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وازنة كشفت مسودة مشروع قانون ا
ـالــيـة االحتـاديـة لـلـعـام اجلـاري عن ا
عــجـز يــتـجـاوز  81 تــرلـيــون ديـنـار
انية ـالية البـر وفـيما قالت الـلجنة ا
ـوازنـة عـبـارة عن غـطـاء قـانوني أن ا
ـاضــيـة اكــدت ان مـوازنـة لـالشـهــر ا
ــقـبل سـتــكـون تــقـشــفـيـة بال الــعـام ا
تــعـيـيـنــات أو مـشـاريع اسـتــثـمـاريـة.
الـيـة الـنيـابـية وأكـد عـضـو اللـجـنـة ا
احــمـد حـمه رشــيـد في تـغــريـدة عـلى
تـــويـــتـــر ان (مــشـــروع قـــانــــــــــــون
مـــوازنـــة  2020 وصـل الى مـــجـــلس
ــبـلغ 148 تــرلــيـون ديــنـار الــوزراء 
نــفــقــات مــقــابل 67 تــرلــيــون ديــنــار
ايـرادات)   وأضاف ان هذا (يعني ان
ــوازنـة بــهــا فـجــوة عــجـز 81 هــذه ا
تــرلـيـون ديـنـار ويـغــطى اكـثـريـة هـذا
ـوازنة الـعـجز بـقروض مـا يـعني ان ا
لـم يـتم اعـدادهـا اال من اجل مـزيـد من
ـوازنة الـقـروض).وبـحـسب مـسـودة ا
الـتـي اطـلـعت عـلـيـهـا ( الـزمـان) امس
فـقـد بلـغت قيـمـة االيرادات االجـمالـية
فــيــهـا  67 تــرلـيــونـاً و 425 مــلــيـاراً
و 220 مـليوناً و 454 الـف دينار بعد
احـــتـــســاب االيـــرادات اخملـــمـــنــة من
تــصــديــر الــنــفط اخلــام عـلـى أسـاس
مـعـدل سـعـر 40. 51 دوالراً لـلـبـرمـيل
ومــعـدل تــصـديــر قـدره ثالثــة ماليـ

و 332 ألـف بـرمــيل بــضــمــنــهـا 250
الف بـرمـيل يـومـياً عـن كمـيـات الـنفط
نتج في اقـليم كردسـتان على اخلـام ا
أســــاس صــرف  1182 ديـــنـــاراً لــكل
وازنة أكثر من 81 دوالر. وبلغ عجز ا
تــرلــيـون ديــنــار فــيـمــا كــانت حــصـة
ئـة. بدوره االقـلــــــيم منـها 67.12 بـا
انـية الـية الـبـر قـال عـضو الـلجـنـة ا
أحــمـد مـظـهـر اجلــبـوري في بـيـــــــان
امـس إن (مــوازنـة  2020 عــبــارة عن
ــا مـضى من االشـهـر غــطـاء قـانـوني 
وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة
عن االسـتـثـمـارات  تـشغـيـلـيـة بـشكل
مـــبــــاشـــر خـــاصـــة وان االقـــتــــراض
الــسـابق  15 تــريـلــيـون ديــنـار قـامت
الـدولــة بـسـحـبـهـا كـانت فـقط رواتب)
ـقـبـلة ـوازنـة ا واضـاف  انه (حـتى ا

فــيــهــا فــقــرات لالقــتــراض الــداخــلي
واخلـارجي لتسديد الرواتب وبالتالي
ال جـــديــد فـــيــهــا بـــعــيـــدا عن االطــار
االسـتثماري والتـعيينات) واوضح ان
الية خالل تضييف اللجنة له (وزيـر ا
اجـاب بخصوص موضوع الـتعيينات
والــتـعـاطـي مـعـهــا بـالـقــول ان هـنـاك
ارادة اقـــــــــــوى مـن الــــــــــوزارة  وكـل
الـتـعـيـينـات كـانت مـرفـوضـة من قـبله
ـتـقـدم لـعـدم ومـن قـبل كـادر الـوزارة ا
وجـود تـغطـيـة مـاليـة ولـكنـهـا فرضت
عـليه من احلكومـة بقرارات وتصويت
مــجـــلس الــوزراء)   مــشــيــرا الى ان
ـقبلـة فيهـا نفقـات لتغـطية ـوازنة ا (ا
ـسـتـمــرة ولـيس مـشـاريع ــشـاريع ا ا
جــديــدة)  مــعـربــا عن اعــتــقــاده بـأن
الــــدولـــة لن تــــمـــضـي في (مــــســـألـــة
الــتـعـيـيــنـات في ظل زيـادة الــنـفـقـات
ـئـة عــمـا كــانت عـلـيه بــنـسـبـة 20 بــا
ـوازنـة عـام .2019) وكـانـت االمـانة
الــعــامــة جملــلس الــوزراء قــد اعـلــنت
اضي عـن تسـلمـهـا مـطـلع االسبـوع ا
ـــا تــبــقى من ـــوازنــة اخلــاصــــــــة  ا
العام  2020   مـؤكدة انهـا ستعرض
ـقـبـلة في جـلـسـات مـجلـس الوزراء ا
ـنـاقـشـتـهـا واقـرارهـا واحـالـتـهـا الى
مــجــلس الــنـواب. مـن جـهــتــهــا قـالت
وزارة الــتــخــطــيط  مــطــلع االســبـوع
ـــاضي انــهـــا أحــالـت مــــــــــــوازنــة ا
الـــعــام  2020 الـى مــجـــلس الــوزراء
لـلـمـصـادقـة عـلـيـهـا ومن ثـم احـالـتـها
جملــلس الــنـواب القــرارهــا لـيــتــسـنى
اقـرار قـانـون االقتـراض بـهدف اطالق
ـواطــنـ ــوظـفــ وا مــسـتــحــقـات ا
ـتـبـقـيـة من الـعـام احلـالي لالشــهـر ا
مؤكدة العمل مع اجلهات ذات العالقة
العـــداد مـــوازنــة الـــعــام 2021.وقـــال
وكـيل الوزارة ماهر حـماد جوهان في
تــــصـــريح ان مـــوازنـــة  2020 الـــتي
ـالـيــة الى مـجـلس ارســلـتـهــا وزارة ا
الــوزراء مـطــلع الــشـهــر اجلـاري (هي
ـوازنة الـتي  اعـدادها في نـفـسهـا ا
وقت سـابق وحتوي عجزا مـاليا يقدر
بـ  80 تـرليون ديـنار  واعتـمدت على
مـبـلغ اجـمـالـي يـقدر بـ  146 تـرلـيـون
ـوازنـة لم يـطرأ ديـنـار)  مـؤكـدا ان (ا
عـليـها اي تغـيير  كـما احتـوت ايضا
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ـرجع الديـني جواد اخلـالصي كـتب ا
عـــلى صـــفــحـــته  في تـــويـــتــر  امس
الـسـبت ان ( فـلسـطـ حق مـطلق من
تـمـسك بهـا أعـتز   ومن تـخـلى عنـها
أهـتــز وحـفـلـة الـتـطـبـيع األخـيـرة في
الـــبــحــريـن لــيــسـت أقــوى من زيــارة
الــــســـادات ألرضـــهــــا ..!! وهي حتت
اإلحــتالل وال أكـثــر خـداعــاً من كـامپ
ديـفـيـد وحفـلـة البـيت األبـيض   فـما
يـجري هو صفحة أخرى من اخلديعة
ومــصــيـر خــائــنـيــهــا إلى اجلــحـيم 
وسـتكـون األمة اكـثر وعـياً بـعد كشف
أوراقـهم لـتـسـير نـحـو وعـد اآلخرة) .
طبّعون مصير من واضـاف (ليعتبر ا
سـبقـهم وما أصـاب شعـوبهم مـن فقر
وإذالل   ويـشمل هذا حتذيراً لكل من
يـــغــريـه األعــداء بـــالــســـيـــر في هــذا
الـطريق خصوصـاً في العراق األسير
). وفـي طهران دانت وزارة اخلارجية
 اتــفـاق الـتــطـبــيع الـذي أعـلــنت عـنه
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كـشفت مـديريـة مكـافحـة اإلجرام في
بــغــداد  امس الــســبت  تــفــاصــيل
حــادث قـتل غــامض في الـعــاصـمـة
وإلـقـاء القـبض عـلى اجلنـاة. وقالت
ديرية في بيانٍ   إنه (بعد حتويل ا
األوراق الـتحقيقـية اخلاصة بحادث
قــتل غــامـض إلى مــكــتب مــكــافــحـة
إجــرام بـاب الـشــيخ   بـاشـرت قـوة
ـعـلـومـات حـول بـالــتـحـري وجـمع ا
ــشــتــبـه بــهم وجــمع األشـــخــاص ا
تـصــويـر الـكـامـيـرات الـتي أوصـلت
ــتـهم ـتــهم). وأضـافت  أن (ا إلـى ا
بـعـد إلـقـاء الـقـبض عـلـيه والـتـعـمق
بــالـتــحـقـيـق مـعه  اعــتـرف أنه قـام
بـقتل والـده باالتـفاق واالشـتراك مع
مـتـهم آخـر مـوقـوف بـقـضـيـة أخـرى
كـان قـد أنكـر نـفس الـتهـمـة مسـبـقاً
لــــكن بــــعــــد مـــواجــــهــــته بــــاألدلـــة
ة انـهار وبـاعـتراف شـريكه بـاجلـر
مـعـتـرفـاً  وقـد  تـدوين أقـوالـهـمـا
قــضــائـيــاً بــاالعـتــراف وفق أحــكـام

ــادة  406). وفـي الــنــجف تــمــكن ا
رجـال مـديـريـة مـكـافـحـة األجرام من
ـة قـتل بـعـد سـاعات من كـشف جـر
تـنفـيذهـا داخل مقـبرة وادي السالم
ـاضي . وقال عـصـر يـوم اجلـمـعـة ا
قـائـد شـرطـة احملافـظـة الـلـواء فائق
الـفتالوي في بـيان تـلقـته ( الزمان )
ـة  قـتل انـه ( اإلشـراف عـلى جـر
بـعـد أن تـلـقيـنـا بالغـاً بـحـدوث هذه
ـقــبـرة   و ــة في  داخل ا اجلــر
تــشــكـيل فــريق أمــني بــأشـرافي مع
مــــديـــر قـــسـم مـــكـــافــــحـــة األجـــرام
بــاحملـــافــظــة ومــديـــر قــسم شــرطــة
الــنــجف اجلــنــوبي وضــابـط مــركـز
الـــــغــــــري وعـــــدد مـن الـــــضـــــبـــــاط
). وبــ الـفـتالوي انه ــنـتـســبـ وا
ـعـلـومات (خالل الـتـحـقـيق وجـمع ا
ـة عـن احلـادث   إكــتــشـاف جــر
الـــقـــتـل في مـــقـــبـــرة وادي الـــسالم
وكـــشف هــويــة اجلـــاني  وهــو من
ســـكـــنــة مـــحـــافــظـــة بـــغــداد ودخل
احملـافظـة ضمن مـجمـوعة مـواطن
ـقــبــرة)  واضـاف انه ( لــزيــارة ا
ـركـبـة بـاص الـتــعـرف عـلى سـائق ا

نـوع كوسـتر  و األتـصال بـه عبر
ــوبــايل من قــبل قــسم االتــصـاالت ا
وإبـالغه بـــوجــــود قـــاتل مـن ضـــمن
الـــركــاب  واإلســـتــفـــســار مـــنه عن
ـــركـــبــة ). حتـــديـــد مـــكــان ســـيـــر ا
مــوضــحــاً انـه (بــعــد أن  حتــديـد
ـركـبـة في شــمـال مـحـافـظـة مــكـان ا
بـــابل وهي مــتـــجــهـــة إلى بــغــداد 
وبـــعـــد الـــتــــنـــســـيق مع اجلـــهـــات
ـــركـــبـــة اخملـــتـــصـــة  مـــطـــاردة ا
والـوصول إليها والقاء القبض على
تهم وإحالته للقضاء لينال جزاءه ا
الـــعــادل). وقــامت احـــدى الــعــوائل
بـاألشـتـبـاك مـع حـرس مـقـبرة وادي
الــسالم اجلـديـدة من مــقـاتـلي فـرقـة
ـقـبرة األمـام عـلي الـقـتـالـيـة وهـذه ا
خـاصة بـضحايـا فايـروس كورونا .
وكـشف شـهـود عـيـان عن أن (أحدى
الـعوائل من أهالي مديـنة الناصرية
اضي مع   حـضـرت يوم اجلـمعـة ا
عـــــشــــرات الـــــعــــوائـل من عـــــمــــوم
احملـافظات لـلمقـبرة اجلديـدة   بعد
أن ســمـحت وزارة الـصــحـة وخـلـيـة
ـــركـــزيــــة واحملـــلــــيـــة في األزمــــة ا

مــحــافـظــة الـنــجف بــنـقـل جـثــامـ
ـتـوفـ بـسـبب جـائـحـة كـورونـا  ا
وهـذا القرار أختيـاري للعوائل التي
تـــرغب بــذلـك) . واكــد الـــشــهــود أن
(عـــدداً مـن أفـــراد أحـــدى الـــعـــوائل
ـقبرة قام بـحرق كرفان ـوجودة با ا
ـــــــقـــــــبــــــرة  يـــــــعـــــــود الى إدارة ا
ـقـبرة بـعد واألشـتـباك مع مـالكات ا
أن قـيامهم بحفر ثالثة قبور ال تضم
رفــــــــات والــــــــدهـم   وبــــــــعــــــــد أن
أســتـخـرجـوا جـثـة يــعـتـقـدون انـهـا
تــعـود لـوالــدهم   تـبــ أن الـرفـات
تــعــود  ألمــرأة ). من جــهــته أوضح
مـــســـؤول أعالم فــرقـــة األمـــام عــلي
وسـوي أن (مـا حدث عـصر طـاهـر ا
واطن اجلـمعة هـو قيام عـدد من ا
قبرة بـاألستفسار من أسـتعالمات ا
عـن قــبـــر والـــدهم   وقـــد وجــهـــهم
مــســؤول األســتــعـالمــات أن الــقــبـر
الـذي يرومون نبشه اليعود لوالدهم
ا جعلهم   وهـو قبر قيد األنـشاء 
يـنـبـشـوه مع قـبـرين آخـريـن) . واكد
توفى ـوسوي أن (عدداً من ذوي ا ا
الــذين كـانـوا يــبـحـثــون عـنه قـامـوا

ـقـبـرة بـحـرق كـرفـان يـعـود ألدارة ا
وتـــهــجـــمــهم عـــلى الـــعــامـــلــ من
مـتطـوعي احلشـد الشـعبي  بـعدها
ــهـاجـمــ وأيـداعـهم  أعــتـقـال  ا
الـتـوقيف   وسـرعان مـا  العـثور
عــلـى قــبــر والــدهم واســتــخــرجــوا
رفـاته)  وقـرر قـائـد الـفـرقـة الـشـيخ
طـــــاهـــــر اخلــــاقـــــاني األفـــــراج عن
ـعتدين   ووصفهم بأنهم ضيوف ا

وضوع). على فرقتنا وانتهى ا
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سـجـلت وزارة الـصـحة والـبـيـئة 4106
اصـابة جـديدة وشـفاء  3887 حـالة من
كــــورونــــا مع  60 حــــالــــة وفـــاة خالل
ــوقف الــوبـائـي لـيــوم امس الــسـبت. ا
وقـال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس
انـه ( فحص  18949 فـي مـخـتـبـرات
العراق كافة   حيث  تسجيل 4106 
اصـابة جـديدة وشـفاء  3887 حـالة من
كـــورونـــا وبـــواقع  60 حـــالـــة وفـــاة).
وأعـــلـــنت وزارة الـــصـــحــة فـي اقــلـــيم
كـردسـتـان عن تـسـجـيل  12حـالـة وفـاة
 574 اصابة جديدة بفايروس كورونا
ـــاضـــيـــة. وذكــرت خـالل الــســـاعـــات ا
الـــوزارة في بــيـــان انــهـــا (ســجل 574
اصـابة جديدة و 12حـالة وفاة) واشار
الـى (تــســجــيل 500 حـــالــة شــفــاء من
الــفـايـروس)   مــبـيـنــا ان (عـدد حـاالت
االصــــابـــة بــــفـــايــــروس كــــورونـــا في

كـــردســتـــان وصل الى  35409 حـــالــة
اصـــــابــــة بــــواقع  13911 فـي اربــــيل
و 13335 فـي السلـيمـانية و 6969 في
دهـوك و 1194 فـي حـلـبـجة)  واضـاف
ان (عـدد حـاالت الشـفاء من وبـعد تـلقي
الـعالج والـعـنـايـة الـطـبـيـة بلغ 22326
حــــالــــة  بــــواقع   10198 فـي اربــــيل
و 8820 فـي الـسـلـيـمـانـية و 2209 في
دهــوك و 1099 فـي حــلــبـــجــة  وعــدد
حـاالت الـوفـاة بـلغ  1308 حـالـة مـنـهـا
 483 في اربيل و 706 فـي السليـمانية
و 99 فـي دهـوك  و 20فـي حــلــبــجـة)
تـبقية يبلغ وتـابع البيان ان (احلاالت ا
عـــــددهــــا  11775حـــــالـــــة وهي حتت
سـتمـرة منـها 3230 الـرعايـة الطـبيـة ا
فـي اربـيل و 3809 فـي الـســلــيـمــانــيـة
و 4661 فـي دهوك و 75 فـي حـلـبـجة).
وقــــررت خـــلـــيــــة االزمـــة فـي كـــركـــوك
ؤسـسات بنسبة اسـتئناف الدوام في ا
ئة انسجاما مع قرارات اللجنة  50 با

الـعــلـيـا لـلـصـحـة والــسالمـة الـوطـنـيـة
ان عن نـينوى .واصـيب نائب في الـبر
ــسـتــجــد.وذكـر مــصـدر ان بــكــورونـا ا
ــثل الــشــبك الــنــائب قــصي عــبـاس )
اصــيب بـكـورونـا بــعـد ظـهـور نــتـيـجـة

الـفـحص اخملـتبـري من بـغداد)  مـبـيـنا
ان (االصـابة اجبرت عـباس للعودة الى
سـهل نـيـنوى حـيث يـتلـقى الـعالج وقد
ــنــزلي). الـــزم نــفــسه داخل احلـــجــر ا
ونـعـى الـنـائب الـثـاني لـرئـيس مـجـلس
الـنواب  بـشير احلـداد وفاة مسـتشاره
ان.وقـال احلداد في الـقـانوني في الـبـر
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس إنه (بـبـالغ
ستشار احلـزن واألسى ينعى احلداد ا
الـقانوني في مكتبه طالل العقابي الذي
نية بعد تدهور حالته الصحية وافـته ا
).وسـجلت بـسـبب أنسـداد في الشـراي
مـحـافـظـة ذي قار  280 اصـابـة جـديدة
و 6 وفــيــات بــكــورونــا. وذكــر مــصـدر
طـبي  إن (ذي قار سجلت  280 اصابة
جــديــدة بــكــورونــا  و 6 حــاالت وفــاة
ـاضية). وتـوفي مدير خالل الـساعات ا
شـرطة االحـداث في احملافظـة في ساعة
مـــتـــاخـــرة من مـــســاء أمـس االول اثــر
اصـابـته بـفـايروس كـورونـا  .وبـحسب

مــصــدر فــان (الــعــمــيــد مــهــدي عــويـد
ــنــسـوب الى قــيــادة شـرطــة ذي قـار ا
فــارق احلـيـاة اثــر اصـابـته بــفـايـروس
كــورونــا). وأعـلــنـت الــشــركـة الــعــامـة
لــصـنــاعـات الـنــسـيج واجلــلـود إحـدى
ـعـادن عن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
اجنـاز عقد جتهيز وزارة الصحة بـ (5)
ماليـ كمامة وقائية.واضافت في بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (مــصـــنـع
الـقـطنـيـة الـتـابع للـشركـة قـام بتـجهـيز
الــدفـعـة الـثـانــيـة من الـعـقــد والـبـالـغـة
عمل مـليوني كمامة)  مـشيرا الى ان (ا
ســبق وان جـهـز  الــوزارة بـدفـعـة اولى
والـبالغة  3  مـليون كـمامة لـيكمل بذلك
ـتعاقد عـليها مع جتـهيز كامل الـكمية ا
الوزارة البالغة  5  مالي كمامة وعلى
ـصنع دفـعـتـ والـعـمل مـتـواصل في ا
ومـصـانع الشـركـة األخرى إلجنـاز باقي
الـعـقود مع وزارات ومـؤسـسات الـدولة

األخـرى).
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أكـد رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
دعم احلـكـومـة ألهالي مـديـنـة حلـبـجة
مـشـيـراً إلى أن الـنـكبـة الـتي تـعـرضوا
لــــهـــا مـــسـت الـــضــــمـــيـــر الــــعـــراقي
واإلنـــســـاني. وقـــال الــكـــاظـــمي خالل
زيـارته لـلـمـدينـة إن (حـلـبـجة وجع في
الـضمير العراقي واإلنساني)  وبشان
مــطـالب حتــويل مــديـنـة حــلـبــجـة إلى
مـحـافـظة أشـار الـكاظـمي إلى (تـسـلمه
ـطلـب وأنه سيـتم تـشكـيل جلـنة هـذا ا
لـغـرض دراسـة ذلك وتـقـد اخلـدمات
ــديـنــة الــتي تــعـرضت ودعـم سـكــان ا
لـنـكبـة كبـيرة مـست الـضمـير الـعراقي
واإلنـــســــاني). وقـــام رئـــيس الـــوزراء
بـزيـارة نـصب شـهداء حـلـبـجة ووضع
إكـلـيالً من الـزهور اسـتـذكاراً وتـرحـماً

لــلـــضــحــايــا . ووصل الـــكــاظــمي إلى
الـسـليـمـانيـة اول امس  ضـمن زيارته
إلـى إقـلــيـم كـردســتــان.وعــقب ذلك زار
ضـــريح الـــرئــيس الـــعــراقـي االســبق
جـالل الــطـــالـــبــاني وكـــتب فـي ســجل
الــزيـارات إن (الــتـاريخ ســيـذكــره بـكل
شــرف)  وقــال الـكــاظـمـي (أزور مـرقـد
احـــد الــعـــظــمـــاء ومـــؤسس الــنـــظــام
ـقراطي في الـعـراق الذي تـعـلمـنا الـد
مـنه الكثـير الذي سوف يـذكره التاريخ
بـــكل شـــرف). كـــمــا الـــتـــقى بـــرئــيس

اجلــمــهــوريــة بــرهم صــالح وعــدد من
الـقيادات الكرديـة  وجرى خالل اللقاء
ــواضــيـع والــتـحــديــات الــتي بــحث ا
يــواجــهـهــا الــبـلــد   إلى جــانب لــقـاء
ـسـؤول في مـحافـظة الـسـليـمانـية ا
ـــطــالــبــ وبـــجــمع من احملـــتــجــ ا
بــاسـتالم مــسـتــحـقــاتـهم عن تــسـويق
مـحاصيلهم الزراعيـة. وتعهد الكاظمي
بــأن (جتـــري مــراجــعــة شـــامــلــة لــكل
اإلجـــراءات اإلداريــة من أجـل تــلـــبــيــة
ـتـظـاهـرين  ومـنـح احلـقوق مـطـلب ا

ـسـاواة لــكلّ أبـنـاء وفــقـاً لـلــعـدالــة وا
ــعـــاجلــة أهم الـــعــراق). كـــمــا وجـه 
مـتـطـلبـاتـهم اإلنـسـانيـة  خالل تـفـقده
مـخيـمات الـنازحـ في دهوك  مـؤكداً
(حـرص احلـكومـة الشـديـد على الـعمل
إلعـادة جمـيع النـازح الى مـناطـقهم
ــــنـــــاســـــبــــة وتـــــوفــــيـــــر األجـــــواء ا
لالسـتـقـرار).ولم تـقـتصـر الـزيـارة عـند
مـخيـمات الـنازحـ بل تفـقد الـكاظمي
ــــنــــافــــذ احلــــدوديــــة في عــــدداً مـن ا
مــحـافــظـتي دهــوك(ابـراهـيـم اخلـلـيل)
والـسلـيمـانية (بـاشمـاخ)  واطلع على
ســيـر الـعـمل فــيـهـا  ووجّه (بــتـفـعـيل
اإلجــراءات الـتـي من شـأنــهـا احلــفـاظ
عــلى انـسـيـابـيــة الـعـمل  وصـوالً الى
ا يـنعـكس إيـجاباً حـالة من الـتكـامل 
.( واطن على اقتصاد البالد ورفاه ا
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اعـلـنت خلـية االعالم االمـني ان قوة
مــشـتـركــة قـتـلت اربــعـة من قـيـادات
داعـش بـــيـــنــــهم انـــتــــحـــاريـــان في
ســامــراء.وقــالت اخلــلــيــة في بــيـان
تــــلـــقــــته (الـــزمــــان) امس ان (قـــوة
مــشـتــركـة من لــواء مـغــاويـر قــيـادة
عــمـلـيــات سـامـراء وســرايـا الـسالم
ومـن خالل كـمـ مـحـكم    تـمـكـنت
مـن قـــتل  اربـــعـــة من اهـم قـــيــادات
عــــصــــابـــات داعـش في مــــنـــطــــقـــة
الــفــرحــاتــيــة في قــضــاء ســامـراء)
واضـــاف ان (اثـــنـــ مـــنـــهـم كـــانــا
يـرتديـان احزمة نـاسفة). كـما افادت
اخلـلـيـة بـإحبـاط مـحـاولة لـلـتـنـظيم
بـإدخـال أسـلحـة وأدويـة ونـساء من
ســوريـا إلى الـعــراق   مـشـيـرة إلى
اعــتـقـال  11 مــتـهـمـاً بـيــنـهم نـسـاء
وأطـــفـــال. وذكـــر الــبـــيـــان إن (قــوة
شاة  71 واألمن مـشتركة من لواء ا
الــوطـني بــنـاحـيــة ربـيــعـة   ضـمن
قـاطع قـيـادة عمـلـيـات غرب نـيـنوى
نــفـــذت واجــبــاً لــورود مــعــلــومــات
اســتـخــبــاريـة اســتـبــاقــيـة عن نــيـة
عــنـاصــر من داعش إدخـال أســلـحـة
وأدويـــة ونــســـاء من قــاطـع الــفــوج
ـــشـــاة 71 الــــثـــــــــــاني فـي لـــواء ا
حــيث قـامـت الـقـوة بــنـصب كــمـائن
مــتــعــددة عــلى احلــدود الــعــراقــيــة
الـــســـوريـــة وتـــتـــبع الـــكـــامـــيـــرات
احلـــــراريــــة)   مـــــشـــــيـــــرا الى انه
(وبــالــفــعل جــرى إدخـال األســلــحـة
واألدويــــة والـــنــــســـاء مـن اجلـــانب
الــســوري الى األراضي الــعــراقــيـة
حتـت مــــــراقــــــبــــــة ومــــــشــــــاهــــــدة
االســتـخــبـارات الــعـســكـريــة وفـورا
حتـركت قـواتـنـا وتـمـكـنت مـن الـقاء
تـهم الـذي كان يـريد الـقـبض علـى ا
اسـتالم األسـلحـة في منـطقـة ابوني
قرب مخيم العملة - قرية عوينات -
نـاحيـة ربيـعة وكـان يسـتقل عـجلة)
وتـــابع ان (الــقـــوة نــفـــســهـــا الــقت
الــقــبض عــلى مــتـهم اخــر يــســتـقل
عـجـلة نـوع ـــا حـمل وبحـوزته مـبلغ
ـال قـدره  230 الـف ديـنـار مع مـن ا
مــوبـايل نـوع نـوكـيــا كـمـا اسـتـولت

الـبـحرين وإسـرائيل بـرعـاية امـريكـية
اجلـمــعـة  مـعـتـبـرة انه يـجـعل حـكـام
ـملـكة اخلـليجـية (شـركاء في جرائم ا
الــنـظـام الـصـهــيـوني).وكـان الـرئـيس
االمـريكي دونـالد تـرامب أول من أعلن
اجلـــمـــعــة االتـــفـــاق بــ الـــبـــحــرين
وإسـرائيل متـحدثا عن توصـلهما إلى
"اتّـــفــاق سالم" وعن (خـــرق تــاريــخي

جــديـد).وأوضح "سـيــتـبـادل الــبـلـدان
الــسـفـارات والــسـفـراء وســيـبـاشـران
رحالت جــويـة مـبـاشـرة وســيـطـلـقـان
مـبـادرات تـعـاون في مـجـاالت واسـعة
بــــيــــنــــهـــا الــــصــــحــــة والــــتــــجـــارة
والــتــكـنــولــوجــيـا والــتــربــيـة واألمن
والـزراعـة". وقـالت الـبـحـرين في بـيان
مـــشـــتــرك مـع إســرائـــيل والـــواليــات
ــتــحــدة إنــهــا وافـقـت عـلـى تـوقــيع ا
االتـفـاق مع إسـرائيل في مـراسم تـقام
ــقــبل في الــبـيـت األبـيض الــثالثــاء ا
بـالتزامن مع تـوقيع اإلمارات الـعربية
ــتـحـدة اتــفـاقـا لـتــطـبـيع عـالقـاتـهـا ا
بــالـدولــة الـعـبــريـة أيــضـا.واعــتـبـرت
وزارة اخلارجية اإليرانية في بيان أن
(حـكام الـبحرين سـيصـبحون من اآلن
وصــاعـدا شـركــاء في جـرائم الــنـظـام
الـصـهـيونـي باعـتـبـاره تهـديـدا دائـما
ـنـطـقــة وكل الـعـالم اإلسالمي) ألمـن ا
.وأضــافت بــأنه (عــمل مــخـزٍ مـن قـبل
الـــبـــحـــريـن يـــضـــحي بـــالـــقـــضـــيـــة
الــفـلـســطـيــنـيـة وعــقـود من الــنـضـال
ـعانـاة لـلشـعب الفـلسـطيـني  على وا
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ـتـهم قام بـفتح الـنـار على الـقوات ا
األمـنية  ورمي رمانة دفاعية وجرى
اشـــتــــبـــاك مـــعه وقــــتل بـــاحلـــال).
ـنـافـذ احلـدوديـة وضـبـطت هـيـئـة ا
ـنفـذ ميـناء أم قـصر اجلـنوبي في
ـواد الــبــصــرة حــاويــة مــحــمــلــة 
مـخـتلـفـة . وذكرت الـهـيئـة في بـيان
تـلـقته (الـزمـان) امس انه ( ضبط
احلـاوية خارج احلرم الـكمركي عند
ســيـطــرة الـبـحث والــتـحــري وبـعـد
تـدقيق معاملتها ومـعاينة البضاعة
من قـبـلهم اتـضح وجـود مئـة قطـعة
مــفـــرغــة هــواء و ثــمــانــيــة اطــنــان
شــامـبــو و سـبـعــة اطـنــان صـابـون
ــذكــورة في ـــواد ا ســـائل وبــاقي ا
ـعامـلة الـكمركـية ال وجـود لها من ا
ضـمن محتويات احلـاوية تهربا من
دفـع الرسـوم الـكـمـركـيـة). واصدرت
مـحـكـمـة جـنـايـات الـرصـافـة احلـكم
ــتــهم م ,ال ,ع عن بــاالعــدام عــلى ا
ـة خـطف مـقـتـرنـه بـاسـتـخدام جـر
الــــسالح. في غــــضـــون ذلك  ,افـــاد
شــهـود عـيـان بـأن اهــالي وعـشـائـر
مـنتسبي جندة بـغداد قاطع الكندي
كـتـبـوا  عـلى دار مديـر عـام الـنـجدة
عــــبـــد الــــكـــر الـــغــــراوي في حي
ـدينـة الـصدر  (مـطـلوب االورفـلي 
عــشــائــريــاً ) ,ردا عــلـى قـرار فــصل
ابـنائـهم من اخلدمـة واحلكم عـليهم
بــــالـــســــجن بـــســــبب شــــكـــوى من
الـغــراوي أتـهـمـهم فـيـهـا بـعـصـيـان

االوامر.

