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طبعة العراق 
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تـســلم الـرئـيس الــسـوري بـشـار
األســد  امس رســالـة مـن رئـيس
الـــوزراء مــصـــطــفـى الــكـــاظــمي.
وقالت مـصـادر مطـلعـة ان(رئيس
هــيـــئــة احلــشــد الــشــعــبي فــالح
الفياض وصل الى دمشق وسلم
الــــرئـــــيـس األســــد رســـــالـــــة من
الكاظـمي). وتشهـد الدبلـوماسية
العـراقـيـة حتركـات واسـعة خالل
اضـية اذ انهى الـكاظمي االيام ا
قـــبـل أيـــام قــــلـــيــــلــــة زيـــارة الى
واشــنــطـن عــلى رأس وفــد رفــيع
قـبـل ان يـشــارك اول امس بـقــمـة
األردن الثالثـيـة التي جـمـعته مع
العـاهل األردني عـبد الـله الـثاني

ــصـري عـبـد الـفـتـاح والـرئـيس ا
ـقرر ان يـجري السـيسي . ومن ا
ــمـــلــكــة الـــكــاظــمـي زيــارة الى ا
العـربيـة الـسعـودية قـريبـا. وكان
الـسـفـيــر الـعـراقي لـدى الـريـاض
قـحطـان اجلـنابـي قد اكـد االثـن
ـاضي أن زيــارة الـكــاظـمي الى ا
السعودية ستحدد قريبا.وأعلنت
الـرئـاسة الـسـوريـة عن مـضـمون
رسالـة الـكاظـمي إلى األسـد التي
نقـلها الـفيـاض. وذكرت الـرئاسة
في بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان)
امس إن (األسـد تـلـقى رسـالة من
الكـاظـمي تـمحـورت حـول تعـزيز
الــتـعــاون الـثــنـائـي في مـخــتـلف
اجملــاالت واســتـمــرار الــتــشـاور
والــتـنــسـيق بــشـأن مــسـتــجـدات

األوضاع السياسـية واألمنية في
نطقة وجهود مكافحة اإلرهاب ا
وتـــــعـــــزيـــــز أمن احلـــــدود بـــــ
الــبــلــدين) مــشـــيــرا الى انه (
خالل اللقاء التأكيد على أن دحر
اإلرهــــاب الــــذي عـــانـى ومـــا زال
يـعــاني مـنه الــشـعـبــان الـسـوري
والــــعــــراقي لن يــــكــــون إال عـــلى
أيـــديــهــمـــا وبــســواعـــد جــيــشي
الـبـلـدين الـلـذين حـقـقـا إجنـازات
كبيرة على هذا الصـعيد وتمكنا
من حتـريـر معـظم األراضـي التي
كان اإلرهابيون يسيطرون عليها
رغم الدعم اخلارجي الكبير الذي
اضية) تلقوه طـوال السنـوات ا
مـــؤكـــدا ان (الـــطـــرفـــ أكـــدا أن
التـحديـات االقتـصاديـة واألمنـية

ــــنـــطــــقـــة الــــتي تـــواجــــهــــهـــا ا
واخملـططـات اخلـارجـيـة اخلـطرة
التي تُرسم لها  تستلـزم تعاوناً
وثيـقاً بـ دولها مـن أجل إفشال
هــــذه اخملـــطــــطــــات ووضع حـــد
لــــلــــتـــــدخالت األجــــنـــــبــــيــــة في
شؤونـهـا). وقدمـت رئيـسـة بعـثة
ـــــتـــــحـــــدة في الـــــعـــــراق األ ا
(يــونــامي) جــيــنــ بالســخـارت
امس األربــــعـــــاء تــــقـــــريــــراً عن
األوضاع في العراق امام مجلس
االمن الـدولي.وقـالت يونـامي في
بـيــان تـابـعــته (الـزمـان) امس أن
ــيــة اخلــاصـة في ــمــثـلــة األ (ا
الـعـراق ورئـيـسـة بـعـثـة يـونـامي
بالســخــارتــقــدمـت إيــجــازا أمـام
مــــجـــلـس األمن الـــدولـي بـــشـــأن

تقـرير األم الـعام األخـير وآخر
التطورات في العراق).

الى ذلـك دعت مــنــظــمــة هــيــومن
رايــــــتـس ووتش احلـــــــكــــــومــــــة
الـــعــراقــيـــة إلى نــشــر الـــنــتــائج
األولــيـــة لــلــتـــحــقـــيــقــات بـــقــتل
ـــتـــظــاهـــرين عـــلـــنــاً  مـــؤكــدة ا
ضــرورة أن تــتــضــمن تــفــاصــيل
الــنـتــائج األحــكـام والــعـقــوبـات
نفَّذة وأي إجراءات الصادرة وا
تأديبـية أخرى مـتخذة. وجاء في
سـيـاق تـقـريـر لـلـمـنـظـمـة اطلـعت
عـــــــلــــــــيـه (الـــــــزمــــــــان) امس ان
(االحتـجاجـات الـتي عمت أنـحاء
الـعـراق وبدأت فـي تشـرين األول
تسبب اشتباكات مع قوات األمن
في مقتل  560 متـظـاهرا تـقريـبا

في بـغـداد ومـدن جـنـوب الـعـراق
وفـقـا لـتـقـديـرات احلـكـومة حـيث
شــكّـل الــكــاظــمـي عــنــدمــا تــولى
رئـاسـة الـوزراء جلـنـة لـلـتـحقـيق
ــتــظـاهــرين لــكن لم في مــقــتل ا
تعلن اللجـنة بعد عن أي نتائج)
وأضاف ان (احلكـومة أعلنت عن
تـعـويـضـهـا اسـر الـقـتـلى وأنـهـا
اعــتـــقــلت ثالثـــة من ذوي الــرتب
ثل الدنـيـا في أجـهـزة األمن لم 
أي من كبار القادة أمام القضاء)
ولــــفت الــــتـــقــــريـــر الـى ان عـــلى
(للحكومة عـرض النتائج األولية
الــتـي تـــوصـــلت إلـــيـــهـــا جلـــنــة
ـتـظـاهرين الـتـحقـيق في مـقـتل ا
عـــلـــنـــا وحتـــديـــد جـــدول زمـــني
واضح للتـقرير الـنهائي لـلجنة)
وزاد بالـقول (يـنـبغي اإلعالن عن
اخلــــطــــوات الـــتـي اتـــخــــذت في
عـمـلـيـات الــقـتل الـتي ارتـكـبـتـهـا
جـهــات مـسـلــحـة غـيـر حــكـومـيـة
والنتائج التي حتققت والتدابير
ـنع االنـتـهـاكات ـتـخـذة حالـيـا  ا
ــســتــقــبــلــيــة من قــبـل الــقـوات ا
سلحة في سياقات االحتجاج). ا
 وخرقت طـائـرات مسـيـرة تركـية
األجــواء الـعــراقـيــة واسـتــهـدفت
عـجلـة في قـريـة  بهـرافـا التـابـعة
جملـــمع خـــانـــصــور فـي نــاحـــيــة
ا ادى الشمال بقضاء سنجار 
الى استـشـهاد مـدنـي أثـن في
مــا جنى سـائــقــهم . في غــضـون
ذلك قــالت خــلــيـة االعـالم االمـني
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(طائـرات مسـيرة تـركيـة اخترقت
األجــواء الـعــراقـيــة واسـتــهـدفت
ا ادى عجـلة في قـرية  بـهرافـا 
الى استـشـهاد مـدنـي أثـن في
مـا جنى ســائـقـهم) واضـاف انه
(في الوقت ذاته أستـهداف موقع
في قـريـة  بـارة بـنـفس الـقـضاء 
ولم تعرف إعـداد الضحـايا جراء
هــذا االســتــهـداف حــيث هــرعت
عـــجـالت  االســـعـــاف الـى مـــوقع
احلــــــادث الخـالء الـــــــشـــــــهــــــداء

واجلرحى). 
ويـــعـــتـــزم الــرئـــيس الـــفـــرنــسي
ـانـويل مــاكـرون زيـارة بـغـداد إ
ـقبل لـبـحث الـقضـايا األسبـوع ا
ــشــتــرك. وقــال ذات االهــتــمــام ا
مـصـدر فـي وزارة اخلـارجـيـة في
تـــــصـــــريـح امس ان (الـــــرئـــــيس
الفرنـسي سيـجري زيارة رسـمية
إلـى الــــعـــــراق خالل االســـــبــــوع
ــقـبل; وذلك لــتـأكــيـد اســتـعـادة ا
بغداد لدورها) من دون تفاصيل.
ـقرر ان يـقوم مـاكرون وكان من ا
بــــزيـــارة الــــعـــراق خـالل الـــعـــام
ـــاضي اال ان الـــزيــارة لـم تــتم ا
بـرغم اعالن الـرئـاسـة الـفـرنـسـية
ان الزيـارة سـتتـحـقق قبـل نهـاية

اضي. العام ا

ـــؤســســـاتي الـــواقــعي الـــوجه ا
ـــيــــداني) الفــــتـــا الـى انه (من ا
يـتــابع مـا  االتــفـاق عــلـيه ومـا
ســيــتـم االتــفــاق عــلــيه في اطــار
الــعـالقــات اجلــديــدة بــ الــدول
الــثـالث الــتي وصــفــهــا الــبــيــان
بــالـــعالقـــات الـــســتـــراتـــيــجـــيــة
والـــتـــعــــاون والســـيـــمــــا الـــربط
الـكـهـربـائي ومـنـطـقه اقـتـصـادية
ــوارد ومـا مــشــتــركــة وتــكــامل ا
مخطط له من تعاون ذكره البيان
الــثالثي في الـصــحـة والــتـعــلـيم
والطـاقة والـتـجارة  واالسـتثـمار
والـتــعـاون االقـتــصـادي واالمـني
وغــيــرهــا وهي خــطــوة ال بــد ان
تلـقى الـتـرحيب) مؤكـدا (حـاجة
كل دولـــة جتـــدهــا في الـــتـــكــامل
والـــتــــنــــســــيق والــــتـــعــــاون مع
الــدولــتــ وهــذا يــوجب اتــخــاذ
ـــا يــحـــقق خـــطـــوات جـــديـــدة 
مـصــالح الـدولــة بـالـتــنـسـيق مع
.( مــصــالـح الــدولــتــ األخــرتــ
وكــان الـبــيــان اخلـتــامي لــلـقــمـة
الـثالثــيـة في عـمــان قـد اكـد عـلى
تــعــزيــز الــشــراكــة الــســيــاســيــة
واالقـــتـــصــاديـــة واالمـــنــيـــة بــ

اجملتمع . 
ونــقل الــبـيــان عن زعــمــاء الـدول
الــثالث تـأكــديـهم عــلى (أهـمــيـة
تـعزيـز الـتـعاون واعـتـمـاد أفضل
الـــســـبـل واآللـــيـــات لــــتـــرجـــمـــة
الــعالقـات الــسـتــراتـيــجـيــة عـلى
أرض الــــــــــواقـع وخـــــــــــاصــــــــــة

االقــتــصـاديــة واحلــيــويـة مــنــهـا
الـــربط الـــكــهـــربــائي ومـــشــاريع
ــنـطــقـة االقـتــصـاديـة الــطـاقـة وا
ــــــشـــــتـــــركـــــة) مــــعـــربــــ عن ا
(ارتــــيــــاحـــــهم إزاء مـــــســــتــــوى
الـتـنـسـيق والـتـعـاون الـسـيـاسي
والـــســـتــــراتـــيـــجـي بـــ الـــدول
الثالث) مـجـددين الـتـأكـيـد عـلى
(الـوقـوف إلى جـانب الـعـراق في
حماية سيادته وأمنه واستقراره
وجـــــهــــــوده لـــــتــــــكـــــريـس األمن
واالستـقرار). وركـزت الـقمـة على
تــوســيع الــتــعــاون االقــتــصـادي
والـتــجـاري بـ الـبــلـدان الـثالث
ـشتـركة. ا يـحقق مـصـاحلهم ا
الــقـمــة الـتي عــقـدت في اجلــنـاح
لكة علياء الدولي طار ا لكي  ا
ــســتــجــدات في  بــحــثت آخــر ا
ـنـطـقة وسـبل تـعـزيـز مـواصـلة ا
الـتـنـسـيق والـتـشـاور بـ عـمـان
والـقـاهرة وبـغـداد إزاء الـقـضـايا
ـشــتـركــة. ودعـا ذات االهــتـمــام ا
مــضـمــون الـبــيــان الى (اعـتــمـاد
السبل والليات لترجمة العالقات
وتـــوجـــيـه وزراء الـــدول الـــثالث
للتركيـز على القطاعـات الصحية
والــطــبــيــة والـتــعــلــيم والــطــاقـة
والتجارة وتشجيع االستثمارات
واالسـتــفــادة من دروس جـائــحـة
ــا يــعــمق ــســتــجــد  كــورونــا ا
الــتـعــاون في مـواجـــة اجلـائــحـة
ورفع مـــســــتـــويــــات الـــتــــعـــاون
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ـكتب بطـاقـة ماسـتـر كارد.وقـال ا
اإلعالمـي لــلـــمـــصـــرف في بـــيــان

تـــلــقـــته (الـــزمـــان) امس إنه (
صرف رواتب مـنتـسبي مـديريات
قـيـادة قـوات الــشـرطـة االحتـاديـة
وقـوات حـرس احلــدود ومـديـريـة
دني/ شـرطة الـطـاقـة و الـدفـاع ا
الكرخ  وكـليـة الشرطـة إلكتـرونيا

ـاسـتـر كـارد ومن الذين  عبـر ا
توطـ رواتبهم) مشـيرا الى انه
ــنــتــســبــ الــتــوجه (بــإمــكـــان ا
الستالم رواتبـهم). ونفى مصرف
الرشيـد ما تـناولـته بعض مواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي عن قـرض
ــــــــــئـــــــــة راتب اطـالق قـــــــــرض ا
لـلـمـوظـفـ الـذي كـان معـمـول به
كتب االعالمي سابقا . واوضح ا
ــــــصـــــــرف قــــــروض ان (لـــــــدى ا
وطـنه رواتبـهم لدى للـموظـفـ ا
ـصـرف لـشـراء وحـدات سـكـنـيه ا
من اجملـمعـات االسـتـثـمـاريه فقط
ونـوصي بـاعـتـمـاد االخـبـار الـتي
ــصــرف عــبــر تــصــدر من اعالم ا
ـوقع الـرسـمي وسـائل االعالم وا

وفيسبوك). 

بــوجــوب الــتــعــاقــد مع شــركــات
مرخـصة مبـينـاً أنه سيـتم فرض
عمولة في حال عدم االلتزام.وذكر
الــبــيــان انه (اســتــنـاداً إلـى قـرار
تـخذ بـجلـسته مجـلس اإلدارة وا
ـوافقة علـى منح مصرف  تقرر ا
أبو ظـبي اإلسالمي مهـلة نـهائـية
وأخـيـرة لـغـاية  31 كـانون األول
من عـــام  2020 لـــلـــتــــعـــاقـــد مع
شركـات مرخصـة من قبـل البنك)
وأضاف أنـه (بخـالف ذلك سوف
يـتم فرض عـمـولـة عـلى كل حـركة
قدار 500 قسم الوطني  تمر با
دينـار يتـحمـلـها مـصرفـكم وليس
الــزبــون). واصــطــدمت شــاحــنــة
كـبــيـرة بــأخـرى صـغــيـرة تــابـعـة
ركـزي مـحـمـلـة بـاالموال لـلـبنـك ا
عـلى طـريق كـركـوك.وذكـر شـهـود
عــــيـــان ان (احلــــادث أســــفـــر عن
اصـــابـــة الـــشــاحـــنـــة الــكـــبـــيــرة
ومـوظـفـ اثـنـ من الـبـنك كـانـا
يستقالن الـعجلة الـصغيرة). الى
ذلك  أطــلق مـــصــرف الــرافــدين
رواتب منـتسـبي خمس مـديريات
في وزارة الـــداخــلــيـــة عن طــريق

بــتـشــغـيل الــعـاطــلـ عن الــعـمل
وتخفف من ازمة الـسكن اخلانقة
التي تشـهدهـا البالد . كمـا يشدد
خبراء اخرون على ضرورة تقليل
نــسـب الــفــوائــد عـــلى الــقــروض
ـطلـقـة وان تكـون غـيـر تراكـمـية ا
ومـيسـرة الـتـسديـد. وأنـذر الـبنك
مــــصـــــرف أبــــو ظــــبـي اإلسالمي

الــســنــويــة اخلــاصــة بــالــشــركــة
بـااللف). الـضــامــنـة الــبـالــغـة  6 
وكـان الــبـنك قــد اعـلن عن اطالقه
في نهاية  2015 مبـادرة الواحد
ــشــروعــات تــرلــيـــون لــتــمــويل ا
ـتــوســطـة بــهـدف الــصـغــيــرة وا
تشـجيع الشـباب عـلى االستـثمار
في الــــقـــــطــــاعـــــات الــــزراعـــــيــــة
والـــصــــنـــاعــــيـــة والــــتـــجــــاريـــة
واخلــــدمــــيــــة. وكــــان اخلــــبــــيـــر
االقتصادي مناف الصائغ قد دعا
احلــكــومــة الى مــراجــعــة الــيـات
العـمل في مـنح الـقـروض واعداد
ــبـاني دراســة تـهــتــمم بــقـطــاع ا
واالسـكان يـتم الـشـروع بـهـا بـعد
انــتــهـاء كــورونــا عــلى ان تــمـنح
قـروض لــلــمـواطــنـ دون فــائـدة
ـا ســيـنـعــكس ذلك عــلى حـركـة
الـــســوق وتــنـــشــيط االقـــتــصــاد.
وتـــســـهم الـــقـــروض بـــتـــنــشـــيط
الـــســـوق االقــتـــصـــادي وتـــقــد
ـسـتـفـيـدة من خـدمـات لـلـفــئـات ا
الـــقــــرض ســـواء في الــــبـــنـــاء ام
إلغــراض الـــعالج ام غــيـــرهــا من
ـــواضــيـع االخــرى  اذ تــســـهم ا
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ـركزي الـعـراقي رفع قـرر الـبـنك ا
سـقف الـتـمــويل الـسـكـني من 75
الى مـــئــة مــلــيـــون ديــنــار ضــمن
مبادرة التريليون وبتخيف اعباء
الفائدة وتـمديد الـتسديد الى 15
عــامـا. وقــال الـبــنك بـيــان تـلــقـته
(الــــزمــــان) امس  انه (قــــرر رفع
سقف الـتمـويل السـكني الى مـئة
ملـيـون دينـار بدال من  75ملـيون
ديــنــار كـــمــا جــرى تــعــديل مــدة
تسديد االقساط لتصبح  15عاما
سـنوات) مـؤكدا ان بدال من  10 
(الــقــرار جـــاء لــتــلــبــيــة طــلــبــات
ــــتــــزايــــدة عــــلى ـــــواطــــنــــ ا ا
وكـشف الـتــمـويالت الــسـكــنـيـة) 
البـيان عن (تـخفيـف عبء اقساط
واطن بحيث تكون الفائدة على ا
طــريـقــة احـتــسـاب مــعـدل فــائـدة
ـشـارك بـهـذا التـمـويل ـصـرف ا ا
ـتـناقص وفقـا لـطـريقـة الـقسط ا
مع بقـاء كل من الـعـمولـة اإلدارية
اخلـــاصــة بـــالــبـــنك الـــبــالـــغــة 7
بـااللف وكـذلك الـعـمـولـة اإلدارية
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
 3454 حـالة شـفاء و  3837 حـالة
اصـابـة  بـواقـع وفـيات  72 حـالـة
ـوقـف الوبـائـي ليـوم امس ضـمن ا
االربـعـاء. وقـالت الـوزارة فـي بـيان

تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس انه (
ــــــــــوذج فـي فــــــــــحـص  20359 
اخملــتـبـرات اخملــتـصــة في الـعـراق
وبـــذلك يـــكـــون اجملــمـــوع الـــكــلي
ـفـحــوصـة مـنــذ بـدايـة لــلـنـمــاذج ا
ـــــــــــرض فـي تـــــــــــســــــــــــجـــــــــــيـل ا
الـــعـــراق1502546) مـــبـــيـــنـــا ان
(الــــوزارة ســـجـــلت  3454 حـــالـــة
شــفــاء في و 3837 حــالــة اصــابــة
جــديـدة بــواقع وفـيـات  72حــالـة).
سـجلت بغداد  815 اصـابة جديدة
بـكورونا بواقع  442 فـي الرصافة
و 225 بـــالـــكــرخ و  148 مـــديـــنــة
الـطب تليـها محافـظة كربالء التي
سـجـلت  335 اصــابـة ثم الـبـصـرة
الـتـي سجـلت  320 حـالـة.وأعـلـنت
وزارة الـصحة في إقلـيم كردستان
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قـــال رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الــكــاظــمي ان الــتــحــديـات الــتي
تـواجه الـعــراق كـبـيـرة وبـأمـكـان
احلــكــومــة حتـقــيق الــنــجــاحـات
والسير نحـو الطريق الصحيح 
مؤكـدا ان عالقاتـنا بـالدول تـبنى
على اسـاس الـتوازن والـوسطـية
والـنــأي عن الـصــراعـات. واشـار
الـكــاظـمي خالل جـلــسـة اجملـلس
الى ان (الـتـحـديـات الـتي تـواجه
احلكومة كبيرة وبإمكاننا السير
بالبلد للطريق الصحيح) مشددا
بــالــقــول ان (إبــعــاد الــعــراق عن
ـنهج الذي سياسـة احملاور هو ا
تـســيـر عـلـيه احلـكــومـة احلـالـيـة
وفيه مصـلحة شـعبنا) مبينا ان
(الـتـوازن والوسـطـيـة واالعـتـماد
علـى تعـزيـز التـعـاون وباألخص
ـا في الــعالقــات االقــتـصــاديــة 
يـضـمن مـصـلـحـة الـعـراق هـو ما
نـــســعى الـــيه في عـالقــاتـــنــا مع
الـدول) وتــابع الــكــاظـمـي (عـلى
الــوزراء الــلــقــاء بــنـظــرائــهم في
مـصـر واألردن لتـعـزيـز الـتـعاون

البيني).
 فـيـمـا  عـلق اخلـبـيـر الـقـانـوني
طــــــارق حـــــرب عــــــلـى انــــــشـــــاء
سكرتارية تنفيذية للقمة الثالثية
والــتــعــاون ذو الــطــابع اخلــاص
بـــ الــــعـــراق ومـــصـــر واالردن.
وقــال في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (انـــشـــاء ســــكـــرتـــاريـــة
تنفيذية للقـمة الثالثية والتعاون
ذي الـطـابع اخلـاص بـ الـعراق
ومــصـــر واالردن يــوافـق احــكــام
ـــادة  8مـن الـــدســــتــــور الــــتي ا
اوجبت اقامة العالقات مع الدول
ـــصــالح االخـــرى عــلـى اســاس ا
ثل) مبينا شتركة والتعامل با ا
ان (دولــــــة مـن هـــــذه الــــــدول في
حـاجـة الى الـدولـتـ األخـريـتـ
وخاصة في الـظرف احلالي وما
صـدر من بــيـان لـقـمــة عـمـان بـ
ــثـــابــة رؤســـاء الــدول الـــثالث 
انتـقالـة نوعـية لـتحـقيق مـصالح
الــــــدول الــــــثـالث ذلـك انــــــشــــــاء
سـكرتـاريـة تـتفـيـذيـة دائمـة لـنقل
الـعالقـة من الــوجه الـنـظـري الى
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بـيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة امس االربـعاء اجـتـمـاعـها عـقـدت اجلـمـعيـة الـعـمـوميـة لـلـجـنـة االو
االسـتثـنـائي لـلتـصـويت علـى النـظـام األساسي لـلـجـنة بـحـضور وزيـر الـشـباب والـريـاضة
عدنان درجال و رئيس جلنة الشباب و الرياضة في مجلس النواب  عباس عليوي  . وأكد
بـية رقم 29 لـعام 2019 و كـتابـة الـنظـام األساسي درجـال ان (إقرار قـانون الـلجـنـة االو
ا يـتـناغم مع ـبيـة و مـجلس الـنـواب  جـاء نتـيـجة تـعـاون مثـمـر ب الـوزارة و الـلجـنـة االو
واثيق الـدولية بغية الوصول الى الـهدف الذي ننشده جميـعا) مبينا ان (الوزارة لن تألوا ا
جهـداً في وضع امكانـياتـها خلدمـة الرياضـة و الريـاضي في الـبلـد).  ومن جهته أوضح
عـلـيــوي ان (الـريـاضــة الـعـراقــيـة عـلـى اعـتـاب مــرحـلـة جــديـدة من الـتــنـظـيم واالســتـقـرار
ـبيـة) مشـيراً الى ان واالستـقالل االداري والفـني وال سيـما بـعد إقـرار قـانون الـلجـنة االو
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(الظروف بـاتت مهـيأة إلجـراء انتخـابات جـديدة ينـتج عنـها مكـتب تنـفيـذي قادر على رسم
اخلطط و السـياسـات الكفـيلـة بالنـهوض بـالرياضـة العـراقية و حتـقيق اإلجنـاز العالي). و
ـكتب ـبـيـة الـوطنـيـة الـعراقـيـة رعـد حـمودي بـالـنـيابـة عن أعـضـاء ا قدم رئـيس الـلـجـنة االو
الـتنـفيذي ومـالكات اللـجنـة الشـكر و الـتقـدير لـلسـلطـت الـتنـفيـذية والـتشـريعيـة في إقرار
ـؤسسات احلكومية و غير بية و ما رافـقته من حتديات كبيرة اسهمت ا قانون الـلجنة االو
بـية على شاطئ األمـان والقانو.ن احلكومـية في إنهـاء هذه التحـديات و ارساء اللـجنة االو

ـبيـة الـدوليـة صادقت عـلى القـانـون اجلديـد للـجنـة الذي  واكـد حمـودي أن (الـلجـنة األو
ـبيـة الـدولـيـة وصـفت الـقـانون ـان الـعـراقي) مـؤكـدا أن (األو إقـراره مـؤخـرا من قـبل البـر

ان). بي ومتناغماً مع قانون 29 لسنة 2019 الذي اقره البر يثاق األو متوافقاً مع ا
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ــتـداول عــلى ان هـذه االجـواء) مــؤكـدا ان (الــتـهــويل ا
ـوجـة نـهايـة تـموز ـوجـة سـتكـون شـديـدة او مشـابـهة  ا
ـراصــد الـزلــزالـيـة ـاضـي هـو مــبـالغ به). وســجـلـت ا ا
حدوث هـزة بقضـاء كالر في محـافظة الـسليـمانيـة بقوة
 3.9درجـة. وذكر البـيان ان (هزة أرضـية ضربت كالر
بـلـغت قـوتـها  3.9 درجـة وتـبـعد  21 كـيـلومـتـرا شـمال
ـواطـن بـها من دون شـرق الـقـضاء) مـؤكدا (شـعور ا
ـــسح تـــســـجـــيل خـــســـائـــر تــذكـــر). وأفـــادت هـــيـــئــة ا
اجليـولـوجي األمـريكـيـة بأنـهـا رصدت زلـزاال بـقوة 5.5
ـقيـاس ريخـتر بالـقرب من سـواحل بابـوا غيـنيا درجة 
اجلديـدة.وأشارت الهيئة إلى أن (بؤرة الزلزال تقع على
بـعد  140 كلـيومتـرا جنـوب غربي مديـنة كوكـوبو التي
يـبـلغ عــدد سـكـانـهـا  26 ألـف شخص  ولم تـرد حـتى

اآلن أي معلومات عن دمار أو ضحايا بشرية).
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ـوجة حـارة وارتفاع رجح مـتنبىء جـوي تعـرض البالد 
قبـلة. واشار معـدالت الرطوبـة السطـحية خالل االيـام ا
صـادق عــطــيـة في صــفـحــته عــلى فـيــســبـوك امس الى
قـبلة (اسـتمرار ارتـفاع درجـات احلرارة خالل االيـام ا
عـدالت العامة اليـومية بدءا من يوم لتـسجل أعلى من ا
ـــقــبل  اذ ســـتــتـــعـــرض مــدن وسـط الــبالد الــســـبت ا
ـوجة حـارة تـستـمـر عدة أيـام بـسبـب تمـركز وشمـالـها 
مـرتـفع جــوي في الـطـبـقـات الـعـلـيـا من اجلـو أمـا مـدن
وجـة يكون أخف رغـم ارتفاع درجات اجلنـوب فتأثـير ا
احلــرارة فــيــهــا) واضــاف ان (مــدن اجلــنــوب وشــرق
ـوجـة من الـبالد ومــنـهـا مــديـنــة الـبـصــرة سـتــتـعــرض 
ـقبل على اقل تقدير الرطـوبة وتستمر لـنهاية االسبوع ا
وسـتــكـون االجــواء مـرهـقــة بـســبب زيـادة الــرطـوبـة في
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الـسليمانية و 33 فـي كرميان و16
فـي حلـبجة) مـشيـرا الى (وفاة 14
ـصــابـ بــكـورونــا). وقـدمت مـن ا
ـية كميات من مـنظمة الـصحة العا
ـسـاعـدات الـطـبـيـة الى مـحـافـظـة ا
ــواجـهــة فـايـروس الــسـلــيـمـانــيـة 
كــورونــا.وقـال احملــافظ هـفــال ابـو
ـنـظـمة بـكـر خالل مـؤتمـر (نـشـكر ا
ـسـاعـدات الـطـبـية ـيـة عـلى ا الـعـا
الـتي قـدمـتـهـا للـمـحـافـظة) مـؤكـداً
انـه (يـــــجـب االســــــتـــــعــــــداد اليـــــة
احــتــمــاالت في مــوضـوع انــتــشـار
وباء كورونا وندعو الى االستمرار
في دعـم ومـســانـدة الــســلـيــمـانــيـة
ـواجـهـة اجلائـحـة). بدوره  اشـاد
ـــنــــظـــمـــة بــــاداء صـــحـــة ــــثل ا
الـسـلـيـمـانـيـة ودورهـا في مـحـاربة
وبـاء كورونـا بشـكل جـيد. واضاف
ان (الــسـلــيـمــانـيــة تـصـدت بــشـكل
ـصاب بوباء ـيز لزيادة اعداد ا
كــورونـا خــاصـة بــعـد عــطـلــة عـيـد
الــــفـــطـــر). وفـي كـــركـــوك  اصـــدر
احملـافظ راكان سعيد قرارات بشأن
الـــدوام الـــرســـمي في احملـــافـــظــة.
وتـتـضمـنت الـقرارات عـودة الدوام

فـي يـوم اخلـمـيـس من كل اسـبـوع
ــئــة في ويـــكــون بــنـــســبــة  50بـــا
الـدوائـر احلكـوميـة.وسجـلت دائرة
صــحـة بــابل رقـمــاً مـفــرحـاً العـداد
ـــتــعـــافـــ من كــورونـــا. وذكــرت ا
الـــدائــرة في بــيــان امس إن (عــدد
ـــؤكـــدة االصـــابــــات الـــيـــومــــيـــة ا
بـكـورونا بـلغت (163 واضـاف ان
(عــدد حـاالت الـشـفـاء بـلغ  222في
مـــا ســجـــلت احملـــافــظــة  4حــاالت
وفـاة). ووضعت الص قيوداً على
ــســافـريـن الـوافــدين من الــعـراق ا
ــنع دخــول كــورونـا الــتي أنــطـلق
مــنــهــا الــوبــاء لــيــتــفــشى في دول
الـعــالم.وحـسب تـعـلـيـمـات الـبـيـان
ـشترك الصادر عن إدارة الطيران ا
ـدنـي الـصـيـنـيـة واإلدارة الـعـامـة ا
لــلــكــمــارك ووزارة اخلــارجــيــة انه
ــســافــرين األجــانب (يــجـب عــلى ا
الــذين يــســتــقــلــون رحـالت جــويـة
مــتـوجـهـة من الــعـراق إلى الـصـ
ـا فيـها رحالت التـرانزيت إجراء
فــحص قـبل مــوعـد الـسـفــر بـثالثـة
ـــعــتـــمــدة أيـــام في اخملـــتــبـــرات ا

مناف الصائغ لوزارة الصحة العراقية).

−fK∫ رئيس الوزراء يحضر مجلسا حسينيا في الكاظمية

راكان سعيد

تـسجيل  463 إصـابة جـديدة و14
حــالــة وفــاة و 349 حــالــة شــفــاء.
وقــالت الــوزارة في بــيـان تــابــعـته
(الــــزمـــان) امـس  إن (اإلصـــابـــات
تــــــوزعـت فـي كل مـن أربــــــيل 264
والـسـلـيـمـانـيـة  61 و كـرمـيـان 24
ودهـوك  90 و حـلـبـجـة 24) الفـتـا
الـى انه ( تـســجـيل  349 مــنــهـا
 280 مــــنـــهم فـي أربـــيل و 20 في
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مبلغ 43 مليار دينارٍ شهرياً) ,وتابع
ان (الهيئـة سبق وان افصحت خالل
آب اجلــــاري عن صـــدور قــــرار مـــنع
ـديـر سـفـر بـحق الـوزيـر الـسـابق وا
ُرتكبة العام على خلـفية اخملالفـات ا

في القضية). 
واعــتــقـلت وكــالــة االسـتــخــبـارات 3
ارهـابـيـ وضـبط كـدس لـلـعـتـاد في

قضاء احلويجة. 
i³  ¡UI «

وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
ـعلـومـات اسـتـخـبـاراتـية (اسـتـنـادا 
دقـــــيــــقـــــة الــــقـت مــــفـــــارز وكــــالــــة
اسـتخـبـارات الشـرطـة االحتـادية في
وزارة الـداخـلـيـة القـبض عـلى ثـالثة
ارهـــابـــيــــ بـــقـــضــــاء احلـــويـــجـــة
ادة ٤ إرهاب مطلوبـ وفق احكام ا

النتمائهم لعصابات داعش).
تـهم اعترفوا من مشيرا الى ان (ا
خالل التحـقيـقات األوليـة بانتـمائهم
لـــتــــلك الـــعــــصـــابـــات اإلجــــرامـــيـــة
وبداللتـهم  ضبط كدس لـلعتاد من
مـــخــلــفـــات داعش بــالـــقــضــاء ذاته
ـلؤة يحـتـوي على 54 علـبـة عتـاد 
بـأسـلـحـة مـتـوسـطـة مـخـتـلـفـة). كـما
تـمـكـنت مــفـارز الـوكـالـة من الـقـبض
عـــلـى احـــد الــــقـــتــــلــــة وضـــبط أداة

ة في بغداد.  اجلر
فارز االمنية القت وذكر البيان ان (ا
ـــتــهـــمــ في الـــقـــبض عــلـى أحــد ا
منـطقـة سـبع قصـور الذي أقـبل على
واطـن اجملـهول الـهوية قتل أحـد ا
داخل داره وقــد  ضــبــطه بــاجلـرم
ـة ـشـهـود وبــحـوزته سالح اجلـر ا

نـوع بـنـدقـيـة كالشـنـكوف  ,حيث 
ـسـتخـدم في تـسـلـيـمـة مع الـسالح ا
ــة الى اجلـــهــات اخملـــتــصــة اجلـــر

وتقـريـر قسـم التـدقـيق اخلارجي في
تـضمِّن مخالـفاتٍ في قيمة النزاهة ا
الــصـرف ووصــوالت الــشــراء فـضال

عن أقوال الشهود).
مضـيفا (ومـحضـر التـحقيق اإلداري
ـدان وإحـالـته ـتـضـمن مـقـصـريـة ا ا
إلى القضـاء وقريـنة هروبه عن وجه
الــعــدالــة) ,الفــتــا الى ان (احملــكــمــة
دة أصدرت حـكمـاً غيـابيـاً بالـسجن 
ــدان وفق أحــكــام  15عــامــا بــحقِّ ا
ـادَّة  316/الـشق األول مـن قـانـون ا
العقوبـات وإصدار أمر قبضٍ وحتر
بــحـــقه مـع تــأيـــيـــد حـــجــز أمـــواله
ـنــقـولــة وإعـطـاء ــنـقــولـة وغـيــر ا ا
احلـق جملــلـس مــحـــافـــظــة نـــيـــنــوى
طـالـبـة بالـتـعـويض أمـام احملاكم بـا
دنـية بـعد اكـتسـاب احلكم لـلدرجة ا

القطعية). 
كما اكـدت صدور أمر اسـتقدام بحق
دير العامِ وزير الكهرباء الـسابق وا
لـلــدائــرة اإلداريَـة في الــوزارة أعـقب
ـــنــعــهـــمــا من ذلـك قــراراً يــقـــضي 
الـسـفر.دائـرة الـتـحقـيـقـات بالـهـيـئة
وفي مـعـرض حـديـثـهـا عن الـقـضـيَـة
الــتي حــقـقت فــيـهــا وأحــالـتــهـا إلى
الـقـضـاء أشـارت في الـبـيـان إلى ان
(مـحــكـمـة حتـقـيق الــكـرخ الُـخـتـصَّـة
بالـنظـر في قضـايا الـنزاهـة اصدرت
أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق
ـديــر الـعــام لـلــدائـرة اإلداريـة في وا
ـادَّة الـوزارة اســتـنـاداً إلى أحــكـام ا

340 من قانون العقوبات).
مـؤكدا ان (تـفـاصيـل القـضـيَّة تـشـير
إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد
الـوزارة مع 82,555 أجـيــراً يـومــيـاً
دون احلــاجــة إلى اخــتــصــاصـاتــهم
األمــر الـذي كــلَّف مــيــزانـيَّــة الـوزارة
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سائية للسنة الدراسية القادمة. ا
ــركــزي االجـور  وحــدد الــقـبــول ا
ـعــمـاري والـطب اقـســام الـنــفط وا
احلياتي في كـليات الهـندسة ثالثة
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ــركــزي في اعـــلن قــسم الـــقــبـــول ا
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
العلـمي االجور الـدراسية لـلدراسة
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كن كن ان يرسـمها الـعالم عنـا بعد اعـوام الفشل الـطويلـة?كيف  مـا الصورة الـتي 
ان يتحدث عنا الصيني او الهندي او االوربي?

ح نقول فـرنسي مثال تتكون صورة في عقولنا هي مزيج من نظام سياسي ومواطن
زيج هو الرابطة ب القـانون والفرد.ومن هنا لن يكون في فرنسا يتمتع بـحقوقه.هذا ا
كن ان يـنـتهك قـدسـية حـق االفراد.كـمـا ال توجـد جـهة تـتـدخل في معـاقـبة اي مـكـان 
انـســان دون ان يـكـون الـقـضـاء حـاضــرا.واحلـكـومـة هي صـاحــبـة الـشـأن في تـوجـيه
االتـهـام لـلفـرد اذا هـو جتـاوز خط الـقـانـون االحـمـر.هـذا الـذي قـلـته عن الـفـرنسـي هو

ا عن كل فرد في اوربا. صورة في عقولنا ليس عن الفرنسي فقط وا
 كـذلك للهـندي صورة في عقـولنا ولـلصيـني والي انسان ينـتمي لثـقافة اخـرى تختلف

عن ثقافتنا.
ـعلم بوذي لك صورتـنا في عـقول االخرين.قـبل ايام كـنت اتابع حديـثا   نـحن ايضـا 
اسـمه سـادغـورو يتـحـدث فـيه عن مـتـصوف في الـبـصـرة.سـادغورو حـ يـذكـر اسـما
ـسـتمـعـيه اجلـالـسـ امـامه.هل تـعـرفـون اين هي غـريـبـا لـشـخص او مـديـنـة يـعـرفـهـا 
تـفـجرات البـصـرة?ثم يجـيب هي في الـعراق,وهي مـنطـقـة غنـيـة بـأللـؤلـؤ.ثم اضـاف وا

تفجرات. علومة االصح مليئة بالنفط وا ايضا.مع ان ا
كالم سـادغورو الـذي قـاله لـيس نـكـتة انـه تعـريف مـأسـاوي غـيـر مدني   لـنـدقق قـليال,
علم الذي يتابعه اكثر من 8 مالي انسان هي رة.ان الـبصرة في عقل سادغورو ا با
ــكن ــوت والــلــؤلــؤ.انــتـــقــلت الــصــورة الى االخــريـن كــمــعــلــومــة ال  مــكــان غـــني بــا
.صـورة الفـرد الـعـراقي الذي اليـ تـكـذيبـهـا.وتـكونـت صورة جـاهـزة عـنا في عـقـول ا

وت بعبثية واضحة.
ـعلـومة مـرة ثانـية لـسادغـورو فالـبصـرة اليـوم ليست   هنـا ايضـا ال بد من تصـحيح ا
مـكـانـا غـنيـا تـدمـره االنـفـجـارات بل هي فـضـاء يـسـرح فـيه قـتـلـة يـغـتـالـون الـنـاشـط
ـة بعض الـشيء وعـليه ان ثـقـف في حـوادث متـكـررة.ان فكـرة سـادغورو عـنـا قد وا
يغـيـر الـصـورة بصـورة اخـرى فـيـقـول ان تكـلم عن الـبـصـرة انـها مـكـان مـليء بـالـنفط
واالغـتـيال.هـذه هي احلـقـيقـة او الـصورة الـتي تـتـطابق مـع مصـيـر النـاشـطـ في تلك

عذبة. دينة ا ا
ة كما قلنا,اما االغتياالت فهي الواقع االدق.االغتيال هو اخر   التفجيرات صورة قد
ــقـراطــيـة.لــقـد تــرافق االغــتـيــال مع بـاقي اكـســسـوار يــضـاف عــلى جــسـد هــذه الـد
االنتهاكـات بدءا من احملاصصـة الفساد قتـل الثقافة غـياب القانون,والـقائمة تطول.مع
اضية.لـكن االغتياالت بـرزت بعد ثورة هذه العيـوب كان االغتيـال يحدث في االعـوام ا
تشـرين.صارت اكـسسـوارا المعـا براقـا.وسيـعرف الـعالم قـريبـا اننا نـعيش فـي مكان

غامض,فيه قوى خفية تنفذ ما تريده في اي وقت تشاء.
ـكان االكـثر شـهرة في   ستـكون صـورتنـا مظـلمـة جدا,وقـاسـية.ومع الـوقت سنـكون ا
وت خارج االماكن اخملصصة للعقوبات القانونية ضد اجملرم الذين تنفيذ عمليات ا

وت طبقا للقانون. يستحقون ا
  وسائل التـواصل االجتماعي ستـزيد من ظهورنا كـمتوحش امام
الـعالم.فـي كل فيـديـو لـلقـتل سـيفـكـر االوربي او غـير االوربي
ـا يشاهد.ولن يـفكر بنـا اال من خالل فكرة الرعب بالرعب 
الــــتـي جتــــعــــله(اي االوربـي) يــــحس بــــأنـــــنــــا نــــرجتف من
ولن نـنـمـو مـكـتــمـلـ اصـحـاء بل سـنـكـون فـاشـلـ اخلـوف,

خائف من ابداء الرأي في اية قضية.
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 قال وزيـر التـجارة   عالء اجلـبوري
ان وزارتـه تـــتـــجه لــــتـــعـــزيـــز وضع
الــبـــطــاقـــة الــتـــمــويـــنــيـــة من خالل
تــعـاقـدات مـع مـنـاشـئ مـحـلــيـة  في
اعـــقــاب ارتــفــاع حــالـــة الــتــذمــر من
تأخير وغياب مـواد عدة في البطاقة

في االشهر الثالثة االخيرة. 
واضاف اجلبـوري (الزمان) امس ان
ــالــيـة  مـشــكــلــة الـتــخــصــيـصــات ا
لــلــوزارة قــد حتــسم هــذا االســبـوع
مــــشـــيـــرا الـى ان  االجـــراءات الـــتي
اتـخـذتـهـا الـوزارة وحـالـة الـتـنسـيق
ـالـيـة واجملـلس الـوزاري مع وزارة ا
االقــــــتـــــصــــــادي حــــــســــــمت مــــــلف
ــالـيــة لــلـتــجـارة الــتــخـصــيــصـات ا
واعـــداد خـــطـــة لـــتــــوزيع مـــفـــردات
الــبــطـاقــة الـتــمــويـنــيــة خالل االيـام

قبلة).  ا
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واوضـح انه(  احلــــــصـــــول عـــــلى
مـبالـغ مالـيـة لـغرض تـأمـ مـفردات
الــبـطــاقـة الــتـمـويــنـيــة الـتي تــشـمل
ـناشئ الوطـنية السكـر والزيت من ا
والـرز عــبـر تــعـاقــدات وفق مـذكـرات
ـيـة تــفـاهم عـقــدتـهـا مـع مـنـاشئ عــا
فيما يتواصل جتـهيز  الطح الذي

جهز بالوجبة السادسة) . 
وعــزا وزيـر الـتــجـارة الــتـلــكـؤ الـذي

لــلـوزارة تـخــصـيـصــات تـســمح لـهـا
بشراء مواد غذائية).

وكان قد توزيع الوجبة السادسة من
  الــــطـــحــــ كـــون ذلـك يـــقـع ضـــمن
مسـؤوليـتهـا ولتـوفر خزيـن جيد من
وسم احلنطة احمللية نتيجة جناح ا

الزراعي والتسويقي . 
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وجتـري اسـتـعـدادات مـكـثـفـة العـادة
فـــتح وتــــأمـــ مــــعـــبـــر عــــرعـــر مع
السعودية  اذ استطلع رئيس اركان
اجلــيـش الــفــريق االول الـــركن عــبــد
االمـــيـــر رشــــيـــد يـــارالــــله احلـــدود
الــعــراقـيــة الـســعــوديـة فــيــمـا وجه
بتوزيع القوات االمـنية على الطريق
الـــرابط بــ عــرعـــر والــســعــوديــة .
وقـالت وزارة الـدفــاع في بـيـان امس
ــيــدانــيـة انه (فـي أطـار مــتــابــعــته ا
ستمرة لكافـة القواطع تفقد رئيس ا
اركـــان اجلــيـش الــفـــريق أول قــوات
خاصـة الـركن عـبد االمـيـر رشيـد يار
الـلـه جـوال الــلـواء 41 قـيــادة فــرقـة
ـاسـكـة ـشـاة الـعـاشـرة ووحـداته ا ا
للطـريق الدولي الـرابط ب الـنخيب
ومنـفـذ عرعـر احلـدودي يرافـقه قـائد
القوات البـرية وقائـد طيران اجليش
ومــديـر االســتـخــبـارات الــعـســكـريـة
وعـدد من ضـبـاط هـيـئة الـركن حـيث
 استطالع الطريق جواً وبراً بغية
الــــوقـــوف واالطالع عـن كـــثـب عـــلى

لو كـانت اليـمن شاركت فـيهـا لـكان اول اجـتمـاع رباعي مـنذ انـهيـار مجـلس التـعاون
الـعـربي الـذي انتـهى في اب 1990 بـعـد غـزو جـمـهوريـتـنـا الـسابـقـة لـلـكـويت. الدول
الـثالث اجملـتمـعة االردن التـي اقرت مـوزانتـها بـقرابة 13 ملـيار دوالر مع مـديونـيتـها
البالغة قرابة ال 43 مليـار دوالر ومصر التي تبلغ مديونيتها قرابة ال110  مليارات
دوالر واقرت مـوازنة بتـرليوني جـنيه" الدوالر = 16 جنـيه او اقل" والعـراق الذي تقول
تـقـاريـر رسمـيـة ان ديـنه اخلـارجي يصل ل 23 مـليـار دوالر و الزالت مـوازنـته فضال
وازنة 2021 !. قرابة ال 8 مالي عاطل عن تعلـيماتهـا غير مـصادق عليـها فتـحرك 
ئـة  نسبـة فقـر فيمـا واحد فقـير من كل خـمسة عن الـعمل في مصـر مع قرابة 22 بـا
ئـة من الفـقراء عـراقيـ دون وجود احـصـائيـة عن العـاطلـ عن العـمل اما ال15 بـا
فـهي حـصـة االردن مع نـصف مـلـيـون عـاطل. يـوفـر الـعـراق لالردن مـنـذ عـقـود وقـودا
صـرية دورها في سد نقص مخفض االسـعار و كان للـعمالة ا
االيدي العـاملة خــــــالل حرب اخلليج االولى. مـصر يحكمها
عسـكري واالردن ايضـا واالردن اآلمن هو مـصدر مهم في
تــبـلــور الــفـكــر" اجلـــــــهــادي" وتـنــفـيــذه في الــعـراق وكــال

االردن و مصر لهما عالقات دبلوماسية مع اسرائيل.

