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ستلزمـات الصحية وجتهزيها بـا
مــشـددا عـلى (الـلـجـنـة ـطـلـوبـة) ا
العـلـيـا للـصـحـة والسالمـة اتـخاذ
قرار حظـر التـجوال الـشامل كونه
السـبيل الـوحـيد إلنـقاذ بـغداد من
قال ـتفـشي). من جـانـبه  الوبـاء ا
مديـر صـحة الـرصافـة عـبد الـغني
الــــســـاعــــدي ان (تــــزايــــد حـــاالت
اإلصـــابـــة يــعـــود لـــزيـــادة اعــداد
الفـحـوصـات اخملـتبـريـة بـعـد فتح
مخـتبرات جـديدة لـلصـحة الـعامة
وكــــــذلك عــــــدم الــــــتـــــزام بــــــعض
واطـن بـإجـراء حظـر التـجوال ا
اجلزئـي والتـعـلـيـمات الـصـحـية).
مـــنــــوهـــا الى ان (تــــزايـــد أعـــداد
االصـــابـــات قـــد يــــؤدي الى غـــلق
ــســتـــشــفــيــات وفــتـــحــهــا فــقط ا
لـلــمـصــابـ بــكـورونـا). واعــلـنت
دائــرة صــحــة الـــكــرخ ان مــديــنــة
ـــرتـــبـــة االولى احلـــريـــة حتـــتل ا
والـــشـــعـــلــــة الـــثـــانـــيـــة في عـــدد
االصابات بكـورونا.وقالت الدائرة
في بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(مـنطـقـة احلـريـة في بـغـداد حتتل
ـرتــبـة االولى ومـديــنـة الـشــعـلـة ا
ـرتـبــة الـثـانـيـة في عـدد جـاءت بـا
وتــســاءل االصــابـــات بــكــورونـــا)
الــبـيــان (ألــيس احلــظــر يـجب ان
ــســاء و هل يــكــون مــطـبــقــاً في ا
شـــــراء الـــــدراجـــــات واألحـــــذيـــــة
البس من االمور الطـارئة التي وا
ال تــــــتـــــــحــــــمـل الـــــــتــــــأخـــــــيــــــر
لـلـنـهــار?).واصـدرت دائـرة صـحـة
كـربالء بــيـانـا اكــدت خالله شِـفـاء
فـيما خمسـة مُصـاب من كُـورونا
ُـــــواطـــــنــــ الـى ضــــرورة دعت ا
التـقـيد بـتـوصيـات خلـيـتي األزمة

ــركــزيـة واحملــلــيــة. وقــال مــديـر ا
إعالم الدائرة سليم كاظم في بيان
تــــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس  إن
(احملـافــظـة شــهــدت شـفــاء خـمس
ــــــرضى حــــــاالت جــــــديــــــدة مـن ا
ُصاب بـفايروس كُـورونا أربعة ا
واضــاف ان (بــذلك ذكــور وإنــثـى)
ُتـشـاف 99 ـرضى ا يكـون عـدد ا
ُتـعاف وتابع ان (أحـد ا مريضـا)
كـــان يُــعـــانـي من مـــرض تــصَـــلب
اجللـد مع تـلـيَف رئـوي وقـد عُولج
بإستخدام خاصية بالزما النقاهة
وكــــــــانـت نــــــــتـــــــــائــــــــجـــــــــهــــــــا
واســــتـــطــــرد قـــائال ان مُـــثــــمـــرة)
ُــتـــعـــافـــيــة تـــراوحت (احلـــاالت ا
أعـــــــــــمــــــــــارهُـم بــــــــــ  56-25 
وتــوزعـوا ين مـنــاطق مـركـز عـامـاً

دينـة وقضاء احلـسينـية). وافاد ا
مــحـافـظ الـنــجف لــؤي الــيــاسـري
بـعدم تـسـجـيل اصـابـات بـكـورونا
في احملـافــظـة.وقـال الــيـاسـري في
بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس إن
(احملافـظـة لم تـسـجل اي اصـابات
داعيـا ابنـاء النجف الى بكورونـا)
(االلــتـزام بــقــرارات خـلــيــة االزمـة
تـحقق من للـحفـاظ عـلى النـصـر ا
أجل الـقـضــاء عـلى الـوبــاء بـشـكل
نهـائي). وسجـلت خلـية األزمة في
واسط حــالــة شــفــاء من كــورونــا.
مــشـــيــرة الى ان عـــدد اإلصــابــات
الـتـراكـمي بـلغ  38 حـالـة. وكـانت
الـوزارة قـد شـخـصت  50 اصـابة
جــديـــدة في الــعـــراق . وقــالت في
ان مــخـــتـــبــرات بـــيــان اول امـس 

الــوزارة ســجــلت 50 إصــابــة في
الــعـراق تــوزعت بــواقع ســبع في
الرصافة و 10 في الكرخ و 14في
مـديــنــة الـطب و 13 في الـبــصـرة
وواحــــدة فـي مــــيـــــســــان و 5 في
مـؤكـدة ان  (حاالت السـلـيمـانـية) 
الـشـفـاء بـلـغت  61 حـالـة تـوزعت
بواقع  13 في الرصـافـة وحالـت
في الـكـرخ واربـيل و 6في مـديـنـة
الـطب و 24 في الـبــصـرة و 4 في
ــثــنى). بــابل و 5 في كــركـــوك وا

ـــديـــر وفي تـــطـــور الحق  قـــال ا
ـيـة ـنــظـمـة الـصـحــة الـعـا الـعـام 
تـيـدروس أدهـانـوم غـيـبـريـسـوس
إن الــلــقــاح والـــدواء لن يــنــهــيــا
جائحة كورونا إذا لم يوزعا بعدل
ب اجلـمـيع.وأضـاف في إحـاطته
اليـومـيـة أن (العـلـمـاء والبـاحـث
يـعـمــلـون بـســرعـة فـائــقـة إليـجـاد
ـاذج ـرض كـورونـا وإن  حـلـول 
السوق الـتقلـيدية لن تـوفر الدواء
واللقاح كما يلزم للعالم بأسره). 
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اكد وزير الـصحـة حسن التـميمي
اتـخــاذ تــدابـيــر عـاجــلـة لــتـعــزيـز
ــواطـــنــ بـــاالجــراءات الــتـــزام ا
الوقـائيـة.وقـال التـمـيمي في بـيان
تلقـته (الزمان) امس إنه (سـنتخذ
تــدابــيــر عــاجــلــة بــالــتــعــاون مع
اجلهـات الـسـانـدة لتـعـزيـز الـتزام
ــــــــواطـــــــنـــــــ بـــــــاالجـــــــراءات ا
ولـــــفـت الى (دعم الـــــوقـــــائـــــيـــــة)
ـشـتركـة فـي الـطرق الـسـيـطـرات ا
الكـات طــبـيــة الجـراء عـمــلـيـات
ـــــيــــدانـي) داعــــيــــا الـــــفــــحص ا
ــؤســســات الــعــامــة الــوزارات وا
ــوظــفــ واخلــاصــة الى (إلــزام ا
ــراجــعــ بــلــبس الــكــمــامــات وا
والــتـــعــقـــيم وضــمـــان الــتـــبــاعــد
االجتـمـاعي) وتابـع التـمـيمي انه
( مـــضــاعـــفــة اعـــداد الـــفــحص
ــيـــداني لــلـــفــايــروس الســـيــمــا ا
لــلــمــنــاطـق الــتي شــهــدت فــيــهــا
طــالب مـحـافظ اصـابـات). بـدوره 
بـــغــداد مـــحــمـــد جــابـــر الــعـــطــا
احلــكــومــة االحتــاديــة الى فــرض
حــــظــــر شــــامل لــــلــــتــــجــــوال في
الـعــاصــمـة ابــتــداء من اخلــمـيس
ـقــبل وحـتـى مـابــعـد ايــام عـيـد ا
بـارك بسبب تزايد أعداد الفطر ا
صـاب بـجـائحـة كورونـا.ولوح ا
العطـا عقب اجـتمـاع طار خلـلية
االزمــة في احملـــافــظــة بـــحــضــور
نــائـــبه الــفــنـي عــلي الـــعــيــثــاوي
ومـديـري صـحــة بـغـداد الـرصـافـة
عــبــد الـغــني الــســاعــدي والــكـرخ
جـــــاسب لـــــطـــــيف الـى (فـــــقــــدان
الـــســــيـــطـــرة اذا مــــا اســـتـــمـــرت
اإلصابـات بالـتزايـد والسيـما وان
مـسـتـشـفى ابـن اخلـطـيب امـتـلىء
صـابـ وكـذلك مـسـتشـفى ابن بـا
ـــــا ســـــيــــمـــــتأل الـــــقف الـــــذي ر
قـبل صـاب خالل اليـوم ا با
وهو مـا يعنـي تخصـيص عدد من
ـســتــشـفــيـات فــقط لـلــمـصــابـ ا
بــكــورونــا) عــازيــا تــزايــد أعــداد
اإلصـــــابــــات الـى (عــــدم الـــــتــــزام
ـــواطــنـــ بـــاحلــظـــر الـــصــحي ا
وقــواعــد الــسـالمــة وتــعــلــيــمــات
اجلهات الصحية) واشار الى انه
( الـــتــبـــاحث خالل االجـــتـــمــاع
بـشـان تـخـصيـص مـناطـق ومـبان
جـــديـــدة تــســـتـــخـــدم لـــلــمـــرضى
ــصـــابــ او لـــلــعــزل الـــصــحي ا
لـــلـــمالمـــســـ بـــعــد تـــأثـــيـــثـــهــا
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شـكل مـحـافظ  ذي قـار نـاظم الـوائـلي
عـددا من اللجان اخلدمـية ضمن خلية
مـــتـــكـــامـــلــة فـي اقـــضــيـــة ونـــواحي
احملــافـــظــة لــغــرض مـــتــابــعــة واقع
ـقـدمة البـنـائـها. اخلـدمـات الـيومـيـة ا
وقـال في تـصـريح امـس ان (كل جلـنة
تتألف من ثالثة اعضاء برئاسة نواب
ــسـتــشـارين ــعـاونــ وا احملــافظ وا
ـقـتـرحـات تـتـولى االشـراف وتـقـد ا
ــتــابــعــة واقع اخلــدمــات الــيــومــيــة
ـــقــدمــة ألبــنــاء اخملـــافــظــة من اجل ا
حتـسـ اخلـدمـات). والـتـقى الـوائلي
بـاألجهزة االمنيـة وبحث معها الواقع
ــعــنــيــة في األمــنـي ودور االجــهــزة ا
ـة تــعـزيـزه من خالل مــحـاربـة اجلـر
ـختـلف اشكـالها في ابـعد نـقطة في
ـطـلـوبـة احملــافـظـة. وتـأديــة االدوار ا
بـــشــــكل كـــامـل وتـــتـــلــــقي شـــكـــاوى
ـواطـنـ ومـتـابـعتـهـا فـيـمـا يـتـعلق ا

ة. باجلر
واكـد الـوائـلي  ان الـعمل سـيـسـتانف
ــســـتــشـــفى الــتـــركي. واضــاف فـي ا
الـوائـلي  في تصـريح تـلقـته (الـزمان)

امـس انه (تـلــقى وعـودا بــاسـتــئـنـاف
ـسـتـشـفى الـتـركي من قـبل الـعـمـل بـا
ـنفذة وسـيكون الـعمل لربط الـشركة ا
ــســتــشـــفى وتــعــبــيــد االجــهـــزة  بــا
الـــشـــوارع احملـــيـــطـــة بـه عـــلـــمــا ان
ـسـتـشـفى يضم 400 غـرفـة مـنـفردة ا
وشــهــد تــقـدمــا بــنــسب االجنــاز قـبل
تــوقـف الــعــمل به ويــقع عــلى مــبــنى
ـسـتـشـفى الـعسـكـري الـسـابق).على ا
صـعيد مـتصل  قال الـوائلي انه (تمت
ـشـروع ــنـفــذة  مــخـاطــبـة الـشــركـة ا
تـقاطع ناصرية سوق الشيوخ لغرض
ـشـروع  االســراع  بـإجنـاز الـعــمل بـا
وبـخالفه سيصـسار الى  إنهـاء العقد

برم مع الشركة).  ا
ـئة واكـد ان (نسـبة الـعمل اقل 50 بـا
حـيث  الـطـلب من الـشـركة تـصـعـيد
مــفـردات الـعـمل ومـضــاعـفـة اجلـهـود
الجنــاز الــعــمل وبــعــكــسـه ســتــتــخـذ
احملـافظة  اإلجراءات  القانـونية منها
ســحـب الــعــمل وإحــالــته الى شــركــة
اخـرى) من جـهة اخـرى قـال مديـر عام
شــركـة نـفـط ذي قـار عـلي خــضـيـر ان
ــقـبل ســيـشــهـد افــتـتـاح (األســبـوع ا
مـستشـفى جديد في قـضاء قلـعة سكر

تـنفذه الـشركة لـتحسـ واقع القطاع
دينة. واضاف انه (بلغ الـصحي في ا
ـشــروع نـسـبـا مــتـقـدمـة الــعـمل في ا
ومــنـهـا تــأمـ مــتـطـلــبـات الــتـأثـيث
عدات) وثمن ـختلف التجهيزات وا
الـوائلي( جهـود الشركة لـدعم القطاع
هـمة وفـيما بـادرات ا احلـصي عبـر ا
يـتـعـلق بـدعم دائـرة صـحـة احملـافـظة
ــســتـلــزمــات الــطــبــيـة بــعــديــد من ا
ـحـاربة  كـورونـا) وبـاشر ـتـعـلقـة  ا
فــريـق من اخلــبــراء بــنــصب مــاكــنــة
انــتــاج الــكـمــام الــصـحـي في مــعـمل
مــنـسـوجـات ذي قـار فـي الـنـاصـريـة.
ـعـمل رزاق الـركابي في وقـال مـديـر ا
تــصـريح ان (فــريق من اخلــبـراء بـدء
الـيــوم بـنـصب مـاكـنـة انـتـاج الـكـمـام
الـصحي على امل ان ينجز خالل ايام
وسـيـكـون مـعدل انـتـاجـها  100 الف
كـمام صـحي بالـيوم الـواحد لـتجـهيز
ـــؤســســات الـــصــحـــيــة واالســواق ا
احملـلـيـة بـعـد ارتـفـاع اسـعـار الـكـمـام
وفـقدانها).واعلنت مديرية شهداء ذي
قـار عـن اتـفـاق مع بـلـديـة الـنـاصـريـة
بـتـوزيع  1400 قـطـعـة ارض سـكـنـية

لتخصيصها لذوي  الشهداء.

وقـال مـسـؤول قسم ضـحـايا  الـنـظام
وسوي ديرية  عضيد ا السابق في ا
ـذكور من ان (الـبـلديـة أفرزت الـعدد ا
قـــطع األراضـي  لـــتـــوزيــعـــهـــا عـــلى

مستحقيها).
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تـتـقـدم جـريـدة (الزمـان) بـالـتـعازي
ـســلـمــ في الــعـالم بــأسـره إلـى ا
ـتــقـ وســيـد الســتـشــهـاد أمــام  ا
الـبـلـغـاء اإلمـام عـلي بن أبي طـالب
عـلـيه الـسالم . وتـدعـو اولي الـعزم
والـــعــمل الـى اســتـــلــهــام ســـيــرته
ـــا حتــفل به دروس الـــعــظــيـــمــة 
الـتـقـوى والـزهـد والـذود عن احلق
ــظــلــومــ واقــامـة والــدفــاع عـن ا
الــعـدل واحلــكـمــة. ويـكـفـي الـعـرب
ـسـلـمـ ان االمـام عـلي هو اول وا
رئـيس دولة في التاريخ يكشف عن
ـــالـــيـــة بـــقــولـه (اتـــيــتـــكم ذمـــته ا
بـجلـبابي هـذا وثوبي فـإن خرجت
بـغـيـرهن فأنـا خـائن). وقـدم رئيس
اجلـمـهـوريـة برهم صـالح الـتـعـزية
بـالذكرى ووصف االمام بانه منارة
الــــــهــــــدى وطــــــريق احلـق ونــــــبع
الـبطولة والـشجاعة وااليـثار. فيما
عـزى رئيس مـجلس الـنواب مـحمد
احلـــلـــبــوسي الـــشـــعب الـــعــراقي
واالمـــتــ الــعــربـــيــة واالسالمــيــة
بـالــذكـرى. وقـال في كـلـمـة (مـازلـنـا
نـستلـهم الدروس والعـبر العـظيمة
من مسيرة االمام علي عليه السالم
وحـياته احلافلة بالشجاعة والعدل
ـعـبر واحلـكـمـة ومن اسـتـشـهـاده ا
عن التضحية والصبر). مضيفا ان
(االمـام عـلي سيـبقى مـنارا عـظيـما

وقدوة لالنسانية). 
واكـــد رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
الـكـاظمي ضـرورة االلتـزام بسـلوك
اإلمــــــام عـــــلي والــــــســـــيــــــر عـــــلى
مـبادئه..وقال الـكاظمي فـي تغريدة
عـلى تويتر رصدتها (الزمان) امس
ان (اإلمـــام عــلـي مــنـــهج الــعـــدالــة
واحلـق والقوة نـعيـشه في العراق
حــبـاً ورمـزاً ومـثالً أعـلى) وأضـاف
انـه (لــــكـي نــــكــــون صـــــادقــــ مع
أنــفــسـنــا يـجـب أن نـعــيش األمـام
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داعش هـاجـمـوا ســيـطـرة الـشـيخ
ا ادى ابراهـيم بقـضاء الدجـيل 
الى ســــقــــوط قـــتــــلى وجــــرحى).
وأعلن احلـشـد الشـعـبي التـصدي
لـــــتـــــســـــلل داعـــــشـي قـــــرب ســــد
ســامـراء.وذكــر إعـالم احلـشــد في
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(الفـوج الثالـث في اللـواء السابع
بــاحلــشـد احــبط عــمــلــيــة تـســلل
لزورق معادي يحمل مجموعة من
واضـاف ان عــنـاصــر الــتــنــظــيم)
ـنــطـقـة (احلـشــد قـام بـتــفـتــيش ا
بـعـمـلـيـة الحـقة وعـثـر عـلى زورق
ـنـطـقة صـغيـر تـابع لـداعش في ا
يــحـــتـــوي عــلى مـــؤن غــذائـــيــة).
اكــد احلـشــد مــقـتل وبـشــأن ذاته 
واصــابـة  10من عــنـاصــره خالل
هــــــــجـــــــوم ارهــــــــابـي شـــــــمـــــــال
ديـالى.وكـشف عـضـو جلـنـة األمن

ـانـيـة بـدر الـزيادي والـدفـاع الـبـر
ـقــبـلــة ســتـشــهـد عن أن (األيــام ا
انــطالق عــمـلــيــة أمــنـيــة واســعـة
الحقة عـناصر تـنظيم داعش في
مشيراً ناطق التي ظهروا فيها) ا
إلى (استكـمال االستـعدادات كافة
لـلعـمـلـيـة وبانـتـظـار إعالن سـاعة

السفر النطالقها). 
اعـلـنـت مـديـريـة من جـهـة اخــرى 
رور الـعامة عـن اعتقـال شخص ا
ـنصور. انتحل صـفة ضابط في ا
ــديـريـة فـي بـيـان تــلـقـته وقـالت ا
(الـــــــزمـــــــان) امـس ان (قـــــــوة من
ـــديـــريـــة الـــقـت الـــقـــبض عـــلى ا
شـــخص انـــتـــحل صـــفـــة ضـــابط
برتـبـة مالزم اول يـدعي انه وكيل
لـشـركـة تـوزيع ادويـة في مـنـطـقـة

واضــــــاف انه ( ــــــنـــــصــــــور) ا
تــسـلــيــمه الى مــكـافــحــة االجـرام

لغـرض اجراء الالزم). وافـاد قائد
شـرطة مـحـافـظـة نـينـوى الـعـمـيد
بـالـقـبض لـيث خـلـيل احلــمـداني 
عـلى مــتـهم انــتـحل صــفـة ضـابط
بـــــــاألجــــــهـــــــزة األمــــــنــــــيـــــــة في
احملــافـــظــة.وقــال احلـــمــداني في
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس إن
(مـديــريـة شـرطــة احلـدبــاء وبـعـد
ــــعــــلــــومــــات والـــبــــحث جــــمع ا
ـسـتـمـرة ـتــابـعـة ا والـتـحـري وا
تمكنت من القاء القبض على احد
م ,ع م ــتـــهـــمــ الـــذي يــدعى ا ا
الــذي قــام بـانــتــحــال صــفــة احـد
طلوب ضباط االجهزة االمـنية وا
لالجـهــزة االمــنـيــة في احملـافــظـة
بـقـضـايـا بـيـنـهـا نصـب واحـتـيال
). وفي وابتزاز وتهديد للمواطن
اوضح مـــصــدر في الــديـــوانــيـــة 
مــحــكــمـة اســتــئــنــاف احملــافــظـة

بــصــدور أوامــر قــبض وتــوقــيف
ـــعـــامالت بـــعـــد كـــشـف مـــئـــات ا
زورة بلجنة تعويضات ضحايا ا
صدر في تصريح اإلرهاب.وقال ا
امس إن (احملكمـة وهيئـة النزاهة
زورة ـعـامالت ا ضبـطـتـا مئـات ا
في جلــنــة تــعـويــضــات ضــحــايـا
ــعـامالت اإلرهـاب) مــؤكــدا ان (ا
زورة الـتي  ضبـطها إلى اآلن ا
واشار الى بلغت 203  معـاملة) 
انه (تقرر توقيف سكـرتير اللجنة
وعــدد من مــوظــفــيــهــا فــضال عن
عقب صدور أوامر قبض بحق ا
ـــزورة ـــعــــامالت ا وأصـــحــــاب ا
وتـــشـــكـــيـل جلـــنـــة حتـــقـــيـــقـــيـــة
ــوضــوع تــعـمـل حتت إشـراف بـا
رئس مــــحـــكــــمـــة اإلســـتــــئـــنـــاف
وبـتــوجــيه وإشـراف مــبــاشـر من
قبل رئس مـجلس الـقضـاء أألعلى

ورئيس هيئـة اإلشراف القضائي)
عـــلى حــــد تـــعـــبـــيـــره. وأصـــدرت
مديـريـة شرطـة مـحافـظـة البـصرة
بياناً بشأن تـعرض احد الكفاءات
لــلــتــهــديــد مـن اجل بــيع شــركــته
وهــــجــــرته إلـى اخلــــارج.وذكـــرت
ديـريـة في بيـان تـلقـته (الـزمان) ا
ـــواطــنـــ نــشــر امس ان (أحــد ا
شـكـوى عـلى الـصـفـحـة الـرسـمـيـة
إلحدى وسائل اإلعالم يـدّعي فيها
ان احـد عـنـاصـر االحزاب يـضـغط
عــــلـــيـه من اجـل بـــيـع شـــركــــته و
الـهـجــرة خـارج الــعـراق كـونه من
دعو م. الكفاءات) . وأضاف أن (ا
د  قـــدم دعــوه فـي مــركـــز شـــرطــة
األصـمـعي يــدعي فـيـهـا ان  ي. ع.
م.  قــام بـتــهــديــده وقــد  عـرض
األوراق عــلى قـــاضي الــتـــحــقــيق
الذي طلب تدوين أقوال الشهود).

ناظم الوائلي
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وقـال فرنسيس فـي قداس الصباح
عتاد في الفاتيكان يوم اخلميس ا
ـا سيكون هناك من يقول: هذه (ر
ـكن الــقـيـام نــسـبــيـة ديــنـيــة وال 
بـها). وأضاف (لـكن كيف ال نصلي
ألبـينا جميـعا? كل يصلي بـالكيفية
الـتي يعـرفهـا كمـا يسـتطـيعون. ال
يـصـلي أحـدنـا ضـد اآلخـر طـريـقـة

ضــــد أخـــرى ... (لـــكـن) كـــأخـــوة).
وتــعـمـل الـلــجـنــة الـعــلـيــا لألخـوة
اإلنــســـانــيــة ومــقــرهــا أبــو ظــبي
وتـضم تسـعة أعضـاء على تـعزيز
احلــــــوار بــــــ األديـــــان. وتــــــضم
مــســلـمــ ويــهـودا ومــســيـحــيـ
بـبــيـنـهم كـارديـنـال من الـفـاتـيـكـان
وأحــد األمـنــاء اخلـاصــ لـلــبـابـا
وهـــو قـس مــصـــري.وفـي مـــبــادرة
”الصالة من أجل اإلنسانية “يوم
اخلـميس عبـرت اللجنـة عن دعمها
لــلــطب والــبــحث الــعــلــمي ودعت
أيـضا الناس للصالة وفقا لتعاليم
ديــنـــهم والــصــيــام وعــمل اخلــيــر
لـدعوة الله إلى تخليص اإلنسانية
مـن جائـحـة كـورونـا.ولم يـسـتـجب
كـل الـــكــــاثـــولــــيك لــــدعـــوة بــــابـــا
الـفـاتيـكان. فـفي سلـسلـة تغـريدات
عـلى تويتر سـخرت مدونة روراتي
كـايلـي الكـاثولـيكـية الـتقـليـدية من
الـبابا. ووصـفت إحدى التـغريدات
يـــوم صالة األديـــان بــأنه (صـــيــام
فــرنــســيس مـع الـكــفــار). وأرفــقت
ـدونة تغريداتـها بصور لطاوالت ا
ـــا لــذ وطـــاب من فـــخـــمـــة تـــعج 
الــــطـــعــــام مــــقـــتــــرحــــة أن يـــولم
الــكــاثــولــيـك ال أن يــصــومــوا يـوم

اخلميس.
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نتيجة كورونا

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

Âö « Õö  ≠ U Ë—

قـــدم وزيـــر األوقـــاف بـــشـــتـــيـــوان
صـادق في اقـلـيم كـردسـتـان شـكره
الـى رعاة الكنائس من رجال الدين
ـسـيـحيـ أللـتزامـهم بـتـعلـيـمات ا

جائحة كورونا .
ووجـه صادق كتـاب شكـر الى كافة
سـيحـية ورجـال الدين الـكنـائس ا
ـسـيـحـيـ واألسـاقــفـة والـكـهـنـة ا
ـنـاسـبـة أنـتـهـاء حـظـر الـتـجوال
والــتـزام الـكــنـائس بـالــتـعـلــيـمـات
الــوقــائــيــة مـن فــايــروس كــورونـا
ـدة. وأقــفــال الـكــنــائس في هــذه ا
وقـــــال ان (ذلـك يــــدل عـــــلـى مــــدى
احملــبــة والــتــعـايـش الـســلــمي في
كـــردســـتــــان). واعـــلـــنت كـــنـــائس
كـردسـتـان عن فـتح أبوابـهـا الـيوم
األحــد واأللـــتــزام بــالــتـــعــلــيــمــات
الــــصـــحــــيـــة الـالزمـــة في إقــــامـــة
الــطــقــوس الــديـنــيــة فــيــهـا حــيث

ستفتح أبوابها من جديد.
عــلى صــعــيــد اخــر انــضم الــبــابـا
فــــرنـــســـيس إلـى يـــوم صالة بـــ
األديــان لـــلــتــضــرع إلى الــله بــأن
يــنـهي جــائـحــة فـيــروس كـورونـا
مـتجـاهال بذلك انـتقادات جـماعات

كـاثوليكية متشددة اتهمته إحداها
بـالتـعامل مع الكـفار. وكـانت جلنة
مـتعددة األديان تشكلت بعد زيارة
الـبـابـا الـتـاريخـيـة لـشـبه اجلـزيرة
اضي قد اقترحت الـعربية العام ا
سـلمون ـسيحـيون وا أن يـصلي ا
والــيـهــود ويـصــومـون ويــقـومـون
بــأعــمــال خـيــريــة يــوم اخلــمـيس.
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تــعـرض مــوكب وزيــر الــداخــلــيـة
ي الى حـادث سـير عثـمـان الـغـا
اثـنـاء عـودته من تـكـريت ادى الى
وفــاة مـــنـــتــسب واصـــابـــة ثالثــة
اخــريـن. وقــال شـــهــود عـــيــان ان
(مـنــتـســبـاً تــوفي واصــيب ثالثـة
اخرين من مـوكب وزيـر الداخـلـية
اثــنـــاء عــوتـــهم الى بــغـــداد عــلى
طــريق تــكــريـت الــســريع بــســبب
مـــشــــيـــرا الى ان حـــادث ســــيــــر)
ـــوكب (الـــوزيـــر لم يـــكن ضـــمن ا
وعـــاد بـــطــائـــرة عـــســـكــريـــة الى
ي خالل بـغــداد). وافـتــتح الــغـا
زيارته الى صالح الـدين منـظومة
ـراقبـة لتـطـوير اجلـهد الرصـد وا
األمــــــــني فـي تــــــــكـــــــريـت.ووصل
ي في وقـت سـابق من يـوم الـغـا

امـس إلى صـالح الـــــــديـن وكــــــان
بأسـتـقـبـاله احملافظ عـمـار اجلـبر
ـنظـومـة األمنـية وبحـثا تـطـوير ا
وتـعــزيـز االســتـقــرار اجملـتــمـعي.
فـــيـــمــا افـــاد مـــصـــدر امــنـي بــأن
عــنـــاصــر من داعـش اخــتـــطــفــوا
نطقة الطارمية وقتلوه شخصا 
ـصــدر في تـصـريح نـحـرا.وقــال ا
امـس ان (عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر داعش
ــدعــو ع.ن.ح تــولـد اخــتــطــفــوا ا
1995 من قــــضــــاء الـــطــــارمــــيـــة
وقـامــوا بـقـتــله بـطــعـنــات سـكـ
واضـاف ان (قوة وبعـدهـا نـحـره)
امـنـيــة تـمـكــنت من الـعــثـور عـلى
جثته في احدى بسات القضاء).
اسـتهداف نقطة واكد مصدر ثان 
تفتيش امنـية في الدجيل اسفرت
عن سقـوط قـتـلى وجـرحى.واشار
صـدر امس الى ان (عنـاصر من ا
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل ان يـــكـــون طــقس
الــيـــوم االحــد صــحـــوا وارتــفــاع
درجــات احلـــرارة في بـــغــداد الى
 41 مـئــويـة . وقـالـت الـهـيــئـة في
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(طـقس الـيـوم االحـد  سـيكـون في
ـنـاطـق كـافـة صــحـوا مع بـعض ا
الـغـيـوم ودرجـات احلرارة تـرتـفع
ــعـدل 41) وأضـاف في بـغــداد 
ان (طقس غـد االثنـ سيـكون في
نـاطق كـافـة  صحـوا مع ارتـفاع ا
درجــــــــات احلـــــــرارة قــــــــلــــــــيال).

وتـسـاقـطت أمـطـار رعـديـة غـزيرة
ــســجــد احلـرام في عــلى مـكــة وا
الـسعـوديـة.وأظـهـر مـقـطع فـيـديو
نشـره حـسـاب إمـارة منـطـقـة مـكة
كرمـة في موقع تـويتـر (األمطار ا
وهي تتـساقط عـلى الـكعـبة وسط
ــصــلــ بــإزالــة دعــوات بــعض ا
ــســلــمــ الــغــمــة والـــوبــاء عن ا

 .( والناس أجمع
ــشــهـد إعــجــاب شـريــحـة وأثـار ا
ـــواطــــنـــ الـــذين كـــبــــيـــرة من ا
تـفــاعـلــوا عـلـى مـواقع الــتـواصل
والسـيــمـا وأنــهــا تـأتي في شــهـر
رمــضــان. وحــذر عـلــمــاء فــلك من
دخـــول الــــشـــمس مــــدة (ســـبـــات
كــــارثـي)  وهــــو مـــــا يــــؤدي إلى

رحـلة األدنى حجـبهـا ودخولـها ا
للطـاقة الـشمـسية مـا قد يـتسبب
في جتمد الطقس ووقوع الزالزل.
ويعـتـقـد اخلبـراء أنـنـا على وشك
الـــــدخــــــول في أعــــــمق مــــــدة من
ـسجـلة انحـسار أشـعة الـشمس ا
عـلـى اإلطالق مع اخــتـفــاء الــبـقع
الشـمسـية فـعلـيا. وفـقا لـصحـيفة

الصن البريطانية. 
وقـال عـالم الـفـلك تـوني فـيـليـبس
ان (احلـــــد األدنى مـن الـــــطـــــاقــــة
الــشـمــسـيــة حــدث بـالــفــعل وهـو
عــــمـــــيق حـــــيث أصـــــبح اجملــــال
غـناطيـسي للـشمس ضـعيـفا ما ا
يسمح بـأشعة كـونية إضـافية في

النظام الشمسي). 

