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ـــتــحـــدث بـــاسـم الــوزارة وقـــال ا
سيـف البـدر في تـصـريح امس إن
(الـوزارة لم تــســجل أي اصــابـات
ــتــحـــور اجلــديــد اومــيــكــرون بــا
باستثناء التي أعلنت عنها بشكل
رســمي ســابــقــا وام مـا تــداولــته
بــــعض وســــائـل االعالم ومــــواقع
الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي عــار عن
) واشار الصحة ولم يؤكـد رسمياً
الى ان (الـــــــوزارة ال تـــــــقــــــلـل من
تـحـور)  وسـجلت خطـورة هـذا ا
الــــوزارة امس   1610اصـــــابــــة
بـــكـــورونـــا وشـــفـــاء  384حـــالــة

وبواقع  8وفيات جديدة. واوضح
ــوقف الــوبــائي الــيــومي الــذي ا
اطــلـعـت عـلــيـه (الـزمــان) امس ان
(عدد الفـحوصـات اخملتبـرية التي
اجرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفـايروس بـلغت اكـثر
من  17الـف  حــــــــيث  رصــــــــد
اصابة  1610بكـورونـا في عـموم
احملافـظـات) واضاف ان (الـشـفاء
بلغ  384حـالـة وبـواقع  8وفـيات
جـديـدة) مـؤكـدا ان (اكـثـر من 66
الف شخص تلـقى جرعات الـلقاح

ضاد في مراكز الوزارة). ا
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تــــوقــــعـت احلــــكــــومــــة  زيــــادرة
ــصــابـ احلــاالت احلــرجـة مـن ا
بــــــفــــــايــــــروس كـــــــورونــــــا داخل
ـقبلة . ستشـفيات خالل االيام ا ا
ـــتـــحـــدث بــأسـم مــجـــلس وقــال ا
الوزراء حـسن نـاظم خالل مـؤتـمر
االســـــــبــــــوعـي ان (وكـــــــيل وزارة
الـصــحـة طــلب تــشـديــد اجـراءات
جلـنـة الــصـحــة والـسالمــة بـشـأن
الـتـلـقـيح والـوقـايـة نـتـيـجـة تـوقع
زيادة دخـول مصـابي كـورونا الى
ـقـبـلة) سـتـشـفـيـات في االيـام ا ا
ولـــفت الـى ان (نـــســـبــــة وفـــيـــات
كورونا مازالت متدنية بواقع 1.2
ئة). فيـما نفت رصـد حالت في ا

جديـدتـ بـأومـيـكـرون في الـكرخ.
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عـشـيّـة الـعـمـلـيّـة في تـصـريـحـات
أوردتـهـا كــلـيـة الــطب "كـنت أمـام
خــــيــــارين: إمّــــا أن أمــــوت أو أن
أجري عمـلية الـزرع هذه. أريد أن
أعـيش. أدرك أن الـعـمـلـيـة خـطـرة
لـكـنـهـا خـيـاري األخـيـر". وأضاف
بـــيــنـــيت الـــذي أمـــضى األشـــهــر
األخـيـرة طـريح الـفـراش ويـعـيش
بفـضل آلـة "أنا مـتـشوق لـلـخروج
من سريري فور شفائي". ومنحت
إدارة الـغـذاء والـدواء األمــيـركـيـة
(اف دي ايه) تـــصــريــحـــاً طــارئــاً
إلجـراء هـذه اجلـراحـة لـيـلـة رأس
ريض لم السنـة كخطوة أخـيرة 
يـــكـن مـــؤهالً لـــعــــمـــلـــيـــة الـــزرع
التـقـليـديـة. وقال اجلـرّاح بـارتلي
غريـفيث الـذي أجـرى العـملـية إنّ
"هــذه عـــمــلـــيــة جــراحـــيــة رائــدة
وتــقـــرّبــنــا خــطـــوة من حلّ أزمــة
نقص األعضاء". وأضاف اجلراح
"نـتعـامل بـحـذر لكـنـنـا متـفـائـلون
ية أيضا لكون هذه السـابقة العا
ســـتــتـــيح تـــقــد خـــيــار جـــديــد
ستقبل". ضروري للمرضى في ا

كنه االستمرار في العمل داخل
جــــسم اإلنـــــســــان من دون رفض
فـوري. وكـان ديـفـيـد بـيـنـيت (57
عاما) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية
زرع قـــــلب بـــــشــــري. ويـــــخــــضع
ـــقـــيـم في مـــيـــريالنـــد ـــريض ا ا
تـابعـة دقيـقة من األطـباء لـلتـأكد
ـزروع اجلـديد من عمل الـعـضو ا
بـصــورة ســلـيــمـة. وقــال بـيــنـيت

{ واشـــــــنــــــطـن (أ ف ب) - جنح
جراحـون أميـركيـون في زرع قلب
خنـزير مـعـدل وراثيـا داخل جسم
يـة أعـلنت إنسـان في سـابقـة عـا
عــنــهـا كــلــيــة الــطب في جــامــعـة

. ميريالند األميركية االثن
ـؤسـسة في بـيان أن وأوضحت ا
العملية أجـريت اجلمعة وأظهرت
لـلـمــرة األولى أن قـلـبـاً حــيـوانـيـاً
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جـدد الــعـراق والـسـعــوديـة عـبـر
ــشــتـرك مـجــلس الــتــنــســيــقي ا
ـواصـلـة الـتـعاون الـتـزامـهـمـا 
في مجـاالت مختـلفة مـنها امـنية
وعسـكريـة وتسـهيل مـنح سمات
دخول لـلمـستـثمـرين. وقال بـيان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (وزيـر
اخلارجـيـة فؤاد حـسـ ونظـيره
الــسـعـودي فــيـصل بـن فـرحـان 
تــــراســـا اجــــتــــمـــاع الــــلـــجــــنـــة
السيـاسية واألمنـية والعـسكرية
بـ الـبـلـدين بـواسـطـة االتـصال
رئي وبحـضور أعضاء الـلجنة ا
كـــافــة حــيث نـــاقش اجلــانــبــان
ـطـروحـة عـلى جدول الـقـضايـا ا
ــا يــعــزز تــطــويــر االعــمــال  و
ـشـتـرَك بـ الـبـلـدين الـتـعــاون ا
وفي مــخــتــلف اجملــاالت) ولـفت
الـبـيـان الى ان (اجلـانـبـ اتـفـقا
عـــــلى إســــتـــــمــــرار الـــــتــــعــــاون
والــــتـــنـــســــيق فـي الـــقــــضـــايـــا
السياسية واألمنـية والعسكرية
والــــــعــــــمل عــــــلـى وضـع رؤيـــــة
مشتركـة ألهم القضـايا التي تهم
الـبـلـدين وفي مـخـتلـف اجملاالت
وتـسـهـيل إجـراءات مـنح سـمـات
الـدخــول لـلـمــسـتـثــمـرين في كال
الـبـلـدين والـتـشـاور والـتـنسـيق
تبادل في في ما يتعلّق بالدعم ا
احملـــافـل الـــدولــــيـــة وتــــعـــزيـــز
الـتـعـاون األمـني واالسـتـخـبـاري
ـة ـكـافـحـة اجلـر ـا يـتــعـلق 
والـتهـريب واالسـراع بـالـتـوقيع
عــلى مــذكـرة تــفـاهم أمــنـيــة بـ
وزارتي الــــــداخــــــلــــــيّـــــة فـي كال

البلدين) 
مـــشـــددين عـــلـى (الــتـــعـــاون في
اجملــاالت الــعــســكــريــة من خالل
إقامـة تـمارين مـشـتركـة في إطار
مـذكرة تـفـاهم تـبرم بـ الـبـلدين
في اجملــال الـعــســكـري وتــبـادل
الـدورات الـتــدريـبـيـة واخلـبـرات
في مجـال الدراسـات والتـخطيط
الــسـتـراتــيـجيّ واســتـمـرار دعم
جـــهــود الــعــراق بــالــتــعــاون مع
كـافحة تـنظيم التحـالف الدولي 
داعش) وتــــــابـع الـــــبــــــيـــــان ان
(االجــتــمــاع اوصى بــاســتــمــرار
التـعاون والـتنـسيق في مـختلف
اجملــــاالت وتــــبــــادل الــــزيــــارات
واســتـــمــرار إنــعـــقــاد الــلـــجــنــة
ا يـعزز نـبـثقـة عن اجملـلس و ا
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائيّ ويـــحـــقق

طــمـــوحـــات قـــيــادتـي وشــعـــبي
البلدين).

 فــيــمــا وصــل وزيــر الــصــنــاعـة
ـعــادن مـنـهـل عــزيــز اخلـبــاز وا
ـملـكة الـعـربيـة الـسعـودية إلى ا
عـــــــــلـى رأس وفـــــــــد وزاري ضم
ـدن ــديـرين الـعــامـ لـهــيـئـة ا ا
ـــسح الـــصـــنـــاعـــيـــة وهــيـــئـــة ا
اجلـيــولـوجي والـشـركــة الـعـامـة
للصناعات التعدينية. وقال بيان
تلقته (الـزمان) امس ان (الزيارة
جــاءت اســتـجــابــة لـدعــوة وزيـر

ــعــدنــيـة الـصــنــاعــة والــثــروة ا
الــســعـودي بــنـــدر بـن إبــراهـيـم
لــلــمــشــاركــة في قــمـة اخلــريـف 
عادن التي ستعقد في مستقبل ا
بـحـضور حـشد مـدينـة الـرياض 
سـؤول احلكـومي غفيـر من ا
فـي مـــخـــتـــلـف دول الـــعـــالم إلى
جـانب مـشاركـة قـادة اإلسـتـثـمار
ــالــيــة ي والـــقــطــاعـــات ا الــعــا
وكــــبـــرى شــــركــــات الــــتـــعــــدين
ـــوردين الـــبـــارزين خلـــدمــات وا
وتـكـنـولـوجـيـا الـتعـديـن ) ولـفت

الى ان (الــــقـــمــــة ســـتــــتــــضـــمن
بــرنـــامـــجــا مـــوســعـــا يــشـــتــمل
جــلــســـات إفــتــتـــاحــيــة واخــرى
للـمـناقـشـة وورش عمل ولـقاءات
وحــوارات لــلــمــشــاركــ بــشــان
ـــوضــوعـــات الـــتي مـــخــتـــلـف ا
تـخص صـنـاعـة الـتـعـدين وآفـاق
مُـسـتـقـبل الـصـنـاعـة الـتـعـديـنـية
وإســـــــتـــــــعــــــــراض الـــــــفـــــــرص
اإلســـتــثـــمــاريـــة  وكــذلـك بــحث
وحتــديــد فُــرص الــشــراكــات في
الصـناعات الـتعـدينـية فضالً عن

تسـلـيط الضـوء عـلى اإلبتـكارات
الــداعـمــة ألنـشـطــة الـتــعـدين في
ستـقبل والـدور احليوي له في ا
دعم الـــتـــحـــول نـــحـــو الـــطـــاقــة
الـــــنــــظـــــيــــفــــــة) . وكــــان وزيــــر
االتـــــصــــــاالت أركـــــان شـــــهـــــاب
الــشـيــبــانـي قــد الـتــقـى نــظــيـره
الــسـعـودي عــبـدالـله الــسـواحـة
بـالـرياض  وجـرى بـحث تـعـزيز
التـعـاون ب الـبلـدين الشـقيـق
فـي مــجــال االقـــتــصـــاد الــرقــمي
واحلكومـة الرقميـة. واشار بيان

الى ان (الــــلــــقــــاء اســــتــــعـــرض
الـتجـربة الـسـعوديـة الـرائدة في
مجالي الـتحوّل الرقـمي وتطوير
االتـصــاالت والـبـنـيـة الــتـحـتـيـة
التي أسـهمت إلى جانب تـبنـيها
ألحـدث التـقـنيـات الـتي تـوصلت
إليهـا الثـورة الصنـاعية الـرابعة
ـمــلـكـة إلى في تــعـزيـز وصــول ا
مـراكـز مــتـقـدمـة في هـذا اجملـال
ودعم الــــشــــركـــات الــــتــــقـــنــــيـــة
السـعوديـة للتـوسع في األسواق

العراقية). 

رزكار محمد ام 
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محمد احللبوسي
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ا أدى إلى طـريق إطالق الـعـيـارات النـاريـة في الـهـواء  
دنـية الـقريـبة من إحلـاق أضـرار ماديـة ببـعض العـجالت ا
) واشاروا فـضال عن انـسـحـاب احملـتـجـ مـوقع احلـدث 
الى ان (احملتـج طالبـوا خالل الوقفـة بفرص عمل داخل
احلــقل  وايـقـاف جـلب الـعـمـالــة االجـنـبـيـة من قـبل بـعض
الشركـات الثانوية العامـلة في احلقل) مؤكدين ان (محيط
احلقل شـهد انتشاراً للقوات األمنية). وكانت إدارة احلقل
عن وجـود أكثـر من سـتة االف قد أعـلـنت في وقت سـابق 
ـناطق احمليـطة باحلقل غالبـيتهم من ا عامل داخل احلـقل 
ـتـوفرة في بـاسـتثـنـاء بعض الـدرجـات واخلصـائص غـير ا

نطقة.  ا
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قـطع مـتظـاهـرون  طـريق مخـمـور اربـيل  احتـجـاجـا على
مــنـع دخــول الـــلــحـــوم واخلــضـــروات واالدويــة الى داخل
تظاهـرين قاموا باحراق القضـاء. وقال شهود عـيان ان (ا
االطــارات وقـطع الــطـريـق الـرئــيس بـ اربــيل ومـخــمـور 
نع دخول احملاصيل احتـجاجا على قرار القوات االمنية 
الزراعية واللحوم الى داخل القضاء). وفي البصرة  نظم
ـدخل الـرئيس ـواطنـ وقـفة احـتـجاجـيـة أمام ا عـدد من ا
حلـقل مجـنون الـنفـطي للـمطـالبـة بفـرص عمل.وقـال شهود
ـطــالـبـ عــيـان اخـرين إن (صــدامـا وقع بــ احملـتــجـ ا
بفـرص عمل والقوات األمـنية التي حـاولت فض الوقفة عن
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ويـسـتثـنى من ذلك اجملـاري في اغـلب اقـضـيـة احملافـظـة 

الدوائر الصحية واخلدمية). 
تـنـبىء اجلوي صـادق عطـيـة في صفـحته بدوره  كـتب ا
عــلى فــيــســبــوك امس ان (فــرص االمــطــار تــسـتــمــر في
صالح الــدين واالنـــبــار صـــعــودا نــحـــو مــدن الـــشــمــال
مـصـحـوبـة بـالـبـرق والـرعـد) مـحذرا مـن (ضـباب كـثـيف
يقـلل من مدى الرؤية االفقية فجر وصباح اليوم االربعاء
في مــنــاطق واســعــة من االنــبــار وبــاديــة الــنـجـف مـرورا
بـالـطــريق الـدولي بــاجتـاه غـرب الــسـمـاوة يــتالشى قـبل

الظهر تقريبا). 
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وجه مـحـافظ صـالح الـدين عـمــار جـبـر خــلـيل بـتــعـطـيل
ـدارس الـيوم الـدوام الـرسـمي في الـدوائـر احلـكـومـيـة وا
االربعـاء وغدا اخلـميس بـسبب االمـطار.وذكـر بيـان تلـقته
(الــزمــان) امس ان (احملــافظ وجـه بــتــعــطــيل الــدوام  و
تطبـيق حظر جزئي للـتجوال بسبب األمـطار الغزيرة التي
اضـية على مـدن وسط و شمال هطـلت خالل السـاعات ا
احملـافـظة وأدت لـصـعوبـة الـتنـقل) واضـاف ان (العـطـلة
عنـية بسحب جاءت من أجل فـسح اجملال امام الـدوائر ا
يـاه من الطـرق الرئـيسـة وتخـفيف األحـمال علـى اعمال ا
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ــــمــــتــــاز امس  حــــسـم كالســــيــــكـــــو ا

بـالتعـادل االيجابي بـ فريقي الزوراء
والقـوة اجلوية بهدف لكل منهما خالل
بـاراة الـتي احتـضنـها مـلعب الـشعب ا
الـدولي وذلك ضمن مـنافـسات اجلـولة
الــثــامـنــة عــشـرة من الــدوري الــعـراقي
ــمــتــاز لــكــرة الــقــدم.وســجل اهــداف ا
الالعب مازن الـلقاء من فريق الزوراء 
فـيــاض في الـدقــيـقـة  24 وسـعــد عـبـد
االمـيــر في الــدقـيــقـة  33 ومن كــتـيــبـة
سـجل الالعب حـسـ جـبار الـصـقـور 
في الـدقـيـقة   26والالعـب عالء عـباس
في الـدقيقة  .91وحلـساب ذات اجلولة
فوزا مهـما على حـقق فريق الديـوانيـة 
ضـيفه امـانة بـغداد بـهدف دون مـقابل
ـــبــاراة الـــتي جــرت عـــلى مـــلــعب في ا
الـديوانية وبذلك رفع الـديوانية رصيده
ـركز  18 بـيـنـما لـلـنـقـطة  15 ضـمن ا
جتمـد رصـيد امـانة بـغداد عـند الـنقـطة
ـركز الـثاني عشـرة فيمـا تغلب  19 با
فـريق زاخـو على فـريق سـامـراء بـهدف
وبـهذه الـنتـيجـة رفع زاخو من دون رد 
ـركز الـسادس رصـيده لـلـنقـطة  29بـا
وجتــمـد رصـيــد سـامـراء عــنـد الـنــقـطـة
ــركـز الــعـشــرين في حـ الــرابـعــة بـا
انــتــهى لــقــاء فــريق  الــقــاسم وضــيــفه
الــنــفط بـــالــتــعــادل الـــســلــبي من دون
اهـداف ورفع النفط رصيـده للنقط 23
ــركــز الــتــاسع والــقــاسم رصــيــده بــا

ركز 11. للنقطة  20با
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تـلقى رئيس مـجلس النـواب محمد
احلــلــبـوسي مــزيـدا مـن الـتــهـاني
بـعد إعـادة انتخـابه رئيـسا جمللس
الــنـواب بــدورته اخلـامــسـة حـيث
تــلــقى اتــصــاال من رئــيـس احلـزب
قـراطي الكردسـتاني مـسعود الـد
ـنـاسـبة . الـبـارزانـي لتـهـنـئـتـه بـا
واعـرب الـبـارزاني خـالل االتـصال
ــكـــتب اإلعالمي بـــحــسـب بــيـــان ا
لــرئــيس مــجــلـس الــنـواب تــلــقــته
(الـــــزمــــان) امـس عن (أمــــنـــــيــــاته
لـلـحلـبوسي بـالـنجـاح والتـوفيق).
وبـــعث رئــيـس مــجــلـس الــشــورى
االسـالمي مـحــمـد بــاقـر قــالـيــبـاف
بـرقـيـة تـهنـئـة لـلحـلـبـوسي. وجاء
فـي بـرقـيـتـه (نـقـدم  احـر الــتـهـاني
ـنــاســبـة انــتــخـابه لــلــحـلــبــوسي 
ـان) وقـال قـالـيـبـاف رئـيـسـا لـلـبـر
(انـــني عـــلى ثــقـــة بــأن الـــعالقــات
ـزيد االخـويـة الـثـنائـيـة سـتشـهـد ا
مـن الـنـمـو والــتـطـور في مــخـتـلف
اني اجملـاالت بدعم واسنـاد من بر
الــبــلــدين) واضـاف ان (الــتــعـاون
اني كـجـزء مهم من الـعالقات الـبـر
الـودية ب طهران وبغداد سيؤدي
لـــلـــمـــزيــد مـن تــرســـيخ وتـــعـــزيــز
الـعالقـات ب الـبلـدين في مخـتلف
االصــعــدة) ووجه رئــيس مــجـلس
الـشـورى االسالمي (دعوة لـنظـيره
الـعراقي لزيارة طهران) معربا عن
امـــله (بــأن تـــتم هــذه الـــزيــارة في
ـــكــنـــة). وتـــلــقى اقـــرب فـــرصــة 
احلـــلــبــوسي اتـــصــاال من رئــيس

الـوزراء الـلـبنـاني جنـيب مـيـقاتي
ـــنــــاســـبـــة إعـــادة لــــتـــهـــنـــئــــته 
انـــتــخـــابه.وعــبـــر مــيـــقــاتي خالل
االتــصــال عن (تــمــنــيــاته لــلــعـراق
ــزيـــد مـن الـــتـــنـــمـــيــة وشـــعـــبـه 
واالسـتقـرار). وقدم رئـيس اجمللس
الـوطنـي االحتادي اإلماراتـي صقر
ـنـاسـبـة إعادة غـبـاش الـتـهـانـي 
انـــتـــخـــاب احلـــلـــبـــوسي لـــلـــمــرة
الـثانية.وذكر بيان ان (احللبوسي
تـلـقَّى اتصـاال من غـباش لـتـهنـئته
ـــنـــاســـبــة). كـــمـــا هـــنـــأ وزيــر بـــا
اخلـارجيـة التـركي مولـود جاويش
ـنــاسـبــة . واكـد خالل أوغــلـو  بــا
اتـــصــال هــاتــفي مـع احلــلــبــوسي
(حرص بالده على تعزيز العالقات
الـــثــنــائــيـــة وتــطــويـــر الــتــعــاون
ــشــتـرك فـي مـخــتــلف اجملـاالت). ا
بـدوره  اكد رئيس مـجلس النواب
أهمـية الـتـركي مصـطـفى شنـتـوب 
تــوطــيــد عالقــات الــصــداقــة الــتي
تـربط الـبـلدين.وقـال بـيان امس ان
(احللبوسي تلقى تهنئة من نظيره
الـتـركـي  الذي جـدد تـأكـيـده خالل
أهـمـيـة تـوطـيـد عالقـات االتــصـال 
الـــصــداقــة الــتي تـــربط الــبــلــدين
والــعـمـل عـلى تــعـزيــزهـا من خالل
تـوثيق عالقات الصـداقة والتعاون

 .( ان ب البر
فــيــمـا أصــدر رئـيس اجلــمـهــوريـة
بـــرهم صــالح مــرســـومــا تــضــمن
احـــالــة أعــضــاء مــجــلس الــنــواب
ـانـيــة الـرابـعـة الى لــلـدورة ?الــبـر
الــتـقــاعـد.واطــلـعت (الــزمـان) عـلى
نـص مـرسوم صـالـح  جاء فـيه ان

درجـة اسماؤهم ضمن (االعـضاء ا
قــائـمـة تـبــدأ بـالـتـسـلــسل  مـحـمـد
ريـكان حـديد وانـتهـاء بالـتسـلسل
 324يــــــونس قــــــاسم شــــــغـــــاتي
يـحـالون الى الـتقـاعد وفـقا الحـكام
ــوحــد رقم  9لـــســنــة الـــقــانـــون ا
ــالــيـة الى  ?(2014داعــيــا وزيـر ا
ــرسـوم مـن تـاريخ (تــنــفــيـذ هــذا ا
صــــــدوره). من جـــــانـــــبـه  أوضح
اخلـبـير الـقـانوني طـارق حرب ان
إحـالـة أعضـاء مـجلس الـنواب الى
الـتقاعـد اجراء قانـوني.وقال حرب
في تصريح امس ان (مسألة إحالة
أمر الـنواب السابقـ الى التقاعد 
البــد مـنه وهـو قــانـوني) وأضـاف
ان (مـــــوضـــــوع صــــرف الـــــرواتب
من اخــتــصـاص الــتــقــاعـديــة هــو 
هــــيــــئــــة الـــــتــــقــــاعــــد ولــــيس من
صـالحـيـات رئــاسـة اجلـمــهـوريـة)

مـؤكدا ان (تـطبـيق شروط الـقانون
ن خــدمـته ١٥ الــتــقــاعـدي يــكــون 
عــامــاً وبــعـمــر ٥٠ عــامــاً). وقـررت
رئــاسـة مـجــلس الـنــواب في بـيـان
مــقـتـضب (إحـالـة الـنـائب مـحـمـود
ــشـــهــداني الى جلــنــة الــســلــوك ا
النيابي خملالفته الدستور والنظام

الداخلي للمجلس).
 وعـــقــد مـــجـــلس الــنـــواب األحــد
جـلـسته األولى في دورته ـاضي  ا
الــتـشـريــعـيــة اخلـامـســة وانـتـخب
فــيـهـا هــيـئـة رئــاسـة اجملـلس. الى
ذلـك  اعـلن الــقـاضي في احملــكـمـة
اجلـنائية الـعليا رزكـار محمد ام

تــرشـــحه لــرئــاســة اجلــمــهــوريــة.
وقــالت مــصـادر ان (امــ سـيــقـدم
اوراق تــــــرشـــــيــــــحه لــــــرئـــــاســـــة
اجلــمـهـوريـة  الى مـجـلس الـنـواب
ضـمن الـتـوقـيـات احملـددة). وكانت

(الـزمـان) قد اجـرت حـوارا موسـعا
مـع ام  اكـد خالله (رغـبـته كـفرد
ــنـصـوص ـارســة حـقه ا عــراقي 
عـلـيهـا في الـدستـور) واضاف انه
(ومـن دوافع تــلـك الــرغــبـــة ايــضــاً
كـــســـر طـــوق احملـــاصـــصــة الـــتي
ـنـاصب عــلى اسـاسـهـا). تــتـوزع ا
فـي غـضـون ذلـك  كـشـفـت مـصـادر
عـن ان حـظــوظ صــالح في جتــديـد
بـرغم حتفظ الـواليـة الزالت قائـمة 
الـبـارزاني عـليه. وتـوقـعت (حدوث
اتـفـاقـات قد تـؤدي لـوصـول صالح
مـــرة أخـــرى الـى قــصـــر الـــسالم).
واكـد القـيادي في االحتـاد الوطني
الــكـردسـتــاني غـيــاث الـسـورجي 
وجــــــــــــــود خــالف مـع احلــــــــــــــزب
ــقــراطي الــكــردســتـانـي عـلى الــد
تـرشـيح صـالح لـوالية ثـانـيـة.وقال
الــســورجي ان (حـزبـه مـصــر عـلى
تـرشيح صـالح لواليـة ثانـية وهذا
مـــــــا ســـــــبـب خالف جـــــــديـــــــد مع
فهم ضد قراطي الكردستاني  الد
هـــذا الــــتـــرشـــيح بـــســـبب وجـــود
مـالحظات عليه حسب قولهم اثناء
تـوليه رئـاسة اجلمـهورية) مـشيرا
الـى ان (االحتــــــاد ســــــيــــــخـــــوض
حــوارات مع االطـراف الـســيـاسـيـة
كـافـة ولـيس الـكـردية فـقط من أجل
اقــنـاع هــذه الـقــوى بـدعم تــرشـيح
صــالح لـواليــة ثـانـيــة وهـذا االمـر
سوف يتم حسمه قريبا). بدورها 
ـكـتب الـسـياسي قـالت مـسـتـشـار ا
لـالحتاد ريزان شيخ دلـير في بيان
ــرشح الـوحــيـد امـس ان (صـالح ا

نصب رئاسة اجلمهورية). 

ـضـبوطـة إلى اجلـهات اخملـتـصة ا
اصـــــولــــيـــــا إلكــــمـــــال اإلجــــراءات
الـقــانـونـيـة والـتـحــقـيـقـيـة الالزمـة
بـحـقه). واعتـقلـت القـوات األمنـية
مـحكوم هـارب من سجن الهالل في
ثـنى . وذكـر مـصدر ان مـحـافـظـة ا
ــتـهم الــذي الـقي الــقـبض عــلـيه (ا
ـدبر لـعمـلـية الـهروب يـعـد العـقل ا
وذلـك وبـــــعــــد احلـــــصـــــول عـــــلى
ــعـلــومــات عن مـكــان وجـوده من ا
قــبل قــسم مــكـافــحــة اخملـدرات في
ــثــنى) مـشــيــرا الى ان (عــمـلــيـة ا
الــقـبض تـمـت في مـنـطــقـة عـبـادان
االيــرانـيـة بــالـتـعــاون مع األجـهـزة

االمنية هناك).
 وفـي الـنــجـف اطــاحت مــكــافــحـة
ـــتــهـم قــتل اجـــرام احملـــافــظـــة  
عـــائــلــتـه في حي الـــفــرات. وقــالت
قــيــادة الــشـرطــة في بــيــان تــلــقـته
(الــــــزمـــــان) امس انـه ( إلـــــقـــــاء
الـقـبض عـلى مـتـهم أقـدم عـلى قـتل
وإتـــــخــــاذ اإلجــــراءات عـــــائــــلـــــته
الـقـانـونـية الالزمـة بـحـقه واحـالته
إلى الـقضـاء ليـنال جـزاءه العادل)
ولـــــفـت الى ان (قــــــائـــــد شـــــرطـــــة
احملــافـظــة اشـرف شــخـصـيــا عـلى
عملية القاء القبض على القاتل من
فـبعـد ان نفذ ه لـلعـدالة  أجل تـقد
ــــته وقــــتل والــــديه واخـــوه جــــر
االكـبـر منه وجـرح اخـته الـصغـيرة
بـسالح نـاري مـسـدس الذ بـالـفرار
و مالحقته والقاء القبض عليه).

الـــكـــرخ األولى عــمـــلـــيــة نـــوعـــيــة
اسـتـطاع من خاللـها تـفكـيك شبـكة
إجرامية تضم كبار جتار ومروجي
اخملــدرات فـي بـغــداد وبــحــوزتــهم
كـميات كـبيرة من مادة الـكرستال)
واضـاف انه (في الوقت الذي تؤكد
هــذه الــعــمــلــيــة اقــتــدار األجــهــزة
األمـنيـة واالستـخبـارية عـلى تعقّب
الـعصابات اإلجراميـة والتخريبية
نــعـاهــد أبـنــاء الـشــعب عـلـى بـقـاء
اجلـــــهــــــاز صـــــمـــــام أمـــــان لـألمن
ــواطــنــ إلى الــوطــني) داعــيــاً ا
(إدامــــة الــــتـــعــــاون مع األجــــهـــزة
ـواجهة مـثل هذه اجلرائم األمـنية 
الــــتي تــــهـــدف الى زعــــزعـــة األمن
واالســـتــقـــرار وتــخــريـب الــبـــنــيــة
االجــتـمـاعــيـة في الــعـراق). والـقت
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اصـطـادت مـفـارز جـهـاز اخملـابرات
الــوطــني الــعـراقـي  شـبــكــة تـضم
ــــواد كـــــبـــــار جتـــــار ومـــــروجـي ا
ــمـنـوعــة في بـغـداد وبــحـوزتـهم ا
كـميـات كبـيرة من مـادة الكـرستال.
ـتـحدث بـاسم الـقائـد الـعام وقـال ا
ـســلـحــة الـلـواء يــحـيى لــلـقــوات ا
رســول في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
امـس إنه (بـــحـــسب تـــوجـــيـــهـــات
رئـــــيس الـــــوزراء وانــــطـالقــــاً من
وكلة هام ا ـسؤولية الوطنـية وا ا
جلــهــاز اخملــابــرات  وبــعــد تــوفّـر
ـعـلـومات االسـتـخـبـارية الـدقـيـقة ا
ووضع خـطة مـحكـمة نـفّذ اجلـهاز
وبــالـتــعـاون مع مــحـكــمـة حتــقـيق
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قـوات الـشـرطة االحتـاديـة الـقبض
عـــلى مـــتـــهـم بــإطـالق الـــعـــيــارات
الــــنـــاريــــة وإصـــابـــة شــــخص في
مــشــاجــرة بــاحلــريــة. وقــال بــيـان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس انه (بــعــد
ورود مــعــلــومــات دقـيــقــة بــوجـود
مــشـاجـرة وإطالق نـار فـي مـنـطـقـة
الــدولـعي  عـلى الــفـور  تـشـكـيل
فـــريق أمــني مـن الــلــواء اخلــامس
ضـــمن الــفــرقـــة الــثــانـــيــة شــرطــة
احتـــاديــة بـــاالشــتــراك مـع مــفــارز
اسـتخـبارات الـفوج الـثالث لـلواء 
 خـاللهـا الـقـبض عـلى الـشـخص
ــــتـــهم وضــــبط بـــحــــوزته سالح ا
بـنـدقـيـة كالشـنـكـوف اسـتـخـدم في
ـة واعـتـدة ورمـانـة يـدوي) اجلــر
ـواد ـتـهم وا الفـتــا الى ( تـسـلـيم ا
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فضال عن تـوزيع مجـموعة والعامـة 
من الــــفــــولـــدرات والــــبــــوســــتـــرات
الـتوعـويـة حتـتـوي ارشادات بـيـئـية
ـصـادر وتـوعــويـة  لـلـحـفــاظ عـلى ا

ائية وحمايتها من التلوث).  ا
W d²A  WKLŠ

من جهة اخـرى وبتـكليف وزاري زار
ـشاريـع النـفـطـية مـديـر عام شـركـة ا
شــاكــر مــحـــمــود خــلف مـــحــافــظــة
النجف والتـقى بالنائب االول مـعلنا
شـتركـة ب وزارة انطالق احلـملـة ا
النفط واحملافـظة للمـساهمة في رفع
االنــــقــــاض  حــــيث بــــدأت مـالكـــات
الـشركـة بـتشـكـيلـيـها هـيئـة مـشاريع
بـــغـــداد وهـــيــئـــة مـــشــاريـع الــوسط
ــبـاشــرة بـاجلــزء األكـبــر من حـيث ا
تدة من نسبة الـعمل على مسـاحة 
بـدايـة كـراج بـغـداد ولـغـايـة الـعـمـود
110 عـــلـى جـــانـــبي طــــريق كـــربالء
ــيـالد والــنـــصــر مـــروراً بـــأحــيـــاء ا
ــهــنــدســ والــســاهـرون وتــمت وا
عملـية رفع االنقـاض باليـات الشركة
إلظهار احملافـظة بالشـكل الذي يليق
بها باعتـبارها وجهة لـلمسلم من

جميع أنحاء العالم.