سبعمائة وخمسون الفا دينار .
وفـي ســـيــــاق مـــتــــصل قــــرر قـــسم
ركزي بان تكون توقيتات القبول ا
سائية عبر اعتماد دوام الدراسة ا
علن توقـيتات الـتقـو اجلامـعي ا
لـلـدراسـة الـصـبـاحـيـة من خالل ان
يــكــون الــدوام لـلــمــواد الــدراســيـة
ـعتمدة بواسـطة التعليم النظرية ا
االلــكـتــروني وفق الـتــوقـيــتـات من
السـاعة الثـامنة والـنصف صـباحا
وحــتى الـســاعـة الــسـادســة مـسـاء
لــلـدراســتــ وكـذلـك يـكــون الـدوام
لـــلــمـــواد الـــدراســـيـــة الــعـــلـــمـــيــة
اخملتبـرية والسـريرية والـتطبـيقية
لـلـدراسـة الـصـبـاحـيـة من الـسـاعـة
الـثـامنـة والـنـصف وحـتى الـسـاعة
الــثــانـيــة بـعــد الــظـهــر ولـلــدراسـة
ــســائــيــة من الــســاعــة الــثــانــيـة ا
والنـصف وحتى الـساعـة السـابعة
مـــســاءا  وعـــنـــد زوال اجلــائـــحــة
وعـــودة الــــدوام الــــطــــبــــيــــعي في
اجلامعات يـكون التوقـيت للدراسة
الـصــبـاحـيـة في الـســاعـة الـثـامـنـة

والـنـصف صبـاحـا وحـتى الـسـاعة
الــثــانــيــة والــنــصف بــعــد الــظــهـر
ــسـائــيــة يــنـطــلق من والــدراســة ا
الـــســاعــة الــثــالـــثــة ظــهــرا وحــتى

الساعة الثامنة مساءا.
WÐd& ÕU$

ومن جــانـبه اعــلن رئــيس جـامــعـة
بغـداد منـير حـميـد السـعدي جناح
جتــربـة الــتــعـلــيم االلــكــتـروني في

ئة. جامعة بغداد وبنسبة 98 با
واوضـح الــــســــعــــيــــدي ان ) عــــدد
الـــطــلـــبــة فـي الــدراســـات األولــيــة
شترك في االمتحانات بلغ اكثر ا
من 60 الف والدراسات الـعلـيا بلغ
اكــثـــر من اربــعـــة  اآلف في الــعــام
الدراسي2020/2019 مـشـيـرا الى
حتــقـيق األهــداف االسـتــراتـيــجـيـة
بـإنـشاء مـنـصـات تعـلـيـميـة رقـمـية
وبـدعم من وزارة الـتــعـلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعـلمـي فضـال عن جناح
جهـود التـوعيـة اإلعالميـة للـتعـليم
االلـكـترونـي بالـتـعـاون مع مـنـظـمة
ــيـة وهــيـئـة اإلعالم الــصـحـة الــعـا

مـاليــ ديــنــار لــلــســنــة الــواحــدة
واالقـــســـام الـــهــنـــدســـيـــة االخــرى
مـليـونـان ومـائتـان وخـمـسون الف
دينار  وكليات التقـنيات الهندسية
مـــلــــيــــونـــان وكــــلــــيـــات
الــــــتـــــمـــــريـض والـــــطب
الــــبــــيــــطــــري مــــلــــيـــون
وسـبــعـمــائـة وخــمـسـون
الــفـا  ديــنــار والـكــلــيـات
ذات الـــــتــــخــــصــــصــــات
الــــعــــلـــمــــيــــة مــــلــــيـــون
وخـمـســمـائـة الف ديـنـار
وكليات القانون واالدارة
واالقــتــصــاد والــتــقــنــيـة
االدارية مـليـون ومائـتان
الف ديـنـار وكـلـيـات ذات
التـخصـصات االنـسانـية
تــســعـــمــائــة الف ديــنــار
عاهد الـتقنيـة الطبية وا
ـعاهد ملـيون ديـنار وا
الــتـكـنــولـوجــيـة مــلـيـون
ومــــائـــتــــان الف ديــــنـــار
عـاهـد الـتـقـنـية وبـقـيـة ا
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تــمــكـــنت مالكــات هـــيــئــة الـــنــزاهــة
االحتــــاديـــــة من إعـــــادة عــــقـــــار في
مـحـافظـة نـيـنـوى إلى ملـكـيـة الـدولة
اً. تبلغ مساحته أكثر من (46) دو
 واكد بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(مالكــات مــديــريـة حتــقــيق نــيــنـوى
قـامت بـضبط  5 مـتهـمـ لـتالعـبهم
وجتاوزهـم على عـقـار تعـود ملـكـيته
لـــلـــدولـــة من خالل قـــيــام مـــديـــريــة
الــتـسـجــيل الـعــقـاري في نــيـنـوى –
الــزهــور بـالــتالعـب وحتـويـل جـنس
اً الـعقـار الـبـالغـة مـسـاحته  46دو
و225 مـــــتـــــراً مـن زراعي إلـى مـــــلكٍ
صــــــرفٍ ألحــــــدى اجلــــــمــــــعــــــيـــــات

التعاونية). 
ـديريـة قادت وأضاف ان (حتـريات ا
الـى الــكـــشـف عن حتـــويل عـــائـــديــة
ـتهمـ الذي قام العقـار باسم أحد ا
بـتـقـطـيع الـعـقـار إلى أراضٍ سـكـنـية
وبـيـعهـا لـلـمـواطنـ بـشـكلٍ مـخالفٍ

للقانون). 
rJŠ —«d

وكشفت الهيـئة عن صدور قرار حكم
بـالــسـجن بــحقِ مـوظف فـي مـجـلس
احملــافــظـة الخــتالسه مــلــيـار ديــنـارٍ
ـــال الـــعــام. ـــلــيـــار مـن ا ونـــصـف ا
ُدان اقـدم على واوضح البـيـان ان (ا
ـليار اختالس مـبلغ مـليـار ونصف ا
دينـار من األموال اخملـصصـة إلعادة
إعــمـــار واســتـــقـــرار نــيـــنــوى بـــعــد
حتــريــرهــا) ,مــبـــيــنــا ان (مــحــكــمــة
اجلنايات اخملـتصة بقضـايا النزاهة
في بـغـداد بـعـد اطالعـهـا عـلى األدلـة
ـتـمــثـلـة ــتـحـصــلـة في الــقـضـيــة ا ا
ـمثـل القـانـوني للـمـحافـظة بـأقوال ا
ـتــهم الــذي طــلب الــشــكــوى عـلـى ا
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واالتصاالت والقنوات الـتلفزيونية
الـفـضـائـيـة). وفي سـيـاق مـنـفـصل
وقع عــمـيــد كـلــيـة بــغـداد لــلـعــلـوم
االقتصاديـة اجلامعة  لـبنان هاتف
اتـفـاقـيـتـ جـديدتـ مع الـشـامي 
مؤسسة (IEEE) لالسناد الـعلمي

فرع العراق.
وكــانت االتــفـاقــيــة االولى تــتــعـلق
بــتــنـظــيم مــؤتــمــرعـلــمي دولي في
فــيــمـا مــجــال عــلــوم احلــاســبــات 
تـــتـــعـــلـق االتـــفـــاقـــيـــة الـــثـــانـــيـــة
بأخـتصـاص قـسم هنـدسة تـقنـيات

احلاسوب .
وقـد تـضـمـنت االتـفـاقـيـتـ تـنظـيم
ـــؤتـــمـــرات عـــدد مـن الـــنـــدوات وا
الـــعــلــمــيــة خـالل الــعــام الــدراسي

القادم .2020/2021
  وقد وقع االتفاقيت عـميد الكلية
ثل عن مـؤسسة (IEEE) فرع و 
العراق الدكتور ستار بدر سدخان.
وحضر توقـيع االتفاقـيت عدد من
اعـضــاء مـجـلس الـكـلــيـة والـلـجـان

ؤتمرين . التحضيرية لهذين ا

واطـن تسـبب في اسـتيـاء وتذمـر ا
في تـــأخــر دعم الــبـــطــاقــة الى  عــدم
اضية على احلصول خالل االشهـر ا
ـالـيـة الـكـافـيـة ما الـتـخـصـيـصـات ا
تسبب في عدم اسـتقرار توزيع مواد
الـبــطـاقـة الـتـمـويــنـيـة رغم  احلـاجـة
ــلــحـــة نــتــيـــجــة تــفـــشي فــيــروس ا
كــورونـا) لــكـنه اســتـدرك بــالـقـول ان
التحرك الواسع الذي قامت به وزارة
الـــتــجـــارة ســواء من خـالل اجملــلس
الوزاري االقتـصادي ام مـكتب رئيس
مـــجــلس الـــوزراء ام الــتــنـــســيق مع
ــــــالـــــيـــــة اســـــهم فـي اطالق وزارة ا
تـخـصـيــصـات لـلـوزارة بـشـكل يـوفـر
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ال يخفى عـلى اجلميع  ان القـادة االردني يـساورهم القلـق ب الفيـنة واالخرى كون
ـا يـصـبح مالذا لـلـجـمـاعـات االرهابـيـة - تـنـظـيـمـات داعش الـتي طـردتـها الـعـراق لـر
ـضــحي من جـمـيع جــحـافل الـقــوات الـعـراقـيــة الـبـاســلـة وافـواج احلــشـد الـشـعــبي ا
احملـافـظـات الـتي احـتـلـتـهـا سـابقـا  لـكـن بقـيـت هـناك خـاليـا نـائمـة مـن هـذا التـنـظـيم
االرهابي تقوم بـعمليات خسيسة في مـحافظات ديالى وصالح الدين واالنبار وكركوك
... وهي مـخـاوف تصـاعـدت الى حـد كـبيـر في االونـة االخـيـرةً اثر عـمـلـيات خـسـيـسة
سـلـحة وقـادتهـا وبـعض عنـاصر احلـشد قـامت بهـا عـناصـره االرهابـيـة ضد قـواتنـا ا

ضحي .. الشعبي ا
اللـردن له مصـلحـة حيـوية في تطـور العـراق على نـحو  ال يـوءدي الى عمـليـة سيـاسية
حتـكم من احـزاب مـنـطـرفـة في االرض  ونـتــــــــيـجـة لـذلك فـاالردن يـبـــقى قـلـقا ازاء
ـلـحوظ في تـاثيـر ايـراني واضح في الـعمـلـية الـسـياسـيـة في العـراق وتـزايد نـفـوذها ا

نطقة ..?! ا
وبـالـرغم من كل ازمـات الثـقـة السـابـقة بـ الـبلـدين  اسـتطـاع الـعراق واالردن اقـامة
روابط سـيــاسـيـة واقــتـصــاديـة وامــنـيـة بــيـنــهـمـا  واحــتـفظ الــعـراق واالردن بــتـواجـد
دبلوماسي قوي ومـلحقيات فنية فاعلة سواء العسـكرية واالقتصادية والثقافية وغيرها
 كما حـرصت االردن ان تلعب دورا قويا وان كان متواضعا في جهودها الرامية الى

استقرار االوضاع االمنية ...
ـرافق له وتـاتي زيـارة رئـيس الـوزراء الــعـراقي احلـالي مـصـطـفى الــكـاظـمي والـوفـد ا
ـصري- الـسـيـسي وملـك االردن -  تتـويـجا لالردن واجـتـمـاع القـمـة بـينه والـرئـيس ا
لـلـسـياسـة الـعـراقيـة اجلـديـدة للـحـكـومة بـعـد مـعطـيـات زيـارته الـناجـحـة الى واشـنطن
الـعاصمـة ولقاءه مع الـرئيس االمريـكي ترامب ورئيسـة مجلس الـنواب بيـلوسي ومدير
عام صندوق الـنقدي والشـركات االمريكـية العمالقـة والتي افضت الى توقـيع اتفاقات
تـعاون واسـتـثمـار بـ العـراق وامريـكـا بلـغت اكـثر من 8 مـليـارات دوالر في مـجاالت
الطاقة والكـهرباء والتبادل الثقافي والعمـراني وغيرها  وسيناقش الزعماء الثالثة في
شتـركة ودعم جهود يت الـقضايـا السيـاسية واالقـتصاديـة واالمنيـة ا منـتجع البـحر ا
حـكـومـة  الكـاظـمي في مـحـاربة االرهـاب والـتـطـرف واعادة االمن واالسـتـقـرار جلـميع
السـيـادة الـعراقـيـة ليـكـون عراق حـر مـستـقـر ومـوحد  اصـافـة لدعم الـعـراق بالـطـاقة
ـصالح الكـهربـائيـة وتدريب عـناصـر القـوات االمـنيـة في مصـر والعـراق وغيـرها من ا
ـا يـحفظ ويـدعم اسـتـراتـيجـيـة االمن الـقومي ـشـتركـة بـ الـعراق ومـصـر واالردن  ا

العربي ...
ان االثـر االقـتـصـادي لـالزمـة الـعـراقـيـة في االردن ذو وجــهـ : فـقـد اسـتـفـاد االردن
سابقا وحـاليا كثيرا من كونها ( بوابة مـرور) للعراق في جميع قطاعاته  لذلك ازدهر
ــواد الـغــذائـيـة ـصــرفـيـة وشــركـات ا قـطــاع الـعـقــارات واخلـدمــات ا
ـقــيـمـ في ـســاهـمـة بــ االردنـيـ والـتــجـار الـعــراقـيـ ا ا

العاصمة االردنية - عمان ...
ويـتـوقع ارتــفـاع مـعــدل الـتـجـارة والــتـصـديــر والـنـقل خالل
ـلك عـبـد الـله احملـادثـات الـتي جـرت بـ الـعـراق واالردن (ا

والكاظمي) االسبوع اجلاري.

تـوزيع الــقـطـعـات وانـتــشـارهـا عـلى
ـؤمـل ان يـشـهـد الـطــريق الـذي من ا
في الفترة القادمة نشاطاً ملحوظاً).
 واضـــــــافـت انه (وخـالل جــــــولـــــــته
ــسـؤولــيــة أكـد ــيــدانــيـة لــقــاطع ا ا
رئـــيس االركـــان ضـــرورة انـــتـــخــاب
االمـاكن احلــاكـمـة الــتي حتـقق مـدى
ــوزعـة عــلى الــرؤيــة بــ الــنــقــاط ا
جانـبي الطـريق بالـشكل الـذي يؤمن

الـتـنـسيق فـيـمـا بـيـنهـا حلـمـايـة هذا
الطريق احلـيوي والذي سـوف يكون
له دور مـهم فـي انـتـعــاش االقـتـصـاد
الــعـــراقي هــذا وقــد اوعـــز ســيــادته
ايــضـاً بــضــرورة االهـتــمــام بـالــبـنى
ـقـرات االفـواج والـسـرايا الـتـحـتـيـة 
ـــفـــتـــوحـــة عـــلى طـــول ـــرابـــاة ا وا

الطريق). 
واشــــارت الى انه  (كــــانت احملــــطـــة

االخــرى لـهــذه اجلـولــة زيـارة مــنـفـذ
ـؤمل ان عـرعـر احلـدودي الـذي من ا
ـقــبــلـة ويــعـاود ــدة ا يــفــتح خالل ا
نـشــاطه االقـتـصــادي احلـيـوي كـأهم
ـنـافـذ احلــدوديـة الـعـراقـيـة وبـهـذا ا
الـــصــدد اســـتــمع ســـيــادتـه إليــجــاز
ـنـفذ مـفـصل حول سـيـر الـعـمل في ا
واهـمـيـته والـتـعـاون والـتنـسـيق مع

اجلانب السعودي).

cHM∫  مجديدة عرعر منفذ حدودي جديد مع السعودية 

ــــوجب وصـل اســــتالم اصــــولي).
ـنــافـذ احلـدوديـة واحـبــطت هـيــئـة ا
مـحـاولتي تـهـريب مـواد طـبـيـة وتبغ
مـــعــسل في مــنـــفــذي مــطــار بــغــداد

وميناء أم قصر االوسط. .
وقــالت الـــهــيـــئــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس انه (اســـتـــنــاداً إلى
طار معلـومات شـعبة اسـتخبـارات ا
 , ضـــبط كــــواشف مـــخــــتـــبـــريـــة
لـــفـــايـــروس كـــورونــا وبـــواقع 340
قـــطــعـــة مـن قــبـل شـــعـــبــة الـــبـــحث
والـتــحـري وخـارج احلـرم الــكـمـركي

عند تـدقيقـهم للمـعاملـة حيث اتضح
واد حتتاج إلى موافقات وزارة أن ا
ــسـتــلــزمـات الــصــحــة كـونــهــا من ا
ـســتـورد لــهــا لـيس من الــطـبــيــة وا
ـكـاتب العـلـميـة). وبـشان اصـحاب ا
ذاته  ,تــمــكــنت مــفــارز الــهــيــئــة من
احبـاط محـاولة تهـريب عجالت دون
ــوديل في مــنــفــذ مـيــنــاء أم قــصـر ا

االوسط. 
واشــــار الــــبــــيــــان الى ان (مـالكـــات
الـهـيئـة تـمـكـنت من ضـبط تـهريب 7
ــوديل غـيــر مـسـمـوح عـجالت دون ا

بــــاســـتــــيــــرادهــــا وفق الــــضــــوابط
,( والـتعـلـيمـات مـخـبأة في حـاويـت
وتابع ان (عـملـيـة الضـبط تمت وفق
مـعـلومـات شـعـبة الـبـحث والـتـحري
التي على إثرها شكلت جلنة للكشف
عــــلـى احلـــــاويــــتـــــ داخـل احلــــرم
الـــكـــمـــركـي من شـــرطــــة الـــكـــمـــارك
ـــــدني ,اذ  خـــــتم والــــــكـــــمــــــرك ا
احلاويـت بـاخلتم الـكمـركي لغرض
عرضها أمـام أنظار قاضي الـتحقيق
اخملـــــــتص التـــــــخـــــــاذ اإلجـــــــراءات

القانونية الالزمة بحقها).
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يــتــحــدد عــمل احملـــاكم الــكــمــركــيــة
ـكــاني لـهـا بـحـدود االخــتـصـاص ا
فـفي الـعــراق أربع مـحـاكم كــمـركـيـة
وهـي (احملكـمـة الكـمـركـية لـلـمنـطـقة
الــوســـطى واحملــكـــمــة الـــكــمـــركــيــة
لــلــمــنـطــقــة اجلــنــوبــيــة واحملــكــمـة
الـكــمــركـيــة  لـلــمـنــطـقــة الـشــمـالــيـة
واحملــكــمــة الــكــمـركــيــة لــلــمــنــطــقـة

الغربية). 
ــــشـــــرع الـــــعـــــراقي وقـــــد أعـــــطـى ا
ستوى للمـحكمة الكـمركية سلـطة 
منـوحة حملكمة اجلنايات السلطة ا
ــوجب قـانــون أصـول احملــاكـمـات
اجلــزائــيــة كـمــا أن اخــتــصــاصـات
احملـــكــمــة الـــكــمــركـــيــة عــد كـــثــيــرة
ومتشعبة حيث تتوزع في أكثر من
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قـانـون نـافـذ. ومع تـسـلـيط األضواء
حــول عـــمل الـــكـــمــارك فـي الــفـــتــرة
األخــيـرة والــتـغــيـيــرات احلـكــومـيـة
نافذ التي اعترت عدداً من إدارات ا

كان لـ(القضاء) .
وقــفـة مــطــولـة مـع رئـيس احملــكــمـة
الــكـمــركــيــة لـلــمــنـطــقــة اجلـنــوبــيـة
الـقــاضي واثق عــبـود عــبـد الــكـاظم
ليجيبنا على االسئلة التي وجهتها
(الـقــضـاء) له في مــا يـتــعـلق بــعـمل

احملكمة الكمركية.
{ ما هي طبيعة عمل احملكمة الكمركية?
- بـالــنـســبـة الخـتــصـاص احملــكـمـة
ادة (246) الـكـمـركـيـة فـقـد حـددته ا
من قـانون الـكـمارك رقم (23) لسـنة
ــــــعــــــدل إذا نــــــصـت عــــــلى 1984 ا
اخـتــصـاصــهـا بــالـفــصل في جـرائم

الـتـهـريب والـدعـاوى الـتي تـقـيـمـهـا
الدائـرة الكـمركـية من اجل حتـصيل
الــــرســـوم الـــكـــمــــركـــيـــة والـــرســـوم
والــضــرائـب والــتــكــالــيف األخــرى
إضـافة إلى الـنـظر فـي االعتـراضات
عـلى قـرارات الـتـحــصـيل والـتـغـر
ــــــادة (240) مـن هــــــذا عـــــــمـال بــــــا
القانـون وهنا البـد من اإلشارة هنا
ـشـمــولـة بـأحـكـام إلـى ان اجلـرائم ا
قــانـــون مــكـــافــحــة تـــهــريب الـــنــفط
ومــــشــــتـــــقــــاته رقم (41)  لــــســــنــــة
2008تـــدخل ضـــمـن االخـــتـــصــاص
الوظـيفي للـمحكـمة الكـمركيـة أيضا
ـــــــادة 2/أوال من عــــــــمال بــــــــنـص ا

ذكور. القانون ا
شـرع العراقي منح ـعروف أن ا { من ا
ــسـتـوى لـلـمــحـكــمـة الـكــمـركــيـة سـلــطـة 

ــمــنــوحـة حملــكــمـة اجلــنــايـات الـســلــطـة ا
ــــوجـب قــــانــــون أصــــول احملــــاكــــمــــات
اجلزائية ومع شيوع إدخال البضائع هل
جتــــد مـن الــــضــــروري تــــعــــديل قــــانــــون
الــــكـــمـــارك و الـــتـــوسـع في اســـتـــحـــداث
احملـــاكـم الــــكـــمــــركــــيـــة خــــصــــوصـــا إن
اخــتـصــاصـات احملــكـمــة الـكــمـركــيـة هي
اختـصاصات كثيرة ومـتشعبة جندها في

أكثر من قانون?
- بخصـوص تعديل قانـون الكمارك
أجـد من الضـروري اجـراء تـعديالت
على بعض نصوص الـقانون كونها
أصـبـحت تـتـقـاطع مـع مبـدأ الـفـصل
بــ الــسـلــطــات الــذي نــصت عــلـيه
ادة (47)  من دســتـور جـمـهـوريـة ا
العراق لعام 2005 حيث جند مثال
ادة 237/ثـانـيـا /أ  من قـانون ان ا
الـكـمـارك أعطت صـالحيـة الـتـوقيف
دير عام الكمارك أو دة ثالثة ايام 
ادة من يخوله فضال عن ذلك فإن ا
245/ثـانيـا من الـقانـون ذاته نصت
عـلى ان احملـكـمـة الـكـمـركـيـة تـتـألف
من قاضـي مـتفـرغ ال يـقل صنف
احــــدهــــمـــا عـن الــــصـــنـف الـــثــــاني
وعضـوية موظف من الـهيئـة العامة
الــــكـــمــــارك حـــاصـل عـــلى شــــهـــادة
جـامـعـيـة أولـيــة في الـقـانـون كـذلك
ـــــادة (250) مــــــنه الــــــتي نــــــصت ا
تـشكـيل الهـيئـة التـميـيزيـة اخلاصة
بـــقــضـــايــا الـــكــمـــارك من قــاض من
محكمـة التمييـز وعضوية قاض من
ـدراء العام الصنف األول واحد ا
ـالـية لـذلك اصـبح لـزاما في وزارة ا
اجـراء تــعـديل عــلى كـافــة نـصـوص
الــــقــــانــــون الـــــتي تــــتـــــعــــارض مع
الـدستـور. فيـمـا يتـعلق بـاستـحداث نافذ احلدودية cHM∫ مواطن يتجه الى بوابة احد ا

أسـتـطاعت إنـتـاج هـذه الكـمـية من
خالل إســتـمــرار الــعــمل واإلنــتـاج
بشكل يـومي وعلى مدار 24 ساعة
حتى فـي أيام الـعطل ورغم احلـظر
فروض سـعياً من الشـركة لزيادة ا
اإلنتـاج والتجهـيز من أجل تـغطية
ـســتــشــفــيـات في أكــبــر عـدد مـن ا
بـــغــداد واحملـــافـــظـــات الــقـــريـــبــة

إلسعاف مرضى وباء كورونـا).
وأعـلـن مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامة
لــــلـــصـــنــــاعـــات الــــكـــهـــربــــائـــيـــة
واإللكترونـية إحدى شركات وزارة
ـعادن سـفيــان فـوزي الـصنـاعة وا
اجلــبــــوري عن أنــشـــطــة وأعــمــال
مــصـنـع إنـتــاج وصـيـانــة مـطـافـئ
احلـــريــق ومـــنـــظـــومــــات اإلنـــذار
واإلطــــفــــاء ومـــعـــــدات الـــسالمــــة

التابـع للشركـة .
وذكـــــر في تــــصـــريـح لـــلــــمــــكـــتب
اإلعالمـي فـي الـــــوزارة تــــــلـــــقــــــته
صنع (الزمان) امس أن (مالكـات ا
ـــذكــور قــامـت بــإجنــاز صـــيــانــة ا
وإمالء مــطــافئ احلـــريق خملــتــلف
األوزان من وزن ا كــيــلــو غـرام إلى
وزن 100 كـــيـــلـــو غـــرام وبــــــعــدد
1085 مــــطــــفــــأة حـــريـق من أصل
1566 مــطـفــأة حــريق عــائــدة إلى
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـية عـدد من ا
ـــراكـــز الــصـــحـــيــة في بـــغــداد وا
احلكومية واألهـلية وجهات أخرى
من الــقــطــاعــ الــعــام واخلـاص 

مـــشـــيـــرا إلى بـــيع 250 مـــطـــفـــأة
ســـقــفـــيــة وزن 12 كــيـــلــو غـــرامــا
وإسـتـمـرار الـعمل لـتـنـفيـذ الـعـقود
ـــبـــرمــــة مع هـــيــــئـــة الــــنـــزاهـــة ا
ـــتـــضــمـــنـــة نـــصب وجتـــهـــيــز وا
منـظومات اإلنـذار واإلطفـاء وبعدد
15 مـنـظومـة إنـذار مبـكـر وبنـسـبة
ــئــة. ونـــوه إجنـــاز بــلــغت 70 بـــا
ـديـر الـعـام بــأن (مـصـنـع إنـتــاج ا
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ـعـادن أعـلـنـت وزارة الـصـنـاعـة وا
ـشـاريع الصـغـيرة عن قـيـام قسم ا
ــتـوســطـة في دائــرة الــتـطــويـر وا
والــتـــنــظـــيم الــصـــنــاعـي بــإعــداد
واصدار دليال إسـترشاديا مـبسطا
لــيــكـون عــونــاً لـطــلــبـة الــصــفـوف
ـنـتهـيـة في التـعـرف على مـفـهوم ا
شـاريع الصغيرة ريادة األعمال وا
وتــــوضــــيح فــــوائــــدهــــا من خالل
ــارســة الـعــمل احلــر والــتــعـرف
عــلى مــفــاهــيم اإلبــداع واالبــتــكـار
الـتـي تـؤهـلـهم لـلـدخـول الى سـوق
العمل وإنشاء مـشاريعهم الريادية
اخلـاصـة وسـتـتم مـفـاحتـة وزارتي
التـربيـة والتـعلـيم العـالي والبحث
الـعـلـمي لـتــوزيع هـذا الـدلـيل عـلى
ـنـتـهـيـة وطـلـبة طـلـبة الـصـفـوف ا
اجلــامــعــات لــلــتــوعــيــة واإلرشــاد
واالســهـام في فــتح أبــواب ثــقــافـة
ريــادة األعــمـــال لــلــجــيل اجلــديـــد
.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
اصـدار الــدلــيل يــأتي إنـطـالقـا من
ــــذكـــــورة في مـــــهـــــام الــــدائـــــرة ا
الـــتــشــجــيع عـــلى ريــادة األعــمــال
ــنـاســبـة لـدعم وتــهـيـئــة الـبــيـئـة ا
ــتـوسـطـة ـشـاريع الــصـغـيـرة وا ا
الســـــيــــمــــا وأن ريـــــادة األعــــمــــال
توسطة شروعات الصـغيرة وا وا
حتظى في الـوقت احلالي بإهـتمام
متزايد في جميع دول العالم حيث

لم تــــعـــد قـــاصـــرة عــــلى الـــقـــيـــام
بــوصــفــهــا قـوة دافــعــة لــتــحــقـيق
التنمية االقتصادية وخلق الفرص
ا تعدت ذلك الوظيفية فحسب وإ
إلى اإلســـــهــــام في الـــــتــــنـــــمــــيــــة
االقــــتـــصـــاديـــة واإلجــــتـــمـــاعـــيـــة
والـوظـيفـيـة وأصـبح رواد األعـمال
ــشــروعــات اجلــديــدة قــادة هــذه ا
ــصـدر الــرئـيس لــوالدة األفـكـار وا
وترجـمتـها إلى كـيانـات اقتـصادية
ناجحـة.  وتمـكنـت مالكات مصنـع
بغـداد للغـازات الطبيـة التابع إلى
الـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة األدوية
ـسـتلـزمات الـطـبيـة في سـامراء وا
إحــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعـة
ـعـادن من إنـتـاج 135 ألف لـتـر وا
مــــن األوكـــســجـــ الــطـــبي خالل
ـــاضـــي ـــدة من 13 حــــزيـــران ا ا

لغاية 13 آب اجلـاري . 
وقــــال مــديــر عــام الـــشــركــة عــبـــد
احلـميــد عبـد الـرحمـن الـسالـم في
تـــصــريح لـــلــمـــكــتـب االعالمي في
ـــــذكــــور ـــــصــــنـع ا الـــــوزارة أن ا
ـذكورة قــــــــــام خـالل الفــــــــترة ا
بـــــــإنــــــتـــــــــــاج وجتــــــــــــــهــــــيــــــز
مــســـــتــشــفـــيــات وزارة الـــصــحــة
ـواطن بـ  15403 أسطـــوانة وا
غــــــــــــاز األوكسج الــــطبي أي
ما يعادل 89 ألف لتر وجتهيز 46
ألف من سائل األوكسج الطبي)
ـصــنع مــشـيــراً إلى أن (مـالكــات ا

وصـــــيــــانـــــة مـــــطــــافــئ احلــــريـق
ومـــنــظـــومـــات اإلنــــذار ومــعـــدات
الــسـالمـــة يــحــتــوي عـــلى مــكــائن
ومـعـدات حـديـثـة ومـتـطـورة وكادر
فــني مــؤهل وذو خــبـرة في مــجـال
عـمـله وقـد قـام بـتنـفـيـذ الـعـديد من
الـعـقـود لـصـالـح الـقـطـاعـ الـعـام
واخلـــــــاص) مـــــــؤكــــــداً أن (إدارة
الــشــركــة تـــتــابع عن كــثب نــشــاط

ــبـرمــة ضـمن ـصــنع والـعــقـود ا ا
خطـة مـعـدة مسـبـقـاً بـهدف تـنـفـيذ
ــهــام بــأســرع وقت وحل جــمــيع ا
ــعــوقـات الــتي قــد حتــدث أثــنـاء ا
ـنتج الى الـعمـل لضـمـان إيصـال ا
ـستـفـيـدة وفق الـشروط اجلـهـات ا
ــطــلـــوبــة  مــبــديـــاً اإلســتــعــداد ا
لـلــتـعــاون والـتــعـاقـد مـع أي جـهـة

بهذا اجملـال).
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محـاكم كمركـية جديـدة نعم اجد من
الــضـــروري ذلك نـــتــيـــجــة الـــزيــادة
ـــطــردة فـي عــدد الـــدعـــاوى حــيث ا
تـوجـد حـاليـا اربـع مـحـاكم كـمـركـية
فــــقـط في الـــــعــــراق الــــشـــــمــــالــــيــــة

والوسطى والغربية واجلنوبية.
ـنظـورة من قبل { مـاهو عـدد الدعـاوى ا

احملكمة في عامي 2019 و 2020?
ـنـظــورة من قـبل - عــدد الـدعــاوى ا
احملــكــمــة الــكـــمــركــيــة لــلـــمــنــطــقــة
ولـغــايـة اجلــنــوبـيــة في عـام 2019 
بـلغ شــهــر حــزيــران مـن عـام 2020 

389دعوى.
ــومــة عــمــلــكم في ظل { حــدثــنــا عـن د

جائحة كورونا ?
- خالل فترة احلظر اجلزئي بسبب
جـــائـــحـــة كـــورونـــا اســـتـــمـــر عـــمل
قررات خـلية احملكـمة مع االلتـزام 

األزمة.
{ في ظل جـائــحــة كـورونــا هل تــسـربت
الى الـعراق أدويـة تتـعلق بـعالج اجلائـحة
وضع الــيـد عــلــيـهــا واحــيــلت قـضــايــاهـا
ــا حـصل بــالـفـتــرة الـتي عــلـيـكـم اسـوة 

سبقت اجلائحة?
- لم يـــتم نــظـــر اي دعــوى تـــتــعــلق
بتهريب أدوية تخص وباء كورونا.
ـاضـية من { عـانى الـعراق في الـفـتـرة ا
مـســألــة تـهــريب الــنـفـط ومـنــتـجــاتــهـا هل
احـيـلـت عـلـيـكم قـضـايـا بـالـفـتـرة االخـيـرة
بــهـــذا اخلـــصـــوص وكـــيف  الـــتــعـــامل

معها?
- نـظـــــــرت احملـكـــــــــمة الـكـمـركـية
عـشـرات الــقـضـايــا الـتي تـخـــــــص
تهـريب النـفط ومــــــشـتــــــــقاته وال
زالت وقـــــــد صــــدرت احـكــام بـهـذا

الشأن.
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بغداد

نبض القلم

هـناك عـبـارة كـثيـرا مـا أتـوقف أمامـهـا إذا مـا مرت أمـام نـاظـري أوعلى
مسامعي متأمال  وحتضر في ذهني كذلك  عند مناقشة طبيعة العالقة
بــ (احلـاكم واحملــكـوم) ودلــيل عـدله واســتـقــامـة حـكــمه   يـتــمـثل في
مـسـتـوى االسـتـجابـة الرادة وحـاجـات اجلـمـاهـيـر  الن احلـاكم والـدولة
عموما في النهاية ليس سوى وسيلة لسعادة االنسان على أرضه ...   

 فال قيمة الرض بال إنسان ..
فاالرض ما خلقت اال لـتكون مستقـرا للبشر .. أي تـكون وطنا لالنسان
 لكن هذا االنـسان  يخـتار ما يـناسب حيـاته وأمنه وكرامـته  ومتى ما

فقدها غادرها وبحث عن غيرها .. 
والـهـجرات في الـبـدايـة كانت  لـهـذا الـسبب .. كـانت طـلـبا لـلـمـاء والكأل

هجر مرادفة للوطن .. واالمن.. ومن هنا  اصبحت كلمة ا
ـة الـتي ـواطن الـيـوم يـشـتــرط عـلى الـوطن أن يـؤمن له احلـيـاة الـكـر وا
تشده الى العيش فيه   وبخالفه فان أرض الله واسعة  وكلها وطن له
  متى مـا وفرت لـه االستـقرار والـكرامـة والعـيش السـعيـد ..  وتلك من
ـختـلف ـسـؤولـية  –أي احلـاكم  ـوقع ا واجـبات الـدولـة ومن يـتـصدى 
درجـاته ..   وهـنـاك من يـعـتـبر الـهـجـرة  لـتـلك االسـبـاب   لـيس رفـضا
ثـابـة ثورة سـلمـيـة   أوتمـرد سـلمي عـليه ـا   لـلوضع  الـقائـم فقط وا

كذلك  ...  
اعود الـى  العـبارة ومـضمـونـها (لـو كانت لي دعـوة مسـتـجابـة عنـد الله

لدعوت بها للسلطان) ..
وهنا أتساءل  ..

هل من دعا من الـسلف أواخللف  بـهذا الـدعاء كان مـبالـغا أو (منـافقا)
أو يـبتـغي مـاال أو جاهـا  أو وسيـلـة للـتـقرب  أم يـرى - وهـو على يـق
وحـقـيـقـة - أن  الـدعـاء لـصالح احلـاكم وهـدايـته وجنـاحه في عـمـلـه هو
صالح للـبالد والـعبـاد وأمان لـهمـا أيضـا .. فاذا كـان  احلاكم صـاحلا
ـا في ــنـابــر فــقط  وا يـســتـحـق بـالــتـأكــيــد أن يُـدعى لـه  لـيس عــلى ا
الضمـائر كـذلك   ومن ال يستـحق ال يكتـفى بالـدعاء علـيه  بل باخلروج

عليه أيضا وإسقاطه ..
ومــا قــاله الــرسـول مــحــمـد (ص) (صـالح اال في صالح  عــلـمــائــهـا
وحكامها)  مصداق لذلك  ويصلح أن يكون قاعدة لكل زمان ومكان ..
واطن يعـرف من يحـكمه جيـدا دون أن يحتـاج الى من يعـينه على ذلك ا
بتسخير االعالم وشراء االقالم وانـتاج االفالم .. ويعرف أن هناك فرقا
ـكن أن ـصـلح  الـعـادل  ونـقـيـضه   كـبـيـرا بـ احلـاكم الـصـالح  ا
يـســتــدل بــبــسـاطــة عــلى ذلك مـن خالل تــأمل حــيـاته هــو شــخــصــيـا 
ومستوى بالده  معا  في تـقدمها أو تخلفـها  ومدى التصاقه باالرض

التي ولد عليها وترعرع فيها ..
وتبدو  صورة  العالقـة ب احلاكم واحملكـوم  واضحة ليس البن البالد
كن أن تـعرفهـا  من خالل  مستوى فقط  بل للـزائر  الغريـب أيضا   
وطبـيعـة البـناء عـلى االرض ومظـاهر وعالقـات واخالق وسلـوك يتـجسد
ــرور والــنــظـام في الــشــارع وطـبــيــعــة الــتــعــامل .. يــبــدأ من شــرطي ا
رور والـنـظـافـة في الـشـارع  صـعـودا الى أعـلى الى قـمة وإنـسـيـابـيـة ا

الهرم في الدولة  ..
الـشـارع  إسـتـبـيـان حـقـيـقي  يـومي مـسـتـمـر يـعـطي صـورة دقـيقـة عن
احلكومة واحلـاكم وعالقتهـما بالشـعب  وعندها ال يـحتاج  احلاكم الى

إعالم ومنابر للدعاء له  أو اقالم تكتب ضده ...
احلـاكم  الصـالح نـعمـة من نعم الـله عـلى الوطـن  وبعـكسه يـكـون نقـمة
عـلــيه ..  نـعـمـة وثـروة كـبـيـرة ال يـشـعــر بـهـا اال من فـقـدهـا .. فال قـيـمـة
ادية إن وقعت في  أيد غير أمـينة  فاسدة   ال حتافظ عليها  للثروة ا

ا تسرقها والعياذ بالله.. أو ر
يقول افالطـون ..  احلاكم كالـنهر الـعظيم تسـتمد مـنه االنهار الـصغيرة

فان كان عذبا عذبت وإن كان ماحلا ملحت ..
 هكذا تنـعكس حال احلـاكم  ومستوى شـخصيته وإدارته عـلى حكومته
سـلـبا أو ايـجـابـا بـدءا من أصـغر مـوظف في أقـصى قـريـة صـعودا الى
ـنـاصـب وتـنـظم احلـيـاة واالوضـاع الـعـامـة وشـؤون  الـنـاس في أعـلى ا
رور تعـرف دورها في تنظيم الشارع وضبط البالد   كما هي اشارة ا
حـركــته واذا مــا تـعــطـلـت حتـصل الــفـوضـى والـفــلـتــان  واالخــتـنــاقـات
ــشـاحـنـات واخلالفـات بــ سـواق الـسـيـارات وتـسـود واالصـدامـات وا
االنـانـيـة والقـوة الـفـرديـة  وتـصبح هـي سيـدة  الـشـارع  ولـيس قـانون

رور والشرطي الذي يتولى تطبيقه..  ا
وفي األزمات واآلفـات والكـوارث الطـبيـعيـة واحلروب يـظهـر دور احلاكم
الـصـالح جـلـيـا  فيـكـون عـامل إطـمـئـنان نـفـسي عـنـدمـا يـكـون قدوة في
الـقدرة  والـتـحـمل والتـضـحـية ونـكـران الذات واالخـالص والسـهـر على

سحوقة .. توفير حاجة الناس  وبالذات الطبقات الفقيرة وا
سـبق  ألسوأ وفي االزمات  تـظهـر قـيمـة  القـيادة في الـعمل واالعـداد ا
الـظـروف  واالحـتـمـاالت  ودور الـتـخـطـيط  في تـراكم  اخلـبـرة والـثـروة

ا فيها البشرية   وليس في زيادة الثروة الشخصية .. الوطنية 
فال يجوز حتت كل االعتبارات أن ينافس احلاكم شعبه فتكون له حصة
وازنـات  واالمتيـازات مثال   ويصـبح  هم الشعب االسد في الثـروة وا
ومـطـلـبه كـيـف يـسـتـرجـعـهـا مـنه    فال يـجـوز حتت كل االعـتـبـارات أن

نصب الى فرصة لبناء الذات  وليس لبناء الوطن.. يتحول ا
عرفة طبيعة احلكم واحلاكم وفي كل االحول .. االزمات مختبر حقيقي 
ارسة دوره انه في  ومدى صدقه وقوة مبادئه والتـصاقه بالشعب وإ

ا يرضي الله واجلماهير والضمير  ..
وفـي زمن كــورونـا مــثـال .. ظـهــرت صــورة احلــكــام واحلــكــومـات عــلى
حقيقتها ..فقد وجدنا حكامـا يتسابقون في التعافي منه  أو تقليل اثره
ــواطـنــ وفـتح خــزائن الــدولـة  ومــا ادخـرته الــســلـبي في  مــسـاعــدة ا
وشيدته من صروح لسد حاجاتهم وزيادة االنتاج وولوج ميادين جديدة
في االقـتـصاد  بـيـنـمـا جند دوال اخـرى في حـيـرة وتلـجـأ الى الـتـقشف
ــواطن بــالــضـرائـب او حـرمــانه من واالقــتــراض ومــد الـيــد الى جــيب ا
حـاجات اسـاسيـة  أو تـرك االمر لـلـجمـعيـات اخلـيريـة  لتـسـاعد الـناس
احملتاج  بقدر ما تستطيع  الن السلطة بددت الثروة في غير مجالها

 احلقيقي  في البناء واالعمار  ولم تتحسب لهذا الظرف ..   
وعـندهـا تعـرف مَن  مِن احلـكـام يسـتحـق الدعـاء له ومن  تـدعو وتـخرج

عليه او تصب اللعنات عليه ..
وتعـرف أن الـوطن ليـس أرضا فـقط بل انـسان أيـضا .. وهـو من يـعطي
لالرض  قـيـمـتـها بـاالسـتـقـرار علـيـهـا مـتى مـا احتـضـنـته بـحب  وحـنان

وعاملته باحترام يشعره بقيمته وانسانيته ...
} } } }
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ـكن االستدالل بهما على  العالقة ب هناك مثاالن من القرآن  الكر 
 (احلاكم واحملكوم) .. ومن يؤثر في األخر  أو يصنعه ..

االول ...
فرعون الذي (فرعن) النه لم يجد من يرده  أو يردعه ..

والثاني ...
الـرسـول الـكـر  مـحمـد (ص) عـنـدمـا خـاطـبه سـبـحانـه وتعـالى  (وانك
وذجـا لـلـبشـريـة في الـقيـادة وقـدوة لـها في لـعـلى خلق عـظـيم) فـكـان ا
ـوذجية يتأسى بها بكل معنى اخللق .. فكان الرسول (ص) شخصية 

الكلمة ..
وما أحرانا اليوم الى التمثل بها ..

 } } } }
∫ bOH  Âö

قال الشاعر إيليا ابو ماضي :
قل للذي أحصى السن مفاخرا

يا صاح ليس السر في السنوات
رء كيف يعيشها لكنه في ا

في يقظة ام في عظيم سبات
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عـــقـــد فـي مـــســـتـــشـــفى الـــزهـــراء
الـتعـلـيمي امس أجـتـماع تـشاوري
مشـترك ب كلـية الطب فـي جامعة
الكوفة ومستـشفى الزهراء للوالدة
واألطـفـال وقــسم الـصـحــة الـعـامـة
والرعاية الصحية االولية وناقش
األجـــتــمــاع الــذي حــضــره عــمــيــد
الـكـلــيـة رائـد مـحــمـد رضـا عـمـران
ومــــديــــر قــــسم الــــصــــحــــة ســـرى
احلارس واحمد عبد الله عن ادارة
مستـشفى الزهراء وبـحضور عدد
من الــطـــبــيــبـــات األســتـــشــاريــات
ورؤســــاء أقــــســـام الــــنــــســـائــــيـــة
واألطفال موضـوع وفيات األطفال
حــديـثي الـوالدة  أوضــحت مـديـرة
شـعـبـة الـبرامـج والنـظم الـصـحـية
في قـسم الـصحـة الـعـامة في كـلـمة
ي عن انه (مـن خالل عــرض تــقــد
نـــسب الـــوالدات الـــتي حتـــدث في
ـؤسـسات الـصـحيـة بـاحملافـظة  ا
وهي األولى عــلى مـســتـوى الـبالد
ئة).  مـبينة أن وبنسبة   8?98با
(نــسـبــة وفــيــات األطـفــال حــديـثي
الوالدة لـعام    2019في مـحافـظة
الـنــجف بـلـغت   20وفـاة لـكل الف
والدة حـيـة ومــقـارنـتــهـا مع بـاقي
احملــافــظــات) كــمــا تــمت األشــادة
بالدور الـفعال لرصـد هذه الوفيات
وسبـل التقـليل مـنهـا  مع منـاقشة
بـعض الـوفـيـات من خـالل مـتـابـعة
وتــــدقـــــيق الــــطـــــبالت اخلــــاصــــة
بـــاألمــهـــات أثــنــاء فـــتــرة الــوالدة.
مضـيفـة وكذلك طـبالت األطفال في

ردهـــة حـــديـــثـي الـــوالدة  لـــتالفي
الـسلـبـيات وحتـسـ اخلدمـة التي
ـــســتـــشــفى لـألطــفــال تـــقــدمـــهــا ا

واألمهات. 
وأكد مدير عام دائرة صحة النجف
األشـرف الـدكـتـور رضـوان الـكـندي
امس أن اخلطـة الصـحيـة اخلاصة
بــأيـام عــاشـوراء الــتي درجت عـلى
تـنـظـيـمـها دائـرة صـحـة احملـافـظة
سـتـمـضـي بـنفـس الـوتـيـرة واآللـية
الـتي اعـتـدنـا عـليـهـا في الـسـنوات

ــاضـيـة وذلك بــالـرغم من حتـمل ا
العاملـ في القطاع الـصحي عبئاً
ــاضــيــة بــاهــظــاً طــوال األشــهــر ا
بـــــســـــبب فـــــايـــــروس كـــــورونــــا 
وتـســجـيل الـكــثـيــر من األصـابـات

بينهم . 
من جـــانــبه اكـــد مــديـــر األســعــاف
الفوري حـكمت الشـمري عن أجناز
جـــمــيـع االســتـــعــدادات اخلـــاصــة
ـحرم بـخـطـة الـطـوار اخلـاصـة 
احلــــــــرام  رغم وجــــــــود بــــــــعض

الـصعـوبات الـتي تواجه الـعامـل
في األسعاف الفوري ومنها نقص
الــكـوادر ألصــابـة عــدد غــيـر قــلـيل

منهم بفيروس كورونا . 
مضيـفاً : إال أن هذا لن يـثنيهم عن
تـــقــــد اخلـــدمــــات الـــضــــروريـــة
ـديـنة. واوضح لـلـزائريـن وابنـاء ا
الــشـمـري أن هـنـاك تـنـسـيق وعـمل
ــســتــويــات وتــذلــيل عــلى أعــلى ا
جـمـيع الـعـقـبات لـتـقـد اخلـدمات
ــدعـــوين من جـــهــة لـــلـــزائــريـن وا

صـابـ بـكـورونا من ولـلـمـرضى ا
جـهــة أخــرى .الفــتــاً الى أن (رجـال
األســعــاف الـــفــوري مــشــهــود لــهم
ليونية وقفات من خالل الزيارات ا
وزيارة العاشـر من محرم  ولديهم
خــبـرات مـتـراكـمـة في الـتـعـامل مع
ــلــيــونــيــة والــطــوار احلـــشــود ا
والـكوارث  إضـافـة الى الواجـبات
ــلـــقــاة عـــلى عــاتـــقــهم  األخـــرى ا
ومــــــنـــــهــــــا احلــــــاالت الـى بــــــاقي
احملــــــــــافــــــــــظــــــــــات واحلـــــــــوادث
ــواطــنـ ــرابــطـات). داعــيــاً (ا وا
للـتـعاون مع إخـوانهم في األجـهزة
الــصــحـيــة واإللــتــزام بــاإلجـراءات
الوقائية حمـاية لهم وتقليل العبء

ؤسسات الصحية). على ا
وقال محافظ النجف لؤي الياسري
خالل أسـتــقـبـالـه وزيـر الـتــخـطـيط
ـــرافق له خــالـــد بـــتـــال والـــوفـــد ا
ـشـاريـع الـداعـمة نـطـالب بـأطالق ا
لفـئـة الـشـباب لـتـشـغـيلـهم وتـوفـير
فرص عمل تـتناسب مع شـهاداتهم

وتخصصاتهم .
وأكـــد الــيـــاســـري في تـــصــربح 
خالل الـــلــقــاء مع مـــعــالي الــوزيــر
مـنـاقشـة عـدة ملـفـات مهـمـة  منـها
ـالـيـة ألجناز إطالق اخملـصـصات ا
ـــهـــمــة فـي قــطـــاعــات ــشـــاريع ا ا
الـــصـــحــــة والـــتـــعـــلـــيم والـــطـــرق
ـــدارس ومــشـــروع مــبـــزل نــهــر وا

الفرات) .
مــطــالــبـا (الــوزارة بــتــقــد الـدعم
ـهـمـة الـتي تـصب في لــلـمـشـاريع ا
ـواطن والــصـالح الــعـام  خـدمــة ا

والتي أعلنت احلـكومة احمللية من
ـاضي تـبـنـيـهـا لـتـنـفـيـذها الـعـام ا
وانــهــاء مـــعــانـــاة الــكــثـــيــرين من

. ( واطن ا
مـضـيـفـاً : وكـذلـك طـالـبـنـا بـأطالق
ــالـيــة لـلــمــشـاريع اخملــصـصــات ا
احلــيــويــة في قــطــاعــات الــصــحـة
ــتــوقــفــة واجنــاز  مــشــاريــعــهــا ا
وقـطـاع الـتـربــيـة لـبـنـاء مـجـمـوعـة
ا يـقلل من ـدارس   جديـدة من ا
ـــكـــتـــظــة ـــدارس ا الــزخـم عـــلى ا
بالـطلـبة وأطالق مـشاريـع الطرق 
وت وخصوصاً طرق مـا تسمى با
في نــاحــيـة احلــريـة والــعــبـاســيـة
ـشخاب  والـتي حصدت وطريق ا
ـــواطـــنـــ أرواح الـــكــــثـــيـــر مـن ا
األبـــريــاء  كـــمــا طـــالــبـت بــأطالق
شـاريع الري الـيـة  اخملـصصـات ا
لـدعم القـطاع الـزراعي  واألعتـماد
عـــلى األنـــتــاج الـــزراعي الـــوطــني

وتشغيل آالف الشباب) .
وأكـــــد الــــيـــــاســــري ان (الـــــوزيــــر
ـطـالـبنـا مـبدئـيـاً وكذلك اسـتـجاب 
ــشـاريع الــداعـمـة طـلــبـنـا أطالق ا
لـشــريــحــة الـشــبــاب لــتـشــغــيــلـهم
وتـوفيـر فـرص عمل  تـتـناسب مع
شــــهـــاداتــــهم وتـــخــــصـــصــــاتـــهم
ة ومـواهـبـهـم ولـتـأمـ حـيـاة كـر

لهم ولعوائلهم) .
ّ بـتــال أن (الـوزارة من جــهـتــة بــ
داعـمـة حملافـظـة الـنـجف األشرف 
وهــنــاك تـواصـل مع احملـافـظ عـلى
تـقـد فـضـلى اخلـدمـات لـلـمواطن

النجفي).
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{ كـــــــــــــابـــــــــــــول (أ ف ب) - أودت
فيـضانات ناجـمة عن أمـطار غزيرة
في شمال كـابل بحياة  46شخصا
نازل على األقل فيـما دمرت مـئات ا
كــــــــمـــــــا أعــــــــلـن مـــــــســــــــؤولـــــــون
األربــعـاء.وجتــرى عـمــلــيـات إنــقـاذ
ألشخاص محاصرين حتت أنقاض
ـــنــهــارة فـي شــاريــكــار ـــبــاني ا ا
عـاصـمة واليـة بـاروان الـتي هـطلت
عـلـيـها أمـطـار غـزيـرة لـيل الـثـالثاء
االربعاء.وقال عبد اجمليد من سكان
شــاريــكــار لــشــبــكــة "تــولــو نــيـوز"
الـتـلـفـزيـونــيـة "هـنـاك عـائـلـتـان في
حــيــنـــا مــا زالــتــا حتت األنــقــاض.
ـزيد مـن عمـال اإلنقاذ نحـتاج إلى ا
ـــســــاعـــدتــــنــــا".وأوضـــحت وزارة
الـصــحـة الــعــامـة في بــيـان أن 46
شـــخـــصـــا عـــلى األقل قـــتـــلـــوا في

باروان وأصـيب حوالى .80وقالت
ــنـطــقـة الــنــاطـقــة بـاسـم مـحــافظ ا
وحيدة شـاهكار إن عدد الـقتلى بلغ
 66مع إصــــــابـــــة أكــــــثـــــر من 90
شـخصـا إضافـة إلى تـهدّم أكـثر من
ي  500مــنــزل.وأشــار تــمــيم عــز
الناطق بـاسم وزارة إدارة الكوارث
لـوكالـة فرانس فـرس "لديـنا تـقارير
تـفـيـد بـأنه ال يـزال هـنـاك أشـخاص
حتت األنـــقـــاض".وأظـــهـــرت صــور
عـلى وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
سـيـارات وعربـات تـطفـو عـلى طول
ــــيــــاه ــــلــــيـــــئــــة بــــا الـــــشــــوارع ا
ـوحلـة.وقال الـقـصر الـرئاسي في ا
بـيــان إن الـرئـيس أشـرف غـني أمـر
بــــإرســـــال إعـــــانــــات طـــــوار إلى
شــــاريـــكـــار.وتــــابـــعت وزارة إدارة
الــــــــــــكـــــــــــوارث إنـه  اإلبـالغ عـن

فـيـضـانـات مـفاجـئـة في مـقـاطـعات
ــــا فـــيــــهـــا نــــنـــغــــرهـــار أخـــرى 
وبـــاجنـــشـــيــــر ووردك ولـــوغـــهـــار
وبــكـتــيـكـا وكــابـيــسـا لــكن لم تـرد
تــــــــــــــقـــــــــــــاريــــــــــــــر عـن وقـــــــــــــوع
إصـابـات.والــكـوارث الـنــاجـمـة عن
الـفـيــضـانـات غـالـبــا مـا تـتـكـرر في
ـناطق أفـغانـستـان خصـوصا في ا
نازل الريفية الفقيرة.والعديد من ا
ـبـنيـة بـطريـقة سـيـئة ومـعـظمـها ا
ناطق الريفية معرضة خلطر في ا
االنـهـيـار أثـنـاء هـطـول األمـطار في
هـذا البـلـد الـفقـيـر.وفي وقت سابق
من الــــشــــهـــــر اجلــــاري قــــتل 16
شـخـصـا بـيـنهم  15طـفال ودمرت
ـنـازل عــنـدمــا اجـتـاحت عـشــرات ا
الـسـيـول قـريـة فـي واليـة نـنـغـرهار

في شرق البالد.
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رأة التي كـانت تسـكت بطون اطـفالهـا بوضعـها قدرا لم تـعد حـكاية تـلك ا
ـاء على النـار تقنع بـطون صغـار العراق امام كـروش حيتـان الفساد من ا
الـتي تسبق اجسادهم بأمتار.. فالفـاسدون قلبوا موازين الدولة من اطعام