امس هيـئة احلشد الشـعبي والتقـى برئيسهـا فالح الفيـاض وعدد من قادة االلويـة والفصائل. »½UB·: زار رئيس الوزراء مـصطفى الكـاظمي 

ضـح في احلشد واحلفاظ عـلى احلشد الشعـبي واجب  وانا خادم له) واكد (انا مع وحدة وقال الـكاظمي (يجب انصاف عـوائل الشهداء وا
احلشد الشعبي واتشرف بان البس بدلة احلشد). وكان الفياض قد قام باهداء بدلة احلشد الى الكاظمي. 

عـليّ في سلوكنـا نتوحد في احلق
والـعدل والقوة وتـلك كانت مباد
عــلي). واعـلـنـت مـحـافـظــة الـنـجف
االشــــــــــرف في وقـت ســــــــــابـق عن
اعــتـذارهـا من اسـتــقـبـال الـزائـرين
بـذكرى استشهـاد االمام علي وليلة
الـقدر الثانية من اجل احلفاظ على
سـالمــة وصــحـــة الــزائـــرين ومــنع
انـــتــشـــار فــايــروس كـــورونــا. ولم
تـــشـــهــــد الـــنـــجف االجـــواء الـــتي
اعـتـادت علـيهـا في مثل هـذه االيام
كـل عــام خـــصـــوصــاً فـي الــلـــيـــلــة
احلـــاديـــة والـــعـــشــريـن من شـــهــر
رمــضــان ذكـرى اســتــشـهــاد االمـام
عـلي ولـيـلة الـقـدر الـثانـيـة بـحسب
بـعض الـروايات اذ  فـرض انتـشار
كـــورونــا عـــلــيــهـــا ان تــعـــتــذر عن
اســـتـــقــــبـــال الـــزوار اســـتـــجـــابـــة
ــرجـعــيـة الــديـنــيـة لــتـوجــيـهــات ا
وخــلـيـة االزمـة الـصـحـيـة  من اجل
احلــفـاظ عــلى الـصــحـة والــسالمـة
الـعـامـة ومـنع انـتـشـار الـفـايروس.

من جـهتهـا اتاحت العـتبة الـعلوية
ــؤمـنـ ــقـدســة الـفـرصــة امـام ا ا
ألحــيــاء هــذه الــلــيــلــة الــعــظــيــمــة
بـاطالقـهـا خـدمـة الـزيـارة بـاإلنـابـة
باشر عن طريق وكـذلك عبر البث ا
ــواقع االلــكــتــرونــيــة والــقــنـوات ا
الــفـضـائــيـة.  كـمــا اقـامت الـعــتـبـة
ـاضــيـة بـرامج الــعـلـويــة الـلـيــلـة ا
ـناسـبـة  بـدون حـضور عـزائـيـة بـا
جـــمـــاهــيـــري. وكـــان رئــيـس قــسم
االعـالم في العـتبـة وعـضو مـجلس
إدارتـهـا فـائق الـشـمـري قـد اكد في
تــصـريـح سـابق أن (احــيـاء لــيـالي
ـؤمــنـ عــلـيه اســتـشــهــاد امـيــر ا
الـسالم ولـيـالـي الـقدر سـتـكـون من
خـالل بــرامج عــزائــيــة اعــدت وفق
اإلجـــراءات الـــصــحـــيـــة الــهـــادفــة
لـــلــوقــايــة مـن فــيــروس كــورونــا)
مـشـيرا الى (اقـامـة جمـيع الـبرامج
بــدون حـضـور جــمـاهـيــري وبـثـهـا
عــبــر قـــنــاة الــعــتــبــة ومــواقــعــهــا

االلكترونية).
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أعــلــنت وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي
والـبـحث الــعـلــمي عن تـوفـر 110
مـنــحــة دراســيـة لــنــيل شــهـادتي
ـاجــسـتــيـر والــدكـتــوراه لـلــعـام ا
ـــــقــــــبل فـي اجلـــــــــــامــــــعـــــات ا

الروسية.
دير الـعام لدائرة الـبعثات وقال ا
والـعالقـات الـثـقـافـيـة حـازم بـاقـر
طـاهـر في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
امس إن (اجلانـب الروسـي منح
العراق  110منـحـة دراسيـة لـنيل
اجـسـتيـر والدكـتوراه شهـادتي ا
ـوظـفـ لـلـعام للـمـوظـفـ وغـير ا
الــــدراسي 2021/ 2020وفـــــقًــــا
لــلــشــروط والــضــوابط اخلــاصــة

بنظام الزماالت الدراسية).
وأكــد أن (آخــر مــوعــد لــلــتــقـد
ســـيــــكــــون في تــــاريخ  31 ايـــار
ــنــوهـــا الى ان الــتــقــد اجلــار
سيـكـون عـبـر الـرابط االلـكـتروني
اخلــــاص بـــــدائــــرة الــــبـــــعــــثــــات

والعالقات الثقافية
(http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq 
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دعا احتاد احلـقوقي الـعرب اجلماهـير العـربية حلشـد الطاقات وتـوظيف جمـيع االمكانيـات لدعم الشعب
الفلسطيني وتعزيز قدراته للتصدي للمشاريع الرامية الى تكريس االحتالل االسرائيلي.

ناسبة وقال االحتاد في بيان تلقته (الزمان) 
الذكرى  72 لنـكـبة فـلسـطـ انه (في اخلامس
عـشــر من ايـار يـتـذكـر الـفـلـسـطـيـنـيـون واالمـة
للـنكـبة العـربـية كـلهـا بألم شـديد الـذكرى  72 
الـتي حـلت بـفـلـسـطـ عـام   1948ح قامت
الــعـصـابـات الـصــهـيـونـيـة بــدعم من سـلـطـات
احــتـالل الــبـــريــطـــاني بــتـــهــجـــيــر  957 الف
فـلـسطـيـني من اراضـيـهم بحـسب تـقـرير اال
ــتــحــدة الــصــادر عــام 1950 ) مــضــيــفــا ان ا
(احتاد احلقـوقي العـرب الذي ظلت فـلسط
القضـية والشـعب ومازالت القـضية االسـاسية
التي يـنـاضل  منـذ تـأسيـسه في عام 1975من
ـنـظـمــات الـعـربـيـة اجـلـهـا مــوظـفـا صالته بــا
والـدوليـة  بـصفـته مـنظـمـة غيـر حـكومـية ذات
ـتـحـدة من اجل صـفـة اسـتـشـاريـة لـدى اال ا
تذكير الـعالم بحقوق الـشعب الفلسـطيني غير
الـقـابـلـة لـلـتـصـرف وفي مـقـدمـتـهـا حق تـقـرير
ـسـتقـلة ـصيـر وحق الـعودة واقـامـة دولته ا ا
ذات الـسـيـادة والـقـابـلـة لـلـحـيـاة عـلى الـتـراب
ـنـاسـبـة الـوطــني الـفـلـسـطـيـني يـجـدد بـهـذه ا
دعمه واسنـاده لنضـال الشعب الـفلسـطيني )
مؤكدا ان (حقوق الشعب ال تسقط بالتقادم او
ــــكن شـــــطــــبــــهــــا او مـع مــــرور الــــزمـن وال 
تـصــفـيــتـهــا). ودعـا الــبـيــان (جـمــاهـيــر االمـة
الــعـربــيـة ان تـتــخـذ من هــذه الـذكـرى االلــيـمـة
مـناسـبـة حلـشد كل الـطـاقـات وتوظـيف جـميع

االمكـانيات لـدعم الشعب الـفلسـطيني وتـعزيز
شبوهة قدراته النضالية للتصدي للمشاريع ا
اجلـــديـــدة الـــرامـــيـــة الـى تـــكـــريس االحـــتالل
االسـرائـيـلي ومن ضـمـنـها مـا يـسـمى بـصـفـقة
القـرن ومحـاولة ضم اراض فـلسـطيـنيـة اخرى
الى كـيـانه الـغـاصب).  وأكـد االحتـاد (ضرورة
تــعــزيـــز الــوحــدة الــوطــنــيـــة بــ الــفــصــائل
ـواجـهـة االحـتالل ونـبـذ حـالـة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
الــفــرقــة واخلـالف وتــوظــيف اجلـــهــود كــافــة
لــتــحــقــيق االجنــاز الــكــبــيــر بــإقــامــة الــدولـة
ـسـتقـلـة علـى التـراب الـوطني الـفـلسـطـيـنيـة ا
الـفـلـسـطـيـني وعـاصـمـتـهـا الـقـدس الـشـريف).
وفي مــثل هـذا الــيـوم من الــعـام  1948 كـانت
أساة اإلنسـانية األكثر بـشاعة والتي التزال ا
حـلقـاتهـا مستـمرة حـتى الـيوم مـاثلـة بتـشريد
الشعب الفلسطـيني من دياره وتهجيره خارج
وطـــنه وهـــدم مـــعـــالم مـــجــتـــمـــعه إذ قـــامت
الـعـصـابـات الـصـهـيـونـيـة بـتـهـجـيـر نـحـو 85
ـئـة من الـفـلـسـطـيـنـيـ من قـراهم ومـدنـهم بـا
وحـولتـهم إلى الجـئ يـعـيشـون في مـخيـمات
الشتات في مختلف أنحاء العالم واحتالل ما
يــزيـد عــلـى ثالثــة أربـاع مــســاحــة فــلــســطـ
قـرية الـتـاريـخـيـة وتـدمـيـر مـا يزيـد عن  531 
روعة فيها ومدينة وحدوث عشرات اجملازر ا
إضافـة إلى أعمـال النـهب والسـرقة في مـأساة

يندى لها جب اإلنسانية.

ـا دعاهـا إلى الـتـنازل عن والـتـراضي 
شـكواها وهي اآلن مع العائلة وأطفالها
بـــدون اي ضــغـــوط). ودعت (مــنـــصــات
الـتواصل االجـتمـاعي الى توخي احلذر
ـعلـومات من بـنقـل األخبـار واستـبقـاء ا

وثوقة).  صادر ا ا
dOHBð “UNł

ونــصــبت الــشــركــة الــعــامــة لــتــعــبــئــة
وخـدمـات الـغاز احـدى تـشـكيالت وزارة
الـنــفط  اجـهـزة الــتـعـفـيــر داخل مـبـنى
ـــعـــهـــد مـــجـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى وا
ركز االعالمي جمللس الـقضائي. وذكـر ا
الـقضاء االعـلى في بيـان تلقـته (الزمان)
امس  أن (مـالكـات الـشـركــة وبـنـاء عـلى
طــلب مـــجــلس الــقــضـــاء االعــلى قــامت
بـتـنـصيب  3 اجـهـزة اثـنان مـنـها داخل
مـقر مجلس القضاء االعلى  واالخر في
عهـد القـضائي  مـشيرا الى ان بـنايـة ا
تـــلك االجـــهــزة ســـتـــســـاهم في جـــهــود
مـكـافحـة فـيروس كـورونـا كونـهـا تمـتاز
بـتــقـنــيـة صــحـيــة دقـيــقـة). وأضـاف أن
(اجنـــاز صــنـــاعـــة جـــهـــاز الـــتـــعـــفـــيــر
الــشـخــصي يــأتي وفــقـا لــلــمـواصــفـات
ية والـهدف منه لـتأم ـعاييـر العـا وا
مـتـطـلـبـات الوقـايـة الـصـحـيـة من خـطر
ـا قدمـته من جهـد كبـير وبـاء كورونـا). 
في تـــنــصـــيب هـــذه االجـــهــزة لـــغــرض

الوقاية من خطر هذا الوباء.

ـتـهـمـ مـتـورط في قـتل مـديـر إحدى ا
دارس جنوبي العاصمة بغداد). ا

وأضـاف أن (عـملـية الـقـبض جاءت بـعد
نـصب كـم مـحكم لـه ووفقـاً العتـرافات
" مـشـيرا الى أنه "اعـترف ـتهـم احـد ا
من خالل الــتـحـقـيـقـات األولــيـة بـقـيـامه
ــته الــنــكــراء وقـد  تــســلــيـمه بــجـر
اصـولـياً إلـى اجلهـات اخملـتصـة إلكـمال
االوراق الــتـحــقـيــقـيــة). وروت مـديــريـة
نشآت قصة شـرطة محافظة ذي قـار وا
الـفتاة األوكرانـية التي عثـرت عليها في
الــــنـــاصــــريــــة. وذكــــرت في بــــيـــان ان
(دوريـات شرطة النجدة عثرت على فتاة
اوكـرانـيـة مـتـزوجـة من عـراقي بـالـقرب
من مـرآب النـقل اخلارجـي) مبـينـة انها
(اصـطحبتها إلقامـة دعوى قانونية على
خــــلــــفـــــيــــة خالف مـع ذوي زوجــــهــــا).
واضــافت ان (قــائــد شــرطــة احملــافــظــة
ـهندس احلقـوقي ناصر لطيف الـعميد ا
االســدي اســـتــقــبـــلــهــا ووجه بـــتــقــد
ـساعدة على الفور وتذليل الصعوبات ا
لــكـون الــفــتـاة أصــبــحت فــرد من أفـراد
مجتمعنا) مشيرا الى انه (وجه بتشكل
جلــنــة حتــقــيــقــيــة من حــمــايــة األسـرة
والــطـفـل وابـدى اســتــعـداده لــتــســهـيل
مـوضوع أقـامـتهـا). وتابـعت انه (جرى
لـقاءها مع ذوي زوجها كـونه حاليا غير
مـــتــواجـــد) مـــبــيـــنـــة انه ( الـــصــلح

مــئـات األطــنــان من احلــديـد الــســكـراب
ــيـنـاء مــنـذ فـتـرة مـتــروكـة عـلى أرض ا
طـويلة) الفتة إلى (عدم جباية أي أجور
ـسـاحات أو عـوائـد عنـهـا; رغم شغـلـها 
كـبـيــرة ومـرور مـدة لـيـسـت بـالـقـصـيـرة
عـلى تــركـهـا).  وفي عــمـلـيـةٍ مــنـفـصـلـةٍ
أكــدت مـــديــريـــة حتــقـــيق الـــبــصــرة أن
(مالكــاتـــهــا تــمـــكــنت من ضـــبط مــتــهم
شـهود; لقيـامه بانتـحال صفة بـاجلرم ا
ال عـنـصـر أمـني وتـسـلـمه مـبـلـغاً مـن ا
ـواطـنـ لـقـاء وعـود كـرشـوة من أحـد ا
بإغالق قضية بحق شقيقه موضحة أن
ـــتــــهم اعـــتــــرف صـــراحــــة بـــقــــيـــامه ا
َّ بـاالحـتـيال). وأوضـحت الـدائرة أنه (
تــنــظـــيم مــحــضــري ضـــبط أصــولــيــ
ضبوطات في الـعمليتـ وعرضهما بـا
ـتـهم في الـقـضـيـة الـثـانـيـة عـلى رفـقـة ا
الــســيـــد قــاضي مــحـــكــمــة الــتـــحــقــيق
اخملـتصـة بقـضايـا النـزاهة في الـبصرة
ـتــهم وفـقـاً ألحـكـام الـذي قــرَّر تـوقـيف ا

القرار  160 لسنة 1983.
واعـلـنت وكـالة االسـتـخـبارات الـتـابـعة
لـوزارة الداخلـية عن اعتقـال متهم اقدم
ـــدارس في عـــلـى قـــتل مـــديــــر احـــدى ا
بـغـداد. وقالت في بـيان امس إن (مـفارز
اسـتخبارات الـشرطة االحتاديـة العاملة
ضــمن وكـالــة االســتـخــبـارات في وزارة
الــداخـــلــيـــة الـــقت الــقـــبض عـــلى أحــد

جــديـــدٍ دون الــرجـــوع لإلدارة الـــعــامــة
لــلــمــصــرف واالحــتــفــاظ بــالــعــمـوالت
ــصـلــحـتــهـا الــنـاجتــة عن اخلـطــابـات 
الــشـخـصــيـة وأخــذ عـمــوالت أكـثـر من
ُــقــرَّرة من اإلدارة الــعــامــة الــنــســبــة ا
وحتـويل الــنـسـبـة الـزائـدة إلى حـسـاب
زوجـها فضالً عن تأجير الگراج الكائن
ـــدة ثالث ســــنـــوات ــــصــــرف  أمـــام ا
ـتـحـصلـة في احلـساب ـبالغ ا وإيـداع ا
َّ تنظيم محضر ذاته). وأوضحت أنه (
ـــضـــبــوطـــات  في ضـــبطٍ أصـــوليٍّ بـــا
الـعـمـلـيـة وعـرضه عـلى الـسـيـد قـاضي
ة بـقـضـايا ُـخـتـصـَّ مـحـكـمـة الـتحـقـيق ا
الـنـزاهة في الـنـجف; التخـاذ اإلجراءات
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وكـشـفت الـهـيــئـة عن تـنـفـيـذهـا عـمـلـيـة
ضـبط كـميـاتٍ  كبـيـرةٍ من مادة احلـديد
(الـسـكـراب) مـتـروكـة عـلى أرض مـيـنـاء
خـور الــزبـيـر فـيــمـا تـمــكـنت من ضـبط
واطن مـنتحل صفة احتال على أحد ا
واشـارت دائرة الـتحقـيقـات في الهـيئة
وفي مــعـرض حــديـثــهـا عن  الــعـمــلـيـة
األولى الـتي نـفـذهـا فـريق عـمل مـديـرية
حتـقيق البـصرة بناءً عـلى مذكرة ضبط
قـضـائــيـة إلى أن (الـفـريق الـذي انـتـقل
إلى مــيــنـاء خــور الــزبــيـر تــمــكن بــعـد
الـقــيـام بــعـمــلـيـة الــتـحــري  من ضـبط

َّ الـتالعب بــهـا واخـتـالسـهـا من الــتي 
صرف الـتي قامت تـهمـة مديـرة ا قـبل ا
بـتـحـويل مـبالغ  إلـى حسـابـات زوجـها
وصـــلـت إلى مـــلــــيـــارين و  708مالي
ديــنــار و 350,177ألـف دوالرٍ أمـريــكيٍّ
ـالــيـة الـتي لم بـعــد إصـدار الـكــفـاءات ا
ــصــرف وبـدون تــدخل فـي حــســابــات ا
فـــيش إيـــداع) مـــوضـــحـــة (قـــيـــامـــهـــا
بـالـتوقـيع نـيابـةً عن الـزبائن عـلى قـيود

اإليداع والسحب بدون علمهم).
ــتــهــمــة قــامت وأضــافت الــدائــرة إن (ا
بـإلـغاء خـطـابـات ضمـان وإصـدارها من
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أعـلنت هيئة الـنزاهة العامـة عن تمكنها
مـن ضـبط حــاالت تالعبٍ واخــتالسٍ في
بلغٍ صارف األهليـة في النجف  أحـد ا
يـصل إلى أكثر من ثالثة مليارات دينار
ـتهم في هذه القـضية مديرة مـبينة أن ا
ـصرف بـاالشتـراك مع زوجهـا الزبون. ا
واكـدت دائـرة الـتـحـقـيـقـات في الـهـيـئـة
وفي مــعــرض حــديـــثــهــا عن تــفــاصــيل
الـعـملـية أن (فـريق عـمل مكـتب حتـقيق
الــنــجف الــذي انـــتــقل لــلــمــصــرف قــام
بـضـبط أصل سـندات اإليـداع والـسحب
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كـنني نسيان تلك العـبارة بدأت بها مقالي االسـبوعي في جريدة (أشنونا) ال 
الـتي صـدرت عن محـافـظة ديـالى عام  2001 وتـوقفت بـعـد االحتالل األمـريكي
ا قـتل الرصـاص) وكنت مبـاشرة عـندمـا كتـبت (لقـد قتل الـنجـاح منـا أكثـر 
اريد بـها الـتعـبيـر عن قنص الـفاشـل لـلمـبدعـ نعم قـنص  ويتـعذر وصـفها
ـبدع على أيـدي من أمعن وجودهم في مـؤسساتنـا بتخلف بأقـل من اغتيال ا
مجـتمعنـا وأرجع بالدنا قرونا الى الـوراء. هذا هو الواقع فمـنذ عقود والبالد
تـمــضي الى اخلــلف او بــحـسـب تـعــبـيــر شــاعـرنــا الــكـبــيـر مــحــمـود درويش

(الصعود نحو باب الهاوية).
ـبدع ويـسخفـون منجـزاتهم  ويقـللون فلـيس باجلديـد أن ينـال البعض من ا
ا من شأنـها فـالتسـخيف ظـاهرة ألفـناهـا في مجتـمعـنا ماضـيا وحـاضرا ور
مسـتقبال اذا مـا ظل الواقع على حـاله انها حـصيلـة أمراض اجتـماعيـة مزمنة
خلـفّتها التـنشئة العـشوائية التي لم تـكن يوما من ب أولويـات اهتمام اجلهات
زيـد من الـعطـاء يضع ـبدعـ الى األمام لـتـحقـيق ا عـنـية وبـدل أن يُدفع بـا ا
هـذا الـبــعض الـعـصي في دوالـيب مـسـيـرتـهم في مـحـاوالت تـنـجح في غـالـبـهـا
بدع واندفاعهم  ذلك ان غالبية االبداع بتعطيل االبداع وتكبح من حماس ا
لـديــنـا يــأتي بــجـهــود فــرديـة وبــإمـكــانــيـات شــخــصـيــة مـحــدودة ولــيس عـمال
كن لـلعـقبات عـرقلـته  تأمـلوا مـسيـرة الفـنانـ الكـبيرين مؤسـساتـيا ولـذلك 
كن ـؤسسات الفـنية أي دعم  كاظم الـساهر ونصـير شمعـة اذ لم تقدم لهم ا
ا بـلغ هـذان الفنـانان مـا بلـغاه من مـجد ومـا حقـقاه من القـول معه انه لـواله 
سمـعة لـلعـراق بيـنمـا ظـلت الكـثيـر من مؤسـساتـنـا مرتـعا لـلفـاشلـ يصـولون
ويـجـولـون فيـهـا مـتمـتـعـ بامـتـيـازاتهـا ومـا حتـققـه لهم من وجـاهـة ومـصالح
شخـصـية. ولـيس أمامـهم سوى رصـد النـاجـح وقـمعـهم متـوقعـ ان جناح

هؤالء األفراد قد ينتهي بهم الى شغل مناصبهم.
هذا مـا تبادر الى ذهني عـند متابـعة ما نُشـر على مواقع التـواصل االجتماعي
مـن كالم اريـد به الــتـقــلــيل من أهـمــيــة حـلــقـة الــطـابق 15 من الــعــمل الـدرامي
الرمضاني الذي بثته قناة الشرقية (كما مات وطن) الذي أخرجه الفنان سامر
ع جنـوم الـتــمـثـيل وفي مـقـدمــتـهم الـفـنـان أيـاد راضي حــكـمت وقـام بـأدواره أ
وسعـد خليفـة بقولهم ان الـفكرة مسـروقة من عمل فني ايـراني بعنوان (وداعا
تخـصص في الفن ولـست هنا بصدد يـا صديقي) ومن ب مـا قرأت كالم 
تفـنيـد كالمـهم لكـني أقول ان الـعمل حـقق جناحـا ساحـقا تـمثل في االعـجاب
منـقـطع النـظـير به بـداللـة اكتـظـاظ مواقع الـتـواصل بعـد انـتهـاء عـرض احللـقة
ديح للقائـم عليه والتـعبير عن حجم تـأثرهم به ويكفى انه أبكى بسـيل من ا
ا لم يحدث ألي عـمل سوى تلك التي انـتجت في مرحـلة السبـعينات اليـ  ا
عـرفـة بـالـفن والـذين يـقـومون ـاضي أقـول لـهـؤالء الـذين يـدعـون ا من الـقرن ا
ـثله طـوال عقدين بتـدريسه او الـكتابـة عنه او مـتابعـته: انكم فـشلتم بـاإلتيان 
ـكنـكم من اسـتـثـمـار اخلزين ـرهف الـذي  ولـيس لكـم الذكـاء الـفـني واحلس ا
ـآسي التي مـر بها الثـر من احلكـايات االجـتماعـية والـسيـاسيـة التي خلـفتـها ا
ـهارات الـفنـية الالزمـة  وتـفتـقدون الـصدق العـراق وانـكم ال تتـوافرون عـلى ا
سؤولـون منكـم غير مـبال في التـعامل مع حـوادث مزقت قـلوب العـراقيـ وا
شـهـود لهم ا وصـلت الـيه الدرامـا الـعراقـيـة ويسـتـنكـفـون من االستـعـانة بـا

ن يتمتعون بخبرات متراكمة. بالكفاءة و
وحتـى لو سـلمـنا بـان الـفكـرة مطـروقـة في الفـيلم االيـراني  فال ضـير في ذلك
أبدا يـكـفي فـخـرا (تـعريـق الفـكـرة) شـكال ومـضـمـونا واذكـرهم ان الـسـيـنـما
صـرية بـدأت بتقـليـد األفالم األجنبـية ( لـقطة لـقطـة  ومشهـدا مشـهدا) حتى ا

تمكنت من تشكيل هويتها.
ـعــاني مــطــروحــة في الــطـريق  لــقــد قــال اجلـاحـظ (إن ا
ـا يــعـرفــهـا الــعـجــمي والـعــربي الــبـدوي والــقـروي وإ
الـشأن فـي إقامـة الـوزن وتـخـيّر الـلـفظ) ويـقـصـد بذلك
الـشكل  فـاإلبداع يـكمن في األشـكال  وهـذا ما حدث

في الطابق 15 بامتياز.

ـشــهـد االقـتـصـادي الـذي يـرسم تـداعـيـاته عـلى لـوحـة الـوطن االن ال اظـنـهـا ا
رحلة احلالية حيث تدني اسـعار النفط بل هي تمتد الى سن طوال وليـدة ا
فرضـتهـا الرؤى الـسيـاسيـة وعدم االسـتقـرار الوظـيفي واخـتيـار مسـؤول ال
ا شمل كل هـنية وهذا االمر لم يقتـصر على االقتصاد ا يتـمتعون باخلبرة ا
الية عدة مرافق االجـهزة التنـفيذية.. فهل سـمعتم دولة في الـعالم تغير وزيـر ا
مـرات خالل عقد من الـزمن ونيف وايضـا وزير النـفط ووزير التـجارة ووزير
التـخطيط واخلـارجية والثـقافة والـداخليـة واالسكان وامانـة بغداد ورئـيس هيئة

النزاهة واحملافظ وهلم جرا.
ال اظــنـكم ســتــجـدون دولــة بــهـذه الــصــفـات فــأين الــتـراكـم واخلـبــرة والـرؤى
ـسـتـقبـلـيـة? ال جواب بـالـتـأكيـد.. فـاالنكـمـاش االقـتصـادي هـو نـتاج تـراكـمات ا
حتمل فـي طيـاتـهـا بـذور الـتنـاقـضـات والـصـراعـات وامتـداد لـنـهج اقـتـصادي
ريـعـي غـيــر مـنــتج تــمـتــد جـذوره الى ســنـوات عــديـدة كــان من نــتـاجــاته هـذا
الـنــمـوذج االقـتـصـادي الــفـاشل في مـواجــهـة الـتـحـديــات بل وفي الـوقـايـة من

األزمات.
ـتـقاعـدين الكـثـر من عشـرة  ايـام ظـاهرة لقـد شـكل تـأخيـر دفع مـسـتـحقـات ا
كئـيـبة لم يـشهـدها الـعـراق احلديث في تـاريخه مـنـذ تأسـيسه  في الـعام 1921
تقاعـدون في العديد من الـسنوات ان صادف مـوعد صرف رواتبهم بل كـان ا
في شهـر رمضـان فانهم يـستـلمونـها قـبل حلول الـشهـر الفضـيل  وايضا ان
صادف مـوعد صـرف الراتب بـعد حـلول الـعيد فـانهم يـستـلمـون مسـتحـقاتهم

قبل العيد بيوم او ثالثة..
ال واالقتـصاد إلحـساسي انه قـا ومظـلم ومن يعرف لن ادخل في دهـليـز ا
ركـزي العراقي وجـودون في البـنك ا ال ا خـفاياه من االقـتصـادي ورجـال ا
وفي اجلـامعات  لـكن احدا ال يـلتفـت الى نصائـحهم لـذلك وددت ان اشير في
ناسـبة االعالن عن حكومة عـراقية جديدة في احلك عـمودي الى هذا اجلانب 
الــظـروف فـأقـول: ان  تـدهـور احلـالـة االقـتـصـاديــة  الـتي تـزامـنت مع جـائـحـة
كـورونـا اصـبـحت تـشكل مـعـضـلـة رئـيسـة لـلـمـواطن مـا يـنبـغي الـتـوقف مـلـيا
ثل صـعوبـة بالغـة بوجود بـلد ريعي عـاجلتهـا بحـكمة مع االقـرار بان ذلك 

اعتمد على النفط في تلبية متطلباته! 
ـؤلـم الـقـول أن مـعـدل الـنمـو الـظـاهـر عـنـدنـا مـتـدن جـدا بـل يـكـاد يـكون من ا
مـعدوما   وهـنا تكـمن في رايي  مكامـن اخللل احلقـيقي وهو واقع ال يـتناسب
مع متـطـلبـات النـاس  وقد انـعـكس ذلك  سلـبًا عـلى حـياة  األُسـر وحاجـياتـها
اليومية ومستوى معيشتها مع ازدياد معدالت البطالة وغيرها من السلبيات..
اقتـرح عـلى رئـيس الـوزراء الـسـيـد الـكـاظمـي ان يسـرع بـعـقـد نـدوة شـفـافة
ـركـزي الــعـراقي ورجـال يـنــقـلـهــا االعالم تـضم اخــتـصـاصــيـ في الـبــنك ا
ن خدموا ـعروفـ من مختـلف االجتاهـات واساتذة اجلـامعـات  االقـتصاد ا
باخـتصاصاتهم سـنوات طوال ولهم خبـرة تؤهلهم إلبداء طـروحاتهم بعيدا عن
).. فـالوطن امـانة بـأعنـاقنا التـأثيـرات واالخوانـيات حتت شـعار (الـعراق.. اوالً
ـسـمـوعـات الـتي يـتـحدث جـميـعـا.. وال نـريـد له  ان يـغـرق   فـا
واطن  بهمس تشير الى ان عنها جمهور عريض من ا
الــوضع االقـتــصـادي الــراهن سـيــسـتـتــبـعه  تــداعـيـات
واطن  بـالضرائب اجـتماعـية ومعـيشيـة خطيـرة تُرهق ا
ـرتـفـعـة وسـيـاسـة التـقـشـف وهـو انـعـكاس والـرسـوم ا

قترح السابق.   كن تالفيها با حلالة خطيرة  

كالم أبيض
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جنـاح حــكـومـته وأنـهـا تــتـطـلع لـزيـادة
الـتعـاون ب الـبلدين سـياسـيا وأمـنيا
واقــــتــــصـــادي) وأضــــاف أن (الــــرؤيـــة
اإلصالحـيـة حلكـومة الـكاظـمي ستـكون
فـاعـلـة في جتـاوز الـعراق لـلـتـحـديات).
وجـــرى خـالل الـــلــــقـــاء بـــحـث نـــشـــاط
نظمات اإلنسانية الكندية العاملة في ا
الــعــراق وخــصــوصــا في مــجــال نــزع
ـــنـــاطق احملـــررة. ونـــقل األلـــغـــام في ا
الـسفراء االربـعة تهـاني زعماء بـلدانهم
ـناسـبـة تـشـكـيل احلـكـومة لـلـكـاظـمي 
اجلـديـدة. ورحب أعـضـاء مـجلس األمن
الـدولـي بـتـشـكــيل احلـكـومـة الــعـراقـيـة
اجلـــديــــدة بـــرئـــاســــة رئـــيس الـــوزراء
مـصطفـى الكاظـمي معربـ عن دعمهم
الســتــقالل الـعــراق وســيـادتـه ووحـدته
وسالمـته اإلقلـيميـة وازدهاره. جاء ذلك
في بـيـان صحـفي أصدره اجملـلس عقب
جــلـــســته الـــتي عــقــدت حـــول الــعــراق
بــرئـاسـة رئـيـس اجملـلس لـهــذا الـشـهـر
مـنـدوب جـمـهـوريـة إسـتـونـيـا الـسـفـيـر
سـفـ يـورغـنـسـون. كـمـا رحب أعـضاء
اجملـــلس بـــتــعـــهـــد حـــكــومـــة الـــعــراق
ــعــاجلــة جــائــحــة كــورونــا  وتــقـد
إصـالحـــــات ذات مـــــغـــــزى عـــــلـى وجه
الــســرعــة تــهــدف إلى تــلــبــيـة مــطــالب
ــشــروعـــة بــشــأن الــشـــعب الــعـــراقي ا
الـفـرص االقــتـصـاديـة واحلـكم الـرشـيـد
ـشــاركـة الـسـيـاسـيــة والـتـشـريـعـات وا
االنــتـــخــابـــيــة إلى جـــانب الــتـــرحــيب
بـــالــتـــزام حـــكــومـــة الـــعــراق بـــإجــراء
حتــقــيـــقــات شــفــافــة فـي الــعــنف ضــد
ــتــظـاهــرين. وجــدد أعــضــاء مــجـلس ا
األمن تــــأكـــيـــد دعـــمـــهـم ألمن الـــعـــراق
ا في ومـواصلة احلرب ضد اإلرهاب 
ذلك ضـد تنظيم داعش اإلرهابي. والقى
مـنـدوب جـمـهـوريّـة الـعـراق الدائـم لدى
ـتحـدة محـمد بحـر العـلوم كـلمة األ ا

الـعراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـميّ في جـلـسـة مـجلس
نـاقشـة تقـرير األم األمن الـتي عُقِـدَت 
الــعـامّ واالســتـمــاع إلى إحـاطــة رئـيس
الــبـعـثــة  الـدولــيـة في الــعـراق جــيـنـ
هــيـنــيس بالســخـارت. وبــحـسب بــيـان
لـلمُـتحدّث بـاسم وزارة اخلارجيّـة أحمد
ـنـدوب الـدائم في الـصـحــاف فـقـد اكـد ا
كــلــمـة رئــيس الــوزراء ( أهـمّــيــة صـون
سـيادة العراق وتعزيز القانون وحصر
الـــسـالح بـــيـــد الـــدولــــة ومـــنع الـــدول
األخــرى مـن حتــويل أرض الــعــراق إلى
سـاحـة للـصـراعات أو مـنـطلـقاً لـتـوجيه
هـجـمـات ضـدّ دولـة ثـالـثـة). وشدَّد عـلى
أنّ (أولــويّــات احلُــكُـــومــة هي تــكــثــيف

حـــريص عـــلى تـــعــافـي ســوريـــا الــذي
سـيـصـب بـدوره في مـصـلـحـة الـعـراق)
سـتدام مـضـيفـا أن (طـريق االستـقـرار ا
يـكون عـبر الـتكامـل مع اجليران).ووجه
الــكـاظـمـي دعـوة الى الـرئــيس الـروسي
ــيــر بــوتـ لــزيــارة بــغـداد خالل فالد
اسـتقـباله الـسفيـر الروسي لـدى بغداد
مـكــسـيم مــاكـسـيـمــوف. ونـقل الــسـفـيـر
الــروسي تــهــنـئــة خــطــيــة من الــرئـيس
ـــيـــر بــــوتـــ ورئـــيس الـــروسـي فالد
الـوزراء ميخائـيل ميشوسـت تضمنت
دعـوة للـكاظـمي لزيـارة موسـكو وتـأكيد
دعم الـعراق في مجلس األمن. من جهته
 اكـد الكـاظمي (اعتـزاز العراق بـالعالقة
الـــوثــيـــقـــة مع روســـيـــا وتــطـــلـــعه الى
تــعــزيـــزهــا في اجملــاالت الـــســيــاســيــة
واالقـتصادية واألمـنية والثـقافية) وقدم
بـــدوره دعــــوة الى الـــرئــــيس الـــروسي
لـزيارة بغداد وقال أنه (سيكون سعيدا
بـزيارة موسـكو وان العـراق يعوّل على
الـدور الـروسي من اجل حتـقيق الـهدوء
ــنـطـقـة وتــسـهـيل عــمل الـشـركـات في ا
الــروســـيــة فـي مــجــال الـــنــفـط والــغــاز
شتركة ب والـكهرباء وتفعيل اللجان ا
الـبلدين).كـما استقـبل الكاظمي الـسفير
الـكــنـدي لـدى بـغــداد اولـريك شـانـون 
واكـد له ان (كـنـدا دولة حـلـيـفة لـلـعراق
ووقـــفت الـى جـــانـــبه في احلـــرب عـــلى
داعـش وان الـــــعـــــراق حــــــريص عــــــلى
الــتــعــاون مع كــنــدا في مــجــال تــنــويع
مــصــادر الــدخل بــعـيــداً عن الــنــفط في
اجملــال الـزراعي) مـضـيــفـا أن (الـعـراق
يسعى الى دعم كندا في مجال اإلصالح
االنــــتــــخـــــابي وحـــــقــــوق اإلنــــســــان و
اســتـمـرارهـا بــدورهـا الـتــدريـبي ضـمن
حــــــــــلـف الــــــــــنــــــــــاتــــــــــو عــــــــــلـى وجه
اخلـصوص).بـدوره اكد السـفير الـكندي
(اهـتـمام بالده بـالعـراق وحـرصهـا على
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ُــواجَــهــة جــائــحــة كــورونــا اجلُــهُــود 
وصـيـاغة مُـسـوّدة ميـزانـيّة اسـتـثنـائـيّة
تُــعــزّز الــقــدرة عــلى مُــواجَــهــة األزمـات
ــالـيّــة واالقـتــصـاديّــة).كـمــا اكـد بــحـر ا
الــعـلـوم (حـرص احلُــكُـومـة عـلى إطالق
الــرواتـب بال تــأخــيــر وتــعــويض ذوي
ــتـظــاهـرين الــشـهــداء واجلــرحى من ا
ُـفـوّضـيّة وتـشـكـيل جلنـة خـبـراء لدعم ا
ــســتــقــلــة الــعـلــيــا لـالنـتــخــابــات في ا
جُـهُـودهــا لـتـنـظـيم انــتـخـابـات مُـبـكّـرة
وتــشــكـــيل جلــنــة خـــاصّــة لــلــتـــهــيــئــة
لـلمفاوضات االستراتيجيّة مع الواليات
ـتحـدة األمريـكيّـة ) وأعرب عن (رغـبة ا
الـعـراق في جتـديد واليـة بـعثـة يـونامي
لــعـــام واحــد). وكــانت بـالســخــارت قــد
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تـلـقى رئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطفى
ـصري الـكـاظـمي رسـالـة من الـرئـيس ا
عـبـد الفـتاح الـسيـسي تـضمـنت دعوته
لــزيـارة جــمــهـوريــة مــصـر فــيــمـا وجه
الـكاظمي بدوره دعـوة للرئيس الروسي
ـكـتب االعالمي لـزيــارة الـعـراق. وقـال ا
لــرئـيـس الـوزراء في بــيــانـات تــلــقـتــهـا
(الــزمـان) امس ان الـكــاظـمي اســتـقـبل
ــصـــري لــدى بــغــداد عالء الــســـفــيــر ا
مـوسى الـذي نـقل الى الـكـاظـمي رسـالة
خـطـية من الـسيـسي (تـضمّـنت دعوة له
لـزيارة مصر وأن لـدى مصر ثقـة كبيرة
بــنــجـاح احلــكــومــة الـعــراقــيــة وكـذلك
الـرغبة في تطوير العالقات ب البلدين
) .واكد الـكاظـمي أن (العراق الـشقـيقـ
يــتـــطــلع الى تـــرســيخ الــتـــعــاون عــبــر
ـمـلـكـة األردنـية الـتـحـالف الـثالثي مع ا
الــهـاشـمــيـة واالســتـفــادة من اخلـبـرات
ـصرية في مـجال الزراعة والـكهرباء). ا
وبـحث الـطـرفـان (آلـيـات تـسـهـيل عـمل
ـصــريــة في الــشــركــات االســثــمــاريــة ا

العراق).
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الى ذلك اســتــقـبل الــكـاظــمي الــسـفــيـر
الــســوري لـدى بــغــداد سـطــام جــدعـان
الـدنـدح وتـسـلّم مـنه رسـالـة خـطـية من
رئـيس الـوزراء الـسوري عـمـاد خـميس
أكــد االخــيـر فــيــهــا (تـفــاؤله بــتــشــكـيل
احلـــكــــومـــة الــــعـــراقــــيـــة واإلجـــراءات
والـقـرارات الـتي اتـخذتـهـا وأن سـوريا
تـــتــــطـــلـع الى دعم الــــعـــراق بــــقـــيـــادة
الــــكــــاظــــمي وكــــذلـك  تــــعــــزيــــز األمن
واالســتــقـرار خــصــوصـا الــتــعـاون في
مــــواجــــهـــــة داعش). من جـــــهــــته أكــــد
ـنطـقة مـرهون الـكـاظمي أن (اسـتقـرار ا
بـاســتـقـرار الـعــراق وسـوريـا والـعـراق
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حــذرت في احـاطــة عن اوضــاع الـعـراق
اضي من امـام مـجـلس االمن الـثالثـاء ا
أنه لــــــيس بــــــوسع الــــــعـــــراق حتــــــمُّل
اســتـخــدامه سـاحــة حلـروب بــالـوكــالـة
وتـوقـعت ازديـاد معـدالت الـفـقر إلى 40
ــئـة مــؤكـدة أن الـفــسـاد هــو أكـبـر في ا
مـصدر للـخلل في البالد فهـو يعمل ضد
عــامــة الـــشــعب.وقــالت فـي احــاطــتــهــا
ــكن لــلــمــرء أن يــكـون (أعــتــقــد أنه ال 
مـغالياً في حجم الـتحديات التي تواجه
الــعـراق في الــوقت الـراهن حــيث فـاقم
ـياً تـفـشي جـائـحـة فيـروس كـورونـا عـا
والــهـبـوط احلــاد في أسـعــار الـنـفط من
األزمــات الــســيـــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة
واالقــتــصـــاديــة واألمــنـــيــة الــعـــمــيــقــة
) واضـافت أن (الـنـظـام ـوجــودة أصالً ا
الــصـحي في الـعـراق كــان أسـاسـاً عـلى
شــفــا االنـــهــيــار قــبل تـــفــشي فــيــروس
كـورونا فـقد احـتل وال يزال مـنع تفشي
الـفـيـروس عـلى نـحـو سـريع أعـلى سـلم
األولـــــويــــات). واضـــــافت انـه (لألسف
بــيـنــمــا يـتــدهــور الـوضـع االقـتــصـادي
لـلعراق يومـياً شهدنـا تناحراً سـياسياً
مــتــواصـالً وتــكــلــيف ثالثــة أشــخــاص
ــــنـــصب رئــــيس الــــوزراء في مـــدة ال
تـتـجاوز الـعـشرة أسـابيـع ولكن أخـيراً
وبـعــد طـول انـتـظــار تـشـكــلت حـكـومـة
ــاضي حــيث أقــر جــديــدة األســـبــوع ا
مـجلس الـنواب تعـي الـكاظمي رئـيساً
جـــديـــداً جملـــلـس الـــوزراء ووافق عـــلى
بـرنـامـجه احلـكـومي بـاإلضـافـة إلى 15
من  22وزيــراً في احلـكـومــة في تـطـور
طـال انتظاره ولكنه كان موضع ترحيب
بــــالـغ) مــــشــــيــــرة الى انـه (أصــــبح من
ـنـاصب الـضـروري اآلن إتـمـام إسـنـاد ا
ا في الـوزارية الشاغـرة بشكل سريع 
ـثـلي ـزيـد من الـنـسـاء و ذلك تـعـيـ ا

األقليات).

وتـكويناتها اخملتلفـة وإحالل االحتكار بدالً من التسامح الذي اتسم
به تاريخها القد واحلديث.

ولـهـذا فـإن محـاولـة الكـيـان الـصهـيـوني االسـتيالء عـلـيـها وضـمّـها
ـا هـو اسـتـهـتار قـسـراً بل واعـتـبـارهـا "عـاصـمة أبـديـة مـوحـدة" إ
بـحــقـوق الـشــعب الـعـربي الــفـلـسـطــيـني الـتــاريـخـيـة واســتـخـفـاف
بـالـقـانـون الـدولي الـذي يـحـرّم االحـتالل والـضـم واإلحلـاق بـالـقوة
فــضالً عن االســتــيـطــان ويــعـتــبــر ذلك في عــداد اجلـرائم الــدولــيـة

اخلطيرة ضد اإلنسانية.
ولـعلّ إعالن الـرئيس األمـريكي دونـالد تـرامب تأيـيده لـتلك اخلـطوة
ا هـو جتاوز سـافر ونـقل سـفارة واشـنطن إلـى القـدس احملتـلـة  إ
وصـارخ لـقـراري مـجـلس األمن الـدولي األول  رقم  476 الـصـادر في
 30 حـزيـران (يـونـيـو)  1980والـثـاني رقم  478 الـصـادر في  20 آب
(أغـسـطس) من العـام نـفسه وبـقـية الـقرارات الـدولـية الـصادرة عن
ـتحـدة التي تـشجب مـحاولـة "إسرائيل" تـغيـير مـعالم مـدينة األ ا
الـقدس وتركيبها اجلغرافي بـوصفها "قوة احتالل" ال يجوز لها ذلك
مـطلـقاً وثـانيـاً بطالن "الـقانـون  األساسي" بـشأن ضم الـقدس الذي
ـا له من تـداعيـات عـلى السـلم واألمن من جـهة اتـخـذه الكـنـيسـيت 
ومن جــهـة  ثـانــيـة خملـالــفـته الـصــريـحـة لــقـواعـد الـقــانـون الـدولي
واتـفـاقـيـات جـنـيف الـصـادرة في الـعام  1949 والسـيّـمـا االتـفـاقـية
ـدنـيـ  ويـقـرر مـجـلس األمن اعـتـبار الـرابـعـة اخلـاصـة بـحـمايـة ا
االجـراءات اإلسرائيلية باطلة أصالً ويـجب إلغاؤها. وهو ما ينبغي
ــوجـبه عـلـى جـمـيع الــصـعـد والســيّـمـا في الــتـمـسك بـه والـعـمل 

احملافل الدولية.

ـدينة ـوسومة "الـقدس الـشريف- ا ي وا ـناسبـة يوم الـقدس الـعا { مداخـلة 
ــنـتــدى االفـتــراضي حـول ـفـتــوحـة"  يـوم اجلــمـعـة  15 أيــار اجلـاري  في ا ا

القدس.

تــتـجــاوز الـقــدس إشـكــالـيــات الـصــراع الـعــربي الــصـهــيـوني  بل
كن حل قـضـية والـشـرق األوسط لـتغـدو مـشكـلـة دوليـة كـبـرى ال 
الـشـرق األوسط وأساسـها الـصراع الـعربي  –اإلسـرائـيلي دون حل

شكلتها. عادل وسليم 
ـعاصـر والـنزاع ـعنى فـالـقـدس إحدى إشـكـالـيات الـعـالم ا وبـهـذا ا
ـستـد إذ تشـكل القـضيـة األكثـر عاطـفة واألرسخ رمـزية الـدولي ا
واألعــمق جتـذراً في الـوجـدان الــديـني والـقـومـي واإلنـسـاني. إنـهـا
ديـنة فريدة  وتـاريخ فريد. فـقد ارتبطت بـقول آخر مـشكلة فـريدة 
بــديـانـات مــقـدســة ثالث. وكـانت عــبـر تــاريـخـهــا مـســرحـاً حلـروب
واحـتالالت وحـصـار ألكـثر من  38قـرنـاً من الـزمـان حـيث عانت 20
مـرة من احلصار و التناوب على حكمها  25مرة و تدميرها 17

مرة.
ـوروث الـروحي لـلـبـشـريـة ولـهـا مـكـانـة تـشـكـل الـقـدس جـزءًا من ا
فـريـدة ومـتـمـيـزة روحـيـاً لـلـديـانـات الـسـمـاويـة الـثالث ولـذلك فـإن
ط واحـد من الـديـانة عـلـيـها أو ـديـنة وفـرض  مـحـاولـة  "تهـويـد"ا
ــا هي شــكل مـن اإلدارة بــاإلكــراه ومــصـادرة حــقــوق الــســكــان إ
ـتـمـيـز وإقـصـاء الـتـعـايش بـ أديـانـها مـحـاولـة إللـغـاء طـابـعـهـا ا
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قـرر محـافظ ديالى مـثنى الـتمـيمي
يـوم الـســبت إلـغـاء الـعــمل بـنـظـام
ـركـبات الـفـردي والـزوجي لسـيـر ا
في احملافظة وحظـر التجوال ليوم

اخلميس. 
وقــال الــتـمــيــمي في بــيـان تــلــقـته
(الـــــــــزمـــــــــان ) امـس إنـه  ( قــــــــرر
وبـتشـاور مع اعضـاء خـليـة االزمة
إلـــغــاء الـــعـــمل بـــنـــظــام الـــزوجي
ـــركــبـــات في والـــفــردي لـــســـيـــر ا
محافظة ديـالى كونه ال ينسجم مع
الــوضع الـــصـــحي واإلداري الــذي

تعيــــشه احملافظة ) . 

وأضــاف  الـتــمــيـمي أن  (اخلــلــيـة
قـررت أيــضـا رفع حــظـر الــتـجـوال
لـــيـــوم اخلـــمـــيس فـــقط مـع بـــقــاء
ــســائي ومن احلــظــر الــتـــجــوال ا
الـســاعـة 6 مــســاء الى الـســاعـة 6
صـباحـا وعلى مـدار االسبـوع على
ــوقـف الــوبــائي ان يـــتم تــقــيـــيم ا

ــبارك ) .  بعـــد عيد الفطر ا
كـما وجه الـتـميـمي قـيادة عـملـيات
ديـالـى بـ (ضـرورة تـشـديـد احلـظـر
في جـمـيع مداخـل احملافـظـة وأخذ
اجــراءات وقـائــيـة مــشــددة فـيــهـا
لـــلــحـــد من انـــتـــقـــال األشـــخــاص

صاب الى محافظة ديالى) .  ا
فـيمـا قـال مصـدر لــ (الـزمان )  ان

(حريقا اندلع فـي محاصيل زراعية
قدادية في ديالى ) .    با

واضـاف انه ( عــنـد مــبـاشــرة فـرق
ـدنـي بـعـمـلـيـات االخـماد الـدفـاع ا
تـعـرضت الـفرق الى اطـالق نار من
مـجــهــولـ ادى الـى اصـابــة احـد
ـنـتـسـبـ بــإطالقـات في مـنـطـقـة ا

البطن ).
الى ذلـك اعــلن مـــديــر الــبـــيــئــة في
مــحـافــظــة ديـالـى عـبــد الــله هـادي
الـــشــمــري ان (حـــريــقـــاً نــشب في
مــزرعـــة الــفـالح  عــلي ســـريح  في
قرى بناحية كنعان والتي ادت الى

اضرار مادية كبيرة ) . 
واضــاف الــشـمــري لــ ( الــزمـان ) 

ــدني إنه (اتــصل بــفــرق الــدفــاع ا
زرعة  لغرض اطفاء احلريق في ا
شاركة فيما هرع االهالي لغرض ا
في احلــد من انــتـشــاره الى مـزارع

اخرى). 
واكـد الـشـمـري ان (ان هـذا الـفـعل
يـعــد تـدمــيـر اًلالقــتـصــاد الـوطـني
وخــيـبــة امل لـلـفـالح كـونه قـدم كل
ـادي من اجل جــني ثـمـار جــهـده ا
اتـــعـــابه الـــتي احـــتـــرقت من قـــبل

عناصر مجهولة .
داعـيا اجلـهات اخملـتصـة الى (بذل
اجلــــهـــود من اجـل الـــتــــوصل الى

اجلــــناة ومحاسبتهم ).
وأصـــدرت خــــلــــيــــة األزمـــة الــــتي
يـــرأســهـــا مــحـــافظ الــنـــجف لــؤي
الـيــاسـري تــوصـيـات عــدة بـيــنـهـا
تــمــديـــد حــظــر الــتـــجــوال ســاعــة
إضافـية بحـيث يكون الى الـساعة
الـثـامــنـة لـيالً كـمــا قـررت اخلـلـيـة
ـغلـقة العب ا الـسمـاح ألصحـاب ا
(اخلـــمـــاسـي)  وكـــذلك أصـــحـــاب
الــقـــاعــات الــريــاضــيــة في عــمــوم
احملــافــظـة بــفـتـح أبـوابــهــا طـيــلـة
ــسـمــوح به الــذي حـددته الــوقت ا
خليـة األزمة باحملافـظة  والسماح
حلـافالت الــنـقل ( الــبـاديــة ) الـتي
ة وحتى ـدينة الـقد تعمل داخل ا
مـجـسرات ثـورة الـعـشرين بـالـعمل
لـنقل الـركـاب  بشـرط أن يـكون كل
مقـعد مزدوجـا داخل الباص مـقعد
لــــشـــخص واحـــد فــــقط  وتـــكـــون
ـتـابــعـة لـهـذه احلــافالت من قـبل ا

انضباط الشرطة.
وجه محافظ النجف لؤي الياسري
دائـــرة اجملــــاري بـــســــحب مــــيـــاة

ؤتـمر ألبحـاث الطلبـة عن بعد أوصى ا
فـي  األمــارات في اخـــتــتـــام جــلـــســاته
البـحثـية  بـضرورة تشـجيع واسـتمرار
الـفعـاليات الـطالبيـة السـنويـة الصـفية
ــوازيــة والالصــفــيــة وتــنــمــيــة روح ا
الـبـحث الـعلـمي لـدى الطـلـبة وتـعـميق
فـكـرة االبـتـكـار في ثـقـافـتـهم الـبـحـثـية
ـنـاسبـة لهم وتهـيئـة الـبيـئة الـعـلمـية ا
واجهـة التحـديات ومتطـلبات التـنمية
ــؤتـمـر أهــمـيـة أن والـبــنـاء كــمـا أكـد ا
تـكـون اجلــامـعـة مـركـزاً عـلــمـيـاً لـصـنع
ـسـتقـبل ورافداً مـجـتمـعيـا لـلكـفاءات ا
العلمية الوطنية القادرة على استيعاب
عـرفـية ومـتطـلـباتـهـا.واهمـية الـثـورة ا
ــبـتــكـر اســتــمـرار الــنـشــاط الـبــحـثي ا
وتـفاعال لـلـطلـبـة حتديـا الزمـة كورونـا 

رحلة الراهنة . مع متطلبات ا
ــؤتـمــر الـبــحـثي جــاء هـذا في خــتـام ا
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الـطـالبي عن بـعـد في نـسـخـته الـثـانـية
عـشـرة الـذي أقـيم حتت شـعـار (الـبحث
االبتكاري يتغـلب على حتديات فيروس
ـستـجد) الـذي اقامـته جامـعة كـورونا ا
الـعـلـوم والـتـقـتـيـة في الـفـجـيـرة وذلك
بالنظر إلى الوضع اجلديد الذي فرضه
تفشي وباء كوفيد19 حول العالم بعد
يومـ من النشـاطات البـحثيـة للطـلبة
واحلــوارات اجلــادة لــعــدد من بــحــوث
الــطـلــبـة فـي مـخــتـلف االخــتـصــاصـات
ـشـاركـة 91 الـعـلـمـيـة واإلنـسـانـيـة و
طالـباً من 7 كلـيات و43 فريـقاً بـحثـياً
أشــرف عــلى بــحــوثـهم 24 بــاحــثـاً من

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.
وأشاد البـرفسور علي أبـو النور مدير
اجلــامـعـة بـجـهــود الـطـلـبـة الــعـلـمـيـة
ــشـاركـة رغم وحـمـاســهم الـكــبـيـر في ا
تـعـلـقـة في تـفشي الظـروف الـصـعـبـة ا

ستجـد وحتول طلبة فيروس كورونـا ا
اجلـامـعـة إلى الـتعـلـيم عن بُـعـد حسب
تــعـلـيــمـات وزارة الــتـربـيــة والـتــعـلـيم
حــمــايـة لــهم وحــرصــاً عـلى اســتــمـرار
الـعـمـلـيـة الـتعـلـيـمـيـة. مـشـيـداً بـجـهود
ؤتـمر وحرصهـا إقامة مثل هذه جلنة ا

ؤتمرات الطالبية.      ا
ـؤتـمـر الــعـلـمي الـطالبي وأضــاف أن ا
الـسـنـوي يُـعـد مـن األنـشـطـة الـسـنـويـة
ا انعقـدت في مثل هذه هـمة التي طـا ا
األيام دون انـقطاع منـذ أثني عـشرعاماً
عـلى الـتـوالي حـيث تـمت دعـوة جـميع
ؤتـمر طـلـبة اجلـامـعة لـلـمشـاركة فـي ا
زاسيما هؤالء الذين على وشك التخرج
ــا لــهم مـن خــبــرة ودرايــة في مــنـــهم 
ؤتمر أيضا إعداد البحوث كما يأتي ا
شـاركـة اجملتـمعـيـة من قبل كـنـوع من ا
اجلــامـعـة وإشـعــار الـطـالب بـدوره في
اإلسهام الـفَعَّال في الـتحديات الـوطنية
الـهـامــة بل والـتــحـديـات الــتي تـواجه

اجملتمع اإلنساني في اجململ.
وأسفرت النتائج النـهائــــــــية للمؤتمر
عن فـــوز عــــدد من الـــطـــلـــبـــة والـــفـــرق
ــركـز األول لــكـلــيـات الــبــحـثــيـة عــلى ا
ــــــــعلـومات الـهنـدسة وتـكنـولوجـيا ا
وطـب األســــنــــان والــــقــــانـــون وإدارة
األعـــمــال واإلنـــســـانـــيــات والـــعـــلــوم
والصيـدلة والعلوم الـصحية واإلعالم
من خالل بـحـوث نـظـريـة ومـيـدانـية في
مـخـتلف الـتخـصـصات الـعـلمـية  وهي
تــطـبــيق لـلــتـوعــيـة بــفـيــروس كـورونـا
الـتـاجي Covid-19 واجتـاهـات طـلـبـة

واحـــــد يـــــتــــــرجم هـــــذه األزمـــــة
وتــــأثـــيــــراتـــهــــا عـــلـى احلـــيـــاة
والـــعـــادات االجـــتــــمـــاعـــيـــة في
رمــــــضـــــان  حــــــيـث  عـــــرض
ـشـاركـة في االعـمـال والـرسـوم ا
ــدة خـــمس دقــائق عــبــر فــديــو 
ـواقع االلــكـتـرونــيـة اخملـتــلـفـة ا
ومـنصـات التـواصل االجتـماعي
وحــضي بــاهـتــمــام جـمــاهــيـري
وأعـالمي  فـي رســـالــــة فــــنــــيـــة
ــســاهــمــة هــادفــة تـــهــدف الى ا
ـواطـنـ من بـتـنـبـيه وتـوعـيـة ا
مـخـاطــر هـذا الـوبــاء اخلـطـيـر 
وضــــرورة االلـــتـــزام بــــاحلـــجـــر
ـــــنـــــزلي واتـــــخـــــاذ اجــــراءات ا

الوقاية.
وعن نــــشــــاطــــاتـه ومـــــــبــــادرته
الــفــنــيــة في مــواجــهــة انــتــشـار

فـايـروس كـورونـا ? أشـار جـهـاد
ـــانـه بـــالـــدور أنه ومن خـالل أ
هم لـلرسـام والفـنان الريـادي وا
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في أول تــعــاون بــ اجلــمــعــيـة
غـربية ـصرية لـلكـاريكـاتيـر وا ا
والــــــــكـــــــويــــــــتــــــــيـــــــة ومــــــــوقع
تــومـيــتـوكــارتـون االردني وعـدد
من الصـحف العربـية  نظم أول
معـرض كاريكـاتيري "أون الين "
عن تــأثـيــر وتـداعــيــات انـتــشـار
فـايـروس كـورونـا عـلى الـعـادات
والـتـقـالـيـد والـطـقـوس في شـهر
شاركة (55) بـارك و رمضان ا
ـثــلـون رســامـاً كــاريـكــاتــيـريــاً 
(15) بـلـداً عـربـيـاً واجـنـبـيـاً هي
مـــــصــــر  االمــــارات (الــــعــــراق 
االردن الــبــحـرين  الـســعــوديـة 
اجلزئر لـبنان  غرب  ا الكويت 
الــــهــــنــــد مــــالــــيــــزيــــا  تــــونس 
ـتـحدة انـدونـيسـيـا  الـواليات ا

االمــــريـــــكــــيــــة ) . وقــــال رســــام
الــكـاريــكـاتــيــر عـاصم جــهـاد ان
أزمــة انـتـشـار فـايـروس كـورونـا
دعت رســامي الــكــاريــكــتــيــر في
العالم الى تـرجمة ذلك من خالل
رســـوم كــاريــكـــاتــيـــريــة تــوضح
خــطــورة هــذا الــوبــاء اخلــطــيـر
واالثـار الــسـلــبـيــة عـلى احلــيـاة
الــــصـــحـــيــــة و االجـــتـــمــــاعـــيـــة

واالقتصادية وغيرها .
وأضــــاف جـــهــــاد أنه وبــــســـبب
تقـييد حـركة السـفر واالجراءات
ــتـخــذه من قــبـل دول الـعــالم  ا
فـقــد تـقــرر تـنــظـيم أول مــعـرض
كـــاريـــكـــاتـــيـــري دولي من خالل
تـــــوجــــيـه الــــدعـــــوة لــــرســـــامي
الكاريكاتير في العالم للمشاركة
وأنـا مـنـهم  بـرسـم كـاريـكـاتـيري

ـثـقف في اجملـتـمع  ورسـالته وا
هنية التي يحملها االنسانية وا
ساهمة  ومنذ  فقد بادرت الى ا
االســبــوع االول النــتــشــار خــبـر
فـــايــروس كـــورونـــا  الى  نـــشــر
الـــــــعـــــــشـــــــرات مـن الـــــــرســــــوم
الــكــاريــكــاتــيـــريــة الــهــادفــة عن
وضـوع  و"بدون تـعلـيق " عبر ا
أخـتـزال االزمـة وتـداعـيـاتـهـا من
خالل خـطـوط بـسـيـطـة الحتـتاج
الـى تـــرجــــمـــة  مـــثــــلـــهــــا مـــثل
ــوســيـقـى ..لـتــغــطي مــســاحـة ا
جــيـدة من االنــتـشــار والـوصـول
ـساهمة للجـمهور  فضالً عن  ا
بــأطالق أول مـــوقع الــكـــتــروني
يتضمن نشر رسوم كاريكاتيرية
 عن جائـحة كورونـا مع عبارات
جـمـيـلـة  أخـتـيـارهـا بـعـنـاية 

ــكن تـصـنــيف هـذه  الـرسـوم و
في مـحـور الـتـوعـيـة والـتـثـقـيف
للـمواطـن  وتضـمن عدد مـنها
أبــــراز دور الـــقـــطـــاع الـــصـــحي
واالمـــني واخلــدمـي وجــهــودهم
في ظل االزمــة احلــالــيــة . كــذلك
ـعـارض ـشــاركـة في عـدد من ا ا
الــــدولــــيـــــة عن أزمــــة كــــورونــــا
وتـــداعـــيــاتـــهـــا عـــلى اجملـــتـــمع

االنساني في العالم .
وعن تقيميه للـمبادرات الثقافية
واالعالميـة في ظل أزمـة جائـحة

كورونا ?
قـال رسـام الــكـاريـكـاتــيـر عـاصم
جــهــاد لالسـف فــانــهــا لم تــرتق
الى مــــــســــــتـــــوى احلــــــدث  مع
االشــــــارة الـى وجـــــــود بـــــــعض

بادرات الفردية !  ا عاصم جهاد
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الفيضان التي غمرت ناحية النور
وغـطت الـشـارع الـعــام بـ مـديـنـة
النـجف والقرى ومـعامل الـطابوق
بـعــد اجـتـيـاح مــيـاة بـحــر الـنـجف
التي حدثت بسـبب إنهيار جزء من
السدة الترابيـة وسببت بغرق عدد

من الدور السكنية القريبة. 
وقـال مـدير مـجـاري الـنجف مـحـمد
الـكــعــبي في تــصــريح انه (حــسب
تـــوجــيـــة احملــافظ بـــســحـب مــيــاة
فــيــضــان نـاحــيــة الــنــور اجملـاورة
ـنــخــفض بــحـر الــنــجف  شـرعت
كوادرنا الهندسـية والفنية بسحب
مياة الفيضـان  التي غمرت القرى
والــدور الــســكــنــيــة في الــنــاحــيــة
ــذكـورة اجملــاورة لــسـدة الــبــحـر ا
الــتـــرابــيـــة الــتـي إنــهـــارت أجــزاء

منها).  
وأوضح (قـمـنا بـتـشـغيل مـضـخات
ــيـاه الـتي عـالــيـة الـدقــة بـسـحب ا
اجـتــاحت بـعض الــدور الـسـكــنـيـة

والطريق الرابط ب مدينة النجف
وناحية النـور وبادية النجف غرب

دينة).  ا
ياه من مضيفاً ان (عمـلية سحب ا
ـــنـــاطق الـــتي انـــغـــمــرت كـــانت ا
ـتابـعـتي مبـاشرة في بـإشرافي و
مـــوقع الـــعــمل  بـــوجــود مـــعــاون
ــــهـــنــــدســـ ــــديـــر وعــــدد من ا ا
والـفــنـيـ واســتـخـدمــنـا اآللـيـات
احلــوضـــيـــة الــتـــخــصـــصـــيــة مع

مضخات متطورة). 
مـشيـراً الى انه (منـذ صبـاح االحد
ـاضي ومـالكـاتــنـا وبــكل اجلــهـد ا
تاح قدمنا عملًا كبـــــــــيرًا إلنقاذ ا
ســـكــان الــنــاحـــيــة من الــــــــغــرق
وكـذلك تـأمـ الطـريق بـ الـنجف
والـناحـية من مـياة الـفيضـان التي
ـــهـــمــة الـــتي غـــطـــته  هـــــــــــذه ا
نفذناها كانت بالتنسيق والتعاون
مع مــديــريــة الـنــاحــيــة واجلــهـات

الســـــــاندة األخرى).

