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كـــــــلـف اجملـــــــلس الـــــــوزاري لـألمن
الــوطـني وزيــر الـداخــلـيــة عـثــمـان
ـــتــــابـــعـــة مـــوضـــوع ي  الـــغــــا
ـشـروع مع ـطـالب ا الـتـظـاهـرات وا
الـتشديد على إلتزام جميع منتسبي
ــعـايـيــر حـقـوق الــقـوات األمـنــيـة 
اإلنــســان وحــمــايـة االحــتــجــاجـات
الـسلميـة. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (اجملــلـس عــقـــد جـــلــســـته
بـرئـاسـة الـكـاظـمي  نـاقش خـاللـها
أحـداث الـتـظـاهرات في مـحـافـظات
ذي قـــار والـــنـــجـف والـــديـــوانـــيــة
والـتأكيـد على التوجـيهات الـسابقة
واحلــالـــيــة الــتي تــشــدد عــلى عــدم

اســتــخـدام الــقــوة أو إطالق الــنـار
ـتـظــاهـرين الــسـلــمـيـ وحــمـايــة ا

ــشـروعـة) ــطـالـبــ بـحــقـوقـهم ا ا
ووجه الـكـاظـمـي (قـيـادة الـعـمـلـيات
ــشـــتــركــة بـــالــتــحــقـــيق واتــخــاذ ا
اإلجــراءات الـقـانـونـيـة بـحق كل من
يــخــالف الـتــعــلـيــمــات) مـبــيــنـا ان
ي (اجملـــلس قـــرر تـــكـــلــيـف الــغـــا
ــتــابــعــة مــوضــوع الــتــظــاهــرات
ـتــظـاهـرين والــتـشـديـد ومــطـالب ا
عـلى إلتـزام جميع مـنتسـبي القوات
ـعـايــيـر حـقـوق اإلنـسـان األمــنـيـة 
ـتــظـاهــرين) وتـابع انه وحــمـايــة ا
(جــــرى خالل االجـــتـــمــــاع تـــأكـــيـــد
تــوسـعــة جـهــود تـدريب مــنـتــسـبي
األجـــهـــزة األمـــنـــيــة فـي الـــتــعـــامل
الــقــانــوني واإلنــســاني وأســالــيب

ــوافـقـة لــلـسـبل مــكـافـحــة الـشـغب ا
ـنظمات الـقانونيـة واالستفادة من ا
الـدولـية والـتـجارب في هـذا اجملال)
مـشيـرا الى ان (االجتـماع تـطرق الى
الحـــقـــة فـــلــول اخلـــطط األمـــنـــيـــة 
اخلاليــا اإلرهـابـيـة وتـعـزيـز اجلـهـد
االســــتــــخــــبــــاري فـي هــــذا اجملـــال
ومــتـابــعــة الـعــمـلــيــات الـعــسـكــريـة
واجلـهـود االسـتـخـبـاريـة لـتـعـقـبـهـا
فــــــضـال عن تــــــطــــــورات األوضــــــاع
احلـاصلة في قضاء سـنجار واتخاذ
اإلجــراءات الـــكــفــيــلــة بــنــشــر األمن
واالسـتـقـرار هـنـاك). وكـان الـكـاظمي
قــد اوعـــز في وقت ســابق بــاتــخــاذ
اإلجـــراءات الــقـــانــونــيـــة في حــادث
إصـــابـــة مـــتـــظــاهـــريـن اثــنـــاء فض
حافظة تـصعيد احتجاجي غاضب 

ذي قـار.وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (الــقــائـــد الــعــام لـــلــقــوات
ـسلحة تابع  باهتمام كبير حادث ا
تـظاهـرين في مديـنة إصـابة  3مـن ا
اثـنــاء فض تــصــعــيـد الــنــاصــريــة 
احتجاجي)  وأضاف ان ( الكاظمي
وجه بـاتـخـاذ اإلجـراءات القـانـونـية
الـالزمـة ومــحـاســبـة من تــسـبب في
هــذا احلــادث وفـتح حتــقــيق عـاجل
مـن قـبل الــقـوات األمــنــيـة والــعـمل
ــصــابـــ بــشــكل عـــلى مــعــاجلـــة ا
فــــوري) مـــجــــددا تـــأكــــيـــده (عـــدم
اســتــخــدام الــقــوة او إطـالق الــنـار
ـــطـــالـــبــ ـــتـــظـــاهـــربـن ا بـــحق ا
ـشــروعــة). وتــظــاهـر بــحــقــوقــهم ا
الــــعــــشــــرات من ابــــنــــاء مــــديــــنـــة
الــنــاصـريــة لـلــمــطـالــبــة بـاســقـاط

دعـاوى قضائيـة ضدهم.وقال شهود
عـــيــــان ان (الـــعـــشـــرات من أبـــنـــاء
لـلــمـطــالـبـة الــنـاصــريـة تــظـاهــروا 
بـاسـقـاط دعـاوى قـضـائـيـة ضدهم 
وصـفت بالـكيـديّة) واشاروا الى ان
(الــقـوات األمـنـيـة اتـخـذت إجـراءات
). و اغلق مـشدَّدة حتـسبـاً ألي طار
ـــئــــات من خـــريـــجـي الـــكـــلـــيـــات ا
ــعـاهــد مــبـنى ديــوان احملـافــظـة وا
لـــلـــيـــوم الـــثـــالث عـــلى الـــتـــوالي 
لـلـمطـالبـة بـتوفـير درجـات وظـيفـية
لـهم.وقال مصـدر في إدارة احملافظة
ـوظـف من إن (احملـتـجـ مـنعـوا ا
وإغـالق جــــمــــيع ـــــبــــنى  دخــــول ا
طالبهم). األبـواب حل االستجابة 
وأقــدم الـعـشـرات من احملـتـجـ في
الـناصريـة على قطع جسـري النصر
ـديـنـة بـاالطارات والـزيـتـون وسط ا
احملـتـرقـة عـلى خـلـفـيـة إصـابـة عـدد
مــنــهم بــإطالق الــنـار عــلــيــهم.كــمـا
ــئــات من أهــالي قــضــاء تــظـــاهــر ا
مـطــالـبـ الــدوايـة شــمـال ذي قــار 
بـإقالـة القـائمّمـقام وحتـس الواقع
ُحـالة ـشـاريع ا اخلـدمي ومـتابـعة ا

للتنفيذ. 
وكــان احملـافظ أحـمــد اخلـفـاجي قـد
ـسلحه طـالب القائـد العام لـلقوات ا
بـــأرسـال جلـنـة لــلـتـحــقـيق بـحـادث

. دني اطالق النار على ا
ونـاشدت عوائل االحـتجاج الـسلمي
رجـعية الـتشـريني في احملـافظـة  ا
ــثـــلــة بــالـــســيــد عــلي الــديـــنــيــة 
الـــســـيـــســـتــانـي ورئـــيس الـــتـــيــار
الــصـدري مـقـتــدى الـصـدر و رئـيس
الــوزراء  بـالــبـقــاء عـلى اخلــفـاجي
مـحافظا لذي قار ورفض استبداله .
وقــالـوا في وثــيـقـة عــلـيـهــا اطـلـعت
(الـزمـان)  رفـعت امس الـى اجلـهات
ــذكــورة (انـهم يــرفــضـون تــغــيـره ا
مـحاوالت كـونه ساهم في  اسـتقرار
امـن واعـمــار احملــافــظـة ومــحــاربـة
الـفساد والفاسدين ). وكانت تقارير
قــــد حتـــدثت عـم انـــهــــاء تـــكــــلـــيف
اخلــفـاجـي  من  مـنــصـبه او تــقـد
اسـتـقالـته لكـن االخيـر نفى ذلك  في
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قـريب ومن هـنا تـضمـنت الرسـالة
الـفـتـوائيـة في طـبعـاتـهـا السـابـقة
بــــعـض احــــكـــامـه ولــــكن لــــوحظ
انــحـسـاره في الــزمن الـراهن فـتم
حــذف جــانـب مــنه من الــطــبــعــات
األخــيـرة) ومـضى الـى الـقـول (مـا
نـريـد الـتـأكـيـد عـليـه هو أنـه ليس
لــولي الـفــتـاة تــزويـجــهـا اال وفــقـا
ـصلحـتها وال مـصلحـة لها غـالباً
في الـزواج اال بعد بلـوغها النضج
اجلــســمي واالســتـعــداد الــنــفـسي
لــلــمـــمــارســة اجلــنــســيــة كــمــا ال
مــصــلــحـة لــهــا في الــزواج خالفـاً
لـلـقانـون بحـيث يعـرضـها لـتبـعات

ومشاكل هي في غنى عنها). 

عــلى حـد سـواء ويـهــتم بـصـيـانـة
االسـرة واحملــافـظـة عـلـيـهـا كـنـواة
أسـاسية لسالمـة اجملتمع مع عدم
إغـفاله تـأم احلـاجات الـطبـيعـية
لـإلنسان وال يجـوز ان يستغل اي
ــا يـــنـــافي هــذه تـــشـــريع ديــنـي 
األهـــــداف الـــــعـــــالــــيـــــة والـــــقـــــيم
األسـاسية) مشيرا الى انه (يتع
ـعــنــيـة اتــخـاذ عــلى الــسـلــطــات ا
اإلجـراءات الـقـانونـيـة الـرادعة عن
ـشـيـنــة أيـنـمـا هــذه الـتـصـرفــات ا
الحـظ لألسف أن كــــانـت ولــــكن ا
ضــعف هـيــبـة الـقــانـون في الــبـلـد
فـسح اجملـال أمـام الـبعض لـلـقـيام
ـــمــارســـات غــيــر بـــالــعـــديــد من ا
ـــشــروعــة حــتى بـــلــغت انــشــاء ا
بــيــوت الــدعـارة والــتــرويج لــهـا)
مـشددا على (ادانة الـتسويف بهذا
ـــــلف  وأكــــد عـــــلى ضــــرورة أن ا
عنية من يظهر تالحـق السلطات ا
ـارس هذه فـي زي رجـال الديـن و
ــمــارســات لــهــا االفــعـــال ويــروج 
تـبعـات بالغـة السوء عـلى اجملتمع
ومـوقع الـديـن في نـفـوس الـناس)
وبـشـان زواج  زواج الـصـغـار قال
ـكتب  (اذا كان زواج الصغار أي ا
زواج غـير البـالغة من غـير البالغ 
أمــــرأ مــــتـــداوالً فـي الــــعـــديــــد من
اجملــتــمــعــات الــشــرقــيــة الى وقت
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ـرجع الـديـني االعـلى عـلي طـالب ا
بــاتـخــاذ اجـراءات الــسـيــســتـاني 
ـعنيـة بشأن رادعـة من السـلطات ا
مـــلـف زواج الـــقـــاصـــرات. واشــار
مــكــتب االســتــفــتــاءات الــشــرعــيـة
الـتابع للمرجع  في اجابة مفصلة
لـه بــــهـــذا الــــشــــأن الـى إن (هـــذه
ـمارسات إن كـان لها واقع  فهي ا
مـدانة ومسـتنكرة بـكل تأكيد ومن
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة هـو مـن أتـبـاع ا
وقت حـقـأ ال يقـوم بـها والـزواج ا
الـذي يـجـوز في مـذهـب االمـامـية 
وكـــذلـك مـــا يـــشـــبــــهه من الـــزواج
بني عـلى اسقاط احلقوق الـدائم ا
ـضـاجـعة  ال الـزوجـيـة عـدا حـق ا
يـسوغ أن يـتخذ وسـيلـة للمـتاجرة
ذكـورة التي بـاجلـنس بالـطريـقـة ا
ـرأة وانـسانـيتـها تـمـتهن كـرامة ا
وال يــتـبـعـهـا اال ضــعـاف الـنـفـوس
الــذين ال يــتــورعــون عن اســتـغالل
الــــدين وســـيــــلـــة لـــلــــوصـــول الى
شروعة) مؤكدا ان اهـدافهم غير ا
(الــــــــديـن االسـالمـي احلــــــــنــــــــيف
والسـيـمـا عـلى مـذهب أهل الـبـيت
عـــلــيـــهم الــسـالم يــعـــتــني بـــقــيم
الــعـفــاف واالحــتـشــام واحملـافــظـة
ـرأة عــلى كـرامـة كـل من الـرجل وا
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اعـرب السـفير الـفلسـطيني لـدى بغداد
ـــوقف احـــمـــد عـــقل  عـن اعــتـــزازه 
ـــتــضـــامن  بــعــد الـــعــراق االخــوي ا
حتــصـيـص احلـكــومـة الــعـراقــيـة 7.5
مــلـــيــار ديــنــار لـــلــوقــود واحلــاجــات
اإلنـسـانـيـة والـصـحـيـة في فـلـسـط .
وقـال عقل لـ (الزمان) امس (نعتز بهذا
ـــوقـف االخـــوي الـــذي يـــاتي في ظل ا
حـصار اقـتصـادي اسرائـيلي واقـليمي
مـن أجل اركـــــــاع الــــــشـــــــعب ودولـي 
وتـابـع ان (هـذا الـتـبرع الـفـلـسـطـيـني)
وفي ظـل الـضـائـقـة االقـتـصـاديـة الـتي
هـي اكـثـر من تـبـرع ــر بـهـا الـعـراق 
حلــاجـات طـارئـة  وهـو مـوقف اخـوي
وتـضـامـني وسـياسي كـبـيـر) واضاف
ـوقــفه الـدائم الى (هــذا هـو الــعـراق 
جـانب اخوانه احملـتاجـ للمـساعدة).

وكـان مجلس الوزراء قـد وافق برئاسة
الـكاظـمي على تخـصيص مبـلغ مقداره
 7.5 مـــلــيـــار ديـــنــار من احـــتـــيــاطي
الــــطـــوار  لــــلــــوقـــود واحلــــاجـــات
اإلنــســانــيــة والــصــحــيــة لــلــســلــطــة
الـفـلسـطيـنـية. وقـال بيـان ان (اجمللس
وافـق عــلـى إعـــفــاء الـــفـالحــ الـــذين
سددوا بدالت إيجار األراضي الزراعية
ـهم من  2015 وحــتى ــتــرتـبــة بــذ ا
2018  مـن بـــدالت اإليــجـــار لـالعــوام
قـدار ما سـددوا من االعوام الـالحقـة 
مـكـافأة لـهم علـى التـزامهم) ـاضـية  ا
وتـــابع انه (وافـق ايــضـــا عــلـى تــولي
وزارة الــكـهـربـاء الـتــعـاقـد مع ائـتالف
شـركــة نـرويـجـيـة لـتــنـفـيـذ مـشـروعي
الـطاقـة الشـمسـية في مـحافـظة كربالء
 300 مــيــغـاواط واإلســكـنــدريـة 225
مــيــغـاواط  فــضال عن شــراء الـطــاقـة
ــذكــورين  ــوقــعــ ا ــنــتــجــة من ا ا

بــتــعــرفــة مــقــدارهـا  40.7 دوالر لــكل
ـدة اسـتـثـمار  25 عـامـا مـيـغـاواط و
ـئة من تـسلم بـطاقـة ال تقل عن  75 بـا
الـطاقة التصميمية) مشيرا الى (إقرار
تــوصـيــة اجملــلس الـوزاري لــلـطــاقـة 
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اكـــدت وزارة الـــصـــحـــة  ان كـــمـــيـــة
ــسـتــوردة حـتى نــهـايـة الــلـقــاحـات ا
الـعام اجلـاري ستصل الى  25مـليون
جــرعــة مـضــادة لــفـايــروس كــورونـا
مــجــددة الــتـزام احلــكــومــة بـتــوفــيـر
اجلـرعـات من منـاشئ رصيـنة لـلفـئات
ــتــحــدث بــاسم ــســتــهــدفــة.وقــال ا ا
الـوزارة سيف البدر في تصريح امس
إن (الـعـراق مـسـتـمـر في الـتـعـاقـد مع
ـنتـجـة لتـوفيـر الـلقـاحات الـشـركات ا
سـتهدفة حيث لـكل الفئات الـعمرية ا
قـد يـصل مـعدل اسـتـيـراد اللـقـاح قبل
نـهـايـة الـعـام احلالي إلى  25 مـلـيون
جـــرعـــة) واضـــاف انـه (عـــدم وجــود
مــخـاوف مـن نـقص الــلـقــاحـات  وان
احلـكومـة والوزارة ملـتزمـتان بتـوفير
ـــنـــاشئ الـــلـــقـــاحـــات ومـن أفـــضل ا

ـيــة). وســجـلـت الـوزارة امس  الــعــا
  342 اصـــابــة وشــفــاء  490 حـــالــة
وبـــواقع  8 وفـــيـــات جـــديـــدة. واكـــد
ـوقف الوبائي اليومي الذي اطلعت ا
عـــــلــــــيه (الـــــزمــــــان) امس ان (عـــــدد
الـفـحوصـات اخملتـبـرية الـتي اجرتـها
الــوزارة لـعـيـنــات مـشـتـبه اصــابـتـهـا
بـالفـايروس بلـغت اكثر من  15 الـفا 
حـيث  رصـد اصابة  342 بـكـورونا
في عــمــوم احملــافــظــات) مــبــيــنـا ان
(الــشـفــاء بـلغ  490 حــالــة وبـواقع 8
وفـيـات جـديدة) واشـار الى ان (اكـثر
من  82 الـف شـخص تــلــقى جــرعـات
ــضــاد فـي مــراكــز الـوزارة الــلــقــاح ا
ــنــتــشــرة بــبــغــداد واحملــافــظــات). ا
ـية من وحـذرت مـنظـمـة الصـحـة العـا
ما وصفته عاصفة أخرى قادمة وذلك
ـتـحـور في مــعـرض وصـفه لـتـفـشي ا
أومـيـكـرون في مـختـلف أنـحـاء أوربا.

احمد عقل
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جـرت أمس األربــعـاء ثالث مــواجـهــات ضـمن
متاز منـافسات اجلولة الرابعة عشرة للدوري ا

بكرة القدم .
وجــمع الــلـــقــاء االول فــريـق الــكــرخ بـــضــيــفه
الــشـرطـة عـلى مـلـعـب الـسـاحـر احـمـد راضي
الــذي انـتـهى بــفـوز الـشـرطــة بـهـدف واحـد من
دون رد لـينـفرد بـالصـدارة برصـيد  38 نـقـطة
وجتـمـد رصـيـد الــكـرخ عـنـد الـنـقـطـة الـتـاسـعـة

ركز السادس عشر. با
وحلساب ذات اجلولة  حقق فريق زاخو الفوز

على فريق نفط الوسط بهدف من دون رد.
وفـي الـلـقـاء الـثـالث حــسم الـتـعـادل اإليـجـابي
مبـاراة فـريـقي الـديـوانـية ونـفط مـيـسـان بـهدف

ثله.
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وجـهـت دائرة احملـاسـبـة في وزارة
ـالية أمس بأطـالق دفعات تمويل ا
الــرواتب لــكــافــة الـوزارات لــشــهـر
كــانـون االول . واكــدت الـوزارة في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) ان (دائـرة
احملــاســبــة مــســتــمـره فـي تـدقــيق
ــالـيــة ( اخلــتـامــيـة ) الــبــيـانــات ا
شاريع قيد االجناز وفقا وتـمويل ا
لـلخطة االستـثمارية ).ودعت دائرة
احملـاسبة كافة الوزارات واجلهـات
ـراجـعـة الـغـيـر مـرتـبـطـة بـوزارة 
الـدائرة ابـتداء من الـيوم اخلـميس
لــــغــــرض بـــدأ اجــــراءات تـــمــــويل
ــواعـــــيــد احملـددة الــرواتب وفق ا
لكل وزارة.ووجهت الوزارة  دائرة
الــدين الـعـام بــالـتـعــاون مع الـبـنك
ـــركـــزي الــعـــراقي امـس بــأطالق ا

االصـدارية الثـانية لـسندات الـبناء
الـقابلة للتداول في ســـوق األوراق
ـالـية. وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) ا
امـس ان ( هذه اخلـطوة تـأتي بـعد
جنـاح االصـدارية األولى لـلسـندات
الـتي أسـهـمت في تـمـويل عـمـلـيات
الـــتـــنـــمـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة ودعم
ـشـاريع االسـتـثـمـاريـة بـاإلضـافـة ا
ــــتـــزايــــد من قــــبل الـى االقـــبــــال ا
ـواطـن ). واضـاف ان السـندات ا
ـدة  شهر مـتاحة لـلتداول سـتكون 
واحـــــد وان فـــــئــــات الـــــســـــنــــدات
ـطــروحـة لـلـتـداول هي سـنـد فـئـة ا
خــمــســمــائــة الف ديــنـــار بــفــائـدة
ـئـة  ألجل ســنـويـة مــقـدارهـا 6 بــا
. وسنـد فـئـة  ملـيـون ديـنار سـنـتـ
ـئة  ألجل 4 بـفـائـدة مـقـدارها 7 بـا
واطـن الـراغب سـنوات.داعـبة ا
بــالــشــراء تــقــد طــلــبــاتـهـم عــبـر

ــــــصــــــارف اجملــــــازة لــــــغــــــرض ا
االســــــتـــــــفــــــادة مـن الــــــفــــــرصــــــة
االسـتثمارية. الى ذلك طالبت هيئة
الـتـقاعـد الـعـامة بـتـضمـ حـقوق
ــوازنــات األعــوام ــســـتــحــقــ  ا
ــقـبــلـة.وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان ا
تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس إنــــهــــا
(مــــؤســـســـة خـــدمــــيـــة وال بـــدّ من
ـزايدات السـياسية) إبـعادها عن ا
وطـالـب الـبـيـان بـ(تـضـمـ حـقـوق
ـوازنــات الـعــامـة ــسـتــحــقـ بــا ا
ـــقــــبـــلـــة فـي ظل عـــدم لـالعـــوام ا
تـضـميـنـهـا باالعـوام الـسابـقـة بدالً
من الــتــشـكــيك في عــمل الــهـيــئـة)
واشـــار الى ان (الــهـــيــئــة حتــرص
عـــــلـى ضــــمـــــان اجنـــــاز جـــــمـــــيع
ـسـتـحـقـيـهـا عـلى وجه ـعـامالت  ا
الـــــســـــرعـــــة الن ذلك من صـــــمـــــيم

واجبها). 

ارس تـصـريح  وقـال (انـه ال يـزال 
مهامه كمحافظ).

    و نــفـى تــقــد اســتــقــالــته وانه
ارس مهامه في منصب احملافظ.
واشـــار الى ان (مـــا يــتـم تــســـريــبه
مـــجـــرد شــائـــعـــات داعــيـــا ابـــنــاء
احملافظة على الهدوء واحلفاظ على

دينة). استقرار ا
 وفـي الـنـجف  شـدد رئـيس الـتـيـار
الـــصــدري مــقـــتــدى الـــصــدر عــلى
احلاجة الى وقفة جادة حلل مشاكل
الــفــســاد في بــلــديــة الــنـجـف.وقـال
ـبنى الـبـلـدية الـصـدر خالل زيـارته 
امـس ان (زيارتـنـا جاءت بـعـد تـلقي
مـعـلـومـات عن وجـود فـسـاد وتـلـكؤ
وقــــصـــــور وتــــقــــصـــــيــــر في هــــذه
ـؤسسة) مؤكدا (اسـتعداده لتلقي ا
ـا يــخص الـفــسـاد في الــشـكــاوى 
ـؤسـســة وتـطــويـر عـمــلـهـا) هــذه ا
ولـفت الى (احلـاجـة الى وقفـة جادة
حلل مــشـاكل الـفـسـاد في الـبـلـديـة)
واســتـطـرد بــالـقـول ان (أي شـخص
لـديه ملف فساد يقـوم بإرساله إلينا
ــراتب وســـنــقـــوم بــإيـــصــالـه إلى ا
الـعـليـا في الـدولة وفي حـال لم تقُم
بـواجـبهـا سـتتم مـحـاسبـتـهم  فمن
ـعـيب وجود فـسـاد في احملافـظة) ا
وتـابع (سـنـعمل عـلى إقـالـة احملافظ
وتــبـديــله قـانــونـيــاً نـعــمل عـلــيـهـا
والداعـي حلـــرق اطــــارات واعـــمـــال

شغب وضوضاء). 

احمد غني اخلفاجي

علي السيستاني
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ـــقـــراطي شـــدد رئـــيـس احلـــزب الـــد
الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني مع
وفـد االطـار الـتنـسـيـقي برئـاسـة نوري
ـالـكي  عـلـى مـراعـاة مـبـدأ الـشـراكة ا
والتوازن بالعملية السياسية  واعادة
الـنظـر في نظـام احلكـم بالـعراق. وقال
بــــيــــان تــــلـــقــــتـه (الـــزمــــان) امس إن
(الـبارزاني استـقبل في مصيف صالح
ــرافق له ــالــكي والـــوفــد ا الـــدين  ا
وجرى بحث نتائج انتخابات تشرين 
وتــطـورات الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة في
الــعـراق) مـبـيـنــا ان (االجـتـمـاع سـلط
الـضـوء عـلى ضرورة اعـادة الـنـظر في
نظام احلكم في العراق واالستفادة من
ــاضــيــة واالخــذ بــنــظـر الــتــجــارب ا
االعــتــبــار مــبـدأ الــشــراكــة والــتـوافق
والــتـوازن في عـمـلــيـة احلـكم) واشـار
الـى ان (الـطـرفـ  تـبـادال االراء بـشـأن
الــتـحــديــات امـام مــسـتــقـبل الــعـراق
ومـوضوع اخلدمات وتهديدات داعش
ياه ومطالب ومـشكلة البيئة ونقص ا

ـــواطـــنــ واكـــدا عــلـى اســتـــمــرار ا
احملــاوالت فـي تــقــارب وجــهــات نــظـر
كونات من اجل االطـراف واستحقاق ا
قـبلة ايـحاد حـلول منـاسبة لـلمرحـلة ا
وجتــاوز الـــتــحــديــات امـــام تــشــكــيل
احلـــكــــومـــة اجلـــديـــدة). ووصل وفـــد
الـتـنسـيقي الى أربـيل امس  وكان في
ـكـتب عـضــو ا ـطــار  اســتـقــبـالـهم بــا
ـــقــراطي الـــســيـــاسي لـــلــحـــزب الــد
هــوشـيـار زيـبــاري الى جـانب عـدد من
الــشـخـصــيـات الــسـيـاســيـة الــكـرديـة.
وتـوقع خـبيـران في الشـأن القـانوني 
اجــراءات احملـكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا
بـشان الـطعـون في نتـائج االنتـخابات.
ورأى عـلي الـتمـيمي في بـيان امس ان
(قــرار االحتـاديــة بـتـأجــيل الـنــظـر في
يـعـني ـعـتـرضـ  ـقـدم من ا الـطــعن ا
صادقة عـلى النتائج إلى بعد تـأجيل ا
قدمـة للمحكمة) حـسم هذه الدعاوى ا
مـشـيـرا الى انـه (يـجـوز لـلـمـحـكـمة ان
ــنــاسب وفق األدلــة تــتـــخــذ الــقــرار ا
من حـيث تطـبيق ـقـدمة في الـدعوى  ا
قــانـون االنـتــخـابـات اجلــديـد وقـانـون

ـفـوضـيـة الـعـلـيـا لالنـتـخابـات وهل ا
كـان الــتـطـبـيق مـخـالف لـلـدسـتـور من
ـكن لــلـمـحـكـمـة عــدمه?) وتـابع انه (
صـادقة عـلى نتـائج االنتـخابات عـدم ا
جـزئـيـا أو كلـيـا أو إعـادة العـد والـفرز
يـدويـا في عمـوم العـراق) ومضى الى
الـقـول (وفـقا لـهـذه الدعـوى والـدعاوى
صـادقة على نتائج يبدو أن ا األخـرى 
االنـتخـابات سـتتـأخر حلـ حسم هذه
الـطعون  وقـرار االحتادية بـات وملزم
ــادة ٩٤ من لــلــســلــطــات كــافــة وفق ا
الـدستور). بـدوره  اكد طارق حرب ان
(قــرار االحتـاديـة سـيـكـون رد الـدعـوى
ـصــادقـة عــلى الـنــتـائج ورفــضـهــا وا
ـصادق االنـتـخابـية) وتـابع ان (بـعد ا
ســيـقـوم رئـيس اجلـمــهـوريـة بـأصـدار
ـرسوم اخلاص بدعوة الفائزين لعقد ا
اجلـــلـــســـة االولى جملـــلـس الـــنــواب)
مــتـوقـعـا ان (يـكــون الـيـوم الـثـاني من
وعد لعقد أول قبل هو  هو ا الشهر ا
جــــلـــســــة جملـــلـس الـــنــــواب بـــدورته
الـتشريـعية اجلـديدة). وكانت احملـكمة
رافـعة بـشان جلـسـة ا قـد أنـهت امس 

قـدمـة في االنـتخـابـات بـعد الـطـعـون ا
االســتــمــاع الى آخــر دفــوع وطــلــبـات
. وقـررت احملـكـمـة ـتـداعـ الـطــرفـ ا
ـقـبل ـرافـعـة وحـددت االحـد ا (خـتـام ا
مــوعـدا إلصــدار الـقــرار في الـدعـوى).
وقـــدم رئـــيس حتـــالف الـــفــتـح هــادي

الـــعـــامــري خـالل حـــضــوره جـــلـــســة
ــرافـعـة  أدلــة وصـفت بـانــهـا تـثـبت ا
ـفوضـية بـالنـتائج. الـتـزوير وتالعب ا
وطـالب العامري الذي قدم دعوى الغاء
االنــتــخــابــات بـ(إعــادة الــعــد والــفـرز
الــيــدوي في أربـع دوائــر انــتــخــابــيـة

واحــدة كل من اقــلــيم كــردســتـان وفي
احملـــافــظـــات الــغـــربـــيــة والـــوســطى
واجلــنـوبـيــة). لـكن تــقـاريـر مــسـربـة 
افــادت بـأن احملــكــمـة ســتـصــدر قـرارا
بـاعـادة العـد والفـرز الـيدوي   وإلـغاء

محطات مخالفة. 
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ــهـــجــرين دعـت وزارة الــهــجـــرة وا
اجملــــتــــمـع الـــدولـي الى مــــزيــــد من
الـتـعاون بـشـأن الـعراقـيـ العـالـق
ــتــحــدث عــلـى حــدود اوربــا.وقــال ا
بـــأسم الــوزارة عـــلي جــهـــاكــيــر في
تــصــريح امـس إن (الــهـجــرة تــعــمل
بالشراكة مع وزارة اخلارجية إلعادة
الــعـالــقـ الـعــراقـيــ عـلى احلـدود
البالروسية من خالل األمر الديواني

73) واضـــاف انـه ( من خالل األمـــر
الـديواني بدأت رحالت العودة تصل
والــــوزارة بـــــصــــدد الـى الــــعـــــراق 
الـوصول الى الـعالقـ في لتـوانيا)
وتـابع ان (هناك جلنة وصلت بولندا
قــــاصــــدة احلـــــدود مع بالروســــيــــا
ـــهـــاجــرين لـــلـــوقــوف عـــلى عـــدد ا
واحـتـيـاجـاتـهم وإمـكـانـيـة تـقـد ما
ه واعداد تقرير للحكومة ـكن تقد
ـقــبـلـة) عــنـد الــعـودة خالل األيــام ا
ــهــاجــرين مــشــيــرا الى ان (عــودة ا

الـذين اليـرغبـون الى العـودة بحـاجة
الـى جــــهـــــد دولـي ودبــــلـــــومـــــاسي
لــتـكـيـيف وضـعــهم الـقـانـوني الـذي
ــعـايــيـر اإلنــسـانــيـة يــتـمــاشى مع ا
حلــقــوق االنـســان ونـطــمح احلــفـاظ
عـلى حيـاتهم) مشـدداً على (ضرورة
عايير التي هاجرون با أن يـتصف ا
تــتـعـامـل مـعـهــا الـدول بـالــلـجـوء أو
ألن بــــقــــاءهم طــــالــــبـي الــــلــــجــــوء 
كـمـهـاجرين غـيـر شـرعيـ هـذا يـقلل
مـن رغـبـتـهـم ) ولـفت الى ان (أعـداد
الـعـالقـ متـضـاربة ألنـها لم تـصدر
مـن جهة رسمية) مؤكدا ان (الوزارة
قـدمت طلبا لـلمجتـمع الدولي  تدعو
ــزيـــد من الـــتـــعــاون بـــشــأن خـالله 
الــعــراقــيــ الــعــالــقــ عـلـى حـدود

اوربا). 

