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طبعة العراق 
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عـلى عاتـق احلكـومة والـقوى االمـنية
والـــعــســـكــريـــة والــقـــوى واالحــزاب
والـتـيارات الـسـياسـيـة  ولذلك نـدعو
اجلـميع الى تغـليب مصـلحة الوطن).
وكـان الكـاظمي قد عـقد اجتـماعا ضم
رؤسـاء حتالف الـفتح هادي الـعامري
واحلــكـمــة عـمــار احلـكــيم والـقــانـون
ـــالـــكي وســـائـــرون نـــصــار نـــوري ا
ــنــاقــشــة الــربــيــعي وعــدد آخــرين  
الــتـصـعـيـد الـذي شــهـدته الـعـاصـمـة
امـس. وبــحــسب شــهــود عــيــان فــأن
(الـقـوات االمنـية اسـتـنفـرت جهـودها
وقـامت بنشر دبابات اجليش واغلقت
ـــنع مـــحــاوالت مـــداخل اخلـــضـــراء 
بـعض اجلـهـات التـي حتاول اقـتـحام
ــنـطـقــة عـقب اعــتـقـال الــقـيـادي في ا
حـــــشــــد االنـــــبــــار قـــــاسم مـــــصــــلح
اخلـــفـــاجي). واكــدت خـــلـــيــة االعالم
االمــني  ان اعــتــقـال اخلــفــاجي جـاء
بـــنـــاء عــلـى مــذكـــرة قـــبض وحتــري
صــادرة من الـقـضـاء. وقـالت اخلـلـيـة
في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة
امـنـية نـفذت فـجـر امس عمـلـية الـقاء
تهم بـناء عـلى مذكرة الـقبض عـلى ا
ـادة 4 قــبض وحتــري صــادرة وفق ا
ارهـاب) واضـاف ان (جلنـة حتقـيقـية
ـتـهم في الـتهم مـشـتـركـة حتـقق مع ا
نسوبة اليه وفق? اجلنائية ا
الــســيــاقــات الـقــانــونــيـة) وتــابع ان
(الــعــمــلــيــة ال تــســتــهــدف اي جــهــة
عــسـكــريـة او امــنـيــة كـمـا يــشـاع من
وان جمـيع القوات ـروج لـلفتـنة  ا
هي حتـت امرة الـقـائـد العـام لـلـقوات
ـسـلـحـة). وكـشـفت مـصـادر عن نـية ا

بـعـض اجلـهات  اقـتـحـام اخلـضـراء.
ـصـادر في تـصريح امس ان وقـالت ا
(عـشـائـر خـفاجـة تُـعـلن الـنفـيـر الـعام
والــتـجـهــيـز لـصــولـة ضـد احلــكـومـة
بـسـبب الـقـاء القـبض عـلى قـائـد لواء
الـطفوف من قبل قوة مشتركة بسبب
رفـضه دخـول قوة عـسـكريـة أمـريكـية
قــــادمـــة مـن ســـوريـــا) مــــؤكـــدين ان
(رئـيـس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي
دعـــا الى اجـــتـــمـــاع طــار لـــلـــقــوى
الـسـيـاسيـة قـبل تـأزم االوضـاع) على
حـــــــد قــــــولـــــــهم. واشـــــــاروا الى ان
(وتــضـاربـت الـتــقـاريــر بـشــأن سـبب
تـــوقـــيف قـــوات األمن الـــقــيـــادي في

احلــشــد  بــيــنـمــا اكــدت تــقــاريـر أن
ـــوجب قـــانـــون (الـــتـــوقــــيف جـــاء 
مــكـافـحـة اإلرهـاب واتــهـام الـقـيـادي
التـهـامه بـالـهـجمـات الـتي اسـتـهدفت
قـاعـدة ع األسـد اجلـوية في األنـبار
الــتي تــســتـضــيف قــوات أمـريــكــيـة
وقـــوات دولــيـــة أخــرى. فـي تــطــور 
أعــلـنت قـيـادة عـمــلـيـات بـغـداد مـنع
ـسـلــحـة من اجلـيش دخــول األرتـال ا
والــــشــــرطــــة واحلــــشــــد وأي ارتـــال
عـــســـكــريـــة أخـــرى الـــتي تـــزيــد عن
عــــجــــلــــتـــ عــــبــــر الــــســــيــــطـــرات
اخلــارجــيـة.واطــلـعـت (الـزمــان) عـلى
وثـيقة صادرة من العمليات جاء فيها

ـسلـحة من نع دخـول األرتال ا انـه (
اجلـيش والشرطة واحلشد وأي ارتال
عسكرية أخرى التي تزيد عن عجلت
ـنع عـبــر الـسـيـطـرات اخلـارجـيـة و
سلحة داخل بغداد اال حـركة االرتال ا

وافقة القيادة). 
ويـــأتي ذلـك بـــعــد تـــطـــويق قـــوة من
احلـشـد اخلـضـراء  ومـنـعـت الـدخول
إلـيـها رداً عـلى اعـتـقال قـائـد عمـلـيات
األنـبـار في الـهـيـئـة. ونـفى مـصدر في
ـزعـوم الى احلـشـد الـهــيـة  الـبـيـان ا
صدر ان بـشأن اعتقال مـصلح.وذكر ا
(مــا صـدر بـأسم الـهـيــئـة عن اعـتـقـال
قــــيـــادي في احلـــشــــد ال صـــحـــة له).
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تـعـتزم جلـنـة األمن والدفـاع الـنيـابـية
تـضييف قـادة امنيـ بشان اسـتهداف
ـــدنـــيـــ في بـــغـــداد الـــنـــاشـــطـــ ا
واحملـاظـات.وقـال عـضـو الـلـجـنـة زياد
اجلـنابي في تصريـح امس ان (اللجنة
تـعـتـزم تـضـيـيف  قـادة امـنـيـ بـشـأن
اخلــروقــات األمــنــيـة الــتي شــهــدتــهـا
احملـافـظـات من اسـتـهـداف الـنـاشـط
وذلـك لـــــــضــــــرورة حتـــــــقـــــــيـق األمن
األنتخابي) مؤكدا ان (اللجنة في حال
ســتـوصي تــشــخـيــصـهــا أي إخــفـاق 
ـقـصـرين) وأوضـح اجلنـابي بـاقـالـة ا
ان (قـــرار اإلقـــالـــة يــعـــود الى وزارتي
الـدفاع والداخـلية واجلهـات اخملتصة
فـضال ان القادة سيقدمون مالحظاتهم
كــامـــلــة بــالـــنــســبــة ألمـن قــواطــعــهم
االنـتخابية). بدوره  اكـد عضو اللجنة
عـــــبــــاس صــــروط ان هـــــنــــاك دوافع
وأسـباب أدت إلى أحـداث العـنف التي

شــهـدتـهــا تـظـاهــرات الـتـحــريـر.وقـال
صــروط في تــصــريح امـس ان (هــنـاك
اســبـــابــا ودوافع تــقف خــلف أحــداث
الـعـنف الـتي حـدثت اثنـاء تـظـاهرات 
حــــيـث ال يــــخــــفـى ان وجــــود بــــعض
ندسـة وأن القوات االمنية الـعناصر ا
الــــقت الـــقــــبض عـــلى  11عــــنـــصـــرا
بـحوزتهم أسـلحة جارحة) مـضيفا أن
(الـقـوات االمنـية سـجـلت إصابـات ب
ـنتسـب وفي نفس الوقت الـضباط وا
اضــرار حــدثت لــلــمــتــظـاهــرين حــيث
اسـتـشهـد شـخصـ وأصـيب آخرون)
ـتـظـاهـرين ألن مـشـددا عـلى (حـمـايـة ا
الــتـــظــاهــر هــو حق دســـتــوري كــفــله
لـــكن ضــبط الـــدســتـــور لــكل مـــواطن 
الـنفس أمر غيـر سهل من كال الطرف

ـنـدسـ يـحاولـون الـتـشـويش على وا
الـطـرفـ إلحداث الـتـصـادمات بـيـنهم
وقـــد  ذلك وكــانت اإلصـــابــات الــتي
حــدثت لـلــقـوات االمـنــيـة أضــعـاف مـا
حـصـلت لـلـمـتـظـاهـرين). وكـان الـقـائد

ـســلــحـة مــصــطـفى الــعــام لـلــقــوات ا
الـكاظـمي قد وجه بـفتح حتـقيق عاجل
ـشـتـركـة بـرئـاســة قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
وعـــــضــــويــــة ضـــــبــــاط مـن الــــدفــــاع
والـداخــلـيـة لـلـتـحـقـيق في مالبـسـات

األحــداث الــتي رافـقـت تـظــاهـرات اول
قصرين ومحاسبتهم. امس ومـعرفة ا
تـحـدة احلـكـومة وطـالـبت الـواليـات ا
بـإجراء حتـقيق عاجل ومـعمق في قتل
مــتــظـــاهــرين في بــغــداد.وذكــر بــيــان
لـلـسـفـارة االمـريـكيـة أعـربت خالله عن
(انـزعاجها الشديد جراء التقارير التي
تـــتـــحــدث عـن مــقـــتل مـــدنـــيــ خالل
ـسيرة في ساحة التحرير) وأضافت ا
(نـــدعم حـق جــمـــيع الـــعـــراقــيـــ في
الـتجـمـهر والـتعـبيـر عن آرائهم بـشكل
سـلـمي دون خـوف مـن أعمـال عـنفٍ أو
انـتقام) ودعـت السفـارة احلكـومة الى
(اجــراء حتـقـيق عـاجل ومــعـمق بُـغـيـة
ــسـؤولــ عن اعــتــقــال ومــحــاكــمــة ا
الـــتـــحـــريـض عـــلى أعـــمـــال الـــعـــنف
واإلضـطالع بـهـا). وشـهـدت تـظـاهرات
طـالبـة بكـشف قتـلة سـاحة الـتـحريـر ا
ـدنــيــ صـدامــات بـ الــنــاشـطــ ا
مـتـظـاهـرين والـقوات االمـنـيـة اسـفرت
. عـن شــهــداء وجــرحى بــ الــطــرفــ

وأعـلـنت فـرق رصـد مـفـوضـيـة حـقـوق
االنــسـان تـوثـيــقـهـا سـقــوط شـهـيـدين
ـــتـــظـــاهـــرين و 150 جـــريـــحــــاً من ا
والــقـوات االمـنــيـة. فـيـمــا وعـد رئـيس
مـجــلس الـقـضـاء األعـلى فـائق زيـدان
ثلي تظاهرات بـنقل طلبات عددا من 
كربالء الى الكاظمي. وذكر اجمللس في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (زيدان
ثـلي التـظاهرات في ألـتقى عـددا من 
مـقـر اجمللس  واسـتـمع الى مـطـالـبهم
وقـدر تعلق االمر بالقضاء سوف تتخذ
ــواضــيع ـــنــاســبــة في ا االجــراءات ا
الـداخـلـة ضـمن اخـتـصاصه) وأضـاف
واضيع ـثل القـضاء قـام بنـقل ا ان (
التي التدخل ضمن اختصاص اجمللس
ومــنـهــا اقـالــة مـحــافظ كـربـالء وقـائـد
الشرطة واقالة قائد العمليات ومطالب
اخــرى الى رئـيس اجملـلس الـذي اطـلع
وســوف يـنـقــلـهــا الى رئـيس عــلـيــهـا 
الـوزراء كـونه اخملـتص في الـبت بـتلك

القضايا). 
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احبـطت هيـئة النـزاهة مـحاولـةٍ لالستيالء
على عـقارٍ عائـدٍ للـدولة بتـواطؤ من بعض
ـعنـية بـإزالة الـتجاوز منـتسبي اجلـهات ا
في مـحـافـظـة كـركـوك. وقـالت الـهـيئـة في
بيـان تلقته (الـزمان) امس أن (فريق عمل
مـكـتب حتـقـيق كـركـوك تـمـكن مـن إحـباط
مـحـاولـة لـلتـجـاوز واالسـتـيالء عـلى عـقار
ـديرية بلـدية كركوك وضبط تعـود ملكيته 
ثـالثـة مـتـهـمـ مـتـلــبـسـ بـالـتـجـاوز من
خالل تـشـيـيد مـحـطـة تـعبـئـة وقـودٍ خالفاً
وقعي للقانون) وتابع انه (بعد الكشف ا
على الـعقار اتـضح وجود أعـمال تشـييدٍ
حملطة تـعبئة وقودٍ متكاملة  بنسبة إجناز
ـــئـــة) مـــشـــيـــرا الى تـــصل إلى  75بـــا
ـتـجـاوزين عـلى (إيـقـاف الـعـمل وضـبط ا
العـقار الـذي تصل قـيمـته التـقديـريـة إلى

مليار دينار). 

ـتـحـدة في وشــددت مـبـعـوثــة اال ا
الــعــراق جــيـنــ بالســخــارت عـلى
ضــرورة احـرام الــقـانــون في قــضـيـة
اعـتـقـال الـقـيـادي في احلـشـد. وقـالت
بـالســخـــارت فـي بــيـــان امس ان (أي
قـضية اعتقال يـجب أن تأخذ مجراها
كما هو احلال مع أي مواطن) مؤكدة
(ال يــــنــــبـــغـي ألحـــد أن يــــلـــجــــأ إلى
اسـتعراض القـوة ليشق طريقه فمثل
هـذا الـسـلـوك يـضـعف الـدولـة ويـزيد
مـن تــآكل ثــقــة اجلــمــهـور) وشــددت
بـالسخـارت عـلى (احـترام مـؤسـسات
الــدولـة في جــمـيع األوقــات فال أحـد

فوق القانون).  

إلجالء هــؤالء). واكــدت مـــنــظــمــة
ية اكتُـشاف الساللة الصحة الـعا
تحورة في  53 منطقة. الهنديـة ا
ــنـظــمــة ان (الــلــقــاحـات وقــالت ا
ـعـتـمـدة حـالـيـا فـعـالة ـتاحـة وا ا
ضـد كل مـتــحـورات كــورونـا لـكن
ندعو إلى مـواصلـة التحـرك بحذر
في مـواجــهــة اجلـائــحـة في وقت
تخفف دول إجـراءات احلجر التي
فـــرضــــتـــهــــا). وفي وقـت ســـابق
أظهـرت دراسـة أجريت في الـهـند
ضادة لكورونا فعالية اللقاحات ا
ـئـة ضـد اإلصـابة بنـسـبة  97 با
ــتــحــور .وشــمـلـت الــدراسـة من ا
 3235عـامـال في مـجــال الــصــحـة
ـتــحـور  85 مـنــهم مـصــابـون بــا
وتـــلــقـــوا جـــمـــيـــعـــهم لـــقـــاحــات

أسترازينيكا.
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بـحث رئـيـس حـكـومة إقـلـيـم كـردسـتان
اني مـسـرور البـارزاني مع السـفيـر األ
لـــدى بـــغـــداد أوله ديـــيل  الـــتـــعـــاون
ـشترك وتـنفيذ اتـفاقية سـنجار. وقال ا
بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجلانب
بـحـثا خالل  الـلقـاء الـذي جمـعهـما في
انـي العام اربـيل بحـضور الـقنـصل اال
ـتـنــر اإلصالحـات الـتي كــلـيـمــنس ز
شـرعـت بـهـا حـكـومـة االقـلـيم وتـطـبـيع
ـنــاطق الـكــردسـتــانـيـة األوضــاع في ا
خــارج إدارة اإلقـلــيم وتـفــعـيـل مـراكـز
ـــشـــتــــرك بـــ قـــوات الـــتــــنـــســـيـق ا
الـبيشمركة واجلـيش  فضالً عن تنفيذ
اتـفـاق سـنجـار). واعـرب الـبارزاني عن
ـناسبة انتهاء مهام امـنياته (للسفير 
عـمـله فـي الـعراق  الـنـجـاح في مـهـامه
اجلـديـدة). وعقـد مـجلس وزراء االقـليم
اجــتـمــاعه بــرئـاســة الـبــارزاني. وذكـر

الـبـيـان ان (االجـتـمـاع نـاقش بـحـضور
نـائب رئيس احلكومة قـوباد الطالباني
ادة اخلـامسـة من قانون آلـية تـنفـيذ ا
ــتــعــلــقــة بــإعــادة تــنـظــيم ا اإلصالح 
اخملـــصــصــات عــلـى ضــوء الــقــوانــ

الـــنــافـــذة وبــالـــشــكـل الــذي يـــضــمن
تـوزيـعهـا بـ مسـتـحقـيهـا مع مـراعاة
وجب الـقـوان الـعـدالـة في صرفـهـا 
ــعــمــول بــهـا) واضــاف ان (اجملــلس ا
اسـتعرض اإليرادات احمللية في االقليم
ــعــنــيــة في تــعـظــيم ودور الــوزارات ا
وتـنـويع مـصـادرهـا وإعـادة تـنـظـيـمـها

صـلحـة العـامة كـما  بـشـكل يخـدم ا
إجـــراء مـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة لـــرســوم
اخلــــدمـــات) ولــــفت الـى ان (اجملـــلس
صـــوت عـــلى تـــعــديـل قــانـــوني وزارة
ـاليـة واالقتـصاد  وإنـتـاج واستـيراد ا
الـبـذور والـشـتالت وتسـجـيل واعـتـماد
وحــمـايـة األصــنـاف الـزراعــيـة والـذي
يـهدف بشكل رئـيسي لتنـظيم وتشجيع
الــقـطــاع اخلـاص عــلى إنـتــاج الـبـذور
والشتالت وتنظيم استيرادها بإشراف
ائـية). بدوره ـوارد ا وزارة الـزراعة وا
تحدث بأسم احلكومة جوتيار  اعلن ا
. ــوظـفـ عــادل  قــرب تـوزيع رواتب ا
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انهت قطعات احلشد الشعبي مظاهر
سلح في الشوارع القريبة االنتشار ا
والتي نـطقة اخلـضراء  مـن مداخل ا
كـادت ان تـفـجـر االوضـاع في بـغداد.
وشــهــدت اخلــضــراء امـس اجـراءات
مـشـددة اثر مـحاوالت القـتـحامـها من
قبل مجاميع مسلحة ردا على اعتقال
قــيــادي بــارز فـي الــهــيــئـة  في ح
مـنـعت عمـليـات بـغداد دخـول االرتال
الـعسكريـة الى العاصمـة حتسبا الي
. وقال رئيس الـوزراء مصطفى طـار
الـــكــاظــمي فـي بــيــان امس ان (قــوة
امـنيـة مخـتصـة نفـذت بأمـرنا مـذكرة
ـتـهـم قـبض قـضـائـيـة بـحق احـد ا
ـــادة  4ارهــــاب وبـــنــــاء عـــلى وفـق ا

شـــكـــاوى بـــحـــقه) واضـــاف انه (
تـشـكـيل جلـنـة حتـقـيـقـيـة تـتكـون من
ـــشـــتـــركـــة قـــيـــادة الـــعــــمـــلـــيـــات ا
واســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــــداخـــــلـــــيــــة
واالســتـخـبــارات الـعـســكـريـة واالمن
الـوطـني وامن احلـشـد للـتـحـقيق في
وهو االن ـنسـوبـة الـيه  االتـهـامـات ا
شتركة الى بـعهدة قيـادة العمليـات ا
حــ انـتــهـاء الــتـحــقـيق) وتــابع ان
ـسـلــحـة الـتي حـدثت من ــظـاهـر ا (ا
قـبل مـجـموعـات تـعد انـتـهاكـاً خـطراً
لـــلــدســتـــور والــقــوانـــ الــنــافــذة 
ووجـهنـا بالـتحـقيق الـفوري في هذه
الـتحركات حـسب القانون) وتابع ان
(امـن الـــوطـن وعـــدم تــــعــــريض امن
ـــغــامـــرات في هــذه شـــعــبـــنــا الى ا
ـرحلـة الـتاريـخيـة مسـؤوليـة ملـقاة ا
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األول من تشرين أول/اكتوبر  2019 انطلقت في احملافظات الوسطى واجلنوبية الواقعة..توثيق موجز  في الثالثاء
ثقف فاجـأت السلطة والشـعب واحمللل السيـاسي وا تـظاهرات كانت الغالـبية فيها شـباب دون سن الثالث سنة
الذين كانوا عـلى يق بأن األحباط اوصل العراقي الى الياس والعجز من اصالح احلال. وأكدت األحداث ان هذا
واعتـبر سـابقـةً ما حـدثت في تاريـخ العـراق السـياسي..من حـيث زخمه وحـجمه ومـا احدثه من احلـراك كان عـفويـا
شـاركت فـيه قـوات سـوات ومـلـيـشـيات ـتظـاهـرين ـفـرط ضـد ا رعب في الـسـلـطـة اضـطـرها الـى استـخـدام الـقـمع ا

وقناص على سطوح العمارات.
هـدي قام بـالقـاء خـطاب مـساء األربـعاء الـتاسع من تـشرين فـارقة ان رئـيس مجـلس الـوزراء السـيد عـادل عبـد ا وا
أكـثرها مـرارة انه  اعلن احلداد  عـلى شهداء وصفـناه في حيـنه بأنه خلـطة من تـناقضـات في طبخـة ال تؤكل اول
ه لقـوات امنـيـة بيـنهـم قتـلة ايـضـا!..واعالنه للـشعـب العـراقي بانه وتـكـر قـتل معـظمـهم بـرصاص قـوات هـو قائـدها
ان احلـكومة التي جاءت بعده كرّمته براتب تقاعدي فارقة األقبح سيحيل فاسدين كـبار خالل ساعات ولم يفعلها.وا

ال يستحقه قانونيا وال يستند الى اساس دستوري.
ــهــدي ــرجــعــيــة الــديــنــيــة عــلى لــســان الــشــيخ عــبــد ا وفـي خــطــبــة اجلــمــعـة  11 تــشــرين اول 2019 حــمّــلت ا
وامـهلتها اسـبوع لكشف اجلـناة ومحاسبتـهم.ومع ان خطابها احلكومة العـراقية مسؤولـية اراقة الدماء الكـربالئي
باستطالع اجريناه في فان الرأي العـام العراقي هذا يعد األول من حيث تضـمينه تهديدا للحكـومة وأحزاب السلطة
اومحاولة ألنقاذ ( وب من وصف اخلطاب بانه تخدير و(أبر مورف رجعية ان حتققها حينه توزع ب وعود عـلى ا

وب من رأى ان دعوتها هذه سوف لن جتد استجابة عملية من الذين يعنيهم األمر. موقعها ب الناس
مؤشرات عن انتفاضة تشرين

ــتـوقع  في تــاريخ الـعـراق مــا حـصل في الــفـاحت من اكــتـوبــر/تـشـرين اول 2019 يـعـدّ األجــرأ واألخـطـر وغــيـر ا
للخصائص اآلتية: السياسي

تـظاهرين هم أشبال وشبـاب ولدوا ونشأوا في ثالثة حروب خارجـية كارثية:احلرب الـعراقية االيرانية - ان غالبية ا
وحـصار واحـدة طـائـفـية (2006 - 2008) واخـرى ضـد داعش وحـرب الـكـويت وحـرب امريـكـا وحـربـ داخـلـيـة
وانـتـقالـهم فـجأة في 2003 و  2004 الى نـقـيـضهـا حـيث احلـرية  واألنـفـتـاح على الـعـالم عـبر لـثالثة عـشـرعـاما
ا فعله الفيسبوك في الربيع العربي الذي كان له الدور البارز في اسقاط ومعايشتهم  وسائل التواصل االجتمـاعي 
حكام عرب طغاة..نكـبوا بعدها بخيبـات وقسوة فقر وبطالة..جـعلت داخلهم السيكـولوجي اشبه بقدر ضغط على نار

يغلي بالتناقضات..البد له أن ينفجر..فانفجر!
قادة احـزاب الـسـلـطـة واحلـكـومـة وشـعـروا بـخوف فـاجـأ حـجم الـتـظـاهـرات وزخـمهـا وغـضـبـهـا وحـقـد جـمـاهـيـرهـا

واهانة اعتبارية. حقيقي
وتـأم اخلـدمات وحتـس عـلنـة للـمتـظاهـرين:تـوفيـر فرص عـمل للـشبـاب وحمـلـة الشـهادات الـعلـيا طـالب ا كانـت ا
فيمـا كانت في حـقيقـتهـا السيـكولوجـية تـعبيـرا عن انتقـام استـهدف أحزاب األسالم الـسياسي الـوضع األقتصـادي