مـــســــــــتـــوى الـــكـــلــيـــات عالوة عـــلى
شـــهــادات لـــلـــمــشـــرفـــ واحملــكـــمــ
ـــنــظـــــــــــــمــ من أعـــضــاء هــيــئــة وا

التدريس.
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قالة نحن معنيون بالدرجة األولى بالتعليم األساسي وعلى األخص في هـذه ا
رحـلة االبتدائية منه. أما التعليم العالي فله خصوصياته ومعاجلاته اخلاصة ا

به وهو سيحتاج إلى مقالة أخرى تنظر في قضاياه األكثر تعقيدا.
دواعي إلقـاء نظرة متفحصة على التعليم األساسي هو التغيرات التي أدخلت
في أدوات وأمــكــنـة ووســائل ومــنــاهج هــذا الـتــعــلــيم خالل اخلــمـســة شــهـور
ختـلف متطـلبات مـواجهة وباء اضـية في كل بقـاع العالم بـسبب االلتـزام  ا

فيروس كورونا.
ـا وسـيـلـة فـجــأة أصـبـحت أداة الـتـعـلـيـم لـيس الـصف كـمـا كــان سـابـقـا وإ
ـدرســة وتـعــاظم دور األهل في الــتـواصـل االجـتــمـاعي وحـل الـبــيت مـكــان ا
ـعلم وأدخـلت بسـرعة فـائقة العـملـية التـعلـيمـية ـ الـتعـلميـة بيـنمـا تراجع دور ا
ناهج الدراسـية لتتالءم مع متطـلبات استعمـال الكمبيوتر ومع تغـييرات في ا
الئمة ألجواء الـتواصل عبـر شبكات نـاقشة واالسـتيعـاب ا طبـيعة الـتفاعل وا
التـواصـل االجـتمـاعـي مع أطـفـال صـغـار السـن ومع شـبـاب مـراهـقـ قلـيـلي
اخلبـرة. كل ذلك كان ضروريا بل إلزاميا أملته قوان وتوجيهات ومحاسبات

حجر لكافة الناس تقريبا في مساكنهم بل أحيانا في غرفهم. 
ما حـدث كانت له إيـجابيـاته ولكن كـانت له سيـئاته أيضـا. وما يـهمنـا هو ميل
ـؤقت إلى وضع دائم بـحجـة قـلة البـعض لـنـقل الوضع الـتـعـليـمي والـتربـوي ا
تكـاليفه بالنسبة للبعض ووجود بعض جـوانب الكفاءة بالنسبة للبعض اآلخر.
مـن هنـا أهـمـية مـحـاجـجـة هذه الـفـئـة والتـحـذيـر من مـغبـة مـا يـدعـون إليه من
ـؤقت الـذي فرضـته عـلى الـعـالم ظروف بـالـغة اإلبقـاء عـلى الـنمط الـتـعـليـمي ا

اخلطورة والتعقيد.
√ôË نحـن علـى وعي تـام بالـنـواقص الـكـثـيـرة في أنـظـمـة وفـلـسـفـات وأسالـيب

ـشـهـد الـتـعـلـيم األسـاسي الـذي سـبق مـجيء الـوبـاء واإلصـرار عـلى تـبـني ا
التـعليـمي احلالي. لكن سـد تلك الثـغرات ومعاجلـتها لـيس بتبـني نظام تـعليمي
ـطـلـوب هـو مـؤقت هــو اآلخـر مـليء بـالـثـغــرات ونـقـاط الـضـعف الـشــديـدة. فـا
ـؤتـمــرات واالطالع عـلى الــتـجـارب الـتي مــراجـعـة األلـوف مـن الـكـتب وعــقـد ا
طرحـها دعاة اإلصالح التـعليمي والتـربوي عبر سـن طويلة وأخـذ الكثير من

قترحات اإلصالحية التي تزخر بها تلك األدبيات. ا
لقـد كتب الـكثـيـر عن أهمـية تـمهـ التـعلـيم ومـا يتـرتب على ذلك من تـغيـيرات
عـلم النـظري والعـملي وعن جعل الـتعليم عـمليـة إبداعية جذريـة في إعداد ا
تفـاعلية بدال من كونـها تلقيـنية وحشوا للـمعلومات وعن إصالح أنـظمة تقييم
ـدرسة والصف لتكـوين شخصية الطـالب واالمتحانـات وعن دمقرطة أجواء ا
مسـتقلة ومسؤولة ومتـسامحة في الفكر والسـلوك والقيم االجتماعية. كل ذلك
وأكثـر ال يزال يـنتـظـر األخذ به لـيصـبح التـعلـيم اإللـكتـروني والتـعلم عن بـعد

مكمال لتلك اإلصالحات وليس نافيا ألهميتها ومركزيتها.
درسـة يـجب أن تـكـون أداة تـغـيـيـر وجتـديد ثـقـافي وشـحـذ وبـنـاء الـتـزامات ا

وطنية وقومية وإنسانية
عرفة علومـات وا UO½U?Ł إن مهـمة التـعليم ليس فـقط إدخال التلـميذ في عـالم ا

طلوبة في سوق العمل.  هارات ا وتدريبه على بعض ا
درسـة يجب أن تـكون أداة تـغييـر وجتديد طـلوب أكـثر من ذلك بـكثيـر فا إن ا
كن أن يتم ثقـافي وشحـذ وبناء الـتزامات وطـنيـة وقوميـة وإنسـانية وهـذا ال 
إال من خالل عمليتي تفاعل إبداعي ب الطالب وزمالئه وب الطالب ومعلمه.
ـمـتـهن الـتـربـوي مـن جـهة ـعـلم ا ?¦?U مـن هـنـا األهـميـة الـقـصـوى إلعـداد ا U?Ł

ثـقف ثقافـة إنسانـية واسعـة من خالل استيـعابه لشـتى العـلوم االجتـماعية وا
ـسـؤولـيـات التـزامـاته كـأداة من والـفـلـسـفـة من جـهـة أخـرى ولـيـكـون واعـيـا 
عـلم ال يستـطيع أن يقوم أدوات التـغييـر الثقـافي واالجتمـاعي. وبالطـبع فان ا
ـا في األسـاس من خالل ـهـمـات من خالل الــتـواصل اإللـكـتـروني وإ بـتـلك ا

التفاعل اخلالق في الصف مع تالميذه.
—»UF?Ð واألمر نـفـسه ينـطـبق على األهـمـية الـقـصوى لـتفـاعل الـطالب مع زمالء

ـدرسة إلنضاج شخصيته االجتماعية وللتعود على األخذ والعطاء الصف وا
قراطية حميمية مقنعة.  والتسامح في أجواء د

كن هـنا إغفال أهمية أجواء اللعب والفرح وعالقات الصداقات التي لها وال 
. وبالطبع فإن كل ذلك أدوار مفـصلية في تكوين شـخصية األطـــفال واليـافع

لن يتحقق من خالل التعلم عن طريق الكمبيوتر والتعلم عن بعد.
الذين يـحـلمـون بـاسم تخـفـيض تـكلـفـة التـعـليم وتـقـليل الـتـزامات احلـكـومات
االجـتـمـاعـيـة وكـاستـجـابـة إلمالءات الـرأسـمـالـيـة الـنيـولـيـبـرالـيـة وقـيم الـسوق
الربـحيـة بتـعلـيم ينـحصـر في نقل مـعلـومات وتـدريب علـى مهـارات حتتـاجها
فصلية التي تعلو فوق كل ســـــؤوليـة ا أسواق الـعمل عليهم أن يدركوا أن ا
مســــــؤولية لـلعـمليـة التـعليـميـة ـ التعـلمـية هي في بنـاء الشـخصيـة اإلنسـانية

ـتـــــكـامـلـة ذهــنـيـا ونـفـــــسـيـا وروحـيـا وفي والــوطـنـيـة ا
الـسـمـو بـقـيم الـفــــــضـيـلـة واإلخـاء اإلنـسـاني وفــــي
اإلعـداد لـرفض كل أنـواع الــــظـلم والدفـاع عــــن كل

أنواع العدالة. 
الـكــــمبيوتـرات والروبوتات والـذكــــاء االصطــــناعي
ــــكن أن حتــــل محل ـكن أن تســــاعـد ولكن ال 

درسة. علم والزمالء والصف وا ا
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أم اخليـر رابعـة العـدوية الـبصـرية امـرأة ذاتُ مـكانـة مرمـوقة وشـهرة واسـعة في

أوساط الناس .
-2-

لـقــد كـانت ذائـبــةً في حب الـلـه وبـكل صـدق واخـالص  فـارتـقى بــهـا هـذا احلبّ
والـعـرفـان الى ان تـكـون سـيـرتُـهـا مـغـمــوسـة بـالـعـبق ومـزدانـةً بـصـالح األعـمـال

واقف .. وا
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لقـد كانت جريئة للغاية الى احلدّ الذي لم تُـطِقْ معه السكوت ح سمعت سفيانَ
الثوري يقول :

واحزناه 
فردّت عليه قائلة :

ال تكذب ..!!
بل قُل : 

واقلِةً حزناه ..!!
ـا يـصد عن وقـضـايـاها في بـاب اإلقـبال عـلى الـعـبادة والـتـرفع عن االنـشـغال 
ذِكْر الـله معروفه مشهورة ... فهي من أشهر النساء العابدات الزاهدات اللواتي
أنـتصـرن عـلى انفـسـهن وابعـدنـها عن الـتـعلق بـزخارف الـدنـيا وبـهـارجهـا وبذلك

دخلت التاريخ من أوسع البوّابات ...
-4-

جاء في ترجمتها : 
انها قالت ألبيها :

" يا أبه 
لستُ اجعلك في حلٍّ من حرامٍ تطعمنيه  

فقال لها :
أرأيتِ انْ لم اجد االّ حراما ?

قالت :
نصبر في الدنيا على اجلوع خير مِنْ أنْ نصبر في االخرة على النار "

وفيات االعيان / ج 285/ 2
والالفت هنـا انّ الكـثير من الـفتيـات اليـوم ال يُشغل بـالَهن عـلى االطالق موضوع

الشرعية في األموال التي ينفقها عليهن آباؤهن ...
ال بل انّ بعـضهن ال يكتـرثن حتى اذا علمن مـثالً بانه نتيـجة ربح في مقامرة ....

ال العام ..!! أو اختالس من ا
وهذا يـعكس انخـفاض منـسوب االلتـزام الديني واالخالقي عـندهن الى حد بـعيد

...
أما الدرس الثم الذي تقدمه ( رائعة ) العدوية لكّل البنات هنا فهو :

انّ للـبنت دوراً فاعالً في التنبيه والتذكيـر بالثوابت االٍساسية التي البُدَّ لآلباء من
احلفاظ عليها وااللتزام بها .

ان البـنت التي ال تُعنى االّ باحلـصول على ما يُـمكنها من امـتالك احلُليّ  وتوفير
مُـتعة  مستـلزمـات الزينـة  وسائـر ما تتـوق اليه من وسـائل احلياة وحـاجاتـها ا
ا ينـبغي ان تتمـتع به من وعيّ ويقظة روحـية وحرص على إبـعاد أبيها ال تتـمتع 

عما يسبّب له االضرار في الدنيا واالخرة .
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ان هـذه الـقـصـة تفـتح الـبـاب واسـعـاً أمام االبـنـاء والـبـنات
لـلـتـحـول من خـنـدق تـلـقي الـنـصـائح األبـويـة الى خـندق
ـسار  األسـري بـرمـته عـلى ضوء االسـهام في تـقـو ا

الثوابت الدينية واألخالقية واالنسانية .
ام بِسِيَـرِ الصاحل وهكـذا يتجـلى الدور االيجابي لـإل

والصاحلات واستلهام الدروس الثمينة .

ثالثة رسومات بريشة عاصم جهاد

مثنى التميميلؤي الياسري

جـامـعة الـعـلوم والـتـقنـيـة في الـفجـيرة
نــحــو نــظـــام الــتــعــلم عن بــعــد في ظل
و جــائـحــة كــورونـا جــائــحـة كــورونــا 
وتـأثـيرهـا عـلى االلـتزامـات الـتعـاقـدية

ومـــــــــــــــــــــــــوقــف
ـسـتـهـلـك في ا
الــــتــــســــوق عن
بعد ومـساهمته
في مــــواجــــهـــة
فــــــــــــيـــــــــــروس
Co- كــــورونـــا
vid-19 ماذا
نريد أن نعرف
عـن الـــذبـــحـــة
الـــــصـــــدريــــة
وحــــــــــرقــــــــــة
ـــــــعـــــــدة?  ا
وتــــــأثــــــيــــــر
اســـتــــخـــدام
الــيــوتــيــوب
عـلـى سـلـوك

األطفال .
هــــــــــذا و
تــــــــــــــوزيـع
شــــهــــادات
إلكـترونـية
جلـــــمـــــيع
الــطـــلـــبــة
شارك ا
 والطلبة
والــــفــــرق

ـــــراكــــز األولـى عــــلى الــــفــــائـــــزة بــــا

الك الطبي في احملافظة محافظ النجف يشكر ا

ؤتمر ملصق ا
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النجف
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 أعلن مهرجـان فيزا بور لـيماج أبرز مـهرجانات التـصوير الصـحافي في العالم وتـستضيـفه سنويا مـدينة بربـينيان جـنوب فرنسا
اجلمعة عزمه "اإلبقاء عـلى الدورة الثانية والـثالث في موعدها احملدد ب  29 آب و 13أيلول" في حال "سمحت" التـدابير الصحية
نظمون في بـيان "بصورة استثـنائية يحضر فـريق عمل (مهرجان) +فيزا بـور ليماج+ نسخة رتبطة بوباء كوفيد- 19بذلك.وقال ا ا

عمول بها على صعيد التباعد االجتماعي وتنقل العامة ومع احترام توصيات السلطات".  ا يتكيف مع التشريعات ا العام  2020
هرجان ستتيح هذه النسخة غير االعتيادية أمام العامة  20معرضا ب  29آب و 13أيلول في وفي حال سمحت الظروف الصحية بإقامة ا

موقع أساسي للمهرجان سيجري استصالحهما بشكل يحترم هذه التوصيات. 
هرجان.  نظمون أيضا بإقامة عروض على شاشات عمالقة وتسليم جوائز وتنظيم مؤتمرات كما في كل نسخة من ا ويرغب ا

وستنظم هـذه الفعـاليات "عبـر اإلنترنت إما بـنقل مبـاشر أو بطريـقة التسـجيل" كمـا ستتاح مـجانا ب  31 آب و 5 أيلول وفق جدول زمني
سيحدد الحقا.

رسالة باريس
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ــفــيــد فــقـط  واخــتالف رؤيــتي عــنه ا
ضــمـن نــقـــاط مــحـــددة وردت في نص

الكتاب وهي:
∫bOH*« aOA « v « ÍbN*« ÂU ô« qzUÝ—

وهو عـنـوان ذكـره الـكاتب رابـطـا بـينه
ـفـيـد مـرجـعـا وبــ تـنـصـيب الـشـيخ ا
اعـلى لــلـشـيـعـة قـائال  وبـاالضـافـة الى
ـفيـد العـلمـية الـكبـيرة جهـود الشـيخ ا
والــرائـدة  فــقــد احـتل مــنــزلـة زعــامـة
الشيعة االثني عشرية في عصره وعبر
الـتـاريخ الى الــيـوم  بـفـضل الـرسـائل
هدي قد ارسلها التي اشيع ان االمام ا
اليه   ومدحه فيها بشكل فريد  ودعا
له بالـتـوفيق ووصـفه فـيهـا ب: الـشيخ
ــولى الـرشـيـد  واخملـلص الـسـديـد وا

Íb−M « —U³ł

البصرة
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رافع بندر ب شقوق اجلدران

في اول
عناق

هـــذا الــلــمـح الــشـــعــري في نـــهــايــة
الـقــصـيــدة تـقــابـلـه صـورة مــغـايـرة
تـمـامـا في قصـيـدة (نـفايـات) لـتـنتج
شهـدين متـغايرين صورة مشـتركـة 
وغـيـر جـاهــزين لـلـتـصـنــيف مـعـلـنـا
الـذهاب الى االخـتيار الـقصـدي لهذا
الــتـضـاد مـانـحـا الــقـراء الـكـثـيـر من
ــعـــاني اخلـــيـــارات نـــظــرا الـى إن ا
لـيست في الـنصـوص نفـسها بل في

األمكنة التي حتيل اليها :
دن ا

التي تتجمع
فيها النفايات

! تبوح بأسرار أصحابها
بتلك البصمة القذرة

خمللوق

يحافظ على وجوده
رغم كل شئ

ذلك العدم الذي يهرب منه الشكل ?
والــلــغــة الــتي المــعــنى لــهــا مــجـرد

نفايات
النفايات تد الفوضى

وتلتهم اجلمال
في بلداننا

كل شئ يعاد تدويره
النفايات
عتقدات ا
باني ا

اسماء الشوارع
وأنـطالقـا من ذلك فـان نص نـفـايـات
يـعـتـمـد الـلـغـة الـواصـفـة والـتـجـاور
الــضــدي لـــلــكــلــمـــات مــســتـــنــطــقــا
الالمــتــجــلي في اســتــثــارة الــكــامن
نـظـورات تبـدو إنـها عـادية الـداللي 

ومألوفة
وفي ذات الـوقت اليــقـول الـشـعـر كل
ا تلـقي اوتتم تغـذيته  مـا يفهـمه ا
هـو مـاثل في الـذاكـرة فـثـمـة مـظـهرا
نع ألنـقالب النسق الـشعـري الذي 
الولوج الى اخليار القصدي واللعب
ـا يـفـتـرض ان تـكـون ـشـاعـر وا بـا
ـعـاني بـعـيــدا عن الـنـصـوص رغم ا

انها ظاهرة للع وجلية تماما :
في البصرة

نسمع انواع األيقاعات
لكن أكثرها طربا
ايقاعات النعي

النوارس
تطلق صفارات األنذار
لذكرى حرب مضت

تـتـجه قـصـائـد الـشـاعـر رافع بـنـدر
فـي مـــجــــمــــوعــــته (بــــ شــــقـــوق
ـــــعـــــاني غـــــيـــــر اجلـــــدران) الـى ا
ـتــغـيـراتــهـا الـكــامـنـة احملــتـســبـة 
ــعـنـى مـعــطى نــاقص يـتــجـاوز فـا
قـصـد األتمـام مـايـجـعـله دائـمـا في
حـــوزة زمن قــادم يــنــتــظــر شــيــئــا
مـــلــحـــقــا به ويـــتــولـــد عن ذلك في
نـــصـــوص اجملـــمـــوعـــة مـــحـــادثــة
األشياء وتـقويـلها عـارضة األمـكنة
عـرضـا شـعـريـا عـبـر ادوار احـالـية
مـايهمـها دائمـا هو أظهـار عالقتها
بغـيرها مـفصحة عن غـرضها الذي
عنى فهو هو تعليق أكتمالها إما ا
مـشــروط بـعــدم أكــتـمــاله لـذا فــهـو
يـــحـــيل الى غـــيــره نـــاقال صـــفــات
الـشـعـري الى الـسـردي في أحـاي
كــثـيــرة ومن شـأن ذلك أن يــخـفض

صــوت الــشـعــر الى درجــة الــهـمس
ليـخلق بـنـية مـشتـركة بـيـنهـما تـهز
ثـوابت األشيـاء حتى ان ذلك يـجري
في قصيدة الهة سومرية عبر أمكنة

متفرقة :
في الساحة
احلمراء

سمعت عويل
دماء الفالح

فوق معاول القياصرة
لكني في(سان بطرسبورغ)

كنت اغني معهم
كلما إرتفع منسوب الدموع

من نهر (ألفوتكا)
تتسلق الى روحي
إيقاعات البرد

وأنا اصنع تمثاال من ثلج
ذاب سريعا
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في الـــــدين  والـــــصــــفـي الــــنـــــاصــــر 
اخملصوص فينا باليق ... الخ  .

وقد نـشر هات الـرسالت ابـو منصور
ـتوفـي سـنة  620ه حسب الـطبـرسـي ا
مــحـقق كــتـاب االحــتـجــاج . وتـنــاقـلــهـا
مـؤرخـوا الـشــيـعـة بـعــد هـذا الـتـاريخ .
الحظ ان الـغيبـة الكـبرى حسب راي وا
الـصـدوق والـطـوسـي بـدأت عام 329ه 
ـــفـــيـــد عــام 413ه . وتـــوفى الـــشـــيخ ا
ـــا اضــفـى عــلى ويـــضـــيف الــكـــاتب  
ــفــيـد هــالــة مــقــدســة فــريـدة الــشــيخ ا
وعظيمة  وقد تعززت صورة الشيخ في
الذهن الشيعي عبر التاريخ  ويستشهد
ــتـوفي بــذلك بـرؤيــة ابن ابي احلــديـد ا
عـام 655ه .  واعــتـراضي عـلى ذلك هـو
عــدم حـــدوث ذلك  وعـــدم وصـــول تــلك
ـفــيــد وعـدم الــرســالـتــ الى الــشــيخ ا
ــفـروض اطالعه عــلـيــهــمـا  . كــان من ا
حتقق الكاتب من الرسالت قبل االقرار
بـحـقــيـقـتـهـمـا  وقـبـل مـنـاقـشـة الـشـيخ
فـيـد علـى اساس مـاورد فـيهـمـا  لكي ا
اليـتم بنـاء استـنتـاجات وهـميـة  لم يكن
لها اسـاس من الصحة في حـياة الشيخ
ــفــيـد وفـي تـراثه .  خــاصــة وانه ذكـر ا
كــلـمـة اشــيع وكـان عـلـيـه ان يـبـ مـتى
كانت تلـك االشاعة ? وكيف يـستنتج من
هــذه االشـاعـة قــد  اضـفت عــلى الـشـيخ

فيد هالة مقدسة. ا
ÃU−²Šô« »U²

 ظـهرت الـرسالـتان في كـتاب االحـتجاج
ــتــوفي عــام 620ه  ولم لــلــطــبـــرسي ا
نـقـرأهـمـا في اي مـصـدر قريـب من عـهد
ـــفـــيـــد . وتـــمـــيـــز اســـلـــوب الـــشـــيخ ا
ـفردات الرسـالـتـ بغـرابـة احملتـوى وا
التي لم نـعهدهـا في التوقـيعات االخرى
 ولو افترضنـا ان كل التوقيعات جاءت
من مــصـدر واحــد فــمــاهــو الـســبب في
ـفـردات واللـغة . ولم تـغـير االسـلوب وا
تـــقـــتــصـــر الـــغـــرابـــة عــلـى ذلك بل هي
التوقيعات الوحـيدة تقريبا التي ظهرت
بـعـد الـغـيـبـة الـكـبـرى بـاكـثـر من قـرنـ
ونصف مرسلة دون سند  اي بعد موت
اخــر سـفـيـر  وسـأنــاقش مـ الـتـوقـيع
بـشكل مخـتصـر جدا الب بـراءة الشيخ

فيد من هذه التهمة . ا
ا : 

قـدمة لـيست من وضع ـ   1- يـبدا ا
ـقـدسة بل مـن وضع شخص النـاحـيـة ا
هــو أمــا الــطــبــرسي أو شــخص آخــر 
نـظــرا لــورود جـمــلــة  قـدس الــله روحه
ونـــور ضــريــحه  وفــيــهــا يــذكــر تــأريخ
فيد في وصول الرسالة االولى للشيخ ا
ايام بقيت صفر عام 410ه والثانية في

ذي احلـــجـــة عــام  412ه  أمـــا تـــاريخ
كتـابة الرسـالة فهـو في شوال من نفس
الــعـام والــفـرق حــوالي ثالثــة اشـهـر  .
وكتبت مـقدمة الرسالـة األولى والثانية
ــقــدمــة ــا ان ا بــنــفـس اإلســلــوب  و
ـفـيـد األولى كـتـبت بـعـد وفـاة الـشـيخ ا
ـفـيد فـأن الـثانـيـة كـذلك  .كـان الشـيخ ا
في عام  410ه مـشغـوال بـكـتـابـة كـتابه
الـفصـول العشـرة في الغـيبـة  وقد قال
فـيه كل مـا يــتـعـلق بـالـغــيـبـة  لـكـنه لم
يــذكـــر مــطــلــقــا ورود رســـائل الــيه من
ـنــتــظـر وال اشــار الــيــهـا من ــهــدي ا ا
قـريب او بـعـيـد سـيـما وان ذلـك يضـفي
عـلـيه هـالـة مــقـدسـة وعـظـيـمـة  وتـعـزز
مـــوقـــعه الـــديــني    يـــعـــني الذكــر وال
اشـــارة  كـــمـــا لم يـــذكـــرهـــا واحـــد من
رتضى تالميـذه كالشريـف الرضي او ا
او الـشيـخ الـطوسـي ومـئات اخـرى من
الـطـلبـة الذين كـان يـدرسهم في مـدرسة
دار الــعــلم  . لــقــد ذكـــرهــا الــطــبــرسي
مـرسـلــة دون سـنـد بــعـد اكــثـر من قـرن

فيد . ونصف من وفاة الشيخ ا
 2- ورد فـي نص الــرسـالــتــ كــلــمـات
مـــثـل شـــمـــراخ وبـــهـــمــــاء وغـــمـــالـــيل
والـــســبـــاريت وصـــحــصح  والألواء 
واصـطــلـمــكم االعـداء  وانــتـيــاشـكم  
وهـي كـلـمـات النـعـثـر علـيـهـا فـي الـلـغة
الـعــربــيـة  وال في الــلــغـة الــســريـانــيـة
اوالعبرية اوالبـرهتيه وال في القصيدة
اجللجلوتية ولسان العرب إلبن منظور
 وعـدم الــعــثــور عـلــيــهـا يــتــعــذر مـعه
الــعــثـور عــلى مـعــانــيـهــا  وقـد أولــهـا
اجملـلــسي في بـحـث اضـنى فـيـه نـفـسه
وقـرب تــلك الـكــلـمــات بـطــريـقــة ظـنــيـة

تـقريبـية  وحذا الـباقون حـذوه  وبعد
الــبـحـث عن مــعــاني اجلــمل وفــراغـات
ن عنى أشـفقت على بـعض الكتاب  ا
تــفـصـد جــبـيــنـهم عــرقـاً وهم يــفـكـرون
عـمـيـقـاً ويـبـذلـون قـصـارى جـهـدهم في
محـاولة فـهم تـلك النـصـوص ومحـاولة
نـحت مـعـانٍ لـلكـلـمـات لـتفـسـيـرهـا لكي
يتقـبلها الـعقل السليم  وتـوصلوا بعد
جـهــد جـهـيــد الى صـعــوبـة تــشـخـيص
ـعـنى  وهم بــهـذا الـبـعـد الــكـبـيـر عن ا
أحداث تـلك الفترة  وتـوقع احدهم بأن
مـن قــرأ الــنص  في ذلـك الــوقت فــهــمه
حق فهمه  فدفع مهمة الفهم الى الذين
ـرحلـة وحرمـوها عـنا عـاشـوا في تلك ا

.
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3-  طـــلب كــاتـب الــرســالـــة إخــفــاءهــا
وإخــفــاء اخلط وال يـــطــلع عــلــيه أحــداً
ويـطـويه ويـكـتب نـسـخـة يـطـلع عـلـيـها
الــمناء من األولـياء  وهـذا ما لم يـفعله
رتضى فيد فلم يطلع السيد ا الشيخ ا
وال الـــشــــريف الـــرضـي وال الـــطـــوسي
ووهم ــمـناء الـطائـفـة  حيث لم يـذكروا
التـوقيع ولم يشـيروا اليه في كـتاباتهم
ان كل من إسـتـعرض هـات الـرسالـت
ـقـدمة حـذف مـنهـمـا الـنص واكـتفى بـا
ـفيـد فقط  واخلـاتمـة لتـوثيق الـشيخ ا
ـفاهيم التي وردت لكـنهم لم ينـاقشوا ا
فـيـهــمـا  ونـســتـثـني من ذلـك مـحـاولـة
الـسـيـد الـشـهـيـد مـحـمـد مـحـمـد صادق
الــصـــدر الــذي عــبـــر عــنـــهــا بـــالــقــول
الـتــنــبـؤات بــوقـوع حــوادث قـريــبـة أو
بعـيدة الى زمن صـدور الرسالـة ويغلب
عـــلى عــبــارات هــذه الــتــنــبــؤات شــكل
دلول الرمزيـة والغموض والكـلية في ا
بحيث يصعب تشخـيصها علينا ونحن
بــهــذا الــبـعــد الــكـبــيــر  ومــا لم جنـده
فــالـواقع الــذي نـحـسـه هـو ان من قـرأه
فـي ذلك الــــزمـن فــــهــــمه حـق فــــهــــمه 
وخــاصـة وهـو يــعـيش احلــوادث الـتي
هدي في كتابه   موسوعة أشار اليها ا

الغيبة الكبرى ص  138.
ذكـورت غـريبـتان عن ان الـرسـالتـ ا
الـــتــشـــيع وعن األدب الـــشــيـــعي الــذي
ـفــردات مـعـروفــة  فـوجـود يـتـعــامل 
جـمل وتـعـابـيـر مـثـل  مـسـتـودع الـعـهد
أخـوذ عـلى الـعبـاد  ومـعرفـتـنا بـالذل ا
الـذي أصابـكم مذ جـنح كثـير مـنكم الى
مــاكـان الـســلف الـصـالح عــنه شـاسـعـاً
ـأخوذ وراء ظـهـورهم ونـبـذوا الـعـهـد ا
لــكـنـهم اليــعـلـمـون  هــذه تـعـابــيـر غـيـر
مــعـروفـة عـنـد الـشـيـعـة  وال يـوجـد مـا
يــقـابـلـهـا ويــشـابـهـهـا في الــتـوقـيـعـات

السابقة وال في روايات األئمة السابق
  كـــمــا أن الــوقـــوف عــلى مــعـــنى تــلك
الـتعـبـيـرات جنده اليـصب في مـصـلـحة
فـيد وال الـشـيعـة -فالـذل الذي الشـيخ ا
أصــابـــكم - وجـــنح كـــثــيـــر مـــنــكم - 
ــأخـــوذ - لــيس من ونــبــذوا الـــعــهـــد ا
ـدح بل الـذم  وهـذا يـوصـلـنا تـعـابـير ا

الى النتيجة  التالية:
ــنــا جـدالً أن أعــرابــيــاً سـلم - لــو تــسـا
فـيد فـإنها ـ هات الـرسالـت لـلشـيخ ا
ـا ـ كــانت مــسـرحــيــة أراد بـهــا أحـد ر
ـفـيد اخملـالـفـ أو أحـد أعـداء الـشـيخ ا
من إستغـفاله واللعب عـلى عقله وعقول
ــهـدي ــانـهم بــا أتــبـاعه وإســتــغالل إ
الــغــائب لــتــصـديق رســالــة خــالــيـة من
ــعــنى  وســيـــقــول: إنــظــروا لــهــؤالء ا
الــشــيــعـة الــذين يــصــدقــون كل شئ ? .
ـفيـد على فرض إنه فـماذا فعل الـشيخ ا
إسـتلـمـهـما فـعال ? لـقـد رمى الرسـالـت
ولم يـقــتـنع بـهـمـا ولم يـحـاجج أو يـشـر
الـيــهـمــا في بــحـوثه ومــحــاضـراته ولم

يضعهما في أحد كتبه . 
 - لـقـد وجـد يـحـيى بن بـطـريق  523ت
 600في رسـالــة نـهج الـعــلـوم الى نـفي
عدوم  أو الطبرسي الرسالت وجادة ا
. فــقـام األخـيــر بـوضع الـرســالـتـ بـ
الـتــوقـيـعـات  وجـازف بـوضـعـهـمـا دون
ســــنــــد  وحـــــاول أن يــــوهـم الــــقــــار
بــشــهــرتـهــا في الــســيـر والــكــتب وبـ

ـؤالـف واخملـالف ومـوافـقــة لـلـعـقـول  ا
لـكـنـه لم يـبـرهن عــلى ذلك ألنه ال يـوجـد
شـئ مـنه الـبـتــة  كـمـا لم  يــخـبـرنـا أين
وكـيف وجدهـمـا ? إن ما قـاله الطـبرسي
ونقـله ليس له عالقـة بـأية أمـانة عـلمـية
وذلك حجـة علـيه ال عـليـنـا .وأخيـرا فان
مـثـل هـذه الــتـواقــيع ال تـخــدم الـشــيـعه
وتــذمـهم وعـلـيـهـم أن يـتـصـدوا لـهـا .ان
ذكر الـشيخ احمـد الكاتب لـتلك الرسائل
وكـأنـهـا حـقـيـقـة تـاريـخـيـة دون الـبـحث
فـيـهـا وقـراءة مفـرداتـهـا هـو عـبـور على
ضرورة البـحث عن حقيقـة تلك الوثائق
التي استخدمها في بحثه  وظل الكثير
يــــســـــتــــخـــــدمـــــوهــــا في بـــــحـــــوثــــهم
واسـتـنـتـاجـاتـهم وكـانـهـا خـبـر مـتـواتر
وصل الى درجـة الـيقـ  خـاصة وانـها
ـعـني في بـحث ـفـيـد ا تـخص الـشـيخ ا
فروض البحث هذا الكتاب  وكان من ا
في كل مـا يـخصه. ان هـات الـرسالـت
الذكـر لـهمـا في كل التـراث الـشيـعي قبل
بـن بـطــريق والــطــبــرسي لـذلـك البـد من
التردد في اسـتخدامهـما الداللي وكشف
اهــداف وجــودهــا الــســيئ فـي تـراث ال

البيت.
 

