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طبعة العراق 
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شـــيع اهـــالـي قـــضــاء الـــزبـــيـــر في
مـحافظـة البصرة الـناشط احلقوقي
عـــلي كـــر الــذي اغـــتــيل عـــلى يــد
مـجـهولـ بعـد يومـ من اختـطافه
منددين باستمرار عمليات االغتيال
واالعــتـداءات واالسـتــهـدافـات بـحق
ـغـدور هو الـنـاشـط  والـشـهـيـد ا
جنـل الـنـاشـطـة الـبـارزة في احلـراك
الشعبي فاطمة البهادلي التي فقدت

امس ان (عـمـلـيـة الـقـاء الـقبـض على
ـــتــهـم الــثـــاني جـــاءت بــعـــد جــمع ا
ــســتــمـرة ــتــابــعـة ا ــعــلــومـات وا ا
لـــلــقــاتل). وفي ذي قــار  اســتــهــدف
مـسلحون مجهولون منزل ناشط  في
تـظـاهـرات احلبـوبي بـعـبوة صـوتـية
وضـعت أسفل مركبـته في ناحية اور
ـركبة اسـفرت عن اضـرار ماديـة في ا
نزل.وقـال مصدر امني ان وواجـهة ا
(األجــهـزة األمــنـيــة فـتــحت حتـقــيـقـا
ـعـرفـة اجلــهـة الـتي تـقف بــاحلـادث 
وراء هـــذا االســتــهـــداف). وتــظــاهــر
الـعشرات من اهالي قـضاء كرمة بني
سـعيد التابع لـلمحافظة  أمام دائرة
تـوزيع الكهرباء احتجاجا على تردي
واقـع الـــتـــيـــار الـــكــــهـــربـــائي.وقـــال
ـتـظاهـرين ان (مـعانـاتـهم مـستـمرة ا
مــنـذ مـدة طــويـلـة في ظـل انـخـفـاض
فـولتـية الـتيار اجملـهز وعـدم تمـكنهم
من تــشـغـيل األجـهـزة الــكـهـربـائـيـة)
داعـ اجلهـات احلكـوميـة (لاللتـفات
إلى مـعـانـاتـهم والعـمل عـلى حتـس
خـدمــات الـكـهـربـاء في مـنـاطـقـهم مع
ارتــفـاع درجــات احلـرارة) مــحـذرين
من (خـطوات تصعـيدية في حال عدم
ـطـالـبـهم). كـمـا تـظـاهر االسـتـجـابـة 
الـعـشـرات من اجـراء وعـقـود مـحـطـة
كـهرباء الناصرية احلـرارية للمطالبة
ـتـأخـرة بــصـرف فـروقـات الــرواتب ا
ـــاضي. وقـــالـــوا في مـــنـــذ الــــعـــام ا
احــــاديث امس انــــهم (يــــطـــالــــبـــون
تـأخرة بشكل الـية ا ـستحـقاتهم ا
وازنة) مـحذرين سـلمي بـعد اقـرار ا
من (تـصعيد احـتجاجي في حال عدم
ـطــالــبـهم) واضــافـوا االســتــجـابــة 
(انــهم يـعـانــون من تـردي اوضـاعـهم
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خـطة بـالتعـاون مع وزارتي التـربية
والـتـعـلـيم العـالي والـبـحث الـعـلمي
لــلــمـحــافــظـة عــلى صــحــة وسالمـة

الطلبة خالل أدائهم االمتحانات.
ومـن جـــــهـــــة اخـــــرى وجه  عـــــبـــــد
الـصـاحب بإعـفاء أي رئـيس جامـعة
أو عـمـيـد كـلـيـة في الـتـعـليـم األهلي
ـسددين لألجور ـنع الطـلبة غـير ا
ـــــشــــاركـــــة في الـــــدراســـــيــــة مـن ا

االمتحانات النهائية.
وجـــددت الـــوزارة تــأكـــيـــدهـــا عــلى
ــشــاركـة في الــســمـاح لــلــطـلــبــة بـا
االمـتـحانـات النـهائـية بـغض النـظر
عـن تسديـد كل األجور أو جزء مـنها
مــــشـــددة في الــــوقت نـــفــــسه عـــلى
تـعلقة ضـرورة تسهـيل اإلجراءات ا
بــاألجـور الـدراسـيـة والـتـسـامح في
ـتعـلقة تـمديـد السـقوف الـزمـــنـية ا

بتسديدها.
واســتـكـمـلـت اجلـامـعـات الــعـراقـيـة
إجـراءاتهـا واستـعداداتـها اخلـاصة
ستوى باالمتحانات النهائية على ا
اإللــكـــتــروني واحلــضــوري بــأعــلى
ــوائـمـة بــ احلـالـة مــسـتـوى من ا
ــيــة الـــعــلــمـــيــة وااللــتــزام األكـــاد
بــالـــتــوصــيــات الــتـي وجــهت بــهــا
الـلـجـنـة العـلـيـا للـصـحـة والـسالمة

الوطنية.

ــعـاشـيــة كـونـهم اصــحـاب عـوائل ا
ولـديهم التـزامات متعددة) مـطالب
احلــكـومـة بـ (صــرف مـسـتـحــقـاتـهم
ــــثــــنى  طـــــالب ــــالــــيـــــة). وفي ا ا
احملـــاضــرون  احلـــكــومــة بــصــرف
ـاليـة بعـد تضـميـنها مـستـحقـاتهم ا
فـي مـــوزانـــة الـــعـــام اجلـــاري. وفي
مــــيـــســـان احــــتج الـــعــــشـــرات من
اصـــحـــاب الـــعـــقـــود امـــام تـــربـــيــة
احملـافظـة للـمطالـبة بـاصدار االوامر
ـــبـــاشـــرتــهم. االداريـــة اخلـــاصــة 
وقـــررت جلـــنـــة الــــســـكن في واسط
تـعاقدين واالجراء شـمول شريـحة ا
الــذين  شـمـولـهم بـعـد عـام 2019
بـقـرار  315 بــتـوزيع قـطع االراضي
ـقـبـلـة.وقال خالل دفـعـات الـتـوزيع ا
رئـــيس الــلــجـــنــة احملــافـظ مــحــمــد
ــيـاحي انه (بـالــتـسـنـيق مع وزارة ا
اإلعـمـار واإلسـكـان واألمـانـة الـعـامة
جملــــلس الــــوزراء ســـيــــتم شــــمـــول
تعاقدين الذي مضى على خدمتهم ا
 عــــشـــــرة اعــــوام  بــــتــــوزيـع قــــطع

االراضي السكنية). 
أعـــرب الـــنـــائـب مـــنـــصــور بـــدوره 
الـبـعيـجي عن اسـتـغرابه من تـأخـير
صــرف رواتب احملــاضــرين الى االن
بـالغ الـكافـيـة لهم بـعـد تخـصـيص ا
ــوازنــة .وقــال الــبــعــيــجي في فـي ا
بـــــيـــــان امـس ان (انـــــصـــــاف هــــذه
الـشـريـحـة الـكـبـيـرة من احملـاضـرين
كن ان اجملـانـيـ امـر ضـروري وال
يــسـتـمــر هـذا الـتــهـمـيش بــحـقـهم 
والســيـمـا عــدم وجـود مـســوغ لـهـذا
لـذلك يـجب عـلـى اجلـهات الـتـاخـيـر 
اخملـــــتـــــصـــــة االســـــراع بـــــصـــــرف

كن).  ستحقات يأسرع وقت  ا
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ابــنـهـا األول في عـام 2019. وكـر
هـــو االبـن الـــثـــانـي الـــذي تـــفـــقـــده
الــبـهــادلي احلــاصـلــة عـلى جــوائـز
ـرأة وعـمـلـها لـدفـاعـهـا عن حـقوق ا
فـي مـحـاولـة إعــادة دمج شـبـاب في
اجملـتـمع إذ عـثر عـلى ابـنهـا األكـبر
أحمد مشنوقا في منزله عام 2019
وعـدت السلطات موته حينها حادث
انــتـحـار رغم تــشـكـيك كــثـيـرين في
صـــحـــة ذلك. ونـــدد نـــاشـــطـــون في
مــواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي امس

(بــاســتـــمــرار عــمــلــيــات االغــتــيــال
تكررة واالعتداءات واالستهدافات ا
). واكد تـظاهـرين السـلمـي بـحق ا
مـــقـــربــــون من عـــلي الـــذي عـــثـــرت
زارع الـسلطات االمنية على جثته 
ســـفــوان انه (فُــقِـــدَ مــنــذ اجلـــمــعــة
ـاضـيـة وان عـمـلـيـات الـبحـث عنه ا
انــتـهت بــالـعـثــور عـلى جــثـته قـرب
مـنطـقة نـفطيـة محـرمة يـصعب على
اي شـخص الـدخول لـها ) مـحمـل
الـلـجنـة االمـنيـة الـعلـيـا والسـلـطات

اخملـتصة (مسؤولية احلادث وغياب
دورهــــا فـي حــــفظ امـن الــــبــــصــــرة
وانـتشار عمليات القتل بغض النظر
عـن الدوافع سـواء كانت ارهـابية او
جـنائـية او عـشائـرية). والـقت مفارز
شـرطة محافظة مـيسان القبض على
ـة قـتل ـشـتـركـ بـجـر إثـنــ من ا
والـد احملامي اخملطوف علي جاسب
 بـعـد القـبض عـلى الـقاتل األول في
وقت ســابق .وذكـر بـيـان لــلـمـديـريـة
تـــلــقــته (الـــزمــان) امس ( الــزمــان )
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ــصـــلــحــة الــوطــنــيــة). وراى اســاس ا
الـكـاظمي قـبـيل مغـادرته بـغداد  ان من
مـصلـحة الـعراق أن يـكون هـناك تـقارب
في وجـهات النـظر ب إيـران والواليات
ــتـحــدة  وهــذا سـيــسـهـم في الـسالم ا
نـطقـة. وقال في تـصريح والـهدوء فـي ا
امس ان (مـــــا نـــــريـــــده من الـــــوجــــود
االمـريكي في العراق هـو دعم قواتنا في
الـتـدريـب وتـطـويـر كـفـاءتـهـا وقـدراتـهـا
والـتـعاون االمـني والسـيمـا ان اجليش
والـقــوات االمـنـيـة جـاهـزة وقـادرة عـلى
الـدفـاع عن نـفسـهـا لكـنـنـا نحـتـاج فقط
الى الـدعم واالسـنـاد وتـطـويـر قـدراتـنا
ولـســنـا بـحـاجـة إلـى أي قـوات قـتـالـيـة
أجـنبية عـلى األراضي العراقية) مؤكدا
ــتـلك أســلـحــة امـريــكـيـة ان (الــعـراق 
الـــصــنـع الـــتي حتـــتــاج لـــلـــصـــيـــانــة
والــتـدريب وسـنــطـلب من األمــريـكـيـ
مـواصــلـة دعـمـنــا وتـطـويـرنــا قـدراتـنـا
الـعـسـكـريـة) وتـابع ان (احلـكـومـة لـهـا
ـــا فــيه رؤيـــة خــاصـــة وهي تـــســـعى 
مــصــلــحــة الــعــراق وســيــكــون جـدول
انــسـحــاب الــقـوات االجــنـبــيــة حـسب
احـتـيـاجـات الـبالد) مـؤكـدا ان (احلـرب

ضـد داعش وجــاهـزيـة الـقـوات يـتـطـلب
جــــدول زمـــنـي خـــاص لـالنـــســــحـــاب
فـاوضات الـتي سيتم وسـيعـتمد عـلى ا
إجــراؤهــا في واشــنـطن) الفــتـا الى ان
ـــتــحـــدة هي (زيـــارته الى الـــواليـــات ا
اسـتمرار لسلسـلة احملادثات التي جرت
في بـغـداد وواشـنطن لـتـنـظيم مـسـتوى
الـعالقة ب الـبلدين في جـميع اجملاالت
الـتعليمية والثقـافية والصحية والطاقة
واألمن) مــضــيــفــاً (ونــحــتـاج مـن هـذا
ــشـتـركـة الـتــعـاون حـمــايـة عالقــاتـنـا ا
وتـنــظـيـمـهـا كــون الـعـراق يـسـعى إلى
االنــفــتــاح عــلى الــعــالم ويــحــتــاج إلى
إرسـال رسـالـة اطمـئـنـان لـلمـسـتـثـمرين
بـالـقـدوم إلى البالد) ومـضى الـكـاظمي
الى الـــقــول ان (الـــظــروف فـي الــعــراق
لــيــست مــثل أفــغــانـســتــان جــغــرافــيـاً
ـغرافياً واجتماعياً بل إن التركيبة ود
كن االجـتـماعـيـة لـلقـبـائل مـختـلـفـة و
لـلـقـوات االمـنـيـة أن تـدافع عن نـفـسـها
وتـــكـــون قـــادرة عـــلى مـــحـــاربـــة هـــذه
اجلـمـاعات اإلرهـابيـة نـعم هنـاك خاليا
نـائمـة نتعـامل معهـا بشـكل يومي  لكن
بـالـتأكـيد الـعـراق شبـيه بأفـغـانسـتان)
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انـطـلـقت االمـتـحانـات الـنـهـائـية في
اجلــامـعـات والــكـلــيـات احلـكــومـيـة
واألهـــلـــيـــة أمـس االحـــد بـــإشــراف
مـبـاشر من وزارتي الـتـعلـيم الـعالي

والصحة.
ـراقـبون حـضـورا متـمـيزا وسـجل ا
لــلــطـلــبــة الــذين أدوا االمـتــحــانـات

احلـضورية وااللـكترونـية في جميع
ــخــتـلف اجلــامــعـات الــعــراقــيـة و
االخـتصاصـات العلـمية واإلنـسانية
وسـط إجراءات صحـية ووقـائية في
ضــوء تـوصــيــات الـلــجـنــة الــعـلــيـا

للصحة والسالمة الوطنية.
وأكــد رؤســاء اجلــامــعــات وعــمــداء
الـكـليـات أن اإلجراءات الـلوجـستـية
والــفـنــيــة واخلـدمــيـة كــانت عـالــيـة

ـسـتـوى ووفـرت بـيـئـة امـتـحـانـيـة ا
سـتلـزمات مـنـاسبـة للـمتـطـلبـات وا
دمج الـتي تفرضها آليـات التعليم ا
مـؤكدين انـعقاد مـجالس اجلـامعات
ـتـابـعـة والـكـلـيـات بـشـكل مـسـتـمـر 
االخـتـبـارات ومـعاجلـة اإلشـكـالـيات
الـــــــتـي قـــــــد تــــــطـــــــرأ عـــــــلـى وفق
ـمـنـوحة الـصالحـيـات الـقـانـونـيـة ا

لها.
وفـي ســـيـــاق مـــتـــصل  ثـــمن وزيـــر
الــتـعـلـيم الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي
نــبـيل كـاظـم عـبـد الـصــاحب جـهـود
ــــؤســــســــات اجلــــامــــعــــيــــة ألداء ا
الـتزامـاتهـا ومسـؤوليـاتهـا العـلمـية
ومــواجـهـة الــتـحــديـات واسـتــثـمـار
ـتاحة لـتنفـيذ برامـجها إمـكانـاتها ا
وخـططهـا اخلاصة بـالعام الدراسي
احلـالي وأعرب عن تـقديره لـلتعاون
الـــــذي تـــــبـــــديه وزارة الـــــصـــــحــــة
ومــؤسـســاتـهــا في دعم اجلــامـعـات
وتـــفــقــدهـــا ومــتــابـــعــة اإلجــراءات
تطلبات عتمدة وتوفير ا الوقائية ا
الــصـحـيــة وإعـطـاء الـزخـم الـعـلـمي
ــيــة الـالزم لــلــمـــؤســســات األكـــاد

العراقية.
من جـهـته أكـد الـقـائم بـاعـمـال وزير
الـصحة والبيئـة هاني العقابي لدى
ستـنصرية وضع زيـارته اجلامعـة ا
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ـقــرر ان يـلـتـقي الـيـوم االثـنـ في من ا
رئـيس الـعـاصـمـة االمـريـكـيـة واشنـطن 
الـوزراء مـصــطـفى الـكـاظـمي بـالـرئـيس
جــو بـايــدن لـبـحـث الـتــعـاون الـثــنـائي
وحــشـد الــدعم الـدولي لــتـعــزيـز قـدرات
الـقوات االمنية بعـد االتفاق على جدولة
االنـسـحـاب االجـنـبي مـن الـعـراق. وقال
بـيان تلـقته (الزمـان) امس ان (الكاظمي
غـادر بغداد امس متوجها الى واشنطن
لـلـقـاء بـايـدن وبـحث الـتـعـاون الـثانـئي
ودعم قدرات القوات االمنية احمللية بعد
االتـفـاق عــلى مـوعـد انـسـحـاب الـقـوات
الـقـتـالـيـة االجـنـبـيـة من الـعـراق) واكـد
الـكاظمي ان (هذه الزيارة تأتي في إطار
جـهود العـراق لترسيخ عالقـة وثيقة مع
تحـدة االمريكية مـبنية على الـواليات ا
ــتــبــادل والــتــعــاون أسس اإلحــتــرام ا
الـثنائـي في مختـلف اجملاالت كمـا إنها
تـتوّج جهـوداً طويلة من الـعمل احلثيث
خالل جــلـسـات احلــوار الـسـتــراتـيـجي
لـتنظيم العالقة األمنية ب البلدين على
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ـرة الـتي نعـيـشـها في وطن   كـان يـعـد مهـد احلـضارات   احلـقـيـقة ا
ــنــهــجــاً أن الــتــخــلـف أضــحى هــو األقـــوى  وان الــتــخــلف أصـــبح 

صلحة الوطنية . صالح الفردية وحتييد ا ومدعوما"بسبب غلبة ا
نعـيش عصر يشـابه العصـور الوسطى في عالم فـاقت التقـنية فيه  كل

واطنة وحب العراق?. احلدود . فهل من صحوة  للعلم والثقافة وا
ال تقـولوا أنـنا نـتشـاءم  واعمـلوا بـدل ذلك على إصالح احلـال بصـحوة

ذمة وضمير .
  نـريـد شـعـبــا" واعـيـا" يـســعى لـتـطـور الــعـلم والـثــقـافـة واالطالع عـلى
حـضـارات الـعـالم    ولــيس لـلـحـصـول عـلى شــهـادة عـلـمـيـة  بـطـرائق

ملتوية   لكي يضعها خلف صورته اجلدارية بال معنى  . 
وندعم مـسؤوال" يحتضن القدرات الشابة ويـستع باخلبراء والكفوئ
للـتوجه نحـو مسـارات النهـوض والتقـدم التي تـرتقي بالـوطن  وال نريد
انيا" يوظف جميع قدراته لكسب مزيد من األصوات أو سيـاسيا" أو بر
احلصـول على شهـادة الدكـتوراه بأي ثـمن ليـنافس بهـا أصحـاب العلم

عرفة وليزين بها صورة وجوده في اجملتمع .  وا
ـتـحـضـر وتـنـمـيـة وحتـفـيـز نـريـد قـادة  يـكـون الـوطن وبـنـاء اجملـتـمع ا
ـواطـنـ وتـعـزيـز ثـقـافـة الـعلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا والـفن الـراقي قـدرات ا
واحلـفـاظ عـلى ثــروات الـعـراق وصـيـانـتـهـا  في أول حـسـابـاتـهم  وفي

آخرها  .
ستقبل سيكون أفضل . عند ذلك   سنطمئن.. إن ا

قاصد. الله والوطن  من وراء ا
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ثـنى تقـليص قـررت مـحافـظتـا ميـسـان وا
ؤسـسات احلكـومية ساعـات الدوام في ا
بـدءا مـن الـيـوم االثــنـ وحـتـى اخلـمـيس
ــقــبـل بــســبب االجــواء الالهــبــة. وقــال ا
ثنى احمد مـنفي في بيان تلقت محـافظ ا
(الـــزمــــان) امس انـه (نـــظــــراً إلرتــــفـــاع
ـعدالت الـطبـيعـية درجات احلـرارة فوق ا
قـررنـا تـقـلـيص سـاعـات الـدوام الـرسمي
ساعت  ليـكون الدوام حتى الساعة ذ2
ظـهـرا). كـما قـررت احلـكـومة احملـلـية في
ميـسان استمـرار تقلـيص ساعات الدوام
في الدوائـر احلكوميـة الى الواحدة ظهرا
ـقـبل  بـدءا مـن الـيـوم وحـتى اخلــمـيس ا
بسـبب ارتفـاع درجات احلـرارة. وتوقعت
الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد
الـزلـزالي الـتابـعـة لـوزارة النـقل ان يـكون
ــنــاطق كــافـة طــقس الــيــوم االثــنـ في ا
سـاخـن والعـظـمى فـي بـغداد تـسـجل 49
مـئــويــة. وقـالت الــهـيــئـة فـي بـيــان تـلــقـته
(الــزمـان) امس ان (طـقس الـيـوم االثـنـ
ناطـق كافة صحـوا ساخنا سيـكون في ا
تـــســجــيل خاللـه احلــرارة الــعــظــمى في
بغداد  49 وفي البصرة و 51وفي دهوك
 45 مـئــويــة). وهـبت ريــاح شـديــدة عـلى
شـرق الصـ مع اقـتـراب اإلعـصار إن-
فـا فـيـمـا ال تـزال األعـمـال جـاريـة إلزالـة
الركـام الناجم عن الـفيضـانات الكـاسحة
الـتي اجـتــاحـتـهــا قـبل بــضـعـة أيـام. و
الحة وقف حركـة الطيران والـقطارات وا
الــبــحــريــة فـي جــزء كــامل من الــســاحل
الـشـرقي للـصـ فيـمـا تشـيـر التـوقـعات
إلى أن الـعـاصـفـة االسـتوائـيـة سـتـضرب
الــــيــــابــــســــة في مـــــحــــيط نــــيــــنــــغــــبــــو
وشـنـغـهـاي.وتـوصل فـرق االنـقـاذ الـبحث
في  الـوحـل والـركـام آمـلـ الـعـثـور عـلى
نـاجـ بـعـد انـزالقــات تـربـة وفـيـضـانـات
أودت بــحــيـاة  115 شــخــصــاً فـي غـرب
الهـند الذي جتـتاحه أمـطار موسـمية مع
إجالء اكثر من  150 الف شخص. وقال
وزيـر الصحة في غوا  فـيشواجيت راني
ان (السـكـان خـسروا كل شـيء تقـريـبا)
مشـيـرا إلى أن (غـوا لم تشـهـد مـثل هذه
األمــطــار الـــغــزيــرة مــنـــذ نــصف قــرن)
وأضــاف أن (أكـــثـــر من ألف مـــنــزل في
ــنــطــقـة تــضــررت بـعــدمــا اجــتـاحــتــهـا ا

السيول). 
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وأوضح الــكــاظــمي انـه (من مــصــلــحـة
الــعـــراق أن يــكـــون هــنــاك تـــقــارب في
وجــهـات الــنـظــر بـ إيــران والـواليـات
ــتـحــدة  وهــذا سـيــسـهـم في الـسالم ا
ــنـطــقــة ونـحن نــشـجع والــهـدوء في ا
ونـدعم جميع الـدول التي تسـهم بنجاح
مـحادثات فـيينا فـاحلوار هو احلل لكل
ـشاكـل ب الدول) ولـفت الـى ان (قتل ا
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وجه رئـيس حـكومـة إقلـيم كردسـتان
مــسـرور الــبـارزاني بــإلـغـاء الــعـمل
بـــنــظـــام االســتـــقــطـــاع اجلــزئي من
ـوظــفـ لــلــشـهــر اجلـاري. رواتـب ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(البارزاني ترأس اجتماعا افتراضيا
لــلـمـجــلس االقـتـصــادي االعـلى عـبـر
ـشـاركــة نـائـبه تــقـنـيــة الـفـيـديــو و
قـــوبــاد الــطــالــبــاني  نـــاقش خالله
اجلـهود التي تـبذلهـا حكومـة االقليم
ـــالي وتـــأمــ ـــعـــاجلـــة الـــوضع ا
ن يــــتـــقــــاضـــونــــهـــا في الــــرواتب 
كـردستان) واضـاف انه (جرى تأكيد
أن احلـكـومـة بـذلت قـصـارى جـهـدها
لــتـأمـ الــرواتب مـنـذ بــدايـة األزمـة
ـالــيـة إثـر تـفـشي كـورونـا وتـراجع ا
ـياً وقـد صـرف ما أسـعـار الـنفط عـا
مـتـوفـر لديـهـا من مـسـتحـقـات وبـعد
الــتــوصل إلى اتــفــاق مع احلــكــومـة
االحتــاديـــة بــشــأن تــنـــفــيــذ قــانــون

ـوازنة العـامة وارسال   200مـليار ا
ديـنار بـدأت احلكـومة اسـتعـداداتها
لــتـوزيع الــرواتب بـالـكــامل بـدءا من
امـس  وإذا واصـــــلت احلـــــكـــــومــــة
ـالية ستـحقات ا االحتـادية إرسـال ا
ـستـحـقات لإلقـلـيم فـإنـنا سـنـوزع ا
فـي مــوعـــدهــا احملـــدد وبــالـــكــامل)

وتـــابع ان (االجـــتـــمـــاع تــطـــرق الى
إعـادة تنـظيم عـملـية جـمع اإليرادات
الـداخلية العـامل اإليجابي في تأم
الـرواتـب بالـكـامل) واكـد الـبـارزاني
انـه ( توجـيـه وزارة مـاليـة االقـلـيم
بـــالــغــاء االســـتــقــطـــاع اجلــزئي من
ـــوظــــفـــ خـالل الـــشــــهـــر رواتـب ا
اجلــــاري) مــــشــــيـــرا الـى انه (عـــدم
ــسـتــحــقـات من بــغــداد قـد إرســال ا
يــدفع احلــكــومــة الى إعــادة الــعــمل
بــاالســتــقــطــاع مــرة اخــرى). فــيــمـا
اطـــلـــقـت وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون
االجــــتـــمــــاعـــيــــة رواتب الــــعـــمـــال
ــتـقـاعـدين لــشـهـري تـمـوز وآب مع ا
ــكــافــأة.وذكــرت الــوزارة في بــيـان ا
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (الــوزيــر
عــــادل الــــركــــابي اعــــلن عـن صـــرف
ـــــتــــقـــــاعــــدين رواتـب الــــعـــــمــــال ا
ـضـمـونـ في بـغـداد واحملـافـظات ا
لـشـهـري تـموز و آب ) ولـفت الى ان
(دائـرة التقاعد والضمان االجتماعي
اكــمـلـت جـمــيع االجـراءات اخلــاصـة

ـتـقـاعـدين بــاطالق رواتب الـعـمــال ا
مع مــكـافــأة قـدرهــا مـئـة الـف ديـنـار
بـــواقع ٥٠ ألف ديــنـــار لــكل شــهــر).
ووافـق مــجــلس الـــوزراء امس عــلى
الــتـعـديل األول لــقـانـون رعـايـة ذوي
اإلعـاقة واالحتياجات اخلاصة. وقال
بـــيـــان ان (اجملــلس وافـق بــرئـــاســة
مــصـطـفـى الـكـاظــمي عـلى الــتـعـديل
األول لــقــانــون رعــايــة ذوي اإلعــاقـة
واالحـتياجات اخلاصة رقم  38لسنة
 ?2013الــذي دقـقه مــجـلـس الـدولـة
وجــرى إحـالـته إلى مـجـلس الـنـواب
ـادت  61أوالً اسـتـناداً إلى أحـكام ا
و  80ثـانـيـاً من الـدسـتـور مع األخذ
بــعـ االهـتــمـام مالحـظــات الـدائـرة
الـقانـونية في األمـانة العـامة جمللس
الـــوزراء). وكــــان اجملـــلس قـــد وافق
ــالــيــة في عـــلى مــســاهــمـــة وزارة ا
الــسـحـب الـثــاني لـلــتــجـديــد الـرابع
ــوارد صـــنــدوق األوبك لــلــتــنــمــيــة
الـــــدولــــيــــة لألعــــوام ?2021-2024
الـبـالـغة حـصـة العـراق فـيه اكـثر من

 17مــلـيـون دوالر بــاكـثــر من أربـعـة
. وذكر البيان ان مـالي دوالر سنوياً
(اجملــــلس وافـق عــــلى قــــيـــام وزارة
ـائية وارد ا الـنفط بـتجـهيـز وزارة ا
بـالوقـود والزيـوت والدهـون باآلجل
ـئـة) داعــيـا وزارة وبــواقع  مـئــة بـا
ــالــيــة الى (اجملــلـس اوعــز لـوزارة ا
ـاليـة بتـخصيص مـليـاري دينارمن ا
احــــتــــيــــاطي الــــطــــوار إلى وزارة
الـــزراعــة لـــتــوفـــيــر االحـــتــيـــاجــات
ـسـتـلـزمـات واللـقـاحـات اخلـاصة وا
وذلك ـــرض إنــفـــلــونـــزا الــطـــيــور
ــرض وحـمــايـة مــشـاريع الحــتـواء ا
الــدواجن في الــعـراق اسـتــنـاداً إلى
ــادة خــامـــســا من قــانــون أحـــكــام ا
مـوازنـة الـعـام اجلـاري  اضـافـة الى
مـــــنــــاقــــلــــة  30مـــــلـــــار دـــــنــــار من
تــخـــصــيــصــات اســتالم مــحــصــول
احلـنـطـة من حـسـاب وزارة الـتـجارة
إلـى حــســاب الــزراعــة لــغــرض سـد
ـــالي فـي اســـتالم بـــذور الـــنــــقص ا
قبل).  احلنطة وتوفيرها للموسم ا
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اعــربت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة عن
قـلقـها من ارتـفاع اصـابات كـورونا في
الـــعــراق وسط تـــوجه نــيـــابي العــادة
الـعمل بـحظـر التجـوال للـسيـطرة على
انـتـشار الـفايـروس . وسجـلت الوزارة
امس  9147 اصـــابـــة وشـــفــاء 8492
حــــالـــة وبـــواقع  55 وفـــاة جـــديـــدة .
ــوقف الــوبـــائي الــيــومي  واوضـح ا
الــذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان
(مـالكــات الــوزارة اجــرت فــحــوصــات
لـنـحو  38الف حـالـة مشـتبه اصـابتـها
بــالــفــايــروس  حــيـث  رصـد 9147
اصـابـة في جـميع احملـافـظات) مـؤكدا
ان (الشفاء بلغ  8492حالة وبواقع 55
وفـاة جـديـدة) وتـابـع ان (اكثـر من 73
الـف شـخـص تـلــقى جــرعــات الــلــقـاح
نتشرة في ـضاد في منافذ التـلقيح ا ا
بغداد واحملافظات). من جانبها  قالت
الــشــركــة الــعــامــة لــتــسـويـق األدويـة
ـستـلـزمات الـطبـية الـتبـعة لـلوزارة وا
انـهـا (تسـلمت  500الـف جرعـة جديدة

ـضاد لكورونا) مؤكة من لـقاح فايزر ا
انـها (ستقـوم بتوزيع الشـحنة للـمنافذ
ا الـتلـقيحـية في بـغداد واحملافـظات 
فـيـها اقـليم كـردسـتان). وتـدرس خلـية
األزمـة الـنـيـابـيـة الـيـوم االثـنـ اعـادة
الـعمل باحلـظر بسـبب االرتفاع الـكبير

في ضحايا كورونا. 
وقـال رئيس اخلـليـة حسن الـكعبي في
بـيـان امس امـس انه (بـسـبب اإلرتـفاع
ــســبـــوق في عــدد االصــابــات غـــيــر ا
والــوفـيـات بـكــورونـا  تـعـقــد اخلـلـيـة
الـيوم اجتمـاعا للوقـوف على تداعيات
مـــؤشــر ارتـــفـــاع نــســـبــة االصـــابــات
والــوفــيــات بــهــذا الــوبــاء  وضـرورة
ــســاعــدة تـــقــد  الــدعم الـــفــوري وا
ــمــكــنـــة البــطــال اجلــيش الـالزمــة وا
االبـــيض فـي جــمـــيع مـــؤســـســـاتـــنــا
واطن الـصحيـة  فضال عن توعيـة ا
فـي االلـتـزام بــاالرشـادات الـوقــائـيـة و
االســــراع فـي الــــتــــوجـه الى مــــراكــــز
الــلـــقــاحــات لــضــمــان عــدم االصــابــة
بــالـفـيــروس). من جـانـبه  أكــد عـضـو
وسوي ان إعادة حظر اخلـلية جواد ا

الـتـجوال سـيـحدد بـعد اجـتـماع الـيوم
ــوســوي في تــصـريح .وقـال ا االثــنــ
امس ان (اخلـلية ستـعيد تفعـيل عملها
بـعـد اجـتمـاع الـيـوم بكـامل اعـضـاءها
ــوقف بــهــدف دراســة  مــســتــجــدات ا
الـوبـائي وحتديـد االجـراءات الالزمة)
وأشـار الى ان (قرار إعـادة فرض حظر
التجوال سيحدد اليوم). وقررت وزارة
الـصحـة األردنيـة خفض سن الـتلـقيح
ضـد كـورونا إلى  12 عـامـا. وقالت في
بـيـان امس إنـهـا (قـررت تـخفـيض سن
الـتطعيم ضـد الفايروس إلى   12عـاما
بـــــدءا مـن يـــــوم امس ودون مـــــوعـــــد
مسبق) واضـاف ان (التطعـيم سيكون
اخـتيـاريا بـلقـاح فايـزر حتديـدا للـفئة
ـوافـقة الـعـمـرية أقل من  18 سـنـة و
تحدة و ولـي األمر). وبدأت الواليات ا
اضـي دول أوربـيـة خالل الشـهـرين ا
إعـطاء من هم في سن  12عـاما الـلقاح
ضاد  والسـيما فايـزر. وبلغ إجمالي ا
عـــدد اإلصــابــات فـي األردن مــنــذ بــدء
اجلــائـحـة  763922حــالـة من بــيـنـهـا
 9948وفـاة. وأعـلـنت وزارة الـصـنـاعة

الـصيدالنية في اجلزائـر  أنها ستنتج
مـحـليـاً لقـاح سـينـوفـاك الصـيني  في
وقـت يُسـجّل تـسارع فـي وتيـرة تـفشي
الـوبـاء عـلى األراضـي اجلزائـريـة وفي
الــــدول اجملـــــاورة. وجــــاء في بــــيــــان
لـــــلــــــوزارة ان (وفـــــداً من اخلـــــبـــــراء
ـاضية إلى الـصيـني وصل اجلـمعة ا
مـــطـــار مــحـــمـــد بــوضـــيـــاف الــدولي
بـقـسنـطـينـة في زيـارة ترمي إلـى تفـقد
عـدات اخلاصة بـانتاج الـتجهـيزات وا
ـضـاد سـيـنـوفاك) مـبـيـنا ان الـلـقـاح ا
(الـوفـد سيـطّـلع على مـسـتوى الـوحدة
االنــتـاجـيـة الـتـابــعـة جملـمع صـيـدال)
ووصـفت الوزارة (الزيارة بأنها محطة
جـد هــامـة في روزنـامـة انـتـاج الـلـقـاح
الـصيـني باجلزائـر من دون إعطاء أي
جـــدول زمــــني لـــبـــدء اإلنــــتـــاج عـــلى
األراضـي اجلـــزائــــريـــة). وســــيـــكـــون
ــضـاد ســيــنــوفـاك الــلــقـاح الــثــاني ا
لـكورونا الذي يتقـرر إنتاجه محلياً في
اجلـزائـر فـقبل أشـهـر أعلـنت اجلـزائر
أنـــهـــا ســـتـــنــــتج الـــلـــقـــاح الـــروسي

قبل. سبوتنيك- في بدءا من ايلول ا
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ة كبـرى وال أعتقد أن ـتظاهـرين جر ا
أي مـسـؤول أو إنـسـان له ضـمـيـر يـقبل
ـا حـدث أجـريـنـا حتقـيـقـات ضـخـمة
واعـتـقــلـنـا مـجـمـوعـة كــبـيـرة من قـتـلـة
ــوت  الـتي ــتـظــاهــرين بــدءً بــفــرق ا ا
تــســتــهـدف مــجــمــوعــة من الــنــشــطـاء
تظاهرين ثم اعتقلنا اجملموعة التي وا
قـتـلـت الـنـاشط والـصـحـفي أحـمـد عـبـد
الـصمد وقبل أسبوع أعلنا اعتقال قاتل
الـشـهـيـد هـشـام الـهـاشـمي فـاحلـكـومـة
تـقوم بواجـبها ولـكن في بعض األحيان
عـلـيــنـا االبـتـعـاد عن وسـائل اإلعالم من
أجل استكمال عمليات التحقيق). وحذر
الـنائب يونـادم كنا من خـطورة اخلروج
ـفاجئ للـقوات االمريـكية من الـفوري وا
الـعـراق مسـتـبـعدا تـكـرار سـينـاريـو ما
حـصل في أفـغـانـسـتـان بـالـعـراق. وقال
كـنا في تـصريح امس إن (وضـع العراق
يـخـتـلف عن افـغـانـسـتـان بـشـكل كـبـير
بـالــتـالي فـأنـه يـنـبـغي ان تــكـون هـنـاك
جـدولـة النــسـحـاب الـقـوات االجـنـبـيـة 
ـفاوض الـعـراقي ايجـاد الـبديل وعـلى ا
الـتدريجي لتغطيـة الفراغ الذي سيتركه

اخلروج االمريكي).

