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ســجـلـت وزارة الـصــحـة  أكــثـر من
اربـــــعــــة االف اصـــــابــــة جـــــديــــدة
بـــفــــايـــروس كـــورونـــا في عـــمـــوم
ـوقف الـعـراق.وقـالت الـوزارة في ا
الـوبـائي تـلـقـته (الـزمـان) امس إنه
ـــوذجــاً في ( فـــحص   18295 
اخملــتـبـرات اخملــتـصــة في الـعـراق
وبـــذلـك يــكـــون اجملـــمـــوع الـــكـــلي
ـفـحــوصـة مـنــذ بـدايـة لــلـنـمــاذج ا
ـــــرض 1263650) تــــــســـــجــــــيل ا

واضـاف ان (الوزارة سجلت 2571
حـــالــة شــفـــاء في الــعــراق و4293
حــالـة اصــابـة جــديـدة  و 76حــالـة
وفــاة). وابـدت الــوزارة قـلــقـهـا من
ـواطـنـ بـتـعـلـيـمات عـدم الـتـزام ا
الـوقايـة ما ادى الى انتـشار عدوى
كـورونا في وقت دعا وكيل الوزارة
حــــازم اجلـــمــــيـــلـي الى تـــشــــديـــد
واجهة االجـراءات بحق اخملالف 
زيـادة االصابات بـالفايـروس فيما
تـوعـدت بتـطبـيق إجراءات صـارمة
ـقبـلـة.وقال مـديـرعام خالل االيـام ا
دائـرة الـصـحـة الـعـامـة في الوزارة
ريــاض عــبــد االمــيــر احلــلــفي في
تـصريح تـابعـته (الزمان) امس إن
ـوقف مع فايروس كـورونا مقلق (ا
جـدا بسبب زيـادة اعداد االصابات
الـتي جتـاوزت  اربـعة االف اصـابة
يــومــيــا فــضال عن زيــادة نــشـاطه
وانــتـشـار الـعــدوى في ظل ارتـفـاع
ـسـجـلـة ضـمن عـدد الـفـحـوصـات ا
ـوقف اليومي التي جتاوزت اكثر ا
من  21 الـف فحص يوميا) مـشيرا
ــــواطــــنــــ الـى (عــــدم الــــتـــــزام ا
بـاالجـراءات الـوقائـيـة اضـافة الى
ان احلـــظــر لم يـــطــبق بـــالــصــورة

الـصحـيحة) مـتوقعـا (زيادة اعداد
ـــقـــبـــلــة) االصـــابـــات في االيـــام ا
واضــــــاف احلــــــلــــــفـي انه (فـي كل
مـناسـبة ترفع الـلجـنة االستـشارية
في الـوزارة توصيـاتها الى الـلجنة
الـعليا للصحـة والسالمة الوطنية
وهي االلـتـزام بـتـعـليـمـات الـصـحة
وارتـــداء الــكـــمــامـــات والــتـــبــاعــد
االجـتـمـاعـي واالجـراءات الـوقـائـية
الـصارمة والسـيما بعـد عدم اتخاذ
اي اجـــراء قـــانـــوني صـــارم بـــحق
اخملـــالــفـــ الجـــراءات الــوقـــايــة)
مـبـيـنا ان (الـتـوصـيات سـتـتـضمن
اســتـمـرار احلــظـر اجلـزئي رغم ان
ـئة تـطـبـيقه حـالـيـا بنـسـبة  10 بـا
واطن عـدا ايام اخلميس مـن قبل ا
واجلـمـعة والـسبت سـيـكون حـظرا
شـــــامال) داعـــــيــــا الـى (االلــــتــــزام
رجعية العليا برسالة وتوصيات ا
بـاالعتماد على االجـراءات الوقائية
الــشـخــصـيــة الـصــارمـة مـنــعـا من
انــــــــتـــــــشــــــــار الـــــــعــــــــدوى بـــــــ
وشــدد احلــلــفي عــلى ( ــواطــنــ ا
(تـطبيق جميع اإلجراءات الصحية
الـوقـائـيـة االحـتـرازيـة الـضـروريـة
ومـنع التـجمعـات بجـميع أشكـالها
ـواطـنـ بــعـد خـرق الـبــعض من ا
لـتـعلـيـمات الـوزارة الـصحـة).وعزا
رئـــيـس احلـــكـــومـــة احملــــلـــيـــة في
مـــحــافــظــة اربــيـل فــرست صــوفي
ارتـفـاع مـعـدل االصـابـات بـكـورونا
الـى عـــــدم الــــــتــــــزام الــــــســــــكـــــان
بــــالـــتــــعـــلــــيــــمـــات والــــتـــدابــــيـــر
الـوقائـية.وقال صـوفي في تصريح
امـس إن (الذي لم نكن نرغب به قد
حـصل واتخاذ االجـراءات الوقائية
ـا ـطــلـوب  ــسـتــوى ا لم يــكن بـا
ادى الـى ارتـفـاع نـسـبـة االصـابـات
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وأضاف (نحن بـكورونا في اربيل)
عــلى اسـتـعـداد التـخـاذ االجـراءات
كافة ولكن نعتقد انه حاليا افضل
حـل هـو اســتــخــدام الــكــمــامــة في
االمـاكن الـعـامـة) مـشـددا عـلى انه
(لــيـس امـانــا ســوى الــلــجــوء الى
االجـراءات الوقـائيـة واالبتـعاد عن
ـزدحـمة) وعـن اجراءات االمـاكـن ا
احلــــــظــــــر بــــــ اربــــــيـل وبــــــاقي
احملافظات داخل وخارج كردستان
واوضـح صــــوفي ( مـــــلــــتــــزمــــون
بــتـــوصــيــات وزارة الــصــحــة ولن
نــتـخــذ اي قـرار دون الــرجـوع الى
الـــوزارة). وســــجـــلت مـــحـــافـــظـــة
واسـط  264 اصـــــابـــــة جـــــديـــــدة
ستجد.وذكرت بـفايروس كورونا ا
الـــصــــحـــة إنـــهـــا (ســـجـــلت 264

اصـابـة جـديـدة بـفـايـروس كـورونا
يقابلها  33 حالة شفاء فقط). فيما
حـــذر اطــبـــاء اخــتــصـــاص مــوسم
احلـــســاســيــة الـــتي يــصـــاحــبــهــا
أنــفـلـونــزا مـوسـمـيــة يـنـتـج عـنـهـا
ارتـــفــاع حــرارة اجلـــسم وســعــال
وأعـــــراض قــــريــــبـــــة من أعــــراض
الكورونا . وقالو في تصريح امس
شروبات ان (عـلى اجلميع جتنب ا
ـثـلجـة الـتي تـؤثـر على الـبـاردة وا
احلــــلق وتـــســــاعـــد فـي اإلصـــابـــة
بـأمـراض الـصـدر قـد تـسـبب قـلـقـا
وخـوفا من أن يكون كورونا وتؤثر
ـريض ومن حـوله) نـفـسـيـا عـلى ا
مـشددين عـلى (اهمـية االبـتعاد عن
شروبـات والعصـائر الباردة تـلك ا
خـالل هــذا الــشــهــر وكــذلك جتــنب

الـتكـييف البـارد وبخـاصة في هذه
ـسـتـطاع). األيـام الـعـصـيـبـة قـدر ا
مـن جهته قال اجلميلي ان (وصول
اإلصــابــات بـفــيـروس كــورونـا إلى
عتبة الـ  4آالف إصابة يعدُّ مؤشراً

 . ( خطيراً جداً
واضـــاف ان (االرتـــفـــاع فـي أعــداد
اإلصـابـات بـكـورونـا ناجـم عن عدم
ـــواطـــنـــ فـي الـــفـــتــرة الـــتـــزام ا
الــســابــقـة). واكــد ان (تــرك األمـور
عـلى ما هي عـليه يـعني أن الوضع
الــصــحي في الــبالد يــســيــر نــحـو
اجملــهـول). وكــانت وزارة الــصـحـة
فـي اقليم كردستـان قد اعلنت امس
عـن وفــاة أكــثـــر من مــئـــة مــصــاب
بــفــيــروس كــورونــا خالل أســبـوع
واحـــد في عـــمــوم اإلقـــلــيـم.وقــالت

الــــوزارة في تــــقـــريــــر ان (مـــعـــدل
اإلصــابـات والــوفــيـات في اإلقــلـيم
لـلـفـترة من  7 آب إلى  14 اجلـاري
وأظـــهــر قــفـــزة في عــدد ضـــحــايــا

الوباء). 
واضــــافت أن (حـــاالت االصـــابـــات
ـدة ارتـفعت والـوفـيـات خالل تلك ا
بـــشــكل مـــلــحــوظ وخـالل اســبــوع
واحــد اجــريت فــحـوص فـي اربـيل
لـ 10 آالف و 66 شـخـصـا اظـهـرت
اصـابة  2343  بـفـايروس كـورونا
بـــيــنـــمــا تــوفي  65 مـن بــيـــنــهم).
وتــابــعـت أنه (في الــســلــيــمــانــيــة
اجـريت فـحوص مـختـبرية لـ5424
مـشتبـها باصـابته اظهـرت النتائج
اصـابة  837 بـالفـيروس توفي 29

من بينهم). 
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ــدني أجـــرت ســلــطــة الـــطــيــران ا
الــعـراقي في وزارة الـنــقل تـدقـيـقـا
مـتـواصال عـبر فـرق عـمل ميـدانـية
عــلى فـحص كـورونـا لــلـمـسـافـرين
ــغــادرين في مــطــار الــقـــادمــ وا
بـغـداد الـدولي  حسـب توجـيـهات
وزارة الــصـحـة والــلـجــنـة الـعــلـيـا
لـــلــصــحــة والـــسالمــة الـــوطــنــيــة
.وأكـدت الــسـلـطـة في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس (ضــرورة الـــتــزام
شركات الطيران العاملة في البالد
بــتـبـلغ جـمـيع مــسـافـريـهـا إلجـراء
فــحص  كــورونــا قــبل  48 ســاعــة
عــلى مــوعــد سـفــرهم ســواء كـانت
ـــغــادرة لـــلــرحـالت الــقـــادمــة او ا
لــلــمـطــارات الــعــراقـيــة). وبــحـثت
الـوزارة مـتـمثـلـة بـالـشركـة الـعـامة
لـــلـــســـكك احلـــديـــد الـــعـــراقـــيـــة 
ــــشــــاريع الــــســــتــــراتــــيــــجــــيـــة ا
ـستقبـلية للـسكك احلديد ضمن وا
خــطـــة الــنــهــوض بــواقع الــســكك
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اطـاحت قـوة من جـهـاز األمن الـوطني
ـسـحــات اخلـاصـة ــوظف يـســرق ا
ستشفيات في بفايروس كورونا من ا
بــابـل.وذكــر اجلــهــاز أنه (بــعــد ورود
مــعــلــومـات اســتــخــبـاريــة وتــكــثـيف
ـراقـبـة والـتـحـري  تـمـكنـت قوة من ا
األمـن الوطني في بـابل باالشتراك مع
دائــرة صــحـة احملــافــظـة  ومــديــريـة
ـنـظـمـة بــعـد اسـتـحـصـال ـة ا اجلــر
ـوافقات القـانونية من ضـبط مختبر ا
ـرضــيـة يـتـاجـر اهــلي لـلـتـحــلـيالت ا
ـسـحـات اخلـاصـة بـوبـاء كـورونـا بـا
والـقـاء الـقبـض على صـاحب اخملـتـبر
الـذي اتـضح انـه مـوظـفاً فـي اخملـتـبر
ــسـتـشــفـيـات الــتـخـصــصي إلحـدى ا
ـتـهم احلـكـومـيـة)  مــشـيـرا الى أن (ا
وعـند تدوين افادته اعتـرف بسرقتها
تـاجـرة بهـا حلـسابه واخـراجـهـا  وا
اخلـاص)  وتــابع انه (جــرى تـســلـيم
ـضـبوطـات الـى اجلـهات ـتـهم مـع ا ا
الــقـضـائـيــة اخملـتـصـة لــيـنـال جـزاءه
الـعادل). وافادت مديـرية شرطة جندة
بـــغــداد  بــإلـــقــاء الــقـــبض عــلى 15
شـــخــصـــاً وضــبـط خــمس ســـيــارات

مــطــلــوبـــة في مــنــاطق مــتــفــرقــة من
ــديـريـة في بـيـان الــعـاصـمـة.وقـالت ا
تــلـقـته (الــزمـان) امس  إنه ( خالل
اضية  القاء القبض على الـساعات ا
شـــخــصــ قــامــا بـــإطالق الــنــار في
ـــــا أدى إلـى تـــــرويع الـــــفـــــضـــــاء 
ـواطـنـ ضـمن مـنـطـقـتـي الـوشاش ا
وســريع مـحــمـد الــقـاسم)  الفــتـا الى
(الــقــبـض عــلى خــمــســة مــخــمــورين
ـارة  وثـمـانـيـة يــعـتـرضـون سـبـيـل ا
مـتـسـولـ ضمـن منـاطق مـتـفـرقة من
بـغـداد كـمـا  ضـبط خـمـس سـيارات
مـطلوبة عليـها إشارات حجز). والقت
وكــالـة االسـتـخـبـارات والــتـحـقـيـقـات
االحتـاديـة القـبض عـلى مـتهم يـتـاجر
ــزيـفــة بـحـوزته  40 ألف بــالـعــمـلـة ا
دوالر في بــغـداد.وقـال بـيـان لـلـوكـالـة
تـــلــقــته (الـــزمــان) امس  إن (مــفــارز
ـتــمــثــلــة بـاســتــخــبـارات الــوكــالــة ا
ـنظـمة في وزارة الـداخلـية ة ا اجلـر
ألــقـت الــقــبض عــلـى مــتــهم يــتــاجــر
نصور) زيفـة في منطقـة ا بـالعمـلة ا
وأضـاف ان (عملية الـقبض تمت عليه
ـشـهـود وبـحـوزته  40 ألف بـاجلـرم ا
دوالر أثـناء قيـامه بالتـرويج ومحاولة
ـزيـفـة بــيـعـهـا لـيــتم ضـبط الـعـمــلـة ا

تهم ـحضر ضبط أصـولي وإحالة ا
إلـى اجلـهـات اخملــتـصــة بـعــد تـدوين
أقـواله). كـمـا اعـتـقـلت مـفـارز الـوكـالة
ــا يــســمى االنــغـــمــاسي والــشــرعـي 
الـهـيـئـة الشـرعـيـة لـداعش واثـن من
مــعــاونـــيــة.واوضح الــبــيــان إنه (من
ــيـدانـيــة لـعــنـاصـر ــتـابــعـة ا خالل ا
تـمثلة داعش   الـقت مفارز الـوكالة ا
بـأســتـخـبـارات نـيـنـوى الـقـبض عـلى
ايسمى الهيئة االنـغماسي والشرعي 
كنى ابو خطاب الـشرعية في داعش ا
ـايـسـمـى فـرقـة الـفـرقـان الــذي عـمل 
ومـن ثم عـمل مع االنـغـمـاسـ بـصـفة

انــغـــمــاسي انــتـــحــاري وبــعــدهــا 
ـا يـسـمى تــنـصـيـبــة بـصـفـة شــرعي 
الـهـيـئـة الـشـرعـية)  مـؤكـدا (الـقـبض
عـلى اثن من معاونية األول عمل في
ـكنى عـسكـرات العـامة وا مـايسـمى ا
ـايـسـمى ابـو مــصـعب واآلخـر عـمل 
ـكـنى ابــو سـفـيـان واليــة نـيـنــوى وا
ـناطق مـتفرقـة من محـافظة نـينوى
ومن خـالل التـحقـيقـات األولـية مـعهم
اعـتـرفوا بـأنتـمائـهم لـتلك الـعصـابات
اإلجـرامـيـة واشتـركـوا بـعدة عـمـلـيات
إرهـــابـــيـــة ضـــد الـــقـــوات األمـــنـــيـــة
).وفي كــركــوك  تـمــكـنت ــواطــنـ وا

مـديريـة الشـؤونُ الداخـليةِ واألمنِ في
احملــافــظـــة الــقــبض عــلى مــتــهــمــ
ادةِ اربعـة من قانونِ ِ وفق ا مـطلوبـ

االرهاب في احملافظة. 
ــديـــريــة في بـــيــان تــلـــقــته وقـــالت ا
(الـزمـان) امس إن (مـعـلومـات تـوفرت
ـصــادر الــســريــة بــشــأن وجـود مـن ا
ثـالثـــةَ إرهـــابـــيـــ وهـم من اخلاليـــا
الـنائمة في تـنظيم داعش ضمن قاطع

قـــضــــاء احلـــويـــجــــة جـــنـــوب غـــرب
احملافظة)  مـؤكدا (تشكيل فريق عمل
َ ـنـتـســبـ الـتـابـعـ من الــضـبـاط وا
لـلشؤون الداخلـية واالمن وبعد نصب
َ    الـقبضُ كـم مـحكمٍ لالرهـابي
عــلــيــهـم وتــســلــيــمــهم الى اجلــهــات
اخملـتصة إلكمال اإلجـراءاتِ القانونية
الالزمــة بــحــقــهم لــيــنــالــوا جـزائــهمُ

العادل).
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ـفــوضــيـة الــعـلــيـا حلــقـوق حــذرت ا
االنــسـان من عــودة ظـاهـرة اغــتـيـال
فوضية .وجددت ا دني الـناشط ا
فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
(حتـذيراتها  من عودة ظاهرة اغتيال
ـدنــيــ الــذي يــؤشـر الــنــاشــطــ ا
ضـعف االجهزة االستـخبارية ونقص
ـعـلـومـة االمـنـيـة بـعـد تـسجـيل في ا
ــدني حتــســ إغــتــيـــال لــلــنــاشط ا
أسـامة في محـافظة الـبصرة) ,مـؤكدا
ان (عـــدم الـــكــشف عـن الــكـــثـــيــر من
ة االغـتـيـاالت الـسـابقـة ومـنـهـا جـر
اغـــتــيــال هــشـــام الــهــاشـــمي شــجع
عصابات تكميم األفواه وحرية الرأي
ـا يــجـعل إلســتـئــنــاف جـرائــمـهـم 

احلــكــومـة واالجــهــزة االمـنــيــة أمـام
مــســـؤولــيــة االلــتــزام بــضــمــان أمن
ــواطـنـ بــشـكل عـام والــنـاشـطـ ا
ـدني عـلى وجه اخلصوص).وكان ا
مــسـلـحـون مـجـهــولـون قـد اغـتـالـوا
ـــدني في الـــتـــظـــاهــرات الـــنـــاشط ا
ـحـافـظـة الـبـصـرة حتـسـ اسـامـة
ـاضيـة بإطالق الـنار عـليه اجلـمـعة ا
أمـام مـحـله خلـدمـات االنـترنت وسط

دينة وفروا الى جهة مجهولة. ا
وقــال مـــصــدر في تــصــريح امس إن
(مـجـهـوالً قتل صـاحـبـة صالـون بـآلة
حــادة داخل مـنـزلــهـا ضـمن مــنـطـقـة
دائن والذ الـوردية التـابعة لـقضاء ا
بـالفـرار إلى جهة مـجهـولة). وأضاف
أن (قـوة أمـنـية طـوقت مـكـان احلادث
ـعـرفـة مالبـسـاته وفـتـحت حتـقـيـقـاً 

فـيـمـا نـقلـت سيـارة اإلسـعـاف اجلـثة
إلـى دائـــرة الــــطب الـــعــــدلي). وأكـــد
ركـزيـة لـلبـنـتـاغون رئـيس الـقـيـادة ا
اجلـنرال كـينـيث ماكـنزي أن وحدات
اجلـيش األمـريـكي والـنـاتـو سـتـبقى
لــفـتـرة طــويـلـة في الــعـراق وسـوريـا
ـــواجـــهـــة مـــا وصـــفـه بـ (الـــنـــفــوذ
اإليـــــراني اخلــــبـــــيث). وأضــــاف أن
مــسـتــويـات الــقـوات األمــريـكــيـة في
الــعـراق وســوريـا ســتــنـخــفض عـلى
قـبـلـة لـكـنه لم األرجـح في األشـهـر ا
يـتلق أوامر بعد بـبدء سحب القوات.
ز عن ونـقـلت صحـيفـة نيـويورك تـا
مـاكنزي قوله (إن  5200 جـندي في
الـعراق لـلمـساعـدة في محـاربة فـلول
داعـش وتـدريب الـقــوات الـعــراقـيـة).
ورفـض اإلفـــــــــصـــــــــاح عـن حــــــــــجم

الــتــخـــفــيض الــذي ســيــمس الــقــوة
األمـريكيـة في العراق لـكن مسؤول
ـناقشات أمـريكيـ آخرين قالوا إن ا
ــســـؤولــ الـــعــراقـــيـــ الــتي مـع ا
سـتسـتأنف هذا الـشهـر قد تؤدي إلى
خــفض عـدد الــقـوات األمـيــركـيـة إلى
حوالي  3500جندي.وعلى الرغم من
مـطـالـبـة الـرئـيس دونـالـد تـرامب في
اضـي باالنـسحاب الـكامل اخلـريف ا
جلــمــيع الــقـوات األمــريــكـيــة الــبـالغ
عـددهـا  1000جـنـدي من سـوريـا ما
يـــزال هـــنـــاك حــوالي  500جـــنــدي
مــعــظـمــهم فـي شـمــال شــرق الـبالد.
وقـال ماكـنزي في مؤتـمر أمـني نظمه
ـتحـدة لـلسالم: (ال مـعـهـد الواليـات ا
أعـتـقـد أنـنـا سـنـبـقى في سـوريـا إلى
األبـد.. في مرحلة مـا نريد أن نصبح

أصـغر حجما هناك أنا فقط ال أعرف
مــتى ســيـكــون ذلك). واعـلن مــجـلس
الــقـضـاء االعـلـى عن اجنـاز تـاريـخي
نـطـقة االول مـن نوعه في الـعـراق وا
ـوافــقـة عــلى انـظـمــام رابـطـة بــعـد ا
الـقـاضـيـات العـراقـيـات الى الـرابـطة
الدولية. وهنأ القضاء في بيان تلقته
(الــزمـان) امـس (رابـطــة الـقــاضـيـات
ـوافــقـة عـلى ـنـاســبـة ا الــعـراقـيــة 
انــــضـــمـــام الــــرابـــطـــة الـى رابـــطـــة
الـقـاضـيات الـدولـية خـاصـة وان هذا
االجناز التاريخي هو االول من نوعه
عــلى مـســتـوى الــقـضـاء فـي الـعـراق
ـنـطـقـة),وأضـاف انـه (وبـهذه ودول ا
ــنــاسـبــة يـشــكــر اجملـلس اجلــهـود ا
الــســانــدة لـهــذا االنــضــمـام مـن قـبل
ـتـحـدة في بـغداد). ـمـلكـة ا سـفـارة ا
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تـعقـد وزارة التـربيـة  اليـوم االحد
 اجـتـمـاعا مـوسـعاً يـتـرأسهُ  وزير
الــتــربــيـة  عــلي حــمــيــد الــدلــيـمي
ــدراء الـــعــامــون في وبـــحــضــور ا
ـديريات الـعامة للـتربية والـلجنة ا
ـنــاقـشـة الــدائـمــة لالمـتــحـانــات  
مـــوضــوع االمــتـــحــانــات الـــعــامــة
لـلـدراسة اإلعـدادية الـتي سـتنـطلق
ـقـبل . فـي األول من شـهـر أيــلـول ا
ــكــتب وأوضـح بــيــان صــادر عن ا
اإلعــالمـــي فــي الـــــــــــــــــــــــوزارة ان

(االجـــــتـــــمـــــاع ســـــيـــــنـــــاقـش اهم
بـكرة لالمـتحـانات االسـتعـدادات ا
والــسُــبل الــكــفــيـلــة بــإجنــاحــهـا 
وتـــوحــيــد الــرؤى واالفـــكــار الــتي
تـصب في مصـلحة ابـنائـنا الطـلبة
و الــعـمــلـيـة الــتـعــلـيــمـيـة وتــذلـيل
ـــعـــوقــــات الـــتي قـــد ـــشــــاكل وا ا

تعترض سيرها).
وخــولـت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي اجلـــامـــعــات
ومــجــالس كــلــيــاتـهــا وأقــســامــهـا
الـعـلـمـيـة صالحـيـة الـنـظـر بـإعـفاء
ــقــبــولــ ضــمن قــنــاة الــطــلــبــة ا

الــــتــــعـــلــــيم احلــــكـــومـي اخلـــاص
الـــصــبــاحي بــنـــســبــة من األجــور
الـــدراســيـــة لــلــعــــــــــــام الــدراسي
ـــــــــقـــــــــبل 2020/2021. وقـــــــــال ا
ـتـحـدث الـرسـمي لـلـوزارة  حـيدر ا
الـعـبـودي إن هـيـئـة الـرأي اتـخـذت
قـــرارا حــددت فــيه تـــفــاصــيل هــذا
ــسـار وخــولت مـجــالس األقـسـام ا
ـئة صـالحيـة اإلعـفـاء بنـسـبة 5 بـا
بـلغ الكـلي لألجـور الدراسـية مـن ا
فــيـمــا سـتــكـون جملــالس الـكــلـيـات
ومـــجــالس اجلــامـــعــات صالحــيــة
اإلعــفـــاء من األجــور لــكل مــنــهــمــا

ــئـة . بــنــسـبــة ال تـتــجـاوز  10 بــا
وأوضـح الـعـبــودي أن قـرار هــيـئـة
الــرأي تـضــمن إعــفـاء الــطـلــبـة في
ـراحل فـوق األولـى اعـتمـادا عـلى ا
ـــرحـــلــة تـــســـلـــسل الـــطـــالب في ا
والـسـنـة الـدراسـيـة حـيث سـيـكـون
ـئة  ألعـلى اإلعـفـاء بـنـسـبة  50 بـا
ئة  مـن الطلبة الفتا الى أن  10 بـا
األعــفـاء يـشــمل أيـضــا ثـاني أعـلى
ـقدار 40 ـئـة  مـن الطـلـبـة  10 بـا
ـئة  فـيـمـا حـدد اإلعفـاء بـنـسـبة بـا
ــئـة  مـن األجـور الــدراسـيـة 30 بــا
ئة  من الطلبة. لثالث أعلى 10 با
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حـذر خـبـراء وزارة الـصـحة مـن موسم
احلــسـاسـيــة ويـصـاحــبـهـا أنــفـلـونـزا
مـوسمـية يـنتج عنـها سـخونـة وكحة
وســعـال وأعـراض قــريـبـة من أعـراض
ـوسم سـيـبدأ الـكـورونـا. وقـالـوا ان (ا
هـذه االيام). ونصحـوا (اجلميع جتنب
ثلجة التي تؤثر ـشروبات الباردة وا ا
عـــلى احلــلق وتــســـاعــد في اإلصــابــة
بــأمــراض الــصــدر قــد تــســبب قــلــقـا
وخــوفـا من أن يــكـون كـورونــا وتـؤثـر
ــريـض ومن حــوله). نـــفــســيـــا عــلى ا
ياه بالبراد وشـددوا على (عدم خزن ا
وال عـصيـر وال مرطبـات انسـوا البراد
ياه الباردة حتى هذا الشهر  انسوا ا
لـــو كــان الـــطــقـس حــاراً جـــدا وكــذلك
جتـنب الـتـكـييف الـبـارد وبـخـاصة في
ـستـطاع). هـذه األيـام العـصيـبـة قدر ا
ولـــفــتت الى انـه (وفي دهــوك اجــريت
الـفحوص على  7 آالف و 15 مـشتـبها
بـه اظـهـرت الـنـتـائج اصـابـة  625 من
بـينهم فـارق احلياة ثالثـة مصاب من
بــيـنــهم) مـوضــحـة انه (فـي حـلــبـجـة
اجـريت الفـحوص على  233 مـشتـبها
بـه اظـهـرت الـنـتـائج اصـابـة  113 من
بـيـنـهم بفـيـروس كـورونا تـوفي اربـعة
مـن بــيــنـــهم). ودانت وزارة الـــصــحــة
والــبــيـئــة االعـتــداء عــلى طـبــيــبـة في
مـحـافـظـة بـابل مـؤكدة أنـهـا سـتـتـخذ
االجـــــراءات الـــــقـــــانــــونـــــيـــــة بـــــحق
ـعتدين.وقالت الوزارة في بيان تلقته ا
(الـزمـان) امس ان (الـصـحـة تـدين تـلك
ــشــيـــنــة وســتـــتــخــذ الـــتــصــرفـــات ا
ـعـتـدي االجـراءات الــقـانـونـيـة بـحق ا
ولن نـتهـاون في مكافـحة تلك الـظاهرة
الــــغــــريـــبــــة عـن اخلـــلـق االنـــســــاني
والــــوصـــايــــا الـــديــــنـــيــــة واالعـــراف
ؤسسـات االمنية الـعشـائرية) داعـيا ا
والـقضائية الى (الضرب بيد من حديد
ــعــتــدين لــلــقــضــاء عــلى تــلك عــلـى ا

ياً لـتضـاهي نظيـراتها عـربياً وعـا
ورفع مـكانـتهـا وجعـلهـا في مـقدمة
ا لها من اهمية الـشركات الرابحة 

في دعم االقتصاد العراقي . 
واوضـح مـديـر عـام الـشـركـة طـالب
احلـسـيـني خالل تـرؤسه اجـتـمـاعاً
ضـم عـــدد من اخملـــتـــصـــ مـــدراء
االقـسـام والـفـنـيـ   بــتـوجـيه من
الــوزيـــر نــاصــر حــســ الــشــبــلي

(مـناقـشة مـشروع خط سـكة بـصرة
شـالمجـة الربط الـسكـكي مع ايران
ـــتــطــلــبـــات الــتي  اجنــازهــا وا
بـــخـــصـــوص اســـتـــمالك االراضي
ـشروع وازالـة االلـغـام مـن مـسـار ا
حـيث يبـلغ طول اخلـط  نحو 32.5
 كـيلومترا ويـتضمن ثالث محطات
رئـيـسة وعـدة قنـاطر وجـسور ومن
ضــمــنــهــا جــســر كـبــيــر عــلى شط

الـــعـــرب)  مــؤكـــدا (اهـــمــيـــة هــذا
ــــشـــــاريع ـــــشــــروع كـــــونه مـن ا ا
ـهـمة الـتي تـربط الـسـتـراتـيـجـيـة ا
شــبـكـة الـسـكـك الـعـراقـيــة بـشـبـكـة
الــســكك االيــرانـيــة وعــلى ضـرورة
وضـع الية عمل بحـيث التؤثر على

ــوانئ الــعــراقــيــة  كــمــا  عــمـل ا
مــنــاقــشــة بــعض االمــور الــفــنــيــة

شروع). تعلقة با ا
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مـراصـدهـا الــزلـزالـيـة في الــهـيـئـة الـعــامـة لالنـواء اجلـويـة
ســجـــلت فـــجــر امس الـــســبت عـــنــد الـــســاعــة 5:23:17
بالتـوقيت احمللي حـدوث هزة أرضيـة في محافظـة ميسان.
وبـ تــقـريــر الـهــيـئــة ان (قـوتــهـا بــلـغت  3.5 درجــة عـلى
مقـيـاس رختـر  وتبـعد  49 كيـلومـترا شـمال شـرق مديـنة

الـعـمارة في مـحـافـظة مـيـسـان) مشـيـرة الى انه (لم يـثبت
ـواطـن كـمـا سـنـوافـيكـم في حال الـشعـور بـهـا من قـبل ا
حـــصـــول أي مـــســـتـــجـــدات أخـــرى). واهـــاب الـــتـــقـــريــر
ـواطن بأخذ احلـيطة واحلذر واالبـتعاد عن اإلشاعات (با
واألخبار الـكاذبة واإللـتزام بالـوصايا الـزلزاليـة والصادرة

من الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي).

عتدى عليها في بابل تتلقى العالج ÃöŽ∫ الطبيبة ا

الـعـيادة االسـتشـاريه داخل مـستـشفى
الـــهـــاشـــمي في بـــابـل بــســـبـب وفــاة
مــريــضـه قــبل خــمس ســنــوات كــانت
تـعـاني من والدة متـعسـرة ودخلت في
ـسـتـشفى كـحـاله طـارئة ولم حـيـنـها ا
عاجله تـكن عبد الزهرة هي الطـبيية ا
ــا دخــلت مع زمـيــلــتـهــا االخـرى وا
ـريـضة لـلـمـسـاعـدة. حـيث قـدم ذوي ا
شـكـوى في الـقـضاء ودوائـرالـتـفـتيش
الك الـطبي لـكن ولـم يثـبت تـقصـيـر ا
االشـخاص الذين اعـتدو على الـطبييه
ـسـتـشـفى وخـرجـو ولم يـلـقى داخـل ا
. الـقبض علـيهم وهم احـرار ومعروف
ـالكـات الــطـبـيــة الـدوام في وعــلـقت ا
ـسـتـشـفى بـعـد احلـادث . ويـتـعرض ا
عــشــرات االطـبــاء الى حــاالت اعــتـداء
ــواطـنـ  وبــرغم مــتـكــررة من قـبل ا
دعــوات الــصـحــة اال ان اجـراءات ردع
ـتـجـاوزين ضـعيـفـة . وكـشف شـهود ا
عـيان عن قيـام ذوي متوفيـة بفايروس
كـورونـا  اثـاث واالجـهـزة الـطـبـية في
مـستشفى ابن سيـنا. وقال الشهود ان
ــتــوفــيــات بــفــايـروس (ذوي احــدى ا
كـورونـا اقدمـوا عـلى حتطـيم االجـهزة
الــطـبــيـة واالثـاث فـي مـسـتــشـفى ابن

سينا.

