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تـراجع طفيف عن عـدد يوم االثن
ـــاضي). واســتــمــر االزدحــام في ا
دار الـــتــــمـــريض اخلـــاص اثـــنـــاء
تـوزيع شـهادات الـتطـعـيم الدولـية
(الــــســــاعـــة الــــواحــــدة ظــــهـــرا) .
ورصـدت (الزمان) امـس مدى تذمر
ــراجـعــ من هــذا االجـراء الـذي ا
يـجــعـلـهم يـنـتـظـرون عـدة سـاعـات
حـتى يبدأ توزيع الشهادات وسط
فـــوضى وشـــجـــار وعـــدم تـــبـــاعــد

ــــكـــان وتــــدافع لــــلـــوصــــول الى ا
اخملــــصص لــــتـــســــلم الـــشــــهـــادة

والتوقيع على سجل التسلم .
وذكــر مـســؤول في دار الـتــمـريض
مــــخــــتص في اصــــدار شــــهـــادات
راجع الـتطعـيم وتوزيعهـا ان (ا
يـرفــضـون االبـتـعـاد عن الـكـاونـتـر
لـسـماع أسـمـائـهم وتنـظـيم عمـلـية
تــوزيـع الـشــهــادات)  وفـي سـؤال
بــشــأن ارجـاء  تــوزيع الــشــهـادات
خـالل ســاعــات الــدوام أجــاب (من
سـيـعـمل عـلى اصـدار الـشـهادات)
وأضـــاف (انــهـم يــعـــمــلـــون حــتى
الـسـاعـة الـسـادسـة مـسـاء من دون
ايـــــة مـــــكـــــافـــــآت أو حـــــوافــــز أو

مخصصات دوام إضافي).
ــيـاً أفــادت بــيـانــات نــشـرتــهـا عــا
جـامعة جونـز هوبكنز الـتي تعتبر
مــــرجـــعـــاً فـي تـــتـــبّـع اإلصـــابـــات
والــوفـيــات الـنـاجــمـة عن جــائـحـة
كــوفــيـد- 19 أنّ فــيــروس كــورونـا
ـــتـــحـــدة حـــصــــد في الـــواليـــات ا
ـــــا فــــــعــــــلت أرواحــــــاً أكــــــثــــــر 
اإلنـفـلـزلـونـزا اإلسـبـانـيـة قبـل قرن
مـن الـزمن.ووفــقــاً آلخــر حـصــيــلـة
نــشـرتــهـا اجلـامــعـة فــإنّ أكـثـر من

 675,700 مــــصــــاب بــــفــــيــــروس
ـــتّـــحــدة كـــورونـــا في الـــواليــات ا
تـوفّوا مـنذ بدأ اجلـائحـة في مطلع

اضي.  العام ا
ــــراكـــز ووفــــقـــاً لــــلـــمــــؤرّخـــ وا
االمــريـكـيــة لـلـوقــايـة من األمـراض
ومــكـافـحــتـهـا الــوكـالـة الــصـحّـيـة
ـتّـحـدة الـرئــيـسـيـة في الـواليـات ا
فــإنّ اإلنـفــلـونــزا اإلسـبــانـيــة الـتي
ضـربت الـبـشـرية في 1918-1919
حـــصــدت أرواح مــا ال يــقلّ عن 50
مــلـيـون شـخص فـي جـمـيع أنـحـاء
الـــعـــالم بـــبـــيــنـــهم  675,000في
ــتــحـدة.وبــهــذا تــكـون الــواليــات ا
اإلنـفـلـونـزا اإلسـبـانـيـة قـد خـسرت
اإلثـنـ لـقبـهـا كـأخطـر جـائـحة في
ـتـحـدة احلديث تـاريخ الـواليـات ا
أقلّه من ناحية احلصيلة اإلجمالية
لـلوفيات الناجـمة عنها.لكن خالفاً
لكوفيد-19 فـإنّ جائحة اإلنفلونزا
اإلسـبانـية فـتكت خصـوصاً بـفئات
عـمرية يفترض أنّهـا تتمتّع بصحّة
ـا في ذلك األطـفـال الـذين جــيّـدة 
تــقلّ أعـمــارهم عن خــمس سـنـوات
واألشـــــخـــــاص الـــــذيـن تـــــتــــراوح

. أعمارهم ب  20 و 40 عاماً

—UDF « ÍbL  ≠ œ«bG

حـافـظت ارقـام الشـفـاء من كـورونا
عــلى تـقـدمـهــا أمـام اإلصـابـات في
ـوقف الــوبـائي الــعـراق. وكــشف ا
الـذي تـصدره وزارة الـصـحة امس
عـن شـــفــاء  4454 مـــقـــابل 3081
إصـابـة جـديدة بـكـورونـا وأضاف
ان (عــــدد الــــوفــــيــــات نــــتــــيــــجـــة
مـضاعـفات الفـايروس بلغ  42 في
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جـــدد الــعـــراق رفـــضه اســتـــخــدام
اراضيه للعدوان على دول اجلوار
مـــــعـــــربــــا عـن االســـــتــــغـــــراب من
تـــصـــريــحـــات ايـــرانــيـــة تـــتـــهــمه
بـاحتـضان حتركـات معـادية اليران
مـن اراضيـه. وقـال بيـان صـادر عن
رئـاسـة اركـان اجلـيش الـعـراقي ان
(الـعالقـات الـثـنـائيـة الـتي تـربـطـنا
مـع اجلارة اجلـمـهـوريـة االسالمـية
االيـرانية هي عالقـات وثيقة مـبنية
عـلى التـعاون وحـسن اجلوار وقد
شـــهــدت تـــطـــوراً مــلـــحــوظـــاً بــ
الــبـلــدين في اآلونــة االخـيــرة عـلى
جــــمــــيـع االصــــعــــدة خــــاصــــة في

اجلانب األمني والعسكري).
واضـــاف  انه (عــلى هــذا األســاس
نـعرب عن استغـرابنا للـتصريحات
بررة التي نسبت اخيراً الى غـير ا
رئـيس هيئة االركان العامة للقوات
ـسـلـحـة اإليـرانـيـة الـسـيـد الـلواء ا
مـحمـد حس بـاقري بـشأن وجود
حتــــركـــات مـــعــــاديـــة من االراضي
الـــعـــراقـــيـــة جتـــاه اجلـــمـــهـــوريــة

االسالمية اإليرانية).
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يـستعيـد العراق غدا اخلـميس لوحاً
مــسـمــاريـاً أثــريـاً عــمـره  3500عــام
يـــحــتـــوي عــلـى جــزء من مـــلــحـــمــة
كــلـكـامش بــعـدمـا تــبـيّن لـلــسـلـطـات
ــتــحف األمـــريــكــيـــة أنّه ســرق مـن ا
الـــوطــني  الـــعــراقي عــام  1991 ثمّ
هُــــرّب بـــعـــد ســـنــــوات عـــديـــدة إلى
ــتّـحــدة.والــلّــوح األثـري الــواليــات ا
مـصــنـوع من الـطـ ومـكـتـوب عـلـيه
سمارية جزء من مـلحمة كلكامش بـا
الـتي تـعد أحـد أقـدم األعمـال األدبـية
لــلــبــشــريـة وتــروي مــغــامــرات أحـد
ـلوك األقوياء لبالد مـا ب النهرين ا
فـي ســـعــــيـه إلى اخلــــلــــود.ووفــــقـــاً
لـلـسلـطات األمـيركـيـة فإنّ هـذا الكـنز
األثــري سُـرق من مـتــحف عـراقي في
عــــام  1991إبّــــان حــــرب اخلــــلــــيج

األولـى ثم اشـتراه في  2003 تـاجـر
أعـمال فنيّة أمريكي من أسرة أردنية
تـقيم فـي لندن وشـحنه إلـى الواليات
ـتحدة من دون أن يصـرّح للجمارك ا
األمـيركـية عن طبـيعة الـشحنـة.وبعد
ـتّحدة وصـول اللـوح إلى الـواليات ا
بـــاعه الـــتـــاجــر في  2007 لـــتـــجّــار
آخـــــــريـن مـــــــقـــــــابل  50 ألـف دوالر
وبـشـهـادة مـنـشـأ مـزوّرة.وفي 2014
اشــتــرت هــذا الــلــوح بــســعــر 67.1
مـليون دوالر أسرة غرين التي تمتلك
عروفة سلسلة متاجرهوبي لوبي وا
ـســيـحي وذلك بــقـصـد بــنـشـاطــهـا ا
قدس في عرضه في متحف الكتّاب ا
واشـنـطن.لكن في 2017 أعـرب أحد
ـتحف عن قلـقه بشـأن مصدر أمـناء ا
سـتندات الـلوح بـعدمـا تبـيّن له أنّ ا
الـتي أُبـرزت خـالل عمـلـيـة شـرائه لم
تـــكن مــكـــتــمــلـــة.وفي أيــلــول 2019

صـادرت الــسـلـطـات األمـيـركـيـة هـذه
الـقـطـعة األثـريـة إلى أنّ صـدّق قاضٍ
فـدرالي في نهـاية تمّـوزعلى إعـادتها
إلـى الـعـراق.وعــلى الـرّغـم من صـغـر

حـجمه فـإنّ قيـمة هـذا اللـوح األثري
ديـرة العـامة هـائـلة.واإلثـن قـالت ا
لــلــيــونــيــســكـو أودري أزوالي الــتي
سـتـحضـر في واشنـطن حـفل تسـليم
الــســلــطـات األمــريــكــيــة نـظــيــرتــهـا
الــعـراقـيـة هــذه الـقـطــعـة األثـريـة إنّ
إعـــادة هـــذا الـــكـــنــز الـــثـــقـــافي إلى
ثل انـتصـاراً كـبيـراً على أصـحـابه 
أولــــــــئـك الــــــــذيـن يــــــــشــــــــوّهـــــــون
الــتـراث.وأضـافت أنّ اســتـعـادة هـذه
الــقـطــعـة األثـريــة سـتــتـيح لــلـشـعب
الـعراقي إعـادة التـواصل مع صـفحة
ــاضي مـن تــاريــخـــهم .وفي تـــمّــوزا
تحـدة إلى العراق أعـادت الواليـات ا
 17 ألـف قطـعـة أثـريـة يـرجع تاريخ
غـالـبـيتـهـا إلى أربعـة آالف سـنة وال
ســيــمـا إلى احلــضــارة الـســومــريـة
إحــدى أقـدم احلــضـارات في بالد مـا
بـ الـنهـرين.وعانـت الكـنوز األثـرية

الــعــراقــيــة من اإلهــمــال والــتــدمــيـر
والـنهب خالل احلروب الـتي عصفت
ــاضــيـة وال بــالــبالد فـي الــعــقــود ا
رحلـة التي أعقبت الغزو سـيّما في ا
االمريكي في 2003. وكانت (الزمان)
انـذاك قد تبـنت حملـة صحفـية كبرى
ـنـهـوبة السـتـعـادة االثار الـعـراقـية ا
حتـت شعـار (اسـتـعـادة اثـار الـعراق
حـق وواجب)  ونــبــهت الى ضــرورة
اســتـعـادتـهــا كـثـروة ال تــقـدر بـثـمن
ودعـت الــــــــدول واحلــــــــكــــــــومـــــــات
واالشـخاص العـادة ما بـحوزتهم من
ـــــتـــــحف الـــــعـــــراقي. االثـــــار الـى ا
وتـضـمنت احلـمـلة نـشـر تصـريـحات
ومـلـصقـات وتـقاريـر صـحفـيـة فضال
ـــقــــابـالت مع خــــبــــراء االثـــار عـن ا
ـيـ الـعـراقـيـ واالجانب. واالكـاد
وقـد اجنـز رئـيس الـتحـريـر (الـزمان)
طبعة العراق احمد عبد اجمليد بحثا

عـلميا عن احلمـلة نشرته مـجلة كلية
االداب بــجــامــعــة بــغــداد. بــعــنــوان
(الـتـغـطـيـة الـصحـفـيـة لـسـرقة االرث
احلـــــضــــاري الـــــعــــراقي  –دراســــة
حتـلـيـلـيـة) واعـيـد نـشـرهـا في كـتاب
بـعـنـوان (الوطن في ذاكـرة الـزمان –
دراســـات تــعـــالج ازمــات وقـــضــايــا
عـراقيـة برؤية اعالمـية ) عام 2013.
كــمـا خــصـصـت (الـزمــان) في خـضم
غـيـاب ايـة سـلـطـة حـكـومـيـة عـراقـية
وضــيــاع االثــار الــتي يــقــدر عــددهـا
بــاكــثــر من 70 الـف قــطــعــة نـادرة 
ــلــكــة الــســومــريــة جــائــزة بـــاسم ا
شــبــعــاد وذلك لــتــشــجـيـع دراسـات
ــرأة والـــتـــذكــيـــر بـــالــدور حـــريـــة ا
احلـضاري لها عبـر التاريخ.من جهة
اكـد اخلــبـيـر االثـاري الـدكـتـور قـيس
وهــو وكــيل ســابق حــســـ رشــيــد 
لـوزارة الثقافة والـسياحة واالثار ان

( أهـمـيـة هـذا الـلـوح بـأعـتـبـاره احـد
ألــواح مـلـحـمــة كـلـكـامش الــشـهـيـرة
الــتي تــعــد اهم وأشــهــر واقـدم نص
شـعـري مـلـحـمي في الـتـاريخ  وكان
الــكـاتب الـرافـديــني قـد كـتــبـهـا عـلى
اثـني عـشـر لـوحـاً طـيـنـيـا). وقـال ان
ـلـحـمــة سـومـريـان ولـكن (الــنص وا
أعــيــدت كــتــابــتــهــمــا في الــعــصـور
الـالحـــقــــة من قــــبـل الـــبــــابــــلــــيـــ
.  وقد عـثر عـلى مـلحـمة واالشـوريـ
كـلـكامش اول االمـر في مكـتبـة اشور
بــانــيـبــال في الـعــاصــمـة االشــوريـة
اضي). نـينـوى في منـتصف الـقرن ا
ـــؤمـل ان يـــقـــيم واضــــاف انه (من ا
ــتــحف الــعــراقـي مـعــرضــا لـالثـار ا
ــسـتــردة قـريــبـا وســيـكــون لـلـوح ا
كان االبرز في معروضاته كلكامش ا
لــيـطـلع عــلـيـهــا اجلـمـهــور الـعـراقي

ووسائل االعالم).

j u « jH Ë ¡U dNJ «Ë —uIBK  “uH «

“U L*« W u  w  
5 % Í—U  ≠ œ«bG

حـقق فــريق الـقـوة اجلــويـة بـكــرة الـقـدم امس
الـثالثـاء الـفـوز عـلى فـريق الـقـاسم بـهدف من
ــبـاراة الــتي جــرت عــلى مــلـعب دون رد في ا
الــشـــعب الــدولي  وذلـك ضــمن مـــنــافــســات

متاز. اجلولة االولى للدوري ا
وسجل هـدف اللقـاء الوحـيد من القـوة اجلوية
الالعب ضـرغــام اسـمـاعـيل فـي الـدقـيـقـة 30

من زمن الشوط االول.
وحلــســـاب ذات اجلـــولــة حـــصـــد فــريـق نــفط
الـوسط الـعـالمـة الـكـامـلـة مـن لـقـائه مع فـريق
ســامــراء بــعـد تــغــلــبه بـهــدف من دون رد في
ـبــاراة الــتي اســتــضــافــهــا مــلـعـب الـنــجف ا
الدولي فـيما حـقق فريق الكـهرباء الـفوز على
فـريق امــانـة بـغـداد بـهـدفـ من دون رد الـتي
جـــاءت بـــامــضـــاء الالعب مـــهــنـــد ســلـــيم في

الدقيقة  67 و68.
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 شـــاركَ رئـــيس اجلـــمـــهــوريـــة بـــرهم
صـــالح امـس الــثالثـــاء  في افـــتـــتــاح
أعـمـال الدورة  76 للـجـمـعيـة الـعـامة
نـعـقدة في نـيـويورك. تـحـدة ا لأل ا
وقـالت مـصــادر ان (احملـور االسـاس
لـقـاء الـقادة والـزعـماء سـيـنـصب على
ـنـاخي واالرهـاب ومـكـافـحة الـتـغـيـر ا
ــؤمل أن فــايــروس كـــورونــا).  ومن ا
يلـقي صالح كلمة العراق في جلسات
اجلــمـعــيـة الــتي يـشــارك فـيـهــا أغـلب

رؤساء وقادة دول العالم .
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ـالـيـة الـنـيـابـيـة أعـلـنـت الـلـجـنـة ا
ــوظـــفــ لـــلــعــام تـــأمــ رواتـب ا
اجلــاري فـيـمــا أشـارت إلى وجـود

وازنة احلالية. فائض في ا
ـرة األولى الــتي تــتـحـدث وهــذه ا
فـيـهـا جـهـة مـخـتـصـة تـنـفـيـذيـة أو
تـشـريـعيـة عن وجـود وفرة مـالـية

وازنة. وليس عجزا في ا
وكــانت مـوازنـة الـعـام اجلـاري قـد
أقـــرت بــعـــجـــز يــقـــدر بــنـــحــو 28

تريليون دينار.
ـاليـة ناجي وقـال عـضو الـلـجنـة ا
وظف في الـسعيدي إن (رواتب ا
ــوازنــة احلـالــيـة مــؤمــنـة بــشـكل ا

مــطــلق وهـنــاك فــائض وال وجـود
وازنة). ألي عجز في ا

وأضـــــاف  أن (اســــتـــــخــــدام هــــذا
الــفـائض يـكـون في إطالق عالوات
ــوظـــفـــ وأغــلب وتـــرفـــيــعـــات ا
مــوازنـات الـوزارات تـسـمح بـذلك"
مــبـيــنــاً أن (الـدرجــات الـوظــيـفــيـة
اخلـاصة ستطـلق جلميع الوزارات
قـبلـة).وفـيمـا يخص ـوازنـة ا في ا
الـتــرفـيـعـات لـفت الـسـعـيـدي إلى
أنـها (متوقفة لسنوات ولكن أغلب
الــوزارات تــســمح بــالــتــرفــيــعـات
ومـنــهـا الـتـربـيـة وهـنـاك خـطـة في
بـــاقي الــوزارات وســـيــتم تـــوفــيــر
الي لبـقية الوزارات الـتخصـيص ا

قبلة). وإطالقها في السنوات ا

قيس حس رشيد

 WOKL  ‰Ë√ Íd  j Ë_« «dH « vHA
W d « qBH* q b

Íd U'« ÊËbF  ≠ W uJ «

بــعـــد أكــتــمــال صــاالت الـــعــمــلــيــات
اجلـديــدة  وتـوفـيـر األجـهـزة الـطـبـيـة
احلـــديـــثـــة  أجـــرى فـــريق طـــبي من
مــسـتــشــفى الـفــرات االوسط عــمـلــيـة
جـراحـية لـتبـديل مـفصل الـركبـة ألحد
ـرضى  والـعمـلـية تـكلـلت بـالنـجاح ا
ستشفى . وجـرت  للمرة األولى في  ا
سـتشفى خلـيل الياسري وقـال مدير ا
لـ ( الــزمـان ) أمـس ان (فـريــقـا طــبـيـا
جـراحيا جنح من إجراء عمـلية تبديل
مـفـصـل لـلـركـبـة  وتـكـلـلت  الـعـمـلـيـة
بـالنجاح ولله احلـمد  وكانت بجهود
األطــبــاء االخــتــصــاص : الــكــسـور -
الكـــات الــصـــحــيــة والـــتــخـــديــر-وا
والـتـمريـضـيـة التي أجـرت الـعمـلـية 
بـرئاسة البروفيسور   الدكتور عدنان
الــكالبـي  والـدكــتــور نــاظم الــسالمي

والــدكـــتــور مــصــعب كـــامل وطــبــيب
الـتخدير مـحمد رشاد  واخـتصاصيي

فاصل). الكسور وا
ؤازرة ودعم واكـد  الياسـري (العزم 
وتـشـجيح مـديـر عام صـحـة احملافـظة
الـــدكــتـــور رضـــوان الــكـــنــدي  وذلك
بـتـوفيـره األجـهزة الـطـبيـة احلـديثه 
في جــمـيع الــتـخـصــصـات الـطــبـيـبـة

األخـرى  عـلـى تـقـد كـافـة اخلـدمات
مـيزة والـنوعـية .الفـتاً  الى الـطـبيـة ا
أن (هـذه العـملـية  تـبديل مـفصل  هي
األولـى من هذا الـنـوع  لـذا نـشـكر كل
اجلــهـود الــتي أثـمــرت خلـدمــة أبـنـاء
رضى النجف ومدينة الكوفه   وكل ا
ــنـاطق ـســتـشــفـانــا من ا الــوافـديـن 

األخرى) 
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ـتـغــيـبـ في درس واحــد ضـمن أيـام ـنـتــهـيـة مـن ا ـراحل غـيــر ا لــطـلـبــة ا
امــتـحــانــات الـدور الــثــاني وبــضـمــنــهــا يـوم الــســبت من ادائه في نــهــايـة
وافق  23 أيـلـول اجلاري. وقـال مـصدر امس االمـتحـانـات يوم اخلـمـيس ا
تغيب فرصـة لاللتحاق باقرانهم الن الغياب قد نح ا ان (هذا الـقرار جاء 

يكون خارج ارادتهم ونتيجة ظروف جائحة كورونا)  .
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أعـلنت مـنظمـة أوبك امس  الثالثاء
عن مـوافـقـتهـا عـلى إقـامـة مؤتـمـرها

قبل. التأسيسي في بغداد العام ا
وقـال األمـ الـعام لـلـمـنـظمـة مـحـمد
بــاركـيــنـدو فـي رسـالــة وجـهــهـا إلى
جـمـيع رؤسـاء وفود الـدول األعـضاء
فـي أوبك والـــدول غـــيـــر األعـــضـــاء
إن(الــعــراق سـيــســتـضــيف الــذكـرى
نـظمـة في الربع الـسـت لـتأسـيس ا

قبل). األول من العام ا
�وأضــاف أن (وزيــر الـنــفط إحــسـان
عــبــد اجلـــبــار إســمــاعــيل أبــلــغــني
بـاسـتـعـداد الـعـراق ورغـبـته وقـدرته
ؤتمـر التـأسيسي عـلى استـضافـة ا
بـعـد االنـتهـاء من جـمـيع الـترتـيـبات

الالزمة).

ـنـظـمـة  وتـابع أن (األمـانـة الـعـامـة 
أوبـك تـــتـــبــــاحث مع وزارة الــــنـــفط
ــتـطـلـبـات لــضـمـان تـرتــيب جـمـيع ا
الـلوجـستيـة والتـحضيـرية الالزمة)
الفـتـاً الى (أنـنـا نتـطـلع لـرؤيـتكم في

قبل). طلع العام ا العراق 
�وأعـلن بـاركـيـندو في  30 حـزيـران
ـاضي أن (حـكـومة الـعـراق وافقت ا
عــلى اســتــضـافــة الــذكـرى الــســتـ
لــــتــــأســـيـس أوبك في  30 ايــــلـــول
اجلـاري بقـاعة الشـعب في بغداد إال
أن وزيـر النـفط أعلن عـن تأجيـل عقد
ـــؤتــمــر عـــبــر خـــطــاب إلى اوبك ) ا

بسبب وباء كورونا. 
وعـلـمت (الـزمـان) ان (وزارة الثـقـافة
انـهت الـتـرمـيـمـات واعـمـال الـتـأهيل
فـي قـاعــة الــشــعب اجملــاورة لـوزارة
الــدفـاع حــيث شــهـدت اول اجــتـمـاع

الوبـك عــــــام 1960). الـى ذلـك اكـــــد
رئـيس شركـة النـفط الـوطنـية حرص
ـــوارد الــــشـــركــــة عـــلى تــــعـــظــــيم ا
الـهــايـدروكـاربـونـيـة من خالل خـطـة
تـطويرية متكـاملة تهدف الى تسريع
االنـــــتـــــقـــــال بـــــهـــــذه الـــــثـــــروة من
االســتـكـشـاف والـتـوقــعـات الـرقـمـيـة
عــلى الـورق الى واقع االسـتـثـمـارات
ـلـموسـة عـلى أرض الواقع تـضاف ا
الى الــثـروة الـنـفـطــيـة والـغـازيـة في
الـــعـــراق جـــاء ذلك خـالل اجـــتـــمــاع
ــنــاقــشــة خـطــة تــطــويــريـة تــرأسه 
مـــتـــكـــامـــلــة لـــلـــنـــهـــوض بـــقـــطــاع

االستكشاف للرقع الغازية  .
وقــال رئـيس الــشـركــة احـســان عـبـد
اجلـبار اسماعيل ان (االجتماع يأتي
ضــمـن ســلــســلــة من االجــتــمــاعــات
كثـفة لوضع الـلمسات واحلـوارات ا

الـنـهائـيـة خلـطة تـطـويريـة مـتكـامـلة
تـهـدف الى تسـريع خطط االسـتثـمار
االمـثل للثـروة الهايدروكـاربونية في

أنحاء العراق).
واشــار اســمـاعــيل الى ان (الــشــركـة
تقوم بإجراء تقييم شامل لواقع هذه
الــتـراكــيب الــهـايــدروكــاربـونــيـة مع
تـوقعاتنـا بوجود ثروة وخـزين كبير
وخــصــوصــا مـن الــغــاز احلــر الـذي
نـسعى الى استثماره من قبل اجلهد
الــوطــني بــالــتــعــاون مع الــشــركـات
ـية الـرصـيـنة مـؤكـدا بـأن هذه الـعـا
اخلـطـة سـيـتم عرضـهـا عـلى مـجلس
وافقة الـوزراء من اجل استحـصال ا

وازنة لها). عليها ورصد ا
وحــضــر االجـتــمــاع كل من  الــنـائب
االول لـرئـيس الـشـركـة حـامـد يونس
ـكـامن وتـطـويـر ومـديــر عـام دائـرة ا

احلـقـول النـفـطيـة ومـدير عـام شـركة
االسـتـكشـافـات الـنفـطـية ومـديـر عام
دائرة العقود والتراخيص البترولية
ـكــلف بـإعـداد اضــافـة الى الــفـريق ا

لف. ومتابعة هذا  ا
وفـي البصـرة اغلق عدد من مـحطات
الــــوقــــود ابــــوابـه امــــام اصــــحـــاب
ركبات امس وذلك لعدم توفر وقود ا

 البنزين بحسب شهود عيان.
وقــال  اصـحـاب احملـطـات ان (سـبب
أغـالقــهم احملــطـــات يــعــود لـــتــأخــر
وصـــول بــــاخـــرة الـــوقـــود وتـــأخـــر
تـــفــريـــغــهــا وحتـــمــيـــلــهـــا من قــبل
الــصــهـاريـج) مـؤكــدين ان (الــوقـود
ـتـوفـر لـديهم نـفـد مـنـذ االحد ومن ا
ـؤمل ان يـتـم اعـادة تـوفـيـره مـساء ا
امـس الـثالثـاء عـبــر صـهـاريج تـصل

من الكويت).

امـس  إن (الـــوزارة اعـــتــــقـــلت 11
ـا شــخــصـا) بــتـهــمــة االشـتــراك 
يـعرف  بـالدكة الـعشائرية.وأضاف
ـتـهــمـ اعـتــقـلـوا وفق مــعن أن (ا
ــــــادة الـــــرابــــــعـــــة مـن قـــــانـــــون ا
مـكافحـةاإلرهاب) . ونشـر ناشطون
عـراقـيـون صـورا ومقـاطع  فـيـديو
نـطـقة. ـستـمـرفي ا إلطالق الـنـار ا
وقــــال عــــلـي الــــوادي من ســــكــــان
الـكـمـالـيـة  إن (مـسـلـحـ يـنـتـمون
نطقة إلى إحدى العشائر دخلوا ا
عـــصـــر االثــنـــ وهم يـــحــمـــلــون
أسـلحة خفيفـة ومتوسطة وقاذفات
صــواريخ مــحــمــولــة عـلـى الـكــتف
وا”طــلــقــوا الــنــار في الــهـواء اول

واكـدت  رئاسـة االركان ان (الـعراق
يــرفض بـشــدة اسـتــخـدام اراضـيه
لــــلــــعـــدوان عــــلى جــــيــــرانه وانه
مـتمـسك بحسن اجلـوار والعالقات
االخــويـة مع دول اجلــوار مـشـددة
عـلى ضـرورة التـزام اجلـميـع بلـغة
االخــوة والـــتــعــاون في الــعالقــات

شتركة) ا
وانـدلعت اول  امس ازمة عشائرية
جـديدة في ضواحي بـغداد تطورت
الـى قـــتـــال عــــنـــيف بــــاالســـلـــحـــة
ــتــوســطـة وقــاذفــات الــصـواريخ ا
الــيـدويــة في مـشـهــد يـتــكـرر حـول
بــغـداد وفي جــنـوب الــبالد كــثـيـرا
مــــنـــذ اكــــثـــر من ثـالث ســـنـــوات .
وكـانت منـطقـة الكـمالـية فـي بغداد
مــــــســـــرح  )إطـالق نـــــار كــــــثـــــيف
ومـسـتـمـر) ثم زحـف عدد كـبـيـر من
ـسلح بآليات مختلفة  واستمر ا
الـقـتال لـيوم الـثـاني على الـتوالي
وقـال شـهـود عيـان ان سـبب االزمة
مـشـادات عـشـائـريـة أدت إلى مـقتل
شخص وإصابة ثالث فيما قالت
وزارة الـداخليـة إنها اعـتقلت عددا
ـتحـدث باسم . وقال ا ـتـهمـ من ا
الــوزارة ســعــد مــعن في تــصــريح

مــرة ثم فـرضـوا الـســيـطـرة بـشـكل
كـــامـل في غـــيــــاب تـــام لـــلـــدولـــة .
وأضــاف الــوادي أن (إطالق الــنـار
مـــســتــمـــر وقــد احــتـــرقت مــنــازل
أشـخاص  من عـشيـرة أخرى التي
يـتـهم أحد أفـرادهـا بقـتل اثـن من
الـعـشيـرة األخرى).  وبـدأ احلادث
بــــحــــسب الــــوادي بـــعــــد مـــقــــتل
شـخصـ بالـرصاص عـلى خلـفية
خالف جتـاري مـستـمر مـنذ أشـهر.
وقـــال ابـــو مـــزيـــد الـــســرحـــان من
الـــكــمــالــيــة  إن الـــقــاتل (دخل إلى
مــنـزل الــضـحــايــا وفـتح الــنـار من
سـالح رشــاش فـــقـــتل شـــقـــيـــقــ

وأصاب والدهما بجروح). 