ـسح غـيـر الـتقـني لـهـا مـثل أعـمـال ا
شاريع والتقني  وأجناز مثل هذه ا
الـتـنـمويـة واالقـتـصـاديـة واخلـدمـية
ردودات االنسانيـة والنفعية وذات ا

واطن ). الكبيرة على ا
 واطــلـقت مــديـريــة بـيــئـة مــحـافــظـة
ــدارس حــمــلــة تــوعــويــة  الــنـــجف 
ـشـاركــة فـريق من قـسم احملـافــظـة 
الـــنـــشــــاط الـــريــــاضي في تــــربـــيـــة
احملـافـظة وفـريق من شـرطـة حـمـاية
الــبــيــئــة  لـــنــشــر الــوعـي الــبــيــئي
والـــصـــحي بـــ طـــلـــبـــة وتالمـــيـــذ

دارس .  ا
وقــال مــديـر بــيــئــة احملـافــظــة عـادل
مـحـمـد اجلـبـوري ان (الـفـرق الـفـنـية
نـفــذت حـمــلـة الــتـابــعـة لــلـمــديـريــة 
ـشاركة دارس احملـافظة  توعويـة 
فريق من قسـم النشـاط الرياضي في
تــربــيــة الــنــجف وفــريق مـن شــرطـة
حماية البيئة لتعزيز الثقافة البيئية
دارس ). ب عموم تالميذ وطلبة ا
 واضاف ان (احلـملـة تضـمنت الـقاء
عدد من احملاضرات التـوعوية بشان
االلتزام بالشروط الصـحية والبيئية
واالهــتـمـام بــالـنــظـافـة الــشـخــصـيـة

 WKO d « w  ÂUG _UÐ WŁ ÒuK  l «u  vKŽ WOMIð  UŠu  cÒHMð W¾O³ «

…dO  ÊuOK  π± s  d¦ √ tð“u×Ð n−M « —UD  w  d U  j³{

اربيل

ÂuO « WŠu³ √

` U  5 Š rÝU

بغداد
rýUN « ÊUMŠ

wzôu « d _«Ë w½«bNA*«Ë ÊUAš

غلقة      »ŸUL²ł∫ فريق االتمتة خالل اجتماع بالدائرة التلفزيونية ا

—cM  wB   ≠ œ«bGÐ

ـنـافـذ شـدد فـريق اتـمـتـة اجلـمـارك وا
عـلى تـفـعيل بـرنـامج الوصل الـكـمركي
والــضــريــبي واالســتــمـرار فـي الـعــمل

اإللكتروني.
نافذ احلدودية في بيان وقـالت هيئة ا
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (فريق أتـمتت
ـنافـذ عقـد في مـقر الـهيـئة الـكـمارك وا
اجـتـمـاعـا عـبـر الـدائـرة الـتـلـفـزيـونـية
ـغـلـقة  خاللـه مراجـعـة اإلجراءات ا
والـتوصيـات السابـقة مع تأكـيد تنـفيذ
ـرسـومة وفق الـسـتراتـيـجيه اخلـطط ا
ـعـدة من قبل الـفـريق) ولفت الى انه ا
(جــرى االتــفـاق عــلى تــفـعــيل بــرنـامج
عد من الـوصل الكـمركي والـضريـبي ا
ــنـافــذ  وإرســال فـريق قــبل مالكــات ا
مـشــتـرك لـلـمـبـاشـرة بـالـبـرنـامج الـذي
سـيــكـون له اثـر مـهم في احلـفـاظ عـلى
ــال الـعــام وضــمـان جــبـايــة االمـوال ا

احلقيقية للدولة).
Èƒ— .bIð

مــؤكــدا ان (االجـتــمــاع شـهــد جتــاوبـا
وتـقـاربـا بـاالفكـار بـ اعـضـاء الـفريق
الــذي سـيــنـعــكس ايــجـابــا عـلى واقع
ـنـافـذ كـافـة) الـعــمل االلـكـتـروني في ا
مـبـيـنـا ان (رئـيس الـفـريق الـلـواء عـمر
حث االعــضــاء عــلى تــقــد الــوائــلـي 
رو ومــقــتــرحـات تــســهم في تــفــعـيل
وجنـــاح احلــــوكـــمـــة االلـــكــــتـــرونـــيـــة
وادخـالـها فـي مفـاصل الـعمل وتـأكـيد
اهــــمـــــيــــة االســــتــــمــــرار فـي الــــعــــمل
ـنـصـة ــنـافـذ عـبــر ا اإللــكـتـروني في ا
لكونه من االجراءات التي االلكترونية 
ثــبـــتت جنــاحــهـــا في مــنع عـــمــلــيــات
مـع ضــــرورة الـــــتــــزويـــــر والـــــتالعب 

في كــمـرك مـنـدلي.  وقـالت الـهـيـئـة في
بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (اعـادة
االرســالــيـة جــاء بــسـبـب فـشــلــهـا في
ــركــزي لــلــتــقـيــيس فــحص اجلــهــاز ا

والسيطرة النوعية). 
وكـانـت الـهـيـئـة قـد اكـدت الـعـمل عـلى
إعـادة جميع الـنقاط الكـمركيـة بالطرق
ــؤديـة إلى مــنـافــذ كـردســتـان فــيـمـا ا
كـشـفت حتـقـيق زيـادة بـإيـرادات الـعام
ئة مقـارنة بعام ـاضي بنـسبة  17بـا ا
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وقـــال مـــديــر الـــشـــؤون الـــقــانـــونـــيــة
والـكـمـركيـة في الـهيـئـة عـادل سلـيـمان
في تـصـريـح ان (الـهـيئـة حـقـقـت زيادة
ـاضي فـي اإليـرادات مـقـارنـة بـالـعـام ا
ئـة بجـهود بـنسـبة من  15الى  17بـا
الك الـــوظــيـــفي في ـــديـــر الــعـــام وا ا
الـــــهـــــيــــئـــــة) واضـــــاف انه ( خالل
االجـتــمـاعـات الـتي عـقـدتـهـا الـهـيـئـة 
الـتـركـيـز عـلى مـتابـعـة الـشـركـات التي
ــبـالغ تــرتــبت بــذمــتـهــا الــعــديــد من ا
بـفـروقـات الـرسـوم الـكـمـركـيـة إضـافـة
نافذ إلى األقـسام كافة والعـامل في ا
ـتابـعة إجـراءات الكشـف الدقيق مع
مـتـابعـة قـواعد الـتـقيـيـد التي أدت الى
زيــادة كــبــيـرة فـي الـرســوم  وهــو مـا
عند االشادة أكـدت عليه هيئة الـنزاهة 
بـالـهـيـئـة عـلى مـا حـقـقـته مـن ايرادات

كانت ضائعة). 
 كــشــفت هــيـئــة الــنـزاهــة الــعــامـة عن
اصـدار مجـلس القضـاء االعلى  اوامر
استقدام بحق مسؤول في محافظتي
نــيـــنــوى والــديــوانـــيــة  لــلـــتــحــقــيق
ــخـالــفـات اداريــة وقـضــايـا ابــتـزاز.

ال تـبـنى دولـة بـارتـداء االكفـان وركـوب الـتـكـتك ..بل
تبـنى بحكـومة نـزيهة تـستقـطب عقـوال عراقيـة كفوءة

ومستقلة.

محمد هادي الغزي
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كـلفت دائـرة شـؤون األلـغام الـتـابـعة
لوزارة البيئة  منظمة دولية بإجراء
ــسح الــتــقــني عــلى مــوقع أعــمــال ا
حــادث الـرمــيــلـة في قــضــاء الـزبــيـر
للتحقق من ضمن محافظة الـبصرة 

وقع من عدمه.   مدى تلوث ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(مــديـر عــام الـدائــرة ظـافــر مـحــمـود
ـركـز األقـليـمي خـلف يـرافـقه مـديـر ا
الك اجلـــنــــوبي نـــبـــراس فـــاخـــر وا
ـثـلـو الـقسم الـعـملـيـاتي لـلـمـركز و
الـقــانـوني والـعــمـلـيــات في الـدائـرة
فـضالً عن مـديــر مـنـظـمـة دي ار سي
في احملـافـظـة  تـفـقـد مـوقع احلـادث
الذي أودى بحياة عـدد من الضحايا
وأصابة أخرين منهم خالل األسبوع

اضي). ا
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ـثـلي الـدائـرة عـقـدوا واضـاف ان (
وارد اجتـماعا مع مـستـشار وزارة ا
ـديـرين الـعـامـ ـائـيـة وعــدد من ا ا
والـــدوائـــر الـــفـــرعــــيـــة في الـــوزارة
لــبــبــحـث تــذلــيل تــلك بـــاحملــافــظــة 
ـعوقـات وايـجـاد احلـلول الـعـاجـلة ا
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تطويره تدريجيًا).  كما ضبطت الهيئة
12 حـاويـة مـخـالفـة لـضـوابط وشروط
االســــتـــيــــراد في مــــيــــنـــاء أم  قــــصـــر

اجلنوبي.
وذكـر الـبـيـان انه ( ضبط 12 حـاويـة
ـدة الـقانـونـيـة على بـقـائـها جتـاوزت ا
فـي مــيــنـــاء ام قــصــر اجلـــنــوبي دون
مـراجعة أصـحاب العالقـة حيث احالة
ـلف إلـى الـقـضـاء ــنـافـذ احلــدوديـة ا ا
ـناسـبة التـخـاذ اإلجراءات الـقانـونـية ا
) وتــــابع ان (هـــذا بــــحق اخملــــالـــفــــ
االجــراء يــأتي تــنــفــيــذاً لــقـرار قــاضي
حتـقـيق مـحكـمـة أم قـصر بـشـأن حسم
ــتــروكــة لــتــفــادي مــلـف احلــاويــات ا
حـــصـــول أي حــوادث مـــحـــتـــمــلـــة في
ـوانئ  الناجتة عـن تكدس احلاويات ا
في ظــروف مـخـالـفــة لـشـروط الـسالمـة

والتقييس النوعي). 
وافـــــادت وكـــــالــــة االســـــتـــــخـــــبــــارات
والـــتــحــقــيـــقــات االحتــاديــة في وزارة
بــالــقــبـض عــلى مــســافــر الــداخـــلــيــة 
اجـنبي بحوزته كمية كـبيرة من العملة
 الـلبـنانيـة مخفـية داخل علب حـلويات
ـطــار الـنـجف . واوضح بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس ان (مـــفــارز الـــوكـــالــة
بـالـتـعاون مـع مفـرزة من الـكـمارك ومن
سـافـريـن القـادمـ الى خـالل تدقـيـق ا
تـمـكنت من الـقـاء الـقـبض على ـطـار  ا
ــســافــرين اجــنــبـي اجلــنــســيـة احــد ا
بــحــوزته كــمــيــة كــبــيــرة مـن الــعــمــلـة
الــلـبـنــانـيـة كــانت مـخـفــيـة داخل عـلب
حــــلــــويـــات) مــــشــــيــــرا الى (اتــــخـــاذ
االجـراءات الـقانـونيـة بحـقه). وجنحت
هـيــئـة الـكـمـارك الـعـامـة الـكـمـارك  في
إعادة اصدار 240 طـنا من مادة شيش
مـحـمـلـة عـلى أربـعـة شـاحـنات احلـديـد
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شهداني و باسم خشان دعوى نقـلت وكاالت عراقية خبر رفع النائب محمود ا
قضـائية- دون بيان انـهما متـضامنان فيـها ام منفـردان- الستصدار امر والئي
ان مـحمد عـلى اجراءات- ايـضا لم يـبيـنا طـبيـعتـها- تـتخـذها هـيئـة رئاسـة البـر

احللبوسي وحاكم الزاملي و شاخه وان عبدالله.
ـــا اذهب الى ان االمـــر الـــوالئي- ان صـــدر-فـــهـــو اجـــراء وقـــتي لـــكــــنـــني ر
شـهداني يريد ان يـطعن بشـرعية اجلـلسة منـذ ادعاء اصابـته و الى مخرجات ا
اجللـسة التي رأسها االصغر منه سنا و الذي بدوره اكمل اجللسة التي انتخب
فــيـهــا ثالثي الـرئــاسـة و دعــواه ان جـرى قــبـولــهـا فـســتـظــهـر خاللــهـا انه اي
شـهداني خـلط بـ رئاسـة سنه و بـ صالحـيات لـيست لـه واقصـد تسـجيل ا

الكتلة االكبر.
ـا تكون دعـواه عما يـثبت فيه ما اما الـنائب باسم خـشان فلر
صرح بـه قبال من رصده خملالفات للحلبوسي في الدورة
السـابـقة و هـذه قـضـية اخـرى و تـتطـلب مـنه- ان بـنائي
الــقـانــوني- ان يــطـلب رفـع احلـصــانـة عــنه او ان يــبـ
مـاهي االجراءات الـتي رصـدها االن من هـيـئة الـرئـاسة

وجبها اصدار امر والئي. ليطلب 

وقـال بيان للهيـئة تلقته (الزمان) امس
ان (مـــحـــكـــمــة حتـــقـــيق الـــديـــوانـــيــة
أصـدرت اخملـتـصـة بـقـضـايـا الـنـزاهـة 
أمري استقدام بحق مسؤول سابق
شـغال منصب رئيس مجلس احملافظة
عــلى خــلــفــيــة الــتــحــقـيـق في قــضــيـة
مــخـالـفــاتٍ في واردات مـوقع تــسـقـيط
ــركــبــات الــتــابع لــوزارة الــصــنــاعـة ا
ئة ـعادن  واستقـطاع نسبة 25 بـا وا
صلحـة احملافظة دون سندٍ ـبالغ  من ا

قانوني).
 مــبـيــنـا ان (أمــري االسـتــقـدام صـدرا

اســــــتـــــــنــــــاداً إلى
ـــادتـــ أحــــكـــام ا
320 و 340 مــــــــن
قـانون الـعقـوبات)
ولـــــــــــــــفــت الـى ان
(مـحكـمة الـتحـقيق
اخملـتـصة بـقضـايا
الــــــــنـــــــزاهــــــــة في
مــحـافــظـة نــيـنـوى
أوامــر بــاســتــقـدام
الــــنــــائـب الــــفــــني
لـــــــلـــــــمــــــــحـــــــافظ
وقــــــائــــمــــــمــــقــــام
الـــــــــــــــمـــــــــــــوصـل
ومــــــــســـــــــؤول في
مـــكــافــــحــة إجــرام
احملـــــــافـــــظــــــة في
قـــضـــايـــا تـــتـــولَّى
الــهـيـئـة الـتـحـقـيق

فيها).
 مـــــــــــــؤكـــــــــــــدا ان
(احملــكـمـة أصـدرت
أمــــر اســــتــــقـــدام

لــلــنــائب الــفــني لــلـمــحــافظ عــلى وفق
ادة  331من قانون العقوبات أحكام ا
عـلى خـلـفـيـة الـتـحـقـيق في قـضـية رفع
ـسـتــفـيـدين من ـواطـنــ ا اسم أحــد ا
تــخــصــيص قــطع أرضٍ ووضع   اسم
شــخصٍ آخـر مـكـانه خـالفـاً لـلـقـانـون)
وتـابع ان (احملكمة استقـدمت قائممقام
ـوصل  للـتـحقـيق  في قـضـية قـضـاء ا
شـبهات تـقاضيه رشـا قدرها 240 ألف
لـقــاء الـتــغـاضي عن دوالر مـع مـركـبــة 
جتـاوز اجلمعـيات التـعاونيـة السكـنية
عــلى أراض تـعـود مـلـكـيّــتـهـا لـلـدولـة)

مــشـيـرا الى ان (أمــر االسـتـقـدام صـدر
اسـتـناداً إلى أحـكام الـقرار 160 ثـانـياً

لسنة 1983). 
واضــاف الـبــيـان ان (أمــر قـبض صـدر
ـادة  308مـن قـانون تـنـفـيـذاً ألحـكـام ا
الـعـقـوبات بـحق مـسـؤولٍ في مكـافـحة
إجــرام نــيــنــوى لــتــورطه فـي قــضــيـة
ــواطـــنــ وتــهـــديــده ابــتـــزاز أحــد ا
ومــطـــالــبــته بــدفع مــبــلغ 60 مــلــيــون
ديـــنــار ثــمن قــطــعــة أرضٍ اشــتــراهـا
ـــــواطن مـن إحــــدى اجلـــــمــــعـــــيــــات ا

التعاونية  في احملافظة). 

ــــاذج من واضــــاف انـه ( تــــقــــد 
نـظـمة). الـقـطع الـتذكـاريـة الى امـ ا
أعلنت شركة هانيويل من جـهة اخرى 
تـــوقـــيع اتـــفــاقـــيـــة مع شـــركـــة النــاز
الســتـــخــدام الــوحــدات الــنــمــوذجــيــة
لـعــمـلـيـة إعـادة الـتـشــكـيل الـتـحـفـيـزي
ـعـاجلـة بـالـنـفـتـات بـطـبــقـة مـثـبـتـة وا
الـهـيدروجـينـية الـنـموذجـية من شـركة
هـانيويل يو أو بي لتحديث مصفاتها
في الـعـراق وإنـتـاج وقود أكـثـر نـظـافةً

عند االحتراق. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـــــثل أول اســـــتــــخــــدام ـــــشــــروع  (ا
لــتــكــنــولــوجــيــا هــانــيــويل يــو أو بي
وســيـســاعـد النــاز عـلى الــنـمــوذجــيـة 
ـعـقدة الـتي يزداد االمـتـثال لـلـشروط ا

فـــرضــهــا عـــلى مــنـــتــجـــات الــوقــود)
واضــاف ان (الــشـركــة قــدمت خــدمـات
الــتــرخــيـص والــتــصــمــيم الــهــنــدسي
وذجية األسـاسي إلى جانب وحدات 
كــامـلــة لالنـاز الـتـي تـتـخــذ من أربـيل

مقراً لها).
 مــشــيـرا الى انـه (تـمــاشـيــاً مع رغــبـة
ــصـافي في الــدول ذات االقـتـصـادات ا
الـنامية بتـرقية منشآتـها إلنتاج بنزين
عـــالي اجلـــودة تــســـعى الـــعـــديــد من
وذجـية الـشـركات إلى تـوفـير حـلـول 
لـلحـد من التـكالـيف وتخـفيـف اخملاطر
سـبق والتـجميع من خـالل التصـنيع ا
ــكــتـمل فـي ظـروف آمــنــة وخـاضــعـة ا
كـما تـوفر لـلـرقابـة خـارج موقع الـعـمل
الــتـقـنــيـة الــنـمـوذجــيـة طـريــقـةً أسـرع
إلجنـاز األعمال مع تقليل الوقت الالزم

نشآت).  لتشغيل ا
ـديرة من جـانـبـها  نـائـبـة الرئـيس وا
الـعامـة لشـؤون تكـنولوجـيا الـعمـليات
كن لـدى الـشـركـة لـورا لـيـونارد انـه (
لــــتـــقــــنــــيـــات هــــانــــيـــويـل يـــو أو بي
الـنموذجيـة أن تقلل من تكـاليف البناء
ـئة والـتـركـيب بـقيـمـة تـتـجاوز 20 بـا
ـبـنــيـة في مـوقع مــقـارنـةً بــاألنـظـمــة ا
وقع وتـتيح الـعـمل حسب الـسعـة وا
الــتـحـديث بــاسـتـخــدام هـذه الـتــقـنـيـة
لـشركـة الناز بدء عـمليـاتها مـا ب عام
و18 شـهراً بوتيـرة أسرع من النموذج
ــوقع حـيث ـصــنع في ا الــتـقــلـيــدي ا
ـكـنـهـا من اإلنـتاج الـسـريع لـلـبـنزين
ـتـزايد عـالي اجلـودة لـتـلـبيـة الـطـلب ا

في السوق). 
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شـهــدت قـاعـة كـلـيـة االداب بـجـامـعـة
صـالح الـــديـن مــــنـــاقــــشــــة رســــالـــة
ـقـدمـة من الـبـاحث ده ـاجــسـتـيـر ا ا
شـتي اسماعيل باالني بعنوان (كر
احـــمـــد حـــيـــاته ودوره الـــســـيـــاسي
ناقشة من والـثقافي) وتألفت جلـنة ا
الــدكـاتــرة خـلــيل عـلـي مـراد رئــيـسـا
واسـماعيل محـمد حساف و سروه ر
عـبدالرحـمن عضوين و مهـدي محمد

قادر مشرفا
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الشـرخ الذي أحدثه السـقوط الدراماتـيكي لبغـداد يوم االربعاء 9 نـيسان 2003
مكن قـوى دولية وإرادات نـفعيـة من القـفز على الـتجـربة العـراقيـة; نظيـر اإلهمال
تـعـمد إللـتـزامـاتهـا الـواجبـة إزاء الـعراق خـالل فتـرة فـراغ السـلـطة األمـريـكي ا

متدة الى تأسيس تشكيل هش عرف بـ "مجلس احلكم". ا
لم تسعَ أمـريكـا الى بنـاء بـلد واقف عـلى قدمـ من دستـور وإقتـصاد راسـخ

مدعـية عجزها عن ردع جتاذبـات سياسية ليسـت أقوى من صدام الذي أسقطته
ا هي بجـيوشه السبعة في غضـون عشرين يوماً لم تلقَ خاللهـا مقاومة تذكر إ
مـسـافـة دوران سـرفـات الـدبـابـات الـقـادمـة من حـدود الـعراق مـع دول اخللـيج...
نهارة الـتي ينوء بهـا العراقيون اآلن ليس إال وال شيء غـير ذلك. يعني.. احلـال ا
من فسـاد علني وشحة خدمات وسالح منفـلت و... سوى ذلك كثير كان بإمكان
أمـريـكـا إيـقـاف تـداعـيـاته لـكـنـهـا حـثـته عـلى الـتـداعي ولم تـعنَ بـإيـقـافه.. تـركـته
يسـتفحل متحـوالً الى ظاهرة يتعـذر اآلن ردها وإنسحبت كـمن يشعل فتيالً في

غابة ويهم القدم ركضاً ينجو بنفسه.
العـراق الذي يطالب بإنسحاب القوات األجنبية سائر الى إفالس وحرب أهلية..
وكالهـمـا ال يـقـلقـان أحـداً "مـا دام شـاي وتـ كل األمـور تـهون" فـامـريـكـا دائـماً

تضرر... جتعل منفعتها طلباً يتقدم به ا
الـصـورة الـواضـحـة لـي.. أنـا.. هل تـخـفى عن سـواي أمـا أنـا وطـنـيـة! أو سـواي
ـتي; أنا كنت متـواطئ ضد نفـسه!! كمـا يقول نـابليـون: "ال أحد مـسؤول عن هز

عدو نفسي".
ـوت فتـدلى فـأصبح تراكـمت أسـباب اإلعـتـراض حـتى فاض الـشـعب ودنى من ا
ــتـشـائــمـ من راصـدي قـاب شـعــارين أو أدنى من اإلنـهــيـار حـسب تــنـبـؤات ا
تفـائل بشـعب سيصحو العصف الـسياسي والزوابع الـدبلوماسـية نظير ثـقة ا
من هـوس صـراع الـسلـطـة ومـغا اإلسـتـحـواذ على الـثـروات لـيؤسس مـسـتـقبل
حضـارة الروح القائمة على أداء ميداني.. يـوتوبي متقن ال جوع فيها وال مرض
ا نـحترم أخوتنا وال مصـادرة لآلخر او إستهجـان للطروحات الـتي نؤمن بها إ

في الدين ونظرائنا في اإلنسانية.
تلك تـوصيـفة من شأنـها تـرجيح الـوالء الوطـني على اإلنـتمـاء الفـئوي لو حل في
السـلطة من ينشرها دستوراً كافالً لبـناء وطن; سينجو وننجو من حالك ظالم ما
يتـنبأ العـارفون به للـعراق من خالل قراءتـهم للثـروات التي تبـدد واحلريات التي
تـتــبـادل قــمع بــعـضــهــا الـبــعض. فــالـســنـوات من  2003 الى
2021 خلت.. لـها ما كسبت وعلـيها ما إكتسـبت فلننظر
الى مـا يجب السير عليه عام  2022 صـعوداً نحو حياة
رفاه تالئم ثـرواتـنـا تتـيح لـلشـعب الـتـمتع بـنـعم الـله التي
أغـدقـهــا عـلى الـعـراق في ظل والء وطـني يـنـبـذ اإلنـتـمـاء

الفئوي.
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صعالـيك الوظـيفة الـذين يقابـلونا يـوميا في حـياتنـا وفي مدننـا وفي دوائرنا وفي
مكان عـملـنا من الـذين ارتضوا ان يـبيـعوا مبـادئهم مـقابل منـاصب زائلـة وزائفة
ا وصلت اليك وال يغيب عن ذاكرتي مقولة ثل القائل لو دامت لغيرك  متـناس ا
بـاب مـديـنـة العـلم االمـام عـلي رضي الـله عـنه وارضـاه عنـدمـا قـال ال تـأخذو من
بطـون جاعت ثم شبعت ولكن خـذو من بطون شبعت ثم جـاعت  في عراق مابعد
راكز العليا في الدولة بحجة ٢٠٠٣ ظهر لـنا الزومبيات في كل مكان متسنمـ ا
ـثـلـ لـلـطـائـفـة او مـرشـح عـن االحـزاب وبـدون خـدمة ـثـلـ لـلـكـتل و انـهم 
وظيـفية او تدرج وظيفي وعلى كـولة اهلنا من ظهرهـا على الفراش في ح يبقى
بـدع في وظيفته وصاحب االختصاص واالنسان النزيه والشريف حتت مطرقة ا
هــؤالء الـزومــبــيـات الــتي خــذلت احالمــنــا وحـطــمت طــمــوحـاتــنــا في عــراق حـر
ـرات بـحـجـة انـهم يـنـصـرون مـدنـنا ـقـراطي ومـزدهـر  لـقـد خـدعـونـا االف ا ود
ـسمـيات فـالـرجل عنـدماء وديـنـنا واهـلنـا بل اقـول لهم انـكم تـتاجـرون بكل هـذه ا
يت وعني انا اقول يبيع مبادئه فاقرأ عليه السالم كما تقرأ سورة الفاحتة على ا

بانني قرأت الفاحتة على هوالء من زمان مضى.
ثل الـشعبي عـندهم امشي كـنب احليط لكن في مصـر العظـيمة ام الـدنيا يـقول ا
في الـعـراق قـررت ان امـشي في وسط احلـيط ولـكن مع ذلك لم انـقـذ نـفـسي من
ـنـافـقـ واحلـاسـدين واعـداء الـنـجـاح ويـوما بـعـد يـوم اؤنب نـفـسي في داخـلي ا
واقـول اني ظـلـمت عـائـلـتي مـعي بعـدم الـهـروب من جـحـيم هـذا الـبـلـد وزومـبـياته
اصحـاب الدرجـات اخلاصـة ومازال مـسلـسل الظـلم يقع عـليـنا كل يـوم وال فرار
من هـذا اجلـحــيم وبـدأت افــكـر جـديــا في الـبــحث عن مـلك حــبـشـة هــذا الـزمـان

ذهب  كون والدين وا ن ادعو انهم ناصري ا لنهاجر اليه طالب انقاذنا 
نذبح في كل يـوم وال من منـقذ و حتى الـدعاء هـنا في بلـدي ال يصل الى الـسماء
وكــأن الــلـعــنــة قـد حــلت عــلى هـذه الــبالد والــعـبــاد بــسـبب
ـذبـوح من الـوريـد الـى الـوريـد لـقد ـنـافـقـ في بـلـدي ا ا
اوصلـونا الى حالة الـيأس بان حتى مـقاالتنا نـكتبها من
دون فــائــدة فال عــ رأت وال اذن ســمــعت حتت شــعـار

طمطملي وطمطملك والك الله يا عراق الصابرين .
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اصــدر مــحـافظ ذي قــار مــحـمــد هـادي
الـغزي  قـراراً بالغـاء االستـثناءات في
تـــوزيع قـــطـع االراضي الـــســـكـــنـــيــة 
ــسـاواة لــضـمــان حتـقــيق الـعــدالـة وا

والشفافية في عملية التوزيع .
ووجـه الـغـزي بـحـسـب وثـيـقـة صـادرة
عن مـكـتـبـه تـابعـتـهـا (الـزمـان) امس 
(بـلـديـة الـناصـريـة  بـإعـتمـاد مـعـايـير
ـشـمولـ  وإحتـساب ـفـاضلـة ب ا ا
الــنــقـــاط في آلــيــة الــتــوزيع كــأســاس
لالســتـحــقـاق) مـؤكــداً (اهـمـيــة الـدقـة

فاضلة ). والشفافية في ا
واوعـز الـغـزي (بـتوزيـع قطع االراضي
شـمـولة  حـسب نـظام بـ الـشـرائح ا
الـقـرعـة االلـكـتـرونـيـة وبـحـضـور مـدير
الـبـلـديـة واعـضاء الـلـجـنـة). كـمـا اعلن
اســـتــئـــنــاف الـــعــمل مـــجــددا الـــغــزي
شـاريع احليويـة لبلـدية النـاصرية بـا
بــعــد تــوقف دام ســتــة أشــهــر .واشـار
احملـافظ الى (مباشـرة مقاولي التـنفيذ
ـباشـر بالـعمل) داعـيا الـى ( متـابعة ا
ــشـاريع ــنــفـذة واجنــاز ا الــشــركـات ا
وضـمـان الـدقة في ـمكـنـة  بـالـسـرعـة ا

االداء ). 
وكـان الـغـزي قـد افاد فـي وقت سابق 
بــتـــشــكــيل جلــنــة لـــتــســلــيم االراضي
دارس في اخلـاصـة بـانـشـاء عدد مـن ا
احملـافـظة. وبـحسب الـوثيـقة الـصادرة
عن مـكـتب احملافـظ فانه (تـقـرر تشـكيل
ــثـــلي دوائـــر الـــتــربـــيــة جلـــنـــة من 
والــبــلــديــات والــبــلــديــة والــتـســجــيل
لـــغــرض تـــســلـــيم أراضي الـــعــقـــاري 

درسـية الـنـموذجـية مـشـروع األبنـيـة ا
باشرة الى الـشركة الصـينية لـغرض ا
فـي اعـمــالـهــا) مــشـددا عــلى (ضـرورة
اجنـاز اللجنة العـمالها خالل اسبوع)
مشيراً الى (تشكيل جلنة اخرى تتولى

تــهــيـئــة عـدد مـن االراضي في حـال 
عـلى ان تـوفر طـلـبهـا لـلدفـعـة الثـانـية 
300 قـطـعـة ارض خالل شـهـر واحد ).
فـي تـــطـــور  وجـه الـــغـــزي الــــلـــجـــان
ـتـابعـة تنـفـيذ مـشروع ـتـخصـصة  ا

دينة اور السياحية. البنى التحتية 
وذكـــــر في تـــــصـــــريح امس ان (عـــــمل
مـتـابــعـة فـقـرات تــنـفـيـذ الــلـحـنـة هــو 
أعــمــال الــبُــنى الــتــحــتــيــة لــلــمــديــنـة
الـسيـاحيـة التي تـمت احالـتهـا مؤخرا
ضــــمـن مــــوازنــــة صــــنــــدوق اعــــمــــار

احملافظة).
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ـنفـذة سـتـسهم واضـاف ان (االعـمـال ا
في إمـكانـية استـثمارهـا من قبل رجال
االعـمـال او انشـائهـا من ضمن مـوازنة

احلكومة). 
نـظـمة أوبك مـحـمد  زار االمـ الـعـام 
مدينة اور االثري سـانوسي باركينـدو 
ومـقام الـنبي ابـراهيم عـليه السالم في

محافظة الناصرية.
ـديـنـة االثـريـة علـي كاظم وقـال مـديـر ا
فـي بــيــان تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(بــاركـيـنـدو يـرافـقــة مـديـر شـركـة نـفط
احملـافـظـة  اجـروا زيارة لـالطالع على
لكي ومـجموعة من الـزقورة والقـصر ا
ـعابدة بـاإلضافة الى زيـارة بيت نبي ا
ــلـــكــيــة ) ــقـــبــرة ا الـــله ابــراهـــيم وا
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ـــفـــارقـــة والـــصـــدفــة ومـن جــمـــيل ا
ـناضل كر احمد احلـسنة حضور ا
ـنــاقـشـة وهــو في عـمـر (10) قــاعـة ا
ـا شـكل بـهـجـة وفـرحـا بـبـهاء عـام 

حضوره .
كـر احـمد مـناضل شـيوعي تـعرض
ـواقـف الـصــعــبـة الى الــكــثــيـر مـن ا
خـالل سنوات نضاله والى انواع من
الــضـغــوطـات غـيــر انه بـقـي صـامـدا
مـكافحا من اجـل العدالة االجـتماعية

ووطن حر وشعب سعيد.

