـة ومـنطـقـة ا
وجه الـــتــحــديـــد حتــتـــاج الى الــدعم
ـشـاريع واإلسـنـاد من خالل تـنــفـيـذ ا

 .( واطن التي تخدم ا
أصــــدرت وزارة الـــتــــربـــيـــة فــــيـــمـــا 
تعلـيمات خـاصة بشـأن العمل بـنظام
احملــاوالت لــلــعـام الــدراسـي اجلـاري
مشـيـرة الى ان هـذه اخلطـوة تـندرج
ضمن اهـتـمـامات الـوزيـر علي حـمـيد
الـدلـيــمي الـرامــيـة لـتـحــسـ الـواقع
التـربـوي والـتـعلـيـمي واحلـفـاظ على

مستقبل الطلبة.
ôËU;« ÂUE

وقـال بـيـان لـلــوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امس إن (هــيــئــة الــرأي وافــقت عــلى
تفعيل نـظام احملاوالت لـلعام اجلاري
حــيث  تـنـص الـتــعــلـيــمــات عـلى أن
يكـون الـطـالب ضـمن الـعـام الدراسي
2018 – 2017 في الـصـف اخلـامس

اإلعدادي وجنح فيه).
واضـاف ان (يــكـون الــطــالب في عـام
2019 – 2018 سنة أولى في الصف
ترك او رسب في السـادس االعـدادي 
كـمـا سـتـشـمل الـتـعـلـيـمات الـدراسـة 
الــــطــــالب الــــذي يــــكــــون في الــــعـــام

الدراسي 2020 – 2019 سنـة ثـانـية
في الصف الـسـادس االعدادي ورسب
عالوة عـلى ذلك يتم بدرس او درسـ
شمـول الطالـب بنظـام احملاوالت وفق
ما ورد سواء كـانت دراستهُ صبـاحية

أو مسائية). 
عـقـد وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي الى ذلك 
والــبـحث الــعــلــمي نـبــيل كــاظم عــبـد
اجتماعـا مع مجلس جامعة الصاحب
عـلـومـات واالتـصاالت تـكنـولـوجـيـا ا
نـــاقش خـالله اإلجـــراءات اخلـــاصـــة
بـــأداء االخـــتــبـــارات والـــتـــدريس في
ـدمـج لـلـعـام ضـوء آلـيــات الـتـعــلـيم ا

الدراسي اجلاري. 
ــكـــتب االعالمـي لــلــوزارة في وذكــر ا
بيان تلقـته (الزمان) امس ان (اآلليات
ـصاحـبة ـتغـيرات ا دمـجة تـعالج ا ا
لـــلــعـــام الـــدراسي اجلـــاري وتـــعــطي
رسـالة عـلـمـيـة مفـادهـا أن اجلـامـعات
ـسـتـجـدات قـادرة عـلى الـتـكــيف مع ا
ضي بالـعمليـة التعـليمـية انطالقا وا
مـن رؤيــــة مــــرنــــة تــــضـــــمن كــــفــــاءة
االســتــمـرار بــصــورة فــاعــلــة وتـلــبي
حاجات اجملتمع في اجملاالت العلمية

كافة).
وحث عــبـــد الــصــاحب عـــلى (رعــايــة

ـهارات وتنـمـية الـقـدرات العـلـميـة وا
ـستقبل ثلون ا لدى الطلـبة كونـهم 
الـواعـد والـتعـامـل معـهم مـن مـنطـلق
سؤوليـة األخالقية ومواكـبة التقدم ا
الـتـقـني في الـعـالم لـتـحـسـ الـبـيـئة
اجلـامــعـيـة وحتــديث مـســتـلـزمــاتـهـا
وتـرسـيخ حـضـورهـا في مـجـتـمـعـات

ـعــرفـة).واشــار الى ان (اجلـامــعـات ا
تـلــعب دورا مـهــمـا فـي تـنــفـيــذ خـطـة
الـتـنـمــيـة الـشـامـلـة ألنــهـا تـقـوم عـلى

مؤشرات التخطيط الصحيح)).
ـؤسـسـات الـتـخـصـصـية مـؤكدا ان (ا
ــسـتــحـدثــة مـنــهـا وفـرت والسـيــمـا ا
فرصا تعليمية مهمة فضال عن برامج

الـــتـــدريب والـــتـــطـــويـــر) وتـــابع ان
(الـــوزارة تــــعـــمـل عـــلى وفـق خـــطـــة
مـنــظـمـة لــتـغـطــيـة مــسـتـلــزمـات تـلك
اجلـامـعــات لـلـحــفـاظ عـلى مــنـظـومـة
رصـــيـــنــة لـــلـــتـــعـــلــيـم وقــادرة عـــلى
ـــتـــغـــيـــرات اســـتــــيـــعـــاب جـــمـــيـع ا

ستجدات العلمية والتقنية).  وا

الـدعـوة إلى احلـوار الـوطـني الـتي أطـلـقـهـا الـسـيـد رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الـكـاظـمي تـمـثل إنـتـقـالـة نـوعــيـة في ظـرف سـيـاسي حـسـاس ومالئم نـتـيـجـة
ـباشر الـتخلص من تـبعات اإلرهـاب وضرورة التـوجه إلى الفعل الـسياسي ا
ـؤثـرة وقوى ـواجهـة الـصـريـحة وتـعـمـيق احلـوار بـ القـوى الـسـيـاسيـة ا وا
ـعارضـة وكل جـهة سـيـاسيـة وشعـبـية لـهـا صوت ورؤيـة وطـموح ورغـبة في ا
ـلفات الـصعـبة والشـائكة بـروح شجاعـة متـفهمـة وغير مـنحازة التـعامل مع ا
شترك للـتعصب والنفـوذ والهيمنـة ولديها كامل اإلستـعداد للتعـاون والعمل ا
رحـلة لـلوصـول إلى الـغايـات الوطـنـية الـتي تـلبي مـصـالح الشـعب في هـذه ا
الـتي هي بالـفعـل مرحـلة ضـرورية إلنـهـا نتـاج مراحل من الـتـجارب الـصعـبة
والـقاسية التي واجـهها العـراق منذ التغـيير وإلى اليـوم الذي نحن فيه بأمس
ـنــهج والـبــحث عن احلـلــول ولـيس تــعـمـيق احلـاجـة إلى تــغـيــيـر الـســلـوك وا
ـشـاكل كمـا هـو احلـال في الـسابق الـذي أفـرز الـكـثيـر من الـضـرر ومازال ا
الـعراق يدفع األثمـان الكبيرة بـسبب ذلك دون أن نلمس جـدية في البحث عن

احللول . 
تلك الـسيد قاسم األعرجي مستشار األمن الوطني شخـصية مهمة للغاية و
اضية جتـربة فذة في اإلدارة وتولى منـاصب حساسة عدة خالل الـسنوات ا
وأثـبت حضـورا وديـنامـيـكيـة عـاليـة خـاصـة وإنه أقتـرب من الـفئـات الـشعـبـية
وكـان عـملـه منـصـبـا عـلى تـوفـيـر ضـمانـات الـتـواصل اإلجـتـمـاعي بـ فـئات
اجملـتمع دون تمييز وإيذاء ودفع أثمان باهظة ولهذا فإن إختياره مسؤوال عن
مـلف احلوار الـوطني وبتـكلـيف من رئيس الـوزراء السيـد مصـطفى الـكاظمي
لم يـكن إخـتـيارا مـبـنـيـا عـلى مـزاج مـتـسرع بل هـو فـهم لـقـيـمـة مـشـروع تلك
ـلف لـشــخـصـيـة تـمــتـلك عـوامل الـقــبـول واإلهـتـمـام ـبـادرة وأهـمـيــة إيالء ا ا
ـعارضة وبقية ألوان توازنـة مع قوى القرار السياسي وا ـعرفة والعالقة ا وا
الـطيف العـراقي واجلهات ذات احلـضور والـنفوذ في مـؤسسات الـدولة وتلك
الـتي تمتلك رؤى وتصورات مختلفة ومتعـارضة ومناقضة للمشهد السياسي

احلالي .
هـمـة والنـجاح ـثل هـذه ا شـخصـية الـسـيد الـوزيـر قاسم االعـرجي مـناسـبة 
ـســؤولـ واجلــهـات ــثل جنـاحــا لإلرادة اخملــلـصــة الـتي يــديـرهــا ا فــيــهـا 

ــلـــكــون روح اإلخـالص والــتـــحــدي واألشــخـــاص الــذيـن 
واإلصـــرار عـــلى حتــقـــيق مـــنــجـــز مـــخــتـــلف يـــحــمي
مـكتـسبـات الـدولة ويـقرب وجـهـات النـظر ويـدعو إلى
تـعمـيق روح احلوار والـقبول والـتفـاهم خاصـة وإننا
بـحــاجـة إلى زخم مـخــتـلف وجـديــد في هـذا الـشـأن
ـكن إثــبـاتـهـا من خـالل الـعـمل اخملـلص وجـديـتــنـا 

والصادق خلدمة شعبنا .          
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زمع عقدهـا نهايـة الشهر احلـالي في بغداد بـ السيد ؤجلـة وا القمـة الثالثيـة ا
قبل قرر الشهر ا لك عبد الله والسيسي  واحلوار االسـتراتيجي ا الكـاظمي وا
ـتحدة يعطي مؤشرا إيجابيا على سـياسة خارجية محترفة تتعاون مع الواليات ا
مع دول  االقلـيم وتـسعى الى بـسط السـيـادة واخراج احملـتل عبـر آليـات احلوار

تبادلة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: صالح ا وا
هل يعـقل ان ترتب احلـكومـة حـوارا خارجـيا ومـعاهـدات مع دول عـربيـة إقلـيمـية
شاكل مع اقليم كردستان وهو جزءا من العراق? وهل يعقل وتفشل في حلحلة ا
ان نـحـاور مــحـتل عـلى جالء قـواتـه  من االرض وتـسـلـيـمـه األجـواء عـبـر عـنـوان
الـــتــعــاون في مــحــاربـــة االرهــاب كــمــا صــرح الــســيـــد رئــيس مــجــلس الــوزراء

.?!!! مؤخراً
ولإلجابـة حـول هـذا احلـراك اخلارجـي ال بد ان نـفـهم الـوضع في الـداخل  لـقد
عجـزت احلكومة بعد عشرين يوما من الدعوة الى حوار وطني شامل من حتريك
سـاكـنا بـشـأنه  كمـا ان احلـكومـة ال تـملك الـتـصرف بـاتـفاقـيات دائـمـية مع دول
مـجاورة النـهـا بـبـسـاطـة حكـومـة انـتـقـالـية ال تـمـتـلك صالحـيـة ربط الـبالد يـتـكتل
اقـلـيمـي مع دول عربـيـة جارة وعـزيـزة على الـعـراق  كمـا ان ذات احلـكومـة غـير
مـخـولـة بـحـوار واشـنـطـن حـول الـوجـود الـعـسـكــري سـوى االلـتـزام بـبـنـود قـرار
ان بإخـراج كافة الـقوات االجنبـية بريـة وبحريـة وجوية من الـبالد وهو قرار البـر

ملزم للحكومة من اعلى سلطة تشريعية في البالد  اقراره بداية 2020. 
وبـدال من احلـراك اخلـارجي الـذي تـقوده احلـكـومـة ابـتداءا من مـحـاولـة تـأسيس
كتـلة الشرق اجلديد بـ العراق واألردن ومصر  ومحـاورة االمريكان في بغداد
قبل عـلى رحيل القـوات االمريكيـة وبقاء التـحالف الدولي والـتعاون معه الشـهر ا
جـويا بـشـكل اكبـر... كان يـفتـرض باحلـكومـة االنـتقـاليـة ترتـيب الوضع الـداخلي
ان بإخراج القوات بكـرة وتطبيق قرار البـر وتهيـئة الظروف إلجراء االنـتخابات ا
ـاذا التـركيز االجنـبيـة من حتالف وأمـريكـية  ولـكن السـؤال الذي يـطرح نـفسه: 

على اخلارج وإهمال الداخل?. 
على مـا يبدو ان احلكومـة االنتقالـية قد خرجت عن كـافة تعهـداتها التي صرحت
ـان يـوم  مـنـحـهـا الـثـقة  فـقـد عـجـزت عن إرضـاء الـداخل بـهـا حتت قـبـة الـبـر
ـعـيـشـيـة سـوءا  كـمـا انـهـا فشـلـت في تـثـبيـت مـوعد الـسـاخن بل زادت امـوره ا
نـفلت ولم تتمكن ـبكرة ولم تسـتطع السيطـرة على السالح ا محدد لـالنتخابات ا

من تـرتـيب االوراق الـسـيــاسـيـة الـداخـلـيـة لـتـحـقـيق اإلجـمـاع
ـهـمة  لـذلك اجتـهت احلـكـومة الوطـني حـول الـقـضايـا ا
لف اخلارجي هـروبا من مشاكل الداخل الى الـعمل با
اوال; واستـقـواءا باخلـارج عـلى خصـوم الـداخل ثانـيا;
ـكنة ثـالثا;. والرغـبة بالـبقـاء في السلـطة ألطول فـترة 

واأليام حبلى باألحداث????. 



U ö ≈ 4

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6929 Wednesday 31/3/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6929  االربعاء 18 من شعبان 1442 هـ 31 من اذار (مارس) 2021م

t uM

ـــــرقم (١٢٠٣٨ في ٢ / ٣ / احلـــــاقــــا بـــــاالعالن ا
٢٠٢١) الصادر من مديريـة بلدية العمارة - جلنة
ــنـشــور في صـحــيـفــة الـزمـان الــبـيع وااليــجـار ا
بـالـعـدد (٦٩٠٥ في ٣ / ٣ / ٢٠٢١) حـيث ورد في
ساحة (٢٥٠م٢) خطأ التسلـسل (٧) من االعالن ا

والصحيح هو هو (٩م٢) عليه وجب التنويه.
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{ االسـمـاعـيـليـة - (ا ف ب): حـذّر الـرئيس
ـــصــري عــبـــد الــفـــتــاح الــســـيــسي امس ا
ـــيــاه مـــصــر في ــســـاس  الـــثالثـــاء من ا
تــعــلــيــقه عــلـى تــطــورات مــفــاوضــات سـد
الـنـهضـة اإلثـيوبي والـذي تـخشـى القـاهرة
تـــأثــيــره عــلـى حــصــتـــهــا من مـــيــاه نــهــر
الــنــيل.وقــال (نـحـن ال نـهــدد أحــدا ولـكن ال
يـسـتـطـيع أحـد أخـذ نـقـطـة مـيـاه مـن مـصر
نطقـة حالة عـدم استقرار ال وإال سـتشهـد ا
يـتـخـيلـهـا أحد).وتـعـهـد السـيـسي الـثالثاء
ـعـدات الـتي حتـتاجـهـا قـناة بـشـراء كـافة ا
ـواجـهـة االزمـات الـطـارئـة غداة الـسـويس 
تـعـو سـفـيـنـة احلـاويـات الـضـخـمة الـتي
ــائـي لــســتــة أيــام.وقـال أغــلــقت اجملــرى ا
ـركز الـسـيـسي في مـؤتـمـر صـحـفي عـقـد 
ـحــافــظـة تــابع لــهـيــئــة قــنـاة الــســويس 
االسـماعيلية "مهم للـغاية توفير أية معدات

ومـستلـزمات تكون مـوجودة بشكل مـستمر
لـتـساهم فـي قدرة الـهيـئـة وتلـبي مـطـالبـها
فـي ظل حـركــة تـطــور الـســفن".ومن جــهـته
أشـار رئـيس هـيـئـة قـنـاة الـسـويـس أسـامة
ربـيع إلى خـطـة تـوفـيـر قـاطـرات تـصل قوة
شــــــدهـــــا إلى  250 و 300 طـن إذ أن مـــــا
تـــمــتـــلــكه مـــصــر مـن قــاطـــرات في الــوقت
احلـــــالـي تـــــصـل قـــــوة شـــــدهـــــا إلى 160
طن.وقــال " الـتـعــاقـد مع شـركـة صــيـنـيـة

على  5قاطرات .. 
يــتم بــنــاء اثــنــتـ فـي الـصــ و ثالث في
تـرسـاناتـنا هـنا".وكـان ربـيع أعلن في بـيان
الحـة بــقـنـاة االثــنـ "اسـتــئـنـاف حــركـة ا
الـسـويس بعـد جنـاح الهـيئـة بـإمكـانـياتـها
في إنـقـاذ وتـعو سـفـيـنة احلـاويـات إيـفر
غـيفن". في  23آذار/مـارس جنحت سـفينة
احلـاويـات "إم في إيـفر غـيـفن" وتـوقفت في

عــرض مــجــرى قـنــاة الــســويس فــأغــلــقـته
ـالحـــــــة في بـــــــالـــــــكــــــامـل مـــــــا عـــــــطّل ا
.وكـانت الـسفـيـنـة البـالغ طـولـها االجتـاهـ
مـتـراً وحـمـولـتـها 59 مـتـر وعـرضـها  400
اإلجـمالـية  224 ألـف طن تقـوم برحـلة من
الـــصـــ إلى روتـــردام فـي هـــولـــنــدا.وأدّى
ـالحـــة إلى ازدحــــام مـــروري في تــــعـــطل ا
الـقناة وتشكل طـابور انتظار طويل زاد عن
ســفـيـنــة وتـأخـيــر بـالغ في عــمـلـيـات 420
تـسليم النفط ومنتجات أخرى. ومنذ اعادة
فـتح الـقـنـاة بـلغ عـدد الـسـفـن الـعـابـرة مـنذ
حـــوالي الــســادس عــصـــر اإلثــنــ وحــتى
الــثـامـنــة من صـبــاح الـثالثـاء ( 6:00ت غ)
ــقـرر حـسـب مـا قـال 113 ســفـيــنـة. ومن ا
ربــيـع مـرور  140 ســـفــيــنــة أخــرى حــتى
مـنـتصـف ليل الـيـوم.وصبـاح امس ظـهرت
الحــة بــعض عــلـى مــواقع تــتــبع حــركــة ا

ـبـحـرة في الـقـنـاة بـحـجم مـشـابه الـسـفن ا
لـسـفـيـنـة إيفـر غـيـفن  في مـا يـبـدو عالمة
عــلى الـعـودة إلى الــوضع الـطـبــيـعي.وقـال
ربــيع إن عــمــلــيــة تــعــو الــســفــيــنـة دون
الـلجوء لـتفريغ حـمولتـها تعـتبر "سـابقة لم
حتـدث من قبل في الـعالم بالنـظر إلى حجم

وحمولة السفينة". 
وتــوقع ربـيع الـثالثـاء أن يــسـتـغـرق عـبـور
نتظرة عند مدخلي قناة السويس الـسفن ا
"ثـالثـة أو أربــعــة أيــام عــلـى األكــثــر".وقـال
الــســـيــسي في مــؤتــمــر الـــثالثــاء "لم نــكن
نتمنى أن يحدث شيئ كهذا .. لكنه نبّه إلى
األهـمـيـة الكـبـرى لواقـع منـذ أكـثر من 150
عـامـا وهـو ان قـنـاة الـسويـس ترسـخت في
ـيـة".وقـال وجــدان صـنـاعـة الــتـجـارة الـعــا
الـسيسي مخاطبا عـمال ورجال الهيئة "في