ساك والفقراء وااليتام الى من لديه حظوة في السلطة واجملتمع. ا
لــكن من هم احملــظــوظـون في الــدولــة.. سـؤال يــتـردد فـي اذهـان اجلــمـيع
ن يـدســون الـسم في وحــتى اجلـهــلـة! وجــوابه لـدى أصــحـاب االبــواق 
الـعسل من خالل إطالق تصاريح تنتقد الكـبير والصغير وحترق األخضر
ـدح في العـلن ويلـعن في اخلفـاء وب بـاليـابس ولـعل أبرزهـا ذاك الذي 
هـذا وذاك تشحذ االلسن باجتاه صانع الـقرار لطعنه باي حلظة حتى وان
كــان صــادقــاً وعــازمــاً عــلى ســيــر األمــور نــحـو األفــضـل وتـضــيـع حـوق

الضعفاء في ظل الركود االقتصادي وهجمة فيروس كورونا.
ان صـانع القـرار يتجـول بحكـمة وروية ويـعي جيداً انه راحل ال مـحالة اال
انه اتـخذ عهداً عـلى اغالق أبواب الفتـنة الصغـيرة تليـها الكبـيرة تلك التي
ـستـعـرة ما ان تـشعـر بـاخلطـر وتطـلق غـربانـهـا كي تعـثوا تـنـفذ الـنيـران ا
ـصـائب تأتي تـبـاعاً وهي ـيـناً ويـسـاراً إللهـاء األبـرياء  بـاألرض فـساداً 

تعلم جيدا انها ستقع في أي حلظة وساعة يحددها (بطل العصر).
الي والتي يقف خلفها العقالء في زمن لـكن هذه احلكمة التي ينتظرها ا
ـا الى غــابت عـنه احلـكـمـة قــد تـقـود الـشـعب الـعــراقي الى بـر األمـان ور
صائب لذا اراه اليوم متردداً ب الـتهلكة! فغالباً ما يقع أبـناء بلدي في ا
ـا آل علـيه الـعراق.. وهـنا الـوثـوق بصـانع الـقرار ومن حـوله او االسـتالم 
تـكمن احلـكمة الـتي تقول "أن تـضيء شمـعة صغـيرة خيـر لك من أن تنفق
عـمـرك تلـعن الـظالم" فصـانع الـقرار يـحتـاج الى اسـناد شـعـبي كبـير من
كـونات كي يسـتطع إزاحـة الظالم من عـراق أتعبه الـقيح وكـبلته مـختـلف ا

الكالب.
فـعلى صانع القرار ان يتخـذ خطوات أوسع إلعادة الثقة لـشعبه باحلكومة
ــنـظـومـة الـسـيــاسـيـة من خالل الـضــرب بـيـد من حـديــد لـكل من يـلـعب وا
ـقـدرات الـبــلـد في جـمـيع اجملـاالت (االقـتـصـاديـة واألمـنـيـة والـسـيـاسـيـة
تـصون دمـاء الضـعفاء والـتعـلمـية والـصحـية) وخاصـة الفـاسدين الـذين 
لــلـعـودة بـالـعــراق الى زمـان اشـراف الـقــوم وعـبـيـدهم مــتـنـاسـ ان ثـورة
صـيبـة انـها سـتدخل الـعراق في اجلـيـاع ان انتـفضت فـلن تـبقي اجـدا وا

نفق مظلم وطويل .
لـذا عـلى احلـكـومة اصـدار قـرارات عـاجـلة ومـهـمـة تـتعـلق بـوحـدة الـشعب
ووحـدة القرار السياسي الـعراقي وفرض مصلحـة العراق بجميع احملافل
وحـمـايـة امـنـه وسـيـادته من الـعـابـثـ وابـعـاده عن الـصـراعـات اإلقـلـيـمـيـة
وإيـجاد فرص عـمل للشـباب العـاطل من خالل خطـة استراتيـجية تـتضمن
نح ال ـشاريع الـصغـيرة واعـفاؤهـا من الفـوائد الـربحـية فالـوطن  إقـامة ا
ـعـامل لتـحـقيق صـانع وا يـسـتحـوذ كـذلك الـنهـوض بـواقع ا
ــواد الـغـذائـيــة وابـعـاد جـمـيع االكــتـفـاء الـذاتي من ا
الـعمالة األجنبيـة من الشركات النفطـية واالستثمارية
واسـتبـدالـها بـالعـمالـة احمللـية بـهذا سـيخـلد الـشعب
نحه كل الثقة وسيـكون ظهيراً اساسياً في قـائده و
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بـيروت) ,أ ف ب) - حلـظـات قـلـيـلـة
قـلبت حـياة أحـمـد رأساً عـلى عقب
فـحــرمه انــفـجــار مــرفـأ بــيـروت من
زوجـتـه واثـنــتـ من بــنــاته فـيــمـا
انــتُـشـلت األخـريـان بـأعـجـوبـة عـلى
قيـد احلـياة من حتت أنـقاض مـنزل
العـائلـة التي فرت من سـوريا بـحثاً
عـن أمـان لم جتـده فـي لـبـنــان.وقـفـا
أمـــام ركــــام مـــنـــزلـه في مـــنــــطـــقـــة
ـرفـأ بـيـروت الـكـرنـتــيـنـا احملـاذيــة 
واألكــثـر تــضــرراً جــراء االنــفــجـار
يـقول أحـمد حـاج اصـطيـفي لوكـالة
فرانـس برس "أشـعر وكـأنني فـقدت
عـــقـــلي أغــــمـــضت عــــيـــنيّ وحـــ
فـــتــحـــتـــهــمـــا وجـــدت كل شيء من
حـولي قـد تـغيّـر".ويـضـيف "خـسرت
كل شيء فـي حلـظـة. كـنـا عـائـلـة من
ستة أشخاص بتـنا عائلة صغيرة

." أنا وابنتيّ
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ــتـحــدر من مـديــنـة يـعــمل أحــمـد ا
إدلب في شــمـال غـرب سـوريـا مـنـذ
سنوات طويلة في لـبنان. يتنقل من
عمل إلى آخـر لتـأم لـقمـة العيش.
وفـي الــــعـــام  2014ومـع اشــــتـــداد
ـعــارك فـي ســوريـا قــرر أن يــأتي ا
بعـائلـته لتـلتـحق به في لبـنان لكن
"األمــان" الـــذي راهن عـــلــيـه لم يــدم
.بـعــد وقـوع االنـفــجـار هـرع طــويالً
أحـمــد عـائـدا إلى مـنـزله وكـان أول
ما رآه جثـة ابنته لـطيفة ( 22عاماً)
نزل الذي "لم مطروحة قـرب جدار ا
يــبق فـيه حــجـر عـلى حــجـر".انـضم
ـنــطـقـة وعــنـاصــر الـدفـاع شـبــاب ا
ــدني إلــيه النــتــشــال بــاقي أفــراد ا
عائلته ليجد إبنته جود ( 13عاماً)
) جثـت وزوجته خـالـدية ( 40عامـاً
ـنـقـذون من .ولم يـتـمـكن ا هـامــدتـ
إخــراج ديــانـا ( 17عــامـاً) الــتي لم
تــكلّ عن الـــصــراخ مــطــمــورة حتت
نـزل الذي انـهار عـليـها إال سـقف ا
بــــــعـــــد  11ســـــاعـــــة مـن الـــــعــــــمل
تواصل.يقضي أحمد نهاره اليوم ا

ا ( 14عـامـاً) وديـانا مع ابـنـتـيه د
ــســتــشــفـى جـراء الــتي تــرقــد في ا
إصابـات بالغـة في رجليـها.وجلّ ما
يـطـمح إلــيه الـيـوم هــو الـسـفـر إلى
اخلـــارج.ويــقـــول "كـــنت أبـــحث عن
مـــســـتــــقـــبل أفــــضل لـــكـن هـــذا لم
يـــحـــصل.. ال أفـــكـــر بـــالــعـــودة إلى
ــــــــا أن ال أمـــــــان ســــــــوريـــــــا طــــــــا
هناك".ويضيف "ال أريد اليوم سوى
أن أؤمّـن البـــنـــتّي لـــقـــمـــة الـــعـــيش
وأبـحث عن وسـيـلة أسـافـر بـها إلى
اخلــــارج... أريـــد الـــعــــيش بـــأمـــان
مـعهـمـا".وتـعـد الـكـرنـتـيـنـا من أفـقر
أحــيـاء بــيـروت وزاد االنــفـجـار من
ــوقـعـهـا مـعــانـاة قـاطــنـيـهــا نـظـراً 
احملــاذي لـلــمــرفـأ.عــلى غــرار بـقــيـة
ــبـنى الــسـكــان أطــاح االنـفــجــار 

صـغـيـر وغــرف خـشـبــيـة كـان عـدي
قطـان يتقـاسمهـا مع شقيـقه وعميه
وأوالد أعمامه وجميعهم سوريون
ـرفـأ كـانـوا يـعـمـلـون عـتـالـ في ا
وخـــســـروا مع االنـــفــجـــار مـــصــدر
دخـــلــهم.تـــصـــدّعت بـــعض جــدران
ــبــنـى وتــهــدّم بــعــضــهــا اآلخــر ا
وانهار سـقف غرف بيـنما تـبعثرت
ـقـتـنـيـات بـ الـركـام. تـلـفـاز هـنا ا
ومـرآة خـشبـيـة هـناك ولـعب أطـفال
ب احلجـارة. أما الغرف اخلـشبية
فـباتت مـجـرّد ألواح مـكـسرة.يـتردّد
ـشــهـد نــفـسـه عـنــد أبـنــيـة أخـرى ا
مــجـــاورة بـــيـــنــهـــا بـــيــوت كـــانت
مـهـجـورة وأخـرى غادرهـا سـكـانـها
عـلى عـجل بـعـد االنـفـجـار لـتـصبح
احلـارة الـصــغـيــرة أنـقــاضـا دُفـنت

بينها ذكريات قـاطنيها.لم يبق أمام
عــدي وأقـاربه إال الــنـوم فـي الـعـراء
ب الركام. يضعون فرشاً في باحة
ـنزل ويـعلـقون ثـيـابهم عـلى حبل ا
غـسـيل ويــطـبـخـون مــا تـوفـر عـلى
موقد صغير على الغاز.ويقول عدي
) لــفـرانس بــرس "لم يـبق ( 21عــامـاً
لنا عمل أو سكن.. جنلس هنا طيلة
الـــنـــهـــار وال شيء نــــفـــعـــله".بـــعـــد
االنـــــفـــــجــــــار الـــــذي جنـــــوا مـــــنه
ـتزوجون منهم بـ"أعجوبة" أرسل ا
أفـراد عائالتـهم لـلسـكن مـؤقتـاً لدى
اقـاربهـم في شمـال لـبنـان بـانتـظار
أن يـجدوا مـنـزالً جديـداً يـؤويهم أو
فرصة عمل.ويجـدون أنفسهم اليوم
ـكـنــهم الـعـودة مــحـاصــرين إذ ال 
إلى سـوريـا بـاعـتــبـارهم مـطـلـوبـ

للخـدمة العـسكرية اإللـزامية فضالً
عن أنـــهم فـــقـــدوا مــنـــازلـــهم جــراء
عارك والقـصف في مسقط رأسهم ا
فـي مـــــحـــــافـــــظــــــة حـــــمـــــاة (وسط
ســــوريـــا).قـــبل عــــام فـــرّ عُـــدي من
سـوريا والـتحق بـأقـربائه الـعامـل
رفأ بـحثاً عن األمان ولـتوفير في ا

لقمة عيش عائلته. 
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وقبل أن حتلّ الفـاجعة كـان يشاهد
مـع أقــــاربه احلــــريـق الــــذي ســــبق
االنـفـجـار.ويــقـول "لم أشـهــد شـيـئـاً
اثالً حتى خالل تسع سنوات من
احلــرب في ســوريــا".ويــضــيف "في
ســوريــا كــنــا إذا ســمــعــنــا صــوت
الــطــيــران نــخــتــبئ وبــعــد الــغـارة
نـنـهض ونـزيـل الـغبـار عـن أنـفـسـنا

ونــكـمـل حـيــاتــنـا هــنــا فــجـأة وقع
انـــــــفـــــــجـــــــار أطـــــــاح بـــــــكـل شيء
ـا شكّل لـبـنـان مـلـجأ حـولـنـا".ولـطـا
للسوري البـاحث عن العمل قبل
أن يــــنــــضـم إلــــيــــهـم مــــئــــات آالف
الالجـئـ الـفـارين من احلـرب.وكان
سوريون في عداد ضحـايا االنفجار
الـــذي أوقع أكـــثـــر من  180قـــتـــيالً
. وأعـلـنت وأكـثر من  6500مـصـابـاً
السفارة السورية في بيروت أن 43
من مـواطـنيـهـا في عـداد الضـحـايا.
ـتحدة مقتل 13 كما أحصت األ ا
الجئـاً وإصـابة  224آخرين بـينـما
ال يزال مـصـير  59آخرين مـجـهوالً
من دون حتـــديـــد عــدد الـــســـوريــ
مـنـهـم.ولـيس االنــفـجــار أول كـارثـة
حتـل عـلى عـائـلـة قـطـان فـاالنـهـيـار
ــتـسـارع مــنـذ أشـهـر االقـتـصـادي ا
أطاح بقيمة مـدخولها اليومي الذي
كـان يـعـادل  30دوالرًا كـحـد أقـصى
وبــات الــيــوم يــســاوي مع انــهــيـار
قــيـــمــة الـــلــيـــرة يــســـاوي نــحــو 6
دوالرات.وبـعـد مـرور ثالثـة أسـابيع
عــــلى االنـــفـــجـــار ال يـــزال مـــحـــور
أحـاديث الـعائـلـة وغالـبـية أفـرادها
يـعــيـشــون في لـبــنـان مــنـذ مــا قـبل
اندالع النزاع السوري.يقول أحدهم
ساخراً من كونهـم عالق ب حرب
مــدمـرة في بـلـدهـم وانـفـجـار وأزمـة
اقتصادية في لبـنان: "ضربتان على
ـان".لـدى وصـول سـيارة الـرأس تـؤ
تـقلّ مــسـاعـدات يــسـارع كل مــنـهم
إلى أخــذ صـنــدوق يــحــوي كــيـسي
معكـرونة وعلـبة بسـكويت وعبوتي
ميـاه وبضعـة معلـبات.ويقـول نصر
) إنهم أحياناً ال يحصلون ( 21عاماً
عـلى مــسـاعــدات كــونـهم ســوريـ

ــوزعـة أنــهـا وتــبـلــغــهم اجلـهــات ا
.ويـضيف مـعـنـيـة فقط بـالـلـبـنانـيـ
"كــنـا نـعـمل لــنـأكل ونـشـرب ونـؤمن
ـنزل.. اآلن لم يـبق لـنا بـدل إيجـار ا
أكـل وال شــرب وال أمــوال وال بــلــد

سواء في سوريا أو في لبنان".

tK « »e( W³ «d  ◊UI½ nBIð qOz«dÝ≈

ÊUM³  l  œËb(« »d
{ القـدس (أ ف ب) - أعلن اجليش
اإلسـرائـيـلي صـبـاح امس األربـعـاء
أن قـــواته قــصــفت نـــقــاط مــراقــبــة
حلـزب الـله قـرب احلـدود مع لـبـنان
ردّاً على إطالق نـار استـهدفـها ليالً
مـــؤكــدا أنـه "حــدث خـــطــيـــر".وقــال
اجليش في تغـريدة على تـويتر إنه
"خالل نــشـــاط عــمالنـي في شــمــال
ّ اسـتـهـداف إســرائـيل لـيل أمـس 
جـــنـــود من اجلـــيش اإلســـرائــيـــلي
بـإطالق نـار. لـقـد ردّيـنـا بـالـنـيـران
وطـائـراتــنـا قـصـفت نــقـاط مـراقـبـة
حلــزب الـله قــرب احلـدود".وأضـاف
"هذا حدث خطيـر ونحن مستعدّون
دومـاً حملـاربـة أي تهـديـد حلـدودنا"
بـــــــــــدون االشـــــــــــارة الـى وقــــــــــوع
اصابـات.وقال اجلـيش االسرائـيلي
إنه "يــحـمّـل احلـكــومـة الــلـبــنـانــيـة
مــــســــؤولـــيــــة مــــا يـــحــــصل عــــلى
أراضـــــــيـــــــهـــــــا".وكـــــــان اجلـــــــيش
اإلســرائــيــلي أعــلن لــيل الــثـالثـاء-
األربــعــاء عـن وقـوع "حــادث أمــني"
في شــمــال الــدولــة الــعــبــريـة عــلى
احلـدود مع لـبــنـان عـمــد عـلى إثـره
إلى إطالق قنابل مضـيئة في سماء
نطقـة احلدودية.وقال اجليش في ا
رســالـة إلـى الـصــحــافــيــ لـيالً إنّ
"حادثاً أمنياً يـجري اآلن في منطقة
ـــنــــارة قـــرب اخلط األزرق" الـــذي ا
يـقوم مـقام خط احلـدود ب الـدولة

العبرية ولبنان.
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ّ على اإلثر "إغالق مشيراً إلى أنّه 
نطقة".كما دعا عدد من الطرق في ا
اجلـــيـش ســـكــــان خــــمس بــــلـــدات
حــدوديـة إلى "الــتـوقّف عـن مـزاولـة
أي نشـاط خارج" مـنازلـهم والعودة
حاالً إليـها ومالزمتهـا و"االستعداد
إليــجـــاد مالذ آمن إذا مــا اقـــتــضت
احلــــــــاجـــــــة".ولم يُــــــــدل اجلـــــــيش
اإلســرائـيــلي بــأي تــفـصــيل بــشـأن
طـبـيــعـة هـذا احلــادث األمـني لـكنّ
وكـــالـــة فـــرانـس بـــرس عـــلـــمت من
مــصـــادر طــلــبت عـــدم الــكــشف عن
هويتهـا أنّ ما جرى هو "إطالق نار
من لــبــنـان" بــاتّــجــاه إسـرائــيل.من
جـهــتـهــا قـالت الـوكــالـة الـوطــنـيـة

لالعالم الـــــرســــمــــيــــة إنّ اجلــــيش
اإلسـرائـيـلي أطـلق "قـنـابل مـضـيـئة
فوق ميس اجلبل" البلدة اللبنانية
احلـــدوديــة مـع إســرائـــيل ويــنـــفّــذ
عـمـلـية "تـمـشـيـط واسع بـاألسـلـحة
الــــرشّــــاشــــة" عــــلـى احلــــدود.وفي
نـارة احلدودي مع لـبنان كيـبوتـز ا
أفاد مصور لوكالة فرانس برس أنّ
الـــوضع عـــاد إلى الـــهـــدوء بــعـــيــد
الـســاعـة األولى من فــجـر األربــعـاء
( 22,00ت غ الـثالثــاء).ويـأتي هـذا
الـتـصـعيـد بـعـدمـا أعـلن حـزب الـله
ـاضي الـلـبـنـانـي نهـايـة األسـبـوع ا
أنّه أســـقط طـــائـــرة إســـرائـــيـــلـــيــة
اختـرقت األجواء الـلبـنانـية.ولـبنان

وإسـرائيل رسـمـياً فـي حالـة حرب.
وشهد لبنان في  2006حرباً دامية
ب إسـرائيل وحـزب الله اسـتمرت
 33يــــومـــاً وقـــتـل خاللـــهـــا 1200
شخص في لبنان معظمهم مدنيون
و 160إســـرائـــيـــلـــيـــاً مـــعــظـــمـــهم

جنـــــود.
ــاضي وفي  27تــمّـــوز/يــولــيـــو ا
أعــــلن اجلـــيـش اإلســـرائـــيــــلي أنّه
خـــاض "قـــتــــاالً" عـــلى احلـــدود مع
لـبـنـان بـعـد إحبـاط مـحـاولـة تـسلّل
"خـــلــيــة إرهــابـــيــة" عــبــر احلــدود.
واعتبـر رئيس الوزراء اإلسـرائيلي
بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو أنّ حـزب الـله
"يلعب بالـنار".إال أنّ حزب الله نفى

يـــومـــهـــا أن يــكـــون قـــد خــاض أيّ
اشــتـبـاك مع اجلــانب االسـرائـيـلي
وكذلك التـقارير عن إحبـاط محاولة

تسلّل لعناصره.
—U½ ‚öÞ«

وجــاءت األنــبــاء عن تــبــادل إطالق
الـنار وقـتذاك عـقب تقـارير إعالمـية
إسرائـيليـة رجّحت ردّاً مـحتمالً من
حـزب الله بـعد مـقتل أحـد عنـاصره
قــــبل أيـــام فـي غـــارة جـــويـــة قـــرب
دمـــشق اتّــهم إســـرائــيل بـــشــنّــهــا
وتـــوعّـــد بـــالـــردّ عـــلـــيـــهـــا.وكـــانت
إســـرائـــيل أعـــلـــنت حـــال الــتـــأهّب
الـقـصـوى عـلى حـدودها الـشـمـالـية
وأرسـلت تــعــزيـزات عــسـكــريـة إلى

الــلــبـــنــاني في حــكــومــة تــصــريف
األعــمـال شـربل وهــبه أكـد الـثالثـاء
معارضة بالده أي تـعديل لتفويض
ـوقـتـة ـتـحـدة ا وعـديـد قـوة األ ا

في لبنان.
ّ وشـكـلت اليـونـيـفيل في  1978و
تـــعــزيـــزهــا بـــعــد حـــرب دارت بــ
الـدولــة الـعـبــريـة وحـزب الــله عـلى
مــدى  33يـــومـــاً في صـــيف 2006
وانــتــهت بــصــدور الــقــرار الــدولي
 1701الــذي أرسى وقــفــاً لألعــمـال
احلــــربـــــيــــة وعــــّزز من انــــتــــشــــار
الـيـونـيـفــيل ومـهـمـاتـهـا إذ كـلّـفـهـا
بـالـتـنـسـيق مع اجلـيش الـلـبـنـاني

مراقبة وقف االعمال احلربية.

طلة œËbŠ∫ دورية لقوة اليونيفيل عند احلدود اجلنوبية للبنان مع إسرائيل قرب بلدة ا

ـنـطـقـة قـبل أن تـعـود وتخـفّف من ا
.ويـتــولى انــتــشــار قــواتــهــا الحــقــاً
حوالى  10آالف و 500عـنـصـر من
ـوقتة في لبنان تحدة ا قوة اال ا
(يــــونــــيـــفــــيل) مــــراقـــبــــة احلـــدود
الـلـبـنـانـيـة-االسـرائـيـلـية وتـطـبـيق
الـقـرار  1701الـصــادر عن مـجـلس
االمن بــعـد احلـرب الــتي جـرت بـ
اســـــرائــــيـل وحــــزب الــــلـه من اجل
احلــــــــــؤول دون انــــــــــدالع نــــــــــزاع
جــــديـــــد.وكــــانـت اســــرائـــــيل دعت
اضي مع اقتراب جتديد االسبوع ا
رتـقب اجلمـعة مـهمـة هذه الـقـوة ا
الى إصالحها واتهمتها "باالنحياز
و"عدم الكفاءة".لكن وزير اخلارجية

تـحـدة إثر مـقتل ـوجة الـعنـصـرية اجلـديـدة التي انـدلعت فـي الواليـات ا أثـارت ا
جــورج فــلــويــد وامـتــدّت إلى عــدد من بــلــدان أوروبــا ردود فــعل غــاضــبـة لــيس
ـاضي العـنـصري بل بـاالحـتجـاج فـحسـب وتدمـيـر التـمـاثيـل التي تـرمـز إلى ا
قـراطيـات الغـربيـة السيّـما في ـسألـة أبعـد من ذلك إلعالن "فشل" الـد ذهبت ا
ظلّ الـشـعبـويـة األولـيغـارشـية الـتي هـيـمنت عـلى الـعـديد من دول الـعـالم الـغربي
ابتـداء من وصول الرئـيس األمريـكي دونالد تـرامب إلى البيت األبـيض في العام

 ? 2017ووصوالً إلى عدد من دول أوروبا الشرقية والغربية.
لقد كـشف تفشي وباء كورونا هـشاشة األنظمة الـصحية واالجتمـاعية والرعائية
لـلـعديـد من اجملـتـمعـات وكـان األمـر مريـعـاً لـلفـئـات احملـدودة الدخل والـطـبـقات
ـوظف من أعمالهم الفـقيرة فبجرّة قـلم جرى تسريح مالي الـعمال وصغار ا

ليجدوا أنفسهم في وضع معاشي وصحي ونفسي ال يحسدون عليه.
ـسـاواة والـعـدالـة تـشـكّالن مـعـيـارين أسـاسـيـ ألي نـظام وإذا كـانت مـبـاد ا
ـقـراطي فـإن واقع احلـال يـكـشف الـهوة الـسـحـيـقـة بـ الـنـظـريـة والـتـطبـيق د
خصـوصاً بارتفاع وتيرة العنصرية والعنف واإلرهاب والنزاعات واحلروب على
ا ينعكس سلباً على التنمية البشريّة بكل أبعادها  ليس في ي  ستـوى العا ا
ا في  بـلـدان العـالم الـثـالث بـشكل خـاص وبـضـمنـهـا بعض الـغـرب وحـده وإ
كن عـبر العـلوم اإلنسـانيّـة ردّ االعتبـار للتـفكيـر بطرق البلـدان العربـّية فكـيف 
عـقالنيّـة جـديدة ومـتـنـوّعة لـتـجاوز األزمـة الـراهنـة ومـواجهـة الـتحـدّيـات الكـبـيرة
والعمـيقـة ? وثمّـة حقـائق جديـدة أفرزهـا التـطور في عـلوم الـسيـاسة واالقـتصاد
ـنــطـلـقـات  بل واالجـتــمـاع والـثـقــافـة ويـتــطـلّب ذلك إعـادة نــظـر بـالـعــديـد من ا
يستـدعي اقتراح سبل جديدة تتـناسب وتوسيع حضور وتأثيـر العلوم اإلنسانيّة
ـتـغـيّــرات الـكـونـيّـة في مـجــاالت الـعـلـوم والـتـكــنـولـوجـيـا وثـورة لـتـتــسـاوق مع ا
واصالت والطفرة الرقـميّة "الديجيـتال" خصوصاً في ظل الطور االتّصـاالت وا
ـتـسارع مع اجلـديـد من الـثورة الـصـنـاعـيـة الرابـعـة كـمـا يـترافـق هذا الـتـطـوّر ا
نـفصلـ عن مجتمـعاتهم والـذين يشكّلـون بيئـة خصبة ارتفاع نـسبة الـشباب ا
للـتعصّب والـتطرّف والـعنف واإلرهاب ال سـيّما في ظلّ مـناهج دراسيّـة وتربويّة
يكـاد يكون فـيها حـيّز الـتسامح مـعدومـاً أو محدوداً عـلى أقّل تقـدير إنْ لم يكن
نقـيضه سائـداً حيث يـرتفع مـنسـوب اللّاتـسامح وتـتّسع دائـرة اإلقصـاء واإللغاء
ساواة وشحّ احلـرّيات وهزال الشعور والتـهميش في ضعف أو غيـاب مباد ا
ـواطـنـة واسـتمـرار نـهج الـتـمـييـز ضـد اجملـمـوعـات الثـقـافـيّـة الـدينـيـة واإلثـنـية با
ـرأة والفـئـات الضـعـيفـة. وكـنت قبل والـلغـويـة والـسالليـة وكـذلك التـمـييـز ضـد ا
سنـوات قد شاركـت في مؤتمـر دولي انعـقد في مـدينـة سوّون (كوريـا اجلنـوبية)
نـاقـشة مـستـقبل ؤتـمـر إقلـيمي إلـتـأم في جبـيل (بيـبـلوس/لـبنـان)  وهـو امتـداد 
ـا هـو الـعـلـوم اإلنـسـانـيــة في مـحـاولـة لـ"إعـادة اإلعـتـبــار لإلنـسـانـيّـات" وذلك 
ـقــاربـات واإلنـتـاج الـعـلـمي وغــيـرهـا وشـمـلت مـوضـوعـات ـنـاهج وا مـتّـصل بـا
مختلفة مثل: احلق في األمل واللغات والثقافة والتاريخ وكان ذلك بتحضير من
سـاهـمـة جهـات مـحلّـيـة ودولـيّة حـيث ارتـكـزت رؤيتـنـا عـلى ثالثة الـيونـسـكـو و
ستـقبل اإلنسـانيّات  وثـانيها- أهداف رئيـسيّة  أولـها-  التفـكير بـرؤية عربـيّة 
ؤسسات الـوطنيّـة واإلقليـميّة وثـالثها- ـي العـرب وا تنمـية العالقـة ب األكاد
تـوفـير إطـار لـلـمـبادرات وخـصـوصـاً في اجلـامعـات مع الـتـركـيز عـلى الـتـعاون
ستوى الكوني العلـمي الدولي بهدف زيادة فاعليّة دور العلوم اإلنسانيّة على ا
كــمــا انــصبّ الــنـــقــاش عــلى قــضــايــا الــفــلــســفــة والــتــاريخ والــفــنــون واآلداب
واألنثـربولوجيا والتراث الثقافـي ووسائل اإلعالم.  وأعتقد أن ثالث حقول مهمة
يــنــبـغي الــتـوقـف عـنــدهـا هي:  -1دور اجلـامــعــات الـعــربــيـة والــبـحـث الـعــلـمي
وعـالقتـهـمـا بعـمـلـية الـتـنـميـة وسـوق الـعمل;  -2الـعالقة بـ الـتـعلـيم  ومـنـاهجه
والـعلوم اإلنسانيّة;  -3اإلنسـانيّات والتفـكير العربي لـلتنميـة ويحتاج األمر إلى
حـوارات جـادة ومـســؤولـة عـلى مـســتـوى كل بـلـد عــربي وعـلى مـســتـوى الـعـمل
يادين شترك لـبلورة رؤيـة شاملـة يساهم فـيها نـخبة من اخلـبراء في ا العربـي ا
اخملتلـفة. وحيث تشغل الفلسـفة والتاريخ حيّزاً كبيـراً في بحث العلوم اإلنسانيّة
نـطقة الـعربـيّة فإنـها مـنذ اتفـاقيـة سايكس بـيكـو العام  1916وخالل قرن في ا
من الزمـان شهدت ثالث صدمات تاريخية أولها  "صدمة اإلستعمار" وتأثيراتها
وقف من احلداثة ومتفرّعاتها سـتمرّة و"رد الفعل" الذي أعقبها خصوصاً با ا
(العقالنـيّة واللـيبرالـيّة والـعلمـانيّة)  وصـدمة النـكبة بـعد تـقسيم فـلسطـ وقيام
"إســرائـيل" الــعـام  ?1948وصـدمــة الــنـكــسـة في  5حـزيــران (يـونــيـو) الــعـام

 ?1967جلهة عسكرة بعض اجملتمعات العربيّة ومقايضة التنمية
ـواجـهــة الـعـدو" وقـاد ذلك إلـى الـتـعـصّب والــتـطـرّف وبـعض ـقـراطــيّـة " والـد
االجتـاهـات الـلّـاعـقالنـيـة ولـم يـكن ذلك بـعـيـداً عن الـعـامل اخلـارجي الـذي بـقي
واقفه ومحـاوالته لفرض هيـمنته سواء بشـكل مباشر أو غـير مباشر. يتشـبّث 
لـقد اعـتمـدت ثقـافتنـا على الـفكـر التـبشـيري التـلقـيني الـتقـليـدي الذي عطّل دور
ـا في ذلك نـقد قـاربـات اإلنسـانـيّة واجملـتمـعـيّة  الـعـقل التـسـاؤلي النـقـدي في ا
الــذات واآلخـر أي نــقـد تــراثـنــا والــتـراث اإلســتـشــراقي وهـو مــا يـحــتـاج إلى
مراجـعات ضروريّة لتقد رؤية متحرّرة واسـتشرافيّة بتوفّر أجواء من احلريّة
وخـصـوصـاً حـرّيــة الـبـحث الـعـلـمي والـتـوجّه إلى إنـتـاج
عرفة من خالل التواصل مع العالم واالستفادة من كلّ ا
ــنــجـــز احلــضــاري الــكــوني لــبـــنــاء جــيل جــديــد من ا

ي العرب اخملتصّ باإلنسانيات. األكاد

بيروت
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االمس واليوم في اخـر ذكرى حزن لي
ـسكـيـنة  وأتـساءل :إن عن ايطـالـيا ا
غادرت الكورونا ايطاليا بعد ح هل
تتذكر مجد رومـا الذي لم يذله الفرس
كن وال البـرابـرة  ولكن فـايـروس ال 
مـشــاهــدته إال في احــدث اجملـاهــر قـد
اذل امــبــراطــوريـة الــفــيــراري وفــريق
يــوفــنـــتــوس واخــتــراعـــات دافــنــشي
ومونـلـيـزاه اجلـمـيلـة  وجـعـلـهـا على
لسـان رئـيس وزراء حـكـومـتـهـا يـنطق
عبارة : لقد خـرج االمر من السيطرة 
واالمر يعود اآلن الى رحمة السماء.

اآلن بــ الــكــورونــا وهــذه الــقــصـة 
حكـاية الدرس الـذي سيـمضي يـسجل
هـاجس الـذكــرى عـبـر دمـعــة ايـطـالـيـا
ـــســكـــيـــنـــة من خالل الـــديـــنــامـــيت ا

والفايروس.
في 13 تشرين الثاني عام 2003 وفي
الــســـاعــة احلـــاديـــة عــشـــر صــبـــاحــا

اقــتــحــمت شــاحــنــة كــبــيــرة مــلــيــئــة
تفـجرات مقـر القيادة االيـطالية في با
مـديــنـة الــنـاصــريــة الـتي اتــخـذت من
بـنـايـة غـرفـة جتـارة ذي قـار مـقـرا لـها
وتـقع عـلى نــهـر الـفـرات. تــمـامـا امـام
ـتــحف الــتــاريــخي لــلـمــديــنــة الـذي ا
يقـابـلـهـا في الـضـفـة االخـرى وفـجرت

بنى. كامل ا
وذهب نــتـاج الــتــفــجـيــر الــهــائل هـذا
ضـحـايـا كــثـر من جـنــود الـقـوة داخل
ـدينـة دفـعهم بـنى وانـاس من اهل ا ا
حظهم العـاثر ليتـواجدوا في سيارات
اجرة (مستهلكة - أغلبها سيارات من
طراز فولكا موديل 1975) مارين امام

كان وقت التفجير. ا
كـان السومري وألول مرة في تاريخ ا
أن اختلط دم ابناءه بدم ابناء محتليه

ليكونا ضحية لعمل ارهابي.
ــفــارقــة عــلــقت صــحــيــفـة وفي تــلك ا
ايـطـالـيـة تـقـول: ألنــنـا مـحـتـلـ نـدفع
الثمن .لـكن ما ذنب اولـئك الذين ليس

لهم ذنب..
عبارة (مـا ذنب أولئك الـذين ليس لهم
ذنب) جملة الـتباسـيه فيها الـكثير من
ـشترك غموض الـدراما. فدفـع الثمن ا
هو الـضـريبـة الـتي تدفـعـها الـشـعوب
ازاء قـدرهـا الـذي اخـتارتـه االلـهـة لـها
لتـعيش فـتـنة تـقبـل االسيـاد القـادم
من وراء حدودها كما اصناف الفواكه
واخلضر ولكن (الفاسدة) بسبب سوء

الشحن.
كــان ذلك الـــيــوم اســـودا وفــنـــتــازيــا
وارعبـتـني فـيه عـبارة جـنـدي ايـطالي
جـريح نـقــلـهـا لي مــتـرجم قـال: آه انه

جنوب نحس!..
اذا اخـتـار هذا (احملـرر) هذه ال ادري 
العـبارة ولم يـقل: مـكان نـحس مديـنة
ـاذا اخـتـار نـحـسـة. ظـهـيـرة نـحـسـة. 

اجلهة...?
حـسب عـلـمي وانـا الـذي افـنـيت ثالث
ارباع كتبي ابحث في ذاكرة اجلنوب
إن اجلنوب لم يكن نحساً في يوم ما..
لـقـد كـان جـنـوبــا نـاعـمـا ورومـانـسـيـا
ومسـكـينـا وفـقيـرا وثـوريا وحـسـينـياً
ومــاركــســيــاً ولــهــذا لم يــكن جــنــوبــا
نحـسـا واذا كـان هـكـذا فـأن نـحـاسته
تكـمن في عـدم تـقـبله ان يـكـون سـاحة

صراع ب احملتل وكارهيه.
ـعضـلة وتـفاسـيرها وبعيـدا عن تلك ا
(بل هـــروبــــا) بـــقـــيت احــــمل عـــبـــارة
اجلــريح الــطــلــيــاني واضــعــهــا امــام

اسئلة التفسير ألناس اعرفهم.
انــاس مـثــقــفــون وبــســطــاء وشــيـوخ
حكـمتـهم في فطـرتهم ومـهارة الـعيش
زمـنـا عــتـيـا. فــكـانت االجـوبــة تـمـسك
التـصـور الـعام ويـنـعـكس علـيـهـا اثار
35 عـامـا من احلــكم احلـزبي والـرجل
ـنــاسـبــة) جـزعت من الـواحــد (انـا بــا
مناقشـة ما كان. فمـا كان اندثر وذهب
وعـلــيـنــا ان نــوسع الـرؤى لــلـحــاضـر

بتحضر. وهذا لم يحصل بعد.
ولم اجد اجلواب الشافي..

فِي ذات اليوم جالست رجال مسنا في
قـهى ويبـدو انه من مهـاجري مـحنة ا
الـعـطـش والـتـجــفـيف ولـكـن في قـريـة
غـيـر قـريــتـنـا  فـهـو من جــهـة نـاحـيـة
الـــفـــهــــود ونـــحن من جــــهـــة قـــضـــاء
اجلبايش  ككان احلديث عن اجلنوب
ومحـنـة مع الـعطش...اقـصـد اجلـنوب
االهواري  جـنـوب الـقـصب... فـسألت
الــشـيـخ ان كــان الـعــطـش بـعــضــا من
كـان .. فكان رده: نحس الزمـان على ا
عـيدي عـندمـا تـعانـده جامـوسته ان ا
في اخلـــروج من بــركـــة قـــيــلـــولــتـــهــا
والذهاب معه الى بيته حللبها .ال يعد
ا بطولة. وعندما هذا نحسا منهـا أ
ذكرت له عبارة اجلندي الطلياني: قال
هذا حـتمـا جنـوبي وإال كـيف ينـطقـها
ـوقف والـلـحـظـة دون ان يدرك بـهـذا ا

انه اصال ينتمي الى جنوب نحس.
في هذه الـلـحظـة تـذكـرت قصـة لـكاتب
ايطالـي اسمه إيطـاليـو كالـفيـنو الذي
اكــاد احــفظ كــتــابه الــســاحــر مــدن ال
مــرئــيـة عـن ظــهــر قـلـب. عــبــارة الحـد
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ؤقت. لهذا ستكون اور مالذي ا
احسـست بدمـعـة زوجتي تـعزف حلـنا
اخلوف والقـلق  وقالت :اذا سـتتـركنا

مع مؤنة قبو البصل?
قلت :وبه ستعيشون الى ح يفرجها

الله واعود اليكم.
في عـربـة الـقـطـار وقد ارتـدى اجلـمـيع
الكمامـات  وقرأ اجلميع حتـذيرا ظهر
على الشاشـة االلكترونـية أن ال يتبادل
سافرين الكالم حتى لـو كلمة صباح ا
اخلـيــر  وعـلى اجلــمـيع ان يــلـتــزمـوا
الـصــمت وال يــتـبــادلـون الــكالم سـوى
ــسـافــرون قــلـيــلـون في بـنــظـراتــهم .ا
القطـار  والعـربة الـتي اجلس فـيها ال
يجلس سـوى ثالثة مسـافرين  انا في
مــقــدمـة الــعــربــة  وشــاب جــمــيل في
وسطـها  وشابـة بعـيون زرق ومالمح

حلوة جتلس في نهاية العربة .
اءة اطلقت ابتسامتي لتـحيتهما باإل

 فابتسـما ثم ركنت الـى الصمت  اما
الشـاب والشـابة فـلقـد استـمرا بـتبادل
اءات االبتسامات التي حتولت الى إ
ثم اشـارات ثم قـبـول بـ الـطـرفـ ان
يذهـبـوا الى غـرفـة الـتوالـيت لـيـتـبادال
الـقــبل والـغــرام كـســرا لـلــحـظــر الـذي
دونته الـشـاشة االلـكـتـرونيـة في عـربة
الـقـطــار.تـركـتــهـمـا يــخـتـرقــان احلـظـر
ـارسة الـغرام بأجـمل طـريقـة  وهي 
وقــوفــا . وعـنــدمــا عــادا لــيــجــلس كل
واحد فـي مكـانه  اكـتـشـفت ان كـمـامة
الفـتـاة قـد تمـزقت  وان خـدود الـشاب

كانت مصبوغة بلون احمر الشفاه .
وحـ اتى قــاطع الــتـذاكــر ونــظـر الى
بتسمة وجهيهما  قالت لهما نظرته ا
: اعـرف انـكـمــا لم تـصـبــرا وكـسـرتـمـا
ـا الـغـرام بـعض احلـظـر. ال يـهم فـلــر
عالج هذا الـوبـاء?ضـحـكت وقـلت : انا
راجع الى اور  وفـيـهـا الـغـرام الـقد

اجمل من متـعة غـرام غرفة الـتواليت 
وحــــتـى اهي نــــفـــــسي لـــــلــــوصــــول 
استعـدت متـعة االيام الـتي قرأت فـيها
قــصــة غــونــتـــر غــراس قــبــو الــبــصل
ــشــاعــر واعــدت تــفــاصــيل طــقــوس ا
ــتــعــة الــتــذكـر واغــمـضـت اجـفــاني 
ألعيش سحر تـلك الطقـوس: في نهاية
ـاضي أصدرت دار ثمـانـيـنات الـقـرن ا
ـأمـون لـلـتـرجـمة والـنـشـر فـي بـغداد ا
كتابا قصـصيا عنـوانه ( قبو البصل )
ـانـيـة الـتي واظن انه مـتـرجـمـا عن اال
ـــتـــرجم ســــامي حـــســـ قـــام بـــهــــا ا
االحمـدي وجـميع قـصص الـكـتاب هي
ــان  وحـــمــلت اجملـــمــوعــة لــكـــتــاب ا
عـنـوانـا هـو قـبــو الـبـصل وهي اشـهـر
ـــاني قـــصص الـــكـــتــاب لـــلـــروائي اال

غونتر غراس.
والقـصـة تـتـحـدث في مـخـتـصـرها عن
ـشـاعـر عـنـد االوربـيـ بـعد اخـتـفـاء ا
انــتــهــاء احلــرب الــكــونــيــة الــثــانــيــة
وحتــولت األحـــاســيس الى الـــشــعــور
ـــيـــكـــانـــيــكـي بــســـبب الـــرأســمـــالي ا
الـتـطـورات الـعـلمـيـة ودخـول االلـة في
جميع مـفاصل احلـياة حـتى فيـما يهم
مشاعر البشر لهذا قلت مشاعر احلزن
في اعماقـهم وكان من نـتاج هـذا شحة
الــدمــوع فـي مــآقــيـــهم. حــيـث افــتــتح
احــدهم مــطــعــمــا في قــبــو يـقــدم فــيه
الـبــصل لـزبــائـنه مـع مـاعــون وسـكـ
ويـقـومـون بـتـقشـيـره فـتـدمع عـيـونـهم
ويشـعـرون انهـم يبـكـون . وحتـمـا هذا

البكاء ودموعه سيكون اصطناعيا.
لهـذا فهـي دموع كـاذبة ال تـشـبه دموع
الـقــلب  تــلك الــتي نــراهـا تــضيء في
عيون أمـهاتنـا مثل عـقيق أبيض وهن
سافرة الـى جبهات يودعن حقـائبنـا ا
الـشـمـال واجلـنــوب في أزمـنـة احلـرب

اخلاسرة .
وهكذا يبـان الفرق  حيث تـظل عاطفة
األنـســان الـشــرقي رقــيـقــة وحـســاسـة
ـوجـودات الــكـون ومــقـتـربــة من فـعل
الـسـمـاء أكـثــر من أي عـاطـفـة أخـرى 
فهي كنـز لدموع جمـيلة تـلك التي بنى
عليها الشعر أجمل هواجسه  وقامت
ـراثي  قـيـامــة الـنــواح والـتــعـازي وا
وأشهـرها تـلك الـتي نحـبت مع نـحيب
احلـــســــ ع في طف كــــربالء  ولـــوال
ـــا أســـتـــطـــاع األنـــســان أن الـــدمــوع 
ـفـردة  أذ يـقـال أن الـكـلـمة يـكـتـشف ا
ــا هـي ذاتــهـا ولــدت بــدمــعـة حــزن ر
الـتـي أطــلـقــهــا أبــونــا آدم ع يـوم رأى
ـعـصـيـة األولى الـتـي صـنـعـهـا بـعـله ا
حــواء  وبــهــا أســتــطــاع األنــسـان أن
يــنــقل مــشــاعــره وبــصــدق وأن يــدون
مــايـــريــد أن يـــتــحـــدث به قــلـــبه  لــذا
درك فالشرق هـو بيت احلس األول وا
الذي يـقف عـنـده األنـبـيـاء كي يـصـلوا
مع دموعـهم الى اللـه  ويتـذكر الـناس
دمعـة أيوب ع عـندمـا وصل به الصـبر
الى آخـــــر مــــدارج األلم  فـــــنــــادم ربه
بدمـعة وقـال : ألهي شـكوتك بـدمعي ال
بلـسـاني . فـأستـجـاب الـله الى دموعه

وشفاه من مرضه.
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زاح والـغـنـاء والـقهـقـهـات والـعتب ا
فيـما بـينـهن وال يعـرفن ان متـلصص
كــالــســارق يــتـــرك الــدرس وتالمــذته
راقـبة البـنات وال يـشاهد وينشـغل 
في مالمـــحـــهن شيء  وبـــالـــرغم من

هذا كان يتصبب عرقا.
اتذكـر هذا الـشـذوذ  واقارنه بـشذوذ
الــفــايــروس الــنـــازي وهــو يــتــربص
للـحـظة الـغرام الـتي كـانت طـقوسـها
اللـيـلـيـة تبـدأ بـعـد ان يهـجع كل اهل
البيت  فـيهمس لـها ويعـزف اناشيد
مودتها لفرحهـا الرومانسي بحماس
عــاشـــقـــهـــا  وحــ يـــبـــدأ الـــطــقس
الغرامي يحرك الفايروس نسمة ريح
Venezia ملوثة ويحعلها عطرا  من
1920 هي مجـمـوعـة من أربع عـطور
من تصمـيم األنف العـطريـة اإليطالي
Luca Gritti وهي مــســـتــوحــاة من
ـديـنـة أربـعـة مـنـاطق مـخــتـلـفـة في ا
Lido, Divine, Oud الــــعــــائــــمــــة

.Grey Velvet و Royale
كان خداعا ان يـعوم العـطر في رئتي
الـعـاشــقـ وهـمــا يـشـعــران بـنـشـوة
ولكنه في احلقـيقة كـان عدوى حملت
فايروس الكورونا ونازيته الى اجمل
قـدس منذ صدرين للـحظات الـغرام ا
قـيـصـر وكـلـيـوبـاتـرا ومـرورا بـعـنـتـر
وعبلـة وقيس وليـلى وانتهـاء بأجمل
ادوار احلب التي قـدمتـها هنـد رستم

صرية. على شاشة السينما ا
اآلن وقد  عـزل العـاشقـ  وحتـما
واحـد سـيـتـعـافى واالخـر سـيـمـوت 
وفي احملصلة ان الثاني سيموت الن
ـــكن ان يـــعـــيش بـــدون رومـــيـــو ال 
ــكن ان جــولــيــيت  وجـــولــيــيت ال 

تعيش بدون روميو.
ب اجلنوح واجلـموح هاجس واحد
يصـنع قـلق الـكـتابـة والـتـفكـيـر الذي
يسكنك وانت تتبع مـشاعر البشر مع
يوم تـعـتاش فـيه الـقنـوات الـتلـفـازية
عـلى احـصـار عــدد ضـحـايـا والـوبـاء
وافـرح ان الــقـرى الـتـي تـعـيـش عـنـد
ـياه الـيـهـا في اهوار سعـادة عـودة ا
مـيـزوبـوتامـيـا لـم تسـجـل اي اصـابة
بالرغم من انها كانت موطنا للمالريا
ـياه واالسهـال الدائم بـسبب تـلوث ا
واشــيـاء اخــرى اتــذكــر فــيــهــا ان نـا
عندما كـنا معلـم اتت مفرزة عـلمية
يـة واجرت من منـظمـة الصـحـة العـا
فـحــصــا ومــســحـا لــعــشــرة قـرى في
وفي قـريــتـنـا كـان اهـوار اجلـبــايش 
مـعــهم طــبــيـبــا من اهل مــانــشـســتـر
وســـــأل إن كــــان احـــــدنـــــا يــــحـــــسن
االنــكـــلـــيــزيـــة  فـــأجــبـــته :نـــعم انــا
احـسـنـهـا ولــكن لـيس كـمــا تـنـطـقـهـا

اجاثا كريستي .
ضحك وقال لدي سؤال : كيف يعيش

الناس هنا ?
قلت : انهم يعيشون هكذا منذ سبعة
االف عـــــام واعـــــمـــــارهم قـــــد تـــــصل

. التسع
ابــتــسـم وقــال : هــذا يــعـــني ان الــله

موجود هنا.
4- معدان ايطاليو كالفينو 

لم أغـادر بـعـد مـنــصـة إيـطـالـيـا وأنـا
احــاول ان اكــتب عن تــأثــيــر مــرثــيـة
الفايروس في ارواحنا  وقد امتلكت
قـــدرتـــهـــا الـــعـــجـــيــــبـــة عـــلى جـــعل
االحـــســاس بـــهـــا اقـــرب الى تـــدوين
طـقــوس من اخلــوف والـقــلق  لــهـذا
اجلائحة جتـلب اآلن ذكرياتـها بثوبه
االيـطــالي عـنــدمـا كــان جـنــود رومـا
يحـتـلون مـديـنتي الـنـاصريـة  وبـعد
عـامـ غـادروهــا بـخـسـائــر كـثـيـرة .
ولـكـنــهـا اقل بــكـثـيــر من خـســائـرهـا
عـــنـــدمـــا احــتـل فـــايـــروس كـــورونــا
ايـطـالـيـا  ومــازال حـتى كـتـابـة هـذه
احلـكــايـة يــوغل قـتال واخــتـنــاقـا في
الناس الذين ينتظرون مواسم صيف
قطف ثمـار العـنب من حقول الـشمال

االيطالي.
ـقـارنـة  وال اريد أجـلس في حلـظـة ا
ان اجـعل تـلك اجلـائـحـة مـنـتقـمـا من
اجلـــنـــدي االيـــطـــالي الـــذي كـــان مع
دورية قـتـاليـة في شـوارع النـاصـرية
والذي ح شعر بألم في بطنه جراء
تـنـاوله حلم خـنـزيـر مـعـلب ومـنـتـهي
الــــصالحــــيــــة اراد ان يــــســــتــــخـــدم
التـوالـيت فـأقـتـحم بيـتـا في شـارعـنا
ضـربـه بـقــدمه وســأل سـيــدة عــجـوز
جتــلـس في بـــاحـــة الــبـــيت وبـــلـــغــة
ايـــطـــالـــيـــة عــــالـــيـــة الـــنـــبـــرة : اين

التـــواليت .?
فـأستـهـجـنت الـسـيـدة ذات الـثـمـان
عاما نبرته وطريقة دخوله  وبصقت

عليه .
فـرد علـيـهـا : اليـهم ايـتـهـا الـعـجوز 

ابصقي ولكن اين التواليت .
ابنها الـشاب خرج مسـرعا وعرف ما
يريـد فـأشر له عـلى جـهة الـتـواليت .
ولـكن اجلــنـدي االيـطــالي وقـتــهـا قـد

عملها على نفسه .
عــنــد تــلك احلــادثــة وحــادثــة اخــرى
استعيـدها اآلن ابحث عـن مقارن ب

عدل وراثيا يغزو ايطاليا 1- ا
عن احليـاة  ما قـبل  ومـا بعـد  وما

فوق  وما حتت .
يـقــول الــشـاعــر : ســأعـود الـى نـبض
االزل في الـقــصــيـدة  واعــيــد كـتــابـة
الـغــزل لــيـســتـمــر الــعـشـق من اجـمل

