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شـــدد رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
الـكـاظمي عـلى عـدم تأخـير رواتب
ــوظــفـ  فـــيـــمـــا اوعـــز لــوزارة ا
ـــالــيــة بـــاطالق الــرواتب ووضع ا
ناسبة لتعظيم االيرادات احللول ا
غــيـر الـنــفـطـيـة وبــاشـرت الـوزارة
امس بـــتــغـــطــيـــة تــخـــصــيـــصــات
ــصـارف تــمـهــيـدا الــرواتب عــبـر ا
. وقـال مكتب لـصرفـها للـمستـحق
رئــيس الــوزراء  فـي بــيـان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان ( الـكـاظمي وجه
ــالــيـــة عــلي عــبـــد األمــيــر وزيـــر ا
عـالوي بـــــســــــرعـــــة إطـالق رواتب

) مـشـددا علـى (اهمـية ان ـوظف ا
يــجــري اإلطالق دون تــأخــيـر وأن
تـعمل الـوزارة بكـامل قدراتـها على
وضـع احللـول الـتـي جـرى بـحـثـها
مــوضع الـتـنـفـيـذ) مــشـيـرا الى ان
(اجلــــهــــاز احلــــكــــومي مــــاض في
تــعـظـيـم اإليـرادات غـيــر الـنـفــطـيـة
ــالي لــرواتب وإيـــجــاد الــغــطـــاء ا
الية ) مـبينا ان (األزمـة ا ـوظف ا
ـواجــهـة احلــالــيـة تــشـكّل فــرصــة 
ـالي الــتـحـدي بــتـنـفــيـذ اإلصالح ا
واإلداري وأن احلـكـومـة قـد عـقدت
الـــعـــزم عــلـى أن تــمـــضي فـي هــذا
اإلصـالح الى أن يـنــعـكس إيــجـابـاً
عـلى الـتنـميـة االقتـصاديـة وتوفـير

الــرفـاه واإلدارة الــرشـيــدة لـعــمـوم
).  وكـــانت تـــقـــاريـــر الـــعـــراقــــيـــ
صـــحـــفـــيــة قـــد أفـــادت بــأن وزارة
ـــالـــيـــة وجـــهت بـــصـــرف رواتب ا
ـوظف للشهر اجلاري ابتداء من ا
يـوم امس األحـد. ونـقـلت الـتـقـارير
عـن مــصــدر الـــقــول إن (يــوم امس
ــصـارف بــتـوزيع االحــد بــاشـرت ا
ـوظــفـ لــشــهـر حــزيـران رواتـب ا
وافـقة على اجلـاري بعـد ما تـمت ا
قــــانـــــون االقــــتــــراض الــــداخــــلي
الـية صالحـية الـصرف وتـخـويل ا
مـباشـرة من تاريخ التـصويت على
الــقـانـون). ونـفت الـوزارة في وقت
ســــــابق  تـــــأخــــــر صـــــرف رواتب

ــوظـفــ فـيــمـا اكـدت ان جــمـيع ا
الـرواتب مؤمنة.وذكر بيان للوزارة
انـه (وردت إلـى الـــــــوزارة بـــــــعض
الـشكـاوى بشأن تـأخير دفع رواتب
ـوظـفـ والسـيـما رواتب وزارتي ا
الــتــربـــيــة والــصــحــة ومــحــافــظــة
الــديــوانــيـة  وبــهــذا الــصــدد تـود
الـــوزارة أن تـــشــيـــر إلى أن رواتب
جـميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل
كـــــامل وال يــــوجـــــد تــــأخـــــيــــر في
تــوزيــعــهــا) وأضــاف ان (الــوزارة
ؤسـسات احلكومية مـولت جميع ا
ومـن ضــمــنــهــا وزارتـي الــتــربــيــة
والــــصـــحـــة ودوائــــر مـــحــــافـــظـــة
الــديـوانـيـة) ولــفت الـبـيـان الى ان

(الــوزارة تــتــابع بــشــكل مــســتــمـر
ــوضــوع وحتــرص ويـــومي هــذا ا
عــلى أن يــســتــلم مــوظــفي الــدولـة
ــقــرر). وكـان ــوعــد ا رواتــبــهم بــا
رئـيس اجلمـهورية بـرهم صالح قد
ــــاضي عـــلى صــــادق اخلـــمـــيس ا
قــــــانـــــــون االقــــــتـــــــراض احملــــــلي
الي. واخلـارجي لـتـمويـل العـجـز ا
وظفون منذ تقاعدون وا ويـشكو ا
ظــهـور جـائــحـة كـورونـا وتــشـكـيل
احلـــكــــومـــة اجلـــديـــدة من تـــأخـــر
ـقررة من رواتـبهم عـن مواعـيدها ا
ـا اثـر دون مـعـرفـة اسـبـاب ذلك  
عيشية ودفع ذلـك على اوضاعهم ا
االيـــجــارات مــا ســـبب ذلك احلــرج
جـراء هـذا الـتأخـيـر اجملـهول. وفي
خـطوة كانت مـتوقعـة لدى اخلبراء
ــيــ  صــــوت مــــجـــلس واالكـــاد
الـــنــــواب عـــلى مــــقـــتـــرح قـــانـــون
االقـــتــراض الـــداخــلـي واخلــارجي
الـقـادم من حـكـومـة رئـيـس الوزراء
احلـالي مـصطـفى الكـاظـمي  فيـما
سـارع رئيس اجلمهورية بعد يوما
واحـــد لــلــمـــصــادقــة عـــلــيه وقــال
اخلـــبــيــر اســـعــد كـــاظم في قــراءة
لــلـقــانـون اطــلـعت عــلـيـه (الـزمـان)
امـس ان (هـذا التـسـارع فـي الـقرار
ــصـادقــة عـلــيه من إحـدى دالئل وا
ر بها الية التي  خـطورة األزمة ا
الـعـراق حـالـيـاً وجـاء الـقـانون في
ـالية هذه مـحاولة لـتجاوز األزمة ا
الـتـي تـقف خـلـفـهـا أسـبـاب كـثـيـرة
أبــرزهـا انــخــفـاض أســعـار الــنـفط
بـسـبب انـتـشـار وبـاء كـورونـا قـبل
اشـــهـــر من هـــذا الـــعـــام ويـــكـــمن
الـسبب اآلخر في أن العراق يعتمد
عــلى االقــتــصـاد األحــادي الــريـعي
عتمد على النفط فقط ويشكل ما ا

ــئــة من مــصــادر نـــســبــته  92 بـــا
مـــوازنـــة احلـــكــومـــة االحتـــاديــة)
مـضـيـفـا ( لـذلك عـنـدمـا انـخـفـضت
أسـعار الـنفط تأثـرت كل القـطاعات
ـوازنة في الـعـراق وفي مقـدمتـها ا
الـتـشـغيـلـية وقـطـاع تـمويل رواتب
ـــوظـــفــ الـــذين يـــشــكـــلـــون مــا ا
ـئـة مـن الـقـطـاع نــسـبــتـهم  90 بــا
ـــوازنــة ـــعــتـــمـــد عـــلى ا الـــعـــام ا
الـتـشغـيلـية االحتـادية) مـؤكدا انه
رحـلـة اجلـديدة من (ومـنـذ بـدايـة ا
ــالــيــة احلــالــيــة تــعــثـرت األزمــة ا
احلـــكــومـــة في دفع مـــســتـــحــقــات
مـــوظــفـــيــهـــا بــســـبب عــدم تـــوفــر
ـالـيـة  وجـاء الـقـانـون الـسـيـولـة ا
لـيعالج بشكل وقتي مرحلي العجز
ــــــــالـي احلــــــــاصل) وتــــــــابع ان ا
(الـتقارير االقتصادية تشير إلى أن
الـقــرض الـداخـلي لـلـدولـة يـتـحـقق
لـلـحـصـول عـلى جـزء مـن مـدخرات
األفـراد من القوة الشرائيـة بالعملة
احملــــلـــيــــة في حــــ أن الـــقـــرض
قـترضة اخلـارجي يحـقق لـلدولـة ا
قـوة شرائـية بـالعـمالت األجنـبية)
ومـــضى الـى الــقـــول ان (الـــقــرض
الــداخــلـي حــدد مــقــداره الــقــانـون
ادته الـثانـيـة بـنـحو 15 اجلـديـد 
تـــريــلــيـــون ديــنـــار من االقــتــراض
ـــــادة احملـــــلـي وحـــــددت نـــــفس ا
االقتراض اخلارجي بسقف ال يزيد
عـن مبلغ خمـسة مالي دوالر وقد
ــالــيـة ــادة واحــد وزيـر ا خــولت ا
االحتـــادي صـالحـــيـــة االقـــتـــراض
مـحـليـا وخـارجيـا من خالل إصدار
حـــواالت اخلـــزيـــنـــة والـــســـنـــدات
ؤسـسـات الدولـية والـقـروض من ا
والـبنوك األجنبية لـتمويل النفقات

العامة). 

وشــدد الـكـاظـمي خالل الـقـاء عـلى
عاجلة (وضـع خطة آنية وسريعة 
وضـع الـكــهـربــاء احلــالي وخـطط
ـنــظـومـة مــسـتــقـبـلــيـة لــتـطـويــر ا
الــكــهــربــائــيـة ومــعــاجلــة أخــطـاء
ــا يـــحــقق االكـــتــفــاء ـــاضي و ا
الـــــذاتي) مـــــؤكــــدا ان (الـــــظــــرف
احلـــالي يــقــتــضي عــدم االكــتــفــاء
ا وضع بـتـشـخيص األخـطـاء وإ
احلـلـول الـسريـعـة وإنـهاء مـعـاناة
) وتــابع انه (بــرغم من ــواطـنـ ا
األمـوال الـتي رصدت لـلوزارة عـبر
الـسـنوات الـسـابقـة إال أن مـشكـلة
الــطـاقـة الـكـهـربــائـيـة ظـلت قـائـمـة
واطن فضال وفـاقمت من معـاناة ا
عـن تأثـيـرها في قـطـاعات كـثـيرة)
ومــــضى الى الـــقـــول ان (األمـــوال
اخملـصصـة للوزارة يـجب أن تنفق
بـالـطـريـقـة الـصـحـيـحـة بـعيـدا عن
ــالي) الــفــســاد اإلداري والــهــدر ا
ووجـه الــكـــاظـــمي بـ(وضع خـــطــة
واضـــحــة ألعـــمــال الــصـــيــانــة مع
إيـجاد احلـلول الـسريعـة للـمشاكل
نظومة القائمة في أغلب مفاصل ا
الـــكــهــربــائــيـــة واجــراء مــعــاجلــة
توقفة ومعرفة سـريعة للمشاريع ا
أسـباب الـتوقف). وأعـلنت الوزارة
عـن إعـداد (خــطـة اســتـراتــيـجــيـة)

لـلـصـيـف اجلـاري تـتضـمـن تـنـفـيذ
مــشـاريع لــزيـادة سـاعــات جتـهـيـز
ـــتـــحـــدث بــاسم الـــطـــاقـــة.وقــال ا
الــــوزارة في تــــصـــريـح تـــابــــعـــته
(الــزمـان) امـس إن (الـوزارة أعـدت
خـطة ستراتيجية للصيف اجلاري
تـتـضـمـن إدخـال وحـدات تـولـيـدية
جـديدة وصـيانـة وتأهـيل احملطات
األخـرى فضـال عن تنـفيذ مـشاريع
جــديــدة لــزيــادة سـاعــات جتــهــيـز
) واضـاف ان الـطـاقـة لـلـمـواطـنـ
ـشاريع (تـلـكؤ تـنـفيـذ الكـثـير من ا
وعـدم تمكن الوزارة من شراء قطع
الــــغـــيــــار لـــصــــيـــانــــة احملـــطـــات
الـكـهـربـائـيـة كـان بـسـبب الـظروف
الــــتي مــــرت بــــهـــا الــــبالد وقــــلـــة
الـية وعدم وجود الـتخصـيصات ا
مــوازنـة) الفــتــا الى (إعـداد خــطـة
طــــوار من أجـل إدخـــال وحـــدات
تــولــيــديــة جــديــدة إلـى اخلــدمـة)
واردف بــــالــــقــــول انـه ( إدخـــال
بــــعض الــــوحـــدات اإلنــــتـــاجــــيـــة
الــتــولــيــديــة فـي مــحــطــة الــصـدر
الـغـازيـة ووحـدت تـولـيـديـت في
ـــوصل مــــحـــطــــة الـــكــــيـــارة فـي ا
وإدخـــال مــحـــطــتي الـــنــجــيـــبــيــة
والــزبـيــديـة في واسـط بـاالعــتـمـاد

الكات الوطنية).  على ا
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ي والــكــاتب الــبـارز عــلي فــرعـون ـاضـي االكـاد ــوت اخلــمــيس ا غـيب ا
العـكيلي الـتدريـسي في كلـية الـتربيـة االساسـية بـجامـعة واسط  والراحل
من مــوالـيـد عـام  1957 حـاصـل عـلى شـهــادة الـبـكــالـوريـوس فـي الـعـلـوم
التـربوية والـنفـسيـة شهـادة الدكتـوراه في التـراث الفـكري والـعلـمي العربي
ـواظب في (الزمان) اصـدر اكثر من عشرة قاالت ا .والراحل من كـتاب ا
كتب  احـدثـهـا اجلزء الـثـالث من كتـاب (مـابعـد االنـوثة  –لـلـنسـاء مواقف)
ويضم  75 مقـاال سبق له نشرها في صـحيفة (الزمـان). ومن عناوين كتبه
االخرى :(نـساء االنـبـياء.. دراسـة في اجلانب االجـتمـاعي لـسيـدات البـيوت
ـا ـنــظـور من احلــقـائق- قــراءة في تـاريخ االعـالم قـد (االعالم ا الـنــبـويــة)
( عبدالكر قاسم  –لهفة بـجل) (الرأس ا (زليخا عاشـقة النبوة) وحديـثا)

شتاق .. لبناء العراق). ا
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رئــيس حـزب الـعــدالـة الـتــركـمـاني
أنـور بـيرقـدار في محـافـظة كـركوك
ستجد.وفي أثر إصابته بكورونا ا
الـــنـــجف  اعـــلـــنت دائـــرة صـــحــة
ـصاب احملـافظـة تماثل عـشرات ا
بـاجلائحة. وقـالت الدائرة في بيان
مـقـتـضب تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
( 37 مـصاباً بكورونا في احملافظة
تــمـاثـلـوا لــلـشـفــاء الـتـام). وكـشف
مــحـافظ ذي قـار نـاظم الـوائـلي عن
اتــفـاق مع وزيــر الـصــنـاعـة مــنـهل
اخلــبـاز لــغـرض تــزويـد احملــافـظـة
بـعشـرة أطنـان من غاز االوكـسج
الـــســائل. وكــلـــفت صــحــة ذي قــار
صــدام الـطـويـل بـإدارة مـســتـشـفى
احلــســ الــتــعــلــيـمـي في مــديــنـة
الناصرية اخملصص لعالج مرضى
فـــايـــروس كـــورونـــا بـــعـــد اعـــفــاء
مــديـرهـا الــسـابق نــتـيـجــة تـدهـور
وضــــــعه الـــــصــــــحي. وســــــجـــــلت
احملـــافــظـــة ارتـــفــاعـــا بــاصـــابــات
كــورونـا. واشــار مـصــدر طـبي الى
ان (نــتــائج الــتـحــلــيل اخملـتــبــريـة
اكــــدت اصــــابـــة  282 شــــخــــصـــاً
بـكـورونـا) واضـاف ان (احملـافـظـة
ســجــلت  16 حــالــة وفــاة جــديــدة

نتيجة الفايروس).

لــلـعــوائل الـفــقـيــرة). فـيــمـا واصل
الـنائب محمـد شياع السوداني مع
اجلـــهـــات اخملـــتـــصـــة بـــشـــان مـــا
تــــــداولــــــتـه مـــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجــتـمــاعي  حــول وجـود مــعـامل
جـديدة  النتاج مادة االوكسج لم
يـتم االسـتـفـادة مـنـهـا وتـشـغـيـلـهـا
نــهـــائــيــا مــنــذ عــام 2017) وقــال
السوداني ان (هذه االجهزة اتضح
انــهـا مــوجـودة في شــركـة الــربـيع
ـــوجـب عــقـــد مـع دائـــرة صـــحــة
الــرصـافــة  مـنــذ عـام 2014 اال ان
الــصـحـة لم تــسـتـلـم هـذه االجـهـزة
وقـامت بـسـحـب العـمـل عام 2017
بـــحــجــة ان هـــذه االجــهـــزة تــنــتج
اوكـــســجـــ بــنـــســبـــة نــقــاوة 93
ئة) وتـابع انه ( عقد اجتماع بـا
بـ الـصـنـاعـات احلـربـيـة وصـحـة
الــرصـافـة خـرج بــاتـخـاذ اجـراءات
اللـغـاء سحب الـعمل وتـشغـيل هذه
االجـــهـــزة). ونـــعت دائـــرة صـــحــة
الـرصافة احد مالكاتها الذي توفي
مـتــأثـراً بـاصـابـته بـكـورونـا.ونـفت
عـــضــو مـــجــلس الـــنــواب عـــالــيــة
نـــــصــــيـف مــــا تـــــداولــــتـه مــــواقع
الـتواصل االجتمـاعي عن إصابتها
بـالـفـايروس او وفـاتـهـا به. وتوفي

وتـــــــــابـع أنـه (الزالـت األصـــــــــوات
ــواطــنــ الــنـــشــاز الــتي تــدعــو ا
وألسـباب مختلـفة إلى عدم االلتزام
بـالتعليمات الصحية بحجة األمور
الــعـشـائـريــة والـديـنــيـة ومـا شـابه
ذلـك). من جانـبـها  رأت مـفـوضـية
حقوق اإلنسان رفع احلظر الشامل
واطن بالوقاية هو احلل والـتزام ا
االمـثل لـتـجـاوز ازمة كـورونـا.وقال
ـفـوضـيـة فـاضل الـغـراوي عـضـو ا
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس
(يــجب ان يـكـون هــنـاك تـوازن بـ
مــتـطـلــبـات حـقــوق االنـسـان وبـ
مــتــطـلــبـات الــتــعـامل مـع جـائــحـة
كـــورونــــا واحلـــفـــاظ عـــلى حـــيـــاة
ـــواطــنــ وتـــامــ مــتـــطــلــبــات ا
ــومـة حـيـاتـهم) وأضـاف (عـلى د
احلـكـومـة اتـخـاذ قـرار فـوري برفع
احلـظر الشـامل واعادة احلياة الى
طـبـيـعـتـهـا اسـوة بـباقـي الدول مع
اطـالق بــروتـــوكــول وتـــعــلـــيــمــات
صــحـيـة لــلـمـواطن لاللــتـزام بـهـا)
ـوقف ودعـا الـغـراوي الى (إلـغـاء ا
الــوبـائي الــيـومي والــتـركــيـز عـلى
ـواقف االنسـانية الـتي تسهم في ا
بـث االمل لـلـمواطـن واطالق حـمـلة
وطــنـيـة لـلــتـكـاتف وتــقـد الـعـون

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

حـذرت وزارة الـصـحة والـبـيـئة من
مـوجة ثانية جلـائحة كورونا حال
تـراخي االجراءات االمنية اخلاصة
بــتـطـبــيق حـظـر الــتـجـول اجلـزئي
ــواطـنـ والــشـامل  واســتـمـرار ا
بـتـجـاهل تـعـلـيـمـات الـوقـايـة.وقـال
وكــيل الـوزارة حـازم اجلـمـيـلي في
تـصـريح تـابعـته (الـزمان) امس إن
ـــوجـــة (الــــعـــراق مــــازال ضـــمـن ا
األولـى لـــــكـــــورونـــــا نــــــتـــــيـــــجـــــة
االحـتـياطـات الـتي  اتخـاذها من
قــــــبل اجلــــــهـــــات الــــــصـــــحــــــيـــــة
واحلـكـومـيـة) مــبـيـنـا ان (كـورونـا
مـتغيـر وليس فيه ثـوابت حيث ما
زالـت هـنـاك بــعض الــقـضـايــا عـنه
مـخفية) واكـد اجلميلي ان (حتذير
ــيــة من مــنـــظــمــة الــصــحـــة الــعــا
وجة الثانية مستند الـدخول إلى ا
عـلى أسس علـمية ودراسات  واي
تــراخي في اإلجـراءات األمــنـيـة قـد
تـــدخل الـــبالد مـــوجــة ثـــانـــيــة من
الـفـايروس) واسـتـطرد بـالـقول ان
ـسـؤولـيـة الـكبـيـرة يـقع عـاتـقـها (ا
عـلى في مـنع انـتـشـار الـفـايروس)

ضمن سـيـاقـات الدول اخملـتـلـفة).
واو ضح الــعـبــودي ان ( الــبــيـان
تــــضــــمن  إلــــتــــزام اجملــــمــــوعـــة
باالستمرار فـي بذل اجلهود لدعم
اسـتــمــراريـة الــتــعـلــيم ومــرونـته
خالل األزمات مشـيرين في الوقت
نــــــفــــــسـه الـى أوجه الــــــتــــــقــــــدم
والـــتـــطـــورات الـــتي نـــتـــجت عن
اجلائـحـة في مـجـاالت الـتـعلم عن
بعد والـتعـلم اإللكـتروني وغـيرها
من احلـلـول الــرقـمـيـة لـلــتـعـلـيم).
وأضاف العبودي ان ( البيان اكد
 أهـمـيـة تـعـزيــز مـنـاهج الـتـعـلـيم
ـدمـجــة وغـيـرهـا من الــعـنـاصـر ا
التي تـتضـمن ترسـيخ العـديد من
الـعــوامل مـثل اســتـدامــة الـبــنـيـة
ــهــارات الــتـــحــتــيـــة وتــطــويـــر ا
ومـعــاجلــة الـفــجـوات الــرقـمــيـة).
يذكر  أن منظـمة اليونـسكو وعبر
ـــثــــلـــهــــا في الـــعــــراق بـــاولـــو
فـونــتــاني قــد أشـادت بــإجـراءات
الــــتـــعــــلـــيـم اإللـــكــــتــــروني لـــدى
اجلــامــعــات الــعــراقــيــة وســرعــة
االسـتــجـابــة الــعـاجــلـة من وزارة
الــتـعــلــيم الــعـالـي لـلــمــتـطــلــبـات
الـدراســيــة في ظل ظــروف األزمـة

ية. الصحية العا

لــلـــفــرع الـــعــلـــمي االحـــيــائي اب
جلمـيع الدراسـات مـادة الكـيمـياء
ويـــــــوم الـــــــثـالثـــــــاء اخلـــــــامس
للـفـرع العـلمي والعـشـرين من اب
الــتـطــبــيـقـي  جلـمــيع الــدراسـات
واالربـعاء السادس مادة الفـيزياء
لــلـفـرع االدبي والـعـشــرين من اب
جلمـيع الدراسـات مادة االقـتصاد
 واخلـمـيس الـســابع والـعـشـرين
من اب لـلـفـرع الـعلـمـي االحيـائي
جلـــــــمــــــيـع الــــــدراســـــــات مــــــادة
والــــســـبت الـــتـــاسع الـــفـــيـــزيـــاء
لــلـفـرع االدبي والـعـشــرين من اب
والعـلمي(الـتطـبيقـي واالحيائي )
لـلـدراســة الـعـربـيــة  مـادة الـلـغـة
والـــفــرع الــعـــلــمي الــفـــرنــســـيــة 
(التـطـبيـقي واالحـيائي) لـلـدراسة

االجنبية مادة اللغة التركمانية.
ـتـحــدث الـرسـمي لـوزارة وقـال  ا
التـعلـيم الـعالي والـبـحث العـلمي
حـيـدر الـعــبـودي  (اخـتـتم  وزراء
الــتــعـــلــيم جملــمــوعـــة الــعــشــرين
اجــــتـــــمــــاعــــهم االســـــتــــثــــنــــائي
االفـتــراضي بــالـتــأكـيــد عـلى دعم
اســتــمــراريــة احلــلــول الــرقــمــيـة
للـتـعلـيم وتـعزيـز مـجاالت الـتـعلم
عن بــعـــد والــتــعــلـم اإللــكــتــروني

االحيـائي جلمـيع الدراسـات مادة
فـي حـ يـوم الـلــغـة االنــكـلــيـزيـة
الـــــســــبـت اخلــــامـس عــــشـــــر من
لــلـفــرع الــعــلـمـي الـتــطــبــيـقي اب
جلمـيع الدراسـات مادة االقـتصاد
فـيـمـا يـوم االحـد الـسـادس عـشر
لـــلـــفــــرع االدبي جلـــمـــيع من اب 
ويـوم الـدراســات مــادة الــتــاريخ 
االثـــنـــ الـــســـابع عـــشـــر من اب
للـفـرع العـلـمي االحيـائي جلـميع
ويــوم الــدراســات مـــادة االحــيــاء
الـــــثالثـــــاء الــــثـــــامن عـــــشــــر من
لــلـفــرع الــعــلـمـي الـتــطــبــيـقي اب
جلـــــــمــــــيـع الــــــدراســـــــات مــــــادة
ويـــوم االربـــعــاء الـــريـــاضـــيـــات 
للفرع االدبي التاسع عشـر من اب
جلـــــــمــــــيـع الــــــدراســـــــات مــــــادة
واخلـميس الـعشرون الرياضـيات
لـلـفـرع الــعـلـمي االحـيـائي من اب
جلـــــــمــــــيـع الــــــدراســـــــات مــــــادة
والـــســبت الــثــاني الــريــاضــيــات
للـفـرع العـلمي والعـشـرين من اب
التطبيـقي جلميع الدراسات مادة
واالحـــد الــــثـــالث الــــكـــيــــمـــيــــاء 
لــلـفـرع االدبي والـعـشــرين من اب
جلميع الدراسات مادة اجلغرافية
 واالثـنـ الـرابع والـعـشـرين من

الـــــعـــــراق. ويــــــنـــــطـــــلق جـــــدول
االمـتـحـانـات يوم الـسـبت الـثـامن
من اب لــــلــــدراســــة الــــعــــربــــيـــة
والكردية والـتركمـانية واالجـنبية
لـلـفـرع الـعـلــمي الـتـطـبـيـقي مـادة
الــلـغــة الــعـربــيــة  و مـادة الــلــغـة
الكـردية ومـادة اللـغة الـتركـمانـية
وفي يـوم ومـادة الــلـغـة الــعـربــيـة
االحـد الــتـاسـع من اب لـلــدراسـة
العـربـية  والـكـردية والـتـركمـانـية
للفـرع االدبي مادة الـلغـة العـربية
و مادة اللغة الكردية ومادة اللغة
اما في االثن العاشر التركمانية
من اب  لــــلــــدراســـة الــــعـــربــــيـــة
والكردية والـتركمـانية واالجـنبية
لــلـفــرع الــعـلــمي االحــيــائي مـادة
الــلـغــة الــعـربــيــة  و مـادة الــلــغـة
الكـردية ومـادة اللـغة الـتركـمانـية
ويــوم ومـــادة الــلـــغــة الـــعـــربــيـــة
الـــــثالثـــــاء احلـــــادي عـــــشـــــر من
لــلـــفــرع الـــعــلـــمي االحـــيــائي اب
جلــمــيع الــدراســات مــادة الــلــغـة
ويوم االربـعاء الـثاني االنكـليـزيـة
لـلفـرع االدبي جلميع عشر من اب
الدراسات مـادة اللغـة االنكلـيزية
فــيــمـــا ســيــكــون يـــوم اخلــمــيس
لـلفرع العلمي الثالث عشر من اب
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اعلنت وزارة التربية امس االحد
جــداول االمــتــحــانــات الــعــامـة /
ـــهــني الـــدور االول لــلـــتــعـــلـــيم ا
ولـكـافــة الـفـروع والـتــخـصـصـات
(الـصــنــاعي الـتــجــاري الـفــنـون
الـــتـــطـــبـــيـــقــيـــة الـــزراعـي فــرع
ـعــلـومـات  احلـســوب وتـقـنــيـة ا
الـــتـــمـــريض ) لـــلـــعــام الـــدراسي

اجلاري.
 وكانت الـوزارة قـد اعلـنت جدول
االمـتـحـانـات الـنـهـائـيـة لـلـسادس
االعـــــــدادي لــــــلـــــــفـــــــروع  األدبي
والــــــــعـــــــلـــــــمـي( االحـــــــيــــــــائي 
و االسالمي لــلــعـام الــتـطــبــيــقي)
الـــدراسي اجلــــاري لـــلـــدور االول
لــلــدراســـة الــعــربــيـــة والــكــرديــة
والتركمانيـة واالجنبية. واضافت
الوزارة ان االمـتحـانات سـتنـطلق
ــــقـــبل وفي في الـــثــــامن من اب ا
حال وقوع اي عطلة رسمية خالل
ايام االمتـحانات فـينقل االمـتحان
الى الــيـوم الــذي يــلـيه عــلــمـا ان
االمــتــحــان يـــبــدأ عــنــد الــســاعــة
الثـامنـة صـباحـا حـسب التـوقيت
دينة بغداد داخل وخارج احمللي 
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 وجـه رئــيـس الــوزراء مـــصـــطــفى
الــكـاظــمي بـوضـع خـطــة واضـحـة
ألعـمـال الـصيـانـة وإيجـاد احلـلول
ـــنــظـــومــة ــشـــاكل ا الـــســـريــعـــة 
الــكـهـربـائـيـة فــيـمـا كـشـفت وزارة
الـكـهربـاء عن سـتـراتيـجـية جـديدة
لــــزيــــادة ســـاعــــات الــــتـــجــــهــــيـــز

للمواطن .
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الـكـاظمي عـقد اجـتـماعـاً مع وزير
تقدّمة في كلّ الكات ا الكهرباء وا
ــالــيــة مـن وزارتي الــكــهـــربــاء وا
وتــمت خالل االجــتــمـاع مــنـاقــشـة
ـنــظـومــة الـكـهــربـائــيـة في واقـع ا
ــعــوقــات الـتي الــوقت الــراهن وا
تــواجه وزارة الـكــهـربــاء والـعـمل
عـلى رفع القـدرة اإلنتاجـية للـطاقة
الـكـهربـائيـة خالل موسم الـصيف

اجلاري).
ـديـرين الـعـام في مـضـيـفـا ان (ا
الـوزارة قـدمـوا شـرحـاً مفـصالً عن
إجــــراءات الــــصــــيــــانــــة والـــنــــقل
والــــتـــوزيع وأســــبـــاب الـــتــــلـــكـــؤ
احلــــاصـل ومـــعــــوقــــات اإلنــــتـــاج
عـاجلات لتجاوز والـتوزيع وأهم ا
ـتـواصـلة) مـشـكـلـة االنـقطـاعـات ا
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اآلســيـويــ في الــعـراق بــتـقــلـيص
الــقـــوى الـــعـــامــلـــة لـــديـــهم بـــشــكل

كبير.ويلـفت رضا الكبير إلى أنه "
فصل البعض دون أن يـحصلوا على
رواتـبـهم" مـشــيـراً إلى أنه اسـتـقـبل
في بـــغــداد "أكـــثــر من تـــســعــة آالف
بـنـغـالي فـقـدوا وظـائـفـهم في شـركـة

نفط".
ويـــضــيف "كـــلــهم يــريـــدون مــنّــا أن
نــســاعــدهم في الــعــودة إلى الــبالد
ونـحن نـبـذل قـصـارى جـهـدنـا لـكـنه
أمر مـكلف ويـجب تأجـير الـكثـير من

الطائرات".
وبحسب منظمة العمل الدولية التي
أجـــرت مـــؤخــراً اســـتـــطالعـــاً شــمل
عشـرات أرباب الـعمل أقـرّ أربعة من
كـل عــشــرة مـــنــهـم بــأنــهـم ســرّحــوا
مــوظــفــ وقـال مــعــظــمـهـم إنـهم ال
يـأمـلون بـعـودة الـعـمل إلى مـسـتواه
قـبل الـوبـاء حـتى لـو انـتـهت مـوجة
تــفــشي الـفــايــروس احلـالــيــة.ويـرى
ئـة مـنهم أنه سـيتـع أربعـون في ا
عليـهم إبقـاء أبواب شركـاتهم مغـلقة
لفـترة من الـوقت أو بـبسـاطة إعالن

إفالسهم.
ويقدّر سالم أحمـد الذي يدير مطاعم
عدة خسائره بـ"حوالى عشرين ألف
دوالر شهرياً". ويعرض ذلك موظفيه

الثمان للخطر وبينهم 12 أجنبياً
من بنـغالدش أو مـصر ال يـزال قادراً
حــتـى اآلن عــلى دفع رواتـــبــهم رغم
انـحـسـار عـمــله بـطـلـبـات الـتـوصـيل
فقط جراء كوفيد-.19ومع انخفاض
الــعــائـدات الــنـفــطــيـة يــقـول أحــمـد
"سـتـطـالـبــنـا الـدولـة بـالـضـرائب في
تـموز/يـولـيـو ولم تخـطط احلـكـومة
لــتــوفـيــر أي مــسـاعــدة لــلـشــركـات".