القوة على ثالث رشاشات متوسطة
نـوع بي كي سي وثالث بـنادق نوع
اي كـي).  واعــــــــلــــــــنـت وكــــــــالــــــــة
االســتـخـبـارات  عن اإلطـاحـة بـأحـد
شـرعيي تنـظيم داعش ومعاونه في
نــيــنـوي.وقــالت الــوكـالــة في بــيـان
تـلـقته (الـزمان) امس انه (من خالل
مـتـابـعة داعش و لـلـقصـاص مـنهم
الــقت مـفـارز مـديـريــة اسـتـخـبـارات
نـيـنوى  الـقـبض على أحـد شـرعيي
داعـش ومـعـاونه في نــاحـيـة حـمـام
كـنى ابو عـبيدة الـعلـيل وتلـعفـر وا
ـــعـــهــد ـــايـــســـمـى ا الـــذي عـــمل 
الــــــشــــــرعـي الــــــتــــــابع  داعـش في
ــتــهــمـ ــوصل)   مــبــيــنـا ان (ا ا

ــادة 4 مـــطـــلــوبـــان وفق أحـــكـــام ا
ارهــاب النــتــمــائــهــمــا لــعــصــابـات
داعـش)   مـــــــؤكــــــد انـه (مـن خالل
الـتحـقـيقـات األوليـة معـهمـا اعتـرفا
بــأنــتــمـائــهــمــا لـتــلك الــعــصــابـات
اإلجـــرامـــيــة ومـن الــشـــرعـــيــ في
مــايــســمى واليــة نــيــنــوى   لــيــتم
تـدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء
إلكمال أوراقهما التحقيقية).  وأفاد
اخلــبـيـر األمـني فـاضل أبـو رغـيف
بـاعـتقـال إرهابي بـارز في مـحافـظة
ثل كـركـوك. وقال ابـو رغـيف إنه (
شـيـفـرة مهـمـة لدى تـنـظيم داعش)
ولــفـت في تــغــريـــدة نــشــرهــا عــلى
حــــــســـــابه فـي  تـــــويــــــتـــــر الى إن
(االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة تـعتـقل
هـــدفـــا نـــافـــذا وفـــعــاال وبـــارزا في
مـحافظة كركوك)   وأضاف أنه (قد
زيد يـكون يُمثل شـيفرة هامـة لفك ا
من تـشـعـبـات الـتـنـظـيم وهـو يُـمـثل
سـدة هامة بـداعش).  واطاحت قوة
ـتهم مـطـلوب امـنـيـة في البـصـرة 
بــعـد اشـتــبـاك مـسـلـح مـعه. وقـالت
بـــــيــــان امـس إنه (بـــــعــــد  تـــــوفــــر
مـعـلـومـات دقـيـقـة عّن وجـود مـتـهم
يـسـكن خور الـزبـير  صـادرة بـحقه
ادة مـذكرة القاء القــــــــبض وفـق ا
  440 مـن قـانون الـعـقـوبـات وعـلى
شاة الفور  خرجت  قوة مِن لواء  ا
الـبـحري ومـكـافحـة االجرام لـتـنفـيذ
الـواجب بهدف القـاء القبض عليه)
ـكان   واضـاف انه (عـنـد الوصـول 

مـذبح االنتخابات الرئـاسية االمريكية
ــــقـــررة في الــــثـــالث مـن تـــشـــرين " ا
الـثاني).ورأت أن (الشعب الفلسطيني
ـسلمـ األحرار في العالم ـظلوم وا ا
سـيرفضون التطـبيع وإقامة العالقات
مع الــكــيــان الـصــهــيــوني الــغـاصب
وبــالــتـالـي فـان هــذا االجــراء اخملـزي
سـيبقى في ذاكرة الشعـب الفلسطيني
ــظـلـوم وشـعــوب الـعـالم احلـرة الى ا

البد ) . 
وشـجبت تركيـا االتفاق أيضـا معتبرة
أنه يـقـوض الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة.
ورأت وزارة اخلــارجـيــة الـتــركـيـة في
بـيان صـدر مساء اجلـمعـة "يشكل ذلك
ضــربــة جــديــدة جلــهــود الــدفــاع عن
ارسات القضية الفلسطينية ويعزز 
إســرائــيـل غــيــر الــقــانــونــيــة اجتــاه
فـلـسـطـ ومحـاوالتـهـا جلـعل احتالل
األراضـي الـــــفــــــلـــــســــــطـــــيــــــنـــــيـــــة
مــسـتـدامـا".وتـقـيـم الـبـحـرين عالقـات
ــــتــــحـــدة وثــــيــــقـــة مـع الــــواليـــات ا
وتـستـضيف عـلى أراضـيهـا األسطول

اخلامس االمريكي .
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اطـالق العالوات والـترفـيـعات جلـميع
)  مــبــيــنــا ان (الــدرجــات ــوظـــفــ ا
ـتـوفـرة عن االحـالـة على الـوظـيـفـية ا
وازنة الـتقاعد  تمت اضافـتها على ا
االحتــاديـة لــلـعـام 2021 ). وضــيـفت
اليـة النيابـية برئـاسة هيثم الـلجنـة ا
ــالــيـة عــلي عــبـد اجلــبــوري  وزيـر ا
االمير عالوي ووكيل الوزارة ومديري
مـصارف الـرافدين والـرشيـد وهيـئتي
الــضــرائب والـكــمـارك  لــبــحث سـبل
ــالـيـة وتــعـظـيم اخلــروج من األزمـة ا
مـوارد الدولة غيـر النفطـية.وقال بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (الــلــجــنـة
سـجلت حتفـظها بـشأن آليـة القروض
ـــدروســة من ووصـــفـــتــهـــا بـــغــيـــر ا
احلـكومة  خصوصـاً وان قيمة فوائد
هـذه القـروض كبيـرة وستلـقي بثقـلها
ــســتـــقــبل عـــلى كــاهـل الــدولــة فـي ا
وتـتـحـمل تـبـعـاتـه االجـيـال الـقـادمة)
ـوافـقـة عـلى قـانون مـشـيـرة الى ان (ا
االقــتــراض احملــلي واخلــارجـي الـذي
اقـره مجلس النـواب كان مشروطاً من
قـبل الـلـجنـة بـتقـد احلـكومـة لـورقة
ــالي الــذي االصـالح االقــتــصــادي وا
الية ـثل رؤية حقيـقة للحـل االزمة ا
دون االعـتماد عـلى سياسـة االقتراض

رفوضة من قبلنا).  ا
وبـحـسب الـبـيـان فـقـد قـدمـت الـلـجـنة
ــقـتــرحـات واآلراء عــدداً كــبـيــراً من ا
ــرافق له ــالــيــة والـــوفــد ا لـــوزيــر ا
ـصارف عبر بـشأن آلية تـطوير عمل ا
وسـائـل تـشـجـيـعـيـة وافـكـار ابـداعـيـة
صرفي واطن في النظام ا تـعيد ثقة ا
ـا تــمـكــنه من اســتـثــمـار الــعـراقـي 
امــواله فــيــهــا. كـمــا طــالــبت مــديـري
مـصـرفي الـرافـديـن والـرشـيـد بـ(بـيان
توفرة لـديهم وكشفاً حـجم السيولـة ا
بـالـسـلف االسـتـثـماريـة الـتي مـنـحـها
ــــصــــرفــــان والــــســــلـف اخلــــاصـــة ا
ـــوظـــفـــ وســـلف ـــواطـــنـــ وا بـــا
الــسـيـارات   فـضـال عن ايـجـاد طـرق
تـشـجع الـقروض االسـتـثـماريـة لـبـناء
ـهـمـة).وتـطـرقت الـلـجـنـة ـشــاريع ا ا
الى (الــسـبل الـكـفـيـلــة بـتـطـويـر عـمل
الـــــكـــــمـــــارك والــــضـــــرائـب وزيــــادة
ايــراداتـهـا)  مـؤكـدة (ضـرورة اكـمـال
عــمـلـيــة االتـمــتـة لـلــقـضــاء عـلى بـؤر

الـفـسـاد فيـهـا والـغاء اإلعـفـاءات على
الـــبــضــائع الـــذي يــؤثــر عـــلى حــجم
االيـرادات  فـضال عـن ضـرورة الـتزام
حـكومة اقـليم كردسـتان بقرار رقم 13
وتـوحيـد الـتعـرفة الـكمـركيـة وتوحـيد

نافذ احلدودية).  عمل ا
 وابــدت الـلـجـنـة (اســتـعـدادهـا الـتـام
لـتشـريع اي قانـون يسـهم في تسـهيل

عــمل هــيـئــتي الـضــرائب والـكــمـارك
ووجـهت سـؤاالً شفـوياً لـهيـئة اإلعالم
واالتـــــصــــاالت بــــشــــأن الـــــضــــرائب
ــسـتــحـصــلــة من شـبــكـات الــهـاتف ا
الـنـقال) وفق الـبيـان الـذي افاد ايـضا
بـأن الــلـجـنـة (اسـتـمـعت لـطـرح وزيـر
ــديــرين الــعــامــ بــشـأن ــالــيــة وا ا
ــشــاكل والــتــحــديــات الــتي تــواجه ا

ا تبقى وازنة  عملهم وعملية اعداد ا
مـن العام اجلاري وموازنة عام 2021
وآخــر مـا تــوصـلت له الــوزارة بـشـأن
ـالي) ورقــة االصالح االقـتــصـادي وا
مـضيـفا ان (الـوزير أكـد سعيه الى ان
تـكون الـعالقة وثـيقـة جداً مـع اللـجنة
ـاليـة ومثمـرة   كون االزمة احلـالية ا

شترك). تتطلب العمل ا
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  شيـعت أربـيل امس  السـبت عبـر موكب مـهيـب جثـمان الـكابـ ناظم شـاكر لـيتم نـقـله إلى بغـداد حيث يـوارى الثـرى في مقـبرة
وكب الفـتات نعي تعبر عن حزن الكرخ.   وحملت السـيارة التي رافقت جثمـان شاكر العلم العـراقي فيما حملت بـقية سيارات ا
اسـرة الكـرة العراقـية غيـاب أحد ابرز جنـومهـا. واستقـبلت قافـلة من احملـب والريـاضي اجلـثمان فـي مدينـة كركوك لالنـضمام
اضي  عقب تـدهور حالته الـصحية اليـهم الى بغداد عـلى رأسها النـجمان يونس مـحمود ومـهدي كر . وتوفي شـاكر اجلمعـة ا
في أربـيل.  وقـال مـديـر عـام الريـاضـة في وزارة الـثـقـافـة والـشـباب فـي اقلـيم كـردسـتـان  شـاكـر سـمـو إن ( شـاكراً تـوفي  في
ـرض لكـن حالـته الـصـحـية مـسـتشـفى شـار اخلـاص في أربـيل وأصـيب  بـفايـروس كـورونـا قـبل أيـام وتمـكن من الـتـغـلب عـلى ا
درب فهد نـاظم  إن (حالة والدي كـانت حرجة جداً ـستشفى لـتلقي العالج).  وفي سـياق متصل قـال جنل ا تـدهورت وبقي في ا
وتدهورت بـشكل مـقلق بـسبب تداعـيات اإلصـابة بفـايروس كـورونا).  وناظـم شاكر هـو الثـالث من ب جنوم الـعراق الـذين توفوا
©∂’ qO UHð®                                    .درب علي الهادي بسبب فايروس كورونا  حيث سبقه النجم أحمد راضي  وا

فائق الفتالوي

جواد اخلالصي

بشير احلداد
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لـقي رئـيس احلـكومـة الـعـراقـية مـصـطـفى الـكاظـمي في زيـارته عـلى مـدى يـوم الى
اقـليـم كـردسـتان تـرحـابـا مـنـقـطع الـنـظـيـر لم يـنـله رئـيس حـكـومـة سـابق مـن قـيادات
ـعـبر ابـراهيم احلـزب الـكـبيـرين في اربـيل والسـلـيمـانـية  ووصف مـراقـبون تـفـقده 
اخللـيل التـابع حملـافظـة دهوك بـانه اول رئـيس وزراء احتادي يـتفـقـد معـبرا حـدوديا
ـتلك االقـليم  11مـعبـرا حدوديـا مع تركـيا وايـران منـها 6 تابـعـا القلـيم كردسـتان. و

معترف بها و 5 تعدها بغداد غير رسمية.
وتــركــزت مــبــاحــثــات الـكــاظــمي عــلى
قبلة والسير على اجناح االنتخابات ا
نـفس النهج في التحالف ب الكاظمي
واالحــزاب في االقــلــيـم الـكــردي . لــكن
الـــزيـــارة كـــانت مـــلـــيـــئـــة بـــالـــوعـــود
ـا يـلـقي الــسـيـاسـيــة واالقـتـصـاديــة 
ـــراقــــبـــ في ظـالال من الـــشـك لـــدى ا
امــكـانـيــة تـنـفـيــذهـا في فــتـرة وجـيـزة
بــقـيت من عــهـدة حـكــومـة الــكـاظـمي .
فـيما اعـلن رئيس احلكومـة احمللية في
مــحــافـظــة حـلــبــجـة آزاد تــوفــيق يـوم
اجلــمـــعــة عن تــعــهـــد رئــيس مــجــلس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي بـتـسـهيل
مـهمة اعالن حلبجة احملافظة الـ 19في
الــعــراق. وقــال تــوفــيق خالل مــؤتــمـر
صـــحـــفي عـــقـــده الـــيـــوم عـــقـب لـــقــاء
الــكـاظـمي انه قـدمـنــا مـذكـرة له بـعـدة
مـطالب تـتعـلق بذوي ضـحايـا القصف
الـكيـمياوي واعـتبار حـلبـجة محـافظة
رسـمية وانـهاء االشكـاالت في الدوائر
ـشـتـركـة في احملـافـظـة ـؤســسـات ا وا

لف اعتـبار حلـبجة مـحافظة ـعنيـة  ا
رســمـــيــة مــؤكــدا ان الـــكــاظــمي وعــد
بتقد التسهيالت إلجناز هذا االمر. 
ـشـتـرك لالحتاد فـيـمـا أعـلن الـرئـيس ا
الــوطــني الــكــوردســتــاني الهــو شــيخ
جـنـكي يوم اجلـمـعة ان رئـيس مـجلس
الـــوزراء مـــصــطـــفى الـــكـــاظـــمي وعــد
ـالـيـة لـفالحي ـسـتـحـقــات ا بــصـرف ا

اقليم كردستان. 
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وقـال جنـكي في منشـور له على مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي فـيـسـبـوك أمس
شـترك بافل انه اسـتقـبل مع الرئـيس ا
طــالـبـاني ومع مـجــمـوعـة من اعـضـاء
ــكــتب الــسـيــاسي لالحتــاد الــوطـني ا
الـكـاظمي فـي مزار مـام جالل  واضاف
انـه خالل الـــــطــــــريق حتـــــدثــــــنـــــا عن
مــــواضــــيـع عــــدة احــــدهــــا مــــســــألـــة
ـالــيــة لــفالحي اقــلـيم ــســتـحــقــات ا ا
كــردســتــان مـشــيــرا الى ان الــكــاظـمي
ـسـتـحـقـات عـلى تـعــهـد بـصـرف تـلك ا
ثـالث مراحل. ونـظّم عـدد من الـفالح
الـكـورد في وقت سـابق من الـيـوم امام
مـطار السليمانـية الدولي وقفة طالبوا
ــالـيــة عن ــســتــحــقــاتـهـم ا خاللــهــا 
احملــاصـيل الــزراعـيــة الـتـي سـوقــتـهـا
احلـــــكـــــومـــــة االحتـــــاديـــــة.  وجــــاءت
الـــتـــظـــاهــــرة بـــالـــتـــزامن مع وصـــول
الـكـاظـمي الـى مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية

خالل جولته في إقليم كردستان. 

وكــان مــكــتب الــكــاظــمي قــد اعــلن ان
االخــيــر اســتـمـع الى مــطـالـب عـدد من
ُـحتـجّـ في مـحـافـظة ـتـظـاهـرين وا ا
ــتــكب ان الــســـلــيــمــانــيـــة. واضــاف ا
شـاكل وقضايا »الـكاظمي اطـلع على ا
االحــــتـــجــــاجــــات الـــتـي يـــطــــرحــــهـــا
ـــتــظــاهـــرون ومن بــيــنـــهم عــدد من ا
ُطالب بتسديد زارع ا الـفالح وا
ـالـيـة لــقـاء تـسـويق اســتـحـقـاقـاتــهم ا
مـحاصيلهم. وتـابع البيان ان الكاظمي
وعـد بـأن جتـري مـراجـعـة شـامـلـة لـكل
اإلجـــراءات اإلداريـــة من أجل تـــلــبـــيــة

تظاهرين ومنح احلقوق وفقاً مطلب ا
ـسـاواة لـكل أبنـاء الـعراق. لـلـعـدالة وا
ــيــاه في وأعـــلــنت جلـــنــة الــزراعـــة وا
ـان اقـلـيم كـوردســتـان مـطـلع شـهـر بــر
ايــــلـــول اجلــــاري ان رئـــيس مــــجـــلس
الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمـي تــعــهـد
لــرئـيـس االقـلــيم نـيــجــيـرفــان بـارزاني
ـالــيـة لـفالحي ـسـتــحـقـات ا بــصـرف ا

كردستان لالعوام 2016 – 2014 .
وقـال نائب رئيس اللجنة شوان زراري
فـي بــيــان انـه في الــيـــوم الــذي ســبق
زيـارة رئيس اقليم كردستان الى بغداد

بــــ حـــكـــومــــة اقـــلــــيم كــــوردســـتـــان
واحلـكـومة االحتـاديـة وكذلك تـعويض
االضـرار التي حلقت بسـكان حلبجة اذ
ال يــوجـد بـيت فـي احملـافـظــة لم يُـفـجع
ـــذكـــرة ايـــضــا واشـــار الـى تــضـــمـن ا
ــالــيــة لــلــفالحــ في ــســتــحـــقــات ا ا
حــلـبـجــة وشـهـرزور وهــورامـان الـذين
يــعـتـمــدون في قـوتـهم وبــشـكل اسـاس
عـلـى الـزراعـة وخـاصـة عـلى مـحـصـول
احلـــنــــطـــة مـــؤكـــدا انـه يـــتـــعـــ دفع
ـالـيـة لألعوام  2014 و مـسـتـحـقاتـهم ا
2015 و2016 واضــــــاف تـــــــوفــــــيق ان
الـكاظمي ابدى احـتراما وتقـديرا كبيرا
حلـلـبـجة وتـضـحـياتـهـا قائال »انـظروا
ــديــنــة فـي غــضــون ســاعـة الـى هـذه ا
واحـدة سـقط  فيـها  5000 شـهـيد انـها
قــدمّـت تــضــحــيــات جـــســيــمــة الــقــول
لـلـكـاظـمي. وتـابع تـوفـيق ان احملـافـظة
ســتـشــكل وفـدا ســيـزور بــغـداد قــريـبـا
اليـة والداخلية ولـقاء وزارات وهي: ا
u‰∫ الكاظمي يصل أربيل على م طائرة عسكريةوالـتخـطيط والتـجارة وهي الوزارات Ë
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نفعل ( يلـعن أبو هل بلد ) بهذه العبارة القاسية أنهت صبية لبنانية كالمها ا
لفـضائـية عربـية بيـنما كـان دخان انفـجار مـرفأ بيـروت يتصـاعد من خلـفها
ومـا كان لهـذه الفتـاة أن تصرخ بـعلو صوتـها لوال يـأسها مـن امكانـية احلياة
ـة في بـلـد كل ما فـيه جـمـيل لكن يـهـيـمن علـيه الـفـاسدون والـراهـنون الـكر
مـصـيـره بـيـد اآلخـرين وفـوق هـذا وذاك يـنـتـهي األمـر بـالـنـاس الى انـفـجـار
ديـنة ويـشرد أهـلهـا ويخرب أسـباب رزقـهم. من احملزن مـهول يـدمر نـصف ا
جـدا أن يدفعنا مثل هؤالء الى لعن أوطـاننا مع ان حبها راسخ في وجداننا
ـتراكم من الهم يجبـرك على الصراخ بعـبارات ما كنت لتـتصور يوما اال ان ا

لفظها.
ال أظن هـذه الــعـبــارة بــعـيــدة عن مـئــات اآلالف من الــشـبــاب الـذيـن قـذفــتـهم
جـامـعـاتنـا الـى الشـارع لـيـواجـهـوا مـصـيـرا مـجـهـوال ولـيـضـافوا الـى كدس
ا عـلى اآلباء الـعاطـل الـذي يتـضخم عـامـا بعـد آخر ولـيظـلوا عـبـئا مـستـد
سـتقـبل بـاستـقـرار أبنـائهم الـذين قضـوا أعـمارهم عـلى أمل أن يـتبـدد قلـق ا
وتـأم أرزاقـهم ما أشـد االحبـاط الذي يـكابـده الشـباب وهم يـغادرون بـوابة

طاف في ( مسطر العمّالة ). اجلامعة ليستقر بهم ا
وذاك االنـكـسـار الـذي نـبـصـره في عـيـون فـتـيـاتـنـا اخلـريـجـات الـلـواتي حـكم
ـا هـو ـنـزل ال يـخـرجن مـنه اال  ـؤبـد بـ جـدران ا عـلـيـهن الـقـدر بـالـسـجن ا
طـاريء  بينما حلمن باسـتقالل اقتصادي يحررهن من قيـود فرضتها ثقافة
رأة وال تـسـتـسـيغ عـمـلـهـا اال في مـؤسـسـات الـدولة بـائـسـة مازالـت حتنـط ا
ـرأة أن تـتــمـتع بـحـريـة اخــتـيـار الـعـمل ثــقـافـة مـتـخـلــفـة يـتـعـذر مـعــهـا عـلى ا

ارسته باسترخاء بعيدا عن الضغوط التي تعرفون. و
نـاسـبـة لـلخـريـجـ في الـقـطاع ضـئيـلـة جـدا او تـكـاد تنـعـدم فـرص الـعمـل ا
اخلـاص اما الذين توفرت لهم هـذه  الفرصة فال يحصـلون منها سوى على
أجـر يندى له اجلبـ  تخيلـوا : بعض اخلريـج يعمـلون بأجر قـدره خمسة
ـتدني مـنهـا ما هو آالف ديـنار وألصـحاب العـمل أعذار شـتى لهـذا األجر ا
مـقبول واالخـرى توضع في خـانة االستـغالل وهكذا تـهدر الـكرامات عـندما
تـضـطـرك الـظـروف لـلـعمـل بـأجر بـخـس. وال أخطـر عـلى الـبـالد من الـشـعور

هانة. باالنكسار وا
لـيس خـافـيـا عــجـز احلـكـومـة عن ايــجـاد فـرص عـمل لـلـشــبـاب فـهي تـعـاني
بـاألصل من ترهل في جـهازهـا االداري وتنـتظـر رحمـة أسواق الـنفط لـتأم
رواتب مـوظفيها فقوت الناس مرهـون بهذه األسواق صعودا وهبوطا القرار
لك الـقدرة على الـتحـكم به وهذا هـو حال الـدول الريـعية بـيد اآلخـرين وال 
الـفاشـلة الـتي لم تـتمـكن من تـنويع مـصـادر دخلـهـا مع انه بديـهـية في الـعمل

السياسي.
ـنـقذ أمـا القـطـاع اخلـاص فلـيس هـنـاك من ارادة مخـلـصة لـتـفـعيـله مع انه ا
حلـالنا وكيف لهذا القـطاع أن يعمل ولالستثمـار أن يُقبل وأصحاب النفوذ
ـرصــاد فـيـشــد أصـحـاب رؤوس األمـوال والـسـطــوة والـسالح واقـفــ له بـا
رحــالـهـم الى حــيث األمن واالســتــقــرار في دول تــعـمـل بـاألصـل عـلـى ادامـة
ـسـتـثـمـرون لـنـا الـظـهـر مع ان لـعـابـهم يـسـيل الـفـوضى في بالدنـا ويـديـر ا

غري والواعد. لسوقنا ا
ال اقـول جديدا عـندما أحتـدث عن تداعيـات بطالـة الشبـاب نفسـيا واجتـماعيا
نطق كـننا الـتهوين منـها او التـقليل من خطـورتها فـليس من ا وأمـنيا وال 
ــة واالنـــحــراف واالنــضــمــام الى أن يـــتــســاءل الــبــعض عـن أســبــاب اجلــر
اخلـارجـ عن الـقـانـون واالنــضـواء ضـمن الـتـنـظــيـمـات االرهـابـيـة واتـسـاع
ظـاهـرة الطـالق والعـزوف عن الـزواج وشـيـوع العـنف االسـري وكـثـرة حاالت
ـتشـنـجة وغـيـرها فـهي حـصـيلـة طـبيـعـية االنتـحـار والـعالقات االجـتـماعـيـة ا
لشباب بال عمل او قل بال أمل هذه التداعيات بدأت تظهر
الى الـسطح ما يـعني ان الغاطس أعـظم والبد من حلول
ـأساة اخلـريجـ فـهم األجدر بـاالهتـمـام تقـديرا عـاجلـة 
لـشهاداتهم العلمية كيف نؤمن لهم مصروف اجليب على

أقل تقدير ? قبل أن يلعنوا بلدهم  كما لعنته البيروتية.

