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اكـد اخلـبيـر الـسـتـراتـيـجي عـماد
عـــــلــــو  ان وســـــاطــــة الـــــعــــراق
الــدبـلــومـاســيــة بـ الــسـعــوديـة
وايـران  اثــمــرت بـعــد ســلــســلـة
ـســؤولـون في زيـارات اجــراهــا ا
ومـهدت احلـكـومـة بـ البـلـدين  
الـطـريق نـحـو الـلـقـاء االول الـذي
حتتضـنه بغـداد اليوم االحـد بعد
قطعية دامت خـمسة اعوام. وقال
عـلــو لـ(الـزمـان) امـس ان (بـغـداد
قطفت ثمـار حراكها الـدبلوماسي
والــوســاطـة الــتـي لـعــبــتــهــا بـ
الــريــاض وطــهـران  في تــقــريب
الرؤى وتسوية اخلالفات القائمة
منذ سنوات  حيث كان لـلخطوة
دور فاعل ومـؤثر  وذو مردودات

نطقة)  ايجابية على ا
ـســؤولـ واضـاف ان (زيــارات ا
ـتـبــادلـة كـان لـهــا الـوقع االكـبـر ا
على كـسر اجللـيد بـ السـعودية

وايران وتقريب الهوة  لالنطالق
نــحـــو عــهــد جـــديــد مــبـــنى عــلى
احـــــتـــــرام االخــــر وبـــــعــــيـــــد عن
الصـراعات الـتي انعـكست بـشكل
ســـلـــبي عـــلى اقـــتـــصـــادات تـــلك
الدول) وبشـأن امـكـانيـة حـصول
ـنـطـقـة يـنـتج حتـالف جـديـد في ا
عن مـبادرة الـصـلح بـ الـبـلدين
اكـد عـلـو انـه (من الـسـابق الوانه
حصـول حـلف بـ هـذه احملاور 
ولكن هنـاك رؤية مشـتركة تـبناها
الــعـــراق وعــدد من الــدول  وهي
االنـــفـــتـــاح وتــعـــزيـــز الـــتـــعــاون
ــنـطــقـة  االقـتــصــادي بـ دول ا
والسيما ان هـناك مشاريع مـكملة
لـطــريق احلـريـر  بـهـدف تــعـزيـز
دور الشرق االوسط في الـصناعة
واالنــتــااج بــعــد الــتــدهــور الـذي
شــهــده الــعــالم نــتــيــجــة تــدهـور
وتلـكـؤ الصـناعـات بـسبب تـفشي
وباء كـورونـا). يزور الـيـوم االحد
وزيـر اخلـارجـيـة اإليـراني مـحـمد

جواد ظـريف الى الدوحـة وبغداد
بعد أيـام من تقارير عـن تضييف
الـــعـــراق لـــقــاء بـــ مـــســـؤولــ
إيــرانـيــ وســعــوديـ ’لــبـــحث
.وأفـاد ــقــطـوعــة بــ الــعالقـات ا
ــــتـــحــــدث بـــاسـم اخلـــارجــــيـــة ا
اإليرانـيـة سـعيـد خـطيب زاده في
بــيـــان امس أن (ظـــريف ســـيــزور
الـيــوم قــطـر والــعــراق عـلى رأس
وفـــد دبـــلــومـــاسي) واضــاف ان
(اجلـولــة تـأتي فـي إطـار تــطـويـر
الــعالقــات الـثــنــائـيــة ومــتـابــعـة
ــبـاحــثـات اإلقــلــيـمــيـة ومــا هـو ا
أوسع مـــنـــهــا) مـــشــيـــرا الى أن
(ظــريف ســيــلــتــقي خالل زيــارته
ـسـؤول الـبارزين في عددا من ا

البلدين). 
وتأتي زيارة رئيس الدبـلوماسية
اإليــرانــيــة بــعــد أيــام من تــقــريـر
ــز لــصــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــا
الــبــريــطــانــيــة الــذي حتــدث عن
تـــضـــيــــيف بـــغـــداد  لـــقـــاء بـــ

مسـؤولـ إيـرانيـ وسـعـودي
فـي مــــــا وصـــــــفــــــتـه بــــــأنه (أول
مـبـاحـثـات سـيـاسـيـة مـهـمـة) بـ
الـــبـــلـــدين مـــنـــذ قـــطع الـــريــاض
عالقـاتــهـا مع طــهـران فـي كـانـون
الـــــثــــــاني الـــــعـــــام .2016وأكــــد
مــــــصــــــدران حــــــكــــــومـي وآخـــــر

دبـلــومـاسي ان (االجــتـمــاع الـذي
سيعـقد في بغداد  سيتـبع بلقاء
قـبلـة). ولم تؤكد آخر في األيـام ا
طـــــهـــــران أو تـــــنــــفـي حـــــصــــول
اللقاء.لـكن خطيب زاده كرر خالل
مـــؤتــمـــر ســابـق تــرحـــيب بالده
بـاحلـوار مع الـسـعـوديـة.وقال ان
ــا رحـــبت بـــإجــراء (إيـــران لــطـــا
مباحثات مع السعودية وتعد أن
ذلك ســيــكـون فـي صـالـح شـعــبَي
الـــبــــلـــدين والـــسـالم االقـــلـــيـــمي
واالســتـــقــرار) مــشـــددا عــلى أن
ــــقـــاربــــة اإليــــرانـــيــــة ال تـــزال (ا

مستمرة). 
ولم تـعـلق الـريـاض رسـمـيـا عـلى
التقاريـر لكن صحيـفة سعودية 
نقـلت عن مسـؤول بارز لم تـسمه
نفيه حـصول مـباحـثات مع إيران
فـي الـــــــعــــــراق.وتـــــــعــــــد ايــــــران
والـــــســــعـــــوديــــة أبـــــرز قــــوتــــ
إقليميت في اخلليج وهما على
ـلـفات طـرفي نـقـيض في مـعـظم ا

االقليـميـة ومن أبرزهـا النزاع في
الـــيـــمن حـــيث تـــقـــود الـــريــاض
حتالفـا عسـكريـا داعما لـلحـكومة
عترف بها دوليا وتتهم طهران ا
بــدعـم حــركـــة احلــوثــيـــ الــذين
يـسـيـطـرون عـلى مـنـاطق واسـعـة
في شمال البالد أبرزها صنعاء.
وقـطــعت الــريـاض عـالقـاتــهـا مع
طهران  إثر هجوم على سفارتها
فـي الـــــعـــــاصــــمـــــة اإليـــــرانـــــيــــة
وقـنــصـلـيــتـهــا في مـشـهــد نـفـذه
محـتـجون عـلى إعـدام رجل الدين
ـر الــنـمــر.كـمــا تـبــدي الـريـاض
قـــلــقــهـــا من الــنـــفــوذ االقــلـــيــمي
لـطهـران وتـتـهمـهـا بـالـتدخل في
شـؤون دول عــربـيــة مـثل ســوريـا
والعراق ولـبنان وكـذلك تتوجس
من الـبـرنـامج الـنـووي وقـدراتـهـا
الصـاروخـية.وتـأتي الـتقـارير عن
حــــوار بــــ الــــطــــرفــــ في ظل
مباحـثات تسـتضـيفهـا فييـنا ب
طـهـران والـقـوى الـكـبـرى تـهـدف
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عندمـا جتتمع كاريـزما التقد مـع قوة القنـاة وانتشارها وتـاثيرها مع
حسن اخـتيـار الـفكـرة وانسـانيـتهـا ستـنتـج هذه اخلـلطـة الثالثـية نـوعا
ــكن تـصـنـيـفــهـا ضـمن خـانـة ـيـزا مـن االعـمـال الـتـلـفــزيـونـيـة الـتي 

(البرنامج الظاهرة).
وهو النـوع من البرامج هي التي تتحول الى (ظاهـرة اجتماعية) يتفاعل
ـخـتـلف فـئـاته ومـسـتـويـاته مـعـهـا و يـحـاكـيـهـا وال يـنـسـاهـا اجلـمـهـور 
هارة واخـتالف امزجـته كونـها حتـاكي انفـعاالته وعـواطفه وتـطلـعاتـه 
عـاليـة وهي بـرامج تـكاد تـكـون نادرة بـسـبب احلـاجة الى تـوفـر عوامل
كثـيـرة من اجل احلـصول عـلى خـلطـة نـاجحـة تـنتج لـنـا برنـامج ظـاهرة

تعلق في ذاكرة اجلمهور.
ــوسم بـانــصـاف واذا تـنــاولـنــا خـارطــة الــبـرامج الــرمـضــانـيــة لــهـذا ا
ومـوضوعـية سنـجد ان عـودة (شيمـاء عماد زبـير) الى شـاشة الشـرقية
تـمـثل حـدثـا مـهـمـا في اجـنـدة بـرامج رمـضان  2021 لـعـمق االرتـباط
ا تختزنه ذاكرة اجلمهور الناجح بـ شيماء عماد وشاشة الشرقـية و
الـعراقي من بـرامج مبتـكرة اكتـسحت احلدود الـتقلـيدية قـدمتهـا شيماء
عـبر الـشرقـيـة في مواسم رمـضانـيـة على مـدى سنـوات سـابقـة برامج
ـقـدمـة مع تـمـيـز وقوة مـثل (فـطـوركم عـلـيـنا) امـتـزجت فـيـهـا جنـومـيـة ا
تـفردة فـتحولت الى ـهنيـة وصنـاعتـها االعالميـة ا الـشرقيـة بادارتـها ا
ظـواهـر وعالمــات مـهـمـة في تـاسـيس وصـنــاعـة (تـلـفـزيـون الـواقع) في

األعالم العراقي.
يـزة من البرامج وعلى مدى سـنوات وفرت الـشرقـية جلمـهورها بـاقة 
واختطت لنـفسهـا منهجـا مهمـا في (تلفزيـون الواقع) يقـوم على االنتاج
الـضــخم واجلـرأة فـي الـطــرح واالبـتــكــار في الـصــنـاعــة نــاهـيك عن
االخـتيـار الذكي لـلوجـوه وكانت شـيـماء عـماد زبـير في مـقدمـة النـجوم
الذيـن حقـقت الشـرقـية من خاللـهم انـتشـارهـا وتفـردها وكـسـبت محـبة
اجلـمـهـور واالنتـشـار اخلـارجي الى درجـة ان قـنـاة بي بي سي اطـلقت

على شيماء عماد لقب (اوبرا وينفري العراق).
ـالمح بغـداديـة تكـاملت تمـيـزت شيـماء عـمـاد كونـهـا كاريـزمـا عراقـية 
المـح ومهـارة الـتـعـبـيـر وحـضـور الـبـديـهـية لـديـهـا سالمـة الـلـكنـة وا
فـردة الى الدرجـة الـتي مكـنتـها من لـغتـها والـقدرة عـلى استـحضـار ا
ـكـنـها مـن اتـقـان دورها ومـفـرداتـهـا اجلـاذبـة الـلـبـقـة بـالـشـكل الـذي 

ببراعة مع القدرة على التاثير على جمهور عابر للتصنيف.
تمكـنت شيماء عماد عبر كل ماقدمت من برامج من جتاوز  التصنيفات
وخـلق جمـهور هـا اخلاص كـجمـهور عـراقي عابـر للـسيـاسة والـتقـسيم
والـفئـوية في زمن قـسمت فـيه الصـراعات الـسيـاسيـة امزجـة اجملتمع
لكن هذه االعالمـية تعاملت بـحذر وذكاء وجعلت العـراقي يعيش معاناة
وآالم واحالم وحـيــاة الـعــراقي اآلخــر ويـتــفـاعل مــعه بـعــيـدا عن خــانـة
ذهـبي الـتي سادت لـسنـوات صـعبـة مر بـها الـعراق االنـتمـاء الديـني وا
وحتــولت الى مــنـهـج اعالمي طـغـى عـلى الــكـثــيــر من الـقــيم اجلــمـالــيـة

العراقية.
في بـرنامج (عـلى نيـاتكم تـرزقون) تـطل علـينـا شيـماء عـماد مـجددا من
ـزوجة بخـلطة جـمالـية فريـدة تبدا الـشرقيـة لتقـدم لنـا رسائل تربـوية 
هندس التي تعد اجمل التايتالت كالما قدمة للنجم ماجد ا من اغنيـة ا
وحلـنـا واداء واصـبـحت بـصـمـة لـلـبـرنـامج والـقـنـاة سـتـمـكث طـويال في

ذاكرة الناس.
ـتــقـنـة في هـذا الـبـرنـامـج وجلت الـيـنـا من بـاب الـذاكـرة هـذه اخلـلـطـة ا
اجلمالـية وما حتمل من صـور البراءة وااللـعاب الشعـبية والتـقاء الناس
حتت سـقف احملــبـة والـبـراءة والـعــفـويـة لـتـرفع الــكـارت االحـمـر بـوجه
ـوبـايل ــكـر وثــقـافــة ا الـزيف والــتـلــون والـنـفــاق والـفــسـاد واحلــيـلـة وا

عنوية. واالستهالك التي جتتاح اجملتمع اليوم وتنخر ركائزه ا
دخـلـت الـيـنـا شـيــمـاء عـمـاد من بـاب (صــفـاء الـنـيـة) وجــمـال الـصـبـايـا
ـة) لـتـحـكي لـنـا كل يوم احملـتـفالت بـفـوز عـفوي في (لـعـبـة شـعـبـية قـد
حكايـة حولت من خالل حكاياتها اشخاص منسي من عامة اجملتمع
حـولتـهم  من وجـوه التكـتـرث بهـا الـذاكرة وال يـهتم لـهم احـد الى جنوم
ـشاهـدين وحتـول ابـو ديـنا وام حـجـزوا مكـانـهم في وجـدان ماليـ ا
عبـد الله وام عـمر وابـو ياسر واالخـرين في بـاقي احللـقات من رجال
ادي ولنسيان ونساء منـسي مستـسلم لضـعفهم وفقرهم وعـوزهم ا
اجملتمع لـهم الى وجوه يالفهـا ويتعلم منـها الناس فقـد حولهم برنامج
(عـلى نياتـكم ترزقـون) الى معلـم يعـطون الدروس الـتربويـة للجـماهير

وللمجتمع ولكل العالم.
ـدن اخـتـارت شـيـمـاء عـمــاد مـجـمـوعـة فـقـراء يـعــيـشـون عـلى هـامش ا
ووضعتـهم امام اختبارات جنحوا جمـيعا في جتاوزها بال عناء وقالوا
لنا بـعفوية ان صوت االنسانية اعلى من كل االصوات وان العراقي هو
ـدن والقـرى من شمـال العراق وجـود وسط وعلى اطـراف وهوامش ا ا
الى جنوبه وهـو االنسـان الذي ينـبض باحملبـة وصفـاء النيـة فهو وريث
السومـري واالشوري الذي لم يزل يحتـفظ بكم هائل من اخلير والنية

الطيبة واالنسانية بقيمها احلقة.
شـيماء اجـتهدت كـثيرا واستـحضرت كـامل عفويـتها وانفـعاالتهـا لتقول
لـنا ان الـعراقي مـازال بـكامل غـيرته وكـرامته و نـخوته وانـسانـيته وان
مـا نسـمع ونرى من مـوبـقات وفـساد وانـهيـارات وتـصدعـات اجتـماعـية
ـكن تـعمـيـمـهـا عـلى شـعب هـكـذا يـتـصرف التـمـثل اال اصـحـابـهـا وال 

فقراءه ومعوزيه في اصعب الظروف.
ثم ان الـبـرنــامج اوصل رسـالـة مـهـمــة لـلـجـمـيع هـي ان قـيـمـة االنـسـان
لك من قـيم انسانية و من ا  لـك من اموال بل  ا  وحجـمه ليست 

سمو اخالقي.
يزة ـؤثرة لتـشيع اجـواء  نـازل الفقـيرة بـابتـسامتـها ا تـدخل شيمـاء ا
بكالمها الـوجداني وابتسامتها احلاضرة وقـدرتها على توليد االيجابية
مـن رحم االحبـاط لـتـضع امـام ضـيوفـهـا نـتـيـجة االمـتـحـان وتـقـدم لهم
مـكافـئة (صفـاء نيـتهم) وسالمـة مقـصدهم و في هـذه التـوليـفة تـشتعل
الـعاطفـة الى اوجهـا وتنـهمـر الدمـوع ومعـها تـتفـاعل اجلمـاهيـر بشغف
وحـب ثم تختم شـيماء برنـامجهـا بالتـذكير ان احلـياة مثل لـعبة شـعبية

ة يفوز بها من عرف الطريق للنجاح والسر هو (صفاء النية). قد
يقدم البـرنامج اكثر من رسالـة تربوية باسـلوب جمالي ويجـسد حقيقة
تفوق الـبضاعة االعالمية اجلـيدة على الرديئة فـقد صنع هذا البرنامج
ـوضـوعـية في الـتـقـييم وفي ـعـايـير ا في وقت فـقر احملـتـوى وضـياع ا
صعود موجة التفاهة والرقص واالبتذال والبرامج التي تعتمد االثارة و
ـعـايـيـر الـفـنـيـة وشروط اجلـودة في الـتـكـسب الـرخـيص عـلى حـسـاب ا

الصناعة االعالمية.
تـفوق والـظاهرة وان يـصدر خـارجيا الـبرنـامج جديـر بان يصـنف انه ا
لتـزم برسالـة تربويـة صيغت بـبراعة مع كـنوع من االنـتاج التـلفزيـوني ا
ـيـز ومقـدمة بـارعة وقـناة خلـطة جـمالـيـة اجتـمعت فـيـها جـهود لـكادر 

مهمة عرفت مفاتيح لعبة النجاح.

الى الــــبــــحث عن ســــبل لــــعـــودة
ــتــحـدة الـى االتــفـاق الــواليــات ا
الـــــنـــــووي لـــــعــــام  ?2015ورفع
عقوبات فرضتـها اإلدارة السابقة
للرئيس دونالد ترامب على ايران
بـعـد انـسـحـابـهـا أحاديـا مـن هذا
االتفـاق عام .2018وسبـق إليران
أن رفــــضت دعــــوات ســــعــــوديـــة
إلشـــراك الــريـــاض وحـــلــفـــائـــهــا
االقــلــيــمــيــ في أي مــبــاحــثــات
لف الـنووي لكنها دولية بشأن ا
أكـدت مـرارا اسـتــعـدادهـا إلجـراء
حـوار إقـلـيـمـي.وبـقـيت الـعالقـات
ب طـهران والـدوحة وثـيقـة إبان
األزمـة الـدبلـومـاسـيـة اخلـلـيـجـية
الــتـي انــدلـــعت في أعـــقــاب قــرار
الــريـــاض وحــلــفـــاء اقــلــيـــمــيــ
ـنـامـة والـقـاهـرة عام أبـوظـبي وا
 ?2017قطع العالقات مـعها على
خلفية اتهامها بالتقرب من إيران
ودعم تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة في

نطقة وهو ما نفته قطر. ا
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اعـــرب رئـــيـس حــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـــردســتــان مــســـرور الــبــارزاني
ووزيـــر اخلــــارجـــيـــة األمـــريـــكي
أنـتوني بـلـينـكن عن قـلقـهـما من
استمرار االعتداءات الصاروخية
ؤسسات الدلبوماسية في على ا
ــكن ان تــقـوض الــعــراق الــتي 
جــهــود االســـتــقـــرار الــعــمـــلــيــة
ـرتقـبـة. وقال بـيان االنتـخـابيـة ا
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الـبارزاني تـلـقى اتـصـال هـاتفي
جـرى فيه بـحث عدد من بلـينـكن 
من القضايا والـتطورات األمنية
حـــيـث دان اجلـــانــــبــــان بــــشـــدة
هـجمـات الـصـواريخ والـطـائرات
ـسـيّـرة ضــد االقـلـيم والـقـواعـد ا
الــعـــراقـــيـــة وقـــوات الـــتــحـــالف
الـــدولـي وجـــرى االتـــفـــاق عـــلى
ـــســــتـــمـــرة لـــقـــوات احلـــاجـــة ا
التحالف الدولي في البالد ودعم
البـيشـمركـة والقـوات األمنـية في
احلرب ضـد داعش) واضاف ان
(الــبـارزاني أطــلع بــلـيــنــكن عـلى
اإلصـالحـــــات احلـــــازمـــــة الـــــتي
جتريـها حـكـومة االقـليم الـتي قد
أســـهــــمـت بـــالــــفــــعل فـي زيـــادة

ـزيد من إيراداتـها عـبر حتـقيق ا
ـالـيــة الـعـامـة) الـشــفـافـيــة في ا
وحث الــبــارزاني بــلــيــنــكن عــلى
سـاعدات الفنية (توسيع نطاق ا
والـــدعم االقــتــصـــادي حلــكــومــة
االقــلــيم وتــشــجــيع االســتــثــمـار
ـصرفي) األمريـكي في الـقطـاع ا
ولفـت البـيـان ان (الطـرفـ اتفـقا
عـــلـى ضـــرورة رص الـــصـــفـــوف
وتـــعــزيـــز الــوحــدة بـــ الــقــوى
كـما الـسـيـاسيـة الـكـردسـتـانـية  
ــوازنــة رحــبـــا بــإقــرار قــانــون ا
االحتادية) وقال البـارزاني بهذا
الــشـأن ان (حــكـومــته تــتـوقع ان
تــــــبــــــادر بــــــغــــــداد في إرســــــال
الية في أقرب وقت ستحقات ا ا
ـكن) مـجــدداً (الـتـزام حـكـومـة
ـوازنة) وشاار الـبيان بقـانون ا
الى ان (اجلـــانــبــ تـــطــرقــا الى
ـقبـلـة وأعـربا عن االنـتخـابـات ا
قلـقهـمـا من محـاوالت اجلمـاعات
نـفلـتـة لتـقويض هـدف مشـترك ا
حلـــكــــومــــة االقـــلــــيم والــــعـــراق
واجملــــتـــمع الــــدولي ويـــتــــمـــثل
بإجـراء انتـخابـات حرة ونـزيهة
إلى جـانب مـحــاوالتـهـا تـقـويض
ـتـحدة) الـشراكـة مع الـواليـات ا
وتــابع ان (االتــصــال تـطــرق الى

اتفاق سنجار وضرورة استمرار
احلواره مع احلـكـومة االحتـادية
بــــشـــأن ذلك مـن اجل تـــنــــفـــيـــذه
بـالـكـامل). وكـشف الـناطـق باسم
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
الـلــواء يـحــيى رسـول تــفـاصـيل
جـــديــدة بــشـــأن خــروج الــقــوات
االمريكية من العراق.وقال رسول
فـي تــــصــــريـح امس إن (هــــنــــاك
جدولـة لعمـليـة انسحـاب القوات
األجـنـبـيــة خالل مـدد حتـدد بـعـد
لقـاء الـلجـنة الـفنـيـة التي شـكلت
بــأمــر الـــقــائـــد الــعــام لـــلــقــوات
ـسـلـحـة بـرئـاسـة رئيـس أركان ا

لـف ضمن إلدارة هـذه ا اجلـيش 
مـشـيرا احلـوار االسـتـراتـيـجي) 
الى ان (الــعـــراق ال يــحــتــاج ألي
جنـدي أمريـكي أو أجـنبي يـحمل
الــــسالح ويــــقــــاتل مع الــــقـــوات
العراقيـة وال يحتاج الى مـقاتل
عـلى األرض بــاسـتـثــنـاء الـقـوات
احملـلــيـة) وأضـاف  ان (الــعـراق
يـعـمل مع حـلف الـنـاتـو والـغـايـة
ــوضـوع هــو الـتـدريب من هـذا ا
والـتـجـهـيـزات الـتـابـعـة لـلـقـيـادة
الـعـسـكـرية) مـؤكـداً أن (الـعراق
تلك قوات مدربة وتستطيع أن
تـــــــدافع عـن الـــــــوطـن وحتـــــــمي
الـــشـــعب) مــــبـــيــــنـــا ان (جلـــان
الــتــحــقــيـق مــســتــمــرة واجلــهـد
اإلسـتـخـبــاراتي يـتـابع مـوضـوع
ــطـارات ــقــرات وا اســتــهــداف ا
والـبـعثـات الـدولـيـة بـالـصواريخ
ومـالحـــقــة مـــصـــادر الـــقـــصف)
وتابع ان (إعالن الـنتـائج متروك
للقيـادة العسكريـة العليا) ولفت
رســــــول الى أن (عــــــمــــــلــــــيــــــات
صـلحة أحد االستهـداف ليس 
وعلى اجلميع التكاتف حتى يتم
ـســلــحـة بــنــاء قـدرات الــقــوات ا
بــشــكل تــام لــتــكــون قــادرة عــلى

حماية البالد).
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مسرور البارزاني 

االمــني بــعـــد االعــتــداء االرهــابي
الـذي اودى بــحــيــاة أربع شــهـداء
وعـــدد من اجلـــرحى ) ,وتـــابع ان
(الــوفــد احلـــكــومي ان لـم يــطــرح
حــلــول تـــتــنــاسب مـع حــجم االلم
والتضـحيـة ألهلـنا في ديالى وفي
قــريـــة اجلــيـــزاني بــشـــكل خــاص
,فـانــنــا نــؤكـد وقــوفــنــا دومـاً مع
ــقـاتــلـة اهـلــنـا فـي خـنــدق واحـد 
االرهـــاب وحـــفظ امــــنـــهم وكـــامل
حـقــوقــهم). فــيــمــا اطـلـق اجلـيش
الـتـركي  عـمـلـيــة عـسـكـريـة بـريـة
جديدة في مـنطـقة تابـعة حملـافظة
دهــــوك داخل الـــــعــــراق .وذكــــرت
تــقـــاريــر صــحـــفــيـــة ان (اجلــيش
التركي أطلق عملية عسكرية برية
ضـد حـزب الــعـمـال الـكــردسـتـاني
حافظة التركي في منطقة متينا 
دهوك) ,مشيرة الى  (تنفيذ عملية
إنـــزال لـــوحـــدات قـــوات خـــاصـــة
تـابـعـة لــلـجـيش الــتـركي في هـذه
نطـقة حتت غطـاء مقاتالت إف- ا
 16وطائـرات مسـيرة ومـروحيات

عسكرية ومدفعية). 

ـؤثــرات الــعـقــلــيــة في ذي قـار وا
,القـبض عـلى  4متـهـم بـتـجارة
ـديرية في واد اخملدرة.وذكرت ا ا
بــــيــــان امس انـه ( ضــــبــــطــــهم
ــشــهـــود وبــحـــوزتــهم بــاجلـــرم ا
 2191حــــبـــة مــــخــــدرة مـن نـــوع
كــبــتــاجـون و  125مـئــة وخــمس
وعــــــــشـــــــرون غــــــــرام مـن مـــــــادة
الـكـريــسـتـال اخملــدرة إضـافـة إلى
أدوات التعاطي). ووجه امير بنى
تـمــيم نــداء البــنـاء قــبــيـلــته بــعـد
وصــــول الـــوفــــد احلــــكــــومي إلى
ديـــالى. وقـــال مـــحـــمــد بـــاقـــر بن
خـمــيس ال ســهـيـل الـتــمــيـمي ان
(رئـــــــيس الـــــــوزراء ارسـل وفــــــداً
حــكـــومـــيــاً امـــنـــيــاً ,يــضم وزراء
الـداخـلـيـة واالتـصـاالت والـصـحـة
ومـسـتـشـار االمن الـقـومي ونـائب
ـشتـركـة و قـائد قائـد الـعـملـيـات ا
الـــقـــوات الــبـــريـــة و وكـالء وزيــر
الداخليـة لالستخبـارات والشرطة
وعــــدد من هـــــيــــئــــات الـــــركن في
ـــتـــابـــعـــة االجـــهـــزة االمــــنـــيـــة ,
التحقيـقات واالطالع على الوضع

الـسـيــطـرة واخـمــاد حـريق انـدلع
داخل صهريج يحمل بقايا منتوج
البـنـزين في مـحـطـة تـعـبـئـة وقود
ــديـريــة في الـتــاجــيــات.وذكــرت ا
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
ـــــدني (فـــــرق الــــدفـــــاع طـــــوقت ا
احلـــادث وأبـــعــدت الـــنـــيـــران عن
ـمـلـوءة بـوقود خزانـات احملـطـة ا
الــبــنــزين  ,وانــهت احلــريق دون
تــســجـــيل اصــابـــات أو خــســائــر
ادية بشرية مع حتجيم االضرار ا
ولـقي ــشــتـعل) , في الــصـهــريج ا
عـامـل مـصــرعه واصــيب خــمــسـة
آخرين بانهيار محـطة للوقود قيد
اإلنشـاء في محـافظة ديـالى. وذكر
شهود عـيان ان (مفـارز اإلنقاذ في
مـركــز جـديــدة الـشـط في مـديــريـة
تمكنت ـدني باحملـافظة  , الدفاع ا
من إنــقـــاذ خــمـــســة عــمـــال بــنــاء
وانـتــشــال جــثـة عــامل آخــر بــعـد
انهيار إحدى محـطات الوقود قيد
االنــشـــاء في قـــريــة عـــرب بــرغش
ـديـرية بذات الـنـاحـيـة). و ألـقت ا
ـــكــــافـــحــــة اخملـــدرات الـــعــــامــــة 
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الــقت قــوة امــنــيــة الــقــبض عــلى
متـهم باالبـتزاز االلـكتـروني وآخر
زيفـة في بغداد. بترويج الـعملـة ا
وقـالت وزارة الـداخـلــيـة في بـيـان
تـلقـته (الـزمـان) امس إن (قـوة من
مـكــتب مــكــافــحـة اجــرام الــكـرادة
,تـمــكــنت من الــقـاء الــقــبض عـلى
متهـم قام بابـتزاز فـتاة الـكتـرونيا
عن طـــــريـق مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـتـمـاعي  ,حـيث قـام بــتـهـديـد
الفـتـاة بنـشـر صورهـا مـا لم تدفع
ـــال لــقــاء حــذف له مــبـــلــغــا من ا
الـصــور وعــدم الــتــشـهــيــر بــهـا),
وأضاف ان (مفـارز مكتب مـكافحة
اجرام احلرية  ,القت القبض على
متـهم ضُبـط بحـوزته عمـلـة نقـدية
وتابع مزيـفـة من فئـة مـئة دوالر) ,
الـبـيـان ان (قـوة اخـرى  ,اعـتـقـلت
شـاجرة أدت إلى ـتهـمـ  أحد ا
مـقـتل شــخـصـ وإصــابـة أربـعـة
آخــــرين شــــرقـي الــــعــــاصــــمـــة).
ـدني من وتـمــكـنت فــرق الـدفــاع ا

التجـوال.وقال رسـول في تصريح
متلفز ان (مستشار االمن القومي
قـــــــــاسم األعـــــــــرجـي طـــــــــرح في
االجتماع للمجلس الوزاري لألمن
الوطني  موضوع حـظر التجوال
وضــرره عـــلى أصـــحـــاب الـــقــوت
الــيــومي ومــعــيــشــة الــكــثــيــر من
) ولـفت الى ان (هــنـاك ـواطـن ا
مــقـتــرحــا بــرفع احلــظــر الـشــامل
يـومي اجلـمــعـة والـســبت ويـكـون
جــزئـــيــاً لـــكل أيــام األســـبــوع مع
تـقـليـص سـاعـات احلظـر اجلـزئي
ويبدأ من الـساعـة العاشـرة مساءً