حوافز والدة القصيدة.
ويقـول الفـيلسـوف وقد سـكنه الـغيظ
والتـمرد : سـأبـحث عن حلـية سـقراط
ـتـنع الـروائي عن وانـتـفـهـا . فـيـمـا 
اجابـة  وعنـدما يخـبروه أن عـليه أن
يجيب طوعا أو قسرا .يقول لهم : أنا
انتظر لسان الضحية ليتحدث عن ما
يفيدني ألكتب . وكل منا سيكتب عبر
ما تـؤثـر به حلـظـات الـفزع تـلك  ذلك
أن الكـتابـة عن مـابعـد لن يحـتاج الى
ــاضي لــيـــجــعــله خــيـــطــا يــوصــله ا
باحلـاضر . فـما بـعد حـماس األرخـنة
فيـه قـليـل  والتـأثـر بـفالن وعالن من
كـتــبــة الــعـصــر الــبـائــد من جــائــحـة
الـفــايــروس لم يــعــد حـافــزا لــتــنـشئ
روايـة  والــقـلــيل مــنـهم من يــريـد ان
يصبح كالفينو اخر حتى من دون ان
يقصد عندما تدمع عيناه عند مشاهد
احملنة االيطـالية الـتي لم يَعُدْ يـنقذها
وال ليلة السرير في حكايات مورافيا 
عسل الـشـهوة وهـو يـقطـر من شـفتي
مونيـكا بـروشلي  وال ذكـريات الـنهد
ــغـــري لــصــوفـــيــا لـــورين في أفالم ا

االبيض واالسود.
بـدمــعه اخملــضـر كــبـكــتــريـا طــحـالب
بـحـريــة سـيــتـخـيل مــدنـا نــاجـيـة من
الـوبـاء  مـدن لم يـتـخـيـلـهـا إيـطـالـيو
كــالــفــيــنــو  بـــالــرغم من االحــســاس
اجلديـد لـقـرا كـتـابه يـنـبـئه انه تـخيل
مـدنـه لـيــأوي الــيـهــا هــروبـا مـن تـلك
ا احملنـة وفـايـروسـها  لـكن الـسـارد 
بعد سـيمـنح عتـمة ازليـة للـمدن التي
يــتـخــيــلــهــا اآلن  مــدن نـحــتت عــلى
اسـوارهـا بـوابـات قـاتـمـة من نـحـاس
اسود يريـنا تـصامـيم لولبـية لـلمرات
مــــشــــافي وقــــاعــــات عــــزل صــــحي 
ومـرضى يــحــمـلــون مالمح فــراشـات
تكـاد ان تـتحـجـر وال تمـيـز ب الـذكر
واالنثى  والطفل فـقط يبدو من ثمرة
كمثرى بلون وردي لـم تزل فيه شمعة
تضيئ بـعسر كـمن يقاوم ابـقا ضوئه

وشهيته داخل روحه وجسده .
كتبات مشافي بنـيت من بقايا كـتب ا
العـامة ومـكتـبات الـبيـوت  عنـدما لم
تــعــد احلـــاجــة الى احلــجـــر  فــلــقــد
اخذوه كله ليبـنوا به مدافن الذاهب
بـفــرح الى طــقـوس الــرحـيل اجلــديـد
بعد ان اوصلتهم القناعة  ان احلياة
ـقنع يـنبغي ان يـكون هذا   قدرها ا
وعنـدمـا يـتـمرد احـدهم ويـقـول  ثـمة
ـا كـان  تـتـركه مـا يـجـعــلـنـا نـحـلـم 
االيـدي بـدون تـصـفــيق وتـصـفع ظـله
مرتعـشة من الـيأس فيـختـفي  ولكنه

يترك صوته  أنه سيعود ثانية.
مهمـة الروائي هـنا أن يـذهب ليـقتفي
أثـــر من تـــرك صـــوته  أنـه يـــذكـــرنــا
بعـاطـفـة األنبـيـاء عـنـدما يـولـد مـعهم
شيء ليقـلوه . وإذا لم يـكن هذا الظل
نبيا سنظنه قديسا من قلق الفاتيكان
على رعاه  أو صوفـيا من أهل بغداد
 اليــعـرف مــاذا يــفــعل حــتى يــنــجي

احباب فؤاده .
وحدهم الروائيـون يعرفـون جهة هذا
الــصــوت  ولــكـــنه لن يــبـــحــثــوا عن
بطريقة استخبارية ويرتدون معاطف
مخـبـري الـشـرطـة األسـوانـيـة  ومثل
خفـافـيش معـدلـة وراثيـا يكـتـبون عن
محطات وشقق ومقاهي يرتادها هذا
الظل ويسجلون خـطاباته وموسيقى

تصفيق يديه .
ومـــثــلـــهم يـــرتـــدي الـــروائي حلـــظــة
الـتـفـكـير  فـمـرات عـنـدمـا تـبـحث عن
سرد قـد يصـبح شـمعـة أمل في عتـمة
ـــشـــافي ال ضـــيـــر أن تـــرتــدي تـــلك ا
مــعــطف مــخــبــر أو مــايــوه ســبــاحـة

لتكتب رواية.
 2 (الفايروس النازي )

في اول الــرؤيـــا وآخــر شــهـــقــة عــلى
تسارع اعداد ضحايا الوباء واغلبهم
من اصــحـــاب الــرواتب الــتـــقــاعــديــة
وعــجــزة دور ارذل الــعــمــر  ابــتـدأت
ـسـكـيـنة  مقـدمـة الـسـرد بـإيـطالـيـا ا
عـنــدمـا شـعــرت أن الـفــايـروس اوغل
فيهـا مثل قسـاوة البرابـرة يوم كانوا

يــــحــــلــــمـــون ان يــــنــــالــــوا مـن رومـــا
تها في حروبهم معها . وهز

ومع هـذه احملـنــة سـكـنــتـني الــقـنـاعـة
طلقـة أننا يـنبغي ان نـحول جبروت ا
قـاتـلـة الى قـيـصـر وسـيوف فـيـالـقـه ا
مخـتبـرات  فعـدة احلرب سـيفـا كانت
ام صـاروخــا عـابــرا لـلــقـارات لم تــعـد
ـغـطى بـرقائق تنـفع مع هـذا الـكـائن ا
هالمية شفـافة ولكـنها تـخترق جدران
رئـات الــبـشــر وتـقــتـلــهم بـظــرف ايـام

معدودة.
سكيـنة تبعثرت شعرت بأن ايطالـيا ا
عـنــد مــحــطـات ذكــريــاتــنـا فـي امـاني
السفر اليها  وتلك االماني هي اماني
الـفــقــراء وحـدهـم  وتـمــنــيت أن اجـد
وصــفـة طــبــيــة مــؤســطـرة مــثل الــتي
رسـمــهــا صـديــقي الــفــنـان الــبــصـري
رض فـيها هاشم تـايه وعالج مـحنـة ا
ــؤلـــفــة الــتـي مــلــئت لــتــلـك االلــوف ا
مشافي مدن الشمال االيطالي  ألشعر
بــأن الــفــايــروس حتــول الى مــطــرقــة
تكسر كل قناني عطور محالت ميالنو
االسطورة وتـمزق ازيـائهـا وموضـتها

التي لم يعد احد يتحدث عنها .
ويـقــال ان الـفــايــروس بـدأ يــسـأل عن
شـرفــة الـغــرام الـتي شــهـدت الــهـمس
الـســري بــ رومـيــو وجــولـيـت حـتى
يهـدمـها  لـيـثبت لـلـعالم ان الـكـورونا
تطرف ب كل الفايروس هي اليم ا
 وغدا سـنـطلق عـلـيه لقب الـفـايروس

النازي.
أتـذكــر هـذا وأجـمـع اصـداء قــيـثـارات
ذلك الليل الشكسـبيري واقارنه بعزف
عـود لـلـمـوســيـقـار مـنـيــر بـشـيـر وهـو
يطـرب صـبـا احالمـنـا بـأنـدلس ولـيـلة
في أور وأشيـاء أخـرى ترتـدي قـماص
حقول ريف الـسديـناوية حـيث قريـتنا
الــســومــريــة وطــفــولــتــنــا الــفالحــيــة
وهــواجس اخــرى تــكــســر دهــشــتــهـا
صورة اعالن في صحيفة ايطالية فيه
عـــرض غــــريب مــــقـــدم مـن فـــاتــــنـــات

السينما االيطالية :
كلـوديا مونـيـكـا بـيـلـوتشي (- 1964) 
كاردينالي (- 1938)    صوفيا لورين
 (- 1934) أورنـيـال مـوتي ( - 1955)
سـيـمــونـيــتـا سـتــيـفــانـيـلي (- 1954)
جلـوريا جـويدا (- 1955) جيـنا لـولو

بريجيدا (- 1927) 
يقول : انـهن عجائـز وشابات ولـكنهن
اآلن عـلى اسـتـعـداد وبـرغـبـة جـامـحـة
وليـست جـائـحـة ليـمـارسن الـغرام مع
الـفـايــروس  ولـكل واحــدة مـعه لــيـلـة
حــمــراء شــرط ان يــغــادر الــفــايـروس
ايطاليا مع اخر كتعة غرام له معهن.
مع هــذه االعالن ارســـلت حــســنــاوات
ايطالـيا من كل مدنـها رغبـتهم ان يكن
من مــوقـــعــات هـــذا الــعـــرض  فــردت
انشيت عليهن الـصحيفـة االيطاليـة 
عـريض في اول صـفـحـاتـهـا يـقول : ال
نريـد  يكـفي ايطـاليـا أن تذل جـمالـها

بهذه الطريقة.
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عـنــدمــا حتـدثت عـن حلـظــة الــتـربص
ـعـتـوه ورغـبـته في لـهـذا الـفايـروس ا
تهشيم نافذة روميو وجوليت في حي
سـكـني في مـديـنـة فـيـرونـا االيـطـالـيـة
.كــنت اتــخــيـل مــقــدار احلــزن  الــذي
سيـعـود ثـانيـة يـكرر خـيـبـة النـهـايات
الـغـرامـيـة حلـكــايـات الـعـشق عـنـد كل
الشعوب  واقصد تلك احلكايات التي
تــؤســطــرهــا اقالم الــكــتــاب او ألــسن
الـنـاس  فـأغـلـبـهـا تـنتـهـي بـفـاجـعة 
وت العاشق او تموت العشيق فأما 
وفي افضل االحـوال الـعـاشقـة تـتزوج
انسانـا غيـر عشـيقهـا. والسـبب دائما
حقد اب العشـيقة على العـشاق  فيما

تكون األم محبة لعشيق ابنتها.
اتذكـر عنـدما كـنـا في االهوار  طـلبـنا
من مـديريـة الـتـربـيـة نـقل مـعلـم جانح
ارس شذوذ غريب من مدرستنا ألنه 
من خالل عـــيــنـــيه  فـــقــد راقـــبه احــد
عـلمـ وهو يـعـمل ثقـبا جـدار غرف ا
صنوع من القصب ويراقب الصف وا
عـدان وهن يعـط منه مـشيـة بنـات ا
لناضرهن ظهـورهن حلظة الذهاب مع
جواميسهن الى منـاطق قيلولتهن في
ــشــهـد مــيـاه الــهــور  هــو يــتـلــذذ بــا
بــالـــرغم انـه اليــرضى ســـوى قـــامــات
حـافـيـة وحتـزمت بـعـبـاءتهـا مـن جـهة
اخلاصـرة وتمـشي بفـطـرتهـا ويطـلقن

ـــرأة شـــخــــوص قــــصـــصـه تـــقــــول ا
لـعـشـيـقـهـا : لــقـد جـئـتك من اجلـنـوب
الـنـحس. فـجــردني من كل مالبـسي ال

تخلص منه.
ـعــيـدي والــعـاشــقـة بـ جــامـوســة ا
اجلنوبية الطليانية في قصة كالفينو
مــســافــة بــ اخـــتالف االمــكــنــة .الن
جنـوبـنـا لم يـجرد مالبـسه إال بـقـدرية
االجبـار عنـدما يـأتي الغـازي واحملتل
ولكـنه يـبـقي شـيـئـا من الـسـتـر عـليه.
وفي هذا البـاقي يقـاوم ويصنع االمل
واالغــــنـــيــــة واحلــــلم.ادركـت في كالم
كان عدان يدركون في ا الشيخ : ان ا
وقـــــســــــوته مــــــســـــاحـــــة االمـل. وهم
يـتـفــاءلـون مــا دام ضـرع اجلــامـوسـة
ــتـــلـــئــاً ولـــيس هـــنــاك نـــحس في
حــيــاتـــهم مــادامت الـــشــذرة الــزرقــاء
مــعـــلــقــة عـــلى مــقـــدمــة فـــروة شــعــر
اطــفــالـــهم.. يــبـــعــدون فــيـــهــا عــطش

الــســمـــاء وعــنــاد اجلـــوامــيس ولــدغ
الـبـعـوض واألقـدام الــغـريـبـة.لـهـذا لم
تكن الـشاحـنـة االرهابـيـة نتـاج نحس
ـــا هي نـــتــاج جــنـــوبي عـــراقي فـــر
النـحس الـطـلـياني الـذي جـاء بـبـدلته
ـرقـطـة لـيـحـررنـا من قـدريـة الـبـؤس ا
ولــيس قــدريــة الــنــحس. الــفــرق بــ
كن ان البؤس والنحس. ان البؤس 
تزيـله بـضـحـكـة وقـرص رغيـف. ولكن
النحس اذا الزمك لن يغادر مع اطنانا
من السعادات واخلبز والسمفونيات.
وحـــ عــــدت الى بـــيــــتـــنــــا وأثـــنـــاء
ــــســـــامــــرة مـع اخي واســـــتــــعــــادة ا
الـذكـريـات أكــتـشـفتُ أن مــاركـو بـولـو
الى قــريــتـــنــا في رحــلـــة اســتــشــراق
ومغـامرة ولـم أكن انا مـوجـود فيـها 
وجد بـيـتـ فقط هـمـا بـقايـا الـصراع
مع الـعــطش ومـوت الــقـصـب وغـيـاب

الطيور والسمك .
كان ذلك قبل الـوباء بسـبعة عـشر عام
 وألن اتـشـفى واقـول بـعـد عـشـر عـام
من اآلن اتـمـنى ان تـزول ايـطـالـيـا من

الوجود  ذلك ألن روما تظل روما.
5- البصل في خان احلاج رضا كاظم

حمادي
ـســكـيـنـة غـادرت االرض االيـطـالــيـة ا
بـقـطار صـنـعـته الـصـ وارسـلـته من
مــــــصــــــانـع ووهــــــان الى ارض أور .
بــــالــــرغم من ان اغــــلـب الــــقــــطـــارات
ـركـزيـة ـتـحـركـة من مــحـطـة رومـا ا ا
تـــصـــعـــد شـــامـال صـــوب مـــدن االلب
ــــانـــــيــــا ثم األرض والــــنـــــمــــســـــا وا

اإلسكندنافية .
لقـد اخـبـرتـني اجلـرائـد ان الـوباء في
الشـمال الـبارد يـتمـدد بقـوة وانتـشار
سريع  أتصلت بعـائلتي التي تعيش
انية واخبرتهم في مدينة فوبرتال اال
بــضــرورة االحــتـمــاء مـن الــفــايـروس
ـــنــــزل  وقـــلت ألم وعـــدم مــــغـــادرة ا
اوالدي : في القـبـو خزنـت الكـثـير من
لح والسكر الطح والرز والـزيت وا
والـشـاي والبـصـل  تـقوتـوا بـه حل

يفرجها الله .
قـالت :هـذه االشـيـاء كـلـهـا مـوجـودة 
ولكنـنا تـخلصـنا من الـبصل ورمـيناه

في حاوية النفايات .
وح سألت عن السبب ?

اخـبــرتــني :انـهـم كـلــمـا يــنــزلـون الى
الـقـبــو تـدمع عــيـونـهـم بـحـرقــة قـويـة
بسـبب رائـحـة الـبـصل . انـهم يـبـكون

بدون معنى .
قلت : لنسميه بكاء الكورونا .

قـالت كال : بـكـاء الــكـورونـا حـقـيـقي 
وهذا لـيس سـوى بكـاء البـصل  فـهو

من دون مشاعر.
سألتها : هل سـبق لك ان قرأتي قصة
ـاني غــونـتــر غـراس قــبـو الـكــاتب األ

البصل ?
ضــحــكت وقــالـت :انت تــعــرف اني ال
اقرأ الـقصص بـالرغم من انـني زوجة
رجل يـــكـــتب الـــقـــصص . انـــا اكـــتب
ـطبخ  ومـراجعـة الفروض يومـيات ا
ـدرسـيــة مع االوالد وهـمـس الـلـيل  ا
وهذا القلق الذي يسـكننا من الوباء .
انت بـعـيـد عن الـبـيت  وفي شـارعـنـا
تمر سيارات االسـعاف ألكثر من عشر
مـرات فـي الـيــوم فــيــرتـعـب قـلــبي مع
ا زعجة  ولو كـنت هنا  صفاراتهـا ا

ارتعب قلبي ابدا.
اخبرتـها اني غادرت ايـطالـيا مرتـعبا
ايــضـــا وقــد اتـــيت الـــيــهـــا ســائـــحــا
فتفـاجئت بـظهور اجلـائحـة الصيـنية
فيها . وانـي قررت ان اهرب في عودة
سريـعـة الى اور اسـتعـيـد فـيهـا ثـبات
نفسي من سـفرة مرعـبة تـخيلت فـيها
انـني سـأحـصل عــلى قـبـلـة من خـدود
ـثالت سـيـنـمـا طـفـولـتي وصـبـاي 
واني سـأسمـع عزف الـغـرام من حتت
شرفة روميو وجوليت  وأني سأفطر
كل يوم بـالبـيتـزا االيـطالـية الـشهـيرة
واتــعـــشى بـــطــبق مـــالح من اجـــبــان
صقيلة . لكن حصـلت مجزرة سكينها
الـفــايــروس والـصــعـود الـى الـشــمـال
االوربي صـعب فــهـو مـوبــوء ايـضـا 
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.. عـلــيه الــسالم ضــد الــفـســاد االمــوي في واقــعــة الـطـف الـتي ثــار احلــســ
شـهدتها كربالء العام 61 هـ.. خاضـها فردا بإثنـ وسبع مقاتال ألجل احلق
نظـير عـشرات اإللوف من جـنود بـني أميـة وفرسانـها من دون ان تـطرف له ع

او يرتعد سيف في كف واحد من أوالده وإخوته وأصحابه.
ـواجهة الـكثرة الـتي إكتظ بهم من أين جاء لـهذه القـلة التي ال تـكاد تـذكر عددا 
ع الذي الوغى وغـص الزمان? إنه الثبـات على احلق وإن قل النـاصر وشح ا

يبدد ظلمات الباطل بنور الهدى: "ال تستوحشوا طريق احلق لقلة سالكيه".
لـفات فساد مـوارة مدعومـة بقوة الـسالح والنفـوذ واإللتفاف وعراق يـنوء اآلن 
عـلى الـدستـور; ما يـضطـر حـكومـة مصـطفى الـكـاظمي إلسـتحـضار روح الـثورة
بايعة التي حتـلى بها احلس متعطرا بالتقوى عن قبح الضالل وعطن أنفاس ا

الفاسدة من احلس لفاقد األهلية في حق السلطة كيزيد بن معاوية.
حكـومة الـكاظـمي تقـاتل الفـساد فـي طفـوف معـاصرة; إلعالء كـلمـة النـزاهة في
ركزي بعد رهن العراق الذي تآكله الفساد حد نخر العظم وإخالء خزين البنك ا
النفط لعقود مقبلة من السنوات وإيداع ريعه في أرصدة شخصية ألفراد تخلوا
عن رضا الـرب حتى قـنط الشـعب جراء ما ركس فـيه من أعمـاق الفـساد التي ال

قرار لها.
وثــورة احلـســ ضــد الـفــســاد حتث مـنــهــجـيــا عــلى روح الــتـحــرك احلــكـومي
ـسنـاه خالل هذه الـفـترة في الـعراق; بـغـية اخلـروج من أزماته عـاصر الـذي  ا

نتفعون ووقع الشعب ضحية في شراكها. التي إفتعلها ا
.. عليه السالم لـيس بكاءً عاطفـيا وقيمـة باللحم وهريـسة بالدهن احلر فاحلسـ
ان الرص ا معنى عظيما ومـوعظة كبرى وتأمل راسخ في اإل والدارسـ إ

الذي جـعل شابـا مثل عـلي األكبـر.. إبن احلسـ يقـول: "ما دمنـا على حق; فال
وت". وت علينا او وقوعنا على ا يضرنا وقوع ا

ولـتكـن حكـمة عـلي األكبـر شـعارا عـملـيـا هاديـا للـشعب الـعـراقي وحكـومته في
يـدانيـة لدحر الـفسـاد العـاتي مثـلما واجه احلـس سـيوف بـني أمية واجهـة ا ا
ان نـزاهة تأملية خالدة في بدمه فـإنتصر شهيدا وهزم جـيشهم بقتله! هدأة اإل
ـكـان والـزمــان يـسـتـحــضـرهـا زعـمـاء الــتـاريخ تـنـتــشـر الى أبـعــاد أوسع من ا
الـتـحريـر في كل دولـة مظـلـومـة وب قـطـاعات أي شـعب مـستـلب احلـقوق يـنـشد

. الرفاه الراسخ الرص
ـنـظـور جتـعل الـقـتـيل بـطال مـنـتـصـرا ـنـطـق ا أيـة عـظـمـة تـلك الـتي األكـبـر من ا
والقـاتل خـاسرا مـهـزوما.. سـبـحان احلق الـذي بـعث الـوقوة في وهن الـسـائرين

على سبيله!
جنح احلـســـــــ في إلـفـات نـظر الـــــتـاريخ الى وجـوب الـفـصل ب الـسـلـطـت
الـدينـيـة والـدنـيـويـة مـجـردا بـني أمـيـة من أي غـطـاء ديـنـي لـتـبريـر إغـتــــصـابـهم

السلطة.
لم يـقـاتـل احلـسـ من أجل جــنـة مـضــمـونـة له في احلــديث الـنـبــوي الـشـريف:
"احلـسن واحلـسـ ســيـدا شـبـاب أهل اجلـنــة" لـكـنه خـرج عـلـى رهـاب الـسـلـطـة
االموية كاسرا حاجز اخلوف الذي دفع الى ثورات عدة على سلطان بني أمية

فـيـمـا بـعـد حـتى تـهـاوى أمـام إمـتـداد ثـورة احلـسـ الـتي
داعى بهـا أبو مـسلم اخلـراساني لـلعـباسـي فـإنهارت
دولـة الـظلم 662 هـ  750م: "وبـشر الـقاتل بـالقـتل ولو

." بعد ح
وخالصـة االحداث الـراهـنـة الـتي تـسـتـقي مـعـنـاها من
نـتـائج ثـورة الـطف يـتـرتـب علـيـهـا واجب االنـتـظـام في
صف اجلـهود الـراميـة لـفضـح الفـسـاد وإسقـاط عروش

الفاسدين ومحاسبة حماة الباطل.
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مـعـادالت االنتـصـار واالنكـسـار واالنكـسـار ال تُـناطُ بـضـخامـة األعـداد وكثـرتـها
ـواصفات الـتي يحمـلها أصـحاب القـضية الـعادلة وجتـعلهم ا هي  منـوطة با وا

يبذلون من أجلها األنفس واألموال بكل سخاء .
ان الـبعـد الـعقـائدي له ثـقله الـكبـير فـي ميـزان القـوى  وال تُقـاس بهـذا البـعد كل

األبعاد األخرى 
قال تعالى :

" كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله " البقرة / 249
وهـذا مـا كان عـليـه احلال (يـوم بدر) بـيـنمـا انعـكس االمـر يوم حُـنـ رغم الكـثرة

العددية ..!!
ويقول تعالى :

(وقليل من عبادي الشكور) سبأ / 131
ن ال يـؤدي شكـر الـنعم االلـهـية فـانّ قـليالً مـنـهم يؤدون واذا كـان أكـثر الـنـاس 

هذا الفرض وهم الفائزون  –يقينا - .
وهنا فازت الفئة القليلة أيضا .
ويقول سبحانه في آية أخرى 

" االّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هُم ص / 24
ـسلـم  –كـثـيرون  –ولكن الـذين آمـنـوا وعـمـلـوا الصـاحلـات مـنـهم بـصدق ان ا

واخالص قليلون 
وهنا تكمن الطامة الكبرى .
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ومَنْ يـقـرأ تـاريخ الـطف يـجـد أنَّ االمـام احلسـ (ع) مـنـذ الـبـدايـة لم يـعـوّل على
الـكـثـرة الـعـددية عـلى االطـالق وهو عـلى خالف الـقـادة الـذين يـجـتـذبـون األتـباع
ـعـسولـة واألغراءات  –كـان يؤكـد أنّ من يـلـتحق به سـيـفوز واالنـصار بـالـوعود ا

بوسام الشهادة وهو مفتاح الدخول الى اجلنة .
كقوله عليه السالم :

" مَنْ حلق بي استُشهدَ ومَنْ لم يلحق بي لم يبلغ الفتح "
والسؤال اآلن :

اذا اختار هذه الصيغة ?
واجلواب :

انه يعـلم أنَّ معركتـه مع الظا لـيست متكـافئة ال من حـيث العَدَد  وال من حيث
العُددَ وأنَّ نهضته وثورته بحاجة الى رجال يغيّرون وجه التاريخ ويكتبون تاريخا
جديـداً لهذه األمه  ومثل هؤالء الرجال الذين يُعدّ كلُّ واحد منهم بألف هم الذين

يستطيعون أنْ يغيروا مسار التاريخ .
وبـالـفـعل فـقـد كــان أصـحـابه من األفـذاذ الـذين غـيّــروا وجه الـتـاريخ يـقـول فـيـهم

الشاعر :
لو لم تكنْ ُجمعت كلُّ العُال فينا 
لكانَ ما كانَ يومَ الطف يكفينا 
يوم نهضنا كأمثال األُسود بهِ 

وأقبلَتْ كالدبا زحفاً اعادينا 
َ ألفاً سَلْ بَقيتَهُمْ  جاؤوا بسبع
هل قابلونا وقد جئنا بسبعينا ?

(الدبا : اجلراد)
اقرأوا ما كان يقوله اصحاب احلس وهم يخوضون مالحم القتال يوم الطف .

كان احدهم يقول :
اليوم ألقى جدَّكَ النبّيا 
رتضى عليّا  ثم أخاه ا

ان بعـدالة القضـية التي يقـاتل من أجلها  ومـنتهى الشوق الى وهذا مـنتهى اال
نازلة الساخنة ألعداء الله . ؤمن عبر ا لقاء ورسوله وأمير ا

ان االمام احلـس (ع) رخصّهـم في االنصراف عنه النَّ الـقوم ال يطلـبون غيره
ولكـنهم أبوْا وأصروا ان يقاتلوا ب يديه حتى الشهادة وانهم ابوا ان يتقدم اهل

البيت قبلهم للمبارزة .
واذا كان من الصحيح ان يقال :

ـعـركـة لم حتـسم عـسـكـريـا لـصـالح االمـام احلـسـ (ع) فـان من الـصـحـيح ان ا
ــعــركـة حــسـمـت لـصــالح االمــام احلـســ (ع) عــقـائــديـاً ــهم أنْ يــقـال : انّ ا وا
واخالقيا وسـياسيا واجتماعيا وانسانيا وحـضاريا  وها هو متوج باخللود ينير

عذبة . الدرب لالنسانية ا
رحوم الشاعر صالح اجلعفري فيقول : يخاطبه ا

َ شعارا  لحُ فوقَ تاجِ الفاحت
واسطعْ بدربِ الثائرينَ منارا 

ذلة انّ في  وأَرِ األلى سيموا ا
مقدورهم أن يُصبحوا أحرارا 

فسـالم الله علـيك يا أبـا عبـد الله احلـسن يا من  جُدتَ
ـيـامـ وبـأصـحـابك الـطـيـب وبـأهل بـيـتك ا بـنـفـسك 
لـتـمـحـو ديـاجـيـر الـضالل وكـابـوس الـظـلم والـطـغـيان

وترسم الطريق للخالص من كل القوى الداكنة .

كوبنهاكن

œ«bŠ dOM

سرح الروماني شابة ترتدي كمامة امام ا
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الهـيأة الـتطـبيـعية لم تـكن ترغب في
ــان الـــردِّ ألنـــهــا تـــؤمن بـــدور الــبـــر
الـرقـابي ولـكن مـا حـمـله الـبـيان من
كـــلـــمــات وحـــروف ال يـــلــيـق إطالقــا

بلـجنـة كانت
لـــــــــــهــــــــــا
مساهمات
وإضــافـات
مـــــــهـــــــمــــــة
لـــلــــريـــاضـــة
الــــعــــراقــــيــــة
فكـان األجدر أن
يـتم االســتـفـسـار

ــبــاشــر دون الــنــزول ا
إلى أســـلـــوب االســـتـــفـــزاز اإلعالمي

والذي ال يعلم الهدف من ورائه.
خـتـاماً تـؤكد الـتطـبـيعـية أنـها كـما
أعلنت سابقاً ستكون مسرورةً دوماً
فـي تــــــــلـــــــــقـي أي تــــــــســــــــاؤالت أو
إســتـفـاهـمـات ومن أيـة جـهـة كـانت
ألنــهــا تــؤمن بــالــصــدق والــوضــوح

هنية. وا
WDA½ô« ·UI¹«

وصـفت جلــنـة الــشـبــاب والـريــاضـة
النيابية قرار اللجـنة العليا للصحة
والسالمة بـإيقاف األنشـطة الرياضة
والـسـمـاح لـلـتـجـمـعـات األخـرى بأنه

ازدواجية غير مبررة.
وقـال رئـيس الـلـجـنة عـبـاس عـلـيوي
فـي تــصــريـح صــحــفي إن “إيــقــاف
األنـشـطـة الـريـاضــة بـسـبب جـائـحـة
ــســتـوى كــورونــا أمـر يــؤثــر عــلى ا
الريـاض على كـافة الـصعـد الفتا إلى
نتخب العـراقي لديه تصفيات إن “ا
ـيـة سـيـخــوضـهـا قـريـبـا لـلـتـأهل عـا
لــكــأس الــعــالم ويــحــتـاج إلـى عـودة

نشاطه.
وأضاف أن “قـرارات اللـجنـة الـعلـيا
لـلـصـحـة والـسالمـة حتـمل نــــــــــوع
ـــبــررة. من االزدواجـــيـــة غــــــــــيـــر ا
داعـيـا “احلــكـومــة إلرجـاع الــنـشـاط

أن تـتـسـلم اخملـاطـبـات الـرسـمـية من
ـانية كما هو معمول في اللجنة البر
الـسـيـاقـات اإلداريـة الـسـلـيـمـة خالل
الــتـعــامل مع اجلـهــات ذات الـعالقـة
فـــكــيف تـــتم مـــخـــاطــبـــة مــؤســـســة
الـتـطـبـيـعــيـة بـبـيـان إعالمي دون أن
نــتـســلم كـتــابـاً يــسـتــفـهم أو يــطـلب
إيضاحات مع إننا غير ملزم بهذا
وضوع كونـنا نتعـامل باخملاطبات ا

مع الفيفا والهيأة العامة فقط.
s¹dšô« U¹«u½

الهيأة التطبيعية لن تدخل في نوايا
االخـرين ولــكـنـهــا عـاهــدت اجلـمـيع
مــنــذ يـومــهــا األول بـأنــهــا سـتــكـون
صـــــادقــــة وواضــــحـــــة في جـــــمــــيع
ا اخلـطـوات الـتي تـتـخـذهـا حـتى 
ـوضوع الـتمـديد من عدمه يتـعلق 
فـإن الــتــطــبــيـعــيــة أعــلــنت تــكـراراً
ومــراراً أنــهــا لم تــطــلب الــتــمــديـد
وإنـهــا تــعـمل في الــنـهــار وال تـلــجـأ

جلنح الظالم.

تـابـعـة كل ما سـيـواصـلون الـقـيـام 
يـســتـجــد من أحـداث انــسـجــامـا مع
الــدور الـرقــابي لـهم مـن اجل ضـمـان
ــلـــقــاة عــلى عــاتق ــهــمــة ا جنـــاح ا
الـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة. ومن جـانـبـهـا
أبـدت الــهـيـأة الـتــطـبـيــعـيـة لإلحتـاد
الـعراقـي لكـرة الـقدم اسـتغـرابـها من
الـبيـان الـذي أصدرته جلـنـة الشـباب
والـــريــاضــة الـــنــيــابـــيــة  وعــدّته ال
يــنــســجم أبــداً مع دور وشــخــصــيـة
ان الذي يجب أن يعرض االمور البر
بـــدون مـــغـــالـــطـــات والــقـــفـــز  عـــلى
احلـقـائق.لـهـذا تــودُّ الـتـطـبـيـعـيـة أن
تـكـشف عن احلـقـيـقـة الكـامـلـة لـلرأي
العام وكـذلك جلمـيع أعضاء الـلجنة
انية بـأننا على تواصل مباشر البر
ودائم مع الــــســــيــــد رئــــيس جلــــنـــة
ـانيـة وهو الـشبـاب والـرياضـة البـر
عـــــــلـى إطالع بــــــــكـل اخلـــــــطـــــــوات
والـتـفـاصيل الـتي تـعـمل بـها الـهـيأة
الـتطـبيعـية.وكـانت تأمل الـتطـبيـعية

دورهم وعــــمــــلـــــهم خالل الــــفــــتــــرة
ـــنــصــرمــة.وتــود جلــنــة الــشــبــاب ا
والـريـاضـة الـنـيــابـيـة تـنـبـيه جـمـيع
هتم بالشأن الرياضي عني وا ا
بـــان اي تــمــديـــد أو تــأخــيـــر لــعــمل
الـلـجــنـة الـتــطـبـيـعــيـة لن يـصب في
صالح كـرة القـدم األمر الـذي يتـطلب
ــعــنــيـ الــتــركــيــز عـلى مـن كـافــة ا
الــــهــــدف االســــمى هــــو الـــتــــهــــيـــؤ
ألنـتخـابات احتـاد جـديد لـكرة الـقدم
ــهـــام الـــتي حـــددهــا وااللــتـــزام بـــا
االحتـاد الـدولي لـكـرة الــقـدم (فـيـفـا)

وعدم التوسع واالجتهاد بها.
q Uý d¹dIð

ونــطــالـب بــضــرورة قــيــام الــلــجــنـة
الـتـطـبـيـعــيـة بـإرسـال تـقـريـر شـامل
يـتـضــمن مـا إجنـازه ومــاهـو قـيـد
ـوكـلــة إلـيـهم اإلجنـاز من األعـمــال ا
ـعـتـمـدة من ومـا تتـضـمـنـه اخلـطة ا
قــبــلــهم مع الــتـأكــيــد بــان الـلــجــنـة
رئـيــسـا ونــائـبـا لــلـرئــيس واعـضـاء
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تـتـابع جلـنـة الشـبـاب والـريـاضة في
مـجـلس الـنـواب بـاهـتـمـام بـالغ عـمل
اللـجنة التـطبيـعية الحتـاد كرة القدم

لقاة على عاتقها. لفات ا ألجناز ا
ومع قـرب انـتـهـاء مـهـلـة الـ 6 أشـهر
مـنـوحة ـقـبل ا في  3تـشرين االول ا
لعـمل اللجنـة التطـبيعـية ألحتاد كرة
الـقـدم فان جلـنـة الشـبـاب والريـاضة
تــود الــتـــذكــيــر  بــضــرورة االســراع
ـلـقـاة عـلى عـاتـقـهـا ـهـام ا بـأكـمـال ا
وإجنــاز كـــافـــة مــتـــطـــلــبـــات اجــراء
االنتخابات من اجل عودة االستقرار
لـلـكـرة الـعـراقـيـة وضـمـان الـنـهوض
بـــالــواقـع الــكـــروي.وتـــعــبـــر جلـــنــة
الـــشـــبــاب والـــريــاضـــة في مـــجــلس
الـــنـــواب عن األسف لـــعـــدم تـــواجــد
إحتـاد كرة الـقدم الـذي يعـتبـر ركيزة
ـبـية من ركـائـز الـهـيـئـة الـعـامة لـالو
الوطنية وهي تسـتعد ألقرار نظامها
الـــداخــــلي والــــتـــحـــضــــيـــر ألجـــراء
ـا ــكـتب الــتـنـفــيـذي  إنـتــخـابـات ا
يستدعي منا حث اعضاء التطبيعية
من اجـل الـــســـعـي اجلـــاد و الـــعـــمل
تواصل جنبـا الى جنب مع الهيئة ا
الـعـامـة ألحتـاد كـرة الـقـدم لـلـوصـول
الى نتائج مرضيـة للشارع الرياضي
الـذي يـترقب انـبـثـاق احتاد مـنـتخب
يــــــضع بـــــــرامــــــجــــــا وخــــــطــــــطــــــا
وستـراتـيـجـيـات واضـحـة لـلـنـهوض
بـكـرة الـقـدم الـتي حتـضى بـشـعـبـيـة
كـبـيـرة في عـمـوم الـبالد.وفي الـوقت
الــذي حتــرص فــيه جلــنــة الــشــبــاب
والـــريــــاضـــة لـــدعـم كل مـــا يــــســـهم
بــــالـــنــــهــــوض بـــواقـع كـــرة الــــقـــدم
والرياضة عموما خاصة فانها تدرك
سوؤلية وثـقلها على السادة حجم ا
 اعــضــاء الـــتــطــبـــيــعــيـــة الــذين من
ـفتـرض أن يعـرضـوا على اجلـهات ا
عنـية سواء النـيابية او احلـكومية ا
اواالعالمــيـة عــبــر تـقــاريـر مــفـصــلـة
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اعلـن نادي هـامـاربي الـسـويـدي تـعاقـده بـشـكل رسـمي مع الالعب الـعـراقي مـهـند
جعاز قادماً من صفوف مواطنه ميالبو سولفسبورغ.

دافع مـهند وذكر النـادي عبـر صفـحته الـرسمـية ان نـادي هاماربي جنـح في ضم ا
دة ثالثـة مواسم.الالعب ذو الـ23 بيـعاً سـيـباشـر بتـدريبـات الـفريق ويـكون جعـاز 
ؤهـل لـلدوري ـلـحـق ا ـيـكـا في ا مـتـاحـاً لـلـمـدرب في مـبـاراته امـام بـوشـكـاش اكد
نتخب الـوطني سريتشكو كاتانيتش قد قبل.وكان مدرب ا األوروبي يوم اخلميس ا

زدوجة. ضم جعاز للقائمة األولية السود الرافدين استعداداً للتصفيات ا
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كشف تقريـر صحفي إسباني
عن كــوالــيس اجلــلــســة الــتي
جــمــعـت الــهــولــنــدي رونــالــد
ـدير الفني لـبرشلونة مع كومان ا
القائد لـيونيل ميـسي للحديث عن
مـستـقبـله.وبحـسب إذاعة  كـواترو
اإلســبــانــيــة فـإن “االجـتــمـاع بـ
كومان وميـسي لم يكن وديًا حيث
أخبـره الهولـندي بأنه يـريد تغـيير

البس. الفريق وتنظيف غرفة ا
وأضافت: “لم يكن لقاء كـما توقعه
مـــيــشـــسـي وكـــان كـــومـــان حــادًا
وصــارمًـا وحـذر الــبـرغـوث من أن
االمـتـيـازات الـتـي كان يـتـمـتـع بـها
داخل الـــــفـــــريق فـي الــــســـــنــــوات
األخـيرة قـد نـفذت وكـانت األجواء

متوترة.”
ـيـسي أن وتـابـعت: “كــومـان أكــد 
األولـويـة سـتـكــون لـلـفـريق وحـذر

ستريشكو
كاتانيتش

ا ) يسمح القانون العراقي بجعل بنود أي عقد نـعم ( ر
( سـرية ) أمام الـشعب ولـكن من حق احلكومـة واجلهات
الـــرقــابـــيــة ان تـــطــلـع عــلى تـــلك الـــبــنـــود ومــادار أثـــنــاء
ـفـاوضـات واالســبـاب الـتي جـعـلـت مـنـهـا ان تـكـون في ا
سـريـة تـامـة .. اال ان فـي الـريـاضـة وحتـديـدا كـرة الـقـدم
ألــيس مـن حق االعالم واجلـــمــهــور الـــعــراقـي ان يــكــون
ا يسمى بـ (الـشفافية) إن بـالصورة من خالل التـعامل 

وجدت حقا ?
ـشـكـلة بـاالمس الـقـريب ( االحتـاد الـسـابق) واجـه ذات ا
وكـان مـا يـقـارب من نـصف االحتـاد هم يـصـرحـون ضـد
الـعـقد ويـعـلـنـون بكل وضـوح ان الـعـراق سـوف لن يصل
الى كـاس الـعالم والـغريب أن هـذا الـكالم كان يـتردد في
الـفـضائـيـات من أعـلى صـوت فـي احتاد الـكـرة الـسابق
هـما نائب الرئيـس علي جبار وعضـو االحتاد كامل زغير
يـضـاف لـهـمـا مـحـامي االحتـاد انـذاك  نـزار أحـمـد الذي
رفض تـوضيح مـا حدث داخل قاعـة االجتـماع  حيـنها ..
بل رفض ايضا ذكر أسباب مغادرته االجتماع ومقاطعته

له
يـومـهــا كـان االحتـاد قــد ارتـكب اخلــطـأ الـذي اســتـثـمـره
نتخب احلالي (كاتا نيتش) ليفرض شروطه على مـدرب ا
ـفاوض العراقي في مسـألة جتديد عقـده السنوي وأخذ ا
مـايــريــده في الــعــقــد لـســبب بــســيط هــو تــأخــر اجلـانب
الـعراقي في فـتح ملف جتـديد العـقد من عـدمه في توقيت
ـنـتـخـب كـان عـلى ابـواب خــوض مـبـاريـات مـهم هــو ان ا
تـصـفيـات كاس الـعالم  ,ولم تـفد حتـضيـرات االحتاد في
ـدرب وارغـامه عـلـى تـوقـيع الـعـقـد فـرض سـطـوتـه عـلى ا
ـعـيـة وكـيل بـشـروط عـراقـيـة فـفـرض مــايـريـده ويـخـدمه 

اعماله بهروز!
واذا كــان كــاتــانــيــتش ســابــقــا هــو من يــحــاور االحتــاد
مـباشـرة لتـجديـد عقـده اليوم وكـيل اعمـاله بهـروز هو من
يـقود احلـوار مع  الـلـجنـة الـتطـبـيعـيـة في اجـتمـاع يـجمع

قبلة االثن في اربيل خالل االيام ا
نـرى ان اللـجنـة التـطبـيعـيـة  لكـرة القـدم مطـالبـة باألعالن
عن مـوعـد إلقامـة مـؤتـمر صـحـفي تـضع فيه الـنـقـاط على
احلـــروف ألنـــهـــا تـــأخـــرت كــثـــيـــرا في فـــتح احلـــوار مع
كـاتانيتش الذي يجـلس االن واضعا (رجله على االخرى)
بـيـنــمـا جنــد الـتــطـبـيــعـيــة امـامه غــيـر قــادرة عـلى فـرض
شـروطـهــا ألنـهـا بــاتت  مـحـاصــرة بـ ضـغـط اجلـمـهـور
ـدرب لضـيق الوقت والـشارع الـرياضي  الـراغب ببـقاء ا
وصـعوبـة استـبـداله رغم عدم قـناعـة الـكثـير من أصـحاب
الـرأي في مسألة قدرته بتأهيل العراق الى نهائيات كاس
قبلة. لذلك نرى عـلى التطبيعية  مـطالبة بالتعامل الـعالم ا
بـشفافية مـلموسة  ووضوح اكـثر في التعامل مع االعالم
ـــعــرفــة مــايــدور كــون واجلــمــهــور 
الــقــضــيــة اصــبـــحت  تــمــثل من
خالل قـيـادة الـتـطـبـيـعـيـة لـلـعـبـة
الـــشـــعـــبـــيـــة االولى في الـــبالد

قضية رأي عام ?
الستم معي ?

فريق الشرطة يفوز في اول مباراة له في معسكر القاهرة
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ويـلـتـقي بـايـرن مـيـونخ بـطل دوري
أبـــطــال أوروبـــا عن مــوسم /2019
ـــــواجــــــهــــــة مع 2020 في تــــــلـك ا
إشـبــيــلـيــة بــطل الـدوري األوروبي
ـــاضي في الــعـــاصــمــة ــوسم ا بـــا

اجملرية "بودابست".
وأكــد يـويـفـا خالل بــيـانه الـرسـمي
أنه سـيـســمح لـلـجـمـاهــيـر بـنـسـبـة
ـدرجـات من %30 لــلـحـضــور في ا
إجــمــالي ســعـة مــلــعب بــوشــكـاش
أريــنـــا. وتــأتـي ذلك ضــمـن جــهــود
االحتــــاد األوروبي لــــكــــرة الــــقــــدم
الخـتـبـار مدى قـدرتـهم عـلى تـنـظيم
ـــبــاريــات مــرة أخـــرى بــحــضــور ا
جــمـاهــيــري مع الــتـأكــيــد عـلى أن
ـبــاريـات األخــرى سـتــقـام جـمــيع ا
غلـقة كما هي حتى خلف األبواب ا
إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.
وكان هـذا االقتـراح قد  مـناقـشته
في اجــتــمـاع االحتــاد األوروبي مع
االحتــــــادات الـــــــتي تـــــــشــــــارك في
الــبـــطــوالت الــقــاريــة وعــددهــا 55
احتــــــادًا في 19 أب اجلـــــاري و

اعتماده رسميًا اليوم الثالثاء.
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سـاعـد لـفريق ـدرب ا أوضح ا
الـكـرخ أحـمـد عـبـد اجلـبار أن
اجلهاز الـفني سيعـتمد على
الـــــوجـــــوه الـــــشـــــابـــــة في

قبل. وسم ا منافسات ا
وقـــال عـــبـــد اجلــبـــار في
تــصــريـحــات صــحــفــيـة
بـعـد انـتـقـال عـدد كـبـير
مـن العــــــبي الــــــفــــــريق
صـوب األنـديـة األخـرى
ــــالي ووفق الـــــســــقـف ا
اخملـصص لـنا اعـتـمـدنا
كــــجــــهـــــاز فــــنـي عــــلى
سـياسـة الـتعـاقد مع
الـــوجــوه الـــشـــابــة
وبنـاء فريق جـديد
مـثــلــمـا جنــحــنـا
قـــبل مــوســمــ
في بــنـاء فـريق
بات أغلبه من
الــــــنـــــجـــــوم
وانـــتــقـــلــوا
صــــــــــــــوب

األنــديــة األخـرى. وبــ أن الــنـادي
تعاقـد مع ثالثة العبـ من منتخب
الـشـبــاب وهم أحـمـد شــاكـر وكـرار
ســـعــد وأمـــيـــر غــا والعـــبــ من
منتخب الـناشئ همـا أمير فيصل
وعبد الـعزيز عبـاس باإلضافة إلى
ســـتـــة العـــبـــ من رديـف األنـــديــة

األخرى.
وواصل نراهن على هـؤالء الشباب
لـلـحـفـاظ عــلى تـوازن فـريق الـكـرخ

في الدوري.
وأشــار إلى أن الـنـادي حــافظ عـلى
ـــــاضي ـــــوسم ا 16 العــــبـــــا مـن ا
باإلضـافة إلى تلك الـتعاقـدات الفتا
إلى أنه  اسـتـقطـاب سـتة العـب
أخرين من دوري الدرجة األولى.
وخــتم اجلــهــاز الــفــنـي ســيــخــتـار
الــقـائــمـة الـنــهـائــيـة بــدون العـبـ

. محترف
وأعــــلـن االحتــــاد األوروبي لــــكــــرة
القدم يويفا عـن السماح بحضور
جـماهـيـري جزئي فـي مبـاراة كأس
السوبر التي ستقام يوم 24 ايلول

قبل. ا

'WM∫ اعضاء االحتاد العراقي لكرة القدم في لقطة تذكارية

الـــريــاض مع االلـــتــزام بـــاإلجــراءات
الـــوقـــائــيـــة ومـــنـــهــا عـــدم حـــضــور

اجلمهور للمباريات.”
وبـــــيــــنـت خــــلـــــيــــة االزمــــة
النيابية في وقت سابق
ان الــلــجـــنــة الــعــلــيــا
للصـحة والسالمة

اســتــغــلـت غــيـاب
مـجـلس الـنـواب بـاتـخـاذ قرارات

بعيدة عن الواقع.
œuÝô« dOB

ـسابـقات وحسـم رئيس جلـنة ا
في الـهيـئـة التـطبـيـعيـة الحتاد
الــكــرة اســـعــد الزم مــصــيــر
ــنـــتـــخب الـــوطــني مـــدرب ا

سريتشكو كاتانيتش.
وقـــــال الزم في تـــــصـــــريح
صـحـفي  إن “الـعـديـد من
االنبـاء خرجت في األيام
ـاضيـة والـتي حتدثت ا
عـن عــدم جتــديــد عــقـد
كـاتـانـيتـش مع احتاد

الكرة.”
وأوضـح بـــالـــقـــول
“اود ان أؤكد
لـلشـارع الـرياضي
الــــــــــعــــــــــراقـي ان
كـاتـانـيـتش بـاقٍ مع

نـتخب الوطـني وطلـبنا ا
مـن وكــيل اعــمـــال اجمليء الى أربــيل
مـن اجل اكــــمـــال جــــمــــيع إجـــراءات
جتــــديـــد الــــعـــقــــد. يـــذكــــر ان عـــقـــد
كــاتـانــيــتش يـنــتــهي في الــثـالث من

قبل. شهر أيلول ا
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حـــــقـق نـــــادي الـــــشــــــــــــــرطـــــة
الــريـاضي الـفـوز عـلى الـنـجـوم
ــصــري الــنـــاشط في الــدرجــة ا
الثـانية بـهدفـ دون مقـــــــــابل
ــعـســكـر في اول مـبــارة وديـة 

مصر.
وتـفـوق الــشـرطـة عـلـى الـنـجـوم
ـصـري بـنتـيـجة هـدفـ مـقابل ا
الشـيء حـــــيـث ســـــجـل اهـــــداف
ـــــبــــاراة كل مـن احــــمــــد جالل ا

ومحمد مزهر.
يــذكــر ان مـبــاراة الــقــيــثـارة مع
األهــــلي الــــســـعــــودي في دوري
اجملموعات من أبطال آسيا يوم
14/9 عـلى أد مـلعب اخلـلـفـية

في قطر.
وقــال عـــضــو الــهــيــئــة اإلداريــة
لـلــنـادي حتــسـ الـيــاسـري في
تــــصــــريـح صـــحــــفـي  إن نـــادي
الـشـرطـة خـاض أولى مـبـاريـاته
الـــوديــة امـــام فـــريـق الـــنـــجــوم

صري. ا
عسكـر يسير وفق وأوضح ان ا
ما مـخـطط له حيث  الـتركـيز
بــشــكل كـبــيــر عــلى الـلــــــــيــاقـة
الــبـــدنــيــة حتـت اشــراف مــدرب
الـــلــيــاقــة االســبـــاني غــونــزالــو

رودريغز.

