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اطـــلـــقت وزارة الـــنـــفط  نـــافــذة
الــكـــتــرونـــيــة تـــتــيح خلـــريــجي
االختـصاصات الـهنـدسيـة العمل
بـصـفـة عـقـود او أجـراء يـومـيـ
استنادا في الشـركات الـنفـطية  
إلى قـرار مـجـلس الـوزراء فـيـمـا

كشـف مجـلس اخلـدمـة االحتادي
عن تـــــوجه يـــــنــــصـف حــــمـــــلــــة
الشهادات الـعليا. ودعت الوزارة
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
(اصــــحــــاب االخـــــتــــصــــاصــــات
الــهــنــدســيــة إلى الــتــقــد عــبـر
النافذة اإللـكترونيـة للراغب في
الــعــمل بــصـفــة عــقــود او أجـراء

يـومـيـ في الـشـركـات الـنـفـطـيـة
الــتـابــعــة لــلـوزارة) واضـاف ان
(الوزارة أطلقت نافـذة إلكترونية
للتقـد ستكـون متاحة لـلجميع
ـقبل). بدءا من االول من  تـموز ا
وكان اجمللس قد قـرر في جلسته
ـــاضي ـــنــــعـــقـــدة الــــثالثــــاء ا ا
الــسـمــاح لـلــشـركــات الـنــفـطــيـة

الـــرابـــحـــة بــتـــشـــغـــيل األجــراء
الــيــومــيــ من االخــتــصــاصـات
الهـندسيـة والفـنية وفق اإلعالن
والـتـنـافس الـشـفـاف. فـيـمـا شدد
الـــوزيــر احـــســان عــبـــد اجلــبــار
اســـمــاعـــيل عــلـى ادامــة وزيــادة
االنـتــاج في حـقل غــرب الـقـرنـة 
ا يتوافق ويـنسجم مع خطط و

الوزارة. ونقل الـبيـان عن الوزير
خالل رعـايـته حلـفل تـوقـيع عـقـد
حفر  96بئراً نـفطيـاً ب شركتي
نـفـط الـبـصــرة واكـســون مـوبـيل
ـيـت  الـقول وشلـمـبرجـر  الـعا
ان (هــذا الــعــقــد ســوف يــضــيف
طـاقـة   200الف بــرمـيل النــتـاج
حـــــقل غــــرب الــــقــــرنــــة/ 1خالل
ـقبـلـة  كـما الـسنـوات اخلـمس ا
ويــعــد هـــذا احلــقل من احلــقــول
الـعـمالقـة الـواعـدة) مـشيـرا الى
ــشــروع ســوف يــوفــر ان (هــذا ا
ــنــاطق   600وظـــيــفــة البــنـــاء ا
احملــيـــطــة بــاحلـــقل) وتــابع انه
(اوعــــز الدارة احلــــقل بــــاتــــبـــاع
مــعـايــيـر الــعـدالــة والـكــفـاءة في
ــتــقــدمــ لــلـوظــائف اخــتــيــار ا
طـلـوبة). من جـهته  قال وكيل ا
الوزارة لشؤون االستخراج كر
حطاب ان (معـدل االنتاج احلالي
لــلــحـــقل بــلغ  (380الف بــرمــيل
ــتــاحــة وان الــطــاقــة ا يــومــيــا  
لــلــحــقل هــو اكــثــر من  500الف
بــرمـيل  وســيـبــلغ انـتــاج الـغـاز
ـــســـتــثـــمـــر فــيه   150مــقـــمق ا
ـــثل يـــومــيـــا). بــدوره  اشــاد 
شـركة شـلـمبـرجـر سعـد الـضامن
بـ(تـعــاون الـوزارة مع الــشـركـات
ــيـة) مــؤكــداً  (اســتــعــداد الــعــا
الـشـركـة بـتنـفـيـذ الـتـزامـاتـها في
احلـقل وفق احـدث الـتـكـنـلـوجـيا
ـــتــقـــدمــة فـي مــجـــال احلــفــر  ا
اضافة الى توفير فرص التدريب
والـتـطـور  لـلـجـهد الـوطـني). من
جــــهــــة اخــــرى  كــــشـف رئــــيس
مــــجـــــلس اخلـــــدمـــــة االحتــــادي
مـحــمـود الــتـمـيــمي  عن وجـود
آلـــيـــات تـــدعم تـــعـــيـــ حـــمـــلــة
الــشـهــادات الــعـلــيــا.وذكـر بــيـان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الــتـــمــيــمي اســتـــقــبل عــدداً من

ــثـــلـي ومــعـــتـــصـــمي حـــمـــلــة
الـشـهـادات الـعـلـيـا الـذين عـبـروا
شـروعة بـإسلوب عن مطـالبـهم ا
حـــــضــــاري كـــــفــــلـه الــــقـــــانــــون
والـدسـتـور) وتـعــهـد الــتـمــيـمي
بـ(دعم مـطـالب حمـلـة الـشـهادات
( وضــمــان حــقــهم في الــتــعــيـ
مـؤكداً (وجـود الـيات فـنـيـة تدعم
عمليـة التعيـ وتمنع التالعب)
واوضـح الــتـــمـــيـــمي ان (هـــنــاك
مـخــاطـبـات رسـمــيـة من اجملـلس
الى رئـاسـة الوزراء بـغـيـة تـبـليغ
الوزارات بارسال قوائم بدرجات
احلذف واالسـتحداث) وتابع ان
(اجمللس سيعتمـد الية عمل فنية
من شـأنـهـا دعم عـمـلـيـة الـتـعـي
دون غــ او تالعب الســتــيــعـاب
حـمـلة الـشـهـادات وتـوظـيف هذه
الـــطــــاقـــات واالخــــتـــصــــاصـــات
ـــــهـــــمـــــة). وتـــــداولـت مـــــواقع ا
الـــتـــوصل االجــتـــمـــاعي كــتـــابــا
صـــادرا من رئـــيس جلــنـــة االمــر
الديـواني رقم  25لـسـنة  2020
رســول عــبــد عــلي  ومــوجه الى
الــــوزارات كــــافـــة جــــاء فــــيه انه
ــــــادة (اســــــتــــــنــــــادا الـى نص ا
سـادسـا/ اوال من قـانـون رقم 16
لــســنـة  2013الــتــعـديـل الـثــاني
ـفصـولـ الـسيـاسـي لـقانـون ا

ــعــدل  رقم  24لــســـنــة  2005ا
ـالـية بـإسـتـحداث تـلتـزم وزارة ا
درجات وظيفية للـمشمول بهذا
الك ـوظفـ على ا القـانون من ا
تعاقـدين او العامل الدائم او ا
يــــصــــفــــة أجـــــر يــــومي وغــــيــــر
) داعــــيــــا الــــوزارات ــوظـــفــ ا
واحملـــافــظــات كــافـــة الى (بــيــان
احلــاجــة لـلــمالكــات الــوظـيــفــيـة
واختصاصاتـها لغرض تهـيئتها
ـعنيـة بتوزيع من خالل اللجـنة ا

 .( عيني فصول غير ا ا

مشدداً  علـى (اهمية احلـفاظ على
احلـــشـــد وحـــمــيـــاتـه وان تـــكــون
احلكـمـة رائـدتـنا) مشـيـرا الى ان
(احلــــشـــــد بــــدأ يـــــأخــــذ وجــــودا
وشخصية  والسيما هو قاتل مع

الـقـوات األمـنـيــة جـنـبـا الى جـنب
وهـمـا كـيـان واحـد) وتابـع (نحن
في الهيئة عـلى بصيرة من أمرنا
ونهـتم بشـكل كـبيـر بـهيـبة الـدولة

واحلكومة). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكد رئـيس هيـئـة احلشـد الشـعبي
فــــالح الــــفــــيــــاض  ان احلــــشـــد
ـثالن كــيـانـا والـقـوات االمــنـيــة 
واحــــدا فـي الــــدفــــاع عـن الــــوطن
والـسـيـادة . وقـال الـفـيـاض خالل
ركـزي لـلـحـشـد في ذكرى احلفـل ا
ـحــافــظـة تـأســيــسه الــذي اقـيـم 
رجعية حاضرة واسط امس ان (ا
ــفــاصل احلــاسـمــة وهي في كل ا
حددت خـارطة طـريق لـلوضع في
العـراق ومسـار تـأسيس احلـشد)
واضـــــاف ان (فــــتـــــوى اجلـــــهــــاد
الـكـفـائي كـانـت مـنـطـلق احلـشـد 
وان سـر االلـتـفـاف بـشـان الـهـيـئـة
هو الدماء الزكية للقادة ونأمل ان
ـرجـعـية) نكـون عـنـد حـسن ظن ا
كـانة مبـينـا ان (احلـشد يـحـظى 
قدس) سامية ومايزال يسمى بـا

WOM _«  «uI «Ë bA(«  ∫÷UOH «

 bŠ«Ë ÊUO

o³Ý_« fOzd « dN  vHDB  ‰ULł Õ«dÝ ‚öÞ≈
 18ســــنـــة من اعـــتــــقـــاله).  وكـــان
ـطـلـوب مـصـطـفى ضـمن الئـحـة ا
تحـدة. واعتقل في لـدى الواليـات ا
 20نــيــســان عـام  .2003وفـي عـام
 ?2017أقـر مجلس الـنواب قانونا
يــــنـص عــــلى مــــصــــادرة األمــــوال
ــنـقــولـة لـكل من ــنـقـولــة وغـيـر ا ا
صـــدام حـــســـ وزوجــاته وأوالده
وأحــفـاده وأقــربـائه حــتى الـدرجـة
الـثانية ووكالئهم ومصادرة أموال
ــطــلــوبـ  52مـن أركـان قــائــمــة ا

النظام  كان من بينهم مصطفى.
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افـادت تقارير بإطالق سراح اللواء
جــــمـــال مــــصــــطـــفى  زوج ابــــنـــة
الـرئـيس االسـبق بـعد  18سـنـة من
اعـتقاله . واكـدت التقـارير نقال عن
مـصادر قولها ان (احلكومة اطلقت
ســراح مـصـطـفى  وهـو زوج ابـنـة
ـقـيـمـة مع الـرئــيس الـسـابق حال ا
والـــدتــهــا ســاجــدة خـــيــر الــله في
الــعـــاصــمــة الــقـــطــريــة الــدوحــة)
مـؤكدين ان (قـرار االفراج جـاء بعد

حافظة واسط qHŠ∫ الفياض خالل مشاركته في حفل مركزي للحشد 
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ـنتخب السـويدي رصيده باراة بالـدقيقة 77 ورفع ا الهـدف الوحيـد في ا
ـنتخب الـسويدي إلى  4 نقاط في صـدارة اجملمـوعة فيـما جتمـد رصيد ا
ركـز الـثـاني. وتـسـتـأنف مـبـاريـات اجلـولـة الـثـانيـة من عـنـد  3 نـقاط فـي ا

واجهة جتمع ب إسبانيا وبولندا. اجملموعة اليوم  السبت 
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ـنتخب الـسويدي بكـرة القدم أمس اجلـمعة على نـظيره الـسلوفاكي تغلب ا
بـهـدف من دون رد وذلك ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة الـثـانـيـة من اجملـمـوعة
ـيل فورسـبيرج العب وسط الـسويد اخلامـسة لكـأس أ أوربا. وسجل إ
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نــعت االوســـاط الــثــقــافــيــة امس
ـيـعة اجلـمـعة الـشـاعـرة الـرائـدة 
وت عبـاس عـمارة الـتي غـيبـهـا ا
في مــغــتـربــهــا بـامــريــكــا. ونـعى
رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
الراحلة في تـغريدة عـلى (توتير)
قــائال(نــودّع الـشــاعــرة الـكــبــيـرة
يـعة عـباس عـمارة في مـنفـاها
ونــودّع مـعــهـا أكــثــر من خـمــسـة
عــــقـــود من صـــنــــاعـــة اجلـــمـــال
فالـراحـلة زرعت ذاكـرتـنا قـصـائد
وابــداع ادبي ومــواقف وطــنــيــة
حيث شـكّـلت عـمارة عالمـة فـارقة
في الثقافـة العراقيـة في العاميّة
ـغـفـرة والـفـصـحى. نــسـألُ الـله ا
لـــروحـــهــا والـــصـــبــر ألســـرتـــهــا

ة ومحبيها).  الكر

ونـعى وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحة
واآلثــــــار حــــــسن نــــــاظم رحــــــيل
عـــــمـــــارة.قــــــائال فـي  بـــــرقـــــيـــــة
الـــنــــعي(بـــبــــالغ احلـــزن واألسى
نــــنــــعى إلـى األوســــاط األدبــــيـــة
والثقافية رحيل الشاعرة الكبيرة
التي تميزت بشاعريتها الشفافة
وعــاطـفــتــهـا اجلــيــاشـة وحــبــهـا
الـعـظــيم لـوطـنـهــا ونـاسـهـا رغم
ابـتـعــادهـا الـقـســري الـطـويل عن
الـــوطن ولـــقـــد شـــكـــلـت صـــوتــاً
مـتــفـرّداً مع األصــوات الـشــعـريـة
الـتـي تـبــنّت مــوجـة احلــداثـة في
شهد الـشعري العـراقي.الرحمة ا
غفرة والرضـوان لها وألهلها وا
وذويــهــا ومــتــابــعــيــهــا الــصــبـر
اجلميل). واوضحت برقية النعي
ان (الـشـاعــرة ولـدت سـنـة 1929
ألُســـرة عـــريــقـــة ومـــشــهـــورة في

ـــهــا صــائغ الـــفــضــة بـــغــداد عــمّ
ــعــروف زهــرون عــمــارة. وجـاء ا
لقـبـها عـمـارة من مديـنـة العـمارة
حـيث ولـد والــدهـا. نـالت شـهـادة
الــثـــانــويــة الــعـــامــة في بــغــداد
علم وحصلت على إجازة دار ا
الـعـالــيـة سـنـة 1950وعُـيّـنت في
ــعـلـمــات. تـخـرجت مـدرسـة دار ا
ــعـلـمــ الـعــالـيــة سـنـة في دار ا
1955. وكــانت الــشـاعــرة عــضـو
الهيئة اإلدارية الحتاد األدباء في
بـــــغــــداد خـالل األعــــوام (-1963
 (1975وعـضــو الـهــيـأة اإلداريـة
لـلــمـجـمع الــسـريــاني في بـغـداد.
ـمــثل الـدائم وهي أيـضــاً نــائب ا
للعراق في مـنظمة الـيونسكو في
بــاريس ( 1973-1975) ومــديــر
الــثــقــافـة والــفــنــون / اجلــامــعـة
التكنولوجية / بغداد وفي العام

ــنـــحت درجـــة فــارس من  1974مُ
دولــــــة لـــــبــــــنـــــان.درسـت في دار
علم العالية كلية اآلداب مع ا
ـهـمـ في نـخـبــة من الـشـعــراء ا
ـشــهـد الــشـعــري الـعــراقي مـثل ا
الـسيـاب والـبـيـاتي وعـبـد الرزاق
عـــــبــــد الـــــواحـــــد وغــــيـــــرهم.من
دواويــنــهـــا (الــزاويــة اخلــالــيــة)
و(عراقـية) و(لـو أنـبأني الـعراف)

و(البعد األخير).
كـمــا نـعى االحتـاد الــعـام لألدبـاء
ـــاب في الـــعــراق عـــمــارة والـــكــتّ
مــقــدمـا خــالص الــعــزاء لــلـوسط
ـواسـاة الـثـقـافي والـتـضـامن وا

ة . لعائلتها الكر
ـفـكـر والـكاتـب العـراقي وطـالب ا
حسن العـلوي في رسالـة صوتية
تـــلــقـــتــهـــا (الــزمـــان) امس وهــو
يجفف دموعه (احلكومة بتنكيس

االعالم واعـالن احلـــداد الـــعـــام)
قـائال(لــيس من انـا اعــلن احلـداد
ـا الـتـاريـخ الـشـعـري هـو من وا
مـشيرا الى (كـونها اعلن احلداد)
عبقـرية عراقـية من الصـابئة مثل
عـبـداجلبـار عـبـدلـله وعـبـدالرزاق
عــبـــدالــواحــد وصــاغـــة الــفــضــة
ـيعة عباس عمارة بشارع النهر 
كـانـت تـصــوغ الـكـالم) مـتــسـائال
اتــمــنى ان اذهب الى (انــا حـزين
بغـداد واعـمل لهـا مـجلس فـاحتة
لها لـكن يقـولون كـورونا وال احد
ام اطلع على اجلسر واكتب ياتي
ـفروض االن عـلى عن رحـيـلـهـا ا
اجلسور كلـها خبر رحيل درة من
شاعـرة الـدنيـا  كيف درر الشـعـر
يعةعباس عمارة مع هذ ا تموت 
صـحــيح هـنـاك الـصــمت الـقــاتل 
مرض ونـخاف منـه  ولكن هذا ال

نـع من وسائـل االعالم من رثاء
الــراحــلـــة الــعــظــيــمــة  وال احــد
يــــفــــعــــلــــهـــا اال شــــخـص واحـــد
هـو مـثـيـلي  هـو سـعـد بـالـعـراق

البزاز ) .
مــؤكـدا (يــجب ان يــعــلن الــعـراق
هذه عبقرية العراق اليوم احلداد
هـذه شــاعــرة االمــة مـاتـت تــرحل
الـصابـئـيـة العـظـمـيـة ترحل  وال
خـبـر في الـتــلـفـزيـون وهـو خـبـر
لــيس كــســائـر االخــبــار الــشــعـر
يــــرحـل  االنـــوثــــة الــــشــــعــــريـــة
الصابئة الـشعرية ستبقى ترحل
الن الـصــابــئي صـائـغ  والـشــعـر
صـيـاغـة صــائـغـة الـكالم وداعـا)
مـــوجــهـــهــا حـــديــثه الـى الــبــزاز
قـــائال(هـــذا الـــكالم لك يـــا ســـعــد
انت االن صـوت الـضـمـير الـبزاز 
انـت مــبــدع وضـــمــيــر الـــصــوت 

ـبــدعـ والنك من بــقـيـة وحتب ا
الـــــنـــــاس والن خـــــالـك لـــــو كــــان
مــوجــودا لــكـان زمــيال لــلــمــيــعـة
عــبـاس عــمــارة وعــنـده قــصــيـدة
كــانت اجــمل وجه يــتــغــزل بـهــا
واجـــــــــــمـل قـــــــــــامــــــــــة فـي دار
).مـتـأسـفـا (ان اجليل ـعلـمـ ا
اجلــــديــــد ال يــــعــــرف من هي
يعة عباس عـمارة) مختتما
(ال استـطيع ان اقـول وداعا
الن حلـظة الـتـوديع قـاتـلة
اســـــتـــــنـــــهـض شـــــعــــراء
والـــبــكـــائــيــات الـــعــراق
العـراقيـة ابكي يـابلدي
فالـلـحـظة حلـظـة بـكاء
عبقرية الشعر العراق
تـــــصــــبـح جــــزءا من
انهـا احلكـمة التـراب

االلهية) .
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أعلـنـت وزارة الـتـربيـة  عـن مـوعـد بدء الـعـام الـدراسي
دارس. قبل فيما وضعت خطة لتكثيف الدوام با ا

وقال وكـيل وزير الـتربـية فالح الـقيـسي إن (هنـاك خطة
ـقـبل) لـتـكـثـيف الـدروس والـدوام في الـعـام الـدراسي ا
واد الفتـاً إلى أن (الوزارة لديهـا خطة لتـكثيف دراسة ا

للمراحل الثالث األولى في الدراسة االبتدائية).
وأضـاف الــقـيــسي أن (خـطـة تــكـثــيف الـدوام تــتـضـمن

واد). تكثيف الساعات واأليام وا
و لــفت الــقــيــسي إلى أنه (مـن اخملــطط أن يــبــدأ الــعـام

قبل بـينـما سـيكون الدراسي اجلـديد بـتشـرين الثانـي ا
ــقــبل مــوعــداً لــبـدء دوام الــهــيــئـات مــنــتــصف أيــلـول ا
التـدريسية). وبخصـوص الترفيعات وتـغيير الشهادات
أكــد وكـيل وزيـر الـتــربـيـة أن (الـوزارة تــعـاني من عـدم
تـخـصـيص أمـوال لـلـتـرفـيـعـات وتـغـيـيـر الـشـهـادات في

موازنة .(2021
وكــشف الـقـيـسي  عـن (تـشـكـيل جلــنـة لـوضع ضـوابط
احــتـســاب أجــور احملـاضــرين واألمــوال مـخــصــصـة
ـــالـــيــــة) الفـــتـــاً إلى أن ــــوضـــوع اآلن لـــدى وزارة ا وا

(األعداد تتجاوز  250ألف محاضر).
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جـــددت مــراجـع ديــنـــيــة رفـــضــهــا
ــغــرضــة الـتـي حتـاول االســاءات ا
ـقيتة الـلعب على اوتـار الطائـفية ا
بــ ابــنـاء الــشـعب مـن خالل شن
حـمـالت اسـاءة ضـد رمـوز وعـلـماء
الدين  مؤكدين ان تكاتف  وترابط
ووحـدة الـعراقـيـ باالنـتـماء لـهذه
االرض وطــــني وتـــاريــــخي. وقـــال
رئيس الديوان السني سعد كمبش
خـالل االحتـفـالـيـة الـتي نـظـمت في
رحــاب مـرقــد وجـامع ابـي حـنــيـفـة
الـنعمان بـحضـور طيف واسع من
الــعـلـمـاء مــنـهم حـســ اسـمـاعـيل
الـصـدر وجواد اخلـالصي وشـيوخ

ووجــهـاء األعـظـمــيـة و الـكــاظـمـيـة
وعـــدد من الـــقـــادة االمـــنـــيــ  ان
(الـــعــراق بــلـــد الــرافـــدين ومــوطن
الــرسل واألنــبـيــاء ومـثــوى األئـمـة
األطـهار ومهد احلضارة  وهو بلد
الـتآخي عـلى مر الـعصور) واشار
ــقـدس خــيـر ــكـان ا الـى ان (هـذا ا
شـــاهــد ودلـــيل  فـــقــد اجـــتــمع به
الــســـنــة والــشــيـــعــة وكل أطــيــاف
الـشـعب ليـقـولوا أن الـعـراق عصي
عــلى مــريـدي الــفـ والــطــائـفــيـ
ـــــأجـــــوريـن  فـــــقـــــد كـــــشـــــفت وا
مـحـاوالتكم ومـسـاعيـكم الـتي تثـير
الـفـ بـ أبـنـاء الـشـعب الـواحد 
فمسعاكم أوهن من بيت العنكبوت
ولم تـوقفـنا الـطائـفيـة والعـنصـرية

من أن نـسـير مـعـاً لتـعـزيز الـوحدة
الوطنية). 

مـن جـانـبه  قــال اخلــالـصي خالل
االحـتـفالـية (نـحن نـنتـمي الى امة
الـله ربـهـا ومـحـمـد نـبـيـها  وائـمـة
بـــيت رســول الـــله ومـــعــلـــومــوهــا
وتالمـيذهم الـعظام السـائرون على
الــنـهـج هم االعالم الـصــادقـة ومــا
جــئت ال حتـدث بـأسـم الـديـوانـ 
ـا اكدت ودعـوت لـتـوحيـدهـما لـطـا
او الــتـحـدث بـأسم بــديـوان واحـد 
فـأنا احتـدث بأسم الـكاظـميـة فقط 
االعـــظـــمـــيـــة كـــمــا احتـــدث بـــأسم
الــكـاظـمـيـة) واضــاف (لـقـد عـشـنـا
ـوقـفـنا حلـمـة تـأريـخـيـة لن تـبـدأ 
ــغـرضـة هــذا ردا عـلـى االصـوات ا

الـتـي ال قـيـمـة لـها فـوحـدتـنـا مـنـذ
ثـــورة الـــعـــشـــرين وقـــبـــلــهـــا وفي
اخلــمـسـيـات عـنــدمـا حتـرك اهـالي

الـكـاظـمي ليـصـلوا اجلـمـعة االولى
ـبارك) مـؤكدا (لن ـكان ا فـي هذا ا
تــفـرقـنـا اال قـوى الــشـر الـتي تـريـد

بــاالمــة شـرا  فــفي اخلــمــسـيــنـات
والـسـتـيـنـيات كـان هـنـاك احـتـفاال
ـكـان بـذكــرى اسـتـشـهـاد من هــذا ا

وكنا االمـام احلسـ علـيه السـالم 
نــــحـــــضــــره في ايــــام عــــاشــــوراء
ـقابل يـشارك اهـالي االعـظمـية وبـا
ناسـبات التي تقام في في جـميع ا
الـكـاظمـيـة وهذا اجلـسـر لو اذن له
الـنــطق بـاحلق لـقـال كم اجـتـمـعـنـا
وتـالقـيـنـا وكم سـنـبـقى عـلى اخلط
مـلـتـقـ حـتى تـرتـفع رايـة االسالم
فـي الــــعــــراق والـــــعــــالم) وتـــــابع
اخلـالصي (انـا اترحـم البي حنـيفة
النـه من اولـيـاء اهل الــبـيت وكـذلك
لــلــشــافــعي ومــالك واحــمــد واحب
االوزاعـي والــــلــــيـث ابن ســــعــــد  
النــني قــرأت تــأريـخــيم ووجــدتـهم
مـنـافـحـ عن االسالم ومـنهج اهل

البيت).
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سـجــلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة 
ريض حـالـة وفاة بـالفـطر االسـود 
غـيـر مصـاب بفـايروس كـورونا في
مـحافظـة النجف فـيمـا اكدت رصد
 5068 حــــــالـــــة وشــــــفـــــاء 3862
وبـــواقع  23 وفـــاة جــديــدة. واكــد
الــذي ـــوقف الــوبــائـي الــيــومي  ا
اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
(الــفـــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجــرتـهــا الـوزارة حلــاالت مـشــتـبه
اصــابـتـهـا بـالــفـايـروس بـلـغت 45
الـــفــا  حـــيث  تـــســـجــيل 5068
اصــابـــة في جــمــيع احملــافــظــات)

مـشـيـرا الى ان (الشـفـاء بلغ 3862
وبـواقع  23 وفـاة جـديـدة) وتـابع
ان (اكـــــثـــــر من  22 الـف شــــخص
ـضـاد في تــلـقى جـرعـات الــلـقـاح ا
ـنتشـرة في بغداد مـنافـذ التلـقيح ا
واحملـافظـات). واكدت دائـرة صحة
مـــحــافـــظــة الــنـــجف وفـــاة حــالــة
ـرض الـفـطـر األسـود.وذكـر بـيـان
امـس ان (احملـافـظـة ســجـلت حـالـة
ـريض من وفــاة بـالــفــطـر االســود 
مـحـافـظة ذي قـار بـعـمر 56 عـاما)
ــركـز ــريض وصـل  واضــاف ان (ا
الــعـلـوم الـعـصـبــيـة في احملـافـظـة
إلصــابـــتــة بــجــلــطـــة دمــاغــيــة مع

التهابات اجليوب األنفية).
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تـهم في ( الـقبض على اثـن من ا
مــا الذ الــثــالـث بــالــفـرار  حــيـث جـرت
مـالحــقـــتـه وقــام بـــإطـالق الــنـــار عـــلى
ــفــرزة وبـعــد تــضـيـق اخلـنــاق عــلـيه ا
حــاول االنـتـحـار لــكن الـقـوات االمـنـيـة
اطـــاحت بـه دون حـــدوث إصــابـــات مع
اعـتقال ثالثـة متهـم اخرين مـشترك
فـي نــفس الــعــمــلــيـة) مــشــيــرا الى ان
ــتـهـمــ الـسـتــة اعـتـرفــوا بـعـمــلـيـة (ا
اخلـطف واالغتصاب) وتـابع ان (القوة
ــتـهــمـ عـلى عــثـرت خالل مــداهـمـة  ا
أدوات تـعاطي مخدرات وكـيس يحتوي

عــــلى مــــادة الــــكــــريــــســــتــــال اخملـــدرة
ومـشـروبـات كـحـولـيـة  اذ جـرى احـالـة
ـضـبـوطات الى الـقـضاء ـتـهـم مع ا ا
لـيـنـالوا جـزاءهم الـعـادل). فيـمـا اعـلنت
عن انـــفـــجـــار خـــلـــيـــة االعـالم األمـــني 
مـخـلـفـات حـربيـة قـرب مـعـمل االسـمنت

في محافظة كربالء.
WOÐdŠ  UHK

وذكـرت اخللـية في بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (مـخلفات حربـية انفجرت قرب
مـعـمل االسـمنت قـرب احلـدود الفـاصـلة
بــ االنـبـار وكــربالء  وأسـفـر احلـادث

أال يــكــون الــكــونــغــرس بال دور فـي مـا
يـتـعلّق بـبـعض الـقرارات األكـثـر تأثـيرا
ـكن لـبـلــدنـا اتّـخـاذهـا). وأعـرب الــتي 
الــبــيت األبــيض األســبــوع اجلـاري عن
تـأيـيده إلـغـاء التـفويـض نظـرا إلى عدم
وجـود (أنشطة عسكرية حالية للواليات
ـتـحـدة تـعـتمـد عـلى اإلذن بـاسـتـخدام ا
الــقــوة الــعــسـكــريــة الــعــائـد إلى 2002
وحـده كـأساس قـانوني مـحـليـا) مشـيرا
إلـى أن (إلـغــاء الــتـفــويض ســيــكـون له
تـأثـيـر ضـئـيل لـلـغـايـة) عـلى الـعـمـلـيات
الــعــســكـريــة اجلــاريــة. لــكن مــعـارضي
اخلــــطــــوة يــــشــــيـــرون إلـى أن إلــــغـــاء
الــتــفــويض الــذي اســتــخــدم لــتــبــريـر
الـتـحرّك عـسكـريـا ضد قـوات على صـلة
بـتـنــظـيم الـقـاعـدة وطـالـبـان سـيـشـجّع
ــهـــمّــات مـــكــافـــحــة األعـــداء ويــضـــر 
ــوقــراطــيـون اإلرهــاب.ويــســيــطـر الــد
حــالـــيــا عــلى نـــصف مــقــاعـــد مــجــلس
الـشـيــوخ مـا يـعـني أنه سـيـتـعـيّن عـلى
عـــشــرة جـــمــهـــوريـــ االنــضـــمــام إلى
صــــفـــوفـــهـم من أجل تــــمـــريــــر إلـــغـــاء

التفويض.
ÍË–  U uKF

عـلى صعيـد آخر تمـكنت مديـرية شرطة
مـحافـظـة النـجف من القـبض على سـتة
مـتـهـمـ قـامـوا بـاخـتـطـاف واغـتـصاب
ـديــريـة في بــائع جــوال حـدث.وقــالت ا
بــيــان تـلــقـتـه (الـزمــان) امس انه (بــعـد
تـلـقي مـعلـومـات من ذوي احلدث بـقـيام
مــجـمـوعــة بـخـطـف ابـنـهم الــذي يـعـمل
توصل فريق عمل مختص بـائعاً جواال 
إلى مــعـلــومـات تــفـيــد بـتــحـديــد هـويـة
ـتهم ومكان وجودهم) واضاف انه ا
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عن  وفـاة مـواطن وإصـابـة آخر نـتـيـجة
بــحـثـه داخل مـخــلـفــات الـســكـراب دون
عـلمهم بوجود مخـلفات حربية) مشيرا
الـى ان (مــفــارز مـــشــتــركـــة من الــدفــاع
ـــدنـي واألجـــهـــزة األمـــنـــيـــة األخـــرى ا
تـــوجــهـت الى مــكـــان احلــادث التـــخــاذ
اإلجــراءات الالزمـة وإبـعــاد اخلـطـر عن
ـواطن وحتديد اجلسم الغريب الذي ا
أدى الـى االنـفــجــار). واحــبــطت مــفـارز
الشرطة اجملتمعية ثالث عمليات ابتزاز
الــكــتـــروني اثــنــان مــنــهــا في األنــبــار
والـثــالـثـة بـإحـدى اجلـامـعـات. واوضح
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صـوّت مجلس النـواب األميركي لصالح
إلـــغــاء تـــفــويض بـــاســتـــخــدام الـــقــوة
الـــعــســـكــريــة يـــعــود إلـى الــعــام 2002
وأعـــطـى اجلـــيش األمــــيـــركي الـــضـــوء
األخـضـر قانـونـيا الجـتـياح الـعراق في
خـطـوة عـمل عـلـيـهـا احلـزبـان وحـظـيت
بـدعم الـبيت األبـيض. وبـعد الـتـصويت
بـ 268 مــقــابل  161 صــوتــا اخلــمـيس
سـيـتم رفع قـرار إلغـاء اإلذن بـاستـخدام
الـقـوة الـعسـكـريـة إلى مجـلس الـشـيوخ
حـــيث ال يـــزال مــصـــيــره غـــيــر واضح.
وقـراطي في وبـينـما أعـرب زعيم الـد
مـجلس الشيوخ تشاك شومر عن وجود
تـأيـيـد في اجملـلس لـلـخـطـوة أشار إلى
سـألة العام أنه سـيتم التـصويت على ا
اجلــاري. وصــوّت مــجــلس الــنــواب في
 2020 و 2019 لصالح إلغاء التفويض
الــذي ســمح لــلـرئــيس الــســابق جـورج
بـوش االبن باستخـدام القوة العـسكرية
ضــد نــظـام الــرئــيس الــعـراقـي األسـبق
صــدّام حــسـ لــكن لم يــســبق جملـلس
الـــشـــيــوخ الـــذي كـــان يــهـــيـــمن عـــلــيه
اجلـمـهـوريـون أن نـظـر في األمـر.ويـبدو
أن الــزخـم يــزداد من قــبل احلــزبــ من
أجـل إلغائه إذ يرى أنصار اخلطوة بأن
الـغـرض من التـفويض انـتـهى منـذ مدة
طـويـلـة وبأن عـلى الـكـونغـرس اسـتـعاد
صـالحيـاته في مـا يـتعـلّق بـقرارات شن
احلــروب.وقــال رئــيس جلــنــة الــشـؤون
اخلـارجية في مجلس النواب غريغوري
مــيـكس لــزمالئه (يـعــد تـصــويت الـيـوم
الـتـاريـخي حلظـة مـفـصلـيـة. أتـطلع إلى

n−M « w  ÀbŠ lzUÐ »UB²ſ≈Ë nD Ð 5LN²  ‰UI²Ž≈

vKŽ  «“ËU−² « nK  W UŠù uŽbð WÐuIFÐ

œ«bGÐ s  …uI  U¼—UN½√
 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

حذرت قائـممقامية بعقوبة في محـافظة ديالى  من التجاوزات على االنهار واجلداول
لف إلى قـوة أمنـية من بـغداد. وقال قـائمـمقـام قضـاء بعـقوبة ائيـة داعيـا إلحالـة ا ا
عـبـدالــله احلـيــالي لــ(الـزمـان) إن  (اجلــزء االكـبـر من ديــالى في وضع مــعـقـد جـدا
بـسـبـب ازمـة اجلـفــاف رغم مـحــاوالت اجلـهـات اخملــتـصــة لـتـأمــ احلـد األدنى من
ـائية حملطـات اإلسالة والـبسات إال ان ظـاهرة التجـاوزات التزال سيدة احلصص ا

وقف والتي تقوم بها جهات متعددة العناوين ومتنفذة). ا
وأضــاف  احلــيـالـي أن  (الـتــجـاوزات
ــائـــيــة أخـــطــر من عـــلى احلـــصص ا
اجلـفاف وستخلق مشاكل معقدة جدا)
 داعــــيــــا إلى  ( انــــاطــــة مـــلـف ازالـــة
الــتـجــاوزات بـقــوة أمـنــيـة من بــغـداد
لـتكون بعيدة عن اي ضغوط في تنفيذ

القانون).
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وأشــــــــار إلى أن  (اغــــــــلـب االنـــــــهـــــــر
واجلــــــداول تــــــعــــــانـي من ظــــــاهــــــرة
الــتــجـــاوزات وهي ســبب مــبــاشــر في
تسبب بازمة تـعقيد مشهد اجلـفاف وا
عـطش للـمنـاطق) مبـينا أنه  (من دون
ـفـردات الـقـانون الـتـطـبـيق احلـقـيـقـي 
سـتحل كارثـة ألن االزمة ليـست مؤقتة
فـي ظل بـنـاء ايـران سدود عـلـى االنـهر
ـشتـركة والـتي ستـؤدي الى انـحسار ا
ــتـدفــقــة صـوب شــبه كــامل لــلـمــيــاه ا
ـرحـلة االراضي الـعـراقـيـة وسـتـكـون ا
الـقادمة صعـبة جدا).  ومن جانب آخر
قـال قـائمـمقـام قـضاء بـعقـوبـة عبـدالله
احلـيالي إن  (ديـالى عانت مـن مشاكل
مــعـقـدة في مـلف ازمــة الـسـكن اضـافـة
الـى االضــطـــرابـــات االمــنـــيـــة ونــزوح
االهـــالي مـن مــنـــاطق االريـــاف صــوب
ـدن الرئيـسية ومنـها بعـقوبة ما دفع ا
الى مـوجة جتريف واسعـة خاصة بعد

واسـم الزراعـيـة وتـكـبدهم انـتـكـاسـة ا
خـــســـائــر مـــاديـــة كــبـــيـــرة). واضــاف
ـــوسم الـــتـــمـــيـــمي لــ(الـــزمــان) ان (ا
الـزراعي شـهد ألول مـرة انـحسـار غـير
مـــــســـــبـــــوق فـي احلـــــد من تـــــهـــــريب
احملـاصيل الزراعـية الى اسواق ديالى
ـئـة ما وبـلـغت نـسبـته اكـثر من  70 بـا
خـلق نشاط لإلنتاج الـوطني في النمو
والــتــصــاعـد لــكن لألسـف اصـطــدمــنـا

بــأزمــة اخــرى وهـي اجلــفــاف والــغـاء
خــطـة االســتـزراع لــلـمــوسم الـصــيـفي
ــقــبل). واشــار الى ان (الــغــاء خــطـة ا
االسـتــزراع لـلـمـوسم الـصـيـفي بـسـبب
اجلـفـاف لـهـا انـعكـاسـات سـلـبـيـة على
الــقــطــاع الــزراعـيــة) مــؤكــدا  (وجـود
ــــيـــاه مــــســــاعـي خلـــلـق بــــدائل عـن ا
الـــتـــقــلـــيـــديـــة من خالل حـــفـــر االبــار
ومـعــاجلـة مـلـوحـة مـيـاهـهـا في بـعض

ـنـاطق مـن اجل ادامـة الزراعـة). ومن ا
جـــانب آخــر قــال رئـــيس االحتــاد رعــد
الـتـمـيـمي ان (اكـثر من مـلـيـاري ديـنار
وصـلت الى بـعـقـوبـة لدفع مـسـتـحـقات
اكـــــثــــر من  50 مـــــزارع من تـــــســــويق
مـحصـول احلنـطة لـلمـوسم احلالي في
بـادرة هي االولى من نوعـها من نـاحية
سـرعـة الـتـسـديـد بـعـدمـا كـانت تـتـاخـر
ـواسم الـسابـقة).  واضاف اشـهر في ا  2006). واضـاف ان  (قـضـاء بـعـقـوبـة

فـــــــقــــــد اكــــــثـــــــر من  5 االف دو مـن
الـبـسـات واالراضـي الزراعـيـة بـسبب
لـعنـة التجـريف التي كـانت نشـطة جدا
ـاضــيـة الحـتـواء ازمـة في الــسـنـوات ا
الــسـكن والتـزال مـســتـمـرة حـتى االن)
مـؤكدا بـان  ( بعقـوبة فـقدت جزء كـبير
مـن االحــزمـــة اخلــضـــراء الــتي تـــمــثل
.( بــســاتــ عـمــرهــا عــشـرات الــســنـ
واشـــــار  احلــــيــــالـي الى  (اجلــــفــــاف
ـتــكــررة في الــقــطـاع واالنــتــكــاســات ا
الـزراعي وازمة الـسكن وارتفـاع اسعار
االراضـي كـلــهــا عــوامـل مــهــدت ألكــبـر
حـمــلـة جتـريف في تـاريخ ديـالى تـركـز
فـي ريف بــعــقــوبــة بــكل االجتــاهــات)
مـــــشــــيـــــرا الى  (جتـــــريف االحـــــزمــــة
اخلــضـراء لـه تـداعــيـات خــطـيــرة جـدا
عـلى الـبـيئـة في فـقـدان احـزمة دفـاعـية
في مـــواجـــهـــة الـــتـــصـــحـــر والـــريـــاح
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كـــمــــا كـــشف رئـــيـس االحتـــاد احملـــلي
لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة في ديـالى  رعد
الـــتــمـــيــمي ان  (تـــهــريب احملـــاصــيل
ستـوردة الى اسواق ديالى الـزراعيـة ا
زارعي شـكلة معـضلة معقـدة لسنوات 
احملـــافـــظــة كـــونه ســـبب مـــبـــاشــر في

الــتــمـيــمي ان (تــسـديــد مــسـتــحــقـات
ــزارعـــ اعــطى شــعـــور بــالــتــفــاؤل ا
خـــــاصــــة وان ديـــــالـى بــــدون خـــــطــــة
لالســتــزراع الـصــيــفي بـســبب مــوجـة
اجلـفـاف احلادة الـتي ضربت اكـثر من
ئة من مناطق احملافظة مؤكدا  70 با
بـــان هـــنــاك وعـــود بـــتــســـديـــد عــاجل
ـــزارعــ في وجــبــات ــســـتــحــقــات ا

اضية). متتالية خالل االسابيع ا

بـيـان امس ان (مـفـارز الـشـرطـة جنـحت
بـتزين الـذين هددوا فـي الوصـول إلى ا
ضـحـايـاهم بـنشـر صـورهن عـلى مواقع
ـال أو الــتـواصل االجــتـمــاعي مـقــابل ا
اخلـضـوع لرغـباتـهم الـدنيـئة واتـخذت
بـــحــقــهـم اإلجــراءات الالزمـــة بــعــد أن
قـامت بحذف محتويات االبتزاز وتأم
كشف حـسابات الضحـايا). وفي بغداد 
مـــصــدر عـن اغــتـــيــال الـــنــاشـط حــسن
الــــعــــزاوي  مـن دون ذكــــر مـــزيــــدا من
الــتــفــاصــيل. وســيــطــرت فــرق الــدفــاع
ـــدني عــلى احلــريـق الــذي انــدلع في ا
احد مخازن جميلة الصناعية في مدينة
ـديريـة في بيـان تلـقته الـصـدر. وقالت ا
(الزمان) امس ان (فرق االطفاء سيطرت
عــلى احلـريق الـذي انـدلع داخل مـخـزن
كــبـــيــر يــحــتــوي عـــلى عــطــور وزيــوت
وأدوات مـنـزليـة في مديـنـة الصـدر قرب
حـسـينـيـة االنصـاري وبـأشراف مـبـاشر
دير العام اللواء كاظم سلمان من قـبل ا
بـوهـان) الفـتـا الى ان ( 20فـرقـة اطـفـاء
وانـــقـــاذ طــوقت احلـــادث من اجلـــهــات
األربـعة ومنـعت اتساع احلريق) وتابع
ان (فـرق اخـرى اخـمـدت نـيـران انـدلعت
ـول بـغـداد وسـط احلـارثـية) مـشـيـرا
الـى (السـيـطرة عـلى حـريق اندلع داخل
مــخــتـبــر لــلــتـحــلــيالت في مــســتــشـفى
ـثنى) ـحـافظـة ا احلـسـ التـعـلـيمي 
مـؤكـدا (اخـمـاد حريـقـ اخـرين انـدلـعا
ـسـافـرين داخـل مـرآب وقوف بـاصـات ا
خــلف احلي الــصـنــاعي وسط الــنـجف
وآخـر داخل مولدة كهربـائية في بستان
زراعي بــالـقـرب مـن مـنـازل سـكــنـيـة في
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وتـواصل مراكزها التـسويقية االستالم
عــلى الــرغم مـن الـتــراجع الــواضح في
ـوسم.  وقال مدير مـعدل االنتـاج لهذا ا
عـام الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة احلـبوب
ـهـنـدس عبـدالـرحمن اجلـويـبراوي ان ا
ـسـتـلـمـة في مـراكز (كـمـيـات احلـنـطـة ا
تـسـويق فـرع الـشـركـة في صالح الـدين
بـلغت  3 298,81 طـناً وبـلغت الكـميات
الـتـي  اسـتالمـهـا في مـراكـز تـسـويق
نــيــنـوى 49,708   طـن  وسـوق فالحـو
كـركوك لغاية اليوم 130,047  طناً وب
الى الـتسويق في محافـظة االنبار شهد
ـاضي حيث حتـسن عمـا سوق الـعام ا
بـلـغـت الـكـمـية 216,141 طـنـاً).  واشـار
راكز سوقـة  الى ان (كـميـات احلنطـة ا
.( تــسـويق  ديـالى بـلـغت  174,512طـنـاً
وأكـد اجلـويبـراوي ان (اجمـالي كمـيات
ـسـوقـة في تـلك احملـافـظـات احلـنــطـة ا
لـغاية اخـر احصائـية رسمـية اعدت من
ــعـلـومـات 869221 قــبل قـسم تـقــنـيـة ا
ـسـوق طــنـاً من اصل اجملـمـوع الـعـام ا
فـي جـــمـــيـع مـــراكــــز تـــســـويـق الـــبالد
بـاسـتـثنـاء مـحافـظـات اقـليم كـودسـتان
الــــتـي لم تــــفــــتـح ابــــواب مــــراكــــزهــــا
الــتـســويـقــيـة لالن والــبـالغ 3,080,139

.( طناً

لــتـجـارة ان (اخلط الــبـيـاني لـلــكـمـيـات
ـوسم شهـد تراجع الول ـسـوقة هـذا ا ا
ـاضي مشيرا الى ان مـره منذ نـيسان ا
اضي سوقة العام ا اجمالي الكميات ا

بلغت   3,070,543طناً . 
الك  الـعامـلة مـن جانب اخـر واصلت ا
فـي مــيـــنـــاء ام قــصـــر تـــفــريـغ وشــحن
حـــمـــولـــة بـــاخــرة  واحملـــمـــلـــة بـــالــرز
االورغـوايـاني و اسـتـمـرار الـعـمل عـلى
مــدار االربع وعــشــرون سـاعــة لــتــفـريغ
وشـحن الـكـمـيـات الـى مـخـازن الـشـركة
فـي احملــافــظــات كــافـــة وحــسب خــطــة
الـــتـــوزيع الـــتـي اعـــدت من قـــبل قـــسم
الــتــســويق   واشــار الـى ان مــجــمـوع
الـكـمـية الـتي  تـفريـغـهـا منـذ رسـوها
وحـتى الـيـوم بـلغت    11.071.860طـناً
ــتــبـــقــيــة  وفـــيــمــا تـــقــدر الــكـــمــيـــة ا
  20.428.140طـنـاً  . والـعـمل مـتـواصل
رغـم كل الـضـروف لـتـامـ وصـول الرز
لـكــافـة مـدن الـبالد وفق خـطـة الـتـوزيع
ــقــررة) . وكــشــفت الــشــركــة الــعــامـة ا
لــتــجـــارة احلــبــوب كــمــيــات احلــنــطــة
احملــلــيـة الــتي  تــسـويــقــهـا مـن قـبل
ـزارعــ خملـازنـهـا في كل الــفالحـ وا
مـن صالح الــدين و االنــبـار و ديــالى و
كــركـوك ونـيــنـوى لــغـايـة الــيـوم والـتي

ــواقع بــغــداد  237,701طــنـــاً  ســوقت 
  142,005طـنـاً  في الـنـجف و 100,860
ـثنى و  86,773طـناً  الـكمـية طـناً  في ا
الـتي سـوقت لـسـايـلـو كـربالء  واالنـبار
ـاضي حـيث شــهـدت زيـادة عن الـعـام ا
. سوقة    214,781طناً بلغت الكميات ا
وبــ ان ( مـوسم تـسـويق 2021 شــهـد
سوقة في ميسان تـراجع في الكميات ا
و الــبــصـرة و مــقـاربــة في بــابل  فـفي
ـسوقة لغاية اليوم بـابل بلغت الكمية ا
 251,467طـنـاً  ومـيسـان بـلـغت الكـمـية
ـراكزها الـتسويـقية 184,900 ـسوقة  ا
طـــنــاً  لــبـــصــرة ســوقت   32,976طــنــاً
ـسـوقـة في ديـالى وكــمـيـات احلـنـطــة ا

. بلغت   169,800طناً
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وكــــشف عن  ان (تــــراجع الــــكـــمــــيـــات
ــسـوقــة في مـحــافـظــات صالح الـدين ا
ونـيـنـوى وكـركـوك كـان له االثـر في بدء
سـوقة هذا العام فقد تـراجع الكميات ا
ـســوفــة في صالح بــلــغت الــكــمــيــات ا
سوقة الدين 288,642 طناً  والكميات ا
فـي كـركوك بـلـغت  120,238 طـنـاً فـيـمـا
ــسـوقـة فـي نـيـنـوى بــلـغت الـكــمـيـات ا

.(  45,700 طناً
واخــتــتم مــديــر عــام الـشــركــة الــعــامـة

ثنى مـحافظات واسط و الديـوانية و ا
والـنـجف و كـربالء و وديـالى و االنـبار
وبــغـداد  زيـادة مــلـحـوظــة بـالـكــمـيـات
ـــاضـي  هــذه ـــســـوقـــة عن الـــعـــام ا ا
الــزيـاردة وصــلت بـحــدود االربـعــمـائـة
الـف طن و كانت هـذه الـزيـادة مـتالزمة
ـــعــدل الــتــســـويق الــيــومـي قــبل بــدء
الـتـسـويق في محـافـظـات صالح الدين
و نـــيــنــوى و كــركــوك).  واضــاف ان (
مــعـدل الـتـسـويق الـيـوم  تـراجع والول
مـرة بـعد شـهران من الـتـسويق تـقريـبا
ـاضي بـسبب عـمـا تـسـويـقه الـعـام ا
ـســوقـة في تــراجع مـعــدل الـكــمـيــات ا
فـروع ميـسان و نيـنوى و صالح الدين
وكــــركـــوك بـــشــــكل واضح حــــسب مـــا
اظــهـرته بــيـانــات  الـتــسـويق الــيـومي
ــعـلــومـات الــذي يـعــدة قــسم تـقــنــيـة ا
بــالـتــنـســيق مع وحـدات االحــصـاء في

واقع كافة حتى اعداد التقرير  ).  ا
ـســوقـة وبــ ان ( كـمــيـات احلــنـطــة ا
خملـازن و صوامع الـشركة لـغايـة اليوم
و حـسب احملافظات التي شهدت زيادة
ـــاضي تـــوزعت 623,729 عـن الــعـــام ا
طـنـاً سـوقت لـفـرع الـشركـة في واسط 
  297,727طـنـاً سوقت في الـديوانـية و
  249,022طـــنـــاً ســوقـت في ذي قــار و

 2,833,980مـلـيـون طن  حـنطـة نـاعـمة
درجـة ثانية   203,590الـف طن وحنطة

ناعمة ثالثة   8838الف طن. 
وقـال ان (كـميـات احلـنطـة الـتي سوقت
خملـازن و صـوامع الشـركـة من البـصرة
وحـتى نيـنوى شـهدت تفـاوت وتقـلبات
في مــعــدالت الـتــســويق  فــقـد شــهـدت
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اكـد مديـر عام الـشركة لـتجـارة احلبوب
عـبـد الـرحـمن اجلـويـبـراوي ان كـمـيـات
ـســوقـة لــصـوامع احلــنـطــة احملــلـيــة ا
ومــخـــازن الــشــركــة بــلــغت 3,046,328
مــلــيـــون طن من احلــنــطــة بــانــواعــهــا
مـــوزعه حـــنـــطــة نـــاعـــمـــة درجــة اولى
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ـرض النـحيس اخلـبيث اعجب عـلى بـعض النـاس من الذين يـستـهيـنوا بـهذا ا
 والـذي دوخ الـعالـم اجمع الذي تـسـلل  الـيـنـا بـغـفـله وشل احلـياة بـاكـمـلـهـا 
تـخلف ومازالت دول وصلت الـى مستويـات من التقـدم العلمي تـقدم منـها وا ا
رض والسالالت اجلديدة وتتخذ االجراءات كـانة الرفيعة  تتحذر وتـخشى ا ا
االحتـرازية في الـوقاية وتـفرض الـقيود عـلى شعـوبها من اجل جتـاوز اخلطر 
ـرض وبالـتالي والبـعض منـا يتـردد في اخذ الـلقـاحات الـتي جتنـبه االصابـة با
تقـييد حركته و احتمال كبير بانتقال العدوى الى كل عائلته كبيرهم وصغيرهم
وبالـنـتـيـجة االضـرار بـاجملـتـمع احملـيط به ندعـو من الـقـلب دعـوة صـادقة الى
السـعي من اجل احلـصول علـى اللقـاحات  وإحـراج السـلطـات اخملتـصة على
ــرض الــشــريــر و هــيــمــنــته تــوفــيــره  الن حــالـــة واحــدة قــد تــعــيــد ســطــوة ا
وانـتشـاره  وهل نـنسى ان بـدايـته كـانت من شخص واحـد كـان مديـنـة اوهان
اليـ من النـاس في كل انـحاء الـكرة ـصابـ ا الـصيـنه ليـبـلغ عدد ا
ا يـنـتـقل الى كـواكب اخـرى عن طريق رواد االرضـيـة ور
الـفـضــاء!!  والـله اعــلم الن مـرض (اجلـدري ) اســتـمـر
مـائـتي عـام الى ان قـضي. عـلـيه نـهـائـيـا   فهـل ندرك
حـقيقة هذا الوباء ومخاطـره ونحسن من الوقاية لتجنب

انفسنا وغيرنا من مخاطره.

