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طبعة العراق 
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اصابة بكـورونا في منـحنى غير
مـسـبـوق مـنــذ ظـهـور اجلـائـحـة.
وقـف الـوبائـي اليـومي واشـار ا
الــذي اطــلــعـت عــلــيه (الــزمــان)
امس ان (الفحـوصات اخملتـبرية
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة حلــاالت
مـشـتــبه اصـابـتـهــا بـالـفـايـروس

بـلـغت  52الف فـحص حـيث 

). ونــــفـت وزارتـــا ــــصــــابـــ بــــا
التربية والصحة  اعتماد بطاقة
الـــتــلـــقــيـح كــشـــرط الداء طــلـــبــة
الـسـادس االعـدادي االمـتـحـانـات
الــوزاريـة. وقــال مــديـر الــصــحـة
الـــــعــــامـــــة في الـــــوزارة ريــــاض
احلـلـفي انه (ال وجـود تـوصـيات
بجلب كـارت التلقـيح او الفحص
اخملــتـــبـــري الــســـالب بي سي ار
لـطـلــبـة الـســادس االعـدادي عـنـد
دخــولـــهم لالمـــتــحـــان الــوزاري
ـا يـسـري علـى الـعامـلـ في وا
ؤسسات الـتعليـمية منـعا لنقل ا
ـرض بـينـهم والسـرهـم او نقـله ا

للطالب). 
ــــتــــحــــدث من جـــــانــــبه  قــــال ا
الــرســمي بــاسم وزارة الــتــربــيـة
حــــيــــدر فـــــاروق ان (الــــوزارة لم
تـــشــتـــرط او تــقـــرر جـــلب كــارت
اللقـاح بالـنسـبة لطـلبـة السادس
االعــــدادي الداء االمــــتــــحــــانـــات
الـوزاريــة الن هــذا االمــر يـخص
الصحة) ولفت الى ان (التوجيه
ـوظفي احلكـومي لـلـتـلقـيح جـاء 
الـوزارة ودوائـر الـدولـة االخـرى
ولم يشـر الى الـطلـبة) وتابع ان
(تــوجـيــهــات الــصـحــة اخلــاصـة
بـــاالمــتـــحــانـــات تـــوجب ارتــداء
الكمامـة والتعـقيم وفحص درجة
حرارة الطالب عنـد دخول القاعة
االمــتـحــانــيــة مع احلــفــاظ عـلى
مـسـافــة ال الـتـبـاعــد والـتـأكـد من
ـالكات عـدم وجـود اعرض لـدى ا
الـــتــدريـــســيـــة). واعـــلــنت وزارة
الصحة والعالج والتعليم الطبي
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نـفت وزارتـا الـتــربـيـة والـصـحـة
اعـتـمـاد بـطـاقـة الـتـلـقـيح شـرطـا
الداء طـــلــبـــة الـــســـادس االعــداد
ـرتـقـبة االمـتحـانـات الـوزاريـة ا
فيـمـا دخل الـعراق دائـرة اخلـطر
بــتــســـجــيل نــحـــو تــســعــة االف

رصد  8818 اصـابـة في جـمـيع
احملافـظات) مبـيـنا ان (الـشـفاء
بــلغ  5998 حــالــة وبــواقع 31 
وفـاة جــديــدة) وتـابع ان (اكــثـر
من  35 الف شــــــخـص تـــــلــــــقى
ضاد في منافذ جرعات اللقـاح ا
ـنــتـشــرة في بــغـداد الـتــلــقـيـح ا

واحملافظات).

في ايــــران عن تـــســــجـــيل 146 
صـاب حالـة وفـاة جديـدة بـ ا
بـــــكــــورونـــــا خالل الـــــســــاعــــات
ـتـوفـ ـاضـيــة. وارتـفع عــدد ا ا

في ايـــــران الى  84الـــــفــــا و95 
شخـصـا. وقـررت سـلطـنـة عـمان
إضافـة الـعـراق إلى قائـمـة الدول
احملــظـورة وذلك بــعــد تــســجـيل
أعـلى مــعـدل يـومـي في إصـابـات
كــورونــا.جــاء ذلك ضــمن جــمــلـة
قرارات أصـدرتهـا اللـجنـة العـليا
للـصـحـة والـسالمة الـوطـنـية في
عــمــان. ويــحــظــر الــقــادمــون من
العـراق دخـول أراضي الـسلـطـنة
قبل. فيما بدءاً من يوم اجلمعة ا
ـانـيـة لـعـلم  ذكـرت اجلـمـعـيــة األ
أن حتقيق مناعة القطيع ناعة  ا
ســيـكــون أمــرا مــســتــحـيـال عـلى
األرجح دون تـــطــــعـــيم األطـــفـــال

 . راهق وا
وقــال نـــائب رئـــيس اجلـــمــعـــيــة
راينهـولد فـويرستـر في تصريح
امس (يــفــتــرض عــادة ان يــكــون
هناك مناعـة القطيع عـندما يكون
ئة من الـسكان  60إلى  70 في ا
محمي من مـسببات األمراض)
تحورة واشار الى إن (الساللة ا
دلـــتــــا زادت من حــــدة الـــوضع)
مــؤكـــدا إنــهـــا (أكــثـــر عــدوى من
كـونـهـا تـؤثـر بـشـكل سـابـقـاتـهـا 
ـراهـقـ واألطـفال) كـبيـر عـلى ا
ـا لـم يـتـم تــطـعــيم وأضــاف (طــا
هـذه اجملــمـوعــة عـلى اإلطالق أو
تـطـعـيـمـهـا جـزئـيـا فـلن نـحـصل

على مناعة القطيع). 
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اجــتــمع رئــيس اقــلــيم كــردســتـان
نـيجرفـان البارزاني ورئيس وزراء
االقـــلـــيم مـــســـرور الـــبـــارزاني مع
رئــيس مـجـمـوعـة االعالم الـعـراقي
ــسـتــقل االســتـاذ ســعـد الــبـزاز  ا
وقــال مــصــدر لـ(الــزمــان) امس ان

(االجـتماع بحث الوضع السياسي
السائد). 

وكـــان الــزعــيم الـــعــراقي الــكــردي
ــــقـــــراطي رئـــــيس احلـــــزب الـــــد
الـكردستاني مسـعود البارزاني قد
اســتـقــبل  في اربــيل الـبــزاز الـذي
يـــقـــوم بـــزيـــارة عـــمـل الى اقـــلـــيم
كـردستان . وجرى في الـلقاء بحث

عــــدد من الــــقــــضــــايــــا اخلــــاصـــة
بـالـشـؤون الـعـراقـيـة واسـتـعـراض
الـتطورات السيـاسية وما ستؤول
الـــــيه احـــــوال الــــبـالد مــــا بـــــعــــد
ــزمع ــانــيــة ا االنــتــخــابــات الــبــر
قبل. كما عقدها في تشرين االول ا
الــتـقى الــبـزاز عــددا من الــقـيـادات

السياسية في االقليم . 
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ناسبة الـذكرى السنوية األولى
إلغــــــتـــــيــــــالـه أصـــــدر اجملــــــلس
اإلستـشـاري الـعراقي وبـالـتـعاون
مع مـــؤســســـة كــونـــراد أديــنــاور
انيـة كتـابا عن الـفقـيد الراحل األ
هشام الهاشـمي الكاتب والباحث
في الـشـأن األمــني  حتت عـنـوان
(بقـية الـضـوء.... كتـابات في زمن
ـقـاالت  الـعـتـمـة ) ضم عـشـرات ا
ـنــشـورة ـنــشــــــــــــورة وغـيــر ا ا
لـــلــفـــقـــيـــد الــراحـل بــ 2014 -

. 2020
 وصورة قلمية للهاشمي وسيرته
الـذاتــيــة. يـقع الــكــتـاب في نــحـو
  400صفحة من القطع الكبير.
ويـــجــري تـــوزيع الـــكـــتـــاب عــلى
مــــخــــتــــلـف مــــراكــــز الــــبــــحـــوث
ـنظمات والدراسات والهـيئات وا
األقـلــيـمــيـة والــدولـيــة و الـكــتـاب

والــــــبــــــاحـــــثــــــ واحملـــــلــــــلـــــ
 . ي واألكاد

يــشــار الى أن الــهـاشــمـي أغـتــيل
عـلى أيـدي مــسـلـحـ مــجـهـولـ

لـيــلــة الـســادس من تــمـوز 2020
أمـام مــنــزله في  بــغـداد من دون
أن تـتــمـكـن اجلـهــات األمـنــيـة من
القـبض على الـفاعـل أو الـكشف
عن هـويـاتـهم واجلـهة الـتي تـقف
وراء عـمــلـــــــــيــة اإلغـتــيــال الـتي
أثــــــارت مــــــوجـــــة واســــــعــــــة من
اإلستنكـار والشجب والـتنديد بي
مــــخــــتـــلـف األوســـاط احملــــلــــيـــة

والدولية.
وكــــانت حــــكــــومـــات وهــــيــــئـــات
ــيــة قــد نــعت وشــخــصــيـــات عــا
الهاشـمي بوصـفه خسـارة فادحة
ـــيـــة عــرفت لـــشــخـــصــيـــة أكــاد
بـــحــضـــورهـــا الالفت وقـــدرتـــهــا
ـتــفـردة في الــبـحث والــتـحــلـيل ا
األمــني والــســيــاسي خــاصــة في

تــفـــكــيك أســـرار وكــشف خـــفــايــا
ـتشددة والتـنظيمات اجلماعات ا
األرهـابيـة وفي مـقـدمـتـهـا تـنـظيم
داعش. وتركت كتاباته أثرا مازال

يحظى باالهتمام.

غالف الكتاب
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يـقـيم احتاد احلـقوقـي الـعراقـي في
ـقر الـعام نـدوة حواريـة حول تـعديل ا
قـانـون األحـوال الـشـخـصـيـة رقم 137
ادة  57واشكالية لسنة  1959بشأن ا
شـار الـيهـا بغـية تـعـديلـها واحملـاور ا
اعـالن االحتـاد عـن مــوقـفـه الــقـانــوني
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(االحتـاد يشكل اكـبر مؤسـسة قانـونية
في الــعــراق وبــحــضــور احلــقــوقــيـ
ـهتـم بـهذا الـشأن من والـباحـث وا
ـدني ستـتم بلورة مـنظـمات اجملـتمع ا
رؤيــة مـشـتـركــة). وذلك غـدا اخلـمـيس
الــسـاعــة الـعـاشــرة صـبــاحـاً . وكـانت
نـقـابـة احملـامـ الـعـراقـيـ قـد اقـامت
ندوة لبلورة موقف النقابة من مشروع
ـادة 57 ايــضـا. ودعـا ضـيـاء تــعـديل ا
الــســـعــدي نــقــيب احملــامــ أعــضــاء
الـلـجنـة القـانونـيـة و جلنـة احملامـيات
واحملـاميـات عضوات هـيئـات االنتداب

وأصـــحــاب اإلهــتــمـــام من احملــامــ
ـــدني ذات ومـــنــــظـــمـــات اجملـــتــــمع ا
العالقة حلضور ندوة عقدت  في قاعة
نـاجي السويدي في مقـر النقابة امس

الثالثاء.

ضياء السعدي

ونـاشـد مــديـر عـام دائــرة صـحـة
محافظة الـنجف رضوان الكندي
أبنـاء احملـافـظـة بـ(تـوخي احلذر
ــنع وأخــذ الــتــدابـيــر الـالزمـة  
إنــتـــشـــار اإلصــابـــة الن الــوضع
الــصــحي مــقـلـق بـســبب إمــتالء
ردهات مـسـتشـفى احلـكيم الـعام
وكــــــذلـك مــــــســـــتــــــشــــــفـى األمل
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احـبـطت الـقـوات االمـنـيـة تـفـجـيـر بـرج
لـنقل الطاقة الكهربائية من قبل عناصر
داعـش في اطراف بغداد  فـيما تـمكنت
مالكـات الكهربـاء من اعادة خط القيارة
كــركـوك بـعــد تـعـرضـه لـلـتــخـريب قـرب
مـحـافظـة نيـنوى.  وقـالت خلـية االعالم
االمـني في بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الـقـوات األمنـيـة ضمن قـيـادة عمـلـيات
بـغـداد ومن خالل عمـليـة امنـية واسـعة
وفق مــعـلــومـات اســتـخــبـاريــة دقـيــقـة
بـالـتنـسيق مع قـسم اسـتخـبارات وامن
الـقيادة ومفـاصل مديرية االسـتخبارات
الــعـســكـريــة واسـتــخـبــارات مـكــافـحـة
اإلرهـاب وجهـاز االمن الوطـني تمـكنت
من احـبـاط محـاولة لـداعش في تـفجـير
أحـد أبـراج نـقل الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة)
ولـفت الى ان (العملـية جاءت بعد رصد
تمت مـجموعة مكونة من ثالثة عناصر 

إصـــابــة أحــدهـم بــيــنـــمــا الذ االخــران
صاب بـالفـرار بعد حـملهم لإلرهـابي ا
الحــقـتـهم حــيث شـرعت قـوة أمــنـيـة 
إللـقـاء القـبض عـليـهم). وتـعرض اخلط
عـروف بـأسم الشـهيد عـبدالله الـناقل ا
ـة  - شـمـال سـامراء- دور  132 الـقـد
كي فـي الى عــمل تــخـريــبي بــتــفــجــيـر
عــبـوات نــاسـفــة.وقـال بــيـان لــلـشــركـة
الــعــامـة لــنــقل الــطـاقــة الــكــهـربــائــيـة
الـشـمالـيـة في بيـان امس ان (الـتـفجـير
تـــســبـب في ســـقــوط عـــدد من االبــراج
وتــوقف اخلـط عن الــعـمـل حتـديــدا في
مـنــطـقـة قـريـة زركـاطـة نـاحـيـة الـرشـاد
ضــمن مـحــافـظــة كـركـوك) واضـاف ان
(مـسلسل إستهداف خـطوط نقل الطاقة
الـكهربائية الشمالـية مستمر الستنزاف
قــدرات وإمـــكــانــات الــشــركــة وانــهــاك
مالكاتها)  مشيرا الى ان (هذه االعمال
هـي ايـذاء لـلــمـواطـنــ في ظل ارتـفـاع
درجـــات حــرارة الـــطــقـس). وتــمـــكــنت
مـالكات وزارة الكهرباء من اعادة اخلط

الـنـاقل القـيارة - كـركوك جـهد 400 كي
فـي الى اخلـدمــة بـعــد تـعــرضه لــعـمل
تـخــريـبي في مـحـافـظـة نـيـنـوى.وقـالت
ـالكــات الـــوزارة في بـــيـــان امس إن (ا
الـهـنـدسيـة والـفـنيـة في قـسم اخلـطوط
الـتابع لفرع كـهرباء نيـنوى تمكنت من
اعــادة خط نــقل الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة
الـضـغط الفـائق القـيارة - كـركوك جـهد
400 كـي فـي الى الـــــــعـــــــمل وبـــــــوقت
قـيـاسي). وحذرت الـنائـبة عن مـحافـظة
ديــالى نـاهــدة الـدايــني  من تـســيـيس
الـتظاهرات الـشعبية ضـد تردي جتهيز
الـــطــاقــة الــكـــهــربــائـــيــة واخلــدمــات
وحتــويــلــهــا الى تــصـفــيــة حــســابـات
حـزبية.وقالت الـدايني لـ (الزمان) امس
ان ( اطـرافـا سيـاسيـة حتاول اسـتغالل
الـتظاهرات اخلدمية واالحتجاجية ضد
تــردي الــكـهــربــاء ألغــراض سـيــاســيـة
وتـصفية حسابات حزبية وانتخابية )
مــؤكــدة ان (مـحــاوالت اســتـغـالل مـلف
الـكهربـاء وركوب موجة الـتظاهرات من

قـبـل جـهـات سـيـاسـيـة تـشـمل تـصـفـيـة
حــسـابـات واسـتـيالء عـلى ادارة دوائـر
خـدمية واستـخدامها كأدوات انـتخابية
واطن ومطالبه عـلى حسابات معـاناة ا
ـــشـــروعـــة) واشــــارت الى ان (ازمـــة ا
الـكــهـربـاء واخلـدمـات اغـلـبـهـا مـشـاكل
احتـادية وال تمـلك الوحدات االدارية او
الـدوائر احلـكومـية في احملـافظـة حلوال
لـها وخاصة ازمة الـكهرباء) داعية الى
ــلف اخلـدمي واالنــسـاني عن (ابــعـاد ا
الـــصـــراعـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة وحـــرب
ــــــنــــــاصب االســــــتــــــحــــــواذ عــــــلـى ا
).وفي الـنجف  شـهـدت احـياء ـغـا وا
احملــافــظــة انـطــفــاء تــام لــلـمــنــظــومـة
الـوطـنـية . وقـال مـصـدر إن (انخـفـاضاً
مـفــاجـئـاً حـصل في ضخ الـغـاز تـسـبب
بـإطفـاء للـطاقـة عن عمـوم احملافـظة ما
ة حـيث مرقد عـدا محـطة الـنجف القـد
اإلمــام عـلـي عـلــيه الـسالم) مــبـيــنـا ان
(الــفــرق الــفـــنــيــة تــعــمل عــلى إصالح

اخللل). 
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دعــا خـــبــيــر نــفــطي االعــضــاء في
ـصدرة مـنـظمـة الـبـلدان الـعـربيـة ا
ـــتــحــالف لـــلــنــفـط اوبك والــدول ا
ـعروفـة بأسم اوبك بالس مـعهـما ا
الـتي تضم  23 دولـة اجنـبية  الى
االحــتــفــاظ بــسـقـف االنـتــاج خالل
النه سيـحـقق قـفزة الـعـام اجلـاري 
نــوعـيـة بـاالسـعــار تـصل الى اكـثـر
من  80 دوالرا لــلــبـرمــيل الــواحـد.
وقـال بيوار خنس لـ (الزمان) امس
تحالفة معها نطة والدولة ا ان ( ا
الـتي تمـثل اوبك بالس تمـكنوا من
الــتــحــكـم بــتــصــديــر الــنــفط ورفع
االســعـار الى  75 دوالر لــلــبــرمـيل
الـــواحــد في ظل حتــسن االوضــاع
ـيــا وعـودة احلــيـاة في الــعـالم عــا
نـتـيـجـة جـهـود مـواجـهـة فـايـروس
كــورونــا واحلـاجــة الى اسـتــخـدام
ـتـزايـد عـلى الـطـاقـة عـبـر الـطـلب ا
شــراء الـنـفط) واضــاف ان (تـوجه
اوبـك اسهم بـتـحـقيق الـتـوازن ب
الــــعـــرض والـــطــــلب في االســـواق
ـيـة  وان رفـع سـقف االنـتـاج الــعـا

خـالل هـذا الـعـام لــيس من الـسـهل
اقــراره) مــؤكــدا ان (اي قـرار غــيـر
ا مـدروس قد ينـجم عنه تـبعات ر
تـؤدي الى انخـفاض اسـعار الـنفط
بـشـكل مـدوي عـلـى اعـتـبار ان دول
شـرق اسيا ومـنها الـهند الـتي تعد
من الــدول الـصـنـاعـيــة الـكـبـرى مـا
زالـت تـــواجـه خـــطــــر اجلــــائــــحـــة
ـتفـشـية الـتي القت بـظاللهـا على ا
تـقلـيص النمـو االقتـصادي). ولفت
ـــــطــــلـــــوب مـن اوبك في الـى ان (ا
الوقت الراهن هو االحتفاظ بسقف
االنــتــاج احلــالي الــذي ســيــهم في
رفـع االســـعــــار الـى اكـــثــــر من 80
دوالر لـلبرميل الواحد  وسـيساعد
ـنـتـجـة عـلى تـعـويض ذلـك الدول ا
اخلـسـائر الـتي تـعرضت لـها خالل
ظــهـور كـورونــا). من جـانـبه  رأى
عضو اجمللس االستشاري الوطني
الـيـة واالستـثـمار ـعـهـد األوراق ا
الــبــريـطــاني في اإلمــارات وضـاح
طـه أن توصل حتـالف أوبك بالس
التـــفـــاق بـــشـــأن زيــادة احلـــصص
ـكناً من خالل اإلنـتاجيـة ما يزال 
ـــوافــقــة عـــلى اســتــثـــنــاءً زيــادة ا

مــحــدودة قــد تــؤثــر هــامــشـا عــلى
أالســعــار . وحــذر طه في تــصـريح
امـس أنه (بــخـالف ذلك ســتـــنــهــار
األســـــعــــار مــــجــــدداً)  وتـــــابع إن
(اإلمـــارات عـــقـــدت حتـــالـــفـــات مع
ـية لـزيـادة اإلنـتاج من شـركـات عـا
اربــعـة الى خـمـســة ماليـ بـرمـيل
حـتى حـلول عام 2030) مـؤكدا أن
(اإلمــارات تـهـدف لـزيـادة مـسـتـوى
اإلنـــتــاج في أوبـك من مــلـــيــونــ

3.8 و 590 ألـف بـــــــــرمـــــــــيـل إلى 
مـاليــ بــرمــيـل أي بــزيــادة نــحــو
 600 ألـف بـرمــيل) ولــفت الى انه
(بـــــحــــسب إدارة أوبـك فــــإن هــــذه
الزيادة ستخلق خالفات ب الدول
األعـضـاء ومـنـهـا الـعـراق) مـشـددا
عــلـى (أهــمــيــة تـــمــديــد االتــفــاق)
ومـضى الى القول ان (العراق أكثر
الــبـلـدان حـاجــة لـرفع اإلنـتـاج ألنه
ثـــاني أكــبـــر مــنــتج لـــلــنـــفط بــعــد
الــســعـوديــة في أوبك) وتــوقع طه
(احــتــمـالــيـة االتــفـاق فــاسـتــمـرار
ـفـاوضـات يـعطـي بريق األمل ألن ا
الـطـرفـ يـدركـان أهـمـيـة الـتـوصل
حلـل وفي حــال فـــشال ســـتــنـــهــار

األسـعـار في ح أنـهـا تقـترب اآلن
من  80 دوالراً) مـبينـا ان (االتفاق
ـــا هـــو ســــيـــاسي فــــني أكـــثــــر 
وتـوافق الدول على اسـتثناءً زيادة
ا  250 ألـف برميل قد مـحدودة ر
يـؤثر هامشيـا  على أسعار النفط).
وســجـل الــنــفط في نــيــويــورك 77
دوالراً لـلبرميل  أعلى سعر له منذ
عــام  2014 بــعــد فـشـل مـحــادثـات
أوبـك بالس في الـــتــوصل التـــفــاق
واجـهـة تـزايد بـشـأن رفع االنـتـاج 
الـطــلب وبـلغ سـعـر خـام تـكـسـاس
الـوسيط تـسليم آب 76 98 دوالرا
لــلـبــرمــيل وهـو مــســتـوى ســجـله
لـلـمـرة األخيـرة في تـشـرين الـثاني
عــام 2014 . وأرجـــأ حتــالف أوبك
اجــــتــــمـــاعــــاً وزاريــــاً لــــلـــدول 23
األعــضـاء كـان يـفــتـرض أن يـسـمح
بــــتـــســـويــــة خالف بـــ اإلمـــارات
واألعـضـاء اآلخرين بـشـأن حصص
اإلنــتـاج من غـيــر أن يُـحَـدد مـوعـد
جـديــد. وكـان يـفـتـرض تـخـصـيص
اجـــتـــمـــاع اوبك بالس لـــتـــحـــديــد
حصص انتاج الكارتل بدءا من آب
ـقـبل لـكن االمارات رفـضت خـطة ا

يــتم الـتـفــاوض في شـأنـهـا  عـادة
ايــاهـا (غـيــر عـادلـة) في تــصـعـيـد
لـــلـــخالف قـــد يـــؤدي إلى عـــرقـــلــة
تــعـافي سـوق اخلـام بــعـد جـائـحـة
إال أن االقـتــصـادات الـتي كــورونـا 
تـتـعافـى مع تقـدم حـمالت التـلـقيح
ــواكــبــة لــتــفــشي ورفع الـــقــيــود ا
ــزيـــد من الـــوبـــاء بـــحـــاجــة إلـى ا

الطاقة. 
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شـدد رئيس حـكومـة إقلـيم كـردستان
مـــســـرور الــبـــارزاني عـــلى ضــرورة
مـــواصـــلـــة الــــتـــنـــســـيق مع قـــوات
واجهة التهديدات الـتحالف الدولي 
ـنـطــقـة. وقـال بـيـان االرهــابـيـة في ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـبارزاني
اسـتقبل في اربيل نـائب القائد العام
لـقـوات الـتحـالف الـدولي في الـعراق
وســوريــا اجلــنــرال ريــتــشـارد بــيل
ـسـتـجـدات وتـطورات وبـحـثـا آخـر ا
األوضـاع محلـيا واقليـميا  وعدد من
ــهـــمــة ذات االهــتــمــام الــقـــضــايــا ا
ـــشــتــرك) واضــاف ان (اجلــانــبـ ا
شـددا على ضرورة مواصلة التعاون
والـــتــنـــســـيق بــ االقـــلـــيم وقــوات
الــــتـــحـــالـف لـــضــــمـــان مــــواجـــهـــة
ـنـطـقة). الـتـهـديـدات اإلرهابـيـة في ا
فـيـما أكـدت الـسفـارة األمـريكـيـة لدى
بغداد  أنـها قضت على تهديد جوي
اســـتــهـــدفــهـــا اول امس بـــطــائــرات
مــســيــرة.وذكــرت في بــيــان امس ان
ــنـظـومــة الـدفـاعـيــة داخل مـجـمع (ا
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة النـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم االربـعاء
صـحــوا سـاخــنـا والـعــظـمى في بــغـداد تــتـخـطى 45  .
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس إن (طقس
ناطق اليـوم األربعاء سيـكون صحواً حـاراً في جميع ا
مع ارتـفـاع درجـات احلـرارة) واضـاف ان (طـقس يـوم
ــنــاطق كــافـة  غـد اخلــمــيس ســيــكــون سـاخــنــا في ا

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة). 

واعـلنت وزارة الـطـوار في أبخـازيـا أن إعصـارا قـويا
ضـرب البالد وتـسـبب باقـتالع سـقف أحد الـفـنادق في
العـاصمة سوخوم وسـقوط األشجار في أجزاء مـختلفة
ـديــنــة.كـمــا دمــرت ريــاح الـعــاصــفـة خط الــطــاقـة من ا
ـا أدى إلى قـطع الـكـهـربـاء والـشـبـكـات الـكــهـربـائـيـة 
بشـكل مـؤقت في اجلـزء الغـربي من أبـخـازيا لـلـحيـلـولة
.ووفـقـا لـسـلـطـات سـوخوم دون وقـوع حاالت الـطـوار
ـديـنـة واجلـيش بـعـمـلـيـات فـقـد شـاركت جــمـيع دوائـر ا

اإلنقاذ في ح لم يسجل وقوع إصابات حتى اآلن.

نطقة اخلضراء قضت الـسفارة في ا
عـلى تهديـد جوي بطائـرات مسيرة)
وأضـــافـت (نـــعـــمل مـع شـــركـــائـــنـــا
الـعراقي على التحقيق وسنواصل
ـناسـبة والالزمـة حلمـاية الـتدابـير ا
وسالمـة موظفينا ومنشآتنا). ويأتي
الـــهـــجــوم عـــقب ســـقـــوط صــواريخ
كــاتـيــوشـا قـرب مــحـيط قــاعـدة عـ
االسـد اجلـويـة في مـحـافـظـة االنـبـار
الـتـي شهـدت امـس اسـتـهـداف ارتال

الـــتــــحـــالف وحتـــديــــدا في قـــضـــاء
الـفلـوجة باربع عـبوات ناسـفة. وقال
شـهود عيان ان (اربع عـبوات ناسفة
اسـتهدف ارتاال لـلتحالف الدولي في
الـــفــلـــوجــة بـــالــقـــرب من مـــنــطـــقــة
الــــــصـــــــقالويــــــة) واضــــــافــــــوا ان
(االســتـــهــداف تــســبــبت بــضــرر في
احـــدى اطــارات الــرتل). (تـــفــاصــيل
ص2). وعــاجلت مــديـريــة مــكـافــحـة
عشرات قنـابر الهاون من ـتفجـرات ا

مـخلـفات اإلرهـاب في االنبـار. وقالت
ــديــريــة في بــيــان امس إنـه (بــعـد ا
ورود مـعلـومات الى خـبراء مـكافـحة
ـتفجرات في احملافظة تفيد بوجود ا
اجـسـام غريـبة في مـنـطقـة اجلغـيفي
 تـــشــكـــيل فــريـق عــمل مـــخــتص
والــتــوجـه الى مــحل احلــادث حــيث
جـــرى مــعــاجلــة ورفع   57 قـــنــبــرة
هـــاون مـــخـــتـــلـــفـــة الـــعـــيـــارات مع

مقذوفات حربية). 
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ـان الــتي يــتـقــضـاهــا اعـضــاء الـبــر
ـؤكدة أن غـيـر ان احلـقيـقـة ا تـعددت
هــذه الـرواتب تــفــوق مـا يــتـقــاضـاه
ا اقرانهم في كثير من بلدان العلم 
ـتـحـدة االمـريـكـيـة فـيـهـا الــواليـات ا
وبــريـطــانــيـا ودول اوربــيـة ,ووفــقـا
الحصاءات شبه رسمية فأن مجموع
راتب الـنـائب هو 32 مـلـيـون ديـنارا
بـ االسمي ومـخـصـصات احلـمـاية
والـسـكن وغـيـرهـا فـضال عن سـلـفـة

تبلغ 90 مليون دينارا ال ترد).
مــضــيـــــــــــــفــا (وبــإعــتــبــار عــضــو
مــجـلس الــنـواب بــدرجـة وزيــر فـانه
يتـقاضى 600 دوالر في اليوم خالل
الـــســــفـــر وانـــهــــا وفـــقــــا خلـــبـــراء
اقـتـصـاديــ كـلـفت الـدولـة اكـثـر من

ملياري دوالر).
وتابع ان (قانون مجلس النواب رقم
13 لسنة 2018 منح حقوقا خارج
ـــنــطق الـــقــانـــوني وجــعـل خــدمــة ا
اعضـائه خمس عـشرة سـنة لالحـالة
الى التـقاعـد وهـذا يخـالف الدسـتور
ـادة بـشــكل سـافـر الــذي يـنص في ا
14 منه بأن العراقي متساوون

أمـام الـقـانـون دون تـمـيـيز حـيث أن
ـوحـد يـحـدد احلد قـانـون الـتقـاعـد ا
األدنى للـخدمة 15 سنـة وال تضاف

ن كانت خـدمته تـقل عن هذه خدمـة 
في ما منح النـائب حق التقاعد دة ا
حـتى لـو كانـت خدمـته تـقل عن اربع

سنوات).
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واشـــــــار الى ان (الـــــــقـــــــانـــــــونــــــ
ــانـيــ يـتـفــقـون عــلى ان مـا والــبـر
يتـقـاضاه الـنائب هـو مـكافـاة وليس
راتبا ومن الـناحيـة القانـونية  فانه
ال يـســتـحق تــقـاعـدا وهي حــالـة مـا
ــيـة ــانــات الــعــا حــصــلـت في الــبــر
ويــصــفــــــهــا الــبــعض بــانــهــا غــيـر
معـقـولة وخـيالـية ,لكن من مـفارقات
ـان الـعـراقي  هو مـا ينـفـرد به الـبر
ـــعــلـــومــات تــزويـــر الــشـــهــادات وا
األمر الـذي يـجب احـالة والـغيـابـات 
مـن ارتــــكب هـــــذه اخملــــالــــفــــات الى
احملاكم اخملـتصة لـلنـظر في فـصلهم
واستعادة كل ما تقاضوه من رواتب
ـتــهم مـخــلـة وامــتـيــازات وعـد جــر

بالشرف).
داعـيـا الى (الغـاء امـتـيـازات اعـضاء
ا له من اثر ايجابي مجلس النواب 
في جـمـيع مـناحي احلـيـاة سـيـاسـيا
واقـتـصـاديـا واخالقـيـا واجـتـمـاعـيـا
وثقـافـيـا ومعـنـويا  ,فعـلى الـصـعـيد
الــســيــاسي ســيــســهم الــغـاؤهــا في

اخـــطــات ,وهـــو الـــســلـــطـــة األقــرب
ألن افـراده لــلـمــواطن واهـتــمـامــاته 
يــأتـــون عن طــريق االقـــتــراع الــعــام
قراطية تضمن سرّيتها باساليب د
ونــزاهــتـهــا ويــشـتــرط فــيـهـم حـسن

السيرة والسمعة).
واضاف ان (النص الدستوري يحدد
ان يكـون لكل مـئة الف مـواطن نائب
ــثال له في مـا يــشـيـر واقع واحـد 
ـــان انه لم يـــحـــقق هــذا حـــال الـــبــر
النص ,ففي انتـخابات 2010 حصل