يـــذكــر ان مـــعـــســـكــر الـــشـــرطــة
يسـتمـر حتى الـثالث مـن شهر

آب اجلاري
ومن جـهـة اخـرى ذكـر مـهاجم
نـادي الـنجف عـبـيـدة كاظم
انه يــــطــــمح بــــالــــلــــعب مع
ــــنـــتــــخـب الــــوطــــني في ا

ستقبل القريب. ا
وقــال كـــاظم فـي تــصـــريح
صـحـفي  إن نـادي الـنجف
فــــريق كــــبــــــــــيــــر ولــــديه
جـــــمـــــاهـــــيـــــر عـــــريـــــقــــة
سـابــــــــذل كل جـهدي من
اجـل حتــــــــقـــــــيـق اعــــــــلى
مـكـنة مع اإلجنـــــــازات ا

الفريق.
ـــوسم وأوضح أتـــطــــلع 
جــيــد مع نـــادي الــنــجف
والــذي اطـــمح من خالله
ــــنــــتـــخب الــــلــــعب مع ا
الـــــوطــــنـــــــــي فــــهــــذا
حــلـمـي من الـصــغـر
وال بـــد ان احــقــقه
فـي يـــــــــــــوم مــــــن

األيام.
يــذكــر ان كــاظم انــتـــــــــــــقل
لــــصـــــفــــوف الـــــنــــجـــــــــف
قـــــــــــــــادمــــــاً من نــــــادي دا

الديفي. غرانــــــــــدي ا
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من أن سـيـطرة الـنـجوم عـلى غـرفة
البس قد انـتهت وانـتهى الـلقاء ا
” بخروج ميـسي مستاءً ومـتفاجئاً
سيما  ان الـشرط اجلزائي في عقد
الالعب يبلغ  700مليون يورو

وأعــلن نــادي بــرشــلــونــة وصــيف
الدوري اإلسباني عن تـقد صفقة

جــديـدة أمــام الـصــحـافـة واإلعالم
غــدًا األربـــعــاء.وكــشـف احلــســاب
الـرسـمي لـلـنـادي الـكـتـالـوني عـلى
مــــوقع الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعي
“تــويــتـر ”أن “بــرشــلـونــة بــصـدد
تــقـــد صــفــقـــة فــرانــســـيــســكــو
تـريـنـكـا.”وســيـوقع تـريــنـكـاو غـدًا
رسـمــيًـا عــلى الـعــقـد الــرسـمي في
حــضـور رئـيس الــنـادي جـوسـيب
مـاريا بـارتومـيـو وسيـظهـر للـمرة
األولى عـلى مـلعب “كـامب نـو لكن
لن يتم دعوة الـصحفيـ للحضور
خـــــوفًـــــا من فـــــيــــروس كـــــورونــــا
ـسـتـجد.وكـان الـبرتـغـالي الـشاب ا
الــبــالغ مـن الــعــمــر 20 عــامًــا قــد
انتقل من صفوف سبورتنج براجا
إلى بــرشـلــونـة فـي نـهــايـة كــانـون
ـــاضي مـع اســتـــكـــمــال الـــثـــاني ا
ــــوسـم مع فــــريـــقـه مـــقــــابل 31 ا

مليون يورو.

احمد عبد
 ليونيل ميسياجلبار



ـصنفة الرابعة عاما.وقال أوساكا ا
الـــتي كــانـت تــخـــوض مــبـــاراتــهــا
الــثـــانــيـــة فــقط مـــنــذ اســـتــئـــنــاف
مــنـافـســات الـتـنس ”اإلرسـال جـزء
مهم للغايـة من أسلوب لعبي وكنت
بـحـاجـة لـلـتركـيـز فـقط. الـنـسـبة ما
زالت غــيــر مــرتــفــعــة ولـذلـك أتـمــنى
ـــــبـــــاريــــات ـــــزيــــد مـن ا خـــــوض ا
ـصنـفة األولى ألحتسن.“وواصلت ا
على العالم سابقا فيكتوريا أزارينكا
تـفـوقـهـا عـلى ألـيـز كـورنـيه وحـقـقت
فـوزهـا الـسـابع في سـبع مـواجـهـات
ضـــد الالعــبــة الــفــرنــســيــة بــعــد أن
انـــتـــصـــرت بـــصـــعـــوبــة 4-6 و7-5
لتتأهـل لدور الثمـانية.وتلـتقي العبة
روســـيـــا الـــبـــيـــضـــاء بـــعـــد ذلك مع
الـتـونـسـيــة أُنس جـابـر الـتي هـزمت
كـــريـــســــتـــيـــنـــا مــــكـــهـــيل 3-6 و-6
صــفــر.وتــقـام الــبــطــولــة وهي آخـر
ـفـتــوحـة عـلى اسـتــعـداد ألمـريــكـا ا
مالعـب فـالشــــــيــــــنـج مــــــيــــــدوز في
نيويورك بدال من سيـنسناتي بسبب
جـائـحــة كـوفـيـد-19. وأكـد مـنـظـمـو
فـتـوحة لـلـتنس أن بـطولـة أمـريكـا ا
ايلـينـا أوستـابنـكو الـبطـلة الـسابـقة
ـفـتـوحـة أصـبـحت آخر في فـرنـسا ا
ـــنـــســـحـــبـــات من الـــبـــطـــولـــة في ا
نيويورك.وكانت آخر مشاركة لالعبة
البالغ عـمرها 23 عاما والـتي نالت
لــقـبـهــا الـوحـيــد بـالــبـطـوالت األربع
الـــكــبـــرى في روالن جــاروس 2017
لـــكـــنـــهـــا تــــراجـــعت لـــلـــمـــركـــز 42
ـي في بطولـة قطر بالتـصنـيف العا
ـــفــتــوحـــة ضــمن بـــطــوالت احتــاد ا
الالعــبـات احملــتـرفــات ووصـلت إلى
دور 16 فـي فــــــبـــــــرايـــــــر شـــــــبــــــاط
ـــاضي.وانـــســحـــبت ست العـــبــات ا
بــالـــفـــعل مـن قــائـــمـــة أعـــلى عـــشــر
مصـنـفات عـلى العـالم من مـنافـسات
ــفـتـوحــة الـتي تــنـطـلق أمــريـكـا ا
ـقــبل وسط إجـراءات األسـبــوع ا
احـــتــرازيـــة لــتـــجــنب انـــتــشــار
فــــيـــــروس كـــــورونـــــا.وقــــررت
ـصـنفـة األولى آشـلي بـارتي ا
ـصـنفـة الـثـانـية سـيـمـونا وا
هاليب بجانب حـاملة اللقب
بيـانـكا أنـدريـسكـو وايـليـنا
سفيتـولينا وكيـكي بيرتنز
وبـلـيـنـدا بـنـتـشـيـتش عـدم
ـشـاركـة في الـبـطولـة في ا
فالشـيـنج مـيـدوز. ونفـضت

سيرينـا وليامز غـبار الغياب عن
الـبطـوالت الـرسمـيـة بـسبب جـائـحة

AZZAMAN SPORT

ـثـار حول إمـكـانيـة تـعـاقد نـاديه مع األرجـنتـيـني لـيونـيل مـيسي جنم { باريس- وكـاالت - اقـتـحم تومـاس تـوخيل مـدرب بـاريس سـان جيـرمـان اجلدل ا
برشلونة اإلسباني.

درب الـذي يقول ال لـضم ميسي?". وأضـاف: "قررنا عدم وقال توخـيل لقنـاة "بي تي سبورتس" الـبريطـانية عـقب خسارة نـهائي دوري أبطـال أوروبا: "من ا
منـاقشة مـلف الصـفقات فـي الفتـرة احلالـية بل سنـجتـمع خالل أيام عـليـنا حتسـ قوام الـفريق". وزاد: "أعتـقد أن مـيسي سـينهي مـسيـرته في برشـلونة

ميسي هو برشلونة". وتابع: "بصراحة خسرنا برحيل إدينسون كافاني وتوماس مونييه واآلن تياجو سيلفا يرحل عن الفريق".
نـافسة عـلى البطوالت الـكبيـرة يجب استغالل وواصل: "بالنـظر إلى بايرن مـيونخ واستـثماراته لتـدعيم الفـريق واالحتفـاظ بالقوام يـتأكد لـنا أنه إذا أردنا ا

أقرب فترة لالنتقاالت".
ستوى ـقبل إذا كنا نـريد االستمـرار با وسم اجلديد مع عـدم وجود راحة شتـوية وسنبـدأ مشوارنا في الـدوري يوم السبت ا : "التطلـعات كبيـرة في ا وأ

نفسه يجب أن يكون لدينا تشكيلة قوية جدا".
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{ بــرلـ (أ ف ب) - أعــلن مـدرب
ـــاني لـــكـــرة الـــقــدم ـــنــتـــخب األ ا
يــواكــيم لـوف الــثالثــاء تــشـكــيــلـة
ــبــاراتــيه في دوري ــانـشــافت"  "ا
األ ضــد إسـبــانــيـا وســويــسـرا
غـاب عـنـهـا جنـوم بـايـرن مـيـونيخ
توج بلقب مـسابقة دوري أبطال ا
أوروبــــا وضـــمت ثـالثـــة العـــبـــ

جدد.
وقال لوف "أولويتي هي كأس أ
ـقـبل ألنـني أعـرف أوروبـا الـعـام ا
الطـاقة التي تـتطـلبهـا لذلك قررت
عــــدم اســـتــــدعـــاء العــــبي بــــايـــرن

ميونيخ أو اليبزيغ".
وسـيـغيـب عن التـشـكـيلـة الـرباعي
مـانــويل نـويـر (الــقـائــد) ويـوشـوا
كـيـمـيش وسـيـرج غـنـابـري ولـيون
غـــوريـــتـــســكـــا الـــذي قـــاد بـــايــرن
مــيــونـيـخ إلى لــقـبـه الـســادس في
ـسابـقـة القـارية الـعـريقـة بالـفوز ا
عــــــلى بــــــاريـس ســــــان جــــــرمـــــان
الـــفــــرنـــسي -1صـــفــــر األحـــد في

باراة النهائية في لشبونة. ا

ــدافــعي واألمـــر ذاته بــالــنــســـبــة 
اليــبــزيـغ مــارســيل هــالــســتــنــبـرغ
ولوكاس كلوسـترمان اللذين خرج
ـسابـقة فـريقـهمـا من دور األربـعة 
دوري األبـــطـــال عـــلى يـــد بـــاريس
ـقابل اسـتدعى سان جـرمان.في ا
لـــــوف نـــــيـــــكـالس زوله (بـــــايـــــرن
ميونيخ) ويوليـان دراكسلر وثيلو
كـــيـــهـــرر (كالهـــمـــا بـــاريس ســـان
جرمـان) لعـدم خوضهـما مـباريات
كأساسي في الدورة اجملمعة في
لــشـبــونــة بــاإلضـافــة إلى الــوافـد
اجلـــديــد لــلــنـــادي الــبــارفــاري من
مانشستر سـيتي اإلنكليزي لوروا

سانيه.
وفـي مـــــــعـــــــرض رده عـن ســـــــؤال
بـخـصوص العـبي بـايرن مـيـونيخ
جــيــروم بـواتــنغ وتــومــاس مــولـر
ـسـتــبـعـدين من الـتـشــكـيـلـة مـنـذ ا
كارثة مونديال 2018 في روسيا
قـــــال لـــــوف "إنــــــهـــــمـــــا العـــــبـــــان
استثنائيان لـكننا قررنا بعد كأس
العـالم أن نراهن على العـب جدد

من خالل منحهم الفـرصة للتطور.
دوري هــــــــــو الــــــــــتــــــــــطــــــــــلـع إلـى
ــســـتــقــبل".ووجـه لــوف الــدعــوة ا
ـدافـع األيـسـر لــلـمــرة األولى إلى ا
ألتـاالنتـا اإليطـالي روبن غـوسنس
(26 عـامــا) الــذي تــألق مع فــريـقه
بـبـلـوغ ربع نهـائي مـسـابـقة دوري
أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــا والعـب وسط
بوروسيـا مونشنغـالدباخ فلوريان
نــيــوهــاوس (23 عــامــا) وحــارس
مـرمى هـوفـنـهـا أولـيـفـر بـاومـان
(30 عــامــا) الـــذي اســتــغل غــيــاب
نــويــر وحــارس مــرمى بــرشــلــونـة
اإلســـبـــانـي مـــارك-أنـــدريـه تـــيـــر-
شــتــيـــغن الــذي خـــضع لــعـــمــلــيــة
جــــراحــــيــــة في الــــركــــبــــة.وهــــنــــا

التشكيلة:
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بـرنـد لـيـنـو (أرسـنـال االنـكـلـيـزي)
كـــــــيــــــفـن تــــــراب (إيــــــنـــــــتــــــراخت
فـــرانــكــفــورت) وأولـــيــفــر بــاومــان
).- لــلـدفـاع: مــاتـيـاس (هـوفــنـهـا
غينتر (بوروسيا مونشنغالدباخ)

روبـن غــــــــوســــــــنـس (أتـالنــــــــتــــــــا
اإليـطـالي) ثـيـلــو كـيـهـرر (بـاريس
ســـان جــرمـــان الــفـــرنــسي) روبن
كـــوخ (فـــرايـــبـــورغ) أنـــطـــونـــيـــو
روديــغــر (تــشـلــسي اإلنــكــلــيـزي)
نــــيــــكــــو شـــولــــتس (بــــوروســــيـــا
دورتمـوند) نـيكالس زوله (بـايرن
مــيـونــيخ) وجــونــاثـان تــاه (بــايـر

ليفركوزن).
ري لـلـوسط: يـولـيـان بـرانـدت وا
جـــان (بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد)
يــولـيـان دراكـسـلـبـر (بـاريس سـان
جـــرمــان) إيـــلـــكـــاي غـــونـــدوغــان
(مـانــشـســتـر سـيــتي االنـكــلـيـزي)
كـاي هافـيـرتس (بايـر لـيفـركوزن)
طـــــونـي كـــــروس (ريـــــال مـــــدريــــد
االسـبـاني) فــلـوريـان نــيـوهـاوس
(بـــوروســـيـــا مـــونــشـــنـــغـالدبــاخ)

وسيات سردار (شالكه).
لـــلــهــجـــوم: لــوكـــا فــالــدشـــمــيــدت
(فـــرايــــبــــورغ) تـــيــــمــــو فـــيــــرنـــر
(تـشـلـسي) ولـوروا سـانـيه (بـايرن

ميونيخ).
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{  واشــــنــــطن  –وكــــاالت - ودعت
سيـرينا ولـيامـز بطولـة سينـسناتي
لـلتـنس عـلى يد مـاريـا ساكـاري ليل
الــثالثــاء بــعـد أن عــوضت الالعــبـة
جـموعة لتهزم اليونانيـة تأخرها 
منافسـتها األمريكيـة احلاصلة على
23 لــــقـــبــــا في الــــبــــطـــوالت األربع
الكبرى 7-5 و6-7 و1-6 وتبلغ دور
الثمانية.وتقدمت وليامز ( 38عاما)
بـــنــــتـــيــــجـــة 2-5 فـي اجملـــمــــوعـــة
االفـتتـاحـية قـبل أن تـعادل سـاكاري
الـنـتــيـجـة لـكـن الالعـبـة األمــريـكـيـة
رفعت مسـتواها مرة أخـرى لتحسم
ـبـاراة الـتي اجملـمـوعـة األولى في ا
عطلتها األمطار.وتأخرت وليامز -3
1 في اجملــمــوعــة الــثــانـيــة قــبل أن
تفوز بأربعة أشواط متتالية وكانت
تـرسل لــلـفــوز بـالــلـقــاء عـنــدمـا بـدأ
مـســتــواهــا في الــتــراجع.وفــرضت
ـيا ـصنـفة 21 عا علـيـها سـاكاري ا
خـوض شـوط فـاصل قـبل أن تـعادل
ــواجــهــة ثم الــنــتــيــجــة  1-1في ا
تقـدمت الالعبة الـيونـانية 5- صفر
فـي اجملـمــوعـة احلــاســمـة وأكــمـلت
ــفــاجــأة في ثــامن نــقــطــة لــلــفـوز ا
ــــبــــاراة بــــضــــربــــة أمــــامــــيــــة بــــا
قويـة.وقالت ساكـاري إنهـا لم تلعب
جــــيــــدا لــــكن أبــــدت ســــعــــادتــــهــــا
ـصـنـفـة الـثـالـثة بـاالنـتـصـار عـلـى ا
بـــالـــبـــطــــولـــة.وأضـــافـت الالعـــبـــة
اليونانية ”كنت أعرف أنها ستكون
مــبــاراة ســيــئــة من جــانــبي لــكــني
سعيـدة للغـاية بالنـتيجـة. إنها مثل
أعــلى بـالــنــســبـة لي ولــلــعــديـد من
الالعـبـات. مـا حـقـقـته فـي الـريـاضة
شيء اســتــثــنــائي وال أدري إن كـان
أحــــد آخـــر ســــيـــنــــجح فـي تـــكـــرار
ذلك.“وتـــلـــتـــقـي ســـاكـــاري في دور
الـثـمـانـية مع الـبـريـطـانيـة جـوهـانا
كـــونـــتـــا الــــتي فـــازت عــــلى فـــيـــرا

زفوناريفا 4-6 و6-2.
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وفي وقـت ســــابق الـــــيــــوم قــــدمت
نــعـومي أوســاكـا أداء قـويــا لـتـهـزم
ــســكــا 3-6 و6-1 ديــانــا يــاســتــر
وتتأهل لـدور الثمانـية حيث تواجه
أنـيت كـونـتافـيت الـتي تـغـلـبت على
ماري بـوزكوفا 3-6 و3-6. وسددت
أوســاكـــا ثــمـــاني ضـــربــات إرســال
ـسكا ساحـقة مـقابل صفـر ليـاستر
واحـتاجت إلى مـا يزيـد بـقلـيل على
سـاعـة واحـدة لـتـجـاوز مـنـافـسـتـهـا
األوكـــرانـــيـــة الـــبـــالغ عـــمـــرهــا 20

{ لندن- وكاالت - كشـف مينو رايوال وكيل أعمال الفرنـسي بول بوجبا جنم مانشستر
يونايتد اليوم األحد مصير موكله بشكل حاسم.

ويرتبط بـوجبا بعـقد مع الشـياط احلـمر حتى صيف 2021 واقتـرن اسمه بـالرحيل عن
أولـد تـرافورد في أكـثر من مـنـاسبـة وحتديـدًا إلى ريـال مدريـد في ظل اهـتمـام كبـير من

درب زين الدين زيدان. ا
لكن خالل حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" حتدث رايوال عن مســــتقبل بوجبا وموكله
ـراقبـــــة ريـال مـدريد اآلخر جنم بـوروســـــيـا دورتـمونـد إيـرلـيـنج هاالنـد الـذي يـحـظى 

أيضا.
وقال وكيل الالعب الشـهير: "بوجبا وهاالند سيـستمران مع فريقيهمـا مانشستر يونايتد
وبوروسيا دورتـموند.. بوجبا في وسط مشروع مهم في مانشستر وهو ليس من الالعب

ثيرين للجدل في وقت مثل هذا". ا
سألة التجديد (لبوجبا) بكل هدوء". وتابع: "يجب التحلي بالهدوء سنهتم 

وأوضـحت الـشـبكـة أن احملـادثـات بـدأت بالـفـعل لـتمـديـد عـقـد النـجم الـفـرنسـي مع ناديه
ـوسم إضـافي إذ يـحرص إد دة  3 سنـوات مع وجـود خـيار بـالـتـمـديد  حـيث قـد يـوقع 

دير التنفيذي على االحتفاظ بخدماته لفترة طويلة. وودوارد ا
ـشـاركة مع يـونايـتد في الـفتـرة األخيـرة بعـدما غـاب عن معـظم مراحل وعـاد بوجـبا إلى ا
وسم بسبب اإلصابـة وقدم مستويات مقبـولة برفقة البرتغـالي برونو فيرنانديز في وسط ا

لعب. ا
ن كانوا يرغبون في هاجم النـرويجي فقال رايوال: "هاالند سـبب حزنا  أما فيما يـتعلق با

احلصول على خدماته ويُعد حلما للفريق الذي انضم إليه والذي يحبه حاليا".
وأردف: "لن يرحل ألي مكان هـذا العام فهـو يشعر بـالراحة في دورتمـوند.. ونحن واعون

مكن وصوله إليها". سيرة االحترافية التي من ا تماما با

في حلـظـة مـا رفــعت قـبـضـتي وقـلت
‘هيا.وأضافت ”كانت هناك جماهير
فـي رأسي. األمـــر كــــان مـــضـــحـــكـــا.
بـالـنـسـبــة لي شـعـرت كـمـا لـو كـانت
هـــنــاك جـــمــاهـــيــر.“وعــنـــد وصــول
صـنفة واجـهة منـافستـها  سيريـنا 
ـيا٥ كـانت الالعـبة األمـريكـية 72 عا
صـاحبـة أعـلى تصـنـيف مـتبـقـية في
مــنــافــســات الـســيــدات بــعــد خـروج
كاروليـنا بـليسـكوفا وصـوفيا كـين
ــنـصــفـتــ األولى والـثــانـيــة عـلى ا
الـــتـــرتـــيب.واحـــتـــاجت ســـيـــريـــنـــا
الســتــخــراج كل خــبــرتــهــا وغــريــزة
النجـاة للتـأكد من عدم الـلحاق بـهما
ـصنفة إذ أجبرت روس مـنافسـتها ا
ـــــيـــــا ســـــابـــــقـــــا عـــــلى األولـى عـــــا
االجــتــهـاد.وخــاضت ســيــريــنـا أربع
مـبـاريات مـنـذ اسـتـئنـاف مـنـافـسات
التـنس بعـد الـتوقف جـراء اجلائـحة
ووصــلت جـمــيــعـهــا إلى اجملـمــوعـة

الثالثة.
 VI  bBŠ

رهق وكان االثن هـو اليوم األول ا
ـكن أن تـكـون ثالثـة أسابـيع فـيـمـا 
لسيـرينا التي تـأمل في حصد لـقبها
24 في الـــبــطــوالت األربـع الــكــبــرى
ــعــادلــة رقم والــذي طــال انــتــظــاره 
مارجـريت كورت الـقـياسي مع إقـامة
ـفــتـوحـة في 12 نـهــائي أمـريــكـا ا
سبـتمـبر أيـلول.وتـأخرت سـيريـنا
5-6 في اجملـــمـــوعــــة الـــثـــالـــثـــة
وامـتـلـكت روس اإلرسـال حلـسم
رهقة باراة وبدا أن سيرينا ا ا
اســتــســلــمت لــقــدرهــا لــكــنــهـا
اســتــجـمــعت ربــاطـة جــأشــهـا
لــتــكــسـر إرســال مــنــافـســتــهـا
الـهــولـنـديـة والـلــجـوء لـلـشـوط
الـفــاصل الـذي أنــهـته -7صـفـر
لصـاحلـها.وبـعد مـشـاركتـها في
الــتـصــفــيـات كــانت روس أكــثـر
حـدة بـينـمـا قـدمت سـيـريـنا أداء
مــتـــواضــعــا في طـــقس حــار في
نـــيـــويــــورك.وســـتـــكــــون هـــنـــاك
تــسـاؤالت بـشــأن حـالــة سـيــريـنـا
البدنية لكن روحها القتالية ليست
مــحل أي شــكــوك وال يــوجــد أفــضل
ــا فـعــلـته في اجملــمـوعــة الـثــالـثـة
إليــــضــــاح ذلك.و نـــــقل بــــطــــولــــة
ســـيــنــســنـــاتي لــتــقـــام عــلى مالعب
فالشينج ميدوز في نيويورك بسبب
مـرض كـوفـيـد-19. وقـالت سـيـريـنـا
”أنا في حـالة بـدنيـة رائعـة وجاهزة
تـــمــامـــا. أشــعـــر أنــنـي جــاهــزة ألي
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{ اسـونــسـيـون (أ ف ب) - وصل
جنم كـرة القـدم البـرازيلي الـسابق
رونـالـديـنـيـو الـثالثـاء الى ريو دي
جـانـيـرو عـلى مــ طـائـرة خـاصـة
بعـد مغالدرتـه البارغـواي بعد يوم
واحد من اطالق سراحه في قضية
دخـول الــبالد بــجــوار سـفــر مـزور
ادت إلى احتجازه ألكثر من خمسة
أشـهـر.وكـانت لـقـطـات تـلـفـزيـونـية
أظـــــهـــــرت ان طــــائـــــرة مـن طــــراز
"سـيـسـنـا سى 750 اقـلـعت حـوالي
الـسـاعة 12:45 بـالـتـوقـيت احملـلي
(16:45 بــتـــوقــيـت غــريـــنــتش) من
مطار أسونسيون.وجتمع في وقت
ســـــابـق خــــارج مـــــكـــــان اقـــــامــــة
رونــــــــالـــــــديـــــــنــــــــيـــــــو فـي وسط
ـشـجـعـ أسـونـسـيـون عـشـرات ا
حــول الــسـيــارة الــفـاخــرة لــلــنـجم
الـــــــســــــابـق وهـم يــــــصـــــــرخــــــون
"رونالـدينيـو نحـبك" و"رونالديـنيو
ال تـــــرحـل" قـــــبل انـــــتـــــقـــــالـه إلى

سيرينا اجلمـاهير لكن في ظل إقامة
البطولة أمام مـدرجات خالية بسبب
إجـراءات الـسالمـة جـراء مـرض
كوفـيد-19 كانـت األجواء في
مــلـــعب بــيــلـي جــ كــيــنج
تــــبـــعث عــــلى االرتـــيـــاح
ولـــــــيـــــــسـت اإلثــــــارة إذ
انتـصرت الالعـبة الـبالغ
عـــــمـــــره 38 عـــــامـــــا
بصعوبة.وأجابت
ســيــريــنــا عــنـد
سـؤالـهـا بـشأن
الــلـــعب بــدون
حـــــــــــضـــــــــــور
جماهير ”كنت
بــخـــيــر.

سيرينا وليامز

ـطــار.وكـان الـقــاضي غـوســتـافـو ا
أمــــــاريــــــا امــــــر بــــــاطـالق ســـــراح
رونــالــيـنــيـو ( 40عــامــا) وشـقــيـقه
روبــرتـو دي اســيس مــوريـرا الـذي

وجهت اليه التهمة نفسها.
وكــان الـــشــقـــيــقـــان احــتـــجــزا في
ـاضي الــســادس من آذار/مــارس ا
في اطــــار هـــذه الــــقـــضــــيـــة.وقـــال
الـــقــاضـي "رونــالــديـــنــيـــو حــر في

غـاريـث سـاوثـغــيت في وقت سـابق
من الـيوم الـثالثـاء.وقال سـاوثـغيت
ـوقع االحتـاد "في في تـصــريـحـات 
كنني ـساء  ضوء تطورات هذا ا
أن أؤكـــــد أنــــنـي ســــحـــــبت هــــاري
مــاغــوايــر من تــشــكـيــلــة إنــكــلــتـرا
لــــلـــمـــبــــاراتـــ ضــــد أيـــســــلـــنـــدا
ــارك".وكــان ســاوثــغــيت قــد والــد

{ اثـــــيـــــنـــــا (أ ف ب) - أصـــــدرت
احملــكـــمــة اجلـــنــائــيـــة في جــزيــرة
سـيــروس الـيــونـانــيـة حــكـمــا عـلى
هــــاري مــــاغــــوايـــــر قــــائــــد فــــريق
مانشـستر يـونايتـد اإلنكلـيزي لكرة
ـدة 21 الــقــدم الـثالثــاء بــالـســجن 
شـهرا و 10أيـام مع وقف الـتـنـفـيـذ
بـتــهـمــة االعــتـداء.واعــتــقل الـدولي
ــاضي مع اإلنــكــلــيــزي اخلـمــيس ا
شقيـقه وصديق له بـينمـا كانوا في
عـــطـــلــة فـي جــزيـــرة مـــيــكـــونــوس
الـيـونانـيـة عـلى خـلفـيـة شـجار مع
سياح في ملهى ليلي تالها مشادة
مع رجــال شــرطــة يــرتــدون مالبس
مـدنــيــة.وأُدين مــاغـوايــر بــجــمـيع
الـــتـــهم الـــتـي نـــســـبت إلـــيه وهي:
ــثــلــ لــلــدولـة" "االعــتـداء عــلى 
و"األذى اجلــــســــدي" و"اإلهــــانـــات
اللفـظية" و"مـحاولة الـرشوة".وبعد
وقت قصـير من صـدور احلكم أعلن
االحتـاد اإلنـكـلـيـزي لـكـرة القـدم أنه
ســـيــتـم اســتـــبــعـــاد مــاغـــوايــر من
تـشـكـيـلـة الالعـبـ الـذين اخـتـارها
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شيء .“واستـهل دانيـيل مـيدفـيديف
ـــصـــنـف الــثـــالـث دفـــاعه عن لـــقب ا
فتوحـة للتنس بطولة سـينسنـاتي ا
بــالــفــوز 4-6 و4-6 عــلى مــاركــوس
جيرون في الدور الثاني يوم االثن
لــيـبـدأ اســتـعـداده لــبـطـولــة أمـريـكـا
فتوحة بـشكل جيد.وكانت األجواء ا
ـلـعب بـيـلي جـ كـيـنج الـصـامـتـة 
ـاضي مــخـتـلــفـة تـمــامـا عن الــعـام ا
عـنـدمـا امتـع ميـدفـيـديف اجلـمـاهـير
بـانـتـفاضـة قـويـة في نـهـائي أمـريـكا
ــفـــتــوحـــة قـــبل أن يـــخــســـر أمــام ا
اإلسـبــاني رفــائـيل نــادال في خـمس
مــجـمــوعـات.وقــدم مــيـدفــيـديف أداء
عــمــلـــيــا ضـــد مــنـــافــسه األمـــريــكي
ـدرجات ـيـا أمام ا صـنف 101 عا ا
اخلـالــيـة بـسـبـب إجـراءات الـسالمـة
جراء جـائـحة فـيـروس كورونـا.وقال
ميـدفـيديف ”لم اسـتعـد لـلـعب بدون
ــســتـوى الــذهـني. جــمـاهــيــر عـلى ا
سأقـول إنه من الـسهل احلـفـاظ على
الـتــركـيـز.”لـكن عــنـدمـا تــتـراجع في
بعض الـلحظـات تشـد اجلمـاهير من
ا الوضع صعب أزرك وتنتفـض ور

في هذا األمر بدون جماهير.“
وأضـــاف ”لــــكن مـــرة أخــــرى يـــجب
الـتـعود عـلى ذلك. أعـتـقـد أنه سـيـمر
وقـت طــــــــويـل بــــــــدون حــــــــضــــــــور
اجلمـاهير.“ولم يتعـرض ميـدفيديف
ــشــاكل وأنــقــذ كل الــفـرص الــثالث
لكسـر إرساله وكـسر إرسال مـنافسه
مرة فـي كل مجـمـوعة لـيحـسم الـفوز
الـــســــهل.ويـــلـــعب الـالعب الـــروسي
ـيـا في الـدور ـصـنف اخلــامس عـا ا
الــتــالـي ضـد الــســلــوفــيــنـي إلــيـاش
بيـدين الـقادم مـن التـصـفيـات والذي
انــتــصـر 6-7 و5-7 عــلى األمــريـكي

تيلور فريتز.
وسدد الكندي مـيلوش راونيتش 23
ضربـة إرسال سـاحقـة ليـنتـصر 6-3
و5-7 عـــلـى الـــبـــريـــطـــاني دانـــيـــيل

إيفانز.
لــكــنه كـــان يــومـــا ســيــئـــا لالعــبــ
الـكـنديـ اآلخـرين إذ خـسـر ديـنيس
ــصـــنف  12أمــام شـــابـــوفـــالـــوف ا
اني يان-لينارد شـتروف بنتيجة األ
6-7 و 6-3و4-6 وســــقط فـــيــــلـــكس
ـصـنف 15 أمام أوجـيه-ألـيــاسـيم ا
األمــريـــكـي تــيـــنـــيـس ســانـــدجـــرين

بنتـيجة 7-6 و2-6 و7-6.
و نقل بـطـولة سـيـنسـناتي لتقام
عــلى مالعب فالشــيــنج مــيــدوز في
نيويورك بسبب مرض كوفيد-19.

{ مدريد- وكاالت - كـشف تقريـر صحفي إسبـاني عن أفضل الهـداف في نهائي دوري
أبــطــال أوروبــا قـبل لــقــاء بــايـرن مــيــونخ وبــاريس ســان جـيــرمــان مــسـاء الــيــوم والـذي

دينة لشبونة البرتغالية.  سيحتضنه ملعب النور 
وبحـسب برنامج "الشـيرجنيتو" اإلسـباني الشهيـر فيتصـدر القائمة الـبرتغالي كريـستيانو
رونـالـدو جنم ريـال مـدريد الـسـابق ويـوفـنتـوس احلـالي بـرصـيد 4 أهداف يـلـيه الـويـلزي
ـلـكي بـرصـيد 3 أهـداف.بيـنـما أحـرز الـعـديد من الـالعبـ هـدف في جـاريث بـيل العب ا
نهـائي دوري األبـطال مـثل صـامـويل إيـتو العب إنـتـر ميـالن وبرشـلـونة الـسـابق وفـيلـيـبو
إنــزاجي العب مـيالن الـســابق ولـيـونـيل مــيـسي أسـطـورة الــبـرسـا.عالوة عـلـى سـيـرجـيـو
ــلـــكي الــســـابق ومــاريــو رامــوس مــدافـع ريــال مــدريـــد وراؤول جــونــزالـــيس مــهـــاجم ا
ماندزوكـيتش مهـاجم بايرن ويـوفنتوس الـسابق وهرنـان كريسـبو ودييـجو ميلـيتو مـهاجما

ميالن وإنتر السابق

اخــتــار مــاغــوايـر بــدايــة األمــر في
ــكــونـة من  24العــبـا تـشــكــيــلــته ا
ارك في ـواجـهة أيـسـلـنـدا ثم الـد
الــفــتــرة في اخلــامس والــثــامن من
ــقـــبل ضــمن أيـــلــول/ســبــتـــمــبــر ا
مــــــــــــســـــــــــابــــــــــــقـــــــــــة دوري األ
األوروبية.وقال في مؤتمر صحافي
"مـن الـــــواضح أن الــــــقـــــرار لـــــيس

بـسـيـطـا" مضـيـفـا "لـقـد حتدثت مع
هـاري. لـدي رؤيـة عن الـقـصـة الـتي
تـخـتـلف كـثـيـرا عـمـا يـجـري نـشره.
ــــكـــنـك اتـــخــــاذ قـــرارات بــــشـــأن

احلقائق التي تدركها".
ozUIŠ dOOGð

وتــابـع "إذا تــغـــيــرت احلـــقــائق أو
ـعـلـومـات سيـكـون عـلي مـراجـعة ا
هذا الـقرار ولـكن لدي عالقـة رائعة
معه لديه شخصيـة رائعة بالنسبة
لــنـا وهـو يــتـمـتع بــدعـمي في هـذا
الوقت".وأصـدر ماغوايـر الذي غاب
عـن جـلـسـة احملـاكــمـة بـعـدمـا غـادر
األراضي الـيـونـانـية بـيـانـا أكـد فيه
أنه سيـقوم باسـتئنـاف احلكم.وقال
في بـيـانه "ما زلت قـويـا وواثـقا من
بــراءتـنــا في هــذه الــقــضــيــة - انـا
وعــــائـــــلــــتـي واصــــدقـــــائي نـــــحن
الــضـحـايـا في هــذه الـقـضـيـة".ومن
جانبه ساند مانـشستر يونايتد في
بـــيــان لـه قــائـــده وأكـــد أن "هــاري
مــاغــوايــر دفع بــبـراءتـه من جــمـيع
وجـهـة إلـيه وهـو مسـتـمر الـتـهم ا

{ روما- وكاالت - علق الـبلجيكي رومـيلو لوكـاكو مهاجم إنتـر ميالن اليوم األحد ألول
مرة على خسارة فريقه لقب الدوري األوروبي على يد إشبيلية .

وكان لـوكـاكو قـد أحـرز هدف إنـتـر األول لكـنه تـسبب في تـسـجيل إشـبـيلـيـة لهـدف الـفوز
باراة التي انتهت بنتيجة (3-2). سته الكرة ودخلت الشباك في ا (الثالث) عندما 

عـانـاة الـتي عاشـهـا في األيام وأطـلـقت جمـاهـير الـنـيـراتزوري حـمـلة لـدعم لـوكـاكو بـعـد ا
اضية من خالل تدش "هاشتاج" على "تويتر". ا

شـجعي فـريقه: وعـلق الدولي الـبـلجـيكي عـلى ذلك عبـر حـسابه عـلى "إنسـتجـرام" قـائال 
"أوال أود أن أقول شكرا لكم على كل ما فعلتوه لي ولعائلتي".

وأضـاف: "هذا الـعام نـحن كـفريق عـمـلنـا مـعًا وتـطورنـا كـثيـرًا.. وكـان شرفًـا لي أن أمثل
ناديًا أحببته منذ أن كنت طفلًا".

وتابع: "نـعم ما حدث بـالنهـائي أغضبـني لكني سـأقاتل.. هذه الـتجربـة ستجـعلني أقوى
ت وهـذه التجربـة ستجعلـنا أفضل كفريق". وهناك شيء واحد مـؤكد وهو أن اإلنتر لم 
واخـتتم لـوكاكـو: "الـفريق مـتحـد ونسـير في االجتـاه الـصحـيح أود شكـر اجلمـاهيـر على
تـشـجـيـعــهم ومـسـانـدتـهم خــارج وداخل األرض.. أحـبـكم يـا رفــاق وأقـدر الـرسـائل الـتي

تلقيتها سنعود يحيا اإلنتر".

الــسـفــر الى اي بــلــد يــحـلــو له في
العالم لـكن يتعـ عليه االبالغ في
حـال قــام بـتــغـيـيــر مـركــزه اقـامـته
الدائم".واضـاف "من االن وصـاعدا
ال تــخـضع حـريـة رونـالـديـنـيـو الي
قـيـود بـاسـتـثــنـاء دفع تـعـويـضـات
االضـرار االجــتـمــاعـيــة" وطـلب من
النجم الـبرازيلي دفع غـرامة قدرها

90 الف دوالر في هذا الصدد.

فـي تـأكــيــد بــراءته بــقــوة".وأضـاف
"جتدر اإلشارة إلى أن النيابة أكدت
الـــتـــهم وقـــدمـت أدلـــتـــهـــا في وقت
مـــــتــــأخـــــر من الـــــيــــوم الـــــســــابق
للمـحاكمـة ما لم يعط فـريق الدفاع
الـــــوقت الـــــكـــــافي لـــــدراســـــتـــــهــــا
واالســتــعــداد".وكــان يــونــايــتــد قـد
تــعــاقــد مع مــاغــوايــر من لــيــســتـر
ـاضي مـقابل سـيتي صـيف الـعام ا
87 مــلــيــون يــورو لــيــصــبح اغــلى
مـدافـع في تـاريخ الـلــعـبـة.ورفـضت
احملـكـمـة طـلب تـأجـيل اجلـلـسـة من
ـوكـلـ لـلـدفـاع عن قـبل احملـامـ ا
ـدافـع الـدولي اإلنـكــلـيـزي والـذين ا
تـطـرقــوا خالل اجلـلـسـة إلى بـعض
ـســائل اإلجــرائــيـة.وقــال الــنـادي ا
"عــــلى هـــذا األســـاس وإلى جـــانب
مـجــمـوعــة كــبـيــرة من األدلــة الـتي
تـدحض التـهم سيـسـتأنف الـفريق
الـقــانـوني الـتـابع لـهـاري مـاغـوايـر
احلـكم لــلــسـمــاح بـإجــراء جـلــسـة
اسـتــمــاع كــامــلــة وعـادلــة في وقت

الحق".

الطائرة اخلاصة التي أقلت النجم البرازيلي رونالدينيو من الباراغواي إلى ريو دي جانيرو 

فـيــروس كـورونــا وفـازت بـصــعـوبـة
بـــنــــتـــيـــجـــة  6-7و6-3 و 6-7عـــلى

الــهــولــنــديــة أرانــشـا روس
القـادمة مـن التـصفـيات
لــتـتــقــدم إلى الـدور
الــثــالث بــبــطــولـة
ســـيــــنـــســـنـــاتي
ـــــفـــــتـــــوحــــة ا
لـــلــتـــنس يــوم
.وفي االثــــنــــ
ـــــعـــــتـــــاد ا
جتــــــــــذب
مباريات
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جامعة صالح بوبنيدر –قسنطينة-3
مـضى وقت منـذ أن بدأت أزمـة فيروس
كرونا وأنا أتابع ما يكتبه األخرون من
كـتاب وصحفي ومـختص ومدون

وأكــثــر مــا طـــغى فــيــهــا من بــعــضــهم
ـــؤامــــرة الـــذي غـــزا ســـوق خــــطـــاب ا
ـعرفي الـفـكـري والتـحـلـيلي الـتـداول ا
لـلظاهرة وتداعيـاتها بصورة أراها في
كــثـيــر من األحـيــان مـبــالغ فـبــهـا حلـد
االعــتــقـاد أن مــا تــســطـره أقالمــهم من
أفـكار وحـكايـا هي نسـيج مخـيالتهم ال
أكـثر!وفي أي حال ال مجـال للعودة إلى
ـتسـارعة الـوراء لـسرد أحـداث كرونـا ا
وأثــارهـا عـلى الــصـحـة الــعـامـة وعـلى
االقــتــصــاد والــســيــاســة واإلعالم وكل
مـــاله عـالقــة بـــاهـــتـــمـــامـــات الـــبـــشــر
وأدواتـهم احلـياتـيـة ألن األزمة تـولدت
عـنـها بـروتوكـوالت وحلـول وابتـكارات
وتـــدابـــيــر ســـارت من خاللـــهـــا الــدول
فاجئ ـواجهة هذا االنقالب الكوني ا
لـذلـك لن يـجـدي تـفـكـيك تـلك الـطـقـوس
الـــــتي أضـــــحت فـي عــــرف الـــــعــــامــــة
واخلـاصة هي اخليار الوحيد واألوحد
لـبـلـوغ أفاق الـنـجاة من هـذا الـوباء أو

على األقل التقليل من آثاره.
وعـلـيه; فإن مـا سـيحـمـلنـا لـلكـتـابة في
ـوضوع هـو استـقـراء التـجلـيات هـذا ا
ن كـتـبوا بـحثـا عن احلـقيـقة الـكـبرى 
فـــجــاءت بــعض الـــكــتــابـــات مــســوًقــة
ؤامرة واعتبارها هي حلـتمية نظرية ا
ـا ال الــتــفــســيــر األخــيــر والــنـهــائـي 

يستدعي ردا أو تشكيكا.
واحلــقـيـقــة أنه ال تـعــارض قـطـعي مع
ؤامـرة وثبـوتهـا في منـظمات نـظريـة ا
الـــســـيـــاســـة واالقـــتـــصــاد والـــتـــاريخ
واإلعالم وغــيــرهم. لـكن فــيـمــا يـتــعـلق
بـأزمة فيروس كرونا لم يثبت حلد االن
مــا يـريـد بـعـض الـكـتـاب إثــبـاته كالمـا
ــعـطـيـات تــبـقى في نـطـاق وتــطـويـعـا 

التوقعات والتخمينات.
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ؤامـرة ليـست كمـا قد يـعتـقد  نـظريـة ا

الـبعض نظريـة كاملة األركان واألسس
يــفــكك بــهــا مــا اســتـعــصى فــهــمه من
أســـرار بــعض الـــقــضـــايــا كـــمــفـــهــوم
ـا الــنـظـريـات الـســيـاسـة األخـرى وإ
ـصـطـلـح ألول مـرة وبـشـكل ورد هــذا ا
صـــريـح عــام  1909فـي أحــد مـــقــاالت
American History Re- صــحــيــفـة
ـصطلح مع الزمن  viewو اعـتماد ا

في عدة معاجم وقواميس.
وتـــتـــجـه بـــعض األراء إلى أن وكـــالـــة
االســــــتـــــخــــــبـــــارات األمــــــريـــــكــــــيـــــة
ـصــطـلح سـنـة ((CIAاخــتـرعت هـذا ا
 1967بـــهـــدف إقــصـــاء أولــئـك الــذين
شـكـكوا في الـروايـة الرسـمـية الغـتـيال
الـــرئـــيس األمـــريــكـي األســبق »جـــون
كـيــنـيـدي" والـقـائل بـأن قـاتـله تـصـرف

فرده.
وعــلــيه; فـكل ذلـك يـعــني أن والدة هـذا
ـصـطلح كـانت إعالمـية مـحضـة لكن ا
نـحن إزاء ظاهرة على مسرح الكتابات
الفكرية إذ لم يلق مصطلح من الرواج
ـؤامرة واالنـتـشار مـا لقـيه مصـطلح ا
والـسـبب حـسب تـصـوري لـيس لـكونه
جــديـدا ومـغــريـا بـاخلــوض واالتـبـاع
ولـكن أيضا لسهولـة توظيفه ومقاربته
إزاء الـكـثـيـر من القـضـايـا واالشـكاالت
ـبهـمة أو وبـعض الـعالقات الـدولـية ا
الــــتي يــــكـــتــــنف أدوارهــــا وخـــبــــايـــا
ســيـاسـاتـهـا وردة فــعـلـهـا الــكـثـيـر من

الغموض.
إن إعالم الـغرب ومـفكريـه يستـخدمون
ـــصــطـــلح جتـــاه قــضـــايـــا مــا هـــذا ا
وبـالــنـسـبـة ألزمـة كـرونـا هـنـاك تـبـادل
ـتحدة لـلتهم خـصوصا بـ الواليات ا
والـصـ بـخـصـوص نـشـأة الـفـيـروس
ــا الحــظـــته عــلى وانـــتــشــاره لـــكن 
بـعض الكتـاب هو استخـدام الفكرة أو
الــتـــهــمــة بــإفــراط مـــقــصــود أو غــيــر
مـقـصـود حلـد جـعـله فـزاعـة تـقـرع بـها
الـطــبـول إزاء أي قـضـيـة هـنـا وهـنـاك
وهــذا مـا وقع فـيه الـكــثـيـر جتـاه أزمـة
ـؤامـرة والـتـأكـيد كـرونـا بـتـرجـمـتهـا 

الـرقمنة وكأن هؤالء يتصورون بعض
الـنماذج والـقراءات الرقـمية عـلى نحو

يفوق التصور.
فــقـد قــرأت لـكـاتــبـة تــقـول: بــأن هـنـاك
ـية تتـألف من دول همـجية عـصابـة عا
تـدعي الـتـحـضـر والـهـمـجـيـة وعائالت
ليارات وتتحكم ال با شـهيرة تمتلك ا
ـــصــيــر الــعـــالم كــله !!مـــثل عــائالت
روتــشــلــيــد وروكـفــيــلــر وغــيــرهـا وال
يـهـمـها الـبـشـر وال األخالق وال األديان
وال اإلنـسـانـيـة سوى امـتالء خـزائـنـها
بــالـذهب والــدوالرات وصـارت تـعــتـقـد
ــصــيـر أنــهــا رب األرض وتــتــحــكـم 
مـليارات البشر خلـدمة مشروعها الذي
يــصب فـي مــصــلــحــة األعــور الــدجـال
لكة الشيطان وحتـقيق حلمه بإقامـة 
عــلـى األرض !! والــتــمــهــيـــد لــلــنــظــام
ي اجلـديــد الـقـائم عــلى حـكـومـة الــعـا
واحـدة إرهابيـة متطـرفة وجيش واحد

ال إنساني ودين واحد شيطاني !!
وأنـا في ردي عـلى هـذا الـطـرح ال أعلن
ـة بـاجملــال أو الـغـيب لـكن نــفـسي عـا
الــربط اجلــازم بــ هــذا الـســيــنــاريـو
وفــيــروس كــورونــا يــنم عن الــلــجـوء
ـــــؤامــــراتي ـــــفــــرط لـــــلــــخـــــطــــاب ا ا
واالســتــسالم الــتــام له دون الــتــطـرق
بــطـرق مــوضـوعـيــة خملـتــلف وجـهـات
ـــوضـــوع والـــدفع الـــنـــظــــر بـــشـــأن ا
بــاجملـتــمع نــحـو تــكـوين وجــهـة نــظـر
مــوضـوعــيـة تــقـوم قـبـل كل شيء عـلى
فــهم الـواقع ومــحـاولــة مـجـابــهـة هـذه
ــرحـلـة االســتـثــنـائـيــة بـكل وعي بل ا
جـتـمـعـاتنـا لـتـكون ومـحـاولـة الـدفع 
عـــضـــوا فـــاعال فـي حـــركـــة األبـــحــاث
ـيـة حول الـفـيـروس ولـقـاحه بدل الـعـا
ـوحـد الـذي خـطـاب الـتـرهـيب الـتـام ا
يـدفـع به لالنـكـسـار وانـتـظـار مـصـيـره
ـية احملـتـوم ب أيـدي قوى الـشر الـعا
الـــتي تـــمت اإلشـــارة الــيـــهـــا في عــدة
كـتـابـات عـلى أنـهـا الـتـفـسـيـر الـوحـيد
ـصير الـوحيد لإلنـسانيـة وال مجال وا

لتغييره.
إن االعــتـقـاد بــتـحــقـيق هـذا الــنـمـوذج
راهـنـا واحلـديث بـلغـة اإلحـبـاط ونـشر
الـرهاب اإلعالمي عن الـفيـروس وبهذه
الـصـورة أراه إقـرارا بـعـجز فـاضح في
الـتفـكير وإلـهاء عن التـفكيـر في إيجاد
حــــلـــول لــــيس عـــلـى مـــســــتـــوى هـــذا
الــفـيــروس فــقط بل عـلـى مـســتـوى كل

أزمات البشرية في العالم.
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ا يخص اللقاح لنرى وانـتقل من ذلك 
أن أسـالـيب الـشك لم تـبرح الـعـديد من
الــطــروحـات ونــحن هــنــا لـســنــا ضـد
الـشك كمنـهج فكري قـاد الفكـر البشري
نــحـو الـعـديـد مـن احلـلـول واحلـقـائق
ـقصود فالقول لـكن فحوى الشك هو ا
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بـــــإن الــــفــــيـــــروس هــــو مـــــركب أصال
إلضــعـاف مـنـاعـة الـنــاس وتـعـريـضـهم
ـؤكـد لــكـونه يــحـوي رقـائق لــلـمــوت ا
إلـكـتـرونـيـة سـيـتم من خاللـهـا الـتـحكم
بـاإلنـسـان! وتـوجـيهه كـيـفـمـا يـشاؤون
ــا قـتـله إذا رفض االنــصـيـاع لـهم! ور
ـا ســيـدخل هـذا الـلـقـاح أيـضـا في ور
خاليـا اجلـسـم ويـخـلق أمـراضـا فـتـاكة

ستؤدي بحياة مالي البشر !!
والــسـؤال الــكـبــيــر الـثــاني? من هـؤالء
ــكــنـهم الــتـحــكم في كل كــلـهـم الـذين 
الـبشر وبهـذه السهولـة? وهل ما يقوله
ويـكـتـبه الـبـعض هي حـقـائق ثـابـتة أم
مـن وحي خـــيــالـــهم وكـــأنـــهم وقـــفــوا
ـســتـقــبل عـنــد أفـكـار عــقـارب ســاعـة ا

البعض وطموحاتهم?
ــكن عــلــمــيــا والــســؤال األكـــبــر? هل 
صـنـاعـة واستـخـدام رقـائق إلكـتـرونـية
تـتحكم فـي عقول البـشر الذيـن يتجاوز

عددهم السبع مليارات? 
إن األطــــرف من كل هــــذا أن يـــتـــحـــدث
ــؤامـرة األولى بــعــضـهم عن تــبــعـات ا
ـؤامـرات وذلـك بـالـكــشف عن خـاتـمــة ا
كـلــهـا وهـدفـهـا وهـو سـعي أصـحـابـهـا
لــلــتــقــلـيـل من عــدد سـكــان األرض إلى
نحو  500مـليون فقط وبالتدريج حتى
الــوصـول إلى هـذا الــهـدف األسـمى مـا

ب عامي 2030و2050.
وأعـتـقد هـنـا أن من كتب هـذا يـبدو أنه
مـتـحصن خـلف بعـض النـظريـات التي
ظــهـرت هـنـا وهــنـاك مـحـاولــة تـفـسـيـر
وضع الــعـالم عـلى هــشـاشـتـهــا مـنـهـا
مـثال نظرية "مالـتوس" التي تقارب ب
ـتـتـالـيـة عـدد الــسـكـان الـذين حـسـبه 
حـسـابـيـة بـيـنـمـا احملـاصـيل الـزراعـيـة
ـتتالية هندسيـة وعليه فيجب تقليل
عــدد الــسـكــان لــيــسـتــطــيع احملــصـول

الزراعي تلبية إشباعاته.
إن مـــثل هـــذه الـــنــظـــريـــات واألقــاويل
الــهـشـة تــنـذر بـعـبــثـيـة بــعض الـنـخب
الـفكـريـة وهشـاشتـها وتـخنـدقهـا خلف
بــعض (الــهــذيــانــات) دون الــتـأكــد من
مـوضـوعيـتهـا أو حـتى حقـيـقتـها وإن
ثير مـهمتها تتمثل في طرح اجلديد وا
وسـيـاسة الـسبق نـحوه وفـقط .. وهذه
أعـدها طامة كـبرى إزاء أصحاب بعض
األقـالم التي ال تـتـواني عن ركب مـوجة
الــنـرجــسـيــة الـفــكـريــة عــلى الـرغم من