 ∫Íd U  U dB  vK  œd  gO'«

 ÍdLA « Âö  ‡‡ v U œ
طــالــبت نــاحـيــة بــني ســعــد الـتــابــعـة
لقـضـاء بعـقـوبة في مـحـافظـة ديالى 
بتحويلها الى قضاء  مشيرة الى ان
حتــــويـــــلــــهــــا الى قـــــضــــاء هــــو حق
واستـحقـاق .  وقال مديـر ناحـية بني
سـعــد جنم عــبـد خــضــيـر الــســعـدي
لـ(الــــــزمــــــان ) امس  انـه  (  رفع
طلب رسمي الى مكتب احملافظ مثنى
التـميمي من اجل حتويل الناحية الى
قضاء يضاف الى اقضية احملافظة).
واضــاف الـــســـعـــدي   انه  ( بـــعــد
ـوافـقات االستـحـصـال عـلى جـمـيع ا
ـوافـق عـلـيه من قـبل  رفع الـطـلب ا
وزارة الـتـخـطـيط الـتي عـمـلت دراسـة
ــديــنــة واتــضح لــهـا ان كـامــلــة عن ا
حتــــــويـل الــــــنــــــاحـــــــيــــــة هــــــو حق و
استـحـقـاق). الى ذلك اعـلنت مـديـرية
مــاء ديــالى  انـه حــسب تــوجــيــهــات
محـافظ ديـالى مـثنى الـتـميـمي  انـها
سـتُسير  50  عـجلة حوضـية خلدمة
زوار ابـــا عـــبــدالـــله احلـــســـ عــلـــيه
الــــــــسـالم  في ذكــــــــرى الــــــــزيــــــــارة

االربعيـنية. 
محمد حس
باقري
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تحدة وتتضمن جزءا ستردة من الـواليات ا U—∫ القـطعة االثرية ا «
من ملحمة كلكامش

تحدة امس W∫ الوفد العراقي برئاسة رئيس اجلمهورية في اجللسة االفتتاحية للجمعية العامة لال ا K

ÂU∫ مراجعون يزدحمون وراء كاونتر دار التمريض اخلاص  œ“«
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شهـد احد فنادق محافـظة كربالء حريقاً
امس. وقــــــال مـــــراسـل (الـــــزمـــــان) ان
(احلـــريق نـــشب فـي مـــولـــدة كـــهـــربـــاء
يـســتــخـدمــهـا الــفــنـدق مــوضـوعــة فـوق
ســطــحه) . وأضـــاف ان (فــرق الــدفــاع
دنـي طوقت احلريق الذي شـهده فندق ا
الـغــديـر الـواقع قــرب روضـتي االمـامـ
احلــســـ واخــيـه الــعـــبــاس عـــلــيـــهــمــا
الـسالم).  وأكد (ان احلـريق لم يـتـسبب
ـاديـة بـأي خـسـائـر بـشـريـة بـإسـتـثـنـاء ا
التي  اسـتبعادها بعد إطفاء احلريق).
وجتــــري فـي كــــربـالء مــــراسم وصــــول
حـشــود آالف الـزائـريـن لـلـمــشـاركـة في
الزيـارة االربعيـنية حتت حـراسة مشددة
يـشارك فيـها نحو  30 الف عـنصر امن
من جـمــيع الـصـنـوف وفـصـائل احلـشـد

الشعبي.
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صر".كذلك نعى شيخ األزهر أحاطت 
أحـمـد الطـيب طنـطـاوي وقال في بـيان
إن "الـراحل فـارقـنـا إلى دار احلـق بـعد
رحــلـة طــويـلــة من الـعــطـاء ومــسـيـرةٍ

وطـنـيـة أسـهم من خـاللـها فـي صـنـاعة
الــبـطـوالت واألمـجـاد".ووصف الـطـيب
طـنطاوي بـأنه "بطل عسـكري من طراز
خـــاص وقف شــامـــخــا في مـــواجــهــة

ــصـــري عــلى مــواقع بـــاسم اجلــيش ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـيـانـا جـاء فـيه
سلحة "تـنعي القيادة الـعامة للقـوات ا
ابـنا من أبـنائهـا وقائـدا من قادة حرب
شـير مـحمـد حس أكـتوبـر اجمليـدة ا
طـنـطـاوي وزير الـدفـاع األسـبق والذي

نية صباح اليوم (الثالثاء)". وافته ا
ـصــري عـبـد الـفـتـاح ونــعى الـرئـيس ا
الــسـيــسي رحــيل طـنــطـاوي في بــيـان
ــصــريــة واعــلن صــدر عن الــرئــاســة ا

حالة احلداد الرسمي.
W¹dJ Ž “u —

وقـال بيـان الرئاسـة "فقـدت مصر رجال
مـن أخـلـص أبــنــائــهــا وأحــد رمــوزهـا
الـعـسـكـريـة الـذي وهب حـيـاتـه خلـدمة
ـغـفور وطـنه ألكـثـر من نـصف قـرن .. ا
ــشــيـر مــحــمـد حــســ طـنــطـاوي له ا
ـسلـحـة ووزير الـقـائد الـعـام لـلقـوات ا

الدفاع واإلنتاج احلربي األسبق".
وأضاف أنه "قائد ... ورجل دولة تولى
مــسـؤولـيــة إدارة دفـة الــبالد في فـتـرة
غــايـة في الــصـعـوبــة تـصــدى خاللـهـا
بـحكمة واقتدار للمخاطر احملدقة التي
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أعـداء الـوطن في وقت عـصـيب ليـعـبر
بــسـفــيـنـته إلـى بـر األمـان".كــذلك نـعت
الكنيسة القبطية األرثوذكسية برئاسة
الــبـابـا تـواضـروس الــثـاني طـنـطـاوي
الــــذي ســــاهم "فـي تــــطــــويـــر
صري وكان قدرات اجليش ا
جــــزءًا من قـــيــــادة الـــبالد في
فـترة مـهمـة من عمـرها".ويـعد
طـنـطـاوي الـقـائـد الـعـسـكـري
اخملـــــــــضـــــــــرم ذو األصــــــــول
صري الـنوبية وزير الدفاع ا
الــذي قــضى أطــول فــتــرة في
مــــنــــصب تــــولّــــاه في عــــهـــد
الــــرئــــيس الــــراحل حــــســـني
مـبـارك عام  1991وحـتى عام
2012. وخاض بذلك ثالث
حـروب. فـقد شـارك الـعسـكري
األســـمــر الـــنــحـــيل في حــرب
الــســويس عـام 1956 وحـرب
األيـــــام الـــــســـــتـــــة في 1967
وحـــرب أكــتــوبــر 1973 ضــد
إســــرائـــيـل. وفي عـــام 1991
شـارك طنـطاوي في الـتحالف
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نفّذت قوة من الـلواء الثالث عـمليات
الــفــرقــة الــرابــعــة شــرطــة احتــاديــة
بـاالشــتـراك مع مـفـارز اســتـخـبـارات
اللواء الـتابعة لـوكالة االسـتخبارات
والتـحـقيـقـات االحتاديـة ومـفرزة من
سـيرة  عـمـليـة تفـتيش الطـائـرات ا
وتطهير منطقة حاوي العظيم ضمن
قـاطع عـمـلـيـات سـامـراء أسفـرت عن
حتـتوي العـثـور علـى خمـسـة أوكار 
بــداخــلــهـا عــلى  6عــبــوات نــاســفـة
مخـتلـفة االنواع  4برادات صـغيرة

مختلفة وكميات من العتاد . 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان (
قــوة مــشــتــركــة من الــلــواء الـتــاسع
والــلــواء الـعــاشــر الـفــرقــة الـثــالــثـة
شرطة احتادية بـاالشتراك مع مفارز
استـخبـارات اللـواء التـاسع التـابعة
لـوكالـة االسـتـخبـارات والـتـحقـيـقات
االحتـاديــة عـمـلــيـة تـفـتــيش مـنـاطق
احلـــوائج نـــويــــكـــيط الــــســـحـــيل
الفـاخـرة بقـضـاء احلويـجـة بكـركوك
 خاللـــهــا الــعــثـــور عــلى صــاروخ
كاتـيوشا  3عبوات نـاسفـة مختـلفة
االنــواع قـــنــبــرة هــاون عــيــار 120
ملم). وأضاف انه ( تـدمير األوكار
ــواد من قــبل مــفـارز ورفع وإتالف ا
اجلهد الهندسي ). وأصدرت محكمة
دة جنايـات ميسان حـكما بـالسجن 
خـمــسـة عـشــر عـامــا بـحق مـدان عن
ــة ارتـكـابه الــدكـة الـعــشـائـريـة جـر
ــنــازل فـي قــضــاء عــلي عــلـى احــد ا

الغربي التابع حملافظة ميسان.
وذكــــــر بـــــــيـــــــان امـس أن (اجملــــــرم
بـــاالشــــتــــراك مع أخــــرين مــــفــــرقـــة

ـســؤولــيــة في أمــني ضــمن قــاطـع ا
مــنـطــقـة الــكـمــالـيــة في بـغــداد حـال
سمـاع اطالق عـيارات نـاريـة تمـكنت
خاللـهـا من إلـقـاء الـقـبض عـلى احـد
ـشـهـود إثـر عـشـر مـتــهـمـاً بـاجلـرم ا
ـة الـدكـة العـشـائـرية ارتـكـابهم جـر
ــــواطـــنـــ الى وتــــعـــريض ارواح ا
اخلــطــر ومـصــادرة األســلــحــة الـتي
كـانـت بـحــوزتـهم وهي ثـالث بـنـادق
كالشنكوف وأربع قنابل مولوتوف 
وأضــاف الــبـــيــان انه (تــمت إحــالــة
ــتــهــمــ إلى اجلــهــات اخملــتــصـة ا
إلكــمـــال اإلجــراءات الـــتــحـــقــيـــقــيــة

والقانونية الالزمة بحقهم ).
ة وكـشــفت هـيئــة النـزاهـة االحتـاديـَّ
عـن مـصــادقـــة مــحـكــمــة الـــتـمــيــيــز
االحتـاديَّة على قرار احلكم باحلبس
ـدان بـقـضـية الـصادر بـحقّ أحـد ا
كـسـب غـيـر مــشـروع وذلـك حلـصـول
زيـــادةٍ كــبــــيـــرةٍ في أمـــوال زوجــته
ة تـلك وعـجــزه عن إثـبــات مـشـروعــيـَّ

الزيادة. 
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ـة في واشـــارت الــدائــرة الـــقــانـــونــيـَّ
الــهـيـئــة إلى إنَّ (مـحـكــمـة الـتــمـيـيـز
االحتاديَّة  الهيئة اجلزائيَّة الثانية
ـة  بــعــد عـدم الــتي نــظــرت الــقـضــيـَّ
ة قــنــاعــة هــيــئـة الــنــزاهــة االحتــاديـَّ
وطــعـــنــهــا بــالــقــرار الــذي أصــدرته
محـكـمة جـنايـات الكـرخ ومـطالـبتـها
بــــنــــقــــضه وجــــدت أنَّ الــــطــــعــــون
ُــدَّة ــة مُــقــدَّمـــة ضــمن ا الــتــمـــيــيــزيـَّ
ـة وأنَّ قــرار احلــكم جــاء الــقــانــونــيـَّ
صحـيـحاً ومـوافـقاً ألحـكـام القـانون
بعـد أن اعتمـدت األدلة الـكافـية التي

اذا اسـتـثنـيت  دعـوة اول جمـعـية نـفـسيـة عـراقيـة تـأسست في 2003  
للمشاركة في مؤتمر العلوم االجتماعية واالنسانية- دورة علي الوردي?.
اذا اسـتثـنـيتـنا شـخصـيـا وتعـرف ان لي عالقـة خاصـة بعـلي الوردي و
وأجــــرأ من كــــتـب عــــنه في حــــوارات مــــعـه لم تــــنــــشــــر زمـن الــــنــــظـــام
ـا كنت الوحيد الـذي يحتفظ بـاوراق بخط يده كان على الدكتاتوري?.ور
ـؤتـمـر و تـضـعـهـا في مـكـان يـليـق به تـوثقه الـوزارة ان حتتـفي بـهـا في ا

الفضائيات واألعالم ليعد اجنازا للوزارة .
 ولك ان تـعـلم انـني كـنت عـلـى فـراش مـوته حلـظـة قـال لي (تـدري قـاسم

ان العجائز)! شيعوزني هسه..ا
 لالسف ..ان السلطة لها طبائع..يتطبع بها حتى من كان يخالفها!

ملحوظة 
..وذيلـتها بـعبارة سـنجر و الـواتسـاب وما ردّ كتبت لـلسيـد الوزيـر على ا
(تأكد انني لست بحاجـة الى احلكومة وتساؤلي هذا من
بـــاب الـــصـــداقــــة  حتـــيـــاتي) مـــا اضــــطـــرني الى

نشرها..وحلضراتكم ان حتكموا.
{ استاذ دكتور

“U¹—… ∫ رئيس مجـلس النواب مـحمد احلـلبوسـي يرافقه وزيـر التخـطيط خالـد بتال يـزور بعض مـضايف القـبائل والعـشائر

العربية في قضاء حديثة الصمود.

{ اخلـــــــــرطــــــــوم (أ ف ب) - أكــــــــدت
احلــكـومــة الـسـودانــيـة امس الــثالثـاء
إحـــبــاط مـــحـــاولــة انـــقالب نـــفــذتـــهــا
مـجموعة من الـضباط من فـلول النظام
الـبــائـد في إشـارة الى نـظـام الـرئـيس
اخملــلـوع عــمــر الـبــشـيــر مـشــيـرة الى
تــوقــيف مـنــفــذيـهــا والــسـيــطــرة عـلى

الوضع.
وقــال وزيــر اإلعالم والــثــقــافــة حــمـزة
ـــتـــحـــدث بـــاسم احلـــكـــومـــة بـــلـــول ا
الـسـودانـيـة في كـلـمـة مـقـتـضـبـة بـثـها
الـتلـفزيـون السـوداني (تمـت السـيطرة
فــجــر الـيــوم عـلـى مـحــاولـة انــقالبــيـة
فـاشلة قامت بها مجموعة من الضباط
سـلـحة من فـلـول النـظام في الـقـوات ا
الـبـائد) مـضيـفا نـطمـئن أن (األوضاع
حتت الــسـيـطـرة الــتـامـة و الـقـبض

على قادة محاولة االنقالب).
ــصـري وفـي الـقــاهــرة نـعى اجلــيش ا
صـــبــاح امس الــثـالثــاء وزيــر الــدفــاع
ــصـري األسـبق والــقـائـد الــعـسـكـري ا
اخملـضرم محمد حـس طنطاوي الذي
ــتـحـدث تــوفي عن  85 عــامـا.ونــشـر ا
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قـضـايـاهم قـام بـالـهـجـوم عـلى مـنزل
واطـنـ في مـنطـقـة الفـخـرية احـد ا
الـتابـعة لـقـضاء عـلي الـغربـي بعـدما
اطـلق الـعــيـارات الـنـاريـة عـلى الـدار
ا أدى إلى بث الـفزع والـرعب لدى
نطقة). وأضاف أن عائلته وأهالي  ا
( احلـكم بـحق اجملـرم يـأتي اسـتـنادا
ـادة الـثــانـيـة / 1 وبـداللـة الحـكــام ا
ادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة ا

االرهاب رقم  13لسنة 2005).
مـن جــهـــة أخــرى تـــواصل قــطـــعــات
الـــشـــرطـــة االحتــاديـــة مـن تـــنـــفـــيــذ
عــمــلـيــاتـهــا األمـنــيــة واالسـتــبـاقــيـة
ـــســؤولــيــة من لــتــطــهـــيــر قــواطع ا
مـخـلفـات عـنـاصـر داعش وقـال بـيان
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس ان (قــوة من
اللـواء الثـامن الفـرقة الـثانـية شـرطة
احتادية تمكـنت باالشتراك مع مفارز
اسـتخـبـارات الـلواء الـتـابـعة لـوكـالة
االستخبارات والتحقيقات االحتادية
ومـــفــــرزة من فـــوج طـــوار بـــغـــداد
اخلــامس من الــعــثـور عــلى رمــانـات
يـدويــة عـدد ?8واسالك تــفـجــيـر من
خالل تنفيذ عملية تفتيش في منطقة
(الـــبـــصــام)شـــمـــال بـــغــداد   رفع
ـواد من قـبل مـفـارز اجلـهد وإتالف ا

الهندسي .
وتـأكيـدا ألوامـر قـائد قـوات الـشـرطة
ـظـاهر االحتـادية في الـقـضـاء على ا
سـلـحة والـعمل عـلى إنـهاء ظـاهرة ا
الدكة العشائرية وفرض هيبة الدولة
وسلطة القانون شرعت قوه مشتركة
مـن مـــقــر ووحـــدات الـــفـــرقـــة األولى
شــرطـة احتــاديــة  وبـاســنـاد مــفـارز
اجلـهــد االسـتــخـبـاري بــفـرض طـوق

اربيل
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بغـداد تتـحول الى سـاحة اعالنـات  "نـسابق الـزمن لنـتقـدم" شعـار تغـفو
حتته امرأة عـجوز  ارملة تـسابق الزمن لـلحصـول على لقـمة خبـز يابسة
الوالدها اليـتامى  شـعارات الـتقـدم تغـزوا اجلسـور واحملالت والشوارع
واالرصفة في مدينة تصرخ بكل دالالت الـتخلف  والتأخر والرجعية..ايُّ
فعقارب الساعة عادت للخلف منذ ان وضعناكم زمنٍ هذا الذي تسابقون
في كـراســيـكـم بـاصـواتــنـا الــتي رفـعــتـكـم لـتـهــبـطــوا حـيــاتـنــا الى اسـفل
ر .. مـن انـتم كي تـتـقـدمـوا بنـا ? مـن انتـم امـام شعـب شـرب ا الـسـافـل
عـلـقـمـاً في كل حلـظـة من حلـظـات الـزمن الـذي اصـبـحـتم فـيه "بـفـضـلـنـا"

اصحاب مناصب وسلطة.. 
نحن ابـنـاء هـذا البـلـد  نحن مـن غرست جـذورهم بـتـربة الـعـراق فأنـبـتوا
بـراعـمـاً خــضـراء سـقـتــهـا دجـلـة  وهـي تـمـر بـســفح بـغـداد  نـحن اوالد
نحـن من زرعت عروقـنا بـطـ العـراق فـأنبـتت اشجـاراً تـقطـفون الفـرات 
نـحن من ـغـول.. نـحن من اوجـدكم من الـعـدم  ثـمـارها الـيـوم انـتم ايـهـا ا
انتـشـلـكم الى قـمم اجلبـال فـجـعلـنـاكم اسـياداً ورؤسـاء عـلى اسـيادكم ..
نحن من وضعـناكم عـلى كراسي احلـكم بأصواتـنا ومـنحنـاكم الثـقة التي
ـفخـخات الـطائـفيـة ونحن خنـتوهـا بكل بـرود..نحن من تالشت اجـزاءنا 
نتبضع من سـوق شعبي نحـن الذين حاربنـا القاعدةبـدمائنا واخـرجناها
من الـبالد لـتـخـلـوا لـكم سـاحـة الــقـتـال بـإسم الـدين  نـحن الـذين سـلـبت
نحن من حقـوقهم واسـتبـيحت كـرامتـهم وانـتم تنـعمـون بكـرسي السـلطـة 
فقدنا احبابنا بسبب خطأ طبي في مستشفى تفتقر البسط  ادوات الطب
وطـرق الـعالج  نـحن من تـنـازلـنـا عن احالمـنـا وفـضـلـنـا الـغـربـة بـعد ان
نحن من اصبحـنا غـرباء في بالد  ال حتـوي اال امثـالكم ايـها الـفاشـلون 
نحن من فـقدنـا مديـنتـنا نحن من اسـتبـيحت دمـائنـا  تهـجرنـا من ديارنـا 
ب ليلة وضـحاها بسبب فـشلكم ايها اجلـبناء  نحن الذين مُـثِل بجثثهم
وانتُهِك عرضهم وخُـطِف شبابهم  ونُهِبـت بيوتهم بسبب  
ســوء قـيــادتــكم لــبــلــد من اعــظم الــبـلــدان عــلى وجه
االرض  نحن من منحـكم مناصب لـستم اهالً لها 
واليـوم لن تتـموا  بـهذه الـلعبـة فقـد فاحت عـطوركم

العفنة ولن نُلدغ من ذات اجلُحر مرة اخرى .

ـتـحدة الـدولي الـذي قـادتـه الـواليـات ا
لـــتــحـــريــر الـــكــويت مـن قــوات صــدام

. حس
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في عام 2011 تـولى طنـطاوي اجمللس
الـــعــســكــري الـــذي حــكم مـــصــر بــعــد
االنــتـفــاضـة الــشــعـبــيـة الــتي أطـاحت
ـبـارك وأصـبح حـاكم الـبـالد الفـعـلي
دة 18 شـهرا إلى أن انـتُخب الـرئيس
االسـالمي الــــراحـل مــــحــــمــــد مــــرسي
رئـيـسـا. وفي آب/أغـسطس 2012 قـام
مـرسـي بـاعـفـاء طـنـطـاوي من مـنـصـبه
كــوزيــر لـلــدفـاع ومــنــحه قالدة الــنـيل
الـــوســـام األعـــلى في الـــبـالد وعــيـــنه
مـــســـتـــشـــارا له.كـــان يُـــنـــظـــر دائـــمـــا
لـطـنطـاوي كـمـرشح محـتـمل للـرئـاسة
لـــكن تـــقــدمه فـي الــسن واحلـــديث عن
اعــتالل صــحـته  حــاال دون ذلك.ومــنـذ
تـنـحيـته من منـصبه تـوارى طنـطاوي
عن األنـظـار تـقريـبًـا لـكنـه حضـر أكـثر
مـن مـــنـــاســـبـــة رســـمــــيـــة إلى جـــانب
الـسيسي مـنها افـتتاح "قـناة السويس

اجلديدة" في آب/أغسطس 2015.    »½öI«∫ دبابات في شوارع اخلرطوم بعد احملاولة االنقالبية الفاشلة
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ـرشحي مـجلس الـنواب الـعراقي ومـعهـا بدأت بدأت احلـملـة االنتـخابـية 
ـداعبـة مـشـاعـر وعـواطف وامنـيـات الـعـراقـي حمـلـة الـكـذب واالكـاذيب 
رات ظلومـ احلا بحـال افضل ووطن اجمل واحـسن حيث ككل ا ا
السابقـة تكون الوعـود كبيـرة والكلمـات منمقـة وجميـلة لتبـدأ من بعدها (
ـال الـعـام وهـدره وتـعذيب ـسـيـرة في نـهب ا بـعد االنـتـخـابـات ) تـكـمـلة ا
واطن من حـيث سـوء اخلدمـات وسـحق الضـعـفاء والـبـسطـاء من عـامة ا

الشعب.
ـرشــحــ فـي خــانــة واحــدة ووصـفــهـم جــمــيــعـا من الــظــلم وضع كـل ا
بالـفاسديـن والعمـالء حيث فيـهم الصـالح واخمللـص والوطنـي والنزيه...
ـاسك الذين يتـمنون اخلـير لـلعراق وشـعبه لكن نـظام احلـكم القائم وا
ثل هـؤالء بقيـادة البـلد وتصـحيح مسـار نظام بدفة الـقيادة لن يـسمـحوا 
بـرمج الذي على اساسه قـام العراق العـراق اجلديد ( عراق ما الدمار ا

بعد .( 2003
كن الي بلد من النهوض والتقدم اذا كـانت مؤسساته مشلولة وهيبة ال 
احلكومـة فيه مـعدومـة وسيـادته مغـتصبـة والقـانون غـائب.... مهـما بدلت
ـان يـقـدس الـقتـلـة والـلـصوص ـانـات النه ال فـائدة من بـر حكـومـات وبـر
تنفذين رر له من قوانـ واحكام حسب رغبـة ومزاج ا ويوافق على ما 
وقـادة الكـتل واالحـزاب بل ان الـبالد تـبـنى وتـنـهض بـالـنـيـات الـصـادقة

والنفوس النزيهة واخمللصة.
 لقـد اثبـتت االحـداث تاريـخيـا مـنذ تـأسيـس الدولـة العـراقـية ان مـشكـلة
العـراقـيـ لـيسـت مع نوعـيـة نـظـام احلكـم سواء كـان مـلـكـيا جـمـهـوريا
قراطيا وال مـع االشخاص الذين يحـكمون البلد فرديا دكتاتـوريا او د
ـتـبـع الدارة الـدولـة من قـبل الـذين ـشـكـلـة تــكـمن في االسـلـوب ا بل ان ا
يسـتلـمـون السـلطـة والـقيـادة ومدى جـديـتهم واخالصـهم خلـدمة الـشعب
والوطن وما يؤكد قولنا هذا مرور اكثر من ثمانية عشر عاما على تغيير
ـقراطي!!! كـصيـغة جـديدة واسقـاط النـظام الـسابق واحالل الـنظـام الد

للحكم وادارة شؤون البلد.
من اخلظـأ الظن واالعـتقـاد بان االنـتخـابات الـقادمـة ستـكون بـداية لـعهد
جـديــد في الـعــراق الرسـاء الــسـلم واالمــان وحتـســ الـوضع الــصـحي
ـتـدهور مع اسـتـمـرار الـفـوضى الـتي تعـم البالد ـعـاشي ا والتـربـوي وا
قـصرين وبقاء الـفاسدين على هرم وغياب القانـون حملاكمة ومـحاسبة ا
الـسـلـطـة وتـمــسـكـهم بـدفـة الـقـيــادة رغم كل الـتـدمـيـر الـذي

احلقوه بالبلد.
هـمــسـة :- االنــتــخـابــات الـقــادمــة لن تـكــون سـوى
عـرسـا جــديـدا لــزواج الـلـصــوص بـعــقـد مـؤقت –
ــدى احلـيـاة  –لـتـكـريس ولـيس زواج كــاثـولــيـكي 

الطائفية وتقسيم الغنائم.

أظــهـرتــهـا وقـائـع احملـكــمـة وقـرَّرت
تــــصـــــديـق الــــقـــــرارات الـــــصــــادرة

بالدعوى). 
واضـافت إن (الهـيـئـة  فـاحتت دائرة
الـتــسـجـيل الـعــقـاري; بـغـيــة تـنـفـيـذ
مضمون قرار محكمة جنايات الكرخ
ُتضمّن احلكم  –الهيئة الثالثة ا

بــرد قــيــمــة األســهم الــبــالــغــة ((24
سـهــمـاً تُـشـكّـلُ ثـالثـة أربـاع  أسـهـم
أحـــد الــعــقـــارات في بـــغــــداد بــاسم
بلغ 17 مليون و250 ُدان  زوجة ا
ــبــلغ الف دوالرٍ) مُــبــيّــنــةً أنَّ (ذلك ا

ـشـروع يُــمـثل قـيــمـة الــكـسب غـيــر ا
ادة 19/ رابعاً من تنـفيذاً ألحـكـام ا
قـانـون هيـئـة الـنزاهـة والـكـسب غـير
ــــشــــروع رقم  30لــــســــنــــة 2011 ا

ُعدَّل. ا
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وأوضـــحت أنَّ (مــحــكـــمــة جــنــايــات
اضي الكرخ أصدرت في 13نيسان ا
ُـدَّة سـنةٍ حـكمـاً حـضـوريـاً باحلـبس 
ُـــــــــدان قـــــــــاضٍ واحــــــــــدةٍ عـــــــــلـى ا
ادَّة  19/ متـقـاعداسـتـناداً ألحـكـام ا
ثــانــيــاً من قــانــون هــيــئــة الــنــزاهــة

شروع رقم  30لسنة والكسب غير ا
ُعدَّل فضالً عن ردّ قيمة 2011 ا
ُـدان وهو األسهـم العـائـدة لزوجـة ا
شروع ما يُـمثلُ قـيمـة الكـسب غيـر ا
الــبــالــغـة  17 مــلــيــونـا و 250الف
ـادَّة 19/ دوالر تــنــفــيــذاً ألحــكـــام ا
رابـعـاً من قانـون الـهــيـئـة كـما نصَّ
القـرار الـذي صدر; اسـتـدالالً بأحـكام
ادَّة (3/132) من قانون العقوبات ا
ُعدَّل إيقاع رقم (111 لسنة 1969)ا
غرامـةٍ مالـيَّةٍ مـقدارُهـا عشـرة مالي

ُدان). دينار بحق ا

سـيـتولـون قـول قولـهم االنـتخـابي هذا
احلــد  بـشــكل كـبــيـر يـفــوق نـســبـة مـا
مـوجود اليوم وهكـذا تبددت  واختفت
ــقـاطـعه وان كـان اقــوال من يـنـادي بـا
بـوجد هذا الـصوت حاليـاً  فأنه صوتاً
خــافـتــاً  سـيــتالشى حــتـمــاً خالل هـذا
ــشــاركه االســـبــوع ويــنـــفــرد بــيـــرق ا

. باالنتخابات عالياً
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وأضــاف ان (الـشــارع الـشــيـعي حتـرك
ا ـشاركـة باالنتـخابـات  خالفاً  نـحو ا
كــان ســابــقـاً وان كــان حتــرك الــشـارع
ـــارثــون الـــســـني اكـــثـــر ســـرعـــة في ا

االنتخابي).
وعــبـر عن اعـتـقـادة بــأن (االنـتـخـابـات
الـسـابـقـة سـتـطـيح بـأكـثـر من الـنصف
ثـلي الـكتل ـثـلي احلرس الـقـد و
الــــســـيــــاســــيـــة الــــتي اشــــتــــركت في
االنـــتـــخـــابــــات واحلـــكم في الـــفـــتـــرة
الـسابقة وستـكون هنالك اغلـبيه بأكثر
ن لم مـن الــنــصف لــلـــنــواب اجلــدد 
يـعرف عنـهم او يذكر اسـمهم في فساد
مــالي واداري. و سـتـكــون االئـتالفـات
الـسيـاسية اجلـديدة تـختلف كـليـاً عما
كان سابقاً سواء على صعيد الكتل في

ـكون الواحـد او الكنل الـتي تمثل كل ا
ـكونات العراقية وعلى ضوء النتائج ا

االنتخابية).
وشـــدد عـــلى الـــتــحـــذيـــر (من الـــلــعب
االنـــتـــخـــابي مـن قـــبل بـــعض الـــكـــتل
رشـح تـأثيـراً مالـياً الـسيـاسيـة او ا
او تـأثـيـراً مـادياً كـالـسالح او مـعـنـوياً
كـاالكـراه او التـزيـيف او التـزوير  وان
كـــــنت ارى قــــلـــــة هــــذه احملــــاوالت او
انــعـدامـهــا لـوجــود خـبـراء االنــتـخـاب
ـــتـــحــــدة وألوربـــا  وجملـــهـــود لـال ا
احلــكــومـة الــعــظــيم في الــوصـول الى
انـتخـابات عـادلة نـزيهـة شفـافة بـعيدة

عن اي تأثير).
وتـمنى حرب (تنفيذ ما سمعناه من ان
دولــة رئـيـس الـوزراء ســيـكــرم وسـائل
ـتـمـيـزة فـي االنـدفـاع خلـدمـة االعـالم ا
االنـتــخـابـات وهـذه الـوسـائل مـعـروفه
قدمة خالل االيام مـن خالل برامجهـا ا
ــاضـيـة لـتـعــمل اكـثـر انـتــخـابـيـاً في ا
االيـــام الـــتـي تـــفـــصـــلـــنـــا عن مـــوعـــد
االنــــتـــخـــابــــات  واالمـــر ذاتـه تـــكـــر
مـفوضـية االنـتخابـات فقـد قدمت ما لم
ـــفــــوضـــيـــة في نــــراه من مـــجــــالس ا

االنتخابات االربعة السابقة).
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تـنفيذا إلتفاقات الـتعاون ب مديريات
الـــــشــــركـــــة الـــــعــــامـــــة لالتـــــصــــاالت
ــعــلـومــاتــيـة ومــكــاتب مـفــوضــيـة وا
االنــتـخـابـات في بــغـداد واحملـافـظـات
بـــدأت االحـــد الـــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة
الكات الـهنـدسيـة والفـنية اخلـاصة بـا
الـتــابـعـة لـلـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت
ــعـلــومـاتــيــة الـتي ســتـتــواجـد في وا
راكز االنتخابية يوم االقتراع والتي ا
شـمــلت مـديـريـات اتـصـاالت الـرصـافـة

