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طبعة العراق 
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عـــمــلـــيـــة جــرد تـــفــصـــيــلـي ودقــيق
ـتـروكـة في لـلـحـاويـات والـبـضـائع ا
ـنــافـذ كــافـة حتــسـبـا ألي ــوانئ وا ا
) مـــؤكــــدا (اكـــمــــال جــــمـــيع طــــار
ـطـلـوبـة عن احلـاويـات ـعـلـومـات ا ا
ــشـــار الــيــهــا في مــوانئ ام قــصــر ا
األربــــعـــة) وأضـــاف أن (مــــجـــمـــوع
ـتخـلفة ـتروكة وا احلـاويات الـكلي ا
فـي مـــوانئ ام قـــصـــر االربـــعـــة بـــلغ
 6431 حاوية) ,مشيرا الى (تصنيف
واد كـيمـيـاوية خـطرة  513 حـاويـة 

وشـديـدة االنـفـجـار وسمـيـة) كـاشـفا
عـن (اخالء اكــــثــــر من  20 حــــاويــــة
كـــيـــمـــيــــاويـــة قـــابـــلـــة لالنـــفـــجـــار
ـزدوج مــتـخـلــفـة في واالســتـخــدام ا
مـيـناء ام قـصـر الشـمالـي تابـعة الى
دوائــر وزارتي الــنــفط والـكــهــربـاء)
ـــســــتـــوردين ودعــــا صالح الــــدين ا
لــلـمــواد الــكـيــمـيــاويــة بـالــقـطــاعـ
احلـــكـــومي واخلـــاص الى (ضــرورة
االســتـجـابــة الـفـوريــة إلخالء جـمـيع
ـتخـلفـة لتـفادي حـصول احلـاويات ا

ـوانئ بـسبب حـوادث مـحـتمـلـة في ا
تـكدسها  في ظروف مخالفة للسالمة
والـــصـــحــة والـــتـــقـــيــيـس الــنـــوعي
ـعايـير الـدوليـة).من جهـة اخرى , وا
اعـــلـــنت خـــلـــيـــة االعالم االمـــني عن
ســقــوط صــاروخـ داخـل مـعــســكـر
الـتاجي شمالي بغداد. وقالت اخللية
فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس  إن
(صــاروخـ نــوع كـاتـيــوشـا ســقـطـا
داخـل مـــعـــســـكـــر الـــتــــاجي اتـــضح
انـطالقهما كان من منطقة الراشدية ,
مـن دون ذكـر مــزيــدا من الـتــفــاصـيل
عــمـا اذا تــسـبــبـا الــصـاروخــ بـاي
اضـــرار بــشـــريـــة او مــاديـــة). وكــان
مـصدر امني قد افاد بسقوط صاروخ
نـوع كاتيـوشا قرب مـعسكـر التاجي.
وكـشف مصـدر ثان عن انـفجـار عبوة
عـلـى رتل لـدعم لـوجـسـتي لـلـتـحـالف
ـصدر الـدولي فـي الـنـاصـريـة.وقـال ا
فـي تصـريح امس إن (عـبـوة نـاسـفة
انـــفــــجـــرت واســـتـــهــــدفت رتل دعم
لــوجـسـتـي لـلـتــحـالف عــلى الـطـريق
الـــســـريـع ضـــمن الـــنـــاصـــريـــة دون
ـا تــنـاقـلـته اصــابـات). وتـوضـيــحـا 
بــعـض وســائل اإلعالم  بــخــصــوص
ـة إطـالق سـراح مــتــهــمــ عن جــر
حـصــلت في مـحـافـظـة ديـالى . يـبـ
ـركـز االعالمـي في مـجـلس الـقـضاء ا
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أعــلـنت هـيــئـة الـنـزاهــة الـعـامـة عن
صــدور قـراري حــكم بـالـســجن بـحق
مـــســـؤولـــ اثـــنـــ فـي مـــؤسَّـــســة
ـال الــشـهـداء إلضـرارهـمــا عـمـداً بـا
العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.
واشـــارت دائــرة الـــتــحـــقــيـــقــات في
الــهـيـئــة وفي مـعـرض حــديـثـهـا عن
الـقضـية التي حـققت فيـها وأحالـتها
إلى الـقضاء في بيان تـلقته (الزمان)
ـدانَــ هـمـا نـائب امـس إلى (قـيـام ا
ــؤســســة وعــضــو مــجــلس رئــيس ا
الــرعـايـة فـيـهـا األســبـقـ بـارتـكـاب
بـرم مع إحدى مـخالـفات في الـعقـد ا
ـانـيـة) ,مـؤكـدا ان (ذلك الـشـركـات األ
أدى إلحلـــاق ضــرر عـــمــدي بـــأمــوال
اجلــهـة الــتي يــعـمالن فــيـهــا جتـاوز
ســبــعـة  مــلــيــارات ديــنـار) ,وأوضح
الـــبــيـــان ان (مــحــكـــمــة اجلـــنــايــات
اخملـتصة بقضايـا النزاهة في بغداد
ـتحـصـلة بـعـد اطالعـها عـلى األدلـة ا
ـمثل ـتـمثـلـة بأقـوال ا في الـقـضـية ا
الــقـانـوني لـلـمـؤســسـة  والـتـحـقـيق
اإلداري وتـــقـــريـــر ديــوان الـــرقـــابــة
ـــالــيــة فـــضالً عن قــريـــنــة هــروب ا
ِ وصلت إلى الـقـناعـة التـامة ـدانـ ا
ـــقـــصـــريـــتـــهـــمــا) ,ولـــفت الى ان

(احملــكــمـة أصــدرت حــكـمــاً غــيـابــيـاً
ـدانـ بــالـسـجن  7 ســنـوات بـحق ا
ـادة  340 مـن قـانون وفـقـاً ألحـكـام ا
الــعـقـوبــات وبـداللـة مــواد االشـتـراك
 47 و 48 و 49 مـــنه كــمــا أصــدرت
أمـر قــبض وحتـر بـحـقـهـمـا وتـأيـيـد
ــنــقــولــة وغــيـر حــجــز أمــوالــهــمـا ا
ـنــقـولـة مع االحـتـفـاظ لـلـمـؤسَّـسـة ا
ــطــالــبــة بــالــتــعـويـض أمـام بــحق ا
ـدنيـة بعـد اكـتسـاب احلكم احملـاكم ا
لـلــدرجـة الـقـطـعـيــة). واعـلـنت هـيـئـة
ـنافـذ احلدوديـة عن اعتـقال مواطن ا
مـطـلوب لـلـقـضاء في مـنـفذ مـيـناء أم
قــصـر الـشــمـالي.وقــالت الـهــيـئـة في

بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس  إنه (
إلـقــاء الـقـبض عـلى مـواطن مـطـلـوب
ـــادة  444 ق .ع لــــلـــقــــضــــاء وفق ا
والـصادرة بـحقه مـن محكـمة حتـقيق
الـبصرة الـثالثة),واضـاف أن (عمـلية
الــضــبط تــمـت اســتـنــاداً إلـى كــتـاب
شــعـبــة الـتـراخــيص واسـتــخـبـارات
مـنـفذ أم قـصـر/ محـطة مـيـناء بـوابة
الــبـصـرة). وافـادت الــهـيـئــة الـعـامـة
لـلـكـمـارك بـاالنـتـهـاء من عـمـلـيـة جرد
وجودة واسـعة للـحاويات اخلـطرة ا
فـي مـوانئ ام قـصـر .وقـال مـديـر عام
الـــهـــيـــئـــة خـــالـــد صالح الـــدين في
تــصــريح امس إن (الــهــيــئــة نــفـذت
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ابـرمت احلـكـومـة االحتاديـة وحـكـومة
اقــلــيم كــردســتــان اتــفــاقــا يــتــضــمن
الية شكالت ا تـرتيبات محـددة حلل ا
الـعـالـقـة بـ اجلانـبـ تـبـقى سـارية
ــــوازنــــة ــــفـــــعــــول حلــــ اقــــرار ا ا
االحتــاديـة. وبـحــسب وثـيـقــة اطـلـعت
عـلـيـهـا (الـزمـان) امس فـإن اجلـانـبـ
اتــفــقــا في مـا يــخص الــكــمــارك عـلى
ــنـافــذ احلـدوديـة تــوحـيــد اجـراءات ا
مكن الـبرية واجلوية والبحرية ومن ا
الـتعـاقد مع شـركة  خـارجيـة واالتفاق
عــلى الـتـحـاسب الـكــمـركي بـعـد نـفـاد
االتـفاقية ب الطرف مع تثبيت فريق
ــراقــبـة عــمل فــنـي من احلــكــومــتــ 
الــتـنــفـيـذ. ووضـع انـظـمــة مـحــاسـبـة
الستيفاء الواردات الكمركية في منافذ
االقــلـــيم والــتــصــرف بـــهــا عــلى وفق
ـالـيـة االحتادي رقم 6 قـانـون االدارة ا
لــــــســــــنـــــة 2019. ووضـع ضــــــوابط
وتـعليمات لدخـول الواردات يلتزم بها
الـطــرفـان . وتـكـون حـصـة االقـلـيم من
ـوازنـة االحتاديـة كمـا يأتي : تـمويل ا
ــبــلغ  320 مــلــيــار ديــنـار االقــلــيم  
شــهـريـا الشـهـر أب وايــلـول وتـشـرين
مول عما بـلغ ا االول عـلى ان اليزيد ا
مـولـته احلكـومـة االحتاديـة  في الـعام
ـبلغ ـاضي مع االشـارة الى ان هذا ا ا
تــقـديــري لـعــدم اقـرار مــوازنـة عــامـة.
وتــضـمــنت االتــفـاقــيـة ايــضـا الــتـزام
احلـكومـت بـسيـاسة االنـتاج الـنفطي
ضــمن اتــفــاقــيـة اوبـك بالس بــحـسب
الــنـسب. وان يـتم االتـفـاق في االعـوام
الــتـالـيـة عـلـى حتـديـد مـبـلـغ  بـنـسـبـة
ـوازنة لالقـلـيم يوضع في عـادلـة من ا
كـل قـــــانــــــون مـــــوازنــــــة  مع االخـــــذ
ــعــايــيـر الــدســتــوريـة بــاحلــســبـان ا
والـنـسب الـسـكـانـيـة وواردات االقـلـيم
الـنفطية وغير الـنفطية في العام الذي
يــسـبـقـه وكـيـفــيـة احـتــسـابـهــا . كـمـا
تــضـمــنت االتـفــاقـيــة ان يـتـم االتـفـاق

الـتـفاهـمات وحلل مـسألـة الرواتب في
الي اإلقـلـيم واسـتـنـاداً إلى الـوضع ا
الــراهن فـي الــعــراق تـقــرر أن تــرسل
ــكن مـبــلــغـاً بــغــداد في أقــرب وقت 
قــدره  320 مــلــيــار ديــنــار كـجــزء من
الـرواتب إلى كـردسـتـان)  مـشـيرا الى
ان (اجلـــــانــــبـــــ أكــــدا مـــــواصــــلــــة
شاكل العالقة ـفاوضات بهدف حل ا ا
كـــافـــة) مـن جـــهـــته حتـــدث مـــســـرور
الــبـارزاني عن االتـصــال الـهـاتـفي في
مــنـشـور عـلى صـفـحــته في فـيـسـبـوك
قائال (بحثنا معا اإلشكاالت ب أربيل
وبــغـداد وأكـدنــا  أن يـكـون االحــتـكـام
لـلدستور هو الـفيصل في حسم جميع
اإلشكاالت مع وضع خصوصية إقليم
كـردستـان ومصلـحة جـميع العـراقي
بـنـظـر االعتـبـار) وأضـاف (كمـا أشـرنا
مــعـا خالل هــذا االتـصـال إلى الــتـقـدم
الـذي أحـرزته احملـادثات الـقـائمـة مـنذ
أشـهـر عـدة بـ وفـدي اجلـانـبـ وفق
أسـس التـفـاهم الذي  الـتـوصل إليه
في وقـت سابق بشأن مشكلة متقاضي
الـرواتب في إقـلـيم كـردستـان). وفـيـما
ذكور بلغ ا اكمد االتفاق على ارسال ا
 فـي أقرب وقـت قـال انـهـمـا أكـدا (مـعاً
ضــرورة اسـتــمـرار احملـادثــات بـهـدف
حـل جــــمـــيـع اإلشــــكــــاالت). وشــــهـــد
ـاضي جتاذبات بـ بغداد األسـبوع ا
ــالـيــة مـا وأربــيل بــشـأن الــقـضــايـا ا
اضـطر رئيس اجلمهورية برهم صالح
ــســارعــة في الـــتــدخل لــتــدارك الـى ا
ــتـشــنــجـة واالتــهــامـات الــبــيـانــات ا
ـركز وإقـليم ـتـبادلـة ب حـكومـتي ا ا
بـاحثـات ب كـردستـان التي اعـادت ا
ـالـية الى اجلـانـب بـشـأن القـضـايا ا
ـربـع االول وبـدأ سـلـسـلـة اتـصاالت ا
لــتـحــجــيم األزمـة  كــمـا أكــد ضـرورة
ــوازنـــة االحتـــاديــة وصـــول أمـــوال ا
ومـوارد اإلقــلـيم إلى مـسـتـحـقـيـهـا من
مــواطـني اإلقــلـيم وتـبــنّي الـســيـاقـات
الـقانونية السليمة التي ال تترك مجاالً
لـــلـــفـــســاد أو الـــتالعـب  مع الـــعــودة
لــلـمـبــاحـثـات بـأســرع وقت. من جـهـة
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خالل 35  يــومـا عــلى آلـيــة لـتــسـديـد
تـرتبة على وجـدولة تسديـد الديون  ا
ــصــرف الــعــراقي االقــلــيـم لــصــالح ا
لــــلـــتـــجـــارة . وفـي مـــحـــور تــــدقـــيق
احلـــســابـــات اتــفق اجلـــانــبـــان عــلى
ــعــاجلـة تــأســيس جلــنــة مــشــتــركــة 
ـتـرتـبــة بـذمـة الـطـرفـ احلــسـابـات ا
واالتـفاق على طرق تسوية احلسابات
ابـــــتــــداء من عــــام  2014 الى 2020
عـلومـات التي ويـقـدم االقلـيم جمـيع ا
طـلـبتـهـا احلكـومـة االحتاديـة. وفي ما
عاجلة ديـون االقليم السابقة يـتعلق 
ـانعة من تقد يـتعهد االقـليم بعدم 
ـطلـوبة عـلومـات االضافـية ا جـمـيع ا
ــعـاجلــتـهــا  كـمـا لــوضع خـطــة عـمل 
ابــدت حــكـومــة االقــلــيم اسـتــعــدادهـا
ا فيه ملف التـفاق على مـلف الطاقـة 
الـكـهربـاء والغـاز على وفق الـسيـاقات

الـقانـونية   والـفنـية التي يـتم االتفاق
. واكـدت بــشــأنــهــا بـ احلــكــومــتــ
ـذكـورة االتـفــاقـيـة بـقـاء الـتـرتـيـبـات ا
ـوازنة فـعـول حل اقـرار ا سـيـاريـة ا
االحتــاديــة. وفي الــشـأن نــفــسه اعـلن
مـصـدر في حكـومـة كردسـتان امس أن
مـجـلس الـوزراء االحتـادي قـرر إرسال
 320 مـلـيـار ديـنـار إلى اربـيل لـصرف
رواتـب مــوظـــفي كـــردســـتـــان الـــيــوم
ـصــدر ان (ارسـال . واوضح ا االثــنــ
ـوجب اتفاق بـلغ يأتي  بـغداد هـذا ا
تـوصل إلـيـه رئيـس الـوزراء مصـطـفى
الـــكـــاظـــمي ورئـــيس وزراء اإلقـــلـــيم
مــسـرور الـبـارزاني خالل اتــصـالـهـمـا
الـــهـــاتـــفي اول أمس) مـــوضـــحــا إن
ــالـيــة في كـردســتـان تـمــتـلك (وزارة ا
حــالـيــاً سـيــولـة قــدرهـا  400 مــلــيـار
لــصـرف الــرواتب ومع وصـول الـ320

بـلغ اإلجمالي مـليار ديـنار سيـصبح ا
 720 مـلــيـاراً لـكـنه ال يـزال غـيـر كـافٍ
لــــصــــرف الــــرواتـب كــــامــــلــــة بـــدون
اســتـقـطـاع) مــنـوهـا الى ان (الـرواتب
تكلف حكومة االقليم 890 مليار دينار
شـهــريـا). وبـحث الـكـاظـمي ومـسـرور
الــبـارزاني خالل االتـصــال الـقـضـايـا
الـعالقة ب بغداد وأربيل وشددا على
أن (يـــكــون الـــدســتـــور األســاس حلل
جـميع اخلالفـات القـائمـة أو أي اتفاق
يــتم الــتـوصل إلــيه مع األخــذ بـنــظـر
االعـــتــبــار خـــصــوصــيـــة كــردســتــان
ـصـلحـة العـامة لـلـشعب الـعراقي). وا
ضي قُدماً في وأشـار اجلانبـان إلى (ا
ـفاوضـات وما أحـرزته من نتائج في ا
ـاضـيـة الـتي خـاضـهـا وفـدا األشـهـر ا
)  بــحـسب بــيــان حلـكــومـة الــطــرفـ
اإلقــلـيم اضــاف انه (عـلـى أسـاس تـلك

ــعــتــادة لــتــســريع الــبــروتـــوكــوالت ا
الـعـمـليـة.وحـتى اآلن لم تـنشـر روسـيا
دراسـة مـفـصلـة لـلتـحـقق من نـتائـجـها
بـشــكل مـسـتـقل. وأعـلن وزيـر الـصـحـة
الــروسي مــيــخــائــيل مــوراشــكــو هـذا
األسبوع أن (اللقاح سيكون متاحًا أوالً
تـطـوع ـقـدمي الـرعايـة ثم جلـمـيع ا
الـروس).  وتـعـد روسـيـا الـتي سـجلت
أكـــثــر من 917 ألـف إصــابـــة مــؤكــدة
الـدولـة الرابـعة االكـثـر تضـررًا بالـوباء
ــتــحـدة في الــعــالـم بــعــد الــواليــات ا
والـبـرازيل والـهنـد (مـقابـلـة مع مبـتـكر
لـقـاح كـورونـا الروسي ص5). واعـلـنت
الــشــركــة الــعــامــة لــصــنــاعــة االدويـة
ـستلزمات الطبية في سامراء احدى وا
ـعادن عن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
تـــعــزيـــز مــصـــنع ســـامــراء ومـــصــنع
احملـاليل الوريـدية في نيـنوى بعدد من
تـطـورة لتـطـوير االجـهـزة اخملتـبـريـة ا
ـصـنـعـ في اجراء امـكـانـيـات هذين ا
الــفـحـوصـات والـتـحــالـيل اخملـتـبـريـة.
وافــصـــحت مــديــرة قــسـم الــســيــطــرة
الــنـوعـيـة في الــشـركـة ظـمــيـاء حـسـ
وحــيـد عن وصـول اجــهـزة مـخــتـبـريـة
حــديـــثــة ومــتــطـــورة جــدا من شــركــة
شــيـمـازو الــيـابــانـيـة ذات مــواصـفـات
عـالـيـة  نـصـبـهـا في قـسم الـسـيـطرة
الـنـوعـيـة في مـصـنع سـامـراء ومـصنع
احملـاليل الوريدية في نيـنوى من بينها
قـياس عـيـاري وا اجـهزة  لـتـسحـيح ا

الــذري والـ   FTIR وغـــيــرهــا والــتي
تـسـتـخـدم في اجـراء الـتـحـالـيـل لـكـافة
واد االولـية وحتديد ـستحـضرات وا ا
ـعــادن الـثـقــيـلـة ـادة وقـيــاس ا نــوع ا
ـواد االوليـة) الفتة الى ـوجودة في ا ا
ان (بـعـض هـذه االجـهـزة يـتم نـصـبـهـا
ألول مـــرة في الــعــراق وســـتــســهم في
زيـــادة كـــفـــاءة ودقــة وســـرعـــة اجنــاز
الــتــحــالــيل الســيــمــا وان الــســيــطـرة
الـنوعية مصنفة ضمن تصنيف  A في
وزارة الــصـحـة كــمـخــتـبـرات مــايـؤكـد
ـسـتـحـضـرات الــتي تـنـتـجـهـا جنــاح ا
بـشـكل دائم عـلمـا ان الـشركـة لم تـفشل
لـــــهـــــا اي دفــــعـــــة انـــــتـــــاجــــيـــــة من
مـسـتـحـضراتـهـا طـوال خـمس سـنوات
مـتـتـالـيـة ال في عـقـود كـيـمـاديـا وال في
الــسـوق) مــشــيـرة الى الــتـطــور الـذي
شـهــدته الـشـركـة في مـجـال الـتـسـويق
والـثــورة الـتي احـدثـتـهـا في الـتـعـبـئـة
والــتـغــلـيف لــكـافــة مـســتـحــضـراتــهـا
الــدوائـيـة.  من جـانـبــهـا ذكـرت مـديـرة
قــسم الـبــحث والـتـطــويـر في الــشـركـة
ـتلك هـنـاء محـمود حـسن ان (الـقسم 
مالكـا متميزا من الباحث ويعمل وفق
ـوضـوعة من خالل اخلـطـة الـبـحثـيـة ا
انـتاج وجبات بـحثية اسـتطالعية وفق
الـدسـاتـيـر احلـديـثـة تـخـضع لـلـدراسة
ــتـابــعــة مع الـرقــابــة الـدوائــيـة في وا
وزارة الـصحة وبـعد تسجـيلهـا تتحول

الى وجبات انتاجية). 
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اعــلن وزيـر الـتــخـطـيط خــالـد بـتـال
الــنـجم عن تــقـد الــهـيـئــة الـعــلـيـا
ـسـاكن لـلــتـعـداد الـعـام لـلـسـكـان وا
تـوصية إلى مجلس الوزراء بتأجيل
مـوعد تنفيذ الـتعداد الذي كان مقررا
ـقبل إلى فـي شهـر تـشرين الـثـاني ا
ــقـــبل. الـــربع األخـــيـــر من الـــعـــام ا
وأضــاف  خـالل تـرؤسـه االجــتــمـاع
الـرابع للهيئـة الذي عُقد امس األحد
ان (الــتــوصــيــة بـتــأجــيل الــتــعـداد
جـاءت بـسبب الـظروف االسـتثـنائـية
ــتـمــثــلـة ــر بــهـا الــعــراق ا الــتي 
ـالـيـة) بـجـائـحـة كـورونـا واألزمـة ا
مـــشـــيــرا إلـى ان (الـــهــيـــئـــة قــررت
االســتـــمــرار في اعــمــال الـــتــهــيــئــة
والـتـحـضيـر لـلمـشـروع والـطلب من
ـالـية تـأمـ التـخـصيـصات وزارة ا
تـطلـبـات التـعداد ـطلـوبـة  ـالـية ا ا
والـــتي تــتـــضــمـن تــأمـــ األجــهــزة
الـلوحية لـتنفيـذ التعداد إلـكترونيًا
فـضال عن تـدريب الـعـدادين وتنـفـيذ
الـتعداد التجريبي وعـمليات الترقيم
واحلصر وصوال ليوم العد) منوها
إلـى انه ( الـــــطــــــلب مـن جـــــمـــــيع
ـرتـبـطـة الــوزارات واجلـهـات غـيــر ا
بـوزارة تقد مالديـها من مقترحات

ومالحـظـات فـنـيـة بـشـأن اسـتـمارات
الــتـعـداد الـتـي  إجنـازهـا من قـبل
ركـزي وغيرهـا من االعمال اجلـهاز ا
الـفــنـيـة وتـرسـيم احلـدود لـلـوحـدات
الكـــات عــــراقـــيـــة 100 االداريــــة 
ـئـة. وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) بــا
امـس ان رئـــيس غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات
الـتعداد ضياء عـواد كاظم استعرض

اخلـــــطـــــوات واألعـــــمـــــال الـــــتي 
ـاضـيـة في إجنـازهـا خالل األشـهـر ا
إطـار االسـتعـدادات لتـنـفيـذ التـعداد
ـقـبلـة الـتي سـتـشمل واخلـطـوات ا
االنــتــهــاء من الــتــجـارب الــقــبــلــيـة

ـدربـ فـضال عن تـنـفـيـذ وتـدريـب ا
الـتعداد الـتجريـبي وعملـيات احلزم
لـــلــمـــحالت والــقـــرى والــبـــلــوكــات
ــبــاني وإجــراء الــتــرقــيم وحــصــر ا
ـنـشـآت واألسـر مـضـيـفـا ان هـذه وا
اخلـطـوات االسـتـعـداديـة سـتـبـدأ من
قبل لغاية كـانون الثاني من العـام ا
تـشرين الـثاني الـذي سيـشهـد تنـفيذ
الـتعـداد). من جانبـه اشاد مسـتشار
ــتــحــدة لــلــســكــان صــنــدوق اال ا
مـهـدي العالق بـاجلـهود الـتي يـقوم
ـــركــزي لـإلحــصــاء بـــهــا اجلـــهــاز ا
والــدعم الــذي يــقــدمه الــوزيــر لـتــلك
اجلـــهـــود مـــعـــربـــا عن اســـتـــعــداد
ـزيـد من الـدعم الـصــنـدوق لـتـقـد ا
الــفـني والـلــوجـسـتـي واالسـتـشـاري
الجنــاح الــتــعــداد مــؤكــدا (أهــمــيـة
ــدونــة الـوطــنــيــة لـلــتــعــداد الـتي ا
ــصـادقـة مــجـلس الـوزراء حــظـيت 
وتـــــــهـــــــدف إلـى حـــــــشـــــــد الـــــــدعم
والـتـأييـدللـتـعداد بـوصـفه مشـروعا
وطــنـيــا شـديــد األهـمــيـة). واضـاف
الــبـيـان ان (االجــتـمـاع شــهـد عـرض
دير فـقرات استمارة الـتعداد قدمه ا
الـعام التنفيذي سمير خضير هادي
ـشــاركـون في وقــد أبــدى  الـســادة ا
االجــتــمــاع مالحــظــاتــهم بــشــأن مـا

تضمنته االستمارة من اسئلة).
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كـشف وزير الدفاع جمعة عناد عن
حتـــوالت في تـــشـــكـــيالت الــوزارة
يــتـجه الجــرائـهــا طـبــقـا لــقـواعـد
مـهـنـيـة معـتـمـدة في خـطط االركان
بـجيوش العالم. وقال امام عدد من
االعـالمـيــ واحملــلــلـ االمــنــيـ
بـيـنـهم (الـزمـان) امس  انـه (تـقدم
ـسلـحة الى الـقائـد العـام للـقوات ا
ــشـروع لــتـشـكــيل اربـعــة فـيـالق
ـيا عـسـكريـة ذات نـظام مـعتـمـد عا
ومـنـبـثق من الـتـجـربـة الـعـسـكـرية
ــيــداني) الــعـــراقــيــة وتــراثـــهــا ا
واضــاف انه (اجــرى ســلــســلـة من
الـــــتـــــنــــقـالت بــــ الـــــقـــــيــــادات
االســتــخــبــاريــة وبــعـض صــنـوف

اجلـيش بهدف تـعزيز قـدرات الوحدات
واشـاعـة مـزيـد من الـضـبط الـعـسـكري
وحتـقيق نـتائج مـيدانـية نـنتـظر قطف
ثــمـــارهــا عــاجال). واكــد عــنــاد وهــو
ضـــــــابط رفـــــــيع تـــــــدرج في الـــــــرتب
ــــســـؤولــــيـــات بـــدءا مـن مالزم في وا
سلـحة اوائل الثمـانينات من الـقوات ا
ــاضي وخـاض غــمـار حـروب الــقـرن ا
وصل ان عديدة آخرها حرب حترير ا
(خـطة هيـكلة اجلـيش ستشـمل القوات
ا الـبريـة واجلويـة وطيـران اجليش 
ـثـالي عـلى االرض يـحـقق الـتـنـسـيق ا
ويــوفــر الـوقت الداء الــواجب بــأفـضل
صـــورة). وكــشف عــنـــاد عن (لــقــاءات
اجـراها مع سـفراء عـدد من دول العالم
ـعـتـمـدين في بـغـداد لـتـسـويـة بعض ا
تـعلـقة بـدولهم او شـركاتـها). االمـور ا

واشــار الى (جنـاحه فـي تـسـويــة عـقـد
الـطائـرات الكـورية الـبالغ عـددها نـحو
 38طـائرة ووصـفهـا بانـها ذات تـقنـية
ـتاز ويعول عـليها اجليش في واداء 
تـقـد خدمـات لـوجسـتـية لـلـقوات في
الــــظــــروف الـــطــــارئــــة). واضـــاف ان
ــالي  حـســمه عـبـر (الــتـخــصـيص ا
يزانية الدفاع تـدابير ومراجعة دقيقة 
ـرجـأة مـنـذ سـنـوات). كـما كـشف عن ا
لـقـاء مع سـفـير تـركـيـا ببـغـداد لـبحث
الــتــوتــر عــلى احلــدود بــ الــبــلــدين
وابـالغه رسـائل االنـزعاج مـن القـصف
ناطق شمـال العراق واستياء الـتركي 
احلـكومة والـشعب من تـصرف القوات
الــتـركـيــة االخـيـر. واكــد عـنـاد (وجـود
تــنـســيق مع قـوات الــتـحــالف الـدولي
فــيـمــا يــتـعــلق بـالــعــمـلــيـات اجلــويـة

ــواجــهــة جــيــوب تــنــظــيم داعش في
ــــنـــاطـق احلـــدوديــــة مع ســــوريـــا). ا
واضـاف ان (تـعـليـمـات وزارته تـنصب
ــواطن وجتــنب دائــمــا عــلى خــدمــة ا
ـظـهـر يـلـيق االحـتـكـاك به والـظـهـور 
ـؤسسـة العسـكريـة العـراقية بـتاريخ ا
وتـضـحـيـاتهـا مـنـذ تـأسـيس اول نواة
في  6 كـانـون عام 1921 ). واكـد (عدم
الــتــســـامح مع اي ســلــوك يــسيء الى
ؤسسة العسكرية او يحط من سمعة ا
صـورة تضحياتها وبطوالتها الزاهية
سـواء ما يتعلق منهـا بشبهات الفساد
ــمـارسـات ــالي او بـعض ا االداري وا
ــدانـة في مـجــال حـقـوق االنـسـان او ا
علـومات عن الرأي حـجب احلقـائق وا
الـعام). وكـشف عناد عن خـطة طرحت
ابـان مـواجـهـة عـنـاصـر تـنـظـيم داعش

قـبل االنـتصـار النـاجز عـليه في 2017
ـحـاولة تـرك جيـب له يتـشكل تـتـمثل 
من حـدود ناحيـة حمام العـليل وبيجي
وصل اال انه وبـعض مناطق جـنوب ا
وعــدد من قـيــادات اجلـيش اصــر عـلى
طـرد التـنظيم الـى خارج احلدود مـهما

كلف االمر.  
واشـــار الى ان (تــضــحـــيــات اجلــيش
وبــقـــيــة الــقــوات االمـــنــيــة واحلــشــد
الــشــعـبي  تــمــكـنت من حتــقــيق هـذه
الــغـايـة واجنــاز الـنـصـر بــرغم جـمـيع
الــتـحــديــات). وشـدد عــنـاد الــذي كـان
يــــتـــابـع مالحــــظـــات ومــــقـــتــــرحـــات
احلاضرين ويجيب عن بعض االسئلة
عــلى اهـمــيـة االلــتـزام قــادة ومـراتب
بـاللوائح والتـقاليد الـعسكريـة مشيرا
الى انـه (يؤكـد عـلـيهـم باسـتـمـرار عدم

االجنـــرار وراء الــــظـــهـــور في مـــواقع
الـــــتــــواصل االجـــــتــــمــــاعـي وضــــبط
الــتـــصــريــحــات وتـــوحــيــد اخلــطــاب
االعـالمي) مـشـيــرا الى انه (سـيــتـخـذ
اجـراءات ادارية للحـد من ظهور بعض
ـنــتــســبــ الالضـروري الــضــبــاط وا
واخملـــــالـف السس الــــــتـــــراتـــــبـــــيـــــة
والــــــتـــــخـــــصـص من اجـل احلـــــد من
الــهـــفــوات واحلــيــلــولــة دون تــقــاطع
ــهــمــات في مــجــال االعـالم). واشـاد ا
عـناد (برؤية القائد العام للقوات العام
سلحة رئيس مجلس الوزراء للقوات ا
السيد مصطفى الكاظمي الذي يرى ان
ســـبل اصـالح الـــدولـــة تــرتـــكـــز عـــلى
اجلــيش والــقــضـاء لــتــقـويــة الــدولـة
الــعــراقـيــة وحــمــايـتــهــا من اخملــاطـر

والتحديات).

اخــرى قــرر مـجــلس وزراء كـردســتـان
تــــقــــد مـــوعــــد جــــلــــســـة اجملــــلس
األسـبوعية من يوم األربعاء إلى اليوم
اإلثن بهدف اإلسراع بتوزيع رواتب
شـهـر آذار وحـسم اآللـيـة الـتي سـيـتم
اتـبـاعهـا سـواء بإبـقاء اآللـيـة احلالـية
ـئـة من ــتـمـثـلـة بــاسـتـقـطـاع 21 بــا ا
ــئــة لــذوي ـوظــفـ و50 بــا رواتـب ا
الــدرجــات اخلـاصــة أم اعــتـمــاد آلــيـة
أخــرى.  في غــضــون ذلك  أكــد رئـيس
إقـلـيم كـردسـتـان نـائب رئـيس احلزب
قـراطي الكـردستـاني نـيجـيرفان الـد
ـــهم والـــفــاعل) الـــبــارزانـي الــدور (ا
ـشاكل ـقراطـي في حل ا لـلـحـزب الـد
مـع احلـكـومـة االحتــاديـة عـلى أسـاس
الــــدســــتـــــور وحــــمــــايــــة احلــــقــــوق
ــســتــحــقـات الــدســتــوريــة إلقـلــيم وا
كـردستان وحتقـيق وتطبيـق الفدرالية
ـنــاسـبـة عــمـلـيــاً. ودعـا في تــهـنــئـة 
الـذكـرى الرابـعة والـسـبعـ لتـأسيس
احلـــــزب الـى (الـــــعـــــمل عـــــلـى أسس
الـتـوافق والـشـراكة وحتـقـيق الـتوازن
بــ كـافـة مــكـونــات الـعـراق لــضـمـان
األمن واالسـتـقرار الـسـياسـي والتـقدم
في الــبــلــد) مــشــيــرا الـى إن (مــهــمـة
احلـزب وكوادره الـيوم هي الـعمل من
خـالل احلـكــومــة ومــؤســســات إقـلــيم
كــردسـتـان من أجل حتـسـ األوضـاع
ـعــاشـيـة لـلـكـردســتـانـيـ واجـتـيـاز ا
ــــشــــاكل واألزمــــات وأن يــــكــــونـــوا ا
بادرين ورواد وحدة كـعادتهم دائماً ا
شترك ب الـصف والتالحم والعـمل ا
أطـراف ومكونـات كردستـان في سبيل
ـكـاسب). وتـابع (إنـنـا احلـفــاظ عـلى ا
ـر فيه نـحـيي هـذه الـذكـرى في وقت 
ـنــطــقـة والــعــراق عـمــومـاً الــعــالم وا
وإقـلـيم كردسـتان خـصـوصاً بـأوضاع
صـعـبـة وحـسـاسـة وقـد حتـمّل كوادر
قراطي وأعضاء وجماهير حزبنا الد
الـــكــــردســـتـــاني إلـى جـــانب ســـائـــر
ـشاق الـكـردستـانـي الـصـعوبـات وا
واألعـبـاء الـثـقـيـلـة وهم دومـاً احملـرك

الستمرار مسيرة النضال والكفاح).

خالد بتال النجم

األعـلى في بيان تلـقته (الزمان) امس
أن (مـحكـمة الـتمـييـز  دققت الـقضـية
ووجـدت ان االدلــة فـيـهـا غـيـر كـافـيـة
الصــدار قــرار حــكم ســواء بــعــقــوبـة
ـتـهـمان االعـدام ام بـغـيـرهـا ذلك ان ا
أنـكـرا التـهـمة أمـام قـاضي التـحـقيق
وأمـام مـحكـمة اجلـنايـات وان  أقوال
ـشـتـكـ تـنـاقـضت إمـام الـشـهـود وا
الـقائم بالتحقيق واالدلة العلمية غير
مـــتــوفــرة فـي الــدعــوى وان الـــدلــيل
الــوحـيــد في الـقــضـيــة هـو اعــتـراف
ـتـهمـ إمـام القـائم بـالتـحـقيق في ا
مـرحـلـة الـتـحـقـيق االبـتـدائـي وهو ال
يــكــفي  ســبــبــا لــلــحــكم ســيــمـا وان
الـتـقـريـر الـطـبي اخلـاص بـفـحـصـهم
يـشـير الى تـعرضـهم للـضغط ولـكون
تـحصـلة ال تـرتقي  إلى تـلك  األدلـة ا
ـعـتـبر قـانـونـا لذا مـسـتـوى الدلـيل ا
قـررت احملـكمـة نقض الـقرار الـصادر
بـــحــقــهـم واالفــراج عــنـــهم . وبــهــذا
ـركـز االعالمي ان اخلــصـوص يــود ا
ـعــنـيـ الى تـوخي يــدعـو الـسـادة ا
الــــدقــــة في مــــا يـــصــــرحــــون به من
مـعـلـومـات الى وسـائل االعـالم بـغـية
ـعلـومات عـدم تـضلـيل الراي الـعام 
ـوجـود في غـيـر صـحـيـحـة وخالف ا
اوراق الـدعـوى الغراض سـياسـية او

انتخابية).
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ـصـابـ بـفـايـروس تـصـاعـدت اعـداد ا
كـورونـا في بـغداد واحملـافـظات لـتـبلغ
 4348 اصـــابــة بـــقـــفــزة جـــديــدة في
ــوقف الــوبـائي االصــابــات بــحــسب ا
لـوزارة الـصحـة والبـيئـة التي سـجلت
مـخـتبـراتـها  2674 حـالـة شفـاء فيـما
ســجــلت  75حــالــة وفــاة امس فــيــمـا
اعـلنت روسيا السـبت أنها أنتجت أول
دفـعـة من اللـقاح ضـد فـيروس كـورونا
والــــذي اعــــلــــنه الــــرئــــيس الــــروسي
ــيــر بــوتــ فـي وقت ســابق من فـالد
األســــبـــوع. وذكـــرت وزارة الــــصـــحـــة
الـروسية في بيان نـقلته وكاالت األنباء
الـروسـية انه ( إنـتـاج الدفـعة األولى
من الـلقاح اجلديد ضـد فيروس كورونا
الـذي طـوره مـركـز غـامـالـيـا لألبـحاث).
وقـال بوت الـثالثاء إنه  (انتاج أول
ا فيه لقاح ضد فيروس كورونا فعال 
الـكــفـايـة ويـعـطي مــنـاعـة مـسـتـدامـة)
طـوره مركز نـيكوالي غـاماليـا لألبحاث
في عـلم األوبـئة وعـلم األحـياء الـدقيـقة
بــــــالـــــتــــــعــــــاون مع وزارة الــــــدفـــــاع
الـروسية.وأكد الـرئيس أن إحدى بناته
تــلـقت الـلــقـاح الـذي أطــلق عـلـيه اسم
سـبوتنـيك تيمـناً باالنـتصار الـسياسي
والــــعــــلــــمـي الــــذي حــــقــــقه االحتــــاد
الـــســوفـــيــاتـي إبــان احلـــرب الــبــاردة
بـإرسـال سـبـوتـنـيك أول قـمـر صـنـاعي
بــنـجــاح إلى الـفــضـاء عـام 1957.ومع
ذلـك شـكك بـاحـثــون غـربـيـون في هـذا
اإلعـالن حـتـى أن الــبــعض اعــتــبـر أن
الـلقاح قـد يكون خطـيرا في ح بدأت
ــرحــلــة األخـيــرة من الــتــجــارب هـذا ا
األســـبـــوع فــقـط. وقـــال مــديـــر مـــركــز
نـــيــــكـــوالي غـــامــــالـــيـــا ألــــكـــســـنـــدر
غـــويــنـــتـــســبـــورغ لـــوكــالـــة تــاس أن
ـرحــلـة ـشــاركــ في ا ــتــطـوعــ ا (ا
األخـيرة من االختـبار سيحـصلون على
). وذكـر الـصـنـدوق الـسـيادي جـرعـتـ
ـشـارك في عــمـلـيــة تـطـويـر الــروسي ا
ــقــرر بـــدء إنــتــاجه الـــلــقــاح إن (مـن ا
صــنــاعــيــاً في أيــلـول). وأعــلن رئــيس
ترييف الثالثاء أن الصندوق كيريل د
(عـشـرين دولـة أجـنبـيـة طـلبت مـسـبـقاً
أكــثــر مـن مــلــيــار جــرعــة من الــلــقــاح
الــروسي). ومــنــذ بـدء األبــحــاث اتُـهم
مـــركــز نـــيــكـــوالي غــامـــالــيـــا بــخــرق
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تـنفيـذاً لتوجـيهات رئـيس الوزراء مصـطفى الـكاظمي بـتشكـيل جلنة عـاجلة لـلكشف
واد عالـية اخلطورة (كيميـاوية مزدوجة االستخدام نـترات االمونيا) في كافة عن ا
ـنــافـذ احلـدوديـة بـريـة بـحــريـة جـويـة واتـخـاذ اإلجـراءات الــعـمـلـيـة واالحـتـرازيـة ا
ـنافذ احلـدودية في بيان ناطق والـتجمعـات السكـانية. وقـالت هيئة ا بأبعادهـا عن ا
تلقته (الزمان) امس ان (منفذ ميناء أم قصر االوسط في محافظة البصرة بالتعاون
ـنـفذ بـاخالء حـاويـات وبـالـيت بـرمـيلـ بـداخـلـهـا مواد ـشـترك مـع مركـز كـمـرك ا ا
شديدة اخلطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء ترافقها قوة حماية من القوة الساندة
للمنـافذ والتابعـة لقيادة قوات الـقوة البحـرية لنقلـها إلى أماكن آمنـة لضمان سالمة
نـشأت احلـكـوميـة). واضاف انه ( إجنـاز إجراءاتـهـا الكـمركـية وفق ـواطنـ وا ا
الـضوابط والتـعلـيمات الـنافذة وتـنظيم مـحضـر اخالء أصولي من قبل مـديرية مـنفذ
نـافذ احلدوديـة واجلهـات األمنـية والدوائـر العـاملة أم قـصر االوسط الـتابع لهـيئـة ا

نفذ احلدودي). في ا

قراطي الكردستاني بتأسيسه مستذكرا زعيمه مصطفى البارزاني امس Èd∫ احتفل احلزب الد –
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ــســاعــدات الــدولــيــة إلى اجلـــمــعــة أن ا
ــرفــأ يـجب أال لـبــنــان عــقب انــفـجــار ا
تـكـون مـشـروطـة بـتـغـيـيـر سـيـاسي عـلى
خــلـفـيـة مــطـالـبـات فــرنـسـيـة وأمــيـركـيـة
بــتـشــكـيـل حـكــومـة تــعـكس تــغـيــيـراً في
الـنـظـام. ومنـذ انـفـجـار مـرفـأ بـيروت في
الـــــرابـع من آب تـــــتــــــوالى الـــــزيـــــارات
الـدبلوماسـية إلى لبنـان التي تأتي على
وقع اتــصـاالت ســيــاســيـة بــ األفــرقـاء
احملـليـ لتـكلـيف رئـيس حكـومة جـديدة
عــلى وقع غــضب الـشــارع الــذي يــطـالب
ـسـؤولـ ورحـيـل الـطـبـقـة ـحـاسـبــة ا
الـســيـاســيـة كــامــلـة. وقــال ظـريف خالل
مـؤتمر صـحافي مع نـظيـره اللـبناني في
حـكـومة تـصـريف األعـمـال شـربل وهبي
رداً عـلى ســؤال عن مـطـالـبــات خـارجـيـة
بـتشكيل حكومـة محادية تسـتبعد أفرقاء
سـياسي (نـعتقد أن الـشعب واحلكومة
الـلـبنـانـية يـجب أن يـقـررا ذلك وال يجب
عـــلى اآلخـــريـن أن يـــشـــتـــرطـــوا تـــقــد
ـسـاعـدات بأي تـغـيـيـر في لـبـنان خالل ا

حـالــة الـطـوار هــذه). وأضـاف (بـرأيي
اســــتـــغـالل وجع الـــشــــعب ومــــعــــانـــاته
العــتــبــارات ســيــاســيــة غــيـر إنــســاني).
وأعـرب ظـريف عن اعـتـقـاده بـأنّ (الـدولـة
والــشــعب في لــبــنــان هــمــا من يــجب أن

يقررا مستقبل لبنان). 
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مــــؤكـــداً أن بـالده (ســـتــــقـف مـــعــــهــــمـــا
وسـتساعد في أي قرار يتخذانه). ويبدي
مـحللون ونـاشطون خشـيتهم من أن جتد
الـقـوى السـيـاسـيـة الـتـقـلـيـدية فـي الدعم
الـــدولي الــذي يـــحــظـى به لــبـــنــان مـــنــذ
االنـفـجار فـرصـة لـ إعـادة تـعو نـفـسـها
خـصوصاً بعـد تداول تقـارير اعالمية عن
مـسـعى إلعــادة تـسـمـيــة سـعـد احلـريـري
رئـيـسـاً للـحـكـومـة في خـطـوة يُـتوقع أن
تـثــيــر غـضـب الـشــارع الــذي سـبق له أن
أسـقـط حـكــومــة بــرئــاســة احلـريــري في
خــريف 2019 . في مــرفــأ بــيـروت حــيث
ترسو حاملة الطوافات الفرنسية تونيير
الـتي أقلت من فرنـسا مجـمـوعة هـندسية

الـقــاضي فــادي صـوان اجلــمــعـة مــهـامه
كـمحقق عدلي في القـضية لالشراف على
حتـقيقـات يشارك فـيهـا محقـقون أجانب.
ا شكّل سـاحة نفوذ وفي بـلد صغـير لطـا
لـقـوى اقـليـمـيـة ودولـيـة حـفـلت مـواعـيد
ـسؤول بلقاءات مكوكية مع وجود كل ا
من مـســاعـد وزيــر اخلـارجــيـة األمــيـركي
لـلـشـؤون السـيـاسـيـة ديـفـيـد هـيل ووزير
اخلـارجـيـة اإليراني مـحـمّـد جـواد ظريف
ووزيـرة اجلـيــوش الـفــرنـسـيــة فـلـورنس
بـــارلي الــتي تــعــدّ بـالدهــا في طــلــيــعــة
الـداعـ الى اإلســراع بـتـشـكــيل حـكـومـة
جـــديــدة. وعـــقب االنـــفــجـــار الــذي حــوّل
بـيروت إلى مدينة منكوبة وأودى بحياة
أكـثر من  170 شـخـصاً وأصـاب أكـثر من
بــجــروح عــدا عـن تــضــرر أحــيــاء 6500
واسـعة في الـعاصـمة وتـشريـد نحو 300
ألف من سـكانها بعد تضرر منازلهم قدّم
. حـسان ديـاب اسـتـقالـة حـكومـته اإلثـن
وجتـري الــقــوى الــســيـاســيــة اتــصـاالت
لـتـسـمـيـة رئـيس جـديـد بـيـنمـا لـم يـحدد
رئـيس اجلــمــهـوريــة مـيــشــال عـون بــعـد
ـلـزمـة. مـوعـداً لالسـتـشـارات الـنـيـابـيـة ا
ـشـاورات الـتي وقـال عـون اجلــمـعـة إن ا
يــجــريــهــا قــبل حتــديــد مــوعــد (هــدفــهـا
ـالئمة كي حتـضيـر األجواء الـسيـاسية ا
تـــكــون احلـــكـــومــة اجلـــديـــدة مــنـــتـــجــة
ومـتجانـسة ونـتيـجة تـوافق ب مـختلف
الـقـيـادات اللـبـنـانـيـة). ودعت بـارلي بـعد
لـقائها عون إلى اإلسراع بتشكيل حكومة
تـتـولـى مـهـامــهـا لــفـتـرة مــحـددة الجـراء
اصالحــات عــمــيــقــة بــشــكـل فــعــال بــعـد
أســبــوع من دعــوة الــرئـــيس الــفــرنــسي
ـانـويل مـاكــرون إلى مـيـثـاق سـيـاسي ا
جـديـد. وجـاءت دعـوة بـارلي غـداة تـأكـيد
تضرر هيل خالل تفقده شارع اجلميزة ا
اخلـمـيس اسـتــعـداد بالده لـدعم حـكـومـة
لـبنانـية تعكـس إرادة الشعب وتـستجيب
لـها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير
حـقيقي. ولم يـدل هيل عقب لـقائه رؤساء
ان وحـكومـة تصريف اجلـمهـورية والبـر
األعـمال ورئـيس احلـكومـة الـسابق سـعد
احلـريري بأي تـصريحـات. وصرح وزير
اخلـارجـيـة اإليراني مـحـمّـد جـواد ظريف
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من الـقـوات الـبريـة ومـفـرزة غـواص من
الـبحـرية إضافـة إلى مسـاعدات غـذائية
تـــواصل فــرق الـــتــحـــقــيق والـــبــحث عن
ـفقودين عملها. وتبلّغت عائالت جديدة ا
الـعثور على أشالء أقربائها بينها عائلة
ـطابـقة فـحوص ّ اعالمـها  حـتّي التي 
احلمض النووي ألشالء  العثور عليها
وتــعـــود لــكل من شـــربل وجنـــيب حــتي
الـلـذين كـانا في عـداد عـشـرة عـنـاصر من
ـرفـأ قبل دوي فـوج االطفـاء هـرعوا الى ا
االنـفجار. وكتبت أنطـونيال حتي شقيقة
جني ( 27عــامـــاً ) وابــنـــة عم شــربل (22
) على صـفحتـها في فيـسبوك ما من عـاماً
كـــلــمــات تــصف الــنـــار في داخــلــنــا هل
تتـخيلون أننا بتنـا نهنئ بعضنا البعض
النـنــا وجـدنــا اشالء كل مـنــكـمــا? وقـالت
مـايـان نـاصـيف قـريـبـة الـشـابـ بـتـأثر
شـديــد لــفــرانس بــرس عــبــر الـهــاتف إن
الـعـائـلـة لن تـقـيم مـراسم الـدفن والـعـزاء
قـبل الــعـثـور عــلى شـربل كـرم وهــو أحـد
عـنـاصـر الـفـوج الـذين مـا زالوا فـي عداد
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وافق مــجـــلس الــوزراء  اجلـــمــعـــة عــلى
إرســــال  13ألف طـن من الــــقــــمح و3500
مـتـر مـكـعب من الـديـزل وأدويـة ومـعـدات
سـاعدة لبنـان. وارسل العراق اثر طـبية 
انـــفـــجـــار بـــيــروت الـــدفـــعـــة األولى من
إمـدادات الوقـود ضمن قافـلة قـوامها 20
نـاقلة مـحملـة بأكثر من  720 ألف لـتر من
ــســـؤولــون زيت الـــغـــاز; فــيـــمــا أغـــفل ا
الـلبنانيون ذكر اسـم العراق في بياناتهم
الـــتـي ذكـــروا فـــيــــهـــا اسم الــــدول الـــتي
ــواجـهـة خـســائـر االنـفـجـار سـاعـدتـهم 
وهـو مـا أثـار امتـعـاض بـغـداد. وسـرعان
مـــا اســـتـــدرك اجلــيـش الـــلــبـــنـــاني ذلك;
واضـاف في بـيـان الحق اسم الـعراق إلى
قـــائــمــة الــدول الــتـي قــدمت مــســاعــدات
لــلـــبــنـــان. وفي شــهـــر آب اجلــاري وقع
انـفجار كبير في مرفأ العاصمة اللبنانية
بـيـروت مــا أسـفـر عن إصــابـة سـتـة آالف
ومــــقـــتل  177 وفـــقـــدان  30 شـــخـــصـــاً
وتـسبب في تـشريد  250 ألـف شخص. و
ـجـلت وفــاة مـواطن فـرنـسي ثـان جـراء سُ
االنـفجـار الـذي هـزّ الـعـاصـمة الـلـبـنـانـية
بــــــيـــــروت فـي الــــــرابع مـن آب اجلـــــاري
وأسـفـر عن أكـثر من  171 قـتـيالً وفق ما

أفادت مصادر متطابقة اجلمعة. 
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ّ الـثـالثـاء تــكــلـيـف اثـنــ من قــضـاة و
الـتـحقـيق في دائـرة احلـوادث اجلمـاعـية
فـي احملـكــمـة بــالـتــحـقــيق الــذي فـتــحـته
الـنيـابة العـامة في بـاريس نظـراً لوجود
ضـحـايـا فـرنـسـيـ وخـصـوصـاً عـشرات
اجلـرحى وفق مـا أفادت الـنيـابـة العـامة
في بـاريس مؤكـدة بـذلك خبـراً بـثّته قـناة
بـي اف ام تي في الـــفـــرنـــســـيـــة. زحـــمــة
دبـلوماسيـ ومساعدات في بـيروت بعد
ـدمــر وشـهــدت بـيـروت ـرفــأ ا انـفــجـار ا
اجلـمعـة زحمة دبـلومـاسيـ وصلوا إلى
نكـوبة لإلشـراف على عمـلية الـعاصمـة ا
تـسليم مساعدات واجراء محادثات حول
ـأزوم بـعد ـسـتقـبل الـسـيـاسي لـلـبـلـد ا ا

روع. رفأ ا عشرة أيام على انفجار ا
وتـسـتمـرّ عـمـليـات الـبـحث عن مـفـقودين
حتت أنـقاض مـرفـأ بيـروت بيـنـما تـسلّم
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قـررت اللـجـنة الـعـلـيا لـلـصـحة والـسالمـة الوطـنـيـة استـمـرار احلـظر اجلـزئي وإلـغاء
التجـوال الشـامل أليام اخلمـيس واجلمعـة والسبت لـيكون جـزئياً طـيلة أيـام األسبوع
يـبـدأ من السـاعة الـعـاشرة مـساء إلى اخلـامـسة فـجرا مع تـشـديد تـطبـيق اإلجراءات
الـصحـية ,فـيـما لـوح وزير الـصـحة حـسن الـتمـيمي بـإمـكانـية اتـخـاذ إجراءات أكـثر
صـرامـة وفـرض قـيـود إضـافـيـة لـلـحـد من احلـركـة والـعـودة مـجـدداً لـفـرض احلـظـر

الشامل مستقبالً.
وقــال الـتــمـيــمي في تـصــريح تـابــعـته
(الــزمـان) امس إن (الــوزارة دائـمـا مـا
تـؤكـد عـلى االكـتـفاء بـاحلـظـر الـصحي
مع االلـتزام بالتعليمات التي وضعتها
ضـمن خطـتهـا السـتراتـيجـية لـلتـعامل
مـع الــفــايــروس من دون الــلــجــوء الى
فــرض قــيـود مــشــددة ومــنـهــا احلــظـر
الـشـامل),مـبـيـنـا ان (الوزارة مـسـتـمرة
ــتــمـثــلــة بـااللــتـزام بــفــرض الـقــيـود ا
بـالـتعـليـمات وهـناك قـرارات ستـصدر
قـريـبـاً وال سيـمـا ونـحن مقـبـلـون على
شــهـر مـحـرم ونـتــوقع أن تـكـون هـنـاك
جتـمـعـات لـلمـواطـنـ مع عـدم مـراعاة

خطورة الوباء).
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واوضـح الــتــمــيـــمي ان (زيــادة أعــداد
اإلصابة بكورونا كانت متوقعة خاصة
بـعد عطلـة عيد األضحى نتـيجة اهمال
إجــــراءات الــــتــــبـــاعــــد و اســــتــــمـــرار
الــتـجــمـعـات االجــتـمــاعـيــة والـديــنـيـة
والــريــاضــيــة وفـتـح األسـواق من دون
مـراعـاة إجـراءات الـوقـايـة) مـؤكـدا انه
(بـرغم من تـسجـيل نـسب شفـاء كبـيرة
ـصابـ بالـفايـروس وتقـليل عدد من ا
الـوفـيـات نتـيـجـة اإلجراءات الـصـحـية
والـــدوائـــيــة الـــتـي وفــرتـــهـــا الــوزارة
مـتمثلة بزيـادة عدد األسرة ومختبرات
الـفحص وبناء مستـشفيات جديدة ,إال
ـــــنـع من تـــــزايـــــد أعـــــداد أن ذلـك لم 
اإلصـابـات بـشـكل كـبيـر بـسـبب تـهاون
ـرض وعدم ـواطـن بـخـطورة هـذا ا ا
االســتـجـابـة لـلــتـعـلـيـمــات والـبـيـانـات

سواء التي تعلن من الوزارة أو منظمة
يـة أو معـدالت اإلصابات الـصحـة العـا
والــوفـيـات الـكــبـيـرة الــتي سـجـلت في
عــدد مـن الــدول الــعــربــيــة واألوربــيـة)
مـبـديـا أسفه الـشـديد من (عـدم االلـتزام
بـالتعـليمـات الذي أدى بشـكل كبير الى
صـاب  ,كـون هـناك من تـزايد أعـداد ا
رض أو أن لديه يـروج  لعدم خـطورة ا
طـرقا خاصـة للعالج من الـفايروس من
دون الـتقيد باإلجراءات الوقائية وذلك
كـــــان الـــــســـــبـب في ارتـــــفـــــاع أعـــــداد
اإلصـــابـــات) الفــتـــا الى ان (الـــصـــحــة
الحـقة سـتلـجـأ الى الطـرق القـانونـية 
الــذيـن ال يـلــتــزمــون بــإالجــراءات وفق
قـانون الـصحـة العـامة).وكـانت اللـجنة
الـعـليـا لـلصـحـة والسالمـة قـد أصدرت
فـي جــلـــســـتـــهـــا أمس االول عـــدداً من
الــقـرارات من بــيـنــهـا اســتـمــرار حـظـر
ــنع انـتــشـار وبـاء الــتـجــوال اجلـزئي 
كـورونـا وإلغـاء التـجـوال الشـامل أليام
اخلــمـيس واجلـمـعـة والــسـبت وجـعـله
جـزئـيـاً طـيلـة أيـام األسـبوع  ,يـبـدا من
الـســاعـة الـعـاشـرة مـسـاء إلى الـسـاعـة
اخلــامـســة فـجــرا مع تـشــديـد تـطــبـيق
اإلجــراءات الــصــحــيــة في مــا يــتـعــلق
بـارتـداء الكـمامـات والـتبـاعد اجلـسدي
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعي فـي داخـل احملــــــال
ــؤسـسـات احلـكـومــيـة ومـؤسـسـات وا

القطاع اخلاص. 
وقــررت غـــرفــة الــعــمـــلــيــات اخلــاصــة
ـواجهـة كورونا في مـحافـظة دهوك 
إلـغاء حـظر التـجوال.وقـال بيان لـغرفة

ـفـقـودين. و اخلـمـيس اعالن الـعـثـور ا
عـلى عنصر آخر من فوج االطفاء ليرتفع
بـذلـك عـدد الــذين  اعالن مــقــتـلــهم إلى
ســـبــعــة من أصـل عــشــرة تــلـــقــوا بالغــاً
بـانــدالع نــيـران فـي الـعــنــبـر رقم  12 من
دون أن يـعـلـمـوا مـا يـنتـظـرهم داخـله من
كـمـيــات هـائـلـة مـن نـيـتــرات األمـونـيـوم
حتـقق السلطات في أسبـاب تخزينها من
دون اجـراءات وقــايـة مـنــذ أكـثـر من ست
سـنـوات وانـفــجـارهـا. وتـقـدمت عـائالت
ـئات من الـضحايـا عبـر محـاميـة بطلب ا
الى جــمـيع الــدول األعـضــاء في مــجـلس
األمن بـاجــراء حتـقــيق مــسـتــقل مـبــديـة
ـــنـــظـــومـــة األمـــنـــيــة» عــدم الـــثـــقـــة بـــا
والـسياسية الـقابضة على لـبنان ويُتوقع
أن يـعـطي تـعــيـ الـقـاضي فـادي صـوان
عــــلـى رأس اجملــــلـس الــــعــــدلـي دفــــعــــاً
لـلـتـحـقـيـقـات الــتي جتـريـهـا الـسـلـطـات
ـاضي بـعــدمــا رفض لــبـنــان األســبــوع ا
اجــــراء حتــــقـــيـق دولي في االنــــفــــجـــار.
ويـشارك محقـقون فرنـسيون في عـمليات
جـمع األدلـة. وأعلـنت واشنـطن اخلـميس
أن فـريقاً من مـكتب الـتحقـيقـات الفدرالي
(اف بـي آي) ســـيـــنـــضم الى احملـــقـــقـــ
. وطالب خبراء احملـلي والدولي قـريباَ
ـــون في مـــجـــال حـــقـــوق اإلنـــســان ـــيّ أ
اخلـميس بإجراء حتقـيق مستقلّ وسريع
في االنـفجار معرب عن قلقهم من ثقافة
اإلفالت من الـعـقـاب الـسـائـدة في لـبـنـان.
وتـــســــلّم صــــوان قـــاضي الــــتـــحــــقـــيق
الـعسكـري األول باإلنابـة مهامه اجلـمعة
ـرفأ. كـمحـقق عـدلي في قـضيـة انـفجـار ا
ـعـرف عــنه اسـتــقاللـيـتـه ووقـوفه عـلى ويُ
مـسـافــة واحـدة من الـقــوى الـسـيــاسـيـة.
ويــبــدأ صــوان اإلثــنــ اســتــجـواب 25 
شـخصاً بينهم  19 مـوقوفاً ادعى عليهم
اجلـمعـة الـنائب الـعـام التـمـييـزي غـسان
ــرفـأ   حــسن عــويــدات بــيــنــهم مــديــر ا
ــديـر الــعـام لــلــكـمــارك بـدري قـريــطم وا
ـديـر السـابق للـجـمارك شـفيق ضـاهر وا
مـــرعـي. ويـــنـــظـــر اجملـــلس الـــعـــدلي في
اجلــرائم الــكــبــرى الـــتي تــتــعــرّض ألمن
الـــدولــة وتــهـــدد الــســلم األهـــلي. وتُــعــدّ

أحكامه غير قابلة لالستئناف. bŽU» ∫ قافلة تضم عددا من الشاحنات حتمل مساعدات مرسلة من العداق الى لبنان

متـفرقـة من الـعاصـمـة.وقالت في بـيان
امـس إنـه  (خالل الـ 24ســــــــــاعـــــــــة
اضـية الـقـبض على شـخـص قـاما ا
بـإطالق الـنار فـي الـهواء مـا أدى إلى
ــواطــنــ ضـــمن مــنــطــقــتي تــرويع ا
الــوشــاش وســريع مــحــمــد الــقــاسم)
مشيرة إلى إلقاء (الـقبض على خمسة
ـارة مـخـمـوريـن يـعـتـرضــون سـبـيل ا
وثـمــانــيــة مــتـســولــ ضــمن مــنـاطق

مـتفـرقـة من بـغـداد). وأضـافت أنه (
كـذلك ضـبط خـمس سـيـارات مـطـلـوبـة
عــلــيــهـــا إشــارات حــجـــز في مــنــاطق

متفرقة من العاصمة).