مصطفى الكاظمي
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ـعـامالت فـيـها مـسـتـمـسـكات تـرويج ا
نع كـما وجهنا السيطرات اخلارجية 
دخــول الـوافــدين من خــارج احملـافــظـة
غــيــر احلــامـلــ لــكــارت الــتــلـقــيح مع
اسـتـثنـاء احلاالت االنـسانـية) ومـضى
اخلــفــاجي الـى الــقـول ان (الــهــدف من
هــذه الــقــرارات هــو لـتــقــلــيل انــتــشـار
ـواطـنـ لـلـتـوجه الى الـعـدوى وحث ا
مراكز التلقيح التي  مضاعفة عددها
ــؤســـســات الــصــحــيـة  ومــســاعــدة ا
بــاحملـــافــظــة الـــتي تــعــمل بـــكل جــهــد
ـواجهة كورونا). فيما إطلع واخالص 
اخلـفـاجي عـلى أعمـال تـطويـر الـطريق
الرابط ب مجسري النصر والقيثارة.

ـسؤول احملـلي فـضالً عن عدد من ا
حـــيث ســـيــشـــمل الـــتـــوزيع الـــشــرائح
ـسجـلة لـدى البلـديات الـتي  تدقيق ا
ـنع مــعــامالتـهــا). ووجه اخلــفــاجي 
ـلــقـحــ لـلـدوائــر ضـمن دخــول غـيــر ا
ـواجــهـة حــمــلـة لــتــشـديــد االجــراءات 
وجة الثالثة لكورونا. وقال اخلفاجي ا
ان (احلــكــومــة احملــلــيــة وجــهت كــافــة
ــــنع دخــــول أي مـــراجع ال الــــدوائـــر 
يـحــمل كـارت الـتـلـقـيح ضـمن اجـراءات
ـوجــة الــثـالــثـة ــواجـهــة ا احــتـرازيــة 
لـتفشي كورونا التي اعلنت عنها وزارة
الـصـحـة مـؤخرا) مـضـيفـا ان (الـدوائر
ســـتـــعــتـــمـــد كــارت الـــتـــلـــقــيـح ضــمن
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حــــدد مـــحـــافـظ ذي قـــار احـــمــــد غـــني
اخلـــفــاجـي  يــوم غـــد االثــنـــ مــوعــدا
لـتوزيع اربعـة االف قطعة ارض سـكنية
بــ مـســتـحـقــيـهــا في خـمس بــلـديـات
تـابـعة لـلمـحافـظـة.  وقال اخلـفاجي في
بـيـان تلـقته (الـزمـان) امس ان (بلـديات
أقـضية اجلـبايش وقلـعة سكـر والنصر
والـبطحاء فضالً عن الـغراف استكملت
عـملـيات فـرز القـطع السـكنـية لـلشرائح
ـشمولـة وفقًا لـلقانـون وسيتم توزيع ا
( هـذه الــدفـعـة اجلـديـدة الـيـوم االثـنـ
ولـفت الى ان (عمـلية الـتوزيع سـتجري
ـسـتـفـيـدين وفق الـقـرعـة  وبـحـضـور ا
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لـيـون طن من مـادة زيت الـوقـود الـثقـيل بـالـسـعر وافـقت بـغـداد على تـزويـد بـيـروت 
ي على ان يكون السداد عبر اخلدمات والـسلع.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس العـا
الـية عـلي عـبد االمـير انه (بـحضـور رئيس الـوزراء مـصطـفى الكـاظمي  وقع وزيـر ا
ون غـجر  يـاة اللـبنـاني ر عالوي االتفـاق عن اجلانب الـعراقـي مع وزير الـطاقـة وا
في مـا وقع الـعـقد مـديـر عام شـركـة تسـويق الـنـفط سومـو عالء الـيـاسري مع نـظـيره
الـلبناني اورو فغالي) واضاف ان (االتـفاقاً يتـضمن رفع كميـة النفط اخلام من 500

ألف إلى مليون طن شهريا).
وســجل سـعــر خـام الــبـصـرة اخلــفـيف
اعـلى اسـعـار في مـنـظـمـة اوبك مـتـأثراً
ـيـة قـبل بــارتـفـاع اسـعــار الـنـفط الـعــا
اغـالقها اول امس. وارتـفع أسعار خام
صدر آلسيـا بنسبة الـبصرة اخلفـيف ا
ئـة اخلام الـثقـيل بنـسبة 1.58  1.01بـا
ـئـة.وسـجل سـعـر الـنـفط الـسـعودي بـا
اخلـفـيف  74.33دوالراً لـلـبـرمـيل فـيـما
بــلغ سـعــر مـزيج إيـران الــثـقـيل 69.23
دوالرا ومـربـان اإلمـاراتي  73.19دوالراً
لــلـبـرمــيل و سـهــران اجلـزائـري 73.36
دوالراً لـلـبـرمـيل في حـ سـجل بـوني
اخلـــفــيف الـــنــيـــجــيــري  72.80دوالراً
. وجــيــراســول االنــغــولي  72.88دوالراً
يـة ليغلق وارتـفعت أسعـار النفط الـعا
خــام بــرنت عــلى  74.10 دوالراً وخــام
غـرب تـكـسـاس  72.07 دوالراً لـلـبـرمـيل
الــواحـــد . وأعــلــنت ادارة مــعــلــومــات
الـطـاقـة األمـريكـيـة ان صـادرات الـنفط
الــعــراقـيــة ألمــريـكــا ارتــفـعت الى 480
ألـف بــرمــيل بــالـــيــوم خالل االســبــوع
ــاضي مــتـجــاوزة بـذلك الــسـعــوديـة. ا
وقـالت االدارة في تقريرها ان (متوسط
االســتــيــرادات االمــريــكــيــة من الــنــفط
اضي من تسع اخلـام خالل االسبـوع ا
دول بـــلغ  6مالي و 101 الـف بــرمـــيل
قدار  948 ألف برميل يـوميا مرتفعة 
بـالـيوم عن األسـبـوع الذي سـبـقه الذي
بــــلغ  5153مـاليــ بـــرمـــيل يـــومـــيــا)
واضـافت ان (امـريـكا اسـتـوردت الـنفط
اخلــــام مـن الـــعــــراق خـالل االســــبـــوع
ــــعـــدل  480 ألـف بــــرمــــيل ــــاضـي  ا
ـقـدار  298ألـف بـرمـيل عن مــرتـفـعـة 
األسـبوع الذي سـبقه والبالغ  182 ألف

نـطقة. في وهـو أمر يـتكـرر كثيـراً في ا
ظـلّ الـصـيف احلــار مع درجـات حـرارة
تـفـوق اخلمـسـ درجة مـئويـة يـعتـمد
سـكـان احلي أكـثر فـأكـثـر على الـطـاقة
ــولــد.ويــقـول الــرجل الــتي يــوفــرهــا ا
الـبالغ من العمر  42عـاماً والذي تغطي
يـديه وشـوم شـخـصـيـات مـقـدسـة عـنـد
الـشــيـعـة لـوكـالـة فـرانس بـرس “لـيس
لـدي وقت محـدد لبدء الـعمل أنـا دائماً
حـاضـر  24 ســاعـة في الـيـوم. ويـروي
ـــولـــدات أنـه بـــدأ بـــعــــمل صـــيــــانـــة ا
الكهربائية بعد الغزو األميركي للعراق
فـي الــعــام 2003. وعـــلى الـــرغم من أن
الــعــراق هــو ثــانـي مــنــتج لــلــنــفط في
ـصدرة لـلـنفط (أوبك) مـنـظـمة الـدول ا
لــكـنه يـســتـورد نـحـو ثــلث حـاجـته من
الــغــاز والـطــاقــة من جــارته إيـران ألن
قـطـاع الطـاقـة فيه مـتـهالـك جراء عـقود
مـن الــنـــزاعــات والـــفــســـاد واإلهــمــال.
ـاضي تـزويـد وأوقــفت إيـران الـشـهـر ا
الـعـراق بـالـطـاقـة ألن وزارة الـكـهـربـاء
الـعراقية لم تسدّد لها مستحقات تفوق
سـتـة مـلـيـارات دوالر بـحـسب طـهران.
وبـالتالي لم يعد في اإلمكان تزويد 40
ـــا يـــكــــفـــيـــهم من مـــلـــيــــون عـــراقي 
الـكهرباء.ويقول عقيل حسن “مولداتنا
تـعمل أوقـات إضافيـة هذه األيـام نحو

 22 ساعة في اليوم.
ـــال مــقـــابل ويـــدفع لـه مــشـــتـــركـــون ا
ولد عندما احلـصول على كهربـاء من ا
يـــنــــقـــطع الـــتــــيـــار الـــكـــهــــربـــائي من
ـؤسـسـات احلـكومـيـة. ويـؤكـد الرجل ا
أنه أحــيــانـاً يــوفّــر الـكــهــربـاء مــجــانـاً
.ويـــضــيـف حــ تـــأتي لـألكــثـــر فـــقـــراً
الـكهرباء من اخلط الوطني يرنّ جرس
ـــولّــد حــتى إنـــذار وأحتــرّك إلطــفــاء ا
يـستـريح. ويشـعر ابـنه الصـغيـر مسلم
الـــبـــالغ مـن الـــعـــمــر خـــمـس ســـنــوات
بـاحلـماسـة حيـنمـا يـح مـوعد إطـفاء
سـاعدة أبيه ـولد الـكهربـائي فيـهرع  ا
الـذي يـحـمـله ويرفـعه لـيـطـال احملوالت
الـبـعـيـدة. وتـشـكّل مـديـنـة الـصـدر أحـد
أكـثـر أحيـاء الـعـاصمـة اكـتظـاظـاً فهي

تضمّ نحو مليون منزل من ذوي الدخل
احملــدود مــحــاذيــة بــعــضــهــا لـبــعض.
ـديـنــة تـيـمـنــاً بـرجل الـدين وســمـيت ا
ـــرجع الــشـــيــعـي الــراحل آيـــة الــله وا
مــحـمــد الـصــدر وتـنــتـشـر صــور ابـنه
مــقــتـــدى الــصــدر في كلّ مــنــزل وعــلى
جـدران احلي وألواحه اإلعالنـية.ويقدّر
قيم في واشنطن هاري خـبير الطاقـة ا
إستيبانيان الباحث في “مركز العراق
ــولـدات لــلــطــاقـة بـ4 5مــلــيـون عــدد ا
اخلـاصـة في كافـة أنحـاء البالد.وتـنفق
كل عـائـلـة أو مـنزل بـ مـئـة إلى مـئتي
دوالر شـهريـاً على الـكهـرباء (مـا يعادل
ب  6إلـى  10مــــــلـــــيـــــارات دوالر) الى
ولدات الكهربائية اخلاصة أصـحاب ا
لـكن هـذا الـقطـاع ال يـسهم في اقـتـصاد
الــبالد وال يــدفع ضـرائـب كـمــا يـوضح
إسـتيـبانـيان. ويـضيف ال يـوجد قـانون
يـنظّم الـقطـاع ألنه مرتـبط بشـكل وثيق
بــالــنــخب الــســيـاســيــة واجملــمــوعـات

عـقدة ـسـلحـة. هو جـزء من الشـبكـة ا ا
ـشــروعــة واالقـتــصـاد لألعــمــال غـيــر ا

التحتي في العراق. 
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ويـعـمل مـرتضى عـلي الـبالغ من الـعـمر
 22 عـامـاً في اجملـال أيـضاً وهـو يـنـفذ
لك أكـثر من مـولد أوامـر مـديره الـذي 
تـعضاً نطـقة. ويـقول  كـهربـائي في ا
يـجب أن أبـقى قـرب احملـوالت. لم أخـتر
هـذا العمل لـكن ال شيء أفضل أقوم به
هـنـا. كنت أرغب في أن أفـتح متـجراً أو
االنــــضــــمــــام إلـى اجلــــيش الــــعــــراقي
ويــضـيف ال أسـتــطـيع أن أتـزوج ألنـني
بـبساطة غـير قادر على مـغادرة مكاني.
هـذه كلّ حـيـاتي. تصـبح حـيـاتي أسهل
لـو تـزيد الـدولة من إمـدادات الـكهـرباء
ــا حــيـنــهــا أسـتــطــيع أن أســتـريح. ر
ويـقسّم كـرار حامـد من جهـته وقته ب
ــدرسـة ومـسـاعـدة والــده في صـيـانـة ا
ـولدات الـثالثة الـتي تمـلكهـا العـائلة ا

بــــــرمـــــيل) واشــــــارت الى ان (اكـــــثـــــر
اإليـــرادات الــنـــفــطــيـــة ألمــريـــكــا خالل
عدل اضي جاءت من كندا  األسبوع ا
ـكـسيك 3 611ماليـ بـرمـيل  تلـيـها ا
ـــــعــــدل  797ألـف بــــرمـــــيـل  ومن ثم
ــعــدل  359ألـف بـرمــيل الــســعــوديــة 
وروسـيا بـكميـة بلغت  306آالف بـرميل
يـومـيا) مـؤكدة ان (كـميـة االستـيرادات
االمـريكيـة من نيجيـريا بلغت  195 ألف
بــرمـيل ومن اإلكـوادور بـلـغت 171 الف
بـرمـيل  تـلـيـهـا كـولـومـبـيـا بـواقع 144
الـف بــرمـــيل  ومن الـــبــرازيل  68 الف

برميل يوميا). 
WJÐUA²  ◊uDš

كـما تقطـر حبّات العـرق من جب عقيل
حـسن فيما يعمل على إصالح اخلطوط
تـشابـكة الـتي تغذّي 270 الـكهـربائـية ا
بـيتـاً في مديـنة الـصدر في بـغداد عمل
أسـاسي ودقيق وسط مـوجة احلرّ التي
يــشـهـدهــا الـعـراق هـذه األيــام.ويـتـألف
ـتــواضع من كـشك مــكـان عــمل عـقــيل ا
بـــســيط مـــقــابـل بــيـــته يــضـمّ ســريــراً
وحـمامـات في قفص لتـخفـيف وحشته
وأكـثـر من  200مـحـوّل كـهـربـاء بـألـوان
مـتـعـددة وال يـنقـطع فـيه صـوت مـحرك
ـرتفع. وظيـفة عقيل ـولّد الكـهربائي ا ا
ـولـد الـكـهـربـائي. حـسـن هي تـشـغـيل ا
ــهــمــة تــركــيـب األشــرطـة وتــتــضــمّن ا
الــكـهـربــائـيـة واحملــوالت وصـيـانــتـهـا
ـولـد عـمـلـه بدون لـضـمـان أن يـواصل ا

مشاكل
.ويـوفّـر هذا الـنظـام الكـهربـائي الطـاقة
لـبيوت احليّ الـذي يقطـنه عقيل حـينما
يـنـقـطع الـتـيـار الـكـهـربـائي احلـكـومي

وهـو يـدعـو أصـدقاءه لـتـمـضـيـة الوقت
قـرب غـرفة احملـوالت. في الغـرفـة تلـفاز
وجــهـاز تــبـريـد بــاإلضـافــة إلى هـاتف
جـوال لتـلقي اتـصاالت الـزبائـن وجهاز
ـلك كرار آيـبـاد لـوحي هـو أغـلى مـا 
فــالــشــاب مــدمن عــلى لــعــبـة بــاب جي
اإللــكـتـرونــيـة. ويـروي كــرار الـبـالغ من
الـعـمر  17 عـامـاً الـكهـربـاء تقـطع نـحو
 12 سـاعة في اليـوم بشكل مـتقطع لذا
يــجب أن أكــون حـاضــراً حـ يــحـصل
ذلك. ويـرجّـح إسـتـيـبـانـيـان أن مـشـكـلة
الــكـهـربـاء في الـعــراق واعـتـمـاده عـلى
هــذه الـشــبـكــة الـبــديـلــة سـوف يـدوم.
ـشــكـلـة ويــوضح ال يـوجــد حل ســريع 
نــقص الـكــهـربــاء ال سـيـمــا في مـواسم
الـــذروة. عـــلى احلـــكـــومـــة أن تـــتـــخــذ
خـطـوات جريـئة في سـبـيل حتريـر هذا
الـقـطــاع. ويـضـيف قـد تـتـطـلب تـنـمـيـة
الــعـراق لــسـوق طـاقــة فـعــال ومـنـافس

. عقوداً

بـاإلضافة إلى القبض على ستة متهم
بــالـســرقـة والـتــهـديــد تـرويج اخملـدرات
والـقــتل الـعـمـد واالبـتـزاز اإللـكـتـروني).
والــقت مــفــارز مـكــتب مــكـافــحــة إجـرام
حـسيـنيـة القبض عـلى مبـتز سـاوم فتاة
عــلى نـشــر صـورهــا واشـار بــيـان امس
الـى انه ( القـبض على مـتهم بـابتزاز
فـتـاة بـعـد استـدراجـهـا وسـرقة هـاتـفـها
الــذي يــحــتــوي صــورهــا الــشــخــصــيـة
وتــهـديـدهـا بـنـشــر الـصـور عـلى مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي مـقـابل احلـصول
ديرية عـلى مبلغ الف دوالر). واطاحت ا
ـؤثـرات ـكـافــحـة اخملــدرات وا الــعـامــة 
الـعـقـلـيـة بـثمـانـيـة مـتـهـمـ في مـناطق
ـديريـة في بـيان امس مـتـفرقـة. وقـالت ا
انـه ( القـبض على مـتهـم في كل من
بــــغـــــداد وكــــركــــوك واألنــــبــــار وواسط
بــحـوزتــهم مـادة الــكـريــسـتــال اخملـدرة
إضــافــة إلى أدوات الــتــعــاطي) مــؤكــدا
ــتــهــمــ  إلى الــقــضــاء وفق (إحــالــة ا
ـــواد الـــقـــانـــونـــيـــة  28 و32 أحـــكـــام ا
مــخــدرات) وأعـــلــنت مــديـــريــة شــرطــة

الـدكـة الـعـشـائريـة بـاسـتـهـداف دار أحد
ـواطـنـ بـفـتح الـنـار عـلى مـنـزله اما ا
األربعة اآلخرين فقد جرى توقيفهم وفق
ادة  413 اإليذاء العمد وتمت إحالتهم ا
إلى مـركـز االحـتـجـاز األمـنـي السـتـكـمال

اإلجراءات القانونية بحقهم). 
WOzUMł U¹UC

ـتـحدث ا وكـشف الـلـواء يـحـيـى رسـول 
سلحة  عن بـاسم القائد العام للقوات ا
اعـتقـال عشرة مـتهمـ بقضـايا جنـائية
بـينـها اإلرهـاب والقـتل. وذكر رسول في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (قـوة من
شاة احلادية عشر وبكم محكم فرقة ا
تـمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق
ــادة  4إرهـــاب في ســيــطــرة بــغــداد – ا
ــــفــــارز الـــــراشــــديــــة) واضـــــاف ان ( ا
ــشــتـركــة في قــيـادة عــمــلـيــات بــغـداد ا
ـنتـشرة في جانـبي الكرخ والـرصافة  ا
جنـــحت في اعـــتــقــال ثـالثــة مــتـــهــمــ
بـالــتـزويـر وتـرويج اخملـدرات وانـتـحـال
صــفــة رسـمــيــة  فــضال عن ضــبط مـواد
مــخــدرة واســلـحــة وأعــتــدة مـخــتــلــفـة

صــغـيــر تــابع لـصــالــة الـعــمـلــيـات و
ـــســـتـــشـــفى إخـــمــــاده من قـــبل مـالك ا
دني) واضـاف البيان انه (لم والدفاع ا
يـتم تسـجيل أضـرار بشـرية مع حتـجيم
ـادية) مـشـيرا الى (تـشـكيل اخلـسـائر ا
جلـــنــة حتـــقــيـــقــيـــة من قــبـل اجلــهــات
ـقـصـر). اخملـتــصـة لـغـرض مـحـاسـبـة ا
وألقت القوات األمنية القبض على ستة
مــتــهــمـ بــجــرائم مــا يـعــرف بــالــدكـة
الـعشـائرية واإليـذاء العـمد في محـافظة

ميسان
. وقــال بـيـان لــوزارة الـداخــلـيـة تــلـقـته
(الـزمـان) امس أنه (تنـفـيذا لـتـوجيـهات
ي وبــإشــراف الــوزيـــر عــثــمــان الــغــا
ومـتابعة ميدانية لـقائد شرطة احملافظة
الــلــواء حــسـن هــاشم راضي تــمــكــنت
ـــديــــريـــة مــــفـــارز قــــوات ســـوات فـي ا
وبـــالـــتــعـــاون مع مـــكـــتب الـــتـــحــقـــيق
الــقـضـائي الـتـابع إلـى رئـاسـة مـحـكـمـة
اســتــئـنــاف مـيــســان من تـوقــيف ســتـة
مــتـهـمـ اثــنــان مـنــهم وفــقـا لــقــانـون
ـة مــكـافـحـة اإلرهـاب الرتـكــابـهـمـا جـر

ـــســـتـــشـــفى  نـــتـــيـــجـــة تـــمـــاس فـي ا
كـهـربائي) وأضـاف ان (الفـرق سيـطرت
عــلـى احلــريق دون خــســائــر بــشــريــة).
واصـــدرت وزارة الــصــحــة والـــبــيــئــة 
تـوضيـحاً بـشأن احلـريق.وقالت الوزارة
فـي بـيـان ان (احلـريق انــدلع في مـخـزن
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دني حـريقا اندلع اخـمدت فرق الـدفاع ا
داخل مـستشـفى فيروز في نـاحية احلي
ـحـافـظـة واسط.وقـال شـهـود عـيان ان
(فــرق االطــفــاء كــافــحت حــريــقــا انــدلع
ـخـزن تـابع الحـدى صاالت الـعـمـلـيات
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bIHð∫ محافظ ذي قار يتفقد أعمال تطوير طريق حيوي في الناصرية

نـشات التـابعة إلى مـحافـظة النـجف وا
وكــالــة الــوزارة لــشــؤون الــشــرطــة  عن
تـهم بحـادث مطعم الـقاء الـقبض عـلى ا
ـديـريـة في بـيان مـزاج الـشـام . وقـالت ا
امـس (األجـهــزة االمــنــيــة تــوجــهت الى
مـكان احلـادث بعـد تلـقيـها بالغـا بالـقاء
طعة  حيث جرى قـنبلة صوتية داخل ا
شـتـبه به وهـو احـد العـامـل اعـتـقـال ا
ــطـعم الـذي اعـتـرف قــيـامه بـالـقـاء في ا
الــقـنـبـلـة). في غـضـون ذلك  اسـتـهـدفت
طـائرة مـسـيرة مـوقعـا للـتحـالف الدولي
ــتــحـدث في اقــلــيم كــردســتـان . وقــال ا
بـاسم التحالف العـقيد واين ماروتو في
تـــصــــريح امس إن (طــــائـــرة مـــســـيـــرة
اسـتـهـدفت مـوقـعـاً تـابـعـاً لـلتـحـالف في
االقـليم  دون تـسجـيل أضرار بـشرية أو
تحدة مادية) مشيراً إلى ان (الواليات ا
ــتـحــالـفــة مـعــهـا مــتـيــقـظـة والــقـوات ا
وتــدافع عن نـفـسـهـا فـي إطـار حـقـوقـهـا
الـطـبـيـعيـة).واسـتـهـدف الهـجـوم قـاعدة
بـاشـور قرب نـاحـية حـريـر على بـعد 70

كيلومتراً شمال شرقي مدينة أربيل.

عمان
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في كتب اجلـغرافيا قرأنا كثيرا عن رأس الرجاء الصالح عندما كنا طالبا في إحد
عـلم في ذاكرتـنا الذي يـلتـقي فيه احملـيطان الـهندي راحل الدراسـية وبـقي هذا ا ا
صادفات أن أزور جنوب إفريقيا عام  2009وأقف عند رأس واألطلـسي وشاءت ا
الـرجاء الـصـالح وهو آخـر نـقطـة عـلى اليـابـسة في جـنـوب القـارة اإلفـريقـيـة. كانت
زيـارتــنـا جلـنـوب إفـريـقـيـا ضــمن وفـد عـراقي لالطالع عـلـى جتـربـة هـذا الـبـلـد في
ـصاحلة الـوطنية واسـتشراف مـدياتها اإلنـسانيـة ونقل هذه الـتجربة إلى حتقيق ا

تحدة التي نظمت اجلولة. ساعدة األ ا العراق 
دينة تقع في وتوصف مديـنة كيب تاون بأنها واحدة من أجمل بـقاع العالم; فهذه ا
آخر نقطة على اليابسة في جنوب القارة اإلفريقية. ويشكل التقاء احمليط الهندي
ـدينة الـتي تعتـبر واحدة من واألطلـسي في رأس الرجاء الـصالح أهم معـالم هذه ا
ثـالث عـواصم جلـنـوب إفـريـقـيـا بعـد جـوهـانـسـبـورج وبـريـتـوريـا وحـتى نـصل إلى
ؤدي إلى مـوضع لقـاء احمليـط اخـترقـنا غـابات عـامرة تقـع على جـانبي الطـريق ا
رأس الرجاء الصالح فشاهدنا أنواعا من الغزالن والنعام والقردة واألفاعي وحتى
البطـريق الذي كان مـتكدسـا على شـواطئ احمليط الهـندي وعنـدما سألـنا مرافـقنا
قال إن هذه الغـابات محـميات طـبيعيـة حرمت فيـها عمـليات الصـيد اجلائـر حلماية

هذه األنواع من االستهداف واالنقراض.
وكلمـا اقتربنـا من رأس الرجاء الـصالح نالحظ اقتراب احملـيط من بعـضهما في
مشهـد جميل قل نظيره والوصـول إلى نقطة اللقـاء يتوجب علينـا استخدام القطار
علق الـذي يعمـل على مدار الـساعة وبـأجور زهيـدة. وحال وصولـنا وجدنـا مئات ا
طـر الشديد الذي ـكان غير أن ا السيـاح من جنسيات مـختلفة سـبقونا إلى هذا ا
انهمـر حلظة وصولنـا أعاق حركتـنا; ألن موسم الشتـاء في جنوب إفريـقيا يبدأ مع
ذروة مــوسم الـصــيف في الـعــراق وبـلــدان الـشـرق األوسط وســرعـان مــا تـوقـفت
كن وصفه إال بأنه طـر وانفتح أمامـنا منظـر يسحر الـع في مشهـد ال  زخات ا

واحد من قدرات الله سبحانه وتعالى.
هـا نـحـن إذًا عـنـد رأس الـرجـاء الــصـالح الـذي انـطـلـق مـنه الـرحـالــة (كـريـسـتـوفـر
كولومـبس) ليكتشف القارة األميـركية. وقبل كولومبس كان الـرحالة العماني أحمد
بن مـاجـد هو من اكـتـشف رأس الرجـاء الـصـالح وقدم خـدمـات جلـيـلـة لإلنسـانـية
جـمعـاء. وعنـد قمـة الرأس احملـدب الذي يشـكل نهـاية الـيابـسة في الـقارة الـسمراء
ـنظـر ال يوصف بـلـقاء احملـيطـ وحتولـهمـا إلى محـيط واحد غـير أن اسـتمـتعـنا 
شـهد الالفت هو احتفاظ كل محيط بلونه وعلى  حافة رأس الرجاء الصالح ا
يـقع احمليط األطـلسي فـيمـا يقع احملـيط الهـندي عـلى جهـة اليـسار مـنه وعنـد قمة
قـاهي الـذي حـولته ـطاعـم وا رأس الـرجـاء الصـالح تـوجـد الـعديـد من األسـواق وا
نظر إلى منطقـة سياحية توافرت فـيها جميع مستـلزمات الراحة لالستـمتاع بهذا ا

اخلالب.
وكان ضـمن برنامج زيارتنا أن نزور السجن الذي كان الراحل مانديال معتقال فيه
الواقع في إحـدى اجلزر إال أن الرياح العاتيـة في ذلك اليوم حرمتنا
من التـعرف عـلى الـسجن وكـيف كان يـقـضي الزعـيم الراحل
سنـواته التي جتاوزت العـشرين وحل إطالقه عـبر مصاحلة
وطــنــيــة مع خــصــومه أذهــلـت الــعــالم من فــرط مــا حــقــقــته
ــصــاحلــة من حتــقــيق الــسالم ووقف ســفك الــدمــاء وطي ا

ريرة. اضي ا صفحة ا

ادية الـتي اصطلح على تـسميتـها بالعـيدية والتي تُـهدى لألطفال - تعتبـر العطـية ا
من أجمل الـعادات التي تُرافق اإلحـتفال باألعـياد وهو مـا دفعنا الى الـتساؤل: ما

الطبيعة القانونية للعيدية في ظل التشريع العراقي?
نهجية التالية: نُجيب تفصيال وفق ا

أوال: التعريف بالعيدية:
- لم تـعرف مـعاجم الـلغة الـعربـية مـصطـلح "العيـدية" وتـعلـيل ذلك في أنهـا تسـمية
عـاجم عـرفت الـعـيـد بـأنه "يَوْم عامـيـة ولـيـست من الـعـربيـة الـفـصـحى ولـكن تـلك ا

لِالحْتِفَالِ وَالتَّذْكَارِ بِحَادِثٍ دِينِيٍّ أَوْ تَارِيخِيٍّ مُهِمٍّ" 
- أمـا اصطالحـا: فـلم جند تـعريـفا لـها في اصـطالح فقـهاء الـقانـون والسـبب هو

تواضع. عدم التعرض لها بأي طرح قانوني على حد اطالعنا ا
ـناسـبة كـن أن نُعـرف العـيديـة بأنـها " الـهبـة العـينـيـة او النـقديـة التي تُـمنح  - و

األعياد" 
ثانيا: تأصيل نشأة العيدية:

- تـرجع العـيـدية في نـشأتـهـا الى أُم الدنـيا مـصـر وحتديـدا الى العـصـر الفـاطمي
ُـعِز لـدين الـله الفـاطـمي" سنـة ٥١٥ هـجريـة والـذي ابتـغى بـها عـلى يد اخلـلـيفـة "ا
استمـالة قلـوب الشعـب إليه وكانت تُـعرَف آنذاك بـالرسوم او الـتوسعـة ومنذُ ذلك

التاريخ استمرت عبر العصور و ان اختلفت تسميتها من عصر آلخر.
ثالثا: التكييف القانوني للعيدية:

- العيـدية هي عبارة عن مال عيني او نقدي يعـطى دون مقابل وبالتالي فليس ثمة
دني تـكيـيف قانـوني لهـا أصـدق من اعتـبارهـا عقـد هبـة خاضع ألحـكام الـقانـون ا

واد 601 - 625). العراقي (ا
- وتختـلف التسمية الـقانونية لها بـحسب نية الشخص الـواهب فأالصل انها هبة
ـنحـها األجر و الـثواب اعـتبرت ادة (601  /  1 مدني) اال أنه اذا ابـتغى  وفق ا
صدقة وهـي تخضع لنـفس أحكام الهـبة مالم يـوجد نص خاص يحـكمها (م/ 601

/ 2 مدني).
رابعا: أحكام العيدية للصغار: 

ـنقول من العقود العـينية التي ال تنعـقد اال بالقبض احلقيقي او - األصل أن هبة ا
احلكمي(م/ 603 مدني).

ـجرد إيـجاب نـقول لـلصـغيـر وجعـله يـنعـقد  ـشرع قـد استـثنى هـبـة ا - إال أن ا
الواهب دون ان يعتبر القبض ركنا النعقاد الهبة (م/ 604 مدني).

ـنحـه العـيـديـة تـكـون قـد ابـرمت عـقـد هـبة - وبـالـتـالي فـإن مـجـرد دعـوتك لـلـطـفل 
ويلزمك تـنفيذ مـقتضاه و دفـع العيديـة كاملة وإال جـاز لوليه مـخاصمتك قـانونيا و
جرد الطلب من الـقضاء إلجبارك عـلى دفع عيدية الصـغير كونك صرت مـدينا له 

االيجاب.
ة بألف خير أحبتي. - وختاما كل عام وأنتم و عوائلكم الكر

{ عن مجموعة واتساب

تدخل االرقـام حياتـنا دون إرادةٍ مِنّـا فلـيس ألحد منـا فرصـة أختيـار تاريخ الوالدة
أو الرحيل األخير  وما ب اللحظت ارقام كثيرة! 