ثنى وواسط والبصرة.  وا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـالكات (هـذه الـدورات قـدمت من قـبل ا
اخملـتـصـة في مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات
وتــضــمــنت شــروحــات حــول كــيــفــيــة
صـيـانة أجـهـزة االقـتراع الـبـايومـتـرية
زمع اخلـاصة بـاالنتخـابات الـنيابـية ا
اجـراؤها في الـعاشـر من شهـر تشرين

قبل).  األول ا
جتـــــــــدر االشــــــــارة إلـى أن عـــــــــدد من
مـنـتـسـبي الـشركـة الـعـامـة لالتـصاالت
ـعـلـومـاتـيـة سـيـتـواجـدون بـصـورة وا
تابعة عمل دائـمية طيلة يوم االقـتراع 
االجـهـزة وصـيـانـتـهـا في حـالـة حدوث
اي خـلل فني فـيهـا باإلضـافة إلى عدد
اخـر  سـيـكـون عـمـلـهم بـصـفـة موظـفي

اقتراع.
الـى ذلك كشف اخلبيـر القانوني طارق
حــرب عـن رصــده عــددا من الــظــواهــر
خالل مـــتـــابـــعـــتـه ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيــة
االنـــتــخــابـــيــة. وقـــال ان عــدد من آمن
بـصندوق االنتخابات كوسيلة للتغيير
والـوصول الى ارباب الـعقول الـوطنية
والـقـلوب الـعراقـيـة واخلبـرة والكـفاءه
مـقتـرنة بـالنـزاهة والـعفـة ازداد بحيث
ــــكن الــــقــــول ان عـــدد مـن ســـيــــدلي
بـصـوته بـاالنـتخـابـات وصل الى اكـثر
مـن نــــصـف الـــــنــــاخـــــبـــــ حلــــد االن
الكات الهندسية والفنية في مديريات االتصاالت في دورة تدريبيةواحـتـمال جتـاوز عدد الـنـاخبـ الذين Ëœ—…∫ ا
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تـــــتـــــكــــشـف جــــهـــــود الـــــوحــــدات
الـعـسـكـريـة واالجـهـزة االمـنـيـة في
مـحـافــظـطـة الــنـجف حــيث اعـلـنت
مديـريـة الشـرطـة ان قـسم مكـافـحة
اجرام النجف باشر بتنفيذ اخلطة
االمــــنـــــيــــة اخلــــاصــــةبــــالــــزيــــارة
االربــــعـــيــــنــــيـــة مـن خالل تــــأمـــ

احلماية لـلمنازل واحملـااللتجارية.
ـديـريـة في بـيان امس إنه وقالت ا
( تــكـــثــيف اجلـــهــود فـي تــأمــ
ـواطـنـ واحملال احلـمـايـة لـدور ا
التجارية  وباشرت شـعبة مكافحة
اجرام الـكـوفـة بـنصب الـسـيـطرات
ـؤقـتـة في جـمـيـعـالـطـرق الـعـامـة ا
والفرعـية وكذلك تـسييـر الدوريات
االلـيـةوالـراجـلــة في مـعـظم احـيـاء

قـــضـــاء الـــكــوفـــة مـن اجل تـــأمــ
ـواطـنـ واحملال احلـمـايـة لـدور ا
الـــــــتــــــجــــــاريــــــة خـالل الــــــزيــــــارة
االربعـينـية). وذكـر البـيان انه (من
خالل هذه اخلطـة  القـاء القبض
طلوبـ للقضاء و عليعـدد من ا

تسليمهم للجهات اخملتصة).
وتــفــقــد رئــيس الــتــيــار الــصــدري
مــقــتــدى الــصــدر االثــنــ حــشــود
الزائـرين الـسـائـرين صـوب كربالء
ألداء زيـارة األربـعـ الذيـن قـدِموا
ــدن مـــبــاركـــاً لــهم من مـــخــتـــلف ا
خـــطــوات ومـــســـيـــرة الــشـــرف في
تــاريخ الـثــورة احلــســيـنــيــة وقـال
بيان ان الصدر (دعا  الله سبحانه
ــوفــقـيــة وسالمـة وتـعــالى لــهم بـا

الوصول.
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الحـية  انـتـشـال وتنـظـيف الـقنـوات ا
فـقـد وصـلت الـرافـعـة الـعـمـالقـة ابا ذر
ـغـمور الـذي تـبـنيه الى مـوقع الـنـفق ا
شركة دايو الكورية لرفع بعض السفن

الغارقة ).
ــديـــر الــعـــام أن (الــرافـــعــة وأوضـح ا
الـعمالقـة ابا ذر تـبلغ حـمولـتها 2000
ـوجودة طـن وهي من أكبـر الرافـعات ا
فـي مــنــطــقــة اخلــلـــيج  الفــتــا الى أن
ــســتـمــر ســيــغـيــر من واقع عــمــلـهــا ا
ــائــيــة الــعــراقــيـة  بــســبب ــمــرات ا ا
امـكانيـتها في رفع كل ما يـواجهها من

الغوارق البحرية ).
ـــوانئ واصـــدرت الـــشــركـــة الـــعـــامــة 
الــعـراق احــصـائــيـة بــعـدد احلــمـوالت
الـواردة والصادرة والوحدات البحرية
Æ2021 اضي من عام خالل شهر اب ا
ــــوانئ فــــرحـــان وقــــال مــــديـــر عــــام ا
الـــفــرطــوسي  ان (مـــيــنــاءي ام قــصــر
الــشـمــالي واجلــنـوبي خالل شــهـر اب
ـــاضي اســتــقـــبال وصــدرا حــمــوالت ا
مـتنوعة). مـشيرا الى (توجـيهات وزير
الــنــقل نـاصــر حــسـ بــنـدر الــشــبـلي
ـنـاولة الـبـحريـة والتي بـزيـادة حجم ا
انـعكست ايجابيا على زيادة االيرادات

تحققة للدولة) . ا
الفـتاً الى ان (مـينـاء ام قصـر الشـمالي
ـــاضي 71 اســـتـــقـــبل فـي شــهـــر اب ا
وحـدة بـحريـة واصـلة وبـعدد  40601
حــاويــة مـنــهـا فــارغـة 23458 حــاويـة
وبـــــلغ وزن احلـــــمــــوالت الـــــواصــــلــــة
669416 طـــنــاً فــيـــمــا كــان مـــجــمــوع
ــيــنـاء ام قــصـر الــوحــدات الـبــحــريـة 
ـاضي  30 اجلـنـوبي خـالل شهـر اب ا
وحــــدة بــــحــــريــــة وبــــوزن حــــمـــوالت
483767 طــــــنــــــاً  وعـــــدد حــــــاويـــــات
مـصـدر4777 حــاويـة وبـعـدد حـاويـات
مستوردة  4799 حـاوية فيما كان عدد
صدرة  18 وحدة الـوحدات البحـرية ا
بــحــريــة وبــحــمــولــة  238397 وعــدد

ــســتـوردة 12 الــوحــدات الــبــحــريــة ا
وحـدة بـحريـة بـحمـولة  245370 طـناً
وجــرت عــمــلـيــات الــتــفــريغ والــشـحن
واالرســــــاء واالقـالع بــــــالـــــــتــــــعــــــاون
الحة البحرية وإدارة والـتنسيق ب ا

. ( ينائ ا
من جــانــبه اسـتــقـبــلت الــشـركــة سـبع
نـاقالت نـفط رست عـلى ارصـفة مـيـناء
خــور الــزبــيــر الــتــخـصــصـي جـنــوبي

البصرة .
وقـال مدير عام موانئ الـعراق الدكتور
ــهـنـدس فـرحـان الـفــرطـوسي يـشـهـد ا
مـيــنـاء خـور الـزبـيـر حـركـة نـشـطـة في
اسـتقـبال الـسفن ونـاقالت النـفط وهذا
جـاء نـتـيـجـة لـتـوجـيـهـات وزيـر الـنـقل
الـكــابـ نـاصـر حـسـ بـنـدر الـشـبـلي
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ــوانئ اســتــقــبــلت الــشــركــة الــعــامــة 
العراق عددا من السفن وناقالت النفط
تنـوعة البضائع واجلـنائب البحـرية ا
واحلـمـوالت رست عـلى ارصـفـة مـيـناء
أم قـصر الـشمـالي ومينـاء خور الـزبير
الـــتــخــصــصـي ومــيــنـــاء ابــو فــلــوس

التجاري وميناء ام قصر اجلنوبي .
ــــوانئ فــــرحـــان وقــــال مــــديـــر عــــام ا
الـفـرطـوسي ان (مـوانئ العـراق تـشـهد
حـــركــة بــحـــريــة جتـــاريــة مــســـتــمــرة
بــاســتــقــبــال الـســفـن ونـاقـالت الـنــفط
مــشـيــرا" الى تـوجــيـهــات وزيـر الــنـقل
الـكــابـ نـاصـر حـسـ بـنـدر الـشـبـلي
بــضـــرورة ان تــكــون مــوانئ الــشــركــة
جــاهـزة السـتـقـبــال الـسـفن والـنـاقالت
ختلف احجامها وتنوع حموالتها).
الفـتا الى ان (مـينـاء ام قصـر الشـمالي
اسـتقـبل سفـينـت جتـاريتـ بحـمولة
حــاويـات فـيـمــا اسـتـقـبل مــيـنـاء خـور
الـزبـير الـتخـصصي  7 نـاقالت نـفطـية
و اجــراء الــعـمل عــلـيــهــا السـتــيـراد

شتقات النفطية).  وتصدير ا

وتـابع ان (مـينـاء ابو فـلـوس التـجاري
اســتـقـبـل سـفـيــنـة بــحـمـولــة حـاويـات
وعـــددا من الـــســـاحـــبـــات واجلــنـــائب
ــادة الــكــلــنــكــر واحلــديــد مــحــمــلــة 
الـشيلمان  واضاف ان (ميناء ام قصر
اجلـنوبي استقبل ثالث ناقالت نفط اذ
ـادة زيـت الـوقود  شـحـن أحدهـمـا 
ـادة وقـود الـطائـرات فـيـما واألخـرى 
تـنـتـظـر الـنـاقلـة الـعـراقـيـة شط الـعرب
عــمـلــيـة الــتــحـمــيل  وجـرت عــمـلــيـات
الــشـحن والــتـفــريغ واالرسـاء واالقالع
بــالـــتــعــاون والــتـــنــســيق بــ إدارات

الحة البحرية) . وانئ وا ا
دير عاون ا والـتقت الشركة متمثلة 
الـيـة عادل الـعـام لـلشـؤون اإلداريـة وا
علي دشر بالتنسيق مع مكتب شكاوى
ـواطـنـ في الشـركـة ومسـؤوله عـبد ا
وظف الـباسط عبد الصمد عددا من ا
ـــواطـــنــ لـــلـــنـــظــر بـــطـــلـــبــاتـــهم وا
وشــكـاواهـم ضـمن ســلـســلـة مــقـابالت
اســبـــوعــيــة جتــريــهــا إدارة الــشــركــة

العليا.
وبــ انه (اســتــنــاداً الـى تــوجــيــهـات
وزيـر النقل ناصر حسـ بندر الشبلي
ـسـؤولـ بـضـرورة ان تـكـون ابـواب ا
في تــشـكـيالت الـوزارة مــفـتـوحـة امـام
ـوظف ـواطن وا طـلبـات وشكاوى ا
ـهــمـة من النــصــاف هـذه الــشـريــحــة ا

شرائح اجملتمع) .
الفــتـا ان (مــديـريـولى أهــمـيــة قـصـوى
ــتــابـعــة هــذه الـطــلــبـات والــشــكـاوى
ويــوعـــز بــحــلــهــا وفـق مــا يــســمح به
الــــــقــــــانــــــون واإلجــــــراءات اإلداريــــــة

واالنسانية) .  
ووصـــلت الــرافـــعــة ابـــا ذر الى مــوقع
ـغــمـور بــقــنـاة خــور الـزبــيـر الــنـفـق ا

الحية  ا
وقــــــال الــــــفــــــرطــــــوسي إنـه (حــــــسب
تـوجـيهـات وزيـر النـقل الـكابـ نـاصر
الــشــبــلي بــضــرورة مــتــابــعــة أعــمــال

يـناء الى مـينـاء تخـصصي بـتحـويل ا
ــنــتــوجـات في اســتــيــراد وتــصـديــر ا

النفطية .
ـينـاء استـقبل سـبع ناقالت الفـتا" ان ا
نـفطـية وبحـموالت مـتنوعـة منـها مادة
زيـت الغاز ومـادة البـانزين ومادة زيت
الـــــوقـــــود ومــــادة VIankoot ومـــــادة
naphthah وجــرت عـمـلــيـات الــتـفـريغ
والـشـحن واالرساء واالقالع بـالتـعاون
الحة يـنـاء وا والـتـنسـيق بـ إدارة ا

البحرية .
وتــابــعت الــشــركــة الــعــامــة لــتــنــفــيـذ
ـشاريع األعـمال اجلـارية فـي مشروع ا
اجملـمع اإلداري للنـقل البري  من خالل
يدانية التي قام بها مديرعام اجلولة ا
الــشــركــة زيــد خــلــيل شــعالن  بــرفــقـة

الكات  الهندسية والفنية . ا
وقـال شعالن انه (اسـتنـادا لتوجـيهات
وزيـر النقل ناصر حسـ بندر الشبلي
بـضـرورة تـنسـيق اجلـهـود ومضـاعـفة
ــوعـد ــشــروع قــبل ا الــعــمل إلجنــاز ا

قرر .  ا
الكات الـهندسـية والفـنية مـؤكدا ان (ا
تـواصل اعـمـال بـنـاء الـسـيـاج اخلـلفي
لـلـمجـمع واعمـال صب اعمـدة السـياج
االمــامي مع انــشـاء قــواعـد اخلــزانـات
ــبـاشــرة بـاعــمـال قــشط الـســاحـات وا

للموقع العام)  . 
ــيــكـانــيــكــيـة مــضــيــفـا أن (االعــمــال ا
صـاعد والـتكـييف تُـحسم ـتضـمنـة ا ا
نــهـايــة االســبـوع الــقـادم بــعـد تــوقـيع

العقود) .
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وضع رئيس حـكومة إقـليم كـردستان
مـســرور الـبــارزاني االثـنــ احلـجـر
ــــشـــروع تــــســــويق قــــمح األســــاس 
حافظة الفالح في قضاء سيميل 

دهوك.
ــشــروع لـــتــحـــقــيق األمن ويــهـــدف ا
الغـذائي ويشـتمل عـلى صومـعة قمح
متطورة (سايلو) ومستودع للتخزين
فـــضالً عن خط لـــتـــصــنـــيع األغـــذيــة
بأحـدث وسائل الـتـكنـولوجـيا بـقيـمة
إجـمــالــيـة تــبـلغ  121مـلــيـون دوالر.
وتبـلغ الـقـدرة التـسـويقـيـة للـمـشروع

أكثر من  150ألف طن.
وقال رئـيس احلـكـومة في كـلـمـة على
هـــامش مـــراسم حـــضـــرهــا عـــدد من
ــســـؤولــ إن (مــشــروع الــوزراء وا
تسويق قمح الـفالح في دهوك يعد
ـشـاريع اإلســتـراتـيـجـيـة واحـداً من ا
درجة ضمن جدول أعمال التشكيلة ا
الـــوزاريـــة الـــتـــاســــعـــة الـــتي تـــولي

شاريع كهذه). اهتماماً كبيراً 
ــشــروع الـذي وأشـار إلـى أن هـذا (ا
يــقع في قــضــاء ســيــمــيل هــو ثــالث
اثل مشروع من نوعه بعد آخرين 
في كل مـن أربــيل والـــســلـــيــمـــانــيــة
وأعـــرب عن أمـــلـه بـــأن يـــحـــقق هـــذا
ـشـاريع األخـرى الـنـجاح شـروع وا ا
ــــرجـــو إلرســــاء دعــــائم الــــبـــنــــيـــة ا

االقتصادية لكردستان).
وأشاد بدور القـطاع اخلاص في دعم
ــشــروع احلــكــومـــة لــتــنــفـــيــذ هــذا ا
اإلستـراتيـجي تمـاماً مثـل هو احلال
بـالـنـســبـة لـلـمــشـروعـ اآلخـرين في

أربيل والسليمانية.
ـشاريع بـالنـسبة وأكد اهـميـة (هذه ا

ألنــهــا ســتــعــزز الــبــنــيــة الــتــحــتــيـة
االقتـصادية لـكوردسـتان وتـنتـقل بها
إلى مـرحــلـة أكـثــر تـقـدمــاً فـضالً عن
حتقيق األمـن الغذائي لـلبـلد وسوف
تضمن محاصيل فالحيـنا وتسويقها
ولـيس عـلـيـهم أن يـقـلـقـوا حـيـال ذلك

بعد اآلن).
وبــــيّن رئــــيـس احلــــكــــومــــة أن هـــذا
ـشــروع سـيـوفــر الـعــديـد من فـرص ا
ن فـيهم خريجو العمل للـمواطن 
ـنتجات عاهـد لزيادة ا اجلامعـات وا

احمللية بخبراتهم).
وأوضح أن (الــــــزراعـــــة واحــــــدة من
األسس االقـتـصـاديـة الـرئـيـسـيـة لـكل
بلد والـفرق بـ الزراعة وغـيرها من
مــصـــادر الــدخل هـــو أن الــزراعــة لن
ومـتـها كل كـن د تنـتـهي مـطلـقـاً و
ــــكن رفـع مـــعــــدل اإلنـــتـــاج عـــام و
سـنـويـاً من خالل االسـتـخـدام األمـثل

لوسائل التكنولوجيا احلديثة).
ـــشــاريع وتــابـع (لــذلـك نــدعم هـــذه ا
بشـتى السـبل ألننـا ندرك تـمامـاً بأن
كـوردســتـان لـديــهـا مـجــاالت واسـعـة
لــزيــادة مــواردنـــا االقــتــصــاديــة وال
ينبغي لنا أن نعـتمد فقط على مصدر

دخل واحد).
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ــشــاريع االقــتـصــاديـة وأضـاف أن (ا
اإلســتــراتــيــجــيـة الــتـي شـرعـت بــهـا
احلـكـومـة سـتـعـزز موقـع كـوردسـتان
ّـكنـهـا من تـصـديـر مـنـتـجـاتـها ـا 
احملـــلــــيــــة إلى اخلـــارج مــــؤكـــداً أن
حكـومة إقـلـيم كوردسـتـان تعـمل على
ذلك من خالل االجتمـاعات اخلـارجية

مع البلدان األخرى).
وأكـد أن (االقـلــيم لـديه خـطـط كـثـيـرة
لترسيخ بـنيته التـحتية االقـتصادية

وذلك من خالل الشراكة ب القطاع
الـعام واخلـاص مـبـيـنـاً أن احلـكـومة
مــســؤولــة عن دعم الــقــطــاع اخلـاص
وحـمايـته وأن الـتـعـاون الـوثـيق ب
كن أن يحرك عجلة تنفيذ القطاع 

شاريع). ا
وقال إن (لدى اإلقلـيم عدد من مصادر
الدخـل يأتي أحـدهـا من بـغـداد كحق
ــصــدر اآلخــر هــو بـيع دســتـوري وا
نـفط اإلقـلــيم بـأسـعـار غـيــر مـسـتـقـرة
ـيـة ـا تــفـرضه األسـواق الـعـا تـبـعـاً 
ـــــنـــــتــــجـــــات والـــــدخل فـــــضالً عـن ا

.( احمللي
وأعرب عن (أسـفه بعـد حتويل حـصة
اإلقلـيم ورقة ضـغط سيـاسيـة من قبل
ـاضـيـ وقـال: بـغـداد في الـعـامـ ا
"بالـرغم من أنـهـا حق للـشـعب فـإنهم

لم يلتزموا بالدستور).
ومضى يـقـول انه (منـذ بـضعـة أشـهر
 تــخــصــيـص جــزء قــلــيل كــحــصــة
لإلقـلـيم ونـحـن في حـوار مع الـسـيـد
رئيس الوزراء (االحتادي) لالستمرار
في إرســال هــذا اجلـــزء من احلــصــة
كما نفكـر في كيفية زيـادة تأثيرنا في
بـــغـــداد حـــتى ال يـــتـــمــكـن أي طــرف
ســيـــاسي من اســـتــخـــدام هــذا األمــر

كورقة سياسية ضدنا).
وأشـــار إلى أن (االنـــتـــخـــابـــات عـــلى
ــــــثــــــلي اإلقــــــلــــــيم األبــــــواب وأن 
ــان الــعـراقي ســيـذهــبــون إلى الــبــر
وقــال: "يــحـــدونــا األمل بـــأن يــخــتــار
ـثـلـيه في بـغـداد من الـذين شـعـبـنـا 
يدافعون عن حقـوق شعب كوردستان

ويقدمون إليه أفضل اخلدمات).
وقـال إن (اقـتـصـاد كـردسـتـان مـرتـبط
ي وبــالــتــالي فـإن بــاالقـتــصــاد الــعـا
الـــوضع في بـــغـــداد يـــنـــعـــكس عـــلى

: "إذا اقـتــصـاد اإلقــلــيم وأردف قـائالً
كان لـدينـا شـعب قوي ومـقتـدر وقادر
عـلـى الـدفــاع عن اإلقــلــيم في بــغـداد
فــمن دون أدنى شك ســوف يــتــحـسن

الوضع).
وأوضح أن اإلقلـيم ينـعم بالـكثـير من
وارد الـبشرية الثروات الطـبيعـية وا
ـتـمـكنـة وسـيـشـهـد تـنـفـيـذ مـشاريع ا
كبرى في جميع محـافظاته وأقضيته

ونواحيه).
ضي قدماً وكان مسرور البـارزاني ا
في إصالح قـطـاع التـربـيـة والـتـعـليم
ا يجعله يواكب التطور العصري.
وقال في كلـمة خالل مـؤتمر اجلـامعة
األمـــريـــكـــيـــة في دهـــوك إن (قـــطـــاع
الـتـعــلـيم له أهــمـيـة خـاصــة وتـعـمل
حكومـة إقلـيم كوردستـان على إرساء
ــــســــتــــوى دعــــائــــمـه بــــهــــدف رفع ا

عاهد). التعليمي في اجلامعات وا
وبـيّن الـبـارزانـي أن (تـفـشي فـيـروس
اضـي وما كورونـا طيـلة الـعامـ ا
أعـقب ذلك من تـبـعـات اقـتـصاديـة في
العالم قاطبة كان له أثراً سلبياً لكنه
لم يـقف عـائـقــاً أمـامـنـا وقـد مـضـيـنـا
قدماً في مسيـرة اإلصالح بالقطاعات

كافة).
وأوضح أن (حكـومة إقـلـيم كردسـتان
تـواصل اسـتـراتـيـجـيـتـهـا في تـنـويع
مــصـادر الــدخل وبــالــتــالي تــطــويـر
ـواكـبــة الـتـقـدم الـنــظـام الـتـعــلـيـمـي 
احلــــــــاصل فـي الــــــــقـــــــرن احلـــــــادي

والعشرين).
وحث (طلـبة كـردستـان على اكـتساب
ـهارات ـزيـد من اخلـبـرات وصـقل ا ا
الالزمـة لــدخـول فـي سـوق الــعـمل ثم
خـفض مـعـدل الـبـطـالـة وأن يـكـونـوا
الـسـنــد احلـقـيـقـي لـتـنـمــيـة اقـتـصـاد

بلدهم).
وأشــار إلى أن (الـنــظــام الــتـعــلــيـمي

حـلـقـة وصل بــ الـطـلـبـة واألسـتـاذة
ــيـــ وال بـــد من حتـــســ واألكـــاد
التعليم العالي واالهتمام به ومراعاة
مـا يـطـرح من مالحـظـات ومـقـتـرحات
من جـمـيع األطـراف ويـجب أن يـكون
التعليم أساساً لبناء مجتمع سليم).
وقــــال ان (الــــهــــدف الــــرئــــيــــسي من
الدراسـة ليس احلـصـول على شـهادة
جامـعـية فـحـسب بل االرتقـاء بـثقـافة

اجملتمع وحتس مستواه).
وأضاف (نـعتـزم إنـشاء هـيئـة لـتقـييم
ــيـة ومـنح الـثـقـة ـؤسـسـات األكـاد ا
بــهــا حتـت اسم الــهــيــئـــة الــوطــنــيــة
لالعتـمـاد لـوضع خطـة اسـتـراتيـجـية
تعلقة بالتعليم حلل جميع القضايا ا
ـكن أن تكـون معـاييـرها وتطـويره و

وذجاً للعراق كله). الدولية 
وأكد البـارزاني أن (التعلـيم جزء مهم
من عمـليـة اإلصالح الـتي شرعت بـها
حــكــومــة إقــلـيـم كــوردسـتــان ونــحن
متأكـدون تمـاماً بـأن مستـقبالً مـشرقاً

ينتظر شعب كردستان).
q I *« …—u

وشـدد عــلى أن الـعالقــة بـ الــطـالب
واألستـاذ يـجب أن تكـون مـبيـنـة على
أســـاس احملـــبـــة واالحـــتــرام وأردف
قائالً (نحن بـحاجـة إلى الطلـبة ألنهم

يرسمون صورة مستقبلنا).
ودعا ( الـشـبـاب إلى وضع بـلدهم في
قـلــوبـهـم واحـتــرام تـاريــخـهم وتــعـلّم
ـعـاناة العـبـر مـنه والشـعـور بـحجم ا
ـاضـيــة وكـيـفـيــة مـنع تـكـرار واآلالم ا
الكوارث السابقة وبناء مستقبل أكثر
إشـراقـاً وإني عــلى ثـقـة تــامـة بـأنـنـا

قادرون على ذلك).
ـعــمـلـ واخلـبـراء وقـال (إن واجب ا
هـــو غـــرس احملــبـــة واالحـــتـــرام بــ
كـونـات اإلثنـية مخـتـلف الديـانـات وا
في إقليم كوردستان وعلى الطلبة أن

يخدمـوا بلدهم والـنهوض به فـلسنا
أقل شـــأنــاً مـن الــبـــلـــدان األخــرى أو

شعوبها).
الى ذلك أزاحت مـــديــريــة مــحــافــظــة
اضـي السـتار عن نيـنـوى األسبـوع ا
ـــعــلم مـن أمــام مـــبــنى نــصـب رمــز ا
مـديريـة الـتـربـيـة.بحـضـور مـديـر عام
تــربــيــة مــحـــافــظــة نــيــنــوى يــوسف
سبـعـاوي مع عـدد من مـديري  تـربـية
نينوى واألساتذة فضالً عن نخبة من
وجهاء احملـافظة اذ  إزاحـة الستار
علم عرفـاناً وامتناناً عن نصب رمز ا

علم في اجملتمع. لدور ا
 والتـمـثـال من أعـمال الـنـحـات خـليل
خميس فرحان عُـمل من مادة البرونز
وبـأرتــفـاع Æ2 60 ســنـتــمــتــرا  أجنـز
الــــعـــــمل فــــيـه خالل ثـالثــــة أشــــهــــر
ــــعـــــلم من مـــــســــتــــخـــــدمــــاً أدوات ا
الـطـباشـيـر والـكـتـاب وحـركـة الـشرح

للتالميذ في وقفتهِ .
وأكد الفنان ان (هذا العمل كان ضمن
مــشــروعهِ الــفــني األربــعــون تــمــثــال
لـــلـــعــراق وجـــاء بـــتـــســلـــسل 29 من
ــشــروع وبــواقع الـــرابع نــصب في ا
مـحــافــظـة نــيــنـوى. اذ ســبــقه نـصب
للراحل ناظم الغزالي  وجواد سليم
وجنـــــيـب يـــــونس فـي عـــــدة مـــــواقع

مختلفة من احملافظة )
 عـلــمــاً إن االســتـعــدادات جــاريـة في
الـــقــريـب الــعـــاجل لـــنــصـب تــمـــثــال
لـــلــخـــطــاط الـــكــبـــيــر يـــوسف ذنــون

حافظة نينوى. 
من اجلـــــــــديــر بـــالــذكــر ان الــفــنــان
خــلـــيل خــمـــيس من مـــوالــيــد 1960
ـية الـفنـون اجلمـيلة تخـرج من اكاد
وعـمل تـدريـسـيــا  في مـعـهـد الـفـنـون
اجلــمــيــلـــة لــلــبــنــات وقــدم مــشــروع
االربعـون تـمثـال لـلـعراق اجنـز مـنهم
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وإن كـنت أقـل من ان أوجه نــصـيــحــة  ألنــني ال زلت طــالـبــا صــغــيـرا فـي عـالم
احملـامـاة والعـلم والـثقـافـة  واتعـلم من أسـاتذتي يـومـيا  ولـكن أنـصح الـبسـطاء
أمـثـالي ان يــجـربـوا اقــتـنـاء ومــطـالـعــة  اجملالت والـصـحف  وال يــدعـوا مـواقع
االنتـرنت تسرقهم من لذة هذه الكـنوز  ومن اجملالت العربية التي ألـتذ باقتنائها
ومطالـعتهـا مجلة الـعربي  فأنـها تغـذينا ثـقافة ولـغة وسعـة معلـومات  نحـتاجها

ا أكثر من أي وقت مضى. ر
فمنذ سنوات وانا أتابع هذه اجمللة وأطالعها وان كان ذلك بشكل غير منتظم.

صـبـاحـا وبيـنـمـا أنـا أهم بـالـدخـول الى مـحكـمـة الـصـويـرة واذا بـبـائع الـصحف
الطـيب في مدينـتي يحمل مـعه عدة اعداد مـنها  وألنه يـعرف أنني من رواد هذه

اجمللة توجه بها نحوي .
عنـد عودتي ظهرا ورغم بـعض متاعب العمل واالرهـاق  وانا انتظـر وجبة الغداء
صري رحت أتغـذى من مجلـة العربي  واذا بي اقـرأ ملفـا طازجا عن الـروائي ا
الشـهير يوسف ادريس الذي لألسف لم اقرأ له من قـبل  وقد تناول الكاتب عنه
حتلـيال أدبيـا جمـيال وأعـترف له بـالـقدرة عـلى استـثـمار اجملـاز في أخطـر انواع
ــكن نــقـدهــا في الــعـالم الــعـربي الــكـتــابـة  بــحـيث يــتــنـاول احــداث ووقـائع ال 
هـمة ويسـتطـيع تـمريـرها بـأسـلوبه األدبي الـذكي  وضـرب لذلك مـثال  روايـته ا
ـة جمال عـبدالنـاصر في نكـسة حزيران (العمـلية الـكبرى )الـتي صور فيـها هز
عام 1967 تصـويرا دقـيـقا في قـصة اجلـراح أدهم والطـبـيب الشـاب عبـدالرؤوف
ستشفى ادهم في سيطر على قـيادة ا حينـما اخطأ اجلراح الـعظيم والشهيـر وا
ـريـضات الـتي راجـعت عيـادته وادى خـطـأه الى فشل تشـخـيص مرض احـدى ا

حطم جميع امجاده الى اخر احداث الرواية التي سأقتنيها واطالعها كليا  .
بدع وافكـار وكتب ماكنا نعرفها لوالها  وها هي ا عرفتنا العربي  أقول لطـا

الـــيــــوم تـــعـــرفـــنــــا عـــلى يــــوسف ادريس الـــراحـل عـــنـــا عـــام
ه االبداعي 1991وتخلق في داخلنا رغبة السياحة في عا
اجلمـيل  لـذا اكـرر نصـيـحـتي لـلزمالء في ان يـجـعـلوا
ـطــالـعـة الـعـامـة نـصــيـبـا من وقـتـهم فـرجل لـلـثـقـافـة وا
القـانون احلقيقي ال يعرف احكام القانون فحسب  بل
يكـون متـمددا نـحو الـعلـوم االخرى لـيخفـف من جفاف

القانون ويكتشف روحه .