ظل ما يقال عن طرق بديلة .. عبد الفتاح السيسي



كنت على يـق بأنـني سوف اهزم هذا الـوباء (كورونـا) بأقل التضـحيات وسوف
ي كوفيد  عـاناة الذي ال يفلت منـهما من يصاب بهذا الـوباء العا احتمل االلم وا
ـرض بل الـوجع ولـيس االلم اجلـسـدي هــو احلـلـقـة االصـعب في مــواجـهـة هـذا ا
ـعـنـوي هـو مـن يـجـعل مـريض كــوفـيـد يـشـعــر بـالـغـضب ! النه يــسـتـوجب عـلـيه ا

االبتعاد عمن يحب خوفا من نقل االصابة الى االخرين!
القلوب الناعمة

الصق لي رض سـرعـان ما  سـحب حـفـيدي ا عـنـدما تـأكـدت اصابـتي بـهـذا ا
(اسـومي) الى الـطـابق العـلـوي واصـبح الـرصـد الـعاطـفي واحلـنـان يـتـسرب من
شـقـتــهم الـيـنـا وهـو يـجـلـس عـلى الـسـلم ويـقـول (جــدو اكل زين حـتى تـطـيب من
ني اكـثـر من اعراض الـوبـاء !وكنت كـورونا) وكـم كانت تـلك الـنداءات الـبـريئـة تـؤ
اتمنى ان اشـفى ألسكات حـيرة ورجاء هـذه القلوب الـناعمـة التي ال تعـرف اهمية
وبايل حـيث تسكن التبـاعد وكانت صـرخات وبكـاء حفيـدتي (انومة) تـنقل عبـر ا
ألنـها تـريـد (جدو وبـيبي) امـا يـسار اخـر االحفـاد فان حـركـاته اجلديـدة  تتالعب

بقلبي كل هذه النعم ال نشعر بها بحق اال اذا حرمنا منها.
خلية اركان

اوالدي احــسـان ومــازن الى جـانب رئــيـســة االركـان حــرب امـهم اســتـنــفـروا كل
امـكانـياتـهم  لم يـفكـروا حلـظة واحـدة بأن الـوباء قـد يـنال مـنهـم! بل كانت قـناني
االوكـسجـ قد امـتأل الـبيت بـهـا لغـرض قهـر قـلة وضـيق التـنـفس  حركـة دؤوبة
تـبـدأ من الـصـبـاح الـبـاكـر وال تـنـتـهي الى الـيـوم الـتـالـي تـمـزق جـسـدي بـاالبر و
ـصاحب ألعـراض هذا الـوباء! اختـفى صوتي االنسولـ بسـبب ارتفـاع السـكر ا
وهـو بسـبب االوكسـج وهـذا مؤلم ايـضـا ان ال تسـتطـيع ان تتـحدث لـتعـبر عـما
ـكنك الرد على االصدقاء وقلقهم في الـسؤال عن صحتي والتعبير عن تريد وال 

مشاعرهم.
ا كان االمر ثالثة اسـابيع في صراع مرير مع الـوباء ولو ال وقوف اجلمـيع معي 
ة وانـا اتمـاثل للـشفاء بـعد الـتخلص من ؤ يـطاق! الـيوم اكتب عـن هذه التـجربـة ا
االوكسـج واالبر واعـادة الصـوت من خالل تنـاول (قطعـة زبدة وحـليب ساخن)

لعن الله الوباء والسالمة والعافية للجميع.
ـشـاعــر واحلب الـذي في نـفـوس كـانت جتـربــة قـاسـيـة ولـكــنـهـا كـشـفـت مـقـدار ا

االخرين.
ــلك االرادة والـصـبـر وقــوة الـتـحـمل واهم مــا في الـتـجـربــة من دروس هـو انـنـا 
ـنغـصات ألكـمال مـشـوار العـمر الـذي لم يكـتـمل وان احليـاة على الـرغم من كل ا

فهي تستحق ان نعيشها ونساهم في زيادة اجلمال ومحاربة الكراهية.
شكرا لعـائلتي ولكل االصـدقاء على مواقفـهم النبيلـة الداعمة التي سـاهمت كثيرا

في تخفيف االلم وسرعة العالج.
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وحتت مـسـمـيات ـواجـهـة بـاالنـابـة  ا
ال أســاس لـــهـــا عــلى أرض وهـــمــيـــة 
الـواقع فـهي تـسـتـخـدم سالح الـدولة
وصـواريخ الـدولـة وسـيـارات الـدولـة 
نـرى احلوار في حلظة لتقـاتل الدولة
عـراقــيـة حـرجــة لـلـكــاظـمي وألحـزاب
مـع اقــــتـــــراب مــــوعــــد الــــســـــلــــطــــة 
االنتخابات التي يـصرّ الكاظمي على
إجــرائــهــا في وقــتــهــا احملــدّد فــيــمـا
وتـــــعــــمـل عــــلى تـــــمــــاطـل االحــــزاب 
إستـنزاف مـوعدهـا الى اليـوم االخير
وهكـذا يحارب الـكاظمي ـان حلل البر
عـلى عــدة جـبــهـات بــوقت واحـد هي
االنهيار االقـتصادي وتنـمر الفصائل
وتـهـديـدهـا له شـخـصـيـاً وأزمـة وباء
كورونا والصراعات احلزبية إضافة
الـى ثـــوار تــــشـــرين فـي الـــصــــفـــحـــة
بـعـد االخـيــرة من وثـبـتــهـا الـثـانــيـة 
ليـجيء احلوار األستـراتيجي مع ايام
إلنــقـــاذ حــكــومــة ــا ر إدارة بــايـــدن 
ودعـــمه مـن كل أزمـــاتـه  الـــكــــاظـــمي 
واجـهـة كل هـذه الـتحـديـات وإجراء
إنـــتــخـــابـــات بال سالح مـــنـــفــلت وال
هــذا فــصـــائل خــارجـــة عن الــقـــانــون
السـينـاريـو  هو األكـثر تـرجيـحاً في
هــذه الـلــحــظـة احلــرجـة ألمــريــكـا في
ــنــطـــقــة ولــلــعــراق وتــغــول إيــران ا
وفصائـلهـا نعتـقد أمريـكا في احلوار
هي إمام إمتحان دولي االستراتيجي 
وأمام إسـتـحـقاق عـراقي لـتخـلـيصه
نـفـلّت والـسيـطـرة على من الـسالح ا
األذرع االيـرانيـة وتـرويـضـهـا وانـقاذ
من الــعـمــلــيـة الــسـيــاسـيــة بــرمـتــهـا 
اإلنـهيـار االخـيـر الـتي أصـبـحت قاب
قوس وأدنى من الـسقوط بـعد قطع
ـــيــلــيـــشــيــات شـــعــرة مـــعــاويــة مع ا
الكاظمي  إذن احلـوار االستراتيجي
هــــو فــــرصـــة الــــكـــاظــــمي وفــــرصـــة
الــعـراقــيــ اآلخــيـرة لــلــتـخــلّص من
ـة على الـعراق الى االبـد...فهل الهـيمـنّ
في حـواره ـهــا الـرئـيس بــايـدن  يـفــعـلُ

اإلستراتيجي في اربيل...??

احلوار اإلسـتراتـيـجي يضع الـعراق
مع أمـريـكـا لـرسم أمـام مـفـتـرق طـرق
بــدون خـــارطــة جـــديــدة لـــلــمـــنــطـــقــة
ميليشيات في كل من سوريا والعراق
ولـبــنـان والــيـمن والــتي مــهـدت هـذه
نـطقة يلـيشيـات لتغـوّل إيران في ا ا
ـنـطـقة ومـدّ نفـوذهـا وتـوسـعهـا في ا
وصــوالً لــطــريـق احلــريــر الــذي يــتم
تـــنـــفــيـــذه اآلن بـــقــوة بـــعـــد تـــوقــيع
اإلتفـاقيـة اإلسـتراتـيجـية مع الـص 
ــصــالح والــتي وضــعـت مــســتــقــبل ا
عــــلى كف االمــــريـــكــــيـــة في الــــعـــالم 
جاء هذا الشعـور بعد سلسلة عفريت
في خــــطـــوات أمـــريـــكـــيــــة لـــبـــايـــدن 
جـعلت األوضـاع تنـقلب رأساً نـطقة ا
عــــلـى عـــقـب مــــنـــهــــا تــــوقف الــــدعم
اللـوجـسـتي للـسـعوديـة ورفع وصـفة
اإلرهاب عن احلوثـي وسحب الدعم
االمريكي لـلتـحالف العـربي والتدخل
ــبــاشــر بــقــضــيــة اخلـاشــقــجي إن ا
ـوازين إسـتـراتــيـجـيـة بـايــدن قـلـبت ا
نطقة بعد ضد أمريكا وعزلتها في ا
دعـــمـــهـــا لـــدول أن غـــيـــرّت وأوقـــفت 
اخلـــلــيـج الــعـــربي وفي مـــقــدمـــتــهــا
السعودية إسترضاء اليران  وتقد
ـقبل ولـكن ايران عربـون للـتـفاوض ا
قـــلــبت الـــطــاولـــة عــلـى رأس بــايــدن
وإستبـقت التفاوض بـتوقيع إتـفاقية
مع الـصـ أمـدهـا ربع طـويـلـة االمــد 
قـرن وسـحبـت البـسـاط كـله من حتت
إدارة تــــرمب لــــهـــذا يــــجيء احلـــوار
ّ الـعالقة االمريـكي  –العـراقي  لـيـر
ويتـصـدى لـهـذه اخلـطوة مع الـعـراق 
االيرانية  –الصـينـية فـدعا الكـاظمي
االردن ومــــــصـــــــرلالجـــــــتــــــمـــــــاع في
وتشـكيل ناتو عربي  –خليجي بغداد
بـتوجيه ـرتقبـة للـسعـودية) (زيارته ا
أمـريكي وتـوقـيع إتـفاقـيـة جـديدة مع
حكـومـة الكـاظـمي على غـرار اتـفاقـية
ـــالــكـي االمــنـــيـــة عــام 2008 وهــذا ا
احلــــوار أثـــــار حـــــفـــــيـــــضـــــة إيــــران
وفـصـائلـهـا ولـهـذا خـرجت الـفـصائل

هذا هو السؤال األخطر أمام النووي
بــــــايــــــدن عــــــلى طــــــاولــــــة حــــــواره
االستـراتيـجي مع حـكومـة الكـاظمي
واحلقيـقة  هو ليس حوار في أربيل
بـــ االدارة االمــريـــكــيـــة وحــكـــومــة
الــكــاظــمي بــقــدر مــاهــو حــوار بـ
إيــران وأمـريــكــا عــلى أرض الــعـراق
ـا بعـد اتفـاقية لوضع اسـتراتـيجـية 
ايران مع الـص هـذه هي احلقـيقة
ومـع هـــذا نــــفـــتــــرض حـــسـن الـــظن
فـهل تــسـتـطـيع بـحــكـومـة الـكــاظـمي
حـكـومـة الـكــاظـمي أن تـلـبي شـروط
أمريكا في احلوار اإلستراتيجي إذا
يـليشيات ما طلب منـها نزع سالح ا
الـــتي تـــهـــدّد مـــســـتـــقـــبل الـــعــراق
ومــــصــــالـح أمــــريـــــكــــا فـي عــــمــــوم
وهـل يسـتـطيع الـكـاظمي أن نـطـقة ا
بـبــقـاء الـقـوات يـلــبّي طـلب أمـريــكـا 
االمـريكـيـة في قـواعـدهـا في الـعراق
الـتي خـرجت أزاء تـهـديـد الـفـصـائل 
قـبل أيــام ورفـعت صــوراً لـلــكـاظـمي
مــطــبــوعــة عـلـى وجــهه فــردة حـذاء
وتـهـديـد آخر وتـهدّد ب(بـقـطع أذنه) 
للفريق احمـد ابو رغيف رئيس جلنة
إن قام وألقى مكافحة الفساد بالقتل 
أو أن الـقـبض عــلى رؤوس الـفـسـاد 
ـان بـطرد قرار الـبـر يـنفـذ الـكـاظـمي 
أعتـقد القـوات االمـريكـية من الـعـراق

أمـريــكـيــة جـديـدة وضــعـهــا الـرئـيس
يليشيات  في عموم واجهة ا بايدن 
كن نطقـة وهذه اإلستراتـيجية ال ا
تنفيذها بدون جلب إيران الى طاولة
فاوضـات بالدبـلوماسـية النـاعمة  ا
والـــتــرغـــيب وتــرويـض الــســـيــاســة
ــتــشــددة ضــد أمــريــكــا بــإجـراءات ا
منها رفع بعض اسماء قادة تخديرية
ايـــران عن الئـــحـــة االرهـــاب واطالق
االموال االيـرانـية اجملـمـدة في الدول
وتـخـفــيف قـبـضـة احلــصـار الـنـفـطي
والدعوة لـلتفـاوض عبر واالقتصـادي
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يليشيات في ولكن تبقى مهمة عـزل ا
العـراق هي التـحـدّي األكبـر ألمريـكا
السـيما والتي حتسب له ألـف حساب
وإن هذه األحزاب والـفصـائل تطالب
يومياً بطرد ورحيل القوات االمريكية
من العـراق وغلـق قواعـدها( لـيصـفو
وهــذا مـا تــرفـضه االدارة لـهــا اجلـو)
إذن االمـــريــــكـــيــــة رفـــضــــاً قـــاطــــعـــاً
وتــخــلي ايــران عن الــفـصــائل (عــزل)
شرط اساسي الدارة بـايدن  لـلدخول
في تـفــاوض حـقـيــقي تـمـهــيـدا لـرفع
فــهل تــضـحّي احلــصـار االقــتــصـادي
مقابل إيران بفصائلها وميليشياتها 
والـــعــــودة لإلتــــفـــاق رفـع احلـــصــــار

وبدأ احلـواراإلستـراتيجي بعد أيـام 
بـ الـعـراق وإدارة الــرئـيس بـايـدن
في وقـت أنـــهّت ســــبـــعـــة في أربــــيل
فترضة مع فصائل عراقـية الهدنـة ا
وإســتــعــرضت أمــريــكــا في الــعــراق
جـماعـة مـنـهـا بسالحـهـا الـثـقيل في
مــــهـــددة مــــصــــطـــفى وسـط بـــغــــداد
إن لم يـنفذ الكاظـمي بالويل والـثبور
وبـعض شــروطـهــا الــتي أعــلـنــتــهــا
ــــــــراقــــــــبـــــــ وصــــــــفــــــــوا هـــــــذا ا
بـأنـه رسـالــة وتـهــديـد اإلســتـعــراض
واضــحـتــ إلدارة الــرئــيس بــايـدن
في وقت ومــــصــــطــــفـى الـــكــــاظــــمـي
بـتـوجـيه إلفـشـال هــذا احلـوار واحـد
في حـــ رفض من الــــولي الـــفـــقـــيـه
لوقف بـادرة السعودية  احلوثيون ا
وفشل لقاء الرئيس احلرب في اليمن
الــلــبــنــاني مــيــشــال عــون مـع ســعـد
احلـــريـــري في تـــشـــكـــيـل حـــكـــومــة
إذن الرسائل اإليرانية إلدارة لبنانيـة
مــبــاشــرة عــبــر أذرعــهــا في بــايــدن 
ـــنــطــقــة لـــلــضــغط عـــلى أمــريــكــا ا
وحـلفـائـهـا في رفع احلـصـار االقسى
والعودة لإلتفاق النووي في التاريخ
االيـراني ضـمن الـشـروط االيـرانـيـة
ولـكن ولــيس االمـريــكــيـة واالوربــيــة
مـــاذا ســــيـــتـــضـــمن جـــدول احلـــوار
هـنـاك إسـتـراتـيـجـيـة اإلسـتـراتـيـجـي

فـي شــــــــــوارع بـــــــــغــــــــــداد ورفض
احلوثيون مبادرة السعودية لوقف
احلـــرب في الــــيـــمن ورفض دعـــوة
أمـــريــكـــا لــلـــحـــوار ووقف احلــرب
وهكـذا تـعرقل لـنفـس السـبب بعض
ـوازنـة االحـزاب الــتـصــويت عـلـى ا
يـجيء إذن احلـوار االسـتـراتـيـجي 
لتخـفيف صـدمة اإلتفـاقية اإليـرانية
–الــصــيــنــيــة واخلــروج من دائــرة

القلق العراقي وتهديد الفصائل.
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وإنهائـها الهدنـة معهـا وهذا يعني
وإستـقبال الكاتيوشا في التصعيد 
قـابل االيــام عـلـى اسـوار الــسـفـارة
حلـ غلـقهـا ونقـلها الى االمريـكية 
والـبـدء بــصـفـحـة جـديـدة من اربـيل
نـعــتـقـد إن الــقـصف والــتـفــجـيــرات
حوار الـكاظـمي مع إدارة بايـدن هو
لعدم تـكافؤ احلوار حوار الطرشـان
بـــ الــطـــرفــ ألن الـــطــرف االول
ـــــلـي قــــــرارات عــــــلـى الــــــطـــــرف
الــضـــعــيف وهـــذا مــايـــخــلق أزمــة
أخـــرى بـــ احلـــكـــومـــة واالحــزاب
والـــتـي تــطـــالب ـــوالـــيـــة إليــران  ا
برحـيل الـقوات االمـريكـيـة وتطـبيق
وبـــهـــذا االنـــســداد ــان قـــرار الـــبـــر
الـــســــيـــاسي يـــذهـب الـــعـــراق الى
ـيلـيشـيات التـصعـيد فـيمـا تذهب ا
واالحـزاب الى افــشـال االنـتــخـابـات
ـقـبلـة وعـرقـلـة تـنفـيـذهـا وافـشال ا
ـوازنة والـتماهي التصـويت على ا
مع الفصـائل ودعمـها للـتصـعيد مع
بقصف الـقواعد والـسفارة أمريكـا 
بــيــنــمــا ودائــمــا الــفــاعل مــجــهــول
اجلــمــيـع يــعــرف مــصــدر دعم هــذه
لــهـذا الــفــصـائل وأســمــاء قــادتـهــا
يــنــاور الــكـــاظــمي بــإطالق دعــوات
لــلـــحــوار الــوطـــني مع الـــفــصــائل
اخلارجـة عن الـقـانون والـتي تـمثل
ـنـفلـت في وقت يـتـجاهل الـسالح ا
هـؤالء دعـوات الـكـاظـمي ألي حـوار
وتــــفـــضّل مــــعه ومع ادارة بــــايـــدن
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الـذين زج بـهم في الـسـجون كـان أكـثر
مـن عشرة آالف شيوعـي وعدد القتلى
في ( 8 الى 10 شـبـاط عـام 963) كـان
ال يــــقـل عن خــــمـــســــة آالف بـــحــــسب
فـيما قـدّر العدد تـقديـرات الشيـوعي 
مـراقب دبـلوماسـي بألف وخـمسـمائة.
ويــشــيـر حــنـا بــطــاطـو الى أن الــعـدد
ـــعـــلن رســـمـــيـــا بـــإعــدام (149) من ا
الـشـيوعـي لـيس صحـيحـا.ويذكـر ما
يـسميها " طـرفة!" رواها العقـيد محمد
الـعـضـو الـسـوري فـي الـقـيادة عـمـران
ؤتمـر القطري الـقوميـة للبعث أثـناء ا
الــســوري االســتـثــنــائي لـلــحــزب عـام
(964) أنـه قال :" طلب من أحـد ضباط
اجلــيـش الــعـراقـي إعــدام أثـنـي عــشـر
ولــــكـــنه أعـــلن أمـــام عـــدد كـــبـــيـــر من
احلــاضـرين أنه لن يــتـحـرك إال إلعـدام
ولن يزعج نـفسه خـمـسمـائة شـيوعـيـا
من أجل أثني عشر فقط ).."ص: 304.
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لـم يـكن قــادة انـقالب 8 شــبـاط 1963
وحـدهم الذين لديهم نـزعة االنتقام من
الـشيوعـي بل صدرت فـتاوى بقـتلهم
مـن مراجع دينيـة شيعـية برغم عـلمها
ـنتمـ للـحزب الـشيوعي ان غـالبـية ا
وبـينهم أبنـاء سادة (حس هـم شيعة
ابــــــو سالم عــــــادل  الـــــــشــــــبــــــيــــــبـي
الـعـيـس..)!.فـقـد اصدر الـشـيـخ مـحـمد
مـهـدي اخلالـصي في الكـاظمـية فـتوى
هــذا نـصـهـا:( الـشــيـوعـيـون مـرتـدون
رتد القتل وان تاب وان كان وحـكم ا
مـتـزوجـا وحـكم الـزوجة واالوالد وان
كـــان لـــديه امــوال مـــنــقـــولــة او غـــيــر
مـنـقولـة).وصدرت الـثـانيـة  من السـيد

مـــحــسن احلــكــيم  فـي الــنــجف..كــانت
ذاتها فتوى اخلالص!