قرات هذه األحزاب.   عبروا عنه باحراقهم  الشيعي حتديدا
فاجأت التظاهرات مثقف عراقي وعرب اشاعوا ثقافة التيئيس كانوا على يق

ا يـدهشهم..بل أنها بان االحـباط اوصل العراقـي الى حالة الـعجز التام.وفـاجأت ايضا عـلماء النفس واألجـتماع 
فأن تكرار حاالت اخلذالن خطّات نظرية في علم النفس تقول:اذا اصيب االنسان باألحباط وحاول وحاول ولم ينجح
واخلـيبـات تـوصله الى الـعـجز واالسـتـسالم..فأطـاح بـها جـمـيعـهـا شبـاب ادهشـوا الـعرب والـعـالم!..واسقـطـوها في
ـوت بصـدور عاريـة ومالحم اسـطوريـة ليـسقط مـنهم اخلامس والـعشـرين بـيوم جـمعـة (استـعادة وطن)..مـتـحدين ا
ليـعبـر عدد الـضحـايا حاجـز اخلمـسمـئة  شـهيـدا وعشرين الف ثالثة وسـتون شـهيـدا التـحقوا بـ( 149) شهـيدا 
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الـهـدف الرئـيس لثـقـافة االسـتبـداد هو بـقـاء احلاكم في الـسـلطـة. وما حـصل في الـواقع العـربي والعـراقي يـقدم لـنا
لكنهـا لم تنجح في التخلص األولى: ان الثـورت االعربية جنحت في اسـقاط  اشرس االنظمة االسـتبدادية مفارقت
ولم تسقط بسقوطها. والثانـية: ان ثقافة االستبداد  شاعت في العراق بعد 2006 مع من ثقافة االستبـداد كسلوك
ـبدأ االسـاس للـنـظام الـديقـراطي هـو تبـادل السـلـطة سـلمـيا.واألغـرب انـها صـارت حاضـنـة العادة انـتاج نـظام ان ا
ألن قادة أحزاب السلطة عزفوا على اوتار الطائـفية واحملاصصة والقومية وبها استطاعوا بثقافة استبـدادية اخطر

وأخرى تدفعهم (سيكولوجيا احلماية). جذب  جماهير مغيب وعيها 
فتوصلنا الى اآلتي: قراطي! لقد حترينا اسباب شيوع ثقافة االستبداد في النظام الد

واسـتـلمـوا السـلـطة بـعد 2003 اعتـبـروا أنفـسهم ان األشـخاص الـذين كـانوا في اخلـارج زمن الـنظـام الدكـتـاتوري
مـعتبرين (ضحيـة)..ومن سيكولـوجيا الضـحية هذه نـشأ لديهم الـشعور بـ(األحقـية) في األستفـراد بالسلـطة والثروة
واطنة. ال مشروعية لهم بحقوق ا بنظرهم .. وأنهم مالي العراقي في الداخل اما موال لنظام الطاغية أو خانع
شعـورهم بـ(األحـقيـة) دفـعهم الى اعـتـبار الـعراق مـلـكا لـهم..فـتقـاسـموه واسـتفـردوا بـالثـروة وعـاشوا بـرفـاهيـة على
واذلـوهم..مع ان عـائـدات الـنـفط بـحـسب وزارة الـتـخـطـيط  اوصـلـوهم حتت خط الـفـقـر حـسـاب 13 مـلـيـون عـراقي
بلـغت  تريـلـيون دوالرا(الف مـليـار دوالرا).وبـحسب تـصريح رئـيس اجلـمهـورية في 23 مـايس   2021 فان 150
بلغ يـكفي لبـناء دولة خـرجت من حرب كارثـية ويعـيش أهله برفـاهية!.وهي مليـار دوالر هرّبت خـارج العراق..وهـذا ا

قراطي! سبوق عراقيا وعربيا..والنظام د ظاهرة أخرى غريبة ان يكون الفساد بهذا احلجم غير ا
جنم عن هـذه الــتـفـاعالت الــسـيــكـولـوجــيـة (تـضــخم أنـا) و(غـطــرسـة) اســهـمت في حتــويل احلـاكم الــسـيـاسي الى
مـسـتـبــد..ومـنـهـا تـولـدت لــدى حـكّـام الـسـلـطــة وقـادة احـزاب االسالم الـسـيـاسـي قـنـاعـة بـأنـهـم اسـتـعـبـدوا الـنـاس
تـتهموننا بأنـنا نتحدث بالعدل تشتموننا ترفوضننـا وانهم في حوارهم الداخلي يـقولون لهم:تتظاهـرون ضدنا روحـيا
ارس اخليـانة..فـانكم سـتبـقون تـنتخـبونـنا ألنـنا سـادتكم وقـدركم احملتوم وال ونتـباهى بـاألمانـة و ونحكـمكم بـالظـلم
وال تـملـكـون من وسـائل الهـرب سـوى انكم تـغـادرون حزبـنـا هذا الى حـزبـنا ارادة لـكم حـتى لـو سقـنـاكم الى جهـنم

اآلخر!.
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قراطية..يحصل ح تخرج احلكومة او السلطات ارسه مواطنو البلدان الد يعدّ التظاهر سلوكا حضاريا سلميا 
عن الـقانـون او تتـلكـأ في تـنفـيذ فـقراته لـيردعـها ويـجبـرها عـلى االلتـزام بالـقانـون والدسـتور. ذلك مـا يراه اخلـبراء
الـسـيـاسـيـون فـيـمـا يـفـضل عـلـمـاء النـفـس واالجـتمـاع الـسـيـاسي مـصـطـلح (االحـتـجـاج اجلـمـعي) ويـصـنـفـونه الى
واحتـجاج سـياسي (رعاع او حـثالـة) يقـعون في اسـفل الهـرم االقتـصادي لـلمـجتـمع :تمـرّد غوغـائي حملرومـ نوعـ
عنيون ظلومية وعدم العدالة االجتماعية.وحديثا توصل العلماء ا ألفراد من طبقات وفئات اجتماعية متنوعة تشعر با
بدراسة سلوك االحـتجاج السياسي في الص ودول اخرى الى ان السبب الرئـيس لقيام الناس بالتظاهر ناجم عن
والشعور باليأس من ظلومية وهدر لكرامة االنسان واآلحساس بالالمعنى واالغتراب الشعور باحليف واحلـرمان وا
طالـبهم. ونـضيف بـأن سلوك ـسؤولـة  اصالح حال كـانوا قـد طالـبوا بتـغيـيره نـحو األفـضل وما استـجابت اجلـهة ا
االحتجـاج بوصفه نـاجم عن مظالم اجـتماعيـة وعدم عدالـة اقتصاديـة يؤدي الى قهـر وضغوط نفـسية تـتجاوز حدود
ولـكم ان تـتـذكـروا يـوم ارسلت فـان العـراقـيـ كـانـوا يتـظـاهـرون من عـشـر سنـوات القـدرة عـلى حتـمّـلـهـا.وللـتـذكـيـر
تظاهرين في طلة على ساحة التحرير بقمع ا (اخلضراء) أحد (مناضلـيها) ليعطي االوامر من على سطح العمارة ا
ستبدة.ومع انه ال يراد منها ان تتضامن مع كانت معبأة بثقافة األنظمة ا شباط .2011ولألسف فان القوى األمنية
محتج مسـتلب مطحون في فعل سلمي يتظاهرون من اجل احقاق حق يخص شعبا ووطنا..فان ما قامت به من
تظـاهرين بالـضرب والكالم الـبذيء واعتـقال اكثر تـصرفات في  17و  20 تـشرين الثاني  2015 بـاالعتداء عـلى ا
وما تـعرض له ـشاركـة في الـتظـاهـرات والطـلب مـنهم الـتـوقيع عـلى تـعهـد بعـدم ا من  25مـنـهم ما اسـاءوا الى احـد
وقيام ـدينة في محافظـة البصرة في اثناء قـيامهم بداية تموز  2018 بتظـاهرة سلمية مـجازة رسميا اهالي قضاء ا
قــوات االمن بــالــتــصــدي الـــعــنــيف لــلــمــتــظــا?رين بــإطـالق الــنــار بــالــرصـــاص احلي بــشــكل عـــشــوائي جنم عــنه

نصوري). استشهاد  الشاب (سعدي يعقوب ا
بـدليل أنـنا قـدمنا وعجـزت عن اطالق سراح اخملـتطـف تـظاهـرين ولم تسـتطع احلـكومـة احلالـية الـكشف عن قـتلـة ا
مـذكـرة في (9/ايـار /  (2020حـمـلت تـواقيع ( (232شـخـصـيـة وطـنـيـة تـطـالب بـاطالق سـراح الـصـحـفي تـوفـيق
الـتـميـمي والـناشـر مـازن لطـيف..ووعـدت وما اسـتـطاعت.بل ان وضع احـزاب الـسلـطـة اوصلـهم الى قـتل الـناشـط
وأنهـا ال تـريد ان تـفهم ان (ايـهاب جـواد الـوزني - مثـاال) لـتؤكـد األحداث بـأن قـياداتـها تـشـبعت بـثـقافـة االستـبـداد
ـقراطي ينـبغي ان تـتحول وان ثـقافتـها في الـزمن الد وال يهـدف الى اسقاطـها االحـتجاج لـيس تمـرّدا على الـسلطـة
ان ثـقافة االستبـداد اوصلتهم سيـكولوجيا والسبب الى حمـاية احملتج واحلـفاظ على سالمتـهم. لكنهم لن يتـغيروا

الى انهم ان تخلوا عنها او تهاونوا فيها فان العراقي لن يرحموهم.
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وال الذي يـنـصب مـآ رثاء الـنـفس وجـلد ـثـقف احلقـيـقي لـيس ذلك الـذي يشـيع األحـبـاط  والـناس في مـحـنـة ان ا
بل هـو اشـبه بالـنـبي..يـظهـر حـ تـتردى األخالق الذات بـتـغـريداته وأشـعـاره في طـقوس عـزاء ادمن عـلـيهـا نـفـسيـا
ولـدينا من هؤالء االنـبياء جمع كبـير يتمتـع باجلرأة والشجـاعة بينهم من وضع ويشـتد ظلم النـاس مبشرا باخلالص
ـتلـكون الـسـلطـة والثـروة والقـتلـة.ايهـا األخوة..ان عـقد مـؤتمـركم هذا في كـفنه عـلى راحـتي يديه مـتحـديا فـاسدين 
ـثقف هـو اشبه بـالنـبي..يظـهر حـ تتردى دلـيل على صـحة مـقولـتنـا بأن ا احملـنة الـتي يعـيشـها الـعراقـيون والـعرب
بـأنـهم وأنـتم األخالق ويــشـتـد ظـلم الـنــاس وأنـكم انـبـيـاء هـذا الــزمـان الـذين يـبـشــرون الـنـاس بـاخلالص عن يــقـ

قومات ألن يعيش أهله برفاهية. تلك كل ا ستحققون اليوم الذي  سيعيش اجلميع  بكرامة في وطن 
{ مقدم الى مؤتمر القمة الثقافي العربي الثــاني 2021/5/27 -  ميسان
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اعــــلـــــنت رصــــد  4718 اصــــابــــة
بـالـفـايـروس وشـفاء  3249 حـالة
وبواقع  26 وفاة جديدة في عموم

البالد.
ـوقـف الـوبـائـي الـيـومي   واكـد ا
الذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصــات اخملـتـبـريـة
الــتـي اجــرتـــهـــا مالكـــات الــوزارة
بـلــغـت اكـثــر من  44 الف عــيــنـة
مشـتبه اصـابتـها بـالفـايروس  اذ
 تــســـجـــيل  4718 اصــابـــة في
عــمـــوم احملــافـــظــات) مــؤكــدا ان
(الشفاء  3249 بلغ  حـالة وبواقع
 26 وفـاة جـديدة) مشـيـرا الى ان
(اكـثـر من  24 الف شـخص تــلـقى
ـضـاد في مـراكز جرعـات الـلـقاح ا

ــــنـــــتـــــشـــــرة بـــــغــــداد الـــــوزارة ا
واحملـــافــظـــات). واكـــدت ســـلـــطــة
ـدني الـعـراقي سـعـيـها الطـيـران ا
اجـراء  رحـلـة اسـتــثـنـائـيـة الجالء
الـــعـــالـــقـــ فـي الـــهـــنـــد. وقـــالت
ـتــحــدث بـأسـم الـســلــطـة جــهـاد ا
الديوان في تصريح امس ان (عدد
الـــعـــراقــــيـــ الـــذيـن  إجالؤهم
واســتــقــبــالــهم في مــطــار بــغــداد
الدولـي بلغ  1669 مـسـافـرا عـبر
رحالت اسـتـثـنـائـيـة) وأضاف أن
(الـســلــطــة مـنــحت خــمس رحالت
اســتــثــنــائــيــة لــشــركــة اخلــطــوط
سافرين اجلوية العراقية إلجالء ا
العـالـق هـناك) مؤكـدا ان (هـناك
مـســافـرين عــالـقـ طــلـبــوا رحـلـة
اســتـــثــنـــائــيــة حـــيث ســـتــقــوم 
ـوافقات الـرسمية نح ا السلـطة 
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الـتـكنـولـوجي الـذي شـهـدته كل مـجاالت
احلياة .

{ هل اختـيار االختصاصات سيكون من قبل
ديرية ام من الوزارة ? ا

- ســيــتـم رفع االحــتــيــاجــات عن طــريق
ديـريات العـامة إلى مـديريـة التـخطيط ا
وفـق الــنــسب الــتـي  حتــددهــا مــديــريــة
الــتـــخــطــيط في وزارتـــنــا  حــيث تــرفع
ذكورة أعاله إلى وزارة االختصاصات ا
التخطيط للمصادقة عليها وإرسالها من
جـديـد إلى الـتـربـيـة . واود قـبل اخـتـتـام
حـــديـــثي ان أتـــقــــدم بـــجـــزيل الـــشـــكـــر
واالمـتــنـان والـتــقـديـر واالحــتـرام لـكم و
جلمـيع العـامل في صـحيـفتـكم الغراء
ونـــأمل ان يـــكـــون هـــذه
الــلـــقــاء نــافــعــا
لـــــلــــجـــــمــــيع 
مـتــمـنــيـة لـكم
الــــــنـــــجـــــاح
والـــتــوفـــيق
ولصحيفتكم
مـــــــــــزيـــــــــــدا
االنـــــتـــــشـــــار

واالزدهار .
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رأى اخلبـير الـقانـوني طارق حرب ,
ان قـرار احملـكـمــة االحتـاديـة الـعـلـيـا
بــشــأن رفع احلــصــانــة عـن الــنـواب
تهمـ بجرائم مشـهودة ال يخالف ا

الدستور. 
وقال حـرب في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (احملــــكـــمــــة الـــعــــلــــيـــا في
ـانية بلغت تفسيـرها للحصـانة البر
الـــكـــمـــال الـــدســــتـــوري او شـــارفت
ووصلت الـتمـام الـقانـوني او قاربت
من ذلك  ,وان قـراراتـها جـاءات وفق
ـوجب احـكـام ـقــررة  الـصالحــيـة ا
اده 93 من الدسـتـور سواء بـحكم ا
او تـفـسـير ,وكـان حـكـمـهـا تـفـسـيـراً
للمادة 63 من الدستـور التي نصت
على انه ال يـجـوز القـاء القـبض على
النائب خالل مـدة الفصل الـتشريعي
وافقة اال اذا كان متـهماً بـجنايـة و
طلـقة على رفع االعضاء بـاالغلبـيهً ا
احلصـانة عـنه او اذا ضبط مـتلـبسا
شهود في جناية ,ما يعني باجلرم ا
ـــا ذلـك انه حـــصـــانـــة مـــطـــلـــقه وا
حـصـانـة ضــد اجـراء قـانـوني واحـد

هو القاء القبض فقط).
…œuNA  W¹UMł

واضــــاف انه (اذا كـــانـت اجلـــنـــايـــة
مشهودة ,فيجـوز القاء الـقبض على
الــنــائب كــون هـذه حــالــة واضــحـة,
وهي مـشاهـدة الـنـائب حال ارتـكـابة

ـان في اســتــحــصــال مـوافــقــة الــبــر
جـــمــيـع اجلــرائم الـــتي يُـــتــهم بـــهــا
الــنـواب ,ســواءً كــانت جــنــايــات او
جـــنح اومـــخـــالـــفـــات. وقـــال بـــيـــان
لـلـمـحـكـمـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(احملـكـمـة قــررت اقـتـصـار احلـصـول
على موافقة مجلس النواب في حالة
واحـــدة فــــقط ,هي صــــدور مـــذكـــرة
ة من نـوع اجلنـايات قبض في جـر
ــــشـــهـــودة وعــــدا ذلك فـــانه غـــيـــر ا
,الحصـانة للـنواب وبـاالمكـان اتخاذ
االجراءات القانونية بحقهم مباشرة
في حــال إتــهــام أي مـنــهم بــجــنــايـة
ـــة جـــنـــحــة أو مــشـــهـــودة أو جـــر

مخالفة).
wKF  œbŽ

واضاف ان (احملـكمـة فسـرت مفـهوم
ــطــلــقـة ايــنــمــا يـرد في األغــلــبــيـة ا
الدستور ,هو أكـثر من نـصف العدد
الفعـلي ألعضاء مـجلس النواب ,أما
ـقـصـود بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطـة هـو ا
أكــــثـــــر من نـــــصف عـــــدد الــــنــــواب
احلـــاضـــريـن بــعـــد حتـــقـق نـــصــاب

االنعقاد).
ولـــــفت الـى انه (وبـــــهـــــذا الـــــقـــــرار
تـــســتـــطــيـع احملــاكم حـــسم دعــاوى
الـفـــــسـاد بـشكـل أسرع مـن السـابق
ألن مــعـظم جــرائم الــفـســاد يـنــطـبق
عــلـيــهـا وصف جــرائم اجلــنح وكـان
حـــســــمـــهــــا يـــتــــــــــوقف عــــلى رفع

اجلــنـايــة  او عـقب ارتــكـابــهـا او اذا
تبـع اجملنى عـلـيه اثر وقـوعـها ,وفي
اده جـمـيع احلـاالت الـتي حـددتـهـا ا
اوال من قانون االصول اجلزائية رقم

23 لسنة 1971 .
ـشـهـوده وتـابع ان (اجلــنـايـة غـيــر ا
الـتي يتـمـتع النـائب بـحصـانـة عنـها
ــة الــتي يــعـاقب عــلــيــهـا هي اجلــر
الـقــانـون بـأكــثـر من خــمس سـنـوات
سـجن  ,مــثل جــرائم الــقــتـل الــعــمـد
والــــــرشـــــا واالخــــــتالس واالرهـــــاب
وتزويـر احملررات الـرسـميـة وغيـرها
,فهذه اجلرائم التي يتهم بها النائب
ال يجـوز القـاء القـبض علـيه فيـها اال
بــعــد تــصــويت ومــوافــقــة اغــلــبــيــة
االعــضــاء اي مــوافــقــة 165 نــائــبـا
ـان فـأكـثـر ,او مـوافــقـة رئـيس الــبـر

اثناء العطلة التشريعية).
مــــضـــــيــــفـــــا (امـــــا جــــرائـم اجلــــنح
ـعاقب عـليـها بـاحلبس واخملالـفات ا
خمس سنوات فأقل او الغرام ,فأنها
ال حتــــتـــاج الـى اتـــخــــاذ االجـــراءات
وافـقة القـانونـيـة فيـها ضـد النـائب 
او تصويت من مجلس النواب ,ومن
الي واالداري هذه اجلرائم الـفساد ا
ــــــــواد 331 و341 الـــــــــواردة فـي ا
وجــرائم الـــقــذف والــسب والــنــصب
واالحتيال واصدار صك بدون رصيد

وغيرها).
وقـررت احملـكـمـة الـعدول عـن قرارات

بابل
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قـصة قد ال تنتهي منذ عام 1948 قـصة تداولتها اجـيال واجيال قصة مات
الـكثير بسـببها وكل هـذا لزعزعت الدول الـعربية وعدم تـهدئتهـا الن الضمير
الـعـربي الـذي نـسـمع عـنه هـو مـجـرد اعالم الن اجلـمـيع خـاضـعـون الى من
ـسلـم سـوى التـضامن وال نـسمع يـحكـمهم النـسمع من احلـكام الـعرب وا
من الـغـرب سـوى الـتـظاهـر والـتـضـامن .. عـنـدمـا دخل الـعـراق الى الـكويت
حتالفت 33 دولـة لضرب العراق وتدميره اقتـصاديا ومنها دول عربية انا ال
اريـد ان ادمج هذا بهذه النكبة لكن الى متى يبـقون هكذا معلق ليس لديهم
ـنـاصـرة ـسـلـمـ  ـاذا ال يـتـحـرك الـعـرب وا دولـة وحـدود وجـيش نـظـامـي و
اخـوانـهم في االسالم .. عـنـدمـا تـتـحـدثـون مع اي اسـرائـيـلـي يـقـول ان هذه
ارضـنا حـسب الـتاريخ واالديـان والـعقـائد وعـنـدما تـتحـدث مع الـعرب يـقول
ـتـحـدة اذا اين تـاريـخـكم وانـتم يـجب عـلـيـنـا مـوافـقــة مـجـلس االمن واال ا

اصحاب التاريخ .. 
ان سـياسـة اسرائـيل ال تنـتهـي النهم دائـما مـا يقـولون اسـرائيل من الـقدس
الى بالد الـرافدين انا اعتبر جـميع القادة احلكام الـعرب هم مسيرين وليس
مـخيرين واغلب الدول العربية توجد لديهم سفارة اسرائيلية ال اعترض على
ـسـلـمـ وحتـترم ـة حتـتـرم االديـان وحتتـرم ا هـذا لـكن ان تـكـون دولة مـسـا
ـراجـع بـإصـدار الــفـتـوى الن ـاذا ال تــأمـر ا الـفــلـسـطــيـنــيـ 
الـتظاهـرات ال جدوى لهـا الن ليس مديـنة غزة الـوحيدة
ـتضـررة بل كل مدن فـلسطـ لذا عـلى جمـيع حكام ا
سلم في كل مـكان بأن يقفوا وقفة ومـلوك العرب وا
مـشــرفـة وشـجــاعـة تـكــتب لـهم فـي الـتـاريخ ويــقـدمـوا

.. ساعدات .. الله واكبر والنصر لفلسط جميع ا
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 هـنـاك اشـيـاء يـتـمـنـاهـا ان حتـدث لـكـنـهـا ال حتـدث.مـثال كـنت اتـمـنى ان ال
تـنتهي جتربة احلكم في الـعراق بهذا الشكل,وكـنت اتمنى لو صدام حس
كـان اقل احساسا بذاته,ولم يـهاجم الكويت في اب 1990. وكنت احلم ان
هـذه الـقـوى الـسـيـاسـيــة بـكل مـسـمـيـاتـهـا اتـفــقت عـلى صـنـاعـة بـلـد دمـرته
احلروب.كنت اتساءل دائما هل سيظهر عندنا مهاتير محمد بنسخة عراقية
عادلة ويقلب الطاولة على من يجلس حولها دون ان يخشى احدا.? يغير ا
ـسك احلالم بحياة افضل  عـشرات االمنيات واالحالم تراود ابن الوطن ا
وهـو يعيش في بـلد غنـي فيه من االمكـانيات مـا فيه.ومع كل هذا الـثراء فان
الـشـعـور بـالـفقـر هـو حـالـة تالزم اجلـمـيع.ان رجـال الـسـيـاسـة افـسدوا كل
شيء عـلى االطالق.وانـا اعـتـقـد ان السـيـاسـيـ جـعـلوا الـكـثـيـرين يـفـكرون
بـروح االنـا,ومـا ان يـصـل االنـسـان الى مـنـصـب بـسـيط حـتى تــتـفـتح عـنـده
ـنصـب دون غنـيـمـته الـتي يـفـكـر كيف شـهـوة الـسرقـة خـوفـا من مـغـادرة  ا

يحصل عليها.
ــنــصب.انــا اســمي هـذا   هــنـاك تــوتــر في داخل كل شــخص يــصل الى ا
ـسـؤول.ومن الـسهل جـدا ان يـقتل الـتـوتر بـثـورة قتل الـضـميـر حتت جـلد ا
االنـسان ضمـيره.يحـتاج االنـسان الى ملـعقة من سـم سهل التـحضيـر.قليل
ـسروق ـال ا من مـراقـبـة ثـراء الـفـاسـدين في الـسـلـطة,وخـداع الـذات بـان ا

ليس حراما.هذه هي خلطة تدمير الضمائر الفعالة.
  لـنالحظ قوة الفـساد واتسـاع رقعة دخـانه القاتـلة.هل ما يـجري عنـدنا هو
شيء طـبيـعي?احيب كال.فـهناك حـالة تـسمم كـبيرة تـسهم الـشهـوة السوداء
في انـتشـارها.لذا جنـد كالما كـثيرا يـقال وجلـانا تشـكل ومديـحا الجنازات

على الورق دون ان نحصد شيئا على ارض الواقع.
  كـانت امنيـتي الكبـيرة لو ان الفـساد كان ظـاهرة طبـيعيـة.مثال كنت اود لو
ان الـــفـــســـاد يـــتـــحـــول الى اعـــصـــار ســـنــوي يـــضـــرب الـــعـــراق في وقت
مـحدد,ونـتجهـز له ثم ينـتهي.االعـصار حالـة طبـيعـية تاتـيك في موعـدها وقد
تـنجو مـنها.والـفساد لـيس كذلك.ذلك الن االنـسان ح يـصبح فاسـدا فهذا
نطق يـعني بانه غـير من فطرته االلـهية.هـذا يعني ايضـا انه سمم ضمـيره 
وظف قنع.ما هو منطق اللص.?انه يبدأ هكذا وهو يهمس في اذن ا اللص ا
الـنـزيه.يقـول الـلص لـلنـزيه:فـكـر بعـائـلـتك ومسـتـقـبلك,انت عـنـدك بـيت عـندك
سـيارة,غـدا حتـال عـلى التـقـاعد,مـا هـو مصـيـر اوالدك.االمـوال في النـهـاية
سـتسرق الن الفساد نصب سيطرات وعيون تراقب كل دينار.فكر جيدا.اذا
ال فسـيسرق في اخلـطوة التالـية.هذا الكالم لم تـأخذ ا
ال هـو نـفث يـومي يـقـوله الـفـاسـد لـكل نـزيه يـرفض ا
الـعام.انه لغـة جديـدة جريئـة تريد ان تـسمم الضـمير
وتـقتله.وتبقى امنيتي لو ان الفساد حتول الى ظاهرة

طبيعية الستطعنا مواجهته.