الى الـعــشـرات وهي مــخـتــلـفــة مـنــهـا
اعــــــتــــــداء ازواج عــــــلى زوجــــــاتــــــهم
اوبــالـــعــكـس او اعــتـــداء ابــنـــاء عــلى
ابــاءهم او بــالــعــكس). وكــانت ديــالى
دخـــلت حــــالـــة االســـتــــنـــفـــار في اذار
ــاضي بـــعــد تــســجـــيل اول اصــابــة ا
بـفـايروس كـورونـا دفـعت الـى تـشـديد
احلظـر الشـامل وايـقاف انـشطـة اغلب
ـــؤســـســـات احلـــكـــومـــيـــة ومـــنـــهـــا ا
القضـائيـة لتـفادي انـتشـار االصابات.
والـقت مــديــريـة شــرطــة جنـدة بــغـداد
الـقــبض عـلى  15 شـخـصــًا وضـبـطت
خـمس سـيــارات مـطـلـوبــة في مـنـاطق

عــدة تـقـف وراء االنـخــفــاض الــكــبــيـر
ـــتـــوقع ابـــرزهـــا تـــداعـــيــات وغـــيــر ا
فــايـــروس كـــورونـــا واقـــفــال احملـــاكم

لفترات طويلة). 
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واضـاف مـهـدي انه (رغم االنـخـفـاض
الــكـــبـــيــر في مـــعـــدالت الــطالق اال ان
اجملـتــمع شــهـد ظــاهــرة مـلــفــتـة وهي
ـثل العنف ثابـة تسـونامي عـائلي 
االسـر الــذي شـهـدت مــعـدالتـه ارتـفـاع
ـئـة كـبـيــر وبـنــسـبــة تـزيـد عن  40 بـا
ــاضي مــبــيــنــا ان قــيــاســا بــالــعـــام ا
عدالت الـشهـرية لـلعـنف االسر تصل ا
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أقــدم شــخص مــجـــهــول الــهــويــة في
قضاء سامراء مـساء السبت على رش
مـادة الـبـانـزيـن وحـرق سـيـارة رشـيـد
خوام معاون مدير قسم تربية سامراء
السابق وكـانت السـيارة مـركونه امام
منزله في قضاء سـامراء حي الضباط
الـثـانــيـة دون خـســائـر بـشــريـة. وقـال
مدير مكـتب حقوق االنـسان في ديالى
صالح مــهـــدي ان (مــعـــدالت الــطالق
خالل العام اجلاري انـخفضت بـنسبة
ـئة قـياسـا بالـفتـرة ذاتها نحو  50 با
اضي الفتا الى ان اسباب من العام ا
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متغيرات واحدة تلو االخرى تشتد في الساحة السياسية في العراق واصبح
الـتمـادي واضح في سلـسلـة انتـهاكـات وجتاوزات يـتعـرض لهـا البـلد في ظل
غـياب الرادع احلقيقي سيـادة الدولة حتتاج وجود سيـاسة ردعية للتجاوزات
ن يـخرق مـواثـيق  حسن اجلـوار بـ الدول هـنـاك خطـوط حـمراء يـجب عدم
ـواثـيق يجب جتـاوزهـا في عالقات اجلـوار بـ البـلـدين واذا  جتـاوز هذه ا
ــقـاطــعـة ان يــكـون هــنـاك رادع حــكـومـي لـهــذه االنـتــهـاكــات  تـبــدأ اولـهــا بـا
ـليارات االقـتصاديـة احلازمـة للمـنتـجات والتـعامل االقـتصـادي الذي يقـدر با
خـطــوة الـتــقـاطع االقــتــصـادي يــجب ان تـكــون حـازمــة وانــهـا ان طــبـقت من
احلـكومـة والـشـعب سنـنـتـصر ونـدحض من انـتـهك سـيادة الـبـلد مـع سلـسـلة
اجـراءات تـتـخــذهـا احلـكـومــة جملـلس االمن الـدولي لــوضع حـد وعـدم تـكـرار
ر خـرق سيـادة الـبلـد ان االنـتهـاك الـتـركي على سـيـادة العـراق يـجب ان ال 
دون ان نـضع حدا لـهذا االنـتهـاك الصـارخ لكـرامة الـعراق الـبلـد القـائم على
اسـاس بـنـاء عالقــات رصـيـنـة قـائــمـة عـلى حـسن اجلــوار وعـدم الـتـدخل في
شؤون الـبلدان الداخـلية فلمـاذا تنتهك سـيادته نقف جمـيعا كعراقـي حكومة
وشـعبـا  بخـطوات وسـياسـة رادعه واسـتراتـيجـية تـعـامل  تأخـذ على عـاتقـها
حـفظ سيادة الـعراق وردع كل من يحـاول ان ينتـهك سيادة الـبلد واالسـتنكار
ـا يـجب تــفـعــيل واتـخـاذ كل ال يـكـفـي وال يـضع حـدا النــتـهـاك الــسـيــادة وا
اخلـطوات الدبلوماسية والدوليـة الرادعة لكي ال تتمادى  اي دولة  في انتهاك
سـيادتنا السـيادة خط احمر  وانـنا البد من ان تكون لـنا وقفة حـازمة حكومة
نع خرق قـاطعـة االقتصـادية وتـتخلـلهـا عدة اجراءات اخـرى  وشـعبا اولـها ا

سيادة البلد مرة اخرى.

ي من االيـام الدولـيـة العـجـيبـة والغـريـبة الـتي يـحتـفل بـها الـعـالم (اليـوم الـعا
ن يـستخدم يده اليسرى بـدل اليمنى ويحتفل به لـلعُسْر) اي هو يوم خاص 

يوم  13 اب من كل عام.
ـتـحـدة ال عـمل لـها سـوى اخـتـيـار االيام الـغـريـبة ويـبـدو الول وهله ان اال ا
ي ي للـنوم واليـوم العا لالحـتفال بـها  وقد احـصيت بعـضها مـثل اليوم الـعا
ي ي لـغـسل اليـدين والـيوم الـعا ي لـلشـاي واليـوم الـعا لـلقـهوة  والـيـوم العـا
ي ي لـلـبقـول واليـوم الـعا بـدون سيـارات والـيوم الـدولي لـلجـبـال واليـوم الـعا

رض شاغاس وغير ذلك.
تـحدة انـها قـررت االحتفـال بالـيوم الدولي لـلعـسر عام 1976 . وتـقول اال ا
ائة ثلون  حوالي  10 في ا حـيث يتم التوعية فيه لألشْخَـاص العُسْر الذين 
ـئة بـيـنـما الـنـساء ) 11 من سـكـان العـالم مـنهم نـسـبة الـرجـال العُـسْر  13 بـا

تحدة).  ئة حسب اال ا با
ياً لـتعليم الـناس عن العسـرية وكيفـية التعامـل معها وما هي تُقـام التوعيـة عا

الصفات التي يتصف بها الشخص األعسر.
فـالشخص األعسر أو األشول هو الشخص الذي يستخدم يده اليسرى أكثر
من يـده اليمـنى في عمل األشياء األسـاسية في اإلمـور الشخـصية مثل األكل
والــكــتـابــة وهي لــيـست مــؤشــراً مـهــمــا كـمــا يــبـدو ألن الــعــديـد مـن الـعــسـر
هام يسـتخدمون الـيد اليمـنى للكتـابة بينـما يستـخدمون اليـد اليسرى لـعمل ا
الحظ ان الــعـديــد من األدوات تــصـنع لــتــنـاسـب اسـتــخـدام األخـرى ومـن ا

قصات. العسر لها بسهولة مثل ا
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ي الكم الـعـا ولـدى الـبـحث عن مــشـاهـيـر من الـعـسـر وجــدت ان اشـهـرهم ا
ن يتجرأون على منازلته  يخشون لكماته مـحمد علي كالي وكان الكثيرون 
. ولـكن لـكـمــاته الـتي يـسـددهـا ـة سـواء كـان األمــر بـالـيـمـ أم الـيــسـار ـؤ ا
بـيــسـاره هـي األكـثــر إيالمـاً. وقــد فـاز مــحـمــد عـلي بـ  56 مـن نـزاالته الـ 61

أنهــى  37 منها بالضربة القاضية.
امـا من رجال الـسيـاسة فـهنـاك الكـثيـرون  اذكر مـنهم رؤسـاء أمريـكيـ مثل
بـاراك أوباما بيل كـلينـتون جورج بوش األب رونـالد ريجان جـيرالد فورد

هاري ترومان هربرت هوفر.
وعـلى الــرغم من أن الــدراسـات تــقـول إن مــعـظم الــذين يــسـتــخـدمــون يـدهم
الـيسـرى هم من الـرجال إال أن احلـقـيقـة تـقول عـكس ذلك فـنيـكـول كيـدمان
وأوبـرا وينـفرى وجـولـيا روبـرتس ومارلـ مـونرو يـستـخـدمن اليـد اليـسرى

فقط. وكذلك ديانا كيتون وليدى جاجا وليزا رينا
الكة ـشاهير الذين يسـتخدمون اليد الـيسرى عدد من افراد العـائلة ا  ومن ا
لكة اليزابيث الـثانية وولي العهد االمير تشارلس واالمير في بـريطانيا منهم ا

وليام
ــشـاهــيــر حـول الــعـالم يــحـتــفـلــون بــهـذا الــيـوم من أجل وال شك أن بـعض ا
أنـفسهم وعـلى الرغم من أن حـياتهم مـليئـة باألسـرار وبالكـاد يتم كشف عن
بـعض جوانبـها إال أن هـناك بعض األمـور التى تظـهر أمام
األضـواء فأجنلـينا جولى عـندما تـوقع للجـماهيـر فإنها

توقع بيدها اليسرى وكذلك عند اإلمساك بالشيء.
ـــوضــوع ان  الـــعـــديــد  من ومن الـــغــريب  فـي هــذا ا
شاعير العرب هم من العسر لكنهم ال يعلنون ذلك ا

إحدى دوريات النجدة تقوم بواجبها في أحد شوارع بغداد

بغداد
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هل يـكفي اعتذاري كـي تقبله ايـها الراحل الـذي اغتالته رصـاصة غادرة.لكن
ما قـيمة االعتذار ونحن نلهو في حـفلة صاخبة كبيرة اسـمها:برشلونة يخسر
بـثمـانيـة اهداف. احـترق الـفيس بـالتـعـليـقات والـصور والـسخـرية من انـصار
بـرشلونـة.اجلمـيع شارك في تـلبيـة الدعوة,وهـتف ضاحـكا من مـيسي.جو من
الـتعصب الكروي والشمـاتة انتشرت في صفـحات التواصل االجتماعي.وفي
دني حتـس اسـامـة حدثـا عابـرا.لم يكن ـقابل كـان خبـر اغتـيـال النـاشط ا ا
ـة البـرشا.كـان خبر هـناك من اشـارات وتعـليقـات جديـة توازي تـعلـيقـات هز
ـقـارنــة بـنـكـبــة الـبـرشـا.فـهـل نـحن حـقـا نــفـهم مـعـنى اغــتـيـاك عـاديــا جـدا بـا
ـشاركة حـياتنا,ونـدرك ما نفـعله.? شاب واب ألسـرة يقـتل ثم يقوم اجلـميع با
في مـهـزلة الـنـقـد والسـخـريـة وكـأن الفـريق االسـبـاني بـخـسارتـه اظهـر كـمـية
وت يفقد دوره,ويتحول كبوتة في صدور كل كارهي هذا الفريق. ا الغضب ا
الى حـدث عـادي ال تقـشـعـر منه ابـدانـنا,وال تـرجف مـنه قلـوبـنا.  تـابـعت على
عـجل مواقع الـتواصل,كـانت ادانة اغـتيـال حتسـ اسامـة قلـيلة,ومـنحه كـلمة
الـرحـمـة اقل.الـنس كـانـوا غـارقـ في حـفـلـة الـبـرشا,وكـانت خـمـرة الـتـشـفي
تـصب في كؤوس كبيرة. في الواقع اظـهرنا عدم مباالة بحـياتنا واال ما معنى
ــوت نـاشط في حــ تـتــفـتـح شـهـيــتـنــا لـلــضـحك هــذا الـنــسـيــان الـعــجـيب 
والـسخـريـة من فـريق خسـر مـبـاراة ليـست عـراقيـة قـبل كل شيء. انـا اسمي
ـوت.الـبـشـر بـارعـون جـدا في جتـاهل مـوتـهم ومـوت هـذا بـانـتـهـاك حـضـور ا
االخـرين.هـذه فـلـسـفــة الـبـشـر في عـمـوم االزمـان.كـأن خـسـارة
ـا يـعنـيه اغـتـيال نـاشط مـتـحمس الـبرشـا تـعـني اكثـر 
لـقضـيـة بـلده.وهـذا كـما اظن هـو احلـقـيقـة االكـيدة.ذلك
ألن كـرة الــقـدم تـثــيـر في االنــسـان في احــيـان كــثـيـرة
ـتـعـصـبـ من مـشـاعـر عـدائـيــة نـراهـا جـمـيـعــا لـدى ا

متابعي هذه اللعبة.

الـعمليات ان (الـدوام الرسمي يبدأ من
الــسـاعــة الـتــاسـعــة صـبــاحـا ولــغـايـة
الـساعـة الواحـدة بعـد الظـهر) ,مـخـيراً
ؤسـسـات في حتديـد عدد (مـسـؤولي ا
ــوظـــفــ لــلــدوام الــيـــومي بــحــسب ا

احلاجة).
وشــدد الـبـيــان عـلى (مـتــابـعـة تــنـفـيـذ
واطن االجـراءات الوقائـية من قبـل ا
بـتشكـيل جلان في االقضـية والنواحي
لــتـطـبـيق االجـراءات). وأعــلـنت خـلـيـة
االزمـــة فـي بـــابل عن إصـــابـــة مـــديـــر
مـسـتـشفى احلـلـة اجلـراحي ربيع زكي
بـفـايروس كـورونا.وقـال عضـو اخللـية

اوراس الــعــلــواني ,ان (الــفــحــوصـات
الـطبـية اثـبتت اصابـة مديـر مسـتشفى
احلــلـة اجلـراحي بـكـورونـا  و نـقـله
الـى جـــنـــاح الـــعـــزل في مـــســـتـــشـــفى

مرجان).
كــمـا اصـدرت خـلـيــتي االزمـة في بـابل
مــجــمــوعـة قــرارات بــشــأن االجـراءات
الـوقائـية بـشأن جـائحـة كورونـا. وقال
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (اخلـلية
وجـهت بتشـديد الرقـابة الصـحية على
احملـال الـتـجـاريـة والـغـذائـيـة واالفران
ـشتـركة ب وتـفعـيل غرفة الـعمـليات ا
ديــوان احملـافــظـة و الــصـحــة وإتـخـاذ

إجـراءات رادعـة بـحق اخملـالـفـ وفتح
ــوالت ــراقــد الــديــنــيــة وا ــزارات وا ا
والــــقــــاعــــات الــــريــــاضــــيــــة مـع أخـــذ
اإلجــراءات الـوقـائـيــة الالزمـة مع قـيـام
هـيــئـة احلـشـد الـشـعــبي بـإكـمـال بـنـاء
مـــخـــتــبـــر لـــفــحـــوصـــات كـــورونــا في
مـسـتـشـفى مـرجـان فـضال عـن مـفـاحتة
pcr جــامــعــة بــابل إلســتــعــارة جــهـاز
ـانـيـة ودعــا عـضـو خـلــيـة االزمـة الـبــر
عـباس عـليوي الـلجنـة العلـيا للـصحة
العـادة النظر في إجراءاتها فيما اشار
الـى ان اغــلب قــراراتــهــا (كالســيــكــيــة
وبــعـضـهــا خـاطــئـة).وقـال عــلـيـوي في

تـــصــريح تــابــعـــته (الــزمــان) امس ان
(جـميع التقارير تشير الى ان االسباب
احلـقيـقيـة التي تـقف خلف الـزيادة في
أعـــداد اإلصــابـــات هـــو عــدم االلـــتــزام
ـواطــنـ بــطـرق الــوقــائـيــة من قــبل ا
وهـنـاك جتـمـعـات حتـصل اضـافة الى
ان اجـراءات احلظـر هو أمـني اكثر من
كــونه حـظـر ضـحي) ,وتــابع ان (اغـلب
الـقـرارات واالجـراءات الـتي تـصدر من
خــلــيــة االزمــة احلـكــومــيــة واجلــهـات
الـسـانـدة لهـا هي اجـراءات كالسيـكـية
وفـيها بـعض األخطاء وقد اشـرنا لهذا

االمر باكثر من مرة).

ركبات والسابلة نتيجة احلظر الصحي dEŠ∫ شوارع بغداد خالية من ا



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

أكـد رئيس حتـالف (عراقيـون) عمـار احلكيم
رحـلة جـديدة أهـميّـة تـبني عـقد اجـتمـاعي 
رغـم حتـسس الــبــعض مـنه مــشــيـرا الى ان
الـعراق امام مرحلة جديدة والتغيير قادم ال
ـنطقة مـحالة  مـحذرا من جتاهل حتوالت ا
ـعادلة الـعراقية ومـحاولة الـبعض حتريك ا
لــتـحــقـيق حــركـة اهــتـزازيــة في بـعض دول

اجلوار . 
وقـال احلـكيـم في منـشـور على صـفـحته في
مــوقـع الــتــواصل االجـــتــمــاعي فـــيــســبــوك
رصــدته (الـزمـان) امـس (الـتـقـيــنـا عـددا من
اســاتــذة الـعــلــوم الـســيــاسـيــة في الــعـراق
ــشــاركـ في بــرنــامج "حــوار الـوطن" في ا
جـلـسـته االولى واسـتمـعـنـا الى مـداخالتهم
ـوضـوع اجلـلـسة  " الـقـيـمـة فيـمـا يـتـعلق 
مـستقبل النظام السياسي في العراق" التي
كــانت تـتـحـدث عـن ضـرورة اصالح الـنـظـام
الــسـيـاسي ومـعــاجلـة اخلـلل الــبـنـيـوي في
بـعض مـفـاصله وتـعـديل الـدستـور الـعراقي
فــضـال عن حتــديــد شــكل الــنــظــام االفــضل

رحلة القادمة) . للعراق في ا
ــشـاركـ في اجلـلـسـة مــضـيـفـا ان بـعض ا
اكـــدوا (أهــمـــيــة اصـالح األداء الــســـيــاسي
والـذهـاب من خالله الى بـناء الـدولـة  فيـما
اتـفقت اغلـب الرؤى مع ضرورة بـناء الدولة
الــقـويــة الــتي تـمــثل مــظـلــة لـلــجــمـيع وفق
مــشــروع وطــنـي واضح مع الــتــحــذيــر من
خـطورة الدعوات للـعودة الى الرأي الواحد
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او الـدكـتـاتـوريـة كـتـعـبـيـر عن رفض الـواقع
احلالي).

ــداخالت قــال احلــكــيم  ان وفـي رده عــلى ا
(الـعـراق ال يقـاس اال بنـفسه بـلحـاظ وضعه
ومــــعــــانـــاة شــــعــــبه من احلــــروب وويالت
احلـصـار اإلقـتصـادي واألنـظـمـة الشـمـولـية
الـقمعية) موضحا ان (العراق اليوم يختلف
عـن الــعـراق فـي عـام 2003 كــمــا اخــتــلــفت
ــدة وحــدثت ــنــطــقـــة والــعــالم في هــذه ا ا
مـتغـيرات كثـيرة أثـرت على العـراق وتأثرت

بـه) واشار الى الـعـقد االجـتـماعي واوضح
رحـلة جـديدة لـكن هذا انه (عـقد اجـتمـاعي 
رحلة الـسابقـة او اقتالعها ال يـعني الغـاء ا
من جـذورها فهـناك منـجز حتقـق وان العقد
االجـتـماعي لـعام 2003 حـظي بدعـم شعبي
واسـنـاد اقـليـمي ودولي وكـلـنا نـتـذكـر كيف
خـرجـت الـنـاس لـلـتـصـويت في وضع امـني
مـتدهـور وانه اطلـق رسائل الـتطـم وهدأ
اخملــاوف وتـمـكـنـا من ان نـعــبـر بـالـبـلـد في
مرحلة صعبة جدا) مستدركا (لكن الدستور

اضي في حـيـنـها كـتب بـلغـة اخملـاوف من ا
ـسـتـقـبل لـلـبـعض االخـر والتي لـلـبـعض وا
انتهت اليوم وباتت األولويات مختلفة واذا
لم نــتــحـرك ونــواجه الـتــحــديـات ســيـنــهـار
الـنظام وعليـنا إيجاد معـادلة جديدة حتترم
الـتوازنات) ومضى قائال (لفـتنا الى أهميّة
الـعقد االجتماعي رغم معـرفتنا بتبعات هذا
الـطرح وحتـسس البـعض منـه لكن قـناعـتنا
ــكـنـهم ـتـحــفـظـ ال  ــعـتـرضــ او ا ان ا
ايـقـاف سـ التـاريخ فـالـعراق امـام مـرحـلة
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سامراء في جولة
ليلية للمتابعة

الـلوم على الناس الـبسطاء فحسب بل
ؤسـسات االعالمـية  التي عـلى ادارة ا
صــارت تــخـلق من هــؤالء مــشـاهــيـر و
صــحــفــيــ واعالمــيــ وهـذا الــشيء
مــزعج ومـسـتــفـز بـذات الــوقت فـيـجب
وضـع الـنـقـاط عـلى احلـروف من خالل
االعالمـــيـــ الـــرصـــيـــنـــ انــفـــســـهم
لـيتخذوا موقفا ويطلقون حمالت لرفع
مـسـتـوى الـوعي لـلـنـاس لـيـفـرزوا بـ
احلـقــائق  والـتـزيـيف كي ال يـنـجـرفـوا
وراء الـتسميات التي التمت لهم بصلة
 وبـالـطـبع ال تـقـارن اعالمـيـة مـحـتـرمة
تـظهر بصورة محترمة ولديها امكانية
 مــحــتـرمــة  مع من لــيس لــديـهــا غــيـر
الــعــري واالبـتــذال وهـذا مــايــجـعــلـني
افضل تعريفي كصحفية اشعر بوجود
بــريق واحــتــرام ومــكــانـة عــلى عــكس
كـلـمـة اعالمـيـة الـتي بـاتـت مـسـتـهـلـكة
وغـــيـــرذات قـــيـــمــة فـي ظل الـــســـمــاح

باطالقها على من هب ودب).
¡UOŽœö  vIðd

واضـــافـت مـــقـــدمـــة الــــبـــرامج افـــراح
ـهنة الـفيـصل (االعالمي هو تـوصيف 
ـارسة احـترافـية تـستدعي عـظيـمة و
ان يـكون حـاملـها جـديرا بـها  لالسف
بــاتت مـرتـقـى لـبـعض االدعــيـاء الـذين
ـــمــــارســـتــــهـــا دون ان اســــتـــهــــزوا 
يـتسلحوا بأدواتها وهي الصفة االكثر
جـــدلــيـــة في راهـن اجملــتـــمع االعالمي
ـؤرقـة ايـضـا للـمـنـتمـ الـيه لـكـثرة وا
تبـاه بها دون ـتستـرين خلفهـا وا ا
ـام بـادني مـبـتـغـيـاتـهـا وغـايـتـهـا اي ا
اذا اكـثر من ـلـحـة لـنـيـلـهـا  واالوراق ا
نــصف االعالمــيــ من دون تــخـصص

لـذلـك يـطـلق في الـعـراق بـشـكل خـاص
وفـي الــــوطن الــــعــــربي بــــشــــكـل عـــام
ـن امـتهـن العـمل مـصـطـلح (االعالمي)
ذيع ـنـتج وا كـالـصـحفـيـة والكـاتب وا
ــراسل وكل من ســاهم في صــيـاغـة وا
اخلــبــر او الـقــصص االخــبـاريــة الـتي
تــنـشـر في الـصـحــافـة او عـبـر وسـائل
االعالم الـتقليـدية كاالذاعة والـتلفزيون
وبــالــتــاكـيــد فــانه ومع الــطــفــرة الـتي
حـــــدثـت في شـــــبــــــكـــــات الـــــتـــــواصل
االجـتـمـاعي بـرز الـكـثـيـر من الـنـشـطاء
الـذين لـيست لـهم خلـفيـة اعالميـة ابدا
ـتــلــكــون مـوهــبــة وقـدرات ولــكــنـهـم 
ـعــلـومــات بـطـريــقـة ســهـلـة اليــصـال ا
ومـخـتصـرة والـبـعض منـهم تـخصص
ــا في تـــغـــطـــيـــة الــفـــعـــالـــيـــات او ر
االعـالنـــــات واخــــــريـن خـــــصــــــصـــــوا
حــسـابـاتــهم لـلــسـيــاسـة او لـلــتـنــمـيـة
الــذاتـيـة او الـفـنـون بــكل اشـكـالـهـا او
ــا االدب ويــعــتــبــرون صــفــحــاتــهم ر
وحـسابتهم وقنـواتهم اخلاصة التي ال
تــلـزمــهم بــقـانــون والبـرمــجـة مــعـيــنـة

وبـامــكـانـهم الـتـوقف مـتى شـاءوا كـمـا
يـسـهل عـلـيـهم تـغـيـر الـتـخـصص مـتى
رغــبــوا وال مــانع من عــرض تــفــاصـيل
حـيـاتـهم الـيـومـيـة وعالقـاتـهم مـع احد
اقــاربـهم وبـاقي نـشــاطـهم ولـهـذا تـمت
تـسـميـتهم بـالـنشـطاء االجـتـماعـي او
بــلــوجـرز وهــو مــايــنـاســبه فــمن غــيـر
الـصـحيح اخلـلط الـذي نراه حـالـيا من
حـــــيث الـــــتـــــعــــريـف في الـــــلـــــقــــاءات
كـيف يـكـون اعالمـيـا وهـولم الـرسـمـيـة
ـــتــلـك ادنى خـــبــرة اال من يـــدرس وال
مـعـلـومـاته الـعـامـة فـلـيس كـل مـتـحدث
اصــبح مــذيــعــا او عـالمـيــا فــالــبــعض
يـحـسن اسـتخـدام الـلـغة وال يـتـقن لـغة
اجلـسد ومعلـوماته متواضـعة وثقافته
ــذيع كــذلك الــصــحـفي او ال تــنــاسب ا
ـراسل فـهـنـاك اخـالقـيـات صـحـفـية ال ا
يــــعـــرفــــهـــا اال من يــــعـــمـل في اجملـــال
الــصــحــفـي قــد يــجــهــلــهــا الــنــشــطــاء
الـتواصل كما انـه من غير االنصاف ان
هنة يعمل الصحفي لسنوات في هذا ا
لـيطلق عليه اعالمي وياتي احدهم قدم
مــجـمـوعـة من االعالنــات والـتـغـطـيـات
والفعاليات وطرح مواضيع متنوعة لم
يــتـــجــاوز وجــوده اال شــهــورا عــديــدة
ويـقـدم كـاعالمي امـا من زاويـة الـصور
ـوديل ونـشـرها احملـتـشـمـة لـلـفـتـيـات ا
عـــبــر شــبــكـــات الــتــواصل فـــانــنــا في
مـجـتـمـعـات شـرقيـة مـحـافـظـة ومـقـيدة
بـالـعادات والـتـقـاليـد من وجـهة نـظـرنا
نـــرى ان االمــر ال يـــصح ومــعـــيب وقــد
يـاخـذ فكـرة سيـئـة عنـها فـتـاة متـحررة
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ويـؤكـد الصـحفي زيـد احللي ان (صـفة
اإلعـالمي تــنـقــلت مـن زمـان الـى زمـان
واخـذ تـوصـيـفـها ومـن ظرف الى اخـر
ــســبــبــات الــزمــانــيــة يــتــمــاشـى من ا
يــطـلق صـفـة فـفي احلـروب ــكـانـيــة وا
ـــراسـل الـــذي يـــنـــقل االعـالمي عـــلى ا
االحـــــداث الى الــــصـــــحف واالذاعــــات
والـتـلفـزيـون وفي زمن الـسلم فـتـطلق
صــفــة االعالمي عــلى الـصــحــفي الـذي
يـــجـــري الـــلـــقــاءات الـــســـيـــاســـيــة او
االجـــتــمــاعـــيــة.  اذن  ان االعالمي في
كـافــة الـتـوصـيـفـات هـو الـواسـطـة بـ
جــمــيـع اطــرافه الــعــمــلــيــة االعالمــيــة
ومــحـاورهـا والبـد لـالعالمي ان يـجـمع
بـ كل اطـراف الثـقافـة فال يـجد نـفسه
يـوما غيـر عارف بعلم من الـعلوم وهذا
ـدارك حـاضر يـعـني ان يـكـون مـتـسع ا
الـفــكـر لـبق احلـوار االمـر الـذي يـؤهـله
لـنــقل ثـقـافـة ورؤى االخـرين والـتـفـاعل
ــا يـتــفق وحــاجـات اجملــتـمع مــعـهــا 
الـذي يتوجه اليه ومن سمات االعالمي
ان يـكـون امـينـا في نـقل ماهـو بـصدده
ـعــاشـرة حــسن ا من قــضــايـا وافــكـار 
عـفيف اليد واللسـان متواضعا اليغريه
مـوقــعه كـأعالمي قـد تـتـاح له الـفـرصـة
لـلقـاء كـبار الـشخـصيـات للـتعـالي على
االخــرين كــمــا يـجـب ان يـكــون جــديـرا
بـــالــثــقـــة وهــذا يـــتــأتى من احـــتــرامه
ــثل لـالخــرين مع صــدقه والــتــزامه بــا
الــعـلــيـا الــتي يـنــاضل من اجــلـهـا وان
يـــكــون اجــتـــمــاعـــيــا يــشـــارك الــنــاس
لك القدرة على افراحهم واالمهم وان 
فـهم مـا يـقـرا او يـسـمع او يـرى وقادرا
عــلى حتـلـيل ذلك مــسـتـنـبــطـنـا لالمـور
بـــصــورة واعـــيــة ونـــظــرة نـــفــاذة وان
يـــــــتــــــمـــــــتـع بـــــــقــــــدر كـــــــبـــــــيـــــــر من
الــــتــــوازن.الـ(فــــيــــســـبــــوك) ووســــائل
الـتواصل االجتمـاعي االخرى اصبحت
مـع االسف ابــواب مــشــروعــة لــتــبــادل
ـــتــبــايـــنــة وســـمــاع مــخـــتــلف االراء ا
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مع تــطـور الـعــصـر احلـديـث وانـتـشـار
شـبـكـات الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشـكل
مـخـيف اتـخـذ الـكـثـيـر مـن الـنـاشـط
ـكيـاج ومـدونون وضـة وا ومـدونـات ا
ــواقع كـاقـصـر طـريق لـلـوصـول هـذه ا
الـى غـايــاتــهم االســاســيـة وهـي كـسب
ــال والـعــروض االعالنـيـة الــشـهـرة وا
ـا لــضــنــهم ان الــشـكل اهـم بـكــثــيــر 
صقول يـترتب عليه من ثقافة واالداء ا
بـالـتـجـارب واللـغـة الـسـليـمـة والـقـوية
وغــــيـــرهـــا مـن صـــفـــات الــــتي تـــرسم
شـــخــصـــيــة االعـالمي او الــصـــحــفي
ومــتــجـاهــلـ قــيــمـة االعالم واخــفـاء
هــدفه في ايـصــال رسـالـته االنــسـانـيـة
ــفــيــدة ــبــاد والــقــيم ا احملــمــلـــة بــا
لـلــمـجـتـمع. (الـزمـان) الـتـقت بـعـدد من
واالعـالمــيــ و الــصــحــفــيــ لــوضع
ـثـيرة حـلـول لـهذه الـقـضيـة الـهـامة وا
لــلـجــدل. وقــال الـصــحـفي عــمـار عــبـد
الـزهــرة (صـحـافي)(عـلى من يـعـمل في
ــا فــيــهــا ــقـرؤة  – وســائـل االعالم ا
سـمـوعة ـرئـيـة وا وكـاالت االنـباء –وا
ــعـنــيـة ضــمن كــوادرهـا واقــسـامــهـا ا
ــنـتج االعالمـي لـلـجــمـهـور بــايـصـال ا
وبـالشكل النهائي الذي يظهر حتريريا
ــقـدم او او اذاعــيــا او تـلــفـزيــونــيـا (ا
ولـــــــــــيـس ــــــــــــراسـل)  ــــــــــــذيـع او ا ا
ـــــصــــور او الـــــكـــــوادرالــــفـــــنـــــيـــــة (ا
ارس ـونـتـيـر….الخ). واذا كـان مـن  ا
ــهــنـة ويــقــوم  بــبـعـض الـنــشــاطـات ا
والـنشر عبر التـواصل االجتماعي فهو
ــتـلـك صـفــة االعالمي وال بــاالســاس 
يحتاج الى التعامل بها في هذا العالم

ا
االفـــتــراضي )مــؤكــدا ان(الـــكــثــيــر من
اخملـتص والعامل في مجال االعالم
يـــنـــوهــون عـــلى جـــدار صـــفـــحــاتـــهم
اخلــــــاصـــــة فـي مـــــواقـع الـــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي بـان كـل ما يـكـتـب ويـطرح
ــنــصـــة هــو رأي شــخــصي فـي هــذه ا
ـــثل صـــاحـــبه بـــعـــيـــدا عن صـــفـــته
ؤسسات التي يعمل بها االعالميية وا
النه يــتـخـذ من هـذه الـصـفـحـة فـسـحـة
لــلـتـواصل مع االخـرين والــتـعـبـيـر عن
رأيه الــشــخــصـي بــعـيــدا عـن الــقــيـود
ــــفــــروضــــة عــــلى والــــســــيــــاســـــات ا
ـؤسـسات االعالمـيـة …. اما ان يـكون ا
نــشـاط ذلـك الـشــخص مـقــتـصــرا عـلى
ـواقع الــنـشــر والـتـواصـل عـبـر هــذه ا
وغــيــر الـعــامل في مــجــال الـصــحــافـة
ـنـطـقي ان نـصـفه واالعـالم فمـن غـير ا
ـجـرد ان انـشـأ له حـساب بـاالعالمي 
مـعـ وبدا بـالنـشـر والتـداول واال فان
صــفــة االعالمي ســتـســري عـلى االالف
اليـــ من مـــخــــتـــلف الـــشـــرائح بـل ا
ثـلون حسـابات ضمن ن  واالعـمار 

ــواقع وهم غـيـر فـاعـلـ فـيـهـا ! هـذه ا
ـواقع بوابـة للـشهرة وان امـست هذه ا
ومــنــفـذ لــولــوج الــكـثــيــر من االســمـاء
لــلـمــشــهـد االعالمي حــتى بــاتت مـحط
اهـــتــمـــام وســائـل االعالم من نـــاحــيــة
ـتــابـعـة بـاعـتـبــارهـا مـصـدر االخـبـار ا
وتـــظم حــســـابــات عـــامــة وصـــفــحــات
سؤول رسمية للمؤسسات العامة وا
ــكن ان تـــكــون واصـــحــاب الـــقـــرار و
ـهــمـة ومن نــاحـيـة مــصـادر لالخــبـار ا
واقع ايضا اخـرى فان االهتمام بهذه ا
مـن جــانب الـــنـــشــر والـــتــرويـج حــيث
ــــؤســـســـات حتــــرص الـــكـــثــــيـــر من ا
االعالمية بتطوير مواقعها وصفحاتها
ومواقعها عبر كوادر مختصة للترويج
ــطــلــوبـة البــرز الــبــرامج والــرســائل ا
ـتـابـعـة اجلـمـهـور و كـونــهـا حتـظى  
شاركة لكن في نهاية نشر واسع عبر ا
ـطـاف تـبقى نـسخ او صـور او صدى ا
لـوسائل االعالم اجلـماهيري). واوضح
عـبـدالـزهـرة (الاعـتـقـد هـنـاك ايـة عالقـة
ــــوديل)واالعالم بــــ مـــايــــســـمن بـ (ا
فــاالولى هي اقـرب لـلـهـوايـة في جـانب
شاهير اما وضة وتقليد ا الـستايل وا
الـثـانيـة فـهي مـهمـة نـبيـلـة لهـا ادوتـها
ـــنـــتج ورســـائل وقـــواعـــدهـــا تـــاتـي 
ــنـــتج الــذي تـــقــدمه مـــتــعـــددة فــمـــا ا
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ـيس عـبـد الـكـر وذكـرت الــصـحـفـيـة 
(اجـد كلـمة االعالمي فضـفاضة تـنطبق
عـلى خـريـجـي كلـيـات ومـدارس االعالم
فـــبــالـــتــالي هـــو طــالـب كــمـــثل اقــرانه
احلــــاصـــلــــ عـــلـى شـــهــــادات الـــطب

والــهــنـدســة لــكن بــالـنــهــايــة من الـذي
يـستحقها دراسـة ومضمونا ?هل تمكن
من اداواتـه ويـجـيـد مـزاولــته لـلـمـجـال
الـذي يـعـمل فيه دون تـرك بـصمـة تـذكر
?اوقــلـــيل االمــكــانــيـــة او من لم يــكــمل
دراســته ?وشـهـادته الـوحـيـدة انه لـديه
ــتــابــعــ ! واصــبح بــعض عــدد مـن ا
هـؤالء اليعبر عن مفـهومه احلقيقي ;قد
تـكون فـتاة تـملك قـدر كافي مـن الثـقافة
وبذلت مجهود لتحصل على لقب مع
ووضـعـوا لـها مـعـاييـر سـطـحيـة! انـها
مــجـرد عـارضـة جــمـيـلـة تــرتـدي ثـيـاب
انــيـقـة جتـذب انـظــارهم عـلى الـشـاشـة
هــويـــتــهــا مــظــهـــرهــا اخلــارجي فــقط
وحتـصل على  بـطاقـة التاهل من خالل
ظـهـر احلسن الـشـهرة او الـعالقـات وا
وفـي هـــــذا اجلـــــانب قـــــام اصـــــحـــــاب
الــــصـــفـــحــــات في مـــواقـع الـــتـــواصل
بـالـتـرويج لـها لـذلك ان بـعض مـدونات
ـودة ومصـممـات االزياء والـعارضات ا
لــهن مــجــال نــشــر في امــاكـن اخـرى ال
واقع وال يقع يـصلح  نشرها في هذه ا

كن ان االخـبار والـشائـعات وبـذلك ال 
نـطـلق صفـة االعالمي على الـناشط في
ـسـتـحـدثـة الـكـتـرونـيـا هـذه اجملـاالت ا
ـارسون النـشر في كـون بعض الـذين 
ـــا هم جـــيــوش تـــلك الـــصـــفــحـــات ر
الـكترونـية مهـمتها تـصفيـة احلسابات
لـهذه او تـلك). مضـيفـا(هنـاك ناشـطون
فـي وســائـل الـــتــواصـل مـــكــثـــرون في
الــنـشـر نــراهم اليـنــأون بـانـفــسـهم عن
ــقـصـد شــخـصــنـة الـتــوجه وانـانــيـة ا
وغـــيـــر مـــنـــصـــفــ فـي اعـــطــاء االراء
ــهــاتــرات بــقــصـد ويــتــوجــهــون الى ا
احلـصـول عـلى عـدد كـبـيـر مـن(اليـكات)
اوتـعليـقات يبحـثون عن صورة سـلبية
لـلنشر والتهـكم على االخرين وبعضهم
يتمترس خلف اسماء وهمية …..  انهم
بـعيـدون عن صفة االعالمي …. واعـتقد
ان اســتـسـهـال اســتـخـدام الـفــيـسـبـوك
وبــقـيـة وســائل الـتـواصل االجــتـمـاعي
جعل الكثيرين يعتقدون انهم اصبحوا
اعـالمــيـــ من خالل امـــكــانـــيــة نـــشــر
ــعـلــومـات في صــفـحــاتـهم الــصـور وا
نـاسـ ان االعالم احلـقـيـقـي ال يـعـتـمد
الـفـلـترة بـالـنـشـر ويبـتـعـد عن االحداث
ــبــنــيــة في فــضـاء الــوهم فــاالعالمي ا
ــهــنــة عــظــيــمــة احلق هـــو تــوصــيف 
ارسة احترافية تستدعي  ان يكون و
حـــامــلــهـــا عــلى مـــســتـــوى من اخلــلق
والــوعـي والــثــقــافــة …. وهــو "االعالم"
مــشــتق من اســمه أي مــرتــبط بــالــعـلم
ـعــلـومـة ومن ثم بـاحلـقـيـقـة وهـنـاك وا
ـتلـكون صفـحات يـهرولون أشـخاص 
فــيـهــا وكـانـهــا مـلــعب كـرة قـدم…..! ان
بـــــعض" الـــــنـــــشـــــطـــــاء"  في وســـــائل
الـتـواصل االجـتـماعي يـبـحـثون عن اال
ــتــابــعـ ثــارة جلــمع اكــبــر عـدد من ا
ـصـداقـيـة ويـتــسـسـبـبـون في تـقــلـيل ا
ويـــروجــون الــشـــائــعــات الـــتي تــاخــذ
مـجـراها في اوسـاط الـناس بـدون حتر
اوبــحث السـيــمـا فـي ظل عـدم الــرقـابـة
عــلى الــســوشـيــال مــيــديـا وقــنــواتــهـا
ـهـد الخـتالق االثـارة اخملـتـلـفـة وهـذا 
واجــتـزاء مـايــثـيــر ويـتـوهم بــظـنه انه
ســيـحــقق االثــارة واالنـتــشـار.  االثـارة
رغم انها سمة وجزء من الفن االعالمي
ولــــكن عــــدم االلـــتــــزام بـــادبــــيـــاتــــهـــا
وجتــاوزهــا يــخــلط االوراق فــتــلـتــبس
احلـقيـقـة والشـائعـة ويصـعب التـفريق
بـيــنـهـمـا وبـالـتــالي يـؤثـر عـلى الـطـرح
االعـالمي وقـد يـحـط من قـدره وقــيـمـته
بـــطـــرق التــخـــدم اجملـــتــمـع وال حتــقق
االهـداف الـعـلـيـا لالنـسـانـيـة. وبال شك
حــ نـتـحـدث عن مـهـنـة "االعالم" وهي
بـهــذا احلـجم وعـلى تـمـاس مـبـاشـرمع
اجلـماهـيروالـتي يجب ان يـتصـدى لها
ـبدعون و االكـفاء ويـقف على منـبرها ا
يـكونون عـلى وعي وقدرة ودراية وفهم
لـلمـهنـة وللـمجـتمع ولـكيـفيـة التـعاطي
مـع االحـــداث والــــكـــلــــمـــة والــــصـــورة
ـؤثـرات لـضـمـان وصـولـها الـى عقل وا
تـلـقي بـشـكل سـلـيم ورزين….. ووعـي ا
ـثـله ـوقف الــنـبـيل لـالعالم ال وهــذا ا
صـورة فـاضحـة وغيـر محـتـشمـة لفـتاة
تـتصدر صـفحتهـا وتقول انـها اعالمية
واالعـالم بريء مـنهـا.  وان اجملـتمـعات
الـتي لـهـا بـاع طويل وجتـربـة ثـرية في
ـا فـيـهـا مـيــدان االعالم بـكل وسـائـله 
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي الى
اسـتـنـدت اسس رصـيـنة تـعـتـمـد الـنبل
ـــا يــنــشـــرون في كل هــذه ـــهــنــيــة  وا
ـتـعـددة مـا يـحـفـظ لـلـمـهـنة الـوسـائل ا
مــكــانــتــهــا واحــتــرامــهـا فـي االوسـاط
االجـتـمـاعـيـة والـثقـافـيـة.  واالشـكـالـية
الكبرى في الوسائل احلديثة للتواصل
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جـديـدة والـتـغـيـير قـادم ال مـحـالـة) مـضـيـفا
ـشـروع (نــحن في الـعــراق امـة عـراقــيـة  وا
الـــوطـــني حل ألزمـــاتـــنـــا كـــمـــا ان الـــعـــقــد
االجـتــمـاعي اجلـديـد يـوحـد الـبالد ويـحـمي

مصالح اجلميع).
ورأى ان (نــســبـة عــالــيـة من االعــتــراضـات
الــيـوم مـا كــانت لـتــكـون لـوال الــتـراجع في
تـقد اخلـدمات وتوفـير فـرص العمل وفي
ظـل هــذا الـــتـــراجع يـــتــنـــامى احلـــديث عن
ا يجعل كل الطروحات غير كافية الفساد 
إلقــنــاع الــشــارع بــاصـالح الــنــظـام االداري
واخلـدمي في البالد) مـنوهـا الى ان (القوى
الـسياسية تسعى للـسلطة وهناك من يقوى
بــضـعف الـدولـة لــذا اصـبح من الـضـروري
ـنــاهج بـ مــا هـو مع الــدولـة او مع فــرز ا
الال دولـة متـنعـما بـقوته الـتي تتـنامى على

حساب الدولة).
 وخــلص احلــكــيم الى الــقــول ان (احـد اهم
ـقــراطـيـة احلــلـول كـمــا نـرى ثــنـائـيــة الـد
ـــعــارضــة وفق مــشــروع وطــني ــواالة وا ا
شــامل يـجــمع الـعــراقـيــ من الـشــمـال الى
اجلــــنــــوب وتــــمــــكّـن الــــفــــائــــز من حتــــمل
ـسـؤولـيـات جتاه اجلـمـهـور) مـحذرا (من ا
ـــنــطـــقــة ـــؤشــرات بـــتــحـــوالت ا جتـــاهل ا
ـعادلة الـعراقية ومـحاولة الـبعض حتريك ا
لــتـحــقـيق حــركـة اهــتـزازيــة في بـعض دول
اجلـوار وشددنا عـلى اهمية تـعامل اجلميع
مع الـعـراق كدولـة دون تصـنـيفه عـلى طرف
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مع ارتــفـاع درجــات احلـرارة أصــبح احلـديث عـن الـكــهـربــاء له شـجــون في بالدنـا
ـثل الشـعبي لـدى أهلـنـا في اجلنـوب والفـرات األوسط (علج فوضـعـها يـنطـبق علـيه ا
ستويات نعيد ونكرر ونلوك الكالم سودن) أي (عـلك اجملنون) فنحن من مختلف ا ا
عن تردي الكهـرباء بدون فـائدة وال نريد أن نـقلب مواجع الـعراقي ومـعاناتـهم طيلة
(17© عـامـاً مع وزارة الـكــهـربـاء الـتي تـنـاوب عـلـى اسـتـيـزارهـا مـا يـقـارب من (10)
واطن سـؤول فـيهـا إلى حـلول نـاجعـة تـطمـئن ا وزراء دون أن نـتوصل مـعهم ومـع ا
ولدات. ولن في احلصول عـلى التيار الكهربائي وتـنفس عنه بطش بعض أصحاب ا

شكلة . تُبرأ هذه الوزارة من الفشل إدارةً وتخطيطاً ومعاجلةً لهذه ا
كـشوف حلد اآلن أننا صرفنا ما يقارب من ( 62) ملـيار دوالر على الكهرباء فقط ا
رارة ستكون أكـثر وقعاً عندما وهو مـا يعادل لتـأسيس كهرباء في (3) دول نامـية ا
ـبلغ اخلـيالي الـذي اقتـطعـناه من أمـوال الشـعب ومن أموال نـعلم أنـنا صـرفنـا هذا ا
أطفالنـا دون أن نحقق أي تـقدم يذكر في حتـس التيـار الكهـربائي فاللـغز أكبر من
ـنـظـومة الـكـهـربائـيـة ال يـحتـاج إلى مـعـجزة من يـحل بـعـدة سـطور رغم أن إصالح ا

فاسد. صالح وا نافع وا السماء وهناك العديد من احللول إذا استبعدنا ا
ـاضـيـة عـلى ـهم إن الـعـراق اعـتــمـد طـيـلـة الـسـنـوات ا مـا نـريـد قـولـه لـلـتـاريخ وهـو ا
اسـتـيـراد أو شراء الـكـهـربـاء من أصـدقـاء لـسد الـنـقص أو كـمـا يـطـلق عـلـيه الـبعض
بـ(الـربط الكـهربـائي) وقبل أيـام كان هـناك حـديث عن اتفـاقيـة (للربـط الكهـربائي مع
ـسبـبـات التي جـعـلتـنـا أو جعـلت األشـقاء دول اخللـيج الـعربي) وبـغض الـنظـر عن ا
!!. فإن ما نريد قوله إن (استيراد) يستيقظون بعد (17) سنة من احلـرمان للعراقي
الـكـهـرباء من أي دولـة أو طـرف لن يـحل مشـكـلـة الكـهـرباء بـصـورة جـذرية في بـلـدنا
ألنـنا سنـبقى بـحاجـة إلى الدول الـتي تزودنـا بالـكهـرباء وأي تـغيـيرات تطـرأ في تلك
الـدولـة سـواء كـانت سـيـاسـيـة أو متـغـيـرات اقـتـصـاديـة أو طـبيـعـيـة مـثل الـفـيـضـانات
واحلـرائق والزالزل فإنه يـؤدي إلى توقف جتـهيزنـا بالـكهربـاء وبالـنتيـجة نـعود لنـقطة
الصفر كـما أن اتفاقيات االستيراد ال تـبني للعراق محطات لكـهرباء وطنية ومنشآت
تـكـون قـادرة عــلى مـواكـبــة احـتـيــاجـات الـعـراقــيـ وتـطــويـرهـا أو زيـادة انــتـاجـاهـا
مـسـتقـبالً والعـملـية ال تـعدو عـن أموال بـالعـملـة الصـعبـة نـدفعـها حـتى نحـصل على
كن من خاللها تشغيل تغذية كـهربائية فال بناء لوحدات ومحطات كهربائية جديدة 
الـشباب الـذين ينتـظرون اليـوم فرص عمل لـلمسـاهمة في إعـمار بالدهم كونـهم عماد

ستقبل وبناة الغد. ا
هـنـاك- أيـضاً- خـلط وعـدم تـفـريق ب (الـربط الـكـهربـائي) أو (اسـتـيراد الـكـهـرباء)
فـالـربط الكـهـربائي يـجب أن يـكون عـلى أسس الـشـراكة مـثل تـشكـيل هـيئـة مـشتـركة
لـلربط الـكهـربائي تتـألف من الدول األعـضاء كـما حصل بـ دول اخللـيج العربي أو
غرب الـعربي والربط يجب أن يـوفر الطاقـة اإلنتاجية لـلكهربـاء وتبادلها بعض دول ا
ومتها باالستفادة من تباين فترات عـاجلة احلاالت الطارئة واستمرار د ب الدول 
ـتاحـة على ذروة األحـمال الـكهـربائـية بـ البـلدان فـضالً عن تبـادل فائض الـقدرة ا
ـيزات لن حتـصل في حـال اسـتيـراد الـكهـربـاء كمـا يـجري أسس جتـارية كل هـذه ا

العمل به حالياً في العراق.
وقعة هل هي الستيراد ـسؤول في وزارة الكهرباء توضيح االتـفاقيات ا لذلك على ا
اذا نـلجـأ لالسـتيـراد وليس لـبنـاء مـحطـات كهـربائـية شـتـرك? و الـكـهربـاء أم للـربط ا

 .? جديدة من قبل شركات محترمة ولها اسمها لتكون هذه احملطات ملك للعراقي
ال شك أننا مع أي خـطوة لتحس وضع الكهربـاء فهناك مرضى وكبار السن وهناك
مـستشـفيات ومـصانع مهـمة لـكن ليس صحـيحاً أن نـعتـمد حلـوالً مقصـورة وعرجاء
وجنـعلـها إجنازاً تـاريخيـاً بدالً من البـحث عن إجراءات وحلـول جذرية جتـعلنـا بنفس
ـصـدرين للـطـاقة فـي ظل عدم اسـتـقرار أسـعـار الـنفط وال حل أمـامـنا ا ا الوقـت ر
ـياً لبناء أسس سوى اللجـوء إلى شركات كهربـائية معـتبرة ومشـهود لها بالـكفاءة عا
انية بريطانية أمريكية فرنسية روسية وعدم الذهاب إلى كهرباء عـراقية سواء كانت أ

االستيراد واستنزاف قدرات البالد.
يـة لكان و( لـو)  بنـاء محـطة واحدة فـي كل سنة من خـالل التعـاقد مع شـركات عـا
ـية تـتـوق لـبـناء لـديـنا اآلن (17) مـحـطة فـي محـافـظـاتـنا وكـثـيـر من الـشركـات الـعـا
ـغريـة لـكن كلـمة ( لـو ) ال محل لـها في الكـهربـاء العـراقـية واحلـصول عـلى العـقود ا
وقت األزمات خاصـة أن البعض يتحدث ويشـير بصمت إلى إرادات دولية تعرقل أي
عـنيـة بكل شـفافـية تقـدم في هذا الـشـأن وهذا يـجب أن توضـحه اجلهـات العـراقيـة ا
لـلـشـعب وحـتى أن صدقـنـا هـذا الهـمس واإلشـارات فـبالـتـأكـيد األطـراف الـدولـية لم

جتبر اخمللص على صرف (60) مليار دوالر بدون تقد إجناز يخدم الناس!!.
إن بـنـاء الـعـراق الـواعـد الــنـاهض وتـوفـيـر اخلـدمـات لـلـمـواطـنـ
تـورط ومنـهـا الكـهـرباء يـتـطلب اجـتـثاث الـفـساد وتـقـد ا
حملاكم علـنية واسترجـاع ما بذمتهم من أمـوال مهما كانت
هـذه الـشـخصـيـات واجلـهـات الـتي قـد تـقف ورائـهم فإذا
عجزنـا عن توفير الكهربـاء وهي عصب احلياة طيلة (17)
عــامـاً فــمــاذا عــســانـا أن نــقــدم لــهـذا الــشــعب الــصــابـر

َهْضومُ?!. ا
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قـررت خـلـية االزمـة في مـدينـة سـامراء
اتـــخـــاذ اجـــراءات عــاجـــلـــة الحـــتــواء
تـصاعد اعداد االصابات بوباء كورونا
ـــــيــــــدانـــــيـــــة  مـن خالل اجلــــــوالت ا
والـتوعـيـة والتـثقـيف للـوقايـة ومنـاعة
االصــابــة واجــراء اجلــوالت الــلــيــلــيـة
ــتـابـعـة االلـتــزام بـاحلـظـر والـقـرارات

واإلرشادات . 
وشدد قائممقام قضاء سامراء ورئيس
خـلــيـة االزمـة مـحـمـود خـلف احـمـد ان
اجـتماع عاجل مع اعـضاء خلية االزمة
 نـــاقش ارتــفـــاع عــدد االصـــابــات في
ـدينة وايجـاد احللول للـحد من خطر ا
هـــذا الــوبـــاء ولــلـــحــفـــاظ عــلى ارواح
ــواطــنــ  بـالــزام جــمــيع مــواطـني ا
الـقـضاء عـلى لـبس الكـمامـة والـتبـاعد
االجـتـمـاعي ونشـر مـفـارز أمنـيـة تـقوم
بـسحب هـوية اخملـالف ليـراجع بـعدها

مـركز الشـرطة والتعـهد بلبس الـكمامة
كـإجراء رادع  والـتأكـيد عـلى اصحاب
احملـالت الـتـجــاريـة والــسـوبــر مـاركت
بـتوفـير مسـتلزمـات الصحـة والسالمة
ــهم في حــال الــســمــاح ألحــد وتــغـــر
الــزبــائن بــدخـول احملل دون كــمــامـة 
ـدة ال تزيد عن ـتجاوز  ويـغلق احملل ا
ــدة إن تــكـررت أســبــوع ومـضــاعــفـة ا

اخملالفة . 
wŽUL²ł« bŽU³ð

وتــابع الــقـائــمـمــقـام انـه (سـيــتم غـلق
الـعيادات الـطبيـة ومختـبرات التـحليل
والـصـيدلـيات الـتي ال تُلـزم مراجـعيـها
بــلــبس الــكـمــامــات ومــراعـاة مــســألـة
نع مـنعاً باتاً الـتباعد اإلجـتماعي  و
اسـتقبال اي مراجع للدوائر احلكومية
مـالم يـلـبس الـكـمامـة  وتـتـولى مـفارز
طــبــيــة وأمـنــيــة جــوالــة تـنــفــيــذ هـذه
الــقـرارات فـي جـمــيع أنـحــاء الـقــضـاء

عــلى أن تــتم مـحــاسـبــة اخملـالــفـ في
الــشــارع واألســواق الــعـامــة  وإطالق
ـيــســوري احلـال مــدعـوم نــداء عــاجل 
ـبالغ ـديـنة لـلـتبـرع  بـفـتاوى عـلـماء ا
مـالـيـة بغـيـة دعم الـكـوادر الطـبـيـة بكل
ـسـحات لـلـقـيام االحـتـيـاجات وشـراء ا
دينة  ونشر اسماء بـحملة كبرى في ا
ــصــابـ لــيـتــســنى لـلــنــاس مـعــرفـة ا
ـصاب   وان احلـظر لن يكون احلل ا
بــدون الـتـوعـيـة اإلجــبـاريـة اخلـاضـعـة
ــواطن عـلى لــسـلــطـة الــقـانــون ودفع ا

لبس الكمامة) . 
واشـار  الـبدء بـتـنفـيـذ قرارات خـلـية
ركزيـة واحملليـة والعمل خالل االزمـة ا
االيــام الـقــادمـة عـلى احــتـواء جــائـحـة
كـورونـا  وتـطـبيق حـظـر الـتـجوال من
الـسـاعة الـعاشـرة ليال ولـغايـة السـاعة
الــســـادســة صــبــاحــا االحــد صــبــاحــا
حلـــصـــر االصـــابــات واعـــطـــاء اجملــال

لــلـــكــوادر الــصـــحــيــة لــتـــكــون خــطــة
مـكـافـحـتـهـا في اطـارهـا الـصـحـيـحك 
وفــتح اجملــال بــشــكل تــدريــجي االيـام

رونة الـقادمة بتقليل حظر التجوال وا
ـــواطن بـــالـــعـــمل ضـــمن شـــروط مـع ا
الـسالمـة الـصـحـيـة  والـتـعـاون بـشكل

مـباشـر واعتمـاد التعـليمـات  وااللتزام
بـاالجـراءات لـتـقـلـيل الـتـشـديـد وحـظـر

التجوال .