قـبل ايام اخـذني السـهر الى مدى لـم اعتده فـكان عـصيـاً تضـايقت كـثيرا
ـعرفتي ان السهر قلب وروح ودمعة.. فـما اصعب هذا الثالثي.. قلّبت كتابا
ة واستمعتُ الـى مقطع من اغنيـة احبها وسحبت  من وتـصفحت مجلـة قد
ـطـربة الـدرج رسـالة  احـتـفظ بـهـا بخـط الشـاعـر نـزار قـبانـي موجـهـة الى ا
عـنى الذي فـاضت به رسالـة العتب جنـاة الصـغيرة.. تـأملت اخلط االنـيق وا
فـضلـة.. كل ذلك لم يـجلـب لي النـعاس الـتي وجهـهـا الشـاعـر الى مطـربتـه ا
الـذي تمنيته.. وح قارب الفجر على ظهور مالمحه وانكشف ضوء الصُّبح
قـبيل شروق الشَّمس اجتهت الى جهاز التلفزيون ففتحته من جديد وادرته
ـفـاجـأة التي الى الـقـناة الـتي احـبـها واخملـتـصـة بعـرض افالم اجـنـبـية... وا
عروض وكـان في بداية لقـطاته زاد من حدة الـيقظة صـادفتني ان الفـلم ا
ـعروض اسمه ـفتـقد.. الـفلم ا فـيما اردتُ ان يـكون سـببـا في جلب الـنعاس ا
(الـنـافــذة اخلـلـفـيـة ) من انـتـاج   1954 وكـنت شـاهــدته في سـيـنـمـا "اخلـيـام"
بـبـغـداد في بـواكــيـر عـمـري ثم اعـدتُ مـشـاهــداته مـرة اخـرى في سـيـنـمـا "

نصرم. الوطني " في ستينيات القرن ا
ذكور ضـحكتُ في سري فـهل هي عقـوبة لي ألمزج لـيلي بنـهاري.. الفـلم ا
اعـاد لي شباب مفتقد والق جميل في دنيـا سكنت الوجدان وداعبت مخيلة

التحدي من اجل البحث عن كرسي للجلوس عليه في زحام احلياة.
( الـنـافــذة اخلـلــفـيـة ) هــو  الـفــلم األشـهــر بـ روائع مــخـرج الــرعب الـفـرد
هـتـشكـوك ودائـمـا مـا يـتم اخـتيـاره كـواحـد من أفـضل األفالم الـتي قـدمـتـها
ـمـثل الـرائع الـسـيـنـمـا وتـدور أحـداثه حـول مـصـور مـحـتـرف جـسـد دوره ا
ـشي لـوجود كـسـر في سـاقه أثـنـاء إحدى (جـيـمس سـتيـوارت) عـجـز عن  ا
ضى يـومه في شـقـته يشـاهـد جيـرانه من خالل نـافـذته وفى أحد مـهـامه 
ة قتل وصديقته ليسا كارول التي األيام وبينما هو يراقب يظن أنه رأى جر
مـثلت دورها (غـريس كيلـي)  تساعـده بالتـحقيق.. الخ ومـعروف ان " غريس
كـيلي " الـتي فـازت مرة بـجـائزة األوسـكـار كانت حـلـمنـا وحـلم من بـعمـرنا
قـبل ان يقـترن بهـا اميـر"موناكـو" ثم توفـيت سنة 1982 بـحادث مرور فـحزنا

عليها وكان حزنا على امال شبابنا اخلائب بها !..
واسـمح لنـفـسي ان اشيـر الى  مـخرج الـفـلم الذي اجـبـرني علـى مشـاهدته
حـتى وقت فطـوري بالـقول ان " هـتشـكوك" مـنذ بـداية عـمله كـمخـرج في عام
تصارعة والنهايات  1925 اسـتخدم مواضيع االتهامات الكاذبة والعواطف ا

ـشاهـد رعب غـير مـتـوقعـة بـبراعـة مثـيـرة لإلعجـاب.. وكـان مزاحه اجلـدليـة 
ثـقيال في عمله وحـياته اخلاصـة.. وكان يحرص عـلى الظهور  بـأدوار طريفة
خـاطفة وغيـر رئيسة في معـظم أعماله: واضـعا  مشاهده تـلك في وقت مبكر

من الفيلم كيال يشتت انتباه اجلمهور..
قـد يسـأل الـبعض هل  زارك الـنـعاس بـعـد مشـاهدة (
الـنـافــذة اخلـلــفـيـة ) اقــول نـعم.. لــكن " نـومـة الــنـهـار"
لـيست كنـوم الليـل..فقد كـان طيف " غريس كـيلي " هو

تقطع !  بطل نومي ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

لتقى شاركة في ا اجلهات ا

jwhj1963@yahoo.com
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وتـمـكــيـنـهم من أدوات تـقـيـيم احملـتـوى
اإلعالمـي وجتــنب مـــخــاطــر الـــفــضــاء
اإللـكـتروني وتـعـزيز الـتفـاعل اإليـجابي
مع احملـيط). وأشار إلى (كيفية التعامل
مع وسـائل اإلعالم احلديثة والتغييرات
الــتــقــنــيــة إذ سـهــلـت تـلــقـي الـرســائل
والــتـــفــاعل مــعـــهــا وتــرســـيخ طــرائق
ــمــارســات الـســلــيــمـة في الــتــعـامل وا
ــعـــلــومــات الــتـــعــاطي مع األخـــبــار وا
ــعــلــمـ ــدارس وا وتــثــقــيف طــلــبــة ا
ــدربـ وتــوعــيـتــهم بــهــا في ضـوء وا
الـتحوالت الرقميـة في محتوى الرسائل
االتـصالية التي نعيشها اليوم للوقوف
عـنــد الـتـحـديـات الـتي تــواجه تـطـبـيـقه
الئمة ومناقشة دور واقـتراح احللول ا
األطـراف اخملتـلفـة لتعـزيز تـطبـيقه على

الوجه األمثل).

الــتــعــلــيــمـــيــة والــتــربــويــة وكل أفــراد
ـلـتـقى). اجملـتـمـع من مـشـروعـات هـذا ا
ومن أجـل ايـــجـــاد بــــيـــئـــات إعـالمـــيـــة
مـحـصـنـة في الـعراق تـسـتـدعي تـعـزيز
اجلــهـود لــتـطــبــيق مـشــروع (الــتـربــيـة
اإلعالمـية الرقمية) وتكثيف البرامج مع
االسـتــعـانـة بـاخلـبــرات والـبـحـوث ومـا
يـسـتـجد مـن تقـانـات ووسـائط إعالمـية
حـديثة تخـاطب النشء باللـغة واألفكار
الـتي تـتـوافق مع مـحـيـطـهم وظـروفـهم.
وأوضح مـــحــمــد ولـــيــد صـــالح رئــيس
ـشروع الـلجـنـة العـلمـية لـلـملـتقى (ان ا
ـعالم سـيمـثل خارطـة طريق واضـحة ا
تـعتمـد عليـها إستـراتيجـية عمل بـعيدة
ـدى علـى وفق آليـات تنـفيـذية مـحددة ا
تـستجـيب لتطـلعات اجلـميع فضالً عن
تـطوير مهـارات التحليل الـنقدي لديهم

ـلتقى اإلذاعـية والـتلـفزيونـية).  ويـعد ا
االفــتــراضي أول بــادرة من نــوعــهـا في
الـعـراق شهـدت تـبادال لألفـكـار والرؤى
واخلــبــرات بــ نــخــبــة من األســاتــيــذ
ــيـــ ومـــنــظـــمــات واخلـــبــراء األكـــاد

دني.  اجملتمع ا
 UO UF  ÕU$

وزاد ايـــضــاً (يـــأتي جنـــاح فـــعــالـــيــات
ــلـتــقى ومــتـابــعــيه في داخل الــعـراق ا
وخــــارجه مـن طــــريق عــــمـل ونــــشـــاط
مـتواصل للـجان العـلميـة والتحـضيرية
واإلعالمـيـة فـضالً عن دورنـا كـجـمـعـية
عـلــمـيـة لـلــعالقـات الـعــامـة تـعـمل حتت
إشـراف وزارة التـعـليم الـعالي والـبحث
الـعلمي/ دائرة الـبحث والتطـوير نركز
جـهودنا على اإلفادة التي سنقدمها إلى
ؤسسات أسـاتذتنا وابـناؤنا الطلـبة وا
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ـلـتـقى اخـتــتـمت اخلـمـيس فـعــالـيـات ا
الـعــلـمي الــعـراقي لـلــتـربـيــة اإلعالمـيـة
الـرقـمـيـة 2020 الـذي نــظـمـته جـمـعـيـة
الـعالقات العامـة العراقية/ايـبرا للمدة
من الـتـاسع ولـغـايـة الـعـاشـر من أيـلول
ـــشــاركــة مــخـــتــصــ في اجلــاري و
مــجـال اإلعالم الــرقــمي من اجلـامــعـات
الـعـراقـيـة احلـكـومـيـة واألهـلـيـة.  وقـال
مـحمـد جـبار الـكَريـزي رئيس اجلـمعـية
انه (بـعد اختتام الفعاليات العلمية (ان
ـــلـــتــقـى شــمـل عـــلى اربع جـــلـــســات ا
حـوارية اشترك فيها 40 مـتحدث مثلوا
ــيـة عــراقــيــة عـلى 36 مــؤســسـة أكــاد
مـستـوى عـمداء كـليـات ورؤساء أقـسام
وتـدريسيـ وباحثـ في مجال اإلعالم
الـرقـمي والعالقـات الـعامـة والـصحـافة
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خـــصــــوصـــا) مـــشـــيـــرا الى أن (هـــذه
ـــثـــابـــة اعــتـــراف رســـمي اخلـــطـــوة 
بــاالنـشــقــاق والـتــشـظي اجلــمـاهــيـري
وســتـجــعل الــوالءات تـكــون لـلــعـقــيـدة
ؤسـسة).ورأى الـديـنيـة قـبل الوطـن وا
أن (مـا قـامت به هـو إهـانـة لـلـمـؤسـسة
الــعـســكـريــة أوال ألن اجلـيـش الـعـراق
كــان ومــا زال وســيــبــقى ســور الــوطن
ـــدافع عـن الــشـــعـب الــعـــراقي بـــكل وا
الـوانه دون تمييز من الـشمال للجنوب
وهـوية العراق هي الـرداء الرسمي لهم
والـذي يـتـشـرف اجلـمـيع به) الفـتـا إلى
ـر مـرور أن (مــا حـصل يـنــبـغي أن ال 
الـكرام ألنها بدعة سـيئة ومن تبناها ال
يـــريــد اخلـــيــر لـــلــعـــراق وال لإلصالح
ويـــســعـى لــتـــمــزيق اجملـــتــمـع وجــعل
ـــســـمـــيــات الـــطـــائـــفـــيــة هـي األبــرز ا
ــؤســســة الـعــســكــريــة).وتـابـع ابـو بــا
اجلــون أنه (في الــوقت الــذي وضـعــنـا
عـشـرات عالمـات االسـتفـهـام عـلى آلـية
قبـول ب احملـافظات فـإننا تـوزيع ا
ــــذهب هـــو وجــــدنـــا أن وضـع حـــقل ا
أخــطــر من الــتــمــايــز الــذي حــصل في
الـــقــبـــول بــالــتـــالي فـــإن هــذا اخلــرق
الــدســتــوري والـقــانــوني واجملــتــمـعي
ــسـؤولـ يــنـبـغـي أن يـتم مـحــاسـبـة ا
عـــنـه) داعـــيـــاً جلـــنــــة األمن والـــدفـــاع
الـــنــيــابــيـــة إلى (فــتح حتـــقــيق فــوري
ـسـؤولـ واســتـدعـاء وزيـر الــدفـاع وا

عرفة عن الـقبول في الكـلية العسـكرية 
ـسـؤول عـنه). خـفــايـا مـا حـصل ومن ا
بــدوره عــدّ الـنــائب عن حتــالف الــقـوى
ـذهب مـحـمـد الـكـربـولي ان رفع فـقـرة ا
(لن يـغير شيئاً من حقـيقة التعامل غير
ــلف).واضــاف في ـــنــصف مع هـــذا ا ا
طـلوب ان تـغـريدة عـلى تويـتـر امس (ا
يـكـون التـنـافس متـاحـا جلمـيع الـطلـبة
بــعـيـدا عن انـتــمـاءاتـهم الــفـرعـيـة) امـا
الـــــنــــائب ظـــــافــــر الــــعـــــاني فــــرأى ان
اسـتـهـجان بـعض الـسـياسـيـ من ذكر

ذهب (مجرد تمثيل). ا
ــاثـلـة (إنـه مـجـرد وقــال في تـغــريـدة 
تــمــثــيل ال أكــثـر عــنــدمــا يــعـلـن بـعض
الــســيــاســيــ اســتــهـجــانــهم مـن ذكـر
ـذهب في قبـول الكليـة العسـكرية في ا
حـ إن رئاسات الـنظام وأركـان الدولة
ومـفاصلها مبنـية كلها على أساس هذا
الـتقـسيم) واضـاف: (أقول لـهم : إما أن
تواجهوا حقيقة األمر وحتولوا العراق
الى دولـة مواطنة بالـكامل أو تكفوا عن
الــكــذب عــلى الــنــاس) مــشـيــرا الى أن
ــسـؤولــ من هـذا ?إنــزعـاج عــدد من ا
االجـــراء (لـــيـس حـــرصـــا مـــنـــهم عـــلى
ـا ألن الــقـوائـم اظـهـرت ــواطـنــة وإ ا
حـقـيـقـة الـسيـاسـات الـطـائـفيـة لـلـنـظام
ـارس الــســيــاسي واالجــحــاف الــذي 
بـدون خـجل) مـضـيـفـا أنـهـم (يـطـالـبون
بـعـدم إعالن ذلك مـستـقـبال لكي يـخـفوا

نـظومة السـياسيـة تغليب ـحاوالت ا
احملـاصـصـة الطـائـفـية حـتى عـلى أكـثر
ـــؤســـســات حـــســـاســـيــة لـــتـــغــيـــيب ا
االنــسـجــام الـوطــني الـعــراقي). وشـدد
الــدعــمي عــلـى أن (هــذه الــســلــوكــيـات
سار الطائفي الذي تعتمد عليه تخدم ا
غـالبية األحـزاب السياسـية في السباق
االنـتـخـابي) منـوهـا الى ان (االعـتراض
عـــلـى وزارة الـــدفـــاع غـــيـــر مـــنـــطـــقي
ويـفـتـرض أن تـوجه االعـتـراضـات عـلى
الـنـظام الـسيـاسي الـذي أقر هـذه األطر
الـــطــائــفــيـــة) . من جــهــتـه قــال رئــيس
ائــــتالف الـــوطــــنـــيــــة إيـــاد عالوي أن
ــؤســسـات (تــرســيخ الــطــائــفــيــة فـي ا
وضـمنـها اجلـيش يشـير إلى وجود من
يـدفع في اجتـاه استـمـرار احملاصـصة)
مــشـيـرا الى ان هــذا االمـر (يـكـشف إلى
أي مــدى هـابط وصــلت الـيه الــعـمــلـيـة
الـسيـاسيـة).ودعا الـنائب عـن كتـلة بدر
ــانـيــة عــدي شــعالن أبــو اجلـون الــبــر
ـسـؤولـ عن هـذا االجراء. مـحـاسـبـة ا
ـذهب وقــال في تــصــريح إن (الـديـن وا
والـعـشيـرة هي عقـيدة واجـبة االحـترام
مـن اجلـمـيع في كل بـقـاع األرض وهي
جـزء ال يـتـجزأ من تـكـويـننـا اجملـتـمعي
ونـفـتخـر به وندافع عـنه لـكنـها لم ولن
تـــكــون جـــزءاً من حــقـــول الــقـــبــول في
ــؤســســات اســتـــمــارات الــتــعــيـــ بــا
احلـــكــومـــيــة عـــمــومـــا والــعـــســكـــريــة
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ــة) عــلى حــد قــوله. بـدوره أداة اجلــر
اتــهم الــنـائب أحــمـد اجلــبـوري جلــنـة
قــبـول الـطالب في الــكـلـيـة الــعـسـكـريـة
ــقـــاعــد بــعـــدالــة بــ بـ(عـــدم تــوزيع ا

احملافظات).
bŽUI  l¹“uð

وقـــال في (تـــغـــريـــدة) عـــلى (تـــويـــتــر)
مــخـاطـبـاً الـكـاظــمي ان (جلـنـة الـقـبـول
لـطالب الـكلـية الـعـسكـرية - دورة -111
ـقاعد وعددهم  250 لـم تلتـزم بتوزيع ا
بـعـدالة بـ احملافـظـات حسب نـسبـها:
الـبصرة/ صـفر االنبـار/ صفر ديالى/
 23 الـقـادسـيـة/  15بـابل/  27ذي قـار/
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ـقـبولـ في الـكـلـية أثـار اعالن قـوائم ا
الـعـسـكـرية لـغـطًـا من جـراء وضع حقل
ـذهب في االسـتـمـارات وفيـمـا حاولت ا
ـوجـة واطلـقت ـانـيـة ركـوب ا فـئـات بـر
ــسـؤولـ مــطـالــبـات لـلــتـحــقـيق مع ا

والـتبرؤ من نظام احملـاصصة الذي قاد
الـى الـــــوضع الـــــراهـن بـــــادر رئـــــيس
ـسلـحة الـوزراء الـقائـد الـعام لـلقـوات ا
مـصـطفـى الكـاظـمي إلى التـوجـيه برفع
ذهب من القوائم وعدم اعتماد إشـارة ا

 . هذه اآللية مستقبالً
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ونــشــرت وزارة الـدفــاع مــؤخــراً قـوائم
قـبول في الكـلية العـسكرية بـأسماء ا
ـذهب) .وقال تـتضـمن حقـالً خاصاً بـ(ا
اســتـاذ االعالم في جـامــعـة اهل الـبـيت
غــــــالـب الـــــدعــــــمـي في تــــــصــــــريح إن
(االشـكالية في التـوزيع الطائفي ليست
ـؤسسـات األمنـيـة بل تقع مـسـؤوليـة ا
عــلى عــاتق الــنــظــام الــســيـاسـي الـذي
تـشدد كل رئاساته على مراعاة التوازن
ـؤسـسـات تـطـبيق وتـفـرض عـلى تـلك ا
ذلـك) مــوضـــحـــا ان (هـــنـــاك ســـبـــبــ
رئـيـسـ وراء فرض الـنـسب الـطائـفـية
في الـتعييـنات احلكومـية يتعلق األول
ــخـاوف كـتل األقــلـيـات مـن اسـتـبـداد
األغـلـبـية واسـتـئـثـارها بـكل مـؤسـسات
الــدولـة أمــا الــسـبب الــثـانـي فـيــرتـبط
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اياد عالوي غالب الدعمي

وسـوعة قد صدرت احملتـرم). وكانت االجزاء الـثالثة من ا
في وقت سابق حتت عـناوين (مـنمـنمات بـغداد) و(حوادث
وسـوعة اكـبر جـهد بـغداديـة) و(حكـايات بـغداديـة). وتعـد ا
تـألـيفي عن تـاريخ بـغداد مـنذ قـرون وحتـفل بآالف الـوقائع
الـقـصص واالسـرار واالسمـاء والعـائالت. وهـو جـهد فـريد
لـم يسـبقه الـيه احد من الـسـابقـ والالحقـ برغم شـيوع
ــــدن واالمــــصــــار اســــمــــاء الــــذيـن كــــتــــبــــوا عن تــــاريخ ا
والـشـخـصـيات. وقـال حـرب لـ (الـزمـان) انه (يـتـجه الجناز
اجلـزء اخلـامس واالخيـر في غـضون ثالثـة اشهـر لـيخـتتم

وسوعة).  اجزاء ا
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صدر لـلخـبيـر القانـوني احملامـي طارق حرب اجلـزء الرابع
من مـوسـوعة الـتـراث الـبـغـدادي بعـنـوان (وقـائع بـغـدادية).
وقدم حـرب خالل زيارة مبنى (الزمان) اجلـمعة نسخة من
كتـابه اجلديد الذي يـقع في الف صفحـة من القطع الـكبير.
وجــاء في اهــدائه الـى رئـيـس مــجـمــوعــة االعالم الــعــراقي
سـتقل االستـاذ سعـد البزاز (الى اسـتاذ اسـاتيذ االعالم ا
ثـقـفـ وعلـم االعالم.. الى صاحب ومـعـلم عـلمـاء وثـقـيف ا
الــعـــقل الــوطــني والــقــلب الـــعــراقي.. الى من شــرب مــيــاه
الـفــراتــ وآمن بـارض الــرافــدين اســتـاذنــا ســعـد الــبـزاز
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 15نـينوى/ 8). وطـالب بـ(فتح حتقيق)
في الـتزام الـلجـنة بـتثـبيت حـقل مذهب
الـطالب . وفي ردود االفـعـال ايـضـا قال
مــكـتـبه الــكـاظـمي في بــيـان إن (رئـيس
ـسلـحة الـوزراء الـقائـد الـعام لـلقـوات ا
تقدم أمـر برفع اإلشارة إلى مذاهب ا
ضــمن اسـتـمــارات الـقـبـول في الــكـلـيـة
الــعـسـكـريـة) مـضــيـفـا انه (وجّه بـعـدم
الـعمل بهذه اآللية مـطلقًا في مؤسسات
الــــدولـــة ألي ســــبب كــــان وأن تـــكـــون
عيار ـواطنة والهوية الـعراقية هي ا ا
مـع كـامل االحــتــرام جلــمـيع الــهــويـات

الفرعية).

طـلبنـا منه ادارج مسـتحقـات الفالح
ضـمن بـرنـامج عـمل زيـارته اخملـصص
سؤول العراقي الكبار وان لـلقاء ا
ــــوضـــوع كـــامـــلـــة يـــتـم بـــحث هـــذا ا
وبـالـتفـصيـل واوضح ان مكـتب رئيس
االقليم اتصل به وابلغه بأن نيجيرفان
بـارزاني بـحث مع مـصـطـفى الـكـاظمي
الـيـة للـفالحـ لالعوام ـسـتحـقـات ا ا
 2016 – 2015 – 2014 مــشـيـرا الى ان
رئـيس مـجـلس الـوزراء تـعـهـد بـإيـجاد
الـية لـلفالح حل تـام للـمسـتحقـات ا

خالل مدة قريبة.



ــتــحـدة قــالت أن(األ ا الــعــراقــيـة 
تواصل حثّ الـعـراق وجيـرانه على
حل خـالفــــــاتــــــهم بــــــالــــــوســــــائل
الــــدبـــلــــومـــاســــيــــة واحلـــوار مع
االحترام الكامل للسيادة الوطنية
ويـنــطــبـق ذلك عــلى أيّ عــمــلــيـة
وارد عسكـرية وكذلك عـلى ملف ا
ـــائـــيــة) مـــشـــيـــرة  إلى  أن (األ ا

ـتحـدة تـواصل االنـخراط في تـطـوير ا
استراتيجية طـويلة األجل للتعامل مع
ـيــاه ومـســاعــدة احلـكــومـة قـضــيــة ا
العراقية في تسـهيل احلوار والتعاون
ـا في ذلك في القـضايا اإلقلـيمي 

ياه كما تعلقة با ا
تــــــلــــــتــــــزم األ
ـــــــتـــــــحـــــــدة ا
ــواصـــلــة
دعـــــــــــــــــــــم
الـــــعـــــراق
فــــــــــــــــــــي
حتـــســ
إدارتــــــــه
للـموارد
ائية). ا

www.azzaman.com
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ســـمــحت وزارة الــزراعـــة بــاســتــيــراد
محصولي الرقي والبطيخ. 

وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(اسـتـنـاد لـلصـالحيـات اخملـولـة لـوزير
الـزراعـة مـحـمـد كـر اخلـفـاجي بـفـتح
ومـــنع االســتـــيــراد و فـي ضــوء وفــرة
نـتج الزراعي احملـلي  فتح وشـحـة ا
اسـتيـراد محـصولي الرقي والـبطـيخو
اضـاف في بيان نقـله الناطق  الرسمي
لــلـوزارة حـمــيـد الـنـايـف انه (حـصـلت
ــوافــقــة عــلى الــســمــاح بــأســتــيــراد ا
مـحـصولي الـرقي والبـطيخ  ومن كـافة
ــنـافـذ احلـدوديـة مــوضـحـا بـأن ذلك ا

ا جـاء نتـيجـة قلـة  انتـاجهـا محـليـا 
ـســتــهـلـك احملـلي يــتــطـلـب  حـمــايــة ا

نع زيادة  اسعارها. و
WOz«cſ œ«u

مــــؤكـــدا  ان الــــوزارة مـــازالت تــــمـــنع
اســتـيـراد 25 مــادة زراعـيــة لـوفــرتـهـا
مـحليا مـبينا أن (سـياسة الوزارة هي
ـــنـــتج احملـــلـي من جـــانب حـــمــــايـــة ا
ستهلك من جانب اخر  ومن وحماية ا
 خالل  تـطـبـيق الـروزنـامـة الـزراعـية 
فــــضال عـن الـــبــــيــــانـــات الــــواردة من
مــديـريـات الـزراعـة والــتي  تـبـ مـدى
ــــنــــتج  الــــزراعي وفــــرة اوشــــحــــة  ا
احملــــلـي). ووجه اخلــــفــــاجي دائــــرتي

الـبسـتنـة والغابـات  بتـجهـيز  مـختلف
ـتـوفـرة في مـشـاتل شـتالت االشـجـار ا
ومــحـطــات الـبــسـتــنـة والـغــابـات  الى
ـــســاهــمــة في اجلــهـــات الــراغــبــة  بــا
ــسـاحـات الــتـشــجـيـر مـن اجل زيـادة ا
اخلــضــراء  وقـال الــنـايف والــذي أكـد
فــيه بــأن الـوزيــر اخلــفـاجي أكــد  بـان
الــــوزارة بـــادرت بـــعــــمـــلــــيـــة االهـــداء
لـلشـتالت واالشجار وبـدون بدل و جاء
اليـة للبـلديات ذلك لـوجود  الـضائقـة ا
والــــدوائـــر احلــــكـــومــــيـــة فـي بـــغـــداد
ـالـية واحملـافـظـات نـتـيـجـة لـلـظـروف ا
ـــر بــــهـــا الــــبـــلـــد فــــضال عن الــــتي 
ـــســـاحـــات اخلـــضــراء االهـــتـــمـــام بــا

وزيــادتــهــا واشــار اخلــفــاجي الى أن
ذلـك يــــعـــد  تــــعــــويــــضــــا عـن حـــاالت
ـدن الــتـجـريف احلـاصــلـة في مـراكـز ا
وخــاصـــة  الــعــاصــمــة بــغــداد) واكــد
اخلـفـاجي (اتصـاله بامـيـنة بـغداد  من
أجل حـث الدوائر البـلدية  التـابعة لها
بـالتحـرك  السريع ألسـتالم كافة أنواع
الـــشــتـالت من مــحـــطـــات الــبـــســتـــنــة
والــغــابــات وبـدون بــدل وعــلى ســبـيل
االهـــداء) مــشــيــرا الـى (أنه طــلب  من
كـافة البلديات والدوائر في احملافظات
فـي ذات الـــــهــــدف مـن اجل تـــــقـــــلـــــيل
ـسـاحـات الـتي  جتـريـفـهـا وبـشكل ا
غــيـــر قــانــوني  فــضـال عن مــنــظــمــات
ــدنـي والــنـاشــطــ ضــمن اجملــتــمع ا
حـمالت التشجـير  التي يـقومون بها)
ونـوه اخلفاجي الى أن (وزارة الزراعة
ومـن خالل دائـرة الـغـابـات والـتـصـحر
ـشاتل التابـعة لها  في قـامت بتأهيل ا
احملـافـظات وأصـبحث مـشـاتل ضخـمة
تـــســاهم فـي جتــهــيـــز كــافـــة الــدوائــر
الـبلـدية في بغـداد واحملافظـات بأنواع
لـطفة مـختـلفـة  من  أشجار الـغابـات ا
لـلبيـئة والتي تسـهم في تنميـة الغطاء
الــنــبــاتـي والــتــقــلــيل من الــتــغــيــرات
ــنــاخـيــة فــضال عن الــتــخـفــيض في ا
درجـــــات احلــــــرارة) مـــــوضـــــحـــــا ان
(الــوزارة ومن خالل دائــرة الــبـســتــنـة
جـهزت محافظة كركوك ب 500 فـسيلة
 وام نـخـيل  مخـتلـفـة االصنـاف فضال
عن قـــرب جتـــهـــيـــزهـــا  مـــحـــافـــظـــتي
طلوبة الديوانية  وواسط  بالكميات ا
من شتالت الزيتون كما أكد اخلفاجي
عــلى تــوجـيه بــتـجــهـيــز خـمــسـة االف
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ـتـحـدة في الـعراق ـثـلـة األ ا دعت 
جـينـ هـينـيس بالسـخارت احلـكـومة
الــــعــــراقـــيــــة إلى اتــــخــــاذ مـــزيــــد من
ـساءلة اإلجراءات لـتحقـيق العـدالة وا
احلقيقيـت في ما يتعـلق باالنتهاكات
تظاهرون مؤكدة التي تعرض اليها ا
 أن يـونــامي تـؤيـد جــهـود الـعـراق في