.( بدالً من الساعة  8مساءً

عـدد االصــابــات الــتي يــسـجــلــهـا
العـراق يـومـيـاً بـكـورونـا وارتـفاع
ــتــحـدث مـعــدل الــوفــيـات.وقــال ا
بــاسـم الـــوزارة ســيـف الــبـــدر في
تـــصــــريح امـس ان (الـــتــــبــــعـــات
ـا نـعـيـشه االن سـتـكـون أخـطر 
ــواطــنـ في حــال عــدم الــتــزام ا
بــــاالجـــراءات) مـــشــــيــــرا الى ان
(الزيادة احلاصلة بعدد االصابات
  حـــذرت مـــنـــهـــا الـــوزارة مـــنـــذ
أشــهـــر). وكــشف الـــنــاطـق بــاسم
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقــوات ا
اللواء يـحيى رسول ان احلـكومة
تــدرس تــغــيــيـــراً في قــرار حــظــر
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سـجـلت وزارة الــصـحـة والــبـيـئـة
 6967اصـابـة مــؤكـدة بــفـايـروس
كـــورونــــا وشـــفـــاء  6959حـــالـــة
وبواقع  43وفاة جـديدة. واوضح
الـذي ــوقف الــوبــائي الــيــومي  ا
اطــلـعـت عـلــيـه (الـزمــان) امس ان
(عـدد الـفـحـوصــات الـتي اجـرتـهـا
مختبرات الوزارة  بلغت اكثر من
 41الف عــيــنــة حلـــاالت مــشــتــبه

اصـابـتـهــا بـالـفـايـروس حيث 
رصـد  6967اصــابــة مـــؤكــدة في
البالد) مـبـيـنـا ان (الـشـفـاء6959
حـالــة وبـواقع  43وفـاة جــديـدة)
مـؤكـدا ان (عدد االشـخـاص الـذين
تـــلــقـــوا جـــرعـــات الــلـــقـــاح مـــنــذ
وصـولــهـا الـى الـبــلـد  بـلغ اكــثـر
 298الف  مــوزعــ بـــ مــراكــز
ـــنـــتـــشـــرة في بـــغـــداد الـــوزارة ا
واحملافـظات).وحـذرت الوزارة من
الــــــتــــــهــــــاون وعــــــدم االلــــــتـــــزام
ـفـروضة باإلجـراءات الـوقـائـيـة ا
وذلك بـعـد الــزيـادة احلــاصـلـة في
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اعلنت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ,
ـناطق كافـة ودرجة احلرارة ان يكـون طقس اليـوم االحد غائـما جـزئيا في ا
توقعة في بغداد 41 مئوية. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) العظمى ا
ـناطق كـافة مع امس ان (طقس الـيـوم االحد غـائـما جـزئيـا إلى غـائم في ا

ارتفاع درجات احلرارة في بغداد والبصرة وذي قار).

lOOAð∫ شيعت جـماهير ناحية الـوحدة امس الشهيد محمـد ستار الذي سقط اثر دهسه بـعجلة حكومية

خالل تظاهرات للمطالبة بتوفير الكهرباء
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ـــر بــظــروف صــعــبـــة حــيث تــكــالب
الـقوى الشوفيـنية والعنـصرية احمللية
واالقــلــيـمــيـة عــلى مــكـتــسـبــات شـعب
االقـــلـــيم, تـــلـك الــقـــوى الـــتي فـــشـــلت

بـاالمس من النـيل من قضـيتـنا الـعادلة
عــبـر الـلــجـوء الى الـعــنف واسـتـخـدام
ــــدمـــرة جــــمــــيع انــــواع االســـلــــحـــة ا
واحملـرمة دولـيا خالل عـقود من الزمن

كـردستان احترام عملهم الصحفي عبر
ــهـنـة االلــتـزام بــقـانـون وأخـالقـيـات ا
لـيـتسـنى لهم بـذل قـصارى جـهدهم في
ـسؤولـية مع مـهنـتهم الـتعـامل بروح ا
ــــا يـــجـــعل رســـالـــتـــهـم تـــصب في و
مـصلحـة األهداف الوطـنية) وتابع انه
(فـي هــذه الــذكـــرى نــنــظـــر بــاحــتــرام
وتــقــديــر عــالــيــ إلى نــضــال وكــفـاح
الـصحفي الرواد من الرعيل األول في
كــردسـتــان الـذيـن خـدمــوا الـصــحـافـة
الـكـردية ودافـعـوا عن حقـوق الـشعب).
واسـتـذكر فـرع بـغداد لـنقـابـة صحـفيي
كـردسـتـان عـيـد الصـحـافـة الـكـردية في
ذكـر الـتـأسـيـس الـسـنـوي. وقـال الـفرع
فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس (تــمـر
عـلـيـنا ذكـرى الـعيـد الـثالث والـعـشرين
ــيالد الـصـحــافـة الـكـرديـة ـئـة  بــعـد ا
نـاسبة الـعطرة نـتقدم لألسرة وبـهذه ا
الـصحفـية الكـردية وباألخص لـزمالئنا
فـي نـقـابــة صـحـفــيي كـردسـتــان بـأحـر
التهاني وازكى التبريكات متمن لهم
و لــصـحـافـتـنـا دوام الـتـطـور واالبـداع

باركة). سيرتنا الصحفية ا خدمة 
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ـــــرحــــــلـــــة واضــــــاف انـه (في هــــــذه ا
احلـساسـة من تأريخ شـعبـنا الـنضالي
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تـسـعى اليـوم عبـر ماكـناتـها اإلعالمـية
ة ومضللة الـى شن حمالت دعائية ظـا
ضـد شعبنا لتـشويه احلقائق وتضليل
الـرأي الـعـام الـعـربي لزرع الـفـتـنـة ب
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شــدد رئـيس حـكـومـة إقــلـيم كـردسـتـان
مـسرور البارزاني علـى اهمية ترسيخ
ـقـراطـيـة, مــبـاد حـريـة اإلعالم والــد
واحلــرض عـلـى تـوفــيـر بـيــئـة مـالئـمـة
لـلـعـمل الـصـحـفي. وقـال البـارزاني في
عـيد الصـحافة الـكردية وصـدور العدد
األول لــصـحــيـفــة كُـردسـتــان قـبل 123 
عــــامــــاً الـــذي يــــتــــزامن مع الــــذكـــرى
الــسـنـويـة لــتـأسـيس نـقــابـة صـحـفـيي
كـردسـتـان (أتـقـدم بـأحـر الـتـهـاني إلى
جــمــيع الـصــحــفـيــ واإلعالمــيـ في
االقـليم,ولـقـد سنـحت للـصحـافة,فـرصة
ذهــبــيـة لــتــخـطــو بـذلك نــحــو مـرحــلـة
مــــتـــقـــدمـــة في ظـل وجـــود مـــئـــات من
وســائل اإلعالم الــتي تــمـارس عــمـلــهـا
بـــــــأقـــــــصـى قـــــــدر من احلـــــــريـــــــة في
االقــلــيم,وفـي الــوقت الــذيــعـــمــلت فــيه
حــكـومــة كـردسـتــان وبـكل فــخـر عـلى
تــــــرســـــيخ مـــــبــــــاد حـــــريـــــة اإلعالم
ــا كـانت ـقــراطـيــة فـإنــهـا لــطـا والــد
وعلى الدوام حريصة على توفير بيئة
مـالئمـة للـعـمل الصـحـفي) واضاف ان
ـرحـلة احلـاليـة تتـطلب أكـثر من أي (ا
وقـت مضى صحافـة حقيـقية ومـهنية
وهــو مـا يــحـتم عــلى الــصـحـفــيـ في
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اكد وزير الـتخطيط خـالد بتال الـنجم ان متوسط  االعمـار للسكـان في العراق شهد
ارتـفـاعا خـالل السـنـوات االخـيرة عـازيـا ذلك الى حتـسن الـصحـة الـعـامة والـتـغـذية

عيشة بنحو عام. ومستوى ا
جـاء ذلك خالل ترؤس النـجم االجتماع
االول لــلـجــنـة الــوطـنــيـة لــلـســيـاسـات
وجب شكّلة  الـسكانية في العـراق ا
االمــــر الـــديـــواني †43لــــســـنـــة 2021
مــضـيــفـا (ان الـعــراق يـشــهـد زيـادات
سـكــانـيـة كـبـيـرة التـتـنـاسب مع حـجم
ـــوارد الســـيــمـــا مع اتـــســاع رقـــعــة ا
شـريـحة الـشبـاب ب شـرائح السـكان
الـتي يـنبـغي حتـويلـهـا الى قوة رافـعة
ودافــعـة لـلـتـنــمـيـة ولـيس عــبـئـا عـلى

وارد االقتصادية.  ا
W¹dAÐ WOLMð

مـشـيـرا الى ان الـسـياسـات الـسـكـانـية
تــرتــبط بــنــحــو مــبــاشــر بــالــتــنــمــيــة
الــبــشـريــة وهــذا يــسـتــدعي تــطــويـر
ــهــارات لـنــكــون قـادريـن عـلى وضع ا
الــســيـــاســات الــســكــانــيــة وفق رؤيــة
اقـتـصـاديـة. ولـفت الى (ضـرورة االخذ
ـوغرافـية شـاكل الد بـنـظر االعـتبـار ا
الــنـــاجــمــة عن وجــود تـــنــظــيم داعش
االرهـابي السيمـا فيما يـتعلق بـقضية
الـنازح مبينا ان عمال كبيرا  ينتظر
الـلجنة الوطنية للـسياسات السكانية
في مـقـدمـتهـا اعـداد الوثـيـقـة الوطـنـية
لــلـســيــاسـات الــسـكــانــيـة في الــعـراق
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا ودعم تــنــفــيـذ
ـــســوح الـــســـكــانـــيــة الـــتــعـــدادات وا
ـعــلـومـات الــدقـيـقـة لــلـحـصــول عـلى ا
واحــدث الـبــيــانـات فــضال عن دراسـة
ـــقــتـــرحــات والـــبـــرامج واالنــشـــطــة ا
ـقتـرحة من قبل مـنظمـات اجملتمع او ا
ـتـخـصـصـة بـغـية الـوكـاالت الـدولـيـة ا
دعم تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــســكــانــيــة
وتــســهـــيل تــنــفــيــذهــا). وجــرت خالل
االجـتـمـاع الذي حـضـره وكيال وزارتي

ـثـنى ـئـة). وأضـاف أن (مـحـافـظـة ا بـا
تـصـدرت احملافـظـات العـراقيـة بـنسـبة
ئـة تلـيها الـفقـر التي تصل إلى 52  بـا
ئة الـديوانـية وذي قـار بنـسبة  49 بـا
ــــئـــة ثم ثـم نـــيــــنــــوى بـــواقع  41 بــــا
مـحافـظات اجلنـوب بشـكل عام بنـسبة
ـئـة وبـغـداد ـئـة والـوسط 20 بـا 31 بـا
ـئـة وإقـليم ـئـة واألنـبار 17  بـا 13  بـا
ـئـة). واعــلن مـحـافظ كـردسـتـان 13 بـا
بـغداد محمـد جابرالعـطا تلبـية جميع

ـطلـوبة لأليـتام في دور االحـتيـاجات ا
الــرعــايــا. وقــال احملـافـظ خالل مــأدبـة
إفـطـار اقـامهـا لألطـفـال األيـتام في دار
بـــراعـم الـــصـــلـــيخ بـــحـــضـــور كـــاظم
السهالني من الهيئة التنسيقية العليا
فـي رئاسة الوزراء إن (احملافـظة تعمل
عـــلى تــلــبـــيــة جـــمــيع االحــتـــيــاجــات
اخلـاصـة بـاألطـفـال األيـتـام ورعـايـتـهم
مـن أجل تعويض احلـنان االبوي الذي
فـقـدوه) الفتـاً إلى (الـعـمل مسـتـمر من

أجل مــتــابــعــة االطــفــال مـن الــنــاحــيـة
الـتـربويـة والـتـعلـيـميـة واحلـاقهم في
ــدارس السـيـمـا وأن بــعـضـهم وصل ا
ــراحل اجلــامـــعــيــة) مــؤكــدا ان إلـى ا
ـقدمـة لألطفـال جاءت وفق (اخلـدمات ا
بــرامـج عــلــمــيـــة مــعــدة لـــدمــجــهم في
اجملـتمع). كمـا اكد العـطا تشـكيل جلنة
ـتـابعـة اإلجـراءات القـانـونيـة الـرادعة
بـــحق مـن يـــتالعب بـــاألســـعـــار. وقــال
الــعـطـا إن (ارتـفـاع األسـعـار من بـعض

ـثـلو الـتـخـطـيط والـتعـلـيم الـعـالي و
عـــــدد مـن الـــــوزارات واجلـــــهــــات ذات
الــعالقـة  مـنــاقـشـة دخــول الـعـراق في
وغـرافيـة ومعدالت مـرحلـة الهـبة الـد
وارد الـنمـو السـكاني وتـناسـبهـا مع ا
ـتــاحـة واثـر الـزيـادات االقــتـصـاديـة ا
الـسكـانيـة على الـقطـاعات االقـتصـادية
واالجــتــمـاعــيــة والـتــنــمـيــة الــبـشــريـة
واالقــلــيــمــيــة كــمــا نــاقش االجــتــمـاع
ـباعدة اسـتراتـيجـية تـنظـيم االسرة وا
بــــ الـــوالدات 2021-2025. وقــــــــدمت
مـديـر عام دائـرة التـنمـية الـبشـرية في
وزارة الـــتــخــطــيـط مــهــا عـــبــدالــكــر
الــراوي عــرضــا عن االســتــراتــيــجــيـة
الـعربـية للـتخـطيط السـكاني وقرارات
الــدورة الــعــاديـة الــثــانــيـة لــلــمــجـلس
الـعربي لـلسـكان والتـنمـية.  كـما قدمت
مـديـرة االدارة الـتـنـفـيـذيـة لـلـسـيـاسات
الـسكانية فوز احمد عرضا تناولت فيه
عالقــة تــنـظــيم االسـرة واحلــاجـة غــيـر
ـلباة مع الـنمو الـسكاني. كـما كشفت ا
وزارة الــتــخــطــيط عن نــســبــة الــفــقـر
والـبـطـالة والـتـضخـم في العـراق بـعد
عــام عـلى تــفـشـي فـيـروس كــورونـا في
تـغيـرات االقتـصاديـة التي الـعـراق وا

حصلت في البالد.
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ـــتــــحـــدث بـــاسم الـــوزارة في وقـــال ا
تـصــريح إن (نـسـبـة الـفـقـر في الـعـراق
تـغيـرات االقتـصاديـة انخـفضت بـعـد ا
الـى ما نسـبته  27 بـعد أن كـانت تصل
ـئـة في عام 2020) مـضـيـفاً إلى  31 بـا
أن (الـــتـــضـــخم ارتـــفع خـالل األشـــهــر
ــئـة ـاضــيــة بـنــســبـة  5  بــا الــثالثــة ا
والــبــطــالـة وصــلت نــســبــتــهـا إلى 14

ــكـونــات الـعـراقــيـة) مــشـيـرا الى ان ا
(الـصـحافـة الـرصيـنـة وفرسـان الـكلـمة
احلـرة يتحملون مـسؤولية كبرى لوأد
الـفـتـنـة عـبـر اسـتـخدام وسـائل اإلعالم
ـتاحـة لتـنويـر الرأي الـعام وتـوضيح ا
ـــا يـــدور من مـــحــاوالت احلـــقـــائق له 
دنــيـئــة لـزرع احلــقـد والــكـراهــيـة ودق
اســـفــ الــفـــرقــة بــ ابــنـــاء الــشــعب
الـواحد وجـر شبابـنا إلى حرب أهـلية
مــعــروفــة نــتــائــجــهــا مــســبــقــا حلـرق
األخـضـر واليـابس بـغيـة الـوصول إلى
شـبـوهـة) ودعا أهـدافـهـا العـدوانـيـة ا
البيان الى  ان (تكون االقالم الصحفية
ـسؤولـية وتـلعب سـتوى ا الـوطـنيـة 
ـــواطــــنـــ من دورهــــا في تـــوعــــيـــة ا
األخــطــار الـتـي حتـدق بــهم والــتـرويج
لــثـقــافـة الــسالم والـتــعـايش الــسـلـمي
ـكـونـات لـلـحـفـاظ على والـتـآخي بـ ا
الـروح األخـوية وضـمـان السـلم األهلي
فـي الـــــــبـالد) وتـــــــابع (نـــــــقـف اجالال
لـشهداء الصحـافة احلرة الذين ضحوا
بـأنـفسـهم في ميـادين العـمل الصـحفي
فـي احلرب ضـد الـقوى الـظالمـيـة التي
ـسمـار االخـيـر في نعش تـسـعى لـدق ا
الـــدولــة وجــر الــبالد نـــحــو الــفــوضى

واالقتتال الداخلي).   مسرور البارزاني

في الـــنــــجف تـــفــــيـــد بـــقــــيـــام إحـــدى
الـعصابات التي تمـارس عمليات تزوير
تــواقــيع وخــتــومــات مــوظــفي الــدائـرة
بـتـرويج مــعـامـلـة بـيع مـزورةٍ  لـلـعـقـار
الــعــائـد مــلــكــيـتـه إلى مــديـريــة بــلــديـة
الـــنــجـف) ولــفت الـى (تــألـــيف مـــكــتب
حتـقيق الهيئـة في احملافظة فريق عملٍ
ـعـلـومـات إلى مـقـر انـتـقل فــور تـلـقـيه ا
ــعـامـلـة ـديــريـة فـضــبط األولـيـات وا ا
ـزورة) ومـضى الـبـيـان الـى الـقول ان ا
(الـتــحـقـيــقـات األولـيــة لـلـفــريق كـشـفت
وجــود صــورة قـيــد لــلــعـقــار بــتــواقـيع
ــوظف الــســجالت وخــتــومــات مــزورة 
فـضال عن تواقيع وختومات في معاملة
الـبيع اتضح أنها مزورة والتوصل ال
ـربــوطــة في إضــبـارة جــمــيع الــكـتـب ا
الـعقـار غيـر االصولـية من بـينـها كـتاب
ــتــضـمن تــخــصـيص بــلـديــة الــنـجف ا
الــعــقـــار إلى أحــد األشــخــاص وكــتــاب
مــديـريــة الـتـســجـيـل الـعــقـاري الــعـامـة
ومـحــضـر الـكـشف كـون هـذه األولـيـات
مــصــورة وخــالــيـة مـن أيـة هــوامش أو
ورقم وارد) مــــؤكـــدةا (الـــعـــثـــور عـــلى
الــكــثــيــر من الــتــنــاقــضــات بــاألســمــاء
والـتواريخ اذ  تـنظـيم محـضر ضبطٍ
أصــولـي بــالــعـــمــلـــيــة وعــرضـه رفــقــة
ــضــبـوطــات عــلى قــاضي الــتــحــقـيق ا
اخملـتص التـخاذ اإلجـراءات القـانونـيـة

ناسبة). ا

مشيرا الى (ضبط مبلغ مالي في عجلته
اخلــاصـة إضــافـة إلـى هـويــات تـقــاعـد
وأحـوال مـدنـيـة وكـتب مـخـتـلـفـة عـائـدة
لـعدد من األشخاص) مبـينا ان (الفريق
تـمـكن في عـمـلـيـة اخـرى ضـبط مـشرف
تـربـوي لـقـيامه بـجـمع مـبـالغ مـالـية من
ـشـرفـ الـتربـويـ االخـتـصاص دون ا
أخــذ مــوافــقــات أصــولــيــة) وتــابع انه
(جـرى تنظيم محاضر ضـبط بالعمليات
الـتي نفذت بـناءً على مـذكراتٍ قضـائية
ـتــهـمـ عـلى قـاضي وعـرضــهـا رفـقـة ا
ُــخــتــصـة مــحــكـمــة حتــقــيق نــيــنـوى ا
بـقـضـايـا الـنـزاهـة الـذي قـرر تـوقـيـفـهم
ــادتـ 340 و 307 من وفــقــاً ألحــكــام ا
قـانون العـقوبات). كمـا احبطت الـهيئة
عـمــلـيـة بـيع عـقــار بـأولـيـات مـزورةٍ في
مـحـافظـة الـنجف مـشـيرة إلى أن قـيـمة

العقار تبلغ نصف مليار دينار. 
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واوضح الــــبـــيــــان ان (فـــريق عــــملٍ من
مــكـتب حتــقـيـق الـهــيـئــة في احملـافــظـة
انـتـقل إلى مديـرية الـتـسجـيل العـقاري
حـيث تـمـكن الـفـريق مـن ضـبط مـعـامـلة
بـيع مزورة لـعـقار يـقع في موقع مـتمـيز
وقــيـمــته تـقــدر بـأكــثـر من 500 مــلـيـون
ديــنــار) مــؤكــدا ان (الـعــلــمــيــة تــشــيـر
إلى ورود مــــعــــلــــومـــاتٍ إلـى الـــفــــريق
ـــيــدانـي اخلــاص بـــوزارة الـــعــدل من ا
خالل مـديـر الـتـسـجـيل الـعـقاري األولى

تـصريح امس ان (احملـكمـة حكـمت على
دان رئيس محكمة إستئناف الرصافة ا
ــدة ســنــة مـع ايــقـاف األســبق ج. م. ع 
الـتــنـفـيــذ ومـصـادرة عــقـار في مــنـطـقـة
ادة 15 من الداوودي استنادا الحكام ا
ـشـروع) مـشـيـرا قـانـون الـكـسب غـيـر ا
الى ان (قــيـمـة الــعـقـــــار 17 مــلـيـونـا و
 الف دوالر  تـسجيله بأسم زوجة250

دان).  ا
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واعـلــنت هـيـئـة الــنـزاهـة االحتـاديـة عن
تـنفيـذ عمليـات ضبطٍ في عدد من دوائر
مـحـافظـة نـينـوى مـؤكدة ان الـعـملـيات
ـتـهـمـ مـتـلـبـس أسـفـرت عن ضـبط ا
ــشـهـود.وأشـارت الـهـيـئـة في بـاجلـرم ا
بــيـان تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (فـريق
ديريـة حتقيق نيـنوى تمكن من عـمل 
ضـبط موظف كان يعمل بصفة عقد) في
قـسم الـرعــايـة االجـتـمـاعـيـة لـلـمـرأة في
احملـافـظـة لـقـيـامه بـاالحـتـفـاظ بـقـاعـدة
الـبـيانـات للـمُـستـفـيدات من الـدائرة في
علـومات برغم انـقطاع وحـدة تخـزين ا
عالقـته بالـدائرة وتـهديد مـديرهـا بشأن
قـاعـدة الـبـيـانـات الـتي بـحـوزته بـقـصد
االبتزاز) واضاف انه ( ضبط موظّف
ارس سـابقٍ في مديريـة التقـاعد وهو 
ـديريـة وقيامه أعـمال الـوظيـفة داخل ا
بسحب األضابير وتسليمها للمراجع

دون أن تــكـون له أيَّـة صــفـة قـانــونـيـة)

ــا اســتـنــد إلــيه من أســبـابٍ الــقــانـون 
قـانــونـيـة كـون األدلــة كـافـيـة ومــقـنـعـة
تـهم فقـررت تصـديق القرارات إلدانـة ا
كــافــة الـصــادرة بــالـدعــوى). وأصـدرت
الـهـيـئـة الــثـالـثـة في مـحـكـمـة جـنـايـات
ـدة سنة بـغداد الكـرخ حكمـا باحلبس 
واحــدة مع ايــقــاف الــتـنــفــيــذ وغــرامـة
عـــشـــرة ماليــــ ديـــنـــار بـــحق رئـــيس
مـحكمة أسبق. وقال مصدر قضائي في
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ـفكر ( ضـحك كالبـكاء ) هـذا هو عنـوان العمـود الثـابت الذي كان الـناقد وا
الـكـبــيـر عـبـدالــرحـمن طـهـمــازي يـنـشـر حتــته مـقـاله االســبـوعي في جـريـدة
الـنـهضـة الـبـغـدادية الـتي أسـسـها بـعـد االحـتالل األمـريكي مـبـاشـرة جتمع
رحومان عـدنان البـاججي ومهدي ستـقل الـذي يتزعمـه  ا قراطـي ا الـد
احلـافظ. وبـسخـريـته الالذعـة انتـقـد طـهمـازي سـلوك مـن صفـقـوا لالحتالل
واسـتقبـلوه بابـتسـامة عريـضة وحسـبوا أنفـسهم عـلى الصفـوة السيـاسية
وأصـحاب مشروع تنويري يـراد به صناعة عراق جديد يـنعم شعبه بالعدالة
ـصفقون االجـتماعـية واحلريـة التي حُرم مـنهمـا لعقـود. وبعد سـن حتول ا
ا استـطاعوا فـيسقط بـعضه على رؤوسـنا خطأ طـرونه  الى ألـد األعداء 
ـقاومون األذرع مرحـب ببقائه وذريـعتهم انه بيضـة القبان ب بـينما فتح ا
االخـوان  أينك أيها السامرائي بطعم بابلي  أريت كيف لم نبصر أبعد من

أقدامنا يوم حدث الزلزال ?.
بكيات بتوقف وبـعد تناقضات البداية توقف طهمازي عن كتابة مضحكاته ا
اجلـريـدة عن الـصـدور عام   2005 وكـأنه ادرك مـبـكـرا النـهـايـات فـغاب عن
الـساحة الـثقـافية وال نـعرف عـنه شيئـا على وجه الـيق وهـو الذي كانت له
ثـقفـة صباح صـوالت وجوالت في عـمق الثـقافة الـعربـية تـنتظـرها الـنخـبة ا
كل يـوم اثنـ من على صـفحـات جريدة اجلـمهـورية. مـا يؤسف له ان رموز
رض أليس من الـثقافة في بالدنا منسيون كالعـافية ال نتذكرها اال عندما 
ـبكي أال يـخطـر طهمـازي على بـال وزارة الثـقافـة ولم تسأل أين ـضحك ا ا
حط به الـــدهــر مـع ان جــيال كـــامال نــهل مـن مــعــارفـه وغــيــره مـن رمــوزنــا
ـعروف الـذين توزعـوا بعد الـتهمـيش واالهمـال ب االنزواء في الـبيوت أو ا
االنتشار في بالد الله الواسعة. وكم نحن بحاجتهم بعد ان صارت أمراض

الثقافة مزمنة وبعضها سرطاني فضاعت الهوية وتبعثر االنتماء.
سـمعت والـعـهدة عـلى القـائل ان طهـمازي اعـتـزل في بيـته محـبطـا وضعف
بـصره فنـدر نتـاجه وال ندري بالـضبط ان كانـت حياته مـستقـرة ام يعاني
ـطاف وكالء لـلـمواد الـغذائـية او شـظف الـعيش كـحال كـثـيرين انـتهى بـهم ا
يـبـيـعون الـسـكـائر عـلى األرصـفـة او يـستـجـدون عـطف غـير الـعـراقـي او

قابر الغرباء في بالد األشقاء. االستسالم 
بـكي ان نـحـتفل بـرمـوز الثـقـافة بـعـد مـوتهم وال يـسـتمـتـعوا ـضـحك ا من ا
بـنشوة االحتفال وال يجني أبنائهم من اجنازاتهم شيئا يجعلهم محل فخر
األبـناء ليقولـوا لوالهم ما كنـا على هذا النحـو. يراد لنا مئـات ( الطهامزة )
لـيـدونـوا وقائع الـوحل الـذي نـحن فـيه فـماذا سـيـكـتب طـهـمازي لـو اسـتـمر
ـبـكيـات بـعـد مـرور ما يـقـرب من الـعـقـدين عن جتـربة بـكـتـابة مـضـحـكـاته ا
سـيـاسـيـة أمـعـنت بـالـفـشل ولم يـتـعـلم أصـحـابهـا مـن جتاربـهم ولـم حترك
ـآسي الـتي تـعـرض لـهـا الـنـاس الذيـن بـات القـلق عـلى ضـمـائـرهم سـيـول ا
ـستـقبـل الذي صـار نسـيا احلـاضر يـنـهش أعمـارهم أكـثر من الـقلق عـلى ا
مـنسـيا فـاستـسـلمـوا ألقدارهم بـعد ان مـارسوا شـتى االعتـراض السـلمي

على ما يجري دون جدوى.
ومع كل مـا حدث يتـقدم الفـاشلون وبـإصرار منـقطع النـظير وحـماس شديد
وتـفاؤل أكـثـر للـخوض في انـتـخابـات يتـطلع الـنـاس الى ان تكـون حتوال في
شاركة الواسـعة فيها. ـسار وال أظنها سـتكون هكذا مع اني من دعـاة ا ا
ـقـدور فال حتـول حــقـيـقي بال مــفـوضـيـة مـســتـقـلـة ونــزيـهـة تـمـامــا وهل بـا
حتـريرها من الضغوط وكيف نختار بحرية بينما البنادق فوق الرؤوس من
ـكـنـنـا حمـايـة الـتـجـربـة من أمـوال شـقـيـقة غـرب الـبالد الى شـرقـهـا وهل 
قـراطيـة من قمع وصـديقـة تمـول بسـخاء حـواضن جـديدة وهل يـؤمن بالـد
الـتظاهرات بـالرصاص برغـم سلميـتها القـلب يدعو والعـقل يرفض  هكذا

انتهت تأمالت أحد كتابنا ازاء انتخابات تشرين القادمة.
ألـيس مضـحـكا ومـبكـيا أن تـظل اجلـموع تـستـمع لـذاك السـياسي اخلـطيب
عهودة يغرقهم بـالرؤى الثاقبة التي لم تغير بـرنة صوته ا
شـيـئـا منـذ االحـتالل ويـدرون في قـرارة أنفـسـهم انـها
بال مـعنى واقعي لكنهم مع ذلك يواصلون االستماع
بكي في بالدنا بل هكذا صارت ضحك ا كثير هو ا

كل حياتنا .

بـينمـا  كان  حديـثنا يـسير بـاجتاه معـاني احلياة  وتـقلبـاتها  السـيما في
ظـرفـنـا الــراهن  تـوقف زمـيـلي  حلـظـة  ثـم روى لي حـكـايـة  عـظـيـمـة في
مـغزاها .. وجدتُ انها تعكس جانبا من ازدواجية الشخصية في انسانيتها
ورؤاها احلياتية  فرجوته ان اشارك القراء بها .. فوافق .. قال  زميلي:   
ألحّ احـد الذين اعرفهم  عليّ كثيراً بزيارته  فاستجبتُ خجالً : كنتُ اعرف
وجـهه حـ غـادر الوطن قـبل عـقـود  مثـل وجه عذراء لـيـلـة عرسـهـا  وح
عـاد رأيـت وجـهه  مــثل صـخـرة مــلـسـاء حتـت لـيـلــة مـاطـرة ... ذهـب بـقـلب
صـاف نقي طاهـر يأنس بالعـفو ويسـتريح الى العذر  وعـاد بقلب مـكفهر ال

تلك احساساً باآلخرين .. يفارقه السخط على األرض وساكنيها  وال 
انه لـيس " فالن " الذي كنتُ اعرفه ... فخرجت من "مكتبه احلكومي الفخم"

وهو يلحق بي  مستغرباً !
نصرمة  في مبنى وزارة ..) ( حدث ذلك ظهر احد االيام من السنة ا

وفي مـقـابل ذلك  يـقـول الـزمـيل : مـررت  مـؤخرا  بـتـجـربـة لن انـسـاهـا ما
حـييت  مـعكـوسـة تمـاما عن احلـالة الـتي ذكـرتهـا  كان بـطلـها شـخصـية 

هي نسغ 
ارث عـائـلي بـهـي  سـارع  بـشـعـور عـمـيق الـداللـة  وبـإحـسـاس نـبـيل الى
وقف  يـعزز من صالبة الشـكيمة في ظـروف احلياة القـلقة  حيث الـقيام 

قرأ احلال  بع الصقر ..
وقـف  وامام حاالت وانـتهى حديث الـزميل  وشخـصيا  اجـد ان هذين ا
مـتبـاينـة  يشـكالن ما يـشبه  الـتربـة  التي حتـمل صفـات عكس االخرى ..
فـهـي مـثل االرض الـســبـخــة  غـيـر الــصـاحلـة لــلـزراعـة والــعـطـاء  واالرض

احملاطة باإلرواء وصاحلة للزراعة .
شـاعر النبيـلة الداعمة لكل فـاإلحساس باآلخرين يـشكل ذروة الصدق في ا
عـمل خير ويـعد حافزاً خالقـاً لبذل الـعطاء عـلى نحو يجـسد علـو الهمة في
ـنسـوب الذي يـفيض تـألقـاً ونبالً سـينـثر فـهم ظروف اآلخـر ..  إن ارتفـاع ا
جــداوله الــوارفـــة  رقــراقه عــلى شــواطـئ الــعــز واألمــان واالطــمــئــنــان في
تلكها اجلـوانب االنسانية كافة   ألن الشعور بـاآلخرين حاسة سادسة ال 
اال اصـحاب الـقـلوب الـبيـضـاء  واالنسـان الـرقيق  هـو من يتـسـلل داخلـنا
دون أن نـشعر.. وصدق من قال ان الشعور باآلخرين  قيمة إنسانية رفيعة

تلكها إال األنقياء .. ال 
كم جـميل  ان تتبـادل االنسانيـة مشاعر الـفرح وتتقاسم
الـهموم  راسمة خـارطة واحدة في فهم دوران احلياة
 وتــقـلــبـات الــزمن .. واخــتـتـم عـمــودي بـالــقـول : ان
االحـساس االنساني  مثل زهرة مـتفتحة وسط زهور

ذابلة في ايام اخلريف  وعنوانا لإلحسان .