 15نائبا فقط على القاسم
االنـتخـابي والـعتـبـة االنتـخـابيـة ما
يعـني ان  310 نـائـبـا لم يـنـتـخـبـهم
ا تصدقت عليهم الشعب بل فازوا 
كياناتهم  بينهم من حصل على 78
ـــوجب هـــذه احلـــقـــائق صـــوتــــا و
الـواقعـيـة والدسـتـورية الـتي كـشفت
عن ان ثقة الـناخبـ استقـطبت فقط
15 شخصية من ب اكثر من ستة
آالف مـرشـحـا وبـاعـتـراف مـفـوضـية
ان الـذي جاء االنتـخابات ,فان الـبـر
في  2018 بنـحو 329 عضـوا كانت
مـا ـشـاركــة فـيه هي األدنى نـســبـة ا
ــــثل الــــشـــــعب من يــــعــــني انـه ال 

الناحية الشرعية).
ـبـالغ ولـفت الـى ان (الـروايـات فـي ا
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مجيء مـرشحـ يسـعون الى خـدمة
الشعب ويـحد من اشخـاص طامع

نصب). بالثروة وا
ومــــضـى صــــالح الـى الــــقــــول (امـــا
اقتصاديـا سيحقق الغـاؤها اكتفاءا
مـاديـا بـتـوفـيـره مـلـيـارات الدوالرات
لتستـثمر في اخلدمات الـعامة وبناء
سيـسهم في اعادة الوطن واخالقيـا 
ـنـظـومـة الـقـيـمـيـة لـلـنـاس واحـياء ا
الـضــمـيــر األخالقي الــذي ضـعف او
تـهــرأ عـنـد الـكــثـيـرين واجــتـمـاعـيـا
ســـيـــعـــمل عـــلى احـــيـــاء الـــطـــبـــقــة
ــتـوســطــة وتـقــلـيـص الـهــوة الـتي ا
احدثـتهـا ب طبـقة سـياسـية مـرفهة
استـفـردت بالـثـروة وب 13 ملـيون
فـــقــيـــر حتت مــســـتــوى خط الـــفــقــر
بــاعــتـــراف وزارة الــتــخــطــيط  وبه
ستـقـضي على الـغـ الفـاحش الذي

احلقته بالناس).
مشـددا عـلى القـول انه (من الـناحـية
الثـقافـيـة سيـاعد في اشـاعة الـثقـافة
الـتي تقـول احلـقـيـقة وتـشـيع حـرية
الـصحـافـة الـتي احـتل فيـهـا الـعراق
ـيــا واجـرائــيـا مــرتـبــة مـتــأخـرة عــا
ان ألكشف سيترتب على عضـو البر
ـالـية وامـواله الـثابـتة عن أرصدته ا
ــنــقــولــة داخل الــعـراق وخــارجه وا
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 اســقــطت الــقــوات األمــيـركــيــة في
-الثالثـاء طائرة العـراق ليل اإلثنـ
مسيّرة مفخّخة أثناء حتليقها فوق
ـتّحدة في بغداد سفارة الواليات ا
وذلك بــــعـــد ســــاعـــات مـن هـــجـــوم
صــاروخي اســتـهــدف قـاعــدة تـضمّ
جــــنـــوداً أمـــريـــكـــيـــ في االنـــبـــار
.وشـاهد مـراسـلو وكـالـة الصـحـافة
الــفـرنـسـيـة أنــظـمـة الـدفـاع اجلـوي
األميركية تطلق صواريخ في سماء
العـاصـمة الـعراقـية في حـ أكّدت
مــصــادر أمــنـــيــة عــراقــيــة أنّ هــذه
الـــصــواريخ اعـــتـــرضت الــطـــائــرة
ـفخّخة.واسـتهدف هجوم سيّرة ا ا
بثالثة صـواريخ اإلثن قـاعدة ع
األســــد الـــتـي تـــضـم عـــســــكـــريـــ
أميـركي  بـحسب متـحدث رسمي
بـــاسم قـــوات الـــتـــحـــالف الـــدولي.
ويــــبــــدو انـه لم يــــتـم الــــتــــصــــدي
ــهــاجـمــة وال تــوجـد لـلــصــواريخ ا

تصريحات بشأن ذلك . 
وجـاء في تـغريـدة لـلـمتـحـدث باسم
الــــتــــحـــالـف الـــدولـي في الــــعـــراق
الكـولـونيل واين مـاروتو (تـعرضت
قــاعـدة عـ األســد لـهـجــوم بـثالثـة
صــواريخ بــدون تــســجـيـل ســقـوط
ضــحــايــا ويــتم تــقــيــيم االضــرار)
وأصــدرت خـــلـــيــة اإلعـالم األمــني
االثن بياناً  قالت فيه أن (القوات
األمـنـيـة فـتحت حتـقـيـقـا في حـادثة
سـقوط ثـالثة صـواريخ عـلى قـاعدة
عـ األســد اجلــويـة فـي مـحــافــظـة

األنبار دون خسائر تذكر).
 وأضـــافت أن (الـــقـــوات األمـــنـــيـــة
ضـــبــطت عـــجــلـــة نــوع كــيـــا حــمل
متروكة بقضاء هيت حتمل القاعدة

ــبـــلغ إلى عــلـى مــقـــتــرح حتـــويل ا
الـعـوائل الـنـازحـة عن طـريق إحدى
الـشركـات األهـليـة دون صـدور قرار
من الـــلــجــنـــة الــعــلـــيــا). الى ذلك ,
اعــــادت الـــوزارة 296 نــــازحــــا من
مخيـمات محـور اخلازر الى مناطق
ســكـنــاهم االصــلــيـة فـي مـحــافــظـة
نيـنوى ضمن خـطة الـطوار التي
تـنـظـمـهـا الـوزارة إلعـادة الـنـازح
طـــــوعــــا لــــديـــــارهم واغـالق مــــلف

النزوح.
وقــــال مــــديـــر عــــام دائــــرة شـــؤون
الــفــروع فـي الــوزارة عــلـي عــبــاس
جـهـاكيـر انه (بـتـوجيـة من الـوزيرة
ايفان فـائق جابرو   أعـادة دفعة
جـديــدة من الـنـازحـ بـنـحـو 296
نـازحا من مـخـيـمات مـحـور اخلازر
يثاق وحي الى مناطقـهم في حي ا
القـدس وبادوش والـنهـروان وزمار
واحلـضـر وحي الـزهـراء واالنـصار
ووادي حـجــر والـشـرقـاط والـعـبـور
والـهــرمــاتــز وتل عــفـر واالربــجــيـة
ـامـون وبــاب لـكش وتـل الـرمــان وا
واإلصالح الــزراعي و الـبــويـر و ام
حــجـــرة و الــقــدس واحلـــمــيــدات),
وتـابع ان (عـودة هـذه االسـر جـاءت
بــعـد اتــمــام الــتــدقـيـق االمـنـي لـهم
بـالـتـنسـيق مع  الـقـوات االمـنـية و
احلـكومـات احملـلـية و  أيـصـالهم
الى مـنــاطق سـكـنـاهم االصـلـيـة مع

امتعتهم كافة). 
مـن جــــانــــبه ,اكـــــد الــــنــــائب االول
لـــرئــيـس مــجـــلس الـــنـــواب حــسن
الــــكـــعـــبي ضــــرورة ابـــعـــاد مـــلف
هـجـرين عن التـعاطي الـنازحـ وا
الـسـيـاسي مـشـيـرا الى ان مـجـلس
الــنـواب حــريص كل احلــرص عـلى

ـقـدام.والـعـمـلى الى زعـيم الـواقـعـيـة الـســيـاسـيـة سـمـاحـة الـقـائــد الـوطـني ا
وقر. والشعبي.السيد.مقتدى الصدر.ا

سؤولية انك اول زعـيم ديني ووطني يخـرج.من ديوانه احملصن الى امـاكن ا
ليعف اين يكمن اخلطأ.

انها خطوة تسجل باسم القائد الوطني السيد مقتدى الصدر .
الزعيم علماني وال زعيم ديني سبقك.النك من عروق النخلة وشراي القلب.

ان.مهابتك.ترتفع في عيون احلريص على مسار احلياة الطبيعية في  
بـلـدنـا الـذي حتـول الى مـخـتـبـر جتـارب سـيـاسـية كـلـمـا اقـتـربت مـن مـعـاناة

الفقراء وهو مايفعله عن جدارة تياركم الشعبي 
والسالم عليكم ورحمة الله.

} } }

..الننا عشنا والرصافي.حتى بلوغنا السنة السادسة.من كم نـحن محظوظ
الدراسة.

فريد االطرش في ذروة العبقرية ومحمد عبد الوهاب يغني الكرنك.  عشنا 
الئكة تنشر في االداب البيروتية نهوب ونازك ا وعـزيز على يبكى البستان ا
لـصاحـبـها سـهـيل ادريس الـقادم من احلي الالتـيـني ببـاريس ونـاشر االدب

الوجودي اللبير كامو وسارتر. ونحن نتتلمذ على ادبه. 
ـانشـر في الـعدد الـسـابق فـتدربـنا الئكـة تـنشـر في االداب نـقدهـا  ونـازك ا
عـلى النقد بسهولة. وكان اجلواهري ينشر في جريدته الرأي العام قصائده
الـوطنـيـة فتـغـلقـهـا السـلـطة فـيـصدر فـي اليـوم الـتالي ذات اجلـريـدة بامـتـياز

واسم اخر.
كـان عـزيـز علـي ينـشـد مـسـاء كل اربـعـاء فـيـغـلق اصـحـاب احملالت ابـوابهم

ليستمعوا اليه.
كـان سعيد ابـو اجل يحـمل الطبق على راسـه.ويجوب احمللـة عصرا ..والله

مازال طعم اجل في فمي.
ـاء من ماكـنة كـانت ساقـية تـدخل بيـتنـا وتخـترقه الى الـبيت اجملـاور لتـنقل ا
حـجي جاسم البيرماني الى مـزارع الكرادة. اما عالقتنـا بالشط فهو مسبح
اء بـحرارة اء بـعـباءاتـهن.وبـعد دقـائق يـتبـخـر ا عـائلي تـدخل امـهاتـنـا الى ا

الشمس.
لـكن السـبت كـان افـضل امـسيـاتـنـا الن اليـهـود اليـعمـلـون فـيه فيـسـتـاجرون

علق. زكوف كلمة بابلية معناها ا زوارقنا ونحن نزكف السمك وا
والـيهـودي الذي يـحسـب كل حسـاب الي شئ ويوصف الخلل هـو غبـره يوم
الـسـبت حــيث يـحـرم اي عـمـل حـتى ايـقـاد نــار الـطـبخ.ونـحـن من يـوقـد لـهم
الـــنــار.فـــيــنـــفق يـــوم الــســـبت مـــاال يــنـــفــقه فـي كل ايـــام االســبـــوع. ونــحن
ـستفـيدون.من.هـذا الكـرم السبت الن تـأجيـر البلم  اي الـزورق ليـلة واحدة ا

يكفينا مصروف اسبوع.
هـمار الـذي يحب يـهود بـغداد الـتعـامل معه.وكـانت سمـحة كـان والدي هـو ا

غير متزوجة فيجلس ابي وهو.يؤشر على عماله...
يا وريدة التيني... سمحة كتلتيني.وهم يرددون معه.

سـألته ليش مـو حرام تاكل من طبـخ اليهود  .فـيجيـبني حرام لـكن انا اعليي
فمي بعد االكل. التعال اي تنظيفه ليصبح.حالال.

ــدرسـة وكــانــهـا ســجن فـلـم اكـمل االســبـوع اذ هــربت مــنـهــا يـوم دخــلــنـا ا
اخلميس وعدت  اليها السبت. 

ر وسط مـعسكـر للجيـش البريطـاني الذي احتل ـدرسة  كـان الطريق الى ا
ـدرسة الـعراق بـعد.ثـورة مايس 1941 .فـكان االنـكلـيز ونـحـنزفي طـريقـنا ا
يـقودونـنا الى الكـانتـ وهو احلـانوت ويـقدمـون لنـا الفـطور.  امـا اللـغة التي
نـتكـلم بهـا فهي الـهنـدية الـتى تعـلـمنـاها من اجلـنود الـهنـود يوم كـانت الهـند

جزءا من االمبراطورية البريطانية. وما زلت اذكر بعض اجلمل مثل..
كدر جايكا.اي الى اين.ذاهب.

بدماش   نغل ..باني ماء  
جــوري حـــرامي. روتي خـــبــز . صال كـــانــدو ...هــاي
فـشــار..ومـنــهـا ديــري مــاري كـجــوت.كـيــا مـانــتـا اي

اشلونك.. والسالم...
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ـيـون حـمـلـة تـبـنى مــفـكـرون واكـاد
اللــغــاء امــتـيــازات اعــضــاء مــجـلس
النواب الذين يعدونه الطريق االمثل

لالصالح.
 وقــال رئـيـس اجلـمــعـيــة الـنــفـســيـة
الــعـراقــيــة قـاسم حــســ صـالح في
رســـــالــــــة وجـــــهـــــهــــــا الى رؤســـــاء
ان , اجلـمـهـوريـة واحلـكـومـة والـبـر
تــلـقــتـهــا (الـزمـان) امـس (بـوصــفـنـا
أصـــــــحــــــاب رأي مـن مـــــــفــــــكـــــــرين
ــيــ ومـثــقــفــ وفـنــانــيـ وأكــاد
,نكون بطلبنا هذا قد ادينا واجبنا
نــحـــو شــعـــبــنـــا الــذي نـــدعــوه الى
الضغط عـلى اصحاب الِـشأن ألتخاذ
الــقــرار بــالــغـاء امــتــيــازات اعــضـاء
مـجـلس الـنـواب ,وبـدونـهـا سـتـكـون
ـــا ال يـــســـر حـــتى األيــــام حـــبـــلى 

الطامع ببقائها عنهم).
 UF¹dAð —«b «

ان هـيـئة تـشـريعـية مـؤكدا ان (الـبـر
تــمــثل الــسـلــطــة األعــلى في الــدولـة
وجب دسـتورهـا باصدار واخملول 
تـشـريـعــات وقـوانـ تـعـبـرعن ارادة
وتــمــثــيــله امــام الــشــعـب واولــيــاته
ـراقــبـة أداءهـا احلــكـومـة نــيـابــيـا 
بتـأيدها ان اصـابت ومحـاسبـتها ان
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الـتـي  إطالق الـصـواريـخ مـنـهـا).
وقـــــاعــــدة  عـــــ األســــد ســـــبق ان
قصفتهـا ايران بعدد من الصواريخ
ردا عــلى اغــتــيــال  اجلــنــرال قـاسم
سـليـمانـي.  واستـهدف 45 هجـوماً
صـالح األمـيركـية في الـعراق مـنذ ا
بــدايــة الــعــام ال ســيــمــا الــســفـارة
األمـــيـــركـــيـــة فـي بـــغـــداد وقـــواعــد
عـسـكـريـة عـراقـيـة تـضمّ أمـيـركـي

ومـطـاري بـغـداد وأربـيل فـضال عن
مـواكب لـوجــسـتـيــة لـلــتـحـالف في
هـــجــمـــات غــالـــبــاً مـــا تــنـــسب الى

فصائل عراقية مسلحة. 
من جهة اخرى كشفت هيئة النزاهة
الـعــامــة عن صــدور امــر اســتــقـدام
بـحق رئـيس الـلجـنـة الـعلـيـا إلغـاثة
وإيواء النازح االسبق واثن من
ــــســـؤولــــ في وزارة الـــهــــجـــرة ا
هـجرِين عن قـضيـة حتويل مـبلغ وا
19 مليـــــــار دينارٍ بصورة مخالفة

للصالحيات. 
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وقــالـت الــهــيــئــة في بـــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (محـكـمـة حتـقيق
الـكـرخ اصـدرت أمـر اسـتـقدام بـحق
رئيس اللـجنة الـعليـا إلغاثة وإيواء
الــــنـــازحــــ االســــبق واثــــنـــ من
ــسـؤولـ في الــوزارة عن قـضـيـة ا
حتويل مبلغ  19مليـار دينار خالفاً
منوحـة استناداً إلى للصالحيـات ا
ــــادة  331 مـن قــــانـــون أحــــكــــام ا
الـــعــقــوبــات) ,واضــاف ان (رئــيس
الـلـجـنـة عنـدمـا كـان يـشـغل مـنصب
نـــــائب رئـــــيس الـــــوزراء لــــشــــؤون
اإلعــمـــار واخلـــدمـــات  وافق عـــلى
ديـر الـعام مـقـترح وكـيل الـوزيـر وا
الية في الوزارة للدائرة اإلدارية وا
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بيروت

وشــهــاداته الــعــلــمــيــة مــصـدقــة من
وزارتي الـتــربـيـة والـتـعــلـيم الـعـالي
حصرا ومعنويا سيعيد الغاؤها رد
األعتبار للعراق الذي يعد واحدا من

افسد ثالث دول في العالم).
ولفت صـالح الى ان (صـوت الـشعب
يــصـدح بـقــول كـفــاكم ثـراءا وكــفـانـا
فقرا ,فهناك اكثر من 13 مليون دون
خط الـفـقـر فـي سـابـقـة لم حتـدث في
تـــاريخ بــلـــد يــعــد واحـــدا من أغــنى

عشرة بلدان في العالم). 

قاسم حس صالح

ألن اجــتــمــاع الــقــمّـة بــاهت لــكلّ مـن يـراه فـال صـورة فــخــمــة وال أنــاشــيـد
وطنطنات وعنعنات.

أحـترم القائم عليه ألنهم لم يرسـلوا في طلب الشعراء وكتّاب الصحف من
اضي مـن هذه األعـمـال ويـلبـسـونـها كلّ مـكـان وكان هـؤالء يـرتـزقـون في ا

بالقوة علينا وعلى اجلميع ثوب اإلبداع.
الـشـاعـر احلقّ ال حقّ له فـي الـشـعـر ألن مـا يـقـوم به رئـيس الـبالد لـيس في

قاموسه.
داد. كـان الرئيس هو الشعر وهـو القصة والعلم وكلّ ما لـدينا نسطر به ا
ـاضـي وسـنـوات ومن ال يـصــدّق فـلــيـرجع إلى أواخــر سـبــعـيــنـات الــقـرن ا
الـثمـانـ والتـسعـ واأللـف ولـيـقرأ الـصـحف والكـتب ومـنشـورات اإلذاعة

والتلفاز بالصوت والصورة; كلّها تمجّد القائد الرمز الضرورة.
الـدنيا بخـير ألن السيّـد الكاظمي والـسيّد هنـا حتمل بعض معـناه لم يكلّف
جـوجة ـمارسـات  ن يـلذّ لـهم أن يقـوموا  جـيشـا من الشـعراء والـكتّـاب 
ـدحـون بــهـا بــالـطــبـول وبـالــدفـوف وبــالـكــنّـارات -وهـذه لــيـست من أدوات
ـوسيقى _الـبطل القائـد الفذّ صدام حـس وعليك الـتعذيـب بل من أجهزة ا
أن تـقـول حـفـظه الــله ورعـاه وإال نـبـشت أصـابع "اخلــيّـرين" عـيـنـيك ويـقـوم
ـبـاركـة األمـر مـسـتـعـيـنـ الـشـاعـر الـفالني والـقـاصّ أو الـنـاقـد الـعالني 

إمعانا بالتعسّف- بقواعد البالغة والنحو والبيان واإلمالء.
... وإلى آخره من أفـعال الـدنيـا بخـيـر ألن ما يـجري ال يـصاحـبه الـهزّ والـرزّ
احملـسوب على صنعة األدب. كانت االجتمـاعات واللقاءات والقمم الصغرى
ّة والـوسطى وفوق الكبرى تتمّ هنا في بـغداد وهي ال تقلّ بالطبع ضعة عن 
ـلك وصـاحبـنـا تصـوّروا لو أن هـذه الـصحـبـة اخلائـبة الـثالثة الـسـيسي وا
صـاحبتها األنـاشيد والهتـافات والكتـابات في شرق الشعـر وفي غرب النثر

وبالعكس. 
الدنيا بخير إذن...

الدنيا بخير ألننا نؤشّر بسهم النقد على فالن وفالن وفستكان.
الـدنيـا بخـير ألن هـذه القـمة فـيهـا رفعـة حقـيـقيـة رغم أنهـا سَفـلة عن الـقمم
ـديـنـة الـعـريــقـة عـاصـمـة الـبالد. فـقـد جـاء من وراء الـقـمـة الـتي شـهـدتـهـا ا
األخـيرة أن قـامت عـصابـات صدام حـس الـبـعثـيّة بـاحـتالل الدولـة اجلارة
ـسألـة جتـعل الشـعر ولـو سألـتـهم في األمر الـسـاعةَ لـقالـوا لك حـججـا في ا

يبيضّ ويبيضّ ويتساقط وما بدّلوا اآلن تبديال.
فـردة سعـودية األصل- رئيـسنا الـدنيا بـخير.ألن الـسيـسي لم "يغشـمر" -وا
وبـورطه بـحـرب مع ايـران في سـبـيل ان يـعـمل عـشـرة ماليـ عـامل مـصري

"ظريف!! في العراق ويُقتل مليون شاب منا ومنهم وتخرب الديار.
دفع على بلد تـمتد حدوده معنا االف الـدنيا بخير ألن ملك االردن لم يـطلق ا
الـكيـلومـتـرات بيـنمـا يـجاورنـا هو بـجـيرة سـوء ال تتـجاوز

بصعة سنتيمترات.
الـدنيا بخيـر ألن الكاظمي على قـلة مرقه فهي بحر إذا

ما حسبنا جنبها جالفة وبؤس وفقر صدام.
الدنيا بخير إذن مرت وثالثة وعشرة...

تـعـظيم حـجم الـتـعاون بـ الـعراق
نـظمـات الدولـية التـي عملت في وا
ظـل ظــروف حــرجــة وخــطــرة.وقـال
الــكـعـبي خـالل لـقـائه رئــيس بـعـثـة
ـنـظـمـة الـدوليـة لـلـهـجـرة جـيرارد ا
ـنتـهـيـة اعمـاله في الـعراق وايت ا
والـرئـيـس اجلـديـد لـلـبـعـثـة عـثـمان
بــلــبــيــسي ومــســؤولــة وحــدة دعم
الــبــرنــامج كــيــتي ســنــوبل ان (مــا
ـــرحــلــة يــلـــمــسه اجلـــمــيع خالل ا
اضـية وحـتى الراهـنة هـو تعامل ا
تعـلقة بـحياة لفـات ا البـعض مع ا
ـواطـنـ ومـعـيـشـتـهم من جـانب ا
ســيـــاسي فــقـط   واســتـــغالل هــذه
ـلــفـات لــتـحــقـيق مــنـافع ضــيـقـة ا

وإهمـالهم بـشكل مـلحـوظ للـجوانب
ــتــعـلق مــنــهـا اإلنــسـانــيــة سـواء ا
فـقودين او بـالهـجرة والـنـزوح او ا
تـعـلقـة بـاجلوانـب اخلدمـية حـتى ا

.( للمواطن
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وفي سـوريـا سلّـمت اإلدارة الـذاتـية
الـكرديـة في مـدينـة الـقامـشـلي وفداً
دبــلـومـاسـيـاً روســيـاً عـشـرين طـفال
ـرتـبــطـ بـداعش. فــقـدوا أبـاءهـم ا
وقــالت دائـرة الـعالقــات اخلـارجـيـة
في االدارة أنه ( تــسـلـيـم عـشـرين
طفـالً من اجلنـسيـة الروسـية كـانوا
فـي مـــــــخــــــــيـم روج إلى الــــــــوفـــــــد

الدبلوماسي). 
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وروسـيا من أولى الـقـوى األجنـبـية
الـتي بدأت تـنظـيم عـملـيات تـرحيل
ـواطــنــيـهــا من ســوريـا والــعـراق
وتـسـلـمت حـتى اآلن أكـثـر من 200
شــخص.وتــتــردّد غــالــبــيــة الــدول
والسـيـمـا األوربـيـة في االسـتـجـابـة
لـدعــوة األكـراد. وقـد رحّل بـعـضـهـا
مـــثل فـــرنــســـا عـــددا مـــحــدودا من
األطفـال بيـنهم أيـتام.ودقـت اللـجنة
الـدولـية لـلـصـليب األحـمـر األربـعاء
ــاضـي نــاقـــوس اخلــطـــر بــشــأن ا
احـتـجاز مـئـات األطفـال غـالبـيـتهم
فتيان ال تتجاوز أعمار بعضهم 12
عـامــاً في سـجـون لـلـبـالـغـ وهي

أماكن ال ينتمون إليها ببساطة. 

نظمة الدولية للهجرة UI¡∫ النائب االول لرئيس مجلس النواب خالل لقائة رئيس بعثة ا
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بــــحث رئــــيس حـــكــــومـــة اقــــلـــيم
كـردسـتــان مـسـرور الـبـارزاني مع
الــســفــيــر الـروسـي اجلــديــد لـدى
بــغــداد الـــبــروس كـــوتــراشــيف ,
التعاون في التجارة واالستثمار.

وقـال بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (البارزاني هنأ السفير والوفد
ـــرافـق له خالل الــــلـــقــــاء الـــذي ا
ـنــاســبـة جــمـعــهــمــا في اربـيـل 
تسنم منصبه وتمنى له التوفيق
في مهامه لـتعزيـز عالقات العراق

وال ســيـــمــا في مـــجــال الـــتــبــادل
التجاري واالستثماري).

 واســتــقــبل الـــبــارزاني وفــداً من
مـــنـــظــمـــة الــســـامـــري اإلغــاثـــيــة

اخليرية األمريكية. 
وذكـر البـيـان ان (الـبارزاني  وجّه
خـالص شـكـره لـلـمـنـظـمـة علـى ما
قــدمــته من دعـم وأعـمــال إغــاثــيـة
وخـيريـة في االقـلـيم  وتمـنى لـها

النجاح والسداد).
بدوره قدم الوفد (نبذة عن أنشطة
ـنـظـمـة ومـشــاريـعـهـا اخلـيـريـة ا
والســــيـــمـــا األعـــمــــال اإلغـــاثـــيـــة
والــطــارئـة فـي كـردســتــان وسـهل
نـــيــنـــوى عـــلى مـــدى الــســـنــوات
ــنــظــمـة ــاضــيـة) ,مــؤكــدا ان (ا ا
ســتــواصل تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهـا
اخلـيـريـة في االقـلـيم الـذي أصبح
وبــكل اعــتــزاز واحــة لــلــتــعــايش
ـنـطقـة ومالذاً آمـناً الـسلـمي في ا
). وعــقــد لــلـــنــازحــ والالجـــئــ
اجملــلس االقــتــصــادي األعــلى في
االقــلــيم اجــتــمــاعه حتـت إشـراف
رئـيس احلـكـومـة بـحـضـور نـائـبه

قوباد الطالباني. 
واشـار الـبـيـان الى ان (االجـتـمـاع

واالقليم مع روسيا).
من جـــــانــــبه أشــــاد الـــــســــفــــيــــر
بـ(االزدهـار الـذي يـنعـم به االقـليم
فـي ظل إعــادة الــبــنــاء واإلعــمـار
وأعــــــرب عن اســــــتـــــعــــــداد بالده
لتوطـيد آفاق التـعاون مع اإلقليم

التجاري). 
وفي األول من االجتـماع تـقرر أن
يشرف نائب رئيس احلكومة على
عـمـلــيـة إعـادة تــنـظـيـم الـضـرائب
واسـتــحـصـال الـرسـومـات سـعـيـاً

لتنظيم جمع اإليرادات. 
ومـــضى الـــبـــيـــان الى الـــقــول ان
(اجلـــتــمـــاع ســلـط الــضـــوء عــلى
أهمية خلق حالة من التوازن إزاء
ــنـتج احملــلي وتـثــبـيت حـمــايـة ا
األســـعــــار ومـــنع الـــتـالعب بـــهـــا
ووضع حـــد لـالســـتـــغـالل حـــيث
ـعــنـيـة جــرى تـوجــيه الــوزارات ا
بـتـنـفـيـذ هـذه الـتـعـلـيـمـات بـهدف
ـــصـــلـــحــــة الـــعـــامـــة حـــمـــايــــة ا

ومستهلكي االقليم).
الفتـا الى ان (االجتـماع شـدد على
تــوزيـع الــصـالحــيـــات اخلـــاصــة
ــا يـشـمل بـقـطــاع االسـتـثــمـار و
إعــطــاء احملــافـــظــات والــوحــدات
ـــســـتــــقـــلـــة حق مـــنح اإلداريـــة ا
الـــرخـص لـــتــــنــــفـــيــــذ مــــشـــاريع
استـثمـارية لـديهـا وذلك في إطار
جــدول أعـمــال احلـكــومـة من أجل
ـــســـتـــثـــمـــرين تـــســـهـــيل عـــمل ا

 .( والقضاء على الروت

نــــاقش ســــبل تــــعــــزيـــز الــــوضع
االقـتــصـادي واالرتـقـاء به وإعـادة
تنظيم الدخل الـعام باإلضافة إلى
ــــعـــــيـــــشي حتـــــســــ الـــــواقـع ا

.( للمواطن
واكد الـبـارزاني أن (تـأم رواتب
وظف ومن يـتقاضون الرواتب ا
في كـردسـتــان أولـويــة بـالـنــسـبـة
لـلـحـكـومة) ,مـبـيـنـاً أن (احلـكـومة
تـبـذل قـصـارى جـهـدهـا لـتـحـسـ
ـصاريف غير اإليرادات وخفض ا
الضرورية لضمان استمرارها في
تـقــد اخلـدمـات الـعـامـة وإجنـاز
ــشـــاريع وتــوفـــيــر فـــرص عــمل ا

لشعب االقليم).
Vz«d{ …œU¹“

وتابع ان (احلكومة في تشكيلتها
الـوزارية الـتـاسـعة لم تـقم بـزيادة
الـــضــرائـب بل شــرعـت في إعــادة
تنظيم طريقة استحصالها وجمع
الــــــضـــــرائب الــــــتي فُـــــرضـت في
الـــســابق وفـق الــقــانــون دون أن
ـعـيـشـية يـؤثـر ذلك عـلى احلـياة ا
لـلــمــواطـنــ والسـيــمــا الـفــقـراء
ـتـوسـطة فـي اجملتـمع والـطـبـقـة ا
واحلــركـة االقـتـصــاديـة والـتـبـادل »U³I²Ý‰∫ رئيس حكومة اقليم كردستان خالل استقباله السفير الروسي اجلديد



الــرســمــيــة الــدولــيـة عــلـى مـشــاريع
ـاضي ـوانئ الـتـقـيـنـا يـوم االحـد ا ا
بالـقنـصل التركـي اوزكون ارمان في
مــحــافــظـة الــبــصــرة وبـحــثــنــا مـعه
ــراحل الــتـي وصل إلــيــهــا مــيــنـاء ا
وانئ الفاو الـكبير  وكـيفيـة ربطه با

التركية عبر طريق بري وسككي.
ـــيــنــائــ واضــاف انـه (بــعــد ربط ا
بـالقـنـاة اجلافـة سـتـعم الفـائـدة على
اجلانـبـ وسيـكونـان حـلقـة الوصل
بــ الـــشــرق والــغــرب مــؤكــدا عــلى
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ـشـاركة وجـود رغـبـة لـدى الـوزارة 
الشركات الـتركية في انـشاء الطريق

االستثماري) .
مـن جــانــبه قــدم الــقـــنــصل الــتــركي
شكره وامتنانه إلدارة الشركة العليا
عـلى حـسن الــضـيـافـة واالسـتـقـبـال
واعـداً  بـتــنـسـيق عـالٍ ســيـتم  بـهـذا
اخلـــصــــوص بـــ مـــوانئ الـــعـــراق
ــوانئ الــتــركــيــة.  وقــدم الــســيــد وا
دير العام درع مشروع ميناء الفاو ا

الكبير لسعادة القنصل الضيف .
واســتــقــبــلت خــمس ســفـن جتــاريـة
متـنـوعة احلـمـوالت جرت الـعـملـيات
عــلـيـهــا بـالـتـنــسـيق والــتـعـاون بـ

يناء . الحة البحرية وإدارة ا ا
WDA  W d

وقال  الفرطوسي ان (موانئ الشركة
تشهد حركـة نشطة للـسفن القادمة)
مـشـيرا (إلى تـوجـيـهـات وزيـر الـنقل
نــاصــر حــســ الــشــبــلي بــتــعـظــيم
اإليــــرادات مـن خالل اســــتــــقــــطــــاب
شركات النقل البحرية) مؤكدا (على
ضرورة تـقد كافـة التـسهـيالت لها
وانئ واكبـة التطـور احلاصل في ا

يا). تقدمة عا ا

وأضاف أن مـيناء ام قـصر الـشمالي
استقبل سـفينة بـحمولة  64 حاوية
رست علـى رصيف رقم 19 وسفـيـنة
بــحــمــولـة  235 حــاويـة رسـت عـلى
رصـيف رقم 20 وسـفــيـنـة بــحـمـولـة
372 ايــضـاً رست عــلى رصــيف رقم
20 وسـفـيـنـة بـحـمـولـة 104 حـاوية
رست علـى رصيف رقم 21 وسفـيـنة
بحمولة 20 حاوية اضافة الى 413

سيارة مع حموالت متنوعة) .
وتــابـعت الــشـركــة الـعــامـة لــتـنــفـيـذ
واصالت الـتابـعة مشـاريع النـقل وا
لوزارة النقل سير العمل في مشروع
كيـلو ـسيب  71  جـسر الـسـكـة في ا
متـرا لـصالح الـشـركة الـعـامة لـسكك
حـديـد الـعـراق جـاء ذلك خالل زيـارة
قــام بـهــا مـســاء الـســبت زيـد خــلـيل
شــعالن مــديــر عـام الــشــركــة  ضـمن

شاريع الشركة . جولته التفقدية 
وقال انه ( تـنـفيـذا لتـوجـيهـات وزير
الـنــقل الـكـابـ نـاصــر حـسـ بـنـدر
الــشـبـلي بــضـرورة مـتــابـعـة تــنـفـيـذ

مــشــاريع الـوزارة مــيــدانـيــا فــقـد 
زيـــارة مــشــروع جــســـر الــســكــة في
ـســيب في جـولـة مــيـدانـيـة لــيـلـيـة ا

لالطالع عـلى سـير األعـمـال اجلـارية
عوقات شروع والوقوف على ا في ا
ـشـروع الـتي تـواجه الـعـامـلـ في ا
وحل جـمـيع هــذه الـعـقـبـات وحـثـهم
عــلى ضــرورة اســتــمـرار الــعــمل في
شروع قبل سـائي إلجناز ا الشفت ا

وعد التعاقدي في 2022/1/17). ا

من جــهـته أكـد عــمـاد حـمــادي مـديـر
ــــشــــروع (اســــتــــمــــرار اجلــــهــــود ا
ومـواصــلـة الـنـهـار بـالــلـيل لـلـكـوادر
الــهــنــدســيـة والــفــنــيــة رغم درجـات
ـرتـفعـة وقـد بـلـغت نـسـبة احلـرارة ا
اإلجنـاز 30 وهي نــســبــة مــرتــفــعــة

قياسا بنسبة االجناز التعاقدية). 

bL  œuK  ≠ œ«bG
وانئ العراق بحثت الشركة الـعامة 
القـنصل الـعام لـلجـمهـورية الـتركـية
ـراحل التي في مـحـافظـة الـبـصـرة ا
وصـل إلـيــهــا انــشــاء مــيــنــاء الــفـاو
الــكــبــيـــر  وكــذلك الــقـــنــاة اجلــافــة

العراقية.
ـديـر الـعـام فـرحـان مـحـيـسن وقـال ا
الـفـرطـوسي انـه (حـسب تـوجـيـهـات
وزيـــر الــنــقل نــاصـــر حــســ بــنــدر
الــشــبــلي بــضــرورة اطالع الــوفـود
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دن قلّة هي الشوارع التي تختصر ا
في الـــعــالم .. واذا حـــدث ذلك فالبــد

وان خـلف تـلك
الشوارع تاريخا وثقافات
مـتــصـلـة ورجــاالت عـهـود مــضـيـئـة
كـانـت وراء انـشـائــهـا وسـمــعـتـهـا ..