إرساء عالقات دولية متوازنة. 
وقـــــالت بـالســــخـــــارت فـي تــــصـــــريح
أن(الــــبــــعـــثــــة الـــدولــــيـــة أعــــربت عن
وبعض اإلجراءات ارتياحها للبيانات 
ــبــكــرة الــتـي اتــخــذتــهــا احلــكــومــة ا
وهـي عالمـات ــتــظـاهــرين  حلــمــايــة ا
ولكـن ستـكون هـناك تبـعث عـلى األمل 
حـــــاجـــــة إلى مـــــزيـــــد مـن اإلجــــراءات
ــــســــاءلـــة لــــتـــحــــقــــيق الــــعــــدالـــة وا
) مضيفة أن(يونامي دأبت احلقيقيت
ـتــظـاهـرين ــطـالـبــة بـحـمــايـة ا عـلى ا
الـسـلـمـيـ وحـمـايــة حـريـة الـتـعـبـيـر
وضــمـان الـعــدالـة من خالل مــحـاسـبـة
ـــــســــؤولــــ عن قـــــتل احملــــتــــجــــ ا
وأصــدرت عــدداً من الـتــقــاريـر بــشـأن
الـــتــظـــاهـــرات وقــدمـت ســلـــســـلــة من
التـوصـيات).  وفي شـأن آخـر قالت إن
ـتـحـدة في الـعـراق وتـمـاشـيـاً (األ ا
مع تفويضـها تدعم السيـادة العراقية
وتؤيد جهود احلـكومة إلرساء عالقات
مـتـوازنـة مع دول اجلـوار وسـائـر دول
العالم) الفـتة إلى أن (اجملـتمع الدولي
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تـحدة من خالل هـيئـات األ ا أبدى 
دعـمه لــلـعـراق في مـنـاسـبـات عـديـدة 
ومــســاعـدة مـنــهــا مــحــاربـة اإلرهــاب 
وإعــــادة الـالجـــــئـــــ والـــــنـــــازحـــــ 
وعـودة وإعــادة اإلعــمــار  االســتــقــرار 
وتـعزيز ومـشاريع التـنمـية  النـازح 
وكـذلك دعم مـؤسـسـات ـقــراطـيـة  الـد
والـدفــاع عن حـقــوق اإلنـسـان الــدولـة 
وتقد وتعزيز الـتماسك االجتـماعي 
وتــيــســيــر ــســـاعــدة االنــتــخــابـــيــة  ا
احلـــــوارات بــــــ بـــــغـــــداد وأربـــــيل).
واوضــحت أن (مــجــلس األمن الــدولي
اضي الـتفـويض لبـعثة مدَّد في أيـار ا
ـتــحــدة  اســتــجــابــة إلى طــلب األ ا
ـسـاعـدة الـعراق احلـكـومـة الـعراقـيـة 
ودعــمه)  مــشــيــرة الى ان (هــذا دلــيل
على اهـتمام اجملـتمع الـدولي بأن يرى
عراقاً قويـاً يتمتع بـالسيادة واالزدهار
واالســـــتـــــقـــــرار  والـــــدعـم مـــــوجــــود
بكرة وسيستمر).وبشأن االنتخابات ا
تـحدة مـكـلفـة بتـقد قـالت ان (األ ا
والــدعم الـفـني لـلـمـؤسـسـات ـشـورة  ا
الـوطنـية الـعـراقيـة وسـتواصل تـقد
ــطــلــوبــ وقـد ــشـورة والــدعم ا كـل ا
بدأت في إصـدار تقـرير شـهري مـفصل
عن االســــتــــعـــدادات والــــعــــمــــلــــيـــات
االنـتـخابـيـة إللـقاء بـعض الـضـوء على
الـــــدعم لـــــهــــــذا اجلـــــهـــــد) وأضـــــافت
أن(احلكـومة الـعراقـية تـعهـدت بإجراء
وهذا انتخابات مبـكرة ذات مصداقية 

مطـلب وطمـوح شعـبي رئـيسـ لكـنها
بحـاجة إلى دعم الـقوى الـسيـاسية في
وكـذلك الـقـوى خـارج مـجـلس الـنـواب 
ان إلجراء االنـتخـابات) وأشارت البـر
ـــتـــحـــدة تـــأمل في أن الـى ان ( األ ا
تـتعـاون احلكـومة والـقـوى السـياسـية

لتحقيق هذه الغاية).
وشـددت بالسـخـارت عـلى (ضـرورة أن
تكون االنتـخابات بقـيادة عراقية ومن
ــهم إجـــراؤهــا بـــشــكل صـــحــيح ألن ا
ـصداقـيـة ضـرورية االنـتخـابـات ذات ا
لـبنـاء ثقـة اجلـمهـور) مـضيـفة أنه(في
ـــكن تــــعـــزيـــز ـــطــــاف ال  نـــهـــايــــة ا
ـشــاركـة ــقـراطــيـة إال مـن خالل ا الــد
ولـــكي تـــكـــون الـــفـــاعـــلـــة لـــلـــشـــعـب 
االنـتـخـابـات ذات مصـداقـيـة ومـقـبـولة
جلــمـــيع الــعــراقـــيــ يــجـب حــمــايــة
اسـتـقاللـيـة مفـوضـيـة االنـتـخـابات من

أيّ تدخل سياسي).
سـؤولـة الدولـيـة أن (احلكـومة ورأّت ا
ـالي وضـعت اإلصالح االقــتـصـادي وا
كـونه ضـروريــاً لـفـتح في أولــويـاتـهــا 
مـــســـتـــقـــبـل أكــثـــر إشـــراقـــاً جلـــمـــيع
) مـنـوهـة الـى أن(مـحـاربـة الــعـراقـيــ
الفساد قضية وطنية بالدرجة األولى)
ـــتـــحـــدة مـــؤكـــدة (اســـتـــعـــداد األ ا
ـسـاعــدة احلـكــومـة الــعـراقــيـة إذا مـا
سـاعدة الـفنـية في طلب مـنهـا تقـد ا
مـكافـحـة الفـسـاد). وبشـأن االعـتداءات
ــتــكـــررة عــلى الـــســيــادة الـــتــركــيـــة ا
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يـعـطي انـطـبـاعـاً بـعـجـز احلـكـومـة عن
ــــــعـــــاجلــــــة االزمـــــة امــــــتالك رؤيــــــة 

تفاقمة.  االقتصادية ا
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
الـعقابي قـوله ان (مجلـس النواب ح
صـوت قبل اكـثر من سبـع يـوماً على
مــشــروع قــانـون االقــتــراض الــداخـلي
واخلـارجي فـقد تـضمن الـقانـون مادة
تـلزم احلكومـة بتقد خطـة اقتصادية
الية التي يعاني منها عاجلة االزمة ا
الــعــراق).مــبــيــنــا ان (احلــكــومــة كــان
امـامــهـا الـتـزام قـانـوني بـاعـداد خـطـة
ـعاجلة االزمة االقتصادية والعجز في
ايـــــرادات الـــــدولـــــة ورغـم هـــــذا فــــان
احلـكـومة تـصر عـلى خـرقهـا القـانوني
بـعـدم ارسـال اي خطـة لـلمـعـاجلة وفق
مـــا نـص عـــلـــيـه الـــقـــانـــون).واضـــاف
الـعـقـابي ان (دول الـعـالم مـقـبـلـة عـلى

ازمــة اقـتــصـاديــة كـبــيـرة قــد تـســتـمـر
لـسـنـوات واغلـبـهـا لديـهـا جـيوش من
عـاجلة اخلـبـراء للـتنـظيـر والـتفـكيـر 
هـذه االزمـات لـكن حكـومـتـنا من اولى
اولــــويـــاتــــهـــا هـي مـــعــــاجلـــة االزمـــة
االقتصادية ورغم هذا لم تعد خطة او

ترسلها الى مجلس النواب) .
dO³  dOBIð

وشـدد على ان (هـذا تقصـير كبـير جدا
ويـعـطي انطـبـاعا بـعـجز احلـكـومة عن
ــــــعـــــاجلــــــة االزمـــــة امــــــتالك رؤيــــــة 
ـتـفـاقــمـة الـتي تـضـغط االقــتـصـاديـة ا
واطن مع غـياب ابسط مـقومات عـلى ا
احلــيــاة الـغــائـبــة في مــنـاطـق كـثــيـرة
وابـسطـها مـاء الشـرب حيث ان هـنالك
ــــيـــاه مــــنـــاطـق تـــعــــاني من نــــقص ا
الـصـاحلـة للـشـرب او الطـريق الـسـليم
واطـنون ـمكـن ان يسـلكـه ا الـذي من ا
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ابــدى رئــيـس كــتــلــة الــنــهج الــوطــني
الــنــيــابــيــة عــمــار طــعــمــة مــجــمــوعـة
مالحـظـات على مـقـترح قـانـون معـادلة
الـشهـادات والدرجـات العـلمـية مـؤكدا
ضـرورة حصر مهمة معادلة الشهادات
ـركـزيـة في وزارة الـتـعـلـيم بـالـلـجـنـة ا

العالي .
…d U  …—U³Ž

وقـال في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ـــفــروض ان تــنـــحــصــر مـــهــمــة (من ا
مـعادلـة الشـهادات والـدرجات الـعلـمية
ـشـكـلـة في وزارة ـركـزيـة ا بـالـلـجـنـة ا
الـتـعلـيم الـعالي ولـيس صـحيـحًـا منح
اسـتـثنـاء في مـنح القـسم بـعـد موافـقة
مـديـر الـعـام هـذه الـصالحـيـة) مـنـوها
ـادة الثانية فـي فقرة ثانيا / الى ان (ا
ب تـذكـر ; ان الـقـسم يعـادل الـشـهادات
اجلــامـعــيـة والــدرجـة الــعـلــمـيــة الـتي
ـوافقة اصـولية  حـصل فيـها تغـيير 
فـكـيف يـحـصـل التـغـيـيـر فـي الـشـهادة

بعد حتصيلها ?! 
قـصـد مـنـها ام ان الـعـبـارة قـاصـرة وا
احلــصـول عـلى شـهـادة أخـرى جـديـدة
ـقصود فالبد من اعـلى فان كان كذلك ا
ـادة اعــادة الـصـيـاغـة) مــضـيـفـا ان (ا
نـفـسـهـا تـذكـر "مـعـادلـة الـشـهادة الـتي
ــاثــلــهــا من قــبل ســبق مــعــادلــة مــا 
الــلــجـنــة ويـشــمل ذلك الــشــهـادات من
نـفس األقـسـام والكـلـيات وان اخـتـلفت
مــوضـوعـاتـهـا"  فــإذا كـانت الـشـهـادة
ــراد تـعـديــلـهـا مــسـتـوفــيـة الـشـروط ا
وأسس الـتعادل فهذا هو معيار جواز
مـعـادلـتهـا فـلمـاذا اإلحـالـة على مـعـيار
مــجـمل غـامـض آخـر وهـو مــعـادلـة مـا
ـــاثــلـــهــا) وتـــابع انه في مـــا يــخص
أعـضاء الـلجـنة يـجيـز القـانون (دخول
حــــمـــــلــــة الــــشــــهـــــادات األولــــيــــة في
عـضويـتهـا والصحـيح االقتـصار على
مـن كان حـاصال عـلى اعـلى الـشـهادات
فـي حـقل االخــتـصــاص) مـوضــحـا ان

(الــقـانــون يـذكـر في اشــتـراط مــعـادلـة
الـشهادة العـليا دون األوليـة اجلامعية
ـــقـــررة ـــدة الـــصـــغـــرى ا ان ال تـــقـل ا
لــلـحــصـول عـلــيـهــا عن سـنــة دراسـيـة
ــعـمــول في مـثــلـهـا واحــدة  بـيــنـمـا ا
دة سنـت اثـنت بـالعـراق ان تكـون ا
ـفروض ـدة ? وا فـلـماذا  تـخـفيض ا
ــشـتــرطـة ــدة الـصــغـرى ا ان ال تــقل ا
ـعــادلـة الـشـهـادة اجلـامـعـيـة عن اربع
سـنـوات بـعد الـدراسـة الـثانـويـة او ما
يــعــادلــهــا ولــيس ثالث ســنــوات كــمـا

يقترحه القانون) .
الحـظـات االخـرى اشـار طـعـمـة ومـن ا
ـعــادلـة الــشـهـادات الى انـه (يـشـتــرط 
الـتي تـلي اجلامـعيـة األوليـة مدة سـتة
فـروض سنة اشـهر للـدبلوم الـعالي وا
عـلى األقل ويشـترط للـماجـستيـر سنة
ـفـروض ســنـتـ ويــشـتـرط واحــدة وا
لـبعض اختصاصات الدكتوراه سنت
ـفروض فـقط بـعد اجلـامعـية األولى وا
اربـع سنوات) منوها الى ان (القانون
ذكـــر في نـــهـج مـــعـــادلـــة الـــشـــهــادات
ـعـادلـة على اشـتـمـال اسـتمـارة طـلب ا
ـوضـوعـات الـدراسـيـة ودرجـاتـهـا ان ا
ـعـنى اذا لم تـوجـد الـدرجات وجـدت 
ـفروض ان ال يـتم مـعادلـة الـشهـادة وا
يــتـم الــتــنــازل عن شــرط االطالع عــلى
الــدرجــات لــلــمـوضــوعــات الــدراســيـة
أيـــــضـــــا)  .وخـــــلص الـى الـــــقــــول ان
(الــقـــانــون يــشــيــر الـى احــالــة جلــنــة
ــكن الــتـــقــو لــلــشــهـــادات الــتي ال 
مـعادلتـها تطـبيقًـا ألحكام هـذا القانون
لـهيئة الرأي للبت فيها فإذا كانت تلك
الــشـهــادات ال تـنـطــبق عـلــيـهــا أحـكـام
عـادلة وفـقـا لهـذا القـانون ومـعـاييـر ا
فـمـا معـنى إحـالتـهـا الى جهـة أخرى ?
عـادلة مع مخالـفتها وهل سـتمنـحها ا

ألحكام القانون ?). 
من جـهـة اخـرى عد الـنـائب عن الكـتـلة
نـفـسـهـا حـسـ الـعـقـابي عـدم ارسـال
احلــكـومـة لــلـخـطــة االقـتـصــاديـة بـأنه

في مــنــاطــقــهـم). ودعــا عــضــو  جلــنـة
تـنفـيذ البـرنامج احلـكومي والتـخطيط
االسـتـراتيـجي الـنيـابيـة  كـاظم فنـجان
الى انــشـاء مــكـتب بــحـري اســتـشـاري
يـرتبط برئيس الوزراء . وقال في بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انه (حـــتى ال
يـتحول العراق الى دولة بـحرية مغلقة
ــقــتــرح يــتـضــمن ومــعــزولــة اتــقـدم 
تــأســيـس مــكــتب بــحــري اســتــشــاري
يــرتــبـط بــرئــيس الــوزراء لــكي يــكــون
عـامال مـسـاعدا في الـنـهـوض بواقـعـنا
ـــتــردي الـــذي ضـــاع فــيه الـــبـــحــري ا
اخلـيط والعـصفـور) الفتـا الى (أهـمية
ــواهب وخــبـرات رجـال االســتـعــانـة 
ــتــلـــكــون قــدرات ال الـــبــحــر الـــذين 
ـكـتب يُـســتـهـان بـهـا في تـفـعـيل دور ا
الــبـــحــري االســتــشــاري الــذي اقــتــرح
تـأسـيـسه عـلى يـد رئـيس الوزراء وفي

زمـــنه لـــيــكـــون هــو األداة الـــعـــلــمـــيــة
الـــرصــيـــنـــة الــقـــادرة عــلـى مــعـــاجلــة
ت بالعراق الـهفوات والـعثرات الـتي أ
وجــعـلــته في ذيل الــقـائــمـة الــبـحــريـة
الـدولـية مـتـخلـفـا عن البـلـدان العـربـية
كــلـهـا).واضـاف فـنـجـان انه (ال شك ان
ـكـتب الـبحـري االسـتـشاري تـأسـيس ا
هــو اخلـطــوة الـوطــنـيــة الـذكـيــة الـتي
سـتحقق لـنا القفـزات النوعـية الواعدة
فـي اجملـــاالت الــــبــــحــــريــــة وعــــلى كل
األصـــــعـــــدة) مـــــؤكـــــدا انـه (عـــــلى أ
االســتــعـداد لــلــتــحـاور مـع الـنــقــابـات
ــؤسـسـات واالحتـادات والـرابـطـات وا
الـبــحـريـة الـعـراقـيـة النـتـخـاب الـفـريق
االسـتـشـاري الـذي يـفـتـرض ان يـرتـبط
ــتـــلك الـــقــدرات بـــرئـــيس الـــوزراء و
الـفـاعـلـة لـتـوجـيه بـوصـلـة الـعـراق في

االرتقاء نحو األفضل).

عمار طعمة
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شـتـلة زيـتـون الى حمـلـة من الصـحراء
الى اخلـضـراء دعـمـا  جلـهـود الـشـباب
ــســـاحــات والـــنـــاشــطـــ في زيـــادة ا

اخلضراء).
مـــشــيــرأ الى أن  (الـــوزارة مــســتــعــدة
لـتجهيـز كافة اجلهـات التي تساهم في
ارســاء الــثــقــافــة اجملـتــمــعــيــة  بــغــيـة
االهـتمـام  بالتـشجيـر واحلد من حاالت
الـتصحر  بـالعديد من شـتالت الزيتون
واشــجـار الـغــابـات الـدائــمـة اخلـضـرة
والــتي تـأتي  بـشـكل طــلـبـات اصـولـيـة
وبــــــدون بــــــدل) وأكــــــد  أن (الـــــوزارة
زارع ومنتجي وبـجهود الفالح وا
الـدواجن والـثـروة احليـوانـية  تـمـكنت
نـتجات الزراعـية وتسهيل من تـوفير ا
ايـصـالهـا لـلمـواطن وبـاسعـار مـناسـبة
وخـــاصــة  في ظل جـــائــحــة كــورونــا 
فـــضـال عن الـــوصـــول الى  االكـــتـــفـــاء
الذاتي من محاصيل احلبوب واخلضر
ومـنتجـات الثروة احليـوانية من بيض
ــائـدة  والـدجــاج الالحم  واالسـمـاك ا
مـشـيرأ الى أن  الـوزارة مازالت مـوفرة
25مـادة زراعيـة  فضال عن تـوجهـاتها
بــتــصــديــر احملــاصــيل الــفــائــضــة عن
احلـاجة ومنـها الشعـير العـلفي اضافة
الى قـرب تـصـديـرهـا لـلـتـمـور من خالل

القطاع اخلاص) .
مـؤكـدا ان (الوزارة مـاضـية في تـطـوير
الــقــطــاع الــزراعي انــتــاجــا من جــانب
سـاحات اخلـضراء من جانب وزيـادة ا
ساهمة الفعالة اخر داعياً  اجلميع با
 في حـمالت التشـجير  في الـبالد بغية
مـكـافـحـة التـصـحـر وحتـس الـبـيـئة).
وبــــتــــوجــــيه وإشــــراف مــــبـــاشــــر من

اخلــــفـــاجـي تـــرأس الــــوكـــيل اإلداري
لـوزارة الـزراعة مـهدي سـهر اجلـبوري
اجــتـمـاعـا مـهـمــا في مـطـار الـصـويـرة
ـتـابـعة لـلـقـيـام بـعـملـيـات االشـراف وا
وتـأهـيل  الطـائـرات الزراعـيـة للـوقوف
على األمور الفنية ومعوقات العمل في
مــطـار الــصـويــرة بـعــضـويــة الـكــابـ
الــطــيــار صــبــيح حــســ الــشــيـبــاني
ــســتــشــارين ــســـتــشــار في هــيـــأة ا ا
ـــدراء لـــرئــــاســـة الـــوزراء وعـــدد من ا
الـــعــــامـــ في الـــوزارة والــــطـــيـــارين

والكادر الفني اخملتص. 
 «dzUD « W UŠ

واوصت الــلــجــنه اجلــهـة الــفــنــيـة في
ـتــمـثــلـة بــالـشــعـبـة ــطـار الــزراعي ا ا
الـهندسـية واللـجنة اخملـتصة بـصيانه
الـطائرات على تقـد تقرير مفصل عن
حـالة الـطائرات ومـا يتـطلب من اجراء
الــنــشـرات االجــبـاريــة والــتـفــتــيـشــيـة
الـــدوريــة لـــغــرض االســـراع في عــودة
اســطـول الـطـائـرات الى اخلـدمـة ودعم
الــقـطـاع الـزراعي في مــكـافـحـة االفـات
ســواء كـــانت افــات الــنــخــيل او افــات
احملـاصـيل األخرى. كـما أكـد االجتـماع
عـلى حـصـر مـتـطلـبـات هـذه الـطـائرات
من قـطع الـغـيار والـقـيام بـكـافة أعـمال
الـصيـانة اسـتعـدادا للـحمالت اجلـوية
الــوقـائــيــة اجملـانــيـة الــتي تــقـوم بــهـا
ـكـافـحـة حـشـرة الـوزارة بـشـكل دوري 
ــبــيـدات الــدوبــاس عــلى الــنــخــيل و
صــديـقــة لـلـبــيـئــة لـلــحـفـاظ عــلى هـذه
ــهــمــة فــضال عـن مــكــافــحـة الــثــروة ا
احلــمــيـرة واالفــات الــزراعـيــة األخـرى

التي قد تصيب احملاصيل الزراعية.
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-1-
شـاء الله تعالى أنْ يـجتمع في اهل بـيت النبوة (عـليهم الـسالم) من الفضائل

ناقب الزاهرة ما تفرق في األ والشعوب كلها . الباهرة وا
-2-

ـسـألـة ليـست مـحـصـورةً في كـونـهم يـنـابـيع الـعـلم  ووعـاة الـشـريـعة بـكل وا
أبعادها فقط 

انـهم كـانـوا الــوجه الـوضيء لـكـل سـمـات الـبـطــولـة والـشـجــاعـة والـتـرفع عن
ن تسلطوا على رقاب العباد فأكثروا الفساد . مهادنة الطغاة 

-3-
وخالفـاً لــكل االجتـاهــات الـتي دأبت عــلى تـصـويــر االمـام الــسـجـاد (ع) في
حـاالت مضيئة ال تلوح معـها معالمُ مواجهَتِه السـاخنة العداء الله من الطغاة
وبـعيداً عن كل تلك الصور الباهتـة أطلّت صورتُه احلقيقية في حوارِهِ مع ابن
زيـاد  يوم أدخل عليه مع السبـايا في الكوفة فبـادره الطاغية ابن زياد قائالً

:
" من انت ?

فقال االمام السجاد (ع) :
" انا عليُّ بن احلس "

فقال الطاغية :
" أليس الله قد قَتَلَ عليَّ بن احلس " ?

فيجيبُه االمام السجاد قائالً "
" قد كان لي أخ يسمى عليّا 

قتله الناس "
فيقول الطاغية :
" بل الله قَتَلَهُ "
فيقول االمام :

" الله يتوفى األنفس ح موتها "
تأل الطاغية غيظا ويقول لالمام : وهنا 

( وبكَ جرأةً جلوابي 
وفيك بقيّة للرد عليّ  

اذهبوا واضربوا عنقه "
وجاء في التاريخ :

أنّ االمام السجاد (ع) قال البن زياد :
" أبا القتل تهددني يا ابن زياد ?

" اما علمتَ انَّ القتل لنا عادة  وكرامتنا الشهادة ?
ـسـجد فـأمر الـطـاغيـة بـان يـحمل االمـام الـسجـاد والـسبـايـا الى دارٍ بـجنب ا

االعظم.
ويالحظ هنا :

1- ان الـطـاغـيـة ( ابن زيـاد ) أراد ان يـنـسب مـا جـرى عـلى اهل الـبـيت (ع)
غـضوب عليهم من قِبَلِهِ  فأصرّ االمام يـوم عاشوراء الى الله تعالى وكأنهم ا
الـسـجـاد (ع) عـلى أنْ يـجهـر بـاحلـقـيـقـة ويـفـهمه  –وبـكل شـجـاعـة  –انّ اهل
الـبـيت (ع) قَــتَـلَـهُـم االوغـاد الـذين بــايـعـوا بــني أمـيّه وبــاعـوا ديـنــهم بـأبـخس

االثمان وحاشا لله ان يكون هو الذي قتلهم فهم اولياؤه وأحباؤه .
حى من ذاكرة االحرار يقول: 2- انّ االمام السجاد (ع) رفع شعاراً لن 

{ القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة }
وهــكــذا واصـل (ع) الــســيـــر عــلى نـــهج أبــيـه ســيــد

لة . الشهداء (ع) دون ان يحيد عنه قيدَ أ
وهـكذا تستمـر مسيرة االحرار عـبر كل زمان ومكان
في مــقــارعـة الــظــلم والــطــغــيــان والــذود عن كــرامـة

االنسان .

اسـمها أحالم ....... ما يعني ان ال شيء يحدّها انها صور برسم طموحات
تأمالت ال رقـيب عليـها ابتهـاالت مقرونـة بأمل حتقـقها عوالم نـفسيـة يؤطرها

شعور ايجابي .
عـادة مـا يـكـون بـ األحـالم وبـ الـواقع مـديـات شــاسـعـة . جـمـال احلـلم أن

نطق ويشاغب األمر الواقع . ستحيل وأن يشاكس ا يقترب من تخوم ا
احللم نـفحة امل جتعل من ابدانـنا الهامدة مـاكنة مثابرة ومن عـقولنا الراكدة
ـسـتـسلم وقـنـوطـنا ـتوارثـة واحـبـاطنـا ا شـعـلـة نشـاط . تـتـمـرد على بالهـتـنـا ا
الـرمادي. فـاحلـلم عـصي عـلى الـسـواد مـهمـته انـتـشـال أسـرى الـرمادي الى

حيزه األبيض .
ــحـددات الـقـدرة ـكـان وال  األحـالم ال تـعـتــرف بـحـدود الــزمـان وال بـحــدود ا
ـبـدعون سـبـقوا ـ كبـارا ا وكوابح الـنـبـوغ . القـادة الـعظـام كـلـهم كانـوا حـا
ـن اتـهــمــهم  بــاجلــنــون واخـتـالل الـعــقل . بــاحالمــهم زمــانـهـم ولم يــأبــهـوا 
االختـراعات واالبتكارات في طور الـنطفة لم تكن اكثـر من هذيان رجل مخبول
. تــفـكّـر االنـبــيـاء والـرسل في خـلـق الـسـمـاوات واالرض وبـحــثـهم الـدائب عن
صانع لـهـمـا قبـل نزول الـوحي رآهـا اصـحابـهـا حـلمـا لـلـوصول الى احلـقـيـقة

ا السخرية . ورآها اقوامهم سلوكا غريبا يستدعي الشفقة ور
االحالم كي تـكون احالمـا ال بد لـها من ان تـكـون كبـيرة أكـبر من الـتفـاصيل
ُـعـاشـة وأكـبـر من قـدرتـنـا اآلنـية عـلى الـفـعل . فـلـيس عـيـبـا أن يـكـون الـعمل ا

مؤجال ما دامت النية انعقدت على اجنازه .
االوطان حتـررت بـحـلم حـلم حـمـله ثـلـة لم يـلتـفـتـوا الى اكـثـريـة كـانت ترى ان
ـنطق مقـاومـة االحتالل عـبث ال طـائل فيه فـكل شيء يـبدأ مـعاكـسا لـلـحلم ا
عـنـوية تـيـار الفـكر ـاديـة وا الفـلـسفـة الـعُرف ضـعف االنـسان االمـكـانات ا
ــســـتـــفــيـــدون من االوضــاع واالعـالم تــعـــوَد الــنـــاس عـــلى مــا هـم عــلـــيه ا
نافقون القانعون بالعبودية رجفون ا شكّكون احلاسدون ا االنتـهازيون ا
ـ وتعيق الـتفكـير وتوطّن ضعـيفو الـهمة كـلهـا كوابح تعـمل بالضـد من احلا
النـفـوس على الـرضى بالـواقع مـهمـا كـان متـرديا خـوفا مـن مجـهول ال يُـعرف
كنـهه. فـالـنـاس اعـداء مـا جـهـلوا واالحالم سـحـابـة مـفـتـرضـة في يـوم صيف

قائض قد تأتي وقد ال تأتي وقد تأخذها الريح بعيدا عن مضاربنا .
ال نراهن ألن الـرهـان يحـتـمل اخلسـارة هـكذا هـو منـطق الـقانـطـ احملبَـط
احملبِـطـ . على عـكس احلالـم فهـو مقـامـر ومغـامر يـركب الـبحـار ح جتـهز

وج صبيحة االقالع .  السفينة غير آبه بالريح وال بحال ا
ـ الـكـبـار فـفي االـعـادة تـعـمل لـصالح لم تـكن الـظـروف يـومـا مـواتـيـة  لـلـحا
خصـومـهم لـكن احلـلم له حـركـيـة عـجـيبـة هـو قـادر عـلى ان يـضـاعف الـهمم
ا واحدا الى أمة عـلى هذا النحو ة ليحيـل حا ويراكـم االصرار ويعظّم العـز
صـنعـنـا رموزنـا أو قل هـكذا أعـادت رمـوزنا احـيـاءنا وفي مـثل هـذه اخملاض
لكون من متاع الدنيا اال اقله ولدت أمتنا االسالمية ولدت من حلم رجال ال 
فصـيَرتـهم أحالمهم أمة عـظيمـة تغلـبت في بضع سـن على أ تـكاسلت عن
ادة بحساباتها التقليدية قادرة على الغلبة العـمل واتخمتها النعمة فظنت أن ا

دوما وها نحن اليوم نقع في ما وقع فيه اآلخرون فانقض اآلخرون علينا .
لقـد انتصر صالح الدين على الصليبي واألمة في أوج ضعفها واستكانتها
قبـل أن يـنـتشـلـهـا حُـلم صـالح الـدين الـذي كـبـر معـه يـوم كـان أبـــواه يـعـدانه
ليـحـرر الـقـدس . لـقنـوه حـلـمـا هو فـي وقته أقـرب الى احلـمـاقـة زرعـــــوا فيه
ـا يشـــبه بذرة احلـلم فأيـنعت عن رمز حـالم سعى الى حتقـيق حلمه فـحققه 

عجزة . ا
قد ال تـكون أمتـنا اليوم في أحـسن حاالتها هي قـطعا في حالـة ضعف شديد
وفـيهـا من الـوهن مـا ال يعـلـمه اال الـله لكن حـذاري من أن نـتـوقف عن احللم

لنبق حا كي نبقى على قيد احلياة .
وانا أعـتـني بـحديـقـتي بـعد ان أقـعـدتـنا اجلـائـحـة طويال في الـبـيـوت أوصيت
ابني الـذي يساعدني بالعنـاية بها: اسق البذور التي طـششناها ال تبتئس ان

تـأخرت سـتـنبت مـا دمت تـرويهـا وح تـنـبت داوم على
سقيها كي تينع وتكبر وتستوي على عودها.