زيد احلليهاشم حسن

حـالــيـا هي الـتـشـويش وعـدم الـتـوازن
وخــــلـــوهــــا من الــــطـــرح الــــشــــمـــولي
واالعــتـمـاد عـلى الـطـرح اجلـزئي الـذي
قــد يــؤثــر في اجتــاهــاته بــشــكـل غــيـر
ايـجابي وهـذا االجتزاء سـبب الضعف
ـوضـوعــيـة واحلـيـاد لــلـمـصـداقــيـة وا
والـشمـولية وحـتى الصيـاغة التي هي
اســاسـات مـتـيـنــة تـقـوم عـلــيـهـا صـفـة
ـــنــتـــمـــ لـه وخـــصـــوصــا االعـالم وا
الـصـيـاغـة الـتي من خاللـهـا يـسـتوعب
ـــتـــلـــقي االهـــداف ويـــفـــهـم االبـــعــاد ا
ـا يــشـبع نـهــمه ويـلـبي واكــتـمـالــهـا 
رغـــــبــــاته واي خـــــلل فـي أي من هــــذه
ـقـومـات يـعـني االجتـاه الى مـسارات ا
اخــــــــــرى لـــــــــيــــــــــسـت مـن االعـالم في
شـيء.ولالسف اصبح سـائـدا في كثـير
من الـصفحات التي تقـوم عليها بعض
الـفـتـيـات وبـات االمـر ظـاهـرة مـخـجـلة
يـنــبـغي االلـتـفـات الـيــهـا وحتـجـيـمـهـا
فــضـبط مـصـطــلح اعالمي او اعالمـيـة
ــفــهـوم يــحــتــاج الى اعــادة تـاســيس 
االعـالم الـذي انـفــلت بـشــكل كـبــيـر مع
تـوسع الـشـبـكة الـعـنـكـبـوتيـة لـتـتـخيل
ابـسط فـتاة مـثال انـها  اعـالميـة جملرد
ـسـتـلة من نـشـرهـا لـعدد مـن االخبـار ا
هــنـا وهـنـاك وعــلـيـنــا الـقـيـام بــحـمـلـة
هــدفـهـا عــدم اطالق صـفـة االعالمي اال
عـلى من تـمارس مـهنـة االعالم في احد
ــعــروفــة من قــنــواتــهــا الــرئــيــســيــة ا
صــحـافــة ورقـيـة اواذاعــة اوتـلــفـزيـون
ـؤسف ان الـبـعض من مـدعـيات فـمن ا
مـــهــنـــةاالعالم بــدأن في دس انـــوفــهن
فــيـمـا ال يــعـنـيــهن ويـتــكـلـمن بــاشـيـاء
بعيدة عن القيم من خالل ماينشرن في

صفحات التواصل االجتماعي).
فــيــمــا اشـار الــصــحـفـي هـاشـم حـسن
التميمي (عميد كلية االعالم سابقا) ان
ـــــهــــنــــة ــــارس ا (االعـالمي هـــــومن 
االعالمـيـة بـانـتـظـام ويـتـقـن مـهـاراتـها
وفــنــونــهــا ويـلــتــزم بــاخالقــيــتــهـا ….
ؤسـسة اعالمية تـقليدية او ويـنتسب 
ــوديل لــسن االكــتـــرونــيــة وفــتــيـــات ا
اعـالمـــيـــات بل يـــحــــتـــرفن االعالنـــات
لـلترويج عن البضائع او اخلدمات اما
ـدني فهـذا تـوصيف لـنـشاط الـنـاشط ا

اخر بحسب التخصص). 
ي عـالء مــصــطــفى ويـــضــيف االكــاد
(هــنـاك اصـطالح حـديـث ظـهـر مـؤخـرا
اســتــجــابــة حلــاجــة افــرزتــهــا مــواقع
واطن الـتواصل االجـتمـاعي اال وهو ا
الـصـحـفي لتـحـتل االشـكالـيـة وهو بال
شك اليعامل معاملة احملترف من حيث
ـوضـوعيـة ودقـة الـنقل لـكـنه مهم في ا
ــنــاطق الــوقت احلــالـي السـيــمــا في ا
ـتـلهـبـة واخذت الـفـضائـيـات تسـتـند ا
الـيـهم في نـقل بـعض االحداث السـيـما
ـــصـــورة مـــنـــهـــا ومـــوضـــوع اطالق ا
الـــبــعض عــلى انــفـــســهم اعالمي اراه
مــبــالــغــة كــبـيــرة فــاالعالمي يــجب ان
يـــكـــون صـــاحب راي ولـــديه مـــهــارات
وضـوابط صقلـتها التـجارب ولكن هذا
احلــال لـيس بــاجلـديــد وقـد سـبق وان
طـال مصطلح  الفنان من قبل كل شيء
مـباح لـعدم وجـود قانـون ينـظم النـشر

في مواقع التواصل االجتماعي). 
{ اذن اصـبـحت هذه الـصفـة تـستـهلك
بــكـثـرة لـلـتـســول في مـشـاريع احلـيـاة
وتـفشت ظـاهرة االسـتخـفاف بـقيـمتـها
لـتـنزل عن مـستـواها في بـناء اجملـتمع
وتـطويره الى اسـتعراض جـسدي غير
الئق بـها كمـهنة عظـيمة لـذا يستوجب
وضـع فــواصل بــ مــقــومــات احلـرف
تطـرفون لتكون اخملـتلفة وال يعـكرها ا

النهاية كالتجذيف بال جدوى منه.
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الـنـسـيـانُ آفة الـعِـلم وبه يـتـحوّل الـعِـلمُ الى أطالل .. بـدالً من أنْ تـكون لـه إطاللتُه

نيرة ..!! الفاعلة ا
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والسؤال اآلن :
هل للنسيان عُمُر محدد ?

هل هناك سنّ معيّنة متى ما بَلَغَها االنسان الزَمَةُ النسيان ?
ا قاله الشاعر : هذا السؤال يذكرني 

قلبي خزانةُ كل عِلمٍ 
كانَ في عصر الشبابِ

شيبُ فكدتُ  وأتى ا
أنسى فيه فاحتةَ الكتابِ 

والشكر هنا قرن النسيان بالشيب مع أنهما ليسا متالزم بالضرورة. 
كاتب الـسطور دخل مـرحلـة الشـيخوخـة منـذ سن  واشـتعل راسه شـيبـا ولكنه
حـتى اآلن ال يـنـسى الطـريـفـة التي سـمـعـها من االسـتـاذ ضيـاء شـيت خـطاب في
اضي فقد مرّ علـيها أكثر من نصف قرن وهي عالقة في ذهنه ستـينيات القرن ا

قال :
ة قتل عمد  –محامياً للدفاع عنه  وَكّلَ أحدُهم  –وكان متهما بجر

وقد ح أُجريت احملاكمة حكمتْ على مُوّكلِهِ باالعدام 
فخرج احملامي مبتسما يقول ألهله :

لقد كان احلكم لصاحلنا وقد ربحنا فقيل له :
ما معنى الربح وقد صدر احلكم باالعدام ?

قال :
ان مصاريف الدفن ستكون على البلدية ..!!

انها منتهى الصفاقة حيث جتعل األموال أثمن من األرواح .
وسـواء كـانت القـصـة أسطـورة أم حـقيـقـة فانـها تـشـير الـى ظاهـرة مُنْـكـرةٍ جتعل

ال فوق كل شيء ..!! ا
انّ مـعـظم العـلمـاء تـتوقـد أذهانـهم كلـمـا تقـدمت بهم الـسن  وبـذلك تزداد وتـعظمُ
ـضامـيـر الـعـلـمـيـة  فـلـيس هـنـاك اذن مـا يـحـتّم الـوقـوع فـريـسةً عـطاءاتـهـم في ا

للنسيان .
ولكنّ هـذا ال يعني أنَّ النسيان ال يتسرب بشكل وآخر الى أذهان كبار السنّ في

كثير من األحيان .
الحظ ان بعضهم يذكر البعيد من األحداث وينسى القريب منها . وا
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والسؤال اآلن :

هل النسيان آفة مطلقة أم أنّه آفةُ العلم فقط ?
انّ للنـسيـان آثاراً نفـسيـة وأخالقية واجـتمـاعية مـهمة فـلو أنَّ االسـاءة بحقّك من
شخص مـا ظلّت عـالقة فـي ذهنك  وماثـلةً  فـيه ال تغـيب عنه فـأنهـا ستـتحول الى
سـحهـا من ذهنك بيـنمـا النـسيـان  ا حـفزّك ذلك لالنـتقـام  ضـغيـنة وحـقـد  ور

ويسدل الستار على كل االحتماالت السلبية  .
ولـو أنّ رحـيل عـزيـز عـلـيك - ومـا أكـثـر االعـزاء الـذين يـرحـلـون عـنـا  –لم يـبـارح
ذهـنك  وبــقي مـاثِالً أمــامك لـنــغصّ عـلــيك الـبــاقي من حـيــاتك  وحـرمك من كل

اللذاذات ..!!
ولو أنَّ صـدمةَ االخـفاق في بـعض جتاربك الزَمَتْكَ مـن دون انقطـاع لَحـالتْ بينك

وب جتاوزها الى جتارب جديدة ناجحة ..
وهكذا ...
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انَّ هـنـاك ما يـجب احلـفـاظ علـيه بـعـيداً عن الـنـسـيان الن نـسـيـانه يعـني الـتـنازل

ظلوم ومصالح البالد والعباد ... اجملاني عن دماء الشهداء ودموع ا
وأهم مــا يـجب ان ال يــغـيب عـن الـبـال هــو احلـجم الــهـائل
لالجـرام واالرهـاب والـقـمع الـذي مـارسـته الـدكـتـاتـورية
الـــبــائــدة وأزالمـــهــا بــحق الـــشــعب الــعـــراقي  وبــحق

االحرار واحلرائر منهم بشكل خاص . 
ـها ان الـتـعـتيم عـلى جـرائم الـدكتـاتـورية الـبـائـدة ومظـا

خيانة عظمى للدين والشعب والوطن .



ما ان تـتجول في شـوارع بغداد اال وتـرى منـظر النـفايات تـتطـاير من هنـا وهناك
فاما اعـقاب السكائر التي لم تـدخل فمي ليومنا هذا ورغم بـلوغي من العمر عتيا
شـروبات الـغازيـة فاصاب بـاحبـاط شديد من ـعدنـية او قـناني ا ياه ا او قنـاني ا
مناظـر اساءت للحبيبة بغداد عروس العواصم العربية وباريسها سابقا ال اكثر 
تعب بحب الـعاصمة اجلريـحة وعواصم زرتها قارنة في فكـري ا واذا ما بـدأت ا
خالل فـتـرة حـيـاتي اال وبـدأت اوزع االحـكـام جـزافـا عـلى مـسـؤولي الـنـظافـة في
بلـديات العاصمة اخملتلفة وتصـل احكام قاضي العراق االول العدام امانة بغداد
من الوجـود عندما اتـذكر ان العـواصم العربيـة مجرد زرق ورق وهـنا اصحو من
حـلمـي واحمـد الـله انـهم لم ولن يـسلـمـوني مـنصـبـا يـتصـل بنـظـافـة العـاصـمة او
ـتعاقبة متعمدة في تشويه فقود  وابقى اتساءل هل احلكومات ا اعادة رونقـها ا
اديـة او انـهم يفـتقـدون للـتخـطيط ـلكـون االمكـانيـات ا حـبيـبتـنا بـغـداد او انهم ال
دن او ان احملاصـصة احلـزبية والـطائفـية هي من دمرت االستـراتيجي لـتطويـر ا
قطـاع النظـافة وافقـدت بغداد جـمالـها ورونقـها لدرجـة وصل احلال بي ان احكم
ـشـهور مـتتـبغـددش بـالغـباء فـكيـف الناس يـتبـغددون وروائح ثل ا عـلى من قـال ا
النـفايات تمـأل ارقى الشوارع وحفـر التبـليط (الطـسات) انهـكت عجالت سيارتي
احلـكــومـيــة ومـيـزانــيـتـهــا  ولـو ارادت امــانـة بـغــداد ان اقـوم بــتـزويـدهــا بـصـور
هـمة كـوني اكثر رجـل يعشق (الصـخام والـلطام ) في بـغداد فـاني جاهـز لهـذه ا
تهالـكة  اما بخصوص الشـوارع التي اغلقتموها شي في شـوارع العاصمة ا ا
مع ظهـور وباء كورونا ونسيتوا ان تـفتتــــــحوها مجددا فـهذه طامة كبرى سببت
بخـلق ازدحامات مـروريه خصوصـا في شارع الـربيع فبـحجة وجـود بيت للـسيد
النـائب السـابق يغـلق الشـارع احملـاذي لشـارع الربـيع وال يهـمكم مـعانـاة مالي
ا ـا اني تـطـرقت الى وبـاء كـورونـا تذكـرت مـنـظـرا مـؤ من الـبـشـر الـبغـدادي  و
اعـاد لي حـسـاباتـي في انتـقـاد احلـكومـة اال وهـو رمي الـكـمامـات والـقـفازات في
ـقـرف مآسـاويـة ولـتـكون الـقــــــــنـاني الفـارغـة واعـقاب ـنظـر ا الـشـوارع لتـزيـد ا
ـواطن الـبـغدادي الـسـكائـر لـيـست وحـدها في مـيـدان تـشويه شـوارع بـغـداد  فا
ثـقف الـواعي ما ان اكـمل تسـوقه او اي شي واذا به يـرمي كمـامته وقـفازه في ا
االرض بدون اي مـباالة وال يفكر ان مثل هذا التصرف قد يعمل على نشر الوباء
اللـع  الذي اريد ان اقوله ان ليس كل شي هـو من اختصاص احلكومة او من
سؤولـية تضامـنية ب مسؤولـيتهـا فكلنـا راع وكلنـا مسوؤل عن رعـــــــيـته وان ا
احلــكــومــة والــشــعب فــكــلــنــا في مــركب واحــد ســواء فـي مــجـال
اخلدمـات او الـوظائف او في تـطويـر بـلدنـا اجلريح والــــــعمل
بجـد ومثـابرة وااليـفاء لـلقـسم الشـريف الذي قـطعنـاه على
انفـسنـا عنـدمان تـخــــــرجـنا من كـليـاتنـا وجامـعاتـنا بأن
نـخـــــــــدم وطــنـنـا وان نـبـذل الـغـالي والـنـفـيس من اجـله
وتـوفـيـر مـستـقـبل زاهـر لالجـيـال الـــــــقادمـة الن جـيـلـنا
ذهـبـت ايـامه في مـهـب الـريح والـتــجـارب الـســـــــيـاسـيـة

الفاشلة.
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{ ابــوظــبي (أ ف ب) - وقّــعـت شــركــتـان
إمـاراتـيـة وإسـرائـيـلـيـة في أبـوظـبي عـقدا
لـــتـــطـــويـــر أبـــحـــاث و دراســـات خـــاصــة
ـستجد في أول خطوة بـفيروس كورونا ا
مـن نـوعـهـا مــنـذ اإلعالن عن االتــفـاق عـلى
تـطـبيع الـعالقـات ب اإلمـارات وإسـرائيل

اضي. اخلميس ا
وقـالت وكـالـة األنـبـاء اإلماراتـيـة مـنـتصف
لـــيل األحــد االثـــنــ إنّ شــركـــة "أبــيــكس"
لالســـتــثــمــار وقّــعت اتـــفــاقــا جتــاريــا مع
مــجــمـوعــة "تــيـرا" اإلســرائــيـلــيــة "سـعــيـا
لــتـطــويـر األبــحـاث والــدراسـات اخلــاصـة
ـستـجد".ووقّع االتـفاق بـفـيروس كـورونا ا
خـليفة يـوسف خوري رئيس مجلس إدارة
شــركــة "أبــيــكس" وأورين ســاديف رئــيس
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الـفـعـالـة بـ قـطـاعـات األعـمـال اإلمـاراتـية
واإلسرائيلية".
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وكــــان االتـــفــــاق الـــذي أعـــلــــنه الــــرئـــيس
األمـيـركي دونـالـد ترامب اخلـمـيس الـثالث
مـن نـوعه الــذي تـبــرمه إسـرائــيل مع دولـة
عـــربـــيــة وعـــزز احـــتـــمــال الـــتـــوصل إلى
اتــفـــاقــات مــشــابـــهــة مع دول خــلـــيــجــيــة
أخـرى.وأكد تـرامب أن اإلمارات وإسـرائيل
سـيـوقـعـان االتـفـاق في الـبيت األبـيض في
غـضون نحو ثالثة أسابيع بينماوجاء في
تحدة بـيان اإلمارات وإسرائيل الـواليات ا
ـــــقـــــرر "أن جتـــــتـــــمع وفـــــود من أنّـه من ا
قبلة اإلمارات وإسرائيل خالل األسابيع ا
لـتوقيع اتـفاقيـات ثنائـية تتـعلق بقـطاعات

مــســتــعــداً لـلــتــوصل إلى اتــفــاق سالم مع
اســرائـــيل أجــاب عــون "بــحـــسب. لــديــنــا
مــــشـــاكل مـع إســـرائـــيـل ويـــجب حــــلـــهـــا
أوالً".وحـــــول االتـــــفـــــاق بـــــ إســـــرائـــــيل
واإلمـارات قـال عـون "إنـهـا دولة مـسـتـقـلة"
فـي إشارة إلى اإلمـارات.ولـبنـان وإسـرائيل
رســمـيـاً في حــال حـرب. وشـهــد لـبـنـان في
 2006حــربـاً دامــيـة بــ إسـرائــيل وحـزب
الله استمرت  33يـوماً وقتل خاللها 1200
شـخص في لبـنان معـظمهم مـدنيون و160
اسـرائـيلـيـاً معـظـمـهم جنـود.ولم تـنجح في
ــعـلن في الــقـضــاء عـلى حتــقـيق هــدفـهــا ا
حــزب الــله مــا أظــهــر األخــيــر فـي نــهــايـة

نتصر. وقع ا احلرب داخلياً 
Ê«b  qLŽ

وقـــال األمـــ الـــعـــام حلـــزب االـــله حـــسن
نــصـرالــله في كـلــمـة مــتـلــفـزة اجلــمـعـة إن
االتـفاق ب اإلمارات وإسرائيل "عمل مدان
ومــرفـوض وخــيـانــة لإلسالم ولــلـعــروبـة
خـــــــيــــــانـــــــة لـــــــلـــــــقــــــدس لـــــــلـــــــشـــــــعب
الــفــلــســطـيــني".واعــتــبــره "خــطــوة غـادرة
وطـعــنـة في الـظـهـر" لـكـنه أشـار إلى أنه لم
يـكن مـفـاجئـاً.وتـأتي تصـريـحات عـون بـعد
االنــــــفـــــجــــــار الـــــضــــــخم فـي الـــــرابـع من
آب/أغـسـطس في مـرفـأ بـيـروت وأسـفر عن
مـــقــتل 177 شــخـــصــاً وإصــابــة أكــثــر من
 6500آخــرين في كـارثــة فـاقـمـت الـغـضب
الـشـعـبي ضـد الطـبـقـة السـيـاسـية بـرمـتـها
ـتـهـمـة بالـفـسـاد واإلهـمال واالسـتـخـفاف ا
واطن بعدما تب وجود كميات بحياة ا
ـرفـأ ضـخــمـة من نـيـتـرات األمـونـيـوم في ا
مـنذ سنوات.ويطالب مئات آالف اللبناني
مـنـذ أشـهر بـرحـيل الـطبـقـة السـيـاسـية من
دون اســــتــــثــــنــــاء وبــــيــــنـــــهم الــــرئــــيس
الـلبـناني.ورداً علـى سؤال حول مـا اذا فكر
بــــتــــرك احلـــــكم أجــــاب عــــون "هــــذا أمــــر

مستحيل ألنه يخلق فراغاً".

االسـتـثـمار والـسـيـاحة والـرحالت اجلـوية
ــــــــبـــــــــاشــــــــرة واألمـن واالتــــــــصــــــــاالت ا
والـتكنولوجـيا والطاقة والرعـاية الصحية
والــثـــقــافــة والـــبــيــئــة وإنـــشــاء ســفــارات
مـتبادلـة".واإلمارات هي أول دولة خلـيجية
تـطـبّع العالقـات بـشكل كـامل مع إسـرائيل
فـي خطـوة تـأتي في أعـقاب مـؤشـرات على
الــتـقــارب في الــسـنــوات االخــيـرة بــيـنــهـا
اســتـــقــبــال فــرق ريـــاضــيــة إســرائـــيــلــيــة
والـسماح لوزراء إسرائيـلي بالتحدث في
ـاضي مــؤتـمـرات.وفي حـزيــران/يـونـيـو ا
أعـــلــنـت شــركـــتــان من الـــقــطـــاع اخلــاص
اإلمـاراتي وشـركـتان اسـرائـيلـيـتان "إطالق
عـدة مــشـاريع مـشـتـركـة في اجملـال الـطـبي
ومـكـافـحـة فيـروس كـوفـيد-19 بـحـسب ما
افـــــادت وكــــالـــــة األنــــبـــــاء الـــــرســــمـــــيــــة
اإلمـاراتــيـة.ويـهـدف االتـفـاق بـ "أبـيـكس"
و"تــيــرا" إلى "تــطــويــر وتــعــزيــز األبــحـاث
والــدراسـات اخلــاصـة بــفـيــروس كـورونـا"
ـستجـد إضافة إلى "تـطوير جـهاز فحص ا
كــورونـا لـلــمـسـاهــمـة في تــسـريع عـمــلـيـة
الـفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية".
وقــال الــرئــيس الــلــبــنــانـي مــيــشــال عـون
الـسـبت خالل مقـابلـة مع شبـكة "بي ام اف
تي فـي" االخباريـة الفـرنسـية إنه يجب حل
ــشــاكل مع إســرائــيل قــبل الـتــوصل إلى ا
اتـفاق سالم مـعهـا.وأتت تـصريـحات عون
أحـد أبـرز حـلـفـاء حـزب الـله الـعـدو الـلدود
إلســرائـيل بـعـد يـومــ عـلى تـوصل دولـة
اإلمــارات الـعــربـيـة وإســرائـيل إلـى اتـفـاق
لـتطـبيع الـعالقات رأى فـيه الفـلسـطيـنيون
"خــيـانــة" لـقــضـيـتــهم.وتــعـهّـدت إســرائـيل
ــوجب االتـفـاق بــتـعـلــيق خـطـتــهـا لـضم
أراض فـلسطينية في تنازل رحّبت به دول
أوروبـية وبـعض احلكـومات الـعربـية التي
رأت أنـه يعـزز اآلمـال بـتـحـقيق الـسالم في
ـنـطـقـة.ورداً على سـؤال حـول مـا إذا كان ا

مـــجـــلس اإلدارة والـــرئــيـس الـــتــنـــفـــيــذي
جملـــمــوعــة "تـــيــرا" في مـــقــر الـــشــركــة في
اإلمــاراتــيـة الــعــاصــمـة أبــوظــبي.وحــضـر
ـــثـــلـــون عن وســـائل اإلعالم الـــتـــوقـــيـع 
رة االولى اإلمـاراتية واإلسرائيـلية.وهذه ا
الــتي يُـــعــلن فــيــهــا عن تــوقــيع شــركــتــ
إمـاراتـية وإسـرائـيلـيـة عقـدا في الـعاصـمة
اإلمــــاراتــــيــــة بــــحـــــضــــور وســــائل إعالم
إســرائـيــلـيــة وهـو أول عــقـد مــنـذ اإلعالن
ــفـاجئ عن تـطــبـيع الـعالقــات قـبل ثالثـة ا

أيام.
وقـال خـلـيـفـة يـوسف خـوري "يـسـعـدنـا أن
نـــبـــدأ الـــتــــعـــاون مع مـــجـــمـــوعـــة تـــيـــرا
اإلسـرائـيلـية الـذي يـشكل بـاكورة األعـمال
لــفــتـح الــتــجــارة واالقــتــصــاد والــشــراكــة
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ألــــفــــارو أوريــــبي وخــــوان مــــانــــويل
سـانتـوس.ويقـول لوكـالة فـرانس برس
"مـع هذا الـوباء كـدت أصاب بـاجلنون
نزل من دون أي عمل. بـسبب مالزمة ا
كــنت غـاضــبـا ومـحــبـطــا. لم أكن أعـلم

ماذا أفعل".
تـلك أي خبرة يُـحضّر خـوان الذي ال 
فـي مـجــال اخملـبــوزات الــيـوم اخلــبـز
ـــقــرمش في فــرن بـــاجلــ الــلــذيــذ وا
ــســاعــدة زوجــته ديــانــا مــتـــواضع 
كـارولـيـنـا.ويـقـول بـفـخر إنـه تمـكن من
بــيع مـا يـصل إلى 23 كــيـلـوغـرامـا في
يـوم واحد بفضل الطلبات التي تلقاها

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ويـتـابع "عـلّـمـني الـوبـاء أنه ال يـنـبـغي
لـنــا أن نـعـتـقـد أنـنـا غـيـر قـادرين عـلى
الـقــيـام بـأي عـمل آخـر".إال أنه يـضـيف
"قـد يـكـون عـمال عـظـيـمـا لـكـن مـا أريد
فـعـله حقـا هو الـطـيران".ولـيست قـصة
هـذا الـطيـار-اخلـباز فـريـدة من نوعـها
فـي أميـركـا الـوسـطى الـتي تـعـاني من
الـــعـــنف والـــبـــؤس وحـــيث سُـــجـــلت
حـــوالى 250 ألـف إصــابــة بـــفــيــروس
سـتجد ومـا يقرب من 6700 كـورونا ا
وفـاة.وفي كـوستـاريكـا لم يعـد ألبـرتو
لــيــزانــو الـبــالغ من الــعــمـر 48 ســنـة
يـــغـــني "أمـــور إتـــرنـــو" فـي احلـــانــات
واحلـــفالت. فـــقـــد اســـتــبـــدل مالبـــسه

ــزخــرفــة بــوزرة يـضــعــهــا حلــمــايـة ا
مـالبــــسه خالل تــــغــــيــــيــــر اإلطــــارات
وإصالح كـهـربـاء مـحركـات الـسـيارات
فـي مـــرآب حــــيـث وُظف كــــمــــســــاعـــد

ميكانيكي.
ـغــني "كــانت لــدي مـواعــيـد ويــقــول ا
لــعـروض مــجــدولـة ألــغـيت بــ لـيــلـة

وضحاها. 
كــانت لــدي حــفالت مـقــررة في جــاكـو
) في سان (شاطئ على احمليط الهاد
خــوسـيه وفـي أمـاكن كــثـيـرة ألــغـيت

جميعها".
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وأقــفـلت احلــانـات الــتي يـغــني فــيـهـا
ألـبـرتـو عـادةً منـذ بـدء تـفـشي كـورونا
كــتــدبــيــر صــحي وقــائـي األمــر الـذي
جـــعــــله من دون مــــدخـــول يـــومي مـــا
اضـــطــره لــلــعــمـل في مــجــال احلــرف
الــــيــــدويـــة لــــكــــنه لم يــــســــتـــمــــر في
ذلك.ويــضــيف ألــبــرتـو لــيــزانــو الـذي
يـــتـــوق لــلـــعــودة إلـى الــغـــنـــاء "كــنت
مـيكـانيـكيـا لفـترة من الـوقت وهذا ما

أقوم به اآلن".
وفـي الـــســــلـــفــــادور جلـــأ كــــارلـــوس
أبـاريـسـيو الـبـالغ من الـعـمر 34 عـامـا
والــذي كـان مــهـاجـمــا في فـريـق لـكـرة
الـــقــدم إلى بـــيع مــنـــتــجـــات األلــبــان
سـاعدة زوجته والـعسل والشـوكوال 
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{ واشنطن - مرسي ابو طوق - أعلن
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب أنّ
شـقـيـقه األصـغر روبـرت تـوفي الـسبت
عن 72 عـــــامــــاً بـــــعـــــد إدخــــالـه أحــــد
مــســتـشــفـيــات نــيـويــورك لــلـعالج من
مـرض لم يـفـصح عـنه.وقـال ترامب في
بيان إنّه “بـقلب مثقل أعـلن أنّ شقيقي
الــــرائع روبــــرت تــــوفي بــــسـالم هـــذه
الـليلة ”مـضيفاً “لـم يكن شقـيقي فقط
ـفـضّل. سـنـشـتـاق لـقــد كـان صـديـقي ا
إليه كثيراً لكنّنا سنلتقي ثانية. ستظلّ
ذكـراه حيّة في قلبي إلى األبد ويُحضر
الــطــيّــار الـكــولــومــبي خــوان سـاالزار
ـنزلي ويـبيـعه في بـنمـا... فقد اخلـبز ا
أصـبح هذا عـمله اجلـديد بـعدمـا علّقت
شـركـة اخلطـوط اجلـوية الـبنـمـية عـقد
عــمــله مــعـهــا نــتــيـجــة تــراجع نــشـاط
الـــرحالت اجلـــويـــة بــســـبب فـــيــروس
ـسـتـجـد.وكـان خـوان الـبـالغ كـورونـا ا
مـن العـمر 40 عـامـا طيـارا في اجليش
الــكــولـومــبي ثم في شــركــة الـطــيـران
الــبـنـمـيـة لـكـنـه الـيـوم أصـبح خـبـازا
بـهـدف تـأم مـعـيشـته وإعـالـة زوجته

وابنتيه.
مــنـذ طــفـولــته أراد خـوان سـاالزار أن
يـكـون طيـارا. ويـتذكّـر اليـوم كـيف نقل
فـي طــــائـــرتـه الــــعــــســــكــــريــــة كال من
الــرئـيـسـ الــكـولـومــبـيـ الــسـابـقـ
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bŽU» ∫ مواطنون يصطفون للحصول على مساعدات عينية خالل فترة كورونا 

ـباريات نتيجة دانـيال بعدما توقفت ا
لـتـفشـي كورونـا.وتـشتـري دانـيال التي
عـملت فـي مجال اإلعـالنات البـضائع
فــيـمـا يــوصل كـارلـوس الــطـلـبـات إلى
ــنــازل.ويُـعــلق كـارلــوس أبــاريـســيـو ا
قـائال "إنـها حـياة مـخـتلـفة تـمـاما لـقد

ـلـعب. لـكن الـوباء اعـتـدت الـبـقاء في ا
فـرض علينـا مصيرا جديـدا".ويستع
الــــزوجـــان بـــاألقــــنـــعـــة والــــقـــفـــازات
ــعــقــمــات لـلــوقــايــة من الــفــيـروس وا
واسـتكمال عملهما.وتتغلب دانيال اآلن
عـلى هـواجس وحتـفظـات كانـت لديـها

وتـقـول "إنـهـا جتـربـة صـعـبـة لـلـغـايـة
كـانت لـديـنـا ديون في بـدايـة الـوباء...
أمـــا الـــيـــوم فـــنــعـــيـش بــهـــدوء وسط
الـفـوضى لديـنا مـا يكـفي من الطـعام
نـدفع مـا يلـزم لـتعـليم أطـفـالنـا ونحن

ستحقات". قادرون على دفع كل ا
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{ طــهـران (أ ف ب) - رحــبت طـهـران
الــسـبت بـرفض مــجـلس األمن الـدولي
مـــشــروع قـــرار تــقـــدّمت به الـــواليــات
ـتـحدة لـتمـديد حـظر سالح مـفروض ا
عـــلى إيـــران تــنـــتــهـي صالحــيـــته في
ــــقـــــبل مــــؤكــــدة أن تــــشـــــرين األول ا
ا واشـنطن "لم تكن يوما أكثر عزلة" 
هي عـلـيـه اآلن.وجـاء في كـلـمـة ألـقـاها
الــــرئـــيس اإليــــراني حـــسـن روحـــاني
أوردتـها وكـالة اجلـمهـورية اإلسالمـية
ــتــحـدة لـألنـبــاء "إرنــا" أن الــواليـات ا
فـــشــلـت في نــسـف االتــفـــاق الــنــووي
ـترنّح الذي أبرم في العام 2015 مع ا
الـدول الـكبـرى.ونـقلت عـنه وكـالة مـهر
اإليـــرانـي وصـــفه بـ"الـــفــــشل الـــذريع"
رفض أعـضاء مـجلس األمن بـاستـثناء
جـمهورية الدومينـيكان مشروع القرار
األمـيركي.ولم تصوت سوى اثنت من
الدول الـ 15األعضاء في مجلس األمن
الـــدولي عـــلـى الــنـص األمـــيــركـي مــا
يــكـشف عـمق اخلالفـات بـ الـواليـات
ــتـحـدة وحـلـفـائــهـا األوروبـيـ مـنـذ ا
انــسـحـاب الـرئـيـس األمـيـركي دونـالـد
تـــــرامب مـن االتـــــفــــاق الـــــنـــــووي في
أيـار/مايو .2018وأعـلنت إنـدونيـسيا
الـتي تتولى الـرئاسة الشـهرية جمللس
األمـن أنّ مــشـــروع الــقـــرار األمـــيــركي
حـصل عـلى صـوتـ فـقط أي أنّ دولة
واحــــــدة فــــــقـط هي جــــــمــــــهــــــوريــــــة
الـــدومــيـــنــيــكـــان صــوّتـت إلى جــانب
ـتّــحــدة في حــ صـوّتت الــواليــات ا
ضــدّه دولــتــان أخــريـان هــمــا الــصـ
وروسـيـا بـيـنـما امـتـنـعت بـقـيـة الدول
األعـــضــــاء عن الـــتـــصــــويت.ورحـــبت
ة" واشنطن في مجلس طـهران ب"هز
األمـن مـؤكـدة أن "دبـلــومـاسـيـة إيـران
الـنـشطـة إلى جـانب الـقوة الـقـانونـية
لالتـفـاق الـنـووي هـزمـت أمـيـركـا عدة
مـرات" عـلى قول الـنـاطق باسم وزارة
اخلـــــارجــــيــــة اإليـــــرانــــيـــــة عــــبــــاس
مــوسـوي.وكـتب مـوسـوي في تـغـريـدة
عـــلى تـــويـــتـــر أن "أمـــيـــركـــا ورغم كل
اتـصاالتها ومشاوراتها وضغوطها لم
حتـصل إال عـلى تـأييـد دولـة صغـيرة"
مـشـيرا بـذلك إلى اجلـهـود التي بـذلـها
بـومـبـيو لـلـحـصـول على تـأيـيـد الدول
ـشــروع الـقـرار.واضـاف أن األعــضـاء 

تـحـدة "لم تشـهـد عزلـة كـما الـواليـات ا
هـي علـيه اآلن مـنذ  75عـامـا من تاريخ
ـــتــحــدة".وفـي شــوارع طــهــران األ ا
تـــفـــاوتت ردود الـــفـــعل. وقـــال أحـــمــد
الـعـامل في بـازار طهـران الـكـبيـر "إنـها
لعبة سياسية أميركية. يعرضون قرارا
عـلى مـجـلس األمن وفي الـيـوم الـتالي
يــقـولـون إنــهم ضـبـطــوا" شـحـنـات من

النفط اإليراني.
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ـوظفة فـي صيـدلية وأعـربت عبـدولي ا
لــوكــالــة فــرانس بــرس عن ســعــادتــهـا
النــتـصـار إيــران مـشــددة عـلى ضـرورة
تحدة أو "عـدم التواصل مع الواليات ا
إقــامـة عالقـات مـعــهـا".وتـعـزز نــتـيـجـة
الــتـصــويت أرجــحـيــة سـعي الــواليـات
ـتـحدة أحـاديـا إلى تفـعـيل الـعقـوبات ا
ـيــة عـلى اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة األ
وهـو ما يـقول خبـراء إنه يهـدد بإغراق
اجملــــــلس فـي إحـــــدى أســــــوأ أزمـــــاته
الــدبـلـومـاســيـة.وفي مـؤتــمـر صـحـافي
مــشـتـرك عـقـده الــسـبت في وارسـو مع

نــــظــــيــــره الــــبــــولــــنــــدي يــــاتــــســــيك
تـشـابـوتـوفـيـتش قـال وزيـر اخلـارجـية
األمـيـركي مـايك بـومـبـيـو إنه "مـن غـير
ـفاجئ أن يرغـب الروس والصـينيون ا
بـــبـــيع األســـلــحـــة إلـى اجلــمـــهـــوريــة
ـؤسف أن اإلسـالمـيـة اإليــرانـيــة. من ا
ـتـحـدة لم ـمـلـكـة ا عـضـوي فـرنـسـا وا
يـدعمـا ما طـالبت به دول اخلـليج وما
طــالب به اإلسـرائــيـلــيـون... يــؤسـفـني
بـشـدة هـذا األمر".وتـابع بـومـبيـو "كـما
يــؤسـفـني أن الـعـالم بــأسـره لم يـتّـحـد
ضــد أكـــبــر دولــة راعــيــة لإلرهــاب في
الــعـالم لــضـمـان عــدم حـصـولــهـا عـلى
مـنظومات أسـلحة تشـكّل خطرا خطرا
عـــلـى قـــلب أوروبـــا. كـــان هـــذا خـــطـــأ
فــــادحـــا... يـــؤســــفـــنــــا ذلك".وأضـــاف
ـتـحدة مـصـمـمـة عـلى منع "الـواليـات ا
اإليـرانـيـ وهـذا النـظـام الـثـيـوقراطي
مـن إحلـــــــاق مــــــزيـــــــد مـن الـــــــضــــــرر
بــالـعـالـم".وكـان بـومــبـيـو قــد أعـلن في
بـيان عقب الـتصويت أن "فـشل مجلس
األمـن في الـــتـــصـــرّف بــــشـــكل حـــاسم

الــــدوريـــــة جملــــلس األمـن نــــتــــيــــجــــة
الــتـصـويت.وصـوتت روسـيـا والـصـ
ضـد الـنص. وكـتـبـت بعـثـة الـصـ في
ـتحـدة في تغريـدة أن "النتـيجة األ ا
تــظــهــر مــجــددا أن األحــاديــة ال تـلــقى
تـأيــيـدا وأن الـتـرهـيب سـيـفـشل".وقـال
ـتحـدة غونـتر انـيا في األ ا سـفيـر أ
ســوتـــر الــذي امــتــنع عـن الــتــصــويت
ـــشــاورات" "نـــحــتـــاج إلى مـــزيــد من ا
إليــجــاد حل مــقــبـول جلــمــيع أعــضـاء
اجملــــلس.وكـــان الــــرئـــيس األمــــيـــركي
ـانـويل مـاكرون ونـظـيـره الـفـرنـسي إ
بــحــثــا في اتــصــال هــاتــفـي "احلــاجـة
تحدة لتمديد لحة إلى حترك لأل ا ا

حظر األسلحة على إيران".
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وفـي وقت سابق اجلـمعـة دعا الـرئيس
ــيـــر بـــوتـــ الـــصــ الـــروسي فـالد
وفـرنسا وروسيا وبريطانيا والواليات
ـانـيا وإيـران إلى عـقد قـمة ـتـحدة وأ ا
طـارئـة عـبـر الـفـيديـو لـتـجـنب تـصـاعد
الــتـوتـر في اخلـلـيج.وهـددت الـواليـات
ــحـــاولــة إعـــادة تــفـــعــيل ـــتــحـــدة  ا
ـــتـــحــدة إذا لـم يــتم عـــقـــوبــات األ ا
تـمـديـدهـا بـاستـخـدام آلـيـة مـدرجة في
االتـــفـــاق الــــنـــووي تـــقـــضي بـــإعـــادة
الــعـقـوبــات بـشـكل آلـي في حـال خـرقه
من قــبل إيــران.وقــدم بــومـبــيــو حــجـة
مــثــيـــرة لــلــجــدل بــقــوله إن الــواليــات
ــتـحــدة ال تــزال طـرفــا "مـشــاركـا" في ا
ــــوجب الـــقـــرار االتــــفـــاق الـــنـــووي 
ـكـنـهـا بـالـتـالي الـصـادر في 2015 و
فـــرض إعــادة الـــعــقـــوبــات إذا رأت أن
إيـران تنـتهك شروطه.ويـشكك احلـلفاء
األوروبــــيــــون في إمــــكــــان أن تــــكـــون
واشـــنـــطن قـــادرة عـــلـى إعـــادة فــرض
الـعـقـوبـات ويـحـذرون مـن أن احملـاولة
قـد تؤدي إلى نزع الشرعية عن مجلس
ــتـــوقع أن تــســلم األمـن.مع ذلك  من ا
ــقــبل ــتــحــدة األســبــوع ا الــواليــات ا
رســــالـــــة تــــنص عـــــلى إعــــادة فــــرض
ـوجب اآللـيـة التـي ينص الـعـقـوبـات 
عــلــيـهــا االتــفــاق الـنــووي كــمـا حملت
مـصادر لـفرانس برس.ويـقول محـللون
إن واشــنــطن طـرحت عــمــدا مـشــروعـا
مـتشددا كانت تعلم أن أعضاء اجمللس

لن يوافقوا عليه.

مقابل تخفيف العقوبات خصوصا.
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب
فـي أيـار/مـايـو 2018 انــسـحـاب بالده
مـن االتـفــاق وفـرض عــقـوبــات أحـاديـة
عــلى إيــران في إطــار حــمـلــة "ضــغـوط
قـــصــوى".ومـــنــذ ذلك احلـــ اتــخــذت
طــــهــــران إجــــراءات مـــحــــدودة ولــــكن
مـتزايدة لـتخفيف الـتزاماتهـا باالتفاق
مــطـالــبـة في الــوقت نــفـسه بــتـخــفـيف
الـعـقـوبـات.وأكـد احلـلـفـاء األوروبـيـون
ـتــحــدة الــذين وقــعـوا مع لــلــواليــات ا
روســيـا والــصـ كــذلك االتـفــاق أنـهم
يـؤيـدون تـمديـد احلـظر لـكن أولـويـتهم
هي احلـفاظ على "خـطة العمل الـشاملة
ـشتركة".ويدعو النص األميركي الذي ا
اطـلـعت عـلـيه وكـالـة فـرانس بـرس إلى
تـمديد احلظر لفترة غير محددة.وكانت
طـهران أكدت أنها تملك حق الدفاع عن
الــنـفـس وأن تـمــديـد احلــظــر سـيــعـني
نـهاية االتفاق.وصدر بيان بومبيو قبل
حـــــوالى ثـالثـــــ دقــــيـــــقـــــة من إعالن
إنــدونــيــســيــا الــتي تــتــولى الــرئــاسـة
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لـلـدفـاع عن الـسالم واألمـن الـدولـي ال
يـغــتـفـر".ووصف الـسـفـيـر اإلسـرائـيـلي
ــتــحــدة الــتــصــويت بــأنه لــدى األ ا
"مـــخــز".وقـــال جـــلــعـــاد إردان إن "هــذا
الــقـرار ســيـؤدي إلى مــزيـد مـن زعـزعـة
االســـتــقــرار في الـــشــرق األوسط وإلى
مـــــزيــــد من تـــــفــــشـي الــــعـــــنف حــــول
الـعالم".وكتـب وزير الدفاع االسـرائيلي
بـيـني غانـتس علـى تويـتر أن اسـرائيل
"سـتـواصل الـعمل مع جـمـيع شركـائـها
فـي الــعـــالم والـــشــرق االوسط بـــهــدف
تــطــويق الــعـدوان االيــراني".ويــنــتـهي
احلـظر على بيع إيـران أسلحة تـقليدية
ـقـبل في 18 تــشـرين األول/أكــتـوبــر ا
ـــوجـب الـــقـــرار الـــذي دعم االتـــفـــاق
الــــدولي حــــول الـــبــــرنـــامج الــــنـــووي
وقع في تموز/يوليو 2015 اإليـراني ا
ـعـروف رسـمـيا بـاسم "خـطـة الـعمل وا
ـوجب االتـفاق شـتـركـة".و الـشـامـلـة ا
فاوضات بشأنه الرئيس الـذي أجرى ا
األمـيركي السابق باراك أوباما وافقت
إيـران عـلى خفض نـشـاطاتـهـا النـووية

في ذكراه

ـقراطي الـكردسـتاني في حتى عـندمـا ال تكـون الذكـرى تأسـيس حزب مـثل الد
16اب 1946 فـأسم مــثل مـصـطـفى الـبـارزاني ال يـغـيب عن الـتـذكـر ألن الـرجل

شريط نضال طويل صعب و شرس ومضن مثل النحت على صخر.
كان نصيبه في احلياة الصعبة ان يقف ليواجه اثقالها برفع ثقل امة.

ابنه ادريس رجل ال يـغيب عن ذاكـرة عارفيه شـخصيـة شكـلت عمادا في خـيمة
العـمل الوطني هـو نفسه ذلك الـشاب يوم اعالن اتـفاقيـة اذار ويوم حاولـوا قتله
غـيلة ويـوم ضمـد جراح الـنكـسة ويوم
عــاد لــيــشــرف عــلى مــعــارك الــربــيع و
يــــرعـى اخالء الــــراغــــبــــ بــــالــــذهـــاب

للمهاجر و ملقم بنادق الصمود.
عــنـدمــا حتـ مــنــاسـبــات الـكــتــابـة عن
قـراطي الـكردسـتـاني يكـون لـفلك الـد
الـدين كاكه يى مكانة بقدر فضاء القلم
و الـورق فـقـد جـال في عــوالم الـكـتـابـة
ضـــــــمن عــــــوالـم احلــــــزب بــــــ اراض
ــنــفى فــكــان الــنــضــال فـي الــوطن و ا

. كاتب الثورت
ــهــنـدس رجــال مــثل نــوري شــاويس ا
الـذي عمل في السـياسة وشـهد تشكل
مــــشـــاهـــد الـــعـــمل الــــوطـــني وصـــالح

اليوسفي ضحية مبادئه الذي تمزق بأغتيال.
اسماء كثيرة ال يحتويها مقال وال يحيط البحث بتذكر مواقفها.

امـا احلاضـرون فـفـاضل ميـراني و روژ نـوري شـاويس و ازاد بـرواري وكر
سلـطـان ومحـمـود محـمد وهـم ابن اجليل الـثـاني في احلزب اجلـيل الـذي على
اكـتافه اقيمت مرحلة ما بعد 1967 ولـليوم ومع اجليل اخرون حاضرون رمزي
شـعـبـان و بـروسـكه نـوري واخرون غـابـوا مـثل سـامي عـبـدالـرحـمن و فـرانـسو

حريري و محي الدين رحيم.
وجــيل شــاب من الــبــيت الــبــارزاني نــيـجــيــرفــان و مــسـرور وهـم قـبـل اي لـقب

حكومي كل منهما بيشمركة في هذا احلزب الذي تمر ذكراه االحد.
مئـات من االسمـاء تـمر امـام العـ صـورها فـيهم الـرجـال و النـساء و االطـفال
ومئات و الوف تستذكرهم ساحات احلزب برغم كل تعقيدات
احلـيــاة و الـنــضـال و الـكــفـاح بــرغم كل الـصــعـوبـات و
الـصـراعـات كل هـؤالء من احلــاضـرين و الـغـائـبـ هم
مـادة حــزب يــقـوده مــسـعــود الـبــارزاني وانـا ال اتــكـلم
ن قضـوا سنوات بأسـمهم لـكني و عن نـفسي ابـارك 
تـفوق عـمـري في احلزب و ابـارك لـنفـسي سـنواتي مع

الرفاق.
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اشارت مـصادر ذات صلـة  الى ان الشاعـر جميل صـدقي الزهاوي قد رفض 
ـلك فيصل بشـموخ الـشاعر احلـقيـقي  ان يكـون شاعـر البالط. كـما اراد ذلك ا
ـلك او االول .  وكـنت اتــصـور ان مــنـصـب  (شـاعــر الـبالط) جــزء من هـيــمـنــة ا
الرئـيس في هـذا البـلد الـعـربي او ذاك. وجزء مـهم من  هـيبـته وخـطابه الـدعائي.
ـنصب. كـنت اتـصـور ان الـشرقـيـ عـامة  والـعـرب خـاصة  هـم مصـدر هـذا ا

لكني اكتشفت ان تصوري هذا ليس صحيحاً.
فـاثـناء قـراءتي لـلـمـجـلد الـذي يـضم الـعـددين الـثـالث  والـرابع من مـجلـة الـثـقـافة
األجنـبية وهي من اصدارات دار الـشؤون الثـقافيـة  العامة قـرات مقاال مـترجما
حمل عـنوان: قمـر ملفـوف بورق بني  تـرجمة فـيئ ناصر. وفـيه سيرة مـختصرة

للشاعرة البريطانية
(كـارول ان دوفي). وجـاء في سـيـرتـهـا : ولـدت عـام 1955 في مـديـنـة كالسـكـو
باسكـتلنـدا.ودرست الفلـسفة في جـامعة لـيفربـول. وهي محررة سـابقة فـي مجلة
الـشــعـر. ومـقـدمـة بــرامج إذاعـيـة وتـلـفــزيـونـيـة.. بـدات مـشــوارهـا الـشـعـري عـام
1985. وقد فـازت مجـموعـاتـها الـشعـرية الـتي صـدرت تبـاعاً حـتى عام 1993

بجوائز عديدة  أبرزها جائزة سومرست موم .
وتتـعدد سمـات هذه الشـاعرة .فاسـلوبهـا الشـعري عمـوما  سهل الـقراءة.ولكن
لك فـيصل االول  عـطـيات تـرجح ان ا ـوضوع شـاعر الـبالط ?. ا ما عالقـتهـا 
ا يريد تكرار تـقليد بريطاني وهو يـطلب من الزهاوي ان يكون شاعـر البالط  ا
. اي ان هذه الـصيغة بريطانية اوال  ونقلت للتطبيق في العراق الحقا. ومن هذه

عطيات  ما جاء في سيرتها .  ا
وهو الـتـالي : رشـحـت الـشاعـرة ( كـارول اون دوفي)  رسـمـيـا من ادارة رئـيس
ـلكي  عام وزراء بريـطانـيا السـابق توني بـليـر  لشـغل منـصب شاعـرة البالط ا

نصب  منذ 1999 رغم انتقادات اليم البريطاني . وقد احتكر الرجل هذا ا
ــدة عـشـرة ـنـصب  .واسـتــمـرت دوفي في هــذا ا  350 عــامـاً
ـارسـة بـريـطـانـيـة صـدرت سـنــوات . اذن شـاعـر الـبالط 
ـاذا رفض الـشـاعر الحقـا لـلـعراق .  لـكن الـسـؤال هو : 
ـلك فـيـصل جـمــيل صـدقي الـزهــــــــاوي مـا طـلـبه مــنه ا

االول ?. 
وهل  تـرشـيح شـخـصـيـة اخـرى  ام  صـرف الـنـظر

عنه?.