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

مبنى محكمة إستئناف الكرخ

jwhj1963@yahoo.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6950 Sunday 25/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6950 األحد 13 من رمضان 1442 هـ 25 من نيسان (ابريل) 2021م

œ—«u*«Ë œdH « dLŽ jÝu²  ŸUHð—≈ ∫jOD ² «

WO½UJ «  «œU¹e « l  VÝUM²ðô

الـــــتــــجـــــار واألســـــواق اجلــــشـــــعــــ
ـنـتـفـعـ سـيـواجه بـقـوة الـقـانـون وا
والـقضاء وذلك من خالل متابعة مفارز
األمـن االقتـصادي) وتـابع ان (الـلجـنة
ســتـقـوم بــإجـراءات لـلـحــد من ارتـفـاع
األســعــار والـتالعب فــيــهـا واســتـغالل
أزمــة ارتــفــاع الــدوالر) ودعــا الــعــطــا
التجار في احملافظة إلى (عدم التالعب
بـاألسعار أو رفعها عـلى خلفية ارتفاع

سعر صرف الدوالر). 

محمد جابرالعطا

ديـنار برغم عدم موافـقة وزارة البلديات
واألشــــغــــال الـــعــــامــــة) ولــــفت الى ان
(مــحـكــمـة اســتــئـنــاف بـابـل بـصــفـتــهـا
الـتـمـيـيـزيـة نـظـرت الـقـضـيـة بـعـد عـدم
ــدان وطــعــنه بــالــقـرار قــنــاعــة وكــيل ا
الـــصــادر عـن مـــحــكـــمـــة جـــنح احلـــلــة
اخملـتـصّـة بالـنـظـر في قـضايـا الـنـزاهة
داولة أن قرار ووجدت بعد التدقيق وا
احلـكم كـان صـحـيـحـاً ومُـوافـقـاً ألحـكـام
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صـــادقت مــحـــكـــمــة اســـتــئـــنـــاف بــابل
االحتــاديــة عـلى قــرار احلــكم بــاحلـبس
الـشديد بحق مدير بلدية احللة األسبق
الرتــكــابـه عــمــداً مــا يــخــالف واجــبــات
وظـيفـته. وقالت هـيئة الـنزاهـة في بيان
تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (مــديـر بـلـديـة
احلـلة األسبق أبـرم عقد وديـعة مع أحد
ـصارف األهليـة بقيمة عـشرة مليارات ا



لـفـتـرة زمـنـية زادت عـن خمـسـة اعـوام  اصـبـحت لي جتـربـة شـخـصـيـة في مـراجـعة
ـستـشفـيـات االهلـية  اضـطررت الـيـها بـعد ان تـدهورت عيـادات االطبـاء اخلـاصة وا
ستشفيات احلكومية بعد العام 2003. بامكاني ان اقول عنها بشكل مـرعب احوال ا
رارة  إذ تركت في  من غير ان اجتـنى على احد  بانها جتربة جترعت فيها طعم ا
داخلي افـكـارا سلـبـية  اخـتـلطت مع مـشـاعر الـغـضب والكـراهـية ازاء مـا اصـبحت
عليه مهـنة الطب في العراق  فقد حتـولت هذه االماكن في آليات عمـلها ومنهجها في
ـســلخ  حــيث اليــســمع في اركــان عـيــاداتــهـا ــريض الى مــايــشـبـه ا الـتــعــامل مع ا
وصـيـدليـاتـهـا ومخـتـبـراتهـا  اي صـدى لـلقـسم االنـسـاني الـعظـيم الـذي ردده جـميع
االطبـاء يـوم تخـرجـهم  فأنت لن جتـد فـيهـا اثـرا للـرحـمة والـرافـة  في اجرة االطـباء

وفي فواتير االدوية واخملتبرات .
وسيـنعـقد لـسانك من اثـر الصـدمة  وانت تـرى االحتـيال  قـد نال مـن تفـكيـر اغلـبية
هم بالـنسـبة لـهم  ان يرغمـوك على ان تـراجعـهم اكثر ـصداقـية  فـا االطـباء  بدل ا
من مـرة  وان جتري جـملة فـحوصـات مختـبريـة كلمـا راجعـتهم  وبـذلك لن تفلت من
قـبضـتهم  اال بعـد ان ينفـضوا من جيـوبك ما حتـمله من مال  كـنت قد جمـعته بشق
االنفس . اسمع قـصصا كـثيرة من اصـدقائي الذين يـعيشـون في الغرب ( الـكافر) 
ـسؤولـيـة الـتي تـتـحمـلـهـا الـدولة في واكـاد ال اصـدق مـا اسمـعه مـنـهم  حـول عـظم ا
ا رعايـة مواطـنيـها من الـناحـية الـصحـية  فال اجـد نفـسي إال وانا اشـعر بـالغـيرة 
ـا نواجهه من يـلقـاه االنسان هـناك من رعايـة وتقـدير حليـاته  وعنـدما اقارن ذلك  
ال استطيع ان امنـع نفسي من كيل سـيل من اللعنات مشاق  اذا مـا اصابنا مـرض 
على تلك اللـحظة الـقدرية التي جـعلتني اولـد في بلد يـدعي متفاخـرا في دستوره بانه
بـلد مـسلم  وكـنت ارجو ان يـحالـفني احلظ واولـد في بلـد محـسوب من قـبلـنا "نحن

ؤمنة " في خانة الكفر واالحلاد والسقوط االخالقي . الشعوب ا
لن اكون مغـاليا عندمـا اقول بان السـن التي سبقت سـقوط الدولة عام 2003 كانت
الن كل ـرضى  وبــاجـور رمـزيـة  الــدولـة مـتـكـفــلـة بـتـقــد اغـلب اخلـدمـات جلــمـيع ا
راكز الـصحية والعيادات ستشـفيات كانت حكومـية.كما حرصت الدولـة على بناء ا ا
دن واالرياف.اعلم جيدا ان البعض سيهز ناطق السكنية  في ا الشعبية في جميع ا
ـسمـوم " لكالمي هـذا  وسيـقول النه قد اكـتشف الـدافع "اخلفي وا راسـه ويضـحك 
مـلـتـفـتـا الى من يـجـلس الى جـانـبه :" واضح ان األخ  مـضـغـوط طـائـفـيـا من الـنـظام

اجلديد  ومايزال يحن الى ايام البعث الكافر".
بكل االحوال الجدوى من الرد على هؤالء .

نقابـة االطباء والصـيادلة ووزارة الـصحة العـراقية في بـغداد وفي اقلـيم كوردستان 
هـنة هل سـتبـقى مـلتـزمة الـصـمت  ازاء ماوصـلت الـيه االوضاع مـن جشع اليـلـيق 

انسانية في شكلها وجوهرها ?
اخلالصـة ان بـقـاء احلـال عـلى مـاهـو عـلـيه  هـذا يـعـني ان
ماليـ الـبـشر من الـفـقـراء اذا ما اصـابـهم مـرض مزمن
ا فرصة عليـهم ان ينتظـروا ساعة موتـهم في بيوتهـم  طا
الـعالج مـتـاحـة لـالغـنـيـاء فـقط .عـنـدمـا انـتـهـيت من كـتـابـة
سـمـومـة " نظـرت الى عـقـارب السـاعـة وكانت افـكـاري" ا

تشير الى 41: 5 صباحا .
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تتـواصل حمـلـة تطـوير الـبنى الـتـحتـية الـتابـعة
ـعلـوماتيـة حيث للـشركـة العـامة لالتـصاالت وا
ـديريـات في تـنـفيـذ او اإلشـراف على تتـسـابق ا
استبدال االجهزة الفنـية بأخرى حديثة و انشاء
مسارات جـديدة لـلكابـل الضوئي وذلك من اجل
ـتـزايـد عـلى سـعـات االنـترنت مـواكـبة الـطـلب ا
وتنفيـذ مشاريع نوعـية تسهم في حتـس خدمة
ــؤســسـات ــقــدمــة لـلــمــواطــنــ وا االنــتــرنت ا
احلـكـومـيـة تـنـظـيم الـعـمل في قـطـاع االنـتـرنت
الية خلزينة الدولة مشروع دخوالت ا وزيادة ا
ciena تطوير الـبنى التحـتية الذي تـنفذه شركة
همـة في هذا اجملال شـاريع ا ـية هو أحـد ا لعا
والـــذي دخل مـــرحــلـــة الـــتـــشــغـــيل فـي عــدد من

احملافظات حيث أعلنت مديرية اتصاالت واسط
الكـات الهـندسـية والـفـنيـة في شعـبة عن قيـام ا
الــتـراسل بــاإلشــراف عـلـى إيـصــال الــشـعــيـرات
سـار (كوت جـصان بدرة) الضـوئيـة اخلاصـة 
و نــــصب األجـــهــــزة في مــــحـــطــــة بـــدرة و

التشغيل التجريبي للمشروع.
وقــال بــيـان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان مــديــريـة
اتصاالت ومعلوماتية البصرة شهدت تخصيص
ــشـروع ciena في مـحــطــة الـزبــيـر شـعــيــرات 
والـذي ســوف يـســهم بــزيـادة ســعـات االنــتـرنت
ـنافذ احلـدودية ومن الداخـلة لـلمـحافـظة عـبر ا
ثم استخـدامهـا من قبل شـركات القـطاع اخلاص
اجملــــهـــزة خلــــدمــــة االنـــتــــرنت ISPs في داخل

احملافظة وباقي احملافظات.

ـدن الـعـربـيـة ــوصل  من ا مـديـنـة ا
ـة  ويرتـبط تاريـخـها بـتاريخ القـد
نــيــنــوى عـــاصــمــة اإلمـــبــراطــوريــة
األشــوريــة. وكــان لــلـمــوصل حــصن
ـعروف الـيوم بـ وقلـعة  فـوق التل ا
(تل قـليـعـات) . وللـقـلعـة سـور يحف
بهـا .. وقد تعـرض السـور لكـثير من
الــتـغــيـيــرات عــبـر عــصـور الــتـاريخ
ــغــول بــعــد اخملــتــلــفــة وقــد هــدم ا
ـوصل سنة 660 هجرية احتاللهم ا
- 1261 مـيـالديـة  جــانـبــا من سـور
ـوصل وأبـراجه مع مـا هـدمـوه من ا

دينة. ا
ـؤرخ الدمشـقي أبو الفدا  وقد ذكر ا
وصل في (تقو البلدان) أن سور ا
 كـان اكبـر من سـور دمـشق. كـما أن
ابن بـطـوطة الـرحـالـة األنـدلـسي قال
ـوصل من أسـوار الـدنـيا بـان سور ا

العظيمة وانه لم ير مثله. 
ــوصل ـــوصل قــد قـــدم ا وســور ا
والـتي يـزيـد عـمـرها عـلى ال (7000
ـأهـولة ـدن ا سـنـة) وتعـد من اقـدم ا
بــالـســكـان مــنـذ الــقـدم حــالـهــا حـال
دمــشق  وقــد زاده االمـويــون  ســنـة
ــوصل 700 مــيالديــة حــ دخــلت ا
ضـمن دولـتـهم  وزاده  الـعـقـيـلـيـون
وه  واضـافوا اليه وكـذلك فعل ور

وصل . االتابكيون عندما حكموا ا
ـوصل وعـنــدمـا حـاصـر نــادر شـاه ا
وصل الذي سنة 1743 كان لسـور ا
جـدده والــيـهـا احلـاج حــسـ بـاشـا
أجلـــلـــيــلي دور مـــهم فـي مــواجـــهــة
احلـصار  ويـقـال أن أجلـلـيـلي جمع
ــوصل وخـطب فــيـهم وحــثـهم أهل ا
عـلى جتــديـد الـسـور وإحــكـام بـنـائه
وكان يشاركهم هو وأبناء أسرته في
عــمــلــيــتـي حــفــر اخلــنــدق وتــقــويـة
اســتـحـكــامـات الــسـور. لــكن الـسـور
ســرعــان مــا أهــمل وامــتأل اخلــنـدق
بـــــاألتــــربـــــة حــــتـى أن الــــرحـــــالــــة
الـبـريــطـاني جـيـمـس بـكـنـغـهـام  زار
وصل سـنة 1816 وقال أن الـسور ا
كان مـتهدمـا وان اخلنـدق يفـتقد الى
ـــيــاه  ومـع ذلك فــقـــد يـــصــلح الن ا
يــكـون حــاجــزا لـصــد األعــداء الـذين

يحاولون الظهور أمامه .

وفي ســنـة 1821 أمــر احــمــد بــاشـا
ـــوصل بـــتـــرمــيم أجلـــلـــيـــلي والي ا
الـــســــور وإصالحه وجتــــديـــد قالعه
وأبـوابه وكـان لــلـسـور آنـذاك أبـواب
عـــديـــدة  وحـــسب اخلـــريـــطــة الـــتي
ـؤرخ االسـتـاذ احـمـد علي وضـعـها ا
الـصــوفي رحـمه الــله فـان لــلـمـوصل
اثـنـا عشـر  بـابـا هي  بـاب اجلـسر –
بـاب الـطـوب  –بـاب الـسـراي  –باب
لكش  –بـاب اجلـديد  –بـاب الـعراق
–باب الـبيض  –باب سـنجار  –باب
احلرية  –الباب العمادي  –باب شط

كاوي  . ع كبريت  –باب شط ا
ومـع هـــذا البــــد ان اقــــول ان ابـــواب
وصل   كانت تزيد وتنقص حسب ا
الــفـتــرات الــتـاريــخـيــة ; فــفي بـعض
الفتـرات  كان هنـاك ثالثة عشـر بابا
ـيــدان  وهــو من اقـدم مــنـهــا بــاب ا
ــوصل حـيث جــاء ذكـره في ابـواب ا
ـوصل سـنة  129هـجـرية - اخـبـار ا
ـوصل   747مـيالديــة .   ومـيــدان ا
ــقـابـلــة لـتل ــنـطــقـة ا كــان في تـلك ا
ـتوسطـة الغربـية  للـبن كناس  وا
ـــــوصـل ان من وورد فـي ســـــجالت ا
ـة باب ـوصل الـقـد ابـواب مـديـنـة ا
)   وورد يــســمى ( بــاب الــقــصــابـ
ذكره في اخـبار سـنة 189 هجـرية –
 805 ميالديـة  وقـامت على انـقاض
هــذا الـبــاب وفي نــفس مــوقــعه بـاب
سـمي  ( بـاب الــطـوب)  وهـذا الـبـاب
شيـده احلـاج حسـ بـاشا اجلـلـيلي
ـــوصـل حلـــصــار قـــائــد مـــقـــاومـــة ا
نـادرشـاه سـنة 1743 مـيالديـة وكان
هـنـاك مـدفع او طـوب في كل ركن من
اركـان هـذا الـبــاب لـهـذا سـمي بـبـاب

دفع . الطوب والطوب  يعني ا
ؤرخ سعـيد الديوه ويقول األستـاذ ا
جي رحـمه الـله فـي كـتـابه (بـحث في
ـــوصل) أن (الــــســـور الـــذي تــــراث ا
ادركـه  والــــذي عــــمـــــر في فــــتــــرات
مــتــبـايــنــة لم يــكن كــله عــلى أسـاس
السور االتابـكي أي السور الذي كان
أيــام حـكـم عـمــاد الــدين زنــكي ونـور
الدين زنـكي صـاحب اجلامع ألـنوري
الـكبـيـر في القـرن الـسادس الـهـجري
ـا آثـار ـيالدي) وإ (الـثـاني عـشـر ا

السـور الذي كـان في زمن العـقيـلي
ــوصل في أواخــر الــذين حـــكــمــوا ا
الــقـــرن اخلــامس الــهــجــري (الــقــرن
ـيالدي) والـذي كـان احلـادي عـشــر ا
ــشـرعـة إلى بــاب سـنـجـار من بـاب ا
وقــد جـدد الــسـور الــذي بـنــاه عـمـاد
ـوصل (باش الدين زنـكي من قـلعـة ا
طابية) إلى باب سـنجار وكانت لهذا
الـــســــور أبـــراج وفي كـل بـــرج ثالث
دفع فتـحـات تتـسع الواحـدة مـنهـا 
واتــخــذت به فــتــحــات يــرمى مــنــهـا

بالبنادق .
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وقــد ذكـر مــحـمــد أمــ الـعــمـري في
كـتــابه (مـنـهل األولــيـاء) انه كـان في
ــوصل اثــنـا الــســور عـنــد حــصـار ا
عشر برجـا من جهة البـر.. وكان ثمة
بــروج من جــهــة نـهــر دجــلــة لم تـزل
باقية حتى يومنا هذا. ويذكر شمس

الدين سامي صاحب كتاب ( قاموس
ـــــــوصل كــــــان األعـالم)  ان ســــــور ا
يـحـتوي عـلى ( (18بـرجا وكـان في
ـطل عـلى الـنـهـر وحـده (6© الـقـسم ا

بروج.
 وقـد ذكر نـيـقـوال سـيـوفي في كـتابه
(مجموع الكتـابات احملررة في أبنية
ــوصـل) أن بــعض أبــواب مــديـــنــة ا
وصل قد كتبت علـيها آيات قرآنية ا
ـثـال أو أبـيـات شـعـر فـعـلى سـبـيل ا
كـان مـكـتـوبـا عـلى بـاب الـشط (بـلـدة
طـــيـــبـــة ورب غـــفـــور)  وعــلـى بــاب
الــســراي أبــيــات من شــعــر عــثــمــان

بكتاش منها: 
شـــاد هـــذا الــســـور ســلـــطـــان الــعال
صاحب الشوكة في هذا الزمان

رب فاجعله أمانا للورى دائما
باللطف محروسا مصان
وحتت األبـيـات من اجلـانبـ في كل
جانب صـورة (أسـد) وصـاحب العال
قـصـود في بيت الـشـعر الـسلـطان ا
الــعــثــمــاني  عــبــد احلــــــمــيــد االول
ـوصل قــلـعــتـان 1776 م.وكـان فـي ا

قلعة في الربض االسـفل كان مجاهد
ـاز نــائب الــقـلــعــة فـيــهـا الــدين قــا
وقلعـة باشـطابيـا في الربض االعلى

.
من االمـور الــتي اريـد ان اقــولـهـا ان
وصل دينة ا وصل يحـيط  سور ا
ــعـــصم  وان احـــاطـــة الـــســـوار بـــا
ابــواب الـســور تـسـد مــسـاء وتــفـتح
صـبـاحـا وال يــسـمح الحـد بـالـدخـول
بــعـــد غــلق االبـــواب وعــلى االبــواب
حـرس  وعـلى الــقـلـعـتـ الـشـمـالـيـة
واجلـنــوبـيـة نــقـاط مـراقـبــة ويـشـيـر
االستاذ الدكتور احمد قاسم اجلمعة
ـتمرس –  استـاذ االثار االسالمـية ا
ـــوصـل ان في االســـوار جــــامـــعــــة ا
شـــرفــات دفــاعــيـــة وابــراج ومــزاغل
ــة تــعـود الى وهــذه الــشـرفــات قــد
الـعـصور االشـوريـة والـغـرض مـنـها
ـديـنـة اال قـلـعتي تـأمـ الدفـاع عن ا

ايج قـلـعـة وبـاشـطـابـيـا تعـودان الى
الـعـهـد الـعـثـمـاني وغـالـبـا مـا تـتـخذ
الـــقالع مــقـــرا لــلـــوالي ومــعـــســكــرا

للقوات االنكشارية .
و كـانت هذه الـقالع مـرتـفـعـة واعلى
ـديـنة يـبلغ ارتـفاعـها عن نقـطة في ا
مـــســتــوى ســطـح الــبــحــر ب (240)
مـتـرا.الـشيء الـذي اريد ان اقـوله ان
ـوصـل سـور حــصــ وقـوي ســور ا
وان  ســـمـــكه يـــبـــلـغ  ثالثـــة امـــتـــار
وارتــفــاعه عــشــرة امــتــار واخلــنـدق
الــذي يـحــيط به كــان بـعــمق سـبــعـة
امــتـار .والــسـور كــان دائـريــا  حـول
ة ووجدت حول السور دينة القد ا
جتمـعـات عشـائريـة سـكانـية سـميت
بـاجلــوبـات وهي جــوبـة الـعــكـيـدات
وجـوبـة االشـمـطـا وجـوبـة الـبـكارة .
وصل  وابوابه وعندما ازيـل سور ا
خالل سنوات  الثالثينات  من القرن
ــاضي اصــبــحت اجلــوبـات ضــمن ا
ـديـنـة .ايــضـا الـسـور الـذي يـعـرفه ا
الـنـاس حـتى يـومـنـا هـذا ب( الـبدن)
كانت فيه ابراج ومزاغل ولم يكن من

باب الطوب

شــهــر رمــضــان   الفــتــا الى وجــود
اهــتــمــام كـبــيــر في تــســريع وتــيـرة
الــعـــمل لــيــكــون جــاهــزا مع حــلــول
الـصــيف وسط تـوقــعـات بـان االزمـة
ســتـكـون اكــبـر مـا يــسـتــدعي تـأمـ
ـيـاه حملـطـات االسـالـة والـبـسـاتـ ا
لتفادي اي كارثة تلوح باألفق ) .

ـائـيـة مـهدي ـوارد ا وأجـرى وزيـر ا
رشـيد احلـمـداني جـولة لـتـفقـد سـير
األعـــمـــال في مـــشـــروع إســـتـــصالح
أراضي ديـــوانــيــة  _شـــافــعـــيــة في
مـحافـظـة الـديوانـيـة يـرافـقه عدد من
ديـرين الـعامـ تـشكـيالت الوزارة ا

العامل في احملافظة .
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وقــال الــوزيــربـحــسب بــيــان تــلــقـته
شـروع من (الـزمـان) امس  إن هـذا ا
ــهــمـة ــشــاريع األســتــراتــيـجــيــة ا ا
والـتي تنـفـذه شـركات الـوزارة الـفاو
والــــعـــراق والــــرافـــديـن وبـــأشـــراف
ـــشـــاريع الــري الــهـــيـــئــة الـــعـــامــة 
ــرحـلـة األولى مـنه واالسـتـصالح وا
تـسـتـهـدف إستـصالح 15 الف دو

والتي ستنجز في القريب العاجل).
مـوجــهـاً (بـتــكـثـيـف اجلـهـود ألجنـاز
دة احملددة مضيفا شروع خالل ا ا
بــــإن هــــذه الـــزيــــارة تـــأتـي لألطالع
تـابـعة ـباشـر عـلى سيـر الـعـمل وا ا
ــيــدانــيـة مــشــيــراً سـيــادته إلى أن ا
اجلــهـــود اجلــبـــارة الــتي تـــبــذلـــهــا

مـالكــــات الـــــوزارة بـــــالــــرغـم من كل
الظروف إثـمرت عن إنسـيابيـة عالية

في العمل).
ائية اليوم وارد ا وطمأنت وزارة ا

ديالى ــ سالم الشمري 
اعلنت قائممقامية قضاء بعقوبة في
مــحـافــظــة ديـالـى  عن اجنـاز 50%
من مــراحل اكــبـر مــشــروع لـلــمـوارد

ائية بعد 2003. ا
وقـال قائـمـمقـام قـضاء بـعـقوبـة عـبد
الـله احلـيـالي   لـ  (الـزمان) امس ان
(مشـروع انـقاذ بـعـقوبـة من اجلـفاف
ياه من عبـر انشاء مـساء لـتحـويل ا
نهر دجلة عبر جدول اسفل اخلالص
وصـوال الى نـهـر خريـسـان من خالل
انبـوب مـستـمر العـمل بهـا من قبل

ـائــيــة عـلى ــوارد ا مالكــات وزارة ا
قـــــدم وســـــاق و اجنــــاز %50 من

مراحل العمل حتى االن) .
شروع هو واضاف احليالي  ان  (ا
ـــائــيــة في ــوارد ا االكـــبــر لــوزارة ا
ــثل بــعـد ديـالى بــعـد 2003 وهـو 
سـتراتـيـجي إلنـقاذ بـعـقـوبة وريـفـها
مـن خـــطــــر اجلــــفـــاف خـالل مـــوسم
الـــصــــيف الــــقــــادم   مـــؤكــــدا بـــان

شروع سينقذ 250 الف نسمة) . ا
ـشروع واشـار  احلـيالـي  الى ان (ا
سيدخل اخلدمة وينجز بالكامل بعد

ـواطنـ بشـأن انخـفاض اجلمـعة ا
مناسيب نهري دجلة والفرات.

وقــــالت في بــــيـــان  إن (انـــخـــفـــاض
مناسيب نهري دجـلة والفرات حالياً

يعد أمراً طبيعياً).
وبـيـنت أن (االنـخـفـاض يـحـصل كل
ـــدة الـــتي تـــمـــثل عـــام خالل هـــذه ا
ــــوسم الــــزراعي االنـــتــــقــــالــــة من ا
الشتـوي والتهـيئة للـموسم الزراعي

الصيفي).
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وأكد مديـر سد دوكان كـوجر جمال
ياه في الـسد انخفض أن منسـوب ا
 حـــــوالي 14 مـــــتـــــرا عـن وضـــــعه

الطبيعي بسبب قلة األمطار.
وقــال جــمــال في تــصــريح امس  إن
ـــيـــاه فـي ســـد دوكــان (مـــســـتـــوى ا
انـخـفضـت بحـوالي 14 مـتـر بسـبب
ـا ســــــــــيــولـد ذلك قــلـة األمــطــار 
مــشـكــلـة كــبـيــرة في إنـتــاج الـطــاقـة
ــواطــنـ الــكــهــربــائــيـة وتــزويــد ا

اء). با
وأضــاف أن (إدارة الــســد تـواصــلت
ـائيـة واطـلـعـتـها ـوارد ا مع وزارة ا
على الـوضع احلالي لـلسـد على أمل

إيـجـاد حـلـول سـريـعـة قـبل تـعـرض
مدن كـثـيرة لـلجـفـاف من بيـنهـا مدن
إقـلـيم كـردسـتـان وخـاصـة مـحـافـظـة
السليمانية).من جهة أخرى أصدرت
مديـريـة ماء الـسـلــــــــيـمانـيـة بيـانا
ــائي أشــارت فـــيه إلى أن اخلـــزين ا
في ســـــــد دوكـان انخــــــــــفض إلى
14 متـراً عن مسـتوى امـتالئه بيـنما
انـخفـض خزين سـد دربـنـديــــــــخان
ـــديــريــة في إلى 18 مــتـــرا.وقــالت ا
بيان إن (تغييـر مجرى الروافد التي
تــــصـب في الـــــســــديـن تــــســـــبــــبت
ــيـاه بــانـخــفـاض نــسـبــة اطالقـات ا
القـادمـة إليـهمـا وقـد بات هـذا األمر
يشكل خـطرا كـبيرا عـلى السدين مع
ا انخفاض مـعدل تسـاقط األمطار 

ياه). جعلنا نواجه مخاطر شحة ا
ـديريـة من أنه (إذا استـمر وحذرت ا
قـبلة معدل تـساقط األمـطار السـنة ا
مـثـل الـسـنــة احلـالـيــة مع عـدم ايالء
االهـتمـام لـهذا األمـر فـإننـا سـنواجه
أزمـة كبـيـرة" داعيـة حـكومـة اإلقـليم
ــبــاشـرة ــعـنــيــة إلى "ا واجلــهــات ا
ــنـاقــشــة هـذا األمــر والــبـحث عن

شكل). حلول لهذه ا

ائية يتفقد مشروعاً في الديوانية وارد ا bIH∫ وزير ا
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ـوصل الـسـهل اقـتـحـام سور ا
بـــدلــيل ان نــادرشـــاه عــنــدمــا
ـديـنـة قرابـة اربـع حـاصر ا
يـــومــا بــ ايــلـــول وتــشــرين
االول سـنة 1743 ميـالدية لم
ـــديـــنـــة يـــســـتـــطـع دخـــول ا
.لالسف الـشديـد هـذا الـسور
الـعــظـيم  الـذي  كــان يـحـيط
ــة بـصـورة ــديـنــة الـقـد بـا
شـبه دائـريـة وهـذه االبواب
اجلـمـيـلـة   تـعـرض لـلـهـدم
واالزالــــة عـــــبـــــر فـــــتــــرات
تــاريـخــيـة ابــتـدأت بــسـنـة
1918 اي الــــســـنــــة الـــتي
احـــتل بــــهـــا االنــــكـــلــــيـــز
لـــلــمـــوصل بـــحــجـــة فــتح
دينة الشوارع  وتطوير ا

وانـتــفـاء الـقـيــمـة الـدفـاعــيـة لـلـسـور
واسـتــمـر الــهـدم  بــ سـنـتي 1934
و1936 وينقل االستاذ  عبد الوهاب
النعـيمي  في مقـال عن الدكتور داؤد
سـلـيم عــجـاج قـوله ان حـدود مـديـنـة
وصل وبعـد ازالة الـسور واالبواب ا
تـوسـعت لـتـبـلغ  35كـيـلـومـتـرا وهي
ساحة اخلـاضعة لـلقوان الـبلدية ا
ة ظلت منحصرة دينة القد اال ان ا
ـسـاحــة بـقـرابـة 15 و2 كـيـلــومـتـر
ساحي مربع وقد خرج اطار الـنمو ا
ــــديــــنـــــة بــــعـــــد هــــدمه عن ســـــور ا
بإمـتـدادات حضـريـة نظـامـية شـملت
سـافـة بـلغت 2 كيـلو كل احملـاور و
ــديــنــة بــعـد مــتــر مــربـع لــتـصــبـح ا
توسعها بحدود 7 و4 كيلومتر مربع
وكان عدد السكان بوجود السور 98
الف نـسـمـة حـسب احـصـائـيـة تـعود
الى سنتي 1924-1922 فيما اصبح
عـدد الـسـكـان بـعـد هـدم الـسـور 133
الـف نــســمــة حــسـب احــصــاء ســنــة
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ــوصل تــتـألف ســنـة كــانت مـديــنـة ا
1918 من (31) مـــــــحـــــــلـــــــة اي حي
ـــديــنــة لـم تــأخــذ والـــدور في هــذه ا
ـيزا بل تـرك االمر نظـامـا هنـدسيـا 
لــلــســكـان هـم من يـحــدد الــتــصــمـيم
ـنـزلة ـعـاشي وا ـستـوى ا وحـسب ا
ـوصـلـيـة لكن االجـتـماعـيـة لالسـرة ا
ــوصل عــلى الــعــمــوم كــان الــبــيت ا
يـــتـــألف مـن مـــدخل وفـــنـــاء وايــوان
وغــرف وســرداب واشـــخــيم وغــرفــة
تسـمى ( العـلـيه)  واحيـانا (الـيازلغ)
اي الــشــرفــة والــكـثــيــر من الــبــيـوت
سـاحة تـتراوح وصـليـة صـغيـرة ا ا
ــعـدل مــابـ 100 الى 200 مــتـر بـا
مــــربع او اقل مـن ذلك مع مـالحـــظـــة
ـلـكـية الـتـدخل ب الـبـيـوت وتـعدد ا

والورثة .
ــوصــلي انه ـــيــز الــبــيـت ا ــا   و
يكون اما من طابق او طابق ومادة
الـبـنــاء هي احلـجـر واجلص والـدور
ــوصـلـي من حـيث تــعـكس الــتـراث ا
مالئمتـها للـبيئـة ومجرد بـناء البيت
باجلص واحلجـر فإن مـعنى هذا انه
بـارد صــيـفـا دافـئ شـتـاء وغــالـبـا مـا
ـوصـلي الى الـسـرداب ظـهرا يـنـزل ا
لــيــقــضي الــقــيــلــولــة ويــصــعــد الى
السطح لينام ليال والشك ان في هذه
احلـركــة تـدل عــلى حـيـويــة االنـسـان
ــوصـلي وقــدرته عـلـى الـتــكـيف مع ا

البيئة والطقس .
والننـسى االشارة الـى القـناطـر التي
تربط ب الـدور والتي توفـر مساحة
اضافية للـدور  التي تقع ضمن رقعة
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يام مِنَ الناس تشرأبُ االعناقُ لتعرف مَنْ هم ? جرد أنْ يُذكر ا

وما هي صِفَتُهم ?
هم مِنْ أعمالهم ? وما هو ا

الع متى ما جاء ذِكْرُهم تَحَفَّزَ السامِعُ ليعرف مَنْ هم ? قابل فانّ ا وبا
وما هي صِفاتُهم ?