ـبذور في هـكذا تـنـهض األ كـاحلدائق بـحـلـمهـا ا
صدور الناس .

{  الشريف استاذ دكتور

جين
هينيس
بالسخارت

حس العقابي كاظم فنجان
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4 ـهرجـان "فيـزا بور لـيمـاج" في مديـنة بـيربـينـيان (جـنوب صـور اإليطـالي فابـيو بـوتشـياتـيلـلي السـبت بجـائزة "فـيزا دور" لـلتـصويـر الصـحافي  فـاز ا
فرنسا) عن حتقيق أجراه في مدينة بيرغامي اإليطالية خالل ذروة جائحة كوفيد-19. 

ـائية النـاجمة عن االحـتباس احلراري من وحصل األميركـي براين دنتون بـجائزة "فـيزا ماغازين" عن رصـده بالصـورة مدى ستة أشـهر التـقلبات ا
) في الصفـوف األولى عندمـا كان بلده ز" األمـيركيـة.وكان فابـيو بوتـشياتـيللي ( 40عامـاً جفـاف وفيضـانات.وقد نُـشر التـحقيـقان في صحـيفـة "نيويـورك تا
ستجد.وقـد رافق فريقاً من مسعفي الصليب األحمر وكان يـرتدي طقم الثياب الواقية الكامل الذي كان إيطاليا أول دولة أوروبية يجـتاحها فيروس كورونا ا

مرضون.  يرتديه األطباء وا
تنافـس على جائزة ـيدالية الـذهبية في "جائـزة روبرت كابا" عن حتقـيق أجراه في مدينـة حلب السورية.وكـان ب ا وبوتشياتـيللي حصل عام  2013على ا
هرجان كلّ من مصوّرَي وكالة فرانس بـرس نيكوال عصفوري عن تغطيته تظاهرات هونغ كونغ وبيتر تورنلي عن موضوع فئة "فيزا دور نيوز" أهم فئات جوائز ا

"الوجه البشري لكوفيد- 19في نيويورك".

رسالة باريس
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من أينَ أتَوا بعبارةِ "صَلُّوا  فِي رِحالِكُمْ ".
أُلقي بـحضرة أهل الصنـعةِ في الضادِ هـاهنا بِمَعـاذيرٍ جليّة ,فالرصيدَ لي
من خزائنِ الـضّادِ وبيانِها إلّا مِنهاجَ دِراسةٍ ثانويةٍ ,صَفَفتُ به حروفي هذه
بِـرَويةٍ ,مُسـتَنِـد على هـيامٍ بـالضـادِ وشجـونٍ زكية ,ومُـعتَـمِد عـلى صيامِ عن
الــلــغــو  وفِــطــرَةٍ ســويــةٍ. ومُــســتَــظِل بــذريــعــةِ أنَّ إبنَ جــنّي مــا تــخــرّجَ من
م وجهَهُ شـطرَ أكـسفـورد العـلية ,فـإن زللتُ ) بـهية ,وال الزّجّـاجَ  (سـوربونٍ
فأخـطأتُ فـفي جهـالتي أنعمُ نـعمـةً دونية  ,وإن أصـبتُ فيالـهولِ اخلطبِ في
أمَّـةٍ ,كــدت أن أراهـا فـي هـدى األبــحـاثِ مُــتَــجَـهــمَـة ,وفي صــدى األحـداثِ
مُـتَنَـغمَة ,وفي ردى اآلثـاث مُتَنَـعمَة ,ولـندَعَ اللـغةَ تدلـي بشَهـادتِها أوالً ,دونَ

أن نَضطرَّها لقسمٍ غليظ فوقَ شهادةٍ منها أليمةٍ متألمة:
[ أبـيّنُ أنَّ أصلَ مفـردةِ "رِحال": رحَلَ ,يَـرحَل رَحيالً وتَـرْحاالً ورِحْلَـةً فهو
ـفعـول مَرحـول عنهُ ,رَحَلَ عَنْ بَـلَـدِهِ : تَرَكَهُ ,ورِحـال مـصدرُ رحَلَ: راحِل وا
سـافر وكلّ شيء يُـعَدُّ لـلسـفرِ ,والـرَّحْلُ: كلُّ شيء يُعَـدُّ للـرحيلِ من أمتـعـة ا
وعـاءٍ لـلــمـتـاعِ وغـيـرِهِ ,ومـايُـوضَعُ عــلى ظـهـرِ الــدّوابّ من حَـمْلٍ أو ركـوب].

إنتهى.
ثمَّ إنَّ الذّكـرِ احلكـيمِ قـد جاءَ بـها مُـفَصـلـةً على عِـلمٍ إذ قـالَ: (فَلَـمَّا جَـهَّزَهُمْ
) ,وقـالَ في السَـكنِ القـرارِ : "وَاللَّهُ بِـجَهَـازِهِمْ جَعَلَ الـسـقَايَـةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ
جَعَلَ لَكُـم من بُيُوتِكُمْ سَـكَنًا وَجَعَلَ لَـكُم من جُلُودِ الْأَنْـعَامِ بُيُوتًـا تَسْتَخِـفُّونَهَا
يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ " ,ومـا جَعَلَ لَنا من (رِحالِـنا) سَكَنًا ,ألنَّ االرِحالَ

. ليسَ بسكنٍ آمنٍ مطمئنٍ مك
: "الَ تُـشَدُّ ثمَّ إنَّ احلـديثَ الـشّـريفَ قـد جـاءَ بـهـا مُـحَـصـلـةً عـلى فَـهمٍ إذ قـالَ
" ,وأنّهُ صـلى اللهُ علـيهِ وسلّمَ قالَ:" إِذَا قُلْتَ : الـرحَالُ إالَّ إِلَى ثَالَثَةِ مَـسَاجِدَ
دًا رَسُولُ اللـهِ فَلَا تَـقُلْ : حَيَّ عَلَى أَشْهَـدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّـا اللهُ أَشْـهَدُ أَنَّ مُـحَمـَّ

الصَّلَاةِ  قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ".
ـستـقَرٍّ ,أو بـيت ,أو دار, إذاً أنّى لـنا أن نـأتِ ب"الرِحـالِ" على أنَّـهـا سَكَن 
أو منزل ,أو مَقطَن ,أو مثوىً ,أو مأوىً ,أو مُقام ,أو حتى مَقام ,أو موضع,
أو موطئ ,أو ملجأ ,أو مغارات ,أو مُدَّخَل ,وكيف إنطلقت عبارةُ "صلُّوا في

رحالكم"  في أمّةٍ من احمليطِ الى اخلليجِ طولها!
ـطرِ عـنـدَ بعضٍ من ـا أنّ مَن أطـلَقَـها ,قـد إرتكـز عـلى نداءِ صالةٍ أيـام ا ر
َ الذين طَغَت على أفئدتِهم وألسِنتِهم نظرة على الدنيا على إنها رحلة األول
خـاطـفة ,وعَلَـت مفـرداتُ لـغةِ الـبـداوةِ حُبَّـاً بـها ولـها ,وهـو أمر يـشبُهُ وَصفَ
عنى اجلَامعِ ) ,عـلى ا - إذ ماإنفكَ يـسمّي السَّيارةَ (بغالً والـدي -رحمه اللهُ

بينهما وهو: الركوب.
رُبَـمــا أمـرُ الــوالـدِ  قــد يُـغَضُّ عــنهُ الـطّــرف من بـاب " الَ تَــقُل لَّــهُـمَـآ أُفٍّ وَالَ
تَنْـهَرْهُمَا " لكنَّ أمرَ مُطلِقِ هذه العبارة اآلن  ,أشـعرُ أنَّه غيرُ مستساغٍ البتّة
تخصصٍ- وأحتدَّثُ هـنا من باب البيانِ حصراً. وأستشعرُ - ألنّي لستُ 
أنَّ األفصحَ هـو التقيّدُ بعبارة "صَـلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ" فإنهـا لسحرِ البيانِ أقفى
" ,حتتَ و أحـفى ,وأشـفى وأدفى ,وأصـفى وأكـفى وأوفى. قـلتُ: "أسـتـشـعرُ
ظاللِ أنَّ اللهَ ربّـنا سبـحانهُ وتعـالى ماوَصَفَـنا بأنـنا قوم نـستوطنُ رِحـالنا ,

. بل مَنَّ علينا ببيوتٍ سكنٍ
فمَن ذا الـذي أطلقَـها? رُبَـما أنَّ مَن أطلـقَها -إثـر جائـحةِ كورونـا- هو شيخُ
, مـسـجـدٍ طاعـن عتيٌّ ,إذ هـو متَّـكئ عـلى أريـكـتهِ في حـجـرةٍ ذي نـورٍ خافتٍ
مُـستقِـرَّةٍ حذوَ مـحرابِ مـسجدِهِ ,وإذ هـوَ يُقَلـبُ بأنـاملٍ مرتَـجِفَةٍ وريـقاتٍ من
اخملابـراتِ تسألُهُ بيانَ رأيٍ عن ميولِ عـقائديةٍ و أيديولـوجية لفتيةٍ في احلي
"صَـلُّوا  فِي رِحالِكُمْ " ذوي شـغبٍ وصخبٍ مَستـترٍ غيـرِ منظور  ,وإذ بـعبارةِ
, - في شـيبـةٍ من شـيبِ حلـيـتهِ قـريـبـاً من لـسانهِ اجلـاثـمـة- وتـأبى إنـسالخـاً
ينـطلِقُ بـها لـسانُـهُ  وهوَ مـشتـمِل بتـردداتِ رغاء اجلـملِ في غابـرِ األيامِ ,ثمَّ
ومن خـلـفهِ خـاضتْ أمّـة مـتـرامـيـةُ األطـرافِ بـتـمـامِهـا مـعهُ في ذاتِ تـردداتهِ

. وخوضهِ
رُبَـما الـشيـخُ لهُ في ذلكَ معـاذيرُهُ ,إن خـرجَ علـينـا بتـصـريحٍ خفـيفِ الظلَّ ,

يحمِلُ شذا التقوى على كفيهِ ,وشدا الزهدِ موسوم على مُقلتَيهِ :
:" إِنَّـمَا هَـذِهِ الْـحَيَاةُ الدُّنْـيَا مَتَاع وَإِنَّ الْـآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ"  ,وما (أيَّ بُنيَّ

الدنيا إلّا قافلةً وما دارُكَ فيها إلّا كرِحالٍ على ظهرِ ناقةٍ).
! أوَتُــطــيقُ نــاقــة ضــامــر أن تَــحــمِـلَ عــلى ظــهــرِهــا "رِحــاالً"خــرســانــيّــاً وَيْ
ِ اجلنيهـاتِ كُلفَتُهُ  ,وما خال اليـ (كونـكريـتيّاً) وغـيرَ متـحرّكٍ وبكـهرُباء ,و
الِ العقاري  ,فماجتَرَّأَ منكم أحد أن سلـفة مالية رِبَويّةٍ إستدنتها من بيتِ ا
يــقــولَ بـوجـهِ سـلــطــانهِ : "هـذا حــرامُ  في بــيتِ مــالِ أمـةٍ مــحــقت الــربـا من

بجل" ! ولن يتجرّأ. إقتصادها وال يجوز أيها السلطان ا
(والله أعلم).

wÐUM'« wKŽ
بغداد
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حس الصدر في منجزه
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ي يـــتــحــفــنــا الـــبــاحث األكــاد
االسـتـاذ األديب الـسـيـد مـحـسن
ـا ــوسـوي  –حـفــظه الـله  – ا
يــكـــتـــبه عن الـــكـــتب الـــصــادرة

حديثا .
وهـــوه بــهــذا يـــثــبت مـــواكــبــته
لــلـــحــراك الــفـــكــري والـــثــقــافي
واألدبي  ويــقـــدّم لــقــرائه آراءه

متعة عن قراءاته تلك . ا
وقد نشر مؤخراً مقالة عن كتاب
(مـــــفــــارقــــات)  –وهـــــو اجلــــزء
الـــــتـــــاسـع واخلـــــمـــــســـــون من
مــوسـوعــة الــعـراق اجلــديـد - 
ونـحن نــنــشـرهــا عـلـى صـفــحـة
ســمــاحـة الــســيــد الــصـدر عــلى
  face bookتثميناً لها

شكورة . وتقديراً جلهوده ا
ـــكــــتب االعالمي لـــســـمـــاحـــة (ا

السيد الصدر 2020/9/6). 
من مكتبتي...

كتاب : مُفارقات 
تـــألــيف  : ســـمــاحـــة الــعـــلّــامــة
الـســيـد حـســ الـســيـد مــحـمـد

هادي الصدر 
الـــــــطـــــــبـــــــعــــــــــــة : األولــــى  :

1441هج - 2020  م 
عدد الصفحات  : 168صفحة

الــرســالــيـون لــيس لــهم  مــوعـد
لالستراحة   وال يُـعيق طريقهم
شيء في ســــبــــيل  رســــالـــتــــهم
ــــلّـــون وال اإلنــــســــانــــيــــة ال 
يـــتــــراجــــعـــون ألنــــهم آمــــنـــوا
ان   فكانوا برسالتهم حقَّ اإل
شــعــلـــةً وضّــاءةً في الـــطــريق 

يـــضــعــون الــعـالمــات لــلــنــاس
ويرشـدون الـتائـهـ  ويسـقون
الــعـطــاشى من فـيض مــعـيــنـهم
الـثّر  الـنـابع من تـلك  الـنـفوس
الـشــفـافــة الـنــقـيّــة  الـطــاهـرة
الـعـفـيـفة فـلـذلك كـان حـديـثهم ;
حــديـث الـقــلـب لـلــقــلب  حــديث
األب لألبـنـاء  .ســيـدنــا الـعالمـة
احلــجّـة الـســيـد حـســ الـسـيـد
مـحمد هـادي الصـدر حفظ الله
مدرسة متكاملة للدين والدنيا  
ُحبّ  فهـو صاحب ذلك الـقلب ا
والـنـفس الـكـبـيـرة الـتي تـسـطّـر
حــبّــهــا وشَـــفــقــتــهــا عــلى هــذه
األوراق لــتــرســلـــهــا إلى قــلــوب

الناس .
وهـــــذا هــــو  اجلـــــزء الـــــتــــاسع
واخلــــمـــســــون من مـــوســــوعـــة
(الـعـراق اجلديـد ) بـ يَـدَيـنا  
نـتــمـعّن فــيه  ونـقـرأ مــافـيه من
مقاالت وخـواطر ومشاعر  وهي
تـعــيش األحـداث الــسـاخــنـة في
عـراقنـا اجلـديد; مُـعـلِّقـاً عـليـها 
وشارحاً لها وموضِّحاً لبعضها
ومـرشـداً ألخرى   وأنـا اتـصوّر
أنّ ســمــاحــة ســيــدنــا الــعــلّــامـة
الـصدر حفـظه الله قد فـتح باباً
ـــقـــالـــة في من أجـــمـل أبـــواب ا
أدبـنــا احلـديث  بــعـد أن تــعـثّـر
هــذا الــفن من خـالل الــكــتــابـات
الـهـامــشـيـة الـتـي تـغـزو وسـائل
الـنــشـر اخملــتـلــفـة  فــلـقــد أعـاد
سـيـدنـا الـعـلّـامـة  الـصـدر بـريق
ـقــالـة من ودهــشـة وعــنـفــوان  ا

خالل هــذه الــكــتــابــات األنــيــقـة
شكالً ومضموناً .

ولـقـد كـان الـزائـر الـثـقيـل أعني
به (كـورونا) قـد حدّد الـكثـير من
الـــنــشـــاطــات ولــكن الـــســــــيــد
الـصـدر حــفـظه الـله لـم يـنـقـطع
عن الـكــتــابـة والــنــشـر ; فــهـــــو

يقول :
((لــقــد اعــتــكــفــنــا في الــبــيـوت
ولكننا لم نـنقطع عن الكتابة في
الـصحف كـمـا كـنّا قـبـيل مجيء
الـــزائــــر الــــرهـــيب  _أعــــني به
الــوبــاء  _ومــقـــاالتـــنــا تـــســلط
الـــــضــــوء عـــــلى الـــــعـــــديــــد من
رّة الـتي تـزخـر بـها ـفـارقـات ا ا
رحلة الراهنة  ولكنْ ال بداعي ا
الـتشـهيـر والـتسـقـيط بل بداعي

اإلصالح والتغيير))  .
رحلة احلسّاسة في حياة هذه ا
هـــذا اجلــــيل حتــــتـــاج من ذوي
اإلخــــتــــصــــاص واخملــــلــــصـــ
اإلسهام في العـمل لبناء العراق
اجلديد  ; وفي ذلك يـقول سيدنا

الصدر حفظه الله: 
ــفـكـرين (( إنّ عـلى الــعـلــمـاء وا
وذوي اخلــــبـــــرة في الــــشــــؤون
الـعـامـة أنْ يُـسـهـمـوا عمـلـيـاً في
الـتــذكــيــر بــاحلـلــول الــنــاجــعـة
للخروج من عنق الزجاجة  كما
أنّ عــلــيــهم الــتــنـبــيه عــلى تــلك
ـطـبّات الـنـتـوءات والـثـغـرات وا
الــــتي وقـع بــــهـــا ســــيــــاســــيـــو

الصدفة)) ..!! .
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فــهل يـصـحُّ الـتـزامُ الــصـمت من
الواع في هذا الظرف اخلطير
? يـقـول احلـجّــة الـسـيـد الـصـدر

حفظه الله: 
((إنّ خــــدمـــة الــــدِّين والــــشـــعب
ــــطـــــلــــوبــــة من والــــوطـن هي ا
اجلـــمـــيـع   وال يـــصحُّ الـــتـــزامُ
الــــــصــــــمت إزاء مــــــا يــــــقـع من
اخـتـراقــات صـريـحــة لـلـمـوازين

والــــقـــوانـــ ...  بــــالـــكــــلـــمـــة
الصادقة  والـنيّة اخلالصة من
شوائب الريـاء وحب الظهور  
ــــكن أنْ تــــطــــرح لــــلــــتــــداول
قـترحـات واحلـلول )) .تـتمـيّز ا
ـــــقـــــاالت واخلـــــواطـــــر هـــــذه ا
ــقـاطع الــشـعــريـة بــالـطـراوة وا
وهي تــــدخل ضــــمن كــــتــــابـــات
ـــمــتـــنع فــلـــقــد كــان الـــســهل ا
أسـلوب سـمـاحة الـسـيد الـصدر
حـفــظه الــله مــزاوجــاً بــ لــغـة
الـــعــصــر الـــعــبــاسي فـي لــغــته
الــواثـقـة الــصـافـيــة  وبـ لـغـة
احلــداثـة ومـا بــعـد احلـداثـة في
األدب العصري  وهي لغة ليس
من السهل أن يقلّدها أحد إالّ أن
يــكــون قــد تــشـرّب ذوقـه بـاألدب

ه وحديثه.  العربي قد
wzU HO  lÐUÞ

ضمّ هــذا اجلــزء ( 44) من هــذه
ــــــقـــــــاالت الـــــــتي اتـــــــخــــــذت ا
موضوعاتها طـابعاً فُسيفسائياً
 _إنْ صحَّ التعبير  _الشتمالها
عـــلى مـــوضـــوعـــات مـــتـــنـــوّعــة
يَـــنْــظُــمــهــا خـــيط من احلــريــر :
يُسمّى حبّ العراق والعراقي .

عنوانات احملتويات :
 _ب يدي الكتاب .

 1- ثنائية الداخل واخلارج. 
 2-ال للتكلس واجلمود. 

واقف الزئبقية .. !!  3- ا
 4-اجلشع الرهيب .

 5-هـل كــان احلـــســني شـــاعــراً
(1997 -1903 )?

نحدر اخلطير .  6-ا
 7-سالماً يا وليد البيت .

 8-ناقد أم ناقم ?
 9-ولـلصـدق السـياسي أهـميته

البالغة  .
 10-القانون فوق اجلميع. 
 11-إلى الصغار والكبار  .

 12-حـ تقـرع أجراس اإلنذار.
 13- الغد اجملهول .

14-(( كورونا )) وكابوس
قبور . الدكتاتور ا

ناعة النفسية .  15-ا
 16-وسقطت األقنعة  .

 17-صُور من النُبل العراقي  .
 18- وللنزاهة مكانتها العليا. 

 19-ما اَـءاَّ البخالء. 
 20-علي(ع) في القرآن. 

ال.   21-ثنائية العمر وا
 22-الفضائل ال تُعْزَل !

 23-أيـن نـــحن من عـــليّ أمـــيـــر
ؤمن  ? ا

 24-واعليّاه. 
 25- ماذا قال عشّاق عليّ ?

 26- الــدور الـريـادي لـلـخـطـبـاء
 . الرسالي

 27-رابعة في قضيّةٍ رائعة. 
 28-الهموم بِقَدْر الهِمَم !

 29- الـــســكـــيـــنــة الـــنـــفــســـيــة
نشودة . ا

30- ال لتجاوز اخلطوط
احلمراء .

 31- ال تَـــنْـسَ أنّك مـــرصــود
!!..

 32-ال لألنانية واالستغالل.

 33- اجلواب السريع .
ــرجتــفــ خــوفــاً  34-إلى ا

وهلعاً من الكورونا. 
 35-شجاعة اإلعتراف. 
فاجئة.   36-الصفعة ا

 37-محطة تأمل. 
 38-حكـايـتي مع الـغـنوشي
39-شياط اإلنس. 
 40- أهميـة الوازع الداخلي

فقود.    41-احلب ا
راوغة.   42- داء ا
 43-ماهو احلل ?

 44- إنـها الهـمجيـة وليست
الوطنية .

غالف الكتاب
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ـــــارس الــــروائي الــــعــــراقي ال 
ــا شــاكــر نــوري الـــكــتــابــة وإ
يــخـوض مـغـامـرة عـنـدمـا يـكـتب
ــكن روايــة أو قـــصــة وبـــهــذا 
الـــــقـــــول إن روايـــــة (الـــــروايـــــة
الـــعــــمـــيـــاء) الــــتي صـــدرت له
ــطـبـوعـات مــؤخـراً عن شـركـة ا

مــــبـــعـــوث وال  كــــصـــحــــفي بل
كـأعـمى يـدخل إلى معـهـد تدريب
الــعــمــيـان بــأوراق مــزيــفــة لـكي

يكتب تقارير عن الفساد فيه. 
 يــلـــتــقي مــروان عـــبــر تــســعــة
شـهـور بـشـخـصـيـات عديـدة في
ــعــهــد مــنــهم الــزيــبق األعــمى ا
ـاكر و(حيـاة) الفاتـنة العـمياء ا
ــــكـــتــــبـــة وبــــورهــــان مـــديــــر ا
ــوسـيــقى فـريــدون والـرسـام وا
ســــرغـــ والــــصـــبـي الـــقـــار
وسـلطانـة الشيـطانة والـراقصة
ًــا ـــثل عــا مــيالد. وكـل مــنــهم 
قائمًا بحد ذاته. وفي مدة إقامته
هــــنـــاك يـــقـع في حب الــــفـــتـــاة
الــفـاتــنـة الــعـمــيـاء حـيــاة الـتي
تبـادله احلب وال تعـلم أنه ليس
أعـمى مـثلـهـا وعـندمـا يـتم نـقله
ـدة إلى الــفـحــوصــات الـطــبـيــة 
أســـبـــوعـــ يــســـعـى الــزيـــبق
ـــاكــر الـــطــامـع بــهــذه األعــمى ا
الـفـتاة الـعـمـيـاء ولم يـتـمكن من
الـنـيل مـنـهـا إلى تـقـلـيـد مروان
حــرفــيًــا حــتى صــوته ولــكــنــته
وعـطــره ويــصـبـح شـبــيــهه لـكي
يـــــخــــدع (حـــــيـــــاة) أنـه مــــروان
ويـــتـــمــكـن من فضّ بـــكـــارتـــهــا.
وعــــنــــدمــــا يـــــعــــود مــــروان من
الــفـحـص الـطــبي يُـجن جــنـونه
عندما يرى فتاة أحالمه مع رجل
آخــر وأثـــنــاء مـــعـــاتــبـــته لـــهــا
ومــشــادته مع الــزيــبق تــصــرخ
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وهــنـا يــواجه مـروان قــدره فـهـو
إمـا أن يُسـمل عـينـيه ويبـقى ب
الــعـمــيــان أو يـخــطف حــبـيــبـته
ــعـهـد ويــعـيش خــارج أسـوار ا
فــيــخــتــار الـهــرب مـع حــبـيــبــته
حـــيــاة. وفـي الــنـــهـــايـــة يــواجه
مشكلـة كيفية االعـتراف حلبيبته
أنه بـصير فـيسـرد روايته التي
ـعهـد وهي (الـرواية كتـبهـا في ا

العمياء).
اعتـمد الـكاتب في تـأليف روايته
"الـروايـة الـعـمـيـاء" عـلى قـراءات

عـديـدة فـي عـالم الــعـمى مــنـهـا:
قـصـة "الـشـبيـه" للـكـاتب واألديب
الراحل فـهد األسدي وحـياة أبو
احلــــسـن عـــلـي بن إســــمــــاعــــيل
ُـرسيّ ـعــروف بـابن سِــيـدَه ا وا
398هـ/  1007وهو لغوي
أنـــــدلـــــسي وصـــــاحـب كـــــتــــاب
»احملكم واحمليط األعظم?«
ويــشــبه بــورخــيس: كــان أعـمى
ودرس مع والده الـذي كان فـاقد
الـبــصــر أيـضًــا. وكــذلك أرشـيف
معـهد الـنور لـطلـبة ذوي االعـاقة
البصريـة/ بغداد الطوبجي. حي
الـسالم تأسس في  1949ويـعد
ــعــنــيــة ــعـــاهــد ا أحــد أعــرق ا
بشـريحـة ذوي اإلعـاقة الـبصـرية
في الـــشـــرق األوسط وحــوارات

مع بعض أساتذته في 2002. 
: عالم  تكشف الرواية عن عا
ـــبــصـــرين وعـــالم الـــعــمـــيــان ا
وجتسس أحدهما على اآلخر. 