وهذا تمهيـد اريده مفتتـحا للحديث
عن كـتـاب سـعى مـؤلـفه جـاهـدا ألن
يـكــون ايـقـونـة من ايــقـونـات جـمـال
مـــديــــنــــة الــــرشــــيـــد دار الــــسالم
وحـاضــنـة ثـقــافـات الـشــرق بـغـداد

العظيمة .
تعة..  في هذا الكتاب  –ا

مـــعــــلــــومــــات وصــــور وارشــــيف
جغرافي مـناطـقي واديان واعراق

متآخية 
ســيـــرى الــقـــار عـــبــر صـــفـــحــاته
احــتالالت ومـشــاريع انــتـفــاضـات
وتــظـاهــرات ومـقـاه وكــلـهــا كـانت
حتمل همّ وطن وتنادي بشموخه..
بيوتات ثـقافية انشـأت لها مجالس
أدبـيـة ووجـهـاء سـيـاسـيـون يـا مـا
حتـــولت مــســـاكــنــهـم الى مــقــرات
حـــزبــيــة او واجـــهــات نــضـــالــيــة
تــنــاقش وضع الــعــراق وتــخــطط
ستقـبله ودورها في قادم األيام
ـقـاهي األدبـية فـمن عـلى .. امـا ا
دكّات أمـاسيـها انـطلـقت احلداثة
الشـعريـة لتقـود الثـقافـة العـربية
الـى فــتـــوحـــات جـــديــدة .. كـل هــذا
ــؤلف وتــعــايش وغــيــره عــايــشه ا
معه وبحث فيه ونبش في ذاكرته
حـتى قدم لـنـا واحـدا من أهمّ مـعالم

(بــغـــداد الــرشــيــد) اال وهــو (شــارع
الرشيد) ال غيره..!! في معرض بغداد
الـدولي لــلـكـتــاب الـذي اغـلق ورّاقـوه
دكاك نـشرياتـهم قبل فتـرة وجيزة 
إزدهت عدّة اجنحة (ومنها جناح دار
ـطـبوع الـذاكـرة لـلنـشـر والـتـوزيع) 
أنــيـق أرشف لـــلــذاكـــرة اجلـــمـــالـــيــة
والتاريخية (الثقـافية والنضالية) ما
كن اال ان تسـتغرق في تـفاصيله ال 
: فعلى مشـارف اربعة جـوامع تراثية
مــنه تــضجّ اربع أســواق وتــتــوالى
(اربعـاته) حـتى تـشمل وسـيـلة الـنقل
احلـــكــومــيــة (بــاص مـــصــلــحــة نــقل

الركاب رقم 4).
بل ان تـاريخ بـعض مـحالته أقـدم من
تاريخ الـعديد من (الـدول) ومعـجنات

(كعك السيد) خير مثال على ذلك.
عن اسـبـاب الـتــألـيف ال يـنـكـر مـؤلـفه
(سـعـدون اجلـنـابي) بـان كـتـابه دفـاع
عن ذاكــرة تُـسـتـهــدف الـيـوم مــثـلـمـا
اســتــهــدف الــعـــراق كــله ومن خالله
يريـد ان يفـضح نوايـا الذين يـسعون
وراء اشـاعــة اخلـراب في شــارع كـان
روح بـــغــداد وقــامــتــهــا الــشــامــخــة
فـيـسـتـعـرض قـيـمه اجلـمـالـيـة والـتي
ـؤرخـ الى وصـفه اوصـلت بـعض ا
بأنّه (شانزيلـيزيه) العراق .. وان كنّا

 –كـــعـــراقـــيــ  –نــــراه يــــفــــوق كل
شانزيليزيات العالم ..

ويبقى ان أقول ..
ان يـنــتـصـر مــؤلف لـتــاريخ اجلـمـال
وسط اخلراب العام ويستحوذ على
اهــتـمـامــنـا كــقـرّاء في الــوقت الـذي
تـــعجّ فــيه اســـواق الــكــتـب وبــشــكل
ؤلـفات يومـي باحـتـضان عـشـرات ا
فنـفرد لكـتابه وقـتا نسـامر صـفحاته
فيه مـأخـوذين بروعـة الـطبـاعة (دار
ـعـبّـر (لـطـيف األديب) ومـنـذ غالفـه ا
الـــعـــانـي) فـــضال عن الـــعـــذوبـــة في
الـداخل وروعــة اإلسـلــوب وتـنـاسق
العـبارة.. كل هـذا يجـعلـنا نـشدّ على
ـــتــــرجم يـــد مــــؤلــــفه الــــكـــاتـب وا
تمكن وصاحب الذائقة واإلعالمي ا
في اخـتـيـار مـادته األسـتـاذ سـعـدون
اجلــــنــــابي .. وهي دعــــوة لـــكــــتـــاب
الـدرامـا والـ(سـيـنـاريـستـيه) لـالفادة
ـــا فـــيه لــــكـــون ذكـــريـــات (شـــارع
الــرشــيــد) واحــداثه ال تــقل ادهــاشـا
عــــمـــا مــــوجــــود في الــــكــــثـــيــــر من
ـسـلـسالت الـعـربـيـة السـيـمـا وانه ا
يـتــعـرض الـيـوم الى تــخـريب يـبـدو
مـــتـــعـــمــدا حملـــو تـــاريــخـه احلــافل
بــاحلـــيـــاة الــعـــراقــــــيــة ومـــآثـــرهــا

الـــعريقة ..

الكتلة الشعرية بعد اخراجها

اجلنابـي تشجـعت في البـدء بقراءته
ـفــاجــأة مـنــذ الــصـفــحـات فــكــانت ا
األولى حـ عـلـمت أن سـعدون داود
ــولع اجلـــنــابي هـــو األبن الــبـــار وا
ـربـعة) ـولـود في احـد احـيـائه (ا وا
وهـو حي شـهـيـر في الـشـارع عـاش
فيه طـفولـته وتعـلم في مدارسه ومن
الصـدف اجلـميـلـة ان يولـد اجلـنابي
من أبـوين من سكـنـة الشـارع نـفسه
ويشـاركهم الـعيش فيـه اخلال والعم
والــعـمــة واجلـد فــضال عن أصــدقـاء

الـعـمـر الـذين نـشـأوا معـه في احملـلة
حتى مرحلـة الشباب لـذا فهو شاهد
عيـان على مـرحلـة من تأريخ الـشارع
أنغـمس فيهـا حد الـعشق لـتفاصل ال
تـخـطـر عـلـى الـبـال تـكـتـشـفـهـا وانت
تــتـصــفح مــا في مـ الــكـتــاب الـذي
تــضـمـن خـمــسـة أبــواب إضــافـة الى
قـدمة والـتمـهيـد لم يتـرك اجلنابي ا
شـــــــــاردة وال واردة اال وأتـى عـــــــــلى
وصفها وذكرهـا ولفت نظري دقة ما
أورده فـيه من مـعـلـومـات بـلغـت حدا

حــــ يـــــجــــرؤ أي كـــــاتب وان كــــان
متـمرسـا في التـصدي لـعنـوان مهم
ومن ثـم اخلــوض في غـــمــاره فـــهــو
بـالــتـأكـيـد يـنـبــغي ان يـكـون قـنـاصـا
ـادة الدسـمة ماهـرا للـحصـول على ا
في مـتـون كـتــابه وهي مـهـمـة شـاقـة
ـســتـوى وصــعـبــة ال تـتــاح بـنــفس ا
لــلــجـمــيع في الــبــدايـة كــنت شــديـد
الـقـلق عـلـى زمـيـلي الـعـزيـز سـعـدون
اجلنابي عندما علمت منه أنه بصدد
تأليف كتاب عن شارع الرشيد وكما
هـو مــعـلــوم ان شـارع الـرشــيـد كـتب
ـرمـوقـ عـنه الـكـثــيـر من الـكـتـاب ا

ـقاالت ـئـات من ا كـذلك نشـرت عـنه ا
قـابالت فما اجلديد والتحقـيقات وا
الــذي يــحـتــفظ به الــزمــيل اجلــنـابي
لــنــفـــسه لــكـي يــضـــيــفه الى كـــتــابه
ـــوســـوم: رحـــلـــة في ذاكـــرة شــارع ا

الرشيد.
كـنـت أتـسـاءل مـع نـفـسـي وانـا أعـلن
ـــثــقــفــ ألول مــرة أمـــام جــمع من ا
ـيـ والصـحـفيـ وثـلة من واالكاد
رواد نـــادي الــعــلـــويــة االجـــتــمــاعي
الــــعـــــريق في بـــــغـــــداد خالل نــــدوة
مـخــصـصـة لـشــارع الـرشـيـد واالزقـة
ـتـفـرعــة عـنه حـاضـر فـيـهـا االديب ا
حس اجلاف والدكتور كمال رشيد
علومات التي ياترى ما اجلديد من ا
يـضيـفـهـا زميـلـنا لـكـتـابه حيـنـها لم
اكن مـطلـعـا عـلى الكـتـاب ولم اسـتلم
ثل ذاكرة نسخـة منه فالـشارع 

تمتد أكثر

من مـئـة سـنـة وهـو من أقـدم وأشـهـر

شوارع  بغداد.
بـعـد شــهـرين تـقـريــبـا حـصـلت عـلى
نـسـخـتي من الـكـتـاب وقبـل أن أقرأه
وأتمعن في سرده وصوره راودتني
نـفس الـتـسـاؤالت لـذا كـنت وأقـولـها
بــصـراحــة غــيـر مــتـحــمس إلعــطـائه
األولـــويـــة في الـــقـــراءة وقـــد أجـــلت
قــــراءته أكــــثـــر من مــــرة وبـــعـــد ان
اطلعت صـدفة عـلى ما كتـبه األستاذ
حميـد سعيـد والزميل سالم الـشماع
تواصـل مع سعدون وبعـد حديـثي ا

مــذهال فـي الــوصف لــبــعض مــعــالم
الــشـارع حــ يــذكـر عــدد "الـبــايـات"
نــزوال أو صــعــودا وصـوال الـى هـذا
الــزقـــاق وتــلك الـــبــنـــايــة وأســـمــاء
أصـــحــاب احملــال وتــاريـخ فــتــحــهــا
وغــلــقــهـــا وتــخــصــصـــهــا في هــذه
ـا تـميـز فيه كـتاب اللـحـظة شـعرت 
رحلة في ذاكرة شـارع الرشيد عن ما
سبقه من كتب رصـينة وأجزم ان ما
ذهب الـــــيـه اجلـــــنـــــابي صـــــحـح لي
شخصيا معلومات كانت ملتبسة في

ذاكـــرتي عن الـــشــارع الـــذي ولــد في
احـــد احــيـــائه "بــاب اآلغـــا" اجــدادي
ووالـدي رحــمـهـم الـله وكــنت اسـمع
لك محل عطاره من جدي الذي كان 
في احـد درابـ احملـلـة ان اجلـيـران
على اخـتالف ملـلهم كـانوا يـعيـشون
وكــــأنـــهم فـي دار واحـــدة وعـــنـــدمـــا
حـصل والـدي عـلى أول جـهـاز راديو
(مـذيـاع) اجـتـمـعت عـوائل الـدربـونـة
لالســتـمــاع الـيه فــيـمــا تـقــوم جـدتي
ـذيع او بـالـوقـوف خـلـفه بـحثـا عن ا
ــتــحـدث ــطــرب فــهي تــعـتــقــد ان ا ا

يجلس داخل اجلهاز.              
كل باب من الكتاب يتحدث عن مقطع
من الشـارع وفي بـابه اخلـامس الذي
ســمـــاه الــكـــاتب ايــقـــونــة بـــغــداد ..
مـــشــاهــدات وحــكــايــات يــســتــمــتع
القار بقصص وتفاصيل عن اسرار
ـــطـــبخ الـــتـــســـمـــيـــات الـــيـــهـــود ا
الـــبـــغــدادي نـــهــر دجـــلـــة الــدانص
والباليه ولم يـنس حسون االميركي
كــتـاب لــذيــذ بـالــفـعـل جتـمل بــصـور
مــنـتـقــاة بـحــاسـة ذكــيـة وذوق رفـيع
عــكــست االنــطـبــاع احلــقــيــقي الـذي
أخـــذك الــكــاتـب الــيه أثــنـــاء الــســرد
اجلـــمــيـل كــمـــا أنه كــحـــله بـــبــعض
ـا كتب عن شارع الرشيد اللمحات 
وبـذلك صـنع صــورة ذهـنـيـة جـمـيـلـة
عـن حــقــيــقــة وتـــاريخ هــذا الــشــارع
ـعــلـومـات الــعـريق تـداخــلت فـيــهـا ا
ـعــاشــة مع الــوثـائق الــشــخـصــيــة ا
واالفـالم والــصـــور لـــيـــظـــهــره عـــلى
حــقـيــقـة مــا كـان جلــيل من الـشــبـاب
الــذين لم يــتـعــرفــوا عـلــيه بــصـورته
ـا وجـدوه عــلـيه من الـســابـقــة بل 
فـوضى ونفـايـات وتـرهل وعـبث كـما
صـــوره الــــزمـــيـل الـــدكــــتــــور كـــاظم
ــقـــدادي في جــولــتـه احلــزيــنــة في ا
مـقـطع من الــشـارع والـتي بـ فـيـهـا
حــزن الــبـغــادة بل غــالــبـيــة الــشـعب
أسـاوية التي العراقي من الـصورة ا
يبدو عليها في الوقت احلاضر حاله

حـال بقـيـة االحـيـاء العـريـقـة التي 
االعـتــداء عـلى مــخـطـطــهـا األسـاسي
فـجزئت بـيـوتهـا وانـتـزعت حدائـقـها
وانــدثـرت بــنـاهــا الـتـحــتـيــة ولـيس
غــريــبـا ان يــصــدر تــقــريـر من وزارة
عـراقــيـة مـعـزز بـرأي مــنـظـمـة دولـيـة
تهـتم بالبـيئـة ان جانب الـرصافة في
بغـداد لم يعـد صاحلـا للـسكن وأظن
ان الكـرخ سيـحـلق به عاجال أم آجال
كن مالم تتكاتف اجلـهود إلنقاذ ما 
إنــقـاذه. وبـعــد أدعـوكـم لالسـتــمـتـاع
برحلة في ذاكرة شارع الرشيد.      
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حـ شاهدت الـكاظـمي يبـتسـم وهو يسـير قي قـصر الـرئاسـة مع الرئـيس السـيسي
وملك االردن تذكـرت كتابه انـشغاالت انـسانيـة.وال اعرف في احلقـيقة لم تـذكرت هذا
الـكـتـاب الـذي لم اقرأه النـي لم اعثـر عـلـيه.فـهل هـنـاك عالقـة ب ابـتـسـامـة الـكـاظمي
ـهم في اعـتـقـادي هـو هل من حـقي ان اكـتب مـقـاال عن ـهم?ا وكـتـابـه لـيس هـذا هـو ا
ابتسامـة رئيس حكومـتنا وهو يلـتقي رئيسـا وملكا?اظن ان هـذا السؤال غريب بعض
الشيء.ووجه الغـرابة فيه يـكمن في ان االنسـان الطبـيعي يبـتسم ويضحـك ويعبر عن
مشـاعره سـواء اكان بـائع خـضار ام رئـيسـا للـوزراء.?  شغـلتـني ابتـسامـة الكـاظمي
بعضا من الـوقت.كان هناك شيء داخـلي يلح علي بقـوة ويطالبني بـالكتابـة عنها.لكن
ثـلـون بـلـدين مـا الـذي سأقـولـه عن ابـتـسـامـة اسـتـقبـل بـهـا رئـيس الـوزراء ضـيـوفـا 
عـربـي تـربـطـنـا بـهم عالقـة تـاريـخـيةلـذا فـان هـذه االبـتـسـامـة هي جـزء من بـروتوكل

عمول به في كل مكان. الضيافة ا
  لـيس جريـا على قـاعـدة ابتـسامـتك في وجه اخـيك صدقـة ولكـن عمال بـكرم حـاتمي
يبدا ببـشاشة الوجـهوينتـهي بالتعـاون ب الدول من اجل مصـلحة اجلمـيع.هذا يعني
ان حـدود ورسالـة ابتسـامة الـكاظمي تـنطـوي على نوع من الـتواصل االنـساني الذي

تدحه جميع محاضري التنمية البشرية بال استثناء.
  ساقـول شـيئـا مـحددا:سـالـتني االبـتـسامـة هل انت مـتضـايق من شيء مـافـانا كـما
تـعـرف سـلـوك لـطـيف اظـهـر عـلى وجـه من يـبـدو سـعـيـدا.وهـذا شيء جـيـد.قـلت اتـفق
كن ان تسـد طريقك فال معك.لكن -اضـفت انا-هنـاك الم وفسـاد واغتيـاالت كثيـرة 
تظـهري عـلى وجوهـنا.فـكرت االبـتسامـة قلـيال واجابت:صـحيح مـا تقـول لكـني مجرد
ابتسـامة وجودي يـتعلق بكـم انتم البشـرومع ذلك فانا ال افـهم ما تقـوله.قلت:اعني ان
ـكـنه ان يـخـفـيك تـمـامـا.وفي بـعض االحـيـان يـكـون احلـزن اكـثـر جـمـاال من احلـزن 
االبتسامـة.سألتني كيف?قلت بعض االعمال تشعر االنسان بانه يتفاعل مع ما يجري
ويــحــزن فــتــخـتــفــ مــؤقــتــا من وجــهه لــيـرتــسم احلــزن عــمــيــقــا في الــوجـوه.قــالت
االبـتـسـامـة:نـعم فـهنـاك ضـغط احس به يـكـاد يـخـفـيـني طـوال الـوقت.قـلت:هـذا ضغط
هــمـوم الــنـاس وعــذابـهــمــوكـلــمـا تــعـاطف االنــسـان مـع واقـعه جف بــريــقك الـلــطـيف
واختفى.قالت:نعم.انت تفكر باسلوب جميل.قلت انا اتخيل.وفي ما اقول رسالة ما او
ـا انـا اهــذيـلـكـني ابــتـسم بـصــعـوبـة وكــأني احـفـر خـطــوط ابـتـســامي بـابـر حـادة ر
الـرؤوس. سالـتني االبتـسامة:تـعني ان االنسـان يجـد صعوبـة في رسم ابتسـامة على

وجـهه?قـلت:نعم.فـهنـاك قـلق انسـاني يتالءم مـع مسـحة احلـزن على
الـــوجه اكــثـــر من اي شــعــور اخـــر.االنــســان كـــائن غــامض
ا قلت.وقالت :في النهاية انا اظهر جدا.فكرت االبتسامة 
عـــلى وجـــوه الــنـــاس في نـــســـخـــة غــيـــر اصـــلـــيــة ولـــكن
مـصـطـنعـة.اجـبـت:في اثـنـاء الـكـوارث والـقتـل والـفـساد ال

كن ان تظهري على الوجه.
فهـناك قانـون ازاحة االبـتسامـة وهو قـانون اخالقي وليس

قانونا فيزيائيا.

-1-
كانت معانـاة الناس كبيرة لـلغاية ح يـزمعون السفر من بـلد الى آخر وليس ثمة من

وسيلة للسفر إالّ  ظهور الدواب .
والطريق الطويل مُتعب ومُمِل .

سافر وتُعرِضُه ُدَدٍ طويلة تُرهق ا ومن هنا فـان الوصول من بلد الى آخر قد يستمـر 
أللوان اخملاطر ..!!

-2-
وطول الطريق اعتبره بعضُ االعالم داءً ووصف له ما يناسب من دواء .

3-
والسؤال اآلن :

مَنْ هو الواصف ?
وما هو الدواء ?

واجلواب :
انّ الواصف هو الفيروز أبادي (ابراهيم بن علي) ت 476 هـ والدواء هو : الرفيق 

بِمُرافَقَتِه وأحاديثِه تقطعُ الطريقَ الطويل  دُونَ إحساسٍ باالرهاق والضيق 
اسمعه يقول :

اذا طالَ الطريقُ عليكَ يوماً 
فليسَ دواؤه االّ الرفيقُ 
تُحًدِثُه وتشكو ما تُالقِي 

ويقربُ باحلديثِ لَكَ الطريقُ 
-4-

ثل الشهير : من هنا جاء ا
الرفيق قبل الطريق !!

-5-
وابـو اسحـاق هذا يـتمـتع شعـره بِخَـاصيّةٍ فـريدة  وتـلك هي السـالسةُ والطـراوة بِكُلِ

مالَهُما من حالوةَ ...
انه هو القاتل :

سألتُ الناسَ عَنْ خِلٍّ وَفيٍّ 
فقالوا : ما الى هذا سبيلُ 
تَمَسَّكْ إنْ ظفرتَ بِوِّدِ حُرٍّ 
فانّ احلُرَّ في الدنيا قليلُ 

-6-
ناصب عالقاتِه الوثيقة بأصدقائه السابق فتنكر ن أَنْسَتْه ا وقد كَثُرتْ الـشكاوى 
لـهم  وتعامـل معهم بـجفاف واسـتخـفاف  جملرد اعـتالئه موقعـا مرمـوقا في السـلطة

!!..
والذين يتقلبون وينقلبون على األعقاب كثيرون وهم موجودون في كل زمان ومكان .

وهؤالء هم الذين عناهم الفيروز آبادي في بيتيهِ الشهيرين الشائع السابقيْن .
-7-

ـنـقـلـبون عـلى أصـدقـائـهم هم وَرَثـةُ اولـئِك الـذين نـدّد بهم فـالـسلـطـويـون الـعـراقيـون ا
الشاعر وتـلّقى الناس شعره بالـقبول لِمَا رأوْا فيه مِنْ صدقٍ فـي التعبير وبراعةٍ في

التصوير .
-8-                                              

انّ االصــيل ال يُـــغــيــره مَـــنْــصِب وال مـــال بل يــزداد أَدَبــاً
همة . ناصب ا وتواضعاً ح يتسنم ا

ـسـكـون بـشـتى األمـراض الـنـفـسـيـة فـهـو أمـا الـوضـيـع ا
الــذي يــتـــكــبــر ويـــطــغى وســـرعــان مــا يـــؤول وَضْــعُه الى

االنحدار .

ايـعـقل ان تـصـريح الصـدر بـقـرب مـوته او قتـله هي طـريـقـة لبـث الشـد داخل الـتـيار
الصدري?

قـتـطع من حـديـثه اجلـديـد سـيـلمـح في كالم الـصدر ان حتـت يديه من تـابع اجلـزء ا
ضـمونـها بـثقـة واال فلـيس النـسان اعـتيـادي فضال عن كـونه زعيم معـلومـة صـرح 
خط ابيه و زعـيم جـنـاح عسـكـري ان يصـرح بـقرب رحـيـله موتـا او قـتال فـقط لتـنـبيه
اتـباعه ولـيس للـتصـريح لهم ان الـقتل قـد اقتـرب وكأنه سـيسـلم مقـادير نـفسه دون

اخذ احتياط امني.
ـوت الـذي ال شبـهـة او دليل جـنائي- وت االعـتـيادي واقـصد ا االمـور تخـتـلف في ا
وت اكـثر قناعة وقـبوال من قناعة و سياسي عـليه ومثل اي ظاهر من بـيت متدين فا
تـعـلق باحلـيـاة اليربـد فـراقهـا برغـم مصـاعـبهـا ومصـائـبهـا في الـعراق وعل قـبـول ا
تمسك االنسـان بطيبات احلـياة سيكون اكـثر لو كان متـنعما مترفـا ال تشمله ازمات
ال ما يكفيه سـكنا وعيشا وليشتق رفه- فـعنده من ا تدين ا االغلبيـة- اقصد غير ا

عاصرة. القار صور الترفه ا
اما متديـن مثل مقتدى فهو- وبـعيدا عن ابيه- دوما يذكر اصـحابه باالخرة ويشكو
قـلة الـناصـر وخذالن احلـاضر ويـؤكد عـلى القيـم الروحيـة و االخالقيـة بل انه كان
ـسـلـمـ اذ شــكل قـبل اشـهـر جلـنـة لـسـمـاع شـكـاوى قـد شـمـل بـعـطـفه حـتى غـيـر ا

. سيحي حول امالكهم التي عصف ببعضها عصف و عسف متسلط ا
عـقول سيـاسيا ان اخـبار الصـدر عن نفـسه انه ميت او مقـتول قريـبا هو لـيس من ا
اخبار رؤيا فـالرؤى ال تصلح حتى لو قعت لـيصرح بها امام نخـبة تقود عمل ديني

و سياسي او ان لزم االمر فال يصرخ بها لالعالم فاالعالم حرفة غير روحانية.
والـصدر ال يخـاطر بـرصيده امـام جمـهوره و حلـيف مسـتقـبلي بقـرب قتـله او رحيله
فقط العادة تقـوية التـيار فذلك يجـعل احلليف و القـاعدة التـيارية تتـسائل عن البديل

الذي سيأخذ مكانه.
ـعـلـومـة الـتي وصـلـتــني عن مـصـادري وهي ان مـقـتـدى الـصـدر قـد تـلـقى انـا مع ا

تهديدا بالقتل مبطنا لكنه واضح ولن استطيع ان اسمي اجلهة
صـاحـبة الـتهـديد ذلك ان صـاحب الشـأن اي السـيد نـفسه

هدد له. لم يزد ان انبأ عن نفسه ال عن ا
خطـاب الصدر مهم ومن مواضع اهميته هو ضرورة ان
ــقــامــون نــوابــا لـهـم حــتى يــضــمـون مــصــالح يــســمي ا
قواعـدهم ان وقع شيء وهذا الـكالم حري بـأن يفـعله كل

من يشعر بخطر ويخشى على مصالح الرعية.
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بغداد
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ـشــروع وإيـجــاد حـلـول مـراحـل اجنـاز ا
عاجـلة لـلمـشـاكل التي تـعيق تـقدم الـعمل
ا خلدمة االنترنت من تماس مباشر فيه 
ـــواطــنــ وأهــمــيـــة كــبــرى فـي حــيــاة ا

ختلف شرائحهم.
X d ô« W b

ـــديـــريـــات يـــذكـــر ان دأب عـــلـى زيـــارة ا
الــــتــــابـــعــــة لــــلـــشـــــــــــركــــة في بــــغـــداد
ـا يعـكس حرص االدارة واحملافـظات و
الــــعـــلــــيــــا فـي وزارة االتـــصــــاالت عــــلى
ــديــريـــات وتــقــد مـــــــــتــابـــعــة عــمـل ا
التـوجيهـات واحللول الـتي تسـرع وتيرة

الــــــعمل.
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تـفـقــد الـوكـيل الـفــني لـوزارة االتـصـاالت
وادي كـــــر وادي  مـــــقــــــر مـــــديـــــريـــــة
ـعـلـومـاتـيــة في مـحـافـظـة االتـصــاالت وا
بابل وكـان في استـقبـاله مديـر اتصاالت

تقدم . الك ا بابل علي عبد الله  وا
وأشار الـوكـيل إلى أن هذه الـزيـارة تأتي
انــسـجـامــا مع تـوجــيـهـات مــعـالي وزيـر
ـهـنـدس أركـان الــشـيـبـاني االتـصــاالت ا
وبـغـيـة االطالع مـيـدانيـا عـلى واقع عـمل
ـديــريــات الــتــابــعــة لـلــشــركــة الــعــامـة ا

علوماتية.  لالتصاالت وا
ــعــوقـات الــتي ــشــاكل وا واطــلع عــلى ا

تعيق تقدم العمل و وعد بإيجاد احللول
الـــعــاجــلــة لــهــا مـن خالل الــصالحــيــات
ــوضـوع عـلى ـمــنـوحــة له أو عـرض ا ا

إدارة الشركة في بغداد. 
WK U  ‰uK

واشــاد الـســيــد الـوكــيل بــاجلـهــود الـتي
ـديـريـة وعمـلـهم بروح تـبذلـهـا مالكات ا
ـــضـــاعـــفــة الــفـــريق الـــواحـــد و وجه 
ــشــاريع اجلــهــود لالســراع بـــتــنــفـــيــذ ا
ـهـمة السـيـمـا مشـروع الـكابل احلـيويـة ا
الــضــوئي الــذي يــقــدم خــدمــة االنـتــرنت
للمواطن واوعز بتشكيل جلنة برئاسة
ــتـابـعـة ـديـريــة تُـعـنى  الــسـيـد مـديــر ا

الــطــبــيــة  ولألخــصــائـي الــتــخــديـر
ومــســاعــدي الــتــخــديــر ومــســاعــدي
اجلــــراحـــة ألجنـــاحـــهم مـــثل هـــكـــذا

عمليات طارئة .
وفي الــكـوفـة أجــريت في مـســتـشـفى
الفـرات االوسط التـعـليـمي في مديـنة
ريض الكوفة  عـملية نـاظور الكتف 

يبلغ من العمر  71 سنة .
 واوضح الـــبــروڤــســـور في جــراحــة
فـاصل والكـسور الـدكتور العـظام وا
عـدنـان عــيـسى الـكـالبي في تـصـريح
ألعالم دائــرة الــصــحــة يــوم أمس أن
ريض كـان يعـاني من حتدد شـديد )ا
في الكـتف  مع عـدم القـدرة على رفع
الــــذراع وذلك جـــراء حــــادث مـــروري
ســابق  وعــنــد إجـراء الــفــحــوصـات
الشـعاعـية ومـنهـا فحـوصات  الـرن

ـغـنـاطـيــسي). مـضـيـفـاً  انه (تـبـ ا
وجـود قـطع في الـربـاط أو الـعـضـلـة
الرافعة للكتف  وفي ضوء ذلك تقرر
إجـراء عــمـلـيـة نــاظـور الـكـتف  و
خاللـها حتـريـر الـكتف بـحـيث تـكون
احلركة كاملة وفي جميع اإلجتاهات
 ومن ثم تثبيت العضلة الرافعة ).
واوضـح الـــكالبـي  إن (الـــعـــمــــلـــيـــة
إستـغرقت ثالث سـاعات  وتـضمنت
تنظـيف التلـيفات   وتـكللت وبـحمد
ـريض اآلن بصـحة الله بـالنـجاح وا