 كم حصـلت من عشـرة في القـراءة واحلسـاب? وكم هو مـصروفك الـيومـي وماهو
الرقم الـذي يجـاور اخلط احملفـور حتت سلم الـبيت احلـجري في آخـر مرة المـسته

قمة رأسك لتعرف كم سنتيمترا ازداد طولك? 
ترافـقـنـا االرقام طـوال حـياتـنـا وكأن الـعالقـة الـتي جتمـعـنـا بهـا طـردية! فـكل سـنة

تضاف الى رقم عمرنا جتعلنا نتعامل ونستخدم ارقاماً أكبر! 
درسـة تصبح مـئة كمـا ان يوميـاتنا الـتي نستـلمهـا صباحاً بتـغاة في ا فـالعشـرة ا

تخرج من دائرة الفلسان لتدخل عالم الدرهم ومضاعفاته !! 
ـ الـرقم ـا حتــاصـرنـا حــ تـبـدأ االصـفــار الى  وتـبــقى األرقـام تـرافــقـنـا او ر

بأحتالل حيز كبير من التفكير ... 
ماهو دخلك الشهري ? كم جتني من عملك اليومي? 

كـم ربـحت وكم خــســرت في عـالم األمــوال? ومـا بــ الــثـراء أو الــعـجــز والـدين او
االكتـفـاء تأخـذ األرقام مـن العـمر سـنـينـاً قـد ال تقف عـنـد حدٍ بـالنـسـبة لـلـكثـير من

البشر الذين يحسبون احلياة وفقاً لهذه األرقام! 
لـست بـوهـيـمـيـا او من صـنف آخـر من الـبـشـر لـكنـي احاول
االنعـتاق من عـالم األرقـام وذلك باقـتنـاص حلظـات السـعادة
والفرح التي ترافقنا منذ حلظة الوالدة الى حلظة الرحيل 
مـتد بـ اللـحظـت غـالبـا ما يـحجـبها لـكن عالـم االرقام ا

عنا!
مقاالت مع قهوة الصباح 
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ـوانئ احـتــضــنت الــشـركــة الـعــامــة 
العراق احـد مبـدعيهـا بعـنوان رئيس
سواق ووفرت له مسـتلزمـات النجاح
في عـمـله . وقـال مــديـر عـام لـلـشـركـة
فرحان الـفرطوسي أن (إدارة الـشركة
بـدعـ والكـفاءات العـلـيا حتـتـضن ا
العلمـية) مشـيرا الى توجـيهات وزير
الـنـقل الـكـابـ نـاصـر الـشـبـلي بـدعم
الــقــدرات الــبـــشــريــة الفــتــا" أن عــلى
ـــــوانـئ واالقـــــســـــام تـــــوفـــــيـــــر كل ا
مـستـلـزمـات الـنـجاح لـهـذه الـكـفاءات
وانئ . التي من شأنها تطوير عمل ا
ـوظف عـبـاس غـا من جـانـبه قــدم ا
هـاشم االسـدي  شـكره وامـتـنـانه الى
ــديــر الــعـــام وإدارة الــشــركــة عــلى ا
تـواصل باألعـمال االهتـمام والـدعم ا
التي يـقـوم بهـا مبـينـا انه (ابـتكـر الة

تسـتـخـدم في عـملـيـة بـناء الـعـوامات
البـحريـة وجهـاز درفلـة وقد اسـتخدم
جـــمـــيع مـــوادهــا مـن قـــطع احلـــديــد
الـفـائـضـة عـن احلـاجـة ( الـسـكـراب )
دون أن يــكـــلف الـــشــركـــة اي مـــبــالغ

لشراء مواد من األسواق احمللية) .
وتـابـعت الـشـركــة عـمـلـيـات الـتـدقـيق
ـديـريـة مـيـنـاء اخلـارجي والـسـنـوي 
خــور الــزبــيـــر مع احــدى الــشــركــات

لتجديد شهادة اجلودة .
qL  WF U

وقـــــال الـــــفــــــرطـــــوسي إنـه (حـــــسب
توجـيهـات الشـبلي بـضرورة مـتابـعة
ـوانئ  اجـراء عـمـلـيـة الـعـمل في ا
ديرية ميناء خور التدقيق اخلارجي 
ـدة يـوم من قـبل الـشـركة الزبـيـر و
انـحـة وذلك لتـجـديد شـهـادة لنـظام ا
ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــامــل اإلدارة ا

للمواصفـات).وأوضح حس هليجي
مـــــديــــر شـــــعــــبـــــة ادارة اجلــــودة أن
(عـمــلــيـات الــتـجــديـد تــشـمل جتــديـد
شــهـــادة ادارة اجلــودة الـــشــامـــلــة) .
وشـــهــادة ادارة الـــصـــحـــة الــسـالمــة

هنية وشهادة والبيئة  ا
ـديـر الــعـام الى أن (عـمـلـيـات ولـفت ا
الـتــدقـيق الـداخــلي  تـقــوم بـهـا ادارة
اجلـودة في مــوانئ الـعــراق لـتــجـديـد

وانئ). منوحة لتلك ا الشهادات ا
من جــانــبـه قــال مــديــر مــيــنــاء خــور
الزبيـر حيـدر فاخـر ناصـر  إن الفريق
ــدقق عــقــد اجــتــمــاع خــاص مــديــر ا
ـيـناء مـينـاء وبـحـضـور مـديـر ادارة ا
طـــارق يـــوسف حـــسن رئـــيس فـــريق
يناء .  ومسؤولي إدارة اجلودة في ا
الــشـعـب والـوحــدات الــرئــيــســيـة في
ـيـنـاء  مـبـيــنـا أن عـمـلـيـة الـتـدقـيق ا

اخلـــارجي عـــلى االنـــشـــطـــة شــمـــلت
ـيــنـاء خــور الـزبــيـر اإلدارة الـعــلـيــا 
وشعبة اإلدارة واخلدمات والوحدات
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دة الـقـصيـرة التي امـضـينـاها رغم ا
ــكن ان نـضع في الـقــاهـرة  فــانـنـا 
الــيـــد عـــلى وســائـل تــعـــامل االخــوة

صري مع الوباء. ا
1- اســتــخــدام الــكــمــامــة  يــتــصــدر
صري في مواجهة الوباء. وسائل ا
تحف مثال وفي االماكن الرسمية  ا
تــتـــمــسك الـــســلـــطــات بــاســـتــخــدام
ــواطـنـون فـتـمـسـكـهم لـكـمـامـة. امـا ا
بــــذلك مــــشـــابه حلــــد مــــا بـــتــــعـــامل

العراقي العامة.
2- الـتــبـاعــد الـبـدنـي.. فـعـلـى سـبـيل
ثـال  كنـا في امسـية بـاحتاد كـتاب ا
مـصـر. فـي كـراسي االسـتــمـاع جـلس
الـعـراقـيـون فــقط. وال يـوجـد مـصـري
صور. بل ان القاعة ال واحد. سوى ا
يــــوجــــد فــــيــــهــــا مــــصــــري . ســــوى
نصة. هما شخصيتان جلستا على ا

رئيس االحتاد وشخصية اخرى.
ـسـتمع ـتـحدث عـراقي وا يعـني ان ا
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عــراقي. وقــد اشــهــرتُ نــقــطــة نــظـام
بوجه مديـر االمسيـة. وتساءلتُ : هل
نبق نـتحدت ونـستـمع لبـعضـنا نحن
ـــســـتـــمع الـــعـــراقـــيـــ ?. ثـم : اين ا
ـصــري ?. أجـاب رئـيس ـتـحــدث ا وا
االحتـــاد وهـــو أحـــد شـــخـــصـــيـــتــ
ـنصـة.. اجـاب : لم مـصـريـتـ علـى ا
يــشــارك اديب مــصــري في االمــســيـة
بــســبب اجــراءات كــورونــا. اضـاف :
قــمــنــا بــتــوثــيق االمــســيــة من خالل
الــفــديـو. وســيــوزع عــلى مــنــتـســبي

االحتاد.
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3- التـلـقـيح.. لم نشـاهـد حـاالت منه.
ولكن عـنـدما اردنـا الـتلـقـيح الغراض
الـعـودة. طـلب مـن دفع مـا يـزيـد عـلى
مائة دوالر. ولـيس لدي معـلومات عن
. صري كلفة تناول الـلقاح من قبل ا

مجرد امثلة. 
ـــســـؤولـــيـــة الى ذلـك انـــطالقـــا مـن ا
ـلــقـاة عـلى االنـســانـيـة والــوطـنـيــة ا

وتــنــفــيــذا لــقــرارات عــاتق اجلــمــيع 
الـلـجــنـة الـعـلــيـا لـلـصــحـة والـسالمـة
الوطنية ونظرا لتـسجيل ارتفاع كبير
في حاالت االصـابة بـفـيروس كـورونا

ـــثل وانـــتــــشـــاره مـــجــــددا والـــذي 
منعطفا وبائيا خطيرا يهدد اجلميع.
ـدني وألهـمـيــة مـنــظـمـات اجملــتـمع ا
ـخـاطر ـواطـن  ودورها بـتـوعـية ا

.(kind in the world
ـسؤول األقـدم لـبرنـامج الـغذاء يـذكـر ا
ي فـي واشــــــنـــــــطن تـــــــوربن الــــــعـــــــا
دو �Turben Dueأن اخلــــــــــــبـــــــــــراء
الـدوليـ يعتـرفون بأن "نـظام البـطاقة
الـتـمـويـنيـة هـو االكـفـأ في الـعالم.. إنه
نــظــام مــدهش.. ال يـوجــد نــظــام بـديل
لـلـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة وال تـوجـد لـدى
ــتــحـدة قــدرة عـلـى اسـتــحـداث األ ا
نـظام آخر يعمل بنـصف كفاءة البطاقة
الــتـمـويـنـيــة الـتـمـويــنـيـة وإذا تـعـطل
ـــــدة شــــهــــر أو شــــهــــرين الــــنــــظــــام 
فــسـتـحــصل كـارثـة إنــسـانـيــة واسـعـة

النطاق".
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ولــكي يـحـيط الـعـراقــيـون بـشـخـصـيـة
وزيـــر الـــتـــجـــارة األشـــهـــر في تـــاريخ
الـعراق نعرض أنه ينتسب إلى مدينة
راوة الــواقـعــة عـلى اجلــهـة الــيـسـرى
لــنـهـر الـفــرات إلى الـشـمــال قـلـيالً من
مــديـنــة عـانـة وهـي تـقـوم عــلى شـريط
ضـيق من األرض مـحـصور بـ اجلبل
والــنـهـر يـتـراوح عـرضه بـ 200 إلى
800 مـتـر وراوة مـدينـة عـراقيـة تـتبع
إداريــاً إلى مــحـافــظــة األنـبــار بــدرجـة
قــضـاء وتـبـعـد عـن احلـدود الـسـوريـة
الـشـرقـيـة 100 كـيـلـو مـتـر وتـقع عـلى
مـسافة 320 كـيلو متراً غـرب العاصمة
بـغـداد ومـسـاحـتـها 5000 كـيـلـو مـتر

مربع.
ــاً بـــاسم كـــانت (راوة) تـــعـــرف قـــد
(الــرحـبــة) وهـنــاك رأيـان إلطالق اسم
راوة عـليها األول يقول إن اسمها كان
(الــــراويــــة) وذلك لــــورود الــــقــــبــــائل
احملـيـطة بـهـا والبـدو إلـيهـا لـلحـصول
واشيـهم وكانت فيها اء لهم و عـلى ا
(جـريـة) وهي مـجمـوعـة من النـواعـير
تـعرف باسم جرية الراوي فيما يذهب
الــرأي الـــثــاني إلى أن هــنــاك شــيــخــاً
جـليالً كـان يروي الـقصص واألحاديث
ديـنة بالـراوي نسبة لـلناس فـسميت ا

إلى هذا الشيخ.
يز راوة أن سـكانهـا يعودون إلى مـا 
جـد واحد هـو السـيد يـحيى بن الـسيد

حـسـون الـذي كان جـده يـسـكن منـطـقة
ـقـابـلـة حلـديـثـة حـديـثـة أو (بـروانـة) ا
قــبل أكـثـر من  600 ســنـة وهـو حـفـيـد
الـــســـيـــد أحــمـــد بن جنـم الــديـن اجلــد
تـد نـسبه إلى األعـلى لـلراويـ الـذي 
احلــــــســـــ بـن عـــــلي بـن أبـي طـــــالب
والـسـيـد أحمـد هـو أخـو الـسيـد مـحـمد
جــد الــسـادة احلــديـثــيــ وهـمــا ولـدا
ــدفـون في الــسـيــد جنم الــدين هـاشم ا
حـديثـة ومرقـده معروف فـيهـا وقد ولد
لــلـســيـد يـحــيى بن حـســون الـذي كـان
يــســكـن في مــوقع راوة احلــالي ولــدان
هـمـا أحـمـد وحـسان: وولـد ألحـمـد عـبد
الـله وولد لـعبـد اللـه: سرحـان وحس
وعــبـيـد ومن ســرحـان تـكــونت عـشـيـرة
(الــسـراحــنـة) وولـد حلــسـ عــبـد الـله
ـلقب بالسـاهوك ومنه تكـونت عشيرة ا
(الـسـواهـيك) الـتي يـنـتـمي الـيـهـا وزيز
الـــتــجــارة والـــتي كــانـت تــتــولى ادارة
ـدة مـئة ضـريح االمـام مـوسـى الـكاظـم 
عـــام ومـن عـــبـــيـــد تـــكــــونت عـــشـــيـــرة
(الـبوعبـيد) أما حـسان فهـو جد الشيخ
رجب الـكبير الذي انـحدرت منه عشيرة

(الشيخ رجب).
والــدكــتـــور مــحــمــد مــهــدي صــالح من
عـشيرة السواهـيك ولد في مدينة راوة
بتاريخ 26 حزيران 1947 وهو حاصل
عـلى شـهـادة الـدكـتـوراه في الـتـخـطـيط
اإلقليمي (تخطيط اقتصادي اجتماعي)
من جـامـعة مـانـشسـتـر البـريـطانـية في
الـعـام 1978 وهــو في مـقـتـبل حـيـاته
مـــارس الــتــعــلـــيم فــعــمـل مــدرســاً في
حافظـة بابل في العام ثـانوية الكـفل 
ــــســــــــيب في 1971 وفِـي ثــــانــــويــــة ا
الــعـامـ  1972و1973  وذلـك قــبل أن
ـــاجـــســـتــيـــر في يـــلـــتـــحق بـــدراســة ا
الــتــخــطـيط احلــضــري واإلقــلـيــمي في
مــعـهـد الــدراسـات الـعــلـيــا لـلـتــخـطـيط
احلـضـري واإلقـلـيـمي بـجـامـعـة بـغداد
ــدة عــام في وزارة الـتــخــطـيط وبــقي 
قــبل أن يـلــتـحق بـجــامـعــة مـانـشــسـتـر
الـبريطـانية ويحـصل منهـا على شهادة
الــدكــتــوراه في الــتــخــطــيط اإلقــلـيــمي
(تــخـطـيط اقــتـصـادي واجــتـمـاعي) في
الـعـام 1978 ومـنـح مـقـعـداً لـدراسـة ما
بـعـد الـدكتـوراه إال أنه عـاد إلى الـعراق

لاللتحاق بعمله في وزارة التخطيط.
شــغل الــدكــتـور مــحــمـد مــهــدي صـالح
وظـائف عديدة ضمن نـطاق اختصاصه
الــفـني فـي وزارة الـتـخــطـيط ومــجـلس
الــوزراء فــمن الــعـام 1981 إلـى الـعـام
ـاجسـتـير 1985 تـولى تـدريس طـلبـة ا
في الــتــخــطـيـط احلـضــري واإلقــلــيـمي
بـجـامعـة بـغـداد وفي معـهـد التـخـطيط
الــقـومـي لـلــعـامـ 1980 و1981 كــمـا
عـمل اسـتاذاً زائـرا في جـامعـة قـطر في
الــعـام  1980كــخــبـيــر في الــتـخــطـيط
وكـان في الـوقت نفـسه يـشغـل وظيـفة
مــعــاون مــديــر عــام دائــرة الــتــخـطــيط
اإلقـليمي في وزارة التـخطيط ثم رئيس
دائـــرة الــتـــخــطــيـط اإلقــلــيـــمي (دائــرة
تــخــطـيـط احملـافــظــات) وبـعــدهــا عـ

كـلمـا جرى احلـديث ب الـعراقـي عن
احلـــصــة الـــتــمــويـــنــيـــة ذكــروا وزيــر
الـتجارة األسبق الـدكتور محـمد مهدي
صــالح الـذي قــعّـد الــقـواعـد لــلـبــطـاقـة
الـتـمـويـنـيـة الـتي كـانت مـوادهـا تصل

إليهم بسالسة.
ومـنذ أن اسـتبدلت احلـصة الـتمويـنية
بـاحملـاصـصـة الـطـائـفـيـة والـسـيـاسـية
بــدأت مـــواد هــذه احلــصــة تــضــمــحل
وتـوزع بـعض موادهـا شهـراً وتخـتفي

. شهوراً
كــتب إليّ زمـيل صــحـفي من بـغـداد أن
مــواد احلـصــة الــتـمــويـنــيــة تـقــلـصت
كـثـيـرا وأن أول مـا غـاب مـنـهـا حـلـيب
األطــفـــال دلــيالً عــلى مــدى (اهــتــمــام)
احلــكــومـــة بــاألطــفــال!!!! ولم يــبق من
ـة والتي كـانت مـوادها احلـصـة القـد
تصل إلى حدود 20مادة سوى رز عفن
  وسـكـر وزيـت عـلـمـاً أن هـذه وطــحـ
ــواد األربع مــتــذبــذبــة أي تـوزع كل ا
شــهـــرين أو ثالثــة فـــيــعــطــون حــصــة
واحـــدة من الـــســكـــر والـــزيت ومــواد
احلـصـة الـتمـويـنيـة احلـالـية كـلـها من
ـواد وبـخـاصـة الـرز عـلـمـا أن أســوأ ا
حــكـومــة الـسـيــد مـصــطـفى الــكـاظـمي
أضـافت مـادة جديـدة (علـبـة معـجون )
وأعــادت مــادة الــبــقـولــيــات فــســمـيت
احلـصـة التـمـويـنيـة بـالسـلـة الغـذائـية
ـواطنـ عن اسمـها مـحـاولة لـصرف ا
احلــقـيـقـي وهي الـتي رافــقـتـهم طــيـلـة
ســنـوات احلـصــار الـعـجــاف ويـسـمع
الــعـراقــيــ بـهــذه الـســلــة في وسـائل
اإلعـالم فــقط بـــرغم أن مــبـــالغ كـــافــيــة
خـصـصت لـهـا ضـمـن مـوازنة 2021إذ
واطـنون وهم في النصف لـم يتسلم ا

الثاني من العام هذه السلة.
ة يضيف الزميل: كانت احلصة القد
كـما تعـلم توزع شهـريا وال تذبذب في
الـتجهيز وهي حتوي الـطح والسكر
والــشــاي  وحــلــيب االطــفــال وحـلــيب
ـنـظـفـات لـلـكـبـار والـرز والـصـابـون وا
ـــلـح والـــزيت وشــــفــــرات احلالقــــة وا
والـبـقولـيات رغم آن الـعراق كـان يرزح
حتـت احلـصــار الــظـالم الــذي فــرضـته
أمــريــكـا وبــريــطــانـيــا واســتــمـرت في
فــرضــة حــتى احــتـالل تـلـك الــدولــتـ

للعراق.
يـــؤكــد كالم زمـــيــلي هـــذا مــا صــرحت
به الـنـائبـة عن مـحافـظـة صالح الدين
وعـضو جلـنة اخلـدمات الـنيـابيـة منار
ئة من طلب الشديدي أن  70با عبد ا
الــشـعب الـعــراقي تـضــرر جـراء تـأخـر
الـسلـة التمـوينيـة وتقـليص مفـرداتها
ان العـراقي أقر توزيع مـبيـنة أن "البـر
 11مــفــردة فـي الــســلــة الــتــمــويــنــيــة
ـــواجـــهـــة صـــعـــود أســـعـــار الـــدوالر
ــواد الـغـذائــيـة في وارتــفـاع أســعـار ا
األسـواق وانـعـكـاسـاته الـسـلـبـيـة عـلى
أغــلب شـرائـح الـشــعب الـعــراقي الـتي
تـــقــــتـــات وتـــعـــتـــمــــد عـــلى احلـــصـــة

التموينية".
وتـابعت الشديـدي ان "ذلك يحدث منذ

اكـــثــر من  3اشـــهـــر والزالت مـــفــردات
الـتمويـنية بـائسة ومـتقطـعة ورمزية ال
تـلـبي اي احتـياجـات لـلشـعب" مشـيرة
الى أن "تـــأخــر الــســـلــة الــتــمـــويــنــيــة
ـئة وتـقـليص مـفـرداتهـا أضر بـ 70 بـا

من الشعب العراقي".
وبـدأ تطـبيق نظـام البطـاقة الـتمويـنية
فـي الـــعــــراق مـــنــــذ عـــام 1991 الــــتي
ـرور الزمن السـلّة الغـذائية أصـبحت 
لـلمواطنـ من أجل معاجلة جانب من
تــأثـيــرات احلـصــار االقـتــصـادي الـذي
وجب قرار مجلس األمن فُرض عليه 

الدولي (661) لعام 1990.
ـوجـب نـظـام الـبـطـاقــة الـتـمـويـنـيـة و
ـوادّ الـغذائـية تـتـكفل الـدولـة بتـوزيع ا
ا واطـن شـهريـاً  األسـاسـية عـلى ا
يـسد جزءاً من حاجـتهم إال أن مفردات
ـشـمـولـة) ـوادّ الـغـذائـيـة ا الـبـطـاقـة (ا
تــنــاقــصـت من عــشــر مــواد عــلى األقل
شـهريـاً قبـل سنة 2003 إلى مادّت أو
ثـالث في الــســـنـــوات األخــيـــرة بــرغم
عـيـشـيـة التي ـشـكالت ا ازديـاد حـدّة ا

تزامنت مع األزمة االقتصادية.
إذا ذكــر الـعــراقــيـون الــدكـتــور مـحــمـد
مـــهـــدي صـــالـح فألنـــهم لن يـــنـــســـوا
اإلجنـاز الـكـبـيـر الـذي حـقـقه وهـو أنه
أسس نـظـام الـبطـاقـة التـمـويـنيـة بـعد
فـرض احلـصـار عـلى العـراق مـبـاشرة
وهـــو الــــنـــظـــام الـــذي كـــان له الـــدور
األســـاس في مـــنع وقــوع اجملـــاعــة في
الــعــراق خالل حــقـبــة احلــصــار الـتي
اســتـمــرت قــرابـة األربــعـة عــشـر عــامـاً
بـإرادة امـريـكـية وبـريـطـانـيـة ولم يرفع
إال بـــعـــد ان احـــتـــلت تـــلك الـــدولـــتــان

العراق.
ــتــحــدة نــظــام الــبــطــاقـة عــدّت األ ا
الـتــمـويـنـيـة األكـبـر واألكـفـأ في تـوزيع
ـواد الـغذائـية في الـعالم كـما أوردت ا
ذلك جريدة الواشنطن بوست الصادرة
فـي  3 شـــــبـــــاط 2003 الـــــتـي قـــــالت
The Ration Program is) :بــالــنص
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رئـيـساً لـلدائـرة االقتـصاديـة في ديوان
الــرئــاســة فـي الــعـام 1982 ثـم تــقــلـد
مـنــصب وزيـر الـتـجـارة في الـثـالث من
آب مـن الــــعــــام 1987 وحـــــتى وقــــوع
االحـــتـالل األمـــريـــكـي لـــلـــعـــراق في 9
نـيـسـان مـن الـعام 2003 وبـذلك قـضى
مــدة سـبــعـة عــشــر عـامــاً في وظـيــفـته
نـفسها وزيراً للتجارة وهي أطول مدة
قـضـاهـا وزير مـسـتمـر في وظـيـفته من
دون انــقــطــاع مــنــذ تــأســيس الــدولــة

العراقية في العام 1922 إلى االن.
ـعـاجلـة فـي الـعام  1986تـرأس جلـنـة 
اســتـيـعــاب الـوجـبــة األولى من مـوجـة
الــتـــعــلــيم اإللــزامي و إقــرار إنــشــاء
خـمس جامعات مع تـهيئة تـنفيذها في
الــعـام  نـفـسه هي جــامـعـات الـكـوفـة

بابل القادسية االنبار وتكريت .
ـاليـة مـنـتصف وأسـنـدت إلـيه وزارة ا
الــعـام 1989 بــاإلضــافـة إلى وظــيــفـته
وزيـراً لـلتـجـارة ليـتـولى إدارة وزارت
فـي آن واحــــد وأصـــــبح عـــــضــــواً في
مــجـلس إدارة صــنـدوق الـنــقـد الـدولي
لـلـمــدة الـتي شـغـلـهـا وزيـراً لـلـمـالـيـة
فـضالً عن تـمـثـيـله الـعـراق في اجمللس
االقــتـصــادي واالجــتـمــاعي لـلــجـامــعـة
الــــعــــربــــيـــة وفـي مــــجـــلـس الــــوحـــدة
االقـتـصـاديـة الـعربـيـة لـلـمـدة من الـعام
1987 إلى العام 2003 وأصـبح عميداً
لـوزراء االقـتصـاد والتـجارة الـعرب في
العام 2001 بـعد تقاعد وزير االقتصاد
السوري الدكتور محمد العمادي الذي
احـتفظ باللقب مدة طويلة بصفته أقدم

ذكورين. وزير في اجمللس ا
حـصل الـدكـتـور مـحـمـد مـهـدي صـالح
كـذلك عـلى لـقب زمـيل مـعـهـد الـتـنـمـية
االقـتـصـاديـة بـالـبـنك الـدولي في الـعام
1980 بــــــعـــــد مــــــشـــــاركـــــتـه في دورة
مــتـخــصـصــة عن الــتـنــمـيــة الـزراعــيـة
والــتـطـويـر الــريـفي وقـد تــولى مـهـمـة
رئــاســة اجلـانب الــعـراقـي في الـلــجـان
ـــشـــتــركـــة لـــلــتـــعـــاون االقــتـــصــادي ا
تحدة والتجاري والفني مع الواليات ا
األمـــريـــكـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــا االحتـــاد
الــســوفــيــتي (ثـم روســيــا االحتــاديـة)
الـص الـيابـان البـرازيل االرجنـت
زامـبيـا إيطـاليـا فيـتنـام إندونـيسـيا
الــبـــاكــســتــان إيــران ومــعــظم الــدول
الــعـربــيـة: األردن مـصــر الـســعـوديـة
ــــغــــرب تــــونس قــــطــــر االمــــارات ا

وسوريا.
وخـالل احلـصــار الــدولي الــذي فـرض
عــلى الـعـراق وقّع اتـفــاقـيـات الـتـجـارة
ـتـحـدة احلـرة مع اإلمـارات الـعـربـيـة ا
سـلـطـنـة عـمـان وقطـر وهـيـأ لـلـتـوقيع
عــلى تــلك االتــفـاقــيــات عـلى مــســتـوى
رؤســاء الــوزراء بــ الـعــراق ومــصـر
ســـوريـــا لــبـــنـــان تـــونس اجلـــزائــر
الــسـودان والــيـمن.قــبل غــزو الـعـراق
كـان الـدكـتـور مـحـمـد مـهدي صـالح من
بــ أركـان الـنــظـام الـعــراقي الـوطـني
الـــذين اســـتـــهـــدفـــتـــهم وزارة الـــدفــاع
األمـــريـــكــيـــة إذ أدرجت اســـمه ضـــمن

ـطـلـوبـ إلـيهـا بـتـهـمة قـائـمـة الـ 55ا
أســلــحــة الـدمــار الــشــامل واعــتــقــلـته
الــقــوات االمــريــكــيــة احملــتــلــة في 23
نــيـســان من الـعـام 2003 أي بــعـد 14
يـومـاً من احـتالل بـغداد و تـسـلـيمه
مع مــعــتـقــلــ آخـرين إلـى احلـكــومـة
الـتي نـصـبـوهـا في الـعـراق فـي تـموز
مـن الـــعـــام 2010 وأطــــلـــقـت ســـراحه
احملـكـمــة اجلـنـائـيـة الـعـراقـيـة الـعـلـيـا
ووزارة الـــعــدل الــعـــراقــيـــة في الــعــام
2012 لـعدم ثـبوت تهـمة علـيه بعد أن

عتقل تسع سنوات. أمضى في ا
بـعـد إطالق سـراحـه غادر الـعـراق إلى
األردن ويـــعــمل حـــالــيــاً أســـتــاذاً في
اجلــامـعـة األردنـيــة مـنـذ الـعـام 2014
ـاجـستـيـر في الـتـنـمـية يـدرّس طـلـبـة ا
ـسـتدامـة. وشارك الـدولـية والـتـنمـية ا
ــثالً عن فـي مـؤتــمــرات دولــيــة عـدة 
اجلــامـعـة األردنــيـة في بـحــوث أعـدهـا

ؤتمرات التي شارك فيها. وقبلتها ا
كــتب عـنه الـصـحــفي الـعـراقي الـراحل
ــنــاســبـة إطالق صــبــري الــربـيــعي 
سـراحه من معتقـله يقول: "هذا الرجل
عـرفـته عن قـرب يوم كـان وزيـراً مالـئا
ـــضي في لـــكـــرســيـه الــوزاري كـــان 
ا مـخازن (البـطاقة الـتمويـنية) أكـثر 
ـا ــضي فـي مـكــتب الــوزيــر.. ولــطــا
شـــاهـــدته في تـــلك اخملـــازن يـــتـــغـــبــر
بــاألتــربـــة ويــســتــريح جــالــســاً عــلى
ليـئة باحلبـوب.. كان يعرف األكـياس ا
كـم هـو وزن (تــنـكــة) الــدهن وأي عـدد
واطن تكفي?.. هذا الرجل الذي مـن ا
سؤول عن وظف ا شـكل خلية من ا
(الـبـطـاقـة التـمـويـنـيـة) الذيـن قلت في
نـفسي وأنا أتابع عملهم ذات مرة (إن
الـله يحب العـراقي إذ قـيض لهم مثل
رحوم ) ومـسؤولـهم ا وظـف هـؤالء ا
عــلي مـوسى الـذي شــاهـدته لـيل أحـد
األيـام يــنـام عـلى أريـكـة في مـكـتـبه من
أجل مـتابعة وصـول مواد أساسية في

البطاقة التموينية".
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ويـتــابع: "مـحـمـد مـهـدي صـالح حـمى
الــــعــــراقـــيــــ من جــــوع أراده أعـــداء
ـة الــعـراق لــلـعـراقــيـ من خـالل جـر
احلــصـار االقـتـصــادي.. لـقـد جـال دول
العالم وانتزع من الكثير من الشركات
ـثل ظـروف الـعـراق آنذاك ـسـتـغـلة  ا
لـقـمة الـشعب الـعراقـي هنـيئـة مريـئة
اال مـن بــعض االلــتــواءات في تــوفــيــر
مـواد ثـانويـة محـدودة اال أن الـبطـاقة
واطن عـلى الـعـمـوم كـانت تصـل إلى ا
عـلى الـرغم من أن الـكـثـيـر من األسـماء
كـانت مـكـررة ومـزورة وعـنـدمـا سـألته
ذات مــرة.. هـذه األسـمـاء مـكـررة? نـظـر
إلـيّ نـــظـــرة عـــمـــيــــقـــة وقـــال: (وعـــلى
افـتـراض أن أوراقـهم صـحـيـحـة كـيف
ــا كـانت نــحــرمـهـم من الــغـذاء? ولــر
هناك التباسات في صحة أوراقهم?)".
ويـــقــول الــربــيــعـي: "هــذا الــرجل كــان
وزيــراً في عــهــد صــدام حــســ الـذي
كــانت فــيه لــلـدولــة مــهـابــة ولــكـنه لم
ا ال يـتـعـال أو يـحاول إظـهـار نـفـسه 
يــلـيق بــرجل كـر احملــتـد واألصـول..
لــقــد كــان بــإمـكــان وزيــر الــتــجـارة أن
ـسـتــوصف الـرئـاسي اال يــذهب إلى ا
أنـي شـــــــــــاهـــــــــــدتـه ذات مــــــــــرة فـي
ــــســــتـــــوصف احلــــكــــومـي في (حي ا
اجلــامــعـة) يــعــالج أســنـانه! وعــنــدمـا
أكـرس هـذه السـطور لالحـتفـاء بحـرية
د. مـحـمـد مـهـدي صـالح فـأني أحـتفي
بــتــأريخ رجل له مـن الـنــظــافــة الـشيء
الـكـثــيـر نـظـافـة الـيـد والـلـسـان وعـفـة

السلوك واألفق الفكري البعيد!"
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التابعـة لها وشـعبة التـفريغ والشحن
والـوحــدات الـتــابـعــة لـهــا والـشــعـبـة
الـفــنــيـة والــوحـدات الــتـابــعـة لــهـا و

وحـــدة إدارة اجلـــودة الــــشـــامـــلـــة و
يناء شتـرك في ا شركات الـتشغـيل ا

كاف).