وما هو سِرُّ استحقاقهم  اللعن ?
-2-

العـ في حـديثِ االمام مـحـمد بن عـلي الـباقـر (عـليه ـيامـ وا ولـقـد جاء ذِكْـرُ ا
السالم) وفيه اجابات شافية عَنْ كُلّ ما تقدّم من االسئلة .

فقد روي عنه (عليه السالم) انّه قال :
إنّ لله عباداً ميام  يعيشون ويعيش الناسُ في أكنافهم  

وهُم في عِبَادِِه مِثْلُ القَطْر  
وانّ لـله عـبـاداً مالعـ يعـيـشون وال يـعـيش الـنـاس في أكتـافِـهم  وهم في عِـبادِهِ

نزلة اجلراد ال يقعون على شيءٍ إالّ أَتَوْا عليه "
-3-

يـام من الناس مَثَلُهم مثل الغيث الذي يُحيي االرض بعد موتها  فهم ينابيع ا
عــطـاء  ومــشـاريـع واعـدة تــنـبضُ بــروح احملـبــة واالحــسـان  وتــتـلــذذ بـصــنـائع

عروف وما تسدي مِنْ خيرٍ الى مَنْ حَوْلَها . ا
يام  كما وصفهم االمام وجديـر بهؤالء النبالء الكرام أنْ نطلق عليهم وصف ا
الـبـاقـر (عـليـه السـالم) وال ينـتـعش اجملـتـمعُ  وال تـعـمـر احلـيـاة االجـتـمـاعـية االّ

يام فهم أعمدة االنسانية وعمداؤها . با
ـيـامـ ال يـشـكـلون وال تـخـلـو االمـة منـهم في كل عـصـر ومـكـان غَـيـرَ أنَّ هؤالء ا

الشريحة الكبرى من الناس –لالسف الشديد . –
ُصَفّى  وكفاهم ذلك رفعةً وسمواً. يام هم الذهب ا واذا كان الـناسُ معادَن فا

-4-
ـنــزلــة اجلـراد الــذي يــفــتك ويـقــضم  ويُــحــيل احلــقـول الى العــ فـهـم  أمــا ا

مساحاتٍ جرداء خاوية من الزرع ..!!
ـفـرطة انـهم يخـتـارون ألنـفسـهم - بـجـشعـهم وطـمـعهـم ونرجـسـيتـهم وعـنـايتـهم ا
واقع  بأنـفسهم ومصاحلهم بـعيداً عن التحسس بـآالم الناس وآمالها  –أَسْوَأَ ا
ن تـبلـد حِـسُهـمُ االنسـاني وأُطـفئت وَأَردْأَ األوصاف فـهمُ فـرسان االجـحـاف 
أنوار ضـمائـرهم ومـنحـوها إجـازةً دائـمة  وبـهذا بـاتـوا في وادٍ وبات مَنْ حَـوْلَهُم

مِنَ الناس في واد اخر .
-5-

إنّ مِنْ سـمـات الـشـهر الـفـضـيل حتـريك أصـحـاب الـنـفوس الـطـاهـرة والـضـمـائر
ـعـروف  واالهـتـمام بـشـؤون إخـوانهـم فضال عن احلـيّـة نـحو اصـطـنـاع الـبر وا
اهلـيهم وتـنشـيط حركـتهم في مـضمـار النـفع االجتـماعي السـيمـا تلك الـشرائح

سـتضعفـة التي أَرْهَقَتْـها أعبـاءُ احلياة فعـاشتْ شَظَفَ العيش ا
رارة مِنْ فرط ما مُنِيت بِهِ مِنْ صعاب ومشاق . وذاقتْ ا
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ــؤمــنــ الــصــادقــ مِنْ ذوي الــقــدرة وهــكــذا جتــد ا
ـيـامـ ويـنأوون يـسارعـون الى االنـضـواء الى نـادي ا
) الــذين لــيس لــهم االّ ـالعــ بــأنــفــســهم عن دنــيــا (ا

. ب عند الله وعند الناس أجمع اخلسران ا
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ـا فال مغيث ـيت -ولو بصـدق نفوسـنا- رحمـات وكان عنـد الله ظا لـو اننا امـطرنا ا
له ولــو امـطــرنـا من رضي الــله عـنـه لـعـنــاتـنــا فال طـائـل لـنـا مـن لـعن من اظــله الـله

برحمته...
ان الــكــامـــيــرات و الــرايــات و الــبــاقــات
الــزهــريــة والــبـــكــاء الــدعــائي و مــراسم
التـشـيـيع مع االهازيج و مـجـالس الـعزاء
بـــبـــخــــورهـــا و قـــرأنــــهـــا و ســـمــــاطـــهـــا
ــرصـوص وفي جــفـنــتـة مـكــلـلــة حلـمـا ا
قنع ال تـغير من مدفـقة ثردا كـما يقـول ا
مـآل احلـسـاب ان كـان الـراحل الـفـقـيد
ا حرم الكـبير الـعظيم مـشغولة ذمـته 
الـله دمـا حـرامـا مـاال حـرامـا شـهـادة
زور ومـا يــعـرف الـعـاقل من مـحـرمـات

الشريعة...
يـــقــــال ان ســــعـــدا بـن ابي وقــــاص قـــال

عاوية يـوم اخبره انه يحتفظ بثوب لـلنبي ليكون كفنـا له على احلساب يكون يسيرا
قال سعد: لو انك تدفن بجواره فال راد وال مخفف للحساب.

هكذا تـكون االمور ساعـة الدخول الى العـالم االبدي ال ثياب وال حـرس و ال مكانة و
رضي ال كبريـاء بل حتقيق ال يـحضـره محام و ال دفـاع اال النيـة الصدق و الـفعل ا

لله و غير ذلك فالوجه مكبوب بنار ثمنا حلق مغتصب.
ن يستحقها. والرحمة 

تنويه عن خطأ.
لك غازي و ليست شقيقته.. االميرة بديعة هي بنت عم ا
اعـتــذر لـلـقــاريء عن ذلك النـني اوردتــهـا خـطـأ شــقـيـقـة
لــلـمـلك غـازي في مــقـال نـشـرته بــالـزمـان الـغـراء في 24

اجلاري.

كوجر جمالعبد الله احليالي

جغرافية تشبه الشجرة في تفرعاتها
والتي تـمتـد الى مخـتلف االجتـاهات
عبـر ازقـة ودراب ضـيـقة او واسـعة
تــتــبـاين فـي نـقــاط مــخـتــلــفـة فــتـارة
تضيق وتارة تتسع تارة تكون مغقة
ـوصل من ـديـنـة ا وهـذا كـله اعـطـى 
ــعـمــاريـة خــصـائص حــيث الـطــرز ا
ــدن التــتـــصـف بـــهـــا غــيـــرهـــا مـن ا
العربية وقد اتسم النسيج العمراني
هـذا بـالــقـدرة عـلى تـوفـيــر مـتـطـلـبت
ـتداد وحاجـات االنـسـان واتصف بـا
الـعــمـراني  –يـقــول الـدكــتـور داؤود
دن سلـيم عـجاج اسـتاذ  جـغـرافيـة ا
ـــتــــصل ــــوصل  –ا فـي جـــامــــعـــة ا
ــتــمـاسك او مــا يــســمى بـالــنــمـو وا
ــنـبـعث من اعــتـبـارات الـتــراكـمي وا
ـديـنـة من مـهـارة ووعي اكـتـسـتــهـا ا
معماريها الذين اسـتوعبوا العناصر
ـنـاخـية لـلـمـديـنـة فظـهـرت الـبـيوت ا
تالصقة لتظلل تجمعة وا السكنية ا
الواحدة االخرى والفضاءات ( االزقة
والفناءات ) ضيقة لـلتقليل من تأثير
اشعـة الشـمس وهـذه اخلاصـية ادت
ـبـاني بـفـعل اسـناد الى زيـادة قـوة ا
ــا اطــال في بــعــضــهــا الى بــعض 

عمرها الزمني .
فـي ســـــنـــــة 2000 وضـع مـــــخــــــطط
وصل بلغت دينـة ا وتصميم جـديد 
مـسـاحـته  (141)   كـيـلــومـتـر مـربع
تــتـوزع في اطــرافــهـا عــلى اكــثـر من
(200) مـحلـة وحي سـكـني بـ قد
مــازال قــائــمـا وجــديــد بــدأ  يــنـهض

دينة االربع . ويرتفع في جهات ا
اال ان سـيــطـرة عــنـاصــر داعش عـلى
ـوصل بــ سـنـتي 2017 – 2014 ا
ـــوصل والــــعـــمــــلـــيـــات وحتـــريــــر ا
العـسـكريـة لتـحـريرهـا واعادتـها الى
حضن الـعراق كـانت لهـا اثار مـدمرة
ــة الـتي ــديـنــة الــقــد عــلى بــنــيــة ا
حتــولت الى انــقــاض وبــشـكـل مـؤلم
والشك ان هـذا الـهـدم اضـاع الـكـثـيـر
ة وشـوهـها ـديـنة الـقـد من مـعالم ا
واصبح من الصعوبة اعادة اعمارها
ـدينة قـبل سنة ـا كانت عـليه ا وفقا 

.2017
وصل ظـلوا ـا يفـرح ان اهل ا لكن 
مــتـــشـــبـــثــ بـــدورهم وبـــنــمـــطـــهــا
الـــعـــمـــرانـي وتـــبـــذل االن اجلـــهـــود
كـن إعماره من احلثـيثـة العمـار ما 
دور وجــــوامع وكــــنــــائـس واســـواق
وقـــيـــصـــريـــات وخـــانـــات ومـــدارس
و(عـوجـات)  وقـنـاطر  وغـيـر ذلك من

وصل . معالم مدينة ا
{ كاتب ومؤرخ عراقي
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أصــدرت الــتــدريـســيــة في جــامــعـة
الــكــوفــة الــدكــتــورة قــبس أبــراهــيم
احلـسون  كـتـاباً بـعـنـوان البـرمـجة
اللـغوية الـعصبـية واثرهـا في تطوير
ـهارات االدائـية  لـلطـلبـة في مادة ا

سرحي . التمثيل ا
وذكـرت احلـسون : أن الـكـتـاب جاء
من أجل تـقد منهج علـمي تطبيقي
مــــقــــتــــرح  يـــســــهـم في اإلرتــــقـــاء
سـتوى األدائي لـلـطالب  ويـنمي بـا
سـرح والذي مـهارة الـتمـثيل عـلى ا
ـنــهج الــبـرمــجـة الــلـغــويـة يـتــمــثل 

العصبية .
مــبـيــنه : بــأن الـكــتــاب تـنــاول مـدى
فاعـلـية الـبرمـجـة اللـغـوية الـعـصبـية
ـــهــارات في تـــطـــويـــر الـــقـــدرات وا

االدائية للطلبة في مادة التمثيل .
ـان السـلـطاني من كـلـية الـتـربيـة لـلبـنات / فـيمـا صـدر لألستـاذ الـدكتـورة ا
جـامـعة الـكـوفة كـتـاب بعـنـوان  (احلالج ب ادبـيـة شعـره الـصوفي وشـعـرية
ـنـهـجـية في عـمـان . حتـدث الـكتـاب عن عـمـيد الـتـجربـة الـصـوفـية) عن دار ا
درسـة البغدادية الـصوفية اال وهـو احلالج الذي انصب فكـره على جتسيد ا
هذا الـعالم في نظرية قائمة على وجود الكيان اإلنساني  بصيغة انبعاث عن

صفة العشق األزلي للذات االلهية .
كـمـا شـاركت الـتـدريـسـيه في كـلـيه االدارة واالقـتـصـاد جـامـعـة الـكـوفه قـسم
سـاعد بـشرى شـاكر احملاسـبة  إخـتصـاص إدارة أعمـال تسـويق االستـاذ ا
عـبـد احلـسـ الـشـكـري في تـألـيف كـتـاب بـعـنوان (لـغـه اجلسـد فـي تسـويق
اخلـدمات). وبـينت الـشكـري أن الـكتـاب يقع في  304صـفحـه وعدد فـصوله
سبـعـة فصـول   خاللـهـا توضـيح مـفـهوم تـسـويق اخلـدمات في ظل أدارة
الوقت ومـفهوم لـغه اجلسد واثـره في عملـية التـفاوض التـجاري وكذلك اثره
ـاليـة وفي اخلـدمـات الطـبـية ـصرفـيـة وا في تـسـويق اخلـدمات الـسـياحـيـة وا
والتـعليـميه  وتوضـيح اثر تـسويق اخلدمـات في احلياه االجـتمـاعيه بإعـتماد
لـغـة اجلـسـد. مـوضـحـة كـذلك ضم كـتـابـهـا إسـتـطالعـات الـرأي لـلـمـسـتـهـلك
وتــوقــعـــات عــمــيل اخلـــدمــة  إضــافـــة الى تــســـويق اخلــدمــات فـي الــســلك

الدبلوماسي بإعتماد لغة اجلسد

 ŸdIð …d «c « ”«dł√
—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

ظل الــكـــاتب واالعالمـي عــكـــاب ســالم
ــثل لـي مــا تـــمــثـــله افالم الــطـــاهـــر 
االبــــــــــيـض واالســــــــــود او مـن روائـع
القـصص مـهـما كـتب شـيـئا مـعـاصرا
او حديثا وحتى ما بعد احلداثة يبقى
اضي ونـكـهـة اهـلـنـا تـفوح من عبـق ا
هــذه الــكــتــابـــات. تــكــتب د. ابــتــســام
إسـمــاعـيل قــادر في كـلــمـتــهـا لــتـقـد
الكـاتب والـكـتـاب "لـقـد سـعى الـطـاهر
وهـــو يـــقـــرع "أجـــراس الـــذاكـــرة" إلى
تـــــــعـــــــريـف جـــــــديـــــــد بـــــــالـــــــعــــــراق
..بــعـيــدا عن زيف الـواقع والـعـراقــيـ
الـــــــراهـن وأدرانه مـن خـالل صـــــــدقه

وواقعيته واسلوبه الساحر"
¡«ËœË Õdł

يـقــال عن الــصـحــافـة واالعـالم بـإنــهـا
جتـــرح وتـــداوي وكـــتــــابـــات عـــكـــاب

الــــطــــاهــــر دائــــمــــا تــــداوي اجلـــراح
مــصــطـــلح غــريـب وجــمــيـل (الــذاكــرة
العكابية) جاء في كلـمة الكاتب الكبير
ـؤلف (فـؤاد مـطـر)الـتي يــنـصح بـهـا ا
قائال "أن فاضل اجلمالي وطارق عزيز
ووصـفـي الـتـل والـشــاه مــحــمــد رضـا
ـلك محمد بهلوي وأحـمد سوكارنو وا
اخلـامس نــاهـيك بـعــبـد الــكـر قـاسم
وأحــمــد حــسن الـــبــكــر وصالح عــمــر
العلي وعشرات القيادات الفلسطينية
اركـسـيـة والـبـعثـيـة نـاهـيك ايـضا وا
بــصــانـــعي اإلعالم الــعـــربي الــشــرس
شاكس من أحمـد سعيد إلى فاضل وا
ـهــداوي هـؤالء الــذين هم في كــتـابك ا
ـهم ..يــســتـحــقــون مـا هــو أكــثـر من ا
االيــجــاز..فـــأنــني أرى أن تــنـــقل عــلى
الــورق مــا هــو مــخـــتــزن في الــذاكــرة

العكابية"
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كــتب عــكـــاب الــطــاهــر ال جتـــد فــيــهــا
اجــابـــات انــهـــا حتــفـــيــز وتـــســاؤالت
ـتـلـقي هـو وحتـلـيل يـرغب ان يـكـون ا
من يــصل الى تــلك االجــابــات ويــفــهم
اخملفي مـن االختـزال والـتـكـثـيف الذي
يـقــدمه عن االخــرين فــيـقــول د.نـاجي
احلـــديــثـي وزيــر خـــارجـــيـــة الـــعــراق
االسـبق في كـلـمـتـه لـتـقـد الـكـتـاب"ال
تــغــرنــكم عــنـــاوين كــتــبه ومــحــورهــا
الذاكـرة فـتـظنـون أنه تـقـاعـد ولم يبق
عنده غـير اشـتات من ذاكرته يـجمـعها
ويقصـقص منـها ويحـذف ويخفف ثم
ن وقع طابع.  يقذف بها في عجالت ا
حتت هـذا الـوهم ان يــفـتح فـيس بـوك
في أي ساعة من النهار أو الليل ليجد
مــادة جــديـــدة حتــمل خـــبــرا وصــورة
لعكاب سـالم الطاهر حـاطا على غصن

جـــديــــد في الـــبــــيـــئـــة
ومـنــاقــشـا ومــشــاهـدا

ومعلقا"
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في مقـدمة هـذا الكـتاب
ــؤلف الى ان يــشــيـــر ا
كتـابه اجلـديـد (أجراس
الــذاكــرة) هــو تـــكــمــلــة
لكتابه السابق (شواطئ
الــذاكــرة) ويـــوحي لــنــا
بـــوجـــود اجـــزاء اخــرى
تـخـتـزنـهـا الـذاكـرة ح
يــقـــول ( لــكن مـــحــطــات
اخـــرى اراهـــا مـــهـــمـــة
اجلت الكتابة عنها الكثر

من سبب)
الــكــتــاب من مــنــشــورات
مــكـتــبــة الــدار الــعــربــيـة
لــلــعــلـــوم ســنــة االصــدار
148  2021ويــــــــــقـع في 
صفحة من احلجم الكبير
ويـضم الـكـتـاب  6فـصـول
تــوزعـت عــلى الـــعـــنــاوين
التالية (خواطر وذكريات-

- مـن اجلــهـات بــ اهــلي الــعــراقــيـ
االربع- كــتـب قــرأتـــهــا- مـن كل زهــرة
عـطـر- وعـلى جــنـاح احلـمـام الـزاجل)

وملحق 
ـؤلف (بــأصـابع الــود يـطـرق يـقــول ا
كتـابي ابواب االحـبـة خاصـة وابواب
عائلتي الكبيرة (القراء) عامة. متنظرا
رجع الـصـدى..بـعــد أن اطـلـقت صـوتـا
في ســـــهـــــول ووديـــــان وتــــضـــــاريس

اضي..و..الى لقاء) ا
عكاب سـالم الطاهـر عنده الـتاريخ هو
(الشـخصـيات) مـواقـفهم  اجنـازاتهم
ـيدان كتـبهم  مـواصفـاتهم هـذا هو ا
الذي تـتحـرك فـيه االحداث الـتـاريخـية

ومنـهـجه في الـكتـابـة ! قـليال مـا يـذكر
الـتــأريـخ الـســنــوات واألشــهــروااليـام
وكأن لـيس لهـا  االهميـة في التـوثيق
تلقي فهو يعتـمد على تنشـيط ذاكرة ا
لـيـكـتـشف عن اي تـاريخ يـتـحـدث هـذا

وضوع. ا
كـــتـــاب (أجـــراس الــذاكـــرة)  نـــنـــصح
بـــاالطالع عـــلــــيه ألهـــمـــيـــتـه في فـــهم
االوضـاع والـشـخـصـيـات الـتي حتـدث
عنها الـكاتب بحيـادية وحب وعرفان 
من أجل هــؤالء يــقــرع عــكــاب اجـراس

ذاكرته.
عـرض لـكـتـاب (أجـراس الـذاكـرة) قـيـد

النشر

ركـزية لوزارة الثـقافة والسـياحة واآلثار مـشروعهـا الثقافي بـصدور العدد  31محتفيةً  تواصل جريدة أوروك اجلـريدة ا
ـبـدع وبـعـددٍ من األقالم الـفكـريـة واألدبيـة والـفنـيـة البـارزة فـضالً عن تـغطـيـتهـا لـنشـاطـات وزارة الثـقـافة بـدوائـرها با

تنوعة.  ا
ـرة بـالـدكـتـور حـسـ الـهـنـداوي بحـوار أجـراه طـارق الـكـنـاني. نـقـرأ في احلـوارات أيـضـاً حـواراً مع وقـد احـتـفت هـذه ا

الدكتورة إيناس القباني والفنان طالل علي والشاعر حميد العادلي  وحواراً مترجماً مع الفنان األمريكي جاريد لوتو.
ـسرح احلـقيـقي? ونـقرأ مـقاالت ونـصـوصاً لـنخـبة من وكان مـلف الـعدد مـخصـصاً لـلـمسـرح االفتـراضي وهل يـكون بـديالً عن ا
و قـصي الـشيخ عـسكـر وقاسم األقالم منـهم : عبـد اجلـبار الـرفاعي و مـحمـد فـتحي عـبد الـعال وكـاظم مـشهـود وأحمـد خلف
وزعـيم نـصـار و علي مـحسـن  ورضا احملـمـداوي ومـاجـد الـغـريبـاوي وعـلي إبـراهـيم وهـادي احلـسـيـني وعـبد الـزهـرة خـالـد
وطالل الغوار وشكر حاجم الصاحلي  ومقداد مسعود السوداني وشكر حاجم الصاحلي وسعد نعمة وعبد احملسن عـباس الوائلي

وأنغام الصالح وجمال الهنداوي وعليّ جبّار عطيّة. تصدر جريدة أوروك كل أُسبوع بالتناوب مع ملحق أوروك األدبي.

رسالة بغداد
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ـيــة  وضـمن سـلـسـلــة دراسـات قـانـونـيـة  صـدر عن دار دجـلـة األكـاد
مــؤخــراً في بــغــداد كــتـــاب ( مــنــظــومــة مــواجــهــة الــفــســاد اإلداري في
العـــــــراق ) لـلـدكـتـورة إسـراء طه جـزاع . ويسـلط الـكـتـاب الـضـوء على
خــصـائـص الـفــســاد اإلداري وأنــواعه وعــوامــله وآثــاره  والــعالقــة بـ
ــنــظــومـــة الــنــظــام اإلنــضـــــبــاطي الــوظــيـــفي والــفــســــاد اإلداري . وا
ـكـاتب ــواجـهـتــه مـتـمـثــلـة بـالـدوائـر والـهـيــئـات والـلـجـان وا الـقـانـونـيـــة 
الرقـابـيــة الـتي تـبـلورت خالل مـراحل بـناء الـدولـة الـعراقـيـة  فضالً عن
ــــدني واإلعالم الـــســــلـــطــــة الـــقــــضــــــائـــيــــة ومـــؤســــســـات اجملــــتـــمع ا

واإلتصــــــــاالت .
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اإلستقـراء السليـم للفلـسفة الـواقعية
للمجتمع  ثم حتويل ذلك إلى فلسفة
قانونـية صائـبة خملتـلف التشـريعات
ـرتـبطـة  بـالـسيـاسـتـ السـابـقـت ا
ظهـرت هذه احلـوكـمة . و مـتى كانـتا
غــــيـــر ذلـك إنـــعــــكس ذلك عــــلى سن
تشريـعات إقـتصاديـة معيـبة مجـانبة
لــلـــصـــواب  وتــظـــهـــر عــيـــوب هــذه
األخـيــرة عـنــدمـا ال جتـد احلــكـومـات
ادية  التي  تداري الية أو ا الثروة ا
بـها هـذه الـعـيوب  حـيـنـها يـتـعرض
مـتد أمنـها اإلقـتصـادي إلى اخلطـر ا
عــــــلـى بـــــــاقـي أنــــــواع األمـن مـن كل
الـنـواحي : اإلجتـمـاعـيـة  الثـقـافـية 
الـصـحـيـة الـعـسـكـريـة  الـسـيـاسـيـة 

...إألخ .
ونادرا مـا تمـر الدول النـفطـية بـهكذا
مواقف عـلى الرغم أحـيانـا من سنـها
لـتــشــريــعــات إقــتـصــاديــة مــجــانــبـة
لـلــصـواب وال عالقـة لـهـا بــالـفـلـسـفـة
الواقـعية جملـتمـعاتهـا  المتالكـها ما

والـنـتــيـجـة لم تـكن غــريـبـة من حـيث
الـفـسـاد الــذي ضـرب وعـشش في كل
الـقطـاعـات احلكـوميـة ودفع بـالـكثـير
من الــعـــلــمـــاء إلى اخــتـــيــار ســـبــيل

الهجرة على اإلستقرار .
ـــؤلف نـــشـــيــر إلى ومن خـالل هــذا ا
دراسـة نقـمـة النـفط عـلى السـيـاسات
اإلقـتـصـاديـة لـلـحـكـومـات اجلـزائـرية
وأثــر ذلك عــلى أمــنــهــا ــتـــعــاقــبــة  ا
واســتــقــرارهــا اإلقــتــصــادي  وهــذه
الـــدراســة قــائــمــة عــلى بــنــاء فــكــري
اقـتـصادي لـلـتـشـريعـات اإلقـتـصـادية

يادين . للعديد من ا
} } }

نـــقـــمـــة الـــنـــفط عـــلى األمـن اإلقـــتـــصــادي
اجلـزائـري في ظل الـسـيـاسـة اإلقـتـصـادية
للحكومة (دراسة فكرية قانونية إقتصادية)

قراطى العربى ركز الد بواسطة ا
تألـيف : د. علي  لطرش - أستاذ محاضر

- جامعة تلمسان باجلزائر
الـــطــبـــعــة األولى – 2021“من  كـــتــاب: 

اإلقتـصاديـة للحـكومـة (دراسة فـكرية
قانونية إقتصادية)

جــمــيع حـــقــوق الـــطــبع مــحـــفــوظــة
قراطـيالعربي وال ركزالـد #ا
يــســمح بــإعــادة إصــدار هــذا
الــكـــتــاب أو اي جــزء مــنه أو
تـخـزيـنه في نـطـاق إسـتـعـادة
عـلـومـات أو نقـله بـأي شكل ا
مـن األشــــــــــــكــــــــــــال دون إذن

مسبق.:
تقد

تــســـعى الــدول إلـى إســتــغالل
ـــواردهـــا الـــبـــشـــريــة حــكـــيم 
ـاديـة بـغــيـة حتـقـيق أمـنـهـا وا
اإلقتصـادي  ولكن هـذا األخير
لن يــــــــتـــــــحـــــــقـق إال مـن خالل
سياستـها اإلقتصاديـة احلكيمة
 والــتي تــشــمـل الــســيــاســتـان
ـالــيـة والـنــقـديـة مـعــا  فـمـتى ا
كـانـتـا مــؤسـسـتـ عـلى قـواعـد
ـــوجب قـــانـــونـــيـــة صـــائـــبـــة 

أال وهو ريع تداري به هـذه الـعيـوب 
النفط  فتُفرط في بيعه جللب العملة
الـــصـــعـــبـــة من أجـل شـــراء الـــســـلم
اإلجــتـمــاعي وحتــقــيق األمن  من كل
الـنـواحي  رغـم خـطـورة مـآل الـزوال
لهذه الـثروة  وبـالتالي حتـول النفط
من نــعــمـــة عــلى إحـــداث الــتــنـــمــيــة

ستدامة إلى نقمة عليها . ا
وتعد اجلزائر إحدى هذه الدول التي
كــان يــشـار لــهـا بــالــبـنــان في الــقـوة
والـنـفـوذ والتـنـمـيـة عـلى دول الـبـحر
ـــتــوسط حــتى قــبل قــيــام األبــيض ا
ـتـحـدة األمـريكـيـة ذاتـها  الـواليات ا
ـتعاقـبة لم تـتمكن ولكن حـكوماتـها ا
من اخلــروج إقــتــصـاديــا من قــبــضـة
اإلتـكـال الـكـلي عـلى الـريع الـنـفـطي 
عـلى الــرغم من الـعـوامل الــطـبـيـعـيـة
ـوارد الــبــشـريــة كـذلك  الــهـائــلــة وا
فـاعـتـمـد  سـاسـتهـا عـلى شـراء األمن
ــا بــأمـــوال الــنــفط الــنــاضــبــة  دو
إكــتــراث في دفع عــجــلــة الـتــنــمــيـة 
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نـقـمـة الـنــفط عـلى األمن اإلقـتـصـادي
اجلـــــزائــــري فـي ظل الـــــســـــيـــــاســــة
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" أكــثـرُ من عــزلـة أبــعـدُ مـن رحـلــة " هـو الــديـوان اجلــديـد لــلـشــاعـر جـودت
ـؤسـسة الـعـربيـة لـلدراسـات والـنشـر. ويضمّ فـخـرالدين. صـدر مـؤخراً عن ا
مجـمـوعةً من الـقصـائـد كُتِبَ مـعظـمُـها في الـعام  .2020أمّـا بعـضهـا اآلخَر

ا تتعلّق بالعزلة. فكُتِبَ قبل ذلك في ظروفٍ تتعلّقُ بالسفر أكثرَ 
تـلتقط    مـا ب العـزلة والرحـلة
قـصـائــد جـودت فــخـرالـدين في
ديـوانه اجلديد أعـمقَ اللـحظات
ــعــبّــرة عن عــبــثــيّــةِ واحلــاالت ا
الـوجود وعن الـرغـبة اجلـامـحة
لـــدى الــشــاعــر في الــبــحث عن
اجملــــهــــول وفي الــــكــــشف عن
ـــعــــاني الـــهــــاربـــة. وذلك فــي ا
حــوارٍ مـــتــجــدّدٍ مـع الــطــبـــيــعــة
ـتنوعة. حـيث اللغة ومـظاهرها ا
ـزيد من الـشعـريـة ال تكفُّ عن ا
ابـتـكار الـتـقـنـيـات في الـصورة
ــــــخـــــــتــــــلف وفي اإليـــــــقــــــاع 