وتختلف رواية "الرواية العمياء"
عن الروايات األخـرى التي كُتبت
عن الــعــمــيــان: "بـالد الــعــمــيـان"
لــهـربــرت جــورج ويــلــز وروايـة
"الــعــمـى" لــلــكــاتب الـــبــرتــغــالي
جــــوزيه ســــارامــــاغــــو وروايـــة
ـــوســيـــقي األعـــمى" لـــلــروائي "ا
ـيـر كـورولـيـنـكو الـروسي فالد
في أنــهـا ال تـطـرح فــقط بـصـيـرة
الــعـمــيــان بل في جتــسس عـالم
ــبـصـرين عـلى عــالم الـعـمـيـان ا
وتـأكيـد فكـرة أن العمـيان لـيسوا
ـــكن أن مالئــــكـــة فـــهم بــــشـــر 
يـــكــونـــوا فــاســـدين ومــجـــرمــ
ومـغـتـصـبـ وقـتـلـة أيـضًـا. ومـا
بــ الـبـصـر والـبـصـيـرة يـطـرح
الروائي العراقي شاكر نوري في
روايته (الرواية العـمياء) ويثير
عــبـر حــبـكــة مـشــوقـة مــا عـاشه
مـــروان مـن حب مع حــــبـــيــــبـــته
الـعمـياء حـياة وكيـف خانه أحد
ـاكـرين الـذين كـانـوا الـعـمـيـان ا
يـــعــيـــشـــون في مــعـــهـــد تــدريب
العمـيان. وفي الوقت ذاته عاش
الـشـخـصـيــة الـرئـيـسـة والـراوي

مــروان أكــبـر مــغــامـرة في احلب
والــصــداقـة واحملــبّـة والــفن بـ
عهد ووجد العالم أسوار هذا ا
الـــذي كـــان يــــفـــتـــقـــده في عـــالم

بصرين.  ا
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ال تـــخـــلـــو الــروايـــة من الـــبـــعــد
الـفـلـسـفي الــذي يـطـرحه الـسـيـد
بـورهـان مـديـر مـكـتـبـة الـعـمـيان
ـــعــهــد الـــذي يــعــقـــد مــعه في ا
مــــروان عالقــــة صـــداقــــة فـــهـــو
ـتصـوف في عـالم الكـتب الذي ا
جــاء بـالـصـبي الــقـار لـيـقـرأ له
أمهـات الكتب الـذي بعث الثـقافة
بـ صـفـوف الــعـمـيــان وحـثـهم
عـلى الـقـراءة وتـذوق الـفـنـون إال
أنه يُــقــتل في ظــروف غــامــضــة
ويـسـهم مـروان في حتـقـيق حـلم
ـــوســـيـــقـــار األعـــمى فـــريـــدون ا
بــتـــأســـيس فــرقـــة مــوســـيــقـــيــة
أوركــســـتــرالــيــة مـن الــعــمــيــان.
وكـذلك يـعــقـد مـروان صـداقـة مع
الرسام سرغ الذي مأل جدران
مــعــهـد الــعـمــيـان بــالـرســومـات.
يـقــول الــكـاتب شــاكــر نـوري عن
روايــته "الــروايــة الــعــمــيــاء هي
سـرد الــبـصـيــرة عـنـد الــعـمـيـان
بصرين...".  وسرد العمى عند ا
ا تهيبتُ هكذا يبدأ روايته: "لطا
ـا وجــدتـني فــجـأة في الـبــدايــة 
أعـيشُ وسـط الـعــمـيــان نــسـيتُ
بصري ولـذتُ مثلهم بـبصيرتي
وبـعــد تـســعــة أشـهــر بـرفــقــتـهم
كأنّـها العمـر كلّه بكـيت لفراقهم
وتــــألّــــمتُ وأنــــا أديــــر ظــــهــــري
لـســعـادة مـا كـنت ألعـرفـهـا أبـدًا;
إذا ما كـان لي أن أفت بـاجلمال
عـشوقـة حياة وال األعـمى لوال ا
أن أدرك مـــعـــنى الـــشـــبـــيه لـــوال
مُــقـــلــدي الـــزيــبق وال أن أطــربَ
ـــغــني ـــوســيـــقى لــوال ا ألنــ ا
فـريــدون وال أن أتــعـلّقُ بــســحـر
ـبدع بورهان وال الكـلمات لوال ا
أن أحسَّ بـــألــوان الـــعــمـــاء لــوال
الـفــنـان سـيــرغـ وال أن أعـجبَ
بــعــظــمـة الــذاكــرة لــوال الــصـبي

ـكرَ الـقار وال أن أكـتـشـفَ ا
األنـــثــوي لـــوال الــشـــيــطـــانــة
ســـلـــطــــانـــة وال أن أنـــتـــشي
بــروعــة اجلـســدِ األعــمى لـوال
الـــراقــــصـــة مـــيالد". في هـــذا
ـؤلف االســتـهالل يــخـتــصـر ا
ـا تـفـكر به ـعـنى الـفلـسـفي  ا
شــــخـــصــــيـــات الــــروايـــة.في
اخلـتـام يـتـوزع شـاكـر نـوري
ب اشتغـاالت كثيرة: الرواية
والــــقــــصــــة وأدب الــــرحــــلـــة
والـــتـــرجـــمــة واإلعـالم وهــو
يــواصـل مــشــروعه مع الــقــلم
بــوصـفه مــشــروعـاً حــيـاتــيـاً
يجد نفسه فيه وال يجدها في
سـواه وصدر له في الـرواية:
»نافذة العنكبوت(2000) «
وتى(2004) « »نزوة ا
»دياالس ب يديه(2007) «
»كالب جلجامش(2008) «
نطقة اخلضراء(2009) « »ا
»شامان» (2011) «مجان
بــــوكــــا» (2012) «جــــحــــيم
الــراهب (2014) «و"خــاتــون
بــــغـــداد" الـــتـي فـــاز عـــنـــهـــا

بجائزة كتارا(2017) .
وصــــــدرت له مـــــجــــــمـــــوعـــــة
قـصــصـيـة بــعـنـوان »جـنـائن
دجلة «إلى جانب كـتب فكرية
ودراسـات وكتب مـترجـمة من
الــــلــــغــــتــــ اإلجنــــلــــيــــزيــــة
والـفـرنــسـيـة وإلـيــهـمـا مـثل:
ـــــقــــاومـــــة في األدب» «ال »ا
تـطـلق الـنـار إنـهـا قـلـعة أور«
»مـنـفى الـلـغـة  –حوارات مع
األدبـــاء الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيــ
و"الـــلــوبي الـــصــهـــيــوني في
فـرنـسا ?«و"بـطاقـة إقـامة في
برج بابل - يـوميات باريس«
الـــذي نـــال عـــنه جـــائـــزة ابن
بـطوطـة ألدب الرحالت 2013
و"مــــحـــاكــــمـــة بــــرودســـكي«
لــلـكــاتــبــة فــريـدا فــيــغــدورفـا
وإيفـيم ايتـكند و"مـوعظة عن
ســــقــــوط رومـــــا لـــــجــــيــــروم

فيراري".
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بغداد

في بـــيـــروت كـــانت مـــغـــامـــرته
احلــاديــة عـشــرة.  تــدور أحـداث
(الــــروايــــة الــــعــــمــــيــــاء) حــــول
شـــخــصـــيــة مـــروان الــذي كــان
يـــعـــيش حـــيـــاة هـــادئـــة إلى أن
اســتـدعــاه مــديـره في مــؤســسـة
ـهـمـة رعـايـة الــعـمـيـان وكـلّــفه 
اسـتـقـصـاء الـفـسـاد ال كـمـوظف

غالف الرواية
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بغداد

ـسـتـقـر لـهــا يـبـرز في مـسـيـرتـهـا ه واسع سـعـة عـلـمه واحلــيـاة جتـري  عـا
يدان واألسـتاذ الدكتور حس الالحبـة رجال افذاذ يتركون بـصماتهم في ا
علي مـحـفوظ من هـؤالء رجل غزيـر الـنتـاج أدى دوره بامـانـة العـالم وصدق
اإلنسـان اخمللص لـوطـنه والمتـه ولالنسـانـية اطل عـلى الـكتـابة والـتـاليف من
أبواب عـديدة فـكان عـميـدا في الـبحث واآلداب والـلغـات الشـرقيـة واحلديث
الـديـني واالنـسـاب والـوثـائق واالرشـفة والـتـقـاو واجملـالس الـبـغـداديـة كان
فـعـمـة بـعلـوم احلـيـاة تـتمـلـكه سـمـتان ـعـارف ا مـوسـوعة فـريـدة تـضم جل ا
بــارزتـان في نــتـاجه األولى :اهــتـمــامه بـالـتــراث والـلــغـات الـشــرقـيــة وادابـهـا
وابـرازهـا على الـسـاحة الـثـقافـيـة والثـانـية :عـشـفه لبـغـداد العـلم واحلـضارة
والثقافة لذا سمي عاشق بغداد وشيخها إذ وقف الراحل حياته على البحث
والـتالـيف يـولع بهـما ويـجد لـذة ومتـاعا اليـعدلـهمـا متـاع اخر يـبحث ويـنقب
يـقـرأ ويـتـطلع يـحـقق ويـراجع ويـشرح ويـعـلق يـكـتب ويـؤلف ذلك هـمه وتلك
غـايـته يـقـول الـشـيخ عـيـسـى عـبـد احلـمـيـد اخلـاقـاني عن الـراحل :(الـعالمـة
حـسـ علي مـحـفـوظ عالمة دهـره وفـهـامة عـصـره العالمـة الـفـذ والعـبـقري
وسوعة العـلمية الفـائقة واخلمـيلة األدبية الـرائقة والتحـفة اخللقة اجلهبـذ ا
الشـائق مثـال سـيرة اخلـلف الـصالح بـالعـلم والـعمل حـتى عـاد زينـة البالد
وقدوة الـعـباد ذاق احلـياة يـوم ان مـات) يؤكـد الـباحـثون بـأن أكـثر من ألف
رسالـة ودراسة وبحث ومـقابلـة وقصيـدة ومقطـعة وترجـمة ونبـذة وتعريف من
ــقـدم آت غـيــر احملــاضــرات واخلــطب والــكــلــمــات والـتــعــلــيــقــات والــنــقل وا
ـوسـوعـة وكـلـها والـتـصـاديـر والـتـصـحـيـحـات كل ذلك يـعـود لـهـذا الـرجل ا
مازالت مـخطوطة صنـفها ووضعها عـلى رفوف ماكتبـته الوافرة اما أحاديث
ل مـنــهـا فــقـد حــدثـنـا يــومـا عن رحالتـه إلى الـشـرق ـتــعـة ال فــقـد كــانت 
وبالـذات إفغانستان وكيف مـكث فيها شهورا عديـدة كي يدون اسماء القبائل
وجودة هناك إضافة إلى أحاديث اخر عن العلم والعلماء واجملالس العـربية ا
ا وحـديثا وعشقه لـبغداد وماحتويه مكـتبته العامـرة من مخطوطات وكتب قد
ثـمـيـنـة أخـرى وكـان يحـب الـنـجف حـبـا كـبـيـرا وسـجـلت مـاقـال عـنـهـا يـوما
:(مـثـابـة الــعـلم اجلم ومـعـدن اخلــلق الـعـظـيم ومــوقع الـرأي األصـيل ومـقـر
الـتـراث اجملـيـد محـل احلـكمـة واالجـتـهـاد ومـكـانـة الـعـقل والـفـضل ومـظـنة
الــطــهــارة والــنـزاهــة) واذكــر انه كــان يــكــتب في صــحــيــفـة
(اجلـمـهـوريـة) سـلـسـلة مـقـاالت تـراثـيـة بـعـنـوان (ثـمرات)
حتدث فـيـهـا عن مـواضيع تـراثـيـة مـنوعـة كـان الـعالمة
ـيز ومـثمر انه الراحل حـس عـلي محـفوظ ذا عـطاء 
رمز عـلمي كـبير وارث ثـقافي غزيـر منـاشدتي للـجهات

جميعها بطبع نتاجه خدمة للثقافة والتراث.
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فـي أول يـــــوم لي فـي الـــــدراســــة
االبـــتـــدائـــيـــة تـــعـــلـــمت درس لم
يفارقنِ  وكثـيراً ما أرقني  حتى
أضــــــحى مــــــشـــــهـــــده راسـخ في
مـــــخــــيـــــلــــتـي  في ذلـك الــــيــــوم
وحتــديـداً في احلــصـة الـثــالـثـة 
ـعلم في ثنـايا الدرس الى خرج ا
ــديـر  اإلدارة بــنــاء عــلى طــلب ا
فـطلب من اجلـميع اجلـلوس دون
ضـوضـاء  ووعــد بـعـقـاب شـديـد
ن يــخـالف  عــاد فـوجــد الـصف
يــضج بـــالــصــيــاح  وقــد ارتــقى
بـعض الطـالب مقـاعد اجلـلوس 
وراح الــــــبـــــعض يــــــرمي اآلخـــــر
محايات  بالطبـشور واألقالم وا
أمــا أنـا واثــنــ من الــطالب فـلم
نغادر مقاعدنا خوفاً من اجلزاء .
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ــــعـــلـم يـــخــــرج عـــصـــا  واذا بـــا
اخليـزران وراح يـضـرب اجلـمـيع
دون استثناء  من احدث الضجة
ومـن الــتـــزم األوامــر  لـــكل مـــنــا
ثالث عصي  فأتذكر أني جهشت
بــالــبـــكــاء اكــثــر اجلـــمــيع ال أللم
عـلم الذي العـصا  ولـكن لـظلـم ا
عــمم ولـم يــخــصص  عــاقب ولم
يسـتـثنِ  سـاوى في الـعـقاب ولم
ـوقف ـيـز  فـتــعـلـمت من ذلك ا
درس لم أنـــســـاه مـــا حــيـــيت  ال
عـدل اال عند الـواحد الـعادل  أما
البشر فـظالم جهول . وفي خدمة
الـعــلم تـعــلــمت الـدرس الــثـاني 
حينما كان الـعقاب يطال اجلميع
إذا مــا أخـطــأ الـبــعض أو خـالف
ـسؤول األوامر  إذا لـم يـتـمكـن ا
ـذنب " الشـر يعم من تـشخـيص ا
واخلـير يـخص " ويـالـيت لـلـخـير
ــثل الـــشــعــبي أن يــخص . فـي ا
يقـال " سعـيد مـن اكتـفى بغـيره "
ـثـال الـذائع اجلـمـيع يــردد هـذا ا

ـثـقـف الـذي ال يـرغب والســيـمــا ا
بـالــتـعــقــيب  قـنــاعــة أو جتـنــبـاً
ــثل أيــضــا " لـــلــســجــال  وفـي ا
غـلطـة للشـاطر بـألف " . كثـيراً ما
تـــبــــحــــرت فـي تـــاريـخ الــــعـــراق
ـــعـــاصـــر بـــحـــكم الـــســـيـــاسي ا
االخــــتــــصــــاص والـــــرغــــبــــة في
االسـتـزادة فـلم أجـده اال سـلـسـلة
من  الــــــثــــــورات واالنـــــقـالبـــــات
واحلركات الـعسكريـة والعصيان
ـدني واالضـطـرابـات واحلـروب ا
واحلركات الداخـلية  فركنت الى
حيث الـتجارة الـتي ال تكسد وإن
لم تـــشــبـع  فــتـــاريخ الـــعـــلم في
الـعراق لم يـكن في يـوم من األيام
وسيـلـة للـثـراء والرخـاء وان كان
وسـيلة لـلتكـسب  وبالـقطع ليس
اشرف من الـتعليم مـهنة  وليس
أكـــثــر مــنـه أجــر  وال أنـــفع مــنه
مـيدان  به تـرتفع األ وتـتصدر
 وبــغـيــره قـد تــنـتــعش ويـتــنـعم
شــعـبــهــا  لـكــنــهـا تــبــقى قــلـقت
مضـطربـة ال حتـتمـل الصـدمات 
فـاألجـنـبي الـوافـد راحل ال مـحال
ـقام راغبـاً أو مضطراً وإن طال ا
 فـاألمـة تـكـبـر بـشـعـبـهـا وتـقوى
بــطــاقــاتــهــا وتــنــمــو بــثــروتــهــا
الـبشـرية  سلـكنـا طريق الـصدقة
اجلـارية  الـعلم الـذي ينـتفع به 
واذا بـطــارىء مــحب راغب زاهـد
وطـــنـي  يـــعــــرض عـــلـي طـــريق
الـسـيـاسـة  فـصـددت عنـه  وهو
يــكــرر من لــلـعــراق غــيــر وطــنـيه
ومواطنـيه ومـتعلـميـه ومثقـفيه 
يــــردد وأنـــــا أصــــد  حـــــتى وقع
الـفـأس بــالـرأس ووقع احملـذور 
ووجلت طــــريـق الـــصــــد مـــا رد 
بـــــــــدافـع الــــــــوطـن  وهـــــــــاجس
ـــســـاهـــمـــة في الـــبـــنــاء  ورداً ا
جلـمــيل وطن ولــدنـا وتــرعـرعــنـا

ونشأنا عليه  وقـدمنا ما تمكنا 
واذا بـــلــــعـــنت الــــتـــعــــمـــيم دون
الـتـخـصـيص تالحق كل من عـمل
وتصدى وتبؤ  أحسن أم أساء 
ــال  أحــسن أم ســرق أم حــمى ا
أسـاء  حـفظ أم أفــسـد  أكـمل أم
خرب  فـكل من عـمل فـيهـا فـاسد
مفـسـد  ملـعـون الى يـوم الدين 
فـرحنا نـترحم على مـبدأ كثـير ما
لعناه ونحن نرى فيه الظلم كله "
اخلـيـر يـخص والـشـر يـعم " نـعم
اكتشـفت ولو بعد خـريف العمر 
لـيس أجـمل من أن يـخص اخلـير
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 وإن كــــان في الــــتـــعــــمـــيـم ظـــلم
وظالمـة  بــعـد أن أصــبح اخلـيـر
ضائع  والنافع مهدور  واألم

مــغـــدور  والـــنـــصـــوح جـــاهل 
والنزيه مـغفل  والناجح مدعي 
ــبـدع أفـاق  ـتــألق كـذاب  وا وا
والــصـادق مــظــلل  وكل من ولج
السـيـاسة فـاسـد مفـسـد  ملـعون
الى أن تــقـوم الــسـاعــة  ويـالـيت
حــتى يــنــقـــلب الــنــظــام ويــطــاح
بــــرجـــاله  وفـي الـــعـــراق وعـــلى
خالف الــعـالم  كـلــمـا جـاءت أمـة
لـــعــنت الـــتي قــبــلـــهــا  وهي من
جـاءت عـلى يد الـشـعب  ففـيصل
األول األول جـاء بـبــيـعـة الـشـعب
ـلكه الـوافد و الـذي خـرج يهـتف 
بــعــد حــ اكــتــشف أنه أجــنــبي
ظالم  فـقتل أسـرته وسحل جنله
ونـبش قبر مـن عمل حتت مـظلته
 وبـعـد حـ صـار احلـديث يدور
الـكـة  وخرج عن لعـنـة األسـرة ا
الــشـعب مــهـلال ومـكــبـرا وحـامالً
الـزعيم عـلى االكتـاف وهو يـطيح
ـن ظـلـم وقـهــر وأفــقــر وخـلّف 
وما أن بـدأ الزعـيم يـبنـي ويشـيد

ويـــــقــــيم ويـــــخــــطط  اطـــــيح به
بـانــقالب اظـلم  وراح مـن حـمـله
عــلى االكــتــاف يــتــغـنـى بـســاحل
جثـمانه  ونـبش قـبره والـتمـثيل
بـــجــثــتـه  ولم يــكن مـــصــيــر من
اطـاح به  أفــضل من سـلــفه فـقـد
صــــعــــد حلـم ونــــزل فــــحم  ومن
عــاش حـقــبــة الـبــعث والــتـهــلـيل
والــتــبــشـــيــر والــتــمــجــيــد ورفع
الـشـعـارات والـصـور واسـتـجـداء
الـود والـرضـا  ولو عـلى حـساب
بـدأ واألهل والـولـد  ال يـتـخيل ا
أن ذاتـه من راح يـــوشي ويـــلـــعن
ويـدعي الــظالمـة وهــو من ظـلم 
ومن مـجّـد وبكى وتـبـاكى وطالب
ـبـدأ عـفـا اللـه عـما سـلف  راح
الـــيـــوم يـــلـــعن ويـــسـب ويـــنــدب
ويــسـتــذكـر الــزائل  والالفت أنه
يـعـمم وال يــخـصص  فـعـنـده كل
من تــبــوء سـارق  وهــو من ربّت
سـؤولية  عـلى كتـفيه وهـو في ا
وكل مـن تـــصـــدى فــــاشل جـــاهل
جـهول  وهـو العـالم فراح يـطرح
ويــنـقــد ويـحــلل ويــقـدم احلــلـول
الــسـحــريـة  وكل من أدار فــاسـد
مـفـسـد هـادر لـلـمـال الـعـام  وهو
تقي  الذي من الشريف الـنزيه ا
ان جتــربه يــســرق حــتى الــهـواء
ـال والـشــجـر  وعـنـده الـعـالِم وا
ـــتـــعــلـم الــفـــقـــيه  جـــاهل أمي ا
متـخلف  ال لـشيء اال النه خاض
الـــســيـــاســـة ولــو مـــكـــره  وهــو
ـشـاكل ــبـتـكــر اخملـتــرع حالل ا ا
الــقــادر عــلى فك رمــوز مــا عــجـز
الـعــالِم  ويــحــدثــونك عــمن صّـد
وأمــــتـــــنع  وتــــراجع وأنــــزوى 
وأطــلع واتــعـض  فــعــنــد وعــاظ
الــسـالطــ  تـــقف كل األمـــثــال 
ـقــوالت  وتـكـذّب وتـتــراجع كل ا
رويات  كل احلقائق وتزور كل ا
فال غـرم بالـغنم  وال خـير يخص
وشر يعم  ولكن يـبقى سعيد من
اتـعض بـغـيره  فـلـيس اجمل من
ـلك عاش ـبـدأ مات ا أن تـعيش 
ــلك  فــلـيس أفــضل من الــتـزام ا
الــــبــــيت  واالنــــقـــطــــاع لـــغــــيـــر
ـراقـبـة الـسـيــاسـة  واالكـتـفــاء 
ــرشـدين الــواعــظـ الـنــقّــادين ا
شـخصـ الـسبـاب وجـهـ ا ا
الـقـذافـ  فــلـيس في الــعـمـر مـا
يــســتـــحق أن تـــلــعن بـــســبب أو
يــتــطــاول عـــلــيك بـــبــاطل جــاهل
مـــدعي  ولــلــعـــراق رب يــحــمــيه

ويرحمه ويهدي ساسته .

 ÍdJA « wKŽ

بغداد
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف الكرخ

محكمة بداءة البياع
رقم الدعوى / ٦٥٦ /ب/ ٢٠٢٠

mOK³ð W —Ë
دعي السيد ورود ابراهيم رشيد ا

دعي عليه السيد فؤاد عبد الله كاظم  ا
وعد دعيـة لذا يرجى احلـضور امام هـذه احملكمـة في ا ـقامة من قـبل ا تـقرر تعـي الساعـة ـــــــــ. ٨ من صباح يوم ٩ / ٩ / ٢٠٢٠ مـوعدا للـمرافعـة في الدعوى ا
بـينة رفـقات ا رافعـة بحـقكم غيـابا وفـقا للـقانـون وجتدون بطـيه نسـخة من الئـحة الدعـوى وا ـذكور وعنـدعدم حـضوركم او ارسـال وكيل عنـكم سوف جتـري ا ا

تفاصيلها ادناه راج مالحظتها.
مع الشكر

bLŠ« vM¦  bLŠ« Ø w{UI «

تـبلـغت باحلـضور امـام محـكمـة بداءة البـياع في الـساعـة ـــــــ. ٨ من صبـاح يوم ٩ / ٩ / ٢٠٢٠ كـما تـسلـمت نسـخة من الئـحة الـدعوى ومـرفقـاتها والجـله وقعت
شتمـل خالي والثاني ادعى ساكن الدار انه مأجر من طلـوب تبليغه وجدت الدار عبارة عن مـشتمل احد ا وتـوقيع القائم بالتبليغ عـند الوصول الى العنوان ا

طلوب تبليغه ادعو انهم ال يعرفونه وبعد االستفسار من صاحب االسواق... دعية وعند االستفسارعلى ا ا
االسم: فؤاد عبد الله كاظم
العنوان: م/ ٨٨٣   ز / ٢  د/ ١٢
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قـدم وزير الـتـعـلـيم العـالي والـبـحث الـعـلمـي نبـيل كـاظم عـبـد الـصاحب الـعـزاء لـلـوسط الـرياضي
ية ـنتخـبات الـوطنـية الـعراقـية في احملـافل العـا العـراقي برحـيل جنم من جنوم الـكرة الـذي مثل ا
ـواساة لذوي ونحت اسـما وأثـرا في ذاكرة اإلجنـازات الريـاضيـة. وفي الوقت الـذي نتـقدم فـيه با
غـفرة والرضوان وأن يلهم أهله ومحبيه الكاب الراحل ناظم شاكر فإنـنا نسأل الله له الرحمة وا

صاب. الصبر بهذا ا

qOŠdÐ ÍeF¹ rOKF² « 
ÍËdJ « r−M «
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أعـرب  الـشـيخ سـلـمـان بن ابـراهـيم
آل خـليـفـة رئيس اإلحتـاد اآلسـيوي
لـكــرة الـقــدم الـنــائب األول لــرئـيس
اإلحتـــاد الـــدولي لـــكـــرة الــقـــدم عن
حــزنه الــعــمــيق لــوفــاة جنم الــكـرة
الـعـراقـيـة نـاظم شـاكـر  الـذي انـتقل
إلـى رحــمـــة الـــله تـــعــالـى مــتـــأثــرا
بـــاصـــابــــته بـــفــــايـــروس كـــورونـــا
ــســـتــجـــد. وقــال رئـــيس اإلحتــاد ا
اآلسيـوي لكـرة القـدم  إننـا نسـتذكر
بكل اعتزاز إسهامات النجم الراحل

في اجملـال الــكــروي عـبــر ســنـوات
بـاإلضـافة حـافـلـة بـالـبـذل والـعـطـاء
إلـى مـا تــركه من إرث كــروي كــبــيـر
يـــشـــكل مـــصـــدر إلـــهـــام لألجـــيـــال
ـتـعـاقـبـة في كرة الـقـدم الـعـراقـية. ا
وتــوجه مـعـالي الـشــيخ سـلـمـان بن
إبـراهـيم آل خـلـيـفـة بـأحـر الـتـعازي
واساة إلى عائلـة الفقيد الراحل وا
وأسـرة كـرة الـقـدم الـعـراقـيـة داعـيـا
الـله تـعالى أن يـرحم الـنـجم الكـبـير
نـاظم شاكـر ويـسكـنه فـسيح جـناته

ويلهم أهله الصبر والسلوان.

WO «dF « …dJ « dO¼UA  bBŠ q «uð U½Ë—u
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bIHð∫ وزير الشباب يتفقد النجم ناظم شاكر قبل رحيله بأيام

الـوزراء مصـطفى الـكـاظمي االثـن -7
ـتابـعة 9-2020  فـريق طبي الى اربـيل 
ـنـتــخـبـات احلــالـة الـصــحـيــة لـنـجـم ا
الـوطنـيـة السـابق الكـابـ ناظم شـاكر
عـــقـب اصــابـــته بـ ڤـــيـــروس كـــورونــا
ـكـانـة ــسـتـجـد فـي الـتـفــاتـة تـؤكــد ا ا
الـكبـيرة لـقـطاعي الـشبـاب والريـاضة
واهـتــمـام الــكـاظـمي بــالـنــجـوم الـذين
ـنـتـخـبات الـوطـنـيـة ورفـعوا خدمـوا ا
اسم العراق عاليا في احملافل الدولية.
وقــــبل ذلـك تـــفــــقـــد وزيــــر الـــشــــبـــاب
والـرياضـة عدنـان درجال زمـيله شـاكر
ــــشــــفى واطـــــلع عــــلـى حــــالــــته فـي ا
الصـحيـة وأعرب عن اسـتعـداده التام
لــنـقل شــاكـر خــارج الـعــراق لـلــرعـايـة
الطـبيـة إذا لزم األمـر مؤكـدا ان جنوم
الـــريـــاضـــة وروادهـــا ثـــروة وطـــنـــيــة
حـقيـقية وارث عـراقي يـستحـق منا ان
نـقــدم له كل مـانــسـتــطـيع ولن نــقـصـر
معـهم ابدا في الـعالج او رعايـتهم لرد
الدين لهم جتاه بـلدهم. وكان شاكر قد
ـــشـــفى فـي الـــعـــاشـــر من ُأدخـل إلى ا
ــاضي بـعــد ثـبــوت إصـابـته الـشــهـر ا
بــكــورونــا قـــبل أن تــتــدهـــور حــالــته
الصحية نتيجة مضاعفات الفيروس.