هـذا الــفــيـروس وطــرق الـوقــايــة مـنه
ـنظمـات غير احلـكومية تدعو دائرة ا
اجلـــمـــيـع الى تـــعـــضـــيـــد دور وزارة
ــوجـة الـصــحـة فـي الـوقــوف بـوجه ا
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هـا هـي بـشـائـر اخلـيـر تـنـطـلق فـي الـعـراق وهـا هي االجنـازات قـاب قـوسـ او ادنى من
احلصول بنـاء اعمار رفاهيـة عيش وكل ما يجـول في خاطرك من عبـارات وامنيات تصل
ـرشــحـ وهم الى بــاب بـيــتك في طــبق من ذهب  كل ذلـك وغـيــره جتـدوه في شــعــارات ا
يحملون فـانوس عالء الدين السحري  شعـارات ينتهي مفعولـها بعد وصولك الى صندوق
ا حـتى موعـد اعالن النـتائج سـمعت وقـرات ان السـياسـة هي اول الـفنون االقتـراع او ر
واخـر االعـمـال ولـكـنـها في بـالدي تخـطت كـل انواع الـفـنـون حـتى صـار الـسـيـاسـة تـعبث
بـالـعدالـة والـقـانون واالخـالق والعـيـاذ بـالله بل ان احـد مـسـوولي االحـزاب وصل الى حد
ا قـراطيـة الـتي لطـا ـارس حريـته الـد الصـاق الـتهم جـزافا لـكل من يـنتـقد سـيـاسته او 
دعى اليـها داخل قبـته التـشريعـية اغـلب دول الشـرق اوسط او احمليطـة  بنـا جتدها قـريبة
من واقع حالـنـا واهل ااسيـاسـة لديـهم ال يـختـلـفون كـثـيرا عـن اهلـنـا باسـتـثنـاء ان رجال
السلطة لدينا ال يعرفون الها غير عروشهم. واالدهى انهم ال يعرفون شيئا وال يفهمون في

ـتـهـنـون اعـراف ااســيـاسـة غـيـر الــسـمـسـرة لـذلـك يـعـتـقـدون انــهم 
السيـاسة التي باتت حصرا في العراق هواية من ال ابداع له 

وعمل لكل من ال يعمل. 
اضي والتي اتبعت اسلوب الكثيـر هنا يعيب على سيـاسة ا
الـتـجـهـيل والـضـبـابـيـة  ولـكن واقـعـنـا الـيـوم ال يـخـتـلف عن
االمس فـسـيـاسـة اخلـداع الـتي تـتـبـعـهـا بعـض االحزاب من
اجل ايــهــام االخـريـن بـحــقــيـقــة مــزيـفــة هي ال تــخـتــلف عن

سياسة امس الن الننيجة واحدة.

تـتـذكـر شــعـوب كـثـيــر من بـلـدان الــشـرق األوسط وخـاصـةً فـي سـوريـا ولـيــبـيـا واجلـزائـر
والـسودان وإيـران والـعـراق مـا حدث بـعـد انـقالبـاتهـا الـسـيـاسيـة خـاصـةً في عـملـيـة بـناء
ؤسسات العـسكرية واألمنية ومـا رافقها من غلق الدولة واقـفالها حلساب أجهزة االمن ا
ؤسسـات التي تتـحكم بالـفرد وحيـاته اخلاصة وعالقـاته وتضعه دوما واخملـابرات وبقيـة ا
مــحك شـكـوك حــتى جملـرد عالقــة عـاديــة مع أي اجـنــبي في بالده وجتـلى ذلـك اكـثـر في
ـاضي حـيث أطبـق نظـام احلزب غـلـقة مـنـذ ستـيـنيـات الـقرن ا الـنـموذج الـعـراقي للـدولـة ا
الـواحـد من خالل أجـهـزة األمن واالسـتـخـبـارات واخملـابـرات ومـيـلـيـشـيـا احلـرس القـومي
واجليش الـشـعـبي عـلى دائـرة حـركات ونـشـاط الـفـرد حتـى في حيـاته الـشـخـصـية أو أي
شاريع عالقـة أو تواصل مع أجـنبي داخل الـبلد حـتى وإن كانت مع أولـئك العـاملـ في ا
احلـكــومـيـة الـصـنــاعـيـة مـنـهـا أو الــزراعـيـة حـيث تــؤدي مـثل هـكـذا عالقــة إلى الـتـحـقـيق
ا الـتغـييب وبـذلك أصـبحت الـدولة عـبارة عن مـستـشـفى مغـلق للـمصـاب والـترهـيب ور
ـنع اختالطـهم مع اآلخرين نـاهـيك طبـعاً عن أمـواج األسئـلة والـتحـقيق بـأمراض وبـائـية 

رء استصدار جواز سفر أو السفر للخارج.   حينما يحاول ا
غلـقة ألننا كـنا ننتـظر أن يكون الـبديل مغايراً ال نريـد الدخول في تفـاصيل تلك احلقـبة ا
لـكن مـا حـصل بـعد نـيـسان 2003 وباسـتـثـناء بـعض اإلكـسـسـوارات كان كـارثـيـاً حيث
حتـولت الـدولة من دولـة مغـلـقة إلى دولـة مـنخـورة وتبـ أن دودة األرضة لـيـست لوحـدها
قـادرة علـى نخـر األشـجـار فقـد أثـبـتت الـنظم الـسـيـاسـية الـراديـكـاليـة وبـالـذات تـلك التي
أنتجتهـا االنقالبات حتت مسمـيات الثورة في معـظم بلدان العالم الـثالث سواء في أمريكا
الالتـينـيـة أو في كل من أفريـقـيا وآسـيا وبـشكـل متـميـز في دول الـشرق األوسط الـعربـية
منـها واإلسالمية مـنذ أن أطاحت بـريطانيـا وأمريكـا وحلفائـهما بتـلك األنظمـة حيث تفوقت
عـلى اجلمـيع في ظـهور وانـتشـار دودة أرضـة سيـاسـية وعـسكـريـة وأمنـية فـي هيـاكل تلك
الدول وخاصة التي انتـجها الربيع العربي وابتلعتها الدول احمليطة بها فقد كشفت عملية
إمـاطـة اللـثام مـؤخـراً عن قتـلـة أحد الـناشـطـ العـراقـي مـدى هول حـجم الـنخـر الـكبـير
ــؤسـســة األمـنــيــة والـعــسـكــريــة الـعــراقـيــة الـتـي  إذابـة مــعـظم ــريب داخل ا واخلـرق ا
ؤسست الـلت يفترض أنهما تأسستا على يليشيـات ذات الوالءات اخملتلفة في بوتقة ا ا
واطـنة والوالء للوطن والشعب وليس حلزب أو دين أو مذهب أو دولة أجنبية حتت ثوابت ا
ـؤسـسـة األمـنـيـة بـعد ـسـلـحـة وا ـا يـؤكـد أن إعـادة تـشـكـيل الـقـوات ا أي ذريعـة كـانت 

ؤسست في أول حتدٍّ لهما مع 2003 لم يعتمد على تلك الثوابت حيث انهارت ا
اإلرهـاب في حـزيـران 2014م وسـقـوط مـا يـقـرب من ثـلـثي أراضي الـعـراق ومـدنه حتت

سيطرة منظمة تنظيم الدولة اإلرهابية.
غلـقة التي انفجرت عـلى نفسها أنـتجت لنا دول منخـورة حتى العظم كما هي إن الدولة ا
احلال اليوم في سـوريا وليبيـا والعراق من خالل عمـليات اخلرق الـتي قامت بها األحزاب
ؤسست تطرفة بشقيها السني والشيعي والتي تمّت إذابتها ودمجها مع ا يليشيـات ا وا
العـسكريـة واألمنـية حـتى تالشى االنتـماء والـوالء وتشـتت ما بـ تلك الـقوى عـلى حساب
ـواطــنـة واجلـيش واألمن الـوطـنــيـ الـلـذين يـفـتـرض أن يــكـونـا فـوق االنـتـمـاءات مـفـهـوم ا
ثلـة لكل الشعب ومكوناته ا يؤهـلها أن تكون  ـناطقية  ذهبية وا السياسية والـدينية وا
عـلى اخـتالف أطيـافه وانـتـماءاتـه وما يـحـصل الـيوم هـو نـتاج صـنـاعـة قوى مـيـلـيشـيـاوية
ـعروفـة كاجلـيش والشـرطة واالمن الـوطني ؤسـسات الـسيـادية ا حلـمايـة النـظام خـارج ا
كما في احلرس الـقومي واجليش الشعبي في العراق وسـرايا الدفاع في سوريا واللجان
الـشعبـية في ليبـيا واحلرس الثـوري في إيران ومؤخـراً في كل من العراق ولبـنان وسوريا
واليمن ميلـيشيات مذهبـية ذات والءات عابرة للحدود حتت ذات الـنهج في الشعار القومي
نحها بعض صالحيات الرب في احلكم (أمة عربيـة واحدة) ولكن بإيقاع ديني ومذهبي 
ـغـلـقـة حـينـمـا انـفـجـرت عـلـيـها بـدالً من احلـكم بـاسم األمـة! في الـنـتـيـجة فـشـلت الـدولـة ا
شـعـاراتـها لـكي تـلـد لـنا دول مـنـخـورة بشـعـارات ديـنـية مـذهـبـيـة كمـا هي االن في كل من

سوريا والعـراق وليبيا واليمن ولبـنان وايران وبقي اخللل الرئيسي
ـكـونات قـوميـا وديـنيـا ومـذهبـيا ـتـعددة ا في بـنـية هـذه الدول ا
ـتـمثل فـي اقصـائـهـا لآلخـرين ومـركـزيـتـها حلـسـاب مـكون وا
واحـد مهـمـا اخـتـلفت الـشـعـارات وطبـيـعـة النـظـام اجلـديد اال
انها تقـاتل من اجل الهيمنـة والتفرد ومركزة الـقرار والسلطة
ـال بــيـد فـئـة واحـدة مع اكــسـسـوارات لـلـزيــنـة كـمـا كـانت وا
سابقا لـكي تستمر حـقبة تلـد أخرى وتبقى حـليمة في بالدنا

ة حتى قيام الساعة!? على عادتها القد

-1-
ـال الـعام  ويـحـسـبـون أنهم ـغالـطـات لـتـبريـر اسـتـئثـارهم بـا يلـجـأ دهـاة السـيـاسـة الى ا
قادرون عـلى تمـرير ما يُـريدون ولـكنهم واهـمون .. حـيث يرفض النـاس كل ألوان الـتحايل

صائرهم وأموالهم . والتالعب 
وهيهات أن يُفلحوا في إقناع الناس بِبَاطِلهم .

جاء في التاريخ :
انّ معاوية خطب الناس يوماً فقال في خطبته :

انّ الله تعالى يقول :
(وإنْ مِنْ شيءٍ االّ عِنْدَنا خَزَائِنُه وما نُنزّلُه االّ بِقَدَرٍ معلوم ) 

احلجر /  21
فتصدّى له األحنف بن قيس وقال :

( إنّا والـلهِ ال نَلُـومُكَ على مـا خزائن اللـه  ولكنْ على مـا أنزله الـلهُ لنـا مِنَ خزائِـنِه فَجَـعَلْتَهُ
في خزائِنِك  وحُلتَ بَيْنَنَا وبَيْنَه ) 

وهو جواب مفحم لم يستطيع له رداً .
-2-

وجاء في التاريخ أيضا :
نصور العباسي قال الهل الشام : انّ ا
" لقد رفع الله عنكم الطاعون ببركتنا "

فقام له من أجابه قائال :
( انّ الله أكرم من ان يجمع علينا حَشَفَاً وسُوءَ كَيْل . 

وكان جوابا بليغاً . 
-3-

ـواطـنـ بـإخالصـهم ـعـاصـرون في (الـعـراق اجلـديـد) يـحاولـون إقـنـاع ا والـسـلـطـويـون ا
عروف ..!! للشعب والوطن وبنزاهتهم أيضا  وهم في هذا يضيفون فشالً الى فشلهم ا

والسؤال اآلن :
كيف يكون مُدعي الـنزاهة صادقاً وقد حتوّل بـ عشيةٍ وضحاها مِنْ خـندق العوز والفقر

الى امتالك الثروة الطائلة ذات األرقام الفلكية ?
من أين له هذا الثراء الضخم ?
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ا تُورده بعضُ التقارير الدولية فقد ذُكِر مؤخراً اسم محافظ نينوى وال ينقضي العجب 
األسـبق (نـوفل الـسلـطـان) في عداد أسـمـاءٍ خمـسـة فُرِضَـت علـيـهم السـلـطات الـبـريطـانـية

العقوبات ..!!
ـلـيـارات من مع أنَّ مـحـافظ نــيـنـوى األسـبق ال يُـقــارن بـاحلِـيـتـان الــكُـبـرى الـتي ابـتــعـلت ا

الي ..!! الدوالرات ال ا
هازل العجيبة تسليط األضواء على صغار الفاسدين والسكوت عن كبارهم ..!! انّ من ا

-5-
ـواقع اخلـبـرية عن لـقـد كـتبـنـا هـذه السـطـور بـعد االعالن الـذي تـنـاقلـته وكـاالت األنـباء وا
العقوبات الـبريطانية التي فـرضت على خمسة من الفاسـدين  كان منهم عراقي واحد هو

نوفل السلطان ..!!
ال العام العراقي ـنهوبة من ا بالغ الطائلة ا تـسترون أنَّ ا واحلقيقة التي يـتستر عليها ا
ـودعـة في مـصـارف الـدول االجـنـبــيـة تـعـود بـالـنـفع عـلـى تـلك الـدول  ومن هـنـا كـانت وا

مواقـفهـا مخجـلة محـزنة ازاء الـناهبـ الفاسـدين فهي تـعرفهم
ـنـهـوب ولـكـنـهـا تـغض الـنـظـر عـنـهم ـال ا وتـعـرف مـصـادر ا
نكوب وكلُّ ذلك على حسـاب العراقي ا لكونهـا مستفيدة 
حاباة الفاسدين الناهب لثروتهم الوطنية بنهب ثرواتـهم و
 من الـضـاحـكـ عـلى الـذقون الـذي يـنـهـبـون وال يـشـبـعون

(وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون).
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الـثـالــثـة والـتـصــدي لـهـا وصـوال الى
الــقـضــاء عــلى الــفــيــروس بــإذن الـله
حيث كان للمنظمات احمللية والدولية
دور كبير منذ بـدايات ظهور اجلائحة
وحـــــتـى األن من خـالل حـــــمـالتـــــهـــــا
الـــوطـــنـــيـــة حلــــمـــايـــة اجلـــمـــيع من
ـنـظـمـات غـير مـخاطـره.وقـال دائـرة ا
احلكـوميـة في االمـانة الـعامـة جمللس
الـوزراء فـي بـيــان امس (لــذلك نــعـمل
ـواطن جاهدين مع بـعض لتـوعية ا
بفـوائـد الـتلـقـيح ضـد مرض ( كـوفـيد
سبق عبر 19 ) وحثهم على احلجـز ا
ــنـــصــة االلــكـــتــرونــيـــة لــلــتـــلــقــيح ا
سـتشـفيات تـوفرة في ا باللـقاحـات ا
راكز الصحية في عموم محافظات وا
الــعــراق والــتــركــيـز عــلـى االجـراءات
الـوقـائيـة اخلـاصـة واهـمـهـا الـتـبـاعد
االجتماعي وأثرها في حماية اجلميع
من هــذا الــفـــيــروس اخلــطــيــر وعــدم
االستهانـة بها وجتاهلـها). حمى الله

العراق وشعبه من كل سوء

WF∫ محمد مهدي صالح يتابع مواد التموينية في مخازن التجارة U
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رض” على ما أفادت الوكـالة الوطنيـة لإلعالم الرسميـة مساء اجلمعـة تاركاً وراءه إرثاً أدبياً وت الروائي اللـبناني جبـور الدويهي الذي توفـي عن عمر يناهـز الثانيـة والسبع “بـعد صراع مع ا غـيّب ا
وت غيّب الروائي والـناقد األدبي الدكتور جبور الـشيخا الدويهي بعد ثابة “روائي احليـاة اللبنانية”.وأوردت الوكالة أن “ا غنياً استـحق عنه جوائز مرموقة ومـؤلفات تُرجمت إلى أكثر من لـغة جعلته 
ولود في زغرتا عت وتركت أثـرا في الفكر واألدب واالجتماع.وقال الشاعـر والكاتب والناقد األدبي عقل العويط لوكـالة فرانس برس إن الدويهي ا رض”. وذكّرت بأنه “صاحب روايات عدة  صراع مع ا
ـوت ب األهل نعاس ”صـدرت عام (شمـال لبـنان) عام  1949 كان “روائي احليـاة اللـبنـانية”. واضاف “أحقـاً موتك يا جـبور بـ االهل نعاس? ”في إشـارة إلى مجـموعـة قصـصيـة للـراحل بعـنوان “ا
ـنازل ”الـتي رشحت أيـضاً ضمن ـرموقـة منـها جـائزة سـعيـد عقل  2015 عن روايـته “حيّ األمـيركان”وجـائزة األدب الـعربي عام  2013 عن روايـته “شـريد ا 1990. ونال الـدويهي عـدداً من اجلوائـز األدبيـة ا
انية واإلنكليزية إلى القائمة القصيرة للجائزة نفسها عام 2008 ية للرواية العربية ”عام 2012. كذلك وصلت “مطر حزيران (2006) ”التي تُرجمت إلى الفرنسـية واإليطالية واأل “القائمـة القصيرة للجائزة العا

واختيرت ضمن الالئحة القصيرة جلائزة “بوكر ”للرواية العربية. 
قـارن من جامـعة بـاريس الثـالثـة (السـوربون اجلـديدة) علـى جائزة “سـانت إكزوبـيري ”الـفرنـسية ألدب وحـصل الدويـهي الذي يـحمل إجـازة في األدب الفـرنسي من كـليـة التـربيـة في بيـروت ودكتـوراه في األدب ا
تحدة.وشغل الراحل منصب ناقد أدبي الشباب عن روايته “روح الغابة ”التي صدرت بالفرنسية عام 2001. كذلك حازت “اعتدال اخلريف (1995) ”جائزة أفضل عمل مترجم من جامعة أركنسو في الواليات ا
في مجلة “لوريـان لكسبرس ”الصادرة بـالفرنسية وفي مـلحق صحيفة “لوريان لوجور ”األدبي. ومن مؤلفاته األخرى “ريّا النهر(1998) ” و”ع ورده (2002) ”و”طبع في بيروت ”عن “دار الساقي(2016) ”. وآخر
سرحي الـلبـناني إلـياس خـوري الذي كـتب أن الدويهي رواياته “سمّ في الـهواء ”الـتي صدرت في حـزيران/ فـائت. ونعى عـدد من أهل األدب الراحل عـبر شـبكات الـتواصل االجـتمـاعي ومنـهم الروائي والـناقـد والكاتـب ا

ضي تاركا إرثا أدبيا ونضاليا كبيراً”. “يعانق أمطاره الداخلية و

رسالة بيروت
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ـهـنـدس ـوصـلي ا  قــام الـكـاتب ا
ســـعــود مــعن بــتـــرجــمــة (كــتــاب
اجلـــــيش االمـــــريــــكـي في حــــرب
الــــعــــراق) الـــذي يــــتــــحــــدث عن
ـنـاوشات بـ الـعراق تـفـاصيل ا
وبــعض الـدوائـر االمـريـكـيـة مـنـذ
عــــــــــــــــــــام 1991 الـى 2006 مـن
ضمنها حربـي اخلليج طبعاً قام
بـتـألــيف هـذا الـكـتــاب نـخـبـة من
قــــادة ومـــفـــكـــري وزارة الـــدفـــاع
والـــدوائـــر األمـــنـــيـــة وصــانـــعي
االســـــتـــــراتــــــيـــــجــــــة وراســـــمي
السـياسـات االمريـكية الـعسـكرية
"لـغـرض االسـتـفـادة من الـتـجـربة
في الـــعــــراق  حـــيث دأبت هـــذة
اجلهـات على خـلق مصـادر بحث

ومراجع للتجارب األمريكية" .
هــذا اجملــلـــد دراســة وحتــلــيالت
نــقــديــة واعــادة تــقــيــيم من قــبل
االمــــريــــكــــان الحــــداث الــــعـــراق
لالستـفادة مـن االخطـاء  وعلـينا
نـحن ايـضـاً ان نـسـتـفـيـد من تـلك
الـتـجـربـة ونـتـجـاوز مـعـاً اخـطاء

اضي . ا

الــديـــنــيـــة. حـــيث تــنـــاول مـــعــظم
ــاضــويّــة الـــقــضــايـــا اخلالفــيّـــة ا
والراهـنة في هـذا السـياق التي ال
يــزال لـــهـــا وقـــعـــهـــا الـــذهـــني في
احلـــاضــر. ويــركّـــز الــكـــتــاب عــلى
ـركــزيّــة في مــنــاظـراته احلــلــقــة ا
تـمحورة حـول السـؤال عمّا إذا وا
كان عـليـنا أن نـكتـفي بالـتفـسيرات

اضية لترسيم هويّة احلاضر. ا

ا ورد في هذا قد يتفاجأ البعض 
الـكــتـاب من مـعــلـومـات وتــفـاصـيل
واســرار كـونه لـيس مــؤلـفـاً يـخص
ــرحــلــة فـــحــسب بل دراســة تــلـك ا
وحتــــلــــيل لـالحــــداث والـــوقــــائع 
ــراجع ويــعــتــبــر مــرجع مــهم من ا
الــتـاريــخــيـة الــتي وثــقت االحـداث
عــــلى مـــدى 15 عــــام  قـــد يـــرفض
الـبــعض ويــنـكــر اخـر بل ويــهـاجم
ـــا ورد ويــــؤيـــد الــــبـــعض شـيء 
االخر  وقد يشكل لـلبعض صدمة 
كالً بــــحـــسب خــــلـــفـــيــــته ورؤيـــته
وانـتـمـائه وقراءتـه لالحداث ودوره

فيها .
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احـتــوى الـكــتـاب عــلى الـكــثـيـر من
احلقائق واالسرار وقد عرج تقريباً
ــهـــمــة وحــتى عــلى كـل االحــداث ا
االقل اهـــمــــيـــة "من وجــــهـــة نـــظـــر
امـريكـية طـبعـاً" وشرح مالبـساتـها
ا يتيح لنا الدخول وتفاصيلها  
الـى الــــكـــــوالـــــيس واالطالع عـــــلى
ــــطـــبخ الـــســـيـــاسـي من الـــداخل ا
ومـعــرفــة مـا جــرى  حــيث يـوضح
االخفـاقات االمريـكية والـقصور في

رامـسـفيـلـد وكـيسي وبـعض الـقادة
والخ  ويـــوضح دور الـــكــثـــيــر من
الشخصيات العـراقية وكيفية بروز
ونـشـوء شـخـصــيـات لـهـا دور مـهم
الـــيـــوم  وكــــيف ارتـــقــــوا الـــســـلم
وظــهــروا لــلــواجــهـة  وعــرج عــلى
عــقــلــيــة الــبـعـض مــنــهم وكــيــفــيـة
ادارتـهم لـالزمـات ولــلـدولــة بــشـكل

عام .
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الـغـزو  الــتـمـرد  احلــرب االهـلـيـة
هي الــعـنــاوين الــرئـيــســة لـلــكـاتب
ـــؤقـــتــة وتـــشــكـــيل احلـــكـــومــات ا
والـدائــمـة وكـتــابـة الــدسـتـور وحل
اجليش وحروب الـفلوجـة والنجف
والـصـدر ونــشـوء تـنـظــيم الـقـاعـدة
وانــتــشـــار عــمــلـــيــاته وتـــفــاصــيل
الـبـعض منـهـا والـقاء الـقـبض على
الــرئــيس االســبق والــقــضــاء عــلى
الزرقـاوي وغيرهـا الكثـير  وكيـفية
تــرك االمــور لــتـــصل لالنــفــجــار ثم
اعــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلى الـــوضع
وانشاء الصحوات وتقوية اجليش

والشرطة .
ــؤلـــفـــون عــدة فـــصــول قــد افـــرد ا

لـلـحـرب االهلـيـة وبدايـتـهـا وكيـفـية
تــبــلـــورهــا ومــاجــرى من احــداث 
وســـلــــطـــوا الــــضـــوء عــــلى امـــراء
الــطـوائف في تــلك الـفــتـرة وبـعض
ـشـاركة  الـشـخـصيـات الـفـاعلـة وا
و ذكــر تـــفـــاصــيـل دقــيـــقـــة جــداً
وبـاالرقـام والـتـواريخ واالمـاكن "قد
يـكـون الـقـار قـد عـاش بـعض تـلك
الــتــفــاصـــيل لــكــنه االن يــراهــا من
مـنـظور اخـر وهـو مـا يجـعل الـغور
في اجملـلـد متـعـمة التـخـلو من االلم
واحلــزن"  قــد وضـــعــوا بــ يــدي
الــقــار كــثـــيــر من احلــقــائق لــكي
يـــطــلع ويــعـــلم مــا حـــصل تــلك في
ــا ذُكـره الــفـتــرة  اقــتــبس شيء 
احـد امـراء احلرب  " أ ج قـال لـهـما
بـــســــرور إن الـــشــــيـــعــــة يـــجب أن
ينفسوا البخار اآلن" في اشارة الى
ان احلـكـومـة سـتـغض الـنـظـر عـمـا
يـجـري من احــداث وتـديـر ظــهـرهـا
ا يجـري من قتل ودماء  مسـرورة 
عــكـس رغــبــة االمــريــكــان او لــنــقل
عـــكس رغـــبــة الـــبـــعض مــنـــهم في
تـهـدئــة االوضـاع خـوفـاً مـن تـفـجـر
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عن مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة
صدر لـلمـفكـر والبـاحث العـراقي عبد
ــقـيم في بـيـروت احلـســ شـعـبـان ا
كتاب بعنوان(دين العقل وفقه الواقع
: مـنـاظرات مـع الفـقـيه الـسـيـد أحـمد
احلـــســــني الـــبـــغـــدادي) ويـــقع 320
ويـضم صــفـحــة من الـقــطع الـكــبـيــر 
االول بــــعـــنـــوان( االطـــار قـــســـمـــ 
ـفـهـومي) ويـضم اربـعـة ـنـهـجي وا ا
مــــــحـــــــاور هي (فـي حــــــيــــــثــــــيــــــات
(في ـنــاظـرات:احلـداثــة والـتـقــلـيـد) ا
ـنـاظرات:الـوعي بـالـتاريخ مـحتـوى ا
واالجــــتـــهــــاد بـــاالسـالم) (في اطـــار
ــنــاظــرات ومــنـهــجــيــتــهـا :االسالم ا
واحلـــــــــــداثـــــــــــة) (فـي جـــــــــــوهــــــــــر
ـنـاظـرات:االصـالح والـتـجـديـد).امـا ا
ـنــاظـرات) الــقـسم الــثـانـي فـيــضم (ا
(الـدين ــان) ــان واال ا ومــنـهــا:(اال
(االوقـــاف ـــدنـس) ــــقــــدس وا بــــ ا
(الــردة االسـالمــيــة واشــكــالــيــاتــهــا)
(علم الغيب). رتد وما احكامـهما) وا
وفي الكتاب يحاول الكاتب أن يجيب
عن ســؤال كـيـفــيـة قـراءة الــنـصـوص
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  روايــة احلــزب  تــألــيف الــدكــتـور
قيس العـطواني وهي في أرومـتها

تمـثل جتـسيـدا لـكفـاح الـشعـوب ضدّ
قوى الـتراجع والـتسـلّط التي تـسعى
إلى عودة الـديـكتـاتوريـة  وعنـجهـية
صير الهيـمنة الـقسريـة  والتحـكّم 
البشرية متمثلة بـظالمية (احلزب) ..
إنّهـا تـشي باالحـتـفاء الـرائع بـرحيق
ــقــراطــيـة  والــسّالم احلــريــة والــد
والـتــحـضّـر والــتـقــدّم في ظلّ الـدولـة

قراطية ..  دنية الد ا
رواية (احلزب) تضجّ بصور الصراع
الذي تـؤجّـجه قـوى الظالم والـتـسلّط
ـتــمــثــلــة  بــشـخــصــيــة (الــقــائـد)  ا
وأعـضـاء (احلـزب) الـذين يـخـطـطـون
دنية من خالل للهيمنـة على الدولة ا
عــمـلـيــات خـطف واحــتـجـاز لــقـامـات
مـثـقـفة ومـتـنـوّرة تـمثـلت بـشـخـصـية
الــــقـــــاص والــــروائـي صــــالـح أمــــ
عروف عراقـيا وعربيـا  وشخصية ا
د.سالم جواد التدريسي في اجلامعة
ستنصرية ورئـيس حترير صحيفة ا

(احلـريـة) الـتـنـويـريـة  والـشـخـصـية
عتدلـة التي تمثلت بالشيخ الدينية ا
خـــالـــد وأفـــكــــاره اإلنـــســـانـــيـــة ذات

الوسطية في طرحها الديني .
يقوم أعضاء ( احلزب)  ومن أبرزهم
شـخــصـيــات ( أبـو الـبــراء  وجـسّـار
مـحـمـود  وأبــو األسـيـد  وغـيـرهم )
ـــثـــقـــفــة بـــخــطـف هـــذه الــقـــامـــات ا
ـــتـــنــوّرة ووضـــعــهـــا في مـــقــرّات وا
خــاصّــة  ومــحــاولــة اســـتــمــالــتــهــا
بــالــتــرغــيب والــتــرهـيـب لـلــعــمل مع
(احلــزب) رمــز الـقــوى الــظالمــيـة من
خالل التهديد بتصفية أفراد عوائلها
جـسـديـا وإجـبـارهـا علـى ضخّ نـتاج
أدبي وثقافي وإعالمي وخطاب ديني
مــشــوّه ألجل إجــراء عـمــلــيــة غــسـيل
كبرى لـدماغ الـشعب  ومن ثم تهـيئة
الئــمـــة لــلـــهــيــمـــنــة عــلى األجــواء ا
مقدراته والتحكّم فـيه عبر دكتاتورية

جديدة .

ــتــصــدّي وتـــمــثل الــفـــريق األمــنـي ا
ـكــتب مــكـافــحــة جـرائم لـ(احلــزب) 
اخلـــطـف الـــذي تــرأسـه شـــخـــصـــيــة
الـــعــــمـــيـــد ضــــرغـــام عـــبــــد الـــقـــادر
ومــــعـــــاونــــيه.. لـــــقــــد دخـــــلت هــــذه
ــتـنـوّرة مع ـثــقـفـة ا الــشـخـصــيّـات ا
أفراد عـوائـلـها  والـفـريق األمني في
أتّـــون أجـــواء مــتـــنــامـــيـــة من صــور
الصـراع الـدراماتـيـكي مع قوى الـشرّ
فـي (احلـــزب) بــــأطـــر مـن احلـــوارات
ــعــمّـقــة  والـتــجـاذب في الــفـكــريـة ا
الــــطــــرح  والـــــتــــضـــــاد في الــــرؤى
والـــصــور الـــذهــنــيـــة الــذي أدّى إلى
تـفـاعل مالمح الـتـضـحـيـة اإلنـسـانـية
ـدّ الـظالمي وأفـكاره ألجل مـواجهـة ا
الـرجــعـيـة  ومـن ثمّ يـنـتــهي احـتـدام
ـة هــاالت الــصـراع إلـى مـشــاهــد مــؤ
وتـــضـــحـــيــــات عـــظـــيــــــمـــة ودالالت
إنـسـانـيـة كـونـيّـة وصـوال إلى نـهـايـة

الرواية .
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صـدر عن دار سـطــور في بـغـداد مـؤخـرا كــتـاب (شـعـراء خـارج الــبـيـان الـشـعـري)
للكـاتب والناقـد العراقي الفـلسطيـني (خالد علـي مصطفى) يـتضمن محـاوالت نقدية
تتنـاول جتارب ثالثة شـعراء عراقـي في عقـدي الستـينيـات والسبـعينـيات من القرن
دورة اضي. الـتجربة االولى لـلشاعـر حسب الشـيخ جعفر تـناول فيـها القـصيدة ا ا
التي اشـتهـر بها مـن دون سائر زمالئـه وكيف أدى ايقـاعهـا الى تغـييـرات أسلـوبية
عـلى صعـد التـركيب والتـخيـيل والبـناء. التـجربـة الثانـية تـناولت شـعر حمـيد سـعيد
ـوضـوع) إلى (حـريـة الـتـصـور) عـزف لـها وانـتـقـاالته شـبه الـفـجائـيـة من (حـصـار ا
وسيـقى شعـرية خاصـة نبـذ طائفـة من مواضع االيـقاع مكـاناً قـصياً عن اصـولها
رعـية فانتج  إيقـاعية خاصـة به. واحملاولة الثـالثة كانت عن (سـركون بولص) بعد ا
ـوزون  لبـيان كـيف يتأتي ان اجته الى قصـيدة الـنثر وابـتعـد كل البـعد عن الـشعر ا
للنثر ان يكون شعراً ومتى يظل النثر نثراً في حتوالته الشعرية . وأردفت كل محطة
لشعـراء البيان بنماذج شعـرية لهم تكون دالة على  التـطرق اليه وفي نهاية الكتاب

وضعت للكاتب ثالثة مالحق: 
ؤلف الـسابق (شعراء ـقاالت التي تطـرقت إلى كتاب ا 1- (قالـوا وأقول) فيه بعض ا

البيان الشعري) 

2-(الــــعـــودة إلى الــــنص) وهـــو مــــجـــمـــوعـــة
ـنهج مالحـظات مـوجـزة بـ فـيـهـا الـكـاتب ا
ـستـنـبط من الـنص إلثـبـات جـدارته بـعكس ا

مناهج احلداثة وما بعدها. 
3- (الــبـــيـــان الـــشـــعــري وأنـــا) أوضح فـــيه
تأتية الكـاتب موقفه من البيان وقناعته فيه ا
من أن األصـــول الـــتـي اعـــتـــمـــدهـــا هي من
بديـهيات القول في الشعر بغض النظر عن
ات األسلـوب الفضفـاض واحلماسة تـهو

االحتفالية. 
بـ الكاتب ان هـذا الكـتاب (شـعراء خارج
البـيان الـشعري) جـاء ليـكمل الكـتاب الذي
ن وقع سـبقه والذي تـناول ثالثـة شعراء 
كل واحــد مــنــهم عــلى الــبــيــان الــشــعــري
(ســـامـي مـــهــــدي فــــوزي كـــر فــــاضل

العزاوي) اما الشعراء الذين جرى الكالم على شعرهم فهم من خارج البيان.
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الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُـمْ مُصِيبَة قَالُـوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ )

بـحزن و ألـم شديـدين تـلـقيـنـا خبـراً عـظـيم حزنه
جـلل فـقـده حيث نـنـعى لـكم وفـاة إحدى مـوظـفات

النقابة الطيبات 
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 مــديـر قــسم اإلنـتــمــاء في الـنــقـابــة عـلى روحــهـا
الـرحــمــة و الـرضــوان . و الــذي ودعــتـنــا روحــهـا
الـطـيـبـة إثـر تـفـاقم إصـابتـهـا بـفـايـروس كـورونا
تـتـبع والدتـهـا و أختـهـا احملامـيـة سهـام الـعبـيدي

رحمهم الله جميعًا .  
لقد قدّمت الفقيدة خدمات جليلة لنقابة احملام و
خـدمت احملـامـ في أمـاكن عـديدة شـغـلـتـهـا كان

آخرها إدارتها لقسم اإلنتماء .
فـبــسم نـقـيب احملـام الـعـراقـيـ األسـتـاذ ضـياء
الـسعدي و السادة أعضـاء مجلس النقابة و مالك
ـوظفـ و الـعـامـلـ نـتـقدم نـقـابـة احملـامـ من ا
واساة و نعزي ذوي الفقيدة و بأحر التـعازي و ا
أحــبـائــهــا و نـبــتــهل إلى الــله الــعـلي الــقــديـر أن
يـجتبيها و من رحل معـها برعايته و أن ينزل على
روحها الرحـمة و الرضوان و يخلف على اجلميع

الصبر السلوان .