بـشأن تنفيـذ خطة معاجلـة االختناقات
ـقـبل)  ومـضى الـبـيـان فـي الـصـيف ا
الـى الـــقـــول ان (اجملـــلس  وافق عـــلى
تــخـصـيص مـبـلغ مـقـداره  7.5 مـلـيـار
ديـنار من احتـياطي الطـوار  للوقود
واحلــاجــات اإلنــســانـيــة والــصــحــيـة
لـلــسـلـطـة الـفـلـسـطــيـنـيـة). (تـفـاصـيل

ص2). 
فـي غـــــضـــــون ذلك  أعـــــلـن اجلـــــيش
اإلســـرائـــيــلـي مــقـــتل فـــلـــســـطــيـــني
بـالرصاص بعدما حاول دهس عدد من
ـركبـته في الـضـفـة الغـربـية اجلـنـود 
احملــتـلــة.وجـاء فـي بـيــان لـلــجـيش أن
(عجلة منفذ محاولة الدهس اصطدمت
بـأخرى تـابعة لـلجيش بـعدما أصـابها
اجلـنـود بالـرصاص قـرب مديـنة جـن
ـا أدى في شـمـال الـضـفـة الـغـربـيـة 
) مـشـيـراً إلى إلى احـتـراق الـعـجـلـتـ
(عــدم إصـابــة أي جـنــدي بـجـروح).من

جــهــة اخــرى وصـلَ وزيــر اخلــارجــيـة
فـؤاد حـسـ إلى الـعـاصـمـة اإليـرانـية
طـهران على رأس وفد  لـبحث  قضايا
مـتــعـددة تـعـنى بـالـعـالقـات الـثـنـائـيّـة
ومـسـتجـدات الـوضع األمني اإلقـلـيمي
وآخـــــر الـــــتـــــطــــورات ضـــــمـن إطــــار

فاوضات النووية في ڤيينا.  ا
ـتــحـدث بــاسم الــوزارة أحـمـد وقــال ا
الــصـحــاف في بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (حـــســـ يـــرافــــقه وفـــد ضم
مـستشـار األمن القوميّ الـعراقي قاسم
ـــــســــــؤولـــــ األعــــــرجي وبــــــعـض ا

احلــــكـــومـــيـــ وصـل الى طـــهـــران 
ســــيــــلــــتـــقـي خالل زيــــارته عــــددٍ من
لـلـتـبـاحث في ـســؤولـ االيـرانـيـ  ا
قــضــايـا مــتــعــددة تـعــنى بــالــعالقـات
الـثـنائـيّـة ومسـتجـدات الـوضع األمني
اإلقــلـيــمي وآخـر الــتـطــورات في إطـار

فاوضات النووية في ڤيينا).  ا

ــديـر اإلقـلـيـمي لـلـمـنـظـمـة في وقـال ا
فـييـنا هانـز كلـوجه إنه (منذ اكـتشاف
ـــتــحـــور أومــيـــكـــرون قــبل أربـــعــة ا
تـحور في 38 أسـابيع  اكـتشـاف ا
53 دولـــــــة عـــــــلـى األقـل من الـــــــدول 
األعـضـاء في مـنـطقـة أوربـا) واضاف
ــتـعــلــقـة ان (الــعــديـد مـن األسـئــلــة ا
بـأومـيكـرون ال تـزال حتتـاج إلجـابات
ــعــروف بـالــفــعل هــو أن هـذا إال أن ا
ـــتـــحــور أصـــبح الـــساللـــة األكـــثــر ا
انــتـشــارا في الـعــديـد من الــدول مـثل
ارك والبرتغال وبريطانيا حيث الـد
تـــتـــضـــاعـف اإلصـــابـــات به كل يـــوم
ونـــصف الـــيــوم إلـى كل ثالثـــة أيــام
لـتظهر مـعدالت إصابة غيـر مسبوقة)
مـــشــيــرا الى انه (أنـه خالل أســابــيع
ـتحـور اجلـديـد هو قـلـيـلة سـيـكـون ا
األكــثـر انـتـشـارا في مـزيـد من الـدول
األمـر الذي يـشكل ضـغطـا على أنـظمة

ـرهـقـة بـالـفـعل الـرعــايـة الـصـحـيـة ا
لـتقترب من نقطة االنهيار) واستطرد
بـالقـول ان (أوميـكرون سـيصـبح على
ـتـحـور االكـثـر انـتـشـارا في األرجـح ا
أوربا) ولفت الى ان (حجم اإلصابات
كن أن يؤدي إلى اجلـديدة بكورونا 
ـستـشفـيات زيـادة حـاالت النـقل إلى ا
واضــطـراب واسع الـنـطــاق لألنـظـمـة
الــصـــحــيــة وغــيـــرهــا من اخلــدمــات
احليوية).وفرضت السلطات الصينية
إجــراءات احلـجــر في مــديـنــة شـيـآن
الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـها  13 مـلـيـون
نـسمـة بسـبب ارتفـاع عدد اإلصـابات
بـكورونـا قبل أكثـر من شهر من دورة
. بـيـة الشـتـوية في بـك األلـعـاب األو
وقـالت السلـطات احمللـية في بيان إنه
البـقاء في (عـلى سـكان مـديـنة شـيـآن 
مـنـازلهم مـا لم يكن هـنـاك سبب مـقنع

غادرتها).
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بـ(جــهــود لــوزارة اإلعــمــار واإلســكــان
والـبـلـديـات الـعـامـة وجـمـيع اجلـهـات

ساندة إلجنازهم هذا العمل). ا
ـــرقم 214 ونــــاقش اجملــــلس قــــراره ا
ــوازين اخلـــاص بــتــخــفـــيض أجــور ا
نافذ احلدودية . اجلسرية في هيئة ا

واشـار بــيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان)
ــنـافــذ الــلـواء عــمـر امـس ان (رئـيس ا
عـدنـان الـوائلي حـضـر جلـسـة اجمللس
الــتي جـرى خاللــهـا مـنــاقـشـة مــقـتـرح
الـهيأة الـعامة للـكمارك التـابعة لوزارة
تـضمن الـغاء قـرار اجمللس ـاليـة و ا ا
ــاضـي اخلـاص ــرقم 214 لــلــعــام ا ا
ـوازيـن اجلـسـريـة بــتـخـفــيض أجـور ا
والـعودة الى جـبايـة عشـرة االف دينار

للطن الواحد).
W¹œËbŠ c UM

 واضاف ان (الوائلي عرض خالل

ـوجبـة التي سبق االسباب ا اجلـلسـة 
ـنــافـذ احلـدوديــة بـشـأن وعــرضـتـهــا ا
يزان جـدوى واهميه تـخفيـض اجور ا
اجلــــســـري الــــتي كــــان اهـــمــــهـــا دعم

ــنــافـذ ــســتــوردين والــتــجــارة فـي ا ا
االحتــاديـــة وتــخــفــيض  االجــور عــلى
الـعامل في التبادل التجاري من أجل
وكذلك احملافظة على تشجيع التجارة 
ــواد الــغـذائــيــة والــزراعــيـة اســعــار ا
عابر) وبـاقي البضـائع الواردة عبـر ا
مـبـيـنا ان (اجملـلس صـوت عـلى الـعمل
وفـق مــا نص عــلــيه الــقــرار الــســابق
واالســتــمــرار بــجــبــايــة أجــور مــيـزان
ـقدار خمسة  الف دينار مقطوعة عن
كـل شــاحــنـــة من اجل دعم وتـــشــجــيع
ـنـافـذ االحتـاديـة). من الـتــجـارة عـبـر ا
ضبـطت مالكـات الهـيئة 5 جـهة اخـرى
حــاويـات مــخـالــفـة لـشــروط وضـوابط
االسـتيراد في ميناء أم قصر األوسط .
واوضـح بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الــهـيــئــة نـفــذت قـرار قــاضي حتــقـيق
مـحكـمة أم قـصر بـشأن حـسم موضوع
دة كدسـة التي جتاوزت ا احلـاويات ا
ـيناء دون الـقانـونية عـلى بقـائها في ا

حـيث  مــراجـعــة أصـحــاب الـعالقــة 
ضــبط  5حــاويــات مــخــالــفــة لــشـروط

(تــولي وزارة الــكـهــربــاء الـتــعــاقـد مع
شــركـة نـيــرويـجـيــة لـتــنـفـيــذ مـشـاريع
الـطاقـة الشمـسيـة في كربالء) ومضى
الـى الــقـــوا ان (اجملـــلس وافق ايـــضــا
عـلى تـخصـيص مـليـاري دينـار لوزارة
الـــصـــحـــة لـــتــــغـــطـــيـــة عالج جـــرحى
الـتظـاهرات بـاالضافـة الى تخـصيص
1.5 مــلـيــار ديـنــار لـتـشــغـيل مــشـاريع
الــري والـبــزل و تـخــصـيص مــلـيـاري
ـواجهة ديـنار من احـتياطـي الطوار 
الــــســــيـــول فـي كـــردســــتـــان). واعــــلن
انـــطالق الـــكـــاظـــمي فـي وقت ســـابق 
عــمــلـيــة جتــهـيــز الــسـنــدات لألراضي
ـبـادرة الـسـكـنـيـة. وذكـر بـيـان ضـمـن ا
امـس إن (الكـاظـمي أعـلن خالل جـلـسة
انـــطالق عــمـــلــيـــة جتــهـــيــز اجملـــلس 
الـــســـنـــدات لـألراضي الـــتي ســـتـــوزع
لـــلـــمــــواطـــنـــ ضـــمن مـــبـــادرة داري
الـسكـنية) مـشيرا الى انه (سـيتم منح
84 ألـف سنـد أولي لـلـمـواطـنـ الذين
وقع اإللكتروني للمبادرة سجلوا في ا
 وحـصلوا عـلى أعلى النقـاط) مشيدا
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 ولــفت إلى أن (هـذه احلــرائق شـمـلت
الـقطاع العام واخلاص بشكل عام "
ـاضي  سـجل مــشـيـراً إلى أن الــعـام ا
29 ألــفـا و658 حــريـقــا شـمــلت كـافـة
الـــقــطــاعـــات احلــكــومـــيــة واخلــاصــة
واخملــتــلـطــة وتــنـوعت األســبــاب بـ
الـتـمـاس الكـهـربـائي والعـبث وغـيـرها

من األسباب).
…—b  œ«u

عـــلى صــعــيــد آخـــر اقــتــرح قــاض في
مـحكمـة حتقيق الكـرخ االولى  تطبيق
عــقــوبــة االعــدام بـحـق كل من يــتــاجـر
واد اخملدرة  للحد من انتشار هذه بـا
االفـة والقضاء عـليها. وقـال أحمد عبد
الــسـتـار في تـصــريح امس ان (نـسـبـة
لـقى القبض عليهم من ـتعاط من ا ا
تـهمـ بقـضايـا مخدرات ال مـجمـوع ا

السماوة 
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يـــزور وفــد فــني عــراقـي  الــعــاصــمــة
ـقبـلة  االيـرانـية طـهران خالل االيـام ا
ياه من للتفاوض بشأن اعادة اطالق ا

نهري الطيب ودويريج. 
ـركـز الـوطـني إلدارة وقـال مـديـر عـام ا
ائية حا حـميد في تصريح ـوارد ا ا
ـــقـــرر  أن يـــزور وفـــد امـس انه (من ا
عـراقي إيران قريباً للتفاوض من أجل
يـاه مـجددا مـن نهـري الـطيب إطـالق ا
ودويـريج) واضاف ان (هـور احلويزة
ـيـاه مـنـذ  8أشـهـر يــعـاني من شـحـة ا
ـــــائـــــيــــة أطـــــلـــــقت ـــــوارد ا ووزارة ا
تــصــاريف من نــهــر الــكــحالء بــاجتـاه
الـهـور  لـكـنـهـا ال تـكفـي لذلـك الوضع
ســـيـــســـتـــمــر إال فـي حـــال أتت مـــيــاه
الـسـيول من اجلـانب اإليراني) مـؤكدا
ان (مــنـاسـيب اخلـزن مـحـدودة بـسـبب
ـسـتـمـر مـنذ  3أعـوام وال يـاه ا شـح ا
ـيـاه ـكـن إطالق كـمـيـات كـافـيـة من ا
وســنــعــمل عــلى اســتــثــمــار الــســيـول
الــقـادمـة من األنــهـر االيـرانــيـة الـطـيب
ودويـريج والسيول من واسط وديالى

التي ترد لنهر دجلة).
وتابع ان (منظمة اليونسكو لديها علم
ولن تـخـرجه من ـيـاه بـالــهـور  بــشح ا
ي ألن أسباب الشح الئحة التراث العا
لــيـست مـحـلــيـة مـتـعــمـدة بل هي قـلـة
ـيـاه الـواردة له) واشـار الـى (وجود ا
خـــطــة يـــجـــري الــعـــمل بـــهـــا حــالـــيــاً
الســتــثـمــار مــيـاه األمــطــار والـســيـول
وسـيـتم استـثمـار أيـة ميـاه وارسالـها
لـهور احلويزة ونتوقع هطول األمطار
فـي الــشــهــر احلـــالي واألشــهــر األربع
زيد من ـا سيـسمح بـدفع ا ـقبـلة   ا
قـابل نحـتاج من ـيـاه للـهور لـكن بـا ا

وهـناك الـكثـير من عـلومـات  وتـبـادل ا
ــعـــلــومــات غــيــر االمــور غـــامــضــة وا
مـتاحة) مبينا ان (ايران تسهم بنسبة
لكن اقل بكثير من تركيا في نهر دجلة 
ئة من نهر ديالى ياتي اكثر من  80بـا
مـنها  وهور احلويزة في ميسان جف
بـالكامل ونحن بامس احلـاجة للتفاهم
بـهـذا اجلـانب  والسـيـمـا بـيـنـنـا نـقاط
مـشـتـركـة ونـسـعى لـلـتـواصـل حـالـياً)
مـحـذرا من (اقـبـال الـعـراق عـلى نـقص
ـياه) ولـفت الى (انـنا بـحـاجة حـاد بـا
الى الـعمل بجدية في التعامل مع ملف
ــيـاه مع دول اجلـوار ونــتـخـوف من ا
عـدم امـكـانـيـة تـلـبـيـة االحـتـياجـات في
ــســتــقــبل). من جــهــة اخــرى  اشـار ا
ـثل منـظمـة االغذيـة والزراعة صالح
احلـاج حـسن الى  ان الـعراق يـعد من
نـطقـة التي تدعم تـميـزة في ا الـدول ا
ــــدخـالت واخملــــرجــــات الــــزراعــــيـــة ا
لـلـمــحـاصـيل الـسـتـراتـيـجـيـة مـشـيـدا
بـاالجـراءات الـتي اتـخـذتـهـا احلـكـومـة
الــعـراقــيـة في مــجـال تــوفـيــر احلـصـة
الــغـذائـيـة لــلـمـواطــنـ . وقـال احلـاج
حـسن في بـيـان امس ان (الـعـراق يـعد
ـنـطـقـة الـتي ـتـمـيـزة في ا من الــدول ا
دخـالت واخملـرجـات الـزراعـية تـدعـم ا
لــلـمـحـاصـيـل الـسـتـراتــيـجي  ونـثـمن
اجـراءات احلـكومـة الـتي اتخـذتـها في
مـــجــال تــوفـــيــر احلـــصــة الــغـــذائــيــة
لـلـمـواطـنـ عبـر الـبـطـاقـة التـمـويـنـية
حتــسـ عـمـلـيـات تــخـزين مـحـصـولي
اضي احلـنـطـة والـشعـيـر  لـلـمـوسم ا
دعـــــمــــا لـالمن الـــــغـــــذائي بـــــرغم من
الـتحـديات الـتي واجهـتهـا اثر جـائحة
كـورونـا) مـبيـنـا ان (سالسل امدادات
االغـذية العابرة للـحدود اثبتت قدرتها

ة كتـبتها قـبل اكثر أعـادني مترجم نـصوصي للـغة التـركية الى قـصائد قـد
من ثالثـ عامـا حيث اقـتـصر بـترجـماته عـلى ديـواني شرائع مـعلـقة وكـتاب
الـش الثـاني / العـباءات واالضـرحة على الـرغم من نسـياني الحـضار تلك
الـدواوين اصال  وكان علي ان اعـتمد ذاكـرتي الصدئـة اثناء قراءتي االولى
ي لالدب 13 الـذي تـرعـاه اول امس في افـتــتـاح مـهـرجـان اسـطــنـبـول الـعـا
ـديـنة وزارة الـثقـافـة الـتركـيـة في واحـد من اقـدم مسـارح اسـطـنبـول وسط ا
ـيز يـديره الـشاعـر الكـبير ة بـحضـور شعـري ومتـلق للـشعـر كبـير و القـد

عدنان اوزر .
 أكـتشفت بعد هـذه التجربة اشـياء جميلـة عدة  من بينهـا ان هذه النصوص
لم تـفقد شـيئـا من حضورهـا الشـعري بل زادت القـا ومعـان جديدة  ومـنها
ـسعفـة لم تطغ عـلى حسي النـقدي لـنفسي فـغيرت كـلمة ايـضا ان ذاكرتي ا
ـا كانـت قلـقـة بـنـظـري في ايـام الكـتـابـة االولى اثـنـاء انـشادي في الـنص طـا
لـلنص دون ان انتبه لـذلك  ومنها ايـضا ان االتراك يشـبهوننـا الى حد كبير
وروث ذاته في في الـعالقة بالشعر وهمومه وطريـقة انشاده وانهم يحملون ا

نصوصهم قبل اندالع احلداثة الشعرية لديهم مثلنا تماما .
أكـتب ذلك االن واعـيــده ألني احـبـبت تـذكـيـر اصــدقـائي الـشـعـراء بـضـرورة
االصـغـاء لـلـمـتـرجــمـ وشـعـراء الـلـغـة االخـرى  فـي اخـتـيـاراتـهم لـلـقـراءات
الـشـعـريـة في الـدول الـتي تــمـتـلك لـغـة اخـرى غـيـر الــعـربـيـة وان يـسـتـمـعـوا
لـلمبدعـ من ابناء تلك الـلغة  اعتـمادا على خبـرتهم مع اللغـة واجلمهور في

بلدانهم .
ـاذا كـانت وأخـيـرا فــجـمـيـل ان تـصـغي الـى نـفـسك بــلـغـة اخــرى وال ادري 
سـعادتي باللغة التركية مختلفة ومثلها باللغة الفارسية
في ديــواني  ( وطن كــامــرأة عــاشــقـة)  اكــثــر من كل
الــتــرجـــمــات االوربـــيــة االخــرى وكـــأن الــشــرق روح

تسكننا وان غربتنا الثياب .

يـحتاج إلى دراسات لهذه الظواهر من
اخملــتــصـــ ومن ثم نــشــر الــوعي عن
طـــــــــــريـق اإلعـالم ورجــــــــــال الــــــــــديـن

دارس). وا
 مـضيفا (اما أهداف العقوبة اجلنائية
فــــهـي الــــردع وحتــــقــــيـق الــــعــــدالــــة
اجملـتمعيـة وقد شدد قانـون العقوبات
فـي مــثل هـــذه اجلـــرائم مـــثال الـــقــتل
ـادة بـاحلـرق عـقـوبـتـهـا اإلعـدام وفق ا
406 اوال وحـتى اغتـصاب الصـغيرات
ادة  393ثانيا عـقوبتها اإلعدام وفق ا
 والســيــمــا ان ارتــكــاب هـذه اجلــرائم
سـببه امـا تنـاول اخملدرات والـبطـالة

ــئـة هم ــئـة و 90 بــا يــتــجـاوز 10 بــا
يـــتـــاجــرون بـــهــا) مـــؤكـــدا ان (أغــلب
ـتـعاطـ يتـحـولون في غـضون سـنة ا
إلـى مـــتـــاجـــرين ولـألسف الـــقـــانـــون
احلــالي اخلـاص بـالـتـعـامل مع جـرائم
ــــتـــاجـــرة احلــــيـــازة والــــتـــعــــاطي وا
بـــــاخملــــدرات رقم 50 لـــــســــنــــة 2017
قـيـاساً يـتـضـمن عـقـوبـات غـيـر رادعـة 
ة) مبـينا ان (الفقرة 28 بـحجم اجلر
دة الزمنية للعقوبات أوالً تنص على ا
بــالـنـســبـة لـلــمـتـاجـريـن وتـنص عـلى
ــؤقت حــسب نـوع ــؤبــد وا الــســجن ا
اجلرم والفقرة 28 سادساً تتعامل مع
ـسـتوى ـادة اخملـدرة وتصل  نـوعـية ا
جــنـحــة وعـقــوبـتــهـا الـســجن خــمـسـة

اعوام  وهذه عقوبة مخففة).
واقـتـرح عـبـد الـستـار (تـطـبـيق عـقـوبة
ــتــاجــرين بــاخملـدرات اإلعــدام بــحق ا
ـــكـــافـــحـــة هــذه اآلفـــة وفـق تــشـــريع
قــانــوني جـديــد) وتــابع ان (مــحـكــمـة
الــكــرخ االولى تـســتــقـبل  20مــوقــوفـًا
ـتـاجـرة أو حـيـازة اخملـدرات بـتــهـمـة ا
كـمـعـدل أسـبـوعي وهـذا عـدد كـبـيـر لـو
قـسنا األمر على مدى عام). فيما كشف
اخلبير القانوني علي التميمي عقوبة

اجلرائم اجلنائية بينها االغتصاب.
وقــال الـتــمـيــمي في تــصـريح امس إن
(اجلــرائم الـبــشـعــة تـتـقــسم الى حـرق
واغــتـــصــاب صــغــار وتــقـــطــيع جــثث
واســـتـــخــدام أســـالـــيب وحـــشـــيــة في
وهـنا يطغى اجلانب ة  ارتـكاب اجلر
الــنـــفــسي في هـــذه اجلــرائم ومــنــهــا
اجملـرم الـسـايكـوبـاثي اي احلـقـد على
اجملـتمع والـشيـزوفريـنيـا اي انفـصام
الـشـخـصـيـة والـبـارانـويـا اي اخلـوف
من اجملـتـمع وغيـرها من األسـباب كـما
يــقـــول عــلم الــنــفـس اجلــنــائي وهــذا
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كــــــشـف وزيــــــر االتــــــصــــــاالت أركـــــان
الــشـيـبـاني عن تـعــهـد رئـيس مـجـلس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي  بـتوزيع
 532ألـف قـطـعـة أرض سـكــنـيـة ضـمن
مـبادرة (داري) مشيرا الى  تخصيص
اربـعـة مـلـيـارات ديـنـار لـتـغـطـيـة عالج
جـرحى الـتـظـاهرات ومـواجـهـة سـيول

اقليم كردستان.
wŽu³Ý« dLðR

وقــــال الـــشـــيــــبـــاني خـالل مـــؤتـــمـــره
األسـبوعي إن (الكـاظمي تعـهد بتوزيع
532 ألـف قــطــعـــة أرض أخــرى ضــمن
مـبـادرة داري كمـا وجه بإيـجاد حـلول
) وتـابع ان جــذريـة لـلـبـاعــة اجلـوالـ
(اجملــلس وافق عــلى تـخــصـيص 300
ـتفـرغ مـلـيون ديـنار لـدعم شـريحـة ا
الـــزراعــيـــ واألطــبـــاء الــبـــيــطـــريــ
الــعـاطــلـ عن الــعـمل بــاالضـافـة الى
تـخـصيص 500 مـلـيـون دينـار لـتـأم
احــتـيـاجــات مـخــيـمـات الــنـازحـ في
كـردستان ومخيم اجلدعة) مشيرا إلى
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ـيـاه من إيــران الـتـعـاون لـفــتح تـدفق ا
قـــال مــســـتــشــار الـــنــهـــرين).  بــدوره 
الــوزارة عـون ذيــاب في تــصـريح امس
(نــتـوقع حـالــيـا اسـتــقـبـال كــمـيـات من
ــائـيـة خالل هـذا االمــطـار والـواردات ا
الــشـــهــر من تــركــيـــا والــبــنك الــدولي
شـروع سـد اليـسـو ابلغ انـقرة ـمـول  ا
عـلى حـصص العـراق وسوريـا) وتابع
ان (مـا يقلـقنا سـد اجلزرة بعـد اليسوا
ومـــصــرون عـــلى عـــدم تــنـــفـــيــذه النه

ســيـؤثـر بـشـدة عــلى الـعـراق حـيث 
ـــيــاه من اطـالق كــمـــيــات جـــيــدة من ا

اضية). دة ا أليسو خالل ا
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يزان التجاري ب العراق مـؤكدا ان (ا
ياه وتـركيـا ورقة ضـغط لنـا في ملـف ا
الســـيــمـــا ان الــعـــراق ســوقـــاً مــهـــمــاً
ومــتـمــيـزا لـتــركـيــا  وال يـوجــد سـوقـاً
افـضل مـنه وهـنـاك جلنـة كـبـيـرة تضم
جـــمـــيع دوائـــر ومـــؤســســـات الـــدولــة
تــــشــــتــــرك بــــوضع االسـس الــــعــــامـــة
لـلـتـفـاوض مع تـركـيـا يـراسـهـا الـوزيـر
مـهـدي رشـيد احلـمـداني الـهدف مـنـها
توحيد رؤى كافة اجلهات وتتشكل الى
فـريق الكـثر من  46شـخـصاً) واوضح
ذيــاب ان (الـعــراق صــنف خـامس بــلـد
ناخية  لذا بالعالم مهددا بالتغيرات ا
يـتــطـلب الـتـركـيـز والــتـعـامل بـصـرامـة
ـائــيـة لــدى تـركــيـا بــشـأن حــصــصه ا
وطـالـبنـا جـميع اجلـهـات بتـقـد ورقة
عــمل تـتـضـمن وجـهــة نـظـرهـا في هـذا

اجلانب). 
ـــا يـــخص اجلـــانب االيـــراني قــال و
ذيـاب (تربطـنا عالقات كـبيرة مع ايران
 لــكن لالسف الـشـديــد لم يـتـحـقق الى
ياه الـلحظة لقـاء لنتحدث فنـيا بشان ا

بابل
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قارنة قارنة ماب السيئ واالسوأ ومابـ البشع واالكثر بشاعة..ا التـصح ا
ــفـاضــلـة الـصــحـيـحــة هي مـابــ الـقـبـح ومـابـ اجلــمـال..مـابــ احلـريـة وا

والعبودية..ماب النور والظالم..ماب اخلير والشر..
عـندمـا نـقارن بـ نـظام رفـيـقي ونظـام مـوالي فـاننـا كـمن يخـيـر نفـسه مـاب

الكوليرا والطاعون او ب لسعة االفعى ولسعة العقرب !
 مـا الفرق ان تـكون يدك مكـبلة بـطوق من حديـد او طوق من فضـة? ما الفرق
ان يـكون الـسـوط الذي يـجـلد ظـهـرك مصـنـوعا من جـلـد حصـان او من جـلد

غزال?
ـاذا نحن من دون خـلق الله اليـحق لنـا ان نعـيش في دولـة مؤسـسات مـدنية

حتفظ فيها كرامتنا وتعرف فيها حقوقنا وواجباتنا?
ـاذا علـيـنـا ان نخـتـار مابـ سـرطـان الدم وسـرطـان الـعظـام? هل قـدرنا ان  

نتعافى من طاعون البعث ليضربنا جدري االسالم السياسي?.

اطـفـاء احلريق واجـزاء مـعمل مـتـكامل
وعــلب قــرنـفل  اذ  إحــالــة مـحــضـر
ـــضــبــوطـــات إلى الــقــضـــاء التــخــاذ ا
 .( اإلجراءات القانونية بحق اخملالف

W∫ مصطفى الكاظمي خالل توسه جلسة مجلس الوزراء االسبوعية Kł
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يُـعـد حتويل االنـتـباه  ,أحـد وسـائل احلكـومـات و أحـزاب السـلـطة  ,بـتـغـيـير
باشـر بحياتـهم اليومية ساس ا اجتـاهات الرأي العام حـول القضايـا ذات ا
,أو الـظواهر اجلوهـرية نحو قـضايا هامشـية تشبه احلـوادث و الوقائع التي
حتـصل يـومـيـاً  ,بـتـكـرار عـرضـهـا و مـنـاقــشـتـهـا و حتـلـيـلـهـا و مـدى االثـار
الـسلبيـة التي تنعكـس على الفرد و اجملتـمع .وهو اسلوب شـائع في مختلف
ـقراطـية و الـدكـتاتـورية , االنـظمـة الـسيـاسـية الـشـمولـيـة و اللـيـبرالـية  ,الـد
ـتقـدمة و اخملـتـلفـة للـتـأثيـر على الـرأسمـاليـة و االشـتراكـية و بـلـدان العـالم ا
اجلـمهور بـاالستـماالت الـعقـلية و الـعاطـفيـة و احلجج الـتي تتـكئ على الـلغة
ــقـروء الـذي تـتـخـذه الـوسـيـلـة االعالمـيـة او ـكـتـوب و ا في شـكل اخلـطـاب ا
األتـصالـية  ,السـيمـا و ان العالم يـغرق وسط أمـواج من التـنافس في عرض
ـعـلـومـات و االراء اخملـتـلـفة  ,الـشـاذة  ,الـعـلـمـيـة  ,احلـقـيـقـيـة و االخـبـار و ا
بـالغة بـاستخـدام فنون الـدعاية و الـكاذبة و طـرحها بـأشكال من االثـارة و ا
االعالم بـينـهمـا خيط غـير مـنظور لـيس يـسيراً بـيانـه مع التـقدم الـتكنـولوجي
الـهائل لوسـائل االتصـال . وهو ما أشـار اليه رواد مـدرسة فـرانكفـورت منذ
ال بهدف تسـليع الثقافة التي اخذت اضي بنقدهم لـهيمنة ا بـدايات القرن ا
تـنتـشـر بأشـكـال مخـتـلـفة ذات أثـار كـبيـرة عـلى ثـقافـات الـشعـوب واخـتراق

قيمها  ,التي انعكست على سلوكيات االفراد كالفنون و الغناء مثالً.
ـسـمـوعة بـكل أنـواعـها و ـرئيـة و ا ـقـروءة و ا فـقد أنـشـغـلت تـلك الوسـائل ا
ـطرب مـحمـد رمضان ) بـاحلفل ـا قدمه (ا اضـية  اشـكالـها خالل االيـام ا
الـذي أقـيم في بـغداد  ,ووجـهت له سـهـام الـنقـد الالذع من جـهـات عـديدة ,
كـان خلطباء اجلوامع و احلـسينيات الـدور االكبر في منحـها االهمية . حتى
غــدت قـضــيـة رأي عــام إثـر أطالق مــخـتــلف الـصــفـات الــسـلــبـيـة عــلى هـذا
ـطرب) و تناول وسائل االعالم بـبرامجها الـيومية هذه القـضية التي طغت (ا

على كل القضايا السلبية التي يعاني منها اجملتمع.
وإزاء هـذه القـضـية الـتي جتـلت في تـلك الوسـائل كـانت ثـمة قـضـية طـرحـها
ي  ,قـبل ايام او تزامنت مع هذا احلدث الفني , وزيـر الداخلية عثمان الغا
تـلـكم هي اعالنه  –أي وزيـر الـداخـلـية  –عن تـعـاطي و ادمـان نـسـبة 50%
من الـشباب للمخدرات التي غزت اجملتمع العراقي  ,و أضحت قضية تؤرق
العوائل العراقية  ,و اهتمام اخملتص  ,غير ان وسائل االعالم و التواصل
االجـتماعي لم تمنحـها االهمية التي تـتماثل او تتناسب مع اثـارها السلبية ,
ـرعبـة لـلمـتعـاط يـكـشف رسمـياً عن إذ ان اعالن احلـكومـة لهـذه الـنسـبة ا
حـقيـقة مـسـتوى االنـحدار و الـضيـاع و هالك الـشبـاب في مسـتـنقع يـفضي
ـسـتــوى الـفـني الى رذائل كـثــيـرة كـان أحــدهـا إنــدمـاج الـشــبـاب مع هــذا ا

الهابط.
لـذلك فأن حتـويل االنتـبـاه عن القـضـايا اجلـوهريـة و سـلبـية أثـارهـا العـميـقة
كـان أحد االساليب التي أعتمـدها قادة الرأي  في تغيـير إجتاهات اجلمهور
ـا أدى الى اسـتـمـرار الــتـفـكك االجـتـمـاعي و ـنــصـرمـة  خالل الـسـنـوات ا
االضـطراب الـسـياسي . و االفـادة من وسـائل االعالم و التـواصل في نـشر
أرائـهم  التي غـدت صوتـاً مؤثـراً يعـلو عـلى كل االصوات
في بـيئة مـلوثة يـتداخل فيـها مفـهوم حريـة التعـبير عن
ــضـــمــرة وراء تـــلك االراء الــتي الــرأي و االهـــداف ا
انـتجت (الـوعي الزائف) في تـناول اولويـات القـضايا

التي يعاني منها اجملتمع . 