لم يلق مـقال كتبته نـفس االهتمام واالنتـشار والتعلـيقات التي لقـاها مقالي:هنا
بل ان لـدي حتفـظات ـعقل...هـنا الـبصـرة. وعلى الـرغم من اني لست مـؤرخا ا
اال اني وجــدت نـفـسي مـضـطـرا لـلـعـودة لـذات كـبــرى عـلى تـاريـخـنـا ودراسـته
وضـوع واحلـديث عن مـعشـوقـتي البـصـرة ومعـقـلـها(مـاركـيلـهـا) الرائع. أهم ا
مايـدفعني لـذلك هو السؤال الـذي تكرر عليَ وبـالذات من فئة الـشباب الذين لم
اتوقع مـنـهم هذا االهـتمـام:مـالذي جـعل الـبصـرة كمـا وصـفتـها في الـسـتيـنات
ـشتـرك في كل التـعلـيقـات تقـريبـا. كانت أول والسـبعـينـات? هذا هـو الـسؤال ا
ال بـنــاءً فـقط عـلى مــا عـاشـرته بـل ايـضـا عـلـى الـبـحـوث أجـابــة قـفـزت لــذهـني

دنية! االجتماعية والسياسية التي اجريتها: أنها ا
وثـانـيـهـما الـبـصـرة أقـدم حـاضـرة اسالمـيـة فـي الـعـراق وكـانت أول الـعـراقَـ
ا اراد عـرب اجلزيرة تلخـيص كل حضارة العـراق بالبصرة.أهل الكـوفة. وكأ
مـيزة. هـذه الثـقافة ال ولـلمـدينة شـروطهـا وثقـافتـها ا البـصرة مـدنيون بـطبـعهم
بـل حتتـضـنـهم تـمـيـز بـ الـنـاس حـسب انـسـابـهم وال اديـانـهم وال انـتـمـاءاتـهم
وحتـبهم جـميعـا.هنـاك كثيـر من اجلوانب لـلثـقافة جمـيعا وحتـنو عـليـهم جميـعا
ـديـنــيـة لـكـني سـاكـتــفي بـثالث أمـثـلــة صـادفـتـهـا في طـفــولـتي في (مـاركـيل) ا
حى في سلوكي وحتكي لهذه االجيال قصة مدينتي: البصرة وتركت اثرا ال 

مزهر الشاوي واخلاتون
كان والـدي(رحمه الله)شـاهدا على مزهـر الشاوي-البـاشا غير الـبصري الذي
وانىء سكرتيره حامال ظرف كتبه في ا احبه وخـلده البصريون- حينما دخل 
فأن مدير يناء. للعلم فيه رسـالة من ام الباشا ارسلتها بيد احد الـعامل في ا
ـتـصـرف وله من ـوانـىء آنـذاك كانـت له سـلـطـات فـعـلـيـة قد تـفـوق سـلـطـات ا ا
عقل الـذي هو اشبه بدولة وكان حاكمـا مطلقـا على ا النـفوذ ما يفـوقه بالتأكيـد
عـقل(ماركيـل) الذي كان يـسبق مـناطق الـبصـرة االخرى -وأجزم مسـتقـلة. فـا
كان فيها أشبه بدوائر بغـداد ايضا- بسن ضوئية من حيث العمران والتطور
والزراعة وكانت كل بيوتها في كل والبلدية والتعليم والصحة مسـتقلة للشرطة
ترامـية مـلكاً لـلمـوانىء تديـرها دون تدخل من اي احيـائهـا العامـرة الكـثيـرة وا
سـلـطــة. هـذا فـضال عن مــيـنـاءهـا ومــطـارهـا ومــتـنـزهـاتــهـا ونـواديـهــا وفـرقـهـا
الريـاضـيـة بل وحـتى مديـنـة مالهـيـها. رسـالـة اخلـاتـون(ام البـاشـا) الى ولـدها
كانت تـتضـمن طـلبـاً منـها بـأن يخـصص حلامل الـرسالـة-الذي هـو احد عـمال
ـوانـىء بـيـتـاً حـكـومـيـاً. حـ دخل الـعـامـل حـامل رسـالـة الـوالـدة عـلى مـزهـر ا
فـلماذا ال بادره قـائالً: اخلاتون تـريد مني تـخصيص بـيت حكومي لك الشـاوي
تتبرع باحد البيوت التي اورثها والدي لها بدالً من ان تتبرع ببيت احلكومة!!

دنية  القانون ال سواه من يحكم الثقافة ا
كنـا طالب الـصف الرابع ابـتدائي في مـدرسة الـثغـر نلـعب بعـد ان انتـهيـنا من
فـدفعت زمـيلتي بـشرى الـتي سقطت آخر امـتحـان لنا قـبل عطـلة نصف الـسنة
ـركز فكُـسـرت يدهـا.جـاء الشـرطي في الـيوم الـتـالي ليـبـلغ والدتي بـحـضوري 
ــديـر ــوانىء فــاتـصــلت بـوالــدي الــذي كـان كــابـ بــحــري وصـديق  شــرطـة ا
شتكي-والد بشرى- وأن ا بخاصة واني طفل ـوانىء.فلما حاول التوسط لي ا
فوض اي واسطة وأصر على اتمام رفض ا عامل بسيط قد يتأثر بنفوذ والدي
األجـراء القانـوني الذي انـتهى بـصلح ودي مع اهل بـشرى بـعد ان زرناهم في
كما انه لم بيـتهم. لم يـخش ابو بشرى حـ اشتكى فـرق النفـوذ بينه وبـ أبي
ولم يحتكم سـوى للقانون الـذي كان متأكدا من يطـلب فصل ولم (يكاوم) اهـلي
ـودة اكبـر ب الـعـائلـت وبـتـعمـيق أكبـر لـثقـافة أنصـافه. لـذا انتـهت احلادثـة 

البصرة.
من أي عشيرة نحن?

سـؤال سـألـته لـوالـدي وانــا في الـسـنـة االولى في االدارة واالقــتـصـاد جـامـعـة
دن والقرى فـقد سُألت البـصرة. وألن الكـلية فـيها طالب من كـل احملافظـات وا
عن عــشــيــرتي فــحــلــرت في األجــابــة. قــبــلــهـــا كــنت اعــرّف نــفــسي بــاني من
اوأغــا بـــيت(الـــداغـــر) كـــكل اقـــراني  الـــذيـن اعــرف انـــهم مـن بـــيت الـــنـــقــيـب
او بريچ او أوالـفايـز نـديل أوا أوالصـفـار أوالـوائـلي أوالزهـير أوالذكـيـر جعـفـر
ن ال يـتـسع اجملـال لـذكـرهم من بـيـوتـات الـبـصرة وسـواهم الـكـثـيـر  السـيـاب
والذين ال نعرف كبصري من هي عشائرهم. ال بل اننا كأصدقاء كنا غالبا ما
ـدن يـتم تـعريف نكـتـفي بـذكـر اسم االب فـقط للـتـعـريف بـاهل الشـخص.فـفي ا
النـاس ببيوتاتهم ال بعشائرهم. هذا ال ينتقص من مكانة العشيرة وأهميتها في
دينـية وقوة رسوخـها مقابل قوة لكنه يـؤكد الثقـافة ا اجملتـمع بل العكس تمـاما
دن. نـعم كـانت الـعـشـائـر مـوجودة الـثـقـافـة الـعـشائـريـة واحلـاجـة لـهـا خـارج ا

ومحترمة ولكننا كنا مجتمعا مدينيا بامتياز.
وهـذا مـعـقـلي الـذي سـابقى هـذه بصـرتي كـمـا عـرفـتـها
الـوذ به في ذاكـرتي وأتـلوه عـلى ابـنـائي وأحـفادي كي
يــعـــرفــوا ان لــلـــمــدن روحــا يـــصــعب عــلـى من يــريــد
انـتزاعها ان يعيش فيهـا. فعلى من يسكن البصرة أن

يتبصر مثلما على من يسكن بغداد ان يتبغدد.

bIHð∫ مدير عام الشركة يتفقد السايلوات 

إسطنبول

بغداد
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ـلــفـات الـتي  ـعــلـومـات هــو أهم ا األهم الــذي رايـته أن مــلف تـكـنــولـوجــيـا ا
تكررة خالل األسبوع. التفاوض عليها واخذ حيزا من وقت اللقاءات ا

ـتـكـرر عـلى اهم 16 مـوقع رسـمي فـمن مـلف الـهـكـرز والـهـجـوم الــسـيـبـراني ا
أمــريـكـي وكـذلك الــهــجــمــة األخـيــرة عــلى انــابــيب الــنـفـط وكـذلـك الـتــدخل في

االنتخابات األمريكية.
عـلومات يجب كل هـذا وأكثر يؤشـر إلى أن تكنولـوجيا ا
أن تــأخــذ األهــمــيــة الــقــصـوى فـي الــتــخــطـيـط لــلــدولـة

لفات. ستوى االقتصاد وباقي ا و
{ عن مجموعة واتساب
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 الدائـرة عنـدما تـقدم اليـه معامـلة او طـلب فيـحيلـها الى الـشعـبة او الـقسم اخملتص
فـبالتـأكيد ان ـتقـدمة وهذا امـر طبيـعي والغبـار عليه  في الـدائرة مقـرونا بالـعبارة ا
لـكن في كثـير مـن احلاالت تـتحول ـوجبـها  اجلهـة اخملتـصة لـديهـا سيـاقات تـعمل 
ـذكـورة الى روتـ يـضـاف الى حـلـقـات روتـيـنـية لـم تسـتـطع االصـالحات الـعـبـارة ا

تكررة ان تتجاوزها حتى هذه اللحظة . االدارية ا
فتـرض ان مديـر اي دائرة وصل الى هذه الـدرجة الـوظيـفية بـعد تـدرج وظيفي مـن ا
اكتسب من خالله جتـربة عمـلية وخـبرة ودراية في مـجال عمـله تؤهله لـتوجيه االمور
واطـنـ الذين وفق الـسيـاقـات والضـوابط ومن بـ هـذه االمور طـلـبات ومـعـامالت ا
دير الذي يفترض وبطبيعة احلال فأن اخلطوة االولى هي هامش ا يراجعـون الدائرة
عاملـة او الطلب موافقـا للضوابط من عدمه بدال ان يحسم االمر مـنذ البداية بـكون ا
دير من حتويله الى حـلقات تأخـذ وقتا وجهدا بال طـائل  خصوصا اذا عـرفنا ان ا
ــوظـفــ بـالــسـيـاقــات والـضــوابط بـحــكم قـدمـه في الـوظــيـفـة أعـرف من غــيـره من ا
ـارسـته العـمـلـيـة لـها. ولـنـا ان نـتـصور مـقـدار الـتـأخيـر الـذي يـحـصل في اجناز و

عاملة او تلبية الطلب بسبب ضعف معلومات موظف ا
وظف عن ضوابط التحق حـديثا الى الدائرة يضطر الى سؤال هذا الزميل او ذاك ا
وفي كثير من احلاالت يتـطلب االمر كتابة وجبهـا معينـة او سياقات مطلـوب العمل 
طلوب الذي يجب أن ـدير عن االجراء ا وظف الى ا مطالـعة او استيضاح من قبل ا
ا يؤدي الى ـعاملة  ـا يضيف خطوة أضافـية في طريق سير ا يتخذ مـنذ البداية

راجع وتبرمه. حصول تأخير يثير ضجر ا
طلوب من الدائرة التي يقصدها ?وكم واطن ذلك االهتمام ا كم هو جمـيل أن يلقى ا

عاملة على اكمل وجه? وظف من اجل اجناز ا هو رائع ان يتفانى ا
ويجب ـواطن  ـثل البـوابة االولى لـطلب ا كـان كونه  ديـر له من االهـميـة  هـامش ا
وبـالـتالي تـوفـير جـهدا ان اليجـتاز هـذا الـبوابـة إال من انـطبـقت عـليه تـلك الـضوابط 
واطن وهو يبذل من اجلهد عاناة ا طلوبة والشعور  ماكان يهدر لوتوفرت الكفاءة ا

عاملة. ال من اجل اجناز ا وا
ـدير مـع عـدم قـنـاعتـه بـانـطبـاق الـصـيغ ـعـامـلـة من قـبـل ا في أحـيـان كـثـيـرة حتال ا
ـعني في الدائـرة تخلـصا من بعض وظف ا ـذكور الى ا الـقانونـية علـيها بـالهامش ا
خـتلـف الوسـائل حملاولـة تمـرير راجـعـ الذين اليـجدون غـضاضـة في الـتشـبث  ا
وظف اخملتص في حرج ـا يجعل ا عامـلة ولو كانت خارج الضـوابط والسياقات ا
اثل أمامه الـذي يعتقد انه بذلك الهامش قد واطن ا ديره وب ا بهم  ب الهـامش ا
وظف في الشرح لتبدأ معاناة ا دير وحصل على موافقته على الـطلب جتاوز عتبـة ا
ومااكثرحاالت اجلدل والتوضـيح وتقليب االوليـات والرجوع الى اللوائح والـتعليمـات

وظف ناقشة واألخذ والرد التي نشهدها ب ا وا
ؤسـسة بسبب عدم الوضوح في توجيه واطن عنـدما نراجع هذه الدائرة أو تلك ا وا

دير منذ البداية كما قلنا. عاملة من قبل ا الطلب او ا
ـديـر وهـو يــعـلم انـهـا ـذكـور من قــبل ا ـعــامـلـة بـالــهـامش ا هـنـاك فــرق بـ احـالـة ا
مستوفـية للشروط القانونية وب احالتها رغم مخالفتها للضوابط كإسقاط فرض او
واجهـة الكالمـية وما يـتبعـها أحيـانا من تبـعات وتصـرفات مع صاحب لـنقل احالـة ا
هــذه الـــظــاهــرة تــشــكل تـــدنــيــا في مــســتــوى االداء ــوظــفــ ــعــامــلـــة الى احــد ا ا

وابتعادا عن صيغ التعامل السليم مع القوان . الوظيفي
ان اغلب دوائـرنا درجت عـلى تداول هـوامش روتيـنية خـالصة مانـريد ان نـصل اليـه
ـطـلـوب ان يـرافق هـذه الـهوامـش دقة وتـأني ومـراعـاة فـعـلـية ـتـقدم  وا كـالـهـامش ا
واطن للضوابط والـتعليـمات شرط ان التتحـول الى عائق يحول دون تـلبية طلـبات ا
ـؤدية نـحـو تـذليل وظف الـبـحث عن الـسـبل ا ـديـر وا بل ان الـواجب يفـرض عـلى ا

ـصلـحة الـعامة الـعقبـات من خالل الـتكـييف الـقانـوني الغـير مـخل با
ــواطن وثـقـته االمـر الـذي يـنــعـكس ايـجــابـا عـلى تـقــويـة صـلـة ا
ا له كـبيـر االثر في ارسـاء دعائم ؤسـسات ودوائـر الدولـة 

النظام االجتماعي على اسس قوية ورصينة.
مـع احـتـرامـنـا وتـقـديـرنـا الـعـالي لـكـوادرنـا االداريـة من مـدراء
وفق  واطن .والله   ا وموظف ولكل جهد يبذل في خدمة ا
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الـــســــواحل األتـــراك الــــذين هـــبـــوا

إلنقاذنا".
انــضمّ مـيــراني قــبل عـشــر سـنـوات
حلـــزب كـــردي مـــعـــارض في إيـــران
ـا يعـنيه ذلك ان وأمل كـبيـرين  بـإ
من أجل شـعبه. لـكـنه اليـوم يـناضل

يومياً لتأم قوت عائلته.
ازدادت أوضاعه صـعوبـةً مع تفشي
وباء كوفيد- 19الذي أثّر اقتصادياً
عـلى الالجـئـ ضعـفي تـأثـيـره على
الـعـراقـيـ من غـيـر الالجـئـ وفق
ـــتـــحـــدة فـــيـــمـــا كـــان أبــرز األ ا
ــيـاومـون عـلى ــتـأثـرين الــعـمـال ا ا
غـرار ميـراني بـسبب حـظـر التـجول

واإلغالق.
يــؤكـد الـرجـل لـوكـالــة فـرانس بـرس
"في إيـــران احلــيــاة صـــعــبـــة عــلى
ــسـتـوى االقـتـصــادي والـسـيـاسي ا
ـــكـــنــنـي أن أعــد ســـواء. هــنـــا ال 
عــائـــلــتي بـــأن كل شيء ســيـــصــبح
أفـضل مسـتـقـبالً. احلل الوحـيـد هو
مـحـاولة الـذهـاب إلى أوروبـا بـشكل

سري".
وتـرفض بــغــداد إعـطــاء اجلــنـســيـة
لألكـراد اآلتـ من إيـران ومـنـهم من
هـو في الـبالد مـنـذ  40عـامـاً. وكان
عددهم  16ألفاً في عهد نظام صدام
حـــســ وحـــتى الــعــام  2003وفق
ـتــحــدة أمـا الــيــوم فـيــفـوق األ ا
عددهم  10700غالبـيتـهم في إقليم

كردستان.
تــمـنح أربـيل من جـهــتـهـا الالجـئـ
األكراد اإليرانيـ تصريح إقامة إذا
تـمـكنـوا من إيـجاد كـفـيل مـحلي. إال
ـنـحهم احلق أن هـذا التـصـريح ال 

في الـــعـــمل وال الـــتـــحـــرك إال داخل
حــدود احملــافــظــات الـــثالث إلقــلــيم
كردستان ألن بغداد ال تعترف بهم.
وبــســبب كل ذلك بــات الــلــجـوء في
بــلــد ثــالث احلل الــوحــيــد. بــيــد أن
ـــفــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشــؤون ا
تـحـدة ال تـقبل الالجـئـ في األ ا

إال عدداً قليالً من طلبات اللجوء.
ولــدت ســاوين غــوران الــبــالــغـة من
العمر  29عاماً في أربيل التي جلأ

إليها والداها من إيران.
r UŠ ÂUE½

تـروي الـشـابة لـوكـالـة فـرانس برس
"تــوفي والــدي قــبـل أن يــتــمــكن من
العـودة إلى إيران. أخـاف يومـاً ما
اثـلـة عني أن يـروي أوالدي قصـة 
وعن زوجي" رغـم أنـــهــــا ال تـــنـــوي
العودة إلى بلـدها األم ما لم يحصل

تغيير في النظام احلاكم.
ال تــؤمن غـوران أن خــيـار الـتــغـيـيـر
كن ال سيـما وأن األوفر حظاً أمر 
لـلــفـوز في االنــتـخـابــات الـرئــاسـيـة
اإليــــرانــــيـــة الــــتي تــــعــــقـــد في 18

حزيران/يونيو محافظ متشدد.
يراقب مصـطفى ابراهيم ( 67عاماً)
وزوجته فاطـمة بهروزي ( 60عاماً)
من جـهـتـهـما االنـتـخـابـات بدون أي

أمل في التغيير.
يــقـول الــرجل الالجئ ســيـاســيـاً في
الـعـراق مـنذ  40عـامـاً بـعـدمـا قـاتل
في إيران لوكالة فرانس برس "ليس
ــرشــحــ هم لــدي أي أمـل ألن كل ا
أوجه متعددة لعملة واحدة. ال شيء
ســـوف يــتـــغــيـــر. في إيـــران تــزداد
األوضاع سوءاً بعد كل انتخابات".

عـــاش الــــرجل مـع ذلك حلــــظـــة أمل
عـابـرة قـبل ثـمانـي سنـوات حـيـنـما
ـنــتـهـيـة تـعـهّــد الـرئـيس اإليــراني ا
واليته حـسن روحـاني خالل حمـلته
االنـــتـــخـــابـــيــة إدمـــاج األكـــراد في
النظام التعليمي والعمل على تنمية

ناطق الـكردية لـكن شيئاً من ذلك ا
لم يــحـصـل. مـا يــثــيــر قـلـق زوجـته
ليس االنتخابات الرئاسية احلالية
لف ـفـاوضـات الـدائـرة حـول ا بل ا

النووي اإليراني.
ــــــرأة "إذا مـــــا رفــــــعت وتـــــقــــــول ا

الــعــقـوبــات فــقــمع الــنــظــام سـوف
وارد ـزيد من ا يتفـاقم". وتضيف "ا
الية للنظام يعني مزيداً من الدعم ا
ـدعومة من ـسلـحة ا للـمجـموعات ا
ــنـطــقــة" والـتي يــوجـد إيــران في ا

عدد كبير منها في العراق.

{ أربــيل (الــعـراق) (أ ف ب) يــتـابع
الـالجـــئــــون اإليــــرانــــيــــون األكـــراد
العالقـ في إقليم كـردستان العراق
مـنـذ عـقـود االنـتـخـابـات في بـلـدهم
فـاوضـات النـووية في فـييـنا من وا
دون أمل كـــــبـــــيـــــر في أن تـــــغـــــيــــر
أوضـاعـهم وهم بـاتـوا يـسـعـون إلى
احلـصول عـلى جلـوء خـارج الـشرق

األوسط.
وشــــكّــــلـت وفــــاة الالجـئ اإليــــراني
الــكـردي بــهــزاد مــحـمــودي بــعــدمـا
ــاضي أمـام أحــرق نـفــسه الـشــهـر ا
ــــتـــحـــدة في أربـــيل مـــكـــتب األ ا
صــدمـةً ألــقت الـضــوء عـلى أوضـاع
هؤالء إذ ال يزال بعضـهم عالقاً منذ
عشـرات السـن في اإلقـليم من دون
أفق لـــلــخـــروج بــســـبب افــتـــقــارهم

لألوراق الرسمية. 
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يقـول الالجئ أشكـان ميـراني البالغ
من العمر  30عاماً الذي أضطر قبل
فــتـرة قـصــيـرة إلى اتــخـاذ خـيـارات
تـحـدة رؤية صـعبـة "ال تـريـد األ ا

مشاكلنا وال االستماع إليها".
فقبل أربعة أشهـر قرر التوجه نحو
أوروبا برفقة زوجته وابنته البالغة
أربـع سـنــوات. عـبــروا بــدايـةً نــحـو
تـركـيـا ثمّ اسـتقـلـوا مـركـباً مع 120

الجئاً آخر لعبور البحر األسود.
يــروي الـرجل لـوكــالـة فـرانس بـرس
من منزله الصغير في أحد مخيمات
ـتحدة في الالجئـ التابـعة لأل ا
أربيل "خالل سـاعة وقـعت عاصـفة
وت. واعتقدنـا جميعـاً أننا سوف 
حلسن احلظ قام أفغان بتنبيه خفر
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-1-
قال شاعر معاصر :

عن النحو ال تسألْ فَثَمَ رَطَانَة 
تفّشتْ وأودتْ باجلميل من القَوْلِ 
لقد شوّهوا وَجْه الكالم بجهلهم 

وال بارك الرحمنُ بالقُبح واجلَهْلِ 
-2-

هـناك مـبحث فـي النـحو يـسمى (الـتـرخيم) والـترخـيم احلَـذْف ومنه تـرخيم
اإلسم في النداء حيث يحذف حرف أو أكثر من االسم فتقول :

با حار في حارث 
ويا مال في مالك 

ويا فاطم في فاطمة 
قال زهير بن أبي سلمى :

يا حار ال أُرْميَنْ مِنْكُم بداهيةٍ 
لم يَلقها سُوقة قَبْلي وال مَلِك 

وقال الفرزدق مُخاطبا مروان بن احلكم :
يا مَرْو إنَّ مطيتي محبوسة 

ترجو احلباء وربّها لم يَيأسِ 
-3-

وقـد يلجأ بـعض االعالم الى التهديـد باستخـدام الترخيم في الـنداء كما قال
احدهم مخاطباً صاحبه :

كُنْ مطيعاً واذا ما 
ُطِيعا  شئتَ رَخَّمْنا ا

طي ) ..!! طيع اذا رُخّم : يُصبح ( ا وا
طي) عند العراقي هو احلمار  و (ا

-4-
ومن الـكوارث الفظـيعة أنَّ مـعظم ابنـاء اللغة الـعربيـة ال يعرفـون من قواعدها
ـنـصـوب بل يـرفـعـون ـرفـوع  ويـرفـعـون ا اال الـقـلـيل  فـتـراهم يـنـصـبـون ا

اجملرور .. بينما يُحسن بعضهم قواعد اللغات االجنبية ..!!
وعلى مثل هؤالء يصدقُ قولُ الشاعر 

كالعيِسِ في البيداء يقتُلُها الظما 
اءُ فوقَ ظُهُورِها محمولُ  وا

-5-
ـعـغــيب لـلــغـايـة اجلــهل الـفـظــيع بـالـلــغـة الـعــربـيـة من ا
وبـقـواعدهـا والـبُـعْـدُ الـكبـيـر عن ريـاض الـعلم واألدب

والثقافة ....
والبُــدَّ أنْ تُــقــرع أجــراس االنــذار جتــنــبــا لــلــتــخــلف

والعـــار .
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بغداد

ان بناء القـدرة للشخـصية االنسـانية في العـلوم القيـادية واالدارية هو مـطلب مسبق
تطـلبات ـؤسسات من اجل مـواجهـة ا لـصيانـة الطـاقة البـشرية الـعامـلة في اي من ا

النوعية لقيم العمل وكذلك احلال لوظيفة اكبر في العلم .
عرفـة العلميـة ضرورة من الضرورات احلـتمية لـلحصول عـلى قوة قادرة على وان ا
تـمـيز وقـد ظـهر بل اسـتـجد مـفـهوم مـعـاصر لـلقـيـادة االدارية في الـنـسج القـيـادي ا
ـعـنى جاءت ـتـقـدمة يـتـمحـور في الـقـيادة االداريـة بـالـتجـوال وهي في ذلك ا الدول ا
لتـمـثل حاجـة ملـحة فـي معـرفة مـا يدور من اداء ومـا يـستـجد من نـشاط الجنـاز وما
ـؤسـسي ـيدان ا ـا تقـدم مـن اداء ونـشاط فـي ا يـسـهم في ايـقـاف عـجـلـة الـفـاعـلـيـة 
ـشـكالت بـدالً من االكـتفـاء بـاصـدار االوامر شـاركـة الـفـاعلـة في حل ا فـضالً عن ا
ـا ينـبغي ان يـكون والـتوجـيهـات التي الجـدوى منـها دون تـفحص وتـشخـيص دقيق 
ـثل تـكـريس الـتـظـافـر لـلـجـهـود ـسـتـقـبــلي الـفـاعل اصـبح  الن الـتـصـور الـقـيـادي ا
ـشتركـة لتـحقـيق هدف مـشترك واالسـراع باسـتشـعار االهداف االولـوية ووضـعها ا
مـوضع تنفـيذهـا التاحة الـفرص واشبـاع احلاجات سـواء ما يـتعلق مـنها بـاحلاجات
ـوذج لـكـيـان ـؤسـسـة الى ا ـؤسـسـة كـكل غـايـتـهـا حتـويل ا الـذاتـيـة لـلـعــامـلـ او ا
تلك الـنظام الذاتي في الرغبة العميقة اجتماعي مـتكامل وذلك الن االنسان بطبعته 
ـلـحة لـتـحـقـيق اعـلـى درجـة ومـستـوى فـي الـتـكامـل واالنـسـجـام ب هـويـتـه وهـوية ا

ؤسسة التي ينتمي اليها ( التأثير االيجابي في بيئة العمل). ا
ــومـة وتــاسـيــســاً عـلـى مـاتــقــدم فـأن االنــســان يــسـعى بــد
متواصـلة الى تعـزيز مكـانته واثبـات وجوده فهـو يعمل من
اجـل اعـتـرافه بـاجلـمـاعـة واعـتــراف اجلـمـاعـة به لـتـرسـيخ
االسس الـبنـائـية الـرصـيـنة الـفـاعلـة في الـبنـاء احلـضاري

تجددة . للقدرات ا
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يــجــيـب الــدكــتــور ســنــد مــحــمــد عــلي
ـنـاعـة الـبـالغي االخـتـصـاص في عـلم ا

تعلقة بكورونا. على بعض االسئلة ا
{ مـتى سـتــعـود احلـيـاة إلـى طـبـيـعــتـهـا? مـا

تاحة وما التحديات? اخليارات ا
- عـنـدمـا نـصل الى مـا نسـمـيه "مـنـاعة

ناعة اجملتمعية". القطيع او ا
  •اخلــيـــارات أهــمــهــا : زيــادة وتــيــرة
الـلقاحات ضد فيـروس كورونا لتحقيق
ــنــاعــة اجملـــتــمــعــيــة. الــوصـــول الى ا
مــواصـلــة االلــتـزام بــتـدابــيــر الـوقــايـة

الصحية.
ــعــوقــات أهـمــهــا : ظــهـور سالالت   •ا
جديدة أكثر عدوى من الساللة األصلية
لـلفيروس. التأخر أو االمتناع عن تلقي

اللقاح.
بـعـد حـوالي سـنـة ونـصف عـلـى ظـهور
الــفـــيــروس اجلــديــد ســارس كــوف ـ 2
رض كـوفيد  19وارتـفاع عدد ـسبـب  ا
اإلصــــــــــابـــــــــــات فـي الــــــــــعــــــــــالـم الـى
 174,869,678اصــــابـــة مـن بـــيــــنـــهم
 3,773,32حـالـة وفاة سـجلت في أكـثر
من  210دولــة يـبـقى الـســؤال الـكـبـيـر
كننا أن نشهد العودة الـيوم هو متى 
مــجـددًا إلـى احلـيــاة الـطــبـيــعـيــة الـتي
تــعـودنــا عــلـيــهـا قــبل ظــهـور فــيـروس

ستجد. كورونا ا
lODI « WŽUM

اجلـواب القصير واخملتصر: هو عندما
نـصل الى ما نسـميه "مناعـة القطيع او
ـناعـة اجملتـمعـية" لـلفـيروس الـتاجي ا
ـــظــلـــة الــتي ســيـــحــتـــمي بــهــا وهي ا
ـكن اجملــتــمع بـأكــمــله. عــنـدهــا فــقط 
لـلمجـتمع البـدء في العودة الى الوضع

الطبيعي. 
ومـتى يتـحقق ذلك? عـندما تـكون نـسبة
ـئـة من ـئة 70و85 بـا تـتـراوح بـ  بـا
ـا ــرض  الــســكـان مــحــصّــنـة ضــد ا
يـجعل انتقـال العدوى من شخص آلخر
غــيـر مــرجح. عـنــدهـا ســيـقل مــسـتـوى
ــكن الــعـــدوى بــشــكل كــبـــيــر جــدا و
لـلمجتـمع بأكمله ان يـعود الى ما كانت

عليه األمور قبل جائحة كورونا.    
ثالي لتحقيق تـعتبر اللقاحات الـنهج ا
ـكنهـا ان تخلق ـناعـة اجلماعـية إذ  ا
ـــرض مــــنــــاعـــة دون الــــتـــســــبب فـي ا
ومـضاعفـاته. وفي حال حتقـيقهـا فإنها
سـتوافر إمكـانية حمايـة اجملتمع بشكل
ــــــــــا فـي ذلك ـــــــــرض  كـــــــــامـل مـن ا
ـكن تـطـعـيـمـهم األشـخــاص الـذين ال 
مــــثـل األطــــفــــال حــــديــــثي الــــوالدة أو
األشـــخــاص الــذيـن لــديــهـم ضــعف في

ناعة. جهاز ا
يــتم حــســاب عــتــبــة مــنــاعــة الــقــطــيع
رض او عدد بـاستخدام معـدل انتقال ا
الـتـكـاثـر االساسي ( .(R0تـخـتـلف هذه
الــنـســبـة من مــرض آلخـر فــكـلــمـا كـان
ــرض مـعــديًـا زادت نــسـبــة الـســكـان ا
رض الـذين يحتاجون إلى مناعة ضد ا
ــثـال لــوقف انــتــشــاره. عــلى ســبــيل ا
احلــصـبـة وهـو مـرض شـديـد الـعـدوى
ـئة من تـشـير الـتقـديرات إلى أن 94 بـا
الــسـكـان يـجـب أن يـكـونـوا مــحـصـنـ
لـتـحقـيق مـناعـة القـطـيع. أما بـالـنسـبة
الـى مـرض كـوفـيد  19وعـلى الـرغم من
أن الـعلماء لم يتفقوا على معدل محدد
عدالت نظرية وعلى الرغم من أن هذه ا
لـلغـاية فـإن التـقديـرات تظـهر أن عـتبة
ـناعة اجملتـمعية تـقع في مكان ما ب ا
ئة ئة لكن رقم 75 با ئة و85 با 60 با
يـتوافق مع بـعض التقـديرات الشـائعة.
إذا اعــتــمــدنـا الــنــســبـة األخــيــرة فـان
نـاعـة اجملتـمـعيـة في الـعراق حتـقـيق ا
يــتـــطــلب ان يــكــون نــحــو  24مــلــيــون
شــخص من الـبـالــغـ مـحــصّـنـ ضـد

ستجد. فيروس كورونا ا
ـنـاعـة ـكن الـوصــول إلى عـتـبــة "ا { كـيـف 

اجملتمعية"? 
من خـالل الـعــدوى الــطــبـيــعــيــة حـيث
ـرض ـتــعـافـ من اإلصــابـة  يــطـوّر ا
كــوفـيـد  19أجــسـامًـا مـنــاعـيـة مـضـادة
ـكنـها لـلـفيـروس وخاليا مـتخـصـصة 
ـرض أن تــمـنـع الـعــدوى واالصـابــة بـا
ـكــنــهـا أيــضـاً أن مــســتـقــبال. ولــكن 
حتـدث أعـراض دائمـة بعـد الـتعـافي قد
ـصــاب طــوال الــعـمــر وهــو مـا تـالزم ا

يـــســـمى ب "كـــوفـــيـــد طــويـل األمــد" او
"أعـراض ما بـعد كوفـيد" عدا الـوفيات.
ــئــة مـن ســكـان يــقــدر ان نــحــو 20 بــا
الـعـالم مـصـابـون بـشـكل طـبـيـعي وإذا
صــحّـت هــذه الــتــقــديـــرات بــالــنــســبــة
للعراق فان حوالي  8مالي عراقي قد

رض كوفيد  19حتى اآلن.  أصيب 
وعـن طريق الـتطعـيم أو "اللـقاح" وهي
ـناعة ألنها ال وسـيلة مثالـية الكتساب ا
ـرض وال تـعـرّض الـنـاس الى تــسـبب ا

مخاطر العدوى الكثيرة. 
ـتـبقي يـقـول خـبـراء إن تقـديـر الـوقت ا
لــلـعــودة إلى احلــيـاة الــطـبــيـعــيـة ـ أي
حتــقــيق الــوصــول الـى حــافــة مــنــاعـة
نـاعة اجملـتمـعيـة ـ يسـتند الـقطـيع او ا

بشكل رئيسي إلى:
1.  وتـيرة اللقاحات ضد الفيروس (في

قام األول). ا
2.  عدد اإلصابات الفعلية بالوباء.

كـشـفت بيـانـات جامـعـة جونـز هـوبكـنز
مـؤخـرا أنه  تـوزيع أكـثـر من 2.255
ـضـادة مــلـيـار جــرعـة من الــلـقـاحــات ا
ـسـتـجـد في أنـحاء لـفـيـروس كـورونـا ا
الـعالم حـتى اآلن. وهـذا يعنـي أن قرابة
سـبع سكان العالم بـاتوا اآلن محصن
ضـد الوباء. وقدر أحدث معدل للتطعيم

فـي الـعـالم بـ  33.8مــلــيـون جــرعـة في
الـيوم الواحد. وأضـاف البيان إن األمر
اسـتـغرق أكـثر من  6أشـهـر حـتى يصل
الــعـالـم إلى هـذا اإلجنــاز مـعــتـبــرة مـا
حــدث "اخـتـراقـا غــيـر عـادي" عـجل في
حــدوثه إرادة الــدول في إنــقـاذ األرواح
وإعـادة عجلة االقتصاد إلى مسارها. و
بـالـوتــيـرة احلـالـيـة من الـتـطـعـيم فـقـد
يــسـتــغـرق األمــر تـســعـة أشــهـر أخـرى
ئة من سكان حـتى يتم تطعيم  75في ا
ـكـنـها أن الـعـالم وهي الـنـسـبة الـتي 

ناعة اجملتمعية". توافر "ا
كــمـا كـشـفت بــيـانـات صـحــيـة تـراجـعـا
مـلــحـوظـا في عـدد اإلصـابـات اجلـديـدة
سـتجد في عدد من بـفيروس كـورونا ا
الـــبـــلـــدان في الـــعـــالم مـــثل الـــواليــات
ـتحـدة وإيـطالـيا ـمـلكـة ا ـتـحدة وا ا
ــانــيــا وفــرنــســا وغــيــرهــا. ان من وأ
األســبـاب الــرئـيــسـيــة لـتـنــاقص أعـداد
ـــصـــابـــ يـــعـــود الى تـــزايـــد أعــداد ا

احملصّن بسبب اللقاحات.
ـثـال نــشـرت صـحـيـفـة وعــلى سـبـيل ا
ديــلي تـلـيــغـراف الـبـريــطـانـيــة تـقـريـرا
ــراسل الـشـؤون الـصـحـيــة والـعـلـمـيـة
هـنـري بودكـ بعـنوان "مـناعـة القـطيع
ـكـنة فـي بريـطـانيـا بـحلـول الـصيف
يـــقـــول فـــيـــهـــا إن مـــعـــدالت اإلصـــابــة
بــفـيــروس كـورونــا في بـريــطـانــيـا هي
ـاضـيـة األقل خـالل الـشـهـور الـعـشـرة ا
(مـن نـحـو  70ألـف إصـابـة الى بـضـعـة
آالف) وهــو مـا يـشـيـر إلى أن لـقـاحـات
الـفـيـروس بـدأت تـؤتي ثـمـارهـا. ويـقدر
اخلبراء انه "لو استمر برنامج التلقيح
ـــعــدل احلـــالي مع تــخـــفــيف بـــنــفس ا
اإلغـالق تدريـجـيا بـالـتـوازي مع تراجع
مـكن أن نتـمكن مـعدالت الـعدوى فـمن ا
من حتــقـيق مـنــاعـة الـقـطــيع مع بـدايـة
شـهر تموز  ."2021يـذكر ان فـي أنحاء
ـتــحـدة تـلـقى  69.7مــلـيـون ــمـلـكـة ا ا
شــخـص جــرعــة واحــدة عــلى األقل من
الـلقـاح منهم  28.8مـليـونًا تلـقوا كـلتا
ا يوفـر لهم أقصـى حماية الـطعنـات 

كنة. 
ـتحـدة تشـير الـبيـانات وفي الـواليات ا

الـى ان االصـابــات والــوفــيــات بـســبب
تـحدة فـيـروس كورونـا في الواليـات ا
تــراجـعت بـشــكل كـبــيـر لـلــغـايـة خالل
األيـام األخـيـرة. ولم يـجر تـسـجـيل هذا
االنـــخــــفـــاض في إصـــابـــات فـــيـــروس
ــسـتـجــد مـنــذ تـشـرين األول كــورونـا ا
ـاضي  .وقــد شـمل الـتــحـسن تـراجع ا
سـتـشفى كـبـيـر في عدد من يـدخـلـون ا
بـسبب الفـيروس. ويرى خـبراء أن هذا
"الــتـحــسن" قـد يــكـون مـؤشــرا عـلى أن
ـتحـدة قد اسـتطـاعت أخيرا الـواليات ا
ـــنـــحى كـــورونـــا صـــوب أن تـــهـــبـط 
االنــحـدار. يـســتـنـد ذلك إلى الــعـامـلـ
االســاســ في الـتــسـريـع لـلــعـودة الى
األوضــــاع الـــطـــبــــيـــعـــيــــة وهي عـــدد
الـتطـعيمـات التي أعطـيت في الواليات
ـتـحـدة ( 305.6مـلـيـون جـرعـة مـنهم ا
) و (عــدد  141.5تـــلــقـــوا اجلـــرعــتـــ

االصابات وهو  33.4مليون اصابة).
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أن الـتأخر أو االمتنـاع عن تلقي اللقاح
يـــشــكـل تــهـــديـــداً لــسالمـــة اجملـــتــمع
ويـعرض فئاته كـافة خصوصـاً الفئات
األكــثــر عـرضــة لإلصـابــة أمــثـال كــبـار
ـــرضى الـــذين يـــعـــانــون من الـــسن وا
أمــراض مــزمـنــة خلــطـر هــذا الــوبـاء
حــيث ان تــلــقي الــلــقــاح سـيــســهم في
حتــصــ وحــمــايــة اجملــتــمع مـن هـذا

الوباء.
وفي الـعـراق  تـطعـيم أعـداد بسـيـطة
من الـــعـــراقـــيـــ بـــلـــغت حلـــد الـــيــوم
ـئـة  691726وهـو مـا ال يـتـجاوز 2 بـا
مـن الــــســــكــــان بــــســــبب الالمــــبــــاالة
ضادة واخلـوف والشائعات الـكثيرة ا
لـــلـــتـــطــعـــيم عـــلـى الــرغـم من تـــوافــر

اللقاحات في كافة أنحاء العراق.
ــلك إحــصــاءات حـقــيــقــيـة كــذالك ال 
حـول عـدد اإلصابـات الـفـعلـيـة بكـوفـيد
 19فـي الـعـراق عـدا اإلحـصـاءات الـتي
تــقـــدمــهــا وزارة الــصــحـــة الــعــراقــيــة
( 1246860إصـــابــة حـــتى الــيــوم 11
حزيران  ?(2021التي يؤكد العديد من
ــصـادر الـرسـمــيـة وغـيـرهــا بـانـهـا ال ا
تـمثل سـوى نسـبة قلـيلـة من اإلصابات

احلقيقية.
ان ازديـاد عـدد احملـصّـنـ مـن الـعدوى
ـــصـــابــ في بـــســـبب ارتـــفــاع عـــدد ا
ناعة الـعراق يسرّع في الوصول الى ا
ـكن ان يـكـون لـهـا اجملـتـمـعـيـة وكـان 
ناعة تـأثير اضـافي لو ترافق ذلك مـع ا
الــتي تـوفـرهـا الـلــقـاحـات الـتي الزالت

في بداياتها حلد اآلن في العراق.
مـن جـــانـب آخـــر جــــلــــبت األســــابـــيع
ـاضيـة مجـموعـة من األخبار األخـيرة ا
شجـعة حول جائـحة كوفيد ?19 غـير ا
ــا قــد يــؤثــر ســلــبــا عــلى تــقــديــرات
اخلــبـراء حـول مـوعــد انـتـهــاء جـائـحـة
الـفـيـروس التـاجي. ان الـتطـور اجلـديد
ــثـيـر لـلـقــلق اآلن هـو ظـهـور سالالت ا
جديدة أكثر عدوى من الساللة األصلية
ـتـغـيرة في لـلـفـيـروس وهي الـساللـة ا
ــتــحـدة ــمــلـكــة ا جــنــوب إفــريـقــيــا وا
والـــبــرازيل والـــهــنـــد وغــيــرهـــا الــتي
سـرعـان مـا انـتـشـرت في الـعـشـرات من
ـتـغـيـرات الـبــلـدان. سـيـؤخـر انـتـشـار ا
اجلـديـدة الـوصـول الى مـنـاعـة الـقـطيع
واالنـــتـــقــال الـى الــوضـع الــطـــبـــيــعي.
تـتــطـلب الـفـيـروسـات األكـثـر عـدوى أن
تـكـون نسـبة أعـلى من الـناس مـحصـنة
فـي نـفس الـوقت لـلــوصـول إلى مـنـاعـة
الـقـطيع والـذي يعـني أن شريـحة أكـبر
من الـسكان بـحاجة إلى التـطعيم األمر

الذي قد يستغرق وقتًا أطول.
هــنـاك عــدد من الــعـوامل األخــرى الـتي
ـــكن أن تـــؤخــر اجلـــداول الـــزمــنـــيــة
ـتوقعة للـعودة الى احلياة الطـبيعية ا
ـا في ذلك الـبطء في عـمـلـيـة الـتـلـقيح
في العالم وعدم قناعة نسبة غير قليلة
من الــسـكـان عـلى فـكـرة الـلـقـاح (قـدرت

ئة في العراق). حديثا بنحو 68 با
خــتــامـا: ان الــطــريق األقـصــر واألكــثـر
ـة الـوبـاء والـعـودة الى أمـانـا الى هـز
احلــيـاة الــطـبــيـعــيـة هي فـي حتـصـ
ـــنــــاعـــة الــــســـكــــان لـــلــــوصـــول إلـى ا
اجملـتـمعـيـة. ال نعـرف علـى وجه اليـق
بذولة مـتى ولكننا نعرف ان اجلهود ا
ــئــة من فـي تــطـــعــيم أكـــثــر من 70 بـــا

السكان لن تذهب سدى.
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راهق باتت االجهزة ب االطفال وا
الذكـيـة تلـعب دوراً واضـحاً في حـياة
خـتلف اعمارهم الكثيـر من االطفال 
اذ جند ان اغـلب البـيوت ال تـخلو من
هذه االجهزة وقد تعتبر اليوم وسيلة
من وسـائل الــتـرفـيه والـتــسـلـيـة لـدى
الـطـفل حـيث يـقـضي مـعـظم وقـته في
اجلـلـوس امــام تـلك الـشــاشـة الـذكـيـة
وبايل او ختلف انواعها كأجهزة ا
االيـبــاد او حـتى شــاشـة الـتــلـفـاز من
دون ان يـدرك االهل مــخـاطـر وتــأثـيـر
تلك االجهزة عـلى الطفل باألخص من
الناحية الصحية والنفسية والتي قد
جتعل ابـناءهـم اكثـر عرضه لإلصـابة
بــأمــراض عــديــدة مــنــهــا مـرض
التـوحـد وقد تـؤدي ايـضاً الى
الــعـزلــة واالدمــان ومــشـاكل
صـــحــيـــة كــثـــيـــرة وعــلى
الـــــرغم من هـــــذا جنــــد
اليوم ان نسب كبيرة
مـن االســــــــــر حتث
اطـــــــفـــــــالـــــــهــــــا

ــشــاهــدة بــهـذه وتــشــجــعــهم عــلـى ا
االجــهـزة كــوســيـلــة أللــهـاء واشــغـال
ـثل الـطــفل بـهــا االان قـيــام االسـرة 
هذا الفعل قد يـؤثر سلبيـا على تركيز

ستقبل. و االطفال في ا و
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ــنـاسـبـة السـتـخـدام عـدد الـسـاعـات ا
االطــفــال لألجــهـزة الــذكــيــة اصـدرت
ـيــة مـســبـقـاً مــنـظـمــة الـصــحـة الــعـا
مجـمـوعه من االرشـادات حددت فـيـها
مقدار الوقت الـذي تسمح فيه االسرة
ـشاهـدة والتـعرض الى تلك للـطفل با
الـشـاشـات الـذكــيـة حـيث اكـدت عـلى
عــدم الـســمـاح مــطـلــقـاً لألطــفـال دون

ـشــاهـدة اي الـعــام الـواحــد 
مـــــضــــمـــــون عــــلـى تــــلك

الشـاشـات  وحددت سـاعه واحدة او
اقل لألطـفـال الـذين تـتـراوح اعمـارهم
بـ عــامـ واربـعــة اعـوام لـلــمـكـوث
امـام الشـاشـات الـذكـيـة وشـددت على
ـدة احملددة اهمـية عـدم جتـاوز هذه ا
ــــكن ان وذالـك لـــلــــمــــشــــاكل الــــتي 
يـتعـرض لـهـا الـطـفل من خالل الـنـظر

ستمر لتلك الشاشات الذكية. ا
كـمـا اوضح الـدكـتـور صـبـاح مـحـسن
ـعـمــوري/ اخـتـصــاص طب اطـفـال: ا
ان اسـتــخـدام االجــهـزة الــلـوحــيـة او
شاشـات الذكيـة محـدد بوقت لـكل فئة
عـمـريــة فـهـو غـيـر مــسـمـوح لالطـفـال
دون سن الـثــانـيـة ألنـهــا فـتـرة تـطـور
الطـفل وعـدم االلتـزام بـاحملددات

الوقتـية ياخـذنا الى مايـسمى بإدمان
االجهزة الـذكيـة وهذا بـحد ذاته ضار
ــعــمــوري ان اهم بــالــطــفل  واشــار ا
ــوضــوع هـــو الــتـــأثــيــر نـــقــطه فـي ا
العاطفي على الطفل ومدى تطور هذا
اجلانب من شخـصية الـطفل حيث ان
الطرق التقـليدية بالـتعامل ذات تأثير
ايجابي اكثر من االجـهزة الذكية على
احلالة الـعاطفـية الذهـنية لـلطفل وقد
يـــؤثــر عـــلى الـــتــواصل مـع االخــرين
وتـطور مـهـارات الـلـغه حـتى الـنـشاط
والـنــوم واالكل وغـالــبـاً مــايـؤدي الى
الـسـمـنه واالنـعـزال ومـا الى ذالك من
تأثيرات سـلبية علـى تطور الطفل من
الـــنــاحــيـــة الــعــاطـــفــيــة والـــذهــنــيــة

والوظيفية.
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ــوضــوع والـدة في اطــار هـذا ا
الـطــفل قـاسـم حـسن الــبـالغ من
الـعـمـر خـمس سـنـوات تـتـحدث
عن االضـــرار الــتـي نــتـــجت عن
ـفـرط لـتـلك اسـتـخـدام طـفـلـهـا ا
االجهزة الذكـية وقالت يـقضي طفلي
وبايل وال كل وقته بالـنظـر لـشاشـة ا
يتـركه ابـداً واذا حاولـنـا اخذ اجلـهاز
من يده يـبـدأ بالـبـكاء والـصراخ
واالمــتــنــاع عن الــطــعـام
اصـبـحت لـديه حـالـة من
االدمــــــــان عـــــــلـى تـــــــلك
الـشـاشـة الـذكـيـة كـانت
بـــدايــــة تـــعـــلــــقه بـــذلك
اجلـــهـــاز عـــنـــدمـــا كــان
عــمـــره عــامـــ  خــوفي
وخـــوف والــــده عـــلــــيه من
ـــــنــــطــــقــــة االخـــــتالط بــــأوالد ا
واخلروج في الـشارع دفـعنـا ألشغاله
بـذلك اجلــهـاز دون ان نــدرك اخملـاطـر

التي قـد يسـببـها حـيث اصبح الـنظر
ـدة طــويــلـة عــلى شــاشـة ــسـتــمــر  ا
ـوبـايل يـؤثـر عـلى نـظـره ويـشـتـكي ا
دائــمـاً مـن وجع في راسه بــاإلضــافـة
الى الكسل واخلمول وفـقدان الشهية
ومــشـاكل في الــرقـبـه بـســبب الـنــظـر
ــــســـــتــــمـــــر الى اســـــفل اجلـــــهــــاز ا
ونــــصــــيــــحــــتي  لــــكل ام ان حتــــمي
ا اطفالـها من تـلك الشـاشات الذكـية 
تسـببه من اضـرار كثـيرة وان حتاول
ومــنــعــهم من الــنــظــر الـيــهــا لــفــتـرة

طويلة.
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يــقـول الــدكــتــور يـونس/اســتــشـاري
نفسي واجتماعي: ان كثرة استخدام
االجهزة الذكية وبـصورة مستمرة قد
يولد العـدوانية والعـنف عند االطفال
اضــافــة الى االدمــان عــلــيــهـا لــدرجه
ــكن ان تــكـون كــبــيـرة جــداً والــتي 
كن اخطـر من ادمان الـتدخـ كمـا 
ان تسـبب نـقص في االنـتبـاه  بـحيث
يــكــون الـــطــفل في اغــلـب وقــته ابــله
ــا حــوله الن تـركــيـزه اليـفــقه شيء 
وانتباهه على تلك الـشاشات كما اكد
عــــلـى ان اجلـــلــــوس بــــكــــثــــرة امـــام
الشـاشات او االجـهـزة الذكـية يـسبب
زيـادة الــوزن (الـسـمــنـة) فـكــلـمـا كـان
الـطـفل اكثـر تـعـرض لـتـلك الـشـاشات
كــلـمــا زاد خـطــر اصـابــته بــالـســمـنه
وايـضـاً الـعــكس لـقـلـة االكل واضـاف
يــونس ان عـــدم انــتــظــام الــنــوم من
ــشـكالت الــتي تـؤثــر عـلى نــفـســيـة ا
االطــفــال فــكــلــمــا كــثــر الــوقت الــذي
يشاهد فيه االطفـال شاشة التلفاز او
االيــبـاد فــســوف يـعــانـون غــالــبـاً من
مـشــكالت في الــنـوم او مــوعـيــد نـوم
ـكن ان ـقــابل  غـيــر مـنــتـظـمــة في ا

تـؤدي قـلـة الــنـوم الى الـتـعب وزيـادة
في تناول الوجبات اخلفيفة   

 واكــد يــونـس إن االفــراط في الــوقت
الـذي يــقـضــيه الـطــفل امـام الــشـاشـة
ـــارســة الـــذكـــيـــة يـــؤدي الـى قـــلـــة 
ـفـيـدة لـصـحة االنـشـطـة والـريـاضـة ا

االطفال
ــشــاكل الــتي ولــتــقــلــيل واحلــد من ا
تـسـبـبـهـا الـشـاشـات الـذكـية لـالطـفال
اوقف تشغيل شاشة الـتلفاز عند عدم
وجـود اي مــشـاهــد امـامه فــفي حـالـة
تشـغـيل تـلك الشـاشـة من احملـتمل ان
يجذب انـتباه الـطفل فأوقف تـشغيله
احلرص على ابـقاء شـاشة التـلفاز او
الكمبيوتـر او االيباد خارج غرف نوم
االطـــفــال مــراقـــبــة فــتـــرة مــشــاهــدة
االطـفــال لـلــشـاشــات الـذكـيــة من قـبل
االبـوين وعــدم تـركه يــجـلس امــامـهـا
فـرده ويفـضل قدر االمـاكن مشـاركة
ــشـاهــدة عـدم الــسـمـاح الـطــفل في ا
لــلــطــفل بــتــنــاول الــطــعــام امـام تــلك
الشاشات الن ذالك قد يزيد من الوقت
الــذي يــقــضــيه امــام الــشــاشــة كــمـا
تشجع هذه العادة الـسيئة على مضغ
ـــكن ان الـــطـــعـــام بـال وعي والـــذي 
يـؤدي الى زيــادة الـوزن لــدى الـطـفل
ا سيـقع عليه نظر ـسبق  التخطيط ا
الطفل اثـناء مشاهـدة الشاشـة الذكية
والتعـرف على االلعـاب والبرامج قبل
الـســمـاح لــطـفل بـالــعب بـهــا ايـقـاف
تـشــغـيل شـاشــة الـتـلـفــاز او الـهـاتف
الــذكي لــفــتــرة من الــوقت اذا اصــبح
الــوقـت الــذي يــقــضــيـه الــطــفل امــام
الــشــاشــة مــصــدراً لــتــوتــر الــعــائــلـة
تخصيص يـوم واحد في االسبوع او
الشهـر كيـوم خالي من اجلـلوس امام

االجهزة الذكية جلمع افراد االسرة.