ــتــهـم بــهــا إن كـان احلــصــانــة عن ا
ــــعـــهـــد نـــائــــبـــا).  الى ذلك ,اقـــام ا
الــقــضــائي مـحــاضــرة عن الــقــضـاء
والـــقــــانــــون الــــدســــتـــوري لــــطالب

رحلت االولى والثانية.  ا
وقـال بــيـان جملـلس الــقـضـاء االعـلى

تـلـقـته (الـزمـان) امس أن (احملـاضرة
ــعـهــد الـقــضـائي الــتي اقـيــمت في ا
ــرحـلــتـ  ,حــاضــر فــيــهـا لـطالب ا
استاذ مادة القـانون الدستوري أم
عاطف صلـيبا) ,وأضاف أن (صلـيبا
اطـلع في جـولة مـيـدانـيـة عـلى أروقة

ــعــهـد  ,وابــدى إعـجــابه وقــاعــات ا
بــالــنــظــام الــقــضــائي فـي الــعـراق).
عهد فاتن بدورها ,قدمت مدير عام ا
ـعهـد لصـليـبا محـسن هادي ( درع ا
,تــثـمـيــنـا حلـضــوره واغـنـاء ثــقـافـة
وضوع احملاضرة).  عهد  طالب ا
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ال ادري من نصدق ?
الـعـراق الـذي نـعــيش به  ونـتـجـول في عـاصـمــته ومـحـافـظـاته ونـرى نـاسه
ـسـتـقـبل  ونـتـحـدث عن مـجـاعـات ـاضي وعن ا الـطـيـبـ ونـحـاورهم عـن ا
ـوظف الـوهمية ومـبيع اجزاء من احلـصار وايام الـضنك واجلوع ورواتب ا
احلـصة التمويـنية التي جـاءت منقذا لـلفقراء بقـرار دولي ثالم للسـيادة فيما

عرف بالنفط مقابل الغذاء .
الـعـراق لم يـتــحـول الى الـطـمـوح الــذي كـنـا نـحـلم بـأن يــكـونه بـعـد سـنـوات
الـدكتـاتوريـة لكـنه يتـحسن بـبطء وهذا الـذي نراه في الـتواصل االجـتماعي
السـيما في صـفحـات دعاة الدكـتاتـورية السـاقطـة الذين يتـوهمـون بامكـانية
اسـتعباد الناس مرة اخرى لـيس عراقنا الذي نعيـشه ونعشقه ونشأنا فيه 

سوخ لم ولن يكون ان شاء الله. بل عراق 
فقود ـاذا النتعلـم كعراقيـ ان نرى الوطن مـثلما هـو  فال هو الفـردوس ا
وال جـهــنم احلـمــراء كـمـا يــصـوره بــعـضـهم كـال حـسب اهـوائـه ومـصـاحله

السياسية والشخصية.
عــلي الــشاله: لم يــبــدأ خـراب الــعــراق عـام 2003 م كــمــا يـوهــمــنــا دعـاة
اخلـراب وغـربــــــانه بل بـدأ عام 1979م وتـواصل االنـحدار والـتردي  الى
ان عــدنــا الـى الــقــرون الــوســطى عــام 2000 م ولم يـــر بــلــد اخــر مــا رآه
الـعـراقـيـون من الـكوارث والـهـمـوم  ولم يـوفق سـاسـتـنـا اجلـدد في حتـقيق
انـتـقـالــة مـأمـولـة سـريـعــة بـالـوطن كـله وتــرسخ فـسـاد احلـصـار واحلـروب
قـراطـية الـوليـدة تبـدو ككـابوس الـصدامـية في الـدولـة واجملتـمع وجعل الـد

جديد .
عـلي الشاله: ومـرة اخـرى نسـينـا ما حـصل واغـفلـنا الـفسـاد احلاصل في
رتبك. لتبس وا محاولة جديدة للخروج من عنق الزجاجة ا
الـعراق يـتلـمس طريـقه اليـنا وهـو الضـوء في آخر الـنفق
ووســطه ومـبــتــداه والبــد لـنــا ان نــتـحــرك لــنـدركه او

يدركنا بال يأس أو ارتباك.
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اعــلـنت مــحــافـظــة بـغــداد وصـول
نـسـبة اجنـاز مـتـقـدمـة في مـشروع
تـطــويـر مـدخل قـضــاء الـراشـديـة 
بــعــد اسـتــئــنـاف الــعــمل به. وقـال
قـائـمـمـقـام الـقـضـاء حـيـدر مـوحان
الـفـياض في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
ـتــابـعـة ــشـروع جــاء  امس إن (ا
مـبـاشرة واهـتـمـام احملـافظ مـحـمد
جـــابــر الــعـــطــا من خالل تـــوفــيــر
ـالــيـة وجتـاوز الــتـخـصــيـصــات ا

العـقبـات التي واجـهته) ,مبـينا ان
(اعمال التأهيل تـتضمن التوسعة
والــــــرصف الـــــوســــــطي واالنـــــارة
واكـساء الـطـريق الـقـد واجلـديد
إذ  اجناز فـقـرة الرصف واعـمال
تـــوســـعــة الـــطـــريق واالنــارة وان
العمل مستمر الكساء الطريق بعد
االنتـهاء من تبـليط الف و 600متر
ـــــدخل) ,مـــــؤكـــــدا ان (طــــول من ا
الطريـق يبلغ  3,5كيـلو مـتر مربع
ــتـر وبــعـرض  7امــتـار ونــصف ا

همة واحليوية شاريع ا وهو من ا
الــتي من شــأنـهــا تـخــفــيف الـزخم
ــواطــنــ بــ ــروري وتــنـــقل ا ا
الــقـضــاء والـطــريق الــدولي كـذلك
ركـبات فضال يسهل حـركة سـير ا
عن خـدمـة احـيـاء الـقـدس والـربـيع
كـمـا ان ـراسـمـة والـكـوثـر وقـريـة ا
ـشـروع يـربط بـ طـريق بـغداد- ا
بـــعــقــوبـــة والــطــريق الـــســيــاحي
اجلــنــوبي والــشـمــالي) ,وتـابع ان
دة شروع خالل ا (اسباب توقف ا

اضيـة كانت نتـيجة ازمـة جائحة ا
ــوازنــة كـــورونــا وتــأخـــر إقــرار ا
ــالــيــة الــتـي شــهــدتــهــا واالزمـــة ا
الــبـالد).  من جــهـــة اخــرى خــولت
محـافظـة بغـداد وحداتـها االدارية
بـتـحـديــد سـعـر االمـبـيـر بـالـنـسـبـة
لـلمـولـدات نـظرا الخـتالف جتـهـيز
الـطـاقـة بـ مـنـطـقـة واخـرى خالل

وسم احلالي.  ا
وقـــال مــــعـــاون احملـــافظ لـــشـــؤون
الصحة والطاقة قيس الكالبي في

بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس إن
(احملافظ مـحمـد جابـر العـطا عـقد
اجــتـــمــاعــا مع مــديــري الــوحــدات
االداريـة الـقـائـمـمـقـامـيـون ومـديرو
النـواحي ,لـبــــــــحث مـلف الـطـاقة
فـي الـــعـــاصـــــــــمـــة وآلـــيـــة عـــمل
ــولــدات احلــكــومــيــة واالهــلــيــة ا
ـواطنـ بـهذا عـانـاة ا اسـتجـابـة 
الــــشـــــأن حــــيث وجه الــــوحــــدات
ناسبة االدارية بوضع التسعيرة ا

لألمبير).

وظفي الـتربيـة   كيف تكـون الية { بالنـسبـة 
ــديـــريــات ام من خالل الـــتــقـــد عن طــريـق ا

الوزارة? 
ــديـريــات مــنـقــولــة الـصالحــيـات - ان ا
ـــانـــعــة من وتــمـــنح لـــلـــمــوظـف عــدم 
ديـرية  اما احملافظـة التابـعة لهـا تلك ا
ـــديــريــات الــتــابـــعــة لــديــوان الــوزارة ا
ــديـــريـــات االربــعـــة غــيـــر مـــنــقـــولــة وا
الـــصالحـــيــات مـــثل االنـــبــار و كـــركــوك
ونـيـنــوى وصالح الـدين ,فـيـتم مــنـحـهـا
ـــديــريـــة الــعـــامــة ـــانــعـــة من  ا عــدم 

للعالقات الثقافية .
{ هل سـتـخـصص مـقـاعد اضـافـيـة في حـالة

اقرار اي توسعة ? 
- عـندمـا تـرفع احـتـياجـات الـتـربـية إلى
وزارة الـــتـــخـــطــيـط وتــصـــادق من قـــبل
ـكن اضافة األخيرة والـتعلـيم العالي ال

أية مقاعد جديدة .
ــشـمــولــ بــقــانــون الــســجــنـاء { مـاذا عـن ا
الـسـيـاسيـ  وهل سـيتـم مراعـاتـهم او ذويهم

خالل التقد ? 
- بـصراحـة  نـحن في قـانون الـسـجـناء
الــســيـــاســيــ نــتـــعــامل مـع الــســجــ
الـسـيـاسي فــقط ولـيس مع ذويه  حـيث
يـخـصص مـقـعـد واحـد لـكل اخـتـصـاص

قاعد الدراسية . من ا
{ هل ستـخـصص مقـاعد لـذوي االحـتيـاجات

عاق ?  اخلاصة وا
- نـعم يـخــصص مـقـعـد
واحــد لـكل اخــتــصـاص
حـسـب الـضــوابط الـتي
تــرد الــيـنــا ســنــويـا من

التعليم العالي. .
{ مـــاذا عن درجــة وصــلــة
الــقـرابـة مـن ذوي الـشـهـداء

شمول بالتقد ?  ا
- نـــــــعم فـي قـــــــانـــــــون
مــــؤســـســـة الــــشـــهـــداء
نـــــــتـــــــعـــــــامـل مع ذوي
الــشـــهــداء مـن الــدرجــة
االولـى مــــــــثـل االبن او
الــــزوج او الــــزوجـــة او
األخ او األخـــــــــت واالب

واألم . 
{  هل يـحق للـموظـف من
ــشــمــولــ بــقــانــون غــيــر ا
اخلـدمـة اجلـامـعـيـة الـتـقد

لدراسة الدكتوراه ? 
ـن اكــــــمل - نــــــعـــــــــم 
ــدة االصــغــريــة خالل ا
ومـعـدله جــيـد جـدا فـمـا
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محمد جابر العطا

اضية ,فألتقد لم العالي عن األعـوام ا
ـعـدل  لـكن هذا يـكن يـعتـمـد الـعمـر او ا
ــتــقــدم  لــدراسـة الــعــام أشــتــرط عــلى ا
ـئة الدبـلـوم أن ال يـقل مـعدله عن 65 با
اما في التخصـصات الطبيـة والهندسة,
فتعـتمد نفس الـشرط انفـا باإلضافة إلى
أن يـكـون ضــمن الـربع األول وان اليـزيـد
ـتــقـدم لـدراســة الـدبـلــوم الـعـالي عــمـر ا
ـــهــــني عن 40 وبـــعــــد ذلك  إرجـــاع ا
االسـتثـنـاء لـدراسة الـدبـلـوم العـالي كـما
ـاضــيـة في مــعـمــول به في الــسـنــوات ا
كــتـاب الحق وبـالــنـسـبـة لــلـمـاجــسـتـيـر
ـتقدم 45 سنة فيـشترط ان يـكون عـمر ا
ـــئـــة  امــا ـــعـــدل ال يـــقل عن 65 بـــا وا
للمتقـدم الذي يكون معدله أقل ,فيشترط
عليه أن يكون لديه خدمة خمس سنوات
مــرضــيــة ويـحــصل عــلى اســتــثــنـاء من
الـــوزيــــر او من يــــنــــوب عـــنـه ودراســـة
ـتقدم الدكتـوراه تشـترط ان يكـون عمر ا
ـئـة ــعـدل اليـقل عن 70 بـا 50 سـنـة و
ـن ال تـنـطـبـق عـلـيه شـرط ويـســتـطـيع 

العمر التقد على النفقة اخلاصة.
ـعدل { هل تفـرض الـوزارة شـرطي الـعمـر وا

تقدم للدراسات العليا?  على ا
- نـعم ويـكون الـتـقـد بالـنـسـبة لـلـعـمر
وفـقـا للـيـوم والـشـهر والـسـنـة اي يـكون
كحد أقـصى من موالـيد الثـاني من شهر

ايار.
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الـدراسات الـعـلـيـا حلم يـراود الـكـثـيرين
ـــا في ذلك مــوظـــفي الــدولـــة الســبــاب
شـتـى لـكن تـبــقى الـضــوابط والـشـروط
احملددة ,هي من حتسم مصيـر الراغب
بـأكـمـال الـدراسـة  ,حـيث كـشـفت مـديـرة
قــــسم االجــــازات الـــدراســــيـــة في وزارة
الـتربـيـة فرقـان مـحمـود رجب لـ(الـزمان)
امس عن (االلـيـة الـتي يـعـتـمـدهـا القـسم
ــتـقـدمـ لـلـدراسـات الـعـلـيـا في قـبـول ا
ـطـلـوبـة خالل الـعـام واالخـتـصـاصـات ا
ــقــبل) ,مـــؤكــدة ان (الـــوزارة بــاشــرت ا
الــعـــمل بـــنــظـــام مـــعــادلـــة الــشـــهــادات
ـقـاصـة الـعـلـمـيـة خلـريـجي الـكـلـيـات وا
ــقـبل ســيــحق لـهم ــفــتـوحــة والـعــام ا ا
الــتــقــد لـــلــدراســة). فــيـــمــا يــلي نص

احلوار :
{  مـاهي ضـوابط الـتقـد لـلـدراسات الـعـلـيا

داخل العراق للعام اجلاري?
ــديــريـة - بــدايــة  ارحب بـكـم في مــقـر ا
الـعـامـة لــلـعالقـات الـثـقـافـيـة بـالـوزارة 
ونــحن ســعــداء بــأن نــحل ضــيــفــا عــلى
صــحـيـفــتـكم الـغــراء  كـمـا تــعـلـمـون أن
الـــضـــوابط حتــدد مـن وزارة الــتـــعـــلــيم
الـعــالي والـبـحث الــعـلـمي  ,وغـالــبـا مـا
تـكون ثـابتـة في عـام كـونهـا تسـتـند الى
قـانون 14 لسـنة 2009 لكن هـذا الـعام
الحظنا اختالف بشروط التقد للدبلوم

فرقان
محمود رجب

فــــوق يــــحـق له الــــتــــقــــد مــــبــــاشــــرة
للدكتوراه.

{ الــيـة الــتـقــد لــدراسـة الــدبــلـوم الــعـالي و
اجستير  كيف تكون ?  ا

- ان الـــيــة الـــتــقـــد تــكـــون عن طــريق
ديريات العامة ,فهناك مديريات نشرت ا
روابط عـــلى صـــفــحـــاتـــهـــا الــرســـمـــيــة
ــوظف تــقـد يــســتــطــيع من خاللــهــا ا
مــســتـمــســكـاتـه من كـفــاءات احلــاسـوب
والعربـي واللغـة اإلنكلـيزيـة اضافة الى
الوثيقة التي حتتوي على معدل الطالب
األول  و خــالصــــــــــــــة اخلـــــــــــــــدمــــــــــــــة
ـــســـتـــمـــســـكـــات واذا كـــان من ذوي وا
الـشـهـداء او االعـاقـة او الـسـجـنـاء يـقدم
مــايــثــبت ذلك ,وهــذا يــتم مــثل مــا ذكــر
أعاله امـــا ورقــيـــا او الـــكـــتـــرونــيـــا في

ديريات العامة. ا
ـفتـوحة ـاذا ال يـسمح خلـريـجي الكـليـات ا  }

التقد للدراسات العليا ?
- ان ضوابط الـتقـد التسمـح خلريجي
هذه الـكـلـية بـالـدراسة  ,الن مخـرجـاتـها
والـعمل الـذي تـمارسه بـعـد التـخـرج هو
لــتـــطـــويـــر الـــصــفـــوف االولـــيـــة وهــذه
اخملرجات ال حتـتاج إلى دراسات عـليا 
ـناشـدات واعادة الـنظـر بهذه لكن بـعد ا

ـستـفـيـضة الـضوابط والـدراسـة ا
الكات التـربوية وألجل تطويـر ا
التي سعت لها الوزارة تماشيا
مع الـتطـور الـذي وصـلت اليه
دول الــعـالم  بــاشــرنـا خالل
العام اجلـاري العمل بـنظام
قاصة معادلة شهـادتها وا
الــعـلــمـيــة خلـريــجي هـذه
الـــكــلــيـــات وبــعــدهــا اي
ـقـبـلـة ان شاء الـسـنـة ا
الــــــلـه  يـــــــحـق لـــــــهم

التقد . 
{ هل ســـــتــــعـــــتــــمــــدون
ـــفــــاضــــلــــة في قــــبـــول ا

تقدم ?  ا
- نعم ستـتبع الـلجان
ديـريات شـكلـة في ا ا
فاضلة العامة أسس ا
الـــتـي اعـــتــــمــــدتــــهـــا
الوزارة ضمـن برنامج
إلـــكـــتـــروني طـــبق في
, الـــــــســـــــنــــــــة األولى 
وستـكون هـذه انطالقة
لتـطويـرعمل الـشعب في
ــــديـــــريـــــات الــــعـــــامــــة ا
وتـــمــاشــيــا مـع الــتــطــور
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اجنـزت شــركـة لـوك أويل الــروسـيـة
ــسـتــثـمـرة حلــقل غـرب الــقـرنـة/2 ا
وبـــالـــتــعـــاون مـع اإلدارة احملـــلـــيــة
لـنــاحـيـة الـشـهـيــد عـز الـدين سـلـيم
ـهـنـية جتـهـيـز اعـدادية االنـتـصـار ا
ـخـتـبــر مـتـكـامل ـديــنـة  بــقـضـاء ا
ــبـــالغ غــيــر لــلــحـــاســبــات ضـــمن ا
ــســـتــردة لـــلــشـــركــة خالل الـــعــام ا

اجلاري .
ــثل قـسم الـعالقــات الـعـامـة وقـال 
والــشــؤون االقـلــيـمــيــة في الـشــركـة
حـــسـن مـــعـن حـــسـن عـــلـى هـــامش
افـتـتـاح اخملـتـبـر ان (الـشـركة قـدمت
مــشــروعــا خــيــريًــا آخــر في مــجــال
تـطويـر قـطـاع التـعـليم ,حيـث قامت
ـهنـية بتـجـهيـز اعداديـة اإلنتـصار ا
ـخـتـبــر مـتـكـامل ـديــنـة  بــقـضـاء ا

ـسـتردة).  من جـانبه  بـالغ غـير ا ا
قال مـدير الـناحـية سـميـر االمارة ان
(اخملــتــبــر جـهــز بــنــحـو  20 جــهـاز
حـاسوب مـحـمـول فـضال عن مـكاتب
وجـهــاز عـارض لـلـبـيــانـات وطـابـعـة
ومستـلزمات االثـاث االخرى). بدوره
 اكــد قـائــمــمــقــام الــقــضــاء عــدنـان
اجلــابـــري ان (اخملـــتـــر هـــو تـــطــور
ايـجابـي ومهم جـدا لـلـطلـبـة بـاجتاه
ادخـــال الــطــرق ووســائل الـــتــعــلــيم

احلديثة في االعدادية). 
وكـانت الــشـركـة قــد اعـلـنت في وقت
سابق عن تخطيطها لتنفيذ مشروعا
وهو ـهــنـيـة , العــداديـة االنـتــصـار ا
ــعـدات عــبــارة عن بـنــاء ورشــتـ 
ــتـخـصــصـ من خــاصـة لــتـدريب ا
ـــهن. الى ذلـك اعـــلـــنت مـــخـــتـــلـف ا
الشـركة الـعامـة للـمعـدات الهـندسـية
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من افتتاح
مختبر

احلاسبات في
اعدادية
االنصار

مصطفى الكاظمي

حــــيث ســــيـــكــــون بـــاب قــــبـــول
الــتــرشــيــحـات مــفــتــوحــا حـتى
30أيار اجلاري  على أن تـسلم
ــعـاون الــطــلــبــات الى مــكــتب ا
اإلداري في ديــــوان احملـــافـــظـــة

 .( القد
اســــتـــعـــرض مــــحـــافظ ذي قـــار
احــمــد غــني اخلــفــاجي ووزيــر
الــدفــاع جـــمــعــة عــنــاد الــواقع

األمني في احملافظة. 
وقـال بــيـان لــلـمـحــافـظـة تــلـقـته
(الــزمـــان) امس ان (اخلـــفــاجي
استقـبل في مكتـبه وزير الدفاع
وبــــحــــثــــا الــــواقع االمــــني في

احملافظة). 
وعـــــقــــد عـــــنــــاد فـــــور وصــــوله
احملــافـــظــة اجـــتــمـــاعــا امـــنــيــا
مــوســعـــا مع الــقــادة االمــنــيــ

ومسؤولي القطعات. 
—UD  ¡UA «

واكـــــد اخلـــــفـــــاجـي ان مـــــطــــار
زمع انـشائه قـريباً النـاصريـة ا
 صمم ليـكون منـفذا للـنقل بعد
تــخـــصــيص عـــشــرة االف مــتــر
مـربع مــنه السـتــيـعــاب الـشـحن

اجلوي. 
ــــطـــار وقــــال اخلــــفــــاجـي ان (ا
سافرين ,فأنه اضافة الى نقل ا
صـمم لـيــكـون لـنـقـل الـشـحـنـات
اجلوية من والى خارج العراق
ــواصـفـات يــسـمح اذ يـتــمـتع 