عـــلـى الـــصـــمـــود وقــــد تـــبـــنت وزارة
الـــزراعـــة الــعـــراقـــيــة تـــوزيع االعالف
ـــاعـــز ـــربي االغـــنـــام وا ـــدعـــومــــة  ا
واجلــامـوس والـبــقـر واصـحـاب االبل
ومــزارع الـدواجـن واالسـمــاك بـعـد ان
زارع اشـترت احلكومة الشعير من ا
بـاسعار مدعومـة االمر الذي عزز قدرة

القطاع الزراعي). 
مـن جــــــهـــــــة أخـــــــرى شــــــدد رئـــــــيس
اجلـمهورية بـرهم صالح  على ضرورة
تــعــاون اجلــمــيع لــتــخــفــيف تــوتـرات

نطقة وارساء االستقرار االقليمي.  ا
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
صــالح خـالل تــســلـمـه أوراق اعــتــمـاد
الـسفـير اإليـطالي اجلـديد لـدى العراق
مــاوريـتــســيـو كــريـكــانـتي  الــقـول ان

(الـــعالقـــات الـــعــراقـــيــة
اإليـطالية وثيقة ومهمة
ويـــجـب تــعـــزيـــزهـــا في
مـــــخـــــتـــــلـف اجملــــاالت
ـواجـهـة والــعـمل مـعــاً  
الــتــحــديـات اخملــتــلــفـة
والســـيــــمـــا مـــكـــافـــحـــة
اإلرهـــــــاب والــــــفـــــــكــــــر
ــــتـــطــــرف وتـــعــــزيـــز ا
الـــتــعــاون االقــتــصــادي
والــــثــــقـــــافي والــــعــــمل
الـبـيـئي) مـشـيداً بـ(دور
ــــســــانـــد إيــــطــــالـــيــــا ا
لـــــلــــعــــراق) وتــــابع ان
(هـــنــاك حــاجـــة مُــلــحــة
لــــتــــخـــفــــيف تــــوتـــرات
ــنــطــقــة ودعـم مــسـار ا
احلــــــــــوار فـي حــــــــــسـم
اخلـالفات القـائمـة التي
سـتنـعكس إيـجابـا على

األمـن واالسـتـقــرار اإلقـلـيــمي) مـشـدداً
عـلى (أهمية الدور احملوري للعراق في
ــــنـــطـــقــــة وضـــرورة ضـــمــــان أمـــنه ا

واستقراره وسيادته). 
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الـى ذلك  فـــتــــحت ســــفـــارة الــــكـــيـــان
الـــصـــهــيـــوني فـي رومــا الـــنـــار عــلى
دير مـجلس النواب اإليطـالي لدعوته ا
ــؤسـســة حق الــفــلــسـطــيــنــيـة الــعــام 
شــعــوان جــبــارين إللــقــاء خـطــاب عن
حـــقــــوق اإلنـــســـان.ووصـــفت ســـفـــارة
االحـــــتالل اإلســـــرائـــــيــــلـي جــــبـــــارين
ــدان وكــذلك مــنــظــمـتي بـ(اإلرهــابي ا
احلق والـضمير الفـلسطينـيت زاعمة
أن كالهــمـا جـزء من مــنـظـمــة إرهـابـيـة
تــابــعـة لــلــجــبــة الـشــعــبــيـة لــتــحــريـر

) ووجــهت دعــوة رســمــيــة فــلــســطــ
جلـبارين للحديث أمام الـلجنة الفرعية
حلــقـوق اإلنـســان في مـجــلس الـنـواب

اإليطالي برئاسة لورا بولدريني. 
وعــلـيه أجـرى جــبـارين مـداخــلـة عـبـر
تـقـنـيـة الـفـيـديـوكـونـفرانـس في جلـنة
الــشـئـون اخلـارجــيـة الـتــابـعـة جملـلس
الــنــواب كـجــزء من اسـتــطالع تــقـصى
احلــقـائـق بـشــأن الـتــزام إيــطـالــيـا في
اجملــتــمع الــدولـي بــتــعــزيــز وحــمــايـة
حـقوق اإلنسـان وضد التـمييـز.وتنشط
مـــنــظــمـــة احلق الــتي تـــأســست عــام
1979 فـي مـــجـــال حــــمـــايــــة حـــقـــوق
اإلنــســان  إال أن إســرائــيل تــتــهــمــهـا
بـالـتـرويج لـنـضـال اجلـبـهـة الـشـعـبـية
لـتحرير فلسط ضد الدولة اليهودية.

ــنـــفــلت وضـــعف الــوازع والـــسالح ا
ـدبـلـجـة ـسـلــسالت ا الــديـني واثـر ا
وغـــيــرهـــا وهي جـــرائم طــارئـــة عــلى
الــعــراق وحتــتــاج إلى وقــفــة وحــلـول

عاجلة).
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 الـى ذلك  كـشـفت هـيـئـة الـنـزاهـة عن
صــدور أمــر قــبض بــحق نـائـب أسـبق
عن مـحافظـة نينوى.وذكـر بيان للـهيئة
تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امـس ان (قـــاضي
مــحــكـمــة حتــقـيق نــيــنـوى اخملــتــصـة
أصـدر أمــر قـبض بــقـضــايـا الــنـزاهــة 
بـحق نـائب أسـبق في مـجـلس الـنواب

عـن احملـافــظــة  اسـتــنــاداً إلى أحــكـام
ـادة  340مـن قـانـون الــعـقــوبـات في ا
الــقـضـيـة اجلــزائـيـة اخلـاصــة بـتـسـلّم
ـفـقـودين رواتب مــنـتـسـبي احلـمـايـة ا
بــعــد سـيــطــرة عـصــابــات داعش عـلى

نينوى).
ــادة تــنص واشـــار الــبــيــان الـى ان (ا
عـلى أن يـعـاقـب بـالسـجـن مـدة ال تـزيد
عـن سبع سـنوات كـل موظف أو مـكلف
بـــخــدمـــة عــامـــة أحــدث عـــمــداً ضــرراً
بـأمـوال أو مصـالح اجلـهة الـتي يـعمل
فـيـها أو يـتصل بـهـا بحـكم وظيـفته أو
عهودة بها إليه). بـأموال األشخاص ا
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دني اللواء أعلن مدير مديرية الدفاع ا
كــاظم بـوهـان  عن حــصـيـلـة احلـرائق

لعام 2021 في عموم العراق.
وقـــال بــوهــان في تـــصــريح امس  إن
(عـدد احلرائق في العام 2021  قاربت
الـ 29ألـف حـريـق في عــمــوم الــعـراق
ـــســـتــشـــفـــيــات والـــدوائــر ومـــنـــهــا ا
بــاســتـثــنـاء حــرائق الــطـمــر الــصـحي
واحلـــشــائـش واألعــشـــاب الــتي تـــعــد

باآلالف أيضا).
 وأضــاف أن (هـذه احلـصــيـلــة تـشـمل
هـمة) مـؤكدا أن احلـوادث الكـبيـرة وا
ـدن بـأكـثـر عـدد من (بـغــداد تـصـدرت ا
احلـــرائق بــســـبب ســـعــتــهـــا وتــوسع
الـنـشاط االقـتـصادي والـتـجاري فـيـها

إضافة الى الكثافة السكانية).
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نـــعـت االوســـاط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة
والــثــقـافــيـة االديــبــة سـهـى مـحــمـد
وت حـسن الطـريحـي التي غـيبـها ا

االثن ببغداد.
و تـعـتـبـر الـراحـلـة من اخملـضـرمات
فـي الـعــمل الــدبــلـومــاسي من خالل
عــمـلـهـا في وزارة اخلــارجـيـة حـيث
عــمـلـت في الـســفـارة الــعـراقــيـة في
بـلـدان عدة  حـتى وصـلت إلى درجة
وزيـر مـفوض قـبل أن حتـيل نـفسـها
إلى الـتـقـاعد فـي بدايـة تـسـعيـنـيات

نصرم.  القرن ا
ودرسـت الـــــطـــــريـــــحي الـــــعـــــلـــــوم

الـسـياسـيـة في اجلامـعـة األمريـكـية
في بــيـروت نــهـايـة اخلــمـسـيــنـيـات
ولـها كتب مترجمة عـدة منها لكتاب
ــهـاتـمـا غــانـدي الـكــنـز الـذهـبي (ا
حــكم وأفــكــار وحملــات من حــيـاته)
وتـرجمتها (قاموس أساطبر العالم)
ـــؤلــفه آرثــر كـــورتل وتــرجـــمــتــهــا
(أفـالطـــون واألوبـــاتـــيـــشـــاد: لـــقــاء
الـشـرق بـالـغرب).وأهـدت الـطـريحي
قـــبــيـل رحــيـــلــهـــا بــايـــام جــزءأً من
ــركـــز الــثـــقــافي مـــكــتـــبــتـــهــا فـي ا
الـــــبــــغـــــدادي . ونــــعـــــتــــهــــا وزارة
اخلــــارجــــيــــة امـس ووصــــفــــتــــهـــا

(بالدبلوماسية من الطراز االول).

WO UI¦ «Ë WOÝU uKÐb « ◊UÝË_«

w×¹dD « vNÝ vFMð

سهى الطريحي

وضـوابط االسـتـيـراد بـاالعـتـمـاد عـلى
مـصارد الهيأة اخلاصة)  واضاف انه
(ومـن خالل الكشف والـتدقيق  اتضح
وجـــود دراجــات نـــاريــة ومـــحــضــرات



انتـقل الى رحمة الله تـعالى يوم الثالثاء ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١
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في الــدوحـة وهـو مـن اشـهـر شــيـوخ مــحـافــظـة ذي قـار
الذين كانت لهم صوالت وجوالت في العراق واخلليج. 
وهـو وان لم يــكن يـحــمل شــهـادة عــلـيــا اال انه عـالم في
عهد اللغة والتاريخ والعـقيدة. وقد اعتمد للتدريس في ا
الـعالي إلعـداد األئـمـة واخلـطـبـاء ثم في جـامـعـة الـعـلوم
االسالميـة لتدريس الثقافة االسالمـية والتاريخ والعقيدة
ـتلـكه من قدرات عـجيـبة في الـشرح والـدقة في  هذه ا 

العلوم.
هلـب والدكتور عـمر والشهـيد الكاب رحمك الله يـا ابا ا

مثنى العجلي.
سلم بفقد هذه الشخصية ونعزي اهله واهل العلم وا
مع دعــائــنــا له من الــله تــعــالى بــالــقــبــول وان يــعـوض

سلم ما فقدوا انه سميع مجيب. ا
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اجــرت الـفـرق الــبـيــئـيـة فـي الـنـجف
االشـرف 288 فــحــصــا كــيــمــيــائــيـا
ياه ياه اخلاصـة بنوعية ا صادر ا
في احملافـظة  لـقـياس نـسب التـلوث
تـغيـرات التي تـطرأ فيـها وحتـديـد ا
ـدير بـيئة يـاه .وقال ا على نـوعيـة ا
الــنـجف عــادل مـحــمـد اجلــبـوري ان
اذج ديـريـة قـامت بـسـحب  (فـرق ا
ـــائـــيـــة ـــصـــادر ا جملـــمـــوعـــة مـن ا
ـياه تـعـددة في احملافـظـة شمـلت ا ا
ائية واالبار سطـحات ا اجلوفية وا
يـاه الصنـاعية واالبار االرتوازية وا
في االجهزة اخملـتبـرية لقـياس نسب
الــتـلــوث فـيــهـا) .مــؤكـدا ان (جــمـيع
الـفـحـوصـات تـضـمـنت رصـد حـاالت
احلــيــود واالنـــحــراف وانــهــا كــانت
سـموح بهـا من قبل ضمن احلـدود ا

وزارة البيئة ).
ومــنــحت مــديـريــة احــدى وعــشـرين
ــشـاريع وانــشـطـة مــوافـقــة بـيـئــيـة 
مختلفة في احملافظة بعد استيفائها

للتعليمات والشروط البيئية . 
ـديرية منحت  وقال اجلبوري أن ( ا
ـوافقات البيـئية لعدد مجموعة من ا
من األنـشـطـة الصـنـاعـيـة واخلـدمـية
والـــزراعـــيـــة بــعـــد إجـــراء الـــكــشف
يداني عليها والتأكد من مطابقتها ا

للمتطلبات البييئة) . 
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وافقات شملت ابراج واضاف ان ( ا
اتـــصــاالت و مـــحـــطـــات لـــتـــحـــويل
الـكهـربـاء ومديـنـة ترفـيـهيـة وسـاحة
لــوقـوف الــصـهــاريج ومـنــفـذ لــلـغـاز

السائل وحقول دواجن وغيرها).
و وجـهت مــديـريـة بـيـئــة الـديـوانـيـة
أوامـــر غـــلـق لـــعـــدد مـن األنـــشـــطـــة
الـصــنـاعـيـة واخلـدمـيــة  خملـالـفـتـهـا
الـقوانـ الـبيـئـية .وقـال مـدير بـيـئة
الديـوانيـة ساهـرة خليـل ابراهيم ان
( اوامر الغلق شملت  موقع لتجميع
ـــيــة ســـكــراب احلـــديــد أمـــام أكــاد
الــشـرطــة ومــعـمل النــتــاج اخملـلالت
قرب جسر النجف  مؤكدة ان أوامر
ادة الغلق جـاءت خملالـفة األنشـطة ا
11 مـن قــانـــون حــمـــايــة وحتـــســ
ــــارســـة الـــعـــمل دون الـــبـــيـــئـــة  
ــوافـقــة الـبـيــئـيـة) احلــصـول عـلى ا

واشــــار الى  (تــــكـــثـــيـف الـــزيـــارات
ـيـدانـيـة لـلـفرق الـرقـابـيـة الـبـيـئـية ا
بصـورة دورية من اجل تـقلـيل نسب
الـــتــلــوث واحملـــافــظــة عـــلى صــحــة
ــواطن وبـــيــئــته). يــذكــر ان وزارة ا
ـعامل الـبيـئـة تشـدد عـلى اصحـاب ا
الــصــنــاعــيــة واخلــدمــيــة بــضــرورة
ـتطـلبات الـبيـئية االلتـزام بتطـبيق ا
ــعـتـمـدة الـواردة فـي الـتـشــريـعـات ا
.طـالــبت مـديـريـة بــيـئـة بـغـداد ادارة
ــركـزي ودائـرة مــسـتـشــفى الــطـفل ا
صحـة بغـداد/الكـرخ  بإيـقاف الـعمل
ستـشفى وحرق الـنفايات حرقـة ا
في أقــرب مــؤســســة صــحــيــة حلــ
اجـراء الـصـيـانـة عـلـيـهـا.وقـال مـدير
عـام دائـرة حـمايـة وحتـسـ الـبـيـئة
في مــنــطــقــة الــوسط  شــاكــر احــمـد
ـــديـــريـــة تـــابـــعت عن احلـــاج ان ( ا

واطنـ شكوى طريق قسم شـؤون ا
أهــالي مــنـطــقـة االســكـان بــانـبــعـاث
ـــتــصــاعــد من اآلبـــخــرة والــدخــان ا
ـركزي) مـحـرقة مـسـتـشـفى الـطـفل ا
مـشــيـرا الى (قــيـام فـريق من شــعـبـة
مـراقـبـة األنــشـطـة اخلـدمـيـة بـإجـراء
الــــــــكــــــــشـف الــــــــبــــــــيـــــــــئي عـــــــــلى
ستشفى).مبيـنا (عدم كفاءة محرقة ا
ــسـتــشـفـى نـتــيـجــة وجـود اعــطـال ا
فيـها و تـبلـيغـهم بضـرورة إيقاف
الــعــمل بـهــا وصــيـانــتــهـا). واوضح
احلاج ( قـيام الـفريق الـفني  بـاجراء
الـــــكـــــشـف عـــــلـى اروقـــــة وردهـــــات
ـــســـتـــشـــفى ولـــوحظ الـــتـــزامـــهـــا ا
بالـتعـليـمات الـبيـئيـة اخلاصـة بعزل

النفايات الطبية عن االعتيادية)
وشـــددت مـــديـــريـــة بـــيـــئـــة ذي قـــار
الرقابة البيئية على احملال التجارية

الـتي تـقـوم بــبـيع وتـداول الـبـرامـيل
ــلـوثــة الـفــارغـة في الــكـيــمــيـائــيـة ا
األســــواق احملــــلــــيــــة في قــــضــــائي

اجلبايش والفهود.
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وقال  مديـر بيئـة ذي قار كر هاني
ـديـريـة أجـرت حـمـلـة مـحـمـد (فـرق ا
راقـبة تفـتيـشيـة للـمحـال التـجاريـة 
لوثة الفارغة بيع وتداول البراميل ا
في األســـــواق احملــــلـــــيــــة ولـم يــــتم

تسجيل أية مخالفة بحقها) .
ـديــريـة مـســتـمـرة واكـد هــاني أن (ا
بـأتـخاذ  االجـراءات الـقـانـونـيـة على
أصحاب محال بيع البراميل الفارغة
وأخذ تعهدات خطية منهم بعدم بيع
ــواد ـــلـــوثـــة مـــنـــهـــا بـــا وتـــداول ا
الــكــيــمـيــائــيـة حــفــاظـاً عــلى صــحـة

. ( واطن وسالمة ا

الفـساد في الـعراق وحتـس الـقدرة
واإلطـار الـقـانـوني إلجـراء الـتـقـاضي
التجاري وتهيـئة مناخ من الدعم في
ـكـافــحـة الـفـسـاد وتـعـزيـز ـان  الـبـر
نــظـام الــقــضــاء الـتــجــاري وإشـراك
ـواطـن ـدني واإلعالم وا اجملـتمـع ا
في حوارٍ بناء بغية حتقيق اإلصالح
في مــكــافــحــة الــفــســاد) مــبــيــنــا ان
(مــشــروع بـنــاء الــثــقــة الــذي أطـلــقه
كـتب اإلقليـمي التابع بالتـعاون مع ا
لــلـبــرنــامج الــذي  يــهــدف إلى بــنـاء
ـواطن واحلـكـومة ودعم الثـقـة ب ا
الـســتـراتـيــجـيــة الـوطـنــيـة لـلــنـزاهـة
ومــكـــافـــحــة الـــفــســـاد ورفع قــدرات
الـعـامـلـ في األجــهـزة الـرقـابـيـة من

خالل الــــتـــدريـب ونـــقل اخلــــبـــرات).
واختـتمت فـعـاليـات الدورة الـتاسـعة
ـؤتـمــر الـدول األطـراف في اتــفـاقـيـة
ــكــافــحـــة الــفــســاد ــتــحـــدة  األ ا
بـــرئـــاســة مـــصـــر ومـــشـــاركــة وزراء
ثلي الدول األطراف في االتفاقية و
ـتــخـصــصـة ـنــظــمـات الــدولـيــة ا وا
دني في مجال ومؤسسات اجملتمع ا
الشفـافيـة وحمايـة النـزاهة ومكـافحة
الفساد بـاالتفاق على قـرارات تتعلق
ـنـهوبـة وتفـعيل باسـتعـادة األموال ا
التعـاون اإلقلـيميّ والـدولي والتـعليم
وتمـكـ الـشـباب فـضالً عن مـتـابـعة
احـتـرام االلـتـزامـات الـتي  قـطـعـهـا
من اضـية لـلمـؤتمر  خالل الدورات ا
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اخـتـتمت فـعـالـيـات الـدورة الـتـاسـعة
ـؤتـمــر الـدول األطـراف في اتــفـاقـيـة
نعقد كافحة الفساد ا تحدة  األ ا
ــشــاركــة وزراء في شــرم الــشــيخ  
ثلي الدول األطراف في االتفاقية و
ـتــخـصــصـة ـنــظــمـات الــدولـيــة ا وا
دني في مجال ومؤسسات اجملتمع ا
الشفـافيـة وحمايـة النـزاهة ومكـافحة
الفساد بـاالتفاق على قـرارات تتعلق
ـنـهوبـة وتفـعيل باسـتعـادة األموال ا
التعـاون اإلقلـيمي والـدولي والتـعليم
وتمكـ الشـباب فـيمـا حث العراق 
اجملتـمع الـدولي عـلى مـواجهـة خـطر

الفساد. 
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ونقل بيـان تلـقته (الـزمان) عن رئيس
هيـئـة الـنـزاهة عالء جـواد الـسـاعدي
خالل مــشـاركــته بــالـدورة الــتـاســعـة
ـؤتـمــر الـدول األطـراف في اتــفـاقـيـة
ُنعقد ُكافحـة الفساد ا تحدة  األ ا
في شرم الـشيخ  الـقول ان (خـطوات
الـــــعـــــراق الــــتـي تـــــنــــدرج فـي بــــاب
ــتــطــلـبــات االتــفــاقــيـة االســتــجـابــة 
ـكـافـحـة الفـسـاد هـي إقرار ـيـة  األ
مــجـــلس الــوزراء لالســـتــراتــيـــجــيــة
الوطـنـيـة للـنـزاهة ومـكـافـحة الـفـساد
حـتى الــعـام 2024 بـعــد أن أعـدتــهـا
وقـامت بـصــيـاغـة مـوادهــا وبـنـودهـا
ـــثــلــة الــعــراق في هــذه الــنــزاهــة 
االتــفــاقــيــة بــالــتـعــاون مـع اجلــهـات
الـوطــنـيــة اخملـتــصـة وبــرنـامج األ
ــائي) الفــتــا الى (سن ــتــحــدة اإل ا
بعـض القـوانـ الـداعمـة لـلـمنـظـومة
كقانون تـصدية لـلفسـاد  القانـونية ا
ـشـروع إذ الـنـزاهـة والـكــسب غـيـر ا
وسع صالحيـات الـهيـئة ومـنـحهـا ما
ــــكـــنــــهـــا مـن مالحـــقــــة الـــفــــســـاد

والفـاسـدين بفـاعـليـة ودينـامـية أكـثر
في جانبي الردع والوقاية والتعديل
األول لـــقـــانــون صـــنـــدوق اســـتــرداد
أمـــوال الـــعــــراق ومـــشـــروع قـــانـــون
ـــهـــربـــة الـــذي الســـتـــرداد األمـــوال ا
اقـترحـته رئـاسـة اجلـمـهـوريـة فضالً
ـــقــرة عن غـــيـــرهـــا مـن الـــقـــوانـــ ا
ــــقــــتـــرحــــة) وتــــابع ان واألخــــرى ا
(الــــعـــراق ضــــيـف في وقت ســــابق 
مـؤتـمـراً دولـيــاً مـوسَّـعـاً شـاركت فـيه
الـــعــــديـــد من الــــدول نـــوقـــشـت فـــيه
ـــشــــاكل مــــعــــوقـــات االســــتــــرداد وا
القانـونيـة والسيـاسيـة والفنـية التي
تـقف حـجــر عـثـرة دون تــسـهـيل هـذه
ـــهــمـــة وانـــضـــمــامـه مــؤخَّـــراً إلى ا
مبـادرة جلـوب سعـيـاً منه السـتثـمار
أي جهـد يـخـدم خطـواته في مـعـاجلة
الفساد ويـفضي إلى عدم توفـير بيئة
آمنة للفاسدين) واستطرد بالقول ان
ــثـالً بــهــيـــئــة الـــنــزاهــة (الــعـــراق 
واألجهـزة الـرقابـية األخـرى لم يـكتف
ـعاجلـة آفـة الـفـسـاد عـبـر اجلوانب
الـزجــريـة الــردعـيــة بل تـعــداهـا إلى
اجلـــــوانب الـــــوقـــــائـــــيـــــة واألخــــرى
الـتـوعــويـة الـتـثـقــيـفـيـة عــبـر تـنـظـيم
برامج تثقيفية توعوية ووقائية عدة
فــضالً عن إجــراءات وقــائــيــة أخــرى
تـمـكن األجـهـزة الرقـابـيـة من االطالع
ـالية لـلمـكلفـ بكشـفها على الذ ا
وفـــرض عــــقـــوبــــات صـــارمــــة بـــحق
ـمـتــنـعـ عن تـقــد الـكـشف خالل ا
دد احملددة) مؤكدا (إطالق مشروع ا
ـكافحة الفساد دعم مبادرات العدالة 
وتعـزيـز تسـويـة النـزاعـات التـجـارية
الـذي تــمــوله بـعــثــة االحتـاد األوربي
ـــتـــحـــدة ويـــنـــفـــذهُ بــــرنـــامج األ ا
ـائي بــهـدف مــعـاجلـة الــثـغـرات اإل
كـافحة التـشريعـية واالسـتراتـيجيـة 

أجل مـــنع الــفـــســاد والـــتــعـــاون بــ
ؤسسات الـرقابيـة وأجهزة مـكافحة ا

الـفــسـاد في الــدول األطـراف كــمـا 
حتديد مـوعد انعـقاد الدورة الـعاشرة
ــقـــبل في الـــعــاصـــمــة ـــؤتــمـــر ا لـــلــمُ

االمريكية واشنطن. 
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ــؤتــمـر  فــيـمــا قــدمت مــصــر خالل ا
مـقـتـرحـا بـشـأن مـحـاربـة الـفـسـاد في

أوقات األزمات . 
وشـددت عــلى (ضــرورة الـتــعـافي من
جـائـحـة كـورونـا بـنـزاهـة ومـسـاعـدة
ـواجـهة الـدول علـى دعم جاهـزيـتـهـا 
ـستقـبل فضالً حاالت الـطوار في ا
ـتـزايـدة عن الـتـركـيـز عـلى اخملـاطـر ا

ثـلة في اإلنفاق االقتصادي للفساد 
واإلغاثـة الصـحـية والـدعوات لـلدول
األعــــــضــــــاء إلى  ســــــلــــــوك أفــــــضل
ــمــارســـات بــهــدف تـــطــويــر دالئل ا
ــنع إرشــاديــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون و
الـفــســاد وحتـديــده والــتـحــقــيق فـيه

ومالحقته). 
ــــؤتـــمــــر الــــتــــقى وعــــلى هــــامـش ا
بـوكـيل األم الـعام لأل السـاعدي 

تحدة غادة والي.  ا
وجـــرى خالل الـــلـــقـــاء (بـــحث ســـبل
تـعـزيـز أواصـر الـتـعـاون بـ الـعراق
نظَّـمة الدولـية في مـيدان مكـافحة وا
الفساد) واكـد الساعـدي (أهمية دعم
األجــهـــزة الــرقـــابــيـــة الــوطــــــــنــيــة
والسـيــمـا الــنـزاهــة كـونــهـا تـــــــمـثل
ـكافحة ية  العراق في االتـفاقيـة األ
الفـساد وتـعزيـز ذلك الدعم من خالل
تـبــادل اخلـبـرات والــتـعـاون الــتـقـني
والـــفـــني) داعــــيـــا دول الـــعـــالم الى
(الـوقوف بـوجه الـفـسـاد والـفـاسدين
بشكل كتلة متراصة لتحجيم خطره)
محذراً من (تداعياته التي باتت تهدد
مـسـتــقـبل شــعـوب الـعــالم كـافـة دون
استـثـناءٍ وتـنـخر مـؤسـسات الـدولة
وتـــــعــــــيـق فــــــرص الــــــتــــــنــــــمــــــيـــــة

واالســـــتثمار). 
وتابع البيان ان (اجلانب اتفقا على
أهـمــيــة الـســعي احلــثــيث إلى دعـوة
ـية الدول األطـراف في االتفـاقـية األ
ــقـرراتــهــا الســيــمـا تــلك لاللــتــزام 
ــــتـــعــــلــــقـــة بــــاســـتــــرداد األصـــول ا
ــســاعــدة واالســتــجــابــة لــطــلــبــات ا
القـانـونيـة وتـذليل الـصـعوبـات أمام
ـدان فـي قـضـايا جـهـود اسـتـرداد ا
الفساد بشكلٍ فاعلٍ يسهم في حتقيق
نـضـوية في مرامي وأهـداف الـدول ا

االتفاقية).  

dL∫ القاهرة حتتضن مؤتمر النزاهة R

 …œU “ vK  w Ëb « lL :« Y  ‚«dF «

 œU H « dD  WN «u* ÊËUF «

 W uNM*« ‰«u _« …œUF ≈Ë W «eM « œuN  r œ ÊQA  w ËœË wLOK ≈ oO M

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 q Q  WD

d  5 (« b  bO Ë

بغداد

 WK c  WO d  Âb  …d

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7154 اخلميس 18 من جمادى االولى 1443 هـ 23 من كانون االول (ديسمبر) 2021م
Issue 7154 Thursday 23/12/2021

-1-
من النادر أنْ جتد مَنْ تتجاوز همومُه حدودَ ذاتِه ومَنْ يرتبط به مِنْ أهل وأحبّة .

فهذا عاطل عن العمل يؤرقه أنْ يبقى عاطالً 
وذاك موظف يرتقب ( العالوة ) والترفيع بشغف بالغ 

وهذا شاب يتطلع الى الدخول في القفص الذهبي 
وهذا والد توّاق لنجاح أبنائه في امتحاناتهم ...

وهكذا 
ـفردات ما هي اال أمثـلة على مـا تضمه الـصدور ويستـأثر باهـتمامات وكل هذه ا

الناس .
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صيـر النهائي لالنسان فهـذا غالباً ما يكون تعلق با وأما الهمّ احلـقيقي الكبيـر ا
منسياً ..!!