سند محمد علي البالغي 
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{ مـــوســـكـــو - ا ف ب:  ســـجـــلت في
الـعـاصـمـة الــروسـيـة مـوسـكـو 9056
إصــابـة جـديـدة بـفـيـروس كـورونـا في
غـضـون  24ســاعـة وهـو رقـم قـيـاسي
فيـما بلغ عـدد اإلصابات علـى مستوى
البالد  17262وهي األعلى منذ األول
مـن شــــبــــاط حــــسـب أرقــــام نــــشــــرت
اجلمعـةوسجلت في البالد  453حالة
وفـاة جـديـدة في أعـلـى مـسـتـوى مـنـذ
 18آذاربيـنـها  78 وفاة فـي موسـكو
وفق بــيــانــات صــدارة عن احلــكــومــة
الـروسـيـة. وبـقدر مـا أدخل اسـتـئـناف
الـرحـالت اجلـويـة الـسـرور الى قـلـوب
ــغــاربـــة الــذين يــودون الــســفــر إلى ا
أوروبـا بـقـدر مـا أحبـط الكـثـيـر مـنهم
عدم اعتماد بلدان القارة العجوز لقاح
سـيـنوفـارم الـصـيني مـا يـحـرمهم من
احلصـول على "اجلـواز الصحي".وفي
مواجهـة جائحـة كوفيد- ?19استقدم
غرب لقـاحات سينوفـارم وسينوفاك ا
الصينـي وبدرجة أقل سـبوتنيك-في
الـروسي مـشـاركا مـنـذ بـداية انـتـشار
الوبـاء باختـبارات طبـية حولـهما ما
جـعل كـلفـة اللـقـاح أقل بالـنـسبـة اليه.
وأقـــــــدمت دول عـــــــدة عـــــــلـى ذلـك في
مواجهة كلفة اللقاحات األخرى األكثر
ارتــفـاعـا وعـدم تـوافـرهـا.لـكن االحتـاد
األوروبي أصدر تـوصيـات غيـر ملـزمة
حتــصـر الـسـفـر إلى بـلـدانه بـاحلـاالت
"الــضـــروريــة" مـــشــتـــرطــا أن يـــكــون
ــســافـرون مــطــعــمــ بــالــلــقــاحـات ا
ــعـــتـــمــدة من الـــوكـــالــة األوروبـــيــة ا
لألدويـة.وتنـحـصر هـذه الـلقـاحات في
أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا وجـــونـــســـون آنــد
جونسون وفايزر ومـوديرنا.وبالتالي
ــغــاربـة بــلــقـاح ــطــعـمــ من ا فــإن ا
صيني مـلزمون بـتقد نتـيجة فحص
ســلـــبي لــلـــكــشـف عن الــفـــيــروس مع
اخلـضــوع لـعـزل صـحي أو إجـراء في
بـعض احلاالت إذا أرادوا الـسـفر الى
أوروبا.وعـلّق الكـاتب الصـحافي كر
ــوضــوع قــائال "لــدي بــخــاري عــلـى ا
ــثــابـة انــطــبــاع أن الــلــقــاح أصــبح 

تــأشــيــرة ســفــر. لــدي تــأشــيــرة لــكن
لـــقــاحي صـــيــني... كــمـــا لــو أنــني ال
أمـــلـــكـــهـــا".ووصف مـــوقـع "لــو"360
اإلخـبــاري شـبه الــرسـمي تــبـني هـذه
الـتـوصــيـات من جــانب فـرنــسـا الـتي
تـــعـــدّ مـن الـــوجـــهـــات الـــرئـــيـــســـيــة
ـغـاربـة "بـالـقـرار غـيـر لـلـمـسـافـريـن ا
الـعــادل". وأثـار ذلك أيــضـا احــتـجـاج
ـقـيـمة جـمـعيـة لـلـجـاليـة الـفـرنـسيـة ا
ـغرب في رسـالـة تنـاقـلتـهـا وسائل بـا
إعـالم مـــحـــلـــيـــة جـــاء فـــيـــهـــا "نـــحن
مصدومون ألن فـرنسا ال تعـتمد لقاح
سـينـوفارم".ويقـول مصـدر مطـلع على
ــــلف في الــــربـــاط إن الــــســـلــــطـــات ا
ـغـربيـة تسـعـد الى إقنـاع الـسلـطات ا
الـفـرنـسـيـة بـاعـتـمـاد الـلقـاحـات الـتي
ية وافقت عليها منظمة الصحة العا
وبـيـنــهـا "سـيـنـوفــارم" عـلى غـرار مـا
شكلة أقل تفعل إسبانيا مثل.وتبدو ا
حـدة في بــلـدان إفـريــقـيــة أخـرى مـثل
مــصـــر والـــغــابـــون الــلـــذين اخـــتــارا
لــقــاحــات ســيـــنــوفــارم وســيــنــوفــاك
وســـبــوتـــنــيك-فـي عــلى اعـــتــبــار أن
السفر منها إلى أوروبا يظل محدودا.
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غـرب خصـوصا لـكن وقعه أكـبـر في ا
ملكـة تعتز بـتقدّم حملـة التطعيم أن ا
فيـها.وشملـت احلملة فـي ظرف أربعة
أشــهـر  9,3 ماليــ شـخص بــيـنـهم
أكـثر من سـبعـة مالي تـلقـوا اجلرعة
الـثــانـيـة من أصل نـحـو  36 مـلـيـون
نــسـمــة وفق األرقــام الـرســمــيـة.وفي
إطــار حــمــلــة إعالمــيــة حتث عــلى أن
ثـابة الـقيـام بعمل تـلقي الـلقاح هـو 
وطني تـنبّه الـسلـطات إلى أنـه أيضا
"شرط ضروري" للتمكن من السفر بال
قيـود.لكن اختـيار نوعـية اللـقاح ليس
مـتــاحـا لــلـمـســتـفـيــدين إذ يـظل رهن
ـملـكـة علـما أن اخملـزون الوارد الى ا
ـــورد األســـاسي ســـيـــنـــوفـــارم هـــو ا
حـاليـا.وقـال عـضـو الـلجـنـة الـوطـنـية
الـعـلمـية لـلـتلـقيح الـبـروفسـور سعـيد
" الـــلـــقـــاح ــوقـع "لــو"360 عــفـــيـف 

الــصـــيــنـي أثــبت فـــعــالـــيــته بـــدلــيل
ــلـحـوظ في عــدد الـوفـيـات الـتـراجع ا
بـــــــالـــــــبــــــلـــــــدان الـــــــتي اخـــــــتــــــارت
اسـتعـمـاله".وأوضحت مـديـرة الوكـالة
األوروبـيـة لألدويـة إمـيـر كـوك لـوكـالـة
فـرانس برس أنـها "بـاشـرت محـادثات
أولـيـة مـع مـخـتـبـر سـيـنـوفارم" إال أن
األخـيـر لم يـقدّم رسـمـيا مـلـفا العـتـماد
الــلــقــاح خالفـا لــلــقــاحي سـيــنــوفـاك
وسبوتنـيك-في اللذين يـوجدان حاليا
في طـــور الـــتـــقــــيـــيم.وأضـــافت كـــوك
ـاذا لم يـواصـلـوا" "صـراحــة ال أعـرف 
ــلف.ويــطـرح إدراج عــمــلــيـة تــقــد ا
نـطقة فـرنسا لـلمـغرب ضـمن الئحـة "ا
البـرتقالـية" مشـكلة أخرى وهـي الفئة
التي مـا يزال فـيهـا الفيـروس منـتشرا
في مـسـتـوى مـتـحـكم فـيـه دون شـيوع
قلقة. وهي الفئة الثانية تحورات ا ا
ـعـايـيـر األوروبــيـة بـعـد "الـفـئـة وفق ا

اخلضراء" التي تدرج ضمنها البلدان
الـــتي يــبــدو فــيـــهــا الــفــيــروس حتت
الــسـيــطـرة.ويـرتــبط هــذا الـتـصــنـيف
بــاألســاس بــضــعف عــدد اخــتــبـارات
ــمـلــكـة. الــكـشـف عن الـفــيــروس في ا
ـــغـــرب وفـق األرقــام وســـجـــلت في ا
الرسمية  525 ألف إصابة بـكوفيد-
ـقابل 19  بـيـنـها  9217 وفـاة.في ا
ملـكة مـتاحا دون يظل الـسفـر داخل ا
قيـود بغض النـظر عن نـوعية الـلقاح
إذ أطــلــقت الـــســلــطـــات جــواز ســفــر
صـحـيا يـتـيح أيـضا الـتـنـقل ليال دون

تقيد بحظر التجوال.
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وفي بــريـــطــانــيــا اخلــمــيس 11007
إصــابــات يــومــيـة جــديــدة بــفــيـروس
كـورونـا مع ظـهـور مـتـحـور دلـتـا مـا
دفع الـرقـم إلى أكـثـر من  10000ألول
مـرة منـذ أواخـر شهـر شـباط.وأعـلنت
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{ طــــهــــران - ا ف ب:  انــــطــــلــــقت
اجلــمــعــة االنــتــخـابــات الــرئــاســيـة
اإليـرانـيـة وسط أفـضـلـيـة صـريـحـة
ـتـشدّد ابـراهـيم رئـيسي لـلـمحـافظ ا
وتـــــوقـــــعـــــات بـــــتـــــدنـي نـــــســـــبــــة
شـاركة.وتـأتي االنتـخابـات الثـالثة ا
عـــشـــرة فـي تـــاريخ اجلــــمـــهـــوريـــة
اإلسالمـيـة مـنذ 1979 في ظل أزمة
اقــتـــصــاديــة واجـــتــمــاعـــيــة تــعــود
بالدرجة األولى للعقوبات األميركية
زادتـهـا سـوءا جـائــحـة كـوفـيـد -19
.ويخـوض السبـاق أربعة مـرشح

بــعـد انــسـحــاب ثالثـة من الــسـبــعـة
الـذين نـالـوا أهـلـيـة مـجـلس صـيـانة
الـدسـتـور. وواجه األخـيـر انـتـقادات
بعـد استـبعاده أسـماء بـارزة تقدمت
بـتـرشــيـحـهـا مــا أثـار هـواجس من
تـــــــأثــــــيــــــر ذلـك ســـــــلــــــبــــــا عـــــــلى
ـرشـد األعـلى آية ـشـاركـة.وأطـلق ا ا
الـله خــامـنــئي عـمــلـيــة االقـتـراع مع
إدالئه بــــصـــوته بـــعــــيـــد الـــســـاعـــة
السابعـة صباحا ( 02:30 ت غ) في
حــســيـنــيــة اإلمــام اخلــمـيــني وسط
طـهـران مكـررا الـدعوة الى مـشـاركة
كـــثــيــفـــة.وقــال "من خـالل مــشــاركــة
الشعب ستحـقق البالد مزايا كبيرة
أيضاً على السـاحة الدولية" مشددا
عـلى أن "مـا يفـعـله الـشـعب اإليراني
الـــيـــوم يــحـــدد مـــصـــيـــره ويــبـــني
مـستـقبـله لـعدة سـنوات".وأقـبل عدد
من الــنـــاخــبـــ بـــاكــرا إلى مـــراكــز
االقــتـــراع. واصـــطف بـــعض هــؤالء
أمام مركز في مسجد لرزاده بجنوب
طــــهــــران قـــبـل فـــتـح األبـــواب وفق
صــــحــــافي فـي فــــرانس بــــرس.وفي
شوارع العاصمة تفاوتت اآلراء ب
ـــقــــتـــرعــــ ومن اخــــتـــاروا عـــدم ا
الـتـصـويت.وقـال مــحـمـد جـواد بـور
ــــــشـــــــاركــــــة في ــــــهـم ا زاده "مـن ا
االنتخابـات وكل فرد يصوّت حسب

رأيه. لقد انتخبت اليوم".من جهتها
ـرضـة اكـتــفت بـالـكـشف عن قــالت 
اسم عـائـلـتـهـا صـاحـبـيـان لـوكـالـة
فرانس برس إنها تـعتزم التصويت
ـرشح األكثـر كفاءة" لرئـيسي ألنه "ا
آمــــلـــة في أن يـــتــــمـــكن "من جتـــاوز
شاكل".ويعد حجّة اإلسالم رئيسي ا
( 60 عــــامــــاً) رئـــيـس الـــســــلــــطـــة
الـقـضائـيـة مـنذ 2019 األوفر حـظا
رشـح األربعة لـلفوز بوالية ب ا
من أربــعــة أعـوام خــلــفـا لــلــمـعــتـدل
حــــسن روحــــاني الــــذي ال يــــحق له
دســتــوريــا الــتــرشح لــواليــة ثــالــثـة
متتـالية.وسـيعزز فوز رئـيسي بحال
حتـــقــقه إمـــســاك الــتـــيــار احملــافظ
ـــــفـــــاصل هـــــيــــئـــــات احلـــــكم في
اجلـمـهـوريـة اإلسالمــيـة بـعـد فـوزه
الــعــريـض في انــتــخــابــات مــجــلس
ـان) الـعام الـشـورى اإلسالمي (الـبـر
ـاضي.وشــهــدت الـبالد حــمــلـة من ا
ـوعـد انـتـخابي دون حـمـاسـة تـذكـر 
يــأتي فـي خــضم أزمـــة مــعـــيــشـــيــة
سبـبهـا األساسي عـقوبـات أميـركية
وزادتــهـــا حـــدّة جـــائــحـــة فـــيــروس
كـورونـا.ودعي أكـثر من  59 مـلـيون
ـن أتـمـوا الـثـامـنـة عـشرة إيـراني 
ـراكــز الـتي ســتـفـتح لالقـتــراع في ا
حتى مـنتـصف الليل ( 19:30ت غ)
فـي مـــهــلـــة قـــد تـــمـــدد لـــســـاعـــتــ
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 ويـتوقع أن تـصـدر النـتـائج بحـلول
ظـهـر الـسـبت.لـكنّ اسـتـطـالعات رأي
مـعـدودة أجـريت في إيـران ووسـائل
إعالم محلية توقعت أن تكون نسبة
ـئة.وبـلغت شـاركة بـحدود  40 با ا
ـشـاركة في االنـتـخابـات الـرئاسـية ا
الــتي أجـريت قـبـل أربـعـة أعـوام 73
ئـة في حـ شهـدت االنـتخـابات بـا
التشـريعيـة في شباط 2020 نسبة

امـــتــــنــــاع قـــيــــاســـيــــة بــــلـــغت 57
ئة.ومنح مجلس صيانة الدستور با
األهلية خلـمسة محافـظ متشددين
واثــنـــ من اإلصـالحــيـــ خلــوض
االنـتخـابـات قـبل أن ينـسـحب ثالثة
منهم األربعاء.ويواجه رئيسي رجل
الدين الـذي يعـد مقـرّباً من خـامنئي
ـتـشـددَين مـحـسن رضـائي الـقـائد ا
الـسـابق لـلـحـرس الـثـوري والـنائب
أمــيـر حـسـ قــاضي زاده هـاشـمي
واإلصالحي عــبــد الـنــاصــر هــمـتي
ـركـزي مـنـذ 2018 ـصـرف ا حـاكم ا

حتى ترشحه. 
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ويُــعــدّ رئــيــسي األقــوى بــيــنــهم اذ
ـئـة من األصـوات في حـصد  38 بـا
انـتـخـابـات 2017 وتـولى مـنـاصب
ــاضــيـة عــدّة عــلى مــدى الـعــقــود ا
خصـوصـاً في الـسـلـطـة الـقـضـائـية
وكـان ســادن الـعـتــبـة الــرضـويـة في
ــقــدسـة مـســقــطه مــديـنــة مــشــهـد ا
(شـمـال شـرق).كـذلك تـطـرح وسـائل
إعالم إيـرانيـة اسمه كـخـلف محـتمل
لــلــمــرشــد.وأثــار مـــجــلس صــيــانــة
الــدسـتــور انــتــقـادات في أيــار بــعـد
اسـتــبـعــاده مـرشــحـ بــارزين مـثل
عـلي الريـجـاني الـذي تـرأس مـجلس
الـشـورى  12 عـامــا والـنـائب األول
لـــرئــــيس اجلـــمـــهــــوريـــة اســـحـــاق
جهـانغيـري.وفي ح يـؤكد اجمللس
الــذي يــهــمـــ عــلــيـه احملــافــظــون
الـتــزامه الـقــوانـ االنــتـخــابـيـة في
دراســة األهـلــيــة اال أن اسـتــبــعـاده
أسـماء كـبـيرة خـصـوصا الريـجاني
الـذي رجح اإلعـالم احملـلي أن يـكـون
أبـــرز مـــنـــافس لــــرئـــيـــسي أعـــطى
انـطـبـاعـا بـأن االنـتـخـابـات حـسـمت
سلـفا مـا يعـزز احتـماالت انـخفاض
ــشـاركــة.وســعى روحــاني نــســبــة ا
بــدوره الـى حضّ اإليـــرانــيـــ عــلى

شـاركة وقـال بعـدما أدلى بـصوته ا
في وزارة الــداخــلــيـة "االنــتــخــابـات
مـهـمـة مـهـمـا جـرى وعـلى رغـم هذه
ــــشـــاكـل عـــلـــيــــنـــا الــــذهـــاب الى ا
نـتـهـية الـتـصـويت".وأمل الـرئيـس ا
واليــــــته رؤيــــــة "عــــــدد أكــــــبــــــر من
األشــخـاص" يــقــتـرعــون.لــكن بـعض
سـكـان الـعـاصـمة يـعـبـرون عـلـنا عن
عـدم رغـبـتـهم فـي القـيـام بـذلـك.وقال
الــنـجــار حــسـ أحــمــد "لن أصـوّت
ــسـؤولـ "لم الـيــوم" مـعـتــبـرا أن ا
يــــقــــومـــوا بــــأي شي" لــــتـــحــــســـ

األوضاع. 
وأضـــاف لــــوكــــالــــة فـــرانـس بـــرس
"الوضع الراهن ال يترك لنا أي خيار
آخـــر ســوى الــصـــمت والــبـــقــاء في
ـــنــزل عــلـى أمل أن يــؤدي ذلك الى ا
اسـمـاع أصواتـنـا".ويحـظى الـرئيس
فـي إيــران بــصالحــيــات تــنــفــيــذيــة
ويشكل احلكومة لكن الكلمة الفصل
في الـســيـاســات الـعــامـة تــعـود الى

رشد األعلى.وستطوي االنتخابات ا
عــهــد روحــاني الــذي بـدأ في 2013
وتـخـلّلـه انفـتـاح نسـبي عـلى الـغرب
توّج بـإبرام اتفـاق العام  2015 ب
طــهـــران والــقــوى الـــكــبـــرى بــشــأن
بـرنـامج إيـران الـنـووي بـعـد أعـوام

من التوتر. 
وأتـــاح االتــفـــاق رفع عـــقـــوبــات عن
طـــــهـــــران فـي مـــــقـــــابـل احلـــــدّ من
أنـشـطـتـهـا الــنـوويـة. لـكنّ مـفـاعـيـله
انــتــهـت تــقــريـبــا مــذ قــرّر الــرئــيس
األمــيــركي الــســابق دونــالـد تــرامب
ســحـب بالده أحـــاديــاً مـــنه وإعــادة
فـرض عـقـوبـات اقــتـصـاديـة قـاسـيـة
علـى إيران.وتـتزامن االنـتخـابات مع
مباحثات جتري في فيينا ب إيران
شاركة أميركية وأطراف االتفاق و
غير مـباشرة سعيـاً إلحيائه. وأبدى
ــرشـحــون تــأيـيــدهم ألولــويـة رفع ا
الــعــقــوبــات والــتــزامــهـم بــاالتــفـاق
النووي إذا حتـقّق ذلك.وشهدت مدن

عــدة احـــتــجـــاجــات عـــلى خــلـــفــيــة
اقـتـصـاديـة في شـتـاء 2018-2017
وتـــشــرين الــثــاني2019 اعــتــمــدت
السلطات الشدّة في قمعها.وسيكون
ـعــيـشي أولـويــة لـلـرئـيس الـوضع ا
ـــقــبـل وهــو مـــا أكّـــده خـــامــنـــئي ا
رشح لـلتركيز على الهمّ بدعوته ا
االقـتصـادي. ويرسم رئـيـسي لنـفسه
همّشة دافع عن الطبقات ا صورة ا
وقـد رفع في حـملـته شـعار مـواجـهة
"الـفـقر والـفـسـاد".لكنّ مـعـارض في
اخلارج ومنـظمات حـقوقيـة يربطون
اســـمه بــإعــدامــات طـــالت ســجــنــاء
مـاركـسـي ويـسـاريـ الـعام 1988
حــ كــان يـــشــغل مــنــصب مــعــاون
ـدعي العـام لـلمـحكـمـة الثـورية في ا
طـهـران وهـي تـهـمة نـفـاهـا رئـيـسي
سابقا.وإضافة الى الرئاسة يصوّت
اإليــرانــيــون لــلــمــجــالس الــبــلــديــة
وانتخـابات فرعية جملـلسَي الشورى

واخلبراء.
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سـألت ذات يوم احـد الزمالء عن هـدفه في احلياة? فـقال: "ال تـوجد اهداف
انـهـا رحلـة وضـعنـا بـها وعـلـيـنا ان نـسـير فـيـها الـى النـهـاية"! كـان جـوابا
يـفـشي عن خـواء داخلي يـعـيشه هـذا الـزميل واحلـالـة منـتشـرة ب االالف
ـن يعيشون معنا فـاإلنسان يجب ان يكون على يق انه لم توجد احلياة
فـقط جملرد ملء الفراغ وال ان يـعيش حياة اخلرفان ان يـسير خلف صنم
يـفكـر عنه وعـليه الـطاعـة فقط بـل يجب ان يـدرك ان وجوده لـيس عبـثيا وال
ألدوار ثـانوية بـل ان يحمل يـق ان دوره في احليـاة ليس هامـشي ثانوي

بل هو بطل الفيلم.
ستوى الـكالم هنا بعيد عن العقيدة الـدينية وادلة استحالة العبث بل عن ا

الشخصي لإلنسان والطريقة االمثل للرقي.
دى دى واخـرى بعـيدة ا اخلـطوة االهم ان تضـع اهداف بعـضها قـريبة ا
وتـشـرع بوضع اخلـطط في سبـيل حتـقيق تـلك االهداف نـعم قـد ال تتـحقق
كـل تلك االهداف لـكن في خالل الـسـير نـحـوها سـيـثمـر خـير كـثـير واالن

دى. سنتكلم عن االهداف قصيرة ا
لـنخطط معا في حتـقيق ثورة تغييـر لإلنسان اجلامد اخلامل اخلـطة تتكون
دى ـقال سيـكون فقط عن االهداف قـصيرة ا من  30يـوم فقط لـلتنـفيذ وا

والتي نعيش لتحقيقها.

 اوال: قراءة ثالثة كتب.
نـحدد في بداية الشـهر ثالث كتب يجب ان يتم قـراءتها خالل الثالث يوم
ـكن ان نـحـدد ألول شـهر وهـنـا اقـتـرح هذه ولـنـفـكـر اي نـوع من الـكـتب 

الكتب وباقي االشهر انت فكر بالعناوين حسب حاجتك للتطور. 
الــكـتـاب االول هـو: "فن إدارة الـوقـت" وهـو من أشـهـر كــتب ديل كـارنـيـجى
رائـد الـتـنـميـة الـبـشـرية و الـكـتـاب سـيثـيـر دهـشتك بـدايـة من الـعـنوان إلى
الـفـهـرس فـمن يـقـرأه بـوعي سـيـخـرج بـفائـدة كـبـيـرة تـنـعـكس عـلى حـياته

وسيسهم في تنظيم وقتك بشكل تدريجي.
الـكـتـاب الـثـاني هـو: "قـوة عـقـلك الـبـاطن" وقـراءة كـتـاب يـتـحـدث عـن الـقوة
الـباطنة لإلنسان مهم جدا وهـو من أشهر مؤلفات الكاتب جوزيف ميرفي
تـتمحور فكـرة الكتاب حول كـيفية االستـفادة من أجزاء الالوعي من العقل
فـيطرح امـور مهمـة من قبيل: "احلـرص على حب اخلـير لآلخريـن واالبتعاد
عن احلسد ألن هـذه الصفة سوف جتعل الفرد يركز مع احمليط به فقط

نعه من حتقيق أحالمه واحلصول على ما يريد". ا 
الـكتاب الثالث هو: لتكن رواية واالفـضل ان حتمل افكار عـميقة مثل رواية
اخلـيـمـيائي وهـي رواية رمـزيـة من تـألـيف باولـو كـويـلو وحتـكـي عن قـصة
الـراعي اإلسـبـاني الشـاب سـنتـيـاغـو في رحلـته لـتحـقـيق حـلمه الـذي تـكرر
صر أكـثر من مرة والـذي تدور أحداثه حول كـنز مدفون فـي األهرامات 
ووراء هـذا احللم ذهب سـانتيـاغو ليـقابل في رحـلته اإلثارة الـفرص الذل

احلظ واحلب ويفهم احلياة من منظور أخر وهو روح الكون.
ثانيا: حتديد عمل إلجنازه.

) إلجنـازه خالل الـشـهر مـثل اصالح شيء يـجب وضع هـدف (عـمل مـعـ
فـي البيت او الـقـيام بـرحلـة مـعيـنة او زيـارة مـكان سـياحي او مـقدس او
ـال بـشـكل يومي حـتى يـأتي اجنـاز عـمل مـتـأخر او حتـديـد خـطة تـوفـير ا
ـا وفـرته طيـلـة الشـهر فـتـحديـد عـمل ما الـيـوم الثالثـ لـشراء حـاجـة ما 
ضــمن الـثالثـون يــوم يـجـعل لأليــام مـعـنى وهـدف بــدل الـفـراغ الـذي كـان

سابقا.
 ثالثا: زيارة مريض.

اجلـنبـة االنسانـية في حـركة االنسـان امر مهم لـذلك لو يتـم حتديد يوم في
الـشهـر لزيـارة مريض وهـكـذا يصـبح عمل مـهم شـهري يـقوم به االنـسان
رضى االقـارب او االصدقاء ولـيكن ذلـك اليـوم لتفـقدهم فـليـضع قائـمة بـا
ريض يفرح بزيارة من يتفقده والـزائر تسمو روحه وتكبر ذاته باألفعال فـا

رضى ومع النية اخلالصة يصبح عمال صاحلا.  اخليرة ومنها تفقد ا
رابعا: وليمة شهرية.

ومن االمـور اجليـدة للـنفس وتـأثيـرها االجـتمـاعي كـبير هـو القـيام بـوليـمة
ولـنـقل بـ شهـر وشـهر ولـتـكن ولـيـمة بـسـيـطة بـعـيـدة عن االسراف كي ال
تـبـتـعـد عن اهـدافـها ويـدعـو فـيـها االخـوة لـتـعزيـز اواصـر احملـبة ولـتـبادل
االخـبـار واسـتـشـارة االحـباب بـأمـورنـا اخلـاصة وإلعـادة الـروح لـتـماسك
دى يحـقق الكثيـر على جانب البـناء النفسي الـعائلة فـتكون هدف قـصير ا
واالنــســاني واالجــتــمــاعي ومـع الـنــيــة الــصــادقــة يــكــون ضــمـن االعــمـال

الصاحلة.
خامسا: االلتزام بالرياضة.

الـرياضة مـهمة لإلنسـان جتعل عقله مـتقد نـشط بعيد عن الـترهل واخلمول
جرد العـاب رياضية بـسيطة والكسل لـتكن ساعة يـومية للـقيام حتى لـو 
ـقابل يـحـصل على ان االلـتـزام اليـومي يـجعل فـيهـا كل خـير لإلنـسان وبـا
صـحـة بـدنيـة ونـفسـيـة وعـقلـيـة طويـلـة االمد حـدد سـاعة

مارسة الرياضة فقط. يومية ال تهملها ابدا تكون 
عــزيــزي الــقــار حـاول ان جتــرب هــذا الــبــرنـامج
واكـتـشف مـكـاسـبك عـلى كل االصـعدة الـنـفـسي
والـبـدني واالجـتـماعي والـفـكري والـثـقافي بل

وحتى الديني.

dOHF∫ فريق طبي روسي خالل عملية التعفير والتلقيح في موسكو

احلــكــومــة االثــنـــ أنــهــا ســتــؤخــر
خطوات رفع القيـود بسبب القلق من

انـتـشـار الـنــسـخـة اجلـديـدة الـتي 
رصـدهـا ألول مـرة في الـهـنـد.وأفـادت
ـــدة أربـــعــة أســـابــيع أن الــتـــأجــيل 
سـيـمـنــحـهـا الـوقت لــتـطـعـيم ماليـ
آخـريـن بـشـكل كـامل. وال يـزال مـعـدل
الوفيـات منخـفضا حـيث  تسجيل
 19حالة اخلميس. وتعتبر اللقاحات
ــرض الـشـديـد فـعــالـة لـلـغــايـة ضـد ا
تـحـور. لـكن هـنـاك قـلق الـنـاجم مـن ا
بـشـأن مـا إذا كـانت أعـداد اإلصـابـات
ـتـزايدة سـتـتـحول إلى وفـيـات على ا
وجـات الـسابـقـة التي شـهدت غـرار ا
مـجتـمـعـة وفاة  127,945 شـخـصا.
وكشف تقرير حـكومي نُشر اخلميس
أن احلـاالت "تـرتـفع بـشـكل كـبـيـر" في
جـمـيع أنـحـاء انـكـلـتـرا مـدفـوعـة في
لقّحة. الغالب بالفئات العمرية غير ا
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{ شــاتــو تــيــيــري - ا ف ب: أشــاد
انويل ماكرون الرئيس الفرنسي إ
اخلميس بشاعر القرن السابع عشر
جـان دو الفـونـتـ بـوجه انـتـقادات
ـدافـعات تـوجـهـهـا بـعض الـنـسـاء ا
ــرأة لــكــتــابــاتـه.وقـال عن حــقــوق ا
ــنـزل الــذي ولـد مـاكــرون من أمـام ا
فيـه دو الفونـت 1621- 1695 في

شــاتـو تــيـيــري بـشــمـال فــرنـسـا إن
"الـتـقـادم ال يـسـاعـد الـبـتـة" رافـضـا
ا انتقاد كاتب "الـقصص اخلرافية" 
تــنـطــوي عــلـيه بــعض كــتــابـاته من
.ورأى تمييز ضد النساء أو كره لهنّ
ماكرون ردا على سؤال حول النقاط
ثيرة للجدل في نتاج الشاعر "أرى ا
أن لـــديــنـــا الــقـــدرة عــلـى أن نــكــون

بصورة ما حكاما انطالقا من ذهننا
عاصـر على قصـة كان لهـا بالطبع ا

مسارها".
WOF d  dOOG

وتـابع "هـذا يــعـني أن مـرجــعـيـاتـنـا
تـتغـير وأنـنا نـتطـوّر حلسن احلظ"
ذاكـــرا في الــســـيــاق نــفـــسه ديــدرو
وفــولـتــيـر. وأضـاف "هل يــعـني ذلك
أنه لم يعد ينبغي أن نقرأهم? أعتقد
أن هذا األمـر سيكـون فظـيعا تـماما
كـمـا أنــهم هم أنـفــسـهم أقــلـعـوا عن
ارسات الـرومان مع عبـيدهم على
ضـــوء تـــطـــوّرهم لـــكـــنـــهـم كـــانــوا
يــواصـــلــون مــطــالـــعــة كــتـــابــاتــهم
ويجلّونهم باعتبارهم أساتذة".وقال
ــثــيــر لالهـتــمــام هـو أن مــاكـرون "ا
نـحاول فـهم النـابـغة أوال أن نـشغّل
دمـاغنـا ونـفـهم أيضـا كـيف ولد ذلك
ــسـار ألنــهم هـم أنـفــســهم كــانـوا ا
ـلـكـون ذهـنـيــة عـصـرهم وحـمـاقـة
عـــصـــرهم أيـــضـــا".وقـــام مـــاكـــرون
ـمــثل الــفــرنـسي بــزيــارته بـرفــقــة ا
فـــابــــريس لـــوكــــيـــني الــــقـــريب من
الـــرئــــيـس وزوجه.وتال لــــوكــــيــــني
ـعـروف بـقـراءاته الــشـعـريـة أمـام ا

كـامــيـرات الـصـحــافـيـ أبــيـاتـا من
قصـائد دو الفـونتـ  وال سيـما من
بينـها "ليس هنـاك أخطر من صديق
ــقــولـة جــاهل" مــعــتــبــرا أن هــذه ا
"تــنــطـبـق عـلـى بـعض مــســتــشـاري
رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة". وفي لـــنــدن
نــشــأت أجــيــال من األطــفــال في كل
أنـحاء الـعـالم على مـغـامرات أبـطال
"نـادي اخلمـسـة" سلـسـلة الـروايات
الـشهـريـة للـكاتـبة الـبريـطانـية إنـيد
باليـتـون غــيـر أن جـمـعــيـة الـتـراث
الـبريـطـاني باتت تـشيـر في نـبذتـها
إلى أن الكـاتبـة البريـطانـية واجهت
انتـقادات أخـذت عليـها "عـنصريـتها

وكرهها لألجانب".
وفـي تـصـريح تـلـقــته وكـالـة فـرانس
بــرس أعــلـنت جــمــعــيـة "إنــغــلـيش
ــكـلــفـة اإلشــراف عـلى هــيـريــتـاج" ا
ذكــرى شــخــصــيــات شــهــيــرة أنــهـا
حــدّثت عـلى مــوقــعـهــا اإللـكــتـروني
ـتـعــلـقـة بــإنـيــد باليـتـون ـراجـع ا ا
لــتــضــمّــنــهــا "إشــارة إلى أن نــتــاج
الكـاتبة واجه انـتقادات أخـذت عليه
عـنـصـريـته".وإن كـان هـذا الـتـغـيـيـر
حــــــصـل في تـــــــمــــــوز2020 إال أن

ـــســـألـــة اتـــخـــذت بـــعـــدا جـــديــدا ا
اخلـمـيس حــ كـشـفـتـهــا صـحـيـفـة
"دايــــلـي تــــلـــــغــــراف".وأثــــار األمــــر
اسـتـنـكـار وسـائل اإلعـالم احملـافـظة
الـتي رأت أن الـكـاتبـة بـاتت ضـحـية
جـديـدة من ضـحـايـا "ثـقـافـة اإللـغاء"
الــتي تـقــصي شــخـصــيـات تُــعـتــبـر
آراؤهـا غـيـر مـقـبـولـة.وكـتبـت دايلي
إكــســبـرس "اخلــمــســة يـتــعــرّضـون
لإللــــــغـــــاء" فـي إشـــــارة إلـى زمـــــرة
الـفــتـيــان أبـطــال "نـادي اخلــمـسـة"
إحـدى أشـهـر مـجـمـوعـات الـروايات
عـروفة أيضا التي ألـفتهـا الكاتـبة ا
بـسـلـسـلـة "زمـرة الـسـبـعـة" وقصص

"وي وي" لألطفال. 
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وأوضــــحت جـــــمــــعــــيـــــة الــــتــــراث
الـبــريــطـاني أن هــذه اإلشــارة الـتي
أضــيـفت إلى الـصـفـحـة اخملـصـصـة
إلنــيـد باليـتـون تـنـدرج ضـمن خـطـة
واسـعـة الـنـطـاق تـهـدف إلى "إعـطاء
صــورة أكــثــر شـمــولــيــة حلــيـاة كل
ــا فـي ذلك أوجه قــد شــخـــصــيــة 
يــجــدهــا الــنــاس مــحــيّــرة".وذكــرت
اجلمعية عـلى موقعها قـصة "اللعبة

الــسـوداء الــصـغــيـرة"  1966 الـتي
ـطـر وجـهـهـا. كـمـا لـفـتت "يـنـظف" ا
إلى أن دار النـشر مـاكمـيالن رفضت
عام  1960 نـشر قـصـة "السـرّ الذي
لم يكن يوما" مشيرة في ذلك احل
ـا بغيضة من إلى "مسحة طـفيفة إ
الــعـــداء لـألجـــانب الـــذي تـــخـــطــاه

الزمن". 
وقال ديفيد باكـنغهام الذي كتب عن
إنــيــد باليــتــون مــتـحــدثــا لــوكــالـة
فـرانس بــرس "هـنــاك مـقـاطـع إلنـيـد
بـاليــتــون مــثل الــقـــصــة حــيث يــتم
تـبـييض وجه لـعـبة لـيـست كتـابات
ــكن قـراءتـهـا لـطـفل".ورأى أسـتـاذ
اإلعالم في جامعة الفبرو أن مواقف
ـولـودة عـام 1897 إنـيــد باليـتـون ا
كــــانت "بـــــشــــكل مــــا مــــؤشــــرا إلى
عـصــرهــا". لـكــنه أضــاف أن "هـذا ال
يـبـرئـهـا" مـذكرا بـأن الـكـاتـبـة كانت
حتظى بشعـبية هائـلة لدى األطفال
غيـر أنهـا كانت مـرفوضـة من أهالي
الـطـبـقـة الـوسـطى كـما أن الـبي بي
سي كانت تقـاطعها في اخلـمسينان
"وحـتى الـسـتـيـنـات والـسـبـعـيـنات"
بسبب "النوعية الرديئة" لكتاباتها. الرئيس الفرنسي مع الشاعر جان دو الفونت

تـوصل علماؤنا بعد طول دراسات وأبحاث إلى حـقيقة علمية كانت مخفية عنا
لسنوات أن من ينظر بع واحدة فقط هو أعور.. أال تصدقون ذلك!

كان الذي ولدنا طـيب.. هل تصدقون أننا أيضا أكتشفنا أن الـوطن ليس هو ا
فيه ونـشترك فيه مع آخـرين في أهداف ومصالح وتـاريخ ومصير ومـشتركات
ثبت فـي وثيقـة الهـوية التي نـحمـلها كـان ا كـثيرة كم أنتـم واهمون.. بل هـو ا
حتـت فـقـرة " اجلـنــسـيـة" فـقـط.. وال عالقـة له بـكـل مـا نـقـراه مـن كالم " كـبـيـر"
نـسمعه هنـا أو نقرأه هناك وأن كـنتم ال تصدقـون فما علـيكم إال متابـعة أفعال
ـدى إخالصـهم لـوطـنهم وجـنـسيـة " هـذا الوطن" بـعض الـسـاسة وعالقـتـها 

ثبتة في وثائق سفرهم " األخرى".. ا
مـا علـينـا.. فـمن راقب النـاس مات هـما وهـذه قاعـدة ذهبـية جـعلت أجـهزتـنا "
وظـفيـها من " احملاسـبيـة" والتـدقيـقيـة" تخـفف من رقـابتـها وتـدقيـقها  حـمايـة 
لـيـارات التي يـتم الـتحـقيق في كـيـفيـة "تبـخـرها" أكـيدا وت هـمـا" فمن يـرى ا ا
ن لديهم سيموت" هما وكمدا".. وخصوصا مراقبة صنف "متعددو األوطان" 
ـا يتشـكل من عمود ـتكونـة من عمـود فقري وحلم وإ ظـهر ال يشـبه ظهـورنا ا

حديد يسميه العراقيون " شيلمانه".
ا هناك هل رأيت رجـال يخاف على جيرانه أكـثر أهله بل ومن جاره نفسه? ر
مثل ذلك الرجل ومـا العيب في ذلك! فنـبينا الـكر عليه وأله أفـضل الصلوات
أوصى بـسابع جار.. لـكن هل هذه الـقاعدة تـنطبـق على جاري أيـضا? أو ليس
ن يذكره ـا يكون غافال ويحتاج  كـما هو جاري أنا جاره أيضا?! من يدري ر

وينبهه.. لكن ماذا أفعل مع أبني الذي ترك أمه ومتمسك بزوجة أبيه!
هل شــاهـد مـواطـنـا يـبـرر أفــعـال وأخـطـاء أمـريـكـا! بـل ويـدافع عن مـواقـفـهـا
بـحـماسـة وقوة يـكـاد يحـسـده علـيـها رجـال الـعم سام أنـفـسهـم.. يقـابـله أخر
يـستـميت في تـوضيح وتـبريـر مواقف إيـران التي قـد تضـرنا بـشكل ال يـجيده
فــنــان ومـهــنـدس الــدبــلـومــاسـيــة الــظـريف وال حــتى الـنــاطق الــرســمي بـأسم

اجلمهورية.. هال يشرح لنا أحد ما هي القضية..فقد تاهت احلكاية علينا!
هل الـقضيـة تتـعلق بشـعور بـالنقص تـعمـد نظـام البعـث وصدامهم غرسه في
ـا صاروا قيادي أتـباعه الذين ما تـركوا حزبا وال تـيارا إال وأخترقوه بل ور
فيه.. أم أن األمـر يخص ظاهرة تخص رغبة بـالتبعية لفـكرة ال يطبقها حتى من

يحاول تسويقها "برؤوسنا"!
هل شـاهدتـهم  محـفال تسـوده كؤوس اخلـمر عـندمـا تلـعب بالـرؤوس وتفـقدها
ـنــطق? كـيف ســيـكـون األمــر لـو كـان احملــتـفى فـيـه بـهـكــذا حـفل هـو الـعــقل وا
الـوطن.. لكن ليس محتفى به كما يفعل باألخرون بل كـذبيحة يراد أن تنهشها
اذا الذئاب وكل يـحاول نيل قطعة من حلمها اللذيذ.. ولكن ال تفكروا بكيف و
أو أيـن ذهب احلــرام واحلالل فــمـن بــاع الــوطن بــاع قــبـــله الــدين والــكــرامــة

واألخالق بل وباع كل شيء.. كل شيء.
مـا لنا وللهم واحلزن لـنشرب ونضحك أو نبكي ال يهم فال
أحـد سيدري أو يهتم فـالكل سكـران بدنياه وهي تدور
به وهــو يــتـضــاحك لــهـا وعـنــدمــا تــنـتــهي الــنــشـوة..
ــيـة أو ســيــعــودون ألنــشــودة الــوطن وأخــوتــهـم األ
الـعـقائـدية ومـقاومـة اإلمبـريالـية وأمـا الـوطن.. فله

رب يحميه.
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بغداد

نبارك اجلهـود التي بذلـتها  اجلامـعات العـراقية في السـنوات األخيرة
 بالـتـعـاون مع مالكـات الوزارة في مـجـال نـشر الـبـحـوث العـلـمـية في

ية  ..   مجالت عا
ومع ذلك   تــوجـد هــنــالك مـحــاوالت مــوازيـة   البــد من مــواجــهـتــهـا
لــضـمــان جــودة الــبــحث الــعــلــمي في الــعــراق ..  حــيث تــقـوم بــعض
ــسـاعـدة بـعض ـسـؤولـة و ( مــكـاتب) مـتــخـصـصـة   اجلـهـات غـيــر ا
التدريسي وعـدد كبير من طلبـة الدراسات العليـا  لنشر البحوث في
ي لـــقــاء مــبــلغ  300- 800 دوالر مــجالت (زائــفـــة)  ذات طــابع عــا

خالل أيام معدودة  من مفاحتتها  من قبل هؤالء .
ـوضوع خـطيـر جدا"  ويـفـرغ جهـد  اجلامـعات في هـذا اجملال  هذا ا
من محتـواه   فضال" عن تأثـيره على مـصداقيـة  اإلحصاءات الواردة
في التقاريـر التي تقدمـها وزارة التـعليم العـالي أو اجلامعات الـعراقية

  ..
 وألن الوزارة تـسـعى إلى حتقـيق جـودة البـحث الـعلـمي   عـليه يـكون
سـتـقـبلـيـة  لـلبـحث الـعـلمي باإلمـكـان  رسم أهـدافهـا االسـتـراتيـجـيـة ا

باجتاه  :
1-  زيـادة تفـاعل الـوزارة مع اجلـامـعـات واجلـامـعـات مع بـعـضـها  
لتـدعـيم  مـكـانـة اجملالت العـلـمـيـة ( احمللـيـة) لـلـجامـعـات بـاجتـاه زيادة

يا" وتعزيز فرص االعتراف بها .  رصيدها عا
2-  التنسـيق مع وزارة الداخلـية  الستـحداث تشـكيل مشـترك يسمى
( أمن اجلامـعـات) أو  ( أمن الـبحث الـعـلـمي) ..  تتـركـز واجـباته  في
ـعـلـومات  مـن  طلـبـة الـدراسـات الـعـليـا  والـتـدريـسـي  اسـتقـصـاء ا
ـسـؤولـة  وذات الـتـوجه الـنـفـعي  الـتي ـكـاتب احملـلـيـة غـيـر ا لـكـشف ا
تسـاعـد في  استالم بـحـوث ورسائل جـامـعيـة جـاهزة ( بـالتـنـسيق مع
تقاعدين تقدمة من ا راتب الـعلمية ا بعض التدريسي وبعض حملة ا
ية زايفـة ..  مع أهمية )  لتوفيـر فرص النشـر الزائف  في مجالت عـا
اإلشارة إلى  ضـرورة تـخفـيف بـعض شروط الـنـشر الـعلـمي الـتي تتم
ـاجــسـتـيـر ـطـالــبـة بـهــا ألغـراض الـتــرقـيـة الــعـلـمـيــة أو مـنـاقــشـات ا ا

والـدكـتـوراه    وتـأكــيـد أهـمـيـة  الــنـاجت الـعـلـمي أو
ــتــحــقق مـن  إجنـاز ــعــرفي أو الــتــطـبــيــقي   ا ا
الـبحـث الـعلـمي  ..  والـعـمل عـلى تـبـني  وسـائل
ـنـظـومة الـقـيـمـية في سلـوكـيـة مـهنـيـة  لـتـعزيـز  ا

التعليم العالي. 
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الـســيــاسـيــة وأهم احلــوادث الـتي
شــهـــدتـــهـــا الـــبالد. وكـــان رئـــيس
ـهــمـة ـســائل ا الـديــوان يـعــرض ا

لك.  منها على ا
wJK*« ◊ö³ « uHþu

يـلـعب مـوظـفــو الـبالط دوراً مـهـمـاً
ـثـلون في الـهـيـكل اإلداري ألنـهـم 
ـلكي. الـواجـهـة الرسـمـية لـلـبالط ا
ولــــذلـك وضـــعـت لــــهم شــــروط في
تعـيينـهم منـها إجادة لـغة أجنـبية
وحـاصالً عـلى شـهـادة عـلـمـية وله
خبـرة وظيـفيـة وأن يكون من ذوي
األخالق احلمـيدة ويجـري تعـيينه
لفترة جتريبـية مدتها سنة واحدة.
ــــوظــــفـــ في ويـــتــــمــــثل واجب ا
الـقـضـايـا اإلداريـة واستـالم وحفظ
الـكـتب الـواردة  وطـبـاعـة وأرشـفة
الـكــتب الـصــادرة ومـنــهـا االرادات
ــلك وغــيــرهـا. ــلــكـيــة ورســائل ا ا
ويحظى مـوظفو البالط بـامتيازات
تــفـوق مــا يــتــمـتـع به أقـرانــهم في
دوائر الـدولـة األخرى. وخـاصة في
عـنوية إضافة ادية وا اجلوانب ا
كانـة االجتمـاعية بـاعتبارهم إلى ا
ــلك. وكــان مـوظــفـو قــريـبــون من ا
وعــــمــــال الــــبالط يــــســــتــــلــــمــــون
مـــخــصــصـــات نــقل تـــراوحت بــ
عـشـرة دنـانـيــر لـرئـيس الـديـوان و
(500) فــلس لــلــخــدم. كــمــا قــدمت
اخلــزيـنــة اخلـاصــة ســلـفــاً نـقــديـة
ــوظــفي الـــبالط عــلى آن تــســتــرد
مـــنـــهم بـــأقـــســـاط شـــهـــريـــة. أمـــا
الـفـراشـون واخلدم فـيـتم تـعيـيـنهم
حـسب حـاجـة الـبـالط بـعـد مـوافـقة

الية التي حتدد الراتب.  وزارة ا
 UH¹dA² « …dz«œ

ومـن دوائــــر الــــبالط هي رئــــاســــة
ـلــكـيـة الــتي تـعـنى الـتــشـريـفــات ا
بـــتـــنـــظــيـم واســـتــقـــبـــال الـــوفــود
والـســفـراء والـدبــلـومـاســيـ عـنـد
تقد أوراق اعتمادهم. كما تتولى
إعــداد كــتـب وبــرقــيــات الــتــهــنــئـة
والتعازي لرؤساء الدول األجنبية.
لك بدأ عمل التشريفات منذ قدوم ا
فــيـــصل األول إلى بــغـــداد أي قــبل
ـــلـــكي. وكـــان تــــأســـيس الـــبـالط ا
درس ـهـمـة فـهـمـي ا يـتـولى هـذه ا
(1869- 1944). وبــــــعـــــد دخـــــول
العراق في عـصبة األ عام 1932
حـصل تــطـور في الــتـشــريـفـات. إذ
صدر تعـديل لنظام الـتشريفات رقم
(61) لسـنة 1939حيث  تـوسيع
صـالحــيــات رئــيس الـــتــشــريــفــات
ــلــكـيــة فــيـمــا يــخص الــبـرقــيـات ا
والـكـتب الـرسـمــيـة. كـمـا أصـبـحت
مــهـمــة اســتــقــبــال الـســفــيــر عــنـد
وصــوله إلـى الــبالط مـن واجــبــات

رئيس التشريفات. 
تـولى رئـاسـة الـتـشـريـفـات عدد من
الـشـخــصـيـات مـثل حــسـ نـاصـر
ونــور الـــقــرغــولي وبــاقــر الــســيــد
أحـمد. وكـان السـيـد حتسـ قدري
ـــنــصب ألطـــول فـــتــرة في تـــولى ا
ـلـكي. كـان حتـسـ قـدري الــعـهـد ا
(1892-1986) من أصل ســـوري 
وكان مرافقاً للملك فيصل األول من
عـــــام 1921 وحـــــتـى عـــــام 1932
ـــــلك في جـــــوالته وكـــــان يـــــرافق ا
اخلـارجيـة كمـا يظـهر واقـفاً خـلفه
في حــفل الــتـتــويج الــذي أقــيم في
الــقــشــلـة في 23 اب 1921. وعـمل
حتـسـ قـدري سـفـيـرا لـلـعـراق في
بـــــاريس والـــــقـــــاهــــرة وطـــــهــــران

وبيروت.
  تولى رئـاسة الـتشـريفـات من عام
لكي عام 1932حتى نهاية العهد ا
1958 حـــيث كــان خـــارج الـــعــراق
ـلـكي يــتـولى شـراء أثـاث لــلـبالط ا
(الـقــصـر اجلــمـهــوري) اسـتــعـدادا
ـلك فيـصل الثـاني. اسـتقر لزواج ا
في لوزان بـسويـسرا حـتى توفـيها
فيها عام  1968عن عمر  92 عاماً.
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لكي دائرة ومن تشكيالت الـبالط ا
ــكــانــة ـــرافــقــ الـــتي حتــظـى  ا
ـهـتم مـرمـوقــة نـظـراً حلـسـاســيـة ا
ــلــقــاة عــلى عــاتــقــهــا. إذ يــكــون ا
ـسـؤول عن حـيـاة ـرافـق لـلـمـلك ا ا
ــــلك داخل الــــقــــصــــر وخــــارجه. ا
ــرافق هــو هـــمــزة الــوصل بــ وا
لك وزواره من الوزراء والوجهاء ا

والشخصيات األخرى كرجال الدين
وزعــمـــاء الــقــبــائل وغــيــرهم. كــمــا
ــــرافق االشــــراف عــــلى يــــتـــولـى ا
واجـــبــات احلـــراســة في الـــقــصــر.
ـرافق ولـذلك كـان يـجـري اخـتـيـار ا
ـلـك وحده. بـعـنـايـة ودقـة من قـبل ا
ـلك مـن رئـيس الـديـوان إذ يــطـلب ا
ـــلـــكي مــــفـــاحتـــة وزارة الـــدفـــاع ا
لــــتـــرشــــيح ضــــبـــاط ذوي كــــفـــاءة
ومواصفات معينة كاللياقة وإجادة
عـدة لـغـات أجـنـبـيـة. تـقـوم الـوزارة
بــتــقــد قـائــمــة بــأسـمــاء وســيـرة
ــرشـحــ ويــتـرك لــلـمــلك حــريـة ا
ــرافق. ويـجب أن تــكـون اخـتــيـار ا
رافق هي رئيس أول (رائد) رتبة ا
لك ـرافـقـ مع ا وتـسـتـمـر خدمـة ا
كن جتديدها دة ثالث سنوات و
ـرافـقـون لـفـتــرة أخـرى. ويـحـظـى ا
ــخـصـصـات شـهـريـة إضـافـة إلى
رواتبهم كـما تخـصص لهم سيارة
لنـقلهم من وإلى الـبالط. وكان أبرز
رافق في عـهد الوصي عبد االله ا
هـو الــرئـيس أول عــبـيــد عـبــد الـله
ــضــايــفي. وأبــرز مــرافق لــلــمــلك ا
فـــيــــصـل الــــثـــانـي من آن كــــان في
الـثـالـثـة من عـمـره هـو الـلـواء عـبـد
الــلــطــيـف الــســامــرائي ثم أعــقــبه
طلب الزعـيم الركن (العـميد) عـبد ا
األم ثم العقـيد الركن عالء الدين
محمود والعقـيد محمد يحيى  ثم
الـــزعــيم عــبــد الـــوهــاب شــاكــر ثم
الـزعــيم نـوري جـمـيل. وكـان هـؤالء
ــلك ــرافــقــ يــتــولــون تــدريس ا ا
فـــيـــصـل الـــثـــاني مــــواد الـــتـــاريخ
اإلسـالمي واجلــغــرافـيــا فــضالً عن
لك وإجراء واجباتهم في حـراسة ا
لكي راسيم. وكان فوج احلرس ا ا
يـتـألف من سـريـة اخليـالـة وتـسمى
ـــراسم وهـي في الـــبالط ســـريـــة ا
وسريـة احلراسة ومـقرهـا في قصر

الزهور. 
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ثيرين للمشاكل وظف ا من أبرز ا
ــلـــكي كـــان الــشـــاعــر فـي الــبـالط ا
محمـد مهدي اجلـواهري الذي عمل
ـلك لـفــتـرة قــصـيـرة بــعـد تـتــويج ا
فـيـصل األول عـام  1921لـكـنه قـدم
اســتــقـالــته مــنـهــا بـســبب مــواقـفه
ـــــلـك. وقـــــد اعــــــتـــــرف وآرائـه بــــــا
اجلـــواهـــري عــام 1994 بـــخـــطـــئه
بـــــقــــولـه: إن واحــــدة مـن إســــاءات
تـــصـــرفي فـي احلــيـــاة وكـــبـــريــات
غلطاتي وهفواتي هو إصراري أن
أكـون صـحـفـيـاً وأن أخـرج من هذا
ــتــفــتح أمــامي. وأضـاف: الــعـالم ا
لك فيصل األول عندما عينت عند ا
قال لي بـاحلرف: يا ابـني يا مـحمد

هذا جسر لتعبر عليه. 
لك كـان يعاني ـشكلـة أن ا وكانت ا
ـــشــاكـل بــســـبب مـــا يـــكـــتــبه من ا
اجلـواهـري من الـقـصائـد بـعـضـها
يــنــتــقــد رجــال الــدين األمــر الــذي
يــــســــبـب إحــــراجـــــاً لــــلـــــمــــلك ألن
اجلــواهـري أحــد مــوظــفي الــبالط.
لك االحتجاجات التي وكان تصل ا
تقـول: هذا الذي يـنتـقد العـلماء في
ــلـك فــيـــصل حـــمـــاك. وقــد أرسـل ا
األول عـــلــيه مـــعــاتــبـــاً له: مــا هــذه
الـقـصـيدة الـتي نـشـرتهـا قـبل أيام?
هـل فـكـرت بـإحـراجي قـبل نـشـرهـا?
فقـال له اجلواهري: الـعفـو سيدي..
ــلك: البــد أنــني أحــرجــتك. فــقــال ا
أتعلم آن مئات الـبرقيات والرسائل

وصلتني احتجاجاً عليك?
لم يــتـوقـف اجلـواهــري عن كــتــابـة
الـشـعر لـكـنه صـار يكـتب في الـغزل
ـلـك أيــضـاً. ــا أدى إلـى إحــراج ا
وكــان يـعـاتـبه فـي ذلك. بـعـد ذلك لم
يكن بـإمكـان اجلواهـري العيش في
قــــفـص الــــبالط الـــــذهــــبي فــــآثــــر
االسـتـقالـة من الـوظيـفـة عام 1930
واالنـــطالق نــحـــو فــضــاء الـــشــعــر

واحلرية. 
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{ موسوعة ويكيبيديا
{ احــــمـــــد عــــبـــــد الــــسـالم حــــطــــاب 

الكاردينيا في   11آذار 2016
{ مـوقع دجـلـة وفـرات مـدونـة الـدكـتـور

صباح الناصري في  23أيلول 2016
{ تــغـريـد عــبـد الـزهـرة رشــيـد  الـبالط
ـلـتـهـبـة ـلــكي الـعـراقي في الـســنـوات ا ا

1953-1958 بيروت: 2004.