-1-
هناك من يـتهم العلماء بأنهم يُمالئون العامة  وال يُنكرون عليهم ما يجب إنكارُه 

وتغيب الشجاعة عنهم فتدوم األعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان ...!!
ـفـارقـات خـشـيـةً عـلى ــا يـلـتـزمـون الـصـمت ازاء تـلـك ا ويُـتَــهم الـعـلـمـاء بـانّـهم ا

مصاحلهم ونفوذهم ..!!
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وهذه التهمة ال تصمد أمام من يتتبع مواقف العلماء بدقة ...
فليس ثمة من عالم يُسئل عن عمل منكر فيكون جوابه الصمت والسكوت 

نـعم قـد ال يتـزعم حـمـلـةً لـلـتـنـديـد بتـلك األعـمـال خـشـيـةَ أنْ تـؤول الى اشـتـبـاكات
وصراعات دامية ب مناصريه ومناوئيه .

-3-
توفى عام  1923 موقف يعكسُ بوضوح يرزا ابراهيم) ا وللشيخ السلماسي (ا
ـالئ العامـة على االطالق بل كان يُـبيّن آراءه بكل وضوح غـير مُبالٍ انه لم يكن 

ا تريده العامة .
-4-

قدسة وقد جاءت  والشيخ السلماسي هو أحد كبار علماء الكاظمية ا
ـقدسـة وأعالمـهـا) لـلـباحث تـرجمـته الـضـافـيـة في (موسـوعـة عـلـمـاء الكـاظـمـيـة ا

هندس احلاج عبد الكر الدباغ حفظه الله  وسوعي االستاذ ا ا
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وهو أحد العلماء الذين أفتوا بوجوب اجلهاد ضد االنكليز سنة  1914
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دارس ويـشـجعـهـا في الوقت الـذي لم تـكن عـامة الـناس لـقـد كان يـؤيـد افتـتـاح ا
تُدرك أهمـية الـتعلـيم ولم يكن لـها من الـوعي ما يـجعلـها تـتفاعل مع هـذا التـأييد
بشـكل ايجـابي ولم يـنثنِ عن هـذا الـرأي وبقي ثـابتـاً ومـصراً عـليه  األمـر الذي

أدّى الى انفضاض الناس عنه .
يقـول سيدنا اجلد آية الـله السيد علي الصدر  –عـطر الله مرقده الشريف  –في

احلقيبة :
( رأيته بحالت :

أوالهما :
انّ جماعته في الصالة كانت أكبر جماعة تنعقد في الصحن 

رتبة العالية من الوثاقة والوجاهة وفي ا
 ورأيته في حالته الثانية :

أموم االّ ثالثة أو واحداً   انه كان يأتي الى مصاله وليس معه من ا
ا صلّى وحده . ور

ــتــوسـطــة والــثـانــويـة ــدارس االبــتـدائــيـة وا والــسـبب في ذلـك انه كـان يــنــصـر ا
ـنـكــر والـعـوام كــاألنـعـام ويــشـجـعــهـا في زمـان كــان الـنـاس فــيه تـعــد ذلك من ا
فانـصرفـوا عنه وتـركـوه وحده  ولـكن لم يؤثـر فيه انـصـرافهم وبـقي مصـراً على

درس " . ويشجع الطالّب وا دارس في اداراتهم ... رأيه يزور مدراء ا
-7-

وقف الصائب كثيراً ما يؤدي بصاحبه الى أنْ يدفع الضرائب الثقيلة ان تبني ا
وهذا مـا حصل بالتحديد مع الـشيخ السلماسي وهو عالم
فـقـيه كـبيـر البُـدَّ ان يذكـر في قـائمـة الـعـلمـاء الـتنـويـري
الكبار وقد ضحى في هذا السبيل بالكثير الكثير .

تغـمـده الـله برحـمـته الـواسـعة  ورحم عـلـمـاءنا األعالم
ـاض  وحـفظ البـاق وصـانهم من كل مـكروه  انه ا

سميع مجيب .

رافئ االنـتخـابات لـكن هذه عـشـرون يومـا تقـريبـاً تفـصلـنا عن مـوعـد الوصـول 
ـعـدودات سـتـقـحـمـنـا في مـتـاهـات مـرحـلـة هـشه تـتـعـطـل فـيـهـا سـلـطات األيـام ا
ـان التشـريعيـة والرقابيـة وتضعف فـيها سـيطرة الـوزارات على تشـكيالتها البر
ـعايـير الـقـياسـية ـتنـاثـرة في احملافـظـات فتـختـفي الـضوابط ويـختل تـوازن ا ا
وتـضـطـرب الـهـياكـل اإلدارية وتـرتـفع مـعـدالت ارتـكـاب اخملـالـفـات واالنـتـهـاكات
ـشـبــوهـة في تـسـارع غــيـر مـسـبـوق واخلــروقـات وتـتـفـشـى حـمى الـتـعــاقـدات ا
سـتـشـهـده مـعظـم الوزارات وخـواصـرهـا الـرخـوة خالل األيـام الـقـلـيـلـة الـقـادمة
ويــلــوح في األفق دخــان األرض احملــروقــة عــنــدئـذٍ يــصــبح لــســان حــال مـدراء

الشركات العامة: (أنا ومن بعدي الطوفان). .
فقـد امتطى االنتهازيون قـمم هذا الطوفان منذ اآلن وراحـوا يحثون اخلطى نحو
ـشـبـوهـة وإلـغـاء الـعـقـود إشـبـاع رغـبـاتـهم ورغـبـات أسـيـادهم بـإبـرام الـعـقـود ا
ـة التي أبـرمت سابقـاً كونهم لـم يستـفيدوا مـادياً منـها نـاهيك عن عمـليات القد
عروضة في غرية وا ناصب اإلدارية ا سـاومة واالبتزاز لتسويق وبيع بعض ا ا

دكاك احملاصصة. .
ولعل أدق وصف للحالة الراهنة أننا نعيش في فوضى إدارية عارمة تتجلي فيها
مـظاهـر اخلداع واالحـتـيال لـتوريـطـنا بـصفـقات غـيـر مسـتوفـية لـلـضوابط بـسبب
غياب الـرقابـت الوزاريـة والنـيابيـة ووجود مـدراء متسـلطـ يسعـون للـبقاء في
ـســؤولـيـات مــنـاصــبـهم بــأي ثـمن من أجل ضــمـان عــدم وقـوعـهـم حتت طـائـلــة ا

التقصيرية. 
خـتـامـا: كم تـمـنـيت ان تـكون لـديـنـا مـراكـز مـحـايـدة تـتولى
رصـد وحتلـيل الـعقـود الـتي أُبرمت هـذه األيـام او التي
سـتُـبـرم في األيـام الــقـلـيـلـة الـقـادمــة لـكي تـكـون لـديـنـا
صـورة واضحة عن حجم اإلسـراف والهدر الـكبير في

ال العام. ا
{ عن مجموعة واتساب
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خـــلـــقه نـــفـــعـــاً كـــثـــيـــراً انـه أكــرم
االكـرمـ واخـر دعـوانـا ان احلـمـد

. لله رب العا
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بـعـد نـفاد نـسخ الـطـبـعة األولى من
هـذا الكـتـاب اْعدت الـنـظر فـيه مرة
أخـرى وبـدت لي أمـور ومالحـظات
لم تكـن حاضـرة عند نـشره فـعدلت
بـعـض اقـسـامه واعـدت الـنـظـر في
الــبـعـض االخـر وحــذفت مــقــالــتـ
ــوضـوع وعـوضــتـهــا بــبـحث عن ا
قاالت وقسم ذاته واضفت بعض ا
سادس بالكامل يـتضمن العديد من
اخلــــواطـــر والـــشــــذرات والـــتي لم
تــــنـــشــــر  في اجملالت والــــصـــحف
الـعـربـيـة او األجـنـبـيـة بل اكـتـفيت
في حـينـها بنـشرهـا على تـطبـيقات

او منصات التواصل االجتماعي.
اسـأل الـله تـعـالى ان يـجـعل الـعمل
في هـذه الـطـبـعـة الـثـانـيـة خـالـصـاً
صــوابه وان يــنــفع به كــاتـبه وان
تــــكـــون من مـــيـــزان حــــســـنـــاتـــنـــا
غالف الكتابوحــسـنــات نـاشـره ومن طــالـعه من

»U  ÆÆW Ë«d*« v Q  ·Ëd
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ـــــاذا ــــــاضي واحلــــــاضــــــر) و(و ا
االغــراق في الـتـشــاؤوم ?).مع مـلف
خاص عن الـرسالة اجلـامعـية التي
قـدمـهــا الـبـاحث سـتــار جـبـر كـاظم
وسومة بـ ( حس محمد هادي وا
الصـدر نشاطه الـسياسي والـفكري
ـــســــاعـــد ) بــــاشـــراف االســــتــــاذ ا
اسماعـيل اجلابري والـتي نال بها
ـاجـســتـيـر بـدرجـة جـيـد الـبـاحث ا

جداً عالي . 
ومـن مـقـدمـة الـكـتـاب نـقـرأ(هـذا هو
اجلـــزء الــــتــــاسع والــــســـتــــون من
(مـوســوعـة الــعـراق اجلــديـد) وهـو
يـــضـم من دفــــتـــيه حــــروفــــا تـــأبى
راوغة وتنطق بكل صراحة بعيداً ا
عـن احملـــــــابــــــــاة واجملــــــــامالت.ان
مــوسـوعــة الـعــراق اجلــديـد تــعـنى
واطن واطن ومـعاناة ا بهموم ا

وهـي اذ تـشــيــر الى مـواطـن اخلـلل
والــــفــــشـل في اداء الــــكــــثــــيــــر من
الـسـلــطـويــ ومـا يـســبـبه ذلك من
اوجـــاع ومــعــانــاة لــلــمــواطــنــ ال
ا تستـهدف القدح بـاالشخاص وا
ة ـمارسـاتـهـم الـظـا تـثـبـت االدانـة 
واصـرارهم عـلى نـسـيـان مـهـمـاتهم
االســـاســـيـــة فـي خـــدمـــة الـــشـــعب
والــوطن.فــاحلـكــام خــدام لــلــشـعب
في حــــ انـــهم والــــوطن لـــيـس اال
ـواطـنـ ان يـكـونـوا يــريـدون من ا
خــــدامــــا لــــهـم وهــــذا مــــا يــــأبـــاه
الـــعــراقــيــون ويــرفـــضــونه رفــضــا

شديدا). غالف الكتاب
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ـرعـية فـانـتج  إيقـاعـية اصـولـها  ا
خاصة به.  واحملـاولة الثـالثة كانت
عن (سـركـون بـولص) بـعـد ان اجته
الى قصيـدة النثـر وابتعـد كل البعد
ــوزون  لــبــيــان كـيف عن الــشــعـر ا
يـتأتي لـلنـثـر ان يكـون شعـراً ومتى
يـــظل الــــنـــثـــر نـــثــــراً في حتـــوالته
الـــشــعـــريــة .  وأردفـت كل مــحـــطــة
لشـعراء البـيان بنـماذج شعـرية لهم
تــكـون دالــة عــلى  الــتــطــرق الـيه
وفي نهـاية الـكتـاب وضعت لـلكاتب

ثالثة مالحق: 
 1- (قــــالــــوا وأقـــول) فــــيه بــــعض
ــقــاالت الــتي تــطــرقت إلـى كــتـاب ا
ــؤلف الــســابـق (شــعــراء الــبــيـان ا

الشعري) 
…e u  UE ö

 2- (الـــــعــــودة إلى الـــــنص) وهــــو
مـجــمـوعـة مالحــظـات مــوجـزة بـ
ـسـتـنبط من ـنـهج ا فـيـهـا الـكاتب ا
الـــنص إلثــــبـــات جـــدارتـه بـــعـــكس

مناهج احلداثة وما بعدها. 
 3- (الـبـيان الـشـعـري وأنا) أوضح
فــيـه الــكـــاتب مـــوقــفه مـن الــبـــيــان
تأتية من أن األصول وقناعته فيه ا
الـتي اعــتـمــدهـا هي مـن بـديــهـيـات
الـقول في الـشعـر بـغض النـظر عن
ــات األسـلــوب الــفـضــفـاض تــهـو
واحلمـاسة االحـتفالـية. بـ الكاتب
ان هـــذا الـــكـــتــاب (شـــعـــراء خــارج
البيان الشعـري) جاء ليكمل الكتاب
الــذي ســبــقـه والــذي تــنــاول ثالثــة
ن وقع كـل واحــد مــنــهم شــعــراء 
على البيان الـشعري (سامي مهدي
فـوزي كــر فـاضل الـعـزاوي) امـا
الـشــعــراء الـذين جــرى الــكالم عـلى

شعرهم فهم من خارج البيان.
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صـــــــــــدر عـن دار ســـــــــــطـــــــــــور فـي
بغداد/ 2020 كتاب (شـعراء خارج
الـبـيـان الـشـعـري) لـلكـاتـب والـنـاقد
الـعـراقي الـفـلـسـطـيـني (خـالـد عـلي
مصـطفى) يـتضمن مـحاوالت نـقدية
تـــتـــنـــاول جتــــارب ثالثـــة شـــعـــراء
عــراقـيــ في عــقـدي الــسـتــيـنــيـات

اضي. والسبعينيات من القرن ا
 الــتـجــربـة االولى لــلــشـاعــر حـسب
الشيخ جـعفر تنـاول فيها الـقصيدة
ــدورة الـتي اشــتـهــر بـهـا من دون ا
سـائـر زمالئه وكـيـف أدى ايـقـاعـها
الى تـغـييـرات أسـلوبـية عـلى صـعد

التركيب والتخييل والبناء. 
التجربة الثانية تناولت شعر حميد
سعـيـد وانـتـقـاالته شـبه الـفـجـائـية
ـوضـوع) إلى (حـريـة من (حــصـار ا
ــوســيــقى الــتـــصــور) عــزف لــهــا 
شــعــريــة خــاصــة نــبــذ طــائــفــة من
مـواضع االيـقــاع مـكـانــاً قـصـيـاً عن

غالف الكتاب
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صدر لـلعالمة حـس الـسيد مـحمد
هـادي الـصـدر كـتـاب (حـروف تـأبى
ــــراوغـــة) وهـــو اجلـــزء الـــتـــاسع ا
والـســتـون مـن (مـوســوعـة الــعـراق
اجلــديـد) ويـضم مـجـمـوعـة مـقـاالت
مــنـشــورة في الـصــحف الــعـراقــيـة
ـــــقـــــاالت .ومـن ابـــــ عـــــنـــــاوين ا
نــقـــرأ:(حــ تــفــصـح الــقــوافي عن
(وماذا عن نـسيج األهواء واجع) ا
(عــبــدالــرحـمـن عــارف مـالـه ومـا (?
(ثـــــنــــــائــــــيــــــة األحـــــرار عـــــلــــــيـه)
ُـــطَـــاع (ثـــنــــائـــيــــة ا والـــعــــبـــيــــد)
(بـ (الــثــقــة بــالــنـفـس) ُــطِــيع) وا
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صدر عن دار اشـور كتـاب للـباحـثة
ي بـعــنـوان االعالمـيــة  رنــد الـســا
ـــضـــامــ ــــرأة واجلــــنــــدر  –ا (ا
اجلــذريـة فـي فـيــســبــوك) ويــبـحث
الكـتاب الـذي يقع في  448صفـحة
ــتــوسط في مــفــهــوم من الــقــطـع ا
اجلــــــنـــــدر ونــــــظـــــريـــــتـه واالعالم
ــرأة في االجـــتــمــاعـي وقــضــايـــا ا
وسيلة االتصـال اجلماهيري وعلى
صفـحات فيـسبـوك. ويحلل الـكتاب
الـــذي يــتـــألف من اربـــعــة فـــصــول
ــرأة عـبـر مـضــمـون مـوضــوعـات ا
مـــقــيــلـس االجتــاهــات اجلـــنــدريــة
والــســـلــوك اجلــنـــدري واولــويــات
ـرأة ويـخـتـتم بـعـدد من الـنـتـائج ا
ـهــمــة بــيـنــهــا تــكـرار الــعـلــمــيــة ا
رسل الـرسـالة االعالمـيـة من قـبل ا
تلقي. غالف الكتابيؤدي الى تغيير اولويات ا

b b  œb  „u dO « Èb
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صَدَر العددُ األول مِن مجلةِ (صدى اليرموك) التي يُصدرُها مركزُ اليرموك
لـلـدراســات والـتـخـطـيـط االســـــــتـراتـيـجي وهـيَ إضـافـةً عـلـمــيـةً وفـكـريـة
لـلمُهتـم بالـشــــــــأنِ السـياسي والفكـري والثقـافي واكد رئيس الـتحرير
عـمـار عـبـد الـرحـمن الـعـزاوي إنَّ صـفــحـات اجملـلـة مُـشَـرعـة لِـكُلّ مَن يـريـد

النشرَ.
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غـربي الذي حصد  125مـقعداً مـا الذي حصل بـحيث تراجع حـزب العدالـة والتنمـية ا
في إنـتـخـابات 25 نـوفـمـبـر/تـشـرين الـثاني 2016 إلى  12 مـقـعـداً في إنـتـخـابـات 8
اذا هذا الـعزوف الشعبي عنه ? أثمّة عالقة ب فشل مشروع سبـتمبر/أيلول 2021 و
غرب ? وهل يعني فشل اإلسالم السياسي في العالم العربي وب إنحسار نفوذه في ا
ـشـروع اإلسالمـي إنـخـفـاض أو ضـعف الـعـقـيـدة اإلسـالمـيـة الـتي ظـلّت مـتـجـذّرة في ا
الــنـفــوس عــلى مـدى قــرون خـصــوصــاً وقـد ارتــفع رصـيــدهــا خالل الـعــقـود األربــعـة

نصرمة بفعل توظيفها سياسياً من جانب اإلسالمي ? ا
كان هـذا الهـبـوط اإلنتـخـابي في شعـبيّـة حـزب العـدالـة والتـنمـيـة بفـعل عـوامل خارجـية
وأخـرى داخـلـيـة  قـد سـبـقه هــبـوطـاً مـدوّيـاً آخـر لـلـمـشـروع الـقـومي الـعـربي وأنـظـمـته
اركسي ـشروع اليسـاري ا لألسبـاب ذاتها مـثلمـا انحسـر لدرجة الـتضاؤل أحـياناً ا
ـنــظـومـة الــسـوفـيــتـيـة في أواخـر والسـيّــمـا بـعــد إنـهـيـار الــكـتـلــة اإلشـتـراكــيـة وحتـلّل ا
الثمانينيات حتى اإلرتطام الكبير بتفكّك اإلحتاد السوفيتي واضمحالله كدولة عظمى.
ارسـات  حزب الـعدالـة والتـنميـة الداخـليـة ومواقـفه األخيرة وبغض الـنظر عن بـعض 
سـاومة مـوضوع الصـحراء الـغربيـة والقـرار األمريكي بـشأنـها إال أن ما فيمـا يتـعلّق 
ـة اإلنتـخـابـيـة هـو حتـلّـيه بـشـجـاعة كـبـيـرة وروح ريـاضـيّـة عـالـية يـسـجل له بـعـد الـهـز
ـسـؤوليـة فـأقدم بـقـيادة كـابـرة والهـروب من ا باعـتـرافه باإلخـفـاقـات والتـراجع بـدل  ا
الوزير األول (رئيس الوزراء) سـعد الدين العثماني عـلى تقد استقالته تـسليماً بنتائج
ـوقـاطـيـة وبـاإلنـتـخـابــات ومـعـايـيـرهـا الـتي سـبق وأن صـنـاديق اإلقـتـراع والـلـعـبــة الـد
ارتضاها وهـو موقف يستحق عـليه اإلحترام والتـقديرحتى من جـانب خصومه ناهيك
ـغربي ثالـثاً وللحـقيقة صـارحته لنـفسه أوالً وجلمهـوره ثانيـاً وللشعب ا عن شفـافيته  
وهو ما لم يفعـله التيار القـومي العربي باسـتثناء استـقالة جمال في كلّ مـا تقدّم رابعـاً
عبـد الناصر بعد نكسة 5 يونـيو/حزيران عام 1967 وكذلك اسـتمرار التيار اليساري
ـاركسي الـذي تـعتـقت قيـادته في مـواقعـهـا وهو يـخسـر الـشارع يـومـاً بعـد يوم. وظلّ ا
ـاركسـي  مثـقالن بـاألخـطـاء واخلطـايـا  ويـصـرّان علـى الرغم من الـتيـاران الـقـومي وا
اإلخفـاق والتراجع وانـحسار تـأثيـريهمـا على أن سيـاستيـهمـا كانت على صـواب دائماً
وأن احلياة زَكت مواقـفهما و أثبتت صـحة تقديراتهمـا.  ولم يشذّ التيار االسالمي  عن
ذلك الـتـوّجه  في مـصر وتـونس والـعراق وسـوريـا وفلـسـط واجلـزائـر ولبـنان واألردن
وغـيرها من البالد الـعربيـة بالرغم من تبـاين درجة الفـشل والعوامل الـدولية واإلقلـيمية
الضـاغطـة  فضالً عن األخـطاء والـنواقص والـعيـوب التي عـانى منـها والـتي قادت إلى
نتـائج معاكـسة لـتطـلّعاته . ولـنأخـذ مثالً التـيّار اإلسالمي في الـعراق الـذي حظى بدعم
دولي وإقلـيمي بعـد اإلحتالل األمريـكي العام  2003. لكـنه لم يتمـكن من إجناز جتربة
تـصارع باسم ـن يدّعي تمثـيلهم طوائـفيّاً واألمر ينـطبق على الـفريق ا مقـنعة حتى 
تمثيل هـذة الطائفة أوتلك بل كانت اإلختالفات والـتّشظيات داخل كل فريق من الفرقاء
ـتخاصم قائمة في األن  بل األكثر عدائـية وكراهية خصوصاً التنافس -ا تعاون ا
كـاسب الـطائـفـية واحلـزبـية والـسـياسـية على مـراكـز النـفوذ نـاهـيك عن اإلمـتيـازات وا

واإلقتصادية والشخصية.
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ـبـدأي إنـحــداراً كـبـيـراً في إدارة الـدولــة بـفـعل تـغـوّل لـقــد أنـتج ذلك الـصـراع غــيـر ا
الــسـلـطـة عـلـيـهـا واسـتــقـواء  جـمـاعـات مـا دون الـدولـة لـتــكـون مـا فـوقـهـا وذلك بـحـكم
ـنـسـوبـيّـة واإلسـتـزالم والـغـنـائـمـيـة امـتالكـهـا لـلـسالح وتـفـشّي ظـواهــر احملـسـوبـيّـة وا
الي ـصلـحيـة التي جتـسّدت في نـظام احملـاصصـة والفسـاد ا الـسيـاسيـة والزبـائنـية ا
واإلداري واستشراء الـتعصّب ووليده التـطرّف وإبنهما "الشـرعي" العنف وهذا األخير
إذا ما ضرب عشـوائيّاً يتحوّل إلى إرهاب بل إرهاب دولي إذا استهدف خلق حالة من
ـواطن بالـدولة الـهلع والـرعب واخلـوف إلضعـاف ثقـة الـدولة بـنـفسـها وثـقـة اجملتـمع وا
تلكاتهم. كحامية له وحريصة على ضبط النظام واألمن العام وحماية أرواح الناس و
غـرب تعـني فيمـا تعنـيه اإلجهاز قد تكـون اإلطاحة بـتجربـة حزب الـعدالة والـتنمـية في ا
عـلى معـقل مهم وأسـاسي من معـاقل اإلسالم السـياسي في الـعالم الـعربي وذلـك بعد
" في مـصر و"حزب النهـضة " في تونس وقبـلهما فشل سلم فشل جتربة "اإلخـوان ا
وانحسار دوره في ليبـيا وموريتانيا واجلزائر جتربة اإلسالم السـياسي في السودان 
إضافةً إلى انقـساماته في األردن ناهيك عن تعقيدات الوضع اللبناني واحلصار الذي
يتـعرّض له والـذي انعكس عـلى تعـو سيادة الـبلـد لعقـود من الزمن فـضالً عن الفراغ
ــرفــأ بــيــروت (4 أغــســطس احلــكــومي ألكــثــرمن عــام مــنــذ حــادث اإلنــفــجــار األلــيم 
ـازوت /آب 2020) والـذي تــرافق مع تــعــاظم األزمــات اخلـانــقــة من الــكـهــربــاء إلى ا
عيـشيّة لدرجـة أقرب إلى اإلرتطام والـبنزين وصوالً إلى إنـهيار العـملة وتردّي احلـالة ا
بـالقـاع. وقد أحـدث اإلنـسحـاب األمريـكي من أفـغانـستـان تداعـيـات جديـدةٍ  قد تُـفضي
ستوى اإلقـليمي كمـا أربك  التيار اإلسالمي إلى تـغييرات جـيوبوليـتيكيّـة درامية علـى ا
في العديد من األقطار العربية فضالً عن إيران ودول آسيا الوسطى اإلسالمية وهو ما
دفع مـوسـكـو إلرسال عـدة رسـائل الى طـالبـان ودفع بـكّـ إلى الـتعـامل بـحـذر مع هذا
ـغربي تـغـيّـر اجلـديد فـهل يـعـتـرف أصحـاب مـشـروع اإلسالم الـسيـاسي بـالـدرس ا ا
ويـسلّموا بـفشل سوء إدارتهم وهل يـتحلّوا بشـجاعة العـثماني وقيـادته باإلنسحاب من

مواقعهم? 
ن اعتبر.  إنه درس للجميع وعبرةً 
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والسـيما بتحريره من براثن التعقيدات
تحكّم مع االداريـة وروتينها الرقابي ا
ــــــشـــــاريع ضــــــرورة اســـــنــــــاد ودعم ا
ـتـوسطـة بـصـيغ متـقـدمة الـصـغـيرة وا
ـشـاريع اخلــاصـة كـفــيـلـة اذ ان هــذه ا
بــتـحـريك االقـتـصــاد الـعـراقي وإضـفـاء
ـفـاصـل حـركـته احلــراك الـديـنــامـيــكي 
وتـخـفيف نـسب الـبطـالـة التي تـسـببت
بـفـوضى عـارمـة وغـذّت مـنـابع االرهاب
وتـــســبـــبت في اســـتــفــحـــال تــفـــريــخه
وتـنـاسـله!! كـذلك يـنـبـغي الـتـأكـيـد على
تـنشيط وتـفعيل الـقطاعات االقـتصادية
ـتمـثـلة بـقطـاع الـنفط والـغاز الـكـبرى ا
ومـشـاريع الـتـكـرير وتـوطـ الـتـصـنيع
مع اهـمـيـة مـعـاجلـة الـبـتـروكـيـمـيـاوي 
الــعـمــالـة الـفــائـضـة فـي هـيـاكل االدارة
الــعــامـة وتــرهــلــهـا الــوظــيــفي الـذي ال
يــنــاسـب حــاجــة االدارة الــعــراقــيـة وال
يــتــنــاسب مـع هــيــاكــلــهــا الــوظــيــفــيـة
الـبـنــيـويـة ومـتـطـلـبـاتــهـا الـتـشـغـيـلـيـة
واالســتــثـمــاريـة مــطــلـقــا. أجل الــدولـة
العراقية بحاجة الى اقتصاد ديناميكي

منتج استثماري بنّاء..    