الـظـاهـرة االجرامـيـة و ردع من تـسول
الكـــات لـه نـــفـــسه الـــتـــعـــدي عـــلى ا
الـطـبـية) واضـاف ان (ابـطـال اجليش
االبـــيـض من مالكــــاتـــنـــا الــــطـــبـــيـــة
والــصــحــيــة واالداريــة الــعــامــلــة في
ــؤسـســات الـصــحـيــة اثـبـتــوا انـهم ا
رجـال ونـساء الـتـضحـيـة والعـطاء في
زمـن التـحـريـر ومـقـارعـة االرهاب وفي
زمـن الـوبــاء اخلـطـر) مــشـيـرا الى ان
(ابـنـاءكم وبنـاتكـم حتدوا الـصعـوبات
والــتـحــديـات واخلـوف لــكي تـســتـمـر
ـواطن ان عــجـلــة احلـيـاة ويــطـمــئن ا
هـناك مـؤسـسة صـحيـة تسـتقـبله عـند
مــرضه وشــدته وذهب فـي سـبــيل ذلك
االالف مـن االصـــــابــــــات وعـــــشـــــرات
الـــوفــيــات من مـالكــاتــنــا الـــبــطــلــة)
مـــســـتـــدركـــا بــالـــقـــول (لـــكن بـــعض
الــتـصـرفــات واالسـاءات واالعـتـداءات
الـتي تـتـعـرض لـهـا مـالكـاتـنـا الـبـطـلة
بـشـكل يـومي كـما في حـادثـة االعـتداء
عـــــلى احــــدى الـــــطــــبــــيـــــبــــات في د
مـستـشفـيات بابـل تسيء الى االعراف
واالخـالق الـتي تــعـرف عن شــعـبــنـا)
وتـعرضت الـطبـيبـة هدى عـبد الـزهرة
الـى االعــتـــداء بــالـــســكـــاكــ واالالت
اجلـــارحــة وهي تـــؤدي واجــبـــهــا في
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مـســتـشـار الـوزارة ورئـيس فـريق عـمل
ـــقـــابالت ـــبــــادرة الـــوطـــنـــيــــة إن (ا ا
االلــكـتــرونــيـة الــتي جتــريـهــا الـلــجـان
اخملــتــصـة لــغـرض مــقــابـلــة مــرشـحي
الـرئاسات الثالث والوزارات والهيئات
ـــســتــقــلـــة واحملــافــظـــات ومــجــالس ا
احملــافـــظــات هــدفــهــا تـــنــمــيــة قــدرات
مـوظـفي الـدولـة من خالل إشـراكهم في

ـاجـسـتـيـر والـدبـلـوم بـرامج دراسـات ا
الــعـالي في الــتـخـطــيط االسـتــراتـيـجي
واالدارة احملــلــيـة وادارة اجلــودة مــنـذ

العام الدراسي  2011/2012).
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تخرج حلد اآلن بلغت وأضـاف أن (ا
أعـدادهم نحو 600 مـوظف في جامعات
ــســتــنــصـــريــة  الــبــصــرة  ا بــغـــداد 

ـثل عن 127 وزيـر للـتعلـيم العالي و
دولـة دعما العتماد استراتيجيات احلد
من اضــطــرابــات الـتــعــلــيم الـعــالي في
جـــمـــيع دول الـــعـــالـم  لـــذا مـــنـــظـــمــة
ـمـثــلـيـة تــبـارك جـهـود الــيـونـسـكــو وا
وزارة الـتـعـلـيم وتـشـكـيـالتـهـا اجنـازها
ــــتـــــمــــيـــــز في اداء االمــــتـــــحــــانــــات ا

االلكترونية).
ومـن جــانــبـه وصف رئــيس اجلـــامــعــة
الـتــكـنـولـوجـيـة احــمـد الـغـبـان (اشـادة
ـمـثـليـة الـدائـمـة في باريس ومـنـظـمة ا
ـنعـطف ايـجابي يـشار له الـيـونسـكو 
وهو مـايدل على سير الـعملية بـالبنان 
الـتعليمية في العراق بشكل ناجح وفق
اجتـــاهــات مـــدروســـة رســمت مـن قــبل
الــــوزارة وتــــفــــوقـت اجلــــامــــعــــات في
تــنــفـيــذهــا  االمـر الــذي انــعـكـس عـلى
اقــبـال الـطـلـبـة في تــأديـة االمـتـحـانـات
االلـكـتـرونـيـة بـشـكل ايـجـابـي واحـتواء
ـعوقـات التي واجهت الـعمـلية جـميع ا
بــرمــتـهــا في الــعـراق وحتــقــيق افـضل
الـنـتائج الـتي عـجزت عـنهـا الـكثـير من
الـدول في حتـقـيـقـهـا واصـبح لـلـتـعـلـيم
االلكتروني موضع قدم قوي في العراق
دمج). مـستـقبال حتت خـيمة الـتعـليم ا
وفي سـيـاق منـفـصل   تشـرف  الـتعـليم
ـــقــابـالت اإللــكـــتــرونـــيـــة الــتي عـــلى ا
ـشكـلة في جتـريـها الـلجـان اخملـتصـة ا
األمـانــة الـعـامـة لـغـرض تـنـمـيـة قـدرات
مـوظـفي الدولـة.  وقال صالح الـنعـيمي

WO½Ëd²J ù«  U½U×² ù« ÕU−MÐ bOAð uJ ½uO « Èb  ‚«dF « WOK¦2

W¹œ«bI*« w  U¼UMJÝ oÞUM  v ≈ ÎUŠ“U½ ≥∞∏μ …œuŽ ∫…d−N «

ـــوصل  الــكـــوفــة  تــكـــريت  بــابل  ا
ديـالى   مـيـسـان فـضال عن وجود 200
مـوظــفـا في مـرحـلـة الـكـورسـات حـالـيـا

ــتـخــرجـ مـنــهم قـد  الفــتـا الى أن ا
الـــتــحـــاقــهـم بــدوائـــر الــتـــخــطـــيط في
ـــؤســســـات الــتـي يــعـــمــلـــون فــيـــهــا ا
للمساهمة في تطوير األداء احلكومي).
 واجلــديـر بـالــذكـر أن الـلــجـان الـفــنـيـة
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ـمـثـلـيـة الـدائـمـة جلـمـهـورية اصـدرت ا
الــعــراق لــدى الـيــونــســكـو فـي بـاريس
بـــيـــانـــا رســـمـــيـــا  اشـــادت بـــنـــجـــاح
االمـتــحـانـات االلـكـتـرونـيـة لـلـعـديـد من
اجلامعات العراقية الرسمية واالهلية .
ونـص البيـان (من خالل الـزيارات التي
ــنــصـات ــمـثــلــيــة عـبــر ا قــامت بــهــا ا
االلــكـتــرونـيــة لـلــعـديــد من اجلـامــعـات
تـأكد لـنا الـعـراقيـة الرسـمـية واالهـليـة 
وبـأعــتـزاز كـبـيـر قـيـام هـذه اجلـامـعـات
بـتطبيق االستراتـيجية التعـليمية التي
اعــتـــمــدتــهــا وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي
والـبحث الـعلـمي العـراقيـة للـتعـليم عن
ــنــهـجــيـتــهـا الــعـلــمــيـة في ظل بــعـد 

استمرار جائحة كورونا).
 UÝUOÝ œUL²Ž«

وتـضمن الـبيـان (تاكد لـنا قـيام الوزارة
بتوفير متطلبات هذه النجاح من خالل
اعـــتــــمـــاد ســـيــــاســـات واولـــيـــات اداء
االمـــتــحـــانــات عن بـــعــد بـــاســتـــخــدام
ــتـــعــددة ـــنـــصــات االلـــكـــتــرونـــيـــة ا ا
ــبــاشـر عــلــيــهـا وتــوفــيـر واالشــراف ا
االمـــكــانــات الـــتــقـــنــيــة لـــلــتــصـــحــيح
متـحن االلـكتـروني الجابات الـطلبـة ا
مع حتـقق متطلبـات استمرار التواصل
مـعـهم  وتوفـر البـنى الـتحـتيـة الالزمة
ــؤتـمـر لالمــتـحــانـات وفــقـا لــتـوجــيه ا
االفـــتـــراضي الـــذي عـــقـــدته مـــنـــظـــمــة
ـشاركـة اثـنـان وسـبـعون الـيـونـسـكـو 
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دعا قائـممقام قضاء سنجار محما خليل الى مالحقة اجملرم الذين ارتكبوا مجازر
بـحق االيزيـديـ والكـشف عن هويـتهـم مطـالبـا بتـحويل قـضـاء سنـجار الى مـحافـظة

للخروج من الروت االداري (القاتل).
ناسبـة الذكرى الثالثة وقـال في بيان 
عـشـرة لتـفجـيـر اربع سيـارات مـفخـخة
فـي وقـت واحــــــــد وفي يــــــــوم واحــــــــد
اسـتـهـدفت االيـزيـديـ انه (تـمـر الـيوم
ذكـرى االبادة اجلـماعـية الـتي تعرضت
الــيـهــا الـديــانــة االيـزيــديـة عــلى ايـدي
اجلـماعات اإلرهابـية التي فجرت اربع
سـيـارات مـفخـخـة في الـساعـة الـرابـعة
عـصـرا من ذلك الـيـوم مـنـهـا سـيـارتان
مـفخختان في مجـمع سيباشيخ خدري
- مـــجــــمع اجلـــزيــــرة -  وســـيـــارتـــان
مـفخخـتان في نـاحية كـر عزير- نـاحية
الـقحطانيـة راح ضحيتها  314 شـهيدا
ايـزيديا من الـرجال والنـساء واالطفال
واكـثـر من الف جـريح فـضـال عن اكـثر
من  45 مـفـقودا حلـد االن لـتنـضم هذه
االبـادة والـفاجـعـة الى قـائمـة الـفواجع
الـتي تعـرض اليـها االيـزيديـون والتي
كـان عـددها  74 عـمـليـة ابـادة جمـاعـية

عبر التاريخ). 
q²  q K

ؤسـف انه رغم استـمرار مـضـيفـا ان (ا
مـــســلـــسل الـــقــتل واســـتـــبــاحـــة الــدم
االيــزيــدي امــام انــظــار الـعــالم اال ان
ضـمـيـر اجملتـمع الـدولي واالنـساني لم
يـحرك ساكـنا ولم ينصف هـذه الديانة
الــتي دفــعت ثــمن حـبــهــا وارتـبــاطــهـا
بـالـعـراق ودافـعت عن تـاريـخه وتـراثه
وجــغـرافـيــته). وتـابع ان (ان مــسـلـسل
الـقـتل واسـتـباحـة الـدمـاء االيـزيـدية لم
يـــتــوقف فـــاذا كـــانت الــتـــنـــظــيـــمــات
االرهـابـية وعـصـابات داعش والـقـاعدة
االرهـابية ذبحت ابناء هذه الديانة من
الـــوريــد الـى الــوريـــد وســـبت نـــســاءه
وخـطفت اطفاله ودمـرت مناطقه اال ان

هجرين عن عودة  617 اسرة نازحة وا
بـــواقع  3,085 نـــازحــا من مــخـــيــمــات
الـونـد االول والـونـد الـثـاني ومـعـسـكـر
ناطق في مـحافظة ـنصور  وبـعض ا ا
ديـالى الى مناطق سكناهم االصلية في
ــقـداديـة نــاحـيـة الــسـعـديــة و قـضـاء ا
ضـمن برنـامج العـودة الطـوعيـة االمنة

التي تنظمها الوزارة. 
WF œ …œUŽ≈

وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
مــديــر عـــام دائــرة شــؤون الــفــروع في
الـوزارة ذكـر عـلي عـبـاس جـهـاكـيـر انه
(بــاشـراف و مــتـابــعـة وزيــرة الـهــجـرة

ــهـجـرين ايــفـان فـائق جــابـرو تـمت وا
اعـادة دفعة جديـدة من النازح بواقع
 526 اسـرة عائدة من مخـيمات النزوح
الى مـــنــاطق ســكـــنــاهم االصـــلــيــة في
نــاحـيــة الــســعـديــة الــتــابـعــة لــقــضـاء
خــانـقـ اضـافـة الى عـودة  91 اسـرة
نصـور  الى مناطق نـازحة من مخـيم ا
قدادية). سـكناهم االصـلية في قضـاء ا
وتــابع ان (االيـــام الــقــلــيـــلــة الــقــادمــة
ســتــشـــهــد  دفــعــات جـــديــدة لــلــعــودة
الـطـوعـيـة بـعـد اتـمـام الـتـدقـيق االمـني
لــهـــذه االســر بــالــتـــعــاون مع الــقــوات
االمـنيـة و احلشـد الشـعبي و احلـكومة

احملـلــيـة وسـتـكــون الـعـودة الى قـضـاء
ـقداديـة و نواحي  جلـوالء و جبارة و ا
بـنـي زيـد). واعـلـنت الـوزارة عن ظـهـور
 13حـالـة إصـابـة بـفـيـروس كـورونا في
مـخيم كبرتو  1الـتابع الى قضاء سميل
ـحـافظـة دهـوك. وقـال مسـؤول مـكتب
الـوزارة في احملــافـظـة اسـكـنـدر مـحـمـد
امــ ان (مــخــيم كــبــرتـو  1لــلـنــازحـ
ظـهرت فـيه اليوم  13 اصـابة بـفايروس
كـــــــــــــورونــــــا و حتـــــويــــــلـــــهـم الى
ـستشفـيات اخملصصـة في احملافظة). ا
صاب يخضعون حاليا وأضـاف أن (ا
لـلعزل الصـحي  وأنه يجري االن رصد

ـســلـسل مـا زال مـسـتـمـرا ولـكن هـذا ا
رة هو قـتل معنوي بكل ما الـقتل هذه ا
حتــمــله الــكــلــمــة من مــعــنى يــتــحــمل
مـــســؤولـــيـــته اجلـــمـــيع ان كـــان عــلى
مـستـوى اجملـتمع الـدولي او احلكـومة
ـثلة االحتـادية او الـقوى الـسياسـية 
ـــان الـــعـــراقي). وتـــضـــاف ان بـــالـــبـــر
(االيــزيــديـــ مــازالــوا مــشــردين داخل
وخـارج بلدهم ومنـاطقه) مشيرا الى ان
(الـقوات غـير النـظامـية وغيـر الشـرعية
الــتي اتت من خـارج حــدود الـعـراق مـا
واردها زالت حتـتل سنجار وتـتحكم 
ــصــيــر أبــنــائــهــا)عــلى حــد قــوله . و
وطــالب خــلــيل بـ ( مالحــقــة اجملــرمـ
والـقـتلـة وكـشف هويـتهـم وجعل قـضاء
سـنـجار مـحافـظة لـلـخروج من الـروت
ــكـون االداري الــقــاتل ولــيــســتــطــيع ا
االيــزيـدي ادارة نـفــسه بـهــذه الـظـروف
الـقـاسـية وتـوفـيـر احلـمايـة البـنـاء هذه
الـديانـة وتوفـير مـنطـقة امـنة مـشتـركة
ــشـاركــة قــوات من اقــلـيم كــردســتـان
واحلـكـومـة االحتاديـة واعـادة االرتـباط
االداري لــنــاحــيـة كــر عــزيــر من قــضـاء
الــبــعــاج الى ســنــجــار كـمــا كــانت في
الـسابق قبل ان يقوم النظام البائد بفك
ارتـبـاطـهـا بسـنـجـار وضـمهـا بـالـبـعاج
عام  1975كـجزء من سيـاسته بالتـغيير

غرافي للمنطقة).  الد
رجعـيات الديـنيـة بطوائـفها كـما دعـا ا
كـــافـــة الـى ان (حتـــرم الـــدم االيـــزيـــدي
واحملــافــظــة عــلــيه من حــمـالت االبـادة
ـــســـتــــقـــبـــلــــيـــة وحتث احلــــكـــومـــة ا
ــســؤولـــ الــعــراقــيـــ عــلى مــنح وا
ــشـــروعــة لـــهــذه الـــديــانــة احلــقـــوق ا
ــظــلــومـة) . واعــلــنت وزارة الــهــجـرة ا

األشــخـــاص الــذين تــواصـــلــوا مــعــهم
وكــانــوا مالمـســ لــهم) وقـال انه (
اخـذ عيـنـات ومسـحات لـلمالمـس في
اخمليم  فضال عن اجراء عملية احلجر
الـصحي لـلـمخـيم باكـمله). وتـابع ام
انه (بــــتـــوجـــيه مـن وزيـــرة الـــهـــجـــرة
هجرين السيدة ايفان فائق جابرو  وا
 اتـخاذ التدابيـر واالجراءات الفورية
ـنع مـن الدخـول واخلـروج من والى وا
اخملـيم لـلـحـد من انـتـشـار الـفـايروس)
مـؤكدا انه (اتخذت االجراءات الصحية
الالزمــة بـالــتـنــســيق مع دائـرة صــحـة

دهوك).

اخملــتـصــة في األمـانــة الـعـامــة جملـلس
رشح قابلة ا الـوزراء تقوم سنويا 
نـاسب  وإرسال قوائم الخـتيار الـعدد ا
ـؤهل منـهم الى اجلامعـات العراقية ا
إلشـراكـهم في االمـتـحانـات الـتـنافـسـية
وفـقـا خلـطط الـقبـول و ظـروف جـائـحة
كــــورونـــا اســــتـــلــــزمت الــــلــــجـــوء الى
االخــتـبـارات االلـكـتـرونــيـة لـتـشـخـيص
ـرشــحـ . وأكــدت األمـانـة قــابـلــيـات ا
الـعامة جمللس الوزراء التزامـها بتنفيذ
ـبـادرة الــوطـنـيـة مــتـطـلـبــات  إجنـاح ا
لـتـنمـية قـدرات موظـفي الدولـة مشـيرة
ـقـابـلة الى إسـتـمـرار الـلجـان الـفـنـية 
ــــرشـــحـــ مـن الـــرئـــاســــات الـــثالث ا
ـــســـتـــقـــلــة والـــوزارات والـــهـــيـــئــات ا
واحملــافــظـات ومــجـالـس احملـافــظـات 
الـكترونـيا .  وأوضح فراس مـنذر مقرر
ـبـادرة في األمـانـة الـعـامة فـريق عـمل ا
ـــقــــابالت تـــتم جملــــلس الـــوزراء  إن (ا
بـشـكل الـكـتـروني وبـإشـراف مـسـتـشار
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي  رئـيـس فـريق
ــبـادرة الــوطــنـيــة. وأضـاف  إن عــمل ا
(جتـــاوز ظــــروف جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
اســـتــلــزم الــلـــجــوء الى اإلمـــتــحــانــات
رشح اإللـكترونية الختبـار قابليات ا
ــعــلــومــات مـن حــيث ( مــدى امــتـالك ا
األســاس الــشــخــصــيــة والــقـدرة عــلى
شاركة ـكتسبـة وا احلـوار  اخلبرات ا
في الـــدورات الــتــطــويــريــة  الــثــقــافــة

العامة  وأمور اخرى ). بادرة الوطنية œU³—…∫  وزارة التعليم تشرف على مقابالت ا

الـنقالة في القـضاء). واضاف الشمري
ان (مــشــهــد أبــراج الـهــواتف الــنــقــالـة
أصـــبح مــألـــوفــاً وهـي تــغـــطي أســطح
ـبــالغ ــبــاني بــعــد أن أغــرت ا بــعض ا
الـنقدية الـتي تقدمهـا الشركات الـعاملة
فـي مـجــال االتــصــاالت ألصــحــاب هـذه
ـباني بالسماح لهذه الشركات بنصب ا
تـــلك األبــراج). واوضح  الــشــمــري ان
(هـــذه مــخــالـــفــة صـــريــحــة لـــضــوابط
تـرخيص إنـشاء أبراج االتـصاالت التي
تــنص عـلى إال يــسـمح بـتــركـيب أبـراج
ومـحطات التقويـة أو الهوائيات أو أية
أجـهزة أخرى لالتصاالت الالسلكية في
ـواقع اخملصصة لالستـخدام السكني ا
بهدف حماية السكان والبيئة من اآلثار
الــنـاجتـة عن اسـتــخـدامـات االتـصـاالت
الالسـلكـية بـاإلضافة إلى خـطر انـهيار
ـباني السكـنية احلامـلة لتلك األبراج ا
ـا قد يلحق أضرار كبيرة بساكنيها).
واطـن  في ديالى وبـ الـشـمـري ان (ا
اضـحى اليوم في خـوف وحيرة شديدة
مـن أمر هذه األبـراج وأصبح الكـثيرون
يـستفسرون عما إذا كانت هناك إضرار
صـــحـــيــة لـــهـــذه األبــراج ومـــا نـــتــائج
وعـواقب هـذه األبـراج الـتي تـقـام وسط
نازل). اإلحياء السكنية وفوق أسطح ا

حــصـريــا تـضم حــالـيـا اكــثـر من 1500
مـنزل ما يظـهر حجم الكارثـة االنسانية
الــتـي خــلــقــتــهـــا فــتــرة االضــطــرابــات
والـتـؤتـرات االمـنـيـة مـؤكـدا بـان هـؤالء
ـثلون اسر فقـيرة جدا تعيش اوضاع
مــزريـة مــؤكـدا بــان حـسم مــصـيــر تـلك
الـعشوائيات يحـتاج الى رؤية انسانية
ـقـام االول كـرامـة شــامـلـة حتـتـرم فـي ا
االنـسان العراقي من خـالل توفير سكن
 مـالئم). واشــــــار  احلــــــيـــــالـي الى ان
(الـــعـــشــــوائـــيـــات تـــمـــثـل قـــلق امـــني
ومـجـتـمـعي فـي ان واحد ألنـهـا تـعـيش
فــقــر مـدقع وخــدمـاتــهــا مـحــدودة جـدا
مـؤكـدا ضرورة االنـتـباه لـهـذه الظـاهرة
ـأسـاوية وان تـضع احلـكومـة خـارطة ا
طــريق لـهــا في كل احملـافــظـات ومــنـهـا
ديـالى إلنـقـاذ االف االسـر مـن مسـتـقـبل
مـجـهـول) ومن جـانـب آخر اعـلـن  مـدير
الــبـيـئـة في مــحـافـظـة ديــالى عـبـد الـله
هـادي الـشـمـري لــ (الـزمـان) ان الـفـرق
ـتــابـعـة تـرددات الــبـيـئـيــة مـسـتــمـرة 
ابــراج الــهــواتـف الــنــقــالــة في جــمــيع
مــنـاطق احملـافـظــة. وقـال الـشـمـري ان
(فـريق فـنـي من مـديـريـتـنـا قـام  بـزياره
ـتـابعه مـيـدانيـة الى قـضـاء اخلالـــص 
وقـــيــاس الـــتــرددات ألبــراج الـــهــواتف

الـى انه جــــرى تـــــوجــــيه اســـــتــــدعــــاء
لـلـمـخـالـفـ لـلـحـضـور إلى مـقـر نـقـابة
صـيادلـة ديالى إلنـهاء اخملـالفـات واخذ
تـــعـــهــدات خـــطـــيـــة بــعـــدم تـــكـــرارهــا
مــســتـــقــبال).  واضــاف الــتــمــيــمي ان
ـتـخذة بـحق الـصيـدلـيات (االجـراءات ا
اخملـالفـة تأتي لـلحـد من ظاهـرة سلـبية
انــــتــــشــــرت مــــؤخــــرا فـي االقــــضــــيـــة
والــنـواحي ضــمن حـدود ديــالى والـتي
تـشكل خـطر وتأثـير مـباشر عـلى صحة
). وكـــــشـــــفت ـــــواطـــــنــــــ وسـالمـــــة ا
قـائممقامـية قضاء بعقـوبة في محافظة
ديـالى  عن خـارطـة الـعـشـوائـيات ألول
مـرة فيما اكدت انهـا  تضم حاليا اكثر
من  1500مـنـزل. وقال قـائمـمـقام قـضاء
بـعـقوبـة عبـد الله احلـيالي  لـ (الـزمان)
امس ان (الــعـشـوائــيـات الـســكـنـيـة في
بـعـقـوبـة ولـدت بـعـد  2004 عـقب تـدفق
ـــهــــجــــرة من قـــرى عــــشـــرات االســــر ا
ومــنـاطق تــقع في اقـصى شــمـال شـرق
ديــالى ثم بــدأت الــظـاهــرة تــزداد عـقب
سـنـوات الـدم بـ  2009-2006 بــعـدمـا
اجــتــاحـت الــقــاعــدة اجملــرمــة مــنــاطق
واسـعة ودفـعت الى حركـة نزوح كـبيرة
لـألهـــــالـي). واضــــــاف احلـــــيــــــالي ان
(خـارطة العشوائيات في مدينة بعقوبة

وتـسهيالت لقطاع االستثمار في مجال
بـــنــاء مــســابـح اهــلــيــة مـــقــابل اجــور
مـــنـــاســـبــة حلـــمـــايـــة ارواح االطـــفــال
والـصــبـيـة والـشـبـاب من حـمى الـغـرق
الـــتي تــخـــطف ســـنــويــا اكـــثــر من 30
ا اكثر اذا استمر مسلسل شخص ور
ــاسـاي خالل صـيف الـعـام اجلـاري). ا
ومـن جـانب آخــر اعـلـن  مـديــر نـاحــيـة
ــحــافــظــة ديــالى احــمــد الــســعـــديــة 
الـــزركـــوشي لــ(الـــزمـــان)  عــودة 750
عـــائـــلــة إلى قـــراهـــا الــبـــالـــغــة  18في
الـناحيـة مضيفـا  لم تبق سوى عوائل
مـتـفـرقـة سـنجـمـعـهـا في وجـبـة واحدة
ونــعــيــدهـا ونــغــلق مــلف الــنـزوح في

الناحية نهائيا).  
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وفي سياق آخر اعلنت نقابة الصيادلة
فـي ديـالى عـن االطـاحــة بــصـيــدلــيـات
جتــهـز مـحالت وهــمـيـة لــبـيع االدويـة.
وقـال نـقـيب الـصـيـادلـة في ديـالى عـلي
ان (  فــريق الــتـــمــيــمي  لــ ( الــزمــان )
تـــفــتــيـش من نــقــابـــة صــيـــدلــة ديــالى
بـرئاسته نـفذ  حمـلة تفـتيشـية مفـاجئة
فـي مركـز قضـاء اخلالص وقـام بإغالق
 6صـدليات ومذخر كانت تقوم بتجهيز
احملالت الـوهـمـيـة لـبـيـع االدويـة الفـتا

يـــكـــمـل الـــكـــاظـــمي مـــا بـــدأ به. وقـــال
الــدهـلــكي لــ(الــزمـان)  (انــنـا بــالـوقت
الـذي نـثـمن فـيه خـطـوة رئـيس مـجـلس
الــــوزراء بـــإصــــدار قـــرار من مــــجـــلس
الوزراء بإطالق درجات وظيفية لتعي
حـملـة الشهـادات العلـيا ونؤيـد خطوته
ـتـظـاهـرين فـي الـشارع بـالـنـزول الى ا
لــكــنـنــا نــريـد من تــلك اخلــطـوات ان ال
تـــكــون ردة فــعل او تـــصــرفــات فــرديــة
وانــتـقـائــيـة لــشـرائح مــعـيـنــة واهـمـال
شــرائح اخــرى). ومـن جـانـب آخــر اكـد
مــكـتـب حـقــوق االنـســان في ديـالى أن
صـيف  2020يـقـتـرب من تسـجـيل اعلى
احـــصــائــيــة لـــضــحــايـــا االنــهــر داخل
احملــافـظــة. وقـال مــديـر مــكـتب حــقـوق
االنــــســـــان في ديــــالـى صالح مــــهــــدي
لـ(الـزمان) ان (  ديـالى فقدت  3 شـباب
خـالل االسبـوع اجلـاري بـسـبب غـرقـهم
فـي االنــــهــــر واجلــــداول في مــــشــــهــــد
مـــأســـاوي وقـــاس جـــدا) مـــبـــيـــنـــا أن
(مـــعــدالت الــغــرق خـالل صــيف الــعــام
اجلـاري  2020عـالـيـة جـدا وتـقـترب من
تــســـجــيل احــصــائـــيــة هي االعــلى في
تــــاريخ ديـــالـى)  واضـــاف مـــهـــدي ان
ـــأســـاوي حلـــاالت الـــغـــرق (الـــوضـع ا
الــكـثــيـرة تــسـتــدعي فـتـح مـجــال اكـبـر
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دعــا الـنــائب عن مــحـافــظـة ديــالى رعـد
الــدهــلـــكي رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الـكــاظـمي الى اطالق درجـات وظـيـفـيـة
لـــتـــثـــبـــيت عـــقـــود وزارتي الـــتـــربـــيــة
والــكــهــربــاء مــشــددا عـلـى ضـرورة ان
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وقع الذي جميل جـدا أن تزدحم مـواقع التواصل االجـتماعي بـها حتى ال جتـد في ا
سجلت صـفحتك الشخصية فيه موضـوعا لالطالع عليه فرط تزاحمها وينم ذلك عن
ـا ان األمـانـة تــقـتـضي نـسب ذوق رفـيع لــكن الـرد عـلى ذلك يــتـطـلب ذوقـا أرفـع. و
الـفكـرة لـصاحـبـها فـقـد سبـقـني اليـهـا الدكـتـور كامل خـورشـيد االسـتاذ فـي جامـعة
ـارس جانبـا من عالقـاتنا الـشرق األوسط األردنـية مع اسـتشـعاري لـها مـنذ بـدأنا 
االنــسـانــيــة عـبــر وســائل الـتــواصل االجــتـمــاعي وكــنت حتــسـسـت من بـعض ردود
ـا أرادوا بها غرضا او جاء بعضها من غير قصد لكنها بالعموم األصدقاء التي ر
ال تنـسجم مع تـقالـيد تعـارفنـا علـيها وأقـصد بـذلك تبـادل التهـاني باألعـياد الـتي لها

آداب خاصة.
ـعايدة بـاستـخدام هـذه الوسائل  فـقد استـعرض خـورشيـد الوجوه اخملـتلـفة آلداب ا
واجـرى لـها مـقـاربـة مع مـعـاني مـعـروفـة من تـراثنـا الـديـني والـثـقـافي الـتي اريـد بـها
ترسـيخ قيم نـبيـلة من شأنـها تـمتـ نسـجيـنا االجتـماعي من جـانبي بـاشرت بـعمـلية
بارك ووجدت ان غالبية تلك رصد بسيـطة لطريقة تبادل التهاني في عـيد األضحى ا
ؤسسيـة وثمة فرق كـبير ب الـطرق تغـلبُ عليهـا أهداف العالقات الـعامة بـصيغهـا ا
شاعر الصادقة فترسيخ الصـداقة والقرابة واحملافظة عليها لن العالقات العـامة وا
رسل وليس تلك التهاني تلقي لـلتهنئة بصدق مـشاعر ا تتحقق مـالم يشعر الطرف ا
التي تأتي من بـاب اسقاط الفـرض كالتهـاني العمـومية او تلك الـتي ال حتمل أسماء
األصـدقـاء بل تـرسل لـكل من يـوجـد عـلى الـصـفـحـة الـشـخـصـيـة لـلـمـرسل او الـتي

سجل في القائمة البريدية.   ترسل جلميع ا
عارفهم لكن الرد جاء اشتكى لي بـعض األصدقاء من انهم ارسلوا تهاني باألسماء 
عـامـا ولم تـذكـر فـيه أسـمائـهم او ان الـرد عـبـارة عن ( كـارت تهـنـئـة ) يـحـمل صورة
ـرسل يريـد التـعريف بـنفـسه وليس صـاحبه ومـا يشـغله من مـوقع في الدولـة. وكأن ا
تبـادل مـشـاعـر احلب مع األصـدقاء واألقـربـاء ومـثل هـذا الـسلـوك يـبـدد مـا يراد من
ا ينـطوي عليه من اسـتفزاز اذ ال يكشف التهاني وقـد ينعكس سـلبا على صـاحبه 
عن تواضع ويـبـرز سلـوكـا مظـهريـا لـلطـرف اآلخر ال قـيـمة له من وجـهـة نظـره ألنهم

يقصدون األشخاص بذواتهم وليس ما هم فيه من مناصب زائلة. 
نـاسبات على بسـاطتها من حـيث الشكل وعمـقها من حيث ان التهانـي في األعياد وا
عنى لهـا أهداف بعينها ولن تتحقق تلك األهداف ما لم تـكن مقنعة فالتأثير مرحلة ا
الحقة لإلقـناع والصدق فـيها هو الـعامل احلاسم ومـتى ما كنت صادقـا تمكنت من
اقـناع اآلخـرين والتـأثير فـيهم. ولـذلك شُدد كـثيـرا على الـصدق في مـختـلف األدبيات

الدينية واالخالقية والفنية. 
واذا ما اجـرينـا مـقاربـة ب عـمـوم التـهاني ومـا تـؤكده مـضامـ دينـنـا احلنـيف فأن
ثلها على أقل تـقدير فتخـيل عندما يكون من الرد يجب أن يكـون بأحسن منهـا او 
عـاني جتـسيـدا في الواقع ب أصـدقـائك من يدعـي التـزاما ديـنـيا وال يـحقق لـهـذه ا
ـا يـدعي وقـد تـعـيـد الـنـظـر بـصـداقتـه فـليـس من احلـكـمة عـنـد ذاك تـهـتـز قـنـاعـتك 
ـنـاسـبة مـارسـة عالقـات عـامة فـهي ال تـصـلح لـهذه ا اسـتـثمـار مـنـاسبـات األعـيـاد 
فـالعالقة الـتي تربط بـ األصدقاء واألقـرباء تخـتلف تمـاما عن عـمليـة الترويج لـلنفس

ورسم صورة عنها ألن الصورة معروفة باألصل. 
ناسـبة لـلترويج الـشخـصي فان البـعض اآلخر يـصح عليه واذا كـان البعـض يتخـذ ا
مـثلنـا القائل (عـجزهم قتـلهم) فكـثير من األشـخاص حتدوهم مـشاعر صـادقة ورغبة
شـديـدة فـي تـبـادل الـتـهـاني مع أصـدقـائـهم لـكـنـهم يـتـقـاعـسـون عن كـتـابـة الـرسـائل
رسلة لهم وخسارة هؤالء ال تـقل عن خسارة اولئك بينما بأسمـاء ا
مـازال كـثيـرون حـريصـون على هـذه اآلداب تـمام احلـرص ويرون
ان تـبادل الـتـهاني الـعـمومـيـة عبـر مـواقع الـتواصل االجـتـماعي ال
تــغــنـي عن ســمــاع صــوت األصــدقــاء عـــبــر الــهــاتف وهــؤالء هم