ناقشة wŽuOý∫ كر احمد محاطا باعضاء جلنة ا
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عـــززت شـــركــــة اخلـــطـــوط اجلـــويـــة
الــعــراقــيـة الــتــابــعــة لــوزارة الـنــقل
اسـطـولـهـا اجلـوي بـطـائـرة ايـرباص
حديثة الصنع من طراز اي  220بعد
وصـــلـــهــــا الى أرض مـــطـــار بـــغـــداد
بـــــــحـــــــضـــــــور عـــــــدد من الـــــــدولـي 
الـــــشـــــخـــــصـــــيــــات احلـــــكـــــومـــــيــــة
والـدبـلـومـاسـيـة. وقـال الـوزيـر نـصـر
الــشـــبــلي فـي مــؤتـــمــر مــشـــتــرك مع
الـسـفـيـر الـكـنـدي لدى بـغـداد أولـريك

شـانـون والــقـائم بـاالعـمــال الـسـفـارة
روزلي بــابــلــنـا أن (الــشــركــة تــســيـر
بـخطـوات مـهـمة إلسـتـعـادة مكـانـتـها
بــ كـبــريــات شـركــات الــطــيـران في
السيـما بـعد وصول نطـقة والـعالم  ا
هـذه الــطـائــرة الــتي تـعــد واحـدة من
الـــطــــائـــرات األُخــــرى الـــتي ســــيـــتم
الـتي ـقــبـلــة  ــدة ا تـســلـمــهـا خالل ا
ســتـــعــزز من كـــفــاءة رحالت الـــنــاقل
الـــوطـــني وحتـــقق جتـــارب الـــســـفــر
قصورة ريحة للـمسافرين بـفضل ا ا

ــزدوجـــة الـــتي تـــوفــر من الـــدرجـــة ا
مـسـاحـة أكـبـر لـلـمـسـافـرين ولـتـكـون
الـــشــــركـــة مـن أوائل الـــشــــركـــات في
الشرق األوسط الـتي ستـستـخدم هذا
النوع من الطرازات لتنفيذ رحالتها).
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واضـــاف ان (تــســـلم هـــذه الــطـــائــرة
حـديـثـة الصـنـع  يتـزامـن مع اقـتراب
الـشــركـة من حــسم مـلف رفـع احلـظـر
ـساحة ـا يعـطيـها ا االوربي عنـها 
نافسة مع الكافية للدخول بقوة في ا

يـنـبـوع مـيـاه مـتـدفق  شـاهـدنـا هذا
الــيــنــبـوع الــذي يــزداد فــيه الــتـدفق
حـينـمـا تذوب الـثـلـوج.واثار الـقـصر
مـــوجــودة عــلـى الــرغم مـن انــدثــاره
ـيـاه.وكــانت احلـضـارة في بـســبب ا
ــكـان الــعــهـد الــســاسـاني فـي هـذا ا
والنـحت عـلى اجلـبل يـوضح صورة
ـلك وهـو يـكـرم وزيـر دفـاعه وحتت ا
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والــســـؤال: كــرمــنــشــاه حتــيط بــهــا
ــاذا اخــتــار اجلــبــال مـن كل مــكــان 
ـكــان لـبـنـاء الـســاسـاسـنــيـون هـذا ا

القصر 
ـــاء فــــيه? يـــبـــدو الـــســـبب وجـــود ا
والـيـنـبـوع والـنـهـر فـكل احلـضارات
ــة كـانت تــقـطن الـقــد
قــــرب األنــــهـــار (وادي
الرافدين وادي النيل)
ـكـان أيـضـا في هـذا ا
هـنـاك تـمـثـال حـجري
الردشــــيـــــر الــــثــــاني
ورواقان مـبـنـيان من

احلجر ومعبد.
ـــــكـــــان فـي نـــــفس ا
ومقابل القصر جتد
شجرة عـمرها 400

سنة.
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حـــيـــنـــمـــا يـــكـــون
الـرحـالـة مـسـافـرا
إلى مـــديــنـــة مــثل
كرمنـشاه عليه أن
ال يــكـــون مــدونــا
ـا يـشـاهده فـقط 
بل يــكــون قــارئـا
ـا يـشـعـر جـيـدا 

به مـن جــوانب مـــتــعــددة (الـــتــاريخ
ـــتـــاحف) وتـــعـــني زيـــارة اآلثـــار وا
و(الثقافة والفلـكلور الشعبي وتعني
ـواصـفـات االهـتـمـام بـاحلـاضـر) و(ا
الـسـيـاحـيـة األخـرى  –الـطـبـيـعـيـة-
ـــــــــــنـــــــــــاخ- االســـــــــــواق- احلـس ا

السياحي).
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الــبـعض يــرجع اسم كــرمـنــشـاه إلى
شــاه ايـران واخــرون يــذهـبــون بــهـا
بــعــيــدا لــلــتــخــلص مـن كــلــمــة شـاه
ـلك اسمه ـعاصـرة وتـكون اكـرامـا  ا
(كرمان  شاه) ثم حتولت إلى (نفرما
نــشــهـــر) وإلى( بــخــتــاران) وتــعــني
دينـة تمـسكوا الغـرب ولكن اهالـي ا
باسم كـرمـنشـاه والتي تـعـني مديـنة
ـديـنـة .وشــهـدت ا الـعــشـاق االبـديـ
الـــكـــثـــيـــر من االحـــتـالل عــام 1914
احــــتــــلـت من روســــيــــا عـــام 1915
عـام احـتـلـت من الـدولـة الـعــثـمـانـيـة

 1917احتلت من بريطانيا.
 كــرمــنــشــاه في هــذا الـوقـت لـيــست
رشد بكامل حلتها  –كما يقول لي ا
الــســـيــاحي الــذي امـــضى اكــثــر من
أربـعـ عـامـا في كـرمـنـشاه ,قلت له
مـاذا يـنـقـصـهـا اآلن? تـطـلع إلى قـمـة
اجلبل وكـأنني اقف مع شـاعر يـنشد
قــصــيــدة حب حلــبـيــبــته (في فــصل
الربيع ينبـسط األخضر على اجلبال
والـــتالل عـــلى امـــتــداد
الـبـصـر امـا في الـبـرد
الــــــقــــــارص يــــــســــــود
األبـيض بـثـلـوجه قـمـة
اجلــــبــــال) اغـــمــــضت
عــــــيــــــني حلــــــظــــــات
ـشــهـدين وتـخــيــلت ا
عـــــــــلـى اجلـــــــــبــــــــال
واالشـــجــــار كـــأنـــني
أشــــــاهــــــد لــــــوحـــــة
وضعـها امـامي احد
فـناني الـطـبـيـعة كي
أكون واقفا مندهشا
ـــكــان ال بـــجــمـــال ا
يــجـــدر بــالــعــ أن
تـغــمض.. والـصـور

ــديــنــة ــتــوفـــرة عن الــطـــبــيــعـــة   ا
كرمنشاه تساعـدك كثيرا في جتسيد

اخليال.
ـــقــيــاس يـــبــدو لي أن الـــهــنــد هي ا
حـيــنـمـا نــقـول (انـدونـيــسـيـا اجلـزر
الـهـنـديـة وكرمـنـشـاه تـسـمى (الـهـند
االيرانـية) تـقصـد بجـمال طـبيـعتـها
وتــنــوع اجلـذور الــعــرقــيـة  الهــلــهـا
واختالف اديانـهم وطوائـفهم وعمق
جــذور حــضــارتــهم.كــرمــنـشــاه ومن
خالل دراسـة اخلـبـراء لـلـكهـوف  في
جــــبـــــالــــهــــا وعـــــلى االخـص كــــهف
(دواشــكــفت) يــؤكــدون أن انــســان (
نــيـانــدرتــال) كـان يــعـيـش فـيه خالل
الـعــصـر احلـجـري وبـذلـك يـطـلـقـون
هذا الوصف عليها ( كرمنشاه ارض
الــعـــجـــائـب والـــروائع الـــتـــراثـــيــة

حضارتها كانت مهدت للبشرية.)
اغــلــبــيــة ســكــان كــرمــنــشــاه هم من
ــتـازون ) وهم  (الــكــرد  الــفــيــلــيــ
بـهـويـتـهم الـتي تـتـطـابق قـومـيـا مع
الكرد ومع الشيعـة مذهبيا في ايران
وتـــشـــتــرك مـع الــعـــرب في الـــعــراق
وتـخـتـلف مـعـهم قـومـيـا  وهـويتـهم
الـوطـنـيـة فـيـهـا اشـكـالـيـة  خـلـقـتـهـا
احلــــروب بـــــ ( الــــعـــــرب وإيــــران
وانت فـي كل مــــكــــان من والــــكــــرد) 

W∫ اركان شركة اخلطوط اجلوية يحيطون بالوزير U «

ـصادر التـاريخـية انـها من تـقول ا
نـاذرة. واول من سـكن هيت مـدن ا
لك سـرجون االكـدي. واطلق على ا
دينة اسم توتول . وبقيت هذه ا
هـيت تـتـبع اإلمـبـراطـوريـة االكـدية

حتى ضعفت واختفت.
ـديـنة. اجـتاح االرهـاب الـداعشي ا
وفـرض ســطـوته عــلـيــهـا . لـكــنـهـا
انتـفضت مثـل باقي مدن احملـافظة
وطردته. والـيوم تـنعـم باالسـتقرار

واالمان والسالم. 
اغـلــقت كـتـابَ الــتـاريخ فـيــمـا كـان
الباص الذي نقل ضـيوف مهرجان
ــتــاحف الــتـراثــيــة يــتـوقـف قـبل ا
الـسـاعـة الـعـاشـرة صـبـاحـاً  امـام
مـتــحـف الـشــهــيــد احــمــد عــفــتـان
للتراث  لنـشق الطريق ب صف
من الطالئع حملوا اعالم العراق 
وزغـــردت حـــنـــاجـــرهم بـــعـــبــارات
الـــتــــرحـــيب : اهـالً اهالً بـــالـــزوار
شـرفتـونه ازغار اكـبار ولـنتـصافح
مـع رمــوز هــيـــتــاويــة يـــتــصــدرهم
الـسـيــد مـهـنـد الـعـبــيـدي قـائـمـقـام

قــــضـــاء هـــيت واحلـــاج حــــــمـــدي
الــهــيــتي  الــشــخــصــيــة الــبــارزة
ومـــؤســــــــس مــتـــحف الــشـــهــيــد

عـــــــفتان للتراث.
ÊU dN*« ‚öD «

وبـعد اسـتـراحة وتـنـاول الفـطور 
ـهــرجـان بـعـزف بـدات فـعــالـيـات ا

ـرة الـثـانـيـة الـتي ازور فـيـها هي ا
هـــيت. كــانت االولـى في االســبــوع
االخـــــيـــــر مـن شـــــهـــــر حـــــزيـــــران
ــنــاســبــة : االحــتــفــال ــاضـي.وا ا
بــالــذكــرى اخلـامــســة والــعــشـرين
لـتـأسـيس مـتــحف الـشـهـيـد احـمـد
عـفـتــان لـلـتـراث.   وشــائج عـديـدة
ـدينة .منها تعرفي ربطتني بهذه ا

على  رموز عديدة من ابنائها..
ي لـيس آخرهم االعـالمي واالكاد

الصديق الدكتور طه جزاع .
وصـباح يـوم .. اجلمـعة .. الـسابع
مـن الـــــشـــــهـــــر اجلـــــاري  كــــررتُ

الزيارة.
هرجان شاركـة في ا ناسـبة : ا وا

االول للمتاحف التراثية العراقية .
كان اسمها توتول ?!

وأقـرا في تـاريـخـهـا : هـيـت مـديـنة
ـة  تـتـمـتع بـحـضارة عـراقـيـة قـد
تــاريـخــيــة عــريـقــة . حــيث حتـوي
مـــجـــمـــوعـــة ضـــخـــمـــة من اآلثـــار
حلـضارات مـتعـددة ومخـتلـفة مـنذ
قــد االزل  عـنــدمـا كــان االنـسـان
ـيـز يـسـكن الــكـهـوف. واكـثــر مـا 
ــتــنــوعـة  مــثل ــوارد ا ــديــنــة ا ا
حــــقـــــول الـــــفـــــواكه والـــــنــــخـــــيل
واحملـاصـيل الـزراعيـة. تـقع مـديـنة
هيت الى الشمال من الرمادي

سافة 70 كم  والى الغرب من  
سافة 190 كم. بغداد 

الـنـشـيـد الـوطـني وقـراءة الـفـاحتة
على ارواح شهداء العراق. اعقبت
هـرجان قـائمـقام ذلك كـلمـة راعي ا

قضاء هيت. 
تـلتـها كـلمـة احلاج حـمدي الهـيتي
مــؤسس مــتـحف الــشــهـيــد احــمـد
عفتان  فكلمة التراثي احمد كفري

ـــتــــاحف االغـــا رئــــيس رابــــطــــة ا
الـتـراثـيـة. وتـعددت الـكـلـمـات. كـما
كـان صــبـاحــا  في قـاعــة الـعـرض
ـتـحف الـشــــــــــــهـيـد والـنـدوات 
احــمــد عــفــتـان  عــقــدت اجلــلــسـة

سائية .  ا
وخــصـصـت لـلــقــراءات الـشــعــريـة
بــــــــــالـــــــــفــــــــــصــــــــــحى
والـــــــعـــــــــــــــــامـــــــيــــــة
والبدوية.  وضمن هذه
اجللـسة كانت لي كـلمة
ــنــاسـبــة  خــاطـبتُ بـا
فــيــهـــا احلــاج حــمــدي
الــــهــــيــــتي بــــبــــيت من
الـــشـــعـــر  مـــســـتل من
قــــصــــيــــدة لــــلــــســــيـــد
مصطـفى جمال الدين 
جــاء فـيه ( مع تــصـرف
ضـــــروري ): قـم حـــــيي
ــقـدمه وفــدك هـشــاشـا 
ألـــــسـتَ عـــــنـــــد قـــــدوم

الضيف تبتسمُ ?.
النواع
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اجــهـــزة ومــعـــدات الــسـالمــة لـــديــهم
وجتـهـيــز عـدد من االقـســام والـشـعب
ـــوانئ ودوائـــر أخـــرى بـــأجـــهـــزة وا
إطــفــاء احلــرائق ومــعــدات الــسالمــة
بــاإلضــافــة إلى عــمـلــيــات الــتــعــفــيـر
والتعقيم الـتي تقيمـها مالكات القسم

للوقاية من فايروس كورون).  
œuN  WH UC

واستقبلت شـركة موانئ العراق تسع
ناقالت نفطـية في ارصفة مـيناء خور

الزبير النفطي التخصصي .
ــــوانئ فـــرحـــان وقـــال مــــديـــر عـــام ا
الفـرطـوسي في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (مالكــات الـشــركــة الـعــامــلـة
تسـعى لـتطـويـر ومضـاعـفة جـهـودها

وتقد خـدمات جـديدة في موانـئنا 
مـشـيــراً الى تـوجــيـهـات وزيــر الـنـقل
الكـابـ نـاصر حـسـ بـندر الـشـبلي
بــضـرورة تــطــويـر وتــأهــيل وتــأمـ
األرصــفــة لــدفع وتــيــرة الــعــمل بــهــا

ية ). الحية العا جلذب الشركات ا
وأضــاف ان (ارصـــفــة مـــيــنـــاء خــور
الزبـير النـفطي الـتخـصصي اسـتقبل
تسع نـاقالت  منـتشـرة على االرصـفة
ـشتـقات الـنـفطـيـة لتـزويد محـمـلة بـا
ـواد االولية البالد بالـوقود الالزم وا
وجتـري عـمـلـيــات الـتـفـريغ والـشـحن
واالرســــــاء واالقالع بــــــالـــــتــــــعـــــاون
يناء وعمليات والتنسيق ب ادارة ا

الحة البحرية).  ا

كـرمنـشـاه كـأنك في اقلـيم كـردسـتان,
ــلــونـة األغــاني الــكــرديــة واالزيــاء ا
ـالبس الـنـسـاء في شـمـال الـشـبـيه 
الــعـراق وتــعـد الــلـغــة الـكــرديـة إلى
جــانب الـفــارسـيــة لـغــة الـتــفـاهم في
كرمـنشـاه.في كرمـنشـاه هنـاك السـنة
وطـائـفـة (أهـل احلق) الـبـارسـانـيـون
وهـــــؤالء يـــــؤمـــــنــــــون بـــــتـــــنـــــاسخ
االرواح.وتـــعــني الـــكــلــمـــة أصــدقــاء
السلطان سهاك. مقرهم في كرمنشاه

وفي مدينة العسل (صحنه).
Êu O  q

زرنـا اليـوم مـقر حـضـارة االخـميـنـية
في جبل بيسـتون والتي ادرجت عام
2006 فـي ســـجـل قـــائـــمــــة الـــتـــراث
عالم ويعـد من ا ـي لليـونسكـو  العا
وهو الفنـية عصور ايـران التاريـخية
صـــرح مـــهـــيب يـــســـاق فـــيـه اســرى
ـلك داريوس وفي هذا احلرب أمام ا
ـوقع أكـبـر اخملـطـوطـات والـنـقوش ا
الصـخـرية.كـما يـوجـد تمـثال نـصفي
داخل اجلـبل لـهــرقل كـان قـد تـعـرض

الرأس إلى السرقة و اعادته.
تـفاصـيل كـثـيـرة وغريـبـة عن احلـياة
االجــتـمـاعــيـة والـعــادات والـتـقــالـيـد
ـديــنــة الـكــرديـة جنــدنـهــا في هــذه ا

االيرانية.
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-1-
من الـشـعـراء الـبـلـغـاء مَنْ يـسـتـطـيع أَنْ يـغـور في الـوسط االجـتـمـاعي وَيُـصّـوِر -
اهر  –مـا يجري فـيه من مظاهـر  ويصوغ ببـراعةٍ ودقـةٍ فائـقة وبريـشة الـفنـان ا
في إطار نـقديّ مؤثر عمق االنحدار عند الذين يـخترقون اخلطوط احلمراء كلها 
ال وحده صَـنَماً يـتقـربون اليه بـشتى ألوان الـتقرب  في ـال  وا ويجـعلون من ا

وضوعية كلها . وازين ا ارتداد عجيب عن القيم وا
-2-

ومن هؤالء الشعراء أبو العيناء البصري اسمعه يقول :
لكُ درهم تعلمت  مَنْ كان 

شَفَتاهُ أنواعَ الكالمِ فقاال 
وتقدّم الفصحاءُ فاستمعوا له 

ورأيتَه ب الورى مُخْتاال 
لوال دراهِمُه التي في كيسه 

لرأيَته شرَّ البرية حاال 
إنَّ الغني اذا تكلم كاذبا 

قالوا : صدقتَ وما نطقتَ محاال 
واذا الفقيرُ أصابَ قالوا : لَمْ يُصبْ 

وكذبتَ يا هذا وقلتَ ضالال 
واطن كلها  إنّ الدراهم في ا
تكسو الرجالَ مَهابةً وجالال 

ن أراد فصاحةً  فهي اللسان 
ن أراد قتاال  وهي السالح 

-3-
ـال الـسـياسي اسـتـطاع أن ومن أكـبـر صـور الفـتـنة فـي ( العـراق اجلـديد ) ان ا
ـنـاصب العـلـيا  وشـاع الـفسـاد في أرجاء عـادالت كـلهـا وبه اشـتُريت ا يـقـلب ا

البالد ..!!
هل خـفي عـليك أنَّ الـفـقيـر يـعاني صـعوبـات بـالغـة لـلوصـول الى مـجلس الـنواب
ال الذي يستطيع به أنْ يعرّف الناس لك ا ذلك انه اذا ما رشـح نفسه  فانه ال 
أل جـدران الشوارع ا يـحمله مـن مؤهالت وليـاقات وبالـتالي يـتقدم عـليه من 
بـصـوره وبـشـعاراته الـتي لن يـتـحـقق مـنـها شيء فـي حالـة الـفـوز والـوصول الى

راد . ا
وهذا االنـفاق اجلنـوني للمـال يدعو أصـحابه الى الـعمل اجلاد احلـثيث لتـعويضه

ــال الــعــام وهــكــذا تُــســتــنــزف الــثــروة الــوطـنــيــة ويــدفعُ من ا
واطـنون العراقـيون جميعـاً السيما الـفقراء منهم  –ثمن ا

تلك النزوات الطائشة احملمومة .
نعم 

ـال الـسـيـاسي هـو الـغـول الـذي يـقف حـائالً أمـام انّ ا
الـعـديــد من مـشــاريع االصالح واخلالص من تــفـشي

الفساد الذي ال يعني االّ الدمار واالنهيار .

—UDF « ÍbL   ≠ Ê«dN

وبـاء كـورونـا اثـر بـشـكل كـبـيـر عـلى
السـياحـة. ومن الصـعب اتخـاذ قرار
بالـسفر إلـى اية دولة في الـعالم! في
تـحول اجلـديد لـكورونـا. ولكن ظل ا
هـنـاك أمـاكن مــغـريـة وبـوسـائل نـقل

غامرة. متنوعة.تستحق ا
اآلن أنـا في (ايـران الـهـنـديـة) مـديـنة
كرمـنـشاه .اسـتـغرق الـوصـول إليـها

12 ســاعـة بــالـســيـارة من بــغـداد.
الـطـريق مـتـعب ولـكن نـقـطة عـسل
من كــرمـنــشـاه تــنــسـيــني مـرارتي

وكل التعب.
بــرنـامج الـرحــلـة يــتـضـمن الــبـقـاء
يـــومــــ في كــــرمـــنــــشــــاه ومن ثم
الــطـيـران إلـى مـيـنــاء بـنــدر عـبـاس
والــــبـــقــــاء يـــومـــ ومـن ثم ركـــوب
البـاخـرة إلى جـزيرة قـشم.والـرجوع
بـنـفس تـلك الـطـريـقـة.لكـنـنـا تـتـفـقـنا
على تمدبد رحلـتنا ثالثة ايام لزبارة
ــدن االيـرانـيــة شـيـراز الم عـروس ا

اقل أنها رحلة غريبة?!
 ÊU  ‚U  —U

عـلى الــرحـالـة أن يـكــون يـقظ الـذهن
ـناطق الحـظة .وهـو يزور ا وقوي ا
االثـريــة . وعـنــد زيـارتـنــا الـيـوم إلى
اثار كرمـنشـاه ( طاق بسـتان) والتي
تــقع شـمــال مـديــنـة كــرمـنـشــاه عـلى

ســفح جــبل إلى جــانب

U—…∫ احملرر خالل زيارته الى جنوب ايران “
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بغداد
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انيةِ السَّابقةِ أنَّها صوتَتْ واحدة من أكثرِ الهناتِ التي سجلتْ على الدوراتِ البر
وضـوعيةِ ـتعاقـبةِ دونَ مراجـعةِ البـرنامجِ احلكـومي من حيثُ ا على احلـكوماتِ ا
ـطـبــيقِ ومن ثـمَّ الـقــيــاسِ والـرَّقــابــةِ الــيـومَ هــنــاكَ فــرصـة كــبــيـرة وإمــكــانـيــةِ الــتـَّ
َ َ أو غيرِهم مـجتمع انِ سـواءً كانوا معارضـةً أو مستقـل َ في البر لالصالحيـ
َ بـرنـامجٍ حـكـوميٍّ بـأهـدافٍ ذكـيةٍ ـكـلفِ تـقـد أو أفـراداً بـإلـزام رئـيسِ الـوزراءِ ا
يـقـسمُ الـبرنـامجُ إلى ثـمـانِ مـراحلٍ كلُّ مـرحلـةٍ سـتـةِ أشـهرٍ ويـضعُ أهـدافـاً عـامةً
ألربعِ سنـواتٍ ويرسمُ استراتيجيـاتٍ لتحقيقِـها من خاللِ أهدافٍ لكل مرحلةٍ (كل
) بحيث تكونُ هذهِ األهدافُ ذكيةً (SMART goals) يعني أهدافاً سـتةِ أشهرٍ
ـــكنُ حتــقـــيــقِـــهَــا  (Measurable) ـــكنُ قـــيــاسِـــهَــا  (Specific) ًمـــحــددة
(Attainable) مـهـمةً ومالئـمةً (Relevant) مـزمـنةً (Time-Based) عـلى
ـوجـودةَ في إدارةِ الـدَّولـةِ وإدارةِ ـشـاكلَ الـكـبـيـرةَ ا أنْ تـعـالجَ األهـدافُ الـعـامـةُ ا
هـمةِ ذاتَ الـبعدِ اخلدمـاتِ وإدارةِ البـيئةِ واالقـتصـادِ واجملتـمعِ وإدارةِ القَـضايـا ا
احمللي والـدَّولي أمَّا األهـدافَ لكل مرحـلةٍ فهـيَ حتققُ األهدافَ الـعامةَ من خاللِ

راحلِ الثَّمانيةِ. كل مرحلةٍ من ا
 ويـكـونُ هنـاكَ برنـامج بـنفسِ الـطَّريـقةِ لـكل وزارةٍ يـتكـلمُ بالـتـفصـيلِ عن األهدافِ
ا يـتوافقُ معَ األهدافِ َرحـليـةِ (أهدافُ كل مرحـلةٍ) وكـيفيـةِ حتقـيقِهـا  العـامةِ وا
ـرحلـيَّةِ لـلـبرنـامجِ احلـكومي. هـذا البـرنـامجُ يسـهلُ الرَّقـابـةَ واحملاسـبةَ الـعامـةِ وا
ـانـيـةَ كمـا يـسـهلُ الـرَّقـابةَ األفـقـيـةَ ويـظهـرُ مـدى قـدرةِ احلـكـومةِ عـلى تـنـفـيذِ البـر
رحـليةِ كلّ سـتةِ أشهـرٍ وصوالً إلى حتقيقِ البـرنامجِ من خاللِ حتقـيقِ األهدافِ ا

األهدافِ العامةِ. 
ـقـراطي وعـلى رأسِـها ـهـمـةِ لركـائـزِ الـنـظامِ الـد كـمـا إنَّ واحـدةً من الواجـبـاتِ ا
ـدني الـتأكـيدُ عـلى صـياغـةِ برنـامجٍ حـكوميٍّ واضحٍ اإلعالمُ ومنـظمـاتُ اجملـتمعِ ا
راحلَ محـددةٍ ويكونُ شرط أسـاسيٌّ للتصويتِ يتـكلمُ عن حتقيقِ أهـدافٍ ذكيةٍ 
ؤسـساتُ قادرةً عـلى الـرَّقابةِ االسـتبـاقيـةِ فضالً عن على احلـكومـةِ لتـكونَ هـذهِ ا

ـطلـوبِ لـتأخـذّ دورَها احلـقـيقيَّ في تـعديلَ الرَّقـابةِ فـي الوقتِ ا
ـمـارسـاتِ واإلجراءاتِ سـاراتِ وتـسـلـيطِ الـضَّوءِ عـلى ا ا
ـكنُ أنْ تـرافقَ عـملَ احلـكـومةِ حـيـحـةِ الـتي  غـيـرِ الـصـَّ

والوزاراتِ.
قـراطيةُ احلكومـةِ تَستمِدُّ شـرعيتَها عنـدَ التَّشكيلِ # د
من الدسـتورِ وتستمدُ شرعيتَها للبقاءِ واالستمرارِ من

جودةِ اخلدماتِ التي تُقدمها للمواطنِ.

الـتـعنـيف االسـري ضد االطـفـال  ظـاهرة تـهـدد حيـاة االطـفال وتـؤثـر سلـبـاً على
سـلوكـهم وعـلى حـيـاتـهم االجـتمـاعـيـة مسـتـقـبالً  حـيث يـشهـد االطـفـال اسـاليب
تعذيب مـؤذية من الناحيـة اجلسدية والنفـسيه  وسلوك غير مـعلن وخفي يتسبب
ـشـاكل وتبـعات مـــــسـتمـرة تؤثـر عـادةً في مســــــتـقبل الـطفل الـعـنف االسري 
وبنـيةِ وسلوكه وانطباعاته  تـبقى هذة االساليب راسخه في ذاكرة الطفل الى ان

يكبر.
آثـار العـنف األسـري علـى األطفـال تَظـهـر اآلثار الـنـفسـيـة والبـدنـية واالجـتـماعـية
ـعنـفـ  وبنـسب ودرجات واالنـفـعالـيـة بصـورة واضحـةٍ في مـستـقـبل األطفـال ا
ـرحـلة الـنمـو  التـي تعـرض الطـفل للـعـنف خاللهـا وعلى مـتفـاوتـة تعـتمـد على ا
طـبـيـعـة الـعـنف الـذي واجـهه الـطـفل ونـوعه  وقـد رصـد الـبـاحـثـون صـوراً اثـاراً
عديـدة ناجتـة عن العـنف الذي يـتعـرض له األطفـال  منـهاي سبـب العنـف فقدان
الـثـقة بـالنـفس لـدى الطـفل  وبالـتـالي يتـكون لـديه شـعور بـاخلوف  والـتردد في
ــنـزل عـلى الــقـيـام بــأي عـمل يـنــعـكس الــعـنف الـذي يــتـعـرض له الــطـفل داخل ا

درسة أو الشارع . نزل  وخصوصاً في ا سلوكياته وتصرفاته خارج ا
ويقوم الـطفل بتفريغ هذا العنف من خالل سلوكيّـات سيئة وطباعاتِ غير مرغوبة
 يؤدي الـعنف الـذي يتـعرض إليه األطـفال إلى تـشبـعهم فـيه  وتداوله كأول حل
للمـشكالتِ التي تواجههم في حياتهم العملية  كما يُعزز نوبات الغضب لديهم 
الـعـنف األســري أيـضـاً يـؤدي إلى زيــادة شـعـور الـطـفل بــاالحـبـاط وضـعف في
ـستقبـلية وجـميع مناحي شخصـيته  وبالـتالي يؤثـر سلباً في إجنـازاته وحياته ا
تـمردة لـلطـفل  التي تـمثل احلـياة  قـد يـسبب الـعنف في صـناعـة الشـخصـيـة ا
بـرر ألي قرار أو رأي دون إبداء األسـباب أو احللـول البديـلة  وقد رفضه غـير ا

تنعكس هذه الشخصية على واقعه احلياتي عند تقدمه في العمر .
وجه ضد األطـفال:  من خالل ما سبق ذكره معـاجلات ظاهرة العـنف األسري ا
ـوجه ضد ـكن أن نـبـ بـعض اآللـيـات التـي يتم مـن خاللهـا مـواجـهـة الـعـنف ا
األطـفـال من خالل تـبـني إست ارتـيـجـيـة إرشـاديـة مـتـكـامـلـة تـهـدف إلى حـمـايـة

الطفل والعمل على توفير كل ضروريات النمو السليم له و ذلك عن طريق 
ـتــعـلــقـة الــعـمـل عـلى زيــادة الـوعـي األسـري وذلك من خـالل تـكــثـيف الــبــارمج ا
بـاألسـرة واجملـتـمع عن طـريق وسـائل اإلعالم اخملـتـلفـة. ونـشـر الـوعي بـ أفراد

وجه ضد األطفال. اجملتمع حول خطورة العنف ا
ـواقف وظـواهر سـلـبـيـة وغـيـر آمـنـة يـؤدي إلى إحداث وجـد أن تـعـرض األطـفـال 

تغـــــيير في عمـلية الـنمو الطـبيــــــــعيـة لألطـــــــفال األمر
الذي قـد يـؤثر بـشـكل كـبيـرعـلى قدرتـهم عـلى الـتواصل
والــتـفــاعل مع اآلخـــــــــرين وتــكـويـن عالقـات صــحـيـة
مـــعــهم خالل مـــراحل حــيـــاتــهم اخملـــتــلـــفــة ومن أبــرز
شـاعر واالضطرابـات التي تظهـر على األطفال الذين ا
ـعـاملـة أو الـعـنف والـتي تـؤثـر على تعـرضـوا إلسـاءة ا

حياتهم االجتماعية سلباً

باقي النواقل األُخرى). 
من جانبه أعرب شانون عن (سعادته
ــثـلـة بــاخلـطـوط بـإمــتالك الـوزارة 
طـــائـــرات حــديـــثـــة ضــمن اجلـــويــة 
ا يدل على جدية إسطولها اجلـوي 
الـنـقل في مـواكـبـة الـتـطـور احلـاصل
ـيــاً في مــجـال الــطــيـران). فــيــمـا عــا
وانئ العراق اعلنت الشركة الـعامة  
حـصيـلة أعـمال اخماد 234 حريـقاً 
قـــسـم الـــسالمـــة واالطــــفـــاء لـــلـــعـــام
ــاضي. وقــال مـــديــر عــام الــشــركــة ا
فرحان الفرطـوسي ان (مالكات إطفاء
وانئ العيون الساهرة للحفاظ على ا
ـتلكـاتهم  وهم على أرواح الناس و
جاهزيـة تامة لـتنفيـذ اي واجب يناط
من ( ـواطـنـ بـهم تـلــبـيـة لـنــداءات ا
جـــانــبه ذكـــر مـــديــر قـــسم الـــسالمــة
واألطـفاء في الـشـركـة نـاجي عـبـدالله
حسن ان (مالكات الـقسم قامت خالل
ـاضي بـاخـماد 47 حريق في العـام ا
مناطق مخـتلفـة في محافظـة البصرة
واطـفـاء 5 حـرائـق بـاقــســام ومـوانئ
الشـركـة كمـا اسـهمت في 182 حادث
حـريق مـتـفــرق في احملـال الـتـجـاريـة
واألحـيـاء الـسـكــنـيـة في احملـافـظـة )
واضــاف في بــيــان تــلــقـتـه (الــزمـان)
امس ان (مالكات القـسم أقامت خالل
ـــــاضـي عـــــددا من دورات الـــــعــــــام ا
رابـطة ـهنـيـة وا السالمـة واالطـفاء ا
كـمـا أجـريـنـا في األرصـفـة الـنـفـطـيـة 
زيـــارات بـــصــــورة دوريـــة لالقـــســـام
وانئ لـلكشـف على قدرة والشـعب وا

WLK∫ وزير النقل يلقي كلمة

Êb∫ مناظر من مدن ايران الهندية

VO∫ رئيس جمعية التراث يرحب بالضيوف d



وافق  ٢٠٢٢/١/١٦ بدال ناقصـة أعاله سـيكون يوم األحد ا  نشيركم الى أن موعـد غلق ا
نـاقصــة هـــو يـوم صــادف ٢٠٢٢/١/٩ وان آخـر مـوعـد لبـيـع وثــائق ا من يـوم االحــد ا
ـصــــــادف ٢٠٢١/١٢/٢٧ لـذا ـوافـق ٢٠٢٢/١/١٢ بـــــــدال من يـوم االثـنــــــ ا االربــعـاء ا

اقتضى التنويه 
مع التقديـر..