ذهب البويهي    -3- فيد مؤسس ا  الشيخ ا

يـجـاور ذلـك حملـات شـعــريـة صـادرة
من احــاسـيس المـتــوقـعـة اســاسـهـا
الــتــعــارض الـــثــنــائي في الــصــورة
الشـعـرية الـغـائبـة عن فـطـنة الـشـعر
وهي في أحـسن تـقـريب مـثل اشـياء
دائمة الوجـود لكن اليراها أحد انها
تــنـــحــو الـى األحــتـــجــاب لـــتـــحــقق
حـضورها بـصورة إنابـة تسعى الى
رابـط تـضـامـني يـهـمه االسـتـمـرار ال
القطيعـة في اجواء واشكال البداهة
التي التخطـر على بال حيث حتتشد
االلتقاطات ثم تـضاء بضربة شعرية

أخيرة :
الشموع

الذي انهكها
عويل الريح

لم تهزم الظالم
بدموعها الساخنة
تصمم تمثاال

صباح يأخذ شكل ا
لكنه لن يضئ

عـــلـى الـــرغم مـن إن االسى يــــطـــغى
ويـستأنف رحـلته في اجملمـوعة غير
مــرة إال أنه مــفـــتــوحــا لإلفــراضــات
وحـقل يــنـبض بـسـواد االلـوان وهـو
مــثل خـيـوط هــائـمـة تـتــلـوى وتـرتـد
ـضاعـفة احلزن عان  على نفـسهـا 
الـــذي يـــعــــبـــر عـــنـه عن طـــريق االم
ـأسـاويـة وسـلـوكـهـا فـي الـطـوار ا
وهـي كـــفـــيـــلـــة بـــجـــعـل اخلـــفي من
االحزان ظاهرا عـبر سلوك االم الذي
حتــــكـــمه مـــســـلــــمـــات األسى الـــتي

الحتتمل خيارا آخر :
امي

الدمع وسواد الثياب
يالزمها حد الوداع األخير

تودع التوابيت الى مدينة (النجف )
وهي تشد

على خصرها
(عباءة) الفراق األبدي

ولـعل من البـديهـي ان تمـتد األحزان
ـفرداتهـا في اجملموعـة كلهـافهناك
ــتـــلئ عـــويال عـالوة عــلى صــمـت 
خـصـائص اشاريـة واسى يـسهم في
تـخـيل عـالـم سـحري نـتـلـمـس وجوه
الـعبرة فـيه في نص (أقليـات) إيثارا

ميزات : للمغايرة بأخص ا

أقليات
نحن االحياء

ستقبل أفضل نخطط 
لكننا نصمت أمام
تطرف اطالقات ا

ننحني امام سيف اخلليفة
الذي يقنعنا

وت على يديه بان ا
حياة أبدية

بــقي ان نــقـــول إن هــذه اجملــمــوعــة
تشكل بداية في جتربة قصيدة النثر
الـتي يـخـوضـهـا الـشـاعـر رافع بـندر
بــجــدارة ونـــنــتــظـــر مــنه تـــطــويــرا
مــســـتــمــرا ومــثـــابــرة الحــدود لــهــا

نجزه هذا. استكماال 

ـفيـد من ان اجلـزء اخلـاص بـالـشيـخ ا
كـتاب الشـيخ احمد الـكاتب يكـاد يكون
وافيـا ملما بـعقائـد وفقه الشيخ   وبه

توارث منذ تناول الكاتب معـظم الفقه ا
مــرحــلــة الـــشــيخ  وفي هـــذه احلــلــقــة
سـاتنـاول بـعض مـاورد في حـق الشـيخ
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  نـعم طـبـيب عيـون مـهـنـتي حلي
الــوالدة والـــســحــنـــة (فــأنــا أحب
احلـــلـــة) أكـــفــكف دمـــوع أمـــهــات
أبنـائها ال أدع العـيون تنزف دماً
أعـيــد الــدمع لــلــعــيـون الــتي جفّ
ــاء مــاؤهــا أغـــيث من نــال مــنه ا
األســود مــثـل من يــغــيث نــوارس
ظـامـئـة يـوم لـوّن الـسـخـام أرجـاء
ـــديـــنـــة والـــبالد والـــســـواد في ا
ـتداً العـراق مـثل عـروق النـخل 
فــسُـمـي (أرض الـســواد) والـوطن
كـله دامع العـينـ يبـكي  يا هوله

العمى ألنه يسد منافذ احلياة!!
   احلـلـة مـهـد طـفـولـتي وصـبـاي
إمــتـيــازي فـيـهــا ان مـوفق مــحـمـد
مـــعــلـــمي في قـــاعــة الـــدرس كــان
ـؤذن يــصـيـح فـيــنـا مــثل صــوت ا
يـــوقظ الــــبالد لــــلـــصالة : أوالدي
أحــفـروا أرمـاســكم ان غـداً يـجيء

باجلحيم واخلراب والعجاج!!

ويـح هـــذا الــصـــوت انه
ـغـني لــلـعـراق اجلــرح ا
وهــو ابـن خــمــرة في أي
دِنٍ خــتــمــوه إنــطـلـق يـا
عــادل! حــاورت نـــفــسي
نـــحــو األعــشــاش األولى
أمـــام مــقــهـى اجلــنــدول
عــــلـى مــــقــــربــــة من شط
احلــــلــــة وعـــــلى مــــرمى
عــصــا من بــيت (بـداري)
أم مـــــــوفـق دع اســــــــمك
يقترن بـإسم هذا الشاعر
اجملــيـد ألن زمـنــاً قـادمـاً
ســيــضـيء تــرتــوي فــيه
أغــــصـــان األشــــجـــار من
حـولك أبـا عـدي سـنـقـيم
تـمثـالك هنـا جليل لم يرَ
تـلـك احلـروب وراجــمـات
الـــــصــــواريخ فـــــكل مــــا
يــحـــتــاجـه الــشـــاعــر من

ــدارس تــذكــار أن يــردد أطــفــال ا
قــــصـــــائــــده. شــــكـــــراً عــــادل ألنك
أفـــــصـــــحـت عـن مـــــقـــــاصـــــدك لي
بوضوح فطـوبى لك أيها اإلنسان
الــنـبــيل ألنك إسـتــرجـعت لـلــحـلـة
شـكـلـهـا ولـشـطّـهـا ثـياب مـوجـته
وإنـتصرت لـلشعر وعـيون فتـنتها!

وثمة خاتمة في سؤال :
طـبـيب عـيـون حـضـرتك أم تـلـمـيذ

علمك ابن خمرة? جنيب ووفي 
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الــثـالـثــة الـتي تــزامـنت مـع ظـهـور
وسـائل الــطـبـاعــة  في اوربـا الـتي
غـيـرت الـتـعــلـيم شـكال ومـضـمـونًـا
وأصــــبح مــــتــــاحــــا لــــلــــجـــمــــيع .
واسـتـمـرت هذه الـثـورة باسـتـمرار
الــتـــطــور الــتـــكــنــلـــوجي احلــديث
واخـــتـــراع الــنـــسخ الـــصــوري في
الـســتـيـنــات و اآللـة الـنــاسـخـة في
الــــســــبــــعـــــيــــنــــات واحلــــاســــوب
اإللـكـتـروني  وشـبـكـة االنتـرنت في
تــسـعـيـنــات الـقـرن الــعـشـرين. امـا
وفي وقـتنـا احلـاضر دخل الـتعـليم
ثـورتة الـرابعـة التي تـأطرت بـأطار
تـطور بـفضل الـذكاء هـا  الرقـمي ا
االصــطـنــاعي وتـطــبـيــقـات الــعـالم

عزز. األفتراضي والواقع ا
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بـــزوغ جنم الــثـــورة الــصـــنــاعـــيّــة
الـــرابـــعـــة الــتـي أعـــلن عـــنــهـــا في
ي في عام نتدى االقتصادي العا ا
٢٠١٦ فتح األبواب لفـرص تفاعلية
جـديدة وبـذلك كـثرت الـدعوات في
جـمــيع مـجــاالت احلـيـاة والســيـمـا
الـتـعلـيم عـلى مـخـتـلف مـسـتـوياته
الــتي تـنـادي بـالــتـغـيـيــر. انـطـلـقت
رحلـة التكنـولوجيا الـتعليـمية عبر
مـوجـات تــطـويـريـة مـتـتـابـعـة مـنـذ
مـنـتـصف الــقـرن الـعـشـرين إبـتـداء
بالربط السلكي للحواسيب الى ان
وصـــلت الـى أوجـــهـــا في وقـــتـــنـــا
احلــاضـــر بــاســتــخــدام الـــتــعــلــيم
Virtual Learning االفــــتـــراضي
Augmented ــــعــــزز و الــــواقـع ا
Realityوكــــــــــــذالـك الــــــــــــذكـــــــــــاء
Artificial Intelli- االصــطــنـاعي
  genceوظاهـرة الصـور اجملسـمة
ثالثـيـة األبـعـاد   Hologramالتي
ــكـان.لم نــسـفـت حـدود الــزمــان وا
تــقــتــصــر الــثــورة الــرقــمــيــة عــلى
األبعـاد العلمـية بل اقتـحمت مجال
العلـوم االنسانيـة وأفرزت مشاريع
ذائعة الصيـت في كبرى اجلامعات
ــــشــــاريع ــــيــــة تــــعــــرف  الـــــعــــا
Digital Hu- األنسانيـات الرقمية
 manitiesالــتي وظــفت الــطــرائق

أســاس الـــتـــصــحـــيح اجلـــوهــري
خملـرجـات الـتـعــلـيم بـشـكل يـكـسـر

تبع. التقليد احلالي ا
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 احلـديث عـن تـاريخ الــتـعـلــيم هـو
حـديث عن تــاريخ اإلنـسـانــيـة. مـر
خاضات التـعليم  عـبر التـأريخ  
وشـهد عـسـيرة مـنـذ بدء اخلـلـيقـة 
تـقلّبـات مرتـبطة ارتـباطـا متشـعبا
ــــعــــرفـــة بــــتــــطــــور الــــبــــشــــر وا
والـتـكـنـلــوجـيـا و احملـيط الـبـيـئي
الــذي تـتــقـاطع بــسـاحــته كل هـذه
ــتـــشــابــكــة وهــذه ــتـــغــيــرات ا ا
اخملـاضـات عـبـارة  عن مـنـعـطـفات
تــــاريـــخـــيـــة تــــكـــشف نـــوع ودور

التغيرات اإلصالحية .
شـــهــــد الـــتــــعــــلـــيـم ثالث ثـــورات
اصالحــيـة تــمـردت عـلـى الـتـقــلـيـد
الــســائـــد في حــقــبــات مــتــتــالــيــة
ان  اخلط البياني لهذه ومترابطة 
الـثورات  ابـتداء  من الـتعـلم احلر
في مجـتـمـعـات الصـيـد وااللـتـقاط
مــنــذ آالف الـــســنــ حـــيث كــانت
حريـة التعلم هي الـثقافـة السائدة
وأفـراد  هـذه الــتـجـمــعـات تـكـسب
مــعـارفــهـا وأفــكـارهــا ومـهــاراتـهـا
اعـتـمــادا عـلى بــيـئـتــهـا احملــيـطـة
بــشـكـل مـبــاشــر  من اجل الــعـيش
والــتــرحــال مــســتــخــدمــة في ذلك
وسائل بدائية من الط واخلشب
وجــــلــــود احلــــيــــوانــــات و اوراق
الـشـجـر. مــرورا بـالـثـورة الـثـانـيـة
الـــتي مـــهـــدت لـــظـــهـــور تـــعـــلـــيم
ـدارِس مـؤســسـاتي مـنـظم داخل ا
واجلـــامــــعـــات فـي اربع مــــنـــاطق
شـهــدت الـتــمـدن احلــضـاري وهي
:حـــــضـــــارة وادي الـــــرافـــــدين في
الـعـراق  و حـضـارة حـوض الـنـيل
في مصر  وحضـارة النهر األصفر
في الص و حضارة وادي السند
فـي الــهـــنــد.لـــكن كــان  الـــتــعـــلــيم
مـقــتــصــرا في بــدايــاته عــلى فــئـة
مـعينـة من الـناس  ومحـصورا في
أمـاكن مــحـددة بــسـبب مــحـدوديـة
أدواتـه آنــذاك. إنــتــهـــاء بــالــثــورة

اسـتـدعى  الـباحـثـ و التـربـوي
وصــنـاع الـقـرار بــإعـادة الـتــفـكـيـر
ومن دون تبع  بالنهج التـقليدي ا
أدنى شـك ان  ظــــــروف احلــــــجـــــر
البـيتي وتـوقف ما يـقارب عن 1.2
مـــــلــــيــــار طـــــفل عن االلـــــتــــحــــاق
ـؤسـسـات الـتعـلـيـمـية في 186 با
دولــــــة حــــــول الــــــعــــــالـم حــــــسب
ـنـتـدى االقـتـصادي احصـائـيـات ا
ي  ألجل غيـر مـعلـوم  مـهدت الـعـا
للتفـكير  جديا  بـالتحول الرقمي 
وبالنتيجة  تغيرت أولويات كبرى
ــؤســـســـات واجتــهـت بــوصـــلــة ا
الــتــخـطــيط االسـتــراتــيـجي نــحـو
الـتكـنـولـوجيـا الـرقـميـة عـلى انـها
كن ـأزق احلالـي. ال  ـنـقـذ في ا ا
ي والـفـني اخـفـاء الـوضع األكـاد
احلــــــرج الــــــذي تــــــمــــــر بـه هـــــذه
ـــؤســـســـات  نـــتـــيــجـــة الـــوضع ا
فاجئ خصوصا ان معظمها كان ا
وال يـزال يـفـتـقـر ألسس الـتـخـطيط
الــصـحــيح والـبــنـاء الــتـكـنــلـوجي
نـاسب لالستـجابة ألزمـات كهذه ا
ــفــتــرق طــرق :امـا حــتى وصــلت 
االسـتـمرار بـالنـهج الـتقـليـديّ بكل
إخــــفــــاقــــاته أو اعــــادة الــــنــــظــــر
تـبـعة لـكـسر باإلسـتـراتيـجـيـات  ا
ــألـــوف واالعـــداد لــقـــيـــام ثــورة ا
جتــعل الــتـكــنــولـوجــيــا الـرقــمــيـة

بـعـد حتـوالت ومـخـاضـات طـويـلة
جتاوزت العقدين من الزمن  دخل
التـعليم ثورتـة الرابعـة بعد مضي
ثـالث ثـــورات مـــتـــعـــاقـــبـــة كـــانت
والزالـت تـسـيـر بــخط مـتـوازي مع
تـــطـــور الـــعـــجــلـــة الـــصـــنـــاعـــيــة
لــلــتــكــنــولـوجــيــا بــكل مــراحــلــهـا
واشـكــالــهـا ووســائــلـهــا. كالهــمـا
وأعـني الـتكـنولـوجـيا والـتعـليم 
يــحــاول الـلــحــاق بــركب االخـر  و
يـــلـــتــقـــيـــان فـي مــراحـل زمـــنـــيــة
متالحقـة لرفد احدهـما االخر لكن
دائـماً مـا جند ثـورة التـكنـولوجـيا
فـي جتـــدد مــــســــتـــمــــر من حــــيث
ـــزايــــا اخلالقـــة اخلـــصــــائص وا
ـعقـدة  التي تـكسر والـتطـبيـقات ا
ألوف. اما خطـوات التعليم فهي ا
بـطـيئـة وغيـر استـبـاقيـة  التكـسر
والتـصلح بـشـكل جوهـري التـقلـيد
ـــتــوارث من حــيث الــتــعـــلــيــمي ا
الــشـكل واحملــتــوى  مـالم يــحـدث
طــارىء او تـطــور ال يــتـرك خــيـارا
ســوى الــتــغــيــيــر احلــتــمي الــذي
تـفــرضه تـقـلــبـات احملـيط الــبـيـئي

للعملية التعليمية.
 يـقال "رب ضـارة نـافعـة" ; احدثت
Covid 19 جـــائـــحــة الـــكـــورونــا
ستويات متغيـرات على مختـلف ا
ا االستـراتـيـجـية في الـتـعـلـيم  
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احلـــاســوبــيــة في بـــحث وحتــلــيل
ـعـلـومـات االسـتـثـائـيـة  وإيـجـاد ا
ثـال: تقد حتـليالت عـلى سبـيل ا
جـغـرافـيـة أو اإلجـابـة عـلى تـسأول
تأريـخي أو مقارنـة بعض الثـيمات
األدبـــيـــة عـــبـــر عـــصـــور واجـــيــال
مــخــتــلــفــة أو رقــمــنــة مــقــتــنــيـات
ـكـتبـات أو تـكوين قـاعـدة بيـانات ا
ـعلومات من ارتباطـية أو حتويل ا

رئية. معلومات مكتوبة 
ــثل الــقــرن الـواحــد والــعــشـرين
الــــفــــتــــرة الـــذهــــبــــيــــة لــــلــــثـــورة
التكنولوجية الرقمية نشهد يوميا
مـــجـــمــــوعـــة زاخـــرة من احلـــلـــول
Affordances واخلــــــــصــــــــائص 
ـكـنه اجلـديـدة  الـتي كــانت غـيـر 
ـاضي الــقـريب بــحـيث صـار في ا
مكن التعلم بشكل مرن بغض من ا
ـكـان. الـنـظـر عن حـدود الـزمـان وا
ـنصـات اإللكـترونـية والـكثـير من ا
ــكـنـهـا إيــجـاد جتـارب تـفــاعـلـيـة
تــســهل عــمــلــيــة تــشـكــيـل وعـرض
اخملرجـات الدراسيـة بشكل مـتنوع
سمـعيـة بصريـة وكذالك تواصـلية
تــــتــــوافق مع مــــخــــتـــلـف االنـــواع
واألسالـيب التـقليـدية ال بل تـتفوق
عـلـومة علـيـها بـعـملـيـة اكتـسـاب ا
وســرعــة اســتــردادهـا نــاهــيك عن
ـــكن ـــعـــلـــومــــات الـــتي  حـــجـم ا
الـولــوج الــيــهـا والــتــعـامل مــعــهـا
وحتـلــيـلـهــا بـاســتـعـمــال تـقــنـيـات
Data الـتنـقيب عن / في الـبيـانات
ـــعـــلــومـــات احملـــدثــة  Miningوا

بشكل مستمر. 
 نـظـريـات الـتـعلـيـم الرقـمـي أثبـتت
إمـكـانـية اتـاحـة جتـارب فـريـده من
نـــوعـــهـــا و اخـــتــــيـــار وتـــشـــكـــيل
ا اخملـرجات الـدراسـية وطـرحهـا 
يـــتـــوافـق مع مـــخــــتـــلف األهـــداف
واألغـراض  وتــمـثل هــذه الـفـرص
خـيـارات ناجـعـة فـي طريـقـة هـضم
ادة الدراسية بطريقة واستيعاب ا
مُـــخـــتــــلـــفـــة. الـــتـــفـــاعل الـــفـــردي
واجلـــمـــاعـي مـــتـــاح وخـــصـــائص
قترحات تبادل وطـرح ا التعلـيق ا

ــشــاركــة وخــاصـــيــة الــكــتـــابــة وا
ـكـنـة بـواسـطـة الـصـوتــيـة كـلـهـا 
Mobile Learning التعلم النقال
الذي أضاف فوائـد ومزايا عصرية
من حَيْث الـتعـلم الفوري ومـراجعة
عـلومات احملتـوى وسهـولة نشـر ا

والوسائط.
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الـهــوة بـ الــنـظــريـة والــتـطــبـيق
بدأت تتـسع يوم بعـد يوم رغم اننا
نـعــيش ظــاهـرة الــثــورة الـرقــمــيـة
والذكـاء االصطنـاعي. هنالك جـملة
من العـوامل التـقنيـة و البدكـوجية
ـعـرفـيـة واالداريـة الـتـعـلــيـمـيـة و ا
وكـذالك حـقـائـق مـتـعـلـقـة بـاحملـيط
الـبـيئـي التي حتـدد مـسار الـنـجاح
او الــفـــشل بــدمج الــتـــكــنــلــوجــيــا

بالتعليم . 
ردم الـــهـــوة بـــ واقع الـــتـــعـــلـــيم
الـــتــقـــلــيــدي والـــطــمــوح الـــرقــمي
ـــتـــصــــاعـــد يـــحــــتـــاج الى قـــرار ا
ســتـــراتــيــجـي يــؤسس لـــلــتــحــول
واكـبة الـرقمي اجلـزئي أو  الكـلي 
مـتـطـلـبـات األجـيـال الـرقـمـيـة. مـنذ
وقت ليس بـالقـصيـر لم حتمل هذه
الـطـفرة الـتـقنـيـة على مـحـمل اجلد
عـلى الــرغم من كــثـرة الـتــوصـيـات
البحثـية التي تنادي بـإعادة النظر
ــا يالئم مــتـطــلــبـات والـتــفــكـيــر 

العصر. 
بـــــدون أدنى شـك الـــــكـــــثـــــيـــــر من
ــؤســســات ســتـــتــخــلف عن هــذا ا
الـــركب بـــســـبب ضـــعف واقـــعـــهــا
الـتكـنـولـوجي وضـحـالة مـعـرفـتـها
ـــعـــنـــيــة بـــاألطــر والـــنـــظـــريــات ا
بـاالضـافة بـتـكـنـولوجـيـا الـتـعـلـيم 
الى عــــشــــوائــــيـــــة الــــتــــخــــطــــيط
االســــــــتـــــــراتــــــــيــــــــجي لــــــــقـــــــادم
ــكــنـنــا جتــاهل مــزايـا األزمــات.ال
كـهذه وفـوائـد وصـار لـزامـا عـلـيـنا
بـادرة والتـفكـير خارج أخذ زمـام ا
الصندوق التقليدي الذي عفى عنه
الدهـر. االنضمـة التقـليديـة تخلفت
عـن دعم حـــاجـــات ومــــتـــطـــلـــبـــات

األجــيــال الــرقـمــيــة الــتي تــنــتــظـر
الـكثـير من الـتغـييـر. ألقت الـرقمـنة
بـظاللــهـا  عـلـى كـثـيــر من مـفـاصل
احلـيــاة وصــار الـكــثــيـر يــنــظـرون
ـنــظــار هـذه الــثـورة . لـلــتـعــلــيم 
الـتحـول الرقـمي امر حـتمي ال مـفر
لكن قـد يـسال سـائل هل نحن مـنه 

مستعدون لكسر التقليد ?
األدوات والـوسـائل الـرقـمـيـة بـاتت
ـسـاحـات االفـتـراضـيـة مـتـوفـرة وا
أصـبـحت مـعـبـده والـظـرف احلالي
صار بـأمس احلاجـة خلطة بـديلة 
لم يــتــبق ســـوى تــرجــمــة األفــكــار
واالصالحات احلقيقة التي ال تزال
مركـونة على الـرفوف الى واقع. قد
يـفتح األفق الـرقمي خلـطط بديـلةو
حلـلـول انيـة ومـسـتـقـبلـيـة لـتـفادي
األزمـــــــات الــــــطــــــارئــــــة. بــــــداءات
ــيـة ـيــة الــعـا ــؤســسـات األكــاد ا
مـــرحــلـــة جـــديـــدة من الـــتّــفـــكـــيــر
والـتـخطـيط بـشكل مـخـتلف جـذريا
عـن مــا قـــبل عــام 2020لــتـــتـــبــني
زيد استراتيجيـات جديدة  تفتح ا
من األبـواب لـلـتــكـنـولـوجـيـا بـلـعب
دور ريــادي يــغـيــر شــكل الـتــعــلـيم
جمـلة وتـفصيال. شـكل التـعليم في
ــقــبــلــة ــيــة  ا الــســنـــوات األكــاد
ـكــنـنــا هـنـا سـيــكـون مُــخـتــلف و
تــــــقــــــد تــــــوصـــــيــــــات أولــــــيـــــة
لـسـتراتـيجـية رقـمنـة التـعلـيم التي
يــعـول عـلـيــهـا في جتـســيـر الـهـوة

وكسر التقليد:
اوال: يحب ان تكـون االستراتـيجية
عــلى شــكـل مــشــروع مـــتــكــامل ذو
اهــداف و رؤى قــصــيــرة وطــويــلـة
االمــد ضـمن إطــر ومــراحل زمـنــيـة
مــحــددة . يــجب ان يــســتــنــد  هـذا
شـروع على مـفاهيم وافـتراضات ا
وواقـعية رصـينـة تأخـذ باحلـسبان
مـختلف األبـعاد احمليـطة بـالعمـلية

التعليمية.
ثـانيا: الـتحـديد بـشكل مـفصل نوع
العوائق والتحديات التي تصاحب
عمـلـيـة التـحـول الرقـمي والـتـعامل
مــعــهـــا. بــاالضــافــة الـى تــوضــيح

ـــزايــا مـــاهـــيـــة اإلمـــكـــانـــيـــات وا
ـراد دمجها بالتعليم التكنلوجية ا

.
ثانيـا:ان اي استراتيـجية يجب ان
تـتـضـمن  إقـامـة بـرامج تـطـويـريـة
ـعـرفي مـسـتـمـرة تــعـزز اخملـزون ا
هارات لكـوادر التـعليم  وتـطويـر ا
الـعمـلـيـة لـكـيفـيـة دمج واسـتـخدام

التكنولوجيا ألغراض التعليم. 
ثـالثا: ايـضا الـعمل عـلى رسم اطر
نظرية مناسبة قائمة على نظريات
الـتــعـلم االلـكـتـرونــيالسـتـخـدامـهـا
كــأســاسـات لــلــتـجــربــة الــعـمــلــيـة
ـناهج  لـنسـخة الـقادمـة لتـحويل ا
رقـميـة موازية ومـرتبـطة بـالتـعليم

الصفي التقليدي.
شروع  رابعا: إجراء تقييم شامل 

الرقمنة من مختلف األبعاد 
خــامــســا: االســتــفــادة من جتــارب
الـــدول االخــــرى مـن خالل االطالع
عــلى سـيــاسـات الــتـحـول الــرقـمي
ـــرســومــة واالســـتــراتـــيــجـــيــات ا
عـلى الجنـاح الـتـعـلـم االلـكـتـروني 
الــرغــم من ان هـذه الـتـجـارب غـيـر
كن الـتركـيز قـابـلة لـلتـعمـيم لـكن 
ـــشـــتـــركــــات الـــتي تـــهيء عـــلـى ا

ستقبلي. الطريق للتخطيط ا
ســادســا: تـــوســيع نـــهج وقــاعــدة
ـزيد من الـبـحث الـعلـمي واجـراء ا
الـــدراســـات الَـــتِي تـــعـــتـــمــد عـــلى
جتريب وحتـليل وتـقييم اسـتخدام
الـتكنـلوجيـا وتوظيـفها. بـاالضافة
لــــزيــــادة عــــدد الـــتــــخــــصــــصـــات
بـالتـكـنولـوجـيا  الـتـعلـيـميـة.وهـنا
أقـول  ان ثـورة الـتـعــلـيم الـرابـعـة
أخـذت تتـسارع وتـيرتـها واحلـلول
الرقـمـية لـلـتعـلم والـتـعلـيم لم تـعد
خـيـارا بـل صـارت جـزءا جــوهـريـا
واجـب الــتــضــمـــ بــكل خــطــوات
التـخطيط لـلتحـول الرقمي  لـكسر

التقليد وفتح أفق جديد.
{ دكتوراه في التكنولوجيا التعليمية
وباحث في سياسات واستراتيجيات/
ؤسسات التعليمية الرقمية / بناء ا
جامعة بول / بريطانيا.
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ــرقم ٦٣ في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠ وبـالــنـظــر لـعـدم احلـاقــا بـاعالنــنـا ا
حـصـول راغب تـعـلن جلـنــة الـبـيع وااليـجـار في مـديـريـة بـلـديـات
درجـة تفـاصيـلـها جـانبـا والعـائدة ميـسان عن تـأجـير (٢٦مـلك) ا
الى مـديريـة بـلديـة علي الـغربي والـتي تـبدأ بـالتـسلـسل ١: (دكان
ـساحة ١٥٫٦٠م٢)وتـنتهـي بالتـسلسل رقم ١٧ / ١ مق الفخـرية 
ـسـاحـة ٥٠م٢ ) ٢٦: ( دكـان رقـم ١١ / ١١٥٦ مق ٣٩ الـنـجـيــديـة 
رقم ـزاد العـلنـي استـنادا لـقانـون بيع وايـجار امـوال الدولـة ا با
ــزايـدة ــعـدل فــعـلى مـن يـرغب بــاالشـتــراك بـا ٢١ لـســنـة ٢٠١٣ ا
العـلنـية مـراجعـة مديـرية بـلديـة علي الـغربي او سـكرتـير الـلجـنة
خـالل مدة ١٥ يـوم تـبـدأ من الـيوم الـتـالي من تـاريخ نـشر االعالن
مـستـصـحبـا مـعه صـورة من البـطـاقة الـشـخـصيـة مع الـتأمـيـنات
ـقدرة لـبدل االيـجار الـقانـونـية الـتي ال تقـل عن ٢٠ % من القـيمـة ا
زايـدة في الـيوم الـتـالي من مدة االعالن لـكـامل مدتـه وستـجـرى ا
الساعـة العاشـرة والنـصف صباحـا خالل الدوام الرسـمي ويكون
مكـان اجـراءهـا في مـقر مـديـريـة بـلديـة عـلي الـغـربي واذا صادف
زاد الـعلـني عطـلة رسمـية فـيؤجل الى الـيوم الـذي يليه من يـوم ا

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان

جلنة البيع وااليجار الثانية 
العدد: ١٢٨

التاريخ: ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٠
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زايـدة اجور الـنشر ايـام العـمل الرسـمي ويتـحمل من تـرسو علـيه ا
واالعالن واجور اللجان البالغة ٢%  واية اجور قانونية اخرى.