ولـلتاريخ فان هذين األمـام الشيعي
اسـتجابـا لطلب مـتعصب طـائفي أسمه
(عـبد الـغني الـراوي) ومنـحاه الـفتوى
فــيـمــا مـنــعـهم امــام سـنّي عـن ارتـكـاب
ـة بـشـعـة يـنـوي مـرتـكـبـوهـا حـفر جـر
اكـثـر من احد عـشر الـف قبـر..ولو انـها
كــانت قـد حـصـلت لـكـنت انـا ومن مـعي

في القبور!
اذا لم يستلم السلطة?  ونعود نسأل:
أحـــــدى األجـــــابــــات وضـــــحت اآلن..ان
اجملــتـمع الـعــراقي مـجـتـمـع ديـني يـعـدّ
وانه لو استلم الـشيوعية كفرا وأحلادا
الـسلطة ألعـلن اجلهاد!.وهذا وارد لكن
الـــــســــبـب الــــرئــــيـس هــــو أن احلــــزب
الــــشـــيـــوعي الــــعـــراقي كـــان يــــتـــلـــقى
الـــتــوجــيــهــات من احلــزب الــشــيــوعي
الــسـوفـيـاتي وأن احلــزب كـان قـد فـكـر
فـي اســتالم الــســلـــطــة بــعــد مــحــاولــة
اغـتيـال رئيـس اجلمـهوريـة عبـد الكر
قـاسم (1959).. لـكن احلـزب الـشـيوعي
الــســوفــيـاتي رفـض  ال ألمـور تــتــعـلق
بل لـتـفـاهـمـات دولـيـة تـخص بــالـعـراق
مــــوقف الـــدول الـــكــــبـــرى من الـــشـــرق

األوسط!.
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واألهم هـو مــا قـلــنـاه اصــبح تـاريــخـا 
حــاضـر احلــزب ومـسـتــقـبــله..لـيس في
اسـتالم الـسـلطـة ألنـهـا لم تعـد هـدفا له
ــكــنـة ألعــتــبــاريـن:األول..أنــهــا غــيــر 
ـقــراطـيـة  ال عــمـلــيـا ثــانـيـا ..ان الــد
تـبيح حلـزب واحد  او هكـذا يفترض 

أن ينفرد في السلطة.
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االجتماعي للرأسمالية فحسب بل إنه
أيضًـا طَـالَبَ بتـطـبيق شـديـد لسـيـاسة

النقود العزيزة.
يَرَى كـيـنـز والـكـيـنزيـون فـيـمـا بـعد أن
الــطـلـب مُـهـمٌّ وأنه ال يــزال هــنـاك دور
مـهم لـلـسـيـاسـات احلـكـومـيـة الـهـادفـة
خلفض الـبـطالـة. لـقد أثـبـتَتِ التـجـربة
األوروبــيـــة في ثــمـــانــيــنـــيــات وأوائل
تسعينيات القرن العشرين صحة فكرة
كيـنـز أن االرتـفـاعـات أو االنـخـفـاضات
الـشـديـدة في الــطـلب سـواء جـاءت من
كن أن القـطاع اخلـاص أو احلـكومـة 
تؤدي إلى بـطـالة دائـمـة اذا األفراد لم
يـتـخـذون قـراراتـهم بـصـورة عـقالنـيـة
وان البطالة ستستـمر عندما ال تتوافر
ـربــحـة لـلـجـمـيع من فـرص الـتـجـارة ا
خالل معاجلـة جمود األجـور واألسعار
الــــذي تـــــنــــاولـه الــــكـــــيــــنـــــزيــــون في
ــاذج اخلــمـــســيــنـــيــات فــوضـــعــوا 
لـتـفـسـيـر الـتـعـديل غـيـر الـتـام لألجـور
واألســعــار لــلــتــوافق مع االرتــفــاعــات
واالنـخـفـاضــات الـشـديــدة في الـطـلب
ـعـلـومات والتـي تقـوم عـلى تـكـالـيف ا
وأخـطـاء الـتـنـسـيـق وتـكـالـيف تـغـيـيـر
األســعــار وفــرضــيــات كــفــاءة األجـور
والتـوازنـاتِ االقـتصـاديـة التـي يَعـتَـمِد
فيـها الـناجت عـلى مـتغـيرات عـشوائـية
خـارجـيـة واسـتـمـرت مـدرسـة مـا بـعـد
الكينـزية في التـأكيد على مـا ركز عليه
كـيـنـز من أهـمـيـة الـوقت وعـدم الـيـقـ
واستـخـدام النـقود بـاعـتبـارهـا مخـزنًا
للقـيمـة ونظريـة " الغـرائز احليـوانية "

في االستثمار.

احلـالــة الــعـراقــيــة في كال الــقـطــاعـ
اخلاص والـعـام فـاخملـزون الـراكـد إما
معدوم وإما ذو مواصفات غير جيدة
أو أن أسـعـاره عـالـيــة ألسـبـاب عـديـدة
كـارتــفـاع الــتــكـلــفـة بــســبب الـفــسـاد
وتـضــخم األجــور وفى الــوقت نــفـسه
فــإن إمــكـانــيــات ضـخ سـلـع وخــدمـات
جديدة فى السوق محدودة للغاية; ألن
ـتــوقـفـة فى الــقـطـاع الـعـام ـصـانع ا ا
حتـــتـــاج قـــرارات ســـيـــاســـيـــة إلعــادة
تـشـغـيـلـهــا وهـذه الـقـرارات لم تـتـخـذ
لــغــيــاب اإلرادة والــتـخــطــيـط ولــعـدم
كــفـايــة اخملــصــصــات االسـتــثــمــاريـة
وايـــضـــاً الــــقـــطـــاع اخلــــاص من أين
ـعــروض من الـسـلع سـتـتــأتى زيـادة ا

واخلدمات عنده.
ـعروض من كذلك ال جـدوى من زيادة ا
السـلع عن طـريق االستـيـراد  ألن هذه
الـوسـيـلـة كـارثـيـة فى ظـروف الـعـراق
ألنـهــا تـزيـد مـن الـضــغـوط عـلـى سـعـر
صـرف الـديـنـار مــقـابل الـدوالر وانـهـا
الــوســيــلــة تــزيــد من الــضــغــوط عــلى
ـدفـوعات يـزان الـتـجـاري ومـيـزان ا ا

مع اخلارج.
وضوعية عايير العـلمية وا ا أن ا و
فى االقـتـصـاد أوضح وأكـثـر مـنـهـا فى
السـيـاسـة لـذلك قـد يـكـون واضـحاً أن
هتـم في االقتصاد ينبر كثـير من ا
نــــحــــو مـــا يــــســــمـى فى الــــقــــامـــوس
ــشـــروعــات االقــتـــصــادي احلـــالي بـــا

القومية العمالقة.
كينز في كتابه األكثر أهمية “النظرية
الـعـامـة لـلـعـمـالـة والـفـائـدة والـنـقـود”

ـتوخـاة? وتـساءلـنا العـمالقـة ثمـاره ا
بـــهـــذا الـــصــــدد: مـــا مـــدى احلـــاجـــة
لـلــنـظــريـة الــكـيــنـزيــة لـلــحـفــاظ عـلى
استـقـرار االقـتصـاد الـعـراقي ورخائه
قـبلـة? تعـتمـد اإلجابة في السـنوات ا
جــزئــيًّــا عــلى نــتــيــجــة الــتــحــول من
ــوجه إلى ــركــزيــة او االقــتـــصــاد ا ا

االقتصاد احلر.
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ومـا هي الـوسـيـلـة لـكي تـنـطـبق عـلى
اقتصادنا نظـرية كينز? نحن ندرك أن
ــشــروعــات الــعــامــة مــســتــلــزمـــات ا
واخلاصة هي لـيست مـحليـة الصنع
ـعــدات فــضال عـن الــوقـود كــآالت وا
ستخـدم وهو في الغـالب مستورد ا
ـهـم وجـود دراســات جـدوى اذن من ا

اقتصادية.
وندرك ايضـاً أن شرط مرونـة العرض
في االقتصاد العراقي غير متوافر فى

ــــال االجــــتــــمـــاعـي من أجل بـــرأس ا
تـشـغــيل الـعــاطـلــ وبـالــتـالي زيـادة
القوى الشرائـية ومن ثم زيادة الطلب
الكـلى في االقـتصـاد القـومي لـلقـضاء
على الـكـسـاد ولكي يـتـحـقق ذلك ال بد
أن يـــــكــــــون الـــــعـــــرض قــــــادرا عـــــلى
تـزايد االستـجابـة السـريـعة لـلطـلب ا
ـعــنى طــرح سـلع وخــدمـات جــديـدة
بـكــمــيــات كـبــيــرة فــورا في األسـواق
سواء من اخملزون الـراكد أو بتـشغيل
صانـع وخطوط اإلنـتاج الـتي كانت ا
توقفت بـسبب الـكساد وضـعف القوة
الشـرائية وبـذلك يـخرج االقتـصاد من
دائرة الـكـساد وتـبـدأ دورة االنتـعاش

من جديد.
ــكن أن يـحـدث ذلـك في الـعـراق فـهل 
وهل يتـوافر شـرط مـرونة الـعرض فى
االقـــتـــصـــاد الـــعــــراقي حـــتى يـــؤدي
ـــشــروعــات اإلنــفــاق احلـــكــومي في ا

تــعــد الــنــتــائج الــنــاجــحــة لــوصــفــة
االقتـصادي الـبـريطـاني جـون ميـنارد
كيـنز األسـاس الـذى قام عـلـيه مفـهوم
وتـطـبـيــقـات (الـدولـة الـتــدخـلـيـة) ثم
دولة الرفاة االجتماعي معلوم "كينز"
هـو اقـتــصـادي ومـؤسس االقــتـصـاد
الــــكـــلـى الـــكــــيــــنـــزي ومـن أعـــمــــاله
اســتــخـــلص االقــتـــصــاد الــكـــيــنــزى
والــكـــيــنـــزيــة اجلـــديــدة أو مـــا بــعــد
ـنـظرين الكـيـنـزيـة ويـعد أحـد أكـثـر ا
االقـــتــصـــاديـــ تـــأثـــيـــرا فى الـــقــرن

العشرين.
ان الـشـرط األســاسي لـنـجــاح وصـفـة
الـلــورد هــو بـاخــتـصــار مــا يـســمـيه
ـرونـة الـعرض ذلك االقتـصـاديـون 
أن وصـفــة أو نــظــريـة كــيــنــز تـوصى
الــدولـة فـى حـالــة الــكــســاد وتـفــشى
الـــبــــطـــالـــة بــــزيـــادة اإلنـــفــــاق عـــلى
ـشــروعــات الــعـامــة أي مــا يــسـمى ا

والــصــادر عـام 1936 ســلــســلــة من
األفـكــار الــتي غــيــرت بــشــكل جـذري
الطرق التي يـنظر بهـا االقتصاديون
إلى العالم. انتقد كينز سياسات عدم
الـــتــدخـل في عـــصـــره  وال ســـيـــمــا
االفــتــراض الــقــائـل بــأن " اقــتــصــاد
الـســوق يــعــمل بــشــكل طــبـيــعي من
شأنه أن يوفر فرص عمل وأدى عمل
كينز إلى حتويل االقتصاد من مجرد
انــضـــبـــاط وصـــفي وحتـــلــيـــلي إلى

اقتصاد موجه نحو السياسة.
الذي اقترحه كيـنز هو زيادة اإلنفاق
احلكومي لزيادة النشاط االقتصادي
(نــســبـــة الــتــشــغـــيل) واخلــروج من
األزمة من خـالل هذا الـكـتـاب الـشيق
ــراجع الــهــامــة فى الــذى يــعــد من ا
االقـــتـــصـــاد.االصالح االقـــتـــصـــادي
لـلـمـشكـالت االقـتـصاديـة فـي الـعراق
بـــالــــدواء الـــكـــيــــنـــزى ال يـــتــــحـــقق
باألمنيـات او باقتصـاد ريعي مكبل
ـركـزيـة والـبـيروقـراطـيـة ومـحمل با
بأعـباء الـفسـاد وارجتالـية الـقرارات
ــا خــلق اقــتــصـاداً والــسـيــاســات 
مـأزوم.فــاحلـلــول الـكــيـنــزيـة تــعـالج
البطالـة وارتفاع التضـخم والتمويل
الـعـام غـيـر احلـكيـم وزيـادة سـلـطات
الدولة واالنفالت الـعام وهي عوامل
بَدَتْ كـلُّهـا مالزمة لـلـحلـول الكـينـزية

لعيوب اجملتمع الصناعي.
فـصالً عن تــعـامل كــيـنـز مع مــسـألـة
الــبــطـــالــة الــتـــضــخم; إذ لـم يــكــتف
بـتـحـلــيل اآلثـار الـســلـبـيـة لــلـبـطـالـة
والــتــضــخم بــيــانــيًّــا عــلى الــنــظــام
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تحدة االمريكية  إلى جانب حلفائها في 19 آذار/مارس 2003 شنت الواليات ا
 احلرب على العراق . 

مع بـدأ الهـجـوم على الـعاصـمـة بغـداد  أعـلن الرئـيس األمـريكي جـورج بوش في
راحل خـطاب مـتلفـز  "في هذه الـساعـة  القـوات األمريكـية وقـوات التـحالف في ا

األولى من العمليات العسكرية لنزع سالح العراق وحترير شعبه ".
 بنى بوش قضيته للحرب على كذبة أمتالك العراق أسلحة الدمار الشامل .

ـسـتبـدة  لـكـنه قوض أطـاح الـغـزو االمريـكي بـاحلـكـومة الـعـراقـية الـتي وصـفت بـا
الدولة الـعراقية وأطلق الـعنان لتفشـي االرهاب  واشعال حروب أهلـية  على نطاق

واسع .
ـر حاكـمـا عسـكـريا لـلـعراق . وقـد اصـدر امرا  عـ االمـريكـان الـسفـيـر بول بـرا

بتشكيل مجلس احلكم  الذي كرس الطائفية السياسية واحملاصصة .
ـوقـراطـيـة  تـشـكل نـظـام سـيـاسي يـقـوم على  وفي عـام 2005 وحتت الفـتـة الد

أسس عرقية وطائفية.
واطنة . وعانى اجملتمع العراقي من ظاهرة عدم االستقرار نتيجة غياب دولة ا

وادى الـنـهج الـسـيـاسي الـطـائـفي لـنـظـام احلـكم في  الـعـراق الى فـوضى عـارمة 
دفعت للهجرة

 اجلماعية . وفر حوالي مليوني شخص إلى سوريا واألردن وحدهما .
رتبة 166 من مجموع كما  شـرعنة الفساد على نـطاق واسع  واحتل العراق ا
176 فـي مؤشـر الـفـسـاد واصـبح ضـمن الـدول الـعـشـر األكـثـر فـسادًا فـي العـالم

حسب مؤشر مدركات  الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .
وقراطية في العراق من خالل الترهيب والتزوير . و تشويه الوجه احلقيقي للد

وقراطيا يسـتند على النخبة في حكم الشعب . وذجا د حيث لم يقـدم االمريكان 
بل عـمـلـوا عـلى تـأسـيس نـظـام حـكم مـتـخـلف يـقسـم الشـعب الـعـراقي الى طـوائف

قراطية . واثنيات حتت الفتة الد
ـا كـان ذلك من مــهـمـات االحـتالل االمـريـكي لـلــعـراق . . الـقـضـاء عـلى الـوحـدة ر

الوطنية ,بعد حل اجليش وتدمير البنية التحتية للدولة .
وكنـتـيجـة طـبيـعـية حلل اجلـيش الـعراقي سـيـطر تـنـظيم الـدولـة (داعش) على ثالث
مــدن عـراقـيـة كـبـرى  وتــسـبب في قـتل وتــهـجـيـر مـئـات االلــوف من ابـنـاء الـشـعب

العراقي من مختلف الطوائف والقوميات .
نهج للبنيـة التحتية الـصناعية للقـطاع العام واخلاص  بعد اغالق وجرى تدميـر 

عامل احلكومية واخلاصة  وتسريح عمالها . آالف ا
وتـدهـور الـقـطــاع الـزراعي والـثـروة احلـيــوانـيـة الى حـد كـبــيـر  واضـحى الـعـراق
ـنتـجـات احليـوانيـة اخملـتلـفة .كـما يسـتـورد  كل شيء من الفـواكه واخلـضار الى ا
ـدارس ومسـتلـزماتـهـا  وعانى قـطاع الـتربـية من انحـسر الـتعـليم  نـتـيجـة نقص ا
ـتخلف ـدرسية . واصـبح الفـكر ا ـناهج ا غـزو اخلرافـات التي وصـلت الى بعض ا
ــؤسـسـات الـثـقـافـيـة من الـدمـار الـشـامل  بـديـال عن الـثـقـافـة الـعـراقـيـة  وعـانت ا

باد والعلوم الفكرية واحلضارية للمجتمع العراقي . وانعكس ذلك على كل ا
وانـتـشرت الـبـطالـة . واصـبح العـراق من أسـوأ البـلدان الـعـربيـة  بـالنـسـبة حلـقوق

رأة . ا
ومن تــداعــيـات االحــتالل االمــريــكي فــقـدان الــدولــة لــهـيــبــتــهـا وانــتــشــار الـسالح
تحدة أنها جاءت لتحرير البلد  يليـشيات في كل مكان  بعد ادعاء  الواليات ا وا