جيدة .
مــشـــيــراً الى ان (فــريـق الــعــمل ضم
طـبيب الـتـخديـر  الـدكتـور عـلي لؤي
الكـــات الـــطـــبـــيــة كــاظـم وبـــقــيـــة ا
والتـمـريضـيـة في مسـتـشفى الـفرات

األوسط التعليمي) .
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ــريــضــة ز.م الــبــالــغــة من راجــعـت ا
الـــعــــمـــر 17 ســــنـــة الى الــــطـــوار

اجلراحية في مدينـة الصدر الطبية 
وهي تــعــاني من آالم الــبــطن احلـادة
وعـنــد إجـراء الـفـحــوصـات الالزمـة 
تـبـ أنـهـا بــحـاجـة الى عـمـلـيـة فـتح
بـطـن إسـتـكـشــافـيـة طــارئـة  لـوجـود

عدة . عالمات ثقب في جدار ا
وقال أخصـائي اجلراحة الـعامة علي

الــــنــــجم فـي تــــصـــريـح أمس انه (
إجــراء عـمــلـيــة طــارئه لـلــمـريــضـة و
ــعـدة  مع وجــدنـا ثــقــبـا في جــدار ا
وجــود كـتـلــة غـريـبــة داخل مـعــدتـهـا
أيضاً غير معروفـة  حيث قمنا بفتح
ــعــدة وتـــبــ وجــود كـــتــلــة جـــدار ا
شعريـة كبيرة أو مـا تسمى عـلمياً ب

ـريض تـرايــكـوبـزوار حـيـث يـقـوم ا
ــشـــاكل الـــذي يـــعـــاني من بـــعـض ا
الـعقـلـية أو الـنـفـسيـة  بـبلع الـشـعر
وبعض األلياف واخليـوط  لتتكدس
  وتملئ هذه الكتـلة على مدى سـن
عدة عدة بهـا تماماً وتـاخذ شكل ا ا

.
وأكــد الــنــجم انه ( هــذه احلــالــة من
ــيــاً   وهــنـاك احلــاالت الــنــادرة عـا

حاالت قليلة مسجلة في العالم) .
مـــوضــحــاً أن (الـــعــمــلــيـــة تــمت في
الساعة الـثانيـة عشرة بعـد منتصف
ـريـضـة تـرقد لـيلـة اول أمس  وأن ا
في مــديـنــة الـصـدر الــطـبــيـة لــتـلـقي

العالجات الالزمة) .
وقـدم رئـيس الـفـريق الـطـبي  شـكـره
الك عمـليـات طوار مـدينـة الصدر

الوكيل الفني يزور اتصاالت بابل

ميناء ام قصر في البصرة
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هــذه احلــروف الـــتي تــتــكـــوّن مــنــهــا
الكلمـات  وهذه الكـلمات الـتي تتكوّن
مــنــهــا  اجلُــمَـل  وهــذه اجلُــمَل الــتي
ــعــلـومــات واألحــاســيس تــكــتــنــز بــا
والـــعـــواطـف   فـــهل تــــراهـــا تُـــشْـــبه

بعضها بعضاً ?
إنّ كلّ كـتـابـة تـمـثّل كـاتـبـها فَـحَـسْب 
وال تـوجـد كتـابـات مـتـشـابـهـة إالّ عـند
َمن يُـقـلــد اآلخـرين  !إنّ نَــفَس الـكـاتب
ووعـيـه ومـا يــحــمل من قِــيَم ومــبـاد
تــرتــسم بــ كـــلــمــاته   ولــذلك جتــد
القار يختار في القراءة إلى ما تميل
إليه نـفسه من الـكتـابات   وكـثيـراً ما
جند أنّ هـنـاك عشـاق الـكـاتب الفالني
ألن كتاباته تالئم امزجة هؤالء القرّاء.
وكتابات سيدنا العالّمة السيد حس
الـسيـد مـحـمـد هـادي الـصـدر  حـفظه
الــله   أثــيــرة عــنــدي  وأنــا مــعــجب
بــــأســــلــــوبه وأفــــكــــاره وطــــروحــــاته
الـسيـاسـيـة واإلجـتمـاعـيـة واألدبـية  
ـتابعـ الدؤوب على لذلك فأنا من ا
مالحقتها والتعليق عليها  كما يكون
الـتلـمـيـذ حيـنـمـا يـنطق حـول كـتـابات
أسـتـاذه   فـهـذه الـكـتابـات فـريـدة في
مساراتها وأسـلوبها وطريـقة تناولها

لألحـــداث  وطــرحـــهــا لـــلــمـــعــلـــومــة
الـتـاريـخـيـة   فــهي تـخـتـلف اخـتالفـاً
ن يطرقون أبواب جذرياً عن الكثير 
الكـتابـة  ولكـنهم بـحاجـة إلى امتالك
قالة ناصية هذا الفن اجلميل   فن ا
 فــتـــكــون كــتـــابــاتــهم قـــد فــقــدت أهم
. أركــانـهــا وهي الــتــأثــيــر في الــقـار
وتــمــتــاز كــتـــابــات ســيــدنــا الــعالمّــة
ـا يُـصـطـلح الـصـدر  حـفـظه الـله   
ـمـتـنع ) فـيـتـصـوره عـلـيه ( الـسـهـل ا
ــرام   ولــكــنه حــ الــبــعض ســهل ا
يـحقق ويـدقق يـراه في غـايـة الـبـراعة
والـــبالغـــة   وهـــذا نــاجت مـن تــمـــكّن
ــة الــصـدر   حــفــظه الــله  من الــعالمّ
أدوات الـكتـابـة من جـمـيع أطـرافـها  
فــهـو أســتــاذ الــفـقـه   وهـو الــشــاعـر
ُـجــلّي  وهــو اجملـاهــد الــوطـني في ا
حـــيــــاته اجلــــهـــاديـــة داخـل الـــعـــراق
وخــارجـه   وهــو صـــاحب جـــريــدة (
ـنـبـر ) تـلك اجلـريـدة الـتي كـانت من ا
ـــــدوّيــــة فـي أيــــام أبـــــرز األصــــوات ا
ـعـارضــة خـارج الــوطن  وقـبل هـذا ا
ــــعي وذاك فـــــهــــو ذلك اإلنـــــســـــان األ
واالريحي  وصاحب  رسالة إنسانية
  يعـيش عـصـره بكل وجـوده وكـيانه

قـابر اجلمـاعية الذي ويستذكـر يوم ا
خُــصص الــيـــوم الــســادس عــشــر من
قـابر شهـر أيار من كل عـام لـشهـداء ا

اجلماعية   فيقول:
(( على الـذين يكـثرون من احلـن إلى
تـــلك األيــام الـــســـوداء وفــارســـهــا أن

يجيبوا على هذا السؤال الكبير  :
إذا لم يــكن قــاتلُ مــواطــنــيـه األبــريـاء
مجرمـاً فَمن هـو اجملرم الذي يـستحق

اللعن? )) . 
ويـتــطـرق ســيــدنـا الــعالّمـة الــصـدر 
حـفـظه الــله   إلى أصـحــاب الـفـكـر  
فــيــقـول  :(( الــقــادرون عــلى الــعــطـاء
ـفـكرين واألدبـاء ورجال واالثراء من ا
الثـقافـة.... ليـسوا بـقلـيلـ   ولكـنهم
لــيـســوا جــمـيــعــاً من الـنــاشــطـ في
مضـمار التـنويـر والسـعي للـتغـيير)).
ويــتــطـرق ســيــدنــا الــعالمــة الــصـدر
ط من الــنـاس   حـفــظه الــله   إلى 
ديـدنـهم الـتـشـكـيك بـكل شيء   وهـنـا
نتـذكـر في تـأريخ الـفلـسـفـة اإلغريـقـية
شـكّـكـ  ) الذين يـشـكّون جمـاعـة  ( ا

حتى في شكّهم ! 
(( هـنـاك نزعـة تـشـكـيـكـيـة تـسـتـقر في
أعـمـاق بعـض النـاس فـتـدفع بـهم إلى
ألــوان مـن  الــشـــكــوك واالرتـــيــاب في
أقـوال اآلخــرين وأعــمـالــهم  ! وهـؤالء

يَتْعبون  ويُتْعبون  .
قـتضى أحـكام الـشرع إننـا مأمـورن 
أن نتـعامل مع الـنـاس وِفْقَ الظـاهر  
أما البـاطن اخملفيُّ فال يـعلمه إالّ عالّم
الغـيـوب  ) .وللـوطن حـصّـته الكـبـيرة
في هـــذا الــكـــتــاب   بـل هــو عـــمــوده
رّ الفـقري   وخـصوصـاً أن العـراق 
ـــــنـــــعــــطـف تــــأريـــــخـي كــــبـــــيــــر  
واالنــتــخــابــات قــريــبــة   ولــســيــدنـا

الـعالمّـة الـصـدر   حـفـظه الـله   رأى
صـريح في اإلنــتـخـابــات  :(( إنـنـا مع
قرر إجراء اإلنتخابـات  في موعدها ا
شاركة فيـها   بشرط اإللتزام  ومع ا
تـمثلة وضـوعية ا عـايير ا راعاة ا
ـــهـــنـــيـــة بـــالـــكـــفـــاءة والـــنـــزاهـــة وا
واإلخالص  والـقــدرة عــلى الـنــهـوض
باخلدمة الـصادقة بعـيداً عن االنحياز
لـلــعـامـل الـطــائـفي أو الــعـشــائـري أو
احلزبي   وما سوى ذلك من العوامل

عايير)). اخملالفة لتلك ا
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ـعيـير ونحن نـرى أن هذه ا
عصـيّة اإللـتزام بـهذا  بدون
تــكــثـــيف الــوعـي الــوطــني
واطن ووعيه ومسؤوليـة ا
لـكـي يـخــتــار الـذي يــلــتـزم
ـــعـــايـــيـــر الـــوطـــنـــيـــة بـــا
الــصــادقــة  فــلــقــد شــاهـد
واطن العراقي كيف كان ا
اضـية حال اإلنـتخـابـات ا
 وكـــمـــا يـــقـــول ســـيـــدنــا
الـعالّمــة الـصــدر  حـفـظه

الله  :
(( ليس من شـأن أصحاب
ـــســؤولــيــة أن احلس بــا
يلـتزمـوا الصـمت إزاء ما
يــــــــجـــــــري فـي الــــــــوطن
احلـــبـــيب من انـــتـــهـــاب

فظيع خليراته  )) .
إنّ ســــيــــدنــــا الــــعالّمــــة
الـصـدر   حـفـظه الـله  
ـزمن قـد شخّـص الداء ا
في الــعـــراق اجلــديــد  
ــــــســـــؤولـــــ وعـــــلـى ا

االنـــتــــفـــاع مـن هـــذه اإلرشـــادات

والوصايا : (( إنّ أهم أسباب األزمات
ــشـــكالت( في الــعـــراق اجلــديــد  ) وا
ــــوضـــوعــــيـــة   غــــيـــاب الــــنــــزعـــة ا
واســـتـــحـــواذ الـــنـــزعـــات احلـــزبـــيـــة
ـنـاطـقـية والـطائـفـيـة والـعـشـائريـة وا
)). وقـال   عـلـى مـعــظم الــسـلــطـويــ
ـؤمن أن حـفـظه الـله  :(( من صـفـات ا
يُـــحبَّ  ألخـــيـه مـــا يـــحب لـــنـــفـــسه  
واالنـانـيـون جـمـيـعـاً أبعـد الـنـاس عن
ــشـــاعــر ـــان   وا مـــقــتـــضــيـــات اإل
اإلنسانية   ورهافة احلس الوطني  

والسمو األخالقي  )).
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ضــمن مــنـشــورات االحتـاد الــعــام لألدبـاء والــكــتـاب في
العراق صـدر للكـاتب والناقد شـكيب كاظم كتـاب بعنوان
يقع ( إنـاخة في مـضـارب الـنـقد  –فـحوص لـنـصـوص) 
في  179صفـحـة من الـقـطع الـكـبـيـر تنـاول فـيـهـا الـنـاقد
مــجــمـوعــة من االعــمــال االدبــيــة من روايــات وقـصص 
وشملت الـدراسات النقدية (طه حامـد الشبيب- ميسلون
هادي  –إحسـان عبد القدوس- سعـد محمد رحيم- زيد
الـشهـيـد- ديـزي األمـير  –حنـون مـجـيد- غـا الـدباغ-
ـلك نوري  –فـيـصل احلوراني – ليـون األفـريـقي- عبـد ا
واخرون)  شكـيب كاظم عنـدما تقرأ مـا يكتـبه تشعر انه
يــكــتب بـقــلــبه ويـبــحث بــعـقــله أنــنـا نــرى تــهـاوي من هم
بـأعــمـارنـا فال مـشـاحـة أن هـذا يــدفـعـنـا إلى مـثـابـرة أو
بعض مـثابرة فمـا أبقى لنـاكر اجلديـدين الدهر الزمن
ثابرة كي ندفع بعض الذي كتبناه أو نشرناه قوة على ا
في الصـحف واجملالت إلى عالم الـكتب ليـأخذ مكانه أو
بــعض مــكــان في هـذا الــعــالم الــصــاخب عــالم احلـرف
ــاضــة فـي عــالم يــضج ـــطــبــوع عـــالم الــكــتـب. إنه إ ا

باألنوار. فهل سيجـد مكانا? آمل ذلك) ص 8.
وأنـعــكـست مـراحل الـتــطـور الـثـقـافـي عـلى جتـربـة كـاظم
ـد الــقـومي الـعـربـي وجتـلـيـاته ـفـعــمـة بـروح ا الـنـقـديــة ا
ارس الـنـقد الـذاتي فـيوجه الـثـقافـيـة واالبداعـيـة أال أنه 
ريرة للواقع العربي الذي تراجع عن دوره في سخريته ا
تقـد الـنـمـوذج لـلـسيـاسي وصـار تـابـعـا لـلـسيـاسي من
جــــهـــــة ولــــصــــاحب
ـال من جـهـة رأس ا
أخـــرى  مــــفـــســـرا
ألفـعـالـهـمـا ومـنـظـرا
لـــــهـــــا خـــــاضـــــعــــا
لـعـمـلـيـات الـتـدجـ
الــــــــــتــي ســــــــــادت
ـــثــقــفــ أوســاط ا
وتصاعدت وتيرتها
. ظل شـكيب كاظم
ــــــــــــــــــارس دوره
كــــكـــــاتب ونــــاقــــد
شـــاهــدا عـــلى كل
الـــتــحـــوالت الــتي
مــر بــهـا اجملــتـمع
الـعراقي.وكـعادته
يـــعـــلــمـــنـــا كــاظم
الـــــعـــــربــــيـــــة فال
يعـنـون كتـابه النـقدي

ـنـهج النـقدي (إقـامـة في مضـارب الـنقـد) بل (إنـاخة).  ا
ـنهج التـكاملي) وهو الذي يسـتخدمه شـكيب كاظم هو (ا
ـنـاهج  وينـاسب اتـسـاع افاق خـلـيط من مـجمـوعـة من ا
نـجز االدبي في احلداثة وما بعد احلـداثة ويوفر وسيلة ا
لـلــتـحـلــيل والـدراســة  نـاقــد مـثل كــاظم ال يـتــوقف عـنـد
ير النص بل يعمد الى التحليل والتأويل  ويرى عبد تفسـ
نهج التـكاملي يأخـذ من كل منهج ما العزيـز عتيق بـإن ا
يـراه معـيـنـا عـلى اصدار أحـكـام مـتـكامـلـة عـلى االعـمال
األدبية من جـميع جوانـبها (التـاريخي والنـفسي والفني)
ركب) ـقيـاس ا نـهج طه حـس (ا وقد اطـلق على هـذا ا
وجــاء في كـتــاب سـيــد قــطب (الـنــقـد االدبـي) شـيــئـا من
ـنــهج ــنــهج الــتـكــامــلي ويــســمــيه شــكــري فــيـصـل (ا ا
نهجد الالمـنهج) ويرى يوسف وغليسي التـركيبي) او (ا
ـرن الذي يـتيح لـلنـاقد أن يدخل نـهجي ا هـو (التـطبـيق ا
ـــنــهـج الــغــربـي اســتـــجــابــة تــعـــديالت خــفـــيــفـــة عــلى ا
خلصوصيات النص العربي ال أن يطبقه عليه تطبيقا آليا

أعمى).
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يــتـوقـف شـكــيب كــاظم امــام جــهـد الــكــاتــبـة والــبــاحــثـة
والروائـية الدكـتورة حيـاة شرارة وهي (جتمع إرث أبـيها
قل محمد شـرارة ونشره)  ويصل شكيب الى الكـاتب ا
انهـا تـمـكـنت من تـقـد كـتـابه الـقـيم (نـظـرات في تـراثـنا
القومـي) وفي الكتاب مقاالت ودراسات تـراثية قيمة كما
تنبي ب وسوم بـ(ا نشـرت كتابه الثاني سنة  1981 وا
البـطولة واالغـتراب) ويـرى النـاقد ان حـياة شـرارة كتبت
رواية صـبت في عنوانهـا فضال عن متنـها كل عذابات
الـروح وخـيـباتـهـا فـكـانت (إذا األيـام أغـسـقت) فـاحلـياة
الـعـراقـيـة حتـيا غـسـقـهـا وتالشـيـها مـنـذ عـقـود..وتـؤكد
شـقيـقتـها بـلقـيس شـرارة التي كـتبت مـقدمـة للـرواية (أن
لها روايـة لم تنشر أسمـتها (وميض برق بـعيد) والعنوان
هذا الـذي هو ثـريـا النص وشـعاره وعـالمته يـفصح عن
أجـــوائـــهـــا ص12. ويـــرى كـــاظم ان روايـــة (إذا االيـــام
أغسـقت) هي من روايات احلـيز الضـيق إذ أن أجواءها
تـدور في مــحـيط الــكـلـيــة ال تـكـاد تــغـادرهـا.. وتــتـحـدث
الرواية عن سـطوة عميد الكـلية وغطرسته وعـينه الرقابية
الـتي حتـصي احلـركــات والـسـكـنــات..ال سـيـمـا الـذين ال
يسايـرون ثقافة الـقطيع وتوجـهاته..الروائيـة حياة شرارة
ـعـذب هـذا علـى لسـان الـدكـتـور نـعـمان تطـلق سـؤالـهـا ا
ـركـزي مـتــسـائال: - هـنـاك مـن لـديـهم مـعـارف الـراوي ا
جيدة ويـقرأون كـثيرا ولـديهم همـة وجد ومـثابرة ولـكنهم
ال يستـطيعون كتـابة مقال على نـحو سليم ال ادري كيف
كـتـبـوا أطـروحـاتـهم وحـصـلوا عـلى تـرقـيـة عـلـمـيـة? ويرى
الناقد ان الشخصيات تواجه قساوة احلياة بالسخرية. غالف الكتاب

غالف الكتاب

‚«dF « s  …dO √ WK √

W Ëb « rK Ë 
ÊU e « ≠ œ«bG

عن دار انـكي لـلـنــشـر والـتـوزيع صـدر
ـي عمـيـد كـلـية االمـال االهـلـية لالكاد
في بـغـداد عــامـر حـسن فــيـاض كـتـاب
بعنـوان(العراق وحـلم الدولة - أسـئلة
أســيـرة وأجــوبــة حــرة) يــقع في 380
يـقـول عنه صفـحـة من الـقـطع الـكبـيـر 
الـكـاتـب في مـقــدمـة الـكــتـاب (ألن زمن
ـدنـية احلـديـثـة لم يأت عراق الـدولـة ا
بـعـد.. وألن حـالة الـدولـتـيـة كـانت فـيه
وال تزال مشـروعا لم يـنجـز بعد.. وألن
العاقل يتـوق لتحقـيق حلم الدولة في
الـعـراق فـأن سـؤال الـدولـة وهـنـدسة
الـبـنـاء لـهــا يـفـتح شـهــيـة الـعـقل الى
اجلــــــدل الـــــفــــــكــــــري والـــــســــــجـــــال

لـيـشـبع بـاجـابـات حرة عـرفي ا
تفكك هذا السؤال وتفرعاته من
قــيـــود االســـر وتــنـــتـــقل به من
فـضـاء وارض ذكـريـات احلـاضر
ـــســتـــقـــبل كي ال ــأزوم الـى ا ا
ـدنية ذكرى تبقى دولـة العراق ا
حـلم).مــضــيـفــا(وفي الـعــراق مـا
عـــادت مـــقــــبـــولـــة الــــكـــتـــابـــات
الــســيــاســيــة عن دولــة كــانت او
ـــقـــبــولـــيــة دولــة تـــكـــونت بل ا
سـتــكــون من نــصـيـب الـكــتــابـات
الـنـقـديـة عن كـيـان عـراقي حـكـمه
لوك ثم حكـمه العسـكر وحتكمه ا
ـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــات االن ا
بــيــنــمــا الــعـراق واحملــاصـصــات
يـــحـــتـــاج الى رؤى ومـــقـــتـــربــات
ومــنـــاهج تـــغـــادر عـــراق مــا قـــبل
الدولة الى عراق الدولة ونتاجات
هـذا الـكــتـاب يـفـرقــهـا ويـجــمـعـهـا
ويفـكـكـهـا ويـركـبهـا نـظـام هـنـدسة
سـيـاســيـة الطـار دولــة .. نـتـاجـات
جعـلـنا مـنـها مـفـاتيح صـاحلـة لفك

مغاليق أبواب وشق طرق ومد جسور
عـسـى ان نـوفق فـي كـسب بـنــاء دولــة
قـار لـهـا).ومن بـ عــنـاوين الـكـتـاب
نـــقـــرأ(مـــســـتـــقـــبل االيـــديـــولـــوجـــيـــا
والــيــوتــوبــيـا فـي الــفــكـر الــســيــاسي
(السـلطة والدولة في الغربي احلديث)
(العدالـة ومشتقاتها فكر علي الوردي)
نـتخبـة لعراق في برامج احلكـومات ا
ما بعد (2005) اجتـراحات فكـرية عن
العراق ومـستقـبل العـمليـة السيـاسية
(مالحــظـات زمن كــورونـا ومــا بــعــده)
غــيـر خــتــامــيــة عن انــتــفــاضـة شــعب
(االحــتـــجــاجــات ومــعــادلــة دائــمــيــة)
ـعرفة (سلـطة ا طالـبة واالسـتجـابة) ا

سلطة العقل).
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ـا فـيهـا من  ويـتـفـاعل مع األحـداث 
مــرارة أو حالوة  ويــعــطي رأيه بــكل
هذبة ثقة   وبتـلك الروح اإلنسانـية ا
كـتنزة بروح من نزغات األنانـية   وا
اإلسالم األصــــــيل  .وبـــــ يـــــدي اآلن
اجلــــزء الــــســــابـع والــــســــتــــون من (
مــوســوعــة الـــعــراق اجلــديــد  ) وهــو
ـتوهجة ) في ( حروفه ا يُبحر بـنا ب
عــوالم مـتــنــوعـة وجــمــيـلــة يــربـطــهـا
ــان ــان بــالــله ســبــحــانه   واإل اإل
ـان بـاإلنـسـان   وتلك بالـوطن  واإل
هي الثالثية التي تدور كتابات سيدنا
ــة الـصــدر   حـفــظه الـله   في الـعالمّ
مداراتهـا األنيقـة   وهي مدارات تنثّ
عـــــلــــيـــــنــــا مـن أريج هـــــذه احلــــروف
تـوهـجـة   ومن قـلم مـغـمّس باحلب ا

ان واإلبداع.  واإل
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ـتـابع لـكـتــابـات سـيـدنـا الـعالّمـة إنّ ا
الــصــدر   حـــفــظه الـــله   يالحظ أنه
حــــريص أشــــدّ احلـــرص أن اليــــتـــرك
مناسبات الـوالدة أو الوفاة ألئمة أهل
البـيت علـيهم الـسالم   إالّ وله حملات
واستذكـارات لهم   وهـنا يـذكر اإلمام
جعفر الـصادق علـيه السالم   بذكرى
اســتــشــهــاده   وفي هــذا يــذكــر عــدة
مواقف لإلمـام علـيه السالم   ومـنها
روي إن رجالً جـــاء لإلمـــام الـــصـــادق
عــلـــيه الـــسالم وقـــال له : وقع بـــيــني
وبــ قـــوم مــنــازعـــة في أمــر   وأني
أريد أن أتركـه فيقـال لي  : إنّ تَرْكَكَ له

ذُلّ .
فقال له اإلمام الصادق عليه السالم :

( إنّ الذليل هو الظالم  ) .
فـما أروعـهـا من كـلـمة   ومـا أعـمـقـها

من حكمة   لو عقلها اإلنسان  !
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واحـدة من أهم وأخطر ما يواجه مجتـمعاتنا وهي في خضم عمـليات تغيير
ـتوارثة نـظومة مـن السلـوكيـات والثقـافات ا اجـتماعي وسـياسي هي تـلك ا
عـبر أجيال وحقب زمنـية ليست قصيـرة ابتداءً من األسرة وسلطة األب أو
ولي األمـر وانتهـاءً بالـقائد الـضرورة مـروراً بكل من تسـلط على عـباد الله
ارس فيها نرجسيته وتفرده. فإذا كانت وإن كان عددهم اثنان فقط لكي 
الـبداوة مرحلة من مـراحل تطور مجتـمعاتنا ومـا زالت كثير من سلـوكياتها
تـتمـركز في مـفاصـلنـا التـربويـة واالجـتمـاعيـة مضـافاً إلـيهـا إكسـسوارات
قـروية وقـبلـيـة كرست تـفـرد الشـيخ و األغـا الذي تـطور تـدريـجيـاً كـمفـهوم
لـلتـسلط واألحـادية في من يـتولى إدارة أي مـؤسسـة أو حركـة أو حزب في
حـياتنـا حيث تتـجلى الـيوم في الكـثيـر من سلوكـيات أولـئك الذين يحـملون
ـقراطـيـة خاصـةً في مـرحلـة مـا سمي بـالـربيع الـعـربي الذي شـعارات الـد
صـبغ بلـدان الـبداوة الـسـياسـية بـألـوان الدمـاء والـدموع مـنـذ سنـوات على
أنـقـاض أنـظـمــة أوحت لـنـا جـمــيـعـاً أن دكـتـاتــوريـاتـهـا أفـضـل بـكـثـيـر من
ـقراطية البداوة اجلديدة تلك الدكتاتوريات التي أنتجت مشروع داعش د
مـخـتـصـرة كل أفـكـار وتـوجـهـات من أرادوا بـنـاء دولـة الـوحـدة الـعـربـية أو
اإلسالمـية وصهر وإذابة كل ما هـو خارج مفهومي االنتـماء لغير العرب أو
ــكـامن نـشــوء وبـلـورة ــشـروع وعـودة ســريـعـة  اإلسالم في بـوتــقـة هـذا ا
الـدكتاتوريـة اجتماعـياً وتربويـاً وتطورهـا سياسيـاً ندرك دقة ومصـداقية ما
يـقوله علمـاء النفس في إحدى نـظرياتهم حـول عالم الطفل الـذي يرى نفسه
مـركزاً للـمجتمـع الذي يدور حوله بـل وفي خدمته وحتت تـصرفه وبوجود
و هذا الشعور وتعملقه ودالل أسرته يتحول هذا الكائن بيئة تساعد على 
ـدلل تدريـجيـاً إلى دكتـاتـور ال شريك له في هـذا العـالم ابتـداءً من حتوله ا
إلى رب أسـرة يـنتج سـريـرته ويكـاثـرها فـي أبنـائه أو بـناته أو مـديـر دائرة
يُـشعر معيته بـأنه فيلسوف عـصره وأن استبداله سيـوقف حياة وتطور تلك
الـدائــرة ولك أن تــقـيس أخي الــقــار كالمـنــا هـذا عــلى مــديـرك الــعـادي
نـكـوب من الـعبـاد فيـصـبح رئيـساً عـظيـماً وصـوالً إلى من يتـولى إدارة ا
وضـرورة أو حتمية تاريخيـة يتطلب من بقية الـكائنات الدوران حول كوكبه

الدري.
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إن تـنـظيم مـا يـسـمى بـالـدولة اإلسالمـيـة وقـبـله الـقاعـدة ومـجـمل احلـركات
ذهبيـة وخاصة داعش ليست طارئة أو وليدة الربيع الـعنصرية والدينية وا
الـبـائس بل هي نـتـاج ثـقـافــة وسـلـوك مـتـراكم من مـئـات الـسـنـ وخـبـطـة
معـقـدة من الثـقـافة الـدينـيـة البـدائيـة والـسطـحيـة والـسلـوك البـدوي وعـقلـية
الـقـرية وبـنـائـهـا االجـتـمـاعي والـتربـوي وهي بـالـتـالي احلـلـقـة األخـيرة في
سـلـسـة األحـزاب الـعـنـصـريـة الـقـومـيـة أو الــديـنـيـة الـتي تـطـمح لـبـنـاء دولـة
تـشدد وما تطـرف وا ايـديولوجـية أسـاسهـا العرق الـعنـصري أو الـدين ا
يـتبعه من مـذاهب وطوائف بـبناء فـكري مـتعصب أحـادي التـفكيـر ال يقبل
اآلخـر إال عبداً مـطيـعاً أو ملـحاً مذابـاً في بوتـقته الفـاهيـة وعلى ضوء ذلك
وألن دورة تـربيـة مجـتـمع بأكـمله من الـطـفولـة حتى الـنـضج تسـتدعي زمـناً
ـربي ذاته هـو الذي لـيس قـصيـراً بل حـقـبـة طويـلـة لـسـبب بسـيط هـو أن ا
أنـتج هذه السلـوكيات وألن الـكثيـر الكثيـر يؤمن بأن مـجتمـعاتنـا ال تتحمل
هـذا النـمط من الـنـظم االجـتمـاعـية والـسـيـاسيـة وهي سـعـيدة جـداً بـوجود
الـفارس والـرمـز بسـبب تـراكمـات هـائلـة من الـعادات والـتـقالـيد والـتـركيب
الـنفسي واالجتـماعي والتـربية الـدينية األحـادية االجتاه. عـليه وجب البحث
عن حـلــول وخـيــارات أخـرى غــيـر هــذه الـنــظم أو أن يـتــحـول اجلــمـيع إلى

دكتاتوري لكي ال يُتهم أحد بأنه قد تفرّد باآلخرين!?
وحـتى يتحـقق ذلك الهدف وحـماية ألجـيالنـا القادمـة من ظهور دكـتاتوريات
مـتوحشة تبتلعهم علينا أن نـبدأ من السنوات األولى حلياة الطفل في تهيئة
قـراطي ال يعتبر أن اجملـتمع كله خلق من أجله بـيئة صاحلة لـنمو كائن د
ـشـاعـر والسـلـوكـيات بل يـؤمن بـأنه خـلق من أجل اجملـتمـع وتعـديل تـلك ا
ـعـادلـة فـيـتـحـول من كـوكب تـدور حـوله كل الـغـرائـزيـة وفق أسس تـقـلـب ا
الـكواكب إلى جنم يـدور هو حـول كوكب اسمه اجملـتمع ويـشعـر بأنه جزء
ـا شعـور بـالفـرديـة الطـاغـية من عـالم وعلـيه خـدمـته إلثبـات انـتمـائه له دو
ومن هـنا تـبدأ حـكايـتنـا حيث يـستـمر هـذا الـطفل بـاعتـبار كل الـعالم يـعمل
ـدلل واعـتـبـرناه في ألجل تـنـفيـذ رغـبـاته أو الـعـكس فـإذا جمـعـنـا طـفـلنـا ا
ثل مجتمعاتنـا الشرقية ندرك ونكتـشف حقيقة اللبنات األولى في جـمعه 

قراطية أو الدكتاتورية. بناء الد
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موسكو

هــذه اجملـــمـــوعـــة  فــقـط الــنـــفط . اين
ــنــتج الــزراعي ــنـتـج الــصـنــاعي وا ا
,وهل نبـقى نسـتورد فقط  ,لوال النفط
ماذا حل بنا وما هـو البديل .  البد يل
الــذي يــجـب الــعــمـل عــلــيـه ان تــكــون
احلكـومة مـستـقلة ال تـرتبـط باألحزاب
شاركة في االنـتخابات  ,وال دور لها ا
فيها  بل تبقى في مجلس النواب فقط
ويتم اخـتيـار كفـاءات تقـود البالد الى
بــر االمـــان ســيـــاســـيــا واقـــتــصـــاديــا
ــارس مــجـلس وثـقــافــيــا عــلى ان ال 
ــســائــلـة الــنـواب الــضــغط بــاجتــاه ا
الكيدية والـنفعيـة بل رقابة شعب على
ـهـنـيــة عـالـيـة  ,مع سـيـطـرة االداء و
كـامــلـة عـلـى االيـرادات من مــصـادرهـا
اخملتلـفة  ومحـارية الفـساد واسترداد
نهوبة  ,فهل يحتاج العراق االموال ا
الى مشروعات اقـتصادية من دول هي
افقـر منه اقـتصاديـا لو  ذلك ,ام هي
احالم ورديــة  لـن تــرى الـــنــور بـــفــعل

اجندات خارجية .