ÊöŽ«

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان

جلنة البيع وااليجار الثانية 
العدد: ١٣٧

التاريخ: ٣ / ٥ / ٢٠٢٠
ÊöŽ«

ـرقم ٦٢ في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠ وبالـنظر لـعدم حـصول راغب بـالتـأجير احلاقـا باعالنـنا ا
تعـلن جلنة البيع وااليجار في مديـرية بلديات ميسان عن تـأجير (مطعم جنة اجلنوب)
ـزاد الـعـلني درجـة تـفـاصـيـله في ادناه والـعـائـد الى مـديـرية بـلـديـة عـلي الـغربي بـا ا
عدل فعلى من يرغب رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة ا
زايـدة العـلنـية مـراجعـة مديـرية بـلديـة علي الـغربـي او سكـرتيـر اللـجنة باالشـتراك بـا
خالل مدة ١٥يـوم تبدأ من اليوم التـالي من تاريخ نشر االعالن مسـتصحبا معه صورة
قدرة من البـطاقة الشخصية مع التـأمينات القانونيـة التي ال تقل عن ٢٠% من القيمة ا

ـزايـدة في الـيـوم التـالي مـن مدة االعالن لـبـدل االيـجـار لكـامل مـدته وسـتـجـرى ا
السـاعة العـاشرة والـنصف صبـاحا خالل الـدوام الرسمي ويـكون مكـان اجراءها
ـزاد العـلني عطـلة رسـمية في مقـر مديـرية بلـدية عـلي الغربـي واذا صادف يوم ا
فيـؤجل الى الـيـوم الذي يـلـيه من ايـام الـعمل الـرسـمي ويـتـحمل من تـرسـو عـليه
ـزايـدة اجـور الـنشـر واالعالن واجـور الـلـجـان البـالـغـة ٢% وايـة اجور قـانـونـية ا

اخرى.
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انــتــقــلت الـى جــوار ربــهــا في
الــعــاصـمــة االردنــيـة الــســيـدة

tK « ‰U  wKŽ WIOHý
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 أول بــاحـــثـــة اجــتـــمـــاعـــيــة في
العـراق عن عـمر يـناهز  90عـاماً
قــضـته بـعـمل اخلــيـر والـتـقـوى.
الي وهي والدة عـقيـلة اخلبـير ا

واالقتصادي 
.ÍbO³F « bO−  ozU

وبـــالــنــظــر لـــظــروف اجلــائــحــة
كورونا تـعتذر العـائلة في بغداد
وعمان عن اقامة مجلس العزاء
انا لله وانا اليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم
ان وعد الله حق

صدق الله العلي العظيم
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هاتف رئـيس االحتاد االسيوي لـكرة القدم الـشيخ سلـــــمـان بن ابراهيم اول أمس اجلـــــــــمعة هاتـفيا احلكم
الـدولي مهـنـد قاسم الـذي يرقـد في مـستـشفى ابن اخلـطـيب في العـاصمـة بــــــغـداد إثـر تعـرضـــــه لفـايروس

كرونا. 
 واطـمئن رئـيس االحتاد االسـيوي عـلى صحـة الدولـي مهنـد قاسـم معـبرا عن اسـفه الشـديد لـتعـرض اخللوق
ا عرف عنه من صالبـة سيعبر االزمة ويعود كـما كان عنصرا اساسيا قاسم مشـددا على ان الدولي قاسم 

في عائلة الكرة العراقية واآلسيوية.
من جهته تـقدم احلكم الدولي مهـند قاسم بالـشكر والتقـدير والعرفان لـرئيس االحتاد االسيوي الـشيخ سلمان
بن ابـراهـيم عـلى اتـصـاله مـؤكـدا ان مـا القـاه من دعم داخـلي وخـارجي سـيـكـون كـفـيال بـاخلـروج مـن االزمة

الصحية ان شاء الله.
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االجــتـمـاع يـعـد امـتـداداً لـسـلـسـلـة
الـــلــــقـــاءات الــــتي تــــعـــقــــــــــــدهـــا
الـتـطـبـيــعـيـة مع مـخــتـلف مـفـاصل
نـاسـبة الـلـعبـة التـخاذ الـقـرارات ا
ــصـلـحــة الـعـامـة الــتي تـصب في ا

للــــــكرة العراقية  .
هـمة التي  وأضاف" من االمـور ا
تـداولـهـا في االجـتمـاع الـتـفـاصيل
تعلقة بدور الرابطة وألية عملها ا
وأهــــدافــــهــــا وخــــصص اجلــــانب

∫WŠU³ « œU%≈  UÐU ²½SÐ sFD¹ t ü« b³Ž

—uDð v ≈ wCHð ô w{U¹d « XO³ « qš«œ  U ö)«

∫ÂuBF  Ê«uł wI²K¹ W{U¹d «Ë »U³A « d¹“Ë

اضي UÐU ∫ جانب من انتخابات احتاد السباحة التي جرت األسبوع ا ²½«

خالل اللـقاء الذي جـمعه في مـكتبه
ركزي مع رئيس االحتاد الـعراقي ا
لــلـفـروســيـة الـدكــتـورة جـوان فـؤاد
مـــعــصــوم الـــتي قـــدمت الــتـــهــاني
ـنـاسـبـة تـسـنـمه والـتـبـريـكـات له 

نصب اجلديد ا
وتـــابع بـــالـــقـــول ان الـــعالقـــة بــ
ــــؤســــســــات الــــوزارة وبــــقـــــيــــة ا

الـرياضـيـة على الـرغم من اعـتقـادنا
اجلازم بـانـها سـتكـون بأفـضل حال
مستـقبال اال ان العمل عـلى القانون
وحـد سيـنهي بـالتـأكيد الريـاضي ا
صــــفـــحـــة طــــويـــلـــة مـن اخلالفـــات
الـريــاضـيــة والـتــقـاطــعـات ووجـود
أكـثـر من احتـاد بذات الـعـنـوان كـما
ســــيـــنــــهي اجلـــدل حــــول الـــديـــون

صـرفية التي غالبا ما تعلقات ا وا
شاكل تكون اساسا جلميع ا

عـــلى صـــعـــيـــد اخـــر أجـــرى وزيـــر
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال
غلقة جولة تـفقدية شـملت القاعـة ا
لـدائـرة الـتـربـية الـبـدنـيـة ومـلـعبيّ
الراحلـيّن علي حسـ شهاب وعلي
ـغــلــقـة كـاظـم فـضالً عـن الـقــاعــة ا
ــديــنـة سـعـة  7 االف مــتــفـرج في ا
الـــشــــبـــابــــيـــة بـ وزارة الــــشـــبـــاب

والرياضة.
وابدى الوزير مالحظات عدة بشأن
غـلقـة اخملـصصـة ألنشـطة الـقاعـة ا
وزارة الــشـبــاب والـريـاضــة فـضالً
عن مــلــعــبـيّ عــلي حــســ شــهــاب
وعلي كاظم من شانهـا تطويرهما
فــضالً عن اإلشــارة الى االسـتــفـادة
ساحات الـواسعة التي حتيط من ا
بــهـمـا مـبـيــنـا ان إعـادة الـعـمل في
ــلــفـات قــاعــة بـغــداد أريــنــا أحــد ا
ـهــمـة الــتي يـجب إتــمـامــهـا وفق ا
تاحـة للوزارة ال سـيما اإلمكانـات ا
أنــهـا تـخــدم الـعـاب عــدة واسـتـمع
ـــشــروع من خالل إلـى تــفـــاصــيل ا

قيم. هندس ا ا
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أكد وزير الـشباب والريـاضة عدنان
درجـال ان الــوزارة حتـتـرم وجـهـات
ـؤسـسات نـظـر جـمـيع االخـوة في ا
الـريــاضــيـة وتــؤكــد بــان اخلالفـات
والتقاطعـات داخل البيت الواحد ال
ــكن لــهــا ان تــفــضي الى ريــاضـة
ـنــهج جـاء ذلك مــتـطــورة وعـمـل 

واوضح:" تــواصـلــنــا مــســتــمـر مع
اجلــهــات الــرســـمــيــة واالحتــادين
الدولي واالسـيوي اليـجاد احلـلول
الـتي تـسـهم في تـصـحـيح االخـطاء
تـراكمة على وتخـــــــفـيف االعباء ا

اركان الــــلعبة كافة.
واخــــتــــتم بــــنــــيــــان:" ســــنــــواصل
االجـــتــمـــاعـــات لــتـــدارس وتـــبــادل
وجــــــهـــــات الـــــنــــــظـــــر واالفـــــكـــــار
والطروحات التـخاذ القرارات
ــنـــاســبـــة والــتـــأســيس ا
بـــــصــــــورة مـــــدروســـــة
وســلــيــمــة لــلــمــرحــلـة
ـقــبـلـة الـتي البـد ان ا
حتــــتـــضن اجلـــمـــيع
بـعــيـدا عن سـيـاسـة
االقـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاء

والتهميش.
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وهي تـدرك انهـا سـتـذهب الى بـطـولة
غـير سـهـلـة والى مالعب صـعـبـة على
عكس العبـي الوسط عنـدما اسـتمروا
يتـمـتعـون بـاهتـمـام اإلدارة الطـامـحة
الى تقد الفـريق باحلالـة التي تتيح
ـنـافـسـة لـلـنـهـايـة واحلـفـاظ عـلى له ا
مـسـتـوى األداء بـعـد فـتـرة عـمل  تـعـد
األفضل ب الفـرق اخلمسة عـشر كما
ـنـافـسـة مـبـكـرا من خالل انه أشـعل ا
بـاريات الـتجـريبـية خوض عـدد من ا
واكتـمال  مجـموعـة الالعبـ بدعـمها
بالعب محـترف   من اجل ان يكون
الفريق قـويا  وليعـوض ما حصل في
ــاضي وان يـــقــدم الـــفــريق ــوسـم ا ا
نفسه مـرة أخرى  عـند اهتـمام اقرأنه
وان يــقــدم  الالعــبــ مـا عــلــيــهم في
ـكن ان ـثـل فـرصــة  حـدث كــروي  
يــقــدر عـلــيــهــا أكــثـر مـن فـريـق حـيث
الوسط الـذي امن كل شيء  لكـنه بقي
خارج حسـابات احلصول عـلى اللقب

وفق تقديرات بعض الفرق.
‰Ë_« “uH «

ويــبـــقى احلـــديث عـن فــريـق الــوسط
الذي دخـل مبـاريـات الـبـطولـة عـنـدما
استـهلـها بـحلـوله ضيـفا علـى األمانة
األخــر الــذي التــقل فــتــرة إعــداده عن
ــلــعــبه بــهـدف الــوسط لــكـنـه سـقط 
الـنــتــيـجــة الـتي  قــدم فــهـا الالعــبـ
مستـوى جيـد والعودة بـكامل الـنقاط
من مـلـعب  غـيـر سـهـا قـبل ان يـعـكس
الـوسط نـفـسـه من الـوهـلـة األولى من
انه  جــاء لــيــفــوز  وان يــكــون طــرفــا
يــشـار الــيه  وهــو مــا حـصل بــعــدمـا
كـــسب اول رهـــان له خـــارج مـــلـــعـــبه
والنـتـيجـة الـثـالثـة  االيـجابـيـة   على
ـســتـوى الــعــام لـلــمـوسم  وشــكـلت ا
خطـوة باالجتـاه الصحـيح في بـطولة
محسوبة مبارياتـها وتتطلب التعامل
معها بـدقة ومن دون توقف لـلحصول
عـلـى كـامل نــقـاطــهــا قـبل ان يــتـوقف
ـرة وخـسـر الـفـريق في مـلـعـبه هـذه ا
ـينـاء البصـري بهـدف النتـيجة لقاء ا
الـتـي غـيــرت من حـســابــات شـنــيـشل
بـــعــد الـــكــبـــوة الــتـي تــركت أثـــارهــا
ـــبـــاريــات بـــســـرعـــة بـــســـبب واقـع ا
وتـــــأثــــــيـــــرهــــــا وإذا أراد أي فـــــريق
احلصـول عـلى اللـقب يـتوجب  الـفوز
ــبــاريـــات  الى جــانب مــا بــجــمـــيع ا

شاركة شكال نقطـة حتول في مسـار ا
الـتي  كانـت تنـتـظـر اإلدارة ان يـتـقدم
الـفــريق  والنـهــا تـريــد مـداواة جـراح
ــوسم األخــيـر عــنــدمــا حل ســابــعـا ا
وامتـلك الـفـريق األفـضلـيـة في مـلـعبه
ـباراتـ  مـهدا لـلـفوز بعـد الـنجـاح 
ــوسم ــا حــصـل في  ا عــلى خـالف 
اضي عندما نزف الفريق الكثير من ا
ـيـدانـه مـا عـرقل من تـقـدمه الـنـقـاط 
وألنه من الـــفــرق الـــتي تـــتــعـــامل مع
البطولة بجدبه عالية بفضل إمكانات
الـنـادي  والـقدرة عـلـى تامـ  كـل  ما
ـشــاركـة  مـا ــسـتــلـزمــات ا يـتــعـلق 
جـعــله مــنـافــسـا يــشـار  له مــنـذ  أول
مـشــاركـة قـبـل عـدة مـواسـم   ولـكـونه
ظـهـر مـنــافـسـا وطـرفــا قـويـا من بـعـد
للـصـعود لـلـمـمتـازة وخـطف اول لقب
فـيـهـا في اجنـاز ضـخم لـلـفـريق الـذي
بـــقي يـــعــــلن عن رغـــبـــتـه وقـــوته في
ـنافـسـة واالرتـبـاط بـالبـطـولـة بـقوة ا
وسم كمـا كانت بدايـته واضحـة في ا
احلـالـي  قـبل تــوقف الــدوري بــسـبب
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لـــكن  اإلدارة  ســـاهــمـت مع اجلـــهــاز
الــفــني بــقــيــادة راضي شــنــيــشل في
تام  فـترة إعداد لـلفريق  لـتعويض
ـاضي عـنـدمـا حل ـوسـم ا مـشـاركـة ا
سابعا في الترتيب ألفرقي وفي سعي
اإلدارة والــفـريـق في مــحــو اثـار تــلك
ـرتــبـكـة  ومـهم ان يـدخل ـشـاركـة  ا ا
بـشـكل أفـضل وفـي مـعـنـويـات عـالـيـة
بـــعــدمـــا اســـتــمـــر يــنـــتـــدب عــدد من
الالعـــبــ  لـــتــكــامـل  خــطـــوطه قــبل
اإلعالن عن الـــيـــة الــدوري احلـــالـــيــة
ـشــاركـة  15فـريــقـا  والــكل  شـارك
بـــــرغــــبـــــة  وفي  ان يـــــكــــون له  دور
ـنـافـسـة والـتـعـامل مع الـفـرصـة في ا
ـــــلك عـــــلى لـــــقب الـــــدوري  كـــــونه 
مـجمـوعـة العـبـ وفي وضع مـسـتـقر
بــــعــــد االســــتــــمــــرار فـي الــــوحـــدات
الــتــدريـبــيــة من دون انــقــطــاع واخـذ
األمــور عــلى مــحــمل  خالف  لــبــقــيـة
الفـرق عن الـعمل  ألسـبـاب عدة مـنـها
الية التي وقفت حجر عثرة شاكل ا ا
امـام رغـبـة  تـمثـيـل الالعـبـ لفـرقـهم
بــــســــبـب  تــــاخــــر احلــــصــــول عــــلى
مستحـقات العقـود والرواتب وغيرها
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ـمـتـاز  الـقرار تـنـتـظـر فـرق الـدوري ا
الـنـهـائي لـلــجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة إلدارة
احتاد لكرة القدم  حـول تقرير مصير
الـــدوري  من حـــيث  اســـتـــئــنـــافه او
إلغـائه وبـالـعودة الى  الـوضع الـعام
لـلــبـلـد بــالـتـنــسـيق مع خـلــيـة األزمـة
ـوقف   بواقع فيـما يـتعـلق  بتـطور ا
فيروس كورونا  وما يشهد من زيادة
واضــحـة بــعــدد اإلصــابــات  حــصـرا
اضي  في العاصمة وسط األسبوع ا
حتديات تشيـر الى العودة الى فرض
احلـظـر الــشـامل ووفـقــا لـلـمــعـطـيـات
ـذكـورة فـان الـتـوجه سـيـكـون نـحـو ا
اإللـغـاء ومـا يـسـرع بـاألمـر هـو رغـبـة
األنـــديـــة  بـــذلـك لـــكي تـــتـــجه نـــحـــو
ـقبل وليس هذا االستعداد لـلموسم ا
حــسب بل ان فــتــرة عــودة الالعــبــ
لـلـعب حتـتاج الـى فـترة قـدتـصل الى
الــشـهــر لـكـي يـســتــعـيــدوا لـيــاقــتـهم
الـبـدنيـة والـنـفـسـيـة وهـو امـر صعب
اذا لم يــكن غــيـر مــقــبـول إمــام فــتـرة
ــبـاريــات الـتي حتــتـاج الى خـوض ا
ــالـي  الــصــعب وقت إمــام الـــوضع ا
جلـمـيع الـفرق  والن بـعـض الالعـب
تلـكون اخلـبرة في مواجـهة األمر ال
ـذكور وهـو مـا دفع الـفـرق الـتـحدث ا
بـلـسـان  واحـد لـلـمـطـالـبـة الى إلـغـاء
الدوري الن مـنـها بـالـكاد شـارك  إمام
تـامــ مــسـتــحــقـات الالعــبــ حـيث
الرواتب التي تدفع مع توقف الدوري
وغيرها من األمور الصعبة االخرى.
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ومن أكثر الـفرق ضـغطا عـلى اللـجنة
الشرطة بهذا األمـر  الرتباطه ببطولة
ـتوقـع ان تـقام دوري  إبـطـال أسـيـا ا
مـبــاريـاته بــطـريــقـة  الـتــجـمع  خالل
شـهــر تـمـوز الــقـادم ومن بــ الـفـرق
الـتي تـشـعـر بـاإلحـبـاط  نـفط الـوسط
الـذي استـمـر أكـثـر الـفـرق اسـتـعدادا
قبل ان  ينتـدب عدد اخر من الالعب
ـستـوى العـام للـفريق للـحفـاظ على ا
وسم    عـندمـا خاض بعـد انطالقـة ا
مبارات تغـلب فيهما عـلى الديوانية
بثالثة  أهداف لواحد وعلى السماوة
بهـدفـ لـواحـد  لكـنه لم يـخـتـبر  من
سـتوى فريق قـوي مـنافس  وظـهـر 
مـقــبـول وبــعـد نـتــيـجــتـ  مـهــمـتـ

dOB ∫ تنتظر فرق الدوري القرار النهائي للجنة التطبيعية بشأن تقرير مصير الدوري من حيث استئنافه او إلغائه
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واستـقبل الـفريق في مـلعـبه بالـنجف
ـواتية اربيل  في لـقاء مـثل الفـرصة ا
ألصحاب الدار لدعم األمور  في الدور
اخلامس  وألنه  سـيكـون إمام مـباراة
انـــتـــظـــار قــبـل األخـــيــرة فـي  جــدول
مبارياته السـبع بالبطولـة   ما يتع
الـلــعب  بــشـعــار الـفــوز  عـلى أمل ان
ـصلـحته وتـمكن تأتي بـقيـة النـتائج 
من حتــقــيق  الـفــوز  بــهــدف ولــيـرفع
رصيده الى تـسع نقـاط قبل ان يـتقدم
لـلـمـوقـع الـثـالث عـلى بــعـد نـقـطـة من
الوصـيف اجلويـة  وأكثـر مبـاراة منه
تصدر النفط وعلى بعد نقطـت من ا
في وضع خالف تـوقعـات اهل الفريق
ولم يـــتـــغـــيـــر شيء عـــلـى مـــســـتــوى
الـهــجـوم الـذي شــكل  تـدنــيـا بــعـدمـا
ســــــجل ثـالثـــــة أهــــــداف في خــــــمس
مبـاريـات قـبل ان تلـزم كـورونـا توقف
ـاضي الـدوري  قـبـل مـنـتــصف آذار ا
حـتى الـيـوم  وســـــــط إجـمـاع الـفرق
عـلى إلـغـائه بـعــدمـا قـدمت ذلك طـلـبـا
رسميا للجنة التطبيعية  التي وعدت
تـقــريــر مـصــيـر الــبـطــولـة  األســبـوع
احلالي بـالـتنـسـيق مع الـوزير عـدنان
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اكـتـفى الـوسـط بـفـوز واحـد من ثالث
مباريـات قبل ان تـصوب سـهام الـنقد
لــشـنــيــشل والالعــبــ في ظل  فــتـرة
اإلعداد والـتـهـيئـة لـلـبطـولـة  وضعف
الـقـدرة عـلـى  الـتـهـديف عــنـدمـا يـجل
هدف واحـد من ثالث مـبـاريـات فضال
عن األخطاء الـدفاعيـة التي جرته الى
خسـارت تـواليـا ولتخـرج األمور عن
خيارات اجلهاز الفني الذي ذهب الى
مــعــاجلــة األمــور وتــرتـيـب اخلــطـوط
وقـف والتـرتيب  وكـمـا قلـنا لتـدارك ا
ان  مـباريـات الـبـطـولـة تـشـكل حتـديا
لـلــفـرق  عــنـدمـا وجــد الـوسط نــفـسه
درب والالعـب محـرج  كثـيرا  لـكن ا
لم يــفـقــدوا األمل في ظل مــا مــوجـود
من العبـ  والقـدرة على تـغيـر مسار
ــنـافــسـات الـنــتـائـج والـبــقـاء وسط ا
احلقـيـقيـة عـندمـا عـاد لسـكة الـنـتائج
محـققـا الـفوز الـثانـي على فـريق نفط
اجلنـوب بهـدف في نتـيجة تـنفس من
ــدرب  بـعــدمــا حــسن من خاللــهــا   ا
تـرتـيـبه بـالـسـلم إضـافـة الى الـتـوجه
بقوة الى اخر مبارياته إمام استمرار
 ضـعف الـهـجــوم  الـذي لم يـظـهـر في
ذكور  رغم الـوضع الذي كان اللقـاء ا
شـاركة التي علـيه اجلنوب فـي ظل  ا
اتت قــبل وقت قــصــيــر   عــلـى بــدايـة

ـنـافـسة مـن عـثرات يـحـصل لـلـفـرق ا
والن الـــكـل إمـــام انــــتـــظــــار مـــبـــاراة
ـيـنـاء غـيرت مـنتـظـرة  لـكن خـسارة ا
الكثيـر من مسار األمور  بـعدما سقط
الـوسط عــلى عـمــاه وكـأنه بــدا يـكـرر
ـوسم األخيـر عـندمـا فرط سيـنـاريو ا
ـلــعـبه  الـتي بـالـعــديـد من الـنــقـاط 
جعـلـته الـتراجـع سابـعـا بـعدمـا انـقذ
ـوقف في اخـر اجلـوالت ولـتـتـقـهـقر ا
نتـائج الـفـريق  إمـام  الـفرق الـقـريـبة
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ومـا زاد الـطـ وبـعـثر مـن حـسـابات
ـدرب واإلدارة  اخلــســارة الـثــانــيـة ا
تـوالــيــا الـتـي أتت من فــريق احلـدود
بهدف  لتـخيم حالـة من الصمت على
الـــفـــريق الــــذي يـــبـــدو الالعـــبـــ لم
يــأخــذوا الــلــقــاء عــلى مــحــمل اجلــد
قــيــاســيــا لإلمــكــانــات وأمــور أخـرى
تتعلق بفترة اإلعداد  وواقع الالعب
لكن فـريق احلـدود  ظهـر واضـحا مع
ــوسم ومــا قـدمه فـي الـلــقـاء بـدايــة ا
األول مع الشـرطة  رغـم خسـارته لكن
قــدم مـــســتـــوى مــهم وقـــبل ان يــدفع
بـنـفـسه  ولـيــلـزم الـوسط عـلى جتـرع
ــة  الـــتي غـــيــرت من مـــســار الــهـــز
ـشـاركــة لـهـمـا بـوقـت واحـد بـعـدمـا ا
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ــنـــاقـــشــة االوسع مـن االجــتـــمـــاع 
النـظام الـداخلي الـذي سوف يـحدد
جـمـيـع خـطـوات الـعـمل في الـفـتـرة

قبلة   ا
ــدربــ وطــالب أعــضــاء رابــطــة ا

بــضـــرورة إعــادة الــنــظـــر بــبــعض
الـقرارات الـتي كـانت تـشكل عـائـقاً
فـي اداء مــــهــــامــــهم وتــــواجــــدهم
الفعـلي كشريـحة مهـمة في الوسط

الرياضي.
من جــــانــــبه أكــــد رئــــيس

التطبـيعية ايـاد بنيان:"
حـــرص الــهـــيـــأة عـــلى
تــقــد الــدعم الــكــامل
لـــلــرابـــطـــة وجلــمـــيع
دربـ ومـسانـدتهم ا
والــوقــوف بـجــانــبـهم
لـــتـــحــــقـــيق االهـــداف
رجـوة والـعـمل على ا
ـــصـــلـــحــة تـــغـــلـــيب ا
ـصـالح الـعــامـة عــلى ا
الـــــشــــخـــــصــــيــــة

الضيقة.
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عـقدت الـهـيئـة التـطبـيـعيـة لالحتاد
الـعـراقي لـكـرة القـدم اجـتـمـاعاً مع
نـاقشـة العـديد من دربـ  رابطـة ا
ــرحــلــة الــقـــضــايــا الــتي تـــخص ا
قـبلـة بحـضور رئيس الـتطـبيـعية ا
هـندس اياد بـنـيان واالمـ العـام ا

محمد فرحان.
وقــال الــنــاطق االعـالمي لــلــهــيــئــة
الــتــطــبــيـعــيــة هــشــام مــحــمـد:" إن

اياد بنيان

االخـبـار الـتي تـتـداول هـذه االيـام مع عـودة الـنـشـاط الـريـاضي  بـعـد تـوقـف قـسري
ــسـتـجـد واالنـقـطـاع الـذي جنم عن  ذلك الـتـوقف جـراء انـتـشـار فـايـروس كـورونـا ا
لقرابة اكـثر من شهرين ينبئـنا باننا امام  اخبار سـارة ستعيد لالد الرياضي القه
ـاني كـأول الـدوريـات االوربـيـة  الـتي تـعـد من ابـرز خـصــوصـا مع عـودة الـدوري اال
الدوريـات وكمـية االثـارة والتـنافس الـتي  تتـميز بـها مـباريـات هذه الـبطـولة على امل
باريات  مع حسم العـديد من االحتادات احمللـية  ألمرها بإعـادة الدوريات  وعجـلة ا
االخـذ بنظـر االعتبار الـتدابير الـوقائية الـتي يتوجب الـتقيد بـها لغرض مـنع  انتشار

العدوى جراء انتقال الفايروس ..
اني اضـافـة لـطواقم االنـديـة  والى جـانب كل  القـائـم الشك ان العـبي الـدوري اال
ـاضيـة لتـدابير على دوران عـجلـة  البـوند سلـيغـا خضـعوا خالل االسـابيع الـقليـلة ا
ـانيـة  االمر الذي مكـثفـة جراء التـقيـد بالـشروط الصـحيـة التي ابرزتـها احلـكومة اال
سيـكون حـاضرا في الـعديـد من الـبطـوالت احمللـية الـتي حتـما سـتسـتأنف بـطوالتـها
وسم الذي بـدا ثقيال جدا وعلى غير اضيـة لغرض حسم ا خالل االسابيع الـقليلة ا
العادة فـمثل هذه االيـام من كل عام تكـون تلك البطـوالت قد حسـمت امرها  وابرزت
تصدر للـبطولة احمللـية  اضافة الى ذلك فان الـشهر اخلامس الذي صورة البـطل  ا
ـتـنافـسـ  على لـقب دوري ابـطال نعـيش ايـامه  يـكون قـد حـسم صورة الـفـريقـ ا
ـوسم بـدا على اوربـا في نهـايـة الشـهـر مثل مـا كـنا نـتـابع مع كل عـام  اال ان هذا ا
عـتاد فبعد التوقف القـسري بدا ان جهود االندية والعبـيها ينصب على اكمال غير ا
وسم تـميـز بصور اني هـذا ا الـدوري على افـضل ما يـكون  فـمثال  فـان الدوري اال
ـعتاد للفريـق الذي اعتاد تصدر الـبطولة وهو فريق بـايرن ميونخ  اضافة على غير ا
للـمسـتـوى الثـابت الـذي يبـدو فيه غـر الـبايـرن وهـو فريق بـروسيـا دورتـمنـد  الذي
تـابع ـوسم  الذي سـيستـذكره ا ـا يعد مـفاجـأة خلصمه الـلدود على مـستوى ا ر
وسم الكروي  لعامي 2020.2019 على ألبعد مـدى مع اضافة الزمة ستلتـصق با

 انه موسم  فايروس الكورونا ..
نافـسة احلامية اما في مضـمار البطـوالت االخرى فان االثارة سوف لن تـغيب عن ا
بـ فريقـي ريال مدريد وبـرشلونـة فالتـوقف طال مـصير الـريال الذي كـان يبدو قاب
نافس الذي يتذيل ه لو خاض مباراته امام الفريق ا قوس او أدني من جتاوز غر
بـاراة لم تقـام بل تأجلـت وتوقفت عـجلة قـائمة الـترتـيب للدوري االسـباني لـكن تلك ا
بـاراة على وقع اصـابة أحـد العبي الـريال لـفريق اللـيغـا االسبـانيـة عـند حـافة تـلك ا
كرة السلـة بالفايروس الـلع ليتم ايـقاف عجلة الـدوري على وقع تلك االصابة.. اما
ـبــاريـات مع اســتـشـراء الــفـايـروس الـدوري االيـطــالي الـذي خــاضت فـرقه بــعض ا
دن االيطـالية لتتـوارد االخبار عن ايقـاف الدوري بعد خوض رعب في ا وانتشـاره ا
عدة مبـاريات دون جماهير واصابـة بعض الالعب البارزين بـالفايروس وخضوعهم

ستجد.. لفترات استشفاء للتعافي من لعنة الفايروس ا
ا اثرت بشـكل واخر  فترة التوقف التي مربها وفي واقع منتـخبنا الوطني والذي ر
نتـخب  جراء انتشار الفايروس  فان عودته للتدريب جتهيزا لالستحقاقات العبي  ا
ـبـارياته الـتي سيـعـلن عن  اسـتـئنـافـهـا من جديـد السـيـما بـتـحـديد مـواعـيـد جديـدة 
ونـديال قـطر عام ؤهـلة  زدوجـة ا تـبقـية التـي سيخـوضهـا  في اطار التـصفـيات ا ا
2022 والـبـطــولـة االسـيـويـة الـتـي سـتـضـيـفـهــا  الـصـ بـعـد عــام مـنـذ لك الـتـاريخ
درب كاتانـيتش تلتـزم تكثيف الـتدريبات وابـداء الرغبة وجتهيز الالعـب بعد عـودة ا
والـفاعـلـيـة لدى الـالعبـ  بـعد ان انـعـكـست فتـرة الـتـوقف الـقسـري عـلى  الـفاعـلـية
البدنيـة لبعض الالعبـ  على ان تكون فـترة التجـهيز محـــــــــــددة  ببرامج اعدادية
مـطـلـوبـة  تـدخل في اطـار  الـبـحــــث عن ابـرز الـالعـب
نتـخب في استحقاقاته  واعطاء ؤهلـ لتمثيل ا ا
ن ـــنـــاســبـــة لــبـــعض الالعـــبــ  الــفـــرصــة ا
تـعـرضـوا إلصــابـات  في ان يـدخــلـوا مـرحـلـة
االســتـشــفــاء الـفــعــلي  لـتــجــهـيــزهم لــلـمــوعـد
ـــنــــاسب الـــذي ســــيـــطـــــــــــلــــقه االحتــــــاد ا
ـنـافـسات من االسـيـوي بـشـان دوران عجـلـة ا

جديد ..