لستَ جتد مَنْ يكون هَمُّه الكبير أن تكتب له النجاةُ ليفوز بدخول اجلنان 
ـاديـة الــصـغـيـرة ويــنـأى عن أهم احملـطـات وهــكـذا تـسـتـهــلك االنـسـان الــهـمـوم ا

صيرية التي تنتظره . ا
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ولنقـارن اآلن ب انـسان األلفـية الـثالثـة الغـارق في بحار الـهمـوم الصغـيرة وب
ـانه  والـعمـيق في والئه واسـتـيعـابه لـلحـقائق االنسـان الرسـاليّ الـصادق في ا

الكبرى لنرى كيف تكون همومه ?
جاء في التاريخ :

ـودة لـلـرسول انّ ( ثوبـان ) كـان مـولى لـرسول الـله (ص) وكـان عـمـيق الوالء وا
(ص) ولم يكن يُـطيق البعد عنه وقـد جاء يوماً وقد تغيّـر لونُه وبدا الشحوب على

وجهه  فقال له الرسول (ص) :
" يا ثوبان ما غَيَّرَ لونك ?

قال :
يا رسول الله :

مابي مِنْ مرض وال وجع  غير أني اذا لم أرك اشتقتُ اليك حتى ألقاك 
ثم ذكرتُ اآلخرة 

فأخاف إني ال أراك هناك ألني أعلم أنّكَ مع النبي  
واني انْ دخلتُ اجلنة كنتَ في منزلتك 

وانْ لم ادخل اجلنة فال أراك أبدا "
يعني هذا :

انّ ثـوبـان (رض) ولـشـدة تـعـلـقه وحـبه لـلـرسـول (ص) كـان يـخشـى ان يُحـرم من
نــعـمــة الـنـظــر الى وجه الـرســول (ص) وبـركـات اخالقـه الـسـامــيـة  وتـوجــيـهـاته
العالـية وهذا الهاجس دفع به الى حالة نفسية صـعبة سدّت عليه أبواب السكينة

واالستقرار  وبانت عليه مالمح القلق واالضطراب الشديد 
والسؤال األن :

اذا أين نحن مـن (ثوبـان) ومـا كـانت جتـيش به نـفسـه من مشـاعـر وأحـاسـيس و
هذا التشرنق الكبير في اطار احلاجات الدنيوية ?

اذا ال جنعل الدنيا مزرعة اآلخرة ?
ــاذا يـغـيـب عـنـا الــتـوازن فــنـنــصـرف الى ( الــدنـيـا ) بــشـكل كــامل بـعــيـداً عن و

استحضار ( اآلخرة ) واستحقاقاتها ?
ا انّ الدنـيا هي جسر العـبور الى اآلخرة وكل الفرص مـتاحة في الدنيـا للتزود 

ينفع في اآلخرة فلماذا نضيعها ?
وبورك بالواع الذين وظفوا وجودهم احلياتي لنيل اخللود في جنات النعيم .
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وبعد أن أصغى الرسول (ص) الى ما قاله ( ثوبان ) نزل عليه قوله تعالى:

َ  { وَمَن يُــطِعِ الــلَّهَ وَالــرَّسُـولَ فَــأُولَــئِـكَ مَعَ الَّـذِينَ أَنْــعَمَ الــلَّهُ عَــلَـيْــهِم منَ الــنَّـبِــيـ
َ  وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا } َ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِ وَالصديقِ

النساء 69
وقال النبي (ص) :

{ والذي نـفسي بـيده ال يـؤمن عبـد حتى أكـون أحبّ اليه من نـفسه وأبـويه واهله
وولده والناس أجمع } .

فالـطاعة لله والرسول هي مـفتاح الدخول الى اجلنة وهي
ـرافـقـة الـنـبـيــ والـصـديـقـ والـشـهـداء الـتي تـؤهـلـنــا 

والصاحل .
نسـاله تـعالى أنْ يـوفـقنـا وايّـاكم لطـاعتـه وطاعـة رسوله

رضي . (ص) وأنْ يكتبنا في عباده ا
انه أسمع السامع وأرحم الراحم .
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هـنـالك حالـة تـكاد تـكون ظـاهـرة لدى الـناخب الـعـراقي على اخـتالف مـستـويات
ثـقافـته وتـفكـيره  حـيث نـلمـسه نـاقدا قـويا لـلـسلـطـة أبان واليـتهـا  مـنجـرفا مع
تـلـكه الـعراقي االخـرين عـنـد االنتـخـابـات !بكـلـمـة اخرى جنـد ان الـوعي الـذي 
يتـضاءل كثـيرا عـند االنـتخـابات  وال نتـهم احد ان وضـعنـا وصفـا عامـا لسبب
ـصالح الـشخـصية اآلنـية الـضيقـة التي تـتفق مع االسـتخدام ذلك بأنه جـاذبية ا
ـرشح الـسـلـطوي ـال العـام الـذي يـكـون بحـوزة ا الـبـارع لـلمـال الـسـيـاسي او ا
ـعركة االنتخـابية بينه وب ا يجعل ا ـلك سلطة عند الـترشح اصال )  (الذي 
منافـسه القادم من الالسلطـة معركة غيـر متكافئـة  وهنا تتضح الـصورة حينما
يـفـوز مـرشح بأصـوات رئـيس قـائـمـته في انـتـخـابـات ما  ثـم بعـد فـتـرة وبـتـغـير
ال نة قائـده  سلطـة توفر له ا تلك هـذا الفائـز  معـادالت الواقع السيـاسي  
كان ويتفوق عليه ! والقوة والظهور  فيتنافس مع القائد الذي جاء به الى هذا ا
ـا يـثــبت بـديـهـيــا ان الـغـلـبـة والــقـوة في االنـتـخــابـات الـعـراقـيــة هي لـلـمـرشح

احلكومي وما يشذ عن ذلك فال يقاس عليه ..
ـان االخــيـرة  وكـذلك ولــسـتم بــعـيــدين  عن حـصــول ذلك في انــتـخـابــات الـبــر
ا ال احد انتـخابـات احتاد احلقـوقيـ العـراقي الـتي جرت قـبل ايام و الـتي ر

يـشـكك في اجـراءاتـها الـشـكـليـة الـتي تـمت بـها  غـيـر انـنا
حـقــوقـيـ واهل لالحتـاد وبـالــتـالي أدرى بـشـعـاب هـذه
االنتـخـابـات وكيف تـغـلب الـبعض عـلى الـبـعض االخر
قود سابقا على قائده فقد وضعنا وما اسـباب تأهل ا
خـطـا عـامـا لذلـك قبل قـلـيل  وهـذه ظـاهرة اجـتـمـاعـية
جـديــدة أولى بـعــلــمـاء الــنـفس واالجــتـمــاع دراسـتــهـا

ومحاولة وضع احللول لها . 

موطـني وهي حروف قـصيدة الـشاعر ابـراهيم طـوقان ختـمت على مـجسم كأس
التـتويج في بطولة كـأس العرب االخيرة الـتي استضافتـها قطر والذي ذهب الى

بطل هذا العرس الرياضي اجلزائر .
حروف لها دالالت ومعاني عدة 

تـفـوق احلسـابـات وقـطـر جتـاوزت هـذه احلـسـابـات في تـنظـيـمـهـا لـهـذه الـبـطـولة
وتفوقت تفوقا مذهال تنظيما واستثمارا وحتضيرا واخراجا.

فـخـتـام الـبـطـولـة والـتي شـاهـدهـا الـعـالم الـعـربي اجـمع اي قـرابـة 450 مـلـيـون
شـخص يـتكـلم الـعربـيـة تزامن مـع االحتـفـال بيـوم الـلغـة الـعربـيـة ( لغـة الـضاد)
ر مرور الكرام حيث دأبت اللجنة حض الصدفة وكذلك لم  وهو تاريخ لم يك 
نظـمة من داخل قطر  عـلى اعطاء اهميـة لهذة اللـغة التي تعلـو كل لغات العالم ا
وتتسـم بالكـمال فـهي اللـغة الـوحيـدة التي بـدأت راقيـة متـزنة فال شـهدت طـفولة
ولم تعش الـشيخـوخة واالهـميـة جاءت بـاعطـاء اولوية لـهذة الـلغـة لتـتم اضافـتها
كلغـة معتـمدة في االحتاد الـدولي الفيـفا كلـغة رسمـية اضافة الـى اللغات االربع

انية واالسبانية . عتمدة وهي : االنكليزية  الفرنسية  اال ا
قترح سيقـدمه رئيس االحتاد الدولي الفيفـا تقديرا الهمية هذه خطـوات جتلت 
اللـغة التي وصف اهـميتـها الشـافعي في قـوله : ما جهل الـناس وال اختـلفوا اال

لتركهم لسان العرب . 
ايـام عـشنـاهـا مع قـطـر في كأس عـالم مـصـغرة اعـطت رسـائل اطـمـئنـان لـلـعالم

اخلــارجي بــصــورة عــامــة والــعـربـي بـصــورة خــاصــة  فــقــطـر
الصـغيرة عمرا ومساحـة تفوقت عن دول كبيرة وعمالقة
في اسـتضـافـة بـطـولة كـأس الـعـرب والتـي كانت حتت

مظلة االحتاد الدولي الفيفا وللمرة االولى. 
والــرســالـة االهم الــتي وصـــــلت من قــطــر حتـكي عن
قـصــة اخـــــوة عــرب فـرقــتـهم الــسـيــاسـة وجــمـعــتـهم

الرياضة .
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اكـد وزيـر الـنـفط احـسان عـبـد اجلـبار
اسـماعيل  ان العـراق يواجه حتديات
كـبـرى لـلخـروج من مـشـكـلة االقـتـصاد
ئة االحـادي  كونه يـعتـمد على 90 بـا
عـــلـى ايـــرادات الــنـــفـط في تـــغـــطـــيــة
وارد احـتـيـاجاته فـيـما كـشف وزيـر ا
ــائــيـة مــهـدي رشــيـد احلــمـداني عن ا
ـياه إعـداد خـارطة طـريق السـتـخدام ا
فـي تـولــيـد الــطـاقــة. وقــال اسـمــاعـيل
ــلــتــقى الــوزاري آلفــاق طــاقـة خـالل ا
ـلتقى هو تأسيس ـستقبل إن (هذا ا ا
حلــــالـــة جـــديــــدة من الـــنــــقـــاش بـــ
ـــهـــمـــة) واضـــاف ان الـــقـــطـــاعـــات ا
ـالـيـة (الــعـراق يـعــتـمـد في إيــراداته ا
بـشـكل كـلي عـلى النـفط وكل نـشـاطاته
الــتـجـاريــة يـحـركــهـا الـنــفط والـغـاز)
وتــابع ان (هـنــاك تـقـلــبـات كــثـيـرة في
يـة ودخـول الـعراق في االسـواق الـعـا
حتـديـات كبـيـرة علـى مسـتـوى انتـقال
الـطاقة وصناعة النفط والغاز ووجود
ـلف) ــنـافـســ في هـذا ا الــبـدائل وا
مــبـيـنــا ان (الـدولـة بـحــاجـة الى خـلق

مـثل هذه النشاطات واللقاءات الفكرية
والــثــقـافــيــة لـتــبـادل وجــهــات الـنــظـر
ووضـع التـحـديات عـلى طـاولـة واحدة
وانـعـكـاسهـا بـصـورة اكثـر تـركـيزاً في
مـجلس الوزراء عبر حـضور مختص
وأصــحـاب االخـتــصـاص واخلـبـرة في
هـذا االجتـاه) مـشـيـرا الـى ان (الـهدف
اشـاعة الثـقافة لـتقيـات هو  مـن هذه ا
الــعــامـة لــدى كل الــقـطــاعــات وتـأكــيـد
أهـمـيـة الـتـكـامل في صـنـاعـة الـطـاقة)
مـبيـنا ان (احلـكومـة تعـتمـد بنـحو 90
ـئـة عــلى الـنـفط اخلــام  وبـالـتـالي بــا
فاننا بحاجة الى حلول فعلية للخروج
ـعـتــمـد عـلى مـن االقـتـصــاد االحـادي ا

موارد النفط).
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ومــــضى الى الـــقـــول ان (هـــنـــاك دوراً
لـــبـــعض الـــقـــيــادات لـــلـــحـــفــاظ عـــلى
االقـتصاد وحمايته من االنهيار بسبب
ـالـيـة احــاديـة االقـتـصـاد  وان وزيـر ا
ـــتــــلك رؤيــــة وحـــجـــر عــــلي عـالوي 
الـزاوية لسد حاجة االنفاق) مؤكدا ان
ـلـفات إرهـاقا (مـلف الـطاقـة من أكـثر ا

وثقـافـة االسـتهالك لـلـمـوازنة الـعـامـة 
ـواطنـ واسـتخـدامـها له اكـبر لـدى ا
كـــمــيــة من الــطـــاقــة قــيــاســا بــالــدول

االخرى). 
لتقى بدوره  كشف احلمداني خالل ا
عـن (إعـداد خـارطــة طـريق الســتـخـدام
ــيــاه في تــولــيـد الــطــاقــة) وقـال ان ا
(انــتــاج الـطــاقـة الــكـهــرومـائــيـة عــبـر

الـسدود والسدات ناجت عرضي ولسنا
ـنبع الـتي تـعتـمد بـشـكل كبـير كـدول ا
عـلى انـشاء الـسدود والـنواظم لـتولـيد
الـطـاقة الـكهـرومائـية) مـبيـنا ان (دول
ـصب تركز على أن يكون الغرض من ا
انـــشــاء الــســدود هــو اخلــزن وتــوزيع
ـيـاه واالرواء بـشكل عـرضي وتـولـيد ا
هــذه الـطــاقـة) واسـتــطـرد بــالـقـول ان

(الـوزارة أعـدت لـهذا الـنـاجت الـعرضي
دراسـة وحـدثـتهـا وفق الـسـتـراتيـجـية
ــيـــاه واالراضي الـــتي كــانت ـــوارد ا
ـائـيـة الـتي ــوازنـة ا ســابـقـا تـسـمى ا
ابــتـدأهــا الـعـراق بــدراسـة عـام 1982
ــــهـــام وحــــتى 2004 وســــجــــلت كل ا
ـطلوبة من الوزارة وبعض الوزارات ا
االخــــرى ولم تـــكـن مع كل الـــوزارات)
ـفـتــرض أن تـقـدم الفــتـا الى انـه (من ا
دراسـة جـديـدة خالل عام 2004 ولـكن
اجلـميع يعـلم باالحداث التي شـهدتها
ـــدة  لـــكـن الــوزارة الـــبـالد في تـــلك ا
تــــمــــكــــنـت من اجنــــاز حتــــديـث هـــذه
الــدراســة عـام 2014 واعــتــمــدت لـدى
ــــــشـــــاركــــــة كل وزارات الــــــدولـــــة و
ــؤسـسـات ذات الـعالقــة بـاسـتـخـدام ا

ياه). ا
وتـــابع ان (هــذة الـــدراســة حــدثت من
عـــام 2014 حـــتى 2035 ألن الـــوزارة
لــديــهــا خــارطــة طــريق  وواحــدة من
مـخرجات الدراسة التي تخص الطاقة
الــكــهــرومـائــيــة هي  انــتـاج الــطــاقـة

تجددة).  ا
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قـراطية علـى العموم هل هـناك أية إمـكانيـة النتصـار الليـبراليـة بشكل خـاص والد
في العراق كتيار سياسي واجتماعي? 

بـعـد االنـتـخـابـات االخـيرة الـتي أُجـريت في 10 تـشـرين األول من هـذا الـعـام وما
زالت نتائـجها محل جـدل ولم تصادق علـيها احملكـمة االحتادية أي بـعد ما يقارب
شـهـر ونصف سـلط الـضـوء اإلعالمي بـشكـل مخـطط ومـدروس عـلى إحراز صف
انـية. وأكـثـر من ذلك ازدادت احلمـلة قـاعد الـبـر ـستـقل ”عـلى عـدد من ا من “ا
االعالمـية لـلتـرويج لهم بـعد تـشكـيل قسم مـنهم حتـالف او ائتالف سـمي ب(الكـتلة
الشـعبـية) وتـصويـرها على انـهاء إحـياء لـلتيـار اللـيبـرالي في العـراق وكان رموزه
حينذاك محمد حديد وكامل اجلادرجي وجعفر ابو التمن وان فجر شمس احلرية
ـقراطـيـة احلقـيـقيـة سـتشـرق عـلى العـراق بـعد عـصـر جلـيـدي دام ما يـقارب والـد

عقدين من الزمن.
وكما حتدثنا من قبل وفي مناسبات أخرى إن إعادة الدماء إلى العملية السياسية
سانـدة لها كما أن إعادة ية ا من اولويات حكـومة الكاظمي والـقوى الدولية والعـا
ئة  منها لالنتخابات ثقة جماهير العراق بها وخاصة بعد مقاطعة اكثر من 82  با
سـائل احملوريـة وفي صلب الـسيـاسات الـعمـلية األخـيرة و للـمرة الـثانـية أحـدى ا
واالستـراتيـجـية لـتلك الـقوى. ولـهـذا اصدر مـجلس االمن بـيـانا أشـاد باالنـتخـابات
مكن ونتائجـها إلى جانب بيان آخر أدان عملية اغتيال الكاظمي التي كانت من ا

في حال جناحها نشر الفوضى ونسف العملية السياسية. 
وعـلـى الـرغم من مـحــاوالت في تـعـو مـا يــسـمى (الـتـيــار الـلـيـبـرالـي) بـعـد الـغـزو
واالحـتالل عـلـى صف من الـسـيـاسـيـ أمـثـال عـدنـان الـبـاجي ومـهـدي احلـافظ و
اشطـة وقد سلـموا هؤالء  أسـلحتـهم مبكـرا وانضموا الـى صفوف نادي جالل ا
احملارب الـقدماء إال أن الصراع على السلطة بـ التيار الذي يريد تأسيس دولة
تـتــجه نـحـو الــشـرق وتـبـتـعــد عن احملـيط الـعــربي وآخـر يـريـد تــأسـيس دولـة تـوجه
شراعـها نـحو الـغـرب واحمليط الـعربي قـد يبـدد اماني حـكومـة الكـاظمي وداعـميـها
ا اإلقـليمـي والدولـي في اعادة الـوهج والبـريق للعـمليـة السـياسيـة عبر الـترويج 

ستقل والتيار الليبرالي.  سموه با
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ـؤيدة لالنتـخابات وخالل األيام األولى بعـد االنتـخابات نـشطت دعايـات األطراف ا
لـيـونيـة الـتي قاطـعت االنـتخـابات بـتـوجيه الـلوم والـنـقد والـتـقريع إلى اجلـمـاهيـر ا
ـقـاعـد الـتي ــسـتـقـلـون عـلى اضـعـاف ا وأنـهــا لـو لم تـقـاطع االنـتـخـابـات حلـصل ا
حـصـلت عــلـيـهـا وبـهـذا سـتــنـتـهي احملـاصـصـة الـســيـاسـيـة و سـيـقـصى اإلسالم
الـسـيــاسي خـارج احلـلـبــة وسـيـعم األمن واألمــان ويـقـضى عــلى الـفـسـاد. اال ان
ـثـقفـ الذيـن يسـمون أنـفـسهم الـسـذاجة الـسـياسـية الـتي تـمنـع دائمـا لفـيف من ا
بـالـليـبـرالـي من رؤيـة أبـعـد من وقع أقـدامهم صـدمت بـأن الـعـملـيـة الـسيـاسـية ال
ستـقل 40 مـقعدا فـيها (هذا إذا كن لـها أن جتدد نـفسهـا بالرغم من إحـراز ا
افترضنا انـهم سيظلون مـستقل للـنهاية وقاوموا عـدم الغرق في مستنـقع العملية
ـكن للعـمليـة السـياسيـة أن تولد أكـثر من فأرا. وأن الـسياسـية وبيـع ذمتهم ) وال 
ـعضـلة الـسيـاسيـة في العـراق هي نفـس العـملـية الـسيـاسيـة ودون انهاء أساس ا
كن انتظار اخلير منها وقد أثبتت كل هذه السنوات صحة ما ذهبنا عمرها فال 

اليها.
وإذا وضـعنـا جانـبا صـراع الفـائزين واخلـاسرين والـذي سيـكون في الـنهـاية عـقد
ـناصب وتشـكيل حكومـة على أساسـها فإن اخلداع هدنة بيـنهمـا وإعادة تقاسم ا
ـارسـهـا منـاصـرو العـمـلـية الـسـيـاسيـة عـبـر التـطـبيـل والتـزمـير والتـضـلـيل الذي 
لـلمـسـتقـلـ لـيس الهـدف مـنه إال إعـاقة حـمـاسـة اجلمـاهـيـر التي قـالت ال لـلـعمـلـية
الـسـيـاسيـة..وال لالنـتـخـابات وهم مـرعـوبـون من اشـتعـال شـرارة انـتفـاضـتـها من

دن اجلنوبية بعد انتخابات عام 2018. جديد كما اشتعلت انتفاضة البصرة وا
إن الغزو واالحتالل كسر طوق العزلة على العراق بعد حصار دام ثالثة عشر عام
ي وفي نفس الـوقت تابعـا على الـصعيد وأصبح جزء من الـنظام الـرأسمالي الـعا
االقـتـصـادي لـلـدول االمـبـريــالـيـة وحـدد له مـوقع في تـقــسـيم اإلنـتـاج الـرأسـمـالي
ـثـال ال احلـصـر ظـروف ي وهـو إنــتـاج الـنـفط. واذا مـا اخــذنـا عـلى سـبـيـل ا الـعـا
وشـروط عــمل الـعـمــال في الـقــطـاع الـنــفـطي الـذي ســلم حـقــول عـديـدة مــنـهـا الى
الـشـركات االجـنبـيـة مثل اكـسـيون مـوبـايل وشيـفـرون االمريـكيـة وتـوتال الـفـرنسـية
وبـتـروجـايـنـة الـصــيـنـيـة وايـنـو االيـطــالـيـة و غـازبـروم الـروسـيــة وبـتـرش بـتـرولـيـوم
الـبــريـطـانـيـة فــإن أوضـاعـهم ال يــحـسـد عـلـيــهـا من حـيث تــوزيع األربـاح وتـفـشي
األمراض السرطـانية دون تغطـية صحية كافـية وطول ساعات الـعمل وسوء الطعام
أو قـلة دفع بـدالته و مشـكلـة النـقل وهي  أي ظروف الـعمل األقـسى عـندمـا كانوا
حتت اشـراف شـركـة نـفط اجلـنـوب ونـفط الـبـصرة وان احلـكـومـة الـعـراقـيـة تـطبق
قوانيـنها التي صدرت في عهد نظام صدام حس على العمال وهي منع أي شكل
ـعـنى اخـر ان احلـكــومـة الـعـراقـيـة تـقـدم كل مـن أشـكـال الـتـنـظـيم واالحــتـجـاج . 
التسـهيالت القانونـية لفرض اشكـال من العبودية عـلى العمال من أجل در األرباح
لصالح تلـك الشركات االجـنبية هـذا ناهيك عن وجـود شركات الـسمنت الفـرنسية
الفارج والشـركات االيرانية والتركية في مجـال التعليب والبناء والدواجن التي هي
األخـرى جتد في سـوق العمـالة الـعراقيـة أرباحا كـبيـرة بسبب شـروط عمل الـعمال

القاسية. 
ما نـراه الـيوم في الـعراق من وجـود احلـريات الـنسـبيـة علـى صعـيد الـفكـر والرأي
ـقـراطـية ـفـهـوم الد واإلعالم والـتـظـاهر لـيس هـو نـتـاج تصـديـر الـغزو واالحـتالل 
ـا هـو  نـتـاج عـدم قدرة ـلـيـشـيـات إ ـاني نـصـفه قـائم عـلى ا وتـأسـيس نـظـام بـر
التـيارات الـسياسـية الـقوميـة واالسالميـة من حسم موضـوعة الـسلطـة فيـما بيـنها.
وإذا مـا دققنـا قلـيال فإن حـزمة القـوان الـتي مررت مـثل حريـة التعـبيـر واحلريات
ـان مثل االمن النـقـابيـة وعـدد من مسـودات لقـوانـ جديـدة الـتي لم تمـرر في الـبر
االلــكـتــروني  وغـيــرهـا تــعـبــر عن خــطـة ســيـاســة وبـرنــامج عــمل عـلى الــصـعــيـد
االستـراتـيجي لـتنـظـيم القـمع وفـرضه على اجملـتمـع من قبل الـطبـقـة احلاكـمة. وان
شـكل الـنـظـام الـسـيـاسي ومـاهـيـته في الـعـراق لـيس فـقط ال يـتـعارض مـع مصـالح
يـة بل االخيـرة تسانـده بكل مـا أوتي لهـا من قوة. اي ليس الـقوى االمـبريالـية الـعا
لـديها أيـة مشكلـة مع نظام احملـاصصة القـومية والطـائفيـة كما اسلـفنا من قبل في
شهـد السيـاسي العراقي). مـقال مفـصل ( التعـمية وإخـفاء الصـراع الطبـقي في ا
وقد عبر هـذا النظام وعبر الـعملية الـسياسية عـلى أنها غير مـتسامحة ابدا مع اي
شكل من أشـكال احلريات. فمنذ انتفاضة شباط 2011 وبـعد ذلك تظاهرات تموز
نـطـقة دن اجلـنـوبـية في 2018 ومـا بـينـهـمـا تظـاهـرات ا 2015 ثم احتـجـاجـات ا
الـغــربـيـة في 2013 واخــيـرا ولـيـس اخـرا  قـتـل اكـثـر من 800 شـاب فـي عـمـر
الـزهـور في انــتـفـاضـة أكـتـوبـر عـام 2019 فـلـقـد غض الـطــرف عن قـتـلـتـهم عـبـر
قراطية مساومة حـقيرة ب أطراف العـملية السـياسية يكشف عن أن شـمس الد
فـهوم اللـيبـرالي ليس أكـثر من تـسجـيل حضـور لسـاعات في شـتاء قارص. ولم بـا
ـية تبـدِ الدول الـتي تـمتـلك شركـات عامـلـة في العـراق وهي الدول االمـبـريالـية الـعا
طـالبـة بضـبط الـنفس من قـبل القـوات االمنـية تـظاهـرين وا أكثـر من قلـقهـا عـلى ا
واالدعاء الفارغ من احملـتوى بانها حتـترم حق التظاهر بـاستثناء انتـفاضة أكتوبر
تظـاهرين ضمن لـعبة توازن التي صدرت خاللـها الدول الغـربية بـيان ادانة لقـمع ا
هـدي تـمثل مـصالح القـوى التي كـانت لـغيـر صاحلـهـا عنـدما كـانت حـكومـة عبـد ا

النفوذ اإليراني في العراق. 
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قراطية الى بلدان تابعة لها ية في تصدير الد وان كل ما تريدهـا االمبريالية العا
هي حصرها بـآلياتها الشكلية; وهو صندوق االنتخاب وحق االقتراع او التصويت
لـيصب باألخـير بـالتبـادل السلـمي للسـلطـة وليس أكثـر من هذا. وفي حاالت كـثيرة
ترفض أمـريكـا وحـلفـائهـا نتـائج الـتصـويت اذا وجدوا ان الـفائـز بـتلك االنـتخـابات
ـصـاحلهـا الـسيـاسيـة واالقـتصـادية كـمـا شاهـدنـاه في العـديد من طرف مـناهض 

البلدان. 
قـراطية والـليـبرالـية ووسعـنا من حـدودها ولـيس كما أي إذا جتـاوزنا مفـهوم الـد
ـقاطـعة اديـة هي ا حاول االحـتالل تأطـيـرها وفـشل في تـرسيـخهـا و مـعطـيـاتهـا ا
ـرتــ نــقــول اذا جتــاوزنــا تـلك الــعــظــيـمــة لالنــتــخــابــات وخالل ثالث ســنــوات و
ـعتـقـد واحلـقوق ـفـاهيـم  الى احلريـات الـسـياسـيـة  وحـرية الـتـعـبيـر والـرأي وا ا
ـسـاواة فإن حـصـة أربـاح الـشـركـات األجـنـبـيـة تـنـخـفض ألن الـقـاعدة ـدنـيـة وا ا
القانونيـة والسياسية واالجـتماعية لـلمطالب العادلـة ستتسع وتتحـول مقولة احلرية
ـسـاواة الى عقـلـيـة جـمـعيـة ووعي في واحلق بـالـعـيش الـكـر والـرفاه والـعـدالـة وا
اجملـتـمـع وسـتـتـحـول إلى حـركـات تـنـتـزع حـقـوقـهـا وتـسـجل انـتـصـاراتـهـا وعـلى
ـية تقـد تنازالت من أرباح شـركاتها وأنـها بدورها سـتقل ايضا االمبريالـية العا
مـن أرباح الطـبقة الـبرجوازيـة احلاكمـة في العـراق التي هيـأت  ظروف االستـثمار

واالستغالل في العراق.
أن الـليبـرالية كـنظام اقـتصادي بـدء يرى النـور في العراق ولـيس الورقة الـبيضاء
التي أسست للـموازنة اال تتويجا رسميا لليبرالية االقتصادية وإنهاء اجلدل حولها
بعـد طول تـردد من احلكـومات الـسابـقة في تـبنـيهـا. أما عـلى الصـعيـد السـياسي
فـإن اللـيـبرالـية لـيس أكـثر من إضـفاء الـشـرعيـة على الـعـملـية الـسـياسـية وتـرسيخ
ـتلـكه سوى جاء بـالفـساد واالسـتحواذ أو ال وبغـض النظـر عمن  سـلطـة رأس ا
باالستثـمار واستغالل الطبقة العاملة. وان متطلبات االستثمار في السوق العراقية
بـحـاجـة الى قمـع سيـاسي والى الـقـوان الـتي ذكـرتـها لـتـأمـ مصـالح الـشـركات
والـدول والـطــبـقـة الـبـرجـوازيـة احلـاكـمـة في الـعـراق. امـا (الـتـيـار الـلـيـبـرالي) وهـو
ـسـتـقـل أو ـون الـليـبـرالـيـون اجلـدد عـلى ا التـسـمـيـة الـتي يـحـاول أن يـطـلق احلـا
(الـكتلـة الشعـبية) فدورهـم لن يكن أكثر مـن محاولة فـاشلة في مـسح آثام العـملية

السياسية في الوقت الذي حتتاج الى  إنهاء عمرها.
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األطلـنطـي من أفـغانـستـان  وتعـثر
دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــايـــدن مع إيـــران 
ومـــصــــاعب الـــتــــوصل إلـى إحـــيـــاء
االتــفــاق الــنــووى اإليــرانى  وعــبث
الــتــلـــويح بــضـــرب مــنـــشــآت إيــران
الــــنـــوويـــة حتـت األرض  حـــتى لـــو
ــهـمـة  جــرى تـكـلــيف "إسـرائــيل" بـا
الـتى بـافـتـراض إتـمـامـهـا وجنـاحـها
جــزئــيـــا  فال تــبــدو كـــفــيــلـــة بــنــيل
طـلوب  فقـد راكمت طـهران مـعرفة ا
ـنـشآت نـووية يـعـتـد بـها  وضـرب ا
لن يــعـيـقـهــا كـثـيـرا  وسـبــيـلـهـا إلى
القنـبلة الـنووية سـالك  وقد ال تكون
روسـيا والـص سـعـيدتـان بالـقـنبـلة
اإليرانية إذا صنعت  لكن مقتضيات
احلـــرب الـــبــاردة اجلـــديــدة تـــفــرض
اعـتـبـاراتـهـا  إضـافـة ألهـمـيـة إيـران
وجغـرافيـتـها ومـواردها فى الـصراع
ــرشح لــلــتــفــاقم  وقــد ال الــكــونـى ا
تــغـامــر مـوســكـو وال بــكـ بــخـوض
حـــرب دفـــاعـــا عن إيـــران  وال بـــدفع
الصـدام على الـقمـة إلى حرب نـووية
مـن أجل طـــهـــران  فـــإيــران لـــيـــست
"أوكـرانــيـا" وال "تـايــوان"  بل مـجـرد
مسرح يجرى التزاحم والتدافع عليه
 تــمــامــا كــمــسـرح "أثــيــوبــيــا" الـتى
تـعـانى مـن حـرب دمـار ذاتى شـامل 
حتــاول الــصــ دعم أحــد أطــرافــهــا
ـــثـال فى حـــكـــومـــة "آبى أحـــمـــد" 
وبدواعى اخلشـية على استثماراتها
الهـائلـة فى "أديس أبابـا"  وقد جرى
صانع تدميـر وتفكـيك ونهب مئـات ا
فـى "األمــهـــــــــــرة" و"الـــتـــيـــجــراى" 
وأغلبـها باستـثمارات صيـنية  وبدا
لـلــصـ أن احلـرب حـســمت لـصـالح
حــلــيــفــهـــا  بــالــتــفــوق اجلــــــــــوى
ــــــــسـيــر  لـكن حـروب والـطــيـران ا
العصابـات على األرض عادت مجددا
بـعـد أيــام  وفى جـــــــــوالت كـر وفـر
وسـحق بال رحـمــة  وقـد تـنـتـهى فى
زمـن قــريب إلى فــنـــاء أثــيــــــــــوبــيــا
وتقـسيمـها نهـائيـا  وبال مـــــــــباالة
أمــريـكــيــة غــالــبــا  بــقــدر مــا تــفـرح
واشنـطن بخسـائر الـصـــــــ وتآكل

نفوذها .