ـبني وإعـادة الهـيـكلـة وتطـوير الـعمل ا
عـلى اشتراطـات واولويات حـيوية ومن
أبـرزها العمل بـدقة على تأمـ منظومة
حــوكـمـة اداريــة حـقــيـقـيــة تـرتــكـز عـلى
اسس رصـينـة من الـشفـافيـة واإلفصاح
ـسـاءلــة وتـنـظــيم انـســيـابـيـة ــالي وا ا
وضوعيـة ب الشعب بأوسع الـعالقة ا
قــطــاعــاته اجلــمــاهـيــريــة وجــمــعـيــاته
ونــقـابـاته واحتـاداته الــشـعـبـيـة وعـدم
اقـــتـــصـــار اطــــار الـــعـــمل عـــلى دوائـــر
الــسـلــطـات الـتــشـريــعـيـة والــقـضــائـيـة
واحلــكـــومــيــة بــالــرغم مـن اهــمــيــتــهــا
الـتمثـيلية والـدستورية ودورهـا النافذ
فــالـرجـوع لـلــشـعب مـبـاشــرة هـو غـايـة
األمــاني..وإن الـتــواصل مـعه والســيـمـا
مـن خالل فـــتـح قـــنـــوات االتــــصـــال مع
الـسـلـطـة الرابـعـة الـصحـفـيـة االعالمـية
ومـؤسـسـاتهـا وصـحـفهـا وفـضـائيـاتـها
ــهــد الـطــريق لــكل ذلك ويــنــقل نـبض
الـشـارع واجلـمـهـور الـعـراقي ومـطـالـبه
الـــكـــبــرى واحـــتـــيــاجـــاته االســـاســـيــة
ـريرة الـى اعلى مـسـتـويات وشـكـاواه ا
صـنع الـقـرار االسـتـراتـيـجي فـي الـدولة

تعددة األبعاد التي الـتنمية التكاملية ا
ــنـظـور شـامـل االطـار مـتـوازن تــنـظـر 
اجلــوانب من جــمــيع الــوجــوه  ولـذلك
فـانه يـتـيح خـلط االوراق وفـسح اجملال
الي بـسبب الـواسع للـفسـاد االداري وا
ـتـابــعـة والـتــبـاس اجـهـزة إزدواجــيـة ا
االدارة والــرقـــابــة الى درجــة الــفــصــام
تـابعـة والتـصويب وهو والـعجـز عن ا
احلــاصل فــعـلــيـا في االدارة الــعـراقــيـة
ـبتالة من اعلى الهرم الـتنظيمي حتى ا
قـاعــدته بـحـيث بـاتت الـدولـة الـعـراقـيـة
دولـة فـاشلـة بـامتـيـاز!! وبات هـذا األمر
يـا وفي كل احملافل الـدولية مـعروفـا عا
وال يـجوز لـنا طمس رؤوسـنا بـالرمال 
وهـو أمــر مـؤسف حـقـا يـسيء لـسـمـعـة
بـــلــــدنـــا وشـــعـــبـــنـــا وتــــاريـــخه وإرثه
احلـضاري .من طـرفنا كـخبراء عـراقي
ضيء ان يخرج العراق يـحدونا األمل ا
مـن طـوق هــذه الـشــرنـقــة والـدوران في
ــريـع وذلك من خالل حـــلـــقــة الـــفـــشل ا
الـتأكيد على استراتيجية ثابتة اخلطى
ذات مـديـات بـعيـدة ومن غـيـر استـبـعاد
ـضـني الراهن لـتـحـس االداء الـعـمل ا

ــالــكي ظـل حـكــومــة االســتــاذ نــوري ا
ووزيـره الدكـتور حـس الـشهـرستاني
حــيـث ارتــهــنت ورهــنت هــذه الــثــروة
الــعــمالقــة لـتــلك الــشــركـات لــعــشـرات
الــسـنـ بــأبـخس الـشــروط واالسـعـار
وأكــثـرهــا اجـحـافــا وظـلـمــا في تـاريخ
ـشــوبـة الــتــعـاقــدات والــتـفــاوضــات ا

بالشبهات!! 
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ــعــلــوم ان االقــتــصــاد الــريــعي ومـن ا
اقـتـصـاد مسخ مـصـاب بداء (الـتـوحّد)
والـشـيزوفـريـنيـا فـهو يـنأى تـمـاما عن

مـن أعــــتى األزمــــات الــــتي تــــذهب الى
مـــســــتـــوى الـــفـــشـل واإلخـــفـــاق أزمـــة
ـعــتـمـد االقــتـصــاد الـعــراقي الـريــعي ا
بـشــكل كـلي عـلى ايـرادات الـبـتـرودوالر
وهـي ايرادات مـتذبـذبة صـعودا ونزوال
ــيـا حــسب ســعـر بــرمـيل الــبـتــرول عـا
وحــسب نـسب الـعـائـدات الـتي حتـصل
عـلـيـهـا اخلـزينـة الـعـراقـيـة من شـركات
الــبــتـرول االجــنــبــيـة الــتي اســتــعـادت
ــطـلـق عـلى الــهــيـمــنــة واالســتـحــواذ ا
ثـروتنا الوطنية الـبترولية حسب عقود
جـوالت الـتراخـيص منـذ عام 2008 في

الــعــراقـــيــة ويــحــقق مــبــاديء الــعــقــد
االجــتـمـاعي الــوثـيق بـأعـلـى جتـلـيـاته
وصـوره الـنـاصـعـة. فضـال عن ضرورة
الـعمل بـشكل جاد عـلى قاعـدة تأسيس
وتـفعيل الرقم الوطـني ومأسسة نافذة
ـــعــلـــومــات  I.T وتــرصـ تـــقــنـــيــة ا
واســــتـــكـــمــــال بـــرنــــامج احلــــكـــومـــة
االلــكــتــرونــيــة الــتي تــتــيح الــوضـوح
والــرؤيــة الـثــاقــبـة وشــفــافـيــة الــعـمل
والـنزاهـة وتسد الـطريق بـوجه قنوات
ــال الــعــام من قــبل الــتــســلّـل ونــهب ا
ـــفـــســديـن وأربــاب غـــســـيل األمــوال ا
ــصـلـحـة وتــبـيـيــضـهـا عـلـى حـسـاب ا
الـعامة العليا وباالمـعان بإفقار شعبنا

سحوقة واحملرومة.  وطبقاته ا
نـقول وبـكل تأكيـد أن اخلروج من عنق
زجـــاجـــة الــعـــجـــز والــفـــشل يـــتـــمــثل
بــــاخلـــروج مـن مـــحــــتـــبس الــــروتـــ
الــــبـــيـــروقــــراطي الـــقــــاتل وقـــواعـــده
ـوروثـة الـتي ابـتـلـى بـها الـشـمـولـيـة ا
الـعراق منذ عقـود وظل يدور في فلكها
بل زاد الـطـ بـلّـة فـيـهـا. كـذلك يـتـمثل
فـي دعم الــقــطــاع اخلـــاص وتــفــعــيــله
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اإلدارة واألنتـاج فـيهـمـا ارخص حتى
عـنــدمـا تــريــد وجـبــة طــعـام وأنت في
نـيـويـورك فــعـنـد اتـصـالـك هـاتـفـيـاً أو
رسالة الكـترونية فاجملـيب سيكون في
بـومـبي أو مـديـنـة صــيـنـيـة لـتـسـجـيل
طعم في طلب وجبـة طعـام يبـلغ بهـا ا
ــديــنـة األمــيــركــيــة لــيــجــهــزهـا ألن ا
الــعـــمـــالـــة ارخص.. والـــشيء نـــفــسه
بالنـسبة  ألغـلب صنـاعة الدواء حـالياً
ــواد الــتي صـــارت تــتـــمــركــز حـــيث ا
األولية والعمالة الرخيصة واخلبرات
الـتي تــسـتـكــمـلـهــا الـكــفـاءات الـعــلـيـا
ـتـقـدمـة من دول الـغـرب والـتـقـنـيـات ا
رفـيــعــة الــتـقــدم فــلــمـاذا ال نــســتـورد
طـابقة لـلمواصـفات العـلمية األدوية ا
من هـــذه الــدول لـــنـــكــمـل إنــتـــاجـــنــا
الوطني?مـع هذا فأنت حـينـما تـشتري
نشأ الذي كان شريط Bblex صيني ا
بـ 250ديناراً ثم صار 500 يطلب منك
الـصــيــدالني عــلى األقل  750ديــنـاراً
وحـ تــأخـذ عــلــبـة كــامـلــة فـيــهـا 10
أشـرطـة قـد يـقـبل بـيـعـهـا بـسـعـر 500
دينار لـكل شريط.إنـها بقـالة في الطب
ن ما زالت والصـيـدلة ...عـدا بـعض 
ـواطن ضـمـائــرهم حـيــة...أعـان الــله ا
...اعان الـله كل من يـريـد جاداً تـطـوير

نظام اخلدمات الطبية والدوائية.

وهـنــاك قـضــيـة كــبــرى أخـرى هي أنك
عـنــدمــا تــذهب لــلـصــيــدلـيــة ويــبــلـغك
الـصـيـدالني أو الـصـيـدالنـيـة الـشـابـ
سـعــر الــدواء فــأنت عــلـيـك أن "تـراجع
الـــســـعـــر وتـــتـــعــــامل بـــخـــصـــوصه"
واحملـصــلـة أنــهم يـخــفـضــون الـســعـر
بضعة دنـانير ألنـهم في األصل رفعوا
ا هـو عادل ومـشروع السـعر بـأكثـر 
ولــيس ألن قــلــوبــهم رقت حلــالك. كــان
إسماعيل وخـالد ناجي قد افـتتحا أول
عـيـادة شــعـبــيـة عـام 1948 االشـتـراك
فيـها شـهرياً  50 فلسـاً وحتصل على
الــعالج الـــطــبي والــدواء مـــقــابل هــذا
االشتراك كانا يريدان مسايرة مسيرة
ية الـثانية في العالم بعـد احلرب العـا
مــحـاولــة رعــايــة الــفــقــراء والـشــرائح
االجــتــمـــاعــيــة الـــكــادحــة لـم يــكــونــا
ـرضى بـشـأن الـعالج "يـتـعـامالن" مع ا
الـــطــبـي وال قــيـــمـــة الـــدواء بل كـــانــا
ـا يـكـلـفـهم الـكـثـير يـقدمـان كل شيء 
وكل من كــان يــدعم مــشــروع الــعــيـادة
الـشـعــبـيـة. وحـتـى في ظل أزمـة الـطب
واخلدمات الـطبـية بـعد االنـسحاب من
مــغــامــرة غــزو الــكــويت ســأل رئــيس
الـدولــة أ. د. خــالــد نـاجي عـن كـيــفــيـة
عالج تدني اخلدمـات الطـبية وانـتشار
النـفـعـية الـصـارخة فـكـان جـوابه غلق

ومـسـتـوصــفـاتـنـا وهي أيــضـاً بـالـغـة
الـــكــــلـــفــــة حــــد أن مـــواطن اإلعــــانـــة
االجـتـمـاعـيـة ال تــكـفـيه اإلعـانـة لـشـراء
أدويـته سـوى مــرة واحـدة في الــشـهـر
في أحـــــسن األحــــوال أمـــــا إن كــــانت
احلالة مـستعـصيـة فسيـكون احلل هو
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ـشــكـلــة كـانت شــركـة إنــتـاج األدويـة ا
ـمـلــوكـة من الـدولــة تـنـتج الـعـراقــيـة ا
مـــجــمـــوعـــة مـن األدويــة وهـي تـــســد
ــواطــنـ الــعـديــد من احــتــيــاجــات ا

ضــــمــــنــــهـــا بــــعـض مــــواد األمـــراض
ستعصيـة لكن اآلن مع زيادة تعداد ا
السـكـان ومـا تـعـرضت له الـشـركة من
ـناسـبات غـير أضرار وفي ظل كـثرة ا
الرسمية من تعـطل العمل فأن اإلنتاج
لم يـعـد يـسـد حـتى الـنـزر الـيـسـيـر من
احلـاجـة. كـمـا أن بـعض الـتـحـسـيـنـات
الــشــكـــلــيــة الـــتي طــرأت عـــلى بــعض
ــنـتــجــات من الــشــركــة أدت إلى رفع ا
سـعـرهـا عـنـد وصـولـهـا لـلـمـواطن إلى
 2000ديــنــار مـــثل عــلـــبــة فــيـــتــامــ
Bblex  الـتي كـانت بـشــرطـيـهـا بـدون
عــلــبــة تــبــاع بـ 500 فــلس...تــرى هل
ـتـحـضرة" ـواطن بـحـاجـة لـلـعـلـبـة "ا ا
ليرتفع سعر دواء بسيط  4إضعاف??

15 ألف ديـــنـــار  لـــكن عـــنـــد ذهـــابي
لــصــيــدلـيــاتــنــا كــانت كـل عـلــبــة من
مـجــمـوعــة األدويـة تــكـلــفـني 15 الف
ـــواد مــثل ديــنـــار وهـــنــاك بـــعض ا
فيتام D3 و K2 فأنها غير متوفرة
والبدائل عنها ال تسد احلاجة الطبية
طلوبة وهي موزعة في مجموعت ا
من األدوية كل منـهمـا سعرهـا يعادل
ــشــتــرك في  7مــرات ســعــر الـــدواء ا

اخلارج تركيا.
احلــقــيــقــة الـــكــبــرى هي أن خــدمــات
ستـشفـيات العـامة في حـالة وجود ا
مــعــالج بــضــمـــيــر حي ومــســؤولــيــة
إنـسـانــيـة ووطـنــيـة يـقــود أيـضـا إلى
شــراء مـــجــمـــوعـــة من األدويــة غـــيــر
ـــتــــوفـــرة في مــــســـتــــشـــفـــيــــاتـــنـــا ا

أثارت نـقابـة األطبـاء دفاعـاً عن سمـعة
مالكهـا مع نقـابة الـصيـادلة  بـشأن ما
طــرحه أحــد مــنــتـــســبي األخــيــرة عن
وجـــــود اتـــــفـــــاقـــــات بـــــ األطـــــبــــاء
والصـيدالنـي بـشـأن بيع األدويـة فيه
"مـــحـــاصـــصـــة" لألطـــبـــاء ومن خالل
جتـربـتي ومـعـانـاتي أسـجل بـعض مـا
اضية واحلاضر: عشته خالل السنة ا
بـعـد عالج لـعـدة أشـهر خـارج الـوطن
وفـحـوصـات شـامـلة مـتـكـررة نـضـبت
ــوصــوفــة لـي بــعــد عــودتي األدويــة ا

للوطن.
كـانت مـجـمـوعـة األدويـة الـتي تـتـكـون
من خمسة مـواد أساسيـة مساعدة من
كمالت الغذائية فيتامينات ومعادن ا
وهي ال تـكـلـفـني سـوى مـا هـو اقل من

الـعــيـادات اخلــاصـة "تــأمــيم الـطب"
ودفع مـا يـكــفي لـتـعــويض كل طـبـيب
بحـسب اخـتصـاصه وطـبـيعـة كـفاءته
وفق معايير عـلمية...حيـنها قال جمع
األطباء احلـضور "ناجي تـخبل"...نعم
ناجي وشـقـيـقه األكـبر مـنه إسـمـاعيل
تــخــبال من عــام  1948ألنــهــمـا أرادا
رعايـة الفـقيـر وبـقيـة شرائح اجملـتمع

ضمن منهجية إصالحية إنسانية...
أين تالميذ إسماعيل وخالد ناجي???
متى تكف صيدلياتنا أن تكون بقاالت

تحركة بجشع? األسعار ا
ÊULC « ŸËdA

لست هـنا بـقصـد الدعـاية االنـتخـابية
ألي أحـــد لـــكـــني أقـــول إن مـــشـــروع
ـوحد الضـمـان االجتـمـاعي والطـبي ا
ـهـنــدس مـحـمــد شـيـاع الـذي سـعـى ا
(شجـاع) السـوداني إلى تطـبيـقه أيام
كــــان وزيـــــراً لـــــلــــعـــــمل والـــــشــــؤون
االجتماعـية هو بـعض احلل الرئيس
يــســتــكــمـــله نــهــوض إنــتــاج الــدواء
وطـنــيــاً أو اسـتــيــراده من مــنـاشيء
كفء فــعــلى ذمــة الــكـاتـب األمـيــركي
عروف توماس فـريدمان وهو داعية ا
ناشـطة لـلرأسـمـاليـة يقـول بأن إدارة
األعـمـال واإلنــتـاج في الــعـالم تــتـركـز
حـالــيــاً في بــعض الـدول األســيــويـة
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والــعـسـكــريـة واالجــتـمـاعــيـة إالّ أولـئك

تخصص في التاريخ.. ا
وقال الشاعرأحمد شوقي

أقـرؤا الـتاريخ إذ فـيه الـعبـر...ضل قوم
ليس يدرون اخلبر..!
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إن أهـميـة التاريخ ودراسـته تأتي كونه
يُـعدّ من أهمّ األسس التي تـعتمد عـليها
اجملـتمـعات في تطـوّرها وتخـلفهـا كما
أن لــلـــتــاريخ عالقـــة وثــيــقــة بـــجــمــيع
الـعـلوم وعـنـد دراسة الـعلـوم اخملـتلـفة
ــثــابــة دراسـة وتــاريــخــهــا فــإنّ هــذا 
لـلتـاريخ.. علم الـتاريخ يـعطي لـإلنسان
تــصــوّرًا دقــيــقًــا وواضــحًـا عـن أحـوال
الــعـــالم الــقــد وجتــارِبِهِ ويُــعــدّ هــذا
مـفتاحًـا لتجـنب األخطاء الـتي وقع بها
األقــدمــون ويـعــمل عــلم الــتـاريـخ عـلى
حــفظ تــاريـخ األ وتــراثــهــا فــتــمــيـز
الــدول بـتــراثـهــا سـبــبهُ حـفظ الــتـاريخ
بـهـذا التـراث كمـا يُسـهم في مـعرفـةِ ما
كـانت عـلـيه األ الـسـابـقـة بـشـكل عام
ومــعـرفــةِ األســالـيب الــتي أســهَـمَت في
تـقدم الـعقل البـشري وكذلك الـتقدم في
مـخـتــلف الـعـلـوم ونـظـريـاتـهـا فـأفـكـار
األ الــسـابــقـة تــخــتـلف عن احلــاضـر
فهي دائمة التطور والتاريخ يُسهِمُ في
الــنـــهــضــة الـــتي تــقــوم عـــلــيــهــا األ
واحلـــضــارات وإدراك الــعـــوامل الــتي
ـا انــدثـرت من خاللـهـا وجتــنـبـهـا فـر
تُــعـدُّ أسـبــابُ االنـدثـارِ أســبـابًـا فــكـريـةً
ـؤسـسةٍ مـعـينـةٍ في حـضارةٍ مـا وبَـعد
ـا حصـلت اخـتالفات مـدةٍ مِنَ الـزمنِ رُ
ـؤسـسـة مـن تـمـرد أو اطـماعٍ فـي هذه ا
بشرية حلبِ السيطرة هذه االختالفات
والــنــزاعـات أســهَــمَت في إنــهــاءِ أغـلب

كـــسل وإنـــحـــطـــاط وتــراجـع مــعـــرفي
تـلكـون تاريـخاً عـريقاً وثـقافي أنـهم 
مـــشـــرفـــاً ولــكـــنـــهم  يـــخـــاصــمـــونه
واليـستفيدون منه..ويـعتبرونه ماضيًا

زائالً وتراثاً  بالياً ..!!
ـــؤرخ الــبــريـــطــانـي أرنــولــد يـــقــول ا

توينبي : 
إن الــــــذين يــــــقـــــرءون الــــــتـــــاريخ وال
يـتعـلمـون منه أنـاس فقـدوا اإلحساس
وت هـربًا بـاحلـياة  وإنـهم أختـاروا ا
مـن مــحـــاســـبــة الـــنـــفس أو صـــحــوة

الضميرواحلس..!
ؤرخ األمريكي (راوس) يقول ويـقول ا
في كتابه (التاريخ أثره وفائدته) الذي
كـــــــتــــــبـه ســــــنــــــة 1962م: "إذا أرادت
ـتحـدة األمـريكـيـة أن تصل الـواليـات ا
إلـى حـكـم الـعــالم فـي يـوم مـن األيـام 
فـإني أنـصح أولي األمـرفي أمـريـكا أن
يــهــتــمــوا جــدًّا بــأقـســام الــتــاريخ في
ـعـاهـد واجلـامعـات األمـريـكـية  وأن ا
يـــوصــلــوا إلـى هــذه األقــســـام خــيــرة
أبـــنـــائــهم وأذكـــاهم وأنـــبـــهــهم  وأالّ
يـوصلوا إلى مراكز القـيادة السياسية

مــوضــوع أمــسـيــة نــادي الــكــتـاب في
كـــــربالء الـــــتي ألـــــقــــاهـــــا الــــبـــــاحث
عبدالهادي البابي وقدمه األستاذ خالد

مهدي الشمري ...
جـاء في مـقـدمـة الـبـاحث : إن الـتاريخ
..وال تـســتـطـيع أمـة أن هــو ذاكـرة األ
تــعــيش بـال ذاكــرة  ودراسـة الــتــاريخ
وأسـتـخـراج الـدروس والـعـبـر مـنه هـو
دأب األ الــــقـــــويــــة..الــــتـي تــــســــعى

اضية .. لإلستفادة من جتاربها ا
فـالتـاريخ مرآة الـشعـوب وحقل جتارب
األ  وفـي صــفـــحـــاته دروس وعـــبــر
...وإلنه نـتـاج عـقـول أجـيال لـلـمـتـأمـل
كـــامــلــة ..واليـــصح أن تُــهـــمل قــراءته
وتــطــوى صــفــحــاته .. إلن األمــة الــتي
تـهمل قـراءة تاريـخهـا لن تُحـسن قيادة
حــــــــاضــــــــرهـــــــــا ..وال صــــــــيــــــــاغــــــــة
مـسـتـقبـلـهـا..وخيـر شـاهـد على ذلك أن
األ الـتي لـيـس لـها تـاريـخ حتاول أن
تـؤلف لـنفـسـها تـاريـخًا ولـو مـختـلًـقاً
حــتى يــكــون لــهــا ذكــر بــ الــشــعـوب

.. واأل
وأوهـن مـايـصـيب الـشـعـوب واأل من

ركّبـة للف اخلـامسة: إدراك الـطبيعـة ا
الـسـيـاسـيّـة :إنَّ الفـ الـسـيـاسـيّـة التي
سلم لم تكن حدثت للجيل األول من ا
ـكن النـظـر إليـها ذات وجـه واحد وال 
نــظـرة أحــاديّــة فـقط  فــلـلــفـ أســبـاب
وتـراكمات أدت إليهـا لم يكن األمر دينًا
فــقط  وال دنــيــا فــقط  فــمــثـلًــا لم تــكن
عـملية إغتـيال عثمان عمـلية تآمر فقط 
كن أن فـلقد كان هناك من األسباب ما 
يـؤدي أيضاً إلى الفتـنة حتى لو لم يكن
فـيـهـا تـآمـر مـثل الـقـرارات الـسـيـاسـيّة
اخلــاطـئـة لــلـخـلـيــفـة عـثــمـان ومـواقف
الـعديـد من أهله وأقربـائه أثناء حـكمهم
ـــتــغــيّــرة  وغــيـــرهــا من الــطـــبــيــعــة ا
لـألحداث وقتـها ولـذلك فمـن الضروريّ
الــتـخــلّي عن الــنـظــرة األحـاديــة لألمـر
ومـحالـة الـنظـر لألمر كـمجـموعـةٍ كامـلةٍ
ــــؤثـــرات..!الــــقـــراءة مـن األســـبــــاب وا
الــشـامـلــة : وعـدم  الــنـظـرة اجلــزئـيـة
ألحداث التاريخ إلنها تُنتج مواقف إزاء
تـلك األحداث ال تـتفق مـع الواقع تـمامًاً
ــــــــةً ألشــــــــخــــــــاص وتــــــــكــــــــون ظـــــــــا

أمون). ووقائع..(عمر..معاوية..ا
ن عـدم جتمـيل التاريخ : جنـد الكـثير
قــرؤا الــتــاريخ وكــتـبــوا وبــحــثــوا فـيه
يــجــمـلــون الــتـاريـخ اإلسالمي وهـذا ال
يـصح.. إذ الـتـاريخ فـيه مـا يَـجْـمُل ذِكْره
ة الـله وفـيـه مـا يـسـوء ذِكْـره وهـذه سُـنـَّ
في خَـلْقِه وهـكذا هـو التـاريخ منـذ فجر
الــبـشـريـة. وهـنـاك مــؤرخـون يُـجَـمـلـون
الـتــاريخ بـذِكْـر احلـسـنـات فـقط وإغـفـال
الـسيئات وصـنيعهم هذا خـطأ منهجي
واضح ...مـنـهـا: (مـسـاويء الـفـتـوحـات
..وأسـتـعـبـاد الـشـعـوب..وجـلب األسرى
واجلـواري) وكيـف أن الشـعراء والرواة
ـجدون دولـة اإلسالم إلنـها يـتـغنـون و
جــلــبت األســارى...وحــتى قــبل اإلسالم
وجــــــلـب األســــــــــــرى الــــــيــــــهــــــود من
أورشـليم عـلى يـد نبوخـذ نصـر) وكأنه
ــــبـــ ..!وعــــدم تـــقــــبـــيح الــــفـــــــــتح ا
الـــتــاريـخ: هــنـــاك إجتــاه عـــنـــد بــعض
الـكُـتَّـاب بأنَّ الـتـاريخ اإلسالمي كـله شر
وفِــتَن ولم يَـسْـلَم مـنه إالّ مـدة مـحـدودة
فـي زمن اخللـفـاء الـراشــــــــدين أمـا ما
عــــــدا ذلك فــــــلــــــيـس فـــــيـه إالّ الــــــفـــــ
ـــــــــــشـكالت وهـــــــــذا غـلـوٌّ واضح وا
وتــزويــر فـاضـح; إذ الـتــاريخ اإلسالمي
هــو تـاريخ بــشـريٌّ فــيه اخلـيــر والـشـر
وفـيه فتـرات الهدوء وحـوادث الف بل
هـــنــــاك مُـــدَد مـــضـــيـــئـــة فـي الـــتـــاريخ
عـلومـة التـاريخـية ..سرد اإلسالمـي..!ا
احلـقـيقـة بشـكل عـام ..(مثل قـصة مـقتل
احلـــســـ عــلـــيه الـــسالم)واحلـــقــيـــقــة
الــتـاريــخـيــة : لمَ خـرج احلــسـ أصالً
ـــــاذا ..وهل أنه كـــــان مــــصـــــيــــبــــاً ...و
ـــاذا لـم يـــســــتـــمع بــــخـــروجـه أم ال ..و
اذا لم يرجع لـنصـيحـة النـاصحـ .. و
ــقـتل ســفـيـره مــسـلم بن عــنـدمــا عـلم 
عـقيل ...ومـاهي آثار مـقتـله علـى الدولة
األمـويـة..?اخلالصة : إن قـراءة احلدث
الـتاريخي يـجب أن تكون فـي إطار أكبر
وأعـم وأشــمـل  حــتـى تــكـــون الـــقــراءة
مـوضـوعــــــيـة وبعـيدة عن أي حتـيزات
قــــد تـــخــــرجه عن الــــســـيــــاق ...وعـــلى
ـتــــــــصـدي لـقـراءة الـتـاريخ أن يـخلع ا
عـباءة االنـتمـاءات السيـاسيـة والفـكرية
ـذهـبـية وأن يـتـخلص مـن كل تبـعـية وا
واليـــــــسلم عقله إلحد وأن يكون باحثاً
حــــــراً مـــــجــــــرداً وهـــــو مـن يـــــتــــــدبـــــر
ويـفحـــــــص ويستنتج ويستخلص من
ـــعلومات ذلك الـتاريخ وفق الـقواعد وا
ــتـواضع الــتي ذكــرنـاهــا في بـحــثــنـا ا

هذا..!
 

واألحــداث الـتــاريــخـيــة ووضـعــهـا في
ســيــاقــهـــا الــصــحــيح..وثــالث يــرفض
اخلـوض في تـلك األمـور ويُـضـفي على
هــذه األحـــداث والــشــخــصــيــات هــالــةً
غـــريــبـــةً من الــتـــقــديس الـــغــيـــر قــابل

لإلقتراب أو التصوير...!
ورابـع يرى أنّه يـجب أن نقـيّم األحداث
قاييس ـاضية والوقائع التـاريخية  ا

العصر الذي نعيش فيه اآلن..!
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الـــقـــاعـــدة األولـى: أن التـــكـــون هـــنــاك
قــدسـيــة ..واالعـتـراف بــحـدود الــكـمـال
ـلــوك واخلـلـفـاء واألمـراء الــبـشـري..فـا
والـصـحـابـة بـشـر ونـحن أيـضـاً بـشـر
وهـؤالء فـيـهم مـن الـنقـص الـبـشـريّ ما
فـيـنـا وفي نـفـوسـهم مـا في نـفـوسـنا 
(مـع فارق الـزمن والتـجارب الـتي مروا
ـر بـها) فـالنـتيـجة في الـنهـاية بـها و
أنَّ الـصـحابـة لـيسـوا أصـحاب قـدسـيّة
م بــهم مـــيــراثــهم مـــطــلــقـــة وقــد حتــكـَّ
اجلـاهليّ وأهوائهم الشـخصية كبشر
فـمنـهم من تطـهر من ميـراث اجلاهـليّة
ومـنـهم من فشل في ذلك ومـا حدث من
أزمــةٍ في الــسـقــيـفــة بـعــد وفـاة الــنـبي
كن أن يقال في هذا سوى (ص) مـاذا 
أنّ الـصـحـابـة كـانـوا بـشـراً طـبـيـعـي

لـــهم أهـــواء خـــفـــيّـــة ســـيــطـــرت عـــلى
ـهم إجــتــهـاداتــهم ومــواقــفـهم.. ومـن ا
أخذ تلك القاعدة في اإلعتبار سواء في
احلـــديـث عن الـــصـــحـــابـــة  أو رجـــال

التاريخ اإلسالميّ عامة...!
الــقـاعــدة الـثـانــيـة: األخــذ بـالــنـســبـيّـة
ــا نـراه اآلن الــزمــانـيّــة : إنَّ كــثـيــراً 
حـادثـاً عـارضـاً صـغـيـراً كـان سـببـاً في
حــدوث إنـحـراف جـوهـري فـي طـبـيـعـة
ا نظنُّه الـتجربة اإلسالمـية  وكثيـرًا 
عـظيماً كان مكرّراً حتى أصبح التعامل
مـعه عـلى أنّه أمـر طبـيـعيّ ولـذلك فمن
الـــضــروريّ وضـع احلــدث في ســـيــاقه
الـزمـنيّ  والـتـعـامل مـعه عـلـى حـساب
زمـــنه ..ال زمــنــنـــا حــتى يــتـــضح لــنــا

حقيقته..!
الــقـــاعــدة الــثــالــثـــة: عــدم اخلــلط بــ

شاعر والوقائع : ا
إنَّ من يـقـرأ من البـاحثـ العـادي عن
ـسـلـمـ وعن الـفـ اجلــيل األول من ا
واالقــتـــتــال الــذي  في هــذه الــفــتــرة
يــتــمـنّـى من كل قــلـبه أن ال تــكــون تـلك
اخلـالفات قد حدثت من األصل ويؤرق
ـا كــان يـظــنُّه عن ذلك ــا  ذلـك نـومه ر
اجملــتـمع من قــدسـيــة عـالــيـة  ويـرجع
ســــبب هــــذه الــــصـــدمــــة إلى اخــــتالط
ـشـاعـر اخلـاصـة لـلبـاحـثـ والـكـتّاب ا
الـتاريـخيـ وب الـوقائع الـتي حدثت
فــعـلًـا  فـنــجـد الـبـعض مــنـهم يـوصف
مــجــتـمع الــصــحـابــة كـأنّـه مـجــتـمع ال
تـشوبه شائـبة وعنـدما يتـعمّق القار
فـي الـــتــــاريـخ أو يــــقـــرأ مـن مــــصـــدر
ــا يـــقــرأ وذلك مـــوضــوعـيّ يُــصـــدم 
بـسبـب مغـالطـة اخللط الـتي وقع فيـها
ـــنــهج الـــبــاحــثـــ وانــحـــرافــهم عن ا
الـعـلـميّ الـصحـيح في الـبـحث فـمـنهم
الــذين يـنــكـرون أحـداثًــا مـفـصــلـيـةً في
ـــســــلـــمـــ تــــاريخ اجلـــيـل األول من ا
كواقعة اجلمل وصفّ  وأيضًا إرتكاز
الــبـعض عــلى الـعــديـد من الــنـصـوص
والـروايـات الـضعـيـفة ألنّـهـا تُـريح باله
فــقط  أو نـفي الـبــعض لـدخـول بـعض
بشرين باجلنّة في الفتنة  الـصحابة ا
ـواقف الـتي وغــيـر ذلك من األمـثــلـة وا
أختلطت فيها مشاعر الناقل مع حقيقة
ا أنتج لـنا تاريـخاً فيه خـلخلة األمـر 
واضــحـــة وإرتــبــاك كــبــيــر..!الــقــاعــدة

احلـضـارات واسـتبـدلت غـيرهـا ...كـما
يــسـاعــد الـتـاريـخُ في مـعــرفـةِ األحـداثِ
وتـاريخ حـصـولـهـا ومـا صـاحَـبَـهـا من
تـغيراتٍ في األحداثِ ومجرياتها وعِلمُ
الـتاريخ يساعدُ في معرفة أحوال األ
واحلـضارات السابـقة سواء في القوة
أم الـــضـــعف والـــنـــشـــاط أم الـــركــود
وكـــذلك اجلــهـل والــعـــلم وغــيـــرهــا من
صـفات السـابق ويعـملُ التاريخ على
ــتــعـاصــرين مـن الـنــاس مع مــعــرفــة ا
بـعضهم مـا يُسهِمُ فـي حتديد األحداث
ومـعرفة صوابها من خطأها واحلد من

اللبس فيها.
ـــقـــصـــودة ولـــكـن ..مـــاهي الــــقـــراءة ا

للتاريخ...!?
أكـــيــــد هي الـــقـــراءة الــــواعـــيـــة الـــتي
نــســتــخــرج مــنــهــا الــدروس والــعــبـر
ـنــهـاج الــعــلـمي ونــســتـخــرج مـنــهــا ا
لــلـحــركـة والـفــهم الـذي يــنـفــعـنـا  في
مــســيــرة نــهــضــتــنــا ونــســتــشــرف به
ـطـلـوبة مـسـتـقـبـلـنا....أي أن الـقـراءة ا
يــجب أن تــكــون قـراءة مــتــدبــرة تـقف
أمـام أحداث التـاريخ متفـحصة مـدققة
لـيـست سـرداً تـاريـخـيـاً لـألحـداث بـقدر
مـاهي تـنـقـيـب ب أسـطـره وصـفـحـاته
عـلـى مدلـوالت هـذه األحـداث والـوقـائع