واشنطن
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لم يعـد خـافـيا عـلـينـا جـميـعـا مـدى تأثـيـر التـكـنولـوجـيا احلـديـثـة على تـفـاصيل
حـياتـنا الـيـوميـة حيث لم يـعد من الـسهل تـسمـية مـجال او فـقرةٍ مـا لم تتـعرض

لهذا التأثير !
وبـغض الـنـظـر عن مـدى اتـفـاق اآلراء حـول ايـجـابـيـة هـذه الـتـحـوالت وأنـهـا قـد
سـاعـدت في تـسـهـيل حـياة االنـسـان بـشـكل كـبـيـر وسـاهـمت في تـوفـيـر الوقت
ن يشكك واجلهـد ورفعت من متوسط عمر االنسان لـكن مازال هناك البعض 

في ذلك كله !!
ساعدت الـتكنولوجيا احلديـثة على اختراع آلة صغيـرة احلجم انتشرت بسرعة
هـائـلــة وأصـبـحت مـوجــودة في كل بـيت وهي الــطـاحـونـة الــتي حـلت بـديال عن

طبخ اختفاء (اجلاون ) .. الهاون !! وسبق تراجع دور الهاون في ا
واجلاون هـو عبارة عن قـطعة من جـذع شجرة يـصل قطرهـا الى حوالي نصف
متر كـان اخملتصون ايام زمان يقـومون بحفرها وحتويلـها الى اسطوانة مجوفة
ترافـقها مـدقة خـشبـية عـمالقة تـستـخدم لدق اجلـريش والبـرغل مع قطـع اللحم

لغرض صناعة الكبة !! 
كذلك فقـد اسهـمت التـكنـولوجـيا في مـجال الزراعـة بتـوفيـر إمكـانيـة  احلصول
على احملـاصيل الصيفية في فصل الشتاء وبالعكس  ,وصارت حبات القرع أو

ما يعرف عندنا بالشِجْر متوفرة على مدار السنة !! 
ولست اعرف بشكل قاطع فيما اذا استطاعت التكنولوجيا توفير حبات الشِجْر
ابو رُگـبة أيـضا أو انـها تـمكـنت من ايجـاد طريـقة الخـتيـار احلبـات اجليـدة منه

دون احلاجة الى قضم عنقها وتذوق طعمها عند البقال !! 
ال أخفـيكم بـأني لم اجد سـببـا واضحـا يـفسـر استـذكاري لـكل هذه الـتفـاصيل
لـيـلـة أمس سـوى أنـني اخـذت قـسطـا من الـنـوم خالل الـنـهـار عـلى غـيـر الـعادة
نـزلي الذي اتـبعه وفـقا لـتعـليـمات بسـبب العـزل الصـحي ا
ـتـحـول اجلـديـد والذي الـعـلم احلـديـث منـذ اصـابـتـي بـا

التختلف اعراضه كثيرا عن نزلة برد اعتيادية!! 
وقـاكم اللـه من كل مـرض واسعـد صـبـاحـكم بـكل خـير

وعافية .. 
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الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7169 االربعاء 9 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 12 من كانون الثاني (يناير) 2022م

 كـما يـطالب الـبـعض بفـصل الدين عن الـدولـة اطالب دائـما بـفصل االعالم
كن معـرفة حقيقة قضية قانونية من عنى ال  بـكافة وسائله عن القضاء  
افـواه االعالمـيـ مـبـاشـرة مـالم تـسـتـكـمل اجلـهـات الـقـضـائـيـة اجـراءاتـهـا
وتـصـرح بـهـا لألعالم .. وكـمـثـال بـسـيط عـلى االثـار الـسـلـبـيـة لـعـدم فـصل
االعالم عن الـقـضاء هـو مـا حصل من مـجـزرة في مديـنـة جبـلـة / محـافـظة
بـابل الـتي اودت بقـتل مـا يـزيد عـلى عـشـرين شـخصـا اثـنـاء مداهـمـة قوات
واطـنـ  فـقد خـرجت عـدة روايـات حلد االن بـعـضـها امـنيـة ألحـد بـيـوت ا
جـرم اجملنى علـيه وأدعا ارهـابيتـه وهو من قام بـقتل عـائلته عـند مـحاصرته
ـداهـمـة وانـهـا جــاءت دون امـر قـضـائي والـقـنـوات وبـعـضـهـا جـرم الــقـوة ا
االعالمـية والصـفحات الـفيـسبوكـية ب هـات الروايـت راحت تـنشر بـحثا

تابعة والطشة ! عن األعجابات وا
ـركـز االعالمـي لـلـقـضــاء كي يـوضح احلـقــيـقـة بـعـد ان حلـد االن نـنـتــظـر ا
تـستـكمل مـحـكمـة حتـقيق مـحـكمـة كوثى اجـراءاتـها الـرسـميـة في الـتحـقيق

وتب للرأي العام احلقيقة ..  
اتـمــنى ان يـنـال الــفـاعل احلـقــيـقي في هــذه احملـزرة جـزائه
الـعادل ويعاقب بأشد الـعقوبات كي يكـون عبرة لغيره
و آمل ان يــحــافظ عــلى الــتــحــقـيـق اجلـنــائي مـن ايـة
تـأثـيـرات خــارجـيـة وتـخــرج احلـقـيـقــيـة نـاصـعـة دون

اوساخ من هنا وهناك ..
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بـادرة الشـخصـيـة باسـتنـباط ـسؤولـية الـى ا ن هم فـي موقع ا يل الـبعض 
شكالت الـغامضة التي ال واقف اخلـاصة با صيـاغة لقرار بهـدف اتخاذه في ا
توجد فـيها ادلة دامغة تشير الى نص القرار الذي يـنبغي اتخاذه طبقاً للقوان
واالنظـمه والتعليمات النافذة ولـكننا ينبغي ان نستدرك في ذلك
مـلـيـاً ان الـقـرار الـنـاجـع الـرشـيـد تـسـوغه حـجـة مـقـنـعـة
وتعـززه بدائل مـتعـدده تتزاحم فـيمـا بيـنهـا في االقتراب
بل الوصـول الى مـنطق الـعقل الـعلـمي لـتحـقيق الـرضا
ن فــيـهم مــتـخـذ ـشــاركـة كــافـة  الـنــفـسي لالطــراف ا

القرار .

{ جـــــــنـــــــيف (أ ف ب) - قـــــــالت األ
ـــتــحــدة الــثالثــاء إنــهــا حتــتــاج إلى ا
خــمــســة مـلــيــارات دوالر كـمــســاعـدات
ألفـغـانـسـتـان فـي الـعام  2022لـتـفـادي
كـارثة إنسانـية وتقد مسـتقبل للبالد

عاناة. بعد  40عاما من ا
ـتـحــدة في بـيـان أن وأوضــحت األ ا
تـمـويل خـطـتـهـا اجلـديـدة يـتـطلّب 4,4
ـــانـــحــة مـــلـــيـــارات دوالر من الـــدول ا
لــتـوفـيــر االحـتـيــاجـات اإلنـســانـيـة في
أفـغـانسـتان لـهذا الـعام في أكـبر مـبلغ
ـيـة لدولـة واحدة نـظـمة األ تـطـلبـه ا
يــضـاف إلــيه مـبـلغ  623مــلـيـون دوالر
ـــســاعــدة ماليــ الالجــئــ األفــغــان
الــــــذيـن فــــــرّوا من بــــــلــــــدهـم إلى دول

مجاورة.
وأضـافت أن  22مـلـيـون شـخص داخل
أفـــغـــانـــســـتــان و 5,7مـاليــ أفـغــاني
نـزحـوا إلى بـلـدان مـجاورة يـحـتـاجون

إلى مساعدة ضرورية هذا العام.
وقــــال مـــســـاعـــد األمــــ الـــعـــام لأل
ــتـحــدة لـلــشـؤون اإلنــسـانـيــة مـارتن ا
غــريـفـيث إن "كــارثـة إنـسـانــيـة شـامـلـة
تــرخي بــظاللــهـا. رســالـتـي عـاجــلـة: ال
تـــــغـــــلـــــقـــــوا الــــبـــــاب بـــــوجه شـــــعب

أفــغـانـسـتـان". أضـاف "سـاعـدونـا عـلى
رض جتـنب انـتـشار واسـع للـجـوع وا
ـــوت في نــهــايــة وســـوء الــتــغــذيــة وا

طاف". ا
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ـتشددة ومـنذ اسـتيالء حـركة طالـبان ا
عــلى مـقــالـيــد احلـكم في أفــغـانــسـتـان
مـنتصف آب/اغسطـس غرق هذا البلد
فـي فــــوضى مـــــالــــيــــة وسط ارتــــفــــاع

التضخم ومعدالت البطالة.
جــمـدت واشـنـطـن مـلـيـارات الـدوالرات
مـن أصول أفـغـانـسـتـان فـيـمـا تـعـرقلت

ساعدات بشكل كبير. إمدادات ا
ـتـحـدة والــثالثـاء تـعـهـدت الـواليـات ا
تــقـد أكــثـر من  308مالي دوالر في
حــزمـة مـسـاعـدات أولـيـة ألفـغـانـسـتـان
هــذا الـعـام بـعـد الــنـداء الـذي وجـهـته
ـتـحـدة. وقـالـت وكـالـة الـتـنـمـية األ ا
تـحدة في الـدولـية الـتابـعة لـلواليـات ا
بــيـان إن األمـوال سـتــخـصص لـلـمـواد
الـغـذائـيـة ومنـشـآت الـرعـاية الـصـحـية
وبـرامج مـخـصـصة لـالستـعـداد لـفصل

الشتاء والدعم اللوجستي.
إضـافة إلى ذلك شهدت أفغانستان في

 2021جفافا هو األسوأ في عقود.

ـسـاعـدات "لن يـكـون هـناك ومـن دون ا
مــســتـقــبل" حـســبــمـا صــرح غـريــفـيث
لـلـصـحافـيـ في جـنيف. مـن جانـبـها
قــالت سـلـطـات طـالـبـان إن هـذا الـنـداء
ـساعـدة األفغـان الذي يـعانـون "تشـتد
احلــاجــة إلــيه". وقـال ســهــيل شــاهـ
ـثل وهــو قـيـادي بـارز في طــالـبـان و
ــتــحــدة لــوكــالـة احلــركــة لــدى األ ا
فــرانس بـرس "لــكن في الـوقـت نـفـسه
أود أن أقــــول إن هــــنــــاك حـــاجــــة إلى
ــســاعـــدات الــتي جــرت تـــســلــيـم كل ا
ـاضي خالل هذا ـوافـقـة عـليـهـا في ا ا

الشتاء القاسي".
وأضــاف أن تــدفق األمـوال ســيـســاعـد
ـصـرفي أيــضـا في تــشـغـيـل الـنـظــام ا
ــتــدهــور مــشــيـرا إلـى أن أي أمـوال ا
سـاهمة في تـدخل البالد من شـأنهـا ا

كبح جماح التضخم.
ــصــارف ال تـــعــمل بـــشــكل وأوضـح "ا
صـحـيـح لذلـك هـنـاك حاجـة أيـضـا إلى
ــكن الـــســيــطـــرة عــلى الــتـــضــخم و
الـسـيطـرة على ذلك بـالدوالر... الـعمـلة

الصعبة إلى أفغانستان".
ـبلغ إذا وأشـار غـريفـيث إلى أن ذلك ا
 تـأمـيـنـه سـيـسـاعـد وكـاالت اإلغـاثة

عـلى تـكـثيف الـدعم الـغـذائي والزراعي
وتـقـد اخلـدمـات الـصحـيـة ومـعـاجلة
الجئ الطارئة سـوء التغـذية وتوفيـر ا

ياه وإتـاحة الصرف واحلـصول علـى ا
الـصحي واحلـماية والـتعلـيم.ويقدر أن
 4,7مـاليـ شــخص سـيــعـانــون سـوء

الــتـغــذيـة احلــاد في الـعـام  ?2022من
بـيـنهم  1,1مـلـيـون طفـل يعـانـون سوء

التغذية احلاد الوخيم.
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ناقصـة العامــة واخلاصـة بـ ( جتـهـيـز مـادة تعلـن شـركـة غــار الشمـال ( شركـة عامــة ) عـن ا
ـذكـورة في أصل ــواصـفـات ا   METHANOL CH3OH ) حـسب الـكــمـيـات والـشـروط وا
ـشـاركـة مـراجعــة أمــانــة الـصــندوق فـي الطـلب  فـعـلى الـشـركـات التـي تتـوفـر فـيـها شـروط ا
واصفــات مطبوعة الشـركــة الـكـائـن علـى طـريـق كركوك / بيجـي لـلحصـول عـلـى الشـروط وا
على قرص (CD) لقـاء مبلـغ قــدره (١٥٠٠٠٠) فقط مائـة وخمسـون الف دينـار عـراقي غير قابل
لـلرد . وسـيتـم عقـد اجتـمـاع للـجـنـة فـتح الـعروض في الـيــوم التـالي لـتاريخ الـغـلق وبحـضور
تـخلف احلـضور في االعـتراض بـقرار الـلجـنة وتـقدم ـثلي أصـحاب الـعـروض ويسـقط حق ا
وجــود في استــعالمـات الشـركـة عـلـما أن تــاريـخ غلـق العـطـاءات فـي صنــدوق العـطــاءات وا
وافـق ٦ / ٢ / ٢٠٢٢ وآذا صادف عطلة ناقصـة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليـوم ( االحد ) ا ا
ناقصة ودفع أجور االعالن علما رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتـال عليـه ا
بلـغ  (٢١٠٠٠٠٠٠٠) فقط مـائتـان وعشرة مـالي دينـار عراقي " بان الـكلـفة الـتخـميـنيـة تقـدر 
ـؤتمر اخلاص باالجـابة على استـفسارات مقدمي الـعطاءات في السـاعة العاشرة وسـيتم عقد ا

وافق ٢٠٢٢/١/٣ بحضور اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا . مـن يـوم  (االحد) ا
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ـكـنكم االطالع عـلى مـوقع شـركتـنا  WEBSITE : www.ngc.oil.gov.iq عـلى مواقع  -١
التواصل االجتماعي .

واصفات والتفاصيل موقعيا .  كنكم أثناء مراجعة شركتنا االطالع على ا  -٢
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العراق-كركوك-عرفة
Iraq-Kirkuk, Arafa

P.O.Box 2195
255470-255466

Operations2@idc.gov.iq

الـعــراق-بـغــداد-شـارع الــنـضـال-
بارك السعدون

Iraq-Baghdad,Al-nidhal
St. Park Al-saadon

 P.O.Box 19312 
Al-Dhubbat

7191773-7198278
7196248 -7198185

idc@idc.gov.iq
www.idc.gov.iq

العراق-بصرة-الزبير-البرجسية
Iraq-Basrah,Al-berjesiah

P.O.Box 941
321377-321376-316242

Idcbasrahmg@gmail.com

ائية عن وارد ا استـنادا إلى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21 لسنة 2013 تعلن دائرة تنفيذ اعمال كـري االنهر احدى تشكيالت وزارة ا
اجراء مزايدة علنية لبيع ترسبات اجلزرات الواقعة في حوض نهر دجلة في محافظة واسط / موقع الكوت وكما مب باجلدول أدناه .

زايدة في زايدة عـطلة رسـمية فـستجـري ا وافق (26/1/2022) في تمـام الساعـة التاسـعة صبـاحاً واذا وافق في يـوم ا وذلك في يوم االربـعاء ا
ـزايدة العلـنية االطالع مـيدانيا عـلى مواقع اجلزرات التي فـيها الكـميات واخذ اليـوم الذي يليـه في موقع الكوت فـعلى الراغبـ باالشتراك في ا
زايـدة من القـسم القـانوني في مـركز دائـرة تنـفيـذ اعمـال كري االنـهر الـكائن في بـغداد / الدورة / الـشروط الـفنـية وجـدول الكـميات اخلـاصة بـا
عيـن مـستـصحـب مـعهم الـتأمـينات كـان ا ـزايدة عـليـهم احلضـور في الزمـان وا طـريق احملمـودية / خلـف مركز الـوليـد  وقبل الـدخول في ا
القانونـية وكما مـب في اجلدول أعاله بصك مـصدق ألمر دائـرة تنفيـذ اعمال كري االنـهر على ان تسـتكمل باقي الـتأمينـات بالسعـر الذي ترسو
وحـدة أو بطاقـة االحوال الـشخـصية - بـطاقـة السكن  –شهـادة اجلنـسية ـطلـوبة ) الـبطاقـة ا سـتمـسكات ا ـزايد تـقد ا زايـدة وعلى ا عـليه ا
ـبلغ بصك زايـدة اجور نـشر االعالن والداللـية البـالغة (% 2) كـما علـيه تسـديد كامل ا صورة ) ويـتحـمل من ترسو عـليه ا الـعراقيـة االصليـة وا
ـبيـنة في اجلدول اعـاله وبعكـسه يعـد ناكأل ويتم دة ا واد خالل ا صـادقة عـلى البيع ورفـع ا مصـدق ألمر الدائـرة خالل سبـعة أيام مـن تاريخ ا
كن زايدة  تبقي وعدم تسليمه نواجت الكري اضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حالة احلاجة ألي استفسارات تخص ا بلغ ا مصادرة ا

زايدة مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعد ا
 مع التقدير ..
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يالد في مـنطقـتنا عـلى نحو حـزين هذا العـام فالعديـد من بلدان مرّت أعـياد ا
نطـقة يعـاني من مشكالت متـعدّدة إقتـصادية واجتـماعيـة وثقافيـة خصوصاً ا
في ظلّ انـسـداد اآلفـاق السـيـاسـية بـصـعـود مـوجة الـتـعـصّب ووليـده الـتـطرّف
ونتاجـهما العنـف واإلرهاب وتلك معادلـة طرْدية ضربت مجـتمعاتنـا بالصميم

يضاف إليها تفشّي فايروس كورونا.
ـسـيح وعـيد رأس وإذا كـانت الـبشـريـة جـمـيعـهـا حتـتـفل بعـيـد مـيالد الـسيـد ا
ـناسـبة العـتبارات ـسيـحيـ هم األكـثر مـعنـيّون بـهذه ا يالديـة فإن ا الـسنـة ا
اضي بشكل خاص انية وتاريخية لكن ما حصل لهم في العقدين ا دينـية إ
ا عانوه من تـفجير الكنائس واألديرة جعلـهم يتوجّسون خيفـة ويزدادون قلقاً  
ؤسـساتـهم وأماكن سـكنهم إضـافة إلى تـهجيـر منظّم أو واستـهداف مبـاشر 
غيـر منـظّم خـصوصـاً  في البـلـدان التي شـهدت ظـروف عـدم استـقرار وتـوتّر
واحترابات مسلّحة مثل العراق وسوريا ولبنان والسودان ومصر إلى حدّ ما
دون أن ننـسى فلسط الـتي عانى مسيحـيوها من ضغوط مسـتمرّة القتالعهم

من أرضهم ودفعهم إلى الهجرة.
سـيحيـ واجملموعات وكانت عمـليات الـهجرة والـتهجيـر شديدة الـوطأة على ا
الثقـافية التي أصبحت مهدّدة في وجودها وكيانـها وثقافتها وديانتها والهدف
ـتـنـوّعة ـتـعـدّدة الـثقـافـات وا هـو إمـحاؤهـا من مـوزائـيك الـشـرق ومـجتـمـعـاته ا
سـيـحيـ بحـنو احلضـارات والتي ظـلّت طـوال قرون من تـاريخـهـا حتتـضن ا
صـطلح "األقـليات" بالغ إضـافة إلى اجملـموعـات الثقـافيـة األخرى وال أقـول 
ألنه يسـتبطن مـعنى اإلسـتتبـاع واخلضوع من جـهة ومـعنى التـسيّـد والهيـمنة
مـن جـهـة أخـرى ألن كـلّ دين أو قـومـيــة أو لـغـة تُـعــبّـر عن مـجــمـوعـة  ثــقـافـيـة
عنى وخصـوصية وتاريخ يـخصّ بشراً بـغضّ النظر عن عـددهم وحجمـهم وبا
فهوم الدولة إنهـم مواطنون متساوون في احلـقوق والواجبات طبقاً العـصري 
وت ال ـساواة وحـسب مـونـتـيسـكـيـو القـانـون مـثل ا حلـكم الـقـانون ومـبـاد ا

. ينبغي أن يستثني أحداً
ـسيـحيـ أو غـيرهم من اجملـاميع الـثقـافيـة األخرى ووفقـاً لهـذه الرؤيـة فإن ا
ـثّل غـير الـعـرب الذين ـثّلـون ديـنـاً معـيّـناً بـغضّ الـنـظر عن عـددهم  مـثـلمـا 
يعيـشون في البـلدان العربـية كالكـرد مثالً قوميـةً معيّـنة بغضّ النـظر عن العدد
تعايشة. واطنة احليوية وا أو احلجم وهم مواطنون متساوون في إطار دولة ا
سيـحيـون جملتمـعاتنـا فهـو أمر يصـعب حصره ال نستـطيع حـصر ما قـدّمه ا
ـيالد احلزينـة يتقـدمها نـاسبـة أعياد ا ولكن أسـئلة كـثيرة تـزدحم في الرأس 
ـصـلـحـة من يـجـري بـانـتـظـام إسـتـهداف سـؤال مـركـزي يـظلّ يـتـردّد كلّ يـوم: 
سيـحي واجملموعات الثقـافية األخرى في مجتمعاتـنا التي يراد تفريغها من ا
التـنوّع والتـعدّديـة وإغالقـها علـى نفـسهـا في عمـليـات إزاحة حـضاريـة  بهدف

جعلها أحادية متناحرة حتى مع نفسها?
لقد عـرفت مجتمـعاتنا تاريخ الـتعايش ما بـ اجملموعات الثـقافية قبل اإلسالم
وبـعـده وثمـة شـذرات مـضـيـئـة عـلى هـذا الـصـعيـد وإن كـان بـعـضـهـا مـعـتـماً.
وكـانت (الـعهـدة العـمـرية الـتي منـخـها الـفاروق عـمـر للـبطـرك صـفرنـيوس) في
سـلمـون حفظ ديـانة الـعام 15 هجـرية بـعد فـتح الـقدس أسـاساً اسـتمـدّ منـه ا
سيـحي وكنائسهم وصلبانهم وشعائرهم وطقوسهم الدينية وبالطبع حماية ا
تـلكاتـهم وذلك باالسـتناد إلـى ما ورد في القـرآن الكر حيـاتهم وأموالـهم و

طهّرة. والسنّة النبوية ا
 g UF « UD

ولهـذا فإن محطات التعايش التاريخي  –احلـضاري  كانت هي األساس وهو
ما حـاولت اجملمـوعات اإلرهـابيـة  تعـريضه لـلتـشكـيك واإللغـاء والهـدف نسف
صير اإلنـساني الواحد خصوصاً  الوطنية شترك وا قيم الـتسامح والعيش ا
ـتـعـدّدة ـواطـنـة بـتـقـسـيم اجملـتـمـعـات ا اجلـامـعـة مـثـلـمـا هـدفـهـا إقـصـاء قـيم ا
الثقافات إلى أُصالء باعتبارهم "أغلبية" ومواطن فائض باعتبارهم "أقليّة" .
ـلح كما نعـلم يُضفي على ـسيحيـ مصطلح مـلح العرب وا لقد أطْـلقت على ا
الـطعـام مـذاقاً مـستـطابـاً ولـهذا ال تـكون مـجتـمعـاتـنا ذات طـعم ومذاق لـذيذين
سيح هو "روح سيحي وقد ورد في الـقرآن الكر أن السـيد ا دون الوجـود ا
القـدس" و "قـول احلق" فـكـيف يـتمّ جـزّ رقـاب أتـبـاعه بـاسم "اإلسالم" وكـيف
ــســيـحــيــون "كــفّـاراً" كــمــا تــذهب إلى ذلك بــعض الــفــتـاوى اإلرهــابــيـة يُـعــدّ ا
ـسـيــحـيـون لـيــسـوا أغـرابـاً فــهم مـوجـودون قـبل "اإلسالمـويـة". وبـعــد ذلك فـا
سـلـم وعـاشـوا في أرضـهم بعـد مـجيء اإلسالم وشـاركوا واشـتـركوا في ا
بـنـاء احلـضـارة الـعـربـيـة اإلسـالمـيـة  دون انـقـطـاع وهم جـزء فـاعل من نـسـيج
ا تعرضـوا له تاريخياً من أذى اجملتـمع العربي و الشـرق عموماً على الـرغم 
ومــا حلق بــهم من غُــ لـكن مــا يــقع عـلــيــهم الـيــوم يــفـوق كلّ اضــطــهـاد في
ـشــتـرك والــتـفـاعل الــسـابق حــيث وجـدوا أنــفـسـهـم بـعـد قــرون من الـعــيش ا
احلضاري والتواصل الثقافي وكأنهم على قارعة الطريق: طارئون  أو ضيوف

غير مرحّب بهم أو حتى غير مرغوب فيهم.
ـكن تـصوّر فـقـدانـها ـسـيح ومسـقط رأسه فـهل  إذا كـانت فـلـسطـ مـوطن ا
ـسيحي الـذي أخذ يتراجع ويـنحسر شرق  لـلحضور ا بشـكل خاص  ودول ا
في ظلّ احلمالت اإلجـالئيـة ذات الوتـيرة الـسـريعـة ? وهل سيـغـيب الكـهّان في
أديرة معـزولة والـقسيـس في كنـائس فارغـة  مثلـما خسـرنا في خـمسيـنيات
ـؤثّـرة في ـاضي الــوجـود الـيـهـودي كــإحـدى اجملـمـوعــات الـثـقـافــيـة ا الــقـرن ا

مجتمعاتنا?
وهل يوجـد لديـنـا مواطـنـون  فائـضون لـكي نـتبـرّع بـهم إلى دول أخرى أم ثـمة
ا يقـرّبهـا انسـانياً من ارساتـه  حاجة إلى إعـادة النـظر بـفكـر مجتـمعـاتنـا و

شترك واحترام التنوّع واحلق في االختالف?  تساوية والعيش ا واطنة ا ا
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خلفـضـها الى %25 في نهـايـة الـعام
.2022

ــتـوقع في كـلف وتـداركـا لــلـتـضـخم ا
الــســلع واخلــدمــات جــراء رفع ســعـر
ـالـيـة في الـصرف ,اعـتـمـدت  وزارة ا
ـوازنة ادة (2-اوال- د) في قانـون ا ا
لـلــعـام 2021 تـخــصـيص مــبـلغ 100
مـلــيـارديـنــار (تـمـثل %5 من مـوازنـة
اعــمــار وتــنــمــيــة احملــافــظــات) وذلك
ضـمـن تـخـصــيـصــات اسـتــراتـيــجـيـة
بلغ التخفيف من الفقر ,غير أن هذا ا
لم يــكن كــافــيــا بــأي حــال لــتــخـفــيف
األضرار األقتصادية التي حلقت بفئة
وظف وذوي الدخل احملدود صغار ا
ـفـارقـة أن والـكـسـبـة وغـيـرهم. ومن ا
البرنامج اإلصالحي االقتصادي الذي
طــرحــته حـكــومــة الــسـيــد الــكــاظـمي
ـسـمـى (الـورقـة الـبــيـضـاء)  يـدرج وا
ضمن أهدافه العامة (الصفحة رقم 7)
هــدف (حــمــايــة الــفــئــات الـهــشــة في
اجملــتــمع)  ,لــكن قـــرار رفع الــعـــمــلــة
األجـــنـــبـــيـــة والـــذي اطـــاح وبـــشـــكل
مفاجيء بـربع قيمـة الدينـار العراقي,
ونال بـقـدر أكبـر من القـدرة الـشرائـية
لـلــمــواطــنـ ,ال ســيــمــا ذوي الــدخل
احملدود مـنهم ,ال يؤدي بـالتاكـيد إلى

حتقيق هذا الهدف بل الى نقيضه.
تعـارف أن اغلب الدول واحلـكومات ا
حتـــرص دومـــا عــلـى دعم عـــمــلـــتـــهــا
احملــلــيــة وتــعــتــبــرهــا رمــزا وطــنــيـا
وسـيــاديـا وتـبـقـي عـلى احـتــيـاطـيـات
كــبــيــرة من الــعــمالت األجــنــبــيــة في
ركـزية لدعم الـعملـة احمللية بنوكـها ا
وابـقــائـهــا قـويــة وال تـقــرر تـخــفـيض
قيمتهـا وبنسبة كـبيرة كما حصل في

موازنة العراق للعام 2021.
وفي اخلتـام سؤال ,هل نحن بـحـاجة
الى أن نـــذكـــر احلـــكـــومـــة احلـــالـــيــة
وأصـحاب الـقـرار فـيـها أن واجـبـاتـها
(ولــــيــــسـت أفــــضــــالــــهــــا) ان تــــؤمن
ــة وخــدمـات ــواطـنــيــهـا حــيــاة كـر
مــسـتــحـقــة ومـعــيـشــة الئـقــة ولـو في
حدودها الـدنيا ,ال أن تخـرج بقرارات
(كــقـــرار رفع ســـعــر صـــرف الــدوالر),
ـواطن في يـربح احلـكـومـة ويـضـر بـا

معيشته وقوته .
ي عراقي { اكاد

وقـــد كـــان الرتــــفـــاع أســـعـــار الـــنـــفط
ـعـدالت كـبـيرة ,خـاصة فـي النـصف
الــثــاني من الــعــام  2021 إلى أرقـام
الفـضل قاربت ال 86 دوالر لـلـبرمـيل ,
في حتــــقـــيق ايـــرادات إضــــافـــيـــة من
العملة األجنبية  ,تخطت  10مليارات
من الــدوالرات ,غـــطت قـــرابــة نـــصف

العجز في موازنة العام 2021.
ـنـتج الـوطـني. ـبـرر الـثـالـث : دعم ا ا
ـــؤكـــد أن رفـع ســـعـــر الـــعـــمـــلــة من ا
ستوردة سيجعل الـسلع واخلدمـات ا
بـالـعمـلـة األجـنـبـيـة إلى داخل الـعراق
أكــبـر كــلـفــة بـالــديـنــار الـعــراقي عـلى
ـســتـهــلك لــهـا ,األمـر الـذي ـواطـن ا ا
زراعية سيـسمح لـلـمنـتجـات احمللـية ,
ـنـتج كـانت أوصـنـاعـيـة ,أن تـنـافس ا
ـسـتـورد وأن حتــقق أربـاحـا لم يـكن ا
باالمكـان حتقيـقهـا مع وجود منـافسة
من مــنــتج أجــنــبي مــسـتــورد أرخص

ثمنا.
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يعتقد بعض احملللون السياسيون ان
قرار احلكومة رفع سعر الدوالر مقابل
الــديـــنــار الــعـــراقي جــاء اســـتــجــابــة
لـتـوصــيـات الـبـنـك الـدولي وصـنـدوق
الـنــقـد الــدولي وذلك بــهـدف إخــضـاع
االقـــتـــصــــاد الـــعـــراقي لـــســـيـــاســـات
ـــالــيــة ــؤســـســات ا وامالءات هـــذه ا
ـيــة وبـالــتـالي جــعل االقــتـصـاد الـعــا
الـــعـــرقـي يـــتـــبع الحـــقـــا االقـــتـــصـــاد
األمـيــركي. فــيـمــا يـذهب الــبـعض إلى
االعتقاد أن احلكومة العراقية برئاسة
الـــســيـــد الـــكـــاظــمي ,وهي حـــكـــومــة
تــصــريف اعــمــال ذات عــمــر قــصــيـر,
اســتــهــدفت بــهــذا الــقــرار واجــراءات
اصالحـــــيـــــة اخـــــرى ,الى حتـــــقـــــيق
اجنـــازات حتـــسب لـــصـــاحلـــهـــا وقــد
تضـمن لهـا التـمديـد لفـترة ثـانيـة بعد
ــصـادقــة عـلـى نـتــائج االنــتـخــابـات ا
ــانــيــة الــتي جــرت في -10-10 الــبــر
 2021وانـعــقــاد الـدورة اجلــديـدة من