تفضلون وبهم تترسخ أكثر معاني الصداقة والقرابة.  ا

مــا كُـتب عن الـقــاص واالديب عـلي الـســوداني الـكـثــيـر لـكــني اشـعـر ان مــجـامـيـعه
القصصية وكتاباته الصحفية والنثرية واسلوبه بتقد البرامج التلفزيونية  النقدية
ومساهـماته في السرد الوثائقي بحاجـة الى بحث جدي وناقد موضوعي يحرث في
ارض العـطاء الـثـقافي لـلسـوداني الـذي يشـمل كل تـلك اجلوانب بـرؤية مـتـأنيـة ثاقـبة
وبأنقى بـصيرة وأسلم ذوقا وأوسع أفاقا وأصدق نية وأمضى عزما وأشد ثقة وآمل
أن أكون قـد أوصلت ما أردتُ قوله في موضوع وجود ناقد او باحث في كتابات علي
الـسـوداني.. فـهـذا الـكـاتب واالنسـان اثـار ويـثـيـر اجلدل دومـا مـرة بـرغـبـته ومرات
برغبات االخـرين وهي تنطـلق من ينبـوع احملبة له ولـكتاباته السـيما الـساخرة التي
عُـرف بـهـا وهي كـتابـات جـديـدة ومـتـجددة فـهـو يـرى ان الـتـجديـد واآلراء اخملـتـلـفة
مهمة جـدا للكاتب سواء كتب بلـغة السخرية او اجلادة  ألنه يـستطيع قياس نفسه
والقار عـنده لـيس فقط هو صـاحب الرأي في الـكاتب ولكن الـكاتب أيـضًا صاحب
رأي في القار فاندمج الرأيان ليشكال مدرسة اسمها مدرسة "علي السوداني".. 
وفـي آخر اصـدارته وهي مـجـمـوعـة قـصـصـية ذات طـابع مـزج فـيه الـسـرد بـالـذاكرة
والـذكــريـات حتت اسم  ( قــطـة تــعـزف عــلى طــاولـة الــدرويش )  ضم  مـائــة وخـمس
قـصص اهداهـا الى مـائـة وخـمسـة اصـدقـاء ينـتـمـون الى الـوسط األدبي والـفني (لم
اكن من بينـهم !) اعطى من خاللها مالمح  الود واالنسانيـة ألصدقاء جمعتهم االلفة
واحملبـة في ميـدان الغـربة وغـير الغـربة ايـضاً وهـذا مؤشر لـلوفـاء الذي يـحمـله قلبه
ن تـنـفس مـعـهم هواء عـاديـات الـزمن.  ان الـكتـابـة الـسـاخرة  تـبـقى نـهـجاً ووجـدانه 
ـكن لـلكـاتب ان يواجه  األزمـات فهي ثقـافيـا مـدهشـا في حضـارتنـا فـبمـفرداتـها 
ـواطنـ  وأوضـاعهم اجملـتمـعـية السـيمـا حـ يصـطدم وسـيـلة الـتنـفـيس عن حيـاة ا
ولـعل األديب الـفـلـسـطـيـني الـراحـل غـسان كـنـفـانـي كان ـوجـعـة ـتـابع بـالـسـخـريـة ا ا
مـصيـبـاً  بقـوله: إن السـخـرية لـيست "تـنـكيـتا" سـاذجـا على مـظاهـر األشـياء ولـكنـها
اغوط تـشبه نـوعا خاصـا من التحـليل العـميق وايضـا قول االديب السـوري محمـد ا
حــيــنـمــا ســئل ذات مــرة عن مــاهـيــة الــســخـريــة ? فــأجـاب: إن الــســخــريـة هي ذروة
ي الـكبار أنطون تـشيخوف الـذي اعتبرت كتـاباته الساخرة األلم..ومن الكتاب الـعا
في أعماله القـصصية والروائية مـقدمة للثورة ضد األوضـاع في روسيا القيصرية..
وقـبلهـم كان  الـشاعر الـكبـير "بـشار بن بـرد" الذي تـوجد لـديه اكثـر من اثنـي عشر
ـر والـسـخريـة الـضـاحكـة احلـزيـنة كـمـا يعـد صـاحب االلـهام ألف بـيت في الـهـجاء ا
وذجا أرقى عري" من البارعـ  في هذا اجملال حيث قدم إ الشعـري  "أبو العالء ا
لـفـن الـسـخـريـة بـبـعـده الــفـلـسـفي.. اذن ان فن الـسـخــريـة مـيـدان تـألق وإبـداع عـنـد
بدع ـحبة الصـديق الكاتب علي السـوداني من ب ا الكثـيرين من الكتاب واضع 

متنع  ! في هذا اجملال السهل ا
ومع قناعتي  إنـنا نعيش حالـيا فترة خـصبة تمـثل السخرية بـعينهـا ورغم ان الكتابة
الساخـرة ليست جديدة فـهي موجودة منذ عـصر الفراعنـة عن طريق نحت رسومات
عابد و تصويرهم على أشكال ساخرة  عـن األعداء واألسرى وُجدت على جدران ا
حيـوانـات غيـر ان كـتابـات " عـلي السـوداني "  الـساخـرة الـتي اطالـعـها عـلى اخـيرة
صـحـيـفـة (الـزمـان) اسبـوعـيـا اجـد فـيـها نـوعـاً غـيـر مـطـروق من الـغمـز والـلـمـز عـند
تنـاولهـا الـشأن الـسيـاسي واالجتـماعي الـذي نـعيش حتت ظاللـهمـا اليـوم.. فسـطوره
تـخـفى عـلى الـكـثـيـرين  فـتـجـدهم ال يـفـرقـون  بـ الـسـخـريـة والـزعـيق فـالـسـخـرية
تـضـحك والزعـيق يضـحك ايضـاً  إال أن ضحك الـزعيق ال طـائل وراءه وال ثقـافة او
ـرّة  فـهي دائــمـاً وأبـداً تـنـطــلق من مـوقف وتـهـدف إلى صـحـافـة أمـا  الـســخـريـة ا
موقف مسكـونة بالهم اإلنساني العـميق ومن وجع الكلمات تـنبع الضحكات وهكذا
هو اسـلوب الـسـوداني فالـكتـابة واحلـيـاة عنـده صنـوان ال يفـتـرقان كالهـما يـكمل
االخر.. فإذا ما نـظرنا الى احلياة السياسية واالجتماعـية والثقافية واالمنية في بلدنا
وعلى هـذه البـديهة سـوف لن نتعب الـعزيز الـعراق فسـنراهـا مضطـربة بشـكل كبـير
أنفسنـا في البحث عن اجلـواب الشافي فنـلجئ الى  حروف السـخرية  فهي تـعطينا

انعكاسا  لكل ما تقدم…
اختم بسطـور قليلة مشـيرا ان القار بحاجـة الى سقيفة حتمـيه من االمطار وهجير
الـصـيف  وبـصـدق اقـول ان عـلي الـسودانـي هو تـلك الـسـقـيـفـة الـتي حتـمل حـروفاً
تزجـة بضوع الورد رقيقـة وسطور ثـقافة في سخـرية راقيـة 
ومسـمار االصالح دون ان تسـبب صداعـاً وال تعكـر مزاجاً
فــحـــ يــكــتـب ال جتــد عــنـــده مــا  هــو خـــاف الن الــوضــوح
ـباشـرة أولى ادواته في الـكـتابـة السـاخـرة بصـفـتهـا مادة وا

كونات.. شعبية عابرة للطبقات وا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

رعد الدهلكي 

jwhj1963@yahoo.com
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ـدن الـعـراقـيــة وفق خـطـة مـعـدة ا
ـذكـورة . ان الـدراسـة لالغــراض ا
ـيدانـية اثـبـتت احلاجـة الفـعلـية ا
لـهـذه احملـافـظــة لـهـكـذا انـواع من

صرفية التمويلية .  اخلدمات ا
ان اخلــدمـات الــتي يــقـدمــهــا هـذا
صرف تمثل نقله عـلمية وعملية ا
مـوازيـة لـلـخـدمــات الـتي تـقـدمـهـا
ـــصــارف الـــدولــيـــة في اخلــارج ا
وهذا ان دل فيدل على التفاعل مع
احلـــاجــــة لـــدفـع الـــعــــراق نـــحـــو

واكبة العلمية دوليا . ا
 ولــــلــــمـــســــاعـــدة
والــــــتـــــــوضـــــــيح
لـــــهــــــؤالء الـــــذين
ــصـرف يــعـرض ا
خــــــدمــــــاتـه لــــــهم
وجـــــــــــــــــــــدت مــن
ـــــــــــــــنــــــــــــــاسـب ا
اســـــــتـــــــعـــــــراض
االنــــــــــشــــــــــطـــــــــة
ــصــرفــيــة الــتي ا
ـارسهـا مـصرف
ـســتـشـار والـتي ا
نـرى انـهـا تـساهم
في حتـــقــيق جــزء
من االهـداف الـتي
تـــســــعى الـــدولـــة
لتـحقـيقه حيث ان
صرف نشاطـات ا
ملموسـة ومتميزة
في كـافة االنـشـطة

www.azzaman.com
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وجـــدت نـــفـــسي وبـــدون ان ادري
ـصـارف ـصـرف من ا اقف اجالال 
االسالمية الذي بادر االن لالسهام
في مــشـاركـة جــمـاهــيـر مـحــافـظـة
الــبــصــرة الــتي تــشــكـو عــوزا في
التـمويل بفـتح فرع جـديد في هذه
احملــافـظــة لــيـكــون عـبــره تــمـويل
ـتـوسـطـة ـشـاريع الـصـغـيـرة وا ا
الـتي تــفـسـح اجملـال لــلـخــريـجـ
وغيرهم ليجدوا فرص عمل كجزء
مـن الــنـــشـــاط اخلــاص لـــتـــمــويل
انـــشـــطـــة خـــدمــيـــة وانـــتـــاجـــيــة
كــمـشــاريع صــغـيــرة ومــتـوســطـة
اســــوة بــــتـــجــــارب الــــدول الــــتي
اعـتمـدت وسيـلـة معـاجلة الـبطـالة
اضــــافـــــة الى دفـع هــــذه الـــــكــــتل
البشرية لالسهام في عملية خدمة
التنمية عبر اتاحة فرص التمويل
شاريع كـثيرة حتـتاج الى تمويل

كالذي نشير اليه توا . 
لــــــيـس ذلك فــــــحـــــسـب بل  ان أي
ـرحـلـة نــشـاط مـصـرفي فـي هـذه ا
وبالـذات في هذه احملافـظة يعـتبر
مـساهـمـة فعـالة تـسـتحق الـتقـدير
في فـتـرة يعـاني مـنهـا الـعراق من
عــجـز مــالـي اضـافــة الـى االزمـات

االخرى كأزمة وباء كورونا . 
ــبــاشــر عــلى كــمــا ان االشـــراف ا
ـــا في ذلك ـــنــافـــذ احلـــدوديــة  ا
ـنـافذ الـبـحريـة يـحتـاج خلـدمات ا
مــصــرفــيــة بــروح مـــتــفــاعــلــة مع
اجتـاهـات الــقـضـاء عـلـى الـفـسـاد

قــــدر تـــــعــــلـق االمــــر بـــــتــــمـــــويل
مــســـتــلــزمــات اخــراج الــبــضــائع
الـداخـلـة او الصـادرة رسـمـيا وأن
ــبـادرته تـمـثل ـصـرف  اســهـام ا
استجابة ايـجابية في خلق موارد
تــدر لـــلــدولــة تـــســاهم بــطـــريــقــة

قانونية .
بال شـك ان مــــــبـــــادرة مــــــصـــــرف
ــسـتـشـار االسالمـي لالسـتـثـمـار ا
والــتــمــويل في مــحــافـظــة مــهــمـة
وحتـتـاج الى تـمـويل مـصـرفي في
رحلة يعـتبر انفتاحا اسوة هذه ا
مع غيره الـتي تسعى لـلهدف ذاته
وهي بحد ذاتها عملية تلعب دورا
تــمــويــلــيــا واالســهــام في كــمــيــة
تاح النـقود في التـداول وتوفيـر ا
من االمــوال لالســتــثــمـارات الــتي
حتــتــاجــهـا احملــافــظــة وذلك كــمـا
اشــــرنـــا الــــيـه في بــــدايــــــة هـــذه

السطور . 
ــســؤولــ في لــقــد حتــدثـت مع ا
ستـشار االسالمي حول مصـرف ا
هـذه اخلـطــوة في فـتح فـرع له في
مـحــافـظـة الــبـصـرة فــقـد تـبـ ان
ذكور قـد درس ميـدانيا صـرف ا ا
احلـاجة الـفـعلـية لـنـشاط مـصرفي
لالســتــثــمــار والــتـمــويل وانـه قـد
وافقات الـرسمية من استحـصل ا
ركـزي العراقي الذي يدعم البنك ا
النشاطات االيجـابية التي تساهم
بــالــنـــهــوض بــتـــقــد اخلــدمــات
ـصـرفـيـة االيجـابـيـة فـي تـطـوير ا

تـكـاملـة ووفق الـعمل ـصـرفيـة ا ا
ـصـرفـي االسالمي حـيث الـتـزمه ا
ــــا يـــتـــمـــاشـى مع االجتـــاهـــات
ا الصحيحة للسياسة النقدية و
يخدم االهداف التنـموية باعتباره
مـــصــرفــا اســاســا هـــو الــتــمــويل
واالسـتـثـمـار  ومن هـذه اخلـدمـات
ـتـكـاملـة الـتي يـسعى ـصـرفـية ا ا

لتحقيقها كاملة مايلي : 
1- الـتـوسع الكـبـير في اسـتـخدام
الـتكـنالوجـيا احلـديثـة والربط مع
الـفـروع بـنـظــام (بـانـكـز)  وتـقـد
اخلــدمـــات الى الــزبــائن من خالل

.INTERBRANCH
2 - اعــــتـــــمــــاد الـــــصــــراف االلي

.(ATM)
VISA) 3- اعــتـمـاد بـطـاقـة فـيـزا

 .(CARD
4- خــــدمــــات االنــــتــــرنــــيت بــــنك

.(INTERNET  BANK)
ــــــوبــــــايل بــــــنك 5- خــــــدمــــــات ا

.(MOBIL BANK)
6- خـدمــات احلـواالت اخلـارجـيـة

مع الـدول اخلـارجـية
.(WORLD  LINK)

قـاصـة االالكـترونـية 7- الـعمل بـا
دفوعات (ACH) وتطبيق نظام ا

( RTGS) يع وشراء.
ـــالـــيه 8- بـــيع وشـــراء االوراق ا

وفق التعليمات . 
ـصرفيـة االسالمية 9- اخلدمات ا
االخـرى مــثل :  فــتح احلــســابـات
اجلـاريـة قـبـول الـودائع والـثـابـيـة
اصــــدار الــــســـفــــاجت الــــصــــكـــوك
ـصـدقة قـبـول الـودائع الداخـلـية ا
بــكل الــوانــهـا االئــتــمـان الــنــقـدي
االسالمـي بـــــــكل انـــــــواعه مـــــــنح
االئــتـمــان الــتـعــهــدي ( خـطــابـات
ـستـنـدية) الـضـمـان االعتـمـادات ا
صرفية والقروض والتسـهيالت ا
بـــالــديــنــار و الــدوالر وعــمــلــيــات
والـتأديـات اخلارجـية بـيع وشراء

العمالت االجنبية . 
ـــســتـــنـــديــة 10- االعــتـــمـــادات ا

االسالمية . 
11- خـطــابــات الـضــمــان (دخـول
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يعتقـد الكثيـرون ان دعوة رئيس مـجلس الوزراء بتـحديد موعـد النتخابـات مبكرة في
الشهر السـادس من العام القادم بانها حقـيقية وملزمة للجـميع  بينما هي ال تستند
ادة 56 من الي نص دستوري وتـسبق وقتهـا القانوني بـتسعة اشـهر وتخالف نص ا
الـدستور الـتي اناطت مـوضوع الدعـوة النتخـابات مبـكرة بـرئيس اجلمـهورية مـنفردا

او مع رئيس مجلس الوزراء.
اذا اختار مخـالفة نص الدستور فلماذا اقـدم السيد الكـاظمي على هذه اخلطـوة ? و
ــاذا هـذا الـتــوقـيت الـبــعـيـد جـدا والــذي ال يـتـفق اصـال مع كـلـمـة بـانــفـراده بـهـا ? و

انتخابات مبكرة?.
اسئلة حتتمل الكثير من االجابات منها: ان السيد الكاظمي اراد الضغط على الكتل
وعد محدد واحراجها امام اجلماهير الغاضية اوال; وباالتفاق السياسـية والزامها 
مـع رئيس اجلـمـهوريـة ثـانـيا; النه لم يـبـدي اعـتراضـا عـليـهـا. وثـالثـا; اراد اثـبات انه
ؤقـتة الذي كان مهمتها الـرئيسية اجراء انتخابات قادر على تنـفيذ برنامج حكومته ا
ستقبل افضل وهذا ما راهن مبكـرة. ورابعا; امتصاص زخم اجلمهـور وبث االمل 

ويراهن عليه من خالل حتركاته وخطابه االعالمي.
لـكن يـبـقى الـسـؤال: هل ســتـجـري االنـتـخـابـات في مــوعـدهـا الـذي حـدده الـكـاظـمي
ناسبة مـثلما افترض بوجود مفوضية نزيهة مسبقا ? وهل يـستطيع توفير اجواءها ا
وقانـون انـتـخابـات عـادل وحـصر الـسالح بـيـد الـدولة وتـقـويـتهـا لـلـنهـوض بـالـعمـلـية

االنتخابية القادمة ?.
ـكــان اعـطـاء الـفـرضـيـات ولـكن من الـصـعب جـدا في اوضـاع الـعـراق من الـسـهل 
ان والـكاظمي ال سـلطـة له عليه  احلـالية الـوفاء بـها  فقـانون االنـتخابـات رهن البـر
ـكن الـقـفـز عـلى هـذه احملددات مـع وجود ـفـوضـيـة خـاضعـة لـلـمـحـاصـصـة وال  وا
االحـزاب في الوقت الـراهن  وحصـر السالح بـيد الـدولة مهـمة صـعبـة جدا في هذه
ـبـكرة يـجب ان تـخـضع حملددات الـفـتـرة القـصـيـرة. علـيه  ان دعـوات االنـتـخابـات ا
الئمة لـتنفـيذها وهـذا ما يفـترض ان يجري وضـوابط دستوريـة وقانونـية والظـروف ا
وما نـتـمنـاه  ولكن كل مـا تـقدم يـضع مهـمـة الكـاظمي ومن يـؤيـده امام مـحك صعب

نال في حتقيق انتـخابات نزيهة وعادلة في هذا ومطلب بـعيد ا
الــوقت بـالـذات... اال اذا امـتــلك الـكـاظـمي عــصـا سـحـريـة
ـقبلة  وهذا ما ال يسلـطها على كل خصـومه في الفترة ا
نتـوقع حدوثه. لـذا فان اجراء انـتخـابات مـبكـرة في العام
القـادم امـر ال يـتـعـدى عـملـيـة تـخـديـر يـكـسب من خاللـها
رور الكاظـمي اجلمهور لكن سرعان ما يـنتهي مفعولها 

الوقت.
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زيارة  رئيس الـوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي الى أمريكا تكاد تختلف عن
سـابقـاتـهـا التي قـام بـها رؤسـاء الـوزراء السـابـق فـهي  تـختـلف نـوعا مـا لـطبـيـعة
ـرحـلة احلـالـيـة والتـي سبـقـتـها  لـكال الـطـرفـ العـراقي واألمـريـكي وبدون ظـروف ا
ـرحــلـة  يـحـتــاجـهـا الـعــراق  واجلـانب االمـريــكي  مـنـذ  انـطالق ادنى شك أن هـذه ا
ـظـاهـرات الـشـعـبـيـة والـتي تـبـعـتـهـا سـلـسـلـة من الـتـطـورات واالحـداث الـسـيـاسـية ا
والـعـسـكـريـة  فشـغـلت الـرأي الـعـام الـعربي والـدولي  وقـد بـرز دور الـكـاظـمي الذي
ـسك زمـام األمور ـثل الواقـع ..  غيـر كـاف الـذي صنـعه الـشـارع الـعراقي وهـو 
ـــعــادلــة اي اجلــانب بــاجتــاه االمن واالمـــان وهــذا غــيــر كــاف. ان لـم يــكن طــرف ا
االمـريكي يـأخـذ دوره احلقـيقي لـدعم حـكومـته والـتي يـطمح  إليـجـاد حلـول  ترضى
ـيـاه وقـلب الـشــعب وكـسب ثـقـته ويـوقف عـصـا الـســاسـة الـذين يـحـاولـون تـعـكـيـر ا
معادلـته السياسيـة الي حالة الفوضى وعـدم االستقرار يذهب الـسيد رئيس الوزراء
لـتـفعـيل مفـاتـيح التـغيـيـر ومعه حـزمة من األمـور الـتي تهم الـطرفـ خـصوصـا فيـما
ـبرمة ب الـعراق وامريكا يخص تخـفيض عدد القـوات االمريكيـة في ظل االتفاقات ا

بدال من انسحابها وهذا يقابله دعم فني وعسكري ولوجستي للعراق
ـادي السيـمـا وان العـراق يشـهد أزمـة مـاليـة خانـقة أثـرت على  فـضال عن الدعم  ا

وضعه االقـتصادي.  اضافة الى اجلـانب الصحي ومشاكل
 الطاقة في ظل انخفاض اسعار النفط احلالية.

هذه الزيـارة تشـكل البدء احلـقيقي لـفاعـلية احلـكومة اذا
احــسن الــكـــاظــمي ادراة  ســيـــاســة احلــوار  واالقــنــاع
وعـرفـنا الـرجل انه يـراهن على الـوقت في عـمـليـة الـتغـير.
ـؤشـرات كـلهـا تـشـيـر الى ان انه سـيـعـود  وهـو يـحمل ا

معه مفاتيح التغيير.

-1-
قال تعالى :

( اذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردُوّها )
النساء / 86

ما أعظم القرآن في أحكامه وأخالقه وآدابه ...
وفي ما يدعو اليه من عوالم زاهرة باحلبّ واالحترام والتعايش اجلميل ب الناس .

-2-
ــسـار الــتـصــاعــدي في سـلّم ان االنـتــقـال من (احلّــسّن) الى (األحــسن) مــاهـو اال ا

التكامل االنساني واالخالقي .
ثلها  –وهـذا هو االحسن  –ولـكن الصحيح أيضا ان صحـيح ان ردّ التحية يَـتَأتى 

يكون الرد بأحسن منها وهنا تكمن الروعة .
-3-

واذا كـان ردّ التحية واجباً –على كل حال  –فانّ هـناك مَنْ ال يكلّف نفسه بهذا الردّ
ّثل لوناً من اليَبَسِ واجلفاف الغريب !! في منحى غريب 

-4-
ا يكون في غيره ال فقط وا يل الى االعتقاد أنَّ البخل ال يكون با وهذا ما يجـعلنا 

أيضا .
علومات صاحِبَها بحال ..!!  هناك البخل في العِلم بحيث ال تتجاوز ا

شاعر والعواطف وهذا من أخطر أقسام البُخل  وهناك البخل با
قيتة . انه االنانية ا

وانه االفراط في حب الذات حدّ عدم االكتراث باآلخرين .
وهناك البخل بالكالم في موطن احلاجة اليه :

فَمَنْ يُرسل اليك  –تقديراً وحبّاً  –كتـاباً من مؤلفاته  ال يصح أنْ تلتزم الصمت معه
وتبخل حتى بكلمة تعبّر فيها عن شكرك ايّاه .

ومن هـذا الطـراز بخلُ احملـترفـ السـياسـيـ بالـكالم عمـا يدور خـلف الكـواليس من
دواهي ..!!

-5-
ا انّك لن تستطيع ان حتفر حبك في القلوب اذا لم تكن مَرِناً شفافا تشعر اآلخرين 

تكنّ لهم من محبة وتقدير .
ـتجهم من صاحب االبـتسامـة العريضـة  والكلـمة احللوة الـتي تتجاوز أين العابس ا

اآلذان الى القلوب ?
-6-

ُنعم واجب شرعي واخالقي وانساني  ان شكر ا
ـعـايـيـر أنْ تـهـمـلهُ ومـا يُـبـديه لك الـنـاس من مـشـاعـر احلب واحلـنـان ال يـسـوغ بـكل ا

ثلها أو بأحسن منها. وتتجافاه دون أنْ تُبادلهم مشاعرهم الطيبة 
-7-

واألنكى من ذلك أنْ تُقابل االحسان باالساءة وهنا تبرز الكارثة .
-8-

ؤمن االمام علي بن ابي طالب –عليه السالم- : قال أمير ا
ــنــزلــة سـواء  فــانّ في ذلـك تــزهـيــداً ألهل ــسيء عــنــدك  ( وال يــكــونن احملــسن وا

االحسان في إحسانهم وتدريباً ألهل االساءة على االساءة ) 
وقال الشاعر :

أَحْسنْ الى الناس تستعبْد قلوبَهُمُ 
ا استعبدَ االنسانَ إحسانُ  فطا

واطن ? اذا ال يحاول معظم السلطوي استعباد قلوب ا وال أدري 
ان مـسـرحـيـات الــتـقـرب الى الـنـاس تــزامـنـاً مع االنـتــخـابـات لـعـبـة

مكشوفة عقيمة االنتاج .
انّ اخلُـلُق الــكـر هـو الـرصــيـد احلـقـيـقي ال لــلـمـسـؤولـ

وحدهم بل لكل الناس. 
وجـع مشرعـة االّ بوجه  ومن هنـا فلن جتـد سهـام النـقد ا
اولـئك الـذائـب في حب أنـفـسـهم ومـصاحلـهم بـعـيداً عن

التفاعل احلقيقي مع آمال وآالم الناس.

مـنـاقـصـة  وحـسن تـنـفـيـذ  سـلـفـة
تشغيلية) . 

 12- الـقـروض االسالمـيـة (شـراء
منزل سيارة قرض جتاري) . 

13- االستـفادة من مـشروع الـبنك
ــــشـــاريع ــــركـــزي لــــتـــمــــويل  ا ا

توسطة  الصغيرة وا
14- الــعــمــلــعـلـى االســتـفــادة من
خـــدمـــات الـــوســـتـــرن يــونـــ في
حتـويل االمــوال واسـتالمـهـا وفق
مـــا تــــســـمح بـه قـــوانـــ الــــبـــنك

ركزي . ا
ـباشـر عـبر 15- تـبـني التـمـويل ا
شــركــات تــابـعــة لــلــمــصـرف وفق
اسس الـــتـــمـــويل واالســـتـــثـــمـــار
االسالمي كــذلك تــــمــويل شـركـات
مــــشـــاركه او غـــيــــر مـــشـــاركه في
اسـتــثـمــارات انـتـاجــيـة وخــدمـيـة
تــــصب فـي تــــلــــبـــــيــــة احلــــاجــــة
لــلــتـمــويالت االســتــثــمــاريـة وفق
االســـــس والـــــــــشـــــــريــــــــــــــعــــــة

االسالمية . 
16- اضـــــافـــــة الـى نـــــشـــــاطـــــات
مـــصـــرفـــيـــة اخــــرى تـــســـاهم في
ـصـرف بـاعـتـباره حتـقـيق هـدف ا
مــصــرفــا اسـالمــيــا لالســـتــثــمــار
والــتـــمــويل  يــســعـى بــكل جــديــة
لالسهام الفعال في خـدمة التنمية

االقتصادية عمليا وتطبيقيا . 
ــشـارايــهـا بال شك ان االنـشــطـة ا
اعاله الـــــتي يـــــســــعـى مــــصــــرف
ستشار االسالمي  ستلعب دورا ا
في خـدمـة مـحـافـظة الـبـصـرة عـبر
الدراسـة التي اعـدت لهـذا الغرض
وفق امـكـانـياتـه وجتاربه الـفـعـالة

وااليجابية .  
اننا نرى من الضروري ان تساهم
ـصـارف االخــــرى خلـدمـة كـهـذه ا
فـي احملـافـظــات االخـرى مــشـاركـة

فاعلة لتطوير العراق .

صرفية العراقية { متابع للنشاطات ا
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شاركة تحدة رفضها ا اعلنت األ ا
ــديـــرين الــعـــامــ في في تـــعــيـــ ا
ــســـتـــقـــلــة ـــفـــوضـــيــة الـــعـــلـــيـــا ا ا

لالنتخابات. 
ـــتـــحـــدة واكـــد مـــديــــر فـــريق األ ا
لــلــمــســـاعــدة االنــتــخــابــيــة وكــبــيــر
تـحدة لالنتخابات مستشاري األ ا
في الـــعـــراق امـــيــر أرايـن في كـــتــاب
فـوضية موجه الى رئيس مـفوضي ا
ـستـقـلـة لالنـتخـابـات جـليل الـعلـيـا ا
عدنـان خـلف عـدم (قـدرة البـعـثـة على
ــفــوضــيــة ــشــاركـــة في اجــتــمـــاع  ا

اإلنـــتــخـــابــات اخلـــاص بـــإخــتـــيــار
ـديريـن العـامـ فـيـهـا بـسـبب عدم ا
ـفـوضيـة بـدعوتـهـا لـلمـشـاركة قيـام ا
ديـرين العام في إجراءات تعـي ا
مــنـــذ الــبـــدايــة) مـــشــيـــرا الى (عــدم
إمكانـية مصـادقة الـبعثـة على عمـلية
لم تـشارك فـيـهـا بالـكـامل ولم تـشارك
في التصديق عـلى مديرين عام في
ــفـــوضــيــة  تـــعــيــيـــنــهم من دون ا

مشورتنا). 
ي في الــكــتـاب ــســؤول اال وجـدد ا
الــذي اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس
فـوضـية سـاعـدة ا (التـزام الـبعـثـة 

ـعـايـيــر الـدولـيـة إلدارة في حتـقـيـق ا
االنتخابات). 

وفي شـــــأن مــــتـــــصل اعـــــلن احلــــزب
ــقــراطي انـه لن يــعــرقل الجــراء الــد

وعد احملدد. االنتخابات في ا
وقـالت الــقـيــادي في احلـزب الــنـائب
فيان صـبري في تصـريح ان (القوى
الـكــردسـتـانــيـة لم ولن تــعـرقل اجـراء
االنتـخابـات او تـشريع قـانـونهـا لكن
لـديــنـا مالحــظـات وهي حـق مـشـروع
كوننـا جزءا من العـمليـة السيـاسية)
مـــؤكــدة (عـــدم خــشـــيــة حـــزبـــهــا من
االنـتـخـابـات ســواء أكـانت مـبـكـرة او
مــتــأخـــرة او كــانت دائــرة واحــدة او
مــــتــــعـــددة وبــــاعــــتـــمــــاد اي نــــظـــام

انتخابي).
واضــــــــافـت صـــــــبــــــــري ان (ابـــــــداء
ـــــقــــــراطي او بـــــاقـي الـــــكـــــتل الـــــد
الـكــردسـتـانــيـة االعـتــراض او تـقـد
مالحظات على قانـون االنتخابات هو
امــــر طــــبـــيــــعي عــــلى اعــــتــــبـــار ان
االنتـخـابات هي لـكل الـعراق ولـيست
كانـتـخابـات مـجالس احملـافـظات كـما
ان لدينا قواعـد شعبيـة في محافظات
نـيـنـوى وكـركـوك وديـالى) الفـتـة الى
(اهــمــيــة الــتــوافـق الــســيــاسي عــلى
قضايا الـدوائر االنتخـابية واجلداول
لحقة والية االنـتخابات وغيرها من ا
مفـاصل اجراء االنـتخابـات ال نرضى
بان تكـون هنالك مـعاييـر غير صـائبة

في توزيع الدوائر االنتخابية).
ادة 142 من ولفتت صـبري الى ان (ا
الــدسـتــور حتــدثت بــكل صــراحـة عن

تشـكيل جلنـة للـتعـديالت الدسـتورية
تـعــمل  عـلى تــقـد نــتـائــجـهـا خالل
اربــعــة اشـــهــر الى رئـــاســة اجملــلس
للـتـصـويت علـيـهـا) موضـحـة ان (ما
جــرى هــو ان الــلــجــنــة جتـــــــــاوزت
دة احملـددة بـعـد ان تـشــــــــكلت في ا
اضي 29 تشرين االول من العام ا

وبــالـتــالي فــان الــلـجــــــــــنــة انــتـهى
عملها).