بـهـبوط واقالع طـائـرات الـسفن
777 الـعمالقـة) مـشـيرا الى ان
ـنــفــذ سـيــســهم في دعم (هــذا ا
قطـاع االعمار واالقـتصاد داخل
تحدث باسم احملافظة). وكان ا
األمـانـة الـعـامـة جملـلس الوزراء
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اعلن محافظ ذي قار احمد غني
اخلـفـاجي   مـوافـقـة احلـكـومـة
عـلى شـمـول جـمـيع الـعـقـود في
احملــافـــظـــة بـــأمــتـــيـــازات قــرار
مـجـلس الوزراء  315  مـشـيرا
الى ان صندوق االسكان التابع
لــــوزارة االعـــــمــــار واالســـــكــــان
والـبـلـديـات واالشـغـال الـعـامة 
قـــرر زيــادة حـــصـــة ذي قــار من
الــقــروض. وقــال اخلـفــاجي في
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(رئـــيس احلـــكــومـــة مــصـــطــفى
الــــكــــاظــــمي وافـق عــــلى طــــلب
احملـــافــظــة   بــشــمـــول جــمــيع
العـقود بأمـتيازات قـرار مجلس
الـوزراء 315 عـــلى أن تــصــرف
ترتبة على ـالية ا ستحقات ا ا
الية) ذلك حال توفر السيولة ا
 واضـــاف انـه (يـــتـــابـع بـــشـــكل
ــتــعــاقــدين من مــبــاشــر مــلف ا
ابـنـاء احملـافـظـة وسـيـعمـل على
اســـــتــــحــــصــــال حــــقــــوق هــــذه
ـهـمة)  واشار الى الـشـريحـة ا
ان (الكـاظمي وافق عـلى تمويل
الـتـعاقـد مع أطـبـاء عرب لـلـعمل
ــؤســســات الــصــحــيــة في في ا
مـــــنــــاطـق األهــــوار)  ومـــــضى
اخلــــــفــــــاجي الـى الــــــقــــــول انه
(اسـتــحـصـل مـوافــقـة صــنـدوق
االسـكـان عـلى مـضـاعـفـة حـصـة

وسـيـتم ذي قـار مـن الـقـروض  
تـخــصـيص رابط خـاص بـذلك 
ألســتــقــبــال الـطــلــبــات وبــشـكل
مسـتمر حلـ اكمـال تقد الف
طــــلب كـــدفــــعـــة أولى). وقـــررت
احملـافــظـة فـتـح بـاب الـتــرشـيح
لـــشـــغـل أربع مـــنـــاصب إداريـــة
رفـــيــعـــة فـي احملـــافـــظـــة. واكــد
اخلـــفــاجي (أحـــقــيــة كـل أبــنــاء
احملـــافـــظـــة بـــالــــتـــرشـــيح وفق
ــنــصــوص عــلــيــهــا الـــشــروط ا
قــــانـــونـــا)  مـــبــــيـــنـــا ان (بـــاب
الترشـيح مفتوح لـشغل منصب
قائممقام اقضية سوق الشيوخ
والرفاعي اجلبايش  فضال عن
مـنصب مـدير نـاحيـة الفـضلـية

طار ذي قار من بيـنها انـشاء ا
الذي وصل إلى مـراحل متـقدمة
وسيتم توقيع عقد نهائي قريبا
مع شــركــتــ لــلــبــدء بــتــنــفــيــذ
ـطـار والـبـنى مــشـروع تـأهـيل ا

التحتية فيه). 
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بغداذ
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بغداد

نبض القلم

الى أين نسير ..?..
فكر سؤال يطرح دائـما  على لـسان البسـيط في التفـكير من النـاس  وا
الـكـبــيـر الـذي وصـل الى درجـة الـعــبـقــريـة في الـتــنـظـيــر .. الى أين نـحن

نسير.. ?..
واالجابة واحدة  عند االثن .. 

حقيقة مطلقة نتفق عليها جميعا ..
كل ما فيه حياة على هذه االرض يسير ..  

  وفي منهم من يسيـر سير السـلحفاة  لكـنه  يعرف الى أين هو ذاهب 
أي نقطة سيقف ال محالة وتكون تلك هي  النهاية  ..

ومنـهم مـن يسـابق الـريح  ومـنـهم من يـكـابـد ويحـث السـيـر مـجـهـدا كأنه
يتـسلق جـبال .. منـهم من يسـقط وينـحدر الى الـسفح  وهـو في أول سلم
  محـلقا في الـسمـاء -   لكنه الصعـود .. وأخر-  وإن إنـطلق بجـناحـ
 ويسير على رجل  النها مستقره في النهاية .. سيهبط  على االرض 

بدايات لها نهاية ..
شـوار ويقف ال مـحالـة .. طال الزمن أم كل يصل الى مـبتغـاه في نهـاية ا

قصر ..
فـاالشيـاء تـعـود الى إصـولـهـا بعـد أن تـبـلغ غـايـتـها عـلى حـد تـعـبـيـر أحد

الفالسفة..
إذا كنا نعرف النهاية .. فلم السؤال  الى أين نسير ?..

نتعلق بسراب خادع  نعلم أنه ليس فيه  ماء ..
نركض علنا نصل  اليه .. وكلما نقترب يبعد.. ونضمأ أكثر   ونعيا من
  في وت واحلـيـاة ..  نـخـسـر االثـن اللـهـاث والـصـراع .. صـراع بـ ا

النهاية  إن لم نحسن التدبير ..
نحن في سباق مع الزمن نتيجته  معروفة مسبقا .. 

حياتنا ..
ماض إنتهى خرج من يدنا ..  ليس لـنا سلطة عليه  ومـستقبل علمه عند
ـاذا نـقـلق عـلى شيء لم جنـربه بـعد ...? .. اللـه  قد يـأتي أو ال يـاتي ..  

اليوم  فقط هو ملكنا  .. فالنحسن التعامل معه .. وال نفرط به ..
ستقبل .. ال تندم على ما فات  وال تقلق على ما يخبئه ا

عش حاضرك فهو  وحده لك  وب يديك ..
(غد بظهر الغيب واليوم لي
قبل ) وكم يخيب الظن با

رؤيتك للزمن حتدد من أنت ..
اضي  واذا كنت قلقا فانت تعيش في إذا كنت مكتئبا فانت تعـيش في ا
ستقـبل  واذا كنت حتس بالسـالم فانت تعيش في احلـاضر  على حد ا

ما يرى  الفيلسوف الصيني الوتزه  ..
كل يـوم جــديــد نـعــيـشه هــو هــبـة من الــله .. فال نــخـســره  بـالــقــلق عـلى

اضي .. ستقبل  وال باحلسرة أوالندم على ا ا
احليـاة رحلـة قـصيـرة قـائمـة على االضـداد  نـتوه في صـراعـها .. اخلـير
ـؤمن والـشـر .. الـنـور والـظالم .. احلـق والـبـاطل .. االبـيض واالسـود.. ا
اجن .. الغـني والفـقير .. الـعالم واجلاهل ... الـسيد لحـد .. العابـد وا وا

والعبد الخ
الشيء ونـقيضـة تثـنائـية مـتالزمة .. حتدد مـسارنـا وبوصـلة اجتـاهنا الى

النهاية ..
وت .. فال نعرف قيمة احلياة بدون ا

طلقة والنهاية احلتمية التي ال يختلف عليها اثنان.. وهو احلقيقية ا
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لـلـكـذب مـواسم   وهــو عـلى انـواع  ودرجـات ومـسـمــيـات مـنـهـا الـكـذب
االنتخابي ..  

ـرشـحـون  الـوعود في مـوسم االنتـخـابـات يـكثـر الـكـذب  حـيث  يـطلق ا
والـعـهــود لـتـحــسـ واقع الـبـالد والـعـبــاد  و تـزداد الـعالقــة مع الـشـعب
(حـمــيـمـيــة) والـتــقـرب الى الــنـاس  والـتــواجـد بــيـنـهـم   وفي مـنــاطـقـهم
وزيارتـهم لـبـيـوتهم لـكـسب أصـواتـهم  وما ان تـنـتـهي االنـتخـابـات ويـفوز
ـا يــغـيــر رقم هـاتـفه ـرشــــحــون يـخـــــتـفي بـعــضـهم عن االنــظـار  ور ا
ـنـاطق  ويـتـنـصل عن كل تـعــهـداته الـتي قـطـعـهـا لـلـنـاخـبـ وا ومـسـكـنه 

االنتخابية  ....
وتكـرار الـوجـوه التي لـم تف بتـعـهـداتهـا يـعـني ان الـناخب لم يـسـتـفد من
الــتـجــربــة ولم تــتـكــون لــديه مــنـاعــة كــافــــيــة وحـــــصــانـة ضــد (الــكـذب

االنتخابي) ..
ؤمن ال يلدغ من جحر مرت . وا

ـية .. ولـه يوم خـاص يتـكرر - وفي ابريل يـتـحول الـكذب الى مـنـاسبـة عا
كل عام ..

قالب يتسلى  الناس في هذا اليوم بالكذب  ويحتفلون باطالق اخلدع وا
فيما بـينهم  ومن يـقع في شراكهـا يكون ضـحية لـكذبة ابـريل  وما اكثر

بكية التي حتصل في هذا اليوم . ضحكة  وا واقف ا ا
ـعـاصر والـقـد  حـافل باكـاذيب كـثـيـرة قام بـهـا أفراد  - - والتـاريح ا
رؤسـاء وعـاديـ - أو حـكـومـات  أودول أو شــركـات شـكـلت فـضـائح أو
نـوادر أو لـطـائف  أو نـتـجت عـنـهـا مـأس وكـوارث  فـضــــيـعـة ومـعـانـــاة

كبيرة ..
بـالـتـأكـيـد هـنــاك مـصـلـحـة  لـلـدولـة او لـلــشـخص في اصـطـنـاع  الـكـذبـة
تـنـكـشف بــعـد مـرور الـزمن  لــكن بـعـد  فـوات اآلوان  وبــعـد ان حـقـقت
هـدفهـا كـكـذبـة امـتالك الـعـراق اسـلـحة الـدمـار الـشـامل واتـخـذهـا ذريـعة
الحـتالل العـراق   رغم نـفـيه وخـضـوعه لـلـجـان التـفـتـيش  لـكن أمـريـكا
أصـرت عــلى كـذبــتـهـا  وجــيـشت اجلــيـوش  وعــبـرت الــقـارات واحلـدود
الحتالل العراق وتدميره حتت تلك احلجة الباطلة  فكان  العراق ضحية

لكذبة باطلة ..
- يرحل الكذاب وتبقى الكذبة حية ..       

رحل بـوش وغـادر الـسـلـطـة وبـقـيت كـذبـته  وسـتـبـقى  في ذاكـرة الـعـالم
والعراقي  وفي صحائف التاريخ ...

ورحل غـوبـلـز وزير الـدعـايـة الـنـازي ابـان حـكم هـتـلـروبـقيـت  نظـريـته في
بـرمج (اكـذب .. اكذب حـتى يصـدقك الـناس ..) حـية وفي تـطور الكـذب ا
 باخـتراع مع الزمن يـضيـف لهـا تالميـذه مـا ينـاسب العـصـر والظـروف 
اساليب كثيرة في التضليل واخلداع والتزييف وطمس احلقائق  ووظفوا
تطورة في خـدمتهم .. وظـهرت (مدارس) كثـيرة في  الكذب التكنـلوجيـا ا
منهج في السياسـة واالعالم والعالقات الدولية  فـاقت نظرية غوبلز في ا
تلـقي في حيرة وامام كم هائل التضليل االعالمي والـسياسي   جتعل ا
ـتـنـاقـضـة  تـضـيع احلـقـائق بـيـنـهـا   .. لـكـنـهـا مـكـشـوفـة من االخـبـار ا
تلك درجـة عالية تلقي الـواعي ومن  كن ان تـنطلي على ا بالتأكـيد وال 

من النضوج والقدرة على التمييز ..
قد يـنـخـدع الـنـاس  بـعض الوقـت  لكن لـيس كل الـوقت عـلى حـد تـعـبـير
 الن (حبل الـكـذب قـصـير) والـكـذبـة (ال تـعـيش حتى ( (ابراهـام لـنـكـولـ

تصبح عجوزا) على حد قول سفرلكس ..
معرض احلمير              

مـعـرض احلــمـيـر كــان أشـهـر كــذبـة في اوربــا في وقـتـهــا عـنـدمــا اعـلـنت
صحيفة (ايـفند ستار)  االنـكليزية عام 1746 عن اقامة معرض لـلحمير
ـكان واعـلـنت بـانه سـيكـون أكـبـر جتـمع للـحـمـير في  وحددت الـزمـان وا
الـبالد  في سـابـقـة غـيـر مـعــهـودة وحـضـر الـنـاس  مـسـرعـ لـيـتـمـتـعـوا
ـشاهـدة احلـيـوانـات ..  وعـنـدما طـال بـهم االنـتـظـار  ولم يـعـثـروا على
عرض ..   جواب لسؤالهم  اين احلمير  لم يجدوا غير أنفسهم في ا

وهكذا حتولت هذه الكذبة الى واقعة خلدها التاريخ ..
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قـال رســول الــله مــحـمــد (ص) ..إيــاكم والـكــذب فــان الـكــذب يــهـدي الى
الفـجور وإن الـفجـور يهـدي الى النـار .. وما يـزال الرجل يـكذب ويـتحرى

الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.. صدق رسول الله  (ص) .. 
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أسـوأ مــكــان في اجلــحــيم هـو مــخــصص لــهـؤالء
ـــعــارك الــذين يـــبــقـــون عــلـى حــيـــادهم في زمن ا

االخالقية الكبرى  .. (دانتي)..
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الـفحـوصات وأعـطاء نتـائج مضـبوطة

ذات دقة عالية).
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مـؤكدا (أهمـية تطـبيق االمانـة العلـمية
أثـناء الـعمل وأعـتمـاد اجلانب الـعلمي
ــــواطن), واالخـالقي لــــكــــسب ثــــقـــة ا
واشــار الى ان (اخملـتــبـر الــذي يـخـرق
الـضـوابط والـتـعـلـيـمـات سـوف تـتـخذ
بــحـقه عـدد مـن االجـراءات الـقــانـونـيـة
ومـنـها سـحب أجـازة أجراء الـفحص ,
اذ  تـشـكـيل فـرق رقابـيـة وتـفتـيـشـية
تـقوم بزيـارة جميع اخملـتبرات االهـلية
ـتابـعة عمـلهم ومعـرفة مدى ألـتزامهم
ـتـبـعـة في سـحب الـعـيـنات). وااللـيـة ا
ـــركـــز فـي غـــضـــون ذلك ,أطــــلق في  ا
ـتـخـصص في طب الـعـيون الـصـحي ا
فـي مـحـافـظـة دهـوك ,الــبـرامج الـطـبي
وبـتنفيذ اربعة اطباء الجراء العمليات
ـعـقدة بـرئـاسة تـاديـفوس اجلـراحـية ا
اوهـــانـــيــســـيـــان مـــديــر مـــســـتــشـــفى

(آســـتــغـــيك) الـــتــخـــصــصي جلـــراحــة
الـعـيـون في يـريفـان.  وقـال بـيان امس
انـه (ســــيــــتم إجــــراء الــــعــــشــــرات من
الـعـمـلـيـات اجلـراحـيـة من قـبل األطـباء
ـقـبل  ,في األرمـن حـتى يــوم الـسـبـت ا
بادرة إطار البرنامج الذي  إطالقه 
من الـبعـثة الدبـلوماسـية أالرميـنية في
الـــعــراق) ,واضـــاف ان (تــنــفـــيــذ هــذه
ــهـمـة اإلنــسـانـيـة  يــأتي ضـمن إطـار ا
الــتــعـاون بــ أرمــيــنـيــا والــعـراق في
مـجاالت متـعددة وكذلك يـعد دليالً على
االســتــعـــدادات لالســتــفــادة من  كــامل
ــتـوفـرة في اجملـاالت ذات اإلمــكـانـات ا
شترك). وكان محافظ دهوك االهـتمام ا
يـرافـقه مـديـر عـام صـحـة احملـافـظة في
اســتـقـبـال وفــد األطـبـاء . وجـرى خالل
الـلــقـاء (بـحث إمـكـانـيـات الـتـعـاون في
اجملــال الـصـحي). وأعـرب احملـافظ عن
(امـتـنـانه لألطـبـاء األرمن لـتـنـفـيـذ هذه

همة االنسانية). ا
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  w UH)« 5 « bO:« b  ÃU(«
 والد كل من 

 q U Ë bF Ë b —Ë bL «Ë q u
وسـيقـام مـجلس الـعزاء عـلى روحه الطـاهـرة في قاعـة االمام مـحمـد اجلواد (عـلـيه السالم) الـكائـنة في حي
ـصادف ٢٠٢١/٥/٢٧ من الـساعة الـثالـثة عـصراً وحتى حـافظـة كربالء بـدءاً من اليوم اخلـميس ا االسـرة 

.  تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة دة يوم غرب و اذان ا

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

بسم الله الرحمن الرحيم 
©o  tK « b Ë Ê«®

صدق الله العظيم

قـد كــشف عن قـرب وضع حـجـر
األســــاس إلنــــــــــــشــــاء مــــطــــار

الدولي .
وقـال حـيـدر مـجـيـد في تـصريح
ـركــزيـة سـابـق ان (احلـكــومــة ا
شاريع تولي اهتـماماً خـاصاً 

الـفــرطـوسي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس انه (استنادا الـى بيان صادر من
وزارة الـصحة دائرة التخـطيط وتنمية
ــوارد ,قــررت الــدائـرة زيــادة الـســعـة ا
الـسـريـريـة لـردهـة اجلـنـاح اخلاص في
مـسـتـشـفـى بـلدروز) ,مـؤكـدا ان (زيـادة
االســرة في ردهـات االجـنـحـة اخلـاصـة
ـواطنـ عـلى تلك يـأتي لـكثـرة اقـبال ا
ـا تـقـدمه مـن خـدمـات طـبـية الـردهـات 
وفـنـدقيـة مـتـميـزة تـضاهي مـايـقدم في
ــســـتــشــفـــيــات االهــلــيـــة وبــأســعــار ا
مـــنــاســـبــة). كــمـــا عــقـــد الــفـــرطــوسي
أجـتماعاً موسعاً مع وفـد منظمة أطباء
بال حـدود للتباحث بشان ألية التعاون
بـــ اجلــــانـــبـــ . وذكـــر الـــبـــيـــان ان
(االجتماع تطرق الى عدد العيادات في
بـغداد واحملافـظات وبطـاقات االمراض
ـزمـنـة الـتي يتـم فيـهـا صـرف االدوية ا
لــلــمــرضى  ,وكــمــيــاتــهــا أضــافــة الى
مـناقشـة كيفـية التـنسيق بـ اجلانب

والـتبـاحث بشـأن االلية الـتي يتم فـيها
الـعمل من اجل تـوفير افـضل اخلدمات

 .( الطبية للمواطن
وزار فـريق تفـتيشي من الـدائرة احدى
ـعـتـمـدة الجـراء اخملــتـبـرات االهـلـيــة ا
فـــحــوصـــات كـــورونــا لـــلــمـــســـافــرين
ــواطــنــ  لــتـقــو الــعــمل فــيــهـا وا
والــــتــــعـــرف عــــلـى كـــيــــفــــيــــة اجـــراء
الــفـحــوصــات واالطالع عـلى االجــهـزة
ـستـخـدمة في ـواد ا ـسـتـلزمـات وا وا
اخملـتبر التي يتم فيها اجراء الفحص.
ودعــا الـفــرطـوسـي خالل اجـتــمـاع مع
ـعـتـمـدة . وشدد اخملـتـبـرات االهـلـيـة ا
الـــفـــرطـــوسي خالل االجـــتـــمــاع عـــلى
(ضــرورة ألـتـزام أصـحــاب اخملـتـبـرات
بـالـضـوابط والـتـعـلـيـمـات احملـددة من
قـبل الـوزارة فـي أجـراء فحـوصـات بي
سـي ار وعدم الـسمـاح الي خروقات أو
جتــــاوزات من اجل مــــنع عــــمـــلــــيـــات
الــتـزويــر الــتي قـد حتــصل في نــتـائج

ÊU e « ≠ œ«bG

قـررت دائرة العيـادات الطبية الـشعبية
زيــادة الــســعــة الــســريــريــة لــلــجــنــاح

اخلـاص فـي مـسـتـشـفى بـلـدروز ضـمن
دائـرة صـحـة مـحـافـظـة ديـالى وحـسب
صـلحـة العـامة .واوضح مـاتقـتضـيه ا
مـــديــــر عـــام الـــدائــــرة مـــحـــمــــد عـــلي

الـثــقـيــلـة الــتــابـعــة لـوزارة الــنـفط ,
حــصـــولــهــا عـــلى شـــهــادة اجلــودة
ـيـة االيـزو. وقـالت الـشـركـة في الـعـا
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان

(احلــصــول عـلى هــذه الــشــهـادة من
اهم مــقـومـات الـعـمـلــيـة الـصـنـاعـيـة
احلـديـثـة ,وتـأتي هـذه الــثـمـرة بـعـد
متابـعة دقيـقة من قبل االدارة الـعليا

لـلـشـركـة وبـأشـراف مـبـاشـر من قـبل
ديـر العـام وبالـتنـسيق بـ شعـبة ا
ادارة اجلـــودة واقــــســـام الـــشـــركـــة

كافة). 

 Ëe ô« …œUN  vK  qB% WO bMN « «bF*«

لــعـــلـــوم احلــاســـبـــات ضم اجـــهــزة
حـاسـبـات ومـواد أثـاث عـلى اسـاس



U ö ≈ 4

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6976 Thursday 27/5/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6976 اخلميس 15 من شوال  1442 هـ 27 من ايار (مايو) 2021م

الية  وزارة ا
شركة التأم الوطنية 

شركة عامة

ÂUF « d b*« ØŸ

 wK  b  —bO  wK

 «b UF «Ë «b —u « r  d b  ÆË

WLF  nODK « b  b U

For Director General
Ali Hayder Abd Ali
Head of Procurement & contracting Dep.

 jHM « …—«“Ë

 WODHM « l —UA*« W d

©W U  W d ®

Êö «

©wFO d ÍËUOK?F© بدالً من ®» d© دعـوة قضائيـة لتبديل (لـقبه) وجعله ®» U  `O ?  q{U واطن ® قدم ا
ديريـة خالل (١٥) خمسة عشر يوماً من تـاريخ النشر وبعكسه سوف فمن لـديه اعتراض مراجعة هذه ا
ـادة (٢٢) من قانـون البـطـاقة الـوطنـيـة رقم (٣) لسـنة ـديـرية بـطلـبه اسـتنـادا الى احكـام ا تـنظـر هذه ا

عدل على ان يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم...مع التقدير . ٢٠١٦ ا

 ¡«uK «

 w FJ « ÍbM  ÷U —

 W U Ë Ø ÂUF « d b*«

Ê
«b

I
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آلف دينار فعلى من يعثر عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار
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5K UF « s  ÎU uO  nÒK Ë
{ بـــيــروت  - (ا ف ب): حــذرت
ــنـــظــمــة الـــدولــيــة لـــلــهــجــرة ا
األربـــــــــعــــــــاء مـن أن األزمــــــــات
تالحـقة في لبنـان من االنهيار ا
االقـتصـادي إلى انتـشار جـائحة
كـورونا ثم انـفجـار مرفـأ بيروت
هاجرين فاقمت معاناة العمال ا
الــذين بــات أكــثــر من نــصــفــهم
عــــــاطـالً عن الـــــــعــــــمل.وأوردت
تحدة نـظمة الـتابعـة لأل ا ا
ـئة في تقـرير أن (خـمـس في ا
ن شــمــلـتــهم ــهـاجــريـن  مـن ا
الـدراسـة أفادوا بـأنـهم عـاطـلون
عن الـعمل حيث فـقدت الغـالبية
وظــائـفـهـا فـي الـربع األخـيـر من

العام 2020).