بسم الله الرحمن الرحيم
اقيم مجلس الفاحتة على روح شقيقتنا 

 qNM  Â«
يـومـي الـســبت واالحــد ٢٤- ٢٥ / تــمـوز
اجلاري من الـساعة الـثالثـة عصرا لـغاية
الـسـاعــة الـسـابـعـة مـســاءً في حـسـيـنـيـة
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الشارع التجاري.
انا لله وانا اليه راجعون
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صــدرت حـديــثـا روايـة (مــعـلم اآللــة الـكــاتـبـة
ـصـري ولـونه الـواحــد) لـلـشـاعـر والـروائي ا
ـوجــود عن (اآلن نــاشـرون مــنــتـصــر عــبــدا
ومـوزعون) في األردن. وتدور أحداث الرواية
الــتي جــاءت في  248 صــفــحـــة من الــقــطع
ــتــوسـط حــول قــصـــة مــعـــلم كــان يُــدرّس ا
الـطـباعـة عـلى اآللة الـكـاتبـة قبـل أن ينـقرض
هــذا الــنــوع من اآلالت وحتلَّ مــحــلَّه وســائل
علم التقـنية احلديثة في الطـباعة.ويسترسل ا
في ذكـريـاته مـتـنـقـلًـا بـ مـراحل الـبـدء بـهذا
الــعــمل وســفــره لــلــخـارج مـن أجل تــطــويـر
قــدراتـه واالطالع عــلى آخــر الــتــقــنــيــات في
صـنـاعــة اآلالت الـكـاتـبـة ومــراحل عـمـله في
بــلـده وكــيف آل حــاله إلى مــوظف هــامـشي
بعـد أن توقفت حصص اآللة الـكاتبة ولم يعد
ـارس مـهـمـته الـتي اعـتـاد عـلـيـهـا لـسـنوات
طـويـلة.ويـقـرن بـطل الروايـة بـ اآللـة الكـاتـبة
وحـيـاة اإلنـسـان جـاعـلًـا مـنـهـا شاهـدًا عـلى
ضــــرورة االنــــضـــبــــاط وعــــدم هـــدر الــــوقت
والــطـاقــات فــيـمــا ال يــفــيـد. وحتــفل الــروايـة
شـاهـد الـرمـزيـة الـتي حتـضر بـالـعـديـد من ا
فـيـهـا شـخـصـيـات اصـطـنـعـهـا خـيـال الـبـطل
الــذي أراد أن يـضـفي عـلى كـثـيـر من مالمح

حياته معنى إضافيًا.
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وزارة الصحة 
دائرة العيادات الطبية الشعبية 

شعبة االعالم 
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تعلن دائرة العـيادات الطبية الشـعبية عن حاجتهـا مشروع (لتنفيـذ وتطبيق مشروع اخلدمـات االلكترونية للـمعامالت في وزارة الصحة / دائرة
ـصنف من ذوي اخلبرة قاول وا االمور الفنيـة / قسم التسجـيل (وفق مبدأ البرامج كـخدمة) بعنـوان الشراكة فعـلى الراغب من الشـركات وا
ـشروع خالل اوقـات الدوام الـرسمي الى (دائرة الـعيـادات الطـبية واالخـتصـاص تقد عـروضهم الـفنـية والتـجاريـة مشـفوعة بـرؤيتـها لـتنـفيذ ا
الشعبـية / االسكان / قـرب دائرة الكهـرباء) على ان تكون الـعروض مغلـقة ومختـومة ومثبت علـيها اسم مقـدم العطاء وعـنوانه االلكتروني ورقم

شروع مستصحب معهم البيانات التالية: الهاتف واسم ورقم ا
١- التـأمينـات االوليـة البـالغة ١ % من الكـلفـة التخـميـنيـة للمـشروع عـلى شكل خـطاب ضمـان اوصك مصـدق او سفـتجه صـادرة من مصرف

معتمد ونافذ لغاية ( 4اشهر) .
٢- براءة ذمة في الهيئة العامة للضرائب معنونه الى دائرة العيادات الطبية الشعبية وتكون بالنسخة االصلية.

٣- شهادة تأسيس الشركة.
. قاول ٤- شهادة تسجيل وتصنيف ا

٥- وصل شراء التندر بالنسخة االصلية.
علما ان شـراء مستـندات التـقد (٢٥٠٫٠٠٠) الف دينـار غير قابل لـلرد وان اخر مـوعد لتـقد العروض في مـوعد اقصـاه نهايـة الدوام الرسمي
صـادف ٩ / ٨ / ٢٠٢١ ويتحمل من ي ولـغاية نـهاية الدوام الـرسمي ليـوم االثن ا ـدة (١٥) يوم تقو صادف ٢٦ / ٧ / ٢٠٢١ و ليوم االثنـ ا
شاركـ عند ـوجبه االحالـة وسيتم عـقد مؤتـمر خاص لالجـابة على اسـتفسـارات ا شـروع اجور النـشر واالعالن الذي   ترسـو عليـه تنفـيذ ا
صـادف ٤ / ٨ / ٢٠٢١ في مقر دائـرة العيـادات الطبـية مع مراعـاة ان تكون مـقدم العرض مـستوفي السـاعة العـاشرة صبـاحا من يوم االربـعاء ا

درجة :- للمعايير ا
شاريع . علومات وباالخص في مجال البرامج كخدمة مع حسن صنف االداء باالجناز في تلك ا اثلة في مجال تقنية ا أ - لديه اعمال 

. ب - لديه كفاءة مالية جيدة مع تقد نسخ من حسابات اخر سنت
ت - ذو سمعه حسنه بالعمل ومشهود له بالكفاءة.
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بــعض اجلــوانب والــتــخـبـط وعـدم
وجـــــود رؤيــــة واضــــحـــــة في رسم
مــســتــقـــبل عــراق مـــا بــعــد صــدام
والـــبــــعث  وكــــيـــفـــيــــة تـــغــــيـــيـــر
االسـتــراتـيـجـيــات االمـريـكــيـة عـلى
صعيد اجليش والدوائر السياسية
االمـــريــكـــيــة عــدة مـــرات ويــؤشــر
مــواطن االخــتـالف والــصــراع بــ
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ــسـتــشـفــيـات ـاضــيـة األخــطـاء الــتي وقـعت بــهـا ا تـكــررت في الــسـنــوات ا
احلــكــومــيــة  فــيـمــا يــتــعــلق بــضــعـف او فـشـل األداء او بــوقــوع احلـوادث
كاحلـرائق او الفـساد او غـيرهـا من الظواهـر السـلبـية التـي باتت تالزم عمل
ــســتـشــفـيــات احلــكـومــيـة  وتــعـد احلــرائق الــتي تــعـرضت لــهـا وسـمــعـة ا
مسـتشفـيات اليرمـوك وابن اخلطيب وجـناح العزل في كـربالء اجلزء الطافي
فــوق الـبـحـر الن مــا خـفي كـان أعــظم  فـقـد حــصـلت الـعــديـد من الـكـوارث
واإلحــداث الـتي لم حتــظى بـرعــايـة واهــتـمــام  اإلعالم  وهـنــاك الـكـثــيـر من
التـحقيقات التي أجريت بعد وقوع احلوادث ولكن احلوادث تتكرر رغم شدة
اإلجراءات الـتي توصي بها اللجان والتي كان بعضها بتوجيه من مستويات
رسمـيـة وتـمثل فـيـهـا العـديـد من اجلـهات  وفي حـادثـة مـستـشـفى احلـس
التي حـصلت قبل أيـام تشكـلت جلنة حتـقيقيـة بقرار من مـجلس الوزراء وقد
أمهـلـهـا رئـيس اجملـلس سـبـعـة أيـام إلظـهـار الـنـتـائج  وال نـتوقـع جديـدا عن
عاقبة وضـوعات السابـقة من حيث ثبـوت القصور والـتقصيـر والتوصيـة  ا
فالن وفـالن وإضـافـة بـعض الـتـحـلـيـة عـمـا سـبق بـإحـالـة الـبـعض  لـلـقـضـاء
ـواطن للتـعاون لاللتزام بالتـعليمات  ورغم إن من اصـدق أمنياتنا ودعوة ا
ـسـتـشـفـيـات احلـكــومـيـة إال إنـنـا نـتـوقع تـكـرار أن ال تـتـكــرر احلـوادث في ا
حدوثـها هنا او هناك رغم صرامـة القرارات التي ستتخـذها جلنة مستشفى

احلس او غيرها من اجلهات .
ـا من خالل حتـليل وان مـا ذكرنـاه في أعاله لـيس من نـظرة تـشـاؤمـية  وإ
تبعة في ستشفيات احلكومية من حيث هيكليتها والفلسفة ا معـمق لبنونية ا
إدارة وتنـظـيم شـؤونهـا الـداخـلـية وتـأثـرهـا بالـعـوامل اخلـارجـية  ولـتـبـسيط
وضـوع على الـقراء فـان مسـتـشفـياتـنا احلـكومـية ال تـتبع مـنهـجا واضـحا ا
ومـنــاسـبـا في أداء وظــائـفـهــا في الـتـخــطـيط والـتــنـظـيم والــتـوجـيـه والـرقـابـة
سـتشـفى هي عبارة باعـتبـارها من وظـائف اإلدارات  فالعـرف السـائد إن ا
سـتـشفى الـذي يـتمـتع بـأغلب عن كيـان تـنظـيـمي يتـم إدارته من قبل مـديـر ا
ــديـر من قــبل دائـرة الــصالحـيــات ويـنــشـغـل بـكل األمــور  ويـتم اخــتــيـار ا
الصـحة باختيارها او بضغوط من اآلخـرين (التي تعاني بعضها االزدواجية
من حيـث االرتباط   بـاحملافظـة واجلهة الـقطـاعية وهي وزارة الـصحة فـهناك
ـوجب القانون 21 دوائـر ترتبط بالـوزارة ودوائر أخرى تـرتبط باحملـافظات 
رتبطـة بإقليم)  وليس لسنة 2008 الـذي وسع صالحيات احملافظـات غير ا
ـدراء الن اختـيارهـم يتم بـقرارات هـناك أسس او مـعايـيـر محـددة الخـتيـار ا
همة العـتبارات تختلف من إدارية تـتضمن تكليف احـد األطباء للقيـام بهذه ا
ـسـتـشـفى كـإمـبـراطـورية حالـة ألخـرى  وهـذا هـو مـكـمن اخلـطـأ إذ تسـلم ا
سـؤولـيـات وان كـان ال يفـقه بـاإلداريـات  فـهو لم ديـر يـتـحمـل كل ا إداريـة 
وضوع  يدرسها في كلية الطب كما انه لم يجتاز دورات واختبارات بهذا ا
واقف والتقـديرات والتوقعات فاغـلب ما يتم التعـويل عليه هي مجمـوعة من ا
ـســافـات عن أسس إدارة الـتـي قـد تـمــتـزج بـالــعـاطــفـة وقـد تــكـون بـعــيـدة 
ـسـتـشـفـيـات  .واحلـقـيقـة الـتي يـجب أن يـدركـهـا من يـعـنـيـهم األمـر ومـنهم ا
سـتشـفى ليـست كأي ـستـشفـيـات  إن ا متـخذي الـقـرارات بتـعيـ مدراء ا
دائرة أخـرى كونها مـنظمـة معقدة تـتكون من شقـ أساسي  أولـهما طبي
كن واآلخـر فنـدقي وأي مديـر من األطبـاء الذيـن يتم اخـتيـارهم إلدارتهـا ال 
ستشفى أن يلـموا باجلوانب الفندقية ألنها خارج تخصصهم ورغباتهم  فا
عـبارة عن فـنـدق كـبيـر يـضم مجـمـوعـة من اخلدمـات (االسـتـعالمات  األمن
واحلراسـة  اإلدارة بـتـفـرعاتـهـا  الـتـغذيـة واإلعـاشـة  احلسـابـات  تـنـظيم
اء والكهرباء  الـزيارات  اإلحصاء  صيانة األجهزة  األبـنية  اجملاري وا
الـوقود  الـغـازات الـطبـيـة  غـيرهـا من عـشـرات الفـقـرات)  وهـذه اجلوانب
الـفندقـية يجب أن تـسند إلـى مدير مـستشـفى إداري ( معاون إداري ) وهي
ـستـشفى  ويـفضل أن يـكون ئـة من تفـاصيل عـمل ا تـكون أكـثر من 70 بـا
ؤهل ولديه فريق من جـماعة اإلدارة واالقتصاد هندسـ ا ـدير من ا هذا ا
والـقـانـون  كـمـا إن اجلـانب الطـبي يـتـضـمن مـجـمـوعة مـن الفـقـرات الـطـبـية
ـريض ومعاجلـته إلى جانب خـدمات فـنيـة أخرى ال تـتعلق تـعلـقة بـفحص ا ا
ستلزمـات  اخملتبر  الفحوصات اإلشعاعية  بعـمل أي طبيب (الصيدلة وا
ـفـراس والـرنـ  الـتـمـريض  وغـيـرهـا حـسب نـوع واخـتـصـاص االيـكـو وا
ـديـر (قسم) فـني ضـالع في هـذه األمور  ـسـتشـفى) الـتي حتـتاج  وسـعة ا
وقد يـكـون من الصـيـادلة او من األطـبـاء اخملتـصـ بأغـلب هـذه الفـقرات مع
ديـر الـطـبـيب دوره الـطبي خـبرة مـنـاسـبـة في إدارة اخلـزين  ولـكي يـؤدي ا
ـسـتـشـفى إلى مـجـمـوعـة من الـوحدات بشـكل صـحـيح فال بـد من تـقـسـيم ا
الـطبيـة وحسب االخـتصـاصات وان يـعمل في كل وحـدة فريق عـمل متـكامل
ـسـاعـدون الـطـبـيـون  ـمـرضـون  ا من (األطــبـاء  الـصـيـدلـة الـسـريـريـة  ا
ـدير أعمال اجلـميع بوضوح موظـفو اخلدمات)  ألنه بـهذه الطريـقة سيرى ا
ا يتسـنى له النظـر إلى اجلميع مـن األول لألخير وليـس النظر لألول كـامل 
مكن أن يكون هيكل فحـسب  ولتبسيط العـمل على وفق هذا السياق فـمن ا
عاون اإلداري ومـدير القسم الـفني ومسئولي دير وا سـتشفى مكـون من ا ا
الوحـدات ويجمـعهم مجـلس أدارة يضيـفون أليـهم ما يحـتاجوه من األفراد 
علـى أن يتم وصف األعمـال بشكـل تفصـيلي ودقيق لـتحـديد االختـصاصات
ـا يـتـيح تـكـامـل األعـمال ـسـؤولـيـات والـصالحـيـات  ـهـام والـواجـبـات وا وا
ـسـتـويـات واالتـصـاالت ونـطـاق واألدوار ضـمن هـيـكل تـنـظـيـمي حتـدد فـيه ا
ستشفى دير ا ا يوفـر الوقت والفرص  اإلشراف وغـيرها من التفاصيل  
لتـطـويـر اجلانب الـطـبي ويـتـيح اإلمكـانـيـة للـمـعـاون اإلداري باجنـاز مـا عـليه
ا بكـامل الـصالحـيات ويـجـعل مـديـر القـسم الـفـني يتـابع الـشـؤون الـفنـيـة 
ينـاسب االحتياجـات .وقد يعتقـد البعض إن ما ذكـرناه مثاليـا ويصلح للدول
ـكن تـطبـيـقه في العـراق  ولـكنـنـا نقـول بـأسف شديـد إن هذا تـقـدمة وال  ا
الـنـمـوذج هـو الـذي  تـطـبـيـقه في مـسـتـشـفـيـات وزارة الـصـحـة كافـة خالل
الــسـنـوات  1992 -1988 وثــبت صالحـيـتـه لـلـتـطــبـيق بـرضــا أغـلـبــيـة غـيـر
الـنفعـي ولكـنه أهمل هو ومـعه أكثر من 20 نـظام للـعمل الصـحي فيمـا بعد
بذريـعة عـدم مالئمـتهـا لظـرف احلصـار الذي فرض عـلى البالد (وتـلك كانت
وجـهة نـظـر اإلدارة التي تـولت إدارة الـوزارة في حـينـهـا فـحسب)  ويـشـهد
ـنظمات الصحـية اإلقليمـية والدولية بان الكـثير من العراقـي والى جانبهم ا
الوضع الـصـحي قد شـهد حتـسـنا مـلحـوظا من حـيث كـميـة وجودة وشـمول
اخلـدمـات الــصـحـيــة الـتي قــدمت في الـبالد في الــسـنـوات  1988و1989و
 1990بفـضل تلك األنـظمة الـتي طورت لـتكـون مناسـبة إلى حـد كبيـر لظرف
ـن يعـنيـهم األمر  إن كل ـهني نـقول  الـبالد  ومن باب احلـرص الوطـني وا
ـسـتـشـفـيـات احلكـومـيـة (الـبـعـيدة عـن الدوافع احلوادث الـتي حـصـلت في ا
اجلرمـية والسـياسـية) تعـود أسبابـها إلى غيـاب التـنظيم والـتوصيف ووضع
ـناسـبة  وهذا الـغيـاب هو الـذي يتـسبب ـسؤولـية ا نـاسب في ا الشـخص ا
ـا تشـيـر لهـا الـتحـقـيقـات ولكـنـها ال تـشـخصـهـا كأسـباب باألخـطاء الـتي ر
ـستـشفـيات األهـليـة ال حتصل فـيها جوهـرية بـشكل دقـيق  ودليل ذلك إن ا
ـستـشفيـات احلكـومية ال بـسبب صـغر حجـمها احلوادث الـتي حتصل في ا
ا الـكـ  ـسؤولـيـات والصـالحيـات من قـبل ا ا لـلـوضـوح في حتديـد ا وإ
يـجعلـهم يخـتارون أفـضل اإلدارات  ونشيـر بهـذا اخلصوص إلى إن وزارة
الــصــحـة  قــامـت بـالــتــنــســيق مـع وزارة الـتــعــلــيم الــعــالي إلعــداد مـالكـات
سـتشـفيات مـنذ علم 1988 وقـد  فعال اسـتحداث مـتخصـصة في إدارة ا
ـستـشـفيـات في كلـية اإلدارة واالقـتـصاد بـجامـعة دراسات عـلـيا في إدارة ا
بغـداد كمـا  إحيـاء دراسة الدبـلوم الـتقني فـي اإلدارة الصحـية في مـعاهد
هيـئـة التـعـليـم التـقـني  وهي مـستـمـرة بتـخـريج دفـعات سـنـوية حلـد الـيوم 
راجـعة منـاهجها لـكي تتوافق مـخرجاتـها مع احلاجة ونعـتقد بـأنها بحـاجة 
احلقـيقية للمؤسسات الصحية  وال نريـد التمجيد بالنموذج الذي يؤكد على
ـفـترض أن تـكون أهمـيـة الفـصل بـ اجلوانب الـفنـدقـية والـطـبيـة الذي من ا
أولـيـاته مـحـفـوظة فـي دوائر وزارة الـصـحـة  ولـكنـنـا نـعـتـقد بـان االسـتـعـانة
ـناسبـة إلخماد الـكوارث التي تـشهدها برجـال اإلطفاء لـيست هي الوسـيلة ا
ـئات من أهـلنا سـتشـفيـات احلكومـية فـبعـد كل كارثـة نفقـد العـشرات او ا ا
ـستـشفـيات يـحترم وذوينـا  فال بد من إيـجاد نـظام صـحي متـكامل لـعمل ا
ــا يـــنــاسب قــيــمــتـه ألنه اإلنــســان  ومن دون ذلك ــوطن  ويــحــافـظ عــلى ا
ـقـدمة ـسـتحـيل تـفـادي الـكـوارث وحتسـ نـوعـيـة اخلدمـات ا سيـكـون من ا
ـرضى يــلـجـئـون لــلـخـارج لـغـرض لـلــمـواطـنـ  والـتـي جتـعل الـكـثــيـر من ا

احلصول على خدما صحية تكلف البلد واالهل األرواح واألموال .

{ خبير اقتصادي
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أربيل

دنية "  وتقـويض للحيـاة ا للسلـطة"
ـانيـة ولو للـمـواطن دون معـارضة بـر
"  وان االنـــســحــاب بــصـــوت واحــد"
سيسمح لـلفاسدين بـتمرير انـتخابهم
ـاذا ـنــحـهـم الـشــرعـيــة". و.." اذن  و
حرقتم الشارع بـالتظاهرات ومن اجل

من ذهبت ارواح الشباب?!".
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ـزاج الــسـيــكــولـوجي نـســتــنـتـج ان ا
لــلـــنــاخب الــعـــراقي قــد تـــغــيــر خالل
اضية لصالح مقاطعة االربعة اشهر ا
ويـعـزى ذلك الى وصـول االنـتـخـابــات
الـعـراقـيـ لـيـقـ ان حـكـومـة الـسـيـد
مصـطـفى الكـاظـمي عاجـزة عن تـأم
وان سـطـوة اجـواء انـتــخـابـيـة آمــنـة 
ـيـلـيـشـيـات والـدولـة الـعـميـقـة الـتي ا
ـال ستحـسم نتائج تمتـلك السالح وا
االنـــتــخـــاب لــصـــاحلـــهــا.ويـــدعم ذلك
مـثلة اخلاصـة لالم العام تصريح ا
تحدة جن بالسخارت في 19 لـال ا
تـموز اجلاري بان االوضـاع االمنية في
ـكن أن الــعـراق مـهــزوزة جـدا وانه ال 

جترى انتخابات دون تزوير.
n u*«

ان مـقاطعة االنتـخابات موقف يجب ان
يـــــــبــــــنـى بـــــــفــــــكـــــــر يـــــــقــــــوم عـــــــلى
يـشــكل حتـالف الــقـوى اســتـراتــيـجــيــة
ناهضة الـتقدمية والـوطنية والدينـية ا
لــلـفـاســدين مـنـطــلـقـهــا بـرؤيـة عــلـمـيـة
وعـــمـــلــيـــة تــؤمـن اخلالص من افـــســد
من حـــكم الـــعــراق في وافـــشل واقـــبح 

همة. تاريخه..وتلك هي ا

وقف سلبي وسـتجرى االنـتخابات –ا
شاركة 5. حتى لو كانت ا

- من يـقــاطع عــلـيه ان يــضع الــبـدائل
لئال تترك الساحة للغول فيغول اكثر

وقف الثاني:ليست حالّ ا
ا انه ال يوجـد قانـون يحدد نـسبة  -
شاركـ باالنتـخابات فهـذا يعني ان ا
ويـجب تكـملة ال جدوى من مقـاطعـتها

شوار لنهايته وفاءا لدم الشهداء. ا
ـقــاطـعـة فـي بـلـد الــشـعب مــنـحـاز  –ا
لــلـطــائــفـة ال تــنــفع بــسـبـب ان الـذين
صــوتــوا في األنــتــخــابــات الــســابــقـة

سيصوتون لالحزاب الفاسدة.
 –مــا يــزال الــتــدخـل االقــلــيــمي عــبــر
اسكة بالسـلطة سيدة الفساد الدمى ا
واحملاصـصـة تسّـيـر الـقضـاء وتـمسك
بـشـؤون الــسـيـاسـة واالقــتـصـاد ان لم

يسقط هذا النظام اوال.
وقف الـثالث:مـشـاركة ام مـقاطـعة..ال ا

فرق
إنـتـاج نفس  –ال اتوقع حـصـول شيء
القـمـامة..اتـبـاعهم جـاهـزون للـصـعود
لء صـنـاديق االقـتراع في الـلـوريـات 
ا هو عليه وسينتج البؤس بـاقسى 

ال?ن.
- أعتقـد أن البيـئة السـياسيـة تنطوي
على إشكاالت وتناقضـات ففيما يشير
قــانـــون األحــزاب إلى مـــنع مـــشــاركــة
أحـزاب سـيــاسـيـة لــهـا أذرع مـســلـحـة
نالحظ أن جـمـاعـات مــسـلـحـة أنـشـأت
احـــــزابــــا وحـــــازت عــــلـى مــــوافـــــقــــة
ــــفــــوضـــيــــة.األمــــر اآلخــــر أن قـــوى ا

والوطـنيـة..ولـلعـراقيـ كـشعب ابـتلي
بطبقة سياسية أفقرتهم وأذلتهم.

وفي 7 حــزيــران نــظم االحتــاد الــعــام
وقف من لألدباء والـكـتّـاب نـدوة عن ا
ــبــكــرة شــارك فــيــهــا االنــتــخــابـــات ا
سـكـرتـيـر احلـزب الـشـيـوعي الـصـديق
رائـد فهـمي..وقـد اوضـحـنـا رأيـنـا بان
ـشـاركـة ـوقف الـصــحـيح هـو عــدم ا ا
فيها مستندين الى قراءة سيكولوجية
للـنـاخب الـعراقي..ويـأتي قـرار احلزب
الشـيـوعي  (الـسبت 24 تمـوز) بـعدم
شاركة في انتخابات اكتوبر/تشرين ا
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كــنّـا اســتـطــلـعــنـا �قـبـل ثالثـة اشــهـر 
ـــشــاركــة من عـــدمــهــا في الــرأي في ا
األنتـخـابـات شـارك فيه (378) بيـنهم
ــــــــيــــــــون ومـــــــثــــــــقــــــــفـــــــون أكـــــــاد
تــوزعت مــواقـــفــهم عــلى واعالمــيـــون

النحو اآلتي:
األول: موقف سلبي.

وسـتـجيش ـقاطـعـة مـوقف سـلـبي  –ا
ـشـاركة االحـزاب احلاكـمـة انـصـارهـا 
ــقــاطــعــون يــســبــون قــويــة ويــبــقى ا

ويلعنون ألربع سنوات اخرى.
- القانون االنـتخابي ال يعـطي هامشا
لــــفـــوز الـــقــــوى الـــرافـــضــــة لـــنـــظـــام
اذن ال جـــــــدوى من احملـــــــاصـــــــصـــــــة

شاركة. ا
-تـرك الـسـاحه الحـزاب الـفـسـاد يـعـزز
انـفـرادهم بـالـســلـطه وغـيـاب الـصـوت

النزيه الذي يفضحهم.

األنتخابات تنص على ان انه ال يحق
ألي كـتـلــة تـقـد مـرشـح نـيـابي آخـر
ـوت او يقـتل. واألخطر ألي مرشح 
انـــهــا ســـتـــعـــزز ســيـــطـــرة االحــزاب
احلـــــاكــــــمــــــة عــــــلى الــــــســــــلــــــطـــــة
وسـتـشرعن فـوزهـا حـتى لو والثـروة
ـشـاركة  %5مـسـتـندة كانـت نسـبـة ا
لــــــــــلــــــــــدســــــــــتــــــــــور وقــــــــــانــــــــــون
وستـصف من يشـكك بها االنتخـابات
بـانه خـارج عـلـى الـقـانـون ويـجب ان
يعاقب..يقابله موقف القوى التقدمية
والـتـشريـنـيـة الـتي تـعـد األنـتـخـابات
ا واجهة مشابهة  باطلة..وستكون ا
حدث في تـشـرين/اكتـوبر 2019 يوم
تعاملت السلطة مع النشطاء تعاملها

مع غزاة أعداء يجب ابادتهم.
ولــــتــــفـــــادي نــــكــــبــــة أوجـع في زمن
وخيبة اقسى في زمن توالي النكبات
اخليـبات..فـان التـأجيل  هـو اخليار
األفضل للقـوى التقدمـية والتشـرينية

في 31 نـيــسـان 2021 نـشــرنـا مــقـاال
ـشـاركـة بـعـنــوان (األنـتـخـابــات بـ ا

قاطعة) وا
جاء في خاتمته بالنص:

(بوصفي سـيكولـوجست ومهـتم بعلم
فــــأن احلـــالـــة الــــنـــفس الــــســـيــــاسي
السـيـكولـوجيـة لـلنـاخب الـعراقي هي
ـشـاركة او وقـفه من ا التي تـتـحـكم 
وهـي الــتي حتــدد نــتــائج ــقــاطــعــة ا
االنتـخابـات الـنيـابيـة. ويـشيـر الواقع
و مــنـــاخ خــوف الى فـــوضى امـــنــيـــة
أحدثته موجة اغتـياالت طالت نشطاء
وصـراع بـ لم يـحـاسـب مـرتـكـبــوهـا
قــــوى الــــدولـــــة والالدولــــة..واجــــواء
مـشـحـونـة بـالـتـوتـر ال تـصـلح ألجـراء
ـان انــتــخــابــات نــيــابــيــة تـأتـي بــبــر
وصــراع ــثل  25مــلـــيــون نــاخـــبــا
انــتــخـابـي يـفــتح بــوابــة االغــتــيـاالت
ـرشـحون ..اخلاسـر األكـبر فـيـها هم ا
ألن تــعـلـيـمـات مـفـوضـيـة ـسـتـقـلـون ا

الـسـلـــــــطــة وقـد حـاصـرتـهـــــا إرادة
الـــــشـــــعب في تــــــــــــشـــــرين  2019
ارتــكــبت أعــمــال قــتل غــيــر مــبـرر إال
حلـمـايــة مـصـاحلــهـا فـهل تــسـتـطـيع
قـبـول نــتـائج انــتـخـابــات لـيـست في
صاحلها ستـغرقنا بالـدم ح يتهدد

وجودها ومصاحلها.
لك ـقولة:من  - كثيرون مـقتنعون 
ــال والـسالح هــو الـذي الـســلـطــة وا

يفوز.
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تـــركـــز هـــذا االســتـــطـالع عــلـى قــرار
احلـزب الــشــيـوعـي بـاالنــســحـاب من
ـــئـــات االنـــتــــخـــابـــات شـــارك فــــيه ا

: وتوزعوا ب موقف
األول يــــــرى انه مــــــوقـف صـــــحــــــيح
وصــــائـب" حــــيث ال تــــكــــون هــــنــــاك
انتـخـابات نـزيـهة في ظل االغـتـياالت
"وانـه مـــوقف ـــنــــفـــلت " والـــسـالح ا
تـاريـخي يـسـجل لـلـحـزب بـوجه هـذه
ــهــزلــة الــتـي اوجــدهــا وصــنــعــهــا ا
االنـــحــطـــاط الـــســـيـــاسي واالخالقي
"نبارك " حلفنـة من سيـاسيـ طارئـ
ــشـاركـة في قـراركم الــوطـني بــعـدم ا
االنتـخابـات كي ال تكـونوا كـما كـنتم
في الـدورات الـسـابـقـة..مشـاركـ في
ـــقـــراطـــيــة"..و " تـــشـــويه قـــيـم الـــد
األنسحاب افضل حلفظ ماء الوجه!".
ــــقف الــــثــــاني ان فــــيــــمــــا  يــــرى ا
االنسـحاب مـوقف خاطيء النه يـعني
" وفـرصـة "تـرك الـسـاحـة لـلـفـاسـدين"
العـــــــــــــــــــــادة تـــــــــــــــــــــدويــــــــــــــــــــرهــم
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لندن

ـتــطــلــبـات "اصالح" جــامــعـة شــامــلــة 
اوضـاع الـعـراق من مخـتـلف اجلوانب.
ـا كـانت الـدولـة احلضـاريـة احلـديـثة و
تـقــوم عـلى جـمـلـة اسس وركـائـز تـمـثل
اخلـطـوط الـعـريـضة لـبـنـاء الـدولـة مثل
ـقــراطــيــة والــقــانـون ــواطــنــة والــد ا
ـؤسـسات والـعـلم احلديث فـان هذه وا
اخلــطـوط الــعـريــضـة تــتـضــمن جـمــلـة
عـنـاوين تـفـصـيـلـيـة فـرعـيـة مـنـهـا عـلى
ســبـيل االسـتــشـهــاد والـتـمــثـيل ولـيس
احلــصـر: الـنـظـام الـســيـاسي والـنـظـام
االقـتصـادي والنـظام التـربوي والـنظام
احلـزبي والـنـظـام االنـتـخـابي واجلـهاز
ـواطـن الـفــعـال الــقــضـائـي واالعالم وا
سـلـحة واجلـيش والـشـرطة والـقـوات ا
واجلـهاز االداري والـتنـفيـذي احلكومي
وحـــقـــوق االنــــســـان في والـــتـــنـــمـــيـــة
ــسـتـدامــة في والـعالقــات اخلـارجـيـة ا
والــتـعــاون الــدولي  ومـنــظــومـة الــقـيم
الــعـلــيـا  والــعــلم  والـهــويـة الــوطـنــيـة
والــهــويــات الــفــرعــيــة و كــبــار الــسن
ــرأة واالسـرة واخلــدمـات واالطــفـال وا
ـعـوقـون وذوو الـصــحـيـة والـبـلـديـة وا
االحـتـيـاجـات اخلـاصـة وغيـر ذلك وكل
ذلـك في اطـــــار الـــــرؤيـــــة اجلـــــامـــــعــــة
ــتـــرابـــطــة لـــلـــدولــة ـــتـــكــامـــلـــة وا وا
احلــضــاريــة احلـديــثــة الـتـي ادعـو الى

اقامتها في العراق.
وكـل ذلك يــتــطــلب الــعــمل عــلى اقــامــة
مــجـتـمع صـالح "حـسن الــتـنـظـيم" كـمـا
يــصـفه الـفــيـلـسـوف االمــيـركي الـراحل
جـون راولـز. واجملـتـمع الـصـالح عـبارة
ــنـصـف بـ عـن نـظــام من الــتــعــاون ا
افـــراد احـــرار ومـــتـــســـاوين فـي اطــار
مـنظومـة حضاريـة للقـيم العلـيا احلافة

ركب احلضاري للمجتمع.  با

يـــــروى عن الـــــرســــول مـــــحــــمــــد (ص)
ــا بُـعِــثْتُ ألُتَــممَ مــكـارمَ و في قــوله:"إ
روايـةٍ ( صالحَ ) األخـالقِ". وهو حديث

صحيح.
ولــكن وبـسـبب عـدم تـغــلـغل هـذه الـقـيم
عـمـيقـا في بـنـية  ذلك اجملـتـمع اخلارج
حـديثا من عصـر اجلاهليـة فسرعان ما
انــتــكـسـت مـســيــرة الـدولــة واجملــتـمع
حـصل خـلل سـيـاسي حاز في مـنـظـومة
الــقـيم الـعـلــيـا مـا ادى الى تـراجع اداء
ــركب احلـضـاري وبــالـتـالي عــنـاصـر ا
ـوصلة خـروج الدولـة من سكـة السـير ا
الى الــدولـة احلـضـاريـة احلـديـثـة عـلى
ـا حـصل مثـال في بريـطـانـيا الـعـكس 
ـاگـنـاكـارتـا" عـام بـعــد  اقـرار وثـيـقـة "ا
دوي في 1215 اي قبل سقوط بغداد ا
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وتـــمــثل ذلك اخلــلـل الــســيــاسي احلــاد
بــســقــوط سـلــطــة االمــة/ اجملــتـمع اي
ســقـوط مـبــدأ "االسـتـخالف" بــاسـتـيالء
معاوية بن ابي سفيان على اخلالفة في
عــام ٤١ هــجــريــة وحتـويــله احلــكم من
ـقـراطـية الى صـيـغـته الـشـوروية/ الـد

الصيغة االستبدادية الوراثية.
ولالمـانـة الـتـاريـخـيـة فـان شـخـصـيات
بـــارزة في اجملــتــمـع االسالمي تــصــدت
لـهذا االنـحراف وحـاولت اصالح اخللل
ــــركـب احلــــضــــاري وفي احلـــــاد في ا
مـقـدمتـهم االمام احلـسـ علـيه السالم
ـــدويــة:"إني لم الـــذي اعــلن صـــرخــته ا
أخــرج أشـراً وال بـطـراً وال مـفـسـداً وال
ا خـرجت لطلب االصالح في اً وإ ظـا
عروف وأنهي أمة جدي أريد أن آمر با
ــقـــصــود في ــنـــكــر". واالصـالح ا عـن ا
سـيـاقه الـتاريـخي هـو اسـتـعادة سـلـطة

"وَإِذْ قَـالَ رَبُّكَ لِـلْـمَـلَـائِـكَةِ إِني جَـاعِل فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً".