في الــدول الــعــربــيــة   الــذي عــقــد في
الـقـاهــرة في اذار لـلــفـتـرة  من /  7 -6
ـنظمة الـعربية اذار  /  2019برعاية ا
نظمة للتنمية االدارية وبالتعاون مع ا
العـربـيـة لـلـصنـاعـة والـتـعدين  ,مـصر
دولة غـيـر نـفطـيـة فـيهـا هـذا الـعدد من
ـصافي ودولـة احـتـيـاطـيـهـا الـنـفطي ا
ثالث احتـياطي ال تمـتلك العـدد الكافي
ـصـافي  ,والـسـؤال الــذي يـطـرح من ا
نـفــسه مــاذا كــان يــعــمل وزراء الــنـفط
خالل عـشـرين عـامــا من الـتـغـيـيـر  ,اال
ينبـغي اقامة مـصافي جديـدة وصيانة
ـة  ,لم هـذا االهـمــال والى مـتى الـقـد
يـــبـــقى احلــــال في بـــلـــد نــــفـــطي فـــيه
امـكـانـيـات ولـكن  تـنـقـصـهـا الـوطـنـيـة
واالخالص والــوالء الـــوطــنـي لــلـــبــلــد
ومــحــاربــة الــفـــســاد في كل الــوزارات
وليس وزارتي  النفط والكهرباء االكثر

فسادا  من ب الوزارات . 
امـا الـكـهـربـاء  فــلـو كـانت احلـكـومـات
الـتـي تـعــاقــبت عــلى الــعــراق قــويـة ال

الــعــراق ســيــصــدر الــنــفط الى مــصــر
يـز وان مـصر سـتـصدره الى بسـعـر 
الـكــيـان الــصـهــيــوني بـســعـر اقل وان
االردن سـتـحصـل عـلى رسـوم كـمـركـية
وهـذا اكـيـد ال نـهـا رسـوم مـرور  . لـكن
الـتـصـديـر الى الـكــيـان الـصـهـيـوني ال
اؤيد ذلك الن مـصـر حتـتـاج الى الـنفط
 ,مـــقـــابل ان يـــحــــصل الـــعـــراق عـــلى
مـشــتــقــات نـفــطــيـة مـن مـصــر وطــاقـة
كهربـائية  ,وهنا هي الـطامة الـكبرى ,
ن ان اهل الـطـاقـة يـشـتـرون الـطـاقـة 
لـيس لـديـهم مـا يـصـنع  مـنه الـطـاقـة ,
ـادة االولية لـصناعة عنى  اخر ان ا
الطاقـة في العراق ولـيس في مصر مع
ان مصر دولة غير نفطية لكن فيها 14
مـصـفى نـفـطي وفـيـهـا وزارة لـلـبـترول
عـدنية وقـد ذكر هذا الرقم د والثروة ا
اسـامـة كـمـال وزيـر الـبـتـرول و الـثروة
ـؤتـمر صـري االسـبق في ا عـدنـيـة ا ا
العربي اإلقليمي حـول كفاءة استخدام
النفط والـغاز والصـناعات ذات الـصلة

ترتـبة على شروعـات االقتصـادية ا ا
شروع الـوحدوي او هو خطوة هذا ا
على طريق الـتوحيد  ,فهي كما اشير
في بعض الـتصـريحـات  انبوب لـنقل
الــنــفط الــعــراقي الى االردن وخــلــيج
العقبـة ثم الى مصر  ,وهنا ال اتطرق
الى مـا يشـاع  وسـأكـون مـفـتـرضا ان
ليـس كل ما يـشـاع صـحـيـحـا وهو ان

الــشــام اجلـديــد كــمــا قــيل انه يــشــمل
الــعــراق واالردن وفــلــســطــ ومــصــر
ولبـنان دون اإلشـارة الى سوريـا التي
اخذ ت مـنهـا تسـمـية الـشام واضـيفت
ـشروع اليـها كـلـمة جـديد  ,وان هذا ا
سيـتـبـنى انـشـاء انبـوب نـقل الـبـترول
العـراقي عـبر هـذا االنـبوب الى االردن
ثم الى مــصــر عـبــر خــلــيج او مــيــنـاء
العـقـبـة  وبالـتـأكيـد  يـسـر كل مواطن
عـربي بــوحـدة او احتــاد الـعــرب عـلى
ـــــا غـــــرار االحتـــــاد االوربـي . اذ حـــــا
حتــصـل عـــلى فـــيــزا شـــنـــغن من دول
االحتاد االوربي بإمـكانك الـتجوال في

25 بلدا اوربيا.
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ــقــال الــذي كــمــا حــصــلت مع كــاتب ا
حصل على فـيزا فرنسـية ومنـها سافر
ـانـيا دون الى سـويسـرا وايـطـالـيـا وا
حـسـاب او تـأشــيـرة دخـول اذا هـكـذا
مـشـروع مـرحب به بـدال من  االنـتـظـار
للفيزا االردنيـة ليس اقل من اسبوع
صر هذا اذا تمـت االستجابة ومثلهـا 
وقــد دأبت ســلــطــات مــطــار الــقــاهــرة
باالحتفاظ بـجواز السفـر لدى سلطات
طار  واعـطاء صـاحب اجلواز  ورقة ا
يسـتـلم جوازه عـنـد انتـهاء مـدة بـقائه
في مـصـر مـن الـسـلـطــات الـتي اخـذت
غرب  ,فان االمر صعب جوازه . امـا ا
ــا ال حتــصل عـــلى الــفــيــزا جــدا  ور
ـقــال مــرتــ لـكن وحـصـل مع كـاتـب ا
عـــنـــد مـــا كـــانت هـــنـــاك ورشـــة عـــمل
بـأشــراف الــبــنك الـدولـي فـان الــفــيـزا
مــضــمــونــة ال نه الـــبــنك الــدولي ومن
غـربية في عمان  في االردن السفارة ا
 ولـيس االمــر افــضل مع بــقـيــة الـدول
ـشروع العـربيـة عدا لـبنـان .  اذا نعم 
عــربي يــوحــد الــعــرب ويــلم شــمــلــهم
ويــسـهـل تـنــقــلــهم في بــلــدان عــربــيـة
امـا ســكــانــهــا اشــقــاء عــرب لــعــرب  ,

لـــزمت امـــريـــكــــا بـــرفع  احلـــظـــر عن
الــكـــهـــربــاء   ,صــحـــيح االمـــريـــكــان
ـية وبـتـوجـيه من الـصـهـيـونـيـة الـعـا
يـريـدون ان يــبـقى  الـعــراق عـلى هـذا
احلال   ,يـؤيـد هـذه الـطـروحـات كالم
قـائــد الـقــوات االمـريــكي كـيــسي عـام
2006 عــنــدمــا حــصـل اجــتــمــاع  مع
مـسـئـولــ عـراقـيــ . وقـال مـسـؤول
عراقي نـؤكـد على نـقـطتـ هـما االمن
والــكــهــربـاء  ,فــرد كـيــسـي ركـز عــلى
االمن عـوف الـكــهـربــاء والى الـيـوم ال
امن وال كــهـربــاء وقــول  احــد رؤسـاء
الـوزارات لـبـعض اجملــتـمـعـ مـعه ال

تفكروا بالكهرباء . 
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ماكـو كهـربـاء الى يوم الـقـيامـة . هذه
الـطـروحــات وهـذه االفـكـار تــعـبـر عن
هـشـاشـة الـنـظـام الـسـيـاسي وضـعف
ـتـعاقـبـة امـا م الـضـغط احلـكـومـات ا
الدولـي والتـحـكم والـضـغط اإلقـلـيمي
النفعي  ,ثم ماذا سيصدر العراق الى

في الـــــشـــــرق االوسـط وحتـــــوله الى
اجتــاه ســـلــبي يـــخــدم تــوجـــهــاتــهــا
ونــظــرتــهــا الــرجــعــيـة لــلــمــرأة ومن
انـعــدمت اخالقه انــعــدمت خــلـقه فال
بـــاس عــلـــيــكـم وانــتم مـــوغـــلــون في
الــفــســاد ..لــقــد اجــمــعت كل الــقــوى
دنـية  احملـبة لـلحـرية والـعدالة  ان ا
تعـديل الـقـانون االحـوال الـشخـصـية
يشكل اسـاءة بالغـة للمـرأة وانتقاص
حلقـهـا في احـتضـان أطـفـالهـا شـرعا
يل الى امه وقانونا فـالطفل فـطريا 
النـهـا حــمـلـته والـتــصـقت به وعـانت
آالم   اخملـــــلـص من أجـــــلـه  قـــــبل ان
يــخــرج الى الــدنــيــا حــريــا بــهــا الى
احتـضانه ورعـايته وهـناك مـجمـوعة
ـمكن االخـذ بـها حلـول نـاضجـة من ا
ــشـــاهــدات او كــإقـــرار زيــادة عـــدة ا
راة شـتركة ب الرجل وا شاهدة ا ا
وهـذا الــقـانــون اذا مـا اقــر سـيــشـكل

الــرأي الـــعـــام الجل الــتـــعـــديل كــون
الـفــقـرة ٤تــبـاعـد االبــاء عن ابـنــائـهم
مجرد تهـويل غايته التـعديل السباب
ايـديـولـوجـيـة  وعـقـائـديـة ولـيس من

صلحة العامة . اجل ا
مـالـذي تـريـده الــقـوى االسالمـيـة من
محاولة تـكرار تعـديل قانون األحوال
ــتــعــلق بــحــضــانـة الــشــخــصــيــة? ا
االطــفـــال وحتت بـــنــدالـــفــقــرة 4 من
ـــــرقم ـــــادة 57 مـن الـــــقـــــانــــــون ا ا
188لعام 59 سبق ان دحض وأسقط
في عــام 2010 وكــذلـك  عــام 2014 
واليـوم يـعـيدون الـكـرة من جـديد في
مـحـاولـة بـائـسـة خلـلق وضع اسـري
ــرأة والــنــظــر الــيــهـا قــســري ضــد ا
بدونيـة وانحـطاط ونفس تـلك القوى
التي حـكـمت البالد والـتي أشـبـعتـها
فسادا وسرقات وخراب تريد االن ان
تـسـرق ارقى قـانـون مـنـصف لـلـمـرأة

ـــــادة (57/4) من قـــــانـــــون نـــــصت ا
االحـوال الـشخـصـيـة عـلى انه ( لالب
النـظر في شـؤون احملضـون وتربـيته
وتـعــلــيـمه  حــتى يــتم الـعــاشـرة من
العـمـر  وللـمحـكـمة ان تـاذن بـتمـديد
حــضــانــة الــصـــغــيــر  حــتى اكــمــال
اخلـامـسـة عـشـرة  اذا ثـبت لـهـا بـعد
الرجوع الى اللجان اخملـتصة الطبيه
مــنــهــا والـــشــعــبــيــة  ان مــصــلــحــة
الـصــغـيـر  تــقـتــضي ذلك  عـلى ان ال

يبيت اال عند حاضنته ) .
هــذه الــفــقــرة الــتي يــشــتــعل اجلــدل
حولـهـا من اجل تـعـديـلهـا  ومـحـاولة
ا يخل باخملرجات تغيرها قانونا و
الـتي ـادة 57  الـتـي بـنــيت عــلـيــهــا ا
ـبيت كفـلت للـمـرأة حق احلضـانة وا
ـشـاهـدة عـلى ان يـكـون لـلـرجل حق ا
لـعــدة مـرات يــتـفق عــلـيـهــا بـصــيـغـة
قـانـونــيـة واعـتـقــد ان مـحـاولـة اثـارة

سـابـقـة خـطــيـرة  بـاجتـاه تـعـديل كل
ـــشـــرعــة الـــقـــوانـــ االنــســـانـــيـــة ا
لـصـاحلهـا مـنـذ اخلـمـسـيـنـات والتي
ـرأة شـكــلت عالمــة فــارقـة لــصــالح ا
الـعـراقـيـة وعــلى جـمـيع قـوى اخلـيـر
واالنــســانــيــة ومــنــظـمــات اجملــتــمع
ـــدني واالعـالم بـــكل وســــائـــله الى ا
رأة في هـذا اجلانب النـها أنصـاف ا
قـضـيــة مـجـتــمع  كـامل وعــلـيـهـا  ان
تـرفض هـذا الـتـعـديل اجلـائـر وتـرفع
صوتـهـا بـسخط ضـد هـذه احملاوالت
الــبــائــســة الــتي تــنــطــلق مـن نــظـرة
ــرأة وحــقـــوقــهــا ســلـــبــيــة اجتـــاه ا
كـتـسبـة على مـدار عـقود.. والالفت ا
ـانــيـات مـنــدفـعـات ان الـنــسـاء الـبــر
ومتحمسـات  في  اقرار التعديل رغم
إحلـاقه الـضــرر بـهن وهــذه الـدونـيـة
الـسـيـاسـيـة الـتي تـنـضح بـهـا عـقول
ـطـلـقة بـعض الـنـساء في الـتـبـعـيـة ا
للـرجل السـياسي تـدلل على اإلفالس
والــــــــفـــــــشـل في اثــــــــبـــــــات الـــــــذات
والشخـصيـة واستـقالليتـها ومـايثار
ويــــثــــيــــر الــــضــــحـك ان الــــقــــانـــون
(بـعـثـي)لـتـألــيب الـنــاس عـلى رفـضه
والوقوف ضده رغم ان القانون شرع
في ال٥٩والعالقــة لــلـنــظــام الــسـابق
ـوضــوع هـو دلـيـل عـلى ان الـذين بـا
يــطـالــبــون بـالــتــعـديـل يـقــفــون عـلى
ارضيـة هـشة وان مـعطـيـات التـعديل
خـاضـعـة لـلـمزاج  الـسـيـاسي ولـيس
لـتالفـي ثـغــرة قـانـونــيـة وإصـالحـهـا

تطلبات اجتماعية وانسانية
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ـــنـــطــــقي تــــمـــامًـــا أن تــــرغب في مـن ا
احلـصـول على أفـضل لـقاح مـتـاح. لكن
ــتـــاح لك اآلن ألنه أفـــضل لـــقــاح هـــو ا
ـنعك مـن اإلصابـة بـكـوفيد 19 ويـقلل
مـن انــــتــــقـــــال الــــعـــــدوى إلى األفــــراد
ـعرضـ للخـطر في مـجتمـعنـا ويقلل ا
رض بـشـكل كـبيـر من خـطر اإلصـابـة 
ـتاحـة تـقوم خـطـيـر.جمـيع الـلقـاحـات ا
همة وتقـوم بها بشكل جيد. من بـهذه ا
مـــنـــظــور جـــمـــاعي تـــتـــضــاعـف هــذه
الفوائد. كلما زاد عدد األشخاص الذين
يـتم تـطـعـيـمـهم يـصـبح اجملـتـمـع أكـثر
ـعـروف أيـضــا بـاسم مـنـاعـة مــنـاعـة (ا
ا يـحـد من انـتـشار كـوفـيد الـقـطـيع) 
ـــيــة هـي حـــالــة 19.اجلـــائـــحـــة الـــعـــا
تغيرات ديـناميكيـة للغاية مع ظـهور ا
ـثـيـرة لـلـقلـق وإمدادات الـفـيـروسـيـة ا
ــؤكــدة ـــيــة غــيــر ا الــلـــقــاحــات الــعــا
ـنتـظـمة واإلجـراءات احلـكومـيـة غيـر ا
ـتفجرة في وإمـكانيـة تفشي األمراض ا
ــنـاطـق.لـذا فــإن انـتــظـار الــعـديــد من ا
ـنال. ـثالي هـو طمـوح بعـيد ا الـلـقاح ا
كل لـــقــاح يــتم تـــســلــيــمـه هــو خــطــوة
صـغــيـرة ولـكـنـهـا مــهـمـة نـحـو احلـيـاة
ية.مترجمة بتصرف عن الـطبيعية العا

.The Conversation
{ عن مجموعة واتساب

لـقـاحـا معـيـنـا مع أولـئك الذين يـتـلـقون
لـقاحـا آخر في نفس الـتجـربة. في هذه
ـكـن ان نـقـيس فــعـالـيـة كل الــتـجـارب 
ـقـارنـته بـفعـالـيـة لـقـاح اخر في لـقـاح 
مــجـتـمع الــدراسـة حـيـث كل عـامل آخـر
ـكـن ان نـعرف  أن يـكـون ثـابـتـا. لـذلك 
أي اخـــتالفـــات في الــنـــتــائـج يــجب أن

تعود إلى االختالفات ب اللقاحات.
ــثــال جتـري هــذه االيـام عــلى ســبـيل ا
تحدة ـملكـة ا جتـربة وجهـاً لوجه في ا
ــقـارنـة لــقـاحي اسـتــرازيـنـيــكـا ولـقـاح
توقع أن تكتمل فالينيفا اجلديد. ومن ا
ـرحـلـة الـثـالـثـة من الـتـجـربـة في وقت ا

الحق من هذا العام.
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باشرة حـتى ننتظر نتـائج الدراسات ا
ـكـنـنـا تعـلـمه من هـنـاك الـكـثـيـر الـذي 
كيفية عمل اللقاحات في اجملتمع العام
خــارج الـتـجــارب الـسـريــريـة. تـخــبـرنـا
الـبـيـانات الـواقـعـية عن فـعـالـية الـلـقاح
كن مقارنـة فعالية (ولـيس الفاعلـية).و
لـقـاحات كـوفيـد في البـلدان الـتي قدمت

لقاحات مختلفة لنفس السكان.
ـــثـــال تـــظـــهـــر أحــدث عـــلى ســـبـــيـل ا
تـحـدة أن لـقاح مـلـكـة ا الـبـيـانات مـن ا
فــايــزر وأســتـــرازيــنــيــكــا لــهــمــا نــفس
نع بـشـكل مـوثوق الـفـعـاليـة. كالهـمـا 
أعـــراض كـــوفـــيـــد 19 واالســـتـــشـــفـــاء

والوفاة حتى بعد جرعة واحدة.
لــذا فــإن مــا يــبــدو لــلــوهــلــة األولى ان

أنــحـاء الــعـالم.تـقــارن هـذه الــتـجـارب 
الــتي تُـجـرى عـادةً عـلى عـشـرات اآلالف
مـن األشخـاص  عـدد حاالت كـوفـيد 19
لــدى األشــخــاص الـذين حــصــلــوا عـلى
الــلـقـاح مــقـابل أولــئك الـذين حــصـلـوا
عـلى دواء وهـمـي. يـعـطي هـذا مـقـيـاسا
لـلفعالية أو مدى جودة عمل اللقاح في
ظل الظروف اخلاضعة للرقابة الشديدة
لـلـتـجـربـة الـسريـريـة.ونـعـلم أن فـعـالـية
لــقــاحــات كــوفـيــد اخملــتــلــفــة تــخـتــلف
بــاخـتالف نـوعـيـة الـلــقـاح. عـلى سـبـيل
ـثال علمنا من الـتجارب السريرية أن ا
لـقاح فايزر سجل فعـالية بنسبة 95 في
الــوقــايــة من األعــراض بــيــنــمــا كــانت
فـعالية استرازيـنكا تتراوح ب 62-90
باالعتماد على طريقة اعطاء اجلرعات.
ـرحلة ـباشـرة لتـجارب ا قـارنة ا لـكن ا
3 مـــعــــقـــدة ألنـــهـــا حتــــدث في مـــواقع
وأوقـات مخـتلفـة. هذا يعـني أن معدالت
اإلصـابة في مـجتـمع التجـربة وتـدابير
الـصحـة العـامة والـسالالت الفـيروسـية
ـكن أن ـكن أن تـخـتـلف. و ـتــمـيـزة  ا
ـشـاركون فـي التـجـربة أيـضا يـخـتلف ا
في الــعـمـر والـعـرق والـظـروف الـطـبـيـة

الكامنة واحملتملة.
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كـننـا بهـا مقـارنة إحـدى الـطرق الـتي 
فـعاليـة اللقـاح بشكل مـباشر هي إجراء
دراســـات وجـــهـــاً لـــوجـه. تـــقـــارن هــذه
الـنـتائج بـ األشـخاص الـذين يـتلـقون

واحـد سيتم تطـعيم الغالبـية العظمى
مـن الـنــاس في جــمـيـع أنـحــاء الــعـالم
بــأي لــقــاح مــتــاح. يــعـتــمــد ذلك عــلى
تاحة وتوصيات الـبيانات السريرية ا
ــا الــســلـــطــات الــصــحــيــة أو وفــقــا 
يـنصحك به طبيبك إذا كنت تعاني من
حـالة طـبيـة أساسـية. لـذا فإن اإلجـابة
الـــصـــريـــحـــة عن لـــقـــاح كـــوفـــيــد 19
"األفـضل" هي بـبسـاطـة ما هـو متـوفر
لك حـاليا.اذا كـنت ما زلت غيـر مقتنع?
إلـيـكم سبـب صعـوبـة مقـارنـة لقـاحات

كوفيد 19.
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قـد تعتـقد أن التجـارب السريـرية تقدم
بــــعـض اإلجــــابــــات حــــول الــــلــــقــــاح
ـرحــلـة "األفــضل" ال ســيـمــا جتــارب ا
ـستـخـدمة كـأساس الـثـالثـة الكـبـيرة ا
وافقة السلطات التنظيمية في جميع

كـثيـرا ما يـسألـني االصدقـاء عن افضل
لـقاح ضـد كوفـيد  .19هـل هو الصـيني
ام فــايـزر ام اســتـرازيــنـكـا? الــنـاس في
حـيـرة حتى عـندمـا ال تـتوفـر لهم حـرية
االخــتـيـار. وحـتى لـو حــاولـنـا اإلجـابـة
عـلى هـذا الـسـؤال فـإن حتـديـد الـلـقـاح
"األفـضل" لـيس بـاألمر الـسـهل. هل هذا
يـــعــنـي أن لــقـــاح دون اخــر أفـــضل في
رض? او هو اللقاح الذي حمايتك من ا
يــحـــمــيك من أي ساللـــة مــنــتــشــرة في
ـنح وقـاية مـنـطـقتك? او الـلـقـاح الذي 
بــجــرعــة واحـدة? او لــفــتــرة اطـول? او
افـــضل لـــعـــمـــرك? أم أنه لـــســـبـب آخــر

مختلف تماما?
حـتى لو تـمكنـا من حتديد اي لـقاح هو
"األفــــضل" فــــلــــيس األمــــر في الــــوقت
احلـاضـر كـمـا لـو كـان لـديك اخلـيار في
نـوع اللـقاح. حتى يـتم توفـير مجـموعة
مـن الـلــقــاحـات في مــكــان واحـد ووقت

"األفــضل" وفـقًـا لـنـتـائـج الـفـعـالـيـة من
الـتــجـارب الـسـريـريـة ال يُـتـرجم دائـمًـا

إلى العالم احلقيقي.
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من غـير احملـتمل أن يكـون لقاح كـوفيد
الـذي حتـصل عـلـيه الـيـوم هـو األخـير.
ـــنــاعــة تــتــضــاءل بــشــكل نــظــرا ألن ا
طـبــيـعي بـعـد الـتـحــصـ فـسـتـصـبح
ــعـززات الـدوريـة ضـروريــة لـلـحـفـاظ ا
عــلـى احلــمــايــة الــفـــعــالــة.هــنــاك اآلن
بـيـانـات واعدة من إسـبـانـيا تـفـيـد بأن
ـطـابـقـة آمـنة الـلـقـاحـات اخملـتـلـطـة وا
ــــكن أن تـــؤدي إلى اســــتـــجـــابـــات و
مـنـاعـيـة قـويـة لـلـغـايـة. لـذلك قـد تـكون
هــذه اسـتـراتـيــجـيـة قـابــلـة لـلــتـطـبـيق
لــلـحـفــاظ عـلى فـعــالـيـة عــالـيـة لــلـقـاح
ـرور الـوقت.بعـبارة أخـرى قد يـكون
الـلـقاح "األفـضل" في الـواقع عـبارة عن
عــدد من الــلــقــاحــات اخملــتــلــفــة.بـدأت
الــفـيـروسـات اخملــتـلـفــة في االنـتـشـار
وبينما تُظهر اللقاحات احلالية حماية
ـتــغـيـرات (الـسالالت) أقـل ضـد هـذه ا
فـإنـها ال تـزال حتمي. تـقـوم الشـركات
بــتــحــديث لـقــاحــاتــهــا بـســرعــة لــيـتم
إعـطـاؤهـا كـمـعـززات مـتـغـيـرة مـحـددة
ــكــافــحــة ذلك.لــذلك في حــ أن أحـد
الـلقـاحات قد يـكون له فـعاليـة أكبر في
ـرحلـة الثـالثـة من التـجربـة فإن هذا ا
الـلقاح قد ال يكون بالضرورة "األفضل"
سـتقبـلية تغـيرات ا في احلـمايـة من ا
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ربـطـاَ مـسـتـمـراَ يـبـرز و يـشـتـد عـنـدما
يـكـون هنـاك خطـر يـهدد هـؤالء االفراد
كـأفراد او كـجمـاعة . أمـا سيـكولـوجيا
فـتــضـاف رابـطـة الـعـقـيـدة الى رابـطـة
الـنــسب ... ذلك هـو شـأن الـعـصـبـيـات
احلــضـريـة احلـديـثــة الـتي تـقـوم عـلى

العقيدة السياسية احلزبية .
الــتي ال تـرتـبـط بـالـقــوم  أو اجلـمـاعـة
فــقط مع حـصـول مـتـغـيـرات و احـداث
صـادمـة في اجملـتـمـع و انظـمـة احلـكم
ا الـتي سـادت مـنذ والدة الـدولـة . وا
انـتـقـلت الى كل احلـركـات الـسـيـاسـية
ـؤسسات بهدف الكسب واحلصول وا
ـغـا  ,بــنـاءاَ عـلى الـوالءات ال عــلى ا
الــكــفـاءات لــتــأمــ احلـمــايــة لالفـراد
ـنضوين لتـلك االشكال من الـعصبية ا
( قـبـلـية  ,طـائـفـية  ,إثـنـية  ,مـعـتـقـدية
وسـيـاسـيـة ) أسـهمت بـتـفـكـيك الـدولة
واجملـتمع  ,لـتـتـكئ علـى تلك الـهـويات
الــفـرعــيـة وتــدحــر الـهــويـة الــوطـنــيـة
ــواطــنــة اجلــامـــعــة الــقــائــمـــة عــلى ا
ــسـاواة الــتي يـعــززهـا والــعـدالــة و ا
ـقـراطي الـذي ويـطـبـقـهـا الـنـظـام الـد
ــعــضالت  ,بـــســبب ســيــادة يـــواجه ا
الـعـصبـيـة التي تـتـمسك بـهـا وترفض
نـظـومات الـتـخـلي عنـهـا االحـزاب و ا
االخــرى الــتي تــتــشــكـل مــنــهــا بــنــيـة

اجملتمع و الدولة .
ان اعـتمـاد الوالءات كـسيـاق وسلوك ,
أفـقد الطاقـات و الكفاءات قـدرتها على
الـعـمل و احلـضـور وديـنـامـيـة االبداع
ــا أهـدر أهم لــتــحـقــيق الــتـنــمــيـة  ,

إذ كـشفت وزارة التخطـيط العراقية عن
نـسـبـة الـفـقـر في الـبالد خـالل الـشـهور
ـائـة مـن مـجـمـوع ــنـصـرمـة 5/26 بــا ا
الــسـكــان فــيـمــا ذكـر الــبــنك الـدولي أن
خـمسة مالي مواطن مهددون بالفقر ,
وهــذهِ الـنــسـبـة الــعـالــيـة في بــلـد غـني
ادية بـكل أنواعها وارد البشـرية وا بـا
ـا بالـزراعة لـيـست بالـنفط فـحسب وا
ـــوارد الــطـــبــيـــعــيــة والـــصــنـــاعــة و ا
واالمــاكن الـسـيـاحـيــة و الـديـنـيـة الـتي
تـؤمن االرتـقاء بـكل القـطـاعات و قـبلـها
تـوفر احلـاجات االنسـانية الـتي يطالب

االنسان بتأمينها . 
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والــدعـوة الى حتــقـيق مــا يـطـلـق عـلـيه
((االمـن االنـــــســــــاني)) مـن خالل عـــــدم
تـطـويق الـفـرد وسـلب سـيـادته الـذاتـية
والــتــخــلـي عن اخــصــاء حــريــته الــتي
تـــوجب أطالقـــهــا القـــتـــرانــهـــا بــاحلق
ـقراطي الـذي يدعـوا اليه والـنظـام الد
اجملــتـمـع ودسـتــور الـدولـة  ,لــتـحــقـيق
الــتــنـمــيـة الــتي تــعـانـي الـركــود جـراء

تراجع مسيرة احلكم الرشيد .
ونــعـتـقـد أن ذلك يـعــود الى الـعـصـبـيـة
ـــســـتـــقـــرة فـي مـــكـــونـــات اجملـــتـــمع ا
وتــغـلـغـلـهــا في الـدولـة الـعــراقـيـة مـنـذ
تـأسـيـسـهـا قـبل مـئـة عـام  ,لـتـغـدوا في
الـــوقت احلـــاضــر أحـــدى ســـمــاتـــهــا ,
الـعصبيـة التي يقول عـنها محـمد عابد
اجلــابـــري هي رابــطــة اجـــتــمــاعــيــة –
سـيــكـولـوجـيـة واعـيـة وال واعـيـة تـربط
أفـراد جـمـاعـة مـا ,قـائـمـة عـلـى الـقـرابة
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الي واالداري إثـر اسـتـفـحال الـفـسـاد ا
ــــاضـــيـــة  ,وتــــســـربه خـالل االعـــوام ا
واســـتــقــراره في مـــؤســســات و دوائــر
الـدولـة  ,أخـذ الـكل يـتـحـدث عنه  ,بـدءاَ
مـن الـــرئــــاســــات الـــثـالثـــة الـى نـــواب
ان وزعـماء االحـزاب اللـذين يرون الـبـر
فـيه فسحة للدعاية واالسقاط والتمويه
مـن خالل وســـــائـل االعالم  ,وأضـــــحى
احلــديث عــنه جـزءاَ مـن بـرامج الــدولـة

واالحزاب و قادة الرأي .
ومـن فـــرط الــــتــــصـــريــــحــــات وتـــداول
االحــاديث و انـتــشـار الـشــعـارات حـول
هـذا الـداء دون اسـتـعـمـال الدواء  ,فـقـد
الـــكـالم مـــعـــنـــاه وجـــدواه  ,ولـم تـــعـــد
ــــوارد فــــضـــــائح ســــرقــــة االمــــوال وا
ـتـلـقي  ,بـل أصبح ــسـفـوحـة تـثــيـر ا ا
غـطـاءاَ يشـيـر الى الرثـاثـة التي أصـابة
الـدولة التي يـخترقـها هذا الـوباء الذي
أنــعـكس عـلى اجملـتـمع والــتـنـمـيـة بـكل
ـاديـة بـوصف أشـكــالـهـا االنـسـانـيـة وا
االنــــســــان الــــذي يــــعــــانـي احلــــرمـــان
رأســـــمــــالي اولي  ,وتـــــراجع اجلــــانب
ـادي الـذي يـؤمن الـرفـاهـيـة والـعـيش ا
الـكر للـفرد و اجملتمع  ,وبـذلك أندحر
احلــكم الـرشـيــد الـذي يـعــرفه بـاحـثـون
بـأنه احلكـم الذي يـعزز ويدعـم ويصون
رفــاه االنــسـان  ,ويــقــوم عــلى تــوسـيع
قــدرات الــبـشــر وخــيـاراتــهم وفــرصـهم
وحــريـاتـهم الـسـيـاســيـة واالقـتـصـاديـة
واالجـتماعية  ,والسـيما بـالنسـبة ألكثر

. أفراد اجملتمع فقراَ و تهميشاَ

حـقوق االنسان الذي يُعد أس البناء و
ـستقبل من خالل الـنهوض وصـناعة ا
ــهـنــة و اســتــثــمـار شــرف الــعــمل و ا
الـطاقات كي تـكون مرجـعاَ في التـمييز

و قيمة االنسان .
تــلك الـوالءات ضـمن نـظــام الـعـصـبـيـة
الـــتي تـــؤمن احلــمـــايـــة والــتـــفــويض
ــغـا وتــفـشي بــاحلق في االمــوال وا
الــفـسـاد يـعــود الى الـعـصــبـيـات الـتي
تـتــعـامل مع الـثـروات الـوطـنـيـة  ,كـمـا
كــانت " تـتـعـامل الـقــبـائل الـبـدويـة مع
مجالها احليوي باعتباره مجرد مرعى
ــرعى : الــصــراع عـلى وصــراع عــلى ا
ـاء . تــتـطـاحـن الـعـصــبـيـات الــكأل و ا
عــلى زيــادة حـصــتـهــا من الـغــنـيــمـة 

اء .  وتوسع رقعتها من الكأل وا
وحـ تسـود عصـبيـة ما أو تـكتب لـها
الـغلـبة لـفترة مـا فهي تـسارع الى أخذ
ـكن مـن الـغـنـيـمـة  إذ أكــبـر نـصـيب 
تـعتـبر ذلك فـرصتـها الـتي قد ال تدوم .
ولـذلك فـهي تطـلق العـنان لـذوي الوالء
ـضمـون من اعضائـها كي يـجنوا من ا
ثـمار كروم الـثروة الوطـنية "(مـصطفى

هدور). حجازي  ,االنسان ا
و االنـكئ في عمـليات الـنهب و الـفساد
ـسورين بحـماية هـو قيام الـلصوص ا
الـــعــصــبـــيــة بـــتــحــويـل تــلك االمــوال
ــهــدد ــســـروقــة الى خــارج الــوطن ا ا
بــالـصـراعــات و الـتـسـابـق في ابـتـكـار
عـمــلـيـات الـسـطـو لـلـثـروات  ,فـالـوطن
يـفتقد الى االمان و الـضمان من وجهة
علنة هو حتويل نـظرهم . و احلقيقة ا
مبلغ  150مـليار دوالر الى خارج البلد
مـثلـمـا يشـير رئـيس اجلمـهوريـة برهم
صـالح  ,غـيــر احلـقـيـقـة اخملـفـيـة الـتي
ـبـلغ . تـوزع الـسـرقـة ب تـفـوق هـذا ا
اخلـارج و الـداخل مـن مـلـيـارات أخرى
عـلى مـدى ثمـانيـة عشـر عامـاَ هو عـمر
ـنـهـوب . ,الـقـائم الـنـظـام الـسـيـاسي ا
عـلى العصبية بكل أشكالها السياسية
ـذهبية و القومـية و القبلية  ,التي و ا
أنــشــطــرت الى عــصــبــيـات ووالءات و
انـتماءات لضمان وجـودها و كيانها و
ـا يـلـتــقي مع تـوجـهـات مــأسـسـتـهــا 
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مـراجـعـهـا الـتي غـدت رؤوسـاَ تـتـنافس
فـيـما بـينـها و مـع الدولـة  التي أهـملت
االنسان و العمران في مدن تتشابه حد
الـتماثل في ثنائـيات االهمال و السخط
 ,الـــفـــســـاد و اخلــراب  ,الـــعـــصـــبـــيــة

واالنغالق . 