عجزها وقصورها. 
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أصـل بعـد كـل هـذا إلى الـطـرح األخـطر
ويــتـجـســد في اإلشـارة إلى مــا يـسـمى
بــلـوحـة جـورجــيـا الـذي تــبـنـته إحـدى
الـكــاتـبـات في حتـلـيــلـهـا خلـفـايـا أزمـة
كـرونا والتي -حسبها  –أن هذا اللوح
يــشـيـر إلى خــطـة حتـدد عالقــة الـبـشـر
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رة االولى الـتي تعقـد فيهـا قمة ثالثـية ب قادة االردن انها لـيست ا
ـرة االولى عقـدت في الـقاهـرة في شـهر اذار من مصـر والـعراق فـا
عام 2019 لـتـتـبـعـهـا الـثانـيـة فـي نـيويـورك عـلـى هـامش اجـتـمـاعات

تحدة في ايلول من عام 2019. اجلمعية العامة لال ا
قـمـة عمـان الـتـي عقـدت فـي يوم 25 اب من عام  2020جاءت وسط
ـلفات حتديات تـواجهـا الدول الثالث سـياسـية اقتـصاديـة وامنيـة فا
شترك في علن عنها في القـمة هي: سبل تعزيز التـعاون الثنائي ا ا
مخـتـلف اجملـاالت بـالـنسـبـة لـلـدول الثالث السـيـمـا تـلك الـتي تخص
ـسـتـجدات الطـاقـة والـربط الـكهـربـائي فـضالً عن الـتنـسـيق بـشأن ا
ـنـطـقـة وجـهـود لالوضـاع الـسـيـاسـيـة واالقـتـصــاديـة واالمـنـيـة في ا

مكافحة االرهاب.
ـا يـطـرح من مـلـفـات في تـلك الـقـمـة  ان الـنـظـرة الـتـحـلـيـلـيـة االولى 
ـصالح لـفـات ترتـبط  يدعـونـا الى التـفـاؤل احلذر الن جـمـيع تـلك ا
ـصــلـحــة هي احملـرك الــرئـيـس في تـلك الــعالقـة مـشــتـركــة اي ان ا
الــثالثــيــة دون ادنـى شك اذ مــا جــرى ادراك ذلك مـن قــبل صــنــاع
تغيرات القرار في الدول الثالث فالبنسبة لالردن هناك العديد من ا
في عالقته مع الـعـراق فالـسيـاسـة اخلارجـية االردنـيـة جتاه الـعراق
بـعـد الــتـغـيــيـر الـســيـاسي تـارجــحت بـ االعــتـبـارات االقــتـصـاديـة
شهد تغيـر االقتصادي هو الـذي طغى في ا واالولوية االمنيـة لكن ا

 . السياسي بوصفه متغير مؤثر في العالقة ب الدولت
فـاالردن يـحـاول من خالل حتــسـ عالقـته مع اجلــارة الـشـرقـيـة له
سـوغـات ترتـبط بالـسـياسـة اخلارجـية لـكـلتـا الدولـت وهي العـراق 
تحدة االمريكية التي تشجع العراق جتاه ايران بدفع من الواليات ا
على الـتـقرب اكـثـر من دول اجلـوار العـربي وزيـادة التـعـاون مع تلك
الدول بـالـتـوازي مع خـفض الـتعـاون مع اجلـارة الـشـرقـية بـالـنـسـبة
لــلــعــراق اال وهي ايــران فــاالردن يـــدرك تــمــامــاً ان الــعــراق عــمــقه
ـصلـحة بالـدرجة االولى االقتـصادي ومـتنفـسه وبـالتالـي فان دافع ا
هو من يدفع االردن الى تـوطيـد العالقـة مع العراق بـغض النـظر اياً
كانت توجهات احلكومة العراقية احلالية ام القادمة فالرؤية االردنية
بـالــنـسـبــة لـلــعـراق كــانت والزالت تـتــوافق وقـريــبـة جــداً من الـرؤيـة
اخلـلـيـجـيـة الـتي تـرى ضـرورة انـعتـاق الـعـراق مـن النـفـوذ االيـراني

واالنخراط من جديد مع عمقه العربي.
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ـصر فـهي تـركـز بـالـدرجة الـرئـيـسـة في عالقـتـها مع امـا بالـنـسـبـة 
ـكانة االقـليمـية الـتي يجب ان تتـبوءها العراق واالردن عـلى طبيـعة ا
مـصـر في مـنـطـقـة الـشـرق االوسط بـالـتـوازي مع الـتـحـرك االيـراني
رتـكـزات االقلـيـمـية المن مـصـر هي احملرك ـنـطقـة فـا والتـركي في ا
صرية فتصـاعد اهتمام مصر بالدور الرئيس للسياسة اخلـارجية ا
االقليمي بعد استالم عـبد الفتاح السـيسي السلطة عام  2014يأتي
على ايـقاع تـصاعـد الـتوتـرات في منـطقـة الـشرق االوسط فـكمـا هو
نـطقة بقـوة السيما في معروف ان ايران تـدعم نشاط حلـفاءها في ا
الـعـراق سـوريا لـبـنـان الـيـمن وشـمـال افـريـقـيـا وتـركـيـا من جـانـبـها
اخذت سياستها بالتوسع عبر مد شبكة نفوذها في السودان وليبيا
صري وهذا بحد عنى اخر االقتراب اكثر من منـاطق النفوذ ا اي 
ـصالح مصـر فمصـر تدرك جيـداَ مايجري ثل تهـديد وشيك  ذاته 
على الـساحة الـسيـاسيـة وبالـقرب من حدودهـا وبالـتالي فـان عمـلية
ــصــري وتــمــتــ الــعالقــات بــ الــعـراق واالردن يــاتي الــتــقـارب ا
بالدرجة االولى للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية عبر مد
نـاطق القريبـة من تركيا وايران وال اعـتقد هناك ادراك نفوذها في ا
صرية من قبل صانع القرار العراقي بتلك السياسات والتوجهات ا
التي كانت و الزالت تتطلع الى ان تكون مصر هي الزعيمة والقائدة

في منطقة الشرق االوسط .
ـصـر يـوجـد هـدف ذوات الى جـانب تـلك االهـداف اجلـيــوسـيـاسـيـة 
طابع حيوي و مـهم فمصر وتـركيا تـعدان من اكثر الـدول استهالكاً
واعتماداً على الغـاز الطبيعي فـالصراع على الغـاز في منطقة شرق
تـوسط وتداخل ابعاده السـياسية واالقتـصادية واالمنية مع البحر ا
بعضها بعضا يجعل الصراع معقداً وذا تشابكات مختلفة وبالتالي
صري مع الـعراق سيعود بالفـائدة والنفع على مصر فان التعاون ا
ـا حتـتـاجه مـن وقود  ومـوارد اسـاسـية من نـاحـيـة جتـهـيـز مصـر 
نـظـومة للـطـاقـة وعلى راسـهـا الـغاز الـطـبـيعي مـقـابل ربط الـعـراق 

صرية عبر االردن. الطاقة ا
ـكن ان يطـرح ماهي مـكـاسب العـراق من تلك ولكن الـسؤال الـذي 
ـقـومـات ـتــلك ا الـعالقـة الــثالثـيـة اعــتـقـد وبــاخـتـصـار ان الــعـراق 
ـاديـة والـبــشـريـة الـتي تـؤهـله لــكي يـكـون دولـة فـاعـلـة واالمـكـانـات ا
ومؤثـرة اقلـيـميـاً اذا ماجـرى تـوظيف االمـكـانات الـتي حتتـكم عـليـها
الدولة بصـورة عقالنيـة من قبل صانع الـقرار العـراقي بالتوازي مع
التغلب على الـتحديات الـداخلية التي تـواجه عمل احلكومـة العراقية
من امـنـيـة سـيـاسـيـة اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة فـضالً عن الـتـحـديـات
ـزمـنـة في اركـان مـنـطـقـة االقـلـيـمـيـة والـتي تـتـمـثـل بـاالضـطـرابـات ا

الشرق االوسط.
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فالعراق بحاجة الى عـملية اعادة بناء للـبنية التحتـية نتيجة ما مر به
من ازمات مـتتـالية انـهكت قـواه االقتـصاديـة واالجتـماعـية والـثقـافية
واذا نظـرنا الى مـشكـلة الـكثـافة الـسكانـية فـي العراق بـكل ابـعادها
وما نـتج عـنهـا من بـطالـة وارتفـاع مـستـويـات الفـقر فـيـمكن ان حتل
تلك االشكالـية وحتولها الى مـصدر قوة للـدولة العراقـية عبر حتويل
القـطاعـات كافـة من قـطاعـات خامـلة غـير فـاعـلة الى قـطاعـات فاعـلة
ومـنـتــجـة في بـيــئـة اجملـتـمـع الـعـراقي من صــحـة تـعــلـيم نـفط  زراع
صناعة وسياحـة وذلك من خالل احداث اصالح عميق لبـنية النظام
السـيـاسي الـعـراقي وذلك االمـر يـجب ان تـكـون له االولـوية قـبل كل
شي على حـساب اي انـشـطة اخـرى في البـيئـة اخلـارجيـة قد تـكون
ادية اكبـر من قيمة عـادها السياسي كلفة تلك االنـشطة اخلارجـية ا
ـا ال تـاتي اكلـهـا بالـوقت الـراهن نحن من خالل او االقتـصادي ور
هذا الـطرح ال نـدعوا الى اهـمال الـسيـاسة اخلـارجيـة فاالخـيرة لـها
دورهـا احلـيــوي في اثـبـات وجــود الـدولـة وتــفـاعـلــهـا وتـاثــيـرهـا في
كن ان يتحقق من محيطها وبيئتهـا اخلارجية اال ان ذلك الشي ال 
كن االرتكاز عليها دون وجود ارضية صلبة وراسخة فـي الداخل 
فضالً عن عـدم وجود بيـئة خـارجيـة مهـياة لـذلك الشي وتـرتبط هذه
قـاربة بضـرورة اعادة بـناء الـقوة الـناعمـة العـراقيـة بكل مـكونـاتها ا
ـشروع الـسـياسي ـا فيه جنـاح ا من تعـلـيم ثقـافـة اعالم اقـتصـاد 
ادية وسعياً يزة يتمتع بها العراق وهي القدرات ا الداخلي حتقيقاً 
وذج جاذب لتنمية العالقات مع مختلف دول االقليم وليس اليجاد 
وذجا طـاردا و ذا تأثـير في صـياغـة توجهـات الدولـة العـراقية في
ـشـتـركـة ويـسهل كـن ان يعـزز االرضـيـة ا ـا  ـنطـقـة االقـلـيـمـيـة  ا
عمـليـة التـكامل االقـليـمي مـستـقبالً ولـيكـون العـراق دولة قـائدة ذات

تاثير وليست دولة تابعة وهامشية.

بـــبـــعـــضــــهم الـــبـــعض ثـم عالقـــتـــهم
باألرض.

ــســجل عـلى وبــالــرجـوع إلى الــنص ا
هـــذا الــلــوحــة فـي مــديــنـــة جــورجــيــا
األمـريـكـية جنـد أنه يـحوي الـعـديد من
الـوصايـا مـكتـوبة بـثمـاني لغـات منـها
الـعربـية يـبدو أنـها عـبارة عن وصـايا
تــتــحـدث عن حتــوالت هــائـلــة ال يــعـلم
كـــاتــبــهـــا عــلـى الــرغم من ذكـــر اســمه
روبــرت كــريـســتــيـان? وال يــعــلم سـبب

كان. وضعها في ذلك ا
وأول وصـية تثير االنـتباه قوله: ابقوا
عــلى أفــراد اجلـنس الــبــشـري ألقل من
500 مـلـيون نـسمـة في توازن دائم مع
الـطبيعة. ويبدو أن إحدى الكاتبات قد
قولة بالذات وجـدت ضالتها في هذه ا
لـتـفـسيـر أزمـة الـوباء وتـداعـيـاته على
الـــبــشــريــة وبـــأن حتــقق إحــدى هــذه

الوصايا قد بدأ في الظهور. ! 
لـــــكن ومن خـالل االطالع عــــلـى بــــاقي
الــوصـايـا ال جنـدهــا تـخـرج من دوائـر
الـدعوات اإلنـسانيـة الداعيـة للعـناصر
اإلنـسانـية الـتالـية: لـلسالم واحملـافظة
عـلى األرض والبـيئـة والطـبيـعة وهذا
مـا يـدفـعـنـا لـلـتـوقف عن مـسـايـرة هذا
ـولـد خملاوف تـزيـد من أربـكة الـطـرح ا

شهد الوبائي. ا
ونـصل بعد هـذا كله للـقول: إن القراءة
الـسطحية أو االفتراضـية أو التأويلية
هي قـراءة اصـطفـائيـة قد تـتمـركز عـند
ـنتصف دون نـقطـة واحدة هي نقـطة ا
االنـتـبـاه أو فـهم أو تـفـسـيـر مـا يـحيط
بـها من نـقاط قد ال تـبدو ظـاهرة لكـنها
تـفتح أفاقا معلومات علمية أو معرفية

جديدة.
إن فـهم مـسـتـقبل االنـسـان أو حـتى ما
بـعد االنـسان عبـر احتـماليـة أن تتـغير
الـطـبيـعـة الـبشـريـة مع تطـور الـتقـنـية
كن توظيفه ألجل تعليب احليوية ال 
أزق األخـير أزمـة كـرونا واعـتبـارهـا ا
أو الــصـراع األخـيـر حـتى ال نـغـرق في

الوهم أكثر.
 وخــتــام الـقــول: من الــواجب عـلى أي
ـوضـوعـيـة كــاتب أن يـتـحـلى بــروح ا
تدبر وأن يـتعامل مع األحـداث بروح ا
قـراءة وتـشخـيـصا وحتـلـيال عبـر طرح
عــدة أطـروحــات ولـيـس اعـتــمـاد طـرح
واحـد يـحـاول من خالله تـوجـيه الرأي
الـعام وترك اجملـال مفتـوحا أمام رؤى
أخرى فاجملتمع من طبيعته أنه منقاد
إعـالمــيــا والـــكــاتب هـــنــا ال يــجب أن
يــتــصـرف أو يــكــتب بــصــفـة الــوكــالـة
ـــطــلـــقــة ألنه يـــبــقى صـــاحب رؤيــة ا
مــــفـــــتــــوحــــة عـــــلى كـل الــــتــــحــــوالت

واالحتماالت
{ كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي
البصري
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بغداد

الـــطــيـــبــ حـــ تــنــكـــشف أســرار
وتطفـو رموز ويُـطاح برؤوسٍ كـبيرة
كانت السبب في بلوغ العراق وأهلِه
مـــهـــالـكَ احلـــيـــاة ورزالــــةَ الـــعـــيش
وشـــظف الــقـــوت وغــيــاب الـــرحــمــة
وفقدان الهوية وضياعَ السيادة بعد
اسـتبـدال كل إرثـهـا الـوطني بـثـقـافة
الـتـبـعـية والـوالئـيـة لـلـغـيـر الـدخيل
مـهـما كـانت قـدرةُ هـؤالء وجـبـروتهم
وسطوتُهم ودعـمهم الوالئي اخلاسر

طاف. في نهاية ا
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اكتـسب العـراق شهـرة عجـائبـية في
"ثالثيـات نوناته" اجلـدليـة السلـبية
مــنــهــا واإليــجــابــيــة الــتي لــصــقت
بــتــاريــخـه وجــغــرافــيــته وأوضــاعه
السيـاسية مـنذ نشـأته وعبر مـسيرة
ــوارد حـــيــاة شـــعـــوبـه مـــتـــعـــددة ا
ــــذاهب واإلتــــنــــيــــات واألديـــــان وا
ـلـتـصـقـة بـثـقـافـات هـذه األخـيـرة وا
ـتأصـلة في تـنوعـة وحـضاراتـها ا ا
الـــتـــاريخ. بــعـض هــذه الـــثالثـــيــات
"الــنـونــيـة" تــعـود لــطـبــيـعـة مــوقـعه
اجلــغـــرافي وثــرواتـه الــطـــبــيـــعــيــة
ــتـمـثــلـة بـنــون "نـهـريـه" اخلـالـدين ا
اللـذين بدا علـيهـما آثار الـشيـخوخة
والـــنــضـــوب بــفـــعل فـــاعل وأخــرى
تــتــعــلق بــنــون ثــروته "الــنــفــطــيــة"
الــريـعـيــة الـتي انـقــلـبت عــلـيه وبـاالً
ونـقـمـة واخـيـرًا في ثـالـثـتـهـا الـتي
تزيّن "نـخيله" اجلـميل الـباسق الذي
عــــبــــثـت به يـــــدُ احلــــرق والــــدمــــار
والـــتــجـــريف ألســبـــاب عــدة مـــنــهــا
احلــروب الــشــرســة والــســطــو غــيـر
ــشـروع عــلى الـبــسـاتــ وتـغــيـيـر ا
ـائـية بـهـدف قطع مـجرى الـقـنوات ا
احلـيـاة عن بـســاتـيـنه الـوارفـة الـتي
كان الـتمـر العراقي يـزدان بل ويزّين
مـوائـد سادة الـدول وشـعـوب كـثـيرة
في الــعــالم بــســبـب تـنــوع أصــنــافه
ونــدرتـهــا وحالوة طــعــمـهــا الـذي ال

يُضاهى. 
قبل ايـام تنـاول شيخ الـثقـافة وند
الـصحـافـة العـراقـيـة حسن الـعـلوي
أمــدّ الـلهُ في عــمـره عــلى صـفــحـات
جــريــدة الــزمــان مـا تــتــمــتع به بالد
الـرافـدين من خــيـرات غـزيـرات تـبـدأ
أفضالُها بنونات ثالث عامرات "نون
النهرين ونون النفط ونون النخيل"
الــتـي أنــعــمت بــهــا الــســمــاء أرضَه
لتقيتَ البالد وعبـادها والبشرية من
ثمارها ومنتجاتها الطيبة وثرواتها
الكثيـرة ومياههـا العذبة وخـضرتها
الـوارفــة. وكـانـت حـســرةُ الـرجل في
مـكـانـهـا حـ وصـفه بـبـلـوغ مـأسـاة

والكرامة مثل العـراق طيلة مسيرته
الـتـاريـخـيـة مـنـذ بـدء األزمـان. وبـكلّ
أسـف وخــــيــــبـــة ال بــــدّ مـن اإلقـــرار
بــاحلـالــة الـبــائـســة الـتي يــعـيــشـهـا
الــعـراق مــنـذ ســنـوات عــجـاف وهـو
يــتــأرجح بــ ســكــرات االحــتــضــار
وتــتــالي األزمــات وتـعــاظم الــفــسـاد
وأعـمـال النـهب والـقـتل واالخـتـطاف
والـتــهـديـد والـتــدلـيس واإليـغـال في
اخلــرافــات والـتــهــريـجــات وضــيـاع
الـهويـة وفـقدان الـسـيـادة  منـذ أكـثر
من سبعـة عشـر عامًا خـلت وال تريد
له جـهـات عـديـدة بل أعـداء كـثـيـرون
أن يـــتـــعـــافى ويـــنــهـض من كـــبــوته

القاتلة بفعل فاعل. 
ّا ال يـتجرّأ  كلّ هذه وغيـرُها كثـير 
قـلـمُ الـعـاقل ولــسـانُ احلـكــيم وحـتى
ــواطن الـبــســيط الـصــادق بــحـسه ا
وفـكره قـولَه والـتـصـريح به أحـيـانًا
خــشــيــة مالقــاة األذيـة والــتــصــفــيـة
اجلــسـديـة كــمـا حــصل مع وطــنـيـ
أحـــرار وأصــحــاب فــكـــر مــتــحــضّــر
وأربـاب أقالم وطــنـيـة صــارخـة ضـدّ
الظلم والقهر والفساد وضدّ سياسة
نطـقية التي ومة الـسطوة غيـر ا د
تـفرضـهـا أحزاب الـسـلطـة وأدواتُـها
ــنــفــلــتــة. وبــالـرغـم من الــصــحـوة ا
الوطـنـية الـتي أشـعلـتهـا االنـتفـاضة
الـــتــشــريــنــيـــة في صــفــوف جــمــوع
ــواطـنــ بـجــمـيـع أطـيــافـهم عــبـر ا
ثـــوارهــــا األبـــطـــال واخلـــالـــدين من
شهدائـها ومَن يتـولون التـنسيق في
سـاحـات الــكـرامـة والـشـمـوخ إالّ أنّ
ـتـشـبـثــة بـالـسـلـطـة هـذه األحــزاب ا
ـسـتنـفـعة بـكافـة رمـوزها الـفـاسدة ا
التي خـرّبت الـبالد ومزّقـت العـباد ال
تريد مغادرة سلوكـياتها الهائمة في
ـتـكـالب الـدائم عن مـكاسب الـبحث ا
ومصـالح ومغـنـائم بالـضدّ من إرادة
ـغلـوب على أمره. الوطن والـشعب ا
ولــعلّ واحــدًا من الــتــبــريـرات الــتي
تـتـشدّق بـهـا لـلـبـقاء في الـسـلـطـة ما
قدّر لـهـا البـقاء واإلطـالـة في عنـادها
وإصـــرارهــا عـــلى مــداومـــة أشــكــال
الفسـاد والقهـر والظلم مـا تنالُه من
تـشـجـيع ودعـم خـارجي مـشـبـوه من
دولة الـوالئيـة وما تـرفده بـها دالالت
مـثـالـيـة طـائـفـيـة وعـرقـيـة ومـذهـبـية
بتـغـطيـة دينـية مـدلّـسة ومـتزلّـفة في
أغـلب صـورها. فـيـمـا هـذه االـصورة
السـلبـية األخيـرة قد كـشفت عـورتَها
مــؤخــرًا تــصــريــحــات وتــســريــبــات
ومــكـاشــفــات من دواخل دهــالـيــزهـا
تـهرّئـة ذاتهـا. وستـأتي أيام وهي ا
ـان بالـوطن وأهـله قـريـبـة بـقـوّة اإل

لـلـرقم ثالثـة ( (3دالالت ومـعـاني في
حـيـاة اإلنـسان تـخـتـلف تـفـاسـيـرُها
وضروراتها وحـيثيـاتُها من شخص
آلخـر ومن مــجـتـمع لــغـيـره وحـسب
كاني. كما يشكل الظرف الزماني وا
الـــرقـم "ثالثــــة" أو مــــصـــطــــلــــحـــات
ـثـلث" أو "الـتـثـلـيث" "الـثالثـيـة" أو "ا
في احلـياة رمـزًا مـقدسًـا لـدى أديانٍ
وشــــعــــوبٍ ودول. فــــالــــقــــدمــــاء من
السـاميـ وشعـوب سنـعار (الـعراق
ًــا أو مـا بــ الــنـهــرين) كــانـوا قــد
يقدسـون هذا الرقم. فآلـهة البـابلي

هـنّ ثالث: "آنـــو" لــلـــســـمــاء و"بـــعل"
لألرض "وأيـا" لـلـمـيـاه كـمـا تـفـيـدُنـا
كــتب الـتــاريخ. وفي الــعــهـد الــقـد
لدى العـبرانـي اليـهود نشـهد على
تـثـلـيث أشـخـاص ورمـوز ذوي دالئل
كانت لهم أهميتهم في تاريخ اليهود
العبراني ومنها معتقدهم بتكوين
الــكــون مـن ثالثٍ: الــســمــاء واألرض
ـســيـحــيـة تــقـرّ والــبـحــار. كـمــا أنّ ا
ـكوّن من ـقـدس ا بـوجود الـثـالوث ا
آب وابـن وروح قـــــــدس كـــــــأســــــاسٍ
ان مـؤمنـيها معـتقداتي فـي إبراز إ
به ويُــســتــقى مــنــهــا رمــوز ثالثــيـة
كثيرة أخـرى يعجز عن ذكـرها القلم.
وقد صاحب الرقم ثالثة ومضاعفاتُه
سيح الـتي عمّر فـيها حياة الـسيـد ا
 33ســــنـــــة أي مــــنــــذ والدته حــــتى
صــعــوده إلى الــسـمــاء وبــضـمــنــهـا
سنـوات رسـالته الـثالث األخـيرة من
حـيـاته الـتـي أمـضـاهـا بـ الـيـهـود.
وفي اإلسالم نـقـرأ ذكـرًا لـلـرقم ثالثـة
ومضـاعفـاتـها في الـعديـد من اآليات
ـمارسات الـسنّية وفي والعادات وا
ذكـــر اسـم الـــله ثـالثًـــا في صـــلـــوات
االســـتــغـــفــار ومــا إلـــيــهـــا من قَــسَمٍ
بـالـطالق ثالثًـا لإلشـارة إلى انـتـهـاء
رأة. الـربـاط الـزوجي بـ الرجـل وا
كما أنّ الكثير من الدول تعتمد ثالثة
ألــوان في أعـالمــهــا الــتي تــمــثــلــهـا
ويــحـتـرمــهـا مــواطـنـوهــا بـشيء من
الــقــداســة والــفــخــر واالعـتــزاز إلى
جــانب اعـتــمـادهــا شـعـاراتٍ ثـالثـيـة
ألهـدافهـا الـوطـنيـة والـقـوميـة. فـيـما
تــشــكلُ ثالثــيـات األهــداف شــعـاراتِ
الـعـديد من أحـزاب الـسـلـطـة والدول
واأل في الـعـالم وحـتى لـدى رجـال

السياسة من قريبٍ أو بعيد.
ولكوني غير مـختصّ برمزية األرقام
ومــا تـــمـــثـــلــهـــا لـــدى اإلنــســـان من
مدلـوالت ومـعـاني طاب لي الـتـطرق
فحسب إلى ما يشكله هذا الرقم في
زمـــانــــنـــا األغــــبـــر فـي بـــلــــد عـــريق
احلــــضـــارة والــــشــــمــــوخ والــــعـــزة

يزانية العراق حدّ اإلفالس وخواء ا
لـغـايـة عـتـبـة االسـتـجـداء بـسـبب مـا
يــعـــانــيه مــنــذ ســنــوات عــجــاف من
تـــخــلّـف في كلّ شيء بـــدءً بــغـــيــاب
الـسـيادة ونـقـصـان الـهيـبـة وخـشـية
من إفالسٍ متـوقع وخوفٍ من أعـمال
سـلبٍ ونهبٍ وسـطـوة غـير مـشـروعة
حتـــصل عــلـى أيــدي ســاســـة الــبالد
وأحـزاب الـسلـطـة وأدواتـهـا. نـاهيك
عـن زيــادة فـي الـــفـــقــر فـي صـــفــوف
الــعـامــة وتـعــطّل مـاكــنـة الــصـنــاعـة
وتراجع في الزراعة والثقافة والعلم
وخــدمـة اجملــتـمع. فــنـونــاتُه الـثالث
العامرات الطيبات قد عطّلتها أيادي
دخـيــلـة عـلى الــوطن بـفـعـل سـيـاسـة
الفساد وإقطاعيات احملاصصة التي
ـقـدرات الـبالد بال ضـمـيـر تـتـحـكم 
وال وازع وال خـــشـــيـــة من الـــســـمــاء
وخـــالق الـــعـــبـــاد وهـــذه هي الـــتي
قــصـمت ظــهـر الــعــراق وأعـادَتهُ إلى
قـــرون الـــظالم بـــدعم وتـــوافق دوليّ
عـــــلى بــــــقـــــائه فـي أســـــفل دركـــــات
احلضـارة والتـنمـية والـتقـدم خشـية
من قــدرة شــعــوبه مــتــعــددة األديـان
واألطــيـاف واإلتــنــيـات الــتي تــشـكل
فـسـيـفـسـاءَه الـنـادرة من أن تـصـحو
من جديد وتقيم لها جبروتًا نهرينيًا
خـالـدًا يـليـق بتـاريـخـهـا األثـيل. فـما
تسـلطة احلاكمة في جعبة الطـبقة ا
من أنـانـية فـاحـشـة ومن قـهـر وجهل
وتـبـجّحٍ بالـوالئـيـة اخلـانـعـة لدخالء
وأغراب من خلف األسـوار قد كشف
زيف ادّعائهـا بالوالء لـلوطن وخدمة
الــشـعـب حـيث أصــبــحت الــسـلــطـة
لـديــهـا تـشـريـفًـا وتــبـجـحًـا وسـطـوة
ونهـبًـا وقتالً وتـهـديدًا ولـيس خـدمة
وتكليفًا ومحبة بالشعب الباحث عن
وطن مــفـقـود ولــقـمــة عـيش شــريـفـة
ووظــيـفــة مـحــتـرمــة وشـارع نــظـيف
ومياه عذبـة صافيـة وأمنٍ واستقرار

وقع والشارع.  في البيت وا
حقًـا صـدق الشـيخ الـوطني بـقـولته
الـصحـيـحة حـ مـحـاججـته سـاسة
ــعــيب بل من الــبالد بــالـقــول: "من ا
العار ان يـتقبل الـعراق اية مـساعدة
وكــأنه الـــصــومــال وقــد وهــبه الــله
ثالث نـونــات نـون الـنــهـرين ونـون

النفط ونون النخيل". 
‚«dF UÐ  Òd{√ WO bł  UOŁöŁ

يــتــحــدث ســاســة أصــبــحــوا خــارج
أروقـة السـلـطة ومـفـكـرون ومثـقـفون
وحـكــمـاء قـوم عن ثـالثـيـات أغــلـبُـهـا
جدلـية ضـارة وماكـرة في حيـثيـاتها
ومخارجـها السـياسيـة واجملتمـعية.
فقد دخل العـراق زمنَ مثلث الـسلطة
احلاكم "الـشيـعي- الـسنّي -الـكردي"
الــــذي فــــرضه الـــغــــازي األمــــريـــكي
ــتـغـطــرس سـيّــدًا مـطـلــقًـا وال أحـد ا
ســواه بـدل تــأمــ وتـشــويق احلسّ
ـواطـنة الـوطـني الـذي يـسـاوي في ا
والـعـدل في احلكـم دون تمـيـيـز. كـما
أنَّ الظـرف االستثـنائي الـذي عاشته
بالد مـا بـ النـهـرين اخلـالـدين مـنذ
ـقــيت في 2003 الــغـزو األمــريــكي ا
واإلتـيــان بـطـبـقـة سـيــاسـيـة دخـلـيـة
وغــريـــبــة في مـــعــظـم شــخـــوصــهــا
ورؤوســـهـــا الـــتي حـــطّــمـت ودمّــرت
وأنـهـكت وأضــرّت بـحـيـاة شـعـبه ال
كن استمـرارُه إلى ما ال نهاية. وال
بــدّ لــلـعــبــة "األمـريــكـيــة-الــغـربــيـة-
اإلقــلـــيـــمــيـــة" أن تــنـــتـــهي وتـــنــهي

مشوارها غيـر القو الذي دنّست به
سيادة البالد وانتهكت حقوق العباد
الــطـيــبـ في أصــولـهـم الـنــهـريــنـيـة
الــعـريــقــة وحـقــهم بــالـعــيش أحـرارًا
وطـــــنــــيــــ فـي بالدهـم وحتت ظالل
خيمة عراقـية مستقـلة وليس غيرها.
ـثـلث الـعـاهـر أن يـزول وال بـدّ لـلـيلِ ا
وتـنــبـلج أضـواءُ نـهــارٍ عـراقي جـديـد
بشعور وطنيّ وحسّ نهرينيّ خالص
في ســومــريــته وبــابــلــيــته وأكــديــته
وعــراقـيــته احلـديــثـة الــتي جـسّــدهـا
ـــلــكي بـــأروع صـــورهــا في احلـــكم ا
اسـتــقـرار الـبالد عـلـى عـهـده وكـانت
ـشاريع الـتحديث فيـها بوادرُ رائـعة 
والـــتــمــدّن والــبــنـــاء بــفــضل نــزاهــة
ــتـتـالــيـة حـتى الــقـضـاء حــكـومـاته ا
عليهـا في صبيحة  14تموز الفاجرة
الــــتـي نــــقـــــلت الـــــبالد إلـى عــــهــــود
جــــمـــــهـــــوريــــات الـــــظالم وأدخـــــلت
مــواطــنـــيــهــا فـي ثــورات جــنـــونــيــة
مـتتـالـيـة كانت ثـمـارُهـا العـلـيـا سكبَ
ـــكن أنــــهـــارٍ من دمـــاء زكـــيـــة كـــان 
اسـتـخـدامُـها ألجل الـبـنـاء والـتـنـمـية
وإصالح الـبـشــر واحلـجـر مـعًـا لـوال
ـــال غـــيـــلــــة الـــســـلــــطـــة واجلـــاه وا
ومغـريـاتُهـا وأدواتُهـا القـاتـلة. فـكلـنا
عــلـى درايــة كــافــيــة بــأن من يــصــنع
سـياسـة الـبالد ويـرسم لـها مـواقـفـها
ومنهاجَها أحزاب وأشخاص فرضها
ــر بـتــمـثـلــهـا بــزعـامـات احلــاكم بـر
ـثــلث احلـاكم "الــشـيـعـي- الـسـني- ا
الـــكــــردي" الـــتـي تـــتــــفق وتــــتـــوافق
وتـــســاوم وتــتــفــاوض عـــلى تــقــاسم
الـكـعـكـة أو مـا تـبـقى مـنـهـا. وهـؤالء
لـــكـل مـــنـــهـم مـــصــــاحله احلــــزبـــيـــة
والـطـائفـيـة والـفـئـوية والـشـخـصـية.
كـمـا لـهم مــخـاوفـهم من أيـة نـزعـة أو
ثــغــرة لــتـــغــيــيــر مــســـار الــعــمــلــيــة
الـسـيـاسـيـة ومـنـظـومـتـهـا الـفـاسـدة.
ـنـهـج يـعـني من ـســار وا فــتـغـيــيـر ا
جملـة ما يـعنبه اخلـشية من فـقدانهم
دفـة احلــكم ومـا فـيه ومــنه من مـزايـا
وامـــتــيـــازات وثــروة وجـــاه ونــفــوذ
وأخيرًا خـوفهم من مـحاسبـة الشعب
إيـــاهم عـــلـى إســـاءتـــهـم الـــســـلـــطـــة
وتـسـلـيـمـهم الـبالد لـلـغـريب الـدخـيل

خنوعًا وخضوعًا ووالءً مشبوهًا.
من هـنـا فـإنَّ مـعـظم شـخـوص نـظـام
الـسـلـطــة الـذين قُـدّر لـهم اخلـروج أو
الــطـــرد من دهــالــيــزهــا ال يــتــوانــون
ـثلث باحلـديث عن سـلـبيـات تسـلّط ا
احملاصـصـاتي البـغـيض احلاكم مـنذ
 ?2003أحــيــانًــا بــشيء مـن الــريــبـة
والـتـوريـة والـتـدلـيس واخـرى عـلـنًـأ
كـشفًـا لـلمـسـتور وفـضـحًا لـلـقائم من
ــشـ أو تـأنـيـبًــا لـلـضـمـيـر الـواقع ا
ضرات واألذيات ونأيًا بالـنفس عن ا
الـتي حلـقت بــالـبالد وشـعب الـعـراق
اجلـريح حـتى الـعـظم. ولـكن اجلـميع
متـفـقون وبـدون مـواربة عـلى سـلبـية
هـذا احلكم الـسـلـطـوي الـثالثي الذي
رســـمه احلـــاكم األمـــريــكـي الــفـــاســد
ـر وبه أوكلَ لـكلّ حزب فـاسد أو بر
شخصية انتهازية دورًا للقضاء على
مـا تـبــقى من شـبه الـدولــة الـعـراقـيـة
آنـذاك. وبـالـفـعل فـقـد أجـاد اجلـمـيع
ومـن دون اســــتــــثـــــنــــاء أداء دورهم
رسـوم لـهم في تغـيـيب سمـة الوالء ا
كن أن يخدم طبقات للوطن وكلّ ما 
ـنهـارة. وقـد حصل ذلك من الشـعب ا
خالل خلـق طبـقة سـياسـيـة متـسلـطة

عـلى رقـاب جـمـاهـيـرهـا بـاسـتـخـدام
ــذهب أدوات الــديـن والــطــائـــفــة وا
دعمًـا ألجنـدتها الـشامـلة بـتدمـير ما
تبقى من مـؤسسات الـبالد وتخريب
نـسيـجـها اجملـتـمـعي عبـر إثـارة نار
الطائفيـة وجعلها مـنهجًا في احلكم
والـوالء وبــاالتــفـاق مع دولــة الـوالء
ذاتها تقـاسمًا ألدوار السلـطة ونهبًا

للثروات وتركيع العباد. 
ـقـبـولـة من هـذه ولـعلَّ من األمـثـلـة ا
الـتـرسـيـبـات والـتـصـريـحات ولـيس
احلـصـر مـا كـشـفـته شـجـاعـةُ أعـلى
ســلـطــة رقـابــيـة سـابــقـة فـي الـدولـة
الــعـراقــيـة مـتــمـثــلـة بـالــسـيــد عـبـد
الباسط تركي ح حديثه عن شيئ
ستـور بالرغم من مخيف عن هـذا ا
معرفة اجلميع وحديثهم عنه في كلّ
زاويـــة وكل شـــارع وكل بـــيت. فـــقــد
صــدق الــقــولَ بــكــون أبــواب الــبالد
مشرعة لالستثمار بشكل استثنائي
اال أن هـنــاك "مـثـلث "مــوت سـيـاسيّ
قائم على قدمٍ وسـاق يضع العراقيل
أمـــام نــــهـــوضه وتـــطـــوره اال وهـــو
"الــفــســاد واحملــاصــصــة والـعــنف".
وبحـسب رؤيته الـوطنـية الـصائـبة
إنْ صـدقـت الـنـيــات ال بـدّ مـن تـوفـر
اإلرادة السياسيـة لكسر أضالع هذا
ـثـلث الــذي بـات ضـرورة لـلـنـجـاح ا

قبلة. رحلة ا خالل ا
إنــهــا رؤيــة ســلــيــمــة ســيــاســيــة ال
تـــتـــقـــاطـع مع تـــصـــريـح اخلـــبـــيـــر
الـعـسـكـري سـرمـد الـبـيـاتي بـوجـود
ـــيـت ال يـــقلّ "مــــثـــلـث" جـــغــــرافيّ 
خـطورة عن أعـمـال الـقـتل والـترويع
وعــدم االســتــقــرار الــتي تــشــهــدهــا
الــبالد مــنــذ الــغــزو األمــريــكـي ومـا
حلـقـها مـن مؤامـرة احـتالل دواعش
قـرون اجلــاهـلـيـة وسـيــطـرتـهـا عـلى
"ثـــلث" أراضـي الــعـــراق وفـــرضـــهــا
ـــنــاطق دســـتـــور الــظـالم في تـــلك ا
الــسـاخــنـة. وجــمــيـعُــنـا عــلى درايـة
ـوت الـقـاتل الـذي يقـع ب ـثـلث ا
احملافظـات "الثالث" السـاخنة لـغاية
الـــســـاعـــة صالح الـــديـن وكـــركــوك
ـــنــاطق وديـــالى. فـــمــا تـــزال هــذه ا
تـشـهـد اخـتالالً أمـنـيًـا وأحـداث قـتل
وخـطـف وسـلب من جــهـات خــارجـة
عن القانون لها صلة بجيوب تنظيم
الدولة ما يصعب مـعاجلتُها بسبب
ضـعف الـتــعـزيـزات األمـنـيـة لـلـدولـة
وهـزالتـهـا الهـشـة وارتبـاط بـعضـها
بهذه العصـابات أو تسهيلـها للقيام
بـعـملـيـات نـوعـية بـ فـتـرة وأخرى
إشـــــعـــــاالً لـألحـــــداث وألجـل خـــــلق
فـوضى وإشــغـاالً لألجـهــزة األمـنـيـة
ونــهــيــهـا عـن الـســعي إلعــادة األمن
واالســتـقــرار وفـرض هــيـبــة الـدولـة
الــتي تـســعى لــهـا حــكـومــة الـســيـد
ا عـلـيهـا من مالحـظات الكـاظـمي 
بـــــســــبب تـــــســــاهـــــلــــهـــــا في هــــذا
اخلـــصـــوص إنْ مـــراعـــاة جلـــهــات
ـوقع أو حتـاشـيًا آزرتـهـا في تقـلّـد ا
ألي صـدام مع جــيـوش والئـيــة غـيـر
خاضـعة لقـانون فـرض هيبـة الدولة
وســيــادتــهــا عــلى األرض واحلــجــر
مـــعًــا أو خــشــيـــة من قــيــام صــراعٍ

وطني-والئيّ ال تُحمد عقباه. 
وقـانــا الـله شــرّ كـيـد أعــداء الـعـراق
وحـــــفـظ أهـــــلَـه وأرضه وســــــمـــــاءَه
ومــيـاهَه وأيّــدَ رجـاءَه بــغـد مــشـرق

قادمٍ أفضل!

اجلزائر
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عــلى ذلك دون االهــتـمــام بــتـقــد أدلـة
وبــراهـ تــؤكـد هــذه الـفــرضـيــة الـتي
تـبـقى كـذلك في حـالـة عـدم تـوفـر األدلة
والـبـراهــ الـقـطـعـيـة فـالـتـركـيـز عـلى
فــرضــيــة أن فــيــروس كــوفــيـد  19هــو
فــيــروس مــعـدل جــيــنــيــا ومـصــنع في
مـخـتـبـر اشتـغل عـلـيه بـاحـثـون وبأنه
فـــيـــروس هــجـــ مـــركب من فـــيــروس
األيـدز والسارس ومـجموعـة فيروسات
من سـلـسـلـة كـرونـا كـما ورد فـي بعض
الـكتـابات ..يسـتفـز لدينـا  سؤاال كـبيرا
لــــيـــطــــرح أوال : هل هــــذه حــــقـــائق أم
تـخمينات ? فـإذا كان القول باألولى أي
أنــــهــــا حــــقــــائق  فال دالئـل حلـــد األن
بــصـــحــة مــا ذكــر وإذا كــان الــثــانــيــة
بـكـونـهـا مـجـرد تـخـمـيـنـات  فـاألفـضل
ـــارســـة ســـلـــطـــة االعـــتــــراف وعـــدم 
الـوصـايـة والهـيـمـنة الـفـكريـة بـتـوجيه
الــرأي الـعــام نـحــو اجتـاه واحـد ورأي

عرفة في تغير مستمر. أحادي فا
يـــجـب عــلـى الـــكـــاتب أن يـــراهن عـــلى
حـقـيقـة مفـادها الـصدق مع الـقار من
خالل الـغـوص في القـضايـا وحتلـيلـها
ـا يـتوفـر من أحـداث وحقـائق تـخرج
مـن دوائرها احلقيـقية وليس من خالل
ـشبوهـة والعابـرة التي تغلق ـلفات ا ا
عــلى ذهن الــقــار والــكــاتب عــلى حـد
ــــؤامــــرة أحــــد ســــواء قـــــد تــــكــــون ا
تـفسيرات أزمة كرونـا وتداعياتها لكن
مـن الـواجب وإذا مــا قـدم الـكــاتب هـذا
الــرأي ال يـجــعل مــنه الـنــهـايــة الـتي ال
حتـتـمل أي تـغـيـيـر ألن جل احلـقائق ال
ا تـبدو تـماشـيا مع سـرعة احلـدث وإ
في مـعظمهـا تتراءى بعـد زمن قد يكون

طويال.
ø U¼u¹—UMO « iFÐ ÆÆ  UÐUD)« iFÐ

عـــــلى الـــــرغم مـن خــــطـــــورة الــــوبــــاء
وانـتـشـاره السـريع والـفـتاك وتـهـديده
لــلـبــشــريـة جــمـعــاء إذا لم يــعـثــر عـلى
الـــلـــقـــاح إال أن احلـــديث عن خـــفـــايــا
الــلــقـاح جــاء مــوغال في اخملــاوف حـد
ـعـطــيـات ال تـلــتـقي وعـوالم الــتـنـبــؤ 
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بغداد

أن حتاول اخلـوض في غمـار نص أدبي جلواد احلـطاب فـهذا يـعني أنك تـدخل مضـمار الـتحـدي الصـعب فمن
الـعصي جـدا أن تفك رمـوز مفـردات مـنتـخبـة بدقـة تقـرأوها فـيـخال إلـيك أنهـا سلـسـة سهـلة ومـا أن تتـمعن في
متنع الذي انتهجه الشاعر طريقا معنـاها وصوال الى مبتغاهاحتى يتضح لك نسق شعري صعب هـو السهل ا
ـتلـقي ...الشـاعر ابن بـيئـته ولسـان حالـها الـناطق وهـذا ال يخـتلف عـليه إثـنان إليـصال أفـكاره الـتعـبيـرية إلى ا
وتمـجـيد ـوتى  ولـعل أحد أهـم وأصدق األغـراض الـتي يـنبـغي أن يـنظـم فيـهـا الشـاعـر هـو (الرثـاء )فن مـديح ا
ا يتوجب اتسـام هذا الغرض بالـصدق القولي ونزاهـة العاطفة والـشعور ألنه يتعلق صفاتـهم لتخليد ذكـراهم 
لذا جند قصـيدة الرثاء وجـودات  وت )الـنهايـة احلتميـة لكال ؤكـدة في احلياة إال وهي (ا باحلقـيقة الوحـيدة ا
ال يت  حقيـقية صـادقة حتمل مـعاني الفـقد واأللم وجترع مـر الصبـر واحلرمان والـبعد األبـدي عن الفقـيد أو ا
يحتـمل أن تكون قصيدة الرثاء مدعاة للمبالغة والكذب من باب (أعذب الشعر أكذبه )لذا أجدها قصيدة متوجة
هذا بوجه عـام فكيف ـوت ذاك الذي يهـددنا مع كل شهـيق قد ال نزفـره  شاعـر اللوعـة الصادقـة وحرقة ألم ا
كـيف ستـكون قـصيدة إذا تعـلق الرثاء ب(األم  )أصـدق العالقـات اإلنسـانيـة الوطن واحلضـن الدافيء واألمان 
أي نص هذا سـيـحـمله فـوق عـرش اإلبداع في رثـاء األم !!! كـيف ستـنـتـخب ألفـاظ تـشـخص معـنى غـيـاب األم 
غير خاضعة لسلطة وزن شعري يفرض عليها بوحا زائفا ?نفثـات صادقات وكلمات عارية من مغاالة الشعراء 
األمر مختلف جدا في نص يتعلق ب(بدرية نعمة )والدة الشاعر (جواد احلطاب )الظيلم يردد استـقامة اإليقاع 
ـبـناه ومـعـنـاه وبـتـلك الـفواصل محـاولـة لـتـسـلـيط الضـوء عـلى نص فـريـد  سـأجتـاوزكل مـا قـيل عـنه من نـقـد 
تلقي في ويـهيم ا تلقي  والنقـاط التي يتركهـا احلطاب مساحة لـقول إفتراضي صعب الـتكهن يشتـرك فيه مع ا
عنى باحثـا متقصيا عن صورة شـعرية ينسجـها بحذر لتنـاسب الرمز أو األسطورة األم (بدرية فضاء الـلفظ وا
فهـناك فلـسفة جـدلية في فثـمة شعـور بالغـيرة غيـر مسكـوت عنه  نـعمة )أو لـعلهـا األمهات الـراحالت جميـعهن 
ـنطلق من بؤرة الـتذكر التي تـتوالدحلـقاتها  والتـستقر حـركتها إال في عالقة احلطـاب مع (بدرية نعـمة )الرمز ا
صور جديـدة متوالية وفي رموز أخرى تطلق العـنان للخيال بالتصوير  الـتخيلي وبناء األنساق فقراءة أولى في
كـونة لصور بعضها نص (بدرية نـعمة -قبرها أم ربيـئة وادي السالم )جتعلك أمام  ظاهـرة تراصف الكلمات ا
شيـئا فشـيئا ينـصهر هـذا الكالم غيـر آبه ألنه ترك خلفه ببعض لـتشكيل قـانون الطـبيعـة وعالقات األم بأبنـاءها
عـمق الصـورة الشـعريـة بـدقتـها الـوصفـية ومـيـزاتهـا  من دون أن تتـرك خلل في الـتـوازن النـصي معـتمـدا على
ذلك كله يـجسد احلدث ويشـخص  صورة األلم اللع بـفقد(بدرية عنصـر اإلثارة والدهشة فـي تدرجه النصي 

نعمة ) 
أنا اآلن من دون بدرية نعمة ?

يحدث هذا : للمرة األولى 
أن تتركني بدرية نعمة :

وتذهب بزيارة مجهولة !!
هههه....معي بدرية نعمة ....أعرف أن الله  صديق شيلتها السوداء. كأفراح القديس ...