ـانية وأكد رئيس كـتلـة الرافدين الـبر
ــتــنـازع ــنـاطـق ا يــونــادم كــنــا أن ا
عـلــيـهـا بــحـاجــة الى انـضــاج حـلـول
ضي سـياسـيـة وقـانـونـيـة لـهـا قبـل ا
بـتشـريع قـانـون االنـتـخـابـات بـشـكله

النهائي. 
وقال كنا في تصريح امس ان (قانون

فيان صبري

تــنــشـيـط الـصــنــاعــات الــتـحــويــلــيـة
وإيـجـاد مــشـاريع كـبـرى الســتـيـعـاب

نتجات الزراعية. الفائض من ا
واستـمع اخلـفاجي إلى شـرح مـفصل
من احلـــضــــور حـــول تـــأخـــر بـــعض
ـشـاريع الـسـانـدة لـلـقطـاع الـزراعي ا
والتي يـضـطلع بـهـا القـطـاع اخلاص
ـــســـتـــثـــمـــرين ـــســـتـــوردين وا من ا
والـتـجـار وفي مــخـتـلف احملـافـظـات
واعدا إياهم بتـجاوز حلـقات الروت
ــضـي بـتــعــديل غــيــر الــضــروريـة وا
الــــقـــوانــــ الــــهـــادفــــة إلى إيــــجـــاد
ـــســاحـــات الـــكـــافــيـــة من األراضي ا
الزراعية وعرضها كفرص استثمارية
ـعمول به وحسب ضـوابط القـانون ا
في الـوزارة.كـمـا أكـد أن (الغـرض من
االجتماع هو عـقد شراكة حـقيقية مع
الــــقــــطــــاع اخلــــاص وبــــضــــمــــنــــهم
ــسـتــوردين وذلـك ألن غـلـق احلـدود ا
ـسـتوردة نـتـجـات الـزراعـيـة ا أمـام ا
سيخضع للروزنامة الزراعية وسيتم
وفـقـا لـقــاعـدة بـيـانـات يـطــلع عـلـيـهـا
اجلـمـيع لـلـتـعـرف بـكل شـفـافيـة عـلى
ـنـتـجـات الـزراعـيـة الـنـبـاتـية كـمـيـة ا
ـكن تــوفـيــرهـا واحلـيــوانـيــة الــتي 
للـمستـهلك وحتـديد احلـاجة الـفعـلية

لالستيراد). 
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واصـفـا الـعالقـة مع الـقـطـاع اخلاص
هـمة بعـد تغيـر االقتصـاد العراقي با
ــا يـحـتم إلى نـظـام الــسـوق احلـر 
عــلـى الــوزارة مـــغــادرة الـــنــظـــريــات
الــســابـــقــة في الــتــعـــامل مع الــواقع
الـزراعي.  مـبــيـنـا اســتـعـداد الـوزارة

إلقــامــة مــشــاريـع عــمالقــة لــلــنــخــيل
واعتمـاد الزراعـة النسـيجـية كطـريقة
عـلــمـيـة مــتـطـورة الكــثـاره وتـنــمـيـته
وإنــتــاج الــتــمــور ســيــمــا األصــنـاف
الـفــاخـرة مــنه كـمــا  الـتــطـرق إلى
موضوع استيـراد االدوية واللقاحات
الــبـــيــطــريــة واجـــازارت االســتــيــراد
نتجات احليوانية واستثناء بعض ا
من مـــــنع االســــتــــيــــراد حـــــيث وجه
اخلــفــاجي بــتـشــكــيل جلــنــة فــرعــيـة
ــــســــتـــــثــــمــــرين لـــــلــــتــــشــــاور مـع ا
ستـوردين وصياغـة أسس جديدة وا
من العمل وفـقا للـقانون والـتعلـيمات

الـنـافـذة.  من جـانـبـهم أكـد احلـضـور
عـلى اسـتـعـدادهم لإلنـشـاء صـنـاعات
ـعـجـون ومـادة حتـويـلــيـة كـمـعـامـل ا
ــواد اآلخـــرى لــرفــد دبس الــتـــمــر وا
ـنتجـات احملليـة كما أعرب السوق با
سـتوردين عن االلـتزام بأي عدد من ا
اتــفــاق يـــتم مع الـــوزارة واســتــغالل
ـزروعــة بـاحملـاصـيل األراضي غـيـر ا
واد الغذائية إلنشاء معامل تصنيع ا
وتـشــغـيـل االيـدي الــعـامــلـة وتــوفـيـر
الـعــمـلـة الــصـعـبــة لـلــبالد.وتـثـمــيـنـا
تـميـزة لوزارة الـزراعة في للـجهـود ا
استـقـطـاب القـطـاع اخلاص وحـمـاية

ـنـتج احملـلي وتـشـجـيع االسـتـثـمار ا
وفقا للطرق العـلمية قدم رئيس غرفة
جتـارة بــغـداد فـراس احلــمـداني درع
ـنــاسـبـة فـتح آفـاق الـتـمـيــز لـلـوزيـر 
العـمل اجلـديـد. فـيـما أشـاد الـشـمري
بالتعـاون احلاصل ب جلـنة الزراعة
يـاه واالهوار الـنيـابيـة وما تـبديه وا
الـوزارة من انـفـتاح عـلى أغـلب اآلراء
الـتي تـصـب في مـصـلـحــة االقـتـصـاد
الـــعــراقـي وضـــرورة تــعـــديل بـــعض
التـشـريـعـات والقـوانـ الـتي تـسمح
ــنـتج بـتــعـضــيـد الــزراعـة وتــوفـيـر ا

احمللي في األسواق.

وزير الزراعة يرأس اجتماعاً فنياً
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االنـتــخـابــات مـا زالـت حـوله مــشـاكل
ـان فقط عديـدة وهي التـرتبط بـالـبر
بل هنالك مناطق متـنازع عليها تصل
تقريبا الى 80 موقعا) مبينا ان (تلك
ـــنـــاطق بـــحـــاجـــة الـى انـــــــــضــاج ا
احلـلـول الـسـيـاسـيـة والـقـانـونـيـة في

ان). البر
واوضح انه (بحـال دمج قـضـائ او
ــا تــصــادر نــاحــيــتــ او ثالثــة فــر
ـــكـــونـــات في تـــلك حـــقـــوق بـــعـض ا
ـناطق سـواء في ربـيـعـة او سـنـجار ا
او منـدلي اضـافـة الى مـنـاطق اخرى
في اجلـــنــوب والـــوسط والـــغــربـــيــة
ـناطق بالـتالـي فان حل مـشكـلـة تلك ا
بـحـاجـة الى تــوافق سـيـاسي ومن ثم
قانـوني وبدعم من وزارة الـتخـطيط)

مضيفـا (لدينا مـشكلة اخرى وهي ان
ســكــان الــعــراق ازداد عــددهم من 32
مليون الى 40 مليـون نسـمة وما زال
اني هو 329 والدستور التمثيل البر
اشار الى تـمثـيل مـقعـد لكل 100 الف
نـســمـة لــكن ضــمن الـعــدد الـســكـاني
احلالي فان الـتمثـيل مقعـد واحد لكل

121 الف نسمة). 
وتابع ان (هـنـالك خـشيـة من الـبعض
باالستئثار بالسالح والسلطة خلدمة
جـهـات مــعـيـنـة عـلـى حـسـاب جـهـات
اخرى).موضـحا ان (الـبعض يـتحدث
شاكل عن امكانية االبـتعاد عن هذه ا
وجعل كل مـحافـظـة دائرتـ او ثالثة
وليس اكثـر لضـمان حـــــــــفظ حقوق
ــتـــنــازع ــنـــاطق ا ــكـــونـــــات فـي ا ا

عليها). 
ولفت الى ان (القوى السياسية سبق
لهـا وفي اجـتمـاع مـشتـرك مع رئـاسة
تـحـدة طرح مجـلس الـنـواب واال ا
ثالثة مواعيد الجراء االنتخابات لكن
رئـيس احلكـومـة فـيـمـا بـعد اعـلن عن
مــوعـد مــنــفــرد الجـراء االنــتــخــابـات
بكرة دون تنسيق مع باقي اجلهات ا
بالـسـلـطات الـتـشريـعـية والـتـنفـيـذية

ومفوضية االنتخابات).
مـشــددا عــلى ان (احلـكــومــة امـامــهـا
امــران اولـهــمــا حـصــر الــسالح بــيـد
الدولة وفرض سلطـة القانون وايضا
ـنـاسـبة ـنـاخات واالجـواء ا تـهيـئـة ا
ــــنع الــــتـــزويــــر مع تــــقــــد الـــدعم
لـلـمـفــوضـيـة لـلــوقـوف والـنـجـاح في

بكرة). اجراء االنتخابات ا
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اعــلن االحتــاد احملــلي لــلــجــمــعــيـات
الـفالحـيـة في  مــحـافـظـة ديـالى  عن
حجم خسائر الغطاء االخضر سنويا
داخل احملافظة   فيما دعت للحد من

جتريف االراضي .
وقــال رئــيس االحتـــاد رعــد مــغــامس
الــتـمــيــمي  لـ  (الــزمــان)  ان (ديـالى
تفقد سنويا من 1000-500 دو من
االراضي والبساتـ الزراعية نـتيجة
اسـبــاب مـتــعـددة ابــرزهـا الـتــجـريف
وحتويـلهـا الى اراض سكـنية بـسبب
ــضــمـار االزمـة احلــاصــلــة في هـذا ا
والـــــتي اشـــــتـــــدت في الـــــســـــنــــوات

االخيرة).
واضـــاف الـــتــمـــيـــمي ان (خـــســـائــر
االراضـي الــــزراعـــــيـــــة اخلـــــصـــــيــــة
والبسات التي يعود تاريخ زراعتها
الى سنـوات طويـلـة خسـارة كبـيرة ال
ـكن تـعــويـضـهـا بـســهـولـة مـؤكـدا
ــلف الـــتــجــريف ضــرورة االنــتـــبــاه 
واتــخــاذ االجـــراءات لــلــحـــد مــنه من
خالل تـــوفـــيـــر االراضي بـــعــيـــدا عن
ـدن ـنــاطق الـزراعــيـة خـاصــة في ا ا
الـرئـيـسـيـة الـتي تـعـد االكـثـر تـضررا

بالوقت الراهن) .
الى ذلك قال معـاون مديـر عام الوقف
السنـي طه اجملمـعي لـ (الزمان )  ان
(نـــحــو 200 عـــنـــصــــر من حـــمـــايـــة
ـســاجــد في ديــالى تـظــاهــروا امـام ا
بـنــايـة الـوقف الــسـني في احملــافـظـة
احتـجاجـا على عـدم استالم رواتـبهم

ألكثر من شهرين).
واضاف اجملمـعي  أن ( العـدد الكلي

للحمـايات هم اكثر من 800 شخص
ـهـام االمـنـيـة جلـمـيع وهم يـتـولـون ا
ـــســـاجـــد الـــتي تــــتـــبع الـــوقف في ا
ديــالى).فـيــمــا اعــلن رئـيـس الـلــجــنـة
ـنــحل االمــنــيـة فـي مـجــلـس ديـالـى ا
هام صادق احلسـيني  عن تـكليـفه 
الناطق االعالمي والـدفاع اجلوي في
مـحــور احلـشــد الـشــعـبي فـي مـحـور
ديـالى .وقــال احلـســيـنـي لـ (الـزمـان)
انه (كلف من قبل قيادة محور ديالى
ــهـام الــنــاطق لــلــحــشــد الــشــعـبـي 
االعالمي لـــلـــمـــحـــور وادارة الـــدفــاع
اجلـــوي  مـــؤكـــدا بـــان اخلـــدمـــة في
صفـوف احلـشد شـرف كـبـير من اجل

خدمة العراق واهله).
WLN  ◊uDš

واضـــاف احلـــســـيــــني وهـــو رئـــيس
الـلــجـنــة االمـنــيـة فـي مـجــلس ديـالى
ان (مــحــور ديــالى لـلــحــشـد ــنـحل  ا
ـهمـة في الـشـعـبي يـعـد من خـطـوط ا
مـعركـتـنـا ضـد االرهـاب واعـطى دماء
ـاضـية غزيـرة خالل الـسـنوات الـ6 ا
في مواجـهـة االرهـاب والتـصـدي لـها
وتام مناطق واسعة في احملافظة).
والتقى محمد كر اخلفاجي برئيس
وأعــــضـــــاء غــــرفــــة جتــــارة بــــغــــداد
وبــحـــضـــور رئــيس جلـــنــة الـــزراعــة
ــيـــاه واالهــوار الـــنــيــابـــيــة سالم وا
الشـمـري ومسـتـشار الـوزارة لـشؤون
الثروة احليوانيـة حس علي سعود
ومــســتــشـــار الــوزارة مــهــدي ضــمــد
شترك القيـسي لفتح آفـاق التعـاون ا
مع الــقــطــاع اخلــاص والــتـعــرف عن
ـعــوقـات الـتي تــعـتـرض كـثب عــلى ا

rOŠd « sLŠd « tK « r Ð

تتقدم (الزمان) بالتعازي الى
الصحفي 
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بـــوفـــاة عــقـــيـــلــتـه فــجـــر امس في
كــركـــوك. تـــغــمـــدهـــا الــلـه بــواسع

رحمته واسكنها فسيح جناته.
انا لله وانا اليه راجعون

يونادم كنا
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اعادت إيطـاليا رسـميا إلى فـرنسا عـمال منسـوبا إلى بانـكسي يكـرم فيه ضحـايا هجـمات تشـرين الثاني/نـوفمبر  2015في باريس بـعدما سـرق العام
 2019وعثر عليه قبل مدة قصيرة في مزرعة قريبة من روما.وسيعرض عمل "باب بانكسي" في قصر فارنيزي في روما الذي يضم سفارة فرنسا لدى

دع العام في أكويال كبرى مدن ابروتسو في وسط البالد حيث عثر عليها مطلع حزيران/يونيو إيطاليا بحضور السفير كريستيان ماسيه وكبير ا
ـنسـوب لفـنان الـشارع الـبريـطاني سـؤول في الشـرطة عن الـتـراث الثـقافي. ولم يـكشف عن مـوعد وتـفـاصيل عـودة اللـوحة إلى فـرنسـا.وكان هـذا العـمل ا وا
األشهر بانكـسي قد رُسم على باب خلـفي في قاعة "باتاكالن" فـي باريس ويظهر فـتاة حزينة حتـية للضحـايا التسعـ الذين سقطوا فـيها نتيـجة هجمات 13
ـسروق في تـشرين الـثاني/نـوفمـبر  2015في العـاصمـة الفـرنسـية.وسُـرق الـعمل مع الـباب الـذي رسم علـيه في كانـون الثـاني/ينـاير .2019وعثـر على الـباب ا
مزرعة ريـفية في أبروتـسو في عمـلية مشـتركة للـشرطت اإليـطالية والـفرنسيـة.وأوقف ستة أشـخاص في فرنسـا نهاية حـزيران/يونيـو في إطار عملـية واسعة

للشرطة القضائية الباريسية في جبال اآللب ومناطق من وسط البالد.ووجهت إلى اثن منهم تهمة السرقة وإلى األربعة اآلخرين تهمة إخفاء مسروقات.

رسالة روما
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بيروت
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ذكرى رحيل الروائي والصحفي شمران الياسري

ـضــايف واجملـالس لــيـجـعـل مـنه مـادة وا
للـروايـة واألقصـوصـة واحلكـايـة والعـمود
الــصــحـافـي وكـان يــقــوم بــتـقــد كل ذلك
بـصـورة مـجـسّـمـة تـلك الـتي تـخصّ حـيـاة
ـا لـها ومـا عـلـيـها أي الـريف احلـقـيقـيـة 
حــيـــاة الــفـالحــ والـــشـــيــوخ واإلقـــطــاع
والــســـراكــيل والــنــســاء والــعــشق احملــرّم
واحلب واللـوعة والـظلم والـقسـوة إضافة
إلى العادات والتقاليد االجتماعية مسلطاً
الضـوء عـلى الزيف واخلـداع واالسـتغالل.
كنـني القـول إن "أبو كَاطع" كـان رؤيوياً
أي أنه يــنــظــر بــعــيـداً حــتى إنّ جــزءًا من
عقله كـان يعـيش وكأنه للـمستـقبل وكانت
رؤيته واقـعـية ولـيس جتـريديـة أو نظـرية
ألنها كانت تـنطلق من حيـاة الناس وتعود
إلـــيـــهم وهي رؤيـــة تـــمـــتـــاز بـــالـــصـــفــاء
والـوضـوح خـصــوصـاً وقـد مـزجـهـا بـقـيم

تــتــطــلّع إلى احلــداثــة واجلــمـال والــسالم
ساواة والعدل . وا

وقد وجد أبو كَاطع في أسلوب القص
احلكايـة أو األقصوصـة أو الرواية وسـيلة
يستـثمر فـيها كل ما اخـتزن في ذاكرته من
حـيـاة الـريف أو مـا اسـتـحـضـره من خـيال
وما كان يـحلم به من رؤى وبقـدر ما كانت
الـــروايــة قـــبل أبــو كَـــاطع تــنـــقل عن واقع
الــريف أو تالمــسـه إلّــا أن رؤيـتــهــا ظــلّت
دينة لكن مدينية أو أنـها تعبّر عن رؤيـة ا
أبـو كَـاطع تـمـكّن من نـقل حـيـاة الـريف من
ـديـنة ألنه داخل الـريف ولـيس عـنه إلى ا
لم يكن طارئاً أو متـطفّالً عليه بل كان  من
ـا لـها صـلـبه وحـاول أن يـعـكس حـيـاته 
ومـا علـيـهـا في حـ كانت كـتـابـات أخرى
ديـنة للريف ولم تكن سبقته تمـثّل نظرة ا
قـادرة على تـصـويـر حيـاة الـريف كـما هي

I
إذا لم تــــســــنح الــــظــــروف لـ " شــــمـــران
الـيــاسـري" "أبـو كَـاطع" الــذي تـمـرّ ذكـرى
رحــيــله الـ  ?39لـــلــدراســـة الــنــظـــامــيــة
ــيــة فــإنّـه تــمــكّن من فكّ رمــوز واألكــاد
احلــرف بـــفـــضل والـــدته وفـــيـــمـــا بـــعــد
اسـتــطـاع أن يـعــلّم نـفـسه بــنـفـسه وألنه
عـصـامي واعـتـمـد عـلى قـراءاته الـذاتـيـة
فقـد أخـذت عوالم عـديـدة تتـكـشّف أمامه
وكــان كـلّــمـا تــوغّل في الـقــراءة والـتــهـام
الــكـتـب ومـطــالـعــة الــصـحف واجملــلّـات
ازداد خـــزيــنه مـن الــصــور واحلـــكــايــات
ا والـقـصص تـلك الـتي كـان يـطـعّـمـهـا 
يـسـتـقـيه من حـيـاتـه لـيـقـوم بـتـمـلـيـحـها
ـا كـسبه وتـزيـيـنهـا بـخـيـاله اخلـصب و
من ثقافة ومـعرفة وسرعـان ما بدأ حبره
يــســيل خـصــوصــاً بـعــد أن اكــتظّ قــلـمه

باألسرار واألخبار والنوادر.
وتــدريـجــيـاً أصــبـحت عـالقـة ذلك الــفـتى
الفالحي وثيقة بعالم احلرف بل إنه كان
ـديـدة بـينه قـد عقـد نـوعـاً من الـصداقـة ا
وت اللع وب القلم لم يفـرّقه سوى ا

لدرجـة أصـبح مدرسـة خـاصة في اإلعالم
والـروايــة يُـشـار إلـيه بـالـبــيـان والـتـمـيّـز

والفرادة.
وكانت الـبدايـة العـملـية القـتحـامه ميدان
اإلعالم هــو بــرنـــامــجه اإلذاعي "احــجــيه
بــــصــــراحـــة يــــبــــو كَــــاطع" (أي قــــلــــهـــا
بصراحـة...) ومروراً بعـموده في جريدة
"طـريق الـشـعب" وصـحف أخـرى قـبـلـها
ووصـوالً إلى روايــته الـربـاعــيـة: الـزنـاد
بالبــوش دنــيــا غــنم الــشــيــوخ وفــلـوس
حــمــيّـــد والــتي طـــبــعــهـــا عــلى نـــفــقــته
اخلـاصة وبـاع نـسخـاً عـديـدة منـهـا قبل
صـدورهـا حتـدّيـاً لـلـسـلـطـة الـتي رفـضت
طبـعهـا لذرائع واهـية كـما هـو معروف 
ثم رباعيته الثانية التي لم تكتمل "قضية
احلــمـــزة اخلــلف" والــتـي صــدر جــزءهــا

األول بعد وفاته. 
وبــــــ هـــــذا وذاك هــــــنـــــاك عــــــشـــــرات
األقصوصات واحلـكايات واخلواطر ذات
النـكهـة الـقصـصيـة أو "احلكـواتيـة" التي
كـــان "خـــلف الــدواح" راويـــته الـــشــهـــيــر
يـصـدح بـهـا وتـأتي عـلى لـسـانه طـازجة

وشـهـيّـة وكان قـد جـمع مـنـهـا عـدداً صدر
بـــكـــرّاســـات في أواسط الـــســـبـــعـــيـــنـــات
وغالبيـتها مـقاالت في الصحف واجملالت
ـطبعة. ثم صودر العـدد األخير مـنها من ا
وظنّ كثيرون إن "خلف الدوّاح" شخصيته
ا هـو اسم وهمي حـتّى نشرت األثيـرة إ
صــورته  ألول مــرّة في كــتــابي " عــلى
ضــفــاف الــســخــريــة احلــزيــنــة"  قــبل
عقـدين ونيّف من الـزمان  كـما نـشرت
اســمـه احلــقــيــقـي والــصــريح "كَــعــود
الــفــرحـــان" وهــو الــذي ظلّ مالزمــاً لـ
"أبـــوگــاطع" يـــســيـــر مــعه مـــثل ظــلّه
خصوصاً وقد أصبح رديفاً له ولقلمه.

 II
عـاش أبــو كَـاطع ظــروفـاً قـاســيـة فـهـو
ـديـنـة حـيث الـفالح الـذي انـتــقل إلى ا
عـمل الحـقــاً مـوظـفـاً في وزارة اإلصالح
الــزراعـي وبــعــدهــا مــقــدّمــاً لــبــرنــامج
إذاعي ثم سجيـناً بـسبب دعوته لـلسلم
فـي كــردســتــان ومــخــتــفــيــاً في الــريف
لـبضع سـنـوات ثم الجـئاً غـيـر سـياسي
عـلى حـد تـعـبـيـره إثـر مالحـقـته بـتـهـمة
كــونـه "تــاجــر أســلــحـــة"  وإحــالــته إلى
"مــحــكــمــة الــثــورة" في حــيــنــهــا وكــان
نتـظر حسب تهـكّماته " أقلن .. "احلكم" ا
أقـــــلـن اإلعـــــدام" )أي إن أقل حـــــكـم هــــو
بـــاإلعــدام( وهــو مــا عُــرفـت به احملــكــمــة
ــذكـــورة من إصـــدار أحـــكـــام غــلـــيـــظــة ا

وبصورة اعتباطية.
وإذا كان قـد أفلت مـن "الذئب الـلئـيم" على
حـدّ تـعـبـيـر الـشـاعـر اجلـواهري الـذي ظل
يترصّـده لسنـوات عديدة فـإن األخير كان
ـــنـــفى فـــتـــمـــكّن من ـــرصـــاد في ا له بـــا
اصـطــيـاده في  17آب (أغـســطس) الــعـام
 1981في حــادث ســيــر غــاشم حــ كـان
يـنــوي زيـارة جنــله األكـبـر "جــبـران" وهـو
مـتوّجه من بـراغ إلى بـودابـست وقـد نُقل
جـثــمـانه إلى بــيـروت لـيـوارى فـي مـقـبـرة

. الشهداء الفلسطيني
وإذا كــان غـائب طــعــمـة فــرمـان بــحق هـو
ـديـنـة بــكل خـفـايـاهـا وخـبـايـاهـا روائي ا
وشوارعها وأزقتها وعالـيها وسافلها كما
يُــقـال فــإن أبــو كَــاطع كـان روائـي الـريف
بــكل تـنــاقــضـاته نــاقالً حــديث الـدواوين

فــقــد بــقــيت "بــرانــيّــة" ولـم تــســتــطع نــقل
أجــوائــهـا "اجلــوانــيــة".لم يــكن أبــو كَـاطع
مـتفـرّجـاً على مـا يـجري في الـريف وحـياة
القرية في إطار مـشهد خارجي بل كان من
الريف وكتب عن البيـئة الريفيـة مقدّماً لنا
إيّــاهــا عــلى قــدرٍ من الــتــشــويق والــتــوتّـر
واالنــــفـــعــــال بــــكل تـــنـــــــــــــاقــــضـــاتــــهـــا

وتعقيداتها.
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وإذا كـان طه حــسـ في كــتـاب "األيـام" قـد
ـنيا" قدّم الـشاب الـريفي الـقادم من قـرية "ا
ــتــشــبّع بــالــثــقــافــة األزهـريــة كــنــقــيض ا
لــلـحـضـارة الــغـربـيــة الـتي تـخــيـفه وفـعل
الـطـيـب صـالح في روايـة "مــوسم الـهـجـرة
إلى الــشــمــال" حـ جــسّــد عالقــة الــريـفي
ــديــنــة األوروبــيـــة حــيث وضــعه بــ بـــا
سـيــقـان فــتـاة شــقـراء مــضـيــفـاً تــنـاقــضـاً
وازدواجـية جـديـدة عـلى أصـوله الـفالحـية
ــــســــحـــــة الــــســــوداء" وحــــاضــــره "ذات ا
االنــكــلـــيــزي إلّــا أن روايــة أبــو كَــاطع في
الـربـاعـيـة حـاولت كـسـر هـذا االحـتـكـار في
الــتــحــدّث عن الــريف من خــارجه بــعـد أن
ـديـنـة رسم صـورة ضـاحـكـة جـديـدة البن ا
أيـضـاً وأوهـامه وأكـاذيـبه وأالعـيبـه تارة
باسـتـعارة "حـكـمة" الـريف وتـراثه وأخرى
بالسخرية منه لسذاجته وأوهامه دون أن
ـسـبقـة واإلرادويـة التي يـسقط بـاألحـكام ا
ديـنية دن في روايـتهم ا وقع فيـها أبنـاء ا
عـن الـــريف وســـواء جـــاءت مـــبـــاشــرة أو
تــلــمــيـــحــاً فــإن الــكــثـــيــر من الــروائــيــ
الـعـراقـيـ كانـوا أبـنـاء مـدن مـثل مـحـمود
أحـمــد الـسـيـد وسـلـيـمــان فـيـضي وجـعـفـر
اخلـلـيـلي وذو الـنـون أيـوب وبـعـدهم عـبد
ـلك نوري وفـؤاد الـتـكرلي وغـائب طـعـمة ا
فــرمـان وفـاضـل الـعــزاوي وعـبـد الــرحـمن

مجيد الربيعي ومحمد خضير وغيرهم.
لقد ظلّ أبو كَاطع وباستثناءات
ــبـــاشــر مــحـــدودة يــعـــتــمـــد األســلـــوب ا
واخلـــطـــاب ذو الـــتـــوجّـه األيـــديـــولـــوجي
الــصــارخ في الــتــعــبـيــر مــثــلــمـا فــعل في
بـرنـامـجه أو في عـمـوده الصـحـافي أو في
رباعيته لكنه بدأ وإنْ كان ببطئ وبالتدرّج
إلى الـترمـيـز والداللـة وهـو أسلـوب حاول
أن يـــعـــتـــمـــده فـي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة
خصـوصاً بـنضج جتـربته واكـتمال أدواته
الفـنيـة وإن ظلّ صـوت اآليديـولوجـيا قـوياً
فـي داخــله وبـــالـــطــبع فـــإن ذلك يـــضــعف
العمل الفني لكن تلك النبرة اآليديولوجية
الـصـارخـة خـفّت كـثـيـراً في روايـة "قـضـيـة
احلـمــزة اخلـلف" الـتي صــدرت بـعـد وفـاته
في بــيــروت عن دار الـفــارابي وفـي بـعض
األقـصـوصـات مـثل "مـوت الـكـلـبـة مـرزوقة"
و"حكاية الـضبع األكبر" الـتي نشرتها ألول
مــرّة وقــد يــكــون قــد تــأثّــر بــهــا بــجــورج

أورويل وروايته "مزرعة احليوان".

IV
لقد استخدم أبو گاطع اللهجة الشعبية أو
احملـكـيّـة بـأسلـوب بـاذخ كـمـا فـعل الـشـاعر
مظـفر الـنواب في قـصيـدته الشـعبـية دون
أن يلتـفت إلى ما قيل بـشأنهـا من انتقاص
للغـة العربـية أو للـفصحى  ألنه كـان يريد
تـلقّي ـطلـوب في وعي ا إحداث الـتأثـير ا
ناهيك عمّـا حتمله من دالالت أحـياناً ليس
بـإمـكـان الـلّـغـة الـفـصـحى الـتـعـبـيـر عـنـها.
وأصــبــحت اســتــخــدامــاته "مــقــبــولــة" في
تــضــمــ بــعض الــنــصــوص بــالــعــامــيــة
الــعــراقــيــة وإنْ اســتــمــرت االعــتــراضــات
الـشديـدة بـشأنـها.وكـان مـبرّره إنـه يجـدها
أحـيـاناً أكـثـر تـعبـيـراً عـمّا يـريـد أن يـقوله
وإنْ حـاول احملـافـظـة عـلى الـلـغـة الـعـربـية
وجمالها وتـنوّع مفرداتـها لكنه في الوقت
نـفسه كـان  يلـجـأ إلى العـامـية لـتطـعـيمـها
ويـجـد في ذلـك وسـيـلـة مـنـاسـبـة خملـاطـبـة
جـمــهـور أوسع. وحــاول في حـكــايـة " يـوم
القيامة أو يوم احلساب أو شيء قريب من
هذا " استخـدام اللهجة الـسورية التي كان
يتـمازح بـها مع صـديقه الـسوري "عـصام"
وظلّت كلمـات مثل "تقـبرني" أو " العَمَه" أو
ـتعـة شـديدة ألنه "لكـان" الزمـات يردّدهـا 
لّح نصه ويـعطيه مقبولية يعتقد إن ذلك 
ـضـمون أو أكـثر. لـقـد ظلّ أبـو كَـاطع في  ا
الشـكل عراقيـاً صمـيمـياً ومحـليـاً إلى أبعد
احلـدود ومن هنـا نـسـتطـيع أن نـدرك ماذا
يعني األفق اللغوي خصوصاً ح يسعى
ـكان إلى عـالم أكثر بـدع لتخـطّي حدود ا ا
شساعة وهو ما طبع روايات غائب طعمة
فــرمـان وفــؤاد الـتـكــرلي ومـحــمـد خــضـيـر
وفــاضل الــعــزاوي وعــبـدالــرحــمن مــجــيـد
الربيعي وآخرين الذين وإن كانت روايتهم
محلية لكنهـا في الوقت نفسه عربية بأفق

ي. عا
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أفـلح أبـو كَـاطع إلى حـدود كـبـيرة جـداً في

اســتـخـدام الــسـخــريـة بل إنـه من الـقالئل
الــذين امــتـازوا بــاخـتــيــار هـذا األســلـوب
ـــــوقـف من وحـــــسب كــــــارل مـــــاركس فـــــا
الــسـخــريــة يـعــني اتـخــاذ مــوقف جـاد من
احلـيــاة وهي سالح ثــقـيل الــوزن وشـديـد
ـسـتـبدون الـفعـالـيـة ال يخـشـاه احلـكام وا
بشـكل خـاص فحـسب بل الـبيـروقراطـيون
سـلكـي واإلداري أيضـاً من احلزبيـ ا

الـذين اعـتـادوا عـلى نـظـام الـطـاعـة وقـبول
األوامر

. والــسـخــريـة أقـرب إلـى مـدفـعــيـة بــعـيـدة
دى السيّما إذا أُحسن استخدامها  فإن ا
مفـعولـهـا كبـير جـداً وقد اسـتخـدمهـا "أبو
كَـاطع" بــأسـلـوب راقي ومـبــرّر مـصـحـوبـة

بحِكَمٍ وأشعار وأمثال شعبية. 
وأتــذكّـر أنــني بـعــد اغـتـيــال نـاجي الــعـلي
(العام  1987) كتبت عـموداً  في "صحـيفة
ـــنـــبـــر" قـــارنت فـــيه عـــمـــود أبـــو كَـــاطع ا
بـرسومـات نـاجي الـعـلي وحـنظـلـة بـخلف

الدوّاح وقلت فيه:
 كـان عمـود أبـو كَـاطع يعـطي مـا يـكفي من
الفـرح والسخـرية وكـان قلـمه وشخـصيته
ـمـلّـحـة "خـلف الـدوّاح" مـثل ريـشـة نـاجي ا
العـلي وشـخصـيته األثـيـرة " حنـظلـة" تلك
الـريـشـة الـتي كـانت تـمـتـــــلك ذلك الـسـحـر
اآلخّـــاذ الــذي يــثــيــر فـي الــنــفس خــيــاالت
خصـبـة جديـرة بـكل من يتـوق إلى احلـريّة

والتجديد.
وعندما تقول حنظلة فإنك تعني خلف
الـدوّاح وعنـدمـا تسـتـذكر أبـو كَـاطع فأنت
حتـي ذكـــرى نــاجـي الـــعـــلي أيـــضـــاً الــذي
كن تصوّر حنظلة استشهد في لندن وال 
ـكن احلديث من دون فـلسـط مـثـلمـا ال 
عن خلف الـدوّاح دون احلديث عـلى الريف

العراقي والعراق كلّه..
: وجـــوه هي الـــســـخـــريــــة في احلـــالـــتـــ
ومـــؤخــرات زهــور وتــوابـــيت حــمــامــات
ـــون ومــظــلـــومــون أبــطــال وبــنــادق ظــا

وأدعــيــاء حــقــيـقــيــون ومــزيــفـون... هي
الـســخـريـة حــ يـنـتــصب أمـامك الـواقع
الــــعــــربي بــــكل تــــنــــاقــــضــــاته وبــــؤسه
ـشـتـركـة وتـشـويـهـاته: إنـهـا الـسـخـريـة ا
نفي شتركة للـمضطهدين وا والهوّية ا
وإن اخـــــتــــــلـــــفت األلــــــوان واألشـــــكـــــال
شتركة واالجتهادات مثلما هي الهوّية ا

للظا والطغاة والفاسدين.
إن ظاهرة أبو گاطع أصيلة ألنها ظاهرة
ن سبقوه  بل إبداعية  فلم يقلّد أحداً 
إنّ مـيــدانه كـان بــكـراً كــمـا أنّ من حـاول
تــقــلــيــده فــشل ونــتــذكّــر ظــاهـرة طــالب
الــفـراتي " أبــو سـبــاهي" وعــلي األطـرش
"كَـعـود" بـاسـتـخـدام الـلـهـجـة الـشـعـبـيـة
لـكنـهـا لم تسـتـطع الـتعـويض عن ظـاهرة
ؤثّرة "أبو كَاطع" وكـارزميـته وحكايـاته ا
وبرنامجه األثير وظلّت صيغة مستعارة

ومستنسخة. 
لقد كان أبو گاطع مـدرسة حقيقية في فن
النقـد والتحـريض والتعـبئة فـيها الـكثير
من عـنـاصر اجلـذب واإلقـنـاع خـصـوصاً
باستخدام السخـرية والدعابة والضحك
ــكن أن نـســتـذكـر وال أدري إلى أي حـدٍّ 
مــعه الــروائـي تــشــارلـز ديــكــنــز صــاحب
A tale of      " روايــة "قـصــة مــديـنــتـ
two cities  فــــقــــد امــــتــــاز هــــو اآلخـــر
بـالـدعـابــة الـبـارعـة والـسـخـريـة الالذعـة
وصــوّر جـــــــــــــــانــبــاً مــهــمــاً من حــيــاة
الــفــقــراء وحــظي بــشــعــبــيــة لم يــنــلــهــا

مجايلوه.
ـا يـلـيق بـذكـرى فـلــنـسـتـعـد لالحـتــفـال 
رحــيل الــروائي والــصــحــافي أبــو كَـاطع
ولتـكن الـذكرى األربـعون  2021منـاسـبة
جـديـدة لـتـكـر أبـو كَـاطع عـلى مـسـتوى
ناسبة العراق ولنعـدّ ما نستطيع لـتلك ا

العطرة.