أسـعــار الـنـفط يـعــتـقـد عـبـاس أن ال
مسـتقـبل له في هـذا البـلد الـذي بات
يـــتــحــدث لــغـــته بــطالقـــة.ويــضــيف
لفرانس بـرس أمام ماكـينة اخلـياطة
ـثــبـتــة أمـام مـرآة "أرغب بــالـعـودة ا
إلـى بــلـــدي لـــكــنـي ال أمــلـك فــلـــســاً
واحداً. تـكلـفـة الرحـلة إلى بـاكسـتان
 700دوالر وال أمــــــــلـك ديـــــــــنــــــــاراً
واحداً".وفقد منجر اإلسالم كلّ شيء
أيـــضــاً. ومـع بــلـــوغه سن الـــثالثــ
أمضى تـسعـا منـها في الـعراق جلأ
مـؤخــراً إلى قـنـصـلــيـة بالده.ويـقـول
لفـرانس برس "اتـصلت بـنا الـسفارة
وعرضت علـينـا مكانـا للنـوم وتناول

الطعام".
وشهد الـدبلوماسي الـبنغـالي محمد
رضــا الــكــبــيــر تــدهـوراً فـي أوضـاع
مـــواطـــنــيه فـي الــعـــراق عـــلى مــدى
ــاضـيـة.ويـقـول لـفـرانس األسـابـيع ا
بــرس إنـه من بــ  250ألف عـــــامل
بـنـغـالي مـسـجـلـ في الـعـراق "فـقـد
أكثر من  20ألفاً عمـلهم".هذه األرقام
تــقــديــريـــة وتــســتــنـــد إلى الــعــمــال
ــوظــفــ بـــطــريــقــة ــســجــلـــ وا ا
قـانــونـيــة وقـد تـكــون أعـلى من ذلك
بكثير.وفي داللة على تأزم األوضاع
قاوالت التي بدأت شركات الـنفط وا
تــعــتــبـــر الــقــطــاع األبـــرز لــلــعــمــال
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وتوضح رئـيسـة الـقسم الـعراقي في
مـنـظـمــة الـعـمل الـدولـيـة مـهـا قـطـاع
لــــفــــرانس بـــــرس أنه "يــــجـب عــــلى
ـســاعـدات الــسـلــطـات اإلفــراج عن ا
الطـارئـة للـعمـال وخـصوصـاً أولئك
الــذين يــجــدون عــمالً غــيـر رســمي".
ويـــجــمع أربــاب الـــعــمل عـــلى أنــهم
"قـلـيـلـو الـكـلـفـة ويـعـمـلـون أكثـر من
أبــنــاء الــبــلــد".لــكن الــيــوم الــوضع

ال تـتجاهلـوا وال تسخروا وال تـستغـربوا فما أمـر به من ألم وإغتراب ووحدة
وت والهـروب نحـوه بأقـصى سرعة ووحـشة ليـل وتيه نهـار يدفـعني لـتمـني ا
نعـني هو إنه لـيس بيـدي بل هو من شـأن القـوة األولى الكـاملة غـير أن مـا 
الك الـذي سـيـنـظـر في عـيـني قـوة الـرب الـذي حـدد مـوعـدا أجـهـلـه لـنـزول ا
كـلتيهمـا ويقول : هل أنت مستـعد للرحـيل ? وحينها ال يـعود ينفع أن أقول :
ـة من اجلـسـد ـتـأ نـعم أو ال فـفي احلـالـ هـو مـأمــور بـإنـتـزاع تـلك الـروح ا
ـتـكـسـر وتركـه جثـة هـامـدة يـسارع الـنـاس أو من لـديه اإلسـتـعداد ـنـهار ا ا
واراتـها الثرى ورمـيها في أقـرب حفرة لـيقول : البـعض رحمه الله ثم مـنهم 
لـتطوى السيرة ويكون النسيان والـتجاهل واإلنشغال بشؤون احلياة وسباق
ـيت . أنا اآلن في الـنـهايـات خـطوات ـصـالح على قـاعـدة احلي أرقى من ا ا
وت وسأرحل غـير مـأسوف علي ولن يـذكرني إال الـقلة قـليلـة تفـصلني عـن ا
من األصـدقاء  األكـثر رحـمة فـغالـب النـاس في هذا الـزمان واألزمـنة الـتالـية
غا كاسب وا ـيلون إلى القسوة والتنمر وتنحسر همومهم في حتصيل ا
غـير عـابـئ بـاإلخـتبـارات واإلمـتـحانـات اآللـهيـة فـقـد حولـتـهم قسـوة احلـياة
كن الـقصيـرة إلى وحوش يظـنون أنهـم خالدون فـيها ويـنسون أن الـرحيل 
في الـوقت الـذي يــشـاء الـرب وحـيـنــهـا لن تـنـفــعـهم أمـوالـهم وال أوالدهم وال
ـتلـكات لـيوقـفوا ويـسألـون عن صغار الـبيـوت وال العقـارات وال غيـرها من 
األمـور وكبارهـا وقد ال يـجدون شفـاعة من أحد لـفرط مـا إرتكبـوا من أخطاء
ومـارسوا من رذائـل وموبـقـات . أستـعـد للـرحـيل وحـيدا في شـقـتي الـكئـيـبة
وسط مـدينـة تبـدو كـمقـبرة حـ تـغيب الـشمس ويـبـدأ حظـر التـجوال إال من
بـعض الـسـيـارات ورجـال الـشـرطـة واجلـيش وهم يـنـصـبـون نـقـاط الـتفـتـيش
ـارة عن وجهاتـهم ال أجد حـولي من أحد والذين ألـتقيـهم ال يبدو ويـسألون ا
عـليهم أي عالمة من عالمات السعادة فاخلوف من اإلصابة بكورونا تمنعهم
ــا فــيــهــا أعــبـاء من إبــداء أي مــرونــة ويــحــاولــون الــتــخــلص مـن األعــبــاء 
الـصـداقـات والـعالقـات الـعــابـرة خـشـيـة الـعـدوى ووسط كل ذلك ال أجـد مـا
يـرغبني في الـبقاء في هـذه احلياة وأود الـلحاق سـريعا بـقافلة الـذين مضوا
من قـبلي فـالدنـيا لم تعـد مكـانا صـاحلا لي وقـد أكون أنا ذلك
وت الـغير صالح لها وال ترغـبني وال تريدني . أتمنى ا
وغلـة في الوحشة ولـعله يباغـتني في شقـتي الكئيـبة ا
في سـاعـة من سـاعـات اللـيل أو الـنـهـار وال أمانع في

القول إنني بالفعل أنتظر عزرائيل.

الوكيل االمـ العام حلـركة الوفاق
االسـالمـي انـه (انـــــــــــطـالقــــــــــا مـن
مـسؤولـيـتـها الـشـرعـية والـوطـنـية
واالنــــســـانـــيـــة ومـن اجل خـــدمـــة
عـــوائل االيـــتــام واالرامـل في هــذه
الـظــروف الـصـعـبـة نــتـيـجـة فـرض
حــظــر الــتــجـوال بــســبب جــائــحـة
كــورونـــا قــامت مــؤســـســة كــربالء

اخلــيـريــة/ هـيــئـة االمــام احلـسـ
عليه السالم لكفـالة االيتام بتوزيع
 200سلة غذائية على عوائل

االيــتــام والــرامل وايــصــالــهــا الى
محل سـكنـاهم نظـرا لعـدم امكـانية
ــؤســـســة). وصـــولــهـم الى مــقـــر ا
واضــــاف الــــوكــــيـل ان (الــــســــلــــة
الـغـذائيـة الـواحـدة تـضـمنـت كيس
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وزعت مــؤسـســة كــربالء اخلـيــريـة
ساعدات الغذائية دفعة ثانية من ا
بــ الــعــوائل الــتي لــديــهــا ايــتـام
وارامل. كـمـا اوصـلـتهـا الى امـاكن
سـكـنـاهم بــسـبب احلـظـر الـصـحي
الـذي يحـول دون تـنـقل االشـخاص
احملـــافــظــة. وقــال الـــشــيخ جــمــال
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{ بــــغـــداد (أ ف ب) - لم يــــتـــســـلم
رجيب شـيخ راتبه مـنذ ثالثـة أشهر
كـــمـــا أن صــاحب الـــعـــمل الـــعــراقي
تـوقف مـنــذ مـدة عن تـوفـيـر وجـبـات
الـطـعـام له فـاضـطـر هـذا الـبـنـغـالي
ـال من أسرته لـلمـرّة األولى لـطـلب ا
الـتـي هـاجـر من أجـل إعـالـتــهـا.حـال
هــذا الـطــبـاخ الــبــالغ من الـعــمـر 26
عامـاً والذي وصل قـبل سبـعة أعوام
إلى مدينة الـبصرة اجلنـوبية كحال
اآلالف من الـعــمـال اآلتــ من آسـيـا
وعلقوا في بلد ال عمل فيه وال سبيل
ـال.ويـقـول ـغـادرته بـسـبب نـقص ا
الـشاب الـذي يـطـلق عـلى نـفسه اسم
مــحـمــد لـســهـولــة حـفــظه من أربـاب
عــــمـــله "عـــادة نـــحـن الـــذين نـــرسل
األمـــوال إلى بالدنـــا".وتـــرك نـــفــيس
عـباس أيـضـاً عـائلـته في بـاكـسـتان.
أعـاد هــذا اخلــيـاط (32 عـامــاً) فـتح
متجـر ربّ عمله قـبل أيام قلـيلة فقط
بـعـد أن أمـضـى قـرابـة أربـعـة أشـهـر
من دون عمل بـسبب احلـظر الـشامل
الـذي فــرضـته الـســلـطـات الــعـراقـيـة

الحتواء وباء كوفيد-19. 
وأودى الوباء بحياة أكثر من 1400
عـراقي.وفـيـمـا يـشـهـد الـعـراق أسـوأ
أزمة اقتصادية في تاريخه احلديث
بـ جائـحـة كـوفـيد- 19وانـخـفاض
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عمال من
بنغالديش
وباكستان في
معمل خياطة
ببغداد

رز خمسة كـيلو وكيس عـدس كيلو
واحـد وكــيس حـمص كــيـلـو واحـد
وكـــيس فـــاصــولــيـــا كــيـــلــو واحــد
وطح  2كيلـو وشاي واحد كـيلو
وسكر واحـد كيلـو وزيت واحد لتر
ومــعـــجــون طــمــاطم واحــد كــيــلــو
وكـيس بـاقالء واحــد كـيـلـو وكـيس

تمر واحد كيلو).
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ـنـا في الـعـقـدين األخـيـرين ,قـد شـهـد تـطـورات كـبـيرة ـا الشك فـيه أن عـا
ومـلحوظة في مخـتلف اجملاالت السيـاسية واالقتصـادية والصحيـة والتربوية
والـتـكـنـولـوجـية ,حـيث اسـتـطـاعت اإلنـسـانـيـة عـامـةً والـدول الـعظـمـى بشـكل
خـاص الـسـيـطـرة عـلى مـعـظم أوجه احلـيـاة ,نـاسـيـةً أو مـتـنـاسـيـةً مـحـدودية
إمـكانـيات اإلنسـان وعدم قـدرته على الـتحـكم بكل شيْ في عـالم يتـسم بعدم
االسـتقـرار والتـقلـبات الـكبـيرة ,وبـطبـيعـة احلال هـذه التـقلبـات التي عـصفت
بـاألرض لم تسـتثنِ إقـلـيم كردسـتان وأظـهرت عـراقـيل ومعـوقات عـدة توجب

على كردستان مواجهتها.
ستـجد في مخـتلف أنحـاء العالم ووصوله   شـكلّ انتشـار فيروس كورونـا ا
إلى إقـلـيم كـردسـتـان في بـدايـات شهـر شـبـاط بـإصـابـة عـدة أشـخـاص بـها
حتـدياً كـبيـراً هـدد حيـاة سكـان كردسـتان عـامةً ,وكـان لـزاماً عـلى احلكـومة
ـواطــنـ وتــطـبــيق مـبــاد الـتــبـاعـد اتــخـاذ تــدابـيــر جـديـة حلــمـايــة حـيــاة ا
ية, االجـتماعي وإجراءات أخرى تـتماشى مع توصـيات منظـمة الصحـة العا
واتـخذت قرارت عديدة في هذا الصدد من ضمنها إغالق مراكز التعليم في
كـردستـان في نهايـة شهـر شباط 2020 الن االخـتالط االجتـماعي في هذه
ا قد يؤدي إلى انتـشار الوباء بشكل كبير في ـراكز التعليمية كـبير جداً  ا

اجملتمع.
 إن الـوضع االستثـنائي القـائم حالياً ,حـتّم على القـائم على سـير العـملية
الـتعـلـيمـية في كـردسـتان اتـخاذ تـدابـير جـديدة ,بـغـية إنـقـاذ العـام الدراسي
وعـدم إضاعتهـا على طلـبة العلم ,الـذين هم الثروة احلـقيقـية في بنـاء أي بلد

مستشهدين بقول شاعر النيل (حافظ إبراهيم):
"العلم يرفع بيوتاً ال عماد لها       واجلهل يهدم بيوت العز والكرم".

حـيث قـرر مـجـلس وزارة الــتـعـلـيم الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي في كـردسـتـان,
بـاعتـماد الـدراسة االلـكتـرونيـة بدءاً من 2020/5/2 بـشرط إنـهاء الـدراسة
االلـكترونية والـعودة الستكـمال العمـلية التـعليميـة داخل احلرم اجلامعي في

أي وقت تعلن فيه السلطات اخملتصة انتهاء خطر وباء كورونا.
  وجتـدر اإلشـارة إلى أنّ اجلـامـعـة الـلـبـنـانـيـة الـفـرنـسـيـة ,الـتـزمت بـتـطـبـيق
ـدة أربـعـة أسـابـيع بـكل حـمـاسـة ونـزاهـة وإحـسـاس الـدراسـة االلـكـتـرونـيـة 
سـؤوليـة في جمـيع األقسـام العـلمـية في اجلـامعة ,وبـإشراف مـباشر من بـا
رئـاسة اجلـامـعة وعـمـادات الكـلـيـات اخملتـلـفة بـالـتنـسـيق مع مـديريـة ضـمان
اجلــودة في الـوزارة ,لـضـمــان حـسن سـيــر الـعـمــلـيـة الـدراســيـة خالل هـذه
ـرحلـة إلى حـ إصدار الـوزارة تـعلـيـمات جـديـدة بهـذا اخلـصوص الحـقا ا
 وبتاريخ 2020/6/1 اصـدر مجلس وزارة التعليم الـعالي والبحث العلمي
ـصادقـة على اثـن وعـشرين في حـكومـة اقلـيم كردسـتان كـتابـا نصّ على ا
أسـبوعاً دراسـياً قبل إعالن العـطلة الـرسمية في 2020/2/29 بـاإلضافة
إلى أربـعـة أسـابـيع دراسـيـة في شـهـر أيـار حـسب الـنـظـام االكتـروني ,كـمـا
يـتـوجب تخـصـيص أربـعـة أسابـيع أخـرى في نـهـاية الـعـام اجلـامـعي إلعداد

التقارير العلمية وأية آليات أخرى تعتمدها اجلامعة.
نـزلية إن هذه الـقرارات االسـتثنـائية بـاعتمـاد التقـارير الـعلمـية والواجـبات ا
 Assignments لتقييم الطلبة ,قد تبدو للبعض غير منطقية ومحل نقد,
إال أنـنــا نـؤكـد  أهــمـيـة هــذه األسـالــيب في الـتــقـيـيم ,وذلـك من واقع جتـربـة
شـخـصـيـة أثـنـاء إيـفـادي لـدولـة فـنـلـنـدة مع مـجـمـوعـة من نـخـبـة من الـزمالء
ـي في عـام 2018 حــيث كــان الــهــدف هـو الــعـامــلــ في الــســلك األكـاد
اإلطالع عـلى أحدث الـطـرائق واألسالـيب الـتـدريسـية والـتـعلـيـميـة في الـعالم
ـتـطـور ,والـتي كـانت أهـمـهــا (إعـداد الـتـقـاريـر الـعـلـمـيـة) ,واالسـتـفـادة من ا
ـتــقــدمـة في صــيــاغـة نــظــام تـعــلـيــمي حــديث يالءم حــاجـة جتــارب الــدول ا
تاحة ,كما أن إعداد التقرير العلمي من قِبل الطالب كردستان وإمكانياتها ا
في اجلـامعـة الـلبـنانـية الـفـرنسـية ال يـعـني جناحه آلـياً ,بل سـيـتم التـأكد من
مـدى مالئمته علمـياً وموضوعياً ,وأن يـكون من إعداد الطالب بـصفة منفردة
صـادر العـلمـية ,وفي حـال تبـيّن أية عـملـية غش ومـستـقلـة باالعـتـماد عـلى ا

سيرسب الطالب تلقائيا ..
ـتتبع لـسيـر التطـورات االنسـانية تـاريخـيا سيالحظ ان اكـبر الـقفزات   ان ا
االبداعية في احلياة حصلت في ظل احلروب واألزمات الكبرى وبال شك أن
وبـاء (كورونـا) أحـد هـذه االزمات عـلى مـسـتوى الـعـالم  فـرُب ضارة نـافـعة
ــعـانــاة يُــولــد االبـداع عــسى ان تــســاعـدنــا هــذه االزمـة في والن من رحم ا
حتـديث وتـطويـر نـظـامـنـا الـتعـلـيـمي  وأكـاد اجـزم أنـنا سـنـسـتـفـيـد من هذه
ـستـقـبل حتى بـعد االسـاليب احلـديثـة في تـقيـيم الـطلـبة في ا
زوال خـطر الـوبـاء الفـتـاك  كمـا ان أيـة جتربـة جـديدة
لن تـخلو من االخـطاء الـتي سنسـتفيـد منـها مسـتقبال

باذن الله .
{ رئيس اجلامعة اللبنانية الفرنسية

ــتـحــدث الـرسـمـي لـلـوزارة وقـال ا
حيدر العبودي إن (تغذية منظومة
الـقـبـول بـخـطة اجلـامـعـات سـتـبدأ
ــقــبل من تــاريخ الــتــاسع من آب ا
ـواد الــدراسـيـة مـرورا بــتـثـبــيت ا
ـطـلوبـة والـتخـصـصات الـعـلمـية ا
فـــيــمــا ســيـــكــون األول من أيــلــول
ـقـبل موعـدا لـلتـقد اإللـكـتروني ا
عــبـر الـنـافــذة  في حـ إن الـثـامن
عـشــر من تــشـريـن االول  سـيــكـون
مــوعـــدا لالمــتـــحــان الـــتــنـــافــسي
وسيـعقبه إعالن نـتائج الـقبول في
الــــثـــانـي والـــعــــشــــرين من نــــفس
الــــشـــهــــر). واضــــاف الـــعــــبـــودي
(بـــــالـــــتـــــزامـن مع حتـــــديـث هــــذه
الــتـوقــيـتــات فــإن الـوزارة  تــطـلق
التقو اجلامعي للدراسات العليا
وحتــدد تـــاريخ االول مـن تــشـــرين
الــثــاني  مــوعــدا لــبــدايــة الـفــصل
الدراسي األول الذي يـستمـر لغاية

قبل). التاريخ نفسه من العام ا
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ســوغت  جلــنــة الــتــعــلـيـم الـعــالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي في مـــجـــلس
الـنواب  أسـباب عـدم إدراج تعـي
الـطـلـبـة األوائل لـلـجـامـعـات ضمن
قـــــانــــون االقـــــتــــراض الـــــداخــــلي

واخلارجي.
وقــالت عـــضــو الــلـــجــنـــة إيــنــاس
ـكـصـوصي في تـصـريح صـحـفي ا
إن (قـانون 67 لـسـنة 2017 ينص
على تعي الطلبة األوائل لألقسام
الذي يفترض اإلنسانية والعـلمية 
أن يـــــــــشـــــــــمـل الـــــــــطـالب األوائل

للسنوات السابقة ) .
Êu½UI «  «dI

مــوضـحـة  أن (الـلـجـنـة حـاولت أن
تـضـمن فقـرات هـذا القـانـون ضمن
االقـتراض الـداخـلي واخلارجي إال

أنها لم تنجح في ذلك).
وأشـــــــــــارت إلـى أن (عــــــدم إدراج
تــعــيــــــ الــطــلــبــة األوائل ضــمن
قــانـون االقــتـراض جــاء بـرؤيـة من
ــالــيــة ــالــيــة والــلــجــنــة ا وزارة ا
الـنــيـابــيـة لـعــدم وجـود الـســيـولـة

الية). ا
وكــان مـجــلس الــنــواب قــد صـوت
ــــاضي عـــلـى قـــانـــون األربـــعـــاء ا
االقــتـــراض الــداخـــلي واخلــارجي
ـــالي لــعــام لــتــمــــــويـل الــعــجــز ا

.2020
واعــلــنت وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي
والـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمـي حتـــــديث
الــتــوقـيــتــات اخلـاصــة بــالـتــقـد
والــــقـــبـــول ومــــوعـــد االمــــتـــحـــان
الــتــــــــنــافـــسي لـــلــعـــام الــدراسي
2021/2020 للدراســـات العليا. 

  ∫
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حيدر العبودي

تغيّر. ويـقول فاضل احلق "اليوم كلّ
شيء مغلق مع فايروس كورونا لم
يـعد هـنـاك زبائن". وبـالـتـالي ال عمل
لـه ولــــــلــــــعــــــمــــــال اآلســــــيــــــويــــــ
اآلخرين.وبينما تشير التوقعات إلى
ـئة في انـكـماش يـقـارب عـشـرة في ا
االقتصاد العراقي فقد تكون األشهر
ــاضـيـة مـجــرد عـيّـنـة عن الـقــلـيـلـة ا

األوضاع السيئة القادمة.
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سعادة السفير العزيز النشط في نشر اخبار تعلمك طهي الطعام العراقي.
ان كنت تـريد ان يزداد معـجبوك عـلى موقع تواصلك االجـتماعي فـلك ان تتعلم

اكل الفقراء وان تعلم معها انهم لم يولدوا فقراء.
اذهب الى مطـبخك و قطع حبـت من الباذجنـان- يسمونه الـعراقيون بـيتنجان
على بـالطول او حلقات بالعرض و رش عليه ملحا خشنا وسخن مقالتك بزيت
ـتــوفــر بـاالســواق بـكــثـرة وابــدأ بــالـقــلي حـتـى تـقــرمش حـواف زيــر الـتــركي ا
الباذجنـان و يغمق لون وسطـها و مع صمونت سـتكون اكلتك مكـتملة و بأوطأ

كلفة.
ا بل و اكـيـد ان النـخـبة ة فـلـر لـيس كل الـعراقـيـ يأكـلـون الـكبـاب و ال الـدو
التي تـلتقيها او تلتقيك ال حتبذ ان تخبرك عن ان ارقام الذين جرى افقارهم في
العـراق قد ازدادت فيهم مـالي من نازح داخلي غـير احتيـاطي اكثر عددا من
ا انـها بـيد بعض سـاعدات والـتي ال تنجح طـا الذين حتل عـليـهم الصدقـات وا

من النخب التي تلتقيها او تسمع عنها.
سعـادة السفـير ان اطـلعت عـلى كلـمتي هذه فـأني ارجو ان تـصنع هـذه االكلة
ـلكون بل و ال البـسيـطة و ان تنـشرهـا فوارد جـدا ان يصل خبـرك لفـقراء ال 
ن يعـرفون شـيـئا عن مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي وهم بـكل بسـاطـة ضحـايا 
استكـثر عليهم ابسط حقـوقهم في حقبة وطنيـة هي االقسى منذ دخولكم العراق

ا. قد
بل ان بـعـضـا من النـخب الـتي افـقرت هـؤالء يـحـملـون جـنسـيـة دولـتكم لالسف

ـة الـتي اسـتـقـبـلت وامـنت ولـيس هـذا لـومـا لـدولــتـكم الـكـر
ومـكـنت وســتـرت عـلى عـراقـيـ ولم تـعـلـمـهم الـظـلم او
القـسوة او اللصوصـية لكنهم ولـسوء حظنا يـتمتعون
بـحـصــانـة دولـتـكـم فـيـسـرقــون ويـقـتــلـون ثم يـغـادرون

ة. ليأكلوا هناك وهنا الكباب والدو
عوافي لك سعادة السفير.

www.azzaman.com
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ا عـلى سائر نـفوط العالم فـنزويال وإ
فـنـزويال الدولـة ب صـمـود متـجزأ من
جـــانب روســـيـــا بـــوتــ مـع الــرئـــيس
الـشـرعي مـادورو وصـمـود مـتـقـطع من
جــانـب أمــيــركــا تــرامب مع (الــشــرعي
اآلخـر) غـوايـدو  مَن أكلَ عـنـب فنـزويال

ومَن الطرف الذي سيضرس.
كـــمـــا أنه عـــزز الـــفـــصـــول والــوثـــائق
ـهـا وحــديـثـهـا بــعـشـرات الـصــور قـد
وبــذلك بــدت الــصــورة تــوضح مــعــنى
الــــنص أو إن الــــنص يــــفـــســــر مالمح
وجــوه الـذين بـاتـوا جـزءاً من الـتـاريخ

صور للمرحلة.  ا
فـي بضـع صـفـحـات أوضح فـيـهـا فؤاد
مـطر ظروف تأليف كتابه اجلديد يركز
عـــلـى الـــتـــمـــيـــز الـــذي لـإلنـــتـــفـــاضـــة
الــســودانــيــة دون ســائــر إنــتــفــاضـات
عــربـيـة بـالــقـول "إنـهـا أدخــلت صـيـغـة
اإلنـقالب الثـنائي أو ثنـائيـة اإلنقالبات
عـلى حتـمية الـتغـيير. ولـقد رأيْـنا كيف
ـدني أن الـتــغـيـيـر من جـانب الـطـيف ا
عــلى درجــة من اإلســتــحـالــة ومن أجْل
ذلـك لم يُكـتب لكـل من اجلزائـر وتونس
ولـــبــــنـــان الـــفـــوز وإن كـــان الـــصـــوت
اإلحـــتــجــاجي سُــمـع في أكــثــريــة دول
الــعـالم الـتي إمـا تــعـيش في ظل مـنـاخ
احلـريـات وإمـا إنهـا تـواقـة إلى نـسائم
ـقراطـية تُـخفف بـعض الشيء من الـد

هجير السُلْطة وسالطينها".
وفي مــزيـد من الــتـوضــيح يـقــول "لـقـد
أثـمـرت اإلنتـفـاضة الـسـودانيـة بـعد أن
إقـتربت أيـادي بعض عـساكـر السودان
ــدني وبـدا مـن أيـادي رمــوز الــطــيف ا
هـذا اإلقتراب مثل تالقي النيل األبيض
مـع الـنــيل األزرق مــتــحــابـيْـن إلى آخـر
الــزمن. في الــبــدايــة كـان احلــذر ســيـد
َن ـــوقف ثـم إقــتـــنـع هــذا الـــطـــيف  ا
يــنــتــسب إلــيـه من أســاتــذة جــامــعـات
وطـالب وجتــار وأطــبــاء ومــهــنــدســ
وكُــتَّـاب وصــحـافـيــ وصـنــاعـيـ أنه
بـاليد الـواحدة لن يسـتطيع الـتصفيق
فــنـزل من عــلـيـائه الــرافض إلى رحـاب
ـوضـوعـية مـرحـبـاً في البـدايـة وبـعد ا
ــبــدأ احملــاصــصــة- إرتــضى قــبـــول 
ـتوازيتـيْن من ميزان صـيغـة الكفـتيْن ا
الـطبـعة اجلـديدة للـنظـام في السودان.
وهـكـذا سـطعت جنـوم جـنـراالت مثـقـلة
يادين صـدورهم باألوسـمة في فضـاء ا
ـنـتفـضة وتـشكـلت الـصيـغة اجلـديدة ا
ــشــروع الـــتــغــيــيــر. وهي صــيــغــة لم
تــتـحـقق لإلنـتـفــاضـة في كل من مـصـر
واجلــزائــر ولـبــنـان والــعــراق وتـونس
ـؤســسـة الــعــسـكــريـة وكل وذلـك ألن ا
مـنـها لـدواعي إما اخلـشيـة من إنقـسام
اجلــــيـش جـــيــــوشــــاً كــــمــــا حــــدث في
الـــســبــعـــيــنـــات في لــبـــنــان وإمــا ألن
ـؤسسة العسـكرية إن هي نزلت طرفاً ا
في احلَـراك الشعبي فهـذا تفسيره أنها
ـؤسسـة القـائمـة على تـعاكس مـباد ا
أن دورهــا حـــمــايــة الــوطن من الــعــدو
اخلـــارجي ولــيـس الــدخــول طـــرفــاً في
حَــــراك ســـيـــاسـي وشـــعـــبـي. ويـــلـــفت
اإلنــتــبــاه هــنــا الــدور احلـازم فـي هـذا
الـــشـــأن لـــقـــائـــد اجلـــيـش اجلـــزائــري
(الـــراحـل) قـــايـــد أحـــمــــد الـــذي أبـــقى
ــؤســســة الـعــســكــريــة في مــنـأى عن ا
الـدخول طرفاً في اإلنتـفاضة ضد نظام
الـرئـيس عـبـدالعـزيـز بـوتـفلـيـقـة وبذلك
حـــال دون اإلنــتــقـــاص من الــشـــرعــيــة
الـدسـتـورية ومن اإلنـخـراط في احلَراك
طـرفــاً األمـر الـذي يـنـتـهي إلى إنـقالب
عـــســكــري". ويـــنــتــهـي إلى الــقــول "إن
احلـصـافـة لدى ثـنـائي اإلنـتفـاضـة ضد
نـظام البشـير وعلى نحـو ما ظهرت في
مــواقف جـنــراالت اجملـلـس الـعــسـكـري