ـا  احلـديث عنـها ـلـفات اخلـطـيرة الـتي طا ملف الـعمـالـة األجنـبـية في الـعراق من ا
وعن تداعيـاتها وتأثيرهـا على اجملتمع العراقي من عـدة نواحي و حتذير احلكومات
ـلف وضـرورة حـسـمه واتـخـاذ قرارات الـتي تـعـاقـبت عـلى الـعـراق من خـطـورة هـذا ا
حـاسمـة بـذلك ولكن كل هـذه الـتحـذيـرات كانـت هواء في شـبك ولم تـلق آذاناً صـاغـية
لف ـلفات الـتي لم تُحـسم وتُركت مفـتوحـة. أعود لفـتح هذا ا حـالها حـال الكـثير من ا
ـرّ بـأسوأ أحـواله ألسـباب اخلـطيـر مـرة أخرى ألن الـوضع االقـتصـادي في الـعراق 
ـواطن العـراقي يعـيش في أصعب الظـروف االقتـصادية مـعروفـة التخـفى على أحد وا
خـاصـة في ظل أجـواء احلــظـر الـكـلي واجلـزئـي الـذي تـرتب بـسـبب انــتـشـار جـائـحـة
ـعدالت مرتـفعة أضـحت مقلـقة جداً كـورونا,فـهو يعـاني من انتشـار الفـقر والبـطالة و
ـكن السـكوت عـنهـا وقدرته الـشرائـية وصـلت الى أدنى مـستـوياتـها حـيث أصبح وال
غير قادر عـلى تلبية أبسط االحتـياجات الضرورية له ولعـائلته وأصبحت فرص العمل
شـبه مـعـدومـة لـتـوقف الـقـطـاع اخلـاص بـشـكل شـبه كـامل والـركـود الـكـبيـر الـذي عمّ
قابل جنـد انتشار االقتصـاد العراقـي وانعدام فـرص العمل مـهمـا كانت بسـيطة ,وبـا
الي الي من العـمالة األجنبية في جميع محافظات العراق وال أبالغ عندما أقول ا ا
مـنهم ألنه التـوجد مـحـافظـة عراقـية وال قـضاء وال نـاحـية وال مـحلـة وال حي وال شارع
ستشفيات وشركات القطاع اخلاص ؤسسات احلكوميـة وا لئون ا يخلو مـنهم فهم 
ـعامل واحملالت واألسـواق وحتى الـبيوت ,يعـملـون ويحـولون أجـورهم الى بلـدانهم وا
بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة واحلـكـومـة تـتـفـرج واالقـتـصـاد بـحـاجـة الى كل دوالر داخـل الـبـلد
واألدهى من ذلك أن ابن الـبـلد عـاطل ويبـحث عن أي عـمل مهـما كـان بـسيـطاً واليـجد
بسبب تفـضيل العمالـة األجنبيـة عليه ألسباب مـعروفة للـجميع وقد شخـصناها مراراً
وتـتـلخص بـسـبـب رئـيـسـيـ األول انخـفـاض أجـر العـامل األجـنـبي مـقارنـة بـالـعامل
العـراقي والـثـاني أن العـامل األجـنـبي في الـواقع يعـمل عـمـل حـيث أنه يـعـمل عامالً
ـعنى آخر أن كل ـكان بسـبب رغـبته بـتوفـير أجور الـسكن ,أي  وحـارساً في نـفس ا
عـنى أوضح أن كل عـامل أجـنـبي يـأخـذ فـرصـة عامـلـ عـراقـيـ بـنفـس الوقـت أي 
عامل أجـنبـي في العـراق يتـسبب بـحـالتـ من البـطالـة في اجملـتمع فـهل أن حكـومتـنا
مـنتـبهة لـهذا األمر أم أن هـذا اليعنـيهـا? واألمر اآلخر األكـثر خطـورة أن أكثر من 90
 %من هذه العمـالة األجنبية تعمل في البلـد بشكل غير رسمي وهذا باعتراف رسمي
ـكـاتب والـشـركـات من وزارة الـعـمل والـشـؤون االجــتـمـاعـيـة حــيث اسـتـغـلت بـعـض ا
الوهميـة انعدام القانون وضعف هيبة الدولة وسارعت باستيراد هذه العمالة بأساليب
ـساعـدة شـخـصـيـات سـيـاسـيـة نـافذة لـنـشـر هـذه الـعـمـالـة في الـبـلد غـيـر شـرعـيـة و
لـتـحصـل على ماليـ الـدوالرات ولتـغـرق البـلـد بـهم وتسـاهم بـزيادة مـعـدالت البـطـالة
والـفقر بـ أبناء الـبلـد. دعوتي للـحكومـة العـراقية ولـلسـيد رئيس مـجلس الوزراء الى
االنـتـباه لـهـذه الـظاهـرة اخلـطيـرة واالسـراع بـاتخـاذ قـرارات سريـعـة وحـاسمـة النـهاء
الـعـمــالـة األجـنـبـيـة في الـعـراق فـوراً والـضـرب بـيـد من حـديـد عـلى جـمـيع الـشـركـات
ـكـاتب الغـير رسـميـة الـتي تمـارس هذا الـعمل  ,ولهم أن يـتخـيلـوا أن هذا األمـر لو وا

حـصل فأن ماليـ من فرص الـعمل سـتتوفـر لشـبابنـا العـاطل
ـا سيـقلل من مـعدالت الفـقر والـبطـالة وسيـقلل من مـعاناة
واطن الـعراقي بشكل كـبير ولتم تـوفير مالي الدوالرات ا
من الـعمـلة الـصعـبة لـلـبلـد ولتم حتـريك الركـود السـائد في
الـسوق ,وكلي أمل بـأن يلـبي السيـد الكـاظمي هـذه الدعوة
الـصـادقة من أجل عـيـون مالي الـعـاطلـ والـفقـراء الذين

عاناة. يعيشون شظف العيش واجلوع والبطالة وا

من تبـرز في سـاحة األحـداث العـراقـية الـيوم مـشاريـع سيـاسيـة وأجنـدات مـتصـارعة
شاريع لتـهب بسـبب أمية رمـوز بعض تـلك ا ـشهد الـسيـاسي ا أجل الـفوز بـتصدر ا
ـشبوه لبعـض الكتل السـياسية في إعـادة العراق ومشروعه حتى في ثقـافة االرتباط ا
شروع األمـريكي الذي جـاء باألمريـكان إلى العراق ـربع األول  فهنـاك ا الفتي إلى ا
مـن أجل حتـويــله إلى مــحـطــة انـطالق لــبـرنــامج تـقــسـيــمي يــوصل إلى شـرق أوسط
شروع اإلقليمي شروع فشل فشالً بيّناً.وا أميركي بقـيادة الكيان الصهيوني وهذا ا
ثل تهديـداً بكل خطوطه احلمـراء للعراق ارضا شروع هو الـذي  (الطائـفي) وهذا ا
وشعباً كـونه أُسس على رؤىً سياسية قاعدتـها األفكار الدينية الـطائفية وزرع الفتنة
بـ مـكونـاته الـتي تـدق أطنـابـها فـي مخـيالت الـبـسطـاء والـسذج من الـنـاس  لـتنـفـيذ
أجنـدتهم فـي السـيطـرة على مـقدرات الـشعب الـعراقي وتـهديـد حلمـته الوطـنيـة ارضاً
علـنة وما خفي منـها علينـا أن ندرك حجم التحدي وشعباً .فـبعد كل تلك التـحديات ا
سـؤولياتها في التصدي أمام القوى الـوطنية واإلسالمية التي تـسعى إلى النهوض 
لــتـلـك اخملـطــطـات الــتي تـضــمـر لــلـعــراق الـشــر والـتي مــازالت هـذه الــقـوى والــكـتل
ر الـسياسـية غـير متـفاهمـة على الـساحة الـعراقـية دون أن تراعي مـسألـة أن الزمن 
ــطـلـوب مـن األحـزاب واحلـركـات مــرور الـبـرق وأن حــجم الـتـآمــر كـبـيــر جـدا.الـيـوم ا
زيد من الـتنازالت لبعضها البعض وتنحدر السياسـية الوطنية واإلسالمية أن تقدم ا
سـؤوليـة الـتاريـخيـة من أجل انـبثـاق مشـروع وطنـي له ثقل مـقلق في إلى مـستـوى ا
عادلة العـربية القائـمة حالياً  الساحة العـراقية واإلقليـمية  ويكـون رقما صعبـا في ا
ثل جتربـة رائدة وغنية اليوم أصـبح العراق بالـرغم من االختالف احلاصل  إال انه 

في العـمل السيـاسي في ظل الربيع الـعربي والذي شـهدناه
ــنـــطــقــة الــعــربـــيــة  إن هــذه الــتــصــورات مــؤخــرا في ا
والــقـــراءات قــد تــشــكـل مــســاحــة جـــديــدة أمــام حتــرك
ـشــروع الـوطـني في الــعـراق لـكــنـنـا نـعــود فـنـقـول إن ا
شـروع الوطني مـا زال رسمـاً على الورق ويـحتاج إلى ا
واقـعـا مــلـمــوسـا تـلــهم من الــكـتل الـســيـاســيـة الـدروس
ـهـام ويـرسم ـواعظ  لـكي يـسـتـطـيـع أن يـنـهض بـهـذه ا وا

عالم للشعب العراقي . مستقبل واضح ا
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علومات اجلينية فـيروسًا حاملًا ينقل ا
لــفــيــروس كــورونــا اجلـديــد إلى جــسم
اإلنـسـان ويـطلق اسـتـجـابة مـنـاعـية له.
تـعتمـد الطريـقة على عـملنـا إلنشاء هذا
الـنوع من اللقاح ضـد فيروس اإليبوال 
تالزمة وقـبل الوباء  كنـا نطور لقـاحًا 
MERS - الــشـرق األوسط الـتـنـفـسـيـة
ولـم يكـن لديـنـا شك فـي ما يـجـب فعـله.
بــدأ الـــعــمل في فـــبــرايــر  واســتــغــرق

. تطوير اللقاح نفسه أسبوع
 قــبل بــدء الــتــجـارب الــبــشــريــة  تـمت
دراسـتها بالتفصيل على عدة أنواع من
ــا في ذلك نــوعــان من احلــيـــوانــات  
الــــقـــرود.  راقــــبـــنــــا كل شيء: إنــــتـــاج
ـضـادة  واسـتـجـابـة خاليـا األجـسـام ا
ــنـاعـة.  اآلن يــتم االنـتــهـاء من جــهـاز ا
االخـــتـــبــارات عـــلى مـــجــمـــوعـــتــ من
ـتـطوعـ  مـا مجـموعه 76 شـخـصا. ا
ـــا هــــو مـــذكـــور فـي نـــفس هــــذا أقل 
تحدة  لكن صدقوني  لن يتم ملكة ا ا
تـطعيم ألف شخص هناك لفترة طويلة.
ــكـنــنـا أن  نــحن لــسـنــا صـحــافـة  ال 
نـتحمل مسؤولية ما يـنشر عنا  ولسنا
ـكننـا التأثـير على وزارة الـصحة - ال 
قـرار الـتسـجـيل.  ستـكـون هنـاك دراسة
واســــعـــة عـــلـى آالف األشـــخـــاص  وال
نـــــخــــجـل من ذلـك.  ولــــكـن في الـــــوقت
احلـالي  هناك حاجة إلى التسجيل في
ظـل ظـــروف مـــحـــدودة حـــتى يـــتـــمـــكن
األشــخـاص من مــجـمـوعــة اخملـاطـر من
ـــشـــاركــة في الـــدراســـة - لن نـــحــمي ا

ــتـطــوعـ األصــحـاء بــهـذا الــلـقـاح. ا
بـحلول نهاية عام 2020 في معهدنا 
يـجب أن نـصـل إلى ماليـ الـلـقـاحات
ســنـويًــا.  لم يــكن هـدفــنـا  أن نــصـبح
األول فـي الـــعــــالم  ولــــكن أن أحــــمي

أحبائي.
لقد سئم الناس من اخلوف "

{ هل وجـدت بسـهـولـة متـطـوعـ للـتـجارب
السريرية?

 - أوه نـعم  لم تـكن هـناك مـشاكل في
ذلك.

 - حــتى رئـيـس صـنــدوق االسـتــثـمـار
ـيتـرييف  ـباشـر الروسي كـيريل د ا
مــسـتـثـمـرك  يـروي بــفـخـر في جـمـيع

قابالت كيف حصل على اللقاح. ا
 - نــحن مــؤســسـة فــيــدرالــيـة تــابــعـة
لـوزارة الصـحة الروسـية.  مـستثـمرنا

هو الدولة.
ــاذا تــعـتــقـد أن الــنــاس كـانــوا عـلى  
اسـتـعـداد لـقـبـول عـقـار غـيـر مـعروف?
ــــــرض?  تــــــعـــــبـت من اخلــــــوف من ا

اخلوف?
 - أوالً  أعـتـقـد أننـا سـئـمنـا حـقاً  من
ـرور الوقت  يـبدأ اخلـوف.  ثـانيًـا  
الــنـاس بــطـريــقـة مــا في الـتــعـامل مع
فـــيـــروس كــــورونـــا  مـــدركـــ أنه لن
يـذهب إلى أي مكان.  كما تعلم  هناك
كن السـيطرة عـليهـا  وهناك عـدوى 
كن الـسيطـرة علـيها.  وفي عـدوى ال 
ـكن الــبـدايــة كـانت هــذه الـعــدوى ال 
الـسيطرة عـليها.  اآلن - أعط أو خذ -
هـــنـــاك عـــلى األقل وســـائل لـــتـــقــلـــيل
احلـامل  الفيروسي ومن الواضح أننا
بـحـاجـة إلى التـعـايش بـطريـقـة ما مع
هـذا الـفيـروس.وفي الوقت نـفسه  في
الـعـالم  يـتم اإلعالن عن عـقـار أو آخر
دواءً لــكل داء  وال يـوجـد دلــيل مـقـنع
عـلى فـعـالـيـته أو ال يـوجـد دلـيل مـقنع

على اإلطالق.
ـشكـلة هي أنـه دائمًا  عـندمـا يتم  - ا
كـل شيء عـــلـى عـــجالت  فـــإن األدلـــة

تتضرر.
{  ما هـو شعورك حـيال فيـروس كورونا ?

هل كنت خائفة ?
 - نـعم بـالـطـبع.  بـالـنـسـبـة لي  كـانت
األرقـام األولــيـة مـقـنـعـة بـدرجـة كـافـيـة.
أتــذكـــر أعــداد الــنــمــذجـــة الــريــاضــيــة
لإلنـفـلـونزا - وغـالـبًا مـا يـشعـر الـناس
بـاالرتباك بـشأن األرقام  فهم يـعتقدون
ركزة  أنه بـعد األنفلونزا فـي العناية ا
ــوت الــكــثـيــر أيــضًــا.  في مــثل هـذه
احلـــــاالت  أوضح أنك بـــــحــــاجــــة إلى
الــنـظـر إلى إجـمـالـي الـوفـيـات  ولـيس
إلى إحـصـائـيـات الـوفيـات في الـعـنـاية
ــركـزة.  ومــعــدل الـوفــيـات اإلجــمـالي ا
أعـــلى بـــكـــثـــيـــر من اإلنـــفـــلـــونـــزا: مع
األنــفــلــونــزا - 0.04 احلــد األقـــصى -
0.1COVID-19 -  عــــــــــدة مــــــــــرات
ـــتـــطـــوعــ الـــذين أكـــثـــر. فـــحص ا
لـقـحتـهم بـعنـايـة بحـثًـا عن أدنى عالمة
عــلى اإلصــابــة بــفـيــروس كــورونـا و
حـــمـــايــــتـــهم من االتــــصـــال بـــالـــعـــالم
اخلــارجي.  اآلن تـخــيل هــذه الـصـورة:
لــقـاحك يـتـم إعـطـاؤه لـشــخص مـصـاب
بـالـفـعل ولـكن لـيس لـديه أعـراض بـعد.
ــــســــتــــحــــيل فــــحـص اجلــــمــــيع مـن ا
وحـمايتـهم من اخملالطـ قبل التـطعيم
 ألــيس كـذلـك?  ومـاذا يـحــدث في هـذه
احلـالــة?  هل يـسـبب احلـقن اسـتـجـابـة

مناعية تؤدي إلى عواقب وخيمة?
 إنـه لـيس لــقـاحـنــا فـقط أم ال.  تــسـمى
عتمد على ضاعفات التحـس ا هـذه ا
ضاد (ADE) وتـرتبط  على اجلـسم ا
ثـال  بفـيـروس حمى الـضنك. سـبـيل ا

 :ADE  ما هو تأثير
ــقــاالت حـــــــول تــمـت كــتــابــة مــئــات ا
ADE وال جــدوى من إعــادة سـردهـا -
فـهي حتدث أيضًا في اإليـبوال.  لتجنب
هـذا الـتأثـيـر  ال يـنبـغي إعـطاء الـلـقاح
ـعـطل لـشـخص مـا - فـهـو فـقط يؤدي ا
إلى اســـتــجـــابــة مـــنــاعـــيــة لـألجــســام
ـضـادة  ومن ثـم  إذا  إضـعـافـها  ا
تـــأثــيــر ADE. لـن يــؤدي إلى تـــكــوين
ـناعة اخللوية التي نحتاجها.  لذلك  ا
عـند إنشـاء لقاح ضد COVID-19 لم

نصنع لقاحًا معطالً  بل لقاح ناقل.

جنـح دينيـس لوجـونوف  نائـب مدير
ركـز  غمـاليـا الروسي الـعمل الـعلـمي 
 عـن عــمــر يــنــاهـز 43 عــامًــا  في أن
ـية يـصـبح عضـوًا منـاظـرًا في األكاد
الروسية للعلوم  وقيادة مجموعة من
مـطوري أول لقـاح روسي ضد فيروس
كــورونــا وحــقــنه في نــفــسه.  يــرفض
Logunov الـتـحـدث عن مـشـاعره من
HYIP" هـذه التجربة - ألنه "ال يحب
وأجــرى مـقـابـلـة ألول مـرة في حـيـاته.
 بــــالــــفـــعـل إعـــطــــاء لـــقــــاحه لـ 76
مـتطـوعًا: احتـفظ كل منـهم بـ "مذكرات
تـطـوعيـة" لوحـظ فيـها آثـار جـانبـية -
حـمى  طفح جلدي  احمرار في موقع
احلــقن.  حلــسن احلظ  ال شيء أكــثـر
خـطـورة.  وتـأمل الـسـلـطـات أن يـكـون
الـلقاح جـاهزا بحلـول سبتمـبر أيلول.
ـيدوزا في مـقـابلـة مع احملرر الـعـلمي 
راسـلة اخلـاصة ألـكسـندر إرشـوف وا
سـفيتالنا رويتـرز  قال لوجونوف إنه
ـــكن لـــلـــقــاح إال في ســـبـــتـــمــبـــر  ال 
تــســجــيل مــؤقـت  وسـيــبــدأ إنــتــاجه
بـكـمـيـات كـبـيـرة في مـوعـد ال يـتـجاوز
نـهايـة عام 2020. ألول مـرة  يتـحدث
الـباحثون عن تـفاصيل تـطوير لقاح -
لم يــتم نــشـر نــتـائج عــمــلـهم بــعـد في

األدبيات العلمية.
قابلة أوال - ملخص ا

 كــــان مـن الــــســــهل الـــــعــــثــــور عــــلى
.  اللقـاح الذي صنـعناه هو ـتطوعـ ا
ـا يعـني أنـنا نـستـخدم لـقـاح ناقل  
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بغداد

{ لـنــتـخــيل أنك تـتــحـدث إلى
طفل فـضولـي.  ما هـو اللـقاح

عطل? ا
 - لـقد أخـذت الفـيروس 
وزرعــــته  وأبــــطــــلـــته -
قــتــله.  صـنــعــوا لـقــاحًـا
ـــكن مــــعه.  أدخـــلـت.  
ـصـنــوع وفـقًـا لــلـقــاح ا
ـبدأ فـقط حتـفيز لـهذا ا
ضاد. حماية اجلسم ا
 لـــقـــاحـــات الـــنـــواقل 
بدأ  يتم ووفـقًا لهذا ا
تــصـنـيع لـقـاحـنـا ضـد
فـيروس كـورونا  كـما
أنــهـا تـســبب تـفــاعـلًـا
سـامًا لـلخاليـا جلهاز
ـــنــــاعـــة - تـــظـــهـــر ا
ـــنـــاعـــيــة اخلـاليـــا ا
الــتي تــدمــر اخلاليـا
ـصـابـة بالـفـيروس ا
عـلى وجه الـتحـديد.
لــيس من الـصـحـيح
تـمـامًـا نـقل احلـديث

عـن تــأثــيــر ADE إلـى لــقــاح نــاقل -
أظـهـرت الدراسـات أنه ال يـوجد تـأثـير
ADE لـــلــقــاحــات الـــنــواقل.  ال أحــد
يـقـول إنه ال يـنبـغي الـتحـقـيق في هذا
الـتأثـير بـشكل أكـبر وال يـنبـغي الـنظر
إلـيه  لكن لقاحات أكسفورد و[ناقالت
SARS-CoV-2 الـــصــيـــنــيـــة [ضــد
التي تمت دراستها على الرئيسيات ال

 .ADE تظهر أي تأثير
قــمـنـا أيـضًــا بـاخـتــبـار لـقـاحــنـا لـهـذا
الـتأثير على الرئيسيات.  وعلى الرغم
من أنــنـا ال نـسـتـطـيع أن نـقـول بـشـكل
كــامل مــا إذا كـان الــشــخص سـيــكـون
لـديه نفس الـصورة مثـل الرئيـسيات 
فـــعــلـــيــنـــا اآلن أن نــكـــون حــذرين من
احــتـمـال تــأثـيـر ADE ولــكن ال شيء

أكثر من ذلك.
تجه"? {  ماذا يعني "ا

- أنـت تـأخــذ فــيــروس [نــاقل] - غــيـر
خــطــيــر  غـيــر مــدمج في اجلــيــنـوم 

والـذي تـصادفه الـبشـريـة جمـعاء خالل
حـياتـها - الفـيروس الغـدي.  ثم جتعله
أكـثر أمانًـا - تقطع جـزءًا من جينومه 

  . أو باألحرى اثن
ـثل هـذه الـتعـديالت  لن يـكـون قادرًا
عــلى الــتــكــاثــر في اخلاليــا الــبــشــريـة
كـنه الـوصول إلى الـطـبيـعـية  ولـكن 
هـناك وإحضـار ما تخـبره بحـمله  وما
"تـبني" في جينومـه - في حالتنا  ج
غـريب عن الفيروس الغدي  ولكنه مهم
-S ـشـفـر لــفـيـروس كـورونــا  اجلـ ا

بروت (بروت - "شوكة").  
ـكن للـفيـروس الغدي أن يـنقـله بشكل
فـــعــال  وبـــعــد أســـبــوعـــ إلى ثالثــة
أسـابيع  لن يكـون هناك أي أثـر للناقل

ـــــؤقت:  فـي اجلـــــسم.  الـــــتـــــاريـخ ا
تـســلـيـمه - يـنـتج بــروتـيـنًـا غـريـبًـا في
اخلـاليـــا الــــبــــشــــريـــة - حــــصل عــــلى

النتيجة.
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مــخـاوف الـبـعـض وآمـال اآلخـرين فـإن
نـصوص عـليـها في مـعاهدة احلـدود ا
لــوزان أكــثـر أمــانًـا مـن أي وقت مـضى
سـيمـا بعـد ان ادركت تركـيا ذلك عـندما

فشل االنقالب.
من ب أمور أخرى  ستكون هناك لغة
دبـــلــومـــاســـيــة أكـــثـــر مالئـــمــة لـــقــوة
وطــمــوحـات تــركــيــا اجلـديــدة وهــنـاك
ســــيـــنــــاريـــو مــــرجح من ان يــــتم دعم
اجلــيش الــتــركي لــعــمل االنــقالب مـرة
تـحدة اخـرى وبـدعم من من الواليـات ا
ـــتــحـــدة وبـــعض الــدول ـــمـــلــكـــة ا وا
األوروبــيــة الــتي تــريــد الــتــخــلص من

أردوغان قبل عام 2023.
امـا يـخص الـعراق وبـعـد نهـايـة لوزان
فـان العراق سـيدخل مرحـلة جديدة في
الـتفاهمات التركية العراقية وال تخص
وصل فـهي قضـية قـد حسمت قـضيـة ا
مـن قــبل بل ســيـــكــون الــتـــفــاهم عــلى
الـــتــمــدد الــتـــركي في شـــمــال ســوريــا
واحلـرب مع حزب العـمال الكـردستاني
ــيـــاه بــوتــيــرة مع وفـــرص اطالقــات ا
احـتيـاجات الـعراق فـضالً عن الـتواجد
الالهـف في لـيــبــيـا الــذي يــهـدد مــصـر
سـيما وان هنـاك تفاهمـات ب القاهرة
وبــغـداد في هـذا الـصــدد احلـلـول عـلى
االرض ولـــيـس عـــلى الـــورق االصـــفـــر

القد .
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ؤامرات و معاهدة لوزان نظرية ا
ـنـا الــشـرق األوسـطــيـة هـنـالك في عــا
الكثير من الكتاب الواقع حتت تأثير
ؤامرات والـبعض منـهم يقوم نـظريـة ا
بـتـرويج شائـعاتـهـا دون دراية مـسبـقة
ـا قد تؤول اليها النتائج أو من منهم
يـعـتـاش عـلـيـها مـقـابل بـضـعـة دنـانـير
يــقــبـضــهـا مـن مـصــدر أو مــنـشــأ هـذه

ؤامرات. ا
إن احلـــديث حــول إنـــتــهــاء صـالحــيــة
مـعاهدة لوزان أو ماتعرف في احملافل
ـعـاهــدة الـسالم مع تــركـيـا الــدولـيــة 
ـوقــــــعـة في لـوزان لـسـنة 1923 مـا ا
هـو إال شـائـعـة مـغـرضـة الـهـدف مـنـهـا
ــواطـنـ ردم الــهـوة الــشـاسـعــة بـ ا
االتــراك الــغــاضــبــ من الــســيــاســات
االقـتــصـاديـة الـفـاشـلـة حلـزب الـعـدالـة
والـتـنـمـية احلـاكم في تـركـيـا من جـهة
ــوهـوم بــاحــيـاء ورغــبــات رئـيــســهم ا
االمـبراطورية العثمـانية والتسلط على
مــحــيـــطه اإلسالمي من جــهــة اخــرى.
ولـتـمـرير هـذه الـشـائعـات دأب أقـطاب
الــنـظــام الـتــركي وخـاصــة الـقــومـيـون
ـتشددون منـهم وبتشجـيع مباشر من ا
رئــيـســهم رجب طــيب أردوغـان بــنـشـر
ســؤال مـفــاده: مـاذا ســيـحــدث في عـام
2023عـنـدما تـنتـهي صالحيـة معـاهدة
لـوزان وتـصـبح حـدود تركـيـا احلـديـثة
بـالية وذلك تمشيا مع الفقرات السرية
الــتي وقــعـهــا دبـلــومــاسـيــون أتـراك و
أوروبــيــ فـي مــنــتــجع عــلى ضــفــاف
بـحــيـرة سـويـسـريـة مـنـذ مـا يـقـرب من
قــرن من الــزمــان? ولالجـابــة عــلى هـذا
ؤسسات الـسؤال االفتراضي نـشرت ا
الـتـركـيـة اخلـاضـعـة لـنـفـوذ أردوغان و
ـــتـــبـــني  لـــعـــقـــائـــد االخــوان حـــزبه ا
ــسـلــمــ ثالثـة اجــوبـة افــتـراضــيـة; ا
أولـهـا تـخـويـفـيـة مـفـادهـا بـأن الـقـوات
االوروبـــيــة ســـتــعـــيــد احـــتالل الــقالع
واحلــصـون الـعـسـكـريــة الـتـركـيـة عـلى
طــول مــضـيـق الـبــوســفــور وثـانــيــهـا
دفـاعية تدعي هـجوم الروم األرثوذكس
الســتـعـادة إحـيــاء بـيـزنـطــيـة صـغـيـرة
داخـل أســـوار مـــديـــنـــة اســـطـــنـــبـــول
وثــالـثـهـا—وهـي االخـطر—هــجـومـيـة
حـيث ستسمح لتركيا أخيراً االستفادة
من احـتياطيات النـفط والغاز الضخمة
الــتي كـانت مـحـظـورة عــلـيـهـا سـابـقًـا
ـا تـسـتطـيع اسـتـعادة الـتـخـومات ور
الـغربية للسواحل التركية من اليونان
بـــــــاالضـــــــافـــــــة الـى اعـــــــادة االراضي
اجلـنـوبـية الـغـنـيـة بالـبـتـرول وما الى

ذلك من أحالم عثمانية بالية.
بــالــطـبع لن يــحــدث أي شيء من هـذه

نـنشـر اجلزء الـثاني واألخـير من ندوة
ستقبـلية بعد 2003 ونهاية احلـدود ا

صالحية معاهدة لوزان:
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ـعـاهـدات لم تـوقع بـ مـبــدئـيـا هـذه ا
ــا بــ بــقــايـا الــعــراق و تــركــيــا و ا
ـنـهـارة و الـقـوى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة ا
ـــنـــتــــصـــرة في احلـــرب االوروبــــيـــة ا
ية االولى و حتى لو احتوت هذه الـعا
ـعهدات علـى اية اشارات واضحة او ا
ـدة انـتـهـاء الـعـمل بـهـا فـان ضـمــنـيـة 
االمـر يــكـون قـد اخـتـلف بـعـد تـاسـيس
الـعراق دولة موحـدة الن تاسيس دولة
يــعـــني تــمــتـــعــهــا بـــحق الــســيــادة و
الـسيادة هي احلق الفـاصل في النظام
الـدولي بـ الدول وفق مـفـهوم الـدولة
الـقـوميـة (الوطـنيـة)... و هذا يـعني ان
لـــيس من حق اي طـــرف الــتــراجع عن
ــعـاهــدات الن الــطــبــيــعـة االلــتــزام بــا
الـقـانـونيـة لـلـمعـاهـدة قـد تغـيـرت بـعد

تاسيس دول ذات سيادة.
رغـم اخلـطــاب االيــديــولــوجي لــبـعض
الــقــوى الـســيـاســيــة في تـركــيـا اال ان
الـــدولــة الــتـــركــيـــة من حــيث كـــونــهــا
كن ان تفكر او مـؤسسات قانونية ال 
تـعـمل بـاي شـكل عـلى تـغيـر جـغـرافـية
ـعــاهـدات الـسـابـقـة الن ذلك سـيـؤدي ا
ايـــــضـــــا الى الـــــعـــــودة الـى قـــــانــــون
ـــنـــتـــصـــرين و الـــذي يـــعــنـي اعــادة ا
سـيـطـرة دول احللـفـاء علـى تركـيـا قبل
اعـادة الـتفـاوض من جـديد فـي مرحـلة
الحــقـة .. مـا يـحـصل االن في مـحـاولـة
تـركيا التمدد خارج حدودها يعود الى
عـوامل عـديدة ذكـرهـا بعض االصـدقاء
بـشكل او باخر... اي الدوافع الداخلية
في تـركـيـا و اهـتـزاز الـنـظـام الدولي و
الــتـراجع في قـوة و فــعـالـيــة الـقـانـون
الــدولي بــالــنــسـبــة لــلــعــراق البـد من
االخـذ بنظر االعـتبار للـعامل الكوردي
لـيس اقليم كوردستـان وحده باعتباره
ا ايـضا دور مـنظـومة مـؤسسـاتيـة ا
الـكورد في تطورات الـنظام الدولي  و
هــذه حـالـة جــديـدة تـخــتـلف كــلـيـا عن
ســنــوات مـنح الــعــراق احلق لـلــقـوات
ـقاتـل الـكورد في الحـقة ا الـتركـية 
ـاضي البـد ايـضا ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
تفاعل بقوة ب عـدم نسيان الصراع ا
ـتـحـدة و ايـران و مـحـاولـة الـواليـات ا
تـركيـا توظـيف هذا الصـراع لصـاحلها

مشروع تمددها.
وسـط هذا و ذاك فـان الـدولـة العـراقـية
ال تــتـمـتع كــثـيـرا بــقـوة ذاتـيــة لـفـرض
سـيـادتـهـا .. كـما انـهـا تـفـتـقد الى دعم
دولي لـلحـفاظ عـلى هذه الـسيادة ... و
هــذا مـــا يــفــسح اجملـــال امــام تــركــيــا
لــتــوســـيع مــنــاوراتــهــا عــلى حــســاب
الـعـراق و كذلك عـلى حـساب سـوريا...
لـكن هل يـصل ذلك الى تـقسـيم الـعراق
او ســوريــا بــشــكل يــضــمن "اســتـرداد
تـركيـا للـموصل و كـركوك و حـلب" كما
يــصــور اخلـطــاب الــسـيــاسي الــتـركي
فــــهــــذا امــــر صـــعـب و يــــحـــتــــاج الى

تغييرات هيكلية في النظام الدولي .
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أود فـي البـدايـة أن أوضح أن اتـفـاقـية
وصل لوزان  1923 لـم حتل مشكـلة ا
وصـل  حلـها بـاتـفاقـية ان مـشـكلـة ا
وجبـها  االتفاق أنـقرة 1926الـتي 
وصل بـ الـعـراق وتركـيـا عـلى ضم ا
ــئـة من واردات الــعــراق مــقـابل 10بــا
دة 25 ـوصل تـدفع إلى تـركـيـا  نـفط ا
عـاما وقـد  دفع مبلغ خـمسـمائة ألف
جـنـيـة اسـترلـيـني لـلـتـعـويض عن هذه

دة. ا
لـــذلك احلـــديـث عن اتـــفـــاقـــيـــة لــوزان
واخلــوف من إلـغـاؤهـا مـن قـبل تـركـيـا
ـكـان حـسب اعـتـقـادي حيث لـيس له 
أن تـركيـا مرتبـطة مع العـراق باتفـاقية

انقره 1926.
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في عـالم الـسيـاسة الـداخلـية الـتركـية
يـــعــكس احلــديث عـن "نــهــايــة لــوزان"
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االفــتــراضــات عـلى أرض الــواقع. ألنه
وبــكل بــسـاطــة ال يــوجـد فـي مـعــاهـدة
لـوزان شرط انتهاء ال علني وال سري.
ولــكن عـلـيـنـا أن ال نــنـسى االسـتـفـادة
ــؤامـرات هـذه ــا تـكــشـفه نـظــريـة ا
والــتي يــتم االجتــار بــهــا عـلـى مـواقع
شـبه غامضـة وعروض إخباريـة تركية
وعــربـيــة غـيــر رصـيــنـة عن احلــقـائق
الـدامغة لـلسيـاسة اخلارجـية التـركية
خـاصـة في ظل الـهـواجس الـتـوسـعـية
حلــزب الــعـدالــة والـتــنــمـيــة  وزعــيـمه
ـة اإلمـبـراطـورية أردوغـان. فـبـعـد هز
ية األولى الـعثـمانـية في احلـرب العـا
قـسـمت فـرنسـا و بـريطـانـيـا وإيطـالـيا
مـلكة والـيابـان واليونـان ورومانـيا وا
الـصربية-الكـرواتية-السلـوفينية بالد
األناضول ومستعمراتها وشكلت منها
الــدولــة الـتـي هي اآلن مـعــروفــة بـاسم
جمهورية تركيا. وبذلك أعاد مصطفى
كـمــال أتـاتـورك تـنـظـيم بـقـايـا اجلـيش
الــعـثـمــاني وأحـبط مــحـاوالت الـكـورد
لـالســتــقالل عن تــركــيــا احلــديــثــة من
خالل دبــلـومـاسـيـة الـتـعـايش االخـوي
مع الـكـورد واالقـلـيات االثـنـيـة االخرى
ذات االصــول االسالمــيـة. فــيــمـا بــعـد
اعــتـرفـت مـعــاهـدة لــوزان لـعـام 1923
بــضـمــانـات حـقــوق االقـلـيــات من قـبل
أتـاتورك وأرست حـدود تركـيا احلـالية
و أصـــبـــحـت لـــوزان جـــزءاً هـــامـــاً من
األسطورة التأسيسية للبالد واحتفلت
الـسـلـطات الـتـركيـة بـهـا لعـدة سـنوات
ـسـمى يوم كـعـطـلـة رسـميـة خـاصـة 
ـدارس من لــوزان حـيث كـان أطــفـال ا
الـــكــورد واالرمن واجلـــركس والــعــرب
ـثـلـون يــرتـدون أزيـائـهـم الـقـومـيــة و
ـــتـــنـــازع عـــلـــيـــهـــا في مـــنـــاطـــقـــهم ا
اجلمهورية التركية احلديثة التكوين.
مع تــرسـيخ مـعـاهـدة لـوزان بـبـنـودهـا
ـــــــتـــــــكــــــــونـــــــة من 143 مــــــــادة في ا
أيـديولوجية الدولـة التركية فليس من
ــؤامـرات ــســتــغــرب أن يــتم نــسـج ا ا
حـولـهـا أيـديولـوجـيـاً وخـلق اخلالفات
حـولـهـا وفـقًا لـالنتـمـاء احلـزبي لـدعاة
يل مـنتقدو ـؤامرة الفـردية. فمـثالً  ا
تـطرفون إلى أردوغـان من القومـيون ا
الـتركيز بـشكل أكبر عـلى اخملاطر التي
تواجهها تركيا عندما تنتهي صالحية

معاهدة لوزان. 
فـهم يـعـتـقـدون بـأن أردوغـان وأعـضاء
فـاعلـون في حزبه يـعمـلون مع االحتاد
األوروبـي لــتـأســيـس دولــة كــردســتـان
ستقلة حتت حكم العائلة البارزانية ا
ـا حـفـر مـضـيق بـوسـفـور جـديد أو ر
لـتـأمـ وصـول الـسـفن األمـريـكـية إلى
الــبـــحــر األســود أو أي فــعل آخــر قــد
يـقوض السـيادة التركـية التي ضـمنها
يت احلي أتـاتورك. على لـهم قائـدهم ا
الــــنــــقــــيض مـن ذلك فــــإن بــــعض من
مؤيدي أردوغان هم  أكثر تفاؤالً بشأن
انـتهـاء صالحية مـعاهـدة لوزان حيث
يــجــدون من خالل ســلـســلــة من إعـادة
تدوين التأريخ التركي بأن العلمانيون
االتــــراك حتت قــــيــــادة أتــــاتــــورك قـــد
أخــفـقــوا في احلـصــول عـلى صــفـقـات
ـفـاوضـات لو لم أفـضل بـكـثـيـر خالل ا
يــكـونـوا مـتـنــاغـمـ ومـتــنـاسـقـ مع

لـتــكـوين دولـة كـرديـة مـتـاخـمـة حلـدود
تــركـيـا من جـهــة أخـرى. في حـ الـكل
يـعـلم بـأن الـسـياسـة اخلـارجـيـة حلزب
الــعــدالـــة والــتــنــمــيــة كــانت ومــازالت
تـعـكس وبـوضـوح قـوة ومـكـانـة تـركـيا
الــسـيــاسـيــة واالقـتــصـاديــة اجلـديـدة

ناهيك عن األمن التي تأتي معها.
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اعـــتـــقــد ان اردوگـــان يـــعـــيش بـــحــاله
نرجسيهويصنف نفسهمع رؤساء دول
عــظـمى مــثل صـ وروســيـا وامــريـكـا
وغـيرها وفي احلقيقـية وضعه مختلف
تماماً بلده  شعبه  جغرافيته  تاريخ
ـتـعـشـعـشة بـلـده! بـتـالي الـفـانـتـازيـة ا
بــرأسـه اعــطت له فــرصــة اســتــخــدامه
ـنطـقة في كـشـخص في اقحـام بلـده وا
ازمـات ال نـاقـة لـهم فيـهـا وال جـمل كـما
رحوم صـدام حس هو كـان يتصـور ا
ــنـــطــقــة وكــان رامب زعـــيم و حــامي ا

راسه ( مثل ما نقولها بالعراقي) . 
حـــيث اســتــخــدم و لـم يــعي خلــطــورة
الـلعـبة الـتي اقحم نـفسه فـيهـا و ما لم
ـرحـوم مـبــارك لـيـتـنـحى يــركب راسه ا
بــسـرعى ويــنـقــذ بـلــده وشـعــبه و فـهم
الـلـعــبـة وحـتى اخـرين فـهـمـوا الـلـعـبـة
وتــنـــحــوا حــيـــنــمــا طــلـب مــنــهم ذالك
ــرارة بـقت في (بــسالسـة لــكن غـصـة ا
قلوبهم عراقياً اقصد ! . اصل اردوغان
لـقمة عـنجهيـته حينـما تدخل في لـيبيا
و لـم يعتـذر و دخل سـوريا و لم يـعتذر
(مـتوهمـاً ) بأن باالمكـان عدم االعتراف
بـحـقـوق كـورد والسـريـان و الـعرب في
تـركــيـا و ان قـوته او عـنـجـهـيـة تـركـيـة
سـتسـتمر الى االبـد من جيل الى االخر
واخــر حـمـاقــاته الـعــنـجـهــيـة هي عـدم
ذابح االرمن و حتـويل ايا االعـتـراف 
صـوفيا الى مسـجد حيث كانـت كنيسة
مـن ثم مسـجـد و باتـفـاق دولي حتولت
الى مـسـجد مـرة اخرى ضـارباً بـعرض

واثيق الدولية !  احلائط ا
اعـــتــقـــد ان اردوغــان ســيـــســتـــمــر في
عــنـجـهــيـته و اعــتـبـار نــفـسه ســلـطـان
حـقــيـقي لـكـنه هـو ( سـلـطـان مـزيف ) .
ا ستسفر عن لـيدفع الركاب حماقات 
ــنـــاطق في اجلـــعل من الـــبــعـض من ا
تـــركــــيـــا الى مـــنـــاطـق امـــنـــة و من ثم
تـــتــوالـي ويالت تــلـــو االخــرى لـــتــدفع
شـعوب تـركيا ثـمن حمـاقاته و يدفع به
بـاجتـاه مـشـروع ( يـقـال عـنه تـوسعي)
لـكن في حـقـيـقتـه هو تـفـكـكي اي يؤدي

بالنتيجة الى تفكك تركيا.
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"فما ال يدرك كله ال يترك جلّه "وفي رأي
الـقاصر ان مايـدور من نقاشات وترقب
عاهدة التي لم خملـرجات انتهاء هـذه ا
يـذكر تأريخ نفـاذها ب تركـيا من جهة
وفـرنـسا وبـريطـانيـا  من جهـة اخرى 
بـل هي أعـادت تــنــظــيم الــعالقــات بـ
هـذه الـدول في مـرحـلـة مـا بـعـد احلرب
ـيـة االولى ويـنـظـر إلـيـهـا األتـراك الـعـا
بـاعتبارها "وثـيقة تأسيس لـلجمهورية
الـتركـية" و مـا هي اال بالـونات اخـتبار
ــراكــز ســاهــمـت في اطالقــهــا بــعض ا
احملــســوبــة عــلى نــظـام اوردوغــان في
داخـل تــركــيــا وخـــارجــهــا  وحتــديــداً
ـا لديـهم من خـبرة ـسـلمـ  االخـوان ا
في تــضـلـيل الـرأي الـعـام وانـضـاج مـا
يـالئم حـلم اعــادة مـايــسـمى بــاخلالفـة
االسـالميـة الـتي يـحـاول اوردوغان بث
احلــيـاة بـهــا وكـأنه ال يـعــلم ان الـعـالم
ـــة وحتــكم يـــعـــيش في عـــصـــر الــعـــو
ـصالح االقتصادية لـلقوى العظمى .. ا
ان سـنـوات الـهيـمـنـة االستـعـمـارية من
قـبل الـدولـة الـعـثـمـانـيـة التـي دامت ما
يـقارب 400 عـام عـلى البـلدان الـعربـية
لم تــفــرض سـيــطـرتــهــا بـقــوة الـسالح
وحـده بل اعـتـمـدت عـلى دور الـتـفـخـيم
بــالـشـعــور الـقـومي لــدى االتـراك الـذي
اول مـن اسس له االب الـروحي لـلـدولة
اعـز ارطغل الـعثـمانـية راعي قـطعـان ا
ؤسس للدولة وابـنه السلطان عثـمان ا
الــعــثــمــانــيــة ومــا بــعــده من سـالطـ
اوقـعوا الـسيف فـيمـا بيـنهم في صراع

األوروبـــيــ حــيـث كــان بــامـــكــانــهم
االحـــــــتـــــــفـــــــاظ بـــــــبـــــــعـض اجلــــــزر
ـتـاخـمـة لـلـسـواحل االسـتــراتـيـجـيـة ا
الــغـربـيـة لــتـركـيـا والــتي اسـتـحـوذت
عــلــيــهـا الــيــونــان أو أمـكــانــيــة عـدم
الــتــنـازل عن حــقـول الــنــفط في واليـة
ـوصل الـسابـقة الـتي ذهـبت للـعراق ا
مـــقـــابل دفع نـــصف مـــلـــيـــون جــنـــيه
بــريــطـانـي لـتــركــيـا ومــا الى ذلك من
أقـــــاويل حــــيـث الــــغــــايـــــة من هــــذه
اخلـطـابـات الغـيـر مـجديـة هي انـتـقاد
أتــاتـورك وتـصـغـيـر دوره االسـطـوري
في تــركـيـا تـمـامـاً كـمـا فـعل أتـاتـورك
حـيـنذاك مـنـتقـداً الـسلـطـان العـثـماني
لـــــفــــشــــلـه في الــــدفـــــاع عن األراضي
الـــتـــركـــيـــة في مـــواجـــهـــة الـــعـــدوان
االســــتـــعـــمــــاري الـــغـــربـي. في عـــالم
الـسـيـاسة الـداخـليـة الـتـركيـة يـعكس
احلــديث عن "نـهــايـة لــوزان" مـخـاوف
الــبــعض وآمـال الــبــعض اآلخـر من و
لـتـوطيـد أردوغـان لـسلـطـته الرئـاسـية
ـتـراميـة على مـدى الـسنـ القـادمة ا
خـاصة في خـضم مـا يسمـيه أردوغان
بــتــرســـيخ بــنــيــة "تــركــيــا اجلــديــدة"
اخلـالية من االسـتبداد الـذي عرف بها
قـابل يـخشى جـمـهوريـة أتـاتورك. بـا
مـن يخالف سيـاسات أردوغان وحزبه
احلـــاكم مـن إن تــركـــيـــا تــنـــســـلخ من
عـلمـانـية أتـاتورك لـتلـبس رغمـاً عنـها
. هـــذا ــــســـلـــمـــ جـالبـــيب إخـــوان ا
الــتـقـاذف الـتــآمـري بـ الـعــلـمـانـيـ
واالسالمـــيــ وتــأطــيـــرهــا بــخــرافــة
"نــهــايــة لــوزان" بــ األتــراك يــوضح
ــتـابع مـجــريـات احلـيـاة لــلـمـراقب وا
الـسـيـاسـيـة في تـركـيـا مـدى اإلرتـبـاط
اجلــذري وااليـديـولــوجي لالسالمـيـ
مع الــعـلـمـانـيـ من مــنـحى الـقـومـيـة
الـتـآمريـة: إي إن اإلسالمـي يـجدون
انــفـسـهم في خـطــر طـمس بل وحـتى
زوال هـويـتـهم القـومـيـة التـركـيـة على
أثــر الــغـزوات الــثــقـافــيــة االمـريــكــيـة
واالوربـــيـــة مـن جـــهـــة واالنـــصـــهــار
ـــســيـــحــيــة الـــديــني فـي الــعــقـــائــد ا
والـــيــهــوديـــة من جــهـــة ثــانـــيــة. أمــا
الـعــلـمـانـيـ فـهم يـرون في أردوغـان
يــهــوديــاً صــهــيــونــيــاً مــخــتــبــأ وراء
الـعقيدة االخوانية اإلسالمية لتحجيم
ــــتـــســـارع وثم تــــدمـــيـــر الــــتـــطـــور ا
واحلـاصل في تـركيـا خدمةً لـلمـصالح
الـصـهيـونيـة في العـالم.أما في مـجال
الـــســـيـــاســة اخلـــارجـــيـــة فـــإن هــذه
ــتـبــادلـة تــكـذب حــقـيــقـة ــؤامـرات ا ا
أعــمق وهـي: عـلـى الـرغـم من الــعـنف
احلــاصل في كـردســتـان تـركــيـا  فـإن
نصوص علـيها في معاهدة احلـدود ا
لـوزان أكـثـر أمـانًا مـن أي وقت مضى.
وكــان حـزب الــعـدالــة والـتــنـمــيـة أول
حـكـومة أدركـت ذلك بالـكـامل. في ح
فـرطة أن جـنـون العـظـمة والـقومـيـة ا
لـدى أردوغان غالـبًا ما يـثيره من أجل
حتــقـيق مــكـاسب ســيـاســيـة داخــلـيـة
وإقـتـصاديـة إقـلـيمـيـة كمـا هـو احلال
عـندما ادعى أن القوى األجـنبية كانت
ناهضة وراء االحـتجاجات الشعبية ا
حلـكـومـته من جـهـة وهي الـتي دفعت
إقــلـيم كــردسـتــان إلجـراء االســتـفــتـاء

عـلى الـسـلـطـة  بـاالسـتـفـادة من عـلـماء
الــبالط الــذيـن شـرعــنــوا ذلك وجــمــيع
ـتـعـلـقة الـقـرارات الـصـادرة عنـهم  وا
فـي ادارة الـبالد والـعـبـاد فـهم  سـلـطـة
ــا كــانت مــعــظم الــلـه عــلى االرض  و
رجعية الـشعوب العـربية تتبع نـفس ا
ـذهبية "والناس على دين ملوكها "لم ا
تـعترض الـشخصـيات الفـاعلة في هذه
الـبلدان على اي اجـراء تقوم به الدولة
الــعــثــمــانــيــة " والــســلـطــان احلــالي "
اوردغـان "يـريـد ان يسـتـفيـد من جـميع
ـتــاحـة لــلـتــأســيس لـواقع الــوسـائـل ا
جـديد يحـاول تسويقه بـالتلـويح بنفاذ
مـعـاهـدة لـوزان وظـروف فـرضـهـا ابان
تـأسيس نـظام اتـوتورك بـاالعتـماد عن
ردود افــعـال اجملــتـمع الــدولي بـعـد ان
غـــسل يـــداه من حـــلم انـــضــمـــامه الى
اوربـا وتـدخـله فـي سـوريا ولـيـبـيـا من
جـــهـــة وعـــلـى دعم الـــشـــعب الـــتـــركي
وتــفـاعـله مع الـهــوس الـقـومي بـاجملـد
الــعـثـمـاني  واعـادة االعــتـبـار لـلـدولـة
الـعلـية من جـهة ثانـية  وبـالتزامن مع
تـراجع الوضع االقتـصادي والضربات
ـوجعة التي تلقتـها الليرة وتداعيات ا
"كـرونا"وهـو يعـلم جيـداً ان في العراق
معادلة صعبة لم يستطع على تفكيكها
ال داعـش وال امـريـكــا إال وهـو صـمـود
هــــذاالـــشــــعب مـن شـــمــــاله جلــــنـــوبه
ـقــدس وكـذلك وتــضـحــيــات حـشــده ا
الـروابط السـتراتـيجـية مع ايـران التي
اوقـــفت مــخــطط داعـش وحــلــفــائه في
ــنـطــقـة  ويـحــسب لـهــا االتـراك الف ا
حـساب في تأريخ الصراع ب البلدين
 فـال اخلــــــــــرائـط اجلــــــــــديـــــــــدة  وال
اخلـطــابـات الـنـاريـة تـنـفع في حتـقـيق
احالم الـسلطان الـعثماني " أورددغان.
اجـــتـــمـــعـت ادارتي مـــلـــتـــقى احلـــوار
ـــركـــز الــعـــراقي االوربي الـــفـــكــري وا
ــاتــفــضل به لــلــتــنــمــيــة وتــبــاحــثــا 
االعــضـاء وخـلـصت الى اإلسـنـتـاجـات

التالية :
1- مـن خالل اإلسـتــعــراض الـقــانـوني
الـتاريـخي جند إن إتفـاقية لـوزان لعام
1923 اتـفاقية نافذة واليحق ألي دولة
الـتنصل من إلتزاماتـها جتاه اإلتفاقية
بـإعـتـبـارهـا إتـفـاقـيـة مـنـظـمـة ألوضاع
ــســاس بــهــا وفــقــاً دائــمـــة اليــجــوز ا
لـقواعد الـقانون الدولي واتـفاقيـة فينا

عاهدات لعام 1969. لقانون ا
ــطـالب الـتـوسـعــيـة الـتـركـيـة هي 2- ا
مــطـــالب تــتــنــافـى واحــكــام الــقــانــون
الـــدولي ومـــاهي إال مـــجـــرد اســالـــيب
لـــتــخـــفــيف الـــضــغـط الــداخـــلي عــلى
احلـكومة التـركية بعد سـلسلة األزمات

التي عصفت باجلمهورية التركية .
3- مـــحـــاولــة بـــعض الـــدول تـــوســيع
نـفـوذها اإلقـتـصادي عـلى حـساب دول
أخــــرى حتت ذريـــعــــة حـــمــــايـــة األمن

القومي .
4- لـغـة التـهديـد واستـخدام الـقوة في
الــعالقــات الـدولــيـة تــرتب مــسـؤولــيـة
دولــيــة عــلى الــدولـة صــاحــبــة الــفـعل
وضـــرورة اإلحــــتـــكـــام الى الـــقـــانـــون

الدولي في حل النزاعات.
ـــفـــاوض 5- ضــــرورة تـــعـــزيــــز دور ا
الـعـراقي عـلى الـصـعـيـد الـدولي إلبرام
إتفاقيات جديدة مع الدول التي ترتبط
ــصـالح مــشـتــركـة كـون مع الــعـراق 
الــــــعـــــراق مـن الــــــدول ذات الـــــعــــــمق
اإلسـتتراتيجي اإلقـتصادي واستخدام
ـفاوض الـورقـة اإلقـتـصاديـة لـصـالح ا

العراقي لتحقيق مكتسبات للعراق .
6- عـدم األستقـرار السيـاسي الداخلي
لـلـعـراق يـضـعف من دور الـعـراق عـلى
الــصـعـيــد الـدولي ويـفــتح الـبـاب امـام
تـنفـيذ أجنـدات دولية داخل الـعراق قد

تضر بالعراق ومصاحله القومية .
7- اإلبـــتـــعـــاد عن ســـيـــاســـة احملــاور
ـوقعه والـعـمل عـلى إستـعـادة العـراق 
الـريادي في الشرق األوسط ومن خالل
تـوسـيع شـبكـات الـتـعاون اإلقـتـصادي
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شـاكل الكـبيـرة التي يـغوص فـيهـا العـراق بسبـب الصراع اليـخفى عـلى احد حـجم ا
تعاقبة عـلى ادارة العراق مخلفة السيـاسي والهروب الى االمام من قبل احلكومـات ا
تنـاثرة في العراق  وقد تكون شاكل قد تفوق اكـوام النفايات ا ورائها اكـواما" من ا
ُـعـلـنـة في الـنـشـرة الـيـومـية لـوزارة الـصـحـة فـيـمـا يـخص جـائـحة اكثـر من االعـداد ا
كورونـا والـتي بدت تُـثـير الـرعب في نـفوس الـناس ان لم تـكن سـببـاً في نـقص منـاعة

فاهيم العلمية . ناعة وفق ا واطن كون ان اخلوف يعمل على انقاص ا ا
والنقول اال اعانك الله على ما أنت فيه ! 

ـنـتـم ـتراكـمـة هـو ايـجـاد االشخـاص ا فـالركـيـزة احملـوريـة حلل جـميـع مشـاكـلـنـا ا
ـرحلـة القـادمة ـواطنـ في ا لـلـعراق والـذين يؤمـنون بـنـظريـة خدمـة الشـعب لـتمـثيل ا
واطـن  حينها فـقط ستتم مرحلة ثل -  على ا بشكل حقـيقي واليتحولوا الـى - 
الـتـحول الـتـدريـجي نحـو الـبنـاء واالعـمـار على صـعـيد الـبـشـر واحلجـر في ظل كـومة
لفات شـاكل التي ورثتها ووقتها فقط تستطيع ان تعلن عن انتصارك في ا انقاض ا
 بل وســيـخـلـدك الـتـأريـخ ان اسـتـطـعت ان تـنــجـز انـتـخـابـات نــزيـهـة بـاشـراف دولي

وبأعتماد نظام البايومتري حصراً لتضمن الدولة حماية صوت الناخب . 
ا حـدث في االنتخـابات السـابقة لـقد فقـد الشعب الـثقة بـاالنتـخابات وجـنابكم اعـلم 

من تزوير وتالعب كاد ان يطيح بالعملية السياسية برمتها  لكن 
ولالسف استمرت  الـعملية السيـاسية رغم التالعب باصوات النـاخب   لكنها ظلت
تـعـاني من الـضـعف والـوهـن عـلى جـمـيع االصـعـدة بـســبب عـمـلـيـة الـتـزويـر واحلـرق

وماتلتها من مشاكل !!! 
قـترحات عَـلَّها تـأخذ طريـقها لـلتطـبيق لكي دولـة الرئيس نـضع امام انظـاركم بعض ا

فقودة  وكاآلتي :  نتجاوز معاً مرحلة التزوير ونستعيد ثقة الناخب ا
1-  تـعديل قانـون احملكـمة االحتاديـة واكمـال تشـكيلـتهـا التي تعـاني من عدم اكـتمال

ادة  3 من قانونها.  نصابها بعد الغاء ا
2- تشريع  قانون االنتخابات اجلديد من قبل مجلس النواب .

شـاركة 3- حـصر الـسالح بيـد الدولـة ومنع االحـزاب ذات االجنـحة الـعسـكريـة من ا
في االنتخابات .

ـفـوضـيـة في احملـافظـات من قـبـلـكم كي ال تـتـمـكن بعض 4-االشـراف عـلى تـعـيـنات ا
االحزاب من النفوذ وحصر التمثيل بها.