{ كاتب وناقد عراقي 
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في مــــؤلــــفـــاتـه الالحــــقــــة . وفي مــــجـــال
ــراجــعـــة الــنــقــديـــة لــلــفــكـــر والــتــاريخ ا
اإلسالمـيـ أشـار في هـذه احملاضـرة إلى
فــشل رجـال الــدين في دراســة شــخـصــيـة
اإلنـسـان دراسـة واقــعـيـة رغم إدراكـهم أن
النـفس اإلنـسانـيـة هي ميـدان لـنزاع مـرير
بـ هـدى الـله ونـزغـات الـشـيـطـان . وكان
وعـظة فشـلهم راجـعـا إلى أن دأبهم كـان ا
واإلرشــاد  وأن يـنــصـحــوا اإلنـســان بـأن
يـكـون عــاقال أو خـيّـرا من غــيـر أن يـقـفـوا
حلـظــة يـبـحـثــون فـيـهـا عـن الـسـبب الـذي
جعل كـثيـرا من الـناس مـنجـرف مع تـيار
الـعـاطـفـة مـتـنـكبـ عـن طريـق العـقل  أو
بعـبـارة أخرى : مـتبـعـ ألوامر الـشيـطان

تارك أوامر الرحمن ))(2).
ــغــنــاطـيــسي وقــد حتــدث عن الــتــنــو ا
وضــرب مـثال حتــرّشـيــا مـوضــوعه رجـال
الـــدين قـــال فــيه : ( يُـــقــال أن أحـــد رجــال
ا تـزمـتـ نُوم ذات مـرّة [= تـنـو الـدين ا
مغناطـيسيا] وأوحي إلـيه أثناء النوم أنه
إذا سمع دق الـساعة بـعد اسـتيـقاظه فإنه
يـجب أن يـلـقي عـنـد ذاك خـطـبـة رنانـة في
مدح الـكفـر والـزندقـة . فلـما اسـتيـقظ هذا
ــتــزمت جـلـس كـعــادته يــتــحـدث الــرجل ا
ولكنه لم يكـد يسمع دقة الـساعة حتى قام
نـاهضـا وأخـذ يـلقي خـطـابـا حمـاسـيا في
مـدح الكـفـر كـما أوحـي إليه أثـنـاء الـنوم .
وبعـد انـتهـائه من الـقاء كـلـمته سـأله أحد
احلــاضــرين عن عــلــة مــا شـوهــد فــيه من
ـسـك يـأتي تـنـاقض . فـأخـذ صـاحـبـنـا ا
بـــاحلــجج والـــبــراهـــ الــقــاطـــعــة أنه لم
يناقض نـفسه  وأن ما عـمل هو الصواب
ــا أيّـد  وأنه لم يــقــصــد إال اخلــيــر . ور
قوله كعادته بنـتف من احلديث وما تيسر

من آي القرآن الكر )) (3).
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كـنـنا أن نـعـد هذه احلـالـة من احلاالت و
اإلستثـنائيـة التي يقـوم فيهـا محاضر في
مناسبـة عامة بطـرح مثال ساخر عن رجل
دين  يـوضع فـي اخـتـبـار مـحــرج يـجـعـله
هدفا لسلوك صارخ التناقض مع الصورة
رجـعـية الـتقـليـديـة الراسـخة في نـفوس ا
احلاضرين الـذين يدعوهم الوردي إلى أن

ال يسخروا منه فهو " مسك " : 

(( يقـول علي بن احلـس : ( إيـاك وظلم
من ال يـجـد عـلـيك نـاصـرا إال الـله ). وقـد
دل الـتـاريخ أن الـطــغـاة الـذين يـظـلـمـون
سـاك  آمـن من انـتقـامهم  البد أن ا
يأتـيهم من يظـلمـهم ولو بـعد زمن طويل
ـلك سالحـا مـاديـا ـظـلــوم الـذي ال  . فـا
ـلـك سالحـا ـن ظـلــمه قــد  يــنـتــقم به 
ـادي  –هـو سالح أمـضـى من الــسالح ا
ــلـــتــهب ـــكــوّن من الـــدعـــاء ا الــنـــفس ا
ــلـهـوفــة الـتي تــصـعـد إلى والــصـرخـة ا
ـتـعـلـمـ ح الـسـمـاء كـالـشـرارة . إن ا

يـــحــتــقــرون مـن هم دونــهم فـي الــعــلم 
واألغــنـيــاء الـذين يــحـتــقـرون الــفـقـراء 
واجلالوزة حـ يحـتـقرون الـبـؤساء من
ـا يـكـشـفون بـذلك عن أبـنـاء الشـعب  إ
ذلــة  أنـفــســهم ومــا في أغـوار عــقــولـهم
الباطنة من شعـور بالنقص دف . وهذا
النـقص البد أن يـقضي عـليـهم عاجال أم
آجال  والريب ألن القـوى النـفسـية  أو
ـظــلـومـ  إذا اجتـهت عـلى صـرخـات ا

ظالم أحرقته حرقا ))
             ( علي الوردي ) 

  كتاب خوارق الالشعور ( 1952 –   )
من مــرتــكــزات الــدور الـفــكــري الــريـادي
والـتـنـويـري لـلـوردي هـو إعـادة الـقـراءة

الـــثـــوريـــة لـــوقـــائـع الـــتـــاريخ الـــعـــربي
راجـعة الثورية اإلسالمي من ناحية  وا
لــلــتــراث الــعـــربي اإلسالمي من نــاحــيــة
ــهـــمـــتــان أخــرى مـــكـــمّـــلــة . وهـــاتـــان ا
متـرابـطتـان وقام بـهـما الـوردي في كثـير
من األحـوال بـصورة مـتـظـافـرة وخالقة .
ــراجـــعــة لــدى وقـــد بــدأت بـــوادر هــذه ا
الـــوردي بـــصــورة مـــبــكـــرة حـــيث أشــار
الدكتور ( عـبد األمير الـورد ) في مقدمته
لــكـــتــاب ( سالم الــشـــمــاع ) : ( من وحي
الثمـان ) إلى " كلـمة ألقـاها الوردي في
احلــفل الــكـبــيــر الـذي كــان يـقــيــمه عـزاء
الــشــبــاب ويــرعــاه الــســيــد "هــبـة الــدين
الـشهـرستـاني" وتـنـقله اإلذاعـة الـعراقـية
في صبيحـة اليوم الـعاشر من احملرم في
ـاذا الــصـحـن الـكــاظـمـي  عـنــوانـهــا : " 
جـد ذكرى احلـسـ ? " . وأتذكـر مقـالة
اجـتــمـاعـيــة نـشـرت له عـنــوانـهـا : ( بـ
اليزيدية والعلي الالهية ) في مجلة عالم
الـغـد الـبـغـدادية ))(1). ثم ظـهـرت مـيول
راجـعة الـنقـدية هـذه بصـورة أولية في ا
مــحـــاضــرته األولى : شــخــصــيــة الــفــرد
الـعــراقي  فـفـيــهـا قـدم اخلــيـوط األولـيـة
واألســاســـيــة الــتي نــسج مــنــهــا حــزمــة
األفكار التي تـطوّرت واتسـعت وتشابكت

علي الوردي والفكر الريادي التنويري
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بغداد

( ال تــسـخــروا من صــاحـبــنــا هـذا ايــهـا
السيدات والسـادة  فكلنـا مثله ... نفعل
ــنـوّم بــنــاء عــلى مــا يــوحي به إلــيــنــا ا
األكــبـر أي اجملـتــمع  ثم نــأخـذ بــعـدئـذ
ـــســكـــ  نــبـــحث عن ـــتــديّن ا كـــذلك ا

عاذير ) ) (4). ا
وحــ يــنــتـقـل من دراســة الـشــخــصــيـة
الــبــشـريــة بــشـكـل عـام إلى احلــديث عن
شـخـصـيـة الـفـرد الـعراقـي  ويـشيـر إلى
سمة اإلزدواج في الشـخصية الـعراقية 
يـكــون مـدخـله الــتـطـبـيـقـي هـو الـسـلـوك
ـتـنـاقض لـلـمـواطن ـلـتـبس وا الـديـني ا
الــعــراقي  والــذي يـثــيــر الـدهــشــة لـدى
ـراقب الـذي يـتـوقع جتـانس تـعـبـيرات ا
هذا الـسلوك مـع هوية اجملـتمع الـقيـمية
والـديــنـيــة :  ( زارنـا من إحــدى األقـطـار
العـربـيـة كاتب  ذات يـوم  وكـان الوقت
رمــضــان  فــعــجب مـن شــدة تــمــســكــنـا
ظـاهـر الصـوم من نـاحيـة  ومن كـثرة
ا فطرين بينـنا من ناحية أخرى . ور ا
سلم العراقي من ال نغالي إذا قلنا بأن ا
أشـد النـاس غضـبـا علـى من يفـطـر علـنا
ـكن وهـو من أكـثـرهم إفـطـارا ! وكـذلك 
القول بأن الفرد العراقي من أكثر الناس
حــبـا لـلــوطن وحتـمــسـا خلـدمــة الـعـلم 
بـينـمـا هو في الـواقع مـستـعـد للـتـملّص
من خـدمــة الــعـلم إذا آن األوان . إنه أقل
الــنــاس تـــمــســـكــا بـــالــدين  وأكـــثــرهم
ذاهب الدينية انغماسا في النـزاع ب ا
. فنـراه ملـحدا من نـاحيـة  وطائـفيا من
نــاحــيـة أخــرى . وقــد يـلــتــهب الــعـراقي
حـمـاسـة إذا انــتـقـد غـيـره في مـا يـخص
ـــبــاديء الــســامــيـــة أو رعــايــة الــعــدل ا
والعفو والرحمة  ولكننا نراه من أسرع
الـنـاس إلى االعتـداء عـلى غـيـره  ضـربا
ا يـرى الـظــروف منـاسـبة)) ولـكمـا  حـا
.(5)
ـــوجــات وبـــعـــد أن يـــتـــحـــدث عن دور ا
هـاجـرة والغـازيـة القـادمة من البـدويـة ا
الـــصـــحـــراء إلـى الـــعـــراق وهــو األرض
ـمـرعـة  وتـنـامي صـراع قيم اخلـصـبة ا
الـــبــداوة واحلـــضـــارة فـــيـه مـــنـــذ أقــدم
العصـور  يؤكد أن هـذا االزدواج قد بلغ
الذروة في الـعـصر الـعبـاسي  ويرى أن

لـرجال الـدين  –الـذين سيـسـمـيـهم "وعاظ
ـقـبل الـذي يـحـمل " في كـتـابه ا الـسالطـ
ثقف دور في ذلك: ( العنـوان نفسه  –وا
ـ متـنـاقـض : أصـبـحنـا نـعـيش في عـا
ــثـالـي من نـاحــيــة  وعـالم عــالم الــفـكــر ا
الفعل الواقعي من نـاحية أخرى . فأصبح
ــــنـــطق أحـــدنـــا يــــجـــادل عــــلى أســـاس ا
ثاليـة الدينيـة بينما األرسطوطالـيسي وا
هـــو في الـــواقع مـن أبــنـــاء هـــذه الــدنـــيــا
غـضـوبـا حــقـودا . ومن الـعـجـيب حـقـا أن
نـرى ب مـثـقـفيـنـا ورجال الـدين فـيـنا من
يـكـون ازدواج الـشـخـصـيـة فـيه واضـحـا :
ثل الـعليـا وينـتقد فهـو تارة يحـدثك عن ا
من يــخـالــفـهــا   وتـارة يــعـتــدي أو يـهـدّد
باالعتـداء ألي سبب يـحفـزه إلى الغضب ;
تــافه أو جــلــيل  ضــاربــا عــرض احلــائط
ُـثُل الـتي حتمّس في سـبـيلـهـا قبل بتـلك ا

ساعة ))(6).
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ورغم أنه لـم يــتــوسّع في شــرح الــعــوامل
ـرتــبــطــة بــالــفــكــر الــديـنـي وبــالـتــاريخ ا
اإلسالمي  تــلك الــتي عــزّزت االزدواجــيـة
ـنـاسبـة الـتي طرح وذلك بـسبب طـبـيـعة ا
فيـها آراءه وهي مـحاضـرة عامـة محدودة
الوقت  إال أنه كان يـتحدث عن دور رجال
الدين الصـارخ في تعزيـز هذه االزدواجية
ـتنـاقض  بـصورة وفي تـعزيـز الـسلـوك ا
ـعـنى أنـنـا إذا واضـحـة ال لـبس فــيـهـا  
رأيـنـاه يـصف شـريـحـة رجـال الـدين الـتي
تعضد الطغاة وتمعن في إشاعة الرضوخ
بـ الـعـامــة  بـأنـهم ( وعـاظ الـسالطـ )
ـقـبل فيـسـتثـني بـذلك شريـحة في كـتابه ا
ـعـروف وتـنـهى عن أخـرى مـنـهم تــأمـر بـا
نكر حتى لو حتملت جور الطغاة  فإنه ا
هنا  وفي أول مـناسبـة عامة يـواجه فيها
اجلـمـهـور وقـد تـفـرض عـلـيه اعـتـبـاراتـهـا
شـكال مخـفـفا من الـطـرح ( الدبـلـوماسي )
ألفــكــاره  يــتــحــدث عن دور رجــال الــدين
بـــإطـالق  كــــعـــامـل أســــاس في شــــيـــوع
االزدواجــــيـــة فـي اجملــــتــــمع الــــعــــراقي 
ـتـسـلـطـة عـلـيه . والـتـعـاون مـع الـفـئـات ا
وهـو  كـما تـشـيـر الفـقـرة الـتي سـننـقـلـها
تاليا  يجعل هـذا الداء االزدواجي نتيجة
مـتـوقـعة لـسـطـوة الـتـعالـيم الـديـنـيـة على

(( بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ  فطوبى للغرباء من أمة محمد ))
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ـان بـدين  فإذا فـقـدت دينـا جـاءها من الـسـماء (( إن الـنفس الـبـشريـة تـهوى اإل
التمست لها دينا يأتيها من األرض ))
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علي الوردي

غالف الكتاب

حيـاة األفـراد  والتـي يحـشـو بهـا رجال
الــدين عــقـول الــنـاس بــصــورة مـتــكـررة
كـواجـب روتـيـني مــنـفـصل عــمّـا يـتـرتب
عـلـيــهم من مـسـؤولـيــة اجـتـمـاعـيـة . إنه
واعظ والـتـعـاليم يـرى بأن تـكـرار هـذه ا
ـكن أن يــلـغي حــقـيــقـة واإلرشــادات ال 
قـــوّة اجلـــانب الــــغـــريـــزي فـي الـــنـــفس
البـشرية الـذي يحاول رجـال الدين عـبثا

إلغاءه بل حتى تطويعه . 
ـكن أن يـســتـتـر حتت إن هـذا اجلــانب 
وطــأة الــدين وتــوجـيــهــات رجــال الـدين
ثاليـة  لكنه يظل يـعمل من وراء ستار ا
أحيـانا ومـباشـرة حيـنا مـستـثمـرا حتى
الــتــعـالــيم الــديـنــيــة كـغــطــاء في بـعض

احلاالت :
 (.. ومن هذا قـيل إن حمـاسة الـعراقـي
كنار احللـفاء ال تكـاد تلتهب حـتى تخمد
ـثـال وتـخـمـد مع الواقع . ; تـلتـهب مع ا
ولعـلـنا غـير مـخطـئـ إذا قلـنا بـأن هذه
الــنـزعــة " احلـلــفـائــيـة " تــنـتــشـر في كل
مجتمع ديـني تسيطـر فيه مباديء الدين

وتبث منه تعاليمه . 
الحظ أن كـل مـديـنــة يـكـثــر فـيـهـا ومن ا
رجال الـدين يـنتـشر فـيـها أيـضا ازدواج
الـشـخصـيـة عـلى درجـة كـبـيرة . ذلك ألن

اإلنــســان في هــذا اجملـتــمع مــضــطـر أن
يــكــون ديـــنــيــا في نـــاحــيــة مـن حــيــاته
ودنيويا في نـاحية أخرى . ورجل الدين
عادة يحترف بث التعـاليم الدينية . فهو
يــبـثــهــا قـوال ويــقــبض عــلى ذلك أجـرا ;
ولكن هذا األجر يـدفعه في الغالب أناس
بعيـدون عن تعـاليم الدين في أعـماقهم .
ورجل الدين مـضـطر إذن إلى أن يـجاري
هؤالء فعال ويـناقضـهم قوال . وكثـيرا ما
يقع في مـآزق حرجـة للغـاية نـتيـجة هذا
الـــتــــنـــاقض .. وال حــــول وال قــــــــوة إال

بالله) (7).
g «u¼

1-سالم الشماع ( جمع وتعليق ) - من وحي
الـثـمـان  –مـؤسـسـة الـبالغ  –بـيـروت     –
2000- ص 30و 31.
 2-د.علي الوردي  –شخـصية الفرد العراقي

 بحث في نفسية الشعب العراقي 
عــلى ضـوء عـلم االجـتـمـاع احلـديث  –مـطـبـعـة

الرابطة  –بغداد  1951 –- ص  10. 
صدر نفسه - ص  25و 26  3-ا

 4-م . ن - ص  25و 26
 5-م . ن - ص  39و40
 6-م . ن - ص  45و 46

 7-  م . ن - ص  47و 48.

شمران الياسري والد شمران الياسري

4



www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6734 Sunday  16/8/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6734 االحد 26 من ذي احلجة 1441 هـ 16 من آب (اغسطس) 2020م

 U½Ë—u  s “ w  nMF «
والـــــنـــــفــــسـي والـــــطــــبـــــيـــــعي
ـــة واالجـــتــــمـــاعـي " ان اجلـــر
طبيعة انسـانية " كما قالها دور
كــــهــــا ! تــــســــاؤالت لــــكن هل
ـكــنـنــا الــعـيش مع صــراعـات
حـتــمــيه مــخــلــوطــة بـجــرائم ال
انـســانـيـة فــسالم عـلـى الـعـراق
كن والـسالم فيه سـلم نفـسه و
القـول ان البـد وضع مـقـتـرحات
لالصالح والـتــأهـيل اجملـتـمـعي
من ضـواهــر الـعــنف وحـفــاضـا
عـلى االمن االنــسـاني والسـيـمـا
(جــرائم الــقـتل الــعــائـلي ) وفي
تـــوضــيح اخـــر لــلـــبــاحـــثــة انه
ـــــكـن االغـــــفــــــال عن االداور ال

االتية
اوال : مــــهــــارات دور اخلــــدمــــة
االجتماعية التطبيقيه والباحث
االجـتـماعي بـحـلـول الـعـديد من
ـشكالت والسـيـما الـعنف هـذة ا
االســـري فــــفي ضل االنــــفـــتـــاح
الـتكـنـولـوجي اصـبـحت الورش
والــــنـــــدوات االلــــكــــتـــــرونــــيــــة
والبحـوث العلميـة مساهم كبير
ــــشـــكالت في الــــوعي بــــهـــذه ا
ونالحظ ان الـعــلـوم االنـسـانـيـة
مـن ضـمـنـهـا عــلم الـنـفس وعـلم
االجــتــمـاع والــقــانـون مــتــنـاول
رئـيـسي بــالـتـوجـيـه اجملـتـمـعي
الـسـليم بـدراسـة هـذه الـظـواهر
ذات االبـــعـــاد الــســـلـــبــيـه عــلى
اجملـتـمع للـحـد مـنـهـا على االقل
ــدني ومـــنـــظــمـــات اجملـــتــمـع ا

رأة والطفل. وحقوق ا
ثــــانـــيــــا: دور االخــــصـــائــــيـــ
والــنــاشـــطــ االجـــتــمـــاعــيــ

ــدنـيــ في تــوعــيه اجملــتـمع وا
ـعـونــة الالزمـة لالسـر وتــقـد ا
بجمـيع مجاالت العـمل التطوعي
واشكـاله. فيـمـا يلي  مـقتـرحات
الـــبـــاحـــثــــة كـــأجـــراءات رادعـــة

جلرائم العنف العائلي.
1-تـفـعـيل قوانـ حـمـايـة الـطفل
خاصـة واالسرة عـامة من جرائم

العنف.
2-الوعي بطريقة الزواج .

3-الـشفـافـيه والـنـزاهـة من اعلى
ـؤسـسـيـة الى ادنـاها اجلـهـات ا
بـادوارهـا الـتـوعـويـة والـوقـائـية

والعالجية. 
 4-الـدور االعالمي ببث الـبرامج
سار االسـري السليم تـعلقـة با ا

والعالقات الزوجية السليمة.
ــؤسـســات الـتــربـويـة _ 5-دور ا
ـــدني مــــنــــظـــمــــات اجملــــتـــمـع ا
ؤسـسـات الـديـنـية_الـرقـابـية _ا
_االعـالمـــــيـــــة بـــــتـــــقــــد ورش
ونــــدوات مـــتـــعـــلــــقـــة بـــالـــوعي
بــــالــــعالقــــات االســــريــــة وعالج
مــشــكالتــهــا ومــتــابــعــة الــطــرق
ـناسبة لـلحد من هذه التـربوية ا

االزمة .
 6-دور مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
ــســؤولــيــة االجــتــمــاعي بـــبث ا
اجملـتـمـعـيـة عن طـريق الـتـوعـيـة
ـسـتخـدم التـطـوعيـة من قبل ا
على برامج التواصل االجتماعي
ـتـنـوعـة الــتي تـتـابـعـهـا االسـر ا
واالفــــراد فـاليــــخــــلــــو بــــيت من
مـــســتــخــدمــيــهــا (الــفــيس بــوك

_االنستغرام_اليوتيوب ) .
{ باحثة

التدعي االستغراب للفرد العراقي
فعـسـكرة اجملـتمع لـهـا اسهـامات
في تــوالـي االصــنــاف الــعــدائــيه
لـلــفـرد وسـلــوكـيـاته الــتي تـتـسم

برغبة العنف.
nMŽ Àœ«uŠ

حـتى الطـفل الصـغيـر في ما يراه
من حـــوادث الـــعـــنف والســـيـــمــا
نـوعــيـة الـبـرامـج االعالمـيه الـتي
تعـرض اجلـرائم وطـريـقـة حدوث
ـواقع الـتواصل اجلـرائم اضـافة 
االجتماعي و الـعاب الفيديو ذات
النوع احلربي (البوبجي ) والتي
اصــبح كل بــيت عــراقي اليــخــلـو
افـراده من وجودهـا في هواتـفهم
لـقـضــاء وقت الـفـراغ ومـازاد ذلك
ـــنـــزلي وتـــزايـــد هـــو احلـــجـــر ا
الـضـغــوطـات االجـتـمــاعـيه وقـلـة
الــواعــز الـــديــني عــنـــد الــبــعض
جــعـلـهــا يـبـتــعـد عن الــنـشـاطـات
ــفـيـدة االنــسـانــيه او الـعــمـلــيه ا
لـذاتـه واسـرته ومـجــتـمـعه ولـدت

فرد عدائي حتى داخل بيته 
فـــجـــمـــيـع هـــذة احلـــاالت تـــولـــد
الــعـــدائـــيه والــعـــنف بـــاشـــكــاله
تـنوعه فيـصل الفرد الي اقصى ا
وابــــشـع مــــراحل الــــعـــــنف وهي
اقـــبـــاله عـــلى الـــقـــتل بـــدم بـــارد
اجملــتــمع بــضل كــورونــا اصــبح
غابه فـتاكه وصراع البـقاء اليبرر
االسـالـيب الـهـمـجـيه الالنـسـانـيه
بالـقتل للبـشر فكيف بـقتل االبناء
فـلـذات االكـبـاد ايـالـيت ان تـنـدثـر

كل نفس شريرة وال انسانيه 
ــتـــغـــيــرات حتـــكم وجــود لـــكن ا
اخلـيـر والــشـر لـلـتــوازن الـكـوني

¡«dN UÐ ÊuIÞUM «

w öŽù«

يبدو الـيوم أن أغلب اإلعالم يَـتّخذ لـصناعـة األكاذيب ثالث طرائق
مــعـروفــةً لـدى صــانـعي اخلــبـر وهي: الــتـغــيـيب أو الــتـضــلـيل أو
كن دفن قضايـا مهمة وطمسها من التلفيق. فمن خالل التـغييب 
ــتــلـقي بــبــســاطـة من خـالل عـدم ذكــرهــا. أمـا خـارطــة اهــتـمــام ا
استراتيجية التضليل فتقوم على طرح اخلبر لكن بتفاسير ورؤى
غـير حـقيـقـية وغـالبـاً مـا تُسـتخـدم هـذه االستـراتيـجـية في تـشويه
صورة اخلصوم. وثالث هذه االستراتـيجيات وأكثرها خطورة هي
استـراتيـجيـة التـلفـيق التي تـطرح عـلى األغلـب خبـراً أو حدثـاً غير
صـحــيح أو حتـور خـبــراً مـا أو أي حـادثـة وقــعت فـتـقــلب فـيـهـا
احلقائق وتدُس في ثنـايا طرحها االفتـراءات واألكاذيب التي غالبا
مـا تخـلق تصـوُّراً مخـتلـفـاً تمـاماً عن احلـقيـقـة التي يـتم اغتـيالـها

وسحقها بدم بارد في اآللة اإلعالمية. 
ـرحـلــة من أخـطـر بــدءاً ال بـد من االعـتــراف بـأن الـبــشـريـة تــمـر 
مـراحل تكـويـنهـا احلضـاري والـثقـافي حـيث تتـعـرض لصـراعات
صـالح السيـاسية ومـحاوالت فرض تغذيـها الـنعرات الـطائفـية وا
ـقـروء ـرئي وا ـسـمـوع وا الـرؤى والـنـفـوذ بـيـنـمـا يـقـوم اإلعالم ا
ووسائل الـتواصل االجتـماعي اخملتـلفـة بصنـاعة دائرة خـالية من
احلقـائق وملـيئـة بالـزيف والتـضلـيل والتـلفيـق وتهديـد نهج األمن
ة والـطـفرة احلـديـثة في واالسـتقـرار في اجملـتمـعـات. وبـفعل الـعـو
علـومات بـرزت في الفضـاء الدولي وسـائل إعالمية وسائل نـقل ا
علومات شاهـدين بكثير من ا كثيرة تقليديـة ورقمية تمأل عقول ا

والتحليالت التي ال ترقى كلها بالضرورة إلى مرتبة احلقائق. 
تـلقّي الدائمَ بوجود مـا هو خفيٌّ وراءَ األحداث يسهّل إن اعتقاد ا
ــوا األكــاذيب عـــلى أصــحـــاب األغــراض مـن اإلعالمــيـــ أن يــبــثـُّ
ويـلفـقـوا أقاصـيصَ خـيالـيّـةً تعـبث بـعقـول الـعامـة. وهـكذا يـتـخبط
اجلـمــهـور في ظل من الـتـلــفـيـقـات اإلعالمـيـة فـال ضـوابطَ مـهـنـيّـةً
ـعـايـير ـراقـبـة ا ـعلـقـون وال مـنـظـمـات إعالمـية  حتـدد مـا يـقـوله ا
ا يظـهر علـى الشاشـات من اتهامـات وتخوين هـنية وال مـتابعـة  ا
ــواطن وقـــراءات مــغــلـــوطــة لألحــداث. وفـي كل هــذا فــإن عـــقل ا
ـــلك رفــاهــيــةَ تـــقــصي احلــقـــائق هــو الــهــدف الــعــادي الــذي ال 

والضحية. 
إن صــور وســائل اإلعالم ال تــنــحــصــر في أسـلــوب مــعــ إنــهـا
ـغالـطات سـياسـة فضـفاضـة حتـوي الكـثيـر من غسـيل األدمـغة وا
والتهويالت والهراء ولي عنق النصوص واألخبار وبتر احلقائق
وتـهــويل األخـطــاء وتـضــخــيم اإلخـفــاقـات والــتـلــفــيق والـتــشـويه
والـتـحـقـيـر والـتـحـريف والـفـبـركـة واخلـداع والـتـدلـيس والـتـزيـيف

والتعتيم وشيطنة اخلصم. 
فـمن خالل اإلعالم اسـتـطـاعت األنـظـمـة تـشـكـيل الـعـقل اجلـمـعي
والـتحـكم فـيه كظـاهـرة سمّـاهـا خبـيـر العالقـات الـعامـة األمـريكي
إدوارد بـيــرني (بـلـورة الـرأي الـعــام) وهي كـمـا يـصــفـهـا لـيـست
صـناعـة الرأي الـعـام فحـسب بل جتمـيـده عنـد حدّ مـعـ يخـتاره
تـلقي عـند هـذا احلدّ قـبول أيّ فـرضية صانـعو الـقرار ويـرفض ا
أخــرى غـيـر تــلك الـتي لُـقــنت له عـبــر وسـائل اإلعالم. بــيـنـمـا رأت
ـانــيـة (إلـيـزابـيـث نـويل) أن اإلعالمَ كـثــيـراً مـا يـشـكل الــبـاحـثـة األ
ضغطاً رهيباً على الرأي العام; ليصبح الرأي العام هو ما (يريده
اإلعالم ال مـا يـريده الـشـعب) عـبـر آلـية أو نـظـريـة أطلـقت عـلـيـها:

دوامة الصمت.
وهـنـاك أسـالــيبُ كـثــيـرة لـلـتــلـفـيـق والـتـضــلـيل; كـطــمس احلـقـائق
ــعــنى أن إخــفـــاء احلــقــائق أو األخــبــار هــو أســرع بــاإلخــفــاء 
ــزعـجـة. والـكــثـيـر من األخـبـار الــوسـائل لـلـتــخـلص من األخـبـار ا
ــشـاهـد أو الـقـار بـسـبب الـهـامــة في الـعـالم ال تـصل أبـداً إلى ا
تـعمـُّد إخفـاء هذه احلـقـائق. وهذه احلـقيـقة أصـبـحت معـروفةً بـعد
انتشار الـفضائيـات واإلنترنت التي تـتيح للبـاحث معرفـة ما ينشر
في الــعــالم مـقــابل مــا يـنــشــر ويـذاع في وســائل اإلعالم وهــنـاك
ـعـروف إعالميـاً أنك إن لم الـهـجـوم علـى مصـدر احلـقـيـقـة ومن ا
تـســتـطع أن تـخـفي خـبـراً فــيـمـكـنك أن تـهـاجم مـن نـقـله وتـتـهـمه

نقول.  إلضعاف مصداقية اخلبر ا
وتـستـخـدم هذه اخلـدعـة اإلعالمـية طـوال الـوقت لـتشـويه احلـقائق
وإخفائـها أيـضاً ثم هنـاك الكذب. وتـكرار الكـذب حيث يسـتخدم
ستـمرة بعد أحداث نظـمة وا تكرار الكـذب في احلملة اإلعالمـية ا
تـحدة للربط ب اإلسالم واإلرهاب وتبرير سبتمبر في الواليات ا
احتالل العـراق لتحـقيق جناحـات في التأثـير على الـعامة. وكذلك
ؤسسـات السرية علـومات من خالل ا استخدام أسـلوب تمـرير ا

أو أحد األحزاب دون التثبت منها.
اط وتـمـارس وسـائل اإلعالم الـتـأثـيـر الـنـفـسي عن طـريق خـلـق أ
ـتمثـلة بـسالح الضغط الـفكري  –النفـسي على مقبـولة وهـميّة وا
عارف الـسيـكولوجـية الكـتشاف الـنفـسية اجلمـاهيـر باستـعمـال ا
االجـتـمـاعـيّــة من الـظـواهـر واالحـداث واالعـتـمـاد عـلى اخلـرافـات
واآلراء البـاطلـة واستـغالل االنفـعاالت الـبشريـة عن طريـق التوجه
إلى العـواطف وليس إلى الـعقـول. والتـأثيـر على اجلـانب العـاطفي
من النفس الـبشرية بـإثارة االنفعـاالت األكثر بـدائية عنـد اجلمهور
ـصــطـنع لـلـعـواطف) ـبـدأ الــقـائل (االسـتـغالل ا بـاالعــتـمـاد عـلى ا
ـساعـدة الـدعايـة والـتركـيـز عـلى الثـانـوي في الظـاهـرة وجعـلـها
هـمة وجعلهـا ضعيفة األهـمية من مبدأ سائل ا رئيسيّة وإهـمال ا

أساسي هو (حتويل بؤرة االهتمام). 
يـبــدو أن ظـهـور اإلنــتـرنت ووسـائـل اإلعالم االجـتـمــاعـيّـة واإلعالم
الـبديل سـاعـد هذه الـوسـائل اإلعالميـة عـلى التالعب بـاحلـقائق 
شـاكل. مع التـأكيد ـثل هذه ا وأصبـحت احلكومـات أيضـاً واعية 
على عـدم تضـخيم قدرة اإلعالم وتـأثيـره على الـوعي اجلمـاهيري
وتـصـوير إمـكـانـاته بأنـهـا قـدرة مطـلـقـة ال يحـدُّهـا حـدٌّ وال يصـفـها
وصف ذلك ألن الـوعي مرتـبط دومـا بالـواقع واألكـاذيب ال جذور
لهـا لذلك مهـما حـاول اإلعالم التـضليل والـتلـفيق سوف تـكشـفها
الـنـتائج الـواقـعـية واحملـصالت الـعـملـيـة فـاإلجنازات الـوهـمـية في
الدول الفاشلة سيأتي عليها يوماً ليكتشف اجلميع أنها إخفاقات
والسجاالت الفكرية العقيمة البد لها من وقت تنجلي فيه احلقائق

وتبقى احملصلة الواقعية أعلى صوتاً من أي دعاية إعالمية. 
وقــيل إن الـنـاطق بـالـهـراء ال يــتـنـكـر لـسـلـطـة احلــقـيـقـة كـمـا يـفـعل
الكذّاب وعليه فإن الهراء عدو ألدّ للحقيقة من األكاذيب نفسها! 
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االمارات

شهق الناس

منـذ طـفولـته. وكمـا أكـدت العـدـد
مـن الــــدراســــات أن الــــتــــعـــرض
ـــنـــزلي في مـــرحـــلــة لــلـــعـــنف ا
الطفـولة  ـوسبب مبـاشر للعنف

ستقبل. رأة في ا ضد ا
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ومن اسـتنـتاجـات البـاحثـة حول
ـــوضـــوع .ان الـــقـــرن احلـــادي ا
والـــعــشـــرين شــهـــد الــعـــدـــد من
ـسلـحة النـزاعات والـصـراعات ا
ذات االبـــــــعـــــــاد الـــــــســــــــاســـــــة
واالقـتــصـادــة واالجـتـمـاعـيـة بل
وحــــتى الــــنـــفــــســــيه فــــفي ضل
ـــتــدهــور الــوضع الـــســيــاسي ا
ـالــيه وتـأخــر الـرواتب واالزمه ا
ـتـقـاعـدين اضـافة لـلـمـوظـفـ وا
الثــــار كــــورونــــا الـــــنــــفــــســــيــــة
واالجتماعيـة على الفرد العراقي
والتي تركت اثار سـلبية فالعنف
ـناطق كـمـا معـروف يتـزايد في ا
الـــتي حتـــدث بـــهـــا الـــنـــزاعـــات
والــصــراعــات فــأصــبح الــعــراق
واغــــلب مــــحــــافــــظــــاتــــة بــــؤرة
للصراعات وفض النزاعات حتى
الــعـــشــائـــريــة كـــمــا يـــحــدث في
الــبـــصــرة ومع ضــعـف الــضــبط
االجـتــمـاعي والــقـانــوني اصـبح
تـفـشي الــعـنف بـانــواعه ظـاهـرة

وقـضــائـيـاً وســيـتم إحــالـته الى
الـقــضــاء بــعــد اكــتــمـال مــراحل
التـحقـيق لـينـال جزاءه الـعادل".
وقـد أشار الـدكـتـور عـبـد السالم
نـــــــعـــــــمـه االســـــــدي اســـــــتـــــــاذ
االنـثربـولـوجـيا وعـلم االجـتـماع
في احـدى الــنـدواة االلـكـتـرونـيه
لــــوحــــدة االرشـــــاد الــــنـــــفــــسي
والتوجـيه التربوي ان في تراكم
ـنـزلي ووقت اخلـوف واحلـجـر ا
الــــفــــراغ والــــفــــقــــر يــــؤدي الى
ضـغـوطـات نفـسـيـة واجتـمـاعـية
بـالـتــالي تـؤدي لـلـعـنف االسـري
كــــــاحــــــد اســـــــبــــــابـه  امــــــا في
االجتاهـات الـنظـريـة في تفـسـير
الــعــنف  فــأوضــحــهــا بــاالجتـاة
الــــنـــــفــــسـي والــــبـــــيــــولـــــوجي
واالجتـماعي ومـا لوحظ من قبل
الـبـاحـثـة بـشـكل كـبـيـر ان اغـلب
الــعــنف بــأشــكــاله عــلى الــنــوع
ــرأة ) تــزداد في االجــتــمـــاعي(ا
اجملتـمعات الـتقلـيديه ذات القيم
الـذكوريـة بـحـيث اصـبح الـعنف
مــبــررا ومــقــبــول و الــعـنـف هـو
سـلـوك مـكـتـسب. ووفـقـا لـبـعض
الـــبــــاحـــثـن فــــإن ســـبـب عـــنف
الــذكـور غـالــبـا مــا يـكــون سـبـبه
الـعــنف الــذي شــده في عــائــلـته
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الـسـيـاسي وحلـد اآلن لم يـحـسم
مـوضـعـهـا بـعد وسـنـوضح ذلك
بشيءٍ من التفصيل فيما يلي: 
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ــان الـــبــعـض يــقـــول بــأنّ الـــبــر
ــكن حــله عن طــريق الــعــراقي 
نــفــسه وهــذه الــطــريـقــة األولى
والـــبــــعض اآلخــــر يـــقــــول بـــأن
كن أن يُحل عن طريق ـان  البر
تــــقــــد طــــلب من قــــبل رئــــيس
ــــوافــــقــــة رئــــيس  الــــوزراء و
اجلــمـهــوريـة وهــذا غـيــر جـائـز
ومـرفـوض قانـونًـا ألن الـطـريـقة
ـان هي حله الوحـيـدة حلل الـبـر
ـادة ( 64) من ذاتـيًـا إذ نـصّت ا
الـدستـور الـعـراقي لـسـنة 2005
عــلى إنّـه " أولًــا- يُــحـل مــجــلس
طـلقـة لعدد النـواب باألغلـبيـة ا
أعضائه بناءً على طلبٍ من ثلث
أعـــضــــائه أو طـــلـبٍ من رئـــيس
وافقة رئيس مجلس الـوزراء و

اجلمهورية..