وتــــفــــســـيــــرات بــــشــــيــــريـــة لـألمـــوال
ــمــتـلــكــات والـهــدايـا والــتــحـويالت وا
اإلضافية  أصوات متعالية على هامش
ـطـالـبـة بإعـادة دعم اخلـبـز ومـعـاجلة ا
كــارثـة الـســيـول والــفـيـضــانـات ونـزاع
الـقبيـلتيْن في بـور سودان. بعـد العُسر
يُـسراً: حـكومـة حمـدوكية  أخْـذ ورْد في
إخـــتــــيـــار أســـمـــاء الـــوزراء وحتـــديـــد
الــوزارات  أصـدقــاء لـلــرئـيـس حـمـدوك
يــضـيـئــون عـلى شــخـصـيــته وأسـلـوب
عـمـله ب بـريـطانـيـا وأفريـقـيا  بـشـائر
الـصـبـر: إكـتـمـال احلـكـومـة وإسـتـعـادة
الـعـضويـة مـفاجـأة الـتمـثيـل النـسائي:
أسـماء محمـد عبدالله وزيرة لـلخارجية
إنــطالق الــسـعـي إلزالـة إسم الــسـودان
مـن قــائــمـــة الــدول الــراعـــيــة لإلرهــاب
ـسـتــشـارة مــيـركل تــتـعـاطف ــانـيــا ا ا
بـصــدق  مـا هـو مـأمـول بـعـد إسـتـبـدال

الثكنات بالسرايات.
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تـشكيـلة وزارية مـفاجئـة جلهة الـتمثيل
الـــنـــســـائـي  إتـــصـــال الفت من جـــانب
انيا مع البرهان وحمدوك ... ورسالة ا
ــســتــشـارة تــهــنــئـة إلـى حـمــدوك من ا
أجنـيال مـيركل  حـمدوك يـتعـهد بـإعادة
بـنـاء الدولـة وجتديـد اإللـتزام بـالعـدالة
اإلنـتقالـية  البرهـان يسدل الـستار على
مــرحـلــة مـضت  خــيـاران أحالهــمـا مـر

أمام السودان.
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كـعكـة اإلنتفـاضة بعـد جوالت وصوالت
ـطلوبـة للقـضايا ومـناكفـات  اجلدولة ا
ـؤجَّلة  مـسايرة من طالب ا الـعالقـة وا
جــانب الــرئــيس تــرامـب لــولي الــعــهـد
الـسـعودي األمـيـر محـمد بـن سلـمان لم
يـهـنـأ بـهـا الـبـشـير  إشـارة رضى أُولى
من جـانب أربعـة دبلـوماسـي أمـيركان
مـن طــاقم الـــســـفــارة في اخلـــرطــوم ...
ومـســؤول أمـيـركي يـقـول أمـام مـجـلس
الـــنـــواب إن الـــســـودان شـــريك ولـــيس
خـصماً  بداية التفكـير بإعتقال عشرات
من الـقـيـادي الـتـرابيـ  كالم بـاألرقام
ال بـرسم إدارة تـرامب  أهمـية لـوزيـر ا
إحـباط عمـلية تهـريب أطنان من الذهب

عــــام 2018 الــــبـــــرهــــان يــــقــــول خالل
حـضـوره مصـاحلة قَـبَـليـة (لـيس عنـدنا

هَم غير إخراج السودان من مشاكله).
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ـراقبـة األداء احلكومي إنـشغـال البال 
مــقــارنــة عــابـرة بــ بــشــيــر الــسـودان
ــبـــابــوي  إدانـــة أولــيــة ومـــوغــابـي ز
لـلبشير (الثراء احلـرام والتعامل بالنقد
األجنبي)..  وهـيئة الدفاع تـعتبر احلُكْم
غـيـر عـادل وتـسـتأنـف  النـيـابـة الـعـامة
تـــوضـح (رمـــزيـــة إدانـــة الـــبـــشـــيـــر)...
وأنــصــار الــبــشــيــر يــتــظــاهــرون أمــام
احملــكـمــة ضــد احلـكــومـة احلــمـدوكــيـة
ـهــدي مــحـاكــمـة كــيف يــرى الـصــادق ا
الــبـشـيــر واألحـكـام عـلــيه  إصـرار عـلى
اإلســـتـــمـــرار في تـــصـــفـــيـــة (الـــتـــركـــة

اإلنقاذية).
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وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح
يـسـتبق زيـارة رئـيسه عـبـدالله حـمدوك
إلى واشـنطن بتـصريحات تـلقى إرتياح
أمــيـركـا  قـراءة مــتـأنـيــة ألقـوال الـوزيـر
الـــــديـــــنـي حـــــول يـــــهـــــود الـــــســــودان
ــــاذا صــــرَّح بــــهـــا ومــــســــيـــحــــيــــيه و
ـتـديـنـة) في ــاركـسـيـة الـسـودانــيـة ا (ا
شـــخـص نـــصـــرالـــدين مـــفـــرح مـــقـــابل
(اإلسـالمـيــة الــلــيـبــرالــيـة) فـي شـخص
مــخــتــار اخلـطــيب  خــطــوات ولــقـاءات
مـهمـة سبـقت لقاء حـمدوك وإتـفاق على
ـأمـول من مـجـمـوعة تـبـادُل الـسـفـراء  ا
(أصـدقـاء الـسـودان) أجـانب وعـربـاً  ما
بــعــد الــثـمــرة األُولى من ثــمــار شــجـرة
الـعالقة األميـركية - الـسودانيـة  تفكيك
(نـظـام اإلنـقـاذ) حـلـقـة حـلـقـة والـتـأكـيـد
عـلى عدم اإلنتـقام  اخلشيـة التي تشغل
بــــــال أهل احلُـــــكْـم في الــــــســـــودان من
عـمـلـيـات ثـأريـة كـتـلك الـتي حتـدُث ضد
الــنــظـام في مــصـر وتــســتـهــدف رمـوزاً
أمـــنــيــة وقـــضــائــيـــة  إهــتـــمــام نــوعي
ـــوضـــوع دارفــور بـــغـــرض تـــطــبـــيع
الـعالقـة مع النـظام اجلـديـد  نظـرة على
طــبـيـعــة الـصــراع واحلـركـات الــثـوريـة
الـتي نـشـأت في اإلقـلـيم الـذي مـسـاحته
تــشـــبه مــســاحــة ثالث دول في أوروبــا

الـتركيبـة العسكـرية السودانـية بعيدة
مـن هـــــــذا الــــــدور ودون خـــــــوض في
ثل هذا الـتفاصيل فهي غيـر مستعدة 
عـمعـة السـياسـية الـسودانـية الـدور.ا
في تــقـديــري سـوف تــسـفـر عـن تـغـلُّب
نـهج سـياسي يـكفل احلـريات وحـقوق
ـشاركـة في احلُكْـم والعدل اإلنـسان وا
اإلجــتــمــاعي ويــلــبي مــطـالـب الـسالم
الـعادل الشامل والـتوازن في العالقات
اخلــارجـيـة بال مــحـوريـة. هــذا الـنـهج
لـيـس هالمـيـاً بل مـسـلح بـفـكـر واضح
ولـيس فـوقـياً بل مـجـدَّر بـسنـد شـعبي
عـــتــيق ومـــســنــود بـــقــوى شــبـــابــيــة
ونـسـائـيـة جـديـدة. هـذا الـنـهج يـطـرح
ـقـراطـية تـوافـقـية وفـكـر يـوفق ب د
الـتـأصـيل والـتـحـديث ويـنـازل ويـغلب
الـتـحـديـات اإلسالمـوية والـعـلـمـانـوية
ـثَّل في قـراءة الـتاريخ واإلنـقالبـيـة و

ضادة". ضاد للثورة ا ا
أمـا صــاحب الـتـجـربـة الـدبـلـومـاسـيـة
الـعريقـة في محطات كـثيرة كـان لبنان
أخـيرها جمـال محمد إبـراهيم فينـقلنا
مـن حــالــة إلى حـــالــة عــاشـــهــا وطــنه
الــواقع عـلى خط الــزالزل الـسـيــاسـيـة
حـاصراً احلاالت بأربعـة مظاهر "شكَّل
األول مـــنـه الـــشـــعـب الـــذي ثـــار عـــلى
الـــنــظــام اإلسالمــوي" فـــيــمــا إنــطالق
ظهر الثاني يلي ذلك اإلنـتفاضة مثَّل ا
"مـا إتـصل بـاإلنـتـفـاضـة الـشـعـبيـة من
تـفاعل مـع اجملتمـع الدولي ومن تـأثير
وتـأثُّـر مـبـاشـر وغـيـر مـبـاشـر" وصوالً
ـــظـــهــــر الـــرابع الــــذي يـــتـــصل إلـى ا
ــصـاحب لـذلك بــالـتـعــبـيـر الــشـعـبي ا
احلَــراك والـذي إتــخـذ شــكالً إبــداعـيـاً
مُــبــتـكَــراً جتــلّى في إبــداعٍ مُــصـاحِب
مــثَّــلــته شــعـارات ثــوريــة ذات إيــقـاع
وغـنـائـيـات وأشـعـار حـمـاسـيـة رافـقت
مــظـاهـرات احلَـراك وجـداريـات غـطتْ
شـوارع وطـرقـات الـعاصـمـة اخلـرطوم
ـدن األُخرى. لـقد كانت ثـورة ثمـنها وا
دمـــاء شــهــداء وجــرحـى ومــفــقــودين
لــكـنـهــا كـانت ذات ضـمــيـرٍ حَي وقـادر
عـلى التـفاعـل إلحداث الـتغـييـر مثـلما
كـانت ثـورة لهـا قـلم ولـسان وفـرشاة..
وصـــوت مُـــبــدع..".ويـــخــتـم الــتـــقــد

ــخــاطـبــة قــارىء الـكــتــاب بـعــبـارة:
ـعتـقة "وإنك سـتـجد في تـلك الكـتـابة ا
) مـا عن (أم إنــتـفـاضــات الـسـودانــيـ
يـحـضّك عـلـى الـوقوف مـعـي إحـتـراماً
وتــقـديـراً لـرجل صـادق احلسّ رصـ

احلجة إسمه فؤاد مطر..".
ـــؤلف يـــلــتـــقي مع وفـي رأيه هــذا بـــا
ــفـكــر الــلــبــنـاني تــقــيــيم من جــانب ا
الدكتور خليل أحمد خليل الذي بعدما
أودع فــؤاد مـطــر مـخــطـوطــة الـكــتـاب
أمـامه لـيقـرأ أو يبـدي الرأي بـعث إليه
بــرســالــة قـدَّمــهــا بــالـســطــور اآلتــيـة:
ا ال همومة  "واآلن هـنا في بيروت ا
يــحـــصــرُه خــيــال يـــواصلُ ســنــدبــاد
الـكــلـمـة الـعـالِـمـة فـؤاد مـطـر رحالته
الـفــكـريـة الـهـادئـة رغم عـواصف هـبَّتْ
بـقـوةٍ عـلى فلـسـط فـلـبـنان فـمـعظم
رقونة العالم العربي هذه الرحالت ا
بــقـلـم اجلُـرْح عــلى أوراق الـصــبـر أو
الــتـأمل الـعـقــلي تـسـتـحـق بـعـد سـتـة
عــقــودٍ من إنــطالقــهــا أن تــرسم لــهـا
ومـنـهـا خارطـة طـريق فـكريـة تـكشف
لــرحــالــة الــغــد ومُــسـتَــكِــشــفي األمس
الـقـريب مـا سـطَّـرهُ قـلم مـاسـيّ حاول
صَــــقْالً ألحــــداث الــــعـــصــــر الـــعــــربي
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اإلنــــــتـــــقــــــالي و(قـــــوى
احلـرية والتغيير) ليست فقط أسقطت
نــظـامــاً كــان في صـدد اجلــنـوح نــحـو
الـبـقـاء الـطـويل وإنـتـقـال الـسُـلطـة في
الــطــيف الــواحــد من قُــطـب (إنــقـاذي)
ـا وضعت قـاعدة تـغيـير إلى آخـر وإ
حتـتــاجـهـا مـعـظم دول الـعـالم الـثـالث
وتــــقـي هـــذه الــــدول مـن مــــغــــامـــرات
اإلنـقالبي العسكـري وهي الثنائية
ــعـــنى ـــشـــاركـــة ولــيـس  ـــعـــنى ا
اإلقــتـســام. وبـهـذه الــقـاعــدة لن يـعـود
مـتـيـسراً عـلى أي مـغامـرين إنـقالبـي
ـجـرد عــسـكـريــ إسـتالم الــسُـلْـطــة 
حتـريك دبابـات حتاصـر مبـنى اإلذاعة
ـان ثم تـبث والـتــلـفـزيـون ومـقـر الـبـر
بالغـاً أولـيـاً ثم سـلـسـة بالغـات يـغـلُب
ــعــنـوي عــلى مــفــرداتــهــا الـتــنــكــيل ا
َـن كـــانـــوا في ســـدة والـــشــــخـــصي 
الـسُـلْـطـة وإيـداعـهم الـسـجن فـي احلد
اإلنــتــقــامي أو اإلقــامــة اجلــبـريــة في
ذهبة (فيلالت) مرفَّهة كتلك األقفاص ا
الـتي يضع فـيهـا بعض أبـاطرة احلُكْم
طـيـورهم وحـيـوانـاتهم الـنـادرة فـيـما
هــنـالك جـحـافل من الــبـشـر إمـا تـعـمل
لــكن بـالــكـاد يـســمن الـعــائـد من جـوع
وإمــا بــطــالــة وحــالــة عَــوَز تــودي في
بـــعض األحـــايـــ بــأصـــحـــابـــهــا إلى
ُذل. تـفـضـيل اإلنـتـحـار عـلى الـعـيش ا
ـثال مـا آلت إليه حـالة الـرئيس ولـنا ا
عــمــر الـبــشـيــر بــعـد ثالثــ ســنـة من
احلُــكْم وكــان يـخــطط لـلــمــزيـد بل إلى
مـــدى احلـــيــــاة كـــمـــا حـــال الـــرئـــيس
ــيـــر بــوتــ وفي زمن الـــروسي فالد
(الــكـورونـا) الــذي فـعل الــبـوتـيــنـيـون
دسـتـورياً مـا فـعـله البـشـيريـون جلـهة
تـعـديل الـدسـتـور جتـاوبـاً مـع مـشـيـئة
ــتـمـسك بـكُـرسي الــسـلـطـان الـواحـد ا
األحـــد ومن دون أن يـــرف له جــفن أو
يـرى في مـا إنـتـهى إلـيه عـمـر الـبـشـير
عـبـرة جديـرة بـاإلعـتبـار فـيكـتـفي وقد
ـنـا من الـقُطْب فـاجـأت (الـكـورونـا) عـا
ـا يــوجـب الــكـثــيــر من إلـى الـقُــطْـب 
إعـادة الـنـظـر".ويـبـقى هـنـاك تـمـيز في
الــكـــتــاب يــتـــمــثل في تــقـــيــيم ورؤيــة
إستشرافية للمستقبل السوداني بعث
بـها الزعـيم السوداني السـيد الصادق
ــؤلف لــيس ــهــدي في رســالــة إلى ا ا
ــا ألنه كـــكــاتب فـــقط ألنه صـــديق وإ
وصـــــحـــــافـي ومـــــؤلف حـــــادب عـــــلى
الــســودان ودائــمــاً فـي إطــار مــعــادلـة
جــمْع الــشــمل والــتــوافق عــلى كــلــمـة

سواء.
ومـثل هذا احلـدْب تعـكسه عـبارات في
الــتـقـد لـلـكــتـاب بـقـلم الــدبـلـومـاسي
الـــســوداني الــعـــريق جــمـــال مــحــمــد
إبــراهــيم. وفي رؤيـتـه اإلسـتــشـرافــيـة
ــــهـــــدي اآلتي:"في يـــــرى الــــصــــادق ا
تــقـــديــري إن جتــاربــنــا في مــواجــهــة
الـطـغـيان وفي مـكـافـحة تـمـكـ احلُكْم
ـــقـــراطي مع مـــا فـــيــهـــا من آالم الـــد
وإضــــطــــرابــــات لم تــــذهب ســــدى بل
أورثتْنا دروساً غالية في إدارة التنوع
تـــنـــاولْــــتُـــهـــا في كـــتــــابي (الـــهـــويـــة
الـسـودانـية بـ الـتـسـبيك والـتـفـكيك)
وأورثــتْـنـا دروســاً في ضـرورة أقــلـمـة
ـــقــــراطي ثــــقـــافــــيـــاً الــــنـــظــــام الــــد
.الـفترة اإلنـتقـالية احلـالية وإجـتمـاعياً
أشـبه مـا تـكـون بـحـقل جتـارب تـنـشط
جـبهتان إسالموية منكـفئة وعلمانوية
ـصـيــر الـوطـني مــسـتـلــبـة لـتـخــطف ا
وحتـــوم رؤى غـــالـــبـــاً وافـــدة لـــثـــورة
مــضــادة أشـبـه بـتــلك الــتي أجــهـضت
كــثـــيــراً من ثــورات الــربـــيع الــعــربي.
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محمد سعيد الصحافهمام عبد اخلالق

احملـاذيـر واردة في نظـر البـرهان رغم
تــســارُع اإلجنـازات  الــتـركي أوكــتـاي
أرجـان الـذي سـوْدنه الـبشـيـر فـأصبح

أوكتاي شعبان حسني علي.
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كــيف أن كــشْف نــتــنـيــاهــو عن لــقـائه
بــالـرئــيس عــبـدالــفـتــاح الـبــرهـان في
عـــنــتــيـــبي بــرعـــايــة رئـــيس أوغــنــدا
مــوسـيــفـيــني كـان مــثل دوي صـاروخ
اإلفـرازات األولـيـة لـصـدمـة الـناس من

الــــلــــقــــاء ... وتـــســــاؤل حــــول هل 
بــالـتـوافق وهل نــوقـشت اخلـطـوة مع
ـدني  بـعض أوجه الـظروف الـطـيف ا
الــضــاغــطــة عــلى الــبــرهــان مــقــارنــة
بــالـظـروف الـتي كـانـت ضـاغـطـة عـلى
الــسـادات  كـيف روى مـحـمـود ريـاض
وإلـى جــانــبه يـــاســر عــرفـــات حلــظــة
إعـالن الـسـادات أنـه مـســتـعــد لـزيـارة
الــقـدس  مــا مـعــنى إكـتــفـاء الــبـرهـان
إصــطــحــاب رئــيـس اخملــابــرات الـذي
لف سـبق أن أمسك في عهد رئاسته ا
ـستـشارين اإلسـرائـيلي  أهـميـة دور ا
اخملــلــصـ في صــيــاغـة قــرار الـرجل
األول  هـل كــان الــبــرهــان واثــقــاً بـأن
الـلقـاء سيحـمل إدارة ترامب على رفْع
الـعـقـوبات عن الـسـودان  توضـيـحات
عـسـكريـة مـنمَّـقـة للـخـطوة الـبـرهانـية
ـعرفـة حمـدوك والتـشاور وهل تـمت 
مـعه في شـأنـهـا  عـنـدما قـال بـومـبـيو
قـــبْـل أســـابـــيـع من لـــقــــاء الـــبـــرهـــان
بـنتنيـاهو (حان الوقت للـدول العربية
ـقــاطــعــة والـعــمل مع لــلــتــخـلي عـن ا
إســرائــيل) هل إســتــنـد الــبــرهـان إلى
الـسابقة النميرية التي تمت ومشروع
الـسـابــقـة الـبـشـيـريـة الـتي لم تـكـتـمل
تــسـاؤالت عـمـا إذا كـان هـنـالك (لـوبي
تـــطــبـــيــعي) مـــؤثــر فـي الــســودان ...
ـــهــدي وتـــأثـــيـــر مـــبـــارك الـــفــاضـل ا
ونــصـرالـدين مــفـرح في تـنــشـيط هـذا
(الـــلـــوبي) كـــيف أن كـــفـــة أفــريـــقـــيــة
الـبــرهـان رجـحت عـلى كـفـة عـروبـيـته

كناً مع نتنياهو. فبات اللقاء 
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تـطورات اإلنـتفـاضة جعـلت البـشير ال
يـهنأ بإستطالع متـميز حوله سياسياً
وإجتماعياً وعائلياً في مجلة (الرجل)
الـسـعـودية  لـقـطات مـصـوَّرة لـلبـشـير
الــشــاب والــعـريس زوجــاً إلبــنــة عـمه
فـاطـمـة خـالـد الـبـشـيـر ثم مـع الـزوجة
الـثانية وداد بـكر واقعة نـزول البشير
إلى بـئر العقـارب كما ترويهـا شقيقته
آمـنـة... وتـفـاصيل طـفـولـته وهـواياته

كما ترويها والدته احلاجة هدية.
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مـقارنة لنهاية (اإلنتـفاضة العصامية)
 (اإلنـتــفـاضـة الـسـودانـيـة) مع نـهـايـة
ـــعـــصـــومـــة) (اإلنـــتـــفــــاضـــة غـــيـــر ا
(اإلنـتـفـاضـة الـفنـزويـلـيـة)  تـشابُه في
الــســلـوك واألهــداف  تــركــة تـشــافــيـز
وتــركـة الـبـشـيــر أمـام صـاحب الـقـرار
دونـالـد ترامب  عـندمـا تعـترف اإلدارة
ـان رئــيـسـاً األمــيـركـيــة بـرئـيس الــبـر
شـرعيـاً للدولـة محل الرئـيس الشرعي
ــان اإلحتــادي هـل من اجلــائــز لـــلــبــر
األوروبـي مجـاراة تـرامب في مـا فـعله
ــانع بــتــدخل ــان وال  رئــيـس لــلــبــر
عــسـكـري خــارجي  قـذيــفـة سـيــاسـيـة
ــوقف وتـشـبـه قـذيـفـة روســيـة تُـربك ا
ـاثـلـة في زمن عمـر الـبـشيـر  عـوائد
الـعالقـة الـتي بـناهـا تـشـافـيز مع دول
ذات تـــأثـــيــــر في مـــجـــريـــات إتـــخـــاذ
ـصـيــريـة  عـيــون أمـيـركـا الــقـرارات ا
الـــشـــاخـــصــة لـــيس فـــقط عـــلى نـــفط أجنيال ميركلعبد الله حمدوك

اكـــــثــــر مـن نــــصـف تــــلك
ـاليـة  تـدفعـهـا الى عمق ـمـتلـكـات ا ا
الــوســـادة وتــقــول ( هــذي الــدنــانــيــر
لـلـتـايهـات) وكـانت في بـعض االحـيان
تـــلـــجـــأ الى ســـحب  ذلك (الـــرصـــيــد)
ــواجـهـة حـالـة طــارئـة( تـايه) ضـربت
الـعـائـلـة فـتعـالج مـشـكـلـة  مع احلـفاظ
ــسـتــقــبـلي  من عــلى قــوة االئـتــمـان ا
خالل  مــعــاودة االحــتــفــاظ بــســيــولـة
مـالـيـة اضـافـيـة من اجل اسـتـخـدامـها
في حـاالت طارئة  متـوقعة !! بخالصة
ـالـيـة التـطـبيـقـية اسـاسـهـا النـظـرية ا
الــتي اعــتـمــدتـهــا جـدتي الــفـقــيـرة او
بـدونـهـا  لي ان اسـأل كـم لـدى الـدولة
الـعراقـية من مـستـشارين فـي الشؤون
ـهـتــمـ بـاحلـفـاظ عـلى االقــتـصـاديـةا
ـنع وقـوع الــريع الـنــفـطي او بـدونـه  
الــبـالد في االنــكــشــاف االقــتــصــادي 
وكـيف يتعاطون عن مـفهوم الصندوق
الــــســـيــــادي .   قـــبـل ان اخـــتـم اعـــلن
بـشهادة موثقة  مخاوفي الشديدة من

السياسي حديثي النعمة.
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قـمة اجلـنوب فـي ايار عام 2001 الـتي
عـــقـــدت في كـــوبـــا بـــعـــد  االجـــتـــمــاع
الــوزاري الـتـحـضـيـري فـي كـولـومـبـيـا
والــذي حــضــرته ايــضــا ضــمن الــوفـد
الـعـراقي  لقـد كان كـاسـتروا مـايسـترو
ؤتمر بحرفية وكأنه مـذهال في ادارة ا
 قـائد فـصيل مـهمـات خاصـة يشـعر ان
الــوقت الـذي لـديه اليــكـفي  وان عـلـيه
اسـتـثمـار كل ساعـات انـعقـاده الى حد
عـدم الـتـفـريط ولـو بـدقـيـقـة واحـدة مع
احلــفـــاظ عــلى ربــاطـــة جــأش مــزيــنــة
ــتـزنـة بــاالبـتـســامـات واالنــحـنـاءات ا
ـؤتـمـر لـرؤسـاء دول نـامـيـة حـضـروا ا
وهم يـحملون الغاما امريكية الهوى !!
شرف في ويـحضرني ذلك االحساس ا

هــنــاك حتـذيــر حــاسم يــقـول (عــنــدمـا
تــسيءاســتــخــدام الــوقت فــأنـك تــبـدد
ــكـن ابــدا ـــورد الـــوحـــيـــد الـــذي ال ا

استرداده ) 
لــقـد شــاغـلــني هــذا الـتــحـذيــر كـثــيـرا
ومـــازال يـــحـــتل وسـط اهــتـــمـــامـــاتي
الحـقـات التي ـزيـد من االسـئلـة وا بـا
ـــطـــاردة الــيـــومـــيــة تـــصل الـى حــد ا
واعــــتــــرف صـــاغــــرا انه يــــســـتــــحق
كن ـشاغـلة مهـما كان اجلـزع الذي  ا
ا ان يـنـتج عـنه  وقـد كـتـبت بـشـأنه 
يـسـتحق مـشـيدا بـشخـصـيات اتـيحت
لي فـرصة الـتعـرف على تـعاطـيهم  مع
الـزمن بيـنهم فـيدل كـاستروا من خالل
كـتـاب جـان بـول سـاتـر (عـاصـفـة عـلى
السكر) الذي يروي فيه معاينته للهمة
االجنــازيـة الــتي يـتــمـتع بــهـا الــزعـيم
الــكـوبي وهـو يــكـابـد بــشـرف الـثـوري
ضــغـوط الـتــحـديــات االمـريـكــيـة الـتي
تنع ان كانت تواجهها بالده  كان ال
يـــوقف ســـيـــارته عـــلـى احــد ســـواحل
هــافـانـا لـيـنــاقش مع صـيـادي اسـمـاك
لـديـهم معـضلـة مـا  تعـيق عمـلهم دون
ان يــــقـــطع مـن ذهـــنه اخــــر مـــفـــردات
الـتأكيد ان كوبا ستنتصر في مواجهة
احلـــصـــار االمــريـــكي  واضـــعـــا امــام

سارتر مقدمات  حاسمة عن ذلك
ــواظــبــة مــنه لــقــد ادهــشــتــني هــذه ا
وتـشـاء الـصـدف ان يـكـون امـامي بـكل
ـشـروع عـنـدمـا كـنت ضـمن جـبــروته ا
اعـضاء الوفد الـعراقي الذي شارك في
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ــسـته من الــتــعـامل مـع الـوقت الــذي 
الـوزيرين الـسيدين هـمام عـبد اخلالق
ومـحمـد سعـيد الـصحـاف خالل عملي
مـعهما  فلقد كانت مواكبتهما حلقيبة
وزارة الـثقافـة واالعالم التي اضـطلعا
ـزيـنة بـهـا غـايـة في االمانـة االداريـة ا
بــفـائـض قـيــمـة  عــالـيــة حـرصــا عـلى
الـعـراق  من الـوقـوع بـاحملـظـور  رغم

كـان ينـفذ ان الـزمن الـعراقي حـينـها  
مـثـلـمـا يـنـفـذ الـزئـبق مـن الـيـد عـنـدما

تريد االمساك به  
لــقــد كــانت هــنـاك مــهــمــات تــقــتـضي
استجالبي من البيت الى الوزارة بعد
الـــســـاعـــة الـــســـاعـــة الــواحـــدة لـــيال
فـاجدهما بكامل حيويتهما رغم انهما

لم يغادرا للراحة طوال اليوم 
قـابل حتضرني مـواقف محـكومة وبـا

مـثلـما لم يـستـثن مـظفـر النواب
احــدا من وثـيـقـة اتـهـام حـررهـا
شـــعـــرا  فــانـي اجــزم  واراهن
ـســؤولـ عــلى ذلك ان اغــلب ا
الـــعــراقــيــ مـــصــابــ بــعــدم
احـــتـــرام وقت الـــدولـــة  وهــو
وقـت ثــــمــــ فـي كل االحــــوال
وثــمـنـه ال يـجــوز الـتــفـريط به
ابــــــــدا اذا كـــــــان الـــــــشـــــــرف

عيار   السياسي هو ا
ان الـتفصيل  في هذا االتهام
 يــتـطـلـب ان اسـأل بـحــرفـيـة
تــشـــخــيــصــيـــة ومــكــاشــفــة
اســتــطــيع ان ادافع عــنــهـا 
ــكـن تــبـــريــر خــواء كـــيف 
ـاليـة العـراقية  (اخلـزنة) ا
ــهــدور وكـم طــول الــوقت ا
ـالي فـي الـسـمـاح لــلـهـدر ا

ان يتسيد.
ال يـسـتـطـيع احـد ان يدافع

عن حتــمــيل انـخــفـاض اســعـار الــنـفط
ــسـؤولـيــة  ان ذلك مـعـيب اصال  اذا ا
اخـذنا بضرورة عدم االعـتماد على هذا
الـــريع فــحــسـب  بل  الــتــفـــتــيش   عن
او ــوارد االخـرى   بــدائل  لــتــعــظــيم ا
اخــذنـا بـحـقــيـقـة اهـمــيـة تـوزيع الـريع
الـــــنــــفـــــطي الـــــعـــــادل  عــــلـى اســــاس
اســتـحـقــاقـات دقـيــقـة مع هـامش وازن
لـلطوار حلماية احلكومة من الوقوف
عـلـى سـاق واحـدة!واسـتـطـرادا  اسأل
ـاذا التـتـعـلم احلـكـومـة من تـوجـيـهات
جـدتي الـفـقـيـرة التي تـوفـاهـا الـله عام
1955 كــانـت كل مــدخــراتــهــا خــمــســة
دنـانــيـر عـنـدمـا كـان لــلـديـنـار الـعـراقي
مــنـزلــة اجلـبـل الـشــاهق  قـد تــزيـد او
تنقص حسب مورد بستان تملكه يضم
تـسع نـخـالت فقـط  حـكـمة جـدتـي انـها
كـانت تستخدم وسادتها مخبأ (قاصة)
ـدخـرات ولـيس كـما لالحـتـفـاظ بـتـلك ا
ياه ركـزي الذي اتلفت ا يـخزن البنك ا
اجلــوفـيــة بــعض مـدخــراته كــانت تـلك
الـسيـدة الفقـيرة حتـرص اشد احلرص
عــلى ان تـسـتـقــطع  ثالث دنـانـيـر  اي

بـالـهـزالـة لـدى نـواب ووزراء مـوبـوئ
ــا يـجــري  واشـهـد بــعـدم االكــتـراث 
انـــني حـــضــرت اكـــثــر مـن نــدوة خالل
ــاضــيـــة في مــقــر الـــســنــوات االربـع ا
مــــجـــلس الــــنـــواب ورأيت كــــيف كـــان
الــنــواب ومـســؤولــ يــتـســكــعـون في
مـقـهى  اجملـلس كـمـنـتـجع لـلـهروب من
(كــارثـــة) اتــمــام الــنـــصــاب مع تــبــادل

ـعـلـومــات عن اخـر الـعـطـور واضح بــا
الـفرنسيـة وكيف ان االيطالـي تفوقوا
فيي صناعة االربطة واالحذية  واهمية
الــثــوم الــعــراقي فـي مــواجــهــة الــثـوم
الــصــيـني  وهـي الـشــهــادة الـوحــيـدة
مـنـهم للـترويج لـلبـضـاعة الـوطنـية مع
يــقـيــني الــقـاطع ان هــؤالء الـنــواب لـو
انـــهـم قـــرأوا بـــأمـــعـــان االتـــفـــاقـــيـــات
الـصيـنيـة العـراقيـة لنـظمـوا اهزوجات
ثــنـاء بـجـهـود رئــيس الـوزراء الـسـابق
هـدي  ومادمت مـسترسال عـادل عبـد ا
عن احلـالـةالـصـينـيـة والـشيء بـالشيء
يـذكر ان الزعـيم الصيـني ماوتس تونغ
طـلب في احاطة له حـذف ما قيمته ربع
راتــبه الــبــالغ كـله  800 دوالر لــصـالح
خـزيــنـة الـدولـة النه اسـتـطـاع ان يـزرع
حــديــقــة مــنــزله بــبــعـض اخلــضـروات
واسـتغنى عن شـرائها من الـسوق فهل
يـفعلهـا  السادةالرؤسـاء الثالثة رئيس
اجلــمـهـوريـة ورئــيس الـوزراء ورئـيس
مـــجـــلس الـــنـــواب اقـــتـــداء بــالـــزعـــيم
الـصيـني الراحل  مع ثـقتي ان الـقصة
صــحـيـحـة بـشـهــادة الـكـاتب االمـريـكي
ســنـــو في كــتــابـه (الــشــمس احلــمــراء
) عــلى اي حــال تــســطـع عــلى الــصــ
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-1-
هـنـاك مـواردُ يكـون اجلـوابُ فيـهـا عـلى ما يُـطـرح عـليك سـؤاالً تَـطْـرَحُه على

السائل .
وبهذا السؤال تكسب النزال ..!!