ونشر احلرية في ربوعه .
ــنـطـقـة وقــد كـان احـتالل الــعـراق بـدايــة الـفـوضى واحلــروب االهـلـيـة الــتي عـمت ا

العربية.
ثم استـكمـلت امـريكـا مخـططـاتهـا بـتسـليم الـعراق الى ايـران مـقابل تـوقيع االتـفاق
النـووي . لتـديـره من خالل عمالئـهـا في رأس السـلطـة لـيكـملـوا مسـلـسل التـخريب

والنهب حتى وصل العراق الى هذه احلالة التي يرثى لها .
والـية للولي الفقيه القادمة مع الـغزو االمريكي للعراق   تسللت الى ان االحزاب ا
ـواطن الـبسطاء من ذوي اجملتمع الـعراقي باسم الـطائفة والـدين حتى تسـتقطب ا

االصول الريفية والقبلية الذين يفتقرون الى الوعي السياسي . 
ثم عــمـلت عـلى تـزويـر االنـتـخــابـات وانـتـهـكت حـقـوق االنــسـان وخـنـقت الـصـحـافـة
واالعالم احلر  واقدمت على قمع االحتجاجات السلمية للمواطن بالذخيرة احلية
ـدني من مــحـتـواهــا الـوطـني واخلــطف والـتـرهــيب . وجـردت مــنـظـمــات اجملـتـمـع ا
ـظالم واصـبح الـسـكان ـعـارضـة احلقـيـقـية . وانـتـشـرت ا واالنـسـاني . فـانعـدمت ا
حتت خط الفقـر في كثير من احملافظات . وهكذا  تـغييب حرية االرادة للمواطن

على يد ميليشيات عميلة تعيث فسادا وتخريبا في احملافظات كافة .
الـيــوم ونـحن نـسـتـذكـر الـغـزو االمـريـكـي لـلـعـراق  البـد من الـتـأكـيـد بـان الـواليـات
إسي الـتي عانى ـسؤولـية الـكامـلـة عن جمـيع االالم وا تـحدة االمـريـكيـة تتـحمل ا ا

منها الشعب العراقي منذ عام  2003والى يومنا احلاضر .
ونـحن عـلى ثـقـة تـامـة بـان عـودة الـوعي لـلـشـعب الـعـراقي سـتـدفـعه الـى امـام نـحو
 كما حتقيق استـقالله الناجز  وحتقيق حلمه في تغيير النظام السياسي الفاسد 
سيجبـر كل القوى الغاشمـة الدولية واالقليـمية الطامعـة بارض العراق الحترام هذا

البلد العظيم بشعبه وتاريخه وقدراته .
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ســتــيــنــيــات الــقــرن فـي ســجن احلــلــة
ـاضي كـان هنـاك قسمـان متـالصقان ا
مـنـفـصالن..كـبيـر خـاص بـالشـيـوعـي
ــدنـيـ وأنـصـارهم وصـغـيـر خـاص ا
بـالشـيوعيـ العسـكري واحملـسوب

على الزعيم عبد الكر قاسم.
كـــنـت انـــا مـــســؤول الـــقـــسـم اخلــاص
ــدنــيــ وبــحــكــمــهـا كــنـت الـتــقي بــا
مــــــــــســـــــــؤول الـــــــــقـــــــــسم اخلـــــــــاص
.وحـدث مـرة أنـني دخلت بـالـعـسـكريـ
فــــــرأيـت في الــــــســــــاحــــــة عــــــشـــــرات
ـاذا لم يسـتلم ..وتسـاءلت: الـعـسكـريـ
احلـزب الشـيوعي الـسلطـة وب هؤالء
غــيـر جالل األوقــاتي آمـر الــقـوة قــادة 
اجلـــويــة وعــشــرات أن لـم يــكن مــئــات

.!? القادة العسكري الشيوعي
وكــــنـت قـــبــــلــــهــــا في ســــجن بــــغـــداد
بـغـرفــة هي في األصل مـخـزن ــركـزي ا
تــــضم خــــمــــســــة هم: مــــكـــرم مـالبس 
الــطـالـبـاني الــقـيـادي في احلـزب الـذي
صـار وزيـرا في الـسـبـعـيـنـيـات ومـدير
وصـبـاح اخلــطـوط اجلـويــة الـعـراقــيـة
شقيق القيادي في احلزب زكي خـيري 
خـيـري..والعـقيـد عـبد الـنبي آمـر قوات
ـــظــلــيـــ وأنــا الــذي رفـــضت طــلب ا
رئــــــــــــيـس اجملـــــــــــلــس الـــــــــــعـــــــــــرفـي
بسبّ شمس الـدين عبـد الله الـعسـكري

! احلزب الشيوعي..فحكمني سنت
وعيني هـناك..في تـلك الغرفـة الضيقـة 
عـلى الـعـقـيـد عـبـد الـنـبي كـانت بـداية
ـــاذا لم يــــســـتــــلم احلـــزب تــــســـاؤلـي:

الشيوعي السلطة?
ا ذكـره حنا بطـاطو في  كتابه ووفـقا  
الـثالث (الـعراق)..فـان عدد الـشيـوعي

كـانت عـلى احلـزب مـآخذ فـفي حـاضـره
ســيــاســيـة وثــقــافــيـة وأخــرى تــتــعـلق
ــوقــفه من االــشــبــاب والـشــيــوعــيـ

القدامى.
سـأعيد هنا موقـفا يؤكد ان احلزب كان
يـــــعـــــتــــمـــــد الـــــتــــطـــــبــــيـق الــــنـــــصي

نوجزها باآلتي: للماركسية
فـي الــــعـــام 2004 كــــنـت اتــــمــــشى مع
صـــديق في ســاحـــة االنــدلس فــصــرنــا
قـريب من مبنى مـقر احلزب الشيوعي
الـــــعـــــراقي  فـــــقــــال لـي : اال حتن الى
جـمـاعـتك أيـام زمـان ? قـلت : بلـى والله

قر. . ودخلنا ا احنّ
ــقــهى كـــانت قــاعــة اجلــلــوس أشــبه 
شــعـبـيـة..كـرويـتـات بـسـيـطـة مـفـروشـة
بـــحـــصـــران من اخلـــوص  فـــقـــلت في
نـفسي : يـا سبـحان الـله  مكـتوب على
الــبـرولـتـاريـا ان جتــلس عـلى حـصـران
اخلـــــوص مـن زمن مـــــاركس الـى يــــوم

يبعثون.
نـــظـــرت الـى أعــلـى اجلـــدار فــوق رأس
"الـقـهـوجي " فـرأيت صورا" كـبـيـرة لكل
مـن مـاركس واجنـلس ولـيـنـ وكأنـهم
ـقر . يـحّـيون الـضيـوف القـادم الى ا
تـــغــيـــر مــزاجي تـــمــامـــا" فــطـــلــبت من
صــــديــــقي ان يـــأتـي لي بـ " الــــرفـــيق "

سؤول .. فجاء . ا
قـلت له : يبدو انكم ما تزالون تعيشون
مــــزاج اخلـــمـــســـيـــنــــيـــات في وســـائل
ـسـؤولـ عن الـثـقـافة تـثـقـيـفـكم وان ا
ستقبل وراءهم عندكم من الذين صار ا
 اعـنـي  جتـاوزت اعـمارهـم اخلـمـس
والــسـتـ  وانــهم لـيـســوا عـلى درايـة
بـأن الـنظـام السـابق حكم الـعراق (35)
ســنـة  وان جـيال" عـراقــيـا" كـامال" كـان
اليـعرف عن الشـيوعيه شيـئا" اال كونها
وأن هــذا اجلـيل يــشـكّل " ضــد الـدين " 

أكثر من نصف الشعب العراقي .
تــسـاءل بــشيء من عــدم الـرضــا : خـيـر

أستاذ .. ?
قــلـت له : لــو ان شـابــا"مـن هـذا اجلــيل
جـاء وجلس هنا وسألك : من هذا وذاك
? ســـتــجــيـــبه : هــذا مــاركس الـــعــظــيم
ـاركــسـيـة  ــاني واضع الــنـظـريــة ا ..ا
وذاك لـين اخلالـد.. روسي ابو الثورة
الـبلـشفـيه  وتظل تـشرح وتـنّظّر له عن
افــكـارهم وشـعــارهم " يـا عـمــال الـعـالم
احتــدوا " فــهل هــذا أفــضل ام انــكم لـو

وضـــعـــتم صــور : فـــهـــد وسالم عــادل
وجـــمــال احلــيـــدري... وحــ يــســألك
فـــتـــجـــيــبـه بــأن هـــؤالء قـــادة احلــزب
الـشـيـوعي الـعـراقي الـذين اعـدموا من
اجـل ان يـــــكــــون وطـــــنـك حــــرا"  وان
تـــكــونــوا انــتم جــيل الــشــبــاب الــذين
ضـــــــاعـت أعـــــــمــــــاركـم فـي احلــــــروب
والكوارث ..تكونوا سعداء مرفه ?.
ايـــهــمــا اوقع بــالــلـه عــلــيك  مــاركس
ـــاني ولــيــنــ الــروسي (الــذي قــد اال
يـــخـــجل الـــشــاب ان يـــقـــول لك : ومــا
شـأني بـهـما وأنـا اخلـريج الـعاطل في
بــلــد اخلــيــرات) ام فــهـد وسـالم عـادل
الـــذين ضـــحّــوا وجـــمـــال احلـــيـــدري 
بـحيـاتهم مـن اجل العـراق والعـراقي
ّـــة واحــــدة مـن الـــســــنّـــة  وكــــانــــوا 
سـلم والـشيعـة والعرب والـكورد وا

سيحي .. ? . وا
أسـفي انـكم مـا تـزالـون ال جتـيدون فن
الـدعايـة  واسفي انكم جتـيدون هضم
الـثقافـة لكنـكم ال جتيدون فن الـتثقيف

.
ربـت بـــــيــــــده عـــــلـى كـــــتــــــفي وقـــــال:
دكـتور..األسـبوع الـقادم سـيكـون الذي
تــــــريـــــده. وحـــــصـل..اســـــتـــــبـــــدلـــــوا
الـصـور..لـكن الـذي لم يـحصـل انهم لم
يـتبـنوا الـشبـاب رغم اننـا اسديـنا لهم
الــنــصــيــحــة قــبل ســتــة عــشــر عــامـا
وكـررتـهـا عـلـيـهم يـوم وجـدت جـمـهور
احملــاضــرة الــتـي قــدمـتــهــا فـي مــقـره
ــطــلق من الــذين جتــاوزوا كـــانــوا بــا
اخلـــمـــســـيــنـــات..اي من اجلـــيل األقل
حــــجــــمــــا فـي اجملــــتـــمـع ومن الــــذين

ستقبل وراء ظهورهم. وضعوا ا
s dA  »U

لـم يكن للحزب الشيوعي العراقي دور
بداية  تظاهرات واحد اكتوبر/تشرين
اول 2019 مــــــــــــــــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــــــــــــــار
الكثير من استـياء استغراب عتب لـوم
وأدانـة وسـخـريـة وتـعـلـيـقات مـحـبـيـه
غـير مهـذبة من آخرين.ومـا يهمـنا هنا
ان موقفه هذا كشف عن حقيقة ان ب
احلزب وقطاع الشباب فجوة كبيرة.
وألن من عادتي ان استطلع الرأي عبر
وســـائـل الــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي في
وألن احلـزب الـشـيـوعي احــداث كـهـذه
شهد وكأنه ينتظر بـقي متفرجا على ا
مـا سـتـؤول الـيـه األحداث فـقـد كـتـبت

اآلتي: في حينه 
(تـسـاؤل الـى احلـزب الشـيـوعـي وقوى

اليسار:
في انـتــفـاضـات فـي ثـورات الـشــعـوب 
ـقـهورين تـكون الـقوى الـيسـارية في ا
ـقـدمـة..فـلـماذا اخـتـفت في تـظـاهرات ا
ســالت فـيـهـا دمــاء الـشـهـداء في واحـد

اكتوبر تشرين اول?)
ـطلـقـة قـد ادانت هذا كـانت الـغـالـبيـة ا

اذج منها: وقف..اليكم  ا
- لـيس لـلـقـوى الـيـسـاريـة جـمـهور من
وال تـــمـــتـــلك قـــاعـــدة فــــئـــة الـــشـــبـــاب

جماهيرية
- مــــســـتــــفـــيــــدون وعـــنـــدهـم حـــصـــة

باحلكومة..وبعيدون عن الفقراء
باديء واشتروا الكراسي - باعوا ا
- دعـــهم لــتـــنــظــيـــراتــهم دكـــتــور فــهم

بعيدون عنّا نحن الشباب
- لم تعد لهم مكانة كسابق عهدهم 

- احلـزب غيّر حـتى ايديولوجـيته فقد
رايـنا قيادات شـيوعية تمـتدح اميركا 
ــدحـــون تــيــارات والـــكــثـــيــر مـــنــهـم 

اسالمية راديكالية
- ألنهم حتت خيمة سائرون

- عيب من السيد..خاف يزعل عليهم!.
a —U K  …œUN

مـنذ بداية التظاهرات في شباط 2011
شـارك احلـزب فـيـهـا وقـام هـو بـتـنـظيم
عــــدد مـــنـــهـــا.وفي اضــــخم تـــظـــاهـــرة
مـلـيـونـيـة عـام 2014 كـان لـلـحـزب دور
رئـــيس شــهــدتـه بــنــفــسـي حــيث كــنت
يـومـهـا مشـاركـا في التـظـاهرة بـسـاحة
الــتــحـريــر.وكـانـت قـيــادات من احلـزب
نـصة وحلظـة رأوني مدوا تـقف عـلى ا
ايــــديـــهـم لي الصـــعــــد مـــعـــهـم والـــقي
كــلـمــة..وحـ نــزلـنــا تـوجــهت كـوادره
وانــصــاره نــحــو جــســر اجلــمــهــوريـة
وحــــــــــــــــــــــالــت قـــــــــــــــــــــوى األمــن دون
عبورنا..واستمر احلزب ينّظم ويشارك
فـي تظاهرات االحـتجاج بعـضها كانت
تــــضم كــــوادره ومـــحــــبـــيه فــــقط..رغم
مـــخــاطــر تــعــرضــوا لــهــا وتــهــديــدات
حتـدوهـا..األمـر الـذي اثـار االسـتـغـراب
كــيف ال يـشـارك احلــزب الـشـيـوعي في
أجـرا وأشـجع واخطـر تـظاهـرة ال تقف
وراءهــا جـهـة ســيـاسـيـة..بل جــمـاهـيـر
شـبـابيـة في عـشر مـحافـظـات جتمـعهم

..صرخة مقهورين ?!!
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ريـــــــال مــــــــدريـــــــد
اإلســــــــــــبــــــــــــانـي
لــــلـــــتــــدريـــــبــــات
اجلــمــاعـيــة بــعـد
أن حـصل الـفـريق
ــدة 3 عـــلى راحــة 
أيـــام حـــيث شــارك
الــــظـــهـــيـــر األيـــســـر
الـبـرازيـلي مـارسـيـلو
بصورة طبيعية بعد
الـصـورة العـائـلـية
الــــتـي نــــشــــرهـــا
وتـــســـبـــبت في
حــــــــالـــــــــة من
اجلـدل عـبـر
وســــــــــائل

األكثر تمريرا لـلكرة ب جميع
ـــــنــــتـــــخــــبـــــات خالل العـــــبي ا
ـــــبــــاراتـــــ (مع الـــــوضع في ا
ـنـتـخـبـات االعـتـبـار أن بـعض ا

لعبت مباراة واحدة فقط).
وفـيــمــا يــتــعــلق بــالــتــمــريـرات
ــاتـادور" في ـكــتـمــلــة جـاء "ا ا
الــصـدارة إلـى جـانـب مــنـتــخب
إجنــلــتـرا بــنــسـبــة دقــة بــلـغت
انيا %92 وتأتي خلفهما أ

وفـرنــسـا (%90)  ثم كــرواتــيـا
.(88%)

أمــا بــالــنـــســبــة لـالســتــحــواذ
نتخبان أيضا بنسبة تساوى ا
بـــــلــــغت %74 فـي الــــصــــدارة
ــانــيـا يــلــيــهــمــا مــنــتــخــبــات أ
وهــولــنـــدا وبــولــنــدا بـــنــســبــة

.70%
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ردت محكـمة التحكـيم الرياضي االستـئناف الذي تـقدم به نادي داليان الـصيني على خـلفية انـضمام الالعب نشأت
أكــرم في مـوسم Æ 2013-2014جـاء ذلك فـي اإلشـعــار الــذي تـلــقــته إدارة الــشـرطــة والــذي أشـارت فــيه إلى رد
ـبالغ التي دفعها نـادي الشرطة.يشار قدم من النادي الـصيني وحتميله أجـور احملاماة واستعادة ا االستئـناف ا
إلى أن النـادي الصيني كان قـد تقدم بشـكوى في وقت سابق ضد الشـرطة بحجـة إشراك الالعب نشأت أكرم

ببطاقة مؤقتة ال جتيز له اللعب مع النادي العراقي بصورة رسمية.
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وأشـار إلى أن الالعـبـ طبـقـوا تمـامـا ما
ــنـــطــقــة ـــدرب من حــيـث دفــاع ا أراده ا
ــبــاراة كـانت ــرتـد.وأردف: ا والــهــجـوم ا
مــفـيـدة لـالعـبـ وال شك أيــضـا لـلــجـهـاز
الـفني.وصرح همام طـارق فقال: الالعبون
باراة أبـدعوا اليوم بأداء كبير وسيرنا ا
ـنافس وتطوره بـأسلوبنـا رغم صعوبة ا

إضافة إلى لعبه ب جماهيره.
وبـــيّن: نــأمـل أن نــحــافـظ عــلى تـــصــاعــد
زدوجة ـستوى حتى نبلغ الـتصفيات ا ا
بــجــاهـزيــة تـامــة.وكــشف: األسـلــوب كـان
جـديدا لكنـنا التزمنـا بواجباتـنا وقدمنا
ـنـتخب الـعـراق وسـجـلـنا مـبـاراة تـلـيق 
هــدفــا من عــدة فــرص وحــافــظــنــا عـلــيه

باراة. لنهاية ا
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قدم  رئـيس الـهـيـئة الـتـطـبيـعـيـة إياد
بـــنـــيــان بـــوافـــر االحـــتـــرام وعــظـــيمِ
االمتنان إلى رئيس الوزراء  مصطفى
الكـاظـمي ووزير الـشـباب والـريـاضة
ـبـذولـة عـدنـان درجـال جلـهـودهـمـا ا
وســـعــــيـــهـــمــــا احلـــثـــيـث في إجنـــاز
مـتطـلـبـات مـلف خـلـيجي 25. وشـكر
رئيسُ الـتطـبـيعـية رؤسـاءَ االحتادات
ــة عـلى الــتـعــامل األخـوي اخلـلــيـجــيّ
وخطواتهم اجلادة في حتقيق الهدف
ـــنـــشــــود وبـــاخلـــصـــوص االحتـــاد ا
القطري على موقـفه النبيل من إسناد
مــــلف الـــبــــصـــرة.ويــــتـــطـــلـع رئـــيسُ
التطبيعية   إلى التعاون الواسع ب
اجلـــهــــات احلـــكـــومـــيــــة واحملـــلـــيـــة
ـــؤســســـات الــريـــاضـــيــة إلظـــهــار وا
ــظــهـر الـالئق الـذي خــلـيــجي 25 بـا
يتناسب وأهمية البطولة لدى شعوب
ـنـطــقـة والـســعي إلى أن تـكـون من ا
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ستوى الفني على منتخبات اوربا نتخب االسباني يتفوق با uH‚∫ ا
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ـنتخب العراقي عن عـبر العبو ا
رضـاهم الـتام عن األداء ونـتيـجة
مـباراتهم الودية ضـد أوزبكستان
الــتي فــاز فــيـهــا أســود الــرافـدين