بـعـد قـدومه إلى الـعـراق وتـتـويجه
ــلك مــلــكــاً في 23 آب 1921 قــام ا
لكي ليكون مقراً بتأسيس البالط ا
لسـكنه ومكـتباً له يـدير منه شؤون
الدولـة ويلتـقي ضيوفه وزواره من
الـــعـــراقــيـــ واألجـــانب عـــلى حــد

سواء.
ـــلك من دار في الـــبـــدايـــة اتــخـــذ ا
ــشــيــريــة مـقــراً رســمــيــاً لــلـبالط ا
ــلـــكي. وتــقع الـــدار في مــنــطــقــة ا
الـقـشـلـة بـجـوار الـقصـر الـعـبـاسي
وبــيت احلــكـمــة احلــالي. وهـو دار
بـــســـيط ذو عـــدة غـــرف وحـــديـــقــة
داخـلــيـة صــغـيــرة  ويـضم مــكـتب

لك وسكرتارية وتشريفات.  ا
ـا كـان الدار صـغـيـراً وال يـناسب و
ــلـك في بــدايــة حـــجم نــشـــاطــات ا
تــأســيـس الــدولــة الــعــراقــيــة فــقـد
ارتــؤي االنــتـقــال إلى مــكــان أكــثـر
سـعـة وهو قـصـر شاؤول شـعـشوع
فـي األعظـمـيـة في مـنـطـقـة الـكـسرة

على ضفة نهر دجلة. 
في 9 نـــيــــســـان 1926 تــــعـــرضت
بـغـداد إلى فـيـضـان كـبـيـر في نـهـر
دجـلــة. وقــد أدى انـكــسـار الــسـداد
ــيـاه وغـرق ــوجـودة إلى تــدفق ا ا
الــقـصــر وانــهــدام جـزء مــنه داخل
الــنــهـــر. لم تــســـتــطع الـــســلــطــات
ياه العراقية من غلق منافذ تدفق ا
إال في 16 نـــيــــســـان 1926. وإزاء
ـلك إلى حـالــة الــطـوار اضــطــر ا
إلغـاء االحـتـفـاالت الـرسـمـيـة بـعـيد
الــفـطــر الـذي تـصــادف بع أيـام من

الفيضان.  
ــلـك إلى نــقـل بالطه إلى اضــطـــر ا
مــنــزل مــســتــأجــر آخــر هــو قــصـر
الـتـاجـر الـيـهـودي مـنـاحـ دانـيال
(1846-1940) فـي مـحــلــة الــسـنك
ويشـرف على نـهر دجـلة قـريباً من
شريعـة سيد سلطـان علي. ودانيال
كــان أحـد كـبـار األثـريـاء في بـغـداد
وما يزال سوق يحمل اسمه (سوق
ـعروف ببـيع األقمشة في دانيال) ا
ســوق شـارع الـنـهـر والـذي شـيـده

عام 1929. 
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لـك ومكـتـبه وأسرته بـعـد انتـقـال ا
من بــيت مــسـتــأجــر إلى آخــر بـدأ
التفكير ببناء مقر رسمي له. ولذلك
ــــلـــكي بـــشـــكل  بـــنـــاء الـــبالط ا
مـســتـعـجل عـام 1929 في مـنـطـقـة

الوزيرية. 
هـندس في عام 1926  تكـلـيف ا
االســكــتــلــنـدي جــيــمس ويــلــسـون
لكي (1887-1965) ببناء البالط ا
فأعـد تـصـمـيـماً رائـعـاً لـقـصـر فخم
من طـابـقــ تـتـوسـطه قــبـة عـالـيـة
ـطل علـى نهـر دجلة فوق مـدخله ا
وحتـيـطـها أربع قـبـاب صـغـيرة في
كل ركن قــبــة. وتــشـرف شــبــابــيـكه
وشـرفـاته عــلى نـهــر دجـلـة. عـرض
ويلـسون الـتصـميم وبـاأللوان على
احلكومة البريطانية للموافقة على
إنشائه لـكن لندن رفضت الـتصميم
بحـجة آنه يـكلف مـبالغ طـائلة. ولم
قترح و تشييد ينفذ التصمـيم ا
قـصر الـزهـور في احلارثـيـة ليـكون
لك فيصل لكي لكن ا مقراً للبالط ا
األول تـوفي عام 1933 قـبل إكـمال
ــلك غـازي الــقـصــر فـانــتـقل الــيه ا
ـلك فـيـصل وتـزوج فـيـه ثم أجنب ا

الثاني. 
في عــــام 1929  بــــنــــاء الــــبالط
ـلـكي فـي مـنـطـقــة الـكـسـرة. وهـو ا
بـنـاء بـسـيط ومـتـواضع يتـألف من
ــؤرخ أمـ طــابق واحــد. ويــذكـر ا

سعـيد الذي زار الـعراق عام 1931
ــلك فـــيــصل األول في والــتــقـى بــا
لكي  وتعجب من بساطة البالط ا
الـــبالط وصــغـــره  وأنه أعــرب عن
لك إلى بالط أكـبر يـناسب حاجـة ا
الـعراق ومـكـانته وثـرواته فـأجابه
ــلك: جــئــنـا نــبــني وطــنــاً ولـيس ا

بالطاً. 
بـنى مستخدمـاً كبالط ملكي بقي ا
ــلـك فــيــصل األول حــتى من قــبل ا
لك وفاته عام 1933. وجاء بعده ا
ــدة عــام غــازي الــذي اســـتــخــدمه 
حـــتـى بـــنــــاء قـــصـــر الــــزهـــور في
احلارثية وانتقاله إليه عام 1934.

ــــبـــنى وتــــداعى حـــتى  وتـــرك ا
ه في منـتصف السبـعينيات تهد
وبـــــني مـــــكــــــانه نـــــادي الـــــقـــــادة
الـعسـكـري. وهـو مبـنى فـخم بأربع
طـوابق عـلى نهـر دجـلة وكـان يُـعد
من االنـديــة الـتـرفــيـهـيـة لــلـضـبـاط
الـعــراقـيـ ويــضم عـشــرين قـاعـة
ومرافق ترفيهـية ومواقف سيارات
وحــديــقــة واسـعــة. وبــعــد ســقـوط
الـــنــظـــام عــام 2003اســـتــخـــدمــته
الـــقــوات األمــريــكــيـــة ثم شــغــلــته
رئاسة مـحكمـة التمـييز ثم غادرته
وبـــقـي مـــتـــروكـــاً حـــتـى شـــغـــلـــته
ـتــجـاوزة ويـعـاني من الــعـائالت ا

اإلهمال. 
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ــبـنى من طـابق واحـد فـقط تـألف ا
واســـتــخــدم في بــنـــائه الــطــابــوق
واجلص. ويضم عدة غرف وقاعات
اســتــقــبــال واجـتــمــاعــات ومــكـتب

لكي العراقي في الكسرة vM³∫ اول مبنى للبالط ا
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بغداد

جيمس ويلسون

ـلك إضــافـة إلى مـكـاتب خــاص بـا
للـسكـرتاريـة والتـشريـفات  وغرف
الـنــوم وغـرف لـلــمـرافــقـ واخلـدم
والـسـواق واحلراس. كـان تـصـميم
ـبــنى بـشــكل مـتــنـاظـر يــتـوسـطه ا
ـــدخـل الـــذي يـــضم طـــارمـــة ذات ا
ثالثــة أقــواس وأربــعـة أعــمــدة من
الـرخـام. ونـصب تـاج مــلـكي كـبـيـر
ــدخل. وال تــوجـد شــبــابـيك فـوق ا
كــثـــيــرة  وتـــعــلـــوهـــا أقــواس من
الـطابـوق. ووضعت مـظالت فوقـها

فيما بعد حلجب أشعة الشمس. 
بنى حديقة أمامية فيها وحتيط با
طـــــريـق لـــــدخـــــول الــــــســـــيـــــارات
والــضـــيــوف. وحـــديــقـــة خــلـــفــيــة
ــلك وأســرته وتــقـام الســتـراحــة ا
فيـها بعض احلـفالت الكبـيرة لعدم
وجــود قــاعـــة كــبـــيــرة تــســـتــوعب

االحتفاالت الرسمية. 
في  6 تــــشـــرين األول 1932 أقـــام
ــــلـــكـي حـــفـالً رســـمــــيـــاً الــــبالط ا
ــنــاســبــة انــضــمــام الـعــراق إلى
ـتحدة في 3 تشرين عصـبة األ ا
األول 1932. أقـــــــــيـم احلـــــــــفـل في
احلــديـقــة اخلــلـفــيـة لــلــبالط حـيث
حـــضــره عـــدد غـــفــيـــر من الــوزراء
والنواب والسفراء والدبلوماسي
ـلك فـيـصل األول األجـانب. وكــان ا
مع عــــدد مـن مــــرافــــقــــيه ورئــــيس
ــلـــكي حتـــســـ قــدري الـــديـــوان ا
يــســـتــقـــبل ضــيـــوفه عــنـــد مــدخل
الـبالط. وهـنـاك أرشـيف جـمـيل من
الـصـور لـذلك احلـفل الـبـهيـج حيث
لك بـدلة داكـنة من الـطراز ارتـدى ا
األرستقراطي االنكليزي ذات سترة
طويلة مع يلك وسروال فاحت اللون
وربـاط عنق مـرقط معـتمـراً سدارة
فــيـــصـــلـــيـــة عـــلى رأسـه. وارتــدى
مــــرافـــقــــوه بــــدالت. كـــمــــا ارتـــدى
الـــــدبـــــلـــــومــــاســـــيـــــون األجـــــانب
سؤولون االنـكليز بدلـة مشابهة وا
مع قـبـعـة سـوداء عـالـيـة أو فـاحتـة

اللون.    
ـلــحــقـون الــعــسـكــريـون وارتــدى ا
بـدالتـهم الـعـسـكـريـة (الـقـيـافـة) مع
حـــذاء طـــويل يـــصـل إلى الـــركـــبــة
وخوذة عـسكريـة والسـيوف معـلقة
عــــــلى أحــــــزمـــــتــــــهم. وقــــــد وصل
الــضــيـوف بــســيــارات يـقــودونــهـا
سـواقـهم ومـعـهم مــرافـقـيـهم حـيث

ترجلوا منها عند مدخل القصر. 
ـثلو الطوائف وقد دعي وجهاء و
الـديـنــيـة في الـعـراق مـن مـسـلـمـ
ومـسـيحـيـ وصـابئـة إضـافة إلى
شـــــيـــــوخ عـــــشـــــائـــــر وراهـــــبــــات
مسـيحيـات. كمـا كانت هنـاك سرية
من اجليش العراقي فيها عدد كبير
ـنـاصب بـزيهم من الـضـبـاط ذوي ا

العسكري. 
ـهـنـئـ من وجـاء عـدد كـبـيــر من ا
شـباب الـكـشافـة العـراقـية وتالمـيذ
ـلــكي الــعـراقي يــحـمــلـون الــعــلم ا
وعــلم الــكـشــافــة والفـتــات تــهـنــئـة
ـــــدخل حـــــيـث ســــاروا مـن أمــــام ا
بـية. رافـع أيـديهم بـالتـحيـة األو
وكانوا يرتدون بدالت فاحتة اللون
مع ربطة عنق وسدارة فيصلية.  
ـصــابـيح و تـزيــ احلـديــقـة بــا
الــكـهــربــائـيــة واألعالم الــعـراقــيـة.
ـــدعـــوون عـــلى كـــراسي وجـــلـس ا
عاديـة حول طاوالت عـليهـا مفارش
بــيـضــاء وأكـواب الــشـاي وكـؤوس

الضيافة. 
ــلك فـــيــصل األول فـــقــد قــام أمـــا ا
بـتـغـيـير بـدلـة االسـتقـبـال الـسوداء
وارتــدى بــدلـة بــيــضــاء عــاديـة مع
ربـطة عـنق مرقـطة وسـدارة سوداء
وجــلس إلى جـانـبــيه أخـوه األكـبـر
منه سناً األمير عـلي مرتدياً قفطان
حـجــازي وعـمـامــة بـيــضـاء. وعـلى
شــمـاله الــوفـود الــعــراقـيــة وعـلى
ينه الـوفود األجنبـية. وقد جلس
ــــــلـك وأخـــــوه وبــــــعض كــــــبـــــار ا
الـضــيـوف عـلى أرائك من الـقـمـاش

شجر.  ا
ابتدأ احلفل بعـزف النشيد الوطني
العـراقي حـيث ارتدى أفـراد اجلوق
بـدالت بــيـضــاء مع عــقـال حــجـازي
وغـتـرة بـيـضــاء وأمـا قـائـد اجلـوق
فـقـد ارتدى سـدارة سـوداء مع بـدلة
بـيـضـاء واقـفـاً عــلى مـنـصـة قـلـيـلـة

االرتفاع. 
ـلك فـيـصل األول بـعـد ذلـك نـهض ا
يـكرفـون واضعـاً يده واقـفاً أمـام ا
ـسـكـاً بـالـيد في جـيب سـروالـه و
األخـرى بـورقـة دون عـلـيـهـا ما أراد
الــتـحــدث به وألــقى كــلـمــة بــدآهـا
بالـترحيب بـالضيـوف ثم عرج على
مناسـبة احلفل وهـي دخول العراق
ـتحدة كأول دولة في عصبة األ ا
حتت االنـتداب تـنضـم إليـها مـعلـناً
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لـكي دوراً مـؤثراً في لـعب البـالط ا
احلـيــاة الـســيــاسـيــة واإلداريـة في
الـعــراق. إذ أن الـدســتـور الــعـراقي
ــلك ســلــطـات ــنـح ا لــعـام 1925 
ـلك لـيس وصالحـيـات كــثـيـرة  فــا
مــجــرد تـاج وعــرش بل يــتـدخل في
تـشـكــيل احلـكـومـات والـتــعـيـيـنـات

والتشريعات. 
كــان الـبالط أحــد ثالثـة قــوى تـديـر
لك ورئيس الوضع العراقي وهي ا
الوزراء والـسفارة الـبريطـانية. ولم
يـكـن الـبالط مــحــدداً بـقــانــون مـثل
ـــؤســــســـات بـــقــــيـــة الــــوزارات وا
الـعــراقـيــة بل كـان الــبالط يـتــمـتع
ــرونـــة عــالــيــة في الـــتــعــامل مع
األشـخـاص واألحـداث دون الـتـقـيـد
بــضــوابط أو تــعـلــيــمــات مــحـددة.
ـلك وحـده هو من ويـعـود ذلك ألن ا
يـــشـــرف عـــلى تـــشــكـــيالت الـــبالط
ومـوظـفـيه واختـيـار الـعامـلـ فيه.
ولـذلك بــقـيت قــوة الـبالط تـســتـمـد
ـلك تــأثـيــرهـا ونــفـوذهــا من قــوة ا

وكفاءته. 
ـلك فــيــصل األول كـان فـفي عــهــد ا
الـبالط له الـتـأثــيـر الـكـبـيـر والـدور
ــواقـف. ولــكن بـــعــد احلــاسـم في ا
ـــــلـك غـــــازي الـــــعـــــرش اســـــتـالم ا
(1933-1939) بـــــــدأ االرتـــــــبـــــــاك
والــضــعـف يــظــهــر جــلــيــاً في أداء
الـــــبـالط. وبـــــلغ األمــــــر آن بـــــعض
احلـكومـات صـارت تتـدخل بـشؤون
الــبالط كــمــا فــعــلت وزارة يــاســ

الهاشمي الـثانية (17 آذار –1935
29 تـــشــرين األول 1936) عـــنــدمــا
رفـــضت قـــيـــام الـــبالط بـــتـــرشـــيح
مـوظــفـيه وفـرضت قــيـوداً مـعــيـنـة
حـول شـروط تعـيـينـهم كي ال تـكون

بعيدة عما يجري في البالط.
وفي فـترة وصـاية األمـير عـبد االله
عـلي الـعرش (1939-1953) عاش
م يـعـد الـبالط أضــعف مـراحـله  و
له تـأثــيــر يـذكــر بل حتـول مــصـدر
الـنـفوذ بـيـد رئـيس الـوزراء. وحتى
ــلك فــيـصل الــثـاني بـعــد اسـتالم ا
الـعـرش (1953-1958) لم يـنـهض
ــلك الـــبالط بــســـبب عــدم خـــبــرة ا
الــشـاب وعــدم اطالعه عــلى شـؤون
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إن أهم تــــشــــكــــيـالت الــــبالط هــــو
ـــلــــكي وهـــو اجلـــهـــة الـــديـــوان ا
اخملـتـصـة بالـشـؤون الـرسمـيـة ب
لك واحلكـومة. وترتـبط بالديوان ا
جمـيع دوائر الـبالط وتعـمل حسب
ـلكي تـعلـيـماته. ويـرأس الـديوان ا

 . وظف رئيس ولديه عدد من ا
ـثابـة سكـرتير إن رئيس الـديوان 
سـؤول عن إدارة شؤون للـمـلك وا
الــبالط. فـهـو كــا أسـراره وكـاتب
خـطـبه وأقـرب مـسـتـشـاريـه وأكـثر

لك به.  من يثق ا
 ومـن خـالل الـــــــرئــــــــيـس جتـــــــري
ــلك اخملــاطــبــات الــرســمــيــة بـ ا
واحلـكـومة والـوزارات والـسـفارات
وغيرها. وقد  اسـتحداث منصب
ــلـكي في 27 آب رئــيس الــديـوان ا

عام 1922. 
وكـــانت ســـلـــطــة رئـــيس الـــديــوان
تــوازي ســلـطــة رئــيـس الـوزراء أو
وزيـــــر الــــــداخـــــلــــــيـــــة حــــــتى أن
صالحيـاته امـتدت إلى الـتدخل في
تــعـــيـــ مــوظـف في أيــة وزارة أو
ـلك في دائـرة. كــمـا يـتـوسط لـدى ا
فـض الـنــزاعــات حــول األراضي أو

غيرها. 
ـنـصب  وأول شـخـصــيـة شـغــلت ا
هــو رســتم حــيـدر (1940-1889)
وهـــو من أصل لــبـــنــاني درس في
إسـطــنـبـول. عـمل مـدرسـاً في مـحل
اقامـته في بـاريس منـذ عام 1913
ــيـة األولى عـمل وفي احلــرب الـعـا
مدرسـاً في القـدس. التـحق بـاألمير
فـيـصل وصـار مـرافـقـاً له حـتى أن
فـيصـال اصطـحـبه معه إلى مـؤتـمر
الـــصــــلح في بــــاريس عـــام 1918.
وصل رســـــتم مع فـــــيــــصل في 23
حزيران 1921 على نـفس البـاخرة
(نـــــــورث بــــــروك) إلـى الــــــعــــــراق.
واكـتـسب اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة ثم
شــغل مــنــصب وزيــر ســبع مــرات.
ــــثل وفي عــــام 1929 كـــــان أول 
دبــلـومـاسي لــلـعـراق في إيـران ثم
أصـبح مـنـدوب الـعـراق في عـصـبة
. كــــــــــان له دور فـي إصـــــــــدار األ
العـملة الـعراقـية عام 1932بعد أن
كــــانت الـــروبــــيـــة الـــهــــنـــديـــة هي
ـنـصب ـتـداولــة. وتـعـاقب عــلى ا ا
عــدة شــخــصـــيــات وأخــرهم حــتي
ـــلــــكي كل من ســـقـــوط الـــنـــظـــام ا
عـبدالـله بـكر وأحـمد مـخـتار بـابان

وعبد الكر األزري. 
وهـــنـــاك مــنـــصب مـــعـــاون رئــيس
لكي الـذي يساعد رئيس الديوان ا
الـديـوان في األعمـال والـواجـبات 
ويــنـوب عــنه أثــنــاء غــيــابه. وكـان
يــسـمى في بـدايــة تـأسـيس الـبالط
نـائب الـســكـرتـيـر اخلــاص لـلـمـلك.
ـلكي وكـان نـائب رئـيس الـديـوان ا
يـستـلم التـقـرير األسـبوعي لـشعـبة
الــتـحــقـيــقـات اجلـنــائـيــة الـتــابـعـة
هــو ــديــريــة الــشـــرطــة الــعــامــة. 
التـقرير الـذي يتـابع أوضاع البالد
الـــعــــامــــة ونــــشــــاط الــــتــــيـــارات
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ـكن لـلـعراق أن يـتـقـدم اال أن يـصـبح نـظام الـتـعـلـيم الـعـالي فـيه قـويا ال 
ـا فيه الـكـفـاية ألن الـنـوعيـة الـرديئـة حـالـيا والـتي احـد اسبـابـها نـوعيـاً 
تـدخل القـوى الـسيـاسيـة اجلاهـلـة والفـاسدة تـؤدي إلى انـخفـاض فرص
ــبـتــكـرة الــعــمل وانــخـفــاض أداء اخلـريــجــ واالفـتــقــار إلى األفـكــار ا
واإلبـداعـيـة. هـذه هي الـعـنـاصـر األســاسـيـة لـلـنـجـاح والـتـقـدم في الـوقت
احلـاضر. بشكـل عام هناك حـاجة لتـوسيع القـدرة التكـيفيـة وجودة نظام
ـتـغــيـر ويــلـبي الــتـعــلـيم الــعـالي بــحـيث يــكـون أكــثـر اســتـجــابـة لـلــعـالـم ا
ـتـنـوعة لـلـمـجـتـمع ولالقـتصـاد - عـلى الـصـعـيـدين احمللي االحـتيـاجـات ا
ــنـاسب ي. لــهـذا الــغـرض يــجب الــسـعـي إلى وضع الـشــخص ا والـعــا
ناسب والتخـلص من احملاصصة وهـيمنة االحزاب كـان ا ـستقل في ا وا
عـلى اجلامـعات وتنـويع نظـام التـعليـم العالي الـعراقي كـأهداف اسـاسية.
رونة ـكن حتقيق ذلك من خالل مـنح اجلامـعات استـقالليتـها وحتقـيق ا
التـنظيمية والهيـكلية خملتلف مؤسسـاتها واختيار عناصـر قيادية مستقلة
بـاالنتـخـاب او االنتـقـاء عبـر الـتنـافس وتـنمـيـة مسـتوى كـفـاءات ومؤهالت
ـوارد البشرية التـدريسية والبـحثية بصـورة جذرية وفعالـة عبر االبتعاث ا
تطـورة وتطوير نـظام جديد وبـديل للبحث والـتدريب في جامعـات الدول ا
ناهج وطرائق التدريس بشكل مغاير الـعلمي وللدراسات العليا وتطوير ا
ـا تـملـيه مـتـطـلـبات االقـتـصـاد في الـقـرن الـواحد والـعـشـرين. مـطـلوب و
نـاهج واحملتوى مـبادرات خاصـة لتـعزيـز قابلـية الـتوظيف. يـجب جتديـد ا
بـاسـتـمـرار من خالل اجلـامـعـات نـفـسهـا ولـيس مـن خالل مـناهـج وزارية
ـهارات في اجلـامـعـات وبيـنـها. من ـكن إنـشـاء شبـكـة تـنمـيـة ا مـوحدة و
ـهم جمع البـيانات واالحصـائيات حـول اجتاهات سوق الـعمل وحتلـيلها ا
ذكـورة أعاله إلى قوة في نـظام الـتعـليم ونـشرهـا. يجب حتـويل العـيـوب ا

ــكن الـــقــيـــام بــذلك إال الــعـــالي الــعـــراقي ولــكـن ال 
بــالــقــضــاء عـلـى الـفــســاد وانــهــاء هـيــمــنــة الــقـوى
ـان الـعــراقي وبـقـوة اإلرادة الـســيـاسـيــة في الـبــر

والتصميم والرغبة في التغيير.
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عـيـد الـصـحــافـة الـعـراقـيـة فـفـي مـثل هـذا الـيـوم من عـام 1869 صـدرت
صـحيفـة الزوراء في زمن الـوالي مدحت باشـا الذي جـلب معه مطـبعة من
بـاريس لـهـذا الـغـرض واعتـبـر هـذا الـيـوم عـيـد الـصـحـافـة الـعـراقـية الـتي
أجنـبت كـبـار الـصـحـفـيـ الـعـراقـيـ وعـلى رأسـهم األسـتـاذ زيـد احلـلي
ـا اني صـحـفي الـذي له الـفـضل فـي انـضـمـامي لـصـحـيــفـة (الـزمـان) و
واحـمل هويـة نقابـة الصـحفـي الـعراقـي فـاعتـبر الـيوم عـيدي الـصحفي
عـلمـا اني مارست الـعمل الـصحـفي رسمـيا  عام 2010 في مـجلـة النور
الـتي تصـدر بـالسـويـد لكـني  اعـتبـر نـفسي صـحـفيـا مـنذ االبـتـدائيـة فـقد
هـا اجلمـيل وكـنت أطالع الـكثـير من الـصحف اخـذتني الـصحـافة إلى عـا
واضـيع اجلـميـلة ـدرسيـة وا ـتـوسطـة واكتب الـنـشرات ا وانـا طالب في ا

رغم صغر سني .
وعـندما انـتميت ألسـرة صحيـفة الزمان خـصصت لي صـفحة كامـلة كنت
ـواضيع الـرياضـية واالجـتمـاعية احـررها بـالكـامل واكتب فـيهـا مخـتلف ا
والـعمـود االسـبوعي وخالل عـمـلي الصـحفـي أجريت أكـثر من 100 لـقاء
صـحفي مع شـخـصيـات ريـاضيـة وفنـيـة لهـا شـهرة وجنـومـية في الـعراق
والـوطن العـربي واعـتـز  بلـقـائي الـصحـفي مع الـفـنان الـسـعودي مـحـمد
ـعلق الكـويتي الـشهيـر خالد عـبده واإلعالمي اللـبنـاني جورج قرداحي وا
احلربان والفنانة الكويتية حليمة بولند وايضا الفنانة اللبنانية مادل طبر
وايـضا اعـتز بـلقـائي مع احلارس حـمود سـلطـان كاب مـنتـخب البـحرين
شـاهـير الـعـراقيـ اعـتـز بلـقـائي الصـحـفي مع الـصديق الـسابق  ومـن ا
الـراحل احــمـد راضـي والـشــاعـر كــر الـعــراقي والـفــنــانـة هــديل كـامل
والـفـنـانــة أمل سـنـان والـكــابـ يـونس عـبــد عـلي والـكـابــ كـاظم شـبـيب
والـهـداف الراحـل علي كـاظم والـنـجم عـلي حـسـ والكـابـ غـا عـرببي
واخملرج الرائع عمران التميمي والفنانة سناء عبد الرحمن والفنانة ميالد
سري واخملرج الدكتور صالح قصب والكاتب صباح عطوان والنجم ليث
ـدرب عـدنـان حمـد والـقـائمـة تـطـول جدا ـلـحن كـوكب حـمزة وا حـس وا

شاهير والنجوم . باسماء ا
كل عام والصحافة العراقية بخير 

رغم أنـها تقاوم بضراوة مـنذ سنوات غزوات مـواقع التواصل االجتماعي
وااللـكتروني واصبحت في يد عشاقها احلقيقي الذين لن يستغنوا عنها
أما اآلخرين فقد هجروها وحتولوا إلى قراء الكترون وتراجعت طباعتها

ونـحــول اغــلب كــتـابــهــا إلى مـهـن أخـرى ألن مــردودهـا
ـالـي أصـبح ضــئـيل جــدا ال يـتــنـاسب مع جــهـدهم ا
وعمل الصحفي  لكن تبقى الصحيفة الورقية اجمل
ـواقع اإللـكتـرونـيـة ويجب أن والـذ قـراءة من مئـات ا

نحافظ عليها  رغم غزو التكنولوجيا احلديثة
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قـامة حـاليًا في خـطف منتـخب العـراق ذهبيـة سباق  100 متـر سيدات فـي البطـولة الـعربـية أللعـاب القـوى ا
يدالـية الذهبية بزمن بلغ  11.23 ثـانية لتحطم الرقم تونس. وتـمكنت العداءة العراقيـة دانة حس من خطف ا
العـراقي. ورفـعت دانـة حـس رصـيـد مـنتـخب الـعـراق من األوسـمة إلى  3 ذهـبيـات وبـرونـزيتـ في الـبـطـولة
العـربية. يذكر أن منتـخب العراق حصد ذهبـية وبرونزية سباق  400 مـتر رجال. وحقق ذهبية السباق الالعب
ركز الثالث ركز األول. وجاء مـواطنه محمد عبـد الرضا في ا طه حس بزمن بلغ  46.28 ثانـية ليحل في ا

يدالية البرونزية. ليحصل على ا
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سـاعدة أداء { باريس- وكـاالت: 
رائع من نــيـمــار وتــسـجــيـله هــدفـا
ليـتجاوز رونـالدو في قائـمة هدافي
الــبـــرازيل عـــبــر الـــعــصـــور هــزت
صــاحــبــة األرض الــشــبــاك مــبــكـرا
لــتــمــهــد الــطــريق أمــام فــوز ســهل
بــاربــعــة اهـــداف من دون رد  عــلى
بـيـرو في كـأس كـوبـا أمـريـكـا لـكـرة
الـقـدم .وأصـبـحت الـبـرازيل حـامـلة
الـــلــقب أول مــنــتـــخب يــفــوز بــأول
مـباراتـ له في الـبطـولـة وتتـصدر
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة بــسـت نــقـاط
متـقـدمـة بـنقـطـتـ عـلى كولـومـبـيا
الـــتـي تـــعـــادلت بـــدون أهـــداف مع
ـاضــيـة أيــضـا. فــنـزويال الــلــيـلــة ا
وكـانت الـبـرازيل فازت -3صـفر في
ــبــاراة األولى عـلـى فـنــزويال يـوم ا
ـدرب ـاضي ورغم إدخـال ا األحـد ا
تـيـتي الـعـديـد من الـتـغـيـيـرات على
تــشـــكــيــلـــته األســاســيـــة بــإشــراك
إيــــدرســــون وألـــــيــــكس ســــانــــدرو
وتـــيـــاجـــو ســـيـــلـــفـــا وإيـــفـــرتـــون
وجـــابــريــيـل بــاربــوســـا احــتــاجت
صاحبة األرض إلى  12دقيـقة فقط
لــلـتــقــدم. وحــول ألـيــكس ســانـدرو

تـــمـــريـــرة جـــابـــريـــيل جـــيـــســوس
بتسديدة مباشرة داخل الشباك من
مدى قريب. ومع وجود فـرناندينيو
في قـيـادة خط الـوسط شـكل نـيـمار
خـطــورة دائــمـة عــنــد االنـطالق في
الهجوم وأحكمت البرازيل قبضتها

باراة.  على ا
وحصل نـيمار عـلى ركلـة جزاء لكن
ـــســاعـــد تــدخل حــكم الـــفــيـــديــو ا
إللـغـائهـا قـبل أن يـهـز العب باريس
سان جـيرمـان الشـباك في مـنتصف
الـشوط الـثـاني لـيضـاعف من تـقدم
البرازيل بتسـديدة في مرمى بيدرو
جـايسي مـن خارج مـنـطقـة اجلزاء.
وهذا هـو الهـدف الرابع لـنيـمار في
آخـر أربع مـباريـات لـلـبرازيل ورفع
رصيده إلى  68هدفا متفوقا بهدف
واحـــد عـــلى رونـــالــدو فـي قــائـــمــة
ــنــتـخـب عـبــر الــعــصـور. هــدافي ا
وقــال نـيـمـار وهـو يـبـكي إنه شـرف
كبـير لي بـأن أكون جـزءا من تاريخ
الـبــرازيل. وجـعل الـبـديل إيـفـرتـون
ريـــبــيــرو الــنـــتــيــجــة -3صــفــر في
الــدقـــيـــقــة  89بـــعــد تـــمـــريــرة من
ريـــتـــشــارلـــيـــســـون الـــذي اخــتـــتم

األهـداف في الــوقت احملـتـسب بـدل
الــضــائـع. وأهــدر ألــيــكس فــالــيــرا
أخـطـر فـرص بـيـرو قـبل  12دقـيـقة
من الـنــهـايـة عــنـدمـا أطــاح بـالـكـرة
رمى من مـدى قـريب. ونالت فـوق ا
الـبـرازيل لـقب كـوبـا أمـريكـا في كل
مــرة اســتــضـافت فــيــهــا الـبــطــولـة
ــرشـحـة بـعــد انـتـصـارهـا وتـبـدو ا
الــتــاسع عــلى الــتــوالـي بــاالســتـاد
ـــــــــبـي فـي ريـــــــــو. وأحــــــــرزت األو
الــــبـــرازيـل  26 هـــدفـــا خـالل تـــلك
ـبـاريات واهـتـزت شبـاكـها مـرت ا

فقط.
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أحــــرز نــــيــــمــــار هــــدفه الـ  68 مع
الــبـرازيل في الـفــوزعـلى بـيـرو  في
كــأس كــوبــا أمــريـكــا لــكــرة الــقـدم
لــيــتــجـاوز رونــالــدو مــهــاجم ريـال
مـدريــد وإنــتـر مــيالن الــسـابق إلى
ــركــز الــثـانـي في قــائــمـة هــدافي ا
نتـخب خلف بـيليه. وحـقق نيمار ا
إجنــــازه في  107 مــــبــــاريــــات مع
ـنتـخب وأحـرز هدفه الـثـاني على ا
الـــتـــوالي فـي كـــوبـــا أمـــريـــكـــا في
ـبــاراة الــتي اقــيـمـت في ريـو دي ا

جـانـيـرو. ويـتــأخـر نـيـمـار بـتـسـعـة
أهــداف عن رقـم بــيــلــيه الــقــيــاسي
الـــــذي أحـــــرز  77 هـــــدفـــــا في 92

مباراة. وقال نيمار رغم دموعه إنه
شـرف كــبـيـر لي أن أكـون جـزءا من
تاريخ البـرازيل. حقيقـة حلمي كان

الـلــعب لــلـبــرازيل وارتـداء قــمـيص
ــنـتـخب. لم أتـخــيل أنـني سـأصل ا

إلى هذه األرقام.
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أصـبـح احلـارس الـبـولـنـدي ونـادي
يــوفــنــتــوس االيــطــالي  فــوتــشــيك
تشيزني  أول العب بـولندي يسجل
هـدفـاً عــكـسـيـاً في تــاريخ مـشـاركـة
مــــنـــــتـــــخـب بالده فـي كــــأس األ
األوروبـية  عـنـدما تـسـبب بالـهدف
الــســلــوفــاكي األول  حــيث خــســر
منـتخبه بـهدف الثنـ  في اجلولة
األولـى من مـــبـــاريـــات اجملـــمـــوعــة
اخلامـسة  والتي انـتهت منـذ قليل
. كــمــا أصــبح ثـــاني العب يــســجل
هدفاً عكـسياً في النسـخة احلالية 
رال   الذي دافع التـركي د بعـد ا
افـتـتح أهـداف إيـطـالـيـا فـي مـباراة
االفتـتـاح وانـتـهت بـثالثـيـة نـظـيـفة

لالزوري . 
إلى ذلك يعتبر تشيزني أول حارس
مـرمى يـتــسـبب بـهــدف عـكـسي في
تـاريخ الـبـطـولـة  والالعب الـتاسع
الــذي يـــســجل هــدفــاً عــكــســيــاً في
تاريخها  واليكم الالعبون التسعة
الـذي سـجـلـوا أهــدافـاً عـكـسـيـة في

ا شبـاك منتـخباتـهم في البطـولة 
فيها النسخة احلالية  :

 1- الـتــشـيــكي أونـدراوس لــصـالح
هولندا  1/3 في نسخة 1976 

 2- الـبلـغـاري بوبـوسالف بـينـييف
لصالح فرنسا  3/1في نسخة 1985
 3- الـيــوغـسالفي غــوفـيـد أرتــيـشـا
لــصــالـح هــولــنـدا  6/1 في نــســخــة

2000
 4- الــــكـــرواتي تـــيــــودور لـــصـــالح

فرنسا  2/2في نسخة 2004
 5- الــــبـــرتـــغــــالي جـــورج أنـــدرادة
لصالح هولندا  1/2في نسخة 2004
 6- االيسـلنـدي سافـارسون لـصالح

اجملر  1/1في نسخة 2016
 7- االيــرلـــنــدي الــشــمـــالي غــاريث
مكاولي لصالح ويلز  1/0في نسخة

2016
رال لصـالح إيطـاليا  8- التـركي د

في النسخة احلالية 3/0
 9- الـبــولـنـدي فــوتـشـيك تــشـيـزني
لـصـالح سلـوفـاكـيا  2/1في الـنسخ.

احلالية
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حـــمــــودي ان االحتـــاد بـــذل جـــهـــداً
إستـثنـائيـاً في إتمـام الدوري بـشكل
ـسـتـويـات نـاجـح ورائع مـشـيـداً بـا
الـكـبيـرة الـتي قـدمتـهـا فـرق الدوري
متـاز وإلتزامهـا العالي بتـعليمات ا
إحتــاد الـسـلــة الـعــراقي خالل سـيـر
نـافـسات. وتـمنى حـمودي لـرئيس ا
وأعضاء احتـاد السلـة التواصل في
حتـقيق الـنـجاحـات بـعمـلـهم مشـيراً
الى جنـاحـات كــثـيـرة سـابــقـة بـهـذا
الـــصـــدد. وخـــتـم رئــيـس الـــلـــجـــنــة
بـية الوطـنية العـراقية مـباركته األو
بأمله في ان تنعكس هذه النجاحات
الـسـلــويـة احملـلــيـة عـلى مــشـاركـات
ــنــتــخـــبــات الــعــراقــيــة األنـــديــة وا
الـــســـلــــويـــة في االســـتــــحـــقـــاقـــات

قبلة. اخلارجية ا

وقــال امــ سـر االحتــاد خــالـد جنم
في تــصـــريح صــحـــفي  إن االحتــاد
الـعــراقي لــكـرة الــسـلــة قـرر تــكـر
الالعب ســـرمـــد ســعـــاد حـــســام من
نــادي نـفط الـشـمــال بـجـائـزة افـضل
اصـــغــر العب في الـــدوري الــعــراقي
ــمـتــاز بــكــرة الــسـلــة. واوضح ان ا
اختـيار حـسام جاء بـتقـييم من قسم
االحـصـاء باالحتـاد حـيث سـيعـتـمد
االحتـاد تـقـد مـكـافـئـة لالعـبـ من
اجل حتــفـيــزهم لــتــقــد افــضل مـا
لديهم خدمة للسلة العراقية. و بارك
ــبـيـة الـوطـنـيـة رئـيس الـلـجـنـة األو
العراقية الكـاب رعد حمودي اليوم
ركزي لكرة السلة األحتاد العراقي ا
لـنجـاحه بتـنظـيم منـافسـات الدوري
ــمــتـاز بــالــلــعــبــة. وقـال الــعــراقي ا

ـفرده 21  الـنـبـاواة بـعـدمـا سـحل 
ـبـاراة. وحـصـد فـريق نـقـطـة خالل ا
ـركـز الثـالث في احلـشـد الـشـعـبي ا
متاز بكرة السلة. الدوري العراقي ا
وتواجه الفريقان  على قاعة الشعب
في الـعـاصمـة بـغـداد ضمـن سلـسـلة
ــركـــز الــثــالث مـــبــاريــات حتـــديــد ا
والـرابـع. وأنـهى احلــشــد الــشــعـبي
ـبـاراة مـتـفـوقـاً عـلى نـفط الـبـصرة ا
يذكر بفارق  19 نقـطة بواقع 82-63. 
ان احلــشــد فـاز فـي مـواجــهــتـ من
أصل  3 أمام نـفط الـبصـرة بالـتالي
ركز الثالث فيما احتل نفط حصد ا
ــركــز الـــرابع. واخــتــار الــبـــصــرة ا
االحتـــاد الـــعـــراقي بـــكــرة الـــســـلــة
الالعب ســرمـد حـســام افـضل العب
ـمـتـاز. شـاب في الـدوري الـسـلـوي ا

الـــدوري. و اخـــتـــيـــار العب نـــفط
لـلبـصرة عـلي حـا كأفـضل بلـوكر
و الـلبـناني عـلي حـيدر ثـاني افضل

بـــلـــوكـــر في الـــدوري واخـــيــراً 
اخــــتـــيــــار العب الـــكــــهـــربـــاء أرون
مـيـتــشل أفـضل مـحـتـرف في دوري
وصل فريق النفط متاز كرة السلة ا
هــيـــمــتــنه عــلـى الــدوري الــســلــوي
متاز بعدما توج بطالً للمسابقة. ا
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وواجه الــنـفط فــريق الـشــرطـة عـلى
قـاعــة الــشــعب في الــدور الــنــهـائي
لـلبـطولـة. وفاز الـنفط عـلى الشـرطة
بـــفــارق  25 نـــقـــطـــة بـــواقع 91-66 
لـيـتوج بـالـلقـب للـمـرة الرابـعـة على
الـتــوالي.وخــطف مــحــتــرف الــنـفط
ـــاريــو مـــايــفـــيــلـــد االضــواء في د
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اقـام االحتــاد الـعـراقي بـكـرة الـسـلـة
ـوسم الـسـلـوي احـتـفـالـيـة نــهـايـة ا
واخــتــار االحتــاد مــدرب 2020-2021
الـنـفط خـالـد يـحـيى كـأفـضـل مدرب
في دوري كرة السلة. وحصل ايهاب
حـــسن العب الـــنـــفط عـــلى جـــائــزة
افـــضل العـب في الـــدوري امــا العب
احلـشـد الـشعـبي أحـمـد مـنـخي فتم
اخــتـيــاره كـأفــضل صــانع الـعب في
البطولة و أختيار ذوالفقار فاضل
العب احلشد الشعبي هدافاً لبطولة
ـمـتــاز مـوسم 2020-2021. الــدوري ا
و اخـتـيـار نـفط الـبـصـرة الـفـريق
ــمــتــاز واخــتــار ــثــالي لــلــدوري ا ا
االحتــاد العب نـــفط الــبـــصــرة عــلي
عــــامـــــر أفـــــضل قـــــاطع كـــــرات في
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اوضـح وزيـــر الــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
عـدنـان درجـال قــرار مـجـلس الـوزراء
عن أسـرة الراحل أحـمد راضي. واكد
درجـال في بـيـان صـحـفي  أن الـقرار
اتــخــذ خالل جــلـســة مــجــلس الـوزراء
الـيوم الـثالثاء 15-6-2021 بـناءً على
الــطـلب الـذي قـدمــتهُ من أجل مـعـاجلـة
تـرتبـة على الوضع الـقـانوني لـلديـون ا
الـكابـ الـراحل أحـمـد راضي وتـقد
الــدعم لـــنــجــوم الــريــاضـــة الــعــراقــيــة
ورمـــوزهــا الــذين قـــدمــوا تــضــحــيــات
جـسام من أجل إعالء اسم العراق في
احملـافل الدولـيـة. وقَدمَ درجـال شـكره
وتـــقـــديـــره لـــرئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
مـصـطـفـى الكـاظـمـي وأعضـاء مـجـلس
الـوزراء عـلى تـذلـيل احـتـيـاجـات أسرة
الـنـجم الـدولي الـسـابق أحـمد راضي
وتـــقــد الـــدعم والـــرعـــايــة لـــقـــطــاعي
الــشـبـاب والـريـاضــة. وصـوت مـجـلس
الــوزراء في جـلـسـته االعــتـيـاديـة عـلى
تــذلــيل احــتـيــاجـات
اســـــــــــــــــرة الــالعـب
الـــــراحـل احـــــمـــــد

راضي.
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قـدمت الـهــيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتـاد
ـنـتخب الـعـراقي لكـرة الـقـدم مـدرب ا
بي اجلديد مـيروسالف سوكوب األو
إلـى وســـــــائل اإلعـالم وذلـك بــــــعــــــد
ـدرب ومالكه االتـفــاق الــرسـمي مـع ا
الــتـــدريــبـي. وقــالَ رئـــيس الـــهــيـــئــة
التطبيعية إياد بنيان ان التعاقد مع
مــــــــدرب أجـــــــنـــــــبـي جـــــــاء ضــــــــمن
استـراتيـجيـة التطـبيـعيـة لالستـعانة
الك تــدريــبي أجــنــبي لــلــمــنـتــخب
بي وذلك إلعـداد مـنتـخب يردف االو
ـنـتـخب الـوطـني. مـؤكداً: أن العـبي ا
هناك مساعدين عراقي سيتواجدان
ـــدرب مـــيـــروسالف ســـوكـــوب. مـع ا
درب سيكون لعام وتابعَ بنيان عقد ا
ـدرب واحــد قــابل لــلــتــجــديــد وأن ا
ســـيــتــواجــد في الـــعــاصــمــة بــغــداد
ـتـابـعـة االنـديـة والالعـبـ وقـد بدأ
بـاألمس زيــارته لالنـديــة وسـيـواصل
قـبلة. من زياراته لالنديـة في االيام ا

جــانـبه أكــد الـتــشــيـكي مــيـروسالف
ـبي سـوكـوب مـدرب مــنـتـخـبـنـا األو
لـكـرة الـقــدم انه يـعـرف كل شيء عن
الـكـرة العـراقـيـة مبـيـنـا ان هـدفه هو
حتقـيق االنـتـصـارات واالجنازات مع
قـبـلـة. وقالَ ـنتـخب خالل الـفـتـرة ا ا
ؤتـمر الـصحـفي أثناء سوكـوب في ا
ه لوسائل اإلعالم مـدرباً رسمياً تقد
ــبـيــأنـا سـعــيـد جـداً لــلـمـنــتـخب األو
بـــتـــواجـــدي في الـــعــراق أعـــرف كل
شيء عن الــكــرة الـعــراقـيــة وأمــتـلك
مــعـــلـــومـــات كـــامـــلــة عـن الالعـــبــ
غتربـ خارج العراق. وأضافَ: لن ا
أســـتــدعي أي العـب مــغـــتــرب إذا لم
تـكن لديه الـرغـبة الـكـامـلة في تـمـثيل
مـــنـــتــخب الـــعـــراق هــذا شـيء مــهم
ـــعـــرفــة رغـــبــة الـالعب قــبـل دعــوته
ـنـتـخب. وأوضحَ : الـعمل لـصفـوف ا
ـدربي االنـديـة الـصـحــيح بـالـنـســبـة 
الـعـراقيـة سـيـعطـيـنـا عمالً صـحـيـحاً
ـنـتـخب أنـا كـمـدرب ومـتـكـامالً مـع ا

أبحث عن الالعب الذي يقدم االضافة
درب احلـقـيقـيـة لـلمـنـتـخب. وأشـارَ ا
التشيكي الى  أن البنى الـتحتية هنا
غـيــر جـيــدة.. في أوروبـا هــنـاك قـرى
تـوجـد فــيـهـا مالعب أفــضل من هـنـا
ولـــكــنــنـي أعــرف بــأن هـــنــاك مالعب
حديثة سيـتم افتتاحهـا في العاصمة
بـــغــداد وهـــذا شيءٍ ايـــجــابـي ومــهم

درب بالنسبـة للمنتـخبات. واختتمَ ا
حــديــثه  بـالــقــول لـديــنـا خــطــة عـمل
بـي تبـدأ من كـبـيـرة لـلـمـنتـخـب االو
ـــنــتـــخب وجتـــمع طــريـــقـــة إعـــداد ا
الالعــــبـــــ وكــــذلـك حتــــديــــد نــــوع
ـبـاريـات ـعــسـكـرات الـتـدريــبـيـة وا ا
ــــبــــاربـــات الـــوديــــة قــــبل خــــوض ا

الرسمية.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــديـر الـفـنـي لـلـمـنـتــخب األردني لـكـرة الــقـدم الـعـراقي أكـد ا
عـدنان حـمـد سـعـادته بـثـقـة االحتـاد األردني بـرئـاسـة األمـير
عــلي بن احلـسـ لـقـيــادة الـنـشـامى خالل الــفـتـرة الـقـادمـة.
وأوضح حـمد في حـديـثه للـموقـع الرسـمي لالحتاد األردني
ــنـتـخب الـوطـني لــكـرة الـقـدم الـيـوم اخلــمـيس: قـيـادة ا
مسـؤولـية كـبـيـرة وأسعى لـتـحقـيق تـطلـعـات االحتاد
ـرمـوقة ـكـانـة ا واجلمـاهـيـر األردنـيـة بـاسـتعـادة ا
للنشامى. وأضاف: تربطني عالقة وثيقة باالحتاد
األردني بـرئاسـة األميـر علي وأتـطـلع للـبنـاء على
ـكتسـبات الـتي حتققت في الـسنـوات األخيرة.. ا
أمامـنا عـمل كـبيـر لتـطويـر منـتخب مـنافس يـلبي
طـمـوحـات اجلـمـيع. وأبـدى حـمـد حتـمـسه لـبـدء
ــنـتــخب األردني مـهــامه بــشــكل رســمي مع ا
ابـتـداء من بـعد غـدٍ الـسـبت لـقـيـادة تـدريـبات
واجـهة جـنوب الـنشـامى في الدوحـة تـأهبـاً 
قـبـل ضمـن الدور الـسـودان مـسـاء اإلثـنـ ا
الــتــأهــيــلي من بــطــولــة كــأس الــعـرب 2021.
ـنــتــخب األردني حتــضـيــراته في ويـواصـل ا
ـدرب عـامـر شـفـيع ومـدرب الـكـويت بـقـيــادة ا
الـليـاقـة كر مـالـوش بشـكل مـؤقت بانـتـظار
ــغـادرة إلـى الـدوحــة مـســاء اجلــمـعــة تـأهــبـاً ا

للمحطة العربية.
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جـرت  انـتـخـابـات االحتـاد الـعـربي
لـكرة الـقـدم  في االجـتمـاع الـسادس
والعشرين للجمـعية العمومية الذي
ـملـكة الـعربيـة السـعودية أقيم في ا
ـشـاركة 22 دولـة عـربـية في جـدة 
ـــثال الـــتـــطــبـــيــعـــيــة ولـم يــرشح 
الدكتور شامل كامل والدكتور احمد
مـحـمـد عـلي) الى االنـتـخـابـات كـوّن
مثليها التطبيـعية مؤقتة وال يـحق 
الـــتـــرشح. وأســــفـــرت الـــعـــمـــلـــيـــة
االنتخابيـة في االحتاد العربي لكرة
الــــقــــدم عـن فــــوز ســـــمــــو األمــــيــــر
عــبــدالـــعــزيــز بن تــركـي الــفــيــصل)
بـرئـاسـة االحتـاد بـالـتـزكـيـة وسـمـر
نـــــصـــــار  مـن االردن  الــــتـــــرشـــــيح
بالتزكية للعنصر النسوي وجبريل
الرجوب رئيس االحتاد الـفلسطيني
عضـواً بالتـزكيـة ومن قارة افريـقيا
فـــاز الــــدكــــتـــور وديـع اجلـــريء من
تـونـس وهـاني حـسـن ابـو ريـده من
ــغــرب مــصــر  وفــوزي لــقــجع من ا
واحـمـد يحـيى من مـوريـتـانـيا ومن
ـهـنـدي من قـارة آســيـا فـاز سـعـود ا
قـــطـــر وهـــاشم حـــيـــدر مـن لـــبـــنــان
وعــبــدالــله اجلــنــيــبي من االمــارات

والــدكــتــور حــمــيـد الــشــيــبــاني من
الــيـمن. ومن اخــرى أقـامت الـلــجـنـة
الـــفــنــيــة والــتــطـــويــر في الــهــيــئــة
الـتـطـبـيعـيـة لالحتـاد الـعـراقي لـكرة
القدم حفل اختتام للدورة التدريبية
فــــئــــة (a ) بــــتــــوزيع الــــشــــهــــادات
ــدربـ الـــــتــــدريـــــبــــيــــة  (A) بـ ا
ـشــاركـ في الـدورة الــتي أقـيـمت ا
لــلـفــتـرة من الــثـاني والـعــشـرين من
اضي إلى السابع عشر من الشهر ا
شاركة  24 مدرباً حزيران احلالي 
فـي الـــدورة الـــتي حــــاضـــر فـــيـــهـــا
احملـاضـر اآلسـيـوي (الـسـوري فـجـر
إبـراهـيم) وســاعـده عــضـو الـلــجـنـة

الفنية (د.وسام جنيب).
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وتــمت قــراءة ســورة الـفــاحتــة عـلى
ـدرب (حـسـ جـبر) ـرحـوم ا روح ا
الـذي كـان مـشـاركـا بـالـدورة ولـكـنه
غادر احلياة قبل أن يكملها. وشاركَ
في تـســلـيم الــشـهـادات الــتـدريــبـيـة
لــلـــمــدربــ كـل من رئــيس الـــهــيــأة
الــتـطــبـيــعـيــة إيــاد بـنــيـان وعــضـو
الـهـيــأة الـتـطــبـيـعــيـة د.أسـعـد الزم
وعـضــو الـلــجـنـة الــفـنــيـة الــدكـتـور
وسـام جنـيب ونائـب رئيس الـلـجـنة

الـفـنـيـة داود الـعـزاوي. وأكدَ رئـيس
الهيأة التطبيعية إياد بنيان: هناك
ــواهب الــتــدريــبــيــة الــكــثــيـــر من ا
الشـابة في الـعراق الـتي بدأت تشق
طـريـقـهـا بـكل ثـبـاتٍ من أجل الـعـمل
نتخبات. وأضاف: ضمن األندية وا
ــواهـب الــشــابـــة تــســعى أن هــذه ا
جـاهدةً لـتـقد خـبراتـهـا التـدريبـية