نظمة عن (أكثر من 50 ونقلت ا
ائة بأنهم غير قادرين على في ا
تـلـبيـة احـتـياجـاتـهم الغـذائـية)
كـمــا قـال (نــحــو نـصــفــهم إنـهم
يـقـيــمـون في ظـروف غــيـر آمـنـة
ـطلـوب بسبب ـستوى ا ودون ا
ـســاكن وإرتـفـاع عــدم مالءمـة ا
اإليـجـارات والـتـهـديـد بـاإلخالء

تضررة). نازل ا الوشيك وا
W b  ‰UL

ويـــعـــيش في لـــبـــنــان عـــشــرات
اآلالف من عـــــــمــــــال اخلــــــدمــــــة
نـزليـة غالـبيتـهم العـظمى من ا
الــــنـــســـاء الــــلـــواتي يــــحـــمـــلن
تـصــاريح عـمل ويـتـحـدر الـقـسم
األكـــبـــر مـــنـــهنّ من إثـــيـــوبـــيـــا

والــفــيـلــيـبــ وبـنــغالدش. وقـد
غــادر الـــكــثــيــر من هــؤالء خالل
ــاضي بــعــدمــا صـاروا الــعــام ا
عــــاجـــزيـن عن نــــيل رواتــــبــــهم
بالدوالر مع انـهيار قيمـة العملة
ـنـظـمـة احملـلـيـة.ووجـد تـقـريـر ا
الدولية للهجرة استعداداً كبيراً
ـستـجيـب لـلعودة ب نصف ا
ــنــشـأ.وأفــاد كــثـر إلـى بـلــدان ا
وفق التـقرير (بأنـهم يتعرضون
ألشــكــال مـــخــتــلــفــة من اإليــذاء
ا في ذلك اجلـسدي والـنفـسي 
الــتـنــمــر والــضـرب والــتــحـرش
اجلـنـسي واإلجـبـار عـلى الـعـمل
لـــســاعـــات طــويـــلــة فـــضالً عن

احلرمان من األجور).

وال يـــشــمل قـــانـــون الــعـــمل في
هاجرات نازل ا لبنان عامالت ا
الـلـواتي يـخضـعن لـنـظام كـفـالة
يربط إقامتهن الـقانونية بعالقة
تــعـــاقـــديـــة مع أربـــاب الــعـــمل.
ــنـح هــذا الــنــظــام أصــحـاب و
العـمل سيـطـرة شبه كـاملـة على
حــيــاة الــعــامالت األجــنــبــيـات
ويـجـعــلـهن عـرضــة لـكل أشـكـال
عاملة مقابل االستغالل وسوء ا

رواتب ضئيلة.
ÍœUB « —UON «

على ومـنذ صـيـف الـعام 2019 
وقع االنهيار االقتصادي األسوأ
في لبنان فقدت الليرة اللبنانية
ــــــئـــــة من أكـــــثــــــر من  85في ا
قـيـمـتـهـا وبـات أكـثر مـن نصف
الـسـكــان حتت خط الـفـقـر.ونـقل
الـتـقـريـر عن عـامالت مـهـاجرات
قـولـهنّ إن (لـيس أمـامـهن خـيـار
آخــر سـوى الـلـجــوء إلى الـعـمل
االستـغاللي أو اخلـطيـر أو غـير
الـقـانـوني إلعـالـة أسرهـن).وقال
مـاتـيـو لـوسـيـانـو مـديـر مـكـتب
ـتوقع نـظـمة في لـبـنان (من ا ا
ــهـــاجــرين أن يــزداد تــعـــرض ا
ـعـامـلـة مع لالسـتـغالل وسـوء ا
اســــتــــمــــرار تــــدهــــور الــــوضع
االقتصادي واستمرار محدودية
فــرص الــعــمل).وأكــد أن (هــنـاك
حـاجـة ملـحـة لـلـتـوسع الـسـريع
في نـــطــاق خـــدمــات مـــســاعــدة

العودة الطوعية في لبنان).
ـنظمـة للحـصول على وتـسعى ا
تـمويل يـوسع نـطاق بـرنـامجـها
لــــدعـم الــــعـــــودة الــــطـــــوعــــيــــة

للمهاجرين إلى بالدهم. تدهور هجرة بسبب الوضع االقتصادي ا ÊËd∫ اطفال يعملون عتالون لسد لقمة عيش عوائلهم ا N
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ــدربــ (عــبــد تــقــرر مــعــاقــبــة ا
الكـر عبـداألميـر وعالء سعـيد)
مـن نـــادي احلـــســـ بـــاإليـــقــاف
ثالث مـبـاريـات اسـتـنـاداً لـلـمـادة
1/ 51 انــضـبــاط عــلى أن تــنــفـذ
الـعـقـوبـة اإلداريـة بـالـتـعـاقب مع
العقوبة الـفنية بالطـرد بالبطاقة
احلـــمــــراء ومـــعــــاقـــبــــة الالعب
(سـجــاد أحـمـد عـذافـة) من نـادي
احلـــســ بــاإليــقـــاف مــبــاراتــ

اســـــتـــــنـــــاداً لـــــلـــــمــــادة (1/ 51)
انضباط.
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حــنــون عـــضــو جلــنــة الــدورات
والـتـطويـر في االحتـاد الـعراقي
للصحافة الرياضية إن "مباراة
مــنــتـخــبـنــا الــوديـة مـع نـظــيـره
مـنــتـخب طـاجــكـســتـان لم تـأت
الحـظـات الـتي بـجـديـد فـذات ا
تُــدونــهــا بــاســتــمــرار مُــفــكــرات
ـــتــــابـــعــــ رافـــقـت حـــضـــور ا
الـتشـكـيـلـة في مـقابـلـة الـفـيـحاء

في مدينة البصرة".
ـــا مــا يُــشـــفع لــنــا واضــاف "ر
تقبل األمـر في هذه الـفترة هو
ُواجهة جتـري أحداثُها في أن ا
أتون مـنصة تدريـبية مـن ناحية
احلـسـابـات الـفـنـيـة وأنـهـا تُـقام
في ظل فاصـلة حـيويـة تأسـيسا

عليه فريقنا الوطني".
وزاد "كــان بــاالمـكــان ان نــخـرج
بــفـــوز عـــريض قـــوامه ثالث او
اربــعـة اهــداف عـلى اقل تــقـديـر

." نافس كان وديعاً الن ا
واردف ان "االستقـرار التدريبي
الك الـتــدريـبي الـذي يــعـيــشه ا
لـلـمنـتـخب الـوطني يـحـتم عـليه
حـــصــد الــبــطـــوالت ال الــتــفــوق

باريات التجريبية".  با
مـخــتــتــمــا تــصــريــحه بــالــقـول
"نـطـمح ان يـتالفى الـسـلـوفـيني
االخــــــطـــــاء الــــــتـي حـــــدثـت في
ـغادرة ـباراة الـسابـقة قـبيل ا ا

إلى البحرين".
وقال الـصحـفي الريـاضي  علي

هــاتــو عن اســتــيــائه من األداء
الـفـني الـذي ظـهـر به مـنـتـخـبـنا
الـوطــني مــيـبــنـاً انــزعـاجه من

ستوى. ا
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نـتخب وقال هـاتو "الـواقع ان ا
ظــهـر بـشـكـل ضـعـيف بل انه ال
يـــلــبـي طــمـــوحـــات اجلـــمـــهــور
الــريـاضـي الـتــواق ألداء أفـضل

ومستوى ارقى".
ـــــــــــنــــــــــافـس واضـــــــــــاف ان " ا
ـسـتـوى الـطـاجـيـكي لـم يـكن بـا
الــذي نُــعــول عــلــيه لــتــحــضــيـر
ـزدوجة مـنـتخـبا لـلـتصـفـيات ا
وهــو مـــا يـــجــعـــلـــنـــا ان نــوجه
االنتـقـاد الى الوضع الـذي يقف

نــطـــمـح من خاللـــهـــا الـــظـــهــور
ستوى افضل".

ـبـاريـات الـدولـيـة واضـاف ان "ا
تـخــتــلف عن مــبـاريــات الـدوري
احملــلـي من نـــاحـــيـــة الـــســـرعــة
واالنـتــقـال والــكـثـيــر من االمـور
ونـحــتـاج إلى الــتـأقــلم في قـادم

االيام".
وختم حـديثه بـالقـول "نطمح ان
نــقـــدم مـــســتـــويــات طـــيـــبــة في
ـقـبــلـة امـام الــنـيـبـال الـبــروفـا ا
لـتكـون حافـزاً كـبيـراً ومهـماً لـنا
كالعـــــبــــ قــــبـل الــــتـــــوجه إلى

نامة". ا
ـــــيـــــنـــــاء اعـــــرب العـب نـــــادي ا
البصري الـسابق وهدافه عقيل
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اعـرب العب مـنـتـخـبـنـا الـوطـني
ونــادي فـانـكـوفـر الـكـنـدي عـلي
عـدنـان عن تفـاؤله بـأن يـخطف
أسـود الـرافدين احـدى بـطـاقتي
ـرحـلـة احلـاسـمـة الــتـأهل الى ا
من تـــصـــفـــيـــات كـــأس الـــعـــالم
 2022مــــشــــدداً عـــلـى ضـــرورة
تـوفـيـر مسـتـلزمـات الـنـجاح في

قبلة. الفترة ا
وقـــال عـــدنـــان إن "جتـــريـــبـــيـــة
طــاجـكــســتـان كــشـفـت لـلــمـدرب
الـسـلـوفـيـني الـعـديـد من األمور
ـقـبـلـة امام ـبـاراة ا وسـتـكـون ا
الـنــيـبـال احملــطـة االخــيـرة قـبل
الولوج فـيما تبـقى من مباريات
ــــزدوجـــة في الــــتــــصـــفــــيـــات ا
وبـالــتـالي بــاتت جـمــيع األمـور
واضــــحـــــة قــــبل الـــــســــفــــر إلى

نامة". ا
واضـــاف "عــلـــيــنـــا ان ال نــفـــكــر
بعيداً وخـلط األوراق فالوصول
إلى كأس الـعالم يـحتـاج الكـثير
وجل هـمـنــا كالعـبــ مـواصـلـة
تقـد النتـائج االيجابـية وقطع
ـقبل بطـاقة الـعبـور إلى الدور ا
الـــذي ومن دون شـك ســـيـــكـــون
اصــعـب بــكــثـــيــر ســـيــمـــا أنــنــا
سـنـواجه مـنـتخـبـات قـويـة على

مستوى القارة".
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ــهـــاجم عالء من جـــانــبه بـــ ا
عــــبــــد الــــزهــــرة ان مــــواجــــهـــة
طــاجـكـسـتـان اتت اكـلـهـا بـرغم
ـبـاريـات الـدولـية عن اخـتالف ا

مباريات الدوري احمللي.
وذكر عبـد الزهرة "بـغض النظر
ــــبـــاراة إال ان عن نــــتـــيــــجـــة ا
نشود حتقق من خالل الهدف ا
ـشــاركـة لالعـبـ مــنح فـرصـة ا
اجلـدد وهـذا هـو األهم لـلـمـدرب
ــنـــاخــيــة فـــضال عن األجـــواء ا
الـتي تـتـمع بــهـا الـبـصـرة الـتي
تـــشـــبه إلى حـــد كـــبــيـــر أجــواء
الــبــحــرين وبــالــتــالي ســنــدخل
ـنــافـسـات الــرسـمـيــة بـأجـواء ا
مـشـابـه فـضال عن الــتـجـريــبـيـة
ــرتــقــبــة أمــام الــنــيــبـال الــتي ا
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ســمى االحتـاد الـدولي لـكـرة الــقـدم فـيـفـا مـشـرفـ مـن الـعـراق لإلشـراف عـلى مــبـاريـات الـتـصـفـيـات
قـبل.وسيـشرف رئـيس جلنـة احلكـام في الهـيأة الـتطـبيـعية اآلسيـوية والـتي ستـستـأنف بدايـة الشهـر ا
ـبـاريات اجملـمـوعة لالحتـاد العـراقي لـكرة الـقـدم  عالء عـبد الـقـادر على تـقـييم الـطـواقم التـحـكيـمـية 
ؤهلـة إلى كأس الـعالم 2022 وكـأس آسيا 2023 والتي زدوجـة ا السـادسة لـلتـصفـيات اآلسـيويـة ا
قـبل والتي تضم سـتقـام بنظـام التـجمع في اليـابان خالل الـفترة من  3 حتى 15 حزيـران/ يونيـو ا
منتخبات اليـابان وطاجيكستان وقيرغـيزستان وماينمار ومونغولـيا.وكلف فيفا رئيس دائرة احلكام في
الهيأة التطبـيعية كاظم عودة لإلشراف على مبـاريات اجملموعة الثامنة الـتي ستلعب بنظام التجمع في

كوريا اجلنوبية في اجملموعة التي تضم منتخبات تركمانستان وكوريا اجلنوبية ولبنان وسريالنكا.
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عـــقــدت جلـــنـــة االنـــضـــبـــاط في
الــهـيـأة الـتــطـبـيــعـيـة اجــتـمـاعـاً
ناقـشة اخلروقـات والتجاوزات
الـــــــتـي حــــــصـــــــلـت في بـــــــعض

باريات. ا
وقـررت الـلــجـنـة مـعــاقـبـة مـدرب
فـــــــريق أربـــــــيـل (لـــــــؤي صالح)
ــوسم بـــاإليــقــاف الـى نــهــايـــة ا
ــادة 4/ 51 اســتــنـــاداً ألحــكــام ا
انــــضــــبــــاط وذلك بــــعــــد اطالع
الـلـجنـة علـى مقـطع الـفيـديو من

ـنــقـولــة تــلـفــزيـونــيـاً ــبــاراة ا ا
وكــــذلك االطـالع عــــلى تــــقــــريــــر
احلــــكم (أحــــمــــد كـــــاظم كــــاطع)
ومالحــظـــة ســوء ســلــوك مــدرب
أربـيل أعـاله وقـيــامه بــالــبـصق
عــلـى احلــكم والــتـــلــفظ بــألــفــاظ

بذيئة.
ولــــــدى االطالع عــــــلى مــــــقــــــطع
ــنــقــولــة الــفــيــديــو لــلــمــبــاراة ا
تـلـفـزيونـيـاً بـ زاخـو والزوراء
واحلـالـة الـتي تـسـبب بـهـا العب
الـزوراء (مـصـطـفى مـحـمـد) ضـد

العـب مـن فـــــــــــريـق زاخــــــــــو فـي
باراة بتعمده الدقيقة (26© من ا
ــنـافس تــقـرر مــعـاقــبـة ضـرب ا
العب الزوراء (مـصطـفى محـمد)
بــــاإليــــقــــاف مــــبــــاراتــــ وذلك
اســـــتــــنــــاداً لـــــلــــمــــادة (2 / 50©

انضباط.
وبعـد االطالع على تقـرير احلكم
(أحمد صـباح) وما ورد فيه من
ســـلـــوكٍ غــيـــر ريـــاضي من قـــبل
ـسـاعـد لـفـريق نـاشـئي ــدرب ا ا
ــرور (نــصــيــر حــمــيــد) تــقـرر ا

فـرنـســا حـتى وفـاتـه يـوم االربـعـاء
الـســابع والـعـشـرين من شـهـر ايـار
2009.واشتـهر عمـو بابـا العبا من
الـــطــراز االول مـــنــذ 1957 وحــتى
 1967عندما اعلن االعتزال الدولي
لـيـخـتـار فـيـمـا بـعـد حـقل الـتـدريب
ــواصـلــة عــشـقه مـع الـكــرة فـدرب
ألول مـره الـكلـيه الـعسـكـرية 1967
العــبـا ومـدربـا ومـن ثم انـطـلق الى
عــالم الـــشــهــره مع الــتــدريب كــمــا

اشتهر العبا فذا ...
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جانب من
اجتماع احتاد
كرة القدم

ـتعـمـقـ بالـشـان الفـني ان مـبـاراتي مـنتـخب الـعراق قـال عـدد من احمللـلـ ا
الوطـني لكرة الـقدم امـام منتـخب طاجـكستـان كانت وحـدة تدريبـية وحسب 
جنح فـيـهـا عـدد من الــوجـوه اجلـديـدة في تـقـد انـفـسـهم كالعـبـ واعـدين 
ـــكن االعـــتـــمـــاد عــلـــيـــهم فـي اخلط االول لـــلــمـــنـــتـــخب الـــوطـــني في الحق
بـاراة على هـذا الـتقـييم غـير االسـتـحقـاقات الـرسمـيـة اخلارجـية .. حـصـول ا
طـمئن  جاء بـناءا عـلى طريـقة ادارة كاتـانيـتش للمـباراة  خـاصة وانه لعب ا
ـبـاراة كـانت تـســتـدعي اخـتـبـار الـشـوط االول بـخـمــسـة مـدافـعـ  رغـم ان ا
ـهاجـم  ومدى اسـتعـداد العبي خط الوسـط  لبنـاء اكبر مهـارات وخبرات ا
يا .. عدد من الـهجمات على خط دفاع منتخب فقير يحتل التصنيف 121 عا
والـذين حتـاملـوا عـلى كاتـانـيتش فـي االعتـماد عـلى خـمـسة  فـسروا مـوقـفهم
نـتخب الـوطني (قـد) ال يسـتعـ بنـفس الالعبـ الذين لـعبوا على ان مـدرب ا
رحلـة السـابقة  وهـذه خطوة (مـتسـرعة) من وجهـة نظر في خط الدفـاع في ا
اخلـبـراء  الن االستـقـرار على تـشـكيـلـة محـددة في هـذا التـوفـيت بالـذات هو
نتـخب الوطني في حـصد نقاط الـفوز في التـصفيات الذي يـضمن استمـرار ا
ـؤهـلة لـنـهـائـيات بـطـولـتي كـاس الـعالم 2022  وكـاس ا اسـيا ـزدوجـة ا ا
نتخب 2023.. وتسـاءل متابع اخـرين عن سر عدم قيام عـدد من (جنوم) ا
ـنـافس فـسح بـواجـبـاتـهم االعـتـيـاديـة  في وديـة طـاجـكـسـتـان  خاصـة وان ا
نتخبنـا الوطني على سير اللعب  لكن مهند علي اجملال لسـيطرة شبه مطلقة 
 على سـبيل الـذكر وليس احلـصر  لم يسـتخـدم مهارة احملـاورة في اختراق
الدفـاع الطاجكستاني عنـد الضرورة  والتساؤل هنـا هو اين اخلبرة السابقة
لهـذا الالعب والمثاله من احملترف في دوري جنوم قطر وفي الدوري احمللي
 في صتع الـفارق  على مـستوى تسـجيل االهداف  وبـناء اجلمل الـتكتـيكية
ـتــمـكـنـ جلـأوا الى الـلـعب ـثـمـرة .. وفـضال عن ذلـك فـان بـعض العـبـيـنـا ا ا
ـا جـعل الـبـعض يـشـير الى الفـردي  رغم عـدم جـدواه في حـاالت عـديدة  
ـنتـخب في الـشوط نـتـخب .. نعم حتـسن اداء ا ـدرب ا ضعف الـقـرار الفـني 
نـافس الـطـاجـكسـتـاني  لـكن لم يـعزز هـذا الـتـحسن في االداء الـثـاني امـام ا
كن ان يـجعـلنا رود ايجـابي  لـينـتهي الـلقـاء بالـتعادل الـسلـبي  الـذي ال 
ـنـتـخب في مـباراتـيه امـام مـنتـخـبـات كمـبـوديـا وهونك مـتشـائـيـمن من نـتائج ا
ؤهلة لنهائيتي كاس العالم وكاس ا زدوجة ا كونك وايـران في التصفيات ا
تـيم بحب كرة العـراق  هو اقامة مـباريات ودية اسيـا  ولكن ما كان يـتطلع ا
ـنـتخب عـلى مـسـتوى فـني اعـلى  لـيـرتـفع معـهـا حـافـز تقـد االفـضل لـدى ا
الوطـني الذي يعد وفـقا الراء خبـراء الكرة  الفـريق الوطني االحـسن منذ عام
1986 الـذي حـقق قـفـزة نـوعـيـة بـوصـوله الى نـهـائـيـات بـطـولـة كـاس الـعـالم
ـشاكل االدارية التي ـكسيك .. نـنتظر تـسوية ا الثـالثة عشـرة التي جرت في ا
اضـية ب الـهيئة الـتطبـيعية برزت في االيـام القليـلة ا
لــتـســيــيــر شـؤون كــرة الــقـدم فـي الـبالد  وادارة
ـنـتـخب الـوطـني الى نادي الـشـرطـة  لـيــــعـود ا
ســاحــة الـــتــنــافس الـــدولي والــقـــاري  بــكــامل
ــضي بـاجتـاه الـهـدف ـؤثــــــرة  و عـنـاصـره ا
احملدد وهو بلوغ  نهائيات مونديال قطر 2022

 وهو مؤهل لذلك .
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عــاش عـمــو بـابـا (74) سـنه و (6)
اشـهر بـالـضبط حـيث ولـد يوم 27
تـشــرين الـثـاني 1934 ومـات يـوم

27 ايار 2009.
WO U « U ö

كانت حياته ملـيئه بحب الكرة حد
الـعشق وغـلفـها بعـالقات انسـانيه
حــمــيــمـه مع اصــدقــائه ومــحــبــيه
والعــــبــــيه وكــــانت له عـالقــــــــــات
مــتـمــيـزه مـع كـبــار الـشــخـصــيـات
الـــريـــاضــــيه والـــفـــنــــيه واالدبـــيه

والــسـيـاسـيه  وكـنت شـاهـد عـيـان
عــلـى بــيـــته الــكـــائن في مـــنــطـــقــة
(زيــــونه) وســــــــط بــــغــــداد الـــذي
اصـــبـــح مـــلـــتــقـى لــلـــريـــاضـــيــ
ولـســاعـات طـويـله حـيث كـانــــــــت
مــــجـــــمــــوعـه من الـــــريــــاضـــــيــــ
والالعـــب يدخلون البيت وتخرج
مجموعه أخرى وعــــــــندما سـألته
ـضـايقه هل إنه  يـشـعـر احـيانـا بـا
ـــتـواجـدين من كــثــرة الـزائـرين وا
ـثــــــــــلون في بـيـته  قـال (انـهـم 

لي شـــــيئـاّـ مهـــــمـأ ألن الرياض
كــــانـوا يتــــداولــــــون في هــــموم
الـرياضه ). وعـمو بـابـا من القالئل
الـذين صــدر عن حــيـاتــهم كـتــابـ
ـنـــــــــشئ االول لــلـدكـتـور ضــيـاء ا
(عمـو بابا شـاعر الكـرة )  والكتاب
الــثـانـي أصـدره هــشــام الـســلــمـان
(عــــمــــو بـــابــــا اســــطـــورة الــــكـــرة
الـعـراقـية).. وكـانت جـريـدة الـزمان
اقامت له عيد ميالده االخير 2008

في داره ببغداد.