ان. البر
ـيل أمـا خـبـراء االقـتـصـاد فـاغـلـبـهم 
لالعتقاد بان البنك الدولي ,وباعتباره
فــان من أكـــبـــر الـــدائــنـــ لـــلـــعــراق ,
األولــويــة لـديـه أن يــبـقـى الـعــراق في
كنه وضع اقتصادي ومـالي مستـقر 

ـــالـــيـــة. الــــنـــفـــطـي لـــصـــالـح وزارة ا
ويـضــيف بــعض اخلـبــراء في شـبــكـة
األقــــتــــصــــاديـــ ,انه كــــــان األجـــــدر
باحلـكومـة ان تـتخـد قرار رفع الـعمـلة
في سـنـوات الـوفـرة الـنـقـديـة (األعوام
2013-2010) ولـــــيس فـي ســـــنــــوات
الية ,وقد افاد األزمات االقنصادية وا
خبراء من الشبكة ذاتها ,بان الرواتب
واالجور الـتي تصـرف ألكثر من 3.25
مــلــيــون مــوظف تــســتــأثــر لــوحــدهــا
وازنة العامة. بحصة متصـاعدة من ا

بلغت ـاضية , ففي الـسنـوات الثالث ا
تقاعدين حصة الرواتب للمـوظف وا
في العام 2019 نسـبة % 41 لتـرتفع
في الـعـام 2020 إلى %53 لـتـتـجـاوز
بـــعـــدهـــا الـ %67 في الـــعـــام 2021.
ـالــيـة ان رفـع سـعـر وتـعــتـقــد وزارة ا
الـصـرف إلى قـيم واقـعـيـة سـيـقـلل من
ــتــاحـة لــتــهــريب الــعــمــلـة الــفــرص ا

األجنبية إلى خارج البالد.
غير ان قيمة العـملة احمللية في الدول
اجملــاورة الـتي كــان الــدوالر يــنـقل أو
يــهـــرب إلــيـــهــا أنــهـــارت هي األخــرى
وبالتالي بقيت عمليات تهريب العملة
ـزاوليها. وهذه حتقق مردودا وربحا 
الحظة تدعمها مـقارنة كمية الدوالر ا
باعة في نافذة بيع العملة في البنك ا
ـركـزي الـعـراقي والـتي افـادت بـبـيع ا
مبلغا جتاوز 170 مليون دوالر يوميا
ـاضي ,فـيـما في شـهر 11 من الـعام ا
تخـطت كـمـياتـهـا في نفس الـفـترة من
الــعـــام احلــالي (2021) حــاجــز 190

مليون دوالر يوميا!
توقع برر الثاني هو تقليل العجز ا ا
في مــــوازنـــة 2021 فــــفي مــــشـــروع
ـتـوقع ـوازنـة ,كـان الـعـجـز ا قـانـون ا
50 مــلـيــار في مــوازنــة قـدرت بـ 113
الية مليار دوالر ,ثم خفظتـها وزارة ا
ـان الى 89 ــنـاقـشـات فـي الـبـر بـعـد ا
مـلـيــار دوالر بـعـجــز مـتـوقع قـدره 19
مـيـار دوالر. فـخـفض الـعـمـلـة احملـلـية
ازاء الدوالر سـيوفـر للـحكـومة فـائضا
نـقـديـا بــالـديـنـار الــعـراقي يـخـفف من
أعـــبـــاء الـــدولــة فـي تـــامــ الـــرواتب
والنـفـقـات التـشـغيـلـية األخـرى ويـقلل

وازنة. توقع في ا العجز ا

ـالي ,اطـلــقت عــلـيه اسم (الــورقـة وا
الـبــيــضـاء) ,وذلك في شــهـر تــشـرين
األول من الــــعـــام  . 2020ثم قــــدمت
ــان مـشــروع قـانـون احلـكــومـة لــلـبـر
ـوازنـة الـعــامـة لـسـنـة  2021راعت ا
فيه ضغط النفقات و زيادة اإليرادات
و رفع ســعــر صـــرف الــدوالر مــقــابل
الــــديــــنـــار الــــعــــراقي من  1180إلى
1450 ديــنـار لــلــدوالر الــواحــد. وقـد
اثـــــار قـــــرار رفع ســـــعـــــر الـــــصــــرف
مـنــاقـشـات طـويــلـة وانـتــقـادات عـنـد
عرضه على مـجلس النـواب العراقي,
ـقــتـرح والـذي غـيــر أن هـذا الـقــرار ا
نـشــر في أواسط شــهـر كــانـون األول
وافقة أغلب من العام نفسه ,حظي 
األطــراف الــســيـــاســيــة الــنــافــذة في
ـبـررات ـان والـتي اقــتـنـعت بــا الـبــر
ـالـيـة لـتـبـرير الـتي سـاقـتـهـا وزارة ا
قـرارها الـذي وصـفـته بـاالضـطراري,
ـوازنة ومواده مع سعر فأقر قانون ا
الــصـرف اجلــديــد لـلــدوالر في شــهـر

آذار من العام 2021.
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ـالــيـة  اعــتـبــر الــعـديــد من خــبــراء ا
بـضــمــنـهم واالقـتــصـاد الــعـراقــيـ ,
شـبـكـة األقـتـصـاديـ الـعـراقـيـ ,أن
الــسـعــر الــســابق لــلـدوالر كــان غــيـر
واقـعـيا ,وكـانت هـنـاك مـطـالبـات من
قـبل اقـتــصـاديـ و مـســتـشـارين من
داخل احلكومـة وخارجهـا لرفع سعر
الصـرف الـذي وصف بأنه مـبـالغ فيه
وال يعـكس القـيمـة احلقـيقـية لـلدوالر
األمريكي ,وأن تغـيـيـر سعـر الـصرف
ســيــعـــمل عــلى إعـــادة تــوزيع الــريع

كــــــانـت ســــــنــــــة 2020 من أصـــــــعب
السـنوات الـتي مرت بـها دول الـعالم,
فـفـيــهـا تـفـشى وبـاء كــورونـا بـوتـائـر
مــتــسـارعــة أدت إلى إجــراءات إغالق
لـــكل أو اغـــلب فـــعـــالـــيـــات االنـــســان
ـــدارس ــــؤســـســـات الـــعـــامـــة وا كـــا
واجلـــامـــعــات واحملـالت الــتـــجـــاريــة
ـصـانع  ,فـنـجم عن ذلك ـطـاعـم وا وا
تراجع وركود خـطيـر في اقتـصاديات
ـعمـورة. وتـزامن هذا مع سائـر دول ا
تــراجع الــطـــلب وانــهــيــار كــبــيــر في
أسـعــار الــنـفط ,الـشــريــان الـرئــيـسي
لـلـطـاقــة في الـعـالم. وقــد بـلغ انـهـيـار
اسـعــار الــنـفـط إلى مـا دون  20دوالر
في شهر آذار من الـعام ذاته لـتتراجع
عــــلى اثــــرهــــا الى الــــربـع اإليـــرادات
ـصدرة للـنفط. وكان النفـطية لـلدول ا
وقع ذلك أكبر عـلى الدول التي تـعتمد
اقــتـصــاديــاتـهــا عــلى الـنــفط بــدرجـة
كـــبـــيــرة وعـــلى رأســـهـــا الـــعــراق ذو
ــعـتـمـد بــنـسـبـة االقـتـصــاد الـريـعي ا
%93 عـلى الـنـفط  ,فـيـمـا كـان تـأثـيـر
انـــهـــيــــار األســـعـــار أقل  ?عـــلى دول
اخلـــلــيـج الــنـــفـــطــيـــة والـــتي طــورت
إقـتـصـاداتـهـا وقـلـلت اعـتـمادهـا عـلى
الـنفط. واسـتـفـحـلت في الـعـراق أزمة
تأججت مزدوجـة اقتـصاديـة ومالـية ,
طـــوال الـــعـــام وزرعت فـي الـــنـــفــوس
ـالــيـة مـخــاوف أن ال تــتـمــكن وزارة ا
الــعـراقــيــة من تـأمــ رواتب األشــهـر

الثالثة األخيرة من العام.
في ظل هذه الظروف الصعبة ,طرحت
حـكـومـة الــسـيـد مـصـطــفى الـكـاظـمي
بــرنـــامــجـــهــا لالصالح االقـــتــصــادي

ا من تسديد القروض وفوائدها دو
تأخير ,ومن هنا فأن اغلب توصياته
ــديــنــة تــركــز اجـمــاال عــلى لــلــدول ا
اجـراءات تــقـلـيـل الـدعم عـلـى الـسـلع
واخلـدمـات و فـرض ضـرائب جـديـدة
وخـــفض ســـعــر الـــعــمـــلـــة احملــلـــيــة

وغيرها.   
?األضرار االقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية

لرفع سعر الصرف
 ان رفع ســـعــــر الـــصـــرف الـــرســـمي
لــلــدوالر (أو خــفص قــيــمــة الــديــنـار
مقـابل الـدوالر) من  1180الى 1450
ــثل زيـادة ديــنـار لــلــدوالر الـواحــد 
بــنـــســبــة  %23من ســعـــر الــصــرف
السـابق. غيـر أن سعـر أن العمـلة في
األسواق أرتـفع لـيسـتـقر بـعـدها عـند
حدود 1480 ديـنـار لــلـدوالر الـواحـد
لــتـصــبح الــزيــادة في قـيــمــة الـدوالر
%25. إأل أن الــــــــــــذي حـــــــــــصـل فـي
األسواق الـتجـارية ,ارتفـاع وتضخم
في اسـعـار الــسـلع واخلـدمـات وصل
إلى نــســـبــة 30 و40 وأحــيـــانــا الى
ـا ألن الـكــثـيـر مـن الـتـجـار %50 ر
فرض أسـعارا اسـتبـاقيـة تضـمن لهم
األسـتـمرار فـي حتـقيـق األرباح حـتى
لو أرتـفـعت أسعـار الـدوالر إلى أرقام
أعـــلى وهي  1500او  1600ديـــنـــار
أصبح لـلـدوالر الواحـد. وبـفـعل ذلك ,
تأثـيـر ارتفـاع العـمـلة األجـنـبيـة أشد
ـواطن الــبـســيط  الـذي وطـأة عــلى ا
انخـفضت قـدراته الشـرائيـة بالـنسب
ذكـورة اعاله ,خـاصـة وأن البـدائل ا
نـتجات الـوطنـية والتي احملليـة أو ا
تــســعــر بــالــديــنــار قــلــيــلــة جــدا في
األسـواق احملــلـيـة? ,كـمــا أن حـوالي
 %70من كـل الــــســــلـع واخلــــدمــــات
اجملهزة محـليا تـعتمـد اما على مواد
أولــيــة مـســتــوردة بــالــدوالر أو عـلى
أيــدي عـــامــلــة أجـــنــبــيــة تـــتــقــاضي
اجــورهـــا بــالــدوالر األمـــيــركي. وقــد
ـــعــــيـــشي ســــبب تـــراجـع الـــوضـع ا
لـلمـواطن تـبعـات اجـتـماعـيـة سلـبـية
تـــهـــدد تــمـــاسك واســـتـــقـــرار األســر
واجملتـمـعـات الفـقـيرة ,فنـسب الـفـقر
لـلــعـام احلـالي التــزال مـرتـفــعـة عـنـد
حــــــــــــــدود الـ %30 رغـم وجـــــــــــــــود
اســتــراتــيــجــيــة لــوزارة الــتـخــطــيط
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يـتـمـيـز أفـراد عـائـلـة فـيـروس الـكـورونا
بـنـتـوءات حادة تـبـرز من سـطح اجلدار
اخلــارجي. نـطــلق عـلى هـذه الــنـتـوءات
بــاسم بـروتــيـنـات الــسـنــبـلــة. إنـهـا في
الـواقع بـروتـيـنـات سـكـريـة. هـذا يـعـني
أنـهـا حتـتـوي عـلى كـربـوهـيـدرات مـثل
جـزيـئة الـسكـر. الـبروتـينـات الـسنـبلـية
هي الـتي تعـطي اسم الفـيروسـات النها
حتت اجملـهـر تظـهر تـلك الـنتـوءات مثل
التيجان والكورونا هو االسم الالتيني

للتاج.
ـنــاعـة ضـد الـفـيـروس تـتـكـون عـنـدمـا ا
يــجـري فـي اجلـسم الــتـعــرف عــلى تـلك
الـتـشكـيالت الـبـروتيـنـية ويـجـري صنع
جــســيـمــات مــضـادة حتــمل تــشــكـيالت
ـطية مشابهه ولكنها معاكسة. تهاجم
ضادة الفيروس وتتراكب اجلـسيمات ا
تـــشــكـــيالتــهـــا مع الــفـــيــروس تـــمــامــاً

فتلتصق به وتبطل مفعوله.
هـناك ثالثة أشياء فقط مهمة عمليا عند

تقييم خطورة متغير فيروسي جديد. 
تغير?  اوال - كيف ينتقل ا

رض?  ثانيا - ما مدى حدة ا
ـناعـة الـسابـقة وثـالـثا - هل تـسـتمـر ا
سـواء من الـلقـاحات أو مـناعـة النـاج

من اصابة سابقة في توفير احلماية? 
بـدون مزيد من اللغط اقدم إليكم أفضل
ـكن أن أجـدهـا حتى ـعـلـومات الـتي  ا

اآلن.
كيف ينتقل اوميكرون? 

تغيـر شديد القابلية الـقلق من أن هذا ا
لـالنـتـقــال هـو الــسـبب الــكـامن وراء رد
ي الـقــوي. لــكن - هل هـو الــفـعـل الـعــا
أكــثــر قــابـلــيــة لالنــتــقــال من دلــتـا ذلك
ـتـحور اخلـطيـر السـابق مثال? ظـهرت ا
مـعظم اخملـاوف حول اإلزاحـة السـريعة

االخــطــاء له تـأثــيــر مـعــاكس وهـو ان
تـــمــكّن الـــفــيــروس مـن أجنــاز الــشيء
ـفـيد له وهـو مـا يـريـد فـعله الـوحـيـد ا
حـقا - وهو صنع نـسخ أكثر من نفسه

عنى اخر- يتكاثر. اي 
هــذا هــو الــتـطــور بــعــيـنـه وهـذه هي

تغيرات. الطريقة التي تتولد بها ا
دائـما يـظهر مـتغـير جديـد يحـتل مركز
الـصــدارة والـيـوم عـنـدنـا واحـد جـديـد
اسـمه اومـيكـرون وهو فـيـروس خطـير
ـيز لـكن مـا الـذي يـجـعـل اومـيـكـرون 

تغيرات االخرى?  جدا عن ا
هــنـاك قـصص واخـبـار مــثـيـرة كـثـيـرة
ـتــغـيــر اجلـديــد لـذا ارغب في حــول ا
الــــــــــوقـت احلـــــــــــالـي أن أغــــــــــتــــــــــنـم
الـفـــــــــــــــــرصة واحـاول وضع بعض
احلــقـــائق الــثــابــتـــة في مــكــان واحــد

وبصورة بسيطة. 
اومـيكرون فـيروس مخـيف بسبب عدد
الـطـفـرات في سـلـسـلـة الـبـروتـ الذي
يـسمى ببروت السـنبلة- وهو الهدف
ـتـوفــرة لـديـنـا الــرئـيـسي لــلـقـاحــات ا
وكـذلك هـو مـفـتـاح الـسـمـاح لــفـيروس

الكورونا بااللتصاق بخاليانا.
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ــقــاالتي الــســابــقــة حــول اســتــمـــرارا 
الـكـوفـيـد وفـيـروساتـهـا × اقـدم لـلـقراء

قاالت.  حلقة جديدة من تلك ا
اســـمــحــوا لـي اوال ان أشــرح بــصــورة
مـبـسّـطـة مـاهـيـة الـتـحـورعـنـد فـيـروس

الكوفيد 19.
يــتـكـون فـيـروس الـكـوفـيـد 19 مـن فقط
30 ألـف حـــرف من أبـــجـــديـــة احلـــيــاة
مـقارنة بـاربع مـليون حـرف في خلية
االنـسـان. وأبجـدية احلـياة هـذه مكـوّنة
من اربــعــة حـروف تــكــتب مــنـهــا رمـوز
ـا لـتـعـلـيـمـات خـاصـة تـخـبـر اجلـسم 
يــجـب الــقــيــام به تــمــامــا كــمــا يــكــتب
مــبـرمـجـوا الــكـومـبـيــوتـر الـتـعــلـيـمـات
البرمجية للعبة او نوع من التطبيقات.
 لـكي يتم نسخ هـذه الفيروسات مع كل
إصابة جديدة في كل خلية جديدة البد
أن جتـد هـذه احلـروف مـطـبـعـة جـاهـزة
بــكل مــاكــنــاتـهــا في خـاليـانــا لــلــقــيـام
بـالعمل الشاق. لكن وكما هو احلال في
ـطـابع كـلـمـا ازدادت عـمـلـيـات الـنسخ ا

تتفاقم األخطاء. 
حلـسن حظـنا ان الـغالـبيـة العـظمى من
هـذه األخـطاء جتـعل فـيروس الـكـورونا
أقـل فــــعــــالــــيــــة. مع ذلـك بــــعض هــــذه

يـعـني بـالـضـرورة أن اللـقـاحـات لـيست
وقائية ضد عدوى أوميكرون.

الـسؤال الذي يطرح نـفسه بقوة هو هل
يجب اذن حتديث اللقاحات?

نـصح بـعـض العـلـمـاء في الـسـابـق بأن
حتـديث اللـقاح يـجب أن يسـتهـدف دلتا
- نــظــرا ألنـه مــهــيــمن جــدا في جــمــيع
أنـحاء العـالم فقد كـان يعتـقد أن جميع
ـتغيرات الالحقـة ستأتي من دلتا على ا
أي حـال. اال انه لـم يـتوجـب انـتاج مـثل
ـا ضد هـذا الـلـقـاح لـيس ضـد دلـتـا وا
بــيــتــا ايـضــا فــقــد ثـبت ان الــلــقــاحـات
احلـالــيـة فـعـالـة ضـدهـمـا لـكن بـظـهـور
اومــيـكــرون يـبــدو ان الـشــركـات تــبـدي

استعدادها للبدء بانتاج لقاح جديد. 
ــــكــــافــــحــــة مــــا هـي أفــــضل اخلــــطـط 

الفيروس? 
يـوضح لـنا اومـيـكرون أنـنـا قد ال نـكون
ــكــان ظــهــور قــادريـن عــلى الــتــنـــبــؤ 
ـتـغـيـر الـقـادم. لـكن هـنـاك شيء واحد ا
ـا استمرت حاالت أصـبح واضحا - طا
كـوفيد فستكون هـناك متغيرات جديدة.
الــتــطــور ســيــســتــمــر. هل ســتــتــجــنب
ــتـــغــيــرات اجلــديــدة الـــلــقــاحــات مع ا
االحـتـفاظ بـقـدرتهـا علـى العـدوى? ليس
بـالـضـرورة - قـد ال يـكـون هـنـاك مـكـانـة
تــطـوريــة هـنــا. ولـكن مــا لم نـقم بــعـمل
أفـضل بـكـثيـر في تـطـعيم سـكـان الـعالم
اجـــمع لـــقــمـع تــلـك احلــاالت اجلـــديــدة
فـسـنــكـتـشف ذلك الـتـطـور وسـنـكـتـشف
ـتـغـيـرات.الزلـنـا النـعـرف الـكـثـير هـذه ا
فــاالصــابــة بــالــفــيــروســات وتــطــورهـا

ناعة ضدها امور معقدة بالتأكيد. وا
×  بـعض مـقاالت الـكـاتب حول فـيروس
الـكـوفيـد تـطور فـيروسـات الـكوفـيد 19

ومستقبل اللقاحات

لـتـحـسـ نـفـسه تـطـوريـا هي الـتـحور
سـتـقبالت لـزيـادة اعداده واالرتـبـاط 
ضـيفـة بقـوة أكبـر. قد تـكون اخلاليـا ا
زيــــادة الــــضــــراوة مـن أجل حتــــقــــيق
قايضة حـمولة عدديـة أعلى تستـحق ا

التطورية.
ناعي?  حسنا - ماذا عن الهروب ا

تـشير احلاالت اخلفيفة ب األشخاص
الــذيـن  تــلــقــيــحــهم إلى االحــتــفــاظ
بــبـعض فــاعـلـيــة الـلـقــاح عـلى األقل -
وهــذه أخـبــار جـيـدة. بــالـطــبع الـعـدد
الـــهــــائل من الـــطــــفـــرات في بـــروتـــ
ــتـغـيـر - والـذي هـو الـســنـبـلـة لـهـذا ا
هـدف اللقاحات - قد تـكون مشكلة. من
تـغيرات احملـتمل أن يـكون البـعد عن ا

األخرى مثير للقلق. 
ـكـنه أن يـتـجـنب يـبــدو ان امـيـكـرون 
بــســهـولــة مــنــاعـة بــعض األشــخـاص
صابـ سابقا. الـذين  تطعـيمهـم وا
ولـكن هـناك سـبب وجـيه لالعـتقـاد بأن
األشـخاص الـذين لديـهم بالـفعل بعض
ناعيـة قد يتـجنبون وسـائل احلمايـة ا
ـكن أن تفعـله عدوى كـوفيد أسـوأ ما 
ـناعية. لـلناس الـضعفاء من الـناحية ا
الــشئ الـواضح في يـومـنـا هـذا هـو ان
ـلـقحـيـ سيـعـانون االشـخـاص غيـر ا
من حـدة االصـابـة بـدرجـة اكبـر بـكـثـير

. لقح من معاناة ا
حـقا ان مـشكـلة الـفيـروس ومتـحوراته

. التي ال تنتهي مقلقة جداً
يــبـدو ان كــثـرة الــطـفـرات فـي بـروتـ
الـسنبلة هي مصدر القلق فقد ارتبطت
هــذه الـطـفـرات في مــتـغـيـرات أخـرى
ضادة وبزيادة في قاومة األجسام ا
قـابـلـيـة االنـتـقـال الـفـيـروسي. لـذا فـإن
ـفاجئ في احلـاالت هـناك ال االرتـفـاع ا

لــدلــتــا - او كــمــا يــســمــيــهــا الــبــعض
ــتـفـجـرة - بـواسـطـة اومـيـكـرون في بـا
جـنـوب إفريـقـيا - فـهنـاك بـدأ اميـكرون
بـالـسيـطـرة بـسرعـة رهـيبـة. ومن هـناك
انــتـشـر حـول الـعــالم ولم يـعـد احـد في

منئ من االصابة به. 
فـي الــوقـت احلـــالي ال يـــزال من غـــيــر
الـواضح درجـة الـعـدوى بـأومـيـكرون -
فــالـبــيـانــات الـتي تــقـول إنه قــد يـكـون
قـارنـة  بدلـتا مـعـديا بـخمـس مرات بـا
ثـال سابـقة ألوانـها لكن عـلى سبـيل ا
الـقلق من ارتفاع معـدل العدوى حقيقي

جدا.
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إلـى أي مدى يصـل اذى أوميـكرون?هذا
مـا ال نـعـرفه حـتى اآلن. ومع ذلك يـبدو
لـــلـــخــبـــراء أنه لـم تــكن هـــنـــاك حــاالت

خـــطــــيـــرة بـــ األشـــخـــاص الـــذين 
تـلـقـيـحهم بـالـرغم من وجـود عـدد قـليل
كـن مـعـرفة جـدا من احلـاالت الـتـي ال 

معدل الوفيات فيها.
البــــــــد انـه راودك الــــــــســـــــــؤال: هل ان

اوميكرون اقل خطورة?
ــعـرفـة الــتـطـوريـة هــنـاك الـكــثـيـر من ا
والــتي تـقـول إن الــفـيـروســات تـتـحـول
ـرور الوقـت. نحن لـتـصـبح أقل فـتـكـا 
نــعــرف أن انــخــفــاظ ضــراوة االصــابـة
ــكن أن يــفــعل ذلك - مـن خالل إبــقـاء
ـصـاب) ــضـيف (واعـني  الــشـخص ا ا
عــلى قـيـد احلــيـاة لـفــتـرة أطـول لــنـشـر
ـزيـد من الـفـيـروسـات - لـكـن فـيروس ا
الـكوفيـد ليس بهـذه الضراوة - مـقارنة
بـاإليبوال .. هذا الفيروس الرهيب الذي
ظـهـر في افريـقـيا - حـيث يـنجـو مـعظم
الــنــاس من عـدوى فــيــروس الـكــوفــيـد.
أفــضـل طــريــقــة لـــفـــيــروس الــكــوفــيــد
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ـســتـحــيل الـســيـطــرة عـلـــيــهـا في ا

العراق .
ويرى مـراقـبون وأطـباء فـيمـا يخص
اإلجتــــــار بــــــاخملــــــدرات أن مـن" أهم
الـــثـــغــرات فـي مــعـــاجلـــة مــشـــكـــلــة
اخملـــدرات هـي افــتـــقـــار الـــبالد إلى
مــــؤســـســــات الـــتــــأهـــيل الــــصـــحي
والــنــفــسي لــلــمــتــعــاطــ وكــيــفــيـة
ا الـتعـامل معـهم لـيس كمـجرمـ 
يـدفـعــهم إلى اخلـوف وعـدم الـلـجـوء
ـؤسـسات الـصـحـية والـطـبـية إلى ا
ويـعـود الـسبـب الرئـيـسي بـعـدم ثـقة
ـؤسـسـة الـصـحـية الـضـحـيـة بـهذه ا
ـا يـجـعل بـســبب الـفـســاد اإلداري 
ــتــعــاطي عــدم وجــود الــثــقـــة بــ ا
واجلـهـة الـصـحـيـة واألسـبـاب تـعـود
تعاطي من عندما يتم القبض على ا
قبل اجلهات األمنيـة يعد مجرماً في

نظر القانون.
ــواد ومـــانـــشــاهـــده في إنـــتـــشـــار ا
اخملــدرة األكــثــر شـــيــوعــاً واإلقــبــال
عـليـهـا في العـراق ومـا يتم تـعـاطيه
ب أهم الفئـات العمريـة من الشباب
هي الكريستال واحلشيش والترياق
ؤثرات العقلية واحلبوب اخملدرة وا
الــــتي تــــصـل إلى الــــعــــراق من دول
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة اجلـــوار عـــبـــر ا
الـرخـوه ويـعـود ذلك بـسـبب الـفـساد
ـنــافـذ وال يـقـل فـتـكـا اإلداري لــتـلك ا

وخطورة عن تعاطي اخملدرات.
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وهـــنـــا يــــقع الـــدور األول واألهم في
بــنـــاء اجملــتــمع عــلى رب األســرة أن
يــلـعـب الـدور األســاسي في احلــفـاظ
عــلى األســرة وأالبـنــاء من" الـســلـوك
ــنــحـرف ومـن مـتــعــاطي اخملـدرات ا
ــســؤولــيــة  األولى فــعــلــيــهم تـــقع ا
بـــالــدرجـــة األهم ولــيس الـــدولــة في
تــوعـيــة األبـنــاء وعـلى األب واالم أن

واد ر لتهريب تلك ا قبلها مجـرد 
اخملدرة إال أن االنفالت األمني الذي
شهدته الـبالد وعدم السـيطرة على
ـنـافـذ احلـدودية مـن بعض بـعض ا
الـــدول اجملــاورة لــلـــعــراق أدى إلى
دمرة الـقاتلة اتساع تـلك التجـارة ا
ووصولها ب يد الشباب وبكميات
ـروجـ مـرعـبه  عن طـريق بـعض ا
وجنــد بـــعــضـــهــا يـــروج بــهـــا بــ
ــدارس ـــقــاهـي والــكـــوفـــيـــات وا ا
ـعـاهـد وأمـام أعـ واجلـامـعــات وا

عنية واخملتصة . اجلهات ا
ال يخفى على اجلمـيع سبب انتشار
اخملـــدرات في الـــعـــراق تـــعـــود إلى
ـعـنـية والـرقـابـية ضـعف األجـهزة ا
ـنــاسـبـة لـهم وعــدم تـوفـر الـبــيـئـة ا
وكــيــفــيــة الـــتــعــامل مع هــذه اآلفــة
ـسـيـطـر اخلـطـيـرة الـتي أصـبـحت ا
األول عــلى عـقــولــهم وبـاتت تــطـرق
أبـــوابـــهم ومـــدارســهـم وحـــيــاتـــهم
ويـعـود الــسـبب الـرئـيـسي هـو عـدم
روج محاسبـة جتار اخملدرات وا
وبعض أيـادي الـظل التي تـعمل في
أماكن حساسة أن كانت حكومية أو
غــيـر حــكـومـيــة وهي تـعــتـاش عـلى
دمـاء العـراقيـ وأبـناء الـبلـد وهدم
أفــكـــارهم وعـــلــمـــهم وجنــاحـــاتــهم
ــســتــقـــبــلــيه الــتـي أصــبــحت من ا

وضع الله لنا أول دسـتور في محكم
كـتـابه الـعـزيـز ولـقـد كـرمـنا بـني آدم
وحــــمـــلـــنـــاهم فـي الـــبـــر والـــبـــحـــرِ
ورزقـناهـم من الطـيـبـات وفضـلـناهم

ن خلقنا تفضيلًا عليـ كثير 
وهنـا عليـنا أن نـدرك منزلـة اإلنسان

التي خصنا الله بها
 وفـــضـــله عن جـــمـــيع اخملـــلـــوقــات
األخــرى وخـصــنـا بــالـعـقـل والـقـدرة
علـى االختـيار والـتمـييـز ب اخلـطأ
والــصـــواب واحلالل واحلــرام وقــد
جــعـل الـــله حـــفظ الـــنـــفس من" أهم
التـعاليم اإلسالمـية والـدين احلنيف
ومـع ذلك فــإنـنــا الــيــوم جنــد بـعض
الـشـبـاب يـلقـي بنـفـسه إلى الـتـهـلـكة
ويـتـجه إلى اإلدمـان مـنـهـا اخملدرات
والـسمـوم التـي تفـتك بـصحـته أولًا
ثم تدفعه بـعد ذلك الرتكـاب مزيد من
اجلــرائـم وغــيـــرهــا مـــثل الــســـرقــة
والــقـتل واالنــتـحـار والــسـبب األول
هــو الـبـطـالـة والــفـقـر واجلـوع لـذلك
نرى أولى الضحايـا هم فئة الشباب
من بــ ضــحـايــا مـدمــني اخملـدرات

وغيرها .
كمـا نعـلم متى بـدأت ظاهـرة انتـشار
اخملـــدرات في الــعــراق بــعــد الــغــزو
األمــيـــركي واحـــتالل الـــعـــراق إبــان
ســقــوط الــنــظــام الـســابق إذ كــانت

تـــوجه وأن تــرشـــدهم من خالل زرع
بـذرة الــثـقــة فـيــمــا بـيــنـهم واتــخـاذ
ـبـنـيـة إلـى حـسن الـثـقـة الـقــرارات ا
وعـدم الـتـأثـر واالنصـيـاع لـلـضـغوط
ـــارســهـــا أصــدقـــاء الــســوء الــتي 
لغـرض إخـضاعـهم إلى اإلقـتراب من
هــذه اآلفــة الــقــاتــلـة وهـي اخملـدرات
وكلـما كان تـأثيـر األسرة قـويا كانت
النتائج إيجابيـة وصحيحة في بناء
أسـرة نــاجــحــة وقــويــة بــ أخــطـر

ر بها العراق . التحديات التي 
 وعلى احلـكومـة العـراقيـة أن" تكون
قــــويــــة وحـــــازمــــة في قـــــراراتــــهــــا
ـرعـبـة والــتـصـدي لـهـذه الــظـاهـرة ا
وتـشريع قـوانـ حقـيـقيـة حتت قـبة
ان الـعراقي فأن انتـشار ظاهرة البر
اخملـــدرات في الـــعـــراق لم تـــأتي من
ا هـناك جمـلة من العوامل فراغ وا
سـاهـمـت في انـتـشـار هـذه الـظـاهـرة
الــسـيــئـة في الــبالد وعـلـى اجلـهـات
الـرسـمـيـة وغـيـر الـرسـمـيـة ان تـأخذ
دورها احلقـيقي في مواجـهة ظاهرة
اخملـدرات ألنـهــا تـصـنف من أخـطـر
االمـــراض بـل أخـــطــر مـن حتـــديــات
واإلرهـــاب الـــفـــكــــري والـــتي بـــاتت
تــعــصـف في اجملــتــمـــعــات ومــنــهــا

العراق.
كــمـا يــنـبــغي تـشــريع قــانـون صـارم
ن يتـاجرون بأرواح الـشباب ورادع 
ــواد اخلـطــره او الـتــسـتـر وبــهـذه ا
على مروجيها بأشد العقوبات حتى
يكـون هـناك صـفـعه لكل من يـريد أن
يدمر حـياة الـعراقيـ وابعادهم عن
بناء هذا البـلد اجلريح والذي مازال
يـــنــزف دمـــا بـــســـبب الــتـــجـــاذبــات
الــــســــيــــاســــيــــة واحملــــاصــــصــــات
احلــــــــزبية التي اصبحت آفة التقل
خــطــورة عن آفــة تــعــاطي اخملـدرات

ب الناس .
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ـقـال ــثـال وانـا اكـتب هـذا ا سـبـيل ا
راجـعت تاريـخ قائـد عـظـيم هـو طارق
بن زياد ومـوسى بن نصـير ومـا نقل
عن ســلـوكــيــات ومـخــاوف ودسـائس
وحب للسلطة وقرارات تعسفية بحق
هذا الـرجل وطريـقة مـعاملـته من ملك
ثل عـلم العدل يفتـرض انه خليـفة و
ـا في األمــة لــيـمــوت هــذا الــرجل ر
ثـل ومضـة من جـوعـا هـذا احلـدث 
ومـضـات كـثـيـرة في الـتـاريخ تـقـودنا
إلى سـبب وصــول أمـة من الـرقي إلى
الــتـــخـــلف عـــنـــدمـــا حتـــمل أســـبــاب
خـلص من انهيـارها وهي تـرتقي 
أبنائها فاألمة ال تقاس بجانب واحد
لكن البد من رؤيـة اجلوانب لنـفيد من

التاريخ.
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لم أوقـــظك من ســبـــاتك وانــا امــر في
أرضك وآخذ مـا أريـد دون حـاجة الن
تـكـون صـاحــيـا ثم أغـادر وأنت نـائم
أو ولـدت لك سـنــابك خـيـلي إيـعـازات
ــســتــغـرق فـي نــومه فــيـرى ذهــنــيــة 
كوابيس رهيبة ومع هذا ال يستيقظ.