رئى على األرض بعـد قمة االتـصال ا
غـلق ب بايـدن وبوتـ  ولم تؤثر ا
الــتــهـديــدات بــعـقــوبــات اقـتــصــاديـة
ـوسكو فى قمم الـسبع الكبار قاسية 
واالحتــــاد األوروبى وقــــيــــادة حـــلف
األطـلنـطى  وبـادرت  روسـيـا بـفرض
ـبــاشـرة عــلى ســبـعـ ســيـطــرتـهــا ا
ـــئـــة من "بـــحـــر أزوف"  وطــردت بـــا
انيا السفن األوكرانية  فـيما أبدت أ
اعـــتــــراضـــهــــا عـــلـى تـــزويــــد حـــلف
األطلنطى ألوكرانيا بأسلحة متطورة
ـانــيـا هى الــطـرف األسـاسى فى  وأ
عقـوبة احلـد األقـصى التى تـهدد بـها
واشـــنـــطن  أى وقف تـــوريــد الـــغــاز
ـانــيــا وأوروبـا عــبـر خط الــروسى أل
"نورد ستر ـ 2  وحاجة أوروبا إلى
الغاز الروسى  تبدو أقوى من حمية
الدفاع عن أوكـرانيا  وردع تـهديدات
روسـيـا  الـتـى تـبـدو مـسـتـعـدة لـدفع
الصـراع إلى احلافة الـنوويـة وكسبه

بالتخويف .
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وفى "تـايـوان"  تـبـدو الـقـصـة أعـقد 
فـلـيس لـدى الـقـيـادة الـصـيـنـيـة أدنى
رغـبـة لـلــقـبـول بـانـفـصـال واسـتـقالل
نـهـائى لــدولـة "تـايـوان"  وهى تـصـر
عــلى اسـتـعـادتــهـا كـجـزيــرة صـيـنـيـة
حلـضن الـبـر الـصـيـنى  إن سـلـما أو
حربا  بينما تـبدو واشنطن حريصة
عـلى اســتـقالل حـلـيــفـتـهـا "تـايـوان" 
وتــواصـل اســتـــفــزاز بـــكـــ بــكـــافــة
الـــوســــائل  بـــفــــرض الـــعــــقـــوبـــات
االقتصاديـة التى ال جتدى مع الص

الـعــمالقـة  وبــعـقـد اتــفـاق "أوكـوس"
لـلـغـواصات الـنـوويـة مع اسـتـرالـيا 
وبــتـــحــريك الـــغــواصـــات الــنـــوويــة
األمريكية إلى بحر الص اجلنوبى 
وبــخـرق اتــفـاق "صــ واحـدة" الـذى
أبـرمـته مـع بـكـ أوائل سـبـعـيـنـيـات
الــقــرن الــعـــشــرين  وبــاســـتــضــافــة
ـــائــة "تــايـــوان" رســـمــيـــا فى قـــمــة ا
ــقـراطــيــة الـتى عــقــدهـا بــايـدن الــد
مــؤخـــرا  لـــكن بـــكــ تـــرد بـــحــزم 
وحتــظـر عــمـلــيـا دخــول الـغــواصـات
الـــنــوويــة األمــريــكـــيــة إلى جــوارهــا

"جـورجـيـا" من قـبل  وضـمت مـناطق
مــنـهــا إلى وصـايــتـهــا  وحـالت دون
انـضـمـامــهـا إلى "حـلف األطـلـنـطى" 
فقد كررت موسكو الـتصرفات نفسها
مع "أوكـــرانــيــا"  وأقـــدمت عــلى ضم
شــــبه جــــزيــــرة "الــــقــــرم" ومــــيــــنــــاء
"سـيـفـاسـتـوبـول"بـضـربـة واحـدة عام
2014 ولم تلق باال لـلرفض األمريكى
واألوروبى عـالى الـصـوت  وحتـملت
سالسل الـــعــقـــوبـــات االقــتـــصـــاديــة
عركة إلى داخل توالية  ثم نقلت ا ا
مــا تــبــقى من "أوكــرانــيــا"  فــالــلــغـة
الروسـيـة معـترف بـهـا فى "أوكرانـيا"
كـلـغـة رسـمـيـة ثـانـيـة  ونـحو خـمس
سكان "أوكـرانيا" من أصـول روسية 
وقد دخلت مـوسكو طرفـا مباشرا فى
دعم كــيــانـــات انــفــصــالـــيــة روســيــة
نـطـقة "دونـباس"  تـديـر حربـا ضد
ــركــزيـة فى احلــكــومــة األوكـرانــيــة ا
"كـيـيف" سـقط فـيـهـا عـشرات اآلالف 
وتـــريــد هى األخــرى االنـــضــمــام إلى
روسـيا عـلى طـريـقة "الـقـرم"  وترعى
مـوسـكـو مع أطـراف أوروبـيـة غـربـية
مــا يــسـمى "اتــفــاق مـيــنــسك"  الـذى
يــــهــــدف إلقــــامــــة حــــكـم ذاتى أوسع
جلمهوريـات الروس داخل "أوكرانيا"
من نـوع "دونـيـتـسك" و "لـوهـانـسك" 
وال تـكف مــوسـكـو عـن وضع "كـيـيف"
حتت الضغط  وحتشد على حدودها
ــــعــــدات مــــئــــات آالف اجلــــنــــود وا
وجترى مناورات فى "القرم" وجتارب
ـرعبـة  وبرغم لصـواريخ "اسكـندر" ا
نـفـيـهـا نـيـة اجـتـيـاح "أوكـرانـيـا"  إال
أنهـا ال تتـوقف عن تسـريب تهـديدات
بـــاحــتالل "أوكــرانــيــا" حــال ضــمــهــا
حلـــــلف األطـــــلـــــنـــــطى  وفـى حــــرب
تستغرق أقل من 20 دقيقة  فى ح
أعــلـــنت واشـــنـــطن أنـــهـــا لن تـــرسل
قـواتـهـا إلـى "أوكـرانـيـا" حـال غـزوهـا
من روسـيــا  وهـو مـا جــعل الـرئـيس
ـيـر زيـلـيـنـسـكى" األوكـرانى "فـولـود
يـــعـــبـــر عن فـــزعه  وعـــدم ثــقـــته فى
جـدوى تـهـديــدات الـرئـيس األمـريـكى
"جــــوبــــايـــدن" لــــلــــرئــــيس الــــروسى
"  فـلم يــتـغـيـر شئ ـيــر بـوتـ "فالد

وروســـــــيـــــــا  مـن "تـــــــايـــــــوان" إلى
"أوكـــرانـــيــا"  وبـــدرجــات أقـل عــلى
مسارح أبعد فى "إيران" و"أثيوبيا" 
بيـنـما تـوارى حـضور "كـوبـا"  التى
ظـلـت عـلى عالقــة جـيــدة مع روسـيـا
والص  لـكنهـا ال تملك الـيوم ترف
اجملـــازفـــة بـــالـــتـــورط فى الـــصــراع
ستجد  وحترص على مد الكونى ا
جـسـور مع جـارتـهـا األمـريـكـيـة  قـد
تـــــســــاعـــــد فى تـــــفــــريج الـــــكــــروب

االقتصادية .
ـــســـرح فى "أوكـــرانــــيـــا"  يـــبــــدو ا
ـا كان ب لـتهب  كـأنه استـعادة  ا
مـــوســـكــــو وواشـــنـــطـن  مع فـــارق
ملموس مرئى  هو أن اخلطر اليوم
على حدود روسيـا ال حدود أمريكا 
وقد كانت "أوكرانيـا" من جمهوريات
االحتــاد الــســوفـيــتى قــبل تــفــكـكه 
وكـــــســــــبت اســــــتـــــقاللــــــهـــــا أوائل
تسـعيـنيـات القـرن العشـرين  وعلى
اخلــرائط  تــبـدو أهــمـيــة أوكـرانــيـا
احلـاسـمة  فـهى أوسـع دول أوروبا
مــســاحــة بــعـــد روســيــا نــفــســهــا 
وامتدادها غـرب روسيا ومـعها على
ســـواحل "الــبــحـــر األســود" و"بــحــر
أزوف"  ال يجـعل مـوسكـو مـستـعدة
لتهاون وال تسامح  وال قبول سعى
حلـف األطلـنـطى لضم أوكـرانـيا إلى
عــــضــــويــــتـه  وتــــقــــدم شــــبــــكــــات
الصواريخ األمريكيـة األطلنطية إلى
ـبــاشـرة  وهــو مـا حــدود روسـيــا ا
يعد "خطا أحمـر" وتهديدا وجوديا 
يفـسر خـشونة الـتصـرفات الـروسية
العسـكريـة  فكمـا فعلت مـوسكو مع

وكــأن الـتـاريـخ يـعـيــد نـفــسه  كـاتب
روسى اقــتــرح حال لــوقف اســتــفـزاز
أمريكـا لبالده عـبر "أوكرانـيا"  ودعا
لـلـتـفـكـيـر فى إقـامـة قـاعـدة صـواريخ
روســـيـــة فى "كـــوبــا"  وكـــأنه يـــريــد
اسـتـعـادة مـا جـرى أوائل سـتـيـنـيات
الـقـرن الـعــشـرين  حـ وقف الـعـالم
عـلى أطـراف أصـابـعه  وكـادت أزمـة
"خليج اخلنـازير" تشعل حـربا نووية
 ووصل التوتر إلى مداه ب أمريكا
واالحتــاد الــسـوفــيــتى وقــتــهـا  ولم
تـنـزل األصـابع عن األزرار الـنـووية 
إال بعد التـوصل إلى تسوية وتراجع
ـقــتـضـاه مــتـبــادل  ألـغت أمــريـكــا 
عـمــلــيــة غــزو "كــوبـا" الــشــيــوعــيـة 
وســحـــبت مــوســـكــو صـــواريــخـــهــا
النـووية االسـتراتـيجـية من قـاعدتـها

تقدمة فى "كوبا" . ا
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وظـــلت "األزمــــة الـــكـــوبــــيـــة" مـــثـــاال
كـالســيـــكــيــا جتـــرى الــعـــودة إلــيه 
وبــدواعـى الــتـــحـــذيــر من مـــخـــاطــر
انـفالت جـامح عـلى الـقـمـة الـدولـية 
ونشوب حرب نووية تدمر العالم كله
رات  خـصوصـا مع عودة عشـرات ا
احلــرب الـبــاردة اجلــديـدة  ونــشـوء
مــســارح سـاخــنـة عــلى خــرائـطــهـا 
وتطور استقـطاب دولى جديد  ظلت
أمـريـكـا والــغـرب طـرفـا فـيه  بـيـنـمـا
ـقابل يضم روسـيا والص الطرف ا
الــيــوم  وبـــقــدرات تــدمـــيــر نــوويــة
ـرات  قياسا إلى ما مضاعفة آالف ا
كان فى قصة "كوبا" الشهيرة  وعلى
مــسـارح ســاخـنـة لــصـيــقـة بــالـصـ

الـبــحـرى  وتــخـوض "حــرب ألـغـام"
دمرت بـعضـها  ومن دون أى إعالن
حـربى مـبـاشـر  وتـبـعث بـقـاذفـاتـها
الـنـوويـة االسـتـراتـيـجـيـة إلى سـماء
"تايوان" كل أسبوع  وتعلن أن غزو
"تايوان" وإخـضاعهـا حال الضرورة
 لـن يــســتـــغــرق من قـــوات الــصــ
سـوى نـحـو سبـع دقائـق  وأنهـا لن
تستـثنى من القـصف قوات أمريـكية
إن وجــدت عـــلى أراضى "تــايــوان" 
وكـــلــهــا احــتــمــاالت خــطــر مــاحق 
خصوصا أن الص دولة نووية من
عقـود بعـيدة  وتسـتخـدم فوائـضها
اليـة الفـلكيـة فى تطويـر أسلحـتها ا
النوويـة والصاروخـية والفـضائية 
وبـطـريـقــة تـوحى بـأنـهـا قـد تـصـبح
ـيـا الــقـوة الـعــسـكـريــة األضـخم عــا
خالل ســـنــوات  واألعــظم امــتــيــازا
بــصــواريــخــهـــا فــائــقــة الــســرعــة 
ـتـسارع وبـتـطورهـا الـتـكنـولـوجى ا
بــشـدة  وبــخـطــطـهــا إلنـشــاء نـظـام
ى خــارج هـيــمـنــة الـدوالر مــالى عـا
يـلـغى مــفـعـول عـقـوبـات واشـنـطن 
وهـو مـا كـان مــوضـعـا لـبـحث جـدى
فى قــمــة اتــصــال مــرئى قــبـل أيـام 
جمـعت بـوت مع الـرئـيس الصـينى
"جــ شى بـيــنج"  نــاهــيك عن قـوة
الية بك االقتصادية والتجارية وا
 وهى صاحبة أكبر احتياطى نقدى
فى العالم  يـقتـرب حثيـثا من سقف
األربعة تريليونات دوالر  و"تايوان"
بـالــنـســبـة لــلـصــ قـضــيـة قــومـيـة
عظمى ال تفريط فيها  وال مانع عند
بـــكـــ من دفع األمـــور إلى احلـــافــة
النوويـة من أجل "تايوان"  بـينما ال
تـــبــدو واشـــنــطـن قــادرة عـــلى كــبح
الـــــصـــــ بـــــوســـــائـل احلـــــصــــار 
وبالضغط الـعسكرى الـتقليدى  وال
اخملاطرة بالـتورط فى "حرب نووية"

ال يفوز بها أحد .
وعــلـى مــســرح احلــروب بــالــوكــالــة
واألصالة الـبعيـدة عن حدود روسيا
والـــصـــ  ال تـــبــدو واشـــنـــطن فى
وضع يـــؤهــلـــهـــا الـــهــجـــوم  بـــعــد
خـــروجـــهـــا اخملــــزى مع احلـــلـــفـــاء
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تــعــمل حــكــومـة إقــلــيم كــوردســتـان-
الـعـراق عـلى ضـمـان حـمـايـة وتـعـزيز
احــتــرام حــقـوق االنــســان واحلــقـوق
ــنــصــوص عــلــيــهــا في واحلــريــات ا
الدسـتور والقـوان الـنافذة واالعالن
ي حلـقـوق االنـســان والـعـهـدين الـعــا
ـلــحـقـة الــدولـيـ والــبـروتــوكـوالت ا
ـــــواثــــيق بـــــهــــمــــا وغــــيـــــرهــــا من ا
تعلقة بحقوق االنسان. واالتفاقيات ا
 أبــدت حــكــومـة االقــلــيم اهــتـمــامــهـا
ـتـرتبـة عـليـها بـاإليفـاء بـااللتـزامات ا

من خالل جهـودها لـلدفـاع عن قضـايا
دولـيـة ذات أولـويـة في مـجـال حـقـوق
ــتــعــددة ــؤســـســات ا االنـــســان مع ا
ــســاواة و حــقـوق االطــراف مــنــهـا: ا
ـــكــــونـــات ـــرأة حــــقـــوق الــــطــــفال ا
واحلريـات الديـنيـة الصـحافـة حرية
التعبير والتظـاهر السلمي النازح
والالجـئــ األشـخـاص ذوي اإلعـاقـة
واالحـــتــيــاجــات اخلـــاصــة الــعــمــال
والـــعـــمــال األجـــانب االصـــاحلـــيــات
ومــراكــز الــتــوقــيف مــنع الــتـعــذيب

االختـفاء القـسري التـعايش الـسلمي
ــتـنـازع ــنـاطق ا ـكــونـات في ا بــ ا
احملـاكــمـة عــلــيـهــا سـيــادة الــقـانــون
العادلة منع االجتار بالـبشر التعليم
ـتـكـافـئ قـضـايـا االبـادة اجلـمـاعـيـة ا
واجلرائم الـتي ارتكـبتهـا التـنظـيمات

االرهابية.
يعتبر القضاء على خطابات الكراهية
ـكـونات من اهـتمـامـات حكـومة ضد ا
االقلـيم من خالل تقـد الدعم لـلعـديد
ـراكـز الثـقـافـيـة و الفـرق الـفـنـية من ا
الـتــركـمـانـيـة الـكــلـدانـيـة االشـوريـة
ــكــونـات االيــزيــديــة الـكــاكــائــيـة و ا
االخـــــرى وتــــوثـــــيـق مـــــبــــاديء روح

كونات. التسامح والتعايش ب ا
‚uI  W UL

ـكـونات فـي االقلـيم حلـمـايـة حـقـوق ا
صـــدر الـــقـــانـــون الـــرقم (5) لـــســـنـــة
ــعــروف بــقـانــون حــمــايـة (2015)  ا
ــكـــونــات فـي كــوردســـتــان حــقـــوق ا
الـــعــــراق والــــذي يـــصــــون حــــقـــوق

كونات القوميـة (التركمان الكلدان ا
الــــــســــــريــــــان اآلشــــــور و األرمن) و
اجملــمـوعــات الــديــنــيــة والــطــائــفــيـة
ــسـيــحــيــة اإليــزيــديــة الــصــابــئـة ا
الفيـلي ندائـية الـكاكائـية الشـبك ا
والـزرادشـتـيـة و غيـرهم مـن مواطـني
اقـلــيم كـوردســتـان الـعــراق. و بـهـدف
ـكـونات تـعمـيق الـعالقـة بـ جمـيع ا
الـديــنـيـة و الــقـومـيــة في كـوردسـتـان
اســتـحـدثـت مـديـريــة (الـتــعـايش بـ
االديـان). اضـافـة الى مـديـريـات عـامة
ـثلـيـات لـلمـكـونات الـديـنـية مـنـها و
ــسـيــحـيــة االيـزيــديـة الــكـاكــائـيـة ا
ندائية بهدف الزرادشتية الصابـئة ا
كونات. من توطيد العالقـة ب هذه ا
ـان الــنــاحـيــة الــسـيــاســيـة يــضم بــر
االقـــــلــــيم (11 ) مــــقـــــعــــدا (كـــــوتــــا)
مـخـصـصــة لـلمـسـيـحـيـن مـسـة مـنـها
للترـمان وخمـسة للكلدان واآلشوريـن

والسريان ومقعدا واحدا لالرمن.
ان رأة في الـبر  تبـلغ نسـبة تـمثـيل ا

ــــــا ال يــــــقـل عن (% 30) من عــــــدد
ــان االقــلــيم اعــضــائـه.  كـمــا قــام بــر
بــإصـدار نــظــام داخـلي جــديــد يـنص
ـان عـلـى أن الـهـيـئـة الـرئــاسـيـة لـلـبـر
يـــجب أن تــتــضــمـن بــ أعــضــائــهــا
الـثـالثـة (الـرئــيس والـنـائــبـان) إمـرأة
واحدة عـلى االقل وعلى إثـرها و بـعد
انتخبت أول امـرأة في منصب رئيس
ـان االقلـيم. وكذلك أنـتخـبت سيدة بر
ـنصب ـكـون التـركـمـاني أخـرى  من ا
ــان و في الـتـشــكـيـلـة ســكـرتـيــر الـبـر
احلــكـومــيــة احلـالــيـة ايــضـا حــظـيت

رأة بثالث حقائب وزارية. ا
 لــقــد كــان لالقــلــيم حــصـة االســد في
اسـتـقـبـل الـنـازحـ و الالجـئـ ذلك
بايـواء اـثـر من مـليـوني الجئ و نازح
ـكونـات الـقومـيـة العـرب الـكرد من ا
ــــذاهب الــــتــــركــــمــــان و االديــــان و ا
ــســـحــ االيــزيــديـ ــســلـمــ ا ا

الـــشــبك الــكــاكــائـــيــ و قــدمت لــهم
اخلــدمــات الــضـروريــة من الــنــاحــيـة
الــصــحــيــة وخــاصـة فــيــمــا يــتــعــلق
بالنسـاء و االطفال بلغ عـدد النازح
ـلـيـونـ فردا والالجـئـ مـا يقـارب ا
في إقـليم كـردسـتان مـوزعـ على 39
مــخـيــمــا و بــعــد حتــريــر مــنــاطـقــهم
خـيرتـهم حـكـومـة االقلـيم بـ الـعودة

الطوعية او البقاء.
 لضمان حظر تشويه األعضاء و منع
مارسات الضـارة التي تنطوي على ا
تمـييـز ضد الفـتيـات والسيـما الزواج
ــبـكــر فـقــد حـدد قــانـون مــنـاهــضـة ا
الـــعـــنف االســـري عــقـــوبــات لـــكل من
يساهم في هذه االعمال خصوصا اذا
كــانت الــضــحـيــة قــاصـر كــمــا قـامت
ــعـنــيــة بـحــمالت تــوعــيـة اجلــهــات ا
واسعـة شمـلت دورات و توزيع كـتاب
خاص عن اخلتان من منظور الدين و
الـشـريعـة و بـدء الـبـرنامج الـتـثـقـيفي
الصحي مـنذ سنة (2010) و كان لها
اثر ايجابـي كبير كـما ورد في قانون
ـــكــبــر الـــعــنف االســـري ان الــزواج ا
منوعة و نوع من يعتبر من االفعال ا
انـواع الــعـنف ضــد الـفـتــيـات اصـدر
ــان االقــلــيم كــوردســتــان الــعـراق بــر
الــــقـــانــــون رقم (15) لــــســـنـــة 2008
اخلـــاص بـــتــعـــديل قـــانـــون االحــوال
الشـخـصـية رقم (188)  لسـنة 1959
و الـــذي حـــدد عـــمـــر الــزواج ب (16)
سنـة كمـا حدد عـقوبـات لكل من يـقوم
ــبـكـر هـذا او يـســاعـد عـلى الـزواج ا
باالضـافـة الى العـمل بخـطـة التـغيـير
السـلوكي التي تـسمى بـخطـة كومبى
سـتمـرة مـنذ سـنة لزواج االطـفـال و ا
2016 في احملـــافـــظــات و أيـــضــا في
. قامت مخيمات الـنازح و الالجئ
حـكومـة االقـليـم ايضـا بـتنـفـيذ حـمـلة

بكر. التوعية لتقليل نسبة الزواج ا
ان اقلـيم كوردستان تأسيس  نظم بر
االحـزاب حـسب الــقـانـون الـذي صـدر
عام 1993 القانون رقم (17) اخلاص
بـــاالحـــزاب في اقـــلــــيم كـــوردســـتـــان
نـظمـات بالـقانون رقم (18) لسـنة وا
1993 قــانـــون اجلــمـــعــيـــات إلقـــلــيم
كـــردســـتــان و حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيــر و
الـصحـافـة بـالـقـانون رقم (35) لـسـنة
عروف  بقانون الصحافة في  2007ا
اقـليم كـردسـتـان و التـظـاهر الـسـلمي
بـالـقـانـون رقم (11) لـسـنة 2011 من
ــان االقــلــيم جـــهــة اخــرى أصــدر بـــر
قـانـون منـع اساءة اسـتـعـمـال اجـهزة
االتـــصـــاالت في اقـــلــيـم كــوردســـتــان
العراق رقم (6 لسنة 2008) و حددت
عــقـــوبــات كل مـن أســاء اســـتــعـــمــال

الهاتف اخللوي أو أية أجهزة اتصال
سـلكـيـة أو السـلـكيـة أو االنـتـرنيت أو

البريد االلكتروني.
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فـيـمـا يـخص حـقـوق االشـخاص ذوي
االعـــاقــة و االحـــتــيـــاجــات اخلـــاصــة
ـنـاسـبـة لـهم وتـوفـيـر فــرص الـعـمل ا
ادة (10) فـقـرة الـثـالثـة من ورد في ا
قـــــانــــون حـــــقـــــوق ذوي االعـــــاقــــة و
االحـتـيـاجـات الـشـخـصـية فـي االقلـيم
ذي الـرقم (22)  لـســنـة 2011: يـجب
ان يــــعـــ مــــا نــــســــبــــته (% 5) من
االشــــــــــخـــــــــــاص ذوي االعــــــــــاقــــــــــة
واالحتيـاجات اخلاصـة في مؤسسات
الـقطـاع العـام و تـدريبـهم و تـاهيـلهم
في اجملــاالت احلــرفـيــة والـوظــيـفــيـة.
ـعـاقــ بـعـد ـوظـفــ ا فــيـبـلغ عــدد ا
مـراجــعـة الـلـجـنــة الـطـبـيـة (12068)
مــــوظـــفــــا في دوائــــر ومــــؤســــســـات
احلـكومـة. يـبـلغ عـدد ضحـايـا االلـغام
ــتــفــجــرات الــذين فــقــدوا اعــضـاء وا
واطــــراف من جــــســــدهـم في اقــــلــــيم
كــــوردســــتــــان (10815) شــــخــــصــــا
اصيبوا باعاقات مختلفة منهم (90)
من الــذيـن يــعــمـلــون فـي مــجــال نـزع
االلـــغـــام.  اعــداد مـــســودة قـــانــون
خـاص يــضـمن حــقـوق الـعــامـلـ في
ــنــحـهم  حــقـوق و حــقـول االلــغـام 
امتيازات جـراء عملـهم في مجال نزع
تفـجرات تشمل (الرواتب االلغام و ا
التـأمـ الصـحي الدراسـة الـتقـاعد)
وكـــذلك تـــكـــفـــلت حـــكـــومـــة االقـــلـــيم
بـتـخصـيص مـنـحة شـهـريـة لضـحـايا

االلغام ضمن ميزانية احلكومة.
ـعنـيـة في حكـومة ـؤسسـات ا يـقوم ا
االقـلــيم بـتــحـديـد الــثـغـرات في األداء
ـؤسسي الـتي تـهم اجملـتـمع الدولي ا
ـــنـــاســـبـــة وتـــقــــدم الـــتـــوصـــيــــات ا
لـلـمـؤسـسات احلـكـومـيـة ذات الـصـلة
باالعتـماد على آلـيات معـينة مـتوافقة

عايير الدولية لتنفيذها. مع ا
علـى الصـعيـد الـوطني نـعـمل كعـضو
فعـال و رئيـسي في (اللـجنـة الوطـنية
لكتابة التقارير التعاهدية لالتفاقيات
التي أنـضم الـيهـا الـعراق و الـتقـارير
الحظات غير التعاهدية و الرد على ا
و الــتــوصــيــات الـتـي تـرد بــشــأنــهـا)
ـتـرتـبة لـتـنفـيـذ االلـتزامـات الـدولـية ا
ـتـعلق عـلى الـعراق وخـاصـة اجلـزء ا
باإلقليم بهدف تقد تـقييمات معمقة
للسيـاسات ومدى إستجـابة احلكومة
لاللـتـزامــات الـدولـيـة.  في ضـوء هـذا
ـستمر بـيننا قـامت حكومة التعاون ا
االقـــلــيـم عن طـــريق مـــكـــتب مـــنـــسق
الــتـوصــيــات الـدولــيـة بــاعـداد خــطـة
اقـلـيـمـة حلـقـوق االنـسان فـي االقلـيم
جــزءا من الــيــة الــوطــنــيــة لــتــنــفــيــذ
التوصيات الدولية وفق معايير األ
ثابـة وثيقـة إقليـمية تحـدة و هي  ا
وخارطة طـريق و منـهاج عمل واضح
محـدد بأطـر زمـنيـة و أولويـات تدخل
في مـسـار الـتـشـريـعـات والـسـيـاسات
الفضلى لتعزيز وتطوير حالة  حقوق
ـنـهـاج يـخـلق شـعور االنـسـان فـهذا ا
سـؤولية اجلـماعية لـتحفـيز جميع با
ـعنـيـة بالـعـمل على ضـمان اجلـهات ا
حمـاية  تـلك احلقـوق.باشـرنا بـتنـفيذ
خطواتها االولى بـالتنسيق مع دائرة
حـــقـــوق االنـــســـان فـي وزارة الـــعــدل
االحتاديـة و الـلجـنة الـوطنـية لـكتـابة

التقارير الدولية.