مستوياته.
يـقع الـكتـاب الـديوان في  136

توسط. صفحة من القطع ا
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حـمل الكتـاب الذي ألـفه البـاحث باقر
يـاسـ حتت عــنـوان (قـصـائــد قـتـلت
أصـحابـهـا) الصـادر عن دار الـعراب
ا طابع البحث التاريخي  في دمشق 
طـال عـدداً مـن الـشـعــراء في عـصـور
اضية جراء قصـائد نظموها العـرب ا
فـــتـــعـــرضـــوا جـــراء ذلك لـــلـــتــنـــكـــيل
والـتعـذيب أو حتى لـلقـتل.واستـعرض
الـفـتـرة من الـعـصـر اجلـاهلـي ولـغـاية
نــهـايــة الــعــصـر الــعــبــاسي وســقـوط
غول حـيث كان الـشعراء بـغداد بيـد ا
مـحط أنــظـار احلـكــام والـشــعب عـلى
حد سواء الفتاً إلى (أن عناية احلكام
واخلـلـفـاء والـقـادة كانـت مـنصـبـة في
تــلـك األزمــان إلى الــشــعــر والــبالغــة
وعلم الكالم خالفا للعصور التي تلت
ذلك وســــــادت فـــــيـــــهـــــا الــــــفـــــوضى
والــدســائـس وتــمــزقت وحــدة الــدولــة
العـربية أمام النزاعات اإلقليمية).وفي
ـــؤلف إلى الـــبـــحـث أيـــضـــاً أشــــار ا
(تـدخل األجـنـبي الـغـريب في مـظـاهـر
احلــيـاة الـثــقـافــيـة والــعـامــة بـوضـوح
ليـعلن بـدء مرحـلة طـويلـة من التـقهـقر
واالنـهـيــار احلـضــاري والـثــقـافي في
حــيـاة الـعــرب الـتي بــقـيت مـتــواصـلـة
حـــــــــــتـى بــــــــــــدايـــــــــــات الـــــــــــقـــــــــــرن
الـعشرين).ويتنـاول ياس في الكتاب
جـميع الشعـراء الذين لقـوا مصرعهم
بـسـبب قـصـائـدهم ومـواقـفـهم األدبـية
الـتي كانت غـالـبـاً تـتالزم منـطـقـياً مع
مــفـاهــيم احلـريــة والـتــسـامـح وحـريـة

وقف. الفكر والرأي وا
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صــدر عن دار ضــفـــاف لــلــطــبــاعــة
والــنــشـــر بــغــداد الـــشــارقــة روايــة
غـتـربة الـعـراقيـة في كـندا الـكاتـبـة ا
نـيــران الـعـبـيــدي روايـة ( عـنـد بـاب
األزج ) وبــاب االزج تــعـــني مــحــلــة
بــاب الـشــيـخ بـالــعــصــر الــعـبــاسي
ـتــأخـر وتــعـتـبــر روايـة  عــنـد بـاب ا
األزج  جــزء آخــر لـروايــتــهـا االولى
مـنعـطف الصابـوجنيـة الصادرة عن
دار ضـفاف  الـرواية  تـؤرخ مرحـلة
من مـراحل الـشـعب الـعـرافـي بـباب
الـشيخ واحملالت الـشعبـية اجملاورة
وسـبق وان صــدر لـلـكـاتــبـة اضـافـة
لـرواية منـعطف الصابـونحية  رواية
اوراق  شـــجـــرة الــدفـــلى  وكـــتــاب
نـقـدي الكـتـروني عن االمزون حتت

عنوان (حديث ت الوزيرية )
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يكثـر احلديث عن قـناة الـشرقيـة  ومؤسـسة  الـزمان  وصاحـبهـا سعد
ختلف البزاز.. وتقـارن  مع غيرها من الـقنوات الفـضائية والصـحف 
يـول والهـوى يتضح انواعهـا  ... ال استـقالليـة في العـمل االعالمي وا
ا ـهنة وحـرفة االبداع .. ر حينمـا يحلل مـضمون اي خـبر في فارق ا
نختـلف مع صوت أمـريكـا سابقـا إذاعة سـوا حاليـا .. كمـا اختلف من
ـا ايضا اتـوقف عند ذيل سبقـونا مع صوت الـعرب من الـقاهرة .. ور

االخبار من اإلذاعة البريطانية  بانه لم يؤكد من مصدر مستقل .
ـا تقـدمه قـناة ـهني حـالـة االنـبهـار  لكن هـذا االخـتالف  ال يـلغ عنـد ا
تجدد  كل جديد يتفوق الشرقية وصحيفة الزمان  من حـرفة االبداع ا
عـلى الـقـد في دورة تــوارث أجـيـال بـرعـايـة  مـؤســسـاتـيـة  من سـعـد
الـبـزاز  الـذي  عـرفـته مـراسال حـربـيـا بـزي أفـنـدي  يـسـكن شـيـراتـون
الـبـصـرة لـيـراسل صــحـيـفـة الـسـيـاسـة الـكــويـتـيـة عـنـدمـا كـنت اراسل

صحيفة القبس  .
ـهـنــيـة واالحـتـراف اإلبـداعي  عـامـا بـعـد اخـر  وهـكـذا  تـصـاعـد خط ا
ا يـخدم مسيرته ..قد نـتفق او نختلف مع شخص ليوظف كل فرصة 
مـا ألسـبـاب مــخـتـلـفــة ... لـكن حـ يـنــجح في تـسـويـق إبـداعه بـشـكل
محترف فإن على من يختلف ان يكون أكثر ابداعا وحرفية كيما يتوفق
ـضـاد  السـيـمـا حـينـمـا يـكـون كـلـيهـمـا  حتت سـلـطـة دسـتور نـشاطه ا

واحد.
ـهـنـيـة واالحـتراف  االعـالمي  ب واعـتقـد  اي مـقـارنـة في مـفـردتي  ا
مجـموعـة منـافسـ  ومنـتقـدين  لفـضائـية الـشرقـية  ومـؤسسـة الزمان
يـا  بل وحتى الصـحفـية  عـند اي مـعايـير مـوضوعـية  مـنصـفة  اكـاد
ــكن ان تــكــون كـفــة الــشـرقــيـة ـواطن  ..  عـلـى مـســتــوى صـحــافــة ا
ا الـسـياسـية او الحـظـات ر االفضل.. وهـذا  ال يـعفـيـها  من بـعض ا
مسـتوى االحـترافـية السـتوديـو  االخـبار خـارج العـراق ولهـجة مـقدمي
نشـرات االخـبـار ... ولـكن ذلك ال يـقـلل من مـستـوى احلـرفـة اإلبـداعـية

الكلية .
هـني في بـرامج رمضـان ب وحيـنمـا اقـارن ب مـسـتوى االحـتـراف ا
ال الـعام  وب عدد كبير من القنوات بتوجه مولة من ا قناة العراقية ا
سياسي مع ومـا يظهر من بـرامج رمضانية مـقارنة باالنـتاج للبرامج
ـتـلقي ..وأنـصح كل ـشـاهـد ا الـسيـاسـيـة والـدرامـيـة ..اترك اجلـواب ا
منـتـقد ان يـبحـث في مكـنـون ابداعه مـا يـنافس بـاألفـعال ال بـاالقوال ..

ولله في خلقه شؤون!!!
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إن تأثير الـتلفزيـون ومواقع التواصل
ــكن أن يــحــقق نــتـائج االجــتـمــاعي 
أفضل لـعالج مخـتلف قـضايـا الصـحة
الـنــفـســيـة ومـنــهـا الــقـلق واالكــتـئـاب
واالنتحار واالضـــــــــطرابات األخرى
لــكن في مـــقــابل هــذا جــاءت دراســات
ستخدمي مواقع كن  تؤكد على أنه 
الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي ومـــتــابـــعي
الـقـنـوات الـفـضـائـيـة اخملـتــــــــلـفـة أن
يكـونوا ضـحـية لـلشـجـارات والتـفكـير
في االنـــــتــــحـــــار وبــــــــعض احلــــاالت

السلبية.
وبــهـذا يــكــون في اســتــخــدام وسـائل
اإلعالم عـامـة مـوضـوعـا تـصـطـدم فـيه
أطروحـتـان أطروحـة الـتأثـير الـسـلبي
وأطروحـة الـتـأثـير اإليـجـابي لـوسائل
اإلعالم لــكن بــكل االحــوال يـجب ان ال
نــحــمل اإلعالم الــتــأثــيــرات كــافــة الن
ـشـاكل الـتي يـتـهم فـيـها الـكـثـيـر من ا
اإلعالم هي  تــتـــعــلق بــعــوامل اخــرى
ـؤسـسـات تربـويـة وديـنـية مـرتبـطـة 

واجتماعية  وغيرها.

اإلجــتــمـــاعي الــتي أصـــبــحت من أهم
ـعـلـومـات مـصـادر مـعـرفـة األخـبـار وا
اخملتلفة والذي ادى إلى اإلقبال عليها
بشكل متزايد رغم االنتقادات الشديدة
الـتي تتـعـرض لـهـا بـسبب تـأثـيـراتـها
ــبـاشــرة والــسـلــبــيـة عــلى اجملــتـمع ا

األسري وتفككه.
عاصر نا ا وهنا البد من القول أن عـا
شــــهــــد تــــطــــوراً مــــذهـالً في وســــائل
اإلتـصـال الـتـقـلــيـديـة واحلـديـثـة كـافـة
بــحـــيث أصــبح يـــطــلق عــلـــيه عــصــر
ا حلق تكـنـولوجـيـا االتصـال نـتيـجـة 
بـتــلك الــوسـائل مـن تـطــورات مـذهــلـة
خالل العـقـدين االخـيـرين وعـلى الرغم
ـعــاصــر أثـبت من ذلك إال أن الــواقع ا
أن إدخـال تــلك الـتــكـنــولـوجـيــا ضـمن
منـظـومـة االتصـاالت ومـا وصـلت اليه
من تــطـــورات جــبــارة كـــانت له آثــاره
اإليــجـابــيــة والــســلـبــيــة في مــجـاالت
ــســـتــوى الــصــحي مــتــنـــوعــة عــلى ا

واالجتماعي واالقتصادي والثقافي.
وفي العراق تشـير الدراسـات احلديثة

األشـخـاص الـذين لــديـهم االسـتـعـداد
للتأثير باجلوانب السلبية التي تبثه
وســـائل اإلعالم بـــحــكـم تــكـــويـــنــهم
الــشــخــصي وتــنــشــأتــهم وظــروفــهم
االتـــصــالـــيـــة واحلــالـــة الـــنــفـــســـيــة
واالجـتـمــاعـيـة الــتي يـوجــدون فـيـهـا
أثناء تلقيهم للرسالة اإلعالمية حتى
أصبحت تلك الـوسائل جزء من حياة
األفـــراد خـــاصـــة مــــواقع الـــتـــواصل

ـهـتـمـ ويـرى عـدد من الـبــاحـثـ وا
بـــعــلم الـــنـــفس وعــلـم االجــتـــمــاع ان
الــتــأثــيــر الــســـلــبي لــوســائل اإلعالم
السـيـمـا التـلـفـزيـون والـسـيـنـمـا يـثـير
ــهــتــمــ بــهــذا جــدلًــا كــبـــيــرًا بــ ا
ـــوضـــوع وعـــلى وجه اخلـــصـــوص ا
عـلــمـاء الــنـفس واالجــتـمــاع... ويـكـاد
ـــســـلم بـه أن الـــتـــأثـــيــر يـــكـــون من ا
الــسـلــبي لــوســائل اإلعالم يــكــمن في

بــات لــوسـائـل اإلعالم دورًا كــبــيـرًا و
ــا في بــنـاء أو تــهـد تـأثــيــرًا واضـحً
األســرة أي أن وســائل اإلعالم سالح
ذو حـدين فـقـد تـؤثـر بـاإليـجـاب عـلى
األفراد من خالل تعـليـمهم السـلوكات
ـرغــوب بـهـا وقــد تـؤثـر الـســلـيـمــة ا
علـيهم سـلبًـا ح تسـاهم في جـعلهم
ـكن أن مـنــحـرفـ وهــذا الـتـأثــيـر ال
يـحـصل لـوال وجـود عـوامل وسـيـطـة.

أن وســــائل اإلعالم الــــتــــقـــلــــيــــديـــة
واحلديثـة باتت تـسيطـر على أوقات
وأفـكـار اغـلب اجلـمـهـور بـشـكل عـام
ذهل الذي حدث خاصة مع التـقدم ا
في عــمــلــيــة اإلتــصــال وتـطــور تــلك
الـوســائل وصـوالً إلـى مـا هي عــلـيه
اآلن فـأصــبح اجلـمــهـور بـكـل فـئـاته
تسـيـطر عـلـيه وسائل اإلعـالم بكـافة

أشكالها.
والــيـــوم فــإن تــقـــدم وســائل اإلعالم
احلديـثـة اوصلـتـنا إلى الـتـطبـيـقات
واخلـدمــات الـتــفـاعــلـيــة كـافــة الـتي
يوفـرها هـذا التـقـدم التـكنـلوجي من
مواقع للدردشة االلـكترونية ومواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي ومــنـتــديـات
حوارية وغـيرهـا لذا بـدأت األبحاث
تـتــوجه إلى الــتـأثــيــرات الـنــفـســيـة
واالجـتــمـاعــيــة الـتي حتــدثـهــا هـذه
واقـع والتـطـبـيقـات عـلى مـخـتلـف ا
الشـرائح العـمريـة وتأثـيراتهـا على
ـتــعـلـمــة وغـيـر ــثـقـفــة وا الـفــئـات ا

تعلمة.  ا
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عنـدما نذكـر العـمالـة االجنـبية قـد يتـبادر الى اذهـان البـعض منـكم اننا
نقصد عمال اخلدمة االفغاني فقط...

 لـهـذا يـجـب ان نـذكـر ان الـعـمــالـة االجـنـبـيــة مـصـطـلح يــطـلق عـلى كل
القادم االجانب الذين يـعملون في مجاالت الـعمل في العراق بصورة

رسمية وغير رسمية  ..
سجـلة بصورة رسمية وصل جتدر االشارة ان عدد العمالـة االجنبية ا
الى 800 الف في عــام 2020 في حــ صـرح الــســيــد وزيــر الــعـمل
الـسـابق بـاسـم عـبـد الـزمـان فـي يـولـيـو من عـام 2019 إن هـذا الـعـدد
لـلــعـمــال األجـانب الــبـالغ 750 ألف عـامل اجــنـبـي يـعــمل اغـلــبـهم في
احلقول الـنفـطيـة وكل منشـأات الدولـة وقد يـصل مقـدار رواتب البعض
وانئ واقل ما منهم الى اكثر من 20 الف دوالر شهريا في احلقول وا
نـازل والورش احمللـية الى 300 دوالر يتـقاضـاه االجير االجـنبي فـي ا
وهـنـاك عـدد يـقـدر بـاكـثـر من 700 الف عـامل غـيـر مـسـجل يـعـمل في
البـلد ومـتـمتع بـنـفس اخملصـصـات واالجور ويـشـار ان مقـدار الرواتب
ــعــدل 1.5 مــلــيــار الــتي حتـــول خــارج الــبـــلــد رواتب لـــهــذه الــفـــئــة 

بلغ  يذهب بعملة صعبة خارج حدود البلد ... دوالرشهريا  وهذا ا
ان هذه االرقام اخمليفة للـعمالة االجنبية ازاحت 1.5 مليون عراقي عن
هذه الوظـائف التي شغـلوها وبـالتـالي زادت نسبـة البطـالة ب الـشباب
ــئــة فـي عـام 2020 ــئـة ا ـئــة فـي عـام 2008 الى 32 بــا من 13 بــا
ئـة في عام 2025 في حال ان اسـتمرت توقع ان تصل الى 50 با وا

احلكومة باغالق عينيها جتاه استقدام العمالة الغير مخطط ..
ان وزارة الـعـمل يـجب ان تــتـخـذ اجـراءات جـديـة بــاحلـد من اسـتـقـدام

العمالة لفتح فرصة للشباب العراقي بالعمل اوال ..
من خالل جوالتنا في احلـقول النفـطية يتـب لنا جـليا ان اغلب الـعمالة
سـتقـدمة ليـست لديهـا خبرات اسـتثـنائيـة غير مـوجوده لدى االجنبـية ا
هندس واالقتصادي واحلرفي والعمالة البسيطة . ابناء البلد من ا
ان الـبـطـالـة الـعـراقـيـة تـتـزايـد مـع تـزايـيـد اسـتـقـدام الـعـمـالـة االجـنـبـيـة
ومسـتوى الـفقـر اجملتـمعي يـرتفع ايـضا بـارتفـاعهـا لذلك فـانهـا ناقوس
واطن الـعـراقي على س ا خطـر يـدق في جسـد االقـتصـاد الـعراقـي و
حد سـواء فـان مـبالـغـهم الشـهـريـة اولى بان تـتـدور في الـسوق احملـلـية
لتحريك القطاعات كافة وتنعش اقتصاد العائلة العراقية وتنقذ الشباب
من مصير مـجهول حيث ذهب اغـلب اخلريجون اجلـدد يفرشون اخليم
امام الـوزارات مـحـتجـ ويـطـالـبون بـفـرصـة عمل واخـذ الـبـعض مـنهم

االنتماء الى مجموعات عسكرية او حتى مجموعات ارهابية ..
بـامـكـانـنــا الـيـوم نـوفـر لـشــبـابـنـا اكـثـر من 800 فـرصـة عـمل بـدل من
القادمـ االجانب بفـرض قوان صـارمة حتد من اسـتقدامـهم وحصر
وافقة فقط الستقدام الكفاءات واخلبرات الغير موجودة في البلد فقط ا
نحتاج االلتفاتة احلكوميـة واالرادة السياسية لدعم الشباب العراقي ..

هندس االستشاري - رئيس الهيئة العامة في حركة وعي {  ا
الوطنية
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بغداد

- هم كـورونـا وهم حــجـز مـنـزلي وهم
صـيــام وهم شـغـل مـاكــو..لـيش كــلـهن

اجني سوه!
- اللهمّ اني محجور محجور

- طكت روحي..اريد اطلع للمول افطر
وي صاحباتي

- كـوفـيـد..19صـيـر خـوش ولـد..لـيش
تــركض عــلـى اوالد اخلــايــبــة وعــايف

اوالد(الق...)
..اني مكورن! - اللهمّ

- كــــــــنـت ادور عــــــــلـى عــــــــذر حــــــــتى
افطر..شكرا كورونا.

- كـــــــورونــــــا..أصـــــــوم وادعي عـــــــلى
النهبونا.

واحلق مــعــهم فــلـقــد اقــتــرن اخلـوف
ــوت..بــكــورونــا والــقــلق والــرعب وا
واألوجع أنــنـــا فــقــدنـــا أحــبــة اخــذوا
الفـرح معـهم ليـتوحـد فيـروس كورونا
مع فـيــروس الـفــاسـدين الــذين قــتـلـوا
سبعـمئة شـابا يسـوون شوارب هؤالء
أوالد (الـقح..)..تـوقف يـالـسانـي(اللـهمّ

أني صائم)!.

{ مــؤسس ورئــيـس اجلــمــعــيــة الــنــفــســيــة
العراقية

الناجم عن هذين الوضع النفسي
والـفسـلـجي يـرتـبـطـان بآلـيـة نـفـسـية
نـسـمـيـهـا (الـتـحـويل) ونـعـني بـهـا ان
األقوى (يـفـرّغ قهـره) باالضـعف. فـيوم
كـــان يـــعـــود الـــصـــائم من الـــدوام في
رمـضانـات تـمـوز( وهـو شـبه مـتـفحّم)
فانه ما وتتأخر زوجته في فـتح الباب
ان تـفـتـحه يـنـفـجـر بـوجـهـها ويـلـعن
اليـوم االسـود (العـرّفنـي بيج..وسـاعة

السوده التزوجتك بيها...). 
ويـزداد نـرفـزة ان وصل بـيـته مـتـأخرا
او ان مـــديـــره قــد من شـــدة االزدحـــام
وجّه له عقـوبة في ذلك اليـوم..فعـندها
(يا ويل زوجته مـنه)..سيـفرغ بهـا قهر
احلرّ والـكـهـربـاء والعـقـوبـة!..ويـنسى

نفسه انه صائم.
واألم الــــصـــائــــمـــة تــــمـــارس ايــــضـــا
ـاء والكـهرباء (حتويال) .فاذا انـقطع ا
وال تعرف مـاذا تطـبخ للـفطـور فياويل
اطــفــالــهــا مــنــهــا..ســوف تــكــفخ هــذا
وتصرخ بوجه ذاك وتلعن هي االخرى
ـصـخم!).وفي تصـرفـهـا هذا (حظـهـا ا
(حـكـمـة) ألن اقل احـتـكـاك بـيـنـهـمـا قـد
يـــؤدي الى نـــشـــوب (حــريـق نــفـــسي)
يـنـجم عــنه مـا يـجـعـل األسـرة تـخـسـر

فكيف اذا كـانت معدته األيام العـادية
خاوية وريقه ناشفا!

ان مـركز الغضب في اجلهاز  وعلميا
األنــفـــعـــالي يــكـــون في أشـــدّ حــاالته
فـــان ســـمع اســـتـــثـــارة في رمـــضـــان
الصائم كلمة تـستفزه من احدهم فان
مــركــز الــغـضـب يـرسـل الى الــلــسـان
مــفـردات قــد يــكــون بـيــنــهـا (الــكــفـر)
فيمنـعه بقوله (الـلهمّ اني صائم) قبل

أن ينفلت. 
ومـعـلـومـة سـيـكـولـوجـيـة تـفـيـدكم:ان
نـرفـزة االعـصـاب وضـعف الـسـيـطـرة
على الـتصـرف لدى بـعض الصـائم

ان شيـوع عبـارة (اللهمّ اني فارقـة وا
صــائـم) تــكــشـف لــنـــا أنــنــا فـي غــيــر
رمــضـان نــكــثــر من الــكـذب والــنــفـاق
والغـيـبـة والنـمـيمـة وااللـفـاظ النـابـية
وعدم القدرة على التحكّم بغضبنا في
تـعـامـلــنـا مع الـنـاس فـنــطـلق الـعـنـان

للّسان بقضم سمعة فالنه وفالن!.
 ويـكـاد الـعـراقـيـون يـنـفـردون بـتـعـكـر
ــــــزاج في رمــــــضـــــان..فــــــاالحـــــداث ا
والـفـواجع ومـا عـانـوه في (18) سـنة
من خــيــبــات مــتــوالــيــة واحــبــاطـات
اتعبت اعصابهم ولم يعد في حوصلة
أحــدهم مــكــان يــتـــسع لــهــا حــتى في

نــكــثـر نــحن الــعـراقــيـ في رمــضـان
تــــــــداول عــــــــبــــــــارة (الــــــــلــــــــهـمّ اني
صـائم)..فـمـاذا تـعــني سـيـكـولـوجـيـا?
ومـاذا صــاروا يـتــدالـون اآلن في زمن

كورونا?
التحـليل السـيكولـوجي لهذه الـعبارة
انـها الـتي تـخص "الـلـسـان" حتـديـدا 
تأتي حلـظـة يهـمّ الصـائم بـقول شيء
يـعتـقـد انه سـيـبـطل صـيـامه او ح
يكـون في مـوقف يـدفعه الـى التـعـليق
وقـد يغتابه كأن يريد ان يـغتاب احدا
فـــعال ويـــجـــد فـي قـــوله (الـــلـــهمّ اني

صائم) تبريرا الغتيابه!.

ــودّة بــ افــرادهــا بل لــيس فــقـط ا
حتى صيامهم أيضا.

..ان وظف  ونصيـحتنا لـألزواج وا
مزاج بعض الـصائـم والصـائمات
في رمـضان يـكـون (عـكـرا نـزقا) وان
بـفـعل انـخـفاض جـهازهم الـعـصـبي
مـســتـويــات الـسـكــر بـالــدم وجـفـاف
االعــصـاب وتــغــيــر ايـقــاع الــســاعـة
الـبــيـولــوجــيـة واضــطـراب بــرنـامج
ــعـتــاد عـلـيه الــدمـاغ يـدفع الـنـوم ا
صاحـبه ال اراديا الـى ان يعـمل على
خـــفض تـــوتـــره..اســـهـــلـــهــا عـــلـــيه
(الـتـحـويل) بـأن يـفـرغ االقـوى قـهره
بـاالضـعف..لـيس فـقط بـ الـزوج
وافـــراد الـــعـــائــلـــة..بـل وحــتـى بــ
ؤسـسات وظـف والـعـاملـ في ا ا

احلكومية واألهلية.
..اني مكورن!  اللهمّ

 اســتـطــلـعــنـا آراء الــفــيـســبـوكــيـ
بسؤالـنا:(اللهمّ انـي صائم..متالزمة
الـعــراقـيــ في رمــضـان تــرى مـاذا
يرددون بـرمضـان في زمن كـورونا?)

..اليكم بعض اجاباتهم:
- هم كـــورونـــا وهم صـــيـــام ..فـــوت

حالي دكتور ال اخرب وياك!
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اخلـــلـــفـــيـــة لــهـــا  .ولـــكن ســـبـب عــدم
حـصـوله ألن من حـكـمـوا الـعـراق مـنـذ
عـام 2005حــيث االنــتــخـابــات االولى
ـهـدي وحـتى نــهـايــة  حـكـومــة عـبــد ا
تعـاملـوا مع الـعراق بـانه مـجرد اقـليم
ن تابع اليـران ومجـرد دولة تـرانزيت 
زاد   . يدفع سيأخذ واستمروا بهذا ا

و لم يـــســتــوعــبـــوا ويــفــهـــمــوا أنــهم
يـقـودون (دولـة عـمـرها  7 آالف عام  
وتـتـمـتع بـتــاريخ حـضـاري وسـيـاسي
واســتـــراتــيـــجي فــريـــد جــدا  ودولــة
جتـلس عــلى بــحـر من الــنـفط والــغـاز
وفـيه وعيـا ثقـافيا والثـروات الفـريدة 
يادين والفنون ) وتاريخا في جمـيع ا
ـــكـن ان يـــتــــحـــول بـــلــــد بـــهـــذه وال 
ـواصـفـات الى " جـمـهـوريـة مـوز" أو ا
الى حـديـقـة خـلـفـيـة لـبـلـد آخـر . فـهـذا

مستحيل . 
4- وحـــتى مـن له اطـــمــــاع من بـــعض
اخللـيجـيـ والعـرب   في العـراق فلن
ـقومات يتـمكنـوا من النـجاح بـسبب ا
وجـودة في داخل العـراق. وبالـتالي ا
ال داعي الى  اخلـوف والـقـلق . واحلل
( قَـــــــوّي أجــــــهــــــزتك الــــــرقــــــابــــــيــــــة
واالستـخـباريـة واخملابـراتـية وعـززها
بوطنـي يعـشقـون وطنهم وشـعبهم )
والباقي سيكـون سهال جدا. بحيث لن

يفلت حتى الطائر الغريب !
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كـعـادتـهم صـمــتـوا خـصـوم الـنـجـاح .
وصمـتـوا شـركاء الـكـاظـمي الـنفـعـي
والـــذي يـــفــتـــرض  أن مـــا وصل الـــيه
الكـاظمي من هـنـدسة الـلقـاء "االيراني
- السـعودي" في بـغداد هو جنـاح لهم
ولــلــعــراق. وتـــســجــيل حلــدث جــديــد
ــنـطــقـة ومـتــأخـر  لــدور الــعـراق في ا
والذي اسـعـد جـمـيع احملبـ لـوطـنهم
الــعـــراق . والــســـبب بـــهــذا الـــصــمت
ووضع الـــــرؤوس في الــــرمـــــال عــــلى
طريقـة النِـعام  ألنـهم لم يتـعودوا على
النجاح. فهو غـريب عليهم . وألنهم لم
يتعودوا عـلى ثقافة الـعمل اجلماعي .
وألنهم أمي بـدرس الوطنيـة والغيرة
العـراقيـة.وهم حـاســــــــدين لـلكـاظمي
ألنه جنح بــهــذا االجنــاز الــذي اعــطى
أمل ليس للعراق فحـسب. بل للمنطقة
كـلــهــا بـأن هــنـاك بــصــيص اسـتــقـرار

وسالم  !
rN  ‰uI  UMMJ Ë

خـالص .الــــــعــــــراق ركـب الــــــســــــكــــــة
الـصــحـيــحـة وسـوف تــتـحــرك قـاطـرة
العـراق ولن يـوقفـهـا أحد ان شـاء الله
.خـصـوصــا عـنـدمـا يُــفـرض في االيـام
الـقـادمـة  الـتـرجل االجـبـاري والـنـزول
من هذا القطار بالنـسبة لتلك احليتان
والـدبنـاصـورات  ومـافـيـات اخلراب و
الـفـئـات التـي سـطت بـغفـلـة من الـزمن
على الـقرار الـعراقي. فـحطـمت العراق

والعراقي منذ 18عاما. 
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أن  ايـران والـسـعـوديـة ودول اخلـلـيج
استوعبت تـماما ان العـراق في عملية
مــــــخـــــاض لــــــلــــــخـــــروج مـن احملن و
كالـعـنقـاء. وان اي دولـة جارة لـلـعراق
تخطأ ان لم تسارع نحو العراق لتنقذ
ـسـتـقـبـلي من خالل الـعـراق. حـالـهـا ا
ولـكي حتــمي مـصــاحلـهــا في الـعـراق
ومع العراق  !.حفظ الله العراق وأهل
الــــــعـــــراق مـن شــــــرور الـــــكــــــارهـــــ
واحلــاقـــدين. ومن لـــصــوص  الـــبــيت

احلاسدين الفاسدين  !.

همة ومخاطـرها ولكن القضية حجم ا
تـعـود ل ( تـقـديـر من اجلـانب الـغـيـبي
الــذي هـنــدس تــلك اخلــطــوة واخــتـار
الكاظـمي لهـا كونه اقـرب رجل للـمقود
وال يثير نزاعـات دموية !) النها أسهل
الـطـرق الـبـيـضـاء  ومـرحـلـة اولى في
ســـــحب الـــــبـــــســـــاط من حتـت اقــــدام
الديـناصـورات واحليـتان الـتي سرقت
الدولة وثـرواتهـا وحولتـها الى مزارع
خـاصـة لالحــزاب والـتـيــارات ومـافـيـا
ــتـاجــرين بــالـدين الــفـســاد ومــافـيــا ا
ــتـصـيـدين !.وهـنـا وقــبل ان يـسـارع ا
ـاء الـعـكـر ويـقـولـوني بـأني أعـطي بـا
الـقـدسـيــة لـلـكـاظـمـي . فـقـصـدي لـيس
هـكـذا. بل قـصـدي  ان هـنـدسـة احلدث
وبال دماء هي هندسة ربانـية هندسها
" اجلــانب الــغــيــبي"  ألبــعــاد الــعــراق
والـــقــرار الـــعـــراقي مـن ايــادي الـــذين
يــعــمـلــون لــغــيــر الـعــراق الى آخــرين
لـديـهم حب لـلـعـراق والـعـراقـيـ عـلى
الرغم من عالقاتهم اخلارجية. وجميل
عندما يجيرون عالقاتهم اخلاصة  مع
تلك الدول لصالح العـراق ومثلما فعل
السـيـد  الكـاظـمي. وهـذه داللة وطـنـية
وداللة حسن نيّة وشفافية من الرجل .
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1- لـيس أمـراً ســهالً أن يـأتي شـخص
عــراقي و"شـــيــعي"ويـــكــون عــلى رأس
الــنــظــام الــعــراقي وفي هــذه االجــواء
لبدة بالغـيوم ورائحة البارود وأن ا
 جـــائـــحـــة كـــورونـــا  ويـــكـــسب ثـــقـــة
ــتــوجــســ اصال من الــســعــوديــ ا
النـظام الـعراقـي وحكـوماته الـسابـقة.
فهي قضيـة نصر وسـياسة براغـماتية
نـاجــحـة تُـحــسب لـلـكــاظـمي وتـعــتـبـر

بصمة تاريخية لن تزول !