بهدف من دون رد .
وقـال عالء عبد الزهـرة إن الفوز مهم
رغـم أنـــهـــا مـــبـــاراة وديـــة ويـــعــزز
مـعنـويات الالعـب كمـا تعـد دافعا

قبلة. للفريق في مبارياته ا
ـــنـــتـــخب جـــنى ثـــمــار وأكـــد أن ا
مـعـسـكـر أوزبـكـسـتـان بـهـذا الـفوز
ــعــنــوي.ويــرى عــبــد الــزهــرة أن ا
الـفـريق قـدم مـبـاراة جـمـيـلـة بأداء رائع
"أمـام فـريق كـبيـر بـحجـم أوزبكـسـتان في

مـلعبه وأمام جمـهور كبير لم نـشهد مثله
مـنـذ نـحو عـام ونـصف الـعـام".وأشار إلى
أن الـفريق جنح في خلق فـرص سهلة لو
اسـتثـمرناهـا لكانت الـنتـيجة أكـبر لكـننا
حــــقــــقـــــنــــا األهم وهــــو الــــفــــوز واألداء
الــطــيب.امــا بــشــار رسن فــأكــد صــعــوبـة
ـبـاراة أمـام فريق كـبـيـر ومتـمـرس يضم ا
نخبة من احملترف في دوريات محترمة.
وشـدد عـلى أن احلـضـور اجلـمـاهـيـري لم
يـؤثـر عـلـيـهم.وأوضـح: مـنـتـخـبـنـا احـترم
ــنـتـخب األوزبـكي حــتى آخـر حلـظـة من ا

باراة. ا
ولـفت إلى أن إهداره انفرادين كان بسبب
التسرع ألنني أتأقلم على اللعب كمهاجم

باريات. صريح وسأعوض في قادم ا

احد العبي منتخب الناشئ بالشطرجن
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سـأل أحـد حـكـمـاء الـزمن اجلـديـد (إن بـقي في هـذا الزمـن من حـكيـم) تسـمع له
ـشورته  ,سـأل هل الزالت الـريـاضة في الـبـلـد كمـا كـنت تـراها الـناس وتـعـمل 
سابقا يـوم كانت الناس تعمل للرياضة ال كما اليوم الذي باتت فيه تعمل للوجاهة

والوقاحة بعد ان غزتها السفالة !
قال احلكـيم : اني ال أرى شيئا ال على الواقع وال فـي األفق البعيد او القريب ,

ت للرياضة بشيء ! ا البلد  إخالئه من كل شيء  كفوف وا لست 
نـعم يـوجـد فـيه دوري وكـرة قـدم لـكن ألنديـة مـنـخـورة ومـفـلـسـة وتـعاني
الي وتعودت تشكي حالها في كل موسم تريد أن حتلب من الفقر  ا
ـال لتـحرقه عـلى لعـبة واحـدة ال عدة ألعـاب وعقـود تفـتقر يـزودها با
للواقـعيـة وان أعفت مدرب لـفريق فـان احلال سار  عـلى كل االندية
حتت بند (استقالة او اقالة بالتراضي) وهذا التراضي هو نوع من

انواع الفساد بإطار جديد !
بـلــد اصـبح فــيه الـفــسـاد الـريــاضي وغـيــر الـريــاضي  مـســتـشـر
والـغـريب ان الـفــاسـدين من بـعض الــقـائـمـ عـلى ريــاضـة الـبـلـد
يـظـهـرون دون حـيـاء والخــجل بـصـوت عـال لـيــقـولـون ويـطـالـبـون

(بالقضاء على الفساد الرياضي)
بـلدي الـيوم يـعاني كـثيـرا دون من منـقذ حـقيـقي الكل تـبحث عن
ـلذات امـا من يبحث عن الـرياضة وانـقاذها من مغا الـسفر وا

السيول اجلـارفة التي تهـددها واغرقتـها وسيطـرت على كل مفاصـلها فبات
يعد ضـمن االستثناءات الـنادر ة في هذا الزمن الريـاضي الذي الحكيم فيه
وأل مرشد ريـاضي أعلى حتتكم الـيه الناس وسط هذا التـشظي واالنشطار
اخملـيف الــذي اصـبح واقع حـال البــد من الـتـعــايش مـعه وان كــان يـهـددنـا
وت ريـاضة بـلدنـا بشـكل حقـيقي وبـالكـامل  تمـاما (كـفايـروس) كورونا
تعايشـنا معه وهو الزال يهددنا ويقـــــــتلنا !رياضة بلدي نعم .. تنظم فيها
ارسون فـيها االنـتخابـات لكل مـفاصلـها وال غـرابة من أن نشـاهد الـذين 
عـنـدما يـفـوزن او يـثقـفـون ألنفـسـهم من ان تـشاهـد هـذا الـذي يشـعـر كأنه
يــعـــيش أيـــام (عــرس أمه) وذاك الـــذي (يــعـــزم  ربـــعه) عــلـى (أداء قــسم)
انـتخـابي في ظاهرة  مـخجـلة ليس لـها اي وجـود في القوانـ واللوائح او
اء النظم االساسـية للرياضـة العراقية وغـير هذا وذاك هناك من يـتصيد با
ستنـقع اآلسن النه متوهم بان اموال العكـر في سبيل ان يدخل مـعهم في ا
الــريــاضــة مــلـك مــشــاع وهي تــكـــاد تــصــبح كــذلـك بــعــد ان ان تــعــرضت
لـلـلصـوصـية   والـفـاسدين من مـرتـدي لبـاس الـتقـوى !ريـاضة الـبـلد الـيوم
مـتــشـظـيــة ومـنـشــطـرة لــيس الى قـســمـ بل الى عــدة اقـســام واصـبـحت
احتاداتهـا وانديتهـا اقرب الى مايـشبه احملالت والدكاكـ بل هناك اشبه
(بــاجلـنــابــر) جتــد كل شيء مــعـروض فــيــهـا
لــلـــبــيع هــذا يـــبــيع الالعـــبــ حتت غــطــاء
االحــــتــــراف الـــفــــاســــد ! وذاك يـــتــــاجـــر
ــبــاريـــات واخــر اليــتــوان عن فــعل أي بــا
شيء تـشم مـنه رائـحـة الـفـسـاد الـذي بـات
وكـأنه االجنـاز  األوحـد للـريـاضـة العـراقـية

تفتخر به  مع االَسف .. الستم معي .?

الــــتـــواصـل االجــــتــــمــــاعي في
الـــوقـت الـــذي واصل فـــيه داني
كـارفـاخـال الـتـدريـبـات الـفـرديـة

في إطار برنامجه التأهيلي.
وحـســبـمــا أشـارت مــصـادر من
ــلــكـي لــوكــالــة داخل الـــنــادي ا
األنـــبـــاء اإلســــبـــانـــيـــة ســـافـــر
مارسـيلـو إلى فالنـسيـا ألسباب
شـخــصـيــة وكـان الـنــادي عـلى

علم بها.
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وتسبب ظهور النجم البرازيلي
رفـقة عـائـلته عـلى أحـد شواطئ
مـديــنـة فــالـنـســيـا دون تــطـبـيق
اإلجراءات االحـترازيـة اخلاصة
بـاحلـمـايـة من فـيـروس كـورونـا
ـســتـجـد في حـالـة من اجلـدل ا

الكبير.
وبـــــعــــيـــــدا عن حـــــالــــة اجلــــدل
وتصريحات بـعض السياسي
واإلجـراء الــذي اتـخـذته شـرطـة
ـــــديـــــنـــــة ضـــــد الالعـب عــــاد ا
مارسيلو لتدريبات فريقه داخل
مدينـة (بالديـبيباس) الـرياضية
بـــصــورة طـــبـــيــعـــيــة حتت
قــــيـــادة الـــفــــرنـــسي زين

الدين زيدان.
وكـان زيــدان قـد مـنح
الـالعـــــــبــــــ غـــــــيــــــر
ــدة الــدولــيــ راحــة 
ثالثــة أيـام مــنــذ اجلـمــعـة
وحـــتـى األحـــد قـــبل أن يـــعـــود
الـــفـــريق الـــيــوم لـــلـــتـــدريـــبــات
اسـتـعــدادا لـلـمـبــاريـات الـقـويـة
التي سـيخـوضهـا الفريق خالل
ــقــبل شــهــر أبـــريل/نــيــســان ا
والــــــذي ســـــــيــــــخــــــوض خـالله
مــواجـــهــتي ربع نـــهــائي دوري
األبـــــطــــال أمـــــام لـــــيـــــفـــــربــــول
اإلجنلـيزي وبينـهما "كـالسيكو

األرض" أمام برشلونة.
عـــــلـى اجلـــــانب اآلخـــــر واصل
ظـهـيـرا الـيـمـ داني كـارفـاخال
وألفارو أودريوزوال تدريباتهما
ـــلـــعب الــــتـــأهـــيــــلـــيـــة داخـل ا
ويــقــتـربــا من الــعــودة لــلــفـريق

قبلة وقد خالل األيام القليـلة ا
يــظـهــرا في مــبـاراة إيــبــار يـوم
ـــقـــبـل عـــلى مـــلـــعب الـــســـبت ا

(ألفريدو دي ستيفانو).
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لن يـسـتــمـر الـهـولــنـدي بـاتـريك
ــيــة كـــلــويــفــرت رئـــيس أكــاد
بـرشــلـونـة فـي مـنـصــبه حـيث
أبــلــغه الـــنــادي بــأنه لن يــجــدد
عـــــقـــــده الـــــذي يـــــنـــــتـــــهي في
ــقـبل وفــقـا يـونــيـو/حــزيـران ا

لتقرير صحفي كتالوني.
وتــــولى كــــلــــويــــفــــرت رئــــاســـة
يـة برشـلونـة عام 2019 أكـاد
بـهــدف احلــفــاظ عــلى جنـوم "ال
ماسيا" وتطـويرهم وجتهيزهم

للفريق األول.
وبــحـسب صــحــفـيــة "ســبـورت"
الـكـتالـونيـة من بـ إيـجابـيات
كلويفرت جتـديد عقود الثالثي
بــابـلــو بــايـز "جــافي" وإلــيـاس

أخوماش وأنخيل أالركون.
ومع ذلك أدى رحــيل جــوسـيب
مــاريــا بــارتــومــيــو وانــتــخـاب
خــوان البـورتــا كــرئــيس جــديـد
لبرشلونة إلى تغيير اخلطط.
وبـالـفعـل  التـخـلي عن ألـبرت
ســــولــــيــــر (مـــديــــر الــــريــــاضـــة
احملـــتــرفـــة) ورامــون جـــومــيــز
بـــــونــــتـي (رئـــــيس اخلـــــدمــــات
الــقــانــونـــيــة) وســيــتــبــعــهــمــا
كــلــويـفــرت فـي الـصــيف حــيث
ســــــيـــــحـل خــــــوســــــيـه رامـــــون

أليسانكو بدال منه.
UO —u ô —UON «

تـعـرض ديـبـورتـيـفـو الكـورونـيا
لـــضــربـــة جــديـــدة  حــ أهــدر
فــرصـة لـلـعـودة لـدوري الـدرجـة
الـــثــانــيـــة اإلســبــانـي لــيــواجه
ـنهـار شـبح السـقوط الـعمالق ا
لــــــــــــدرجــــــــــــات أدنـى.وهـــــــــــبـط
ديبورتـيفو بـطل دوري الدرجة
األولى قـــبل 21 عـــامـــا والـــذي
تأهل لـلمـربع الذهبي في دوري
أبــطــال أوروبــا عــام 2004 إلى
اضي الـدرجـة الـثالـثـة الـعـام ا

وسم 628 دقيقة وخاض هذا ا
دون تسجـيل أي هدف.ومع هذا
الــتـراجـع يـواجـه ديـبــورتــيــفـو
خطر الهبوط للدرجة اخلامسة
بـسـبب خطـة االحتـاد اإلسـباني
إلعــــادة هـــيـــكـــلــــة مـــســـابـــقـــات
ــــوسم الــــدرجـــات األدنـى في ا

قبل. ا
وحـــاول ديـــبـــورتـــيـــفـــو إنـــقـــاذ
مــــوســــمـه بــــتــــحــــقــــيق ثـالثـــة
انــتـصــارات مــتــتـالــيــة في آخـر
ثـالث مـــبـــاريـــات لــــكـــنه احـــتل
ــركــز الــرابع في مــجــمــوعــته ا
ــؤلـفـة من عـشـرة فـرق بـفـارق ا
نـــــقـــــطــــة واحـــــدة عـن مــــلـــــحق
الــــصـــعــــود.ومــــا زاد شــــعـــوره
بـاإلذالل أنه جـاء خـلف الـفـريق
ه احملـلي سـيلـتا الـرديف لغـر

فيجو.
وســيــخـوض ديــبــورتــيــفـو اآلن
بـطـولـة مـصـغـرة لـلـدوري تضم
ثالثـــة فــــرق أخـــرى ويـــجب أن
ــركـز األول أو الــثــاني يــحـتـل ا
درب لتجـنب هبوط آخـر.وقال ا
ا نـشـعر روبن دي ال بـاريـرا "ر
بــاإلحـبــاط لــكن ال يــوجــد وقت
لـــلــبـــكــاء".ويـــبــدو من الـــصــعب
اسـتـيـعـاب انـهيـار ديـبـورتـيـفو
بــعـد أن كـان أحــد أفـضل الـفـرق
اإلسبانـية واألوروبيـة في فترة
جــيــله الـذهــبي بــالـتــســعـيــنـات
وبــــدايـــة الــــقـــرن 21.وتــــدهـــور
الـــنـــادي بـــعـــدمـــا ســاء وضـــعه
ـالي مـا تسـبب في اسـتـحواذ ا
بنك أبانـكا احمللي على مـلكيته
ـــاضـي.وقـــال الـــقـــائــد الـــعــام ا
ألــيـكس بــرجـانــتــيـنــوس الـذي
انــضم لــلـنــادي عـام 2004 كـرة
الـقـدم لـيس لـهـا ذاكـرة.وأضـاف
من الـصعب اسـتيـعاب مـا حدث
ـاضي وفي بـدايـة مـنــذ الـعـام ا
وسم كنا نـؤمن بأن البقاء في ا
ــــثـل فــــشال نــــفس الـــــدرجــــة 
ويـخـالف تــوقـعـات اجلــمـاهـيـر
لــكن سـاءت األمـور مـنـذ مـرحـلـة

وسم. مبكرة با
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بــعــد انـتــهــاء أول جــولــتـ في
ـؤهـلة الـتـصـفـيات األوروبـيـة ا
ـــــونـــــديــــال 2022  تـــــصـــــدرت
ــنــتــخــبـات إسـبــانــيــا قــائــمـة ا
صــــــاحــــــبـــــة أكــــــبــــــر عــــــدد من
الــــتـــمــــريــــرات الــــصـــحــــيــــحـــة

واالستحواذ.
وذلك وفـقـا لإلحصـائـيـات التي
نـشـرهـا االحتـاد األوروبي لـكـرة

القدم (يويفا).
وبـنـهـاية مـبـاراتي الـيـونان (-1

1© وجورجيا (2-1© جاءت
كتيبة لويس إنريكي في صدارة
تعلقة 3 من التصنيفات ا

باالستحواذ على الكرة.
كـمـا جـاء إيـريك جـارسـيا العب
مــانـشــســتـر ســيــتي عـلى رأس

اتادور" ومع األرقام الطيبة لـ"ا
جاء جـارسيـا في صدارة األكـثر
دقـة في الــتـمــريـرات بـإجــمـالي
 246تمريرة مكتملة متفوقا

اني أنطـونيو على الـثنائـي األ
روديــــــجـــــر (221 تــــــمــــــريـــــرة)
وجـــوشــــوا كــــيــــمـــيــــتش (211

تمريرة).
وسـيـكـون أمـام اإلسـبـان فـرصـة
حتـسـ هـذه األرقـام عـنـدمـا

يستقبلوا يوم األربعاء
ـــقـــبل مـــنـــتـــخب ا
كــــوســـوفـــو في
ثــالث جـوالت
اجملـمـوعـة

الـثـانـيـة بـالـتـصـفـيات
عـــــــــلـى مــــــــلـــــــــعب (ال
ــدنــيــة كــارتــوخـــا) 
إشـبــيــلـيــة (جــنـوبي

إسبانيا).
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عــــــــــــــــاد
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يـــواصل فـــريـق الـــزوراء لـــكــرة
الـقـدم حتضـيـراته قـبل أن يـشد
رحــــالـه في الــــرابـع من شــــهــــر
ــقـبل الـى الـعــاصـمـة نـيــسـان ا
ــواجــهـة اإلمــاراتـيــة أبــوظـبي 
فــريق الــوحــدة اإلمــاراتي يــوم
الـسـابع من الـشـهـر نـفسـه على
مـلـعب آل نـهـيـان الدولـي ضمن
مـــنــافـــســات الــدور االقـــصــائي
نـطـقة ـؤهّل الى الـدور األول  ا

غــــربي آســــيــــا في الــــنــــســــخـــة
اجلــــديــــدة من دوري أبــــطـــــــال

آسيا .
ـــكــــتب اإلعالمي وقـــال مـــديـــر ا
وعــــضــــو إدارة نــــادي الــــزوراء
الـريـاضي عـبد الـرحـمن رشـيد
بـحـسب الــوكـالـة الــرسـمـيـة إن
االحتاد اآلسـيوي سيـقيم ورشة
ــــشـــاركــــة في عــــمل لــــلــــفــــرق ا
الــبــطــولــة مـن ضــمــنــهــا أنــديـة
الـشــرطــة والـزوراء" مــبـيــنـاً أن

"الـورشـة تـتـضـمن الـتـعـامل مع
الـتوجـيهـات اخلـاصة بـجائـحة
كــورونــا أجــواء الــلـعـب بــدولـة
اإلمارات بـاإلضافة إلى االطالع
ــســابــقـة فـي حـال عــلى آلــيــة ا
الــفـــوز وااللــتـــحـــاق بــاالنـــديــة

تأهلة. ا
وأضــــاف رشـــيــــد أن الــــفـــريق
سـيسـافـر في الرابع مـن الشـهر
ــــقـــبل الـى دبي ومـــنــــهـــا الى ا
ابــوظــبي عـن طــريق اخلــطــوط

اجلـــويــة الــعــراقـــيــة والــعــودة
سـتـكون فـي الثـامن من الـشـهر
ذاتـه وفـي حـــــال الــــــتـــــــــــــأهل
سـيـسـافـر الــفـريق بـعـد يـومـ
الى الهـند لـلتـواجد ضـمن فرق
اجملــمـوعـة اخلــامـسـة الـتـــــــي
تــــضم غــــوا الــــهـــنــــدي وبــــيـــر
ســـبــولـــيس اإليـــراني وصـــيف
حــــامل لــــقـب نــــســــخــــة 2020
والـريـان القـطـري حيث سـتـقام
بنـظام التـجمّع في الـهند خالل

الـفـترة من الـرابع عـشر ولـغـاية
الـــثالثـــ مـن شـــهـــر نـــيـــســـان

احلالي.
وتـــــــــــــابـع أن اإلدارة أنــــــــــــهـت
االجـــــــــــــــراءات اإلداريــــــــــــــــــــــة
وحـجـوزات الـفـنـادق بـاالضـافـة
ــــــــنــــــــهـــــــاج الى إعــــــــــــــــداد ا
التـدريبي إذ سـتكون هنـــــــــاك
وحــدة تــدريــبــيــة مــنــظــمــــــــــة
بـــــالـــــتــــــنـــــســـــيـق مع االحتـــــاد

االماراتي  للعبة.
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احد العبي
منتخب
الناشئ

بالشطرجن

واستطـاع العبونا الـتعويض ح
ـنتخب الـسريالنكي تفـوقوا على ا
نظم للـبطولة بـنتيجة 3-1 البلـد ا
مــبـيــنـاً أن "بـهــذه الـنــتـائـج يـكـون
الـــــعـــــراق مـن ضــــمـن الـــــبـــــلــــدان
تصدرة لـلبطولة والـيوم ستلعب ا

ثـالث جـــوالت وغــداً ثـالث جــوالت
وبــهـذا يــكـون اجملــمـوع 9 جـوالت
والــبــطــولــة مــقــامــة وفق الــنــظـام
السويسري وبزمن قدره 15 دقيقة
مع إضـــافــة 10 ثــوانٍ لـــكل نـــقــلــة

منجزة حسب نظام فيشر.