-2-
ثيـر الذي طرحه أحـد الكادحـ على مراسل ومن مصـاديق ذلك  السـؤال ا

احدى وسائل االعالم ح سأله :
اذا لم تستخدمْ وسائل الوقاية من (الكورونا) ?

ــلــكـهــا وانّــمـا هي ــراسل الى صــاحب َعــرَبَـةٍ ال  وهـذا الــسـؤال تــوّجه به ا
مُسْتَأجَرَة مِنْ صاحبها بألفيْ دينار في كل يوم .

وجاء اجلواب سؤاالً مُوّجَهَاً للمراسل يقول :
اذا كنتَ ال تـملك االّ ألفيْ دينار فهل تشتري بـها وسائل الوقاية من (الكورونا)

أم تشتري بها خبزاً لِعائِلتك ?
هَبْ أنَّ صاحب الـعربـة يرضى بـتأجـيل دفع أُجرةِ الـعَرَبـة الى يوم آخـر حيـنما
يشـعر بـأني ال أملك اليـوم إالّ ألفيْ ديـنار ولكـنْ هل يصح تأجـيلُ ايصـال الغذاء

للعائلة ?
وبهذا انقطع الكالم ...
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ـقــطع يـثـيـر ألـوانــا من الـشـجن في نـفـس كلّ انـسـان شـريف  ذلك انه انّ هـذا ا

ستضعفون من العراقي . أساوية التي يعيشها الكادحون ا يصوّر احلالة ا
واذا كان صـاحِبُ العـربة قـد ظفـر بألـفيْ دينـار فانَّ هـناك مَنْ ال يـظفـر بشيء من

ال على االطالق ..!! ا
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انـنـا نـطــالب احلـكـومـة بـتـوفـيـر وسـائل الـوقـايــة لـلـفـقـراء والـضـعـفـاء الـذين لـيس
بوسعهم شراءها .

ان . وهذا أضعف اال
-5-

َ ُـعَوّلِ وعلى خـلية األزمـة أنْ تُدرك عمقَ مـحنة الـفقراء ا
عـلـى أجـرة أعــمـالــهم الـيــومــيـة من أهــوال احلـظــر ومـا

يُسببهُ مِنْ مآزق ومشاق .
نـسـألـه تـعـالى ان يـرأف بـالـعـراق واهـله وان يـبـعـد عـنه

الوباء والبالء انه أسمعُ السامع وأرحم الراحم .

يقـينا أن الكوارث والنكبات والنـوائب توحد وال تفرق  جتمع وال تشتت  تسطح
ـاء لـوأد وال تـعــمق  تـعــفـو وال تـؤلب  فــفي زمن احلــريق عـلى اجلــمـيع حــمل ا
الـنـيــران  وفي الـزمن اجلـمــيل لم يـكن أكـثــر من ابن الـعـراق تــسـامح وتـسـامي
وتغـاضي وترفع بل وعضـاً على اجلرح مع الـغريب وليس مـع ابن الدار واجللدة
ا يزل مـا لم يرى غيره من استهـدافات ونكبات وكوارث  نعم لـقد رأى العراق و
وحروب وحـصـارات  وكل ذلك كـان بقـصـد الـنـيل من شمـوخه وكـبـريـائه وكرمه
وشجـاعته وتـصديه وديـنه وغيرتـه واجتمـاعه واقتـصاده  ومن اسـتهـدف العراق
كان يـجهل أن احلـملـة الـتي تعـرض لهـا على مـدى عـقود من الـزمن خلت لـيست
ا يـقرأ تاريخ الـعراق  او قرئه ولكن دون األولى ولن تـكون األخيرة  ويـبدو أنه 
ـوت  غزي مـرة بـعد رض لـكـنه ال  تـبـحـر وتعـمق  فـتاريـخ العـراق يـروي أنه 
مرة لكـنه ال يلبث أن يتحـرر ويستقل ويقود الـساع للحريـة  قتّل علمائه وشرد
طالبه  وأحرقت مـدارسه  ونهبت مكـتباته  لكن جنمه ال يـأفل وشمسه ال تغيب
ـغرضون  ويجتمع الـدجالون  لكن تدينه  يجـند اصحاب الضالالت  ويدس ا
اكنته الـعسكرية  وال يبـقى ساطع  ال تغطيـه اخلرافات  ليس اكثـر استهدافـا 
ن تـعرض اكـثـر تخـطيـطا لـإلطاحـة بجـيشـه  وجيـشه ناهض مـحـرر  ومنـاصر 

لالحتالل  وقائمة االستهدافات تطول . 
وبـالقـطع لـيس مسـتـغرب مـا تعـرض له الـعراق ويـتعـرض وسـيتـعرض  فـالـكبـير
يغيـض الصغار  والقوي يثيـر حفيظة الضعيف  والـغني يستنهض حسد األقل
ـكـانة ـال وا ـتمـيـز دائـمـا مـا يـكون مـحل رصـد من شح عـلـيه اجلـاه وا غـنـا  وا
والــعــقل واإلبــداع  فــمـا بــالك بــعــراق كل مــا فــيه مــيــزة وتــمــيـز  ارث وتــاريخ
وحاضـرة  مـوقع ونـهر وجـبل  زرع ونـفط وثـروات طـبيـعـيـة  دين وعلم وادب 
فن وريادة وجتـديد  ويسألونك عن اسـتهداف العراق  وهل مـثل العراق بلد ? .
ـصـائب والـنائـبـات اال مـوحـدة لـشـعبه  وعـلى مـدى تـاريـخه لم تـكن النـكـبـات وا
جـامــعـة لـشـمـله  راصـة لـصـفـوفه  ويـقـيــنـاً أن كـورونـا جـائـحـة سـيـئـة الـصـيت
واحللـول والقـطـاف  لكـنـها كـما داعـش وحدت وجـمعت وقـربت ومـازجت دماء 

سعى بعض جتار األزمة ومراهقو السياسية هدرها بينياً . 
ساعدات تنـهال من كل حدب وصوب  على من مـسته كورونا برزقه  فرحـات ا
وماله  وعـيشه  وصحـته  واضحت خزائن مـن فاض فيـها اخلير مـشرعة  بل
راح كرم الـفقـير يفـيض  فتـقاسم قوت يـومه مع من غاب عن مـائدته الرزق  بل
ـة كـورونـا يـفـيض كـرمـاً بـدمه عـلى من ابـتـلي راح من مَنَ الـله عـلـيه بـنـعـمـة هـز
بـالـداء الــذي اعـجـز اكــثـر الـدول تــقـدمـا عن اكــتـشـاف دواءه  فـال تـزال شـفـرة
كورونـا سراً خفياً ولغطاً مجهوالً . لـقد جتسدت حكمت الله بفايروس ال يرى اال
بـأكـثر اجملـاهـر تـقدمـاً  فـقـد حيـر هـذا الفـايـروس عـقول األطـبـاء  ووقـفت أمامه
ـراكز الـبـحـثـية عـاجـزةً عن حل لـغـزه  وهل اكـثر من ذلـك حكـمـة وعـضة اكـبـر ا

وبشير ونذير ? 
والالفت أن طــغـيـان من شـاع شــره  وامـتـد فــسـاده  وخـرّب طـغــيـانه  وفـرّقت
سيـاسته  وأضـعفت قـراراته  راح يـعتـاش اليـوم على أزمـة اجلائـحة  لـيرقص
ساكـ  الذين راحوا على اجـساد ضـحاياهـا  على أمل أن يحـصد أصـوات ا
حـطب كل آفـاق رجـيم  مـرة كان جـسـده حـطب الطـائـفـية  وأخـرى كـان جـسراً
للـعبور بالعراق من مذبح داعش وثالثة كان وقود حراك التصحيح  واليوم راح
ن سـيـلـعـنـهم حـاضر الـعـراق وتـاريـخه يـسـتـثـمرون بـعض مـنافـقي الـسـيـاسـة 

اجلـائـحــة األخـطـر لـلـتــغـريـر بـهـذا وتــضـلـيل ذاك عـسى أن
ينـفعهم شـرهم ليوم التـضليل األكـبر  الذي يـحصد فيه
صوت مـن طال وقـوفه بـانـتـظار الـتـصـحـيح  وال يـعلم
األفاق أن يـد الله فوق أيديهم  وقد تـكون الساعة اتية
ولن يقـيه نـفاقه وتـضـليـله وتدلـيـسه  لكن اثـره السيء
ن اريـد به سـوءاً  ســيـبـقى مـرويـاً لألجــيـال  وعـبـرة 

ن بادر وقدم وتصدق وصدق واوفى . والعاقبة 
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شــكــلت تــظــاهــرات تـشــرين األول
2019 نـقــطـة حتـول الفــتـة أفـضت
ــــشــــهـــد الـى تــــغــــيــــيــــر مالمـح ا
السياسي القائم منذ 2003 وحتى
مــاقــبل إنــدالع حــركـة االحــتــجـاج
الــــشــــعـــــبي في وسـط وجــــنــــوب
الـعـراق. لـذلك يـكاد اجلـمـيع يـتفق
عـلـى أن عـراق مـابــعـد تــشـرين لن
يكون عراق مـا قبله باإلشارة الى
االحـــــداث الـــــدامــــيـــــة والــــعـــــنف
ستخدم وسقوط مئات الضحايا ا
وجـرح اآلالف وإخـتـفـاء الـعـشرات
دني وما رافقها من الناشط ا
من تــوقف عــجــلــة احلــيــاة وشـلل
الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيــة وبـالـتـالي
ـهدي دفـعت بـحكـومة عـادل عـبد ا
الى تــقـد اسـتــقـالـتــهـا ومـجيء

حكومة مصطفى الكاظمي.
راقـبـون عـلـى ان االحداث يـتـفـق ا
ـهدي الـتي رافـقت اسـتقـالـة عبـد ا
وإختـيار الكـاظمي ساهـمت بشكل
كــبـيــر فـي إحــداث تـغــيــيــرات في
اخلارطة السياسـية العراقية عبر
ــة وتــشـكل تـفــكك حتــالــفـات قــد
حتـالفـات جديـدة واجتاه األنـظار
ـرتــقـبـة والـتي الى االنـتــخـابـات ا
ـــبـــكـــرة في حـــ ان ســــمـــيت بـــا
ؤشرات اللوجستية والسياسية ا
تــدل بــأن االنـــتــخــابــات الــقــادمــة
ســتــكـــون مــحــصــورة بــ شــهــر
تــــشـــرين 2021 ونـــيـــســـان 2022
وعــلى األرجح في 2022 بـــحــسب
ــدلـــوالت الـــقــائـــمـــة. الــســـاحــة ا
الـسيـاسيـة ستـشهـد بروز حـركات
وقـوى جـديـدة في إطـار حتـالـفـات
مـتـوقعـة أغـلـبـها تـمـثل الـتـيارات
ـدنـيــة والـلـيـبـرالـيـة بـشـكل عـام ا
شـهـد الى مـجـاميع وقد يـنـقـسم ا

مـــؤتـــلـــفــــة جتـــمع بـــ اجلـــديـــد
والقـد لـكنـها سـتـتسم بـتـنافس

شرس على األغلب.
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ثــمــة حــراك يـــجــري الــيــوم داخل
مـجـلس الـنـواب لـتـشـكـيل حتـالف
جــديــد يــدعم حــكــومــة الـكــاظــمي
ويـديـر هـذا احلـراك تـيـار احلـكـمة
وقـد بـدأ احلـوار مع الـشـخـصـيات
والـكـتل الـسـيـاسـيـة داخل وخارج
ان عـلى حد سواء. اسـتقطب البـر
ؤقت فـكرة انـشـاء هذا الـتحـالف ا
كــتــلــة الــنــصـر و بــعـض الــنـواب
ستـقل الشيـعة وبعض النواب ا
الــســنـة وقــد يــدخل مــعـهـم بـعض
الـنواب الـكرد. هـدف التحـالف هو
ـــانــيــة داعــمــة إيــجــاد كـــتــلــة بــر

انيا.  للحكومة تساندها بر
وقـد تـتــحـول فــكـرة تــشـكــيل هـذه
الـــكـــتـــلـــة الى حتــــالف اكـــبـــر مع
اقتـراب موعد االنـتخابـات القادمة
يـــصـــاحب هـــذا الــتـــحـــول حــراك
ـان للتـحضير سيـاسي خارج البر
لالنـتــخـابــات وقـد يـنــضم الــيـهـا
رئـيس مـجـلـس الـوزراء مـصـطـفى
الــكـاظــمـي ورئــيس اجلــمــهــوريـة
برهم صـالح وبعض الـشخـصيات
الـســنـيـة الـبـارزة لــيـصـبح تـيـارا
عابرا للطائفية والعرقية واإلثنية.
وقـد يسـتقـطب هذا احلـراك بعض
األحـــزاب والـــكـــتل الـــســيـــاســـيــة
نـبثـقة او تلك الـتي ستـنبثق من ا
رحـم الـــــتـــــظـــــاهـــــرات واحلـــــراك
الـشعـبي. باإلمـكان ان نسـمي هذه
الكـتلة الـتي ستتـحول الى حتالف
عتدل بتحالف الـتيار الليـبرالي ا
حيث ان الـتوجه العـام لدى هؤالء
هـــو لــــيـــبـــرالـي اكـــثـــر مـن كـــونه

إسالمــيـا بـالــرغم من وجــود تـيـار
احلكمـة ذات الطابع اإلسالمي اال
ـعـروف عن تـيار احلـكـمـة هو أن ا
اعــــتـــــداله ضــــمـن دائــــرة اإلسالم

السياسي القائم.
هـــذا الــتـــيـــار قـــد يــكـــون جـــاذبــا
واطـنـ وفي مقـدمـتهم ألوسـاط ا
شـــريــــحـــة مــــهـــمـــة وعــــلى وجه
اخلــصــوص الــرافـــضــ لــلــواقع
ــمـتـد من عـام 2003. الـسـيـاسي ا
ذلك بـأنـهم يجـدون في هـذا التـيار
حتـــول في احلــــراك الـــســـيـــاسي
وسـيكون اكـثر انـفتـاحا في احلكم

والعالقات اخلارجية واإلقليمية.
ـــتـــوقع ايــــضـــا ان يـــكـــون ومـن ا
الـبـرنامج االنـتـخـابي مـبـيـنـا على
االنـفـتاح ومـحـاربـة الـفـسـاد ونـبذ
الـــطــائــفـــيــة والــقـــومــيــة ورفض
الـــــواقـع الـــــســـــيــــــاسي واإلداري
احلـالـي والـتــوجه نــحــو تــقــويـة
اجلـناح الـليـبرالي بـاالعتـماد على
نــوع ومـــســتــوى أداء احلـــكــومــة
احلــالـيــة في تـنــفـيــذ بـرنــامـجــهـا
ـــــعـــــلن وعـــــلى نـــــحـــــو خــــاص ا
ــسـتـشـري مـحـاربــتـهـا لـلــفـسـاد ا
ــــالــــيــــة ومــــعــــاجلــــة األزمـــــات ا
والصحية واإلقتصادية واخلدمية
وبــسط ســيــادة الــقــانــون وفـرض
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يـقـابل التـيار الـلـيبـرالي تيـار اخر
ـكن تــعــريـفه بــالــتـيــار احملـافظ
تـمـثل بـدولـة القـانـون والـقوى وا
ـــنـــضـــويـــة في حتـــالف الـــفـــتح ا
وتشمل منظمة بدر وعصائب اهل
احلق وكـــتـــلـــة ســـنـــد وغـــيـــرهــا
وتـشـغل هذه الـقـوى االن ما يـقرب
من 90 مــــقــــعـــــدا داخل مــــجــــلس

الــنــواب. اال ان هــذا الــتــيــار بـات
يواجـه مشاكل داخـليـة كبيـرة بعد
اسـتـقـالـة رئـيس الـوزراء الـسـابق
ــــهــــدي وشــــهــــد عـــــادل عــــبــــد ا
تـصـدعــات عـلى خــلـفــيـة اخــتـيـار
رئــيس الـوزراء اجلـديـد وبـالـذات
خالل مـــرحــــلـــة إيـــجــــاد الـــبـــديل
فاوضات التي جرت ب الكتل وا
الـســيـاســيـة الخــتـيــار شـخــصـيـة
مقبولة لدى اجلميع. وقد ساهمت
هذه الـعـمـلـيـة في نـشـوب خالفات
داخـلـيـة وخــارجـيـة حـادة رافـقت
رفض مـكـلـفـ اثـنـ هـمـا مـحـمـد
توفيق عالوي وعدنان الزرفي قبل
ـكـلف الـثالث مـصـطفى القـبـول با
الــكـاظــمي والــذي اصـبـح رئـيــسـا
جملــــــلس الــــــوزراء بــــــالـــــرغـم من
مـعارضـة األغـلـبـيـة في داخـل هذا
الـــتـــيــار احملـــافـظ. إئــتـالف دولــة
الــــقــــانـــــون أعــــلن رفــــضـه لــــدعم
مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي في بـــيــان
رسـمي فـيـمــا قـبل حتـالف الـفـتح
بـالـتــصـويت لـلــكـابـيــنـة اجلـديـدة
وسط امـتعـاض شديـد داخلي ولم
يـتــبـنى احلــكــومـة اجلــديـدة مــنـذ
اليـوم األول ومازال مـعارضا اآلن
اكــــثـــر مـن كـــونـه مـــؤيــــدا ولـــعل
الـتعـيـيـنات الـتي سـتـطال الـكـثـير
ـناصب الـتي حصـلوا عـليـها من ا
مــنــذ عــام 2018 ســـوف تــزيــد من
حجم مـعارضـتهم. وحظـوظ الفوز
بـاالنـتخـابات الـقـادمة لـهذه الـكتل
ســوف تــقل بــشــكل عــام وهــنـالك
أحزاب قـد حتافظ على مـا حصلت
عــلـيه ولـكن الـتـوقــعـات الـنـهـائـيـة
تــشــيــر الـى تــضــاؤل فــرص هــذه
ــثـال كـانت الـكــتل عـلى ســبـيل ا
كـتـلـة دولـة الـقـانـون هي صـاحـبـة
السـلطة وتـأسست برئـاسة رئيس
ـالكي عـنـدمـا كان الـوزراء نـوري ا
فـي احلكم وحـصـلت الـكـتـلـة على
95 مــقــعـدا فـي انـتــخــابـات 2014
ولـــكن تـــراجــعـت حــظـــوظـــهــا في
انتخابات 2018 لتحصل على 25
مـقـعدا وال تـلوح بـاألفق أيـة بادرة
عـلى إمـكانـية حـصـولهـا على ذات
ـقاعـد بسـبب فقـدانها الـعدد من ا
ـشــاركـة في احلـكـومــة الـقـائـمـة ا
كـما لم تـعيـد تنـظيـم نفـسهـا كقوة

معارضة. 
منظـمة بدر بقيـادة هادي العامري
تــــعـــــاني هـي األخـــــرى من خالف
داخــلـي عــمـــيق يـــتـــمـــثل بـــبــروز

قــيـادات جــديــدة تـســعى لـتــصـدر
ــشــهـد وهــذه اخلالفــات بــلـغت ا
أوجــهـا خالل عــمــلــيـة الــتــكــلـيف
كـلف لرئاسة الوزراء. واختيار ا
ــنـظـمـة وفي نـفس الــوقت لـدى ا
مــنـــافــســ أقــويـــاء في الــشــارع
الشـيـعي مـثل الـعصـائب والـتـيار
الــصــدري الــذين يـتــفــوقــون عـلى
ـنـظـمـة بــالـتـنـظــيم واالنـضـبـاط ا
والـشعـبيـة بـالرغم من كـون زعيم
ـتلك تـأريـخـا سيـاسـيا ـنظـمـة  ا
وجـــهــاديـــا مـــقـــبــوال فـي الــوسط
الشعبي اال انه يواجه ضغوطات
داخلـية كـبيرة عـلى الزعـامة وهذا
قـد ينـعـكس سلـبا في االنـتخـابات

القادمة. 
عـصائـب اهل احلق بزعـامـة قيس
اخلـزعلي سـتـبـقى تـشـكل احلـلـقة
بـهـمة في الـعمـلـية االنـتـخابـية ا
يــعـمل هــذا الـتــنـظــيم في الـوسط
الـشــعــبي كــثــيــرا ولـديـه تـواصل
وحـــضـــور مـــكــــثف في األوســـاط
الـشــعـبـيـة وقـريــبـ الى الـنـاخب
ـــواطـن كـــمــــا ان خــــطـــابــــهم وا
قاومة الثوري الذي يتسم بروح ا
يـســتـقــطب الـكــثـيــر من الــشـبـاب
والـــنـــاخــبـــ ولـــديـــهم مـــاكـــنــة
انـتـخابـيـة جـيـدة وخـبـرة واسـعة
حصلوا عليـها عندما كانوا ضمن
الــتـيــار الــصــدري وعــمــلـوا عــلى
صقـلها بشـكل كبير في انـتخابات
2018. دخـــــلت الـــــعــــصـــــائب في
إنــتـخـابـات 2014 وحـصــلت عـلى
مقعد واحد فيما حصلت على 15
مـــقـــعـــدا في انـــتـــخـــابــات 2018.
وتطـمح بطـبيعـة احلال الى زيادة
مــقـــاعــدهـــا ولــكن هـــذه الــزيــادة
سـتـكــون بـالـتــأكـيـد عــلى حـسـاب
حلفائها داخل التيار احملافظ ألن
اخلـطـاب الـثوري والـشـعـبي الذي
تــعـــتـــمـــده الـــعـــصــائـب هــو ذات
ـوجه مـن االخـرين في اخلــطــاب ا
هـذا التـيار ولن يـؤثر بـشكل كـبير
على الـناخبـ للتـيار الصدري او
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راقب للتيار الصدري يالحظ أن ا
تــزايـــد نــفــوذه في االنـــتــخــابــات
تـتـاليـة ولـعـبه للـدور األكـبر في ا
تشـكـيل احلكـومـات السـابـقة مـنذ
2010 وتـصــاعــد مـســتـوى اإلداء
االنـتخـابي وهـو الـتـيـار الـوحـيد
الذي يتمتع بإتساع النفوذ بشكل

تـصـاعـدي حـيث حصـل على 650
الف صــوت في انـتـخـابـات 2010.
ومــلـــيـــون ومـــئــة الـف صــوت في
انـــتــــخــــابـــات 2014 ومــــلــــيـــون
وخــــمــــســــمــــئـــــة الف صــــوت في
انـتـخـابات 2018 لـيـقـطف بـها 54
مـقـعــدا وبـذلـك شـكل اكــبـر كــتـلـة
ـانـيـة. ويـتـوقع الـكـثـيـرون بان بـر
التـيار سيـعمل على زيـادة مقاعده
انـية في االنتـخابات الـقادمة البـر
وذلك المــتالكه خــبـرات مــتـكــامـلـة
ومتراكمة في العمـلية االنتخابية
كـما أن مـاكنـته االنتـخابـية تـعتـبر
ـاكــنـات االنــتـخــابـيـة من افــضل ا
عــلى االطالق. وســيــلــعب الــتــيـار
وزعيمه مقتـدى الصدر دورا مهما
في تــوازن الــقـوى وتــرجــيح كــفـة
الـكـتـلــة الـتي سـتـحـكم مـسـتـقـبال
ولهذا الـسبب ليس غـريبا ان نرى
جـمـيـع الـقـوى الــسـيــاسـيــة تـريـد
كـسب ود الـتـيار والـتـحـالف مـعه
اال ان الــتـيــار لـديـه مـشــروع حـكم
مستقبـلي وقد يقوم على عكس ما
قاموا به في السابق في أن يرشح
من بـ صـفوفه شـخصـيـة لتـسنم
منـصب رئيس مـجلس الوزراء اذا
ـقـاعـد الـتي مـا حـصل عـلى عـدد ا
تــؤهــله المــتالك حــريـة االخــتــيـار
والـترشـيح وليس خـافيـا ان نرى
بعض الشخصـيات من التيار يعد
الـــعــدة لـــيــصـــبح رئــيـس جملــلس
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ـعــادلـة االنـتـخـابــيـة في الـعـراق ا
ســاهـمت بـتــجـمـيـد نــفـوذ الـكـورد
ـقـاعـد والـسـنـة الـى حـد كـبـيـر فـا
الــسـنــيــة تـتــراوح بـ ( 70- 75)
ـقـاعد الـكـوردية لن مقـعـدا فـيمـا ا
تــتـجـاوز ( 55- 60) مــقـعـدا وذلك
حـــسـب أداء الـــســـنـــة في بـــغـــداد
ونـيـنوى وأداء الـكـورد في كـركوك
ونـينـوى وديـالـى. ولهـذا الـسـبب
فــــان اجلــــمـــــود هــــو احلــــاكم في
ا يـتعلق ـشهـد العـراقي العـام  ا

بالتمثيل الكوردي والسني.
ــعـادلــة االنــتــخـابــيــة في إقــلـيم ا
كـوردسـتـان لن تـشـهـد الـكـثـيـر من
الـتـغـيــرات اجلـذريـة الن الـنـاخب
الــــكــــوردي اســــتــــســــلم لــــلــــواقع
تعددة السياسي بفشل األحزاب ا
ـعـارضـة في اسـتـقـطـاب أصوات ا
الـنـاخــبـ وخـصــوصـا في أربـيل
ودهـوك سـتـبقى هـيـمنـة احلـزب

الــرئـيــسـيـ كــمـا هي مـع تـفـاوت
تبقية.  أداء األحزاب ا

بـعـكس هـيـمنـة األحـزاب في إقـليم
كـوردســتـان فـان احلــراك الـسـني
مـبــني عــلى األشـخــاص ونـرى ان
الــكــتل الــســنـيــة ال تــعــتــمــد عـلى
احلزب وال عـلى استمـرار صموده
ــا تــعــتــمــد عــلى ســيـــاســيــا وا
. الــشـــخص اجلـــاذب لــلــنـــاخــبــ
ـــنــافـــســة في والــشـــخــصـــيــات ا
احملــــافـــظـــات الـــســـنـــيـــة هم ذات
الــشــخــصــيــات الــتي نــراهــا االن
بـاإلضـافـة الى دخـول اخـرين جدد
تلكون نـفوذا في مناطقهم ن 
ــشــهــد تــبــقى بــيـد لــكن زعــامــة ا
الـشــخـصــيـات الــسـنــيـة احلــالـيـة
والـــســـبـب بـــذلك هــــو صـــعـــوبـــة
اســـتــــقـــطـــاب الــــنـــاخب مـن قـــبل
األحــــزاب الن الـــقـــوى الـــســـنـــيـــة
الي واحلكومي تستخدم الـنفوذ ا
بـــشــــكل كــــبــــيــــر في حــــمالتــــهـــا
االنتـخابـية ولن ينـجح احد ما اذا
لـم يـــكـن يــــشـــغـل مــــنـــصــــبــــا في
ـان او احملافظة. احلكومـة او البر
قـد يــنـقــسم الــصـراع االنــتــخـابي
السـني ب رئـيس مجـلس النواب
احلـالي مـحـمـد احلـلبـوسي ورجل
ـشـروع الـعربي االعـمـال ورئيس ا
خــمـــيس اخلــنـــجــر تـــنــافـــســهــا
شخصيات سنية ستنضوي حتت
مـظـلة الـتـيار الـليـبـرالي في نفس
ـــســتـــبــعــد أن الــوقـت لــيس من ا
يـــنـــضـم احـــدهـــمـــا الـى الـــتـــيـــار
الـليـبرالي وسـتكـون صالح الدين
ـــوصل ســـاحــة لـــلـــمــنـــافـــســة وا
احلقـيقيـة فيمـا يكون صـعبا على
االخـرين مـنـافــسـة رئـيس مـجـلس
الـنـواب في االنـبــار وذلك لـنـفـوذه
سـتمـر في جذب الـواسع وعمـله ا
الـــنـــاخـــبــ لـه خالل الـــســـنــوات
اضية كمحافظ وكرئيس مجلس ا

النواب.
صيرية جرت العادة االنتخابات ا
في كـل دورة انــتــخــابــيــة ان يــتم
صـيـرية وصفـهـا بـاالنتـخـابـات ا
وانــهـــا ســتـــرسم مالمح الـــعــراق
الـقـادم ولن يـتــغـيـر هـذا الـوصف
تـغير لالنـتخـابات القـادمة لـعل ا
الــوحــيــد واألســاسي يــتــمــثل في
ماخـلفـته تظاهـرات تشرين 2019
ط اإلداء السيـاسي نوعا وتغيـر 
مـــــا بــــعــــد 2003 جـــــراء مــــوجــــة
التظاهرات العارمة التي اجتاحت

وسط وجنـوب العـراق الى جانب
الـتـحـديـات الـقـاسيـة الـتي تـواجه
الــعـراق مـن أزمـة مــالــيــة خــانــقـة
وفـسـاد مـستـشـري وبـنـيـة حتـتـية
منـهارة ونـقص اخلدمـات وسيادة
مــنــقــوصــة بــســبب االنــتــهــاكــات
تعددة ألرض وسـماء العراق من ا
قـــــبـل دول اجلـــــوار االقـــــلـــــيـــــمي

وغيرها.
ـتـغـيـر احملـتـمل االخـر سـيـتمـثل ا
بـعـكـس الـعـزوف الــذي حـصل في
انـــتـــخـــابـــات 2018 أي االقـــبـــال
ــشـــاركــة أمال في الــواسـع عــلى ا
ــــكن الــــتــــغــــيـــيــــر وإصـالح مـــا
إصالحه وســـــتــــســــعـى جــــمــــيع
التـيـارات الـتي اشـرنـا اليـهـا آنـفا
الى تشجيع الناخب للتوجه الى
مـراكـز االقتـراع ألنـها تـدرك جـيدا
بأن مـصـيـرهـا بيـد الـنـاخب الغـير
ـشـاركة سـيـطيح وأن عـزوفه عن ا
بوجودها ويقضي على مصاحلها

ومشاريعها السياسية.
ــتـــغــيــر األســاسـي هــو انــهــاء وا
الـعمل بـالقوائم االنـتخـابيـة ليحل
محـلهـا الشـخـصيـات االنتـخابـية
وانـتهـاء دور الزعامـات التـقلـيدية
التي حتصل على مئات االالف من
األصوات لتضـمن فوز من يترشح
بـظـلـهـا من الـذين يـحـصـلون عـلى
ـرشح يـتـرشح مــئـات األصـوات. ا
فـي دائــــــرة واحـــــــدة وكل دائــــــرة
انــتـخـابـيــة مـسـتــقـلـة عن االخـرى
والـفــائـز يــصــعـد لــوحـده ولــهـذا
الـسـبب سـنـرى بـروز شـخـصـيـات
مـحلـيـة في مـجـلس الـنـواب تـمثل
نـاخــبــيــهـا من االهـل والـعــشــيـرة
ـدينـة وتكـون عرضة ـنطـقة وا وا
للـمـحاسـبـة من قـبل النـاخـب في
السـنوات القـادمة وبذلك سـيعمل
انـي على تمثيل نـاخبيه خير البر
تــمـثــيل ويــحـرص عــلى حتــسـ
ادائه وخدمـة اهله أوال قـبل خدمة
الــزعــيم وحــزبه. كــمـا ان الــنــظـام
احلــالي قــد يــســاهم في تــقــلـيص
عــــــدد الــــــقـــــوائـم واألحــــــزاب في
ـســتــقــبل لــيــتــجه الــبــلــد نــحـو ا
االســتــقـــرار الــســيــاسي من خالل
بـروز عـدد قـلــيل من األحـزاب بـدل
ـئــات من الــقــوائم االنــتـخــابــيـة ا
ـوقف الـهـشـة الـتي كـانت سـيـدة ا

اإلنتخابي.