ـواطن فــيــمـا بــ خـطــابـات يــعـيـش ا
ــواطـنـة  فـيـهـا مـهـدورة , مـخـتـلـفـة  ,ا
وبـيـئـة أمـنـة مـفقـودة بـ الـتـفـجـيرات
واالغــتـيــاالت والـهـجــرة لـكل مــنـاهض
لـــتـــلك االيـــــديـــولـــوجـــيــات و الـــبـــنى
الـــعــصـــبـــيــة . واذا مـــا شــرع قـــانــون

زمع تشريعه اسـترادا عوائد الفـساد ا
 ,هـل يتم تفـعيـله ? أم تركه يـتيه وسط
خــرائط من الــتـفــسـيــرات و الـعــقـبـات
الـتي تـشكـل مصـدات لـعمـلـية الـتـنفـيذ
من قـــبل زعــمــاء الــعـــصــبــيــات الــذين
ــلـكــون أذرع الــتـمــكـ و الــصـد  ,و

افــــتـــعــــال االزمـــات الــــســـيــــاســـيـــة و
االمنــــــــية لإللهاء بقضايا حتول دون
حتــقـيـق الــــــــغـرض  ,والــوصـول الى
أهــــــــداف الـــــقـانــون جـراء تـشـابك و
ــعــركــــــــة تـــضــامن الــفــاســـدون في ا

ؤجــــلة ضدهم . ا
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الجل الــتــشــبث بــســلــطــة احلــكم كــمـا
يـحصل في العراق اليوم حيث استغل
ابـــشع اســـتـــغالل ومــاحـل من نـــتــائج

كـــارثـــيـــة بـــســـبب اداء احلـــكـــومــة 
ارجـــاعه لــلــديـن وكــان مــؤدى ذلك الى
نـفـور النـاس حتى من االديـان مادامت
هـــذه مـــخـــرجـــات احلـــكـــومـــات الـــتي
ـومـة بقـائـهـا وبدأ اعـتـمـدت الدين لـد
الــنـاس يــرجـعــون سـبب مــاحـصل من
ـنحدر نـتائج وخـيمة اوصـلت العراق 
خـطـر الى اسـتغـالل الدين...وهـنـا البد
مـن الـتـذكـيـر الـى ان احلـال لم يـتـوقف
بـهذا احلد بل تعـدى ذلك من ان الكثير
من الـناس بدأت تندفع بانتمائها نحو
الــديـن اكــثــر انــفــاعـــهم نــحــو الــوطن
وبـالـتالي ضـاعت كل قـيم الـوطنـية في
ـا اشـر خـطـرا اقـتـرب نـفـوس هـؤالء 
مـعه ضياع الـوطن بالرغم مـن االنتماء
نـــحــو الـــوطن هـــو اكــثـــر قـــداســة من
االنـتمـاء الديني...ويـصبح احلـال اكثر
خـطرا اذا ماعلمـنا تعدد االديان والتي
بـدورها اي االديـان تنـحدر إلى مذاهب
وفــرق وغــيـرهــا وعـنــدمــا يـدين ابــنـاء
الــوطن الــواحــد بــأكــثــر مـن ديــانـة او
طـائـفـة فـمؤكـد ان نـتـائج ذلك االنـتـماء

ارضـهـا وقـتل وتشـريـد شـعبـهـا وقطع
كـل صـلـة بـ هـذا الـشـعب وارضه.الم
تـسـتـغل الـهـنـدوسيـة والـغـلـو بـها من
اجل االنــفـراد بـحـكم الـهـنـد وبـالـتـالي
تــشــرذم هــذه االمــة إلى ثــمــانــيـة دول
تــقــوم عــلى اســاس ديــني او مــذهـبي
حـــتى كـــمــا بـــاكـــســتـــان وبـــنــغالدش

وسريالنكا وغيرها.
wM œ dOND

الم تـستغل حـكومة بورمـا البوذية في
مـسـالة الـتطـهيـر الـديني يـوم انطـلقت
ـسـلـمـة ابـشع قـتل في لـقـتـل االقـلـيـة ا
ــسـلـم في هـذه الــدولـة اقــلــيم راكـان ا
وهــجــر عــشــرات االالف مــنـهـم صـوب
بـنـغالدش...ألـم يـسـتغـل قـادة الـصرب
مـطـلع الـتـسـعيـنـات من الـقـرن الـفائت
ـسـيـحـيـة في يـوغـوسـالفـيا الـديـانـة ا
الــســابـقــة عــشــيـة تــقــسـيــمــهــا بـذبح
ـسلم وقتلـهم بوحشية  في مجازر ا
كـــارثـــيـــة الم تـــســـتــغـل ايــران الـــدين
االسـالمي من اجـل الـــتــــوسع واعـــادة
امــــجــــاد فــــارس عــــلـى حــــســـاب دول
اجلـوار...ويتـعدى ذلك من خـالل حشر
ـشاكـل بل ذهبت الـدين في كـثـيـر من ا
بـعض احلـكـومات من اسـتـغالل الدين

المح يـبــقى الـدين هـو من يـشـد تـلك ا
او الـروابط مع بعـضها لصـالح الدولة

واستمراريتها...
لـــكن هي يــســـتــمــر الـــدين بــأداء هــذه

همة على طول الوقت...???  ا
اشـك في ذلـك الن الــــدين الــــيــــوم بــــدأ
يــســـتــغل ابــشع اســـتــغالل لــتــرويض
الــشـعــوب من قـبل حــكـام هــذه الـدولـة
ـــا يــخــطط اوتـــلك من اجل الـــســيــر 
هـــوالء من اهـــداف ونـــوايـــا وبــدأ ذلك
جـليـا في دول شتى. الم يتـسغل الدين
في اقــامـة الـدولـة الـعــبـريـة يـوم نـادت
الـديـانة الـيهـوديـة بضـرورة قيـام دولة
اسـرائيل على ارض فـلسط واحتالل
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الديوانية

ـذهـبـي (الـطائـفـي)  سـتـكون الـدين وا
كـارثـية المـحـال وان اول هذه الـنـتائج
هــو حــالــة الـــتــنــاحــر الــتي ســتــلــقي
بـظاللـها حـتى تـصل الى االقـتتـال ب
ابـنــاء الـوطن الـواحـد والـتي سـتـكـون
وحــدة الـدولـة هـنـا وبــشـكل مـؤكـد في
مـهب الريح الن الـكثـير ينـظر النـتمائه
الــديــني اعــلى مـن انــتـمــائـه الـوطــني
ويــتــعــدى ذلك لــيـكــون اقــوى عــنــدمـا
يـنـخـدر الـبـعض نحـو الـتـعـصب نـحو
انـتمائه الطائفـي هنا يؤشر ان الدولة
مـقبلـة على نهـايتهـا عندمـا ازفت تقدم
الـطائـفة عـلى الدين وتـقدم الـدين على
الــوطن ومــرت كـثــيــر من الـدول بــهـذا
ـنحـدر فاصـابهـا تمـزق لتـربة الوطن ا
الــواحـد واحلــقت الــتـفــرقه بـشــعـبــهـا
الـــواحــــد كـــمـــا في الـــهــــنـــد عـــشـــيـــة
اســـتـــقاللـــهـــا والـــســـودان وغـــيـــرهــا
والـعـراق الـذي وصل حـالـة الـتـشـضي
والــتـقـســيم لـوال تــدارك االمـر من قـبل
شـعبه اذن الدين كمـا هو موحد اذا ما
 الـتعامل معه وفق الـوحدة الوطنية
لــلـدولـة او يـكـون عـنــصـر يـهـدد كـيـان
الـــدولـــة ووحـــدة شـــعـــبــهـــا وسـالمــة

اراضيها.

عتقد اليختلف اثنان من ان الدين او ا
الــوجــدانـي احــد االسس الــتي تــثــبت
ركــائــز الــدولــة االخــرى وهــو عــنــصـر

هيبتها وشموخها ونهضتها...
ــــلــــمــــات بـل هــــو امــــلــــهــــا اوقــــات ا

والصعاب...
ــا كـانت الـقــومـيـة اي الــلـغـة والـتي و
يــسـمـيــهـا الـبـعـض احلـضـارة هي من
تــوحــد ابـنــاء الــدولـة واالرض هي من
جتـمع الـشـعب او الـشعـوب وجتـعـلهم
مـواطــنـ يـنـتـمـون لـتـربـة ذلك الـوطن
ويــأتـي دور احلــكــومــة الــتي تــســخــر
امـكـانـيـات هذه الـدولـة لـصـالح سـلوك

مجتمعها .
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حـققت الالعـبة الـتـونسـية أنس جـابـر إجنازًا جـديدًا بـعد

بلدون للتنس. بلوغ ربع نهائي بطولة و
صنفة وتغلبت أنس جـابر على البـولندية إيجـا شيانتـيك ا
ـجـموعـتـ جملمـوعـة واحـدة بعـد سـاعة يًـا  الـتـاسعـة عـا

و41 دقيقة من اللعب.
وتـقـدمـت الالعـبـة الـتـونـســيـة في اجملـمـوعـة األولى 1-3 قبل أن

تتعادل البولندية 3-3 لكن أنس أحدثت الفارق بنتيجة 5-3.
لكن شيانتـيك أدركت التعادل وكسـرت إرسال أنس جابر وفازت
بـاجملـموعـة األولى 5-7.ورغم خـسـارة اجملـموعـة األولى دخـلت
أنس جـابـر اجملـموعـة الـثـانـيـة بقـوة وثـقـة وتـقدمت 0-4 حتى
حـسـمت اجملـمـوعـة بـنـتـيـجة 1-6. واسـتـمـرت سـيطـرة أنس

جــابــر وحــسـمـت اجملــمـوعــة الــثــالــثــة بــنــتــيــجـة 6-1.
وستواجه أنس جـابر في ربع النـهائي البـيال روسية
أرينا سـابالينـكا التي فـازت على إيلـينا ريبـاكينا

جموعت لواحدة.
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رة الـتي أطـلـقـتـهـا أقـدام ورؤوس
راقـصي الـسامـبـا لكـنه عـجز عن
التصدي لـلكرة التي بـدأها نيمار
ــيـــســرة بــانـــطالقـــة قـــويــة مـن ا
وجتـاوز مـدافـعي الـبيـرو بـلـمـسة
ســاحـرة ومــرر كـرة حــريـريـة من
دافـع نحو بـاكيتا الذي أقدام ا
قــبل الــهــديــة وســدد الــكــرة بــكل
راحــة داخل الــشــبـاك مــفــتــتــحـا

التسجيل في الدقيقة 35.
وحـــاول مــنـــتـــخب الــبـــرازيل من
تـعــزيـز الـنـتــيـجـة واالبــتـعـاد عن
خطر ركالت الترجيح التي حاول
الـبـيــروفـيـ سـحـبـه إلـيـهـا لـكن
صـالبـــــة الـــــدفـــــاع ومن خـــــلـــــفه
احلــارس جــالــيــسي وقف حــائال
أمـام مــضـاعــفـة الـنــتـيــجـة الـتي
بــقـــيت عــلى حـــالــهــا وكــانت
كـافـيـة حلـمل البـرازيل إلى
الــنــهـائي الــثــاني عـلى

التوالي.
تبديالت اليورو

أصـبح االعـتـماد
عـــــــــــــــــــــــلــى 5
تـــغـــيـــيـــرات
ظـــــــاهــــــرة
جــــديــــدة

الـعدديـة في منـطقـة العـملـيات مع
باكيتا وإيفرتون.

وبدأت مالمح اخلـطورة بـالظـهور
مـبـكـرا عـنـدمـا مـرر أيـفـرتـون كـرة
عـرضـيـة خـدعت مــدافـعي الـبـيـرو
لـــتـــجــد نـــيـــمــار فـي انــتـــظـــارهــا
وســرعـان مع ســددهـا قــويـة جنح
حارس البيرو بيدرو جاليسي في
الـتـصـدي لـهـا عـلى دفـعـتـ كـمـا
تصدى احلارس بكل ثقة لتسديدة

كاسيميرو القوية.
ومــنع جــالـــيــسي عــدة أهــداف
برازيـلية مـحقـقة بعـدما تألق
فـي الـتــصـدي لــكل الــكـرات
اخلط

خاللــهـا لــلـتــســجـيل وعــدم بـذل
الـكـثــيـر من اجلـهـد بــغـيـة إراحـة
العـبيه لـلـتفـرغ للـنـهائي الـذي قد
يـجـمـعــهم مع رفـقــاء مـيـسي في
حـــــال فـــــوز الــــــتـــــاجنــــــو عـــــلى
كـولـومبـيـا حيـث لعب نـيـمار في
ـــنح مـــركـــز اجلـــنـــاح األيـــســـر 
ـهــاجم الـوحــيـد ريــشـالــيـسـون ا
حرية التحـرك ب خطوط البيرو
الـــصـــلـــبـــة وحتــقـــيـق الـــزيــادة
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قــاد جنم بــاريـس ســان جــيــرمــان
نـيـمـار مـنتـخب الـبـرازيل لـنـهائي
كـوبا أمـيركا بـعدمـا صنـع الهدف
ـبـاراة التي شـهـدها الـوحـيد في ا
ستاد ماني جاريشيا في العاصمة
الـبــرازيـلــيـة بــرازيـلـيــا وجـاء في
الـــدقــيـــقــة 35 بــتـــوقــيـع لــوكــاس

باكيتا.
وسيـخوض مـنتـخب السـامبا
نـتظر مع الـفائز النـهائي ا
من مـواجـهـة كـولـومـبـيـا
واألرجـــــنـــــتــــــ الـــــتي
سـتــقـام فـجـر  األربـعـاء
حـيث سـيـشهـد الـنـهائي
ـنـتـظـر مـلـعب مـاركـانا ا
الــتـاريــخي الـشــهـيـر في
مـديـنـة ريـو دي جـانـيـرو
الــبـرازيــلـيــة وذلك فـجـر

قبل. األحد ا
نـتخـب البـرازيلي وحـاول ا
ــهــمــة مــبــكــرا من تــســهــيل ا
خالل هجـمات مـركزة يـهدف من
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بـاراة التي أقيمت في تـغلبَ فريق القـوة اجلوية على نـظيره فـريق النفط  بأربـعة أهداف مقـابل هدف  في ا
رحـلته الثـانية.وبـهذا الفوز مـتاز  ملعب الـتاجي  ضمن مـباريات اجلـولة اخلامـسة والثالثـ من الدوري ا
ـوسم بثالث جوالت وبـرصيد  79 وسم ( 2020-2021) قبل نـهاية ا حسم الـقوة اجلـوية لـقب الدوري 
ـناسبة لـلقوة اجلوية نـقطة  من 24 فوز وسـبعة تعـادالت وأربع خسارات.وتبـاركُ الهيئة الـتطبيـعية بهذه ا
زيد الفـوز بدرع الدوري لـلموسم 2020-2021  إدارةً ومالكاً تدريـبياً والعبـ وجمهـوراً وتتمـنى لهم ا
من الـتألق واإلبـداع وتقدم شـكرهـا وامتنـانهـا جلميع الـعامـل في النـادي تثـمينـاً على جـهودهم في إجناح

مسابقة الدوري.
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الالعب محمود أحمـد في الدقيقة 20
ــبــاراة قــبل أن يــعــود الــيـمــني من ا
محمـدوه لتسـجيل الهـدف الثاني في
الـدقــيـقـة  25لـيـنــتـهي الـشـوط األول
بـتـقــدم نـفط مـيـسـان بــهـدفـ مـقـابل

هدف واحد.
وحـاول الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة في
ـبـاراة الـشـوط الـثــاني الـعـودة إلى ا
وأضـــاع عـــدة فــرص قـــبل أن يـــعــدل
مـحمـود أحـمـد النـتـيـجة فـي الدقـيـقة
ـواجهة األخيـرة من اللـقاء لـتنـتهي ا
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق.

ـــــدرب ومن جــــــهـــــة اخـــــرى أرجـع ا
ـــســاعــد لـــفــريق الــنـــجف جــاسب ا
سلطان خسارة فريقه أمام الزوراء 
ــؤثـرة لــغــيــاب بــعض الــعــنــاصــر ا

وكذلك للفرص الضائعة.
 وقـال سـلـطـان في تـصريـح صحـفي
ـبـاراة: "الــفـريق تـأثــر بـشـكل عـقـب ا
واضح بغـياب احملـترف الـكامـيروني
تــــاال لإليــــقــــاف ومــــحـــمــــد جــــاسم

لإلصابة".
وأضــاف: "حـــصــلــنـــا عــلى فــرص لم
نـــوفق في اســـتــثـــمــارهـــا ورد قــائم
الـــــزوراء كــــرة وكــــنــــا األفـــــضل في
الـشـوط الـثـاني لـكن لألسف تـلـقـيـنا
هدف من أخطاء بـسيطة وهذا حال

كرة القدم".
نافسة وأوضح أن حظوظ الفريق بـا
على الـوصافة مـا زالت قائـمة: "لـدينا
 3مــبـاريــات نـســعى لــلـتــعـويض من
ـقـبلـة أمام أمـانة خاللهـا مـباراتـنا ا

بغداد في ملعبنا".
يـــشــار إلـى أن الــنـــجف خــســـر أمــام
الــزوراء الــيـــوم في اســتــاد الــشــعب

الدولي بهدف دون رد.
ورفـع نـــفـط مـــيــــســـان رصــــيـــده إلى
ـركـز الـرابع عـشـر الـنـقـطـة 39 في ا
بـيـنـمـا رفع الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـية
ـركـز رصـيــده إلى الــنـقــطـة 33 في ا

الثامن عشر.

الوطني ويكونـون ساندين للمدرب
ولـلـمـنتـخب" الفـتـا إلى انـهم "جزء
ـسؤولـية ويـتحـملون مع من هذه ا
سـؤولية الكامـلة في حالة درب ا ا
النـجاح والـتاهل انـشاء الله او في

حالة االخفاق السامح الله.
ــهم جــدا تــوفــيـر واوضـح ان من ا
ــبـــاريــات الــتــجــريـــبــيــة عــالــيــة ا
ــــــســــــتـــــــوى ويــــــجب ان نـالعب ا
مـنـتخـبـات اعلى فـنـيا من مـسـتوى
مـنـتـخـبـنــا لـلـحـصـول عـلى أقـصى
فــائـدة مـع االخـذ بــنــظـر االعــتــبـار
األسالـيب الفـنية والـتكتـيكيـة لهذه
ـناخـيـة لـتـكون الـفـرق والـظـروف ا
مـتـشـابه ومتـقـاربـة فنـيـا ومنـاخـيا
مع فرق مجـموعتـنا في التـصفيات

احلاسمة.
ـنـتخب من جـهته; اشـتـرط مدرب ا

الــعــراقـي الــســابق حــكــيم شــاكــر
ــنـهــاج الـتــدريـبي وضع تــقـيــيم ا
لـــــلـــــمـــــدرب االجـــــنــــبـي من قـــــبل
ــيـ مـخــتـصــ وخـبــراء واكـاد
عـراقـيـ قبل الـتـعـاقد مـعه" الفـتا
درب الى "انهم لو قارنـوا منهاج ا
ــنـهــاج الــتــدريـبي األجــنـبـي مع ا
لـلـمـدرب الـعراقي لـوجـدوا مـنـهاج

درب العراقي افضل بكثير . ا
وب شاكـر في حديث صحفي  أن
ــنـتــخب الــعــراقي بــحــاجـة الى "ا
إعــداد سـريع ومـنـهــاج مـنـظم لـكن
هــذا لم يــحـــدث حلــد اآلن بــســبب
درب وسؤالي تخبط في تـسميـة ا
لـلـقـائـم عـلى الـلـعبـة والـريـاضة
الــعـــراقـــيـــة في حـــال لم يـــتـــأهل
مـنـتـخب العـراق لـكـاس الـعالم من
ـسـؤولـيـة مـؤكـدا أن سـيـتـحـمل ا

أنس اجلابر
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q∫ منتخب البرازيل يتأهل الى نهائي كوبا امريكا Q

قـــاسم فـي تـــصـــريح صـــحـــفي  إن
عامل الـوقت اآلن ال يـقل أهمـية عن
ـنـاسب ألن ـدرب ا عـامل اخـتـيـار ا
كـليـهمـا يـكمل الـبعض ألن ال فـائدة
بـاسـتـقـدام مــدرب جـيـد دون تـوفـر
ــدرب الــفـــتــرة الـــكــافـــيــة لــعـــمل ا
ــنـتــخب الـوطــني عـلى وجتـهــيـز ا
ـســتـوى حـجم مـســتـوى كـبــيـر و

همة. وصعوبة ا
واضاف قاسم; ان من وجهة نظري
ــشـكــلــة الـكــبــيـرة ــعــاجلـة هــذه ا
ـتعلـقة بـعامل الـوقت يجـب عند وا
ــدرب االجـنـبـي االتـفـاق اخـتــيـار ا
مــعه بـأن يــكـون لــديه جلـنــة فـنــيـة
اسـتــشـاريـة مـن ثالث شـخــصـيـات
يـة واصحـاب اخلبرة فنـية واكـاد
ويحدد عمل وواجبـات هذه اللجنة
ـنـتـخب ـدرب وا ـا يـؤمن دعم ا و
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غدا الثالثـاء كل اخليارات تـقريبا
قاعد البدالء وبنجاح هائل.

واسـتفـادت إسـبانـيـا من تمـريرات
و حاسـمة لبـاو توريس وداني أو
ومـيـكل أويـارزابـال أمـام كـرواتـيا
وسـجل أويارزابـال ركلـة التـرجيح
احلـاسـمـة أمـام سـويـسـرا في دور
الـثـمــانـيـة بـعـد أن كــان الـتـغـيـيـر

الرابع لفريقه.
وفي ظل وجـود خـمـسـة تـغـيـيرات
ـدربــون أهـمـيــة احلـفـاظ يـتــفـهم ا
عــــلى مــــواهـب كــــأوراق رابــــحــــة

خاصة في بطولة مرهقة.
وذكـرت مصـادر بـالفـيـفا أن هـناك
رغـبـة في اإلبـقـاء على الـتـغـيـيرات

اخلمسة بشكل دائم.
سؤول وأعلن مجلس كرة القدم ا
عن سـن قــوانـــ الـــلـــعــبـــة في
مــــايــــو/آيــــار أن مــــنــــظــــمي
ـلــكـون خــيـار ـســابـقــات  ا
السمـاح للفرق بـاستخدام 5
تغييرات حتى نهاية 2022.
ؤقتة  وبدأ تطبيق الـقاعدة ا

بــزيـادة الــتــغــيــيـرات من 3 إلى 5
ـــواجــهــة فـي مــايـــو/آيــار 2020 
تداعيات كوفيد- 19ولدعم سالمة
الـالعـبــ وسط جــدول مـبــاريـات

متكدس.
وسيـكون تمديـد مدة القـاعدة على
رأس الـــقــــضـــايـــا الــــتي حتـــتـــاج
ــــراجــــعــــة مـن االحتــــاد الــــدولي
(الـفــيـفـا) بـقــيـادة أرسـ فــيـنـجـر
مدرب آرسنال السابق لكن القرار
سـيــخص مـجـلس كـرة الـقـدم عـلى
األرجح. وواجهت الفكرة معارضة
من بعض مـدربي الفـرق بداعي أن
التغـييرات اخلـمسة تـخدم األندية
ـالـيــة الـكـبـيـرة ـوارد ا صـاحـبــة ا

التي تتمتع بعمق في التشكيلة.
لكن اذا كان تأثير البدالء جليا في
األدوار اإلقصائـية ببـطوالت كبرى
ــمــكن أن تـزيــد الـرغــبـة في فـمن ا
اإلبــقــاء عــلى الــقـاعــدة لــتــجــديـد
الـدمـاء وإنـعـاش الـفـرق في أوقات

باريات.  متأخرة با

في كــرة الــقــدم لــكن بــعــد تــأثــيـر
قـيـاسي لالعـبـ الـبدالء في أدوار
ـهــزوم بــبـطــولــة أوروبـا خــروج ا
2020 سـيــزداد االهـتــمـام بــزيـادة
التبديالت بشكل دائم في اللعبة.
وازدادت إثــارة الــدقــائق األخــيـرة
هـــذا الـــعـــام في بـــطـــولـــة أوروبــا

هزوم. خاصة في أدوار خروج ا
وانــتــفــضـت ســويــســـرا لــتــحــول
تأخرها  1-3إلى التعادل 3-3 مع
فرنسا بـطلة العالم في دور 16 ثم
تــفــوقت بــركالت الــتــرجــيح كــمـا
انتفضت كرواتيا بشكل رائع أمام
إسـبانـيا بـينـما تـغلـبت إيطـاليا
على النـمسا بعـد إثارة متأخرة

في الوقت اإلضافي.
ــبــاريــات الــثالث وكل هــذه ا

يجمعـها عنصر
مــشــتــرك

ــــــؤثـــــر ألهـــــداف وهــــــو الـــــدور ا
الالعب البدالء.

وتشير اإلحصاءات إلى أن البدالء
ســجــلـوا مــتـوسط 0.75 هـدف كل
مبـاراة حـتى اآلن في أدوار خروج
ـهـزوم في بـطـولـة أوروبـا 2020 ا
وهــو أعــلى مــعــدل مــنــذ إقــامـة 7
مــــبــــاريــــات عــــلـى األقل في هــــذه

األدوار في 1996.
وجـاءت 5 أهـداف في 15 مــبـاراة
بـاألدوار اإلقــصـائـيـة من بـدالء في
بـــطــولــة أوروبــا 2016 مــقــابل 9
أهــداف في الـــنـــســخـــة احلــالـــيــة

بالفعل مع تبقي 3 مباريات.
واســتـــغل لــويس إنـــريــكي مــدرب

إسبـانيـا التي تواجه
إيـطالـيـا في قبل
الـــنــــهـــائي

فـقد فـريق نادي الـشرطة لـكرة الـقدم نسـبة كـبيـرة من حظوظه في
ركز االول   في بـطولـة دوري انديـة العـراق لفـرق الدرجة الفـوز ا
ـوسم  بـعـد خـسارته امـام فـريق نـادي الـقوة ـمـتازة فـي هذا ا ا
اجلـــويــة بــهــدفـــ مــقــابل ال شيء   واصــبـح يــســـتــهــدف االن
ـركـزالثـانـي كأقـصـى طـموح  و ذلـك عـلى الـضـد من تـطـلـعات ا
انـصـاره الـذين كـانـوا (يـجـزمـون) بـان درع الـدوري في مـتـنـاول
ـتـخم بـالنـجـوم .. مـا الـذي جرى ويـجـري لـفـريق نادي فـريقـهم ا
ـتـلـك في كل مـركـز من مـراكــز الـلـعب  العـبـ الـشــرطـة الـذي 

مـتمـكنـ ..ادارة النـادي وفرت كل انواع الـدعم للـفريق مـستـفيدا
ال العام .. يحمل عدد ليارات الدنانير من ا ليء  من صندوقـه ا
ـدرب اجـنبـي .. اين اخللل كـبـيـر من العـبيه صـفـة  جنم دولي .. وا
?.. هل هـواالنتـمـاء غيـر الـكافي لـلـكيـان الريـاضي الـكبـيـر .. هل هو
ضـعف حـيـلـة مـدرب الفـريـق عـلى مـسـتـوى القـيـادة .?. هـل ان قوة
ـركز ـنافـس صّـعبت مـهمـة الفـريق في معـركة الـتنـافس على ا ا
االول ?.. اذا افترضـنا ان االسباب السـالفة الذكر مـجتمعة ادت
الى تدهـور احلالة الفنية للفريق  ثم انعكس ذلك على مردوده 
فــاين هي ادارة الـنـادي من مــعـاجلـة االزمـة الـفــنـيـة الـتي كـانت
ـمتاز ـباراة االولى في مـنافسـات الدوري ا قائمـة منـذ انطالق ا
ــوسم .. الـبــعض قـال ان ازمــة الـفــريق كـانت اكــبـر من لــهـذا ا
تـابع اكـدت بان ادارة كانت ادارة النـادي .. وفئة اخـرى من ا
جـزء من االزمـة .. احملـاولة االولى الدارة الـنـادي لـتفـكـيك االزمة
ساعد للمدرب  حيث كان االعتقاد فشلت تماما بابعاد الكادر ا
الـسـائـد هـو ان مــسـاعـدي الـيـتش يـتـدخـلـون في شـأنه الـفـني ..
واخفـقت ادارة النادي في احملاولة الـثانية ايـضا  اذ كان الطلب

ملحـا باستقطاب مهاجم وهـداف فريق نادي النفط الدولي محمد داود
 حـيث اختـصر الـبـعض ازمة الـفريق في عـدم وجود هـداف يسـتثـمر
نـافسة .. امـا الذين اشاروا الى ـتاحـة امام مرمى الـفرق ا الفرص ا
ان ادارة نادي الـشرطـة هي جزء من االزمـة  فكـانوا عـلى صواب ..
االدارة احلالـيـة لـلنـادي واالدارة الـتي سـبقـتـها  اعـتـمـدتا عـلى نـحو
كـبيـر عـلى الالعبـ اجلـاهزين  ولم (حتـتـرما) تـاريخ نـادي الشـرطة
الـذي كان عـلى مدى اكـثر من خـمسـة عقـود قلـعة من قالع الـرياضة
فـي الـعـراق  وجنـوم الـنـادي كانـوا مـاركـات عـراقـيـة مـسـجـلـة .. من
يـنـسى جنـوم الــنـادي في الـسـبـعــيـنـيـات عـبــد كـاظم  سـتـار خـلف 
دكلص عـزيز  رعد حمودي  صـباح حا  عدنـان جعفر .. وجنوم
الثمـانينـات فيصل عـزيز  محـمد فاضل  طـارق عبداالمـير  عصام
خـلـيل  طه ياسـ الـشـبلي  صـالح راضي  عـدنـان كاظم  مـحـمد
خـلـف  سـعـد قـيـس  ريـاض عـبـدالــعـبـاس  عـمــاد هـاشم  وصـفي
جبار  يـونس عبد عـلي  ماهر حـبيب.. وجنوم الـتسعـينيـات ابراهيم
ســالم  هــاشم رضـا  ســازوكي  و جنــوم الـعــقــد االول من االلـفــيـة
الـثالـثة  نـشات اكرم  احـمد مـناجـد .. هل يعـقل ان يتـخلى نـاد  بهذا
الــتــاريخ اجملــيــد  عن وظــيـفــة من اهم وظــائــفه  وهي انــتــاج الالعــبـ