عاصر..! وعالقتها بواقعنا ا
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هـــنــاك من يــرى أنّه ال فـــائــدة من نــكــأ
ـاضي والــعـبـث فـيـمــا سَـبق  جــراح ا
خـــوفًـــا عــلى الـــتـــاريخ من الـــتـــشــويه

خصوصاً (التاريخ اإلسالمي)..
وهــــنــــاك من يــــرى ضــــرورة الــــبــــحث
والــتــنــقـيـب والـتــحــلــيل فــيــمــا سَـبق
وضــرورة دراســة تــلـك الــشــخــصــيـات
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 (السفينة من تكثر مالليحها تغرگ)
ثل على الرغم من أن األغلبيـة لم يسافروا بالسفن ولم يصادفوا أي الكل مؤمنـة بهذا ا

سفينة يقودها أكثر من ربان أو مالّح تعرضت للغرق .
ـشـاريع ـؤسـسـات أو حـتى ا ــان هـو نِـتـاج عن جتـارب عـمـلـيــة الدارة ا إال أن هـذا األ
الصـغيـرة أو األسرة من أكثـر من شخص في أن واحـد ورؤية النـتائج السـلبـية للـقيادة

تعددة. الغير متناغمة وا
تـنـافرين أصـحاب الحـون ا قـراطـية ذات ا وبـالرجـوع بـالزمن والـتدقـيق في نـتاج الـد
قـراطية ما انفكت حتى بدأت تـتفكك وتطفوا أجزاءها الوالءات اخملتلفـة فان سفينة الد

نصرمة . اجلزء تلو األخر خالل األعوام الثمانية عشر ا
ـطـلـقة الـعـشـوائيـة إلخـتـيار الـسـلـطة ـقـراطـية ا ـشكـلـة الـتي أحدثـتـهـا الد كـانت هـذه ا
الـتـشـريــعـيـة من كل أطــيـاف اجملـتـمع دون األخــذ بـاالعـتـبــار نـوع الـفـئــة الـتي لـهـا حق

االختيار والترشح .
أن مـا يـحـدث أالن هـو #بـعـثرة_الـسـلـطة  وهـي عمـلـيـة االخـتيـار الـكـمي لألتـبـاع بغض
انـيـة الـتي توّلـد سـلـطة النـظـر عن الـبرنـامج ومن ثم تـشـكـيل السـلـطـة التـشـريـعيـة الـبـر
ـانية يـتم خلق السـلطة تنفـيذية تـوافقيـة تكـرس التحـاصص. ومن ثم نفس السـلطـة البر

فروض أن تكون الفيصل في كل القضايا . القضائية العليا التي من ا
ـانيـة وبدورهـا تنـتج السـلطـت بالـتالي فـان االختـيار الـعشـوائي الـكمي يـنتج سـلطـة بر

التنفيذية و القضائية.
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نـتجة تـكون لهـا اليد الطـولى وبذلك تكـون السلطـة مبعـثرة  وغير أذن إن السـلطة األم ا
ـمـكن الـقـفـز عـلـيـهـا متـى مـا شاء مـن يـتحـكم مـركـزيـة ولـيس لـهـا كـلـمـة الـفـصل ومن ا
بـالــسـلـطــة أألم ..وبـالـتــالي كـنــا في نـظــام دكـتـاتــور ذو الـقـطب االوحــد ونـحن اآلن في

دكتاتورية تساهمية .
شكلة علينا ايجاد احلل ! عندما نشخص ا

احلل :
حيط االخـتصاص ـقراطيـة  ـارسة الد قراطـية اي  أوالً :علـينا الـذهاب بتـقن الـد

ؤهالت الترشيح واالنتخاب . بشكل يتضمن إضافة محددات أخرى دقيقة 
اسة إلى نظام حكم جديد يقضي على بعثرة السلطة يكون بشكل شبه ثانيا: احلاجـة ا
ـدة سـتـة سـنوات بـعـد أن يـطـرح نـفسه رئـاسي يـنـتـخب الرئـيس فـيه بـصـورة مـبـاشرة 

ببرنامج انتخابي متكامل وينتخب من قبل  الشعب وهو بدوره من يع حكومته ..
ان بـصورة مـباشرة ايـضا من الـشعب ألربـعة سـنوات يـكون فـيها ويـنتـخب أيضًـا البـر

دوره مقتصرا على تشريع القوان ومراقبة آداء احلكومة وتقييمها .
ـوقراطـيـة من السـلك الـقـضائي بـدأ تـقـنيـ الـد ويكـون اخـتـيار الـسـلطـة الـقـضائـيـة 
مختصرا الـترشيح واالنتخـاب ب احلقوقيـ والقضاة انفـسهم حتت إشراف ومراقبة
دولـية لـكل عمـليـة انتـخابـيـة أعاله .. أن كل ما يـحدث من إنـهيـار لهـيبـة الدولـة وضعف
ـسـتـقبل ابـنـائنـا هـو بـسبب بـعـثرة للـقـانون  وسـرقـة القـتصـاد الـبلـد ومـصـير مـجـهول 
السلطة . البـكاء على األطالل فعل اليائس عـلينا البدء بالعـمل لبناء عراق جديد بقادة

جدد وافكار منتجة .
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حـــيث تــلـــقى رونــالـــد أراوخــو كــرة
ن وســدد عــرضــيــة من الــطــرف األ
كـــرة رأســيــة مــرت بــجـــانب الــقــائم

األيسر في الدقيقة 56.
ــفــيس ديــبــاي مـهــاجم واســتــمــر 
بـرشـلـونـة فـي مـحـاوالته لـتـسـجـيل
التعادل للبلـوجرانا بتسديدة داخل
نطـقة ارتـطمت بالـدفاع وارتدت له ا
ليُـسدد كـرة أخرى ضـعيـفة بـ يدي

ـنـطـقـة وسـدد كـرة عـرضـيـة داخل ا
قوية مرت أعلى مرمى تير شتيجن.
وجاء أول رد لـبرشـلونـة في الدقـيقة
 ?18بتسـديدة من سيـرجي روبيرتو
الـتي ارتطـمت في الـعـارضة األفـقـية

رمى غرناطة.
ـــفـــيس ديــــبـــاي مـــهـــاجم وأرسـل 
برشـلونـة تسـديدة قـوية مـرت أعلى
مـرمى مـاكـســيـمـيـانـو حـارس مـرمى

غرناطة في الدقيقة 24.
واشــتــكى بــالـدي من آالم عــضــلــيـة
وحتـــامل عـــلى نـــفــسه الســـتــكـــمــال
اللعب لكنه فشل في الصمود ليُقرر
ــــديــــر الـــفــــني رونــــالـــد كــــومــــان ا
لــلــبـــلــوجــرانـــا اســتــبـــداله والــدفع
بـأوسـكـار مــيـنـجـويـزا بـدال مـنه في

الدقيقة .42
وأرسـل مـــونــــشـــو العـب غـــرنــــاطـــة
ــنـطـقـة تـســديـدة قـويــة من خـارج ا
تــصــدى لـهــا تــيـر شــتــيــجن حـارس

مرمى برشلونة في الدقيقة 43.
وكـــــاد رونــــــالــــــد أراوخـــــو مــــــدافع
برشـلـونة أن يـسـجل هـدف التـعادل
لــبــرشـلــونــة في الـدقــيــقـة 45 بـكـرة
رأسية داخل مـنطقـة اجلزاء تصدى
لــهــا مــاكـســيــمـيــانــو حــارس مـرمى

غرناطة.
وصـوب سـيـرجـيـو بـوسـكـيـتس كـرة
ـنطـقـة مرت قـوية من عـلى حـدود ا
رمى غرناطة بجانب القائم األيسر 
في الـثواني األخـيـرة قـبل أن يُـطلق
بـاراة صافـرة الـنهـايـة حيث حكـم ا
انتـهى الشـوط األول بتـقدم غـرناطة

بهدف دون رد.
ومع بــدايـة الــشــوط الـثــاني واصل
برشـلونـة محـاوالته إلدراك التـعادل

اسـلـوب الـهــجـوم الـضـاغط واالتـزان
الدفاعـي لكن محـاولته افـتقدت لـلدقة
بتعزيز هدف الـسبق قبل ان يصحوا
الـطالب ويـقـدمـوا فـواصل هـجـومـيـة
قربتهم كثيراً من التسجيل من كرت
خطـيرت د 89 تصـدى لـهمـا حارس
الـشــرطـة الـذي كـان وراء فــوز فـريـقه
فــيــمــا قـدم قــحــطـان جــثــيــر الـطالب
بشكل مقبول رغم التشكيلة  اجلديدة
ـن يجـلس عـلى  بـكـامل عـنـاصـرها 
ـهـمـةالـتي  حتـتـاج دكـة االحـتـيـاط  ا
الى وقت لـلبـنـاء واالنـسجـام لـلـفريق
فيـما  ظـهـر تاثـير انـتقـال ثالثة عـشر
العـــبـــامن الـــشــرطـــة واضـــحـــة عــلى

منظومة   الفريق ظهر باداء متبان.
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تـعـادل بـرشـلـونـة ومـضـيـفه غـرنـاطة
ـثـله  عـلى مـلـعب "كـامب نو" بـهدف 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من

الليغا.
سجل دوارتي لغرناطـة في الدقيقة 2
بــيــنــمـا تــعــادل لـبــرشــلـونــة رونــالـد

أراوخو في الدقيقة (90+1). 
وبهذا التـعادل رفع برشلـونة رصيده
ركز السابع بجدول إلى 8 نقاط في ا
الترتـيب بيـنما رفـع غرناطـة رصيده

ركز 17. إلى 3 نقاط في ا
فـاجأة كبيرة باراة  بدأ غرناطـة ا
حـــيـث افــتـــتـح دوارتي الـــتـــســجـــيل
للـضيـوف في الدقـيقة 2 حيث تـلقى
كــرة عــرضــيــة من إســكـوديــرو داخل
ــنــطـقــة وســدد كـرة رأســيــة أسـفل ا

 تير شتيجن حارس البارسا.
وكـــاد خـــورخي مـــولــــيـــنـــا مـــهـــاجم
غـرنـاطـة أن يُــضـيف الـهـدف الـثـاني
في الــدقــيــقــة  ?12حــيث تــلــقى كــرة

ـبـاراة الـتي  استـهـلـها نـهايـة وقت ا
ضـيف  بالتـقدم   من ركـلة جزاء د. ا
21 قبل ان يـتمـكن نوروز من حتـقيق
الــتـــعــادل د.56 لــكـن زاخــو اســـتــغل
الـــنــقص الــعــددي عـــنــد  الــضــيــوف
لـيـتمـكن من حتـقـيق الـفـوز  بـالـهدف
لعب احلاسم  د. 88 لتظهر االفراح 
زاخو فيما حتـسر نوروز على ضياع
نـقـطـة الـتـعـادل الـتي كـانت  اقـرب له

من اخلسارة.
تـعادل الـنـفط وميـسـان وانتـهى لـقاء
النـفط ومـيـسان بـدون اهـداف بعـدما
فــشـلت جــهــود مـهــاجـمي الــفـريــقـ
لـتـغـيـر مـسـار الـنـتـيـجـة لـيـعـود نـفط
مــيــســان بــنــقــطــة مــتــجــاوز ظــروف
ــبـاراة الــصــعـبــة بـغــيـاب ثــمـانــيـة ا
العــبـ  فــيـمــا كــان الـتــعـادل بــطـعم

اخلسارة الصحاب االرض.
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امـن احــــمــــد بــــاسـم حــــارس مــــرمى
الــشــرطــة فـــوز فــريــقه عــلى الــطالب
بـــهــدف احملـــتــرف الـــســوري احـــمــد
مــواس د.41 بـــعـــدمــا مـــنع  كـــرتــ
خـطـرتـ  لـلـطالب  ومـحـاولة  ادراك
الـــتــعـــادل في اخـــر دقــيـــقــة من وقت
ـبــاراة الـتي بــدأهـا الـطـالب بـشـكل ا
هـجومي بـحـثـا عن التـقـدم الـذي كان
ان  يـحــصـلـوا   عــلـيه  لـو اســتـغـلت
ـتــاحـة كــمـا يــجب قـبل ان الــفـرص ا
تـظـهـر مـفـارز الـشـرطـة سـيـطـرتـهـا و
تـتويـجـهـا بالـهـدف احلـاسم وتراجع
الطـالب بالـشـوط الثـاني دون مـسوغ
ــا كــان عـلــيه بــالــشــوط االول لـكن
الشرطة لم يـستغل حالـة الطالب كما
يـــنـــبــغي بـــاضـــافــة هـــدف اخــر رغم
اخلــطــورة الــتي شــكــلـهــا بــاعــتــمـاد
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تــخــتــتـم الــيــوم االربــعــاء مــبــاريـات
اجلـولـة االولى مـن مـسـابـقـة الـدوري
ـــمــتـــاز  بـــاقـــامـــة  لـــقـــاء الــنـــجف ا
والـديـوانـيـة ويـسـعى هـاتف شـمـران
االسـتـمرار بـقـيـادة الـنـجف بـاالجتاه
الصحيح واالستفادة من   مواجهات
وسم  االرض التـي دعمت مـشـاركـة ا
ركز الـثالث   بعد اضي وحتقـيق ا ا
مـواسم  موجـعـةكـمـا يضم مـجـمـوعة
العـبـ تـؤدي بشـكل واضـح وتطـمح
لبداية جدية تؤمن لها النتيجة  فيما
يخطط اجليران لتـقد طريقة اللعب
والبـدايـة النـاجحـة في مـهمـة لم تكن
سهـلة وسط ظروف مـشاركـة مختـلفة
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استـهل نفط البـصرة مـشوار الدوري
بــالـفــوز عــلى فـريـق الـكــرخ بـهــدفـ
لــواحــد في الــلـقــاء الــذي جــرى عـلى
مـــلــعـب الــســـاحــر احـــمــد راضي في
مستـهل مبـاريات الدوري امس االول
لــيــعـــود بــفــوائـــد الــلــقـــاء من حــيث
الـنتـيـجة والـنقـاط  وحتـقيـق البـداية
هـمة للـفريق الـذي قلب تـاخره امام ا
اصحاب االرض الذين بدؤاالتسجيل
د.82  عـــمــاد مــحـــسن فــيـــمــا  عــادل
للبصـرة احمد عـبد الكر د.30. قبل
هـمـة  بالـفوز ان يحـسم الـضيـوف  ا
عن  طـــريق  مـــصــطـــفى هــادي د.53
ـهمة لتشـكل النتـيجة الـتحدي االول 
رزاق فـــــرحــــان و الــــضــــربــــة االولى

للكرخ.
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وخطف فريق زاخـو فوزاً مـتاخر  من
جــيــرانه نــوروز قــبل دقــيــقــتــ  من
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رحلة االولى لدوري حقق فريق نادي الشرطة  أول ثالث نقاط على حساب نادي الطلبة في انطالق منافسات اجلولة االولى من ا
واس ـباراة  عـلى ملعب الـشعب الدولي وانـتهت بـفوز فريق الـشرطة بـهدف وحيـد سجله احملـترف محـمد ا مـتاز.وجرت ا الـكرة ا
تـلكان بـاراة الى مسـتوى الطـموح خصـوصا وان اللـقاء جمع فـريق جـماهيـري  في الـدقيقة 42 من الشوط االول.ولم تـرتقي ا
تخم بالنجوم والذي كان االفضل نسبياً خالل شوطي اللقاء.وقد اضاع الفريقان العب على مستوى عـال السيما فريق الشرطة ا
فرصاً محققة خالل شوطي اللـقاء بسبب التسرع وعدم التركيز وتهاون مهاجمي الفريـق بالتسجيل لينتهي اللقاء بتقدم الشرطة

متاز للموسم 2021-2022. وخطفه اول ثالث نقط مع انطالق منافسات الدوري ا
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عـقـدَ االحتادُ الـعـراقيّ لكـرةِ الـقدم
اجتماعه الثاني  بحضورِ رئيس
االحتـاد عــدنـان درجـال وأعـضـاءِ
االحتــاد واألمــ الــعــام لالحتـاد
مــحـــمـــد فــرحـــان.وقـــالَ الـــنــاطقُ
اإلعالميّ لالحتـاد هـشـام مـحـمد:
إن االجتمـاعَ عقدَ بـحضورِ رئيس
االحتــاد عــدنــان درجــال وجــمــيع
األعــضـاء وتــمـخـض عن عـددٍ من
الـــــقــــــرارات.وأضــــــافَ: من تــــــلكَ
الــقـرارات الــتــصـويت بــاإلجــمـاعِ
عـلى تسـميـةِ محـمد فـرحان أمـيناً
عاماً لالحتاد العراقي لكرة القدم
وتشكيل جلنةٍ من أعضاءِ االحتادِ
لـتـقـيّيم عـملِ الـلـجان الـعـامـلة في
االحتــاد وتــشـــكــيل دائــرةٍ إلدارةِ
ـنـتـخـبـاتِ الــوطـنـيّـة تـتـألفُ من ا
يــونـس مــحـــمـــود مــشـــرفـــاً عــلى
ـنـتخـبِ الوطـنيّ وغـا عـريبي ا
ـبيّ ــنــتـخـبِ األو مــشـرفــاً عــلى ا
ــيــات ومــحــمــد نــاصـر واألكــاد
مــشـرفــاً عـلى مــنـتــخب الـشــبـاب

وخلـف جالل مشـرفاً عـلى منـتخبِ
.واخـــتـــتـمَ الـــنـــاطقُ الــــنـــاشـــئــــ
اإلعـالميّ لالحتــاد الــعــراقي لــكـرة
الــقـــدم هــشـــام مــحـــمــد حـــديــثه
بالقول: إن االحتـاد سيواصل عقدَ
اجــتــمـــاعــاته بــصــورةٍ مـــنــظــمــةٍ
والــقــراراتُ الـــتي اتــخــذت الــيــوم
جـاءت بـعـدَ دراسـةٍ مُـعـمـقـةٍ تـهدفُ
الـى االرتـــقـــاءِ بـــواقعِ الــــعـــمل من
جــــــمــــــيـعِ الــــــنـــــــواحي اإلداريّــــــة
ا يتناسب والتنظيميـة والفنية 
مـع أهـــــمـــــيـــــةِ وتـــــاريخِ االحتـــــاد
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم.ومن جــهـة
اخرى قـدمَ االحتادُ اآلسـيويّ لـكرة
الــقــدم تــهــانـيـه إلى األمــ الــعـام
لـالحتــاد الـــعــراقي لـــكــرة الـــقــدم
مــحــمــد فــرحــان عــلى الــتــنــظــيم
الــنــاجح لــلــمـــؤتــمــر االنــتــخــابي
لـالحتـــاد وانـــتـــخـب فـــيه عـــدنـــان
درجــال رئـيـســاً لالحتـاد وأعـضـاء
دة أربع سنوات كتب التنفيذي  ا
من 2021-2025 وبــــــيّنَ االحتــــــاد
اآلسـيـوي في رسـالـته: "انه يـتـقدم

ـة بـالـشـكـر عـلـى الـضـيـافـة الـكـر
ــثــلي االحتــاد الــتي قــدمت الى 
اآلســـيـــوي لــــكـــرة الـــقـــدم أثـــنـــاء
إقــــامـــتــــهم فـي بــــغـــداد لــــغـــرض

اإلشـــــراف عـــــلـى انـــــتـــــخـــــابــــات
االحتــادات الــفــرعــيــة وانــتــخــاب
: االحتـــــــاد الـــــــعـــــــراقـي".وأوضحَ
"وســيـــواصلُ االحتـــاد اآلســيــوي
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كـشفت جلـنـة الـتـراخـيص في احتاد
الـكـرة الـعـراقي  عن عـدد الـشـكـاوى
رفوعة من قبل العب ومدرب في ا
ـمــتـاز لالحتـاد اآلسـيـوي الـدوري ا
بــســبب عــدم تــسـلـم مـســتــحــقــاتـهم
ــــاديــــة حـــــتى اآلن.وقـــــال رئــــيس ا
الــلــجــنــة مــاجــد ثـامــرفـي تـصــريح
صحفي  إن "270 شكوى رفعت من
قـــبل العــــبـــ عــــراقـــيــــ وأجـــانب
ومــــدربـــ مـــحـــلـــيـــ إلى االحتـــاد
اآلســيـــوي بـــســـبب عـــدم تـــســـديــد
مـستـحـقـاتهم حـتى اآلن مـشـيراً في
شكوى الوقت نـفسه إلى وجود "52 
داخــلــيـة فـي احتـاد الــكــرة لالعــبـ

ومدرب رفعت على أندية.
وأضـــاف ثـــامــر أن "نـــهـــايــة شـــهــر
ـقــبل سـيــكـون آخـر تـشــرين األول ا
ـترتـبـة على األنـدية موعـد لـلديـون ا
الـتي ال مـنـاص من دفـعـهـا أو حـلـهـا
بــ األنـــديــة من جــهـــة والالعــبــ
ــدربـ واإلداريــ الــذين رفــعـوا وا
الـشــكــاوى من جـهــة أخـرى.وأوضح
أن الـتـأخيـر لـيس من صـالح إدارات

hO∫ جلنة التراخيص في احتاد الكرة «d
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حارس غرناطة في الدقيقة 58.
ــبـاراة ركــلـة حـرة واحـتــسب حـكم ا
مـباشـرة لـبرشـلـونـة في الدقـيـقة 72
ــفـيس ديـبـاي واصـطـدمت نـفـذهـا 
بـيـد أحـد مــدافـعي غـرنـاطـة وطـالب
العـبـو البـلـوجـرانـا باحـتـسـاب ركـلة
ـــبــــاراة أشـــار جــــزاء لــــكن حـــكـم ا

الستمرار اللعب.
وسـدد جـيرارد بـيـكـيه كـرة قـوية من

ن بــــاغــــتت حــــارس الــــطـــــرف األ
غرناطة الذي حول الكرة بقبضة يده

إلى الركنية في الدقيقة 78.
وأضـــــاع لــــوك دي يــــوجن مــــهــــاجم
بـرشلـونـة فـرصتـ إلدراك الـتـعادل
مـن كــرتــ رأســيــتـــ أضــاعــهــمــا

بغرابة شديدة.
وطـالب العـبـو برشـلـونـة بـاحلـصول
علـى ركلـة جـزاء في الدقـيـقة 88 إثر

سـقـوط رونـالــد أراوخـو في مـنـطـقـة
ــبـاراة جــزاء غــرنــاطــة لــكن حــكم ا

أشار الستكمال اللعب.
واقـــتـــنـص رونـــالـــد أراوخـــو هــدف
الـتـعادل لـبـرشـلونـة في الـدقـيـقة 90
بـكـرة رأسـيـة قـويـة مـسـتـغال هـروبه
مـن رقــابــة دفــاع غــرنـــاطــة لــيــنــقــذ
ـــة في الـــبـــلـــوجـــرانــا مـن أول هــز

الليجا.

دعم االحتـــاد الــعــراقي وتـــوفــيــر
ــســاعـدة حــيــثـمــا كــانت هــنـاك ا
ضــــرورة من أجل تــــطـــويـــر كـــرة

القدم العراقية".
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يـــخــــطط العب الـــتـــنـس الـــيـــونـــاني
ستيـفانوس تسـيتسـيباس لـلحصول
على لقاح فيروس كـورونا علما بأنه

صرح من قـبل أنه لن يحـصل عليه إال
ـيـة لالعـبي إذا ألـزمـته الـرابـطـة الـعـا

التنس بذلك.
صنف الثالث وكشف تسيتسيباس ا

ـاضي إنه لن يحصل يـا الشـهر ا عا
على الـلقاح بـسبب مـخاوف من آثاره
اجلــانــبـيــة.واســتـمــرت الــرابــطـة في
تشجـيع الالعب عـلى احلصول على
اللـقاح وعـارض نوفـاك ديوكوفـيتش
أبـرز العـبي الـتــنس هـذا األمـر فـيـمـا
تـــراجع تــســيـــتــســيـــبــاس عن قــراره
األصــلي.وقــال تــســيــتــســيــبـاس 23
عـامـا في تــصـريـحـات لـلــتـلـيـفـزيـون
الـيونـاني سـأحـصل على الـلـقـاح هذا
الــعــام. لــذلـك ســأتــمــكن من الــذهــاب
لـلـمـطــاعم واألسـواق. أدعم كل هـؤالء

الذين حصلوا على اللقاح.
وأضـاف: أنـا لـست طـبـيـبـا أنـا العب
تــنس لــذلك قــد ال أكــون أمـلـك الـرأي
األكــثــر ثـبــاتــا عـنــدمــا يـتــعــلق األمـر
بالشأن الطـبي.وواجه وصيف بطولة
ـفـتوحـة للـتنس ردود أفـعال فرنـسا ا
قـــويــة في بـالده عــقب تـــصــريـــحــاته
األولـــيـــة بــشـــأن الـــلــقـــاح وشـــكــكت
شــــخــــصــــيـــات بــــارزة في طــــريــــقـــة
تفكيره.وقال تسيتسيباس سابقا: "لم
جتــر اخــتــبــارات كــافــيــة عـلـى لــقـاح
فيروس كورونا ألنه جديد وله بعض
األعــراض اجلــانــبـيــة".وأردف: "أعــلم

بــعض األشــخــاص الــذين حــصــلــوا
عـلـيـه أنـا لـست ضــده لـكـني ال أرى
سـبــبـا لــكي يــحـصل شــخص مـا في

نفس عمري على اللقاح".
ـقرر أن يـلـعب تـسـيتـسـيـباس ومن ا
مع فـريق أوروبـا في كـأس لـيـفـر هذا
األســبـوع بــعــدمـا غــاب عن الــفـريق
اليوناني في مواجهـة فريق ليتوانيا
في كـأس ديــفـيــز بـسـبـب إصـابـة في

القدم.
ومن جـــهــة اخـــرى جتــاوز ديـــيــجــو
ــة مــفــاجــئــة في شــوارتــزمـــان هــز
مــبـاراته األولـى لـيــقــود األرجـنــتـ
لـلـتــأهل إلى تـصـفـيــات كـأس ديـفـيـز
لـلـتـنس  2022عـلى حـسـاب روسـيـا

البيضاء.
ـــيــا أمــام ــصــنف 15 عــا وخــســـر ا
الــشـاب دانــيــيل أوســتـابــنــكـوف في
مباراته األولى  لكنه انتفض  ليهزم
صنف 1233 على العـالم ألكـسندر ا

زجيروفسكي 1-6 و6-2.
وكــانت األرجـنــتــ تــقـدمت  1-2في
ـــبــاراة ـــواجـــهـــة بـــعــد فـــوزهـــا  ا
الـزوجي  بـعد أن انـتـصـر هـوراسـيو
زيـبــايـوس ومـكــسـيـمـو جــونـزالـيس

بصـعوبة عـلى أوستـابنـكوف وإيريك
أروتيونيان  7-5و2-6 و6-2.

وتتجه األرجنـت إلى التـصفيات في
فبـراير/شـبـاط على أمل حـجز مـكان
في نهـائـيات كـأس ديفـيز  2022بعد
مـشـاركـتـهـا في الـنـسـخـة األولى عـام

.2019
كـمـا صـعـدت هــولـنـدا إلى تـصـفـيـات
العام الـقادم بفـوزها على أوروجواي

ية التاسعة. في اجملموعة العا
وحــسم فــيـســلي كــولـهــوف ومــاتـفي
ميدلـكوب تـأهل هولنـدا بفـوزهما في
لـقــاء الـزوجي عــلى إجـنـاســيـو كـارو
ومــارتن كـويــفـاس لــيـتــقـدم الــفـريق

الهولندي -3صفر.
وتـــــأهـــــلت الـــــبــــرازيـل أيــــضـــــا إلى

التصفيات بعد فوزها على لبنان.
وتقام نهائيات كأس ديفيز هذا العام
في مـدريـد وتـوريــنـو وإنـسـبـروك في
نوفمبر/تشرين الثاني ويتأهل طرفا
الــنـــهــائي مــبــاشـــرة إلى نــهــائــيــات

2022.
وتـــشـــارك الـــفــرق الـ 16األخــرى في
تأهلة من التصفيات بجـانب الفرق ا

ية التاسعة. اجملموعة العا
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دير االداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس اكد ا
ــنـصــبه وال ــنــتــخب  يــوم االثــنــ انه بــاق مع ا
صـحـة ألي ابــعـاد له كــمـا يـشـاع فـي بـعض وسـائل

اإلعالم.
وقــال بـاسل كـوركـيس في تـصـريح صـحـفي انـا لم
ابـلغ مـن االحتـاد بـاالبـعــاد كـمـا انـا مــجـرد جـنـدي
اكــلف او اعـفى من مـهـمــتي مـتى مـا اراد الـواجب
ـنتخب الـوطني ذلك مـبيـنا انـا لم احتمل نـتائج ا
االيجابية او الـسلبية كـوني لست فنياً وان واجبي

ـعـسـكـرات لـلـمـنـتـخب وتـهـيـئـة االمـور هـو من تـأمـ ا
الــلـوجـســتـيــة لـلــمـنـتــخب وحـجــز الـتــذاكـر والــفـنـادق
ـدرب واالحتــاد فـيـمــا يـخص إعـداد والـتــنـسـيـق بـ ا

الالعب واستدعاء وإبعاد البعض ان احتاج االمر.
ولفت إلى أن هنـالك من يسعى لتـشويه صورتي وخلط
األوراق وحتــمـيـلـي مــــــــسـؤولــيـة أي اخــفـاقــة بـهـدف

تـصــفـيـة احلـســابـات من قـــــــبـل الـبـعض الـذي
اليـحب اخلـيــر لـبـاسل وال لــغـيـره عـلى

الــرغم من انــني لم اتــســـــــــبب
بــــــــأي أذى ألي أحـــــــــد ولم

اتدخل بأمور اآلخرين.
ودعا كـوركـيس الى ترك
هـــذه احملـــاوالت الـــتي
تــــعــــرقـل مــــســــيــــرة
نـتخب وااللـتفات ا
ـــنــتـــخب لــدعـم ا
همته الوطنية
بــغــيــة الــتـأهل
لكـأس الـعالم.