5- حصر التصويت ببطاقة البايومتري فقط .
ـعـمـول به كي نـتـمكن من 6- ايـجـاد شـركة رصـيـنـة فـاحصـة لألجـهـزة االنـتـخابـات ا

ايقاف عمليات التحايل والقرصنة االلكترونية .
ي كي نتمكن من احلصول على الشرعية . 7-اجراء االنتخابات باشراف ا

نع عمليات التالعب . 8- ضمان اعالن النتائج في نفس ليلة انتهاء التصويت كي 
ـعـتـقــلـ والـنـزالء في ـهـجـريـن غـيـر الـعـائــدين وا 9- تـعـلــيق انـتـخـابــات اخلـارج و ا
ـشـاركـة في االنـتــخـابـات  النـهم لـقــمـة سـائـغـة سـهل الــسـجـون واالصالحـيـات مـن ا

ثلهم . التالعب بها كونهم يعيشون ظروف سيئة وغير مؤهل ألختيار من 
10-مـنح فرص متـساوية لـلجمـيع في االنتخـابات وعدم اسـتثمـار  امكانـية الدولة من

قـبل الــبـعض وتـسـهــيالت وزاراتـهـا كـمـا حــدث في االنـتـخـابـات
ـا يـخل في عمـلـية الـسابـقـة لـصالح اشـخـاص دون غيـرهم 

ساواة . ميزان العدالة وا
دولـة الـرئــيس الـنـجــاح احلـقـيـقي  يــكـمن في نـشــر الـعـدالـة
ـســاواة في مـلف االنــتـخــابـات كي يــكـون ســيـاق لـلــعـمل وا

ومنهج الدارة الدولة ... 
والله من وراء القصد 

دينيس لوجونوف
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اعلن نـادي الـديـوانيـة الـريـاضي ضم الالعب االرجـنتـيـني مـاكسي
رولون لتـعزيـز صفـوف االحمر الـديواني. وذكـر النـادي في بيان ان
احملـتـرف األرجـنـتـيـني مـاكـسي رولـون وقع عـلى كـشـوفـات األحـمـر
الديـواني لـلـمـوسم اجلـديـد. رولـون يلـعب في مـركـز جـنـاح ومـهاجم
. وسبق وان لعب رولون في اندية برشلونة ويبلغ من العمر  25عاماً
 ســانـتــوس أرســنــال ســارانــدي. وســيــصـبـح رولــون اول مـهــاجم

متاز لكرة القدم. ارجنتيني في الدوري العراقي ا
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اكــدت جلــنـة الــشــبــاب والــريــاضـة
النيابية انها لـيست معنية بقضية
وزيـر الــشـبـاب والـريـاضـة الـسـابق
احمد رياض النـها لم تكن في فترة
تـولـيه مــنـصب الـوزيــر. وانـتـشـرت
انـبـاء وتــقـاريــر تـفـيــد بـان ريـاض
اصـبح مـالـكـاً لـشركـة طـيـران كـبرى
في تـركيـا. وذكرت الـلجـنة في بـيان
ان "بــعـض وســائل االعالم ومــواقع
الـتواصل االجـتـماعي خـبـرا يتـعلق
بـوزيـر الشـبـاب والـرياضـة الـسابق
احـــمــد ريـــاض الـــعــبـــيـــدي يــفـــيــد
بـامـتـالكه اسـهم بـشــركـة لـلــطـيـران
اليـ واسـطـول طـائـرات خـاصـة 
الـــــدوالرات. واضـــــافـت ان جلـــــنــــة
الــشــبــاب و الـريــاضــة في مــجــلس
الـنـواب تـود أن تـوضح بـأن دورهـا
الـرقــابي يـركــز عـلى مــتـابــعـة عـمل
الوزير أثناء توليه مهامه في وزارة
الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة الـى جــانب
ـؤسـسات سـؤولـ عن ا مـتـابـعـة ا
الـريـاضـيـة والـشـبـابـيـة خـالل فـترة
عـمــلـهم وفـي حـال وجــود شـبــهـات
ـسـؤلـيـة فان فـسـاد أثـنـاء تـوليـهم ا
الــلــجــنـة لـن تــدخـر جــهــدا في أداء
ــتــابـعــة هــذه الــشــبــهـات دورهــا 
والـكـشف عن مـرتـكـبـيـهـا ومـتـابـعـة
الــتـــحـــقـــيق حلـــ احـــالـــتـــهم الى
القضاء. واشارت الـلجنة الى إن ما
يـــتم تــداوله بـــشــأن الــســـيــد وزيــر
الـشبـاب والريـاضة الـسابق مـرتبط

زمـنـيـا وفق مـا صـرح بـه شـخـصـيا
بـفـتـرة مـابـعـد خـروجه من مـنـصبه
الـوزاري وبــالــتـالي فــان اي اتــهـام
يـوجه له ســيـقع عــلى عـاتق هــيـئـة
الــنــزاهـــة والــقــضــاء وهي اجلــهــة
ـواضـيع ـتــابـعـة هــذه ا ـعـنــيـة  ا
والـتـحـقـيق فـيهـا وعـلـيه فـان جلـنة
الشبـاب والرياضـة غير معـنية بأي
قــضــيــة تــخص اي مــســؤول بــعــد
ـنـصـب. واكـدت الـلـجـنة مـغـادرته ا
حـرصهـا التـام عـلى اداء دورها في
خدمة الشبـاب والرياضة واالسهام
بـــاحلــد من تـــفــشـي الــفــســـاد بــكل
أشــكــاله من خـالل الــدور الــرقــابي

ناط بها. والتشريعي ا تشكيلة منتخب الشباب بكرة القدم
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ـمـتاز قـيل انـها نـادياً انـديـة الدوري ا
ــوقـعــة لـعــودة نـادي تـأيــيـد األنــديـة ا
ــمـتـاز. ـنـافــسـات الـدوري ا الـبـحــري 
واضـاف رشـيـد إنه خالل تـواجـدي في
اجــتــمــاع وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
متاز عدنان درجال مع انديـة الدوري ا
كـمـمـثل عن نادي الـزوراء وقـعـنـا على
ورقة حضور األنـدية غير ذلك لم أوقع
عـلى أي ورقـة". وأوضح أن مـشـاركـتي
في االجتماع كان فقط كممثل عن نادي
الزوراء وعـندمـا يطـالب نادي الـبحري
وقف من ادارتنا فعـليه ان يخاطبنا
بكتاب رسمي لنرد عليه بكتاب رسمي
ــعــقـول : "هل مـن ا ايــضــاً" مــتــســائالً
تــكــون هـكــذا مـراسالت فــقط من خالل
الـتــوقـيع عـلى ورقـة. وتـابع رشـيـد أن
االمـر الذي حـدث غـير صـحـيح اطالقاً
ــثــلـ عن الــكـتــاب تــضــمن أسـمــاء 
انـــديـــة لم يـــحــضـــروا االجـــتـــمــاع من
األساس وكـتب مقـابل اسمـهم التـوقيع
نـيــابـيـة عـن فالن مـبـيــنـاً بـالــقـول انـا
اداري قـد والـكـل يـعـرفـني ال اتـعـامل
بـهكـذا طـريقـة وحتـى االحتاد الـعراقي
او الــدولي ال يـعـتـرف بــهـذه الـتـواقـيع
ألنـهــا لــيــست صــادرة عن االنــديـة وال

يـؤمن لـنـا كـذلك احلــفـاظ عـلى الـقـيـمـة
الفنية لفريق الزوراء.
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وقــال الـنــاطق اإلعالمي بـاسـم الـنـادي
عـــبـــد الــــرحـــمن رشـــيـــد في حـــديث لـ
الـــســـومـــريـــة نـــيـــوز إن "ادارة نـــادي
الــزوراء قـررت تــشـكـيل فــريق نـسـوي
لكرة القدم حيث سيشارك في بطوالت
كشوفة الدوري لكرة القدم الـساحات ا
وكـذلك فـي الـدوري الـصـاالت لـلـمـوسم
ــلـعب الـقــادم. وأضــاف "بـعــد تـســلم ا
اجلـديد لـنـادي الزوراء سـتـكون هـناك
قاعة مغـلقة سعة  1000 متفرج حيث
ستسعى االدارة اضـافة االلعاب اخرى
مــثل كـــرة الــســـلــة وكـــرة الــيـــد وكــرة
الــطـائـرة وحـسـب الـظـروف. وتـابع أن
"الفـريق النـسوي يـضم العـبات وكادراً
تـدريــبـيــاً عـلى مــسـتــوى عـال وســيـتم
إضــافـة العـبـات جــديـدات". اكـد عـضـو
الـهـيـئـة اإلداريــة لـنـادي الـزوراء عـبـد
الرحـمن رشيـد انه لم يوقع عـلى طلب
عـودة نـادي الـبـحـري الى دوري الـكـرة
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وانـتــشـرت وثـيــقـة عــلـيـهــا تـوقـيع 20

والـريـاضـة وخـلـيــة األزمـة احلـكـومـيـة
وإضافة أن قائمة نادي الزوراء تتكون
من خمـسة وعشرون أسـم ثمانـية عشر
العب وثالثــة حــراس وأربــعــة العــبـ
شـبـاب. وذكـر إنـنـا نـأمل في احلـصول
عـلى العــبـ أو ثالث بـشـرط أن يـكـون
عـلـى مـسـتـوى عـال وإن يـكـون إضـافـة
ا فـنيـة جـيدة لـلـفريق وأمـا ألم جنـد 
ـا نـتــمـنــاه فــاألفـضل أن نــكـتــفي 
ــتـلـك. مـبــيـنــاً أنــنـا  فــتـحــنـا
قنوات اتـصاالت مع الالعب من
أجل إضـافتـهم لـصفـوف الـفريق
لكن تصـادمت مفاحتتـنا لهم إما
بـأرتــبـاطــهم مع أنــديــتـهم أو لم
ـنح لهم بـطاقـة االستـغنـاء إما
الـــقـــسم اآلخـــر فـــضـل الـــعــرض
ادي من األنـديـة األخرى وبـهذا ا
ـا نـنــتـظـر مـا تـبـقى من االيـام ر
يعرض عـلينـا ما نطـمح إليهم من
ــكن ذكــر اي . مــؤكــداً ال  العــبــ
اسم احتراما خلصوصية الالعب
وكـــذالـك احـــتــــرامـــا الرتــــبــــاطـــهم
بانديـتهم. وزاد بأعتـقاده غيز
قــادريـن عــلى اســـتــقـــطــاب
ستوى فني جيد محترف 
لئن ذلك يتطلب مبلغ
مـــــادي جــــــيـــــد
ووفـــــــــــــــــق
االمكـانـيات
ـــوجـــود  ا
النـــســـتـــطـــيع
استقـدام مثل هذا
الــنـــوع من الالعــبــ
لــذلك سـتـكــون خـيـاراتـنـا
مــحــدودة وفق االمــكــانــيــة
اديـة الغـير مـعلـومة من ا
ـؤسـسـات الـداعـمـة قـبل ا
واليـــــوجــــــد وضـــــوح في
الــصــورة نــظــراً لــلــظـرف
ــاديه الــتي الــصــحــيه وا

ر بهه البالد.
واخــــــتـــــــتم حـــــــديــــــثه
قــائالً  بــغض الـنــظـر
عن الــــظــــروف نــــحنُ
مــطـــالــبـــ من االمــة
الـــزورائــــيه وتــــاريخ
هذا النادي بأن نكون
دائـمـا مـنـافـسـ على
لــــقب الـــدوري ونـــحنُ
كــكــادر تــدريــبي نـدرك
هذة احلقيقة وسنعمل
بكل جهد كادر وادارة
وجــمـــاهــيــر من أجل
اضـــافـــة االجنـــازات
الى تــاريخ الـزوراء
الـــعــــريق و نــــأمل
جــمـيـعــاً ان نـوفق
بـذلك وهــذا يـأتي
بــــــــاحــــــــتــــــــواء
ادية الضائـقة ا
والــــــتــــــعــــــامل
ــنـطــقــيـة من
حــــــيـث عــــــدد
ا الالعب و

يـجــوز ان تــكـتب دون ذكــر اسم اثــنـاء
التوقـيع. أعلن نادي الـزوراء الرياضي
مـوافقـته عـلى اعـارة العبـ اثـن الى
نفط الوسط وامانـة بغداد. وقال عضو
الـهــيـئــة اإلداريـة لــنـادي الــزوراء عـبـد
الرحـمن رشيـد في حديث صـحفي  إن
إدارة نــادي الــزوراء وبــالـــتــشــاور مع
الــكـادر الـتــدريـبي وافــقت عـلى اعـارة
الالعب حــيـدر احــمــد لـصــفــوف فـريق
ــــدة مـــــوسم اواحــــد. نــــفـط الــــوسـط 
ــوافــقـة وأضــاف ان إدارة الــنــادي و
الـكــادر الــتـدريــبي وافــقت عــلى طـلب
نـــادي امــانـــة بــغـــداد بــإعـــارة الالعب
وسم واحد. الشاب مؤمل عبـد الرضا 
وتــابع رشــيـد ان إدارة نــادي الـزوراء
تـتـمنى الـتـوفـيق لالعـب وان يـقـدموا
ـأمـولـة مـنـهم مع فـرقـهم ـسـتـويـات ا ا
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احلـــــــــــديــث عـن االنـــــــــــتــــــــــــقـــــــــــاالت
  الـــفــرق والـــدوري  مـــقــتـــصـــر بــ
اجلـمـاهـيــريـة  الـشــرطـة  وتـصـريح
مدربها بالقيام بثورة تغير في صفوف
ــوسم الـــفـــريق اســـتــعـــداد لـــدخـــول ا
الـــقـــادم  إضــــافـــة الى  تــــعـــاقـــدات

الزوراء الفـريق الذي اخـتلت به األمور
ـوسم األخـيــر بـسـبـب عـدم تـوفـر فـي ا
األمــــوال وكـــــيف جـــــرت األمــــور  مع
الفريق  و إدارة فالح حـسن  لتدارك
األمــور في نــفس الــوقت ان ذلك يــثــيـر
ـا في ذلك تـسـاؤالت الـوسط الـكروي 
جــمــهــور الـفــريـق هل بــإمــكـان اإلدارة
دفع  مـبـالغ عـقـود  ألسـمـاء مـعـروفة
لكـن ما يـحدث هو مـا يعـكس االهـتمام
بـفـريق الـنـادي في نـفس الـوقت تـظـهر
إدارة اجلـويـة مـصـمـمـة عـلى  تـعـزيـز
صفـوف الفريق بـانتـداب وجوه واعدة
كـمـا  أعـلن ذلك  ولـيـد الـزيـدي نـائب
رئيس الـنادي لـتكـوين فريق قـادر على
ـنافسـات والبـطوالت لكن لالن دخول ا
لـم يـعــلن عن أي تــعــاقـد مع العـب لـكن
مـــهم ان يـــخـــطـط   أيـــوب اوديـــشــو
سـتمـر مع الفـريق لالستـفادة ـدرب ا ا
من العــــبـي اخلــــبــــرة  إضـــــافــــة الى
االسـتـعـانــة بـالالعـبــ الـواعـدين لـكن
يـبــدو ان الــفـريـق هـو األخــر يــواجـهه
مـــشــاكل دفع مـــســتــحــقـــات الالعــبــ
وسم احلـالي كـما حتدث العـالقـة من ا
ذلك احملتـرف السـوري  زاهر مـيداني

الذي  فضل االنتقال للزوراء.
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في الوقت الذي تـتظافر فيه جهود اجلماهير الرياضية  من
اجل الوقـوف على حلول مـناسبة  تـضحي بدائل لالوضاع
االسـتـثـنـائـيـة الـتي تـعـيش فـيـهـا اغـلب بـلـدان الـعـالم نـتـيـجة
تفـشي  فايروس كـورونا وعـد االصابـات التي تـتزايـد يوما
بعـد اخر يعلن في وسائل االعالم عن  موعـد لعقد اجتماع
تشاوري  في ضـوء ما حددته الهيئة التطبيعية  في احتاد
ثلي فرق دوري الدرجة االولى  في الكـرة  ليجمعهـا مع 
الـعـاصـمـة احلـبـيـبـة  وبـاقي احملـافـظـات فـضال عن مـدربي
الــفـئــات الـعــمـريــة  حـيث اعــلن عن مــوعـد ومــكـان انــعـقـاد
االجـتـماع  بـرغم التـحذيـرات الـتي تعـلن  وضرورة اتـخاذ
االجـراءات الوقـائـية  الـتي تـبـدو بال  فعـالـية نـتـيجـة تـزايد

معدل االصابات بفايروس كورونا ..
ـــكن الحــــظـــات الـــتـي  من جــــانـــبي ســــاوشـــر لـــبــــعض ا
ان  تـســتـطـيـع ابـعـاد شــبح االعـتــراضـات بـحــلـول تـرضي
عضلة الرئيسية التي تعيش جميع االطـراف  السيما وان ا
ادي الذي وطاتـها اغلب  الفـرق واالندية تاتي من الـعامل ا
يـؤثــر بــشــكل وبــاخــر عــلى وتــيــرة تــلك االنــديــة وامــكــانــيـة
اسـتعـدادتهـا لالجنـدة التي سـتـنظـمهـا جلنـة النـسابـقات في

الهيئة التطبيعية ..
ال ادي افتـقار اغلب تـلك االندية  يضـاف الى امر العـامل ا
عب مـؤهلـة ومـناسـبـة  في استـضـافة تـدريـباتـهـا باالضـافة
لـــلــعــامـل االهم والــذي نـــشــا نــتـــيــجـــة تــفــشـي  فــايــروس
ـسـابـقات تـعـتـمـد جوالت كـورونا  خـصـوصـا وان انـظمـة ا
الــذهـــاب وااليــاب وكـال هــمـــا يــلـــعــبـــان في مالعب الـــفــرق
ـسابـقـات مثل اخلـصوم فـكـيف بـاحلري ان تـتـجاوز جلـنـة ا
هذا االمـر في ظل  اجراءات تتخذها احلـكومات احمللية في
ـؤديـة اليـهـا السـيمـا اقـليم ـنـافذ ا اغلـب احملافـظـات بقـطع ا
كـردســتـان  وبــاقي احملــافـظـات  وتــضـرر عــدد كـبــيـر من
واطنـ العالق نتيجة هذا االمـر  واالحرى التفكير بالية ا
ـــســـابـــقــة مـــنـــاســبـــة تـــعـــمل مـن اجل اقـــامـــة مــبـــاريـــات ا
وفق  التـجمـيع ومن جـولة واحـدة  لغـرض  اضفـاء عامل
ـنـافـسـة احلـقـيـقـيـة  مع االخـذ بـنـظـر االعـتـبـار االثـارة  وا
ـكن ان تكون مـسرحا مـناسبا ؤهلـة التي  العب ا توفيـر ا

باريات .. القامة هذه ا
لقد تـزامن مع  ابراز سعي الهيئـة التطبيعـية لعقد مثل هذا
ـسابـقات االجـتـماع الـتشـاوري اعالن  نائـب رئيس جلـنة ا
ركـزية  الالعب الـدولي السابق غـا عريـبي  الستـقالته ا
حــيـث احــتـج عــريـــبي عـــلى االســـلـــوب الــذي  اخـــتـــيــاره
سابقات فـضال عن تضامن عريبي مع ام الليـة  اجراء ا
الــســر ضــيــاء حـســ الــذي تــمت اقــالــته خالل االجــتــمـاع
االخــيـر  الــذي عــقـدته مــحــافـظــة اربـيـل بـســبب مــخـالــفـته

ؤسسة .. عمول بها في عمل ا للضوابط والتعليمات ا
ط ومـثـل اعالن اسـتــقــالـة عــريـبـي حـدثــا غـيــر مــالـوف ي 
ـركـزي لــكـرة الـقـدم  حـيث عــمل  الـقـائـمــ في االحتـاد ا
ـكن ان تتـخذ بـرزت الـيه االحتـجـاج على  الـقرارات الـتي 
لــــــتــــــنـــــظــــــيم عــــــمل  االحتــــــاد واجــــــراء مـــــســــــابـــــقــــــاته
الـريــاضـيـة   وتــبـقى الــتـســاؤالت مـرهــونـة في ان تــتـمـكن
استـقـالـة عـريبـي من الفـات الـنـظـر الى مـلفـات اخـرى مـهـمة
ـثـمـر الـذي يـتـامله ـكن ان تـمنـح الدعـم  للـعـمل اجلـاد وا
اجلـــــمـــــهـــــور الــــريـــــاضـي  من خـالل ســـــعي الـــــهـــــيـــــئــــة
الــتـطــبــيــعـيــة  الضــفــاء  عــمل االثـارة عــلى  مــنــافــسـات
ـفــقـودة الـتـي  انـتـجت الــدوري  واعـادة  اجلـمــاهـيـريــة ا
دوريا دون متـابعة تـذكر باسـتثنـاء وسائل االعالم وجمـاهير
التــتــعـــدى الــعــشــرات يــقــودهــا  وازع حـب الــفــريق بــرغم
اختالف الظـروف واالجواء  لذلك عـلى الهيئـة التطبـيعية ان
تبعـد عن اجوائها مفهوم التـعامل  كجهة مرؤوسة  تصدر
الـقرارات وتـنتـظـر من اجلهـات االدنى تنـفيـذها بـغض النـظر
عن ان تـلك اجلـهـات تـمـتــلك الـقـدرة في ان تـسـهم  بـشـكل
وباخر بـتنفيذ مـثل تلك القرارات واتـمنى جادا ان تبـتعد لغة
الـتــشـنـجــات من اطــار االجـتـمــاع الـتــشـاوري الــذي يـهـدف
العادة  احلـق لفـرق دوري الدرجـة االولى التي  بـشكل او
باخر تـعرضت للغـ والتهمـيش جراء افتقـار اغلبهـا للعامل
ــومــة اهــتــمــام اربــابــهــا بــالــفــرق ــادي الــذي يــضــمن د ا
الريـاضية  فـضال عن ان مثل هـذا العامل سـيسـهم بشكل
وبـاخـر  في دفـع العـبي تـلك الــفـرق الى  ابـراز مــواهـبـهم
وعـــــــدم  خــــــضـــــــوعــــــهـم لــــــلـــــــعب حتـت  اجــــــواء دوري
ظالـيم  باالضافـة الى اسهـام الهيـئة التـطبيـعية من خالل ا
شــبــكــة عالقــاتـهــا الــواســعـة بــالــتــنـســيق مع  الــســلــطـات
احملــلـيــة  الــتي تـشــرف عــلى عــمل انـديــتــهـا
باالسـهاد بتـقد الـدعم وتوفيـر االمكـانيات
ـطــلــوبــة  بـشــكل وبــاخــر من اجل دفع ا
عجـلة كرتـنا الـعراقيـة الى سابق عـهودها

تميزة .. ا
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ــديـر الـفـني لـكـرة الـزوراء بـاسم قـال ا
قاسم بأن النوارس ستعاود تدريباتها
ــــبـــارك فـــور بـــعــــد عـــيــــد األضـــحى ا
التخـويل من اجلهـات اخملتصـة الهيأة

الـــتـــطــــبـــيــــعـــيـــة وزارة
الــــــــشـــــــبـــــــاب
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يدخل مـنـتـخـبـنا الـوطـني لـلـشـباب
لـكــرة الـقــدم مـعـســكـره الــتـدريـبي
الداخلي الثاني في محافظة كربالء
ـقـدسة لـلـفـترة من اخلـامس عـشر ا
ولغاية الثالث من الشهر اجلاري
وذلك ضـمـن حتـضــيـراته لــبـطــولـة
كــأس آســيــا حتت  19عــامــا والــتي
سـتـقـام في أوزبكـسـتـان للـفـترة من

قبل. 31إلى  14 تشرين االول ا
واختـتم منـتخب الـشبـاب معـسكره
التدريبي األول في مـحافظة كربالء
اضي الـذي  التـركيز األسبـوع ا

من خـالله عــــــلى رفـع جـــــاهـــــزيـــــة
الالعـبـ الـبـدنـية بـإقـامـة وحـدت
تدريبيت صباحية ومسائية فيما
ـعسـكر الـثاني سـيتم الـتركـيز في ا
عـلى اجلـوانب اخلـطـطـيـة والـفـنـية
ـباريـات الودية حتضـيراً خلوض ا
ـــنــتـــخــبــات ـــقــبل مع ا الــشـــهــر ا
نهاج شاركة في البـطولة ضمن ا ا
الك التدريبي اخلاص الذي قـدمه ا
للـهيأة الـتطبـيعية قـبل الذهاب إلى
البـطولة. ويـضم معسـكر كربالء 25
العبـاً بتواجـد كل من محـمد حسن
وأحـــمـــد شـــاكـــر وحــــسن حـــبـــيب

ـــرمى وأحـــمـــد حــسن حلـــراســة ا
(مــكـنـزي) وزيـد حتـسـ وعـبـدالـله
مـحــمـد ولـيث جنم وحـسـ جـاسم
وعبـدالله خلـف ومصطـفى سعدون
وكــــرار ســـعـــد وأمــــيـــر غـــا خلط
الـدفــاع وعـبـد الـرزاق قـاسم وعـلي
شـوقي وعـباس عـلي ومـنـتظـر عـبد
االمـيـر ومـنـتـظـر مـحـمـد جـبر وزين
الــعـابــدين قــحـطــان وكــرار مـحــمـد
اخملـتار وأمـير أحـمـد ونهـاد محـمد
خلط الوسط وسالم أحمد وحس
عبدالله ورضـا فاضل وحس زياد

خلط الهجوم.
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اتـفـقت الهـيأة الـتـطبـيـعيـة لالحتاد
الـعـراقي لـكـرة القـدم عـلى الـتـعاون
وتبـادل اخلبـرات مع جامـعة بـغداد
كــلـيــة الــتــربــيــة الـبــدنــيــة وعــلـوم
الــريـــاضـــة لــلـــنــهـــوض بـــالــواقع
ـقــبـلـة. ــرحـلــة ا الـريــاضي خالل ا
وأعـرب رئـيس الهـيـأة التـطـبيـعـية
إياد بنـيان في بيان لـلتطبـيعية عن
شــكـره وامــتــنـانه وبــالــنـيــابـة عن
ــــثل اعــــضــــاء الــــهـــيــــأة عــــبـــر 
الـتطـبـيـعـية مـقـرر الـلـجنـة الـفـنـية
والـتـطويـر وسـام جنيب اصـلـيوه.
وقـدم صـلـيـوه كـتـاب شـكـر وتـقـدير
إلى رئــيس جــامــعــة بـغــداد مــنــيـر
حــمـــيــد الــســعــدي ومــديــرة قــسم
الــنـشــاطــات الـطالبــيــة الـدكــتـورة
سميـرة عبد الرسـول لتلبـية جميع
ـتــطــلــبــات من خالل فــتح مالعب ا
رئاسـة اجلـامـعـة امـام منـتـخـبـاتـنا
الوطنية وتوفير جميع مستلزمات
النـجاح. وأكد رئـيس جامعـة بغداد
على دعـمه الكامـل جلميع نـشاطات
ــنــتــخــبــات ــا يــخــدم ا االحتــاد 
الــــوطــــنــــيــــة والــــكــــوادر االداريـــة
والـتـدريــبـيـة. وقـدم رئــيس الـهـيـأة
الـتـطبـيـعيـة لالحتـاد العـراقي لـكرة
الـقـدم االسـتـاذ ايـاد بـنـيـان شـكره
وتــقــديـره لــعـمــادة كـلــيـة الــتـربــيـة
ـتمـثـلة الـبـدنـية وعـلـوم الريـاضـة ا
بــاالسـتــاذ الــدكـتــور قـاسـم مـحــمـد
حـسـن ومـعـاونـيه كل من الـدكـتـور
صبـاح قاسم خـلف والدكـتور مـهند

الحـتضـان جمـيع نـشاطـات االحتاد
ـــســتـــقــبل ــزمع اقـــامــتـــهــا في ا ا
ـنـتخـبـات الـوطـنـية كـاستـضـافـة ا
واقـامة الـدورات الـتدريـبـية وورش

العمل.

عبد الستار وذلك السـتعداد الكلية
ــشـتــرك والـكــبـيــر بـ لــلـتــعـاون ا
اجلـانـبـ لالسـتـفـادة من اخلـبرات
ـتواجدة في ية ا العـلمية واالكـاد
اجلـــامـــعــة وفـــتح بـــاب الـــكـــلـــيــة
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جانب من لقاء رئيس جامعو بغداد مع إحتاد الكرة

باسم قاسم
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- وكـــاالت - أعـــلن االحتـــاد { بـــرلـــ
األوروبـي لـكــرة الــقـدم الــيــوم األحـد
ـرشــحـة لـنــيل جـائـزة عن األهـداف ا
األفـضل في ربع نهائي دوري أبطال

أوروبا.
ووفـقًـا لـلـحــسـاب الـرسـمي لـدوري
أبطـال أوروبا على مـوقع التواصل
االجتـماعي "تويـتر" فإن األهداف

رشحة لنيل اجلائزة هي: ا
هــدف جـوشـوا كـيــمـيـتـش ظـهـيـر
بــايــرن مـيــونخ في بــرشــلــونـة –
هــدف لــويس ســواريــز مــهــاجم
البـارسـا في الـبـافاري  –هـدف
مـاكــسـويل كــورني العب لـيـون
في مانشستر سيتي - هدف
تشـوبو موتينج جناحلويس
ســواريـــز بـــاريس ســان

جيرمان في أتاالنتا.
وجنـــحـت فـــرق لـــيــون
وباريس سان جيرمان
وبايـرن مـيونخ واليـبزيج

في الـــــتـــــأهـل إلى نـــــصف
نهائي دوري أبطال أوروبا. 

{ بروكسل- وكـاالت - حصد البلجـيكي كيف دي بروين العب وسط
ـمـتـاز هـذا ـيـزة في الـدوري اإلنـكـلـيـزي ا مـانـشـسـتـر سـيـتي جـائـزة 

وسم. ا
ـيرلـيج على موقع الـتواصل االجـتماعي ووفقًـا للـحساب الـرسمي لـلبر
ـوسم "تــويـتــر" فــإن دي بـروين حــصل عــلى جـائــزة أفـضل العـب في ا

متاز. قدمة من رابطة الدوري اإلجنليزي ا ا
وتـنـافس دي بــروين عـلى اجلــائـزة مع ثالثي لــيـفـربــول تـريـنت ألــكـسـنـدر
أرنـولـد جـوردان هـندرسـون سـاديـو مـاني وداني إجنـز (سـاوثـهـامـبـتون)

ونيك بوب (بيرنلي) وجيمي فاردي (ليستر سيتي).
قـدمة من ـوسم ا يـذكر أن هـندرسـون حـصد جـائزة العب ا

رابطة النقاد في إجنلترا.

ســتـــار بــلـــجــراد الـــيــوغـــوسالفي
آنذاك إلى الدور قبل النهائي.

وفي النسـخة احلاليـة من البطولة
األوروبية خرجت أندية مانشستر
ســـيـــتي اإلجنـــلـــيـــزي وأتـــاالنـــتــا
اإليـطــالي وبــرشـلــونـة اإلســبـاني
ـثــلـون الـدوريــات الـثالثـة الـذين 

الكبرى من دور الثمانية.
ـربع الـذهــبي من الـبــطـولـة وفـي ا
القارية التي تستضيفها العاصمة
البـرتغـاليـة لشـبونـة بداية من دور
الــثــمــانـيــة يــلــتــقي بــاريس سـان
جــيــرمــان الـفــرنــسي مـع اليـبــزيج
ـبـيك لـيـون الـفـرنـسي ـاني وأو األ

اني. مع بايرن ميونخ األ
ويــعــتـــبــر بـــايــــرن مــيـــونخ بــطل
أوروبــــا  5 مــــرات مـن قــــبـل هــــو
ـــربع الـــوحـــيـــد مـن بـــ أضالع ا
شاركة في الذهبي الذي سـبق له ا

نهائي البطولة.
w³¼– lÐd

وفي الوقت الذي تأهل فـيه فريقان
من فـــرنــســـا لــلـــمــرة األولى إلى
ــانــيــا ــربع الـــذهــبي فــإن أ ا
كــــانـت ســــبـــــاقــــة فـي هــــذه
اخلــطـوة حـيث فــاز بـايـرن
مـــيــونـخ عــلـى مــواطـــنه
بوروسيـا دورتموند في
نهائي البطولة .2013
ـــــــــاني الـــــــــدوري األ
والـدوري الــفـرنـسي
كن مـقارنتـهما ال 
بالدوريات الثالثة
الــكــبــرى فــيــمــا
يــتـــعــلـق بــعــدد
األلــــــــــــقــــــــــــاب
األوروبـــيـــة إذ
حـصـدت أنـديـة
إيـــــــطــــــالـــــــيــــــا
وإســــــبــــــانــــــيـــــا
وإجنــلـتــرا الـلـقب 43 
مــرة من أصل 65 نـــســخــة لــدوري

األبطال.
وتــنــفـرد أنــديـة إســبــانـيــا بــالـرقم
الـــقــيــاسـي لــعــدد مـــرات الــفــوز
لقبا باللـقب القاري بـرصيد 18 
مـن بــيــنــهـا 13 لــقــبــا لــريــال
مـدريـد فيـمـا حصـدت أنـدية
إجنلترا 13 لقبـا مقابل 12

لقبا لألندية اإليطالية.
ـــاني ويــــأتي الـــدوري األ
ــــرتـــبــــة الـــرابــــعـــة في ا
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ة الـتاريخية التي مُـني بها برشلونـة أمام بايرن ميونخ (2-8)  في { لندن- وكـاالت - ألقت الهز
ربع نهائـي دوري أبطال أوروبا بظاللـها على الفريق الـكتالوني.ولم يـكن النجم األرجنتـيني ليونيل
تطـابقة إلى أنه يـدرس بجدية ـعزل عن هذا الـتأثيـر; حيث أشارت الـعديد من الـتقاريـر ا ميسي 
الـرحـيل عن الـكامب نـو هـذا الـصيـف. وإزاء هذه الـتـقـارير تـرغب الـعـديـد من األنديـة في الـظـفر
بخـدمـات الالعـب األفضـل في الـسـنوات الـعـشـر األخـيـرة ويـتـصـدرهـا مـانـشـسـتـر سـيـتي وفـقًا
لصـحـيفـة "مـيرور" الـبـريـطانـيـة.وقالت الـصـحـيفـة الـيوم األحـد إنَّ الـسيـتـيـزن مسـتـعد لـتـقد كل
ـيسي إلعادة لم شمله مع مدربه السابق بيب جوارديوال. وأوضحت أنَّ السيتي ينتظر اإلغراءات 
فـقط إشارة مـيسي بـأنَّه بحـاجة لـتحـدٍ جديـد خارج بـرشلـونة وسـيتـحرك الـنادي اإلجنـليـزي فورًا
لضمه. وذكـرت أنَّ مانشـستر سـيتي يُراهن عـلى حاجة برشـلونة ألمـوال بيع ميـسي هذا الصيف

من أجل إعادة بناء الفريق من جديد.
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{ واشـــــنــــــطن  – وكــــــاالت- فـــــازت
األمـــريـــكــيـــة جـــنــيـــفـــز بـــرادي عــلى
مـواطـنـتـهـا الشـابـة كـوكـو جوف 6-2
و4-6 في بطـولة الالعـبات األولـويات
للتـنس في كنتـاكي يوم السـبت لتبلغ
أول نـهـائي في مـسـيـرتـهـا بـبـطـوالت

الالعبات احملترفات.
ـقامـة على األراضي وهـذه البـطولـة ا
الــصــلــبــة هي أول مــســابــقــة الحتـاد
الالعــبــات احملــتــرفــات في الــواليـات
ـــــتــــحـــــدة مــــنـــــذ أزمــــة فـــــيــــروس ا
صنفة 49 كورونا.واستغـلت برادي ا
ــيــا ضــربــات إرســالــهــا الــقــويـة عــا

لـتـتفـوق علـى جوف في بـطـولة تـقام
دون مـــشــجــعــ وســـددت ثــمــانــيــة
إرسـاالت ساحـقة لـتصـبح على مـوعد
في الـنــهـائي مـع الـســويـسـريــة جـيل

تيتشمان.
وقــالت بـرادي ”لــقـد عــمــلت بــجــديـة
لــتــحــســـ ضــربــات إرســالي من كل
اجلوانب بخصوص الـضربة نفسها
وتــوقـيت اإلرســال واألسـلــوب الـفـني
ومـثـل هـذه األمـور.”إذا كـان اإلرسـال
ناجحا أسـتطيع أن أبدأ النـقطة بقوة
ويـصب ذلك في مصـلـحتي.“وتـفوقت
تــيــتـشــمـان الــتي حـصــدت لـقــبـيــهـا

السابق في بطوالت احملترفات على
اضي على األراضي الرمـليـة العـام ا
األمـريـكـيـة شـيـلـبي روجرز 3-6 و6-2

لتضمن الظهور في النهائي.
وقـالت الالعـبــة الـسـويـســريـة الـبـالغ
عـمـرها 23 عـاما ”بـكل تـأكـيد يـعـتـقد
اجلميع أني أجـيد فقط على األراضي
الـرمـلـيـة. أعـتـقـد أني أثـبت غـيـر ذلك.
أشــعـر أنـي أظـهــر بــشـكل جــيــد عـلى
األراضي الـصـلــبـة مـنـذ بــدايـة الـعـام
اجلـــــاري. هــــدفـي مــــواصـــــلــــة هــــذا
األمر.“وستـلعب بـرادي مع تـيتـشمان
الـيـوم األحـد الـسـاعة 1500 بـتـوقيت

جـــريــنـــتش.  وانــســـحــبـت بــلـــيــنــدا
يا من صنـفة الثامنة عا بنتشيتش ا
فـتـوحة لـلتـنس هذا بـطولـة أمـريكـا ا
الـعــام لــتـنــضم لــقــائـمــة طــويــلـة من
ــســابــقـة فـي خـضم الــغــائـبــات عن ا

جائحة كوفيد-19.
وأعــلــنت بــنــتــشــيــتش قــرارهـا عــلى
تـويـتـر يـوم الـســبت كـمـا أكـدت أنـهـا
ســتــغــيـب عن بــطــولـــة وســتــرن آنــد
ـفتـوحـة التي سـتقـام هذا سـاوثرن ا
الـــــعـــــام فـي نـــــيـــــويــــــورك بـــــدال من
ســيــنــســنـاتـي اســتــعــدادا ألمــريــكـا
فـتوحة في الـفترة من 31 أغسطس ا
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{ مدن- وكـاالت - في الـوقت الذي
تــأهل فـيه فـريـقــان من فـرنـسـا إلى
ـــربـع الـــذهــــبي لـــدوري أبــــطـــال ا
ـربع أوروبـا لــلـمـرة األولى خـلى ا
الـذهـبي لـلـمـرة الـثـانـيـة في تـاريخ
الـبـطـولـة الـتي بـدأت قبل  65عـاما
من األنـدية اإلجنـلـيزيـة واإليـطالـية

واإلسبانية.
ـرة الـوحيـدة الـسـابـقة وكـانت ا
ـــربع الــــتي خـــلى فــــيـــهـــا ا
الـــــذهــــــبي مـن األنـــــديـــــة
اإلجنــلـيـزيـة واإليـطـالـيـة
واإلســبـــانــيـــة في عــام
 1991عــنــدمــا تــأهــلت
ـــــــبــــــيك أنــــــديــــــة أو
مـرسـيـلـيـا الـفـرنـسي
وسـبــارتـاك مـوسـكـو
الـــــروسي وبـــــايــــرن
ــــاني مــــيــــونـخ األ
باإلضـافة إلى ريد

{ مـدريد- وكـاالت - كـشف تـقـريـر صـحفـي إسبـاني عن اجـتـمـاع حـاسم عُـقـد ب إريك
دير الفني للفريق الكتالوني. أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة مع كيكي سيت ا

اضي في وكان برشلـونة تعرض خلسـارة مذلة أمام بـايرن ميونخ بـنتيجة 8-2 اجلـمعة ا
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًـا لصحيـفة "مونـدو ديبورتيـفو" اإلسبـانية فإن أبـيدال عقد اجـتماعًـا مع سيت أمس
وسم اجلديد. السبت وأبلغه بقرار اإلقالة من قيادة برشلونة في ا

وأشـارت إلى أن سـيتـ تـوقع قرار اإلقـالـة عقب اخلـسـارة الكـبـيرة أمـام بايـرن مـيونخ ال
سيما أنه بات ال يحظى بدعم أي عضو في مجلس اإلدارة.

ـقرر أن يعقـد جوسيب ماريا بـارتوميو رئـيس برشلونة اجـتماعًا مـهمًا في النادي ومن ا
ـدرب اجلـديـد بـاإلضـافـة الحـتـمـالـيـة الـدعوة ـنـاقـشـة مـصـيـر ا الـكـتـالـوني غـدًا اإلثـنـ 

النتخابات مبكرة في البارسا.

ـكـنـهـا مـسـاعدة أسـلحـة مـنـوعـة 
الفريق عـلى تخطي كافـة العقبات
ابــتــداء مـن احلــارس الــبــرتــغــالي
ـدافع ــتـألـق أنـتــوني لــوبــيــز وا ا
البلجيكي جـايسون ديناير مرورا
بالعب الـــوسـط اجلـــزئـــري األصل
حــســام عــوار وانــتــهــاء بــالـنــجم
فيس ديباي والعاجي الهولندي 
مـــاكــســ كـــورنــيه. لــكـن الــفــريق
ســــيــــواجـه خـــصــــمــــا فـي غــــايـــة
الـصعـوبة بـالدور نـصف النـهائي
هــو الـــعــمـالق الــبـــافــاري بـــايــرن
ــرشح مــيــونـخ الــذي أثــبـت أنه ا
األبــرز لـنــيل الــلــقب بـعــد ســحـقه
بـــرشــونــة 2-8 في مـــبــاراة أخــرى

بدور الثمانية. 
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وهـنـاك حـقـيـقـة تـاريـخـيـة ال تـقف
إلـى جــانـب لـــيــون ضـــمـن ســعـــيه
إلحـــراز الـــلـــقب فـــالـــفــريـق الــذي
أقـصى مـانـشـسـتـر سـيـتي من دور
وسـم الـسابـق الـثمـانيـة في ا

لم يتـمكن مـن الوقـوف على مـنصة
طاف.  التتويج في نهاية ا

ـــــوسم 2019-2018 الـــــتـــــقى في ا
مــانــشــســتــر ســيــتي مع مــواطــنه
لـيــفـربـول في الـدور ربع الـنـهـائي
وتـمـكن الـثـاني مـن الـفوز بـثـالثـية
نــــظــــيــــفــــة فـي الــــقــــسم األول من
واجـهة قـبل أن يواصل هـيمـنته ا
بفـوز جديد (1-2).ورغم أنه اجتاز

بــرصــيـد 7 ألـقــاب من بــيــنــهـا 5
ألقاب لبايرن ميونخ.

ـبــيك مــرسـيــلـيــا هـو ويــعــتـبــر أو
الـنــادي الـفــرنـسي الــوحـيــد الـذي
حصـد اللـقب القـاري من قبل وذلك

في عام 1993.
وجه لــوثــار مــاتــيــوس أســطـورة
بــايـرن مــيـونخ انــتـقــادات بـالــغـة
للـمدرب اإلسـباني بـيب جوارديوال
عــقب إقــصــاء فــريـقـه مـانــشــســتـر
سيتي من ربع نهائي دوري أبطال
أوروبـا بــعـد اخلــسـارة من لــيـون

(3-1) أمس السبت. 
وخالل ظـهوره عـبر شـبـكة "سـكاي
ســبـورتس" قـال مــاتـيـوس: "يـجب
درب ترك العبيه يلعبون في على ا
ــراكـز الــتي تـظــهـر قــوتــهم لـكن ا

جوارديوال لم يفعل ذلك". 
وأضاف: "أذا أشركت العـبيك دومًا
في مـراكـز مخـتـلفـة فأنـت تتـسبب
بـذلك فـي إربـاكـهم وهـذا مـا رأيـته

على مدار  60 دقيقة". 
ـانـيـة األسبق وأكـد جنم الـكرة األ
أن أخــطـاء جـوارديــوال أمـام لـيـون
لـيـست األولى مـن نـوعـهـا مـشـيرًا
إلى عــدم وضــوح األســلــوب الــذي
ــان ســـيـــتي في اعــتـــمـــد عـــلــيـه ا

باراة.  ا
وزاد مــاتـــيــوس عـــلى ذلك بـــقــوله
"جــوارديـوال أضــعف الــفـريق ألنه
ـيــز مـجـددًا أراد الـقـيــام بـشيء 
وهــــذا مــــا حــــدث له كــــثــــيــــرًا في
ـاضي". واسـتـطـرد: "هـذه مـباراة ا
إقصـائيـة ويجب عـليـك كمدرب أن
تــــدفع بـــكــــامل قــــوتك داخل أرض
لعب دون محاولـة جتربة أشياء ا
جـــديـــدة إلثـــبـــات أنك قـــادر عـــلى
ابـتــكـار شيء لم يــخـطــر عـلى بـال
أحــــد ســـواك". واتـــهم مـــاتـــيـــوس
ــدرب اإلســبــانـي بــتــعــطــيل أهم ا
مـــفــاتـــيــحـه بــاإلشـــارة إلى دفــعه
بـالـبلـجـيكي كـيـفن دي بـروين على
ـا حــرم الـفـريق ن  اجلــانب األ
ـــلـــعب مـن االبـــتـــكـــار في وسـط ا
وكـذلك اللـعب بـدون تأمـ دفاعي

أو حتى بناء اللعب من اخللف.
وأكد ماتيوس أن جوارديوال يسير
فـي االجتـاه اخلــاطئ مــشــيـرًا إلى
خـــــروجه مـن ربع نـــــهـــــائي دوري
األبـــطــال لـــلــمـــوسم الــثـــالث عــلى
الـتـوالي بـيـنمـا ودع الـبـطـولة من
نصف النهائي طوال فترة تواجده

آب وحتى 13 سـبتـمـبر أيـلـول.وقالت
بــنـــتــشـــيــتش ”قــد اتـــخــذت الـــقــرار
األصـــعـب بـــالـــغـــيــــاب عن الـــرحـــلـــة
األمــريـكــيــة إلى نــيـويــورك وســأعـود

قبل.“ للبطوالت في روما الشهر ا
وأضــافت ”أتــطـــلع إلى الـــعــودة إلى
ــقـــبل وأتـــمــنى نــيـــويـــورك الــعـــام ا
ـتـنـافـسات هـنـاك في الـتـوفيـق لـكل ا
قـبلة.“وأصبـحت الالعبة األسابـيع ا
الـسويـسريـة التـي بلـغت قبل نـهائي
اضي أحدث فتوحة العام ا أمريكا ا
ـنـسـحـبات مـن أول عشـر مـصـنـفات ا
في الــعــالم بــعــد األســتــرالــيـة آشــلي

ا بعد مغادرة دوكاتي دوفيتسيوزو لم يخطط 

 جنيفز
برادي
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 31نقطـة ومرر عشر كـرات حاسمة
لـيـحقق رقـمـ مزدوجـ ويـساهم
في انتـصار تريل بـليزرز.كـما تألق
يوسف نوركيتش وسجل 22 نقطة
كمـا اسـتحـوذ على 21 كرة مـرتدة
في أفــــضـل حــــصـــيــــلــــة فـي هـــذه
ــبــاراة بــيــنــمــا كــان كــارمــيــلــو ا
أنــــــطــــــوني رابـع العـب من تــــــريل
بـليـزرز يـسجل 20 نـقطـة أو أكـثر
حـيث أحرز 21 نـقـطـة.وظـهر
جــا مــورانـت ويــونـاس
فـاالنـشـيـوناس من
ــفـــيـس بــشـــكل
رائع. وتـــــــصــــــدر
مـــورانـت قـــائــــمـــة
مـســجـلي
الـــنــقــاط
فـــــــــــــــــــــي
ـــــــبــــــاراة ا

بــــرصـــيـــد 35

مع بايرن ميونخ. 
وفي خــتـــام تــصــريـــحــاته وصف
أسـطورة بـايـرن موسم جـوارديوال
بـالــكـارثي ال سـيــمـا بـعــد إخـفـاقه
أيــضًـــا في الــفــوز بـــلــقب الــدوري
ـمـتاز أمـام لـيفـربول اإلجنـلـيزي ا
ـــا يــضــعـه في مــرمى الـــنــيــران
بــكـــثــافــة.واصل لــيــون مــفــاجــآته
بـهجـة وتأهل إلى نـصف نهائي ا
مـــســابـــقــة دوري أبـــطــال أوروبــا
بفوزه عـلى مانشسـتر سيتي الذي
كـان مـرشـحـا بـفـوة إلحـراز الـلقب
واآلن أمامه حـاجـزان فقط من أجل
حتقيق حلم جماهيره العريضة. 
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لم يـكن أحـد يتـوقع أن يـصل لـيون
ـــتــــقـــدمـــة ـــرحــــلـــة ا إلـى هـــذه ا
خـــصــوصــا وأن أداءه في الــدوري
الــفـــرنــسي الــذي لـم يــكــتــمل هــذا
ــــــســـــتـــــوى ــــــوسم لـم يـــــرتـق  ا
الـتـوقعـات. ينـظـر ليـون إلى الـلقب
األوروبي عــــــلـى أنه الــــــفــــــرصـــــة
ــشـاركـة الــوحـيــدة لـديه من أجل ا
قبل ـوسم ا سابـقة األغلى ا في ا
بـعــدمـا احــتل مـركــزا مـتــأخـرا في
الدوري احمللي ولهذا السبب فإنه
لـن يـتـوقف عن مـحــاولـة الـصـعـود
إلـى مـنـصـة الـتــتـويج كي يـصـبح
ثــاني فـريق فـرنـسـي يـحـرز الـلـقب
لك لـيون بـقيادة بعـد مارسـيلـيا. 
ـدرب اجملــتــهـد رودي جــارســيـا ا

”احلــقــيــقــة حــالــيــا هي أنه لــيس
ـقبل.. اآلن هـنـاك مـكـان لـلـمـوسم ا
تـركـيـزنـا مـنـصب عـلى الـسـبـاقـات

احلالية. 
ــهم الــشـعــور بــاالرتــيـاح في من ا
صــفـوف الــفــريق والــتـركــيــز عـلى
ســبــاقــات الــبــطــولــة.“ويــتــقــاسم
ـركـز الــثـالث في دوفـيــتـسـيــوزو ا
وسم مـتخلفا الترتيب الـعام هذا ا
بــفـارق 28 نــقــطــة عن الــفــرنــسي
فابيو كوارتـارارو سائق بتروناس
يـاماهـا صاحب الـصـدارة وسيـبدأ
سبـاق جائـزة النـمسـا الكـبرى يوم

{ لندن  –وكاالت- يـقول مـتسابق
الــــدراجــــات الـــــنــــاريـــــة أنــــدريــــا
دوفـيــتـســيــوزو إنه ال تـوجــد لـديه
ـرحــلــة مــا بــعـد ”خــطــة بــديــلـة “
رحـيـلـه عن فـريـقه احلـالي دوكـاتي
ــوسم وأكــد أنه في نــهــايــة هــذا ا
يركز حاليا فقط على بطولة العالم

احلالية.
وأكـد سـيـمـوني بـاتـيـسـتـيال وكـيل
أعـمـال دوفـيـتسـيـوزو يـوم الـسبت
ـــتـــســـابق اإليـــطـــالي عن رحـــيل ا
وسـم احلالي دوكـاتي في نـهـايـة ا
لينتهي بذلك االرتباط ب الطرف
الــذي اسـتــمـر عــلى مـدار ثــمـانــيـة
أعـوام.وقــال دوفـيـتـسـيـوزو ”أريد
شاركـة في السبـاقات. في الوقت ا
احلـــــالي لـــــيس لـــــدي أي خـــــطــــة
بـديــلـة.“وأضـاف ”الــقـرار يــتـعـلق
بـالـوضع احلـالي في دوكـاتي. كان
مـن األفـــضل اتــــخـــاذ الـــقـــرار اآلن
والـتـركـيـز عــلى الـسـبـاقـات.“وفاز
دوفـيتـسـيوزو (34 عـاما) بـبـطـولة
13 ســـبــاقــا مــنــذ انـــضــمــامه إلى
دوكـــاتي في 2013 وقـــاد الـــفــريق
ـركـز الـثـاني في لــلـحـصـول عـلى ا
ثالثـــة مـــواسـم مـــتـــتـــالـــيـــة. لـــكن
الــطـرفــ فــشال في الــتــوصل إلى
عـقــد جـديــد بـيـنــهـمــا خالل الـعـام
ـتــسـابق اإليـطـالي احلــالي.وقـال ا
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حــــاجــــز رومــــا في الــــدور نــــصف
شهد النهائي سقط ليفربول في ا
اخلتامي أمـام ريال مدريد بـنتيجة
1-3 لــيـضـطـر لالنـتـظـار عـام كـامل
كـي يـــــفـــــوز بــــــلـــــقـــــبـه الـــــقـــــاري
وسم الـتالي ودع السـادس.وفي ا
ـسـابــقـة من مــانـشــسـتـر ســيـتـي ا
ــرة عـــلى يــد الــدور ذاته وهـــذه ا
مواطن آخر هـو توتــــــــنـهام الذي
فـاز عـلى أرضه بـهـدف نـظــــــــيف
قـــبل أن يــخــســر  4-3 في مــبــاراة
ألغت فيها تقنية الفــــــــيديو هدفا
حـاســمـا ومــتـأخــرا لـسـيــــتي كـان
ــــرحل كــــفــــيـال بـــإيــــصــــاله إلى ا
التـاليـة. وتمـكن توتـنهـام من بلوغ
ــبــاراة الــنــهـائــيــة بــعــد تــخـطي ا
أيــاكس الــذي كــان فـاز ذهــابـا 1-0
قــبل أن يـخـســر إيـابـا 3-2 بـفـضل
ثالثية من البرازيلي لوكاس مورا
بـــــيـد أن الــفــــــريق اإلنـكــــــلــيـزي
خـســر الـنـهــائي أمـام مــواطــــــــنه

ليفربول 2-0.
نـي ليـون النـفس في تقـفي أثر و
لـــيــفــربــول وتــوتـــنــهــام من خالل
باراة النهائية على الوصول إلى ا
حـسـاب بـايـرن ميـونخ لـكـنه يـريد
كـسر احلـاجز الـذي فشل الـفريـقان
في كــســره من خـالل الــفــوز عــلى
بــاريس سـان جـرمــان أو اليـبـزيج
ورفـع أغــــلـى كــــأس فـي تــــاريـــــخه

العريق.

ـــركـــز الـــرابع.وتـــوقع األحـــد من ا
لـويس هـامـيـلـتـون مـعـركـة صـعـبة
أخـرى مع مـاكس فـرسـتـابن سـائق
رد بـــــــول يــــــوم امـس األحــــــد رغم
انــــطـالق ســـائـق مــــرســـيــــدس من
ــقــدمـــة وســيـــطــرة فــريـــقه عــلى ا
الـصـف األول في جـائـزة إسـبـانـيـا
الـكـبـرى بـبطـولـة الـعالم لـسـبـاقات

فورموال 1 للسيارات.
dšQ²  VOðdð

ـركز الثاني في ويحتل فـرستابن ا
الـترتـيب الـعام مـتـأخرا بـفارق 30
نـقـطة عـن هـامـيلـتـون بـطل الـعـالم

سـت مـــرات بــعـــد فـــوزه بـــســـبــاق
ـــاضي الـــذكــرى 70 يـــوم األحـــد ا
ـــــركــــز الـــــثـــــاني في واحــــتـالله ا
السـباق الـسابقـ عليه.ويـنطلق
الـسائق الـبـالغ عـمره 22 عـاما من
ـــركـــز الـــثـــالث وهـــو أفـــضل من ا
الـــرابع الـــذي انــطـــلق مـــنه األحــد
اضي واسـتفاد من اسـتراتيـجية ا
رائـعـة لـإلطـارات لـيـفـوز بـالـسـباق
فـيـمـا عـانى مـرسـيـدس من تـآكـلـها
بـــســــبب الــــطــــقس احلــــار.وأبـــلغ
هـاميـلتـون الـصحـفيـ في مؤتـمر
عـبــر الــفــيــديـو ”األمــور ســتــكـون
صعبة غدا عند بدء السباق.”يبدو
أنـنـا نـتـمتـع بأفـضـلـيـة عن رد بول
عـلى مدار الـلفـة الـواحدة لـكن هذه
ـرة تـبـدو الـســرعـة مـتـقـاربـة لـذا ا
سـتـكـون مـعركـة صـعـبـة مع ماكس
في الـغـد.“واتـفق تــوتـو فـولف مع
ــا حـدث في هــذا الــتـقــيــيم وفــقــا 
التجـارب احلرة يوم اجلـمعة حتى
في ظل اختالف العوامل األخرى.
ــــســــؤول الــــنــــمــــســــاوي وقــــال ا
للـصحـفي ”التـشابه الوحـيد ب
ســيــلــفــرســتــون وبــرشــلــونــة هـو
احلــرارة احملــيـطــة ودرجــة حـرارة
أرض احللبة.”لكن احللـبة نفـسها
مختـلفة تـماما. لـذا ال أتوقع ظهور
مـشـاكـل الـتـآكـل ذاتـهـا بـل مـشـاكل

ــصــنــفــة األولـى والــكــنــديـة بــارتي ا
صـنفة الـسادسة بيـانكا أنـدريسـكو ا
واألوكــرانـيــة إيــلـيــنــا سـفــيــتـولــيــنـا
صـنفة اخلـامسة والـهولنديـة كيكي ا

صنفة السابعة. بيرتنز ا
وبـانسحـاب بنـتشـيتش فـإن سيـرينا
ـشـاركـة ولـيـامـز سـتـكـون الـوحـيـدة ا
هــذا الــعـام من بــ الالعــبـات الالتي
بــــــلــــــغـن قــــــبـل نــــــهــــــائـي الــــــعــــــام
ــاضي.وســتــقـــام بــطــولــة أمــريــكــا ا
ـفـتوحـة دون مـشـجعـ ومع اتـخاذ ا
إجراءات صـحية صـارمة واخـتبارات
دورية حملاولة منع انتشار الفيروس.
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لويس سواريز

{ واشــــنـــطن  – وكــــاالت- ســـجل
سي.جيـه مكـولوم 29 نقـطـة منـها
12 نـقطـة في الربـع األخيـر ليـقود
بورتالنـد تريل بـليزرز لـلفوز -126
ـفــيس جــريــزلــيـز في 122 عــلى 
مـلـحق الـتـأهل لألدوار اإلقـصـائـية
بـــدوري كـــرة الـــســـلـــة األمـــريـــكي
لـلـمــحـتـرفـ يــوم الـسـبت.وضـمن
تريل بـليـزرز بهـذا الفـوز احلصول
ـركــز الـثـامـن وانـتـزاع آخـر عـلى ا
بطاقات التـأهل لألدوار اإلقصائية
مـن الـقـسم الــغـربي.وأصــبح تـريل
بـــلـــيـــزرز عـــلـى مـــوعـــد مع لـــوس
ـصنف األول في أجنـليس لـيـكرز ا
الــــقــــسم الــــغــــربي. وســــتـــحــــسم
ـواجـهـة عـلى أساس األفـضل في ا
سـبع مـبـاريـات وسـتـنـطـلـق هذه
الــــســـــلــــســـــلــــة مـــــســــاء يــــوم
ة على الثالثـاء.وقضت الهـز
ـفيس آمال الـتأهل لـفريق 
ــركــز الــذي كـــان يــحــتـل ا
الثامن في القسم الغربي
مع بـــدايــة اســتـــئــنــاف
ــسـابـقــة بـعـد تـوقف ا
طـــــــــويـل قــــــــــبل أن
يــخــســر ست مـرات
فـي ثــــــــــــمــــــــــــانـي
مباريات قبل هذه
ــبــاراة.وأحـرز ا
دامــيــان لــيالرد
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أخــــرى فـي اســــتــــهالك اإلطــــارات
وزيادة درجة حرارته بشكل مبالغ.
وأعـتـقد أن رد بـول يـتعـامل بـشكل
جــيـد مع هــذه الـظـروف.“وأضـاف
”أتــمـنى أن جنــعل األمـور صــعـبـة
عـليه لـكن يجـب اعتـبار مـاكس هو
ــرشح وفـــقـــا حملــاكـــاة مــســـافــة ا
السـباق.“وفـاز هامـيلـتـون بجـميع
نسخ سـباق إسبـانيـا منذ انـتصار
فـرسـتـابن في مـشاركـته األولى مع
رد بـول في 2016 عــنــدمــا أصــبح
أصغر سائق يفوز بسباق فورموال
.1وجاء انتصار السائق الهولندي
ـــاضي لــيـــضع حــدا يـــوم األحــد ا
وسم رغم لهيـمنة مرسـيدس هذا ا
اني على جميع حصول الفريق األ
.وقـــال ـــنــــطـــلــــقـــ مــــراكـــز أول ا
فـرستـابن عن الـتجـارب الـتأهـيلـية
”أعــتـــقــد أنــنـــا اســتــخـــرجــنــا كل
ــكن أن إمـــكـــانــات الـــســـيـــارة.ال 
نـشــتــكي من ذلك حــقــا. أعـتــقـد أن
الــسـيــارة كـانت قــويـة. بــالـتــأكـيـد
ــكن هــنــاك بــعـض األمــور الــتي 
تـطـويــرهـا لـكن بـالــقـطع الـسـيـارة
تــتـحــسن وهـذا أمــر جـيـد.“وتـابع
”شـــعــرت بــســعـــادة في مــحــاكــاة
مـــســـافــة الـــســـبــاق بـــاألمس ومع
تـــوازن الـــســيـــارة والـــتــعـــامل مع

اإلطارات أيضا.“

نـقـطـة ومـرر ثـمـاني كـرات حـاسـمة
بيـنما أضـاف زميـله فاالنشـيوناس
 22 نـقـطة واسـتـحـوذ على 17 كرة
مـرتـدة لــكن كل ذلك لـم يـكن كــافـيـا
ــة.وكــان مـكــولـوم لــتـجــنب الــهـز
حـاسـمـا قـرب النـهـايـة حـيث سجل
ثـمـانـي نـقـاط في آخـر ثالث دقـائق
وثمـاني ثوان لـيحـقق تريل بـليزرز
. االنتصار الثم
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الـقـضـاء عـلى جـمـيع اشـكـال
ـــرأة – الــــتـــمــــيــــيـــز ضــــد ا
ورغم ان جلــنـة األ ســيـداو
عنية بالقضاء على تحدة ا ا
جـمـيع اشـكـال الـتـمـيـيـز ضد
ـرأة دعت جـميـع الدول الى ا
ــكـافـحـة اصـدار تــشـريـعـات 
فــان الـــعــنف ضـــد الـــنــســـاء
الـعـراق استـجـاب بـان اصدر
قانـونا ولـكن لم يأخـذ طريقه
لـلـتـطـبـيق بــاسـتـثـنـاء اقـلـيم
كـــوردســـتــان الـــذي اعـــتـــمــد
ــنـاهــضـة قــانـونــا مـتــطـورا 
الــعــنف االســري خــاصــا به.
ولدى قرائتنا للقانون وجدنا
ان القـانون مـا كان دقـيقا في
اذ رأة تـعريـفه لـلعـنف ضـد ا
هو يـعني في مـفهـومنـا نحن
عني بهذا السيكولوجي ا
ـوضـوع: اي سـلـوك يـصـدر ا
من الـــرجل بــطــابع فــردي أو
جـماعـي وبصـورة فـعلـية أو
رمـزية أو عـلى شـكل محـاولة
أو تـــهــــديـــد أو تـــخـــويف أو
اســــتــــغـالل أو الـــتــــأثـــــر في
اإلرادة في اجملـاالت االسرية
ـؤسـسـة أو اجملتـمـعـيـة أو ا
ســواء أكــان هـذا الــرجل أب
أخ عـم خـــــــــــــال زوج إبـن
زمـل أو أي رجل آخـــر قـــرـب
أو غــريب  بــقــصــد ايــذائــهـا
جسـديا أًو جنسيـا أًو نفسيا
أًو لـفظــاً أو بقـصد الـتحـقير
واحلط مـن شــــــــأنــــــــهـــــــا أو
االنـتـقاص مـنــها أو انـتـهـاك
حـــقـــوقـــهـــا االنـــســـانـــيــة أو
ا الـقـانـونـيـة أو كـلـيـهـمـا  
يــســتــبب في إحــداث أضـرار
مادية او معلنوية او كليهــما
بغيـة حتقيق غرض شخصي
ــــرأة ــــعــــنَفِ ضــــد ا لــــدى ا

الـضــحـيـة فــضال عن ان دلـيل
ـــتـــحــدة يـــوصـي بــأن األ ا
تـشمل الـتـعـريفـات الـقانـونـية
للعنف األسري عناصر العنف
تمثلة بـاجلسدي واجلنسي ا
والـنـفــسي واألقـتـصـادي..ولم
يـــوضح الـــقـــانــون الـــعـــراقي
الـــعـــنف األقـــتـــصـــادي الـــذي
يــتــضــمن ســيــطــرة الـزوج او
ـالي ــصــدر ا الـزوجــة عــلى ا
او منع احدهما لآلخر لألسرة
تـلـكات بـتـحصـيل سـلع او 
او استـفـراد احـدهمـا بـالـقرار
األقـتصـادي اخلاص بـاألسرة.
وال يشير مشروع القانون إلى
ـــــكن أنـــــواع األدلـــــة الـــــتي 
قــبـولــهــا في قــضـايــا الــعـنف
الـتي حــددهـا مــكـتب األســري
ــــــعــــــني ــــــتــــــحـــــدة ا األ ا
ـة بـ أدلـة بــاخملـدرات واجلـر
الــــــطـب الــــــشــــــرعي أقــــــوال
الضـحايا صور فـوتوغرافية
شــــهــــادات خــــبـــــراء مالبس
ــتــلــكـــات مُــتــلــفــة ــزقـــة
تــسـجــيالت هــواتف خـلــويـة
ات طواريء... وسجالت مكا
ونـــوجـــز الـــبـــقـــيـــة بـــوجـــود
اشـــكــــالــــيـــات تــــخص مـــواد
والواجبات واحلمايـة الصـلح
اخلــاصـة بـالــشـرطـة واألدعـاء
ـسؤولة والهيـئات الرسـمية ا
عن تـنفـيذ الـقانـون شخّـصها
ـــعـــنـــيـــون بـــالـــقـــانـــون مــا ا
ا تـتضمنه يسـتوجب األخذ 

هذه الورقة من توصيات.
في احلــلـقــة الــقـادمــة..ابــعـاد
الـعــنف الـتي لـم يـتـطــرق لـهـا

القانون.