أقول لصور القديس   
لألولياء الذين تراقبني  أعينهم  

بحنو وإشفاق 
فمعي بدرية نعمة  أنا في حرز مك 

لكن يحدث للمرة األولى :
أن تتركني بدرية نعمة 

وتذهب -لوحدها-بزيارة مجهولة 
ـقاربات وتـكرار لفظ الـقديس -األولـياء وكأنـهيخـتار لوالـدته منزلـة في عليـ وكأنهـا قريبة الحظ كم الصوروا
لطيبـتها  لصالتهـا وكأنه بوصف منه حلاله ح كـانت على قيد احليـاة كأنه محصن بحصن من الله لتـقواها 
وت رحلة الى اجملهول ال نعرف فا أم متـ (بدرية نعمة ) لكنها للمرةاألولى تتركه وتذهب في زيارة مجهولة 
شـيئـا عنـها ال أحـد مات وعـاد لـيروي لـنا مـا حدث مـعه  هو يـعـاود تكـرار التـركيب الـلـغوي (لـكن يحـدث للـمرة
ستـمر  لـفكرة غيـاب احليـاةوكأني به من خالل تـأكيـده ا األولى )تكرار فـعل الغـياب  غـياب (غيـاب نعـمة)األم 
بـاغت التي قامت بـها (بـدرية نعـمة ) يـحاول من دون جدوى الـربط على قـلبه وتصـديق فعل ال يـختلف الهجـر ا
وجميعـنا  مقر بهـذا احلق إال ح تأتي اللحـظة اللعينـة ويكون هذا احلق  مغـتصبا منا وت حق  ا عليه أثـنان 
يتعلق بـغياب أمهاتنا الى األبد بأفول  جنمهن وانتهاء صفحة كتابنا بها آماال وأحالما منها ما حتقق ومنها ما

وت أسرع . إذ كان ا كم من حكايا بقيت معلقة  ما ب أفواهنا لم تصل إلى أمهاتنا  هو قيد االنتظار 
..بـزيارة مجـهولـة ) وما ب مـراسيم احلزن فـرد تذهب لـوحدها  ماب اصـرارها (بدريـة نعـمة )على الـرحيل ا
ومـا ب االسـتـعانـة بقـوة التـذكر وصـور ماض بـهيج ألم قلب مـابـ التـسلـيم والتـصديق  حـكايـا قلب مـفجـوع 
كل األمهـات  يتمـيزن بالتـضحية  لـكن بدرية نعـمة تميـزت عنهن براءة أفنت عمـرها وقدمت ما جتـود به وأكثر 
قدرتـه العقلية التستطـيع تصديق (موت األم )تلك الفاجعة الـتي تهز كيان الفرد بعنف وطيبة ذنـوبها غير مرئية 
أما رء يشعـر بالزهو والفخر ح تـكون أمه على قيد احلياة  فا تاركة الـفرد بعنف تاركة ندبا  وآثـارا جساما 
هي التعويـذة السحريـة ضد كل سوء وهي ترنـيمة الدعاء نتظـرة  تموت كل األشيـاء اجلميلـة ا ح تمـوت االم 
نبـثقة من حـطابنـا يشعـر باألمـان في كنف بدريـة نعـمة القـامة  السـومريـة ا ـساء  من الصـباح حتى ا الـيوميـة 
وسـر دف  ومن خـضم معـانـاة  احليـاة ومن رحم الـصعـاب لـكنـهـا أوجدت اخلـلـود  بطـريـقتـهـا  بحـرز مكـ 
خالل تـراكيب لـفـظيـة  متـبايـنـة جتتـمع  في مـعنى واحـد  يوضح لـنـا احلطـاب  بعض صـفـات روحيـة وخارجـية
بشحم الرماد -رسموا خرائط عودتهم لألرض وباألثند والنيل  لبدرية نعمة  (نقش األجداد على جبينك النجم 
وفي أخرى ينوه لنا على يـديك ) وكأنه وصف دقيق لصورة الوشم الـذي كان يغطي وجهـها  (وسيلته الكـحل )
الـفضة نـهر الـكحالء  الـكواكب  الثـريا  عن ساللـتهـا  الرفـيعـة ونبل أصـلهـا (يابنت اثـني عشـر وليـا )-(النـور 
رزخـونيـات األلم )وألفـاظ أخرى كـلهـا دالة علـى  العلـو والسـمو فـقد اخـتار لـفظـا راقيـا برجـوازيا يـناسب رمز
تلقي صفعة من ألم وحزن (نومك مريب يابدرية بت نعمة ) ماب الشك العقلي نح ا (األم )لكنه  يـلفظ وصفا 
والـتـصـديق صـورة حتـكي عـتـابـا  فـكـيف لألمــهـات اخلـيـانـة وأن  يـغـادرون أوكـارهن (مـريب هـذا الـرحـيل) ثم
وشيلتها البيضاء ولعل اختيار اللون كناية لنقاء  سريرتها وصفاء يستغـرق في حزنه واصفا ذاكرا سجادتها 

لكنها مع  هذه الصفات جميعا رحلت وحدها في رحلة مجهولة ... روحها ونكران ذاتها 
ـتلقـيوذلك من خالل الـفراغـات التي يـتركهـا ب ثـنايا يـعتـمد احلـطاب في نصه كـما عـادته في النـظم  اشراك ا
ـتلقي ينـزاح قلـيال عن  نصه ليـوكل مقود حـركة الـكلمـات  ورسم الصور  خملـيلة ا القصـيد ب احلـ واآلخر 
مـعــتـمــدا  اسـلــوبـا جــاذبـا يــسـتــفـز  به شــعـور خــفي  داخل كل مــنـا لــيـطـلـق الـعــنـان لــقـريــحـة اخلــيـال احلـر
فـيسـتفـزالتـفكـير حـاثا لـه على إسـتكـمال الـنمط  الـداللي من موقـع آخر  مـختـلف ال يخـرج عن ركائـز أصولـية
وتأويالت  قولـية وإذا بنصوصه صوغ لغوي متماسك مترابط األجزاء بإنسجام إيقاعي منتخب  وبروز خيال 
في مثل قوله ـعنى من النص الـقرآني  وتوظيـفه ضمن نص شعـري  وال ننس ذكـر ذلك التنـاص احملبب واخذ ا
ـديـنة رجل يـسـعى ) وقوله قـبـرة قمـر  يـسعـى )تذكـرنـا بقـوله تـعـالى :(وجاء من أقـصى ا :(وجـاء من أقـصى ا
الئكـة  والروح  فيهم )وقـول احلطاب :قلت لي :أمن والنور فـيك )من قوله تعالى :(تـنزل ا :(تنزل الـشمعـدانات 
وروث وا ......فأمـنت ....بـسـملت ...وهـيـلـلت...وهيـلـعت..جمـيـعـها  وغـيـرها دالـة عـلى التـأثـر بـالنص الـقـرآني 

الديني والفكر  العقائدي للحطاب ...
طـاف عود على ذي بدء فيقول (يحدث لـلمرة األولى )هي تغيب (بدرية نعمة )غـيابها جبريا قسريا ثم في آخر ا
ورفض احلـدث كانت هـنـاك  سـقـطات ابـداعـيـة لـلشـاعـر جـواد احلـطاب قاسـيـا  ومـا بـ القـدرة عـلى الـتـحـمل
أسـفرت عن نـصوص غـاية  بـاجلمـال  والروعـة وصدق  الـشعـور وكأنـها نـصوص مـرئيـة قادرة عـلى استـيعاب
كـلل  بالغـياب  ولكـنه طرح ال يخـلو من جرأة  وتوهج لـعالقة واقعـية مابـ (األم واالبن  )ولكنـها تولد احلدث ا
وت  فأبـى أبنها قلقـا  إبداعيـا وخوفا من الـوحدة بعـد كل تلك السـنوات  مع (بدريـة نعمـة) التي أرغمت عـلى ا
وت  إلى  فرصة  اخللود فترك  لنا نورا كامال  جاء  من مخاض البار إال عـلى  تخليدها  وإقتناص  فاجعة  ا

الظالم (بدرية نعمة ) وحكايا لم تنته...
هذا بالضبط هناك حـالة من عدم االتزان  واالضطـراب واجلنون إذا ما حتركـنا ضد مسار الـكون سنواجهـها 
إختل مـصدر الـقوة الكـوني للـحطاب توقف إيـقاع احلـياة  ما حدث حلـظة  رحـيل (بدرية نـعمـة) ساد الصـمت 
صحوب بالذهول والذبول لقوة احلدث ومباغتته صمت لبـرهة من الوقت يستوعب هول احلدث ذاك الصمت  ا
ـلـك ردعه وصـمت مـذهـول يـولـد االبـداع مـن عـجـزنـا عن ردع  الـفـاجـعـة أو  ومـا بـ  إيـقـاع الـكـون الـذي ال 

فتحلق االفكار  ويقف الزمان شاهدا على تميز  ال متناه......... حتملها 
حري بـنا ان نذكـر أن هناك نلمس وقع مـفردات فـخمة مـترعـة تناسب مـقام األم    ومـنزلتـها في قـلب الشاعـر 
دراسة رائعة نـحتت قصيد جواد احلطاب  نحتا مثلما يفعل هو بنصوصه   فيشذبها ويقومها حذفا أو إضافة
تلك هي دراسـة الدكتور (عبد الرضا علي ) (نثار الـذهب)إذ يصف (غبار الذهب بأنه نتاج حرص البريق ومن
لكنها ليست هو بالتأكيد ا تكون أجمل وأروع من الـعمل األصلي  مكن  جـمعه ثانية  وصناعة  مصوغات ر ا
ا يصلنا )حتدث عن نحت الـقصيدة وكيف أن احلطاب يستمر في تشذيبها ونحـتها فتستوي صورتها أخيرا 

منها ...
هذا (نـثـار الذهـب)كان مـحاولـة جـديدة ودراسـة بـكر رصـيـنة لـنص (بـدرية  نـعـمة )جـاد بـها قـلم الـدكـتور  عـبد
صـورت ذاك الــنـثـار االلـيم واحلـالـة الـنـفــسـيـة لـلـشـاعـر الـذي رسم حــزنه مـوظـفـا كل الـعـنـاصـر الـرضـا عـلي 
وجـودات الـتي تـعـبـر عن عـمق الـفـقـد وألم الـفـراق عـبر مـونـولـوج وحـوار داخـلي. ذاتي يـسـتـطـرد بـوسـاطته وا
ـشهد وهـو مشهـد على قـدر ما يحـمل من خصـوصية إال أنه وصف  احلطاب وصف مـشهـد الفقـد وموت األم 

عام جميعا معرض لالبتالء فيه .بدرية نعمة الثيمة التي جسدت نبل الوشيجة ماب االبن واألم ....

تـحدة فـتح سالسل دور العـرض بإجراءات  قوبل فـيلم اإلثـارة اجلديد ”تيـنيت “للـمخـرج كريـستـوفر نـوالن باالستـحسـان فيـما أعـادت الواليـات ا
يزانية كبيرة من استوديو كبير في هوليوود سالمة على مستوى الصناعة التي تهدف إلى طمأنة اجلمهور أثناء اجلائحة.و“تينيت “هو أول فيلم 
يـتـوجه إلى دور الـعرض مـنـذ أن أدى تفـشي فـيروس كـورونـا إلى إغالقهـا في جـميع أنـحـاء العـالم في مـارس أذار.وستـتـابع شـركة وورنـر براذرز
مبـيعات تـذاكر الفـيلم عن كثب كـمقيـاس لعدد األشـخاص الذيـن سيغـادرون منازلـهم للذهـاب إلى السيـنما. ويـبدأ عرض الـفيلم في  70دولة بدءا من 26
ئـة على مـوقع روتن تومـاتوز الذي ـتحـدة في الثـالث من سبـتمـبر أيـلول.وحـصل الفـيلم عـلى نسـبة تـقيـيمات بـلغت  87في ا أغـسطس آب وفي الـواليات ا
تابعة في بعض األحيان.ويلعب النجم جون ديفيد واشنطن دور عميل في وكالة يجمع أراء النقاد على الرغم من أن النقاد قالوا إن حبكته كانت صعـبة ا
ز الـلنـدنية الـفيـلم الذي تـبلغ مدته سـاعدة مـنظمـة تيـنيت الـغامضـة التي حتـاول إيقـاف حدث مروع.ووصـفت صحـيفـة تا ـركزيـة  جتنيـده  اخملابرات ا
ـتعا و“ضخم ـز إن الفيـلم كان  ساعتـ ونصف بأنه ”فيـلم سيـنمـائي كبـير ومـذهل ومبهج “وأضافت ”عادت الـسيـنمـا أخيرا.“وقـالت صحـيفة نـيويـورك تا
ية متعددة.“لكن موقع إندي واير كان أقل إعجابا بالفيلم إذ وصفه بأنه مخيب ويخلو بشكل مطمئن من كل النواحي بالنسبة لفيلم جرى تصويره عبر مواقع عا

من حس الدعابة.

رسالة لوس اجنلوس
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" إنـني أرفض قـبـول نـهايـة اإلنـسـان" هـكـذا قال
الـكـاتب األمـريــكي ولـيـام فـولـكـنـر وهـو يـتـسـلّم
وقف جائزة نوبل لآلداب سنة 1949م إنّ هذا ا
يـحـاول تـقـد محـاكـاة لـلـمـوقف اإلنـسـاني غـير
ـــوت عــلى الـــرغم من ــضـــمــر في كـــراهـــيــة ا ا
الــتــصــدعــات الــكــثــيــرة الــتي أصــابت الــنــفس
البـشرية مـن جراء اخللل الـبنـيوي الـذي يصيب
احليـاة يوميـاً ويؤكـد جترّد كثـير من الـبشر من
سـمـاتـهم البـشـريـة السـيـما تـلك الـتي تـفـرضـها
احلـروب ومـشـاهـد اإلرهـاب الـتي تـقض سـكـيـنة
الـــعــ واألذن والــقـــلب من هــذه الـــرؤيــة الــتي
تــنـحــاز لــلــبــشــري في الــطــبـيــعــة اإلنــســانــيـة
ولتـكريس مـنظـومة أخالقـية حتـترمـها وتواجه
ــوت مــنــطـق احلــرب الــذي يـــفــرض مــشـــاهــد ا
بــتــواتـر تــوقـف أدبــاء كــثــر عــنــد هــذه احلــالـة
سـتـعصـيـة على الـفـهم ليـقـدموا لـنا الـبشـريـة ا
نــصـوصــاً أدبـيــة حتـاول مــقـاربــة هـذه احلــالـة
ـوجـع فـيـهـا وفي هـذا وتـتـوقـف عـنـد اجلـانب ا
السيـاق تندرج مـجموعـة (نزيف اجلبل) لـلقاص
الـعراقي نـواف خـلف الـسـنجـاري الـكـاتب الذي
ذاق مرارات احلـرب وأوجاعـها بـاحتالل مـدينته
وت من قـبل إرهـابي داعش فـعـاش تـفـاصـيل ا
وحــاول الـتــقــاط بـعض صــوره الــتي حتـاول أن
ــــأســـاة الـــتـي جتـــاوزت في تـــقـــدّم جــــزءاً من ا
شسـاعتـها مـساحـة القـلب فسـفكت حـبراً أحـمر
قـانـئاً وإذا كـانت الـكـتابـة هـنـا ترتـكـز عـلى قوة
الــفـــكــرة أكـــثــر من اعـــتــمـــادهــا قـــوة الــصــورة
وانـزيــاحـات الـلـغــة فـذلك يـعــود إلى أن الـفـكـرة
ـطـروحــة في كل قـصـة تـراهن عــلى مـخـزونـهـا ا
تلقي أمام العاطفي وقوة محتواها التي يقف ا
بعـضها فـاغر الفم مـصدومـاً من شراستـها التي
تـوازي شراسـة احلـرب بـكل مـا حتـمـله من موت

وأسى ودمار للبشر واحلجر.
  العنوان " نـزيف اجلبل" ليس جـديداً على ا

السردي العربي فاقتـران النزف بالعنوان جنده
عند الـليبي إبـراهيم الكونـي في " نزيف احلجر"
وعــنــد الـعــراقي كــامل اجلــبـوري في " أنــاشــيـد
الـنـزيف" وعـنـد الـسـوري أكـرم مـنـذر في " نـزيف
وت في ا الـكتابـة حتت ظالل ا السـنديـان" ور
شهد العـربي باتت محرّضـة على االنحياز إلى ا
عـناوين نـازفـة بالـدم وهـذا ما ولـد التـعـالق ب
العناوين وعنوان " نـزيف اجلبل" على ما يُظهِر
من إيــحـائـيــة دمـويـة تُــشـخّص اجلـبل لــيـصـبح
رجـعـية سـتظـهـر من عتـبة نازفـاً إال أن داللـته ا
سيطر على السرد كاني ا اإلهداء إنه الفضاء ا
عــنــد الــقـــاص نــواف الــســنــجـــاري وبــالــتــالي
ـرجـعـيـته الـواقـعـية ( جـبل فـالـعـنـوان مـرتـبط 
وت سنجـار) ليسـجل لنا الـكاتب فيه يـوميات ا
ال سـيـمـا في اجلـزء الـثـاني من اجملـمـوعـة( بـعـد
الـنــزيـف) لـيــصــبح هــذا الــعــنــوان بــنــيــة دالـة
ـرجعي والـكتـابي بات يُـؤرّخ إلى ما فالـتاريخ ا
ــأســاة ومــا بــعــد قـــبل الــنــزيف/ قــبـل وقــوع ا
ـتمثـلة بتـدمير أساة ا النزيـف/ أي بعد وقـوع ا
مـــدن جــبل ســـنــجـــار عــلى أيـــدي (داعش) ومــا
ارتـكــبــوه من جــرائم وانــتــهــاكــات لم يــعــرفــهـا

الــتــاريخ الـبــشـري. يــقــسم الـكــاتب مــجـمــوعـته
القـصـصيـة إلى قـسمـ عـام دالّـ األول قبل
الــــنــــزيـف والــــثــــاني بــــعــــد الــــنــــزيف وهــــذه
تلقي أن يتعامل مع االستراتيجية تفرض على ا
نـصـوص الــقـسم األول عـلى أنـهــا مـكـتـوبـة قـبل
أسـاة من هنـا يبـدو انحـياز الـكاتب لـتسـجيل ا
اللحـظات اإلنسـانية الـطافحـة بالنـبل والتمـجيد
ـشاعـر وباحلب للـحظـات البـشريـة الفـياضـة با
ولـكـن ظالل احلـروب تـلـقـي ظاللـهـا بـ الــفـيـنـة
واألخـرى لـتـسـجل مـآس فـرديـة كـثـيـرة كـمـا في
قــصـة ( عــنـاق) الــتي جتــسـد وحــشـيــة احلـرب
عـنـدمـا ال يـتـرك الـدمـار سـوى يـد واحـدة لـطـفـلة
حتت األنـقاض يـد لم تـعـد قادرة عـلى الـتـلويح
وكـمــا في قــصــة ( مــلــجــأ) الــتي تــفــعل صــدمـة
ــتــلـقي إذ الـنــهـايــة فــعـلــهــا في بـطــلــهـا وفي ا
يـكـتـشف الـبـطل  بـعـد حديـث لثـالث ساعـات في
ــلـجـأ أن كــلـمــاته لم تـلق أذنــا صـاغـيــة ألنـهـا ا
وت في موجـهة لثالث جـثث. ولن تخـفى ظالل ا
قصص أخـرى مثل ( مـصاحلـة تشـبث معـركة)
وت في هـذا القسم ولكن ما يـخفف من بشـاعة ا
من اجملموعـة أن الكاتب يـنتقل إلى مـوضوعات
أخرى لـتتوقـف عند هـموم الـكتابـة وتنـاقضات
الـفــعل الـبـشــري ومـفـارقـات الــسـجن واحلـريـة
ولعل في قصـة ( أقفاص) مـا يقدم داللـة واضحة

على ذلك التلطّف يقول:
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" حــيـنـمـا كــان مـرمـيـاً خــلف قـضـبــان الـزنـزانـة
داهـمـت ذاكـرته أفـواج الـعــصـافـيـر الــتي بـاعـهـا
مــحــبـــوســة في أقـــفــاصــهـــا .. حــاصــرت روحه
قـيـدة.. أقـسم أنه سيـحـررهـا حال بـأجـنحـتـهـا ا
إطالق ســـراحه... بــعــد أن أُفــرج عــنه بــيــومــ

أسرع إلى أقفـاصه.. حمـلها لـيمارس مـهنته من
فارقـة السـاخرة الـتي يحـياها جديـد!!"    إنهـا ا
كثـير من الـبـشر في أبـرز تصـدعاتـها األخالقـية
ـعايـير في داخلـها الـتي نطرح عبـر ازدواجية ا
ـوقـف مـنـهـا في أجـلى صـوره سـؤال احلـريـة وا
عـــبــر امـــتــحـــان أخالقي ( الـــســجـن) وواقــعي (
الـتـخـلص من الـسـجن) لـتـنـحـاز إلى طـبـيـعـتـها
البدائـية الـقائمـة على أنانـية الذات في مـواجهة

امتحان القيم.
وعــــلى الــــرغـم من انــــحــــيــــاز الــــكــــاتـب نـــواف
الـسـنـجـاري إلى الـقـصـة الـقـصـيـرة جـداً لـتـكون
الــشــكل الـفــني احلــامل لــرؤاه ومــقـوالته إال أن
الـنفـس الطـروادي الـذي يـؤرخ للـمـأسـاة بـكل ما
حتيل إليه من تـفاصيل درامـية موجـعة ومؤرقة
ُحـتكِر ألساليب الـتعبير. ـسيطر وا هو النفس ا
في هــذا الـقــسم يُــمـزَج احلــبـر بــالـدم إذ تُــجـبـر
اخمليلة على مـسايرة الواقع وتسـجيله فيضيق
اجملاز ويسـودّ أفق التعـبير فـتدور قصص هذا
الــقــسـم في إطــار داللي ال يــخــرج عن فــضــاءات
وت واجلـوع والنزوح فـتزدحم لغة ثالثة هي ا
فردات هذا احلقل الداللي ولعل قصة التعبير 
( عقد منفرط) تلخص مقولة اجملموعة القصصة

كاملة وتعبّر عن هذا الفضاء يقول:
" الــبــحــر الـــهــائج الــطـــفل الــغـــريق الــســاحل

ــوج الـــعــالـي الــبــرد احلـــزين ا
طر القارص األم الـليل األب ا
وت الزورق اجلزيرة النجّادة ا
ــــــطـــــاطي اخلــــــوف اجلـــــثث ا
ُــهــرّب الـــعــاصــفــة الـــصــراخ ا
الـــبـــكـــاء الـــنـــجـــوم الـــنـــجـــدة
الــــوصـــــول الــــلــــجـــــوء خــــفــــر
الــسـواحل الــضــجـيج الــدمـوع
الوداع احلـلم البـداية الـنهـاية
الــفـكــرة اخلــيـال حــروف اجلـر
األفـــعـــال عالمـــات االســتـــفـــهــام
والـــتــعــجب الـــفــوارز الــنــقــاط
العنوان القـلق الدهشة الذاكرة
ـفاجـأة والضـياع... عـطوبـة ا ا
ــفــردات تــتــصــارع في كل هــذه ا
شوش وتـأبى أن تصير رأسي ا
ــفــردات تــشــكّل قــصـــة". فــهــذه ا
ـــأســـاة غــيـــر الـــقـــابل مــعـــجـم ا
لــــلـــــتــــشـــــكل فـي ذهن الـــــكــــاتب
تلقي إنه وجع متسع في كل وا
مـفـردة مـنـه إشـارة إيـحـائـيـة إلى
حالة بشرية عاشها الهاربون من
ــــوت ذاك الــــهـــرب احملــــفـــوف ا
ـــفــردات ـــفــردات الـــنــزوح و
معاناة الطريق احملفوف بالغرق
طـاطـيـة التي وبـزوارق النـجـاة ا

لم تــرحـم فــزادت اجلــراح اتــســاعــاً وبــاألحالم
كان إلى وجع وبالدموع وباالنتقال من سكينة ا
األماكن األخرى إنها لغة جديدة تصوّر بواقعية
مـتــوحـشـة حـاالت يــعـيـشـهــا بـشـر من حلم ودم
وتـصـبح الكـتـابـة تـصويـراً فـوتـوغرافـيـاً عـاجزاً
تـمـامـاً عـلى أن يـضم في إطـاره إال جـزاءاً يـسـراً
وت اإلنسان من عاصـرة  من تلك التـراجيديـا ا
هـنـا ال غرابـة أن يـخـتـار الـكاتب أشـد الـلـحـظات
مأسوية في تصويره لتـكون النماذج الذي يريد
من خاللها إيقاظ ضـمير العالم وتـوجيه صفعة
له في مــحـاولــة لم تـخلُ من يــأس في كـثــيـر من
جـوانـبـهـا وكـانت صـور الـطـفـولـة هي من أكـثـر
الــصـور الــصـادمــة الـتـي سـلط الــكـاتب الــضـوء
عــلـيــهـا فــتـظــهـر صــورة األطـفــال في مــواجـهـة
اجلــوع والـعــطش لــيــتـبــدد ذاك األمل حتت ظل
ـنـقـذ) كـمــا تـظـهـر في ( قـصــة ا ـوت الــقـاسي ا
ـكـان ( قـصة مـواجـهة صـدمـة الـنـزوح وضيـاع ا
نازح صغـير) وتـبرز أبشع صـورها في وحـشية
قـتل األطـفـال فــتـتـحـول األجـسـاد إلى حـمـامـات
حتـلق إلى الـسـمـاء ( قـصـة طـفـلـة) وفي مـأسـاة
ـا كـانت قـصـة ( قـتل األحالم ( قـصــة حـلم) ور
شاهـد الدرامية التي احتضار) من أقـسى تلك ا
ترصد أوجاع البشر وحتاول تلخيصها بلحظة

صادمة:
"الـطـفالن الـضـريـران يـتـشـبـثـان بـوالـدتـهم كـمن
ــسك بــطــوق جنــاة وهي تــقــودهم في طــريق
اجلـــبـل الــعـــطـش اجلـــوع اخلــوف والـــتـــعب
ــخــالــبــهـم عــلى األجــســاد الــطــريــة أطــبــقــوا 
وأنهكـوها سمعت األم أزيـز طائرة بـعيدة قالت
ـاء لــلـصــغــيــرين: ابــقــيـا هــنــا حــتى آتــيــكم بــا
والطعام جمعت ما تبقى من قوة واجتهت نحو
مصدر الصوت. ح وصلت كان هناك مئات من
النـاس الهاربـ يتـدافعون أمـام الطـائرة رفعت
يـدهـا وصاحت بـصـوت مـبـحـوح: مـاء.. أرجوكم
لــدي طـفـالن يـحــتـضــران وفي زحــمـة الــصـراخ
وتــشـابـك األصـوات واألجــســاد انـتــبه الــضـابط
الـعـسـكـري أمــسك يـدهـا وانـتـشـلـهـا بـقـوة إلى
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مجموعة أسئلة يومية للشاعر عبد األمير العبادي

أعزف الصدى لهدير طرب
يرجع لي بقايا حزن

يـسعى الـشاعر االحـتجـاجي إلى القـبض على
حلــظــة نـادرة تــكـون مــوضــعـا لــلــرفض الـذي
يرتـقي  باألنـسان في تـواصله اإلنـساني الذي
يــفــتــرض أن لـيـس لألطــمــاع مــتــســعــا وهـذا
ـاثل كـنــز الـقـنــاعـة الـذي الآخـر له الـســلـوك 
والــذي يــشـعــرك بـالــراحـة واالطــمــئـنــان عـلى
ا سيجري حينما يكون األنسان بال العكس 
رحـمـة وضـمـيـر وأكـثـر قـوة وبـأسـا أن كـتـابـة
تـنع يـجب أن يـدبـر بـتـدبـيـر اليـضعف نـص 
مــرامـيـه واليـســتـكــثـر عــلى نـفــسه الـعــبـارات
الشعرية الـتي تناسب غرضها بـأستمرار فهو
لـذلك اهال ومــقـامـا فـالـنص يــعـيش مـسـتـعـدا
ومــحــتــجــا في كـل حلــظــة لـتــقــويـض جـدران
الـظالم بطـريـقة ال يـعرف لـها نـظيـر ومواجـهة
مـشـكلـة من مشـكالت احلـياة قـوامـها الـصراع
ستمر الذي ال يستقر على قرار عبر الدالالت ا

 الشعرية عما هو ثقافي وفكري :
أنسج من اخليال خياال 

فرحلة القمع أفرزت لالرض مقابر
صرنا نكتب بالورد دما
ح يسألني قطاع الطرق

دخالء القرى
اخرج هوية 

مجهولة األنسان
ينـهل الشاعر عـبداالميـر العبادي احـتجاحاته
من مـسـتـودع الـذكـريـات ومـا يـجـري الـلـحـظة
شاعرا بقـوة األمل بجمل شعـرية قد تهدأ روع
اجلــمـيع جتــاه مـجــهـولــيـة الــعـيش واألدوات
الــتـي تــهــز مـخــاوف الــعــالم أجــمـع  مــحـاوال
ـاثل الوطن في كل عـنى الـذي  الـكشـف عن ا
شـهد الذي يـضع احلياة أمكـنة العـالم ونقل ا

في مواقف محتجة  رافضة على الدوام

ـر عـبـر حملـة ع الـرفض واالحـتـجـاج الذي 
خاطفـة ولغة مخـتصرة منـضبطة يـشوبها في
أحـيان كـثيـرة اخلـيبـة والقـنوط حـ يتـقصى
أبــعــد تــبــعــاتـهــا ذلـك إن الــتـرويـع ومــظــاهـر
االســـتـــغالل لــلـــنـــاس والــقـــهــر مـــخــتـــبئ في
اللحظات والسـيما في مظاهـرها االستطرادية

التي يراد منها تكرار تأكيدي على فداحتها:
ا أنا الساقي جلذر لم أجده 
خلعت الف رحلة قلت صبرا اتى

حركتني خيوط اجلمر تستفز تيهي
أطبل ال صوت يرن اني في مدن خرساء

ما تبقى من منتديات الشعراء 
حكايات رموز تعويذة نفاق

ما تبقى للمصفق دوما 
مسرح وشرطي وكرسي إعتقال

ــديـــنــة أضــواء بــلــون مــا تــبــقـى من ذاكــرة ا
السواد

ما تبقى من فنون الرفض 
ج وإنهيار وتصفيق ودمار

ـتــبـادلــة بـ الـرفض هــكـذا تـظــهـر الــعالقـة ا
واالحتجاج متمتعة بخصائص إحالية لدرجة
انها جتعل االستجابة تبدو بانها منتمية إلى
مـتـلـقي آخـر وهي نـوع من نـقل مـلـكـيـة النص
الـذي يـدفع إلـى االغتـراب فـال معـنـى من لـعـبة
(قــذف الـــكـــرة والـــتــقـــاطـــهـــا) وبــذلـك تــعـــلن
الـنصـوص احتـجاجـاتها عـلى اخليـبة ذلك إن
ضـيــاع خط الــنــهـايــة يــعـنـي ضـيــاع جــوائـز
عـنى إن االستغالل في هـذه احلالة السـباق 
يـتجـاوز احلـدود الـتي يـصـنـعـهـا لـيصـبح من
ثـيرة لـالستـنكـار ح يـكون الـثمن اجلـرائم ا
ـا حتـتمـله الـذات الـبشـريـة ووجـودها أكـثـر 
ــؤول عــلى الــدوام وعــلى هــذا الــنــحــو فـأن ا
الــشـعــر لـدى( الــعـبــادي) هــو وجه من وجـوه

ال ريب إن نـصـوص (مـجمـوعـة أسـئلـة يـومـية
في قــاعـــات الــرفض) لــلــشـــاعــر عــبــد األمــيــر
الــعــبـادي هـي من الــشــعــر احملــتج بــامــتــيـاز
وقـــائـــمـــة عـــلى ردود األفـــعــــال الـــتي لم يـــتم
اكـتــشـافـهـا بــعـد غـيـر إن االحــتـجـاج في هـذه
ـبـاشرة الـصـارخة اجملـمـوعـة ال يعـتـمد عـلى ا
عنى حقيقي بل يعتمد على فكرة أن (الوجود 
في الــنص) بـــقــصــد الــتـــوسع غــيــر احملــدود
ديات التلقي التي ال تكـون مطابقة لبعضها
الــبــعض فـاألمــر مـرتــبط بــظـرف واســتـجــابـة
بـعـيـنـهـا وهي في أحـسن تـقـريب مـثل األرقـام
فتوحة باجتاه ابطال جدد منتجة الرياضية ا
أثــرا تــلـو اآلخــر إذن فــهي تـســمح لــلـمــتــلـقي
بالـتـصـرف بـصـورة فـرديـة  وال تـبـيح الـتوقع
خارج أوانها بسبب صلتها بطبيعة شخصية
عـنى الذي ـتلـقي الذي قـد يجـد الرضـا في ا ا
يـنـاسـبه لـذلك فـأن الـنـصـوص تـصـبح مـثـقـلـة
تلـق لكـنها تـرتبط بعـارض متبدل عـاني ا
يـتمـثل بأن الـنـصوص (التـقطع مـسافـة ما من
راحلـها) ما يعني إن النصوص غير أن تمر 
ـتـغيـرة ووجـودها تـلـقي بـصفـاته ا تشـاطـر ا

هو وجود حلظوي هارب :

داخل الـطائـرة.. اسـتـمرت بـالـصيـاح مـاء.. ماء..
عال صوت احملركات وحـلّقت الطائـرة بعيداً عن

وت". جبل ا
إنـهـا قـسـوة احلـرب ومـا تـفـرضه من كـسـر لـكل
ـتــمـثل في ـمـكــنـة والـالمـنــطق ا أفق الــتـوقـع ا
عبثيتها وتالعبهـا بأرواح البشر بطريقة جتعل
من صــراخ الـشـيخ الــعـجـوز في قــصـة ( وحـيـد)
صـراخــاً مـنـطـقـيـاً أمـام هــذه الـعـبـثـيـة يـقـول: (
أعيـدوا لي فـرداً من أفراد عـائـلتي ... واحـد فقط
حتى أقدر أن أعيش) إنـها التراجـيديا في أعلى
وت صورها والعـبثية في حتـول حلم جتزيء ا
وتــقـــنــ خــســائــره أمــراً مُـــرجتى في ظل ظالم
دامس ال يُــرجى الـــنــور من ورائه إنه الــضــعف
سي اخلـيار البـشـري في أبشع صـوره عنـدمـا 
بـ وفـاة أسـرة كـامـلـة أمـراً واقـعـاً وب احلـلم
ــشـتــهى في أن تــبـقي احلــرب عـلى فــرد واحـد ا
منهم لتـغدو احلياة كـابوساً قابال لـلعيش. بقي
ــا نـتــيــجـة أن نــشــيـر إلـى انـحــيــاز الـكــاتب ر
ـأساة إلى لـغـة تصـويـريـة واقعـيـة وحتى في ا
ـوت كما في قصة ( انزياحاتهـا تميل إلى لغة ا
حتليق) التي يقول فيها: ( ابتسمت نرجس مثل
محكوم باإلعدام أطلق سراحه) فازدحام مشاهد
وت في مخـيلة الـكاتب جعلـها مخـزوناً بالغياً ا
حاضراً في مـجمل صـوره لتصـبح أقرب صورة
لالبتسامـة هي تشبيـهها بالـفرج الذي يحلّ على
ــوت إنـهــا لـغــة لم جتـد من تــخـلص مـن حـكم ا
مفرّاً من الـواقع الصـادم فعاشـته بكل تفـاصيله.
ـفـارقـة الـسـاخرة وأخـيـراً لـعل من أهم مـا يـثـر ا
ـتــلـقي لـلــمـجـمــوعـة أن الـكــاتب ال يـتـرك عــنـد ا
ـط تـلقـيه خـيارات مـتعـددة بل يتـركه أمام 
وت باعـتباره فضـاء مجازيـاً لفناء من التلـقي: ا
ــوت احلـقـيـقي الـقــيم الـبـشــريـة واألخالقـيـة وا
الـذي يـروض لـغـة اجملـاز ويـفـتح آفـاق الـصـدمـة
ـتـلقي إنـها حـالـة حصـار للـروح  ونزيف أمام ا
زوج بـالدم واحلـبـر ال تتـرك للـمتـلقي للـكـلمـة 

تنبي: سوى أن يردد مع أبي الطيب ا
وسوى الرومِ خلفَ ظهرِكَ روم   

  فعلى أي جانبيكَ تميلُ
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غالف اجملموعة الشعرية

غالف الرواية



وايقاعها  ال شيء اكثـر ضيقاً وحسرة
ـدن ال شـيء اكـثـر وانـحــسـار من تــلك ا
دن. ياللوعته انفراج وفسحة من تـلك ا
من اجلـدران الـتي تــرسم مـسـارات تـلك
ــدن عـــائــداً في حــر قــائـظ يــتــفــحص ا
االمـكـنـة يـتـفـحص االشـيـاء ويـتـفـحص
روحه كـذلك يـبـدو كـالـبـلـيـاتـشـو او هـو

كذلك من يعرف. 
ـال وال  فــهــو نـفــسه يــعــمل ويــجــني ا
يعرف مـا عنوان وظيـفته بعـد فاجلميع
ــدن ال يــعـــرف مــا هي هـــنــا في هـــذه ا
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بغداد

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
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گـــالت المي گـــولي لــعـــبــاس بــيـــنــاتــنه
الــعـــبــاس حــلــمت بـي عــريس ومــاخــذ
وحده تخبل وداير وجهه عني وگوليله

خوية مبري الذمه
ـاذا بــكى عــبــاس رغم انه كـان ال اعــلم 

يتكلم ويضحك ويأكل التمر
لكن بكى بحرقه شديدة ثم قال

خويه البنيه ماتت
اتــكـهــربت ومــاتت وحـتـى مـا حــضـرت
فـاحتـتـهـا الن صـار عـلـيـنه هـجـوم قوي

فخخات ومارحت.. با
سلمت على عبـاس وودعته وبعد اربعة
اشــهـر حـضــرت احـتــفـاال في الــنـبـاعي
لتأب الشهـداء وب صور الشهداء ال
٢٣ كـانـت صـورة عـبــاس وهـو يــبـتـسم
وبـيـده بــنـدقـيـته وازار ابــيه ولـكـنه في

الصوره كان حافي القدم
نعم حافي القدم

لــو كــنت امــلك مــا يــعــيــنــني عــلى ذلك
لـعمـلت من هـذه الـقـصة فـلم سـيـنـمائي

يحكي قـصة وطن خذله اجلـميع وهوى
الـى االرض وانــتـــشــلـــته ثـــلــة عـــجــزت
وعـقـمت نــسـاء االرض ان يـلـدن مـثـلـهم

وبتضحياتهم رجع شامخ
السالم عـليك يـاعبـاس يوم ولـدت ويوم
جاهـدت ويـوم استـشـهدت ويـوم تـبعث
حــيـا عــنـد مــلـيك مــقـتــدر..هـكــذا يـكـون

رجالنا االبطال ..
ــثــال يــقــتــدى بـه فــالــعــســكــري هــذا ا
يحتوي جميع العقول كيفما تكون فهو
وطن يحتـضن اجلميع رغم لـديه حياته
االجـتـمـاعــيـة من مـعـانـات وعـسـر حـال
لكن مهنـية التي تكـمل في وضيفته ب
وفاءه خلدمة الوطن بـضمير وب حبه
حلـــيــاته اخلــاصـه ..فــشــكـــرا من جــعل
ضــمـيــره وتـغــلب عـلى غــضـبـه والـتـزم
بقوان الـتي حتكمهـا االنسانية ..انت

وذج يقتدى به
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من اجيت لهنا تره بعقل مو عاطفه!!!!
ـيمـونة بـواليتي عـندي كاروبه واني با
اشتـغل بيـها انقل حـالل وزرع ومعيش
روحي واهلي ومن صارت حرب داعش
حــلـــمـت حــلـم چن جـــمـــاعـــة مــاخـــذين
كـــاروبـــتي وحـــاطـــ بـــنـــات الـــســـلف

ويصيحون للبيع بالش
فزيت سولـفت احللم جلدي صـفگ بيده
جــــدي حــــيـل وامي گـــــالت كـــــاروبــــتك

يعبوسي بيها عطل
وثـــاني يـــوم هم حـــلـــمت نـــفس احلـــلم
ـرحـوم اجــاني بـعـالم الـطـيف وابـوي ا
وگــال بـويه عــبـاس روح لـلــجـبــهـة تـره
خــواتك وبــنــات عــمك وبــنــات الــســلف

ينباعن صدگ اذا ما تروح
گعدت الصبح سولفت احللم

انـطاني جـدي الـبنـدقـية وامي انـطـتني
اوزار ابــوي هــالــتــشــوفــني مــحــزم بي

وهاي صارلي شهرين ما شايفهم..
تـيـبـست الـكـلـمـات في فـمي واحـسـست

بعطش شـديد رغم بـرودة اجلو من هذا
الـــصـــبي الـــذي تـــرك اهــلـه وكــاروبـــته
ونـسى مـرضه وجـاء لـلـساتـر في ارض

موحشة
اخرج عباس من جيـبه كيس صغير من
الـتـمـر ووضـعـه امـامي وجـلـسـنـا نـأكل

سوية
فقال لي انت تكتب مو شفت بيدك دفتر

فقلت له نعم
فقال لي

خـلي اكمـلك سـالفـتي خـاف تريـد تـكتب
عني

انـي بــــالــــرابـع ادبي واحب بـــــنــــيه من
طوايـفـنا بس ابـوها شـيخ ومـاانطـوها
الي الن مـريض وبـقــيت احـبـهـا وبـيـوم
التحـقت صح عنـدي رقم موبـايلهه بس
ابـــوهه حــلـــفــني مـــااخــابـــرهه واگــطع
عالقتي بـيها فـوديت امي علـمود تگـلها

تبريلي الذمة???
تدري شگالت المي??

ــواقع االجـــتــمــاعـــيــة فــديــو تـــداولت ا
لــضــابـط في احــدى دوريــات الــشــرطــة
كيف  االعتـداء عليه وبـكل وقاحة من
قبل متظاهـرين من فسخت عقودهم من
ال يحتـرم الرتـبة العـسكـريه..من تخاذل
عـند دخـول عـصابـة داعش الـكل يـعرف
ـتطوع السبب االول هو عـدم تكافؤ ا
الـذين وهـبـوا انـفـسـهم لـلـوطن وتـلـبـية
نداء الـوطن لم يكن تـنقصـهم الشـجاعة
ولـــكن حـــالت بــيـــنــهـم وبــ وضـــعــهم
اخلـــبــــره ذنـــبـــهم انـــهم بـــدون تـــدريب
وسالح وخــبــره في ســاحــات احلــروب
كــانـت اعــمــارهـم تــتــراوح 18 الى 25
شـبـاب في مـقـتـبل الـعـمـر احـتـضـنـتـهم
االرض وتـشــرفت بـجـســادهم الـطـاهـره
..الم يكـون هذا درس قاسـي حتى ندرك
اهـمـيه الـتــرويض الـنـفس واالنـضـبـاط

والتدريب على حاالت الطوار !!!
الـشــخص الـذي اعــتـدى عـلـى الـضـابط
كــــيف يـــطــــالب بـــدراجـه ضـــمن رجـــال
الــقــانــون وهــو من يــعـتــدي عــلى رجل
الــــقـــانـــون اذا كـــيف حـــال االســـيـــر او
ـنـدفع في هـذا احلال .. اين ـتظـاهـر ا ا

دورات التدربية وانضباط النفس !
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نــرجــو اعــادة تــأهــيـل لــكــافــة صــنـوف
العـسكـريـة وباالخص احلـديثـ العـهد
حـــتى نــــرتـــقـي بـــشيء مـن الـــتــــعـــامل
االنـساني..واحلـمـد الـله وهـنا يـخـبـرنا
ديـنـنـا ان اجلـهـاد االصـغـر هـو اجلـهاد
في سـبـيل الــله امـا اجلـهـاد االكـبـر هـو
جــهــاد الــنــفس وكــيف ضــبـطــهــا عــنـد
الـغـضب..فـالـتـضـحـيـة يـالـنـفس عـتـدنا
عليـها وارضنـا تروى بدمـاء طاهره في
كل يــوم وهــنـــا يــأتي في ذاكــرتي احــد

الشهداء االبطال
ن لم يعرفه.. عباس_احلافي 

فالنعرفه لكم
يــــوم من االيـــام عــــبـــاس مـــرابـط عـــلى

الساتر
فــاقـتــرب مــنه احـد اإلعالمــيــ قـبل أن

يصل له گله:

خويـة تـره مالي خـلـگك كفـيـلك العـباس
ابـو فـاضل ومــا اريـد احـجي خـاف الك
نية تـسولف وياي اني من اهل مـيسان
ــيـمــونــة اهــلي وعــمـري وبــقــضــاء ا
سبعـطعش سـنة والبـندقيـة مالت جدي
والــنــعـال مــال خــالي وحـذاء مــاعــنـدي
واجلـواريب مـال ولــد نـزل مـجـاز الهـله

ي وعايفهن 
بعد عندك شي?

فقلت له
لهاي الدرجة انت ضايج مني??
فقال وهو يجلس على االرض

ال والله ما ضـايج منك بس اني مريض
واحلمـزه ابو احـزام والـكالم مو زين
عــلـــيه وبــردان كــلش مـن رجــلــيه واني

باالساس بيه روماتيز..
هذا الكالم في منطقة النباعي في حزام

بغداد..
كـــانت مــنــطــقــة مــيـــته كل شيء فــيــهــا
مهـجور ومـخيف حـتى معـامل احلصى
والــعــجالت مـتــروكــة واعــمـدة واسالك

الكهرباء متساقطة
وفي تلك الـدروب الـترابـية الـتي تتـفرع
من عـدة زوايا جـلـست الى جـانب شاب
صغـيـر لم يخط شـاربه بـعد والـبـندقـية
تـبدو كـبـيـرة بـيده وكـان اجلـلـوس على
مـــكــان اشــبه بــالــتـل الــتــرابي لــطــريق
ــنــاطق الــدواعش  قــطــعه يــتــصـل 

بالتراب
بعد ان قال الشاب عباس اني بردان

امسـكت قـدمه واردت ان اقيـسـها بـيدي
لعلها تأتي على قياسه فأعطيه حذائي
فقال لي ( وروح ابوي مااخذها منك لو

تصير مدرعة مو حذاء
من كـل وعــقـــلك اخــذ حـــذائك واخـــلــيك
بـردان اني بـعـد شـوي وي ظالم الـدنـيا

الف رجليه بوصله وبحيل الله ادفه)
فشلت كل محاوالتي في اقناعه فقال لي
وهــــو يـــبــــحث عن كــــطف جــــگـــاره في

االرض
خــــويـه اني طــــبــــعـي طــــبع دراويش ال
حـسـبـالك طـفل ومـا خـاط شـاربي واني

       أصبحت ظاهـرة التحرش تـعبيرا
عـن عــنف مــجــتــمــعي ضــد الــطــبــقــات
االضـــعف ..فـي مــجـــتـــمع غُـــيــبـت فــيه
ــبــاد والـقــيم وتــدنت فــيه اال خالق ا
فـي ظل االهــــمــــال  احلـــــكــــومي  وسط
ضعف الدولـة وهشاشـة قوان حـماية
ـــرأة..إن الـــتــــحـــرش  بــــات ظـــاهـــرة ا
طبيعية في مجتمع متسيب كمجتمعنا
!! فهـو سـلوك عـدواني مُتـعـمد   يـهدف
الـى االعـــتـــداء  عــلـى حـــريـــة وكـــرامــة
ـا  يُــولـد مــشـاعـر ــتـحَــرش بـهــا    ا
الهـلع والـترويع  واالشـمـئزاز ... هـناك
عـدة عوامل شـجـعت عـلى إنتـشـار هذه
الظـاهرة منـها  النـظرة الـدونية لـلمرأة
في مجتمعاتنـا العربية االسالمية فهي
مجتمعات  الزالت حتمل أفكارا رجعية
متـوارثـة نتـيـجة عـادات وتقـالـيد بـاليه
رافضة متمسـكة  بالـسيادة الذكـورية  
الي تـغيـيـر لـواقع يـغـتصـب أبسط حق
لــلـمــرأة وهــو عـدم مــسـاس  كــرامـتــهـا

ا و وإسـتبـاحـة حريـتـها الـشـخصـيـة
ساهم في ذلك أيضا   هو العمل بنظام
العـشائـرية بـدال من سيـادة القـانون !!!
ُـــتـــحـــرش بـــهـــا أضـــافـــة لـــهــــذا أن  ا
ـا تـعـرضت له التـسـتـطـيـع اجملـاهـرة 
خــوفــا من نــظــرة اجملـتــمع  الــقــاســيـة
الـتي تُـجرمـهـا  وجتـعل مـنهـا  جـانـية
بــدال من كـونـهــا مـجـني عــلـيـهــا !!!لـقـد
أختلف عـلماءالـنفس في تفـسير الدافع
ولكني من وراء ذلك   السلوك الـدنيئ  
وجدت  ان التفسير االكثر واقعية لهذا
ــنـــحــرف هــو الـــشــعــور الــتــصـــرف  ا
بالنقص والدونية  وعدم إحترام الذات
ـتحـرش الى الـطرف فـغالـبـا مـاينـظـر ا
ـــكـــنه ــــرأة) كـــأشـــيــــاء  االضـــعف (ا
تــمـلــكـهــا والــسـيــطـرة عــلـيــهـا ومن ثم
إســقـاط تــلك الــعـقــد الـنــفـســيـة فــيـهـا
مــحـــاوال  إســـتـــعــادة ثـــقـــته بـــنـــفــسه
غير مـدرك انه فعل اليُقـدم عليه هتـزة ا
اال شــخـص غــيــر ســوي ومــنــحــدر من

ؤسف ا مستوى بيـئي وثقافي  متدني
بـــاالمـــر  أن  هـــذه الــظـــاهـــرة لم تـــعــد
مـــقــتــصـــرة  عــلى  أوالد الـــشــوارع بل
ـوظـف ـسـؤولـ وا إسـتـشـرت  بـ ا
وأساتذة اجلامعـات والتربوي وحتى
ــســتـوى بــعض االطــبـاء !! ولـم يـقف ا
االجـــتـــمـــاعي والـــثـــقـــافي حـــائال دون
ـارستـها !!! إن أغـلب فئة اخلجل من 
تـتعـرض  لـلتـحـرش من النـسـاء حسب
ــراجــعــات لــدوائــر االحــصــاءات  هم ا
الـدولـة حــيث  يـتم الـتــحـرش بـهـا قـبل
إتـــمـــام  مـــعــــامـــلـــتـــهــــا  .وعـــلى وجه
اخلصـوص دوائر الرعـاية االجـتمـاعية
حيث  تـتردد ـقدمـة  حسب الـشكـاوي ا
طـلقة لـلحـصول على إليـها  االرملـة وا
راتـب او إعــــــــانـــــــة حتــــــــفظ  بــــــــهـــــــا
كـرامتـهـا!!ولكن لـالسف هنـاك يـتم هدر
الكرامة!! فال حتـصل على ماسعت إليه
دون  دفع رشـوة او قـبـول صـداقـة أحد
أما  دون ذلك فـعلـيها وظـف مُـجبـرة ا
الـوقـوف في طـوابـيـر االنـتـظـار الشـهـر
ـا سـن بـالجدوى!!!ووسـط تفـاقم ور
هذه الظاهـرة  جند صمت  حكومي وال
نـلمح اي دور لـلـدولـة في احلـد من تلك
ـــمـــارســـات الـــشـــاذة   والــتـي غــزت ا
اجملـتـمع  الـعـراقي مـؤخـرا رغم سـيادة
الــــفــــكــــر االسالمي !!!والــــتي كــــان من
ــفــروض انــعـدامــهــا لــتـنــافــيــهـا  مع ا
رأة مباد كل االديان السماوية !!!!.. ا
هـي األم واالخت والــــزوجــــة والـــبــــنت
إنـهـا نـصف اجملـتـمع!! وهي من تـربي
فــمن مــنــا ســيــرضى الــنــصف األخــر  
جملـــتـــمــعـه ان تُــمـس كــرامـــته وتُـــهــدر
إنسانـيته ?!!  لذلك يـجب االصرار على
تـطبـيق قـانـون الـعـقوبـات  في حق من
ة يُقـدم على هذا الـفعل وإعـتبـاره جر
مـخلـة بـالـشرف فـهـو إنـتهـاكـا  حلـقوق
االنــســانــيــة وأن يـتـم تـوقــيع  أقــصى
الـعـقـوبـات عــلى  مـرتـكـبـيـهـا من خالل
تفعـيل قانون الـعقوبـات العراقي 111
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الى وجودي االبقى... وحـلمنا الـبعيد..
وامنيتي التي سرقتها لوعة االيام...