باسل
كوركيس
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ديـونة فـاالحتاد األنديـة العـراقيـة ا
اآلســيـوي ال يــتـأثــر بـالــتـدخالت وال
يجامل وستسـحب تراخيص األندية
ــقــصــرة وتـــبــعــد من مـــنــافــســات ا
ــمــتــاز.وأعــرب ثـامــر عن الــدوري ا
أمـــله أن يـــتـــدخـل وزيـــر الـــشـــبـــاب
والــــريـــاضـــة عــــدنـــان درجـــال حلل
ـديـونـة األزمـة كـون أغـلب األنـديـة ا
تازاً إضافة إلى وعددها  16نادياً 

نـــادي واحـــد مـن الـــدرجـــة األولى ال
تـتـمـكن من الـتـسـديـد خـصـوصاً أن
بـلغ الـكلي 17 ملـيـار ديـنـار.وختم ا
رئـيس جلـنـة الـتـراخـيص في احتـاد
الـكـرة الـعـراقـي حـديـثه بـالـقـول في
حـــال عـــدم تــدخـل احلــكـــومـــة بــحل
ـمـكن أن حتل ـوضـوع فـمن غـير ا ا
قــضـيــة الـديــون وسـيــكـون مــصـيـر

األندية اإلبعاد.
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ـنـافس فـي سـبـاقات أبـدى مـرسـيـدس ا
الـفـورموال 1 حـرصه عـلى تـفادي تـكرار
الصراع غير الصحي الذي كان قد ألقى
بـظالله على فـترة تـواجد نيـكو روزبرج
مع لــويس هـامـيــلـتـون بــالـفـريق وذلك
عـنـدما يـنضم جـورج راسيل لـيتـنافس
إلـى جـــانب هــــامـــيــــلـــتـــون فـي الـــعـــام
ـــقــبل.ويــرحـل راســيل عن ويـــلــيــامــز ا
ـوسـم اجلـاري لـيــنـضم إلى بــنـهــايـة ا
مــــرســـيـــدس ويــــتـــنـــافـس إلى جـــانب
توج  7مـرات بلقـب بطولة هـاميلـتون ا
الـعــالم.وعـنـدمـا انـضم هـامـيـلـتـون إلى
مــرسـيـدس في عـام 2013 كـان قـد دخل

فـي صــراعــات مـــتــوتـــرة حــيـــنــذاك مع
ـــــــــــــــانـي روزبـــــــــــــــرج أضـــــــــــــــرت األ
بـالفريق.وفرض هاميلتون هيمنته على
لــقب بــطـولــة الــعـالـم اعـتــبــارا من عـام
2014 بـاستثـناء عام 2016 الـذي شهد
تـتويج روزبرج.وقال توتو فولف رئيس
مـرسيدس في تـصريحات نـشرها موقع
الـفـورمـوال " 1جــورج راسـيل أثـبت أنه
يـسـتـحق الـتـنافس بـسـيـارة من الـطراز
األول واآلن نـحن بحاجة إلى أن يتأقلم
بـــالـــشـــكل الـــصـــحـــيح مع الـــوضع في
مـرسيدس".وأضـاف "سيواجه مـجموعة
ضـغوط أكبر بـكثير سـيكون لديه زميل
مـذهل يـحـمل أفـضل األرقـام القـيـاسـية

ـهم أن جتـعله يـتأقـلم وأن تقـيمه ومن ا
بـالشكل الصحـيح".وتابع "رأينا مواقف
ــــاضـي شــــهـــــدت فــــشـال في ذلك. فـي ا
واقف لـويس كـان طـرفًا في أحـد تـلك ا
أعـتقد أن الفريق لم يفهم تماما حينذاك
ـكـن أن تـسـيـر األمـور أرى أنـنا كـيف 
ــا أكــثـــر أســتــعــدادا بــشــكل أفــضل ر

للتعامل مع هذا الوضع".
ويـخـوض هــامـيـلـتـون حـالـيـا مـنـافـسـة
قـويـة مع مـاكس فـيـرسـتـابن سـائق ريد
بــول من أجل الــتـتــويج بـلــقب بـطــولـة
الــعــالم الــتي تــتــواصل مــنـافــســاتــهـا
بـإقامة سباق اجلائزة الكبرى الروسي

قبل. األحد ا

fM∫ تصفيات كأس ديفيز للتنس

U‚∫ جانب من سباق الفورمال للسيارات
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تحدث الرسمي لوزارة االتصاالت رعد اعلن ا
ــشــهــدانـي ان (الــشــركــة الــعـــامــة لــلــبــريــد ا
والـــتــوفــيــر اصــدرت طــابع بــريــدي  خــاصــة
بـزيارة قـداسـة الـبـابا فـرنـسـيس إلى الـعراق
ـرجع الـديـني سـماحـة الـسـيـد علي ولـقـائه با
السـيسـتـاني وطابع اخـر خاص بـزيارته الى
ا جـسدته هذه الزيارة مدينة أور التـاريخية 

من إبـراز مفـاهيم الـتـعايش الـسـلمي واحملـبة
ب االديان داخل الـعراق وخـارج). وجاء هذا
الصـدار ضـمن خـطـة الـشـركـة الـسـنـويـة لـعـام
2021 .  وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(حــسب تــوجــيــهـات وزيــر االتــصــاالت أركـان
شـهاب احـمـد الشـيـباني ومـديـر عام الـشـركة
الــعــامــة لــلــبــريـــد والــتــوفــيــر إدريس خــالــد
عـبـدالـرحـمن في تـخـلـيـد زيـارة الـشـخـصـيـات
ــهــمــة لــبــلــدنــا الــعــزيــز) . جتــدر ا
االشارة إلى أن هذا الطـابع سيكون
ضمن اصـدار الطـوابع  (التـذكارية)
الذي يصدر بعدة فئات بقيمة (500
و 750 و 1000) ديــنــار وبــكــمــيــة
بلغت (5000) طابع وبـطـاقة بـفـئة
(1500و 5000) وقد صـمم الـطابع
ــــصــــمم ســــعــــد غـــازي من قــــبل ا
وطبـعت في مطـبعـة الشـركة الـعامة
الـبـريد والـتـوفـيـر وسـيـتم تـسويق
اإلصــدار من قــبل مــكــاتب الــشــركـة

ومكتب الهواة .
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يــحـتـاج الى وقــفـتـهــا ومع نـاسـهــا واهـلـهـا في
وصل . مدينة ا

Õd *« W³Aš

فـرقد مـلـكو مـذيعـة التـلفـزيـون الالمعـة ساعـدها
ــســـرح وهي طــالــبــة الـــوقــوف عــلى خـــشــبــة ا
بـاكـتـسـابـهـا اجلـرأة لـلـوقـوف امـام الـكـامـيـرات
فــيـمــابـعـد  بــدون خـوف وكــانت اول وقـفــة لـهـا
والـكامـيـرا تدور امـام قلـعة تـلعـفر وكـان عمـرها
 23عامـاً في الثمـانيـنيات والـتي صورت قـربها
أول برنـامج تـلفـزيـوني لهـا ومـازالت ذكرى ذلك
اليـوم وهذه الـقلـعة شـامخـة في ذاكرتـها ودوماً
تـردد أمـام كل من يـعرفـهـا انهـا تـتمـنى الـوقوف
مـرة ثـانيـة بـبرنـامج حـديث وأمام نـفس الـقلـعة
ومع اهـالي تـلـعـفـر الـذين تـكن لـهم كل االحـترام
واحملـبــة .  غـادرت مــديـنــتـهــا عـام 2005 الــتي
تـربت فـيـهـا والـتي ال تـسـتـطـيع الـعيش دون ان
تتنـفس هواهـا لكـنهـا عادت لهـا مجـدداً وقلـبها
مـفـعم بـاالمل واالشـتـيـاق لـكل شـارع وزقـاق في

دينة التي حتبها حد العشق .. هذه ا
ـغـريات بـالـهجـرة كـمـا فعل غـيـرها رفـضت كل ا
ـسيـحـية وظـلت مـتمـسـكة من االقـارب واألسـر ا
ببلـدها ومدينتهـا بل منطقتهـا التي جعلتها من
ضـمن اولـويـاتـها وكـانت تـهـرع وتـلـبي نداء كل
دعوة تـوجه لهـا حلضـور أحتـفالـية أو مـناسـبة

دينة العريقة مجدداً . العادة بريق هذه ا
 فرقد مـلكـو مذيـعة التـلفـزيون ومـقدمـة البرامج
خاضت جتـربة فريدة مع قـيصر الغـناء العراقي
ـسلسل والـعربي كاظم الساهر في عام 1993 
ـسـافر الـذي صـورت اكـثر مـشـاهده في مـديـنة ا
ــوصل وكـانت ســعـيــدة بـهـذه الــتـجــربـة الـتي ا
ــشـاركــة بـهــا والـتي سـنــحت لــهـا الــفـرصــة بـا
كررتهـا فيما بعد باحدى اغاني القيصر وبنفس
احلقـبة من الزمن حيـث طلبهـا شخصـياً وأسند
لـهـا دور احلـبـيـبـة الـتي غــنى لـهـا كـاظم اغـنـيـة
لئى بالوجع والتحدي ( ال حترموني منه ) ... ا
لم تـقـتص األيـام من جـمـالـهـا شـيـئاً بـالـرغم من
وكان مرور الـسن دوماً مـتصاحلة مع نـفسها 
هـذا هو أول قـنـاعاتـها لـتعـيش مـبتـسمـة قانـعة
بـكل مـا حــصـلت عـلـيه حــتى لـو لم يـكن الـشيء
الـكـثيـر.. وعـوض حـبـهـا لـلـنـاس وقـربـهـا منـهم
وحب النـاس لهـا عن وحـدتهـا بل ال تكـاد تشـعر
انـهـا عـاشت وحـيـدة بـعـد رحـيل ابـويـهـا عـنـهـا
ألنهـا ظلت مـحاطـة دوماً بـحب النـاس لهـا وهو
ومة ابـتسامتـها التي سر سـعادتهـا ود
ال تفـارقها ابداً وتقابلك بها مهما كانت

متعبة .
فـــرقــــد مــــلـــكــــو هـــرمـــز
ـركـهي قــطـعــت جـزءاً ا
كــــبــــيــــراً من مــــشــــوار
الــــشـــــهــــرة والـــــتــــألق
واالبـــــــداع ...ومــــــا زال

شــــوار مستمراً . ا
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ـشـاركـته في ـمـثل الـســــــــــوري عـبـر عن سـعـادته  ا
مـسلسل (60 دقـيقة ) إخراج مـر أحمدي مـبيناً أن
صـرية إضافة مهـمة في مسيرته جتربـته في الدراما ا

الفنية.
ÍœUN « ‰œUŽ

اخلـطـــــــاط الــعـراقي يــضـيف مــسـاء الــيـوم االربــعـاء
مــجــلــــــس االعـــمــال الــعــــــــــــراقي في الـــعــاصــمــة
االردنــــــيــة عــمــان حــفل افــتــتــاح مــعــرضه عن اخلط

العربي.
 —UJÐ nÝu¹
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الــتـشــكـيــلـيــة الـعــراقـيــة تــفـتح مــسـاء الــيـوم االربــعـاء
ـعــنـون (حــيـاة مــوازيـة) في مـعــرضـهــا الـشــخـصـي ا
كـالــيــــــري اطاللــة الـلـوبــيـدة في الــعـاصـمــة االردنـيـة

عمان.
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{ لـوس اجنـلـوس -  وكاالت -
بعد تأجيل فـيلم (ال وقت للموت)
قـرابـة الــعـامـ بــسـبب انــتـشـار
فــايــروس كــورونـــا  الــكــشف
مـؤخـرا عن تـفـاصـيل شـخـصـيـة
ـــمـــثـل األمـــريـــكـي من أصـــول ا
مـصـريـة رامي مـالك في الـفـيـلم
حـــيـث يـــؤدي دور شــــخـــصــــيـــة
شـريـرة تــواجه الـعــمـيل جــيـمس
بــــونــــد وهــــو عـــــالم مــــجــــنــــون
بــالــهــنـــــدســة الــوراثــيــة مــشـوه
الـوجـه ويـســتــطـيـع اسـتــنــسـاخ
الـــكــــائــــنـــات احلــــــــيــــة يـــدعى
) ويـسعى (لوسـيـفر سـافـــــــــ
إلى تدميـر العميل 007  وينجح
في جــــعـــلـه إدخـــالـه في خــــطـــته

الشريرة. 
ــمــثل دانــيــال كــمــا يــقــــــــــدم ا
كــــريج دور جــــيــــــــــمس بــــونـــد
ــــقـــرر الـــعـــــــمــــيل 007 ومن ا
عـــــرضـه في 8 تـــــشـــــرين األول

القادم.

الـــفــنـــيــة الـــهــادفـــة).جــاء ذلك خالل
مثل الكوميدي عدي عبد استقباله ا
الــسـتــار  وبـحــضـور وكــيل الـوزارة
لـشـؤون االستـخـراج رئـيس الـلـجـنة
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اكد وزير النفط احسان  عبد اجلبار
اسماعـيل بإن (الفنـان قيمـة عليا في
اجملــتــمـع من خالل تــقــد االعــمــال

ــركــزيــة لــلــدعم  اجملــتــمـعـي كـر ا
ـــكـــتب االعالمي حـــطـــاب ومـــديــــر ا
ونائب رئيس اللجنة.وقال اسماعيل
ان (الـــــفـــــنـــــان والـــــكـــــاتب واالديب
ـثـقف واالعالمي هم وا
عـــنـــاوين مـــشــرقـــة في
تحضرة  اجملتمعات ا
تسهم في بناء الرسالة
االنـسـانـيـة اجملـتـمـعـية
بـــــهــــدف االرتـــــقــــاء به
).واشار اسماعيل وفقا
ـكتب االعالمي لبـيـان ا
لــــلـــــوزارة تـــــابـــــعـــــته
(الـزمـان) الـى (اهـتـمـام
ومتابعة رئيس مجلس
الـــــوزراء لـــــلـــــحـــــالـــــة
الـصـحيـة لـلـفـنـان عدي
عــــــبــــــد الــــــســــــتــــــار 
واســـــتـــــجـــــابــــة وزارة
سؤول فيها النفط وا
ــنـاشــدة الـفــنـان عــبـر
وســـــــــــــــــــائــل االعـالم 
وهــانـــحن نــســتـــقــبــله

تلتقي شخصاً من الطرف اآلخر وقد تقع في احلب 
 . ما يسعدك كثيراً

qL(«

.  تـشـهـد حـيـاتـك الـعـاطـفـيـة تـغــيـيـرات جـذريـة قـريـبـاً
استمع الى صوت عقلك فقط.
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حـاول ان تـقـنع مـديـرك بـافــكـارك فـقط عـلـيك انـتـظـار
ناسب . الوقت ا

—u¦ «

قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ .2

»dIF «

إحـــذر مـن صـــديق فــــهـــو يـــتــــدخل في عـالقـــتك مع
شاكل.  الشريك وقد يسبب لكما ا
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يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.
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حـاول ان تضع خـطة عـمل فـعالـة لكـي تنـجز االعـمال
تراكمة عليك . ا
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ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة .
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دع احلـبـيب يـشـتـرك مـعك فـي الـرأي وال تعـزلـه كـلـياً
كي ال يشعر بالغربة. 
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قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.
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حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.يوم السعد االربعاء.
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تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.

 u(«
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أجب عن االسـئـلـة افـقـيـا لـتـجد
ــطــلـوبــة في الــدوائـر الـكــلــمـة ا

عموديا:
vMF0 w³Mł« wM  `KDB
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1- تأخير
2- مشادة كالمية
3- منشأة دفاعية
4- مجرى دم
5- نوع صقور

6- حتس
7- ألسنة لهب

8- تعليم
9- رمز العدالة
قدمة 10- في ا

ـي االردني حتــــــدث عـن (عـــــمــــــر اخلــــــيـــــام االكـــــاد
والـربـاعـيـات) في نـدوة ثـقـافـيـة اقـامـهـا مـنـتـدى الرواد
ادارتـها الكـبار في افـتتـاح موسـمه الـثقـافي للـمنـتدى 

القاصة سحر ملص. 

ــفــكــر والــســيـاسـي الـعــراقي ا
صــــدر له في الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة
والــقـــاهــرة كـــتــابه الـــذي حــمل
عــــنــــوان (اصــــول الــــعــــقــــائــــد

البارزانية).

التـشكـيلي العـراقي تلـقى امنـيات االوساط الـتشـكيـلية
بالـشفاء العاجل بـعد تعرضه حلادث عرضي ادى الى

كسر ساقه.

مـثل السوري بدأ تصويـر مشاهده في اجلزء الثالث ا
من  مـسـلـسل (عـروس بـيـروت) كـمـا يواصـل تـصـوير
مشـاهده في اجلـزء الثـالث من مـسلـسل (حارة الـقبة)

مع اخملرجة رشا شربتجي.
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الــكـاتب الـعــراقي صـدر له عن دار احلـكــمـة في لـنـدن
راكز كـتاب  بعـنوان(حرب الـنوايا  –الـسلطـة اخلفيـة 

التفكير في صناعة القرار).

زي تراثي عراقي

والتعاون عـلى مؤسسات ومـنظمات
دولية من ضـمنهـا منظـمات اجملتمع
دني إلبراز هـويتـها بالـشكل اآلخر ا
الــذي ال يـقــتـصــر عـلى عــرض أزيـاء
متـكررة فـقط( مشـيراً الى (تـركيزهم
ـصـمـمـ عـلى فـتح مـركـز لـتـدريب ا
والعارضـات واخرجنا  28دورة بها
مـــخــتــلـف الــتــخــصـــصــات).وتــابع:
(عملنا بروتوكول مع كل من وزارات
العـمل والتـربيـة والداخـليـة والدفاع
بــــشــــأن دار االزيـــاء حــــيث تــــكـــون
انـــشــطـــته مـــنـــفـــتـــحــة عـــلى بـــاقي
ؤسـسات إضـافة إلى مـراكز دولـية ا
في باريس وايطاليا) موضحاً (اننا
بدأنـا نـستـقـبل عددا مـن الطـروحات
واآلراء واألفكـار ونظمـنا جلـنة فـنية
بــشــأن ذلـك).واكــد جــاسم ان )الــدار
تــضم االن مــتــحــفــاً وفــتــحــنــا آفـاق
ــراكــز الــتــعــاون مع اجلــامــعــات وا
الـبـحـثـية وبـدأنـا نـسـتـقـبل سـفرات
ـشــاهـدة هـذا مــدرسـيــة وجـامــعـيــة 
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تـنوي وزارة الـثـقافـة الـتحـرك دولـياً
بـشـأن دار األزيـاء الـعـراقـيـة مـؤكدة
أن (الــدار تــضم مــتــحـفــاً يــســتــقـبل
ــدرسـيـة واجلــامـعـات) الـســفـرات ا
مــــشـــــددة (عـــــلى ضـــــرورة إصــــدار
تـشـريـعـات بـهـذا الـشـان.وقـال وكـيل
وزارة الـــثـــقـــافـــة عـــمـــاد جـــاسم في
تـصـريح امـس إن (الـوزارة تـسـلّـمت
العمل في دار األزياء الـعراقية التي
تــعــدّ صــرحـــاً جــمــالــيـــاً مــهــمّــاً من
تشكـيالت الوزارة) مبـيناً أن (الدار
تــأســست عــام  1970لــكنّ بــنــاءهــا
اكـــتــــمل في  ?1986ولم يــــطـــرأ اي
تـغـيـيـر عــلى الـبـنـايـة  إذ لم يـحـدث
فـيــهـا تـهـالـك وال نـواقص وفي عـام
 2013افــتـــقــدت الـــدار الي نــوع من
ـــالـــيـــة لـــدعم الـــتـــخـــصـــيـــصـــات ا
ـهـرجـانـات).وأضاف الـفـعالـيـات وا
ــبــاركــة أن )الــوزارة أعــدت خــطــة 
الـــوزيــــر حـــسـن نـــاظـم لالنـــفــــتـــاح

صـبـاحـيـة ومـسـائـيـة وقـاعـة لـلـرسم
تــــضم تــــشــــكــــيــــلـــيــــ فـي اوقـــات

الـــصــــرح اجلــــمـــالـي( الفـــتــــاً الى
(قيـامهم بـثمـانية انـشطـة وفعـاليات

مـتـفـاوتــة).وبـ ان )الـوزارة اتـفـقت
مع بـلـدية الـغـديـر في إعـمـار واجـهة
دار األزيـاء واحلــديـقــة والـنــافـورات
وقــد احـدثــنــا قـفــزة نـوعــيـة لــكـنــهـا
لـيست ضـمن الـطـموح( مـشـيراً الى
(إقــبـالــهم  عــلى عــرض الـفــولـكــلـور
الـعـراقي في دبي ومـصـر بـاإلضـافة
إلى عــقـد نــدوات في طــور الــتـدريب
بعـد شهر مـحرم  تـتحـدث عن غطاء
الرأس الـعـراقي (الكـوفيـة الـعراقـية)
بــخط فـــكــري درامي بــالــتــعــاون مع
جـمـعـيـة الــتـراث الـشـعـبي بـحـيث ال
يكون العـرض فقط لألزياء بل يكون
ـسـات فـكريـة وجـمـالـيـة تـتـحدث ذا 
عن ارتــــــبــــــاط االزيــــــاء بــــــالــــــواقع
االجـتــمـاعي الــعـراقي).واكـد أن )دار
الكــات االزيـــاء عــانـت من وصـــول ا
تـمـيزة إلى مـرحلـة الـتقـاعد واآلن ا
ـتــبـقــون فـرصـة لــلـعــمل لـكن مُــنِح ا
ــالــيــة ظــلــمـــتــنــا بــتــعــيــ وزارة ا
ـتلك  4عارض العـارضـات الننـا 

وعـارضـات كـمـا نـعـاني من مالكـات
اخلياط واخلياطات والعارضات(
مـــــشـــــدداً عـــــلـى (ضـــــرورة وجـــــود
تشـريـعـات  تخـدم دار االزيـاء).وذكر
جـــــاسـم انه )فـي االيـــــام األخـــــيــــرة
ـؤسـسـات وبـحــكم االنـفـتـاح عــلى ا
الرسـمـية وخـاصة هـيـئة الـسيـاحة
عـقــدنـا اربـعـة اجــتـمـاعـات مــكـثـفـة
إضـافـة إلى اجتـمـاعـات فـرعـية مع
هيئة الـسياحـة بامكانـية ان تكون
الدار الـعراقيـة مسـاهمـة في خطة
هــيــئــة الــســيــاحــة والــتي بــدات
تـتـنـفس الـصـعـداء لـعـدة اسـباب
مـنـهـا جـوانب الـتـمـويل( مـؤكدا
)العزم على رصد هيـئة السياحة
بــافــكــار واعــمــال لــكن طــالــبــنـا
بــشـكـل صـريح بــرفــد دار االزيـاء
ـسـرح بـالـتـبـريـد).ودعا وكـيل وا
وزارة الــــــــثـــــــــقــــــــافــــــــة )ادارات
احملـافــظـات الى الـتـعــاون هـيـئـة

السياحة واآلثار).

Í—u³'« d¹b¼ ≠ q u*« 

في احـد ايـام الـعام  1962وبـأحد أزقـة مـنـطـقة
الــنـبي شـيت ولــدت مـخــلـوقـة جــمـيـلــة الـشـكل
ألسرة مـوصلـية مـسيـحيـة الديـانة وشـاء القدر
ان تظل وحـيدة ابـويـها لـيس لهـا أشقـاءآخرين

سواها..
 وهــذا مــاجـعــلــهـا مــدلــلـة هــذه الــعـائــلــة عـلى
الدوام.. أخـتارت األسـرة اسم  فرقـد لهـا والذي
ـثل فـي الـبـعد يـعـني الـنـجم الـذي يـضـرب به ا

والعلو والرفعة..
ـكـان الـذي تـرعـرعت فـيه غـرس فـيـها  أصـالـة ا
ـعـطـاء وولـدت وبـيـنـهـما حـبـهـا لـهذه االرض ا
عالقة وطـيـدة اشبه بـسريـان الـدم في الشـريان
ن فـأصـبح حب مـديـنـتـهـا بل مـنـطـقـتـهـا في أ
وصل يسري بـشرايينـها منذ الـطفولة مدينـة ا

.ولم يـقف أخـتالف الـديـانـة اخلـاص بعـائـلـتـها
ـسـلـمـة التي حـاجـزاً مع سـواهـا من الـعـوائل ا

كانت تقطن في نفس احلي..
ـا كان سـنـداً لـها كـان والـدهـا رجل وقور ولـطـا
مـنـذ الـطفـولـة وحلـد الـكـبـرفـوقف الى جـانـبـها
دومـاً مـنـذ ان بـدأت اول خـطـواتـهـا في مـدرسة
الـكـلـدان االبـتـدائـيـة اخلـاصـة في مـنـطـقـة بـاب
الـبـيض او مــا يـسـمـى بـاخلـزرج والــذي تـغـيـر
اسمهـا فيـما بعـد ليصـبح مدرسـة بابل للـبنات
والبـن .واكـملت أول خطـواتهـا في االبتـدائية
لـتــنـتــقل بـعــدهـا الى مــرحـلــة دراسـيــة جـديـدة
فــأسـتــقــبــلـتــهــا مـدرســة نــيــنـوى فـي مـنــطــقـة
الــفـيــصــلــيـة لــتــصـبـح لـتــكــمل فــيـهــا مــشـوار

توسطة واالعدادية . ا
وعـنـدما ظـهر قـبـولهـا بعـد أكـمال األعـدادية في
معهـد االتصـاالت السلـكيـة والالسلـكية بـبغداد
ـشوار لـكنـها ذهبت الى هـناك بـأمل أن تـكمل ا
لـم تــتــمــكن لــصــعـــوبــة بــقــاءهــا انــذاك خــارج
مـديـنـتـهـا وهي في مـقـتـبل عـمـرهـا وعـادت الى
ـقربـ بأن وصل بـعـد ذلك .ونصـحـها احـد ا ا
تـقــدم أوراقـهـا لـلـتـعـيـ في مـبـنى الـتـلـفـزيـون
ـوصل وفــعالً  قـبـولــهـا ووضـعت احملـلي بــا
اول خـطـواتـها في طـريق الـنـجـاح والنـجـومـية
ــرة كـــانت الــصــدفــة هـي من خــدمــهــا وهــذه ا
للـولـوج الى طـريق االعالم . حيـث طلـبـوها في
ـثـلة عن تـلـفـزيـون نـيـنوى احملـلي مع بـغـداد 
مـجـمـوعة فـتـيـات من كل احملـافظـات لـتـقوم كل
واحدة مـنها منهن بتقد برنامج اسبوعي عن

محافظتها وتسلط الضوء على نشاطاتها..
 وألـتـقاهـا مـدير عـام اذاعـة و تلـفـزيون الـعراق
انـذاك مـاجــد الـسـمـارائي ورحب بــهـا وطـلـبـوا
منـها تقد برنامج ( نسمات من بالدي ) وكان

ذلك في نـهاية العام 1984.وكـان وقت البرنامج
دة سـاعة والتصـوير يتم بـطريقـة (االوتوكيو)
خـارج االسـتـوديـو وتــوسع الـبـرنـامج لـيـصـبح
سح الكامل ألغلب احملافظات العراقية اشبه بـا
فــــــتـــــحــــــدثـت فـــــيـه فـــــرقــــــد عـن الـــــبــــــصـــــرة
وشـنـاشــيـلـهـا,وحــديـثـة ونــواعـيـرهـا,والـنـجف
ومــراقــدهـا ..وهــكــذا عن كل صــفـة تــتــسم بــهـا
محافـظاتنـا اجلميلـة.... وجدت نفسـها بعد ذلك
ـا مـثــار أعــجـاب الــصـحــفــيـ وأهــتـمــامــهم 
تقـدمـــه فتحدث عنها الكـثير منهم في الصحف
ـقـاالت اخملـصـصـة لـهم في االعـمـدة الـثـابـتة بـا

بالصحيفة أو اجملالت االسبوعية .
وكـان أول من كــتب عـنــهـا الـدكــتـور فــاحت عـبـد
الــسـالم في جــريــدة اجلــمــهــوريــة آنــذاك حتت
عـنوان كـبـير لـلـمقـالـة ( ترقـبـوا مذيـعـة واعدة )
ـتلك ثقـة بقـدراتها االعالمـية وبـأنها لن وكان 

وصلي بها .  تخيب ظن ا
وتـنـاول احلــديث عـنـهــا كـذلك الـشــاعـر يـوسف
جلة الف الصـائغ في أحد اعمدته االسبـوعية 
باء وأكـد ما قاله الفاحت عنها  والشيخ العالمة
احمد الـكبـيسي حـيث قال عـنهـا مقـولة شـهيرة
وهي ( اذا كــان لــنـيــنــوى ربـيــعــ ..فـان فــرقـد

ملكـــو هي ربيعها الثالث) .
ـــشــوار الـــذي وجـــدت فــيه وهـــكـــذا أســتـــمــر ا
بجانـبها الشاعراخملرج مـعد اجلبوري يوجهها
ـصـور خــلـيل ابـراهـيم لـغـويـاً وكــذلك اخملـرج ا
الذي وقف خـلف جناحـاتهـا بالـتشجـيع والدعم
ـهدي بـدع محـمد ا .وشكـلت كذلك مع اخملـرج ا
ثـنـائـيـاً ناجـحـاً في الـعـمل االذاعي الـذي دخلت

جاله ايضاً .
WzœU¼ ¡«uł«  

فـرقــد مـلـكــو الـهـركـي تـعـلــمت مـنـذ الــصـغـر ان

زدحم بالبـرامج االسبوعية نـعها عملـها ا لم 
واللقـاءات التلـفزيونـية واجلوالت الـتلفـزيونية
تـواصلة من العيش بنفس النمط من عاداتها ا
الـشــخــصــيــة حـيث ظــلت كــمــا هي تــســتــيـقظ
صبـاحاً كل يوم وبـوقت مبـكر لتـمارس حيـاتها
بـتـفـاول وامل ومــحـبـة لـكل احملــيـطـ بـهـا من
اصــدقــاءهــا والــنـاس حــولــهــا .وكــرست جـزءاً
كــبـــيــراً مـن حــيـــاتـــهــا لـــلــوقـــوف مع الـــنــاس
ومـسـاعـدتهـم وكانـت تخـتـار الـعـوائل الـفـقـيرة
ــتـــعــفــفـــة لــتــرسل أســـمــاءهــا الـى الــعــوائل ا
تعة يـسورة لغرض مساعدتـها مادياً وجتد ا ا

والرضا وهي تفعل ذلك.
باشر مع مـآسي احمليط بها وأدى تمـاسها ا
ــتــضـررة الـذيـن كــانت تــزورهم من الــعــوائل ا
ـستمر الـتي كانت تعـيش فيها وحالـة التوتر ا
الى أصابـتـها بـأحـد امراض اجلـهاز الـهـضمي
ـا جعل الذي الزمـها فـترة لـيسـت بالـقصـيرة 
طبـيبها اخلـاص ينصـحها بـاالقالل من توترها
الـذي سـبـبه لـهـا حـزنـهـا وقـلـقـهـا وأحـسـاسـها
الكـبيـر بآالم احلـاالت االنسـانيـة التي تـمر بـها
ـا جعلها تقلق وتمرض دون ان تهتم كل يوم 
لصـحتها وبالـذات احلاالت التي صادفـتها بعد
ـوصل في اخملـيـمات عـمـلـيـات حتريـر مـديـنـة ا

ــسـتــشــفــيــات والـتـي كـانت وا
تـقــضي فــيــهـا الــكــثــيـر من
ــسـاعــدة اهــلــهـا وقـتــهــا 
ـوصـليـ ورغم ذلك لم ا
تــــــتــــــخــــــلـى عـن هـــــذا
الـواجب الذي تـقوم به
بـــكل حب ومـــســـانــدة
وظـــلت مـــصـــرة عـــلى
الـتـواجـد في كل مـكان

تصبح مـنظمـة بحيـاتها وفي بـيتهـا وأشياءها
اخلــاصـة وال تــهــمل هــذا عــلى حــسـاب ذاك أو
الـعــكس ..حتب أن تـعـيـش بـأجـواء الـهـدوء في
داخـل مـنــزلــهــا الــذي كــان مالذهــا مع والــدهـا
ووالـدتـهـا ومن ثـم أصـبح لـهـا بـيـتـهـا اخلـاص

بعد رحيلهما عن دنياها..
أرتـبــطت بــاالعالم ولم تـعــر بـاالً الـى مـا سـواه
واختـارت العيش وحيـدة لكن كانت تؤمن دوماً
ان الله مـعها ومن يـؤمن بذلك يشـعر أنه محاط
بكل الناس حوله والمكان للوحدة في حياتها.