{  مؤسس ورئيس اجلمعية
النفسية العراقية

فـكيف ديـنـيـة لـهـا جمـاهـيـرهـا
فـهــمـوا الــدين عـلى انه يــبـيح
لـلـزوج اسـتـخـدام الـعنـف ضد

زوجته?.
الــثـانـي: في تــقــريــر اخــبـاري
لفضـائية احلرة-عراق أفاد ان
حـاالت الـطالق في الـعـراق في
تـتصـدرها بـغداد الـكرخ تـزايد
وتـليـها الـناصـرية ثم الـنجف
ـرتـبـة الـثـالـثـة مـسـجـلـة في ا
ارقـامــا قـيــاسـيــة وصـلت الى
ـتزوج ئة  من عدد ا 50 با

وأن الـقـضــاة وصـفـوا ظـاهـرة
الـطـالق بـأنـهــا صـارت تـوازي

ظاهرة االرهاب!. 
وأفـاد تقـرير من احـدى محاكم
الـــــكــــرادة بـــــأن عــــدد حــــاالت
الـطالق فـيـهـا تـتـراوح ب 20
- 50  حـــــــالــــــة فـي الــــــيــــــوم
وأنـهـا صـارت مـصـدر الـواحـد
رزق لـلــمـحــامـيــات واحملـامـ

وكتّاب العرائض!.
الــثـالث: افـادت دراسـة لـوزارة
الــتــخــطــيط 2012 الى ان 36
ـتـزوجات ئـة من الـنـسـاء ا بـا
يـتــعــرضن لــلـعــنف اجلــسـدي
والــــنــــفــــسي واجلــــنــــسي من
األزواج. ونـــــضــــيف رابـــــعــــا:
اســــهــــام فــــيــــروس كــــورونـــا
بـتــصـاعــد الـعــنف في األسـرة
الــعـراقــيـة وصـل حـد ارتــكـاب
ـا فـيـها جـرائم ضـد أفـرادها 
تـــــعــــــذيب او حــــــرق او قـــــتل
األطـــــفـــــال بـــــســـــبب تـــــوالي
اخلـــيــــبـــات عــــبـــر  17ســـنـــة
واحلـجر غـير الـصحـيوالـتوتر
والـعـصبـيـة وعدم الـقـدرة على

التحكم بالغضب.
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مع ان الـعـراق كــان قـد صـادق
في  1986عـــــلى اتــــفـــــاقــــيــــة
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ايـقظت أنبـاء التطـبيع بـ دولة اإلمارات واسـرائيل نـشاطاً شـعبيـاً غير
تـسـيّدتْه اآلراء مـسبـوق لـلـحديث عـن قضـيـة فلـسـطـ واحلالـة الـعـربيـة
ـتوقعة الـتي تنحـصر في مجـملهـا عند اليـأس من قضيـة يرونهـا بالية ا
ومـيّتة وأن فلسـط لم تعد سوى  إهـتمام ثانوي وظالل حـربٍ منسية
مـعـلـلـ ذلك بـتــعب الـشـعـوب الـعـربــيـة الـتي أُنـهـكت وتــمـزقت بـلـدانـهـا
وخـسِرتْ أبناءهـا وحاضرهـا ومستقـبلها بـفعل االحلاح عـلى حتريرها
لـتــظل قــلــة قــلـيــلــة من دعــاة اخلــطـاب الــقــومي واإلسالمي الـى جـانب
ـتحمس احملايدين يحتفظون بـفكرة أنّ العدالة كل العدالة لن تتحقق ا
دون حتـرير فلـسطـ من العدو الـصهيـوني وهو حـماس  بدأ يـتضاءل
كـثيراً  بل أصبح ضرباً من التخريف! وذلك  نتيجة شغل معقد طويل
من أداء األنـظمة الثـورية وغيـر الثورية الـذي جعل القـضية الفـلسطـينية
تـتـراجع في سلـم األولويـات  تـوّجـته احلروب الـبـيـنيـة  الـتي حـدثت ب
دول عـربية و إسالمية  كانتْ اجتاهاتُها جميعاً بالضبط عكسَ الطريق
الى حتـرير فلسط لينـفتح العالم على قضايا جـديدة ومحلية خالصة
أهم  فـيصبح الـعراقُ الـقضيـة العـراقية والـيمن الـقضيـة اليـمنيـة وليـبيا
الـقضيـة اللـيبـية وهلم جـرّا مع سوريـا ومصـر ودول أخرى خرجت هي
االخـرى من مـعادلـة الـصـراع الـعربي - الـصـهـيونـي  لتـجـد اسـرائيل
نـفـسـهـا قــد وصـلت مـرحـلــة  أسـمـاهـا  نــتـيـنـيـاهــو صـراحـة  بـاحلـرب
الـصِـفْريـة  وهي احلـربُ الـتي حتقق لـك انتـصـارات  فـريدة والتـتـعدى
اديـة والـبشـرية   الـصـفر أي دون تـكالـيف تـمامـاً . وهذا مـيزانـيتـهـا ا
بـالـطـبع ثـمـار لـعـمل جـمـاعـات وطـوابـير ونـزاعـات بـ دول ومـذاهب لم
تـقصّر في خدمة اسرائيل وجـعل مجرد ذكر كلمة فـلسط أمراً مقرفاً
كن إعادته تغير هذا ال بـالنسبة للمواطن البسيط !. ترتيب األولويات ا
ـهـان عد ـواطن ا  قـبل مـعـاجلة األسـبـاب الـتي أدت الى تـغـييـره  فـا
الـكـرامـة اجلائع فـي بلـده  الـذي أدخِلَ في حـربٍ مع مـواطـنِه اآلخر أو
ـكن أن الـبـلـد الـعـربي الـذي احـتَل أو اعـتـدى عـلى بـلـد عـربي آخـر ال
يصبرا طويال على بقاء قضية فلسط في أولويات اهتمامهما  فضال
عـن أنّ  قــرنـــا كـــامالً مـن الـــزمــان انـــشـــئت خـالله انـــظـــمــة وأسّـــست
وحدثت انقالبـات باسم فلـسط اكـتشفـنا مؤخـرا جدًا بان كل أحـزاب
ـا هو  لـعبـة سـاهم فيـها طـرفـان عمالء وأغـبيـاء  حـتى وصلـنا ذلك ا
الى مـانـحن عـلــيه الـيـوم مـتـورطـ بــاوضـاع وطـنـيـة سـيــاسـيـة وامـنـيـة
واقـتصايـة كلهـا متشـعبة من إدعـاءات حرب التـحرير حـيث لم يعد أي
حـــوار مع إســـرائــيل أو صـــداقـــة أو تــبـــادل جتــاري وثـــقــافي بـــاألمــر
حـ كان مـجرد ذكـر كلـمة اسرائـيل بـدل العدو الـصهـيوني في ُـفزِع ا

أي محفل أو كتابة أو قول يعد خيانة.
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الـغضب العربي الشعـبي اليوم على حدث التـحصيل احلاصل مصدره
واطن العـربي الطبيعي   فما ضـعف الذاكرة إو انعدامها تـماماً لدى ا
قـامت به اإلمـارات لـيس خـروجـاً مـفـاجـئـاً عـلى اإلجـمـاع الـعـربي. هـذا
اإلجـمــاع الــذي مــرّ مـرور الــكــرام حَـدَثَ فـي لـبــنــان عـام  2002 ح
انـعقدت  قمة بيروت التي سميـت بقمة السالم العادل والشامل في يوم
 27مـارس/آذار من ذلك العام  وكـانت قد تـبنت مبـادرة ملك السـعودية
انـذاك فهد بن عبـد العزيـز الذي أناب اخاه عـبد الله حلضـورها  وكما
ـسلـم  يـفترض أن نـعرف أن الـسعـودية بـاعتـبارهـا بلـد مكة ومـحج ا
تـــكــــون في آخـــر قــــائـــمــــة الـــتــــطـــبــــيع  كي اليــــحـــتـج عـــلـى قـــرارهـــا
ـان. في تـلك القـمة سـلـح مـنهم أو مـسـلمي أضـعف اإل ا ـسلـمـون ا
ـثلـو األنظمـة العـربيـة جمـيعـهم دون استـثنـاء من ليـبيـا والعراق وافق 
ــهــمــبــلــ األوائل حــتى دول اخلــلــيج  عــلى  تــطــبــيع الــعالقــات مع ا
اسـرائـيل  شـريــطـة االنـسـحـاب إلى حـدود الــرابع من يـونـيـو/حـزيـران
ـعـنى أنّ  أمـرَ احلـديث عن فـلسـطـ (الـواقـعـيـة ) انتـهى في  1967  
تـلك القمة  وأصبحت القصـة مجرد أراض خُسِرتْ في حرب عادية تتم
الــتــسـويــة السـتــعـادتــهـا  !! .  وإلنــعــاش الـذاكــرة أيـضــا وأكـثــر فـان
اسـرائــيل  نــفـســهــا هي الــتي قـطــعت الــطــريق أمـام هــذا االســتـسالم
اجلـمــاعي حـ مــنع اريــيل شـارون رئــيس الـوزراء في حــيـنـه  يـاسـر
عـرفات مـن الوصـول الى بـيروت  وقـام قبـل ذلك بتـرتـيب أمر حـصاره
ومـنعه نهـائياً مـن مغادرة رام الـله الى أي وجهة يـريد لـيقرأ كـلمته في
ُـحـاصَــر بـوصـفـه رئـيـسـاً الــقـمـة مــسـجّـلــة عـلى الـشــاشـة من مــقـرّه ا
افـتراضـيا لشيءٍ وهـمي مزيّن بـسجّـادة حمـراء اسمه فـلسـط حسب
ــنــطق االســرائـيــلي الــذي ورد في كـتــابــات كـثــيــرة لـقــادة ومــحـلــلـ ا
سـياسي صهاينة ظهروا على القنوات العربية بلسان حال واحد يقول
ـاذا تعطي اسرائيل األراضي  لدول منهكة تضطهد شعوبها خارجة  :
ثلي العراق والكويت الذين من حـروب بينها ( والصورة موجهـة على 
اذا نعطي أراضي كُسِبتْ تـفلش بلداهما في حرب اإلخـوة األعداء) . و
في حـرب حزيران اخلالدة والعربي يقول : مايؤخذ بالقوة اليسترد اال
بـالـقــوة?!. وبـعــد ســاعــات من انـتـــهـاء الــقـمـــة الـعـربــيــة وفي  28آذار
 ?2002أمـرَ شـارون بـإطالق مـا أسـماهـا بـعـمـلـيـة  الـسور الـواقي  في
الـضفـة الـغـربـية   وقـال: من الـيـوم فـصاعـداً تَـعـتـبِرُ إسـرائـيلُ عـرفات
رئــيس مـنــظـمـة ارهــابـيــة  سـنـعــزله كـلــيـا في مـقــره ونالحق الـســلـطـة
الـفلـسـطيـنـية فـي جمـيع مـناطـقـها مـبـررا ذلك بـأن إسرائـيل  في حـالة
حـرب ضـد اإلرهاب وأن رئـيس الـسـلـطـة الفـلـسـطـينـيـة عـدو إلسـرائيل
وعـدو لــلـعــالـم احلـر عــلى حـد قــوله وهي اجــراءات التـخـلــو من ضـوء
وضوع والرجل الذي أصـبح  اسمه وشكلُه أمـيركي أخضر لـتصفيـة ا

فلسطيناً متحركة أينما ذهب .  
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وقف ب منطق منطق الطبيعة ومنطق التاريخ كن تقييم ا بـعد ذلك 
سـتند الى اآلثـار وحكمـة الوجود  مـهما كـان األمر فمـنطق الطـبيـعة ا
ـسـتـنـد الى نـتـائج احلـوادث أهم واكـثـر تـكـريـسـاً من مـنــطق الـتـاريخ ا
ورؤيـا الـغـالـبـ والـدهـاة والـروايــات ديـنـيـة كـانت أم بـشـريـة   فـهـنـاك
احلـقيـقـة وهـنـاك األمر الـواقع  (احلـقـيقـة) و( الـواقع) مـعْنَـيـان يـبدوان
متـشابه لكنهـما مختلفان تـماماً فلسط حـقيقة واسرائيل أمر واقع
الن مـعظم الـيهـود  كما مـختلـف عليه حـتى في أدبيـات اليـهوديـة ذاتها 
بـدليل أنّ أولَ هـو معـروف رافـضـون لـفكـرة الـصـهـيونـيـة مـنذ ظـهـورهـا
مــؤتـمـر انـبــثـقت عـنه فــكـرة الـصـهــيـونـيـة في مــديـنـة بـال الــسـويـسـريـة
8/2/ 1897كــان مــنــظـمــوه يــبــحـثــون عن مــديــنــة خـالــيــة من الــيــهـود
الـعقائديـ الذي يرون في ذلك خيـانة لله  أي أن هؤالء الـيهود يريدون
دولـة بـاسم الله واولـئك الـيـهـود يرفـضـون دولـة باسـم الله !  مـتـهـم
ـؤتمر بعلـمنة اليـهودية وفرضهـا كقومية وهي دين! وأن الـقائم على ا
تـوصيات الهـية مثل ( شعب الـله اخملتار ) و(فضّـلنا بنـو اسرائيل على
كن ان تكون قوانـ أرضية بقدرما هي مُـتَبنَيات روحية الـعا ) ال 
مـتـحــركـة حتـرّم اإلغــتـصـاب وســلب احلـقــوق واشـعـال حــروب الـقـتل
كن بـأي حال اعتـبار فلـسط ـنطق  ال . وفق هذا ا الـفتاكـة ب اال
ـرحلية وتقلبات السياسة احلـقيقية خاسرة    فهي خارج احلسابات ا
ومـوازين القـوى التي تتـغيـر عبـر التـاريخ ومثلـها الـعراق وسـوريا وأية
دولـة بـأعـراقـهـا ودمـائـهـا وسالالتـهـا مهـمـا صُـنِـعَتْ من ظـروف جتـعل
اغـتصـابهـا أمراً واقـعاً مـقبـوالً كـما هـو حاصل الـيوم بـعد أن وضـعوا
الـشعـوب الـعـربيـة في ظـروف قـاهـرة لتـكـفـر بفـلـسـطـ وببـلـدانـها هي
نـفسـها مُـبْعَـدةً تـمامـاً عن معـادلة الـتـغيـير وصـنع القـرار فـيهـا داخلـيا

وخارجيا  .
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لـلــبــحث والــتـطــويــر بـأن 46
ـئة  من النـساء الـعراقـيات با
مسـتندا الى يتعـرضن للـعنف
قـــدمت دراســـات مــــيـــدانـــيــــة
ـنــاســبـة الــيـوم نـتــائــجـهــا 
الـدولي لـلـقـضـاء عـلى الـعـنف
ـرأة الـذي يـصـادف في ضــد ا
اخلـــــامـس والــــعـــــشـــــرين من
تشرين الثاني/نوفمبر من كل

عام. 
والالفت في هــذا الــتـقــريـر ان
تـعاطي الزوج لـلمواد اخملدرة
ئة  محتال جاء بـنسبة 64 با
ــرتـبــة الـثــانـيـة فـي اسـبـاب ا
ـــــشــــكالت الــــعــــنـف بــــعــــد ا
ـرتــبـة يـلــيه بــا االقــتــصـاديــة
ــئـة الـثــالـثــة وبـنــسـبـة56 بـا
اسـتخـدام الزوج للـعنف كحق
من حقـوقه الـتي ينص عـليـها
الـــــدين! وفـي ذلك تـــــســــاؤالن
ان احلكومات مشروعان:األول
السابقة تعلن انها تعمل بجد
عـلى مـكـافـحـة اخملـدرات..فمن
اين يــــحــــصل هـــؤالء األزواج
ـــــــــــــــــــــــــــواد عـــــــــــــــــــــــــــلـــى ا
اخملدرة?.والـثـاني:ان العـملـية
الــسـيــاسـيــة تـقــودهـا احـزاب

رأة من ووقاية ا سؤولياتها
األفــعــال الــتي تــشــكـل عــنــفـاً
ــا بـــأشـــكــالـه اخملــتـــلـــفـــة 
يـســتـوجب الــسـعي احلــثـيث
لتـجر تلك األفـعال ومالحقة
وتـوفيـر اخلـدمات مرتـكـبـيهـا
الالزمـة ونـظراً لـكـون الـعنف
ـــرأة يـــعــــد شـــكال من ضـــد ا
اشـكـال الـتــمـيـيـز وانــتـهـاكـاً
حلــقـوق االنــســان والـتــزامـا
ـــعـــاهـــدات بــــالـــصـــكــــوك وا
ــواثـــيق الـــدولـــيــة الـــتي وا
صـــادق عــــلـــيــــهـــا الــــعـــراق
وانــسـجـامـاً مـع مـيـثـاق األ
ـيـة ـتـحـدة والـقـرارات األ ا
وســيــرا عــلـى خــطى مــبــاد
اجملــتــمع الــدولي وتــنــفــيــذاً
ــــــــادة  29من ألحـــــــــكـــــــــام ا

الدستور.
‰UŠ l «Ë

لديـنـا من األدلة مـا يشـير الى
ان الـعـنف األسـري تـضـاعفت
حـاالتـه في اجملـتـمع الـعـراقي
بــعــد  2003نــكـــتــفي مـــنــهــا

بثالثة
األول:

ـعــلـومـة افـاد تـقــريـر مــركـز ا
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فــــوراً وفي يـــــوم اجلــــمـــــعــــة
ـــوافـق الــعـــاشـــر مـن تـــمــوز ا
تــأكـــدت إصـــابــته بـــكـــورونــا!
أجلـــأتـــني الـــوحـــدة إلى بـــيت
أخي (ح) وفـي يـــــــوم األحـــــــد
ـوافق   12مـن تـمــوز شــعـر ا
بــــدوار وإجـــــهـــــاد فـــــشكّ أنه
التيفوئـيد! لكن نتائج الفحص
ــوافق 14 في يــوم الــثالثــاء ا
تــــمــــوز كــــشـف عن أصــــابــــته
بـالـفايـروس الـتـاجي; فلـمـلمتُ
أشـــيــــائي وعــــدت أدراجي في
مـــســاء الــثالثـــاء وفي الــيــوم
الــتــالي قــبل الــظـهــيــرة طـرق
الـبـاب رجالن أحـدهـمـا أعـرفه
صـــــــــاحـب مـــــــــحـل فـي احلي
واآلخر لم يسبق أن رأيته قدم
نـــفــسه أنـه الــســـيــد (ر. م) من
ــنــطــقــة وادعى أنه وجــهـاء ا
قــصــد مــنــزلــنــا مــرات وطــرق
كـــثــــيــــراً ولم يــــفـــتـح له وانه
يـــتـــصل بـــزوجـي وال يــجـــيب!
فـهـرولت مـسـرعـة داخل الـبيت
ــصـاب واتـصــلت بـأخي (ح) ا
ـنزلي لفهم مراد هؤالء ليأتي 
وكـسـبـاً لـلـوقت طـلـبـت مـنـهـما
الدخـول وبـعد سـؤال وجواب
لم أفهم شيئاً بل جنح هو في
احلـصـول عـلـى مـعـلـومـات عن
زوجي وأخذ أرقام موبايالتنا!
انـــتـــبــهـت بـــعــد حلـــظـــات من
الــتــأمـل أن هــذا (ر. م) يــبــدو
مـحـتـاالً ولـيس كـما يـدعي أنه
وسـيط لـطرف ثـالث وانه على
عــلم بــظـــرفي احلــالي فــطــلب
ــصـــاب نــســـيــان مــني اخـي ا

األمر! 
عـــدت لـــبـــيت (ح) مـــجـــدداً في
مسـاء يوم االربـعاء خـشية أن
يـــقـــال اني هـــربـت هــلـــعـــاً من
رض كـما أن بـقائي يـزيد من ا

رض! معنوياته في مقاتلة ا
ـوافق في يـوم اجلـمـعــة لـيالً ا
 17تـــمــــوز رجـــعت لــــبـــيـــتي

طـرق الباب شـاب من اجليران
فـــأخــــبـــرني أن رجـالً يـــرتـــدي
(دشــداشـة) تـرجـل من سـيـارته
الــصـفـراء ونــادى عـلى زوجي
مــرَّات عـدَّة ثمَّ اخـرج مـسـدسـاً
لـــيــرمي لــكن انــحــشــار إحــدى

الرصاصات منعه من ذلك!
وقــفت مــذهـــوالً أنــا لم أســمع
ـــا بـــســبـب صــوت شــيـــئـــاً ر
ــــبـــردة) الــــعــــالي.. هــــرعت (ا
مسرعة التصل بأخي (ح) الذي
ال يــفــصــلـــنــا عن بــيــته ســوى
دقـــائق مـــعــدودة فــجـــاء عــلى
الـفـور بـرفـقـة أخي األكـبـر (ع)
فـذهـبـا إلى جـيـرانـنـا وسـمـعـا
مــنه تـمــامـاً كــمـا رويت لــهـمـا
فـطـلـبــا مـني االتـصـال بـزوجي
واالستفهام منه استغرب جداً

َّا قلت ومن هذا الشخص! 
أمعنا النظر في األمر قد يكون
خطـأ غيـر مقـصود أو اشـتباه.
كــان قــراري الــبــقـاء فـي بـيــتي
لـبيـان حقـيقـة األمر عـلى الرغم
رافقته لبيته من اصرار أخي 
شرعت باسـتعـمال قـفل األول
للباب اخلارجي والثاني لباب

االستقبال!
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تـابعـة حالة االبن عدت ثـانيـة 
في الـبصـرة فكـانت في تراجع
مــسـتــمـر فــنـصــحـهـم األطـبـاء
بتجهـيز البالزما وكانت رحلة
الـبحث عـنه لـيست بـالـيسـيرة
ونـتــائج نـقل الـبـالزمـا يـتـضح

أثرها في اليوم التالي.
ـواظب عـلى الـدوام كـان األب ا
ـسـتـشـفى طـيـلة أمـام بـوابـة ا
االســبــوع قــد شــعــر بــالـتــعب
وعــدم الـــقــدرة عـــلى احلـــركــة
تــوقع اجلـــمــيع أنــهـــا بــســبب
اإلعـــيـــاء واحلـــرّ والـــقـــلق; في
اتــصــاله لـم يـفــارقـه الــســعـال
كـــلــمـــاته تــخـــرج بــصـــعــوبــة;
فشجعته على ضرورة الفحص

وأيــقـــنت في يــوم الـــســبت أن
الكـهـربـاء غـادرت البـيت كـلـياً
شـرعت بـالـتـحـرك في الـسـاعـة
الـثــانـيـة عـشــرة ظـهـراً لم أكن
ـــولــدة امــلك رقـم صــاحـــبــة ا
ألنــهـا تــرفض أن يــتــصل بــهـا
ـــشــــتــــركــــون; فـــهـي امـــرأة! ا
فـــقـــصـــدت أوالً مــحـل أســواق
قــريب وسـألــته عـن الـكــهــربـاء
(الــوطــنــيــة) وعن قــصـة جــمع
ـال لـشراء مـحـولـة أخرى ثمَّ ا
ولدة توجهت لـبيت صـاحبـة ا
السـتـفـهم مـنـهـا فـلم تـفـتح لي!
حــصـــلت عـــلى رقم هـــاتــفـــهــا
بـطــريــقــة مـا واتــصــلت بــهـا
فــانـهـالـت عـلي بـالــلـوم; ألنـني
يـــجب عــلـى أن اتــابع مـــســيــر
السلك الكهربائي! وطلبت عدم
االتصال بـها كما هددت برمي
(اجلــوزة) ألن مــولــدتــهــا غــيـر
متوقفة على سلكي الكهربائي!
وقف تـدخـلت أخـتي إلصالح ا
ـولـدة التي رمت مع صاحـبة ا
الـــســـلك وطـــلـــبـت مـــنـــهــا أن
تــــعـــذرنـي واتـــصـــلـت أخـــتي
بكهربائي إلصالح القطع بفعل
ســيـارة وفي الــصـبــاح الـيـوم
التالي قُطع السلك مجدداً ومن
ـكـان نـفـسه! فـاتـصلـت بأخي ا
ساعدتي; فعلمت الصغير (م) 
أنه مصـاب بكـورونا.. فـاصبح
صاب الرابع من اخوتي! هو ا
ـنــطـقـة اتــصـلـت بـكــهـربـائـي ا
لـــيــصـــلح اخلــلل فـــظل يــرواغ
بالـوقت يحـدد موعـداً فيـخلفه
مراراً وتـكراراً فـعيل صـبري..
فاسـتـنـجـدت في الـيـوم الـتالي
بــزمالء مـوثـوق بـهم إلحـضـار
.. كـــــــهـــــــربــــــائـي.. وفـــــــعالً 
ولــيـــخــفـض الــكـــهــربـــائي من
رتـفعـة شرحت له تسـعيـرته ا
وضــعي أمالً في اســتــعــطـافه
وأخــبـــرته عـن إصــابـــة زوجي
وأهــــــــلـه وكـــــــذلـك أخــــــــواني
األربــعـة فـاصـفـر وجه الـرجل
ـســاعـد كــمـا فـســــــأل أخــاه ا
روي لي زمــــيـــلـي قــــــــــــائالً:
"بــــهم كـــورونــــا!!.. شـــدكـــول..

نفلت"?!
تسـببت الكهربـاء بثقل كاهلي
دفـعــتـني لـلــشـجـار مع زوجي;
ـولدة ولـعدم الختـياره لـهذه ا
ايــجــاد حـل خلــلل الـــكــهــربــاء
(الــوطـنــيـة) كــبـقــيـة الــعـوائل
شـاجرة إلى سوء وأدت هـذه ا
حـالــته الــصـحــيـة ونــقـله إلى

شفى! ا
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بغداد

ـفـارقـة كـانت أنـني اسـتـلمت ا
ورقـة الــكــهــربـاء فـي حـيــنــهـا

بلغ   34ألفاً!
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كـــان الـــوضع الــصـــحي ألخي
(ح) لــــيس عـــلـى مـــا يـــرام إذ
رمـاه الـفـايـروس بـسـهم حـمى
أدت به الى الهـذيان فضالً عن
ضـــيق فـي الـــتــــنــــفس وعـــدم
الـــرغـــبــــة في األكل.. ومـــا زاد
الــطـ بــلــة أن الــســيـد (ر. م)
اتـــصـل به في يـــوم ال  22من
تـــــمــــــوز قـــــائالً لـه ان زوجي
شــاهـر سالح عــلى مـجــمـوعـة
ــــوقف ويــــريــــد تـــــســــويـــــة ا
عــشـائـريــاً.. فـجــادله فـزوجي
لــيس من الـنــوع الـذي يــحـمل
سالحـاً وال حتى سـكيـناً وأنه
مـسـتـعـد السـتـقـبـال الـعـشـيرة

اآلن وفي بيته!
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تـســبب هـذا اجلـدال بــتـدهـور
وضـعه الـصـحي لـيـبـلغ ذروته
بـــعـــد مــــنـــتـــصـف الـــلـــيل إذ
ارتـفـعت حـرارته بـشـكل مـقلق
ّــا مـع ضــيــق في الــتــنــفس 
دفع بــأخي (ع) إلى تــوجــيــهه
نـحـو الـقــبـلـة ولم تــنـفع مـعه
زرق األبـــــــر وقــــــــنـــــــــيـــــــنـــــــة

! األوكسج
فــــــلــــــجــــــأت إلى أهـل زوجي
ـنـتسب (ع. فـاتصـلت بـأخيه ا
ع) وعـــلـــمت مــنـه أن الــوضع
الـــصــحي لــزوجـي مــتــدهــور
سـتـشفى وقـد منع وانه في ا
ــغـذي) من األكل وعــلق له (ا
وأنه يــعــاني من مــضــاعــفـات
كـــورونــا ومـع ذلك فــصـــلت له
في مـوضـوع  الـرجل الـغريب
وفـي احلــقـــيـــقــة لـم أجلــأ إلى
الـــشــرطـــة وال إلى عـــمــلـــيــات
بــغــداد; ألن وضـعي الــنــفـسي
واحلجر الصحي ال يسمح لي
بــالـتــحــرك كـثــيــراً فـضالً عن
ــمـــاطـــلــة في أنـــني أخــشـى ا
االجـراءات والــتـســويف الـذي
ـال هـباء سـيـذهب بـاجلهـد وا
مــنـــثــوراً فـي ظل حــرّ شـــديــد
وتـأخر الـرواتب وتـفـاقم حـالة
َّا يـجعـلـني ألزم من حولـي 

البيت واصبر.
وعـــدنـي أخـــو زوجي خـــيـــراً
وأبـلـغنـي أنه سيـتـصل بـشيخ
عـــشــيــرتــهم حــال شــفــائه من

كورونا; فهو اآلخر مصاب.
ويــــبــــدو أن مــــا حــــولي قــــرر
مشاكستي... ففي مساء اليوم

الــتــالي هــمـمتُ بــفــتح الــقـفل
الـداخلي لبـاب االستقـبال لكن
مــحــاولــتي بـــاءت بــالــفــشل!..
ــتــمـرد بــزيت أغــرقت الــقــفل ا
ت..  وفي الصباح الطبخ.. و
لم اجنـح بـــــفــــتـــــحه أيـــــضــــاً
شـاهـدت فــيـديـوات عن كـيـفـيـة
فـــتـح األقـــفـــال دون مــــفـــتـــاح
وجـهــزت الــعُـدد الــيــدويـة ولم
أفــــلح. خــــطـــر بـــبــــالي األفالم
وكـيـفـيـة قيـام الـسـجـنـاء بـفتح
..! األقــــفـــاص بــــالــــســـكــــاكـــ
ـــطــبخ فــقـــلــدتـــهم بـــســكـــ ا
ــنــشــاريــة بـدأت الــعــمل في ا
الـسـاعة الـثـانـيـة بعـد الـظـهر..
بــعــد عــشــر دقـائـق الحـظت أن
الـــســكـــ أحــدثت شـــرخــاً في
حـلقـة الـقـفل فـارتـفـعت هـمتي
لالستـمرار في الـعمل بـشكل ال

يوصف!.
 وعــنـــد الــســـاعــة الـــتــاســـعــة
والـــنــصف لـــيالً اطــلـق الــقــفل
صرخـته األخيـرة وقفـز معـلناً
انتـصاري على تـمرده.. وبفتح
حلقته انهمرت دموعي.. وذقت
لـلحظـاتٍ طعم سعـادة السج
ـــظــــلـــوم عـــنــــد خـــروجه من ا

سجنه!
بعـد بضـعة أيـام اتصل زوجي
لـيـطـلــعـني أن كـبــيـرهم اتـصل
بـ(ر.م) وأن األخــــــيــــــر أعــــــلن
انـسـحـابه من الـقـضـيـة (وبـعد

ما عنده شغلة)!
وحـتى هـذه الـلـحـظـة لـم أعرف
مـا الــقـضـيــة? وال (الـشــغـلـة)?!
وما مـعـنى االنسـحـاب?! وأكاد
أجــزم لـيـس هـنــاك قــضــيـة بل
مـسألـة ابتـزاز المرأة عانت من

ظرف استثنائي.
انقـضى شـهر تـموز الـساخن..

وهلت أيام آب..
رضى بالتعافي.. وأخذ ا

وتـراوحت تـكالـيف الـعالج مع
ـــنــزلـي بــ (-400 احلـــجـــر ا
 (750ألـف ديــــــنــــــار عـــــــراقي
لـــــلــــمـــــريـض الــــواحـــــد.. وكم
راودني الـســؤال: كـيف يـعـالج
الفقير مرضاه? ماذا لو أصيب
أكــثـر مـن فــرد في عــائــلـة دون

مستوى خط الفقر?!
وبــعــد عــطــلــة عــيــد األضــحى
مـبــاشـرة في الــتـاسع من آب

عاد الغائب من البصرة..
كانت جتـربة ثـرة لـكن بحق ال

أريدها أن تتكرر..
ونسأل اللـه أن يحفظك العراق

. والعراقي

يعد الـتوثيق جتـربة إنسـانية
ال تـخلـو من فائـدة لـعلَّ أقلـها
ـرحـلة إلـقاء ضـوء عـلى هذه ا

الكورونية.
كــانت الــبــدايــة في أحــد أيــام
شـــهـــر حـــزيــران إذ بـــلـــغـــنــا
بإصابة أحد أخوتي بكورونا
كــان وضــعه الــصــحي حــرجـاً
ـعــانـاته من مــشـاكل لـلــغـايــة 
صــحــيـة في صــدره حــصـرت
مـهــمــتـنــا في تــوفـيــر قــنـيــنـة
أوكـسـجـ مع مـسـتـلـزمـاتـها
قــنــيــنــة األوكــســجــ وجـدت
طـريقها إليـنا بيسر عـبر هيئة
احلــشـد الـشــعـبي لــكن كـمـنت
الـصعـوبة في (جـهـاز القـياس

والتنفس).
لم تـــمضِ أيــام ثالثـــة لــنــعــلم
بــإصـــابــة الـــشــقـــيق الـــثــاني
ووضعه حـرج هو اآلخر; وهو

نزلي. في احلجر ا
وبإطاللـة الثاني مـن تموز بُلغ
زوجي أن أخــاه الـــســاكن في
الـبـصـرة مـصـاب وفي الـيوم
الـتــالي اجلــمـعــة الــثـالث من
تــمـوز تـلـقى خـبـراً آخـر يـفـيـد
بـإصـابـة ابنـه الوحـيـد الـبالغ
من العمر  28سنة بـاجلائحة
وانه نــــقل إلـى مــــســـتــــشــــفى
الـــبــصـــرة الـــعـــام خلـــطــورة
وضــــــعه ويـــــرقــــــد في ردهـــــة
ــركــزة. كــان األب الــعــنــايـــة ا
مـصممـاً للتـوجه إلى البصرة

ولم املك اخليار في منعه.
سافـر وعلـمت مـنه أن ابنه لم
يـــــســـــتـــــجـب لـــــلـــــعالج وأن
الـبـرتـوكــول الـعالجي غـيـر له

أكثر من مرة!
كــــنتُ مــــا زلـتُ في بــــيــــتي لم
أبـــرحه وكـــانـت الـــكـــهـــربـــاء
(الـوطـنـيـة) قــد غـادرت بـيـتـنـا
قـــبل مــــغـــادرة زوجي وكـــنتُ
اعتـمد عـلى مـولدة (الـسحب)
وفي مساء اخلامس من تموز
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 قــانـــون مــنــاهــضـــة الــعــنف
األســري كـان قــد صـدر الــعـام
ـاضي 2019ويــتــضـمن 27 ا
مـادة بـدأهـا بـتـعـريف الـعـنف
بــأنه كل فــعل أو امــتــنـاع عن
فعل أو الـتـهديـد بـاي منـهـما
يـرتـكب داخل االسـرة يـترتب
عـــــــلــــــــيه ضــــــــرر مـــــــادي أو
معـنوي..وحدد هدفه بــحماية
وعـــــــــــــــلــى وجـه االســـــــــــــــرة
اخلـصوص النـساء والفـتيات
بني من كافة اشـكال العنف ا
عــــلى الـــنـــوع االجــــتـــمـــاعي
واحلـد من انتـشـاره والوقـاية
مـــنه ومــعــاقــبـــة مــرتــكــبــيه
والــــتــــعــــويض عن الــــضــــرر
الناجت عـنه وتوفـير احلـماية
لـلـضـحــايـا وتـقـد الـرعـايـة
الالزمــــة لـــهم وتــــأهـــيــــلـــهم
ـــــــصــــــاحلــــــة وحتــــــقـــــــيق ا
وخــتـمــهـا بـتــحـديـد االسـريـة
ـوجــبـة في: احلـد األسـبــاب ا
من مــظـاهــر الـعــنف األسـري
والـــقــــضـــاء عــــلى أســــبـــابه
وحــــــــــمــــــــــايــــــــــة لـألســــــــــرة
وحتــــمل الـــدولـــة وأفـــرادهـــا
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صـدر عن دار الـكـتـاب اجلـامـعي
فـي دولـــة االمـــارات الـــعـــربـــيـــة
ــتـحــدة مــؤخــراً كـتــاب جــديـد ا
بــعــنــوان (مــنــهــجــيــة الــبــحث
االعالمي) من تـــألــيـف االســتــاذ
شهداني الدكتور سعد سلمان ا
الــــتــــدريــــسي فـي قــــسم االعالم
بـــــكـــــلـــــيـــــة اآلداب/جـــــامـــــعـــــة
تــكـــريت. ويــأتي هـــذا الــكــتــاب
خـــطـــوة عــــلى طـــريـق الـــبـــحث
الــعــلــمي في مــجــال الــدراسـات
والــبـحـوث اإلعالمــيـة وكـحـاجـة
ـادة مـنــهـجــيـة الــبـحث مــلـحــة 
االعالمي لــلــدراســات الــعــلــيـا .
كـــذلك فـــإن من األســـبـــاب الـــتي
دفعتني لتـأليف هذا الكتاب هي
تقـد كتاب لـلتـدريس اجلامعي
يــسـد حــاجــة طــلـبــة اإلعالم في
اجلـامـعـات الـعـراقـيـة والـعـربـية
ـثل هـذا الـكتـاب وحـاجـتـنا إلى
وجــود مـتـخـصــصـ في مـجـال
الـدراسات والـبـحوث اإلعالمـية
والى تـنـمـيـة اجلـهـود الـبـحـثـية
ــا يـخـدم عــمـلـيـة وتـطــويـرهـا 
الــتــخـطــيـط اإلعالمي وتــرشــيـد
الـسـيــاسـات اإلعالمـيــة داخـلـيـاً
وخـارجــيـاً. وقــد اعـتــمـد مــنـهج
الــــكــــتــــاب عــــلـى مــــسح تــــراث
مـــنـــهـــجـــيـــة الـــبـــحث االعالمي
الــــنـــظـــري والــــتـــطـــبــــيـــقي في
الـدراســات الـغـربــيـة والـعــربـيـة
ليقدم منهجية موحدة تركز على
اخلـطــوات االجـرائـيــة لـلــمـنـهج
واســـتــــخــــدامـــاتـه في بــــحـــوث
االعـالم من خـالل الــــــــنـــــــظـــــــرة
الـعـلـمـيـة لـلـبـحـوث والـدراسـات

العربية.
ويهدف هـذا الكتـاب إلى حتقيق

األهداف اآلتية:

1. تــزويــد الــطــلـــبــة والــبــاحــثــ
ـتـعـلـقـة ـعـلـومــات األسـاسـيـة ا بـا

ـنـهـجـيـة
الـــــبــــــحث
االعالمي.
2. تـــزويــد
الـــطــــلـــبـــة
والبـاحـث
ــهــارات بــا
الــبــحــثــيــة
األساسية.
3. شـــــــــــرح
خــــــطـــــوات
إعـداد خـطـة
وتــــــقـــــريـــــر
الــــــــبـــــــــحث
لـلــمــهــتــمـ
بـــــكـــــتـــــابــــة
الـــــــرســـــــائل
اجلامـعـية أو
الــــــبـــــحـــــوث

االعالمية.
4. تــــــــقـــــــد
األمـــــــثـــــــلـــــــة

والـتـطـبـيـقــات الـضـروريـة جلـمـيع
نـاهج البحث ـتعلـقة  اجلوانب ا

االعالمي.
5. تــزويــد الــطــلـــبــة والــبــاحــثــ
بــبـــعض الــتــدريــبــات واألنــشــطــة

لتنمية مهاراتهم البحثية.
6. تــزويــد الــطــلـــبــة والــبــاحــثــ
باسـتخدامـات اإلحصاء األسـاسية

في البحوث االعالمية.
يـضم هـذا الـكـتــاب سـبـعـة فـصـول
رئـــيــــســـة يــــهـــتم الــــفـــصل األول
بـــالـــتـــعــريـف بــالـــبـــحث اإلعالمي

وأهدافه .
ويتـناول الفـصل الثـاني اخلطوات
ـنـهجـيـة إلعـداد الـبحث االعالمي ا
عن طــريق تــوضـيح مــراحل اعـداد
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بغداد

   عن دار الـفـرات للـثـقافـة واإلعالم في مـحافـظة
بابل صدر حديـثاً اجلزء الثـاني من كتاب (معجم
األديــبـــات والــكــواتب الـــعــراقــيــات فـي الــعــصــر
ؤلـفه جواد عبـد الكاظم محـسن  وقد تضمن احلديث) 
ـيـة ســيـر وتـراجم مـئـة وخــمـسـ أديـبـة وكــاتـبـة وأكـاد
عـراقـيـة مـبـدعـة فـي مـخـتـلف الـعـلــوم اإلنـسـانـيـة وشـتى
اجملــــاالت األدبـــيـــة  مع مـــلــــحق بـــفـــهــــــارس األجـــزاء

السابقة.

رسالة بابل
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البـحث اإلعالمي فيـبدأ بالـتعريف
ـشــكـلــة الـبــحـثــيـة وحتــديـدهـا بــا
وأسس اخــــــتـــــيـــــارهـــــا
ومــصـادر الـتــعـرف عـلى
مــــشــــكـــــلــــة الــــبــــحث 
وصياغة مشكلة البحث
واخلــطــوة الـثــانــيـة من
مـــراحل اعــداد الـــبــحث
االعـالمي هي اخـــتـــيــار
عــــنـــوان الــــبــــحث  ثم
تـأتي اخلـطـوة الـثـالـثـة
مـن خـــــطـــــوات إعــــداد
الـبــحث االعالمي وهي
مــــراجــــعـــــة الــــتــــراث
الــــعـــلـــمي مـــوضـــحـــاً
الغـرض من الدراسات
الــســابــقــة واالخــطـاء
الـشــائــعــة ثم فــوائـد
عـــــرض الـــــدراســـــات
الـــســـابـــقـــة . وتـــأتي
اخلـــطــــوة الـــرابـــعـــة
لـــــتـــــوضح حتـــــديــــد
أهــــمـــــيـــــة الــــبـــــحث
وشروط كتابة األهـمية . واخلطوة
اخلــامـسـة من الــبـحث هي حتـديـد
أهــــداف الــــبـــحـث امــــا اخلــــطـــوة
الــسـادسـة فـهي وضع الـفـرضـيـات
والـتسـاؤالت لـتأتي بـعـدها خـطوة
مــنـهج الــبــحث ثم حتــديــد اجملـال
ـكـانـي لـلـبــحث ويـعـد الـزمـانـي وا
ذلك يــتم حتـــديــد أداة الــبــحث أي
أداة جــمـع الــبــيـــانــات .  وتــنــاول
ــــتـــغــــيـــرات الــــفــــصل الــــثـــالـث ا
والفـرضيـات والعـينـات في البحث
االعالمـي مــوضـــحــاً فـي الــبـــدايــة
ــتـــغــيـــرات الــبـــحــثـــيــة وأنــواع ا
تـغير ـتغـيرات البـحثـية مـبينـاً ا ا
تـغير تـغيـر التـابع وا ـستـقل وا ا
ــتـــغـــيــر الـــضــابط . الــوســـيط وا
وجــرى في هـــذا الــفــصـل تــعــريف
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صدر مـؤخـرا عن دار امجـد لـلنـشر
ــمــلــكــة االردنــيــة والــتــوزيـع في ا
الـهاشـمـيـة كتـاب مـواقع الـتواصل
االجــتــمـاعي وخــصــائص الــبـيــئـة
االعالمـيـة اجلــديـدة لـلـبـاحـثـ أ.د
شـهداني والـباحث سعـد سلـمـان ا
فـراس حــمـود الـعـبــيـدي وهـو في
االصل رســالــة عــلــمـيــة قــدمت الى
كـليـة اآلداب بـجامـعـة تكـريت لـنيل
اجـسـتيـر في االعالم وقد شهـادة ا
ا احـتوته من نالت تـقديـر امـتيـاز 
مضـمـون عـلمي رصـ . وقـد جمع
هـــذا الـــكـــتـــاب مــواقـع الــتـــواصل
االجتماعي وبـالتحـديد موقع فيس
بـــوك وبـــ الـــبـــيـــئـــة االعالمـــيـــة
اجلــــديـــــدة في ثـالث مــــقـــــاربــــات
اعالمية وفنـية وتقنـية اضافة الى
اخملــلـــفـــات الـــتي تـــركــتـــهـــا هــذه
ـــــقـــــاربــــــات عـــــلى واقـع االعالم ا
اجلديـد إذ يعد اإلعـالم اجلديد من
ــنــجــزات االتــصــالــيــة الــتي أهم ا
ظـهـرت بـفـعل الـتـطـورات الـتـقـنـيـة
والتـكنـولوجـية احلـديثـة في مجال
ـــعـــلـــومـــات الـــدولـــيـــة شـــبـــكـــة ا

(االنـتــرنت) وتـطـبـيـقــاتـهـا الـذي وفـر
إمكـانـيات عـديـدة في االتصـال والتي
بـدأت من الـبــريـد االلـكـتـروني وغـرف
الــــــدردشــــــة وصــــــوالً إلى ظــــــهــــــور
ـواقع االجتماعية. وقد التطبيقات وا
امـتـزجت عـوامل عـدة ادت إلى ظـهور
ـــواقع من بـــيـــنـــهـــا الـــعـــامل هـــذه ا
الــتــكــنــولــوجي الــذي أحــدث تــطـوراً
هـــائالً لــشــبــكــة االنـــتــرنت والــعــامل
االجـتــمـاعي الــذي يـتـمــثل في حـاجـة
اجلــمـــهــور لـــســد الـــفــراغ نـــتــيـــجــة
استخدامـهم (جلهاز الكـومبيوتر) في
مفـاصل احليـاة كافة فـضالً عن بروز
جـهــاز (الـهـاتف احملــمـول) الـذي وفـر
مــزايـا عــديـدة فـي االسـتــخـدام إذ إن
حـــاجــة األفـــراد في تـــكــويـن عالقــات
اجـتـمـاعـيـة وفـتح مـجـال احلـوار ب
األشــــخــــاص وجـــمـع األصـــدقــــاء مع
.     وقــد اسـتــطـاع بــعـضــهم بــعـضــاً
اإلعـالم اجلـــديـــد أن يــــعـــبـــر عن أراء
ستخدم نحو القضايا وتوجهات ا
وضوعـات التي تـهمـهم اذ فتحت وا
هــذه الــشــبـكــات االجــتــمـاعــيــة آفـاق
جـديـدة وأحدثت تـغـيـيـرات مـهـمة في
مـختـلف جـوانب احليـاة االجـتمـاعـية

الـفـرضـيات والـتـسـاؤالت البـحـثـية
وشـروط صـيـاغة الـفـرضـيـات كذلك
جـرى شـرح الـعـيـنـات في الـبـحوث
اإلعـالمــــيــــة وأنـــــواعــــهــــا وطــــرق
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ويـعـنى الـفـصل الـرابع من الـكـتاب
ــــعــــلـــومــــات في بـــأدوات جــــمع ا
الــــبــــحــــوث اإلعالمـــــيــــة من خالل
علومات التطرق إلى أدوات جمع ا
في البـحوث اإلعالميـة حيث جرى
ـستـخـدمة في تـناول شـرح االداة ا
تــــــــلـك الــــــــبــــــــحـــــــــوث وهي أوالً:
االســتـقــصــاء أو االســتـبــيــان. امـا
االداة الـثـانـيـة الــتي تـنـاولـهـا هـذا
قابـلة العلـمية حيث الفصل فـهي ا
ـــقــابـــلــة عــرف مـــؤلف الـــكــتـــاب ا
ـيـزاتـهـا وعـيـوبـها. وشـروطـهـا و
ـؤلف االداة الـثـالـثـة من ويـوضح ا
ـــــعـــــلـــــومـــــات في أدوات جـــــمـع ا
الحظة البحوث االعالمية وهي : ا

يدانية. ا
ـــــؤلف أســـــلــــوب  كـــــذلـك أوضح ا
ـضـمـون كـاداة من أدوات حتـلـيل ا
الـبحـث االعالمي من خالل تـعريف
ضـمون وتـوضيح اهداف حتلـيل ا
ـــضــــمـــون وخــــطـــوات حتــــلـــيـل ا
ـؤلف في نـهـاية الـتـحلـيل. وأورد ا
الـفـصل االداة اخلـامـسة من أدوات
جــــــمع الــــــبــــــيــــــانــــــات وهي أداة
االخـــتــــبـــارات وقـــد خــــصـــصـــهـــا
الختبارات الصدق والـثبات مبيناً
الصدق في البـحث وانواع الصدق
فـي الـبـحث والـثــبـات في الـبـحث.
ويــتــطــرق الـــفــصل اخلــامس ألهم
ـسـتخـدمـة فـي الـبـحوث ـنـاهـج ا ا
ـنهج الـوصفي اإلعالمـية فـيـبدأ بـا
ـنهج ثم يـتطـرق هـذا الفـصل إلى ا
ــــســــحـي بـــأوجــــهـه اخلــــمــــســـة ا
سـتخـدمة في الـبحـوث اإلعالمية ا

ابتداءً من مسح الرأي العام مروراً
ـــسح جـــمـــهـــور وســـائل اإلعالم
ومـــــسح وســـــائـل اإلعالم ومـــــسح
ـــمـــارســــة اإلعالمـــيـــة أســـالـــيـب ا
ضـمـون. كذلك وانـتـهـاءً بتـحـليـل ا
يــضـم هــذا الــفــصـل الــتــطــرق إلى
ـتـبـادلـة مـنـهج دراسـة الـعـالقـات ا
ابــتـداءً من دراسـة احلــالـة ومـروراً
ــقــارنـة بـالــدراســات الــســبــبــيــة ا
وانتهاءً بالـدراسات االرتباطية. ثم
جـــرى في هـــذا الـــفــصل تـــســـلــيط
ناهج العلمية الضوء على بعض ا
ـسـتـخـدمـة في الـبـحـوث األخــرى ا
ــنــهج والــدراســـات اإلعالمــيــة كـــا

نهج التاريخي. التجريبي وا
أمـــا الـــفــــصل الـــســــادس من هـــذا
الـــكــتـــاب فـــقــد تـــضـــمن تـــوظــيف
الـنـظـريـات في الـبـحـوث االعـالمـية
من خالل خـمـسـة مـداخـل أسـاسـية
لــــنــــظــــريــــات االعالم واالتــــصــــال
ـــــداخل خـــــصص األول مـــــنـــــهــــا 

نظريات االعالم االتية:
ـــدخـل االقـــنــــاعي: نـــظــــريـــات 1.ا

االقناع
ــــدخـل الــــلــــغــــوي واالدراكي : 2.ا

نظريات االدراك واللغة.
ــدخل االجــتـــمــاعي الــنــفــسي: 3.ا
عرفي. نظريات االنساق والتنافر ا
ــدخـل الــســيــاسـي : نــظــريــات 4.ا

االعالم والسلطة.
ـداخل ـدخل الـثــاني من ا أمــا ا
االســـاســــيـــة لــــنـــظــــريـــات االعالم
ــؤلف واالتــصــال فــقـد خــصــصه ا
تـعلـقة بـاجلمـهور من لـلنـظريـات ا

خالل النظريات االتية:
1. نـــــظــــريـــــة االســـــتـــــخـــــدامــــات

واإلشباعات.
2. نـظــريـة االعــتــمـاد عــلى وسـائل

اإلعالم.
3. نظرية االستقبال.

ــــــدخل الــــــثـــــالـث من أمـــــا ا
ــداخل االســاســيـة لــنــظــريـات ا
االعالم واالتـصال فـقـد خـصصه
ــتــعــلــقـة ـؤلـف لــلـنــظــريــات ا ا
بـــالــقـــائم بـــاالتــصـــال من خالل

النظريات االتية:
1. نظـرية الـرصاصـة أو احلقـنة

حتت اجللد.
2. نظرية الغرس الثقافي.

3. نظرية ترتيب األولويات.
عرفة. 4. نظرية فجوة ا

5. نظرية التأطير االعالمي.
6. نظريات العنف.

ــــدخل الـــــرابع من ويــــضـم ا
ــداخل االســاســيـة لــنــظــريـات ا
االعالم واالتـصال فـقـد خـصصه
ــتــعــلــقـة ـؤلـف لــلـنــظــريــات ا ا
بـالــتـأثـيــر االنـتــقـائي واحملـدود
لـــــــــوســـــــــائـل االعـالم مـن خالل

النظريات االتية:
1.نظرية التعرض.

2نظرية االختالفات الفردية. 
3.نظرية الفئات االجتماعية.