{ رئيس اجمللس اإلستشاري العراقي
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احلاقا باالعالن السابق في جريدة الصبـاح ذي العدد (٤٨٣٠) بتاريخ (٢٠٢٠/٥/٢١) وجريدة الزمان ذي العدد (٦٦٦٨) بتاريخ (٢٠٢٠/٥/٢١)
(A تشغيل محطة تعبئة وقود واحدة في مدينة بسماية السكنية  –احلي) اخلاص بالفرصة االستثمارية

عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
تعلن الهيـئة الوطنية لالستـثمار عن تمديد مدة االعالن اعاله (١٥) يوم بـسبب فرض حظر التجـول واعتبارا من تاريخ نشر هذا االعالن  وفي
حـال تزامن وقت حـظر جتول جـديد مع فتـرة تمديـد هذا االعالن فيـصار الى تمـديد فتـرة االعالن بعدد ايـام فرض احلظـر وان صادف اخر يوم
الستالم العطاءات عطلة رسمية يكون موعد الغلق نهاية الدوام الرسـمي لليوم الذي يليه. فعلى كافة الشركات االستثمارية احمللية واالجنبية
وقع االلكتروني وجودة على ا الراغبة باالستثمار في هذه الفرصة تقد طلباتـهم لالستثمار من خالل ملئ استمارة طلب اجازة االستثمار ا
ستثمر اجور نشر االعالن ذكورة في االستمارة ويتحمل ا للهيئة الوطنية لالستثمار   www.investpromo.gov.iq وتقد كافة الوثائق ا

في الصحف احمللية الرسمية.
نطقة الدولية  –قرب مستشفى ابن علومات يرجى مراجعة مقر الهيئة الوطنـية لالستثمار/ دائرة النافذة الواحدة الواقعة في (ا زيد من ا و

سينا) او عبر البريد االلكتروني  oss@investpromo.gov.iq او االتصال على الرقم ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩ .
طلوبة الوثائق ا
ــــــــــــــــــــــــــــ

- استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة االدارية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا
عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا

ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

ستثمر في مجال االستثمار او غيرها ( ٤ كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا
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احلاقا باالعالن السابق في جريدة الصبـاح ذي العدد (٤٨٣٠) بتاريخ (٢٠٢٠/٥/٢١) وجريدة الزمان ذي العدد (٦٦٦٨) بتاريخ (٢٠٢٠/٥/٢١)
ساحة ١٦٠٠ رقمـة (٤/ هكتريا وشعـار وعامرية) و اخلاص بالـفرصة االستثمـارية (انشاء مدينـة قوى االمن النموذجية عـلى قطعة االرض ا

.( دو
عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا

تعـلن الهيئة الـوطنية لالسـتثمار عن تمـديد مدة االعالن اعاله (١٥) يوم بسـبب قرض حظر الـتجول واعتبـارا من تاريخ نشر هذا االعالن وفي
حـال تزامن وقت حـظر جتول جـديد مع فتـرة تمديـد هذا االعالن فيـصار الى تمـديد فتـرة االعالن بعدد ايـام فرض احلظـر وان صادف اخر يوم

الستالم العطاءات عطلة رسمية يكون موعد الغلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يليه.
 فعلى كافـة الشركـات االستثمـارية احملليـة واالجنبيـة الراغبة بـاالستثمـار في هذه الفرصـة تقد طـلباتهم لالسـتثمار من خالل مـلئ استمارة
ـوقع االلكـتروني لـلهـيئـة الوطـنيـة لالستـثمار   www.investpromo.gov.iq وتقـد كافـة الوثائق وجـودة على ا طلب اجـازة االستـثمـار ا

ستثمر اجور نشر االعالن في الصحف احمللية الرسمية. ذكورة في االستمارة ويتحمل ا ا
نطقة الدولية  –قرب مستشفى ابن علومات يرجى مراجعة مقر الهيئة الوطنـية لالستثمار/ دائرة النافذة الواحدة الواقعة في (ا زيد من ا و

سينا) او عبر البريد االلكتروني  oss@investpromo.gov.iq او االتصال على الرقم ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩ .
طلوبة الوثائق ا
ــــــــــــــــــــــــــــ

- استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة االدارية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا
عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا

ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

ستثمر في مجال االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا
ربع الواحد شامل البنى التحتية. - السعر التخميني للمتر ا
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عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
رقمة (٢٠٩٧ مقاطعة ١٨ تعلن الهـيئة الوطنية لالسـتثمار عن توفر الفـرصة االستثمارية انـشاء مجمع سكني (افقي  –عمودي) على القطعـة ا

ساحة (٢١٨ دو ٨ اولك). طار بغداد الدولي و العامرية) الواقعة ضمن االراضي احمليطة 
سـتثمرين الراغـب باالستثمـار في هذه الفرصة تـقد طلباتـهم لالستثمار من خالل  فـعلى كافة الشـركات االستثمـارية احمللية واالجـنبية وا
ـوقع االلكتروني للهيئة الوطنية لالستثمار  www.investpromo.gov.iq وتقد كافة وجودة على ا ملئ استمارة طلب اجازة االستثمار ا
ذكورة في االسـتمارة وخالل مدة اقـصاها (٣٠) يومـا من تاريخ نشر هـذا االعالن وفي حال تزامن وقت حظـر التجول مع فـترة نشر الوثـائق ا
االعالن فيصار الى تمديد فترة االعالن بعـدد ايام فرض احلظر وان صادف اخر يوم الستالم العطاءات عطـلة رسمية يكون موعد الغلق نهاية

الدوام الرسمي لليوم الذي يليه.
نطقة الدولية  –قرب مستشفى ابن علومات يرجى مراجعة مقر الهيئة الوطنـية لالستثمار/ دائرة النافذة الواحدة الواقعة في (ا زيد من ا و

سينا) او عبر البريد االلكتروني  oss@investpromo.gov.iq او االتصال على الرقم ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩ .
طلوبة الوثائق ا
ــــــــــــــــــــــــــــ

- استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة االدارية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا
عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا

ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

ستثمر في مجال االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا
ربع الواحد شامل البنى التحتية. - السعر التخميني للمتر ا
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ـادة (٣ / ثـانـيا) من النـقـطـاعك عن الـعـمل وجملـهولـيـة مـحل اقـامـتك واسـتـنادا الحـكـام ا
رقـمة (٢ ) لـسنـة ٢٠١٧ (تعـليـمـات تسـهيل تـنفـيذ قـانون الـتضـم رقم ٣١ التـعلـيمـات ا
ـوظـفي مـجلس لـسـنة ٢٠١٥) تـقـرر تـبلـيـغك بـاحلضـور امـام جلنـة الـتـضمـ اخلـاصة 
ـعهـد القضـائي واحلراس الـقضائـي في مـقر مجـلس القـضاء االعلى القـضاء االعلى وا
خالل خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر التبليغ لتدوين اقوالك حول
رقم  GFL251) ومـلحـقـاته وفي حـال عدم عـدم اعـادتك للـسالح (مـسـدس كلـوك ٩ مـلم ا

حضورك ستسير اللجنة باالجراءات ورفع التوصية بحقك وفقا للقانون.
WM−K « fOz—
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ـصري خالـد فهمي أستـاذ الدراسات الـعربية احلـديثة بـجامعة كـمبردج عن كـتابه (السعي ؤرخ ا مـنحت جمـعية التـاريخ االجتمـاعي في بريطـانيا جائـزتها ألفـضل كتاب هذا الـعام إلى ا
للعدالة: القانون والـطب الشرعي في مصر احلديثة) الصادر باللغة اإلنكلـيزية. يتناول الكتاب الطب الشرعي وخاصة التشريح في تـاريخ مصر احلديث ويفند االعتقاد السائد بأن التطور
الذي حدث في هـذا اجملال كان بسـبب التأثيـر األوروبي.وقالت جمعـية التاريخ االجـتماعي في مسـوغات منح اجلائـزة (أبدت جلنة التـحكيم إعجـابا حقيـقيا بكـتاب فهمي ومـصادره الثرية
. واتفق أعـضاء اللجـنة على أن أي قـار سيتـعلم الكـثير من هـذا الكتـاب). حتتفي اجلـائزة بالـكتب الصادرة ـسار الرئـيسي للـتاريخ وجتارب الـناس العـادي والـتصويـر اجلذاب لكل من ا
ـقـيـم في بـريـطـانيـا وبـشرط أن يـكـون الـكتـاب هـو الـثاني عـلى األقل لـلـمـؤلف. ويكـون تـرشـيح الكـتـاب من خالل اجلـهة بـاإلنـكـليـزيـة في الـتاريخ الـثـقـافي واالجتـمـاعي عـلى أن يـكون مـؤلـفهـا من ا
ؤلفات واألبحاث مـنها (اجلسد واحلداثة) الـصادر عن دار الكتب والوثائق القـومية و(تنفس الصبـاح) عن دار البشير للثـقافة والعلوم و(سبـيل محمد علي) باالشتراك الـناشرة.ولفهمي العـديد من ا
مع أجنيشكـا دوبرولسكا.وفي مقابلة معه عبر اإلنترنت نشـرها موقع جمعية التاريخ االجتماعي أبدى فهمي ( 56 عاما) سـعادته بالفوز باجلائزة وقال إن شغفه بتاريخ الطب في مصر وأثره على
وضوع أثناء إعداده لبعض مؤلفاته السابقة خاصة كتاب (كل رجال الباشا.. محمد علي وجيشه وبناء مصر احلديثة).وأضاف أنه وصل احلياة االجتماعيـة بدأ من خالل قراءاته الكثيرة عن هذا ا
ـراجع والدوريات الـتي ساعدته في تألـيف الكتاب كن أن يـساعد علـى التأريخ لبـناء مصر احلـديثة في القـرن التاسع عـشر فقضى وقـتا طويال في االطالع عـلى الوثائق التـاريخية وا إلى قناعـة بأن الطب 

رفقة بسجالت الشرطة ضمن قضايا القتل واالعتداء والتي كانت مثيرة للدهشة ودقيقة للغاية. واستفاد كثيرا من تقارير الطب الشرعي ا

رسالة لندن
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نــقــاد الــعــراق الــبـارزيـن ومــعــرفـة
اخلـصــائص األدبـيـة لـتــجـربـته من
يـة ترتكز على خالل دراسات أكاد
تــراكـمـات مـعـرفـيـة هـائـلـة وهـؤالء
ـيون الـذين يشـغلـون مراكز األكاد
حـــســـاســة في الـــتـــعــلـــيم الـــعــالي
ويقومون بتخريج مئات الطلبة في
الـبـكالـوريـوس وعـشرات من حـمـلة
ـاجـسـتـيـر والـدكـتوراه. شـهـادات ا
وتتكامل الصورة عن جتربة أديبنا
شاركة من قبل عدد من الروائي
والـقـاصـ والـشـعـراء الـذين تـلعب
أســمــاؤهم دورًا بــارزًا في احلــركـة
الثـقافيـة وهؤالء يـقدمـون قراءاتهم
مــسـتــنـدين إلى جتــاربـهـم الـغــنـيـة
ــكـــتـــنـــزة بــأســـرار الـــعــمـــلـــيــة وا

االبداعية.
تــتـجـلّى أهـمـيــة الـكـتـاب في زاويـة
ـثـقـفـ رؤيـة أخـرى تـكـمن في أن ا
سيـطـلـعون مـن خالله على األدوات
الـنــقـديــة الـتي تــعـمل عــلى مــنـجـز
أديب واحـد يـعـمل عـليـهـا كلّ نـاقد
دارس من خالل رؤيته للـمناهج وا
ـعنـيـة فتـتـوفر الـنقـديـة واألدبيـة ا
عرفة آلـيات اشتغال فـرصة كبيـرة 
كل نــاقــد ومــقــارنــتــهــا مع الــنــاقـد
اآلخـــــــــــر. كــــــــــذلـك فـي دراســــــــــات
ـي واألسـلـوب العـلمي في األكاد
حتـلـيل الـنـصـوص ووضـعهـا عـلى
طـــاولـــة الـــتـــشــــريح الســـتـــخـــراج
الـعـنـاصـر واألواصـر اجلـمـالـية في
ــتــنـاولــة من جتــربـة الــنــصـوص ا
األديب. كــمــا أنّ األدبـاء فــضــلًـا عن
ثقف والقـراء سيكتشفون مقدرة ا
زمالئـهم من األدبـاء الـذين تـنـاولوا
جتـربة األديـب (موضـوع الـكـتاب /
حـسن سـلـيـفـاني) من نـاحـيـة رؤيـة
ـنجز اآلخر وكـيفيـة حتليله األديب 
وفـق جتربة الكـتابة الـتي اكتـسبها

في مجاله.
WÐU²J « WÐd&

هـذه الـتـجـربـة الكـتـابـيـة في مـنـجز
حــسـن ســلـــيــفـــاني تـــفـــتح اجملــال
التــــخــــاذ ذات اخلــــطــــوة مـن قــــبل
أشـخـاص آخـرين بـغض الـنـظر عن
هــويـتــهم الـثــقـافــيـة ســواء أكـانـوا
نقادًا أم دارسـ أم األدباء أنفسهم
ـهــتـمـ بـالـشـأن الـثـقـافي أم من ا
ـنــظــمـات ـؤســســات وا حـتـى أن ا
الـثـقـافــيـة لـو قـامت بـهـذا الـتـقـلـيـد
فـإنــهـا تــخـتــصـر جـهــد الـبــاحـثـ

هــنــالك كــتب عـديــدة في مــجـاالت
األدب والـنـقـد تـصـدر بشـكـل يـكاد
يــكـون يــومــيــاً لم أفـكــر بــتــقـد
إضاءة لـها لكن بـعد أن وصل هذا
الـكــتـاب ألـكــتـرونـيـا إلـى مـركـزنـا
الثقافي في شيكاغو والذي يحمل
عـنوان اإلضـاءة ويتـضمن قراءات
فـي منجـز األديب حسـن سليـفاني
األدبـي في الــــقـــصــــة والــــروايـــة
والشعر وجدتُ نفسي ال شعوريا
دى الـفـائدة الـتي يـقدمـها أفـكـر 

هــذا الــكــتــاب

ــشــتـمـل عـلى 23 قــراءة نــقــديـة ا
ومـقدمـة وشـهـادة عـلى مدى 299
صـفـحـة لـلـقـار عـمومـا ولـألدباء
والدارس على وجه اخلصوص.
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األديب حـسن ســلـيـفــاني غـنيٌّ عن
الـتـعـريف وسـيـرته حـاضـرة لـدى
ــرور عــلى األدب الــكــردي ســواء ا
في مـــجـــال الـــشـــعـــر أو الـــقـــصــة
الـقـصيـرة أو الـروايـة أو التـرجـمة
أو الـــعـــمـل الـــنـــقــــابي. وإذا كـــان
األســــــــــــتـــــــــــاذ
الـدكـتـور خـليل
شـكـري هـيـاس
وهـــــــــــــــــــــــــــــــو
ي قــد األكـــاد
جـــــــمـع هـــــــذه
الــــــــقــــــــراءات
ـق هــــــــــذا ووثـَّ
اجلــهـــد فـــإنه
بعمله وجهده
هـذا جــعــلــنـا
نــــــقـفُ أمـــــام
واجـــــــهـــــــات
مـــــعــــرفـــــيــــة
عـــــــــديـــــــــدة
نـــــــــحــــــــاولُ
ا ايجازها 

يلي:
  تــــــكـــــــوين
صــــــــــــــــورة
مـــتــكـــامــلــة
اجلــــــــوانب
عن جتــربــة
األديــــــــــــــب
حـــــــــــــــسـن
ســلـيــفـاني
مــــــــــن رأي
نــــــــقــــــــدي

رص
لــــعــــدد من

إضاءة على قراءات في منجز حسن سليفاني األدبي
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شيكاغو

في ظلِ الـزخمِ األدبي وانـتـشـار فن
الـــروايـــة في الـــوسط األدبي البـــد
لــلــقـــار اجلــيــد والــذي يـــنــتــظــر
اإلبـحـار في موانـئ األدب أنَّ ينـتقي
قـاربه الــروائي بل ويــحــرص عـلى
الــلـحــاقِ بـالــقـارب الــروائي الـرائع
ـقدسية(خالدة "بال عنوان"لـلكاتبةِ ا
غـــوشــة) والـــتي قـــدَّمت لـــلـــروايــة
العـربيـة فلـسفـة جديـدة تغوص في
جوهر اإلنسان لتعكس الصراعات
الـتي تـواجه اإلنــسـان عـبـر مـراحل
حــيـــاته من طـــفــولــة ,ثـم مــراهـــقــة
وشـــبــاب وحـــتَّى وصــولـه حلــيــاة

البرزخ.
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وال تــخـلـو الــروايـة من إنـســانـيـات
تــــتـــحـــدث عـن الـــروح.. اجلـــســـد..
الـصــراع .. الــصــدق .. الـضــمــيـر..
والــعـقل اإلنــسـانى ,وذلك في قـالب
روائي رائع يبـعث برسالة إنـسانية
مــفــيــدة ومــســتــوحــاة من الــواقع
احلـياتي  فهى تـنقل احلـدث بشكل
غــيـر تـقــلـيـدي فــوتـغــرافي  وإنَّـمـا
نـهـجةٍ تـسرده بـطـريقـةٍ فـلـسفـيـةٍ 
ـيتـافيـزيقا ـنهجٍ غريـب يشبه  ”ا
 ”وهـي اجتـــــاه أدبى يـــــبـــــحث في
ظــواهــر الـعــالـم بـطــريــقــة عــقــلــيـة
ـــزوجــة بـــالــعـــاطــفـــة ويــبـــتــدع
أسـاليب أدبـيـة جتمع بـ اخملـتلف
ــؤتــلـف من األخــيــلــة الــفــكــريــة وا
والظواهر الطبيعية. والكاتبة وهي
في ثــنـــايــا روايــاتـــهــا تـــمــزج بــ
األســـلـــوب الـــســـهل والـــتـــعـــبـــيــر
اجلـمــيل وهـو فـي رأيي الـوســيـلـة
الوحيـدة لنـقل األفكار الـعمـيقة إلى
الـقــراء والـتــأثـيـر فــيـهم. تــقـمـصت
الـكـاتــبـة شــخـصـيــات داخل الـبالد
وخـارجـهــا بل ولم تـكـتف بـذلك بل
عـرضت كل الـديـانـات فـي روايـتـها
لـــكـي تـــخـــرج الـــروايـــة من اإلطـــار

اإلقــلــيــمي وتــخــاطب اإلنــســانــيـة
جـمعـاء في رحـلـةٍ فـكريـةٍ وعـاطـفـيةٍ
وديـــنـــيـــةٍ مـــشـــوقـــةٍ مـــصـــحـــوبـــةٍ

بروحانيات متأججة.
VCſ Ã«dš«

جنـحت الكاتـبة في إخـراج الغضب
ا والكبت الذي بـداخلها والذي طا
ــفــته طــفــولـة مــتــأثــرة بــصـراع خــلَّ
صـهيوني عـربي عايشـته و كسرت
الـقـيـود واحلـواجـز وأخـرجت هـذا
الطفل الذي قدم لنا مشاعر ناضجة
في صـــورة روايـــة وهــــذا يـــنمُ عن
شــخــصــيــة قـويــة ويــابــسـة. آدم ..
ريتـا..  سـارة..  كفـاح ... نـضال !!
هى أســمــاء مــنــتــقــاة بــعــنـايــة من
الـرواية تالئـم الطابـع الفلـسفي بل

والطابع الـواقعي الذي هو
مــادة كــتــابــاتــهـا. 2+3*1
:هو عنوان الرواية وهي
مـعــادلــة حــسـابــيــة تـركت
لــلــقــار فك رمــوزهــا لــكي
يــــضع بــــنــــفــــسه عــــنـــوان
الـــــروايــــة فـــــهي أرادت أن
يـشـاركـها الـقـار فى وضع
الـعـنـوان بنـفـسه وكـان لـها
هذا وفي هـذا رؤية فلـسفية

راقية للرواية العربية.
ــان عــمـيق وهــذا يـعــكس ا
من الــراويـة بــأن كل انـسـان
بـــداخــلـه فـــيــلـــســـوف وهى
أرادت أن تـخـرج الـفـيـلـسوف
من قــمـقــمه لــكي يـعــبـر عــمـا
بـــداخــــله. أرادت الــــروائـــيـــة
الفيلسوفة "خالدة غوشة " أن
تـــخـــرج بــالـــراويــة إلـى عــالم
فـضـائي جـديـد وغريـب وهذا

هو البعد الثالث !!
ورغـم أن الـكــاتــبـة أســتــعـانت
يتـافيزيقي باالجتاه األدبي “ا
“والذي يجنح أحيانا إلى

اخلــيــال الــصــوفي ومــا يــتــعــلق
بـــفـــكـــرة “الـــوجـــود ”وربـط تـــلك
الـــدالالت الـــديـــنـــيـــة واالخالقـــيــة
يتافيزيقية الكامنة وراء القـوى ا
ومن هنا كانت خطورة التعبيرات
األدبـــيــــة في هــــذا االجتــــاه عـــلى
ــســلم الــذى يـجب أن الـشــبــاب ا
يعيها بـدقة ويعرف أبعادها قبل
أن يـنجـرف مع هذا الـتيار االدبى
ولـكـن !! يـحــسب لــلــكــاتـبــة أنَّــهـا
أخــذت من هـذا اإلجتــاه مـا تـريـده
فـقط فى بناء روايـتهـا فهى تؤمن
بـأنَّ كل مــا خــلــقه الــله من جــبـال
وأنـهـار وظـواهــر كـونـيـة سـخـرت
خلـــدمـــة االنــســـان والـــذي خـــلق
أسـاسـا لعـبـادة الـله عـزوجل "وما
خلقت اجلنَّ واإلنس إال ليعبدون
ـدلـلـة "بال عـنـوان " !! هى االبـنـة ا
ــقـــدســـيـــة(خـــالــدة لـــلـــروائـــيـــة ا
غوشة)كما تقول هي عنها ويعلو
ســـقف طـــمــوحـــهـــا بـــأن تــتـــرجم

الرواية إلى كل لغات العالم.
وأنـا من مـنبـري هـذا أضم صوتي
لـــهــــا وأدعـــو الـــقــــار الـــعـــربي
واألجــــنـــبـي أن يـــفــــتش عـن تـــلك

الرواية ويتعايش معها.
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الروائية خالدة غوشة
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الرباط

ـعنـيـون بهـذا األمر . فا ـهتـمـ وا
وخــــاصــــة من طـالب الــــدراســـات
الــعــلــيــا يــبــذلــون جــهــدًا كــبــيـرًا
تعـلقة بأديب لـتجمـيع الكتابـات ا
مـا من أجل دراسـته وضـمن فـتـرة

زمنية قد تكون طويلة نسبيا.
إنّ وجود مثل هكـذا كتاب سيكون
له تـأثيـر كبـيـر في تسـهيل عـملـية
ــعـرفي والــثـقــافي بـ الـتــبـادل ا
الشـعوب. وسـيجـعل عمـليـة النقل
الثقـافي بينها عن طـريق الترجمة
أكــثـر اخـتــصـارًا لـلــوقت واجلـهـد
. فنعلم ـترجمـ ـبذول من قبل ا ا
ـؤسسـة الثـقافـية في جـميـعًا أن ا
بلد ما تقوم دائـما بترجمة عينات
أدبــيـة مـن الـبــلـدان األخــرى لـذلك
فـــهــذه الــكــتب تـــعــطي الــتــصــور
ــــــكــــــانـــــة األديـب في الـــــواضـح 
اخلارطـة األدبيـة والثـقافـية لـبلده
فتسهل عملية تتبع منجزه األدبي

وترجمته.
ـعرفية تـتضح القـيمة الثـقافية وا
لـلــكـتــاب من خالل األسـمــاء الـتي
شــاركت فـــيه وهي (أ.د. مـــحــمــد
صـابر عبـيد/ أ.م.د. فـيصل صالح
القصيري/ د. غـنام محمد خضر/
ـرسومي/ شاكر د. علي صـليبي ا
مجـيد سـيفـو/ جمـال نوري/ عـبد
الـكـر يـحـيى الـزيـبـاري/ د .علي
عـــبـــد األمــــيـــر صـــالـح/ لـــقـــمـــان
مــحــمــود/ فــتـح الــله حــســيــني/
يــونس أحـــمــد/ جــوتـــيــار تــمــر/
مـحـمد شـيـخو/ مـحمـد بـدر الدين
الــــبــــدري/ فــــنــــان آدم/ عــــلــــوان
الـســلـمــان/ كـمــال عـبـد الــرحـمن)
إضـافة الى الـدكتـور خلـيل شكري
هياس الذي قام باإلعداد والتقد
ــشــاركــة أيــضــا بــبــحـث حـول وا
نـتـاجات األديب حـسن سـلـيـفاني.
وقــــــــد كــــــــانت ســــــــيــــــــرة األديب
ـوضـوعـة بـعد الـدراسـات مـهـمة ا
جـدا للـتعـريف باألديب ونـشاطاته
ولو أنني أرى  –وهذه وجهة نظر
خــاصـة  –أن يــتم وضع الــســيـرة
قـبل الــدراســات من أجل تــشـويق
القاريء أكثر في االطالع .. أخيرًا
فــإنّ هـذا الــكـتــاب إضـافــة مـهــمـة
للـمـكتـبـة وثمـرة ثـقافـيـة باتت في

متناول اجلميع.

ركز الثقافي الكردي { اعالم ا غالف الكتابغالف الكتاب
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علي السباعي
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قصص قصيرة جداً لعلي السباعي

مــفـتــاح الـعــمل األدبي إنه الــلـغـز
الـذي يـريـد مـنـا الـكـاتب أن نـبحث
عن أسـراره في مــادته هـذه ونـفك
طالسم أبـــجـــديـــته لـــذلك اخـــتــار
الكاتب عنوانا تراثيا أو اسطوريا
نـوعا ما رابـطا كل شيء بـبعضه
ة ال ليـوحي لنا أن الوصـايا القد
تــنـــدثــر بل تـــتــوارث مـن جــديــد
وكأنها تراجـيديا متكررة دائما ال
تــــعــــرف الــــســــكـــــون. جــــاعال من
االســطــورة مــدخـال لــســرد واقــعه

وطريقا لكتابة قصة معاصرة.  
تـضـم اجملـمــوعــة سـبع وتــســعـ
قـــصــة قـــصــيـــرة في مـــئــة وأربع
وعـــشــــرين صـــفـــحـــة مـن الـــقـــطع
ـتـوسط. بـدأ الـكـاتب مـجـمـوعـته ا
بـآية من سـورة يوسف اآلية 110
لــيــســرد لــنــا بــلــغــته احلــكــائــيــة
الـسهلـة والتي تعـوّدنا علـيها كل
الـيـوميـات والـوقـائع التي عـاشـها
أو ســمـعــهـا أو قــرأ عــنـهــا وهـذه
الــــقــــصص هـي خالصــــة جتـــارب
حـياتيـة مشتـركة تصـلح أن تكون
عامة يتشارك بها كل مواطن شرق
أوســـطي حتـــمل بـــ طـــيـــاتـــهـــا
ــعـانــاة الـيــومـيــة والـســيـاســيـة ا

واالجتماعية.
وحتـــكي قـــصـص اجملــمـــوعـــة عن
صور واقعية عبرت بأسلوب أدبي
وســــلس ومـــــشــــوق عن احلــــاالت
اإلنـسانـية واحلـياتـية ذات دالالت

واسعة وعميقة.  
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لــيس غـريـبــا عـلى كـاتـب مـتـمـرس

كـــانت األلــواح الــطـــيــنـــيــة كُــتب
احلــضــارات الـــســابــقـــة ضــمّت
لوك نقوشهـا وسطورها تاريخ ا
واحلــــــــروب واألســـــــــاطــــــــيــــــــر
كاحلضـارة البـابليـة والسـومرية
واألكـادية واآلشـورية واحلـورية
وغيـرها من احلضارات الـعريقة
في بالد مـيــزوبـوتـامـيـا مـتـخـذة
ـسـمـاريـة أبـجـديةً; من الـكـتـابة ا
علـومات لألجيال القادمة لنقل ا
وتـوثــيق حـيـاة تــلك احلـضـارات
الــــتي عـــــاشت آالف الــــســــنــــ

معتمدين على الط كمادة أولية
مـقـولـبـة إضـافـة إلى الـقـلم الذي
كان عادة غصنا أو عظمة أو أي
ــــكن مـن خاللـه الـــنــــقش شيء 

على تلك األلواح.
عــــنــــدمــــا حتــــفل هــــذه األلــــواح
بـالوصـايـا والـنصـائح واألمـثال
فـــأنـــهــا حتـــمل طـــابـــعــا أدبـــيــا
فـالوصـيـة هي نوع نـثـري عرفـها
اإلنسان منـذ قد األزل ليدوّنها
اإلنــســـان الـــقــد عـــلى ألـــواحه

وعلى رُقمه وعـلى جدران معابده
ـاضــيه وإشـارة لـتــبـقى تــذكّــره 
سـتـقـبـله كحـكـايـا األجـداد التي
مـا لبـثت تـعـيـد نفـسـهـا من جـديد

كلما مررنا بأحداث مشابهة.
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من هـــنـــا خـــلص الـــقـــاص (عـــلي
الـسبـاعي) إلى أن الـوصـايـا التي
وجــدهــا في آثـــار الــعــراق وعــلى
األلــواح الــطــيــنــيــة ال تــمــوت وال
تـنـدثــر ألنـهــا تـعـيش لألبــد عـبـر
األحـداث الـتي تـتـكـرر بـاسـتـمرار
وهـذا ما جـعله يـبحث في األلواح
ـــة عـن وصـــايـــا األجـــداد الــــقـــد
ليدونها في مـجموعته القصصية
الـــقــصـــيــرة جـــداً والــتـي حتــمل
عــنــوان: ( ألـواح . . . مِنْ وَصَــايَـا
اجلـد) وهي من مـنـشـورات أحـمـد
ـالــكي في بـغـداد سـنـة 2019م. ا

الطبعة األولى.