ـساهـمـة بتـطويـر وارتـقاء الـكرة وا
العراقية. وأشارَ احملاضر اآلسيوي
فجر ابـراهيم الى: ان جهـوداً كبيرة
ومـضــنــيـة بــذلت في ســبــيل جنـاح
الـدورة الــتي تـعـد نـقـلـة نـوعـيـة في
الــدورات الـتـدريـبـيــة اآلسـيـويـة من
الـنــواحي اإلداريــة والـتــنـظــيـمــيـة
والـتـفـاعل مع مـفـردات الـدورة التي

ـــيــزة من شـــارك فــيـــهــا نـــوعـــيــة 
ـدرب الـذين أتوقع لـهم مـستـقبالً ا
زاهــراً في الــتــدريب. وألــقى كــلــمــة
ــدربـ أحـمـد كــاظم الـذي طـالب ا
ـــزيـــدٍ من الـــدورات الــتـــدريـــبـــيــة
ـدرب اآلسـيــويـة لـلـنـهـوض بـواقع ا
ــسـتـوى الـفـني احملــلي لالرتـقـاء بـا

جلميع لألندية.
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اســتـقـبل مـحــافظ الـنـجف األشـرف
لـؤي الــيـاســري في مــكـتــبه رئـيس
نــادي الــنـجف الــريــاضي  رضـوان
ــدرب الــكـابــ هــاتف الــكــنــدي وا
ـــــدرب شـــــمـــــران ومـــــســـــاعـــــدي ا
ناقشة االستعدادات والالعب  
ـــتــبــقــيــة ـــبــاريــات الــدوري ا

. اليـة لالعب سـتحقـات ا وا
وأكـــد احملــافظ في تــصــريح
ــســـتـــمــر إعالمي  دعـــمـه ا
لـلـنادي والالعـبـ وتـأم

كـــافـــة مـــســـتــحـــقـــاتـــهم 
ــتــبــقي من وخــصــوصــاً ا
عــــقــــودهـم خالل الــــفــــتـــرة
ـقبـلـة  مـعـلـناً عن الـقـريـبـة ا
دفـع مـكـافـأة مـالـيـة لالعـبـ
أعتـبـاراً من هذا الـيوم  من
أجل دعــمـهم مـاديـاً وتـقـد
ـــبـــاريـــات األفـــضل خـالل ا
ــتــبــقــيــة .من جــهــته ثــمن ا
رئـــــيـس الــــنـــــادي رضــــوان

الكـندي  دعم احملافظ
الالمـــــــحــــــدود
لـــــلـــــنـــــادي

ومــســانـــدة الــفــريق بــالـــصــغــيــرة
والـكـبـيرة  وتـوفـيـر كـل ما يـتـعـلق
بـاحــتـيــاجـات الـالعـبــ  وعالقـته
ــبـــاشـــرة والــوطـــيـــدة بــالـــنــادي ا

والالعب .
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{ مدريد- وكـاالت: كشف تقرير إسبـاني امس  اجلمعة عن تطور جديـد بشأن مستقـبل اإلسباني سيرجيو
رامـوس مــدافع ريــال مــدريـد. ويــنــتـهي عــقــد رامـوس مع ريــال مــدريـد فـي الـشــهــر احلـالي وأعــلن الالعب
لـكي في مؤتـمر صـحفي. ووفـقًا لـبرنـامج الـشيـرجنيـتو فـإن سيـرجيو اإلسـباني رحـيله رسـميًـا عن النـادي ا
ـقبل. وأشار البرنامج اإلسباني وسم ا راموس لـديه أكثر من عرض اآلن لالنتقال إلى نـادٍ جديد مجانًا في ا
إلى أن راموس طـلب من أحد األنديـة الراغبـة في ضمه احلـصول على مـكافأة تـوقيع بقـيمة  20 مـليون يورو.
كمـا طلب راموس أن يبـلغ راتبه السنـوي في الفريق اجلديد  15 ملـيون يورو. وأكد بـرنامج الشـيرجنيتو أن

هتمة بالتعاقد مع سيرجيو راموس اآلن. مانشستر سيتي ليس ضمن األندية ا
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طـــــوكــــيـــــو-(أ ف ب) - بــــدأ اآلالف من
ـبـي في ـسـؤولـ األو ـتـطـوعـ وا ا
ـضاد لـفـيروس طـوكـيو تـلـقي الـلقـاح ا
كـورونا قبل خمسة أسابيع من انطالق
ـؤجــلــة من صـيف  2020في األلــعــاب ا
وقـت حذر اخلبراء من أنه سيكون أكثر
أمـاناً إقامـة احلدث بدون جـماهير.ومع
بــقـاء أكـثـر من شـهـر بــقـلـيل عـلى حـفل
االفــتــتــاح في  23تــمــوز/يــولــيــو بــدأ
ــنـظـمــة الـتي الــوقت يـداهم الــلـجــنـة ا
تـعــمل لـوضع الـلـمـسـات األخـيـرة عـلى
ـشـارك الـشـروط الـصـحـية وتـلـقـيح ا
ـــــنــــاسب.كـــــمــــا يــــواجه فـي الــــوقت ا
ـنـظمـون قراراً مـثيـراً لـلجـدل ومعـقداً ا
ـشـجـعـ احملـلـي الـذين بـشـأن عـدد ا
ــتـــابــعــة ــدرجـــات  ســـيــكــونـــون في ا
األلـــــــعــــــاب إن سُــــــمِـحَ بــــــذلـك.وبــــــدأ
ـبـيــون الـيـابــانـيـون الــريـاضـيــون األو

بالفعل تلقي اللقاح.
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و تـــوســيـع نــطـــاق الــتـــلــقـــيح أمس
اجلـمـعـة لـيـشـمل الـطـواقم الـعـامـلة في
ن ــتـطـوعــ وغـيـرهم  ــبـيـاد وا األو
ـشـاركـ ســيـكـونـون عـلى احـتــكـاك بـا
ـبـية األجـانب.وقـد تـبرعت الـلـجـنة األو
الـــــدولـــــيـــــة بـــــجـــــرعـــــات مـن لـــــقــــاح
فــايـزر/بــيــونـتــيك تـكــفي ألربــعـ ألف
طار ووسائل شـخص بينـهم موظفـو ا

اإلعـالم احملـــــــــلـــــــــيـــــــــة واحلـــــــــكـــــــــام
ـبيون.وكانت مـديرة جلنة مـكافحة األو
ــنــشـطــات في ألــعـاب طــوكــيـو 2020 ا
شــيــكـا هــيــراي من بــ الـذين تــلــقـوا
الـلـقاح اجلـمـعة وأقـرت أنه كـان لديـها
بعض اخملاوف بشأن مخاطر الفيروس
قــــبـل أن تــــتــــلـــــقى الــــلـــــقــــاح.وقــــالت
لــلــصــحــافــيــ "اآلن وبــعــد أن أتــلــقى
الـــلـــقـــاح ســـأشـــعـــر بــقـــدر أكـــبـــر من
االطـمـئــنـان عـنـد الـقـيـام بـعـمـلي. يـأتي
الـــكــثــيــر مـن األشــخــاص من اخلــارج
بـيـنـهم مـفتـشـون في مـجـال عـملي الى
الـيــابـان بـعـدمـا تـلــقـوا الـلـقـاح. أشـعـر
ـزيد من االرتياح ألننا أيضاً لن نكون
مـصـدر انـتـشـار الـفـيـروس".ويتـم فصل
ـبيـاد عن تلك الـلـقاحـات اخلاصـة باألو
ـسـتخـدمـة في حـملـة الـلقـاح الـوطني ا
فـي الــيــابـــان والــتي بــدأت بـــبطء لــكن

وتــيـرتــهـا تــســارعت مـؤخــراً حـيث 
ــئـــة من تـــلـــقـــيح أكـــثـــر من ســـتـــة بـــا
رتبطة الـسكان.وبدأت عملية الـتلقيح ا
ـبـيـة في الوقت مـبـاشـرة بـاأللعـاب األو
ـنـظـمـون عـلى إقـناع الـذي يـعـمل فـيه ا
تشكك بأن أكبر حدث دولي اجلـمهور ا
مـنـذ بدء الـوباء سـيـكون آمـناً.وطـرحوا
هـذا األســبـوع كـتـيـبـات قـواعـد جـديـدة
خـــاصـــة بـــاالجـــراءات الـــصــحـــيـــة في
األلـعاب حتـذر الرياضـي من إمكـانية

ــشــاركــة إذا انـــتــهــكــوا مـــنــعــهم مـن ا
الـلوائح اخلـاصة بارتـداء الكـمامات أو
االخـــتــبــارات الــيـــومــيــة لــلـــكــشف عن
"كــوفـيـد-."19لــكـنـهم يــواجـهـون قـراراً
صــعـبــاً بـشـأن الــسـمــاح لـلــمـشــجـعـ
ــدرجــات بــعــدمـا احملــلــيــ بــدخــول ا
اسـتـبــعـدت نـهـائـيـاً إمـكـانـيـة الـسـمـاح
بـحـضور اجلـمهـور األجـنبي الـقادم من
اخلـارج.وبـالـنـسـبـة جملـمـوعـة اخلـبـراء
الـطـبـي الـذين تـسـتـشيـرهم احلـكـومة
من أجـل حتـديــد مــوقــفـهــا من مــســألـة
حـضـور اجلمـاهـير فـإن إقـامة األلـعاب
خــلف أبــواب مــوصــدة سـتــكــون أكــثـر
أمـاناً بحسب ما أفادوا اجلمعة.وكتبوا
في تــقــريـر قــدم الى مــنــظـمي طــوكــيـو
 واحلـكومة "عدم وجود متفرج 2020
ســيـكـون أقل خــطـراً من حـيـث انـتـشـار
بية) لذلك نشآت (األو العدوى داخل ا
نـعــتـقـد أن هـذا (مـنع اجلـمـهـور بـشـكل
كـلي) سيـكون مـثالـياً".وسـيتم ربط عدد
ــدرجــات بــاإلجــراءات ــتـــفــرجــ بــا ا
كافحة الفيروس احلـكومية اخلاصة 
والــتي تـنص حــالـيــاً في طـوكــيـو عـلى
الـســمـاح بـخـمـسـة آالف مـتـفـرج أو 50
ـلـعب مع ـئـة من قـدرة اسـتـيـعـاب ا بـا

االلتزام بأيهما أقل.
ــقـــرر أن يـــبــقـى الــعـــمل بـــهــذه ومـن ا
الــقـاعـدة حـتى  11تــمـوز/يـولـيـو عـلى

ـتعـلـقة الـرغم من أن حـالـة الطـوارىء ا
بـالـفـيـروس سـتـنـتـهي األحـد. وبـعد 11
تـموز/يـوليـو سيتـم رفع احلد األقصى
ـئة من الى  10 آالف شـخص أو  50 بـا
الــسـعـة لــكن اخلـبــراء حـثـوا مــنـظـمي
ــبـيــاد عـلى "فــرض مـعــايـيــر أكـثـر األو
صــرامـة" إذا قـرروا الـســمـاح بـحـضـور
.كــمــا يـريــدون أيــضــاً مـنع ــشــجـعــ ا
ـنـطـقـة ـتـفـرجـ من خـارج ا حـضـور ا
الـتي يقام فـيها حـدث رياضي مع في

بياد. األو
dO¼UL'« dEŠ

ـــنـــظـــمـــ من ضـــرورة وهـم حـــذروا ا
ــســـار وحـــظــر االســـتـــعــداد لـــعـــكس ا
اجلـمـاهـير إذا تـفـاقمت حـاالت الـعدوى
أو زاد الــضــغط عــلـى الــنـظــام الــطــبي
ـتوقع صدور قرار خـالل األلعاب.ومن ا
ــشــجــعــ احملــلــيـ نــهــائي بــشــأن ا
ـقــبل حـيث أفــادت تـقـاريـر األســبـوع ا
وســــائل اإلعالم احملــــلـــيــــة بـــأن احلـــد
األقــصى لــلـجــمـهــور سـيــكـون  10آالف
شـــخـص. كـــمـــا أعـــلن رئـــيس بـــلـــديـــة
الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو أمس
ـشـجـع اجلـمـعـة عن إغالق مـنـطـقـة ا
ـوزعـة فـي كـأس أوروبــا لـكــرة الـقــدم ا
مـبـاريات نـسـختـها الـ 16عـلى  11دولـة
في الــقــارة وحـظــر الـتــجــمـعــات الـتي
تـــضم أكـــثــر من ألـف شــخص بـــســبب
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جــاء إيـجـابـيًــا وقـدم الـنــادي الـلـنـدني
 . دة عام عقدًا 

ــوقع كــالـــتــشــيــو مـــيــركــاتــو ووفــقًـــا 
اإليـطـالي فـإن تـوتـنـهـام سحـب عرضه
جلــاتـوزو وحـول اهـتــمـامه إلى مـدرب
آخــر بـعـد حــمـلــة شـرسـة من جــمـهـور
الـــســــبـــيـــرز عــــلى مـــواقـع الـــتـــواصل
درب االجـتـمـاعي لـرفض التـعـاقـد مع ا
اإليـطـالي. ودشـنـت جـمـاهـيـر تـوتـنـهام
وسم  NoToGattuso لـــلــتـــعــبـــيــر عن
رفــضــهـا لــلــتـعــاقــد مع جـاتــوزو كــمـا
حتــدثت إحــدى روابـط اجلــمـاهــيــر مع
الرئيس دانييل ليفي إليقاف مفاوضات
ــدرب اإليـطــالي. ونـشـرت الــنـادي مع ا
جــمــاهـيــر تــوتـنــهــام صـورة الــشــجـار
الــســابق بــ جــاتــوزو وجــو جـوردان
ساعد السابق للسبيرز خالل ـدرب ا ا
مــبــاراة مــيالن والــفــريق الــلـنــدني في
دوري أبــطـال أوروبــا عـام  2011. كــمـا
عـــبــر جــمـــهــور تـــوتــنــهـــام عن رفــضه
عـاديـة لـعمل لـوجـهـات نظـر جـاتـوزو ا

رأة في كرة القدم. ا

ـــقـــبل. وقـــالت تـــقـــاريـــر ـــوسم ا فـي ا
صـحـفيـة سابـقـة إن االجتـماع الـرسمي
ـثـلـي تـوتـنـهـام األول بــ جـاتـوزو و

{ مـدن - وكاالت: انقلب نـادي توتنهام
درب اإليطـالي جيـنارو جاتوزو عـلى ا
وبـات األخيـر خارج حسـابات السـبيرز
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{ لـنـدن - وكـاالت: ذكـرت وسائل
إعالم بــــريـــــطــــانـــــيــــة أمس أن
الــيــابــانـــيــة نــعــومي أوســاكــا
ــيــا ـــصــنـــفــة الـــثــانـــيــة عـــا ا
ـبلدون انـسحـبت من بطـولة و
لــلــتــنس لــكــنــهــا قـالـت إنــهـا
ستكون جاهزة للمشاركة في
ـبـياد طـوكـيـو. وانـسـحبت أو
أوســــــاكـــــا من فــــــرنـــــســـــا
ـفـتـوحـة رغم فـوزها في ا
الــــــدور األول بـــــــعــــــد أن
نـظـمون بـغـرامة عـاقبـهـا ا
مـالـيـة لـرفــضـهـا حـضـور
ـؤتمـرات الصـحـفيـة التي ا
باريات. وقالت حينها تلي ا
إن أســئـــلـــة الـــصــحـــفـــيــ
ـبــاريـات ـتالحــقــة عـقـب ا ا
تـؤثر عـلى صـحـتـهـا الـعـقـلـية

والنفسية.

أخبار النجوم
ÊU³ «d¹ ÊU dOł ÊUÝË w KOAð
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انـيا دائـرة اهتمـامات بـرشلـونة الذي - وكاالت: دخل مـدافع منتـخب أ { برلـ
يسـعى لتـعزيز قـوة اخلط اخللفي قـبل انطالق موسم 2022-2021. وذكـرت شبكة
ـانــيـا أن الـنـادي الـكــتـالـوني دخل في مـفــاوضـات بـالـفـعل مع سـكـاي سـبـورت أ
ـاضية. ماتيـاس جيـنتـر مدافع بـوروسيـا مونـشنـجالدباخ خالل األيـام القـليـلة ا
اني عقب وأشارت إلى فـتح خطوط االتـصال ب مسـؤولي البارسـا والدولي األ

مشـاركته في مباراة منتخب بالده ضد فرنـسا والتي انتهت بفوز األخير -1 
في اجلولـة االفتـتاحيـة لدور مـجمـوعات الـيورو. ويـرتبط جـينـتر بـعقد مع   0
اني لـقبول التفاوض ا قـد يدفع النادي األ جالدبـاخ حتى صيف 2020  

ــوسم الـقـادم. وارتـبط عـلى بـيـعـه بـدلًـا من رحـيــله مـجـانًـا بــنـهـايـة ا
صـاحب الـ  27 عـامًــا في الـفــتـرة األخــيـرة بـاالنــتـقــال إلى بـايـر
وسم لـيفـركـوزن الـذي سـيـشارك فـي الدوري األوروبي خـالل ا
ـقـبـل. ويـعـد العب بـوروسـيــا دورتـمـونـد الـســابق من الـركـائـز ا
ـانـشافت إذ يـعول عـلـيه مدربه يـواكيم األساسـية في تـشـكيـلة ا
لوف في اخلط اخلـلـفي رفـقة الـثـنائـي أنطـونـيو روديـجـر وماتس

هوميلز.
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دوري كـرة السلة األمـيركي للمـحترف
وذلك بـالـفـوز عـلـيه  89-104اخلـمـيس.
وكــان نــتـس بــحــاجــة الـى حــسم هــذه
ــبــاراة في مـــعــقل بــاكـس كي يــنــهي ا
الـسلسلة لصاحله والتأهل بالتالي الى
ـــنــطــقـــة وذلك بــعـــدمــا فــاز نـــهــائي ا
الـثالثاء  108-114 بـفضل جهـود كيفن
دورانت الـذي حـمل الفـريق عـلى كتـفيه
بــغـيــاب كــايــري إيــرفــيـنـغ اللـتــواء في
بـاراة الـرابـعة كـاحـله تـعرض له فـي ا
بـتـحـقيـقه "تـريـبل دابل" خـرافي بـعـدما
ســجل  49 نــقــطـة و 17 مــتــابــعـة و10
تــمــريــرات حــاســمــة.ورغم مــواصــلــته
الـتــألق اخلــمــيس بــتـســجــيـله 32
نـــقـــطــة مع  11مـــتـــابــعـــة لم
يـــــــتـــــــمـــــــكـن دورانـت من
ة جتـنيب نتس الهز
الــثـالـثــة في هـذه
الـسلسـلة التي
عــجـز خاللــهـا
أي مــــــــــــــــــــــــن
الــفــريــقـ عن
اخلـروج فـائزاً
من مـلـعـب مـنـافـسه.وفي ظل اسـتـمـرار
تواضع لنـجمه اآلخر جيمس ـردود ا ا
هـــاردن الــذي ســجل  16 نـــقــطــة مع 7
تمريرات حاسمة و 5متابعات في ثاني
مـشـاركـة كـامـلــة له في هـذه الـسـلـسـلـة
الــتي تـــعـــرض في دقـــيــقـــتـــهــا األولى
إلصـابة عضلية بدا نتس عاجزاً تماماً
اخلـمــيس أمـام مـضـيــفه لـدرجـة أنه لم
ــــرة ـــــبـــــاراة حـــــتـى  يـــــتـــــقـــــدم في ا
واحــــدة.ولـــعب كـــريـس مـــيـــدلـــيـــتـــون
ـبـو والـيــونـاني يــانـيس أنــتـيــتـوكــو
الـدور الرئـيـسي في تأجـيل احلسم الى
مـــبـــاراة ســـابـــعـــة تـــقـــام الـــســـبت في
بـروكلـ بعـدما سجل األول  38 نـقطة
مع  10 مـتابعات و 5 تـمريرات حـاسمة
والــثــاني  30 مع  17 مــتــابـعــة فــيــمـا
سـاهم جـرو هولـيداي بـ 21نـقـطة مع 8
مـتابـعات و 5تـمريـرات حـاسمـة.وباتت
األمــور مـحــســومـة اآلن "إمــا الــفـوز أو
" ـنـزل بالـنسـبـة للـفريـق الـعودة الى ا
بـحسب مـا أفاد مـيدلـيتـون بعـد اللـقاء
ــبــاراة مـــضــيـــفــاً "هــذا هـــو فــحـــوى ا
الـسابعـة. هذا مـا يحبه فـيهـا الالعبون
ـشـجـعـون يـحـبـونـهـا وأنـا مـتـأكـد أن ا
أيــضـاً".وفــرض بــاكس هــيــمــنـتـه عـلى
ــبـاراة مـن الـبــدايــة حــتى الــنــهــايـة ا
وحـسمها بشكل كبير في النصف األول
من الـربع األخـيـر حـ سجل  14نـقـطـة
مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــة بـــــدون رد مـن دورانت
ورفـاقه.وكلـما حاول نـتس العودة
الــى األجــــــــــــواء كـــــــــــــان لـه
رصاد مقدماً مـيدليتون بـا
أفضل مردود هجومي في
تــــاريخ مــــشـــــاركــــاته في
األدوار اإلقصائية. وأشاد
مــــــــدرب بـــــــاكـس مــــــــايك

{ لـنـدن- وكـاالت: يـسـعى تـشيـلـسي وبـاريس سـان جـيـرمـان لـلـتـعـاقـد مع أحد
ـيـركاتـو الـصيـفي احلـالي. ولم يـحصل العبي خط الـوسط في بـرشـلونـة خالل ا
وسم البوسـني ميـراليم بيـانيـتش على فرص كـبيـرة للمـشاركة مـع برشلـونة في ا
ـدرب الـهولـنـدي رونالـد كومـان. ووفـقًا لـصحـيـفة  مـوندو ـنـصرم حتت قـيادة ا ا
ديبورتـيفـو اإلٍسبانـية فـإن يوفـنتوس تـخلى عن فـكرة عودة مـيرالـيم بيـانيتش إلى
درب اجلديد قبل. ويفضل اإليطالي ماسيميليانو أليجري ا وسم ا صفوفه في ا
لـلـسيـدة الـعجـوز الـتعـاقـد مع مـانويل لـوكـاتيـلي العب وسط سـاسـولو من أجل

دعم خط الوسط. وأشـارت الصـحيفـة اإلسبـانية إلى أن تـشيـلسي وسان
جيـرمـان يراقـبـان اآلن وضع بيـانيـتش الـبالـغ من العـمر  31 عـامًا
ـيـركاتـو الـصيـفي. وانـضم بيـانـيتش ويـخـططـان لـلتـعـاقد مـعه في ا
ـاضي في صــفــقـة تــبـادلــيـة مع لــصـفــوف بــرشـلــونـة الــصـيـف ا
ـدرب رونـالـد كومـان لم يـعـتمـد عـليه الـبـرازيـلي آرثر مـيـلـو لكن ا

بشكل أساسي.

{ رومــا- وكـاالت: قــال نـادي يــوفــنـتــوس  إن مــهـاجــمه الــسـابـق جـيــامــبـيــيـرو
ـنيـة عن عمـر ناهز  92 عـامًا. وكان بـونيبـرتي واحدًا من أعظم بونـيبـرتي وافته ا
العب في صفوف العبي يـوفنتـوس على مر الـعصور وأمـضى كل مسيـرته في ا
السـيدة العجوز.  وفاز بونـيبرتي مع اليوفي ما ب  1946و 1961  بلقب الدوري
. وقـالت وســائل إعالم إيـطــالـيـة إن اإليــطـالي  5مـرات وبــكـأس إيـطــالـيــا مـرتــ
نـية بسبب أزمة قـلبية. وظل بونـيبرتي هدافًـا تاريخيًا لـيوفنتوس بونيـبرتي وافته ا
طـوال أكثر من  40 عامًـا حتى تفـوق أليـساندرو ديل بـييـرو على رقمه الـقياسي
وهو  182 هدفًا في 2006. كـما سبق لالعب الراحل احلصول على لقب هداف
الـدوري اإليطالي في موسم  1948-1947 بـرصيد  27 هـدفًا. وفي بيان أشاد
ـسـتـوى يـوفـنـتــوس بالعـبه الـسـابق قــائال إنه قـدم كل شيء لـلــنـادي. وعـلى ا
نتخب اإليطالي الدولي أحرز بونيبرتي  8 أهداف في  38 مباراة لعبها مع ا
كـما شـارك في نهـائيـات كـأس العـالم عامي  1950و1954. وشـارك أيـضًا في

ـنــتــخب اإليـطــالي. واعـتــزل بـونــيـبــرتي الــلـعب في 1961 ــبـيـاد  1952 مع ا أو
وأصبح رئيسًا فخريًا ليوفنتوس بعدها بـ  10أعوام.
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تـحدة)- { لـوس اجنلـيس (الواليـات ا
(أ ف ب) - فـرض ميلـووكي باكس على
ضـيـفه بـروكــلـ نـتس مـبـاراة سـابـعـة
حـاسـمـة في سـلـسـلـة مـواجـهـتـهمـا في

نـــصف نـــهــائي
ـــــنـــــطـــــقـــــة ا
الــــشـــرقــــيـــة
لـ"بـــــــــــــــالي

أوف"
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مدرب توتنهام جينارو جاتوزو

ارتـــفـــاع حــاالت اإلصـــابـــة بــفـــيــروس
كـورونـا.وكـتب سـيرغي سـوبـيـان في
مـوقـعه عـلـى اإلنـترنـت بـعـد يـوم واحد
مـن قوله إن عدد اإلصابـات في موسكو
تضاعف ثالث مرات تقريباً في غضون
أيـام قلـيلـة "لم أرغب القـيام بـذلك لكن
يـتعـ فعـله". وأوضح "بدءاً مـن اليوم
قـررنا أن تقتـصر األحداث اجلمـاهيرية
عـلى ألف شـخص كـحـد أقـصى". وكتب
ـــشــجــعــ في إشـــارة الى مــنـــطــقــة ا

اخلــاصـة بـكــأس أوروبـا خــارج مـلـعب
"لـوجـنـيكي" في مـوسـكـو حيث جتـمـهر
ـشجـعون منـذ بدايـة البطـولة السـيما ا
نـتخب الوطني الذي من أجـل متابعة ا
خـاض مبـاراتيه األولـي في اجملـموعة
الـثانـية على مـلعب "غازبـروم أرينا" في
سـان بطرسبورغ قائالً "سنوقف موقتاً
جـميع النـشاطات الـترفيـهية اجلـماعية
وســنــضــطـر أيــضــاً الى إغالق قــاعـات

 ." شجع الرقص ومناطق ا

{ نــيــويـورك- (أ ف ب) - اســتـعــانت مــاركـة
البـس الـداخـلــيـة األمــيـركــيـة "فــيـكــتـوريـاز ا
سـيـكــريت" بالعـبـة كـرة الـقـدم مـيـغن رابـيـنـو
وجـهـاً جـديـداً لهـا تـعـبيـراً عن تـوجـهـها إلى
وذج تقلـيدي للمرأة الـكفّ عن التركيـز على 
يـعـبّـر عنه عـرض أزيـائـها الـسـنـوي الشـهـير.
وكـانت "فـيـكـتوريـاز سـيـكريـت" تشـكّل سـابـقاً
البس الداخلـية في الواليات مـعياراً لـسوق ا
ــتـحـدة لـكنّ مـاركـات حــديـثـة أبـرزت تـنـوع ا
الـعـرق والـشـكل طـغت عـلـيـهـا فـي الـسـنوات
االخـيرة. وصرفت "فيكتورياز سيكريت" العام
 الـنـظـر عن عـرضهـا الـسـنوي الـشـهـير 2019
ي بعدما تعرضت ثابة حدث عا الذي بات 
ــرأة ــوذج ا النــتـــقــادات بــســبـب إبــرازهــا 
. الـنحـيفـة أبداً وذات الـبشـرة البـيضـاء غالـباً
وإذ أقـرّ الرئيس التنفيذي اجلـديد للمجموعة
مـــارتن ووتـــرز في مـــقـــابــلـــة مـع صــحـــيـــفــة
ـز" بأن "فـيـكتـورياز سـيـكريت" "نـيـويورك تـا
احـتاجت إلى "وقت طويل" جملـاراة "التغيّرات
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الـتي كـان يـشـهـدهـا العـالم" قـال "كـان عـلـيـنا
الــتـوقف عـن الـتــفـكـيــر في مــا يـريــد الـرجـال
والــتــركـيــز عــلى مـا تــريــده الـنــســاء."وكـانت
ـغـنـيـة ـســتـفـيـدة األولى من هـذا الــتـطـوّر ا ا
ريـهانا ومـاركتها لـلمالبس الداخلـية "سافدج
إكس فـنـتـي"التـي وصـلت قـيـمـتـها الـيـوم إلى
مـلـيـار دوالر وفقـاً لـتقـديـرات مـجلـة "فـوربز"
مـع أنها أُطـلقـت العام  2018 فـحـسب.وسعـياً
إلى تـعويض تـأخرهـا الذي كـان كان له تـأثير
ســلـبي كــبـيـر عــلى مـبــيـعــاتـهــا إذ تـراجـعت
ــئـــة الـــعــام  2019 قـــبل بـــنــســـبــة  7,7 فـي ا
اجلــائـحــة أعــلـنت "فــيــكـتــوريــاز سـيــكـريت"
األربـعاء تـأسيس مـجمـوعة تـضم شخـصيات
نـسائية ستـكون وجوهاً للـماركة  وستساهم
أيـضاً في عملية التغـيير فيها.ومن ب هؤالء
الـنـسـاء األميـركـيـة مـيغن رابـيـنـو الـتي كانت
نتخب الـفائز بكأس العالم في مـرت ضمن ا
كـرة الـقـدم  وهي مـثـليـة ونـاشـطـة في مـجال

. ثلي رأة وا حقوق ا

ماتياس
جينتر

تـأخره بـفارق  26 نـقطـة إلى فوز -109
عـلى مـضيـفه فـيالدلـفـيا سـيـفـنتي 106
ســـيـــكــســـرز في قـــبل نـــهـــائي الـــقــسم
الـشـرقي بــدوري كـرة الـسـلـة األمـريـكي
ـاضـيـة. ويـتـقدم لـلـمـحـتـرفـ الـلـيـلـة ا
هـوكس  2-3في الـسـلسـلـة الـتي حتسم
عــلـى أســاس األفــضل في  7مــبــاريــات
ـلك فـرصـة الـتـأهل لـنـهـائي الـشـرق و
ألول مـرة مـنذ  2015عـندمـا يـستـضيف
ـباراة السادسة يوم اجلـمعة. واعتقد ا
كل من كـان في ملعب ويلز فارجو أرينا
في فـيالدلــفـيـا أن سـيــكـسـرز في نـزهـة
وسيحقق فوزا سهال بعد التقدم بفارق
 نـقـطـة قـبل أن يـنـهي الـشـوط األول 26
 نــــــقــــــطــــــة من 24 بــــــفــــــضل  62-40
الـكـاميـروني جـويل إمـبـيد. ولم يـتـغـير
احلـال كــثـيـرا في بــدايـة الــربع الـثـالث
واسـتـعـاد سـيـكـسـرز تـفـوقه بـفارق 26

نقطة. 
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وحـــافظ صـــاحب األرض عـــلى تـــفــوقه
بـــأكـــثــر من  20 نـــقـــطــة إلـى أن أحــرز
هوكس  4 نـقاط متتـالية ليـنتهي الربع
الثالث  69-87 بـعدما سجل تراي ياجن
 نـقـطــة. وقـبل بـدايــة الـربع األخـيـر 12
كــان هــوكس أمـــام مــأزق تــاريــخي في
األدوار اإلقــصـائـيــة إذ أن الـفــرق الـتي

أنـهت الربع الـثالث متـقدمة
بـفارق  18 نـقطة على

يـدليـتون قـائالً "قام بكل بـودنهـولزر 
شيء تــقــريـبــاً" في إشــارة مـنـه الى مـا
حــــقـــقـه بـــجــــانب الــــنـــقـــاط الـ 38 من
مــتـابــعـات 10 وتــمــريـرات حــاســمـة 5
وســرقــة الــكــرة  5 ورغم مـــعــانــاته من
خـارج الـقـوس بـتـسـجـيله  7 مـحـاوالت
فـــــــقـط مـن أصل 33 عـــــــوض بــــــــاكس
رتـدة القـاتلـة الـتي منـحته بـهجـماتـه ا
4 نــقـطــة في حــ حـصــد ضــيـفه  26

رتدة. نقاط فقط من الهجمات ا
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وأقـر مدرب نـتس الـكنـدي ستـيف كاش
بـأن فـريـقه لم يـكن في يـومـه مـوضـحاً
"لم نـلعب بـالـطريـقة الـتي أردناهـا على
الـصعـيد الـهـجومي. بـبسـاطة لم نـقدم
أفـضل مــا لـديـنــا الـلــيـلـة. أمــامـنـا اآلن
ـبــاراة الـســابـعــة عـلى أرضــنـا".وبـدا ا
واضـحاً أن األمسية ستكون شاقة على
رجـال نـاش بـعـدما تـخـلـفـوا بـفارق 14
نـقطـة في مـستـهل الـشوط الـثـاني لكن
دورانت حـاول جاهداً اإلبـقاء على آمال
فـريقه بحسم السلسلة في ملعب باكس
بـتـسجـيله  10نـقـاط متـتالـيـة في الربع
الــثــالث.وقــلص نــتس الــفـارق حــتى 5
نقاط  72-67 قبل  1,27عـلى نهاية هذا
الــــربع حـــ جنـح هـــاردن بـــتـــرجـــمـــة
رمـيت حرتـ من أصل ثالث إثر خطأ
عـــــلـــــيه خالل تـــــســـــديــــده مـن خــــارج
الـقوس.لكن مـيدليـتون دخل على اخلط

بـتسـجيـله الـنقـاط الست األخـيرة لـهذا
ــتــابــعــته الــكــرة في الــربع آخــرهــا 
الـسـلـة في الـثـانـيـة األخـيـرة مـا سـمح
لـفريـقه بـتوسـيع الـفارق مـجدداً.ووسع
بـاكس الـفـارق الى  15نـقـطـة في بـدايـة
الـــــربـع األخـــــيـــــر لــــــكن نـــــتـس رفض
االسـتـسالم ورد بعـشـر نـقـاط متـتـالـية
آخـرهـا ثـالثـيـة جلـو هـاريـس مـقـلـصـاً
الـفـارق الى  5 نـقـاط مـجدداً  82-77مع
بقاء  8,41 دقـيقة.ورد ميدليتون مجدداً
بــانــتــزاعه خــطــأ خالل الــتــســديــد من
خـــارج الـــقــــوس وجنح في تــــرجـــمـــة
الـرمـيات احلـرة الـثالث لـيـبدأ سـلـسـلة
من  14 نـقطة مـتتالـية لفـريقه بدون أي
رد من دورانت ورفـاقه بـيـنـها  7 نـقاط
ـــبــو آخـــرهـــا بــســـلــة ألنـــتــيـــتـــوكــو
اســتـعـراضــيـة قـبل  6,24 دقــيـقـة عـلى
الــنـــهــايـــة. وجنح بــعـــدهــا بـــاكس في
احملـافـظة عـلى أفـضـليـته حـتى صـافرة
الـنهـاية مـنهـيـاً اللـقاء لـصاحله بـفارق
نـقطة رغم جـهود دورانت الذي بات 16
ثـاني لعب فـقط يسـجل ثالث نـقطة أو
أكـثـر سـبع مـرات أو أكـثـر خالل مـوسم
ـنـتظم ـوسم ا واحـد في سـلـة باكس (ا
واألدوار اإلقـصــائـيــة) بـعــد األسـطـورة
مــايـكل جــوردان الــذي حـقـق ذلك سـبع
مـرات مع شـيــكـاغـو بـولـز خالل مـوسم
. كـــمـــا انـــتـــفض أتالنـــتـــا1989-1990
هــوكس في الــشـــوط الــثــاني لــيــحــول
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األقـل فــازت في  617 من  622 مــبــاراة
مـنـذ بدايـة عـصـر حتـديد زمن الـهـجـمة
عــنــد  24ثــانــيــة. وبـــدأ هــوكس الــربع
األخـيـر بتـسـجيل  6نـقـاط متـتالـيـة لكن
سـيسكـرز استعـاد توازنه ليـحافظ على
تـــقــــدمه بـــفـــارق  15نـــقــــطـــة. وأحـــرز
اخملـضـرم لـو ولـيـامـز  9نـقـاط لـيـقـلص
هــوكس الــنــتــيــجــة إلى  89-100وسط
قـلق جماهـير سـيكسـرز. وبعد تـسجيل
بن سـيمونز وسيث كري  4رمـيات حرة
لــتــصل الــنــتــيــجــة إلى  94-104بــدأت
انـتفاضة هوكس بـقيادة ياجن مع تبقي
ثــانـيــة عــلى الــنــهــايـة. 12 دقــائق و 4
وسـجـل ياجن  9نـقــاط وأضـاف كـلـيـنت
كـابيـال نقـطـت لـيـنـتزع هـوكس تـقدمه
ــــــــبـــــــاراة  104-105وسـط األول فـي ا
ذهــــول اجلــــمـــــيع. وأحــــرز دانــــيــــلــــو
جـاليناري نقطتـ ليعزز هوكس تفوقه
بـ  3نـقاط مع تبقي  52.5ثـانيـة. وألكثر
من  4دقـائق فشل سيكسرز في تسجيل
أي نـقـاط فيـمـا أحـرز هوكس  15نـقـطة
ـدرب دوك ريــفـرز إذ بــاءت مـحــاوالت ا
بـالــفــشل لــيُــعـيــد لألذهــان انــهــيـاراته
اضي تقدم لوس الـسابقة. ففي الـعام ا
أجنـيـلـيس كـلـيـبـرز بـقـيـادة ريـفرز 3-1
عــلى دنــفـــر نــاجــتس في قـــبل نــهــائي
درب ريـفـرز خـسر الـغـرب. لـكن فريـق ا
ـباراة الـرابـعة رغم تـقدمه ا
بفارق  15 نقطة.
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عـروف أن مسـتـلزمـات انتـخابـات حـرة نزيـهة تـستـدعي مـجمـوعة من الـشروط في من ا
رشح ـستلزمـات األمنية لـسالمة ا قصود بـهذا توفر ا مـقدمتهـا البيئـة االنتخابـية وا
والناخـب أن ال يتعـرض أي مرشح للـتهديـد أو االبتزاز وال جتري أيـة محاولـة للضغط
على الناخب سواء بالترهيب أو األغراء وهذا يعني سيادة القانون في توفير الطمأنينة
ـواطـنـ مـرشـحـ ونـاخـبـ حـيث يـكـون الـسالح بـيـد أبـنـاء الـدولـة من قـواتـهـا لـكـل ا
ـسلحـة والشرطـة الوطنـية واحمللـية وبقـية األجهـزة األمنيـة الساهـرة على واجبـها الذي ا
أقسمت عليـه عند تولي ضباطها ومراتبها جميعـاً مهامها في العمل على حماية الدستور
ـراقبـات األوليـة ال يبـشر بـاخلير وتـطبيـقه من خالل الـقوان الـساريـة. ما يـجري وفق ا
ـا دفعهم ـرشحـ تعرضـوا للـتهديـد بالـقتل أو مـضايقـة أفراد عـائالتهم  العـديد من ا
إلى االنـسـحـاب ويـقـول بـهـذا الـشـأن أ. د. عـلي الـرفـيـعي أمـ عـام الـتـيـار االجتـمـاعي
ـدني إيهـاب الـوزني في كـربالء جـاء مؤشـراً خـطـيراً ـقـراطي "إن اغـتيـال الـنـاشط ا الد
ــواطـنــون أمـنــ عــلى أرواحـهم بـشــأن الـوضع الــعــام الـذي يــفـتــرض فــيه أن يـكــون ا
ـواطن وتـرهيبهم ـتلكـاتهم وحرمـة التعـبير عن أرائهم وتـكرار جرائم الـضغط على ا و
يعني انتهـاك خطير للبيئـة االنتخابية السلـيمة" أما نقيب الصيـادلة السابق السيد احمد
قراطي فـقال "إن غلق بـاب الترشيح علي إبراهـيم نائب أم عـام التيار االجـتماعي الـد
رشـح لـلتـهديـد بالـقتل واضـطرار  بـعضـهم لالنسـحاب في ظل تـعرض الـعديـد من ا
ـتـناغـمـة مع االنتـفـاضة حـال دون فـرصـة تقـدم مـرشحـ جـدد عن العـديـد من الـقوائم ا
طالبة بالتـغيير السلمي ضمن بـرنامج إصالح وطني شامل وهذا يعني سلب الشعبـية ا
ـشـاركـة في التـنـافس وال يـبشـر بـاخليـر بـشأن ضـمـانـات التـصـويت احلر مـبـكر حلق ا
أيـضـا". من نـاحـيـة أخــرى تـعـرضت بـعض األطـراف الـسـيــاسـيـة الـتي تـسـعى خلـوض
رتقـبة إلى هجـمة مباشـرة كما حـدث يوم السبت 5/ حـزيران اجلاري في االنتخـابات ا
ن ال تتـجـاوز أعـمارهم 18 مديـنـة احلـلة حي الـنـيل حـيث هـاجم جمع من "الـشـبـان" 
شاركة في االنتخابات الختيار عاماً جتمعاً لقائمة "قادمون للتغيير" يدعو إلى ضرورة ا
ـواطـنـ في اإلصالح. وقـد شـوهـدت كراسي نـواب عن الـشعـب يتـولـون حتـقـيق إرادة ا
تـحمـسون الـتـجمع تـتطـاير فـي الهـواء لتـصيب الـعـشرات من احلـضور فـيمـا الـشبـان ا
يـرددون أقـسى الـعـبـارات ضد الـداعـ لـلـتـجـمع بـدون أي مبـرر ألن كـلـمـات احلـضور
كانت تـدعو إلى الـشفـافيـة وضرورة تـولي الـكفـاءات الوطـنيـة النـزيهـة مهـمة إعـادة البـناء
ـسـلـحـ عـلى مواقع ـؤكـد فـأن تـعرض ا وإنـهاء احملـاصـصـة الـطـائفـيـة واألثـيـنيـة.ومن ا
نطقة اخلـضراء مؤشر آخـر بشأن فقـدان األمن الداخلي ليس حساسـة للدولة ضمـن ا
ا من ـسلحـة في أداء واجبـها  إ من حـيث أخفـاق الشرطـة الوطـنية واحملـليـة والقوات ا
حـيث عدم انصـياع أطراف عـديدة للقـانون ومحـاولة احتـمائهـا بسمـعة احلشـد الشعبي
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تـمـتع رئـيس مجـلس الـوزراء الـسيـد مـصـطفى الـكـاظـمي بدرجـة عـالـية من الـهـدوء وعدم
سـلـح فـالـتزمـت الوحـدات الـعسـكـرية والـوحدات اسـتـسهـال االجنـرار إلى مواجـهـة ا
ـنطقة اخلـضراء وبقيـة بغداد بـدرجة عاليـة من ضبط النفس سانـدة لها في ا األخرى ا
لـتـمريـر حـالـة انـزالق بعـض األطراف إلى "تـظـاهـرة" مـسلـحـة غـيـر مرخـصـة من الـقـيادة
دني سـلحـة وهي تعـد انتـهاك لـلضبـط العسـكري ومـن قبلـه القانـون ا العـامة لـلقـوات ا
احلاكم ألي جتمع اجـتمـاعي أو سياسي بـوجه عام فـما بالك مـن حترك عسـكري ضمن

نطقة اخلضراء حيث مفاصل الدولة الرئيسة بجانبها البعثات الدبلوماسية!? ا
إن غـرفتي احلكـومة الـسلطـة التـنفـيذية: رئـاستي اجلـمهوريـة ومجـلس الوزراء والوزراء
مسـؤولة مـسؤولـية قـانونـية علـى وفق منـطوق الـدستـور في ضمـان بيـئة أمـنة لـلمـواطن

ة االنتخابات بوجه خاص واحلياة اليومية بشكل عام وهي مهمة أساس قد سواء عشيـ
سلحة بعضاً من مستلزماتها  يكون ضبط النفس والتعامل الهاد مع "التظاهرات" ا
ـشكـلة لـها مـدعوة إلى لـكني اعـتقـد بـأن السـلطـة التـنفـيذيـة بشـخص الـقوى الـرئيـسة ا
حتشـيد سـياسي اجـتمـاعي يعـتمـد مبـاد الشـرعيـة الدسـتوريـة والقـانونـية ألي نـشاط
لـقوى تؤمن بـسيـادة الدسـتور والقـانون والـضبط الـعسكـري ومبـاد حقـوق اإلنسان في
النـشـاط عـشيـة االنـتـخـابات وخـوضـهـا ومـحصـلـتـها فـقـيـام مـثل هذا الـتـحـالف الـوطني
طـمـئـنات قـراطـيـ وحـده قد يـكـون جـزءاً من ا ـدنـي واإلسالمـيـ الـد الـعـريض من ا
ـرشحـ في توفـر بيـئة آمـنـة تضـمن انتـخابـات شفـافة حـرة نزيـهة لـلنـاخبـ وقـبلـها ا
بعكسه فـأن حكومة السيد الكاظمي كذلك الرئيس بـرهم صالح بحكم كونهما مجتمع
سـؤولة عن ضـمان احلـريات الـعامـة واخلاصـة يواجـهون يشـكلـون السـلطـة التـنفـيذيـة ا
سـؤولـ عن أزمـة العـراق في خـنق االنـتفـاضـة الـشعـبـية مـسـاءلة تـاريـخيـة عن تـمـكن ا
بشكل خاص مـطلبها بانـتخابات مبكـرة نزيهة وبقاء احلال عـلى ما أدى إلى االنتفاضة
ـواطنـ وال حتى بـالنـسبة لـ"الـعقالء" من ا ال يـبشـر باخلـير ال بـالنـسبة لـطمـوحات ا
تـداعـيـة مع األسف الـشديـد. وبـغض الـنـظر عن ـسـؤولـة عن احلالـة الـعـامـة ا األطـراف ا
"وهـم" القوة لـدى البعض الـذي يعتـقد بأن حـيازته لبـندقيـة أو سالح متوسط يـعني قدرته
صائر العراق فأنني اذكر من ال يعي من منطلق حبي لكل مواطن عراقي على التـحكم 
تلكون كل صنوف ته وسالمة البالد: كان النظام الشمولي ورأسه  وحرصي على سالمـ
ـا مكن "أطراف" دولية السالح ومارسـوا كل القمع لكنـهم انعزلوا نهـائياً عن الشعب 
بررات الحتالل العراق وفق منطوق البند السابع وهو البند نفسه الذي ال كل ا من افتعـ
يتولى مكـتب األم العام في العراق متابـعة ذيول بنوده وإمكانيـة إخضاعنا له ثانية في
ـزيـد من الـكوارث لـلـشعب أي وقـت بكل مـا يـعنـيه من مالحـقـة للـمـسـلحـ من جـهة وا
الـعـراقي من جـهـة أخـرى...فـهل هـنـاك من يـعي إلـى أي منـزلـق يـدفعـون بـسالمـة الـوطن

??? واطن وا
راقبة االنتخابات مراقب دولي { عضو مجلس إدارة شبكة شمس 
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احـــتــفـــاالت ومــآدب مــتـــرفــة صـــاخــبــة
وتــوزيع بــطــانــيــات ومــدافـئ وكــارتـات
وبايالت ووعود بتعيينات في تـشغيل ا
دوائـــر الــدولــة وتـــوزيع ســنـــدات قــطع
أراضـي وسالل غــذائــيـــة ومــا ســواهــا
خلــداع الـشـرائح اجلــاهـلـة مـن بـسـطـاء
وسـذّج الشعب اجلائع الـباحث عن لقمة
عــيش شــريــفــة في مــكـبــات الــنــفــايـات
ــكـــتــظــة بــحــشــود الــفــقــراء واألزقــة ا
والــعـاطـلـ الـبـاحــثـ عن فـرصـة عـمل
وغــيــرهم مـن اخلـريــجــ الــذين خــابت
آمـــالُـــهم وآلـت دراســاتُـــهـم وأتــعـــابُـــهم
الـعـلمـية إلى سـوق الشـورجة في بـغداد
وأسـواق بيع اخلضراوات والـفاكهة في
ـضوا مـدن وقـصـبـات الـعـراق بـدل أن 
مـا اكـتـسـبـوه من مـعـارف ومـهـارات في
خـدمة الـبالد وفي تطـويرهـا وتنـميـتها.
وبــالـتــأكـيـد ســيـجــري ذلك بـاســتـخـدام
ــذهب والــطـائــفــة والـقــومــيـة الــدين وا
والـعشيـرة واحلزب غطاءً لـضمان كسب
ـسحـوقة. كمـا بدأ بازار هـذه الطـبقات ا
شــراء األصــوات وبـطــاقــات الـنــاخــبـ
بـأخذ دوره مـنذ أيـام وسيـزداد وطيسُه
مع قـرب مـوعـد االنـتـخـابـات. أمّـا الدفع
فـسيـكون بـحسب وسـيلـة ضمـان صوت
الـنـاخب وتأمـ احلصـول عـلى بطـاقته
االنـتـخابـيـة كي ال ينـكث بـعهـده. نـاهيك
عـن اخلوف من وسـائل جديـدة قـد تلـجأُ
إلـــيــهـــا أحــزاب الـــســلـــطــة في تـــزويــر
ــؤكــد عـدم مــقـدرة االنــتــخـابــات. فـمن ا
اجلـهـات الـرقـابـية واإلشـرافـيـة الـدولـية
واإلقـليـمية واحملـلية عـلى مراقبـة جميع
مــواقع االقـتـراع وضــمـان عـدم الـتالعب
بـالـصـناديق وطـريـقـة االقتـراع السـيّـما
هـناك أحاديث منـذ الساعة تـشيرُ لشراء
بـطـاقـات انـتـخـابـيـة عـبـر بـازار مـفـتـوح
بـدأت بعضُ مالمـحه بالـبروز للـمأل عبر
وسائل التواصل االجتماعي. وهناك مَن
يــتــحـدث عن فــقــدان أو تـوفــر أكــثـر من
مـليون بطاقة انتخـابية غير شرعية من
شـــأنــهـــا أن تــقــلـب الــنـــتــائج لـــصــالح
مـزوّريها. لـذا من الصعـوبة احلديث عن
نـزاهة حـقيقـية في االنتـخابات الـقادمة

وعد. فيما لو جرت بحسب ا
هـــكــذا آلَ حـــالُ الــعـــراقــيـــ أصــحــاب
احلـــضــارة والــتـــاريخ الــعـــظــيم وأوالد
الــسـلف الــصـالح من األنــبـيــاء واألئـمـة
األطـهار ولم يجدوا مَن يـنقذهم بعدُ من
هـذه الـكـارثة الـتي حـلّت بـهم وببالدهم.
فـكلُّ مَن تـوالـوا عـلى احلـكم بـعـد حـقـبة
ـة ظهـروا أشدّ قـهرًا الـدكـتاتـورية الـظا
وعــنــفًـا وأكــثــرَ فــسـادًا وظــلــمًــا وأفـظعَ
خـداعًـا واحـتيـالًـا. ساسـتُـنـا وزعامـاتُـنا
يـنطقـون باسم مكـافحة الـفساد وهُم من
أشـدّ الـنـاس سـرقـة ونـهـبًـا ولـصـوصـيةً
وفـسادًا وكـذبًا وخداعًـا. جميـعُهم أثروا
ـغـدور وكـسـبوا عـلى حـسـاب الـشـعـب ا
مــنــاصب عــلـيــا وجــاهًـا ومــاالً ونــفـوذًا
وامـتـيازاتٍ ومـقـتـنيـات وعـمارات وفـلـلًا
فـــــارهـــــة فـي دول اجلـــــوار والـــــعـــــالم.
جــمــيــعُـهـم يـدّعــون مــكــافـحــة الــفــسـاد
ويـحـمـلـون مـلـفات فـسـاد لـشـهـرهـا ضدّ
. وحـ مـقـاسـمة ـنـافـسـ اخلـصـوم وا
الـــكـــعـــكـــة تـــصـــمتُ األفـــواه وتـــســـكت

هذه االستعراضات إالّ جزءً من ذرّ الرماد
في الـعـيـون اسـتـعـدادًا السـتـشراف واقع
قـيـادة الـسـلـطـة وبـسط الـنـفـوذ مـنـذ اآلن
والـتـهـيـئـة لـهـا إن تـرويـعًـا أو دعـايـةً أو
تـهـديـدًا. وسـوف نـرى فـي قـادم األيـام ما
ســيــصـدر عن زعــامــات الـكــتل الــكـبــيـرة
والعـبيها األساسي من إعالنات ضخمة
ويــافــطـات كــبـيــرة تــتـنــاسب طــرديًـا مع
تـخـمة الـفسـاد التـي دمغت عـموم سـاسة
الـــبالد وكـــتـــلــهـم وأحــزابـــهم ومَـن عــلى
خـطاهم وسيرتهم طيلة السن العجاف
ـنصـرمة. هي ذاتُـها إذن مَن يُـخشى أن ا
تـعيد تدوير شخـوصها لتتحـكم بالعملية
ات الـسيـاسيـة لسنـوات أربع عجـاف ظا
سـالـبـات قـادمات ال مـحـالـة ال سـمح الله
في حـالة إعادة انتـخابها مثل سـابقاتها
مـرة أخـرى. فـهي الـتي سـتـشـكل حـكـومة
احملــاصــصـة الــتـوافــقــيـة الــلــصـوصــيـة
الـعـرفـيـة مرة أخـرى وهي الـتي سـتـكمل
شتراة سلفًا تقاسم ما تبقى من الكعكة ا
بــدمــاء الـشــهــداء واجلـرحـى وهي الـتي
ســتـــزيــد من تــراكم الــديــون والــقــروض
ـسبق التي من شـأنها إبقاء والـتسليف ا
الـبالد والـعـبـاد أسـرى الـدول اخلـارجـيـة
ـسـتـغِلّـة لـسـنواتٍ طـوال قـادمات وهي ا
الـتـي سـتـحـرم األجـيـال الـقـادمـة الـتي لم
تـولد بـعدُ من حـقهـا في ثروة البالد وفي
عـيش حـياة آدمـية وإنـسـانيـة مثل سـائر
ـتحـضّرة وهي الـتي ستـبقي الـشـعوب ا
جــواز سـفــر مـواطــني بالدهم اجلــريـحـة
حــتى الـعــظم في ذيل الــقـائــمـة الــدولـيـة
ذلــــيـالً مــــطــــارَدًا مُــــهــــانًـــــا وهي الــــتي
سـتواصل وأدَ أية مـساعٍ لنـهضة الـقطاع
اخلـــاص الـــذي اقـــتُـــرفـت بـــحـــقه أبـــشع
ظـالم واستـبيـحت مقدّراتُه اخملـالفـات وا
وكـفـاءاتُه من دون وجه حق. أال يـكـفي ما
حــصل من خـراب ودوسٍ لـكـرامـة الـبـشـر
واخـتـفـاءٍ لـكلّ مـا كـان حضـاريّـا وعـلـمـيّا
وتـراثيًا وأخالقـيًا وفنّيًـا وتربويًا و و و.
رة ولـو حصل ذلك فعالً فإنّ اللوم هذه ا
أكـــثــر من ذي قــبـل ســيــقع عـــلى عــمــوم
شـرائح الشعب بـسبب إيغـال هذا األخير
فـي اجلهل والـتخـلّف وعـبادة األشـخاص
ومــا يــنــسـجـه حـول بــعــضــهم من هــالـةٍ
ـان ظــاهــريّ بـاطل لــقــدسـيــة زائــفــة وإ