االساس الثاني العدل:
 "إِنَّ الــلَّـهَ يَــأْمُــرُ بِــالْــعَــدْلِ وَالْــإِحْــسَــانِ
وَإِيـتَاءِ ذِي الْقُرْبَيـ وَيَنْـهَيـ عَنِ الْفَحْشَاءِ

." وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ
االســاس الـثــالث الــشـورى او ســلـطـة

االمة:
"وَالَّــذِينَ اسْــتَـجَــابُــوا لِـرَبــهِمْ وَأَقَــامُـوا
ـلَـاَة وَأَمْـرُهُمْ شُـورَيـ بَـيْـنَـهُمْ وَمِـمَّـا الـصـَّ

." رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
االساس الرابع السلم االجتماعي:

"يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السلْمِ
يْـطَانِ ـ بِـعُوا خُـطُـوَاتِ الشـَّ ةً وَلَا تَـتـَّ كَـافـَّ

" إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِ
االساس اخلامس التعاون:

تَــعَــاوَنُــوا عَــلَى الْــبِــر والــتــقــوى ـ وََلـا
تَعَاوَنُوا عَلَى االثم وَالْعُدْوَانِ".

االســـــاس الـــــســــــادس الـــــتـــــضـــــامن
ذِينَ فِي أَمْـوَالِـهِمْ حَقٌّ االجـتـمـاعي: "وَالـَّ

" مَّعْلُوم للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
االساس السابع مسؤولية الناس: 

"لَـقَدْ أَرْسَـلْنَـا رُسُلَـنَا بِـالَْبـينَـاتِ وَأَنزَلْـنَا

ال يـسـاورني شـك في ان الـقـران الـكر
حــيـنـمـا نـزل عـلى صــدر الـنـبي مـحـمـد
(ص) كــان  يـهــدف الى اقـامــة مـجــتـمع
صـالح يكون قاعدة لـبناء دولة صاحلة.
وذلك اســتــنــادا الى حــقــيـقــة اقــر بــهـا
اجنــلــز بــعــد مــئــات الــســنــ وهي ان
الـدولـة نتـاج مجـتمـعـها بـقوله:"الـدولة
هي نـتاج اجملتمع عنـد درجة معينة من

تطوره".(١٨٨٤).
ولـهـذا وجدتُ ان الـقـران الكـر حرص
عـــــلـى ارســــاء االسـس الـــــقـــــيـــــمـــــيــــة
واالخالقـيـة او منـظـومة الـقـيم الـعلـيا
الــكـفـيـلــة بـضـمــان االشـتـغـال الــسـلـيم
لـلمركب احلضاري للـمجتمع وعناصره
اخلــمـــســة وبــالــتــالـي انــتــاج الــدولــة
الـصـاحلـة. فـتـكـون هـذه الـدولـة نـتـاجـا
بـشـريــا مـسـتـنـدا الى قـيم عـلـيـا الـهـيـة
ــصـدر. وهـذا كـله في اطــار مـنـهـجـيـة ا

. الفهم احلضاري للقران الكر
وفـي مـقـدمـة هــذه االسس مـا جنـده في
ثال وليس االيـات التالـية على سبـيل ا

على سبيل احلصر:
االساس االول استخالف االنسان:
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االبـتزاز وكسب االموال مقابل عدم نشر
مـضـمـون الـعالقـة لـلـجـهـور.هـذه االمور
وغـيرهـا انعكـست على احليـاة االسرية
بـشكل كبيـر حتى وصل االمر الى القتل
واالنـتحـار في بعض احلـاالت والسبب
يـــعـــود الى اجلـــهل االلـــكـــتــرونـي لــدى
اذا انتشرت هؤالء.وهنالك من يتساءل 
هـذه الظاهـرة في السنـوات االخيرة في
الــعــراق الــسـبب يــعــود الى احلــرمـان
االلـكــتـروني الـذي عـاشه الـعـراق طـيـلـة
ــــاضـــيـــة هـــذا االمـــر جـــعل االعـــوام ا
الـبـعض متـعـطش الى رؤية هـذا الـعالم

االلكتروني.
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وبـعـد انـفـتـاح الـعـراق الـفـوضوي عـلى
ـؤسـسات الـعـالم اخلـارجي وانـهـيـار ا
الـــرقــابــيـــة حــول الــبـــعض الى انــاس
تـستخدم كل شيء بشكل خاطئ اضافة
الـى الــتـــرويج الى هـــذه احلـــاالت عــلى
شـــبــكـــات الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي مع
وجــودة فـجــوة كـبـيــرة في داخل االسـر
الـعراقـية وانعـدام الثـقافة االلـكتـرونية
واالســتـخـدام اخلــاطئ والـرغـبــات غـيـر

شروعة وكذلك التعطش اجلنسي. ا

لـضـعـاف الـنـفـوس من خالل اسـتـغالل
اجلــهل االلـكـتــروني لـبـعض الــفـتـيـات
لـكسب االمـوال مقـابل عدم الـكشف عن
(الــصــور_الــفـــيــديــو) ونــشــرهــا عــلى
الـــــســــوشـل مــــيـــــديـــــا اضــــافـــــة الى
ـــســـاومــــات غـــيـــر االخالقـــيـــة لـــدى ا
هـــؤالء.هـــذا االمــر ال يـــخــتـــصـــر عــلى
الـفـتيـات فـقط بل تـعدى ذلك من خالل
انـتـشـار ظـاهـرة ابـتـزاز الـرجـال حيث
اصـبح الـرجال ضـحـية ابـتـزاز النـساء
ايـضـا فـنشـاهـد فـتـيات بـعـمـر الورود
تقوم بعالقة غير شرعية مع رجال عبر
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي من اجل

في ظـل وجود التسـارع في تكنـولوجيا
االتـصال في العـالم كان البد من وجود
عـرفة ثـقـافة الـكتـرونيـة لـدى اجملتـمع 
اهـميـة التـكنولـوجيـا احلديـثة من جهه
ولــلــتــعـرف عــلى مــخــاطـر وســلــبــيـات
الـتـكنـولوجـيـا على اجملـتـمع خصـوصا

اجملتمعات العربية من جهة اخرى.
ان ظـهور شبـكات التـواصل االجتماعي
ووســـائل االتـــصـــال احلـــديــثـــة بـــهــذه
الــفـوضى الــرقـابــيـة لــدى اجملـتــمـعـات
الـعربـية جـعلت االسـر تقع في مـطبات
كثيرة امام هذا االنفتاح التكنولوجي.
اصـبح االبتـزاز االلكتـروني مورد مادي

امست تهدد حياة االسر ويصبح لدينا
مـــجـــتـــمع مـــســـلح بـــسـالح الـــثـــقـــافــة
االلـكـتـرونـيـة ال يـقع فـي شـبـاك ضـعـفاء
الـنـفوس وكـذلك يـصبح لـديـنا مـجـتمع
قــادر عـلى اسـتـخـدام الـتــكـنـلـوجـيـا في
شـتى اجملاالت العلميـة لالستفادة منها
بــشــكـل كــبــيــر بــعــيـــدا عن الــتــســلــيــة

والضحك االفتراضي.

ـوضوع من وان ال يـسـتغل طـرح هذا ا
اجـل الــشــهــرة وجـــذب اكــبــر عــدد من
ـشـاهـدات لـكـون وظـيـفـة االعالم هـو ا
الـتثـقيف ولـيس التـرهيـب.ان الوصول
الى الــثــقــافــة اإللــكــتـرونــيــة من خالل
اسـتخدام التكنولـوجيا احلديثة بشكل
صــــحــــيح داخل اجملــــتــــمع واالســـرة
ـــشــاكـل الــتي ســـوف نــتـــخـــلص من ا

ــا يـتـوجب االعـتــراف بـخـطـورة هـذا
ـوضوع وانعكاسه على االسرة بشكل ا
كــبـيـر ويـتــطـلب الـوقــوف بـشـكل جـدي
امام هذا الوباء االلكتروني.دور االسرة
البـد ان يكون فـعال لتـقليل الـفجوة ب
رب االســرة واالبـنـاء من خالل احلـديث
عن هـذه اخملاطر االلـكترونيـة والتسلح
بـالثـقافـة االلكـترونـية لـعدم الـوقوع في
شـــبـــاك ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس من خالل
ـباشـر مع االبـناء دون وضع احلـديث ا
عـلـومة خـطـوط في حـديثـهم إليـصـال ا
بــشـكـل مـبــاشـر وكــذلك عـلى اجملــتـمع
بـرمته ان يتـحلى بالثـقافة االلكـترونية
وان ال تـقع الرجال في مصـيدة الفتيات
ــــدرســــة االفــــتــــراضــــيــــات.امــــا دور ا
نابر ومنظمات اجملتمع واجلامعات وا
ـدني ايـضا يـقع عـلى عـاتقـها تـثـقيف ا
اجلـمـهور ازاء الـتكـنـولوجـيا اجلـديدة.
امـا وسائل االعـالم فهي االخـرى علـيها
ان تـثــقف اجلـمـهـور وتـبـ له مـخـاطـر
االســتـخــدام الـسـلــبي لـلــتـكــنـولــوجـيـا
اجلديدة وتبتعد عن نشر احلاالت التي
امــست تــسـاعــد ضــعـاف الــنــفـوس في
كـيـفـيـة جـذب زبائـنـهم بـطـرق مـتـعددة
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بغداد

مَـعَـهُمُ الْـكِـتَابَ وَالْـمِـيـزَانَ لِيَـقُـومَ الـنَّاسُ
بِالْقِسْطِ"

ـســاواة بــ الـرجل االســاس الــثـامـن ا
ـهُمْ أَني لَـا ــرأة: "فَـاسْــتَـجَــابَ لَـهُمْ رَبـُّ وا
أُضِـيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مـنكُم من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَيـ

ـ بَعْضُكُم من بَعْضٍ".
االســـاس الـــتـــاسـع عـــدم جـــواز واليــة

الظالم: 
."َ "لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِ

وغـيـرها الـكثـيـر من االسس احلضـارية
العليا التي شكلت منظومة القيم العليا
ـركب احلـضـاري لـلـمـجـتـمع احلـافــة بـا

العربي االسالمي انذاك. 
وكـــان من شـــأن هــذه االسـس ان تــضع
اجملـــتــمع فـي خط االجتــاه الـــتــاريــخي
الــعـام الـذي اطـلـقت عــلـيه اسم "الـدولـة
احلــضـاريـة احلـديـثـة" وهـو احـد سـ
الـــتــــاريخ من الـــنـــوع الــــثـــالث حـــسب
تـقـسيـمـات السـيـد محـمـد باقـر الـصدر.
ذلك ان بـعـثة الـنبي مـحمـد (ص) جاءت
عــلى امــتــداد هــذا االجتــاه الــتــاريــخي
الــعـام بل نـقـطـة حتــول مـهـمـة في هـذا
االجتــاه تـمــثـلت في اخــتـتـام الــنـبـوات
دلـيال على وصول البشرية درجة اخرى
من الـــنــضج الــعــقــلـي  تــنــتــهي فــيــهــا
باشر. حـاجتها الى الوحي الـسماوي ا
تــــوفي الــــنــــبـي مــــحــــمــــد (ص) بــــعـــد
10سـنوات من اقامة دولته في اجلزيرة
الــعـربـيـة. وحـسـب "االجتـاه الـتـاريـخي
الــعــام" كــان يــنــبــغي ان تــتــطــور هـذه
الــدولـة بـصـورة تـصـاعــديـة وتـراكـمـيـة
بـــنـــفس خط ســـيــر هـــذا االجتـــاه عــلى
اسـاس منظومة القيم احلضارية العليا
الـتي جاء بهـا القران والتي تـمثل بحد
ذاتـهـا اضـافـة كـبـيـرة لـلـقـيم الـعـليـا في
ـا تــطـورهــا الـتــاريـخي الــعـام طــبـقــا 

االمــة حـسب مـبــدأ االسـتـخالف الـذي
صادره معاوية بن ابي سفيان. 

صــحـيح ان اجملــتـمع االسالمـي تـمـكن
ـسـاهـمـة االيـجـابـيـة الـكـبيـرة في من ا
ـسـيـرة احلـضاريـة الـعـامـة للـبـشـرية ا
خــاصـة في الـقـرون الـثالثـة االولى من
حــيــاته لـكن ذلـك كـان بــفـعـل "الـطــاقـة
احلـرارية" الـتي استـمدها من االسالم
لــكن ذلـك اخلــلل الــكــبــيـر فـي الــنــظـام
الــســيــاسي لــلـمــجــتــمع الــذي احـدثه
مـعـاويـة كـان يـنـخـر في جـسـم الـدولة
ــغـــول في عــام حـــتى ســقـــطت بـــيــد ا
1258م فـي سـلـســلـة تـدهــور مـتـرابط
احلـلقـات على مـدى اكثـر من قرن من
الـزمان. ولم تفلح الدعوات االصالحية
مـنـذ ذلك احل والـى اليـوم في ارجاع
اجملــتــمع الــعــراقي الــذي اســتــضـاف
اخلـالفة االسالمـيـة حوالي 500 سـنة
فـي اصالح احلــــال النــــهـــا لـم تــــركـــز
جـهـدهـا عـلى اصالح اخلـلل االسـاسي
ـركب احلـضـاري اي االسـتـبداد فـي ا
ـصـلـحـ االفذاذ رغـم ان العـديـد مـن ا
قــد انــتــبــهــوا الــيه فـي الــعــصـــــــــور
ــتـأخـرة مـثل جـمــال الـدين االفـغـاني ا
والـنــائـيـني وعـبـد الـرحـمن الـكـواكـبي

وغيرهم.
والــــيـــوم اذْ تـــفــــشل جتـــربــــة نـــظـــام
احملــــاصــــصــــة بــــعــــد عـــام 2003 في
انـتـشـال الـعراق مـجـتـمـعـا ودولة من
بـراثن الـتخـلف واالستـبداد فـان كلـمة
"االصالح" تـبـدو مـجـازية ومـتـسـامـحة
حــيث ان الــعــراق بــحــاجـة الـى اعـادة
تـأهيـل للـمجـتمع واعـادة بنـاء للـدولة
حيث "فسد" كل شيء من امور العراق.
ومن هـنا يـأتي اقتـراحنا لـفكـرة الدولة
احلـضـارية احلـديثـة الـتي تمـثل رؤية
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وعنـد هذا تسـتعـمر الـغريـزة منـظومة
العقل بـكل معـنى االستـعمار أي تـعيد
بـنائـهـا حـتى تـبـدو معـقـولـة لإلنـسان
ريض هذا او شـاذة مضحـكة مبـكية ا
ن يـســتــمع الى تـبــريــراته او وصـفه
لسلوكيات ويعني بها الغير بينما هو
مــصــاب بـهــا كــالــفــسـاد وتــطــرفه في
احلكم على الفـاسدين بينـما هو فاسد
مــفـضــوح الــفــســاد او الـســلــوكــيـات
ــنـحــرفـة جــنــسـيــة مـثـال او الـقــمـار ا
وغـيـرها; او صـراع من اجـل الـتطـابق
بـ االرادة والــعــزم يـجــري عـنــدمـا ال
يخدع االنسـان نفسه فـتتمـكن الغرائز
منه لكنـه يبقى ضعـيفا امـام االمتحان
خصوصـا في غريـزتي التمـلك والنوع
وهـمـا غـريـزتــان قـويـتـان تـسـقط اشـد

الناس هيبة وكيان.
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امــا من الــنـــاحــيــة اجملــتــمــعــيــة فــان
التـشـوه في الشـخـصيـة يحـدثه الـظلم
بالـدرجـة االولى وهـو فـقـدان الـتوازن
وخـصـوصــا عـنـدمـا يــحـصل خـلل في
الـــعــــقـــد االجـــتـــمــــاعي أي احلـــكم او
اجملـــتـــمــعـي وهــنـــا أعـــنى الـــنــســـيج
والـــعالقـــات الـــبـــيــنـــيـــة بـــ االفــراد
واالخـتـالف او الـتــنــوع في اجملــتـمع

يـعــاجلـهــا  في مـنــظـومــته الــعـقــلـيـة
فوصف بضـعف العزم ألنه لم يـستفد
من مـعـلـومـاته فـي حـمـايـة نـفـسه من

الزلل.
علـومة ويشرع  ولكن عنـدما تعـالج ا
االنــســان بــضــبـط الــســلــوك تــتــقــدم
الشخصية نحـو القوة وتنعكس على
الــســلـــوك واجملــتــمع لـــكن احــيــانــا
تـــتــعـــارض مع طـــار او مـــواجـــهــة
إلحـدى الـغـرائـز كـالـتمـلـك والـنوع او
البقاء هنا تصبح االمور في انحراف
ـنظومة الـعقلية أي او تشوه خارج ا
الى النفسية وهذه تؤدي الى طريق

اما التـبريـر للقـادم من شاذ الـسلوك;

في عـلم االجـتـمـاع تـطـرح عوامـل عدة
تـــؤثــر عـــلى تـــكـــوين الـــشــخـــصـــيــة
والــشـخــصــيـة في تــعــريـفــهــا الـدارج
سطـحي جدا يـتمـثل في فرض االرادة
الذاتية او ما تسـميه اللبرالية االرادة
احلـرة لكن بـتـعـريف الـشـخـصـية في
ـــنـــظـــور االسالمي هـي الـــعـــقـــلـــيــة ا
والــنـــفــســـيــة ومــدى قـــوتــهـــا يــعــني
اقتـرابـهـا من الفـكـر والـقيـم بالـسـلوك
عرفـة وحسب اما تشوه او وليس با
ضـعف في الـشخـصـيـة فـهـو يأتي من
ـعـلـومة فـقـدان الـعـزم أي اسـتـخـدام ا
واحداث االثـر في الـفـعل كمـثـال كان
عـنـد آدم  مـعـلـومـاتـية عـالـيـة لـكـنه لم

تـبـريـر وتنـظـيـر لـلـتـبـريـر عـبـر اجـيال
لـيـكـون حـقـيــقـة ال يـنـظـر الـيـهـا بـعـ
الـفــهم وخالفــهــا مع االصل الــذي هـو
في احلـقـيــقـة مـا يـكـون تــطـلّع الـظـالم
ـا ظـلم في رحـلـة الـصـراع الـيـوم; ور
بـ اخلــيـر والـشــر لـيـتــحـول هـو الى
الــشــر من حـــيث ال يــدري وتــســول له
نـــفـــسـه انه عـــلى الــــصـــواب وانه في

ثالية ويستمر االنحدار. احلالة ا
هـــذا وذاك يــريـــنـــا ان االلـــتــجـــاء الى
الـــروابط الـــهــابـــطـــة ال يــبـــني عـــقــدا
اجـتــمـاعــيـا ســويـا او يــكـون بــاجتـاه
البناء والتمدن بل يبقي حالة متجددة
ـظلـوم مع من الـصـراع بـ الـظالـم وا
تـبـادل او انـتــقـال احلـالـة بـ االقـوام
واالحـــزاب وهـــكــــذا فـــالـــلـــجـــوء الى
الــروابط الــهـــابــطــة اذن هــو انــحــدار
حــضــاري فــكــري وتــفــكك اجــتــمــاعي
ومـحق لـلـعـقـد االجتـمـاعي فـي تكـوين
الدول احلـديـثـة وبالـتـالي صـراعات ال
ـــا هـــــي انــــــــتـــعـــاش تـــنــــتـــهي وا
ـنــظـومـة تــنـمـيـة الــتـخـلف وفـاعــلـيـة 
وتـوسع وثــبـات بــيـئــتـــــهــا الـتي هي
فـوضى اسـاسـا; وان اشــد خـطـر عـلى
امــة هـــو تـــــشـــوه فــكــــــرهـــا وغــربــة

اهـــلها.

جـانــبـا من االنــحـدار الــفـكــري وهـو
ستنيرة اساس في جنوح الطاقـات ا
نـتحـلة وضيـاعهـا في ظالم االفكـار ا
ــســتــوردة والــتـي غــالــبــا تــأتي او ا
مــنـمــقــة فـتــتــبع من الــشـبــاب وهــنـا
تــتــعــامل الــغــريــزة الــتي تــأذت وفق
ــنـتــحل مـع االنـســان لــيــحــدث فـيه ا
االستسالم او الصراع الذي ذكرناه.
تـعرض للظـلم يفترض انه االنسان ا
يكره الظلم كفـعل لكن بغياب الترابط
بــ أصل الـــفــكــر واالنـــســان تــكــون
الــغــريــزة فــاعــلــة والــعــزم ضــعــيف
فـيـتـجه الى كـره الــظـالم نـفـسه لـيس
ظلوم عاجز عن ا الن ا ألنه ظالم وا
رد ظلمه او االنـتقـام منه وهـنا خيط
رفــيع حــســـاس جــدا يــقــتل االدمــيــة
ويشـوه الشـخصـيـة فتـراه يلـجأ الى
الروابط الهابـطة ليـحتمي بالـعشيرة
او العرقية او حتى عصابة يظن انها

حتميه وتنصره.
معنى هذا ال توجـد مراجعة لألحداث
واالفكـار ومرة اخـرى يـفشل اإلنـسان
في االخــتـبــار فـيــحـصـل الـفــسـاد في
االرض والـذي هـو في حـقيـقـته فـعل
غــريــزي مــتــنــامي لــدرجــة انه يــبــرر
وكـأنـه اسـاس الــعــقـيــدة ومــا هـو اال

فــيــلــتــجئ االنــســان حلــمــايــة نــفــسه
بفقدان الرابطة االساسية والتي تدير
اجملـتــمع عــقــيـدة او دولــة الى روابط
هـابـطـة ال حتـمل فـكـرا وال تـنتـج فـكرا
مثل الـعرقـية والعـشائـرية وقـوانيـنها
او للـحـزبيـة والـتكـتالت وهـذه عمـلـية
تـدل عــلى تـفــكك مـجــتـمــعي وانـفـراط
العقد اجملتمعي واخلوف من احلياة

عطيات  ولتأطير ا
- االنحدار احلضاري الفكري 

ـراجعة لـألفكار - غيـاب القـدرة على ا
نعكسة كرد فعل على واقع سيء ا

ـتنـامـي في فـترة - الـفـعل الـغـريـزي ا
الفعل السيء

ان هنـالك اعـتمـاد للـنـقل من االجتـهاد
وما حتور نتيـجة الظروف الـسياسية
ومتـطلـباتـها في مـحاولـة ان ال حتدث
خــســائــر كـــبــيــرة فــتــعــددت االفــهــام
ونـــشـــات الـــعــصـــبـــيـــات ثم اضـــحت
انـطبـاعـات مـقـدسة ألمـور هي تـعـتـبر
من الراي لكن التقديس افقد اجملتمع
امـكـانـيـة احــداث اعـادة نـظـر وتـقـو
ــنــقــولــة والــتي ال يــرى لــلــمــعــرفـــة ا
ـقدس تـضـاربـهـا احـيانـا مـع النـص ا
وكان االمـران ال يتـعارضـان بل مظـهر
ثل النـاقل يـحـدد قبـول طـرحه هـذا 
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صدره رحب رجل السالم ومنقذهـا اياد بنيان رئيس الـهيئة التطـبيعية 
وصبره جميل في مواجهة الفاشل والطارئ واجلهله التي ابتلت بهم
كرة الـقدم العـراقية رغم قـصر مدة الـعمل لكـنها كـبيرة االجنـاز ابهرت

تفائل اليتوقع النجاح لهيئته. القاصي والداني وكان اغلب ا
لقاة على عاتقهم سؤولية ا بنيان وزمالؤه في اللجان كافة كانوا عند ا
اثــلـجت الــصــدور واحــرقت قـلــوب الــفـاشــلــ رغم  تــعـرضـه حلـمالت
اعالميـة وصحفـية شـككت بقـدرات العامـل في الـسير نـحو القـمة وبر
االمان ولـيعـرف البـعض ان الصحـافة هي عـ ونبض الـناس  ويـخطأ
من يـظن ان احـتـرام الـصـحـافـة يـعـني اخلـوف مـنـهـا وتـفـادي شـرهـا 
سؤول في االحتاد او النادي القوي يحـترم الصحافة ويعاونها على فا
اداء رسـالـتـهـا انـطالقـا من االرضـيـة الـتي يـقف علـيـهـا  والـشـخـصـية
الـضعيـفة ايـا كان مـوقعـها يبـالغ في اظهـار احلذرمـنهـا النه باخـتصار
يخشى مجابهة نفسه  وبنـيان وقف كاالسد في مجابهة الشر ايا كان
متاز والكأس ودوري الدرجة االولى وبامتياز انهت التطبيعية الدوري ا
والـناشـئ والشـباب لـلمـرة االولى مـنذ عام الـف وثـالثة وهـنا  سؤال
يـطرح نـفسه وعـلى الـهيـئة الـعامـة االجابـة كم مـدرباً ومـساعـداً وحكـماً

وسم بعد ان كان اغلب هذه الفئات (عطالة بطالة) عمل خالل هذا ا
وانتم الـسبب واتمـنى على اعالم الـتطبـيعيـة عمل احصـائية مع الـلجان
وسم ليطلع عليها الرأي العام لكشف االعداد التي عملت  خالل هذا ا
 رغم حـضــور  الـتـطــبـيـعــيـة اغـلب الــورش والـنــدوات لالحتـاد الـدولي
ـرئي بـدون صـفحـات وال اقالم بـعـد الـيوم واالسـيـوي عـبر االتـصـال ا
فـاالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم التـسـلـيم لـلـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة سـيـكون
الـكـترونـيا وهـو وحـده اجناز في عـالم الـتقـنـية والـتكـنـلوجـيـا حول تـعلم
الـهـيـئـة الـعـامـة الحتـاد كـرة الـقـدم مـايـجـري في اروقـة االحتـاد الـدولي
ـطـاردة الــفـاسـدين واالسـيـوي من نــقـاشـات وحــوارات مع االنـتـربــول 
والـســراق في االحتــادات الــدولـيــة وتــشـيــر الــتـقــاريــر الى ان االحتـاد

العراقي من ضمن االحتادات التي جرت عليها النقاشات .
ناسبة اذكر ية وبهذه ا فيما انهت  التطبيعية انتخابات االحتادات العا
ــرة ضـرورة ـهـم ان نـقــول هـذه ا هـل من ا هل تــنـفع الــهــيـئــة الـعــامـة 
االسـتفـادة من التـجارب االنـتخـابيـة السـابـــــــــقـة وضرورة االسـتفادة
من التجربة النـاجحة للهيئة الـتطبيعية والـعمل على تعميق ماافرزته من
ايـجـابــيـات وجتـنب الــسـلـبـيــات الـسـابــقـة وهي دعـوة لـنــكـون صـادقـ
ـرة الن الـتاريخ اليـرحم  عـلـــــــيـكم االنـظار تـسلط الن وبـتجـرد هذه ا
كــرة الـقـدم اجـمل واحــلى في الـعـراق اؤدي الــتـــــــــحـيـة
للـقانـون واياد بـنيـان وزمالئه مـثلـما يـؤدي اجلندي
الـتـحـيـة الـعـسـكـريـة لـلـضـابط بـقـنـاعه تـامه وطـيب
خـاطر وحتـية سـيـدي اياد بـنيـان كـنت بحق رجل
الـسالم فـي اصـعـــــــب الـظـروف فـي جـمـهـوريـة

القدم.
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ولـــــكن كـــــان احلـــــدث األبـــــرز
ـدرب األرجـنتـيني استـقدام ا
ـــلــقب الـــقــديـــر الفـــولـــبي ا
درب بـ"ملـهم" جوارديـوال ا
ـولـع اإلسـبـاني وأحـد ا
بــطــريـقــة الــتــيــكي تــاكـا

الشهيرة.
الفـولــبي قــاد بــيـرامــيـدز
لفتـرة قصـيرة في موسم
2019 – 2018 كمدير
فـــــنـي بـــــعـــــدمـــــا عـــــمل
مـستـشـاراً لإلدارة ولـكن
بيراميدز كانت له جتربة
ــيــزة مع أرجــنــتــيــنــيـة 
رامــــــون ديـــــــاز في نـــــــفس

درب وسم كـمـا قاد الـفـريق ا ا
األرجـنــتـيـني رودلــفـو أروابـاريــنـا هـذا

ـــــــوسم ووصـل بـه لــــــنــــــصـف نــــــهـــــــائي ا
الـكـونـفـيـدرالـيــة قـبل إقـالـته.ومن الـظـواهـر
ـصريـة بـاألرجنـتـينـية التي جـمـعت الكـرة ا
أيضاً الالعب إسمـاعيل بالنكو األرجـنتيني

ـــــصــــريــــة والــــذي  صــــاحـب األصــــول ا
نتخب مصر ترشيحه عدة مرات لالنضمام 

ولكن األمر لم يكتمل.