4.نظرية العالقات االجتماعية.
ـــــدخـل اخلـــــامس من ويـــــضم ا
مـــــــداخل نـــــــظــــــريـــــــات االعالم
ؤلف واالتـصـال فقـد خـصـصه ا
لـــواحـــدة من نـــظــريـــات االعالم
اجلـديـد احلــديـثـة وهي نــظـريـة
اجملــــال الــــعـــام. أمــــا الــــفــــصل
السابع فيركز على كتابة البحث
ومــراجـعــته مـن خالل الــتــطـرق
ــــــكــــــونـــــات الـى مــــــوضــــــوع ا
األســاســـيــة لــكــتــابــة الــرســائل
اجلـــامــعــيــة وخــطــوات كــتــابــة
الـرسـائل اجلـامعـيـة واالقـتـباس
واالســــــتـــــشــــــهـــــاد واإلحـــــاالت
ـرجـعــيـة وتـوثـيـق الـنـصـوص ا
اإللـكــتـرونــيـة وكـتــابـة قــائـــــمـة

راجع.   صادر وا ا

غالف الكتاب

والثقافية واالتصالية فضالً عن أنها
ســــاعـــدت عـــلى إيـــصـــال اخلـــدمـــات
ـستـخـدمـيـها ـعـلومـات واألخـبـار  وا
وقدرتهـا على بنـاء عالقات اجتـماعية
جــديـدة وإعــادة وتــنـشــيط الــعالقـات
ــة .وتــتــعــدد اشــكــال وانــواع الــقــد
شبـكـات التـواصل االجـتمـاعي حسب
طــبـيــعـة اســتـخـدامــهـا وحــسب نـوع
اخلدمات التي تقدمها ومن أبرز هذه
ـواقع هـو( فــيس بـوك ) الـذي شـغل ا
حـيزاً واسـعـاً في اسـتـخدامـه من قبل
ــيـزات ــتــلــكه مـن  ــا  اجلــمــهــور 
ـواقع عـديـدة جتـعـله يـتـصـدر بـقـية ا
االجتماعية األخرى حيث شكل موقع
فــيس بــوك ظــاهــرة جــديــدة أوجــدت
ــــــاط جــــــديــــــدة من أســــــالــــــيـب وأ
االستخدام للطـلبة والتي قد تؤثر في
ـا قد أسـلوب حـيـاتهم ونـشـاطاتـهم 
يـصل إلى حـد إدمان الـطـلـبـة بـحسب
بـــعض الـــتــوقـــعــات بـــســبـب الــوقت
الطـويل الـذي يقـضـونه في استـخدام
موقـع فيس بـوك والـذي يـؤدي بدوره
إلى الــكـثــيــر من اخملـاطــر الـنــفـســيـة
ستوى العلمي واالجتماعية وحـتى ا
ـضـمـون الـذي يـقـدمه لـلـطـلـبـة عـبـر ا
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مـوقع فـيـس بـوك ومـدى اإلفـادة الـتي
يتم حتقيقها لهم فـالطلبة يتعرضون
إلى مـوقع فـيس بـوك بـشـكل مـقـصود
وهـــادف انــــطـالقـــاً مـن حــــاجـــاتــــهم
ودوافـعهم لـغـرض حتـقيق اشـبـاعات
قـد تــكـون غـيــر مـتـاحــة في الـوسـائل
األخـرى .   ويـتركـز مـوضـوع الـكـتاب
حــول اســـتـــخــدام طـــلـــبــة الـــدراســة
ـــــــوقـع فــــــيـس بــــــوك اإلعـــــــداديــــــة 
ــتـحـقـقـة مـنه وجـرى واالشـبـاعـات ا
اعــتـــمـــاد نـــظـــريــة االســـتـــخـــدامــات
ـعـرفـة واالشـبـاعـات كـونـهـا األنـسب 
الـــــدوافع وراء هـــــذا االســـــتـــــخـــــدام
ـطـلـوبـة واالشـبـاعـات واالشـبـاعـات ا
ـتـحــقـقـة من االســتـخـدام فـضالً عن ا
اآلثـار النـاجـمـة عن ذلك االسـتـخدام .
 ويـتــكـون الـكـتــاب من ثالثـة فـصـول
تــنــاول الــفــصل األول شــرحــاً وافــيـاً
لـنـظـرية االسـتـخـدامـات واالشـبـاعات
ودورها في العملية االتصالية وتألف
الـــفــصل من ثـالثــة مــبــاحـث تــضــمن
ــــبـــــحث األول: نـــــشــــأة نـــــظــــريــــة ا
االستخدامات واالشباعات وتطورها
ـــبــحث الـــثــاني: فـي حــ تــضـــمن ا
عــنـــاصــر نـــظـــريــة االســـتــخـــدامــات

صـدر حديـثاً للـروائي الفلـسطـيني د.عاطف سالمـة رواية جـديدة حتت عنـوان "ندبة
رايا" عن دار مـوزاييك لـلدراسات والـنشر والـتوزيع في إسـطنبـول والتي تقع في ا
توسط ويتوزع السرد فيها على عدة شخصيات من  208صفحة من القطع ا
دون أن يـلـغي ذلك وجـود شـخـصـيـة مـحـوريـة تـسـتـحـوذ عـلى احلـيـز األكـبـر مـنـها
وينتـمي أبطال الرواية إلى الـفترة الزمنـية الواقعة بـ انتفاضة  1987وحـتى وقتنا

احلالي.
جتري أحـداثهـا األسـاسيـة في مديـنة غـزة الـفلـسطـينـيـة ويتـوزع السـرد على ثالث
حقب رئـيسية وهي فتـرة إنتفاضة  1987حـتى توقيع اتفاق أوسلو  1993وتسلم
الـسلـطـة الـفلـسـطيـنـية ادارة الـشـأن الفـلـسطـيـني في الضـفـة والقـطـاع وصوال إلى
االنـقالب العـسكري  2007التي قـامت به حركـة حمـاس وتسـلمت زمام االدارة في

قطاع غزة وما بينها من أحداث وحتوالت. 
يتقاسم أحـداث الرواية عدة أبطال وشخصيات إال أن القـصة الرئيسية تبقى قصة
بـطل رئـيـسي لـلـروايـة هـو خـالـد "الـصـقـر" الـذي يـسـرد سـيـرة احلـقب الـثالث من
سجنه إنـطالقاً من معايشـته جلميع األحداث والتي لـعب فيها دوراً مهـماً ال سيما
ـتسلط الـذي ال تأخذه رحمـة سواء بالـتهريب أو تـلقي الرشاوي شخصـية الوغد ا

أو حتى بتعذيب ضحاياه وصوالً للقتل. 
ـذكورة كـمـا تـتـنـاول الروايـة الـوقـائع واألحـداث الـتي مـرت خالل الـفـتـرة الـزمـنـيـة ا
بجرأة عالـية حيث أن الـكاتب هنـا وعلى غير الـعادة فهـو لم يسلط الـضوء على ما
ا جـسد الوجه اآلخـر ألصحاب النـفوذ وعكس فسـادهم واستغاللهم هو وردي وإ

ناصب وقوة السالح. وسطوتهم وحتكمهم بالعباد من خالل استغالل ا
ارسـها أولئك الـذين كانوا من وكذا تكـشف الرواية األالعـيب الساقـطة الـتي كان 
ـكن أن يتحـول ويتبدل فتـرض أن يكونـوا حماة علـى أمن البالد والعـباد وكيف  ا
صاحلـهم وشهواتهم إنتقاما لـتاريخ أسود يعود ألفعال الفرق ثلو احلـكومة تبعاً 

الضاربة التي تأسست أبان انتفاضة 1987.
تـعة حكـايات ما تعـانيه اجملتمـعات العـربية وتظـهر قسوة الـرواية حتكي بـسردية 
التـسـلط والكـذب والـنفـاق يـقول الـدكـتور عـبـد الوهـاب األزدي االسـتاذ في جـامـعة
غـربـية والـنـاقـد الفـذ ذو الـرؤية الـثـاقـبة في مـقـالة حتت مـلـكـة ا مـحمـد اخلـامس بـا
ـرايا" فحل ـرايا" جسـد خاللهـا رؤيته لـرواية "نـدبة ا عـنوان" مـقص عاطف يـهاب ا
قص" في رسـومـات الكـاريـكاتـير.. لغـزها وحـلـلهـا وربط فك مـقصـهـا بتـوقـيع فك "ا
رايـا" للفنان شهد فقـال: قرأت الرواية اجلـديدة "ندبة ا لتكتـمل الصورة ويتـضح ا
ـسـرحي الـفلـسـطـيـني الـدكـتور عـاطف سالمـة فـقـد اشـتـهر عـاطف في والـكـاتب ا
قص" الـذي يـؤدي أدوارا طالئـعيـة في اجملـتمع رسومـاته الـكـاريكـاتـورية بـتـوقـيع "ا

والدولة ال تقل أهمية عن نكاية حنظلة في رسومات ناجي العلي.
سرح فقد قطع الطريق نحو عالم لم يقنع مـقص عاطف باجلداريات وال بخشبات ا
ـمتع الـرواية جـاعال من سـارده ومن مـتـوالـيـات السـرد في هـذا الـعـمل اإلبـداعي ا
ارسـة الـسـلـطـة والـفـسـاد واسـتهالك نـدوبـا جتتـرح اجملـتـمع الـفـلـسـطـيـني جـراء 

الشارع للتسلط وللكذب والنفاق.
"صـقر" هـو خالـد الذي يـحمل عـلى وجـهه ندبـة مقص في حـادثة. يـهاب رؤيـة وجهه
رايا. حقيقة ضابط فاسد مرتشْ وقاتل رايا ويـهاب استعادة حقيقته على ا على ا

لنفسيته السادية وقاتل لطموحات مجتمعه في األمن واألمان.. وفي غد أفضل.
قـصه على خرائط وحدود تدا  د.عاطف سالمة مـبدعا ال يشق له غـبار.. وكاتبـا 

الوطن العربي.
أمـا األسـتـاذ غــسـان أبـو حـطب من جـامـعـة بـيـر زيت فــكـتب يـقـول: هـنـيـئًـا لـلـكـاتب
ـرايا" فـهي رائـعة ومـوفـقة.. هـذه مـرآتك يا كـتـبة الـعـربيـة روايـة "ندبـة ا والـقـار وا
دكــتــور عــاطف سالمــة الـتي كــشــفت نــدبـات
بــعض من يــلــتــحـفــون عــبــاءة الـديـن والـوطن
لـتــكــشف عــورات وعـوار الــواقع وشــخـوصه
وأبنيـته السياسية واإلجتمـاعية والثقافية نعم
ـرايا من أجل اسـتعـادة الوعي لقـسوة هـذه ا
ــواجـهـة مــا هـو آت من ــفـقــود اسـتــعـدادًا  ا
ــســتــويــات نـعم أزمـات وكــوارث عــلى كل ا
ستور وتـعرية الـفاسدين اي كانت لكـشف ا

ألوانهم.
أمــــا األســــتــــاذة األديــــبـــة نــــاهــــد ســــكــــيك
فــقـالـت:"تـشــرفت بــقـراءة الــروايــة اجلـريــئـة
اجلــمــيـلــة لــلـدكــتــور األديب عـاطـف سالمـة
ــرايـا" وقــد كـانـت روايـة جــديـدة ال "نـدبــة ا
يـسـتـطـيـع الـقـار ان يـبـدأ الـقـراءة اال وقـد
وصل إلى نهـايتها لسالسة السرد وسهولة
التعـابير وقربهـا الوطيد من الواقع ولـو انه كان مراً في أغلب الصـفحات وأجمل ما
فيـها نـهايتـها فـلم تكن نـهاية سـعيـدة كاألفالم العـربيـة وال مأساويـة كالـبعض اآلخر
ـا نهـاية واقعـية تـتنـاسب مع احداثـها الواقـعيـة وان احداثـها الزالت تـتكرر رغم وإ
كـتبـة الفـلسـطيـنيـة برواية ـسمـيات واالمـاكن.. فشـكراً إلثـراء ا إختالف االسـماء وا
ـقبـلـة اكـثر اشـراقـا وتـفاؤال ـعـاش مع الـتمـنـيـات ان تكـون الـروايـة ا تـوثق واقـعنـا ا

وتروي أيضا احداث حقيقية ايجابية... وفقك الله.
رايا" من جهته كـتب الناقـد األستاذ زهـير السـيالوي من قطر: "قـرأت رواية "ندبـة ا
أساة  ـتعطش ألحداثـها فاألديب والفـنان األصيل هو من يـخرج من رحم ا بنهم ا
وهو الذي يـتفاعل مع مآسي أهـله وشعبه بشـجاعة قد تـعرضه للمـساءلة ان لم يكن
لـلـخـطـر والدكـتـور عـاطف سالمـة بـهـذه الـروايـة يـسـيـر في حـقل الـغـام فـقـد عرى
ـسـتـخـفي  لـلـوصـول حلـقـيـقـة مـعـاناة الـشـعب مع ـسـتور وكـشـف الغـطـاء عن ا ا
السـلطـة الساديـة. أعتقـد ان احداث الـرواية تنـطبق عـلى شعوبـنا العـربيـة وانظمـتها

السادية القمعية.
وال انـسى هـنـا أن أشيـد بـرسومـات الـفنـان سالمـة  الـكاريـكـاتوريـة الـتي اتابـعـها
واطن على مخـتلف اطيافه لذلك ال غرو اذا اطلقوا والتي حتمل في ثـناياها هموم ا

عليكم فنان الشعب. فعال انتم فخر لكل فلسطيني وعربي شريف.
ـا آل الـيه احلال هـذه كلـمـات من إنـسان بـسـيط صدرت مـن قلب يـعـتمـل باآلسي 
فـكانت كـلـماتك ورسـوماتك حتـكى مـا في النـفس وفـقك الله وال كـسـر لك قلـماً وال

ريشة.
غـرب يقـول: "د.عاطف سالمة من جـهته كـتب االستـاذ عبـد الصمـد اليـحيـاوي من ا
االديب الفنـان الذي سينصـفه التاريخ فـقساوة العزل بـقطاع غزة لن تـصمد طويال

ا الى كل الضمائر احلية في هذا الوطن. ليصل صوت سالمة سا
أما األسـتـاذة مـاجدة الـشـريف فقـالت : "لـلـوهلـة األولى اسـتـمتـعت وشـردت ألعيش
ـة دام نبض نـهـاية رائـعة ولـكـني فوجـئت بـالقـفلـة واغالق الـباب حـقـيقـة واقعـيـة مؤ
.. اال قلبك. بـدوره الصحفي عماد اخلـوالدة كتب يقول: "رغم أنـني لست ناقدا أدبياً
رايا" هي مرآة حقيقية انني استطيع القول بأن رواية الدكتور عاطف سالمة "ندبة ا
لـواقــعـنــا دون تـزيـيـف أو جتـمـيل أظــهـرت مــا  الـتــسـتـر عــلـيه من خـالل تـزيـيف
احلـقـائق; مــا أوصـلـنـا أو سـاهم في دمـار واقـعــنـا احلـالي و مـا وصـلت إلـيه األمـة
ية من تشرذم وتشرد. من الراوية:  "شدة احلرارة تؤثر على ثقل اللسان أثناء العربـ
احلــديث وكـأن الـسـجـ قــد شـرب زجـاجـة كـامــلـة من الـفـودكــا الـروسـيـة فـيـدور
ـلل إلى عـضـالت اجلـسم فـيـصـبح اجلـمـيع سـكـرانـا مـكـانـه دون هـدف ويـتـسـلل ا
لوث ـاء ا كـسالى ال يـقوون عـلى الوصـول حتى; إلى الـصنـبور لـشرب جـرعة من ا
فهذه قصـة بحد ذاتها فـإذا ما عطش السج فـإن رحلة البحث عن قـطعة القماش
ـاء تتطـلب سؤال اجلمـيع عنهـا وعلى األغلب تـكون مع أحد اخملـصصة لـتصـفية ا
ـساج إذ يـستـخدمـها لـتجـفيف عـرق جبـينه أو يـضعـها حتت إبـطه أو مع آخر ا
يـجـفف بـهـا عـرق صـدره الـشـعور أو مع سـجـ آخـر وضـعـهـا عـلى وسـادته ونام

ياه مقطوعة".   عليها وح يجدها ويضعها على بوز الصنبور تكون ا
اجلديـر بـالـذكـر أن د. سالمـة إلى جـانب أنه روائي وعـضـو اإلحتـاد الـعـام لـلـكـتاب
واألدباء الفلسطيني فإنه أيضا  فنان كاريكاتير وكاتب صحفي وسيناريست

ـؤلفـات أهـمهـا: الصـحـافة والـكاريـكـاتيـر/ غزة فـلـقد صـدر له الـعديـد من الكـتب وا
1999ألـبـوم كاريـكـاتـيـر "حـنـظـلـة يـعـود من جـديد"  2003والـكـاريـكـاتـيـر.. سـلـطة
شـاغب حيـفا/ دار كل شـيء للـنشر والـتوزيع الـسخـرية والـفن ا
 2018الـكـاريكـاتيـر.. فن اخـتراق الـتابـوهـات حيـفا/ دار كل
ـقص" شيء لـلـنـشـر والـتـوزيع  2018وألـبــوم كـاريـكـاتـيـر "ا
غزة/ دار الـكلـمة للـنشـر والتوزيع 2018مـشهد من غزة "4

مسرحيات" غزة / دار الكلمة للنشر والتوزيع 2019.
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بحث الثالث واالشباعات واحتوى ا
عـــــلـى تـــــفـــــاصـــــيـل عن: نـــــظـــــريـــــة
االستخـدامات واالشـباعات وعالقـتها
بــنـظـريــات الـتــعـلم .   وجــاء الـفـصل
الـثــاني لـيــشـرح خـصــائص وسـمـات
اإلعالم اجلـديد وتـطـبـيقـاته من خالل
ـبحث األول: ثالثة  مـبـاحث تضـمن ا
نــشـــأة اإلعالم اجلــديـــد وخــصــائص
بحث البيئة اجلديدة بينما تضمن ا
الثـاني: مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
والــتــطــبــيــقـات اجلــديــدة .. الــنــشـأة
ــبـحث والــتــطــور بــيـنــمــا تــضــمن ا
الثالث: دوافع اسـتخدامـات اجلمهور
ـوقـع فـيس بــوك وأنـواع اشـبــاعـاته

تحققة. ا
    أمــــا الـــفـــصل الـــثـــالث الـــدراســـة
يـدانيـة فقـد تضـمن استـخدام طـلبة ا
الدراسة اإلعدادية في محافظة صالح
ـوقع فــيس بـوك واالشـبـاعـات الـدين 
تحققة مـنه ) وتضمن مبحث ضم ا
ــــبــــحـث األول: إجـــراءات الــــبــــحث ا
ـيـدانـية فـي ح ونـتـائج الـدراسـة ا
ـبحث الثـاني: تفسـير نتائج تضمن ا
ـيــدانـيــة .      وفي خـتـام الـدراســة ا
هذا الـتقـد البد للـمؤلـف أن يـشيرا

غالف الكتاب
جواد عبد
الكاظم محسن

غالف الكتاب

غالف الكتاب

إلى أن لديهما أمالً كبيراً بالتوسع
مستقبالً ضمن مجال هذه الدراسة
وتقـد دراسـات معـمـقة أوسع في
مـجــال اإلعالم اجلـديـد بــشـكل عـام
ومـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
ــا لـهــذا اجملـال من بـشــكل خـاص 
أثر كـبـير في الـدراسـات والبـحوث

اإلعالمية مستقبالً .
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يــعـتــزم الـرئــيس األمــريـكي الــسـابق
جورج دبـليـو بوش نـشر كـتاب في 2
ــقــبل حتت عــنــوان "واحـد من آذار ا
ــــــهــــــاجــــــريـن في كــــــثــــــر: صــــــور ا
أمــريـكــا".ويـضـم الـكــتـاب  43صـورة
هـاجـرين رسمـهـا الرئـيس األمـريكي
الـثـالث واألربـعـون.ويـقـول بـوش إنه
يـــــأمـل أن يـــــلـــــفت االنــــــتـــــبـــــاه إلى
"التأثيرات اإليجابية" للهجرة.ويكتب
بـوش في مقـدمـة الـكتـاب أن الـهـجرة
هي قـضيـة زرعت انـقسـامـات حزبـية
عـميـقـة لـكـنهـا مـوضـوع أمـريكي في
جوهرها.ويقـول "أرفض فرضية أنها

قضية حزبية .. يجب أن توحدنا". 
ويضيف "آمل أن يـساعد هـذا الكتاب
في تـركـيـز اهتـمـامـنـا اجلـماعـي على
اآلثــار اإليـــجــابـــيــة الـــتي يـــتــركـــهــا
ــهــاجــرون عـلى بــلــدنــا".ويـســتــمـد ا
ـوجود الكـتـاب عنـوانه من الـشـعار ا
عـــلى اخلــتم األمـــريــكـي.وإلى جــانب
الــصــور ســيــحــتــوي الــكــتـاب عــلى
مــــــقـــــاالت عـن األفـــــراد كـــــتــــــبـــــهـــــا
بوش.وسـيـخصص جـزء من عـائدات
ـنـظـمـات الـتي تـسـاعد الـكـتـاب إلى ا
هاجرين عـلى إعادة التـوط وفقا ا
ــــــركـــــز جــــــورج دبـــــلــــــيـــــو بـــــوش
الـرئــاسي.وسـيـفـتــتح بـوش مـعـرض
ـهاجـرين ألمـريـكا" صـور عن "قيـمـة ا
فـي داالس في مــــــارس/آذار.وأشــــــار
بـوش إلـى أنه ال يـريـد نــشـر الــكـتـاب
خالل مــوسم االنـتــخـابــات.ولم يـدعم

ـسـاهــمـات الـقـيـمـة الـتي يـقـدمـهـا بـا
ــهـاجـرون جملــتـمــعـنــا و(اخلـطـاب) ا
يـحجب حـقـيـقـة ... أن النـظـام مـعطل
ويــحــتـــاج إلى اإلصالح".وفي الــعــام
ــــاضي قــــال الـــرئــــيس الــــســـابق ا
مــتــحــدثــا في حــفل جتــنــيس بــعض
ـهـاجرين إن الـهـجـرة كـانت "نـعـمة ا
وقــوة".كــمــا جــعل مــركــزه الــرئــاسي
الــهــجــرة جــزءا أســاســيــا من عــمــله
الـسـياسـي.ومع ذلك كـان إرثه بـشأن
الــــهــــجـــــرة خالل فــــتـــــرة رئــــاســــته
مــتــفــاوتــا.وفي عــام  ?2007اقــتـرح
مـــشـــروع قـــانـــون إصالحي مـــثـــيــرا
ــنح لالنـــقــســـام كــان من شـــأنه أن 
ســبـل احلــصـــول عـــلى اجلـــنـــســـيــة
حلـوالى  12مــلـــيــون مــهــاجــر غــيــر
شــرعي.وقــال الــنـقــاد إن هــذا يــشـبه
الــعــفـو عـن خـرق الــقــانــون وأُسـقط
مــــشــــروع الــــقــــانــــون فـي مــــجــــلس
الــشـيـوخ.ومــنـذ مــغـادرته واشــنـطن
أصـبح بـوش رسـامـا ومـؤلـفـا نـهـمـا
حـيث نـشر الـعـديـد من الـكـتب األكـثر
ــا في ذلك مــجــمــوعـة من مــبــيـعــا 
صــور قـدامـى احملـاربــ وكــتـاب عن
والده الرئـيس السـابق جورج بوش
األب.والحظ نقاد الـفن تطور مـوهبته
كــرسـام زيــتي مـنــذ تــسـريب أعــمـاله
األولى في عام  - 2013وقد  رفض
مجـموعـته الفنـية بـاعتـبارهـا فنا من
قــــــــــــــــبـل " - "Forrest Gumpو

ــجـــمــوعــتـه لــعــام 2017 اإلشـــادة 
باعتبارها أفضل بكثير.
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ـعرفي / خطوة نحو بالـقاهرة ; صدر كتـاب ( بناء اجملتمع ا
ـقـيم في الـواليـات ـهـنـدس الـعـراقي ا ي وا األمـام ) لالكـاد
تخصص في هندس االسـتشاري ا ظـفر ا تـحدة محمود ا ا
ـشاريع الـتـكنـولوجـية الـبحـوث الـعلـميـة الـتطـبيـقيـة  وإقـامة ا
وتـطوير األعـمال. و يقع الـكتاب في  192 صـفحـة من القطع
الكـبير  ويتـضمن اخلطـوة األولى نحو الـبدء ببنـاء االقتصاد
ـدن الـعــلـمـيـة والـتــكـنـولـوجـيـا ـعــرفـة وإقـامـة ا ــبـني عـلى ا ا
شاريع يًـا في والدة ا ُعـتمـد عا وطِن ا واألعمـال وتأسـيس ا
عاصـرة واستنـباط احللول لـلمشـاكل اجملتـمعية  التـنمويـة ا
تقدم وتعـظيم االقتصاد الوطني  وجـعل الدولة في الوضع ا
ـنـافس اقـتـصــاديًـا بـ بـلـدان الـعـالم وحتـقـيق الـنـهـوض وا
االقتـصـادي واالزدهـار اجملتـمـعي. يـتـألف الكـتـاب من أربـعة
فصـول : الـفـصـول الـثالثة األولـى كُتـبِت بـأسـلـوب قـصصي
وروائي يــحــاكي الــقــار في ســرده لألحــداث والــتــحــديـات
هـجر وسـعيه الدؤوب ـؤلف بدول ا عـوقات الـتي واجهت ا وا
هني من من حصيـلة األداء ا لتـجاوزها. والـفصل الرابع تضـَّ
ــشـروع ـؤلف  والــتي تــؤسس إلنــشـاء ا مــشـوار تــرحــال ا
الـتـنمـوي االسـتراتـيجي الـشـامل مُدن الـعـلوم والـتكـنـولوجـيا
ـيـة االبـتـكـارات وتـعـلـيم الـعـلـوم واألعـمـال  ومـشـروع أكـاد
ـعــرفـيـة - الــرافـد لـلــمـدن الـعــلـمـيـة ــراكـز ا األســاسـيـة  وا
ـشروع الشـامل حقـيقة شـاخصة ؤهـلة. وجلعل ا بالـعمالـة ا
َّ وضــعه بـدراســة اســتـشــاريـة بــحـثــيـة عـلـى أرض الـواقع 
تطبـيقية  تشمل اجلوانب العلميـة والتكنولوجية والهندسية 
يشـار إلـيـها في الـبـحث بـ(دراسـة األساس).وبـاإلضـافة إلى
دراسة األسـاس للـمشـروع االسـتراتـيجي ; يـتضـمن الكـتاب
شروع رسم خارطـة الطـريق وحتديـد خط الـشروع بـتنـفيـذ ا
االستـراتيجي الـشامل  باإلضـافة إلى خمـس مهام هـندسية

تنفيذية.
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بـــوش حـــتى اآلن أيـــا من الـــرئـــيس
دونـــالـــد تـــرامب أو نـــائب الـــرئـــيس
الـسابق جـو بـايدن فـي السـبـاق على
ـقــبـلــة.ولـيــست هـذه هي الــرئـاســة ا
ـرة األولى الـتي يـعـرب فـيـهـا بوش ا
اجلـمــهـوري عن دعــمه لـلـمــهـاجـرين.
فـفـي عـام  2018 وسط نــقــاش عــلى
مستوى الـبالد حول سياسـة الهجرة
الـــتي تــتـــبــعــهـــا إدارة تــرامب "عــدم
ـهاجـرين على التـسامح" واحـتـجاز ا
احلـدود قــال بـوش إنه "مــنـزعج" من
الــنــقــاش.وقـال "أعــتــقــد أنه يــقـوض
صالح أمـريـكا. أعـتـقـد أنه ال يـعـترف
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ــهــجـر مــجـلــة اجلـالــيـات صـدر الــعــدد اجلـديــد من مـجــلـة ا
تحـدة واوربا وهي مجلـة ثقافية ملـكة ا العـراقية في ا

يـضم اجــتـمــاعـيــة عـامــة 
الـعـدد الـذي يـحمـل الرقم
 87مواضيع متنوعة حول
جــائــحــة كــورونــا واالثــار
النـفسيـة التي خلـفتها . /
تـقريـر عن مـبـادرة جمـعـية
الــــعــــراقــــيـــــ خالل زمن
ـــــــبــــــادرات كـــــــورونـــــــا  ا
ــســابــقــات االنــســانــيــة وا
الثـقافية واشاعة االطمئنان
ـــغــتـــربــ / في اوســـاط ا
دراســـة عـن اعـــادة احـــيــاء
شــــارع الـــرشــــيــــد في ظل
ـــــالي تــــــدهـــــور الـــــوضـع ا
احلــالي مــشـاكـل الـتــعــلـيم
االلـــكــتـــروني في الـــعــراق 

نزلي تقرير مهم نزلية في زمن احلـجر ا انتـعاش احلدائق ا
عن االصابات فـي بريطـانيـا وكيفـية الـتعـامل معهـا ومسـتقبل
الــعــالم بــعــد هــذه اجلــائــحــة  دراســة عن نــظــريــة االلــعــاب
ومــبــررات قـيــام الــدولـة  –الــقـيــود عــلى احلــريـات الــفــرديـة
مــواضـيع ثــقــافـيــة عن الـفــنـان كــاظم ابـراهــيم ورحــيل شـيخ
ـتـنوعـة في اخلـطـاطـ يـوسف ذنـون وحـقـائق عن االقـلـيـات ا
الــعــراق /مـواضــيع عن الــريــاضـة في اجلــامــعـات وريــاضـة
اليوغـا باللغـت العربـية واالنكلـيزية .  باالضـافة الى األخبار
هـجر الـذي يـكتـبه رئيس الـتـحريـر الدكـتور ـنـوعة وحـديث ا ا

عبد احلميد الصائح .
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والصحية.
دة إنه قـدم لـلعـراقـيـ في هـذه ا
الـوجـيـزة مـا لم يـقـدمه اآلخـرون
حـتى أن بـعـضـهم كـان فـي عـقـود

نـكـتـرث لـكـن الـرجل الـشـهم كـان
عــنــد وعـده فــعـقــد الــسـيــد وزيـر
الـداخـليـة مـؤتمـرا صـحفـيـا أعلن

فيه نتائج التحقيق.
كمـا اوفى بـعهـده ووعده بـإجراء
ــبـكــرة وهــا هـو االنــتــخـابــات ا
الـرجـل الـرجـل يـحــدد مــوعــدهـا
وهـي كــــــــــانـت مـن مــــــــــطــــــــــالب
رجعية وا تظـاهرين السلمـي ا

الرشيدة.
يــــــــــزور امـــــــــــاكـن احلــــــــــجــــــــــز
يقف وقوف يـحاور ا والتوقيف
عـــلـى أحــــوالــــهم وتــــراه في كل
ــــســــاته مــــوقـع يــــحــــتــــاج إلـى 
وإجراءاته لكي يبـلسم جراحاتنا
الـتي ظلت تنـزف دما منـذ عقود.
مـــنــذ ســـنـــوات الـــدكـــتـــاتـــوريــة
وحروبها العـبثية وآثار احلصار

الكافر.
كي إن الــكـاظــمي يــسـابـق الـزمن
يــفي بــالــوعـــود والــعــهــود عــلى
ـــالـــيــة ـــعـــوقـــات ا الــرغـم من ا

كنا نسمع قانون العفو العام في
زمن صـــدام وكــــان الـــتـــجـــنـــيـــد
الـــزامي وهـــنـــاك من يـــهـــرب من
اخلدمـة العـسكـرية وبـعد اصدار
هــذا الــقـانــون يــكــون من ضــمن
ـشمول فـتعم الفرحـة شريحة ا
قليلة وتذمر شريحة اخرى النها
ـوت من كـانت عــلى مــوعــد مع ا

اجل حماية الوطن وحدوده ..
واالن نـــشـــهـــد قـــانـــون الـــعـــنف
االســري الــذي هــو عــلـى طــاولـة
ؤسف تصريح احد شرع وا ا
ان من ان مضـمون كالمه انه بـر
العائلة العـراقية اسرة متماسكة
وقـانــون الــعـنف االســري سـوف
ــتــعـارف يــفــكك ذلـك الــنــسـيـج ا
علـيه..ابدت كتلـة النهج الوطني
يــــوم األحـــد اعــــتــــراضـــا عــــلى
مـشـروع قـانـون الـعنـف األسري
مـشـيرة الى أنـه "يعـارض ثوابت

اإلسالم والدستور العراقي".
وقـال رئـيس الكـتـلة عـمـار طعـمة
في بيـان ورد لوكالـة شفق نيوز
إن "مــــشـــــروع الــــقــــانـــــون فــــيه
مـضـام خـطـيـرة تنـذر بـعواقب
تـخــريـبـيــة تـسـتـهــدف اسـتـقـرار

العائلة واجملتمع العراقي".
وأوضـح أن "مــشــروع الـــقــانــون
يـــســــلب حـق تـــربــــيــــة وتـــأديب
الـــوالــديـن ألوالدهم ويـــعـــتـــبــره
ــة عـــنف أســري  وهــو مــا جــر
يـخـالـف  الـدسـتــور الـعـراقي في
ـادة ٢٩  الـتـي نـصت ( حتـافظ ا
الدولة على كـيان األسرة وقيمها
الـديـنـيـة واالخالقـيـة والـوطـنـيـة
وتـكفل لألوالد حق عـلى والديهم
في الـتربـية والـرعـاية والـتعـليم
ولـلـوالدين حـق على أوالدهم في

االحترام والرعاية)
وأضاف طعمة أن القانون يجعل
كـل خالف عـــــــائـــــــلـي وان كــــــان
بــســيــطـا ويــســهـل حـلّـه أســريـا
ا مـوردا لـلـتحـاكم والـتـقـاضي 
يــحــول طــبــيــعــة عالقــة االســرة
ودة والتراحم الى بنيـة على ا ا
عـالقـــــة نــــــزاع وخـــــصــــــومـــــات
مـــــســــتــــمــــرة والــــيــــة اإلصالح
األســري..وتــابع يــتــضــمن قــرار
احلـــمـــايـــة مـــنع الـــوالـــدين  من
ــنــزل او االقــتـراب مــنه دخــول ا
ألنه ارتـكب ذنـبا وجـرمـا بتـربـية
ــــنع الـــزوج وتــــأديب أوالده! و
من دخول بيته او حتى االقتراب
مـن مـــنــــزلـه في حــــال حــــصـــول

خالف مع زوجـته. وأشـار طعـمة
ـنع الى أن "مـشــروع الـقـانــون 
الــــقـــانـــون اتــــصـــال الــــوالـــدين
ـنع اتــصـال الـزوج بــأوالدهم و
بزوجته في حـالة حصول خالف
ـنزل عـائـلي بـيـنهـمـا سـواء في ا
أو في مـكـان العـمل وان كان ذلك
االتـصال والـلقـاء لغـرض الصلح
ما لم تـشرف علـيه مديرية وزارة
الـداخــلـيـة يـعـنـي قـطع الـطـريق
عـــــــلـى كـل  نـــــــشـــــــاط مـن األهل
واألقـارب لــتـحـقـيـق الـصـلح بـ
أفـــراد االســـرة وجــــعل مـــهـــمـــة
الـتـصـالح من اخـتـصـاص دائـرة

في وزارة الداخلية..
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ـــنح ولـــفت الى أن "الـــقـــانــون 
ــدني بل مــنــظــمــات اجملــتــمع ا
حـتى األشخـاص الـطبـيـع حق
فـــــتـح وإدارة مـــــراكــــــز اإليـــــواء
(اآلمـنة) وتـكـون هي البـديـلة عن
اآلبـــاء واألمــــهـــات فـي تـــربــــيـــة
اوالدهم وهــــــذا الـــــنـص هـــــدفه
ــــنــــظــــمـــات واضـح تــــمــــكــــ ا
ــارســة دور الــلــيـــبــرالــيـــة من 
الغزو الثقافي والتغريب الفكري
والقيّمي ألبـناء اجملتمع العراقي
وفـــصـــلـه عن قـــيـــمـه وثـــقـــافـــته

الوطنية والدينية..
اكــد عـضـو الــلـجـنــة الـقـانــونـيـة
الـــنــيــابـــيــة حـــســ الــعـــقــابي
اخلـــمـــيس ان قـــانـــون الـــعـــنف
االسري بـشكـله العـام هو قـانون
فـضـفاض يـعـطي سـلطـة واسـعة
لـلــحـكـومـة بــالـتـدخـل بـالـشـؤون
اخلــــاصــــة لـالســــرة الــــواحـــدة
مـــشــــيـــرا الى ان اغـــلـب مـــايـــتم
طـرحه الـيوم عـن العـنف االسري
جرائم مجرمة بـقانون العقوبات

النافذ رقم  111لسنة 1969.
وقال الـعقابي ان “الوضع مـعقد
فــيـــمـــا يــخـص قــانـــون الـــعــنف
االســري لـوجـود ثـالث مـشـاريع
قـــــــوانـــــــ االول فـي رئـــــــاســــــة
اجلــمـهـوريــة مـا زال الـعــمل فـيه
جــاريــا والـــثــاني  ارســاله من
احلـكــومــة الى مــجــلس الــنـواب
والـــثــــالـث مـــوجــــود مـــنــــذ زمن
احلـكومـات الـسـابـقة ”مـبـيـنا ان
الحـظات حـول الـقـانون“ ابـرز ا
مـن الــنــاحـــيــة الــقــانـــونــيــة هي

مالحظات فنية. 
وتابع ان “الـطـرح اجلـديد يـاتي
لتـحـديد عـقوبـات عـلى جرائم لم

الذي يـبعد يـدير وزارته مـن بيـته
عن مقر عمله اكثر من مئتي كيلو

متر!
أال حـيـوا ايـهـا الـعـراقـيـون قـائد

حتدد تفصيالتها فما هي جرائم
الــعـنف االسـري فـمـاهي االفـعـال
ــة الــتي يــتم حتــديــدهــا كــجــر
ومـــاهي االفــعـــال الــتي ال حتــدد
ــة وهـذه الــنـقــطـة االولى كــجـر
ــهــمــة مـن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة ا
فاجلـرائم غـير مـحـددة واحلديث
مجـرد عـبـارات عـامـة فـضـفـاضة
ـبـدأ التـجر كـن القـبول  وال
او قـــانــون جـــزائي دون حتــديــد
جــــرائم فــــيـه مــــشــــددا عــــلى ان
الـتـعـريف لـلـقـانـون هـو خـطـيـر“
جــدا عـلى اعـتـبـار انه يـعـرف كل
فــعل او ســلـــوك او امــتــنــاع عن
فـعل يلحـق ضرر مادي ومـعنوي
عـنى انه البـنت بحال ونـفسي 
انـــزعـــجت من والـــدهـــا او االبن
انـزعج من والـده فـيمـكن اعـتـبار
ــة عـنـف اسـري هــذا االمــر جــر
وهـــذا شئ غـــيــر مـــقـــبـــول عــلى
االطالق مــاجــعـلــنــا نــركــز عـلى
ـــة اهـــمــــيــــة حتـــديــــد كل جــــر
بــالـتــفـصــيل وحتـديــد الـعــقـوبـة

لها”. 
واكــد الــعــقـابي ان “مــا يــتــعـلق
باخذ فرد الى مركز ايواء بسبب
خالف اسـري او عــائــلي بــسـيط
ـكن حـله بـالـصـلح االجـتـماعي
العـائـلي ضمن اعـرافـنه وعاداته
ـكن ان نـأمن علـى ابنـاءنا فهل 
ح يـتم وضعـهم هـناك كـما ان

قـضـيـة االخـبـار عن عـنف اسـري
في مــجـتــمـعــنـا ســتـخــلق فـتــنـة
مــجـتـمــعـيـة وكل مـن يـنـزعج من
شــخص مــعــ يــذهب لالخــبــار
ضـده ويكـون مخـبر سـري ويبلغ
ـة بـعـبـارات فـضـفـاضة عن جـر
تـتـاقـعط مع الـدستـور والـقـانون
والعـادات والتقـاليد مشددا على
ن يـسـوقـون لـهذا ان “الـكـثـير 
الــــقـــــانـــــون يـــــتــــحـــــدثـــــون عن
عترض هم بالضد من جتر ا
مـوضــوع قــتل وضــرب الــنــسـاء
وهــو امـر غـيـر صـحـيح الن هـذه
ـــا فـــيـــهـــا الـــنـــهــوة اجلـــرائـم 
الـعشائـرية والفـصليـة واالعتداء
عــــلى االخــــرين بـــصــــورة غـــيـــر
مــشــروعــة جــمــيــعــهــا عــاجلــهـا
وجرمهـا قانون العقـوبات النافذ

حاليا”.
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شكلة واكد العقابي ان “اصل ا
ان قـانون العـنف االسري بـشكله
احلــالـي هــو قــانــون فــضــفــاض
يـعـطي سلـطـة واسعـة لـلحـكـومة
بــالــتــدخـل بــالــشــؤون اخلــاصـة
لـالسـرة الـواحـدة وهـو امـر غـيـر

مقبول بشكل عام
ان وبسبب انشغاالت نواب البر
ا لم يحالفنا احلظ حتى يقرا ر
مضام القانون العنف االسري

وما يترتب عليه مثل ..

مصطفى الكاظمي سفينة العراق
. ولـنــقف مـعه الـهـمــام الـشــجـاع

نشد أمره وازره. 
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كي يـجــعـلـهم أمــنـ مـطــمـئـنـ
وإذ يـعـتـدي بـعـضهـم علـى صبي
فـقيـر  فإنه يـنـتمي لـهذا الـصبي
الـعـراقي ويـسـتـقـبـله في مـكـتـبه
تابعة الرسمي ويـكلف محامـيا 

. سك قضية هذا ا
أول مــرة فـي حــيــاتــنــا نــشــاهـد
ــــــســــــؤول األول فـي الــــــدولـــــة ا
يـــجــالـس الــشـــبــاب الـــعـــراقــيـــة
عـتـصـمـ يـجـلس مـعهـم على ا
ــــــــازحــــــــهـم ويــــــــحل و األرض
مـشـكــلـتـهم مـشـكــلـة خـمس مـئـة
خـــــريـج من شــــــبـــــاب الـــــعـــــراق
ـــعــــتــــصـــــــمــــ في الــــكـــرادة ا
ــعـلق الـشــرقـيــة قـرب اجلــسـر ا
ـثــلـهـم إلى مـكــتـبه وأخـذ مــعه 

الرسمي.
وإذ تـطــلق نـار عــلى مــتـظــاهـري
سـاحـة الـتحـريـر يـأمـر بـتـشـكيل
جلـنـة لـلـتـحـقـيق وتـقـدم الـنتـائج
لـسـيـادته خالل اثـنـتـ وسـبـع
والننـا شـبـعـنـا جلـانـا فلم سـاعـة

من يتـابع إجراءات السـيد رئيس
الوزراء مـصطفى الـكاظمي الذي
ـيمـون نحو أمـضى في منـصبه ا
مـئة يـوم يـلـمس هـذه اإلجراءات
واالجنــازات الـــرائــعـــة لــتـــرمــيم
اجلــرح الــعـــراقي الــنـــازف مــنــذ
عـــقــود فــهـــو في حــركـــة دائــبــة
خلدمة هذا الشعب اجلريح تراه
في قـلب احلــوادث فـمن مـوانىء
ــنــافـذ تــراه يــتــفــقــد ا الـبــصــرة

احلدودية 
ويـتـفـقـد منـطـقـة الـطارمـيـة تـفـقد
االخ احلـنـون كي يـقـتـلع الـفـتـيل
الــطـائـفي الــذي حـاول بــعـضـهم
بجـعلـها مـنطـقة مـنزوعة أشـعاله

السكان
 وكـــإن اهل الــطـــارمـــيــة الـــكــرام
ليـسوا عـراقيـ لهم حق الـعيش
الكر في وطـنهم فذهب رئيس
الـوزراء إلـى الـطـارمـيـة الـعـزيزة
ووقـف بينـهم يخاطـبهم مخـاطبة
االخ والــصـــديق وابن احلــمــولــة
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

wFOÐd « ‰œUŽ
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نظومة القيمية ) قرات مـقال علي الشكري بعنوان ( انهيار ا
ـنشـور في جريــــــــدة الزمـان العــــدد 6729 في 10/ 8 وا
/ 2020.. والعـنوان مغري ويتخيل للقاريء انه موضوع في
علم االجـتـماع الـسيـاسي كتـبه مـتخـصص في هذا الـعلم اال
انني شـعـرت باالسـتفـزاز من بدايـة القـراءة حيث شـعرت ان
الـكـاتـب غـايـته كــيل االتـهــامـات فــقط والـسـبــاحـة مع الــتـيـار
ـقــال لـلــمـاضي الــقـريب اجلــاري بـعـد 2003.. عــاد كـاتـب ا
وفــتـرة مــاقـبل 2003 ولــصق بــهـا وبــرجـاالتــهـا كل اســبـاب
انهـيار هـذه الـقيـم .. ولكي نـكـون منـصـف فـان فتـرة مـاقبل
االحــتالل لـهــا مـا لــهـا وعــلـيــهـا مــاعـلــيـهــا وهـو مــحـدود من
االخفـاقات .. لـكن ان يـتنـاسى الكـاتب ان سبـعة عـشر عـاما
من حـــكم االسالمـــويـــ وادعـــيـــاء االسالم جـــرفت كل قـــيم
اجملتـمع او ماتبقى منهـا ليصبح العراق اسـواء مكان للعيش

فيه وافسد بلد في الكرة االرضية.
وعلي الـشكري كان وزيرا سابق للتخـطيط وحاليا مستشارا
كنـا خالل اربع اعوام كبـيرا في رئـاسة اجلـمهـورية وكـان 
من استـيـزاره ان يتـرك بـصمـة ايـجابـيـة ويضع الـعـراق على
ـنظـومـة الـقيم .. فـلـمـاذا لم يفـعل .. واسـتـمر عـتـبـة الرجـوع 
همة بالـوصف باالمور ومسبـبات االنهيار من خالل الـنقاط ا

في حديثه ..
 1.اعـتـبـر ان احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـيـة عـدوان من الـعراق
علـى جار .. وتـناسى ان هـذا اجلار وقـيادته اجلـديدة اعـلنت
تصـدير ثـورتهـا والزالت وشمـلت بركـات هذه الـثورة .. دمار

العراق وسوريا ولبنان واليمن وكل بالد العرب ..
 2.يعـتبر االنـهيار بـوشاية زوجـة بزوجهـا وجار وشى بجاره
.. ويـتـهـكم عـلى تـكـر الـشـهـداء وعـيـالهـم .. فهـل نحن االن
نـعـيـش حـالـة قـيم فـضـلى في ظـل ثـقـافـة ( اخملـبـر الـسـري )
الـذي امــتالت سـجـون الـعـراق وبـنــيت سـجـون جـديـدة حـتى
ـكن مـعـرفة عـددهـا واماكـنـها ومن يـديـرها مـنـها الـسـرية ال
والعـلـنيـة وتـمارس فـيـها شـتى صـنـوف التـعـذيب واالستالب

للحريات وحتى بيع االعضاء البشرية ..
 3.يتـبـاكى عـلى الـدين والـتدين واالخـالق والشـرف والـغـيرة
والـــصــــدق .. فـــاين نـــحن الــــيـــوم من كل ذلـك رغم الـــقـــسم
الغـموس فـالفـساد اصـاب الدولـة باالفالس والـعجـز وسراق
الـيـوم اليـسـرقون اال مـلـيـارات في ظل تـفـشي ثقـافـة شـرعـنة
ال العـام واعتـباره مال المـالك له على وجه التـحديد سرقـة ا
قسوم كن ان تـمد االيدي له واخذه بـعد دفع ا .. فبـالتالي 
.فـاي قيم يـتباكى عـليـها واين االسالم من كل ذلك واالسالم
ا قـال الـسـارق والـسـارقـة فـاقـطـعـوا ايـديـهـمـا جـزاء نـكـاال 
فعـلوا .. ووصلت قـيم حكام مـابعد أالحـتالل لسرقـة احلصة
التـموينيـة على يد حبـر القيم وراعـيها عبـد الفالح السوداني
عنـدما وصل بـها لـلتـصفـير وسـرق ثمـانيـة ملـيارات دوالر ..

واصبح العراقي يسمع باحلصة واليراها ..
علم مربي االجيال ويصفه بالعمالق الذي  4. يتـباكى على ا
يفـترش االرض .. فهل نهض الـنظام السيـاسي اجلديد بهذا
الـعـمالق أم انه الزال هـو والـعـمـلـيـة الـتـربـويـة وزيـادة االمـيـة
واجلهل والـتجهيل حتت وطاة جعل التـعليم استثمارا مع انه
واجب وفـريــضـة عــلى كل مـســلم ومـســلـمــة فـرهن الــتـعــلـيم
سـتثمرين هم واجهات مالية الحزاب سياسية تعرف ماتريد
ـناهج لـيربح وتـقـصده من تـدميـر للـعمـليـة التـربـوية وتـغيـير ا
جتار الـعمليـة التربوية واصـبح االساتذة افقـر الناس بعد ان
اصبـحـوا يقـبـضـون انصـاف واربـاع رواتـبهم الـتي تـعـاقدوا
علـيـهـا والتسـتـطيع الـدولـة فـعل شيء لهم. 5.واحلـكـمة تـقول
ثـله عار عـليك اذا فـعلت عـظيم .. فال التنـه عن خلق وتـاتي 
اضي تعـلقوا فشلكم وفسادكم وسوء ادارتكم على شماعة ا
فاحلـكم بيدكم والـقرار لـكم فلمـاذا لم تفعـلوا ولن تفـعلوا الن
االمر لـيس بـيـدكم .. ام انكم مـشـغـولون بـتـقـاسم الكـعـكة او
ــنـظـومـة االخـالقـيـة الـتي مـاتـبــقى مـنـهــا ..وهل ضـمن قـيم ا
تتـباكى عليها السيطرة على امالك االخرين وسلبها والسكن
ــنـصب ــلـيــارات عـلى حــسـاب ا فـي بـيــوتـهم وتــعـمــيـرهــا بـا
نـاسبته وتسجيلها بـاسمكم .. والعيش في البرج العاجي و
بعـيـدا عن بقـية الـناس ..واذا كـان بـيتك من زجـاج فال ترمي

الناس باحلجر ..

.حـمايـة افـراد االسـرة وخـاصة1
الـــنـــســـاء واالطــــفـــال مـن كـــافــة
ـــا اشــــكـــال الـــعــــنف االســـري 
يـــضــمن لــلـــفــرد احلــيــاة واألمن

واحلرية.
 2.الـــــــتــــــعــــــاون مع الــــــوزارات
واألجـهـزة الـرسـمـيـة ومـنـظـمـات
ـدني لـلحد مـن ظاهرة اجملـتمع ا
الـعــنف االســري والــوصـول الى
مـجـتـمع امن وخـال قـدر االمـكـان

من العنف االسري .
 3.إنشـاء قاعـدة بيـانات مـركزية
إلدخال وحتـليل وإعداد الـتقارير
اخلـاصـة بـالـعـنف االسـري حيث
تـشـكل هـذه الـبـيـانـات مـؤشـرات
واقعـية لالستفادة مـنها في بناء
وتـطويـر السـياسـة العـامة لـلحد

من العنف االسري .
 4.تـأسـيس شـبـكـة اتـصاالت مع
ؤسـسات احلكوميـة ومنظمات ا
دني الـتي تعـنى بهذا اجملـتمع ا
اجملـال لتـبـادل اخلبـرات وتـقد
الـــبـــحـــوث والـــدراســـات بـــهـــذا

اخلصوص.
ـتـقـدمة  5.الـتواصل مـع الدول ا
فـي هــــــــــــذا اجملـــــــــــال مـن خـالل
ـــيــدانـــيــة والــورش الــزيــارات ا
الـتــدريــبــيــة الكـتــســاب اخلــبـرة
والــتـعـرف عـلى افـضل الـوسـائل
الـعـلـمــيـة احلـديـثـة في احلـد من
ـــا ظــــاهـــرة الـــعــــنف االســـري 

يـــتـالئم مع طـــبـــيـــعـــة اجملــتـــمع
العراقي.

 6��.تـوعـيـة افـراد اجملـتـمع عـبـر
وســــائل االعالم حــــول ضــــرورة
حـمـايـة االسرة وخـاصـة الـنـساء
واالطفـال من كافة اشـكال العنف
االسري وبيان مخاطره على امن

اجملتمع..
هـل يعـلم من يصـوت ضد قـانون
الـعنف االسـري ان اكثـر اجلرائم
تكون من اجلانب الضعيف قليل
احلــيـلـة الــذي يـلـجـئ الى الـغـدر

النه مامن ناصر ينصره ..
نعم هذه اخلوف والضعف الذي
يعـيش داخل االنـسان الـضـعيف
ـــكـن ان يـــحــــوله الى مــــجـــرم
ــا الى مــجــرم بــحق نــفــسه ور
كـاالنـتـحـار النه يـعـيش في حـاله
من الـيأس فبـاتت حتى الـقوان
الـتي شـرعت لـتكـون الـعـدالة في
ه ..وهنـا سوف ندرك احليـاة ظا
ان القوي جسمانيا ولديه سلطة
الــــتـــحــــكم ســــوف يـــكــــون مـــعه
الــقـانـون النـنـا نــعـيش بـقـوانـ
الـغـابــة والـبــقـاء لالقــوى .وهـنـا
ـواطن ليـقـول يأتي لـسان حـال ا
ــة في الـكــا لـيس قـانــون جـر
ــــة بــــسالح االبــــيض كــــلــــجـــر
والـقــتـيل يــبـقى قــتـيل بــخـتالف

نوعية السالح.
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باحلايط مسحـْـنـَه اإليد
والعمر شمعاته طفـَـن
شـمعه ابأثـر شـمعه

غابت شمسنه وارحلت
چمدوب الظلم .. والظلمه? 

×××
ليوين رايح يا وطن?

ليوين غارگ باحملن..
والشعب يسبح .. ابدمه
دولة رعب.. نفس الفلم

بيهه القتل..حرفه اصبحت
والناس .. ما همهه
×××

اتبدلت اوجوه اشكثر?
نفس النهج ع اخلسه متعلمه 

عصابات اتريست..
تهنه تنهب نهب ..للبوگ 
تخطف اوتذبح كل وكت 

وت متحزمه با
×××
الوطن ينزف يظل

والشعب دمه مانشف
حروب امعدده..جوع او مرض

ايتام او ارامل تنتحب..
تشخص للسمه..
ترجه ابنهه ايسلمه

×××
هم گلنه بيه األمل..!
بلكي اولعل ينصفـنه

ته يربي نتعظ وانعوف طيبتنه
من قــــال اوبــــله يــــاهــــو الـــيــــجي

يخدعنه
نتبرع اوننطي بالفرص
نشبع ظلم .. نحلم ابجنه

×××
ولدك تموت اوتنذبح
من محنه تدخل محنه
چم دوب گلي يا وطن
تاخذنه چلمه واترد !!

چم دوب الذبح والظلمه 
چم دوب..??
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صـحى الـعالـم في الـرابع من أغـسـطس عـلى انـفـجار هـائل
هـزه الـعـاصـمـة بـيـروت وشوهـد تـصـاعـد الـدخـان والـنـيران
وقوة االنـفجـار في جزيـرة قبـرص وهذا بـسبب خـزن نترات
ـرفـأ منـذ عام 2013 نـيـوم والتي  تـخـزينـهـا في هذا ا األ
ن اذا بـقيت كل هذا الوقت  و والسـؤال الذي يطـرح نفسه 

اذا بـهذا الـتـوقيت  ـسـتفـيد مـن خزنـهـا و عاديـتهـا ومن ا
تـفـجيـرهـا اسئـلة كـثـيرة لـكن دائـما مـا يقـال ال تـستـطيع ان
تـعـرف احلـقـيـقـة اال بـعـد حـ والـتـاريخ يـكـتب .. مـشـهدان
متـقاربان ب ( هـيروشيـما )و( بيـرو تشيمـا ) مثلـما اسماه
اللـبنانيون لكن تفصل ب الواقعت نحو  75عاما فقد دمر
دينة وشرد أكثر من ربع مليون شخص وقتل أكثر نصف ا
من  137شـخصـا واصـاب ما يـزيـد على  5االف وعـشرات
ـفـقودين .. وفي  6من أغـسـطس عام  1945حتي الـيـابان ا
ذكرى سـقوط القـنبـلة النـووية عـلى هيروشـيمـا والتي دمرت
ـدينة بشـكل كامل وقتلت  140الف شـخص حلقتـها قنـبلة ا
ذريـة اخـرى على مـديـنـة نـاكا زاكي في  9أغـسـطس وقـتلت
حـسب إحصـاءات متـفاوتـة ما ب  39الى  80الـف شخص
.. مفـارقـة تاريـخيـة عـجيـبـة والرابع من أغـسـطس تاريخ لن
ينـساه لـبنـان والعالم الـذي احال بـيروت الى مـدينـة منـكوبة
ووصفـة اللبنانـيون بالكـارثة وبعضهم  شـبهوه بيـوم القيامة
والبـعض االخر سموه بـيرو تشيـما ... وايضا هـناك صدفة
اخرى ال تـصدق او نـسخـة من انفجـار بيـروت وهو انـفجار
ـــرفــأ تــكـــســـاس عــام  1947وبـــيـــروت عــام  2020هــنـــا ا
بــصــوامـعه الــشــهــيـرة وهــنــاك في تـكــســاس ايـضــا مــرفـأ
بـصـوامـع الـتـخـزين في بـيـروت شـحـنـة امـونـيـوم من 2750
الـف طن تــنـزف الــعــاصــمــة وهــنـاك فـي تـكــســاس شــحــنـة
ديـنة الـدخان يتـصاعد امـونيوم من  2300الف طن تـنزف ا
والكـامـيرات تـرصـد احلـدث من البـحـر واذا بـانفـجـار هائل
اثـنـاء حلـظـة الـتـصـويـر تـمـامـا مـثـلـمـا حـدث عـام  1947في
تكـساس سبحان الله من نفس الزاوية يا ال عجائب التاريخ
والـقـدر هــنـا في بـيـروت رجــال اطـفـاء قـتــلـوا وهـنـاك رجـال
اطفـاء قتـلوا ايـضا والـدخـان يتـصاعـد مبـاني وبيـوت دمرت
ـكسـرة هربـا وكـأنهـا في شوارع يهـرولـون ب الـسيـارات ا
احلــمـراء والــكـورنــيش واالشــرفـيــة مـثــلـمــا شـاهــدنـا اثــنـاء
االنـفــجـار كـأنـهـا تــعـيـد لـنــا مـشـهـدا سـيــنـمـائـيــا لـلـمـأسـاة
االمـريـكيـة وبـ الـكـارثـت  73سـنـة والـروايـة واحـدة ورغم
حـداثــة الــزمـن واجلـوال والــكــامــيــرات لم تــســتــطع كــشف

احلــقـيــقـة الــكـامــنـة حتت الــرمـاد.. لــقـد
اعــاده بــيـروت الى عــقــارب الـســاعـة
ــــــــــــربـع االول مـن احلـــــــــــزن والـى ا
ـآسي لكن تـبقى بـيروت في عـيون وا
وقــلـــوب الـــعــرب كـل الــعـــرب ألنـــهــا

باريس العرب ..
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ادركت إنهم غادرين
يعشقون البطش 

يكرهون النبالء  يغيظهم حب الوطن
سراق نهبوا ثروات البلد
بطونهم تهضم احلصى 

كبطن احلوت  تأكل مافي البحر
طغاة  لم تمتأل عيونهم 

لم تشبع بطونهم 
ولكن ...

لن يدوم لهم ذلك 
ســيــجـف الــبــحـــر يــومــا وســـتــكــشف

ظهورهم للشمس 
سيختقون ...