نـــعـــرف عـــنـــد أيّ جـــهــةٍ تـــكـــمن
الـنـجـاعـة وعـنـد أيّ جـهـةٍ يـكـمن
الــــتــــقــــويض!! وفـي إطــــار هـــذه
ـــعــطــيــات نــحـن أمــام قــطــبــ ا
اقــســمــا الــوضـع الــســيــاسي ال
سـيـمـا تـصـريـحـات الـسـيـاسـي
واحملـلـلـ واخلـبـراء وكلٍ يـفـسر
حسب مزاجه ومـيوله السياسي
بـالــتـالي أصــبح االنـقـســام أكـثـر
تـــعــقـــيــدًا وعـــلــيه فـــإنّ الــوضع
احلــالـي هــو قــانــوني ذو نــكــهــةٍ
سيـاسة وهذا يـقودنا إلى سؤال
يـقـتــحم األذهـان مـا هي اآللـيـات
القـانونيّـة التي تؤدي بـنا إلى بر

األمان? 
باد ذي بـدء وكما قلـنا بأن كُنه
الــوضع الــراهن في الــعــراق هـو
: قــانــوني بــحت وذلك لــســبــبـ
ـان أولــهــمــا مـوضــوع حل الــبــر
وكيـفية حله دسـتوريًا وثانـيهما
موضـوع احملـكـمة االحتـاديـة هو
أكـــــبــــر عــــقــــبـــــة أمــــام الــــوضع

وبـناءً عـلى ذلك - من وجهـة نظر
ـان العراقي قـانونـيّة - بأن الـبر
واســـتـــنـــادًا إلى دســـتــور 2005
يُــحل ذاتـيًــا فـقط; إمّــا عن طـريق
طـــلب مـن ثـــلث أعـــضــــائه ويـــتم
طـلقة أو التـصويت بـاألغلـبيـة ا
ـان من قبل تـقـد طـلب حل البـر
رئــــيس الــــوزراء الـــــعــــراقي إلى
رئيس اجلمهورية للحصول على
مـــــوافـــــقـــــة احلل ومـن ثم يـــــتم
ـان باألغلـبية الـتصويت فـي البر
طـلـقة فـفي كِال احلـالتـ نحن ا
ان أمـام طريـقة واحـدة حلل البـر
أال وهـــي احلــل الــــــــــــــــــــــــــذاتــي
ونــــــســــــتـــــســــــقـي ذلك مـن خالل
حتـلـيــلـنـا لـروح الــنص ومـقـصـد
ـشــرع الـدســتـوري إذ نص في ا
ــــادة عــــلى إنّه " يُــــحل بــــدايـــة ا
ـطلقة مجـلس النواب باألغـلبية ا
لــعـدد أعــضــائه بــنـاءً ..." وبــهـذا
ـان يــكـون يــتــبـ بــأن حل الــبــر
بــالــطــريــقــة الــذاتـيــة فــقط لــكن
ـشــرع الـدســتـوري جـعل" احلل ا
الذاتي "  أمّـا عن طريق طلب من
ان نفسه أو عن ثلث أعضاء البر
طــريق رئــيس الــوزراء ومـوافــقـة
رئيس اجلمهورية فالعبرة تكمن
بــالـــطــريـــقــة الـــدســتـــوريــة حلل
ــان وهي احلـل الـذاتي وال الــبـر
عبـرة بـاإلجراءات الـشـكلـيـة التي
ان.  تؤدي بنا إلى حل البر
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تــتـســارع احلـكــومـة الــعـراقــيـة
ـــؤقــــتـــة لــــتـــحــــديـــد مــــوعـــد ا
االنتخابات من جهة وتلميحها
ان الـعراقي من جـهةٍ بـحل البـر
أُخرى وال تعلم بأن ذلك هو من
قبـيل الـتخـبط الـقانـوني والذي
قــد يـؤدي بـالـعــراق إلى مـنـزلق
لــــيـس له مــــدخـل وال مــــخــــرج
وعــلـــيه فــإن األهم األن هــو حل
أزمـــة احملــكــمـــة االحتــاديــة عن
طريق إقـرار قـانـونهـا لـكي يتم
ـــان أو احلـــديـث عن حل الـــبـــر
ادة انتـخابات أبـكر إذ نصّت ا
(93/ خـــامـــسًـــا ) من دســـتـــور
2005 عــــــلـى أنّه " تـــــــخــــــتص
ـصـادقة احملـكـمـة االحتـاديـة بـا
عــــلى الـــنـــتــــائج الـــنــــهـــائـــيّـــة
لالنـتـخـابـات الـعـامـة لـعـضـوية
مجلس النواب ". وبالتالي على
ـان الـعـراقي إقـرار قـانـون الـبــر
احملكـمـة االحتاديـة ألنّه الـعقـبة
الـــكــــبـــرى أمـــام االنـــتـــخـــبـــات
الـــقــــادمــــة ألن الــــذي يــــفــــكـــر
ــصــلــحــة الــعــراق عن طــريق
انتخابات أبكر يُحبذ أن يلتفت
لــلــنــقــائـص الــتــشــريــعــيـة وأن
يــعـاجلـهـا لـكي تـكـتـمل صـورته
أمــام شـــعـــبه ونـــاخــبـــيه ومن
ـان ألسـبـاب يــطـالب بـحل الــبـر

سـياسـة وحتـالـفـات ال تـغني وال
تـسـمن من جوع يُـحبـذ أن يفـكر
بــاالنــزالقــات الــقــانــونــيــة الــتي
ســيــشــهــدهــا الـعــراق بــعــد حل
ــان!! لــكي تــبــقى صــورته الــبــر
حـســنـة أمـام من ظـنـوا به خـيـرًا
من أفراد الشعب العراقي. 

أخيرًا وليس آخـرًا يجب اللجوء
إلـى فـقـهـاء الـقـانـون اخملـتـصـ
في تفسر روح النص لكي يكون
تـــطــبـــيــقـه بــصـــورة قــانـــونــيــة
مــتـوازنــة بــعـيــدة عن الـتــرهـات
الـســيــاســة والـتــصــريــحـات من
أشــخــاص ال يـفــقــهـون شيء في

القانون.
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1/ نــعــتــقــد بـــأنّه ســيــتم إقــرار
قانـون احملـكـمـة االحتـادية وذلك
ـــاني ــســـاعـي الــقـــطـب الــبـــر
(رئـــــيـس مــــجـــــلـس الـــــنــــواب )
لتحقيق " االنتخابات األبكر ". 
ــــان 2/ مـــــوضــــوع حـل الــــبـــــر
الــعــراقـي مــجــرد كالم ســيــاسي
وأخـذ حيزًا إعالمـيًا كبـيرًا وهذا
ــــا ال يـــغــــني وال يــــســــمن من
جــــوع وال نــــعــــتــــقــــد أن يُــــحل
ـان في الــوقت الـراهن ألن الـبــر
ــان غــايــته مــوضــوع حل الــبـــر
ورقة ضـغط على بعض األطراف

تنافسة ال أكثر. السياسية ا

قــبل أيّــام قالئل أُطــلق الــعــنـان
لـتحـديـد مـوعد االنـتـخـابات من
ؤقتة قبل احلـكومة الـعراقيـة ا
ــوعـــد في شــهــر و حتـــديــد ا
حزيران من الـعام القادم إلّا أنّ
هـنـاك أصـوات تـعـالت في األفق
حـول تـقريب مـوعد االنـتخـابات
 حتت فـكرة " انـتخـابات أبـكر "
من قـبل رئـيس مـجـلس الـنـواب
الـعـراقـي إال أن هـذه األصـوات
قــابــلـــتــهـــا أصــوات أُخــرى عن
ان من طريق التلميح بحل البر
قـبل رئــيس الـوزراء بـاإلضـافـة
إلى مـــــــــا صــــــــرح بـه رئــــــــيس
اجلـــمــهــوريــة حـــول امــكــانــيــة
ـان في ــوافـقـة عـلى حـل الـبـر ا
حـال  تـقـد طـلب رسـمي من
ـا حـول قـبـل رئـيس الــوزراء 

  وضوع إلى سجاالت ا
فـالـوضع الـسيـاسي في الـعراق
في الــوقـت الــراهن مـــتــرنح مــا
بـ الــنـجـاعـة والـتـقـويض وال
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"أفــضـل شــيئ يـــعــلـــمــوه االبــاء
ـــضــون البـــنــائـــهم هـــو كــيف 
احلياة بدونهم" كـما قالها فرانك
كالرك في حــــادثــــة مــــكــــررة في
الـــكـــوكب الـــفـــتــاك 2020 كـــمــا
رآيـتهـا رجل من اهالي مـحافـظة
كـربالء قام بـقتل ابـنائه االربـعة
حـــرقًــا وقـــد تـــمـــكـــنت شـــرطــة
احملافظة بـعدها من اعتقال االب
اجلاني. وتوصلت الـشرطة "بعد
الـتـحقـيق مـع الشـخص اجلـاني
ة وقد اعترف عن أسباب اجلـر
بــوجـــود خالفــات عـــائــلـــيــة مع
زوجـته كـونهـا تـريد الـطالق منه
وبـــعـــدهــا تـــركت الـــدار ثم قــام
الـقـاتل بـغـلق الـباب عـلى أوالده
وهـم أبــنه الــكــبــيــر وعــمــره 13
عاماً وبناته وأعمارهن (  11و6
و 3 أعوام ) أثـناء نومـهم وبعد
ذلك قـام بـرش مـادة البـنـزين في
ـــا أدى الــــغــــرفــــة وحـــرقــــهـم 
لـوفـاتهم جـميـعاً". وفي تـوضيح
ــة من اخــر لـــتــفـــاصــيل اجلـــر
خالل أشــــارت الــــبــــيــــان بــــعـــد
الـــتـــحــــقـــيق  إلـى أن "اجلـــاني
والــدهـم هـو مـن مــوالــيـد 1969
وزوجـته مـوالـيد   1973صدقت
ــتـــهم ابـــتــدائـــيــاً اعــتـــرافـــات ا
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الـتي أدامت زخم اإلحـتـجـاجـات
وكانت الـنّفس كلّـما مألت قنابل
الــفــاســدين الـــدّخــانــيــة ســمــاء
ساحات اإلحـتجـاجات الـسلـمية
وحــــبــــست هــــواء الـــعــــراق عن

أبناءه الصامدين.
u¹U  W dŠ

في سـنة  1968انـفـجـرت حـركة
مايـو في فرنسـا نتيجـة للسخط
ـتـراكم الـتي الـشـعـبي والـظـلم ا
فــرضـــتــهـــا الــشــروط احملـــلــيــة
والـدولــيـة عــلى الـشــعب آنـذاك
وما نـتج من تراكـمات سـياسـية
واقـتـصاديـة واجـتمـاعـية سـيـئة
إضـافة لـتـقيـيد احلـريـات والتي
اشـــعـــلـت الـــغـــضب الـــشـــعـــبي

لينتفض من أجل احلرية.
كـانت يـسـلـطـة اجلـنـرال ديـغـول
قـــاســــيـــة جـــدا عــــلى الــــشـــعب
الفرنسي إذ فـرض قيوداً كبيرة
ــــعـــارضـــة عـــلـى احلـــريـــات وا
ـفـكـرين بـحـجـة احلـفـاظ على وا
األمـن الـــــعـــــام والـــــنّـــــظـــــام. لم
ـفـكرون والـفـالسـفة يـسـتسـلـم ا
ـعـارضـون لـطـغيـان الـسـلـطة وا
وأصـــدروا بـــيـــانــات تـــديـــنـــهــا
دني وحتـرّض عـلى العـصيـان ا
ضـــــدهـــــا وعـــــدم اإللـــــتـــــحـــــاق
بـاجلـنديـة; وقـد صـاغ البـيـانات
ووقع عـلـيـهـا أعالم كـبـار أمـثـال
(مــوريس بـالتــشــو وجــان بــول
سـارتـر) مـدعــومـون بـالـنّـقـابـات
الــتي وقــفت مــعــهم جــنــبــاً إلى
جـنـب. وهـنــا حتــركت اجلــمـوع

الــــســــفــــلــــيــــة وإن اخلــــدمــــات
سـتـتحـقق تـبـاعاً إذا مـا صَـلُحت
أجهـزة الـدّولـة من األسـاس. كأنّ
هـناك شعـلة من طاقـة ملتـهبة قد
اخــتـــرقت الــقـــلــوب والـــعــقــول
فــتـــكــاتـــفت الــقـــوى الــوطـــنــيــة
الــشــعــبـــيــة بــكل مـــكــونــاتــهــا
بشـبـابهـا وشـيـوخهـا بـنسـائـها
ـرجعـياتهـا الديـنية وأطفـالها 
واإلجـــتــمـــاعــيـــة حــيـث رســمت
لــوحـــة مــتــكـــامــلـــة عن الــعــراق
وحـضـارته ومـكونـاته اجلـمـيـلة.
ارتفع اسم العراق من ب حطام
ـنـاطـقـيـة الـيـأس والـطـائـفـيـة وا
والــرّكــام شــامــخــاً رافــعــاً رأسه
عالياً حينما سمع الشعب ينادي
بــأعـلى صــوته (نــريـد وطن). في
احلـقيـقة إن هـذه احلركـة حتتاج
دراســـات مــكــثّـــفــة عــلـى جــمــيع
ـــســـتـــويـــات الــــســـيـــاســـيـــة ا
اإلقــــتـــصــــاديــــة الـــنــــفـــســــيـــة
واإلجتماعية. وهنا أودّ أن أشير
بجالل وإحـترام عـالي إلى حركة
اإلحـتــجـاج الـطالبـيــة الـسـلـمـيـة

الــطالبـيــة بـثــورة عـارمــة جـابت
شـواع بــاريس الـعـريـقـة ورفـعت
شــعـــارات احلــريــة وأثّــرت عــلى
اجملــتـــمع األوربي من لــنــدن إلى
برلـ مغيرة وجه الـعالم منشدة

نشيد احلرية والعدالة. 
وكـان من شعاراتـها "اركـضوا يا
أصـــدقــــائي... الــــعـــالـم الـــقـــد
ورائي" و "إن لم تـعـطني حـريتي
فـسـأتـولى األمـر بـنـفـسي". هـكذا
قاد الطالب ملحـمة بطولية عرّت
ــة ونـشـرت روح الـســلـطــة الـظـا
ـظـلـومـ احلـريـة والـدّفـاع عن ا
سـلوبـة. ويحكي وعن احلـقوق ا
لنا التاريخ مساهمة فاعلة لكبار
ـفــكــرين الــذين أثّــروا بـالــفــكـر ا
اإلنـــســـانـي كـــكل أمــــثـــال (بـــول
ســارتـر ومــيـشــيل فـوكــو) الـذين
نزلـوا إلى الشـارع لـتقـد الدّعم
وإدامـــة زخـم الـــثـــورة ورفـــدهـــا
ـــعـــنــويـــة الـــعــالـــيــة بـــالــروح ا

لتواصل مسيرتها.
 ولـم تــــــخـلُ الــــــسّـــــــاحــــــات من
األسـاتـذة الـذين جــعـلـوهـا ثـورة
فـكريـة سـياسـيـة إجتـمـاعيـة بكل
أبــعـادهـا ورغم اخلــسـائـر الـتي
تــرافق أيـة ثـورة فـإن مـا حـقـقـته
من نــــتــــائج كــــانت تــــســــتــــحق

التضحية.
وفي حـركـة تـشــرين الـعـراقـيـة -
الـــتي مـــا زالت تـــتــنـــفس في كلّ
السـاحات اإلحـتجـاجيـة- أصبح
الـثّــقل الــكـبــيـر والــزّخم الــهـائل
ــدّ األبـــيض كـــمــا لـــلــطـالب أو ا
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بغداد

يــــحـــلـــو لــــلـــشـــعـب الـــعـــراقي
تـســمـيـتـه نـقــطـة حـاســمـة في
إدامـــــــــة الــــــــزخـم واإلصــــــــرار
ة وبعث النّشاط في كل والعز
السّاحات. وكلّما قلّ النّفس في
الــــــسّـــــاحــــــات ودبّ الـــــيـــــأس
ـــدّ وضـــعُـــفت الــــهـــمم نـــرى ا
األبــيض اجلــارف مــضــربـاً عن
الــدّوام وقـادمــاً إلى الــسّـاحـات
كـــالــرّيح الـــعــاصـــفــة لـــيــغــذي
احملـتـجـ بأوكـسـجـ احلـرية
ورفض الـظلم والفـساد فـتنشط
الـسّــاحــات من جــديــد وتــعــلـو
الــهــتــافــات أعــنــان الــسّــمـاء و
(االــسـلــمــيـة) الــشّــعــار األعـلى
الـــذي تــصـــدح به حـــنـــاجــرهم

الثّورية. 
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هــذا الــلــون األبــيض الــسّــاطع
يـظــفي إلحــتــجــاجــات تــشـرين
السّـلمـية رونقـاً آخراً بـرّاقاً من
نــوع مـخــتـلف ويــلـرسم لــوحـة
نـــاصـــعـــة تـــعـــبّـــر عن هـــمـــوم
الــعـراقـيـ وعـمق حـضـارتـهم.
ــشـاركــة احلـضــاريـة قـد هـذه ا
غـيّـرت بالـفـعل مـجـرى الـتّاريخ
السـياسي واإلجتمـاعي للعراق
احلـديث فـلـم يـتـوحــد الـشّـعب
د من قبل كما اليوم ولم يبرز ا
األبــيض كـمــا بـرز في تــشـرين.
ذابت الــعـنـصــريـة والـطــائـفـيـة
والـــــقــــومـــــيـــــة فـي ســـــاحــــات
اإلحــتـــجـــاجـــات الـــتي قـــادهــا
الــشّــبـــاب بــشــكـل أســاسي مع

ســـائــــقي عــــربـــات (الــــتــــكـــتك)
الــصــغـــيــرة وهـم من الــطـــبــقــة
ـســحــوقــة بــصـدور الــفــقــيــرة ا
عـــاريــة وســلـــمــيــة حـــطّــمت كل
مــشـاريع الــعـنف الــتي أُريـد من
خاللــــهـــــا إســــقــــاط شــــرعــــيــــة

اإلحتجاجات.
عـــرّت احلـــركــــة الـــطالبــــيـــة كل
ـتعـاون الطـبقـة السـياسـية وا
مـــعــهــا من مـــثــقــفي الـــســلــطــة
ـتــمـلــقـ من أجل وكــتّـابــهــا وا
ــــال إلّـــــا أنّ من حــــنـــــفــــة مـن ا
ـــؤسـف له أنـــهــــا فـــقـــدت دعم ا
األســاتــذة بـــشــكل مــنــاسب ولم
يـتـواجـدوا بـحجـم كبـيـر لـيـكون
هم الــقـيــادة والــفـخــر لــلـحــركـة
الــطالبـيــة الـنّــشـطــة. فـالــطـلــبـة
كـــــانـــــوا يـــــقـــــودون احلـــــركـــــة
اإلحتـجاجيـة من دون أساتذتهم
د إال الـقـلـيل مـنـهـم. إسـتـمـرار ا
ـعـنـويـة األبــيض بـهـذه الـروح ا
ـمـيــز سـيـخـلق في والـتـنــظـيم ا
ــسـتــقـبل حــركـة واعـيــة قـويـة ا
تـفرض على الـسلطـات شروطها
لـبـنـاء دولـة يـعـيش اجلـمـيع في
ظـلهـا بـسالم وعـدالة دون تـمـيز
أو ظــلم. تــواجــد الــطالب يــرفع
عـنـويـات ويزيـد زخم سـاحات ا
اإلحــتـجــاج ويـرعـب الـفــاسـدين
سـائلة ويجعـلهم حتت طـائلـة ا
الــشـعـبــيـة دومـاً وسـيــصـنـعـون
مـستقبـالً مشرقاً جلـيل واعِ غير
خـاضع أو ذلــيل وال يــقـبل غــيـر
احلرية والعدالة منهجاً للحياة.

يــضـيف الـلــون األبـيض جـمـاالً
وشعوراً بـاألمل والسالم بعيداً
عن الـعـنف واإلنتـقـام. فـحيـنـما
يسير الطالب بقميصه األبيض
اجلمـيل يطـغى على كلّ األلوان
في أي مكـان يسـيـر فيه فـكيف
إن كـــانـــوا مَن يـــرتـــدونه آالفـــاً
ـسيـرات مـنـظّمـة وشـعارات و
مــوحــدة مـدوّيــة?! في األول من
تـــشــــرين ســـنـــة  2019شـــهـــد
الـعراق أكبـر حركـة إحتجـاجية
مـنـذ تــأسـيس الـنّــظـام اجلـديـد
الـــهــجـــ بــعـــد ســنــة ?2003
وشــكّــلت هــذه احلــركــة حتــوالً
كـــبـــيــراً فـي الــوعي الـــشـــعــبيّ
والـسّيـاسيّ و لم تـولد من رحم
الـــصّـــدفــة بـل من فـــعـــالـــيــات
وتـظـاهـرات ســابـقـة تـمـظـهـرت
بـــأعــــلى وأبـــهـى صـــورهـــا في
تـشريـن ونالحظ ذلك من حتول
طـالب الشعبية من اخلطاب وا
اخلدمـية إلى البـنيوية إلصالح
أجـهزة النّـظام الفـوقية ومن ثمّ
اإلنـــــتـــــقـــــال إلى اإلصـالحــــات
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نـتـخب الوطـني لـكرة الـقـدم ريبـ سـوالقا إجـراءات انـتقـاله لـصفـوف نادي أكـمل مـدفع 
غترب في أوروبا حيث بدأ مسيرته "اردا" البلغاري. سوالقا هو حد الالعب العراقي ا
في السـويد ومثل عـدة أنديـة هنـاك لكنه خـاض أيضـاً جتربـة في دوري جنوم قطـر للـفترة
ـرخـية واخلـور والـشـحـانـية.  وكـان فـريق رادنـيـسكي من  2019-2017 ومـثل فـيـها أنـديـة ا
الصـربي هو آخر فريق لسوالقا قـبل أن ينتقل إلى "اردا" البلغـاري.  ويتنافس "ردا" حاليًا
في دوري الــدرجــة األولى الــبــلــغــاري وهــو أعــلى مــســتــوى في نــظــام دوري كــرة الــقـدم
الـبلـغاري حـيث  تـأسيس لـنادي في  13 تـشرين األول  1924 بـاعتـباره فـرع كرة الـقدم

دينة. جلمعية رياضية أكبر في ا
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ـديـر أعـلن الــفـرنـسي ديـديه جــومـيـز ا
الـفــني لــلـنــادي اإلسـمــاعـيــلى قـائــمـة
ــصــري العــبـــيه اســتـــعــدادا لـــلــقـــاء ا
ـقــرر إقــامـتـه عـلى الــبـورســعــيــدي وا
اسـتاد اجلـيش ببـرج العـرب في إطار
مـنافسـات اجلولة الـ 19لـبطولة الدورى
ـوسم  2020-2019 وشــهــدت ــمــتــاز  ا
الــقــائــمــة غــيــاب الــنــامــيــبي بــنــســون
شـيــلــوجنـو لــعـدم اجلــاهــزيـة الــفـنــيـة
بـجانب مـحمـد صادق وبـاهر احملـمدي
ومـحـمـود دوجنـا لإلصـابـة فـضال عن
الــثالثى هـمــام طـارق وفـخــر الـدين بن
يـوسف وباتـريك كادو حيث لم يـتحدد

موعد وصولهم.
وضمت القائمة كالً من:

ــرمى: مــحــمـد مــجـدي – - حــراسـة ا
محمد فوزي.

- خط الـدفــاع: إبـراهـيم أبـو الـيـزيـد –
مــحـــمــد هــاشم  –أســامـــة إبــراهــيم –
ن – مـحـمد مـجـدي اجلمل  –أحـمـد أ

محمود البدري.
- خط الــوسط: عــمـاد حــمـدي  –عــمـر
الــوحش  –مــحـــمــد بــيــومي  –مــحــمــد
الـــضــرف - أحـــمـــد مـــدبــولي  –عـــبــد
الـرحـمن مـجدي  –مـحـمد حـمدي زكي

بيكيتي سيلفا. –مدحت فقوسة  –
- خط الـهجـوم: حازم مرسي  –مـحمد

الشامي  –وجيه عبد احلكيم.

درجال وفقاً للبيان ان جميع دوائر
ـديـريات احـيـطت عـلـما الـوزارة وا
بـضـرورة تـسـهـيـل مـهـمـة مـنـتـخب
الشباب وتوفير كل ما يلزم الجناح
االعـداد والـتحـضـيرات لـلـتهـائـيات
االسـيـويـة.  وثـمن الـوزيـر اجلـهود
الكــات االســتــثــنـــائــيــة جلــمـــيع ا
العب الـــعــامـــلــة عـــلى تـــهـــيــئـــة ا
ــنــشــات الــريــاضــيــة الــتــابــعـة وا
لــلـوزارة ووصـفـهم بــانـهم اجلـنـود
اجملـهولـ الـذين يعـمـلون من اجل
نشات الرياضية العب وا اظهار ا
ـــا ـــكــــنـــة و بـــأفــــضل صــــورة 
ــنــتــخــبــاتــنـا يــســتـحـق ان يـقــدم 

الوطنية.
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تـــابع وزيــر الــشـــبــاب والــريــاضــة
عـدنـان درجـال الـوحـدة الـتـدريـبـيـة
ــنــتــخب شـبــاب الــعـراق االخــيـرة 
بــكـــرة الــقــدم والــتي اقـــيــمت عــلى
مــلـعب عــلي حــســ شــهـاب داخل
مجـمع الوزارة. وذكـر بيـان للوزارة
ـنـتـخب ـدرب ا ان درجـال الــتـقى 
قــحــطــان جــثــيــر واســتــمع لــشـرح
ـعـسـكـر مــسـهب عن اهم مـفــاصل ا
الـتـدريـبي فـي بـغداد ومـا يـحـتـاجه
نـتخب قـبل التـوجه الى محـافظة ا
قـدسة اذ سيـدخل الفريق كربالء ا
مـعــســكـرآ تــدريــبـيــآ ثــانـيــآ هــنـاك
ــدة 15 يــومــاً. وبـ ســـيــســـتــمـــر 

بـاالضـافـة لـلـفــئـات الـسـنـيـة والـتي
تـبـدأ الـفـئـة االولى من 9 - 10 سـنة
والثانية 11-12 سنة والثالثة 14-13
  ســنـــة.  و عــرض الـــهــيـــكــلـــيــة
التنظـيمية للمـراكز وكذلك البرامج
دير عدة من خالل االعتماد على ا ا
الفني الهولنـدي"فان ستا" واللجنة

الـــفــنـــيـــة والـــتـــطـــويــر وكـــذلك 
اســـتـــعـــراض أهم االهـــداف لـــهـــذه
ــــيــــات وهـي مـــا يــــســــمى األكـــاد
ــــــشــــــروع (2020- 2026). وأكــــــد
ــوافـقــة من قـبل درجــال أنه تـمت ا
شـــــركــــة زيـن لالتـــــصـــــاالت لـــــدعم
ـشـروع من خالل تـزويـده بـأحـدث ا
ـــا يـــخـــدم مـــراكـــز الـــتـــقـــنـــيـــات 
. ونــوه رئـيـس الـهــيــئـة ــوهـوبــ ا
الـتــطـبـيــعـيــة إيـاد بـنــيـان عـلى أن
ــســتــقـبل ــشــروع سـيــشــمل في ا ا
جــمـيـع مـحــافــظــات الــعـراق وذلك
ــواهـب واالهــتــمـــام بــهم لــصـــقل ا
بـشـكل جـيـد.  وخـتم  كـامل حـديـثه
ــــــوعـــــد خـالل االجـــــتــــــمــــــاع: ان ا
ـيات االفـتراضي لـفـتح هذه األكـاد
ســـيـــكـــون بـــعــد تـــهـــيـــئـــة جــمـــيع
ــراكــز ــســتــلــزمــات الــضــروريــة  ا
وهوبـ والذي سيـكون في بداية ا

قبل. تشرين االول ا

ـشاريع والـقوانـ التي  جمـيع ا
اجنــازهــا من قــبل الــلــجــنـة والــتي
ــصــادقـــة عــلــيــهـــا من قــبل تـــمت ا
الـــهــيـــئـــة الــتـــطــبـــيــعـــيـــة وكــذلك
وهوب استعرض مشروع مراكز ا
من خالل الــشـاشـة وامــام اجلـمـيع
والذي نال استحسان ورضا معالي
وزيــر الـشــبــاب والــريــاضــة والـذي
ـطلـق للـمـشـروع وقد أبـدى دعـمه ا
اقترح اضافـة فئة رابعـة من الفئات
الـســنــيــة وهي بــعــمـر 15-16 ســنـة
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عقـدت اللجـنة الفـنية والتـطوير في
الهيـأة التطبـيعيـة لالحتاد العراقي
لـكــرة الـقـدم اجــتـمـاعــاً مـهـمــاً عـبـر
الـدائــرة اإللــكـتــرونـيــة وبـحــضـور
وزيـر الـشــبـاب والــريـاضــة عـدنـان
درجال ورئيس الـهيأة الـتطبـيعية
ناقشة إياد بنيان وبقية االعضاء 
ـوهـوبـ لالحتاد مـشـروع مـراكـز ا
العـراقي. واستـعرض  شـامل كامل
رئـيس الـلـجـنـة الـفـنـيـة والـتـطـوير
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درجال يتابع تدريبات منتخب الشباب
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همام طارق وهوب جانب من اجتماع الهيئة التطبيعية حول تطوير ا

سـجـل مـولـر هـدفه الـثـاني والـرابع
لـلـبــافـاري لـيـنــتـهي الـشـوط األول
بنتيجة  1-4 لصالح بـايرن ميونخ.
وتـمـكن لـويس سـواريـز من تـسجل
الهدف الثاني في الدقيقة  57 ولكن
بـايـرن مـيونخ لم يـسـتـسـلم وسجل
أربـعـة أهـداف أخـرى عن طـريق كل
مـن كـــيــــمــــيش فـي الـــدقــــيــــقـــة 63
وروبرت ليـفاندوفسكـي في الدقيقة