أن موهـبـته كانت المـعـة منـذ الـصغـر وكان
اجلـمـيع يـحاول حـرمـانه مـن الكـرة. وذهب
مــيـسـي لـزيــارة مــصــر بـعــد ذلك مـع فـريق
برشلـونة اإلسبـاني حلضور مـئوية األهلي
ولكن مـواطـنه سافـيوال هـز شـباك الـعمالق
صـري بـستـاد الـقـاهرة.لـكن مـيسي واجه ا
األهـــلـي مـــرة أخـــرى فـي دورة وديـــة عـــلى
ــــبــــلي عـــام  2009وتـــعـــرض مـــلــــعب و
خلـشــونــة واضـحــة من مــعـتــز إيــنـو العب
األهلي وقـتـهـا بعـدمـا مـرر الكـرة بـ أقدام

صري. الالعب ا
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ــضــيــئــة فـي حــكــايــات مــصــر الــنــقـــطــة ا
واألرجـنــتـ الــكـرويــة تـمــثـلت فـي خـطـوة
نحوس" هيكتور كوبر استقدام "العبقري ا
لقيادة منتخب مصر عام 2015.كوبر جنح
في حتقـيق إجناز غـائب بالـعودة إلى كأس
العالم 2018 بعد غياب 28 عاماً كاملة كما
ـدرب األرجنـتـيـني الـفـراعـنـة لـلـعودة قـاد ا
أل أفـريـقـيـا بـعـد غـياب  3نـسخ مـتـتـالـية

وحصل على وصافة نسخة 2017.
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ومع ظــهـور جتــربــة بـيــرامــيـدز اســتــعـان
النـادي بـعـدة جتارب تـدريـبيـة أرجـنـتيـنـية
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لن تكـون مواجهـة مصـر ضد األرجـنت  في
ـبـيـة الــتي تـسـتـضـيـفـهـا دورة األلـعـاب األو
الـعـاصمـة الـيـابـانـيـة طوكـيـو مـجـرد مـباراة
عـاديــة فـهــو لــقـاء لم يــحـدث عــلى مـســتـوى

بياد منذ 93 عاماً كاملة. األو
ــشـــتــركــة بـــ مــصــر وتــبـــقى الــقـــصص ا
واألرجــنــتــ كــرويــاً عــامــرة بــالــتــفــاصــيل
ـاً وحـديـثـاً وهـو مـا ـثـيـرة قـد والـقـصص ا
يـسـلـط عـلـيه كــووورة الـضـوء فـي الـسـطـور

القادمة
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لم تكن العالقـة ب مصـر واألرجنتـ كروياً
قوية لـلدرجة حـتى ظهـور األسطورة ديـيجو
ـصــريـون من أرمـانــدو مـارادونــا فــتـحــول ا
ـوهبة العشق الـتام للـبرازيل إلى االنـبهار 
النـجم األسطـوري وحتديـداً في كأس الـعالم
1986.مـارادونـا أصـبح مـقــيـاسـاً لـلـمـوهـبـة
صريـ لدرجة أن اإلعالم واجلـماهير لدى ا
في مـصـر لـقـبـوا طـاهـر أبـوزيـد جنم األهـلي
بـ"مـارادونـا الـنـيل" وظـلت مـوهـبـة مـارادونا
طـاغـيـة على عـالقة غـيـر مـكـتـمـلـة بـ الـكرة
درب صـرية واألرجـنتـينـة.وكانت جتـربة ا ا
ـثابـة بـداية األرجنـتـيـني أجنيل مـاركـوس 
الـعالقـة بـ مـصـر واألرجـنـتـ كـرويـاً عـلى
أرض الواقع بعدما تولى قـيادة اإلسماعيلي
عام 1993 وقاد الـدراويش لوصـافة الدوري
وخسر اللقب في اللـقاء الفاصل أمام األهلي

وذهب بعدها لقيادة الع اإلماراتي.
صرية واألرجنتينة عام واجهات ا وعادت ا
2001 في كأس العالم للشباب بدور
ة سـاحقة اجملمـوعات وتـلقى الـفراعـنة هـز
بنتيجة 1-7 وسجل وقتها خافـيير سافيوال
هـاتـريك في مـرمى حـارس الـفـراعـنـة مـحـمـد

صبحي.
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بـدأت مـوهــبـة الـنـجم األرجــنـتـيـنـي لـيـونـيل
مــيــسـي في الــبــزوغ وكــانـت بــدايــة ظــهــور
ـواجـهـة ضد مـصـر في مـوهـبـته مـرتـبـطـة 
ـشـهـد كـأس الـعـالـم لـلـشـبـاب 2005 وكـان ا
األبـــــرز في قـــــصص وحـــــكـــــايــــات مـــــصــــر

باراة. واألرجنت الكروية في هذه ا
شيكـاباال جنم منتـخب مصر لـلشبـاب وقتها
حـاول اسـتـفـزاز مـيــسي بـتـمـريـر الـكـرة بـ
أقـدامه فــانـتـقم مــيـسي من اجلــمـيع وسـجل
هدف التقـدم بعد مرور 47 دقيقة بحسب ما
نتخب ن ا روى أحمد غا سلطان ظهير أ
في تـصـريـحات تـلـفـزيـونـيـة سـابـقـة له.وأكد
أحــمــد عــبــد الــرؤوف العـب وسط مــنــتــخب
مــصـر وقــتــهـا أن مــيــسي كــان من الــصـعب
ـصري خاصة نتخب ا إيقافه وكان حـديث ا
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ؤتمر الذي صوّتت  الهـيئة العامة للحـكام على فقرات النظام األساسي لـرابطة احلكام في ا
عـقد  في مـقر احتاد الـكرة بـحضور رئـيس الهـيئة الـتطـبيعـية إيـاد بنيـان وعضـو التطـبيـعية
اسعـد الزم واألمـ العـام مـحمـد فـرحـان.وتواجـد في مـؤتمـر الـيوم (98) حـكـماَ من الـهـيأة
الـعامة لـلحكـام التي تـتكون من 113 حكـماَ.وستـقام انـتخابـات رابطـة احلكام يـوم اخلميس

قبل. ا
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ودعت الالعــبــة الـعــراقــيـة فــاطــمـة
ـسدس الـكـعـبي منـافـسـات رمايـة ا
ـبيـاد طوكـيو بـعد 10 أمـتار في او
ـركز الـ51 من أصل 53 احتاللـها ا

رامية.
وستبدأ فعالـيات ألعاب القوى بعد

ــقـبل حـيـث سـيـمـثل األول من آب ا
الـعـراق العـداء طه حـس بـفـعالـية

400 متر.
ـــبـــيـــاد ويـــشـــارك الـــعــــراق في أو
طـوكــيـو بـأصــغـر بـعــثـة في تـاريخ
مــــــشـــــاركـــــاتـه إذ ضـــــمـت ثالثـــــة
ريــاضــيــ بــعـــد اســتــبــعــاد دانــة

انـتقـلت بعـثـة العـراق إلى طوكـيو
بـــثــمـانــيــة  إداريـ مع  3العـب
فـــقط وهـــذا يـــدلل عـــلى الـــتــرهل
ـشـاركـة اإلداري مــقـارنـة بـحــجم ا
الــتي أتت عـن طــريق الــبــطــاقــات
ـــشــاركـــة في اجملـــانـــيـــة وكـــأن ا
ـبــيـاد بــاتت مـشــاركـة إداريـة األو

وليست فنية تنافسية.
وكـــانت صـــورة الــوفـــد الـــعــراقي
بـطابـور الـعرض قـد فـتحت الـنار
بية الـعراقية في وسائل على األو

التواصل االجتماعي.
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وتـســاءل اجلـمـيـع عن الـتــخـطـيط
فقود وتراجع مـستوى الرياضة ا
الـــعــراقــيــة بــعــد غــيــاب اإلجنــاز
احلقيـقي في خضم التـنافس على

واقع اإلدارية. ا
ويــعـد الــوفــد احلـالي هــو األفــقـر
فـنـيــا عـلى مـدى تــاريخ الـريـاضـة
الـعـراقـيـة مـعــتـمـدا عـلى بـطـاقـات

مجانـية ودون إعداد يـليق بحجم
ـبـية حـدث مـثل دورة األلعـاب األو
ـــنــــافـــســـة األكـــبـــر الــــتي تـــعـــد ا

ية. بروزنامة الرياضة العا
وعــكــست هـــذه الــصــورة الــواقع
الـذي تـعـيـشه الـريـاضـة الـعـراقـية
ــواقع وسـط صــراع إداري عـــلى ا
وإهـمـال الـريـاضيـ وعـدم تـوفـير
مــعــســكــرات مـتــطــورة عــلى األقل
لــتـحــسـ ارقـامــهم الــشـخــصـيـة
ــا بـات الــتــنـافس عــلى جـدول طـا

األوسمة دربا من اخليال.
دفــعت الــريــاضـة الــعــراقــيــة ثـمن
اجملامالت االنتخـابية وسط غياب
االحتكام إلى الـنتائج في الدورات
اضية سـواء كانت اآلسيوية أو ا
بية وما حتققه االحتادات من األو
نــتـائج وبــروز طــاقـات مــوهــوبـة

بية احتضانها. يحتم على األو
وكان من األولى أن يتم تخصيص
اجلـزء األكــبـر مـن أمـوال الــلـجــنـة
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عـزى  الــكـابــ هــرمـز مــوشي مـدرب
مـــنــتـــخب دهـــوك بــقـــصـــار الــقـــامــة
لـســبـاعي الـكــرة خـسـارة فــريـقه  في
مبـاراة نصف الـنهـائي  امام مـنتخب
نـتخب بغـداد  بعـدم اعـتيـاد العـبي ا
على االجـواء احلارة  الـتي  تشـهدها
الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة بـغــداد  وابـرز
موشي في حـديـثه للـزمـان   تفـاصيل
مـوســعــة عن الـبــطــولـة  الــتي شـارك
فــيــهــا مــنــتــخب دهــوك مــؤخــرا الى
جـــــانب  مـــــنـــــتــــخـــــبــــات  اربـــــيل و
الــســلـــيــمــانــيـــة  وبــغــداد  وذي قــار
وكركـوك  والـتي جـرت بـرعـاية وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة لـغـرض اخـتـيار
ــنــتـــخب الــوطــني بــقــصــار العــبي ا
ـــــؤمل مــــــشـــــاركـــــته الـــــقــــــامـــــة  وا
بـاســتــحـقــاقي بـطــولــة الـعــرب الـتي
ــصــريـة ســتــجــري في الــعــاصــمــة ا
الــقـاهــرة  اضــافـة لــبــطـولــة  الــعـالم
ـــؤمل اجـــراؤهـــا في االرجـــنـــتــ وا

نهاية  العام احلالي.
ولـفت مـوشي الى ان مـنـتـخب دهـوك
وقع باجملمـوعة  الثـانية الـتي ضمته
الـى جـــــانب  مـــــنـــــتـــــخـــــبـي اربـــــيل
والـسـلـيـمـانيـة  حـيث تـاهـل  خلوض
ــواجـهـة مـبــاراة نـصف الــنـهــائي  
بـغـداد الـذي تـفــوق بـنـتـيـجـة  اربـعـة
ــنــتــخب اهــداف لــهـــدف  لــيــتــاهـل ا
واجهة ذي قار الذي فاز في االخير  العبة الرماية فاطمة الكعبي
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صري WDI∫ الالعب ميسي اثناء تواجد في مباراة امام االهلي ا

بياد اليابان جانب من تكر الفائزين في او
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ـكـتب التـنـفـيـذي لالحتاد اكد عـضـو ا
اآلسيـوي لـكـرة الـقـدم رئـيس االحتاد
العراقي السـابق عبد اخلـالق مسعود
بأن قـرار االحتاد الـدولي على الـعراق
بـالـلـعب خـارج مــلـعـبه مـا زال سـاريـاً

وضوع. ولم يستجد شيء في ا
وقـال مــســعـود فـي تـصــريح صــحـفي
استغرب األنبـاء والنقاشـات والتأكيد
بان منـتخبـنا سـيخوض مـبارياته في
مـــلــعـب الــبـــصــرة فـي الــتـــصــفـــيــات
ؤهـلة لكأس العـالم مبينًا احلاسمة ا
أنه ال يـــــوجــــد أي جــــديــــد صــــدر من

االحتاد الدولي حلد هذه اللحظة.
واوضح انـنا عـنـدمـا كنـا نـديـر احتاد
الكرة العراقي كان االحتاد الدولي قد
قــرر أن تـكــون مــبــاريــات الــعـراق في
تـــصـــفـــيـــات كـــأس الـــعـــالم في أرض
مـفتـرضـة وقـد اخـتـرنا حـيـنـهـا مـلعب
االردن و خضـنا مـبـارات أمـام ايران
والبحـرين ولم يطـرأ أي مستـجد على
وضوع حلد االن. واضاف ان القرار ا
قــد صـــدر من االحتـــاد الــدولي لـــكــرة
الــــــقـــــدم ولـم يــــــصـــــدر مـن االحتـــــاد
اآلسـيــوي مـبــديــاً اسـتــغـرابه بــشـأن
مطالـبة الـبعض من االحتـاد اآلسيوي
العب اصــــدار قــــرار لــــلــــعب عــــلـى ا

الـعـراقـيـة والـذين مـازالـوا يـنـتـظـرون
رغم أن االحتـــــاد الــــدولـي ســــبق وان
ابـلـغـنـا الــلـعب خـارج أرضـنـا وحـسم
األمر.وأكد مسـعود ان من حق العراق
الـــلـــعب عــــلى أرضه اســـوة بـــالـــدول
العب الـراقـية ـتلـك ا االخـوى كـونه 
والـوضع االمــني في الــبـلــد مـســتـتب
والدلـيل اسـتـضـافتـنـا لـعـدة دول على
ملـعب البـصـرة وهذا خـير دلـيل على
ان العـراق قادر عـلى اقامـة أي بطـولة
أو مـبـاراة مــهـمـا كــان حـجـمــهـا لـكن
لـالسـف هـــــــذا لـم يـــــــحـــــــدث رغـم كل

محاوالتنا السابقة واحلالية.

لــلــســبــاقــات احملــلــيــة ومــتــابــعـة
ــمــيــزين ــوهــوبــ ومــكــافــئــة ا ا
وبالتـالي تراجعت الـرياضة وسط

إهـــمـــال كــبـــيـــر يالحـــظـه جــمـــيع
.تـعــد مــشــاركــة احلـكم ــتــابــعــ ا
الـدولي بــكـرة الــسـلــة أحـمــد عـلي
الـــــشــــويـــــلـي في دورة األلـــــعــــاب
ـــبـــيـــة هـي نـــقـــطـــة الـــضـــوء األو
الوحيدة لـلعراق في دورة األلعاب

بية 2020. األو
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احلــكم أحـــمــد عــلي اعــتــمــد عــلى
طــاقـاته الــشــخـصــيــة في تـطــويـر
ــكـانـة إمـكــانـيــاته وبـلــوغه هـذه ا
ــتــمــيــزة عـلى مــســتــوى الــقـارة ا
والـعـالم لـيـقـود كـبـرى الـبـطـوالت
بـشـكل تـدريـجي وصـوال إلى دورة
ـبية.والـغريب أن هذا األلعاب األو
احلــكم هــو اآلخــر يـشــكــو إهــمـال
بـية فـي العراق لـكنه الـلجـنة األو
شوار من خالل أصر على تكـملة ا
الـدعم الـبـسـيـط من احتـاد الـلـعـبة
واالجتهاد الشخصي الذي أوصله

كانة. لهذه ا

لــدعم الــريــاضــيـ ورفـع الـكــاهل
ــالي عن االحتــادات الــريـاضــيـة ا

. وهوب في إعداد الالعب ا

ــبــيـة ابــتــعــدت بــشـكل إال أن األو
كـبيـر عن الـرياضـيـ ولم يحـضر
كـتب التـنفـيذي رئـيس وأعضـاء ا

ـبية عن بعـثتها كون تفصح األو
ـشـاركـ األربـعـة  3مـنــهم عـبـر ا
ـشــاركـة الــبـطــاقـات اجملــانـيــة وا
الــشـرفـيـة وهم مــحـمـد ريـاض في
التـجديف والرامـية فاطـمة عباس

. والعداء طه حس
أمـا الـرابـعة فـكـانت الـعـداءة دانة
حس التي تأهلت برقم تأهيلي
لـكـنـها تـعـرضت لإليـقـاف من قبل
االحتاد الدولي بشكل مؤقت بعد
أن أظـهـرت عـيـنـة الـفـحص وجود
مـواد مـحـظـورة مـا تـطـلب الـتـأكد

من سالمة موقفها.
ورغم أن اســمـهــا مــازال مــوجـود
ـشـاركــات في سـبـاق في قـائـمــة ا
 200مـتــر لـكن مــشـاركـتــهـا وفق
ـعــطـيــات صـعـبــة ألن الـتــقـريـر ا
الــــطـــــبـي الـــــذي أرسل لـالحتــــاد
الــدولي يــســتــغــرق وقــتـا طــويال
بياد وبالتـالي مشاركتـها في األو

باتت مستحيلة.
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 يـــنــقـــطع احلـــديث عن مـــشــاركــة
العراق الـبائسـة في دورة األلعاب
ـــــبـــــيــــة الـــــتـي انــــطـــــلـــــقت األو
منافساتها في العاصمة اليابانية
طـوكيـو أمس اجلمـعـة بعـد حفل
افــتــتــاح بـــســيط أقــيم في غــيــاب
اجلماهير بسبب جائحة كورونا.
 وتوجهت سهام النقد إلى اللجنة
ــبــيــة الــعــراقــيــة بــعـد حــفل األو
االفــتـتــاح حتـديــدا وظـهـور العب
ـثــلـون الـعـراق في والعــبـة فـقط 
مـــحـــفل يــــقـــاس من خالله مـــدى

تطور الشعوب.
ويـــرصــد كـــووورة في الـــســـطــور
الـــتــــالـــيــــة أبـــرز الــــعـــوامل وراء
مــشـاركــة الـعــراق الـضــعـيــفـة في
ـبـية  2020في دورة األلـعـاب األو

طوكيو.
ـبيـة إلى طوكـيو وفـد اللـجنـة األو
كـان أشـبه بلـغـز لم يـعـلن عنه ولم

ـدرب ـبــاراة الــنــهـائــيــة ووصف  ا ا
هرمز موشي الذي اختير ضمن جلنة
ـؤهـلـ لـتمـثـيل الخـتـيـار الالعـبـ ا
ـنـتـخب الـوطـني مـشـاركـة مـنـتـخب ا
دهـوك بـالـبـطـولـة بـااليـجابـيـة  حـيث
تـراس الـوفــد وحـيـد ســعـيـد جــيـجـو

ـبـية في نائب  رئـيس الـلـجنـة الـبارا
دهوك  فيما  اختـيار  اربعة العب
من مــنــتــخـب دهــوك ضــمن صــفــوف
ــنـــتـــخب الـــوطــني وهـم كال  هــزار ا
شـــعــيب  وعـــلي حـــســـ  ومــهـــفــان

توفيق وحبيب خضر .

عبد اخلالق مسعود

حـــــســــ وهـم مــــحـــــمــــد ريــــاض
(الـــتــــجـــديف) وفـــاطــــمـــة عـــبـــاس
ـسـدس الـهـوائي 10م) (الـرمــايـة ا
وطه حس (ألعاب القوى 400م).
ووصـل الــــــوفـــــــد الــــــعــــــراقـي الى
اضي . العاصمة طوكيو الثالثاء ا
ومن جــهــة اخـــرى أخــفق اجلــذاف
الـعـراقي مـحـمـد ريـاض اخلـفـاجي
ــبــيــاد بــبــلــوغ نـــصف نــهــائـي او
طوكيـو بعد أن حل سـادساً من ب
سـتة مـتسـابـق في مـنافـسات دور

ربع نهائي البطولة.
ـسـافـة بـزمن ثـمـان وقــطع ريـاض ا
دقــــــائق وثـالث ثـــــوانـي وبــــــهـــــذه
الـنتـيجـة فقـد األمل بالـتنـافس على

احد االوسمة.
وكــان مـحـمـد ريــاض اخلـفـاجي قـد
تــأهل الى ربـع نــهــائي الــتــجــديف
بياد طوكيو الفردي للرجال فـي او
ــركــز الـــثــاني في بـــعــد احــتاللـه ا

جولة اإلعادة.
وقـد جـاء اجلـذاف الـعـراقي مـحـمـد
ـركـز الـسادس ريـاض اخلـفاجـي با
من بــــ ســـتـــة مـــتــــســـابـــقـــ في
ـــرحــــلـــة األولى من تـــصـــفــــيـــات ا
ـبــيـاد مــسـابــقــة الـتــجـديـف في او

طوكيو .

منتخب دهوك لقصار القامة

بيب غوارديوال
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ا لـلسينـمائي زيد فاضل والـسينمائي تكر
انـتـشـال الـتــمـيـمي الخـتـيـارهـمـا في قـائـمـة
افـضل ١٠٠ شـخـصـية من صـنـاع الـسـيـنـما

في الوطن العربي.
في بـــدايـــة احلـــفـل عـــرف عـــضـــو اجملـــلس
ركزي لـلنقـابة ومديـر اجللسـة علي حنون ا
ان الـنــقـابـة مـتــواصـلـة وداعـمــة الحـتـضـان
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اقامت نـقابـة الفـنانـ العـراقيـ على قـاعة
الـنقـابة امـسيـة سـينـمائـية تـضـمنت تـوقيع
كـتاب قـامـوس اخملـرج الـعـراقـي لـكـاتبه
الـنـاقد الـسـيـنـمائـي والكـاتب مـهـدي عـباس
وتكر اخملـرج السيـنمائي مـحمد الدراجي
الختـياره في جلـان حتكـيم األوسكـار وكذلك
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كـان مـشـهــد (أطـكه بـسـيـف)  الـكـومـيـدي
اطاللـته  االشــهــر عـلى اجلــمـهــور الـتي
بـاتت تــتـكـرر عــلى الـسن الــنـاس لــفـتـرة
مـثل نزار علوان ليست بـالقصـيرة انه ا
من مـوالـيد 1961 الـذي تمـكـن ان يسـجل
حـــضـــورا مـــهـــمـــا فـي الـــوسط الـــفـــني.

(الزمان) التقته وكان معه هذا احلوار:
ية  ضرورية { هل تعـتقد ان الشهـادة االكاد

للنجاح في العمل الفني?
ـيـة وهي - جـدا مـهـمـة الـشهـادة االكـاد
اساس مـهم جدا لـتـثقـيف وصـقل الفـنان
ـيا ويـكـون  عـنـده خزين وتهـيـئـته اكـاد

ي يؤهله فنيا. معلوماتي اكاد
ن تأثرت في بداياتك?  }

- تاثرت بـالفنـان العمالق طـالب الفراتي
رحمه الله تعالى.

{ كيف كانت انطالقتك الفنية?
- انـطـالقـتـي كـانـت في مــسـرح الــطالئع
وبـعـدهــا انـتـمـيـت لالذاعـة والـتــلـفـزيـون
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شـهد احلفل األول للمـطرب السوري جورج
ـملكة الـعربية الـسعودية الذي وسوف في ا
أحــــيــــاه خالل عــــيــــد االضـــحـى تـــفــــاعالً
جـماهيرياً غير مسبوق.ووجّه وسوف الذي
قـوبل بـتـصـفـيـق وهـتـافـات حـارة من جـانب
مـعجبـيه السعـودي في احلـفل رسالة الى
اجلـــمــهـــور ومـــحــبـــيه بـــعــد صـــعــوده الى
ـسرح قائالً: (شكرا جزيال مساء اخلير ا
عـلى اجلـمــيع من كل الــقـلب جلــمـهـور ظل
يـسمـعني ويـحبـني لسـنوات وأول يوم أراه
ملكـة العربية الـسعودية ألول مرة جمـهور ا
ــمــلــكـة وإن شــاء الــله تــتــكـرر أغــني في ا
ـوقع الـفن.كـمـا شـكـر وسـوف دائـمـا)وفـقـا 
احلضـور وهـيـئـة الـترفـيه الـسـعـوديـة وهـنأ
ناسبة عيد األضحى قائالً لهم: اجلمـهور 
(عـساكم من عوادة). وعلّقت صحيفة عكاظ
الـسعوديـة على حـفل وسوف ونشـرت عبر
صفـحتها اخلاصة مـقطع فيديو من احلفل
وكتـبت: (تفاعل جماهيـري مع كلمة سلطان
الـطـرب جـورج وسـوف في أول حـفل له في

السعودية).

سمـومة ويدفع صاحب احلقد والغـيرة ا
االبــداع ثـــمـن ذلك ويـــصل احـــيــانـــا الى
صحـته وماذا يـنفع الـندم بعـد ان مضى
العمر. . الـفن (متعـفن) من زمان ولكن ما
بـالـيـد حـيـله واالن اليـنـفع الـنـدم بـعـد ان
وصل الـــتـــعــــفن الى مــــرحـــلـــة واصـــبح
الــبـعـض يـســمــوه ( ابــداع ). اكــرر عــنـد
الـبـعض وسالمــا عـلى الــفن اجلـمـيل في

بلدي نسوده الفوضى بشتى انواعها.
{ كيف ترى واقع الفن العراقي اآلن?

- الفن في العراق هو االخـر يعيش حالة
الفوضى وهو يلتقط انفاسه االخيرة اما
ما يعـرض فمعـظمه  هـواء في شبك واما
من يـديــر الـعــمـلـيــة الـفــنـيـة فــمـعــظـمـهم

يفتقدون للمهنية واحلرفية.
ـاذا تنصح ـيز الفـنان? و { برايك مـااهم ما

الفنان الشباب?
ـيـز الــفـنـان هـو احــتـرام عـمـله - ان مـا
ــثـــابــرة والـــقــراءة وااللــتـــزام  وكــذلـك ا
ــمــكن و عـــلى الــشــبــاب ان والــعــمل بـــا

قــسم بــرامج االطــفــال بــاشــراف اخملــرج
عـزي الــوهـاب رحــمه الـله. وكــان لالقـدار

دور مهم في وضعي على طريق الفن.
{ مـاهـو الـعمـل  الذي كـان جـواز مـرورك نـحو

األضواء?
- كانت نقطة االنطالق للنجوميه وتسلط
االضواء علي في مسرحـية( شفت بعيني
ــصـري يـونس مـحـد كــلي)  مع الـفــنـان ا

شلبي وبكلمة ( اطكه بسيف ).
{ كيف ترد على شائعة خبر وفاتك ?

- شائعة وفـاتي اثرت جدا على نـفسيتي
واعـتـبـرهـا تــسـقـيط مـقــصـود لـشـخـصي
وكــان اخلـبــر مــؤثــر جــدا عــلى عــائـلــتي
بـالــرغم من انه مــفـبــرك ومـقــصـود وهـذا
دلـــيل عـــلـى الـــفـــوضى االخـالقـــيه عـــنـــد

البعض.
{ هل ندمت على دخولك اجملال الفني?

- الـفـن جـمــيل له نــكـهــة ســحـريــة تــنـقل
االنـسـان مـن عـالم الى عــالم ولـكن ادوات
الـفن عـنــدنـا كـلــمـا زاد االبـداع كــلـمـا زاد

يـؤسـســوا لـنـفـســهم قـواعـد رصــيـنـة من
خالل الـتـمـرين حـتى لـو بـالـتـمـثـيل امـام
ــهم ان يـســتـمــروا واليـتــوقـفـوا ـرأة ا ا
مهـما كانـت الظـروف حتى يـصنعـوا لهم
الـبـصـمـة الـفـنـيـة. والـفن جـمـيل ويـخـلق
ـرضى اجلـمـال ولـكن الـطـارئـ عـلـيه وا
الــنـفــســيــ ســبب اربــاك وتـشــويه تــلك

الصوره اجلميلة للفن.
{ ماهي اعمالك القادمة?

- لــــيـس لــــدي اي عــــمـل فــــني بـــــســــبب
(لعالقات والكروبات).
{ اقرب عمل الى قلبك ?

- اقـــرب عــمـل لي هـــو مـــســلـــسل (بـــيت
.( الط

{ وجه كلمة الى جمهورك ?
- اعتذر مـن جمهـوري النني لـم اقدم هذا
وسم اي عـمل يـليق بـكبـريـائكم بـسبب ا
الصـراعـات  اعـتـرف لم اسـتـطـيع اكـمال
طـريقـي هـذا العـام ولـكم مـنـي كل احملـبة

والقبالت.
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ــتــرجم الــعــراقي نــعــته االوســاط الـثــقــافــيـة الــشــاعـر وا
وت في  21 تـموز اجلاري في واالعالمـية بـعد ان غيـبه ا
تـــركـــيـــا والـــراحـل من مـــوالـــيـــد االنـــبـــار 1939.  لـــديه
اصدارات شعرية ونشر في العديد من اجملالت العربية.
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الـشــاعـر الـعــراقي نـعـاه االحتـاد
الــــعــــام لـألدبـــاء والــــكــــتّــــاب في
ــوت الـــعـــراق بـــعــد ان غـــيـــبـه ا
اجلـــمـــعــة فـي الــنـــجـف بــســـبب
اصـــابـــته بــــفـــايـــروس كـــورونـــا
سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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الـكـاتب والـنـاقـد الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط االدبـية
والثـقـافيـة بـوفاة شـقـيقـته.تـغمـدهـا الله بـرحـمته الـواسـعة

واسكنها جنات اخللد.
UýUÐ öŽ

ـمــثـلــة الـســوريـة اعــلـنت أن دورهــا في عـشــاريـة (عش ا
الــغــراب) يـعــتــبـر من أصــعب األدوار الــتي أدتــهـا خالل
مـسـيـرتهـا الـفـنيـة.حـيث تـلـعب دور صـحفـيـة غـير مـهـنـية

تدعى سوسن.
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ـائيـة والـبيـئة بـجـامعـة لولـيا وارد ا اخلبـيـر في هنـدسـة ا
لـلــتـكـنــولـوجـيــا بـالـســويـد شـارك اجلــمـعــة في الـفـعــالـيـة
االفتراضيـة التي اقامتها جمعية الـبيئة والصحة العراقية
ــتــحــدة بــعــنــوان (االســتــثــمــار واالعــمـار ــمــلــكـة ا في ا
ـسـتــدامـة في الـعـراق). واخلـدمـات والــبـيـئـة والــتـنـمـيــة ا
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ـسلـسل البـوليسي ـمثـلة الـسوريـة انضـمت إلى أسرة ا ا
) مع اخملرج محمد لطفي. (السج
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ــطـربـة الــلـبــنـانــيـة احــيت اجلـمــعـة حـفــلـة في الــسـاحل ا
الـشـمـالي في  مـصـر كـمـا تـسـتـعـد لـطـرح أغـنـيـة جـديـدة
كـانت إنتـهت من تـسـجيـلـها مـؤخـراً بعـنـوان (اجلو حـلو)

كلمات شريف عبيد أحلان محمد يحيى.
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ـفـكـر العـراقي الـتـدريـسي في جـامـعـة مـوسـكو واضع ا
ــعــاصــرة نــعــته االوســاط أسس الــفــلــســفــة الــعــربــيــة ا

وت في موسكو. ية بعد ان غيبه ا االكاد
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انــفــصــالـــهــمــا وهــو نـــفــسه الــذي
زوّجهـما في فـرنسـا عام  ?2014منح
بـراد بيت حـضـانـة مـشتـركـة ألبـنائه
مع زوجــته الــســابـقــة. ويــنـظــر هـذا
تقـاعد في الـقضـية ضمن القـاضي ا
إطـــار خـــاص ال فـي مــحـــكـــمـــة.لـــكنّ
محـكـمة االسـتـئنـاف في كالـيـفورنـيا
قضت اجلمعة بأنه استفاد مالياً من
وظـيـفــة مـنـفـصـلــة مع مـحـامي بـراد
ا بـيت من دون اإلفـصاح عـن ذلك 
ـصـلـحة أجنـلـيـنـا جولي وفـر حـجة 
التي كـانت تطـالب بكفّ يـده. ويعـيد
ربع األول هذا القرار القضية إلى ا
إذ يُفترض أن يـعاد النظـر فيها أمام

{ لـوس اجنـلـوس(أ ف ب) - حقـقت
مـثلـة أجنلـينـا جولي انـتصاراً في ا
مـعــركـتـهـا الــقـضـائـيــة ضـد زوجـهـا
ـمثل بـراد بـيت يتـمثل في السـابق ا
تـنــحـيـة الــقـاضي الـذي كــان يـتـولى
اإلشـراف عــلى طالقـهــمـا وحــضـانـة
أطــفـالـهــمـا.ويــعـود طـلـب بـراد بـيت
وأجنــــلـــيــــنــــا جــــولـي الــــطالق إلى
الـعـــــــام  2016 ويـتــواجـهــان مـذّاك
عبـر احملـام بـعـدما كـانـا ذات يوم
الزوج األكثر سحراً في هوليوود
وكــوّنـــا عـــائــلـــة مـــؤلــفـــة من ســـتــة
أوالد.وفي أيار الفـائت قرر القاضي
جـــــون أودركـــــيـــــرك الـــــنـــــاظـــــر في

اتـــــفـــــاق حـــــبيّ عـــــلـى حـــــضـــــانــــة
ولكن يبـدو أنهـما عادا عن أبنائـهمـا
هذا االتفـاق.ولم تُعلَن بـنود االتفاق
ولـــكن وســـائـل اإلعالم األمـــيـــركـــيــة
أشـــارت إلى أن بـــراد بـــيت يـــســـعى
لـلـحـصــول عـلى حـضـانـة مـشـتـركـة
فـــيـــمـــا حتـــاول أجنـــلـــيـــنـــا جـــولي
احلـــــــصـــــــول عـــــــلى حـــــــضـــــــانــــــة
حــصـريــة.وقـال مــصــدر مـطــلع عـلى
ـــلف لــوكـــالــة فــرانس بـــرس بــعــد ا
ــمــثــلـة صــدور احلــكم في أيــار إن ا
تـرى (أنـهـا وأطــفـالـهـا لم يـحـصـلـوا
على محاكـمة عادلة وأنـها ستواصل

البحث عن أفضل حل لألطفال).

قـــاضٍ جــديـــد.ويــعـــود الــلـــقــاء بــ
الــــزوجــــ إلى الــــعـــام  2004 خالل
تصوير فيـلم مستر أنـد مسز سميث
. وكــان الـــذي أديــا فـــيه دور زوجـــ
بــيت ال يــزال يــومــذاك مــتـزوجــاً من
مثلة جنيـفر أنيستون. واتُهم براد ا
بيت البالغ  57 عاماً بأنه ضرب أحد
أوالده خالل رحــلــة بــالــطــائــرة بــ
فـرنــسـا ولـوس أجنـلــيس في أيـلـول
قـــبل وقـت قــصـــيـــر من طـــلب  2016
أجنـــلــيـــنــا الــطـالق لــكنّ الـــشــرطــة
الـفـدرالـيــة األمـريـكـيـة وأخـصـائـيـ
اجتمـاعي بـرّأوه.وتوصل النـجمان
الـــهــولـــيــووديـــان الــعــام  2018 إلى
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نزار علوان
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جاءتنـا في امتـحان البـكالوريـا العصـيب ..حفـظناهـا وانزلنـاها كمـا وردت في كتاب
االدب وهي من بدائع نـثر ابن العميد ( كتابي وأنا متأرجح ب طمع فيك ويأس منك
 وإقــبـال عــلـيك وإعــراض عـنك ; فــإنك تــُـدِلُّ بــسـابق حــرمـة وتــمُتُّ بـســالف خـدمـة
أيسرهـما يوجب رعاية ويقتضي محافظة وعناية . ثم تشفعهما بحادث غلول وخيانة
حق كلَّ ما يرعى  وتتـبعهما بآنف خالف ومعصيـة  وأدنى ذلك يحبط أعمالك  و
لك ). كلـما اتى الناشر على سيرة كتابي  اود لـو اني ادبج مظلمة كتلك ... فالناشر
يقـول لي : النـاس حتتـاج الى الفن اكـثر من سـير  الـعلـماء .. وانا الشـأن لي بشيء
ـهمة الـى من يحبـون (اطراف احلديث) ويـجعـلون نغـمته  على سوى ان اعـهد هذه ا

هواتفهم اجلوالة ..
 اجلزء الـثاني في طور  اعادة االنـتاج والتنـضيد  ..قال من عـهدت اليه مهـة تهذيبه:

ان القوافي مالم تكن بالغت في تهذيبها ..عدوه منك  وساوسا تهذي بها .
 لذلك فـقد رص البنـاء صاحبي رصا ولم يـترك في الكتـاب شذرة والفصا .. ثم إني
قضيت بـصحبـة الوليد اجلـديد بجزئه الـثاني ليلـة كمن ينـتظر العـيد .. اقف عند كل
عجب والناسخ ماب الص والصينيه (في صفحـة فيه أتأمل ماصنعته  ايدي ا
بيـجي ) وعراقي مقـيم وموريسيـوش وفيجي . والكل  –دون مـنة يتطـوع لنسخ حوار
من يحب . قـال زميل لي : ارفع كل شيء متعـلق بالشعر والـشعراء وضع بديال عنه
ـلـوك واالمراء .... (اشـعـر  بعـصـافيـر بـطني  تـزقـزق ... قال لي مـحـمد وقـائع عن ا
شكـري جمـيل .الاحب العـصـافيـر ..قلت سـمي العـصـفور كـذلك ; النه عصـا وفر !!
ا وكاد ان يـلكزني ونحن على الـهواء بعصاه)!قـرأت النص من االسفل الى اعلى ر

اهدم مابنيت وانسف ماجنيت .
ـكـنـهم حـصـاد مـايـشـاؤون ـتـربـصـون مـزرعـة من االخـطـاء عـنـدهـا   سـوف يـجـد ا
عـنيـ بالـلـغة سـوف يسـعدون وهم يـتـقصـون كل شاردة وأخـرى الترد ..وأظن إن ا
قاطعة  من حوض مـياههم. واتوقع ان حفل توقـيع الكتاب واشهارة سـوف يحظى 
لم تدون حـواراتهم على الـورق ..وعبثا اسـعى القناعـهم ان ظروفا مـا بينـها ( قاهرة
واسـكـندريـة ) حـالت دون نـزول مبـتـغاهم من الـشـاشة الى الـورق حـيث البـشـاشة !
وسوف يـغادرون غاضـب وهم يـقرأوون : من لم يجـد ضالـته هنا ; فـعدة من أجزاء
ـكن ان تــسـتــغـني عــمـا أخــر ! الـكــتـاب يــصـلح لــلـقــراءة في الـطــائـرة .. ذلـك انك 
اجـستـير في الـبرنـامج ; حيث التـتعـاطف مـيولك مـعه .. فلـست باحـثا مـلزمـا بنـيل ا
تـعـهـد  احد الـدارسـ بـالـصبـر وتـذرع بـالـصمت عـلى فـحص عـيـنـات من دردشات

وحوارات وضعها ضمن مقاييس تتطابق وعنوان دراسته .
كن تـطبيـقها االن في عـصر التـخاطر عن سـلفنـة والتي  وقراطـيات ا  علمـتنا الـد
سموعة في ذات رئية وا سؤولة عن االفكار ا كن ان نشغل حواسنا  ا بعـد : إننا 
اللحـظة ونحن نقود مركبة بسرعة فائـقة على  الطرق اخلارجية ..لذلك فان هناك من
يـفـضل سـمـاع كــتـابي عـبـر الـيـوتـيـوب وهـو بـسـعـة  120كم في الـسـاعـة . امـا عـلى
الطـريق البـري ب الـعراق ودول اجلـوار فسـوف يكـون بيـنك وب بـعض الشـخوص
تخـاطـر وحوار .. وسف يـتصـل بي من يعـرفـني قبل ان يـدمغ جـوازه : لقـد فاتك ان
تسـأله عن .. فا انا  عن   ...راوه او  عانه .. وا عاش الـزعيم الزود العانه فلس
! العـانه وضعهـا حسـ االعظمي فـي اول صفحـة من كتـابه عن اعتراف الـيونـسكو
ـقـام الـعـراقي كــتـراث شـفـاهي اليـنـدثـر ! وســوف اليـقـرأه اوالدي فـاعـلل الـنـفس بـا

ـاحــفـظـته عن الـراحل يـوسف حــبي : الأحـد يـقـبل يـد الـقس في
بيته!