نـا فعـال? هل استـيقـظنـا فعال? هل 
ماذا سنفعل?

ـا ــرة أنــنـا لـم نـنـم وإ احلــقــيــقــة ا
دخــلــنـا حــالــة تــخـلـف ذهـنـي نـحس
بــالــزمــكـــان لــكن ال نــحس بــاحملــيط
مـعـاني الـقــيـادة تـاهت فـالـنـبه لـيس
ا هـو منـتبه لذاته إن جنح نبهـا وإ
في طـمـوحـاته الـتـافـهـة تـخـيل نـفـسه
بـطال وكانـه الغـازي الـذي اسـتـحصل
الغنائم وان فشل الم الشعب معاني
ـــان انــــتــــقــــلـت من الــــعــــقل الى اإل
الــغــريـــزة أضــحـت الــقــيـم الــعـــلــيــا
ديــبـاجـات والــديـبــاجـة لــيـست دافع
ــفــقــود ــا وهم وجــود  نــهــضــة وإ
ا يحكى فالكالم في الدين بال سـلوك 
من قــيـم هــو وهم ال يــدفع لــنــهــضــة

األوسط لــــــربط لـــــتــــــحـــــويـل تـــــلك
االنـطـبـاعـات دون تـمـحـيص وكـأنـها

حقائق يبنى عليها.
وعــلى عـكس الــتــعـالــيم الـتي تــقـول
ـا أتـاك من آبـائك تـفـكّـر وال تــسـلم 
وأجدادك جنـد أن األمة ابـتعدت عن
الـقراءة والـتـفكّـر وتـأطيـر أو حتـليل
ــتـاح بال األفــكـار الـســائب مــنـهـا وا
حتـــقــيق الــلــهم إال عـــلى الــصــعــيــد
ي وبشـكل انـتـقائي أحـيـانا األكـاد
لـكن في الـتعـلـيم فـكل مـا فـيه يـجعل
نـال بيـنمـا هم بشر قدوات صـعبـة ا
أخـــــــطـــــــأوا وأصـــــــابـــــــوا.دراســـــــة
التــــــــــــاريخ مثـال تأتـيك ببـطوالت
ومثاليات ليس أنها لم تقع أو مبالغ
بهـا لكنـها منـتقـاة ال تظهـر اإلخفاق
في احلــــكـم عــــنــــدمــــا ابــــتــــعــــد عن
الــشـــورى وتــمــجــد بـالــقــائــد الــفـذ
واألوحـــد بــيـــنــمـــا هــذه لـــيــست من
اإلسـالم أصال لـــــكن نـــــســــبـت إلــــيه

تغلب. وركزت والية ا
لم يـقرأ الـتـاريخ لـيعـطي سـبل عـبرة
حلل بل كــانت قــراءاته تــعــمــيـة عن
الـواقع في الـتـدريس وإغـفـال جلـهـد
ــــؤرخـــــ في حتــــقــــيق األحــــداث ا
وتثبيتها لكنه ال تتاح إال لباحث أما
في الـــدراســــة فـــتـــعــــطى الـــصـــورة
ـشــرقـة وتـغــفل اإلخـفـاقــات فـعـلى ا

ـنـظـومـة الــعـقـلـيـة من إن اسـتـقـالل ا
سـلمـات واصـنامـها بـداية عبـوديـة ا

اليقظة.
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من حـكم وضـعـها الـله  في الـطـبـيـعة
تــخــبـر الــبـشــر بــان الـنــفــائس تـأتي
بـالـبـحث والــتـعـدين طـاقـة أم حـلـيـة;
والـقرآن فـيه آيـات ومـواقف واضـحة
حتث عــلى الــتــفـكــيــر وعـدم الــقــبـول
ــا الــتـــفــكّــر ــســلـــمــات اآلبـــاء وإ
باجلـديد لـذا فمن الـضروري الـبحث
في كل امــر وال يــنــبــغي الــركـون إلى
سـلمات أو االنـطبـاعات أو قراءات ا
ـا تسـتـهوي الـنـفـوس لنـفـترض أن
ما يعـجبنـا عن اآلخر حقـيقة وان ما
يعـجبـنا عن انفـسنـا حقـيقـة فهذا له
مـردود عـكـسي وسيء عـلى الـبـشـرية
عـنـد تـمــكن الـفـكـرة; لـذا جنـد الـغـرب
ورغم انـه بــدأ وارتـــقى عــنـــدمــا أزال
ـسلـمات االجـتـماعـية الثـبـوتيـة في ا
والـديـنـيــة إال أن هـذا كـان مـحـصـورا
في مجـتمـعه وبطـريقـة انتـقائـية من
إخــفــاء لــفــضل األنــدلس نــاهــيك عن
تــبــني مــســلــمــات عــهــد ثــيـوقــراطي
وأفـــكـــار قــــامت عـــلــــيـــهـــا احلـــروب
الـصلـيبـيـة كمـا يـسمـونـها ولم يـجر
ـــا تـــســـبب في حتـــقــيـــقـــا فـــيـــهــا 
انعـكـاسات يـعاني مـنـها بالد الـشرق

وعندما تغيب الفكرة عن اصلها يحل
الــصــنم مـعــهــا والـوثـن نـعم مــعــهـا
ولـيس مـحـلـهـا فـقط فـهـذا الـتيـه هو
منظومة تنمية التخلف في جانب من
فـاعــلـيـة أنــشـطـتـهــا.إن نـهـضـة األ
تأتي من خالل مـعرفة أسـباب رقـيها
فـاإلنـســان هـو اإلنـسـان واألرض هي
األرض لكن ما ينقص هو الفكرة بل
ــلـــيــئــة ــشـــوهــة ا إحالل الــفـــكــرة ا
بـاألوثـان بـدل الـفـكـرة األصـلـية الـتي
قـــادت لـــلـــرقي إحالل اجلـــهل وقـــفل
الـتـفكـيـر والـقـصور الـفـكـري والـغرق
ــوت لـتــكـون ــاضي وانـتــظـار ا في ا
احلـــيـــاة بال عـــمل أصال في مـــهـــمــة
الـــبــنـــاء واالرتــقـــاء بــدل االنـــفــتــاح
واإلحـــســـاس بــاحلـــيـــاة والــشـــعــور

سؤولية بنائها.
فـشـروط يـقـظـة األمـة احلـقـيـقيـة هي
سلمات فـهومه ورفض ا التوحيد 
دون حتـقــيق وقـراءة مـثــاني الـقـرآن
ـنـظـومـة بــفـكـر مـسـتــنـيـر وتـفـعــيل ا
الــعــقــلـيــة الــتي تـمــيــز بـهــا اآلدمــيـة
كـخــلـيـقـة مــكـلـفـة بـالــساللـة وعـمـارة
األرض واال فـان التـلـوث والـتـخريب
بـكل أنـواعه مـسـتـمـر وال يـقولـن أحد
ـتقـدم نعم انه مـتقدم ماذا والـغرب ا
ـدنيـة ولكن مدنـيا ومـا حتتـاج هذه ا
ضــــبط الــــبـــشــــريـــة يـــأتـي من خالل
مــنـظـومــة قـيـمــيـة لـهــا أسس ولـيس
ــتـغــيـرات الــشـاذة قــانـونــيـة تــقـبل ا
لــتـكــون غـيــر شــاذة قـانــونـا هــنـالك
نـظومة القيمية دنية وا فاصل ب ا
فهنـالك مسلـمات حتتـاج مراجعة في
عالـم صغـير وهـذا يـحجب كـثـير من
احلـــلــــول ثم الــــتـــعــــامل مـع اآلخـــر
ولـنـدرك هـذا دعـونـا نـتـصـور الـغـرب
حلظة غياب سلطـة القانون فالتخلف
مــوجــود في كل الــعــالم وان تــعـددت

مشاربه.
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ــــواجـــهـــة زاخــــو ويـــنــــتـــظـــر
جــمـهـوره في ان يــنـهي االمـور
ـــصــلـــحـــته من اجل حتـــســ
ـوقع وقــبــلـهــا الـتــخـلص من ا

الــنــتــائج والــفــشل فـي اتــخـاذ
الـــقـــرار واقـــتـــرب كـــثـــيـــرا من
الــهـبـوط مــرة اخـرى في دائـرة
الــهـبـوط وبـقـي الـوسط بـفـوزه
الــوحــيــد في الــعــاصــمــة عــلى
الـــكـــرخ بـــهـــدف قـــبل الـــعــودة
بنقطة من تـعادله مع الصناعة
عاد فيهـا للوصافة مـؤقتا لكنه
بـقي يـقـدم مـبـاريـاته بـاهـتـمـام
مــنــذ الـــبــدايـــة الــتي مـــنــحــته
الـــصــــدارة لـــفـــتــــرة قـــصـــيـــرة
ــراكـز واسـتــمـر مــتـنــقال بـ ا
اخلــــــمــــــســـــة اال ولـى وشــــــكل
خـــطـــورة واضـــحـــة وجنح في
الفوز في عشر مباريات ويامل
ــرحــلــة الــقــائــمــة في انــهـــاء ا

موقعا مناسبا .
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 واســتـمــتع جـمــهــور الـعــمـارة

ـمـثلـهم على بـالفـوز الـعريض 
ته بـاربعة نفط الـبصرة وهـز
اهــــداف لـــواحــــد ســـجــــلت في
ثالثـ دقـيقـة عن طـريق احـمد
ســــــعـــــيـــــد د56و  70ووســـــام
ســـــعــــدون76و 89 في افـــــضل
نـتــيـجـة عــوض فـيـهــا خـسـارة
ــــــاضي اربــــــيـل االســــــبــــــوع ا
لعبه واستمر يحقق الفوائد 
محـققا النـتيجـة الثالثـة تواليا
والـــتـــقـــدم لــــلـــمـــوقع احلـــادي
عــــشـــر 22ويــــخــــرج الـــســــبت

همة مؤمن سليمان في قيادة ا
بافضل طريقة واستمر النجف
يــعـــاني عـــنــد مـــواجــهـــة فــرق
الــــعـــــاصــــمـــــة قــــبـل الــــعــــودة
بــاخلــســـارة الــســادســة وبــات
مـــوقـــعه الـــســـادس مـــهـــدد من
ـكن التـقـليل الحـق لـكن ال ا
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ـــ فـي الــدور واكـــثـــر الـــغـــا
نـفـسه اربـيل الـذي تـقـدم ثـالثة
مـــــواقـع من اخلـــــامس عـــــشــــر
لـلـثـاني عـشـر 20بـعـدمـا أطـاح
ة كـبيرة بجـيرانه نوروز بـهز
بـالـتـغـلب علـيه بـاربـعـة اهداف
لـهـدفـ مـحــقـقـا الـفـوز الـرابع
تـواليـا في افضـل فتـرة بقـيادة
نــــزار مــــحــــروس الـــذي حــــقق
اسـتقـرارالفـرقة الـصفـراء التي
نـافسة استـعادة قدراتـها في ا
ـطـلــوب تـمـكن من في الــوقت ا
أنـــقــــاذ الـــفـــريق وابـــعـــاده من
ـــواقع وســـيـــخــرج مـــخـــاطــر ا
ـواجـهة الـكرخ واالمل الـسبت 
في اخــتـتـام الــنـصف األول من
الـــبــطـــولــة بـــالــفـــوز اخلــامس
ـــــدرب ـــــتــــــحـــــقـق في زمـن ا ا
احلــالـي واســتـــمـــر نــوروز في
مـكانه الـسـادس عشـر ويـعيش
فــتـرة احــبـاط كــمــا ابـتــعـد عن
االضـــواء بـــعـــدمـــا تـــراجع في

مبـارياته حـتى لم يهـنا بـالفوز
اضي عـلى الـديـوانـيـة الـدور ا
النه اسـتـمر الـبـقـاء في منـطـقة
اخلطر لكنه اليريد فقدان االمل
عــــــــلـى امـل حتــــــــســـــــ األداء
والــنـتــائج والــعــمل عــلى قــهـر
الـطالب لـتـاثيـرهـافي مـسـاعدة
الــبــصــريــ لــتــدارك مــخــاطــر
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وفي نفس الـدور تابع الـشرطة
نـتـائــجه اجلـيـدة بــالـفـوز عـلى
الــنـــجف بــهــدف عـــلي يــوسف
د53 رافـــعــــا رصـــيـــده الى 50
نقـطة موسـعا الـفارق مع اقرب
مالحـقيه 16مـحـقـقـا الـفوز في
ثــمـانــيـة ادوارتــوالــيـا والــفـوز
الـــســـادس عـــشــــر وتـــعـــادلـــ
ـــــة واســــتـــــمــــر وبـــــدون هــــز
اجملــمــوع يــؤدي بــشــكل جــيــد
ويـــخــوض مــبـــاريــاته بـــاعــلى
درجــات الــتــنــظـيـم واحلــمـاس
ــتـــعــة ويــقـــدم مــســـتــويـــات 
بــفـضل قـوة الــدفـاع والـهـجـوم
وواصل الـــلـــعب بـــطــمـــوحــات
الــفـوز الــتي مــنــحـته الــتــفـوق
ــرشـح لــلــقب وبــات الـــفــريق ا
ـوسم الذي يـنتـظـره العـشاق ا
بشغف كـبير وبـوجود االسماء
ــهـاريــة الـتي تــمـثــله بـرغــبـة ا
كبيرة والدور الواضح للمدرب
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يـريــد الـطالب إثــبـات قــدراتـهم
ــنــجـز الســتــعــادة الـوصــافــة ا
االول في هذه الـفترة ومـحاولة
رحلة اخلروج بها مع انتهاء ا
ــيــنـاء األولى عــنــد مــواجـهــة ا
الــبـصــري الــيــوم االربــعـاء في
اخـتتـام اجلولـة الثـامنـة عشرة
في مهمـة التتعـدى كونها ثالث
نـقـاط لـلـخـروج بـهـا عـبـر حـافز
النـتيـجة لـدعم جهـود التـشكيل
حتت انـظار جـمهـورهم الـكبـير
واالستـعداد بـشكل جـيد النـهاء
ــلـعب ــرحــلـة عــنــد اخلــروج  ا
ـــواجــــهـــة االمــــانـــة الــــســـبـت 
اصـــحـــاب االرض لـــكن مـــؤكـــد
االهــتـمــام مــنـصـب عـلـى حـسم
لـقاء الـيـوم لدعم حـظـوظهم في
الـبــقــاء في الــصف الـثــاني في
ظل الــتــحــول الــذي حــصل في
صـــفــوف الـــفــريق الـــذي يــقــدم
مـوسـمـا مخـتـلفـا وفي مـشـاركة
تـسـيـر بـاالجتـاه الـصـريح امام
خــشــيــة االنــصـار مـن األخــبـار
الـــتي تــشــيــر الـى تــرك جــثــيــر
للفريق ويدرك الفريق البصري
الـذي تـقـلـصت حـظـوظـه كـثـيرا
ولم يــبــقى امــامـه غــيــر حــمــلـة
ـسابـقة الـدفاع عن الـبقـاء في ا
بـعـدمــا اسـتـمـر يــنـزف الـنـقـاط
وسـط ازمـة الــثــقـة الــتي الزمت
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وصل رئـيس االحتادين اآلسـيوي والعـربي للركـبي ونائب رئيس االحتـاد اإلماراتي قيس الـضالعي مع
األم الـعام لالحتـاد اإلماراتي مـحمد الـزعابي الى بـغداد لالطالع عـلى واقع اللعـبة في الـعراق.وقال
األم العام للجـنة الركبي العراقية محمد حنـون في تصريح صحفي إن هدف الزيارة هو عقد لقاءات
عـدة مع الشـخصـيات الـرياضـية الـعراقـية ودعم جلـنة الـركبي الـعراقي وتـطويـرها.وأضـاف حنون أن
االحتاد اإلمـاراتي لـلركـبي سيـوقع على اتـفاقـية تـعاون لـتطـوير الـلعـبة من خالل إقـامة دورات تـدريبـية

وحتكيمية فضالً عن معسكرات تدريبية ومعايشة للمدرب مع منتخبات اإلمارات في دبي.
وتـابع حـنـون أن الـزيارة سـتـشـهد لـقـاء خـاص مع وزيـر الشـبـاب والـريـاضة عـدنـان درجـال  ورئيس
ـبـيـة رعـد حـمـودي  ومـسـتـشـار رئـيس الـوزراء لـلـشـؤون الـريـاضـيـة ايـاد بـنـيـان  بـهدف الـلـجـنة االو

التنسيق لرسم خارطة طريق لتطوير ونشر اللعبة في العراق.
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الـبيان: "يعتـمد هذا على األدلة الـعلمية
ـقـدمة الـتي تـدعـم الـفـوائـد الـصـحـيـة ا
ــيـة واالمــتـثــال لــلـوائح الــســفـر الــعـا
والـتي نـتـوقـع أن تـصبـح أكـثـر صـرامة
ـــــرور الــــوقـت أكــــثـــــر من %97 من
أفـضل  100العـب قد  تـطعـيمـهم قبل
فتوحة لهذا انـطالق بطولة أستراليـا ا
الـعام". وال يـزال مصيـر نوفاك غـامضًا
حــيث يـتـوقع أن يـصــدر وزيـر الـهـجـرة
ـقـبـلـة قـراره الــنـهـائي في الـسـاعـات ا
حـيث يحق له اسـتخدام سـلطته بـإلغاء
تــــأشــــيــــرة الالعب.ومـن جــــانـــبـه أكـــد
جــوردان ديـــوكــوفــيــتش أن ابن أخــيه
عـاملة احلـيوانات في "نـوفاك" تـعرض 
أسـتـرالـيـا بـعد احـتـجـازه أليـام عـديدة
في ظـروف صـعـبـة بـحـجـة عـدم صـحة
تــأشـيــرته.وقـال جـوردان فـي تـصـريح

ــوقع "سـبــورتس كـيــدا" مـســاء الـيـوم
: "لألسـف الـشــديـد فـشـل مـديـر اإلثــنـ

بطولة أستراليا في عمله".
…dO Q  `M

وأضــاف: "مــا حــدث كــان أمــرا مــرعــبـا
لـعـائـلـتـنا ولـهـذا الـسـبب كـانت الـناس

ان". حتتشد يوميا أمام مبنى البر
وتـابع: "نـوفـاك أحـد أفضل الـريـاضـي
عـــــــلى اإلطـالق وإذا لـم تــــــكـن تــــــرغب
احلـكومـة األستـرالية فـي دخوله البالد
مـا كان يـنبغـي أن تمنـحه التـأشيرة في
: "نـحن آسـفـون جـدا ــقـام األول". وأ ا
ـاذا ـا حــدث ال أعـرف  وغــيـر ســعـداء 
فـــعــلــوا بــنـــوفــاك هــذا األمـــر إنه مــثل
احلـيـوان الـذي وقع في الـفخ مثل ذئب
في اجلـبل احلكومة األستـرالية عاملته

بشكل غير إنساني".

ÊU e « ≠œ«bG

ـــنـــتـــخـب الـــعـــراقي عـــلي  اكـــد العب ا
عـدنـان انه ال امل بـالـعـودة سـريـعاً
ـالعب جــراء تــعــرضه الى ا

لإلصابة.
وقـــــــال عــــــدنـــــــان في
تـصــريح صـحـفي إنه

كـان يـتــمـنى ان يـكـون ضـمـن تـشـكـيـلـة
ـنتـخب واالسـتمـرار بالـلـعب وتمـثيل ا
الوطني اال ان االصابة ستبعده طويال
ـدة ـالعب والـتي  حتــديـدهــا  عن ا

اربعة أشهر.
واشار الى ان عـمليـة الرباط الصـليبي
لــيس بـالــشيء الـهــ فـأنــهـا مع فــتـرة
دة طويـلة مبـينا انه التـأهيل حتتـاج 
سـيــسـعى بـكل جـهـده من اجل الـعـودة

السريعة للمالعب.
وتـابع عـدنـان انه اطـمـئن عـلـى مـركزه
ـنتـخب مـوضـحاً انه مـقـتنع تـمـاماً بـا
ستـوى الالعب مهـند جعاز وحسن

رائد.
لئ ومضى بالـقول انهـما مؤهالن 
الــــفـــراغ الــــذي تـــركـه وســـعــــيـــد
ــنـــتــخب الى بـــوجــودهــمـــا بــا

جانب زمالئهم.
وبــــ انه كــــان قــــد تـــلــــقى
عــرضـــاً اخــيـــراً من نــادي
غـــازي عـــنـــتـــاب الــتـــركي
وكــان قـــريــبــا مــنـه لــكــنه
فــــضـل نــــادي فـــــايــــلـــــيه
ــاركي الـذي اصـيب الـد
فــيـه مع مـــطــلـع الــدوري
هـنـاك.وكـان نـادي فـايـليه
ــاركي اعـلن أن العـبه الـد
ـــنـــتـــخب الـــعـــراقي وجنم ا
عـــلي عـــدنــان انـــتــهى مـــوســمه
مــبـــكــرا مع الــفــريق بــعــد ان تــعــرض
الصـابـة شـديـدة في الربـاط الـصـلـيبي
باريات الـتي خاضها مع خالل أولى ا

اركي. الفريق في الدوري الد
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ثامنا وسيخرج بداية االسبوع
ــواجـــــــــــهـة لـلــســلــيــمــانــيــة 
نـــوروز في احــــد اخـــر لــــهـــمـــا

سوية.

االخــــيــــرة الـــــســــبع االخــــيــــرة
بـــــــــخــــــــســـــــــارة ثـالث مــــــــرات
ـثـلـهـا والـفـوز والــتـــــــــعـادل 
عــلى سـامــراء قـبل ان يــتـراجع

مــشــاكل الــذهــاب الــتي كــلـفــته
اهـدارالـعـديـد من الـنـقـاط فـيـما
اســـــتـــــمـــــر نـــــفـط الـــــوسط في
التـراجع الـواضح في اجلوالت
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يـــتـــرقب عـــشــاق كـــرة الـــقــدم مـــواجـــهــة
كـالسيكو األرض التي جتمع ريال مدريد
وبــرشـلـونـة الـيــوم األربـعـاء  في نـصف
ـملـكة نـهائـي كأس الـسوبـر اإلسبـاني با

العربية السعودية.
دربان كارلو أنشيلوتي وتشافي ويعول ا
ــواهب هــيــرنــانــديــز عــلى الــعــديــد من ا
الـشابة التي ينتظـر أن تضع بصمتها في
الـكالسـيـكـو يـسـتـعـرض كـووورة أهـمـها

فيما يلي:
فينيسيوس جونيور:

ال شك أن الــبـرازيـلي هـو كــلـمـة الـسـر في
ـوسم مـا انـتــصـارات ريـال مـدريـد هـذا ا
سـاعد الـفريق فـي تصدر الـليـجا والـتأهل
مـتصدرا جملمـوعته إلى ثمن نهائي دوري

األبطال.
ويــــقــــدم صــــاحب الـ 21عــــامــــا أفــــضل
مــسـتــويـاتـه عـلى اإلطالق بــعـدمــا عـانى
ـاضـيــة بـسـبب تــضـيـيع ــواسم ا خالل ا

الفرص.
وشـــارك فــيـــنــيــســـيــوس في 26 مـــبــاراة
ـوسم تـمكن ـسـابـقـات هـذا ا ـخـتـلف ا
خـاللها من تـسجيل 14 هـدفا وصـناعة 9

أخرى.
وعـلى العكس تـماما سجل فـينيسوس 6
ـــــاضي من 49 ـــــوسم ا أهـــــداف فــــقـط ا
وسـم الذي سـبـقه خالل مـبـاراة و 5فـي ا

38 ظهورا مع ريال مدريد.
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تفوق إيدير ميليتاو على نفسه في قيادة
ــوسم لــيــؤكـد دفــاع ريــال مــدريــد هــذا ا
أحـقـيـته في أن يـكـون الـصـفـقـة الـدفـاعـية

لكي. األغلى بتاريخ النادي ا
وانــضم الــبــرازيــلي إلى ريــال مــدريـد في
صيف 2019 قـادما من بورتـو مقابل 50
ـسـتوى مـلـيـون يـورو لـكـنه لـم يـظـهـر بـا

وسم. أمول إال هذا ا ا
وشارك صاحب الـ 23عاما في 27 مباراة

سـابقـات سجل خـاللهـا هدفا ـختـلف ا
وحــيـدا وصــنع آخـر كــمـا حــصل عـلى 3
بـطاقات صفراء وخرج بـشباك نظيفة في
11 مــواجـهــة.وتــوّجت جـهــود مـيــلـيــتـاو
ـــنــحه جــائـــزة العب الــشـــهــر في ريــال
مـــدريـــد خـالل ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون أول

ـنـتـظـر أن يـخـتـار تـشافي ـاضي. ومن ا ا
هــيـرنـانــديـز مـدرب الـبــارسـا واحـدا من
الـثنائي الشاب في وسط برشلونة جافي
أو نـــيـــكـــو جـــونـــزالـــيس لـــلـــمـــشـــاركــة

بالكالسيكو.
ــيـزا مع ويــقـدم جـافي ( 17عــامـا) أداء 
ـــوسم حـــيث خــاض 24 الـــفــريـق هــذا ا
سـابقات تمكن خاللها ختلف ا مـباراة 
من تــســجــيـل هــدف وحــيــد وصــنــاعـة 3

(جميعها بالليغا).
ويـــنـــطــبـق األمــر ذاتـه عــلـى شــريـــكه في
الـوسط نيـكو جـونزالـيس صاحب الـ20

ختلف عاما الذي شارك في 24 مباراة 
ــسـابـقــات تـمـكن خـاللـهـا من تــسـجـيل ا

هدف وصناعة مثلهما.
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رغم إصـابـته مـنـذ شـهر نـوفـمـبـر/تـشرين
ـاضي وغــيـابه عن  11مــبـاراة الــثـانـي ا

ـســابـقـات إال أن لــلـفــريق في مــخـتـلـف ا
أنـسو فاتي قد يكون أحد أوراق برشلونة

همة في الكالسيكو. ا
واسـتــبـعـد تـشـافي اجلـوهـرة الـشـابـة من
ـباراة األخيـرة أمام غرنـاطة في الدوري ا
ــوقــعـة (1-1) حــتى يــضــمـن جــاهـزيــتـه 
الـكالسيكو وكان على رأس قائمة الفريق
الـــتي ســافــرت إلى الـــريــاض.ولم يــخض
ـوسـم سوى 8 صـاحب الـ 19عـامـا هـذا ا
مــبــاريــات بــسـبـب إصـابــات مــخــتــلــفـة
ـجموع  366دقـيقـة لعب تـمكن خـاللها
مـن تــــســـــجــــيل  4أهـــــداف وصــــنـــــاعــــة
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أكد مـدرب فريق النـفط لكرة الـسلة خـالد يحـيى عزم فريـقه على إعادة
ـمـتـاز لـلـمـرة ـوسم الـسـابق والـتـتــويج بـلـقب الـدوري ا سـيـنـاريـو ا

السادسة.
وقال يـحـيى في تـصـريح صـحـفي إن فريـق النـفط قـدم مـسـتوى
سابقة احمللية وتمكن رحلة األولى من ا متميزاً خالل ا
من الـتـربُّـع عـلى صـدارة الـفـرق  مــبـيـنـاً أن الـفـريق
لـديـه مـواجـهـة مـهــمـة الـيـوم أمــام فـريق الـسـمـاوة
واجلمـيع عازم على حتـقيق نتـيجة طـيبة وصوالً
ـنـشـود والـتـتـويج بـلـقب الـدوري الى الـهـدف ا

للمرة السادسة.
وأضـاف يحـيى أن اجلـهاز الـفـني للـفريق
رفع من وتــيـرة اســتـعــداد الالعــبـ من
كثـفة الفتاً الى أن خالل التدريـبات ا
إدارة الـنادي عـززت صـفوف الـفريق
باحملترف االمريكي كيفن وير الذي
سـيـكـون اضافـة كـبيـرة لـلـفريق في

قبلة. مبارياته ا
وتــابع يـحــيى أن الــهـدف األسـاس
بـاريات هـو حتقـيق الفوز من جمـيع ا
وجتـاوز كل الـصــعـوبـات الـتـي تـواجـهـنـا

ربع الذهبي . نافسة على ا أمام الفرق ا
واحـتـضنـت قاعـة الشـعب لاللـعـاب الريـاضـية لـقاء
ـرحـلـة فـريق الـنـفط مـع الـسـمـاوة في مـنـافـسـات ا

متاز لكرة السلة. الثانية من الدوري العراقي ا
ضيف فريق الـنفط الفترة االولى وحقق الفريـق ا
الـتقـدم بنـتيـجة 25 نقـطة مـقابل  19نقـطة لـفريق
الـسـماوة لـيعـود من جديـد النـفط لـيحـقق التـفوق

50 نقطة مقابل 35 نقطة في الفترة الثانية.
 أمـا الـفـتـرة الـثالـثـة; فـقـد حـاول فـيـهـا الـضـيوف
االقـتــراب لـكن دون جــدوى لـيــعـود فـريـق الـنـفط
لتـحقيق الـتقدم فـي الفتـرة الثالـثة و بنـتيجة 71

مقابل 54 نقطة.