أفضل الـبـطوالت اخلـلـيجـيـة بتـكاتف
اجلــمــيـع.وفي ســيــاق مـــتــصل أعــلن
بـــنـــيـــان  أن قـــطــــر لم تـــتـــنـــازل عن
اســتـــضــافـــة خــلـــيــجي 25 لــصــالح
العراق فـقط بل قدمت اعتـذار رسميا
بـذلك كـونـهم دولـة بـديـلـة عن الـعـراق

في استضافة البطولة.
وأوضح بـــنـــيـــان  أن قـــطــر أرســـلت
رســــــالــــــة آخــــــرى نـــــصـت عــــــلى أن
اجلـمـاهـيـر الـعـراقـية تـتـطـلع بـشـغف
لبـطـولـة خـلـيجي 25 مؤكـدا أن "هذه
مـسـألـة طـبـيـعـة ألنه تـربـطـنـا أوصـر
أخـوة بــ االشـقــاء الـعــرب وخـاصـة

دول اخلليج.
 وأشـار إلى أنــنــا سـنــكـون عــلى قـدر
ـسـؤولـيـة مـعـربـا عن شـكـره لـدولة ا

قطر وجلميع االحتادات اخلليجية.
وكان االحتاد الـقطـري لكرة الـقدم قد
قرر االعـتـذار عن اسـتـضافـة خـلـيجي

.25

نتخب الوطني بالفوز فرحة ا
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يــــواصل مــــنــــتــــخــــبــــنـــا
لـلـنـاشـئـ بـالـشـطـرجن
مـــنـــافـــســـاته في
بــطــولـــة آســيــا
لــــلـــشــــطـــرجن
الــسـريع أُون
اليــــــــــن دون
 14عاماً

لــــلـــــذكــــور
واإلنـــــــــاث
وقع عِبْرَ ا
اإللــكــتـروني
الــــــــــــــــــــدولــي
لـــــلـــــشـــــطـــــرجن
ــشــاركــة أكــثـر
من 27 دولـــــــة.
وقـــال احلـــكم
الــــــــــــدولـي
ســـــــــــعـــــــــــد
مـــــــحــــــــسن

الــكــنـــاني بــحـــسب الــصـــحــيــفــة
الرسمـية إن منتـخب العراق حقق
انــتــصـارين فـي أول ثالث جـوالت
إذ شــــهـــدت اجلـــولــــة األولى فـــوز
مـنـتـخـبـنــا عـلى نـظـيـره الـلـبـنـاني
بــنــتــيــجــة 1-3 وكــانت اخلــســارة
بـــســـبب الـــغـــيـــاب مـــضـــيـــفــاً أن
منتخبنـاً افتقد الالعب أم محمد
عــيــدان الـــذي كــان حــاضــراً خالل
ـنـافـسـة لـكـنه لم يـتمـكن من وقت ا
دخــــول زون الـــســـبـــاق  ألســـبـــاب
تـقنـية وقـد مثل مـنتـخبنـا في هذا
اللـقاء الالعبـة ريتاج سعـد محسن
وأنـار عـبـد الـله الصـفـار وئـاريـكار
اومــيــد واالحــتــيــاط بــشــار ديــدار

ومحمد ظاهر.
واشــار الـكــنــاني إلـى أن اجلــولـة
الثـانية شـهدت خـسارة فريـقنا من
ــرشح لــلــفــوز بــلــقب الــبــطــولــة ا
ــنـتــخب الـهــنـدي بــنـتــيـجـة 1-3 ا
وبــــعــــدهـــا جــــاء الــــرد حـــاســــمـــاً

عالء عبد
الزهرة
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ÕUI∫ آالء حس خالل تلقيها لقاح كورونا
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×UD ∫ فاروق هالل في محطات من حياته

والــفــني.  كـــمــا اثــنى عــلى
ـبـذول الذي يـقدمه اجلـهد ا
مـــوظــــفـــو الــــشـــعــــبـــة من
ـــتـــمـــيـــزين الـــفـــنـــانـــ ا
هني واحلرفي. وعملهم ا
وتـكــتــنـز مــخــازن دائـرة
ـئـات الــفـنـون الـعــامـة ا
من االعـــمــال الـــفــنـــيــة
ـتـنوعـة لـرموز فـنـية ا
عـــراقـــيـــة تـــضــررت
بــعض تــلك االعــمـال
جـــــــراء اســـــــبــــــاب
مـــتـــعـــددة مـــنـــهــا
احداث عام 2003

 ÂuK « býd  rþU

 lOÐd « bLŠ√
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نطقة غـربي آسيا اإلماراتي بـي  رئيـس االحتاد البارا
صدر له حـديثـا عن دار البـيروني للـنشـر والتوزيع في
ـبـيـة في مـنـطـقـة عـمـان كـتـاب (واقع الــريـاضـة الـبـارا

غرب آسيا).
wJ³MF « r¦O¼

رئيس اجلـمعـية الـعراقـية لـلسـياسـات العـامة والـتنـمية
البـشريـة اعلن ان اجلـمـعيـة تعـقد وبـالتـعاون مع غـرفة
ـقـبل ـؤتـمـر الـعـلـمي الـثـاني في ايـار ا جتـارة بـغـداد ا

بعنوان (القطاع التجاري اخلاص:حوكمة منشودة).
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ÕUIK « wIKð vKŽ
ـشمولـ ألخذ اللقـاح حماية واطن ا ا
لـهم وألحبـائـهم..مسـتـذكرة والـدهـا الذي
وت قبل بضعة اشهر اثر اصابته غيبه ا

بكورونا.
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بدعة آالء حـس  اللقاح تلقت الفنـانة ا
ضاد لفـايروس كورونـا في أحد مراكز ا
الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة األولـــيـــة ودعت
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مرتـدية "بـليـزر بيج" مـعتـمدة تـسريـحة
شـعر مـنـسـدل ومـكيـاج هـاد وعـلقت
عـليـها قـائلـة: "نـحن بشـر دائـمًا نـنتـظر

شيئًا ... أو شخصًا ما!".
عـلى صـعـيـد آخـر كـشف الـفـنـان مروان
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 خالل حــلــولـهــا ضــيـفــة عــلى بــرنـامج
ـمـثـلـة الـلـبـنـانـيـة ـواجـهـة) كـشـفت ا (ا
ـساكنة وال كارين رزق الله أنـها تؤيد ا
ـشاهد اجلريئة في تعارض القبالت وا
األعمال الدرامية. وجاء ذلك في معرض
ردهــا عـلى ســؤال حــول مـدى قــبـولــهـا
الــــعالقـــة قــــبل الـــزواج حــــيث أجـــابت
بـ"نـعم". وعمـا إذا كـانت تـقـبل أن تـفعل
إحــدى ابـــنــتـــيــهـــا ذلك ردت بــالـــقــول:
(عندمـــا تبلغ ابنتي الـ 18 ستكون لها
احلرية لكي تعيش احلياة التي تريدها
وتـخـتـار الـتـجـارب التـي تـرغب أن تـمر
بها". كما أكدت أنها ال تعارض القبالت
ـــشــــاهـــد اجلــــريـــئــــة في األعــــمـــال وا

الدرامية.
وكــانـت "رزق الــله" قــد أحـــدثت ضــجــة
ـاضي بـعـد نـشـرها واسـعـة األسـبـوع ا
صورة مـن جلـسة تـصـوير جـريـئة عـبر
حسابهـا على اإلنسـتغرام ظهـرت فيها

خوري نـيّـته الزواج قـريـباً من فـتاة من
خـارج الـوسط الـفــني في حـفـلـة زفـاف
صـغـيـرة يـقـتـصـر احلـضـور فـيـها عـلى

. قرّب األهل واألصدقاء ا
ET" وقــال في تــصــريــحــات لــبـرنــامج
بــالــعـربـي إنّ (الـعــروس هي مـن خـارج
الـوسط الــفـني) مـن دون أن يـكـشف أي
تـــفــاصـــيل أخـــرى والــدافـع األســاسي
األوّل التخاذ هـذه اخلطـوة بعد تـمسّكه
بــحــريّــته لــفــتــرة طــويــلــة رغــبــته في
اإلسـتــقـرار والـشـعـور بــاألمـان بـعـد كل

هذه السنوات. 
وأضــاف:(قـررت مـن خالل اإلقــدام عـلى
الـزواج فكـرة الـعـائـلة والـولـد أنـا أريد
هـذا الـشيء بــقـوة وهـو مـهم بـاحلـيـاة
وأيـــضــا احلــبــيــبـــة; فــطــوال ســنــوات
حـــيــــاتي عـــشـت احلب حـــوالي 3 أو 4
مــــرات ولـــكن لم تــــســـتـــطع واحـــدة أن
جتعلني أتخذ هذه اخلطوة األخيرة إال

حبيبتي حالياً).

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - ظهــــــــــــرت
ـيزة أثناء ـية ريهانـا بطلّة  النجـمة العا
فـضـل (جـورجو خـروجـهـا من مـطـعـمـهـا ا
ـــعـــروف في مـــديــــــــــنـــة لــوس بـــالــدي) ا

أجنــلــوس األمــريــكــيــة وتــنــاولت الــعــشــاء مع
أصدقائها.

وكــانت ريــهـانــا مـرتــديـة تــنـورة قــصـيــرة سـوداء
وحذاء أسـود تلتــــــــــــــــف شـرائطه على سـاقيها
ووضعت نظارات سوداء على عينيها وقناع أسود

على وجهها للوقاية من فايروس كورونا.
ـظــــهـر اجلـديــد لـريـهـانـا يـتـزامـــن مع مـا هـذا ا
كتبته على صفحـــــــــــــتها اخلاصة على موقع
ا تـطلق قـريبا الـتواصل االجـتمـاعي أنهـا ر

عمال جديدا لها.
وكــانت ريــهــانــا قــد عـمــلـت في الــســنــتـ
ـاضــيـتـ عـلى تــطـويـر أعــمـالـهـا وهي ا
ـالبس الداخلية  مساحيـق التجميل  وا

ــمــثل الــســوري طــرح الــفــديـو ا
ـــســـلــســـله الــتـــشـــويـــقي األول 
اجلـديد (السنونو) عبر صفحته
الـرسمية على (فيسبوك) والذي
ــقـبل سـيــعـرض في رمــضـان ا
ـــســـلـــسل (عـــوني وأرفـــقه بـــاسم شـــخـــصـــيـــته في ا

الناكش).

ي الــعـــراقي ضـــيــفـه مــلـــتــقـى الــشـــبــاب في االكـــاد
محـاضـرة بعـنـوان(اعادة بـنـاءاالمة الـعراقـيـة في ضوء

علم االجتماع السياسي).  

الكـاتب االردني صدر له حـديثـا كتـاب السـيرة الـذاتية
(الـــشـــبع من احلـــيــاة)  عـن دار فــضـــاءات لـــلــنـــشــر
والـتـوزيع في عـمـان.ويـقع في 218 صـفـحـة من الـقـطع

توسط. ا

الـنـاقــد الـسـيــنـمـائي الــعـراقي تـلــقى تـعـازي االوسـاط
الـثـقـافــيـة واالعالمـيـة لــرحـيل شـقـيـقـه عـبـد الـصـاحب

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

wM¹uŁ Õö

ـي الـعـراقي تــلـقى تـعــاري االوسـاط الـعــلـمـيـة االكـاد
ـاضي اثر واجلامـعـيـة بـوفـاة والدته صـبـاح االثـنـ ا

اصابتها بفايروس كورونا.

ريهانا
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شجن اجلميلي شابة عراقية تعمل
في تـصـمـيم اجملوهـرات وعن ذلك
تقول(كثيرا ما سألت من أين إنت?
إمـرأة قــويـة تــتـحــدى وتـســيـر في
طــريـقــهـا دون خــوف أو تـردد. أنـا
بــــلـــــد األخالق من بـــــلـــــد عــــريـق 
والـكـرم..الـشـعـر تـخـرج من عـنـدنـا
وحـــتى الــــنـــثـــر ...عـــلـــمـــاء نـــحن
.أنا ومـثقـفـ ..كتـاباً ..ومـهـندسـ
شـجن اجلمـيلـي من موالـيد بـغداد
 مـهـنـدسـة ومـصـمـمـة مـجـوهرات
عـــراقـــيــة تـــعـــمل عـــلى األنـــظـــمــة
الــثالثــيـة األبــعــاد إلنــشــاء قـوالب
احلـلي ...عــمـلت كــثـيــراً وحتـمـلت
أكـثــر لـكي أصــبح فــخـرا لــبـلـدي).
مـوضــحـة (أخــذت من إســطـنــبـول
مــركـــزا لي في أواخـــر عــام 2018
لــكي أنــشــر إبــداعي بــهــذا اجملـال

مـجـال الصـياغـة في بـلـدنا الـعراق
والــعــمل عــلى إســتــثــمــار طــاقـات
شـبـابـنا وتـقـلـيل اإلستـيـراد فـنحن
شــعب يــســتــحق إن يــكــون شــعب
يــــنـــــتج لــــنـــــفــــسـه ولــــيـس فــــقط
إسـتـهالكي. وأنا أعـمل الـيـوم على
هـــــذا مـن خالل دورات كــــــثـــــيـــــرة
ستقبل قدمتها ودورات أكـثر في ا
القريب سـوف أقدمهـا ..وإعد كذلك
جـمـيع مـتابـعي مـجـال اجملـوهرات
بأن قريبا سوف تكون هناك ماركة
يـة حتمـل إسمي وإسم الـعراق عـا
وكما قلت سابقا في لقاءات عديدة
ية هدفي بـالوصـول إلى مـاركة عـا
ـا لــيس مـجـرد حــلم شـخـصي وإ
هـو شـهـادة تـقـديـر وحب وإحـترام
لـبـلـدي الـعـراق ألنـه بـلـد يـسـتـحق

بأن تكون. 
ـيــة حتـمل إسـمه هـنـاك مــاركـة عـا

وســـوف يــحـــدث هــذا
قـريـبـا بـإذن الـله من
خـالل جــــــــــهـــــــــدي
الشـخصي ودعاء
مـــــحــــــبـــــيــــــني
ووالـــــــــــــــــــداي
فــأتـــمــنى من
الـــــــــــــــــــــلــه
الـــتـــوفــيق
لي ولــكم)

.
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أنـــارت أغــنــيــة أم كــلـــثــوم "ومــا نــيل
ـطـالـب بـالـتــمـني" طــريق الـفن أمـام ا
ــوسـيــقـار فـاروق هـالل وهـو يـضع ا

قــدمـه عــلى مـــوطئ اخلـــطــوة االولى
بـعمـر الـستـة عشـر عـاما قـلقـا لرفض

والده دخوله معهد الفنون اجلميلة.
ـــوســـيـــقـــار هالل: "(إبـــتـــدأت  قـــال ا

بدع مشواري بفن مجـتمعي جذب ا
حـينـها).  مـؤكد (إنـطلـقت من محـاكاة
عـبـد الـوهـاب الى بـلـورة روحيـتي في
اغنية "ردت انساك" خالل الستينيات
وتـوالت األحلــان في الــسـبــعـيــنـيـات
ــائــدة نـزهت مــلــحـنــا "إســألت عــنك" 
و"عـلـمـني عـلـيك" لـعـبـد الـله الـرويـشد
ومـا زلـت أحـيل الــكــلـمــات الى أنــغـام

تسري مع نبضي).
WOIOÝu  WŠUÝ

ـشـتغـل في ورجح هالل ان (مـعظم ا
الـــفن الـــعــراقي اآلن يـــنــتــظـــمــون في
ـوسـيقـيـة بـإقـتـدار وأراها الـسـاحـة ا
االن تـزهـو بـأنـشـطـتـهم" ذاكـرا: "طوال
مــســيــرتي لم أقــدم عــمال ال يــنــبع من
ــسـتــحـيل وجـداني; فــأنــا ال اعـرف ا
مـؤمـنـا بأن ال يـوجـد حد ادنـى لثـقـافة
ا هـو إنسان مـتفوق.. بدءا الفـنان إ
ــوســقــيــار فـاروق من وعــيه). أعــلن ا
هالل: (إبـتـكـرت قالب تـرنـيـمات الـفـكر
ــغـنى وجــمــعت فــيه كـتــابــة الـنص ا
ــوذجـا: والــتـلــحــ مــعـا) وأعــطى إ
(حلنـت ترنيـمة لـلصـوت اجلديـد خالد
كـمـر جاء فـيه: لـو كان الـعـمر يـهدى..
ــا اهــديت عــمــري لــوطــني.. ألن أمــد
عـمـري قــصـيـر.. ومـا اتــمـنـاه له طـول

ـدى). وهالل من مـوالـيـد بـغـداد عام ا
تخرج من مــــعهد الفنون .1935
اجلـمـيـلـة عـام 1957. بـعـد عـام من
ـعـهد تـقـدم إلى اخـتـبار تـخـرجه من ا
اإلذاعـــة والـــتـــلـــفـــزيــون وســـجل أول
أغـانـيه في بـرنـامج ركن الـهـواة وقدم
أول أغـــانـــيه الـــتـي كـــانت بـــعـــنـــوان