ــثل حــكــومــة اقــلــيم كــردسـتــان في  }  
مؤتمر (احلق في معرفة احلقيقة)



ـدرب عــلي يـقــول جنم خـط دفــاع فـريـق نـادي الــقــوة اجلــويــة الــسـابـق وا
ـشاركـة في بطـولة الدوري عـبداجلـبار انا ضـد تقـليص عـدد فرق االنـدية ا
متاز  ليس له عالقة مباشرة متاز لكرة القدم  الن  (ضعف ) الدوري ا ا
ـا يتـعـلق االمـر بخـلل تـنـظيـمي تـتـحمـله االنـديـة ومدربي بـعدد الـفـرق  وا
اني فـرقـها  ودافع الـنـجم اجلـوي عن وجهـة نـظـره بالـقـول ان االحتـاد اال
نـاقش على نحو مستفـيض  اسباب خروج منتـخبه من الدور االول لبطولة
كـاس العالم 2018 الـتي جرت في مالعب روسـيا  وتـمخض الـنقاش عن
ـانـيـا في اجتـيـاز الدور االول ـباشـر في فـشل مـنـتخب ا ان الـسبـب غيـر ا
ـونديـال روسـيا  هـو عـدم اهـتمـام االنـدية بـالالعـب الـواعـدين  واضاف
ــدرب عـلي عــبـداجلــبـار  ان االحتـاد الــعـراقي الـنــجم اجلـوي الــسـابق وا
متازة  اسـتعجل في اتخاذ قرار هبوط اربعة فرق من بطولة دوري اندية ا
متـازة  ليـصبح عدد فـرق اندية وتـصعيـد فريقـ من الدرجـة االولى الى ا
ـقبل .. وانـضم الى رأي الـنجم ـوسم ا مـتازة (18) فـريـقا في ا الـدرجـة ا
ـهــنـة الـذين ـدرب عــلي عـبــداجلـبـار  عــدد من زمالء ا اجلـوي الــسـابق وا
مـتازة   ال يـتـعلق أكـدوا ان قرار تـقلـيص عدد فـرق انديـة دوري الدرجـة ا
ـشاركـة فـي الدوري ـا بـاالنـديـة ا ـكـتب الـتـنـفـيـذي لالحتـاد وحـده  وا بـا
ـسابقـات في انضاج قرار تـقليص عدد ـمتاز  وتسـاءلوا اين دور جلنة ا ا
اذا لم يتم االسـتئناس بـاراء اخلبراء ..ثم ان توقـيت اتخاذ قرار الـفرق  و
ـطـلق  الن االحتـاد كان يـجب ان يـحيط ادارات الـتقـلـيص غـير صـحـيح با

متاز . االندية علما بقراره قبل انطالق بطولة الدوري ا
درب علي عبداجلبار اتـفق تماما مع ما ذهب اليه النجم اجلوي السابق وا
ـمـتاز  النه ـهنـة  بـصـدد تقـلـيص عـدد فرق الـدوري ا  وعـدد من زمالء ا
لك احلق ـكن ان يتم التـقليص بـالطريـقة التي جـرت  واالحتاد ال  (ال)  
الـذي منـحه لنفـسه في اجتـماعه قـبل ايام .. اذ  ال بـد من اجتـماع االحتاد
ـمـتـاز  ثم ـشــاركـة في الـدوري ا الى الـهـيـئــة الـعـامـة  وادارات االنـديـة ا
اتـخاذ قرار الـتقلـيص ..ومن يزعم ان االحتـاد ابلغ االنديـة التي لديـها فرق
متاز قبل انـطالقه  ال بد ان يبرز وثـيقة رسميـة تثبت صحة في  الـدوري ا

ادعائه .
درب واعـود الى اخللل الـتنـظيمي الـذي شخـصه النـجم اجلوي الـسابق وا
عـلي عـبـداجلبـار   العـلن تـضـامـني  مـعه الن االنـدية جـمـيـعـهـا تخـلت عن
تـشكيل فرق للناشئ والشـباب .. وساعد االحتاد االندية على اهمال فرق
الـفئـات الـعـمريـة الـصغـيـرة لـعدم تـنـظـيمه دوري لـهـذه الـفئـات  عـلى غرار
الـبـطـوالت الـتي كـانت تـنـظـمـهـا ادارات االحتـادات الـسـابـقـة قـبل اكـثـر من
عـقـدين من الــزمـان  حـيث كـان هــنـاك دوري مـنـتــظم لـفـئـة الــشـبـاب تـقـام
تقدم بساعت  امام اجلمهور  وكان مـبارياته قبل موعد مباريات فئة ا
شارك في الدوري  (تصعيد) خمسة االحتـاد يفرض وقتذاك على النادي ا
ـبـاريـات عـلى نـحو العـبـ من فـريق الـشـبـاب الى اخلط االول  وزجـهم بـا
رحـلـة الثـانـية من الـدوري .. االحتاد تـدريـجي في ا
الــعـراقي لــكــرة الــقـدم يــجب ان يــتــخــذ قـراراته
بـطـريـقـة عـلــمـيـة  ويـتـفـاعل مع الـرأي االخـر 
ويـعتـمد احلل الـتنـظيـمي قبل الـلجـوء الى خيار
ـمتاز  للخروج من تـقليص عدد فرق الدوري ا

االزمة الفنية التي تعاني منها كرة العراق.
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االزرق الــغـارق و ســيـحــضـر  دون
تـــاخــيــر  لـــدعم جــهـــود الالعــبــ
للمرور لالمام عبر  الفوز  الذي قد
يقودهم لـلموقـع االول او الوصافة
بانـتظار ما تـسفر عـنه نتيـجة لقاء

ويـــخــرجـــا من دون فـــوائــد  بـــعــد
تـراجع االمانـة  لـلعـاشـرواستـمرار
تـواجــد اهل اال رض في  مــنــطــقـة
ــــغــــادرة لـالولى   واســــتــــمـــروا ا
يــفـقــدون الـتــركـيــز وفـرص الــفـوز
والـسيـطـرة داخل وخارج الـبـصرة
حتـت مـتـاعب  جـمــهـور احـد اكـبـر
شاركـة بسـبب انعدام ردة الفـرق ا
الــفــعل  واالنــقـيــاد  لــلــمـنــافــسـ
حتت اي عــــنـــوان  في وقـت يـــعـــد
الــتـعــادل مـقـبــــــــــوال لالمـانه رغم
فــــــــقـــــــدان  مـــــــكـــــــانـه  النه  الزال
مـنـافــــــــسـا واضــحـا بـعـد فـوزين
وتــعــادلـــ في اخــر اربــعــة ادوار
اهــمــهــا الــفــوز عــلى مــيــســان في

العمارة.
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وجتـــري  بــعـــد غــد الـــســبت  ست
مباريـات للمجـموعة الثـانية للدور
احلــــادي عـــشـــر لــــلـــدرجـــة االولى
ـتـوقع ان تـرتـفع في ظل  اقـتراب ا
قدمـة وبعد تـخلي كربالء ثالثي  ا
عـن الـــصـــدارة اثـــر خــــســـارته من
الـبـحــري   وسـيـخـرج لــلـنـاصـريـة
لـلبـحث عن اسـتعـادة  الـريادة  في
ــواجـهـة اصـحـاب مـهـمــة صـعـبـة 
ــــرون في حـــالـــة االرض  الـــذين 
متقـدمة  مخـتلفـة عن البداية ورفع
رصـيدهم  19وفي امـكـانيـة قـائـمة
لتحقيق النتيجة باستغالل عاملي
االرض واجلـمــهــور الـكــبـيــر الـذي
يــتــابع ادق تــفــاصــيل مــواجــهـات

ـــذكــورة الــنـــتــائج  فـي الــفـــتــرة ا
وقـبـلـها جنـح بالـفـوز عـلى الـنجف
والتـعادل مع الـشرطـة  والديـوانية
والـطـالب  ذهـابـا   ويـعـكس نـفـسه
بــــافـــضل طــــريـــقـــة عــــبـــر تـــقـــد
ــر في ــســـتــويــات الــثــابــتــة و  ا
افــــضل فـــتــــراته مـن خالل  الـــدور
ــؤثــر لـــلــمــجـــمــوع الــذي حتــول ا
ســريـعـا   لـيــقـدم كل شيء  خلـدمـة
شاركة وسط ارتفاع ايقاع اللعب ا
واالداء  زيــــــــادة االنــــــــســــــــجــــــــام
واســـتـــغالل  الـــفـــرص  بـــتـــحـــدي
اجلـمـاهــيـريـة وازعـاجــهم في عـقـر
دارهم  فــيـــمـــا خــســـر الــضـــيــوف
مــقــعــدهم  بــعـد خــيــبــة اخلــسـارة
الثالثة وتـعادل   من اربع مباريات
 والـتي غـيـرت الـكـثـيـر من االشـياء
ـطـالب بــوجه مـهـمــة لـؤي صالح ا
بتعديل اخلطوط   واعادتها للعمل
لتدارك استمرار  نزف النقاط  أمام
ــنــافـســة بــوجه الــفـرق تــصــاعـد ا
الـــعــشـــرة الــثـــانــيـــةبــعـــد تــاكـــيــد
ــســابــقــات بـهــبــوط اربــعــة فـرق ا
ومــخـاوف حــقـيــقــة تـســود اجـواء

تاخرة. الفرق ا
¡UMO*« W O

يناء امال جمهورهم وخيب العبوا
  في اســــتــــغالل ظــــروف الــــلــــعب
واحلــفــاظ عــلى تــقــدمــهم د4 امـام
ـرور به لالخـيـر قبل ان االمـانة  وا
يــفـرض الـضـيــوف  انـفـسـهم  د49
ـهـمـة بـالــتـعـادل بـهـدف تـنـتــهي  ا

مـحمـد بعـد دقيـقتـ على انـطالقة
باراة و االنتهاء به واهداء كامل ا
ـتابع بـدقة الـنقـاط  جلـمهـورهم  ا
لــتــفـاصــيل االمــور الــتي تــغــيـرت
كـــثــيــرا الـى مــاقــبـل عــدة مــواسم
بفـضل التـحول الذي يـقوده جـثير
بـاالعتـماد عـلى مـجمـوعة شـبابـية
تــؤدي  وتــقـــدم  وتــتــفــوق وشيء
جـيــد ان يـنــجح الـتــشـكــيل ذهـابـا
بـعـدمـا فـقـدوا الـعـديـد من الـنـقـاط
قـــبل ان  يـــرفع حـــصـــاد ســـامــراء
الــــرصــــيـــد    27واالقــــتــــراب من
الــغـــر الــبــطل  والـــتــخــلص من
مـالحــــقـــة الــــنــــجف وسـط افـــراح
جـمـهـور الـطالب  وأولـيـاء  االمور
بـالـفــوز  الـثـامن  والـتــقـدم بـشـكل
واضح قـــبـل ان يــنـــهـــار ســـامــراء
بـتــلـقي اخلــسـارة الــعـاشــرة امـام
خـيـبـة وحـسـرة جـمـهـوره الـذي لم
ــــوســـــم يـــتــــوقــــعــــون ان هـــذا ا

سراب.
5/UG « d «

ــ امس االول كـان واكــثــر الـغــا
فــريق الــقـاسـم الــذي انـهـى الـدور
اخلـامس مـن دون خـسـارة قـبل ان
يـتــقـدم  ثالثـة مـو اقع مـرة واحـدة
من الرابع  عشر للحادي عشر  في
طـلوب افـضل دور  عنـدمـا حقـق ا
بـايقـاف الـكهـرباء  د 29عن طريق
عــمـار  داخل  الــذي دعم  الـواجب
ونــفــسـه في مــهــمــة صــعــبــة لــكن
الــفـريق حتــول من حـيث االداء  و
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عــمق الـصـنـاعـة من مـعـانـاة اربـيل
وفـــرض عـــلــيـه الــبـــقـــاء في دائــرة
اخلطر  بـعد  فوزه بـهدف دون رد
سجلهـما مصطفى راضي د5واثير
صـالح 35 ضـمـن مـبـاريـات  الـدور
ـمـتاز امس الـرابع عـشـر لـلـدوري ا
االول لـــيــــدعم مــــوقــــفه  الــــتـــاسع
بـرصـيد19 والـعـودة للـتـوازن بـعد
خـسـارة الـطالب وتعـادل الـكـهـرباء
ـكن الـتـقـليل ويـبـقى  مـنـافـسـا ال 
من شانه  في عرض و تقد نفسه
ــســتــوى من خـالل  مــبــاريــاتـه بــا
ــقــبـول وافــضـل الـثـالثي الــوافـد ا
للبطولـة  ويامل صادق سعدون ان
يـسـتمـر عـطـاء االعبـ    والـسعي
ــزيـــد  وسط تـــصـــاعــد لــتـــقـــد ا
ـنـافـسـات  اخـر االدوار اخلـمـسـة ا
للمرحـلة احلالية  فـيما تلقى االخر
ضــربــة مــوجــعــة  اخــرى  بــســبب
عـجز الـشـكـيل  في مواجـهـة اقرانه
واإلنحـناء  امـامهم  والـفشل كـثيرا
في الــرد   في اي مــكـان   واخــرهـا
اخلـســارة الـثـامــنـة الـتـي احـبـطت
امــال االنـصـار لـعــدم قـدرة الـفـريق
في جتـــاوز مــنـــطـــقــة اخلـــطـــر مــا
ـراجــعـة سـريــعـة لـتـدارك يـحــتـاج 

االمور التي الحتتاج الى تعليق.
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وجنـح الـطالب  بـاجـتــيـاز اخـتـبـار
ـستـسلـم تمـاما تـوقع  ا سـامـراء ا
بالفوز عليه في مدينته بهدف كرار
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ـركـزي لـلـتـايـكـوانـدو صـبـاح امس وقع االحتـاد الـعـراقي  ا
وجبه تدريب درب االيراني محـمد رضا يتولى  عقداً مع ا

نتخبات الوطنية العراقية باللعبة. ا
و ذكــر رئــيـس االحتــاد الــعــراقي لــلــتــايــكــوانــدو ابــراهــيم
ـبـيـة حـيث الـبـهـادلي ان (الـعـقـد أبـرم بـرعـايـة الـلـجـنـة األو
ـبــيـة الـوطــنـيـة حـضــر تـوقــيع الـعـقــد رئـيس الــلـجــنـة األو

العراقية األستاذ رعد حمودي). 
وأضاف ان (لـعبـة الـتايـكـواندو بـدأت بـالتـعافـي في الفـترة
األخيرة وان مجلس إدارة االحتاد يسعى لالرتقاء بها حيث

درب االيراني خطوة بهذا االجتاه). يشكل التعاقد مع ا
بية وأعرب عن (سـعادته بتـوقيع العقـد برعايـة اللجنـة األو
ـنتـخبات درب اجلـديد مـسؤولـية تدريب ا حـيث سيـتولى ا

قبلة). بية ا الوطنية بجميع فئاتها خالل مشاركاتها األو
ـبـيــة الـوطــنـيـة وحـضــر تـوقع الــعـقــد رئـيس الـلــجـنــة األو
ـكـتب الـتنـفـيـذي حـس الـعـراقيـة رعـد حـمـودي  وعضـوا ا
العـمـيـدي عدنـان طـعيس واألمـ الـعـام هيـثم عـبد احلـمـيد
ـالي أحمـد صبـري ورئـيس القـسم الـقانـوني على واألمـ ا
ــكـتب الـبــدري فـيــمــا حـضــره عن إحتـاد الــلـعــبـة عــضـو ا
ـبـيـة رئــيس احتـاد الـتــايـكـوانـدو الـتـنــفـيـذي لــلـجـنــة األو

ابراهيم البهادلي وعضو االحتاد فالح ناعم.

ــبـيــة مــرتـ وبــطــولـة انــديـة األو
العراق بالـسباحة الطـويلة وأيضا
بـطولة انـدية الـعراق بـالقـفز لـلماء
ومهـرجان البـراعم وآخرها بـطولة
انـــديــة الـــعــراق نـــهــايـــة الــشـــهــر

اجلاري.

وبـ أن االحتـاد شـارك بـالـبـطـولة
الـعـربـيـة لـلـمـجـرى الـقـصـيـر الـتي
أقيـمت في مدينـة أبو ظـبي وتمكن
العـبـونـا من حتـقـيـق سـتـة اوسـمة

ملونة.
ولــــفت اخلـــزرجي الى ان االحتـــاد

درب االيراني- عدسة:  قحطان سليم ŸUL∫  جانب من اجتماع توقيع عقد ا «
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حــدد االحتـاد الـعـراقي لـلـسـبـاحـة
يوم الثالثاء نهـاية الشهر اجلاري
مــوعـــداً النــطـالق بــطـــولــة أنـــديــة
ـشاركـة تسـعة ـاء  الـعراق لـكرة ا
ــغـلق انـديــة في مـســبح الــشـعب ا

ببغداد.
وقــــال امـــ ســــر االحتــــاد هـــاشم
في تـــصـــريح مــــحـــمـــد اخلـــزرجـي
صـحـفي  ان الـبـطـولـة هي خـالصة
نــشــاطــات االحتـــاد احلــالي حــيث
كــثف مـن الــبـــطــوالت الـــداخــلـــيــة
ـشاركـات اخلـارجيـة لـهذا الـعام وا
ــدربــ بـــهــدف تـــطــويــر قـــدرات ا
واإلداريـــــــــ من خـالل الــــــــدورات

أيضا.
وأشــار إلى أن الـبـطــولـة تـعـد آخـر
وسم مبينا انشطة االحتاد لهـذا ا
ان االحتاد اقـام عدة بـطوالت مـنها
بـطـولـة انـديـة الـعـراق بـالـسـبـاحـة

V∫ مباراة للمنتخب الوطني بكرة اليد M
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ـنتـخب الـوطني بـكرة قرر الالعب الـدولي الـعراقي جـس مـيـرام العـدول عن قـرار االعتــــــزال من اللـــــــعب مع ا
القدم.

وقال مصـدر مقرب من مـيرام في تـصريح صحـفي إن الالعب جسـ ميرام قـرر العدول عن قـرار االعتزال من
نتخب الوطني بكرة القدم. اللعب مع ا

ـنـتخب واوضح ان مسـاعـد رئـيس احتاد الـكـرة يـونس محـمـود هـو من جنح في اقنـاع مـيـرام من العـودة إلى ا
قبلة من التصفيات. باريات ا الوطني حيث سيتواجد الالعب في ا

يذكر ان ميرام يلعب في صفوف ريال سولت ليك األميركي.

ـــتــــصــــدر الـــبــــيــــشـــمــــركـــة 21 ا
والـصنـاعات  امـام اهتـمام االثـن
بـالـنـقاط لـكـن الـتـرشيـحـات تـصب
ــضــيف الــذي خــطف ــصــلـــحــة ا
ــاضي  ويـــخــرج الـــقــمـــة الـــدور ا

قابلة البحري الرابع17 للشرقـاط 
ــتـــاخــر  قــبل االخــيــر ــثــلــهــا ا
ويــضــيف ديـــالى الــســادس فــريق
اجلــنـــســيـــة  الــســـابع  ويــتـــطــلع
ــطــلـوبــة  لــتـحــسـ لـلــنــتـيــجـة ا

الـــتــــرتـــيب  ويــــســـتـــقــــبل   بـــابل
الـــســـمــــاوة وكالهـــمــــافي تـــراجع
متواصل الـسماوة ويلـتقي التاسع
ــتـذيـل غـاز  فــر يق احلــسـ مـع ا

الشمال.
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ـديـر كــشف  عـدنــان حـمــد ا
نتخب النشامى أن الفني 
الـكـرة األردنـيـة تعـاني من
رمى مشكلـة في حراسة ا

ن. ومركز الظهير األ
 وقـال حمـد مـنذ اعـتزال
عامـر شـفيع نـعاني في

رمى. مركز حراسة ا
 وتــــابع: حـــضـــرت 4
مـبـاريـات لـلـفـيـصـلي
مـن أجل مـــشـــاهــدة
ــــــــرمى حـــــــارس ا
يــزيــد أبــو لــيــلى
لـــكـــنـه لم يـــلـــعب
ولـــــكـن عــــنـــــدمــــا
شـــاهـــدته أثـــنـــاء
عــمــلـيــة اإلحــمـاء
قــــــــــبـل إحــــــــــدى

ـبـاريــات طـلـبت مـبـاشـرة ضــمه لـلـمـنـتـخب ا
وبخاصة أنه كانت لدي فكرة عنه.

وأكد حمد أن عملية اختيار الالعب لصفوف
نتخب لم تكن سهلة. وأوضح الكرة األردنية ا
ن مـنذ ـركـز الظـهـيـر األ تـعـاني من نـقص 
هـمة أول مـرة عام 2009 ومنـتخب تـسلـمتُ ا
ـركـز. الــنـشـامـى يـفـتــقـد لالعب يــشـغل هــذا ا
وأكمل من يتذكر حينها قمتُ بتجربة أكثر من
ــركــز وهم أنس بــنـي يــاسـ العب في هــذا ا
وسـليـمان الـسلـمان وخـليل بـني عطـية وعدي
زهـران.وأضـاف لـو اسـتـثنـيـنـا إحـسـان حداد
ـن وفـراس فــنـحـن فـعـالً نــفـتــقــد لــظــهــيـر أ
شـلـبـايـة تـعـرض لـعـدة إصـابـات في الـعـضـلة
ـتـلك الـقـوة اخلـلـفـيـة نـحن بــحـاجـة لالعب 

ركز. والسرعة واإلمكانات ليشغل هذا ا
وكــــان حــــمـــد قــــد قــــاد مـــنــــتــــخب األردن في
بــــــــطــولـة كـأس الــعـرب األخــيـرة حـيــــــــــث
خـرج من الــدور ربع الـنــهـائي بـعــد اخلـسـارة

Æ1-3 أمام مصر
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نـتخب  الـوطني لـكـرة اليـد للـمشـاركة يـستـعـد ا
ؤهـلة الى كأس ـنافـسات بـطولة كـاس آسيـا ا
الـــعــالـم الــتي ســـتــقـــام في مـــحــافـــظــة الـــدمــام
الـسعـودية للـفترة من 18 وتـستمـر لغاية  31من

قبل. الشهر ا
ـركزي لـكرة الـيد وقـال رئـيس االحتاد الـعراقي ا
مـحـمد االعـرجي في تـصريح صـحـفي إن احتاد

الـلعبـة أعدَّ برنـامجاً مـتكامالً لـلمنتـخب الوطني
لـلـوصول به الـى اجلاهـزية الـتـامة قـبل الـدخول
نتخب انهى نافسات اآلسيوية مبيناً أنّ ا في ا
مـعسكراً داخلياً في مـحافظة السليـمانية استمر
ـدة عشـرة أيام قبل دخـول الالعب مع انـديتهم
ــمـــتــاز الفـــتــاً الى أن ـــنــافـــســات الـــدوري ا
ــنـتــخب يـجــري حـالــيـاً مــعـســكـراً مــغـلــقـاً في ا
مـحافظة النجف االشرف ويستمر من  18 حتى

W uO ü« W uD « q  V MLK  ÎU UNM  bF  bO « œU%≈
الـ 22 من الشهر احلالي .

نـتخب سـيـقيم مـعسـكراً واضـاف االعـرجي ان ا
خـارجـيـاً حتتـضـنه الـعاصـمـة االيـرانيـة طـهران
لـلفـترة من 22 ويـسـتمـر حتى  30مـن الشـهر
ـــعــــســــكـــر احلــــالي" مــــشــــيـــراً الـى أن" ا
سـيتضمن إجراء مبـارات جتريبيت مع
ــنـتـخب الــوطـني االيـراني و مــنـتـخب ا
الــشــبــاب يــومي  25و 27مـن الــشــهـر
احلـالي باالضافـة الى اربع مباريات
ــتــقــدمـة فـي الـدوري مـع االنـديــة ا

االيراني.
ـــنـــتــخب وتـــابع االعـــرجي أن ا
الـوطني سـيتوجه مـطلع الـشهر
ــــــقـــــــبل الـى دولــــــة قــــــطــــــر ا
لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة دولـيـة
تـنطلق في الثالث من كانون
ـقــــــــبـل وتسـتـمر الـثـاني ا
ـشـاركة حـتى الـثـامن منه 
اربـعــة مـنـتـخـبـات بـعـدهـا
ــــنـــتـــــخـــــــب ســــيــــدخل ا
مـعـسـكراً مـغـلقـاً في بـغداد
قـبل السـفر الـى السـعودية
خلــوض غــمــار الــبــطــولــة
ـؤهـلـة لـكـأس اآلسـيـويـة ا

العالم.

اجــرى االخــتــبــارات لالعــبــيه و
تسجيل ارقاما قـياسية للعراق عن
طـــريق الـــســبـــاحــ احـــمــد عالء
واحـمــد عـقــيل في بـطــولـة الــعـالم
لــلـمــجـرى الــقـصــيــر الـتي أقــيـمت

أيضا في أبو ظبي.
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شـغل نـصف نـهائي كـأس الـعرب رواد
مـواقع التواصل االجتماعي في العالم
الـــــعـــــربـي بـــــعـــــد أحـــــداث وصـــــفت
بــالــدرامـاتــيــكـيــة أوصــلت مـنــتــخـبي
اجلـــــزائــــر وتـــــونـــــس إلـى نــــهـــــائي

البطولة.
ـنتـخب التـونسي إلى نـهائي وتـأهل ا
كـأس الــعـرب بـعـد فـوزه عـلى نـظـيـره
ــــبـــاراة الــــتي ــــصــــري (0-1) فـي ا ا
جــمـــعــتــهــمــا عـــلى مــلــعب "974. في
الـدوحــة ضـمن الـدور نـصف الـنـهـائي
لـبطـولة كأس الـعرب بـكرة القـدم "قطر

 .2021
نتخب وعن طريق اخلطأ حوّل قائد ا
ـصـري عمـرو السـوليـة كرة من ركـلة ا
حـــرة لـ"نـــســور قـــرطـــاج" إلى شـــبــاك
مـرماه في الثواني األخيرة من الوقت
احملـتـسب بـدل الضـائع.وبـ الـغضب
ـسانـدة تفاوتت ردود األفـعال على وا
عــمــرو الــسـولــيــة بــعـد الــهــدف الـذي

سجله في مرمى منتخب بالده.
فـــــــــأطــــــــــلـق مـــــــــصـــــــــريــــــــــون وسم
ادعـم_عــــــمـــــرو_الــــــســـــولـــــيـه ووسم
جـمـهـورك_فـضـهـرك_يــاسـولـيه دعـمـا
لـقـائـد مـنـتخب مـصـر بـعـد تـسبـبه في
ــــبـــاراة تـالشي حــــلم الــــتــــأهل إلـى ا

النهائية.
WOzUN  …«—U

قـابـل انـتـقـد آخـرون آداء قـائد وفـي ا
مــنــتـخب مــصــر عـمــرو الــسـولــيه في

نصف نهائي كأس العرب.
ومـن مباراة مصـر وتونس إلى مباراة
ـربع الـذهـبي الـثـانـيـة حـيث أقـصى ا
ــنــتـخـب اجلـزائــري بــطل إفـريــقــيـا ا
مــنـتــخب قــطـر صــاحب األرض وبـطل
آســيــا من كــأس الــعـرب لــكــرة الــقـدم
باراة الـنهائـية للـبطولة لـيلحق إلـى ا

ويالقي منتخب تونس.
وافــــتــــتـح "مــــحــــاربــــو الــــصــــحـــراء"
الــتـســجــيل عـنــدمـا تــابع حــسـ بن
عـيـادة من خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء كرة
صـدها احلارس القطـري سعد الشيب
لــيـلـمــسـهـا جــمـال الـدين بـن الـعـمـري
بـــرأسه ويــحـــولــهـــا في الــشـــبــاك في
الــدقـيــقـة 59. وعــلى مــشــارف نـهــايـة
الـلقاء في الدقيقـة السابعة من الوقت
بـدل الـضائع سـجل الـبديـل مونـتاري
هــــدف الــــتـــعــــادل ألصــــحـــاب األرض
واضــعـا تــمـريــرة عــرضـيــة في مـرمى

رمى اجلزائري. حارس ا

∫W uD

احدى
منافسات
بطولة كرة
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{ مدريـد (أ ف ب) - انضم العب الوسط إيـسكو
صاب والظهير الـنمسوي دافيد أالبا إلى الئحة ا
بفيروس كـورونا في صفوف ريال مدريد متصدر
ترتيب الدوري اإلسباني لكرة القدم وذلك بحسب
مــا أعــلن األخــيــر الـــثالثــاء.وقــال ريــال في بــيــان
مـقتـضب عشـية لـقـائه مع أتلـتيـك بلـباو في مـباراة
ـرحلة احلـادية والعـشرين من الدوري مـقدمة من ا
اإلسـباني بسبب ارتـباط الفريـق بالكـأس السوبر
اإلسـبانية "يعـلمكم ريال مدريـد بأن نتيجـة العبَيّنا
إيسـكو وأالبـا جاءت إيـجابيـة بكـوفيد-19.وانضم
إيـسكـو وأالبا الى الئـحة الالعـب الـذين أعلن عن
ـاضي وهم إصـابـتهم بـ"كـوفـيد-"19 األسـبوع ا
مـــاركـــو أســـيـــنـــســـيــو الـــويـــلـــزي غـــاريث بـــايل
البـرازيـليـان رودريـغـو ومارسـيـلـو الكـرواتي لـوكا
مـودريـتش واألوكــراني أنـدري لـونـ إضـافـة الى
ـدرب اإليطـالي دافيـدي أنشـيلوتي جنل مسـاعد ا
ؤكد أن هذه األزمة درب كارلـو أنشيلوتي.ومن ا ا
الصـحـيـة تـقض مـضـجع أنـشـيـلـوتي الـذي يـفـتـقد
أيــضــاً األربـعــاء الــبـرازيــلي كــاسـيــمـيــرو لــتـراكم

اإلنذارات وداني كارفاخل لإلصابة.

 عدنان حمد 
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محمد سعد مع يسرى

عـــــــرفة الـشخـصية يعـتمـد على الـعالقات وا
في الـــبــدء كـــنـــــــت مـــعــد في قـــنــوات الـــنــيل
ـصـري وقـمت ـتـخــصـصـة في الــتـلـفـزيــون ا ا
بـاعــداد بــرنــامــــج (اســهـر مــعــانـا) ثـم رئـيس
حتريــــــر لـ (اسـهـر عـلى هـوانـا) وهـو بـرنامج
نـال شــــــــــهـرة كـبــيـرة بــدأنـا بث حـلــقـاته في
شــهـــر رمــضـــــــــان وبـــشــكل يــومي كـــنــا فــيه
نـــســـتـــقـــبل فـــريـق عـــمل مـــســـلـــسل يـــعـــرض
وكــانت احلــلــقــة االولى مع فــريق عــمل انــذاك

(دكان شحاتة).
وبـعــد هـذا الــبــرنـامج
بـدأت مــســيـرتي
مـــــــــــــــــــــــــــــــــع

(الشرقية).
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ـستـنصـرية يـقدم الـتدريـسي في كلـية االداب بـاجلامـعة ا
ـعــنــونـة (كــيف نــقـرأ الــدورة الـتــدريــبـيــة االفــتـراضــيــة ا
اجلـمـال?) والـتي تـقيـمـهـا كـلـية اتـربـيـة لـلـبنـات بـاجلـامـعة

ستمر. العراقية بالتعاون مع وحدة التعليم ا
rOF½ nÞ«uŽ

الـفنـانة الـعراقـية عـرضت مسـرحيـتهـا ( انا وجـهي) التي
هـي من تـألـيـفـهـا واخـراجـهـا عـلى خـشـبـة مـسـرح آشـور
تمثيل : شذى سالم  سمر دة يوم  اضي و الثالثـاء ا

محمد و شيماء جعفر.
dLÝô« lOÐ—
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ناسبة رأس السنة 2022 طربـة العراقية حتيي حفال  ا
طرب اللبناني وائل كفوري في في اسطنبول بتركيا مع ا

الـ 29 من الشهر اجلاري.  

{ لنـدن- وكاالت - صرحت جنمـة تلفزيـون الواقع البريـطانية
مـولي ماي هـيغ الـبالـغـة من العـمر  22عـاماً انـهـا بدت اصـغر
بخـمس سنـوات بعـد ازالة حقن الـفيـلر حـول شفـتيـها وفـكها.
كمـا قالت في مقابلة مع موقع بريطاني(انها تكون "مرعوبة من
نفـسها" عندمـا تنظر الى صورهـا السابقة. كـما اضافت جنمة
(جـزيرة احلب) السـابقة بـأنها لـم تتعـرف على نفـسها بـحلول
الـوقت الــذي بـلـغت فـيه سن 21 عـامًـا بـعـد إجــراء مـجـمـوعـة
مـتـنـوعـة من اإلجـراءات الـتـجـمـيـلـيـة. وقالـت هيـغ (كـانت هـناك
حلظـة مهمـة عنـدما نـشرت مقـطع فيـديو عـلى يوتـيوب ولم تكن
بـعـد حـقن الـفـيـلـر اسـتـقـرت مـكـانـها
وكـان وجهي منتفخًا حقًا ومجرد
لـقطة شاشة من هـذا الفيديو
ـــدة  اصـــبـح تـــريـــنـــد 
اســــــابـــــــيع عـــــــلى
وســــــــــــــــــــائــل
التواصل).
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احــتــضــنت دائــرة الـفــنــون الــعــامـة
ــــعــــرض األول ــــاضي ا االثـــــنــــ ا
للجمعية العراقية للفن الرقمي حتت
عــنـوان (الــفن الــرقـمي فـن الـعــصـر)
وشــارك فــيه  22فـــنــانـــا بــواقع 37
لــوحــة رقـمــيــة جـســدت الــعــديـد من
ــدارس الـفــنـيــة لـلــفن الـتــشـكــيـلي ا
وبـحـضـور رئــيس اجلـمـعـيـة سـامي
الربـيـعي والفـنانـة  فـاطمـة الربـيعي
ستـشار الثقافي سعد افتتح.واكد  ا
ــعــرض الـرقــمي بــشــيــر إســكــنــدر ا
(أهمـيـة هذا الـفن الـذي بدرت فـكرته
من جــيـل الـفــنــانــ الــكــبــار والـذي
شـــارك فـــيـه فـــنـــانــــ ومن اعـــمـــار
مــخــتـــلــفــة وهــذا الــفن يــفــتح األفق
لـتـطــبـيق هـذه األفـكــار عـلى خـامـات

مختلفة من الفن التشكيلي). 
ت الــــــدائـــــرة لــــــوحـــــة الى ذلـك ر

الــــلـــــوحــــة إلى عــــام 1974 لـــذا 
ـساس معـاجلة االضـرار فيـها دون ا
بتأريخها الفني او إضافة الوان لها
والـــعــمل عـــلى تـــرمــيم فـــقط اجلــزء
ـتــضـرر والــذي تـتـراوح مــسـاحـته ا
واحـد سم امـا بـقـيـة أجـزاء الـلـوحة

فتم احلفاظ على ألوانها األصلية.

قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.

qL(«

 تعيش فترة عاطفية متقلبة ومليئة بالتطورات أصبر
قريباً تنفرج األمور. 
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كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 
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زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.
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ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 
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هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 
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 ترغب بإضفاء بعض التغيير إلى عالقتك العاطفية
 . لتتخلص من الروت
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تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 
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يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .
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 ال تــكـشف أمــورك الـشــخـصــيـة أمــام احملـيــطـ بك
كن استخدامها ضدك.  والتي 
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ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز
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شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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اجب عن حتــديــدات الــكــلــمـات
ـشار واجمع حـروف الـدوائـر ا

اليها بالسهم لتقرأ الكلمة:
·ËdŠ 6 U¹—uÝ w  q³ł

1- من انواع احملاكم
2- أصلح الصدع
3- بت باالمر
4- مكان
5- صنف
6- عسكر

يالد ورأس طـرب اللبـناني اطلق وبـالتزامن مع عـيدَي ا ا
الـسنـة على (يـوتـيوب) أغـنيـته اجلديـدة (يـا بيـبي) كلـمات

ميرنا ياغي أحلان وتوزيع محمد كيالني.

الـنـحـات الـعـراقي اقـامت له امس االربـعـاء دائـرة الـفـنون
الـعـامـة مـعـرضـا اسـتـعـاديـا تـزامـنـاً مع الـنـدوة احلـوارية
ــقــامــة من قـــبل قــسم الــتــنــوع الـــثــقــافي حتت عــنــوان ا
(مـسيـحـيـوا الـعراق... أصـالـة جـذور وانـتمـاء) ويـتـضمن

عرض 36 عمالً نحتياً من خامات مختلفة.  ا

وزيـرة الـثـقـافــة االردنـيـة الـسـابـقـة
ـوت االثـنـ بـعـد صـراع غـيـبـهـا ا
ـرض عن عــمـر نـاهـز الـ 69 مع ا
عــامـــا. والــراحــلــة  عــيــنت وزيــرة
لـــلـــثـــقـــافـــة عــام 2003 ثم تـــولت
مــنـصب األمــيــنـة الــعـامــة لــلـجــنـة

رأة في األردن. الوطنية لشؤون ا
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ركز العربي للدراسات ي العراقي صدر له عن ا االكاد
والبحـوث في مصر كتاب بعنـوان (فتح وحتليل العطاءات
في مــنــاقــصــات الـعــقــود احلــكــومـيــة الــعــامـة  –دراســة

مقارنة).

ـرونـة والـسـرعة الـطـائي تتـصف بـا
ويــبــقى ســعــد الـطــائي الــدارس في
رومـا اســتــاذنــا الـكــبــيــرومـعــلــمــنـا
الــــدائم). وحتــــدث خالل اجلـــلــــســـة
ي ايـــضــا كل مـن الــفــنـــان واالكــاد
جمال العتابي والناقد صالح عباس
والـبــاحث كـاظم شـابـث .وعن كـتـابه
قال الطائي (هـذا الكتـاب جمعته من
الــشــمـــال واجلــنــوب والــوسط ومن
خـــارج الــعــراق وانــا مـــصــنف هــذه
االعــمــال مـع وجــود رقم اين تــوجــد
وتـخـطـيـطات الـكـتـاب تـبدا الـلـوحة 
من اعمـالي كطـالب فنـون جمـيلة في
رومــــا عـــلى يــــد اســـتـــاذ قــــريب من
االنطـباعيـة.  تعـودت في ايطـاليا ان
ارسم الـشارع والـطـبـيعـة مع مـحـمد
غــــــنـي حــــــكــــــمـت وهــــــو يــــــطــــــرق
بــاخلــشب.عــنــدمــا عــدت الى بــغـداد
بدأت ارسم شارع الـكفـاح ثم مناطق
الـــفــضل والـــرشــيــد وامـــاكن اخــرى

(تخطـيطات سـعد الطـائي .. سنوات
الرسم .. ذاكرة  البياض) وهو كتاب
يـوثـق اعـمـال وتـخــطـيـطــات الـفـنـان
خالل مسـيـرة حيـاته الـطويـلة وسط
حـــضـــور جــمع مـن الــشـــخــصـــيــات
ــيـة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة واالكــاد
.واقـيــمت عــلى هـامش احلــفل نـدوة
ي عاصم حـوارية قـدم فـيـهـا االكـاد
عـــبــد االمــيـــر دراســة نــقـــديــة حــول
جتـربـة الـطـائي ومـسـيـرته الـطـويـلة
نجـزات.و ادار اجللسة احلافلة بـا
ي جـواد الـزيـدي الذي االكـاد
قال(تخطيطـات سعد تظم اكثر
من الف تخطـيط لسبـعة عقود
تـشمل تـخـطـيـطـات من الواقع
ـنـاطق الـعراق ومن مـختـلف ا
واخلـــارج خـــاصـــة ايــطـــالـــيــا
واوربـا وامـريـكــا وتـضم مـنـاظـر
طـبــيــعــيــة ومــنــشــات مــعــمــاريـة
مــخــتـلــفــة ) واضـاف (تــخــطـيــطـات

وهـــذه اعــمـــالي افـــادة في االنـــشــاء
ـسـرح قدمت وديكـورات ا
مــنــهــا الى عــقــيل مــهـدي
وابــراهــيم جالل كل هــذه
غــذاء لــلــروح ). واضـاف
(هــــذه الـــتـــخـــطـــيـــطـــات
تتضـمن مواضيع كـثيرة
قسم منـها مـراحل تطور
تـخــطـيــطـات الــلـوحـة و
مـــنـــهـــا تـــخـــطـــيـــطـــات
السـاتــذتي وانــا انـصح
ــعــاهــد الـــطــلــبــة فـي ا
والــــكـــلـــيـــات يـــبـــدأون
بـــالـــتـــخــطـــيط ولـــيس

وضع االلوان ).
بــعــدهــا قــدم الــشــاعـر
هـــــادي الــــــشــــــمـــــري
قصيـدة بحق احملتفى
به بـــصـــحــبـــة عــازف
الــعـــود الــشــاب عــلي

ثـم وقع الــــطــــائـي كــــتــــابه عــــاصم 
للحضور .
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صري محمد سعد عند يرتـبط اسم االعالمي ا
تـميز شـاهد الـعراقي ببـرنامـجه النـاجح وا ا
(هـولـيـود الـشـرق ) الـذي يـقـدمه مـنـذ سـنوات
طوال عـلى قـنـاة (الشـرقـيـة).سعـد زار الـعراق

لـلمرة االولى مـطلع االسبـوع اجلاري حيث 
ه عن برنامجه النـاجح من قبل مهرجان تكـر

عيون لالبداع العربي.
(الـزمــان) زارته في مـقـر اقـامــته بـاحـد فـنـادق
بغـداد ومـعه كـان هـذا احلـوار والـذي افـتـتحه
بــاحلــديـث عن زيــارتـه االولى لــبـــغــداد قــائال
(اشــعـر وكـأني بــ نـاسي واهــلي ولم اشـعـر
صـحــيح هـنـاك كـلـمـات صـعـبـة بـالـغـربـة ابـداً
وهذا تقصـير منا باللـهجة الـعراقية النـفهمهـا
الن االعمـال العراقية ال تصل الى مصر كثيرا
ولـعـبت ظــروف الـعــراق واحلـروب دورهـا في
التـأثير على االنتـاج التلفزيونـي والسينمائي
العراقي لكن االغاني العراقية نعشقها كثيرا
ـهنـدس وحا بدأًمن كـاظم الـساهـر ومـاجد ا
الـــعـــراقي الـى رحــمـــة ريـــاض وغـــيـــرهـــا من
ــكن كالم و الــشــبــاب احملـــبــوب في مــصـــر 

االغاني اسهل في الفهم وابسط).
{ حدثنا عن برنامج (هوليود الشرق)?

- منـذ تـسع سنـوات وانا اقـدم الـبرنـامج على
ه اقـوم وفـضال عــلى تـقــد قـنــاة (الـشــرقـيــة)
بـاعــداده واخــراجه ومــعي مــديــر الـتــصــويـر
ـونـتـيــر خـالـد الـوسـواسي ومـجـمـوعـة من وا
شــيـمـاء مـحي ـراسـلــ وهم بـسـمــة حـكـيم ا
مــحــمــد ســطـــوحي ومــحــمــد فــاطــمــة طـــارق
بـدر.والـنـجــاح في الـبــرنـامج يـعــتـمـد عــلـيـنـا
جمـعـيـا كفـريق.وقـبل (هـوليـود الـشـرق).كانت
هنـاك برامج قـدمتهـا على الشـرقية وهي (اهل

و القـمة) الـذي اسـتضـفت فـيه كبـار الـفنـان 
برنـامج(كواليس النجوم).وقـبلهما كنت ابعث
تقـارير لبرنامج تراجي وتـقارير منوعة.واذكر
اول تــقــريـر عــمــلــته كــان مع الــفـنــانــة يــسـرا
واخملرج سـميـر سيف حـيث كان يـعرض لـهما
وبـــعــد عــرض انــذاك مــســـلــسـل(اوان الــورد)
الـــتــقــريـــر اتــصل بـي هــاتــفـــيــا راعي االعالم
الـعـراقي االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز يـشـكرنـي على
اللـقاء وهذا جعلني اشعر بأني عملت اجنازا
وحـــرصـت من يـــومــهـــا ان ابـــقى عـــلى نـــفس
ستوى ولن انسى ابداً دعم البزاز لي ودعم ا
االسـتــاذ عالء الـدهـان الـذي يـســمـعـني دائـمـا

ويناقش افكاري. 
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{ وكيف تولدت فكرة برنامج (هوليود الشرق)?
- عــنــد انــطـالق قــنــاة الــشــرقــيــة درامــا قــبل
سنـوات وكـنا في شـهـر رمضـان بـدأت بتـقد
برنـامج (كوالـيس النـجوم) ويـتنـاول كواليس
ـعروضـة على الـشرقـية وغـيرها سـلسالت ا ا
وبـعد انـتهـاء الشـهر طـلبـوا مني من القـنوات
فـكــرة بـرنـامج ثــاني فـجــاءت فـكـرة هــولـيـود
الشـرق واقترحـتها على االسـتاذ عالء الدهان
فتـحمس لـها واختـرت اسم (هوليـود الشرق)
ألنه يعـبـر عن مـصـر الن الـبرنـامج يـبث مـنـها
ويغـطي االحـداث الـفـنـيـة في مـصر ولـكن في
ــشــاهــد عـلى نــفس الــوقت عــنــدمـا يــتــفـرج ا
ا البـرنامج لن يشعر بأنه برنامج مصري وا
دائـمـا الـفـنـان بـرنــامج مـصـري عـراقي عـربـي
العـراقي حاضر فيه كل فنان عراقي يكون في
مــــصـــــر احــــرص عـــــلى اســـــتــــضـــــافـــــته في
مــنــهم الـراحــلــة نـاديــة الــعـراقــيـة الــبـرنــامج
وسعـدون جابر وحا العـراقي وباسم القهار

واؤكــــــد عــــــلى الــــــتــــــواصل بــــــ الــــــعـــــراق
فـعـنـدمـا الـتــقي فـنـانـا مـصـريـا يـكـون ومـصـر
العراق حاضر في االسئلة مثال اقول له (وجه
ألن ذلك ) او (هل زرت العراق)  كلـمة للعـراقي
يضـيف حـميـميـة فـالبـرنـامج اسمه يـعـبر عن
مصـر ولكنه عراقي الهـوى ويحرص على عمل
نـوع من الــوحـدة والـتـكـامل الـفـني بـ مـصـر
والعـراق.وانـا افرح كـثيـرا عـندمـا يـكون هـناك
مـشــروع فـني مــشــتـرك بــيـنــهـمــا وفي احـدث
احللـقات كانـت هناك فـقرة عن مسـلسل عراقي
سـعـدت مـصـري عــربي وهـو(لـيـلــة الـسـقـوط) 
بـتـغـطـيـتي لهـذا الـعـمل الـذي  تـصـويره في

اربيل.
{ وكيف كان انضمامك السرة (الشرقية)?

- اثنـاء عملـي معدا في قـنوات النـيل كنت اعد
بــرنـــامج (اســهـــر مــعــنـــا) وفي حــلـــقــة كــانت
حضرت التـصوير زميلة ضيـفتها اثار احلـكيم
مذيـعة تعمل في (الـشرقية) والـتي انبهرت من
اسمـاء النجوم الذين استضيفهم في البرنامج
وقـــالت لي (الزم تــعـــمل في قــنـــاة الــشــرقــيــة)
وبالـفـعل  ذلك وكانت الـبـداية بـعـمل تقـارير

. فنية كما ذكرت لك انفاً
ك فـيه  هل كان { حضـورك مـهرجـان عيـون وتـكر
فـرصــة لــتـســجـبـل حـلــقـة من (هــولــيـود الــشـرق) من

بغداد?
نـعم ففـي مطـلع عام 2022 يـحتـفل الـبـرنامج
بشـمعته التاسـعة ولهذا انا اعـد حلقة خاصة
اذ سجلت في الفندق ناسبة من بغـداد بهـذه ا
لــقــائــ بــالـــفــنــانــ عــلـي احلــجــار واحــمــد
هـرجان ـهمـا في ا عبـدالعـزيز الـلذين  تـكر
هـرجان في ايـضا و خالل حـفل التـكـر في ا
ـســرح الــوطـنـي كـانت هــنــاك لـقــاءات لــهـذه ا

هـنــا شـعـرت ان عالقـاتـي الـفـنـيــة بـدأت تـزيـد
فــفـــكــرت ان ذلك يــفـــيــدني صــحـــفــيــا  ووقع
اختـياري عـلى مجـلة (الـكواكب) الـتي تعد من
اعــرق اجملالت الـــفــنـــيــة في الـــشــرق االوسط
وعــمـرهـا 90 ســنـة وتــقــدمت لـلــعــمل ومـعي
ارشـيفي الـسابق و قـبـولي في اجمللـة وكان
اول حــوار عـمــلـته فـي (الـكــواكب) مع الـراحل
وبــعــده تــوالت احلــوارات  عــمــر احلــريــري 
ــا كـــنت اتــقــاضى وا وطـــبــعــا لم اتـــعــ 
وفي اول السنة عملت في مكـافأة بسيطـة 
بعدها (الدسك) وهـذا ايضا فادني لغويا
ـــــــدة  اســـــــنـــــــاد بـــــــاب االذاعـــــــة
والتـلفزيـون لي  وقبلـها باب (نت آه
نت ال) وكــــان يـــرصــــد االخـــبـــار
الـصحيحة واالخبار الكاذبة.و
تـــعـــيـــني بـــعـــد ســـبع ســـنــوات
وبـــــراتـب ثــــابـت.ثم اصـــــبـــــحت
سـكرتـيـر حتريـر ثم نـائب رئيس
حتــريـــر ثم مــديــر حتـــريــر وهــو
مــنـــصــبي احلــالـي في الــكــواكب
فـــضال عــلـى اشــرافي عـــلى قــسم

االذاعة والتلفزيون في اجمللة.
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وبــعـدهــا بـدأت بــالــعـمل االعالمي
الـتـلـفـزيـوني الى جـانب عـمـلي في
انـا عـمـلت حـوارات عـدة الـكـواكب 
مع جنـــوم مــصــر مـــثال عــادل امــام
وعـمر الشريف ونادية لطفي ووردة
اجلــزائــريـــة وجنالء فــتــحي ومــنى
زكي ومـنة شـلـبي وغـيرهم.هـنـا البد
ان اشـيــر الى ان االعـالمي الــشــاطـر
اســـــاسه صــــــــحـفي الن االعـــــــالم

احللـقة اخلـاصة  فـضال على انـي منـذ شهور
عدة اسـتعـد للـحلـقـة بعـمل لقـاءات مع فنـان
يقـدمـون التـهانـي للـبرنـامج.مع االشـارة بأني
سنـويـا في عـيـدمـيالد الـبـرنـامج احـرص على
اضي اعداد حـلـقـة خـاصة .وكـنت في الـعـام ا
تلـقيت دعوة من رئـيس مهرجان عـيون عباس
ي فـيه ـهــرجـان وتـكـر اخلـفــاجي حلـضـور ا
ولكـن الظـروف لم تـسـمح بـذلك وهـذه الـسـنة

هرجان. تلقيت الدعوة مجددا وحضرت ا
{ حدثنا عن مسيرتك االعالمية الفنية  كيف بدأت?
كلما يسألوني:ماذا تريد - اذكر مـنذ طفولتي 
ان تصـبح عـندمـا تـكبـر? اجـيبـهم (فـنان),وفي
مـرحـلـة الـثـانـويـة الـعـامـة كـنت افـكـر بـدراسة
االعالم اال ان مـعدلي جاء اقل بـدرجت ثالثة
فدخلت قسم اللغة العربية بكلية طـلوب  عن ا
وهـذا افادني كـثيرا مـستقـبال . وبعد التـربية 
الـتــخـرج كـان هـنـاك شيء اسـمه (تـكـلـيف) اي
التـعيـ مدرس لـغة عـربيـة في وزارة التـربية
والتـعليم وايضـا هذا افادني في تقـوية اللغة
الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــضال عـــــلـى الـــــتـــــواصل مع
دة تـقارب االخـرين.واستـمريت في الـتـدريس 
ـلل من اخلـمـس سـنــوات بـعــدهـا شــعـرت بــا
فـلجأت الـى الصحـافة وبدأت روت الـتدريس
من الــصـفــرولم اعــتــمـد عــلى ايــة واســطـة او
اشـتـغـلت في امـكـنـة عـدة وعمـلت مـحـسـوبـيـة
اذ مرة كـنت في القرية ثال ايـضا بالـصدفة 
الفـرعونـيـة وكان هـنـاك مخـرج يابـاني يـبحث
عـن بــطل لـــفـــيــلم روائـي وثــائـــقي عن قـــصــة
ايــــزيس واوزوريـس ويـــعــــمل اخـــتــــبـــارات 
وجنحـت في االختـبـار ومـثلت الـدور . بـعـدها
ـسـلسـالت اغـلـبهـا كـانت مـثـلت فـي عدد مـن ا

لالطفال التي كان يكثر انتاجها انذاك.

مـتـحـفـيـة لـلـفـنـان صالح چـيـاد وقام
على تـرمـيمـها الـفـنان عـلي كاظم من
شــعـــبــة تــرمـــيم االعــمـــال الــفـــنــيــة
ـتـحف ـتـحـفـيـة الـتـابـعـة لـقـسم ا وا
الــوطــنـي لــلــفن احلــديث.والــلــوحــة
بقياس 94× 110 سم وهي مرسومة
بـألـوان الـزيت عـلى كـانـفاس وكـانت

تـــــــــعـــــــــانـي من
االتــــــــربـــــــــة مع
شقـوق مـختـلـفة
االحـجــام فـضالً
عن تقشير لوني
فــي بـــــــــــــــــعـض
األمـاكن لــلـوحـة
وتــــــمــــــزيـق في
احـدى اجـزائـها
بــــــــــطــــــــــول 70
سـم.ويــــــــعـــــــود
تــــــــاريـخ هـــــــذه
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يشـعـر برغـبة في اعـتزال الـنـاس ويحـفظ حكـما كـثـيرا يـتذرع بـها لالبـقاء
على شخـصه بعيـدا عن التنـمر واالستئـساد والتـثعلب والـتذمر (  تـعلموا
الصمت كما تتعلمون الكالم فإنَّ الصمت حلم عظيم وكن إلى أن تسمع
أحــرص مـــنك إلى أن تــتـــكــلم وال تــتــكـــلم في شيء ال يــعـــنــيك وال تــكن

مضحاكًا من غير عجب وال مشَّاءً إلى غير أرب).
واالبـلغ واالرقى واالرفع :  فـاهرب بـنـفـسك واسـتأنس بـوحـدتـهـا .. تعش

سليما إذا ماكنت منفردا !
قـهى الذي اقتـيد اليه عـنوة وقد افـصح الصحابه يثني عـليه جالسه في ا
انه يشعر كأنه عـار تماما والناس يـسخرون منه  جهارا شـعور يستبد به
ــجـدا الـعــزلـة فـيــعـرب افــضل العب دومـيـنــو وامـهـر .. قـرأ مــايـؤمن به 
اصحابه في لـعبة ورق الكـوتشينـو  عن فصحـاته وتفوقه في الشـعر فيرد

على الفور انها لسيدي وتاج رأسي  : الشافعي.
كن تعريفها على إنها : الينطبق عليه تعريف الشخصية التجنبية والتي 
أحـد أنــواع اضـطـرابـات الـشــخـصـيـة يـتــمـيـز بـنـمـط ثـابت مـدى احلـيـاة
وينطـوي على التـثبيط االجـتماعي الـشديد والـشعور بـعدم الكـفاءة وعدم
الثقـة بالنـفس واحلسـاسية جتـاه الرفض ما يـجعل الشـخص عازفًا عن
شاركـة في احليـاة االجتمـاعيـة ومتجـهًا نـحو ذاته وحيـاته اخلاصة أي ا

إنه يعيش في وحدة مستمرة.
وال هو بالـشخص الـذي يعاني قـلقا إجـتمـاعيا  فـهو ليس من الـنوع الذي
كن ان يفتي فيه صديق االسـتشاري النفسي الـذي حاورته بعمان على
ـومــا الـيه يـعــاني مـايـطــابق : الـرهـاب االجــتـمـاعي  –حـيث  تـسـبب ان ا
التـعامالت اليـوميـة قلـقًا بالـغًا وارتـباكًـا وشعورًا بـاحلرج بـسبب اخلوف
من أن تـكـون مـحل مـراقـبـة أو حـكم سـلبـي من اآلخـرين.هـو بـيوتـي يؤدي
شكالت قبل ان وظيفة االب على نحو راق تماما  وهو قادر على تطويق ا

تتفاقم وتخرج عن السيطرة ..
زانكس .. وصـفت له حـبة  يـأخـذها  بـعـد االفطـار والعـشـاء مرتـ سوف

يندمج اجتماعيا ثم يلتفت اي كأني ولي أمره.
من الـوارد أن يـكـون اضطـراب الـقـلق االجـتـمـاعي من مـشـكالت الـصـحة
زمـنة إال أن تـعلم مـهارات الـتأقـلم في الـعالج النـفسي وتـناول العـقلـيـة ا
كن أن يساعداك على كسب الثـقة وحتس قدرتك على التفاعل األدوية 

مع اآلخرين.
تـهم جـزافا دون تـشخـيص سريـري اجتـماعي ودود ومـثقف  صاحـبي  ا
من طراز مكتبي اليـفوت مصدرا يجـيب عن سؤال يقلقه االاقـتناه . يسعد
ان يحـاضر في امور خـارج تخـصصه الدقـيق  إنه ايضـا فنـان اضعفت

بصره تـلك الزخـارف النانـوية  الكـتابيـة  النبـاتية 
تشابكة زانكس. الهندسية ا

قـل له اني وصــــفت له زانــــكس  ســــوف يـــشــــعـــر
بالسعادة!

الكـاتب العراقي يوقع غدا اجلمعة كتابه (فؤاد سالم..صوت
ـركز الـثـقافي الـوطن والـناس) عـلى قـاعـة جواد سـلـيم في ا

تنبي بجلسة يديرها صادق اجلمل. بشارع ا

مولي ماي هيغ
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شـاركت الفنانة السـورية نسرين طافش اجلـمهور مقطع فيديو
لهـا عـبر حـسـابـها اخلـاص عـلى مـوقع التـواصل اإلجـتـماعي
ظـهــرت فـيـه وهي تـمــارس الــريـاضــة داخل قــاعـة الــريـاضــيـة
بحرفـية عـاليـة على أنـغام موسـيقى حـماسـية بالـلغـة األجنـبية
قــامت طـافش بــتـجــمـيع مــقـاطع مــتـنـوعــة تـظــهـر فــيـهـا خالل
ارسـتها للـرياضة عـلى آالت رياضيـة مختلـفة بفـيديو واحد

مع تعليق: 
(في طريقي إلى األعلى دائماً). 

ـتابعـون على شجـاعة طافش وقـوتها ولـياقتـها البـدنية وعلق ا
متمن لها أن تبقى على هذا الطريق ومؤكدين على تعليقها.
ــتـابـعـ إذ ـيالديــة إعـجـاب ا وكـانـت أثـارت إطاللـة طــافش ا
نـشـرت صـورا في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى مـواقع الـتواصل
اإلجـتـمـاعـي بـدت فـيـهـا مـرتـديــة مالبس حـمـراء وواقـفـة أمـام
ــتـابـعـون مـع الـصـورة وتـمــنـوا لـهـا ــيالد.وتـفـاعل ا شـجـرة ا

ميالداً مجيداً.
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محمد سعد
تكر مقدم (هوليود الشرق) في مهرجان عيون علي احلجار في حلقة من البرنامج صورت في بغداد
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احــتـفت جــمـعـيــة الـفــنـانـ
الــتــشــكــيــلــيــ الــعــراقــيــ
بــالــتــشــكــيــلـي الــرائــد ســعـد
الطائي بـاقامة حـفل توقيع
كـــــــــتــــــــاب
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االســـــتـــــعـــــداد حلـــــاالت طـــــوار
حــقـيــقــيـة إذ تُــعـرف نــيــوزيـلــنـدا
بــتـســجـيــلـهــا أحـد أعـلـى مـعـدالت
جـنـوح احلـيـتـان في الـعـالم.ووفق
األرقـام الرسميـة يجنح نحو 300
حــيـوان إلى الـشــواطئ في الـبالد
ـــألـــوف رؤيـــة ولـــيـس من غـــيـــر ا
مـجـمـوعات مـؤلّـفة من 20 إلى 50
حـوتاً طـياراً جـانحـة إلى الشاطئ.
ـــــكن أن تــــرتــــفـع األعــــداد إلى و
ـــــئـــــات في حـــــوادث اجلـــــنــــوح ا
اجلــمـــاعي كــمــا حــدث في الــعــام
2017 عــنـــدمــا تــقــطــعـت الــســبل

بنحو 700 دلف طيار.
ـسؤولـة عن الـتواصل في وقـالت ا
بــروجـكـت جـونــاه  لـويــزا هـوكس
لـلـمـتـدرّبـ الـبـالغ عـددهم حـوالى
ثـالثــ خالل دورة تـــدريــبـــيــة في
ويــلــيــنــغــتــون  ســتُــسـجَّـل دائــمـاً
عـمــلـيـات جـنـوح. حـصـلت واحـدة
االثــنـ ومن احملــتـمل أن حتـصل
قبل . ولم يتع أخـرى األسبوع ا
االنـتـظـار ألسبـوع حـتى يـقع حدث
حـزين. فأثناء إجراء التدريب عُثر
عــلـى دلــفــ طــيّــار صــغــيــر عــلى
ساحل كرايستشيرش في اجلانب

اآلخر من البالد.
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{ واشــــنــــطن (أ ف ب)  –تــــمــــكّن
الـباحثون لـلمرة األولى من حتديد
رأة مـوقع تمثيل الـبظر في دماغ ا
بـدقّــة في إطـار جـهـود عـلـمـيـة قـد
تــتـيـح إيـجــاد عالجـات لــضـحــايـا
الـعـنف اجلـنسي أو لالضـطـرابات

الــشــوكــوال ومـكــســوة بــأكـمــلــهـا
ا ايضاً.وانتشرت ـزيد من الكر
هــذه الـــكــعــكــة في بـــدايــاتــهــا في
أوسـاط الـبـورجـوازية الـبـاريـسـية
ـنـاطق األخرى أوالً ثـم ما لـبـثت ا
أن حــذت حـذوهـا كــمـا هي احلـال
بــالـنـســبـة إلى مـعــظم االبـتـكـارات

طبخية. ا
ويـتـوافق تطـوّر الـ بـوش دو نويل
مـع ذلك الـــذي تــشـــهـــده عـــمـــومــاً
صــنـاعـة احلــلـويـات الــتي تـسـعى
إلـى اعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ  الـــشـــراهــة
ــعـقــلــنـة  عــلى مـا يــشـرح بــيـار ا

إيرميه. 
وقـال إيـرميه لـوكـالة فـرانس برس
إن  نـقطة البدايـة هي دائما الطَعم
واالســـتـــمـــتــاع بـه  وفي مـــا عــدا
مـراعـاة هـذا اجلـانب قـد يـسـتـلهم
ا يتقنه وال يتردد مثالً في كعكة

مــيالديــة  نــبــاتــيــة أو خــالـيــة من
الـغلوت . أمـا الشيف أوغ بوجيه
من  أوغــو إيه فـيــكـتــور  فـابــتـكـر
أول  بـــوش دو نـــويـل  نـــبـــاتـــيــة
مـسـتـخـدمـاً فـيهـا حـلـوى الـبـرال
بـالــزجنـبـيل وبـسـكـويت الـبـنـدق
ـا مصـنوع من حـليب الـلوز. وكـر
ويــقـول الــطــاهي مـازحــاً  زوجـتي
نـباتية منذ أربع سنوات. أنا حتت
الــضـغط!  مــؤكـداً أن ثــمـة  طــلـبـاً
كــــبـــيــــراً  عـــلـى هـــذه الــــنـــوع من

الكعكات. 
ولـثـمـار احلمـضـيـات مكـانـة بارزة
فـي هـــذا اجملــــال ومـــنــــهــــا مـــثالً
الـكـلـيـمـنـتـ والـلـيـمـون الـكـفـيري
ـيـة وسـواهـا إذ أن ـر وعــشـبـة ا
فـيـد تـنـاول شيء مـنعش في مـن ا

نهاية الوجبة . 
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اجلـنسية.  وأظهرت الدراسة التي
نــــشــــرت نــــتـــائــــجــــهــــا مــــجــــلـــة
جـاينـيوروساي  أنّ مـنطقـة الدماغ
الـتي تـنـشـط أثـنـاء حتـفـيـز الـبـظر
تـكـون أكـثـر اتـسـاعـاً لـدى الـنـسـاء
الـــلـــواتي يـــقـــمن عـــدداً أكــبـــر من

الـــعالقــات اجلـــنــســيـــة. وأُجــريت
الـدراسـة عبـر حتفـيز بـظر عـشرين
امـرأة بالتزامن مع إجراء تصوير
. ـغـنـاطـيـسي ألدمـغـتهنّ بـالـرنـ ا
ويـــــوضـح الـــــبـــــاحـــــثـــــون أنّ من
ـــســـتـــحـــيل في الـــوقت احلـــالي ا

وقــــبل أن تــــتــــربـع عـــلـى مــــوائـــد
ــيالديـــة وتــتــوّج الـــفــرنــســـيــ ا
والئــمـهم االحــتـفــالـيـة تــصـبح الـ
بـوش دو نويل  جنمة األنشطة في
بـــــــــــــاريــس خـالل شـــــــــــــهـــــــــــــرَي
ايــــلـــول/ســـبــــتـــمــــبـــر وتــــشـــرين
األول/أكـــتـــوبــر وتـــنــظّـم حــفالت
تـذوّق لـهـا. فـفي مـسـرح  كـومـيدي
فـــرانــســيــز  كـــانت كــعـــكــة مــحل
احلـــلــويــات الــشـــهــيــر  أوغــو إيه
فـيــكـتـور  حـاضـرة عـلى اخلـشـبـة
أمــا تــلك الــتي حتــمل تــوقــيع  لـو
نـوتـر  فـجـرّبـهـا الـذوّاقـة عـلى أحد
قــوارب الــســيــاحــيــة فـي حـ أن
ـيالدي  من بـيـار إيـرميه اجلـذع ا
وهـــو  أفـــضل صـــانع حـــلـــوى في
الـــعــالم  عــام  2016بــحــسب  50
ـتــذوقـ إلى بــست  اســتـقــطب ا

حدائق الشانزليزيه.