برنامج  تدمير "الـطبقة الوسطى" في
اجملـتــمع الــعــراقي لــكي يـعـم اجلـهل
وتدمر الثقافة وينعدم التنوير الذي
يـخيـفـهم فـتـعـمـمت اخلـرافـة واجلهل
فدخل الشعب العراقي في حالة "تيه"
ديـــني وثــــقـــافي واخـالقي. فـــجـــاءت
صـدمة الـكـاظـمي لـهم بـتـقـديـر رباني

وكخطوة اولى  ! 
#الكاظمي ليس مالكاً ولكنه قدراً !

فـــعــنـــدمــا جــاء الـــســيـــد مــصـــطــفى
الــكـــاظــمي ومـن خــارج الــســـيــاقــات
احلـزبـيــة والـسـيــاسـيـة لـيــكـون عـلى
ـسـاحـة من رأس حـكـومـة عـراقـية و
واصفات اجلـديدة  وفي وقت حرج ا
لــلــغـــايــة. جــاء ولــيـس بــيــده عــصــا
سحريـة وهو يـشاهد جـبال من تراكم
االخطاء والفـساد والفشل والـطائفية
واحملـــســوبـــيـــة والــغـش والــتـــزويــر
وتعمـيم ثقـافة فـقهـية ودينـية مـخزية
وهي( مـال الــدولــة سـائـب وبال مـالك
فـتـحل سـرقـتـه )لـتـسـهـيل سـرقـة مـال
الشـعب وثـروات الـدولـة.ولـكن الرجل
ــهــمــة كــفــدائي  وكــان يــعـرف قــبل ا

مصاحلهم وامنهم واستقرارهم .
ؤمنة  بنظرية 2-  وبالتالي فالقوى ا
ؤامـرة مـنعـت العـراق من الـتواصل ا
السوي مع اشقـائه وجيرانه . وآمنت
بشعار حكم  هو " جوّع كلبك يتبعك".
وشـعـار لـيـس في الـبـلـد غــيـرنـا نـحن
احلاكمـ وعليـك ياشعب الـتكيف مع
هــذا الــواقع ...وبــالـتــالي آمــنت تــلك
احلـــكــــومـــات الـــســــابـــقـــة بـــاألدوات
الـطـائـفـيـة وسـيـاسـة األنـعـزال وعزل
الـعراق. وتـنـمـيـة الـفـسـاد واجلـيوش
لـيشيات".وآمـنت بالتنازل اخلاصة "ا
عن الـقـرار الــعـراقي لــصـالح عـواصم
خـــارجـــيــة هـي الــتـي تـــقــرر وتـــرسل
الـتــعـلــيـمــات لـتــلك احلــكـومــات عـبـر
ســفــراء تـــلك الــدول . وكـل هــذا عــلى
حساب العـراق والعراقيـ ومستقبل
االجيـال الـعـراقـية الـتي بـاتت تـشـحذ
في طـــوابـــيــر الـــبـــطــالـــة واخملــدرات
والضيـاع واجلهل واخلرافـة وانعدام

ستقبل .  ا
3-واألخــــطــــر من كـل هــــذا عــــنــــدمـــا
حتـالــفت احلـكــومـات الــسـابـقــة عـلى
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1- لسنا من هواة تمـجيد القائد. ولم
نـتعـود عـلى ثـقـافـة الـردح اإلنـتـهازي
.ولكننا من الذين يقولون احلق مهما
كــانـت ســطــوة الـــبــاطـل .ومن الــذين
يـقـولــون احلـقـيــقـة مـهـمــا كـان حـجم
ورعب الـتـكــمـيم وأدواته.ولــقـد بـانت
احلـــقــيـــقـــة أخـــيــرا أن احلـــكـــومــات
العراقية السابقة كانت حتكم العراق
ـعـارضـة الـكــارهـة لـلـعـمل بـعـقـلــيـة ا
اجلمـاعي والكـارهـة ألنفـتاح الـعراق
على أشـقـائه الـعـرب وعلـى الرغم من
ــة جتـاه الــعــراق. ولـكن ـؤ مـواقـف ا
ــمـكن. ولــيس فـيــهـا الـســيـاســة فن ا
عــدوات دائــمــة. فــهــذه مــصــالح دول
وشعوب. والعراق ليس ضيعة لزعيم
او حــزب او تـــيــار او رجل ديـن لــكي
يـنـفــرد به وتـدار عالقــات الـعـراق مع
ــــزاج جــــيــــرانـه والــــعــــالم حــــسب ا
والــنـرجــســيـة والــعــقـد الــســيـاســيـة
والــنــفــســيـة والــتــاريــخــيــة. فــهــنـاك
مــصــالح شــعـب تــعــداد ســكــانه 40 
مـلـيـون نـسـمـه ويـجب الـتـفـتـيش عن

2-فصحـيح أن الدكـتور عالوي سبق
الـــســـيـــد الـــكـــاظـــمي بـــكـــسـب ثـــقــة
. ولـكن عالوي لـم ينـجح الـسـعوديـ
مثل الـكاظـمي بنـسج عالقة مـتوازنة
مع االيــرانـــيــ ايــضـــا . وفي نــفس
الــوقت لم يــنــجح عالوي بــتــنــظــيف
مـــــســــاحــــة مـن الــــغـــــرف واالمــــاكن
احملــصــنــة فـي بــغــداد  من أنــصــات
وجتــسس اجلــبـــهــات الــتي حتــارب
التقارب ب العـراق والسعودية لكي
يـشـعــر الـسـعـودي بــأمـان في بـغـداد
و"معزبه" العراقي صادق معه بنسبة
ـئة . ولـقد حـصل اخيـرا هذا 100 با
الــــلـــقــــاء بـــ الــــريـــاض وطــــهـــران
واسـتـطـاع اذابـة مـسـاحة كـبـيـرة من

اجلليد بجهود من بغداد .
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لقد جنـح السيـد الكـاظمي بـأفهام  -1
اجلانب االيراني ومن خالل فـعاليات
وخطـوات ملـموسـة. وليس من خالل
شـعــارات وعـنــتـريــات مـثــلـمــا كـانت
تـمــارسـهــا احلـكــومـات الــغـوغــائـيـة
اغـوجـيـة الـسـابـقـة في مـيدان والـد
العالقـات الـدولـية وخـصـوصـا جتاه
االشقاء الـعرب . أفهم االيـراني بأن
جميع  خسائرهم الشعبية والنفسية
والــســيــاسـيــة والــدبــلــومــاسـيــة في
الــــعــــراق واخلــــلــــيـج ومع الــــعــــرب
مصـدرهـا حـلـفائـهم الـذين سـلـطوهم
عـلى الــعـراق والــعـراقــيـ مــنـذ عـام
2003ولـآلن والــذي كــرّهـوا الــشـعب
والــدول والــنــاس بــايــران  .فــكــانـوا
حلفاء ايران  وال زالـوا معاول تهد
للعراق ولـلمجتمـع العراقي ومعاول
تهـد ألي تقـارب عراقي مع جـيرانه
ال واشقائه. وايادي طويلة بسرقة ا
العام .وقلوب قاسـية ومتحجرة وهم
يتمـتعون بـعذاب وآالم وجوع وموت
وفقر العـراقي . بحيـث اثبتوا انهم
يكرهون العراق .وأثبتوا ان يزيد بن
وتوا معاويـة والشمـر وحرملـة  لم 
بل هم ب الـعراقيـ وبيـدهم القرار
اي بـيـد عـبيـد الـله بـن زياد واعـوانه

واصهاره وحلفائه !
2- فالـيـوم عـرفت ايـران ان حلـفـائـها
الـذين سـلـطـتـهم وحـمـتـهم أصـبـحوا
ديكـتـاتوريـ واشـد من ديـكتـاتـورية
صــــدام حــــســــ في الــــعــــراق ضـــد
الـــعــراقـــيــ وانـــهم  لن يـــجــمـــعــوا
(السعـودي وااليرانيـ ) في بغداد
وحــتـى لــو أســـتــمـــروا في احلــكم ل
25عـامــاً أخــرى. ألن فــاقــد الـشيء ال
يعـطـيه ولن يـعـطـيه !. وعـرفت ايران
بــأنــهـا كــانت والزالـت تــدعم امــتـداد
يزيد في الـعراق فـصار علـيها واجب
شـرعي واخالقي وديــني بـرفع يـدهـا
ي عن هـؤالء قــاسـ الــقـلــوب وعـد

الضمائر !
3- ولـــهـــذا ســـارعت ايـــران لـــقـــبــول
اجلـلــوس مع الـســعـوديـة فـي بـغـداد
بـعـد ان عـرفت ان  الــسـيـد الـكـاظـمي
مــخــتـلـف النه واضح وغــيــر مـنــافق
فكـسب  ثـقـة االيـرانيـ ايـضـا وعلى
ايـران ان جتــعل هــذا احلــدث نـقــطـة
ــراجــعــة ســيــاســاتــهــا في انــطالق 
العـراق والـتي كانت والزالت خـاطـئة
ومـــــــجــــــحــــــفــــــة بــــــحـق الــــــعــــــراق
والعــــــــراقي . ويعتبر هذا أجنازا
كبـيرا وكـان يفـترض ان يـحصل مـنذ
سن طويـلة في العراق الـذي يعتبر
جــمــجـــمــة الــعــرب وســـيــد اخلــلــيج
واجلار األهم اليـران ولـيس احلـديـقة

bO  dOL  

اسطنبول
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ا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) (وَبَشرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَة قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنـَّ
باألصـالة عن نفسي ونـيابة عن  جمـيع أفراد أسرتي و عائـلتي اتقدم بـجزيل الشكـر واالمتنان والـتقدير لـكل من قدم لنا
ـواساة احلـسـنـة فردًا فـردًا  والـذين لم تـسمح لـهم الـظـروف في تأديـة الـواجب في وفـاة عزيـزتـنا الـتعـزيـة الـصادقـة وا

رحومة بإذن الله  ( والدتي ). ا
قرون بصادق الود واحملبة . فقد كانت لتعزيتكم أبلغ االثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر ا

ومن هُنا أُخص بالذكر أبناء شعبنا العراقي وشيوخ العشائر العربية األصيلة على أمتداد الوطن 
والسيد رئيس اجلمهورية 

والسيد رئيس مجلس النواب 
ُسلحة  والسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات ا

والسيد رئيس حكومة أقليم كوردستان
والسادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب 

وسُفراء الدول العربية واألوربية 
ُختلف الطوائف.  ُحافظ وقادة وضُباط األجهزة األمنية البطلة ووفود العتبات الدينية  والسادة ا

واساة لنا من مُختلف مناطق بالدنا احلبيبة. الذين حتمل بعضهم عناء السفر وجاؤوا لتقد العزاء وا
نسـأل الله تـعالى الـعزيز الـرحيم أن يُـجنـبكم الـشـر و أن يحـفظـكم سنـدًا كبـيرًا و عـزيزًا لنـا فشـكر الـله سعـيكم وأعظم

أجركم وال حول وال قوة اال بالله العلي العظـم. 
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نعى رئيس نادي النفط الريـاضي حس طالب امس السبت حـارس فريق النفط لكرة القـدم مصطفى سعدون الذي
ـنيـة .وقال طـالب في بيـان صحـفي  إنه بـقلـوب صابـرة محـتسـبة تـلقـينـا نبـأ وفاة ولـدنا حـارس نادي الـنفط وافته ا
نـاسبة األليمـة تتقدم أسرة نـادي النفط بأحرّ الـتعازي إلى عائلـة الفقيد داع مصطفى سعـدون. وأضاف بهذه ا
الله أن يتغمّـده بواسع رحمته وأن يسـكنه فراديس جنانه وأن يـرزق أهله وذويه جميل الصـبر والسلوان. وتوفي

حارس نادي النفط مصطفى سعدون في بغداد بعد تعرضه جللطة دماغية.
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{ لــنــدن- وكــاالت: ســـقط آرســنــال
عـلى أرضه أمـام إيـفـرتون    0-1 في
افتتاح اجلولة الثالثة والثالث من
ـمتـاز.  وسجل الـدوري اإلنكـليـزي ا
حـارس آرسنـال بـيرنـد لـينـو هدف
باراة الـوحيد باخلـطأ في شباكه ا
بالدقـيقة   76 وبقي الفـريق اللندني
تاسعـا بهذه الـنتيـجة بعـدما جتمد
رصـيـده عـند  46 نـقـطة بـيـنـما رفع
إيفـرتون رصـيده إلى  52 نقـطة في
ـــركــــز الـــثـــامن.   وبـــدأ آرســـنـــال ا
ـبـاراة مهـاجـما وأرسـل تشـامـبرز ا
كـرة عـرضـيـة من الـنـاحـيـة الـيمـنى
ارتــدت إلى سـيــبـايــوس الـذي سـدد
في الــدفــاع بـــالــدقــيـــقــة الــثـــالــثــة.
وسنـحت الـفرصـة احلقـيقـية األولى
آلرســنــال في الـدقــيــقـة  18 عـنــدمـا
انـطـلق سـاكـا في النـاحـيـة الـيـمنى
ووجّـه كــــرة عـــــرضــــيـــــة ارتــــدت له
لــيــســددهـا لــكن احلــارس جـوردان
بيـكفورد تـصدى حملـاولته. وحتسن
أداء آرسنـال مع مـرور الوقت ورفع
سـيـبـايـوس الـكـرة نـحـو تـشـامـبـرز
الــذي مــررهــا إلـى نــكــيــتــيــاه لــكن
مـحـاولـة األخـيـر ارتـدت من الـدفـاع
في الدقـيقة  24 وتدخل بـيرنـد ليـنو
إلنقاذ مـرماه في الدقـيقة 30 عندما
مــرر أالن كـرة شــقت دفـاع آرســنـال
ووصـلت إلى ريـتـشـارلـيـسـون الـذي
سدد بيسراه. ورد إيفرتون بالدقيقة
ـان الــكـرة إلى 34  عـنــدمـا مــرر كــو
جـــومــيـــز الـــذي ســدد بـــعـــيــدا عن
ـرمى. واحـتسب احلـكم ركـلـة حرة ا
إليــفـرتـون في الــدقـيـقـة  39 نـفـذهـا
ــهــارة لــتــرتــطم ســيــجــوردســون 
بالعارضة.  وكاد إيفرتون يتقدم في
ان على الدقيقة  47عندما حصل كو
تمريرة من ريتـشارليسون لـيهيئها
إلى رودريـــــجـــــيــــــز الـــــذي تـــــدخل
هـــولــديـــنج إلبـــعــاد مـــحــاولـــته في

الـلـحظـة األخـيـرة. واحـتـسب احلكم
جونـاثان موس ركـلة جـزء آلرسنال
ـساعدة قبل أن يـتراجع عن قراره 
الـفيـديو لـوجود تـسلل في الـدقيـقة
وواصل تـشامـبـرز أداءه اجلـيد .52
فـاسـتـقـبـل ركـلـة حـرة نـفـذهـا سـاكا
لـيـسـدد الــكـرة من مـسـافــة قـصـيـرة
فـوق عـارضة إيـفـرتون فـي الدقـيـقة

 وأطلق سـيبايـوس تصـويبة من 64
خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء تـصـدى لـهـا
بـيـكـفــورد بـبـراعـة في الــدقـيـقـة 68
ودخل مـارتن أوديـجـارد وجـابـريـيل
مـارتـيـنــيـلي في تـشـكــيـلـة آرسـنـال
مكان بيبي ونكيتياه.  وارتكب لينو
خطأ جسيـما في الدقيقة  76 عندما
أسـاء تقـدير كـرة عرضـية مـنخـفضة

من ريــتــشــارلـيــســون لــتــفـلـت مـنه
ـــرمى بــغـــرابــة.  وحــاول وتــدخل ا
اجلـــانـــرز تــعـــديل الـــنــتـــيـــجــة في
الـدقــائق األخـيــرة ودخل اخملـضـرم
ويـلـيـان بـدال مـن تـشـامـبـرز لـتـعـزيز
الــقــدرة الـهــجــومــيــة لـكـن الـفــريق
اللـندني لم يـستطع تـشكـيل خطورة
حــقـــيــقـــيــة ســوى فـي الــوقت بــدل

الــــضـــــائع عـــــبــــر مــــحـــــاولــــة من
مـارتـيـنـيـلي تــصـدى لـهـا بـيـكـفـورد
ـــهــارة لــيــنــتــهـي الــلــقــاء بــفــوز

الضيوف  1-0.
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قـلل مدرب لـيـفـربول يـورجن كـلوب
من شـــأن عــدم تـــلــقـــيه والالعـــبــ
اعـتــذارا من مـجــلس إدارة الـنـادي

ـــشـــروع دوري عــــلى انـــضــــمـــامـه 
الــسـوبـر األوروبي قــبل االنـسـحـاب
منه مساء الثالثاء. وبدا واضحا أن
اجلهـاز الفني والالعـب ال يعـلمون
شــيـئـا عن مـخـطــطـات الـنـادي لـكن
جـمـهـور الـفـريق أبـدى اسـتـياءه من
هذه اخلطوة التي من شـأنها تدمير
أعـراف كـرة القـدم اإلجنـلـيـزية.  ولم
طلوب في ستوى ا يقدم ليفربـول ا
ـــبــاراة األخـــيـــرة أمــام لـــيــدز 1-1 ا
بــعـدمــا ظــهـر أن احلــالــة الـذهــنــيـة
لالعـبــ لم تـكن عـلى مـا يـرام كـمـا
قـــاد جــــوردان هـــنــــدرســـون زمالءه
لـلــتـعـبـيـر عن سـخـطـهم من مـخـطط
الــنــادي.  وقــال كــلـوب فـي مــؤتــمـر
صـــحــــفي افـــتـــراضـي الـــيـــوم قـــبل
مـواجـهـة نيـوكـاسل يـونايـتـد مـساء
الــســبت: ال (لم نـــتــلق اعــتــذارا) ال
أعـــتـــقـــد أنـه أمـــر ضـــروري ألنـــني
أعتقد أنه ورد في بـيان النادي هذا
كــان اعـــتــذارا شـــخـــصــيـــا كــافـــيــا
بـــالـــنـــســـبــة لـي.  وأضـــاف: أعــرف
الك أعرفـهم منذ  6 أعوام أعرف ا
أن هـنـاك حلـظـات لم يـتـخـذوا فـيـهـا
القرار السليم وفي هذا الوقت على
وجه الــتـحــديــد لـكـن هـذا ال يــغــيـر
شـيئـا بـالنـسـبة لي أفـضل مـناقـشة
ـشـاكل مع األنـاس الـذين أعـرفـهم. ا
وعـن رأيه فـي مــــــوقف الـالعــــــبـــــ

الصارم من قرار الـنادي قال كلوب:
لـــسـت مــــتـــفــــاجــــئــــا من ردة فــــعل
الالعب إنـهم ناضجون مـا فعلوه
أمـر جـيـد جـدا أدلـوا بـرأيـهم إنـهـا
ــرة األولى الــتي يـفــعـلـون لــيـست ا
فيها ذلك ولن تـكون األخيرة.  وأكد
قبلة كلوب أهمية مبـاراة ليفربول ا
نـافـسة أمـام نـيوكـاسل في سـيـاق ا
عــلى مــركــز مــؤهل إلى مــنــافــسـات
ـقبل. وسم ا دوري أبطـال أوروبـا ا
وعـلق: يجب أن نـقـدم قتـاال مـناسـبا }UÞuG ∫ العبو ليفربول حتت ضغوطات اراء اجلهاز الفني واالدارة
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ـنافـسات بـطولة ابـرزت مشـاركة كال من فـريقي الـشرطـة والقوة اجلـوية 
الحظـات التي اسـهمت بتـعزيز ـؤشرات وا دوري ابـطال اسـيا عددا من ا
ناظرة ستويات الفرق ا ضـعف مستوى الفرق العراقية وعدم مجـاراتها  
لـهـا خـصـوصــا اخلـلـيـجـيـة سـواء بـاعـتـمــادهـا عـلى خـمـيـرة من الالعـبـ
ن اجـادوا وابــرزوا  قـابـلــيـة فـرقـهـم اضـافـة حلـسـن تـكـتـيك احملـتــرفـ 
ن اشـرفـوا على تـلك الـفـرق والـذين عـرفوا بـخـبـرتـهم ورؤيـتهم ـدربـ  ا
بـاريات ة الـفـرق العـراقيـة  واالسـتئـثـار بنـقـاط ا لـلمـبـاريات امـكـانيـة هـز

وابقاء هذه الفرق تتذيل قوائم الترتيب .
لـونة السـيمـا احلمراء ـشاركـة الهـزيلـة  البـطاقـات ا ـلفت في تـلك ا ومن ا
ـا  ابـرز ـنـتـخب الـوطــني الـعـراقي  الـتي رفــعت بـوجـوه العـبـ مـثــلـوا ا
تــســاؤالت كـثــيــرة عن االنــفــعــال الــزائــد والــعـصــبــيــة الــتي المــبــرر لــهـا
واالعـتراضات على احلكام  ولعلهـا من جانب العب  الينبغي لهم الوقوع
ـؤشرات  الـتي  تعزز افـضلـية الـفرق االخرى وتـفقـد فرقـهم  القوة بـتلك ا
ـطـلـوبـة البل جتـعـلهـا تـلـعب حتت وطـاة الـنـقص الـعـددي  الـذي يـنـعكس ا

سلبا على اداء اي فريق .
ـواقف وقــد تـعــرضت  كال من فــريـقـي الـقــوة اجلـويــة والـشــرطــة لـهــذه ا
الـصعـبة الـتي فتـحت امام الـفرق االخرى مـنفـذا مهـما في  اسـتثـمار هذا
الـنقـص وجتيـيره لـصاحلـهـا  وتغـليب كـفـة الفـوز  في صاحلـهـا  بتـوظيف
ـسـتـوى ابـطال الـنـقص الـعـددي الـذي المـبـرر له  خـصوصـا في بـطـولـة 
ـهـمـة في  ابراز الـقـارة االسيـويـة  وكل االنـظار شـاخـصـة لهـا بـقـيمـتـها ا

همة . قدرة فرق القارة  وتظهير مستوياتها الفنية  ا
ـنتـخب الـعراقي من هـذه احلالـة مرارا عـبر مـحطـاته الدولـية وقـد عانى  ا
بـاراة امـام فرق الـتي خـاضهـا  خـصوصـا حـيـنمـا كـان  يتـسـيد مـيـدان ا
ـباراة اخـرى اال  وتـرفع الـبطـاقـة احلـمراء بـوجه احـد العـبيـنـا لـتنـعـكس ا
تـماما وتسيـر بغير مجـرياتها الـتي كانت عليهـا قبل هذه االنعطـافة  وكلنا
ـدرب بحنكة يـعلم ما لتـلك اللحظـات من صعوبة ينـبغي ان يتعـامل معها ا
ال فـراغ  غــيـاب الالعب وجتــربـة واسـعــة  في اسـتــنـبـاط الالعـب الـذي 
ـطرود وامتصاص زخم الفـريق االخر  وقدرته على استثـمار تلك الثغرة ا
رتدة باراة  بـالهجـمات ا الـتي احدثهـا غياب الالعب الـذي طرد من تلـك ا
واالخـتــراقـات الـتي تـشـكـل عـبـئـا  كـبــيـرا عـلى اي فـريق قــبل ان  تـنـتـهي

باراة  بالنتيجة التي يريدها منتخبنا  وحسب . اشواط ا
ــتـات من هـذه لـذلك يــنـبـغي عــلى فـرقـنــا اسـتـنــبـاط ذلك الـرقم الــسـلـبي ا
ـشـاركة اخملـيـبة  الـتي مـهمـا  ابـرز تصـريـحات مـدربي الـفرق بـامـكانـية ا
ـستوى الفني لـتلك الفرق بات الـتعويض والعودة الجـواء البطولة اال  ان ا
مـحـط تـسـاؤالت واسـتــفـهـامــات كـبـيــرة  وكـان يـنــبـغي قـبـل الـزج في تـلك
ـهـمـة من ان تـسهم ادارات تـلك الـفـرق  بـالـتـنسـيق مع الـبـطـولـة القـاريـة ا
اجلـهات ذات العالقة  والبحث عن رؤية مـناسبة لظهور مـتميز في البطولة
ـتـلك فريق الـشرطـة عـلى اقل تقـديـر  اسمـا تدريـبـيا له  اخلـبرة دون ان 
ـناسبة لـلتعـامل مع كل مباراة ـباريات وتـوفير االدوات ا ـطلوبـة بقراءة ا ا
ناسب القادرين على احداث الفارق وعدم عـلى حدة  بتوظيف الالعب ا
االصـطـدام بحـاجـز الـدفاعـات الـتي تـشكـلـهـا تلك الـفـرق  وتـنويع اسـلـحة
ـباريـات  في  جانب الـلعب على االطـراف او  استـخدام مهـارة التـسديد ا
من خـارج الصندوق  وهذا مـا افتقره له فريق الـشرطة الى جانب  ارهاق
الـفـريـق اجلـوي  وعـدم  اجـادة  الالعـبـ فـي  تـنـفـيـذ اجلـمل الــتـكـتـيـكـيـة
لــلــمــدرب ايـوب اوديــشــو والــذي اذعن الى تــلك اجلــزئــيــة قــبل الــشـروع
درب بكر افقد  ا بانطالق  مباريات  دوري ابطال اسيا اال ان  موعدها ا
ـذكور اي عالجات مـناسبـة لتضـميد جـروح الفريق اجلـوي قبل الدخول ا
ـوضوع ـلـفت فـي هـذا ا ـهم وا ـنـافـسـات الـقـاريـة  لـكن االمـر ا بـاجـواء ا
ـنـتـخب الـوطـني وابـعـاده عن كل هـوالالعب  الـدولي او بـالـتـحـديـد العب ا
حـاالت النرفزة والعصـبية  وابقاء جـهده البدني خارج عنـاصر  التاثيرات
ـباراة او من خالل ـكن ان تكـون عن طريق قـرار حكم ا اخلـارجيـة التي 
تـصـرفات العـبي الفـريق االخـر  حيث يـسـعون الخـراج الالعب من اجواء
الـتـركـيـز  وادخـاله اجـواء الـضـغط الـنـفـسي الـذي يـقـربه من
الــوقـــوع في  فخ احلـــصــول عــلـى بــطــاقـــة احلــرمــان من
ـطلـوبـة داخل  مـيدان مـواصـلـة اللـعب وخـسـارة جهـوده ا

باراة. ا

غـــــــدا يــــــــجب أن
نـــخـــلق الـــفـــرص
وأن نـــــــــســــــــــجل
األهــــــــــــــداف وأن
نـــدافع لـم يــتـــبق
لنـا سوى مـباريات
مـبـاريات مـهـمة  6 
نــهــائــيـة ويــجب أن
نــــــــــفـــــــــوز بـــــــــهـــــــــا
كــلـهــا.وأوضح كــلـوب
أن العب وسطه الشاب
كـــورتــيس جـــونــز بــات
جـاهــزا لـلـمـشـاركـة أمـام
نـيـوكـاسل بـعـد شفـائه من
ــــــــدافع اإلصــــــــابـــــــة وأن ا
نـــاثــانـــيل فـــيــلـــيـــبس مــا زال
مـصـابـا كـمـا أوضح أنه يـجـهل
مــــوعــــد عــــودة قــــائــــد الــــفــــريق
هـنـدرســون بـقـوله: هل أعـرف مـتى
ســيــعــود هــنــدرســون? ال لــيس في
. وانـتقـد كـلوب ـقـبلـ األسـبـوع ا
الـتــعــديالت الــتي أجــراهــا االحتـاد
األوروبـي عــــلى مــــســــابــــقــــة دوري
األبـــطـــال ابـــتـــداء من الـــعـــام 2024
ــكــنك طــرح مــســابــقــات وقــال: ال 
جــديـــدة أمـــر جــيـــد جــدا أن دوري
السـوبـر األوروبي لن يحـدث يويـفا
أطـلـعـني عـلى فـكـرة ولم أحـبـها 10
مبـاريات (في دور اجملـموعـات) بدال
من 6 أين ســـنــــزج بـــهـــا?. وخـــتم:
األنـاس الـوحــيـدون الـذين ال يـتم
ـــدربـــون اســــتـــشـــارتــــهم هـم ا
والالعبـون واجلمـهور يـويفا
لم يستـشرنا دوري الـسوبر
لم يـسـتـشـرنـا األمـر دائـما
يتـعـلق بخـوض مبـاريات
أكـثـر وهـذا أمـر غـيـر

كن.
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مــحــافـــظــة الــبــصـــرة بــاخلــصــوص
ــقـبل وسـنــنــتـظــر إلى يــوم االثـنــ ا
عرفة الدولة التي تستضيف خليجي
كتب25  بعد القرار النهائي ألعضاء ا

التنفيذي.
وعقـدت جلـنـة االسـتئـنـاف في الـهـيأة
التـطبـيعـية اجـتمـاعا بـحضـور رئيس
هداوي ونائب اللجنة احملامي خالد ا
الــرئـيـس احملـامي حــيــدر الــقــريـشي
واألعـــــضــــاء طـــــارق عــــبـــــد احلــــافظ
والدكتـور حيدر مـحمود والـدكتور
ضــيــاء سـالـم لـلــنــظــر بــالـطــعن
قدم مـن قبل نادي االستـئنافـي ا
ـوصل ضـد نـادي الـعـلم وبـعد ا
ــداولـــة تـــوصــلت الــتـــدقـــيق وا
الـــلـــجـــنــــة الى عـــدم وجـــود اسم
ـــــعـــــتـــــرض عـــــلـــــيه في الـالعب ا
كــشـوفــات نــادي اجلــوالن إضــافـة
الى ان عــقــد الالعب صــوري لــعــدم
اتخـاذه الشـكلـيـة القـانونـية لـعدم
تـصــديـقـه وبـنــاءً عـلى مــا جـاء
بـالــتــحـقــيق اجلــاري من قـبل
جلنة االنضـباط ثبت عدم
إشـــــــــــراك الـالعـب مـع
ـا نـادي اجلــوالن و
ان اعـــتـــراض نــادي
ـــــــــوصـل طـــــــــلب ا

اخلـــصــوص. كـــمـــا أشــاد الـــطـــرفــان
ــوقــعــة بــ بــاتــفـــاقــيــة الــتــعـــاون ا
االحتـادين اإلمـاراتي والــعـراقي لـكـرة
القـدم التي تـهـدف إلى تطـوير الـلعـبة

في البلدين.
ÊUOMÐ Í√—

وأبدى رئيس الهيـئة التطبـيعية إياد
بنيـان عن تفـاؤله بإقـامة خـليجي 25
في الــبـصــرة السـيــمـا بــعـد اجلــهـود
ـبـذولـة من قـبل احلـكـومـة الـكـبـيـرة  ا
العـراقـيـة ووزارة الـشبـاب والـريـاضة
ـــؤســــســـات الـــريـــاضــــيـــة كـــافـــة وا
الحتـضـان الـعـراق للـحـدث اخلـلـيجي
الــــكــــبــــيـــر. وقــــالَ رئــــيس الــــهــــيـــأة
التـطبيـعيـة: إن جولـة الوفـد العراقي
بــــرئـــاســـة الــــوزيـــر عــــدنـــان درجـــال
ومـحــافظ الـبــصـرة أســعـد الـعــيـداني
واألمـ الــعـام لــلـتــطـبــيـعــيـة مــحـمـد
فرحـان إلى االشـقـاء في دول اخلـليج
ــا يـخص كـانـت من أجل الــتـبــاحث 
ملف البصـرة وكذلك تعـزيز العالقات
بــ الــعــراق ودول اخلــلــيج والــذين
أبدوا دعـمـهم الـكامل إلقـامـة البـطـولة
في الـعــراق. وأضـافَ بــنـيـان : لــديـنـا
رغـبة صـادقـة وقـويـة إلقامـة الـبـطـولة
ـا تـمـثـله من ايـجـابـيـات في الـعـراق 
عــديـدة لــلـجــمــاهـيــر الـعــراقــيـة وإلى