مسيرة حافلة بالعطاء
ويـــعــد نــاظـم شــاكــر واحـــدا من أبــرز
جنـوم الـدفاع فـي نادي الـقـوة اجلـوية

الـرياضـي فـبعـد رحيل الـكابـ علي
هـــادي ومــــعـــاون مــــديـــر عــــام دائـــرة
ـتابعة فـي وزارة الشباب التـنسيق وا
والـــــريــــــاضـــــة فـــــالـح عـــــودة واصل
الـــفــــايـــروس الــــقـــاتـل حـــصـــد ارواح
الـعـراقـيـ لـيــأتي الـدور عـلى الـنـجم
الـكـروي احـمـد ريـاضي لـيـنـثـر وفـاته
يـا فـيـما احلزن مـحـلـيا وعـربـيـا وعـا
نـعـاه الـفقـيـد نـاظم شاكـر ولـبس عـليه
الــسـواد قــبل ان يـلـتــحق به الى الـدار

االخرة.
‰UF « œËœ—

وتــــوالت ردود االفــــعـــال عـــلـى رحـــيل
الـكـابـ نـاظم شــاكـر عـبـر الـبـيـانـات
نشورات والتغريدات والرسائل وا
عـــــــبــــــر مـــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجــتـمــاعي ومــنــذ خــضـوعه
ــرض الــقــاتل لــلــفــحـص من ا
ستشفى لم يتوقف ودخوله ا
وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
عـدنــان درجـال عن الـسـؤال
وزيارته في مشـفاه باربيل
ــعــنـوي وتــقــد الـدعـم ا
ـمــكــنـة والــتـســهــيالت ا
والــتـوصـيـات لــلـجـهـات
ــســـؤولــة عـن الــعالج ا
حــتـى مــوعـد الــرحــيل.
وارسل رئـيس مـجـلس
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جنم اخـر يــسـقط بــسـبب مـضــاعـفـات
فــايـروس كــورونـا إذ ودعت االوسـاط
الــريـــاضــيــة الـــرســمــيـــة واالعالمــيــة
والــشـعـبـيــة اول امس اجلـمـعـة -11-9
 واحـــدا من مـــشـــاهـــيـــر الـــكـــرة 2020
العـراقية وهو الـكاب نـاظم شاكر عن
عــمـر نــاهـز الـ 62 لــتـواصل اجلــائـحـة
سـرقـة الـنـجوم بـعـد رحـيل عـلي هادي
واحــمــد راضي خـالل شــهــر حــزيــران
ستشفى في اضي. ودخل ابو فهد ا ا
ــاضي بــعــد الــعــاشـــر من شــهــر آب ا
ثـبـوت اصـابـته في الـفـايـروس الـلـع
ركـزة في اربيل لـيمـكث في الـعنـايـة ا
ورغـم كل اجلــــهـــــود الــــتي بـــــذلت من
الكـات الـصـحيـة والـطبـيـة في اقـليم ا
كردسـتان وايـضا الـفريق الـطبي الذي
ارسله رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي من بـغداد الى اربيل لم تمنع
من ايــقـاف تـدهــور احلـالــة الـصــحـيـة
والـدخــول في غـيـبــوبـة في الــسـاعـات
االخــيـــرة مـن حــيـــاته قـــبـل ان يــلـــفظ
انفاسه ويـترك ألم وغصة وحـزن كبير
من تـــداعـــيـــات الـــفـــايــروس الـــقـــاتل.
وشـكـلت وفـاة القـامـة الـرياضـيـة ناظم
شاكـر لـوعة بـعد  32 يومـا قضـاها في
ــوت حــاضـر واحالم ــسـتــشــفى فـا ا

الـــــعـــــراقـــــيـــــ
مـــــــؤجـــــــلــــــة

ـنتـخب العـراقي نهـاية سـبعـينـيات وا
اضي وشارك مع وثمانينيات القرن ا
أســــود الــــرافـــــدين فـي الــــعــــديــــد من
الـبــطـوالت الـدولــيـة من أبــرزهـا كـأس
اخلـــلــيـج وبــطــولـــة كــأس الـــعــالم في

كسيك عام 1986  . ا
وولد نـاظم شاكر (ابـو فهـد) في بغداد
عام  1958 وبدأ مسيرته الكروية العبا
ــنـطـقـة الـدورة في الـفـرق الــشـعـبـيـة 
أصبح عام  1975العبـا لنـادي العـمال
ثم العــبــاً في فــريق الــطــيــران (الــقـوة
اجلـــويـــة حـــالـــيـــا) عـــام  1976 ومـــثل
مـنـتـخب شـبـاب الـعـراق عـام  1978 ثم
ـنتـخب الـوطـني من عام  1979 وكان ا
ـنـتخـب العـراقي في ضـمن تـشـكـيـلـة ا
ـكـسـيك عام نهـائـيـات كـأس الـعـالم بـا
 والـتي كـانت مـشـاركـته األخـيرة 1986
ـنتـخب العـراقي ومن ثم اعـتزال مع ا
الـلــعب نـهــائـيــا عـام  1988 مع فــريـقه

الطيران بسبب اإلصابة.
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ثم اجته بـعـد ذلك إلى مـيـدان الـتدريب
وكـان أول فـريق عمل مـعه كـمـدرب هو
نادي السالم عام  1992حيث كان عامه
ــمــتـازة ثـم تـقــلـد األول في الــدرجـة ا
تــدريـب فــرق الــكـــرخ واربــيل ودهــوك
والــنـــفط وبـــيـــرس والــقـــوة اجلـــويــة
ــيـــنــاء كـــمــا ـــصــافـي وآرارات وا وا
احــتــرف الــتــدريب في انــديــة أردنــيـة
وإمـاراتـية الكـثـر من سبـعـة اعوام إلى
الك الــتـدريــبي جــانب عــمـلـه ضـمـن ا
ــبي عــام  2005 و لــلـــمــنــتــخـب األو
تكليفه من قبل احتاد كرة القدم للعمل
كمدربا للمنتخب الوطني العراقي عام
ولــكــنه قــدم اسـتــقــالــته كــمـدرب 2010
للـمنـتخب الـعراقي في  2011-1-12بعد
ـنـتخب أمـام مـنـتـخب إيران خـسـارة ا

في بطولة غرب آسيا.

d Uý rþU½ ÎUŽ«œË

w½«—b³ « q{U

ـدافع األمـ عن وداعـا أبـا غـزالـة الالعب الـدولي اجلـمـيل وا
ــدرب الـدولـي الـكــبــيـر نــاظم شــاكـر ...العب عــرين الـعــراق ا

ومدرب مثلت مسيرة وطن في االنتصارات.
شـاعر نبـكيك وبأي جرح بـأي الكلـمات نرثـيك أبا فهـد وبأي ا
نـتعـذب لـغـيـابك بـاألمس تـلـذذنا بـكـلـمـاتك ومـشـاعـرك ودموعك
وانت تـعزي نفـسك وتعـزينـا عبـر الشـاشة بـوفاة زميـلك الراحل
ـهـاجم الـكـبــيـر أحـمـد راضي والـيـوم تـغـادرنـا بـعـد مـواجـهـة ا
شرسـة لك مع كـورونـا لكـنـها لألسف حتـقق انـتـصارهـا عـليك
ـواجـهـة أبا وتـغـيـبك عـن عـشـاقك وتـبـكـيـنـا ألول مـرة تـخـسـر ا
نـتصـر دوما عـلى خصـمك إلسعـاد اجلمـاهير غزالـة الشـرس ا
الـعراقيـة وعشاق الريـاضة فاذا الـيوم تفارقـنا وقبـلك أبا هيا
فـــمـن يـــهـــاجم خـــصـــمـــنــــا ومن يـــدافع عـن عـــراقـــنـــا في زمن

االنتكاسات...?
أبو فهد الشامخ أقول في يوم فراقك.

األرض ســاعـة دفـنـكم تـوكـف وكـوف... ألن تـدري الـشـوامخ مـا
يلون.

وداعـا رمـز الـزمن اجلـمـيـل نـاظم شـاكـر زمن الـطـفـولـة ونـحن
الـذي شـهد لك تـألقك نحـمل صـورك في جيـوبـنا زمن الـشـباب
العب الـدولـيـة نـتابـعك وانـتصـاراتك وصـوالتـك وجوالتـك في ا
ونـــصــفق ونـــصــرخ بــأســـمك ونــقـــتــدي بك رمــزا

رياضيا وطنيا مقداما.
لـروحك الطـاهـرة الرحـمـة والغـفـران ولعـشاقك

وأسرتك خالص العزاء.
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تشـاطـر الزمـان الـرياضي احـزان زمـيلـهـا رئيس الـقـسم الريـاضي في جـريدة
غفور لها والدته. دى اياد الصاحلي وذلك لرحيل ا ا

رحمهـا  الله  وغـفر لهـا وأنزلهـا جنـانه  وألهم ذويهـا  وأحبتـها نـعمة الـصبر
وجميل السلوان.
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ـؤقتـة لـنادي قررت الـهـيئـة اإلداريـة ا
ــــؤتـــمـــر الـــقــــوة اجلـــويـــة تــــأجـــيل ا
ــقـبل االنـتــخــابي إلى يــوم الـســبت ا
وافق  19 من شهر أيلول اجلاري ا
تـخــلـيــدا لــلـنــجم الـكــبــيـر ابن الــقـوة
اجلوية البار ناظم شاكر الذي وافته
ــاضـي  بــســبب ــنــيـــة اجلــمـــعــة ا ا
مضـاعفـات فيروس كـورونا. وأعـلنت
دة  3 أيام وسـيقام اإلدارة احلداد 
العزاء في مـقر القـوة اجلوية اعـتبارا
من يوم امـس السـبت. ودعت اإلدارة
جـمـهـور الـصـقـور للـتـواجـد فـي مـقر
النادي  لـتشيـيع جنازة نـاظم شاكر
من مـقــر نــادي الـقــوة اجلــويـة. كــمـا
نهـائيا قررت اإلدارة حـجب الرقم  4 
من الــــفـــــريق األول وعــــدم ارتــــداءه
ــسـيـرته وتــاريـخه الـكـروي. تـقـديـرا 
وفي ســــيـــاق مـــتــــصل اعــــلن نـــادي
الزوراء الرياضـي احلداد ثالثة ايام
درب ناظم شاكر. وتوفي على روح ا
شـاكـر بــسـبب مــضـاعـفــات اصـابـته
بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونـــــا في احـــــدى
مـســتــشـقــيــات اربــيل مـســاء الــيـوم.
وذكـــــر نــــــادي الـــــزوراء فـي بـــــيـــــان
مـقـتـضب ان الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي
الزوراء تعلن احلداد ثالثة ايام على

درب ناظم شاكر. روح ا
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لقطة ارشيفية لالعب ناظم شاكر في نادي الطيران
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الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس االحتاد االسيوي
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ظهرت نتائج الفحوص الطبية لوفد نادي الشرطة الرياضي
بـعـد وصـوله الى الـعـاصـمـة الـقـطـريـة الـدوحة. ووصـل وفد
نادي الـشرطة الرياضي الى العاصمـة القطرية الدوحة بعد
رحـلـة شـاقـة بـدأت من الـقـاهـرة مـروراً بـبـغـداد ثم الـدوحـة.
وفور وصـوله اجرى الوفـد الفـحوص طبـية لـلتأكـد من حالة
ـدرب حيث كـانت جميع الـفحوص الالعبـ واالداري وا
سـلـبـيـة ولم تـسـجل اي اصـابـة الي العب. وانـهـى الـشـرطة
معـسكر الـقاهرة بـخوض ثالث مـباريات وديـة ساهمت في
درب عـبد الغني شـهد. وسيبدأ رفع وتيـرة اإلعداد لكتـيبة ا
فريق الـقيـثارة اخلـضراء حتـضيـراته استـعداداً السـتئـناف
دوري ابطـال آسيا حيث يسـعى الى حتقيق نتيـجة إيجابية
ـقـبل من الـبـطولـة. ويـلـعب الـشـرطة في لـلـعـبور الى الـدور ا
اجملــمـــوعـــة األولى الى جـــانب انـــديـــة األهــلي الـــســـعــودي

والوحدة االماراتي واستقالل طهران اإليراني.
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العبي فريق الشرطة بكرة القدم

واالمـنـيـات يصـعب حتـقـيقـهـا وتـبقى
االجنـــــازات وااللـــــقـــــاب والـــــكــــؤوس
واجلـوائـز شــاهـد عـيـان عــلى مـاقـدمه

الراحل للكرة العراقية.
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ونعى رئيس مجـلس الوزراء مصطفى
الكاظمي رحيل النجم الدولي السابق
نــاظـم شــاكـــر إثــر تـــبـــعــات إصـــابــته
بــــــفـــــيــــــروس كــــــورونـــــا فـي إحـــــدى
مــســتـشــفـيــات اربــيل. وقــال (بـقــلـوب
ـلـؤهـا مـؤمـنــة بـقـضـاء الـلـه وقـدره 
احلــزن واألسى نـعـزي أبـنـاء شـعـبـنـا
الـعـراقي الــصـابـر بــأفـول جنم وطـني
آخـر وبـطل كبـيـر في سـمائه الـكـاب
نـاظم شــاكـر تــغـمّــده الـبــاري بـواسع
رحـمته وهـا هي جـائحـة كـورونا تـثلم
جــنـاح قــلــوب الـعــراقـيــ مُــجـدداً في
األعـــزاء واألحــبّـــة عـــسى أن يـــكــشف
ُحـتسب الـرحـمن غمّـتهـا عن شـعبـنـا ا
إلـيه. ونـعى وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
عـدنــان درجـال رحــيل الـنــجم الـدولي
الـســابق نـاظـم شـاكـر قــائال (بــقـلـوبٍ
يـعــتـصــرهــا األلُم واحلـزن ومــزيـد من
احلـزن واآلسى مع الـتـفـويض لـلـبار
ا أراد وقـدر تلقيـنا نبأ وفاة األعلى 
ــغـفــور له بــإذن الـلـه تـعــالى الــنـجم ا
الدولي السابق ناظـم شاكر). كما نعى
ـبـية رعـد حـمـودي رئيس الـلـجـنة األو
الـعــراقـيـة الالعب الـدولي الـسـابق
نـــاظم شـــاكــر وقـــال حـــمــودي
(رحـيل شاكـر شـكّل صـدمة
مـــوجــــعـــة لــــلـــوســــطـــ
الـــريــــاضي والــــكـــروي
ــاً رخــيـمــاً لـالعــبـ وأ
الـــــــــذين عـــــــــاصــــــــروه
وزامــلـوه وجــمع كــبـيـر
من الالعب الذين أشرف
عـــلى تـــدريــبـــهم ونـــاظم
شـــاكــر كــان مـــثالً لالعب
الـــوطـــني الـــذي غـــيـــرته
تــسـبـق أداءه وكـثــيـراً مـا
كان سبباً مباشراً في تفّوق
ـنـتــخـبـات الـعــراقـيـة الـتي ا
مــثــلــهــا العــبــاً فــذّاً ومــدافــعــاً
شــجـــاعــاً عن كـــرة وســمــعــة
بـلده). وكـان شـهر حـزيران
 قـــــاســــــيـــــا عــــــلى 2020
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بعد التحية واالحترام
قد ال تعلم من هو ناظم شاكر

رصع بالذهب  وال تعرف تاريخه الرياضي ا
أسأل أعضاء الهيئة اإلدارية عنه
وأسأل جمهوره العاشق له بجنون
حتى اطلقوا عليه  لقب ابو غزالة

أنتظر  حلظة ال تسأل أحد
أكتب بالكوكل الكاب  ناظم شاكر

اضي واحلاضر وستعرف كل تاريخه ا
ستقرأ أنه قائد  سرب الصقور
العب بعصره   الذهبي  في ا

اطلقوا عليه
صگار مهاجم اخلليج

أسأل عنه القناص جاسم يعقوب
ماذا سيقول عنه

وكيف فرح عندما لم يجد ناظم أمامه
في ملعب الشعب في نهائي تصفيات موسكو 

علق الكويتي خالد حربان وصوت ا
العب يا جاسم ناظم ما موجود

العب يا فيصل الدخيل رقم ٤ ما موجود
وكيف فرح الشعب الكويتي

لعب  عندما لم يرى ناظم في ا
نيع ناظم شاكر كان السد ا

خلط الدفاع العراقي ودرعه احلص
لعب كنا نتفائل عندما جند ناظم في ا

ناظم عندما يقفز للكرة
يراج تشعر أن طائرة ا
اقلعت من مطار احلبانية

لصد أي عدوان على العراق
ناظم فتى العراق األسمر

الذي تغزل به جمهورنا الرياضي
وعشقه جمهور اجلوية بجنون

بل حتى عندما انتقل لنادي السالم  مدربا 
لعب لتشجيعه زحف اجلمهور الى ا

ـمتاز كنت معهم ونزلوا لتـهنئته بعد صـعود النادي الى الدوري ا
في مـلـعب الـكـشـافة وفـرحت لـنـاظم النه صـديق قـد مع شـقـيقه

رحوم حازم ا
ناظم الذي شارك في نهائيات كأس العالم عام ٨٦

ـدرب الـبـرازيـلي ايـفرسـتـو وطـلـبه بـاألسم وقدم وقـد اسـتـدعاءه ا
مستوى عالي في البطولة

ناظم شاكر
باريات الدوري  يزة  الذي أعطى نكهة خاصة و

ـهــاجــمـ فـالح حـسن وكـيف كــان الــصــراع قـوي بــيــنه وبــ ا
وحـســ سـعــيـد وعــلي حـســ واحـمــد راضي وكـان اجلــمـهـوز

دافع العنيد اجلسور يستمتع بالتنافس  بينهم وب ناظم ا
أيها القائد

قد تكون قائد القوة اجلوية لسنوات معدودة
وبعدها يأتي قائد اخر بديال عنك

لكن الكاب ناظم شاكر
قائد سرب الصقور مدى احلياة
ويظل تاريخه ناصع البياض

مطرزا بالبطوالت
ستشفى ناظم شاكر يرقد با

ووضعه حرج جدا
وال يحتاج شي منك

فلم يقصـر الشيخ شـاكر مدير عـام الرياضة والـشباب في أربيل
حـيث تــكــفل بــكل مــصـاريـف الـعـالج الـتي وصــلت الى 60 الف

دوالر حلد االن
لكن يحز في النفس

وانت قائد القوة اجلوية ورئيس الهيئة اإلدارية
وحلد هذه اللحظة لم تزوره

أو على األقل أن تتصل بعائلته
وتقول لهم (نحن معكم وناظم أبن  اجلوية البار

 وقلوبنا معكم ونحن مستعدون لتقد اي شي له )
أيها القائد

ـريض يــحـتـاج لـدعم مـعـنـوي اكـثـر من الـدعم ـرات ا في بـعض ا
الي وانت لم تفعل االثن ا
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مالبسها في صورتها معه.ونشر الشريف
صــورة جــمــعــته بــزوجــته عــلى حــســابه
اخلـــاص عــــلى احـــد مــــواقع الــــتـــواصل
االجـتــمـاعي واسـتــعـان بـأغــنـيـة (زي مـا
ـصري عـمرو ديـاب ليـعبر انـتي) للـفنان ا
عن مسـاندته لهـا فكتب: (وامّـا تيجي في
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ـصـري أحمـد فـهـمي رسـالة ـمـثل ا وجّه ا
ـصــريـة هــنـا الــزاهـد ـمــثـلــة ا لــزوجــته ا
ـنـاسـبـة عــيـد زواجـهـمـا األول اذ نـشـر
صـورة لـهمـا علـى صفـحتـه اخلاصـة على
احـد مـواقع الـتـواصل االجـتـماعـي وعلّق
عـليـهـا بـالـقـول: (كل سـنـة وانت طـيـبـة يا
أحـــلى حــاجــة فـي حــيــاتـي وبــرافــو إنك
عـــارفــة تـــروضـــيـــني أول عـــيـــد جــواز).
وخــاضت الــزاهــد مــؤخـرا بــطــولــة فــيـلم
ــصـري ــمــثل ا (الــغــســالــة) الى جــانب ا
أحـمـد حـا وتـدور أحـداث الـفـيـلم حـول
عـمر الـذي يحـاول استـخدامـها كـآلة زمن
لـلـتـخـلص من الـشـوائب الـتي تـمـنـعه من
مثل االرتباط بحب حياته. الى ذلك دعم ا
ـصري يـوسف الـشريف زوجـته الـكاتـبة ا
ومــــصــــمــــمـــة األزيــــاء إجنـي عالء بــــعـــد
تـــعـــرضـــهــا لـإلنـــتــقـــادات وذلـك بــســـبب
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مرت قبل أيام الذكرى  13لرحيل
ـسرح الـعراقي انه احد اعـمدة ا
الــرائـــد عــزيــز عــبــد الــصــاحب الــذي
سرح وعائلته اعلنت دائرة السينـما وا
عن وفـاته في نهـايـة شهـر اب من الـعام
 2007والراحل عزيز ترك في حياته ابنا
بارا سار على نهجه واكد انه هو االخر
عاشقا  لـلمسرح الـعراقي مخرجا
ي من ونـاقـدا وكــاتـبـا واكـاد
ـمتاز لـيكمل مـسيرة الطراز ا

والده الراحل. 
( الزمـان ) التـقت ابنه الـفنان
ناسـبة الذي قال سعد بهـذه ا
( سابدأ من النهاية ح غيب
ـــوت والـــدي اثــر جـــلـــطــة ا
دمـاغــيه لم تــمـهــله طـويال
لـيــرحل عــنـا الى الــعـالم
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عزيز عبد الصاحب وإبنه سعد

مثلة الـبريطانية { لندن  –وكاالت - تـوفيت ا
ديانـا ريج التي اشـتهـرت من خالل مسـلسل
ـنـتـقـمـون في سـتـيـنـيـات الـقرن ذي أفـنـجرز ا
اضي ولـعبـت دورا مهـما في مـسلـسل جيم ا
أوف ثــرونــز صــراع الـعــروش عـن عــمـر 82
ـاضي.ولـريج مسـيـرة حافـلة عـامـا اخلمـيس ا
ــســرح ولــعــبت دورا في فــيــلـم الـعــمــيل في ا
جـيـمس بونـد أون هيـر مـاجيـستـيـز سيـكريت
ســيــرفس في اخلــدمــة الــســريــة جلاللــتــهـا).
وقــالت ابـنـتــهـا راشــيل سـتـيــرلـيـنـج في بـيـان
(مـاتت أمي احلـبـيـبـة بـسالم أثـنـاء نـومـهـا في
نزل محاطة وقت مبـكر من صباح اليـوم في ا
رض السرطان باألسـرة). وأضافت (توفيت 
الـــذي  تــشـــخـــيــصـه في مـــارس وأمــضت
أشـهـرهـا األخـيرة وهي تـتـأمل بـفـرح حـيـاتـها
ليئة باحلب والضحك واالعتزاز االستـثنائية ا
هنـتها. سأفتقدها بشكل تعجز الكلمات عن
ولودة في دونكاستر وصفه). وانـتقلت ريج ا
بـشـمال إنـكـلـترا مع أسـرتـها إلـى الهـنـد قبل
درسة في إنكلترا. ودرست في الذهـاب إلى ا
ـسرحـيـة قبل أن ـلـكيـة لـلفـنـون ا يـة ا األكـاد
لكية عام تظهـر ألول مرة مع فرقة شكسـبير ا
1959 . وذاع صـــيــــتــــهــــا مع جتــــســــيــــدهـــا
ــا بـيل في لـشــخـصــيـة الــعـمــيـلــة الـســريـة إ
ـنـتـقـمـون إلى جـانب جـون سـتـيد. مـسـلـسل ا
ــســـرحي الــبـــريــطـــاني تــوم وقـــال الــكـــاتب ا
ســتــوبـارد في بــيـان (كــانت ديــانـا عــلى مـدى
نصف حـياتها أجـمل امرأة في الغرفـة لكنها
كـانت أيــضــا شـديــدة االلـتــزام. كــانت تـذهب
لـلـعـمل وقـد شمـرت عن سـاعـديـهـا وارتـسمت
ابــتـســامــة عـلى شــفــتـيــهــا. كـانت مــوهــبـتــهـا

ساطعة).

الكالم سـيرتك بـقول دي حـبيبـتي الغـالية
دي بــنت األصـول... مــسـتـحــيل أقـبل في
حـقك أي كـلـمـة.. أنـتي أعـلى مـنـهم فوق
أنـتي جنـمـة... والـلي يـسـألـني عـلـيكي
بــقـول دي نــعـمــة مـســتــحـيل أوصف
جـــمــالـك مــهـــمـــا أقـــول). وتـــعــرض
الـشـريف لـعـدة أزمـات بـعـد اإلعالن
عن حتـفـظه على مـالمسـة جنـمات
أعـــمــاله الــفــنـــيــة أو ظــهــورهن
البس متـحررة وكـان أبرزها
اضي حيث بنهـاية شهـر آب ا
نشر صورة له مع زوجته من
العطلة الصيفية وتعرضت
الـزوجة لـتعـليـقات مـسيـئة
البس بــسـبـب ارتـدائــهـا 
رآهـا الـبعـض متـنـاقـضة
مـع تـــــــصـــــــريـــــــحــــــات

الشريف.