ـا لـهذا تـصـادف اليـوم اخلـميس  
االسم مـن أثــروتــاثـــيــر فـي الــكــرة

العراقية عبر تاريخها .
ولـــد عــمــانــوئـــيل بــابــا دواد يــوم
الـــســـابع والـــعـــشـــرين مـن شـــهــر
تـــشــــرين الـــثــــاني من عـــام 1934
لـيـكـون االخ الـثالث فـي اســــــــرته
بــعــد شـقـــــــــيــقه جــورج ويــونـان
وبـــعــده جـــاء شــقـــــــــــيــقـه بــنــول
والبيرت ليـكون الولد اخلامس في
الـعـائـله  الـتي تــضم شـقـيـقـتـان

ايضا .
ـارس لـعبـة كـرة الـقدم وبـدأ 
عنـدما بـلغ من العـمر  14سنه
حيث لعب في مدينة احلبانيه
الـــتي نـــشـــأ فــيـــهـــا وبــرز من
خاللـهـا العـبـا مـوهـوبـا حتى
ــدرسي من ــنــتـخب ا مــثل ا
خالل مدارسها ولعب ايضا
لفريق (سي سي) في مطلع

حياته الكرويه.
وعــنـدمـااصــبح عـمـره 17
سـنه كان عـمـو بابـا الذي
اكـتــسب هـذا االســــم من
ــــــعــــــلق مــــــدربـه االول ا
الـــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــاضــي
والـــــشـــــــــــــــخـــــصـــــيـــــة
ـــعـــروفــة الـــريـــاضـــيـــة ا
اســمــاعــيل مــحــمــد الــذي
مــنــحه فـرصــة الــــــــــلـعب
الول مره بـإ سم الــــــعراق
ــــــــنــــــــتــــــــخب مـن خـالل ا
ــــدرسـي الــــعــــراقي عــــام ا
1951 فـــي الـــــــــــــــــــــــــــدورة
ــدرســيه الـتي الــريــاضـيه ا
اقـيــمت في الـقـاهـرة وكـانت
نتخب اول مباراة رسميةله امام ا
ــــدرسي الــــتي شـــارك ــــصـــري ا ا
ـدة (45) دقــيــقه وخـســرهـا فــيـهــا
ــــدرسي ــــنــــتـــــخب الــــعــــراقـي ا ا

(صفر2_).
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في الـــثالثـــ من كـــانــون الـــثــاني
ـنـتخب 1955 كـان عـمـو بـابـا مع ا
الــعـســكــري الــعـراقـي في مــبـاراته
نتـخب العسكري التاريخـيه امام ا
ـصـري بـعـد ان كـان قـد انـظم الى ا
ـــلـــكي 1954 صـــفــــوف احلـــرس ا
وبــعـــد اربع ســنــوات مـــثل الــقــوه
اجلـويـة ومن ثم الـكلـيه الـعـسـكريه
صلحه والنادي االثوري وفريق ا
وفي 1957 كــــان عـــمــــو بــــابـــا مع
مـوعـد مع الـتـألق والنـجـاح عـنـدما
تـــمــكن مـن احــراز اول هــدف دولي
لـلـعـراق في تـاريخ الـكـره الـعـراقيه
ـغـربي خالل ـنـتـخب ا في مـرمـى ا
باراة التاريخيه االولى للمنتخب ا
غربي والتي العراقي امام نظيره ا
جـرت بــتـاريخ الــسـابع مـن كـانـون
الثاني 1957 في الدوره الرياضيه
الــعــربــيـه الــتي جــرت في بــيــروت
وانــتــهت بــالــتــعـادل (3_3) حـيث
ــنــتــخب الــعـراقي ســجل اهـداف ا

عمو بابا وعادل عبد الله.
WHOE  WO ö

وشـــهــد عــام 1959 تـــســجــيل اول
ــبي لـلــعـراق بـأسـم عـمـو هـدف او
ـنـتـخب الـلـبـناني بـابـا في مـرمى ا
ـؤهله ـبيه ا خالل الـتصـفيـات االو
ــبـيه الـتـي اقـيـمت في لــلـدوره االو
رومــــا 1960 حــــيـث انــــتــــهت اول
بـيه لـلعـراق امـام لبـنان مـبـاراة او

بالفوز بثالثية نظيفة .
t «Ë“

وفي 1960 تــزوج عـــمــو بـــابــا من
بـنت خـالـتـه جـوزفـ عـزيـز وعاش
مـعــهـا حـتـى ولـدت له ابــنه سـامي
وبنتان هما منى ومي قبل ان يقرر
الــبــقــاء في بــغـداد بــيــنــمــا ذهـبت
الـعـائـله الى مـديــنـة مـرسـيـلـيـا في

ـسـاعـد لـفريق ـدرب ا مـعـاقـبـة ا
ـرور باإليـقـاف مـباراة نـاشـئي ا
واحـدة اسـتنـاداً لـلـمادة (1/ 51©

انضباط.
ولدى اطالع الـلجـنة عـلى تـقرير
ـصافي حـكم ومشـرف مـباراة (ا
) ضــــمن مــــبـــاريـــات واحلـــســـ
دوري الــــــشـــــبــــــاب ومــــــا رافق
بـاراة من سوء سـلوك لـلمدرب ا
ومــســاعـده مـن نــادي احلــسـ

وكــــذلـك تـــــصـــــرف العب فـــــريق
احلـسـ (سـجاد أحـمـد عـذافة)

ـــنــــتـــخب عـــلى قــــرب خـــوض ا
ـا تـبـقى من مـبـاريـات الـوطــني 
ــرحــلــة األولـى لــلــتـــصــفــيــات ا

زدوجة". القارية ا
وواصـل حــــــــــنــــــــــون "مـن خالل
الـقـراءة الـفنـيـة ألحـداث الـشوط
األول رصــدنـــا تـــوازنــا في أداء
ُــنــتــخــبــ في مــقــــــــــــابــلــة ا
جـرت في مسـاحـة متـوسـطة من
ـسـتـوى الـفـني اجـتـهـد حــيث ا
كُل مـــنـــهــمـــا في الـــوصــول الى
منطقة جـزاء اآلخر إخطاره عبر
كـــرات لم تــكـــتب لــهـــا نــهــايــات

سليمة".
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وتابع "من جانب مـنتخـبنا فإنه
كـــان راغــبـــاً في حتــقـــيق هــدف
السبق في القسم األول اعتمادا
عــلى مـحــاوالت خــجــولــة كـانت
تُولد من جهة على عدنان الذي
يـحـتـاج على مـا يـبـدو الى جـهد
ذاتـي وإرادة لــــلـــتــــخــــفــــيف من
وزنه ومن جـانبـه لم يكن مـهـند
علي بـأفضل حاالته فـيما تـعثر
اجلــمـــيع في صــنـــاعــة الــكــرات
ــشـكــلـة الـرأســيـة مع حــضـور ا
ُــــســـتــــدامــــة في مــــركـــز قــــلب ا

الدفاع".
وذكـــر ان "قــــد يـــكــــون الـــشـــوط
الـــثـــانـي أفـــضل نــــوعـــا مـــا من
سـابــقه بـعـدمـا سـجـلت أحـداثه
اســـتــحــواذا لـــلــكـــرة من جــانب
مـنــتـخـبـنــا الـوطـنــــــــــي نـظـيـر
دخول الـثالـوث حتديـدا ضرغام
ـــــــــــن إذ وحـــــــــــــســـــــــــــ وأ
ظـــــهـــــــــــــــرت وفق ذلـك فــــــــي
أفق احلـيازة تـقـربـات من مرمى
طــاجـــكــســتـــان كــانت أغــلـــبــهــا
مــــــــــشــــــــــاريـع أهــــــــــداف وهـي
ن حــفــز خــطــــــــــــوة تُــحــسـب 
زمـالءه لـــتـــســـجــــيل احلـــضـــور
األفــضل فـي الـقــسم الــثــاني من
ــواجــــــــــهـــة والــتي في زمـن ا
عـــمـــوم احلـــال لم نــــــــر فـــيـــهــا
اســتــثــــــــمــارا من قــبل األسـود
لــــعــــامـل األرض وأيــــضــــا ألمـــر
ارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات احلـــــــرارة

والرطوبة.

ÊULK « ÂUA  ∫  œ«bG

حـــــــرصت الـــــــزمـــــــان
الريـاضي ان تـستـذكر
ــــــــدربـــــــ شـــــــيـخ ا
العراقيـ  عمو بابا
في ذكـــرى وفــاته
الـ (12©
والـــــــــــــــتـي

عمو بابا



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

UNłË“ l  «dÐuý

œ—u³KOÐ w

5DýUM «Ë s¹d¼UE²*« ·«bN²Ý≈ …d¼Uþ b d¹ q K

WŠU « w  «uIÐ s¹c « ©5 bF «® ∫“UHK² « WýUý s  b¼UA

) الذي عرضته (الشرقية) eOL²∫ مشاهد من مسلسل (العدل  qLŽ

{ لـنـدن -وكــاالت - تـواجـدت الــنـجـمـة
ــيـة بـريـانــكـا شـوبـرا إلى الـهـنـديــة الـعـا
جــانب زوجــهــا الــفـنــان األمــريــكي نــيك
جــونــاس عـلـى الــســجـادة احلــمــراء في
ـوسـيـقـية حفـل توزيع جـوائـز بـيـلـبورد ا
لـــلـــعـــام احلـــالي 2021.حـــيث تـــألـــقت
ـية بـفـسـتان ذهـبـي من دار األزيـاء الـعـا
(دولــتــشـي أنــد غــابــانـــا) والــذي اتــسم
ـا عــرضـهـا أيـضــاً بـجــرأته الـكــبـيــرة 

لهجوم رواد السوشال ميديا. 
شـوبــرا والـتي ال تــعـيــر اإلنـتــقـادات أي
إنتبـاه شاركت صُورة لـها برفـقة زوجها
من نـــفس احلــفـل وهــمـــا يــحـــتــضـــنــان
بـعـضــهـمـا كــنـوع من الــرد حـول وجـود

مشاكل بينهما.
اضية قد و كانت شوبرا خالل الفـترة ا
شـغـلـت احلـديث بــعـد تـداول صُــور لـهـا
بـرفــقــة جــونـاس وبــدت فــيه بــوزن زائـد
وخــطـــوط من مـــنــطـــقــة الـــرقــبـــة أثــارت
الــتـســـاؤل حــول مــا إذا كــانت تــنــتــظـر
طـفـلـهـا األول ومـا زاد الـشـكـوك وقـتـها
ـمــثـلـة تـمــامـاً وعـدم إعـطـاء أي صـمت ا

تصريح.
إال أن األمر حُسم خالل أيام بعد تداول
صُــور جــديــدة لــلــمـمــثــلــة وهـي تــرتـدي
مالبــس ريــاضــيـة وكــان الــوزن الــزائـد
ــا يــنــفي أخــبــار غــيــر واضح بــتــاتــاً 
احلــــمـل بــــــــــــشـــــكل قـــــطــــعي إال أن
اخلـطـــــــــوط حـول الـرقـبـة
مـا تـزال مــوجـودة وهـو
مـا عــزاهــا الــبـعض
إلى إصــــابـــتــــهـــا
ــرض الــغــدة

الدرقية.

dſ«œ œuL×

Íœ«Ë qOKł
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bOL(« b³Ž nODK « b³Ž

اخملرج الـسوري يتابع عمـليات تصويـر الفيلم الروائي
الــطـويل (الـطـريق) عـن نص من تـألـيـفـه بـالـشـراكـة مع

عادل محمود وإنتاج للمؤسسة العامة للسينما.
tK « b³Ž bO:« b³Ž 

طـرب الـسـعـودي اعلـن على صـفـحـته اخلـاصـة على ا
مـوقع التـواصل االجـتـماعـي عن موعـد اصـدار ألـبومه

اجلديد وهو في عيد األضحى.
ÍbŽU « dOAÐ

 fłdÐ ‰öł

الـكاتب االردني فازت روايته (دفاتر الورّاق) الصادرة
ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر بـاجلـائـزة عن ا
ـيـة لـلـروايـة الـعـــربـيـة بـالـدورة الـ 14من اجلـائـزة الـعــا

للعام 2021 والتي اعلنت الثالثاء.

w  wMOÐdA «Ë ÊuFLý

b¹bł ÊËUFð
وقالت: (مبسوطة كتـير بوجود صديقتي
وزميلتي دينـا الشربينـيبلبنـان إشتغلنا
ــســـلـــسـل روبي وهـــلق عم ســـوا قـــبـل 
نرجـع نشـتغـل سوا ل مـسلـسل الـزيارة..
كـتيـر مـحمـسـة لنـخـوض بهـالتـجـربة مع

بعض يا دينا). 
يُـذكــر أن مـســــــــــلـسل روبي  إنــتـاجه
عام 2012 من بـطولـة الـفنـانـة اللـبـنانـية
سـيــرين عـبـد الــنـور من تـألــيف كـلـوديـا

مرشليان وإخراج رامي حنا.

ÊU e « ≠  ËdOÐ

مثلة اللبنانية تقال شمعون عن كشفت ا
مــشــاركــتـهــا في مــســلــسل الــزيـارة مع
ـصـريـة ديـنــا الـشـربـيـني من ـمـثــلـة ا ا
خالل نـشـرها صـورة جتـمـعـها بـهـا عـبر
صفحـتها اخلـاصة على مـوقع التواصل
اإلجـــتـــمـــاعي.وأرفـــقـت تـــقال الـــصـــورة
بــتــعـــلــيق عـــبــرت فـــيه عن ســعـــادتــهــا
بـتـعـاونـهـا الـثـاني مع ديـنـا بـعـد جناح
جتـربــتـهـمــا األولى في مـســلـسل روبي

W¹dBMF « tł«uð p¹UŠ

أثـــنـاء وبـعد جـائـحـة كـورونـا مـنهم
(وكــيل وزارة الــثــقــافـة والــســيــاحـة
واالثـار نوفـل ابو رغـيف وعن وزارة
الـــصـــحـــة عـــلي الـــعالق وعن وزارة
الـــتــــعــــلـــيـم الـــعــــالي هــــاشم داخل
الدراجي وعن وزارة الـتـربيـة رياض
مـجبل سـتـون الـسـاعدي وعن وزارة
الــــنـــفط عــــلي جـــاسـم حـــمـــود وعن
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقـوق اإلنـسان ا

زيـــــــــــــــــــــــــدان
الـــعــطـــواني).
مـضـيـفـا (بـعـد
االفـــتــتـــاح في
ميسان  تنتقل
فـــــعـــــالـــــيــــات
جـــــــلـــــــســــــات
الـــــــطـــــــاولــــــة
ستديرة إلى ا
ســـــــــــــــــــــــــــبــع
مــــحـــافــــظـــات
والـــعـــاصـــمـــة
بــغـداد لــغــايـة

{ لوس اجنـلـوس - وكـاالت - تعـتـبـر الـنجـمـة سـلمى
مـثالت أحترامـاً وطلبـاً في هوليوود حايك مـن أكثر ا
لكـنها منذ بداية مسيرتها الفنية واجهت العنصرية
نـتهى الـصراحة وضـوع  وهي تـتكلم عـن هذا ا
وخــــســـــرت أدواراً بــــســـــبب جــــنـــــســــيـــــتــــهــــا

ــكــســـيــكـــيــة.وفي حـــديث الى (فـــايــارؤتي) ا
وصـفت كيـف رفضت الـشـركـات األمريـكـية
اجلمـاهير الالتـينيـة وتأثيـر هذا األمر على
عـروض العمل التي تـلقتـها.وقالت حايك:
(كــنـت جنــمــة في بـــلــدي وكــنت اجــذب
ـسـارح. أعـلم الـسـوق الالتـيــني الى ا
ان بــعـض الــســـتــوديـــوهــات عـــلــمت
بـاألمــر لــكــنـهم لـم يـتــقــبــلـوا قــيــمـة
الـسـوق الالتـيـني في تـلك الـفـترة.
وحـتى أداؤهـا الـرائع في فـريـدا
والــــتـي اســــتــــحــــقت جــــائــــزة
األوســـكـــار عــنه جتـــاهـــلــوه.
وأذكـر انـني كـنت مـرشـحـة
لـــدوريـن رئـــيـــســــيـــ في
مــســرحــيــتــ كــبــيــرتــ
وأثــــــنى اخملــــــرج عــــــلى
أدائي لــكــنــهم اعــتــذروا
عـن قــــــــبــــــــولـي ألنــــــــني
مـــــــكـــــــســــــــيـــــــكـــــــيـــــــة).

في العمل تـشعر بأنك تتحرك في عشرات االجتاهات
اخملتلفة في وقت واحد .

qL(«

ــتـلـكــات جـديـدة جتـنب تـرغب فـي احلـصـول عـلى 
التبذير .رقم احلظ.9

Ê«eO*«

وقــتك مــزدحم بـســبب الــطـلــبـات الــتي يــطـلــبـهــا مـنك
األصدقاء واألقارب.

—u¦ «

ـــاضــيـــة قــد جتـــعــلـك تــنــدم بــعض قـــرارات األيــام ا
اليوم.رقم احلظ.2

»dIF «

اليوم أنت في حـالة مزاجية هـادئة حاول أال تتعرض
ألي موقف يزعجك .

¡«“u'«

فـأكتشف اخلطأ ا تشـعر أنك كنت متـسرعًا جدًا  ر
وتعلم منه.

”uI «

قـد ينـقل صـديق مـقرب مـنك بـعض الـشائـعـات حاول
ان ال تفقد أعصابك.

ÊUÞd «

الـضغط الـذي تتـعرض له في وظـيفـتك يجـعلك تـشعر
بالرغبة للجلوس مع نفسك.

Íb'«

ال تــقـــبل أي شيء تــســمــعه الـــيــوم حــتى تــتــأكــد من
احلقائق بنفسك.

bÝô«

ـفــردك مـا قـد تـمــيل لـتــنـاول الــطـعــام أو الـشــراب 
يسبب خالفات مع العائلة.

Ë«b «

من احملـتـمل أن تـكون أي مـعـلومـات تـتـلقـاهـا مبـالـغًا 
فيها إن لم تكن خاطئة.

¡«—cF «

قـد يـدفـعك الـصراع الـداخـلي في الـشك في كل شئ
حولك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من  1الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

ـــدرب الــــعــــراقـي الـــقـى مــــحــــاضـــرة عـن (الــــذكـــاء ا
االقتـصادي) ضمن فعـاليات مكـتب البرامج واحلقائب
انية الدولية للتنمية والسالم.  نظمة اال التدريبية في ا

الــكـاتب الـعــراقي تـصــدر له في االيـام الـقــادمـة روايـة
(ثــغــيب).وهـي من اصــدارات االحتــاد الـعــام الـالدبـاء

والكتاب.

الــتــدريــسي فـي كــلــيــة الــفــنــون
اجلـميلـة بجامـعة ديالى يـحاضر
الـــيـــوم اخلـــمـــيس فـي الـــورشــة
االلكـتـرونيـة التـي تقـيمـهـا شعـبة
ــســتــمــر في االمــانـة الــتــعـلــيم ا
ـركزية في اجلامـعة بعنـوان(فن كتابة العـامة للمـكتبة ا

قال العلمي). ا

ـــصــرفي الـــعــراقي يـــحــاضــر فـي الــنــدوة اخلــبـــيــر ا
االفـتـراضــيـة الـتي يـقــيـمـهــا مـركـز حـلــول لـلـدراسـات
ـقبل بـعنـوان (الفـساد مـاب لـغة سـتقـبلـية الـسبت ا ا

األرقام .. واحاديث التعميم).

·U'« Ëd š

ـعمـاري الـكردي الـعـراقي صدرت ـهنـدس ا االديب وا
له في عــمـان روايــــــــتــان مـتــرجـمـتــان الى الـعــربـيـة
االولـى بـعــنــوان (اقــلــيم اجلــحــيم) والــثـانــيــة بــعــنـوان

(دغدو). 

سلمى حايك

الــزيت عــلى كـانــفــاس). وأضـاف أن
ــعــرض ارتــبط بــاحلــيـاة (عــنــوان ا
الـعاطـفيـة والـطفـولـية الـتي تـسامت
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افـتــتح الـتـشــكـيـلي زيــاد جـسـام في
العـاصمة بـغداد مـعرضه الـشخصي

ــعــنــون (قــصــة حــلم). الــرابـع ا
ــعــرض الــذي ضم 21 وشــهــد ا
عـمالً حـضـور مـسـتـشـار رئـيس
اجلـمــهـوريـة لـلـثــقـافـة واإلعـمـار
مـــيـــســـون الـــدمـــلـــوجـي ووزيــر
الثـقافة الـسابق مـفيـد اجلزائري
ووكيل وزير الثقافة عماد جاسم
ـثـقـفـ ونـخـبـة من الـفـنـانـ وا
هتم بالفن.  واإلعالمي وا

ـعـرض الذي وقـال جـسـام إن (ا
ــنـاسـبـة افـتــتـاح الـقـاعـة اقـيم 
اخلاصة بي في جانب الكرخ من
بـــغـــداد ضم  21لـــوحـــة فـــنـــيـــة
تــــــنــــــوعـت بــــــالــــــقــــــيــــــاســـــات
ــادة ـــوضـــوعـــات وكــانـت  وا

وأشاد وكـيل الـوزارة خالل االفتـتاح
ــــعـــرض مــــؤكــــداً (نـــهج وزارة بــــا
الـثـقـافة فـي دعم األنشـطـة الـثـقـافـية

وبـقيت فـي الذاكـرة وكـلـما يـتـذكـرها
االنــسـان يــشـعــر كـانـهــا قـصــة حـلم

جميل).

والــفـنـيــة وسـعــيـهـا إلـى فـتح آفـاق
ـثـمر مع الـقاعـات األهلـية التـعاون ا
تنشيطاً حلركة اإلبداع في العاصمة
بغداد التي تفتـقر إلى هكذا قاعات).
ـا مـثـمـنـاً (دور الـفـنـان زيـاد جـسـام 
ـــســات اجلـــمـــال في يـــضـــفـــيه مـن 
أعـــمـــاله وحـــرصـه عـــلى مـــواصـــلــة
الـعطـاء في افـتـتـاح مرسـمه بـجـهود
ذاتــيـــة تــدلل عــلـى حب الــعــراقــيــ
لـــصــنـــاعــة اجلـــمــال). وجـــســام من
مــــوالــــيــــد 1974 ويــــحـــــمل درجــــة
بــكــالــوريــوس في الــرسم مـن كــلــيـة
الفنون اجلمـيلة فضالً عن دبلوم من
مـعـهـد الـفــنـون اجلـمـيـلـة في الـرسم
أيــضـاً.أقــام ثالثـة مــعـارض ســابـقـة
ـــعـــارض الــتي وشـــارك في أغـــلب ا
اقامتها جمعية الفـنان التشكيلي
العراقـي ووزارة الثـقافة والـقاعات

االهـلـيـة في الـعـراق مـنذ
وحــــــــصل عــــــــلى.1995
جــــــوائـــــز وشــــــهـــــادات
تـقـديـريـة عن مـشـاركـات
ـلــتـقــيـات دولــيـة في
ـغرب لـبـنـان مـصر ا
تـركـيـا الـيـونـان كـما
صــــدر عن جتــــربــــته
بالرسم كتاب باللغة
الـفـرنسـيـة لـلـكـاتـبة
جــــوزفــــ لــــورنس
بعـنـوان حلـظة حب
واختـير احد 2015
اعماله االنستليشن
بـــعــنـــوان (اريــكــة)
لـوضـع في مــتـحف
ـــــعــــاصــــر الـــــفن ا

بوزارة الثقافة.
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) بحـلقـاتِهِ التسع إنـفردَ مـسلـسل (العدلـ
وهــو من تـألــيف غـرفــة الـكـتــابـة وإخـراج
حـسن حـسـني وعرضـتْهُ قـنـاة (الشـرقـية)
مـن ب أعـمـال مـاراثـون رمـضـان الدرامي
لــهـذا الـعـام بــتـبـنّي مـوضــوع تـظـاهـرات
تــشـرين الـشــعـبـيـة وحــددَّ زمـانَهُ الـدرامي

بــاأليـام الـقـلـيـلـة الــتي سـبـقتْ جتـدّد هـذه
وجة جديدة الـتظاهرات وإنطالقـــــــــها 

يوم 2019/10/25 .
ـسلـسل دراميـاً من خالل رصد ويـتـحرك ا
تظاهـرين والناشط ظـاهرة إستهـداف ا
ــدنـيـ وحــمالت الـتـصــفـيـة اجلــسـديـة ا
ضـدهم وذلك بـواسطـة الكـشف عن( قوائم
اإلغـتيـاالت) التي أعـدَّتْها
ـتنـفذة بـعض اجلـهات ا
إســـتــخــدام ويـــتم هـــنــا
ـعنوية الـرمز أو الداللة ا
بـــــــاإلشـــــــارة إلـى أحــــــد
ــــــاســــــكــــــة األحـــــــزاب ا
بــالـــســلــطــة وهــو(حــزب
الــــهـــويــــة الـــعــــراقـــيـــة)
وشخصية رئيس احلزب
(احلـجي -عـبـد الـرحمن)
(عـبـد الـسـتـار الـبـصري)
ا عُرِفَ عن هذه الصفة
مـن تداول وشـيوع داخل

األوساط السياسية.
فـي الـســرد الــدرامي يـتم
عـــــــــــــــرض األحــــــــــــــداث
وتــسـلـسـلـهــا والـتـعـلـيق
عـــــــلـــــــيــــــهـــــــا مـن خالل
شـخصـية الراوي الـعليم
(أسد) (غالب جواد)حيث
يـــــــبــــــدأ الـــــــتــــــعـــــــريف
بــالـشـخـصــيـات وتـبـيـان