ـــشــــرفـــة عـــلى االنــــتـــخـــابـــات ا
ووصفـها بأنـها (عادلـة وحيادية
جــدا  فــرئـــيــســهــا هـــو ســمــيــر
وسوي الـذي يتقـاطع معه منذ ا
واســـتالمه انـــتــــخـــابـــات 2014 
ـالي بــدال عـنه ــنـصب االمــ ا
ـشـرفـة ونـائب رئـيس الــلـجـنــة ا
عـلى االنـتخـابـات عـلي اخلزاعي
هــو احملـــامي اخلـــاص لـــرئــيس

نتخب خالد كبيان. االحتاد ا
ــثـل نـادي وقــال عــبــد االله ان 
االســحــاقي هــو لــيث صــحن من
ثل الـضلـوعيـة شقيق بغـداد و
صــحن وهــو أمــجــد واالثــنـان ال
يــعـلــمـان اين مــقــر انـديــتـهم وال
يـعـرفـون اسـمـاء اعضـاء الـهـيـئة
االداريــة وال يـوجـد تــسـديـد بـدل

انتماء ألنديتهم.
ــــثل واضـــــاف عــــبــــد االلـه ان 

مـحـاوالت الى اليـوم االخـيـر قبل
االنـتــخـابــات من وزيــر الـشــبـاب
والــــريــــاضـــة الــــســــابق احــــمـــد
الــعـبـيـدي وشــيـوخ ووجـهـاء من
شاهدة من اجل العدول منطقة ا
عن قرار االلغاء لكنه رفض ومع
شـاهدة ثل نـادي ا ذلك حضـر 

لغي.   صاحب الكتاب ا
وبـ ان نادي غـاز الشـمال مـثله
ــــوظـــفــــ في االجــــهـــزة أحـــد ا
االمـــنــيــة بــعـــد ان بــعث الــنــادي
كـتـاب تــخـويل فـارغ عن نــتـيـجـة
ضــغــوطــات حــكــومــيــة ســابــقـة
ورغم الغاء كتـاب التمــــــثيل من
رئيس الهيئة االدارية والتزامهم
بـقـرار الــهـــيـئـة االداريــة بـإلـغـاء
ـــوظف في ـــؤتــــــــــمـــر اال ان ا ا
اجلــــــهــــــاز االمــــــنـي حــــــضــــــــــر
لـالنـــتـــخـــابـــات عـــلـى الـــرغم من

عـــــــــــدم مــــعـــــــــــــرفــــته في اي
مـــــديــــنـــــة يــــقــــــــع نــــادي غــــاز

الشمال. 
ــــــثـل نــــــادي وأشــــــار الـى ان 
االعظـمية الـرياضي احـمد عسل
تــغــيب عن حــضــور االجــتــمـاع
ــــــــؤتــمـر اتـصل وفي صــبـاح ا
زميل كبيان الـسيد هاشم محمد
بـــرئـــيس الـــهــيــــــــــئـــة االداريــة
لـنادي االعـظــمـية مـحـــــمـد عبد
ـوافقة على الستـار وطلب منه ا
تـواجدين بـالقـاعة دخول أحـد ا
ثــال عن ؤتـــــــــمر  حلضـور ا
نادي االعـــــــــظمـية على ان يتم
تــغــيــر الــكــتــاب الحــــــــقــا بــعــد
ـؤتمــــــر مـــع العلم ان انتـهاء ا
اخــر مــوعــد ألرســال االســـــمــاء
ـــمـــثـــلـــ هـــو 6 أيـــار وكــــتب ا

اجلاري.

نـادي االمـير عـلي فـالح صـيـهود
صـدر كتـاب تمـثـيله بـتاريخ 22 
ـاضي  وهــــــناك كتاب نيسان ا
صـــادر من رئــيـــــــــس الــهـــيــئــة
ـــــــــوافــقــة جــــمــيع االداريــة و
اعــضـاء الـهـيـئـة االداريـة وصـدر

بتاريخ  5 أيار اجلاري.
ـيمـونة ــــثل نادي ا وتابع ان 
هو سجاد ســــــالم صدام وليس
لــديه انــتــمـاء بــالــنــادي ويــعـمل
ثلية ميسان التي موظف لدى 

يرأسها خالد كبيان
ـــثل نــادي وزاد عــبـــد االله ان 
شاهدة الرياضي حس احمد ا
لطفي صدر كتاب تمثيله بتاريخ
ـاضي و الـغـاء  30  نـيـسـان ا
هـــذا الـــكـــتـــاب بــتـــاريخ 2 أيــار
اجلاري  من قـبل رئـيس الـهـيـئـة
االداريـة احـمـد ابـراهـيم وجـرت
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طــــــــعـن رئــــــــيس
احتـاد الـسـبـاحة
الــســابق ســرمـد
عــــــــــــبـــــــــــد االلـه
بــــانـــتــــخـــابـــات
ـركزي االحتاد ا
لـلـسـبـاحـة التي
جــرت األســبـوع
ــاضي وشـكك ا
في اإلجــــراءات
القانـونية التي
يــــفـــــتــــرض ان
جتــري وفــقــهـا
ـــــــمـــــــارســــــة ا
ــقـراطــيـة الــد
وســخـــر عـــبــد
االلــــــــــه  مـــــــــن
الــــــلـــــــجــــــنــــــة
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وزيـر الـثـقافـة الـسـوري السـابق نـعـته وزارة الـثقـافـة بـعد ان
اضي في مـدينـة شـيكـاغو االمـريكـية ـوت اخلمـيس ا غيـبه ا

عن عمر ناهز 73 عاما أثر إصابته بوباء كورونا.

ÊUÐUÐ ‰ULł Ê«uKÝ

الـــــطــــــبـــــيـب الـــــعــــــراقي الــــــرائـــــد
االخـــتــــصـــاصي بــــجـــراحـــة االنف
ـوت فـجر واالذن واحلـنـجـرة غيـبه ا
السـبت في العاصمة االردنية عمان

عن عمر ناهز التسع عاما.

nÝu¹ bŠ«u «b³Ž dOAÐ
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الـكــاتب الـسـوري وقـع روايـته (ولـنــا في اخلـيــال حـيـاة) في
بـنى مـحـافظـة طـرطوس ويـتـحدث فـيـها عن جـلـسة اقـيـمت 
قــصص عــاشــهـا مـع رفـاقـه فـي اجلـيش الــعــربي الــسـوري
داخل مـدينة الرقة عامي  2013 و  2014 وتـعرضه الصابة

بالغة.

ÍË«eF « ‰UC½
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الـشـاعـرة الـسـوريـة شـاركت مع عـدد من الـشـعـراء فـي لـقاء
ـركز ادبي أحـيـته مـجـمـوعـة (قيـثـارة وحـرف) عـلى مـسـرح ا
الـثـقافـي العـربي في مـديـنـة الـسـويداء بـعـنـوان (وحـدنـا لكن
مــعك) و بـثه عــبــر صـفــحـة مــديـريــة الـثــقــافـة عــلى مـواقع

التواصل االجتماعي.

نـائب رئــيس غـرفــة جتـارة بـغــداد الـسـابق و عــضـو الـهــيـئـة
تلـقى التـعازي من االدارية جلـمعـية االقـتـصاديـ العـراقيـ
االوسـاط االقتـصاديـة  لوفـاة والدته  سـائلـ الله تـعالى ان

يتغمدها برحمته الواسعة.

ÊUC — WO U ≈

عـن عـائــشـة رضـي الـلع عــنــهـا قــالت(قــلت يـا
رســول الـلـه أرأيت ان عــلـمـت اي لـيــلــة لــيــلـة
الـقـدر مـا  اقـول فــيـهـا? قـال:قـولي :الـلـهم
الانك عـفـو حتب الـعـفـو فـاعـفو عـني) رواه

الترمذي.
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قـيم في الـسويـد صـدرت له عن مؤسـسة الـكاتب الـعـراقي ا
شمس للـنشر واإلعالم بالقـاهرة رواية (يا ناردين : هذه هي

توسط. احلياة ) تقع في  160صفحة من القطع ا

WO½UC —  ö √ a³D¹ œ«bGÐ w  w½UD¹d³ « dOH «

ـلـحـمـة الدرامـيـة الـتي تـخـلـد لـشـهداء ا
تشرين).

وقال الـبـروفيـسـور قاسم حـسـ صالح
(صـــديـق الـــشـــبـــاب ومـــا يـــزال راضي
مـؤنس والــد الـفـنــان أيـاد..الـذي اخـذته
من يـده ودخــلت عـلى الــصـديق الـراحل
دكتـور فاضـل خلـيل عمـيد كـليـة الفـنون
تلك اجلمـيلة,,وقلت له : "هـذا الشـاب 
موهبة فخذ بيده..وفعل". تهنئة لكليهما

ميز). بالنجاح ا
ـــــــلــــــتــــــقـى االذاعي وشــــــدد رئـــــــيس ا
والــــتـــــلــــفــــزيــــونـي صــــالـح الــــصــــحن
ان(اإلجـمـاع الـكـبـيـر لـقـبـول هـذا الـعـمل
لــدى األوســاط اخملـــتــلــفــة دلــيل واضح
لـقـيمـته الـعـلـيا نـعم كـان مـوضـوعا في
غاية األهـمية وكتب بـحرفة واعـية ونفذ
بأداء وجتسـيد مـتقن صـفق له اجلميع
واكــيــد كـــان وراءه عــقل مــصــمم بــارع
شـكـرا لـهـذه الــتـحـفـة الـتي فـتـحت افـقـا
واسعـا لطمـوحات الـشبـاب نحو االرقى

ولكم فائق احملبة والتقدير).
وكتب االعالمي ومقدم البرامج في قناة
(الـشـرقـيـة) عـلي اخلـالـدي في صـفحـته
في (فيسبوك)(كل الكلمات خجولة امام
ابداع جنم الـعراق الـفنـان الكـبيـر  اياد
راضـي  دمت مــبــدعــنــا الــذي نــفــتــخــر
ونـــعـــتـــز به .وعـــمـل  كـــمـــا مـــات وطن
اسـتــطـاع ان يالمس اجلـمــيع ويـحـظى
حبة الـناس .شكرا لـلحرفيـة والتميز
بــاخـتــيـار االمــاكن والـنص والــتـمــثـيل
والــطـاقم واالخــراج والـتــصـويــر  فـعال
وفــقــكم الــله وحتــيــة خــاصـة ابــدعــتم 
لـلـمـخرج الـبـارز سـامـر حـكـمت  ومـدير
الـتـصـويـر احملـتـرف  مـصطـفـى حكـمت
واالشـراف الـعـام عالء الـدهـان ).واشار
زيــاد الــسـراج الى ان (احلــلــقــة عـادلت
ـسـلـسالت وجـسـدت مـرحـلـة عـشـرات ا
مـهمـة بـكل وجعـهـا ومعـانـاتهـا  شـكرا
لكل من ساهم بهذا العمل وشكرا لعالء

الدهان مشرفآ عامآ على العمل).

ي عـبـد اجملـيـد اخلطـيب وكـتب االكـاد
(الفـن احلقـيقـي هو الـذي يوثـق معـاناة
الـشـعب لـكي ألتـنـسى االجـيـال الـقـادمة
الــســيــاق الـتــاريــخي حلــركــة اجملــتـمع
دني وكنتم أمناء في نقل الصورة في ا
ملحمة ساهم بها الـفنانون لتبقى ثورة
الشباب نبراس ودرس الوحدة والهوية
الـثقـافـية حـمـلـها فـنـانون عـظـام ).وقال
هــاني الــركـابـي( لـو اســتــثـنــيــنـا األداء
الــتــمــثــيــلي لــكــون ايــاد راضي وبــاقي
الكـادر الـتمـثيـلي هم من الـطراز االول..
ـؤلف له الـدور الـبـارز في عـمـلـية لـكن ا
الـبـناء الـدرامي الـرائـعـة مع حـوارغـاية
بالروعـة.. هذا مـضافا الى مـخرج دقيق
في اخـــتـــيـــار لـــقـــطـــاتـه مع حـــرفـــيـــته
العالـية..مـصطفى الـركابي كاتب درامي
البـد مـن اسـتـثــمـاره في اعـمــال درامـيـة
اخرى مهـمة).وكـتب ميثم صـالح (شكرا
لـكم الن بـحق عــمل مـتـكـامل من نـاحـيـة
سلسل واخراج باشر على ا اإلشراف ا

ـؤسـسـة نور مـديـر مـعـهـد الـعـنـايـة بـصـحـة األسـرة  الـتـابع 
احلـس في االردن شـارك في حواريـة متـخـصصـة نظّـمتـها
جمعيـة معهد تضامن النساء األردني عن أثر جائحة كورونا
على الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوقها للنساء والفتيات.

ـيــة الــعـراقــيــة حتـدثت امـس الـســبت عن (مــهـارات االكــاد
الـتــدريس الــنـاجح) ضــمن دورة (طـرائـق الـتــعـلــيم والـتــعـلم

احلديثة )التي تقام عن بعد عبر نظام عليم /منصة اريد.

والــتـألــيف و تــمــثـيل) .وعــقب االعالمي
ـقـدادي(ايـاد راضي  حـالـة فـنـية كـاظم ا
استـثنـائيـة عليـنا ان نـفتـخر بـها) .واكد
ـيـزة االعالمي فــيـصل جــاسم (حــلـقــة 
جــدا  عــمل يــســتــحق االشــادة فــكـرة و
تــمـــثــيال و اخــراجـــا) . واشــارت أســيل
. عـــــمـــــران (الـف مـــــبـــــروك الـــــتـــــكـــــر
يـســتـاهــلـون,مـســلـسل قــمـة في اإلبـداع

خاصة اخر حلقة جداً مؤثرة).
واشـار يـاسـر الـسـعـدي (انـهـا أعـظم 30
دقيـقـةه بتـاريخ االنـتاج الـعـراقي).وكتب
ـة وأبداع نـعم الـبدري (حـلقـة مؤ عبـد ا
رائـع جـــــدا لـــــلـــــفـــــنــــــان الـــــرائع إيـــــاد
ــيــز ومـــتــمــكن.... راضي...واالخـــراج 
الرحمة لـلشهداء جمـيعا) ..وكتبت وردة
االقــحـــوان ( عــمل اكـــثــر من رائع وصل
صـــوت الـــشـــعب وصـل صـــورة ســـاحــة
الـتـحـريـر وجـبل احـد إلى جـميـع العـالم
يــــســــتــــحق قـالدة اإلبـــداع ايــــاد راضي

وسامر وكل الكادر).
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يواصل مـدونـون اشادتـهم بـاحللـقة 18
من البرنامج الدرامي الضخم (كما مات
وطن) التي حصـدت اكثر من  20مليون
مــــشـــاهــــدة عــــلى وســــائـل الـــتــــواصل
االجــتـمــاعي خالل أول  48ســاعـة عــلى
عــرضـهــا. وقـد تـوقــفت عـنــد انـتــفـاضـة
تـشرين والـتـضحـيـات التي قـدمـها االف
الـشهـداء واجلـرحى فضـال على مـعـاناة
عــوائــلـــهم  وجــســد فــيــهــا راضي دور
الـطـبـيب الـشـهـيـد في سـاحـة الـتـحـرير.
ـشرف على مبـارك لربـاعي النـجاح : ا
هذا العمل الدرامي الـضخم الفنان عالء
الــدهـان  ,الــفــنـان ايــاد راضي ,مــخـرج
ـؤلـف الـشـاب الــعـمل ســامـر حـكــمت وا
مـصـطـفى الـركـابي نـيلـهم قـالدة االبداع
ــســتـقل من رئــيس مــجــمـوعــة االعالم ا
االستاذ سعد البزاز قالدة االبداع  وفي
السطـور التـالية نـقرأ بـعض من االبهار

الذي حصدته احللقة:

كتـب االعالمي شاكـر حـامد (شـكـراً لكل
من مــولَّ وأنـتـج و دعمَ وكــتبَ و أخـرجَ
وأشرفَ وجسدَ الشـخصيات  والبد أن
الحم تستمرَ هذه الدراما في تصوير ا
الــعـراقـيــة بـواقـعـيــتـهـا) .ومـن صـفـحـة
ـشـرف الـعـام عـلى بـرنـامج (كـمـا مات ا
وطن) الفنان عالء الدهان نقرأ(االصداء
الـكبـيـرة التي حـقـقتـهـا حلـقـة كمـا مات
وطن اخلـاصـة بشـهـداء تـشـرين تـعكس
مـدى االلم الذي حتـمـله الـقـلـوب وحجم
الـدموع الـتي تـختـزنـهـا العـيـون والتي
تــفـجــرت بـعــد ان المس الـعــمل الـوجع
آثـر شـهـداء ثورة الـعراقـي متـجـسـدا 
تــشــرين وبــاالخـص امــهــات الــشــهـداء
الـــلــــوات نـــتـــشــــرف بـــاهـــداء الــــعـــمل
ـبـدع لـهن.حتــيـة الى الـكـاتـب الـشـاب ا
مــصــطـــفى الــركــابي واخملــرج الــشــاب
ـتـألق سـامـر حـكـمت والـنـجم الـكـبـيـر ا
ايـاد راضـي ومـديـر الــتـصـويــر الـشـاب
مصطفى حكمت وكل من ساهم في هذه

{ اســطــنــبـول  –كــاالت - أعـلـن الـنــجم
التـركي الشـهيـر جان يامـان أن مسـلسله
ـبكـر) الـذي نـال جناحـاً كـبـيراً (الـطـائـر ا
في تركيا وفي البالد العربية تمت دبلجته
لـلـغـة اإليـطـالـيـة وسـيـعـرض في األسـبـوع
قبل الثـاني أو الثالث من شهـر حزيران ا
عــلى الــقــنــاة اخلــامـســة.. ونــشــر يــامـان
مـــقــــطع فــــيــــديـــو مـن اإلعالن الــــدعـــائي
ـبكر الذي تـمت تسميته سـلسل الطائر ا
ــيــر) وفـي إيــطـــالــيــا ــيـــاً بـ (دي در عـــا
سـيـسـتـخـدم هـذا الـعـنـوان أيـضـا بـالـلـغة
اإليـــطـــالـــيــة ويـــتـــضـــمن اإلعالن بـــعض
ــيـر ـيت أوزد ـشــاهــد مع الـنــجـمــة د ا
التي شـاركته الـبطـولة ويـظهـر في نهـايته
وهو يـخاطب جمـهوره اإليطالي مـعلناً عن
فاجأة السعيدة وعلق على الفيديو )لى ا
سـلسل بعد على كل الـذين لم يشاهدوا ا
اإلنتـرنت أنـتظـركم على الـقنـاة اخلامـسة
بـكر في حزيران وسيـبدأ عرض الـطائر ا

بإيطاليا).

ان (الــدائــرة تـلــقت عــدة طــلــبـات من
فــنــانــ عــراقــيــ وعــرب لــتــنــظــيم
معـارض مـشتـركـة في دائـرة الفـنون
وسيتم قريبا اإلعالن عن اول معرض

.( عربي لعشرات الفنان
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اطلـقت دائرة الفـنون الـعامة اجلـمعة
ـاضـية مـعـرضـاً الكـتـرونـياً لـلـفـنان ا
اجلــزائــري جــمــيل الــوردي. وأعــرب
مــديــر عـــام الــدائــرة عــلي عــويــد عن
(سعادته باحتـضان الفن العربي الى
جـانب الـفن الــتـشـكـيـلي الـعـراقي في
وقع الرسمي لدائرة الـفنون العامة ا
ـــعـــرض). مـن خالل تـــنـــظـــيم هـــذا ا
مــــشـــيـــراً ان (الـــدائـــرة اخـــذت عـــلى
عــاتـــقــهـــا اســتـــمــرار الـــتــواصل مع
االبــــداع ودعم الـــــفــــنــــانـــــ في ظل
اجــراءات احلـجــر الـصــحي وتــفـشي
جائحة فايروس كورونا الوبائي عبر
إقامة معارض لهم ضمن بوابة دائرة
الـفنـون الـتي  استـحـداثهـا مـؤخرا
لـهـذا الـظــرف االسـتـنـائي) مـؤكـداً ان
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ال تـــبـــالغ فــيـــمــا تـــنــتـــظــره مـن اآلخــرين وحتـــكم في
انفعاالتك.رقم احلظ 2

qL(«

 احــتــرس من دخـالء يــعــرضــون عالقـــتك بــشــريــكك
للتوتر.يوم السعد االحد.

Ê«eO*«

تتعـامل بحكمـة مع من حتب. تعقد صـداقات ولقاءات
جديدة.رقم احلظ 9

—u¦ «

ـقاومـة رغبـتك في انـتقـاد اآلخرين  يـنصـحك الفـلك 
وإصرارك على نصحهم. 

»dIF «

 قد تنجح اليوم في التخلص من ارتباط متسرع يثقل
كاهلك.رقم احلظ .3

¡«“u'«

 تميل لـلتكاسل حـتى الرابعـة عصرا وعـليك أن تكون
ساء. يقظا وكتوما في ا

”uI «

تتـوق للـسفـر أو للـمغـامرة وتمـيل لـلتـخطيـط أو للـقيام
برحلة مع األصدقاء.

ÊUÞd «

 تتعـامل مع من حتبهم بلطف وتقف بجـانبهم.الكتمان
افضل في هذا اليوم .

Íb'«

 تــشــغــلك أمــور مــالـيــة أو تــتــفــاوض بــشــأن حــقـوق
متأخرة.يوم السعد الثالثاء.

bÝô«

االفـصـاح عن الشيء قـبل اتـمـامه بشـكل كـامل عامل
سلبي جدا. 

Ë«b «

 ال تـتـردد في طـلـب مـشـورة اخلبـراء فـالـيـوم مـنـاسب
لالستفادة من خبرات اآلخرين. 

¡«—cF «

االقتـراحات اجلـديدة التـي دارت في رأسك ستـبصر
النور االسبوع القادم .

 u(«
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
افـقـيـا فـقط ضـمن خـانـات الـدوائـر
ــطــلــوبـة: حتــصل عــلى الــكــلــمـة ا

(شخصية عربية):
 1-قوان

 2-الة موسيقية وترية
 3-حواجز
 4-زوجة

 5-مدينة مصرية
 6-اسمخ مطربة عربية قديرة

 7-من سور القران الكر
 8-دولة عربيية
 9-شهر ميالدي
 10-الضغينة
 11-نهر اوربي

 12-اتيه 
 13-شجاع
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لـلـمـرة الــثـانـيـة يـتــعـاطف اجلـمـهـور الــعـراقي والـعـربي بـل ويـذرف الـدمـوع عـلى مــاقـدمـته قـنـاة
بـعد ان تـفاعل اجلـمهـور مع الـبرنـامج اليـومي (كمـا مات ثـاليـة)  (الـشرقـيـة) في برنـامج (االم ا
وطن) الـذي جـسد واسـتـذكـر شـهداء الـعـراق في سـاحـات الـتظـاهـر بـتـفاصـيل فـجـرت الـدموع
ونـحن علـى موائـد االفطـار ليـسجل الـبرنـامج واحد من اقـوى تـفاصـيل الدرامـا العـراقيـة تمـثيال
وتـالـيفـا واخـراجا واشـرافـا االمـر الذي بـادر االسـتاذ سـعـد الـبزاز تـكـر ابـطال كـمـامات وطن
تـمـيـزة من كمـامـات وطن الـتي صـارت حديث واطـلق القـابـا يـسـتحـقـهـا كل من جـسد احلـلـقـة ا
الشارع الـعراقي وفـخر الـدراما العـراقيـة  و يتعـاطف اجلمـهور مـرة ثانيـة وهو يـتابع حـلقة من
ثالية التي كانت عن ام مهند التي زارتها قناة ( الشرقية ) مع شباب بعمر ابنها راة ا حلقـات ا
ثالـية وتقـلدها قالدة االم الشهـيد مهـند ليـخبروهـا بان القـناة بكل فـخر واعتـزاز تختـارها االم ا
ثالـية اال ان ام مهند اعتذرت عن تسلم القالدة واجلت تقليـدها بالقالدة لغاية كشف قتلة مهند ا
وعشرات الـشهداء الذين استشهدوا وهم يطالبون بحقوقهم وحتقيقها وطالبت بالكشف عن قتلة
مـهـند وعـشرات الـشهـداء واجلرحى الـذين سقـطـوا في ساحـات االعتـصام بـبغـداد واحملافـظات
واالقتصـاص من من تلطخت ايديهم بدم الشهداء عندها ستعلن انها فخورة بتقليدها قالدة االم
قدم من القـناة يوزع على بلـغ ا شاهـدين عندمـا اعلنت ام مهـند ان ا ثالـية  ومازاد تـعاطف ا ا
ـشارك في ساحات االعـتصام عندهـا ستكون فخـورة بان تقلد قالدة الفقـراء ويدعم الشباب ا
تظاهرين ومـتابعة احلاالت ثـالية التي تقـدمها ( الشرقية ) ,مشـيدة بدور القنـاة في دعم ا االم ا
التي تـستحق التقدير واالحترام والتكر  نعم موقف ام مهند الذي ذرفت الدموع وهي تتحدث

عن ابـنـها مـهـند الـشهـيـد وكيف كـان طـموحـا ومـجدا ومـجتـهـدا في دراسته
وحيـاته العمليـة وعالقته االنسانيـة مع اصدقائه وجيرانه اثـار فينا احلزن
والفـرح في ذات الوقت اما احلزن لفقدان واحد من شباب العراق الذي
كان يـطمح بوطن حر وامن والفـرح بان مازال في تربـة العراق الطاهرة
نـخيل بـاسقـة وعامـرة ومثـمرة كـأم مهـند الـنخـلة الـعراقـية تـستـحق لقب

ثالية احلقة . االم ا

بغداد
œ«uł ezU

مـــا الــفــرق بــ
الــــــــــظــــــــــلـم

والهضم ?
- الــــهـــــضم
هـــو نـــقـــصـــان بـــعض

احلق .
- الظلم يكون في احلق كله .
قـال تـعـالى ( فال يـخـاف ظُـلـما

وال هضما)

 U Ëd
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يـواصل الـســفـيـر الـبـريـطـاني في بـغـداد سـتـيـفن
هيـكي نـشـر مـا يعـده من اطـعـمـة رمضـانـيـة على
صـفـحـته في تـويــتـر وبـاالمس كـتب (هـذه األيـام
األخـيرة من شـهـر رمـضـان.أقوم اآلن بـتـحـضـير
اذا تـنـصحـوني? ماذا أضع مع بـعض األكالت 
حلـمة الرأس (الـباچـة) هل توجـد بهـارات خاصة
فـتالوية أو غزوانية ? هل هذه أسماء بهارات? أنا
قلـيل اخلـبرة بـهذه األسـماء. وأتـمنى أن ال يـعتـبر

طبخ العراقي الذي أعشقه). تدخال با
واشـــتـــهـــر الـــســـفــــيـــر عـــلى مــــواقع الـــتـــواصل
االجتـماعـي بعـد حصـول محـاوالته لطـهي أطعـمة
عراقـيـة وخـبـز اخلـبز الـعـراقي في الـتـنـور على
ـشـاهـدات بــعـدمـا نـشـرهـا عــشـرات اآلالف من ا
عـلى صـفحـته في تـويـتـر. وكـان في االيام االولى
لبـدء حضرا التـجوال قد نشر فـديو له وهو يطبخ

ة. الدو

(الــلــهم اني اســالك الــفـوز
يــــوم الـــقــــضـــاء ,وعــــيش
الــــــســــــعـــــداء ومــــــنـــــازل
الشهداء ومرافـقة االنبياء
اللهم والنصر على االعداء
قد انـزلت بك حاجـتي فان
قـصر رأيي وضـعف عـلمي
وافــــتـــقـــرت الـى رحـــمـــتك
فـــــــأســـــــألـك يـــــــاقــــــــاضي
احلـــــاجـــــات ويـــــاشـــــافي
الـــصــدور ان جتــيــرني من
عـذاب الـسـعـيـر ومن فـتـنـة
الـقـبر ومن دعـوة الـثـبور).

w{U

  UłU(«

السفير البريطاني في مطبخ بيته
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ـعـرض االول عـربـيـاً والـثـالث (هـذا ا
الكتـرونيـاً على موقع
الــــدائـــرة وحــــمل
15 لــوحــة فــنــيـة
لـلـوردي). مـبـيـنـا

W−KÐœ sKF¹ ÊU U¹

WO UD¹ù« v ≈ tK K

اللقطة اخلتامية من احللقة 18 من (كما مات وطن)قاسم حس صالح مع راضي مؤنس والد الفنان اياد

تـمر  25 سـنـة على عـرض الـعـربـانة
في مـسرح احلـمـراء في دمشق نص
كتبه مظفر الـنواب مواكبا التمارين
لـسـبـعـة أشـهــر مـتـواصـلـة وهـو مـا
اسـمــيــته  الــتـدويـن عـلى اخلــشــبـة
..جهـدا خرافـيا بـذلنـاه انا والـنواب
ــمــثالت عــراقــيــون ــمــثــلـــون وا وا
وســوريــون وعــرب .. انه لــيــزيــدني
فخرا إنا أبـحرنا معا بـهذه التجربة
ووقفـنا بـكل قوة عـلى ضفـة اجلمال
ـوقف ... أحيـيك ايـها واحلـقيـقـة وا
االخ والــصــديق الــعــظــيم واحي كل
من كــان مــعـنــا :جــمــعــة احلــلـفي -
فـاروق صبـري -هـوشـنك الـوزيري-
شـوقـيــة الـعـطــار - شـكـر خــلـخـال-
رائـقة الـرز - حنـان شـقيـر - موسى
اخلـــافــور - صالح هـــادي- صــبــاح
هـادي - ابـراهـيم الـسـاعـدي - بـيدر
الـبـصـري - كـفـاح اخلوص - طـالب
ــثــلــ عــزيــزي وكل الــبــقــيــة من 

وفن ).
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اضي اسـتـذكر فـنـانـون اخلـمـيس ا
مـــــرور  25 عــــــامــــــاً عـــــلـى عـــــرض
مسرحـية (العربـانة ) للشـاعر مظفر
الــنـــواب  وكــتــبت الــفـــنــانــة بــيــدر
الـــبـــصـــري عـــلى صـــفـــحـــتــهـــا في
ـسـرحيـة األولى (فـيـسـبـوك)(انـهـا ا
لـي فـي حــــــــــيــــــــــاتـي  ,كــــــــــنـت مـن
احملـظـوظـ حـ اخـتارنـي اخملرج
باسم قهار ألداء عدة شخصيات في
ـــســـرحــــيـــة ومـن أهم هـــذه هــــذه ا
الـــشـــخـــصـــيـــات كـــان أدائي لـــدور
شلولة على كرسي متحرك  ,أتذكر ا
جـــيـــداً تـــعـــبه مـــعي ومع كـل كــادر
ــمــثــلــ ـــســرحــيــة من نــخـــبــة ا ا
الــســـوريــ والــعـــراقــيــ .. وكــان
الكبـير مظفـر النواب أباً روحـياً لنا
جميعاً ) مؤكدة ( الـعربانة جعلتني
أرى شـوارع وأحالم وذكـريات وطن
.( لم أسكن فيه ولكني أتنفسه دوماً
فيما كتب اخملرج باسم قهار (اليوم

≤μ U¼bOŽ w  W½UÐdF « ÊËd c² ¹ Êu½UM

مظفر النواب مع مالك مسرحية (العربانة)
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـبـاشـرة في الـبـرامج احلــكـومـيـة  واألهم مــنـهـا الـتـصــريـحـات ا
والـعـمــلـيــة لـرؤســاء احلـكــومـات  نــسـمع عن اولــويـات الــعـمل 
كـمــحـاربــة االرهــاب ومـكــافــحـة الــفـســاد واحلــرص عـلى رواتب
تقـاعدين وسواهـا من االهداف النبـيلة  إال إنّ أحداً وظـف وا ا

لم يتحدث عن امكانية اعادة االعتبار للصناعة في العراق . 
دول كثـيرة غير نفطية وذات امكانات متـواضعة تعتمد على عجلة
ا ـتـوسط واحـيـانـا الـثـقـيل أو الـدقـيـق   الـتـصـنـيع اخلـفـيف وا
يجـعل ما يقـرب من نصف الـعجـلة االقتـصادية يـدور بحـيوية في
تلك الـبلدان . والصناعـة ليست معمالً جـاهزاً يأتي مستورداً من
دولة صـناعيـة ليقـام على أرض العـراق  بالرغم من حـاجتنا الى
ولـكن الصناعة حتـتاج الى تغيـير مفاهيم عامل  هذا الـنوع من ا
في اجملتمع ليتحول الى حتقيق نسبة من التوازن ب االستهالك
واالنـــتــاج الـــذاتـي  ونــســـبـــة اخـــرى من الـــتـــوازن بــ احملـــلي
ـســتـورد  ومن ثـم نـقــطف آثـار االجــتـمــاعــيـة في اســتـيــعـاب وا

هرة. هرة وغير ا اخلريج والعمال ا
الـعـراق كـانت له قـاعــدة صـنـاعـيـة وقـسم مـنـهـا اليـتـوافـر لـدول
واد االولـية بـشكل قريب ومـيسر . كبـيرة بحـكم وجود مـصادر ا

لذلك فإنه ال يبدأ من الصفر اليوم.
صـانع الـتي لم يـصـبهـا تـخـريب احلروب اعلم انّ هـنـاك بـعض ا
واالهمـال والتفكـيك اليزال يعمـل بنسب انتـاجية متـواضعة  لكن
ــصـانع الــذي حــددهـا مــجـلس هل يــجـوز ان نــبـقى فـي حـدود ا
ـاضي االعـمــار مـثال في مــنـتـصـف اخلـمـســيـنــيـات من الــقـرن ا
جـاالت تـصنـيع جديـدة تواكب حلاجـة لعـراق من دون الـتفـكيـر 

حاجات اربع مليون نسمة وتوفر العملة الصعبة .
بـاشر ـنع من أن يفـتح الـعراق االسـتـثمـار االجـنبـي ا ما الـذي 
وتراخـيص االنتاج القامة مصانع كبرى في التعدين والصناعات
ـنح اليوم تراخيص التحـويلية والـبتروكيمـياوية والغـذائية  كما 

االنتاج النفطي ? 
نع العراق من أن يفرض عـلى كل دولة تفيد من النفط ما الـذي 
سـاهمـة في تأسـيس ما نـحتاجه من العـراقي انتـاجا وتـسويقـاً ا
مصـانع وتهيئة البنية االساسية لذلك وفق التكنولوجيا احلديثة ?
كيف كـانت ستـكون النـتيـجة لـو اننا بـدأنا قـبل عشـر سنوات في
هكـذا تخطـيط استـراتيجي  يـقينـا شرّ عـاديات االيام من انـهيار
اسعـار النفط الى ازمـات يتوقـعها الـعالم الصـناعي اثر تـداعيات

فيروس كورونا ?
نـطقة بإمـكان الـعراق أن يـتحول الى دولـة صنـاعيـة جديـدة في ا
اذا تـوافـر له مع مــوارده الـطـبـيـعـيـة والــبـشـريـة إرادة سـيـاسـيـة
وأدعو ذوي االخـتصاص إلغناء هذه القـضية دراسة ومقترحات.