اجلـسم أو تـسبّب إثـارة وبالـتالي
تــؤدّي إلى تـشـويش الـنـتـائج. أمـا
الــدراسـة احلـالــيـة فــأجـريت عـلى
20 امرأة يتمتعن بصحة جيّدة
تــــراوح أعــــمــــارهـنّ بـــ 18 و45
عــامًـا. وأُجــريت ثــمـاني عــمـلــيـات
حتـفـيـز لـلـبـظـر مـدة كل مـنـهـا 10
ثـــوانٍ تــتـــخــلـــلــهــا 10 ثـــوانٍ من
الــراحــة بــاإلضـافــة إلى ثــمــانــيـة
مـحـفزات عـلى سـطح الـيد الـيـمنى
قـارنة. وأشارت اخلالصة بـهدف ا
إلى أنّ تـمثـيل األعضاء الـتناسـلية
لـلرجـال والنـساء يقع قـرب منـطقة
اخلـــــاصــــــرة في الـــــدمـــــاغ. إال أن
الـتـحـديـد الدقـيق لـلـمـوقع في هذه
نطقة يختلف ب امرأة وأخرى. ا
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بـدأ الـبـاحـثـون بـعـد ذلك بـالـسـعي
إلـى مـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــانت هـــذه
ـنطـقة تـظهـر خصـائص مخـتلـفة ا

اعتماداً على النشاط اجلنسي.
وسُــئــلت الــنــســاء الــعــشــرون عن
ارستهنّ عـالقات جنسية وتـيرة 
ـاضي وكـذلك مـنـذ أن فـي الـعـام ا

مارسن اجلنس للمرة األولى.
ثـم حـدّد الــبــاحــثــون لـكـل واحـدة
مـنهنّ النقاط العشر األكثر نشاطاً
في الـدماغ أثناء التحفيز وقاسوا

نطقة. هذه ا
وتــوضح هـيم قـائـلــةً  لـقـد وجـدنـا
ــنـــطـــقــة رابـــطـــاً بــ ســـمـــاكـــة ا
الــتــنـاســلـيــة في الــدمـاغ ووتــيـرة
اجلـمـاع   وخـصوصـاً في األشـهر
اضية مضيفةً  كلما زادت الـ12 ا

األبـحـاث مـسـتـقـبالً عـلى الـتـوصل
إلـى عالجـــات لـــلـــواتـي تـــعـــرضن
لـــــعــــنف جـــــنــــسي أو يـــــعــــانــــ
اضــطــرابــات جــنــســيــة.  وتالحظ
أســتــاذة عــلم الــنــفس الــطــبي في
مـستشفى  شـاريتيه  اجلامعي في
بـرل كـريسـت هيـم التي شاركت
فـي إعــــداد الــــدراســــة في حــــديث
لوكالة فرانس برس أن  ثمة نقصاً
ــتــعـــلــقــة كـــامالً في الــدراســـات ا
بالطريقة التي تتمثل بها األعضاء
الـتـنـاسلـيـة النـسـائـية في الـقـشرة
احلـــســيــة اجلــســـديــة لإلنــســان .
ـعـرفـة وتــضـيف أن  الـنـقص في ا
أدّى إلـى إعــــــاقـــــــة الــــــبــــــحـث في
ـعـتـادة الـسـلـوكـيـات اجلـنـسـيـة ا

رضية . وكذلك في احلاالت ا
عـندمـا يتـأثر مـكان مـا في اجلسم
يُـثار الـنشاط الـعصبي في الـقشرة
احلـسـيـة اجلسـديـة. ويـتـطابق كلّ
جــــزء من اجلــــسـم مع مــــنــــطــــقـــة
ـا يـشـكل مــخـتـلــفـة في الـدمــاغ 
نــوعــاً من خــريـطــة لــلــجـسـم فـيه.
ـــوقع ولـــكن حـــتـى اآلن ال يــزال ا
الــــدقــــيـق اخملــــصص لألعــــضــــاء
الــتــنــاسـلــيــة الــنـســائــيــة مـوضع
نــقـاش. وحــدّدت دراسـات ســابـقـة
ـكـان الذي تـتـمثل مـوضـعه حتت ا
فـيه الـقدم وذكـرت أخـرى أنّه قرب
عـنـية بـاخلـصر. مـنـطقـة الـدمـاغ ا
واقع إلى تـقنـيات ويـعـود تبـاين ا
الـتحـفيـز غيـر الدقـيقـة (الذاتـية أو
تأتية من شريك) التي تُؤدي إلى ا
ـس مـــتـــزامـن ألجـــزاء أخـــرى من

مـعـرفـة مـا إذا كـان وجـود مـنـطـقـة
أكـــبـــر يـــتـــيح إدراك األحـــاســـيس
بــشـكل أفــضل ومـا إذا كــان حـجم
ـزيد من ـنطـقـة يحث عـلى ا هـذه ا
اجلـمـاع أم أنّ كثـرة اجلـماع تـزيد
من حــجــمــهــا. وقــد تــســاعــد هـذه

عــمـلــيــات اجلـمــاع زادت سـمــاكـة
ـنـطـقـة . وحتصل لـيـونـة الـدماغ ا
بـطريـقة معـروفة إذ يتـطوّر بعض
أجـزائه كلّما استُخدمت وظيفة في
اجلـسم. ولـكن لم يتـسن في الوقت
الـــــراهن حتــــديـــــد رابط ســـــبــــبي
مـباشر.  وأظـهرت دراسات سـابقة
أُجــــريـت عــــلى احلــــيــــوانــــات أنّ
حتــفـــيــز األعــضــاء الــتـــنــاســلــيــة
لـلـجـرذان والـفـئـران أدّى بـفـاعـلـيـة
إلـى تــوسع فـي مــنـــطــقـــة الــدمــاغ

طابقة لهذه األعضاء. ا
ولـم حتـــدد الـــدراســـة مـــا إذا كــان
وجــود مـــنــطــقــة أكــبــر يــؤدّي إلى

تصوّر أفضل.
لـكنّ  هيم أثبـتت في دراسة نُشرت
الـعـام 2013 أنّ األشـخـاص الـذين
تــعـرّضـوا إلى عـنف جـنـسي مـؤلم
يـــعــانــون تـــقــلّــصـــاً في مــنـــطــقــة
األعـضــاء الـتـنـاسـلـيـة في الـدمـاغ.
وتــقـول  افـتـرضـنـا في ذلك الـوقت
ـكـن أن يـكـون اسـتـجـابة أنّ هـذا 
الـدمـاغ لـلـحـدّ من الـتـأثـيـر الـضـار
لـالعــتــداء  مــشــيــرةً إلى ضــرورة
زيد من الدراسات الالزمة إجـراء ا

وضوع. للتحقق من ا
ستقبل تطوير ويبقى الهدف في ا
ـرضـى. وتـرغب ــســاعــدة ا طــرق 
الــبـاحــثـة في دراســة مـا إذا كـانت
بــعـض االضــطــرابــات اجلــنــســيـة
مـرتــبـطـة بـالـتـغــيـرات في مـنـطـقـة
كن ـا  األعـضـاء التـناسـلـية. ور
بـعد ذلك النّظـر في العالجات التي

نطقة. تهدف إلى  تدريب  هذه ا
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ـؤرخ في مـجــال الـغـذاء ويـالحظ ا
لــويــيك بــيـيــنــاسـيس أن  حــطــبـة
ــيالد اكــتــسـبـت صـفــة احلــلـوى ا
الـوطـنيـة. وصانـعو احلـلى يبـنون
ــتـعــلـقــة بـهـا إذ عــلى الـتــقـالــيـد ا

حتقق لهم مصلحة اقتصادية .
ويـــشـــكّل إحـــراق جـــذوع احلـــطب
. فـفي الـريف كـانت ـاً تـقـلـيـداً قـد
تُـــضـــرم الـــنـــار في قـــطع احلـــطب
مـسـاء 24 كـانـون األول/ديـسـمـبر
ولـهــذا الـغـرض كـان يُـرَش عـلـيـهـا

لح أو يُسكب النبيذ.  ا
وفـي الــــعــــام 1879 كـــــان صــــانع
احلــلـــويــات الــبــاريــسي أنــطــوان
شـارابو وراء اختـراع الكعـكة على
شــــكـل جــــذع شــــجــــرة وهي ذات
عــجـيـنــة إسـفـنـجــيـة مـقــطـعـة إلى
أقـراص صـغـيـرة يُلـصق بـعـضـها
ـوكا أو ـا ا بـبـعض بـواسـطـة كـر
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تحـدة غوتـيريتش مـا سمعه من اذا صـدّق األم العـام لأل ا
الـزعماء الـذين يتـصدرون الرئـاسات الـثالث في لبـنان في انهم

تعهدوا له 
إجـراء انـتـخـابـات تــشـريـعـيـة  حـرّة ومـنـصـفـة  في مـطـلع مـايـو
ـتـاهـة من جـديـد الـتي ـقـبل فـإنّ الـرجل يـكـون قـد دخل في ا ا
رفـأ وفرّ رآها الـرئيـس الفـرنسي مـاكرون عـيانـاً بـعد انـفجـار ا

لعب الدولي.. أواخلليجي .  بذكاء منها رامياً الكرة في ا
ـكن ان تـكـون الــوضع الـلـبـنـاني شـبـيه بــالـوضع الـعـراقي ال 
ـتـأخـرة حالً انــقـاذيـاً في مـجـتـمـعـات ـبـكـرة او ا االنـتـخــابـات ا
منـقسمة طـائفياً ومـستهلـكة لشعـارات وطنية زائـفة. في العراق
ينـحدر الـبلـد نحـو ازمة جـديدة لم تـكن موجـودة قبل مـا يسمى
انتـخابات مبكرة وفي لبنان لن تفرز اية انتخابات سوى تغطية
جـديدة علـى االزمات التـي تكبـر وتنـتعش مـن ظهور وجـوه شبه

ُوجّهة عن بُعد.  جديدة مرتبطة بالرؤوس القيادية األبدية ا
ــلــيــاري اجلـديــد الــذي أعــلـنـه حـاكم ــمــكن بــعـد الــدعم ا من ا
مصـرف لبـنان والـذي قد يـصل الى خمـسة عـشر مـليار دوالر
ان تتـعافى الليرة اللبنـانية نسبياً وتدور عـجلة االقتصاد لبعض
تـدفقـة كقروض ـليـارات ا الوقت وربّـما لـغايـة استـنزاف هذه ا
وودائـع ومـنح وتــبـرعــات ومن ثمّ تــعـود األمــور الى مــجـاريــهـا
الفـاسـدة. انـهـا هـدنـة مع االنـهـيـار االقـتـصـادي تصـب لصـالح
الهـياكل الـسيـاسية غـير الـقابـلة للـتحـوّر وطنـياً وهـذا يعني انَّ

عيشي.  االنقسام مستمر على مصير البلد واستقراره ا
عـتادة في االزمات واحلروب ؤسسة الـدولية ا  من حق زعـيم ا
عـلى االعـراب عن الـقـلق فـحـسب ان يـطـلق حـزمـة أمـنيـات في
زيـــارته الى بـــيـــروت ورأيــنـــاه في احلـــوار الـــذي اجـــراه مــعه

الصحافي الالمع علي بردى يقول بتمنٍ انّ 
لبـنان يحـتاج إلى إصالحات عـميقـة وأن يكون بـلداً بال فساد
وأن يــتـحّـول »حــزب الـله «إلى حــزب سـيـاسي مــثل سـواه من

القوى السياسية. 
ـشـهد لـو انّ غـوتيـرتـيش ينـعـطف بعـد بـيروت الى  وما أحـلى ا
بغـداد لـيـكـرر إطالق االمنـيـات اجلـمـيلـة في تـصـفـيـة البالد من

ليشيات لصالح جيش وشرطة فقط.  الفساد وإلغاء ا
زيـارة طـويـلـة جـدا يـقـضـيهـا األمـ الـعـام في لـبـنـان الـذي هو
لـيـس وحـيـداً في انــهـيـار الــعـمــلـة الـوطــنـيـة إذ ســبـقه الى ذلك
ـتحدة الـعراق وسوريـا وايران من دون أن تـرف جفون األ ا
لــذلك تـوحي هــذه الـزيـارة بــأحـد أمـريـن ال ثـالث لـهــمـا إمّـا انّ
تـحدة بـاتت مؤسسـة تخـلو من اية قـضيـة دولية خـطيرة األ ا
وانَّ عالمات الـبطـالة فـيها اكـبر بـكثـير من وجود حـياة حـقيـقية
لـعــمل مـجــد يـخص مـســتـقــبل الـكـوكـب أو انَّ لـبـنــان بـوضـعه
السـيـاسي الهـج اصـبح مركـز الكـون وبات يـستـحق صرف
نظـمة الـدولية لـيس من اجل شيء سوى أربـعة أيام من وقـت ا

ستحيلة .  اطالق األمنيات اجلميلة… ا
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كـان األسـتـاذ عـباس مـحـمـود الـعـقاد يـقـول: إنه لـو امـتـحن أدباء
األمـة وشـعـراءهـا لـرسـبوا فـي االمتـحـان. فـمـاذا عـسـاه يـقـول لو
ي للـغة العربـية بعدمـا انهارت لغة عادت به الـدنيا في اليـوم العا
الـضـاد عـلى ألـسـنـة أبنـائـهـا وانـحـطّت. أصـبح الـصـحـيح غـريـباً
والغـريب شائعاً.. أخطاء فادحـة واضحة فاضحة. وال حول وال

قوة إال بالله.
وتهـافت على الكتابة والصحافـة والنشر كثير من الدخالء الذين
ـغنّي ومـحمـد عـبده اإلمـام. وال ب ال يُفـرّقون بـ مـحمـد عبـده ا

طرب ناظم الغزالي!. اإلمام الغزالي وا
وال تسـتغربـوا إذا وجد  دكتـوراه  في اللغـة العربـية يفـقأ  ع
الـفــراهـيــدي ويـتــصـور أن  جــامع الــدروس الـعــربـيــة  هـو اسم
ـسـجـد وليس لـكـتاب. فـقـد صـادفني من هـؤالء كـثـير ال يـعـرفون
ـربـوطـة ويجـهـلون الـفـعل من الـفاعل والـتـاء الـطويـلـة من الـتاء ا

قواعد النحو واالمالء. 
وتتساءل بالعجب العجاب: ماذا تفعل اجملامع اللغوية في بلداننا
العـربيـة بعـدما انـحدرت لـغة اخلـطاب? وأصـبحت لـغتـنا اجلـميـلة
غـريـبـة الـوجه واليـد والـلـسـان بـ أهلـهـا وفي ديـارهـا مـثل غـربة
ــتــنــبي في شِــعب بــوّان أو كــغــربــة مــالك بن الــريب في وادي ا

الغضا?. 
وتــقــرأ في ســيــرة األدبــاء والــشــعــراء وقــد بــدأ أغـلــبــهم حــيــاته
. يقتطعون مبلغاً من راتبه عن كل خطأ أيام كانت مصححاً لغوياً

 األرض بتتكلم عربي .
وفي أعوام الـسبعينات كان الشاعـر عبد األمير احلصيري يعمل
مصـحـحاً في اإلذاعـة والـتلـفـزيـون. وكذلك عـمل الـشاعـر حـس
صـحح مردان مـصحـحاً في جريـدة األهالي. ولم يـكن أغلب ا
من خريـجي أقسام اللغة العربية وبعضهم ال يحملون شهادة من

األصل!.
هـدي الفـائق من أكفأ وكان صـاحب جريـدة العـدل األديب عبـد ا
اللـغوي الـذين عرفتـهم الصحـافة العـراقية. والظـريف أن الفائق
صحح وشـاغل جميع الـعناوين الصـحفية في كان هـو احملرر وا
لُّ وال تعثر في صفحاتها على خطأ وفي اجلريدة. ال يكلُّ وال 
بعض األحـيان يـقتـنص أخطـاءً للـعالم الـلغـوي الدكـتور مصـطفى

أل!. جواد وينشرها على ا
ـر ذيـاب: إن مـصـطـفى ومـرة قــال لي صـديـقـنـا األديب يـوسف 
جواد أخـطأ في مـسائل لـغويـة كثـيرة أولـها عـنوان كـتابه  قل وال

تقل . وكان الصحيح أن يكون العنوان:  ال تقل وقل !. 
وفي تــلـك األيــام صــال الــشــيخ جالل احلـــنــفي  بــرؤوس أقالمه
ـذيـعـ وأخــطـائـهم. وهــاجم احلـنـفي األسـبـوعــيـة  وجـال عــلى ا
أسـتـاذنـا مـدني صـالح عـنـدمـا نـشـر مـقـاالً حتت عـنـوان  تـعـالـوا
نـتـواصى قـبل الـطـوفـان  وفـات عـلـيه أن يـحـذف حـرف الـعلـة من
الـفـعل  نـتـواصى  بـوصـفه جـوابـاً لـطـلب.. واسـتـمـر الـهجـوم في
الصـحافـة ليفـتح من ورائه الردود دون حـدود بال قيود!. ويـومها
قال لـي مدني: إن احلنفي ال شغل عنـده سوى البحث عن جنازة

يشبع فيها لطماً!. 
وكــان احلـنـفـي ومـدني يــحـضـران إلـى اجلـريـدة لـإلشـراف عـلى
طبعي تصـحيح ما ينشران من مقاالت. أمّا كاتبنا اللذيذ حميد ا
فـكـانت مـقـاالته كـمـقـاالت صـديـقـنـا األديب عـبـد اجملـيـد الـشاوي

طبعة دون استئذان وال تمر بقسم التصحيح. تذهب إلى ا
وفي ذلك الـوقـت حـدث مــعـنـا خــطـأ غــيـر مــقـصــود وضـعــنـا في
مــشـكــلــة. فــقـد اشــتــهــر بـ الــنــاس  شـيـخ  يـعــالج الــســرطـان
بـاألعـشــاب ثم ألـقي الـقــبض عـلـيه بـعــد وفـاة عـدد من مـرضـاه.
واتفـقنا أن يكـون عنوان اخلـبر  القبض عـلى الدجال .. وصادف
غرب فظهر عنوان اخلبرين يومها أن سافر وزير الداخلية إلى ا
ـانشـيت واحد يقـول:  القـبض على الـدجال وزير دون أن ننـتبه 
غرب .. لـقد فات عـلينا أن الداخـلية فـي ا
نـفـصـل بيـنـهـمـا بـفـاصـل فـكـان الـدجال

قبوض عليه هو وزير الداخلية!. ا
وكـان الله في عون لغتـنا اجلميلة إلى أن

حتدث معجزة!.
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{ باريس (أ ف ب)  –شـكّل الفـيلم
اجلـــــديــــد  دونت لــــوك أب  الــــذي
تطرحه نتفليكس اجلمعة ويتناول
نــهـايـة الـعـالم مـنــاسـبـة لـتـوجـيه
بــطــلـيـه الـنــجــمـ لــيــونـاردو دي
كــابـريـو وجـنـيــفـر لـورنس رسـالـة

احترام  للعلماء.
ــمــثالن في الــفــيـلم دور ويــلــعب ا
َي فــضــاء يــكــتـشــفــان مــذنّــبـاً عــا
سـيـقضي عـلى احلـياة عـلى كوكب
األرض فـي غــضــون ســتّــة أشــهـر
ويـحاوالن عبـثاَ إقنـاع السيـاسي
ووســــــائـل اإلعالم بــــــأخــــــذ هـــــذا

التهديد على محمل اجلد.
وقــــد تـــــعــــمّــــد صــــنّـــــاع الــــعــــمل
ناخ ـرتبطة بـأزمة ا اإلسـقاطات ا
كـما أعـطى تصـويره أثـناء جـائحة

كوفيد-19 رمزية أكبر.
وقــــال ديـــكـــابــــريـــو في مــــؤتـــمـــر
صـحـافي عـقـده أخـيـرا  في الـوقت
احلـــاضـــر نـــحن مـــشـــتـــتـــون عن
احلــقـيــقـة ومـع أزمـة كــوفـيـد-19

فُتح جدل علميّ جديد .
وشــكّل الــفــيــلم مــنــاســبــة لــعـودة

لـورنس إلى الـشاشـة الكـبيـرة بعد
سن على غيابها عن األضواء.

ز  جمللة وتـقول جنمة  هانـغر غا
 فــانــيــتي فــيــر  أنّــهــا شــعــرت أنّ
الـــنــاس  ضـــجــرت  مـــنــهـــا بــعــد
سـلسلة خـيبات في شبـاك التذاكر
وأرادت الـتــركـيـز عـلى بـنـاء حـيـاة
ـوت واقــعــيــة بــعــدمــا واجــهـت ا

عندما سقطت طائرتها اخلاصة.
ومـا جـذبـهـا لـلـعـودة إلى الـتـمـثيل
كــان حـبّـهــا خملـرج  دونت لـوك أب
آدم مـاكاي والرسالة الـتي يحملها
الـــــفـــــيـــــلـم. وقـــــالت لـــــورنـس في
تـصريـحات صـحافـية حـديثـة  أمر
مــحــزن ومـحــبط لــلـغــايــة أن تـرى
األشـخـاص الذين كـرّسـوا حيـاتهم
لـلـبـحث عن احلـقـيـقـة يُـبـعَدون ألنّ

الناس ال تعجبهم هذه احلقيقة .
ـا الـفـضاء وفي الـفـيـلم يـواجه عا
حلــــظـــــات عــــصــــيــــبـــــة بــــســــبب
مــحــاولــتــهــمــا إقــنــاع الــرئــيــســة
ـهـووسة األمـيـركـيـة الـنـرجـسـيـة ا
مثلة بـالقوة والتي تؤدي دورهـا ا
مــيـريل ســتـريـب بـالــتـهــديـد الـذي

يــــواجـــهه كــــوكب األرض. وقـــالت
ســـتــريب  مــصـــادر الــوحي كــانت
كــثـيـرة بـسـبب وجــود الـكـثـيـر من
األشـــخـــاص الـــعـــبـــثـــيـــ الـــذين
يــتـدخـلـون بـال خـجل في احلـيـاة
الــــــعــــــامــــــة  . وأدارت الــــــنــــــدوة
ة الفضاء األميركية الـصحافية عا
ي مـاينـزر التـي استـندت إلـيها أ
شخصية لورنس. ورأت ماينزر أنّ
رؤيـة دي كـابريـو يـتصـدى بـشغف
لــــلـــغــــبـــاء احلــــاصل فـي جتـــاهل
الـتـحذيـرات الـعـلمـيـة كان  مـريـحاً
لـلغـاية . وأضـافت  عرضـنا الـفيلم
عــــلى عـــلــــمـــاء آخـــريـن في لـــوس
أجنـلــيس وكـانـوا يـصـفّـقـون. هـذا

أمر يؤخذ في االعتبار .
 œÒdſQÝ 

وأعــطى جـونــاه هـيل الــذي يـلـعب
دور االبـن الـبـغـيـض ومـديـر فـريق
عـمل الرئيـسة مالحظـة طريفة في
ـؤتــمـر الـصـحـافي عـنـدمـا سُـئل ا
عـمّـا سـيـفـعل إذا وصل الـعالم إلى
الـنـهايـة. وقـال  أظنّ أنّني سـأغرّد
ألشــارك الــنـاس بــأفــكـاري وآرائي

حـول األفالم وكيف يعـيش النجوم
ومن يـواعدون  مضيـفاً  أعتقد أنّ
الــنــاس في حلــظــاتــهـم االخــيـرة

سيرغبون في قراءة ذلك .
وتـــوافق لـــورانـس هــيـل وتـــقــول
ضـــاحـــكــةً  ســـأمـــوت وأنـــا أكــتب

تعليقات عبر تيك توك .
وانـــتــقل مــاكـــاي من إخــراج أفالم
كـوميـدية مـثل  أنكـرمان  و سـتيب
بــراذرز  إلى أفالم ســيــاسـيــة مـثل
فيلم  ذي بيغ شورت  الذي يتناول
ـالـيـة وفـيـلم  فـايس  عن األزمــة ا
نــائب الـرئـيس األمــيـركي الـسـابق

ديك تشيني.
وقــال مــاكـاي  أردنــا الــتـعــامل مع
ـكن ـنــاخ الـتي  مــوضـوع أزمـة ا
الـقول إنها أكـبر تهديـد للحياة في
ـكن أن تــاريخ الـبـشــريـة والـتي 
تـكون مـثل حيـوان يهـاجمك وهذا

األمر ربّما يكون ساحقًا .
ويتابع  إذا استطعت الضحك هذا
يـــعـــنـي أنّك تـــقف عـــلى مـــســـافـــة
ـكنك أن مـعـيـنـة وهـو أمـر مـهمّ. 
تـشــعـر بـاحلـالـة الـطـارئـة واحلـزن

واخلــسـارة بـيـنــمـا تـتــمـتع أيـضـاً
بـــروح الــدعـــابــة . ويــحـــاكي هــذا
ـشـروع نقـطـة ضعف دي كـابـريو ا
الـــنــاشط مــنـــذ ســنــوات في أزمــة

ــنـاخ. ويـقـول دي كــابـريـو  كـنت ا
أبـحث لعقود عن فيـلم يتناول هذه
ـشكلـة التي يبـحث اجلميـع فيها ا
عـن فــرصــة إلحــداث تــغــيــيــر. آدم

(مـــاكــاي) فكّ الــرمـــوز . ويــضــيف
كن ألي شخص إنّـها أهم قضـية 
مــنّـا أن يـتـحـدّث عــنـهـا في حـيـاته

اليومية .

{  ويــلـيـنــغـتـون (أ ف ب)  –عــلى
شـاطئ فـي نـيوزيـلـنـدا تـعـصف به
ــسـك عــنــاصـــر إنــقــاذ الـــريــاح 
متدربون بقوة شبكة ثم يضعونها
ياه ليطلقوا أخيرا في البحر في ا
ــطــاط. حــوتـــاً وزنه طــنّــان… من ا
حتت أمـطـار ويـلـيـنـغـتـون يـعـطي
ـدرّبـ تـوجـيــهـات لـطـلّـابه أحــد ا
قــائالً لــهم  حــافـظــوا عـلـى فـتــحـة

النفث مفتوحة.
كن أنـتم قريـبون جـدّاً من الذيل 
لـــضـــربـــة واحـــدة أن تـــصـــيـــبـــكم

واحلوت بجروح خطرة.
لـم يحدّ تـردي األحوال اجلـوية من
حـماسة اجملموعة التي تمكّنت من
الـتـحكّم بـالنـسـخة غـير احلـقـيقـية
ُـسمّـى أيضاً مـن احلوت الطـيار ا
الـدلفـ الطـيار الـتي يبـلغ طـولها
خـمسـة أمتـار لرفـعهـا على بـساط
مــحـاط بــعـوامــ قـابــلـ لـلــنـفخ.
ـتــدرّبـون من ـتــطـوّعــون ا ونــقل ا
بــروجـكت جــونـاه  وهي مـنــظـمـة
غـيـر حـكومـيـة إلنـقاذ احلـيـتان في
ــقــلّــدة نــيــوزيــلــنــدا الــنــســخــة ا
الــعـمالقـة ونـسـخــة أصـغـر وزنـهـا

200 كيلوغرام إلى عمق البحر.
ـــصــــنـــوع من ويــــتـــيح احلــــوت ا
ــيـاه لــلـفـرق ــمـتــلئ بـا ــطـاط وا ا

{ باريس (أ ف ب)  –كـانت جذوع
ــاضي في األشــجـــار تُــحــرَق في ا
يالد أمـا اليوم فـرنسـا احتفـاالً با
فـتـقـضي الـتقـالـيـد الـفرنـسـيـة بأن
يــكـون مــسك خـتــام وجـبــة الـعــيـد
كـــعــكـــة حــلـــوى عـــلى شــكـل قــطع
احلـطب هذه تـسمى بلـغة مولـيير
بـــوش دو نـــويـل  وهـــو تـــقـــلـــيــد
مـــســـتـــوحى من عـــادات األسالف
طــوّرته ابــتـكــارات عــصـريــة ألبـرز
صـانـعي احللـوى. ويتـفـ الطـهاة
فـي إعداد هذه احللـوى ويُظهرون
مـن خاللــهــا أحــدث مــا ابــتــدعــوه
ــطــبـخــيـة ــواكـبــة الــتـوجــهـات ا
احلــديـثـة إذ بــاتـوا يـســتـخـدمـون
مــثالً الـفـواكه احلــمـضـيـة بـدالً من
الــشـوكـوال والـفــانـيـلــيـا أو بـاتـوا
يـصنعون كـعكات نباتـية أو خالية

. من الغلوت

احلـــيـــوان األلــيـف اجلــديـــد الــذي
ســيــثـيــر وصــوله بال شك فــضـوال
كـــبــيـــرا في بـــلــد يُـــعــرف ســـكــانه
بـــاهـــتــمـــامـــهم بــصـــورة خـــاصــة

نزلية. باحليوانات ا
وكــــان جــــو وجـــيـل بـــايــــدن دخال
الـبـيت األبـيض مع كلـبـ من نوع

اني. الراعي األ

وأعــلـن الــثــنــائـي الــرئــاسي عــبــر
تـويتـر في حزيـران/يونـيو الـفائت
نـفـوق الـكـلب األكـبـر  تـشـامب  عن
 13عاما. أما الكلب الثاني
مـيـجـور  فهـو أول حـيـوان رئاسي
يُـرسل إلى مركز تأهيل للحيوانات
بــعــدمـــا عض اثــنــ من مــوظــفي

البيت األبيض.

b¹b'« t³K  ÷dF¹ Êb¹UÐ
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{ واشـــــــنـــــــطن (أ ف ب)  –قـــــــدّم
الـــرئـــيس األمـــيــركي جـــو بـــايــدن
االثـنـ عـبـر تـويـتـر كـلـبه اجلـديـد
كـومـاندر  الـذي سـيشـاركه اإلقـامة

في البيت األبيض
وجـاء في تـعـلـيق مـرفق بـالـصورة
عــبـر احلـسـاب الـرســمي لـلـرئـيس
األمــيــركـي  أهال بك كــومــانــدر في
الــبـيت األبــيض . ويـظـهــر الـكـلب
ـاني على وهـو من نـوع الراعي األ
مــا يـبـدو خالل جــريه مع كـرة في

شدقه.
كـذلك يعرّف فيديـو نشره احلساب
ـتابـعـ بـ الوافـد اجلـديد عـيـنه ا

إلى عائلة بايدن .
ويـظهر في الـفيديـو الكلب مـتقدما
نـحو الـرئيس الذي يـحييه بـعبارة

مرحباً يا صديقي .
كــذلك ظــهــر بــايــدن فـي الــفــيــديـو
يـــطـــلق الـــكـــرة أو يــدخـل الــبـــيت
األبـيض مع اجلـرو وتظـهر أيـضا
الــــســـيــــدة األولى جــــيل بــــايـــدن.
ويـعاني الرئيس األمـيركي تراجعا
في الــشــعــبـيــة ويــواجه سـلــســلـة
مــشــكالت ســيــاســيــة إضــافــة إلى
عـودة تـفشي فـيروس كـورونا. ولم
ــكـــتب اإلعالمي لـــلــرئــيس يـــعط ا
األمــيــركي إيــضـاحــات فــوريـة عن
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