يز للغاية آخـر.وظهر فاتي بشكـل 
ـــوسم مـع بـــرشـــلـــونـــة مـــطــــلع ا
ـــاضي حـــيث ســـجل 5 أهـــداف ا
وصــنع 4 في 10 مــبــاريـات (596
دقــيــقــة) إال أنـه تــعــرض إلصــابـة

أنهت موسمه مبكرا.
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 قــد يـسـتــعـ تـشـافي
ـهـاجمه اجلـديد فـيران
تــــــــوريس الــــــــقـــــــادم من
مــانـشــسـتــر سـيـتـي بـعـد
تــســجـيــله رســمـيــا ضـمن
قـــائـــمـــة الــفـــريق وإعالن
شــــــفــــــائه مـن فــــــيـــــروس
كـورونـا. لـكـن تـبـدو فرص
ــبــاراة خـــوض تــوريـس ا
أسـاسيا أقل كثـيرا مقارنة
بــفـاتي حـيث كــان بـعـيـدا
العب لـفـتـرة طـويـلـة عن ا
بــســبب اإلصــابــة قـبل

التوقيع لبرشلونة.
 ومـن احملــــــتـــــــمل أال
يـعـتـمـد تـشافـي على
الـــثـــنـــائي تـــوريس
وفــــــــــاتـي فـي ظل
وجـود الـعـــــــديـد
مـن الـالعـــــــــــبــــــــــ
ـتـاحـ بـاخلط األمـامي مـثل ا
ـــــــــفيس بـلي و عـثمـان د
ديـــــبــــاي ولــــوك دي يــــوجن
وعــــــبــــــد الــــــصـــــــــــــمــــــد

الزلزولي.
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أصـدرت رابطـة محـترفي الـتنس بـيانا
ــيــا ــصــنف األول عــا حــول قــضــيــة ا
الــصـربـي نـوفــاك ديـوكــوفـيــتش الـذي
احـتـجـزته الـسـلـطـات األسـتـرالـيـة فـور
وصـــوله الــبـالد لــعـــدم تــلـــقــيه لـــقــاح
كـورونا. وأفرجت السـلطات عن نوفاك
بــعـد صــدور أمـر من احملــكـمــة بـإطالق

سراحه.
وقع الـرسمي لرابطـة محترفي ونـشر ا
الـتنس بيانا جاء فيه: "حتترم الرابطة
تـمـامـا التـضـحـيـات التي قـدمـهـا شعب
COVID-19 أســتــرالــيـا مــنــذ ظــهـور

وسـيـاسـات الـهجـرة الـصـارمـة التي 
وضـــعـــهــــا".وأضـــاف: "ومع ذلك فـــقـــد
أبــرزت الـــتــعــقــيــدات الـــتي حــدثت في
تعـلقـة بدخول الالعب األيـام األخيـرة ا
إلـى أســتــرالـــيــا احلـــاجــة إلى الـــفــهم
والــتـواصل وتـطـبـيق الــقـوانـ بـشـكل

أوضح".
وزاد: "أثــنـاء الـســفـر إلى مــلـبـورن من
الــواضح أن نـوفــاك يـعـتــقـد أنه حـصل
عـــــلى إعــــفـــــاء طــــبي ضــــروري إال أن
سـلـسلـة األحـداث التي أدت إلـى جلـسة
احملـكـمة الـيـوم كانت مـضـرة على كـافة
ــا في ذلك صــحــة الالعب األصــعــدة 
والـــتــحــضـــيــر لـــبــطــولـــة أســتـــرالــيــا

فتوحة". ا
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وتـابع: "كـنا عـلى اتصـال دائم مع تنس
أستراليا للحصول على توضيح خالل
هـذه الـعـمـلـيـة ونـحن نـرحـب بـنـتـيـجة
اجلـلـسة ونـتطـلع إلى بعض األسـابيع
ــثــيـــرة الــقــادمــة من الــتــنس".وشــدد ا
الــبــيـان عــلى أن احتـاد العــبي الــتـنس
احملــتـرفــ يـوصي بــشـدة بــالـتـطــعـيم
جلـميع الالعب في جولة احتاد العبي
الـتـنس احملـترفـ والـتي يـعـتقـد أنـها
ضــروريــة لــلــتــغــلب عــلى الــوبـاء.وأ
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ركـزي لـلـشطـرجن اسـتـضـافة مـنـافـسات أعـلن االحتـاد الـعـراقي ا
الـبطولـة العـربية لـلفئـات العمـرية لـلذكور واإلنـاث في التاسع من
ـنتـخبات شـاركة واسـعة من ا ـقبل وتـستـمر تـسعة أيـام  آذار ا

العربية.
وقـال رئيس احتاد اللعبة ظافـر عبد األمير في تصريح صحفي إن
نـضويـة حتت لواء نـتخـبات ا احتـاده أرسل دعوات إلـى جميـع ا
شـتـرك الى ـؤمل أن يـصل عـدد ا االحتـاد الـعربـي للـعـبة ومن ا
قبل " الـتحضيـرات ستبدأ األسـبوع ا عـشرة منتـخبات" مـبيناً أنَّ
من خالل تــهـيــئـة الــفـنــادق وسـمـات الــدخـول وتــسـمــيـة الــلـجـان
الـتحكـيميـة والفنيـة وتمَّت مخـاطبة وزارة الـشباب لـغرض تقد

وافقات. قبلة استحصال ا الي وننتظر خالل األيام ا الدعم ا
وأضــاف عــبــد األمــيــر أن االحتــاد يــحــرص عــلى تــقــد صــورة
إيـجـابيـة عن بـغداد وقـدرتـها عـلى اسـتضـافـة هذا احملـفل الـعربي
ـهم السيما أنها البطولة العربية األولى التي تقام في العاصمة ا
مـنذ العام 2003 بـرغم أن العراق اسـتضاف الـعديد مـن البطوالت

. شارك الدولية التي نالت استحسان ا
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الشـاعر الـعراقي نـعته االوساط الـثقـافيـة بعـد ان غيبه
ـوت في الـ 7 من الـشــهـر اجلـاري فـي مـقـر اقــامـته ا

رض. بشيكاغو إثر معاناة مع ا
ÍËUL « rþU½

قبل مؤسسة الشـاعر العراقي تضيفه عصـر السبت ا
ايشـان لدراسات الـثقافـة الشعـبية في نـدوة عن (تلقي
وروث الـشعبي في جتربته الشعرية) تقام في مقرها ا

ببغداد اجلديدة.
 —UAÐ f¹—U
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ـتــرجـمــة االردنـيــة تــرجـمت الى االنــكــلـيــزيـة  كــتـاب ا
ـعاني والذي صدر (أصـداء السكـون) لألديب سامر ا

عن دار رشيق ويقع في مئة صفحة.

UN²ÐU ≈ sKFð —bÐ

ÊËdJO ËQÐ
ـاضي.وتـريد واليـة نـيـو مـكـسـيـكـو الـعـام ا
الـشـرطة احلـصـول على هـاتف بـالدوين إذ
يــــــأمـل احملـــــقــــــقــــــون أن يــــــســــــاعــــــد في
حتــقــيـقــاتـهـم.وعـلى الــرغم من صــدور أمـر
تـفـتــيش مـنـذ أكـثـر من ثالثـة أسـابـيع فـإن
ـسـؤولـ لم يـتـمكـنـوا من احلـصـول على ا
الـــهــاتف اخلــاص به.ويـــقــول بــالــدوين إن
حتديد ما هو مطلوب من هاتفه سيستغرق
وقـتا.وفي رسالة فيديو مـطولة عبر حسابه
مثل (أي إيحاء عـبر موقع إنستغرام قال ا
بـأنـني أتهـرب عن عـمد من الـتحـقـيقـات هو
كن لهم أن يـبحثوا فقط كـذب).وأضاف(ال 
في هـاتـفك ويحـصـلوا عـلى صـورك وعلى
رســائـلك الـعـاطـفـيــة لـزوجـتك أو مـا لـديك.
هـذه عمـلية تـستغـرق وقتا).وتـابع بالدوين
( 63عـاما) : (لكن بالـطبع سنتعـاون بنسبة
ئـة مع كل ما يـطـلبـونه).وطلب  1000فـي ا
مـسـؤولو إنـفـاذ القـانـون في نيـومـكسـيـكو
ـسـاعـدة في من الــسـلـطـات في نـيــويـورك ا
جــهـودهم لــلـحـصــول عـلى الــهـاتف.وقـالت

مثل { لـوس اجنلوس  –وكـاالت - رفض ا
ألـيك بـالـدوين االدعاءات بـأنه غـير مـتـعاون
مع الـتـحـقـيق اخلاص بـحـادث إطالق الـنار
ــصـــورة هـــالـــيـــنــا الـــذي أودى بـــحـــيـــاة ا
هــاتـشـيــنـز أثـنــاء تـصـويـر فــيـلم راست في

ـقـاطـعـة ـدعـيـة الـعـامـة بـا مـاري كـارمــاك ا
الـتي تـشـرف على الـتـحـقيـقـات إن مـكتـبـها
يـعــمل مع قـسم شـرطـة نـيـويـورك ومـحـامي
بــالـدوين مـن أجل احلـصــول عـلى أي مـواد
من هــاتف بـالـدوين لــهـا عالقـة بـالــتـحـقـيق
اخلـاص بــفـيـلم راست.وقـال احملـقـقـون في
أمـر التفتـيش الصادر يوم  16كانون األول
إنــهم يــبـحــثــون عن أي رسـائـل نـصــيـة أو
صــور أو فــيــديــو أو اتــصــاالت لــهـا عـالقـة

بإنتاج الفيلم.
عـلى صعيد اخر قالت ملـكة جمال بريطانيا
ـشـاركـة في لــ كاليف إنـهـا لم تـســتـطع ا
مـسابـقـة ملـكة جـمال الـعالم بـعدمـا رفضت
تحـدة األمريكيـة منحهـا تأشيرة الـواليات ا
دخـول مـرجـعة ذلك إلـى كونـهـا ذات أصول
سـورية.وقالت كاليف الـبالغـة من العمر 29
عــامـا والـتي تــعـمل كـطــبـيـبــة مـتـدربـة إن
(أفـراد عـائــلـتـهـا مـنـحـوا تـأشـيـرات لـزيـارة
ـتحـدة لكـنهـا لم حتصـل علـيها الـواليات ا
وذلـك لـــكـــونـــهــــا من مـــوالـــيــــد دمـــشق في
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ـصـريــة جنالء بـدر عـلى صــفـحـتـهـا ـمــثـلـة ا أعـلـنت ا
الـشــخـصـيـة عــبـر مـوقـع الـتـواصل اإلجــتـمـاعي عن

تحور كورونا اجلديد أوميكرون. إصابتها 
وكــشـفت أيـضـا أنـهـا (أصـيــبت من قـبل بـفـايـروس
ـتـحور كورونـا)  مـؤكـدة إصـابـتـها بـالـفـايـروس وا
قائلـة: (أنا جـالي كورونـا أوميكـرون عشـان قابلت
النـاس اللي عندها دور الـبرد العادي اللي ماشي
في البـلد اليـوم دول).وأضافت بـدر في منشور
تحور اجلديد قائلة: (أول آخر كاشفة أعراض ا
تـفق عليها لغايه دلوقتي شكشكة في األعراض ا
الزور أو الـودن و خمـول و نوم كـده انت شرفت

كورونا اوميكرون مبروك يا روحي).
وقــدمت بــدر مـؤخــرا حــكــايــة (ويــبـقـى األثـر)
سـلسل (إال أنا) مع عدد كـبير من الـفنان
منـهم مصـطفى درويش إينـاس كامل كر
مـــحـــجــــوب أحـــمـــد عـــنـــان وغـــيـــرهم من
الــفـــنــانــ واحلـــكــايـــة من تــألـــيف أمــاني

التونسي وإخراج أحمد يسري.

ستكـون لديك القدرة التخاذ قرارات مـهمة بعد حتليل
سليم. 

qL(«

يجب أن تكـون على اسـتعداد إلنـهاء الصـداقات التي
تشكل عرقلة لتقدمك. 

Ê«eO*«

ط احلــيــاة تــتــطــلب الــعـمـل اجلـاد حتـســيــنــات في 
زيد من الوقت في عام .2022 وا

—u¦ «

جتنب التـردد في التعـبير عن نفـسك الن ذلك سيكون
عائقا أمام تقدمك في احلياة .

»dIF «

عـام  2022يــشـهــد تــغـيــيــرات كـبــيــرة في حــيـاتك
وتتمتع بفوائد عملك الشاق. 

¡«“u'«

 2022 هـو العـام األمـثل لـبنـاء عالقـات اجـتمـاعـية
جديدة .رقم احلظ .3
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عالقـاتك تـتـطـلب الـتــدقـيق الـسـلـيم و قـد تـضـطـر إلى
اتخاذ بعض القرارات الصعبة. 
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هنـاك حـاجـة لالهـتـمـام بـالـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة أثـناء
شاريع.رقم احلظ .5 تنفيذ ا

Íb'«

تستـعرض أهدافك في احلـياة وتشـكل استراتـيجيات
لتحقيقها خالل .2022

bÝô«

عــلــيك جتـنـب الـصــارحــة اجلــارحــة في تــعـامــلك مع
اآلخرين في عام .2022

Ë«b «

تـتـعـلم مـهـارات جـديدة لـتالئم االحـتـيـاجـات اخلـاصة
بك,يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

ابــــــحث عـن الــــــوالء فـي الــــــصــــــداقــــــات جــــــديـــــدة.
و2022يعد عام لإلبداع في العمل.

 u(«
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أوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الكلـمات أفـقيـا وعمـوديا حسب

التسلسل الرقمي:
1- من علوم احلساب

2- مخدر طبي

3- مدينة من فلسط

4- من االلوان

5- طائر جارح

6- احساس بالوجع

7- قوة غير مبررة ومبالغ بها

8- فجر

ـاضية مـثلـة السـورية اعلـنت وفاة والـدتهـا اجلمـعة ا ا
وكــــتـــبت عــــلى حـــســــابـــهـــا عــــلى مـــواقـع الـــتـــواصل
االجـتــمـاعي (مـافي شي بـهـالـدنـيـة رح يـعـوضـني عن

فراقك.. الرحمة لروحك يا امي).

عهد الفرنسي في الفـنان التشكيلي العراقي ضيف  ا
ــعــنـون (ســرديــات اجلــمـال) وضم بــغـداد مــعــرضه ا

مجموعة من احدث اعماله.

ـمـثل الـسـوري يشـارك بـبـطولـة الـفـيـلم اجلديـد (مـفـتاح ا
احلب) تــألــيف بــســام عـلـي واخـراج جــمــال الــسـروري.
. صري واللبناني ويضم عدد من الفنان السوري وا

عمـيدة كليـة االدارة واالقتصاد بـجامعة صالح الدين في
ــلــتــقى ــاضي فـي فــعــالــيــات ا اربــيل شــاركت االحــد ا
وازنة العراقية لسنة 2021 عنون (ا االقتصادي األول ا
وانــعــكـاســهــا عـلى الــواقع االقــتــصـادي )الــتي نــظـمــهـا

افتراضيا مركز االبحاث في جامعة جيهان بدهوك.

qOL'« —UOÝ

ي الـــعـــراقي ـــفـــكـــر واالكـــاد ا
ــؤســسـة صــدر له حــديــثــا عن ا
الـعربية للدراسات والنشر كتاب
جـديد بعنوان (زعماء العالم بناة
وطـغاة في القـرن العـشرين) يقع

في 560 صفحة من القطع الكبير.

جنالء بدر
أغـنـيـاته الـلـبـنـانـيـة
والـعــربـيــة بـرفــقـة
ـوسـيـقـية فـرقته ا
والذي إفـتتح بـعد
ــــســـرح دخــــوله ا
بـــأغــنـــيــة بـــحــبك

ة وبغار ثم تنقّل ب أغـنياته القد
واجلـديــدة والـتي واكـبت مــسـيـرته
الــفــنــيـة الــطــويــلـة وأخــذ مــحــبّـوه
يــــرددون مــــعه كــــلــــمــــاتـــهــــا الــــتي
يــحـفـظــونـهــا عن ضـهــر قـلب. وكـان
احلالني قد أعـلن أثنـاء عن مفـاجأته
خالل احلـــفل بــدعــوة ابـــنه الــولــيــد
ــسـرح وقـدم احلالني الى خــشـبـة ا
معه بشكل دويتو موال وأغنية من
الــــلـه بــــعــــتـــــلي يـــــاك ثم طـــــلب من
اجلمهور أن يقـدم معه أغنية أخرى

فــكــانت يــا طــيـور
بـــالــــعـــالي وقـــد
تــفـاعـل مـعــهــمـا
احلضور بشكل
الفـت جـــــــــــداً
ليكمل بعدها
عـــــــــــــــاصـي
وصــــــلــــــته

الغنائية.

ســـوريـــا).ونــقـــلت شـــبـــكــة بـي بي سي عن
كاليـف قولها: (تقدمت بطـلب للحصول على
تـأشيرة بـجواز سفر بـريطاني. لم أتوقع أن
يــرفض طــلــبي فـأنــا أمــثّل بــريـطــانــيـا في
ـسابقة).وأضـافت: (حصل زوجي وطفلتي ا
عـلى تأشيرة لكن طـلبي رفض بسبب مكان

والدتي).
ـتـحدة وطـالـبت  كـاليف سـفـارة الـواليـات ا
ـوضـوعيـة ومـنحـها في لـنـدن بالـتـمتـع با
ـسابـقـة التي تـقام في الـتـأشيـرة حلضـور ا
 15كــــانـــون الــــثــــاني اجلــــاري.وردا عـــلى
تـصريحاتـها  قال مسؤولـون أمريكيون في
وجب بيان إن (سجالت التأشيرات سرية 
ــكـنــنـا الــقـانــون األمــريـكي وبــالـتــالي ال 
مــنــاقــشـــة تــفــاصــيل حــاالت الــتــأشــيــرات
الـــفـــرديـــة).وكــانـت كاليف قـــد وصـــلت إلى
بــريـطـانــيـا في عـام  ?2013حــيث تـعــلـمت
اإلنـكلـيزيـة وشاركت في حـمالت للـمساواة
بـ الـرجـال والـنـسـاء والـدفـاع عن حـقـوق

. الالجئ
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اليك بالدوين
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الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7169 االربعاء 9 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 12 من كانون الثاني (يناير) 2022م
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حسـ مالـتوس  من الفـاعلـ في نشر الـبانتـوما في كل مـكان وفي كل مـدينة عـراقية 
ونو  و دويتـو  بنموذج أدائي ـفتوح ) ا تعدد ( الـعلبة  الشارع  ا بأشكاله الفـنية ا
ـشهـد احمللي / اجلمـاهيري ي بأعـرافه وتقالـيده الـراسخة  وا : ( الـفن احملترف األكـاد
وضوع ) تداولة ) في ( الشكل  وا ـاءته وأزيائه ومفرداته احلركية اليومية ا الهادف بإ
هارة والقدرات األدائية والشخصية الدرامية ومنها اذج أدائـية فريدة من حيث ا وتقد 
ـهرج . جتـارب أدائيـة تعالج تـقد الـشخـصيـات االجتـماعـية  والـهامشـية  وشـخصـية ا

مشاكل اجملتمع العراقي وتطرح أهم قضاياه. 
بال أدوات أو اكــســســوارات أو قــطع ديــكــوريــة أو مــاكــيــاج  ال شيء مـن هــذا الــفــضـاء
ـفتـرض سـوى اجلسـد / االنسـان ( بـكثـافة شـعـر الرأس والـلحـية ) ـتـخيل ا الـتجـريدي ا
ـائيـة كـأنه يـلـعب بـاألفـئدة يـلـعب بـالفـراغ في مـهـارة عـالـيـة فـيه احلضـور والـكـاريـزمـا اإل
ـوسـيقي واالبـصـار يخـلق فـضـاءه من الـعـدم ويـرافـقه بـحـيـويـة اختـيـاره الـدقـيق لـلـمـؤثـر ا
ـواصـفات مـهـارية ـائيـة   ـاءة كـأنـهمـا واحـد في مـشهـديـة ا ـدهش في كل خـطوة وا ا
ـخزونها الـتاريخي  والوجداني  عـالية ودقيـقة في جتسيـد الفكرة وتقـليد الشـخصيات 
تعة واالستجابة والنفسي  واحلركي  وقـدرة حركية وذهنية خللق الفرجة اجلـماهيرية وا
وضـوعات ( االجتـماعيـة  والسيـاسية ) ا يـجعل لهـذا األداء وا ( الـضحك  والبـكاء ) 
عاصرين ؤدي ( حس مالتوس ) عن أقرانه السابق وا از بها ا طروحة خصيصة أ ا

ائي . في اجملال اإل
من صفـاته االدائيـة : الذاكـرة واحلسـاسية  سـرعة اإلدراك  مـتذوقًا لـلمـوسيـقى  عارفًا
بدأ االنسجام والنسب  سريع احلركة ومرن  حسن اخللق  جاد العمل  متقن العمل
مـن حـيث الــنـسب والــتـوازن ومــتـنــاسق األداء  ذو حس إنـســاني مــتـقـدم  ويــتـمــاهـا مع
قـدم  رياضي ومتـمكن من أدواته  مرتـبط مع بيئـته الثقـافية  عـارفًا بأعراف ـوضوع ا ا
فهوم احلركة وآليات اإلرسال والقراءة  عاشق للجمهور. التمثيل الصامت وتقاليده  و

ـائـيـة صـامـته  بـكـالـوريـوس  فـنـون مـسـرحـيـة / جـامـعـة بـابل . ـثل ومـخـرج أعـمـال إ
ـسرحيـة ) كما هو عـضو ورشة دمى لـلتمـثيل الصـامت وخيال مـؤسس ( فرقة مـالتوس ا
الـظل .. شارك فـي مهـرجـانات مـسـرحـية قـطـريـة ودوليـة . حـاصل عـلى جوائـز كـثـيرة في
التـمثـيل واالخراج . شـارك في الكـثيـر من عروض الـبانـتومـا ومسـرح الشـارع وعروض
مـا خيال الـظل ومنه عرض ( الـسندبـاد ) الذي عرض في مـهرجان الـقاهرة الـتجريبي .
ـازت جتـاربه في شـارك في تـقـد عـروض صـامـتـة في افـتـتـاح مـهـرجـانـات مـحـلـيـة  وا
ـاءة احمللية بشكل بارز لتـحقق نوعًا من التواصل مع اجلـمهور العام ومنها استخدام اإل
: (أوالد الـتقـاطع) (مفوض عـبد) (سـاتر لإليـجار) وما زال في تـواصل في تقـد اجلديد
ـحـمـوالت دالليـة إنـسـانيـة تـنقل الـهم الـعـراقي وكـانَ من ضمـنـها ـائـية  من الـعروض اإل
ــائــيـة عــروض قــدمتْ في ســاحــات اإلحـتــجــاج عـام  2019 في مــديــنــة بـابـل عـروض إ
ي الغربي إحتـجاجية .. مالـتوس (تولد بابل 1994) رَغبَ في اإلنـفالت من النمط االكاد
درسـة الفـرنسـية ) والـتـوجه نحـو الواقع اإلنـساني عـبـر اختـيار شـخصـيات فـي األداء (ا
رور ) سـرحياته ( السيد عمل الـنظافة  اوالد التقاطع  رجل ا محلية أو مـهمشة ابطال 
ائي مـوجه الى اجلمـهور الـعام يـعتـمد اإليـقاع والـشكل سـرح اإل فتـوصل إلى نوع مـن ا
سجل وحتوالتهما وصوالً إلى احلاالت اإلنسانية  يضاف إلى ذلك انه قد وظف احلوار ا
ـائيًـا لتحـقيق الـتواصل الـبصري تـخيل ا ليـرافق الفعل لـلشـخصـية االخرى ( اآلخـر ) ا
ـتلـقي وتـخفـيف حـدة التـجـريد الـبـصري والـسمـعي في الـعرض والـسمـعي والـلفـظي مع ا
ائي ليكـون اضافة جديدة ألعراف البانتوما يحسب له . في عروض مسرح الشارع اال
ائـية ـها إلى اجلـمهـور العـراقي تـقنـية احلـركة فـيهـا ا الـتي اجتـهد ( مـالتـوس ) في تـقد
واقعـية تستـنسخ احلركة الـبشريـة وتخلق إنطـباعًا أو إيهـامًا باحلـركةِ البشـريةِ الطبـيعية 
ـشي اإليـهـامي ـنح ا فـاألسـلــوب احلـركي هـو واقع مـقـتــرح أي خـلق إنـطـبـاع بـالـواقـع . 
ـؤدي ــمـشي بـالـفـعل في الـشـارع  حـتى لـو كَـانَ ـؤدى بـطـريـقـة مـتـقـنـة اإلنـطـبـاع بـأن ا ا
ـرء ليـمـشي إيـهامـيًـا في الـشـارع ( إلى األمام  وإلى يسـتـخـدم حـركات ال يـسـتـخدمـهـا ا
اخلـلف  واجلـانب ) ويـبـقى هـو في مـكان واحـد  ويـغـطي مـساحـة صـغـير
شي مسـافة أطول  فهي ال حتتاج إلى للغايـة  بينما يـظهر وكأنه 
مـسـاحة كـبـيـرة فالـتـجريـد الـظـاهر  واجملـاز الـشعـري  واإليـهام
كان والزمان أيـضًا وهنا يتحـقق االيهام الكامل احلركي يشـمل ا
 ومـتـعـة الـتـلـقي  واكـتـشــــــاف الـشـخـصـيـة احلـيـاتـيـة اجملـسـدة

ائيًا . إ
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مـــســرح حـــديــقــة الـــيــوبـــيل ضــمن
سلـسـلة سـهـرات إكسـبو دبي 2020
الـفـنيـة وقـدم وسط حـفـاوة وتـفاعل
واسع من اجلـمـهـور بـاقـة من أشـهـر
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على وقع األنغام اللبنانية وإيقاعات
الدبكة أحيا الفنان اللبناني عاصي
ــيـزاً عـلى احلالني حــفالً غـنــائـيـاً 

ـــتــحـــدة في الـــقــاهـــرة وطـــبــعـــهــا اال ا
وتــوزيــعـهــا عــلى شـكـل (كـارتــات). ورضـا

مدرس رسم في بعقوبة.
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افـتــتح وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار
ــعــرض ــاضي  ا نـــاظم حــسن االثــنـــ ا
الـشـخـصي 25 لـلـفـنـان صـالح رضـا حتت
عـنوان (شخـصيات
مـن بالدي) والـــــذي
اقــــيم عــــلى قــــاعـــة
دائـــــرة الـــــفـــــنــــون
الـعـامـة فـي الوزارة
وبـــــــــــــــاشــــــــــــــراف
ـسـتـشار الـثـقافي ا
سـعد بشير إسكندر
وبـــحــضــور حــشــد
كـبـيـر مـن الـفـنـان
والـــــنــــقــــاد وزمالء

احملتفى به.
ـــــــــعــــــــرض وعـن ا
حتـــــــــدث رضــــــــا لـ
(الـــــــــــــــــزمــــــــــــــــان)
عرض يضم قائال(ا
103 لـــــــــــــوحـــــــــــــة
بـــــــــــــــورتـــــــــــــــريـت
لــشـخـصـيـات فـنـيـة
وادبـــيــة وثــقــافــيــة
مـنها جبرا ابراهيم
جــــبـــرا  وجــــعـــفـــر
الــســعــدي وســامي

عـبـد احلمـيد واخـرون )واضـاف (يعـد هذا
ـعرض اكـبر مـعرض في الـعراق والوطن ا
ـغـرب الـعـربي وفي ا الــعـربي لـلـبـورتـريــة

لك البورترية). يلقبوني 
مـستـذكرا (كنت وانـا شاب ارسم لـلصحف
الـعـراقـيـة والـعـربيـة وقـبـلـهـا وفي مـرحـلة
الـدراسـة كـنت اتـرك مـحـاضـرات اسـتـاذنـا
فــــائق حــــسن واذهب الـى كـــلــــيــــة الـــطب
الشــاهــد اجلــثث حــيث كــنت اقــدم دراسـة
عــلى الـوجـوه واجلـسـد) وأوضح ان (هـذا
ـعرض سيـتم توثيـقه مستـقبالً في كتاب ا
ـثابة يـترجم إلى الـلغـة االنكلـيزيـة ويعد 

نجزهم الثقافي). احتفاءً بهم و
ـعــرض بـعـد وجتــول وزيـر الــثـقـافــة في ا
افـتـتاحه  مـعـرباً عن (إعـجـابه بـاللـوحات
ـعــروضـة) مـثـنـيـاً (عــلى جـهـود الـفـنـان ا

تميز صالح رضا). التشكيلي ا
ي ــعـرض حتــدث الــفــنــان واالكــاد عـن ا
ـعرض عـبـاس عبـد مـنـديل قائال(في هـذا ا
الــشــخــصي جــســد الــفــنــان صــالـح رضـا
الـعـديـد من الشـخـصيـات الـفـنيـة واالدبـية

والثقافية وهذا نتاج جهد كبير ).
اهمية فنية وتاريخية

واكـد الناقد علي ابـراهيم ان(الفنان صالح
ـــتــمـــيـــزين في فن يـــعــد مـن الــفـــنـــانــ ا

ـا له اهـمـية فـنـيـة وتـاريـخـية الـبـورتـريـة 
ودلــيل اخالص هــذا الـفــنـان جتــاه هـؤالء
االعـالم الذيـن اثـروا احلـيـاة العـراقـيـة من
ــشـــهـــد الـــثــقـــافي خـالل الــفـن واالدب وا
لـكن هـنـاك مـقـتـرح ان تـطـبـع هذه عـمـومـا
الـبـورتـريـات في كـتـاب عن مـجـمل اعـماله
الــفـنــيــة مع نـبــذة عن حــيـاتــة ومـســيـرته
الـفـنيـة).وقال الـفنـان جلـيل حسـون (رضا
ـتـمــيـزين في هـذا مــلك الـبـورتــريـة ومن ا
عـارض خارج ولـديه العـديـد من ا اجملـال 

العراق).
ـأمـون إشـراق ـديـر الـعـام لـدار ا وأبـدت ا
عرض وقالت  إنَّ عـبد العادل إعـجابها بـا
ـعــرض جـاء السـتـذكـار وتـوثـيق  رمـوز (ا
الــعـراق وأنَّ تـســلـيط الــضـوء عـلــيـهم من
ـعـرض هـو لـتــعـريف األجـيـال من خـالل ا
الــــشــــبــــاب بــــتــــاريــــخـــهـم الــــعــــريق من
الـشخصيات الفنية والثقافية والسياسية

واإلعالمية والرياضية).
واقـــتــرحت بــأن (تــوثـق هــذه الــرمــوز مع
سـيـرهـا بكـتـاب حلـفظـهـا واطالع األجـيال

القادمة عليها).
الية دير العـام لدائرة الشـؤون ا وأشـار ا
عـرض يعد واإلداريـة علي رضـا إلى أنَّ (ا
أكــبــر مـعــرض في الــوطن الـعــربي كــعـدد

عروضة 105 وعـمل وبلغ عدد اللـوحات ا
قطعة فنية رسمت بقلم اخلشب واألصباغ
ــائــيـة لــرواد الــشـخــصــيـات الــثــقـافــيـة ا

والفنية).
ورضـــا من مـــوالــيـــد ديـــالى عــام 1960 
بــكــالـــوريــوس رسم من كــلــيــة الــفــنــون
اقـام 23 مــعـرضـا اجلــمـيـلـة بــبـغـداد 
فـنيا داخل الـعراق وخارجـه  منها
فـي طـرابـلس عـام ?1995تـونس
2001 أبـوظبي 2002 ابـو ظبي
2003  مـــــــــــــــــصـــــــــــــــــر2009
تـركيا2015 ومـعرض مشترك

في تونس عام 2000.
وفــــاز عـــمل لـه بـــاجلـــائـــزة
ـسـابـقـة الـتي االولـى في ا
نــظــمــتــهــا وزارة الــشــغل
الــتـونـســيـة مع اعــتـمـاده
شـعـارا للـوزارة.كمـا حاز
عـلى عـشـرات الـشـهادات
الـتقـديريـة وكتب الـشكر
والــتــقـديــرو اخـتــيـار
واقـــتــنــاء اعـــمــاله (من
وحي الطفولة) من قبل
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ـسلـسل الـتـلـفـزيـوني الطـويل بـحـلـقـات تـشويق يـبـدأ ا
وتـرغـيب وتـرطـيـب وتـفـخـيخ  ثم يـقـوم الـسـيـنـاريـست
الـشـاطـر واخملـرج الـفـائـر بـفـصل الـتـعـقـيـد والـتركـيب
ـشـاهد الـكـسول الـبـسيط والتـدويخ مـسـتهـدفاً طـبـقة ا
الـذي لم يـعـد يـعـرف رأسه من قـدمـيه  وقـبل الـنـهـايـة
بـسـهـرة أو سهـرتـ يـصـعـد بـهم الى الـذروة فـتـتـقطع
أنفاسهم وتتـحول أعينهم وتطبل قـلوبهم  ثم يقصفهم
شـهد األخـير الذي قـصفـة ما بـعدهـا شك وقيـام في ا
يـنـتـصـر فـيه الــبـطل ويـتـزوج الـبـطـلــة بـانـتـظـار تـفـريخ
مـسلسل تـدويخي تـضليـلي جديد لـتسـتمر الـلعبـة كما

بدأت أول مرة وبنفس الطاسة والليفة واحلمّام.
ــكـرور قــبل االنــتـخــابـات األخــيـرة حــدث هــذا األمـر ا
ــان اجلــديـد ــة الــبـر وخاللــهـا وبــعــدهـا وصــوالً الى 
األولى برئاسة الشائـب ورئيس السن وهو من كائنات
ـزاد الـبـائـر الـكـبـيـر  والـتي لم تـشـفـع لـهـا شـيـبـتـها ا
ديـح على وضـحـكـتـهـا ونكـتـتـهـا وتـلونـهـا وتـوزيـعـهـا ا
وجوه اجلـميع  من أن يتـعرض الى عدوان اسـتعملت
وجعة  ما أدى تالياً الى نقله فيه األسلحة البيضـاء ا
صـوب مشـفى ابن سـينـا اجملاور بـسيـارة اسعـاف قد
تــكــون مــعــدة ســلــفــاً لــهــذا اجلـزء الــدرامــاتــيــكي من
ـريض ـسـتـمـرة في الـعـراق ا الـتــمـثـيـلـيـة الـضـحـلـة وا

العليل حتى اآلن 
قراطية وجميلة على شاشة التلفزيون احللول كلها د
وفي بنـايـة فـخمـة ومـدهـشـة هي االخرى من مـخـلـفات
الـنظـام الـبائـد  لكن احلـقائـق والوقـائع في الكـواليس
والـغـرف والــفـنـادق هـي أفـعـال واتــفـاقـيــات تـرقـيــعـيـة
حتاصصـية توافقية طـائفية عرقـية مناطقيـة غبية وغير
شـريفـة  حـتى بـدا أمـراً لـيس غـريبـاً أن تـقـوم رئـاسة
جـمـهـوريـة احملـمـيـة اخلـضـراء بـتـهـنـئـة أحـد الـفـائـزين
ـان قبل ـوقع شـكـلي عـلى دكـة رئـاسـة الـبـر بـالـظـفر 