 وفيليب كوتينيو في الدقيقة 82
 يُذكر أن بايرن ميونخ89 85

سيواجه الفائز من مباراة الغد ب
مانشستر سيتي وليون.
W½uKýdÐ …—«œ«

قرر مجلس إدارة برشـلونة برئاسة
جـوســيب مـاريــا بـارتــومـيــو إقـالـة
ـديـر كـيـكي سـيـتـيـ من مـنـصب ا
الــفـــني لــلــفــريق بــعــد اخلــســارة
بثمـانية أهداف مـقابل هدف في
ربع نـهـائي دوري أبـطـال أوروبا.
وثوق فابريزيو وأكد الصحفي ا
رومـــانــو أن "كــيــكـي ســيــتــيــ
ســـيـــرحـل بـــشـــكل رســـمي دون
ــوسم اســـتــكــمـــال عــقـــده في ا
ــقــبل بــإجــمــاع من أعــضــاء ا
مــــجـــــلـس إدارة الــــبـــــارســــا".
ويدرس بـارتوميـو أيضـاً إقالة
الـــفـــرنـــسي إريك أبـــيـــدال من
ـــديــــر الـــريـــاضي مــــنـــصب ا
للنادي باإلضافة إلى أوسكار
دير التنفيذي للنادي جراو ا
الكتـالوني. اجلديـر بالذكر أن
ح إلى جــــيـــرارد بــــيــــكــــيـه أ
وجـوب عمل تـغيـيـرات كبـيرة
داخل الـفـريق حـتى إذا كـلـفه
األمـر رحـيـله بـشـكل شـخـصي

هذا الصيف.
W1eN « n Ë

ــديـر وصف كــيــكي ســيــتــ ا
ة أمام الفـني لبـرشلونـة الهـز
بــايـرن مــيــونخ بـأنــهــا صـعــبـة
ــة وأنه لــلــغـــايــة ومــذلــة ومــؤ
يـتعـ على الـنادي اآلن اتـخاذ
الـــقـــرارات. واكـــتـــسح بـــايــرن
ميـونخ نظيـره برشلـونة بنـتيجة

 ليحسم تأهله لنصف نهائي8-2
دوري أبطـال أوروبا ويالقي الـفائز
من مباراة ليون ومانشستر سيتي.
ونشرت صحيفة "ماركا" اإلسبانية
ـباراة تـصـريـحـات سـيـتـ عـقب ا
ـة لـلـغـاية ـة مـؤ وقـال: "إنـهـا هـز
هــنــاك الــكــثـيــر مـن األهـداف الــتي
اسـتــحـقـوهــا الـفـريق كــان غـارقًـا
بـايــرن جتــاوزنـا". وأضــاف بــشـأن
مستـقبله كـمدير فني مع بـرشلونة:
"من الــســابق ألوانه الــتــفــكــيــر في
اســـتــمـــراري في الــنـــادي األمــر ال
يعود لي هذا ليس ما يهمني اآلن
ــة كــهــذه". عــلــيــنــا أن نــقــبل هــز

وتابع: "كـلمات بـيكـيه? أنا هنـا منذ
أشهر وال أعرف كل شيء أيضًا.. 6
ــا يـكــون عـلى حق هــنـاك شيء ر
يـحـتـاج إلـى الـتغـيـيـر حـان الـوقت
التــــــخـــــــاذ الـــــــقــــــرارات الـالزمــــــة

للمستقبل". 
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واستطرد: "كان بيكيه في برشلونة
طـوال حــيـاته رد فـعـله مـنـطـقي ال
أعـرف مـا إذا كـان سـيـتـعـ تـغـيـير

أشـــيــاء كــثــيـــرة أو قــلــيــلــة إذا 
الــتــفـكــيــر من قــبل العب كــان هــنـا
طـوال حــيـاته فــهـذا أمـر مــهم أنـا
لـست الــشـخص األنــسب لـلــحـديث
عن هـذا". أكد جـيـرارد بيـكـيه أن ما
حـدث لفـريقه بـرشـلونـة أمام بـايرن
مـيـونخ هــو عـار وفـضـيــحـة بـعـد
ــة بــنــتــيــجــة   2-8وتــوديع الــهـــز
مـنـافسـات دوري أبـطـال أوروبا من
دور ربـع الــــنـــــهـــــائـي.  ونـــــشــــرت
صـــحـــيـــفـــة "مــاركـــا" اإلســـبـــانـــيــة
ـبـاراة تـصـريــحـات بـيـكــيه عـقب ا
وقـال: "لــقـد كــانت مـبــاراة مـروعـة
والشـعور مروع والـعار هو الـكلمة

التي تصف ما حدث". 
كـنك الـتنـافس بـهذه وأضـاف: "ال 
الـطـريـقـة في أوروبـا فـهـذه لـيـست
ـرة األولى أو الـثـانـيـة أو الـثـالـثة ا
الــتي حتـــدث لــنـــا إنــهـــا صــعـــبــة
للـغايـة". وتابع: "فـكر في األمـر كله
النادي يـحتاج إلى تغـييرات أنا ال
ـدرب أو الالعــبـ ال أحتــدث عن ا
أريــد أن أشــيــر إلى أي شــخص أو
من الــنــاحـيــة اإلداريــة بـرشــلــونـة
يـحــتـاج إلى تــغـيــيـرات من جــمـيع
رة األولى". األنواع ألنـهـا ليـست ا
وأكــد: "ال يـوجــد اســثــنــاء أعـرض
عـلى الــنـادي رحــيـلي إذا كــان البـد
قــــدوم دمــــاء جـــديــــدة وتــــغـــيــــيـــر
الدينـاميكية فـأنا أول من سيرحل
ألنــني أعــتـــقــد أنــنــا وصـــلــنــا إلى
احلضيض عـلينـا جميعًـا أن ننظر
ونفكر داخليًا ونقرر ما هو األفضل

لنا النادي وهو أهم شيء".
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اعـتـرف العب فـريق بـايـرن مـيونخ
تـومـاس مـولـر بـصـعـوبـة شـرح ما
حـــدث في مــبـــاراتــهم الـــيــوم أمــام
فـريق بـرشـلـونـة فـي بـطـولة دوري
أبـطـال أوروبـا.  وتـواجه الـفـريـقان
في ربع نهائي البطولة حيث حقق
بــايـــرن مـــيــونخ فـــوزًا تـــاريــخـــيًــا
. بــثــمـانــيــة أهـداف مــقــابل هــدفـ
وقـال مـولر في تـصـريـحات نـشـرها
ــوقـع الــرســـمي لـــلــيـــويـــفــا: "من ا
الـصـعب شرح ذلك أعـتـقـد في هذه
الــلــحــظــة أن فــريــقــنــا في حــالـة ال
تصدق شكـرًا لكم على جائزة رجل
باراة لـكن لدينا  12 أو  15 العبًا ا

يــسـتــحــقــون هـذه اجلــائــزة نـحن
نـعـمل بـقـوة ومن الـصـعب الـتـغلب
عـلـيـنـا". وأضاف: "لـقـد اسـتمـتـعـنا
كـثيـرا اليـوم ال يـهم ما هي أسـماء
يز الالعـب بـالطـبع برشـلونـة 
لــذلك كــان عــلـيــنــا أن نـكــون أكــثـر
عدوانيـة ونعود مرة أخـرى عندما
ـررون الـكـرة فـهـذه يـضـغـطـون و
ليـست مشكـلة عـندما نـحصل على
واهب الكرة فإن لدينـا الكثير من ا
كنك في خط الهجـوم". وواصل: "
أن تتـخيل أننـا نشعـر بالرضـا بعد
ـبـاراة ولـكن يـجب أن نـكـون هـذه ا
ـضي قـدمًــا عـلـيـنـا أن هـادئـ و
نـكون سـعـداء للـغايـة صـباح الـغد
سنـستيـقظ ونرد عـلى الرسائل ثم
باراة القادمة علينا التركيز على ا
باراة النهائية". نحن هنا للفوز بـا
 يُــذكـر أن بـايـرن مــيـونخ سـيـواجه

الـفـائز من مـبـاراة الـغد بـ فـريقي
مانشستر سيتي وليون. 
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كشف تقرير إعالمي إسباني اليوم
الــسـبت عـن تـوقـعــات العـبي ريـال
سـيرة بـرشلـونة في دوري مدريـد 
ــوسم. وكـان أبــطــال أوروبـا هــذا ا
بــــرشـــلــــونـــة قــــد تــــعـــرض أمس
اجلمعة خلسارة مـذلة بنتيجة 2-8
أمـام بـايـرن مـيونـخ في ربع نـهائي
دوري أبـــــطــــال أوروبـــــا. ووفـــــقًــــا
لــبــرنـــامج "الــشــيــرجنـــيــتــو" فــإن
الالعـــبــ في غـــرفــة مـالبس ريــال
مدريد كان يتحدثون بأن برشلونة
لــيس لـديـه أي احـتــمـالــيــة لـعــبـور
عـــقـــبــة بـــايـــرن مــيـــونخ في دوري
أبـطـال أوروبـا. يـذكـر أن بـرشـلـونـة
خـسر كل األلـقاب احملـليـة والقـارية
ــــوسـم كــــمــــا أن الــــفــــريق هــــذا ا

ـستوى مـتراجع الـكتـالوني ظـهر 
لـلـغايـة عـقب أزمـة فيـروس كـورونا
تـوقع إعالن إقالة سـتجـد. ومن ا ا
ـديـر الـفـني لــلـفـريق الـكـتـالـوني ا
كـيـكي سيـتـ بـشـكل رسمي خالل
ـقـبـلـة.  لم يـنـكـر لـيون الـسـاعـات ا
جــوريـتـسـكـا العب بـايـرن مـيـونخ
اســتــمــتــاعه بــســقــوط بــرشــلــونـة
فـــــــــي حـــضـــرة جنـــمـه لـــيـــونـــيل
مــيــسي 8-2 عـــلى يــد فــريــقه أمس
اجلـــمـــعـــة فـي ربع نـــهـــائي دوري
أبـطــال أوروبـا. الــفــريق الـبــافـاري
خــطف بـــطــاقـــة الــتـــأهل لــلـــمــربع
الــذهـبي بــعـد إحلــاقه بــالـبــارسـا
ــة في تــاريــخه بــدوري أكــبــر هــز
األبـطـال. وخالل مـقـابـلـة مع شـبـكة
انيا سُئل الدولي سكاي سبورت أ
اني عما إذا كـان يشعر باألسف األ
ـة فـأجاب ـيـسي عـلى هـذه الـهـز

ني ذلك بل كان بوضوح "ال لم يؤ
ــــتــــعًـــــا أيــــضًــــا". وأشــــار هـــــذا 
جـوريتـسـكا إلى شـعوره بـأفـضلـية
بـاراة مبـاشرة فـريقه مـنذ بـدايـة ا
رغم جنـــاح الــبــارســا فـي مــعــادلــة
النـتيـجة سـريعًـا إال أنه أضاف "لم
نسمح ألنفسـنا بالتراخي بعد ذلك
واصـلـنـا الـعـمل وضـغـطـنـا عـلـيـهم
بـوحشـية". وفي خـتام تـصريـحاته
قـال "الــتـعــادل كـان مــثـبـطًــا بـعض
الــــشيء لــــكن األهــــداف بـــدأت في
الـتـزايـد بـعـدها بـجـنـون أعـتـقد أن
بـــرشـــلــونـــة اســـتـــســـلم مـع مــرور
الــوقت". يـــذكــر أن بــايــرن مــيــونخ
ســـــيالقـي الـــــفــــائـــــز من مـــــبــــاراة
مانـشستـر سيـتي ضد ليـون اليوم
الـسـبت والـتي ستـقـام عـلى مـلعب
ـديـنـة لشـبـونة خـوسـيه ألـفاالدي 

البرتغالية.

u“∫ فريق البايرن يخزي برشلونة بفوز ساحق بدوري األبطال

{ ادنـــبــرة  – لـــنــدن: أعـــلـن نــادي
ــنــافس في جالســـجــو ريــنــجـــرز ا
مـتاز لكـرة القدم دوري اسكـتلنـدا ا
ليل اجلمعة أن مدافعه االسكتلندي
األســبق تــوم فــورسـايث تــوفي عن
ـلـقب  71 عــامـا. وكــان فـورسـايـث ا
ـــفــتـــرس انــضم إلى بــاسـم الــفك ا

رينجرز قادما من مذرويل في 1972
وتـألق سـريــعـا في صـفــوف فـريـقه
اجلــديـــد مــحــرزا هـــدف الــفــوز في
نـافس األكـبـر سيـلـتيك في شـبـاك ا
نــهــائي كـــأس اســكــتــلـــنــدا.ولــعب
فـورسايث  326 مـباراة مع ريـنـجرز
خالل عشـرة أعوام وفـاز خالل هذه

متاز الفترة بلقب الدوري احمللي ا
ثالث مرات وبكأس اسـكتلندا أربع

مرات. 
وقال ريـنجرز عـبر تـويتر الـكل هنا
حـزين بعـد ورود خبـر وفـاة العبـنا
الــــســـابـق تــــوم فـــورســــايـث هـــذا
ـسـاء.. أحــر الـتـعــازي لـكل أفـراد ا

أســـرته فـي هـــذا الـــوقت الـــصـــعب
ولعب فـورسايث  22 مبـاراة دولـية
مع مـنـتـخب اسـكـتـلـنـدا وشارك في
نهائيـات كأس العالم في  1978 قبل
اعتـزال اللـعب والتـحول إلـى مجال
التـدريب.إعداد وحتريـر فتـحي عبد

العزيز للنشرة العربية
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{ مــدريــد- وكـــاالت: حــقق بــايــرن
ـانـي فـوزًا تـاريـخـيًا مـيـونخ األ
عــــلى نــــظـــيــــره بـــرشــــلـــونـــة
اإلسـبــاني بــثـمــانـيــة أهـداف
مــــقــــابـل هــــدفـــــ في إطــــار
مــنـافـســات ربع نـهـائي دوري
أبـطـال أوروبـا في لـشـبـونـة
بــالـبــرتـغــال. تــقـدم بــايـرن
مـيـونخ جاء في الـدقـيـقة 4
من خالل تـــومــاس مـــولــر
وأحــرز ديــفـــيــد أالبــا هــدف
الــتــعــادل لـصــالح بــرشــلــونـة
بــاخلـطـأ في مــرمى فـريـقه

فـي الــدقـــيــقــة .7 وعـــاد بـــايــرن من
جـــــديـــــد عن طـــــريق
إيفان بيـريسيتش
والــــــذي ســــــجل
الــهـدف الــثـاني
في الــدقـيـقـة 21
قـــبـل أن يـــحــرز
ســـــــــــيـــــــــــرجـي
جنابري الهدف
الــــــــثـــــــالـث في
الـــدقـــيـــقــة 27 .
وفي الـدقيـقة 31

توم فورسايث

ليونيل
ميسي
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ــــــاضـي عن عــــــمـــــر نــــــاهـــــز 82 ا
ــوسـيــقـيـ عــامـا.ونــعـاه نـقــيب ا
هــاني شــاكـــر في بــيــان قــائال (إن
الفـنان الـراحل أحد الرمـوز الفـنية
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ـوسيـقـيـة في ـهـن ا  قـالـت نـقـابة ا
ــصـري ســمـيـر ـغـني ا مـصــر إن ا
اإلســـكـــنـــدراني تـــوفي اخلـــمـــيس
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{ لــوس اجنـلـوس  –وكــاالت - ذكـر بــيـان
ـثـلي والت ديزني وورلـد الـذين قـالوا أن 
إن إجـراءات الـوقــايـة من فـايــروس كـورونـا
قـترحة غير كافيـة حلمايتهم توصلوا إلى ا
حل خلالف بـخصوص اختبار كوفيد-19 .
ـمـثـلـ قـد طـالـبت وكـانت جـمـعـيـة حـقـوق ا
شركـة والت ديـزني بـتـوفيـر اخـتبـار مـنـتظم
لــفـايــروس الـكــورونـا ألعــضــائـهــا الـذين ال
يـسـتـطـيـعـون وضع كـمامـات أثـنـاء الـتـمـثيل
ـدينة مثـلما يـفعل غـيرهم من العـامل في ا
ـاضي الـتـرفـيـهـيـة.وقـالت ديـزني األربـعـاء ا
(إنـهـا سـتـوفـر مسـاحـة خـارج والت ديـزني
وورلـد في أورالندو إلقـامـة موقـع اختـبارات
تـديـره وحـدة إدارة الــطـوار في فـلـوريـدا.
وقع مفتوحا للعامل في ديزني وسيـكون ا
من أعـضـاء فـرق الـتمـثـيـل ولـلعـامـة).وقـالت
ديـزني في بـيـان (نــعـمل عـلى دعم كل فـرق
). وأعـيد فـتح أبواب التـمـثيل وكل الـعـاملـ
مـدينـة والت ديـزني للـجـمهـور يوم  11تـموز
مع اتـخـاذ إجـراءات سـالمـة تـشـمـل تـقـلـيل
عــدد اجلــمــهــور وااللــتــزام بـــالــتــبــاعــد في
الــصـــفــوف واشـــتـــراط وضع الـــكــمـــامــات

. للزائرين والعامل

ـسـتـشـفـى.وقالـت وزيـرة الـثـقـافة ا
إيـنــاس عــبـد الــدا في بــيـان (إن
الفـنان الـراحل شكل عالمـة درامية
فـي ســـاحــــة األداء الــــتــــمــــثـــيــــلي
صـري وجنح في صنع جنـومية ا
من نـوع خــاص حـيث بـرز في أداء
ــركــبــة وإخــراج الـــشــخــصــيــات ا

مجموعة من األعمال اخلالدة).
ولـد شـافع عام  1943 في مـحافـظة
أسيوط قبل أن ينتقل إلى القاهرة.
بــــدأ مــــشــــواره الــــفــــني مـن بـــاب
الهـواية لكـنه حرص عـلى الدراسة
ـعهد العالي ية فـالتحق با األكاد
سـرحية وسافـر في بعثة للفـنون ا
ـانـيا ثـم تدرج في تـعـلـيـمـيـة إلى أ
ــيـة حــتى شـغل ـنــاصب األكـاد ا
عهد.شارك في عدد منصب عميد ا
كــبــيــر مـن األفالم مــنــهــا (حــتى ال
يـــــطـــــيـــــر الـــــدخـــــان) و(فـــــوزيـــــة
الــبــرجــوازيــة) و(ســمــارة األمــيـر)

الــتي قـدمـت تـراثــا فـنــيــا حـفــظـته
األجـيـال وبطـولـة وطنـيـة خلـدتـها
صـرية وقدم سجالت اخملـابرات ا
طـــوال مــشـــواره الــفــنـي عــشــرات

ميزة). األغاني ا
ولــد الـــفـــنـــان اإلســـكـــنـــدراني في
القـاهرة عام  1938 والتـحق بكـلية
الفنون اجلميلة قبل أن يسافر إلى
إيـطـاليـا في بـعثـة دراسـية.اشـتـهر
بأداء األغاني الوطنية ومنها (م

اللي قال) و(اللي عـاش حبك يعلم)
و(يا رب بـلدي وحبـايبي) كـما برع

في الغناء بعدة لغات.
صـري والعميد مثل ا كما تـوفي ا
الـسـابق لـلـمـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون
ـســرحـيـة ســنـاء شــافع األربـعـاء ا
ــسـتــشــفى عن عــمـر ـاضـي في ا ا
نـاهز  77عـامـا.وكـان شافـع أصيب
بــوعــكـة صــحــيـة فـي شـهــر تــمـوز
اســـــــــــــتـــــــــــــدعـت دخـــــــــــــولـه إلـى
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طربة لطيفة التونسية الى انه كان أشارت ا
قـرر ان تطـرح اغنيـتها خـليني خـليني من ا
مــــنـــذ  5 ايـــام اال ان إنــــفــــجــــار بــــيـــروت
ـــأســـاوي ادى الى تــــأجـــيـــلـــهـــا دون ان ا
تـكشف عن موعـد محـدد إلصدارهـا.وكتبت
لـطــيـفــة عـلى حـســابـهـا اخلــاص عـلى احـد
مواقع التواصل االجتماعي: (والله حبايبي
ـفروض انزل انـتو وحشـتوني اكـثر كان ا
اغنـيـتي خـليـني خـلـينـي من خمـسـة ايام
ولـــكن بــــعـــد الـي حـــصل فـي بـــيـــروت
اجـلـتـهـا). ووجـهت لـطـيـفـة مـؤخـرا
نــــداء ألصـــحــــابــــهـــا فـي لـــبــــنـــان
ـكان الذي ـساعدتـها في مـعرفة ا
ـمثل اللبـناني أنطوان يتـواجد فيه ا

كرباج لإلطمئنان عليه.

bO:«b³Ž bLŠ√ U½—

قيمة في عمان تلقت التهاني طبـيبة االسنان العراقية ا
من االهل واالصــدقـاء لـنــجـاح ابـنــتـهـا نــور لـيث اكـرم

النعيمي بتفوق من الثانوية العامة.

wÝu ü« ‰U¦

السياسي العراقي تلقى تعازي
االوســـــــاط الــــــســــــيـــــــاســــــيــــــة
واالجــتــمــاعــيــة لــوفـاة والــدته 
تــغــمـــدهــا الــله تـــعــالى بــواسع
رحمتها واسكنها جنان اخللد.

 œ«uŽ uÐ√ œuL×

الـكاتب االردني صدر له حديثاً عن دار دجلة ناشرون
ومــوزعـون فـي عـمــان كــتــاب نــقــدي بــعــنــوان (ضـوء

توسط. النواسة) يقع في  392 صفحة من القطع ا
q UF « bO Ë

سـرح الـثقـافي الـعربي اخملرج الـسـوري استـضـاف ا
ونودرامي (ترنيمة على سرحي ا في السويداء عمله ا
جـدران الـوجع)  الذي هـو من تـألـيـفه وإخراجه واداء

مثلة رانيا اخلطيب. ا
w UB « qNM*«

الــســفـيــر الــعــراقي اجلــديــد في دولــة الــكــويت وصل
ـاضـي الى الـكــويت عـبــر مـنــفـذ الـعــبـدلي اخلـمــيس ا

لتسلم مهام عمله.
‰öł —uLOÝ

طـرب الـعراقـي يحل ضـيـفا مـسـاء اليـوم االحـد على ا
ـطـربـة االردنـيـة مـكـادي نـحاس قـنـاة (الـشـرقـيـة) مع ا
ضــمن بـرنــامج(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعــده ويـقـدمه

االعالمي مجيد السامرائي.
 ÍË«bM¼ w½U √

الـتــشـكـيــلـيـة االردنــيـة تـشــارك مع وسن جالل ودانـا
بـــرقــــاوي وفـــادي حـــداديـن في مـــعــــرض مـــشـــتـــرك
بـعــنـوان(االمل) افــتـتـحه وزيــر الـثـقــافـة االردني بـاسم
ـــاضي في كـــالــيــري رؤى 32 الــطــويـــسي الـــثالثــاء ا

للفنون بعمان.
 wð«—b  wKŽ

وت عن عـمـر نـاهز ـسرحي الـسـوري غـيـبه ا الفـنـان ا
رض. واحـداً وثـمـانـ عـامـاً بـعـد مـعـانـاة طـويـلة مـع ا
ـسـرحـيـة في حـلب ويــعـد الـراحل من رمـوز احلـركــة ا

خصوصاً وفي سورية عموماً.

Ê«dE²M¹ bM'Ë sG¹Uð
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وهـما في غـايـة احلب واالنسـجـام.وفي نهـاية
الكليب الذي تصل مدّته إلى  3دقائق ينضم
لـلـزوجــان أبـنـاؤهـمـا وهـمــا الـطـفـلـة لـونـا 4
ســنـوات والــطــفل مــايـلــز ســنـتــان ومن ثمّ
يُعـلـنان عن احلـمل عنـدما تـكون كـريسي في
أحـضـان زوجـهــا ومن ثمّ تـضع يــديـهـا عـلى
بطـنها في إشارةٍ منهـا إلى أنها حامل. يُذكر
أنـــهـــمـــا تــزوجـــا فـي عــام  2013 بـــعـــد ست
ــواعـدة وأجنـبـا لــونـا في عـام سـنـوات من ا
 2016 بـعدها مـايلز في عام  2018 وكـليـهما

من خالل التلقيح االصطناعي.

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - كشف النجم
ـية ي جـون جلنـد وزوجته الـنجـمة الـعا العـا
كـريـسـي تـايـغن عن إنــتـظـارهــمـا لـطـفــلـهـمـا
الــثــالث.وجــاء ذلك من خالل كــلــيب أغــنــيـة
جلنـد اجلديدة الـتي أطلقـها بعـنوان (وايلد)
ـناسـبـة مرور  14عـامـاً على والـتي طرحـهـا 
لقـائهما األول إذ شاركـته تايغن الكليب.في
ـغني األمـريكي الـبالغ من الفـيـديو شـوهد ا
الـعمر  41عـامًا وزوجته عـارضة األزياء 34
عــامًــا وهــمــا يــعــبــثـــان عــلى الــشــاطئ في
ـكسـيك ومن ثمّ يـقـودان سـيارة مـكـشـوفة ا

sŽ WKLŠ rŽbð f¹—U¼

wšUM*« dÒOG² «
بإطاللتها اخلاطـفة إذ إرتدت فستاناً
أبيض ذات كم واحـد وفـتحت طـويـلة
من األسفل.ونشرت درة عبـر حسابها
اخلـاص عـلـى أحـد مـواقـع الـتـواصل
اإلجـــتـــمـــاعـي  صـــورا من جـــلـــســـة
الـتــصـويــر ظــهـرت خاللــهـا بــإطاللـة
جـذابــة عـلى شــاطئ الـبــحـر زيـنــتـهـا
بـأقــراط بـالــلـون األخـضــر. وخـاضت
2020 درة ســــــــــبـــــــــاق رمـــــــــضـــــــــان 
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ـصري محمد رمضان أحتفل الفنان ا
بعـيـد ميالد إبـنـته الصـغـيرة كـنز إذ
اسـتـعـاد رمـضـان ذكريـاتـه يوم والدة
كــنــز وشــاركــهــا مع مــتــابــعـيـه عــبـر
حــســابـه اخلــاص عــلـى أحــد مــواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي ونـشـر فـيـديـو
قــبل والدتــهــا ظـــهــر فــيه مع زوجــته
وابـنه عـلي ثم عـرض بـعض الـصور
له معـهـا. وكشـف رمضـان عن تـأجيل
مشروع مسلسل اإلمبراطور الذي من
ــفــتـرض أن يــتــنــاول قــصــة حــيـاة ا
الـفـنان الـراحل أحـمـد زكي الـى ح
التـفاوض مع الـورثة. وأعلـن رمضان
أنه سـيـخــوض الـسـبــاق الـرمـضـاني
سلـسل (موسـى) تأليف عام  2021 
نـاصــر عـبـد الــرحـمن إخـراج مــحـمـد

سالمة.
ـمــثـلـة عـلى صــعـيــد آخـر خـضــعت ا
التونسية درة جللسة تصوير جديدة
علـى شاطئ الـبـحـر وجـذبت األنـظار

مـثـلة { لندن  –وكاالت - تـعـاونت ا
الـــبـــريـــطــــانـــيـــة نـــاعــــومي هـــاريس
وسـيـقي بـريـان إينـو إلنـتـاج فـيلم وا
قصـير يـدعم النـداءات من أجل حترك
ـناخي تـأييدا عاجل إلبطـاء التـغير ا
دني الـتي تـعرف حلمـلـة العـصـيـان ا
بـاسم (إكــسـتــيـنــكـشن ريــبـلــيـون) أو
(تمرد على االنقراض). وتقدم هاريس
الـتــعــلـيـق الـصــوتي لــفـيــلم الــرسـوم
ـتـحـركــة الـذي يـسـبــر أيـضـا أغـوار ا
ـتـسارع اخلطـر الـناجم عن الـفـقدان ا
لألنـــواع.وهــــاريس تـــلــــعب دور إيف
مـانــيـبـيــني في فــيـلــمي (سـكــايـفـول)
و(سبكـتر) وفيلـم (نو تا تو داي) ال
وقت لــلــمــوت الــذي ســيُـطــرح ضــمن
سلسلة أفالم جيمس بوند. وقالت في
بـــيـــان قـــبـل عـــرض فـــيـــلم الـــرســـوم
تـحركـة اخلمـيس (أنـا فخـورة بأني ا
اســـتـــطـــعـت أن أقـــدم صـــوتي لـــهـــذا
ــــشــــروع الــــذي أتــــطـــــلع أن يــــدفع ا
ـــــشـــــاهـــــدين لـــــدعـم طـــــمـــــوحــــات ا

ــشــتــرك ــســلـــسل ا بـــاحلــرمــلك 2 ا
سـوري لـبــنـاني وهـو عــمل تـاريـخي
يـحـكي عن احلـقـبـة الـتي كـان يعـيش
فـيـها الـعـثـمـانـيـ وتـطـرقت أحداث
اجلزء الـثـاني لـلعـديـد من التـفـاصيل
التاريخـية ومنهـا خلع السلـطان عبد
الـعـزيـز وإفالس الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
واســـتـــغالل الـــفـــرص بـــطـــرق غـــيــر

شرعية.

إكــســتــيــنــكـشـن ريــبــلــيـون
بقوة).يـحمل الـفيـلم عنوان
(وي ماست آكت ناو) يجب
أن نـتـحـرك اآلن وهو األول
من فيـلـمي رسـوم متـحـركة

بـــدعم من جنـــوم هـــولـــيـــوود
لــتــأيــيــد حــمــلــة إكــســتــيــنــكــشن

ريـبـلـيـون الـتي نـشـأت في بـريـطـانـيـا
وحشـدت اآلالف في احـتجـاجـات على
ــــــنــــــاخـي الــــــعــــــام الــــــتـــــــغــــــيــــــر ا
ــمــثــلــة كــيــرا ــاضي.وســتــشــارك ا ا
نايتـلي بالتـعلـيق الصوتي في الـفيلم
ت كرايسز آند الثاني وعنوانـه (كال
ــنــاخ واي وي شــود بـــانــيك) أزمـــة ا
ــاذا يــجب أن نــصــاب بــذعــر الـذي و
يـدعـو إلى حتـرك عـاجل في مـواجـهـة
ارتـــــــــــــفــــــــــــــاع درجـــــــــــــة حـــــــــــــرارة
الـكـوكب.واجـتـذبت احلـمـلـة عـددا من
شاهير من بينهم إينو الداعم من ا
ــوسـيــقى الــتــصــويــريـة الــذي ألف ا

للفيلم.
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ـشي بخـطوات سـريعـة لم يعد الـتمـارين الريـاضية وا
رفاهية بل ضرورة لك.

qL(«

سـاعـدة للـجـميع سـواء كـانوا قـريـب أو تمـدون يـد ا
بعيدين.

Ê«eO*«

لـديك شـفـافــيـة وحـدس صـائـب يـجـعـلك تــتـخـطى كل
الصعاب.رقم احلظ .9

—u¦ «

بدأ وزنك بـالزيادة وهـذا من األمور الـتي ستـؤثر على
حياتك الصحية .

»dIF «

 تقف على ارض احلقائق  وتتجنب االبحار في عالم
اخليال والفرص الضائعة.

¡«“u'«

حتــقق الــنــجــاح الــذي تـــفــكــر فــيه. حــاول االعــتــنــاء
بصحتك.رقم احلظ .8
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شاكل بالكثير من الصبر والذكاء  يوم تتغلـب على ا
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

تـتـسم بـأنك مـتـجــدد عـلى الـدوام وهـذا يـفـيـد حـيـاتك
العملية واالجتماعية .

Íb'«

حتـصــد الــشـهــرة الــكــبـيــرة في مــجــال عــمـلك  دون
. مشاكل.يوم السعد االثن

bÝô«

تــرى أن لـلـحــبـيب الــكـثـيــر من احلـقــوق وتـسـعى إلى
ها بكل سعادة . تقد

Ë«b «

مـخـلص فـى احلب بـشـكل كـبـيـر . واألبـواب مـفـتـوحة
على الدوام أمامك.
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احـوالك الصـحية حتـتاج منك الـكثـير من الرعـاية.يوم
. السعد االثن
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ـطـرب قاسم أسـمـاعـيل بحـنـجرة يـتـمـيز ا
رخـيمة ودافئـة بعد ان ادى روائع االغاني
الـــعــراقــيـــة مــضـــيــفــا بـــصــمـــة في عــالم
ـــا اجلــمــهــور ـــوســيــقى والـــغــنــاء ور ا
ـــتــذوق وعـــشــاق االغـــنــيـــة الــعـــراقــيــة ا
ـلـحـنـها اليـخـتـلف عـلى ان اغـنـيـة يـاعـ 
ســــرور مـــاجــــد هي مـن روائع االغـــنــــيـــة
الـسـبـعــيـنـيـة والـثـمـانـيـنـيـة وحـقق فـيـهـا
أســـمــاعـــيل شــهـــرة واســعـــة كــمـــا حــقق
اسـمـاعيل حـضورا في اوبـريتـات واغاني
مـنـها ديـنـية وتـراثـية ووطـنـية لـيـؤكد انه

ي.  ثقف واالكاد الصوت ا
(الـزمان) تلـتقي اليوم اسـماعيل في حوار
بـعيـد عن الفن لـتتـعرف عـلى الوجه االخر

له:
{ بــعـيــدا عن اخـتــصــاصك اي من الـهــوايـات

التي جتد انك تبدع فيها? 
- مــذيـع ومـحــلّل
ريـــــــــــــــــاضـي
حتـديـداً  كـرة

القدم. 
{ تــــاريخ لن

تنساه?
- لــــــيـــــلـــــة
1999 -

2000

حــ غـنّــيت في دار األوبـرا في الــقـاهـرة
ــيـزة ويـومـهــا وجـهت لـنـا كــانت لـيـلـة 
ة من الفنان القدير نصير شمّه دعـوة كر

في فندق شيراتون القاهرة. 
{ متى جتد نفسك في قمة السعادة?

- حــ أرى الـفـرحــة في وجه طـفل وحـ
أرى الـــســعـــادة تـــعمُّ األحــبّـــة وحــ أرى

السالم واألمان يعمُّ الناس. 
{ صديق لن تنساه ومازلت تتواصل معه?

- احلـقــيـقـة هم مـجـمـوعـة أصـدقـاء مـنـهم
الــدكــتـور مــحــمـد الــبــدري الـفــنــان غـا
حــمـيـد رئــيس مـنــظـمـة مــثـقـفـي وفـنـاني
الـبصرة صادق العـلي الفنان فؤاد ذنون
الــفـنــان هـيـثـم شـعـوبـي الـبـاحـث حـبـيب
ظـاهر العبـاس الفنان مـحمد عطـا سعيد
أبــو حــمــزه أبــو إســكــنــدر أبـو مــوسى.
طـبـعاً هـؤالء هم اجملـموعـة الـتي مـنهـا قد

تنطلق فكرة صالون منتدى النخبة. 
{ اللون الذي تفضله? 

ثالن - الـلـون األزرق ثم األبـيض فهـمـا 
عندي السماء والنقاء. 