كــان الــعــنــوان ومــا يــزال أول مـا
يــشـد الـقــار كـون الـعــنـوان هـو

ـــــبــــدع ( عـــــلي مــــثـل الــــقـــــاص ا
الـسـبـاعي ) أن يـجـبل طـ وطـنه
ـا بــعــرق كــلـمــاتـه ومــعـانــاتـه ر
سيـعـيد بـذلك شـيئـا من ذلك الدين
والـودّ الذي حـفـظه الكـاتب لـوطنه
في قـــلـــبـه رغم مـــا يـــعـــايـــشه من
أزمــات لـــذلك عـــمـــدَ الــكـــاتب إلى
الـتــركـيـز عــلى الـذكـريــات كـونـهـا
ـنـبع الـنــقي ألحـداث اجملـمـوعـة ا
فنجده في قصـة شباك عبد الرضا
عناد يسرد فيها الكاتب قصة تلك
الـدمـوع واآلهـات احلـبـيـسـة خـلف
نــوافـــذ ذلك الــشــبــاك إذ يــقــول: "
شــبــاك خــشــبي شــاخت مالمــحه
طــالــهـــا الــتــعب تـــعب اجلــنــوب
مـــثــلـــمــا طــال الـــتــعب وجـــوهــنــا
اجلــنـــوبــيـــة وعالهــا حـــتى صــار
عالمـتها الفارقـة مثلنـا شباك عبد
الــرضــا عــنـــاد شــبــاك كــدر كــدرة
حــيـاتــنـا الــعـراقــيـة شــبـاك قـد
قــد مـــثل قـــصص احلب األولى
حـــبـــنـــا األول يـــوم كـــان اخلـــجل

ستحه" حاضرا" . "ا
»Ëd(« ΔËU

مـرة أخــرى يـنــجح كــاتب الـقــصـة
القصيرة السباعي علي في إظهار
مــسـاو احلـروب عـلى الـشـعـوب
ــــعــــارك الــــتـي قــــام بــــهـــا هــــذه ا
األقـويــاء لـبـسط سـيــطـرتـهم عـلى
وطـنه فـيـمـوت الـفـقـراء واألبـرياء

صاحلهم.  خدمة 
"صــــبــــاح يــــوم عــــرسي خــــرجت
ألجـــلـب ألهـــلـي وزوجـــتـي طـــعـــام
اإلفـــطــــار الـــصـــبـــاحي الـــقـــيـــمـــر

والـــــــــــــكــــــــــــاهـي
الــعــراقـيــ كـان
ذلك بـدايـة حـرب
أثـــــنــــاء وقـــــوفي
لــشــراء الـفــطـور
وإذا بـــــــــرجــــــــال
احلـــــــــــــــــــــــــــــــزب
يـــأخــذونـــني إلى
جــبــهــة الــقــتــال
أسـرتـنـي الـقوات
اإليــرانــيــة عـدت
بــــعــــد انــــتــــهـــاء
احلرب إلى أرض
الـــــــــــــــوطـن إلـى
بــغـداد لــيال إلى
الناصرية فجر ا
أنزلتـني السيارة
صباحا أمام فرن
الـصــمــون عــيـنه
وبـائــعـة الـقــيـمـر
ذاتــهـا اشــتـريت

طــــعــــام اإلفــــطــــار ألهــــلي
وزوجــتي وذهــبت لـدارنــا طـرقت
ـنـزل خرجـت زوجتـي التي بـاب ا
كـبـرت ثـمـاني سـنـوات أعـطـيـتـهـا
الــطــعــام قــائال بــلــهــجــة عــراقــيـة

محببة: خوّ ما تأخرت عليك? " 
WO³FA « WGK « d×Ð

تعـد اللـغة هي الـشيـفرة الـتي تفك
طالسم الــــتـــواصل بــــ الـــكـــاتب
والـــقــار وهـي األداة الــتي جنح
فـــيــــهـــا الـــقـــاص مـن خاللـــهـــا أن
يـــخـــاطب جـــمـــهـــورا واســعـــا من
الــقـراء عن طــريق اعــتـمــاده عـلى

يــــــــــعـــــــــالـج روحـه مـن أوهـــــــــام
الــســــــــــعــادة اخملــتــفــيــة خــلف
ظـالل الـواقع حــيث جـاء الــسـرد
بـسيـطا من حيث الـشكل وعمـيقا
ـــضــمـــون ألنـه كــان من حـــيـث ا
حـريصـا على نـقل األحـداث بع
مـتـفـحـصـة هي رحـلـة شـاقـة قام
بدع عـلي السباعي ليحكي بها ا
ـتداولة على عن حكـايا األجداد ا
ـعـاصرة وهي ألـسـنة األجـيـال ا
رحــــــــــــلـــــة مــــــلـــــؤهــــــا الـــــوجع

واحلسرات.

ـصـطـلـحـات الـعـامـيـة الـعـراقـية ا
الـقـادمــة من عـمق الــتـاريخ وكـأن
الــلــغــة هي وصــيــة من الــوصــايـا
الـتـي حفـظـت نـفسـهـا فـي األلواح
لــيــقـول مــثال: الــقــيــمــر الــكـاهي

وغيرها الكثير.
ال تـخـلـو قـصـة من هـذه اجملـمـوعة
إال وقـد بث( علـي السـباعي ) فـيها
شــيـئــا من آالمه شــكـواه الــفـراق
الــذي تــعــشـش بــحــزنه في قــلــبه
وذلـك جـاءت قـصص: ( ألـواح . . .
ــا مِـنْ وَصَــايَــا اجلــد ) عـــاكــســة 
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ـهم في حــيـاة والــرواتب  الـشـيء ا
الالعـــبــ كـــون كـــرة الــقـــدم بــاتت

مصدر رزقهم.
‰UI²½ô« jÐ«u{ 

ــؤقـتـة ومـهم ان تــصـدر الــلـجــنـة ا
ضوابط عقود وانتقال الالعب مع
ان االحتــاد الــدولي الــفــيــفــا ابــقي
االنــتــقــاالت  مــفــتـوحــا عــلـى مـدار
وسم بـعدمـا وافقت عـلى تأسيس ا
ـمــتـاز في رابــطـة  لــفـرق الــدوري ا
خطوة مـهم  كانت الفـرق قد طالبت
بـهـا مـؤخرا  مـن خالل  إدارة نادي
نـــفط الـــوسـط الي تـــصـــدت لألمـــر
ـطـلـوب ويـأمل  ان  تــأخـذ دورهـا ا
فـي  تـــــــامـــــــ الـــــــدوري مـن خالل
ؤقتة  من اجل إنقاذ التنسيق مع ا
الـبـطولـة الـتي الزالت تـسـيـر عكس
مــا تــريــده الــفـرق  الــتـي تــضـررت
كثيـرا بسبب   تراجع الـتنظيم  من
مــوسم ألخــر  ويــأمل ان حتـل عــبـر
جـــهـــود الــــرابـــطـــة واالحتـــاد وفي

تنظيم دوري متكامل وناجح.
‚dH « n u

وكـان فريق الـنفط قـد تـصدر الـفرق

األسـبوع احلـالي  إجـراء تـعـاقدات
أخــــرى  لـــدعـم خـــطــــوط الــــفـــريق
ــنـافــسـات احملــلـيـة لـلــدخـول في ا
واخلارجية بثقة وقوة والدفاع عن
ــوسم اســمـه بــعــدمـــا عــجـــز في ا
ـنـافـسـات قبل ـاضي كـثـيرا عن ا ا
ان يــحــرز فــقط لـــقب ألــكــاس لــكن
يـبـقى جمـهـوره الـكبـيـر يـبحث عن
لـقب الــدوري وهـذا يـتـطـلب انـفـاق
مــبــالغ كــبــيــرة  والــنــادي يــعــاني
حلــ إلـغــاء الــدوري مــالــيــا كــمـا
ـرمى جـالل حـسن طــالب حــارس ا
عـلـى دفع مـا بـقي من مــسـتـحـقـات
ـتوقع تكون إدارة الالعب  ومن ا
فالح حـسن قداعـتـمدت او حـصلت
عــلـى  مــنــفــذ لــتــمــويل مــيــزانــيــة
الــنـادي وأهــمـيــة ان يـعـود بــشـكل
مـؤثر لـلمـنـافسـات  امام  فـتح باب
االنـتقـاالت جريـا عـلى العـادة التي
اســــتــــمــــرت  تـــــبــــدء مع الــــفــــرق
اجلماهيريـة   حيث الشرطة  الذي
اتــفق مع العـب الــكــهـــربــاء حــسن
ــدرب عــاشــور ويــبــدو ان رغــبــة ا
غـني شـهـد هي في  إجـراء تـعـديال
عــــلى مــــفــــارز الــــفــــريـق من خالل
الــتـحـرك عـلى الالعــبـ الـواعـدين
في عمليـة بناء للـمدرب الذي يدرك
هـمة امام الـدفاع عن اللقب حجم ا
ــشــاركـة  بــفـريق الـتي تــتــطـلب  ا
مــتــكــامـل  وجــاهــز  الســيــمــا وان
ــشــاركـة الــفـريـق سـيــكــون إمــام ا
الـقـريـبـة حـيث  إكـمـال مـا تبـقى له
من مباريات ببطولة  كاس االحتاد

األسيوي.
 UIHM « WODGð 

ويـبقـى السـؤال  هل األنـديـة قادرة
عـــلـى  تـــغــطـــيـــة   ودفـع نـــفـــقــات
الالعــبـــ وفــرقــهـــا امــام الــوضع
ـــتـــأزم  وهـــو مـــا يـــثـــيــر ـــالي ا ا
مخاوف الـفرق والالعبـ على حد
الـسـواء وهي الـتي ظـهـرت عـاجزة
ا  في واسم األخيرة  على مدار ا
ذلك أألنـديـة الـتـابـعـة لـلـمـؤسـسات
الـــتي بـــالـــكـــاد تـــؤمن مـــصـــاريف
ـشـاركـة  في سـيـنـاريـو سـيـتـكـرر ا
لــكن  بـشـكـل  غـايـة في الــصـعـوبـة
وهـو ما  يـدفع الالعـبـ الـواعدين
ن ظـــهــروا بــتـــمــيــز مـع فــرقــهم
ـنـتــخـبـات الــوطـنـيـة لـالنـتـقـال وا
الــفــرق الـقــادرة عـلـى دفع الـعــقـود

اإلعالن عـن إلــغــاء  نـتــائـج الـدوري
وذهــــــــــاب الــــــــــفـــــــــرق
ـوسم لالسـتــعـداد ا

قبل. ا
 كــــــــمـــــــا بـــــــدأت
عـمـلـيـات تـسـمـية
ــــدربــــ حــــيث ا
قامت  إدارة نادي
ــيــنــاء بـتــجــديـد ا
درب الـتعـاقـد مع ا
الرومـاني وتبحث
 إدارة  زاخــو
عن بـــــديل
لـلـمـرحـوم
عـــــــــــــــــلـي
هادي فيما
عـــاد طــارق
عــــــــــــــــــــودة
لــــــفـــــريــــــقه
الــــــســـــــابق
الـصـنـاعـات
وقـــد تــشــهــد
الفرق تغيرات
فـــيــمـــا يــخص
ـهـمة ـدرب ا ا
األكـــــــــــــــبــــــــــــــر
والـــــتــــــحـــــدي
لـلــفـرق  الـتي
تـــــــــخـــــــــضع
إلمــكــانــاتــهــا
الـتي تـعـني من
مشـاكل مالـية مـستـمرة مـؤكد
ستنسحب على مـهمة التهيؤ
لــلــمـوسـم اجلــديــد   لـتــعــلق
ــسـتـحـقـات الالعـبـ األمـر 
من الـــرواتب والـــعـــقــود الـــتي
طــالـبـوا فــيـهــا  بـعـد اإلعالن عن
انتهـاء  الدوري  وقد تلـقي بظاللها
توقع ان على  مهمة اعدادالفرق   ا
ر بـها الـية الـتي  تـتأثـر باألزمـة ا
الــبــلـد وقــد يــتــعــذر عــلى اجلــهـات
الراعية  دعم الفرق كما كان يحصل
في الـفـتـرات الـسـابـقـة وكيـف كانت
جتـري األمور امـام شـكـاوى  جـميع

الفرق.
5³Žö « »«b²½« 

وشيء مـهـم ان تـقـوم الـفـرق  بـعـقـد
اتفـاقات مع الالعـب حـيث الزوراء
واإلخــبــار تــشــيــر الى  االتــفـاق مع
ضــرغـام اسـمــاعـيل عـلـى ان يـشـهـد
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تـلقت الهيأة الـتطبيعيـة لإلحتاد العراقي لكرة الـقدم رسالةً من اإلحتاد الـدولي لكرة القدم تعـلن فيه إنضمام الالعب لؤي
غربي لكرة القدم  ذكرت فيها العاني لكشوفات اإلحتاد العراقي لكرة القدم بعد أن تسلمت الفيفا رسالة من اإلحتاد ا
نتخبـات لديها.وقال أمـ سر اللجنـة التطبيـعية إلحتاد الكـرة العراقي محـمد فرحان (تسـلمنا اليوم ـثل ا أن العاني لم 
رسـالة رسـمـية من ايـريكـا مونـتـيمـورا فيـريرا رئـيس قسـم أوضاع الالعـب في الـفيـفـا أكد فـيهـا أن الالعب لؤي مـاجد
صبـري العـاني أصبح مـؤهالً لإلنضـمام لـلمـنتـخبـات العـراقيـة).وأضاف فـرحان (الـعاني أصـبح مؤهالً بـعد أن اسـتوفى
ولد فـضالً عن عدم لـعبه أية طـلوبة والـتي تأتي في مـقدمـتها اجلـنسيـة العـراقية الـدائمـة كون والده عـراقي ا الـشروط ا

لك جنسيتها الثانية). غربية التي  نتخبات ا مباراة مع ا
وأكـد فرحـان (أن الـهيـأة التـطبـيعـيـة لإلحتاد الـعراقي لـكرة الـقـدم بذلت جـهوداً كـبيـرة في سـبيل إنـهاء مـلف الالعب لؤي

غربي وايضاً الدولي). ستمرة مع االحتاد ا راسالت ا العاني من خالل ا

v d*« w
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الـنورس واالسـطـورة الـراحل احـمد
ـنـا لـكن راضي رحل بـصـمت عن عـا
سـتـبــقى ذكـريـاته واجنـازاته عـالـقه
في قلوبنا خالل مسيرته الكروية له
ـالعب صــــــوالت وجـــــوالت عــــــلى ا
ــاضي كـان الــريـاضــيـة في الــقـرن ا
يـرعب الـدفـاع اخلصـم وحصـل على
الـــعــديـــد مـن االجنــازات الـــكـــرويــة

استعرض اليكم اهم اهمها 
افـضـل لـقب يـحـصل عــلـيه هـو لـقب

افضل العب في اسيا عام 1988
االندية الـتي لعب لهـا : شباب نادي
الـشرطـة شـباب نـادي الـزوراء نادي
الـزوراء نادي الـرشـيد نـادي الـوكرة

القطري
نـتخـبات الـتي لعب لـها : مـنتخب ا
النـاشئـ منـتخب الـشبـاب منـتخب
ـنتـخب الـعـراقي الـوطني ـبي ا االو

منتخب جنوم عرب اسيا
اول مـبـاراة مــحـلـيه كـانت مع نـادي
الــزوراء ضـد نـادي الـطــيـران الـقـوة

اجلوية حاليا عام 1982
نتخب اول مباراة دولية كانت مع ا
الــوطــني الــعــراقي ضــد االردن عـام

1982
اخـر مـبـاراة مـحـليـه كانـت مع نادي
الزوراء ضد نـادي الكرخ عام 1999
ــبــاراة الـنــهــائــيــة لــكـأس وكــانت ا
التحدي الذي فاز بها الزوراء 1 - 3
اخــر مـبــاراة دولــيــة ضــد مــنـتــخب
بـاكسـتان في مـلـعب الشـعب الدولي
ضــمن تـصــفـيــات كـأس الــعـالم عـام

 1997وانتهت بفوز العراق 1 - 6
اول هـدف يــسـجــله لــلـمــنــتـخب في
مــرمى مــنــتــخب االمــارات يـوم -10

 1983-10بالشارقة
اخر هدف يسجله للمنتخب كان في
مرمى مـنتـخب باكـستـان عام 1997
في بــاكـسـتـان ضن تـصـفـيـات كـأس

العالم 1998
عــدد اهـدافه الــدولـيـة 83 هـدفـا في
باريـات الرسميـة فقط حيث سجل ا
نـتخب الـوطني 52 هدفا ومع مع ا
ــبي 6 اهــداف ومع ـــنــتـــخب االو ا
مـــنــتــخب الــشــبــاب 18 هــدفــا ومع
مــنــتــخب الـنــاشــئـ 7 اهـداف ولم
باريات الرسمية تدرج اهدافه في ا
اغــــــلى واهـم هــــــدف فـي حــــــيــــــاته
الــريـاضـيــة هـو هـدفه فـي مـونـديـال
كـسيك عام  1986الذي شـهد اول ا
واخر مـشاركـة عراقـية في نـهائـيات
ـــنــتــخب كــأس الــعـــالم في مــرمى ا

ـركز الـبـلـجيـكي الـذي حـصل عـلى ا
ــونـديــال وعــلى افـضل الــرابع في ا
ــــــونـــــديـــــال حـــــارس مـــــرمـى في ا
البلجـيكي ج ماري بـفاف ليسجل
اســمه مـن ذهب في ســجالت تــاريخ
العرب في نهائيات كأس العالم

نتخب اكثر منتخب هز شباكه هو ا
نتخب السعودي حيث سجل على ا
االول 6 اهــــداف وعــــلى مــــنــــتــــخب

الشباب 3 اهداف
نتخب 17 اول رقم ارتداه مع ا
نتخب 8 اخر رقم ارتداه مع ا

رقـــمه الـــدائـــمي مـع االنــديـــة الـــتي
مثلها رقم 8

فضل 8 رقمه ا
يـتـمـيـز احـمـد راضي بـشـراسـته في
لـعب كـرة قـدم ويـتـميـز بـشـكل كـبـير
في الــعـاب الـهــواء وضـربـات الـدبل
ــقص والـضـربـات الـرأسـيـة كـيك وا
الرائـعة ويـتمـيز بـتسـديداته الـقوية
جــدا ويــتـمــيــز بـتــقــنـيــة الــتـســديـد
ويـتــمــيـز بــأدائه الــضـربــات احلـرة
باشرة التي نادرا مـاتخطأ الهدف ا
ويـتـميـز بـلعـبه بـكلـتـا قدمـيه بـشكل

اليصدق
الـلقـاب شـخـصيـة ألحـمد راضي من
نتخـبات واالندية التي غير القـاب ا

لعب لها
حـــصـل عــلـى لـــقب افـــضل العب في

اسيا عام 1988
حـصـل عـلى لـقب ثــالث افـضل العب

في اسيا عام 1989
حـــصل عــــلى لـــقب خــــامس افـــضل
ريــاضي عـربي فـي اسـتـفــتـاء اذاعـة

لندن عام 1993
ـــركــز الـــتـــاسع بــ حـــصل عـــلى ا

هداف منتخبات العالم لعام 1993
ـوســوعـة حـسـب اخـتــيــار مـجــلــة ا
ـيــة بـكـرة الــقـدم الـصـادرة في الــعـا
انيا وهي مجلـة متخصصة بأبرز ا
جنـوم كــرة الـقـدم واعـتـمـدت اجملـلـة
فـي ذالك عـــــلـى ســـــجل الـالعـــــبــــ
الدولي ضمن منتخباتهم الوطنية
حـــصـل عــلـى لـــقب افـــضل العب في
بــطــولـــة الــصــداقـــة والــسالم الــتي

اقيمت في الكويت عام 1989
حـــصـل عــلـى لـــقب افـــضل العب في
بـــطـــولـــة كـــأس فـــلـــســـطـــ االولى
غرب عام للشباب الـتي اقيمت في ا

1983
حــصل عــلـى جــائــزة تــقــديــريــة من
مـجلـة الصـقر الـقطـرية لـفوزه بـلقب
هـداف بـطـولـة كـأس فـلـسـطـ الـتي

غرب عام 1983 اقيمت في ا
حـصـل عـلى لـقب افــضل مـهـاجم في
بطـولة كـأس العـرب التي اقـيمت في

االردن عام 1988
وسم حـصل عـلى لـقب افضـل العب 
1989 في اســتـفـتـاء جــريـدة الـبـعث
لغاة ونال 5376 صوت الرياضي ا
حـصل عـلى لـقب افـضل ريـاضي في
الـثــمـانــيـنــات في االسـتــفـتــاء الـذي

اجرته مجلة الف باء عام 1990
وسم حـصل عـلى لـقب افضـل العب 
1990 في اسـتـفـتـاء جـريـدة الزوراء
الــــريــــاضي وحــــصل عــــلى 22000

صوت
وسم حـصل عـلى لـقب افضـل العب 
1991 وموسم 1992 عـلى الـتـوالي
في استفتاء جريدة اجلمهورية

حصـل على لـقب افـضل العب عراقي
لـعـام 1992 في اســتــفـتــاء بــرنـامج
عراقـنـا الريـاضي الذي كـان يبث من
اذاعـــة بــــغـــداد من اعــــداد وتـــقـــد

االعالمي علي رياح
حصل على لقب افـضل رياضي لعام
1992 في االسـتـفـتـاء الـذي نـضـمته
اللجنة الرياضية بنقابة الصحفي

حــصل عــلى لــقب هـداف تــصـفــيـات
كـأس الــعـالم عـام 1990 بـرصـيـد 6
اهـــداف مـــنـــهـــا اربــعـــة اهـــداف في

مباراة واحدة
فاز بلقب هداف بطولة غوتا الدولية
لـلـناشـئـ الـتي اقيـمت في الـسـويد

عام 1981 برصيد 7 اهداف
فـــاز بـــلـــقب هـــداف بـــطـــولـــة كــأس
فــلـــســطــ لـــلــشــبـــاب االولى الــتي
ــــغــــرب عــــام 1983 اقــــيـــــمت فـي ا

برصيد 8 اهداف
فــاز بـلـقب هـداف تـصـفـيـات بـطـولـة
شباب اسيا التي اقيمت في النيبال

عام 1982 برصيد 9 اهداف
فـاز بــلــقب هـداف الــدورة الــعـربــيـة
ـغـرب الــسـادسـة الـتي اقــيـمت في ا

عام 1985 برصيد 3 اهداف
فـاز بــلــقب هــداف تــصـفــيــات كـأس
العالم لعام 1986 برصيد 8 اهداف
فـــاز بــــلـــقب هــــداف دورة اخلـــلـــيج
الــعـربي الـتـاسـعــة الـتي اقـيـمت في
ـمــلـكـة الــعـربـيــة الـسـعــوديـة عـام ا

1988 برصيد  4اهداف
فاز بلـقب هداف بطولـة كأس العرب
الــتي اقــيـمـت في االردن عـام 1988

برصيد  4اهداف
فــاز بـلـقب هـداف بــطـولـة الـصـداقـة
والــسالم الــتي اقـيــمت في الــكـويت

عام 1989 برصيد 5 اهداف
فـــاز بــلـــقـب هــداف بـــطـــولــة االردن
الدولـيـة التي اقـيـمت في االردن عام

 1992برصيد 7 اهداف
ــوسم فــاز بـــلـــقب هـــداف الـــدوري 
1986-1985 برصيد 9 اهداف

فـاز بــلــقب بـطــولـة رئــيس الــلـجــنـة
ـبــيـة الــعـراقـيــة الـســابق عـدي االو
صدام حـس عام 1988 برصـيد 4
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نتخب الوطني في نهائيات كأس العالم عام 1986 لقطة ارشيفية من مشاركة ا
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في كل مرة اتـصل باخـواني واخواتي مـستفـسرا عـنهم غـير اني هذه
بـحـوح من شدة ـني صوتـهـا ا ـرة ح اتـصـلت باخـتي في اربـيل ا ا
بكاءها حزنا عـلى احمد راضي مع انها لم تشاهـد في حياتها مباراة
لكـرة القـدم عندهـا احسـست كم انه فجر الـبكـاء عند اجلـميع وعـندها

لم اتفوه بكلمة .. فحزنت بصمت.
وعـنـدمـا اتـصـلت بـأخي شـوان في السـويـد وهـو ايـضـاً ال يـقـوى على
وضوع فـهو كان زميالً له الكالم حزنـاً على احمـد راضي  تفهـمت ا

في كلية التربية الرباضية آنذاك ..
اتصلت بصديقي حسن جمعـة ألطمئن عليه وهو في كركوك  قال لي
ـــلـــؤهـم احلـــزن عـــلى احـــمـــد زوجـــتـي واالوالد وانـــا وكل كـــركـــوك 

راضي ..
في برل  اصدقائي الذين لم يهتمـوا بكرة القدم ابداً  يتحدثون عن

رحيل احمد راضي بكل أسى ..
تـميزة ست حـنان من أريزونا / امـريكا  قالت  كتبت مع الـشاعرة ا

انها تبكي فقداننا احمد راضي مع اختها منذ حلظة رحيله ..
من مانشستر صديقي سيد شوان متأثر جداً منذ سماعه خبر رحيل

..  الكاب
بل هناك اصدقاء لي في مـخيمات أغاثة والجئـ يعيشون في اصعب
الظروف  يبكون احمد راضي رغم كل احزانهم ومصاعب احلياة ..

في الصومال والهند يوزعون القرآن ثواباً الحمد راضي ..
االردن وسوريـا وقطـر والكـويت وكل الوطن الـعربي حـزين علـى احمد
راضي  ٤٠٠ مليـون عربي حزين وهذا يـحدث ألول مرة أن يجـتمعوا

وينفقوا على حدث وإن كان حزيناً ..
االحتــاد الــدولي وانــديــة الـعــالم والــدوريــات االوروبــيــة تــنــعي احــمـد

راضي ..
ـالك ـلـوك والـزعــامـات وشـيـوخ يـتـرأسـون  مــلك االردن وغـيـره من ا

ودول وعشائر يعزون عائلته والعراق برحيل احمد راضي ..
االخـتالف عــلى احــمــد راضي  هــو لـيس اخــتالفــاً عــلى ديـنـه وحـبه
لـلـوطن واخالقه العـالـيـة وقلـبه الـكبـيـر  بل فقـط على كـمـية احلب له 
فهناك من يـحبه بقدر ابـيه وامه واوالده وهناك من يحـبه بقدر اخوته 
اذاً كل الــنـاس مــتـفــقـ عــلى مــحـبــته وهـذا هــو الــفـوز الــعـظــيم لـكل

انسان ..
كل بيت عـراقي  احـمد راضي فـرد فيه  وأحـد االخوة او االبـناء في
الـبـيت  وفي كل بـيت هـنـاك صـورة له ..هـذه احملـبـة هي من الـله  ال
احد يقدر ان يشـتريها او يطلـبها بنفـسه او يتمناه  بل هي فضل من
الله ينعـمها على اقرب الـناس اليه بدون حـساب  واحمد راضي كان
من قالئل الـنــاس في تـاريـخ الـبـشــريـة الـذين انــعم الـلـه عـلـيــهم بـهـذه
الـنعـمـة ..ان تـكـون مـصـدراً لـلـفـرح والـبـسـمـة ايـنـمـا كـنــــت  فـهــذه
ماركة مسجلة باسم احمد راضي في العــــراق
منذ اول ظـهوره كالعب وشـخصيـة اجتمـاعية
مــحـبــوبـة .. الــله يـرحــمك يـا احــمـد راضي
وجعـلك قبرك روضـة من رياض اجلـنة وألهم

اهلك ومحبيك الصبر والسلوان

قـبل  إلــغـاء الـبـطـولـة ولـعب خـمس
مباريات من دون خسارة جمع فيها
إحـدى عـشـر نـقـطـة قـبل ان يـتـصدر

. محمد داود قائمة الهداف
وحل اجلـويـة وصـيـفـا بـعـشـر نـقاط
جمعها من اربع نقاط وهو األخر لم
يـخــسـر قــبل ان يــظـهــر في هــجـوم
قوي وكـان األفضل بتـسجيل سـبعة
أهــداف بــفـــضل  ظــهـــور الالعــبــ

. ن حس حمادي احمد وا
وجـــاء فــريـق نــفـط الــوسط ثـــالـــثــا
بـتـسع نـقـاط من خـسـارتـ والـفوز
ثالث مرات في مـشاركـة خرجت عن
الــــتـــوقـــعـــات  رغـم فـــتـــرة اإلعـــداد
الطويلة  وجاء الـنجف رابعا بسبع
نـقـاط من أربع مبـاريـات  مـستـفـيدا
ركز من فارق األهداف الذي منحه ا
عــلى حـســاب فـرق الــزوراء لـكن من
ثـالث مــبــاريــات والــطالب بــخــمس
ـــيـــنــــاء بـــأربع مــــواجـــهـــات  ثـم  ا

مباريات.
وتـوقف احلـدود ثـامـنـا بـست نـقـاط
من فــوزين عــلى الـوسط واجلــنـوب
ومشاركة متعثرة الربيل بست نقاط

مـن فــــوزيـن وخـــــســــاـــــــــــرة ثالث
مــبــاريـــات ثم الــصــنـــاعــات بــست
نـــــــــــــقـــــاط مـن ثالث خــــــســـــارات
وفـوزيـــــــن وبــعـده الـشـرطـة الـذي
لـــعــــــب ثـالث مـــبـــاريـــات تـــعــادل
مــرتــ وتــغـلـب في واحــدة وجـمع
خــمس نـقـــــــــاط ثم نـفـط اجلـنـوب
بــأربع نـــــــــقـــاط واألمــانــة بــثالث
نقاط والـكهرباء بـنقطتـ وميسان

من دون  نقاط.
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ويقول الزميل كاظم ألعبيدي  نأمل
ان تتجه الفرق بشكل صحيح نحو
اإلعداد للموسم اجلديد وأهمية ان
ـطــلـوبـة تـتـخــذ مـسـارات الــعـمل ا
فيـما يـتعلق بـالتـعاقـد مع الالعب
حـتى تسـير األمـوركـما يـخطط لـها
ومن اجل ان تظهر الفرق كما يجب
وان يـحــقق الـدوري أهـدافه وشيء
مــــــهـم جـــــدا ان تــــــبــــــدأ الــــــفـــــرق
اجلــمـاهــيـريــة من هـذه الــفـتـرة في
ــنـافـسـات اإلعــداد  والـدخـول في ا
والـــصــراع من اجل الـــلــقب  حــيث
الشـرطة والـدفاع عن لـقبـها األخـير

إضــافــة الى الــزوراء في اســتــعـادة
دوره في  الــــصــــراع عـــلـى الـــلــــقب
إضـافــة الى اجلـويـة  و فـرق أخـرى
ــيــنــاء الــتي  بــدأت الــعــدة حــيث ا
الـبـصــري ونـفط الـوسط لـكن تـبـقى
األمــور مـــرهــــــــونـــة  عــلـى مــوقف
خــلــيــة األزمــة في تــقــريــر مــصــيــر
األنــشـــطــة الــريـــاضــيــة والن دوري
الـكرة الـنـشـاط األهم  واالك بـر على
الــدوام  ويـأمل ان تــشـــــــهــد األيـام
الـقـريـبـة الـبـدايـة لـبـقـيـة الـفـرق في
العـمل على التـهيئـة للمـوسم القادم
ـهمة وهي تدرك طبـيعة وصـعوبة ا
كـثــيـرا بـسـبب تـفـــــــــشي كـورورنـا
الــتي ألـقــبت بـظاللــهـا عـلـى مـجـمل
األمــــور واالهم هــــنـــا ان تــــنــــطـــلق
ـــنــــتــــخب الــــوطـــني تـــدريــــبــــات ا
اسـتـعداداتـهـا  ألهم ثالث مـبـاريات
هي من تــــقــــرر مــــصــــيــــر الــــلــــعب
بـنــهــائــيــات كــاس الـعــالم  وفي ان
همة تتضافر جهـود اجلميع لدعم ا
ـنتـخب الشـباب في تـوفير واحلال 
أجـــواء اإلعـــداد مـــهـــنــاج حتـــقـــيق