عندما تبحث خياشمهم عن
جرعة اوسج ولم يجدوا 

النهار قادم ...
وسينجلي الظالم 

وستتمكن كهول األسود 
من ضالتها 

يوم ال مخبأ للطغاة 
في حلة الشمس .
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لــنـــتــكـــلم عن مـــوضــوع مـــهم جــدًا
بـالـنـسـبـة لـلــشـعب الـعـراقي الـيـوم
وانــا في إحــدى عــيـادات الــدكــاتـرة
ـواطـن بالـصـدفة سـمـعت إحدى ا
يــشــكــومن ســوء مــعــامــلــة مــواطن
آخرراودتـني كلمة فـي عقل (الشعب
الــــعـــراقـي مــــتـــذمــــر مـن الـــشــــعب
الـعراقي) في كُل مـكان نـضع البذرة
ونبدأ باالهتمـام بها فتبدأ باالنبات
فـلـذلك ال يـتم إصالح مـجـتـمع إذ لم
يـصـلح نـفـسهُ لـنبـدأ نـحنُ بـالـتـغـير
واإلصالح بــــالـــســـر والــــعـــلــــنـــيـــة

وبالـتأكيد لـفترة ستـبقى وحدنا بال
مـؤيـد لـكن عـنـدمـا يـجـدون اإلصرار
عــلى تـغـيـر سـلــوكـيـات وتـربـيـة من
أجل مجـتمع واعي ومثـقف سيزداد
الـعـدد حـتـى وأن نـصـبح اثـنـان الن
عـقول نـطالب بـاالحترام لـيس من ا
والــثـقـــــافـة ونــحنُ ال نـبــادر بـشيء
هــنـا ســيـتم (عــامل كـمــا تـعـامل) إذ
كُـنت شخصًـا محـترم ستـحترم وأن
كُــنـت الــعـــــكس ســـتــجـــد مـــثــلـــمــا

أعطيت .
ÍËUD)« —bOŠ .d - واسط 

حارس ينظر الى السجناءاحدى ظواهر العنف االسري

واطن في مكتبه رئيس الوزراء يلتقي با
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اســتـــطــاعت قـــنــاة (الـــشــرقـــيــة) من خالل
بــرنـــامج (كالم الـــنــاس) ان تـــتــطـــلع عــلى
ارسها عـمليات األبتزاز األلـكتروني التي 
بـعض ضـعـاف الــنـفـوس من الـشـبـاب غـيـر
ـنـضـبـطـ أخـالقـيـاً عـلى ضـحـايـاهم من ا
الـــفــتـــيـــات الــشـــابــات وحـــتى الــســـيــدات
ـتزوجـات .. وكذلك بـعض الشـباب..فضال ا
عـلى دخــول الـسـجن الـذي يـقــبع فـيه أكـبـر

مافيات األبتزاز األلكتروني بالعراق .
( الــزمــان ) كــانت حــاضــرة مع كــادر عــمل
(كالم الــنـاس ) الـذي يـقــدمه االعالمي عـلي
اخلـالـدي الـذي حدثـنـا عن هـذه احلـلـقة من
الـبـرنـامج قــائال(كـان لي تـنـسـيق واتـصـال
مـسـبق مع مكـتب وزيـر الداخـلـية من خالل
ــتـحــدث األعالمي لــلـوزارة الــلـواء ســعـد ا
ـتــابـعـة بـعض مـعن  بـتــسـهـيل مـهــمـتـنـا 
قـضايا األبتزاز األلكـتروني  والتي يديرها
مـبتـزين محـتـرف بـهذا اجملـال .ومحـطتـنا
األولى الـتي أنــطـلـقـنــا الـيـهــا هي زيـارتـنـا
ـــنــصــور ــكــتـب مــكـــافــحــة األجـــرام في ا
ـكتب ـديـر ا بـالـعاصـمـة بـغداد  والـلـقاء 
ـقـدم سـنـان فـيـصل الـسـعـدون الـذي قـال: ا
شــكـراً لــقــنــاتــكم الــشــرقــيــة الــتي تــوصل
احلـقـيــقـة لـلـمـواطــنـ من خالل بـرنـامج (
كالم الـنـاس ) .. نـحـن مـجـتـمع مـبـني عـلى
الـعــادات والـتــقـالــيـد  .. وهــنـاك مـن يـقـوم
بـأبتـزاز النسـاء بصـورة عامـة من اآلنسات
ـسـاومـة بـشـرفـهن والـسـيـدات  من خالل ا

وباألموال الطائلة ).
×وعن الـقـبض عـلى  مـجرم خـطـيـر من قبل
ـكــافـحـة ( هـذا ــكـتب قـال مــديـر ا أبـطـال ا
اجملـرم قتل الـكـثيـر من العـوائل الـعراقـية 
حـيث من خالل مـصادرنـا اخلـاصة ومـفارز
مـكـتـبـنـا  تـمـكــنـا من مـراقـبـتـة قـبل أربـعـة
أشــهــر من الــقــاء الــقــبض عــلــيه  وكــانت
كتبنا ألجهزة هاتفه متابعة القسم الفني 
الـنقـال وهي خطـوه مهـمة  ثم تـمت عمـلية
الـتـواصل مـعه بـواسـطـة فـتـاة وهي احـدى
ضـحـاياه  قـامت هـذه الفـتاة بـاألتـصال به
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واسـتـدراجه بغـيـة تـسلـيـمه بـعض األموال
الـتي طلبها منها  ألجل حذف صورتها من
الـبيـچات اخلـاصة به  وبـالفـعل  حتديد
ــبـلغ ــوعــد لــغـرض تــســلــيــمه ا ـكــان وا ا

ـطلـوب وعـند مـجـيئـه ولقـاءه بـالفـتاة  ا
تـــطـــويــقه مـن قــبل رجـــالـــنــا الـــشــجـــعــان
ـبـاشر والـقبض عـليه.و أثـناء وبـأشرافي ا
الـتـحـقـيق مـعه أعـتـرف أنه مـنـذ عـام 2018
قام بعدة عمليات أبتزاز الكتروني لسيدات
وآنـســات تـبـدأ اعـمـارهن من  17سـنـة ومـا
فــوق  ولــديــة    40صــفــحــة الــكــتــرونــيــة
وبـأسـمـاء وكـنيـات وهـمـيـة مـخـتـلـفـة  كان
ـالية ـرر من خاللهـا رغباتـة اجلنـسية وا
سـكينات . وكمـا تعلمون أن مع ضـحاياه ا
الـــبـــيج الـــواحــد يـــضم  200الـف شــخص
وبــعـدة أســمــاء ومن فــتــرة طــويــلــة وحلـد
ـبــتـز سـاعــة الــقـاء الــقـبـض عـلــيه  هــذا ا
وصــلت جــرائــمــة لــكــافــة احملــافــظــات من
الـشـمال وحـتى اجلـنوب  ويـقـوم بأخـتـيار
ضـــحــايـــاه بــدقــة كـــون عــوائل الــفـــتــيــات
اليــعـلــمــون بـاجلــرائم الــتي تــرتـكـب بـحق
بـنـاتـهـم  وحـتى بـعض ضـحـايـاه سـيـدات
مـتــزوجــات )مـوضــحـا( قــاضي الــتـحــقـيق
اخملـتص طـلب مـنـا أن تـتم عـمـلـيـة القـبض
شـهود وفـعالً القي الـقبض عـليه بـاجلـرم ا
عـــلــــيه حلـــظـــة قـــيــــام احـــدى الـــفـــتـــيـــات
بـأســتــدراجه وبــحـضــورنــا وعــنـد مــجــئـة
ال من هذه الفتاة اصبح بقبضة السـتالم ا

رجالنا األبطال) .
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والـتقـى مقـدم البـرنـامج ليـسـأله عن كـيفـية
إدارته لـ  40صــفـــحـــة الـــكـــتـــرونـــيه عـــلى
واقع وانـستـكرام وڤـيسـپوك وغـيرهـا من ا
تهم قائال (أصبحت متمرس بهذا .فـاجب ا
الـعــمل لــلــمـواقع األلــكــتـرونــيــة والـتي من
خاللها أبتز النساء والرجال أيضاً  بعض
الـبيچات كنت اكتب عليها ألخذ األستخارة
كياج واد التجميل وا والبعض مخصص 
وغـيـرهـا من الـتـسـمـيـات  ودائـمـا الـنـساء
ا يـنـشـر بالـبـيـچات ضـعـيفـات ويـصـدقن 
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عمر اجلابري وسرمد بليبل

ـشـاركـة مــطـلـقـة جلـمـيع الـفـنـانـ ا
للكـبار والشـباب  ومن داخل العراق
وخــــــارجه). وأوضـح ان (الـــــدائـــــرة
حـددت مــوعـدا السـتـالم االعـمـال من
دة شهر على الفنان يوم  23اب و
عارض ان تسلم االعـمال الى قـسم ا
خالل ايّام الدوام الرسمي). موضحا
وفقا لـصفحـة الدائرة في (فـيسبوك)
ان (الــدائـرة ســتـشــكل قـريــبـا جلــنـة
فنية الخـتيار االعمـال التي ستشارك
ـثـلــ عن كـلـيـة ـهــرجـان من  في ا
الـفـنـون اجلـمـيـلـة ونـقـابـة الـفـنـانـ
وجــمــعـيــة الـتــشـكــيــلـيــ وعـدد من
) .مؤكـدا انه (ستتخذ جميع الفنان
ــــهـــــنـــــيــــة إجـــــراءات الــــسـالمـــــة ا
والـصـحـيـة في ظل جـائـحـة كـورونـا
هرجان سيكون مباشرا .. من كون ا
االفـتــتـاح والـزيـارات  اذ ســيـعـتـمـد
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تــنـــظم دائـــرة الـــفـــنــون الـــعـــامــة
مــــهــــرجـــــان الــــواســــطـي لــــلــــفن
التـشـكيـلي  بـدورته الثـالـثة عـشر
(واقـــعـــيــا )  فـي شــهـــر تـــشــرين
ـقبل ولالجـناس: الرسم الثاني ا
والــنــحت واخلــزف والــكـرافــيك.
ـديــر الـعـام لـلـدائـرة اعـلن ذلك ا
عــلي عــويــد الــعــبــادي وقـال ان
الدائرة شرعت بتـشكيل اللجان
ـهمـة  االستـعدادات اخلاصـة 
ـهرجـان مثل الـلجـنة لتـنظـيم ا
التحضـيرية واللـجان الساندة
).ودعـــا عــويـــد (لــلـــمــشـــاركــة
ا ـهـرجـان  الـفـاعلـة في هـذا ا
ــثــله من قــيــمــة كــبـيــرة في
تــــــاريـخ مــــــســــــيـــــــرة الــــــفن
التشكيلي العراقي). وب (ان

جدول يومي لذلك) .
الى ذلك أطلقت دائرة الفنون السبت
ــاضي مـــعــرضــهــا 101 لــلـــفــنــان ا
التشكيلي عبد اجمليد السعدي  عبر
موقـعـها االلـكـتروني وضم  15عمال
اجـاد الـسـعـدي نـقل رؤيـته الـفـنـيـة
بـحرفـنـة فـنـية وجتـسـيـدها  داخل
اطــار لـوحــاتــهـا اجلــمـيــلـة .كــمـا
اطـلـقت الـدائـرة في الـيـوم نـفـسه
معـرضا تشـكيـليا لـلفـنانة  عـالية
ــغـتــربــة في امــريــكـا الــوهــاب ا
احتـوى على 13 عمالً فـنيـاً  وعنه
ــــعــــرض هـــو قــــال عــــويـــد ( ان ا
خالصـــة جتــربــة فــنــيــة امــتــدت
لـسنـوات  وتـعد الـفـنـانة عـالـية
الوهاب من الـفنـان العـراقي
الــذي كــان لــهم جتــربــة فــنــيــة

جيدة في بيروت) .
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الــكـاتــبـة الـفــلـســطـيــنـيـة صــدرت لـهــا عن (اآلن نـاشـرون
ومــوزعــون) في عــمــان  روايــة (رحــيل إلى فــضــاء آخـر)

قدمت فيه مشاهدات من واقع احلياة الفلسطينية.

włdŽô« rÝU

مسـتشـار االمن الوطـني العراقي
تلـقى تعازي االوسـاط السيـاسية
العـراقية لوفاة شـقيقه جاسم اثر
وعـكـة صـحـيـة مـفـاجـئـة سـائـل
الـلـه تـعــالى ان يــســكــنه  فــسـيح

جناته.
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مـديــر أعالم مــحــافـظــة كــركــوك تـلــقى تــعــازي االوسـاط
الـصــحــفـيــة لـوفــاة والــدته الـســيـدة فــائــزة عـبــدالـرشــيـد

الشيخلي سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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اخملـرج الـسـوري حـصــد فـيـلـمه (نــقـاب الـروح) وهـو من
اخراجه وتـأليفه جائزتي أفضل سيناريو و أفضل مخرج
في مهرجان الس فيغاس السينمائي الدولي في أمريكا.
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اضي ستـشارة النـفسيـة العـربية الـقت مساء الـسبت ا ا
ــاط الـشــخـصـيــة) عـبــر مـنــصـة أريـد مـحــاضـرة عن (أ

ط. العلمية حتدث خاللها عن كيفية التعامل مع كل 
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ــطــرب الـعــراقي يـحــيي في الــعـشــرين من اب اجلـاري ا
طرب الفلسطيني محمد عساف على حفال مشـتركا مع ا

مسرح دبي أوبرا بدولة االمارات العربية.
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ألـــبــاحث فـي الــتــراث الـــشــعـــبي االردني  صــدر كـــتــابه
الـسـادس في الـتـراث الـشـعـبي األردني بـعـنـوان (معـجم
الـلـهـجـة احلـورانـيـة) ويـحـتـوي عـلى حـوالي عـشـرة آالف

عنى أو الداللة أو الكناية. مفردة ذات ا
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الـتدريـسي في جـامعـة النـهرين الـعراقـية الـقى محـاضرة
عـلمـيـة مـساء امس االحـد بـعـنوان (االرغـومـونـيا هـنـدسة
الــســلـوك االنــسـاني فـي الـتــصـمــيم) ضــمن الـفــعـالــيـات

االلكترونية للجامعة.
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وأدهـشتـنا .. رحيـلك أحزنـنا ولـكن تاريخك
بـاق.دعــواتي الي الـله تـعـالي لك بـالـرحـمـة
ــغــفــرة وان يــســكــنك فــســيح جــنــاته .. وا
وقـناعـتنا ان من يـرحل هو في مـكان افضل
ـــطـــربـــة ــــا نـــحن فــــيه ) ..  ونـــشــــرت ا
الــلــبــنــانــيــة هــيــفـا وهــبي نــشــرت صــورة
لـشويـكارعـلى صفحـتهـا اخلاصـة على احد
مـواقع التواصل االجتـماعي وعلّقـت عليها
صرية شويكار في قـائلة (جميلة السينما ا
ذمـة الله عـزائي لعـائلـتهـا ولكل مـحبـيها ).
ـمـثلـة نـاديـة اجلـندي فـنـشـرت صورا امـا ا
جتـمعـها بالـراحلة عـلى صفـحتهـا اخلاصة
وعـلّقت(رحلت عنا  فنانة من الزمن اجلميل
الـفنانة الكبيرة شويكار ربنا يرحمها يارب
خــالص الــعــزاء ألبـنــتــهـا وأســرتــهــا ولـكل
ـمثلـة ليلى عـلوي صورا مـحبـيه).ونشرت ا
لــلـراحـلــة عـلى حـســابـهـا اخلــاص وعـلّـقت
بــالـقـول الـبــقـاء لـله فـي سـيـدتي اجلــمـيـلـة
ــثــلــة عــظــيــمـة مــاكــانش ســهـل تــتــولــد 
ـسـرح  أداء تـاريــخـهـا مـيـتـنـسـيش عـلى ا
وإحـترافيـة لكل أشكال الـدراما .. دم خفيف
وروح حــلـوة من غـيــر سـطـحــيـة وابـتـذال .
مــــاكــــانـش ســـهـل بس حــــصـل واتــــولـــدت
ثـلـة عظـيـمة وأم شـويـكار وبـقت جنـمـة و

وحبيبة كل بيت ف مصر).
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ــمــثـلــة شــويــكـار مــنــذ االعالن عن وفــاة ا
ـاضـية  والـعـديـد من الـفـنـان اجلـمـعـة ا
ـمـثل يـسـتـذكـرونـهـا بـحـزن فـعـنـاهـا قـال ا
مـحمد صبحي (الـفنانة احلبيـبة الغالية ..
الـفـنانـة الـقديـرة الـتي تـعلـمـنا مـنـها .. من
أخـذت بيدي وساعدتني في اول الطريق ..
وســاعـدت الـكـثــيـر .. وامـتـعت اجلــمـاهـيـر
الــعـربـيـة عــلي مـر الـســنـ .. اضـحــكـتـنـا
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طرب حس نعمة مساء امس قام ا
االول السبت بقص شريط افتتاح احد
شوارع محافظة ذي قار ..وعن ذلك
قال نعمة لـ(الزمان) امس (كلفني
محافظ ذي قار مشكوراً بقص شريط
افتتاح شارع االمام علي عليه السالم
مساء السبت). مؤكدا(هذهِ اخلطوّة
حتصل الول مرة بعد 2003 و ذلك
بتكليف فنان بالقيام بهكذا مهمة. وهذه
اخلطوة تُشكل أمل كبير الحترام
بدع بعد االقصاءِ والتهميش وتقدير ا
). مضيفا(وفي التام للمثقف والفنان
وقف االيجابي حملافظ ذي قار هذا ا
ناظم الوائلي بانت بذرة تفاؤل واشراقة
.( خير للمبدع

{ بــــاريـس (أ ف ب) - يــــصــــدر
جنم موسـيقى الراي الشاب خالد
الـثالثـاء أغـنــيـة بـعـنــوان (جـمـيـلـتي
بيروت) تـضامنا مع الشـعب اللبناني
الـذي أصـيب بالـصمـيم جـراء انفـجار
ضخم في مـرفأ العـاصمة عـلى ما قال
مـــصــدر في شـــركــته لـالنــتــاج لـــوكــالــة
فــــرانس بـــــرس.واوضح جنـم الــــراي في
ـاضي في بيـان ارسلته تسعـينـات القرن ا

شـركة "علـيا بـابليـشيـنغ" لوكالـة فرانس برس
(زالت الــبـســمــة عن وجــهي تــاركـة مــكــانــهـا
األسى الــذي اتـــشــاركه مــعـــكم . لــقــد تــأذى
شـعب شـعـبكـم أيهـا األشـقـاء الـلبـنـانـيـ وقد
نفردة انفطرت قـلوبنا).وسيعود ريع االغنية ا
ـرافق لها التي سـتطرح بعد والفيـديو كليب ا
أساة للـصليب األحمر على أسبوعـ على ا
مــا جــاء في الـبــيـان.وفـي إطـار هــذه االغـنــيـة
تعاون الفنان مع منسق االسطوانات اللبناني
رودج. وكــتب هــذا األخـيــر عــبـر فــيـســبـوك
(تـعــرضت بـيــروت النـفــجـار اجـتــاح قـلب
ديـنة مـخـلفـا شـعبـا مجـروحـا وجائـعا ا

مشردا)". 

{ لــوس اجنــلـوس
 –وكـاالت - أثـارت
ية النجمـة العا
مــــــــــايــــــــــلـي
ســــــايـــــروس
جــدال كــبــيــرا
بعد كشفها في
احــد الـــبـــرامج
عن (أنها فقدت
عــــذريــــتــــهــــا
عندمـا كانت
تـــــبـــــلغ من
الــعــمـر 16
عـــــــــامــــــــا اذ

مـــارست اجلــــنس مع الـــنــــجم لـــيـــام
هـيـمـسـورث حـيـنـهـا ومن ثم تـزوجـا
وبـعــدهــا تــطـلــقــا). و ذكـرت تــقــاريـر
صحفية أجنبية مؤخرا أن سايروس
حتـاول إســتــعــادة عالقــتـهــا اجلــيـدة
بـــزوجـــهــــا الـــســـابـق الـــنـــجـم لـــيـــام
ـوقع هـيــمـســورث كـمـا أكــد مـصــدر 
ـا وصلت (ستـار) أن (مـايـلي حزيـنـة 
اليه األمـور وهي ترغب في إسـتعادة
زوجها من جديد فهي كانت تتصرف
بجنـون في األونة األخـيرة لكـنها في

أعماقها حتب ليام).
علـى صعـيـد آخـر تـشـهـد الـعالقـة ب
النجم العا براد بيت  وأجنلينا
جولي توتـرا كبـيرا وبـحسب وسائل
ـية ان ذلك سـبّب بعـدم رؤية اعالم عا
والدا براد بيت ألحفادهما الستة منذ
 4سـنــوات. واضــاف اجلـدان(انــهــمـا
كـانـا يــريـا احــفـادهـمــا عـنــدمـا كـانت

عالقة جولي وبيت جيدة).

ــهـــام الــتى حتــتـــاج تــركــيــزك أمـــامك الــكــثـــيــر من ا
واهتمامك فحاول أن تفعل ذلك .

qL(«

ـناسب لـلتـركـيز عـلى الروحـانيـات ومنح هـذا الوقت ا
صحتك النفسية بعض االهتمام .

Ê«eO*«

التـقـسـو عـلى نـفـسك كي تـخـتـبـر حـدود طـاقـتك وإال
ستكون النتائج سيئة .

—u¦ «

حــاول أن تـنــخـرط في أنــشـطــة تـمـنــحك االســتـرخـاء
ثال. كالتأمل على سبيل ا

»dIF «

حتـتـاج إلـى تـغـيـيـر طــريـقـة تـعـامـلـك مع حـبـيـبك يـوم
السعد االربعاء.

¡«“u'«

لحة اليوم.رقم ستتمكن من حل الكثير من القضايا ا
احلظ .67

”uI «

من احملــتــمل أن تــكـون عــرضــة لإلجــهـاد والــشــعـور
بالضغط .يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

 وقـد يكـون جدول مواعـيدك مـزدحمًا جـدًا ما يـجعلك
. تشعر باالرتباك قليالً

Íb'«

نـتقدة والـلوم الـدائم قد إذا اتـبعت طـريقـتك نفـسهـا ا
ينفجر الشريك وتتوتر عالقتكما.

bÝô«

 إذا قمت بالـتخطيط اجليد ستنجح في تغيير الوضع
تأزم.رقم احلظ .4 ا

Ë«b «

عدم سمـاع رأي الطرف االخرقـد يوتر االمور بـينكما
بشكل يصعب إصالحه.

¡«—cF «

واقـف صعـبـة فى الـعـمل ولـكنك تـتـخـطـاها تـتـعـرض 
بالرغم من التوتر واالنفعال .

 u(«
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
افـقـيـا فـقط ضـمن خـانـات الـدوائـر
ــطــلــوبـة: حتــصل عــلى الــكــلــمـة ا
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الـشـخـصـيـة لـيـشـاهـدني من خاللـهـا  لـكن
بـعد مضي أسبوع طلب مني مبلغ كبير من
ـبـلغ .. ـال واعـتـذرت له  كـوني ال أمـلك ا ا
إال أنه هـددني بنشـر صورتي اذا لم أحضر
ـبـلغ فـقـلت لوالـدتي بـأني مـحـتـاجـة لـهذا ا
ـبلغ كـوني عنـدي مراجـعة لـلطـبيب  أمي ا
ــبـلغ بـواسـطـة ـبـلغ وارسـلت له ا جـلـبـت ا
سـائق ارسلـة لي  على أمل حـذف صورتي
الـتي يـهددني بـهـا  لـكنه عـاد الـكره ثـانـية
وطــلب مــبــلغ آخــر مــني بــحــجـة أنـه يـروم
الـسـفر لـلـخـارج لـكـني اعتـذرت لـعـدم تـوفر
ـبلغ .. لكـنه هددني مجدداً بـنشر صورتي ا
 عـلماً أن أهـلي ال يعلمـون بهذه األمور وال
أي شـــخص  لـــذلك قـــررت أن أقـــدم بـالغــاً
ـنـصـور لـلـمـحـكـمـة عـبـر مـكـافـحـة أجـرام ا
واحلـمد لـله جنحت بهـذه اخلطـوة وابلغت
كـافحـة بـعدم أخـبـار عائـلتي  الـقاضـي وا
واحلـمـد لـله الـقي الـقـبض عـليـه و مسح
صـورتي مـن أجـهـزتـه الـنـقــالـة بــحـضـوري

كافحة) . أمام مدير ا
ــتــهـم أنه مــتــزوج ومـــنــفــصل عن  وقــال ا

ــواقع  انــا والــفــيــســبــوك وغـــيــرهــا من ا
أسـتدرج الفـتيات بـعدة طرق الـتي ذكرتها 
ـسـاعـدة لـكـني مـنـهن يـحـتـاجن األرشـاد وا
اسـتـغـلهـن بعـدة أمـور  وأنـا بـدوري اطلب
صـورهن الشـخصيـة حلل مشـاكلـهن  لكني
ــســاومـة أحــتـفظ بــصــورهن لــكي اقــوم بـا
ـادية واجلنسـية  وبذلك انـا حصلت على ا
مـبـالغ كــبـيـرة جـداً من الـفــتـيـات  لـكـني لم
ــبــالـغ  كــنت اصـــرفــهــا أســـتــثـــمــر هـــذه ا
بـسفراتي للتـنزه وحضوري للـنوادي الليلة
واقـوم بالـبذخ عـلى الـراقصـات وغيـرها من
ــتـهم نــفـسه األمـور الــتــافـهــة ).ثم وصف ا
بـالكافر موضحا( انا أعترف ان هذه الطرق
ـلـتـويـة غـيـر الـشـرعـيـة دمـرت الـعـديـد من ا
الـفتـيـات  والبـعض مـنهن انـتـحرن بـسبب
مـعرفـة عوائـلهم بـأرتبـاطهن بي واغـتصاب

الكثير منهن ).
احـدى ضــحـايـا األبـتــزاز األلـكـتـروني وهي
تهم بـواسطة شـابة كانت قـد تعرفت عـلى ا
ــواقع قــالت( بــعـد الــفـيــســبــوك او بــاقي ا
ــدة أســبــوع طـلـب صـورتي مــعـرفــتي به 

زوجـتـه وانه حـكم عــلـيه بـبــعض اجلـرائم
ـادة 430 األلـكـتـرونـيـة    4 سـنـوات وفق ا
أبـتـزاز الـكـتــروني  قـبل الـقـبض عـلـيه من

نصور . قبل مكافحة ا
—U×²½ôUÐ dOJH² «

وأوضـحـت الـفــتـات الــضـحــيـة (انــا و قـبل
ـتـهم الـذي يـهـددني يـومـيـاً الـقـبض عـلـى ا
ــال او نـشـر صـورتي  قــررت األنـتـحـار بـا
ــوقف والـشـدة الــتي وقـعت بـهـا  حلـسم ا
والـيـوم انـصح كــافـة الـفـتـيـات والـسـيـدات
بــعــدم الــثــقـة بــأي أنــســان بــنت أو رجل 
وعـلــيـهـن الـتــفـكــيـر اجلــيـد قــبل وقــوعـهن

بتزين). ضحايا بيد ا
× من جـهتـة أوضح النـاطق األعالمي بأسم
وزارة الـداخـلـيـة الـلـواء سـعـد مـعن قـائالً :
(نـشكر قـناة الشـرقية وبرنـامج كالم الناس
لـتـسـلـيـطــة الـضـوء عـلى مـوضـوع قـضـايـا
األبـــتـــزاز األلــــكـــتـــرونـي  نـــحن في وزارة
الــداخــلـــيــة كـــنــا نـــحــذر دومـــاً من جــرائم
ــة مـثل األبــتـزاز األلــكـتــروني  وهي جــر
جـرائم الـقــتل وتـعـاطي اخملـدرات وغـيـرهـا

من اجلرائم الكبيرة التي ترتكب) .
من جـانبـة قال احملـامي واخلبـير الـقانوني
أحـمد الـعبـادي (قـانون الـعقـوبات الـعراقي
ـرقم   111صـادر مـنـذ عام  1969اخلـاص ا
ادة   430من قـانون العقوبات بـاألبتزاز وا
ــتـــهم اوقف هي مـــادة األحــتـــيــال  كـــان ا
ألجـلها وحكم عـليه األن على قضـية بأربعة
أعـوام بالـسجن   لكن األبـتزاز األلـكتروني
امــر  جـديــد لم يـكـن مـوجــودا عـنــد صـدور
الــقــانــون عـام  1969وهــنــاك االن مــسـودة
قــانــون عـــنه لم يــقـــرهــا مــجـــلس الــنــواب
الـعراقي بـعد ألسـبـاب عدة  مـنهـا انشـغال
أجـهزة ومؤسسات الدولـة بجائحة كورونا
 ونـــأمل من اجملـــلس الـــتـــصـــويت عـــلـــيه

كن) . وأقراره بأسرع وقت 
تــألف فــريق عـــمل بــرنــامج (كالم الــنــاس)
لـهذه احللقة من  :- األعداد والتقد : علي
اخلـالدي مدير التصـوير  ومخرج ميداني:
عـمر اجلابـري  التـصوير : سـرمد بـليبل  
ــونــتـاج : ا مـتــابــعــة : سـعــدون اجلــابـري

حسام الدين محمود.

ـرموق كـنت اتـابع لـقـاء عـالم االثـار ا
زاهي حــــــواس وكــــــنت فــــــرح جـــــداً

وسجلت اللقاء .
ة ذيع احلضارات القد اسـتعرض ا
كـافة اال حضـارة وادي الرافدين وما

هو معلوم انها اقدم احلضارات
ـا وجدت الـعذر لـلمـذيع كونه غـير ر
وبــقــيت انـــتــظــر االســتــاذ مــخــتـص 
حـواس لـيـدلـو بــدلـوه فـوجـدته االخـر

يعزف على نفس النغمة والتون .
ثل وقـبل مـدة كـان هـنـالك لـقاء مـع 
مــصـري امــريـكي جــسـد شــخـصــيـة
ـــذيـــعـــة ذكــر عالء الـــدين جتـــنـــبت ا

بغدادية الشخصية 
وقـالت بالنص (هـي قصة مش بـعيدة
عن مــنـطــقــتــنــا واخـتــنــقت بــالــعـراق

وبغداد).
ما السر وراء ذلك?

اتمنى ان اجد اجابة وافية.
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تهم علي اخلالدي في حوار مع ا
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أوى اآلمن لالنـسان البـيت ركنـنا األول في هـذا العـالم وا
ــــكـــان االول الـــذي نـــتـــعـــرف الـــيه والـــكـــون االول هـــو ا
احلقيقي الذي نـألفه ونبقى نـشتاقه مهمـا تغيرت االماكن
وهــنـاك عالقــة جـدلــيـة مــابـ االنــسـان او ابــتـعــدنـا عــنه 
كـان بشكل خـاص فاالنـثى ترتبط ـرأة وا كان عـامة وا وا
سـتـهـا االنثـويـة وطابـعـها ـكـان وحتاول اضـفـاء  بـعمق بـا
نزل وتفرط كان او ا االنثوي الغالب على كل موجـودات ا
بــاالرتــبـاط الــروحي لــلــدار ولـســبــبـ اولــهــمـا تــركــيـبــهـا
كوث االطـول داخل الدار والثاني الفسلـجي وبنيتـها في ا
شـاعـر التي حـباهـا الله بـها مـن تعـلقـها بـالدارالنـها في ا
مـرتــبـطـة بــالـعـائــلـة والـذكــريـات االب االم االخـوة وكــأنـهـا
بـتعـلـقهـا ومـحاولـة احـتفـاظـها بـذكـرياتـهـا ودارهم باالمس
حتــقق مـعــادلـة تــوازن نـفــسـيــة تـمــدهـا بــاسـبــاب الـراحـة
والـشـعـور بـالـبــقـا ءواالسـتـمـرار اعـتـمـادا عـلى الـذكـريـات
ــرتــبط بــاالم واالب واالخـوة ــفــرحــة والــعــالم الــبــهــيج ا ا
في ح تنقلب اآليـة لو كانت تقاسي فيكون مكـانا أليفـا 
من اخ مـتـنــمـر او اب قـاس بـعض الـشـي فـهـذا يـولـد كـره
ــكــان ويـخــلق احــســاسـا بــاالغــتــراب والـضــيــاع وعـدم ا
ــكــان ومــوجــوداتـه .ذكـر االنــتــمــاء وعن عالقــة االنــثـى بـا
باشالرانـنا مـنذ وجـدنا في الـعالم كـان الوجـود هنـيئا في
(بـيت الـطـفـولـة )كـان االنـسـان مـنـخـرطا فـي الـهنـاءة الـتي
ارتـبــطت بـدورهــا بـالـوجــود واوقـات الــفـرح والـتــجـمع مع
االهل او حــتى الــبـكــاء مـنــزويـا بــعــيـدا في احــدى اركـان
ـرتـبـطة بـالـبـيت في احالمـنا ـنزل فـكل الـصـور االلـيفـة ا ا
ساتها يربطها بـاشالر ببيت الطـفولة فإذا اضفت االنـثى 
تـخيل ثـالي ا الواقـعيـة على الـليـيت وصـوال الى الشـكل ا
ـكـان فـمـكـان االنــثى يـعـكس فـرحـهـا من عالقـة االنـثـى بـا
وحمـيمـيـتهـا  او قلـقهـا واغتـرابـها فـمكـان االنثى هـو مرآة
تـغيرات ...وكل موجودات البيت وأثاثه عاكسة للثوابت وا
ـرأة وهـدوءهـا او ضـوضـاء يـحـمل او يـجـسـد انـفـعـاالت ا
ـعــنى االنـثــوي احملـدودالى مــعـان وتــردد يـخــرجـهــا من ا
اخرى تنـاولها الشـعراء من خالل مراقـبة العالقـة اجلدلية
كـان وذكر بـاشالر في جمالـياته انـنا ح ـراة وا ماب ا
نـفكـر في جتـهـيـز بيـتـنـا اخلاص فـانـنـا نـحلم بـكل الـبـيوت
التـي سكـناهـا او حـلمـنـا ان نسـكـنهـا واالنـثى ال تكف عن
ــكـان من خالل تــأثـيــثـهـا مــحـاولـة تــعـمــيق االحـســاس بـا
ا يضمن العمق احلميمي واختيار ما تضعه في منزلـها 
واالستـقرار كـأن ترى ذلك في االريـكة او الـكنـبة او وضع
اإلضـاءة والــنـبـاتـات الــطـبـيــعـيـة وحـتـى في لـوازم الـشـاي
كان هو سبب االلفة واحملبة واالكواب فباشالر يؤكد ان ا
والـبـيت تـرسـيخ لـطـاهـرة نفـسـيـة تـتـسم بـااللـفـة واحلـمـاية
وتـرسـيخ اجلــذور ولـكن هـذا ال يـعــني اخلـلـو   من أمـاكن
معادية وتبقى مهمة األنثى تأثيث البيت اآلمن قال الشاعر
ـساء أنت قـريب مـنا رج يـاضـوء ا  ريكـله: الـبـيت قطـعـة ا
للغاية تعانقنا ونعانقك باشالر يرى ان افقر بيت قد يكون
اجملها اذا طالعناه بحب وألفة وهذا يقع على رؤية األنثى
نزل . ومحاولتها بث احلـميمية حتى في اخـتيارها اثاث ا
ؤنث ـكـان ا  وكثـيـرا  ما زاوج الـشـعراء مـابـ صورتي ا
رأة اجلمـيلة)التي كـان ا واالنثى التي حتـمل (تضاريس ا
ــكــان صــفــة الــعــطــاء واجلــمــال والـنــمــاء واحلب تــمــنح ا
واخلصوبة واحلضور األنثوي الطاغي وهذا ما اشار اليه
باشالر ح ذكر ان البيت الذي قد نراه بلوحة ما ونرجو
ان نـسـكنـه ونسـكن ثـنـايـاه قـد يـشابه كـثـيـرا ثـنـايـا االنثى
ـنـحـنى االنـثـوي يـشـابه اجلـمـيـلـة وانـحـنـاءاتـه االـدافـئـة فـا
مـنحـني الـبيـت ويعـكس انـوثتـهـا التـي جتبـرنـا على الـبـقاء
النــهــا تــخـلـق جـوا مـن اآلمـان بــحــمــيــمـيــة داخل الــبــيت 
واالسـتــقـرار واحلــمـيـمــيـة حــتى بـوضــعـهـا
وتــرتـيـبــهـا طــاولـة الــبـيت وكل مــقـتــنـيـاته
لتعـمس جدلـية الـعالقة بيـنهـا وب بيـتها

كان. محاولة ذكية منها لتأنيث ا
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االجـتـمـاعي في األوسـاط األدبـيـة
والثقافية والسياسية.

وكـتـبت رئـيـسـة بـلـديـة مـكـسـيـكو
عرفة كالوديا شينبوم (تشرفت 
مرسيدس بارشا) مشيدة (بسيدة

عظيمة وجميلة).

ورزق الـزوجـان بـابــنـ أحـدهـمـا
غــونــزالــو وهـــو رســام والــثــاني
رودريــغــو وهــو مـــخــرج ومــنــتج

سينمائي وتلفزيوني.
واثـارت وفــاة مــرسـيــدس بــارشـا
ردود فـعل عـلى وسـائل الـتواصل

وعــــاشت فـي مــــاغــــانــــغــــوي في
لك كولومبـيا حيث كـان والدها 
صـيدلـيـة. وكـان غـارسـيـا مـاركـيز
يعـرفهـا منـذ الـطفـولة عـندمـا كان
يـتـنـقل مـع والـده لـبـيع أدويـة من

قرية إلى قرية.

وعبـر الـرئيس الـكـولومـبي إيـفان
دوكي عن تعـازيه لـلـعائـلـة. وكتب
(الـيوم تـوفـيت مـرسـيـدس بـارشا
الـتي كـانـت حب حـيـاة مــواطـنـنـا
احلـــائـــز عـــلى نـــوبل غـــابـــريـــيل
غــارســيــا مــاركـيــز ورفــيــقــته بال
شروط) مؤكدا تضامن كولومبيا

مع عائلتهما.
وقـــالـت مـــؤســــســـة غـــابــــو لـــقب
الروائي الراحل واسـمهـا الكامل
مؤسسة غابريـيل غارسيا ماركيز
لـلـصـحـافـيـة اإليـبـريـة األمـيـركـيـة
اجلــديــدة أن مــرســيــدس بــارشــا
توفـيت في مـنـزلـهـا في مكـسـيـكو
حيث استـقرت مع غابو في 1961
. وكـــــان غـــــارســــيـــــا مـــــاركـــــيــــز
ومــرســيــدس بــارشــا تــزوجــا في
 1958 وعــاشـــا مــعــا حـــتى وفــاة

الكاتب.
ومــرسـيــدس بــارشــا الــتي ولـدت
ـــهــــاجـــريـن مـــصــــريـــ ولـــدت

{ مــكـــســيــكـــو (أ ف ب)-أعــلــنت
ـكسـيـك وفاة وزارة الـثـقـافة فـي ا
مرسـيـدس بـارشـا أرملـة ومـلـهـمة
الــروائي الــكــولــومـبـي غــابـريــيل
عــامـا غــارســيــا مـاركــيــز عن  87 
الـسبـت في الـعاصـمـة مـكـسـيـكو.
ـكسـيكـية وقالت وزيـرة الثـقـافة ا
أليـخـاندرا فـراوسـتو في تـغـريدة
عـلى تويـتـر (تـلـقيت بـحـزن كـبـير
نــبـــأ وفــاة مـــرســيـــدس بــارشــا).

واضافت (تعازينا احلارة).
ولم يــكــشـف ســبب وفــاة بــارشــا
الـــــتـي تـــــقـــــيم مـــــنـــــذ  1961 في
مــكـــســـيــكـــو. لــكن وســـائل إعالم
كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني

من مشاكل تنفسية.
وكــان غــارســيــا مــاركــيــز حــائــز
جـــــائــــزة نـــــوبـل لألدب في 1982
الـــــذي ولــــد في اراكـــــاتـــــاكــــا في
كــولــومـــبــيــا في 1927 تــوفي في

 2014 في مكسيكو.
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تصدّرت النجمة تايلور سويفت مخطط األلبومات الرسمي
تحدة وذلك لألسبوع الثالث على التوالي ملكة ا في ا
بألبومها الغنائي اجلديد  Folklore الذي طرحته في
اضي.وكشف موقع ديسكفري ميوزيك أنه  بث تموز ا

أغنيات األلبوم مليون مرة محطماً الرقم القياسي في تدفقات
األلبوم باليوم األول إلطالقه كـمغنية إمرأة.كما كان ألبوم البوب
وسيقية في اليوم األول األكثر تدفقاً على أحد التطبيقات ا
من إصداره ة بثه  35.47 مليون مرة.يُذكر أن األلبوم
 Bon Iver يتضمن  16 أغنية وتعاونت سويفت مع فرقة
وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة (ذا ناشونال) آرون ديسنر
الذي أنتج أو شارك في تأليف  11من األغنيات
الـ.16وحملت كل األغنيات توقيع سويفت نفسها إذ
كتبتها أو شاركت في تأليفها وهو ما درجت عليه في
معظم أغنيات ألبوماتها السابقة.

—ÒbB²ð XH¹uÝ
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{ مـــونـــتــريـــال (أ ف ب) - تـــقــدمت
شركـة مشروبـات في مقـاطعة ألـبرتا
الــكـنـديــة بـاعـتــذار بـسـبـب إطالقـهـا
ـــاوري عـــلى أحـــد اســـمـــا بـــلـــغـــة ا
مـنـتـجـاتـهـا يـحـمل مـعـنى ذا مـدلـول
جنـسي فيـما كـانت تظن أن تـرجمته
تـعــني الـريش عـلى مــا أفـادت قـنـاة
سي بـي سي.وكــانـت شــركــة هـــيــلــز
بايسمنت الكندية طرحت قبل عام
للبيـع بيرة مسـماة هوروهورو- ذي
فــيــذر (هـوروهــورو - الــريش) وهي
مــصــنـوعــة من نــبـات مــســتـورد من
نيـوزيلنـدا من شأنه إعـطاؤهـا مذاقا
ـا خــفـيـفــا فـيه بــعض احلـمــوضـة 
يـــــتـالءم مع حــــــر الــــــصـــــيـف وفق
نتج.لكن قبل أيام أوضح صانعي ا
نتمي إلى قبائل تي هاموا نيكـورا ا
ـاوري عبـر حـسـابه على فـيـسـبوك ا
(أن كـــلــمــة هـــوروهــورو في الـــلــغــة
ــســتــخــدمــة لــدى هــؤالء الــســكـان ا
األصـليـ في نـيوزيـلـنـدا لهـا مـعنى

مخـتلف تـمامـا عمـا يعـتقـده صانـعو
ــنـتـج إذ إنه يـعــني شــعــر الـعــانـة ا
ـسـتـخـدم (إن ولـيس الـريش).وقـال ا
مــوجــبــات احلــذر واالحــتــرام كــانت
ـعنيـة استشارة ترتب على الـشركة ا
ـاوري).وقـال جـهــة ضـلـيــعـة بـلــغـة ا
ـــصــنـــعــة لـــهــذا رئــيس الـــشـــركــة ا
ـشـروب مايك بـاتـريـكـ في رسـالة ا
لـقـنــاة سي بي سي الـكــنـديـة (إنه لم
يـكن يـقـصـد أي اسـتـحـواذ أو إساءة
اوري مـتقـدما للـثـقافـة أو للـشـعب ا
بــــاعـــتــذار جلـــمــيـع الــذين شـــعــروا
باإلساءة).وأضاف (نقـر بأننا لم نكن
نـتـصـور أن كـلـمـة +هـوروهـورو+ قـد
تُــفــهم عــلى أنــهــا إشــارة إلـى شــعـر
الــعــانــة فـي الــلــغــة الــعــامــيــة وبـأن
ـاوري ــثـلـة عن ا اسـتــشـارة جـهـة 
كـــانت لــتــشـــكل مــرجــعـــا أفــضل من
الـــقــوامــيس اإللــكـــتــرونــيــة).وأعــلن
ـنـتج بـاتـريـكـ عـزمه تـغـيـيـر اسم ا

ذكور. ا

{ أوتار براديش  –وكاالت - انـهال شاب هندي
ـوت بـسبب عـلى والده بـالـضـرب بـعصـا حـتى ا
انـزعـاجه من شـخـيـره أثـنـاء الـنـوم.ووفـقًـا لـقـناة
إنـديـا نــيـوز فـإن نـافـ 28 عــامـا عــامًـا قـتل
والــده رام سـواروب 65 عـامًــا بــاسـتــخـدام
هــراوة (عـصـا ســمـيـكـة ذات نــهـايـة ثــقـيـلـة
تـــســـتـــخـــدم كـــسالح لـــلـــضـــرب) داخل
ـقاطعـة بيلـيبيت بـوالية أوتار مـنزلـهما 
بـراديش الـهــنـديـة.وتـشـيـر الـتـحـريـات
إلى أن نـافـ ضـرب والـده بـالـعـصا
ـزعـجـة بـسـبب أصـوات الـشـخـيـر ا
الـتي يـصـدرهـا األب وتـعـكـر صـفـو
نوم االبن.جـرى نقل األب الضحية
إلى مــركــز بـــورانــبـــور الــصــحي
وهـنـاك أعلن األطـباء وفـاته نـتيـجة
تــعـــرضه لـــضـــربــات مـــتـــعــددة في
رأسه.وألـقت الــشـرطــة الـقــبض عـلى
االبن الــقـاتـل بـعــد أن تــقــدم شــقـيــقه

األكـبــر مــانــوج بــشــكـوى ضــده في قــسم
الشرطـة.وأفادت تقارير الشـرطة بأن ناف كان

دائم االعتداء اجلسدي على والده. 

{ طـوكــيـو  –لـنــدن - وكـاالت -
أبــــدى امــــبــــراطــــور الــــيــــابـــان
نــاروهـيــتـو نــدمه الـشــديـد عـلى
مـــــــــاضـي بـالده وقـت احلــــــــرب

وصــــــلـى مـن أجل الـــــــسـالم في
ـوافق ـاضي ا الـعـالم الــسـبت ا
ذكــــرى مــــرور  75عـــــامــــا عــــلى
اســتــسالم الــيــابــان فـي احلـرب

ــــيــــة الــــثــــانــــيــــة.وقـــال الــــعـــا
ناروهـيتو( 60عامـا) في احتـفال
إلحـــيـــاء ذكـــرى قـــتـــلى احلـــرب
(أتــعــشم بــصـدق أال تــكــرر أبـدا

مـــــرة أخــــرى ويالت احلــــروب).
واالمــبــراطــور نــاروهــيــتــو أول
امـبــراطــور يــابـاني يــولــد بــعـد
احلـرب وهـو حفـيـد اإلمـبـراطور
هيروهيتـو الذي خاضت باسمه
الـقـوات اإلمــبـراطـوريـة احلـرب.
ووصل االمــبـراطـور نــاروهـيـتـو
ـاضي إلى عـرش الــبالد الـعـام ا
بـعـد تـنـازل والـده أكـيـهـيـتـو عن
لـكـة إلـيزابـيث تـشـيد الـعـرش. ا
بتـضـحيـات اجلـنود في الـذكرى

ة اليابان.  75لهز
على صعيد مـتصل أشادت ملكة
بريـطانـيا إلـيزابـيث بتـضحـيات
ـيـة اجلــنـود خالل احلــرب الـعــا
ــنـــاســبـــة الــذكــرى الـــثــانــيـــة 
اخلــامــســـة والــســبـــعــ لــيــوم
االنــتــصــار عــلى الــيــابــان وهي
تسـتعـيد ذكـريات مـآسي احلرب
وأفراح نهايتهـا.وأعلنت اليابان

اسـتــسالمـهـا في  15آب من عام
 1945بـعـد أن أسـقـطت الـواليات
ـتحـدة قنـبـلتـ نـوويتـ على ا
مـــــديـــــنـــــتي هـــــيـــــروشـــــيـــــمــــا
ونـاجازاكـيـوقالت إلـيـزابيث (94
عـــامـــا) إنـــهـــا لن تـــنـــسـى أبــدا
مــشــاهــد االبــتــهــاج واالرتــيــاح
الـــعـــمـــيق بـــعـــد إعالن نـــهـــايــة
احلرب.وأضـافت في رسـالة (في
ظل شــعـــور الــفــرح في نـــهــايــة
الــصــراع تــذكــرنــا كــمــا نــفــعل
ـــروع الـــذي الـــيـــوم الــــدمـــار ا
جـلـبته احلـرب واخلـسـائـر التي
تكبدها الكثيرون).وتابعت قائلة
(األمــيـــر فــيـــلــيـب وأنــا نـــنــضم
للكثيرين حول العالم في إرسال
شكرنـا وامتنـاننا لـرجال ونساء
مـن كل دول الــــــكــــــومــــــنــــــولث
واحلـــلــــفـــاء الـــذيـن حـــاربـــوا
بجرأة لتـأم احلريات التي

نــــنــــعم بــــهــــا الــــيـــوم).وكــــانت
ـراهـقة وقت إلـيزابـيث في سن ا
انـدالع احلـرب وتــعـلـمت وقـتـهـا
كـيف تـقـود شـاحـنـات عـسـكـريـة
ـيــكـانـيـكـيـة وتــصـلح األعـطـال ا
عـــــنـــــدمـــــا خـــــدمـت في وحـــــدة
لإلمدادات اإلقلـيمـية. وكانت في
قـصـر بـكـنجـهـام عـنـدمـا تـعرض
لـلقـصف في سـبتـمـبر أيـلول من

عام 1940 .

{ واشـنـطن  –وكـاالت  –الـتــقى كـاني
وست مــــغــــني الــــراب وداعم الــــرئــــيس
دونـالـد تـرامب مـؤخـرا بـصـهـر الـرئـيس
جاريـد كوشـنـر في إطار مـساعي وست
خلوض انتخابات الرئاسة األمريكية في
تشرين الـثاني.وذكرت صحيفة نيويورك
ــز الــتي كــانت أول من نــشــر نــبــأ تــا
االجـتــمـاع أنه  في كــولـورادو مــطـلع
األسـبوع وحـضـرته أيـضا إيـفـانكـا ابـنة
تـــرامب ومـــســتـــشــار آخـــر بــارز في
البـيت األبيض.وبدا أن وست يؤكد
عـقـد االجــتـمـاع في تــغـريـدة له
وقــال إنــهم نــاقــشــوا نــشــر
كــــتــــاب عن دعـم فـــرص
األمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــيــــــــــ
الـــســود..وأعــلـن مــغــني
الـراب وست ترشحه في
انـــتـــخــابـــات الــرئـــاســة

بشكل مفاجئ.
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ـغــنـيـة ديــنـا الـوديـدي أحـيت ا
مـــســـاء الـــســـبت أولى حـــفالت
مهرجان الصيف الدولي الثامن
ـــديــنـــة اإلســكـــنــدريــة عـــشــر 
ــصـريــة عــلى ســاحل الــبــحـر ا
ــتـوسـط الـذي يــنــظــمه مــركـز ا
ـكـتــبـة اإلسـكـنـدريـة. الـفـنـون 
ــــســــرح أقــــيم احلـــــفل عــــلـى ا
كشوف للمكتبة بحضور نحو ا
 300شـــــــــخـص مـع اتـــــــــبـــــــــاع
اإلجـراءات الــوقـائـيـة لـلـحـد من
تـفــشي فــايـروس كــورونــا مـثل
الـتبـاعد بـ مقـاعد احلـاضرين
واســتــخـــدام الــكــمــامــات عــنــد

الدخول.
وقــدمـت الــوديـــدي مــجـــمــوعــة
مــــتــــنــــوعــــة من األغــــاني القت
تــفـاعـال من اجلـمــهـور مــثل (يـا
جــنـــوبي) و(الـــلـــيل) و(أشــوف
أمــورك اســتــعــجـب) و(احلـرام)
و(يا الـلي عارف كل شيء) و(يا

اللي معدي).
ـــوســـيـــقــار راجح داود وقــال ا
ــشـــرف عــلى مــركـــز الــفــنــون ا
ـكـتـبـة اإلسـكـنـدريـة فـي كـلـمة
قــــــــبـل انــــــــطـالق احلــــــــفل (إن
ــهـرجــان يـقـام هــذا الـعـام في ا
ظــروف اســـتــثــنــائـــيــة بــســبب
انـتـشـار فـايـروس كـورونـا لكن
ــــكـــتـــبــــة أصـــرت عـــلى إدارة ا
إقامته في مـوعده).وأضاف (أن
البرنامج رغم قصـر مدته يشهد
الكثـير من الفـعاليـات ومشاركة
جنوم كـبار أمـثال عـلي احلجار
ومــصـــطــفى قــمـــر إضــافــة إلى

بعض الفرق الشبابية).
الـــدورة الـــثـــامـــنـــة عــشـــرة من
مهرجان الـصيف الدولي مهداة
إلى فـنـان االسـتـعـراض الـراحل
مــحــمــود رضــا الـذي تــوفي في
ـاضي. وتـسـتـمر شـهـر  تـموز ا

الدورة حتى  29آب اجلاري.

ويــــشـــــمل الــــبـــــرنــــامـج حــــفل
مـوســيـقي ألوركــسـتــرا مـكــتـبـة
ـوسـيـقار اإلسـكـندريـة بـقـيادة ا
ناير نـاجي ومحاضرة عن (دور
اخملـرج الـســيـنـمــائي) يـلــقـيـهـا
اخملرج عادل أديب وورشة عمل
عن (صـنـاعـة األفالم مـنـخـفـضة
التكاليف) يقدمها اخملرج أحمد
ـــنـــشــد رشـــوان وســـهـــرة مع ا

محمود التهامي.
عـلى صـعـيـد آخـر جـرح خـمـسة
أشـخاص الـسـبت جراء انـهـيار
جـــزء من مــــبـــنى تــــراثي وسط
ــصـريـة الــقـاهـرة الـعـاصــمـة ا
وفق ما أعلن مـصدر أمني.وقال

ـــصــدر إن الـــســلـــطـــات الــتي ا
ـبنى هرعت إلى مـوقع انهـيار ا
الــواقع في شــارع قــصـر الــنـيل
قرب ميـدان التحـرير أنقذت 14
شـخــصــا بـيــنـهـم مـارة ونــقـلت
ـستـشفـيات.وفتح خمـسة إلى ا
حتــــقـــيـق لـــكــــشف مالبــــســـات
ـــفــاجئ لـــلــمـــبــنى االنــهـــيــار ا
ـــصـــنف تـــراثـــيـــا وأســبـــابه. ا
وأعـلـنت مـحـافـظـة الـقـاهـرة في
صــفــحــتــهــا عــلى (فــيــســبــوك)
ــبــنى كــان يــضم عــددا من أن(ا
).وقال احملال وشقت سـكنيت
مـراسل وكـالـة فرانـس برس من
بنى مدمّر) مكان االنهيـار إن (ا

مـبـديـا خــشـيـته من انــهـيـار مـا
تبقى منه.

وغـالبـا مـا تشـهد مـصـر انهـيار
مـــبــــان بـــســـبب الــــتـــراخي في
تـطبـيق قواعـد السالمـة العـامة
ـبـانـي كـمـا مـخـالـفة وصـيـانـة ا
مـــقـــاولــ تـــراخــيـص الــبـــنــاء
ـسـمـوح به وتـخـطـيـهم الـعـدد ا
مـن الــــــــطـــــــــوابـق لـــــــــزيــــــــادة
أربــاحـــهم.وفـي تــمـــوز رصــدت
تــشـقـقـات كـبــيـرة في مـبـنى في
إحدى ضواحي مـنطقـة الزمالك
قرب سفارات ما دفع السلطات
ـبـنى خشـية إلى إجالء سـكان ا

انهياره.

وشــهـــدت الــقــاهـــرة في الــعــام
 2014إحـــــــدى أســــــوأ كــــــوارث
انهيـار األبنيـة في حادثة قضى
فيها  19شخصا.وتضم القاهرة
ــبـانـي الـتي عـددا كــبــيــرا من ا
يـناهـز عـمـرها  200عام وفـيـها
ـعـمـاريـة مــزيج من الـهـنــدسـة ا
اإلسـالمـــــــيـــــــة واألوروبـــــــيـــــــة
ـشـيدة والـزخـرفـات واألعـمـدة ا
عـــــــــــــــــــلــى الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــراز
النـيوكالسـيكي.وطـاول اإلهمال
واالنــهــيـــار كــثــيــرا من أبــنــيــة
ــدرجـة عــلى قـائــمـة الـقــاهـرة ا
ـتـحـدة للـتـربـية مـنـظـمة األ ا

{ سـيــدني (أ ف ب) - لـقي رجلوالعلم والثقافة.
أسترالـي إشادة بعـمله الـبطولي
بــعـدمــا أنـقــذ زوجـته من هــجـوم
سمـكـة قرش عـبر تـوجـيه لكـمات
عدة لـلحـيـوان حلمـله على إبـعاد
فـكيـه عن قدمـهـا.وقـالت الـشـرطة
ـــارســـان (إن الـــزوجـــ كـــانـــا 
ريــــاضـــة ركــــوب األمــــواج عـــلى
شـــــاطئ بـــــالـــــقـــــرب مـن بــــورت
ماكواري التي تبعد أربع ساعات
شــمـال ســيــدني صـبــاح الــسـبت
عــنـــدمـــا عـــضت ســـمـــكـــة قــرش
الـــزوجــــة مـــرتـــ وأحلـــقت أذى
بـــســـاقـــهــا الـــيـــمــنـى).وأضــافت
الــشـرطــة في بــيـان أن (رفــيـقــهـا
اضـطر لـلـكم الـسمـكـة مـرات عدة
إلى أن افلتتهـا).وعالج مسعفون
الــزوجـة الــبـالـغــة من الــعـمـر 35
عـامــا عـلى الـشــاطئ قـبل نــقـلـهـا
جــــــــــــــــــــواً فــي وقــت الحــق إلــى
مـسـتـشـفى كـبـيـر إلجـراء عـمـلـيـة
جـــراحـــيــة.ووصف شـــاهـــد كــان
ياه في مـكان قريب يتزلج عـلى ا
عندما تعرضت الـسيدة للهجوم
ا الرجل بـأنه (بطل ألنه تـصدى 
بـــدا أنه ســمــكـــة قــرش بــيــضــاء
ضـخـمـة يـصل طـولهـا إلى ثـالثة
أمتار).وقال جيد توهي لصحيفة
(ديـلي تـلـغـراف) إنه (بـدأ يـتـمـدد
فوق سـمكـة القـرش  وأنقـذ حياة

زوجــته  كـــان مــذهال حــقــا).لــكن
الرجل مارك رابلي قلل من أهمية
من جهـوده. وقال لـلصـحيـفة إنه
(فعـل ما كـان لـيفـعـله أي شخص
في تــلـك الـلــحــظــة).واســتــرالــيـا
واحــدة من الــدول الــتي تــســجل
أكــبـر عــدد من هــجــمـات أســمـاك
الـقـرش في الــعـالم. وقـد سـجـلت
خمسـة هجـمات قاتـلة منـذ بداية
العام. الى ذلك توفي صياد سمك
يـبــلغ الـسـادســة واخلـمـسـ في
أســتــرالــيـا بــعــدمــا ارتـطــمت به
سمكـة وثبت إلى مـركب كان على
مــتـنـه عـلى مــا أعــلـنـت الـشــرطـة
احمللية السبت.وأوضحت شرطة
األقـلـيـم الـشـمـالي فـي أسـتـرالـيـا
(كـان الـرجل يـصـطاد الـسـمك مع
أفراد من عائـلته وأصدقاء له في
مـــرفــأ دارويـن عــنـــدمــا ضـــربــته
ســمــكـة ضــخــمـة عــنــد مـســتـوى
الـــصـــدر).وعـــادت اجملــوعـــة إلى
ـسـعـفون الـشـاطئ حـيث حـاول ا
ـــكـــان إنـــعــــاشه.وأضـــافت فـي ا
الــشــرطـــة (لألسف فــارق الــرجل
احلياة. يـبدو هـذا حادثا مـؤسفا
أثــار صــدمـة كــبــيــرة في نــفـوس
األشخاص الذين كـانوا على م
ـــركـب وأفــراد عـــائـــلـــة الـــرجل ا
وأصـــدقـــائـه).ولم يـــتـــضح عـــلى

الفور نوع السمكة.
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