البارعـ  بذريعة الـبحث عن االلقـاب  ويلجأ الى تـكديس جنوم الدوري
تـلك فـريق نادي الـشـرطة هـوية احملـلي  دون ان يـحقق هـدفه .. نـعم ال 
فـنـيـة خـاصة بـه  وادى ويؤدي مـعـظم مـبـاريـاته في الـدوري احملـلي عـلى
ـساءلـة مـطـلـوبـة  اذ يجـب ان تدخل سـبيـل اسقـاط الـفـرض وحـسب .. ا
ـكاشـــــــفة عـاجلة   وزارة الداخـليـة على خـط ا
واضـــحـــة مع الـــــــــنــادي الـــذي فـــــشل في
ادارة ازمـــة فــــريق كــــرة الــــقــــدم  وتـــرك
احلــــبل على الغارب  لتصل االمور الى
تيمون بكرة الــــــشرطة لن حد مـؤلم .. ا
يــنـــتــظــروا اكـــثــر .. لم يـــــــبق في قــوس

الصبر منزع .
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"ابـعــاد كـاتـانـيــتش بـهــذه الـفـتـرة
نـتخب الـضيـقة ال يخـدم مشـوار ا
التصفيات احلاسمة لكأس العالم
الســيــمــا وان ابــعــاد كــاتــانــيــتش
يــــــطـــــرح تـــــســــــاؤالت وعالمـــــات

استفهام كبيرة".
وأعـرب عن اسـتـغـرابه من اسـقـاط
ابـن الـبـلـد الـذيـن ضـحـوا وقـدمـوا
لـــلــعـــراق كل مــالـــديــهم بـــأصــعب
الــظـروف وان اكــثـر الــشـرفـاء في
الــعـــراق مــحــاربـــ وابـــــــــعــدوا
وحــالـيـاً بـدون عـمل مـوضــــــــحـاً
أنـه إذا كــــانـت الــــفـــــــــــــكــــرة هي
مـــــهـــــاجـــــمـــــة حـــــكــــــيم شـــــاكـــــر
لـلــــــتطـبيـعيـة لي ظنـاً منـها انني
نـتخب فأقول هذا ارغب بتدريب ا
استحقـاق والدليل اجنازاتي التي

حققتها.
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 أكــــد مــــدربــــان
ســــــــابــــــــقـــــــان
لـــلـــمـــنـــتـــخب
العـراقي لكرة
الـــــقــــدم  أن
تـــــــأخــــــيــــــر
االســـتـــقــرار
عـلى اخـتـيـار
مـــــــدرب يــــــقــــــود
ــرحــلـة ــنـتــخب بــا ا
ؤهـلـة لـكأس احلـاسـمـة ا
الــعــالم يــؤثــر ســلــبــاً عــلى
ـنــتـخب عــمـلــيـة جتــهـيــز ا
الــوطـــني في اصــعب واهم

استحقاق للكرة العراقية.
ــــنــــتــــخب وقــــال مــــدرب ا
الــعـــراقي الـــســابـق بــاسم
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أســــفــــرت قــــرعــــة كــــأس الــــعـــرب
ــنــتــخــبــات الــنــاشـئــ حتت 16
عـامــاً الـتي جـرت في مـصـر   عن
وقــوع مـــنـــتــخـب الــنـــاشـــئــ في
اجملــمـــوعــة الـــثــالـــثــة إلـى جــانب
مــنــتـخــبـات تــونس ومــوريــتـانــيـا

واليمن.
زمـع إقامـتـها وتـنـطـلقُ البـطـولـة ا
ـغـربـيـة العـربـيـة في ـمـلـكـة ا في ا
الــتـاسـع والـعــشــرين من  الــشــهـر

احلــالي حــتى اخلــامس عــشــر من
قبل. شهر آب ا

يـشـارُ الى ان مـنتـخـبنـا لـلنـاشـئ
يــــواصل تــــدريـــبـــاتـه الـــيــــومـــيـــة
حتــضـــيــراً لــلــبــطـــولــة الــعــربــيــة
ـكـون الك الــتـدريــبي ا بــإشـراف ا
مـن حـسن كـمـال مــدربـاً ويـسـاعـده
كل من سـعـد عبـد احلمـيـد ومحـمد
عـلي كـر ومـصـطـفى سالم مـدرباً
لــلــيــاقــة الـبــدنــيــة وعــلي حــسـ

رمى. مشربت مدرباً حلراس ا
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خطف الصـناعـات الكهـربائيـة تعادال
قاتال من مـضيـفه فريق نـفط ميـسان
بـاراة التي بهـدفـ لكل مـنهـمـا في ا
ـبي أقـيـمـت  في مـلـعب مــيـسـان األو
حلـــســــاب اجلـــولـــة 35 من الـــدوري

متاز. العراقي ا
باراة بشكل سريع نفط ميسان بـدأ ا
وتـــمــكن احملـــتــرف الــيــمـــني نــاصــر
مـحـمـدوه من افــتـتـاح الـتـسـجـيل في

باراة. الدقيقة  9من ا
وتــعــادل لـلــصــنـاعــات الـكــهــربـائــيـة
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dO…∫ محطات ابداعية في حياة فريال العمري

{ أفـيـنــيـون (أ ف ب) - أُلـغيَ عـرض
صمـمة الـرقصات من جـنوب إفريـقيا
ـقـرر أن يـقام دادا مـاسـيلـو كـان من ا
ضمن مهرجـان أفينيـون (جنوب شرق
فـــرنــــســـا) بـــســـبـب حـــاالت إصـــابـــة
بفـايروس كـورونا بـ أعضـاء الفـرقة
هـرجـان األحـد عـشـية عـلى مـا أعـلن ا

افتتاحه..
ـــهــرجـــان بــيـــانــاً جـــاء فــيه وأصــدر ا
(يـؤسـفـنـا إعالمـكم بـأن الـفريـق الفـني
ــصــمــمــة لــعــرض لـــو ســاكــريــفــيـس 
الـرقـصـات دادا ماسـيـلـو لن يـسـتـطيع
مغادرة جنوب إفريـقيا وتقد العرض
ــقـــرر في إطـــار الـــدورة اخلـــامـــســة ا
ــهــرجــان أن ). وأوضـح ا والـــســبــعــ
(عــدداً من أعـضـاء الــفـريق مــصـابـون
بــــفــــايــــروس كــــورونــــا أو خــــالــــطــــوا
). وتـــــرك أشـــــخـــــاصـــــا مـــــصـــــابـــــ
لــلـــمــشــاهـــدين االخــتــيـــار بــ إبــدال
تـذاكرهم بـبـطـاقات لـعـروض أخرى أو

استرداد ما دفعوه.
وتُـعـرَف مـاسـيـلــو بـتـطـعـيـمــهـا الـبـالـيه
الكالسـيـكي بالـرقص األفريـقي وكان
يــفـتــرض أن تـقــدم بـهـذا الــنـمط بــالـيه
طقوس الربيع الشهيرة لسترافينسكي
الــتـي صــمــمــهــا في األصل فــاسالف

نيجينسكي.
ـقـرر أن يقـدم هذا الـعرض وكان من ا
ســــبـع مــــرات بـــ 17 و24 تــــــمـــــوز
اجلــــــــاري.وكـــــــــانت دورة 2020 من
ـــســــرحي األبـــرز في ـــهـــرجـــان ا ا
العالم مع مـهرجان إدنـبره ألغيت
بــســبب اجلــائـــحــة. وســيــكــون
وضع الــكـــمــامـــات إلــزامـــيــاً
لـلـجـمهـور في دورة 2021
ولكـن لم تفـرض أي قـيود
عـــلى عـــدد احلـــضـــور.
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ـعـنون ـيـة تـقـيم مـعـرضـهـا ا ـصـمـمـة الـعراقـيـة الـعـا ا
(أزياء وحـلي بلمسات عصريـة) بضيافة برنامج ابداع
جملـــلس االعــمــال الـــعــراقي في الــعـــاصــمــة االردنــيــة

في الـ 12 من تموز اجلاري . عمان
w UÝ e²F

الـفـوتــوغـرافي الـعــراقي ضـيـفــته اجلـمــعـيـة الــعـراقـيـة
اضـية افتـراضيـا ضمن موسـمها للـتصويـر اجلمـعة ا

الثقافي بندوة عنوانها (جمالية الواقع).
fK  vNÝ

w OI « bŠ«u « b³Ž œuL×

bOFÐ qH²% ÊË“d

UNłË“ œöO
يّز مع عبـارة: (عيد سـعيد أبو حللـوى 
سلمى" ونـشرت عـبر صفـحتهـا اخلاصّة
عـــلـى مــــوقع الــــتـــواصـل اإلجــــتـــمــــاعي

مجموعة صور توثق اإلحتفال.
وكانت كـرزون قد نـشرت مـجمـوعة صور
على صفحتها اخلاصّة  من فترة حملها
جـمـعتـهـا بـزوجهـا مـعـاذ بـأجواء لـطـيـفة
ومـلـيـئـة بـاحلبّ وعـايـدت زوجـهـا قـائـلة
ــيـز وعــلّــقت( عــيــدك هــالــســنــة أكــيــد 
بــالـــنـــســبـه إلك وجـــود ســلـــمى عـــيــدك
هـالسـنـة الـفرحه والـلـهـفه يلـي بشـوفـها
وكل بـعيـونك بـكل حلظه بـتـشوفـهـا فيـها
مـره كــنت بـتـحــكي مـعـهــا بـصـوت عـالي
وهي بـعدهـا في بـطنـي وبتـسـتنـا تـيجي
عــلى هـــالــدني  الـــله ال يــحـــرمــنـــا مــنك
هابي يرث دي حبيبي والعـمر كله يارب 
أبـــو ســلــمـى بــحــبـك). ووضــعت كــرزون
ـاضي وأعلن مولـودتهـا األولى الشـهر ا
اخلـبـر السـعـيـد زوجـهـا من خالل صورة
نــشــرهــا عـــبــر صــفــحـــته اخلــاصــة مع
ـ الذي الـتـعلـيق: (احلـمـد لـله رب الـعـا
بــنـعـمــته تـتم الـصــاحلـات الـيــوم صـرنـا

ثالثة).
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إحـتـفلت الـفـنـانـة األردنيـة ديـانـا كرزون
بــعــيــد مــيالد زوجــهــا اإلعالمي األردني
مـعــاذ الـعـمـري بــرومـانـسـيــة بـالـغـة في
ناسـبة قالب منزلـهما وحـضّرت لهـذه ا

qH²% ÍbF
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واســتــهل نــاظم جــولــته بــزيـارة بــيت
ــوســيــقي مــحــسـن فــرحـان الــفــنــان ا
لـالطـمــئــنــان عــلى صــحــته ومــعــرفـة
احــــتــــيــــاجــــاته من ثـم زار الــــنــــاقـــد
ي فـاضل ثــامـر لالطــمـئــنـان واألكــاد
على أحواله وقدم ثامر للوزير والوفد
رافق له نسـخة من إصـداره اجلديد ا
ثم خـتم الــوزيـر جـولـتـه بـزيـارة مـنـزل

الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر.
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أجرى وزير الثقافـة والسياحة واآلثار
حسن نـاظم األحـد جولـة تفـقديـة على
عدد من النخب األدبـية والفنـية برفقة
مـدير عـام دار الـشـؤون الثـقـافـة عارف
الساعدي ومديـر عام دار اخملطوطات
أحــمــد الــعـــلــيــاوي والــشـــاعــر عــمــر
ـــثالً عن االحتـــاد الـــعـــام الـــســــراي 

لألدباء والكتاب في العراق.
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عـرض نـادي بابل الـسـيـنـمـائي الـتابع
لـنــقــابــة الــفــنــانــ في بــابل الــفــيــلم
ـليـونـيـر) وهـو من بـطـولة الـعـراقي (ا

 : مثل ا
ســامي قــفــطــان و مـحــسن اجلــيالوي
ووداد هــاشم قــصــة وانــتــاج الــشـاب
أســـر عــبــاس احلــيـــدري وســيــنــاريــو
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ـمـثـلة الـلـبـنـانيـة كـاتـيـا كعـدي بـعـيد أحتـفـلت ا
مــيالدهـــا مع زوجـــهــا وعــدد مـن أصــدقـــائــهــا
قـربـ ومن بـيـنهم الـفـنـانة الـلـبـنانـيـة مـادونا ا
وشـاركت مـتـابـعـيـهـا عـبـر مـواقع الـتـواصل
جموعة اإلجتماعي ناقلة أجواء اإلحتفال 

من الصور والفيديوهات.
وظــهـرت كــعــدي في أحــد الــفــيــديــوهـات
تـرقص مع زوجــهـا بــرومـانــسـيــة تـامـة
ـــنــاســبــة أثــنــاء اإلحــتـــفــال بــهــذه ا
ـمـيـزة. كـما بـرزت الـطـاولـة الـتي ا
زينتهـا بأحرف إسمـها وصورها
الى جــــــانب قـــــالـب احلـــــلـــــوى
ــــنــــاســــبــــة عــــيــــد اخلــــاص 
ميـالدهـا.وعانـت كعـدي خالل
هذه السنة من ظروف صعبة
بـعـد أن أصـيــبت بـفـايـروس
كـورونــا مع زوجـهــا وأمـهـا
ــرحـلـة لـكـنــهم اجـتـازوا ا

بسالمة.

حتــلم بــتــرك وظـــيــفــتك والــبــدء بــتـــنــفــيــذ مــشــروعك
يوم السعد االربعاء. اخلاص

qL(«

حتـاول أن تـستـمر عـلى نـظام غـذائى صـحى وحتاول
فقدان الوزن.

Ê«eO*«

ــكـــنك الــبــدء ــشـــروعك و   تـــضع دراســة جـــيــدة 
بتنفيذه.يوم السعد السبت.
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فـقط تـخـلى عن عـاداتك الـسـيـئـة حـتى حتـصـد نـتـائج
صحية جيدة. 

»dIF «

حتـاول تـنـسـيق وتـنـظـيم وقـتك وهـذا سـيـكـون خـطوة
ستقبل. جيدة لك في ا

¡«“u'«

تـتـعـامل مع من حـولك بـحـسـاسـيـة شـديـدة وال تـقبل
آراء منهم أو نصائح.
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تــتـعـمـد عــدم مـواجـهــة الـشـريك بــعـد ان وقع مـؤخـرًا
خالفًا بينكما. 
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تـأكـد أن اصـدقـائك بـنـصـائـحـهم يـريـدون مـصـلحـتك
وليس اإلنتقاص من قدرك.

Íb'«

تتخـلى عن كبريـائك وتذهب للتـحدث مع صديقك وقع
خالف بينكما.

bÝô«

تتـخـلى عن حـسـاسـيـتك وتـتـقـبل اآلراء بـصدر رحب
يوم السعد الثالثاء.

Ë«b «

فيـما تـشرح له انت تـستـمع الى وجهـة نظـر الشـريك 
سبب نرفزتك.
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ثق في نــفـسك وتـأكــد أن لـديك الــكـثـيــر من اجلـوانب
اجليدة بشخصيتك.

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

وعمودي.

مــؤسـسـة ومـديـرة وادي فـيــنـان بـاالردن اعـلـنت انه 
بصـالة وادي فينان للفنون بـجبل عمان افتتاح معرض

جماعي لفنان من غزة بعنوان (حكايا). 

وت الـشاعـر الـسوداني غـيـبه ا
ـاضي عن عـمـر يـنـاهز األحـد ا
الــســبــعــ عــامــا وبــعــد رحــلـة
طــويــلــة من الــعــطــاء الــشــعـري

والراحل برز كشاعر ثوري .

رئـيس هــيــئـة االعــجــاز الـعــلــمي في الــقـرآن والــســنـة
ـقبل ـغـربيـة يـضـفيه افـتـراضـيا اخلـمـيس ا ـمـلكـة ا بـا
قـسـم اصـول الــدين بــكــلــيـة االمــام االعــظم اجلــامــعـة
بـبــغـداد في مـحـاضــرة بـعـنـوان (االعــجـاز في الـقـرآن

عاصرة). والسنة والتحديات ا

ـصري صدر له كـتاب بـعنوان (في الشـاعر والـكاتب ا
سافر صوب الشمال.. مواقف وذكريات) . القطار ا
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الـطـالـبـة الـعـراقـيـة في مـدرسـة الـرؤيـة اخلـاصـة بـدولة
االمـارات الــعـربـيــة تـلـقت تــهـاني  نـائب رئــيس الـدولـة
رئــيس مــجـلس الــوزراء حــاكم دبي مــحـمــد بن راشـد

رحلة الثانوية. ضمن الطلبة السبعة االوائل على ا

كاتيا كعدي

الــعـراقــيـة والــتـراثــيـة وبــاصـوات
شــبــابــيــة ومن خالل فــعــالــيــاتــنـا
االسـبـوعـيـة وجـدنـا مـيال لالغـنـيـة
الـتـراثـية والـريـفـية ). مـضـيـفا (ان
الرابطة تـتواصل في اقامة حفالت
ــــطــــربـي الــــعـــراق االســــتــــذكــــار 
الـراحلـ واالحـياء حـيث سـيشـهد
االســــبـــوع الـــقـــادم احــــتـــفـــالـــيـــة
اسـتذكـارية لـلـراحل سعـدي احللي
ثم حـفل اسـتـذاكـري لـلراحـل طالب
الـقــره غــولي واخــر لـداخـل حـسن
وباصـوات شبـابيـة ستـؤدي اجمل

االغاني التي قدمها الراحلون).
وتــضــمــنت االصــبــوحــة اغــنــيـات
ـطـرب عـبـود لـداخل حـسن اداهـا ا
ــطــرب صـالح الــعـبــودي  وقــدم ا
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اقــامت رابــطــة  قـحــطــان الــعــطـار
لــلـمــوسـيــقى والــغـنــاء اصـبــوحـة
غنـائية في مـقهى العـزاوي للتراث
بــحـضــور رئــيس الـرابــطــة هـاشم
الــعـطــار الـذي قــال لـ(الـزمـان) (كل
يـوم جـمـعـة لـديـنـا فـعـالـيـات فـنـية
وغــنـــائــيــة في مــقــر الــرابــطــة في
ــشــاركــة الـــعــديــد من ــتــنــبـي  ا
ومن ـطــربـ الــرواد والـشــبـاب  ا
خالل تـــقـــدم االغـــاني الـــتـــراثـــيــة

قام العراقي) والريفية وا
شرف على الـفعاليات فيما اشـار ا
الغـنائية مـكصد احلـلي قائال(نحن
اعـضاء الـرابطة عـقدنـا العـزم على
احــيــاء روائع االطــوار الـغــنــائــيـة

ـطــرب سـتـار الـعــمـاري وشــارك ا الذهب بـالغنـاء باغـنيةاالبيض اغـنيـة سامحـيني لـعبادي
(انــــــا الهـل الــــــهـــــوى
مـــــركـب) لـــــســـــمـــــان
ـطرب اما ا نـكـوب  ا
حسـ اخلـياط فـقدم
اغــنـيــة (الجل عــيـنج
يـــــاغــــــيــــــدة) وقـــــدم
ـطـرب كـاطع حـنـ ا

اغــنـيــة (غــصــبــا عـلى
الـــروح) لـــيـــاس خـــضـــر.وفي

ــطــرب خـــتــام االصـــبــوحــة قـــدم ا
مكصد احللي مجموعة من اغنيات
ـطـرب سـعــدي احلـلي كــمـا قــد م ا
غـسان رشـيدي مـقام واغـنيـة (فوك
الــــــنـه خل). وضــــــمت الــــــفــــــرقـــــة
وسيقية عـازف الكمان باسم ابو ا

حـسـ واالورك حـسن جـمـيل
واخلـشبـة سـعدون الـكرخي
وعـازف كــمـان ثـاني فـاضل

الزبيدي.
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سـمـراء هـادئــة لـم يقـتص الـكِـبـر شـيـئاً
من جــــمــــالـــهــــا ورزانــــة خـــطــــواتــــهـــا
وابـتسـامـتهـا احملـببـة..هـدوئهـا يـضفي
سـحراً عـلى مالمـحـها وعـنـدما تـتـحدث
الــيك يــأخــذك صــوتـــــــــهــا رغــمـاً عــنك
ودون أن تـشـعـر صــوب الـتـــــأمل فـيـمـا

حـولـك كـانك تــسـمع مــوسـيـقى

هادئــة ودعوة لالحسـاس بالراحـة بعد
الـتـعب لـتـمـنـحك الـثـقــــــــة واالمــــــــــل

باحلياة والتجدد.
 في مـنطـقـة (الشـيخ مـحـمد ) في مـحـلة
ن الـعـمـريـة بـبـاب جـديـد بـاجلـانب اال
ـوصـــل أبـصـرت الـنور في من مـدينـة ا
اضي وبـالـتـحـديد أربـعـينـيـات الـقـرن ا
الــــعــــام ..1945شـــــيــــئـــــاً مــــا كــــان
يـســتــهــويـهــا بــطــفـولــتــهــا لــتـرسم
رســومـــاتـــهـــا الــبـــريـــئــة وحتـــلــــم

بالقادم..
ـيزة ب كانت مـتفـردة بكل شئ و
اقـرانهـا... التـشبـه أحد من الـنـساء
حـولــهـا سـوى مــثـيالتــهـا من بـرج
ــــــائي الذي كان احلوت الهـاد ا

هو برجها الفلكي .. 
طفولتها فصول متعددة من رواية
التشابه اجزاءها بـعضها البعض
.. ارتــادت مــدرســة (االمــيــر عــبــد
اإللـه) االبــتــدائـــيــةالــنـــمــوذجــيــة
ــوصل . /الــفـــتــوة حــالـــيــا في ا
.والــتــحــقت بــعــدهــا بــالــدراســة
درسـة الكفاح بنفس توسطة  ا
ـديـنـة ولم تـمـضي اجلـانب من ا
فيها سوى سـنة واحدة ..لترحل
فــيـمــا بـعــد مــــع عـائــلـتــهـا الى

دمـــــــــشـق ومـن ثـم الـى الـــــــــقـــــــــاهــــــــرة
توسطة لتكـمل فيهما دراستـها ا صر
لـغايـة الـصف اخلامس الـثـانوي لـتـعود
وصل من جديد الحضان مـدينتها االم ا
احلدباء لتكمل فيها الدراسة الثانوية..
علمات هو حلمها لتحقيق وكان معهد ا
ذاتهـا فاكـملت فـيه عامـ بعـد الثـانوية
لـتـصبح بـعـد ذلك احـدى مـدرسـات مادة

الفنية القريبة لقلبها...
وكانت مدينة اربيل هي محطتها االولى
في التـنسـيب عام  1965لتـمـارس فيـها
ادة الفـنية أول تـعييـنها عملـها مـعلمـة 
....وامضت فيها خمسـة اعوام لتناديها
ــوصل ومــدرســة مـــجــدداً مــديــنــتـــهــا ا
الـســنـابــــــــــل االبــتـدائـيــة حـيث عـادت

للعمل فيها في العام 1970. 
وامــضت فــيــهـا 10 اعــوام من الــعــطـاء
ليتم تنسيبها في العام  1980الى مركز
ديرية الـتربية االشغال اليـدوية التـابع 
ـوصل لـتـصـبح فـيه مـشـرفـة فـنـيـة في ا
وتـقــيم اول مـعـرض فــني لـهـا في اخلط
الــكـوفي ..ومن هــنـا كــانت الـبــــــــــدايـة
التي سـبقـها التـحاقـها بـإحدى الدورات
الصـيفـيـة في اعوام الـسبـعيـنيـات التي

بدأت منها تعلم فن اخلـــط بانواعه...
كـــان اخلط الـــكـــوفي والـــديـــواني وخط

والـدوائـر في الــعـاصـمـة عـمـان بـاالردن
الشقيق ..وكانت سفارة العراق تدعمها
ـركز وتـشـجـعـهـا...ودُعـيت لـلـعمـل في ا
ــلــكـي ورابــطــة الـــفــنــانــ الــثــقـــافي ا

التشكيلي وامانة عمان الكبرى..
ومضى عشرون عاماً على البعد وأشتد
عـود ابـناءهـا ورحل عـنـهـا رفـيق دربـها
لتـعود من جـديد صـوب عشـها ومالذها
    ..( ــوصل(ام الــربـيــعـ مــديـنــتــهـا ا
فـريــال الـعـمـري كـان آخــر مـعـرض فـني
ـديـنـة والـذي أشـتـمل عـلى اقـامـته في ا
لــوحـاتــهـا الـعــديـدة وشــعـاراتــهـا الـتي
صمـمـتهـا بـ (الطـرق عـلى النـحاس) في
الـــــعــــام 2019 فـي مــــركـــــز االبـــــحــــاث
والدراسات الفـنية والـتاريخيـة للعالمة
الــدكـتــور يـوسف ذنــون رحـمـه الـله في

وصل..  ا

الـرقـعــة هـمـا من اسـتــهـواهـا في الـبـدء
لـتـعــود وتـتـخـصـص في اخلط الـكـوفي
الـــــذي كـــــان الــــــراحل يــــــوسف ذنـــــون
اســتــاذهــا فــيه وكــان صــاحب الــفــضل
االول في تـعـلــمـهـا فن هـذا اخلط ..ومن
بعـده بـــدأت بـفن الـطرق عـلى النـحاس

لتبدع فيه وتكمل مشوارها ..
وفي الــعــام 1999 (ســنــوات احلــصــار
االقتصادي ) على البلد غادرت مدينتها
صـوب الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمـان حـيث
أرهــقــهــا احلــصــارونــال من عــائــلــتــهـا
ـعاناة في ظـله فهـرعت عند واتعبـتهم ا
تـوفرأول فـرصـة لـلعـمل وتـركت مـرغـمةً
زوجــهـــا وولـــديــهـــا االثـــنــ (مـــحـــمــد
ويـــوسـف) عـــلى أمل ان جتــــنـــبـــهم من
ادي  آنذاك خالل عمـلهـا ويالت العـوزا
ا تمتلك من الذي جتنيه اليهم وتدفع 
 ..وكــانت تــقـــضي لــيـــالــيــهـــا وحــيــدة
وصوت ابنها يوسف يدق مسامعها كل
حلظة وهو يشتكي بعدها عنه وحاجته
بـان تـدثـره بـحــنـانـهـا وحتـمـيه من بـرد
الـــوحـــدة.. لـــكــــنـــهم عــــادوا بـــعـــد ذلك
لـاللــتـحــاق مــعــهــا حــيث كــانت تــقــطن

هناك..
وقـامت بالـعـمل عـلى تـنظـيم الـشـعارات
الــنــحـــاســيـــة لــلــســـفــارات والــوزارات

فاضل شـاكر وإخـراج حسـ العـكيلي
.وحضر الـعرض الفـنان سامي قـفطان
فــضال عـلى  وفــد من الـبــيت الـثــقـافي

البابلي.
وبعد عرض الـفيلم  وزع قفـطان هدايا
ول الذي عـرض الفيلم قدمتهـا إدارة ا
بـ في قــاعـة الـسـيــنـمـا اخلــاصـة به 

فريق عمل الفيلم.
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ي الـعراقي صـدر له  عن دار ومـكـتـبـة عـدنان االكـاد
للـطباعـة والنـشر كتـاب (العراق والـيابـان ثمانـون عاما
ـرور ثــمــانــ عــامــاً عـلى من الــصـداقــة - احــتــفــاء 
الـصـداقة بـ الـعـراق والـيـابان 1939-2019 حـيث

ه. تولى حتريره وترجمته وتقد

»WOMſ∫ مقصد احللي يؤدي اغنية ريفية - عدسة - عالء الكوشي



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7011 Wednesday 7/7/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7011 االربعاء 27 من ذي القعدة 1442 هـ 7 من تموز (يوليو) 2021م

WHOF{ WOz«dA « …—bI «Ë Î«dýU½  ±≤±∏ ∫»U²JK  w Ëb « …d¼UI « ÷dF

 …dOBI « WBI «Ë W¹«Ëd « w  Âö « b³Ž #UH  V²  WFÐ—√

{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) —
حــــافـظ فــــيــــلم (اف 9 ذي فـــــاست
سـاغا) عـلى صدارة شـباك الـتذاكر
في صــاالت الـســيـنـمــا األمـيــركـيـة
الـشـمـالـية هـذا األسـبـوع حـاصدا
إيرادات قدرها 23,8 مليون دوالر
وفق أرقـام مـوقـتـة نشـرتـهـا شـركة

مـتخصصـة. ويعكس الرقم احملقق
خالل عــطــلــة األســبـوع الــطــويــلـة
ـنـاسـبـة اليـوم الـوطـني األمـيركي
فـي الـــرابع مـن تـــمـــوز/يــــولـــيـــو
تـراجعا كـبيرا مقـارنة مع مبلغ 70
مـلـيـون دوالر الـذي حصـده الـفـيلم
في عـطلة نهاية األسـبوع السابقة

جـــائــحـــة كــوفـــيــد-19 لـم تــطــرح
االسـتوديوهات تـرسانتهـا الكاملة
ـــعـــتــادة ألفالم الـــصـــيف. وكــان ا
إجـــمــالي اإليـــرادات الــبــالغ 70,7
مـليـون دوالر ألفضل 12 فـيلـما في
نــــهـــايـــة هـــذا األســــبـــوع أقل من
ــعـــدل االعــتـــيــادي خالل نـــصف ا
ـاضـيـة عـطـالت نـهـايـة األسـبـوع ا
خـالل العـيد الـوطني األمـيركي في

الرابع من تموز/يوليو.
ـتــبـقــيـة في وفـي مـا يــلي األفالم ا
تـصـنـيف األعـمـال الـعـشـرة األولى

على شباك التذاكر:
6- كرويال مع 2,6 مليون دوالر

7- بـيتـر رابيت 2 ذي رانـاواي مع
 2,3مليون دوالر

8- ذي كوجنورينغ: ذي ديفل مايد
مي دويت �مع 1,3 مليون دوالر
9- إن ذي هـايـتس مع 1,3 مـلـيون
10- زوال مع 1,2 مليون دوالر

بـــورج) خــامس أجـــزاء ســلـــســلــة
(بـورج) محققا 12,8 مليون دوالر.
وتـدور أحداث هـذا الفـيلم من نوع
الـديـسـتوبـيـا في مـستـقـبل يُـسمح
ـا فـيـهـا الـقتل فـيه بـكل اجلـرائم 
فـي يــوم واحــد ســنــويــا.وتاله في
ـــركــز الــرابـع فــيــلـم (إيه كــوايت ا
بـاليس: بـارت 2) الســتــوديــوهـات
بــارامــاونـت حــاصـدا 4,2 مالي
دوالر. وهـذه أول مـرة يـخرج فـيـها
فـيـلم الـرعـب هذا مـن إخـراج جون
كـراسـينـسـكي من ثنـائي الـصدارة
في الـتصنيف منذ طرحه قبل ستة
ـرتبـة اخلامـسة أسـابـيع. واحتل ا
فـيلم (ذي هيتمانز وايف) مع راين
ريـــنــولــدز وســامـــويل جــاكــســون
وســـلــمى حـــايك بـــعــدمـــا حــصــد
إيــرادات مـــقــدارهــا ثالثــة ماليــ
دوالر. وفـــيـــمــا تـــشق هـــولـــيــوود
بــــصـــعـــوبـــة طــــريق اخلـــروج من

بـــحـــسب تـــقـــديـــرات (إكـــزبـــيـــتــر
ريـليشـنز). وتخـطى اجلزء اجلديد
من سـلسلة (فاست أند فيوريوس)
ــمـثــلـ فــ ديـزل ومـيــشـيل مع ا
رودريـغـيـز وجـون سـيـنـا فـيـلـمـ
آخـــــــرين أيـــــــضـــــــا من إنـــــــتــــــاج

استوديوهات (يونيفرسال).
واحــتـل فــيــلم (ذي بــوس بــايــبي:
ـرتـبـة الثـانـية فـامـيـلي بيـزنس) ا
مع 17,3 مـــلـــيـــون دوالر. ويـــروي
ـتحركة وهـو تتمة فـيلم الرسوم ا
لــفـيــلم (بـايــبي بــوس) الـذي طُـرح
قـــبل أربـع ســنـــوات قـــصــة طـــفل
(زعــيم) يــفــرض شـخــصــيـتـه عـلى
جـــمـــيع مـن حــولـه. وأعـــار جنــوم
أصــواتــهم لــشــخــصــيــات الــعــمل
بـــيــــنـــهم ألـــيـك بـــالـــدوين وإيـــفـــا
لـونــغـوريـا ولـيـزا كـودرو وجـيـمي

كيمل وجيف غولدبلوم.
وحـل ثــالــثـــا فــيـــلم (ذي فـــوريــفــر
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عنـدي كتاب جديد . جـديد حسن باشـا تشبه احليدرخـانة . احليدرخـانة فيها
جـامع مـعــروف . مـعـروف عــبـد الـغــني الـرصـافـي حـارس جـســر الـشـهـداء .