ـكن تعـميم ماتـعلـمناه في اليصح ان نـكتب اال بـشهيـة كذلك  
ائـدة : قم عن الـطعـام وانت تـشتـهـيه ..سوف يـكتب لي آداب ا
ـسافـات ليـحـظى بتـوقـيع منـي بقـلم اجلاف من يجـتـشم عنـاء ا
وانا مبتل  بالعرق: لم يعجبني الكتاب رغم إني لم اتصفحه !!

عمان
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جان-إيف الفيس

الـطــاقـات االبـداعـيــة.من جـانـبه حتـدث
الــكـاتب والــنـاقـد الــسـيــنـمــائي مـهـدي
ــوســوم قــامـوس عــبــاس عن كــتــابه ا
اخملـرجـ الـســيـنـمـائـيـ الـعـراقـيـ
وشــرح مـلـخــصـاً عـن الـكـتــاب وكـيف
كـــتب هـــذا الـــقــامـــوس مـــنـــوهــا عن
اســـــتـــــخــــدام بـــــوســـــتـــــرات األفالم
السـينـمائيـة مع القـاموس الـقاموس
الـذي طبـع برعـايـة واحـتضـان نـقـابة
. وتواصل احلديث الفنان العراقي
للـمخـرج السـينـمائي مـحمـد الدراجي
الـذي تكـلم عن كـيـفيـة اخـتيـار اعـضاء
جلـــان حتــــكــــيم األوســــكـــار ومــــا هي
ؤهالت وأوضح ان الصعوبات التي ا
تـواجه الـسـيـنـمـائي الـعـراقي وتـمـنى
توفيـر صندق دعم لـلسيـنما الـعراقية
يـسـهم في صـنـاعـة االفالم وأكـد انه
ــتـقــدم لـلــنـقــابـة فـرح بــالـتــغـيــيـر ا
ـــؤســــســـة ودورهــــا الــــفـــاعل فـي ا
االبـداعـية.وبـدوره نـقـيب الـفـنـان
الـــعـــراقـــيــ جـــبـــار جـــودي قــدم

ا للمحتفى بهم. تكر
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إعالن وفاته تـوالت التـحـيّات الـتي تشـيد
بـرجل مــرهف اإلحـســاس ومـتــعـاطف مع
اآلخرين بعيدا عن االنطـباع الثقيل الذي

قد تعكسه بعض ضروبه الفكاهية.

{ بــاريس (أ ف ب) - تـــوفّي الــفـــكــاهي
ــعــروف الــفــرنـــسي جــان-إيف الفـــيس ا
قـالـبه الـهـاتفـيـة اخلـميس عن  64 عـاما
في فان (غرب فرنسـا) بحسب ما أفادت
عـائـلـته وكـالـة فـرانس بـرس.وكـان الـفـنان
ـقـالب ـولـود سـنـة  1957 والـرائـد فـي ا ا
بـالـكــامـيـرا اخلــفـيـة يــعـاني من الــتـصـلّب
اجلــانـــبي الـــضــمـــوري الــذي شُـــخّــصت
إصـابـته به قـبل عـام بـحـسب مـا كـشـفت
عـائـلـتـه لـدى إعالن وفـاته لــوكـالـة فـرانس
برس.وصـرح أحـد أقاربه (تـدهـور وضعه
فــجـأة فـي الــسـاعــات األربـع والـعــشــرين
األخيـرة).وبدأ الـفـنان مـسـيرته في مـجال
الـــبثّ اإلذاعـي قـــبل أن يــــخـــوض غـــمـــار
التلفزيون والـتمثيل متـعاونا مع مخرج
عــديـــدين من أمـــثــال بــاســـكــال شـــومــيل
ومـــــيالنـي أوفــــريـه. وســـــاهـــــمت مـــــواقع
التـواصل االجـتـماعي في إكـسـابه شـهرة
في أوسـاط جـيل الــشـبـاب بـعــدمـا لـقـيت
تسجـيالته السـابقة جنـاحا عـلى تيك توك
ـشـاهـدات.ومـنـذ مـثال حـاصـدة ماليـ ا

حـاول أن تــوفـر طـاقــتك الـيـوم وال تـســتـهـلــكـهـا عـلى
أشياء بال جدوى.
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حتاول إعادة بناء حياتك على أسس جديدة ومتيقظا
ا تفعله.
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ــكـنـك تـعــلم الــكــثـيــر من األشــخــاص الـذين الـيــوم 
يشبهونك في العمل.
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لــديـك الــيـــوم رغـــبــة كـــبـــيـــرة لــتـــحـــقــيـق حــلـــمك في
مشاريعك.رقم احلظ.9
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لـديك الـكـثـيـر من الـقـوة الـيـوم  حـاول أن تـسـتـغـلـهـا
بشكل صحيح.
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من احملــتــمل أن تــقــابل شــخــصــا مــهــمــا في األيــام
قبلة.رقم احلظ.8 ا
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لديك اليوم طاقة كبيرة لتحقيق ما تريد و أن تغير من
حالك.
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هـناك شـخص مفـضل في حياتـك يعطـيك دفعـة دائما
لتحقيق أحالمك.
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حـاول أن تأخـذ بـعض الراحـة لـنفـسك لـقد تـعرضت
للكثير من الضغوطات.
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هـذه الفـترة ملـيئـة بالصـعوبـات فكن جـاهزا لذلك وال
تستسلم.
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أنت تـنجـذب إلى أشـخـاص عكـسك بـكثـيـر حاول أن
جتد من يشبهك.
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لـديك اليـوم مهـارة عاليـة في مجـال عمـلك لكن حافظ
على تواضعك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√jÝËô« œuLF «

مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- لباس محتشم
 2- من العاب القوة

 3- بشري
 4- سـيـارة امـريـكـيـة

الصنع

أجنلينا جولي

WKOK « ÕdD¹ œUł

UM²KO  Òw¼
ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطـرب الـلـبـنـاني عـمـر جـاد أغـنـيته أصدر ا
اجلديـدة اخلاصة باألعـراس بعنوان (الـليلة
هيّ لــــيــــلــــتــــنـــا) والــــتـي القت رواجــــاً بـــ
.األغـنـيـة من كـلـمـات وأحلـان عـمر تـابـعـ ا
جـاد وتـوزيع وائل عيـاد وكـان كـشف عـمر
بــأنه يــتــحـضــر لــتــصـويــر األغــنــيـة فــيــديـو
قـريــبـاً.يـشـار أن جـاد أطـلق أغـنـيـة بـعـنـوان
(بـيـروت عــهـد بـرقـبـتـنـا) الـتي تـتـحـدث عن
الـلـبـنـانـيـ بـعد انـفـجـار مـرفـأ بـيـروت عـبر
يــوتـيـوب.األغـنــيـة من كـلـمــات وأحلـان عـمـر
جــاد ومـيــكس أنـور مــكـاوي.كــمـا كــان قـد
طــرح أيـضـا اغـنــيـته ( قـولي الــلي بـقـلـبِك )
الـتـي صورهـا عـلـى طـريـقـة الفـيـديـو كـلـيب
وتـمـيّـز بـكـتـابتـه كلـمـات األغـنـيـة وتـلـحـيـنـها
وإخـــراج الــكـــلــيب بـــنــفـــسه أمــا الـــتــوزيع
ــوســيــقي عــلي زلــزلي ومــاســتــريـنـغ نـور ا

مكاوي.
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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

ال ينظر الكثـير من األشخاص إلى األرقـام على أنّها مجرّد
وسيـلة لـلـحسـاب ولـتدوين األحـداث والـتّواريخ فـحسب بل
يعـتـقـد الـكثـيـر أنّ لـبـعض األرقام فـال حـسن عـلـيهم  وفي
الـوقت نـفــسه يـرون في أرقـام أخــرى نـذيـر شـؤم ومــجـلـبـة
للحظّ السّيء  فكثير ما نسمع أنّ بعض اللّاعب يرفضون
ارتداء قـمصـان حتمل أرقـامًا مـعيّـنة جملرّد شـعورهـم بعدم
الـرّاحـة جتـاه هـذا األرقام  وهـذا الـتّشـاؤم مـن األرقـام قد
وروثـات دينـيّة  أو الرتباط يكـون نتـيجـة أسبـاب مـتعـلّقـة 
رقم معيّن بـأحداث قـاسيـة وقعت على فـرد أو مجـموعة من
ّا يجعل الرّقم مصدر شؤم األفراد في مجتمعات معيّنة 
ـثـال كـان رجال وكره في تـلك اجملـتـمـعات  فعـلى سـبـيل ا
ة يخافون الرّقم  666العتقادهم أنّه الدّين في األزمنة القد
رمـز لـلــشـيـطـان  وكـذلك يُـنــظـر إلى الـرّقم  13 في مـعـظم
الدّول الغـربيّة عـلى أنّه رقم نحس ; لـذلك ال يرغب بـعضهم
أن يـكــون هـذا الـرّقـم مـرتــبـطًـا بــأي شيء يـخــصّـهم  فـهم
يـتـجـنّــبـون أن يـكـون رقـم مـنـزلـهم  13 أو رقم غـرفـتـهم في
ـكـان الـذي يـسـكـنـون فيه  وأحـيـانًـا يـسـتـبدل الفـنـدق أو ا
بالـرقم 12A  ويرجع الـكـثـير من الـبـاحـث سـبب الـتّـشاؤم
سيح من الرّقم 13 الرتباطه بقصّة العشـاء األخير للسّيّد ا
عـلـيه الـسالم أمّـا اإليـطـالـيـون فـيـتــجـنّـبـون كلّ مـاله عالقـة
ــركـبــات الـتي بـالـرّقم 17 فـتــراهم يـعــرضــون عن شـراء ا
تنع اللّـاعبون هناك من حتمل لوحاتها هذا الرّقم وكذلك 
لــبس قــمــصــان حتــمل الــرّقم  17  فــهم يــعــتــبــرونه رقــمًــا
مـشـؤومًـا قـد يــؤدّي لـلـخـسـارة  أو كـثـرة اإلصـابـات الـتي
تلحق باللّاعب الذي يرتديه  وسبب هذا التشاؤم من الرقم

 17 هو أن مقلوب الرّقم  17 بالالتينية يعني حياتي
انتهت ويتـطيّـر اليـابانـيّـون من استـعمـال الرّقم 4في غرف
ـسـتـشفـيـات أو فـي الفـنـادق ; كـون لـفظ الـرّقم أربـعـة في ا
وت وكذلك يتجاهل الـيابانيون اليابانـيّة يشابه لـفظ كلمة ا
الرّقم  9 فهو يرمز عندهم إلى األلم والضّعف وفي أمريكا
أصبـح الرّقم 11 مشـؤمًـا بـعد هـجـمات  11 سبـتـمـبـر التي
يّ والـتي أدّت إلى اسـتـهـدفت بـرجي مـركــز الـتّـجـارة الـعـا
ـــدنـــيــ  ومــنــذ ذلك احلــ ازدادت ـــئـــات من ا مـــقــتـل ا
التحّـليالت التي تـربط ب الرّقم  11 وبعض الـكوارث التي

حتلّ بالعالم.
ويـعـدُّ الـرّقم  191 رقـمًـا كــارثـيًّـا لــلـطـيـران ; ويــعـود سـبب
ــا حـــدث من الــتّـــشـــاؤم من هــذا الـــرّقم فـي الــطّـــيــران   
مصادفة عجيبة امتدت ألكثر من نصف قرن حيث حتطّمت
خمـس طائـرات أمـريـكـيّـة حتـمل رقم الـرّحـلة  191مـنـذ عام
1960م إلى عام 2012 األمر الذي جعل شركات الطّيران

األمريكيّة تتجنّب استعمال هذا الرّقم لرحالتها.
وقد يـكون سـبب الـنّفـور من بعض األرقـام والـتّشـاؤم منـها
نـاجتًــا من ارتــبــاط الـرّقم بــظــاهـرة غــيــر مـرغــوب بــهـا في
اجملتمع  وخيـر مثـال على ذلك نـفـور األفغـانيـ من الرّقم
39 إذ يرفض الكثير من السّائق هناك قيادة مركبات

حتمل لـوحـاتهـا الرّقم 39 وهذا الـنّـفور بـدأ عـندمـا حـملت
ا ولّد اعتقاد لوحة سيارة قواد مـعروف هناك الرقم 39 
فصار عندهـم بارتبـاط الرّقم 39 بتـجارة اجلنـس والدّعارة 
ــركـبـة الـتي حتـمل الـرّقم  39 بـنـظـرة يـنـظـر إلى صـاحب ا
دونــيــة مـن قــبل اجملـــتــمع  األمــر الـــذي دفع الــسّـــلــطــات
األفغـانـية إلـى سحب الـرّقم من لـوحـات السّـيـارات في عام
2021 وفي البرازيل يرتبط الرّقم 24 بالشذوذ اجلنسيّ
بـ الـرّجــال; فـلـذلك يـقــاطع مـعـظم الـالعـبـ الـبــرازيـلـيـ
ارتداء القـميص الذي يـحمل الرّقم  24 خوفًا من أن تـتعلّق

ثلية اجلنسيّة.  اسماؤهم با
 أما في الـعـراق فـقـد أصـبح الرّقم  56 رقمًـا مـعـيبًـا وغـير
مرغوب فـيه شعبـيًّا بعـد العام 2003 فقد حتـوّل من مجرّد
رقم إلى الدّاللـة على أفـعال الـنّصب والتّـحايل يُـطلق; وذلك
ـادة الـقـانـونـيّـة رقم  456 من قـانون الرتبـاط الـرّقم  56 بـا
العـقـوبـات الـعـراقيّ اخلـاصّة بـالـنّـصب واالحـتـيال  فـبات
ـا دعا مـفوضـية االنـتخـابات اجلمـيع يتـجنّب هـذا الرّقم; 
ــرشـحـ لالنــتـخـابـات إلى سـحب الـرقم  56 من قـرعـة ا
رشـح صاحب الـتّسـلسل  56 بعـبارات خشـية أن يـواجه ا
التّهكم والسّخرية من قبل اجلمهور لألسباب التي ذُكرت.

¡UN²½ù« vKŽ ·—UA¹ «b¹—uK  vM³  —UON½≈ U¹U×{ sŽ Y×³ «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 7025 Monday 26/7/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7025  اإلثن 16 من ذي احلجة 1442 هـ 26 من تموز (يوليو) 2021م

ÂU —_« UOÐu

{ باريس (أ ف ب) - تنـتظر دبّة
البـانـدا األنثى هـوان هـوان التي
أعــــارتـــهــــا الــــصـــ حلــــديــــقـــة
حيوانات (زوبارك) في بوفال في
وسط فرنسـا توأم بـحسب ما
ـؤسـسـة لوكـالـة فرانس كـشفت ا
بــرس.وقـــالت لــوسـي بــريــســون
الـطـبـيبـة الـبـيـطـريـة الـتي أجرت
تخـطيط الـصدى الـثاني اجلـمعة
(رأيـــنـــا الـــدبّ الـــثـــاني فـي قــرن
الـــــرحم).وكــــان تـــــخــــطــــيط أوّل
بـالــصـدى أجـري الـثـالثـاء أظـهـر
وجـود جـنـ بـانـدا حـجـمه 1,74
ســنـتــيـمــتـر. وقــد ارتـفع حــجـمه
راهــنــا إلى  3,36 ســنــتــمــتــرات
و(لم يتسنّ قياس اجلن الثاني
ألن هـــوان هــــوان حتـــرّكت خالل
الــــفـــحص) عـــلـى مـــا أوضـــحت
الـطبـيـبة الـبيـطـرية مـشـيرة إلى
أن الــوالدة ال تــزال مــرتــقــبــة في

نــهـايــة تـمــوز أو بــدايـة آب.وفي
أواخـر آذار  حـاول دبّــا الـبـانـدا
الــعــمالقــان هــوان هـوان (الــتي
يعني اسمهـا الفرٍحة) ويوان زي
ـــكـــتـــرش) وهـــمـــا أحـــد أبـــرز (ا
ــــوقع عــــنــــاصـــر اجلــــذب إلى ا
الـــتـــنــاسـل أمــام أعـــ األطـــبــاء
. وأُجرى ـعـاجلـ الـبـيطـريـ وا
عــلى ســبــيل االحــتــيــاط تــلـقــيح
األنثى اصـطنـاعيـا ألنهـا ال تكون
ساعة خصـبـة سوى  24 إلى  48 
في السـنة.وبفـضل هذه الـتقـنية
كـــانت هـــوان هـــوان قــد أجنـــبت
يـوان منـغ (إجناز حـلم) في  4آب
2017. وبات أول باندا مولود في
فرنسا والبـالغ من العمر اليوم 4
ســـــنــــوات يــــزن أكـــــثــــر من 100
كـيــلـوغــرام. وهي أجنـبـت أيـضـا
توأم لكن لم ينجُ منهما سوى
يــوان مــنغ.وتــمّت إعــارة الــدبّـ
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إلى فــرنـســا في ســيـاق
ما يُعرف بديـبلوماسية
البـاندا الـتي تـنتـهجـها
بكـ مـانـحة الـعـشرات

من هــذه احلـــيــوانــات إلى
بــلــدان عــدّة مــنــهــا الــيــابــان

ـتـحــدة.ومـنـذ 2016 والـواليــات ا
لم تــعـد دبـبـة الــبـانـدا الــعـمالقـة

مــــعـــــرّضـــــة خلـــــطــــر
االنـــــــقــــــراض عــــــلى
الــقـائــمــة احلــمـراء
لالحتـــــاد الـــــدولي

حلفظ الطبيعة.

حتــتـضــنــــــــــه.  وخــطـفت
األم وإبـنهـا أنـظـار عدد
كـبـير مـن رواد مواقع
الـــــــــــــتـــــــــــــــواصـل
وإنــــــــــــــهـــــــــــــــالـت
عبرة التعـليقـات ا
عـــــــــــــن احلـــــــــــــب
واإلعــــــــــــجـــــــــــاب
بــــــــالــــــــصـــــــورة
وأرفــقـت كــاريــنــا
الصـورة بتـعليق
كــــــتـــــــبت فـــــــيه:
(مـــــــــرحـــــــــبـــــــــاً
أصـــدقـــائي يــوم
ســـــعـــــيـــــد لـــــكم
جــمــيـعــاً إبــقـوا
بـــأمـــان وإرتـــدوا

الكمامات).

{ نيـودلهي  –وكاالت - نـشرت
الـنـجمـة الـهنـديـة كـارينـا كـابور
صـورة جــديــدة في صــفـحــتــهـا
اخلـاصــة عـلى مــوقع الـتـواصل
اإلجتماعي أطلت فـيها بفستان
أحــمـر كـالسـيــكي ذات تـصــمـيم
الفت.والحـظ مـــــتــــــابـــــعــــــوهـــــا
خـــــســــارتــــهـــــا بــــعض الــــوزن
خـــصـــوصــــاً بـــعـــد أن وضـــعت
مولـودها الـثاني جـيه علي خان
مـؤخـراً.  وكـانت شـاركت كـابور
متابعـيها صورة طفـلها الثاني
وظــهـرت بـالـصــورة وهي تـقـبل
رأسه بـلــقــطـة عــفــويـة ســحـرت
فـيـهـا متـابـعـيهـا الـذين تـداولوا
الصورة بشـكل كبير.كـما نشرت
مــؤخــراً صـورة جــديـدة ظــهـرت
فـيـها بـرفـقة إبـنـها تـيـمور وهي

الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة كـما أحـدثت
زلــزاال سـيـاسـيـا في الـبالد ال تـزال
تـردداته مسـتمـرة حتى الـيوم. وقد
شـهـد لبـنان في الـسـنوات األخـيرة
مـحـاوالت كثـيرة لـدخـول موسـوعة
غـينيس عبـر حتقيق أرقـام قياسية
مــتـفـرقـة بـيـنــهـا أكـبـر شـيش حلم
وأوسع حـلقة لـرقص الدبـكة وأكبر

طبق حمّص أو تبولة.

االقـتـصاديـة اخلانـقـة التي تـضرب
ــعـيــشـيـة في مــخـتــلف اجلـوانب ا
الــبالد. وأهـدى الــرسـام الـلــبـنـاني
هــذا الـعــمل إلى ضـحــايـا انــفـجـار
مــــــرفـــــأ بــــــيـــــروت قــــــبل أقـل من
أســبـوعــ من الــذكـرى الــسـنــويـة
األولـى للـمأسـاة الـتي أوقعت أكـثر
مـن مــئــتـي قــتـــيل وآالف اجلــرحى
ودمّــــــرت أنــــــحـــــاء واســــــعــــــة من

بـالطـبشـور على مـساحة  168مـترا
مـربعـا). ويستـع بـاسيل في هذه
ـهـمـة  بثالثـة آالف طـبـشورة من ا
األلـوان الـثالثة الـتي يتـشـكل منـها
عـــلم لـــبـــنـــان األحـــمــر واألبـــيض
واألخـضـر بـعـد مـسح طـبـوغـرافي
ـوضوعة لـلمـوقع عمال بـالشروط ا
مـن مــوســـوعــة غـــيــنـــيس لألرقــام
الــقــيــاســيــة والــتي تــلــحظ أيــضـا
ـســيّـرات الــتـقــاط صـور لــلـعــمل 
درون لـــلـــتــأكـــد من إجنـــاز الــرسم
ـطـلـوبـة.  وأضـاف ـواصـفـات ا بــا
أردت أن يـخرج الـرقم القـياسي من
هـذه الـساحـة التـاريخـية في وسط
ـا أفـعله رغم بـيـروت وأنـا فخـور 
ــر به الـــبــلــد مـــوضــحــا كـل مــا 
أحـــــاول أن أكـــــون وجـــــهـــــا لألمل
جلـمـيع الـلـبنـانـيـ في ظل األزمة

{ بـيروت (أ ف ب) - يحاول رسام
لــبـــنــاني شــاب دخــول مــوســوعــة
غينيس لألرقام القياسية عبر رسم
الــعـلـم الـلــبـنــاني بـالــطـبــشـور في
وسـط الـــعــاصـــمـــة بـــيـــروت عـــلى
مـساحة  200مـتر مـربع في خطوة
يــــرمي من خـاللـــهــــا إلى تــــوجـــيه
رسـالـة أمل لـبلـده الـغـارق في أزمة
اقـــتــصــاديــة واجـــتــمــاعـــيــة غــيــر

مسبوقة.
وأوضـح الرسـام جـيوفـاني بـاسيل
الــبــالغ  24عــامــا لــوكــالــة فــرانس
بـرس من ساحة الـشهداء في وسط
ــبــادرة بـــيــروت أن (فـــكــرة هـــذه ا
راودتـه صــدفــة بــعــد اطالعه عــبــر
اإلنـــتــرنت عـــلى الـــرقم الــقـــيــاسي
الــســابق الــذي حــقـقه شــخص من
األوروغـــــــــواي رسـم عــــــــــلـم بالده
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ـوسيـقى السـطحي. على قـطاع ا
ويضيف أتذكّر أنني بكيت كثيرا
يــوم وفــاتــهـــا ولم أكن حــتّى في
احليّ. أمـــــا الــــيـــــوم بـــــعــــد 10
سـنـوات فــقـد حـان الـوقت ألقـدّم
لـها الـتـعازي.وزيّـن سام شـايـكر
صاحب حـانة جـاز أفتر دارك في
وسـط لـــنـــدن اجلـــدران بـــصـــور
ـغـنــيـة الـتي جـلــبت مـعـهـا إلى ا
ـطــعم كــبـار الــنــجـوم من هــذا ا
أمـــثـــال بـــراد بـــيت وتـــوم كــروز
وجــــورج كــــلــــونـي. وهي كــــانت
تستـطيب تنـاول أجنحـة الدجاج
وأقـراص الـلـحـم بـيـديـهـا بـحـيث
كـانت تـغـمّس وجـهـهـا بـصـلـصـة
الـطمـاطم عـلى مـا يـخـبـر الرجل
الذي كانت تسمّيه حتبّبا والدها
الــثــانـي.وكــانت تــلــجــأ إلى هــذا
ـــقــهى لـــلــهــروب من طـــوابــيــر ا
ـــعــجــبــ ومـــصــطــادي صــور ا
ـــــشــــاهـــــيـــــر والــــعـــــمل عـــــلى ا
مـــوســيـــقــاهـــا.ويــكـــشف الــرجل
ـا وثــقت بي الــســبـعــيــني (لــطــا
ي. وأنـا أكـيـد من أن اجلـمـيع إ

سيتذكر أغانيها بعد مئة عام).

وأشـتـاق إلـيهـا كـثـيـرا.وكـثـيرون
مثل نيومـان يلتـقطون صورا من
أمــام الــتــمــثــال تــخــلــيــدا لــهــذه

اللحظات.
ـا شـعرت ويـقرّ رافي فـيـاس لـطا
بـــأنـــني قــريـب مــنـــهـــا إذ إنــني
أحتـدّر مـن كـامــدن. وكـانت فــتـاة
اجلـاز هــذه تــمـثّل روحــيـة احليّ
خير تمثيل.ويـشير الشاب البالغ
ي واينهاوس  26عاما إلى أن إ
أضـــفت الـــكـــثـــيـــر من
ـــــــــشـــــــــاعـــــــــر ا
والـــواقـــعـــيـــة
والــــصـــدق

االسـتـماع إلى مـوسـيـقـاهـا. فهي
ـغنـية ـلحـنة وا ـؤلّـفة وا كانت ا
ـوســيـقـيــة األكـثـر مــوهـبـة بـ ا

أبناء جيلها.
وتـــنـــتـــشـــر الـــورود الـــصـــفــراء
واحلـمـراء والـزهـريـة عـند أسـفل
ـعـدني في لـفـتـة إلى تـمـثـالـهــا ا
الـزهـور الـتي كـانت تـضـعـهـا في
شـعـرهـا.وتـقـول غـرايس نـيـونـام
ي قـبل عـشـر سـنـوات تـوفـيت إ
وقــد قـرّرت اجملـيء ألحـتــفي
ـناسـبة وأعيش بهذه ا
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
األجـواء.وتــخــبـر
الشـابـة البـالـغة
 21عاما كانت
تـــــفــــــعل مـــــا
يــحـــلــو لــهــا
ومــــا كـــــانت
تـــنـــزعج من
شيء وأنــــا
أقـــــــــــــــــــــدّر
طـــبــــعـــهـــا
الفـريد من
نــــــــــــــوعـه

أن مـشاكـل اإلدمان الـتي عـانـتـها
ــطــاف عــلى طــغت فـي نــهــايــة ا
أدائــهـا مـع إطالالت أقلّ تــواتـرا
بـــســــبب اســــتـــهـالك الـــكــــحـــول
واخملـــــدّرات وجــــذبـت إلــــيــــهــــا
مصـطـادي الـصور الـسـاع إلى
الـــتـــقـــاط صـــور لـــهــا فـي أســوأ
حـــاالتــهــا الـــتي تــهـــوى صــحف

التابلويد نشرها.
وبــعـد ســنـوات من الــتــخـبّط في
مــشــاكل إدمــان ومــحــاوالت عـدّة
لـلــتـوقّف عن اسـتــهالك الـكـحـول
ــغــنــيـة واخملــدّرات عُــثـر عــلى ا
احلـــائــزة جـــوائــز مــتـــعــددة عن
ألبـومهـا باك تـو بالك سنة 2006
مـيـتـة في شــقّـتـهـا في لـنـدن.وقـد
أقــام مـحـبّــوهـا ضــريـحـا مــزّيـنـا
بـالـرسـائل والـورود والـبـالـونات

قبالة مسكنها السابق.
ويـــقــــول آالن تــــريــــفـــيـت وهـــو
مـتـقاعـد في الـسـادسـة والـسـت
مـن الــعــمــر ارتــدى لــلــمــنــاســبـة
ي قــــمـــــيــــصــــا عـــــلــــيـه وجه إ
وايـنهـاوس مـرفقـا بـعـبارة مـلـكة
كــــامـــــدن لن أســـــأم يــــومـــــا من

ـهمّ جدّا إحـياء ذكرى عاما (من ا
ـــا قـــدّمـــته. ـــهـــا  ـي وتـــكـــر إ
فــاجلـمــهـور يــذكـرهــا عـلى أنــهـا
مدمنة مـخدّرات. لكن ال بدّ من أن
ــوهــبــتـــهــا وأســلــوبــهــا نــقــرّ 
ومـواقــفـهـا الـتي لـم يـتـجـرّأ أحـد

آخر على اتّخاذها).
ـا عكـست كـلـمـات أغـنـيات ولـطـا
ـطــعّـمــة بـالــسـول وايــنـهــاوس ا
واجلـاز جتـاربـهـا اخلـاصـة. غـير

الصـاخـبـة إلى هـذا احليّ الواقع
في شمـال لنـدن الذي عـاشت فيه
معـبودتـهم لسـنوات قـبل وفاتـها
في  23تــمــوز 2011عن  27عــامــا
إثــــــــر اســــــــتـــــــــهالك شــــــــديــــــــد
للـكحـول.وتخـبر ريس (يـحلو لي
أن أستمع إلى مـوسيقاهـا عندما
أمـــرّ بـــفـــتـــرات صــــعـــبـــة فـــهي
تــســاعــدني وتــعــكـس مــا أشــعـر
به).وتـردف الـطـالـبـة الـبـالـغة 16

{ لــــنـــدن) ,أ ف ب) - تـــوجّــــهت
ريس فيلدينغ كغيرها من محبّي
ـي وايــــــنــــــهــــــاوس إلـى حيّ إ
كــامــدن حــيث يــنــتــصب تــمــثـال
لــنــجـمــة الــسـول الــبــريـطــانــيـة
سنوات ـا لذكـرى مرور  10 تكـر
عــلى وفـاتــهـا.ويــتـقــاطـر مــحـبـو
ــعــروفــة بــصــوتــهــا الــنــجــمــة ا
الــرخــيم وتـــصــفــيــفـــة شــعــرهــا
بــأســلــوب الــريــتــرو وحــيــاتــهــا

كارينا كابور 
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{ ميامي(أ ف ب) - شارف البحث عن
ضـحـايا جـرّاء انـهـيار مـبـنى سـكني في
سـيـرفـسـايـد بـفـلـوريـدا قـبل شـهر عـلى
نهايـته إذ أوقفت فـرق اإلنقاذ عـمليّـاتها
في مـوقع الــكـارثـة الــتي أدّت إلى مـقـتل
ـكوّن ـبنى ا .وا  97 شخـصاً عـلى األقلّ
ـــطلّ عـــلى الــواجـــهــة من  12طــبـــقــة وا
ــســمّى (شـــابــلــ تــاورز الــبــحــريّـــة وا
ساوث) انـهـار جزئـيّاً في  24 حـزيران
بـينـمـا كـان عشـرات األشـخاص نـائـم
في داخــله.وقـالت دانــيـيال لــيـفــ كـافـا
عـمــدة مـقـاطـعــة مـيـامي-ديــد حـيث تـقع
سـيـرفسـايـد عـلى تـويـتـر (من الـصـعب
الـتـصديـق أنّ شهـراً قـد مـرّ مـنـذ مـا قد
يـــــكـــــون أكــــــبـــــر مـــــأســـــاة فـي تـــــاريخ
مجـتـمـعـنـا).وأضـافت في فـيـديـو نـشرته
ــبــنى ـــوقع أنّ كــارثــة انــهــيــار ا عــلى ا
ــقــاطــعــة وأثّــرت عــلى حــيـاة جتـاوزت ا
أشـخــاص في كلّ أنـحــاء الـعــالم.وقـالت
الـسـلطـات احمللّـية إنّ فـرق اإلنقـاذ أنهت
اجلـمـعة بـحـثـهـا عن جـثث حتت أنـقاض
مـبــنى شــابــلــ تـاورز ســاوث بــعـد أن
ــوقع مـــنــذ  24حــزيــران. عـــمــلت فـي ا
ّ إنـــقــاذه خالل وبــاســـتــثـــنــاء مـــراهق 
السـاعات األولى بعد الكـارثة لم يتمكّن
ـسـعفـون من إنـقاذ أيٍّ مـن سكّـان هذا ا
ـبنى وأعـلنوا في  7 تمـوز أنّ عمـليّات ا
الـبـحث عن نـاجـ تــوقّـفت وأنّـهم بـاتـوا
يفتّـشون عن جثث الـضحايـا.وبعد إزالة
آالف األطـــنــان مـن األنــقـــاض أضــحى
مــوقـع الــكـــارثــة فـــارغـــاً إلّــا مـن بــعض
جـدران األسـاس الـتي تُـشـيـر إلى مـوقع
بنى شـمال ميامي بيـتش.وقالت ليف ا
كـافـا هذا األسـبـوع إنّ (الـسلـطـات التي
تمـكّنت من الـتعرّف إلى  97 جثّـة تعـتقد
أنّ هــــنـــاك ضــــحـــيــــة واحــــدة مـــا زالت
مـفـقـودة). وتُواصل شـرطـة مـيـامي-ديد
الــبــحث عـن الــضــحـــيــة الــرقم  98 في
وقع.وال تـزال أسباب الـكارثة مـجهولة ا
بـعـد مـرور شهـر عـلى وقـوعـهـا. وهُدمت
ـبنى في  4تمـوز لـلسـماح بقـيـة أجزاء ا
ـــواصـــلـــة عـــمــــلـــيـــات الـــبـــحث.وقـــال
ـاضي إن نـصـبا مـسـؤولـون األسـبـوع ا
تـذكـاريــا لـلـضـحـايـا قــد يـقـام في مـوقع

الكارثة.
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