حتـلّق العراقيون ليلة  6 / 7 آيار أي قـبل أقل من أسبوع حول شـاشات التلفاز
بـإنـتظـار خروج خـبر والدة احلـكومـة الكـاظمـيـة من ردهة مـساومـات قادة الـطبـقة
ــان الـرئـيـسـيــة. حـدثت الـصـرخــة األولى واسـتـطـاع الـســيـاسـيـة الى قــاعـة الـبـر
الكاظـمي أن يخرج حـكومته من رحم الـطبقـة السياسـية الى العـراقي الـكاظم

الغيظ.
ــكن الــقـول أن ــعــاني اجلـامع  حــسب تــوصـيــفــات كـاظم الــغــيظ في مــعـجم ا
العراقـي كانوا بحق وحقيقيـة كاظم الغيظ على مدى سبـعة عشر عاما كاتم
ذلـة والـفقـر والـهوان الـذي سـبـبته الـطـبقـة الـسـياسـيـة التي غـضبـهم مـتحـمـلـ ا

حتكمهم.
احلكـومة ولدت من رحم الـطبقة الـسياسـية ومن زرعهـا في هذا الرحم تـضحيات
ثورة شـباب أكتـوبر الـعظـيمة. وحـيث أن البـلد يـقف على حـافة الـهاوية في وضع
يكـون أو ال يكون فإن احلـكومة ورئيس الـوزراء إن ساروا على الطـريق الصحيح
ـاضية ولم يـفلـحوا في درء الكـارثة فإن كمـا تشيـر أفعالـهم وأقوالـهم في األيام ا
ضياع البلد ومن فيه سيكون في رقبة الطبقة السياسية ومن لم يحسن التصرف

رحلة اجلديدة. من شبابنا الثائر في ا
إن عـلى كل عـراقي ونـحن عـلى أبواب جـهـنم أن يـحـكم ضمـيـره فـيمـا يـحـمله من
عــقـد وأحــقــاد ومــواقف مـســبــقــة بـشــأن األمــور واألشــخـاص قــدر تــعــلق األمـر
ـصلحة الـعامة وأن يـضع كل شيء جانبا ويـضع قياس الـعراق أوال في نظرته با
ـا يـجـري من أحـداث مـسـتـقـبـلـيـة. فــاألفـعـال الـبـنـاءة من اآلن فـصـاعـداً تـسـجل
ـشينة تسجل لفاعـلها بغض النـظر عما قيل ويـقال عن أفعاله السـابقة واألفعال ا
عـلى فـاعلـها سـواءً كـان داخلـيا أو خـارجـيا بـتجـرد تـام عمـا كان يـشـكله لـنا في

السابق كفرد أو كحزب أو كدولة جارة أو شقيقة أو صديقة.
وبـصـرحة أبـو كَـاطع كـما كـان يـقـال أيام الـزمـان علـى القـادة الـسيـاسـيـ الذين
ساعـدوا رئيس الوزراء بعـد أخذ ورد شديـدين على النجـاح في تشكـيل احلكومة
وحسنـا فعلـوا كما تشـير بواكـير أفعـالها وعلى رأسـهم السيـد رئيس كتـلة الفتح
هم للعدالة وإقناع تظاهرين وتقد أن يساعدوا رئيس الوزراء اآلن بتحديد قتلة ا
صـلـحة ـسـلحـة خـارج سـلطـة الـدولـة بأن وقت بـنـاء الدولـة قـد حـان  الـفـصائل ا
الشـعب وال نشك بأنهم قادرون على ذلك وسيسجل التاريخ أنهم بناة دولة وفروا

على البسطاء دماء أبنائهم بأحرف من نور.
أما أحـبائنا شباب ثـورة تشرين إن بوادر حتقيق شـعاركم (نريد وطن) تلوح في
رابـط في اخليام األفق والفـضل كل الفضل لـتضحـيات الشهـداء واجلرحى وا

واطن. على عهد اإلصالح وعزة الوطن وا
إن ما حصـلنا عـليه من حكـومة تبـدو جيدة حلـد اآلن هو بفـضلكم شـئتم أم أبيتم
واصـفات التي أطـلقـتموهـا سابـقا تـقيد فـعلـكم في اسناد فال تتركـوا القـوالب وا
احلكـومة مـا دامت تسـير علـى الطـريق الصـحيح في حتـقيق مـطالـبكم األسـاسية
في تقـد قتـلة رفـاقـكم الى العـدالة وحتـقيق انـتخـابات

نزيهة وعادلة.
إن ظروف تـشرين الـسابق االقـتصاديـة والصـحيـة غير
ظــروف أيــار احلــالي في ظل تــصــفــيــر واردات الــبــلـد
النـفطية تقريبا وانتشـار وباء كورونا يا شباب فالشعب

رض والوطن مهدد بالضياع. مهدد باجلوع وا
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الـتـقـنـية الـتي اتـبـعـها مـؤلف حـلـقة
الــــطــــابق  15من كــــمــــامــــات وطن
الـكاتـب  مصـطـفى الركـابي  لـيست
جـــديـــدة وهي شـــائـــعـــة الـى درجــة
ـتـصـيـدين وحراس فـتـحت شـهـيـة ا
الــــفــــشـل بــــاالضــــافــــة الـى بــــعض
ــيــ الـذيـن لـهـم مــقـايــيس االكــاد
مـجــردة عن الــدالالت اجلـمــاهـيــريـة
يــفـــتــشــون عن نــسـخ هــنــا وهــنــاك
ـهــارة الـشــابـة لـيــحــطـوا من قــدر ا
للـركابي في كتـابة عمل مـختلف عن
ط االنـتاج الـتلـفزيـوني السـطحي
عـتاد عـلى الشاشـات العـراقية في ا
االونة االخـيرة  فـفكـرة ان الشـهداء
احـيــاء لـيــست فـتــحـا خــاصـا الحـد
ــجــدهــا ــا نــتــحــدث بــهــا و فــطــا
لتتـحول الى عزاء لـكل من فقد أحدا
من ذويه بــاطال بــاســلــحــة االجــرام
وغـياب الـعقل والـعـدالة  وقـد سبق
تــوظــيف هـــذه الــفــكــرة ســـيــاســيــا
ووطـــنــيـــا في افالم ومـــســرحـــيــات
وقـصص وحـكـايـات شــعـبـيـة نـقـلت
ـوتـى لـتـسـتدرج احلـيـاة الى عـالم ا
فكرة او مـوقفا انـسانيـا ليس مجال
جــردهــا هـنــا  مــصــطــفى الــركـابي
كتب عـمال من روح احلالـة العـراقية
الـــقـــائـــمــة االن  الـــشـــهـــداء الــذين
يـراقـبـون احلـيـاة ومـازالـوا فـاعـلـ
في ادارتهـا  وحتديدا في تـظاهرات
تـشـرين الـتي تـمـثـل انـتفـاضـة جـيل
عــلى اجـيــال من اخلـديـعــة والـفـشل

والــتــخــبط الــسـيــاسي واالخالقي 
فــنـــجح الـــركـــابي  بـــدون تــعـــقـــيــد
لــــلــــوصــــول الـى هــــدفه  الــــهــــدف
والـــتـــوظـــيف والـــبـــنـــاء اخملـــتـــلف
ـالوفـة في اخملـيال والـشـخصـيـات ا
الــعـراقي كــانت مــخـطــطه  مــثـلــمـا
حـدث لـروائـيـ ومـخـرجـ وظـفـوا
شخـصيـات واسالـيب شهـيرة لـبناء
اعــمــال مــغــايــرة لــهــا  فـكــان عــمل
الــطـابق  15عـراقــيــا جــديــدا ذكــيـا
بـــطــــله االســــاسي الــــنـــاس الــــذين
يـــشــاهـــدون واقــعـــا مــفــتـــرضــا هم
انــفـســهم صــنّـاعـه وشـهــود عــلـيه 
فرصة العمل كانت في توفر عناصر
مـتـميـزة الجنـازه  تبـني الـفـكرة من
جـهـة انـتـاجـيـة مـغـامـرة  هي قـنـاة
ؤسسة التي نالها الكثير الشرقية ا
من الـــقــذف والـــغــمــز واالتـــهــام من
ـريض  حتى من جيـوش الـتاويل ا
الــذين يــظــهــرون عــلى شــاشــتــهـا 
وبــــقـــــيت بــــادارتــــهـــــا االعالمــــيــــة
ـسـكـة على والـسـيـاسـيـة الفـريـدة 
جـمـرة الـوطن ومـبـدعـيه رغم مـوجة
تقـلبة خالل التـحوالت السـياسيـة ا
وكان ـاضيـة  اخلمـسة عـشر عـاما ا
ــشـرف الــعــام عـلى ــثل الـقــنــاة ا
الـعـمل االسـتاذ عـالء الدهـان مـوفـقا
تمـاما في دعـمه ومتـابعـته الجنازه
كــذلك اخملــرج  سـامــر حـكــمت الـذي
ـونـتـاج عـرفـتُه شـابـا مـتـمـيـزا في ا
خالل عمل مشـترك جمعـنا معا  في

هـذا الــعـمل يـنـتـقل خـطـوة من عـمل
ــونــتــيــر الــتــقــلــيـدي الــذي يــربط ا
ـــؤثــرات ــشـــاهــد ويـــؤطــرهـــا بــا ا
ـعقـد دراسة عـتـادة الى االجناز ا ا
ـــشــاهـــد وانـــتـــقـــاالتـــهـــا  درامــا ا
ــشــهـد الــصـورة وســيــنـوغــرافــيـا ا
السينـمائي بذكاء   فـكان مع براعة
الـتـصـويـر  الـذي رافـقه فـريـقـا يَـعِـدُ

بالكثير .
بدع هنا آتي الى الـصديق الفـنان ا
اياد راضي  فـقد كـانت هذه احلـلقة
فـرصـة تـاريـخـيـة لـيـعـرف اجلـمـهور
من هـو ايــاد راضي احلـقـيـقي الـذي
كادت الكومـيديا السـطحية وظروف
الـــعــمـل واحلـــيـــاة تــســـحـــقـه امــام
جمـهوره  فـاياد  الـذي اعرفه زميال

ية الفنون في مقعد الدراسة باكاد
ي مــحــتـرف قــدم مــنـذ فــنـان اكــاد
بـدايـاته مـطـلع الـثـمـانـيـنـات اعـماال
سرح ية وا مهمة في تاريخ االكاد
ـــولـــيـــر وبـــورمـــاشـــيـــة الـــعـــراقي 
وســتـرانـدبـريج وشـكـسـبـيـر  وجـان
انـوي وابـسن بـاالضـافـة الى اعـمال
عـــراقـــيـــة رائـــدة  وكـــان بــارعـــا في
الكـوميديـا والتراجـديا في ان واحد
وهـو تــمــيـز نــادر  هـنــا يـقــدم ايـاد
دورا تراجـيديـا في  أحرج مـوضوع
لــكـونـه مـازال طــازجــا في ضــمــائـر
الــعـــراقــيــ وســيـــبــقى  فــقــد راى
الــعـــراقــيــون اجلــانـب االخــر لــهــذا
ــقـنـع  ايــاد الـذي ــؤثــر ا ــمــثل ا ا
سيـبدا من جـديد من جـمهـور يعرف

لندن
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{ لــوس اجنـلـيس- بـومـبـاي- (أ
ف ب): ســيـعـاد تـصــويـر نـسـخـة
جـــديــدة مـن فــيـــلم الـــعــصـــابــات
الـكالسيكي (سكارفيس) منكتابة
الــــشــــقــــيـــقــــ كــــوين فـي لـــوس
أجنــلــيس مع مــخـرج جــديـد ومن
إنــتـاج (يـونـيــفـيـرسل بــكـتـشـرز)
وفـق مـا قـال مــصـدر مــطّـلــعـعـلى
الــصــفــقـة لــوكــالــة فــرانس بـرس

اخلميس.
وسـيـكون الـفـيلم مـن إخراج لـوكا
غــوادانــيــمـو الــذي رشح جلــائـزة
أوسـكار عن فـيلـمه (كول مي باي
) وسيكون ثـالثنسخة من يـور نا
هـذا الفـيلم الـذي تدور قـصته في
ـغــمـور بـالـدمـاء. ـة ا عــالم اجلـر
وقــد صـــدر الــفــيــلم األصــلي في
الـــعــام  1932 مـن إخــراج هــوارد
هـــوكس الــذي يــقـــوم عــلى روايــة
مـــســتـــوحــاة جـــزئـــيــا من حـــيــاة
ــــافـــيـــا آلــــكـــابـــونـي ويـــصـــور ا

اإليطالية في شيكاغو.

{ بــاريس- (أ ف ب): يــخــوض
ــهـــاجــرين عـــدد مــتـــزايــد مـن ا
الـــبــحـــار لـــبـــلــوغ أوروبـــا رغم
إغالق القـارة موانئـها ومنع أي
ســفـــيــنــةإنــســـانــيــة من إجــراء
عــمــلــيــات إنــقـاذ وفـي ظل وبـاء
توسط كوفيد- ?19بات البحر ا
ثابة سجن مفتوح يشهد على
مـأســاةبــشـريــة كـبــرى بــحـسب
حتذيرات منظمات غير حكومية

دولية.
 وفـيـمـا بـاتت الـقـارة األوروبـية
ي وحـدهـما مـركـز الـوباء الـعـا
ســفـيـنــتـان حتـمـالن مـسـاعـدات
لـألشـــــــــخــــــــــاص فـي حـــــــــاالت
الـشدةتـابـعتـا عمـليـاتـهمـا حتى
بــعـد إغـالق إيـطــالــيــا ومــالــطـا
مــوانـــئــهـــمــا بــســـبب فــيــروس
ـستجـد مطلع نـيسان. كورونا ا
ـركبـتـان هـما سـفـيـنة وهـاتـان ا
ـنظمة (سي آالن كردي التـابعة 

ـانــيـة غــيـر احلــكـومــيـة آي) األ
و(أيتـا ماري) اإلسـبانـية. وعلى
ضــوء الـتـجــاذبـات الـســيـاسـيـة
والـدبـلـومـاسـيـة وصـلت حـفـنـة
ــــهـــــاجـــــرين خالل مـن ســــفـن ا
األسابـيع األخـيرة كـما احلـالفي
ـاضي عـنـدما نـهـايـة األسبـوع ا
بلغ  79شخصا سـواحل إيطاليا
حــيث ال تــزال مـســألــة الـهــجـرة
تـرتدي حـسـاسيـة كبـيـرةوغالـبا
مـــا تــشـــكـل مــوضـع اســتـــغالل
سـياسي. وفـي مالـطـا اجملاورة
يــواجـه رئــيس الــوزراء روبــرت
أبــــــيال حتــــــقـــــيـــــقــــــا بـــــشـــــأن
وفـاةمـهاجـرين في الـبـحـر تـتَّهم
ــسـلــحـة والـســلـطـات الـقـوات ا
بـعــدم إنـقـاذهم عـمـدا. لـكن مـنـذ
ــاضي تــوقــفت كل األســبـــوع ا
توسط. وقد أعمال اإلنقـاذ في ا
منع خـفر السـواحل اإليطـاليون
سفينتي آالنكردي و(أيتا ماري)

من الـتــقــدم ألسـبــاب (تــقـنــيـة)
ـــنــظــمــات غــيــر فـــيــمــا تــنــدد ا
ـا تـصـفه مـنـاورة احلـكــومـيـة 
غير مبررة بهدف (إعاقة مهمات

اإلغاثة) التي تقوم بها.
ـبعوث ويقـول فنسـان كوشتل ا
اخلـاص للـمـنـطقـة الـوسطى في
ـتـوسـط في مـفـوضـيـة الــبـحـر ا
ــــتــــحـــــدة الــــســــامــــيــــة األ ا
لشؤونـالالجئ لـوكالة فرانس
بــرس (في حــال وقف عــمـلــيـات
اإلغاثة البحرية وتباطؤ البلدان
في إنـقــاذ األشـخـاص وإنـزالـهم
مـنالـسـفن سنـجد أنـفـسنـا أمام
أوضـــاع إنـــســـانـــيـــة خـــطـــرة).
ويــشـــيـــر كـــوشـــتل إلى أن 179
ـنطـقة مـنذ شخـصا تـوفوا في ا
كانون الثاني. ويكتسي الوضع
حسـاسـية خـاصة ألن عـدد سفن
ــهــاجـــرين الــتي تـــنــطــلق من ا
الـــســـواحل الـــلـــيـــبـــيــة ازدادت

ــئـة أي 6629 بــنـســبـة  290 بــا
مــحـــاولــة بــ كــانـــون الــثــاني
ونهـاية نيـسان مقـارنة بالـفترة
ـــاضي عــــيـــنـــهـــا مـن الـــعـــام ا
ــــئــــة من وبــــنــــســــبــــة  156بـــــا
الـســواحل الـتـونـسـيـة بـحـسب
فـــنــســـان كــوشـــتل.  ويـــضــيف
(ســـواء كــــان هــــنـــاك ســــفن في
الــبــحــر أم لم يــكن ال أثــر لـذلك
عــلى عـدد الــسـفن الـتي تــبـحـر
وقد أثـبتت فتـرة فيروسـكورونا
حاليا هذا األمـر بصورة دامغة
في وقـت كــــــنـــــــا نــــــســــــمـع في
الـعواصم األوروبـيـة بـأن وجود
ـنـظـمــات غـيـر احلـكــومـيـةهـو ا
الــــــذي يـــــســــــتـــــقــــــطب ســــــفن

هاجرين). ا
ــــئــــة من  ويــــوضح أن  75 بـــــا
ــهــاجـــرين اآلتــ من لـــيــبــيــا ا
فــقــدوا عـــمــلــهم خـالل تــدابــيــر
احلــــجـــر مـــا ســـيـــدفــــعـــهم إلى

الـــيـــأس.  وتـــقــول صـــوفـي بــو
ـنـظـمة (أس أو ـديـرة الـعامـة  ا
أس مـــيــــديــــتـــيــــرانــــيه) غــــيـــر
احلـــكـــومـــيــة إن إعـــاقـــة تـــقــدم
سفينت (بصـورة متتاليةيدعو
إلى تـسـاؤل فـعلـي عن الـسبب).
نظمـة التي تتخذ وتسيّر هـذه ا
مـقــرا لـهــا في فـرنــسـا ســفـيــنـة
(أوشن فايكـينغ)اإلنسـانية التي
سـتـعــود إلى الـبـحـر (في أسـرع
( ـــــــــكـن) رغـم (جتــــــــر وقـت 

نظمات غير احلكومية. ا
 وتضيف بـو (هذا مأسـوي حقا
ويـتـنـافى مع الـقـانـون الـبـحـري
الـدولي الــذي يـفـرض إغـاثـة أي
شــخص في حــال شــدة بــأسـرع
ـــكن. حـــالـــيـــا وفي ظل وقـت 
عــدم وجــود شـــهــود ال نــعــرف
ـأساة احملتـملـة الدائرة) حجم ا

توسط. في البحر ا
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وفي أول دراســـة نـــشـــرت اجلـــمــعـــة راقب
بـــاحــثـــون في فــرنـــســا  181مـــريـــضــا في
ستشفى يعـانون من التهاب رئوي بسبب ا
. وتمت كورونا ويحتـاجون إلى األوكسج
مـــــــعـــــــاجلــــــة  84 مـــــــنـــــــهـم بـــــــعـــــــقــــــار
الـهيـدروكـسـيـكـلـوروكـ ولم يـعط الـبـاقون
الـدواء إال أنـهم لم يـجـدوا فـرقـا كـبـيـرا ب
. وقال مـؤلـفـو الـدراسة نـتـائج اجملـمـوعـتـ
الــــتي نــــشــــرت في مــــجــــلــــة بي إم جي إن
يا الهيدروكـسيكلوروكـ يلقى اهتمـاما عا
كعالج مـحتـمل لكـوفيد- 19بسـبب النـتائج

اإليجابية للدراسات الصغيرة.
وأضاف مع ذلك فإن نتائج هذه الدراسة ال
تـــدعـم إعـــطـــاءه لــــلـــمـــرضـى أدخـــلـــوا إلى

. ستشفى ويحتاجون إلى األوكسج ا
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{ بـــاريس- (أ ف ب): أظـــهـــرت دراســـتـــان
اجلــمــعـة أن مــعــاجلـة مــرضى كــوفــيـد-19
الريا هـيدروكسـيكلـوروك لم يكن بعـقار ا
له تـأثـيـر إيـجـابي وتـسـبب في مـضـاعـفـات

صحية أخرى لديهم.
وقد وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب
ضـاد لاللـتهـابات إضـافة إلى آخـرين هـذا ا
بـأنه مغـيـر مـحـتمل لـلـعـبـة  بعـدمـا أظـهرت
الدراسـات األوليـة في اخملتـبر أنه قـد يكون
قـــادرا عـــلى مـــكــافـــحـــة فــيـــروس كـــورونــا

ستجد. ا
لكن يـبدو أن الـعديـد من الدراسـات الالحقة
ا فيها واحدة تمولـها احلكومة األميركية
خـــيــبـت اآلمـــال في إمـــكــانـــيـــة أن يــســـمح
ـصاب عـاجلة ا الـهيـدروكسـيكـلوروكـ 

بكوفيد-19.
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{ مدريد- (أ ف ب): عـبّر االرجـنتـيني لـيونـيل ميسي جنـم نادي برشـلونـة عن ارتيـاحه لعـودة الالعب
ـنافـسات الـدوري اإلسـباني لـكـرة القـدم بعـد تـعلـيقـهـا لنـحو رتـقب  الى التـمـارين تمـهـيدالالسـتئـنـاف ا
ستجد.وكان رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قد طرح تاريخ شهرين نتيجـة تفشي فيروس كورونا ا
 12حزيران كـموعد مـثالي الستـئناف الـليغـا التي يـتصدّرهـا برشلـونة حامل الـلقب في آخر مـوسم

ه التـاريخي ريـال مدريـد. وبدأ الالعـبون في اسـبانـيا خـوض تماريـن فردية في بـفارق نـقطـت عن غـر
مراكز التدريب ضـمن برنامج خاضع لقيود عدة فـيما وُضع خمسة منـهم في الدرجت األولى والثانية
في حجر صحي بـعد ثبوت اصابتهم بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من  27 ألف شخص في البالد
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بـــاإلســـبـــانــيـــة والـــكـــاتـــالـــونـــيــة
واإلنــكــلــيــزيـة وأصــبح لــديه 400
ألف متابع عـلى إنستـغرام إلى حد
اآلن وســيــطــلق أول ألــبــوم له في

اخلريف. 
وقال غييم بولتو  25 عاما  لوكالة
فــــرانس بـــرس مـن شـــقـــتـه لم أكن
ألصدق أن هـذا سـيـحدث لـنـا حتى
بعـد مئـة عام  أن تتـواصل  سوني
مــعـنــا ألنــهـا أحــبت األغــاني الـتي
نـؤلـفـهـا علـى سطـوحـنـا بـالـغـيـتار
عـدني مضيفا وصندوق القـمامة ا
إنه أمر ال يصـدق منذ بـداية العام
يـتـشــارك الـثالثـة شـقــة عـلـويـة في
ـــتــلئ اآلن ـــرهـــا  بـــرشـــلـــونــة 
بـاجلــعـة والـهـدايـا اجملــانـيـة الـتي
ترسلها الـعالمات التجاريـة لتظهر
مــنـتــجـاتــهـا في مــقـاطـع الـفــيـديـو
اخلاصة به. ويعـزف هؤالء الشبان

 . في فرقت محليت
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{ رشــــلـــونـــة- (أ ف ب): عـــنـــدمـــا
ضرب وباء كوفيد  19العالم كانوا
مجرد ثالثـة موسيـقي عـالق في
منـزلهم في بـرشلـونة وبـدأوا عزف
الغـيتـار على شـرفتهـم إلبقاء األمل
حيـا في النـفوس لـكن بعـد شهرين
من اإلغالق أصـــبح هـــذا الـــثالثي
شهـيرا عـلى الشبـكات االجـتمـاعية
مـا أكسـبه عـقـدا مع شـركـة سوني.
عـــنـــدمــا ضـــرب وبـــاء كــوفـــيــد 19
العالم كانوا فقط ثالثة موسيقي
عـالـقـ في مــنـزلـهم في بـرشـلـونـة
وبدأوا عزف الغيـتار على شرفتهم
إلبقـاء األمل حـيـا في النـفـوس لكن
بــعــد شــهــرين من اإلغالق أصــبح
هذا الثالثي شـهيـرا على الشـبكات
االجـتــمـاعـيــة مـا أكـســبه عـقـدا مع

شركة سوني. 
ــــــؤلـف من ألـف هــــــذا الـــــــثالثـي ا
ــــعـــروف كـالوس وراي وغـــيــــيـم ا
بــــســـتـــاي هـــومـــاس  27أ غـــنـــيــة
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ـعـلـومــاتـيـة ونـحن نـسـرع وكـذلك مـنــذ تـطـور الـثـورة الـتـكـنــولـوجـيـة ا
االحـداث في تــسـارع مـسـتــمـر.. الـرســائل تـصل بـســرعـة ..الـصـور
والفـيديوهـات تشاهـد بسرعة أمـا االعالميـون اصبحت الـتكنـولوجيا
ـمـولــة في خـدمـتـهـم ورهن اشـارتـهم فــاالمـور لـيـست والـصـفــحـات ا
كـالــسـابق.. كــانت شــاشـات الــتـلــفـاز تــخـدم االعالمـي وتـصــنع مـنه
شــخــصـا مــعـروفــا امــا الـيــوم فــاالعالمي يـصــنع نــفـسـه عن طـريق
ـؤسسـات االعالمـية التـكنـولـوجيـا فـيصل الـى الشـهرة دون تـدخل ا
ــشــهــورة جتـــلب االعــجــابــات وبــإخـــتــصــار الــيـــوم الــشــخــصــيـــة ا
ــؤســســات الــيــوم التــصــنع اعالمــيــ بـل جتـذب ــشــاهــدات.. وا وا

شاهدات. تابعات وا شاهير فتحصل على ا ا
نطق التجاري واالعالم العصري الذي نطق.. ا اتصـور ان هذا هو ا
يخـدم العمـليـة التجـارية او الـعمـلية االعالمـية في آن واحـد لكن هذا
اليعـني ان االعالم العـراقي في بيئـة آمنـة ونظـيفة خـاصة مع تـهميش
دور الصـحافة وضعفه مع شـحة اقبال اجملتـمع العراقي على القراءة
خـاصـة قـراءة الــصـحف واجتـاه الـغـالــبـيـة الى تـصــفح اكـثـر سـرعـة

وتطور.
اعتـقد ان غالـبية الـبرامج الـتفزيـون العراقـية الـتي التتضـمن فكرة او
قـالب فـني وابـداعي الـهـدف مـنـهـا تـعـبـئـة الـشـاشـات الـعـراقـيـة لـذلك
ـية تتـعرض الى انـتقـادات من شخـصيـات اعالميـة وصحـفيـة واكاد
ستوى هابط وهي التـختلف عن التمثـيليات التي حتوي مادة كونـها 
غـيـر دسمـة أومـشـوقـة اقـرب مـايكـون كـومـيـديـا سـطحـيـة غـيـر نـافـعة
شاهد بأنها هدفـها الضحك ينقدها ويصفها البعض من اجلمهور ا
ـطـلـوب في حـ ان هـنـالك اعـمـال ـسـتــوى الـفـني ا تـافـهـة لـيـست بـا
درامـية  تـتحـدث عن الواقع كـانت من ورق ومـازالت من ورق لم تنـفذ

على ارض الواقع ..وكان نصيبها االهمال !! .
لكـنني كمتابعة ومشاهدة من اجلـمهور يجب ان ال انكر وانتقد جميع
مـاتـقدمـه شاشـات الـتلـفـزيون الـعـراقيـة من بـرامج ومسـلـسالت بأداء
يـزة في التمـثيل ومن هذه تـلكون مـوهبة وامـكانـية  فنـان عظـماء 
االعمـال ( كـمـا  مات  وطـن) الذي يـعـرض عـلى قـناة (الـشـرقـية) من
وهـوب اياد راضي ومـجـموعـة من الـفانـي بطـولة الـفـنان الـعراقـي ا

. عروف العراقي ا
ان هـذا الـعـمل مـنح فـسحـة لـلـفـنـان الـعراقـي ان يقـدم شـيـئـا واقـعـيا
اجتـماعيا وسـياسيا خـاصة اذا كان عمال جـريئا بهـذا الشكل وهذا
مـانأمل حـصـوله... ان يـكون لـلـفن الـعراقي
االصـــيل دورا كــبـــيــرا بــتـــمــثــيل قـــصــصــا
وافكـارا اكثـر واقعـية وقـضايـا تهم اجملـتمع
الـعراقي واالهم هـو اجلـانب الـتوعـوي الذي
يـؤثـر من خالله الـفن عــلى اجملـتـمع وكـلـنـا
نـعلم جميـعا ان الفن هـو االقرب الى الناس

وبالفن ترتقي الشعوب.
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مستواه احلقيقي واوجه ادائه كلها
بـاالضافـة الى تفـوق صـبا ابـراهيم
ـتـألـقـ ومـازن مـحـمـد مـصـطـفى  ا
ومحمد اياد ومحـمد البصري الذين
قــــدمـــا دوريــــهـــمــــا بــــتـــلــــقـــائــــيـــة
واحلــقــيــقــة ان جــمــيع احملــتــرفـــ
ثلوا بصـورة تقليدية مثلـ  لم  ا
بل عاشـوا االدوار بتـبني تـام كانهم
شـخـصـيــاتـهـا فــعال  ثـمـة اشـارات
ـكن ان اختم بها تـعليقي موجزة  
ـطـول هـذا  االولى ان هـذا الـعـمل ا
بالجمـهور  فاجلـميع كانـوا اطرافا
في انـتـاجه من قـدمه ومن شـاهـده 
ـثـلوا واجلـمـهور لم ـمـثلـون لم  (ا
يـتـفـرج) وهـذا سـر الــتـعـاطف غـيـر
ـسبـوق بـعمل عـراقي  الـثانـية ان ا

ســـر الـــتــعـــاطف االخـــر هـــو اعــادة
احلـــيـــاة لالنـــتـــفــاضـــة الـــتي راهن
الــبـعـض عـلـى ضـمــورهــا وخــفـوت
ستجدات السياسية بريقها وسط ا
 والــهـلع الـصـحي  الـثـالـثـة :  أنـنـا
وضوع حتى اليوم الجنيد تقد  ا
العـراقي بتقنـيات كتـابية وانـتاجية
الفتـة في التـلفـزيون رغـم ان العراق
الـــيـــوم  رائـــد في انـــتـــاج الـــروايــة
والـقــصــة  وهـنــاك اعــمـال روائــيـة
ـكن ان تـعد عـراقـيـة مـتمـيـزة جـدا 
للتـلفزيـون  واخيرا  مازال االعالم
الـرســمي الـعــراقي مــتـراجــعـا امـام
ؤسسـات اخلاصة التي تـستقطب ا
ــبـدعــ مـعـا وتــعـمل اجلـمــهـور وا

بحرية وتفوق.
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