وصدق كاذبٍ في الوعود والسلوك.
وكـــالــعـــادة ســوف لن يـــتــوانـى زعــمــاءُ
ـتــخَـمـون ومــرشـحـو أحــزاب الـسـلــطـة ا
ال الـعام الفـاسد لزيـادة حمّى وطيس بـا
االنــتــخــابــات وجــعـلــهــا تــســتــعــر عــبـر
جتـمعات انتخـابية دعائيـة فارهة وإقامة

األصـوات وتـدخل األلـسـن في مـحـاجـرها
خـوفًـا من انـقالب السـحـر على الـسـاحر.
هـكذا لم نـعد نعـرف مَن هو الـفاسد ومَن
هـو سارقُ قوت الـشعب وال مَن هو ناهب
خلـيرات البالد ومـعطل لالنتـماء الوطني
وكـاره لتنمـية واقع البالد ورفـاهة العباد
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حـ قـدوم رئـيس الـوزراء األسـبق حـيدر
الـعـبـادي مـدعومًـا من الـغـازي األمـريكي
ظنّ الـعـديدون أنـه حصـانُ الـرهان األكـبر
في مــسـألــة مـكــافـحــة الـفــسـاد وتــنـفــيـذ
رجعية بـرنامج اإلصالح الذي نـادت به ا
وطـالب به عمومُ الشعب وبخاصّة طبقتُه
ــثــقــفـة ونــخبُ الــقــطــاع اخلــاص عـلى ا
الــسـواء. لـكنّ شــيـئًـا من تــلك الـوعـود لم
يـحـصل وظـلّت سـمة الـتـسويـف لصـيـقةً
بـخــطـابه عـبـر تـلـويــحه الـدائم بـالـعـصـا
الــغـلـيــظـة في مــحـاربـة الــفـاسـدين ودفع
مـلـفـاتـهم إلى الـنـزاهـة بـحـيث أصـبـحت
كـــلـــمـــة "ســـوف" مــتـالزمـــة مع مـــشــروع
. أربع مـحـاربة الـفـسـاد غيـر الـقائم أصالً
ســنـوات مــضت من عـمــر تـلك احلــكـومـة
ــرجـعــيـة والــشـارع الــتي نــالت تـأيــيـد ا
وغـالـبيـة الـشرائح اجملـتـمعـيـة لكـنـها لم
تـــســـتــغـلّ الــفـــرصـــة لــوضـع األمــور في
نـصـابـهـا وإعـادة ما أفـسـدهُ سـلـفُه طـيـلة
ثـمان سنوات لواليت متتاليت اتسمتا
ـال الـعـام وسـرقـات في بـهـدر كـبـيـر في ا
وضح الـنـهـار وعـقـود وهـمـيـة وتـبـيـيض
أمــوالٍ وتـهـريـب عـمـلــة تـزيـد عــمّـا جـرى
تـقــديـره بـأكـثـر من أربـعـمـائـة وخـمـسـ
مـلـيار دوالر ومـا خـفي كان أعـظم! وآخر
ا ال يقبل الشك سنوات واليته تكلّلت و
بــتـأكـيــد تـواطــؤ جـهـات قــريـبـة من دارة
حـكـومته مع أشـدّ وأعـتى تنـظـيمٍ إرهابيّ
من أجـل الـسـماح لـه بـاسـتـباحـة مـنـاطق
ومـدن بأكـملـها جرى تـسلـيمهـا أو بيـعُها
كما يشاء البعض وصفها من دون قتالٍ
نـاطق وانـتقـامًا وذلك نـكـاية بـأهل تـلك ا
لـوطـنيـتهم وبـسالـة جـنديـتهم في الـدفاع
عـن حـيــاض الــوطن من عــدوّهم الــطـامع
ـنـتـقم القـادم من الـشـرق. فكـان مـا أقدم ا
ـتـشـدّد أن عاث في عـلـيه هـذا الـتـنـظـيم ا
أرض الـعـراق فـسـادًا ما بـعـده فـساد في
الـقـتل والتـهديـد واالغتـصـاب والتـهجـير
كن أن يخطر والـنهب والتدمير وكلّ ما 
عـلى الـبـال. وبـذلك يـتحـمّل زعـيم الـكـتـلة
ـسؤولـية احلـزبـية احلـاكم آنذاك كـامل ا
ــا آلَت إلــيه الــبالد من انــهــيــارٍ ودمـارٍ
وشــنــارٍ وتـراجعٍ أمــنيّ وفــسـادٍ وتــزويـرٍ
حــتى الـقـضـاء عــلى كـيـان ذلك الــتـنـظـيم
اإلرهـابي الـعسـكري شـكلـيًا لـكنَ شروره

وآثارَه وأيديولوجيتَه لم تنتهي بعد. 
وجـاء الـرهـان اآلخر مع خـلـيـفة الـعـبادي
الـــذي لم يـــســتـــطع اخلـــروج عن نـــطــاق
وتــأثــيـر أدوات الــدولــة الــعـمــيــقــة الـتي
حـــكــمت الـــبالد فــعـالً وواقــعًــا بـــحــسب
تـــوجـــيـــهــات وإشـــراف زعـــامـــة اجلــارة
الـشرقـية حتى سـقوط حكـومته بدفعٍ من
ثــوار تـشــرين وانـتـصــارًا لـدمــاء شـهـداء
االنـــتــفــاضـــة وبــنــاءً إليـــعــازٍ واضحٍ من
ــرجــعـيــة الــتي رغــبت بــتـغــيــيـر أدوار ا
ـاء الـوجه الـلــعـبـة وشـخـوصـهـا حـفـظًـا 
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شـهد نـحو األسوأ. وخـشيـة من تفـاقم ا
ـكن تـصـورُه بـتـغـيـيـر فـحـصـول مـا ال 
ــنـظــومــة الـســيـاســيــة بـرمــتـهــا كـان ا
مـطـروحًا وبـشدّة بـسـبب اتخـاذ الفـساد
والـتـزوير أشـكاالً خـطـيرة لم تـعد تُـطاق
عـلى عهده. وذلك كان يعني من جملة ما
يــعــنــيه فــقــدان الـســيــطــرة والــســطـوة
ـال والسالح. والـنـفـوذ واالمـتـيـازات وا
ـعنى آخـر أكثـر وضوحًـا كان يـعني و
اخـتفـاء السـطوة الـشيـعيـة على مـقالـيد
احلـــكم في الــعـــراق واخــتالل الــتــوازن
اإلقـليـمي والدولي الـراهن لصـالح أنداد
اجلــارة إيـران الــتي تـســعى لالحــتـفـاظ
بــالـعــراق ورقـةً رابــحـة بــوجه عـدوتــهـا
الـــلــدود أمــريــكـــا وحــلــفـــائــهــا من دول
رّ فـاحتفظت به اخلـليج التي أذاقـتها ا
لـيكون أفضل ساحة لتصـفية حساباتها

مع أمريكا والعالم الغربي بعمومه.
مـن هــــنـــا كــــان ال بــــدّ مـن اســــتــــقـــدام
شـخصـية وسطـية أخـرى مقبـولة تـأتمر
بــأمـر احلـاكم الــفـعـلي لـلــبالد وقـيـاداته
األمــنـيـة واالسـتـخـبــاريـة واخملـابـراتـيـة
والـعـسكـرية عـلى الـسواء. فـكـان السـيد
ــقــبـول في الــكــاظــمي رهـانــهم اآلخــر ا
ـتـتـالـية سـلـسـلـة الـرهـانات الـعـاجـزة ا
بــالــرغـم من اتــســامه بــشيءٍ من احلــدّة
والـقـرار الـوطـنيّ فـي مـعـاجلـة الـثـغرات
تراكـمة. لكنه في كلّ األحوال ة ا الـقد
بـــــقـي أســـــيـــــر اإلرادات والـــــرغـــــبـــــات
والـضغوط من اجلارة الشرقية وكذا من
الـزعامـات احلزبـية الـتي تسـعى جاهدة
مـا استـطاعت احلـفاظ علـى مكتـسبـاتها
وعـــدم الـــتـــفــــريط بـــهـــا بـــأي حـــالٍ من
وعد األحوال. وآخرها الوقوف بوجه ا
الـذي اخــتـاره لـتـحـقـيق وعـوده بـإجنـاز
انــتـــخــابــات مــبــكـــرة في الــســادس من
حـزيران ح اضطرّ للرضوخ لتأجيلها
حــتى  10تــشــرين أول الــقــادم بــحـسب
إرادتــهم في خـطــوة حملـاولــة تـمــديـدهـا
ــقـررة لــلـدورة حــتى انــتـهــاء الــفـتــرة ا
احلــالـيــة لـو تـيــسـر لــهم ذلك. وهـذا من
ـشـهــد الـتــحـاصـصي الــدلـيل عــلى أنّ ا
الـــطــائــفي الـــذي يــرفض فــيـه اجلــمــيع
اخلـروجَ من عنق زجاجته والتخلّي عنه
مــا يــزالُ هـو نــفـسُـه قـائــمًـا. وســيــبـقى
وقف والعبًا ـشهد الهزليّ كذلك سيّدَ ا ا
قويا على الساحة مادامت ذاتُ األحزاب
وذاتُ الـوجـوه من الزعـامـات التـقـليـدية
بـاقـيـة ومـتـسـلـطـة بـأدواتـهـا في تـعـزيز
دورهـا في الدولة العميـقة ما استطاعت
ذلـك. حـتى وإن تـغـيّــرت بـعض الـوجـوه
عـبر ترقـيعات هنـا وهناك أو عـبر إنتاج
ــســمّــيــات نــسـخٍ جــديــدة من أحــزاب 
جــديـدة رنـانــة مـتــشـدّقـة بــأهـداف ثـوار
االنـتفـاضة الـتشريـنيـة إالّ أنهـا ال تعدو
كـونهـا مسألـة تدوير أحـزاب وأشخاص

وإيهام باإلصالح الزائف. 
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ســتـبـقى مـوضــوعـة الـفـســاد والـتـزويـر
الــتـي حتــوّلت إلى أعــرافٍ مــعــتــادة في
الـدولـة واجملـتـمع مـنذ  ?2003مـن أكـبر
ـــلــــفـــات الـــتـي حتـــتـــاج احلــــمـــاســـة ا
والــشـجـاعـة واجلـرأة واإلرادة الـصـلـبـة
تابـعة بسـبب حتوّلها إلى لـلمعـاجلة وا

تـعاقـبة. الزمـةٍ متـكرّرة في احلـكومـات ا
ومـع عـدم نــكــران مــا حتــقق عــلى عــهـد
حـكومـة السـيد الـكاظـمي لغـاية الـساعة
من خـطـوات جـادة بـخـصـوص مـعـاجلة
لفّ الشائك ولو بشيءٍ من الروية هـذا ا
والــتـــبــاطــؤ واخلــشـــيــة واحلــذر فــإنه
يُــحـسـبُ له إجنـازًا عــلى طـريق تــنـفــيـذ
الـقانون واالستقرار األمـني بعد التجرّؤ
األخــيـر عــلى اجــتـيــاز بـعض اخلــطـوط
احلــمـراء. ولـكن تـبـقى مــلـفـاتُ الـكـبـائـر
والــعـظـائم األكــثـر جـدلــيـةً وحـســاسـيـةً
مـطـوية ومـركونـة عـلى الرفـوف احملروم
الـتــقـرّب مـنـهـا لـكـونـهـا تـمسّ زعـامـات
أســـــاســــيـــــة ومن الـــــدرجـــــة األولى في
الـصفـوف احلاكـمة لـقيـادة شبه الـدولة.
ـا سيـبقى الـغطاءُ مـقفـوالً ومشـمَّعًا ور
بــاألحـمـر كـي ال تـفـوح رائــحـتُه الـنــتـنـة

لسنوات وسنوات!
 هـكذا ال أحـد يجـرؤ فتح ملـفات الـفساد
الـكـبـيـرة الـتي تـرعاهـا أحـزابُ الـسـلـطة
مـــنــذ 2003 مـــســـنــدةً ومـــدعـــومــة في
مــعــظــمــهــا بــغــطـاءٍ ديــنـيّ وبـهــالــةٍ من
الـقداسة في أغلب األحـيان كي ال يقتربَ
مــنــهــا أحــد. فـهـل تـتــغــيّــر احلــال بــعـد
الـعاشر من تشرين أول القادم في حالة
إقـامــة مـوعـد االنـتـخـابـات في مـوعـدهـا
ـؤجَّل? أم ننتظـرُ موعدًا جديـدًا يتناغم ا
مع رغـبة أكثر النواب الذين يصرّون في
اخلــفـاء عــلى بــقـاء تــمـثــيــلـهم الــفـاشل
لـناخبيهم حـتى إتمام فترتـهم القانونية
فـي موعدها في 2022  والـعبرة دائمًا
بـتـعلّم الـشعب من دروس احلـياة لـيدرك
فــداحــة الــكــارثــة الــتي أوقــعــتـه فــيــهـا
الـزعامات التقليـدية التي حكمته وأذلّته
ّن في وضــحـكت عــلى عـقـول الــسـذّج 
ـــتــاجــرة بـــحــقــوق صـــفــوفه بـــســبب ا
ـواطن والـرقص على دماء شـهدائهم ا
ـطـالـبـ بـوطن مـفـقـود واالنـتــقـام من ا
ولـقمـة عيشٍ حالل ووظـيفة في األحالم.
واألنـكى من هـذا واألكثـر مرارةً من ذاك
احــتــفــاظُ بــعض الــزعــامــات احلــزبــيــة
واإلسـالمية مـنهـا على وجـه اخلصوص
ـواقـعهم وامـتـيازاتـهم عـبر وأتـبـاعُهم 
ـواطــنـيـة ــتـاجـرة بــحـقـوق الــشـعب ا ا
ــذهب والــلــعب عــلى بــغــطــاء الــدّين وا

الوتر الطائفي. 
ومـــادامت الـــكــعـــكــة طـــريـــة وسُــكّـــريــة
وجـمـيلـة فـتـذوُّقُهـا والـقطعُ مـنـها حالل
عـلى زعامات الدولة ومَن يتحكم بها من
أحــزاب الـسـلــطـة وأتـبــاعـهم وال جتـوز
ـرارة ـتـخم بـا لـبــاقي شـرائح الـشـعب ا
وقـسـاوة احلـيـاة وشـظف الـعـيش عـلى
قـــول قــائل: "مَن لهُ يُـــعــطى ويُــزاد ومَن
لـــيس له حــتـى مــا هــو لَه يُـــؤخــذُ مــنه
ويُــعــطـى لــلــذي له". حــكــمــة زائــفــة في
احلـياة الـسيـاسيـة ظاهـرُها الـدفاعُ عن
حـقـوق الـفـقـراء وبـاطـنُـهـا نهـبُ ثروات
بالدهـم وتدمير مستقـبل أجيالهم بطرق
شـيـطـانـية وبـغـطـاءٍ ديـني تـارة وقوميّ
تـارة أخرى ومجتمعي متخلّف في طورٍ
آخـر. والغـدُ لنـاظره قـريب! فهـل سنـعيد
ونـكرّرُ ذات الترنيمة االنـتخابية ونقتنع
ونــؤمنُ بـذات الالزمـة فـي الـتـطـرّق آلفـة

الفساد والتزوير?

لــو اتـصـف غـالــبـيــة الـشــعب الــعـراقي
بــشيء مـقـنع من اإلدراك وقـدرٍ وافٍ من
الـوعي لِما حـصل له على أيـدي مافيات
الـــفـــســـاد اإلداري والـــســـيــاسـي الــذي
ـتـعـاقـبة اتـصـفت به حـكـومـات البالد ا
مـنذ 2003 لـتسـنى له تسـميـة األشياء
ـسمياتـها احلقيـقية بجـرأة وشجاعة
وصـراحة ومن دون مجـاملة وال مواربة
وال خـجل. بـل تـوجبَ عـلـيه أن يـعـلـنـها
أل يــوم االنــتـــخــابــات عـــلى أســمـــاع ا
ــنـتــظـرة في  10تــشـريـن أول الـقـادم ا
ـنتـظر مـوعـد االستـحـقاق الـتـشريـعي ا
اجلــديـد. هـكـذا صـرخ الـشـعبُ وزاد من
غـضبه بالـقول الصـارم: "كفى مـا حلقنا
ــقــدرات مـــنــكم من ســرقـــات وتالعب 
الـــبالد ونــهب ثـــرواتــهــا ومـن مــظــالم
ووعـود عرقـوبيـة وضحك عـلى الذقون
ومـن كـذب واحـتــيـال وخـداع لــضـعـاف
غلوب على الـنفوس ولغالبيـة الشعب ا
أمــره والـذي اعـتـاد عـبـادة األشـخـاص
ــــشي خــــلف وتــــعــــظــــيـم اجلالّديـن وا
ـسـتـغِـلّـ (بـكسـر الـغـاء) لـلـبـسـطاء". ا
فـمـثل هـذا الـوعي النـسـبي في صـفوف
الــعــامــة بــعــد ســنــوات من الــتــجــربــة
ـكن أن يــكـون رهـانًــا قـويًـا واخلــبـرة 
ـشـهد عـلى إحـداث تـغـيـيـر جـذريّ في ا
الـسياسي باستـبعاد ملحـوظٍ للزعامات
ــة الـفــاســدة ورمــوزهـا من دون الــقــد
اسـتـثـناءٍ وال تـمـييـز تـلك الـتي قوّضت
احلـسّ الـــوطــــنـيّ ومـــزّقـت الــــنـــســــيج
االجــتــمــاعي وأحـالـت الـبالد إلـى شـبه
سـتوردة دولـة مـستـهلِـكة لـلـمنـتجـات ا
تكالبة بال رحمة مستجدية للقروض ا
ـتـراكـمـة من عـلـيـهـا غـارقـة بـالـديـون ا
دون تــــخــــطــــيط وال إدارة وال نــــتــــائج
إيـجابية ملموسـة في جميع القطاعات
والسـيّــمـا اإلنـتـاجـيـة مـنـهـا واخلـدمـيـة
الـتي تشكلُ عمـاد االقتصاد وواحدًا من
أهمّ أركـان السيـادة الوطنيـة واستقرار
االقـتــصـاد الـوطـني. وهـذا كـان فـحـوى
ـرجـعـيــة الـشـيـعـيــة الـعـلـيـا تـوصــيـة ا

"اجملرَّب ال يُجرَّب".  
سـتـكـون خـيـبـة أمل كـبـيـرة بـبـقـاء   
ــة الـفـاشــلـة الـتي ذات الــرؤوس الـقـد
تــــطـلُّ عــــلــــيــــنــــا هــــذه األيــــام ســـواءً
بـطنة أو عبـر تراشقها بـتصريحـاتها ا
الـفاضح كاشفةً عورات بـعضها بعضًا
الـية عبر الـسياسـية منهـا واإلدارية وا
مـنـاكفـات تـنافـسـية وتـسقـيط زعـاماتيّ
واتـهــامـات مـتـبـادلـة بـالـفـشل في إدارة
الــبالد واإليـغـال في الــفـسـاد. وإنْ تـكن
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أثــنــاء انــسـحــابــهــا من مــنــاطق أغـدام
والتـش وكالبجار وفـقًا للبيان الثالثي
الـصـادر في  10نـوفـمـبر  2020 زرعت
أرمـينـيا ألغـاماً اضافـية من أجل إحلاق
كن من الـضرر بأذربيجان  أكـبر قدر 
وعـرقلة إعادة اإلعمـار وإعادة التأهيل 

و منع عودة النازح إلى أراضيهم.
كــمـا تــعـلم  يــتـضـمـن الـبـيــان الـثالثي
الـصادر في  10 نـوفمـبر  2020الـتزامًا
بـتــعـلـيق جـمـيع األنــشـطـة الـعـسـكـريـة.
بـالـنـظر إلى أن نـشـر األلـغام هـو نـشاط
عــسـكـري  فـإن نــشـر أرمـيـنــيـا لأللـغـام
ــنـــاطــقــنــا ورفــضـــهــا تــقـــد خــرائط 
ــلـغـومــة عـنــد مـغـادرة مــنـاطق أغـدام ا
والتـش وكالبجار يعد انتهاكًا للقانون
اإلنـسـاني الدولـي وكذلك أحـكـام البـيان

الثالثي.
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إزالـة األلغـام عملـية مكـلفة.  وبـالتالي 
تــتـطــلب إزالـة كل لــغم من بــضع مـئـات
ا في ذلك إلى  1000 دوالر أمـريـكي  
مــوارد بــشــريــة ومــعــدات خـاصــة.  من
خـالل رفض إعـــطــــاء خـــرائـط األلـــغـــام
ألذربــيـجـان  يــجـبـر اجلــانب األرمـيـني
أذربـيجان عـلى إنفاق مبـالغ كبيرة حلل

ــشـكــلــة  وعـرقــلــة إعـادة إعــمـار هــذه ا
أراضــيـنــا وعـودة نــازحـيــنـا.  مــثل هـذا
الــسـلـوك هــو مـظـهــر من مـظـاهــر رغـبـة
أرمـينـيا في إحلـاق أكبـر قدر مـن الضرر
بـأذربـيجـان وسيـاستـهـا االنتـقامـية.كـما
يــجب عــلى أرمــيــنــيــا أن تـزود اجلــانب
األذربـيـجـاني بخـرائط األلـغـام للـمـناطق
احملـــررة األخــرى.  كل يـــوم تــطـــيل فــيه
أرمــــيــــنــــيــــا إصــــدار خـــرائـط األلــــغـــام
ألذربـيـجـان يـزيد من اخلـطـر الـذي يـهدد
. واطنـ األذربيجـاني حـياة وصحـة ا
إن مــــثـل هــــذا الــــســــلــــوك من اجلــــانب
ــوجب األرمــيــني يــفــاقم مــســؤولـيــته 
الـــقــانــون اإلنــســانـي الــدولي.  في هــذا
الـــصــدد  جتـــدر اإلشــارة إلى أنـه بــعــد
ـــشــتـــرك بــشــأن وقف تـــوقــيع اإلعالن ا
األعـــمـــال الــعـــدائـــيـــة بــ أذربـــيـــجــان
وأرمـيـنـيا في  10 نـوفـمـبر  2020 قُـتل
أو أصـيب  144 جـنـديًـا ومدنـيًـا نتـيـجة
األلــغـام األرضـيـة فـي أراضـيـنـا احملـررة
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ال يـنبـغي ألرمينـيا أن تسـتخدم احـتجاز
األرمـن على اجلانب األذربـيجـاني ذريعة
لـــلــتــهــرب من إصـــدار خــرائط األلــغــام.
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بغداد

بــعـد حـرب كــارابـاخ الـثــانـيـة  جتـري
أعـــمــال إعـــادة اإلعــمـــار والــبـــنــاء في
األراضـي األذربـيجـانـيـة احملـررة.  يـتم
تـنفـيذ أعـمال الـبنـاء على نـطاق واسع
ـــدن والــقــرى ـــنــاطق وا فـي جــمــيع ا
احملـررة  ويـتم بـناء مـطـار في منـطـقة
فـضـولي  ويـتم إنـشـاء محـطـات طـاقة
جـديـدة  ويـتم إنـشـاء انـابـيـب لـلـمـياه
والــغـــاز.  ومع ذلك  فــإن حــقــيــقــة أن
خـرائط العديد من األلغام التي زرعتها
أرمـيـنـيا في األراضي احملـررة لم تـقدم

بــعـد إلى اجلــانب األذربـيــجـاني يــعـيق
تسريع هذه العمليات.

في  12 يـونـيـو  2021   تـسـلـيم 15
أرمـــنـــيًـــا مـــحـــتـــجـــزين عـــلى اجلـــانب
األذربــيـجــاني إلى أرمـيــنـيـا فـي مـقـابل
تــقـد أرمـيـنـيــا خلـرائط تـوضح مـوقع
 97000 لغم مضاد لألفراد و الدبابات

في منطقة أغدام.
تــلـوث أراضـيـنــا بـاأللـغـام هــو نـتـيـجـة
حــــوالي  30عــــامــــا مـن االحــــتالل. في
الــوقت نــفــسه  جتـدر اإلشــارة إلى أنه

يـحـق جلـمـهـوريـة أذربـيـجـان مـحـاكـمـة
ـــســلــحــة ومـــعــاقــبــة أفـــراد الــقــوات ا
األرمـيـنـيـة الذين ارتـكـبـوا جـرائم حرب
وجــرائـم خـطــيــرة أخــرى عــلـى أسـاس
حــقـوقــهم والــتـزامــاتـهم الــنـاشــئـة عن
الـقانون الدولي والـتشريعـات الوطنية.
في هـذا الـصـدد  يجـدر الـتـذكيـر بـقرار
احملــكـمــة األوروبــيـة حلــقـوق اإلنــسـان
بــتــاريخ  8يــونــيــو   .2021 وهــكــذا 
اسـتـأنف اجلانب األرمـيـني مرتـ أمام
احملــكـمــة األوروبــيـة حلــقـوق اإلنــسـان
(ECHR) مـطالـبًا باإلفـراج الفوري عن
واد محددة من  11شخصًا متهم 
الـقانون اجلنـائي جلمهوريـة أذربيجان
 والـــذيـن يـــخـــضـــعـــون لـــلـــتـــحـــقـــيق
واحملـــاكـــمـــة.  في  8يـــونـــيـــو  قـــامت
احملـكمة بتقييم طلب أرمينيا في سياق
ـــعـــلـــومـــات الـــتي قـــدمـــهـــا اجلـــانب ا
األذربــيــجــاني ورفــضت طــلب اجلــانب
األرمـــيـــني بـــاإلفـــراج الــفـــوري عن 11
شـخـصًا.  وهـكذا  أظـهر قـرار احملكـمة
ـعـروف عـدم صـحة ادعـاءات أرمـيـنـيا ا
وأنـصارها بأن هـؤالء األشخاص كانوا
أسـرى حرب وأنه  اإلفراج عنهم على
الـــفـــور ودون قـــيــد أو شـــرط.  وبـــهــذا

الـقـرار  أقـرت احملـكـمـة أيـضًـا شـرعـية
الــعـمـلـيـة الــتي نـفـذتــهـا وكـاالت إنـفـاذ
الـقانون في جمـهورية أذربيـجان بشأن
هـؤالء األشخاص.  يـعني قرار احملـكمة
االعـتراف بحق جمهورية أذربيجان في
مـــحــاكــمــة ومـــعــاقــبـــة أفــراد الــقــوات
ــسـلــحــة األرمـيــنـيــة الــذين ارتـكــبـوا ا
جـــرائـم حـــرب وغـــيـــرهـــا من اجلـــرائم
اخلــطــيــرة وفــقًـا حلــقــوق والــتــزامـات
جــمــهــوريــة أذربـيــجــان الــنــاشـئــة عن
الـقانـون الدولي والتـشريـعات الوطـنية
عتـقل .يـعامل اجلـانب األذربيجـاني ا
اخلـــمــســـة عــشـــر وغــيـــرهم من األرمن
ـــعــتــقـــلــ بــشــكـل طــبــيـــعي.  ويــتم ا
تـزويـدهم بالـغـذاء الالزم  وتسـمح لهم
الـلجنة الدولية لـلصليب األحمر بزيارة
أقـاربهم والبقاء عـلى اتصال معهم.آمل
أن تـقـوم جمـهوريـة الـعراق الـصديـقة 
بـناءً عـلى القـانون الدولي والـتزامـاتها
ـــنــظــمــات الـــدولــيــة  بــدعــوة جتــاه ا
أرمـــيـــنــيـــا لـــتــقـــد خـــرائط لأللـــغــام
ــــوجــــودة في أراضـي جــــمــــهــــوريـــة ا

أذربيجان.
{ قائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان
في العراق

غـيـر أن ثـمـة رابط بـيـنـهـمـا احلـكم 
يـقـوم عـلى الـعـصـبـيـة الـتي حـددها
أبن خلـدون ( في أن احلكم والـدولة
ا يـحصالن بالـقبيـلة والعـصبية أ
.. مـقـترنـة بـالـوازع الديـني ) ولـكنه
أشـار في الــوقت عــيـنـه الى أنـهــمـا
ذلك قـبل ســبـبــاَ الى ضـعف الــدول 
حــــــ تـســتــفـحل ثــمــنـمــائـة عــام 
ـنـظـومـتـ عـلى مـنـظـومـة هـاتـ ا

الدولة.
أن الــتـغــيــيــرات الـتـي حـصــلت في
الـعـراق تتـوسل الـوصـول الى قـيام
ولــكـن اســـتـــمــرار دولـــة حـــديـــثـــة 
االنـتــمـاءات الــفـرعـيــة الـعـصــبـويـة
حتـــول دون قـــيـــام دولـــة وطـــنـــيــة
ــواطـــنـــة والـــقـــانــون تـــســـودهـــا ا
والــعـــدالــة بــ مـــجــتــمع مـــتــعــدد
الـهـويـات وأحـزاب تـتـمـتـرس خـلف
الـهــويـات وتــعـمل عـلـى تـكـريــسـهـا
حلــمــايــة مــصــاحلــهــا الــذاتـيــة في
الــسـيــطــرة عــلى احلــكم واجملــتـمع
حتت ذرائع وأحـجـيـة ال تـلتـقي مع
مـفـهـوم الـدولـة احلـديـثـة وأهـدافـها
ووظـــائــفـــهــا بـــوصـــفــهـــا تــنـــظــيم
اجـتــمـاعي خلــدمـة الــفـرد من خالل
ــتــعـددة لــتــطــبـيق مـؤســســاتـهــا ا
الــقـــانـــون مع احلـــفـــاظ عـــلى تـــلك
الــهــويـات الــفــسـيــفــسـائــيــة ضـمن
الــهـويــة الـوطـنــيـة اجلــامـعــة الـتي
تــــشــــكل أطــــاراَ لــــهـــويــــة الــــدولـــة
أي أنـــهــا  ال تــســـتــمــد واجملـــتــمع 
ـادي فـحـسب قــوتـهـا من اجلــانب ا

ـــــا مـن اجلـــــانـــــبـــــ األخـالقي وا
واالجنــازي بــاحــتــسـابــهــا وســيــلـة
لتأمـ احلقوق الـتي يتشـوف اليها
الــفـــرد واجملـــتــمـع ضــمـن الــنـــظــام
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ـفــكـر عـبـد الــله الـعـروي أن ويـرى ا
الدولـة ظاهـرة من ظواهـر االجتـماع
الــطـبــيـعي . تــولــدت حـسب قــانـون
حــكــمــهــا أذن حتت حــكم طــبــيــعي 
اجملـتـمع الـعام : إذا بـقـيت خـاضـعة
لــقـانــون تــولـدهــا وظـهــورهــا كـانت
أي مـعـقـولـة لـذا ال يـنـشـأ طـبـيـعـيـة 
تـــنــاقـض بــيـــنـــهــا وبـــ اجملـــتــمع
أوبــيــنــهــا وبــ الـفــرد . أذا حــصل
ناجت تـناقض فـلسـبب غـير طـبيـعي 
وفي تلك عن خـطـأ انسـاني مـتعـمـد 
احلـال تــنـشــأ الـدولــة االسـتــبـداديـة
ـة . الـدولـة إمـا طـبـيـعـية وهي الـظـا
وإمــا فـاســدة ألنــهــا غــيـر صــاحلــة 

طبيعية .
والــفـــســـاد لـــيس االســـتـــيالء عـــلى
السـلطة من قـبل جماعـة معيـنة فقط
ـا اذا تخـلت عن واجـباتـها إزاء وإ
الــــفـــرد وعــــدم حتـــقــــيق الــــعـــدالـــة
الــتـي تــفـــضي الى االجــتـــمـــاعــيـــة 
هـشـاشـة الـدولـة وهـشـاشـة اجملـتمع
الـــــذي تـــــســـــودة االضـــــطـــــرابـــــات
وديـنامـيات االحـتجـاج والصـراعات
الـسـيـاسـيــة والـعـنف واحملـاصـصـة
والعـصبويـة وعدم قدرة الـدولة على
الـتدخل خـشيـة عدم سـيطـرتهـا على
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السماوة

ـــلك فــــيـــصل       مـــازال وصـف ا
االول لــلـمــجـتــمع الـعــراقي مــطـلع
ـــاضي في رســـالـــته الى الـــقـــرن ا
بـعض الـسـيـاسـيـ والـوزراء تُـعد
ـهـمـة الــتي يـنـظـر أحـد الـوثــائق ا
اليهـا الساسة والـباحث بـاهتمام
ا حتـمل من وصف دقيق جملـتمع
 يـــتـــسم بـــاجتــاهـــات مـــخــتـــلـــفــة
ومتنـاقضة . فهويـقول أن اجملتمع
هــوالـوحـدة يـنــقـصه أهم عــنـصـر 
لية (القومية) والدينية الفكرية وا
فـهي واحلالـة هـذه مبـعـثرة الـقوى
... فـــفي الـــعــراق أفـــكــار ومـــنــازع
متبايـنة جداَ ...الخ. وهذا الوصف
يــنـسـجم مع كـل الـدول والـشـعـوب
الــتي تــتــسم بــالـتــنــوع مع غــيـاب
الـدولـة . وألن الـعراق في – 1933
تاريخ الـرسالة  –لم تكن فـيه دولة

بل شــكــلــهـا الــضــعــيف فــقط . فـأن
تـفــكك اجملـتــمع وتـعــدد الـســلـطـات
الــعـشــائــريـة ــذهـبــيــة  ا األهـلــيــة 
الدينية والقـومية يشكل سمة لذلك
إذ أن ثـمة عـالقة تـبـادلـية اجملـتـمع 
بـــ الـــدولــة واجملـــتـــمع في شـــكل
النـظـام السـياسي ووصف اجملـتمع
ـغذيـة لقـيام الـدولة . وقد والـقوى ا
شــــهـــــد الــــعــــراق خالل الــــعــــقــــود
ــنـصــرمـة حتــديـات ومــنـعــطـفـات ا
وصــراعـات شــديــدة الــتـأثــيــر عـلى
أنظمة احلكم التي توالت على حكم
وأسـهـمـت بـتـكــريس الـبـنى الـبـلــد 
وأنــتــجت حــكــومـات الـتــقــلــيــديــة 
وتعمل على تتماشى مع تلك البنى 
رغم تـغـذيـتــهـا في عالقـة تــبـادلـيـة 
تــــغـــــيــــر االحـــــزاب مــــخـــــتــــلـــــفــــة
االيــديــولــوجـيــا الــتي تــوالت عــلى

ضــــبط احلـــــيــــاة الــــســــيــــاســــيــــة
واالجتماعيـة واالمنية . وهذا االمر
يـكــشف عن مــدى ضـعـف الـنــسـيج
االجــتــمــاعـي وتــغــول الـــســلــطــات
االهلية التي أصبحت قوى مناظرة
الـتي مازالت لـقوة وسـلطـة الـدولة 
تعاني من أرث سياسي واجتماعي
مــعـــقــد عــززته الــوالدة الــعــســيــرة
لــــلـــــنــــظـــــام الــــســـــيــــاسي بـــــعــــد
الـغــزواالمـريـكي الــذي شـيــد نـظـام
سـيـاسي يـتكـئ على ذلـك االرث قبل

لك . وبعد رسالة ا
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 مـع بـــزوغ الالهــــوت الـــســــيـــاسي
الــــطــــائــــفي الــــذي اضــــحـى قـــوى
سياسيـة تستمد قـوتها من خزانها
الـبشـري في الريـف شديـد التـمسك
والـتـباهي بـرابـطة الـدم والـعالقات
بـــــعــــد بـــــالــــروابط الـــــقــــرابـــــيــــة 
ـذهــبـيــة لـتــعـيـد االيــديـولــوجـيــة ا
أنــتـاجـهـمـا  من خالل الـتـمـثـيل في
ـــا كـــرس الـــعــصـــبـــيــة الـــدولــة 
لـتـغــدوبـيــئـة مـثــقـلــة بـالـتــحـديـات
واخلـــروقــات الــتي يــعـــاني مــنــهــا
مع ضعف القدرة واطن العـراقي  ا
عـاجلة والـتـدبيـر السـياسي عـلى ا
جراء تصلب الـطبقة الـسياسية في
ا أدى الى عدم الـتغـييـر اجلذري 
مـأسـسـسـة الـعـصـبـيـة أي صـنـاعـة
كـيانـات مـذهـبـيـة وديـنـيـة وقـومـية
ــؤسـســاتــهـا مــغـلــقــة مـســتــقـلــة 
التعـليمـية واالجتـماعية االعالميـة 

ــا يـدحـر بــنـاء دولـة ونـحـوذلك . 
وطــنـيــة حـديــثـة يــخـضع اجملــتـمع
لــســلــطـــاتــهــا بــالــقــانــون والــقــوة

الشرعية . 
ــنع قــيــام مــجــتــمع مــتــجــانس و
وهـويـة وطنـيـة واحـدة . وعـجز في
قـيـام مـشـروع ســيـاسي يـقـوم عـلى
االغـــلــبــيــة الــتـي تــشــكل اخلــطــوة
االولى في تـكوين مـجـتمع سـياسي
واطنة والعدالة واحد يرتكز على ا
وقـبلـها تـنـميـة الوعي الـوطني من
لتـعـزيز خالل قـادة الرأي واالعـالم 
االنـــدمـــاج احملــتـــمـــعي وعـــدم ثــلم
أوتشـويه صورة الـدولة في مـرحلة
انــتـقــالـيــة تـتــطـلب تــظـافــر جـهـود
جـمـيع اجلـهـات الـتي تـنـتـمي لـهذة
االرض بـــعـــيــــداَ عن االنــــتـــمـــاءات

الفرعية واخلارجية . 
وتـأسـيس مـنـظمـات مـجـتـمع مدني
تـمـثل عــمـوم أبـنـاء احملــتـمع تـقـوم
أي ال جتسد جهة ما واطنة  على ا
مستقلة مناطقية وقومية  طائفية 
عن الـسلـطة وداعـمة لـبنـاء مجـتمع
ودولـة وطـنـيـة حديـثـة وفق الـنـظام
هذه الـعوامل وغيرها قراطي  الد
تـشـكل بـدايات الـنـهـوض واالرتـقاء
ــتـطـورة بـالــفـرد في اجملـتــمـعـات ا
بـعـيــداَ عن الـوالءات الـعــصـبـويـة .
ـؤشرات يـنبـغي االفادة مـنها تلك ا
في بنـاء دولتـنا الـتي مازال عـمرها
قـصــيـراَ مــقـارنــة مع أعـمــار الـدول

تقدمة . ا
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ـكتـشـفـات االثريـة ان عـراقـيي االمس في بالد الـرافـدين كانـوا  قـد عـرفوا الـتـعـليم أثـبـتت ا
يالد أو بـعد ذلك بقليل ألن ـدارس منذ اختراعـهم للكتابـة في األلف الثالث قبل ا وأنشئوا ا
سـمارية او الكـتابـة العراقـية االولى الـتي سُمـيت فيـما بـعد من قـبل علـماء االثار بـالكـتابـة ا
هارة التي تـستغرق سنوات من الزمن. وان سمـاري تقتضي كثيـراً  من التدريب وا اخلط ا
االدله الـغزيـرة زالدامـغة عـلى وجـود نظـام تعـلـيمي في مـدن العـراق الـقد تـعود الى األلف
ـواقع الرافـديـنيـة ألواح يالد.لـقد وجـدت بـعثـات التـنـقيب االثـارية فـي بعض ا الثـاني قبـل ا
طيـنـيـة كان مـتـنـها عـبـارة عن تـماريـن مدرسـيـة لـطلـبـة مـتدربـ  فـهي حتـمل احيـانـاً نـصاً
مسماريـاً قام الطـلبة بنـسخه عدة مرات كلٌّ حـسب خطه ومقـدرته او ان بعضهـا كان يحمل
عـلى وجـهه وقفـاه مـواضيع مـختـلـفة غـيـر متـجانـسـة كاالدب والـرياضـيـات فضالً عن كـثرة
سح التي ال زالت واشحة على بقايا الط اجلاف.ومع حرص احلضارة األخطاء وحـاالت ا
نـخرطـ في مدارس الـتعـليم عـرفي اال اننـا جند ان اغـلب  ا الـرافديـنيه عـلى هذا احلـقل ا
تـنـفذين واالغـنـياء فـقـد وصلـتـنا من عـصـر ساللة اور الـثـالثه ( 2100 قـبل هذه هم أبـنـاء ا
دينة او أبناء يالد) نصوص مـسماريه تشير الى ان الطـلبة هم أبناء القائـم على ادارة ا ا
عبـد او أبناء الـضباط او أبنـاء الكتبه أنـفسهم . وامـام مهمة تـخريج دفعات ـشتغـل في ا ا
ـا وجدت أمـاكن تعـليم في عـبد وا ـدرسة عـلى ا جديـده من الكـتبه فـلم تقـتصـر مؤسـسة ا
مباني خـاصة وحتى في بيوت السكنى.وكانت دورات اخلريج ال تقتصر على الذكور فقط
بدليل وجود  اسـماء لكاتبات إنـاث .سمّى العراقيـون القدماء مدارسهم بـبيت الرقيم وسمّوا
ـعلـمون الذين ـدير وا مـديرهـا(أوميّا) فـضالً عن وجود الـكادر الـتدريـسي الذي مـنه وكيل ا
كتشـفة حواراً ب تلميـذ مستجد وأخر اقدم تتباين اخـتصاصاتهم. يذكر احـد النصوص ا

منه يقول االول: (( يا أبن الرقيم اين ذهبت في ايامك االولى ?))
فيجيب الثاني:

((ذهبت الى بيت الرقيم
قرأت رقيمي وأكلت طعامي

أعددت  رقيمي وكتبته وأكملته
وعندما فتح بيت الرقيم ذهبت للبيت

دخلت بيتي وكان أبي جالساً هناك  )).
ـتقدم ان الـطالب الـرافديني كـان يقضي وقـتاً طويالً في ـا نسـتطيع ان نـفهم من النص ا ر
مدرسته حامالً مـعه طعامه ليتناوله هـناك وأنه يعود متأخرا لبـيته بعد ان يكون األب قد عاد

درسية اثناء الدوام. من عمله كما انه يكمل واجباته ا
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ـدارس اخلـاصة عـندنـا مـتأخـراً قبل ان  أن االجراءات الـرافديـنـية أعاله بـدأت بـتطـبيـقـها ا
يعكر صفوها كوفيد  19 وأحترازاته التي أربكت  كل القطاعات للدرجة التي جعلت التعليم
عندنا ( بـعامة وخـاصة ) يأن حتت وطئـة ارهاصات التـعليم االلـكتروني الذي ال يـتفق اثنان
بأنه جنح في الـعراق حيث مؤشـرات التدني واضحـة واجراءات التخـبط ب احلضور والال
حضور مقـلقة للبيوت الـعراقية الوارثة ألول نظـام تعليمي في التـاريخ. كان حريّاً  أن نقتفي
ضمار علـنّا ننهض بواقع التعليم ونلحق بالركب ـتقدم الذي سبقنا في هذا ا خطى العالم ا
الذي ال ينتظر احد . مؤسف ان نتقهقر ونحن نرى  عجلة التاريخ تسير والدورة احلضارية
اً منذ بيت الرقـيم السومري صار علماً متحفياً فقط  في تتعاقب وأن مـا علّمناه  للعالم قد

زمن بيت احلاسوب الذي قرّب كل بعيد.
{ دكتوراه تاريخ وحضارة
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جرى في اجـنـحة مـعـرض بغـداد الـدولي لـلكـتـاب حفل تـوقـيع كتـابـ للـكـاتب الصـحـفي  حمـدي الـعطـار وهـما
(استطالعات روسيا واقليم القوقاز و قراءات في السرد العراقي-في زمن كورونا). 

عرض في أبراز الوجه الثقـافي للعراق من خالل عرض منشورات دور النشر وقال خالل احلفل (يراهن هذا ا
ـسـافة الـزمـنـيـة ب اإلنـتـاجـيـة الثـقـافـية ـتـصـاعدة وتـقـريب ا الـعراقـيـة وهي مـواكـبة حـقــــــــــــــيـقـية لـوتـيـرة الـنشـر  ا

ومتلقيها).
وفي هذا السـياق يـتم اللقـاء ب الكـتاب والـروائي والـشعراء بـجمـهور القـراء  وفي اطار االنشـطة الـثقافـية للـمعرض

اقامة الندوات وتوقيع االصدارات اجلديدة. 
واوضح ان (الـنـقـد عـمل ابـداعي فـهـو ال يـكـتفـي بـالتـفـسـيـر الـذي يـسـتـمـد الـقـدرة من سـعـة اإلطالع  والـثـقـافـة وهـما

مكتسبتان ولكنه يعمد. الى حتليله وتأويله للعمل االدبي ويصل الى مواقع لم تخطر لصاحب النص على بال).

رسالة بغداد
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محاولة أخرى لكتابة قصة

ويــحــاول ان يــفــرض رأيه ألنه يــعــتــقـد
جـازما خالفـا للـقاعـدة الفـقهـية ان "رأيه
صـواب غــيـر قـابل لــلـخـطــأ ورأي غـيـره
خـــطـــأ غـــيـــر قـــابل صـــواب" ومن هـــذه
اللـحظـة بدأت تـظهـر االعراض واخملفي

في شخصية صالح.
فـبـينـما كـانـا يسـيـران في احدى الـطرق
ـؤديـة الى الـفـنـدق الـذي يـقـيـمـان فيه ا
حـــدث ان ارتـــفـع صـــوت صالح فـــجـــأة
مؤنبـا رعد على فـعل لم يرتكبه ورأي لم
يـبـديه بـطـبـيـعـة احلـال أسـتـغـرب رعد
نـظـر بـتـعـجب لـزمـيـله ولم يـنـبت بـبـنت
شـي جتـنـبا شـفه زاد من سـرعـته فـي ا
ـا ال حتـمــد عـقـبـاه وصـل الى الـفـنـدق
وسرعان ما صعد الى غرفته في الطبقة
الـرابـعــة وعالمـات الـتــعـجب واحلـيـرة
تالحـقه قـضى الـلــيل لـوحـده بـانـتـظـار
شـروق شـمس الـيـوم الـتـالي لـيـقـررماذا

سيفعل?
أستيقض رعد من نومه مـنزعجا بتأثير
مــا حـصل بــاالمس دخل احلـمــام غـيـر
مالبس النوم ليلحق بـالفطورالصباحي
احملـدد بــ الـسـاعـة الــثـامـنــة صـبـاحـا
والــعـــاشـــرة والــنـــصف تـــأخــر قـــلــيال
لـيــتـجـنـب رؤيـة صالح مع ذلـك شـاهـده
جــالــسـا فـي أحـدى الــطــاوالت يــكـاد ان
يـنـهي فـطـاره حاول رعـد جتـنب الـلـقاء
لــكن صالح تــعـمــد مــواجـهــة رعــد امـام
الـبـوفــيه لـيــبـادره بـاألسف عــمـا حـصل
وأنه ال يرغب بزعل رعد عليه قال كالما
ـوقف الى نسيان جميال وقـتها انتهى ا

ما حدث وبدء صفحة جديدة.
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مـرت األيــام مـســرعـة في الــفـنــدق الـذي
اخـتـاره لـهـمـا أحـد االصـدقـاء عـلى أمل
ان يسـتأجران شـقة لـهما لـفترة قـصيرة
ـجـرد حصـول كل مـنهـمـا على تـنـتهي 
ســكــنه اخلـــاص بــدأت االتــصــاالت مع
تـخصصة جنح صالح مكاتب الـعقار ا
فـي الــتــعــرف عــلى عــمــر وهــو نــصــاب
خـمس جنــوم من أصل عـراقي يـقـيم في
تركيا مـنذ بضعـة سن واعده في أحد
األيـام لـرؤيـة شـقــة مـعـروضـة لأليـجـار
وعد ذهبا الـيها بصحبة زياد فعال  ا
وبكر وبـوقت قصير جـدا حصل االتفاق
عـلى ايـجــار الـشـقـة لـثـالثـة أشـهـر فـقط
قابلـة للتـمديد بـدا لرعد فورا ان صالح
ـكــان فـقــد بـانت وجـد ظــالـته فـي هـذا ا

عليه مظاهر الرضى واحلماس.
كـان ال بـد من شـراء عـديـد االحـتـيـاجات
ـا في اآلنــيـة الـتي ال بــد من وجـودهـا 
ــلح والـســكـر ــواد الـعــطـاريــة كـا ذلك ا
ــعـقـمـات الخ من والــشـاي واحلـلـيب وا
واد وفي أول جتربة خاضها رعد مع ا
صالح لــشــراء االحــتــيــاجـات مـن أقـرب
ســوبـــر مــاركت أكــتــشف رعــد أنــانــيــة
صالح في فرض ارادته من جانب واحد

حتايل على صاحبـه ليرافقه في سفره
الى بـلــد مـجـاور بــعـد ان شـعــرا مـعـا
بتـأزم الوضع الـسيـاسي واالجتـماعي
واخلـدمي في مـدينـتـهم وأن ال جدوى
من األنتـظار الذي طـال كثـيرا ولم يبق
ـا من الــعــمــر غـيــر بــقـايــا اعــوام ور

سني عجاف.
في كل األحوال جمعهـما هدف مشترك
هو الـسفـر أما الـتفـاصيل وهي كـثيرة
بالتـأكيد فـهي اقرب للـخالف منها الى
األتـفـاق لـسـبب بـسيط هـو ان تـركـيـبة
صالح معقدة وأزدادت عقدا مع تقدمه
فـي الـــــــسن وحـــــــسـب الـــــــقـــــــاعــــــدة
الـبـيـولـوجـية لـنـمـو األنـسـان فـأنه في
اضي أكثر من شيخوخته يـتذكر من ا
أي شئ آخر لـكن الغـريب في األمر ان
صالح يــضــخـم تــاريــخه ويــعــدل فــيه

مثلما تمنى لنفسه ان يكون.
فــجـأة أكـتـشف رعـد الـذي تـعـرف عـلى
صـالح في الــــــنـــــــصف الــــــثــــــانـي من
الـسـبعـيـنيـات أن صالح يـجيـد الـطبخ
البس وكــيــهــا ايــضـا لــديه وغــسل ا
خبـرة في الـتسـوق وذوق في تنـسيق
ـنــاسب مـلــبــسه واخــتــيــارالــعــطــر ا
دهشة خاصة وغيرها من التفاصيل ا

عندما تتجمع في رجل مسن بعمره.
يــقــال ان الــســفــر يــســفــر عن مــعــادن

الـنــاس ويــنــشــرغــســيــلــهم وهــو قـول
مـجرب ال لـبس فيه فـيـرفع السـتار عن
الــكـــر أو الــبـــخـــيل الــنـــقــنـــاقي من
هـذب الصديق الـصدوق من اخملادع ا

صلحي. وا
كــان رعـد مــتــرددا في الــبـدايــة لــسـبب
بـسـيط هو انه جـرب الـسـفر مع صالح
مــرة واحـدة قــبل ســنــوات وقــرر عـلى
اثـرهـا الـتـوبـة النـصـوحـة وعـدم تـكرار
التجربة البـائسة مع ذلك قبل التحدي
واختار السـفر برفقـته أفضل من يكون
لوحده سيما ان الطريق طويلة وحظه
زاج تنـمر ذو ا العـاثر هيـأ له صالح ا
ـتـقـلب فـتــارة ال يـحب شـرب الـشـاي ا
لـكـنه يشـربه وتـارة ال يشـرب الـعصـير
ـعـلب لـكـنـه فـجـأة يـشـربه واخـرى ال ا

يحب اكل اللحوم لكنه يأكلها.
اعـتقـد رعـد ان صالح الذي اعـتـاد على
تـقـد نــفـسه لـلـنــاس بـصـورة الـودود
ـتـحـضـر قد اسـتـفـاد من وبـاء كـرونا ا
وأصبح أكـثر واقعـية لذا قـرر ان يعيد
الـتجـربة مع صالح لـعل مـا يعـرفه عنه
بحكم التجـربة السابقة قـد تغير هكذا

تهيأ له .. فكان ما كان. 
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يــعـانـي صالح من نــوبــات قـلـق تـأتــيه
فــجـــأة ألتـــفه األســـبـــاب ثم يـــتــشـــنج

ـشـتريـات التـي يرغب بـها في اخـتـيار ا
هم عادا الى الشقة بعدئذ هو فحسب ا
وفي جـعـبـتـهـمـا مـا يـحـتـاجـان الـيه من
مــواد ضــروريــة تــكــفي لــشــهــر مــضت
األيــــــام االولـى بـــــسـالم ثم بــــــدأ صالح
يـخـرج صبـاحـا لـوحده وعـلى حـ غرة
شـــعـــر صالح بـــأوجــاع فـي خــاصـــرته
الزمة شفى  راجعة ا أضطر بسببها 
رعـــد فـالحظ رعــــد كم هــــو مـــســــتـــوى
االهتـمـام والـعنـايـة الـلـتان حـظى بـهـما
صالح اثنـاء الفحص والـعالج بطبـيعة
احلــال مــقـابل ثــمن بــعــد بـضــعــة ايـام
شـفي صالح من اوجـاعه فـصـار يـخرج
لـــــوحـــــده ويـــــتـــــصل بـــــهـــــذا وذاك من
العراقي الذين يصادفهم في الطرقات
طاعم مع انه احلدائق الـكافـتريـات وا
كان يـحذر رعـد من االتصال بـالعـراقي
ــارسـون ــشــاكـل و ألنــهم يــجــلــبــون ا
الـــنــصـب عـــلى ضـــحـــايـــاهم من نـــفس
اجلـنـسـيـة لم يـجـد رعـد تـفـسـيـرا لـهـذا
التصرف غير ازدواجية الشخصية لدى
صالح وحبـه لذاته فـيحق له مـا ال يحق
ـلل يـظـهـر لـغـيـره. شـيــئـا فـشـيـئـا بـدا ا
واضـحـا عـلى رعـد من تـصـرفـات صالح
الـغريـبة والـسـماح لـنفـسه بفـرض االمر
الـواقع على شـريكـه في السـفر والـسكن
واهماله نظافة الـشقة ألنها ليست "بيت