اخلـلـيج لـدعم مـلف خـليـجي  25 قبل
اإلعالن عن الـقــرار الـرســمي لالحتـاد
اخلـلـيـجي الـيـوم االثـنـ . واستـقـبلَ
الـشــيخ راشــد بن حـمــيـد الــنـعــيـمي
رئـيس االحتــاد اإلمـارات لـكــرة الـقـدم
الــيـــوم في إمـــارة عــجـــمــان عـــدنــان
درجــال وزيـــر الــشـــبــاب والـــريــاضــة
ـرافق له. وحـضـرَ الـعـراقي والـوفــد ا
الــلـــقــاء ســـعــادة مــظـــفــر مـــصــطــفى
اجلبوري سفير جـمهورية العراق في
االمارات وحميـد أحمد الطـاير عضو
مـجـلس إدارة االحتـاد اإلمـارات لـكـرة
الــقـدم عــضــو الـلــجــنـة الــتــنـفــيــذيـة
لالحتـاد اخللـيـجي ومـحـمـد عـبـدالله
هزام الظاهـري األم العام لالحتاد .
واضيع ذات وبحثَ اللقـاء عددا من ا
شترك مـنها ملف البصرة االهتمام ا
الســـتــــضـــافـــة دورة كــــأس اخلـــلـــيج
الـعــربي خـلــيـجي 25 وقـدرة الــعـراق
عـلى اسـتــضـافـة الـعــرس اخلـلـيـجي
خـصــوصـاً أن اجلــمـاهـيــر الـعــراقـيـة
مـتــعـطــشـة لــرؤيـة االشــقـاء في أرض
الفـيـحـاء. وجرى خالل الـلـقـاء بحث
الـــعالقـــات الـــثــنـــائـــيــة فـي قــطـــاعي
الــريـاضــة في الــبــلــدين الــشـقــيــقـ

ـشترك بشكل وسُبل تعزيـز التعاون ا
عـــــــام وكــــــــرة الـــــــقـــــــدم عـــــــلـى وجه

ومـحــافظ الـبــصـرة أســعـد الـعــيـداني
ورئيس الهيـئة التطـبيعيـة إياد بنيان
واألمـ الــعـام مــحــمـد فــرحـان وذلك
ضـمن جـولـة الوفـد الـعـراقي إلى دول
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وصلَ إلى دولـــة اإلمــارات الـــعــربـــيــة
تـمثل بوزير تحـدة الوفد الـعراقي ا ا
الــشــبـاب والــريــاضــة عــدنــان درجـال

ــوافـقــة عــلى الــســفــر الى الــبــصــرة خلــوض مــبـاراة بــا
جتريبيـة امام منتخبنـا الوطني في التاسع والعشرين من
ـؤمل ان تـصل بـعـثة ـقـبل  مـضـيـفـا انه  من ا الـشـهـر ا
ـنـتـخب االســيـوي الـى الــعــراق قـبـلـها بـعـدة ايـام بـعد ا
اجنـــاز بـــقـــيــة االجــــراءات اإلداريــــة مـن قـــبل الـــهـــيـــئــة
ـطـيـري الـذي عـ بـدايـة الـشـهـر الـتـطـبـيـعـيـة. وأضـاف ا
ـــنــتــخـب الـــنــيــبــال بـــتــرشــيـح مــن احلـالي مـــدربــا 
شترك وجب اتفاقية التعاون الفني ا االتـحـاد القـطري 
بـــــ االتــــــحــــــاديـن والــــــحــــــاصــل عـــــلــى شــــــهـــــادة
ــحــاضـريـن عـلى مسـتـوى قــارة آســيـا - انـه الــبـرووا
سـيـسـعى الـى تـقـد مـسـتـوى فــني مـلـحـوظ خالل هــذه
ــذكــورة مـع اإلفـــادة الـــقــصــوى من فـرصـة ـقـابــلـة ا ا
ــنـتــخب الــعــراقي الـذي يــعــد من صــفـوة الـلــعب أمــام ا

منتخبات القارة الصفراء.
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نتخب النيـبال بكرة القدم موافقته اكد اجلهاز الـتدريبي 
الـرسـمـيـة عـلى خــوض مـبـاراة جتـريـبـيـة امــــام اســــود
الـــرافـــديــن فــي مــحــافــظــة الـبــصــرة سـيـحـتـضـنـها
ـقـبل. والتـي تدخل مـلـعب جــذع النـخـلـة نـهـاية الـشـهـر ا
ضـمن حتــضـيـرات مـنـتــخـبـنـا الـوطــني خـالل مـعـسـكـره
الــتـدريــبي الـــداخــلـي فـي الـفــيـحــاء قــبل الـــتــوجـه الـى
ــنــامــة إذ تـسـبق هـذا اللـقـاء اقـامـة مـبـاراة أولـى امـام ا
نظيـره الطاجيكي فـي الـرابـع والــعـشـريـن مـن الـشـهـر
ـــجــمـــوعــة ــبـــاريــات الـــحــســم فــي ا نـفسه تـأهبـاً 
ـــؤهــلــة ــــزدوجـــة ا الـــثــــالـــثــــة مـن الــتـــصــفـــيــات ا
ـــونـــديـــال  2022 ونــهــائــيــات أ آســيــا 2023 وقـــال
ـطـيري في مــدرب مـنتـخب الـنـيـبـال الـكـويـتي عـبـد الـله ا
تصـريحـات صحـفـية إن االحتـاد النـيبـالي ابلـغه رسمـيا

ودخل الـقوة اجلـوية الشـوط الثاني بـاندفاع
كبير بحثًا عن هدف التعادل. 

وفـي الـدقـيـقة  63 تـبـادل شـريف عـبـد الـكاظم
الـكـرة مع هـمـام طـارق لـتصـل إلى األول الذي
ـوقف سـدد بـقـوة لـكن حـارس اخلـصم أنـقـذ ا
بــنـجــاح. وفي الـدقــيـقـة  82 عــاد شـريـف عـبـد
الـكاظم ليهدر فرصة ثميـنة بعد تلقيه عرضية
ســددهــا بـشــكل غــريب فـوق الــعــارضـة. ودفع
أيـوب أوديـشـو مـدرب الـفـريق الـعـراقـي بـعدة
تـبديالت منـها سامح سـعيد وحـسن رائد لكن
ـبـاراة بـفـوز الـنــتـيـجـة لم تــتـغـيـر وانـتــهت ا

تراكتور.

ــفـاجئ دفع بــنـجـاح داخـل الـشـبــاك. الـهـدف ا
الـقـوة اجلـويـة لـلمـبـادرة الـهـجـوميـة من أجل
إدراك الـتـعادل وسـدد علي مـحـسن كرة قـوية
مــرت بـجــوار الـقـائم. وفــرض الـقــوة اجلـويـة
ــبـاراة من خـالل مـحـاوالته ســيـطــرته عـلى ا
ومــرت رأسـيـة حــمـادي فـوق الــعـارضـة. ودفع
دافع مـيثم جـبار الـقـوة اجلويـة ثمن تـهـور ا
الــذي تــعـرض لــلــطـرد بــعــد تـلــقــيه الـبــطــاقـة
احلــمــراء في الــدقــيــقـة 38.  وحــاول إحــسـان
حــداد بـتـســديـدة قـويــة مـرت بـجــوار الـقـائم
ورغم احملـاوالت الـتي تـعـددت لـلـقـوة اجلـوية
لــكن الــشــوط األول انـتــهى بــتــقـدم تــراكــتـور.
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خـسـر فـريق الـقـوة اجلـويـة بـكـرة الـقـدم  أمـام
نـظـيـره تـراكـتـور اإليـراني بـهدف دون رد في
رابـع جـوالت دور اجملــمـوعــات بـدوري أبــطـال
آسـيا. هـدف اللـقاء حـمل توقيـع الالعب مهدي
تـيـكـداريـنـجـاد في الـدقـيـقـة الـثـانـيـة. وارتـفع
رصـــيـــد تــراكـــتــور إلى  6نـــقـــاط في وصـــافــة
الـتـرتـيب بـينـمـا جتـمـد رصيـد الـقـوة اجلـوية
ــركــز الــثـالـث. واحــتـاج عــنــد نــقــطــتــ في ا
تـراكـتـور إلى دقـيـقتـ لـيـسـجل الـهدف األول
عن طـريق مهدي تـيكدارينجـاد الذي تابع كرة
ارتـــدت من احلـــارس فـــهـــد طـــالب وســـددهــا
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باراة القوة لقطة 
اجلوية مع
تراكتور

جانب من زيارة الوفد العراقي الى االمارات

يـــورغن كـــلـــوب

اســــتــــئـــنــــافي بــــشــــأن قـــرار جلــــنـــة
االنــضــبـاط فــقــد جــاء اســتـنــاداً الى
ــعـــتــرض االدعــاء بـــإشــراك الـالعب ا
عـــلـــيـه مع نـــادي اجلــــوالن حـــيث لم
يــثـــبت ذلك وعــلـــيه قــررت الـــلــجــنــة
تصديـق قرار جلنـة االنضـباط بـالعدد
 ورد الـــــــــطـــــــــلب 14/4/2021 في  53
االســتــثــنــائي قــراراً بــاتــاً بــاالتــفـاق

اسـتــنــاداً لـلــمـواد    4 /124و 4 / 134
عـــلى أن يـــكـــون الـــقـــرار
الـــصـــادر من قـــبل
جلنة االستئناف
قـــــــــــــد صــــــــــــدر

باالتفاق.



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6950 Sunday 25/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6950 األحد 13 من رمضان 1442 هـ 25 من نيسان (ابريل) 2021م

…dOš_« q³7

www.azzaman.com

أياد راضي في مشاهد من حلقات (كمامات وطن)
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ـلــتــزم في دعم الــقـوات دعــمــاً لـلــفن الــهــادف وا
االمـنيـة واحلشـد الشـعـبي بادرت حـركة بـابلـيون
وامـيـنــهـا الـعـام ريـان الـكـلـدانـي بـتـكـر الـفـنـانـة
بدعـة نسمة واكراما الخوتها الشهداء بحضور ا
الدكتـور كر النوري والنقيب الـفنان العراقي
جـبـار جودي.  وقـال الـكـلداني في حـفل الـتـكر
ان (هـذا التـكـر وفـاء لـلـشـهـداء الـكـرام وذويهم
ووفـاء لـتـضــحـيـات االبــطـال من الـقــوات االمـنـيـة
واحلــشـــد الــشــعــبي). ولــدى نـــســمــة اثــنــ من

الشهداء في احلرب مع داعش.
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طربـة اللبنـانية كشـفت انها لن تـطرح ميني ألـبومها في ا
صرية فيما ا ستصدر اغنـيت باللهجـة ا عيد الفـطر ا

يتضمن ميني ألبومها عند صدوره 4 اغنيات.
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الناطق اإلعالمي باسم االحتاد العام لألدباء والكتّاب في
ــالـيــة فـيه يــقـيم له الــعـراق وأمــ الـشــؤون اإلداريـة وا
ـوت االحتــاد مـجــلس عـزاء الـيــوم االحـد بــعـد ان غــيـبه ا

اخلميس اثر جلطة دموية.

 ÍuO²ý vÝu
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ــمــثل الــفـلــســطــيـنـي الـعــراقي غــادر بــغــداد في رحــلـة ا
عالجـيـة وظـهــر في فـديـو من مـطــار بـغـداد الـدولي وهـو
يشـكر رئيس مـجلس الـوزراء مصـطفى الـكاظـمي وجميع

من ساعده للسفر إلى خارج البالد لغرض العالج.
tK «b³Ž ÊU¹—
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ـغـربي صـدرت  له ولـلـمـتـرجم نـاصـح رضوان ـتـرجم ا ا
عن دار فـضـاءات لـلـنـشـر والـتـوزيع في عـمـان الـتـرجـمة
الـعـربـيـة لـكـتـاب (مــاضي الـعـالم الـعـربي ومـسـتـقـبـله من
خالل مـقــدمــة ابن خــلـدون) لــلــكــاتب اإليـطــالي مــاســمـو

كمبنيني.

ـتابـعة مَع بـعض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.
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تهم بالعناد او التكبر  ال جتعل نفسك في وضع ا
كن متواضعا .
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ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.
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قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 
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 قد جتد ان بعض االصدقاء قد يكونون سبيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .
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اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن
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حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا
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احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.
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خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ
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ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.
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ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.
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الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.

 u(«
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مجموعـة من الكلمات
ـكن كـتـابـتـهـا الـتـي 
افقيا وراسيا في ذات
الـوقت/وهو ما يظهر
من خـالل كــــــتــــــابــــــة
مـــرادفــــات ومـــعـــاني

الكلمات االتية:
1-صوت احلمار

2-ساكن وخامد

3- يزيل األثر
4-راهب الدير

ي العراقي ضيفه اجلمعة االكاد
نـبر الـلبرالي لـلحـديث عن نشاة ا
الدولة العراقية ومكامن اخللل في
تـكـويـنـها وابـاب عـدم اسـتـقـرارها
بــــــعــــــد مـــــرور 100 عــــــام عــــــلى
تـــــاســــيـــــســـــهـــــا. وادار احلــــوار

ي حميد الكفائي. االكاد
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الـلهم اجـعل لي فـيه نَـصِـيبـاً من رحـمتك
الـــواســـعــــة و اهـــدني فــــيه بـــبــــراهـــنك
الـــقـــاطـــعـــة وخـــذ بـــنـــاصـــيـــتي إِلَى
ـحـبـتك يـاأمل مـرضـاتك اجلـامـعــة 

. شتاق ا

w½UC — ¡UŽœ

ÊU e « ≠ …d¼UI «

يـنــصح الــطـبــيب االخــتــصـاصي
بــالـــتــغــذيـــة أحــمــد ســـعــيــد
بـضـرورة جتـنب الـصائم
تـناول األطـعـمـة الـغـنـية
بــالـدهــون عـنــد االفـطـار
كـــالــقــشــطـــة والــلــحــوم
الدهنية والـسمن العربي وغيرها من
ـــأكـــوالت الــتـي تــســـبب لـــنـــا الـــعــطش ا
واجلـــوع بــشــكل مـــبــكــر وتــزيـــد من نــســبــة
الكـولسترول).مـضيفا (كـما يفضل أن نـستغني
ـقلية واستبـدالها باخلضروات عن األطعمة ا
قلي يـسبب لنا عـسر الهضم وزيادة فالطـعام ا

في الوزن).

WODŽ s («b³Ž ¡öŽ

أستاذ علم االجتماع في اجلامعة األردنية حتدث في لقاء
افـتـراضي حـول حتـوالت الـبـنـيـة االجـتـمـاعـيـة في األردن

خالل مئة عام عقده منتدى الفكر العربي.
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..كيووو).
  هــنــاك فـريق  يــشــغل غــرفـة لــلــكـتــابـة
السماء نتعرف على بعضها الول مرة ..

وهم افضـل  من مالليح الـسـفيـنـة التي
سلسل غرقت وورد ذكرها في تايتل ا

كثرو مالليح السفينة
غرگت بنص البحر بينة

ايعرف يعود غرگان وا
واللي يعوم الله يعينه
  فــي دردشــــــــــــــة لـم تـف
بغـرضـها وفق مـا اتـمنى
مع ايـــادراضي قـــال لي :
(كل االدوار ابـــذل فـــيـــهــا
جهـدا كبـيرا وكـبيـرا جدا
..واالدوار الــتي تـــعــتــمــد
احلــــركـــة واجلــــري ورفع
االجــســـام  مــثـل احلــمــال
وعــامل الـبــنــاء  وغـيــرهـا
الشك انـهـا تـتـطـلب جـهـداً

جسمانياً مضاعفاً).
 (االضــحـاك غــيـر االبــكـاء)
قــــلت اليــــاد راضـي  الـــذي
ـمــيـز في يـســتـذكــر دوره ا
تـراجــيـديــا احلب والـسالم
والــــــتي التــــــنــــــتــــــمـي الى

الكوميديا ابدا !
اجــاب :(دائـمــاً مــااسـتــذكـر

دوري في احلـب والـــــسالم وكل ادواري
..دائـــــــــمــــــــاً مــــــــااراجـع مــــــــشــــــــواري
ولـكن يـبـقـى لـلـحب والـسالم واسـتـذكــر

اثره الطيب في نفسي وذاكرتي).
 اليـشــاهـد ايــاد نـفـسـه في االعـادة قـدال
يكون في غـاية الـرضا عن نفـسه ويقول
شاهد (اتمنى لو اني قد قـدمت بعض ا

بشكل افضل).
ــاجــســتــيــر في 12  نــال ايــاد راضـي ا
شــــبـــاط مـن عـــام  2021 عن رســــالـــته
ـوسـومـة (الـتـنوع والـالتنـوع في أداء ا
سـرح الـعراقي) مـثل الـكومـيـدي في ا ا
ويـرى (في الشـهـادة ريفـريش لـلمـوهـبة
..لــقــد انــارت بــعض االمــاكـن اخلــافــتـة

عندي او تلك القلية االضاءة) .
 يـؤدي بـعـض اوالده ادوارا الى جـانـبه
ـشـوار لـكـنـه اليـود لـهم مـواصــلـة ذلك ا

تعب . ا
 مـتـقـشف في الـرد عـلى بـعض االسـئـلة
الـتي يرهـا فـخـا .. ولـيس فتـحـا .. لـكنه
في احلــوار الــتـلــفــزيـونـي شيء آخـر ..
هذا هـو اجلزء الظـاهر غـير الـعالي منه
امـــا الـــغــاطـس فــهـــو يـــفــضـل ان يــظل

مطموسا !

ـهـام ي الـعـراقي صـدر امـر ديـوانـي  بـتـكـلـيـفه  االكـاد
مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ـصمم الـبروسـفـور العـراقي ضيـفـته اجلمـعـية الـعراقـية ا
للتـصوير مساء اجلمعة ضـمن موسمها الثقافي في ندوة

افتراضية بعنوان (فضاء االسود واالبيض).

WL ½ ÂÒdJð ÊuOKÐUÐ

UN²ŽU−A

{ واشــــنــــطن  –وكــــاالت -عــــلــــقت اإلعـالمــــيـــة
األمـــريــكـــيــة أوبـــرا ويـــنــفـــري عــلـى خــبـــر إدانــة
ـقتل األمـريـكي األسود الـشـرطي الذي تـسـبب 
جـورج فلويد  وقالت(أشـعر براحة كبـيرة ومتأثرة
بـشـكل لم أتـوقعه بـكـيت من الـفـرح وأنـا شـاكرة
لـلــشـهـود ولـشـهـاداتـهم). وكــانت هـيـئـة مـحـلـفـ
أمــريــكــيـة قــد أدانت الــشــرطي الــسـابـق ديـريك
ـتهم بـقتل فـلويـد لتـسدل الـستـار على شوف  ا
مـحـاكـمـة إسـتـمرت  3 أسـابـيـع. وأصـدرت هـيـئة
تـعمد من احملـلف قـرارها بـإدانته بتـهمة الـقتل ا
الدرجة الـثانية وجـميع التهم األخـرى فيما عمت
ـتـظـاهـرين الـذين وقـفـوا أمـام الـفـرحـة أوســاط ا
احملـكـمة إنـتـظـارا إلصدار احلـكم. وأدين شـوف
ـوجـهـة إلـيه الـقـتل والـقـتل غـير بـالـتـهم الـثالث ا
ـتعـمـد إذ تسـبب بوفـاة فلـويد تـعـمد والـعنف ا ا
عـندمـا ضـغط بركـبـته عـلى رقبـته ألكـثـر من تسع

دقائق في  25 أيار عام 2020.
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شكواك للناس ي الناس منقصة
ومن من الناس صاحٍ مابه سقمُ
هل لــلــمــواســاة يــومــا حـررت

وطنناً
ام الـــتـــعـــازي بــديـل ان هــوى

العلم
والترجمـة اسهل من شرب مياه
دجلة الـتي لم تعد وفق الـتحليل
الــــــكـــــــيــــــمــــــيـــــــاوي ذرتــــــان من
الهيدروج وذرة من االوكسج

..
ــمــثـلــ من احــسب ان جــمــيع ا
ذوي االدوار الــــــــســــــــانـــــــــدة مع
ايادراضي يفطـسون من الضحك
ـالبس الــشــرطـــة وعــمــال وهم 
ــســاطــر واحلـراس الــلــيــلــيـ ا
واجــــراء الــــيــــومــــيــــة .. ومن لم

تعرض ادوارهم بعد ..
 وحــتـى يــعــودوا الى حـــالــتــهم
الـــطــبـــيــعـــيــة واخملـــرج ايــضــا
يــكـفــكف دمــعــة سـالـت من فـرط
الــــــضــــــحـك حــــــتـى يــــــقــــــول :
ــشـهـد (سـكــوووت راح نـعــيـد ا

من الزهـور لهـا واألمنيـات بالـشفاء
العـاجل ومواصـلة الـعطـاء الزاخر.
وضـم الـوفـد نـائب نـقـيب الـفـنـانـ
اســيـا كــمــال و امـ ســر الــنـقــابـة
الـي للنقابة فاضل وتوت واألم ا
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زار نقيب الـفنانـ العراقـي جبار
ــمـثـلـة ـرافق له ا جـودي والـوفــد ا
فــوزيـــة عــارف لالطـــمـــئــنـــان عــلى
حـالـتـهـا الـصحـيـة.مع تـقـد  بـاقة
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ظهـرت الفنانة األردنيـة ديانا كرزون بعد
اإلعالن عن حــمــلــهــا األول بــوزن زائـد
بـــرفــــقـــة شـــقـــيـــقــــتـــهـــا الـــفــــنـــانـــة زين
كــرزون.ونــشـرت زيـن عـبــر صــفــحــتــهـا
اخلـــــاصــــــة عـــــلـى مـــــوقـع الـــــتــــــواصل
االجتـمـاعي فيـديو جـمعـهـا بديـانا أثـناء
زيارتـها لـها في مـنزلـها وكـانت سـعيدة
بـإزديـاد وزن شـقيـقـتـهـا بـسـبب احلـمل
ـعـدلـة) وقالت: ـازحـة بـ(ا ووصـفـتهـا 
ا لظلظ صاير حبيبي  ـعدل وا ا ا )
ا فديت الـلي بطونه كـبر ما شاء الـله.. 
النصحان). وتنتظر ديانا مولودها األول
من زوجـها مـقدم الـبرامج األردني مـعاذ
العمري وبدا واضحاً عليها في الفيديو
الــتـغــيــيــر في مالمــحــهــا بــسـبـب زيـادة
وزنـهـا ونـشـرت صـورة بشـكـل كرتـوني
وهي حامل وكتبت: (شو بتتوقعوا معي

ولد وال بنت?).

هــــذه االعــــمـــــال الى الـــــعــــراق عن
طــريـقي بــرفـقــة الـدكــتـور حــسـنـ

صادق).

هـي تــشـــكل رقــمـــا مــهــمـــا من بــ
ـعاصـرين) مشـيراً الى الـنحـات ا
أنه (بسبب غربة الفنانة  ايصال
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غـتربة أهـدت الفـنانة الـتشـكيـليـة ا
سميرة حبيب دائـرة الفنون العامة
 مـجـمــوعـة من األعـمـال الــنـحـتـيـة
همـة.جرت مراسم تسـليم األعمال ا
بـــواقـع خــمـس جـــداريـــات وســـتــة
ــتــحف أعــمــال أخــرى الـى قــسم ا
الــوطـنـي لـلــفن احلــديث بــحــضـور
ــديـر الــعـام لــلـدائــرة عـلي عــويـد ا
الـذي قـال(تسـلمـنـا اليـوم مـجمـوعة
ـهـمة لـلـفنـانة من االعـمـال الفـنـية ا
ــغــتــربــة ســمـــيــرة حــبــيب الــتي ا
تـحف الـوطـني لـلفن اهـدتـهـا الى ا
احلــــديث وهـي مــــبــــادرة رائــــعــــة
عـنى).وأضاف أن (دائرة وعميـقة ا
الفنون العامة سعت وبشكل دؤوب
ـتـحف الـوطـني لـلـفن الى تـهـيـئـة ا

الفجر 3.51
الظهر 12.05
غرب 06.43 ا

اربيل
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وافق 4/18  جلريـدة ( الزمـان) الغراء في عدد يـوم االحد ا
ــقـدم اطـلــعت عـلـى مـوضــوع بـعــنـوان ( هــنـاك من اليــفـرح 
رمـضــان ) لالســتـاذ زيــداحلـلي .في احلــقــيـقــة الـعــنـوان في
ولــكن عــنــدمــا قـرأت الــبــدايـة اســتــفــزني وجــذب انــتــبــاهي 
ــــوضــــوع  تـــفــــاعــــلـت مع اجلــــزء االكــــبـــر مـن احملــــتـــوى ا

واستحسنته ونال اعجابي.
بالنـسبة لـلفقراء هنا اود ان اقول ان شـهررمضـان الفضـيل 
سلم عموما وبالدنا على وجه خاص ساك في بالد ا وا
هو موسم الفـرح للجـميع وعلى رأسـهم الفقـراء واحملتاج 
ـيسورين وهو ايضـا موسم اخلـيرات والصـدقات لالغـنياء وا

ؤمن .. من ا
ألنـهم يـتلـقون فـيه ما  شهـر يسـتقـبـله الفـقراء بـرحابـة صدر 
ـسـاعـدات من امـوال الـزكاة يـفـرحـهم ويـسـعـد ايامـهـم من ا
ــا يــتــلــقـــونه خالل االشــهــر اكــثـــر  والــفــطــر والـــصــدقــات

االحدعشر االخرى.
ـسـاك وتسـتـمـر ظاهـرة الـتـصـدق واالنفـاق عـلى الـفقـراء وا
واحملتاجـ على مـدار هذا الـشهر الـفضـيل الكـر  فاموال
الزكـاة التـي تعـود العـراقـيون عـلى دفـعهـا في شـهر رمـضان
هما مـن الواجبات وكذلك صدقـة الفطـراخلاصة بـهذا الشـهر
. وقد عـلمنـا االسالم بان احلـسنات ـسلمـ فروضـة على ا ا
لـهذا ينـدفع اخليرون في رمضان ثـوابها اضـعاف مضـاعفة 
لــبـذل ــيــسـوريـن وحـتـى مـتــوســطي الــدخل  من االغــنـيــاء وا
ـعـروفة عـنـدنا بـ ( الـسـلة ـواد الغـذائـية ا االموال او تـوزيع ا

الغذائية) على احملتاج ..
ـسـاعـدات ثم يـأتي الـعـيـد وتـبـدأ جـولـة اخـرى من االنـفـاق وا
البس .وهـكذا مع عـيد لتـلبـيـة حاجـات العـيـد من االغذايـة وا
ـنـاسـبات االسالمـيـة االخـرى حيـث تشـهـد ايام االضحى وا
عيـد االضـحى شـعـيرة ذبـح االضاحي وتـوزيع حلـومـهـا على
ـســاكـ وغـيــرهـمـا من االقـارب ـسـتــحـقـ من الــفـقـراء وا ا

سلم ايضا. واجليران وحتى من غيرا
اذن نـسـتـطـيع الـقـول بـأن رمـضــانـنـا واعـيـادنـا ومـنـاسـبـاتـنـا
االسالمية االخرى  هي مواسم لـلتكافل االجـتماعي و تقد
العون للـفقراء وادخـال الفرح و الـسرور في قلـوب احملتاج
وعـوائـلــهم بـحــيث اليـنـحــرمـوا من مــتـطـلــبـات ايـام الــعـيـد و

ملذاتها.
خالصة القول نسـتطيع ان جنزم بـان شهر رمضان بـالنسبة
لـيئة بـاالزمات وعـلى رأسها للفـقراء واحملـتاج في بالدنـا ا
وان عـيـدي هــو افـضل واســعـد شـهــر  االزمـة االقـتــصـاديـة 
الرمضان واالضـحى هما مـناسبـت متـميزتـ الولئك الناس

الـذين اليـجــدون مـا يــسـعـدون به عــوائـلـهم
ايـــام الـــعـــيـــد لـــوال بـــركـــات وخـــيـــرات
وصـدقات رمـضـان وهـذين الـعـيـدين من
امـوال الــزكــاة و صـدقــة الــفـطــر وحلـوم

االضاحي وغيرها من ابواب االنفاق.