(عالبال) وحققت جناحاً طيباً.
ترك الـغناء وتـفرغ لتـلح وقـدم أكثر
من 50 أغــنـيــة عــاطــفـيــة ومن أشــهـر
أحلانة أغـنية "ياصيـاد السمج" وقدم
لـلـفـنـان الـكـويـتي عـبـد الـله الـرويـشد
أغــنـيـة "عــلـمــني عـلــيك" الـتي حــقـقت

انتشاراً لعبد الله.  
في عام 1975 أصبح رئيـساً جلمـعية
ــوسـقــيـ الــعــراقـيــ وقـدم خالل ا
فـــتـــــــــــرة الـــثـــمــانـــيــنـــات بـــرنــامج
(أصوات شـابة) الـذي تخـرج منه عدة
مطـرب عـراقيـــــــــــ ولُقب بـصانع

النجوم.
 ظـهــــــر في هــذا الـبـرنــامج مـطـربـ

مثل: مـحمـود أنور - كـاظم الـساهر -
مـهـنـد مـحـسن - هـيـثم يـوسف  وفي

. عام 1993أصبح نقيبا للفنان
مـسـتــقـر مـنـذ سـنــوات في الـعـاصـمـة

صرية القاهرة. ا
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ـوسـيـقـي الـعـراقي نـعـته نـقـابـة الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلي ا
سائـل ـاضي  ـوت االحد ا بـعد ان غـيبه ا العـراقيـ

ولى أن يتغمده بواسع رحمته . ا
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حاول أن تبـذل قصارى جهدك فى الـعمل.يوم السعد
االربعاء.
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ـزاجيـة أبـرز عيـوبك  حـاول التـخـفيـف منـها تـعـتبـر ا
واال خسرت الكثير.
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ال تنظـر لبـاقى زمالئك من يعمـل او يلهـو  أنت تعمل
لشخصك. 
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أنت واضح فـى عـمــلـك عــنـد تــعــامــلك مـع احملــيــطـ
بك.رقم احلظ 6.
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شريكك بحاجة إلى أموال فحاول أن تساعده بطريقة
لطيفة غير محرجة.
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ـزيـد من الـهدوء وتـقـبل الـرأى اآلخـر.يوم  يـنقـصك ا
السعد الثالثاء. 
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ـنتـجات الـتى حتتـوى على ألوان حـاول االبتـعاد عن ا
صناعية فقد تؤذيك. 
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زيد من االهـتمام التـخاذ قرار الشريك يـحتاج مـنك ا
مهم لكليكما.
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اضية فحاول أال خسرت أشـخاص كثيرون بالفترة ا
تخسر أكثر من ذلك .
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لـقـاء مـهم يجـمـعك بـالشـريك تـتـخذان فـيه الـعـديد من
القرارات بخصوص مستقبلكما. 
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ـقرب لك حـاليًا. تـتصف بـاحلماس الـشديد .اهـتم با
رقم احلظ 9.
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ـا أصـابك من ضـرر منه تبـتـعـد عن الـتـدخ الـيـوم 
رقم احلظ 3.
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ـنـاسب الـكـلـمـات لــهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكـل اعــد تــرتـــيــبــهــا

فقودة : (دولة واكتشف الكلمة ا

عربية):

ديــــوان  –نــــاصـــــيف  –ريــــان –

مـــــســــقط  –صـــــلــــيل  –جــنــ –

اختزال  –طب  –فيحاء  –حلب –

خليل  –حي  –فالن.

ـــزيـــد وكــــسب جـــمـــيع لـــتـــعــــلم ا
اخلـبرات .ومن خاللـكم أقـدم دعوة
عامة جلميع صاغة العراق خارجه
وداخـله  إن يـعـمـلـوا عـلى تـطـوير

مــــجــــال صـــــنــــاعــــة وتـــــصــــمــــيم
اجملـــوهـــرات  الـــذي يـــخـــبىء  لي
حتـت طـيــاته كل يــوم شيء جــديـد
ومــثـيــر وأنــا عـلى أ  إســتــعـداد

مروان خوري

وخـتم: (ليـست من مـعـجـباتي وهي من
خـارج الـوسـط الـفـني وتـتــفـهّم وضـعي
كــنـــجم ومــشــهــور ورجـل شــرقي فــأنــا
شخص أحب التملك كثيراً وشخصيتي
في كليباتي تختلف كثيراً عن طبعي).

ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ

ــديــر الــعـام لــدائــرة الــفــنـون اطــلع ا
الـعــــــــــــــامـة عـلي عــويـد عــلى سـيـر
ــتـــحــفــيــة عــمـل صــيــانــة االعـــمــال ا
ـــتـــضــــررة خـالل زيـــارته شـــعـــبـــة ا
صـيــانـة االعــمـال الـفــنــــــيــة االثـنـ

اضي. ا
وتــــابع مــــراحل صــــيـــانــــة وتــــرمـــيم
الــنــفـائس الــفــنـيــة لـكــبــار رواد الـفن

التشكيلي العراقي.
ودعا الى ضـرورة توخي احلـذر اثناء
الـصـيانـة حفـاظـاً على قـيـمة االعـمال
الـفـنيـة  الـكـبيـرة مـبيـنـاً ان دور عمل
دائــــــــــرة الــفــنــون ال يــقــتــصـر عــلى

تــــــنـــــظـــــيــــــم واقـــــامـــــة
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات
والــنـــشـــاطــات
ـــــعــــارض وا
وحــــــــسب
بل ويـقع
عــــــــــــلـى
عـاتــقـهـا
حــــــــــــفـظ
االمــــــانــــــة
الـفـنـيـة التي
ســتــتــوارثــهــا
االجـيـال والـتي
تـمـثل عـراقة ارث
الــبــلـد الــثـــــقـافي
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{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –بـــعــد
ثالثـة أيـام عـلى رصـد إصـابـتـها
بــــفــــيــــروس كــــورونــــا فــــقـــدت
إلـيـزابـيت مــيـديـنـا حـاسـة الـشم
والـذوق في بـدايــة اجلـائـحـة في
آذار/مارس  …2020وبعد عام
تـخــشى األمـيـركـيــة الـبـالـغـة 38
عـــامـــا أال تـــســــتـــعـــيـــد هـــاتـــ
احلاسـتـ أبـداً. وقد اسـتـشارت
ــسـتــشـارة الــدراسـيـة في هـذه ا
مــدرســة بــنــيــويــورك أطـبــاء من
اخـتصـاصـات مخـتـلـفة من أنف
وأذن وحــنــجـــرة إلى عــلــمــاء أو
جــــــراحي األعــــــصــــــاب كــــــمـــــا
اســـتـــخــدمـت بــخـــاخـــات لألنف
وانـضمت إلى مـجـمـوعـة مرضى
يجربون عالجا محضرا من زيت
الـسمك. ولـتـحـفيـز حـاسـة الشم
تضع إليزابيت كميات كبيرة من
الـــتــــوابل فـي أطـــبــــاقـــهــــا ومن
األعـشــاب الـعـطـريــة في الـشـاي
كـــمـــا ال تـــتـــوقف عن شـمّ ســوار

معـطّـر بالـزيـوت األساسـيـة. لكن
هذه اجلـهـود ذهـبت هبـاء. فـهذه
األمّ لــطـفـلــ تـقــول إنـهــا فـقـدت
ــلــذّات الـيــومــيـة الــكــثـيــر من ا
بــيـــنــهـــا األكل والـــطـــهــو. كـــمــا
انــعــكــست احلــالــة ســلــبــا عــلى
وضـعـهـا الــنـفـسي إذ إنـهـا بـكت

يوميا على مدى أشهر.
وتـنـتـمي إلـيـزابـيت مـيـديـنـا إلى
مجموعة متنامية من األشخاص
ـــصــابـــ بــفـــقــد الـــشم وهــو ا
اضـطــراب بـقي مـجــهـوال وجـرى
الـتقـلـيل من أهـمـيـته طـويال قبل
أن يــــــــصـــــــــبـح مـن األعــــــــراض

الرئيسية لكوفيد-19.
وفـــيـــمـــا يــســـتـــعـــيـــد أكـــثـــريــة
األشـخـاص الـذين يـفـقدون الـشم
والـذوق بسـبب فـيـروس كـورونا
هــاتــ احلــاســتــ في غــضـون
ثالثة أسابيع إلى أربعة تستمر
هـــذه احلــاالت أشـــهــرا لــدى 10
ــــئـــة  وفق ــــئـــة إلى 15 بـــا بـــا

{ بـــــــاريس (أ ف ب)  –أطـــــــلق
اخملرج الـفـرنسي جـان جـاك آنّو
ـنهـمك بـتـصـوير فـيـلم يـتـناول ا
حـريق كـاتـدرائـيـة نـوتـردام نداء
اإلثن إلى شهود العيان من كل
أنـحــاء الـعـالـم لـتـزويــده مـقـاطع
فـــيــديــو قــد يـــكــونــون صــورهــا

للحريق. 
وطــــلب آنّــــو من الـــهــــواة الـــذي
صـوّروا مـقـاطـع كـهـذه إرسـالـهـا
إلى مـوقع  (نـوتـردام بـرول.كوم)
اخملــــصـص لـــــهـــــذا الـــــغــــرض
ـــفــــضل أن مــــوضــــحـــاً أن مـن ا
تتضمن مشـاهد عن (االختناقات
ـــــروريــــــة الــــــتـي جنـــــمـت عن ا
احلريق والتراتـيل التي أنشدت
ليـالً لتـشـجيع رجـال اإلطـفاء أو
ردود الـــفــــعل في اخلــــارج عـــلى

رؤية نوتردام مشتعلة).
قاطع وقد يتم اخـتيار عـدد من ا
مقابل بـدل مالي إلدراجـها ضمن
ـقـرر فـيــلم (نـوتــردام حتـتــرق) ا

عرضه سنة 2022.
وكـــان مــــخـــرج لـــورس (1988)
ولـــو نـــون دو ال روز ودو فـــريــر
أطــلق قـــبل نــحــو  20يــومــاً في

األخصـائية الـنفسـية في جـامعة
تــمـبل في فـيـالدلـفـيــا فـالـنــتـيـنـا
بـــــــــارمــــــــا والــــــــعــــــــضـــــــــو في
كـونسـورسـيـوم دولي للـبـاحـث
تـــشـــكل فـي بـــدايـــة اجلـــائـــحـــة
شكلة. وباتت هذه لتحليل هذه ا
االضـطــرابـات تـطــاول مـا ال يـقل
عن مليوني شخص في الواليات
تـحدة وأكـثر من عـشرة مالي ا

في العالم وفق بارما.
ويُنـظـر غالـبا إلـى حاسـتي الشم
والـذوق عـلى أنــهـمـا أقل أهـمـيـة
من الـــبـــصـــر أو الـــســـمع. ورغم
كونهمـا أساسيـت في العالقات
االجتـمـاعيـة (إذ يـحصـل اختـيار
شــركــائـنــا جــزئـيــا عــلى أسـاس
رائحتهم) ينـظر األطباء في أكثر
األحـــيــان إلى فــقــدانـــهــمــا عــلى
أنـهــمـا أقل خــطـورة من تــبـعـات
ـا بــات يُـعـرف بـ(كـوفـيـد أخـرى 

طويل األمد).
لكن فقدانهمـا يترافق باستمرار

لـيس مع مــشـكالت في الــتـغـذيـة
وحـــسب بـل أيــضـــا مـع حــاالت
قــلق أو حـتى اكــتــئـاب بــحـسب
فــالــنــتــيـنــا بــارمــا. وعــلى غـرار
أشــــخـــاص آخـــريـن من فـــاقـــدي
الـشم وجـدت إليـزابـيت مـيـديـنا
ـواسـاة والـتـضامن بـعضـا من ا
في مـــجــــمـــوعـــة دعـم يـــديـــرهـــا
مستشفى بالـقرب منها. وظهرت
الكـثيـر من هذه اجملـموعـات عبر
الشـبكـات االجـتمـاعيـة إذ سجل
عدد أعـضـاء مجـمـوعة (أبـسنت)
الــتي تـــشــكــلت ســنــة 2019 في
بـريـطـانـيـا وطـارت شـهـرتـهـا مع
اجلائحة ازديادا كـبيرا في سنة
واحــدة من 1500 إلى أكــثــر من
نـصات 45 ألفـا عـلى مخـتـلف ا
بــحــسب مــؤســســتــهــا كــريــسي
كـيـلي? وعـبـر صـفـحـة اجلـمـعـيـة
عـلى فــيـسـبـوك يــتـردد الـسـؤال
الــذي يـؤرق إلــيـزابـيـت مـيــديـنـا
كالزمة عـلى لسـان اجلمـيع وهو

بــــاشـــــلـــــو في بـــــيـــــان أن (اسم
الــرئـــيس فـــالــيـــري جـــيــســـكــار
ديـــســـتـــان ســيـــضـــاف إلى اسم
تحف أورسيه ؤسسة العـامة  ا

ومتحف أوراجنري).
وذكّـرت بــأن جـيـسـكــار ديـسـتـان
الذي تولى الرئاسـة ب العام
 1974و1981 عــمل بـــتــصــمــيم

فــيـــمــا  أعــلــنت وزارة الــثــقــافــة
الـفـرنـســيـة اإلثـنـ إضـافـة اسم
الـــرئــــيس الــــســــابق فــــالــــيـــري
جيسكار ديستان الذي توفي في
 2كانـون األول/ديسـمـبر الـفائت
إلى تسمية متحف أورسيه أحد

تاحف في باريس.  أعرق ا
وأوضحت وزيرة الثقافة روزل
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(هل ســأســتــعــيــد حــاســة الــشم
والــذوق يـومـاً?) لــكن فـالــنـتــيـنـا
بارما تقـول إن (من الصعب جدا
ــآل األمـور) فـي هـذه الــتــكــهن 
ـعـارف. لـكن يُـعـلم ـرحـلـة من ا ا
حـــالــيـــا أن تـــطـــور فـــقـــد الـــشم
(أنوسـميا) إلى مـا يُعـرف بخطل
الشم (بـاروسمـيا) الـذي ينـعكس
بـــتــعــرف خـــاطئ عـــلى الــروائح
كمثل اشـتمام رائـحة كريـهة عند
احــتــســاء الــقــهــوة عـلـى سـبــيل
ـثـال قـد يــشـكل مـؤشـرا جـيـدا ا

دى الطويل. للشفاء على ا
كــمــا بـات مــعــلــومـا أن الــتــمـرّن
يــــــومـــــيــــــا عـــــلى “شم ”روائح
مختلفة مـثل الزيوت األساسية
ـرحــلـة الـعالج يـشــكل في هـذه ا
ـــوصـى به من دون الــــوحـــيــــد ا
حتــفـظ إذ ثــبت جنـــاحه في 30
ـئـة تـقـريـبـا من احلـاالت بـعـد بـا
ثالثـــة إلى ســـتــة تـــمــارين وفق

الباحثة.
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نـطــاق واسع كـمـثــبط لـلــشـهـيـة
ووُصف خلمـسة ماليـ شخص
علـى مدى  33عـامـاً قـبل سـحـبه
فـي تــشــرين الـــثــاني/نـــوفــمــبــر
2009. الحظ تقريـر خبـير الطب
الـــشـــرعي أن الـــدواء يـــتـــســـبّب
بــآفــات خــطــيــرة في صــمــامــات
الـــقــلب وبـــارتــفــاع ضـــغط الــدم
الـشـريـاني الـرئـوي وهـو مرض
نـادر وقاتل وقـد يـكـون مـسؤوالً
ــدى الـــطــويل عن 2100 عــلـى ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

تأخر العراق كثيراً عن االلتحاق بالعمل  االستثماري
ـشــتـرك وغــاص في مـشــاكـله وتــقـوقــعـاته الـعــربي ا
ـا اتــسـمت بـالـتـخـلف الـسـيـاسـيـة الـداخــلـيـة الـتي طـا
واجلهل والعُقد والتبـعية في طوال ما يقرب من ثماني
عشـرة سـنـة من عمـر الـبـلـد اجلديـد  قـبل أن تـوافيه
ستوى مع االردن ومصر الفرصة في تنسيق عالي ا
وكــنـا نـتـمـنى لــو انّ سـوريـا مـعـافــاة وانـضـمت لـعـمل
اقتـصـادي كـبيـر تـتـبنـاه الـدول الـثالث من اجل ادامة
تاحة اقتصادياتها باالستناد الى االمكانات العربية ا
ا عـونات اخلارجـية الـتي طا من دون االعـتماد عـلى ا

شاكل . أثقلت بلداننا بالديون والقيود وا
الفرص التاريخية لعمل عـربي مشترك باتت قليلة منذ
عـقـود بـعـد الـتـمـزق الـذي ضـرب كل كـيـان االمـة مـنـذ
حــرب غـــزو الــكـــويت ومــا تـــبــعـــهــا مـن انــقـــســامــات
وجتــاذبــات اضــيــفـت الى جــراح نــازفــة أصالً كــانت
ـشرق او اخلليج أو ظاهـرة على اجلسد الـعربي في ا

غاربية. دولهِ ا
ــقـبـلـة في اطـار يـجـب ان تـكـون االتـفـاقــات الـثالثـيـة ا
مـواثيق راسـخـة ال تـتـأثر بـتـغـيـر احلكـومـات واقـصد
هـنـا الـعـراق الــذي ال تـزال تـتـحـرك فـيه تـيـارات ذات
والء مــعــاد لــلــتــقــارب الــعــربي ولــصــالح ابــقــاء الــيـد
االيرانية االقتـصادية هي االعلى . وهنـا يجب التذكير
بأن العالقات االقتصادية الناضجة هي كفيل مناسب
لتفادي احلروب وان تطـوير العالقات مع ايران يجب
صلحة راجعة متأنية مبنية على اساس ا ان يخضع 
ا يعزز االنفتاح العراقي على اجلناح العراقية أوالً 
العـربي ويـتـكامل مـعه. كـمـا ان الـتنـسـيق الـثالثي ب
ـد جـسور العـراق ومـصـر واالردن سيـعـود بـالـفائـدة 
جـديـدة للـبلـدان الـثالثة مع ايـران ذاتـها وبـدرجة اقل

مع تركيا.
كــان لـلــعـراق مــاض سيء من الـتــنـســيق والـتــضـامن
ـشــاريع الـعــربـيــة الـتي اجــهـضــتـهــا طـفــرات غـيـر وا
ـظـاهـر ــواقف الـسـيـاسـيــة  وألنّ تـلك ا مــحـسـوبـة بـا
شتركة كانت غير راسخـة اجلذور في بنيتها التحية ا
واقتصرت على اجـتماعات صاخبة لـلزعماء فقط كما
كـان في اعالن مـجـلس الـتـعـاون الـعـربي بـ الـعـراق
ومـصـر واالردن والـيــمن قـبل اكـثــر من ثالثـة عـقـود 

فقد شهدنا تصدعات سريعة وهائلة .
هناك فـرصة وأمل لصـنع أفق جديد من عـمل مجدٍ له
صـدى في واقـع مـعـيــشـة االنــسـان الــعـربي في ثالث

دول  ويجب أن نحمي الفرصة من الضياع.

مهجور الـليلة بيت اجلن . اجلن صـنف خمرة أيضاً .
أيضا لها أُخيات بالرضاعة . 