مــواقـفــهـا ورسم مالمــحـهــا الـعـامــة. فـفي
داخـل مــنـــظـــومـــة ذلك احلـــزب جتـــد عــدة
أطـــراف وشـــخـــصــيـــات تـــعـــيش الـــنــزاع
واإلخــتـالف في الــرؤى ووجــهــات الــنــظـر
وقف إزاء مـوضـوع شبـاب التـظاهـرات وا
مـنــهـا حـيث جن د(أسـد) يـجـازف بـحـيـاتِهِ
ومنصبِهِ وموقعِهِ في احلزب ويساعدُهُ في
ذلـك (سديـد) (حـسن هادي) ويـعـمالن على
إنـقاذ مجموعة من شـباب التظاهرات وهم
) (زيــنـة الــدلــيـمـي) و(مـروة) (زمن (حــنــ
عــلي) و(آيــة) (مـيــنـا نــور الــدين) وأبـيــهـا
(كــامل) (بـاسم الـبـغــدادي) و(سـامـر)(عـبـد
الــله فــيــروز)...إنــقـاذ هــؤالء الــشــبـاب من
عـملـيات اإلستـهداف والـتصفـية اجلـسدية
مـن خالل إخـــفـــائــهـم داخل مـــقـــر احلــزب
نـفـسه ويـقف عـلى الـضـد مـنذ ذلك (داود)
ـشهـداني)رئيس الـلجـنة األمـنية في (طه ا
احلــزب بـشــخـصــيـتِـهِ الـصــارمـة وسالحه
ـــرفــــوع بـــوجه اآلخـــريـن وإســـتـــعـــداده ا
إلرتـكـاب عمـلـيات الـقـتل ضد أقـرب الـناس

إليه داخل احلزب .
ـــســـلــــسل صــــراعَهُ بـــ كــــتـــلـــة صــــاغَ ا
ومـنـظـومـة احلـزب ــتـظـاهـرين من جـهــة ا
ــــتـــنــــفـــذ حــــيث ظَــــهَـــرَتْ في األخــــيـــرة ا
ــواصـفـات ومالمح شــخـصـيــة(احلـجي) 
يــردد اآليــات وتــقــيــة  شــخـــصــيــة ورعــة 
الـقرانية ويـؤمُّ أعضاء احلزب في الصالة
ويـبـدو ظاهـرياً انه يـتخـذهـا منـهاج حـياة
وإسـلـوب تفـكـيـر  لكـنّهُ في اجلـانب اآلخر

سلـسل ألول مرة على الشاشة إالّ قـدَّمها ا
أنــهـا بــدتْ لــنـا وكــأنـهــا - بــفـضل قــيـادة
اخملــرج لـهـا  –قــد تـمــرّستْ في الــتـمــثـيل
وأكــتـســبتْ اخلـبــرة والـتــجـربــة  الـفــنـيـة
ـمـثــلـ مـثل أمـا مـجــمـوعــة ا الــنـاضـجــة
ـمثل الـقديرعـبد السـتار البـصري بإدائه ا
ُعتّق بخبرة السن وغالب جواد بإدائه ا
الـهاد الرص الـذي إشتغل على دواخل
شــخــصـــيــة ( أســد) وإنــفــعــاله الــداخــلي
ــــضــــغــــوط  و(حــــسن هــــادي) بــــإدائه ا
ـــنــــفــــعل و(طه ـــتــــحــــرك وا احلــــيــــوي ا
ميزة و(أسعد ـشهداني) ببصمـة أدائه ا ا
ــتــمــكن فــقـد الــهاللـي) بـحــضــوره ا

اط كـانـوا رائعـ بحق بـإ
مـــخــتـــلــفــة من األداء
والـتـجسـيـد لكـنهم
حــــــازوا درجـــــة
االقــــــــــنـــــــــاع

والتأثير .

من شـخـصـيـتِهِ يـبقـى غاضـبـاً ونـاقـماً ألن
ــتــظـاهــرين الــشــبـاب وضــعــوا صـورته ا
حتـت األقدام في سـاحة الـتـحريـر ويصبُّ
جــــامَ غـــضـــبِـهِ عـــلـى وســـائل الــــتـــواصل
اإلجـتماعي ويُـحمُّلهـا مسؤوليـة ما يحدث

نتيجة لشيوعها وتداولها ب الشباب.
سـلسل شـخصـية الـشهـيد(  يـستـحضـر ا
صــفـاء الـســراي) أيـقــونـة شـهــداء سـاحـة
الـتحرير ويتمُّ جتسيده وظهوره بإعتباره
ـسـتــهـدفـ الـواردة أســمـائـهم في أحــد ا
قـوائم اإلغـتـيـاالت ويـنـتصـر لـلـتـظـاهرات
ويـنحـاز إلـيهـا ويقف إلى جـانبـها ويُـعوّلُ
طـلوب وذلك عـليـهـا في إحداث الـتغـييـر ا
من خـالل جنـاح عـمـلــيـة إنـقـاذ مــجـمـوعـة
ـتـظـاهـرين وإنـدالع الـتـظـاهـرات شـبــاب ا
ـشاركة اجلمـاهيريـة فيها وزيـادة وتيرة ا
من جـديد ومـحاصرة اجلـماهـير الغـاضبة

قر احلزب.
فـي اإلخــراج قــدَّمَ اخملــرج الــقــديــر حــسن
ـوذجاً إخـراجـياً  ( حـسـني في ( الـعدلـ
حـيــويـاً ومـتـدفـقـاً من حـيث اإليـقـاع وشـد
األحــداث وتـقـد الـشــخـصـيـات من خالل
ــمـثـلـ وإدارتـه الـفـنـيـة حــسن إخـتـيـار ا
الدائــهم لــيــقــدَّمَ في احلــصــيــلــة األخــيـرة
إجنــازاً فـنـيـاً مـتــمـكـنـاً يـحــافظ  فـيه عـلى
مـكانته الـفنية في مـقدمة مـخرجي الدراما

لدينا.
في األداء الـتـمثـيلي اليـسعـنا إالّ االعـجاب
والـتقـدير لـهذه الـوجوه الـشابـة التي وإن
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ــــــقـــــبل االول من تـــــشــــــرين االول ا
وبـعدهــــــــا تـنتـقل بـاقي الـفعـالـيات
إلى عــــدد مـن الـــــدول الــــعــــربــــــيــــة
وتـسـتـمـر لـغـايـة عام 2022 ينـاقش
فيــــها 15 محورا مهما حتت عنوان
ــــثـــقف (حتـــديـــــــات الـــثــــقـــافــــة وا
ومـــســتـــقـــبل دورهـــمـــا الـــبـــنـــيــوي
والـتــربـوي في الــعـالم الـعــربي بـعـد

جائحة كورونا).
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ـــطــرب حــا الـــعــراقي يــســـتــعــد ا
إلطالق أغـنـيـة جـديـدة بـعـنـوان (بـعد
حــبـــني) من كـــلــمـــات حــازم جـــابــر
وأحلـان علـي جاسـم وتـوزيع حـسام

الدين. 
وصـــــور الـعـراقي فيـديـو كـليب في
لـبــنـــان مع اخملــرجــة الــلـبــنـــــــانــيـة
رنـدلى قــديح وهــو الـتــعـاون الــثـالث

بينهما.
ونـشـر عـبر صـفـحـته اخلـاصـة عـلى
أحـد مــواقع الــتـواصل اإلجــتــمـاعي
الفيديـو الترويجي ألغـنيته اجلديــدة

وعلق عليه قائالً: 
(جمـهـوري وحـبـايـبي الغـالـ قـريـباً
اغـنـيـتي اجلـديـدة (بـعـد حـبـني)عـلى

قناتي اخلاصة على اليوتيوب).
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يفتتح اليوم اخلمـيس (مؤتمر القمة
الـثـقـافي الــعـربي الـثـاني) بـحـضـور
مـحـافظ مـيـسـان عـلي دواي  ويـلـقي
فـكر الـعربي عـبد احلـس شـعبان ا
ـثـقــفـ الـعـرب ــؤتـمـر كـلــمـة ا في ا
وفــيــمـا يــلـقـي الـبــروفـيــســور قـاسم
ـــثـــقـــفــ حـــســ صـــالـح كــلـــمـــة ا
اما الـقنصل الـفلسـطيني العراقـي 
نـــظــــمي حـــزوري فــــيـــلـــقـي كـــلـــمـــة

الدبلوماسي العرب. 
ـؤتمـر االديب محـمد وقال مـؤسس ا
رشــيــد (تــشــارك نـخــبــة مــثــمـرة من
ـؤتمر مـنهم : الـدكتور ثقـف في ا ا
مظـهر مـحمـد صالح واخملـرج فارس
طــعـمـة الــتـمـيــمي واإلنـســان هـشـام
الـذهـبي و اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق
حرب والكاتب محمود جاسم عثمان
عـن احتــــاد األدبــــاء والـــكــــتــــاب في
العراق كذلك هنالك حضور حكومي
من مـدير عـام فـما فـوق لـلـحديث عن
الـتــحـديـات الـتـي واجـهت وزاراتـهم
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{ بـاريس (أ ف ب)  –تـبـرز حـفـنـة
من الـتـماثـيل الـنـصفـيـة والنـقوش
الـــبـــارزة مـن الـــشـــرق األوسط في
جـنـاح الـتحـف في متـحف الـلـوفر
وهي  بـأختـامهـا القضـائيـة محور
ــتـحف مــعــرض اسـتــثــنــائي في ا
الــبــاريــسي يــهــدف إلى تــســلــيط
الـضوء على األضرار التي يتسبب

بها تهريب القطع الثقافية.
ـلكة وتـثيـر أربع منـحوتات أثـرية 
الـعالم السفـلي اإللهة بيـرسيفوني
غطاة بحجابها الرخامي اهتمام ا
الــزوار وفـضـولـهم. وعُـرضت عـلى
اجلـــدار خــــلف هـــذه الـــتــــمـــاثـــيل
الـنصفـية التي ضـبطت عام 2012
فـي مــــطــــار رواسي الــــبــــاريــــسي
ــقـبـرة قــوريـنـا صــورة من اجلـو 
دن األثرية في شمال إحـدى أكبر ا

إفريقيا. ويُرجح أن التماثيل كانت
ــقـابـر في شـرق تــعـلـو آثـار هـذه ا
لـيبيا مـنذ أكثر من  2000عـام قبل
أن يــقــتـلــعـهــا من مــكـانــهــا جـشع
ـــتــحف . وأبــرزَ أمــ ا ـــهــربـــ ا
لـــودوفــيك لــوجــيــيـه في تــصــريح
لـوكالة فرانس برس أن عرض مثل
هــذه الــقــطع (ســابـقــة) مــهــمـة في
فرنسا. وكان قضاة التحقيق الذي
يـواصــلـون حتـقـيـقـاتـهم لـلـتـوصل
إلـى كـشف هـويــة الـشـبــكـات الـتي
نـهبت هـذه القطـع أذنوا بعـرضها
ــوجب قــانــون صــدر عـام 2016

بتعديل قانون اآلثار.
ــســروقـات ويــهــدف عــرض هـذه ا
إلى الـتحذير من التبـعات السلبية
ــشــروع بــالــقــطع لـالجتـار غــيــر ا
الــثـقـافـيـة وهـي جتـارة تـدر نـحـو

WOÐdŽ Ê«bKÐ s  WÐuNM  ÎUFD  ÷dF¹ d uK « w  ÕUMł

{ باريس (أ ف ب)  –تمكن رجل
في الـثـامــنـة واخلـمـسـ أصـبح
كـــفـــيــفـــاً بـــســبـب مــرض وراثي
تــنــكــسي مـن اســتــعــادة بــصـره
جـزئــيـاً بـفـضـل تـقـنـيــة مـبـتـكـرة
جتــــمـع بـــ الــــعـالج اجلـــيــــني

والتحفيز الضوئي.
وهي أول مـرة تــتـيح فــيـهـا هـذه
سمّـاة علم البـصريات التقـنيـة ا
الـوراثي الـتـوصل إلى اسـتـعادة
جزئـية لـلوظـيفـة البـصريـة على
ـسـؤولـون مـا أفــاد الـبـاحـثــون ا
عن هذه التجربـة السريرية التي
شـــاركت فــيــهــا فـــرق فــرنــســيــة

وسويسرية وأميركية.
ـريض في الـدراسـة من يـعـاني ا
اعتالل الشبكـية الصباغي وهو
مــرض وراثي تــنــكــسي يــصــيب
ـستـقبـلة العـ ويدمـر اخلاليا ا
ا لـلـضـوء في شـبـكـيـة الـعـ 
يــــؤدي إلـى فــــقــــدان الـــــبــــصــــر
التدريجي الذي يتطور عادة إلى

العمى.
ــريـض إلى مــرحــلــة لم ووصل ا
يــعــد فـيــهــا يـســتــطـيع إال إدراك
وجود الـضـوء لكنّ الـعالج أتاح
سها له حتديد مـكان األشيـاء و
وفـــقـــاً لــلـــدراســة الـــتي نُـــشــرت
االثــنـــ في مــجــلــة “نـــيـــتـــشــر

”. ميديس
في الــرؤيـة الــعـاديــة تـســتـخـدم
ستقبالت الضوئية في شبكية ا
الـــعــ بـــروتــيـــنــات األوبـــســ
القـادرة على الـتفـاعل مع الطـاقة
علومات الضوئية والتي تـنقل ا
رئـية إلى الـدماغ عـبر الـعصب ا

البصري.
وسعياً إلى استعادة احلساسية
ـريـض بـاجلـ لـلــضـوء حُــقن ا
الذي يشفر أحد هذه البروتينات
ـسون آر ?”وهو ويسـمى “كـر
يــكــتـشف الــضــوء الـكــهــرمـاني

بحسب ما أوضحت الدراسة.
 دفتر كبير وعلبة صغيرة 

وانـتظـر نـحـو خمـسـة أشـهر من
تــلـقـي احلـقــنـة تــوخــيـاً إلعــطـاء
جسمه الوقت الكافي إلنتاج هذا
البـروت بـكمـيات كـافيـة ثم بدأ
بإجـراء تـماريـن مخـتـلفـة مزوداً
بــنـظــارات مــخـصــصــة مـجــهـزة

بكاميرا.
هــذه الـنــظـارات الــتي صــمـمــهـا
الـبـاحـثــون خـصـيـصـاً لـلـدراسـة
تـتـيح إمـكـان عـرض صـور بـلون
ريض. العنبر على شبكية ع ا
وأوضح مـعهـد (لـنـستـيـتو دو ال
فـيـزيـون) (معـهـد الـنـظـر) الـتابع
جلــامـعــة ســوربـون الــفــرنـســيـة
عهـد الوطني لـلبحث الـعلمي وا
ــعـــهـــد الـــوطــنـي لــلـــصـــحــة وا
والـــبــحــوث الــطــبـــيــة في بــيــان
مـشـتـرك مع مـسـتـشـفى “كـيـنز-

مهـما لـلغـاية أنـا أحب وأحترم
الص وشـعبهـا. أنا آسف جدا
لــلـــخــطـــأ الــذي ارتــكـــبــته. أنــا

أعتذر).
وشـوهـد الفـيـديـو أكـثر من 2,4
وقع الصيني مليون مرة على ا
اخلاضع لـرقابة صـارمة بيـنما
جتــــــــاهـــــــلـت وســـــــائـل اإلعالم
الصينيـة االعتذار. فيلم (فاست
أنـــد فــــيـــوريـــوس 9) إيـــرادات
طـائـلـة علـى شبـاك الـتـذاكـر إثر

طــرحه في 21 أيـــار/مـــايــو في
الـصــ حـاصـدا 148 مــلــيـون
دوالر وفـقاً لـصـحيـفـة (غلـوبال

ز)الصينية. تا
لـكنّ االعـتـذار الـذي قـدمه سـيـنا
لـم يـــكـن كـــافــــيــــا لـــدى بــــعض
مــــســــتــــخـــــدمي الــــشــــبــــكــــات

. االجتماعية في الص
فـقد كـتب أحـد مسـتـخدي ويـبو
(من فـضـلك قل تـايـوان جزء من
الـصـ بـالـلـغـة الـصـيـنـية وإال
فإننا لن نقـبل ذلك) بينما أعرب
ـعـرفـة آخـر عـن أسـفه لـنــقص ا
ــمـثل األمـيـركي الــظـاهـر لـدى ا
بـأن (تايـوان جـزء ال يـتـجزأ من

.( الص
وواجـهت جــهــات عــدة بـيــنــهـا
الـدوري االمــيـركي لـلـمـحـتـرفـ

في كــــرة الــــســــلــــة (ان بي ايه)
ومـجـموعـات عـمالقـة في مـجال
ـــوضـــة حــــمالت مـــقـــاطـــعـــة ا
وهـجـمـات شـرسـة عـبـر وسـائل
الــــتــــواصـل االجــــتــــمــــاعي في
الص بـسبب حتدثهـا علنا عن
انــتـهــاكـات حـقــوق اإلنـسـان أو
الــقــضــايـــا الــســيــاســيــة الــتي

تعتبرها الص محظورة.
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بـــســـبب مـــرض ســـرطـــاني فـــتــاك
بـصورة شبه كاملة يـصيبها وبات

يهددها باالنقراض.
ـــعـــدي خالفــا هـــذا الـــســرطـــان ا
لـسـائر األمـراض الـسرطـانـية غـير
ـــعــديــة عــمـــومــا إال لــدى بــعض ا
األجــنـاس احلـيـوانـيــة يـنـتـقل من
خـالل حاالت العض التي تـتبادلها
زودة هـذه احلـيوانـات الـعدائـيـة ا
فـك قـوي جـدا عنـد التزاوج أو
الــضـرب. وتـشـيـر الــتـقـديـرات إلى
وجود  25ألـف حيوان مـن فصـيلة
شــيــطــان تــاســمــانــيــا حـالــيــا في
الـطبـيعـة في مقابل 150 ألـفا قبل

رض. ظهور هذا ا
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عـشرة مليارات دوالر سـنوياً وفقًا
لليونسكو.
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ويــــشـــكّـل الـــشــــرق األوسط الـــذي
ناطق يـشهد نزاعات عدة إحدى ا
األكــثــر مـعــانــاة من هـذا الــنــشـاط
ــنـــخـــفـض اخملـــاطــر اإلجـــرامـي ا
ـربح. ولم يـكتف تـنـظيم الـدولة وا
ــدن األثـريـة اإلسالمــيـة بـتــدمـيـر ا
الـــســوريــة كـــتــدمــر وأفـــامــيــا في
ســوريــا أو الــعــراقـيــة كــاحلــضـر
والـنـمـرود بل جلـأ إلى إعـادة بـيع
مــا يــســمـيـه اخلـبــراء (آثــار الـدم)

كإحدى الوسائل لتمويل نفسه.
ورأى لــوجــيــيه أن تــوعــيــة عــامّـة
شكلة الـناس تتيح مواجهـة هذه ا
إذ تــتــيح (الــرهــان عــلى احلــدّ من
الــطـلـب). وشـرح قــائالً (كـلــمـا زاد
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يعـود السـؤال للـواجهـة مع استـئنـاف نزيف الـدم الزكي
ـــاذا يـــتم إطالق الـــذي مـــا انـــقـــطع يـــومـــاً في الـــبالد 
الـرصـاص أو قـنــابل الـغـاز بـشـكل مـبـاشـر عـلى رؤوس

تظاهرين السلمي في العراق?  ا
الـقوات األمـنـية تـقول انّـها مـلـتزمـة بالـتـعلـيمـات في عدم
ـتـظاهـرين وانّـما حـمـايتـهم. والـسيـاسـيون اسـتـهداف ا
غلّفـون بالشـعارات التي تسـتدر العواطف تصـدرون ا ا
وال من مـجـيب كـمـا حدث ذات غـفـلـة جـالـسون عـلى تل
ــضـطـرب ال غـيــر في مـعــاقـلـهم داخل الـتـصــريـحـات ا

نطقة اخلضراء أو في مقارهم احملمية.  ا
دى هذا هو الـشعب الغاضب يدرك  وهناك على طـول ا
انَّ هـنـاك رصاصـاً رسـمـيـا او غيـر رسـمي في انـتـظاره
كلـمـا صرخ من ألم سـوء األوضاع لـكـنه لن يتـخلى عن
مـطــالب مــشــروعــة هي أســاس قـيــام احلــكــومــات الـتي
تـتـوالى عــلى الـبـالد وكـلّـمــا دخـلت واحــدة مـنـهــا لـعـنت

أختها على ما اقترفت يداها. 
ـتثـائبون حتت شـهد الـسياسي فـي مأزق حقـيقي وا  ا
التـبـريد فـاتهم الـقطـار وربّمـا باتت فـرصهم في إيـجاد
سـكـة جــديـدة بـات مـحـدودة أو مـعـدومـة فـقـد مـنح هـذا
الشـعب الغـني بكرامـته وقوة ارادته وطـول صبـره ونفاذ
بصـيرته الفـرص تلـو الفرص ألولـئك الذين رقـصوا على
اجلراح بـأالعيبـهم السيـاسية الـتي ال تزال مسـتمرة ولم
تنـقطع يومـاً برغم كل الـذي حدث منـذ اندالع انتـفاضة

قدسة في تشرين.  العراقي ا
حتت أي مــبـــرر يــحــرم عــلـى مــاسك الــســـلــطــة إطالق
الــرصــاص عـلـى أي مـواطن غــاضب ويــشــعـر انّ احلق
ـنـحه شـرعـيـة الـوجـود بـالـشارع الـكـامن في صـرخـته 
ولـيس كـمـا يـدعي أولــئك الـذين نـتج وجـودهم عن تالقح
زورة التي جـرت في العراق صالـح عبر االنـتخابـات ا ا

ويندر أن ينجو من عار تزييفها حزب أو شخص. 
ظلوم والفقراء عـوزين وا عليكم ان تتحـملوا هتافات ا
والــثـكــالى واحملـطـمــ أولـئك هم كـل الـعـراقــيـ الـذين

ا جلس سياسي على مقعد في الصدارة.  لوالهم 
ـتـظـاهـرين أصـحـاب احلق ال تُـشـيـطـنوا ال تُـشـيـطـنـوا ا
ـنـفـلت. وتـذكروا الـعـراقـي من أجل تـبـريـر الـرصاص ا
انـــهم ماليـــ ولـــيـس أفـــراداً مـــنـــبـــوذين حـــتى وإن لم

يخرجوا. جميعهم الى الشوارع.
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في األيــام اخلـوالي ازدهــرت مـوجــة من اخلــطب الـســيـاســيـة
وأصـبحت عـلى قـفا من يـشيل فـأصـيب العـالم بـالتـخمـة. كان
األديب الـسوري فـؤاد الشايب يـكتب لـلرئيس شـكري الـقوتلي
لـحمـيّة. وكـان يبدأهـا في كل مرة بـالعبـارة الشـهيرة: خـطبه ا
»هـذا يوم عـظيم .«ملّ الـعسـكر في سـوريا من أيّـام رئيـسهم
الـعظـيـمـة فأطـاحـوه بانـقالب قـاده من مـقهـى دمشـقي حـسني
الـزعيم. استـولى الزعيم عـلى حكم سوريا 137 يـوماً بالـتمام
فكافئوه على هذه األيّام بصورة تذكارية على منصة اإلعدام!.
قلوب. مـا أقسى التاريخ ومـا أعجب مفارقـاته. دنيا سائـرة با
يـوم لك وعـشـرة عـلـيك. الـوصي عـبـد اإلله يـعـلّق جـثـة الـعـقـيد
صالح الـدين الـصبـاغ عـلى مبـنى وزارة الـدفاع وعـلى مـبنى
وزارة الـدفاع يُـعـلّـقون جـثـة عـبد اإلله بـعـد قـتله ثـم يقـبـضون
عـلى عبد الكر قـاسم في وزارة الدفاع ويُساق إلى اإلعدام:

(لو يكبرُ احلمامُ في وزارة الدفاع لو يكبرُ احلمام).
في ذلك الـوقت كـان العـالم يـحكـمه رؤسـاء من طيـنـة الزعـماء.
وكـان ثـواره يسـتـعيـرون حـنجـرة شـعـراء ديوان احلـمـاسة في
خـطـابـاتـهم الالذعـة عـلى طـريـقـة الـشـاعـر اجلاهـلـي عمـرو بن
. فالـرفيق الـكوبي فـيدل ـاء صفـواً كـلثـوم: ونشـرب إن وردنا ا
كـاستـرو كـان (حامـل الهـوى) بـلحـيـته الكـثّـة ولبـاسه الـكاكي.
كـان يخطب ست ساعات متواصلة كماركسي يريد أن يغيض
. فيـتثـاءب الـعالم من حـوله بيـنمـا كانت خـصومه الـرأسمـاليّـ

العاصمة هافانا تنام في الظالم بال كهرباء.
وبـيـنـمـا كـان الـروائي غـابــريـيل غـارسـيـا مـاركـيـز (غـابـو) هـو
الـصـديق األقـرب إلى كـاسـتـرو يـعـرض عـلى صـديـقه الـكـوبي
مـسودة كل رواية يكتبها. كتب باشـا الصحافة محمد حسن
ـوهـبـته الـفـذة أن يـصنع هـيـكل (فـلـسـفة الـثـورة) واسـتـطـاع 
شـخصية جمال عبد الناصر. واسـتعان العقيد معمر القذافي
بـالـكـاتب الـلـيـبي الـصـادق الـنـيـهـوم عـلى (الـكـتـاب األخـضـر)
يـبـشّـرنـا أن الـبـيت لـسـاكـنه. وكـتب الـشـاعـر مـحـمـود درويش
لـلمـناضل الفـلسـطيـني ياسـر عرفـات أشهـر خطـاباته: جـئتكم
حـامـالً غـصن الــزيــتـون فـي يـد وفي األخــرى أحــمل بــنـدقــيـة
الـثـائـر.. فال تُـسقـطـوا الـغـصن األخـضـر من يدي!..  فـي تلك
تـحـدة بـحـذاء الـزعيم األيـام ضـاقت اجلـمعـيـة الـعـامـة لأل ا
الـسوفـياتـي نيـكيـتـا خروتـشوف فـخـلعه بـعد خـطـاب استـغرق
ـية احتجاجاً على نصّة األ مـائة وأربع دقيقة لـيضرب به ا
عـالم يكره الفقراء. يُقـال إن احلذاء ضاق في قدم خروتشوف
ــثــقــفي الــيــسـار ــقــاهي  فـاضــطــرّ إلى خــلــعه!. ازدحــمت ا
ـسـاجالت والـيـمـ وتـوهـجت بـحـمّى احلـوار الـسـيـاسي وبـا
األدبـية. وانتـعشت بـزبائـنهـا من الظرفـاء والشـعراء والـثوريّ

قـبل أن تتوزعها الـشلل االنتهازيـة. مثلما انـتعش (احلكواتية)
ـبشّـرين بأن عـنتـرة بن شـداد سيـنتـصر حـتمـاً على أبي من ا
زيـد الهاللي.  انتـظر اجلمـهور زمنـاً طويالً وسيف عـنترة بقي
مـعلّقاً عـلى اجلدران حتى صـدأ فأصبح سـيفاً من خشب. ثم
ـقــاهي أن ابـتُــذلت فـتـحــولت الـسـيــاسـة عـلى مـا لـبــثت هـذه ا
(تـخـوتـهـا) إلى نـوع من الـثـرثـرة. وحتـولت هـذه الـثـرثـرة عـلى
ــقــاهي وصــار أغــلب زبــائــنـهــا من شـكـل فـضــائــيــات بــدل ا
الحم الشـعبـية!.  ماذا حـدث للسـياسة (احلـكواتـية) عـشّاق ا
في عـصر ما بـعد احلداثـة? تغيّـرت الظروف وتـبدلت األحوال.
انـتهى عصـر اخلطابـة واختـفت األيدلوجـيا وماتت احلـماسة
الـثـوريـة وذبـلت الـوردة احلـمـراء وانـتـحـر الـيـمـ والـيـسـار.
تـقـاعــد الـعــمـر بــكـاســتـرو. واســتـأذن الــرفـيق تــشي غــيـفـارا
بـاالنـصـراف بـعـد أن خــلع نـطـاقه وبـيـريّــته وجـزمـته. وتـفـتّـتت
األوطــان وتـســيّــست األديـان وتــفــكّـكت
الـــشـــعـــوب وخال الـــعـــالم مـن ثــواره
ـون بــاحلــريـة كــاأليــتـام وأصــبح احلــا
عـلى مـائــدة الـلـئـام. ذكّـروني بـبـيت من

الشعر للشيخ الثائر علي الشرقي:
يا ثورةً أعقبتها ندامةُ الثوار!.
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تـظهـر احتفـاالت على م الـطائرة
ومـــدعــوين يـــلــفـــون زهــورا حــول
رقـابـهم ويلـتـقطـون صـور سيـلفي.
لـكن تعذر علـى وكالة فرانس برس
الـــــــتــــــأكـــــــد عـــــــلى الـــــــفـــــــور من
ـعمول صـحتـها.وخالفـا للقـواعد ا
دني لم يكن أي بـها في الطيران ا
ـدعويـن تقـريبا يـضع كـمامة من ا
مع جتاهل كبير لقواعد التباعد.
وذكـــرت الــصــحـــافــة احملـــلــيــة أن
ـدني ـديــريـة الـعـامـة لـلـطـيـران ا ا

{  نـــيــودلــهي (أ ف ب)  –اخــتــار
ثــنـائي هـنــدي عـقـد قـرانــهـمـا بـ
الـغـيـوم خالل رحـلـة جـويـة تـابـعة
لــشـركـة طـيـران مـحــلـيـة بـحـضـور
161 مــدعـوا في انـتـهــاك لـلـقـيـود
كافـحة كوفيد-19 على ـفروضة  ا

ما أفادت الصحافة الهندية.
ـدني في وأمـرت هـيـئـة الـطـيـران ا
الــهــنـد بــإجــراء حتـقــيق وجــمـدت
عـمل طـاقـم الـطائـرة وفـق مـصادر

رسمية.
وتـسمح أكثرية الواليات في الهند
حــيث تـخـطت حــصـيـلــة الـوفـيـات
الـــنــاجــمـــة عن فــيـــروس كــورونــا
االثــنـ عــتـبـة 300 ألـف بــوجـود
50 مــــدعـــوا كــــحـــد أقــــصى خالل
حـفالت الـزفـاف. وتـبـادل الـزوجان
اجلــــديــــدان الــــلــــذان لم تُــــكــــشف
هــويــتـهــمـا الـ (نــعم) األحــد حـ
كـانت حتـلق طـائـرة تـابعـة لـشـركة
(ســـــبــــايس جـت) فــــوق مـــــعــــبــــد
مــيـــنــكــاشي في مــادوراي بــواليــة
تـامـيل نـادو (جنـوب) خالل رحـلة
مـــتـــوجــهـــة إلى بـــنـــغـــالــور وفق

ز.” صحيفة “هندوستان تا
وانـتـشـرت عبـر شـبكـات الـتواصل
االجـتـمـاعي صـور ومقـاطع فـيـديو

طـلـبت من “سـبـايس جت ”اتـخـاذ
تــــــدابــــــيــــــر فـي حق الــــــزوجــــــ
ومـدعـويهـمـا. وقد يُـمـنع هؤالء من

التنقل في رحالت جوية مدنية.
وقــال نـاطق بـاسـم (سـبـايس جت)
لـوسـائل إعالم هـنـديـة إن (الـركاب
ـدعوين أعلـموا تفصـيليـا خطيا ا
وشـــفـــويـــا بـــقــواعـــد الـــتـــبـــاعــد
والـسالمة الواجب اتباعها التزاما
طار وعلى بـإرشادات كوفيد في ا
مـــ الـــطــائـــرة طـــوال الــرحـــلــة).

ـتـخصص في فان ”البـاريـسي ا
ــريض بــدأ طب الـــعــيــون أن “ا
بـعــد سـبــعـة أشـهــر بـاإلبالغ عن

عالمات التحسن البصري .”
ـــســـاعــدة وأضـــاف الـــبـــيـــان (
ــكــنه اآلن حتــديـد الــنــظـارات 

سها). موقع األشياء وعدّها و
وفي اختـبـار أول يقـضي بإدراك
وجود دفتر كـبير وعلـبة صغيرة
حتـوي مــشـبـكــات ورق وحتـديـد
س سهما تمكن من  مكانهما و
ــــئـــة من الــــدفـــتــــر في  92في ا
احلــاالت لـكــنه لم يــســتـطع ذلك
في ما يـتعلق بـالعـلبة إال في 36

ئة من االختبارات. في ا
أما االختـبار الـثاني فقـضى بعدّ
أكــواب عـلى الــطــاولـة وانــتـهى
إلى جنـاح مرتـ تـقـريـباً من كل

ئة). ثالث مرات ( 63في ا
وتـــمــثـل االخــتـــبــار الـــثــالث في
وضـع كـــوب عـــلى الـــطـــاولـــة ثم
إزالـتـه عـنـهــا بـصـورة مــتـكـررة
ـريض على زر على أن يـضـغط ا
يشـيـر إلى وجود الـكـوب أو عدم
وجوده عـلى الـطاولـة فـيمـا كان
نـشـاط دماغه يـقـاس بـاسـتـخدام

خوذة من األقطاب الكهربائية.
واســـتـــطـــاع بـــرنــــامج يـــفـــســـر
تسـجـيالت األقطـاب الكـهـربائـية

ـئـة مـا أن يـرصـد بـدقـة  78في ا
إذا كان الكـوب موجوداً أم ال ما
يـؤكد “أن نشـاط الـدمـاغ مـرتبط
بـــالــــفـــعل بــــوجـــود جــــسم مـــا
وبـالـتـالي فـإن الـشـبـكـيـة لم تـعد
عــــــمــــــيــــــاء. عــــــلـى مــــــا أوضح
الـبــروفـيـسـور بــوتـونـد روسـكـا
أحـــد الـــبـــاحـــثــ الـــذين أداروا

الدراسة.
 h ý 3500 s  bŠ«Ë 

وإذ ذكّرت اجلهـتان الـفرنسـيتان
اللتان أجـرتا التجربـة السريرية
باالشـتراك مع جامـعة بـيتـسبرغ
األمـيـركـيـة ومـعـهـد طب الـعـيـون
اجلــزيـئـي والـســريــري في بـازل
(سويسرا) وشركة (ستريت الب)
وشـــــــركـــــــة (جـــــــيــــــنـــــــســـــــايت
بــايــولــوجـــيــكس) الــفـــرنــســيــة
لــلـتــكـنـولــوجـيــا احلـيــويـة بـأن
(تقـنيـة عـلم البـصريـات الوراثي
ــوجـــودة مــنــذ عــشــرين عــامــاً ا
أحــــــدثـت ثــــــورة في الـــــــبــــــحث
األســـاسي في عـــلم األعـــصــاب)
أكــــدت أنـــــهــــا (أول مـــــرة عــــلى
ـسـتوى الـدولي يُـسـتـخـدَم هذا ا
ــبــتـــكــر لــدى الـــبــشــر الــنــهـج ا
ويـــــجــــــري إثـــــبــــــات فـــــوائـــــده
الـــســـريـــريـــة). ويـــؤثـــر اعـــتالل
الـشـبـكــيـة أو الـتـهـاب الـشـبـكـيـة

الـــصــبـــاغي عـــلى واحـــد من كل
3500 شــخـص وفــقــاً لـــقــاعــدة
بــيــانــات (أورفــانت) األوروبــيـة
كن أن يـبدأ في أي عـمر لكن و
وتـيــرة ظـهـوره تـكــون أكـبـر بـ
. وتكثر سنّي العـاشرة والثالثـ
ــسـؤولـة عـنه ولـكن اجلـيـنـات ا
ـصـاب غـالـباً مـا تـسـجّل لـدى ا

به بعض التحوّرات.
وأوضح الــبــروفــيــســور جــوزيه
آالن ســـاهـــيـل الـــذي أسس عـــام
2009 مـعــهـد (لــنـسـتــيـتـو دو ال
ـتـخـصص بـأمـراض فـيـزيـون) ا
ـكــفـوفـ الـذين الـشــبـكـيـة أن (ا
يــعــانــون أنــواعـاً مــخــتــلــفـة من
األمـراض الـتـنكـسـيـة الـعـصـبـية
لـلــمـسـتــقـبالت الـضــوئـيـة ولـكن
يـبـقى لـديـهم الـعـصب الـبـصـري
الوظيفي من احملـتمل أن يكونوا
مؤهل للعالج)  لكنه أشار إلى
أن (اقـتـراح اعـتـمـاد هـذا الـعالج
ســـيـــســتـــغـــرق بــعـض الــوقت).
وتـــعــتــزم شـــركــة (جــيـــنــســايت
تـخصـصة في بايـولوجـيـكس) ا
الــعالجــات اجلـيــنــيــة لألمـراض
التـنكـسية الـعصـبيـة في شبـكية
رحلـة الثـالثة من العـ إطالق ا
الـتـجـربة قـريـبـاً لـتـأكيـد فـاعـلـية

هذا النهج العالجي.
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ـواطـنـون عـلـى الـلـقاح ويـحـصل ا
مجانا.

اليـــ مـــا زالــوا لـــكن عـــشـــرات ا
يـنـتظـرون حـصولـهم عـلى اللـقاح
فـي ظل إعطـاء السـلـطات األولـوية
لـإلمــدادات احملــدودة لــلـــعــامــلــ
الـصـحـيـ في اخلـطـوط األمـامـيـة
وغـيـرهم من الفـئات األكـثر عـرضة
ا في ذلك الـسجـناء في لـلـخطـر 

كتظة في إندونيسيا. السجون ا
ويُـعـرف نظـام الـسجـون في البالد
بـــظــروفـه الــســـيــئـــة وقــد حــذرت
جـماعـات حقوقـية من خطـر تفشي
فـايروس كورونا بـ السجناء في
كـل أنــــحــــاء األرخـــــبــــيـل. وتــــأتي

{ مـيدان (اندونـيسيا) (أ ف ب) –
أعــلـنت الــسـلـطــات اإلنـدونـيــسـيـة
الـــثـالثـــاء الـــقـــبض عـــلى أربـــعـــة
أشـخــاص بـتـهـمـة سـرقـة لـقـاحـات
مــخــصـصــة لـلــســجـنــاء وبــيـعــهـا

للعامة.
شتبه بـهم على أكثر من وحـصل ا
ألـف جــــرعــــة مـن لــــقــــاح شــــركــــة
(سـيـنـوفـاك) الـصـيـني مـخـصـصـة
الـــســـجــــنـــاء وعـــرضـــوهـــا عـــلى
مــشـتــرين في الـعــاصـمـة جــاكـرتـا
وفـي مـــديــــنـــة مــــيـــدان بــــشـــمـــال
سـومطرة مـقابل حوالى 250 ألف

روبية (17 دوالراً) لكل منها.
ـــوقـــوفــ وقـــالت الـــشـــرطــة إن ا
األربـعة بينهم طبيب في سجن في
مـيدان ومسؤول صـحي محلي قد
يــواجـهــون عـقــوبـة الـســجن مـدى
ـوجب قـانون احلـيـاة إذا أديـنوا 

مكافحة الفساد في إندونيسيا.
ــتــحــدث بــاسم شــرطــة وأوضـح ا
شـمـال سـومـطـرة هـادي وحـيـودي
لــوكـالـة فـرانـس بـرس الـثالثـاء ان
شـتبه بهم جـلب اللـقاحات (احـد ا
الى جـاكـرتا حـيث اكتـشفـنا ايـضا
واقع التي تقدم اخلدمة). بعض ا
وقـد تضررت إندونيـسيا بشدة من
جـائـحـة كـوفـيـد-19  وهـي بـصدد
تــنــفــيـــذ بــرنــامج تــطــعــيم ضــخم
لــسـكــانـهــا الـبــالغ عــددهم حـوالى

270 مليون نسمة.

االعــتـقــاالت بــعـد فــضـيــحـة لــقـاح
أخــرى في شــمــال سـومــطــرة هـذا
الــشـهـر تــمـثـلت بــإعالن الـشـرطـة
أنـهـا ضبـطت عامـلـ صحـي في
مــطـار مـيـدان يـعــيـدون اسـتـخـدام
أعــواد قـــطــنــيــة مــســـتــعــمــلــة في
اخـتـبـارات كـوفـيد - 19مـن طريق

غسلها وإعادة تغليفها.
وأشــــــارت الــــــشــــــرطــــــة إن هـــــذه
االرتـكـابـات قـد تـكـون طاولت آالف
الـركـاب الـذين خـضـعـوا لالخـتـبار
ــطـار. وأعــلـنت إنــدونـيــسـيـا في ا
رســمــيــا تــســجــيل أكــثــر من 1,7
مـلــيـون إصـابـة بـفـيـروس كـورونـا

وحوالى 50 ألف حالة وفاة.

 UŠUI  «u dÝ WFÐ—√ nO uð

¡UM− K  WBB

الـشـك لدى الـنـاس وحـرصـوا عـلى
ــصــدر قل الــطـلب الــتــحــقق من ا
سروقة وبالتالي قلّ على التحف ا
الـعـرض نــتـيـجـة لـذلك).  أمـا عـالم
ـــتـــخـــصص فـي الـــشــرق اآلثـــار ا
الـكالسيكي فنسان ميشال الناشط
في مـجال مـكافـحة الـتهـريب فشدد
عــلى (ضـرورة عــرض هـذه الــقـطع
جلـعـلـها غـيـر قـابلـة لـلبـيع تـمـاماً
وناليزا غير قابلة كـما هي لوحة ا

للبيع ألن اجلميع يعرفها).
والحـظ ميشال الذي يـتولى رئاسة
الـبعثة األثريـة الفرنسيـة في ليبيا
أن (مـن الــســـهـل الـــتــعـــرف) عـــلى
تــمـاثـيل بـيــرسـيـفـوني الــنـصـفـيـة
ـعـروضـة. وأنـتج اآلالف مـن هذه ا
الـتـمـاثيل اجلـنـائـزية بـ الـقـرن
ـيالد فـقط الـسـادس واألول قـبل ا

في قــوريـنــا ومـحـيــطـهــا. ويـشـكل
رخـامــهـا الـذي يـتـخـلـله لـون مـائل
إلـى األحـــمــــر إحـــدى خــــصـــائص
(األرض احلـمـراء) أو (تيـرا روسا)
ـعرض ـكـن زوار ا ـنطـقـة.و فـي ا
مـسح رمـوز االسـتـجابـة الـسـريـعة
ــنــتـشــرة عـلـى اجلـدران لالطالع ا
عــلى مـخـتـلـف (الـقـوائم احلـمـراء)
كــتــلك الـتي أعــدّهــا االنـتــربـول أو
اجملـلس الـدولي لـلـمـتـاحف وتضم
جـــردة بــالـــقـــطع أو فــئـــات اآلثــار
.  لكنّ األكـثـر استـقطـابـاً للـمـهرّبـ
تتبع تاريخ القطع األثرية غالباً ما
يـكــون أكـثـر صـعـوبـة كـمـا تـشـهـد
عـــلى ذلك لـــوحـــتــان رخـــامــيـــتــان
حتـمالن نقوشـاً بارزة معـروضتان

أيضاً في اللوفر.
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{  بك (أ ف ب)  –اعتذر جنم
فـيلـم (فاست أنـد فـيـوريوس 9)
ـــصـــارع األمـــيــركي ــمـــثل وا ا
جـــــون ســــيــــنــــا الــــثـالثــــاء من
الـــصـــيـــنـــيـــ بـــعـــد أن وصف
تايـوان بأنـها (بـلد) وأثار حـالة
من الـــغـــضب فـي أكـــبـــر ســوق

لألفالم في العالم.
وتــــعـــــتــــبــــر بـــــكــــ تــــايــــوان
ـتمتـعة باحلكم وقـراطية ا الد
الـــذاتـي جـــزءاً من أراضــــيـــهـــا
سـتسـتعـيدهـا يـوما مـا بالـقوة
إذا لـزم األمــر وتـتـصـدى بـقـوة
ألي مـــحـــاوالت دبــلـــومـــاســـيــة
لالعــتـــراف بــاجلــزيـــرة كــدولــة

مستقلة.
مثل األميـركي سينا وهو لكن ا
أيـــــــضـــــــا جنـم في ريـــــــاضـــــــة
ــصــارعـــة حــاد عن أســـلــوبه ا
الــدبـلــومـاسـي خالل زيـارة إلى
تـــايــوان في أوائـل أيــار/مــايــو
للـترويج لسـلسلـة أفالم احلركة
والـــســـرعـــة واصــفـــا فـي أحــد
تصـريحـاته تايوان بـأنهـا (بلد)

. عجب خالل لقاء مع ا
ومع تـنامي الـغـضب حيـال هذا
التصريح عبر وسائل التواصل

االجــتــمـاعـي في الـصــ نــشـر
ســيـنـا الـثالثــاء فـيـديـو اعـتـذار
عـــلى مـــنــصـــة (ويــبـــو) بــلـــغــة

اندرين. ا
وقال سينـا في الفيديو من دون
ـثـيـر لـلـجدل ـصـطلح ا تـكـرار ا
(لـــقــــد أجــــريت الــــكــــثـــيــــر من
قابـالت للتـرويج لـ(فاست أند ا
فيوريوس 9) وقد ارتكبت خطأ

أثناء مقابلة واحدة).
وأضـــاف (يــجـب أن أقــول أمــرا

{ ســـــــيــــــدني (أ ف ب)  –وُلــــــدت
حــيــوانـات مـن فـصــيــلـة شــيــطـان
تـاسـمـانـيـا الـتي انـدثـرت مـن الـبر
الــرئــيــسي األســتـرالـي قـبـل ثالثـة
آالف عــــام فـي الــــطــــبــــيــــعــــة في
أسـترالـيا في إطـار مشـروع طموح
حلــــــمــــــايــــــة هـــــــذا الــــــنــــــوع من
الــشــقـــبــانــيــات عــلى مــا أعــلــنت

. جمعيات االثن
وأشـار ائتالف جمعيات بيئية إلى
أن ســـبـــعــة مـن هـــذه الــثـــديـــيــات
سـاحة الالحـمـة وُلدت في مـلجـأ 
400 هـكتار في بـارينغـتون توبس
عــلى بــعــد ثالث ســاعــات ونـصف

ساعة إلى الشمال من سيدني.
ــســـيـــجــة ـــســـاحـــة ا وفـي هــذه ا
(حلـمـاية احلـيوانـات من تهـديدات
شــــتى مـــثـل األمـــراض أو حـــركـــة
ــرور) أعـيـد إدخـال 26 حــيـوانـا ا
بالغا من فصيلة شيطان تاسمانيا
قـبل حوالى عام إثر عـملية وُصفت

بأنها (تاريخية).
ويــرمـي بــرنــامج احلــفظ هــذا إلى
تـكـوين مـجمـوعـة مـحمـيـة من هذه
ــهــددة في جــزيــرة احلــيـــوانــات ا
تــاســمــانــيــا جــراء أحــد األشــكـال
اخلطيرة من مرض سرطاني معدٍ.
وقــــــال رئـــــيس (أوسـي آرك) وهي
إحـدى هذه اجلمـعيات تـيم فوكنر
(فــور إطالق هــذه احلـيــوانـات في

الــطـبـيــعـة كــان الـوضع مـرتــبـطـا
بـالـسـلـوك الـذي سـتـنـتـهـجه وكـان
ذلك مــــضـــنـــيـــا عـــلى الـــصـــعـــيـــد
الــعـصـبي). وأضـاف “كـان يـتـعـ
ـراقـبـة مـن بـعـيـد إلى أن عــلـيـنــا ا
نــتــمــكن مـن الــدخــول واحلــصـول
عـلى تأكيد لـوالدة أول الصغار في

الطبيعة. يا لها من حلظة!.”
وتـمــكن أخـصـائـيـون من الـتـدقـيق
بــــجـــيــــوب اإلنـــاث والحــــظـــوا أن
ـتـازة) على الـصـغـار (في صحـة 
أن حتـصل عـمـلـيـات تـدقـيق أخرى

قبلة. في األسابيع ا
وتـراجـعت أعـداد هـذه احلـيـوانات
ئة مـنذ العام 1996 بـنسبة 85 بـا
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