الي خلفوني" كما يردد دائما.
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الحـظـات لـدى رعـد بـخـاصة  تـفـاقـمت ا
عـندمـا كـتب صالح خـطاب مـديح وثـناء
ـتــمـرس بـالـنـصب واعـجـاب بـ (زيـاد) ا
واالحتيال مع انه كان فريسة له دون ان
يـدري شـيـئـا فشـيـئـا بدأ الـشـرخ يـتسع
بيـنهـما مـر شهران عـانى خاللهـما رعد
ا اضطره فرطة  من نرجسية صالح ا
لـــلــبـــحث عن حـل ســريع يـــخــلـــصه من
ـأزق الــذي وجـد نــفـسه فــيه مــتـذكـرا ا
حتـذيــرات االصـدقــاء من هــذه الـســفـرة
كذلك جتـربته الشـخصيـة السابـقة التي
لم تك مـوفـقـة مـعه شـدد رعـد مـحاوالته
ــســتـــمــرة لــلـــبــحث عن ســـكن جــديــد ا
يـخــلـصه من الـضــغـوط الـيــومـيـة الـتي
يــعـاني مــنـهـا والــتـصـرفــات الـعـجــيـبـة
ـن يـشـاء لـصالح بــدءا من اصـطــحـابه 
الـى الشـقـة غـيـر مـكتـرث بـوبـاء كـورونا
وضـــرورة اخـــذ احلـــيـــطـــة واحلـــذر من
غـــدره والــتــســابق عـــلى االســتــحــمــام
البـس يـــومـــيــا صـــبـــاحـــا الى غـــسل ا
طـبخ لـساعـات طويـلة وملء واحـتالل ا
الـثـالجـة بــاخلــضـار وكــأنه لــوحـده في
الـشـقة يـتـمتع فـيـها مـثلـمـا يريـد وفوق
هذه وتلك كان يوصي رعد بعدم تشغيل
ـصاريف فيما كان هو كيف لتجنب ا ا

يشغل مكيف غرفته طوال الليل.
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 لم يك غـــريــبـــا لــرعـــد اهــتـــمــام صالح
وضوع البحث عن شـقة له فهو يريد
الـــتــخـــلص من صـــاحــبه بـــاســرع وقت
لــيـفــعل مــا يـحــلـو له مـن حـفالت ســهـر
ومجـون مع من يـصادقـهن في الطـرقات
ـتــنـزهـات الـتي كــان يـقـضي فــيـهـمـا وا
وقتـا طويال فـضال عن قائـمة طـويلة من
بائعات الهوى يحتفظ بصورهن وارقام

موبايالتهن.
بـعـد جـهـد واتــصـاالت حـصل رعـد عـلى
شقـة تفي بالغـرض لتكـون شقة الـعائلة

خالل مــدة اقـامــته بــدأ يــنـقـل اغـراضه
ومالبـــسه الـــيـــهـــا تـــدريـــجــيـــا وخالل
االســـبـــوع االول من الــــشـــهـــر االخـــيـــر
النـتـهـاء عقـد إيـجار الـشـقـة االولى التي
يشتركان بـها على ان يبحث صالح عن
شـقه له ايـضـا فـيــمـا تـبـقى من الـشـهـر
توقع رعـد ان يبادر صالح بـاالتصال به
او زيارته في شقته اجلديدة لكن صالح
لم يـفـعل اسـتغـرب رعـد في الـبـداية من
هـذا الـتغـلـيس وكـان يتـسـاءل مع نـفسه
عـن الـسـبـب اذن صح شـعــوره بـوجـود
رغــبــة دفــيــنــة لــدى صالح بــالــتـخــلص
الـسريـع من صاحـبه وقـطع االتـصال به
اال بـقــدر مـا يــسـتـفــيـد او هـنــاك حـاجـة
ـتـعـلـقة مـلحـة لالتـصـال بـخـاصة تـلك ا
بـتـسـديـد الـفـواتـيـر.انـتـاب رعـد شـعورا
مـزعـجـا من هـذا الـتـصـرف لـكـنه حـبسه
في نــفـسـه وجتـنـب الـبــوح به ألحــد من
شترك ألنه يعرف جيدا ان االصدقاء ا
جـلـهم كـان ضـد فـكـرة الـسفـر مع صالح
الـذي يـعـتـرف بـنـفسـه انه ال اصـدقاء له
وال يـعــتـرف اصال بـالــصـداقــات هـنـاك
فـقط مـصـالـح مـشتـركـة ال أكـثـر وال أقل
فال غرابة بـعد ذلك للـتملق الـذي يظهره
ن هـم بــدرجــات عـــلــيــا وصــوال صالح 
لــغـايــاته الـشــخـصــيـة فــهـو قــادر عـلى
الـتــحـول ثالثـمــائـة وسـتــ درجـة لـكي
يقـنع غـيـره بـانه كان سـجـيـنا سـيـاسـيا
ألكـــثــر من خــمـس ســنــوات وانـه تــعــلم
البـس خالل فــــتـــرة الــــطــــبخ وغــــسل ا
سجـنه وانه كان صديـقا للـرئيس صدام
مع ان اجلـمـيع يـعـرف انه الـتـقى به مع
ــرة واحـدة جــمع من الــعــامــلــ مــعه 
هكذا كان يخفي شـخصيته بالتقرب من
اجلـهــات االمـنـيـة لــيـكـون خـادمــا فـيـهـا
ـن ال يــــروقـــون لإلســــاءة الـى زمالئه 

زاجه.
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 هو يغلف نفـسه بطيبة مديـنته ويعتقد
ان ذلك يكـفي إليـهام الـناس او في االقل
ـروا بـطريـقه بـأدبه وحالوة كالمه من 
وحـسن مـظـهـره لكن مـا ان تـقـتـرب منه
أكـثـر فـأكـثـر حـتى تـكـتـشف الـوهم الذي
أوقـعك بـه في تـقـيـيـمه أمـا من هم عـلى
ـكن ان يـفهـموا مـسـافة مـنه فـهؤالء ال 
حـقـيـقـة صالح وشـفـرته اجلـيـنـيـة كـان
امـر غـريب عـلى رعــد أن يـتـلـقى عـزومـة
صالح في احـــدى الـــلـــيـــالـي  لـــتـــنــاول
قطعت من كباب البيت كما هو متداول
عندنا في بغداد وما ان غسل يديه حتى
جــاءه صالح مــطـالــبــا بــثـمن الــطــحـ

واللحم.
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الحظ رعـــد ان صالح يـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــا
ــا من بــعض االصــدقـاء مــتــشـنــجــا ظـا
ويــتــحـدث عــنــهم بــسـوء عــنــدمـا تــذكـر
اسمـاؤهم صدفـة خالل احلديث بـينـهما
وهـو أمـر يـتـطابـق مع مـقـولـته الـثـابـتة
ـتـكررة "انـا ال أصـدقاء لي". أسـتـنتج وا
ــا رعـــد ان رأي صالح بـــاألصـــدقـــاء ر
يــنـطــبق عـلــيه ايــضـا بــعـد ان اكــتـشف
ـقـاطـعـة لـعدد مـسـاحـة اخلـصـومـات وا
ـا فـيهـا زوجته كـبيـر من أفـراد أسرته 
الـتي تعـيش مـعه لكـنه ال يـتحـدث معـها
مـنــذ أكـثـر من ثــمـان سـنــوات وخاللـهـا
يبدو انه تعلم الطبخ والنفخ مضطرا ال
كـمـا يـدعي ان تـعـلم كل ذلك في الـسـجن

كث فيه اكثر من ثالثة اشهر. الذي لم 
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لكـها هذا الرجل في  قدرة استـثنائـية 
تـغــيــيـر مــســاراته ومــواقـفـه بـ لــيــلـة
وضــحـــاهــا مع أنـه يــعـــتــقـــد أو يــجــزم
ـبـدأيـتـه السـيـاسـيـة لـكن واقـع احلال
كان غير ذلك حاول رعـد ان يستغل مدة
ـــشــــتــــرك مع صالح قــــبل ان ســــكـــنـه ا
يــنــفــصال بــعــد ثالثــة أشــهـر وهـي مـدة
العـقد للـتعرف عـلى خفايـا الرجل ومدى
ــــواصــــفـــات االصــــدقـــاء مـــطــــابــــقـــته 
ثل يقول: "رب أخ لم تلده احلقيقي فـا
أمك" فمع مَنْ أنا أعـيش في بالد الغربة
هـكـذا كـان يـتحـدث رعـد مع نـفـسه تارة
ـا يـشـعـر بـاألسى وأخـرى بـاالشـمـئـزاز 
يـسـمــعه ويـراه بــئس الـصــديق وبـئس
الرفـقة مع رجل يـغار من جنـاح األخرين
ويريد كل شيء لنفـسه وطز بغيره حتى

لوكان ابن أمه وأبيه.
Â«d(« UM  W u Ë_«

ـاطرة وبـيـنمـا كـانا في أحـدى الـليـالي ا
فـي شـقـتـهـمـا وقف صالح فـجـأة لـيـوبخ
ات كـثـيرة رعد مـتـهمـا ايـاه بـتلـقي مـكـا
وأنه يـــــتــــواصـل مع أهـــــله وأقـــــربــــائه
وأصــدقــائه كـل يــوم  رد رعــد مــا الــذي
يــــــزعـــــــجـك أنت لـم يـــــــجب صـالح ظل
ـوقف صـامـتـا وعـنـدمـا اسـتـدرك رعـد ا
بـابـتسـامـة ساخـرة فـكر في األمـر فـوجد
ان رفيقه يندر أن يتصل بأحد أو يتصل
ــصـلــحـة او عــمل او اجنـاز به أحـد اال 
مـعـامـلـة مـا كـانت جل اتـصـاالت صالح
تـتــركـز عـلى صـيــده الـثـمــ من فـتـيـات
الــلــيـل فــهــو يــحــلم بــاثــنــتــ لــنــهــاره
وأخـريت لـليلـه يحتـفظ بقـائمة طـويلة
إلســمـائــهن فـيــهـا مــا لـذ وطــاب اعـمـار
مـخــتــلـفــة واالســبـقــيــة لألصـغــر ســنـاً
ــخـتــلف الـلــغـات وال يــتـحــدث مـعــهن 
ـوعــد في ايـة سـاعـة يـضـيــره اخـتـيـار ا
تشاء من كـانت في الطـرف االخر األكثر
غرابـة ان يتـصل بواحـدة في دولة جارة
ويـحـجـز لـهـا تـذكـرة الـسـفـر مع الـعـودة
ومـسـتـعد لـتـحمل مـصـاريـفهـا مـقابل ان
يـخـتـلي بـهـا سـيـمـا من كـانت من الـنوع
اجملــرب وفي الـوقت نـفــسه ال يـسـتـحي
ان يحاسـبك على فنجـان شاي دفع ثمنه
أمـام االصـدقـاء لـيـظـهـر لـهم حـجم كـرمه

ومن ثم يسترجع ثمنه منك.
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الـرجـل شـبق ال حـدود لـرومـانـسـيـته مع
اجلنس اللطيف يـهمس يداعب يجعل
ــوســقــا يــرفع نــبــرته حلــظـة صــوته 
ويخفضها حلـظة حتى يوقع بضحاياه
من الـــبــنــات والــســيــدات ال حــرمــة في
مـفهـومه وال حرام فـهـو عبـد للـكأس في
آخــر الــلــيـل وال بــأس بــواحــد في أوله
وثـانـي في أوســطه والــثـالـث حتـصــيل

حاصل ألكمال العدد.
كيف يصطاد الصبايا ?

مع مرور االيـام ازدادت الفجـوة بينـهما
ط حياته فال صالح يسـتطـيع تغـييـر 
وال رعـد يــقـدر عـلى حتـمل صـاحـبه مـدة
أطــول وفي مـــســاء يــوم مــا كــان اجلــو
بــاردا وشـاءت الـصـدف ان يـلـتـقـيـان في
صـالــة الــفـنــدق الــذي ســكـنــا فــيه عــنـد
وصـولـهـمـا في الـيوم األول وفـي طريق
جرد ان العودة الى الـشقة يقـول رعد 
نـزلـنـا من الـبـاص في مـحـطـته االخـيرة

شم رائــحــة فـتــاة ال يـتــجــاوز عـمــرهـا
عـشـرون عــامـا كـانت جـالـســة تـنـتـظـر
قـدوم الـبـاص الـذي يـخـصـهـا واذا به
يــتــوجه نــحــوهـا مــســتــغال وجــودهـا
ـــوقف صـــحــيـح كــانت وحـــيــدة في ا
جـمـيـلـة جـدا لـكـنـهـا صـغـيـرة قـيـاسـا
لــــعــــمـــره الــــذي جتــــاوز اخلـــامــــســـة
والسـبعـون عاما جـلس جنـبها ورمى
ســـنــارته وبـــحــجــة الـــســؤال عن رقم
البـاص ومن اية دولـة انت وجمالك ال
يــقــاوم ســرعـــان مــا وقــعـت فــريــســة
ـوبايل لـسـنـارته تبـادل مـعـها ارقـام ا
وأخــذ مـنـهـا وعـدا او مـوعـدا سـمه مـا
شــئـت لـــقــضـــاء بـــعض الـــوقت مـــعــا
ـفــضل وتــنــاول كــأســا من الــشــراب ا
لـديه ,ومـع أنه جنح في اصــطــيــادهــا
لـكــنه لم يـفــلح بـهــا حـيث اعــتـاد عـلى
اخلروج صباح كل يوم بسبب وبدونه
فظن انـها لن تـأت بعـد يوم من ذلك
ـوعد أتت ظـهـرا لوحـدهـا الى الشـقة ا
وكــان رعــد مـــوجــودا حــيــنـــهــا فــقــام

بواجب الضيافة نيابة عن صالح.
لـــيال كـــان يـــجـــلس كـــمـــراقب خط في
مـباراة كـرة الـقدم مـتقـمـصا شـخصـية
ـمـثل االمـيـركي الـشـهـير جـوني ديب ا
بــطل مــســلــسل قــراصــنــة الــكـاريــبي
يـتـربص الـداخل واخلارج الـى اجملمع
يـغـمــز لـهـذه ويــومئ لـتــلك ويـعـزم من
تـستـجيب عـلى كأس ويـسكي أو بـيرة
وما الى ذلك كان رعد يتـعجب لقباحة
صالح وهـوسه بالـنـساء الالتي يـأت
الــيه مــقــابل شــيــشــة عــطــر صــغــيـرة

مغشوشة جاء بها من سوق مريدي.
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في الــــســـيــــاســـة يــــتـــهـم رعـــد صالح
بـالـتـطرف فال تـعـرف له رأيـا واضـحا
صريـحـا ثـابـتـا فـلـكل يـوم لـون جـديد
وثــــــيــــــاب أخـــــرى وفـي الـــــعـالقـــــات
ـطلـقة لـلـجنس االجـتـماعـيـة االوليـة ا
اآلخـــــر مـــــهـــــمــــــا كـــــانت الـــــظـــــروف
وااللــتــزامــات الـتـي ال مــعـنـى لـهــا في
منـظوره الـقريب والـبعـيد فـهي مجرد
ـوعـظـة الـوحـيدة سـفـسـطـة وغـباء وا
في الدنـيا الـتي ال ثاني لـها في عـقيدة
صـالح هي مـــبـــادلــــة احلب بـــعـــطـــور

البارفام.
ـا ان رعد في الـليـل عادة يـلتـقـيان و
يــحــرص عـــلى االســتـــمــاع لـــنــشــرات
االخـبار كـان رعـد يتـلـصص االستـماع
ايضا وفـجأة يتـدخل معلـقا على حدث
مـا لـيـحـلـله عـلى وفق نـظـريتـه التي ال
تـرسـي عـلى بـر ال تـفـهم مـنه حـقـا وال
باطال يـرواغ كأنه (مـسي) العب الكرة
نحك عروف في مباراة حاسمة ال  ا
فرصة لتـكمل رأيك ألن رأيه جاهزا وال
رأي لــغــيــره.حــسم رعــد قــراره بـقــطع
حــبل الـعالقـة مع صالح نــهـائـيـا غـلق
علـيه منـافذ االتـصال وحـظره لـيطوي
صفحة سوداء من عالقـة مصلحية من
طرف واحـد يقول الـشاعر صـالح عبد
الـــقـــدوس الـــبـــصـــري في قـــصـــيـــدته

الزينبية:
ال خير في ود إمريء متملق 

حـلو اللســـان وقلبه يتلهب
وفي بيت آخر يقول:

إحذر مصاحبة اللئيم فانه 
يعدي كما يعدي السليم األجرب. 
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         وها...هي   والندى يتقمصاني

يصافحُ ...جفنك اخملضل خيطاً
             ولي.. في وعدِ منجلها يدانِ

ا خطت وميضاً ........لطا وقلتُ
             كمفقود...على عينيك  دانِ

ا سالت لهيباً ........... لطا وقلتُ
.         على خد...........السعادةِ  دمعتانِ

إلى......اكتب هذه األبيات
حزيناً ..  في النهار..وفي الظالمِ

كانِ وفي الزمانِ ... في ا        جريحاً
سأمضي.....مستجيراُ  من بالدي

        هناك ....حرائقي..وهنا دُخاني
.....اجلمرَ  للذكرى  قميصا ً ألفٌّ

         بناري...نحو موهوم  اجلنانِ
يتُ مع االيامِ قمحاً وها أنئذا  
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وصل ا

آزرعيني وردةً في شِفاهِ الصباح أو
وإسـقـنـيـهـا مـاءَ في شـفـتــيكِ الفـرق
العِـناق ومـاءَ الكالم وإرسميْ غـيمةً
بال مـطـرْ وشـجـرةً بال ثـمـرْ وسـمـاءً
بال قمرْ وجنمةً بال ضياء وقلباً من
حـجـرْ وَلـوّنيْ أشـجـارَ روحـي بـلون
عـــيــنـــيكِ وحـــطّــمِـي غــرورَ نـــهــديّك
ِ مـن شـــفـــاهِ حــــرفي الى الــــهـــاربـــ
صـــحــارى بال مـــاء وأفـــركي عــيـــنّــا
صباحي بقُبُالتِ شـفتيكِ احلارقت
وإكـــســـري صـــلــــصـــالَ قـــصـــيـــدتي
قــصـيــدتي الـتي تــنــهضُ من حـرائق
شــفـــتـــيكِ وتــهـــربُ الى جـــزيــرة بال
نــــســـاء ســــوى رمل هــــواك وحـــزن
خـطاك وفـرح ليـاليك الـعطـشى قلت
إزرعــيــني قــمـراً بــأعــلى الــرقــمــتـ
وأكتـبي فـوقـهمـا هـذا قـتيل الـشـعر
فــأنـا خــريـرُ مـائك وهـذا خـلــيـلــهـمـا
وعـــطشُ طــفــولـــتكِ وصــوتُ آثــامكِ

وجـــرحُ أيــــامك أيــــامُك الـــتـي تـــرحل
بـصـمـتِ الـقـلـوب الـى وجع الـقـلـوب
زروع بخاصرة وجعي أيها الوجع ا
هــاتِ شـفـتـيكِ الـعـطــشـتـ لـشـفـاهي
ومـرّغي بهـمـا حُـرقـة الـوثن تـصّـاعدُ
نــارُ الــغــضى بــإحــشــاء الــشــمــوس
وتــضيءُ ظــلــمــةَ الـلــيــالي الــبــعــيـدة
اخلـمـيسُ لم يَـعـدّ أنـيـقـاً مـثلَ عـينـيك
الــكــحــيــلــتــ وقــامــتكِ الــتي تُــشــبهُ
شـمـساً عـاشـقةً وصـوتَكِ الـذي يدخل
روحي كــسـيـفٍ حـزين وقــلــبي الـذي
اليـــشــبـعُ إالّ من مـــصـــافـــحــة قـــلـــبك
وعـيـنــيك الـلـتــ تـخـتــرقـانِ نـهـاري
بـقُبلٍ التنـتهي أتـعرفـ اآلن كم سنةً
وفي كــــيــــاني وأنت أنتِ فـي قـــلــــبـي
وجــعــاً عــلى لـــســاني لــســاني الــذي
يــهــذي بـإســمكِ طــول الـزمــانِ وداعـاً
أيــهـا اخلـمـيـسُ الـبـعـيــد لم تـعـدّْ ذلك
اخلميس الذي أنتظره...كلّ خميس...
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سأطلق انا حلنجرتي العنان 
في زمن افتقدنا فيه االمان

 الغردبصوت مبحوح كله حنان
و أشنف االسماع  باحلاني وفني
التصيخ يا صاحبي السمع لغيري

  ان اردت  ان تعرف  عني 
بـاشر مني تـقدم نـحوي واسمع  بـا
فانـا امرؤ افـنى العـمر عـاشقـا وهو

يغني
للحب  ..للجمال... للسالم ..للحياة
قــالــبـــا عــلى اعـــــــــــــدائــهــا ظــهــر

اجملن.

مـع ان صــــــــوتـي بـح ولـم يــــــــعــــــــد
قدوري ان اغني 

لـكـني سوف لن اكـسـر  عودي ولن
انسى التغني

ولن يثنيني عن شدوي   
  (بقدرتي على الغناء) 

   وانت جزء مني
فأنا انت وكأنك كأني
فحتى لواسدل الستار

واطفأت االنوار
وغــادرت احلـانــة الــقـيــنــة  أو غـاب

غني ا
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نظمت وحدة الدراسات االجتماعية
عهد واألنثربولوجية واإلثنية في ا
ي للتـجديـد العربي مـحاضرة العـا
ـدنـية في فـكـريـة بـعنـوان: الـدولـة ا
ــشــاركــة سـاري الــعــالم الــعــربي 
حنـفي كمـحاضـر رئيـسي ومحسن
بــوعـزيــزي أسـتــاذ عــلم االجـتــمـاع
بــاجلــامــعــة الــتــونــســيــة مــبـروك
بــوطـقــوقـة رئــيس مـركــز فـاعــلـون
ومنى عبد الله الـغريبي أستاذ علم
لك االجـتمـاع السـيـاسي بجـامعـة ا
سـعـود ومـحـمـد فـرحـات أمـ عـام
اجلـمـعـيـة العـربـيـة لعـلم االجـتـماع
ي ـعـهـد الـعـا وبـحـضـور أعـضـاء ا
لــلــتــجـديــد الــعـربـي وشـخــصــيـات
ـعـهد فـكـريـة وثـقافـيـة مـن خـارج ا
إضـــــــــافـــــــــة إلـى عـــــــــدد مـن طالب
ــاجـســتـيــر والــدكـتــوراه من عـدة ا
جامعـات عربيـة وقد أدارت الندوة
رئيسة الوحدة أ.د دوللي الصراف
حــيث رحـــبت بــجــمــيع الــضــيــوف
واحلـــضـــور الـــكـــر واســـتــهـــلت

كلمتها بالقول:
"ثـمــة تـســاؤالت عـريــضـة حــاضـرة
ـهتـمـ بهـوية ـعـظم البـاحثـ وا
الــدولــة في الــعــالم الــعـربـي حـول
مالمح الدولة التي يـريدوا صانعي
الـتـغـيـير انـشـائـها أو اقـامـتـها في
ظل عالقــــات الـــقـــوى هـــذا في ظل
األزمـات الــبـنـيــويـة اخلـانــقـة الـتي
أعـاقت تـأسـيس دولـة عـربـيـة تـقوم
ـــســـاواة ـــواطـــنـــة وا عـــلى قـــيم ا

والعدالة االنسانية.
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إن هـذا يـفضي بـنـا بـنا لـلـبحث في
دنية وما يرافقه مصطلح الدولة ا
وذلك ب من يعتبـره مرادفًا للدولة
ـــــيل إلى الــــعــــلـــــمــــانــــيـــــة ومن 
استخدامه ألنه اكثـر مالئمة للواقع
الـــعــربـي وهــذا يـــفـــتح الـــنـــقــاش

جملموع من األسئلة:
 هل وصــــلت الــــدولـــة الــــعـــربــــيـــة
ــســتــوى الــدولــة احلــديــثــة? وهل
يـجب عــلـيـنــا مـقـاربــة الـدولـة وفق

ــفــاهـيم مــفـاهــيم ال تــتـمــاهى مع ا
الـغـربيـة للـدولـة الغـربـية وإلى أي
درجـــة يــصــبـح مــصــطـــلح الــدولــة
ـدنـيـة مـطـاط? هـذا مـا نـود الـيـوم ا
فــتـحه لــلـنــقـاش مع مــجـمــوعـة من
ـثـقـفـ الـعـرب وفي الـبـاحـثـ وا

البداية مع أ.د ساري حنفي
حتدث أ.د ساري حنـفي مشيراً إلى
دنيـة ليـست قيمـة بحد أن الدولـة ا
ذاتـهـا بل تـنـبع الـقـيـمـة من إنـشاء
ـقراطي لـيبـرالي فالـقيـمة نـظام د
قـراطـية والـلـيبـرالـية. ثم اذًا بـالـد
مـتـطرقـاً إلى ضـرور تـفكـيك الـتدين
وتــفـكــيك الـلــيــبـرالــيـة فــفي الـدين
هـنـاك قـطعـيـات "لـهـا ثـقل تـاريـخي
وفــقـهـي ومـســتــنـدة عــلى الــقـراءن
واحلــديـث الـشــريـف" وهـنــاك شيء
قــابـل لـــلــتـــأويل حـــسب مـــقـــاصــد
الـشـريـعـة أمـا تـفـكـيك الـلـيـبـرالـيـة
فالـرهان الكـبير بـأن الليبـرالية هي
احلـــريــات الــفــرديـــة واجلــمــاعــيــة
ــسـاواة وتــفـكــيك الــلـيــبـرالــيـة وا
يــســتــدعي مــنـا رؤيــة كــيف نــعــيـد
الـــــتـــــمـــــاسك اجملـــــتـــــمـــــعي وسط

مجتمعات شديدة التعددية.
 كـمـا يــصـبح الــفـصل بــ الـديـني
والـــســـيـــاسي شـــرطــاً  مـن شــروط
ـدنـيـة تــكـمن أهـمـيـة ذلك الـدولـة ا
باألبعاد ذات الصبـغة الدينية التي
تــــتـــداخل مـع شـــرعـــيــــة الـــنـــظـــام
الــــســــيـــــاسي وأشــــار إلى أن دور
الـدولـة يـكـمن فـي حتقـيـق الـعـدالة
وعــــدم اتــــخـــاذ مــــوقـف حــــيـــادي
بـاعـتبـار أن الدولـة حـاميـة لـلعـدالة
ومـــفــاهــيم اخلــيـــر الــتي حتــددهــا
اجملــمـوعــات فــيــمـا حتــمي الــدولـة

فاهيم. حتمي هذه ا
تـالـياً حتـدث مـحسن بـوعـزيزي عن
طـابع الـدولــة الـعـربــيـة الـذي عـطل
ظــهــور دولــة مــدنــيــة في الــســيـاق
الـــعــربي مـــتـــســائالً مـن أي يــأتي

التسلط في الدولة العربية?
نـــاظــــراً إلى أن الـــدولـــة  تـــخـــضع
اجملـتمع عـبـر مخـتلـف مؤسـساتـها
وتــســحق الــفــرد من خالل نــظــريـة
الطـاعة وأولويـة اجلماعـة? فالدولة
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"اسمي النا عراقية من بـغداد ومقيمة
في فـرنـسـا كـنت صـحـفـيـة ومـصـورة
فـوتـوغـرافـيـة شـاءت األقـدار أن اغـير
مهنـتي إلى صاحـبة مـقهى. في نـهاية
2018 أسستُ مشروعي أطـلقتُ عليه

"الليمون والكرز"
{ بدايـةً اطرح عليكِ سـؤال مدام النا ماهي
اجـمل ذكـرى لكِ حـدثت في بـغـداد ومازالت

عالقة في ذهنك الى اآلن ? 
الذكـريات  لـكل شخص خـانة في -
ذاكـــرتهِ حتـت مـــســـمـى الـــذكـــريـــات !
وًيـــحــتـــفظ فـــيــهـــا بـــأجــمـل و أقــسى
الـتـفــاصـيل الــتي مـرَ بـهــا  في خـانـة
ذكـريــاتي  لــدي مـســاحـة جــمـيــلـة من
الـذكــريـات الــتي ســافـرت مــعي طـوال
هـذه الـســنـ  و أسـمــيـتـهــا بـغـداد .
مرحلـة الطفولـة و مابعـدها هي أجمل
مـــا  احـــتـــفـظ به   احملـــبـــة  اآللـــفـــة
والــســعــادة الــتـي كــانت مــوجــود في
بـيوتـنـا و نـتـشـاركـهـا  مع اجلـيران و
ـدرسة . زيـارات الصـديقات أصدقاء ا
 أحـاديـثـنـا  ضـحـكـاتـنـا  هـمـسـاتـنا
وتــفـاصــيـلــنــا الـبــريــئـة . الــتــنـزه في
شـــوارع بـــغــداد بـــاألخـص شــارع 14
نصور حـيث كنا نسكن و رمضان و ا
االعظـميـة من قبـلها و احـنُ الى بيـتنا
القد و إسـتقبـال جدتي بعـودتنا من
ـدرسـة  احنُ الى بـغـداد اجلـمـيـلـة  ا

ة.  ولكن بنسختها القد
{ في أي جامعة كنتِ تدرس ? 

بدءاً كنت ادرسُ في بغـداد / كلية -
العلـوم السـياسـية/ جـامعـة بغداد في
اجلـادريـة  و لـكـني لم أكـمل دراسـتي
بسـبب ظروف الـسفـر ! و بعـدها عدتُ
و الـتــحــقتُ بـجــامــعـة الــسـلــيــمـانــيـة
احلكومـية / قسم الـصحافة و اإلعالم
ـرئي و الـتـلـفـزيون) و ( فـرع اإلعالم ا
اجستير من ثم حصلت على شهـادة ا
في اإلتـصــاالت و اإلعالم اإللـكــتـروني
من جــامــعــة   E.F.Jلإلعالم هــنــا في

فرنسا . 
{ مـا هـو سـبـب تـوجـهكِ الى مـهـنـة االعالم

وحتديداً الصحافة ?
دراسة اإلعالم و مـهنـة الـصحـافة -
انا من اخترتهـا وليس العكس ! حيث
نشأت في بيئة إعالمية بحتة  والدي
صحـفيًـا معـروفاً و لديـه اآلن صحـيفة
الكـتـرونيـة بـعنـوان ( الـگارديـنـيا)  و
والدتي ايضا كانت إعالمية في بغداد
. تأثرت بهـما خصوصًـا عندما ادركتُ
ـهــنـة و تـأثـيــرهـا عـلى أهـمـيــة هـذه ا
اجملتـمع و بـاألخص عـنـدما تُـسـتـخدم
بـالـشكـل الـصحـيـح ! حيـثُ تـيقـنتُ ان
الـصـحـفي اصـبح يُــشـكل مـجـتـمـعهُ و
يـفـتـح له نـوافـذ واســعـة في نــطـاقـات
ـسـاواة و احلـريـة  ا الـتـفـكـيـر احلُـر 
اخلالص من قيود اجملـتمع و الـتفـكير

الضيق.
 حيثُ كـلـمـا تـطور الـصـحـفي و اترفع
سـؤليتهِ امام مجتمعهِ  بتفكيرهِ  و 
كلما انـتفع جمهـورهُ و قرائهُ من عملهِ
 وبه تتطـور الشـعوب حـيث اصبحت

الصحافة تهتم بالتحليل و النقد. 
{ كيف كانت مزاولتكِ لعملكِ في الصحافة
هل كانت سهلة ام فيها نوع من الصعوبة ?
بالتأكيد ! إلن الصحافة هي مهنة -
ــتــاعب و لـــديــهــا رهــبــة . بــرأي اي ا
صـــحـــفي مـــهـــمـــا كـــان اجملـــال الــذي
يـــخــــوضهُ فــــإنه حـــتــــمًـــا ســــيـــواجه
ارسُ ـكان الذي  صعوبـات بحسب ا
ـهــنـة . لـكـن!  و بـفـضل الــبـيـئـة فـيه ا
الـتي تـرعـرت بـهـا و بـسـبب اخلـلـفـيـة
الصـحفـية الـتي نشـأت معي سـاعدني
والدايّ للـتغـلب على تـلك العـقبات من

خالل الـــتــجـــارب الــتـي مــروا بـــهــا و
صادفتهم  و هذا ساعدني كثيراً. 

ـاذا هـاجرتي الى { نعم هـذا جـيد  طـيب 
خارج العراق ? 

-اآلمان ! هو العنـصر األهم و الوحيد
الـذي نـبــحثُ عـنـه ايـنـمــا كـان  و هـو
ادنى مـقــومـات الـعــيش الـســلـيم  كل
شخص عـلى هـذه األرض يـسـتحق أن
يــنـــعمَ بـــاألمن واالمـــان و يــحـــظى به
لضمـان استمـرارية احلـياة و التـركيز
في تـفــاصـيـلــهـا  و بــاألخص بـوجـود

العائلة و األطفال . 
{ مــاهـو ســبب اخــتـيــاركِ لـهــكــذا نـوع من

قاهي ? ا
شــــغـــــفي و تـــــأثــــري بــــالـــــنــــمط -
الكالسيـكي هو مـا دفعـني الى البحث
عن هويـة جـديدة لـلـمقـهى  عن هـوية
تدمج عصرية الـغرب مع سحر الشرق
! حيث انـا من محـبي ستـايل او طراز
( الــريــتـرو-  ( Retroأو ال ( ڤـنــتج-
. ( Vintageهو طراز بدأ بـعد الثورة
الصـنـاعيـة في الـعالم الـغـربي و التي
حــــــقـــــــقـت  إجنــــــازات عــــــديـــــــدة في
التـكـنـلـوجيـا و كـان لـها اثـر كـبـير في
اجملتـمع  حيثُ ولـدت اجتاهـات فنـية
مـتــعـددة غـيــرت مـعــتـقــدات الـنـاس و
أذواقـهم الـفـنـيـة . حــيث يـعـتـمـد عـلى
ـلــفـتـة ــفـعـمــة بـاحلــيـاة و ا األلـوان ا
ـــلــبس و لإلنــتـــبــاه و بـــاألخص في ا
ـطــبخ ! حــيث أشــعــر بــأنـني أدوات ا
انتـمي الى هذه احلـقبـة الزمـنيـة  لذا
قــررتُ أن اخـذكـم بـرحــلــة زمــنــيـة الى
عصـر الريتـرو و لكن بـلمـسة مـختـلفة

اي مقهى اوربي بروح شرقية . 
ـقـهى "ليـمون { من اين استـوحـيتي اسم ا

وكرز"?
من حـبي و ولـعي بــهـذا الـفـاكـهـة -
اجلميلـة ( الليـمون )  أردت ان اختار
يـز و له صلـة بـاألصنـاف التي إسم 
اقدمها  ولم أجد أفضل من الليمون 
إلنها من الـفواكه التي نـستطـيع منها
ــاحلــة  إعــداد األطــبــاق احلــلــوة و ا
باإلضافة الى انها تتمتع بفوائد كثير
 و نـسـتـطـيع اسـتــخـدامـهـا كـلـهـا من
القشـر  للعـصير و حتـى البذور الذي

يُـصــنع مــنه الـزيــوت و الـعــطـور .  و
نفس الشيء بالنسبة الكرز !

  و عندما نرى انسجام الفاكهت من
ـذاق و حتى الـشكل حيث االلـوان و ا
ــيـــز يــخـــطف الـــقــلب ( فــإنـه شيء 

بالنسبة لي )! 
يز مقهى ليمون وكرز ? { ما الذي 

ـيــزهُ هــو ان جــمــيع األصــنـاف -مــا
منزلية الصُنع (  ?( Homemadeاي

انني اصنعها بنفسي . 
ـقدمة باإلضافـة الى تنـوع األصناف ا
 حـيثُ جـمـعتُ من عـدة دول اصـنـاف
مشـهورة من اخملـبـوزات و احللـويات
سة شرقية بسيطة  و اضفتُ عليها 
ـــذاق او الــــشـــكل ســـواء من حــــيثُ ا
ليـنـاسب طـراز احملل و ذوق الـزبون .
حــيـثُ اقــدم اصـــنـــاف مــتـــنـــوعــة من
اخملـبـوزات  و احلـلـويـات الـعـراقـية 
االنـگـلـيـزيـة و الـسـويـديـة  بـاإلضـافة
الى اصـــنــــاف الـــشـــاي  الـــقـــهـــوة و
شـروبـات الـباردة .  كـمـا أن الوان  ا
ــوســيــقى الــتي ــقــهى  و ا ســتــايل ا
ــيــزهُ عن بــقــيــة اعــتــمــدهــا هـــو مــا

قاهي .  ا
ــقــهى { هل واجــهـتِ صــعــوبــة في فـــتح ا

اخلاص بكِ? 
-بكل تأكيـد ! بداية كل مـشروع يوجد
حتــــديــــات و صــــعــــوبــــات يــــجب ان
نواجـههـا  بـاألخص اذا كان في غـير
بــلــد األًم  حـــيث حتــديـــات الــلــغــة و
احلصول على موافـقات و تصريحات
. و الـبـدء في مـشـروع جـديـد يـتـطـلب

وقت و جهد استثنائي.
باألخص عـند بـداية كل مـشروع يجب
تقد جدول و خطـة عمل للمشروع و
ــوافـقــة عــلــيه من قــبل غــرفـة يــجب ا
التجارة لـلحصـول على رقم ضريبي 
نـــاهـــيك عـن الـــتـــفـــاصل االخـــرى من
الــــبــــحـث عن مــــكــــان مـالئم إلقــــامــــة
ــشـروع  و بــنــاء هــويــة مـســتــقــلـة ا

للمحل ... الخ 
التـحـدي االكـبر بـالـنسـبـة لي هـو كان
احلـــصــــول عــــلى قــــرض من الــــبـــنك
ـــشــروع  ولــكن اغــلــبــيــة لــتــمــويل ا
شـروع إلنه مخاطرة البنـوك رفضت ا

كبـيرة بـالنـسبـة لهم ! و لـكن إصراري
كــان هـــو الــدافـع لــلـــمــحـــاولــة مــرارًا
وتــكــرارا حـــتى تــمــكـــنت  اخــيــراً من
ـشـروع احلـصــول عـلى قــرض لـبــدء ا
عــنــدمــا طـرحـت الــفــكـرة عــلـى احـدى
الـــبــنـــوك الـــتي رحـــبت بـــالـــفـــكــرة و

مولتني. 
اســـتــــغـــرقـت األمـــور اإلداريــــة ثالثـــة

شروع .  سنوات للبدء با
{ في بــدايـة افـتـتـحـاكِ لــلـمـقـهى كـيف كـان

رأي الزبائن ? 
اإلنـبـهـار !حـيث كـانـوا مـبـهـورين -
ـقدمة بالديـكور  األلـوان  األصناف ا
وسيقى  بـاألخص انتِ من مدينة و ا
ط قـاهـي و احملالت لـديهـا  جـميـع ا
واحد من حـيث الـعـمارة و الـديـكور و
حتى األلـوان !  اذا كسـرت هذا الـنمط
ـقـهى بـرفـقة و بـدأوا يـتـرددون علـى ا
أصــدقــائـــهم و عــوائـــلــهم  إلنه شيء
ـزج الذوق االوربي جديـد و عصري 
سة شـرقيـة حديثـة  و خاصة ان مع 
قهى لـيست فرنسية ! حيث صاحبة ا
سـاورهم الـفـضـول عن هـويـة صـاحب
قـهى ! بعـدها بـدأوا يترددون و هذا ا
يــبــدون إعــجــابــهـم بــكل الــتــفــاصــيل

وجودة .  ا
كن ان نتذوق في مقهى النا?  { ماذا 
- مـقهـى اللـيـمـون و الـكـرز هـو مـقهى
واد نـبـاتي-عـضـوي  أي ان جمـيـع ا
ستخدمة لصنع األطباق هي األولية ا
أغــذيـــة عـــضــويـــة تــمـت زراعــتـــهــا و
إنـتـاجـهـا دون إسـتـخـدام الـهـرمـونات
ـواد الكـيمـيائـية  عـدلة وراثـياً او ا ا
ـنــكـهـات . اقـدم ـواد احلــافـظـة و ا كـا
يزة من اخملبوزات للزبائن تـشكيلـة 
الـعـربــيـة و االوربـيـة  بــاإلضـافـة الى
عـدة اصـنــاف من احلـلــويـات من عـدة
دول مـخـتـلـفـة  حـيث تـوجـد اصـنـاف
ثــابــتـة و أصــنــاف تــتــغــيـر كـل يـوم .
بـــاإلضــافـــة الى أنـــواع مـــتــعـــددة من
الـشـاي األسـود  األحـمـر  األخـضر و
األبيض  نـاهيك عن شـاي االعشاب و
األزهار  و على رأس اجملـموعة طـبعاً
الشاي العراقي بـالهيل. باإلضافة الى
الــقــهــوة الــعـــربــيــة  الــبــرازيــلــيــة و

الـفـرنـسـيـة. كـمـا اقـدم للـزبـائـن وجـبة
غـداء خـفـيـفـة الحتـتـوي عـلى الـلـحـوم
مثل السـلطـات و الفطـائر  احلـلويات
يز اخلالية من السكـر الصناعي .ما 
أطبـاقي هـو اللـمـسة الـشـرقيـة بـفضل
التوابل التي استخـدمها و لكن بشكل

 . يالئم ذوق الفرنس
{ من اين تعلمتِ حتظير احللويات? 

في الـبـدء كـانت هـوايـة ! ولـكن لم -
اتصـور يومًـا اني سأمـتهن هـوايتي .
تــعـــلــمت اصــول الـــطــبخ و صـــنــاعــة
اخملبوزات و احللـويات من جدتي  و
من كـتب الـطـبخ الــغـربـيـة الـتي كـانت
ــطـــبخ . جــدتي و مــثل تــمأل رفــوف ا
ـطـبخ سـائـر اجلـداتّ  كـانـت سـيـدة ا
ـسـاتـهـا الـتي بـأطـبـاقـهـا الـشــهـيـة و 
الزلتُ احتـفظ بـهـا ب ثـنـايـا حواسي
كلما طبقتُ وصفـاتها. علمتني اصول
الـطــبخ  سـحــر الـتــوابل و مــزجـهـا 
كيف نـصنع اخلـبـز و كعك الـبرتـقال 
ــكـونـات مع بــعـضـهـا و ـزج ا كـيف 
ـذاقــهـا. هـنــاك مـثل نـدللُ حــواسـنــا 
يــقـول " مـع الــتـدريـب يــأتي اإلتــقـان".
حـــــيث كـــــثـــــرة الــــتـــــدريب او صـــــنع
احلـلـويــات يـولـدُ اإلتــقـان  إلن مع كل
جتــربـــة غــيــر نـــاجــحـــة يــوجــد درس
نـتـعـلـمه عـن مـاهي نـقـاط الـضـعف او
الــبـــحث عـن عــدم جنـــاح الــوصـــفــة 

بالتالي التكرار يولدُ اإلتقان . 
{ هذا صـحيح  مـاذا تصفـ جتربتكِ في

مجال مختلف تماماً عن مهنة الصحافة? 
ـا بدأته  جتربـة رائعـة و مكـملة  -
بـــالـــنـــســبـــة لـي عــالـم اخملـــبــوزات و
ـهنة الصحافة( احللويات عالم مكمل 
احتـدث عن جتـربـتي )  حـيثُ وجـدتُ
الشـغف الـذي كنتُ ابـحث عـنه . مهـنة
يزة و رائعة  حيث الصحافة مهنة 
نـتـرجم افــكـارنـا  آرائـنـا و حتــلـيـلـنـا
لألمــور امــا عـن طــريق احلــبــر او عن
طريق الـكـاميـرا . امـا عالم احلـلـويات
ـزج السـكر مع فنـترجم احـاسيـسـنا 
الزبـدة و الـشوكـوالتـة و نـقدمـهـا على
شكلٍ كعكـة تسر القـلب و الع . اذكرُ
كـلــمــا كـنت اواجـه مـطب مـن مـطــبـات
احلياة في مجال مهـنة الصحافة كنت
ــطـــبخ لــصـــنع قــالـب حــلــوى ادخل ا
لـتــحـســ مـزاجي و نــفـسـيــتي  كـأن
هناك معاجلـاً نفسيًا او مـعلماً روحيًا
يـخــتـبـأ بــ حـبـات الــسـكــر  مـلـمس
الدقيق و رائحة الكـعك ! نعم بالنسبة
لي عــــالم اخملـــبــــوزات هـــو الـــدواء و
الـعالج  حـيـنــهـا ادركتُ ان الـسـعـادة
هي ابتكار الـوصفات و صنـعها بحُب

ن نُحب. 
{ مـــاهــو اســـلـــوبكِ اخلــاص فـي حتــظـــيــر

ها للزبائن ?  احللويات وتقد
اإلعـتـمـاد عـلى الـطـعم و الـشـكل ! -
كالهــمــا مُــكـــمل لــآلخــر  حــيث اقــوم
بالـتركـيـز على الـطعم بـنـسبـة عالـية 
كونات اي يجب ان نتذوق و نشعر با
عـــنــدمـــا نـــتـــنــاول الـــكـــعـــكــة حـــسب
مـاحتـتــوي الـوصــفـة  اي مـثــلًـا طـعم
الـــزبــدة  الـــشـــوكـــوالتـــة  الــعـــسل 
اللـيـمـون  القـرفـة...الخ اي نـشـعر مع
ـكونات الـوصفة . و هذا اول قضمة 
ـواد يـعـتــمـد بـالــتـأكـيـد عــلى جـودة ا
سـتخـدمة. إلن جودة الـطبق االوليـة ا
ـــواد األولــيـــة . كــمــا اني من جــودة ا
احرصُ عـلى تـقـد كل ماهـو جـديد و
غيـر مـألـوف للـفـرنسـ  ولـكن بـشكلٍ
يحـترم ذائـقـتهم و اسـلـوب اختـيارهم
لــلـوصــفــات . بــاإلضـافــة الى طــريــقـة
التقـد و الشـكل العـام للـحلوى  إلن
الع هي التي حتـكم قبل الطعم ! لذا
احـرص عـلى شـكـلـهـا اخلارجـي  كـما
ان االطبـاق الـتي اقـدم بهـا احلـلـويات

قهى و ذوقهُ.  اطباق تعكس ستايل ا
{ مـاذا كــنتِ تـعــمـلــ قـبل افــتـتـاح مــقـهى

ليمون وكرز?
كــــنـت صــــحــــيــــفــــة و مــــصــــورة -
فوتـوغـرافـيـة  عـمـلت في عـدة صحف
عربية و فرنسيـة  ورقية و الكترونية
. كــــمــــا كـــنـت اعــــمل مع الــــوالــــد في

صحيفته االلكترونية (الگاردينيا). 
{ كيف كـانت مشـاركتكِ في مـشاريع لدعم

رأة في فرنسا?  ا
كانت لـدي مشـاركـات عديـدة لدعم -
ـدنــيـة و ـرأة و حــمـايــة حـقــوقـهــا ا ا
بـاألخص في قـضـيــة حـسـاسـة جـداً و
هي قـــضـــيـــة خـــتـــان اإلنـــاث و آثــاره
اجلـسـديـة و الـنـفسـيـة. حـيث سـلـطت
الــضـــوء عـــلى هـــذه الــظـــاهـــرة الــتي
مـــازالت لـألسف تـــمــــارس في بـــعض
الدول الى يومـنا هـذا! من خالل اقامة
ــدارس ـــعــاهــد و ا عــدة نــدوات في ا
ـرأة في الـفـرنــسـيــة عن اهـمــيـة دور ا
اجملتمـعات الـشرقيـة و دور الصـحافة
و الصـحـفـيـ في الـدول الـتي تـعاني
من احلـروب . كـمـا كـنت ضـيـفـة شرف
مـهـرجــان الـصـحـافــة الـفـرنــسـيـة عـام
٢٠١٥ . كـمـا انـني كُــرمت من جـمـيـعـة
ــــرأة دولــــيـــــة حلــــمــــايـــــة حــــقــــوق ا
( (Sorptimistو الــــــتي اصــــــبــــــحت
عضوة فيها فيما بعد . كما اننا نعمل
ـرأة  مـثل عـلى الـقـضـايـا الـتي تـهم ا
ــرأة  خــتــان اإلنــات  الــعــنف ضــد ا
حـمالت الـتـوعـيــة الـشـامـلـة لـسـرطـان
الـثــدي  تــعـلــيم اإلنــاث  في الـبــلـدان
التي تمنح حق التعليم للذكور فقط! 
رأة العراقية باإلضافة الى سرد دور ا
و تـصـحـيح تـلك الـصـورة الـسـطـحـية
ــرأة الـــعـــربــيـــة هي مـــحــدودة بـــإن ا
االجنـازات  و عـلـيه انـا بـصـدد إعداد
ــــرأ الــــعـــراقــــيـــة و كــــتـــاب عن دور ا
إجنــازاتــهــا بـــاألخص ابــرز الــنــســاء

يادين .  البارزات في شتى ا
{ ماهي نـصيحـتكِ لكل امرأة لـديها شغف
في مــوضـوع مــا وكــيف تـســتـطــيع حتــقـيق

حلمها ?
اوالً  حتـديد هـدفـهـا او حـلـمـها  -
ــــعــــروف ان الــــرغــــبـــات حــــيث مـن ا
بتحقيق االحالم تتغير بتغير العمر و
الـظــروف الـتي نــعـيــشـهـا  لــذا يـجب
حتديـد الهدف اوالً ثـم العمـل عليه . و
من اهم مـقـومــات الـنـجـاح هــو الـثـقـة
بـالــنـفس ! يــجب ان تـتــحـلـى بـالــثـقـة
التامة بنفسها و بقدرتها على حتقيق
حــلـمــهــا  إلن طــريق الــوصــول لـيس
بسهل و إلن احلـياة باتت بـتفاصـيلها
رحــلـة شــاقــة  لــذا يــجب ان تــتـحــلى
بالـصبـر و ان تـدرس خطـواتـها جـيدًا
قبل ان تـبـاشـر بأي عـمل او مـشروع 
من خالل اإلستعانة بـأصحاب اخلبرة
ـعـلـومـات و ان جتـمع اكـبـر قــدر من ا
عن اجملال الـذي تـنـوي اخلـوض فيه .
إلن بتـطور احلـياة اصـبح للـمرأة دور
كـبــيـر في الــنـهــوض بـاجملــتـمــعـات و
االعـتـمـاد عـلـيـهـا كـعـنـصـر اسـاسي و
فعال . لذا أطلب من كل فتاة ان تعتمد
عـلى نــفـســهـا  شــهـادتــهـا و عــمـلــهـا
لــتـبــني ذاتــهــا و مـســتــقــبـلــهــا ( قـدر

ستطاع) !  ا
و اؤمــــني بــــنــــفــــسك اوالً ثم اؤمــــني
بحلـمك. مع تمنـياتي الـقلبـية للـجميع
ـوفـقـيـة و حتـقـيق بـدوام الـنـجـاح و ا

احالمهم البعيدة قبل القريبة . 
ختامًا  أشكر جريدة الزمان و اآلنسة
غادة على استضافـتها لي  للعلم اني
الزلت اؤمن بـإن قـراءة اجلـرائـد يـجب
لـمسـها  حـبرهـا و رائحة ان تكـون 
ورقــهــا و كل احلب جلـــريــدتــكم الــتي

اهتم بتصفحها يوميًا.