نسمة 
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ـا يحـمله من احلديث بـشكل يالئم 
ــيــزة خلــيــرة الــفــنــانــ أعــمــال 
).بــدوره قــال الـدكــتـور الــعـراقــيـ
جـــعــفــر صـــادق الــذي قـــام بــجــلب
األعمال إن (هذه األعمال تعود الى
الفنانة سميرة حبيب وهي من أهم
عـاصرين وتعد اعمالها النحات ا
احـدى ايــقـونــات الــنـحت الــعـراقي
وتـمـثل تــشـكـيال مــهـمـا من االلـوان
ــتــنــوعــة)وأضـاف أن واخلــامـات ا
تحف (الفنانة أهدت أعمالها الى ا
الــوطـنـي لـلــفن احلــديث فـي دائـرة
الفـنون الـعامة النـها تـعد من ضمن

اعـــــــــــمــــــــــال االرث
احلـــــــــضـــــــــاري
بــــإعـــتــــبـــار ان
الفـنانة سـميرة
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ـمـثل رجـاء كـاظم .كـمـا زار الـوفـد ا
محمد حـس عبد الرحـيم والفنانة
ـطـلـب (ام سـوالفـة) لـطــيـفــة عـبــد ا
لالطمـئنـان على حالـتهـما الصـحية

والوقوف على احتياجاتهم.
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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

هـنـاك عـمـليـة حتـقـيق كـبـيـرة في قـضـايـا فـسـاد في بـغداد ال
تـزال احلكومـة تتـكتم على بـعض االسمـاء وجميع الـشهادات
فـيما ينتعش سوق الـتسريبات ليـكشف عن حقائق مذهلة من
. لكن الـواقعة دون أن يـكون أي شيء رسمـياً أو ربّـما حقـيقـياً

جتري فعالً خلف سياج التحقيقات.
ـواطن العراقي الـبسيط يرى صـاحبه في الشـارع فيسأله: ا

هل صحيح ما نسمع حول القبض على فاسدين ?
 فيشيح االول بوجهه ليدركه صاحبه باستفهام استنكاري:
 أال تصدق انَّ هناك اعتقاالت وحتقيقات في ملفات فساد?
ــعــتـــقــلــ  فـــيــقــول األول: إنْ لـم يــكن الـــذي في بــالي بـــ ا
واخلـاضعـ للـتـحقـيق فلن أصـدق أنَّ مـا يجـري له عالقة من

قريب أو بعيد في الفساد والنزاهة .
هـذه االجابة لـيست خـاصة بشـخص دون آخر فقـد أصبحت
عـناوين الفساد أثواباً ترتديها وجوه ال تزال تشغل الشاشات
والـسـاحات والـتـصـريـحات والـلـقـاءات. وبـات كل عـراقي على
قـنـاعـة انّ افالت شـخـص واحـد من حتـقـيـقـات او مـحـاكـمـات

الفساد يطعن في شرعية ما يجري كله.
 وال يـقـبـل أي عـراقي بـحـسـب مـا نـسـمع ونــرى ونـتـحـاور ان
طلـوب في الـسرقـات والنهب يـكون هنـاك تدرج في اعـتقـال ا
وافـقـار الـدولـة حــتى لـو فـرغت عـنـاوين ســيـاسـيـة كـامـلـة من
وجـوهــهـا  فــاالصل هــو انَّ الـشــعب الـعــراقي بـعــد جتـارب
مـريرة عـمـرها ثـمـاني عشـرة سـنة لم يـعـد معـنـياً بـأي عـنوان
ع اسمه ولن يـأسف على أحد من الـفاسدين سـياسي مهـما 
ألي سـبب كان حتى لو من بـاب الرحمة واالنـسانية ألنهم لم

الي يوماً. يرحموا ا
ـسـؤوليـة كـبيـرة في عـدم حتويل مـلـفات الـفـساد لـذلك تكـون ا
الـى ســاحــة تــصـــفــيــات يُـــشَم مــنـــهــا رائــحـــة اخلــصــوم في
ركب رحلـة للعـبور  قبـلة أو أن تكـون واجهـة  االنـتخابـات ا
اثـقل وزناً وأكبر سَعة لفسـاد من نوع آخر  يتغطى بقرارات
كـما تغـطى فساد السـنوات الثـماني عشـرة بعنـاوين دستورية

أو جهادية او سياسية أو تنموية.
هـذا امتحـان لبداية جـديدة ولعـلها االخـيرة من أجل أن يتجه
الـعراق نـحـو سكـة صـحيـحـة قبل أن  يـسـتغـرق في االنـحدار

. الى تلك الهاوية التي لن ينجو منها من يظن أنه ناجٍ
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ـر الـعرب ومـنـذ قـرون وعقـود من الـزمـان في حـال ضعف
وتـخــلف وتــشــتت كــبـيــر رغم مــا تــقـوم فــيــهم من صــحـوات
ومـحـاوالت ال تــفـتـأ أن تـخــبـو وتـضــمـحل وتـنــدحـر. ولـوال مـا
ـتـلـكونـه من ثـروات طـبيـعـيـة وأهـمـيـة جـيـوسـيـاسـيـة ومـكـانة

. تاريخية ودينية لكانوا في طي النسيان منقرض
تـقـول حـكايـة الـسـكـران الـضائـع ( وهي حـكايـة خـيـالـيـة) بأن
ـدعـو (جــويـسم) ( وهـو تـصــغـيـر السم جــاسم الـشـائع بـ ا
الـعـرب) كـان قـد مـر بـظـروف جـرفـته ريـاح هواهـا الـى ليـالي
الـسـهـر واخلـمـر والـغــانـيـات تـاركـاً صالته وصـومه ونـسـكه

وحتول الى ماجن سكير.
وكـان (جويسم) قد اعتاد اجمليء الى حارة سكارى قد يكون
عـنوانها الوحيد الذي بقي يتذكره. لقد نسي كل شيء تقريباً:
أصـحابه القـدامى حكايـاته واهتـماماته وعـمله وما كـان يحلم
أن يـحـقــقه. لم يــعـد سـوى جــثـة تــسـيـر عــلى األرض لـكــنـهـا
تـسـتـطـيع األكل والــشـرب والـرقص مع بـنـات الـهـوى الـلـواتي

ات من مكان بعيد. لم يعد ينصح معه نصح أو تذكير.
وكــان من نــدمــاء خـــمــره في حــارة الــســـكــارى شــاب يــدعى
ضي (جـنجـون) كان قـد بـنى معه عالقـة حـميـميـة جـعلـته ال 

في اجتاه دون مشورته.
ال وتـمضي األيام و (جويسم) على حـاله حتى اذا نفذ منه ا
الذي كان قد خصه به والده من ارث راح يبحث عن مصادر
ــا كـان عــلـى حــاله هــذه عــرض عــلـيـه (جــنــجـون) اخــرى و
ـساعدة باقراضه لقـاء فوائد كبيرة وشـروط قاسية. وبالطبع ا
لم يكن ل (جويسم) سوى أن يقبل بها. وهكذا وقع (جويسم)
في مـصيـدة (جنجـون) وحيث لم يـتمـكن (جويـسم) من تنـفيذ
ــلك من مالبس ــا  شــروط الـديـن راح (جـنــجــون) يــبـتــزه 

وغيرها حتى أصبح عارياً في ثمالته!
لم يـعـد صـاحب حـانـة حارة الـسـكـارى لـيـطـيق (جويـسم) في
ـصــيــبـة ان ــقــرف فـأمــر بــطــرده. لـكـن ا افالسه ومــنـظــره ا
»جـويـسم «لم يـعـد يـتذكـر بـيـته فأصـبح سـارحـاً في ضـياع

! يتخبط هذا يضحك عليه في يسار اجتاه وذاك في 
وفي إحـدى الطرق كان هنـاك بصير يـتلمس خطاه مـتكئاً على
عـصا يـسـتشـعـر بـ(جويـسم) فـينـادي عـليه حـتى اذا اقـترب
مـنه قال الـبـصيـر له: ماذا حل بـك يا جـاسم? ألست انت ابن
الـكرم والشـرف واجلاه والنخـوة? وهنا ضـرب (جويسم) على

رأسه وجهش بالبكاء!
قـضى (جـويــسم) لـيـلــته عـنــد الـبـصـيــر الـذي اكـرم ضــيـافـته
وأعـطــاه مالبس تــغــطي عـريه وبــعض الــنــقـود لــيـقــضي بــهـا
حــاجــتـه وعــرض عــلــيـه الــعــمل في
مـزرعته ثم قام بتزويـجه ابنته فعاد
جـــاسم الى رشـــده عـــامـالً مـــفـــيــداً
ـاً أبـياً ورجـل شهـامـة يـنـتـخيه وكـر

احملتاج.

ـشـروع بوب أمـا كـبـيـر مهـنـدسي ا
بـاالرام فالحظ أن البيانات الواردة
تــــشـــيــــر إلى أن هــــذه الــــطـــلــــعـــة
الــثــانــيـــــــة كــانت عــلى مــســتـوى

التوقعات. 
وأضــــاف اصــــبـح في رصــــيــــدنــــا
ـا يعني أن ريخ  طـلعتـان فوق ا
ثـمة الكثير لنـتعلمه هذا الشهر من

روحية.  خالل ا
ـروحـيـة وقـالـت رئـيـسـة مـشـروع ا
ــقــرر إجـراء مــيــمي أونـغ إنه من ا
ـزيد من الطلعات اجلـوية  لكنها ا
أشـــارت إلى الـــعــمـــر االفـــتــراضي
لـلـمـروحـيـة حتـدده الـطـريـقـة الـتي

تهبط بها في كل مرة.

وأقـلعت  إجنـينيـويتي في الـساعة
 09,33 05,33ت غ وارتــــفــــعت إلى
عـلو خـمسة أمـتار بعـدما كانت في
الــطــلــعـة الــســابــقـة تــوقــفت عــنـد

مستوى ثالثة أمتار.
ـروحـيـة حـركـة جـانـبـية  ونـفـذت ا
لـلـمـرة األولى مـحقـقـة بـذلك اثـن
مـن طـــمــــوحــــات نـــاســــا. وأوضح
هــــافـــــارد غــــريب أحــــد طــــيــــاري
إجنـيـنـيـويـتي مِن بُـعـد يـبـدو األمر
بــســيــطًــا  لــكن ثــمــة الــكــثـيــر من
األمـور اجملهولـة حول كيفـية قيادة
ريخ. لـهذا الـسبب مـروحـية عـلى ا
نــحن هــنـا مـن أجل الـعــثــور عـلى

إجابات عن هذه األسئلة.

ــريخ وفـق مـا أعــلــنت الــوكــالـة ا
انــطــوت عــلى مــخــاطــرة أكـبــر من
الــطــلـعــة الـتــاريــخـيــة الــتي جـرت
اإلثـنـ واصبـحت بـنتـيـجتـها أول
ـحـرك حتـلق فوق مـركـبـة مـزودة 
كـــوكب آخــر. وأشـــارت  نــاســا في
بيان إلى أن هذه الطلعة استغرقت
 51,9 ثـانيـة في ح لم تدم طـلعة
مـقـابل االثنـ سوى   39,1 ثـانـية.
كــذلك شــهــدت الــطــلــعــة الــثــانــيـة
مــجــمــوعــة حتـديــات عــدة جــديـدة
مــــيـــــزتــــهــــا عـن األولى أبــــرزهــــا
حتـليقها عـلى ارتفاع أقصى أعلى
وبـــقـــاؤهــا مـــدة أطـــول في اجلــو

وتنفيذها حركات جانبية. 

بـيــضـاء وهـو أمـر أصـبح تـقـلـيـدا
لـشـركة سـبايس إكس نـقلـتهم إلى

منصة اإلطالق.
وبـهذه الرحلة أصبح بيسكيه أول
أوروبـي يـطــيـر في كــبــسـولــة كـرو

دراغون. 
ازحا أصدقاؤنا في محطة وقـال 
الـفــضـاء الـدولـيـة يـنـتـظـرونـنـا وال
نـريد أن نتأخر لـقد جهزوا غرفتي
ورتــبــوا ســريــري. فــنــدق مـن فــئـة

خمس جنوم.
كـما جنـحت مروحيـة إجنينـيويتي
ـصـغّرة الـتـابـعة لـوكـالة الـفـضاء ا
األمــيــركــيـة (نــاســا) اخلـمــيس في
تــنــفـيــذ  طـلــعــة ثـانــيــة في أجـواء

{ بـــاريس -(أ ف ب)  –انـــطـــلـــقت
مـــركــبــة ســبــايـس إكس اجلــمــعــة
مــحـمــلـة بــأربـعــة رواد من بـيــنـهم
الـفرنسي توما بيـسكيه إلى محطة
الــفـضــاء الــدولـيــة اجلـمــعـة وهي
ثـالث مهمة مـن نوعها تـنفذها هذه
الــشــركــة اخلــاصــة مــنــذ مــعــاودة
أهولة تحدة الرحالت ا الواليات ا
إلـى الـفـضـاء. وعال الــتـصـفـيق في
غــرفــة الـتــحــكم في ســبـايس إكس
عـنـد اإلقالع السـاعة 09,49  05,49
أهولة ت غ. وهذه الرحلة الثالثة ا
لــلـمـجــمـوعـة األمــيـركـيــة اخلـاصـة
الـتي أسـسـها إيـلـون مـاسك والتي
تـنـقل اآلن رواد فضـاء وكـالة نـاسا
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كـالبــهم شــخـــصــاً ال تــعـــرفه بــعــد
احلجر.  

وتـــتـــوقع مـالجئ احلـــيـــوانــات أن
ـقبـلـة عدداً رحـلـة ا تـسـتـقبل فـي ا
كــبــيــراً من الــكالب الــتي هــجــرهـا
أصـحـابـهـا. ونـقل بـيـان بـورنز بت
نـــيـــوتـــريـــشن عـن جـــيل وايت من
مـــلــجـــأ ذي بــوردر كــولـي ســبــوت
قـولـها لـقد وصـل عدد الـكالب التي
أعـيـدت إلـيـنـا إلى مـسـتـويـات غـير

مسبوقة.

ريـــــســــيـــــرتش فـــــور بــــورنـــــز بت
نــيــوتـريــشن عـبــر اإلنــتـرنت من 6
إلى  9 نيسان مع  2002 من مالكي
الــكـالب في بــريــطــانــيــا ويــخــشى
بــــعض مــــالــــكي الــــكالب رد فــــعل
حـيواناتهم عـندما تقـابل أشخاصاً
آخـرين وحيوانـات أخرى مع الرفع
الـــتــــدريـــجي إلجـــراءات احلـــجـــر.
وبـيّن االسـتـطالع إن أكـثـر من ثلث
ـــــئـــــة) مـن شـــــمــــــلـــــهم ( 35 فـي ا
االســـتـــطالع يــخـــشـــون أن تــعضّ

{ لــنـدن (أ ف ب)  –يــعـتــزم واحـد
مـن كل أربـعـة من أصـحـاب الـكالب
اجلـدد فـي بـريـطـانـيـا الـتـخـلي عن
ـا أظـهـره اجلـمـعة حـيـوانه وفـقـاً 
اسـتـطالع  يـأتي بعـد طـفرة كـبـيرة
في عـمـلـيـات تبـني احلـيـوانات في
ـمـلكـة  خالل اجلـائحـة. وأظـهرت ا
إحـصـاءات احتـاد مـصـنـعي أغـذية
نـازل الـتي تضم الـكالب  أن عـدد ا
كـالبــاً في بـــريـــطــانـــيــا ارتـــفع من
تـسعـة مالي قبـل ظهور اجلـائحة
إلى  12مـــلـــيـــونـــاً إذ قـــررت أَســر
كـثـيـرة االستـحـواذ على حـيـوانات
ألـيفة بـسبب اضطـرار أفرادها إلى
نزل خالل تـمضـية وقت أكبـر في ا
ـتتـاليـة. لكن بـعد مـراحل احلـجر ا
مـوجــة تـمـلّك احلـيـوانـات األلـيـفـة
تــبـيّت الصـحـاب الـكالب اجلـدد أن
تـبــني حـيـوان ألـيف يـرتّب عـلـيـهم
مـسؤوليات قد تشكل أعباء عليهم.
 ويــعــتـزم واحــد من كل أربــعـة من
هــؤالء الــتــخــلي عن كــلــبه بــسـبب
صــعــوبـة الــسـيــطــرة عـلــيه وفــقـاً
الســــــتـــــطـالع أجـــــرتـه أتـــــومــــــيك

تــتـضــمن أيـضـا تــوصـيــات بـشـأن
ــكـن اتــخــاذهـا اإلجــراءات الــتي 
اثلة. وهذا ـنع حصول حـوادث 
الـتـحقـيق الثـامن والـعشـرون الذي
يـطال سـيارة تـيسال الـتي تـفتـحها
الـوكــالـة وفـقـا لـلـمـسـؤولـ وهـمـا
عضوان في جلنة النقل في مجلس
الــشـيــوخ. وكـتــبـا في الــرسـالـة أن
هـناك اجتـاها نـاشئـا بشـأن قضـية
سالمـة مركبـات تيسال وهـو مقلق

جدا ويستحق اهتمامكم الكامل.

ـــكن لـــبــعض شـــركـــة تــيـــسال. و
األشــخـــاص أن يــشــتــروا نــســخــة
أغـلى ثـمنـا تـسمى اف اس دي (فل
ســــلف درايــــفـــيــــنغ) أو الـــقــــيـــادة
ـتــكــامـلــة رغم أنــهـا ــســتـقــلــة ا ا
تـفــتـرض أيـضـا عـدم تـرك الـسـائق
مــقــود الــقــيــادة. واخلــمـيـس دعـا
الــسـنــاتــور ريـتــشـارد بــلــومـنــتـال
وإدوارد مـاركي الـوكالـة األمـيركـية
ــروريـة في رسـالـة إلى لــلـسالمـة ا
إجــراء حتـقـيـق شـامل في احلـادث

ضــحــيــتــ إحـداهــمــا في مــقــعـد
ـقـعد الـراكب األمـامي واآلخـر في ا
اخللفي. وعلق رئيس تيسال إيلون
مـاسك عـبر تـويـتر االثـنـ في هذه
ـرحلـة تظـهر بـيانـات القـيادة أن ا
نــظـام +أوتــوبـايـلــوت+ لم يـكن في
وضـعـيـة تـشـغـيل كـمـا أن أصـحاب
هذه السيارة لم يشتروا نظام +اف
اس دي+. وأضــاف كــذلك يـحــتـاج
نــظـام +أوتــوبـايــلـوت+ بــنـســخـته
الـــعـــاديـــة إلـى خـــطـــوط فـــاصـــلــة
لـلمسـارات على الطـريق ليكون في
وضـعـيـة تـشـغـيل وهـو مـا لم يـكن
مـوجـودا عـلى هـذا الـطريق في رد
عـلى مـقـال لصـحـيفـة وول سـتريت
جـورنال تـضمن شـكوكـا من خبراء
كـثر بشأن إضافة تيسال خصائص
تــنــطـوي عــلى مــخــاطـر مع إطالق

تسميات مخادعة أحيانا عليها.
وقـالت الوكـالة األمـيركـية لـلسالمة
ــروريـة (ان اتش تي اس ايه) في ا
رســـالــة إلى وكــالـــة فــرانس بــرس
االثــنـ إنــهـا شـكّــلت فـورا فــريـقـا
خـــاصــا لــلـــتــحــقـــيق. وقــد أثــارت
ظـــروف احلــــادث ردود فـــعل عـــلى
مــواقع الــتــواصل االجـتــمــاعي مـا
أحـيـا اجلـدل حـول قـدرات بـرنـامج
مـــســاعــدة الــســـائق الــذي طــورته

{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –تـــســبب
ــروري الـقــاتل لـســيـارة احلــادث ا
تــيـسال الـتي كـانت تـسـيـر من دون
ـــقــــود إلى جتـــدد ســــائق خــــلف ا
االهـتمام بأنـظمة مسـاعدة السائق
الـتي تقـدمهـا اجملموعـة االميـركية
فيما اعتبرت جمعية مستهلك أن
مـن الـســهـل قــيـادة ســيــارة حتــمل
هــذه الـــعالمــة الــتــجــاريــة دون أن
يــقــودهــا أحــد. وقــال وزيــر الـنــقل
األمـيركي بيت بـوتيجـيج اخلميس
إن احملــقـقـ الـفـدرالـيـ مـا زالـوا
ـعــلـومــات عن حـادث يــجـمــعــون ا
حتـــــطم ســــيـــــارة تــــيــــسـال الــــتي
اصــطــدمت بــشـجــرة في ســبــريـنغ
بـتكساس لـيل السبت. وأضاف في
نــهــايـة مــؤتـمــر صــحـافي لــكــنـني
أعـتقـد أن هذه حلظـة مهـمة لنـتذكر
أن الــعــديــد من أنــظــمــة مــســاعـدة
الــســائـق تــواصل االعــتــمــاد عــلى
افــتـراض أن هــنـاك ســائـقــا يـقــظـا

قود. خلف ا
وبــحــسب الــتـحــقــيق األولي الـذي
أجــرته الــســلــطــات احملــلــيــة فـإن
الـسيارة كانت تسيـر بسرعة عالية
ولـم يــكـن هــنـــاك أحـــد في مـــقـــعــد
الـسـائق وقت اصـطـدامهـا بـشـجرة
قـــبـل اشـــتـــعـــالـــهـــا. وعـــثـــر عـــلى
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الـــكـــبـــرى (إيه بـي سي وسي بس إس
وإن بـي سي) حـتى ثـمــانـيـنــات الـقـرن
الـعشرين كما قال أستاذ علم االجتماع
ــتـخـصص في صــنـاعـة الــتـرفـيه في ا

جامعة كاليفورنيا.
 W b²×  W UM

ـنـافـسـة إلى ـنـصـات ا ورغـم وصـول ا
ــنــصـة حــجم نــتــفــلــيــكس مــا زالت ا
سـبــاقـة بـفـضل تـراكم الـبـيـانـات حـول
شـتـرك الـبالغ عـادات مـستـهلـكـيهـا ا
عـــــددهم  207 مـاليـــ عـــلـى مـــا أكـــد
أســوين بــونــاثـامــبــيـكــار األســتـاذ في
جـامـعـة فيـرجـيـنيـا مـضـيفـا تـتـيح لهم
فـهم االجتاهات الـتي تتجـاوز العوامل
سـلسل التي وغـرافيـة وحتديـد ا الـد

شاهدته.  يرغبون 

وتــمـــكــنت نــتـــفــلــيــكس الـــتي تــنــشــر
مــســـلــسالت مــتــرجـــمــة إلى عــشــرات
الـلــغـات عـلى اإلنـتـرنت وهي سـابـقـة
مـن تـوجـيه احملــادثـات الـســائـدة عـلى
الـشبـكات االجـتمـاعيـة حول مـحتـواها
في األشــهـر األخـيـرة من تـايـغـر كـيـنغ

. إلى لوب
 ومـع ذلك ثمـة فـجـوة بـ مـسـلسالت
ـنـصة وأفالمـها. ورغم  35 تـرشـيـحا ا
جلـــوائـــز األوســـكــــار  لم يـــكن ألي من
ـرشـحـة تـأثـيـر شـعـبـي كـبـير. األفالم ا
وفـي عالـم تـلفـزيـونـي أكثـر جتـزؤا من
أي وقـت فــإن مـــســلـــسل مــعـــ عــلى
نـتـفـلـيـكس (…) لـديه الـتـأثـيـر الـثقـافي
ـسـلـسالت الـتي نـفـسـه لـلـذي تـمـلـكه ا
كـانت تعرض علـى الشبكـات األميركية

مـصر وأوال في نيجيريا. في البرازيل
ــــوقع أومــــلـــــيت أدى إطالق وفــــقـــــا 
ـــوسم الـــثـــالث مـن كـــوبــرا كـــاي في ا
أوائل كانون الثاني إلى زيادة عمليات
الـبـحث عن مـدارس الـكـاراتـيه بـنـسـبة
ــــئـــــة. وفي الـــــعـــــراق قــــام  75 فـي ا
مـعــارضـو احلـكـومـة بـتـصـويـر ونـشـر
مـقطع فيـديو وهم يرتدون بـذلة حمراء
ـاثال لـلـذي يـضعه ويـضـعـون قـناعـا 
أبـطال مـسلـسل ال كاسـا دي بابيل. في
كل أنـحـاء الـعـالم أصـبـحت نـتـفـلـيكس
الـوجـهـة النـهـائيـة ألي شـخص يـبحث
عـن (مسلسل أو فيلم جديد) رائج وفق
مـا كتب أوليفـر سكينر مـدير التسويق
في شـركـة الـدبلـجـة فـويسـز أخـيرا في

منشور على مدونته. 

{ نــــــيــــــويـــــورك (أ ف ب)  –فــــــرضت
نـتـفلـيـكس بصـمـاتهـا في زوايا األرض
األربع مـع جتاوز عدد مشتركـيها مئتي
مـليون ثلثاهم خارج أميركا الشمالية
وبــاتت مــنــصــة الــبث الــتــدفــقي الــتي
يتنافس الكثير من أفالمها على جوائز
األوســــكـــار األحــــد كـــمـــا ديــــزني من
اجملـموعـات الترفـيهيـة القـليلـة القادرة
عـلى إحـداث أثـر ثـقـافي عـلـى مـسـتوى
سـلـسالت التي الـعـالم كـله. ومن بـ ا
تـعـرضهـا نتـفـليـكس االكثـر بـحثـا على
غـوغل في األرجنـت عام  2020 كـوبرا
كـاي وذي كـويـنز غـامـبيت. وفي الـهـند
يــتـصــدر مـسـلــسل ال كـاســا دي بـابـيل
ـنـصة الـذي يـعـرض أيـضا عـلى هـذه ا
ــشــاهــدات ويــأتي خــامـســا في عــدد ا
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{ مـونتريال  –باريس -(أ ف ب) –
اعــلــنت فــرقــة ســيــرك دو ســولــيي
(ســيــرك الــشــمس) الــكــنـديــة امس
االول أنــهـا ســتــعـاود اعــتــبـاراً من
الـــصـــيـف أربـــعـــة من عـــروضـــهـــا
تـحدة بعد الـشهيـرة في الواليات ا
تــوقــفــهــا أكـــثــر من ســنــة بــســبب
الوباء. ويُعاود عرضا ميستير وأو
فـي الس فــيــغــاس في  28حــزيــران
واألول من تـــمـــوز عـــلى الـــتـــوالي
يـليـهما عـرض كوزا في بـونتـا كانا
بـجـمــهـوريـة الـدومـيـنـيـكـان في 25
تـشـرين الـثـاني ثم لـوزيـا في لـندن
في  12 كـــانــون الـــثــاني عـــلى مــا
أوضــحت الــفــرقـة في بــيــان. وقـال
الـرئيس الـتنـفيذي جملـموعـة سيرك
دو ســولـيي دانـيــال المـار هـذه هي
. الـلـحـظـة الـتي نـنـتـظـرهـا جـمـيـعـاً
واضـاف لقد مر نحو  400 يوم منذ
اضــطــرارنـا إلـى وقف نــشـاطــاتــنـا
وكـنا نـنتـظر بفـارغ الصـبر عـودتنا
ــســرح. وأسـست الــفــرقـة في إلى ا
مـقاطـعة كـيبـيك الكـنديـة عام 1984
واضـطرت في آذار 2020 إلـى إلغاء
 44عـــرضــاً في كـل أنــحــاء الـــعــالم
بـسـبب جـائـحـة كـوفـيد- 19مـا أدى
إلى االسـتـغنـاء عن خـدمات 4679  
من الــبــهــلــوانــيــ والــفـنــيــ عن
ـــــئــــــة من الــــــعــــــمل أي  95 فـي ا
مـوظـفـيـهـا. وتـعـرّض مـعـظم هـؤالء
لـلـفصل في حـزيران عـنـدما تـقدمت
اجملـمـوعـة لـلـحـصـول عـلى حـمـايـة
احملـــــكـــــمـــــة لـــــتـــــجـــــنب اإلفالس.
واســتــحــوذ صـنــدوق كــاتــالــيـست

الــكـنـدي عـلـى الـشـركـة رســمـيـاً في
اخلــريف.  وكـذلك أعـلـنت دار ديـور
اجلـمعة أنها تنظم في  17 حزيران
عـرض أزيـاء في اثيـنـا لتـشكـيـلتـها
اجلــــديـــــدة وهــــو مـن الــــعــــروض
ـعروفة بــكروز (الرحـلة البـحرية) ا
ـوضة الـتي تـقـام خارج اسـابـيع ا
ـاضي بــعـدمـا كـانت فـي الـصـيف ا
ـاثالً في الـسـاحـة أقـامـت عـرضـاً 
ديـنـة ليـتـشي في جـنوب ـركـزيـة  ا

إيطاليا.  
وأوضـــحت ديـــور في بـــيــان أنـــهــا
اخـتـارت أثـينـا الـتي تُـعتـبَـر وجـهة
اسـتثنائية ومهد احلضارة الغربية
والـــفــــنـــون األوروبــــيـــة لــــعـــرض
صـمـمة الـتـشكـيـلة الـتي وقـعتـهـا ا
اإليـطـالـيـة لـلـتـشـكـيالت الـنـسـائـيـة
مــاريـا غـراتــسـيـا كــيـوري.  وأكـدت
ديـور أن الــعـرض الـذي يـأتي عـقب
أســابــيـع عــدة لــلــمـــوضــة أقــيــمت
بـــالــنـــسق االفــتـــراضي ســـيــكــون
امـتـداداً فـي الـعـاصـمـة الـيـونـانـيـة
لــســحـــر الــعــرض الــذي أقــيم عــام
 2020 في لـــيــتـــشي مع االمـــتــثــال
الـــكــــامل لإلجـــراءات الــــصـــحـــيـــة
ـعمول بـها لكنـها لم حتدد ما إذا ا
كــان الـــعــرض ســـيــقــام بـــحــضــور
جــمـــهــور أو من دونه كـــمــا كــانت
ـركـزية. احلـال في سـاحة لـيـتشي ا
وأشــــارت ديـــور إلـى أن اخـــتــــيـــار
ـوقع يهـدف كمـا في العـام الفائت ا
إلى تــــعــــزيـــز إبــــداع الــــفـــنــــانـــ
واحلـرفي احمللي الذين تضرروا

بشدة من األزمة الصحية.

{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
ولودة أعـربت اخملرجة األميركية ا
فـي الـــــصـــــ كـــــلـــــويـه جـــــاو عن
شـعـورهـا بـاحلـماسـة حـيـال حـفـلة
ــقـررة تــوزيع جــوائــز األوسـكــار ا
االحـد بعدما فـاز فيلمـها نومادالند
بــلـقـب أفـضل فــيـلـم ضـمن جــوائـز

سبيريت اواردز.
والـفـيـلم مـسـتوحى بـشـكل مـبـاشر
مـن كـــتـــاب يـــحـــمـل االسم نـــفـــسه

نـشرته في العام  2017 الـصحافية
األمـيـركيـة جـيـسيـكـا برودر بـعـدما
رافــقت هـؤالء الــرُحّل ذوي الــشـعـر
الـرمـادي الـذين يـجوبـون الـواليات
ـتحدة في مـقطوراتهم الـصغيرة ا
ويــــعـــيــــشـــون بــــ الـــصــــحـــاري
ــتــواضــعــة لــكـنــهم والــوظــائف ا
ـمـثـلـ في فـيـلم أحـرار. ومـعـظم ا
كــــــلـــــــويه جـــــــاو هــــــواة يــــــؤدون
شـخصيـاتهم اخلاصة فـيما تؤدي

ـمـثـلـة احملـتـرفـة احلـائـزة جـائزة ا
أوسـكـار فـرانـسـيس مـاكـدورمـانـد
ـشـروع وأنــتـجـته الــتي أطـلــقت ا

دور الشخصية الرئيسية فيرن.
وجوائز سبيريت اواردز التي تقام
افـــتــراضـــيــا هـــذا الـــعــام بـــســبب
كــــوفــــيـــد- 19 هـي احملــــطـــة قــــبل
األخـــيـــرة في جـــوائــز هـــولـــيــوود
وصــوال إلى حـفـلـة األوسـكـار الـتي
ســتــقــام في لــوس أجنــلــيس بــعـد

ثالثـة أيام وقالت جاو لدينا الكثير
مـن األصـدقـاء الــذين رشــحـوا هـذا
الــــعــــام ونــــحن مــــتــــحــــمــــســـون
لــرؤيــتــهم… كــمــا أن هــنـاك بــعض
الـــضـــيـــوف الــذيـن ســيـــشـــكـــلــون

مفاجأة!.
وعــنــدمـا قــال أحــد أعـضــاء جلــنـة
الـــتـــحــكـــيم أن هـــؤالء الــضـــيــوف
الـــــغـــــامــــضـــــ قـــــد يـــــكـــــونــــون
مـثلة في الـشخـصيات احلـقيقـية ا

الــفـيـلـم قـالت أحتـرّق شــوقـا حـتى
أعـانقهم. أنا في حاجة إلى معانقة
شــخص مـا!.وفـيــمـا كـانت تــتـسـلم
جــائــزتـهــا شـكــرت جــاو مـجــتـمع
ــســتــقــلــة قــائــلــة لم نــكن األفالم ا

لنكون هنا لوالكم.
وفـيــلم جـاو الـتـالي هـو إيـتـيـرنـلـز
وهـو جـزء من سلـسلـة أفالم مارفل
لـألبـطــال اخلـارقــ والـتي حــقـقت

أرباحا ضخمة.
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ـوجـودة في مـركـبـتـهم الـكــامـيـرا ا
الـفضـائية دراغـون. وقال كيـمبروه
إنـه أمر رائع أن أعـود إلى الفـضاء
عـلـمـا أن الـرواد األربـعـة جـمـيـعهم
ســـبق أن شــاركـــوا في رحالت إلى

الفضاء. 
حطة ركبة  ويفترض أن تلتحم ا
الــفـــضــاء الــدولــيــة في أقل من 24
سـاعـة. وسيـمثل هـذا االمر جنـاحا
آخـر إليـلون مـاسك مؤسس شـركة
ســبـايس إكس ومـجــمـوعـة تـيـسال

للسيارات.
وودّع افـراد الطـاقم الـساعة 02,20
 06,30  ت غ أحــــــــبـــــــاءهـم قــــــــبل
الـصـعود في ثالث سـيارات تـيسال

بــعــد تــسع سـنــوات من االعــتــمـاد
األمــيــركي عـلـى صـواريخ ســويـوز
الــروســيـة. وبــاإلضـافــة إلى تــومـا
بـــيـــســـكـــيه من وكـــالـــة الـــفـــضــاء
األوروبـية يـضم طاقـم مهـمة كرو-
 2رائـدي الـفضـاء األمـيركـيـ ش
كــــيـــمـــبــــروه ومـــيـــغـن مـــاك آرثـــر

والياباني أكيهيكو هوشيدي.
وقـال مـعلق مـن مجـموعـة سـبايس
إكـس ثـمـة أربــعـة رواد فــضـاء من
ثـالث دول في طــــريـــقــــهم اآلن إلى
مـحــطـة الـفـضـاء الـدولـيـة. وتـمـكّن
مـستخدمو اإلنترنت من رؤية رواد
الـفضاء األربعة يصـفقون بحماسة
ـدار وذلك بـفـضل وهـم يـدخـلـون ا
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