Z «dÐ .bIð

وجـاء العام 1992 لتـخطـو أول خطـوة بتـقد
) الذي برنـامجـها الـشهـير (جـريدة ام الـربيـع
استمر بثه طوال 11 عـاماً  دون انقطاع ..وكان
يبث في كل ظـهيـرة جـمعـة وكان هـذا البـرنامج
نـافـذة اسـبـوعــيـة عـلى كل مـنــطـقـة من مـنـاطق
العـراق سواء كـان ( قضاء او قـرية او نـاحية )
وصليون وغيرهم في احملافظات وكان جميع ا
يــتـــابــعـــونه بـــشــغف آنـــذاك وتــوقـف بث هــذا
البرنامج  عام . 2003لتتوجه بعدها للعمل في
فضائـيات عدة منـها قناة عـشتار الفـضائية في
عــ كــاوة بـاربــيل حــيث قـدمت بــرنــامـجــهـا (
طـبـيـيك عـلى الـهـواء ) وكـان بـرنـامج اسـبوعي
دة ثماني اعوام . يبث كل يـوم جمعة وأستمر 
لـتــنـتـقل بــعـدهـا الى قــنـاة وار لـتــقـدم بـالــلـغـة
العـربية والـسريـانية بـرنامج خـاص عن القرى
ـسـيـحـيـة في كـردسـتـان الـعـراق يـتـحـدث عن ا
ـدة عام تاريخ وتـراث هـذه القـرى وأستـمـربثه 
.فـغـادرت بـعـدهـا الى قـنـاة نـيـنـوى االن الـقـناة
دينـة نيـنوى  ولـتقدم التلـفزيـونيـة اخلاصـة 
بنـفس الوقت برنامـجها األذاعي  االسبوعي ام

الربيع في اذاعة ( IQ) كل يوم جمعة...
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لالطالع عــلى حــالــته  الــصــحــيـة
واالســـتـــمـــاع الى احـــتـــيــاجـــاته

العامة ووعدنا بتلبيتها).
مـن جـــهـــته قــــال وكـــيل الـــوزارة
لـــشـــؤون االســـتـــخـــراج ورئـــيس

ـركـزيـة لــلـدعم اجملـتـمـعي الـلـجــنـة ا
كـر حــطـاب ان (وزيـر الــنـفط اوعـز
اليـة للفـنان عدي ساعـدة ا بتقـد ا
عـــبـــد الـــســـتـــار  فـــضالً عن حتـــمل
مـصـاريف الـعـمـلـيـة والـعالج). فـيـما
اثـــنى عـــبـــد الــســـتـــار عـــلى هــذا

ــتـــابــعــة  االهـــتــمـــام  وا
مــــشـــــيــــداً بـــــحــــفــــاوة
االسـتـقـبـال واالهـتـمـام
ــــســـؤولـــ من قــــبل ا
ــوظــفــ  وقـال ان وا
(الوزارة كانت سباقة
ـــبـــادرات في دعم ا
االنــــــســــــانــــــيــــــة
واجملـــتــــمـــعـــيـــة
ورعـــــــــــــايـــــــــــــة
الــــــفـــــنــــــانـــــ

. ( ـــثــقـــفــ وا



الـتــعـاقـدات الــعـراقــيـة حـول مــشـاريع تــولـيـد الــطـاقـة
الـشمـسـيـة هي خـطـوة جـيـدة بال شك بـرغم تـأخـرها
الـكـبـيـر ومـحــدوديـتـهـا ايـضـاً. لـكنَّ األهم هـو تـوظـيف
الـطـاقـة الـشـمـســيـة في الـبـنـاء الـعــمـراني والـتـخـطـيط
ا احلضري لـلمدن النـاشئة أو التجـمعات السـكنية 
يـعزز أهـمـيـة التـعـامل مع الـطاقـة الـنظـيـفـة والصـديـقة
لـلبـيـئة حـتى لـو توفـر الـتيـار الـكهـربـائي العـادي بـعد

عشرين سنة كموعد تفاؤلي. 
ال يـجـوز أن تــعـمل أذرع الـدولـة بـهــذا الـتـفـكك حـيث
وزارة تتـعـاقـد بـشـأن مشـروع الـطـاقـة ووزارة أخرى
شروع وال تتـولى انشاءات مـعينـة غير مـكترثـة بذلك ا
ـسـألـة تـتكـرر في ـحـاكـاته او اإلفـادة مـنه. وا تـفـكـر 
ا وحدة  مجاالت ال حصـر لها في بلد بـاتت الرؤية ا
ـكن تــســمــيـته بــعــقـيــدة الــعــمل والـبــنــاء والـتــعــاقـد
والتخطيط فيه مفقـودة او مشوشة ومفككة في أحسن
األحوال ويـكرس ذلك التـقلبـات الوزارية في تـغييرات
ـنجـز وتنـزع نـحو اجـندات ال تؤسس لـثقـافـة اكمـال ا
رجـعيات احلـزبية مـرحليـة تشـوبها الـصفقـات ذات ا

عروفة.  ا
البــدّ من إلــزام أيّ صــاحب مــشــروع سـكــني بــوضع
حصة في البناء لشبكات الطاقة الشمسية لتوليد تيار
كـهربـائي للـطوارىء أو لـقضـاء أدوار وظائـفيـة معـينة
شروع بتوفير مولدة وفي نفس الوقت البدّ من الزام ا
كهـربائـية لكـل عمـارة سكـنيـة تعـتمـد أي وقود مـتوافر
ويـضــاف سـعــرهـا عــلى سـعــر الـبــنـاء الــعـام جلــمـيع
شـهـد غيـر احلـضاري لـغـابة الشـقق لـلتـخـلص من ا
مـتـشـابـكـة من االسالك الـكـهـربـائـيـة غـيـر االمـيـنـة في
الـتـركيب واالمـدادات السـيمـا في جـو الـعراق الالهب

في الصيف. 
 بنـاء اجملمـعـات السـكنـيـة بات مـجـرد جتمـيع وحدات
سـكــنـيــة من بــيـوت مــنـفــصـلــة او شــقق من دون ايـة
ضـوابـط صـارمـة لـتـوفــيـر نـواحي احلــيـاة الـضـروريـة

األخرى. 
 هــنـاك مَن يــقـرأ مــا اكـتب ويــعـلق بــسـخــريـة: مع مَن
تتكلم ومَن سيسمـعك في هذا العرس االنتخابي الذي
هـربت منه الـعروس الـبلـد ال يعـرف متى تـنفـجر عـليه
دكّــة عـــشــائــريـــة من جــهــة واحملـــاصــصــات إلعــادة
ــنـاصب ـســتــهـلـك االنـتــخــابي من جــهـة أخــرى وا ا
َن للـدافـع وأنت ال تـزال حتى مـسـعّرة ومـحسـومـة 
نظار التطور احلاصل في العالم اآلن تنظر للعراق 

عجبي .  وتقترح وتتكلم
أقـول له: لـكي ال تـزعل سـأقـتـرح بـنـاء واجـهـات بـيوت
وشقق مقاومة للرصاص تنفع في الدكّات العشائرية.
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{ نــيــويـورك (أ ف ب)  –يـصف
معتـقلون سـابقون سـجن جزيرة
رايـكـرز في نـيـويـورك بـ سـرطان
و بــــــــــؤرة جــــــــــرذان  و بــــــــــيت
الـــفــــظــــاعــــات  وهم مــــا زالـــوا
يـــرتـــعــدون حـــ يـــســتـــذكــرون
اجملمـع الضـخم الـذي قـضى فيه
تــسـعــة مـعـتــقـلــ هـذه الــسـنـة

ـشـاهـيـر واحـتــجـز فـيه بـعـض ا
مثل األمـيركي هـارفي واينـست
والـفــرنـسي دومـيــنـيك سـتـروس
كــــان. وظـــروف االحـــتــــجـــاز في
مـعـتـقل جـزيـرة رايـكـزر الـواقـعة
على مضيق إيست ريفر ب حيّ
بـرونكـس وحيّ كويـنـز مـعـروفة
منـذ سـنوات بـأنهـا مـروعة. غـير

ــشـاهــيـر الــذين اعـتــقـلــوا فـيه ا
أيـضـا سيـد فـيـشس الـعـضو في
فرقة البانك البـريطانية  سيكس
بـــيـــســـتـــولــــز  ومـــغـــني الـــراب
األمــــيــــركـي تــــوبــــاك شــــاكــــور
وكالهـــمـــا لـم يـــعـــد عــــلى قـــيـــد

احلياة.
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ـــعـــتـــقـــلــ لــكـن الـــعــديـــد من ا
السابق وخبراء نظام السجون
األمـيـركي يـقـولـون إن  مـشـاهـير
جـزيـرة رايـكـرز لم يـشـهدوا عـلى
واقع الــســجن الــيــوم فــانــعـدام
األمن والــوضع الـصــحي  أسـوأ
ـا كـانا عـليه في بعـشـر مرات  
الــثــمــانــيــنـات والــتــســعــيــنـات
وخرجا تـماما عن الـسيطـرة منذ
بـــضـــعـــة أشــهـــر.وأقـــرت دوائــر
الـــســـجــون فـي نــيـــويـــورك بــأن
تـــســـعــة أشـــخـــاص قـــضــوا في
ـــعــتــقل هــذه الـــســنــة (عــشــرة ا
بـحـسب وسـائل اإلعالم) مـقـابل
ســبــعــة عـام 2020 وثالثــة عـام
2019. وبحـسب السـلطـات فإن
نـصف الـذين قضـوا مـنـذ كـانون
الـثـاني/يـنـايـر انـتـحروا.  عـانى
سـجن جـزيـرة رايـكـرز علـى غرار
ســـائـــر اخلـــدمـــات الـــعــامـــة في

أن السلطات احمللية حتذر اليوم
من  أزمـة إنسـانـيـة  تـفـاقمت مع
تــفــشي وبــاء كــوفــيـد- 19الـذي
ضرب نـيـويورك بـشـدة فانـعكس
على خدماتـها وأجهزتـها العامة
وخـصـوصـا مــعـتـقالتـهـا. يـروي
جوني بـيـريز الـذي اعتـقل مرارا
في ســجـن جــزيــرة رايــكــرز بــ

 1996و 2001الرتكـابه عمـليات
ســطـو مــسـلح  إنه حــقـا الــغـرب
ـتـوحش هــنـاك . لم يـكن غـرين ا
مـارتن تـخـطى الـسـادسـة عـشـرة
من الــعــمــر حـ احــتــجــز ثالثـة
أيــــــــام هـــــــــنــــــــاك  فـي أواخــــــــر
الثـمانيـنات الرتـكابه عـمل سرقة
مـن مـــــحلّ. وخـالل تـــــلك األيـــــام
الثالثـة تلقى ضـربا مـبرحا أربع
مرات وما زال حتى بعد انقضاء
ثالثـ عـامـا يـقول عـنه وأعـربت
ــان نــيــويــورك الــعـــضــو في بــر
ـيـلي غـاالغـر عن اسـتـنـكـارهـا إ
بعد زيارة للمعتقل هذا األسبوع
فوصـفت عـلى تويـتـر  قمـامة في
كل مكـان وطعـاما يـعجّ بالـديدان
وصراصير في احلمامات وبقايا
بــــراز وبــــول  مــــنــــددة بـ أزمـــة
إنـــســــانـــيـــة وبــــيت فــــظـــاعـــات

واعتداءات وسوء معاملة .
 V¹cFð

والـواقع أن غــلـ مــارتن أكـد أن
أعـــمـــال الــــعـــنف و الــــتـــعـــذيب
عـتقل. وقال مـعتقل شائعـة في ا
سـابق آخـر هـو مـارفن مـايـفـيـلـد
الذي قـضى 22 شهـرا بـاإلجـمال
في الــســجن بــ 1980 و2007
إلدانـته بـأعـمـال سـطو إن  الـكل
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يـفــقـد بــعـضـا مـن روحه هـنـاك .
افتتح السجن عام  1932وعرف
عـنه أنه مـنــبـتـا لـلـعـنف. ووصل
ـــــعــــتـــــقـــــلـــــ فـــــيه في عـــــدد ا
التسعينات إلى عشرين ألفا أي
أقل بشكل ضئـيل من ثلث مجمل
عـتقلـ في فرنـسا. أمـا اليوم ا
فعددهم سـتة آالف معـظمهم من
ـتــحـدرين من أمـيـركـا الـسـود وا
الالتـينـيـة بـانتـظـار مـحاكـمـتهم.
واعتـقل فيـه مشـاهيـر أيضـا قبل
مــحــاكــمـــتــهم. ومن أبــرز الــذين
دير سجنوا في جزيـرة رايكرز ا
الـعـام الـســابق لـصـنـدوق الـنـقـد
الـــدولي الـــفــرنـــسي دومـــيـــنــيك
ســـتـــروس كــان في أيـــار/مـــايــو
2011 التـــهــــامه بــــاغــــتــــصـــاب
اخلادمـة في فنـدق سوفيـتيل في
مــانـهــاتن نـفــيـســتـو ديــالـو في
قـضـيـة انـتـهت بـتـسـويـة مـالـيـة.
كـــمــــا احـــتـــجــــز مـــنــــتج األفالم
الواسع النفوذ في عالم السينما
ـعـتـقل هـارفي وايـنـســتـ في ا
وهــــو يـــقـــضـي مـــنـــذ 2020 في
نـيــويـورك عـقـوبــة بـالـسـجن 23
ـة اغتـصاب عامـا إلدانته بـجر
ـــثل في لـــوس أجنــلـــيس في و
قــضـايــا اغـتــصــاب أخـرى. ومن
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نـتظـم فـوق دكة حـجرية اكـتمل اآلن مـشهـد اآللهـة ا
هيب وقامت لهم رعية قاسية  وقد توسطهم كبيرهم ا
القاعة بالتـبجيل والتمجيد والـتهليل . جلس جلجامش
بـقـفص عــظـيم مـعــمـول من جـذع الــنـخل وقـيــر الـبـئـر
الـساخـنة وحبـال مغـزولة من شـعر الـسبايـا النـائحات

دينة . بسجن ا
كـانت حـارسـة احلـانـة حتـمل بـيـمـيـنـهـا الـقـويـة وصـلـة

ملطخة بالدم من قميص الفتى أنكيدو .
وعـنـدما صـاح الـصـائح أنـهـا مقـتـلـة مـتكـامـلـة األبـعاد
وثـابــتـة األوتـاد  نــهض الـبــطل جـلـجــامش ورتّل عـلى
نـصـتـ أعـظم مـرثـيـة ألنـكـيـدو  ضجت الـسـامـعـ ا
قـاضـاة حتى الـغرفـة الـعالـيـة مـعهـا بـالبـكـاء وأجـلت ا

موعد إحضار الوحش الغفل خمبابا .
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لم تكن جـمـيلـة أبـداً . كلـمـا ارتفع ثـوبـها األحـمـر فوق
الركبة بـشهقة  رشّت عـليها النـاس اجلائعة جبالً من
مفردة  »أعجبني  . »أشهرت الـبارحة قـسماً مـنفوخاً
من أعـلى ثديـيـهـا الفـائـرين متـوجـاً بـشفـتـ مغـنـاج
ولهاث ليلي مكتوم  فغـرقت صفحتها بإيقونات احلب
ـشـهد مـسـتـمر ـروع . ا ديـح والتـسـول الـعاطـفي ا وا
والـرعـيــة تـنــتـظـر بــشـوق وقــلق ووحـشــة  ظـهـور ذلك
ـســرحي الـكــبـيـر مــنـزوعـاً من ورقــة الـتـوت اجلــسـد ا

الصغيرة !!
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أكـــيــاس ســـود كــثــيـــرة تــمـــشي في الـــزقــاق . ســربُ
عصـافير حط على سـلك الكهـرباء . طيور كـثيرة تذرق
عـلى عـتبـة الـنـافـذة .  جـوق قطـط تتـلـمظ فـوق صـفـحة
ـشـهد . االسـفـلت . رجل أصـلع مر بـطـيـئاً من حتت ا
غـاسل الـســجـاد صـار رغـوة مـضــحـكـة . كـلب أسـود

أكلت ذيله احلماقات . 
واحـد وحـيـد مـسـتـوحش يـحـاول لـصق لـسـانه بـأرنـبة
٥خــشـمه . حــمّـالــة أثـداء تــلـعب فــوق حـبـل مـشـدود .
كنّـاس الـزقـاق يـعبث بـهـاتـفه اجلـوال . مدخـنـة عـظمى
تـنبـثق من خشم جـمال زهـران . أسمـاء كثـيرة ترقص
تحف غازي خطاب . صدى نرد
عـبـد الـستـار نـاصر وهـو يـتـدعبل
فــوق خــشــبــة الـطــاولـي الـشــامي
صدف . شيء ما يشبهني .   ا
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{ بـــانــــكـــوك (أ ف ب)  –عـــادت
احلـيــاة إلى سـيـارات الــتـاكـسي
ـــهـــجـــورة في بـــانـــكـــوك عـــلى ا
شكل… بـساتـ خضـراوات على
ـركــبـات ومـســتـنــقـعـات ســقف ا
مــيــاه صــغــيــرة تـنــتــشــر فــيــهـا

الضفادع.
في مـــوقف مـــكـــشـــوف في غــرب
الــعـاصــمـة الــتـايالنــديـة تــنـمـو
نــبـتـات تــرويـهــا أمـطــار الـريـاح
ـــوســــمـــيـــة فـي هـــيــــاكل عـــدّة ا
سيارات أجـرة زهريـة وبرتقـالية
ـألـوفة ـشـاهد ا اللـون هي من ا

في بانكوك.
ويصــدح نـقيق ضفـادع خضراء
وبـنـيّـة فـي أحـواض صـنـعت من
ـة وضـعت بـ هذه إطارات قـد
ـــقــدّر ــهـــجــورة ا الـــســيـــارات ا

. عددها بحوالى مئت
وكان أصحاب سيارات التاكسي
قــد ركــنـــوا مــركــبــاتــهم في هــذا
ـوقف لـلــعـودة إلى قـراهم بـعـد ا
تـضــاؤل الـزبـائن فـي شـكل شـبه
كـــامل بـــســبب تـــدابـــيــر اإلغالق
تّخذة الحتواء انـتشار كوفيد- ا

.19
وكـان إنــبـات اخلـضــار  خـيـارنـا
األخـيـر  عـلى مـا قـال ثـابـاكورن

أســــاوالــــرتــــكــــون أحــــد مـــدراء
مــــؤســــســــة ســــيــــارات األجــــرة

الرازحة حتت ثقل الديون.
وكشف  اتفقنا على مشروع زرع

اخلضار وتربية الضفادع .
وفرضت تـايالند تـدابيـر صارمة
الحـــــتــــواء ازديـــــاد اإلصــــابــــات
بكوفيد-19 في األشهر األخيرة

أبرزها حظر جتوّل ليلي.
وغـاب الــسـيّــاح بـسـبب الــقـيـود
ــفـــروضــة لــدخــول الـــصــارمــة ا
الــــــبـــــلــــــد وهـم من الــــــزبــــــائن
األســاسـيــ لــسـائــقي ســيـارات

األجرة.
ومن شــأن الـبــاذجنــان والـفــلـفل
واخلــيـار والــكــوسـا والــريــحـان
ــزروعـة وغــيـرهــا من اخلــضـر ا
عــلى ســقف الــسـيــارات وأيــضـا
الضـفادع أن تـساعـد على تـوفير
الــقــوت لــلـــســائــقـــ والــعــمّــال

العاطل من العمل.
وفـي حـــــال كــــانـت احملــــاصـــــيل
وافـــرة ســــيـــبـــاع الـــفـــائض في

األسواق احمللية.
وقال ثـابـاكورن إن  زرع اخلـضر
يسـاعد الـعـمّال عـلى التـرفيه عن
أنـفــسـهم… ونـحـن ال نـريـدهم أن

يستسلموا للضغوط .

ــــتـــحــــدة (الـــواليـــات {  اال ا
ـتـحـدة) (أ ف ب) - ألـقت فـرقـة ا
الـــبــوب الـــكــوريـــة (بي تي اس)
خـطــابـا أمـام اجلـمـعــيـة الـعـامـة
ــتـحــدة قــبل أن تــكـشف لأل ا
اجملـمـوعـة الـشـبـابـيـة عن أغـنـية
ي ـقـرّ األ مـصـوّرة فـي أروقـة ا
وفي حـديـقـتـه عـلى ضـفـاف نـهـر
إيـست ريـفـر في نـيـويـورك حتت
عــنــوان "بــيــرمــيــشن تــو دانس"
(إذن لــلــرقص).وتــعــهّــد أعــضـاء

الــفـرقــة الـســبــعـة الــذين ارتـدوا
لـلـمنـاسـبـة بـزّات سـوداء الـدفاع
ستدامة وهو أحد عن التنمية ا
أهـمّ رهـــانـــات بــــدايـــات الـــقـــرن
احلادي والعشرين في نظر األ

تحدة. ا
وقالوا إن (قـلوبهم حتـطّمت" إثر
قـــرار إلـــغـــاء اجلــولـــة األخـــيــرة
بـــســـبب اجلـــائــحـــة) ووصـــفــوا
جمهورهم الشاب بـ (جيل كوفيد
ــغــني جــ الــضــائع).وصــرّح ا

(مــرّت حلــظـات خالل الــســنــتـ
ــاضــيــتــ شــعــرت فــيــهــا أنـا ا
شــخـصـيــا بـالــضـيــاع لـكن كـان
هـنــاك دومـا أشــخـاص يــقـولـون
ـضي قـدمـا واالسـتـفادة عـلـينـا ا
ـكـنـنا من كلّ حلـظة).وتـابع (ال 
أن نغضّ الـطـرف عن الـتحـدّيات
ـــســتـــجــدّة حـــتّى لــو كـــنــا في ا

مرحلة رائعة من حياتنا).
وكــان أعـضــاء الـفــرقـة حــصـلـوا
عـلى جـوازات سفـر دبـلـومـاسـية

حلضـور اجلـمعـيـة العـامة لأل
ــتــحــدة حــيث تــولّى الــرئــيس ا

مون جاي-إن التعريف عنهم.
وتـعـتـبـر (بي تي اس) واسـمـها
اخــتــصـــار لــعـــبــارة بــانـــغــتــان
سونـييـوندان الـتي تعـني شباب
كـشّـافة مـقـاومـ لـلـرصاص من
ــوســيــقــيــة في أشــهــر الــفــرق ا
الــــعــــالم. وهي تــــدرّ مـــلــــيـــارات
الـــدوالرات من الـــعــائـــدات عــلى
بــلـدهــا.وأصـبــحت هــذه الـفــرقـة
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لـــنــدن  مـع اإلشــارة إلى أن األمّ
وطفلتها  في خير .

ولـودة حوالى 2,8 ويبـلغ وزن ا
كيلوغرام ولم يـكشف عن اسمها
ــرتــبــة احلــاديــة بــعــد هـي في ا
عـشــرة في تــرتـيب خالفــة عـرش
إنـكـلـتـرا. وهي الـطـفـلـة الـثـانـيـة
لكـة إليزابيث عشرة من أحفـاد ا
الـثـانـيـة بـعـد والدة ابـنـة األمـير
هــــــاري ومــــــيــــــغـن مــــــاركـل في

حزيـران/يونـيـو. وكانت األمـيرة
بيـاتريس ( 33عامـا) قد تزوّجت
فـي تـــمــــوز/يـــولــــيـــو 2020 من
إدواردو مـــابــيـــلي مـــوتــزي (37
عــامــا) الــذي لـه طــفل من عالقــة

سابقة. 
أمـا األميـرة يـوجـيـني الشـقـيـقة
الصغرى لبـياتريس فقد أجنبت
صـبيّـا في شـبـاط/فبـرايـر سـمّته

أوغوست.

{ لــــــنـــــدن (أ ف ب)  –أجنـــــبت
ـلكة األميـرة بياتـريس حفـيدة ا
إليزابيث الثانية طفلتها األولى
مـن زوجـــهـــا إدواردو مــــابـــيـــلي
مـوتـزي بـحـسب مـا أعـلن قـصـر

باكنغهام.
وهو ثـاني حـفيـد يـولد في خالل
بـــضــعــة أشـــهــر لألمـــيــر أنــدرو
الحق أمـام الــقـضـاء من امـرأة ا
ــتــحــدة تــتــهــمه في الــواليــات ا

بـــاالعـــتـــداء عــــلـــيـــهـــا
جـنــسـيـا عـنــدمـا كـانت
قاصـرا. وهي اتـهـامات
يدحـضـها االبن الـثاني

للملكة إليزابيث.
وجـاء فـي بـيــان صـادر
عن قصر باكنغهام  إنه
ــن دواعــي ســـــــــــــــرور
بـــيـــاتـــريس وزوجـــهـــا
اإلعــــــــــالن عـــــــــن والدة
ــة عــنـد ابــنــتـهــمــا سـا
الساعة  23,42من يوم
الـســبت الـواقع في 18
أيلـول/سـبتـمـبر 2021
في مستشفى تشيلسي
أنـد ويـسـتــمـنـسـتـر في

دينـة من تبـعات وباء كـوفيد- ا
 .19وذكـرت الـنـقـابات أن 2700
ـثلون ثلث من حراس السجن 
الـــعــدد اإلجـــمـــالي من مـــوظــفي
سجـون نـيـويورك هم في عـطـلة
مـرضـيـة سـواء بـسـبب فـيـروس
كـورونا أو نـتـيجـة أعـمـال عنف

ارتكبها معتقلون.
وأعــلن رئـيس بــلـديــة نـيــويـورك
ـنتـهـيـة واليـته بـيل دي بالزيو ا
هـذا األســبـوع عن خــطـة إصالح
طـــارئـــة وطـــرح مـــجـــددا إغالق
الـســجن في  2026واســتـبــداله
بـأربــعـة سـجــون أصـغـر حــجـمـا
بـقـيـمة  8,7مـلـيارات دوالر. لـكن
لـيس هـنــاك ضـمـانـة بـأن رئـيس
ـقـبل الـذي سـيـنتـخب الـبـلـديـة ا
في نـهايـة الـسـنة سـيـلتـزم بـهذه

اخلطة.
مـن جــانــبــهــا أعـــلــنت حــاكــمــة
نـيــويـورك كـاثي هــوكل اجلـمـعـة
إطالق سراح  191معتقال بشكل

مبكر.
عـتـقـلون الـسـابـقون في ويـرى ا
السجن الـذين يعمـلون اليوم في
جــــمــــعــــيــــات أنه يــــجب إغالق
الـــســـجن.وقــال مـــايـــفــيـــلــد  إنه

سرطان … يجب استئصاله .

على النظام الصحي.
وهـي احلـــــال خـــــصـــــوصـــــا في
الـبـلدان الـتي تـزداد فـيـهـا أعداد
الكـبـار في السنّ أي أبـرز الدول
ـرض ـتــقـدّمـة حــيث يـنــتـشـر ا ا
عـــــلى نــــــطـــــاق واسـع بـــــ من
تـخـطّوا اخلـامـسـة والـسـت من
ـرض الذي كان العمـر. ويتـميّز ا
ـــــانـي ألـــــويس الـــــطـــــبـــــيـب األ
ر أوّل مـن قام بـتوصـيفه ألزهـا
في بــدايــة الـقــرن الــعـشــرين عن
غـــــــيـــــــره من أنـــــــواع اخلـــــــرف
بازدواجية مساره.فهو ناجم من
جـــهــــة عن تــــشــــكّل لــــويــــحـــات
بـروتــيـنـات مـعـروفــة بـأمـيـلـويـد
(نـــشـــوانـــيـــات) تـــضــــغط عـــلى
اخلاليا العصـبية إلى أن تقضي
عليهـا ومن جهة أخرى عن نوع
آخـر من الــبـروتـ يُــعـرف بـتـاو
ـر يـتـكـدّس عــنـد مـرضى ألـزهـا
ـطـاف إلى أن يـؤدّي في نـهـايـة ا
إلى مـوت اخلاليـا. لكن لـيس من
عـلـوم بعـد مـا هي العالقـة ب ا
. كمـا ال يعرف هاتـ الظـاهرتـ
اخلـبـراء بـعـد سـبب نـشـوئـهـمـا.
وبالـرغم من عـقـود من األبـحاث

مـــــا من عالج راهـــــنــــا يــــســــمح
ــرض أو اتّــقــاء بــالــشـــفــاء من ا
اإلصـــابـــة بـه. وفي تـــقـــدّم بـــارز
يسـجَّل مـنذ عـشـرين عامـا حقّق
عالج يـطـوّره مخـتـبـر  بـايـوج
األميـركي يستـهدف الـبروتـينات
الـــنــشـــوانــيــة بـــعض الــنـــتــائج
وحصل هـذه السنـة على إذن من
السلـطات األميـركية السـتخدامه
في بعض احلـاالت. لـكن مفـعوله

ال يـــــزال مــــحـــــدودا وال حتــــظى
فعاليته العالجية بإجماع.

ويــركّـــز مــحــور ثـــان عــلى ســبل
رض الـذي نادرا ما االتّقـاء من ا
يـعـزى إلى عــوامل جـيـنـيـة. وقـد
أُعـدّت قـائمـة تـضمّ قـرابـة عـشرة
عـــوامـل خـــطـــر ألنـــواع اخلـــرف
كافـة أبرزهـا الطـرش والتـدخ
وتـــدنّي مــــســـتــــوى الـــتـــعــــلـــيم
واالنـــــــعـــــــزال واالكـــــــتـــــــئــــــاب.

{  بـــــاريس (أ ف ب)  –يُــــــعـــــدّ
ــر الـذي خُـصّص مـرض ألــزهـا
ي لـــلـــتـــوعـــيـــة به في يـــوم عــــا
احلـــــــادي والـــــــعــــــــشـــــــريـن من
أيــلــول/سـبــتــمـبــر نــوع اخلـرف
األكــثـر شــيــوعــا في الـعــالم من
دون أن يكون له أيّ عالج يسمح
بـالشـفـاء منـه أو اتّقـاء اإلصـابة.
ويــؤدّي ألــزهـــامــيــر إلى فــقــدان
ــريض الــذاكــرة والــقـدرة عــلى ا
ـكن عـكس الـتـحـلـيل فـقـدانـا ال 
تدّ عادة على عدّة مساره الذي 

سنوات.
رض نحو ثالث ويصيب هذا ا
مــلـــيــون شــخـص عــلى األقلّ في
الــعــالم وفق مــنـظــمــة الـصــحـة
ــيـة. ولــيس هـذا اجملــمـوع الــعـا
دقيقا إذ من الصعب التمييز ب
ـــر وغـــيـــره من أنـــواع ألـــزهــــا
اخلــــرف كـــــتــــلـك الــــوعـــــائــــيــــة
ر وغـيره األصل.ويشـكّل ألـزهـا
من أمـراض اخلـرف إحـدى أكـبـر
ــعــاصــرة في مــجــال ــشــاكـل ا ا
الـــصــحـــة الــعــامـــة ألنّ مــرضــاه
يفـقدون استـقالليـتهم مـا يشكّل
عبئا نـفسيا عـلى العائلـة وماليا
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الشبابية السباعية التي تشكّلت
في الـعـام  2013أوّل مـجــمـوعـة
موسيقية كورية جنوبية تتصدّر
تـــصــــنـــيف أفـــضـل األغـــاني في
ــتــحـــدة مع أغــنــيــة الـــواليــات ا

(داينامايت).
وتــنــوي ســيــول االســتــفــادة من
يـة وقرّر الـرئيس شهـرتهم الـعـا
مون جاي-إن تعييـنهم مبعوث
ــــقـــبـــلـــة خـــاصّـــ لـألجـــيـــال ا

والثقافة.
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