ال شيء  افــجع من الــفـوضى  ال شيء
اشــــنع مـن الــــرحــــيل   دع عــــنك افالم
الــرومـانــســيـة هــذه فـهي تــرقق الــقـلب
شـاعر وبـالتـالي تؤدي بك الى وتزيـد ا
اجلــ احلب جــ ولــيس قــوة   كـان
ـســتـعـرة من الـداخل يـقـولــهـا لـروحه ا
والباسمة من السـطح  هو ال يقر بقوة
ـدن ال جتلب له احلب  ويرى ان هـذه ا
زيد من البؤس واحلن لرفاقه سوى ا
ــغــادرين  يُــضـحـك االخـريـن وبـؤسه ا
شـر متـجـذر في الـروح  ال شيء جـميل
ـــدن الــــصـــامــــتـــة... ــــدن ا في هـــذه ا
تهـرئة من االرواح والبـنايات  يرسم ا
الــبـســمــة عـلـى االخـرين وهــو في قــمـة
الـبـؤس  يـتـفحـص البـنـايـات الـكـئـيـبة.
وحيوات الناس هنـا اكثر بؤسا وكآبة
حياة روتينية يعيشها بنفس الكالكيت
ـــرات الـــيــــومي ...صـــور تـــعـــاد االف ا

بهيأات تكاد تكون واحدة ال اكثر .
 وهـو فـتىً حـالـم  يـعـشق الـتـسـكع في
مــدن الــثــلج والــعــواصم الــتـي ال تــنـام
لــيـال... كــان يــحــلـم ان يــقــضي ســهــرة
ورديـة مع فـاتـنــة فـرنـسـيـة بـالـقـرب من
بـرج ايـفل... كـان يــحـلم ان يـتـسـكع في
لنـدن... ويزور مـومبـاي وشرق اسـيا...
ــاً بـكـل الـســعــادات لــكن ثــمـة كــان حــا
ـدن حــيـوات تـدور في فــلـكه تــقـيــده بـا
ـدن الــبــائــســة تــلـك وشــتــان مــا بــ ا

ة. دن احلا البائسة وا
ـدن طـاقــة الـفـرد تــأتي من طـاقــة تـلك ا
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الـكـثــيـر من الــبـشـر يــتـعـرض الى الــضـغط الــنـفـسي والى
الـضـغط الـعـائـلي وايـضـاً يـتـعـرض االنـسـان في حـيـاته الى
ــالـيــة  تـكـاد احلــيـاة ال تــخـلـو من ـشـاكل االجــتـمــاعـيـة ا ا
ـشـاكـل  لـكن الـبـعض مـن الـنـاس يـلـتــجـأ الى الـتـدخـ  ا
ـدخـنـون انـفـسـهم أنّ الـتـدخـ يـخـفف عـن ما حـيث يـوهم ا

يشعر به من ضيق .
ـا يـوجـد فـئـة من اجملـتـمع ال تـعاني ليـس ذلك فـحسب  وا
راهـق ـشاكل الـتي ذكـرناهـا سابـقـاً   ا اي مشـكـلة من ا
يـلـتـجـأون الى الـتـدخــ ضـنـاً مـنـهم انه مـظـهـر من مـظـاهـر
الـرجـولـة  ويـعتـبـر من أكـثـر الـعـادات السـيـئـة انـتـشاراً في
كافـة أنحـاء العالم  ومـنذ ان عـرف التـدخ يعـتبـر ضاهرة
ــا يــســبـبـه من الم فــادح عــلى صــحــة االنــسـان  ســلــبــيــة 
وأمراض كثيرة وخطيرة كسرطان الرئة وأمراض القلب 
ال يقـتصـر تأثيـر التـدخ عـلى الشـخص الذي يـقوم بـالنفخ
فـقط. فأي شخص في اجلوار يستنشق الدخان اخلارج من
ـقـابل  ـدخـن يـسـبـب  اضـرار صـحــيـة عــلى الـشـخـص ا ا

وجتعله اكثر عرضه لالصابه ب امراض التنفس .  
ـدخـن يـضـر نـفـسه و ويـعـتــبـر ضـاهـرة سـلــبـيـة  حـيث ان ا
ـــقــابـل ايــضـــًا . في حــ يـــوجــد اشـــخــاص الـــشــخص  ا
يـســتـخــدمـون الــسـكــائـر في االمــاكن الـعــامـة دون مــراعـاة

يستغل خجل الطرف االخر.  وجودين معه  االشخاص ا
اثبـتت الدراسات احلديثة أنّ مادّة التبغ التي يقوم بتدخينها
كـثـيـر من األشـخـاص حتـتـوي عـلـى مـواد  سـامـة وخـطـيرة
منـها مادة أوّل أكـسيد الـكربون  وأيـضاً يحـتوي على مادّة
سرطنة ومـادّة النيكوت واد ا عروفة أنّهـا من ا القـطران ا

ايضاً .
ا يسببه اما من نـاحية البيئة  فـأن له اثر سلبي على البـيئة 
ـا يــحـمـلـهُ دخـان الــسـكـائــر من مـواد من تــلـوث في اجلــو  
سـامه تـسـاهم في تـلوث الـبـيـئة  ومن الـنـاحـية االقـتـصـادية
يــعــتــبـــر الــتــدخــ افه اقــتـــصــاديــة  حــيث يـــعــاني بــعض
ـا يسـبب من ضائـقه أقتـصادية االشخـاص من االدمان  

لهم . 
ـدخـنــون ان كـنـتم قـد ادمـنـتم عـلى  الـضـاهـرة  حـاول ان ا
ـشي . عـسى ان يــكـون سـبب بـتـرك تـســتـبـدل الـريـاضــة وا
الـتدخـ . وإذا كـنت تـرغب فـي حـمايـة أحـبـائك فال تـدخن
في أي مكـان بالقرب مـنهم. حاول قدر االمـكان االبتعاد عن
الـتــدخـ فـي االمـاكن الــعــامـة  ويــبـقـى الـتــدخـ كــابـوس

حقيقي خطير .
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االشياء... جماداً يرقب احلياة عن كثب
بــعــيـون مــغــايـرة.. فــكــر ان يـأتــلف مع
ـا هو ـمل لـيـعـرف  ـكـان ا ـكـان ذلك ا ا
ل لـــهــذه الــدرجــة?!  فــكــر ان يــجــعل
عيونه ثقوب تلك اجلدران التي خلفتها
وت اجملـاني فكـر ان يكون رصاصـات ا
صورة شهيد معلقة على ذلك اجلدار او
الفـــتــة ســوداء خــطت عـــلــيــهــا حــروف
الـتعـزيـة او كرسي في مـدرسـة متـهـرئة
او طــاولــة في مــطــعـم فــاخــر ! فــكـر ان
يـتـجـاوز احلــدود كـحـفـنـة رمل او اطـار
سـيــارات مـدعــوس مـراراً عـلـى اسـفـلت
حـظه الــعـاثـر... فـكــر ان يـتـحـول الزرار
كـمـبيـوتـر او حـبـر عـلى ورق... كل هذه
االفــكــار راودته وهــو يــصــهــر الــبـؤس
خـبـزه اليـومي عـائـدا من حـفـلـة تـهريج
فخـمة كـان هو احلـزين الوحـيد فـيها...
كـانت فكـرة ان يـتـحول جلـدار او فـوهة
بوق او بـندقـيةاالقـرب... كانت فـكرة ان
يــتــحــول لــرصــاصــة هي االبــعــد...  لم
يـخلـف البـؤس يـومـا في وجـوه زبـائنه
ا دموع كان يبكي خلف الـكواليس دو
بـيـنمـا كـان يـغط اجلـمـهـور في سـكرات

من الضحك الهستيري...
 غـــاب الــبــلــيــاتــشــو ثالثــة ايــام  كــان
اجلـــــمــــهـــــور حـــــزيـــــنــــا دونـه حتــــول
الفتةسوداء على جدار متهر كان يغط
بــــــنــــــومٍ عــــــمــــــيـق بــــــصــــــنــــــدوق من
اخلـشب...تالشى الـبـلـيـاتـشـو وتالشت

معه ضحكات اجلمهور...
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وظـــيـــفــته... اجلـــمـــيع يــذهـب ويــجيء
ال! ـهم جـني ا ـا اكتـراث لـلعـمل ا دو

ال كل شيء!  دن البائسة ا في هذه ا
ال واجلنس والطعام  ال شيء خارج ا

هذه الثالثية. 
هــا هـو يــتـفــحص اجلـدران بــرويـة  او
بـنظـرات شـائـهة ومـريـبـة بعـيـون لم تر
اجلمال احلقـيقي يوما مـا  عيون الفت
ـمـلـ ـقــرفـة والـشـخــوص ا االمـكــنـة ا

جداً. 
ففـكـر ان يـلج اجلدار  ان يكُ شـيـئا من

 …dOB  WB
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اصبحت مصالح بال ضمير
مات مات الضمير
الفقير يساعد الفقير

لك مال كثير والتاتي من الغني الذي 
مات مات الضمير

التشكو هماً للناس انت صاحبه الفقير
سوى لله القدير

wLOFM - بغداد « r$ ¡«—cŽ

مات مات الضمير 
في دنيا حتالف بها الكالب مع احلمير 
كـانت االسـرة الـسـعـيـدة تـزرعـهـا احملـبه

لكن مات الضمير
كان البشر يسعون الى اخلير لكن 

مات الضمير
تغير الزمان واالوطان ومات الضمير
الغني يجمع ماال يسمتع به كل اوقاته

والـفــقـيــر اليـجــمع ديــنـارا حــتى تـنــتـهي
حياته

مات الضمير
ـلك تــعـيـنـاً ـكــادح الـفـقــيـر ال اخلـريج ا

سوى الضمير 
واخلـريج الـغـني يـسـعى الى تـعـيـنه الف

حقير  
مات الضمير 

الغني االشبهه بالبهيم يلقب باالمير
والفقير يلقب بالفقير
مات مات الضمير 

هـا هـنــا اجـمع اشــيـاء في مـخــيـلـتي وال
وجودة اتوصل الى طريق ينـير العتـمة ا

في بلد يحكمه الف دجال وحقير
مات مات الضمير

تكونة باأللفة واحملبة  العائلة ا
كـانـون يـسـعـون الى اخلـيـر فـيـما بـيـنـهم

وخانهم الضمير
مات مات الضمير

والـصـداقـة واخلـوه الـتـي جـمـعـهـا الـزاد
لح والشعير  وا

dOLC «  U

عـموره ووفق خطه هـدفهـا تشويه في جزء كـبيـر من ارض ا
الــصـورة احلـقــيـقـيــة لالسالم ومن اجل حــرفه عن اجلـوهـر
بادئه احلقيقيه قـام اعداؤه بتدريب وانشاء الكتل االنسـاني 
واالحــزاب الــتـي جــعــلــوهــا حتــمل -اســمه-من الــفــاشــلــ
والـلـصـوص ومن هـو اسـاسـا مـنـبـوذ في مـنـطـقـته وسـخروا
انـاســا لـتــدريــبـهم عــلى االدارة واالعالم وكــيـفــيــة الـتــعـامل
ـمنـهج البـراز اسمـائـهم واختـاروا الدول وسخـروا االعالم ا
العـربيه والـبعض من الـدول االسالميه كـافغـانسـتان وايران
ومــصــر وســوريــا والــعــراق والــيــمن والــبــحــريـن واســسـوا
مـنـظـمـات اجـرامـية-كـالـقـاعـدة وداعش وحـزب الـله وغـيـرها
وابـاحــوا اسـتــعـمــال الـعــنف بـاســتـخــدام الـسالح بــانـواعه
ـقابـر اجلـمـاعـيه وفـتـحوا وشـرعـوا االخـتـيـاالت واخلـطف وا
ـمارسة-الطائفيه- للقتال فيما بينهم وتمزيق وحدة االبواب 
ـبـررات ـنـاطـق  ـســلـمــ وقـد جنــحـوا في الــبـعض مـن ا ا
ضعف الـسلطة او تبعيتها للخارج او اسباب تقنع االخري
لـيــبــاركــهم في الــبــدايه ولــكن زمـن قـلــيـل وانـكــشف الــوجه
احلقـيقي لهذه الـزمر الفـاسده وتعرى هـدفهم كمـجموعة من
ـنــحـرفـ والــفـاشــلـ والــعـمـالء والـلــصـوص وقــد انـهـار ا
ـنـاطق الـتي اسـتولـوا عـلـيـهـا وانـكشف وضـعـهم في اكـثـر ا
زيـف ادعـائــهم كـمــجـامــيع-ظالمـيــة- مـتــخـلــفـة ومــجـمــوعـة
لـصـوص مـحتـرفـ عـمالء يـعمـلـون لـلغـربـاء اوال ثم اعـطاء-
صـورة مظلمة عن-جوهـر االسالم احلقيقي واالن ونحن في
الــفــصل االخــيــرمن-وجـودهـم-في الــعـراق وكــذلك في دول
اخرى اصـبحت مقاومـتهم من الواجبـات الوطنيه التي وجب
ـارسة الـعـمل الذي سـيـساهم في -قـبر- علـى كل مواطن 
وجـودهم في بالده-وهــا نـحن االن فـي الـعـراق عــلى ابـواب
النـهـاية -اخملـزيه- لـوجودهم - وسـيـقبـر نـظامـهم وتـكون -
ساحـات احملاكم-هو وجودهم ليـنالوا اجلزاء العادل واعادة
مـا نــهـبـوا وسـرقــوا من الـثـروات واعـادتــهـا الى -الـشـعب-
ـنطـقـة يـسيـر وفق انـظـمة الـتـخلف وسـيـنـهار كل نـظـام في ا

واللصوصية والعمالة

بغداد   
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ـكـننـا أن نـقنع اجلـيل اجلـديد  يـقول روبـرت مـوغابي "ال 
ـا نــحنُ مـحــاطـون بــأن الـتــعـلــيم هـو مــفـتــاح الـنــجـاح طــا
بـخـريجـ فـقـراء ولـصـوصًـا أثـريـاء" يـحـدث هذا كـل يوم
حــيـنـمــا أقـصـوا اخلــريـجـ من كل الــوظـائف احلــكـومـيـة
عيار األول وغـيرها وأصبحت الواسطة واحملـسوبية هو ا

لتعي اخلريج حتى أصبحوا بال عمل.
اضي    خـرج الـعشـرات من خـريجي اإلعالم األربـعـاء ا
ـسلوبة مـنها حق الـتعي بتـظاهرات لـلمطالـبة بحـقوقهم ا
ن استطاع إلـيه سبيال"; بعـد أن غرق البلد الـذي أصبح "
بـأعـداد كـثيـرة مـن اخلـريـجـ يقـابـلـهـم فسـاد كـبـيـرة في
ملـفـات التـعـينـات فـاختـار هؤالء الـشـباب والـبـنات سـاحة
(الـعالوي) وسط بغـداد مـكانـاً العـتصـام مـفتـوح لـهم على

أمل أن حتقق مطالبهم.
   مـاذا يفـعل خـريج اإلعالم بعـد أن أُغلـقت بـوجهه جـميع
األبواب? فـحتى نـقابـتهـم نقـابة الـصحـفيـ العـراقيـ فقد
وضعـت -سابقا- شروطا تعجيزيـة النتسابهم في النقابة
ـكن لطـالب حـديث الـعـهـد في العـمل اإلعالمي شـروط ال 
ـؤسسات احلكومـية بعامل أن تـتوافر فيه. كذلك إغراق ا
ـكـاتب اإلعـالمـيـة غــيـر مــتـخـصــصـ بــهـذا اجملـال فـي ا
فـضالً عن إقدام بـعض القـنوات الـتلـفـزيونـية عـلى تشـغيل
جـال اإلعالم حتى أنـعكس ذلك أفـراد ليـسوا مـختصـ 
كن للمحامي ؤسسات فـهل  هني لـتلك ا ستوى ا عـلى ا

هندس لنقابة الصيادلة?. أن يكون طبيباً? أو ينتسب ا
   أخــيــراً اإلعـالم رســالــة والــتــخــصص مــهم فــمن غــيــر
ــعـــقــول أن يـــصــبح الـــريـــاضي والــشـــاعــر والـــبــلـــوكــر ا
والـكوميدي... وغيرهم مقـدمي برامج  يتصدرون شاشات
الـتلفاز وخريج اإلعالم يعـمل بأعمال حرة بـعيدة كل البعد

عن تخصصه.

عـلى مــدار الـتــاريخ كـان االعالم الــفـني
ـسـرح وا اي مـا يـقـصـد بـه (الـسـيـنـمـا 
والـشعـر) في تـداخل واحـتـكـاك تام مع
ـنـظومـة الـسـيـاسـيـة سواء عـن طريق ا
اثــارة روح الــوطـــنــيــة لــدى الــشــعب و
الـتـسـقـيط فـي نـظـام حـكم مـعـ او من
ـبررات و احلجج خالل دعمه وتوفـير ا
الكافـية له وايهـام الشعب لـذا كان ال بد
ان نلـتـفت الى هذه االدوات الـسـياسـية
الناعمة كـما يجب ان يطلق عـليها فهي
جزء مهم في حتـريك الدولة الى حـيثما
تـشاء لـسـيـطرتـهـا علـى الشـعـوب وهذا
مؤكد من النـاحية الـسايكولـوجية التي
تـب لـنـا مـدى الـتأثـيـر الـكـبـير لألعالم
الــفــني عــلى االنــسـان ســواء كــانت في
ـسـرحـية او صـورتهُ الـسـينـمـائـيـة او ا
حتى الشعـرية واالستـفادة التامـة منها
ـهـمـة لدعم وجـعلـهـا ضـمن الـعـناصـر ا
الــدولــة وتـــثــبــيت مــكــانــتــهــا وايــضــا
استـخدامـها كـلـغة تـخاطب مـهمـة ليس

على الصـعيـد الداخلي فـحسب بل على
ـكن اخـذ الـصـعــيـد الـدولي ايــضـا  و
مثال عـلى ذلك ما حـصل في العراق في
ثـورة اكـتـوبر حـيث كـان لألعـالم الفـني
دور كـبــيـر فـي هـذه الــثـورة فال نــنـسى
ظهور خيمات لعـروض السينما اضافة
الـى مــســـرح الــتـــحــريـــر الــذي تـــنــاول
اطــروحـات الـثــورة بـطــريـقــة فـنــيـة مع
احلــفــاظ عــلى ايــصــال الــهــدف مــنــهــا
ـشاعـر التي كـانت عبارة عن وايصال ا
الشـاحن الـرئيـسي الستـمـرارية الـثورة
ـســتـوى حــيث ان مـشــاركـة في نــفس ا
الفـنانـ والشـعـراء فيـها اعـطت جانب
توعـوي وأبرزت االهـداف بـصورة اكـثر
تـوهج لـذا نـحـن بـحـاجـة الي دعم الـفن
في الــعـراق وايــصــاله الى مــسـتــويـات
متقدمة فهو لـيس فقط الواجهة للعراق
وتـرجـمـة أهـدافه بـلـغـة فنـيـة تـصل الى
ــا ايــضــا ســيــكــون الــعــالـم اجــمع وا
الـــوســيط بـــ الــشـــعب واحلـــكــومــات

بـتــقـريب وجــهـات الـنــظـر و تـقــلـيل من
الصـراعات الداخـليـة اضافـة الى قيامه
ـضادات من خالل بحـقن اجملـتـمعـات 
كـشـفه لـلـسـيـاسـة عـلى حـقـيـقـتـهـا امـام
ـا يحدث شاهـد فيـجعله اكـثر عـلما  ا
في كـوالـيسـهـا لـذا نـحن لسـنـا بـحـاجة
الى حكـومة جـديـدة فحـسب بل بحـاجة
الى اساليب ووسائل فنية جديدة تدعم
الــعــراق بـصــورة غــيـر مــبــاشــرة نـحن
بـحـاجـة الى فن له امـتـيـازاتهُ اخلـاصـة
وحــريــته الــتي جتــعــلـه قــوة مــســانـدة
للـشعب نحن بـحاجـة الى شعب يـحترم
الفـن الوطـني ويـنظـر له بـع االعـتـبار
بـحـاجة ان يـكـون لـلـفنـان تـلك الـسـلـطة
ا تـملك احلكومـات من سلطات موازية 
نحن بـحاجـة الى دولة تـهتم بالـفن قبل
االهتمام بـسائر االمـور واالعتراف بإنه
االداة التي ستـعمل بجـهد لسـير الدولة

باالجتاه الصحيح .
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من احلزن والصبر قلبي يعُبْ

        وهذي عيوني دماءً تصُبْ
وقلبي يرف رفيف الطيور

          ببيروتَ فوق دخان اللهبْ
فأبكي وجتري الدموعُ دماء

           فأين احلماةُ وأين العربْ
يهبوا لنجدة بيروتِهم

            وبيروتِ كل شريفِ احلسَب
وأهليَ في الشام ال يبخلونَ

        وهم يصلتون سيوف العطَب
بوجه الغزاةِ وللطامع

             بأرض العروبة نار تشبْ
بأرواحهم يفتدون التراب

               تراب الكرامة ال بالنشب
ونحن أحق بهذا الفداءِ

               من اآلخرين أللف سبب

ألسنا وأنتم بني أسرةٍ
ةِ أصلٍ ألمٍ وأبْ               كر

فرحم جرت بيننا ال تقاس
             إذا ما نظرنا بكنز الذهب

فداءً ألهلي روحي وما
يني حوت من ثم النُّخب           

فال شيء يعدل ما أرجتيه
            ألهلي وال ذاك مني عجب

صابَ فإن لم أشارك أهلي ا
             فحبي ألهلي إذا قد نضب

تلك رء لم  وما قيمة ا
            روابط عشق ألهلٍ وحزب

وحزبيَ أهلي وال أرتضي
             بشرقٍ بديآل  يكونُ وغربْ

Ê«b¹“ ¡U - الالذقية - سوريا O

نصفُهُ سمرة ونصفُهُ اآلخرُ جنوب 
فكيفَ أعتادُ على الهجرِ إذن?

رايا سألتُهُ عن ا
ُعتّقِ فينا عن ملحِ الغيابِ ا
سامحتُهُ عن كلِّ شيءٍ

إالّ عن أألغانيَ التي تعصفُ بي
نسية  وويالتِ احلناجرِ ا

صد َّ قلبيَ عنه !
غيرَ إنَّهُ مازالَ مؤمناً 

ضيءَ في عتمتِهِ إنَّ شقارَ قلبيَ ا
مازالَ يطهو الشوقَ قصباً

في أهوارِهِ الشاسعة
مازالَ يتعثّرُ بكلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ

من أحجارِ ساحلِنا القد
حيث كُنّا نرمي األمانيَ
ونحصي عددَ القُبلِ
في دوّامةِ الوجدِ .

Íœ«bG³ - اسطنبول « ÊUOÑ
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لصق الترويجي لفيلم (أوهام ولكن) هرجان الشبابي وا شعار ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - مـــا زال
ي يـبـنون ـنـتجـون حلـفـل توزيـع جـوائـز ا ا
خـطـطـاً لـلـعـرض كـمـا ويـبـحـثـون عن كـيـفـية
جـعـله مُـبـاشـراً وآمــنـاً قـدر اإلمـكـان في ظل
تــفــشي فــايــروس كــورونـا مـع بـقــاء أقل من
شــهــر عــلى مـــوعــد حــفل  تــوزيع اجلــوائــز
ــنــتــجــ .وحتــدثت مــجــلــة (فـــايــرتي) مع ا
التـنـفيـذيـ حلفـل توزيع اجلـوائـز بنـسـخته
الـ72 ريــجـيـنـالـد هــودلـ وإيـان سـتـيـوارت
الـلــذين كـشــفـا لـلــمـرة األولى كـيـف سـيـبـدو
ـقـدّم حـفـل هـذا الـعــام إذ سـيــسـتــضـيـفـه ا
جيـمي كيـميل  لـكن لن يكون هـناك جـمهور

وال سجادة حمراء.
: (يـحب جـيـمي الـعـمل بـشـكل وقـال هـودلـ
مبـاشـر ونـحب الـعـمل بشـكل مـبـاشـر. هذا
عـرض سـيـظل مُـبـاشـراً إلى حـد كـبـيـر مـتى
ـكـناً. هـنـاك الـكـثـير من وكيـفـمـا كـان ذلك 
الـتــحـديــات الـتي تــصـاحب الــقـيــام بـعـرض
مبـاشر في بـيئـة كوفـيد. لـكنـنا لن نـهرب من
ـشـاكل نـحن نــحـتـضـنـهـا).وأضـاف: تــلك ا
رشـحـ لن يكـونـوا هنـاك. لـذلك سنـأخذ (ا
الـكـاميـرات إلى حـيث هم. وعـدد الـنـصوص
التي يـتطـلبهـا ذلك ضخم لـلغايـة لدرجـة أننا
نحـتاج إلـى منـشأة مـثل ستـبـلز سـنتـروالتي
تــسـتــخــدم في احلـصــول عــلى الـكــثــيـر من
ـــراســلــ الــذيـن يــغــطــون اإلشــارات من ا
األحـداث الـريـاضــيـة لـلــتـعـامل مع
ـــدخالت هــــذا الـــنـــوع من ا
واخملــــــرجـــــــات الــــــتي

تتطلبها.

 rþU½ s Š
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مـثـل األردني انـتـهى من تـصـويـر مـشاهـده فـي فيـلم ا
(سـاعــة شـيـطـان) الــذي يـشـارك فـيـه كـضـيف شـرف

خملرجه إبرام نشأت.
qOŽULÝ« ‚—UÞ œU¹“

ضـابـط االمن الــعـراقـي نـعــاه مــنــتـســبــو جــهـاز االمن
ــوت اثـر اصـابــته بــفـايـروس الـوطــني بـعــد ان غـيــبه ا

كورونا سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
ÊUC — b¹d

 włUM « włU½

الروائي والـدبلـوماسي الـفلـسطـيني وقع فـي العـاصمة
صرية القاهرة رواية (سماء وسبعة بحور) الصادرة ا

عن دار ابن رشد.

WHOF{ UN½QÐ dFAð ÂU¹dO
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سـرحية خيم احلـزن على الـساحـة ا
ـمـثـلـة ووزيـرة ـغـرب لــرحـيل ا في ا
الثقافـة السابـقة ثريا جـبران االثن

ــــــاضـي عن عـــــــمــــــر نــــــاهــــــز 68 ا
ـهنيي غـربية  عاما.وقـالت النقـابة ا
الــفـــنـــون الـــدرامـــيـــة في بـــيــان (إن
الفقيدة تـوفيت مساء االثن 24 أب
ــسـتـشــفى الـشــيخ خـلــيـفـة 2020 
بالـدار البـيضـاء بعـد معـاناة طـويلة
رض).وأضاف البيان (نقابتنا مع ا
ــنــاســبــة إذ تــســتــحــضــر بـــهــذه ا
ــسـرح الــتــاريـخ اجملــيــد لــفــقــيــدة ا
غربي والعـربي وتعتز بـعطاءاتها ا
اخلـالقـــة عـــلى خـــشـــبـــات مـــســـارح
الـعـالـم وفي الـدرامـا الـتــلـفـزيـونـيـة
والسـينـمائيـة فإنـها تـعتبـر الفـنانة
ثـــريــــا جــــبــــران واحــــدة من كــــبـــار
شخصيات الـفن والثقافة في بالدنا
ـغرب وأحـد أعالم فن الـتـمـثـيل في ا
وفي العالم العربي).كما نعت العديد
ــؤسـسـات الــثـقـافــيـة والـفــنـيـة من ا

وكـانت عـلّــقت فـارس سـابــقـاً عـلى
هذه الكارثة قائلةً:

(تأثير الصدمة بعده كتير كبير يا
ربـي تـرحم الــشـهـداء الي ســقـطـوا
جــراء اإلنـفــجـار وتــصــبـر أهــلـهم
وتـشــفي اجلـرحى وتــكـون بــعـون
الــنـــاس الــلي تــهــدمت بــيــوتــهــا .
عـائـلـتي و أنـا احلـمـدالـله بـخـيـر .
صـيبة مـأساويـة على لبـنان كله ا
ومـــا إلــنـــا غــيـــر الــصـــلى لــربـــنــا

يحمينا).
ـطــربــة اإلمـاراتــيـة الـى ذلك ردت ا
?أحالم الــشــامـسي ?عــلى صـحف
اعتـبرت ان راتب أول وظيـفة ليس
مـهم الن تــكـوين اخلـبـرة هـو االهم
حــتى احلـصــول عـلى عــمل أفـضل
وكــشــفت عن امــور عـن مــاضــيــهـا

وبـدايـاتـهـا في الـعـمل قـبل أن
حتترف الغناء.

وقـــالـت أنـــهـــا (عـــمـــلت
كـــمــدرّســـة فـي إحــدى
ـــعـــاهـــد لـــتـــســـاعــد ا
عــــــائــــــلــــــتــــــهــــــا في
ــصـروف) وكــشـفت ا
أنـهــا كـانت تـتـقـاضى
مـــبــلغ ألـف ريــال بــدل
أتـعابـها قـائـلة(صـحيح
انــــا بــــدأت الـــــعــــمل في
مدرسه ابـتدائي كـمدرسة
بـــالف ريــال وكــنت اعــول
اســـــــــرتـي مـع اخـــــــــواتي
وهــــاذي كـــانت الــــبـــدايـــة
سـئولية براڤوا عـليكي وا

تبدأ من الصفر).

ال حتـمل نــفـسك  أخـطــاء غـيـرك فـكل شــخص عـلـيه
حتمل تبعات تصرفاته.

qL(«

يوم قبـلة تغـيرا كبـيرا سـتتغـير حيـاتك خالل الفتـرة ا
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

ال تتردد في معاقبة اخملطئ حتى ال يكرر نفس الفعل
مرة أخرى. 

—u¦ «

بدخول شخص جديد إلى حياتك ستتاح أمامك أفاقا
جديدة للحياة.

»dIF «

تشعر إنك تعيش حالة من الفراغ العاطفي بعد غياب
رقم احلظ 2. شريكك

¡«“u'«

ـهــنــيــة بــســبب عـدم تــواجه صــعــوبــات في حــيـاتـك ا
قدراتك على مجراة التغييرات.

”uI «

 تـوقف عن الـبــحث عن احلب ودعه يـبـحث عـنك. يـوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

اطلب احلصول عـلى مهلـة لفهم األوضاع في العمـل 
واستيعابها للتفاعل معها. 

Íb'«

حـاول أن تـتـخـلـى عن الـعـادات الـتي تـضـر بـصـحـتك
كاإلفراط في شرب القهوة .

bÝô«

حاول أن تـشـعـر شـريـكك الـيـوم بـوجـودك إلى جـانبه
وشعورك به.

Ë«b «

ــفـيــدة الــتي حتــسن من اتـبـع الـعــادات الــصــحــيــة ا
نفسيتك. رقم احلظ.9
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 الـشـريك بـحــاجه الى  دعـمه واحــتـوائه وال مـانع من
يزة له. تقد هدية 
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ـــبـــيــــنـــة في اشـــطب االرقــــام ا
الــشـــبــكــة لـــتــحـــصل مع احلل
الــصـحــيـح عـلـى ارقــام تـشــكل

طلوب: الرقم السري ا
-171-6428-782164

-714-1392-358265

-11-2583-496372

-21-3669-23572

-31-3419-28924

-41-5824-64211

-51-6522-85323

-61-741-14962

-88591-417-33927

471-74936-147

الـروائي الـبـحـريـني يـحل ضـيفـا عـلى امـسـيـة حـوارية
قبل كلـية التربيـة للبنـات بالتعاون مع تقـيمها السـبت ا
ـسـتنـصـرية بـعـنوان (اخلـيال كلـيـة االداب باجلـامـعة ا
الروائي عـند فريد رمضان) وحتـاوره التدريسية زينب

اخلفاجي.

الـكاتب واخملـرج العـراقي ضيفه
ـاضي قـسم الـسـيـنـمـا االثـنـ ا
ـسرح في دائـرة ثقـافة وفـنون وا
ـحـاضـرة الـكـتـرونـيـة الـشـبـاب 
عـــنـــوانــهـــا (الــنـــظم اجلـــمــالـــيــة

للمسرح احلسيني)

الشـاعر واألديب  السوري نـعته االوساط الثقـافية بعد
وت عن 62 عـاماً بعد رحلة غـنية في العمل ان غـيبه ا
األدبي إضافة إلى كتابته العديد من األغاني الفراتية.

وزير الـثـقـافة والـسـيـاحة واآلثـار الـعـراقي اوعز خالل
ـتـحف مـؤسس اجلـمـهـورية الـعـراقـيـة الـزعيم زيارته  
الــراحل عــبــد الــكــر قــاسم  بــإصــدار دلــيل خــاص

تحف وتاريخها ومناسباتها. بجميع مقتنيات ا

w ö « wKŽ

مستشار شؤون البيئة في مجلس الوزراء العراقي  مدير
مكـتب بيـئة العـراق لالستـشارات يشـارك اليـوم اخلميس
عنـونة (التـحديات في سلـسلة لـقاءات االلكـسو العـلميـة ا

البيئية في الوطن العربي نظرة استشرافية).

ميريام فارس

ــعـدل تــخــرجتُ مـن االعــداديــة 
عال أهـلـهـا لـدخول كـلـيـة الطب 
حـلــمـهــا وحـلم والــديّـهــا ألكـمـال

مسيرة اخوتها .
تــقـــول رغــد (ابــحـــرت في عــلــوم
ا ـة واصـرار)  ور الـطب بـعـز
الــــــكـم الــــــهــــــائـل من الـــــــكــــــتب
واحملـاضرات الـتـي وجِب عـلـيـها
قــراءاتــهــا ومـحــاولــةً تــزيـيــنــهـا
بـكـلمـات تـخـفف صـعوبـتـهـا  ما
جـعـلـهــا تـكـتب لـتــصـبح شـاعـرة
ـوهـبـة الـتي ظـهـرت مـنـذ عـمـر .ا
الــصـبـا  وبـالـتــحـديـد بـسـنـوات
ــتــوســطــة  لــكــنــهــا الــدراســة ا
انــدثـرت نـظــرا لـسـنــ الـدراسـة
ا لم تندثر تماماً  الطويلة  ور
وكــانـت تــقـــرأ قـــصـــائــد الـــوطن
صبـاح كل خميس امـام زميالتها

في (رفع وحتية العلم).
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شابة موهوبة من وادي الرافدين
ــعـدل عــال طـوال 12  تــفـوقت 
عامـا خالل مـسـيـرتهـا بـالـدراسة
توسطة واإلعدادية االبتدائية وا
 لتـظهر تمـيزا في اللغـة العربية
في الــــنـــحــــو واالدب والـــشــــعـــر
وكـتـابـة اخلـواطـر  لـكن تـفـوقـها
عدالت عـالية جعـلها تتجه الى
الـطب وتـدرس 6 سـنـوات اخـرى
ـية بـالـطب الـعام  عـلمـيـة أكـاد
وتــبـقى تـكــتب وتـنــشـد وتـشـارك
سابقات داخل وخارج العراق.
انـهــا الـطـبـيــبـة رغـد رافع هـوبي
الــدلـيــمي  مــوالــيـد بــغــداد عـام
1995 مـن عـائـلــة مُـحــبـة لــلـعـلم
والــثـــقــافــة  مـــؤمــنــة (ان سالح
االنـــســان وثـــيـــقـــة تـــخـــرجهِ من
اجلـامـعة) اجـتهـدتُ كـثيـراً حتى

ـمـارسـة جـيـد  وتـفـرغت تـمـامـاً 
ـفـضـلـة الـتي تـشـكر مـوهـبـتـهـا ا

الله كثيراً باحلصول عليها  كما
تــــقــــول تــــرى (ان مــــســــتــــقــــبال

رائـعـاامام اجلـيل اجلـديد  في
مــا يــتـعــلق بــاحالمــهم مــهــمـا
كـانت كبيـرة نظـراً لتـوفر فرص
اكــبـر في هــذا الـوقت  وتــطـور
الـوعي عـنـد االغـلبـيـة  هم فـقط
بــحــاجــة لـــدعم و إرادة كــبــيــرة

وتوفيق من الله تعالى). 
وفي مـقـطـع من مـقـاطع كـتـبـتـهـا

الطبيبة الشاعرة نقرأ :
وهــدّونـي الــچـــنت حــاســـبــهم
سـبــاع ضـيـعــوه لـلـوفـا وكل
الـتعب ضـاع جوني بـساع
من چـــنت آنــة بـــاخلـــيــر
وبـــوكت الـــشـــدة كــلـــهم
راحــو بــســاع دگّــولي
الـــصـــدر حــــســـبـــالي
مــــا چــــنت يــــوفــــون
ادري بـــــيــــهم شــــ

االطباع.
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ضــمن فــعــالــيـات دائــرة ثــقــافــة وفــنـون
ي  ـناسبـة يوم الشـباب العا الشباب 
مـؤخـرا عـرض فـيـلم (اوهـام ولـكن) عـلى
قـــاعــــة الـــســـيـــادة فـي وزارة الـــشـــبـــاب
والــريــاضــة  ســيــنـاريــو واخــراج عــلي
الــهــاشــمـي الــذي قــال لـ ( الــزمــان ) عن
ضمونه فكرة الفيلم  ان (الفيلم يجمع 
الـشـكل واخلـيـال لـيـخـرج بـرؤيـة واحـدة

لـشاب عـراقي اليـخـتـلف حـاله كـثـيرا عن
ـوذج لــلــعـديــد من هم في سـواه فــهــو 
ربــيع الــعــمــر هــذا الــشـاب يــصــارع في
مـعـركـة احلــيـاة فـرصـا نـســبـة جنـاحـهـا
قليلة الثـبات الوجود. يـرسم في مخيلته
صعـود غـير اعـتيـادي عـلى عدة مـجاالت
في ان واحد  يستمـر في التفكـيرليخلق
له اجـواء منـاسـبـة خـاصـة به بـعـيدا عن
قـســاوة االيـام الـتي ضــربت الـكــثـيـر من

احالمه لكن سـرعان مـاتعـرض الى زلزال
قوي يقـوده للتـفكير والـعودة الى الواقع
ريـر لتـذهب كل احالمه في مـهب الريح ا
ليـستـمـر هذا الـشاب بـعـدها بـالسـير في
ـتــلك خـطـة طـريق اليــعـرف نـهــايـته وال
ـعـالم لـتـجـاوز وضعـه الراهن واضـحة ا
ـضي باحالمه بال ـنعه من ا لكن هذا ال
شــعــور واحـــســاس كــشــعـــاع له نــقــطــة
انـطالق بال نــهـايـة ) ويـضــيف ( بـعـدهـا

بـروح الــفــريق الـواحــد). (اوهــام ولـكن)
سيناريو واخراج علي الهاشمي بطولة
حـســام سـامي  وداد الــقـيــسي تـمــثـيل
احـمـد مــحـمــد  واهب عـلي  اثـيــر عـبـد
احلـســ  عالوي احملـمــداوي مـســاعـد
مــديـر ــصــور لــيث زايــد ونــور الـديـن  ا
االنتـاج قـيصـر الـيـاسري وحـسـ كولي
مـونـتـاج عـمـار الـشـويـلي وانـتـاج وزارة
الــشــبـــاب والــريــاضــة مـــنــتــدى شــبــاب

الرصافة.
على صعيد متـصل اقامت مديرية شباب
ناسبة ورياضة بغداد الكرخ احتفالية 
ي  حتـت شـــعــار يـــوم الـــشـــبــاب الـــعـــا
(شبـابـنا أمـلـنا في الـتـغيـيـر ) على قـاعة
مسـرح منـتدى الفـاروق .وتضـمن احلفل
قــطع كــعـكــة االحــتـفــال وإلــقــاء عـدد من
الــقــصـائــد الــشــعــريـة لــشــعــراء شــبـاب
واســتــعــراض ريــاضي وفــني لــعــدد من
ــنــتــديــات مــنــهــا احلــريــة والــشــهــيـد ا
الــعــذاري وقــاعــة الــســيــديــة والــفـاروق
والدورة وابي غريب ومنتـدى العامرية 
كـــمــا اقـــيـــمت عــلـى هــامـش االحــتـــفــال
مـعـارض فـنـيـة لـلـرسـوم وفن الـكـوالج و
االعــمــال الـــيــدويــة وفـي اخلــتــام وزعت
الشـهادات الـتـقديـرية والـهدايـا والدروع
ـنــظــمـات ــتـمــيــزين وا عــلى الـشــبــاب ا

احمللية التي تهتم بالشأن الشبابي.

جـاء هذا الـشـاب وقـام بـتـعـلـيق الـتـمائم
امام بـيته وعـلى جـدران غرفـته في باد
االمر تفاءل بها امال في ايجاد فرص في
هــذه احلـيــاة ولــكن بــعــد فـتــرة وجــيـزة
واثــنـاء نــومه بــدا يــحــلم بــكـوابــيس ثم
تدهورت حالته الصحـية والنفسية وبدا
اليسـتـطـيع الـنـوم ويصـرخ بـصـوت عال
لـيتـدخل جـيـرانه ويـنـصحـوه بـاالبـتـعاد
عن هذه االفـكـار) وعن الـهدف من الـفـيلم
يـقــول ( الـهــدف هــو االبـتــعـاد عن كــافـة
ـادة ـعـتـقـدات اخلـاطـئـة وان هـذه ا ا
اجلــبــســيــة لــيـسـت ســوى حــجـر
التــضـــر والتــنــفـع) ويــؤكــد ان
(اجنـــاز الــــفـــيـــلـم لم يـــكن
سهال وحصـلت بعض
ــعـــوقــات اثـــنــاء ا
التصـوير ولكن
جتـاوزنـاها
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ـطـربـة الـلــبـنـانـيـة  مـيـريـام ردت ا
ـتـابـعـ لـهـا فـــــــارس عـلى أحـد ا
عـبـر صفـحتـهـا اخلاصـة عـلى أحد
مـــواقـع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي
والـــذي طـــالـــبـــهــا بـــالـــعـــودة إلى
الـــتـــواصـــــل مـــعـــهم وذلك بـــعـــد
ــاضــيــة غــيــابـــهــا خالل األيـــــام ا
بـسبــــــب تـأثـرها الـكبـيـر وحزنـها
ـا حلّ بــبـيـروت نــتـيـجــة إنـفـجـار

رفأ. ا
وقــــالت لـه(مــــا بــــقى في شـي إلـــو
معنى إنـو ينقـال ال بقى إلي نفس
ال عاتـب وال شارع وال بـهدل قـلبي
عم يبكي من جـوا ألول مرة بحس
حـالي ضعـيـفة ومـكـسورة لالسف

دولتي كسرتني).
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اليـختـلف اثنان عـلى ان معـهد الـفنون اجلـميـلة خرج لـنا طـاقات ابداعـية مـنذ ثمـانيـات القرن
شهد الفني العراقي فبرزت لنا اسماء فنان في زوايا نصـرم ودونت اعمالهم في ذاكرة ا ا
وسـيقية والسيـنمائية  لتـعلن عن والدة اسماء كانت ومازلت سرحية وا الفنـون التشكيلـية وا
بـدع ـعهـد الـفنـون اجلمـيلـة  وللـفن العـراقي  والـيوم بـالرغم من مـغادرة عـدد من ا فـخرا 
ـا قدمـوه من ـنـافي قـسـرا بـرزت لـنـا طـاقـات ابداعـيـة نـفـخـر ونـفـتـخـر بـهـا  الـعـراقـيـ الى ا
صمم وائل البدري ابداعات فـنية ابهرت كبـار الفنان االجانب والـعرب  ويقينا ان الـفنان ا
وذجا صـار فخـرا للـفن العـراقي في بلـجيـكا مقـر اقامـته واستـقراره  وعـند مـرورنا على ا
مسيـرة البدري في معهد الـفنون اجلميلـة وماقدمه من منجزات نـالت اعجاب من استذكارها
وتـقيـيمه حلـجـمهـا وروعـتهـا  ليـنـفرد بـاعـماله الـرائعـة الـتي اهلـته ان يـكون الـفـنان الـعراقي
ـتميز بـ الفنان الـعرب واالجانب في بلـجيكا ويقـينا معـرضه ولوحاته وما قدمه والعربي ا
من بانوراما على جدار اكبر متاحف بلجيكا  ليبهر بعمله الفني اجلمهور البلجيكي واعجاب
مواطنـيهم وابهار فـنانيهم.  نعـم تمكن البدري من حتـقيق اكبر مـنجز له حيـنما خطط وصمم
ورسم على جـدران اكبر مـتاحف بـلجيـكا ولم يقف الـبدري عـند هذا احلـد بل راح يبحث عن
ـواطن لـيـخـرج لنـا بـتـصـميم اعـمال وتـصـامـيم تـدعم قـضايـا الـوطن واحملن الـتي يـعـيـشهـا ا
وتخـطيط رائع يحاكي الـوضع الراهن وهو سعـيد في ان يتواصل مع اهـله ومحبيه ومـعجبيه
في العـراق والوطن الـعربي مـؤكدا ان الـروح الوثـابة التـقف عنـد حدود وان االبـداع بافـكاره

نجزاته الكبيرة لتبقى شاهد عيان على تتجدد لتسجل منجزات تضاف 
جتربـة رائعة انفرد بها الفنان وائل امتدت منذ ايام الدراسة وتخرجه
وتمـرسه مهنـته التي احبهـا وتبادل احلب مـعها لـيعلـنا االبداع الذي

تازة.  حقق منجزات 
ومازال الـبـدري نـهـرا من االبـداع والتـجـارب اليـنـضب بل تـشـهد له

ا يقدمه للفن . الفنون التشكيلية وتفتخر 

الفنـانة الراحلـة في مقدمـتها الـهيئة
الـعـربـيـة لـلـمـسـرح.تـعـتـبـر الـراحـلـة
ـغـربي حيث ـسرح ا إحدى قـامـات ا
بـــدأت مــشــوارهـــا مــبـــكــرا وعــاشت
مـــرحـــلـــة الـــتـــوهج الـــفـــني أواخـــر
الثمانـينات والـتسعيـنات وساهمت
فـي تـــأســــيس فــــرق مـــثـل (مـــســـرح
الشعب) و(مـسرح الفـرجة) و(مسرح

ـتـحــدين).تـولت مـنـصب الـفـنــانـ ا
غرب في الـفترة وزيرة الثـقافـة في ا
من 2007 إلى 2009 بـــــحـــــكـــــومــــة
عباس الفـاسي. حصلت عـلى العديد
من اجلـوائـز واألوسـمـة مـنـهـا وسام
االســـتــــحــــقــــاق الــــوطـــنـي ووســـام
اجلـمــهــوريــة الـفــرنــســيـة لــلــفــنـون

واآلداب.

وخاضت عدة مسـابقات مدرسية
ركـز الـثالث  تـوُجتُ بـاحدهـا بـا

فــي دولــــــــــــــــة
االمـــــــــــــــــارات
الـــــعـــــربـــــيــــة
ـــــــتـــــــحــــــدة ا
وكـــــانت تـــــلك
ـــــســــابـــــقــــة ا
الـــــســـــبـب في
دعم الــعــائــلـة
لـــــــــــــــــهــــــــــــــــا
وتــشـجــيـعــهـا
عـلى الـكــتـابـة

دائما .
وتــخـرجتُ من
جـامعـة بـغداد
كـــــلــــــيـــــة طب
الــكــنــدي عــام
ــعـدل  2019
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اصـيب فــريق بـرنــامج (كالم الـنـاس)
كون الذي يبث من قـناة (الـشرقيـة) ا
مـن مــقــدم الـــبــرنـــامج ومــعـــده عــلي
اخلـــالــدي ومــديــر الــتــصــويــر عــمــر
ــصــور ســرمــد بــلــيــبل اجلــابــري وا
بــفـــايــروس كــورونــا بــعــد اجنــازهم
احـدث حــلـقــات الـبـرنــامج في احـدى
احملـافـظـات وهم حـالـيـا عـلى فـراش
العـافـية مـحـاط بـامـنيـات االوساط
االعالمــيــة ومــتــابــعــيــهم بــالــشــفــاء
العاجل وعودة سريـعة الى البرنامج
شاهدة عالية. تميز الذي يحظى  ا
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تـحدة بـشأن ايران  االوروبيـون مختـلفـون مع الواليـات ا
وله وما يصدر من تأييـد عنهم دائماً يبـدو عن غير قناعة 
ولن يـكون مـشـابهـا لـلتـسلـيم االعـمى الذي حدود مـعـينـة 
كان يتصرف في ضوئه رئيس الوزراء البريطاني االسبق
توني بلير قبل عشرين سنة في اتباع اخلطوات االمريكية

مهما كانت من دون دراسة أو اعتبار.
مديـر عـام الوكـالة الـدولـية لـلـطاقـة الذريـة رافـايل ماريـانو
غروسي زار طهران  في خطوة تـرسخ حالة االندماج ب
ـا يــخـالف الــصـورة الـتي ــؤسـســات الـدولـيــة  ايـران وا
ترسـمهـا واشنـطن في انَّ هـناك عـزلة دولـية لـطهـران وهو
أمـر لـم يـحــدث بـعــد . تـلك الــزيـارة مــدعـومــة من الـثالثي
صلحة في انيـا صاحب ا االوروبي بريطانيا وفـرنسا وا
عدم انهيار اتفاق فيينا 2015 اخلاص بالبرنامج النووي
االيــراني الــذي خــرجت مــنه امــريــكــا فـي عـهــد الــرئــيس

ترامب.
مــا يـــدور في االفق هـــو أنَّ ايــران الــتـي اعــتــرفـت بــعــمل
لـم تـفـصّل الــقـول فــيه نـال من مــنـشـأة نــطـنـز تـخــريـبي 
الـنـوويــة سـتـتـجه نــحـو طـروحـات دعـائــيـة مـرنـة من اجل
فاوضات بالرغم من وجود مراكز متشددة في احلوار وا

القيادة االيرانية ترفض اي حوار مع واشنطن .
ـنع ايران ـقولـة االمـريكـيـة السـائـدة في أنَّ الـعمل جـار  ا
من احلصول على سالح نووي ليست جديدة وغير فعالة
وهي مـوجـودة في بـنـود أسـاسـيـة في اتـفـاق فـيـيـنـا الـذي
يـتـمـسـك به االوروبـيـون وتـرفـضه الــيـوم امـريـكـا. لـذلك ال
تبدو نقـطة اخلالف االمريكـية االيرانيـة مقنعـة وكأنَّ فيها
وجـوها مـصـطنـعـة عدة لـغـايات سـيـاسيـة وابـتزازيـة لدول
شيت بسبب خالفاتها البنية. اخلليج التي تكاد تضيع ا
فــــرصــــة ايــــران لـــــتــــأديــــة أي دور ســــيــــاسـي أو حــــتى
ـتـوجة ـقـبلـة ا اسـتعـراضي تـكـمن في الـشـهور الـثالثـة ا

باالنتخابات االمريكية.
فاجأة في فـتح صفحة ايـرانية جديدة كن استبـعاد ا ال 
تـوافـر على سـطـور مـخـتلـفـة عـمـا كان مـقـروءاً فـيـها وانّ
أمريـكـا أيضـاً أمـام امكـانـية لـتـكشف عن صـفـحة جـديدة
في تعـامـلهـا مع ايران قـد ال تـكون بـالضـرورة هـجومـية
ـكن ـصــالح واشــنــطن في اقــلـيـم ال  ألســبـاب تــتــعــلق 
اسـتـبـعـاد الـقـوى الـداخـلـة في تـكـويـنه إال بـاحلـرب وهو

اليبدو خياراً قائماً.
لــكن هــنـاك تــلــتـقـي الـصــفــحـتــان االيــرانـيــة واالمــريـكــيـة
اجلـديــدتـان أم تـفــتـرقـان ذلك هــو الـسـؤال الــذي نـتـرقب

جوابه بعد االنتخابات االمريكية مباشرة ?
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{ ســان فـرانــســيــســكـو (أ ف ب) -
رأت قاضـية في كـاليـفورنـيا أن (آبل)
عـــلى حق في قـــرارهــا ســحب لـــعــبــة
فــورتــنـايـت اإللــكــتــرونـيــة مـن مــتــجـر
التـطبيقات (آب ستور) التابع لها لكن
ــكــنــهــا أن حتــجب عـن الــشــركـة ال 
ـصــمـمـة لـلـعـبـة بــرنـامـجـا أسـاسـيـا ا

للمطورين.
واوضحت الـقاضية إيـفون غونزاليس
ــز أن روجـــرز (لم تـــثـــبت إبـــيـك غـــا
ألعـابها ومن بينهـا فورتنايت تعرضت
ألضـرار جــسـيـمــة). ويـبــدو أنـهـا هي
التي أحلـقت أذى ذاتيـا بنفـسهـا ألنها
ـــبـــرم مع انـــســــحـــبت مـن الـــعـــقــــد ا
ـعركـة ب اجلانـب حول آبل.وتدور ا
ئة التي نسـبة الـعمولـة البـالغة 30 بـا
تـقـتـطـعهـا آبل من إيـرادات الـشـركات
التي تـعرض تطـبيقـاتها في مـتجر آب
ـســتــخـدمي هــواتف آي فـون سـتــور 
وأجـهـزة آي بـاد الـلـوحـيـة.وتـرى إبـيك
ـز أن هذه الـعمـولة مـرتفـعة وهي غا
حـاولت في الـفـتـرة األخـيـرة االلـتـفاف
ــدمـج في نــظــام عـــلى نــظــام الـــدفع ا
تشغيل آي أو أس التابع لـ(آبل) لكن
اجملمـوعة األمريكيـة العمالقة سارعت
إلى ســــحب لــــعـــبــــة فــــورتـــنــــايت من
مـتـجــرهـا اإللـكـتــروني.كـذلك تـوعـدت
ــز إلى آبل بـــحــظـــر ولــوج إبــيـك غــا
ـطـوري الــبـرمـجـيـات يـشـكل بـرنـامج 
را إلـزاميـا لتـوزيع تطـبيـقات أخرى
على نظام تشغيل آي أو أس وتشغيل
مـنـصـتهـا أنـريل إجنن لـتطـويـر ألـعاب
الــفـيــديـو.ويــســتـخــدم هـذا الــبــرنـامج
زبـائن كـثــر لـلـشـركــة واسـتـوديـوهـات
لـــتــطــويـــر ألــعـــاب الــفــيـــديــو واألفالم
والــبـرامج.وأشـارت الـقـاضـيـة إلى أن
ـز لـم تـنــتــهك هـذا الــعــقـد (إبــيك غــا
ـنفـصل).واوضحـت (النـزاع الراهن ا
كن حـصره بـسـهولـة في االتهـامات
ـنـافـســة في مـتـاجـر آب بـشـأن حـق ا
ستـور. وال حاجة إلى أن يـتجاوز هذا
اإلطـــــار).وأضـــــافـت (آبل اخـــــتـــــارت
الــتــحــرك بـقــســوة وأثــرت بـذلـك عـلى
أطــــراف أخـــــرى فــــضال عـن بــــيــــئــــة
).وأوصت ــــســــتـــقــــلــــ ــــطــــورين ا ا
القـاضية باإلبـقاء على الوضع الراهن
من دون مــــنع األطــــراف األخـــرى في
هذه أألوسـاط من الـعـمل بـانـتـظار بت
احملـاكــمـة الـتي ســتـطــول.وعـلـقت آبل
على الـقرار نحن نوافق القاضية على
أن (الطـريقـة العـقالنـية لـلتـصرف هي
احـتــرام إبـيك لـقـواعـد آب سـتـور وأن
تـواصـل أنـشــطــتـهــا بــانــتـظــار تــطـور
الـقــضــيــة).وأضــافت اجملــمـوعــة (في
حــال احـتـرمت إبــيك اإلجـراءات الـتي
أوصت بهـا القـاضـية فـنحن سـنرحب
مـجـددا بـفـورتـنـايت عـبـر نـظـام أي او
قـبـلة في 28 أس) .وتعـقـد اجللـسـة ا
ـز الـتـعـلـيق أيـلـول.ورفـضت إبـيك غـا
عــلـى قــرار الــقــاضــيــة وهي بــاشــرت
اضي حملـة تسويق جلمع األسبـوع ا
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