الـرضــاعـة الـطـبـيـعـيـة أحــسن من رضـاعـة الـكـيـكـوز .
ة .  الكيكوز علبة باردة بثالجة قد

ة قندرتي والقيطـان . القيطان محنة الصف األول قد
االبتدائي . 

اإلبتدائي أساس الـنجاح . النجاح مـسرح غطّاه غبار
السن . 

الـسنـ إنْ حكتْ كـتاب لـذيذ من زيـد احللي  تـوابيته
تكاد تصيح من فرط الشجن . 

الـــشـــجن أعـــسل مـن احلـــزن . احلـــزن شـــيّب رأسي
وفؤادي . فؤادي زارته أُم كلثوم .

أُم كـلـثــوم كـوكب مــصـريٌّ خــالـد . خـالــد سـقط بــبـئـر
الغواية . الغواية من الشيطان . 

الـشـيـطــان صـار عـلى شـكـل إنـسـان . إنـسـان األمس
أرحم من انسان اليوم . 

اليوم هو اإلثن . اإلثن يلد الثالثاء .
الـثــــــــالثــاء خـاصـرة االســـــبـوع . األسـبــوع سـبـعـة

أيام. 
ايام تذكرني بسبعة جناة الصغيرة في اجلنة .

اجلــنــة هي أن تــعــيش دنــيــاك من دون ذنــوب . ذنـوب
األوغاد قتلت البالد .

الـبالد تـمشـط شعـرهـا فـيـمـطر في حـضـنـهـا الـرماد .
الرماد يغطي ناراً نائمة . 

نائمة الليلة كائنات الزقاق . 
الزقاق مظلم والريح تضرب قلب الدرويش . 

الــدرويش يــغص بــوشل احلــروف . احلــروف طــابـوق
البيت . البيت وطن جميل . 

جميل بثينة . بثينة الناصري . الناصري رافع . رافع
راف أيامي ببعض خبز . 

خبز التنور أطيب من خبز الـكيمياء . الكيمياء تذكرني
علمي السم حازم توماشي . 

توماشي علم في اعدادية النضال بسنك بغداد .
بـغـداد أُمي . أمي بـهــيـة حتب كـبـاب الـطـاوة . الـطـاوة

تعذب زيت الراعي . 
الـراعي صحـبـة العـصا والـكلب . الـكلب الـوفي يسـير

والقافلة على نباح . 
نباح األكف مثل نباح احلناجر .

احلنـاجر نـائمة بـبطـون البالعيم .
الـبالعـيم واحـدهـا بـلـعـوم . بـلـعوم

رء لم يعد كما كان . ا

ــنــظــمـات الــدولــيــة. وعــيّـنت وا
ـنظـمة سفـيرة الـنوايـا احلسـنة 
(كامب مارادونـا) غير احلـكومية
ـمـولـة بـشـكل أسـاسي من جنم ا
كـرة الـقدم األرجـنـتـيـني الـسابق
ديـيــغـو مـارادونـا والــتي تـكـافح
ســــــوء الـــــتــــــغــــــذيـــــة مـن خالل

الرياضة.
كـذلك سانـدت احلـمـلة األفـريـقـية
ــثــقــبــيـات لــلــقــضــاء عــلى داء ا
وذبـــابـــة الــتـــسي تـــسي  الـــتي

يدعمها االحتاد األفريقي.
وقال الشيخ موسى إسماعيل إن
الـراحلـة سـتـوارى في الـثرى في
كوجيـلو صـباح الثالثـاء بحسب

الطقوس اإلسالمية.
واضـاف ( ابالغ جـميـع (افراد
االســرة) حـتـى الـرئــيس اوبــامـا

الذي قدم تعازيه).

ــتـحف والــتـزام مـن أجل والدة ا
وتابع تطوره.

وحــيّت  بــاشـلــو (رجل الــثـقــافـة
الــشــغــوف بــفن الــقــرن الـتــاسع
عشـر وآدابه) و(الـلـفتـة الـتراثـية
عـماريـة ذات اجلرأة الـكبـيرة وا
الـتـي جـمـعـت بـ احلـفــاظ عـلى
معلم تاريخي وحتويله متحفاً).
ـتــحف اخملـصص لـفـنـون أقـيم ا
الـقـرن الـتـاسع عـشـر في مـحـطـة
قــطـــارات ســـابـــقـــة وافـــتــتـــحه
الرئيس الراحل فرنـسوا ميتران

في العام 1986.
وأقــرت اجلـــمــعـــيــة الـــوطــنـــيــة
اخلـــمـــيس الـــفــائـت بــاإلجـــمــاع
اقــــتـــراح  قـــرار بــــإضـــافـــة اسم
رئـيس اجلـمـهـورية الـسـابق إلى
تـــســـمــيـــتي مـــتـــحــفَـي أورســيه
وأوراجنــــــري. وكـــــان مـــــتـــــحف
ـــــــتـــــــحف أوراجنـــــــري أحلـق 
أورســـــيـه في عـــــام  .2010ومن
أبــرز مــا يــتــضــمــنـه مــجــمــوعـة
ــاء ”لـــلــرســـام كــلــود “زنــابق ا
مـونـيـه.وأشـارت الـوزارة إلى أن
القرار اتخذ بـالتنسيق مع أسرة

الرئيس السابق.

{نــيـــروبي (أ ف ب)  –تــوفـــيت
الـكيـنـيـة ساره أوبـامـا الـتي كان
الرئـيس األميركـي االسبق باراك
أوبـــامــا  يـــعــتـــبــرهـــا جــدته إذ
فارقت احلياة صـباح اإلثن عن

عــمـر يــنــاهـز  99عـامــاً في أحـد
مــسـتـشــفـيــات كـيـســومـو (غـرب
كيـنيـا) على مـا أفادت عـائلـتها.
وقالت ابنتها مارسات اونيانغو
لــوكــالــة فــرانس بــرس  االثــنـ

إنها (انتقلت إلى جوار الرب إذ
تــــوفــــيـت هــــذا الــــصـــــبــــاح في
مسـتشـفى جارامـوجي اوجيـنغا
اودينـغـا في كيـسوم)و. وأوضح
الــنـاطق بــاسم الـعــائـلـة الــشـيخ
موسى إسـمـاعيل أن (وفـاتـها لم
تــكن بـســبب فــيـروس كــورونـا).
وقال إن (الفـحوص التي أجريت
لـهـا بـيّـنت أنـهـا لم تـكن مـصـابـة
بكوفيـد). وأشار إلى أنها (كانت
ـدة أسبـوع وتـدهورت مريـضـة 
حالتها أمس (األحد) فنُقلت إلى
ستـشفى ووضـعت في العـناية ا
ركزة وتوفيت هذا الصباح). ا

وولدت سـاره أوبـامـا عام 1922
عـلى ضـفـاف بحـيـرة فـيـكـتـوريا
ولُـــــقــــبت (مـــــامــــا ســــارة) وهي
الــــزوجـــة الــــثــــالـــثــــة حلــــســـ
أونـيـانـغـو أوبـامـا جـدّ الـرئـيس

احلكومة الـكينـية رسميـاً اعتبار
كوجيلو محمية تراثية وطنية.
والـــتــقـــاهــا بــاراك أوبـــامــا عــام
2015 في الــعـــاصــمــة نــيــروبي
خالل زيـارة رئـاسيـة لـكـيـنـيا. ثم
زارهـــا  عـــام 2018 ولـــكن هـــذه
ـرة في كوجـيـلـو  بعـد انـتـهاء ا

فترة واليته.
وأشاد الـرئيس الـكيـني أوهورو
كيـنـياتـا في بيـان  (بـامرأة قـوية
وفــاضــلـة وحــدت أســرة أوبــامـا

وكانت رمزًا للقيم األسرية).
وأضاف (كـانت محبـة ومحـبوبة
شـاركت الـقـلـيل الـذي تـمـلـكه مع
مـن هــم اقـل اقـــــــــــــتـــــــــــــداراً فـي

مجتمعها).
بــعــد انــتــخــاب بــاراك أوبــامــا 
وضـــعت شـــهـــرتــهـــا في خـــدمــة
ــنـــظــمـــات غــيـــر احلــكـــومــيــة ا

األمــيــركـي ألبــيه. وكــان حــســ
أونــيــانــغــو أوبـامــا يُــعــتــبـر من
الـشـخـصــيـات احملـلـيـة الـبـارزة
وهو عـسكري سـابق في اجليش
الـبـريـطــاني في بـورمـا  وتـوفي
عام 1975. في كينـيا  أصبحت
شـاهيـر بعد »مامـا ساره «من ا
زيــارة قـام بــهــا عـام 2006 جنل
زوجهـا الذي كـان في ذلك الوقت
عـضـواً في مـجـلس الـشيـوخ عن

والية إلينوي .
ــتـواضع في وأصـبـح مـنـزلــهـا ا
قريـة كوجـيلـو الواقـعة عـلى بعد
500 كـــيـــلــومـــتـــر شــمـــال غــرب
نـيـروبي بـالقـرب من احلـدود مع
أوغــنــدا نـقــطــة جــذب ســيـاحي
وســـــرعــــان مــــا فــــرضـت حــــوله
حراسة وأقيمت أسالك شائكة. 
 وفـي الـــــعـــــام 2009 أعـــــلــــــنت
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بــورج بــوسط فــرنـســا تــصــويـر
فـــيـــلــمه الـــذي يـــتــنـــاول حــريق
كـاتــدرائـيـة نــوتـردام في بـاريس

في 15 نيسان/أبريل 2019.
وسـتـشـكّل الـلـقـطـات األرشـيـفـية
التلفزيونية أو تلك التي التقطت
بهواتف محمولة ما نسبته نحو
ــئــة من مــجـمل مَــشــاهـد 5 في ا

الـفـيـلم اخملـصص لـلـعرض عـلى
الشـاشات السـينـمائيـة الكـبيرة
عـلـى مـا سـبق لــلـمــخـرج أن قـال
لوكالة فرانس برس في مقابلة.
وأوضـح آنّــــو أنـه يـــــطـــــمح إلى
حتـفيـز اجلـمـهـور على “الـعودة
إلى الصـاالت الكـبيرة ”حلضور

قصة “مذهلة.”
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{.كـيـتـو (أ ف ب)  –اكـتــشـفت
ســـلــــطــــات مـــطــــار اإلكـــوادور
ومحـميـة غاالباغـوس الوطـنية
في حــقــيــبــة ســفــر نــحـو 185
ســلــحــفـــــاة من بـيــنــهــا عــشـر
نـــافــــــــقــة كـــــــــان حـــامــلــهــا
يعـتزم نـقلـها من األرخـبيل إلى
الـبـر الرئـيـسي عـلى مـا أفادت
وزارة الـــبـــيـــئـــة اإلكـــوادوريـــة

األحد. 
وأوضـــــــحـت الـــــــوزارة عـــــــلى
(تــويــتــر) أن (185 ســـلــحــفــاة
ــطـار اكــتـشــفت في حــقــيـبــة 
بـالتـرا كان يتـم نقـلها إلـى البر
الـــــــرئـــــــيـــــــسـي لـإلكــــــوادور).
وتـــــــــــقـع جــزر غـــاالبــاغــوس
عــلى بــعــد ألف كــيــلــومـتــر من
الـسـاحل اإلكـوادوري وتـتـمـيز
بنـباتـات وحيـوانات فـريدة من

نوعها.
وأشــــــــــارت الــــــــــوزارة إلى أن
اكــــتــــشـــاف الــــسالحـف جـــرى
(خالل تـفــتــيش روتــيــني) بـ
مـــطــار غـــاالبـــاغــوس وبـــابــوا
غــيـنـيـا اجلـديـدة وأن الـشـرطـة
ـدعــ الــعـامــ (يـتــخـذون وا
اإلجــــراءات) الالزمــــة من دون
إعـطــاء مـزيــد من الــتـفــاصـيل.
وافــاد مــطـار غــاالبــاغــوس في
بـيــان بــأن (عــمـر الــسالحف ال
يتجاوز ثالثة أشـهر وقوقعتها
ا يجعل من صغيـرة للغايـة) 
ــوقع الـذي الـصــعب حتــديــد ا
تنـتـمي إليه هـذه السالحف إذ
تــــخـــتــــلـف األنـــواع بــــحــــسب
اجلـــزيــرة الــتـي تــأتي مـــنــهــا.
وكـانت الــسالحف مـلـفـوفـة في
ـا أدى أكــيـاس بالسـتـيـكـيـة 
إلى نـفوق عـشر مـنـها بـحسب

البيان.

{ باريس (أ ف ب)  –بـعـد نـحو
عــشــر سـنــوات من قــضــيـة دواء
(ميدياتـور) الذي اعتُـبر مسؤوالً
عـن مـــئـــات الــــوفـــيـــات وجـــدت
مـــحـــكـــمـــة بــاريـس اإلثــنـــ في
ـتـعـلق بـهـذه الـقـضـيـة قـرارهـا ا
الــتي تـعــتــبـر  أســوأ الـفــضـائح
الصحية الفرنـسية أن مختبرات
(ســيـرفــيـيه) في بــاريس مـذنــبـة
جلهـة ارتـكـاب (اخلداع الـشـديد)
و(الــــقــــتـل واإلصــــابــــات غــــيــــر
تـعـمدة). طُـرح (مـيديـاتور) في ا
الــــــســـــوق عـــــام 1976 كـــــدواء
مـــــــســــــاعـــــــد فـي عـالج مــــــرض

{ واشـــــــــنـــــــــطن (أ ف ب)  –رغـم
الـتــزامـهـا احلـجـر في مـنـزلـهـا في
ويــلـز مـنـذ عـام بــسـبب اجلـائـحـة
وفت جـيم جيـنكيـنز جونـز بالوعد
الـذي قطـعته البنـتها الـبالغـة عشر
سـنوات بتمكيـنها من رؤية الشفق
الـقـطبي في أيـسـلنـدا أو مـحمـيات
جـنـوب إفـريـقـيـا ولـكن … بـالواقع

االفتراضي.
وأكـدت جـونز أن ابـنـتهـا  (ذُهِلَت!)
واصــفــة هــذه الـتــجــارب بـ (طـوق

النجاة). 
رتبطة بوباء كوفيد-19 فـالقيود ا

أثـارت اهتمـاماً متـزايداً بالرحالت
مـن خالل الــــــواقـع االفــــــتــــــراضي
بـفضل تـطبـيقات جـديدة تـتيـحها
وهـي ال تستلزم سـوى بضع مئات
من الدوالرات لشراء وحدة التحكم
الالزمــة لـتــشـغـيــلـهــا إضـافـة إلى

سماعات الرأس.
ومـــتـى تـــوافـــرت الـــتـــجـــهـــيـــزات
ـكـنـاً الـالزمـة يـصـبح كـل شيء 
كـرحـلـة مـثالً إلـى مـاتـشـو بـيـتـشو
(فـي الــبـــيـــرو) أو إلى الـــغـــابــات
االسـتـوائـيـة في بـورنـيـو أو حتى
تحدة (رحـلة برية) عبر الواليات ا

في أسـتـرالـيـا وجزيـرة مـالـطا  أو
مـشاركـة جتربة افـتراضـية مع فرد
ــــهـــارات ــــتـــلك ا مـن األســـرة ال 

التقنية الالزمة.
والحـظ فـيــنـدر أن “الــكــثــيـر من
الــنـاس قـرروا شــراء خـوذة ألفـراد
أسـرهم الـكبـار السن .”وأشـار إلى
أن ذلك “يـتيح رحالت معهم  أثناء

اإلغالق.”
ويـــنــــصـــرف آخـــرون إلى خـــوض
مــبـاراة في الـشـطـرجن مع شـخص
يـــعــيش في اي مــكـــان من الــعــالم
وأصـبح الـواقـع االفتـراضي بـديالً
مـن الـســفــر في الـعــالم احلــقــيـقي
ومـكمـلًا يـتيح الـتخـطيط لـلرحالت
ـــســتــقــبـــلــيــة في ظـل الــضــربــة ا
الـكـبــيـرة الـتي تـلـقـتـهـا الـسـيـاحـة

بفعل الوباء.
ـنـطــلق ابـتــكـر مـطـوّرو من هــذا ا
الـتطبـيقات مـجموعـة من التجارب
احملــددة مـــنــهــا زيــارة أهــرامــات
مـصـر أو تـاج مـحل في الـهـند أو
الــســافـانــا في كــيــنـيــا أو الــقـطب
اجلـنوبي بواسطة  قوارب الكاياك
ــسـاعــدة شــركـات الــسـفــريـات  
ـنظـمـات اخملـتـصة الـتـجـاريـة أو ا
كـ”نــــاشـــونــــال جـــيــــوغــــرافـــيك”

وصندوق “وورلد وايلد اليف.”
ــكن لــلـمــســتـخــدمــ اخـتــيـار و
أجــــــــهـــــــزة “أوكــــــــولـــــــوس ”مـن
“فـيسـبوك ”و”بـالي ستـيشن ”من

“سوني ”أو “غوغل كاردبورد.”
وقـال اخـتـصـاصي الكـمـبـيـوتر من
سـان أنـطـونـيـو رافـائـيل كـورتيس
الـــــذي يــــســــتــــخــــدم “ألــــكــــوف”
و”يـوتـيوب في آر ”إنـه منـذ بـداية
الــوبــاء يــسـافــر كل أســبــوع وهـو

نزل.” “مرتاح في ا
وأضــــــاف “ذهـــــــبت إلـى لــــــنــــــدن
واجلـــســر الــزجــاجـي في الــصــ
وشـالالت أجنــــــيل فـي فـــــنــــــزويال
ة في األردن ومـدينة البـتراء القد

روحية فوق نيويورك.” وجلت 
ـي إردت الــتي تــســكن في أمــا  إ
بــورتالنـد بــواليـة أوريــغـون فـهي
ايـضـاً “تـتـجـول ”فـي أنـحـاء بـلدة
شقيقتها والينغفورد في إنكلترا.
ي  مـــجـــمـــوعـــة عـــبــر وتـــديـــر إ
ــســتـخــدمي الـواقع “فــيـســبـوك ”
االفـــتــراضـي وتــؤكــد أن “جتــارب
الـسفر ”االفـتراضـية الـتي عرفـتها

اتسمت بواقعية شديدة.
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فـي ســـيـــارة مـــكـــشـــوفـــة. ال تــزال
ـتـعـلـقـة بـالـسـفـر عـبـر الـبـيـانـات ا
الــواقع االفـتـراضي مـحـدودة لـكن
ستـخدمـة لهذا مـنتـجي األجهـزة ا
الـغـرض  كمـبتـكـر منـصة “إي آر”
الـــتـي تـــنـــتـــجـــهــــا (إيه إيه آر بي
إيـنوفـيشن البس) سيـزارا ويندرم
يـــــؤكـــــدون أن الــــطـــــلب آخـــــذ في

االزدياد يشكل كبير.
ـزيد من وقـال (لـديـنـا باسـتـمـرار ا
االنــتــســابــات كل شــهــر). وتــتــيح
(ألــكــوف) لــلــمـســتــخــدمــ زيـارة
ـرجـانـية أمـاكن غـريـبـة كـالشـعب ا
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