الشهداء في بالدي بعدد أشجار النخيل .
الـنــخـيل تـمـر وجـمّــار وخـمـر وحـطب وســريـر ودبس . دبس أي أي أطـيب من

دبس الرمان .
الرمـان مثل صدر مـذيعة األخـبار . األخبـار سوداء وسخـماء ومضـرجة بدمع

ودم .
توسط بحر حرب وسالم . دم الـرجل األسود كدم الرجل األبيض . األبيض ا

سالم جنـدي نزيه . نـزيه أخـو نزيـهة . نـزيـهة الـدليـمي وزيـرة بلـديات في زمن
عبد الكر قاسم .

قاسم أعـدمه البعثـيون دون رحمة . رحـمة رياض أحمـد مطربة لـطيفة . لـطيفة
مغنية من تونس .

تـونس تـعـيش جـلــجـلـة ومـعـمـعـة . مـعـمــعـة اخلـراف أرحم من نـبـاح الـكالب .
ديـنـة صارت مـثل جهـنم احلـمراء . احلـمراء ـدينـة . ا الكالب تـغزو شـوارع ا

سينما تطل على ساحة التحرير .
التـحريـر يبـدأ بتـنظـيف العـقل من عـفن اخلرافـات . اخلرافـات تنـتج الفـساد .

الفساد قتل البالد .
البالد لـيست كـما أشتـهي . أشتهـي إتمام روايـتي قبل دوران الـسنة . الـسنة
ـأذونـة أم سعـد . سـعد رسب في الـقـائمـة خـير من الـسـنـة القـابـلة . الـقـابلـة ا
امتـحان البكـالوريا . البـكالوريا هـي اختبار الـرعب والصدمة . الـصدمة أشدُّ

من السكتة . السكتة احلكيمة أفضل من الثرثرة العقيمة .
العقيمة هربت من مشفى اجملان . اجملان يعرفون احلقيقة . احلقيقة أغرب

من اخليال .
تقنة مجلبة للرزق الوفير .  اخليال أهمُّ من الصنعة . الصنعة ا

الـوفـيـر من الـعـافـية أحـسن من طـوفـان الـديـنـار . الـديـنـار األبـيض مالذ لـيوم
أسود .

أسود الـعنـب صار شـربت زبيب . زبـيب حجـي زبالـة هو شـقيق شـربت رمان
جبار .

جـبـار سافـر الى أذربـيـجـان . أذربيـجـان فـازت عـلى أرميـنـيـا . أرمـينـيـا تـكره
تركيا . 

تركـيا حتفر قناة اسطنبـول . اسطنبول قسمت جسدها
على آسيا واوربا . 

أوربا عـجوز شـمطـاء . شمطـاء الزقـاق حتب شوربة
الـعدس . الـعـدس في الـشـتـاء والـلـ في الـصيف .
الـصـيف خـلـع الـلـبـاس مـن مـؤخـرة احلـاكم !!      
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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

صارحة فـيهما األول قصف القواعد هـناك أمران ال جتري ا
والثاني طلب االنسحاب األمريكي من العراق. 

في كل عـمـليـة هجـوم صـاروخي ضد الـقـواعد الـعـراقيـة التي
ـعرفة يـوجد فيـها قوات أمـريكيـة نسـمع ان حتقيـقات جتري 
من اين انـطـلقـت الصـواريخ واحـيـانا يـتم الـعـثور عـلى بـقـايا
ـنطلقة ويصورون قـواعد اطالق او عدد من الصواريخ غير ا
الـوضع عـلى انه اكـتشـاف وإجنـاز  وهي مـعـلـومات بـسـيـطة
ا  جتـري الـعـملـيـات الـهجـومـية ـعـظم العـراقـيـ ور مـتاحـة 

ا يحدث .  امام انظار بعضهم من دون أن يكون مكترثاً 
مـاذا كانت نتيجة التحـقيقات السابقـة لكي تكون هناك فرصة
ان يـقـتــنع احـد بـأن الــتـحـقــيق اجلـديــد له أهـمـيــة في إيـقـاف

الهجمات. 
مـا نسـمعه عن طـلب مسؤولـ من ايران وامـريكـا ان ال تكون
أراضي العراق ساحة صراع وتصفيات لن يلتفت اليه احد
ـتـلك أسـباب جـعل كـلمـته مـسمـوعـة اذا كان ألنّ الـعراق ال 

جاداً حقاً في انه يعني ما يقول. 
ـزيد من التحـقيقات ألنّ الـعبرة في نتـائجها وهذا ال  ال داع 
يـحــصل لــذلك يــكــون عــدم اجــراء الـتــحــقــيق وتــرك األمـور
بتلى بهما سـائبة ب طرف متصارع على ارض العراق ا
ــكن ان يـتم احلـصـول وبـسـواهـمــا هـو ذات الـنـتــيـجـة الـتي 

عليها. 
ـسـألــة لـيــست وجـود الــقـوات االمـريــكـيــة فـقط فــاجلـهـات  ا
الـقاصفة قد تسـتخرج لها أهدافـا جديدة في حال عدم وجود
االمـريــكـان الــذين يــعـد انــســحـابــهم اآلن من أكــبـر األخــطـاء
ـكن ارتـكابـهـا من قبل ايـة حـكومـة عـراقيـة وانا الـسيـاسـية 
أقـول هذا الـكالم وكنت ضد االحـتالل األمريـكي قبل ان يقع
وبـعد وقوعه في أيـام التصفـيق له وتكر الـغازي رامسـفيلد
بـسيف االمـام عـلي بن أبي طالب عـليه الـسالم هـدية تـقديـرية

له. 
َن الـبلـد تخـرّب باالحـتالل األمـريكي وبـشخـوصه احمللـي و
أفـرزه من طـبقـات حـاكمـة مـتعـددة ولـيـست واحدة. وهـنـا تقع
سؤولية األخالقية والقانونية على واشنطن أن تعيد بناء ما ا
تـدمّر وأن تـعلن انَّ وجـود قواتـها لـتسـهيل عـملـية إعـادة بناء
سـار. ولـنـتوقف عن الـبلـد ولـيـست لهـا مـهـمات خـارج هـذا ا
مـعزوفة احلاجـة حملاربة التـحالف الدولي تنـظيم داعش فتلك
من مـســؤولــيـة أيــة حـكــومــة في بـغــداد لــهـا ســيـادة واذا لم
تـستـطع فعـليـها االعـتـراف بعـدم استـحقـاق البـلد أن تـكون له
سيادة وعندها يكون الكالم (الدولي) عن العراق مختلفاً.  
واصفات الـبشرية حـ يكون العـراق قد عادت احليـاة ذات ا
كشـعوب دول اجلوار اليـ مواطنـيه بال استـثنـاء  ـقبـولة   ا
عـنـدهـا نـشـرع في خـطـوة الـتـفـكـيـر بـاالسـتـغـنـاء عن احلـاجـة

لالمريكان. 
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{ باريس (أ ف ب)  –يـطبع الـهاجس
الــبـــيــئي بــبــصــمـــته مــهــرجــان كــان
الــسـيـنـمـائي هــذه الـسـنـة إذ أن هـذا
احلـــدث الـــذي يــخـــتـــزل الــصـــنـــاعــة
ـعتـادة عـلى البـهـرجة الـسـينـمـائيـة ا
واألجـواء االحتفاليـة يعتزم احلدّ من
بــصـمـته الـكــربـونـيـة عـبــر مـجـمـوعـة
إجــــراءات بـــيـــنــــهـــا االمـــتــــنـــاع عن
اســتــخـدام الــقــنـاني الــبالســتــيـكــيـة
وفـــرص (تــــعـــويض) مـــالـي عـــلى كل
مـــشـــارك يـــأتي بـــالـــطــائـــرة. ومع أن
ي كثراً من ليوناردو دي جنوماً عا
كـابريو إلى جولييت بينوش اتخذوا
فـي السـنوات األخـيـرة مواقف حتضّ
عــلى حـمــايـة الــبـيــئـة وكــذلك صـبّت
أفـالم عـدة في خــانــة هــذه الـقــضــيـة
تـفتقر هـذه الدعوات إلى الفـاعلية في
الــواقع نـظـراً إلى أن الــفن الـسـابع ال
وذجاً صاحلاً في هذا اجملال يشكّل 
بـــفــــعل اســـتـــهـالكه مـــوارد كـــثـــيـــرة
وعـــمـــلـــيــات تـــصـــويـــر األفالم عـــبــر
ـــهـــرجـــانــات الـــقـــارات.  وجتـــسّـــد ا
الـسيـنمـائيـة هذا الـتنـاقض إذ تلوث
ـشـارك الـبـيـئـة بـطـائرات الـنـجـوم ا
فـيـهـا والـسـيـارات الـتي تـسـتـخـدمـها
لـنقلهم وجبال النفايات التي تخلّفها
في بــضــعـة أيــام رغم إقــبـالــهــا عـلى
عـرض أفالم تتـبنى الـقضـية الـبيـئية
كــــأفالم نــــائب الـــرئــــيس األمــــيـــركي
ناخ التي الـسابق آل غور عن كارثة ا
سـبق أن عرضت ضـمن مهـرجان كان.
وأكــد أهـم مــهــرجــان ســيــنــمــائي في
الـعـالم هـذه الـسـنـة أنه يـضع حـمـاية
الـبـيئـة (في صمـيم اهـتمـاماته) نـظراً
ـــلــــحّــــة) في هـــذا إلـى (الـــضــــرورة ا
ــنــطــلق اتــخــذ الــشـــأن.  ومن هــذا ا
ـهرجان سلسلة إجراءات تهدف إلى ا
احلـدّ بــحـجم غـيـر مـحـدد من تـسـبـبه
بــانـبــعـاثـات ثــاني أكـســيـد الــكـربـون
وتـــولــيـــده الــنـــفـــايــات إضـــافــة إلى
تـخصيص قـسم لعرض أفالم عن هذا

وضوع. ا
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{ بــــــــــــــاريـس (أ ف ب)  —مــع أربـع
مــخــرجــات فــقط من 24 فــيــلــمــا في
ــسـابــقــة الـرســمـيــة قـد يــكـون من ا
الـصعب إحصائيا فوز امرأة بجائزة
الـسـعـفـة الـذهـبـيـة في مـهـرجـان كـان
الـسـيـنـمـائي هـذا الـعـام بـعـد إجنـاز
وحـيــد من هـذا الـنـوع حـقـقـته جـاين
كـامبيون سنة 1993 عـن فيلمها (ذي

بيانو).
ويــتــكــرر الــســؤال عن اجلــهــة الــتي
يــتــعـ حتــمـيــلــهـا مــســؤولـيــة هـذا
الـضـعف في تـمثـيل الـنـساء هل هي
ـــهــرجــان أم جلـــان الــتــحـــكــيم في ا

أو اجلـنس أو اجلـنـسيـة. لـكن بعض
الــسـيــنــمـائــيـ الــبـارزين (الــذكـور)
ـعـتـادين عـلى مـهرجـان كـان بـاتوا ا
يـضمنـون مكانـا لهم في هذا احلدث
حــتى عــنــدمــا يــقــدمــون أفـالمـا دون

طلوب بحسب النقاد. ستوى ا ا
وكـانت كـامبـيون لـتحـجـز مقـعدا لـها
ـهـرجـان ــرشـحـ لـلـفـوز في ا بـ ا
سـتمـر ب هـذا الـعام لـوال اخلالف ا
الـــقــائـــمــ عــلـى احلــدث ومـــنــصــة
(نــتــفــلــيــكس) الــتي أنــتــجـت أحـدث

أفالمها (ذي باور أوف ذي دوغ).
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ــــهــــرجـــان إذ تــــقـــدم حــــوالى 40 ا
مخرجة أفالمهن في كان هذه السنة.
ــســابــقــة ثـالث من أربع نــســاء في ا
الــرئـــيــســيـــة هنّ فــرنــســـيــات: مــيــا
هـــانــسن-لـــوف(بــيـــرغــمـــان أيالنــد)
وكــاتــرين كــورســيــني (ذي ديــفــايـد)
وجـــولــيــا دوكـــورنــاو (تـــيــتــان) إلى
جـانب اجملـريـة إلـديـكـو إيـنـيدي (ذي

ستوري أوف ماي وايف ).
 ويـشـدد مـنـظـمـو مـهـرجـان كان عـلى
أنــهم يـخــتـارون األفالم عــلى أسـاس
اجلــــــــدارة مـن دون مــــــــراعــــــــاة أي
اعـتـبـارات أخـرى على صـلـة بـالـعرق

الــوضع الـعــام في قــطـاع الــسـيــنـمـا
كـكل. وقد اتـخذ النـقاش بعـدا جديدا
مـنذ عام 2018. فـبعـد انطـالق حركة
ـــنـــاهـــضـــة لـــلـــتـــحـــرش (مي تـــو) ا
اجلــنــسي اعــتــلت 82 امــرأة ساللم
مــوقع مــهــرجـان كــان الــسـيــنــمـائي
بـينـهن ج فونـدا وماريون كـوتيار
ومـخرجـة فيـلم (ووندر وومـان) باتي
جــيـنـكـيــنـز احـتـجــاجـا عـلى ضـعف

تمثيل النساء.
ـكن لـنسـخة هـذا العـام على األقل و
أن تـفــاخـر بـأنـهـا تـضم قـائـمـة أكـثـر
تـوازناً مع احتسـاب كامل الفئات في

{ مــوســكــو (أ ف ب)  —تــوفـي اخملـرج
ـيــر مـيـنــشـوف احلـائـز الــروسي فالد
جـائزة أوسكار ألفضل فيلم أجنبي عام
1981  االثــنـ عن 81 عـــامـــا بـــســبب
مــضــاعــفــات إصــابــته بــكــوفــيــد-?19
بــحــسـب زمالئه في كــلــيــة الــســيــنــمــا

احلكومية في موسكو.
وقــال رئـيس قـسم األفالم الـروائـيـة في
ــيــر كـــلــيــة الـــســيــنـــمــا اخملـــرج فالد
خــوتــيــنـيــنــكــو لـوكــالــة فــرانس بـرس

(علمت للتو بوفاته).
وأضـاف (كـنـا نـعـلم أنه كـان يعـاني من
كــــوفـــيـــد-19 ولــــكن مـن دون أعـــراض
خـطرة إنه أمر مروع وغير متوقع على
ير خوتينينكو اإلطالق). واعـتبر فالد
أن وفـاة ميـنشـوف (تطـوي جزءا كـبيرا
ـــشـــتـــركـــة). وأكـــدت من ثـــقـــافـــتـــنـــا ا
اسـتوديوهات �مـوسفيلم �الـسينمائية
فـي موسكو في بيان وفاة اخملرج جراء

مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
وأعـرب رئـيس بـلـدية مـوسـكـو سـيرغي
سـوبـيـانـ عن أسـفه لـوفـاة مـيـنـشوف
مـعتـبرا أنـها (خـسارة فادحـة للـسيـنما
ـتحـدث باسم ولـثقـافتـنا). كـذلك أعلن ا
تري بـيسكوف أن الرئيس الـكرمل د
ــيـر بــوتـ (يــعـرب عن الــروسي فالد

أعمق تعازيه) لوفاة مينشوف.
ـير مـينـشوف عام 1939 في ولـد فالد
بـاكـو بـأذربـيـجـان السـوفـيـاتـيـة آنذاك
ـهنـيـة في الـتـمـثيل ثم وبـدأ مـسـيـرته ا
ـيا بـفضل في اإلخـراج. وقد اشـتُهـر عا
فــيــلـمه الــروائي الــطـويل (مــوســكـو ال
تــؤمـن بــالــدمـوع )الــذي فــاز بــجــائــزة
أوسـكار أفـضل فيلم أجـنبي عام 1981
وهـو أحـد الـفيـلـمـ الوحـيـدين الـلذين
نـال عنـهمـا االحتاد الـسوفـياتي جـائزة
أوسـكار.كـما نـال اخملرج إعجـابا كـبيرا
في روســيـا بـفــضل فـيــلـمه الـكــومـيـدي
(احلـب واحلــــمـــام )الــــذي صــــدر عــــام
 1984وال يــــــــزال مـن أكـــــــثــــــــر األفالم

مشاهدة على التلفزيون الروسي.
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نـــــيــــويــــورك (أ ف ب)  –الـــــتــــهم
أمـيركي متمرس في األكل السريع

األحـــد 76 شـــطــيـــرة (هــوت دوغ)
في 10 دقــــائق مـــحــــطـــمــــا رقـــمه

اجلـميع يهـتفون لي ويحـمسونني
جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة).
ـرتبطة وبـسبب استمـرار القيود ا
ـسـابـقـة هذا بـاجلـائـحـة لم تـقـم ا
الـعام في موقـعها الـتقلـيدي خارج
مـتجر ناثـان للهوت دوغ في كوني
آيـالند في بروكـل لـكن في ملعب
مـــجــاور لـــريــاضـــة الــبـــيــســـبــول

بحضور 5000 متفرج.
وفـاز تشيسنات بـ 14من آخر 15
مـسـابـقـة الـتـهـام (هوت دوغ) مـنـذ
أن هــزم حـــامل الــلــقب ست مــرات
الــيـابـاني تـاكـيــرو كـوبـايـاشي في
ـــــة عــــــام 2007. وكــــــانـت هــــــز
تــشـيــسـنــات الـوحــيـدة أمــام مـات
سـتوني عام 2015. كـذلك التهمت
مـيشيل لـيسكو 30 شـطيرة (هوت
دوغ) وثـالثة أربـاع شطـيرة لـتفوز
سابـقة لدى الـسيدات بـلقب هـذه ا

متقدمة على سارة رودريغيز.

الـقــيـاسي خالل مـسـابـقـة (نـاثـان)
الــدولـيــة الــشـهــيـرة لــتـنــاول هـذه

األطعمة في نيويورك.
وتـفوق األميركي جوي تشيسنات
ـيا صـاحب الـتـصـنـيف األعـلـى عـا
فـي مسابقات تناول الـ(هوت دوغ)
عــلى أقـرب مــنـافــسـيـه بـفـارق 26
شـطيـرة (هوت دوغ) إضـافيـة. كما
حـطّم الرقم القياسي السابق الذي
حـققه شـخصيـا في اليـوم الوطني
األمــــــــــيــــــــــركـي فـي الــــــــــرابـع من
ـاضي حـ تـمـوز/يـولـيـو الـعـام ا

التهم  75(هوت دوغ).
وقــال تـشـيـسـنـات حملـطـة (إي إس
بـي إن) شــعـــرت بــاالرتـــيــاح وذلك
خـالل احلـدث الذي أقـيـم بـحـضور
جـمهور مـجددا بعـد تنظـيمه العام
ـاضي من دون مـتـفرجـ بـسبب ا
جـائحة كـوفيد-19.وأضـاف (حتى
لــو كــنت غــيــر مــرتــاح فــإن رؤيـة
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بأعداد الـزائرين وأرجع ذلك إلى
ضــــعـف الــــقــــدرة الـــــشــــرائــــيــــة

 . للمواطن
 وقـد عـرضـت دور الـنـشــر أربـعـة
كـتب لـلـدكـتـور فـاحت عبـد الـسالم
رئــيس حتـــريــر جــريـــدة الــزمــان
الـدولــيـة  ثالثــة كـتب فـي جـنـاح
األردن من خـالل دار نــــــشـــــر األن
نـاشـرون ومـوزعــون هي ضـفـائـر
الـســرد أبـحــاث في مــنـجــز فـاحت

عـــــــبــــــــد الـــــــسالم
ــعـده الـقــصــصي 
جـــعـــفـــر الـــشـــيخ
عـبـوش والـسارد
ـــــؤلـف فـــــاحت وا
عـــــبــــد الـــــسالم:
أبحاث وحوارات
فـي الــــــــروايــــــــة
والـــــــــقــــــــصــــــــة
ـعده القـصـيـرة 
دكــتــور مــحــمـد
صــابــر عــبــيـد
وكـتـاب حـداثـة
الـــــــــقــــــــصــــــــة
الــــقــــصــــيــــرة:

حـيـويـة األداء الـسـردي واكـتـمال
فـــضـــاء الـــتــشـــكـــيل قـــراءات في
قـطــارات تــصـعــد نـحــو الـســمـاء
ـعـده طـالل زيـنل  مع مـجــمـوعـة

نقّاد. 
 وفي تصـريـحات خـاصـة للـزمان
ـــديـــر قـــال د. بــــاسم الــــزغـــبـي ا
التـنفـيذي لـلدار أن كـتاب( حـداثة
الـــقــصـــة الــقـــصـــيــرة) األداء عن
قــصص قــطــارات تــصــعــد نــحـو
الــســـمــاء

استحـوذ على اهـتمام الـقراء ب
عـرض هذا الكـتب. وعن تقـييـمه 
الــعـــام قـــال الــزعـــبي أن نــســـبــة
الـشـراء ضـعـيـفـة لـضـعف الـقـوى
الـــشــــرائـــيـــة كـــمــــا أن الـــنـــظـــام
اإللكتروني لعرض الكتب يصعّب

من مهمة الوصول إليها. 
 وفي جناح الدار العربـية للعلوم
ناشرون في لبنان عرضت رواية
(الــــطــــوفــــان الــــثــــانـي) لــــفـــاحت
عبـدالـسالم  وهي احـدث اعـماله

االبداعية . 
 وفي ظـل تــــراجع
الـقـوى الـشـرائـيـة
لــلـــزائـــرين جلــأت
وزارة الــــثــــقــــافــــة
ـصريـة إلـى طرح ا
مــبـــادرة (ثــقـــافــتك
كتـابك) لـبيع الـكتب
بأسـعار تـتراوح من
جـنــيه إلـى عـشــرين
جــنــيــــــهــا وهــو مـا
أدى إلــى زيـــــــــــــــــادة
مــفــاجــئـة فـي إقــبـال

اجلمهور. 

حاضـر باإلضـافة إلى 40 ملـيون
مشاهد. 

ــعــرض إلى أن  وأشــارت إدارة ا
أعداد الزوار بلغت خالل اليوم
األولـ حــوالي  162 ألف زائـــر
عـلى الـرغم من اخلـشـية مـن وباء
كـورونــا إال أن الـتــنـظـيـم اجلـيـد
ــعــرض ووجــود خــرائط إلدارة ا
إلـــكـــتـــرونــــيـــة ســـهـــلت وصـــول
ـطلـوبة واطـن إلى الـقـاعات ا ا
فــــــضال عـن اتـــــخــــــاذ إجـــــراءات
احـــتــرازيـــة ســـاهــمـت في زيــادة

اإلقبال . 
 وشـهـد مـعـرض هـذا الـعـام أكـبر
جتــمع فـــعــلي لـــلــنــاشـــرين عــلى
مـسـتـوى الـعــالم بـإجـمـالي نـحـو
1218 دار نـشـر وجـهـات رسـمـية
مصرية وأجـنبيـة  كما شارك في
ــهـرجـان الــثـقــافي الـدولي هـذا ا
نـحو 823 نـاشرا و 295 توكـيال
عرض بينها 7 من 25 دولة في ا
دول عـــــــربــــــيـــــــة هـي اإلمــــــارات
والــســـعــوديـــة واألردن ولــبـــنــان
والــيـمن وفــلــســطـ والــبــحـرين
وســـوريـــا والــــعـــراق والـــكـــويت

ـــغــرب والـــســودان ولـــيـــبــيـــا وا
وتـونـس والـصــومــال فـضال عن
مـشــاركــة األزهـر الــشــريف بـركن
خــاص لـــلــتـــعــريف بـــالــقـــضــيــة
الــفــلــســطــيــنــيـة بــاإلضــافــة إلى
ــواجـــهــة إصـــدارات مــتـــنــوعـــة 
ـغــلــوطـة ــفــاهـيـم ا الــتـطــرف وا
ـــهـــمــة دار وشـــاركــتـه في تـــلك ا
اإلفــتـاء ووزارة األوقــاف . وعــلى
ـعـرض أقـيمت 9 هامـش أعمـال ا
حـفالت تــوقـيع ونــدوات ثـقــافـيـة
لــدار الــشـروق كــمــا عــقــد جــنـاح
األزهر الـشـريف نـدوة افتـراضـية
بعنوان الـفتاوى وضوابـطها ب
ـتــخــصــصـ الــعـلــمــاء وغــيــر ا
بحـضور د. عـباس شومـان وكيل
األزهـر الــشـريف الــسـابق والـذي
طالب بـسن الـتشـريعـات لـتحـديد

مواصفات مَن يفتي . 
 عـلى الـرغم من األعـداد الـكـبـيـرة
لــــلــــزائــــريـن هــــذا الــــعــــام وسط
الـظروف الـصـعـبـة إال أن مـصدراً
ـــعـــرض أكـــد جلـــريـــدة بـــإدارة ا
الــــزمـــان الــــدولـــيــــة أن نـــســــبـــة
ـشـتــريـات ضـعـيــفـة إذا قـورنت ا

{ كــوبــنــهـاغن (أ ف ب)  —اغــتــنم
مــطـعم نـومــا أحـد أشـهــر مـطـاعم
ـــفـــروض عــلى الـــعـــالم اإلغالق ا
مــدى ســتــة أشــهـر فـي ظل تــفـشي
كـوفـيد- 19حـتى يـبـتكـر نـفسه من
جــديـــد فــيــعــيــد فـــتح أبــوابه في
كـــوبــنــهــاغـن عــارضــا عــلى رواده
قــائـمـة أطـبـاق كـيّــفـهـا عـلى ضـوء

انقطاع السياح األجانب.
يــبـادر ريـنــيه ريـدزيــبي الـذي كـان
مــطــعــمه مــغــلــقــا مــنــذ  9كــانــون
األول/ديـــســمــبــر بـــالــقــول (إنــني
مـتحمّس كثيرا. أنا بحاجة إلى أن
يــأتي زبـائن من جــديـد…  بـحـاجـة

حقا بحاجة يائسة إلى ذلك).
وهـو اختـار إعادة افـتتـاح مطـعمه
في حـزيـران/يـونيـو بـإقامـة عـشاء
فــاخـر عـلى شــرف (أبـطـال) األزمـة
الــصـــحــيــة من أطــبــاء وأســاتــذة
ومــتـطــوعـ عــمـلــوا خالل األزمـة

الصحية.
ـطـعم عـلى يـعم الـنـشـاط مـطـابخ ا

وقـع مـوســيــقـى بــوب حــمــاســيّـة
فـيـنهـمك اجلـميع فـي إعداد بـاقات
الــزهــور أو تـنــظـيـف الـفــراولـة أو

تقطيع مكوّنات األطباق.
‰uCH « …œUF²Ý«

يـقـوم الـكل بـعـمـله بـشـكل مـتـنـاغم
مـترابط ويؤكد ريـنيه ريدزيبي أن
ابـتـكـار قـائـمـة الـعـشـاء لم يـتطـلب
ـرة يجري مـجهـودا. يقـول (هذه ا
ـزيـد من الـسالسـة يـبدو الـعـمل 
األمــــر أســــهل بــــقـــلــــيل).وســــاهم
الـتوقف الـقسـري عن العـمل حـتما
في إزالـة الـتعـقيـدات عن العـملـية
ـصـنف وهــو مـا فـسّــره الـطـبــاخ ا
جنــمــتـ بــحــسب دلــيل مــيـشالن
ـا ألنـنـا اسـتـرحـنـا سـتـة قـائال (ر
أشـهر تمـكنا خاللهـا من استعادة
فــضــولـنــا الـذهــني). ورأت مــيـتي
بـرينك سـوبيرغ مـسؤولة �الـبحث
ـكـلفـة ابتـكار أطـباق والـتطـوير �ا
جــديــدة أن هــذه األشـهــر الــســتـة
بــدون زبــائن أتــاحت مـتــســعـا من

الــوقت لــتــقــصي نـكــهــات جــديـدة
ذاق. وخوض االبتكار في ا

وتـــروي (خـــصــصـــنـــا مـــزيــدا من
الـوقت ألمور ال نكـرّس لها بـالعادة
أكـثر من بضعة أيام فقضينا مثال
أســبـــوعــا كــامال نــتـــقــصى حــجم

اخلـضـار). ونـتـيجـة لـذلك يـعرض
ــــطـــعـم عـــلى رواده  إلـى جـــانب ا
ـنـكّه مـحـار سـان جـاك الـنـروجي ا
ـشـمش بــصـلـصــة بـلح الـبــحـر وا
بـاألعـشـاب وفـطـائـر تـوت الـعـلّيق
تـــذوق الـــكــوسـى بــشـــكل جـــديــد

بــحــسب قـائــمــة يـعــتـمــدهــا حـتى
أيلول/سبتمبر.

ـــرأة الــشــابـــة (نــحـــتــنــا تـــقــول ا
الـــكــوسى بـــشــكل خـــاص يــســمح
بـشـيّـهـا بطـريـقـة أسـهل ألنه يـتيح
مـــســاحـــة أكــبــر لـــلــشـي. كــمــا أن

مظهرها جميل أشبه بزهرة).
وفـي سـابـقـة هــذه الـسـنـة أدرجت
ثـمـار الـبـحـر الشـتـائـيـة عـادة على
قــائـمــة األطــبـاق الــصـيــفـيــة الـتي
ــصـنـف بـ يــعــرضــهــا (نــومــا) ا
ـــطــاعم األكــثـــر تــمــيّـــزا قــاطــبــة ا
بـحسب دلـيل أول خمـس مطـعما
فـي الــــــعــــــالم. وأوضـح ريــــــنــــــيه
ريـدزيبي (ليس لـدينا عدد كاف من
لء موسم اركـي النـباتـي  الـد

بالكامل فأدخلنا ثمار البحر).
وأحـدث مـطعم نـوما مـنـذ افتـتاحه
عام 2003 ثـورة في مطبخ أوروبا
الـشمالية في منـطقة لم تكن تبدي
أي إقـبـال عـلى االبـتـكـار وأي شره
لـلـنـكـهـات اجلـديـدة إلى حـد جعل

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI « 

مــنـذ افــتــتح مـصــطــفى مــدبـولي
ــصــري الـدورة رئــيس الــوزراء ا
ــعـرض الــقـاهـرة االسـتــثـنــائـيـة 
الـدولي لـلـكـتـاب قـبل أيـام قـلـيـلـة

لـيـسـتـمـر حـتى مـنـتـصف الـشـهر
اجلــاري كــان إقــبــال اجلــمــهــور
يــزداد يـــومــا بـــعــد آخـــر  حــيث
وصـلت أعــداد حـاجــزي الـتــذاكـر
األلــكــتــرونــيــة حــوالي 700 ألف

ـطـاعم ـارك قـبـلـة لـرواد ا مـن الد
ـئـة من وفـن الـطــهي. وبـرر 38 بــا
الــــســــيــــاح األجــــانـب عـــام 2019
ـــا زيـــارتـــهـم إلى كـــوبـــنـــهـــاغن 
ـطاعـم غير تـعرضه عـلى صـعيد ا
كـافحة تـفشي كـوفيد- أن الـقيـود 
19 أوقفت هذه السياحة اخلاصة.

  «“u−Š 

لـكن تـبـدّل الـوضـع ولم يـعـد حـجز
طــاولـة مـهـمــة مـسـتـحــيـلـة. يـقـول
ريـــدزيــبي (صــالـــتــنــا مـــحــجــوزة
بالكامل على الدوام لكن ليس كما
مـن قـبل. يــلـزمــنـا ثالثــة أو أربـعـة
أســابـيع لـتـكــون احلـجـوزات شـبه
كــامـلــة مـقــابل بـضع ســاعـات من
قــبل). لـكـنه يـتــوقع عـودة سـريـعـة
إلـى وضع طـــــبــــيـــــعي. ويـــــوضح
الـطـباخ الـبالغ 43 عـامـا (ال أعتـقد
أنـه سيـكـون هـنـاك ثـورة مـا حيث
يـأخذ النـاس وقتهم أكثـر. يسألني
الــنــاس أيـضــا إن كــنـا نــتــوقع مـا

يشبه ثورة بيئية ال أعتقد ذلك).

كــــمــــا أن ريـــدزيــــبي الــــذي حـــول
ـشـروبات مـطـعـمه إلى بـار يـقـدم ا
والـبرغر على مدى شهر في صيف

وذجه. 2020 ال ينوي تغيير 
يـقـول (إنـني بـحـاجـة إلـى الـعودة
إلـى اإلحسـاس بـتـلك الـطـاقـة بكل
اإلبداع بحاجة إلى أن أقول +هذه
وسم في هي الـقائمة إنـها نتاج ا

طبق من أجلكم).
لـكنه ال يستبعد استقبال روّاد أقل
ثــراء في حـدائق نـومــا عـلى ضـفـة

ميناء كوبنهاغن.
ويـروي (خـطـر لنـا أن نـغيـر عـبارة
+مـوسم الصيف+ العـتماد +موسم
لـلـجمـيع+. هذا الـشـتاء … صـممـنا
ـكن لـلـنـاس وجــبـة مـشـاوٍ حـيـث 
الــذين يــأتــون إلى هــنــا اجلــلـوس
عـلى مـوائـد طـويلـة وتـنـاول حلوم
وخــضـار وسـمك تــشـوى مـبـاشـرة
أمــــامـــهم مــــنـــكّــــهـــة بـــالــــتـــوابل
والـصــلـصـات عـلى شـطـيـرة خـبـز

كن أن يحصل). مسطّحة. هذا 
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