الـعـربـيـة لم تـكن دولـة إسالمـية إال
عـلى الـورق ولن تـكـن دولـة مـدنـية

إال على الورق.
فيما أشـار أن أن هناك صراع قوى
ــصـالح حـاضــر دومـاً ومـرتــبط بـا
الــسـيـاسـيـة فـدولـة اخلالفـة كـانت
دولة سلطة "منكم أمير ومنا أمير"
ــركب في الــدولــة هــذا الــتــداخـل ا
ـــومــة الـــعـــربــيـــة حـــافـظ عــلـى د
ـصـالح ـرتـبـطة بـهـذه ا الـسـلـطـة ا
الــســيــاســيــة فــيــمــا كــرس الــدين
كـــــرأســــمــــال مـن مــــنــــطـق الــــربح

واخلسارة والسوق.
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ـــثـــالي مــشـــيـــراً إلى أن الـــنـــمط ا
للحـاكم العربـي يتمثل بـقدرته على
ــــدني عـن الــــســـــيــــاسي فــــصـل ا

والديني عن العسكري.
بــعــد ذلك حتــدثت مــنى الــغــريــبي
مـنـطـلـقـة من من تـسـاؤالت جـدلـية
كيف يـنظـر العـالم للدولـة العـربية?
ـــوذج مــــســـتـــنــــسخ من هـل هي 
الــدولــة الــغــربــيــة? أم هي تــصــور
عــــربي? ومـــا هـــو مــــوقف الـــعـــالم
الـغـربي حـيـال انـتـاج دولـة مـديـنـة
في العالم العربية? هل يقرأه قراءة

صحيحة وبشفافية?
ـال والسـلطة معـتبـرة أن احتـكار ا
والـقـوة الـعـسـكـريـة مـؤشـرات على
شـل ثـورات الـربـيع الـعـربي فـيـمـا
اتسمت هـذه الثورات فـي صورتها
األولى بـكــونـهــا ثـورات فــوضـويـة
غـير مـوجه بالـشكل الـصحـيح أما
في صورتـها الصـورة بدت بكـونها
ـعـنى أنه فــكـر ثـوري انـســحـابي 
ـقـراطـيـة وهذا لم حتـرك نـحـو الد
يــحــدث والــصــورة الـثــالــثــة ظــهـر
بـكـونـه فـكـر ثوري مـتـطـرف عـنـيف

باسم ايديلوجية معينة.
مــتــطــرقــة إلى األزمــة فـي الــنــظـام
ي هــو إخـضـاعه الـســيـاسي الــعـا
ألجندات األحـزاب السيـاسية مثالً
من خالل  تـعـريف إسـرائـيل بـأنـها
ـقـراطيـة فـيمـا نـرى ما الـدولـة الد
الذي تـقوم به في فـلسـط تـتجلى
صالح. أما مـبروك بوطقوقة هذه ا

ـكن أن تـكون الـدولة فـتسـاءل هل 
ــدنـيــة ارضـيــة لــلـمــصـاحلــة بـ ا
الديـني والسـياسي أو لـلمـصاحلة

ب التيارات الدينية والعلمانية?
مـعـتـبـراً أن الـصـراع بـ الـتـيارات
اإلسالمـيـة والـعـلـمـانـيـة هـو صراع
ظـهــر مع الـدولــة الـوطــنـيــة وأضـر
كـــثـــيـــراً بـــالـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة
وتوجـهاتهـا نحـو التطـور وحتقيق

آمال شعوبها.
كما وحتـدث محمـد فرحات مـعتبراً
أن أهم تــــــوافق قـــــام بـه الـــــنـــــاس
وأبرعوا اختراعه بعد تشكل البشر

كجماعات هو الدولة.
مـنـوهاً إلى كـيـفـية فـهم دور الـدولة

في سـيــاق الــتـاريخ يــعـني الــدولـة
وهـويـة الـدولـة فـفي تـاريخ الـعرب
كـان هــنـاك مالمح مـدنــيـة ولـكــنـهـا
عــانت من غــيــاب الــتــراكم وغــيـاب

الثورات وهذا أضعفها.
منـوهاً إلى أن فكـرة جتديد الـثقافة
هي الــتي تـمــكـنــنــا من الـســيـر في
ـدنـيـة كـمـشـروع له طـريق الـدولـة ا
مــتـطـلـبـات وتـقف إزاؤه صـعـوبـات
هـائــلـة. بــعـد ذلـك عـقــبت د. دولـلي
الـصــراف مـؤكــدة أن هـذا الــنـقـاش
يفتح بـاباً لعـديد من القـضايا التي
ســـوف يـــتم الـــتـــطـــرق لـــهـــا خالل
ســلــســـلــة من الــنــدوات حــول هــذا

ستقبل القريب. وضوع في ا ا
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التي أصبـحت اليوم حتتـكر العنف
والــضـبط والــسـيــطــرة والـتــوجـيه
ــصـــائــر إذ أصـــبــحت وتـــقــديـــر ا

معطى مركب ومعقد في صيروته.
مـــعـــتـــبـــراً أن كل وظـــائف الـــدولــة
حتـــيــلـــنــا إلـى أن هــنـــاك دول لــهــا
وظائف مؤطرة وذات صيـغة مدنية
ـمــارسـة الـعـنف وهـنـاك وتـنـظـيم 

دول تتصرف بصورة غرائزية.
ــقــراطــيــة مــؤكــداً أنه ال يــوجــد د
ولــكن هـنــاك ديـكــتـاتــوريـة مــقـنــنـة

 . يجري تداولها ب الفاعل
ـدنـيـة ثم مـتـحـدثـاً كــيف أن داللـة ا
ــدني فـالــثـقــافـة فــيـهــا اشـتــقـاق ا
كن أن نـسـألـها ـدنـيـة هي التـي  ا
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عـلى مدى أعـوام طويـلة كـانت حاالت االنـتحـار في العـراق قلـيلة جـداً ولكن
بـعـد أعـقـاب الــغـزو األمـيـركي لـلـعـراق في عـام  2003 ومـا تـسـبب فـيه من
ويالت لـيس أقــلـهـا احلــرب األهـلــيـة وانـتــشـار الـفــوضى األمـنــيـة واإلرهـاب
عتاد أن تـستقبل مسـتشفيات الـعاصمة بغداد والـفشل التنمـوي بات من" ا
ـنتـحرين اضـافة إلى إسـعاف نـاج من" مـحاوالت وعـدة محـافظـات جثـثاً 

فيما بات العدد بالعشرات سنويا. فاشله 
ـا هي نتـيجة تـراكمات كـبيرة وضـخمة أن" تـلك احلاالت ال تأتي مـصادفة ا
ؤسـساتي من" الوزارات ال يـستطـيع اي كائن جتاهـلها نـاهيك عن الفـساد ا
نظمـات مجتمع مدني وغيرها نظـمات مايعرف  ـؤسسات احلكومية  وا وا
سـؤوليـة على إال أنـها بـعيـدة كل البـعد عن هـمـوم ومشـاكل الشـباب وتـرك ا
ا ال تسـتطيـع فعل شيء او السـيطـرة على أبنـائها في عـاتق العائـلة الـتي ر

نع وقوع كارثة االنتحار أو غيرها.  ظل الظروف الراهنة 
ـرحـلـة أن" احلـالـة االقـتـصــاديـة  الـسـيـئـة الــتي تـمـر بـالـنــاس في في هـذه ا
ـر بهـا الـعـراق وكأنـه شبح يـخـيم عـلى الـعراقـيـ فـالوضع الـصعـبـة الـتي 
االقـتصادي الـصعب قـد يشـكل ضغـطًا نـفسـيا عـلى النـاس وخاصـة حيـنما
يـجدون أنفسهم غير قادرين على تـلبية متطلبـات احلياة وتأم قوت عيالهم
فـيجـدون أنفسـهم في محك صـعب وفتـنة كـبيـرة فإمـا أن يصـبروا على ذلك
راحل الصعـبة في حياتهم ـان الذي يجعـلهم يتجاوزون تـلك ا ويـتحلوا باإل
 وإمـا أن يجـدوا أنفـسهم فـريسـة للـضعف واألمـراض النـفسـية الـتي تؤدي

بهم إلى التّفكير باالنتحار والتّخلص من" احلياة .
مـانشاهده يومـيا في التلفاز أو صـفحات مواقع التـواصل نرى ونستمع إلى
قـصص غريبه وجديدة لبـعض شبان وفتيـات قرروا إنهاء حيـاتهم بالقفز من
أعـلى جـسـر أو تـناول الـسم أو قـطع األوردة  أو شـنق أنـفـسـهم أو احلرق
وت إال أن اخـتيـارهم إلى هذه األفـكار لـعدة أسـباب وظروف والـنتـجية هـو ا
ـعـيـشـة الـبـطـاله  االبـتـزاز اإللـكتـروني مـنـها  اجـتـمـاعـيـة وعـلـمـيـة وغالء ا

وغيرها قادتهم  إلى هذا الشبح الذي بات يسيطر على عقولهم.
ستـقلة) التي رصدت وفي إحـصاءات  للمفـوضية العـليا حلقوق اإلنـسان (ا
قـرابـة (أربـعـة آالف) حـالـة انـتـحـار ب عـامي 2015- 2019 وبـالـرغم من
وجودة تمثل عدم وجود إحصائيات حقيقية حلاالت االنتحار كون األرقام ا
وت دون اخلـوض في عدد احملـاوالت التي احلـاالت الفـعلـية الـتي تنـتهي بـا

لم تنجح أو احلاالت التي ال يتم الكشف عنها ألسباب مجتمعية.
ومن اجلـانب الفقهي أن جميع الديـانات السماوية  وباالجـماع يفتون بحرمة

ازهاق النفس وآية صريحة في القرآن الكر
. (  (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

تعمد من قبل سياسية ويـشير مراقب إلى أن" اإلهمال األسري واالهمـال ا
احلـكومة قد تسبب إنـهيار تام للوعي بـ أخطر الفئات العـمرية من الشباب
إضـافـة إلى خطـر وسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي واأللـعـاب اإللـكتـرونـيـة بات
ضـمـن األســبـاب الــتـي تـؤدي إلـى االنــتـحــار بــســبب اإلدمــان عــلى مــواقع
الـتواصل االجتماعي وغيرها وتاتي هذه النـتائج السلبيه بعدم مراقبة اآلباء
ألوالدهم والـذي أصبح الكثير من" الفتيات يـقعن ضحية االبتزاز اإللكتروني

وغيره لتصبح النهاية (االنتحار).
وهـنا يجب عـلى اجملتمع وأصـحاب القرار واحلـكومة الـعراقيـة التدخل فوراً
ـة لــلـنــاس بـتـوفــيـر فــرص الـعـمل وأن" حتـرص عـلى تــأمـ احلــيـاة الــكـر
ـالي للفرد وتـشغيلـها ضمن برامـج وخطط مهنـية ترفع من مـستوى الدخل ا
ــواد اإلعالمــيــة الــتي حتــمل رســائل تــربــويـة في الــعـراق وكــذلك أن تــبث ا
ان بـعـيـدًا عن الرسـائل الـتي تبث وأخالقـيـة حتث على مـعـاني الصـبـر واإل
ستـقبل وتقلبات الـزمان كما قال تعالى في اخلـوف في صفوف الناس من ا

كتابه العزيز
(بسم الله الرحمن الرحيم.

وَالَ تَـقْتُلُواْ أَنفُـسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِـيمًا وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

اللّهِ يَسِيرًا ).
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ـدنـية في الـعـراق تـشـهد الـكـثـير مـن اللـغط والـنـقاش الزالت فـكـرة الدولـة ا
ــدنــيـة الــواسع بل حتــول الــنــقـاش فــيــهـا الى جــدال حــاد بـ الــتــيـارات ا

واإلسالمية.. 
ـسـلم ومحـاولـة لـتـغـيـير ـتبـنـيـات اجملـتـمع ا فـقد عـدهـا اإلسالمـيـون خـرقـا 
ـا يـتسق والـشرع أسـلوبه وسـلـوكه وتشـويه عـاداته وتقـاليـده الـتي كانت 

قدس..  ا
ـدنـيون انـفـسـهم انـهـا مـحاولـة النـهـاء دور حـكم االسالمـي فـيـما عـدهـا ا

والـذين يعتـقدون أنهم فـشلـوا في تغيـير الواقع بـعد عام  ?2003لـذلك عمل
الـفريقان بـكل قوتهم من أجل حتقـيق طموحاتهم واهـدافهم وعلى الرغم من
ـفهوم عموما في أدبيات العلوم فهوم في العراق إذ ظهر هذا ا تـاخر هذا ا
الـسيـاسـية خالل الـثالث عـقـود االخيـرة سـيمـا بـعد ظـهـور موجـة مـا سمي
بـالربـيع العـربي لذلك فـانه بظـهوره أثـار الكـثيـر من اللـغط والتـجاذب وذلك
ا يتناسب مع اخلصوصية الدينية النه لم يـتم تكيفه مع مجتمعاتنا عامة و

والثقافية للمجتمع عموماً .
ـدنـيـة بانـهـا أحتاد افـراد يـعـيشـون في مـجـتمع عـرّف اخملتـصـون الـدولة ا
ـنظـومـة من الـقـوانـ مع وجـود فضـاء يُـرسي مـبـاد الـعـدالة في يـخـضع 
اطـار عـقـد اجــتـمـاعي تـتـوافـق فـيه إرادات جـمـيع أو اغــلب مـكـونـات وقـوى
اجملـتـمع وتـاتي هـذه الـتـسـمـيـة كــون االنـسـان بـطـبـعه مـدنـيـاً وبـالـتـالي فـان
الـقـواعـد الـتي تـنـظم حـيـاته وعـالقـاته سـتـكـون مـدنـيـة وهـو مـفـهـوم أخـذ به

أرسطوا وأبن سينا وأبن خلدون ومونتسيكو وغيرهم . 
دنية على التمييز ب احليز العام واخلاص وعدم خلط الدين تـعمل الدولة ا
ذاهب مع عدم السماح بـالسياسة ولـكن في نفس الوقت حتترم االديـان وا
بـاستغالل الدين الغـراض شخصية أو سـياسية حتـاول استخدام الدين أو
الـرمـوز الــديـنـيـة غــطـاءً لـهــا وتـؤكـد عــلى احـتــرامـهـا جلــمـيع االديـان وحق
ـارسـة طـقـوسه بـحـريـة كـامـلـة ودون قـيـود وهـذا مـا يـحـدده االنـسـان في 
واطن والدولـة تعتمـد االنتماء والـعقالنية الـدستور النـافذ وان العالقة بـ ا
ـتوارثة وهـذا ما نـحتـاج النـقاش فيه واحـترام التـراث والعـادات والتـقالـيد ا
شـتركات وجنعـلها قواعـد مهمـة للتفـاهم والعمل بهـا والسير لـلوصول الى ا

عليها .
واطنة ـواطن بالدولة ياتي من خالل ا أن الـسر االساسي في تقييم عالقة ا
ـذهـبي وان تاخـذ دورها احلـقة والـتي تـستـوعب كل هـذا التـنـوع اآلثني وا
ــمــارسـة ــشـاركــة او ا في احــتـواء كـل اخلالفــات عـلى االرض وحتــفــيــز ا
الــسـيــاسـيـة وتــعـمـيق ثــقـافـة الــتـســامح وبـكل مـجــاالته والـنــظـر الى اآلخـر
ــواطـنـ من جـانب وبـ ـا يـعــزز الـثـقـة بـ ا بـأنه"نـظـيــر لك في اخلـلق" و
ـواطن والدولة مـا يجعل الـوعي الوطني يـقف أمام كل الواجـهات الطـائفية ا

واحلزبية الضيقة.. 
ـدنـيـة يـكـون فـيـهـا الــنـظـام الـسـيـاسي والـدسـتـور اهم االسس في الـدولـة ا
االسـتقرار بـالبالد ويـكون اجملـتمع فيـها مـبني عـلى أساس االخالق وياتي

ذلك من خالل اعالء صوت القانون واحترام التنوع بكافة انواعه .
فتاح االساسي للمواطن كي تستقيم عالقته أن من اهم مـقومات النجاح وا
ـواطنـة والتي هي احلـاضنـة للـتنـوع الثـقافي بـالدولـة هو الـعمل وفق مـبدأ ا
نحى والـديني كمـا انهـا ستكـون حافـز لالداء واالفكار االخـرى كي تاخـذ ا
شـاركة السـياسيـة وتعمـيق التسـامح بكل أنواعه نـفسه من خالل حتفـيز ا
ـواطن والـدولـة وبـذلك سـيــكـون لـلـوعي دوراً مـهـمـاً ـا يـعـزز الـثـقـة بــ ا و
وريـاديـاً في بـنـاء زنـهـضـة االمــة بـشـكل عـام من خالل االلـتـزام بـالـواجـبـات

دنية في قبال أي افكار طائفية او حزبية ضيقة . الوطنية وا
دنية يكون فيـها الدستور والنظام مـصادر األمان واالستقرار فيها الـدولة ا
والـتـعـاطي االيـجـابي بـ مـكـونـات اجملـتـمع كـافـة والـتي تـكـون مـبـنـيـة عـلى
ــكـونـات ويــكـون الـقـانــون هـو احلـكم ـتـبــادل بـ تـلك ا اسـاس االحـتــرام ا
سـاواة بـ أفراده كـافة لـذلك على ا يـحقق الـعدالـة وا والـفيـصل بيـنهـم و
واطن من خالل البـحث عن مصادر رقيه الـدولة أن ترتقي في تـعاملهـا مع ا
ـعـاشي بـبـنـاء نـظـام أقـتـصـادي عادل وتـطـوره من خالل حتـسـ وضـعه ا
ـكــونـات وكـل ذلك يـاتي من وفـاعـل يـضــمن حـقــوق جـمــيع ا
خالل محاربة االفكار الظالة التي تريد الشر باجملتمع
ـمـنـهج الـذي الـعـراقي ومـحـاربــة اجلـهل والـتـخـلف ا
يـريـد بـاجملـتمـع ان يكـون أسـيـراً لـلـعـادات والـتـقـالـيد
ـســتـوردة وحتــويـلـه الى مـجــتـمع قــاصـر اليــعـرف ا

مستقبله .

النا.. عراقي مقيمة في باريس
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أسـتـفـحـلت ظـاهـرة الـسـحـر وفـتـاح الـفال
ـعـاجلــ بـ عـوائـلـنـا والــروحـانـيـ وا
الــعـراقــيـة  هـنــاك مـافــيـات من الــسـحـرة
وضــــحـــايــــاهم نـــســــاء ورجـــال ومــــنـــهم
ــارســون أعــمـال ســيــاســيــ ..  هــؤالء 
قابر لغرض دفن الـسحر والشعـوذه في ا
تهـالكة أعـمال الـسحر بـ ثنايـا القبـور ا
ـاً  ويتم وضع الـسـحر في ـشـيدة قـد وا
حـفـر وفتـحـات على بـعض جـدران القـبور
ـة حتـديـداً  كـون الـقـبـور اجلـديـدة الـقـد
التـنـفع الـسحـرة ألن بـنـائهـا جـيـد وأضلع
الـقبور التوجـد فيها فـتحات لغرض وضع
أعــمــال الــســحــر. وهــذه الــظــاهـرة كــانت
مــحـور حــلـقــة من بــرنـامج (كالم الــنـاس)

الذي تقدمه قناة (الشرقية).
الـلقاء األول في احللـقة كان مع الروحاني
عروف أبا علي النجفي من أهالي بغداد ا
 حـيث دار حوار ب مـقدم البـرنامج علي
اخلــالــدي وبـيــنه الــذي قـال )اجلــان عــنـد
الــرجـال والــنـســاء وأنـا أراه وهــو يـراني
وأتـكلم مـعه وهو يـنفـذ لي ما أطـلبه منه 
وســــأقــــوم اآلن بــــإخــــراج اجلــــان وأمـــام
وجودة في كاميرات الشرقية  والسيدة ا
الـبيت بـينـنا أنـا يشـهد الـله ال أعرفـها من
قـــبـل أو أتـــفق مـــعـــهــــا عن أي كالم خالل
ـتـلــبس بـرأسـهـا عــمـلـيـة إخــراج اجلـان ا
نـتـيجـة سحـر من أمـرأة قريـبه لهـا). وقال
اخلــالـدي (بــدأ الـروحــاني بــاجلـلــسـة مع
ــوجــودة بـيــنــنــا وبـدأ يــتــكـلم الــســيـدة ا
بــصـوت مـرتـفع مع اجلـان  حـتى أن هـذه
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ـثل في مــسـلـم يـرشح جلــائـزة أفــضل 
األوسكار هذه السـنة عن فيلمه (صوت
ــعـدن). وقـال أحـمـد (لم يـعـد بـاإلمـكـان ا
).وأضاف سـلمـ جتـاهل سوء تـمثـيل ا
مـثل في شريط نـشر عـلى اإلنترنت أن ا
تـرشـيـحه الــتـاريـخي لألوســكـار مـنـحه
شــــعــــوراً مــــخـــتــــلــــطــــاً فـــيـه شيء من
ــرارة.وقـال: اســتـقــبــلت ذلك الــتـقــديـر ا
ــلــتـــبس مع شــعــور بــاالمــتــنــان عــلى ا
ــسـتــوى الـشــخــصي ولـكــني شــعـرت ا
بــحـزن هــائل.وتــابع: كـيف يــعـقل أن أي
مـــســــلم من أصل  1.6مـــلـــيـــار - أي ربع
اثل سكان األرض - لم يكن في موقف 
حــــتى اآلن? وتــــســــاءلت: إذا كــــنـت أنـــا
االسـتــثـنـاء فـمـا هــو الـسـائـد بــالـنـسـبـة
لـلبـقيـة من أمـثالي? مـا هي القـاعدة غـير
? مــاذا عن ــســلـــمــ ــكــتــوبـــة حــول ا ا
مــكـانــهم في قـصــصـنــا ثـقــافـتــنـا وفي
ـمـثل مـجـتـمــعـاتـنـا إن وجــد?وأضـاف ا
ـقـيم في الـبــالغ من الـعـمـر  38 عـامــاً وا
لندن: أريد أن أخبركم أن االستثناءات ال
تــغــيـر الــقــواعـد. االســتــثـنــاءات تــعـظم
الـقاعـدة وبشـكل ما تـتيح لـنا الـتواطؤ
مع القـواعد الـسائدة.وقـال: التـقدم الذي
حقـقه عدد قلـيل منا ال يـعطي صورة عن
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غنـية األمريـكية بـيونسيه مع احتـفلت ا
زوجـهـا جــاي زي بـعــيـد مـيالد تــوأمـهـا
رومي وسـيـر الـرابع وعـلّـقت عـلى مـوقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي(مـا هـو أفضل من
هـديـة واحــدة... هـديـتــان.. عـيـد ســعـيـد
رومي وسيـر). وكانت وصـفت بيـونسيه
خالل فــــيـــــلم وثــــائــــقـي أعــــدته إحــــدى
ــنـصـات اإللــكـتـرونــيـة فــتـرة حـمــلـهـا ا
قـائـلة: (عـانـيت في فـتـرة احلـمل وحتمّل
جـسـمي كــثـيـراً قـبل الــوالدة واسـتـغـرق
الـــوضـع وقـــتـــاً طـــويـالً قـــبل أن أعـــاود
نشـاطي وعمـلي وكنـت أحاول االهـتمام
بأطفالي وبـعملي) وأضافت: (لدي زوج
وأوالد وعــليّ أن أهــتم بــجـســمي). وفي
ـهام حـديث صـحفي قـالت(من أصـعب ا
أن أوفق ب العمل والعـائلة). وللثنائي

إبنة أيضاً تدعى بلو أيفي.
مـثل البريطاني على صعيـد آخر أنشأ ا
ريز أحـمد صـندوقـاً للـمسـاعدة في وقف
ـســلـمـ في تـقـد صــورة سـامــة عن ا
األفالم.تأتي هـذه اخلطوة بـعدمـا كشفت
سـلـمـ نـادراً ما إحـدى الـدراسـات أن ا
يظهرون على الشاشة وأنهم إم ظهروا
فتكون صـورتهم سلبـية.وكان أحمد أول

الــسـيـدة ســقـطت عــلى األرض وأصـبـحت
بـغيبوبة في عالم آخر  بـعد قليل أنتبهت
الـسيـدة وعاد وعـيهـا تمـاماً  وسـألهـا ابا
عــلي الـنـجــفي قـائالً لـهــا : هل أنـا أعـرفك
ســــابـــقــــاً أو أنت تـــعــــرفـــيــــني مـن قـــبل?
فـاجابـته:ال والله ال اعرف ابـا علي مسـبقاً
والـــيـــوم جـــئت لـه بـــعــد حـــجـــز مـــســـبق
ـوبــايل  وهـو رحب بــنـا وقــال تـعـالي بــا
لــلـبـيت وسـأخـرج مــنك اجلـان  وبـالـفـعل
وامـامـكم أسـتـطاع الـروحـاني الـنـجفي أن
يـخـرج اجلـان الذي كـان جـاثـماً في رأسي

نتيجة ( سحر) من شخص قريب لي ).
× وبـ الـنـجـفي(الـسـحـر لـيس مـن ديـنـنا
..نـحن النعمل بالسـحر أطالقاً  والسحره
ـقابـر والكـهـوف ووسائل مـوجـودين في ا
اإلعالم التـسـتـطيع الـوصـول اليـهم هـناك
ســـحــرة يـــقــومــون بـــعــمـل طالسم وهــذه
الـطالسم (تـهجم بـيـوت) كونـهـا ليس بـها
ذكــر لــله مــنــهـا طالسـم صـاحلــة وطالسم
طـاحلـة! الـسحـرة يـعمـلـون بـالتـفـريق ب
الــزوجــ أو قـتل الــزوج أو لــلـمــحــبـة أو
ــارســهـــا الــســحــرة  الـــرزق وغــيــرهـــا 
ـقابر أو والـغالـبيه مـنهم يتـواجدون في ا
الــكــهــوف بــعـيــدين عـن عـيــون الــســلــطـة
واألجــهـــزة األمــنــيــة).الفــتــاً (الى أن هــذه
األيـام أقـتـربت احلمالت االنـتـخابـيـة وبدأ
عـدد من الذين سيرشـحون جمللس النواب
بــالـتـوافـد لـي  وأرجـوكم الحتـرجـوني أن
أكـــشف هــويـــات هــؤالء.وهــذه الـــظــاهــرة
حتــدث قـبل كل حـمـلـة انــتـخـابـيـة جملـلس
الـــنـــواب  وانـــا أقـــول لـــكم لن تـــتـــحـــقق
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أحـــمــــد إن الـــكـــثـــيـــر من
الــشــخـــصــيــات صــورت
بـــعــــنــــصـــريــــة تــــامـــة.
وأضاف في بيان صادر
عـــــنـه أن (تــــــصــــــويـــــر
ـسلـمـ على الـشـاشة ا
تبعة يغذي السيـاسات ا
ومـا يـتـبـعـهــا من عـمـلـيـات

قتل وغـزو لبـلدان. الـبيـانات ال
تـكـذب هـذه الدراسـة تـظـهـر حجم

ــشــكــلــة في األفـالم ذات الــشــعــبــيـة ا
وتـــــقــــيس مـــــقــــدار ضــــيــــاع الــــفــــرص
واحلـيــوات).اشـتــهـر أحــمــد عـقب أدائه
دور جهـادي في فـيلم أربـعة أسـود الذي
اكـتـسـب شـهــرة بـعـد عــرضه عـام 2010.
وقــال إنه سـعـيـد ألن الــفـيـلم الـذي رشح
عدن بفـضله جلائـزة األوسكار صـوت ا
ال يـشــيـر إلى اثــنـيـة وديـن الـشـخــصـيـة
Moghul الـتي أداهــا.أمـا فـيـلـمه األحـدث
 Mowgli يحـتفـي بالثـقافـة اآلسيـوية في
بـريـطـانـيـا.إلى جــانب الـتـمـثـيل يـعـرف
أحــمــد كــمــغـــني راب ويالمس ظــاهــرة
ـتـحدة في ـمـلكـة ا اإلسالمـوفـوبيـا في ا
ألــبــومه الـــصــادر عــام  2020 بـــعــنــوان

(الوداع الطويل).

إحراز تقـدم بشكل عام إذا بـقي تصوير
ـسـلـم عـلى الـشـاشة إمـا مـعـدوماً أو ا
مــحــكــومــاً بــالــتــصــورات الــســامــة عن
ـطيـة ثنـائيـة األبعـاد.وقال شـخصـيات 
أحمد إن الصندوق الذي أسسه ويحمل
) يهدف سلـم اسم (بلـوبرينت لـدمج ا
إلى تـقـد الـتـوجـيـه والـتـمـويل لـلـرواة

سلم الصاعدين. ا
وسـتـكـون هـنـاك مــنح قـيـمـتـهـا  25 ألف
دوالر لـفـنـانـ مـسـلـمـ شـباب مـن قبل
ــثـلـ جلـنــة اسـتـشــاريـة سـتــتـضـمن 
وكومـيديـ مثل مـاهرشـاال علي ورامي
يـوسف وحسن مـنهـاج.حـملت الـدراسة
الـتي يـســتـنـد إلـيـهــا ريـز أحـمـد عـنـوان
(غــيــاب وتـشــهــيــر) وأجـرتــهــا مــبـادرة
أنـيـنبـيـرغ لـلـدمج وبيـنت أن أقل من 10
ـئـة من األفالم ذات اإليرادات الـعالـية با
ـــمـــلـــكـــة بــ عـامي  2017 و 2019 في ا
ـتـحدة وأسـتـرالـيا ـتـحـدة والواليـات ا ا
تضمنت شخصيـات مسلمة لها جزء في
احلـوار.وحـ ظهـرت تـلك الـشخـصـيات
كـــانت هــامـــشــيـــة أو تــشــكـل خــطــراً أو
مـتـذلــلـة بـحــسب الـدراسـة الــتي بـيـنت
أيـضاً أن حـوالي ثـلث تلك الـشـخصـيات
اقـتـرفت الـعـنف أو كـانت هـدفـاً له. وقال

الئكة يعمرون جميعهم).  وهؤالء ا
بــعـد ذلك تـوجـه فـريق الـبــرنـامج  لـوزارة
الـداخـلـيـة لـلـقـاء مـديـر الـعالقـات واإلعالم
بــالـــوزارة الــلــواء ســعــد مــعن الــذي قــال
(الــسـحــر لـيـس ولـيــد الـيــوم بل هـو مــنـذ
خــلــيـقــة األنــســان  وأن هـؤالء الــســحـرة
ـارسون أعـمالـهم بالـدرجة ـشـعوذين  وا
األولـى مع النـسـاء والـقـسم األصـغـر عدداً
ـــادة   456ق .ع مـع الـــرجـــال  وهـــنـــاك ا
نـصب وإحتـيال لقـاء مبالـغ ماليـة يطلـبها
الـــســحـــره من يــأتـي لــهم  وعـــلى هــؤالء
ـواد الــسـحــره أن يـعــلـمــوا تـطـبـق هـذه ا
الـقانونية أحكامها عليهم  وهناك مادت
  - 430 و   431 ق.ع األبـــتـــزاز .. مـــقـــابل
الـطالسم والتـعويذات). مـؤكدا(ب احل
واآلخـر تــقـوم تـشـكـيالت وزارة الـداخـلـيـة
بــــحـــــمالت مالحـــــقــــة عــــلـى الــــســــحــــره
شعوذين  تنفذها دوائر االستخبارات وا
ومــــكــــافـــحــــة األجـــرام واألمـن الـــوطــــني
والــشــرطــة  بــعــد تــلــقــيــهم شــكــاوى من
مـــواطــنـــ هم ضـــحــايـــا ألعــمـــال هــؤالء

شعوذين).  ا
مــضــيــفـاً (هــنــاك طــبــقـات مــثــقــفــة تـأتي
لـلسحرة .. وهناك ضحـايا لهذه الطريقة 
كــمـا تـعــلـمــون يـوجـد فــرق بـ الــسـحـار
ــشــعــوذ  ومــادة االبـتــزاز والــتــهــديـد وا
عـــقـــوبــتـــهـــا ســـبــعـــة ســـنــوات ســـجن ..
ورسـالـتنـا لـلضـحـايا وخـصـوصاً الـنـساء
ـمــارسـات الـشــيـطــانـيـة لــلـكف عن هــذه ا
بـأعـمـال الـسـحـر والـشـعـوذه).مـشيـرا الى
ان(هـناك العـديد من السـحرة يسـتخدمون

األنــــتــــخـــابــــات فـي مـــوعــــدهــــا احملـــدد 
وســتـــحــصل أغـــتــيــاالت ســيـــاســيــة بــ

رشح ).   ا
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قـال له اخلـالـدي : عـلـمنـا أنك تـأخـذ مـبالغ
ـاذا? فاجابه مـاليـة كبيـرة من مراجـعيكم 
ـــراجع مـــبـــلغ الف (نـــعم أنـــا أطـــلب من ا
ـبـلغ أدفـع منـه ألجـور شراء دوالر وهـذا ا
ـسك والـعنـبـر والبـخـورات ومواد مـهـمة ا
أخــرى يــتــطـــلب حتــضــيــرهــا لــلــشــخص
ـراجع لنـا  أنا غـير قـادر على دفـعها من ا
ـعـاجلة جـيـبي اخلـاص وانـا فـاحت بـيـتـي 
الـعـديـد من احلـاالت وبعـيـدا عن الـسـحر 
نـعـالج مـواضـيع كـثـيرة مـنـهـا عـدم وجود
ــرأة  بــســبب عــارض .. ذريــة لـــلــرجل وا
ونـــحن لــديـــنــا (خــدام) وهـــو اجلــان وهم
مـالئـكــة صـاحلــ  أنــا أوجه اجلـان حلل
الـكثير من احلاالت واحلـمد لله ).الفتاً الى
أن (اجلـن موجـود بـيـنـنـا اآلن واحـد خلف
ــصـور عــمـر واآلخـر خــلف الـكــوالـيس  ا
أنـتـم ال تـرونـهم بـعـيـونـكم .. انـا أوجـهـهم
نـحـو الـشـخص الـذين يـواجـهـون  قـضـايا
الـسـحر  أنـتم شاهـد السـيدة هـذه التي
تلبس برأسها  وهي أسـتخرجت اجلان ا
تــكـلــمت وقـالـت انـا اصـلـي واصـوم واقـرأ
القران  تواجهني مشكله عند مسكي كالم
الــله الـقــرآن وأشـعـر بــشـخص يــأتـيـني و
يــــســــحب الــــقــــرآن من بــــ يــــدي).وأكـــد
الـنجفي(أن الذي أخـرج اجلن غير الصالح
يـمـون) وهو اجلن من تـلك الـسـيدة هـو (ا
الــصــالح الـذي يــبـلـغ من الـعــمـر  76ســنـة

ـــة في أعـــمــال الـــســحــر الـــقــبـــور الــقــد
والـشـعوذه  وكـمـا تعـلمـون هـناك مـادت
قـابر  373 و    374 ق.ع  أنـتهـاك حرمـة ا
ـوتى لوضع الـسـحر بـالقـبور والـقـبور وا

وعقوبتها احلبس سنت ).
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وفي مــقــبـرة الــكــرخ بـبــغــداد تـابـع فـريق
الـبرنامج عـمليـة وضع السحـر في القبور
ـشـعوذين  ـة من قـبل الـسـحـره وا الـقـد
ـقـبرة (نـحن نـعمل من حـيث بـ حارس ا
قـبـرة ونـعثـر بـ احل سـنـ طـويلـة بـا
واآلخـر عـلى ( الـسحـر )  وخـصـوصاً في
ـتـهـالـكـة الـبـنـاء ـة ا ثـنـايـا الـقـبـور الـقـد
ونـــقـــوم بـــإخـــراجـه وحـــرقـــة لـــبـــطالنه 
واألشــخــاص الـــذين يــجــلــبــون الــســحــر
غــالـبـيــتـهم من الــنـسـاء  يــأتـون في عـدة
أوقـات ولـيس فـي وقت مـحـدد  الـغـالـبـية
قبره من ـغرب خللـو ا يـأتون قبل صالة ا
ـاره  بعض األحـيان نـشاهـدهم يـدفنون ا
الـسـحـر وعـنـد االقـتـراب مـنـهم يـنـهـزمـون
ونــقــوم بــأخــذ الــســحــر وحــرقــة لــغـرض
ـواد الــتي نـعــثـر بــطالنه) مــوضـحــا(ان ا
عــلــيــهــا من الــســحــر في بــعـض الــقــبـور
ـــة  هي مــثالً دجـــاجــة مـــيــتــة أو الـــقــد
صـابـونـة أو بـيـضة أو قـمـيص أو فـانـيـلة
وشـمـوع مع الـطالسم وقـصاصـات ورقـية
مـكتوب علـيها كتابـات النفهمـا أو مكتوبة
ــقـــلــوب  الـــغــرض من وضـع أعــمــال بـــا
الـسحر بالقبـور البعض للطالق والبعض
لـــلــمـــحـــبــة والـــبــعـض إلجنــاب األطـــفــال

وغيرها).

واكـد أحد الـسحره الـذي طلب عـدم أظهار
مـعـالم وجهه أمـام الـكامـيـرا (نحن سـحره
ولـيس روحـانـيـ نـقـوم بـأعـمـال الـسـحـر
حلل قــضـايـا الـنــاس عـبـر الـســحـر لـعـدة
حــاالت والـنـاس يـأتــون لـنـا عــلى قـضـايـا
الـعشق والـزواج والطـالق لكال اجلـنس

تــكـالـيف الـســحـر من مـلــيـوني ديـنـار الى
خــمــسـة مـاليـ ديــنــار).وقـالت مــواطــنـة
ضـحية ( نحن الضحايا نأتي للروحاني
والــســـحــره مــضــطــرين حلـل مــشــاكــلــنــا
اخلـاصة دون علم أهـلنا ..لـكن ظهر لي أن
الـسحرة هم الشياط وهم ينصبون على
الـــنـــاس الـــبـــســطـــاء مـن خالل الـــســـحــر

والشعوذه).
رشـد الديني الـشيخ رسول لـ(كالم وقـال ا
الـناس) ان (حـاالت عديدة تـمارس من قبل
ـشـعـوذيـن  وأحـدى احلاالت الـسـحـرة وا
سـيدة متزوجة راجعت احد السحرة ألجل
حل قـضيـة عائلـية خـاصة  السـاحر طلب
من الــسـيـدة االنـفـصــال عن زوجـهـا لـعـدة
أمـور  هـذه الـسـيدة أسـتـغـربت طـلب هذا

الدجال ورفضته رفضاً قاطعاً وتركته ).
وأخــتــتم مـقــدم الــبـرنــامج احلــلـقــة قـائال
ــبــتـزين (رســالــتـنــا لـلــحــكـومــة إيــقـاف ا
واطـن بعدم التعامل الـسحره وتوجيه ا

مع هؤالء ..كونهم دمروا أسراً بأكملها).
فـريق العمل لهـذه احللقة ضم في :األعداد
مـخـرج مـيداني والـتـقـد : عـلي اخلالـدي
ومـدير تصوير : عمر اجلابري التصوير:
ـتابعة الصـحفية: سعدون سـرمد بليبل ا

ونتاج : ياسر هاشم. اجلابري ا
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ــركــز الـــوطــني لــعالج وبــحــوث ــســاعــد في ا ـــدرس ا ا
ستنصرية حاضرت في ورشة عمل السكـري باجلامعة ا
ـستمر في جامعـة النهرين بعنوان اقامهـا مركز التعليم ا

(مرض السكري وتعقيداته).
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الكـاتبة االردنـية اجنزت مـخطوطة
كتـاب عن جتربة الشـاعر العراقي
حـمـيد سـعـيـد الـشـعريـة والـنـثـرية
بـــعــــنـــوان (تـــطــــواف في حـــدائق
ـوريـســكي) وسـتـدفع مـخـطـوطـة ا

كتابها للنشر.
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رئـيس قسم الـلـغة اإلنـكـليـزيـة في كـليـة اإلسـراء اجلامـعة
أمون للترجمة والنشر في اضي دار ا ضيفـته االربعاء ا
ــتـرجم .. حتــديـات مــحـاضــرة بـعــنـوان (الــنص األدبي ا
واشـكــالـيـات) اقــيـمت ضــمن فـعــالـيــات مـعــرض بـغـداد

الدولي.
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رئيس اجملـمع العلمي الـعراقي االسبق الراحل يـستذكره
لتـقى العـراقي للثـقافة والـفنون في مساء الـيوم السـبت ا
بــيت الــثـقــافـة والــفـنــون  في الــعـاصــمـة االردنــيـة عــمـان
نـاسـبـة اربعـيـنـيـته مع اشهـار  كـتـابه االخيـر (مـحـطات

وذكريات).
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ـقــيم في لــنـدن ضـيــفـته ي والـبــاحث الـعــراقي ا االكــاد
ـاضي مـؤسـسـة احلـوار االنـسـاني بـلـنـدن في االربـعـاء ا
امسـيـة ثقـافـيـة افتـراضـية عن (صـيـاغة االسـتـراتيـجـيات
واجهة التحديات.. مسببات الفشل ومقومات النجاح).
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قـيم في امريـكا ضيـفته الـفرقة عازف الكـمان الـسوري ا
السيـمفونيـة الوطنيـة السورية  مع فـنان اخرين بـأمسية

اقيمت على مسرح األوبرا بدمشق.
wÐUM'« dOCš qŽeš

ـنـتدى الـعراقـي للـنخب رئـيس جلـنة الـزراعـة والري في ا
ــنــتـدى والــكــفــاءات  شــارك في الــنــدوة الــتـي اقــامــهــا ا
االسباب ياه في العـراق: الواقع افتـراضيا عن (شحـة ا

االثار واحللول).
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ركـز األول في فئة أفضل نص الطـالبة االردنيـة  فازت با
مــكــتـوب عن الــفــئـة الــعـمــريـة (8- 12) ضــمن مــسـابــقـة
(بلغـتي) التي اقامها مجمع اللغة العربية األردني و اعلن

اضي. نتائجها الثالثاء ا
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االمـراض الوبائـية وظاهرة االدمـان وغيرها
ــلـصـقــات الـتي تــتـصل بــاجلـمــاهـيـر. من ا
عـرض وفـقـا لصـفـحـة الكـلـية في ويـهـدف ا
لـصقات (فـيسبـوك) الى التعـريف باهمـية ا
االرشــاديـة وخــصــوصــا الـصــحــيـة مــنــهـا
وتـسلـيط الـضوء عـلى تـصامـيـمهـا اخملـتلـفة
والــرســـالــة الــتـي تــقـــدمــهــا عـن طــريـــقــهــا
ـؤسـسات الـصحـيـة أو اجلهـات الـرسمـية ا
فـــضـالً عن نـــشــــر الـــوعي الــــصـــحي وفق
اسـالـيب اسـتـخراجـيـة مـرتـبـطة بـالـعـنـاصر
الـتـيـبـوغـرافـيـة (كـالـصـور والـرسـومـات) او

عاني. التعبير بالكلمات وا
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نـظـمت كــلـيـة الـفـنـون اجلـمــيـلـة في جـامـعـة
ـــوصـل مـــعــــرضـــهــــا االول لـــلــــمــــلـــصق ا
االرشادي الوطني في اروقة الكلية االربعاء
ـاضي  افــتـتـحه مـسـاعــد رئـيس جـامـعـة ا
ـوصل لـلـشـؤون الـعـلـمـيـة مـنـيـر سـالم طه ا
بـحضور عمـيد الكلـية نشأت مـبارك صليوا
وعـدد من اساتـذة الكلـية وطالبهـا. وتناولت
ــلــصــقـات االرشــاديــة مــواضـيع لــوحـات ا
تــوعـويــة وارشــاديــة مـوجــهــة الى اجملــتـمع
كـرسـالـة بـصـريـة ذات خـطـاب يـعـتـمد عـلى
الـتـوجـيـه واالرشـاد الـصـحي كـالـوقـايـة من
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الـثـقـافي بـنادي الـصـيـد الـعراقي
مـحـاضرته الـثـقافـيـة اإلسبـوعـية
الـثـالـثـة لـشـهـر حـزيـران اجلـاري
في الـسـاعـة اخلـامـسـة والـنصف
من مساء اليوم السبت ويقدمها
اإلعــــآلمي الــــرائــــد زيـــد احلــــلي
ـنـاسـبـة الـذكـرى الـسـنـويـة  152
لـتـأسـيس الـصــحـافـة الـعـراقـيـة
وبــــعــــنــــــــــــوان (الــــصــــحــــافـــة
ـتـد مع األفق الـعــراقـيـة تـأريخ 
من - جــورنـــال الــعـــراق - حــتى
ـتـنبي في الـيـوم ) وعلـى قاعـة ا

النادي.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

يـنـظم مـنـتـدى
الصيد

من أجل الــنـســاء والــفـتــيـات في كل
مــكـــان مــضــيــفــة أنه إذا  اتــخــاذ
خــطــوات كــبــيــرة لــتــحــســ حــيـاة
النساء فهذا يعـني خطوات حقيقية

ÊU e « ≠ …d¼UI «

تحدة للسكان أعلن صندوق األ ا
مـثلة أمـينـة خليل سـفيرة اختـيار ا
فـخـرية  لـلـصـنـدوق في مـصر وذلك
ـسـاعـد أمـ خالل حـفـل اسـتـقـبــال 
ــتــحـــدة إيب بــيـــتــرسن عـــام األ ا
دير التنفيذي لصندوق األ نائب ا
ـتـحـدة لـلـسـكـان الـذي يـقـوم بأول ا
صـر مـنـذ تعـيـينه زيـارة رسمـيـة له 
ــــنــــصب حــــسب مــــوقع فـي هــــذا ا
مصـراوي. وألقت خلـيل كلـمة أكدت
خاللــهــا عــلى فــخــرهــا بــتـولـي هـذا
نصب وقالت إنه حان وقت العمل ا

وملمـوسة لتـحس حـياة ومسـتقبل
األطفال واألسر أيضا. 

وكــان أخــر أعـمــال خــلـيل مــســلـسل
(خلي بالك من زيـزي) بطولـة محمد
ــدوح عـلي قــاسم بــيــومي فـؤاد
ونــــهى عــــابـــدين وصــــبـــري فـــواز
وأســمــاء جالل وصــفــاء الـطــوخي
وسلـوى محـمد عـلي وتألـيف ورشة
ســرد حتت إشــراف مــر نــعــوم
وفكرة منى الشيمي وسيناريو
وحــوار مــجــدي أمــ ومــنى
الــشـــيــمي وإخــراج كــر

الشناوي.

عــلـــيك الــتـــعــامل بـــهــدوء مع أمـــورك الــشــخـــصــيــة
وستحصل على أرباح مالية.

qL(«

الية الصعـبة تصرف بحكمة ال تستسـلم لألوضاع ا
إليجاد حلول للمشكلة.

Ê«eO*«

عـلــيك احلـذر من مــؤامـرة شـديــدة في مـجــال الـعـمل
اخلاص بك.

—u¦ «

تشـعـر بتـحـسن كـبيـر في صـحتـك وتعـيش حـالة من
الهدوء واالستقرار النفسي.

»dIF «

احلظ حلـيـفك اليـوم لـديك طاقـة إيـجابـيـة رائعـة تـؤثر
على اجلميع . 

¡«“u'«

علـيك توخي احلذر وعـدم التسـرع في اتخاذ قرارات
خاصة بأسرتك.

”uI «

جنـاح مـتـمـيـز فـي الـعـمل لـذلك ال تـنــظـر لـلـخـلف وال
تلتفت لآلراء السلبية.

ÊUÞd «

 بـحــكـمـة حـتى تــصل إلى قـرار واضح يــوم الـسـعـد
الثالثاء.

Íb'«

ـزعـجــة  كن صـبـورا.يـوم تـسـتــلم بـعض الـرســائل ا
السعد االربعاء.

bÝô«

اضي وركز حاول اليـوم عدم التـفكـير في ذكريـات ا
على مستقبلك.

Ë«b «

حتــتـاج بــعض الـوقت إلعــادة الـتــفـكــيـر في حــيـاتك 
لتستقر األمور.

¡«—cF «

يـدفـعك طـمـوحك الـزائـد وطـاقـتك الـكـبـيـرة إلـى إجناز
هام . كثير من ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√rNÝô« dz«Ëœ

اوجــــد الــــتــــحــــديــــدات
ومــــعــــاني الــــكـــلــــمـــات
ـتـرابـطـة فـيـمـا بـيـنـها ا

أفقيا وعموديا:
 1- كوكب فضائي

 2- جواهر
 3- خاصتهن

 4- صبر وحتمل
 5- اقتربت

 6- اسم مؤنث
 7- شعوذة

 8- صبغ للشعر
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تلـقيت الـيوم بـقلب ثـابت ويـق راسخ اجلـرعة الـثانـية من
مطـعوم فـايزر وانـا قاعـد في سـيارة جـيكـسارا مـكيـفة او
شبـيهـة بهـا ; تطـوع لنـقـلي ومرافـقتي  مـعجب من داالس
االمريـكيـة ; عراقي اسـمه وسـام .  يشـاهد كل يـوم حلـقة

حلقت ثالثة قبل ان يبارده سلطان النوم  .
 والني اتــوقع ان يــدب الــوهن الى جــســدي وفـق جتـارب
ـاثـلـة لــزمالء قـاومـوا رعــبـا لم يـعــاقـره هـيــتـشـكـوك في
افالمه ; لــذلـك قــررت اال افـــوت هــذه الــفـــرصــة لـــتــدوين
ـشـاعـر الـفـطــريـة الـبـدائـيـة االولــيـة  الـتي تـراود كل من ا
يسعى الى درء دخول مُستَعِمر غريب على شكل فايروس
الى مـسـتــوطـنـة جـســمه .ثم ان الـســمع سـابق لــلـبـصـر ;
فالناس يصدقون قبل ان يـرون . الشائعات كانت سالحا
فعـاال جـعـلت من يـسـوقـها يـكـسب احلـرب قـبل وقـوعـها .

ماعلينا
 .. الاشعـر االن بشيء مـا .. مـقبل عـلى احلـياة ; قـهرني
واجهة احلاسمة في (أطراف احلديث) ضيفي النه أجل ا
قسوم من طـعوم وا .. حينما نشـرت صورتي وانا أنال ا
لقاح فايزر بطريقة جتعلنـي اجول بعد حظر التجول طبقا

لتخويل يسمح لي بذلك ; ولن يؤاخذني أحد .
طار كتب  ثمة من قال : كل من شـوى كبابا علـى طريق ا
حتت الصـورة : مـكـانـكم خـالي ; واحـدهم زار قـبـر عـزيز
عليه ; يدعو الناس لقراءة الفاحتة على روحه ; انا افعلها

دون منة من الطالب ..
ـتـربـصـون  .. قـلت  صـاحـبي قـال : سـوف يـتـربص بك ا
انت اولهم .. قـال من يـود ان يجـعل الـنار من مـسـتصـغر
الشرر .. شخصية عامة نـشر صورته  يحفز الناس على
االقتداء به .. رد صـديق لدود : انـا الاشاهده !. اردفت :
انـا الاشـاهـد نـفـسـي والـقـيـصـر اليــحب صـوته ; والـقـمـر

حجر اصم بارد لكنه منير في ليل التمام ..
ن اليـســتـطـيع ابـنـاؤهـم الـتـواصل مـعـهم   كل الـنـجـوم 
النهم االن يـقيـمون في غـيابـة اجلب ; ويحـذرون الكـورونا
بوسـواس  قـهـري اليـرجتى برؤه .. يـنـاشـدني  الـناس ان
احاورهم واجتاذب معهم ( اطراف احلديث) وانا أردد :

أخذنـا بأطـراف االحـاديث بيـنـنان وهب
نــــســــيم االمس فـــــارتــــعش الــــوقت
والحت لـنا روح مـن الـقلـب الترى 
يــرد جــيــوش الــقــول عن وصــفــهــا

الصمت.

عمان
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أمينة خليل

بيونسيه 
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

قــمــة بــ الــرئــيــســ االمــريـــكي جــو بــايــدن والــروسي
ير بوت سبقتـها قمة مجموعة الـسبع للصناعي فالد
ــلف اجلـائـحــة الـعـظـيم في ـسـكـون  الـعــمـالـقـة الــذين 
ــنـاخ الـذي يـخـص مـسـتـقــبل الـوجـود خـطــورته ومـلف ا

البشري على الكوكب.
توجه قـوي إلعادة تـرتيب حركـة العـالم وضبـطهـا بحسب
قياسات ثابتة يـعرفها اصحابها فـقط بعد فساد خلطات
ـها على أكـثر من مائـدة دولية مطبـخية كـثيرة جـرى تقد
في السـنوات الـعـشر االخـيرة وهـناك مَن تـسمّم من أول
ـقررة من وجبـة وآخـرون ال يزالـون يتـنـاولون وجـبـاتهم ا
ـوائــد مــعـدّة دون أعــراض ســيـئــة وهــنــاك مَن يـظـنّ انّ ا

ها فوق أرضه.  لسواه وليس له حتى لو جرى تقد
نــادي الــكـبــار اليــزال بــرغم كل اخلالفــات الــظــاهـرة في
مـلـفـات عـدة بـيــد أعـضـائه لن يـسـمح بـحـدوث خـروقـات
تغـير الـتركـيبـة االساسيـة التي انـتجـتهـا معـطيـات تقاسم
ـية الـثـانيـة  بـاستـثـناء الـسـماح الـعالم بـعـد احلـرب العـا
لـدول بالـشعـور بـالتـأثيـر االقـليـمي بـشرط ان تـكون حتت
جنـاح احد اعـضـاء الدول الـعمالقـة في نفـوذها وتـقدمـها

الصناعي والعسكري والفضائي. 
ايـران تـدرك حـجـمـها احلـقـيـقي بـ الـعـمـالـقـة وحـدودها
االساسية التي يـجب ان تلتزم بهـا من اجل السير بهدوء
ـشاكل وان في عالقـات دولـية ال تـثـيـر الـريبـة والـقـلق وا
قدرات الـعالم ال تـلتفت الى الدول الـكبرى الـتي تمـسك 
خــطـابــات االسـتــهالك الـداخــلي مـهــمـا كــانت مـشــحـونـة
طـلوبة يتم تـأديتها حتت بالعداء مـادامت االستحـقاقات ا

اخلطوط احلمر وليس جتاوزا عليها. 
من هـنـا فإن الـعـالم لم يـلـتفت الى االنـتـخـابات الـرئـاسـية
ؤكـد ستفرز رئـيسا مـتشددا مـرتبطاً االيرانيـة التي من ا
ـرشد مـبـاشـرة وذلك شـأن داخـلي ايـراني في تـوجيه بـا
رسالة حـازمة لضـبط تيـارات الداخل وال عالقة لـها بأي
مـلف تـفـاوضي خـارجي ألن ذلك مـسـتـقـر ومـرتـبط بـرؤية

رشد االعلى وحده.  ا
ــســاس بــاخلــطـوط احلــمــر قــد يــحـصـل في حـال لــكن ا
وصلت االوضـاع في العراق بـعد االنتـخابـات او بسبـبها
الى نـقـطـة كـسـر الـعـظم فـعـنـد ذلك سـنـرى الوجـه اآلخر

لتفاهمات قمم العمالقة وعالقتها بالتطورات. 
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تـحدة)- (أ ف { راندولـف (الواليـات ا
ب) - اخــتــار الــرئـــيس األمــيــركي جــو
بـــايـــدن خالل أول قــمـــة له مـع نــظـــيــره
ـير بـوت في جـنيف في الروسي فالد
حزيـران/يونـيو أن يـقدم له نـظارات 16
شـــمس مـن طــراز فـــيـــيـــتــر (الـــطـــيــار)
ـــفــــضـــلــــة لــــديه من صــــنع شــــركـــة ا
أميركـية.وقال بـيتـر فاسكـيفـيتس رئيس
"رانــدولف اجنــنـــيــيــريـــنغ" إنه "فــوجئ"
برؤيـة نظارات من تـصميم شـركته تقدم
كـهـديـة دبـلــومـاسـيـة خالل لـقـاء تـابـعـته
وســـــــــــــائــل اإلعـالم فـي الـــــــــــــعـــــــــــــالـم
أجــمع.وأضــاف لــوكــالــة فــرانـس بـرس
"كـان يــوم عـمل اعـتــيـادي الى أن بـدأت
الـهـواتف ترن بـحـلـول الـظهـر وشـاهـدنا
تـفـاعال شـديــدا عـلى وسـائل الـتـواصل
االجتمـاعي حيـنها أدركـنا مـا يحصل"
واصــفـا هــذا الـلــحـظــة بـانــهـا "مــفـرحـة
جـــدا".وتـــابع "انه أمـــر مـــدهش ألـــيس
كذلك? أعـني كم مرة تـقـدم فيـها فـرصة
كـهـذه?".ويـضع الـعـسـكـريـون عـادة هذا
ـــــا الـــــطــــــراز مـن الـــــنــــــظــــــارات...ور
يستخدمها قريبا الرئيس الروسي. وقد
أبـــرمت الـــشـــركــــة عـــقـــدا مع اجلـــيش
األمـيــركـي مــنــذ الــعـام  1978 وتــزوده
شـــهــــريـــا بــــحـــوالى  25 ألـف نـــظـــارة
شــــمـــســــيــــة الى جــــانب مــــا تــــبـــيــــعه
لـلـعـموم.يـتـطـلب صـنع كل زوج من هذه
عروفة النـظارات ذات اإلطار الذهبي وا
بــــاسـم "كــــونـــــكــــورد" فـي إشــــارة إلى
الــطـــائــرة األســـرع من الــصــوت 200
مرحلـة ويستـمر ستـة أسابيع.تـنتج هذه
الـنـظـارات في مديـنـة صـغـيـرة في والية
مــاسـاتـشـوســتس الـواقـعــة في شـمـال
شرق الـبالد. وقد تأسـست الشركة في
وتفـاخر على موقعـها االلكتروني 1973
"بقيـمها العائلية األمـيركية" ورغبتها في
عـدم نــقل مــصــنــعـهــا خــارج الــواليـات
ــتــحــدة.ويــقــول رئــيس الــشــركــة "أنـا ا
مــتـــأكــد أن الــرئــيـس بــايــدن قــدم هــذه
الـــنــــظـــارات لــــبـــوتــــ كـــرمــــز إلرثـــنـــا
الوطـني".ويضيف "فلنأمل أن يكون ذلك

رمزا السالم".
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