إعالن النتيجة بصورة قانونية ونهائية.
ا آلت إليه ان األخيـرة كانت لوحـة ناطقـة  جلـسة البـر
صـحــة الـبالد الـتي مــا زالت عـلى رأس قــائـمـة الـدول
ـقصود هـنا لم األفـسد علـى وجه األرض  والفـساد ا
يـسـتـثن مفـصالً أو زاغـوراً بل هـو يضـرب بـقـوة حتى
ما يفترض أنه مقدس ومحصن مثل اجليش والشرطة
ــســلــحــة األخــرى  واألمـن واخملــابــرات واجملــامــيع ا
ـــدرســة ــســـجـــد والـــوقف وديـــوان الـــعــشـــيـــرة وا وا
ـعـمل والـتـجـارة والـصـنـاعـة والـزراعـة  واجلـامـعـة وا
حـتى صارت الـنـاس تـفـرح وتـتعـجب وتـهـنىء مـواطـناً
ذهب صـبــاحـاً الى دائــرة حـكــومـيــة وأجنـز مــعـامــلـته
الشرعية بوقت مـعقول ومن دون أن يلجأ الى التوسط
والـــتـــزويـــر ودفـع رشـــوة غـــيـــر
مخـجلة الى مـوظف على جـبهته
دمــغــة صالة قــاسـيــة ومــوظــفـة
مـغـطـاة بـحــجـاب عـظـيم ورحـلـة

سعيدة ألداء العمرة.
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تـورط مواطن عراقي برؤية حلم تكرر عليه ثالث ليال متتاليات
ــقــربـ خــشـيــة تـســرّبه الى الــكـتل فــقـصّه عــلى اصــدقـائه ا
والـتـحـالـفـات واألحـزاب واالطـارات والـتـيارات الـسـيـاسـيـة في

البالد. 
واطن: رأيت فيمـا رأيت انّ ساعي بريـد عمالقا جاء الى قـال ا
بـيـتي الـواقع في حي أور في بـغـداد عـلى دراجـة هـوائـية ذات
ثالثـة دوالـيب لـدى ابــني واحـدة مـنــهـا بـ ألـعــابه وسـلّـمـني
رسالـة طويلة وعظيمة ملفوفـة على بكرة كبيرة لكبيل االمدادات
سـتخدم في الـشوارع فلّمـا فتحـتها وجـدتُ فيها الكـهربائـية ا

بضع كلمات تقول: 
ال انـتخـابات وال مـفوضـيـة وال تنـافس وال تزويـر وال أكاذيب
وال هــنـبالت بــعـد الـيــوم وعـلى كل مـحــافـظـة أن تــرسل مـديـر
الـية بـاحملافـظة السـتالم الرواتب في الـبلـدية ومديـر الشـؤون ا

رأس كل شهر. 
ـستـور انه لشـدة صدمـته بـالرسـالة الـقصـيرة واطن ا وقـال ا
ـذهلـة فزّ من نـومه مـذعوراً ونـسي أن يـسأل سـاعي البـريد ا
عن اجلـهة التي ستقوم بتسـليم الرواتب مادام ال توجد حكومة

وال انتخابات وال وجع رأس. 
فـقال له أصدقـاؤه انَّ هذا الـوضع فوضى وال يجـوز االعتراف
به وكــان البــدّ أن يــفــصــحــوا في الــرســالــة عن اجلــهــة الــتي
ــوظــفـ والــعــســكــريــ واحلــشـد ســتــوزع الــرواتب عــلى ا

والبيشمركة. 
اعـتـذر الـرجل مـنـهم لـهـذا الـسـهـو وقال انّ اخلـطـأ لـيس مـنه
ووعدهـم ان ينام لـيلة رابـعة حتى يـستطـيع أن يجد إجـابة على

ُلح.  سؤالهم ا
ـقربـون ينـتظرون ـواطن تلك الـليـلة وأصـدقاؤه ا وفـعال نام ا
واطن . لكن نوم ا انـبالج الصباح لكي يـأتيهم باجلواب الـيق
طـال وبزغ الصبح وهو نائم واصدقـاؤه على الباب يفترشون
االرض ويـنتظرون وجـاءت ليلة خـامسة وهو نـائم وتوقعوا انه
ـنــكـوب بــالـطــبـقـة مـتــعب كــثـيـراً كــأي مـوطـن في هـذا الــبـلــد ا
واطن لم يـفق ومرّت عليه صيـره لكن ا قامـرة  الـسياسيـة ا
لــيـــلــة ســادســـة وســابــعـــة وعــاشـــرة واليــزال يــغـط في نــومه
ــا يـئــسـوا قـرروا وأصــحـابه يــنـتــظـرون اجلــواب حـتى اآلن. و
الـذهـاب الى احملـكـمـة االحتـاديـة لـشـكـايـته ألنه نـكث وعـده ولم
يـعد لهم باجلواب وال يزالون يبحـثون عن عنوان احملكمة لكن
ـواطن قـام من نـومه العـمـيق وقـد حـصل عـلى جـواب خشي ا
إعالنه عـليهم والذ به يحوص ويلوص في بيته مفضال التظاهر
بـالـنـوم االبـدي عـلى الـذهـاب الـيـهم بـالـرسـالـة اجلـديـدة  فـقـد
زورة اخـبره ساعي البـريد العمالق انّ صـرفيات االنتـخابات ا
ـنافـذ احلـدودية هـدورة من تـهـريب الـنفط وسـرقـة ا واألمـوال ا
واجلــمــارك وتــلــفــيــات الــفــضــائـيــ فـي مــؤســســات احلــشـد
والـشـهـداء والسـجـنـاء والـطـلـقـاء والـوجـهـاء والـنـزالء والـنـبالء
طوال ثـمـاني عـشـرة سـنـة ستـعـاد لـلـخـزيـنة ومـنـهـا تـصـرفون

وتأكلون وتشربون. 
وال حول والقوه إال بالله. 
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{ لـــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
حــصــد فـيــلــمـا “ذي بـاور أوف ذي
دوغ ”و”ويــست ســايــد ســتــوري”
األحد أبـرز جوائز “غولـدن غلوب”
خـالل احــتــفــال لــتــوزيــعــهــا شــهـد
مــقــاطــعــة هـــولــيــووديــة واســعــة
وأعلنت خالله أسماء الفائزين عبر
اإلنـتــرنت من دون نـقل تـلـفـزيـوني
وال حـضور لـلنـجوم عـلى السـجادة
احلــــمـــراء.  وبــــات الــــويـــســــتـــرن
الـــــســـــوداوي “ذي بـــــاور أوف ذي
دوغ ”لـلنـيوزيـلنـدية جـ كامـبيون
ثـاني فـيـلم أخـرجـته امـرأة يـحـصل
عــلى جـائـزة غـولـدن غـلـوب ألفـضل
فـيــلم درامي. ونــال كــذلك جــائـزتي
أفـضل مـخــرج لـكـامــبـيـون وأفـضل
ثل في دور مساعد لكودي سم
ماكفي. أما صيغة ستيفن سبيلبرغ
اجلــديــدة لـــفــيــلم “ويـــست ســايــد
سـتوري ?”فـمُـنـحت جـائـزة أفـضل
فــيـلم كــومـيــدي أو فـيــلم كـومــيـدي
غنـائي فيـما حازت بـطلـته رايتشل
ثـلة في فيلم زيغلر جـائزة أفضل 
ـثـلة كـومـيـدي وكـان لـقب أفـضل 
في دور مـسـاعـد من نـصـيب أريـانا
ديـبـوز الـذي تـؤدي فـيه دور أنـيـتا
الذي تولته ريتـا مورينو في الفيلم

األصلي. 
وفـاز ويل ســمــيث بـجــائــزة أفـضل
ـثل في فـيـلم درامي عن دوره في
“كــيــنغ ريـتــشـارد ”فــيــمـا حــصـلت
نـيكـول كيـدمـان على مـكافـأة أفضل
ــــــثــــــلـــــة فـي فـــــيــــــلم درامـي عن
ــمــثــلــة جتــســيــدهــا شــخــصــيــة ا
الــكـومـيــديـة األمـيــركـيـة الــشـهـيـرة
لــــوســــيل بــــول في “بــــيــــيــــنغ ذي

ريكاردوس.”
لـــكـنّ أيّـــاً مـن الـــفــــائــــزين لم يــــكن
حـــــاضـــــرا إذ قـــــاطع الـــــنـــــجـــــوم
الــهــولــيــووديــون االحــتــفــال الـذي
يستـقطب عادة نخـبة أوساط قطاع
الـتــرفـيه ويـشـكّل أول غـيث مـوسم
اجلوائـز الـسـيـنـمـائـيـة األسـاسـية.
ــقـاطــعـة إلى مــآخـذ وتـعــود هـذه ا
نـظمـ تتـعلق بـافتـقار هذه عـلى ا
اجلـوائـز إلى الـتـنـوع والـشـفـافـيـة.
حـتى أن شـبـكة “ان بي سي ”التي
تـملك حـقـوق البث احليّ لـالحتـفال
قررت االمتناع عن نقله هذه السنة
ـــشــاهــدين درجــوا نع أن ماليــ ا
عـلى مـتـابعـته عـبـر شاشـتـها خالل
الـــســـنــــوات األخـــيـــرة. ولـم يـــحظ
االحتفال بـاهتمام كبـير على تويتر
ــسـتـخــدمـ كـانـوا نـظـراً إلى أن ا
ـتـابـعـة األخـبار مـنـشـغـلـ أكـثـر 
تـعلقـة بالعـثور داخل غرفـة فندق ا
ــمـثل الــكـومـيــدي األمـيـركي عـلى ا

بوب ساغيت ميتاً. 
واســـتــبـق رئــيـس حتــريـــر شــؤون
الـــثـــقـــافـــة واألحـــداث في مـــجـــلـــة
ــتــخــصــصــة مــارك “فــرايــيــتي ”ا
مالك االحتـفال بتوقعه “أالّ يشبه
أيـاً من احـتـفـاالت +غـولـدن غـلوب+
الــتي اقـيــمت حـتى اآلن .”وأضـاف

“لن نرى خالله الكثير .”
وكانت جـائحة كـوفيد- 19الذريعة
ـنـظـمون الـرسـمـيـة الـتي أعـطاهـا ا
عن ســبب إجــراء االحــتــفــال بــهـذه

الطريقة. 
وكـــــشف مـــــالــــكــــ أن “رابــــــطـــــة
الـصـحـافـة األجنـبـيـة في هـولـيوود
ــشـاهــيـر حـاولت إقــنــاع عـدد من ا
بــاحلـضــور لإلعـالن عن الــفـائــزين
بـــجــوائــز +غــولــدن غــلــوب+ لــهــذا

العام ?”لكنّ “أيّاً منهم لم يقبل.”
ودرجت أوساط هـوليـوود منـذ مدة
طــويـلــة بــعــيــداً من األضــواء عـلى
انــتـقـاد هـذه اجملـمـوعـة الـتي تـضم
نــــحـــو مـــئـــة شـــخـص يـــعـــمـــلـــون
ـنــشــورات أجــنــبــيــة واتــهــامــهـا
بـسلـسلة مـن التـجاوزات تمـتد من

الفساد إلى العنصرية.
وكـشفـت صحـيـفة “لـوس أجنـليس

ـز ”في هــذا اإلطـار أنْ ال سـودَ تـا
ب أعـضائـها ففـتحت بـذلك العام
الفـائت البـاب على مـصراعـيه أمام

االنتقادات العلنية.
وسارعت الرابطة في مواجهة هذه
الـضـجــة إلى اعـتـمـاد ســلـسـلـة من
اإلصالحات من بينها ضم أعضاء
جــدد إلـيــهـا لــتـنـويـع تـشـكــيـلــتـهـا

وحتس تمثيل األقليات فيها.
كــذلـك حــظــرت عــلـى هــؤالء قــبــول
الــهــدايــا الــفــاخـرة أو الــنــزول في
فـنادق تـتـولى شركـات اإلنـتاج دفع
نـفـقـات اإلقـامة فـيـهـا عنـهم سـعـياً
مـنـهـا للـتـودد إلـيهم لـكي يـصـوتوا

ألفالمها.  
ـغلق الـذي أقيم وخالل االحـتفـال ا
األحـد نـشرت الـرابـطة عـبـر تويـتر
مــقـطـعي فــيـديـو مــسـجـلــ سـلـفـاً
ي لي ألرنــولـد شـوارزنـيــغـر وجـا
كــورتــيس  أشــادا فـيــهــمــا بــعـمل
الـــــرابــــــطــــــة فـي دعم الــــــبــــــرامج

اجملتمعية.
ـــمـــثـــلـــة واخملـــرجـــة وتـــنـــاولـت ا
األمـيـركـيـة تـمـويل الـرابـطـة بـرامج
من هـذا الـنـوع قـائـلـة “أنـا فـخورة
بـأن أشــارك مع أعـضـائـهـا في هـذا

سعى.” ا
ــثـلــتـا “ويــست ســايـد -وعــلــقت 
سـتوري ”الـشـابـتـان عـلى فـوزهـمـا
عبر تويتر فالحظت رايتشل زيغلر
أنـهـا حـصـلت عــلى جـائـزتـهـا بـعـد
ثالث سـنوات بـالـضبط مـن اختـيار
اخملرج سـتيـفن سبيـلبـرغ إياها من
ب  30ألف مرشحـة. واعتبرت في
تغريدتها أن “احلياة غريبة جدا.”
أمـا أريـانا ديـبـوز فشـكـرت الرابـطة
داعـــــيــــة فـي الـــــوقت نـــــفـــــسه إلى
إصالحـات وإذ رأت عبـر تويـتر أن
”? “ثـــمــة عــمـالً ال يــزال مــطـــلــوبــاً
ـرء بجدّ في كتبت: “عندمـا يعمل ا
مشروع ما ويبذل فيه الدم والعرق
والــدمـوع واحلب فـإن تــقـديـر هـذا

العمل يشكّل أهمية خاصة  .”
ويشـكل فوز كل من “ذي باور أوف
ذي دوغ ”و”ويـــــــــسـت ســـــــــايـــــــــد
سـتـوري ”بــثالث جـوائـز تــكـريـسـاً
لـهــمـا كـمـنــافـسـ أســاسـيـ عـلى
ألقـاب موسم اجلـوائز الـسيـنمـائية
الـذي تُـعـتـبــر  حـفـلـة األوسـكـار في

قبل ذروته. آذار/مارس ا
 ويتناول “ذي باور أوف ذي دوغ”
الـصور الـنمطـية الـذكريـة في والية

مـونـتـانـا األمـيركـيـة في عـشـريـنات
القرن الفائت ويـؤدي دور البطولة
فــيـه بــنــديــكت كــامــبــربــاتش وقــد
عُرض على “نتفـليكس ”إلى جانب
عـــروض مـــحـــدودة في الـــصـــاالت
ولــقي اســتــحــســان الــنــقــاد.   أمــا
الــنـــســخــة اجلـــديــدة من “ويــست
سايـد ستوري ”لسـتيـفن سبـيلـبرغ
فـلم تـنـجح جـمـاهـيـريـاً علـى شـباك
الــتـذاكــر لـكـنــهـا القـت اسـتــحـسـان

النقاد أيضاً. 
 ولم يـــحــصـل فــيـــلم “بـــلـــفــاست”
ـستـوحى من الطـفولـة االيرلـندية ا
الشمـالية خملرجه كـينيث براناه إال
عـلى جـائـزة واحـدة في فـئـة أفـضل
سـيـنـاريـو مع أن الـتـوقـعـات كانت

تعتبره من ب األوفر حظاً. 
 وفــاز أنــدرو غـــارفــيــلـــد بــجــائــزة
ــثـل في فــيــلم كــومــيــدي ألفــضل 
مـــــــوســــــــيـــــــقـي عـن دوره في “تِك

تِك…بوم!.”
 وأعـطـيت  جـائـزة أفـضل مـسـلـسل
درامـي لــــلـــــدرامــــا الـــــعــــائـــــلــــيــــة
HBO? سـاكــسـيـشن ”من إنـتـاج“
ويـتـنـاول  قـطـبـاً في مـجـال وسـائل

اإلعالم يتقدم في السن.
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{  اثـيـنا (أ ف ب)  –أعـلـنت وزارة الـثـقـافة
اليـونـانيـة االثـن أن إيـطـاليـا أعـارت اليـونان
ــدة ثـمــانـي سـنــوات عــلى األقـل جــزءاً كـان
بحـوزتـهـا من إفـريز مـعـبـد الـبارثـيـنـون أحد
ـعــالم األثــريــة الـعــائـدة إلـى الـعــصـور أهم ا
ـة لـكي تـعـرضه في مـتحف اليـونـانـيـة القـد

األكروبوليس.
وتمثل قطعة اإلفريز قـدم إلهة الصيد والبرية
واخلـصـوبــة واإلجنـاب اإلغـريــقـيــة أرتـمـيس
وهي من اجلـزء اخملـصص آللـهـة أولـيـمـبوس

علم األثري الشهير. في ا
وكانت القطعة إلـى اآلن معروضة في متحف
أنـطـونـيـنـو سـالـيـنـاس في بـالـيـرمـو  بـجـزيرة
صـقـلــيـة اإليـطــالـيــة وسـلّـمــهـا رئـيس بــلـديـة
بـالـيـرمــو لـلـيــونـان بـقـرار من وزارة الــثـقـافـة

اإليطالية.
واعتـبـر رئـيس الـوزراء الـيونـاني كـيـريـاكوس
ميتسوتاكيس خالل تسلّم القطعة في متحف
األكروبوليس اإلثـن أن هذه اإلعارة “خطوة
مـهـمة“ ”تـفـتح الـطـريق أمـام اتـباع مـتـاحف

أخرى الطريق نفسه.”
وأضـاف “األهم بــالــطــبع أن يــفــهم مــتــحف
+بـريـتـيش مـيـوزيـوم+ أن الـوقت حـان لـعـودة

رخام البارثينون (…) إلى مكانه الطبيعي.”
وتطالب اليونان لنـدن منذ عقود بإعادة رخام
ـــعـــبـــد في الـــبـــارثـــيـــنـــون الـــذي نُــــزع من ا
األكـروبـولـيس بـأثـيـنــا وشـحـنه الـدبـلـومـاسي
ـتحدة ملـكة ا البريـطاني الـلورد إجلـ إلى ا

في بداية القرن التاسع عشر.
وأكــدت الــسـلــطــات الــبــريــطــانــيــة دائــمًـا أن
األفاريـز أُخذت بـإذن من احلكـام الـعثـمانـي
الذين كانوا يحتلون اليونان في ذلك الوقت.
أمــا الــقــطــعــة الــتي أعــارتــهــا إيــطــالــيــا إلى
اليونان فكان يحتفظ بها القنصل البريطاني
السابق في صـقليـة روبرت فـاغان واشتـرتها

جامعة باليرمو عام  .1820
وأوضـحت وزارة الـثــقـافــة الـيـونــانـيـة أن من
ـمـكن جتـديــد هـذه اإلعـارة الـبـالــغـة مـدتـهـا ا

ثماني سنوات.

يتمـثل أيضاً في اسـتخدام “مركبات
يـتـة غيـر ضارة لـلـصحـة وصديـقة
ـكـن احلـصــول عــلــيــهـا لــلــبــيــئــة و
بـــــســــهـــــولــــة .”ويــــعـــــتـــــبــــر لـــــيخ
ـشـارك في تـأسيس إيـغنـاتـوفـيتش ا
شـركة “مـولـيـكـولـر أتـراكـشن ”التي
ـنــتج أنّ “الــطــريــقــة أكــثـر طــوّرت ا
فــاعـــلـــيـــة وأقل ضـــرراً من كـــمـــيــات
ــبــيـدات احلــشـريــة الــهـائــلــة الـتي ا
تُـســتـخـدم إلبــعـاد الـبــعـوض والـتي
غالبـاً ما تـكون خطـرة على البـيئة أو
بيـدات تقتل الصحة .”ويقول إنّ “ا
كل أنواع احلـشـرات التي تـصادفـها.
وحـتى في األمـاكن الـشديـدة الـكـثـافة
نـاطق االستـوائية مثل الـغابـات أو ا
ـلــيـئـة بــاحلـشـرات نــحـدّد األنـواع ا
الـتي نـريـد الـتـخـلص مـنـهـا بدل رش

بيدات بشكل عشوائي ا
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الريـا ـئــة. وال جتـعل ا إلى  80في ا
األشـــخـــاص مــرضـى بــهـــا فـــقط بل
جتــذب الـبــعـوض بــشــكل كـبــيـر إلى
ا يسـهل انتقال العدوى صاب  ا
ــسـبب عن طــريق نــشـر الــطــفـيــلي ا
لـــلــــمـــرض. وتــــوصــــلت إمــــامي مع
بــــاحـــثــــ آخــــرين عـــام  2017إلى
اكـــتــشـــاف ارتــبـــاط هــذه الـــظــاهــرة
بـــجــزئـــيــة  HMBPPالـــتي تُـــنــتَج
عـنـدمـا يـهـاجم الـطـفـيلـي خاليـا الدم
ـة لــوكــالـة احلــمــراء.  وتـقــول الــعــا
فـــرانـس بـــرس “إذا أضـــفــــنـــا هـــذه
اجلــزئــيـة إلى أي ســائل ســنــجــعـله
جذابـاً جدّاً لـلبـعوض ?”مشـيرةً إلى
أنّ دمج اجلزئية مع كمية ضئيلة من
السـموم يـجـعل البـعوض “يبـتـلعـها
وينفق ”في غضون ساعات من دون
احلــاجـة إلى اســتـخــدام دم حـقــيـقي
جلـذبه. وتـضــيف أنّ الـهـدف من ذلك

وحتـــتــوي أقـــفــاص مـــصــنـــوعــة من
جـــوارب نـــســـائـــيــــة طـــويـــلـــة عـــلى
مــسـتـعــمـرات من الـبــعـوض بـيــنـمـا
ـيـاه يـرقات من تـسبح فـي خزانـات ا
هـذه الـطـفـيـليـات الالسـعـة وذلك في

حرارة ثابتة تبلغ  27درجة.
وتــقـــول الــبــاحــثـــة من أصل إيــراني
ـازحةً “عـلـيك أن تـطـعـمـهـا بـشـكل
مــســتــمـر فــاألمــر يــشــبه إلى حــد مـا
تــربـيــة كــلب أو قــطـة .”وفي كــانـون
األول/ديــســمــبـــر أعــلــنت مـــنــظــمــة
ـيـة أنّ عـدد اإلصـابـات الـصـحـة الـعـا
الريا عام  2020بلغ نحو ية با العا
ـئة  241مـلـيـونـاً بـارتـفاع  10في ا
عن الــســنــة الـســابــقــة. وسُـجّــلت كل
الـوفـيـات تـقــريـبـاً والـتي بـلغ عـددهـا
 627ألـفاً في إفـريـقـيا بـيـنـها نـسـبة
كـــبــــيــــرة من األطــــفـــال الــــذين تــــقل
أعـمـارهم عن خـمس سـنـوات وصـلت

{ ســـتــــوكـــهـــولم (أ ف ب)  –مــا ان
توضع داخل القفص قـارورة صغيرة
حتـوي ســائالً أحـمــر حـتى يــتـجـمّع
ـمـلـوء دمـاً الـبـعـوض حـول الـوعـاء ا
مزيّـفاً غـيـر ضار بـالبـشر واحلـشرات
األخـرى يـسـعـى عـلـمـاء في الـسـويـد
بواسـطته إلى تـوجيه ضـربة قـاضية
لـلـمالريـا.  تــولى إعـداد هـذا الـسـائل
من عصير الـشمندر فـريق في جامعة
ستوكهولم بهدف أن يكون بديالً عن
ـبيـدات احلـشريـة الـضارة بـالـبيـئة ا
وصحة اإلنسان ومكمَالً تقدّماً أُحرز
ـالريا في مـجـال تـطـويـر لـقـاح ضد ا
الــتـي تــوفي من جـــرائــهــا  630ألف
شخـص عام   .2020وعـنـدمـا تـفـتح
نـوش إمـامي ( 44عـامـاً) بـاب جـزء
من مخـتبـرها في جـامعـة ستـوكهولم
يشـبه الثالجـة الكـبيـرة يظـهر تـكاثر

غير عادي للبعوض فيه.

“زينـغا ”في البـورصة بـنسـبة
ــــــئــــــة عــــــام .2021  54فـي ا
فرانك وشـدد رئـيس “زيـنـغـا ”
جـــيــبـــو عــلى أن “اجلـمع بـ
خــبــرة +زيـنــغـا ”في األجــهـزة
اجلــوّالــة ومن اجلــيل اجلــديـد
مع الــقــوة الــضــاربــة لــشــركــة
+تــــايـك تـــو+ ومــــلــــكـــيــــتــــهـــا

الفكرية.”
قـرر اتمـام الصـفقـة ب ومن ا
ـقـبـل من نـيـسـان وحزيـران ا
خالل إعـادة شـراء “تـايك تـو”
أسـهم “زيـنــغـا ”بـســعـر 9,86
دوالرات لـلــسـهم أي أعـلى من
قـيــمـتـهــا قـبل إعالن الـصــفـقـة

ئة. بنحو  65في ا

“بايوشوك ”و ز”غرانـد ثيفت
أوتــو ”ولـــعــبـــة كــرة الـــســلــة
 .NBA 2Kأما “زينغا ”التي
يقع مـقرهـا الرئـيسي في سان
فـرانـســيـسـكـو (كـالــيـفـورنـيـا)
فــأصـبـحت مــعـروفـة من خالل
ألــعـــاب األجــهــزة احملـــمــولــة
وخـصـوصاً “فـارمـفـيل ”التي
حــقــقـت جنــاحــاً كــبــيــرًا عــلى
فــيـــســـبــوك ”في أوائل عـــام “
.2010لـــكن الـــشـــركـــة فـــقــدت
الـشـركـة شعـبـيتـهـا ومـكانـتـها
في الـــســنـــوات األخـــيــرة رغم
رواج عـدد من ألعـابهـا ومنـها
ـسـتـمـدة من عـالم هاري تـلك ا
بــوتــر.  وتــراجع ســعــر ســهم

{ نيويورك (أ ف ب)  –أعلنت
شركة  “تايك تـو إنتـراكتيف”
األمــيـركــيـة الــنــاشـرة أللــعـاب
الــفــيـديــو وصــاحــبـة امــتــيـاز
“جي تي إيه ”االثــنـــ أنـــهــا
تــــــــوصــــــــلـت إلـى اتــــــــفــــــــاق
لالســتــحـواذ في مــقـابل 12.7
مــــلــــيـــار دوالر عــــلـى شــــركـــة
“زيـنـغا ”الـشـهـيـرة لـتـصـمـيم
ألعاب األجـهزة احملمـولة التي
تعاني صعوبات في السنوات
األخـــــيـــــرة. ورأى الــــــرئـــــيس
الــــتــــنـــفــــيـــذي لـ”تــــايك تـــو”
سـتــراوس زلـنـيك في بـيـان أن
“هـذا االنـدماج االسـتـراتـيجي
يوحّد أفضل امتيازات ”ألعاب
شـــــــركــــــــته  “ســـــــواء تــــــــلك
اخملصـصة ألجهـزة األلعاب أو
ألجــهـــزة الـــكـــمــبـــيـــوتــر ”مع
“مــنـــصــة رائـــدة ومـــتــنـــوعــة
أللـعاب األجـهزة احملـمـولة لـها
تــــاريخ غــــنـي من االبــــتــــكــــار
واإلبداع .”وتُعتبر “تايك تو”
التي تـتخذ مـن نيويـورك مقراً
لـــــهـــــا من كـــــبــــرى شـــــركــــات
الـتـصـمـيم والـنـشـر  في قـطاع
ألـعــاب الــفــيــديـو  وهي وراء
امــــتـــيــــازات ضـــخــــمــــة مـــثل

رودوبـي وقـــــــريــــــة أخـــــــرى في
جنوب الـبالد أعادتا إحـياء هذا
الــتــقــلــيــد الـشــتــوي. وتــعــتــبـر
األســـــتـــــاذة فـي عـــــلم األعـــــراق
إيــفــغــيــنــيـا إيــفــانــوفــا أنّ هـذا
ـوقع الـواقع مـرتــبط بال شك بـا
عزول ”لريبنوفو اجلغرافي “ا
مــــشــــيــــرةً إلى أنّ “الــــســــكــــان
ــســلـــمــ يـــعــيــشـــون هــنــاك ا

منطوين على أنفسهم.”
وتوضح أن “ال أحد يـعرف مـنذ
متى كان هـذا االحتفـال قائماً?”
الفـــتـــةً إلى أنّه يُـــقـــام كـــذلك في
تـركـيا. ومـثل “طـرحـة الـعروس
ـسيـحية ?”تخفي في الديـانة ا
الـرســوم مالمح الــفـتــاة الـتي ال
تـظـهـر إلّـا مـسـاءً عـنـدمـا يغـسل

زوجها وجهها باحلليب.
وقــبل هــذه الــطـقــوس تــتــخـلّل
احلـــفــــلــــة أصـــوات الــــطــــبـــول
ورقــصــات عــدّة وطــعــام وفــيـر
بينمـا يسير الـزوجان جنباً إلى
جنب مزين باألوراق النقدية.
هر يُعرض في وتذكر نيفي أنّ ا
الـــشـــارع ويـــتـــضـــمن “كل مـــا
حتـتـاج إليه الـعـائـلـة اجلـديدة”
من اجلــوارب احملـاكــة لألطــفـال
عــنــدمـا يــولــدون إلى الــســريـر

اجلاهز للعروس والعريس.

اضي” “في سبـعـينـات القـرن ا
ذهـبت إلى حـد تـغـيـيـر األسـمـاء
واسـتبـدالـها بـألـقـاب ذات طابع
عـــــبــــــودي. وعــــــانت مـن هـــــذه
السـيـاسة ساللـة الـبلـغـار الذين
أصبـحوا مـسـلمـ خالل احلكم
الـعـثـمــاني (في الـقـرنـ الـرابع

عشر والتاسع عشر).
ــســتــشــار ويــؤكـــد اخلــبــيــر وا
السابق لـرئاسة اجلـمهورية في
موضـوع األقـليـات أنّ مـحاوالت
أولـى لالســـتـــيـــعـــاب جـــرت في
ريـبــنـوفــو عـام  1964وقـوبــلت

قاومة شديدة.
ويعيش حالـياً في بلغـاريا نحو
 200ألف من البومـاك لكن هذه
الــقـــريـــة الـــواقـــعـــة في جـــبــال

ويـعـتبـر الـشـاب الـبـلـغاري (24
عامـاً) الـذي ال تتـنـاسب مالبسه
الــعـاديــة مع زيـنــة شـريــكـته أنّ
رهـانه جنـح ويـقـول “يـبـدو أنّ

والديّ سعيدان أكثر منّا! .”
ويعرب عدد كبير من سكان هذه
ـنـطـقـة الـتي تـضم ثالثـة آالف ا
نسمة عن فخـرهم بإعادة إحياء
حفـالت الزفـاف التـقـليـديـة التي
طـــواهــا الـــنــســـيــان فـي أمــاكن
ـعادية أخرى. وكـانت السلـطة ا
أصالً للـمسـيحـية األرثـوذكسـية
في ظل الـنـظـام الـشـيوعـي الذي
انهـار عام   ?1989قاسـيـة جداً
. ويقـول مـيـهايل سـلـمـ عـلى ا
إيــفـانــوف وهــو مــؤلّف دراسـة
واسعة عن البوماك إنّ السلطة

{ ريبـنـوفو (بـلغـاريا) (أ ف ب)
 –خـلف أشـرطـة فـضـيـة وطـبـقة
ــاكــيــاج مــزيّــنــة بــيـــضــاء من ا
بـرسوم تـبـقي نـيـفي إميـنـكـوفا
عــيـنـيــهـا مـغــمـضـتــ في حـفل
ـرأة الـشـابة زفـافـها. وحتـتـفل ا
( 21عـامــاً) في قـريــة ريـبــنـوفـو
اجلـبـلـيـة في بـلـغـاريـا بـطـقوس
اً وتمكّنت زواج كانت تتبع قد
ــســـلـــمــة من أقــلـــيــة بـــومـــاك ا
احلـفــاظ عـلـيـهــا رغم سـيـاسـات
االستيعاب الـتي عانت منها في
احلقبة الشيوعية. ويستمر هذا
ـفعم بـاأللوان لـيوم التـقلـيد ا
كامـل ويبـلغ ذروته مع الرسم

على وجه العروس.
ــسـمّى ــشـهـد ا ويــتـمـثّـل هـذا ا
“غيـليـنا ”بوضع طـبقـة بيـضاء
سـمـيـكـة عـلى الـوجه قـبل لـصق
حــبــات المــعــة مــلــوّنــة.وتــقــول
الـعروس الـتي ال تـفـتح عيـنـيـها
إال بعد إعالن اإلمـام عقـد القران
لــوكـــالــة فـــرانس بــرس “أردنــا

الزواج بالطريقة احمللية.”
ويـــضــيـف خــطــيـــبــهـــا شــابــان
كـيـسـيـلوف “لم تـسـنح لـوالديّ
ـاثل فـرصــة إلقـامــة احـتــفـال 
ة فاختـرت هذه الـطقوس الـقد

إلسعادهما.”
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