طلوبة. نافسات ا ا

اهــداف فـــاز بــلـــقب هـــداف الــدوري
ـــوسم 1992-1991 بـــرصـــيـــد 34

هدف
فــاز بــلــقـب هــداف بــطــولــة الــكــأس

وسم 1992 برصيد 9 اهداف
فــاز بــلـقب هــداف الــدوري الـقــطـري
ـــوسم 1994-1993 بـــرصـــيـــد 12

هدف
فـاز بــلــقب هــداف الــكـأس الــقــطـري
ــــوسم  1995-1994بــــرصــــيــــد 7

اهداف
اختيـر ضمن تشـكيلة مـنتخب جنوم

عرب اسيا عام 1989
اخـتـيـر مع زمـيـله عـدنـان درجال من
نتخب قبل جريدة العمل التونسية 

جنوم االندية العربية عام 1986
يــعــتــبــر اول العب عــربي يــسـجل 4
اهــداف فـي مـــبــاراة واحـــدة ضـــمن
تـصفـيات كـأس العـالم عـندمـا سجل
 4اهـــــداف فـي مـــــرمـى االردن عـــــام

1989 في بغداد
يـــشــــتـــرك االعب احــــمـــد راضي مع
االعب الــدولي الـســابق نـوري ذيـاب
بـتـسـجـيل اعـلى رصـيـد من االهداف
ـــنـــتـــخب في مـــبـــاراة واحــــدة مع ا
الــوطــنـي حــيث ســجل االعب نــوري
ذياب 5 اهـداف في مـرمى الـبـحـرين
عـام 1966 بـيــنــمـا ســجل الــكــابـ
احـــمــد راضي 5 اهــداف فـي مــرمى
مـنـتـخب أثـيـوبـيـا في بـطـولة االردن

الدولية عام 1992

نتخب ساهم بشكل كبير في تأهل ا
الــعــراقي ألول مـــرة الى نــهــائــيــات
كسيك كأس العالم لعام 1986 في ا
ــرة الــوحــيــدة الـذي وكــانت هــذه ا
يتأهل الـعراق للـمونديـال واستطاع
احــمـد راضي بـتـســجـيل هـدفـ في
ـكـسـيـكي وكـان الـهـدف ـونــديـال ا ا
ــونــديـال االول الحــمــد راضي فـي ا
عـلى مـنـتـخب البـارغـواي كـان هـدفا
رائــعــا من راســـيــة رائــعــة جــدا من
احــمـــد راضي الكـــنه الـــغي بـــشــكل
غــريب واليــصـدق حلــد يــومـنــا هـذا
حتى انه حلل من قبـل قناة اجلزيرة
الـــريــــاضـــيـــة في بــــرنـــامج احلـــكم
اخلامس ان الـهدف صـحيح 100%
ـنــتـخب وكــان هــدفه الـثــاني عــلى ا
ـونـديال ـركز الـرابع في ا صـاحب ا
ـنــتــخب الـبــلــجـيــكي عــلى افـضل ا
ــونـــديــال جــ مــاري حــارس في ا
بـفاف بـتسـديدة قـويـة رائعـة ليـكون
اول واخـــــــــر هـــــــــدف عـــــــــراقـي في
الــنـهــائــيــات مـســجال بــأسم احــمـد

راضي
اخر القابه هو اختياره افضل العب
ــرتــبـة عـراقـي في الـقــرن لــيــحـتل ا
ـــركــز الـــثــاني االولى ومن بـــعــده ا
ركز الثالث الالعب حس سعيد وا
ـركز الرابع الالعب حبيب جـعفر وا

رمى رعد حمودي حلارس ا
وفـي مـــــــوسم 1994-1993 غـــــــادر
أحــــمـــد راضـي الــــدوري الـــعــــراقي
مـتــوجــهـاً لــلــدوري الـقــطــري حـيث
الـــتــحق بـــصــفـــوف نــادي الـــوكــرة
ولــثالث مـواسـم من عـام 1993 إلى
عــام 1996 حـــيث قـــدم مع الـــنــادي
الـقـطـري كـرة عـراقـيـة رائـعـة وتـألق
هـنـاك كـثـيـراً بـعـدهـا عـاد إلى نـاديه
االم الـزوراء لـيـلـعب مـوسـمـ حتى
عام 1998 لـينـهي مسـيـرته احمللـية
التي كانت مليئه بالتالق لعب أحمد
راضي خالل مـسيـرته احملـلـية 125
مـباراة سـجـله خاللهـا أكـثر من مـئة
هـدف بـعـد اعــتـزاله الـلـعـب مـحـلـيـاً
ودولــــيــــاً اجته أحـــــمــــد راضي إلى
الـتـدريـب حـيث درب نـادي الـشـرطـة
كمـا درب نادي الـقوة اجلـوية لـفترة
بـسيـطة ومـنتـخب النـاشئـ ونادي
الزوراء الذي أصـبح رئيسـاً له فيما
بــعـــد.احـــمــد راضـي افــضـل العــبي
الـقارة في الـثمـانـينـات له دور كبـير
في تـــاهـل الـــعـــراق الى مـــونـــديـــال
كسيك . رحم الله االسطورة احمد ا

راضي وادخله فسيح جناته .
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قـبل أكـثـر من شـهـر أغـلـقت الـهـيـئة
ـؤقـتـة الحتـاد كـرة الـقـدم اإلداريـة ا
ـمتاز بـكرة القدم مسابـقة الدوري ا
بـــســـبـب حـــيث تـــفـــشي  فـــيـــروس
كــورونــا إضــافــة  الى  عــدم رغــبــة
الفرق في إكـمال البـطولة  مع سبق
اإلصـــرار قـــبل ان تـــفـــشل  مـــســاع
اللجـنة في إقنـاع الفرق باسـتئناف
وإكمـال  الدوري  قبـل ان  تعلن عن
إلغاء البـطولة التي شـارك فيها 15
سابقات فريقا عندما تـركت جلنة ا
ـشـاركة ـنحـل خيـار ا في االحتـاد ا
للـفرق  بعـدما انـسحبت فـرق اندية
الــــكــــرخ والــــســــمــــاوة والــــقــــاسم

والديوانية وزاخو.
وكــانت فـــرصــة  فـي االنــتـــهــاء من
الــبـطـولــة  لـو اعـتــمـد الـوقت األول
عـنـدمـا كان مـقـررا ان تـقـسم الـفرق
الى  عدة  مـجاميـع تقام في مالعب
إقـليم كـردسـتان  وكـانت فـرصة في
تـسـمـية الـفـريق الـبـطل إضـافة الى
ـثل الــبــلـد فـي بـطــولـة دوري مـن 
إبطال أسـيا واألنديـة العربـية التي
لم حتـدد بـعـد بسـبب  إلـغـاء نـتائج
الــدوري  ومـتـوقـع ان تـقـام بــطـولـة
تنشـيطية لـلفرق الـراغبة للـمشاركة
فيها وهي األخرى مـتوقفة حل ما
تـقــرر خــلـيــة األزمـة فــيـمــا يـتــعـلق
بـعـودة األنـشـطـة الـريـاضيـة  وسط
وضـع صــحي تـــأزم  اكـــثــر  البل
قلق واخمليف يسير  باالجتاه ا
 بـــســـبـب  زيـــادة اإلصـــابـــات
والوفيات الـتي شملت عموم
 احملــافـظــات الـتي تــشـهـد
فـــــرض حـــــظــــر شـــــامل

للتجوال.
WOł—U)«  U —UA*« 

غـــيـــر ان إخـــبــار
غـــيـــر مـــؤكـــدة
تــــشــــيـــر الى
اعـــــتــــمــــاد
ضرغامالــلــجــنــة

اسماعيل

نـتــائج الـدوري في تـسـمـيـة الـفـرق
لـلمـشـاركات  اخلـارجـية لـكن تـبقى
ـــشــاركــات مـــحــصــورة بــ تــلك ا
ن تـمـتـلك الـفــرق اجلـمـاهـيـريـة و
إمكـانات وقـدرات مثل نـفط الوسط
ـــركــز الـــثــالث مع الــذي يـــحــتل  ا
الــنــفط هـو مـن تـصــدر الـفــرق لـكن
يــبـدو لــيس لــديه الـرغــبـة في  ذلك
عندمـا كان احد الفـرق التي طالبت

بــإحلــاح من الــلـجــنــة عـلى
الغاء الدوري او قد
يــكــون  رأي اخـر
لـــــــإلدارة   اذا
ما  الـعمل
 وفـق مـــــــــا
انـــــــتــــــهت
الــــــــــــــــيـه
الـبـطـولة
الـثـانـية
مــع انــه
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{ مــدريـد (أ ف ب) - ســيــفـتــتح الــفــيـلم
الـرومـنـسي الكـومـيـدي اجلـديد (ريـفـكـيـنز
فـيـسـتـيـفل) لـلـمـخـرج وودي ألن مـهـرجان
سـان سـيبـاسـتـيان الـسـينـمـائي اإلسـباني
ــــنـــظــــمـــون فـي أيـــلــــول وفق مــــا أعــــلن ا

اخلـمـيس.وتتـمـحور قـصـة الفـيـلم الذي 
اضـي في هذا تـصـويـره خالل الـصـيف ا
ـنــتـجـع وحـوله عــلى زوجـ أمــريـكــيـ ا
يـأتـيـان إلى مــهـرجـان سـان سـيـبـاسـتـيـان
ويـغمرهمـا خيال السيـنما وسحـر إسبانيا
ـرأة تـقيم عالقـة غرامـية وجـمالـها.إال أن ا
مع مخرج سينمائي فرنسي بارز وزوجها
يـقع في حب شابـة إسبـانيـة جمـيلـة تعيش
ـمثل ـديـنة.والـفـيـلم وهـو من بطـولـة ا في ا
ــمـثــلـة الـنــمـســوي كــريـســتـوف فــالــتـز وا
األمـريــكــيـة جــيــنـا غــيــرشـون هــو أحـدث
مـشــروع لـلـمـخــرج الـبـالغ مـن الـعـمـر 84
الــذي يـــحب تـــصـــويـــر أعــمـــاله فـي مــدن
أوروبـية كبرى.ويشارك في الفيلم وهو من
ـمـثل الـفـرنـسي إنـتـاج مـيـديـابـر وأيـضـا ا
ـمثالن اإلسـبانـيان إيـليـنا لـويس غاريل وا
أنــايــا وســيــرخي لــوبــيــز.ورغم
حــــالــــة عـــــدم الــــيــــقــــ
الـنــاجـمـة عـن جـائـحـة
وبــاء كـــوفــيــد-?19
هـرجان فـإن هـذا ا
الـسـيـنـمـائي الذي
يـعـتـبـر األبرز في
الـــعــالم الـــنــاطق
بـاإلســبـانـيـة من
ضي قرر أن  ا
قـــدمــا كـــمـــا هــو
مـخـطط له من 18

إلى 25 أيلول.
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القـاص الـعراقي  ضـيفـته أمـانة الـشؤون الـثـقافـية في
ــاضي في جــلــســة احتــاد أدبــاء الــعــراق اخلــمــيس ا

تفاعلية للحديث عن جتربته اإلبداعية.
”u U'« bL×

الـفــنـان االردني  اخــتـيــار جـداريـة فــنـيــة له من قـبل
ـية الوطـنية لـلرسم في الصـ ضمن مشروع األكاد
طـــريـق احلـــريــــر مع 34 لــــوحـــة أخــــرى من الــــعـــالم
تـحف الوطـني الصـيني في وستـعرض الـلوحـات في ا

قبل. بك في تموزا
włdŽô« d UÐ bFÝ
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الـشــاعــر االردني ومــديــر ثــقـافــة إربــد ضــيــفه احتـاد
القـيصـر لآلداب والـفنـون في حـلقـته االلكـترونـية لـهذا
األسـبــــوع لـلـحـديث عـن الـدور الـثـقـافـي في مـحـافـظـة

إربد.

ـقـدمـة تـقـول جـاكـلـ .2019وفي ا
ــــهـــرجـــان ســـتــــيـــوارت مـــقــــدمـــة ا
ـــــتـــــخـــــصــــصـــــة فـي األعـــــمــــال وا
السينمائية إن (الفيلم يقدم اجلنوب
في فــتـرة مـا قــبل احلـرب كــعـالم من

اجلمال والعذوبة لكنه ال يقر
ببـشـاعة الـعـبوديـة الـتي قام
علـيهـا هـذا العـالم).وأضافت
(بعد مرور ثمـان عاما على
انــــــطـالقـه يــــــظل (ذهـب مع
الــريح) فـيــلـمــا يـحــمل داللـة
ـكن إنكـارها. هو ثقـافية ال 
لـيس مـجـرد توثـيق مـهم في
اضي ـمارسـات ا هولـيوود 
العـنـصريـة لـكنه أيـضـا عمل
حـي من أعــــمـــال الـــثــــقـــافـــة
الشعبية يتحدث مباشرة عن
التمييز العرقي الذي ال يزال
قـائـمــا في اإلعالم واجملـتـمع
الـيــوم).وأشـارت ســتـيـوارت
إلى أن (الـفـيــلم فـاز بـثـمـاني
جوائز أوسكار بـينها جائزة

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - عـاد
الـفـيـلم األمـريـكي الـكالسـيـكي (ذهب
مع الـريح) إلى مـنصـة الـبث الـرقمي
(إتـش.بي.أو مــــاكس) مــــصـــحــــوبـــا
ــقـدمــة وبـتــسـجـيـل لـنــقـاش حـول
تصـويره لقـضية الـعرق خالل حـقبة
احلــرب األهـلــيـة األمــريــكـيــة.وكـانت
الشـبـكة قـد سحـبت الـفيـلم وهو من
إنتاج عام  1939وحائز على جوائز
أوســـكــار قــبـل أســبــوعـــ عــنــدمــا
ـــتــحــدة وقــفــة شـــهــدت الــواليــات ا
ـمنـهـجة جـماعـيـة ضد الـعـنـصريـة ا
إثر احتجـاجات على مـستوى البالد
من وحشيـة الشرطـة.وقالت الشـبكة
التـابعـة لشـركة وورنـر ميـديا آنذاك
إنـهـا سـتـعـيـد الـفـيـلم إلى مـنـصـتـها
مــصـــحـــوبـــا بـــنـــقــاش عـن ســيـــاقه
ـنـصة الـتـاريخي.وعـاد الـفـيـلم إلى ا
ـقـدمة ـاضي مـصـحوبـا  األربـعاء ا
مدتهـا أربع دقائق وتـسجيل لـنقاش
عـن الــفــيـــلم خالل مـــهــرجـــان تــرنــر
لألفـالم الــــكـالســــيـــــكــــيـــــة في عــــام

أفـضل فـيـلم وحـقق سـبـقـا لـلـمـمـثـلة
ــســاعـدة هــاتي مــاكــدانــيـيـل الـتي ا
لــعــبت دور خــادمــة وأصــبــحت أول
أمــريـــكــيــة من أصـل أفــريــقي تــفــوز
بـــجــــائـــزة أوســـكـــار عن دورهـــا في

{ لـــوس اجنــــلـــوس –وكـــاالت - اخــــتـــارت
ـي لـوفـاتــو مـعـايـدة الـنــجـمـة األمـريــكـيـة د
حـبــيـبــهـا مــاكس إيـريش الــذي تـعــيش مـعه
قــصـة حب عــمـيــقــة بـعــيـد مــيالده بــطـريــقـة
يـزة فـشـاركت متـابـعـيهـا بـسـلسـلـة صور
مُثيـرة وحميمـة جتمعـها بحـبيبـها الوسيم 
وفي إحـداهــا يـظــهـران داخل بــركـة مـبــلـلـ
ي حيث اختار ماكس الـبقاء عاريًـا بينما د
ارتدت فستانًا بنيًا التصق بجسدها.وأرفقت
لــوفـاتــو الــصــور بـتــعــلــيق عــبـرت فــيه عن
سعادتها بعالقتها وتغزلت بحبيبها وكتبت:
ـرح بـرفـقـتك وهـنـاك (أمـضـيت الـكـثـيــر من ا
الكـثـير من األمـور الـتي أوَّد قولـهـا اآلن لكن
أود أن أكون حاضرةً معك ومتواجدة لقضاء
هـــــذا الـــــيـــــوم بـــــرفـــــقـــــتـك لـــــذا ســـــاكــــون
ســريـعــة).وتـابــعت: (الــتــواجـد مــعك يــجـعل
ـتـعـة جـدًا نـحن نـتـصـرف حـرفـياً احلـيـاة 
شـاغـبـ في احلـيـاة اليـومـيـة وال نـعطي كـا
ــا إذا كــنـــا نــحــرج أنــفـــســنــا أمــام اهــتـــمــامً

اآلخــرين.. قــضـيـت أيـامـي مـعـك ورأيـتــني
دون مــســتــحــضـــرات جتــمــيل وفي ثــوب

االستحمام).
وأضــافـت: ( أشــعـــر بــأني مـــحــبـــوبــة
ومـقـبـولـة بـطــريـقـة لم أشـعـر بـهـا من
ـكـننـي وصف مـا أشعـر به قـبل.. ال 
أو وصفك أنت.. أنـت ال توصف أنت
جميل يـا رجل من الداخل واخلارج
أنت رائع لـــلـــغــايـــة .. أنت أيـــضًــا
شعـاع ضـوئي إيجـابي في حـياتي
ـكــنـني االنــتـظــار لـلــحـصـول وال 
يالد ـزيد من ذكـريـات عيـد ا على ا

معًا).
وكـشـفت لـوفـاتـو عـلنـاً عـن عالقـتـها
بحـبـيبـهـا ألول مرة أثـنـاء ظهـورهـما
ـغـنـيـة في الـفـيـديـو كـلـيب اخلـاص بـا
االمريكية أريـانا غراندي بـعنوان (معلق

بك) وعــلّق مـاكـس عـلى مــقــطع الــفـيــديـو:
(قلبي كله معلَّق بك).

حاول أن تفكر جيدًا وال تتهور عند اتخاذ قرار جديد
هنية. فى حياتك ا
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حترص على اسـتقرار عالقتك مع الـشريك. استشير
زمالئك فى حل مشاكلك.
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حتى تستطيع التقدم خطوة لألمام حاول أن تصحح
اضية. أخطائك ا

—u¦ «

ؤجلـة منـذ فترة طـويلة حتـرص على إجنـاز أعمالـك ا
رقم احلظ 9.
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يـجـب أن تـعـتــرف بـتـقــصـيــرك جتـاه الـشــريك وتـقـدم
االعتذار له عما بدر منك.
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ال تنفعل على الشريك عند مناقشة أى مشكلة تمرون
بها رقم احلظ.3
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زيد من حتى تـتحسن عالقـتك بزمالء الـعمل جتـنب ا
شاكل. اخلالفات وا
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الـعـصـبـيـة مع الـشـريك لن حتل أى شىء وتـزيـد من
. مشاكلكم وخالفاتكم معاً

Íb'«

يـجب أن تــضـبط مـواعـيـد نـومـك  حـتى تـتـخـلص من
األرق وتسترخى طوال الليل.
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حـاول أن تـتـخـلص مـن وزنك الـزائـد من خالل اتـبـاع
ارسة الرياضية. نظام غذائى و

Ë«b «

يـوم حـدوث تــغـيـرات إيـجـابــيـة فى حـيـاتك الــعـاطـفـيـة
السعد االربعاء.
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ـهـنـيـة نـتـيـجة حدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
اجتهادك فى عملك .

 u(«
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5- االبراج

ة ثلة مصرية قد 6- لقب 

ساحات اخملططة لزراعة العلف  -7

8-ا لتقاليد واالعراف

احملامي الـعراقي نعته االوسـاط القانونيـة بعد ان غيبه
سائل الله تعالى ان وت اثـر اصابته بجلطة دماغية ا

يسكنه فسيح جناته.

طـربة الـلـبنـانيـة تعـاون مكـتبـها ا
االعـالمي مع اخملــــرج مــــحــــمـــد
مثـل سهـير ناصر سـرحان وا
الـدين وحـسـ إدريس بـإنـتـاج
فـيـديـو يــوجّه رسـالـة تــوعـيـة في
كـافحـة تعـاطي اخملدرات واإلجتـار غير ي  اليـوم العـا

شروع بها. ا

الصـحفـي العـراقي الرائـد نعـته االوسـاط الصـحفـية 
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. 

ـيـة العـربـية الـقت مـحـاضرة بـعـنـوان (اطفـالـنا االكـاد
والـتـقنـية  –احلمـاية الـنـفسـية الـسيـبـرانيـة للـطفل) في
الدورة الـتي اقامـتها مـنصة اريـد عن علم نـفس الطفل

للمدة من 21 الى 25 حزيران اجلاري.
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اخلـبـيـر الـعـراقي فـي الـشـؤون الدولـيـة اخـتـاره رئـيس
مجـلس الوزراء مصطفى الكاظـمي مستشارا  لشؤون

االنتخابات للتحضير لها وفق معايير مهنية.

ي لوفاتو د

استمتـاعهما بـأجواء الصيف وذلك
عـلى صـفـحــتـهـا اخلـاصـة عـلى احـد
مواقع الـتواصـل االجتـماعي.وتـلقّت
بـاسكـال عـدداً كثـيراً مـن التـعـليـقات
تابع الذين تمنوا لها ان من قبل ا
تـمـضي أوقــاتـا سـعـيـدة وان يـحـمي

الله عائلتها فمنهم من كتب:
 (حـبيـبـتي بـاسـكـال ان شـاء الله كل
االيـام بـلــفـرح انت والـعـائــلـة بـحـبك

كثير)
و أطـلـقـت مـشـعالني مـؤخــرا كـلـيـبـاً
جديـداً بـعنـوان (فـرصة نـرجع) وهو
أغــنــيــة ديــو تــؤديــهــا بــاســكــال مع
صـري ايـساف.االغـنـية مـن كلـمات ا
رمـــضـــان مـــحــــمـــد أحلـــان أحـــمـــد
الـبـرازيلي تـوزيع مـوسـيـقي مـحـمد
الـشـاعـر والـكـلـيب من اخـراج فـادي

الياس.
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(كـتابي وأنا متأرجح ب طمع فيك ويـأس منك  وإقبال عليك وإعراض عنك 
 فـقد يغرب الـعقل ثم يؤوب  ويعـزب اللب ثم يثوب  ويـذهب احلزم ثم يعود 
ـرء ثم ويــفـسـد الــعـزم ثم يــصـلح  ويُــضـاع الـراي ثـم يـسـتــدرك  ويـسَــكَـرُ ا
ـاء ثم يــصـفـو . وكل ضــيـقـة إلى رخــاء  وكل غـمـرة إلى يــصـحـو  ويَــكـدُر ا

اجنالء ).
نـص احـفـظه مـنـذ زمن االعـداديــة اجلـمـيل عن  كـتـاب ابن الــعـمـيـد البن بـلـكـا
لـكـني عـرفت بـعـد تـمـيـزي في الـبالغـة انه  حـافل بـاحملـسـنـات الـبـديـعـية الـتي
أهلـتني لصـياغة مزيـد االعالنات  البـرامجية الـناجحـة ... لكنني احـيانا  أجد
تـدح نصي وآخر يقـول : انطيني غـيره إنطيني غـيره !! ماعلـينا . كتابي من 
صـدر  بعمـان وتوافق هـذا احلدث مع ارتفـاع ثورة تشـرين ثمـة من اقترح ان
وثـمــة من دعــاني الى الــتـزام اوقع (أطـراف احلــديث ) حتت نــصب احلــريــة 

احليطة  من الطرف الثالث.
 ولقـد كـان حفل الـتوقـيع هـنا بـعمـان مـناسـبة  الرتـفاع اخلـيالء عـندي  لـكني
توازنت بـ زهو  يـفقـدني البـصيـرة وحسرة  تـقعـدني على احلـصيـرة . ولقد
اقبـلت علـينـا الكـورنا بـتاجـها الـذي حصـد رؤوسا ونـفوسـا وجعل الـناس في
تنبي الذين لم تعد جمعة بيوتهم جلوسا ! ومازالت الطلبات تترى .. جمهور ا
ـهـورة بـغـداد  جتـمــعـهم يـتـسـآلـون . مـغــتـرب من تـاجنـانـيـقــا يـريـد نـسـخـة 

بتوقيعي .. اين تقع  تاجنانيقا ?
لو ليلة بت ذبوح جتفيال:نسيتُ بـغداد?! ويـلُ أمي وويل أبي  سـؤالُ زوجتي ا

عن بغداد مشغوال.
صـديق مـقرب في الـظـاهـر يـقـول لي : إبـني ذبـحـني حـتى قـبـيل الـسـحور في
ـسمـوح بهـا  وهو يـتفرج رمضـان وهو انـفق حجـما كـبيـرا من غيـغات الـنت ا

على حوارك مع كاظم للمرة العشرين !
ـقـهى ثم عـدت الصـحح  داء نـسـيانه اهديـته الـكـتـاب  لـكـنه نـسـيه خـلـفه في ا
بنـسخة ثانية دون توقـيع للمحروس  قال :  لم يعـجبني الغالف لوكان شذري

; ماوي : كلكلي القتنيته .
 الـنــاشـر قـال لي : يـاحـظي شــبـيك تـدري  االتـعـرف ( ....) خـلــيـهـا تـتـصـفح
الكـتاب   بسهـو متعمـد  اتدري كم مالحقا لـها على االنسـتا غرام ? وذكرني
بـاحلـادثة الـتـالـيـة : حـيث  وجـه مؤلـف كـتـاب (فن الالمـبـاالة) مـارك مـانـسون
رسالـة خاصة إلى محمد صالح جنم منتخب مصـر وليفربول االنكليزي عبر
حسـابه الشخـصي على تويـتر بعد نـشر صورة صالح وهـو يتصـفح الكتاب
في الـطـائـرة  حـيث كـتب: (الـكـثـيـر من احلب لك يـا صالح.. اسـتـمـتع بـقـراءة

الكتاب). فحقق الناشر ارباحا مليونية مضافة !
هـورة بتوقـيع حي مني تصـله عبر الـبريد  وهنـاك من يطلب نـسخـة مجانـية 
ن  تـقطـعت بـهم مع أي طـارش عـالق  تـنـجح الـسـفارة فـي  دفعـه مع  عـدد 

السبل بعد اجلائحة الدولية .
  هل انــا بـنت الـبـطــة الـسـودة ? لـو كــنت مـثل الـتـي ركـبت رمـوشـا صــنـاعـيـة
وما وعدسـات الصقـة ونفخت وشـدت لكـانت ب يدي نـسخـة من الكتـاب . وا
ـطعـم  فصـار من نـصيـب النـادل الـذي ينـفـحني اليـهـا نسـيت الـنـسخـة في ا
الشـاي بعد الشاي اعجابا بحواري مع محمد راتب النابلسي الذي هداه بعد

ان . ضاللة الى اال
 لـست سـعــيـدا كـمـا يــحـسـدني احلــاسـدون او احلـسـدة
مثلما يرجحها ضيف ضليع في اللغة ولم انشر حواره
في اجلـزء االول . فانا اسعى الى جعل الـناشر سعيدا
 فـــعـــام 2020 لــــيس اال نـــذيــــر شـــؤم عـــلـى جـــمـــيع

نشطات . الناشرين والناشط والذين يتعاطون ا

Âd  Èu$

1 - مدينة تركية
2 - من مشتقات احلليب

3- حيوان بري

4- حركات مفيدة للجسم

اكــتب مـرادف ومــعــاني الـكــلــمـات بــشـكل
رأسي من اعلى الى اسفل مـرورا بالدائرة
الـتي ضمـنهـا حتصل عـلى حروف الـكلـمة

طلوبة:(ساحل اوربي شهير): ا

فـوياج) وذلك عـلى احـد الـتطـبـيـقات
ـوسـيـقـيـة وهي اغـنـيـة بـالـلـغـتـ ا

العربـية والـفرنسـية يقـول مطلـعها:
(مــا تـــقــلي وتـــعــدلـي نــاوي تـــبــعــد
وتسافر..تشرحلي حتلفلي من بعدك
ابـقى نـاطر..وحـيـاتك يـا حـبـيبي رح
إفـتح صــفـحـة جـديــدة..من قـلـبي عم
قــلك انــشــالـلـه رحـلــة ســعــيـدة..مش
فــــــــارس احالمـي شــــــــخـص هــــــــيك
درامي..مــا بــحب الــدرامــا مــا بــحب
الـدرامـا..رح حـاول هــالـكـلـمـات قـوال
بـكل الـلـغـات).كمـا سـتـطـلق سـمـاحة
ـرحـلـة األغـنـيــة عـلى يـوتـيــوب في ا
ـقبـلـة عـلى طريـقـة الـفيـديـو كـليب ا

مع اخملرجة بتول عرفة.
ــطـربـة الـلـبـنـانـيـة الى ذلك نـشـرت ا
باسـكال مـشعالني مـقطع فـيديـو لها
ـســبح بــرفــقــة ابــنـهــا يــظــهـر مـن ا كارول سماحة
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ُـلـحّـنة ُـغـنّـية والـكـاتـبـة وا أطـلـقت ا
ـغـربـيـة جـيـهـان بـوكـرين ألـبـومـها ا
اجلـــديــد بــعــنــوان (دائـــمــاً بــخــيــر)
زج ووصفت بركرين االلـبوم الذي 
بـــ مـــوســـيـــقـى الـــريـــغي والـــروك
والـ(بـوسا نـوفـا)( بـرحـلـةٍ حتمل من
ـــوســيـــقى واإليـــقـــاعــات خـاللــهـــا ا
غرب حـول العالم). وقالت يّـة ا العا
في تــصـريح أنّ (هــذا األلـبــوم عـزيـزُ
جــداً عــلى قــلــبــهـا فــهــو جــســرُ بـ
جـذورهـا وحـاضـرهـا من جـهـةٍ وب

ماضيها ومُستقبلها من جهةٍ أخرى.
وهـو يـحـمل طـابـعـاً شـخـصـياً كـونه
ثمـرة قـصّة حبّ طـويلـة عـاشتـها مع
ــوسـيـقـى وتـخـلّــلـتـهــا الـكــثـيـر من ا
التـقـلّبـات والـرجوع إلـى الذات).كـما
أضافت أنّ (هـذا األلـبوم يـنقل أيـضاً
مُختلف احلاالت النـفسيّة التي مرّت
بها من حـن وشوق إلى بـلدها األمّ

أضف إلى أفــراحــهــا وأحــزانــهــا أو
حـتى غــضـبـهـا وتـهــوّرهـا).وخـتـمت
بــوكــرين بــالــقــول( يــعــكس االلــبـوم

اإليجـابيّـة ومزيج
األلـــوان الــفـــرحــة
الـتي تـتــمـيّـز بـهـا
ـغـرب. إنّه رحـلة ا
ـــدن الــتي حــول ا
عـــشـت فـــيـــهـــا أو
قصـدتـهـا أو حتّى
نــــســـجـــتــــهـــا في
مُخـيّلتـي. وأتمنّى
أن يُـــــــــــحـــــــــــاكـي
ُــســتــمــعـ وأن ا
يــثــيــر فــضــولــهم
ـــغـــرب لـــزيــــارة ا
والـتـعـرّف عـلـيـهـا
وإكــــــــتــــــــشــــــــاف
جوانبـها األخرى.
وأنــا أردت أيــضـاً

أن أنقل من خالل هذا الـعمل نظرتي
التفاؤليّـة للعالم الذي سـيكون دائماً

بخير).
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الـــــفـــــيـــــلـم).كـــــمـــــا أشـــــارت إلى أن
(ماكـدانيـيل اضطـرت للـجلـوس على
مــائــدة بــعـيــدة عن مــائــدة زمالئــهـا
الــبـــيـض اتــبـــاعـــا لـــلـــبــروتـــوكالت

العنصرية في ذلك الوقت).
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ـطــربـة الــلـبــنـانــيـة كـارول طــرحت ا
ســمـاحــة اغــنـيــتـهــا اجلـديــدة )بـون

Ÿ«bÐô« Y¹bŠ∫ التشكيل محور لقاءات جتمع قاسم سبتي والفنان

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

عـنـد مـحــاورتـنـا ألي فـنــان اعـتـدنـا ان
يـكــون احلـديث عـن مـســيـرته الــفـنــيـة

واإلبداعيـة إال أننا في سـلسلـة لقاءات
مع فـنـان ابـتـعدنـا عن الـفن مقـتـرب

من الوجه اآلخر لهم.
وبــاالمس دخـلت ( الــزمـان )
مـــقــر جـــمــعـــيــة الـــفــنـــانــ
الـتـشـكـيلـيـ الـعـراقـي في
ــــنــــصــــور والــــتي تــــقــــيم ا
باستمـرار معارض تشـكيلية
تـعــكس لـلــجـمــهـور احلــيـاة
واحلـب والــــــسالم مـن خالل
االعمـال الرسـمية والـنحـتية
واخلـزفـيـة التي تـؤكـد تـمـيز
الــفن الـتـشـكــيـلي الـعـراقي 
ونــلـتـقي بـرئــيس اجلـمـعـيـة
الفنـان قاسم سبتي لـنتعرف
عــلى الــوجه االخـر لـه ومـعه

كان هذا احلوار : 
{ اذا مــا ابــتـــعــدنــا عن الــرسم
والـفن الـتـشـكـيـلي لـنـتـعـرف على

وهبة التي تتمتع بها ? ا

- الشعـر من خالل ابيات شـعرية تاتي
بـشكل تـلـقائي وجتـد من يسـتـمتع بـها

قرب . من ا
{ ماهو الشئ الذي تتفاءل به ?