{ متى تذرف دمعة? 
- حـ أقرأ الـقرآن وح أخـتلي بـنفسي
وأتذكّر فقد األحبّة وأحياناً ح الفرح. 

{ اجمل مدينة عراقية وعربية زرتها? 
- هـي بـغـداد بال مــنـافس وبـغـض الـنـظـر
عــمّـا يــعــتـريــهـا من إهــمــال بـســبب عـدم
ناسب كان ا ناسب فـي ا وجـود الرجل ا
ثم أربـــيل. وعـــربــيــاً بـــيــروت الـــقــاهــرة

اإلسكندريه شرم الشيخ. 
{ اجمل لقب اطلق عليك وتعتز به? 

- أبـــو الـــنــگـــرو ذو الـــصــوت
الـرخيـم ذو الصـوت القوي

األنيق. 
{ ماذا تعني لك الطفولة ? 

- الـطـفـولـة هي أحـلـى أيام
الــعــمــر هي الــبــراءة هي
األحالم التي كنّا نحلمها.
{ موقف تـتمنى ان اليـتكرر

في حياتك? 
ـوقف الذي أتـمنى - ا
أن ال يــــتــــكــــرر لي أو
لـغيري هـو فقد أحد

من األبناء. 
{ عرف لنا االم ?

قــصـة زريـاب حـيـث غـنّـيت فــيـهـا حـوالي
خـمسة موشـحات. كذلك غنـائي مع الفرقة
الـسـيـمـفونـيـة الـوطنـيـة ثالث أنـاشـيد من

ايسترو مـحمد أم عزت أحلـان ا
وقيس حاضر وسليم سالم. 

{ واخــيــر مـــا الــوســيــلــة
االعالمــيـــة الــتي جتــد
ـــــتـــــعـــــة فـــــيـــــهـــــا ا

والفائدة? 
- بـالتأكـيد أَجِد

- األم هـي الـــوطـن هي احلـــضـن الـــدافئ
لجأ هي الروح واألنفاس.  هي ا

{ والوطن? 
- الـوطن عندي هو كل شيئ في حياتي ال
أعـيش من دون هواه أو رائحـة تربته ح
ــــطــــر هــــو أبي وأمي وأهــــلي ونــــاسي ا
وعـشيـرتي. وهو الذي سـيحتـضن جسدي
ـاتي. فـهل هـنـاك أحـلى وأغـلى من بـعــد 

الوطن? 
{ هل غامرت بحياتك وجنحت ومتى كان ذلك?
- غـــامــرت كــثـــيــرا وكـــثــيــرا مـــا جنــحت
ــقـولــة يــفـوز مــغــامـراتـي. فـأنــا أعــتـقــد 
وت بـاحلسرات كلّ بـاللـذات كلّ مغامـرٍ و

جبان. 
{ اين انت من الرياضة ? هل مارستها ?

- مـارست الـريـاضـة كرة الـقـدم وحتـديداً
رمى طـبعاً في الـفرق الشـعبية. حـراسة ا
وأيـضـاً كـنت أحب الـقفـز الـعـالي كان ذلك

أيام الصبا.
{ والعمل الفني الذي تعتز به? 

. - هـــنــاك أكــثــر مـن عــمل أغــنـــيــة يــاعــ
أنــشــودة سالمه يــا وطن مــوشّح يــا هالالً
ـسـرحيـة الـغنـائيـة الـتي حتكي وبـطـولة ا

في الـتلفزيون متعتي حيث أتابع األخبار
الـسياسيّة وآخر أفالم السينما ثم متابعة
مـــبـــاريـــات الـــدوريـــات احملـــلـــيـــة

ية. والعا

قاسم إسماعيل

ـسـاء) و(مـسـجل و(عــنـدمـا يـأتي ا
خــطـــر).تــرك رصـــيــدا كـــبـــيــرا من
سلسالت التلفزيونية من أبرزها ا
(أوالد آدم) و(عـــــمـــــر بـن عـــــبـــــد

الــــعـــــزيـــــز) و(بــــاب اخلـــــلق)
و(الــصــفـــعــة) و(الــصــيــاد)

يزان) و(بعد البـداية) و(ا
و(نــصـيــبي وقـســمـتك)

و(أبــــــــــــو جـــــــــــبـل)
و(ليالينا .(80
تــــزوج نـــحـــو
تـــــسع مــــرات
مـــــــن داخـــــــل
الــوسط الــفـني
وخـــارجه وكـــانت
من بــ زوجـاته
ـمــثــلــة نــاهـد ا
ـمـثـلة جـبر وا
نــــــــــــــــــــــــــــــدى

بسيوني.  سمير اإلسكندرانيسناء شافع
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في يوم 15 آب 1945 ح اسـتسـلمت الـيابـان في احلرب
ـية الـثانـية حتت وقع دمـار القنـبلـة النـووية الـتي  فتكت العا
ـتـحدة بـهيـروشـيـمـا ونـاكـازاكي  لم يـكن سـوى الـواليـات ا
دولـة نــوويـة وبــعـد اربع ســنـوات في 29 آب 1949 اصـبح
االحتـاد الــسـوفـيــيـتـي ثـاني دولــة تـمـتــلك الـسـالح الـنـووي.
ودخل الــعــالم في دهــالــيـز احلــرب الــبــاردة فــيـمــا تالحــقه

دمرة . رعبة للضربات النووية وآثارها ا الصور ا
اليـوم تضـاعف عدد الـدول الـنوويـة عدة مـرات والعـدد قابل
للـزيـادة في ظل مـفـاجآت كـثـيـرة. وكـان العـالم سـيـفـنى قبل
ايـام لـتـضـارب اشـارات بـ ثالث دول نـوويـة في االسـبـوع
اضي . هـذا الـدمار الـذي يـنتـظـر البـشـرية في ايـة سـاعة ا
ا هـو فناء للجنس ليس تمرينـا للتخويف وضـربة للردع وا
ـيـاه ايـضـاً . الـبـشـري وقـتل لـلـحـيــاة الـزراعـيـة ومـصـادر ا
ــوت وســوف والــنــاجــون مـن دمــار الــنــووي ســيـــتــمــنــون ا
يحسدون الفانـ  بسبب ما قد يـواجهونه في حياة أقل من

البدائية.
ـظـلـة الـغـازيـة الـهائـلـة الـتي نـتـجـت عن انـفـجـار مواد لـعل ا
كيـمـياويـة في مـرفأ بـيـروت اعطت صـورة واضـحة ومـوحـية
ـسلّح بـالنـووي واالسلـحة االخـرى الذي عـنى هذا الـعالم ا
ـنـاقـشـة درء االخـطار وال ال يـزال ب الـدول الـيـوم مـجـال 
أحد يـعلم كـيف تكـون الصـورة عنـد وقوع انـفجـار نووي أو
ما يشابهه نتيجة حرب مـقصودة أو خطأ تقني أو استفزاز

عرضي .
ال احد يفـرح بكثـرة التـسليح وسـط هذا العـالم الذي اليزال
يـتـعــامل بـحـسب مــعـادلـة مـواجــهـة الـتـســلـيح بـالــتـسـلـيح 
واالستعدادات انـتقلت من االرض الى الفـضاء  وافصحت
فرنـسـا قـبل اسـابيع وهي تـضـيف اسم الـفـضاء الى وزارة
الـدفــاع عن دوريـات فــضـائــيـة لــتـدمــيـر االلــواح الـعــاكـسـة
ـركــبـات الــفـضــائـيــة الـتـي تـشــكل خـطــراً عـلى لالقـمــار وا
برامـجـهـا . وسـتـقـول امريـكـا او الـصـ او روسـيـا الشيء
ذاته وكلها دول لهـا يد طولى في تسلـيح النووي والفضاء .
 هـنـاك مـسـافـة يـكـون الـسـالح الـنـووي غـيـر مـجـد حـتى لـو

حدثت حرب  تخللتها ضربة ما .
هل بـقي مـعـنى لـسالح مـليـشـيـات والـتـنـظـيـمـات سوى دور
القـفّـازات لدول التـريـد تـلويث أيـديـها وتـفـكـيرهـا أبـعد من

شهد ? رئي في ا ا

من مـزايـا عــصـرنـا هـذا أن األخــبـار بـكـامل هــولـهـا تـدخل
عليـنا غرف جـلوسنـا حال حدوثهـا لنعـيش احلسرة واآلالم
مع البشر الذي يكتوي بنارها أمام أعيننا دون أن نستطيع

فعل أي شيء.
دخل زلـزال الــعـراق بـيــوتـنــا يـوم واحـد تــشـرين /أكــتـوبـر
عندما خرج فتيـان وفتيات العراق في حـشد عارم يطالبون
. صـالت عـلـيـهم قـوات بـحـقـهم في الــعـمل والـعـيش الـكــر
اء احلار وتسلل من مكافحة الـشغب حتت غطاء عـجالت ا
ـطـلــة عـلى الــسـاحــة الـقــتـلـة بـيــنـهــا ومن عـلى الــسـطــوح ا
والقناص فتهـاوت قامات الشباب في سـاحة التحرير ب
جـريـح وقـتــيل. حــركت الــغـيــرة الــعـراقــيــة سـواق الــتــكـتك
عدم فخاضوا غمار الدخان وجتاهلوا لعلعة الرصاص ا
ـسـتـشـفـيـات وال يـنسى ورفـعوا الـشـهـداء واجلـرحى الى ا
ـنـاديل الورقـية ـرأة العـراقـية الـفقـيـرة بائـعة ا أبداً مـنظـر ا
التي كانت تركض ولهـانة ب اجلموع تـوزع مصدر رزقها
نازلة بتـلة بعـرق ا على الشبـاب ليمـسحوا به أجـسادهم ا
ئات ويجرح ظاهـرات بعد ذلك ويستشهـد فيها ا لتستمر ا

ويعوق اآلالف من الشباب.
ودخل زلزال بـيـروت بـيوتـنـا يوم  4 آب عنـدمـا صـعدت من
ـيـنـاء فُـطرَة بـيـضـاء هـائـلـة اكـتـسـحت في مـسـتـوى ارض ا
صعودهـا واتسـاعهـا وجه البحـر وأميـال من بيـروت عديدة
ــبـاني اقـتــلـعـت الـبــشـر واحلــجــر ضـمن قــبـتــهــا ودمـرت ا
ـمـتـلـكـات وتــركت الـنـاس قـتـلى وجــرحى وهـائـمـ عـلى وا
وجـوهم حـيـارى في هـول هـذا احلـدث. ولـتـرد بـعـد احلـدث
أخبـار الفـواجع بـالصـوت والصـورة مـثل فريق اإلطـفاء من
الشباب الـذي باشر بـإطفاء احلريق األول لـتبتـلعه بعد ذلك
فطـرة انفـجـار نتـرات االمونـيوم واألخـوة الـثالثة في ريـعان

الشباب ضمن هذا الفريق وحال ذويهم وغيرهم.
كان الزلزاالن الضربة التي قـصمت صبر الشباب والناس
في البلدين وأظـهرت تقصـير الطبـقات احلاكمـة في البلدين
وكـشـفت عُـريَـهـا كـطـبـقـات فـاسـدة ال يـهـمـهـا أمـر رعـايـاها

. وقطعت حبال ادعاءاتها وزيفها عبر السن
استـوعـبت الـطـبـقة الـسـيـاسـية الـعـراقـيـة بـعض الدرس من
زلــزالــهــا فـــأزالت واجــهــتـــهــا عن احلــكـم وشــرّعت بــعض
الــقــوانـ وأتـت بــعـد مــخــاض عــســيــر بــشــخص الــســيـد
مـصـطـفى الـكـاظـمي الـذي يـبـدو أن لـديه اسـتـقاللـيـة ورأي
لـيـنـقـذهـا من مـأزقـهـا الـذي أضاف لـه وبـاء كـورونـا ونزول
أسـعـار الــنـفط أحــمـاالً جـديــدة لـيـصــبح أمـر اإلنــقـاذ شـبه
مستحـيل. بينـما شرعت الـطبقـة السياسـية اللـبنانـية تبحث
عن النـسخـة اللـبنـانيـة من السـيد مـصطفـى الكـاظمي عـلها
تكـسب به متـنفـسا ومـنقـذا من مأزقـها. إن جنـاح الطـبقات
الـسـيـاسـيـة بـالـعـبور بـلـبـنـان والـعـراق الى بـر األمـان بـأقل
اخلسائر وبدون نـزاعات مسلحـة يحتم عليـها ترك الكواظم
لــيــتــدبــروا أمـــر الــبالد االقــتــصــادي ويـــديــروا عالقــاتــهــا
اخلـارجــيـة بــدون إمالءات من تــلك الـطــبـقــات الـســيـاســيـة
واألهم واألخطـر من ذلك  أن تـفك هـذه الـطـبـقات ارتـهـانـها
ـسـلــحـة خـارج إطـار سـيـطـرة وشـراكـتـهـا مع الــعـنـاصـر ا
الدولة وأن تعـمل على الفور عـلى اقناع قادة تـلك العناصر
بـالــتــخـلي عن طــروحــاتـهم وقــبــول الـشــكــر والـعــرفـان عن
تضحياتـهم السابقـة والتخلي عن سالحـهم لصالح القوات
الشرعية في البلدين واالنخراط في العمل السياسي لطرح
سلحة ما يريدون ألن الدفـاع عن البلد هو واجب الـقوات ا
الرسمية فـقط في كل بلدان العـالم فسالح الدولة والسالح
خارج إطـار الدولـة لم يـسبق لـهمـا أن تعـايـشا في الـسابق
في أية دولة دون إضـعاف أحـدهما
لــآلخــر أو الــقـضــاء عــلــيـه. وبـدون
حــصـــر الـــسالح بــيـــد الـــدولــة في
العراق ولبنان ال أمان وال استقرار
وال اسـتــثــمـار ومــزيــداً من الــبـؤس

والدمار.
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{ بـومـباي-(أ ف ب)  –أطلـقت
مـجـمــوعـة أمـازون الــعـمالقـة في
الـتـجـارة عـبر االنـتـرنـت اجلـمـعة
خدمـتـهـا الصـيـدلـيـة االلكـتـرونـية
في مــديــنــة بـــنــغــالــور الــهــنــديــة
(جـنـوب) لـتـخـطـو خـطـوة جـديدة
في ســوق الـهــنــد الــواعــدة الـتي

تشهد منافسة شديدة.
وقالت »أمـازون إنـديـا في بـيـان
سـتهلـك في بنـغالور كن  إنه 
تـطورة في معـقل التـكنـولـوجيـا ا
وجب الهند أن يطلبوا أدويتهم 
وصفـة طـبـيـة فـضال عن األدوية
الــتي ال تــتــطــلب ذلك واألجــهــزة
الـطـبـيـة األساسـيـة وأدويـة الـطب
الــتــقــلــيـــدي مــصــدرهــا أطــراف

معتمدة.
وأضافت اجملموعة التي أسسها
جـيـف بـيــزوس أن هــذه اخلــدمـة
مناسبة جدا لـلزمن الراهن ألنها
سـتـخدمـ عـلى تلـبـية تسـاعـد ا
حـاجـاتـهم األسـاسـيـة مع الـبـقـاء

بأمان في منازلهم.
وستـنـفـذ امـازون كـذلك مـشاريع
في مـدن هــنـديــة أخـرى عــلى مـا
أوضـحت نـاطـقـة بـاسم الـشـركـة
لوكـالة فرانـس برس مشـيرة إلى
أن أمــــازون تـــقــــتــــرح أســــاســـا
خــــدمــــات مـن هــــذا الــــنــــوع في
ـتـحـدة ودول أوروبـيـة الـواليـات ا

عدة.
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ــصـريـة شــويـكـار رحـلت الـفــنـانـة ا
التي توفيت صباح اجلمعة عن عمر

يناهز الـ  85عاما .
ـهن الـتـمـثـيـلـية  في ونـعت نـقـابـة ا
مـــصــر الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلــة الـــتي
احـتـجــبت عن الـظـهـور في الـسـنـ
االخـيرة  عـبـر حسـابهـا الـبقـاء لله
هن الـتمثيـلية .. وفاة تنعى نـقابة ا
الفـنانة الـكبـيرة شويـكار.. رحم الله
الـفـقـيـدة وألـهـم أهـلـهـا وجـمـهـورها
الـصــبــر والــسـلــوان  ورحــلت بــعـد
ــرض لــفــتــرة وجــيـزة صــراع مع ا
ـرارة حـيث أصــيـبت بـانـفـجـار في ا
سـتـشـفى الـكاتب نـقـلت عـلى أثـره 
ثم  نـقلـهـا إلى مسـتـشفـى الصـفا
ــنـيــة بـداخــله مـنـذ حـيث وافــتـهـا ا
قليل وقد حتددت جـنازتها  السبت
عــقب صالة الــظـهـر وســيـتم دفــنـهـا
ـدينـة السادس من قـابر األسرة 
أكتوبر. ولدت شويـكار باإلسكندرية
ألب من أصل تــركي وأم شــركـســيـة.
واكـــتــشـــفت فـي نــادي ســـبـــورتــنج
باإلسكندريـة حيث قدمت العديد من
األدوار الــتــراجــيـــديــة كــمــا بــرعت
سـرح العربي. بأدوار الكـوميديـا با
تـــزوجـت شـــويــــكـــار مـن احملـــاسب
)حـسن نــافع) وبـعـد مـوته تـزوجت
ـهـنــدس حـيث قـدمـا الــفـنـان فــؤاد ا
واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ
ـصـرية ثم انـفـصال بـعد الـسـينـمـا ا
ذلك كــــمــــا كـــانـت قـــد تــــزوجت من

مدحت يوسف.

تحدة. الدراسية في الواليات ا
وتــــــــابــــــــعت أن مــــــــعــــــــاهـــــــد
كـونـفوشـيـوس تمـولـها الـص
وهي جـــزء مـن نـــفـــوذ احلـــزب
الـشــيـوعي الــصـيـنـي وجـهـازه
الـدعائي. وافـتـتحت الـص 75
مـن مـعـاهـد كـونـفـوشـيـوس في
ـكن ـتـحـدة حـيث  الـواليــات ا
لألمـــيـــركـــيـــ تـــعـــلـم الـــلـــغــة
الصيـنية وجتربة ثـقافة البالد
ـــا فــيـــهــا  65 فـي جــامـــعــات

أميركية.
ـــــراكـــــز األخــــرى فـــــهي أمــــا ا
وحــدات مـسـتـقـلـة تـقـدم دورات
في الـلـغـة لـلـشـبـاب مـن رياض

رحلة الثانوية. األطفال إلى ا
وردا عـلى هـذا اإلعالن اتّـهـمت
الـــصـــ اجلـــمـــعـــة الـــواليــات
ــتــحــدة بـــشــيــطــنــة مــعــاهـد ا
كـونـفـوشـيـوس. وقـال مـتـحـدث
بـــــــاسـم وزارة اخلــــــارجـــــــيــــــة
الـصــيـنــيـة جتــاو لـيـجــيـان في
مــؤتـمــر صـحــافي إن الـواليـات
ـتحـدة تـقوم بـشـيطـنة ووصم ا
مــشـاريع الــتـعــاون الـصــيـنــيـة

األميركية.
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يـسـتـمـتـعــان مـعـاً بـنـزهـة عـلى
الـــدراجــــة الـــهـــوائــــيـــة جتـــدر
ـثـلـيـة لم تـعد اإلشـارة إلى أن ا
مـوضـوعـاً مـحـرّمـاً في الـصـ

لـكنّ احلــزب الـشـيـوعي احلـاكم
يـطـبق الـرقـابـة عـلى احملـادثات
ـوضــوع عــبـر الــتي تـتــنــاول ا
وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي
ــتـعــلــقـة ـشــاهــد ا وتــقــتــطع ا
ثلية في األفالم السينمائية. با
و عــــــزز وزيـــــر اخلــــــارجـــــيـــــة
األمــــيـــركي مــــايك بــــومـــبــــيـــو
اخلمـيس ضغوطه عـلى الص
ـشـرفة عـبـر تـصـنـيف الـهيـئـة ا
عــلى مــعــاهـد كــونــفــوشــيـوس
كبعثة دبلوماسية واعتبار هذه
ـراكز لـتعـليم الـلغـة الصـينـية ا

. أدوات للدعاية لصالح بك
وقـــالت وزارة اخلــــارجـــيـــة في
ـــركــز بـــيـــان إنـــهـــا صــنـــفـت ا
عـاهد كونفوشيوس األميركية 
عــلى أنـه بــعــثــة دبــلــومــاســيـة

. أجنبية من الص
ووصـفت اخلـارجـية األمـيـركـية
ـركز بـأنه كيـان يـروج لدعـاية ا
بـك في الـعالم وتـاثيـر حمـلته
يـضـر بــاجلـامـعــات والـفـصـول

الـبيع اإللـكـتروني تي مـول قدّم
تـفـسـيراً مـخـتلـفـاً كـليـاً. فـتحت
صـورة الـرجــلـ كـتــبت عـبـارة
رجـل وابـنه يــربـطـهــمـا احلب
يـــعــبـــران احلــيـــاة . وســخــرت
الــــتـــعــــلـــيـــقــــات عـــلـى مـــواقع
الــــتـــواصـل االجــــتــــمــــاعي من
كـارتـيـيـه معـتـبـرين أنـهـا قـامت
بتبـرير أخرق في بلـد ال يجاهَر
ثلية في وسائل اإلعالم. فيه با
وكتب أحدهم على شبكة دوبان
لـلـتـواصل االجـتـمـاعـي سـاخراً
من أن احلـب بــــــ الـــــــرجــــــال
أصــبح ســـفــاح قـــربى . وســأل
آخـر إذا كانـا أباً وابـنه فلـماذا
يــضـعــان اخلــا نــفــسه? وفي
بيـان تلـقت وكالـة فرانس برس
نـسخـة مـنه أوضحت كـارتـييه
أنـهـا أطـلـقت في الصـ فـيـلـماً
مكوّناً من أربع قصص مستقلة
تـتـمـحـور عـلى مـوضوع احلب
ـكن أن ـشــاعـر الــتي  تـمــثّل ا
تــــكــــون بــــ زوجــــ أو بــــ
أصــدقـاء أو بــ أفــراد عــائــلـة
واحــــدة. وأضـــــافت أن إحــــدى
هـذه الــقـصص تُــظـهــر الـصــلـة
الــــــفــــــريــــــدة بــــــ أب وابــــــنه

- واشنطن -(أ ف ب) – { بك
أثــــار إعـالن لــــدار كـــــارتــــيـــــيه
لـلـمــجـوهـرات يـحــتـفي بـاحلب
مــوجـــة مـن الـــســخـــريـــة عـــلى
شـبكـات الـتواصل االجـتـماعـية
الـصـيــنـيـة إذ تـضــمّن مـشـهـداً
لــشـابــ عــلى دراجـة هــوائــيـة
يضعان اخلـا نفسه رأى فيه
الــنـاشــطـون جتــســيـداً لــعالقـة
مـــثــلـــيـــة بــ رجـــلـــ فــيـــمــا
أوضــحت الـدار الـفــرنـسـيـة أنه

ثّل أباً وابنه.
فـــــمـع اقـــــتـــــراب عـــــيـــــد احلب
الصيني كيـكسي الذي يصادف
هـذه الـسـنة في  25 آب عرضت
كــارتـيـيه إعالنــاً رومـنـسـيـاً عن

خاتمها الشهير ترينيتي.
ويًــظــهــر الـفــيــلم رجـالً وامـرأة
ـسك أحـدهـمـا يـد اآلخـر لكنّ
مــشـهــداً آخــر يــظـهــر امــرأتـ
مـســتـلـقـيــتـ فـيــمـا يـبـدو في
مشـهد ثـالث رجالن على دراجة
هـــــــوائـــــــيــــــة. ورأى عـــــــدد من
مــــســـتــــخــــدمي اإلنــــتــــرنت أن
ــثالن ــشــهــديـن األخــيــرين  ا
. لــكنّ الـشـرح ــثـلــيـ األزواج ا
الذي نشرته كارتييه غلى موقع
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وتكيف مع الوضع.
حـركـة مـويـا قـلـيـلـة بـسـبب سـنه
لـكنه يـزداد حـيـوية عـنـد اقـتراب
مـوعد حـصـوله عـلى الـطـعام أي

مرة أو مرت في الشهر.
وغــالـبــا مـا يــحـتــاج في الـفــتـرة
األخــيـرة إلى مـســاعـدة لـلــعـثـور
عــلى فــريــســته الــتي يــضــعــهــا
العاملون في احلديقة أمام فكيه.
وتـــتـــألف وجـــبـــته مـن اجلــرذان
واألرانب والـطـيــور وحلم الـبـقـر

أو احلصان والفيتامينات.
ويشير الطـبيب البطيري إلى أن
الــتـمـســاح حـيـوان بــدم بـارد مـا
يـؤدي إلى إبـطـاء أيـضه ويـطـيل
عـمـره مـوضـحـا نـأمل أن نـتمـكن
ـئة من االحـتفـال بـعـيد مـيالده ا
فــأنــا عــلى ثــقــة أن بــإمــكــانه أن
يــعــيش لــفـتــرة إضــافــيـة من 15

إلى  20 عاما.

ووصل التمـساح إلى بـلغراد في
ـمـلـكـة وقت كـانت فــيه عـاصـمـة 

يوغوسالفيا. 
وهو عـاصـر احلقـبة االشـتراكـية
ومن ثـم الــــتـــــشــــرذم الـــــدمــــوي
لــيــوغـوسالفــيـا الــســابـقــة الـتي
انتـهت العام  1999على عمـليات
ـرة قـصف جـديـدة نـفـذهـا هـذه ا
حــلف شـمــال األطـلـسـي. ويـؤكـد
الـطبـيب البـيـطري مـويـا بصـحة
جــــيـــدة عـــلى الــــدوام رغم ســـنه
ــتـقـدمـة. وتــعـود آخـر مــشـكـلـة ا
صــحـيــة اعـتــرت الـتـمــسـاح إلى
الـــعـــام  2012عــــنـــدمـــا أضـــطـــر
األطــبــاء الــبــيــطــريــون إلى بــتـر
قـــائـــمـــتـه الـــيـــمـــنى األمـــامـــيـــة

إلصابتها بالغرغرينا.
ويــوضح الــطـــبــيب الـــبــيــطــري
العمـلية كانت مـعقدة جدا لـكنها
تكلـلت بالنجـاح وقد تعـافى كليا

تــمــســاح ســاتــرن الــشــهــيــر في
ـاضـي في حـديــقـة أيــار/مـايــو ا
مـوسكـو لـلـحيـوانـات. وكـان هذا

التمساح ولد العام 1936 .
وتفـيد الـصحف في الـفتـرة التي
انتقل فيها التمساح إلى بلغراد
أن مويـا كان يـبلغ الـسنـت عـند
ـــــــديـــــــنـــــــة في وصـــــــولـه إلى ا
الــــــــــــعـــــــــــــــــــــام 1937  . إال أن
وظـفـ في احلديـقة يـعتـبرون ا
أن هذا احليـوان الزاحف جتاوز

. التسع
ــلــكــته الــصــغــيــرة وهــو لــزم 
ــــؤلـــفـــة مـن حـــوض طـــوله 12 ا
مـتـرا وعـرضه سـبـعـة أمتـار رغم
الـــقـــصف الـــشـــديــد فـي احلــرب
ية الثانية الذي عاث فسادا العا
في احلـديـقـة وأتى عـلى غـالـبـيـة
احلـيوانـات وحـصـد أرواح سـتة

عامل فيها.

{ بلغراد-(أ ف ب)  –صمد مويا
في وجه القـصف وسافـر من بلد
إلى آخــــــر إال أن عــــــمـــــيــــــد سن
الـتــمـاسـيح في األســر لم يـخـرج
من حوضه الصغير منذ وصوله
إلى حـديـقة بـلـغـراد للـحـيـوانات

قبل  83عاما.
جتـهل حـديــقـة احلـيـوانـات هـذه
عــمـره بــالـتــحـديــد إال أن حـمــلـة
إعالنــيـة حتــتــفي هـذا األســبـوع
بوصـوله لى بـلـغراد الـعام 1937

انيا. آتيا من حديقة في أ
ويوضح كبير األطباء البيطري
في احلديقـة يوزف ادفيـدي فيما
يـــدفع عـــمــال جـــرذاً نــافـــقــاً إلى
الـتــمـسـاح الـبــطيء احلـركـة هـو
مـــسن ونـــحـن نـــحـــتـــرم عـــمـــره

الطويل.
وأصبح مـويا رسـميـا عمـيد سن
التـماسـيح في العـالم بعـد نفوق
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الذي يريد السيطرة على األسواق
نافسة وخنق االبتكار. ومنع ا

نتجة هواتف وتتعرض الشركـة ا
آي فــون النــتــقــادات الــكــثــيــر من
اجلــهـــات الـــنـــاظــمـــة ومـــنـــتــجي
التطـبيـقات جلـهة هـيمـنتـها على
متجر الـتطبيـقات آب ستور وهو
مر اإللـزامي لتـنزيل التـطبـيقات ا
على هـواتـفـها الـذكـيـة وأجهـزتـها

اللوحية الشهيرة.

غيمز من احملكمـة إلزام آبل تغيير
قواعدها لكل مطـوّري التطبيقات
مـعــتــبـرةً فـي نص الـدعــوى أنــهـا
تفـرض قيـوداً غيـر منـطقـية وغـير
. قــانــونـــيــة الحــتــكـــار الــســوقــ
ئة ووصفت عمـولة الثالثـ في ا

بأنها ضريبة استبدادية.
واتـــهـــمت الـــدعـــوى آبل بـــأنـــهـــا
اصـبــحت هـي نـفــســهــا مــا كـانت
ـاضي أي الـوحش تـشـجـبه في ا

. وأضافت أن آمنـاً لـلـمـستـخـدمـ
فورتـنـايت سُـحـبت بالـنـتـيـجة من
ـكن محبّي هذه الـلعبة تجر. و ا
االستـمرار في لـعـبهـا على أجـهزة
آبل ولكنهم لن يتلقوا التحديثات
بعد اليوم نظـراً إلى أنها تمرّ عبر
آب سـتـور. وبـازاء هــذا الـتـدبـيـر
قـررت إبــيك غـيــمـز مـقــاضـاة آبل
مـتـهـمـة إيـاهـا بـإسـاءة اسـتـخدام
ــــهــــيــــمن ــــركــــز الــــتــــجــــاري ا ا
ـمـارسـات مـانـعــة لـلـمـنـافـسـة. و
واعتـبرت إبـيك غيـمز في الـدعوى
التي قدمتها اخلميس إلى محكمة
فدرالية أن آبل أكـبر وأقوى وأكثر
ـــــــا كــــــــانت جتـــــــذراً وإيــــــــذاء 

اضي. االحتكارات في ا
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وقـــد لـــعب نـــحـــو  350 مـــلـــيـــون
شــخص لــعــبـــة فــورتــنــايت مــنــذ
طـــــــرحـــــــهــــــــا في األســــــــواق في
الـعــــــــــام 2017 واكـتـسـبت هـذه
اللـعـبة الـقـائـمة عـلى إطالق الـنار
والبـقـاء على قـيـد احليـاة شـعبـية
كـبـيـرة وبـاتت جنــمـة مـسـابـقـات
األلعاب االفتراضـية. وطلبت إبيك

{ سان فـرانـسيـسـكو-(أ ف ب) –
عــــمــــدت شــــركــــتـــــا آبل وغــــوغل
اخلــــمــــيس إلـى ســــحب لــــعــــبــــة
فــــورتــــنـــايـت من مــــتــــجــــرهــــمـــا
للـتطـبـيقـات بعـدمـا حاولت شـركة
ـنـتـجة لـهـذه اللـعـبة إبيك غـيـمز ا
الـفائـقـة الـشـعـبـيـة االلـتـفـاف على
ـتـوجـبـة أنـظـمـة دفع الـعــمـوالت ا

لعمالقتَي التكنولوجيا.
نـتجة لـلعبة ويُفتـرض بالشـركة ا
ـــــنـــــصـــــتَـي تـــــنـــــزيل أن تـــــدفـع 
الـتــطــبــيـقــات آب ســتــور وغـوغل
بالي ستور عمولة نسبتها  30في
ــبـالـغ الــتي يــســددهـا ــئـة مـن ا ا

مستخدمو فورتنايت.
لـكنّ إبـيك غـيـمـز جلـأت إلى نـظـام
دفع بـديل يــتـيح لالعــبـ تــوفـيـر
ـــال من خـالل االلـــتـــفــــاف عـــلى ا

. دمج واإللزامي النظام ا
وأوضـــحت شـــركـــة آبل لـــوكـــالـــة
فـــرانس بــــرس أن إبـــيك غــــيـــمـــز
ــخـالـفـة اتـخـذت قـراراً مــؤسـفـاً 
قواعد متجر التطبيقات آب ستور
ـطـوّرين الـتي تـنـطـبـق عـلى كلّ ا
ـتـجر وهي مـصمـمـة لـكي يـكـون ا
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صـدر لسـماحـة العالمـة السـيد حـس الـصدر
اجلـزءان الـتــاسع واخلـمـســون والـسـتـون من
ـوسـوعـة (مـوسـوعـة الـعـراق اجلـديـد) وهي ا
الـتي تُعـنى بشـؤون الـوطن احلبـيب وتواصل
السعي في مضمار االصالح والتغيير وصوالً

نشود . للغد العراقي ا
اجلـــزء الـــتـــاسع واخلـــمـــســـون يـــحـــمل اسم
(مـفـارقات ) ويـقع في  168 صـفـحـة من الـقطع

الكبير ومن أهم فصوله :

 «—«b ≈ s  b¹b'«
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ثنائية الداخل واخلارج 
واقف الزئبقية  ا

القانون فوق اجلميع 
ناعة النفسية  ا

الدور الريادي للخطباء الرسالي 
شجاعة االعتراف 

انها الهمجية وليست الوطنية 
اجلزء الستون 

يـــحـــمل اسـم (من حـــصـــاد احلـــصـــار) ويـــقع
فــــــــي  -160 صفحـة من القطع الـكبير ومن

أهم فصوله :
الفتوى اخلالدة 

الــوطن هـو احلــاضـر
ستقبل  وا

ثيرون للجدل وكَثُر ا
الكورونا واحلج 

االغــــتـــــيــــاالت لـــــغــــة
االفالس السياسي 

اللدغ السياسي 
يطلب من:

07901892340
07704300759

كتب االعالمي  ا
لـــســـمــــاحـــة الـــســـيـــد

حس الصدر 
قدسة  الكاظمية ا
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