- كل خيـر يصيب مـفاصل بلـدي اشعر
بتفاؤل كبير معه .

{ متى تشعر باحلزن وتذرف دموعا?
- عـنـدما اتـابع واشـاهـد اخلـراب الذي

عم غالبية مفاصل بلدي.
{ كلمة تزعجك دائما ?

- التفاهة انزعج منها جدا .
{ امنية تتمناها وحتققت ?

- تـــقـــريـــبــــا اغـــلب االمـــاني حتـــقـــقت
واحلـمــد لـله واهــمـهــا ان اكـون فــنـانـا

معروفا .
{ آخر منجزك الفني ?

ـعرض تـشكـيـلي عراقي - مـشاركـتي 
اقيم بباريس وشاركت بثمان لوحات.

{  تاريخ التنساه ?
- دخول القوات االمريكية لبغداد.

{  اهم منجزاتك الفنية ?
ـــعــارض فـي بــاريس - مــشـــاركـــتي 

وطوكيو ونيويورك 
{ واخر منجزاتك التشكيلية ?

- لـم اجنـــز شــيـــئـــا بـــســـبب حـــالـــتي
الصحة.

{  كيف تصف قاعة حوار التي اسستها?
- واحـة تـشــكـيـلــيـة تــعـرض جـزءاً من

اخلراب.
ــــعــــارض الــــتي اقــــيــــمت { هل تــــابــــعت ا
افتـراضيا والكترونـيا خالل احلظر الصحي

بسبب جائحة كورونا?
- نـــعم تـــابـــعت ولـــكن اعـــتــقـــد انـــهــا
التـعوض عن مـعـرض واحد يـقـام على
ارض الــواقع  ولـديــنــا االن تـوجه في
اجلمعية ان نقيم نـدوات ثقافية وفنية
بـشــكل افــتـراضي وتــقــام الـكــتـرونــيـا
وسـنـسـتـضـيف فــيـهـا فـنـانـ ونـقـادا
واخـتـصـاص تشـكـيـلـي ولن تـقـتـصر
عــلى الـعـراقـيــ بل الـعـرب واالجـانب

واعتـقد انـنهـا فرصـة ليـطلع اجلـمهور
الــتـــشــكـــيـــلي عـــلى الـــنــشـــاطــات
الـتـشــكـيـلــيـة ويـشــارك بـهـا من
ــواقـع االلــكــتـــرونــيــة خالل ا
ــنــصــة الــثــقـافــيــة الــتي وا
سـتـقـدمـهـا اجلـمـعـية وارى
انـهـا خـير فـرصـة ان تـبـعد
اجلــمــهــور واالعــضــاء من
االخــبـار الــسـلــبـيــة الـتي
تـقدمـهـا بعض الـقـنوات
لــنــحـــقق في نـــدواتــنــا
ومــــــــــضــــــــــة مـن االمـل
واحلـب واجلــــــــــمـــــــــال
وســنـســتـذكــر الـراحــلـ

ــــبــــدعــــ في نــــدواتــــنـــا وا
ـنصة االفتـراضية 
اجلـــــــمــــــعـــــــيــــــة
الـــــثـــــقـــــافـــــيــــة
والــفـنـيــة الـتي
ستنطـلق قريبا
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{ لـــــنـــــدن - وكــــــاالت - قـــــالت
مـتحـدثـة بـاسم شركـة (لـوريال)
ـواد التـجـميل في أكـبر مـصـنع 
الـــعــــالـم إن (الـــشــــركــــة قـــررت

التوقف عن استخدام كلمات في
مـــنــتــجــاتـــهــا مــثل ”بــيــضــاء“
و“شـــقــراء “و“تـــفـــتـــيح “لــون
الـــبـــشــرة) وذلك بـــعـــد يــوم من

{ جـاكـرتـا - وكـاالت- مع عـدم
وجــــود دالئل عــــلـى أن خــــطـــر
ــســتــجــد فــايــروس كــورونــا ا
سـيـنــحـسـر في الـعــالم قـريـبـا
أصــبـحـت الـكــمــامــات جـزءا ال
ـوضـة يــسـتـهـان بـه في عـالم ا
بـإنـدونيـسـيا ومـالـيزيـا.وبدأت
صنـوعة بـناء على الكـمامـات ا
طــلب الـــعــمــيـل حتــقق رواجــا
بإنـدونيسـيا إذ يطـلب الزبائن
تصميـمات تطبع عـليها مالمح
وجههم أو وجوها مـبتسمة أو
شــفــاهــا حــمــراء كــبــيـرة عــلى
كــمــامــات تــصــنع من نــوع من
طاط الصـناعي القابل إلعادة ا
االســـتـــخـــدام.اقـــتـــنى هـــيـــني
كوسميجاتي ( 46عاما) إحدى
هـذه الـكـمـامـات وقـال (عـنـدمـا
يــرانــا الــنــاس يــبــدو وكــأنــهم
ـــاذا نـــبـــتـــسم أو يـــســألـــون: 
نــــضـــحك?).وأضــــاف مـــتـــجـــر
لــلــطــبــاعــة عـلـى األقــمـشــة في
جاكرتا الكمامات خلدماته بعد
أن تـضــررت مـبـيــعـاته بــسـبب
تـفـشي الكـورونـا الـتي أصابت
أكــــــــثــــــــر من 50 ألــــــــفــــــــا في
إنــدونـــيــســيــا وأودت بــحــيــاة
2620. ويقوم الزبائن بالطلب
عبر اإلنـترنت وحتمـيل الصور
الـتي يـريــدون طـبـاعــتـهـا عـلى
الــكــمــامـــات الــتي يـــســتــغــرق
إنــتـاجـهــا بـعـد ذلك 30 دقـيـقـة
وتـــتـــكـــلف الـــواحـــدة  50ألف
روبــيـة (3.50 دوالر) وهــو مـا
ساعد في بقاء مـتجر نيكوالس
سـبـتـيـان سـوجـانـدي مـفـتـوحا
رغم األزمة.قال (في البداية كنا
مــتــشـــكــكــ لــكن الــطــلب زاد
ويـــســـاعـــدنـــا عــلـى تــعـــويض

اخلسارة).
وهـــنــاك أفــكـــار مــشـــابــهــة في
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إعالن شركة (يونيليفر) عن قرار
واجهة مـوجة انتقادات اثل 
مـتـزايـدة عــلى مـواقع الـتـواصل
االجــتـــمـــاعي. و(يــونـــيـــلــيـــفــر)

أنــحـاء مــنـطــقــة جـنــوب شـرق
آســيـا. فـفي الـفـلـبـ مـثال جلـأ
ـؤثـرات فــني مـتــخـصص فـي ا
اخلـاصـة إلى صـناعـة كـمـامات
مــرعـبــة وفي تــايالنــد تــعـكف
سـيــدة عـلـى تـصــمـيم واقــيـات
لـــلـــوجـه مـــطـــبــــوع عـــلــــيـــهـــا
شخـصيـات من أفالم الكـارتون
والـسـينـمـا.وتالقي تـصمـيـمات
ـنــقـوش رواجـا مـن الـنـســيج ا

في مـــالــيـــزيــا والــتـي ال تــلــزم
ـواطــنــ فــيــهـا الــســلــطــات ا
باسـتخدام الكـمامة لـكن معظم
ـــكـــاتب تُـــلـــزم الـــشـــركـــات وا
عــامــلــيــهــا بــوضــعــهــا..ولـدى
ـالـيـزي ـنـسـوجـات ا مــصـمم ا
حـــــافظ دراهـــــمن كـــــمـــــامــــات
مـصــنـوعــة من الــقـطن الــنـاعم
وحتــــــتــــــوي عــــــلى جــــــيـــــوب
اخـــتــيــاريــة إلضـــافــة الــفالتــر

الكمامة أهم من قـواعد التباعد
نزل). االجتماعي والـبقاء في ا
وخــــلــــصـت الــــدراســــة إلى أن
(منـحنى انتـشار العـدوى تغير
جـذريـا عــنـدمـا فُــرضت قـواعـد
اســـتــــخـــدام الــــكـــمــــامـــات في
السـادس من نيـسان في شـمال
إيــطـالــيـا وفي 17 نـيــسـان في
مـدينـة نـيويـورك األمـريكـية في
ـنـطـقـتـان من وقت كــانت فـيه ا

إلى أن (فــــــرض اســـــتـــــخـــــدام
الــكــمــامــة لــلــحــد من انــتــشـار
سـتـجد في فـايروس كـورونـا ا
مـنـاطق عــدت بـؤرا لـلــجـائـحـة
ا حال دون إصـابة عشرات ر
اآلالف بـــــــالـــــــعــــــــدوى). بل إن
الــبـاحــثــ في الــدراســة الـتي
ــيـة نـشــرت في دوريــة األكــاد
الـوطـنـيـة للـعـلـوم في الـواليات
ـتـحــدة قـالـوا إن (اســتـخـدام ا

ويـنـتــجـهـا من مــخـزونـاته من
ــــــــزيــــــــنـــــــة األقــــــــمــــــــشـــــــة ا
ــنـــقــوشــة.وقـــال حــافظ في وا
دينة شاه علم (بدأت ورشته 
أرى فــرصــة جــديـدة فـي صـنع
الـكمـامـات ألنه في ذلك الوقت
صــدرت إرشـادات بــاسـتــخـدام
الكمامات حفاظا على السالمة

الشخصية).
الى ذلك تــشـيـر دراسـة جـديـدة

أكــــثــــر األمــــاكن تــــضــــررا من
اجلائحة). 

ورأى الــــبــــاحــــثــــون أن (هــــذا
اإلجــراء الــوقــائـي وحــده قــلل
عــدد اإلصــابــات بــشــدة وذلك
بأكـثر من 78 ألفـا في إيـطالـيا
في الـفـترة من 6 أبـريل وحتى
9 مايو وبأكثر من 66 ألفا في
مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك بـــ 17

نيسان و9 ايار).
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ســؤال وجـهـته الـسـيـدة مـقــدمـة اخـبـار وبـرامج في قـنـاة
قال محاوال فضائية الى من حتاوره دعاني لكتابة هذا ا
اذا ـعنـاه  اإلجـابة عـلى سـؤالهـا الـذكي التي صـاغـته 
يـكسـرون تمـاثـيل جتار الـرقيق والـرمـوز العـنصـرية وهم

في حقبة ماضية?
صـلحة دعيـنا نـعود في التـاريخ الى نقـطة االلـتقاء بـ ا

ووجه نظام بشع
ونثبت احلـقيقة ان من يـثور ليس أولـئك الذين جاء هؤالء
التجار العنصريون من الذين تميعت عندهم قيم إنسانية
مـهـمـة لـيـغـيــروا عـلى أنـاس في افـريـقــيـا لـيـحـولـوهم من
احرار في قراهم الى عـبيد عـبر البـحار.... هؤالء الـعبيد
واد األوليـة للصناعات في جيء بهم ليعمـلوا في انتاج ا
كن ان يؤسس لرأسمـالية صناعية وإنتاج زارع وما  ا
ـصــالح وهـؤالء الـذين غــذائي انـهـا قــرارات أصـحـاب ا
شـيدت تـماثـيلـهم هم ابـطال الـنظـام الرأسـمالي الـذي ما
ـال كــان لـيـتــحـول من االقـطــاع الى هـذا الـنــمـو لـراس ا

وسلطته لوال االيدي العاملة بكلفة اكلها.
ـال مازال ومـازال هـذا النـظـام حتـركه مـصلـحـة راس ا
ـصــالح هم طـبـقــة فـوق الـبـشـر هــؤالء يـرون أصـحـاب ا
حـيـنـمـا أراد تـرامب ان يـفـاخـر مـخـالـفـيه راح يـسـرد ما
ـلك ومــا عـنـده من مـيـزات مــاديـة كـذلك أولـئك من في
صلحة. صلحة وليس غير ا ن حتكم أفكارهم ا اوربا 
مـــازال الـــنـــظـــام هــــو ذاك الـــفـــارس اجلـــمـــيل األبـــيض
والبرونـزي الذي يهـاجم من اجل استعـباد النـاس للعمل
ال هو ذاته اليوم من ال يـهتم للشباب او و ا من اجل 
يخرج الناس من دورهم ان عـجزوا عن سداد االقتصاد
رغم انـهم يعـمـلـون كاحلـصـان بوكـسـر من اجل الواجب
ـزيــد من الـعـمل ألجل تـسـديـد أقـسـاط حـيـاة والبـد من ا
زيـد من الـضروريـات بـعد ان تـتقـدم وتـتـطور وتـضـيف ا

كانت كماليات.
واالن لنجمل اجلواب بأسئلة

هل هــذه الـتــمــاثـيـل تـمــثل حــقـبــة انــتـهـت اجلـواب: كال
صالح تزداد وتتعاظم من اجل فمازالت رغبة أصحاب ا

ال ال والنمو لراس ا مزيد من ا
ثل ظـلماً ماضياً بل حاضر وفي مازال هذا التمثال ال 
جوهر الـنظام فـعندما يـهاجمـون تمثال احـد ابطال جتار
الرقـيق فهم يـهاجـمون جوهـر النـظام الـقائم الـذي يحمل
نفس عقلية ونفسية هـذا التاجر لكن ليس بشكل ظاهر 
وأضاف الـى جشـعـة انه يسـحق كل ذي عـظم طري وان
ـكـيـال آخر كـان ابـيض لـكنه يـحـسب حـسـاب البـيض 
وان احـتـجــوا حـفــاظـا عــلى اصل الــنـظـريــة في ان هـذا
الــعـرق عـرق مــتـفـوق وفي كـال الـعـرقــ من خـان عـرقه
فــكـمــا جتـد من يــدافع عن فـكــرة احلـريــة وضـرب رمـوز
الـعــبــوديـة من الــبــيض جتــد من الــسـود من يــدافع عن
ـال بـالـهــدوء واالقـنـاع والـعـنف سـلـطـة وهـيـمــنـة راس ا
والـقـتل ولـكن ال تـسجل تـلك الـلـقـطـات ما يـحـدث بـيد ان
هــــذا قــــد ال يــــكــــتـــــمل في عــــصــــر

التقنيات.
أخيرا فـهذه الـتماثـيل ليست حلـقبة
ا هي تبرز نـفوس تدير ماضيـة وا

العالم ولكن في القصور.
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{ كـــــالـي (أ ف ب) - عـــــنـــــدمــــا
اجنــبت ديــانــا انــغــوال طــفــلــهـا
جيفرسـون كانت تكافح من أجل
ـرأة الـشـابـة الـبـالـغة الـبـقـاء. فا
36 عــامــا أدخــلت في غــيــبــوبـة
اصطناعـية للـتمكن من أن تضع
ابــنــهــا إلصــابــتــهــا بــفــايــروس

ستجد.  كورونا ا
نـهكـت ونظـرا حلالـة رئتـيهـا ا
بسـبب مـرض كوفـيد- 19أجرى
األطباء عملية قيصرية لها وولد

األسبوع من احلمل ومن دون أن
يكـون مصـابا بـفايـروس كورونا
ــســتــجــد.وقـالـت فـيـالسـكــيس ا
ـكن لإلنــسـان أن يـســتـمـر في )
احلــيــاة اعــتــبــارا من األســبــوع
الـرابع والـعـشريـن مع وزن جـيد

والكثير من التكنولوجيا).
وأوضح طــبــيب األطــفــال إدوين
اولـيـفـو الــذي شـارك في عـمـلـيـة
الـتــولــيـد أن (وزن الــرضـيع راح
يرتـفع سـريعـا ووضـعه يتـحسن

15 أيار بـسبب إصابـتهـا بحمى
مرتفعة. وبـعد ثالثة أيام أدخلت
في غيـبوبـة اصطـناعـية وأبـقيت

فيها حتى إجراء العملية.
وبـــســبب حــمـــلــهــا أبـــقــيت في
وضــعــيـة اجلــلــوس بــزاويـة 45
درجـــة في حـــ أن األشـــخـــاص
الذين يـعانـون من التـهاب رئوي
ـــددون عــــلى الــــبـــطـــون حــــاد 
لتسهـيل التنفس.ولـد جيفرسون
بــــعـــد 24 أســــبــــوعــــا ونــــصف

ابــنـــهـــا جـــيـــفـــرســون قـــبل 14
أســــبــــوعـــــا من مـــــوعــــد والدته
األساسـية.وقـالت الطـبيـبة باوال
تـخصصـة بالطب فيالسكـيس ا
الداخـلي في عـيـادة فيـرسـاييس
في مـديـنـة كـالي (جـنـوب شـرق)
(إنــهـا حــالـة أثـارت الــكـثــيـر من
الضغط ألن حاالت النـجاة قليلة
جــــــــــــدا فـي وضــع بــــــــــــهـــــــــــذه
ــــــرأة اخلــــــطــــــورة).أدخـــــــلت ا
ـسـتـشـفى في الـثالثـيـنــيـة إلى ا

شيـئا فشـيئـا). وأضاف "ولد مع
صـعــوبـات كـبــيـرة في الــتـنـفس
واضطـررنا إلـى انعـاشه".وقالت
ديانـا بـصوت ضـعـيف (انه ألمر
مـؤثـر بـأنـنـا نـاضـلـنـا وسـاعـدنا
االطـــبـــاء عـــلى الـــصـــمــود). وال
تــعــرف الــشــابــة كـيـف أصـيــبت
بــالـفــايـروس الــذي شـفــيت مـنه
اآلن وتــؤكـــد عـــائــلـــتـــهــا أنـــهــا
ـفـروض مـنذ احـترمـت احلجـر ا

25 آذار في كولومبيا.
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
أعـــلـــنت شـــركـــة وورنـــر بــراذرز
ـاضي تـأجـيل عرض اخلمـيس ا
فـيـلم اإلثـارة (تـيـنـيت) لـلـمـخـرج
كريسـتوفـر نوالن للـمرة الثـانية
في انتكاسة أخرى آلمال صناعة
األفالم في انتعاشة خالل أواخر
مـوسم الــصـيف.وقـالـت الـشـركـة
في بــيـان إن (الـفــيـلم ســيـعـرض

اآلن في  12آب. وال تــزال
مــــــعـــــظـم دور الـــــعـــــرض
األمــــريـــكــــيــــة مـــغــــلــــقـــة
لــلــمـســاعــدة في احــتـواء

تفشي الفايروس).
و(تـــــيــــنـــــيت) واحـــــد من
ــــيــــزانــــيـــة األفـالم ذات ا
الـــضـــخـــمــة الـــتي كـــانت
تعـول دور العـرض علـيها
ــــشـــاهــــدين الجــــتــــذاب ا

لـلـعـودة إلى دور الـسـيـنـما الـتي
أغلقـت أبوابهـا في معـظم أنحاء
العالم هـذا العام.والـفيلم يـنتمي
لـــنــوعـــيــة أفـالم اجلــاســـوســيــة
ويــقـوم بــبـطــولـته جــون ديـفــيـد
واشـنـطن وروبــرت بـاتـيـنـسـون.
ولم تــنـشــر تـفــاصــيل أخـرى عن
حبكـة الفـيلم الذي كـان مقررا أن

يعرض في  17تموز.

اخلـضـوع لـلـفـحص األمـني عـند
ــــدخل الــــذي وضــــعت عــــنـــده ا
مـطـهـرات لأليـدي قـبل الـبـدء في
صـعـود 674 من درجـات الـسـلم
للوصـول إلى الطـابق الثاني من
البرج.وقالت آني كولر وهي من
ــانـيــا بـيــنــمـا كــانت تـشــتـري أ
الـتـذاكــر (هـذا رائع ألنـني لم أزر
برج إيفل من قبل وهذا آخر يوم
لنا هنا .وسيظل القـسم العلوي
من الـبــرج الـبـالـغ ارتـفـاعه 324
ـصـاعد مـترا مـغـلقـا ولن تـعود ا
قبل خلدمـة الزوار قبل الـشهـر ا
ويجري الـعمل بـنظام السـتخدام
الـــــــسـاللـم في اجتــــــــاه واحـــــــد
فقـط).ويقـول مـديرو الـبـرج إنهم
يـــأمـــلــون فـي عــودة األمـــور إلى
طـــبــيــعــتــهــا بـــشــكل كــامل هــذا

الــصــيف. الى ذلـك  قــال مــصـدر
قـــــضــــائي الــــســــبـت إنه (ألــــقي
الـقبض عـلى سـتـة أشـخاص في
فرنـسا فيـما يـتعـلق بسـرقة عمل
فـني لـفـنـان الـشـارع الـبـريـطـاني
مــجــهـول الــهــويـة بــانــكـسي من

مسرح باتاكالن في باريس).
وعــــثـــر عـــلى اجلــــداريـــة الـــتي
تصور سيدة تـغطي غاللة رقيقة
وجهـها وتطـرق حزيـنة بعـينـيها
ـــزرعــة إلى األرض في مـــنــزل 
بـوسط إيـطــالـيـا في وقت سـابق
من الــشــهـر اجلــاري وذلك بــعـد
نـــحـــو عـــام ونـــصف الـــعـــام من

اختفائها.
ـــصــدر فـي تــصـــريح إن وقـــال ا
(حتقيقا رسمـيا يجري مع اثن
ـعـتـقـلـ الـسـتـة لالشـتـباه من ا

بـســرقـتــهـمـا اجلــداريـة في حـ
يــشـــتــبه بــأن األربــعــة الــبــاقــ
عــــــمــــــدوا إلـى إخــــــفــــــاء آثــــــار
الـسرقـة).ويـعـتقـد أن الـلـصوص
اسـتـخـدمــوا مـنـاشـيـر مـحـمـولـة
خللع بـاب طوار احلـريق الذي
رسم بــانــكـسـي اجلـداريــة عــلـيه
قبل أن يجري نقـلها في شاحنة
ـــا ذكـــرته وســـائل وذلـك وفـــقـــا 
إعالم إيـطـاليـة عـنـدمـا عـثـر على
العـمل الفـني.واقتـحم متـشددون
مـســرح بـاتــاكالن الـذي يـعــتـبـر
أحــــد أشـــهـــر مــــســـارح بـــاريس
حلـفالت مـوسـيـقى الـروك أثـناء
حفل موسيقي في تشرين الثاني
2015 في إطار هجمات منسقة
في بــاريس ومــحـيــطـهــا مـا أدى

إلى سقوط  130قتيال.

{ باريس - وكاالت - رحب برج
ـــاضي بــأول إيـــفل اخلـــمـــيس ا
زوار له مــنــذ ثالثــة أشــهـر لــكن
مـصاعـده ال تـزال خـارج اخلـدمة
ولـذلك يـنـتــظـرهم صـعـود طـويل
ناظر على األقدام لالسـتمتاع بـا
الـتي حتــبس األنــفـاس.وعـاودت
ـعلم األشهر في السلـطات فتح ا
باريس في ظل إجـراءات صارمة
تتعلق بالصحة والسالمة بعدما
أغلـقـته في منـتـصف مارس آذار
بـسـبب تـفـشي فـايـروس كـورونا
لـتـصـبـح تـلك أطـول فـتـرة إغالق
ــيــة لـــلــبــرج مــنــذ احلــرب الــعــا
الـــثـــانــيـــة.واصــطـف الــســـيــاح
مـلتـزمـ بـوضع الـكمـامـات كـما
طـلـب مـنــهم رغم الـطــقس احلـار
والــشــمس الــســاطــعــة من أجل
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ـشي .. تــسـاؤل يــجـيب ــاذا 
عليه خبراء الصحة بالقول:

ـشي لـكي نـخـفف من الـتـوتر
ـشي والـضـغــوط الـنـفـســيـة 

لكي نخفف من أوزاننا 
ـشي لـكي نـتـعـالج مـن مرض

السكري والكولسترول
ــــشـي كي نــــنـــــشط وظــــائف

الكلى والكبد والع
ــــشي كي نــــنــــشط من عــــمل
ـشي كي نـخـفف من الـقـلـب  
ـشي كي صالبـة الــشـرايـ  
نـخــفف من أعــراض الــقــولـون
واضطرابـات اجلهاز الـهضمي
ــشي كي نـــنــشط جــهــازنــا  
ــشـي كي نـــنــشط ـــنــاعـي   ا
عــضالتـنـا وعـظـامـنـا  وتـقـوى

صحتنا.
ـثل إنَّ كل ســبب سـبق ذكــره 
شي  هدفًا جبارًا من أهداف ا
وحـقـــــــيـقة ال جـدال فـيـهـا بأن
كـل هـــــذه األمــــــراض دواؤهـــــا

شي . ا
يــقـول األطــبــاء : لــيس هــنـالك
مــرض عــضـــوي أو نــفــسي إال

و(لوريـال) شركتـان كبـيرتان في
ساحيق تفتيح ية  السوق العا
الــبــشـــرة الــتـي تــســتـــخــدم في
الـــعــديـــد من الــدول اآلســـيــويــة
واألفـريــقـيـة والـكـاريــبـيـة حـيث
تعـتبـر البـشرة فـاحتة الـلون في
كـثـير من األحـيـان أمـرا مـرغـوبا
فيه.وتـعرضت شـركة يـونيـليـفر
على وجه اخلصوص النتقادات
بـسبب عالمـتـها الـتـجاريـة (فـير
آنــد الفـــلي) في وقت يـــركــز فــيه
العالم على الظلم العنصري بعد
أسابيع من احـتجاجـات أثارتها
فـي أيـــار وفـــاة جـــورج فـــلـــويــد
األمــــريـــــكي األســــود بـــــعــــدمــــا
احـتجـزته الـشرطـة في الـواليات
ـتـحــدة االمـريـكـيـة. أمـا شـركـة ا
(جــونـــســـون آنـــد جـــونـــســون)
فذهبت إلى خطوة أبعد من ذلك
عـنـدمـا قـالت إنـهـا ستـوقف بـيع
مـسـاحـيق تـفـتـيح الـبـشرة الـتي
تـــبــاع في دول آســـيــا والــشــرق
األوســط حتـــت عــالمــــــــــــــــــــــتــي
(نـيتـروجيـنـا) و(كلـ آنـد كلـير)

. التجاريت

ولـلـمـشي دور في عالجه . ولـو
أن دواءً خرج لـلسـوق له فوائد
ـشـي لـصــرفه تــمــاثل فــوائــد ا
األطـبـاء في كل وصـفـة طـبـيـة 
ـــرضـى بـــأغــــلى والشــــتــــراه ا
ـفارقة أنه دواء األثمـان ; لكن ا
ـــرضى فـــعّـــال ومــــجـــاني  وا

يترددون في تناوله !!!
كــلــمــة أعــجــبـتــنـي من دكــتـور
يـــقــول : لـــو أُنـــشـئ مـــضـــمــار
لــلـمـشي حـول كـل مـسـتـشـفى 

ا دخل ومـشى الـنـاس حولـه  
ــسـتـشـفى نــصف مَن هم فـيه ا
ــســتــشـفى اآلن  وخلــرج من ا

نصف من فيه ..!
.. لـكـنـهم ـائـ لـقـد خُــلـقـنـا مـشـَّ
أقــعــدونــا عــلى األرائك فــلــمــا
اجــــتـــــاحــــتــــنـــــا األمــــراض لم
يـعيـدونا لـلـمشي  بل حـملـونا
لــنــرقــد عـــلى األســرَّة الــبــيض

ننتظر ....!!
اهتم بحركتك  تدوم عافيتك.

{ لــوس اجنـلــوس - وكـاالت -
مثل طالب أكثر من 300 من ا
واخملـرجـ الـسـود من بـيـنـهم
إدريس إلـــبــا وكـــوين لـــطــيـــفــة
وبــــيـــلي بــــورتـــر هــــولـــيـــوود
بـالــتـوقف عن تــمـويل أفالم عن
الــــشـــرطــــة واالســـتـــثــــمـــار في

ناهض للعنصرية. احملتوى ا
وهاجمت جمـاعة (هوليوود من
أجل حــيـاة الــسـود) فـي رسـالـة
مــفــتــوحــة إلى (حــلــفــائــنــا في
هوليوود) ما وصفته بأنه (إرث
ســيــادة الـــبــيض فـي صــنــاعــة

السينما) .
وقـــالت إن (هــولــيــوود تــشــجع
وبــاء عـنف الــشـرطـة والــثـقـافـة
ــنـــاهــضــة لـــلــســود).وجــاءت ا
الـرســالــة في غـمــرة مــحـاســبـة
ثقـافـية وسـياسـية في الـواليات
ـمنـهـجة ـتـحدة لـلـعـنصـريـة ا ا
واحتجاجات حاشدة على مقتل

سود على يد الـشرطة. ومن ب
ــطــالب احملــددة في الــرســالـة ا
إلغاء تـشغيل ضـباط شرطة في
مواقع التـصوير والـضغط على
سـلطـات مديـنـة لوس اجنـلوس
لـتــقـلــيص مـيــزانـيــة الـشــرطـة.
ودعت الرسالة صناعة السنيما
والــتــلــــــــــفــزيــون إلى (إنــهــاء
ـتــعـمــد لـوحــشـيـة الـتــمـجــيـد ا
الــشـرطــة وفـســادهـا في كــتـابـة

األفالم).
 وطــــالـــبت االســــتـــوديــــوهـــات
بـتـوظـيف عـدد أكـبـر من الـسود
ومـنــحـهم صالحـيـات تـنـفـيـذيـة
ـيزانية وأخرى تتـعلق بوضع ا
ــوافـقــة عـلى األعــمـال.وجـاء وا
فـي الــرســـالــة(حـــان الــوقت كي
تـــعــتـــرف هــولـــيــوود بـــدورهــا
وتــتــحــمـل مــســؤولــيــة إصالح
الــضــرر وأن تــصــبح مــشــاركــا

إيجابيا في التغيير).
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