مــسـرحـيــة الـصـلــيب لـلـمــخـرج الـراحل
بـــســام الــوردي وفـي مــجــال الـــتــالــيف
ـســرحي حــصل عـلى اجلــائـزة االولى ا
اء عام عن مسرحيته رغيف على وجه ا
 1999 اضــــافـــــة الى مـــــشـــــاركـــــاته في
ــهـرجـانــات الـدولــيـة مـنــهـا مــهـرجـان ا
نــوفي ســاد في يــوغــسالفــيــا وقــرطـاج
وتـتـلـمذ عـلى يـده الـعـديـد من الـفـنـان
مــنــهـم الــراحل فــاضل خــلــيل وعــدنــان
شالش واخرون بعدهـا ابتدأ رحلته مع
الفرقة القوميـة للتمثيل وفي اول انتاج
مـســرحــيــة وحــيــدة لـلــمــخــرج مــحــمـد
ـســرحـيـة الــقـيـسـي لـتـتــوالى اعـمــاله ا
ــثال مــنـهــا الـطــوفــان ومـقــامـات ابي
الورد وكـتب اعمـال مسـرحيـة منـها ابن
مـــاجــد وشــجـــرة الــعــائــلـــة الى جــانب
دراسته النقـدية ) وكتب الـراحل العديد
سـرحيـات اجلادة التي حـملت في من ا

االخـر ويـقـينـا انـنـا حتت رحـمـة الـباري
عــزوجـل ووالــدي ظل يـــصــارع احلــيــاة
حلظة بلحظة منذ انطالقته االولى التي
ـــديـــنــة ولـــد فـــيــهـــا في الـــعــام  1938
الـنـاصـريـة مـرورا بـدراسـته االبـتـدائـيـة
ــتــوســطــة ودخـولـه مـعــهــد الــفــنـون وا
اجلـمـيـلـة عـام  1968واكـمل دراسـته في
ـسـرحـية وبـعـد الـتـخرج قـسم الـفنـون ا
ع معـلما للـتمثـيل واسس مسرحا في
قضاء الـشطرة قـبل انتقـاله الى النشاط
ـدينـة النـاصريـة حيث اخرج درسي  ا
ـســرحـيـات ومــنـهـا ومــثل الـعـديــد من ا
الدكتور فـاوست واكازوا وهي اسطورة

ة ).  بابلية قد
واضــاف ( وكــانـت لــوالــدي مــشــاركــات
تلفزيـونية وفي افالم سيـنمائيـة عراقية
مــنــهـا الــفــارس واجلــبل والــرأس وفـاز
ــثل لــعــام  1971عن بــجــائـــزة افــضل 

طياتها هموم الـناس وتفاصيل حياتهم
ـاء) ـتـعــبـة مـنـهــا (رغـيف عـلى وجه ا ا
و(ليلـة خروج بـشار بن احلارث حـافيا)
و(الـبــاب الـعـالي) و(ابن مــاجـد).واهـتم
ــســرح الــطـفـل وحـرص عــلى كــثــيــرا 
تـقــد ادوار تـمـثــيـلـيـة فـي الـعـديـد من
سرحـيات لقـناعته بـاهميـة هذا اللون ا
ــسـرحـي في حــيـاة االطــفــال والـنشء ا
اجلـديــد ومن تـلـك االعـمـال الــتي شـارك
فـيـها(الـصـبي اخلـشـبي) و(سـر الـكـنز).
كـما اصـدر ديـوانا شـعـريا حـمل عـنوان

(صحبة ليل طويل).
واختـتم الفنـان سعـد حديـثه قائال (كان
بالنسبة لي االخ والصديق والوالد ترك
لـي حــريــة االخـــتــيـــار ولم يــكـن راغــبــا
بــدخـولـي عـالـم الـفن النـه طـريـق شـائك
ووعــر والــيـوم نــســتـذكــر مــعــكم ذكـرى

ة لي ). ديانا ريجرحيله التي ستبقى مؤ
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ـسالك نـظار وا الطـبيـب  العـراقي اخملتص بـجراحـة ا
البـولية واالورام في مستشفى االردن يحل ضيفا على
قـنــاة (الـشــرقـيــة) مـســاء الـيــوم  االحـد عــبـر بــرنـامج
(اطـراف احلــديث ) الـذي يــقــدمه من عــمـان االعالمي

مجيد السامرائي.
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عــمــيـد كــلــيــة االعالم بــجــامــعـة
بـغـداد وكـالـة يـتـرأس مـؤتـمـرهـا
الـسـنـوي الـثـالث عـشر والـدولي
الــثــاني الـــذي تــقـــيــمه الــكـــلــيــة
افـتـراضــيـا في تــشـرين الــثـاني
قـبل بعنوان (االعالم والسياسة واجملتمع من منظور ا

الواقع - صراع أم تكامل).
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الــــروائي األردنـي صـــدرت لـه عن دار اآلن نــــاشـــرون
ؤابي) وتقع في  230 صفحة. وموزعون رواية (ا
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الـشـاعـر الـسـوري وقع ديـوانه (أيـام شـامـيـة) بـجـلـسة
اقـيــمت في ثــقــافي أبـو رمــانــة الـذي يــحـكـي الـســنـ

اخلوالي على شكل قصائد.
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التـدريـسي في كلـيـة االعالم باجلـامـعة الـعـراقيـة تـلقى
يـة واالعالمية لـوفاة شـقيقه  تعـازي االوساط االكـاد

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 ‰uÝ— rO¼«dÐ«

ـي الـعـراقي تــرأس الـنـدوة االلــكـتـرونــيـة الـتي االكـاد
اقـامــهـا بـيت احلــكـمـة بــالـتــعـاون مع جـامــعـة ذي قـار
بـــعــنـــوان(ظـــاهــرة االبـــداع في اجملــمـــتع الـــعــراقي –

وذجا  –قراءة نفسية اجتماعية). محافظة ذي قار 
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ـركز الـثقـافي الـعربي بـأبو الشـاعـر السـوري ضيـفه ا
رمـانـة مع الـشـاعـر ابـراهـيم فـهـد مـنـصـور في أمـسـية

شعرية بعنوان (شيء ما).
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صـري يشارك في مـسلسل (إسـعاف يونس) مـثل ا ا
كــضــيف شــرف وهــو من اخــراج اســمــاعـيـل فـاروق

تأليف احمد عبد الفتاح.
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واشارت الـفرقة في صـفحتـها على
(فيسـبزك) (ابتدأنـا القراءة األولية
وتــوزيع ادوار الـشـخــصـيـات عـلى
ــمــثــلــ في اطــار حــرص  ادارة ا
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ــركــز حــصـل طــفل عـــراقي عــلـى ا
يـة لـلرسم الـثـاني في مـسابـقـة عـا
جــــرت في بـــريـــطــــانـــيـــا من خالل
ـبدعة مـشاركـته بأفـكاره وأنـامله ا
لــــــــيـــــــــرسـم لـألمـل واخلـالص من
كـورونـا بـإسـتـخـدام طـرق الـوقـاية

الصحية .
حـــيث حـــصل الـــطـــفل مـــصـــطــفى
خــضــيـر كــاظم الــبــالغ من الــعــمـر
ثـمـاني سنـوات من مـدرسـة تنـمـية
ـركــز الــثــاني بــعـد اإلبــداع عـلـى ا
الهـندي تـانوج سـامادار الـبالغ من
ـشــاركـة 347 الــعــمـر  15 ســنــة و
مشارك من  25 دولة حـول الـعالم .
الى ذلك وبـعـد غيـاب لـفتـرة تـعاود
نـشـاطـهـا من جـديـد  فـرقـة مـسـرح
الــطـــفل اجلــوال بــعـــمل مــســرحى
مـــوجه لــلــطــفـل بــعــنــوان (امــيــرة
االحالم ) تأليف فالح حس العبد
الله. واخراج حس علي صالح ..

{ فــانـكــوفــر - وكـاالت - أعــتـرفت الــنـجــمـة
يـة بـاميال أنـدرسـون بأنـهـا تعـيش قـصة الـعـا
ـدعو حـب جديـدة مع حـارسـهـا الـشـخـصي ا
دان هــايــهـــورست وبــحــسب مــصــدر قــريب
مـنهـما صـرّح بقوله :(كـانا مـعاً لـبعض الوقت
وهي سـعـيدة لـلغـاية فـقـد أمضـيا الـكثـير من
الــوقت خالل فـتـرة احلــجـر الـصـحـي بـأكـمـله
ـنزلـية في وكـان يـساعـدها في اإلصـالحات ا
جـزيرة فانـكوفر).كـما كذّبت بـاميال اندرسون
االخـبار التي حتـدثت عن انها لـم تتزوج حتى
تـطــلّق جـون بـيـتـر. وتـزوجت بـامـيال من جـون
ـدة  12 يـومًـا فـقط وتبـادال االتـهامـات بـشأن
أسـبـاب انـفـصـالـهـما إذ إتـهـمـهـا بـيـترز

بـإستخدامه لـسداد ديونهـا البالغة
 200 ألـف دوالر وكـــانـت قـــد

ردت أنــــدرســـون عـــلى هـــذه
الـــتـــقــاريـــر وتــوجـــهت إلى
وســـــــــائـل الـــــــــتــــــــــواصل
االجـتـمـاعي لتـكـشف أنـها
تـشعر بـاخليانـة جراء هذه

التصريحات.

الـفـرقــة اكـتـشــاف طـاقـات ووجـوه
شـبـابـيـة  جــديـدة وزجـهـا في هـذا
اجملـــال  لــيــجــدو فــرصـــتــهم عــلى

سرح). خشبه ا
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أعـلن اخملـرج مـحـمـد زهـيـر رجب عن انـطالق
تــصـويــر اجلـزء احلـادي عــشـر من مــسـلـسل
ـة  (بـاب احلـارة) فـي حـواري الــشـام الــقـد
وسـيـشهـد اجلـزء اجلـديـد عـودة جنـوم قدامى
مـثل رنا األبيض زهير رمـضان سحر فوزي
ورامــز عــطــالــله إلى جــانب مــشــاركــة جنـوم
آخـرين للـمرة االولى مـثل عبـير شـمس الدين
نـادين قـدور ورضـوان عـقـيلـي.وبحـسب مـوقع
الــبــوابــة  فــإن الـقــائــمــة الــنــهــائــيــة لــلــنــجـوم
ـشاركـ في العـمل سـتضم أيـضًا كـلًا من: ا
ـــصــري نـــظــلي تـــولــ الـــبــكـــري ســلـــمى ا

حتـتـاج لالهـتـمـام بصـحـتـك الـنفـسـيـة لـلـتـخـلص من
توترك وقلقك.رقم احلظ.9
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ال تـتسـرع في حتـقـيق الـنجـاحـات سـتأتـي في الوقت
ناسب لتدفعك لألمام. ا

Ê«eO*«

حاول أن تكف عن االهمال في العمل حتى ال تتسبب
بغضب مديرك .

—u¦ «

ــشـتــركــة إلدخـال ــالـيــة ا  تــراجـعــون حــسـابــاتــكم ا
طلوب عليها.رقم احلظ.9 التعديل ا

»dIF «

تـشعر بـالغـيرة الـشديدة عـلى شريـكك لكن هـذا غير
مناسب له.
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الـفــرصـة مــتـاحـة لــلـحـصــول عـلى مـكــسب مـالي من
شراكة أو تعويض.
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غضبك عـلى الشريك يـتسبب بـالكثـير من اإلحراج له
أمام اآلخرين.

ÊUÞd «

ال زال الــعــمل يـتــراكم لــديــكم. جتــنـبــوا الــدخـول في
مواجهة مع أحد زمالء العمل.
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امـنح زمـيل الـعـمل الـكـثـيـر من الـثـقـة حـتى ال تـتـوتـر
العالقات بينكما. 
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 انـتـبـهـوا أكثـر إلى صـحـتـكم. يـنـصب تـركـيزكـم على
تعزيز العالقة مع أحبائكم.

Ë«b «

ـــســتــويــات األيــام تــشــعـــر بــتــحــسن عـــلى جــمــيع ا
يوم السعد االربعاء. قبلة ا
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 تـنــجــحــون في تــعـزيــز عالقــتــكم مع الــطــرف اآلخـر
كشريك عاطفي.رقم احلظ.5

 u(«
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اكـتـب مـرادف ومـعـاني الــكـلـمـات
ــكـونــة من ســتـة حــروف ضـمن ا
ظللة حتصل على خانة الدائرة ا
ـطــلـوبــة:(احـد حــروف الـكــلـمــة ا

محيطات العالم):
 1-يعتذران

 2-كرة هوائية
 3-سالح ناري
 4-اليأس

 5-الة تصوير
 6-التحضر

 7-من الغازات
 8-من انواع الشجر
 9-مدينة لبنانية
 10-نقيض احلرب
 11-مكتشف اوربي
 12-الفترة القصيرة

بغداد

d c « 5 Š
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الى وزراء الداخلية والثقافة والصحة والشباب :
تحدث عمالق على غير عـادته .. رن موبايلي .. واذا باجلـانب االخر ا
وسـيقى والـلـحن العـراقي ذو الشـجن األصيل .. انه  مـحسن الـفن وا
فـرحـان  . فـقال بـال مقـدمـات : (أسـتـاذ .. اني مـريض ومـقـعـد بـساق
ـســاعـدة واحــدة  .. ال قـدرة لي عــلى احلــراك واعـانــة نـفــسي  اال 
وت الـعامل الـبـنكالديـشي الذي يـدير كـل مهـامي .. وبدونه سـاواجه ا
احلـتمي .. فـان جمـيع بنـاتي متـزوجات بـعيـدا عني واعـيش لوحدي ..
وقد انتهت مـدة إقامة البنـكالديشي (محمد) الـذي تتوقف حياتي على
خدمـاته لي كونه يعـلم ماذا أريـد ويحسن مـداراتي وعالجي وخدماتي
مـنــذ ثالث سـنــوات .. واحــتـاج مــسـاعــدة من وزارة الـداخــلـيــة دائـرة
اإلقامة .. لغرض جتديد إقـامة العامل .. فهل من مساعدة ?.. مع اني
ا تكتبه من عارف لكن يدياي دفعتني اليك .... ? !  امتلك الكثير من ا
سـاعدة العراقـي وحتمل مـعاناتهم احلـقيقـية). فقلت له أعمـدة جادة 
لبيك .. واتشرف ان اقدم خدمة إنسانية لفنان الشعب الذي ينبغي ان

تسرع احلكومة العراقية للنهوض بواجبته وخدمته ..
ـلف بـرمـته امام ا
الــــــــــــــــســـــــــــــــادة
ـــــــســــــــؤولـــــــ ا
احملترمون .. 

خصوصا وزارة
الـداخـليـة كـونـها
مـعـنـيـة مـبـاشـرة
بـــــــــــاالمـــــــــــر ..
ووزارة الـثـقـافـة
للـمسـاعدة كون
احملــــــتــــــاج من
اكـــــبـــــر رمــــوز
الـفـن الـعـراقي
.. ووزارة
الـــــــصـــــــحـــــــة
لــــــــتــــــــقــــــــد
ـــــســـــاعـــــدة ا
الـــصــحــيــة ..
امـــــــــــــا وزارة

الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة فــلـــكــون وزيـــرهــا
(درجال) مشهور ورياضي ومثقف ويحبه محسن فرحان شخصيا!

الـرواس قاسم مـلـحو جنـاح سفـكـوني علي
كـر فـاحت ســلـمــان هـدى شــعـراوي جالل
شــمـوط زهـيـر عـبـد الـكـر تـيـسـيـر إدريس
سماح سرية وطارق مرعشلي. ويشار إلى أن
أحـداث اجلزء اجلـديد سـيـكون تـركـيزهـا على
الـــصــــراعــــات بــــ أهل احلــــارة واالحــــتالل
الــفــرنــسي في عــام  1945وهــو الــوقت الــذي
يـكــون فــيه االحــتالل عــلى وشك اخلــروج من
الــبالد بــعـد أن تــســبب بــالـدمــار واخلــســائـر
ــــاديـــة والــــبــــشـــريــــة إلى جــــانب قــــصص ا
وحكـايـات عن الـعالقـات االجتـمـاعـية كـمـا هو

احلال في األجزاء السابقة.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - بعد اجلدل الذي أثير
تابع بسبب إعتقادهم وجود ست من فترة ب ا
أصابع في إحدى قدمي جنمة تلفزيون الواقع كيم
كارداشيان خرجت األخيرة عن صمتها لتوضح

وضوع.ونشرت عبر صفحتها اخلاصة على حقيقة ا
أحد مواقع التواصل اإلجتماعي مقطع فيديو أظهرت

فيه قدمها فيما كانت تعد أصابعها ليتبيّن أنها
خمس وليست ست.وبيّنت كارداشيان أيضاً (أن
سبب هذا اإلعتقاد يعود لبروز عظمي في القدم

وجود بعد أصغر إصبع في قدمها). وا

vKŽ œdð ÊUOý«œ—U
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أحمد فهمي

مصطفى خضير ولوحته الفائزة
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مرت  من دون أيـة مـعان كـانت تـتوافـر عـليـها قـبل سـنوات
بـعـيـدة  ذكــرى احلـادي عـشـر مـن سـبـتـمــبـر حـ انـهـار
البـرجان الـشـهيـران في نيـويـورك بتـفجـيـرات ال تزال لـغزاً
غيـر نـهـائي في مـعـطـيـاته بالـرغم من الـكـتب الـكـثـيـرة التي

صدرت في توثيق ذلك احلدث وتوثيقه.
ثالثـة آالف امــريــكي ضـحــايــا تـلك الــهـجــمــات فـضال عن
ضربة البنتاغون الواضحة الغامضة البنتاغون الذي تب

انه ليس محمياً بشبكة صواريخ مضادة لألهداف اجلوية.
ـرعـبـة التي وجمـيـعـهـا احـداث تولـدت عـنـهـا تلـك الهـزات ا
غيرت بـالدم والـنار مـعالم الـشرق االوسط  فـتحـطم بلدان
اساسـيـان هـمـا الـعراق وسـوريـا وعم االضـطـراب والـقتل
في ليبيا واليمن وتقسم السودان ووصل االسالميون الى
حـكم الـعـراق وتـونس ومـصـر قـبل ان يـتـغـير وضـع مـصر
وتـستـعـيـد تـونس تـوازنـهـا فـيمـا ال يـزال الـعـراق مـضـيـعاً

َشْيَتَ . ا
ثالث دول خرجت أقوى فقط هي ايران وتـركيا واسرائيل
ـتـوقع حـدوثـهـا وبـقـيت دول اخلـلـيج تـتـفـادى االرتـدادات ا
ـتحـدة ومن ثمّ بـالـدخول زيـد من االلـتـصاق بـالـواليـات ا

. في النادي االسرائيلي من دون رضا الفلسطيني
أمّــا احلــرب االمــريــكــيــة االولى بــعــد 11 ســبـتــمــبــر  في
ـستـوى اخلسائـر هناك  افغانـستان فـلم يكن حـصادها 
باشر يجري مع حركة طالبان وفي النهاية فإن التفاوض ا
ـسـلـحـة والـعـنـيــفـة وجـهـا لـوجه في الـدوحـة من دون أن ا
تستطيع واشنطن أن جتتث احلـركة التي سقط حكمها في
عادلة اختـلفت جذرياً هناك إذ كابول قبل عشرين سـنة. ا
حتاول امريـكا منـذ سنوات لـلوصول الى جـلسة الـتفاوض
مع ذلك الـعدو الـعـنـيد الـذي لم يـسـتسـلم لالمـريـكـان حتى

النهاية .
استنفدت هجمـات سبتمبر غـاياتها التوظيـفية الالحقة عبر
احلروب الـتي حـملت شـعـارات مكـافـحة االرهـاب  لـيظـهر
بـعـد 15 سـنـة مـن تـفـجــيـرات نـيــويـورك تــنـظـيم يــحـتل في
سـاعـات ثـلث مـسـاحـة العـراق وربـع سـوريا ورجـعـنـا الى

ربع االول. ا
ـوصل وبـعــد االعالن عن نـهــايـة ذلك الــتـنــظـيم بــتـحـريــر ا
والــرقـة بــدأنــا نــســمع الــيــوم عن مــواصــلــة احلـرب عــلى
االرهاب من دون أن يعرف أحد مـا هو اجلديد اآلتي على

رّة. ح غرة هذه ا

اعتمدت العديد من اجلامعات في العالم  اختصاص جديد
في مـنـاهج كـلـيـاتـهـا أقـبل عـلـيه الـطالب بـدرجـات مـتـفـاوته
لظروف معينة تتعلق ببلدانهم وشعوبهم وطبيعتهم احلياتية

وهذا االختصاص هو علم التغذية.
ــتـحــدة األمـريــكـيـة مــركـزاً النــطالق هـذا كـانت الــواليـات ا
االختصاص حيث بدأ تدريسه لـلوهلة االولى في جامعاتها
ـتـحـدة االمـريـكـيـة  ثم اعـتـمـد فـيـمـا بـعد داخل الـواليـات ا

وجودة في اغلب دول العالم  . ضمن مناهج جامعاتها ا
يـتــبـادر الى االذهــان سـؤال عـن مـاهــيـة هــذا الـعــلم ومـدى
كن النـظر الى القـضية تأثيـره في صحة االنـسان وكيـف 

الغذائية في العالم العربي?
ـعـروف بـاالنـكـلـيـزية بـاسم عـلم الـتـغذيـة هـواالخـتـصـاص ا
(Dietetics)  والــذي يــعـــنى بــتــطـــبــيق مــبــاديء الـــتــغــذيــة
اصحاء الصحيـحة في اعداد الطـعام لالفراد واجلمـاعات 
كانوا أم مرضى على حد سواء فهو لالصحاء يعتبر تدبير
ـزمـنة وقائـي من االصابـة بـالـعـديـد من األمراض خـاصـة ا
ـلفت لالنـتباه ان عـدداً كبيـراً منهم هم منهـاحيث كان من ا
ن كـانوا طـوال حـيـاتـهم يـكـثرون االطـعـمـة الـدسـمـة التي
ــواد الـدهــنـيــة كـمـا ان حتـتــوي عـلى كــمـيــات كـبــيـرة من ا
ـعروف اكـثـرهم كـانت انـظـمـتهم ـفـاصل ا صـابـ بـداء ا ا
الـغـذائــيـة حتـوي  كـمــيـات مـبــالغ بـهـا من الــلـحـوم رغم ان
بعـض االطبـاء يـنـكـرون وجود هـذه الـعالقـة كـشـرط الزامي
إلى مــاهــنـاك مـن عالقــات بـ ســائــر األطــعــمـة وعــدد من
فالبد األمراض التي يعاني منها االنسان وخاصة العربي 
ان تتم معاجلة قضية الغذاء في الوطن العربي انطالقاً من
مبدأ حيـاة الوطن في صحـة  ابناءه  امـا للمـرضى فيطبق

ستشفيات منهم . علم التغذية على الذين يعاجلون با
كـمــا يــجـمع األطــبـاء عــلى ضــرورة الـتــنــسـيق بــ  أنـواع
االطـعـمـة الـتي يـتـنـاولـهـا االشـخـاص االصـحـاء و مـسـتوى
ن هم دون اعمارهم  فيرون ان اللحوم هي ضرورية جداً 
سن الـثــامـنــة عـشــرة حـيث تــسـهم بــشـكل فــعـال فـي بـنـاء
ن ــمــكن االســتــغــنــاء عــنــهــا  اجــســادهم  في حــ من ا
جتاوزوا هذا العمرفيكون تناولها ليس الزاميا بل اختيارياً
ن جتـاوزوا سن األربــعـ فال يـنــصح بـاالفـراط في  امـا 
تنـاول اللـحوم و الـتـقلـيل قدر االمـكـان من تنـاول احللـويات

والدهون .
وبالـعـودة إلى طـريـقـة الشـعـوب الـعـربـية في تـنـاول الـطـعام
نـرى ان انـظـمتـهـم الغـذائـيـة الـغـيـر صـحـيـة غـنـيـة بـالـلـحوم
ـشبـعة بـالدهـون والسـكريـات العـالية الدسـمة واحللـويات ا
والـتي تــتـحـول بــدورهـا  إلى ســمـوم قـاتــلـة مــتى مـاجتـاوز
باالضـافة إلى ذلك فان سـلبـيات هذه االنسان سـناً مـعينـاً 
االنـظمـة التـقـتـصـرعـلى الـبالـغـ بل تـتـعـداهـا إلى األطـفال
الـذين يـجب ان يــخـضـعـوا النـظــمـة صـحـيـة مــنـذ الـطـفـولـة
لتـكـون بـنيـتـهم سـليـمـة مـنذ بـدايـة اعـمارهم ويـعـتـادوا على
الغـذاء الـصحي مـدى احلـيـاه  ولسـوء احلظ فـان شعـوبـنا
ـبالغة العربيـة تخرق هـذه االنظمـة باساليب مـتعددة مـنها ا
بـتـغـذيـة الـطـفل وجتـاوز ارشـادات الـطـبيـب بـوجـوب اعـطاء
الـطـفـل وجـبـات مــحـددة من الـغــذاء تـكـون مــنـاسـبــة لـسـنه
ووضـعه الــصـحـي حـيث جنــد اغـلـب االمـهــات يـبــالـغن في
تـغــذيــة اطـفــالــهن بــزيـادة انــواع من الــفـيــتــامـيــنــات تـبــعـاً
الجتهادات شـخصية مـتجاوزين نصـائح وتعليـمات األطباء
ـبـالغـة تـلعب دور واخصـائـيي التـغـذيـة ظنـا مـنهم ان تـلك ا
فـعــال في الـنــمــو الـســريع لـلــطـفل
ـعدل فـوق الطـبيـعي دون معـرفة با
ودراية بان هذا االسلوب قد يسهم
في فـــقــدانـه لــلـــتـــوازن اجلـــســدي

. والعقلي احياناً
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{ بــــــومــــــبـــــاي-(أ ف ب)  –رغم
كـافـحـة تـفشي انـشـغال الـهـنـد 
ـــســـتـــجــد فــيـــروس كـــورونـــا ا
وبــأزمــة اقــتـصــادهــا وبــطــبـول
احلرب الـتي تقـرع على حـدودها
مـع الـــصــــ انـــصبّ اهــــتـــمـــام
محـطات التـلفـزيون الهـنديـة منذ
ـنـسـوب إلى أشـهـر عـلى الـدور ا
ــثــلــة بــولــيــووديــة شــابــة في
انتـحار أحـد وجـوه الفن الـسابع

الهندي.
وشـنّت وســائل اإلعالم الـهــنـديـة
ـــمــــثــــلــــة ريـــا حــــمــــلـــة عــــلـى ا
شـاكـرابـورتـي واتـهـمـتـهـا بـأنـهـا
جلـأت إلى حشـيـشـة الـقنّب وإلى
الـســحـر األسـود لــدفع حـبــيـبـهـا
ـمـثل شوشـانت سـينغ السـابق ا
راجبوت ( 34عاماً) إلى االنتحار.
وإذ رأى الـــــــبــــــــعض فـي هـــــــذه
الـــزوبــعــة اإلعـالمــيــة نـــوعــاً من
مطـاردة ساحـرات نـابعـة من كره
الـنـسـاء لم يـراع الـقـائـمـون بـها
أية أخالقيات إذ جلأوا مثالً إلى
محاكاة حـيّة للطريـقة التي قالوا
إنه قُـتِلَ بـهـا أو إلى نـشـر صـور
له على الـشاشـة مبـتسـماً سـعياً
إلى إثـــــبــــات كـــــونه ال يـــــعــــاني

االكتئاب.
وأيـــدت عـــائـــلــة راجـــبـــوت هــذه
الفـرضيـة إذ شـككت بـدورها في
ـمـثل صـحــة تـقـاريـر أفــادت أن ا
كـان يــعـاني االكـتــئـاب واتـهـمت
شـــاكـــرابـــورتي بـــأنـــهـــا ســـرقت
أمــواله ودأبت عــلى مـضــايــقـته
ـمـثـلـة الـشـابـة وهـو مـا تـنــفـيه ا

بشدة.
وقد أوقفت شاكرابورتي الثالثاء
لالشــتــبــاه بــشـرائــهــا مــخـدرات
حلـبــيـبـهــا الـســابق الـذي حتـقق
الـشـرطـة اجلـنـائـيـة في انـتـحاره

منذ آب/أغسطس الفائت.
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وقالت اخلبـيرة في اإلعالم جـيتا
سـيشـو في كل مـرة نـعـتقـد فـيـها
كن أن األخبـار التـلـفزيـونيـة ال 
أن تــــنــــحــــدر إلى أدنى مـن هـــذا
الـــــــــدرك جتـــــــــد احملـــــــــطـــــــــات
الــتــلـفــزيـونــيــة طـريــقــة لـتــفـعل.
وأضـافـت من الـســهل عـلــيـهـا أن
تـطرح نـفـسـها بـديالً من الـعـدالة
مــــدعــــيــــة أن بــــعض اجلــــهــــات
احلــكـومــيــة ال تـمــارس عــمـلــهـا
ولـــكن بـــكل بــســـاطــة هـــذا غــيــر
صـحيح فـتـحـقيـقـاتـها ال تـتـعلق

باألمور اجلدية.
ودرجت احملـطـات الــتـلـفـزيـونـيـة
الــهــنــديــة عــلى الــتــصــرف عــلى
طـريـقـة الــصـحف الـشـعـبـيـة بال
رادع وال وازع وخـــصـــوصــاً إذا
كــان األمــر يــتـــعــلق بــجــرائم في

شاهير. أوساط ا
فـــفـي الـــعـــام  2018 بـــعـــد وفـــاة
النـجمـة الـهولـيووديـة سريـديفي
غـرقـاً في أحــد فـنـادق دبي أعـاد
ــة من صــحــافـي تــمــثــيل اجلــر

داخل…مغطس. وغالـباً ما يطارد
الـصــحـافـيـون أقـربــاء الـضـحـيـة
ـذنبـ حتى سعـيـاً إلى حتديـد ا

لف. قبل أن تنظر احملاكم في ا
ولم تـــشـــذّ تـــغـــطـــيـــة انـــتـــحـــار
شــوشــانت ســيــنغ راجــبــوت عن
رة هـذه القـاعـدة ولـكنـهـا هـذه ا
تأتي في مرحـلة يسود فـيها قلق

في الهند على مستقبلها.
فـفــيـمـا كــانت مـحـطـات الــتـلـفـزة
تشيد بتـوقيف ريا شاكرابورتي
ــركـز كــانت الـهــنــد تـتــقـدم إلى ا
الــثــاني بــ دول الــعــالم فـي مـا
يتعـلق بعـدد اإلصابات بـفيروس

ستجد. كورونا ا
وقد وفرت احملطتان الرئيسيتان
ــز نــاو هــدنــة ريـــبــابــلــيك وتـــا
لرئيس الـوزراء الهنـدي ناريندرا
مودي من خالل تـركـيزهـمـا على

قضية راجبوت.
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ـــمــــثل صـــدمـــة وأثـــار مـــقــــتل ا
وخـصـوصــاً أن االكـتـئـاب اقـتـرن
لـفـتـرة طـويـلـة بـالـوصـمـة وكـان

. يُعتبر مرض الفاشل
وعـنــدمـا أكــدت عـائـلــة راجـبـوت
لــــــوســـــائـل اإلعالم أنـه لم يــــــكن
ـمـثـلـة مـكـتـئـبــاً بل تالعـبت به ا
سارع كثر إلى تصديق ذلك وفي
مقدمهم محطات التلفزة وبعض

. السياسي
وفي هــــذا اإلطـــار أطــــلق حـــزب
بـهاراتـيـا جـاناتـا (حـزب الـشعب
الهندي) برئاسة ناريندرا مودي
حــــــــــمــــــــــلـــــــــة بــــــــــعــــــــــنـــــــــوان
#جاستسـفورسوشانت في والية
ــمـثل بــيـهــار (شــرق) مـســقط ا
حـيث جتـرى انــتـخـابـات الـشـهـر

قبل. ا
ولـــكن لـــيس اجلــمـــيع مـــوافــقــاُ.
فــبـــعض مـــشــاهـــيـــر بــولـــيــوود
يـطـالـبـون مـن جـهـتـهم بـالـعـدالـة
لـــــــــريــــــــا وأطـــــــــلــــــــقـــــــــوا وسم
#جاستسفورريـا على حساباتهم
فـي مـــوقع إنـــســـتـــغـــرام. ودانت
مثلة فيديا باالن سيرك وسائل ا

اإلعالم.
ــمــثـلــة الـشــابـة وأثــارت صـور ا
وهي تـتـعـرض لإلهـانات والـدفع
ـصـورين الـصـحـافـيـ من من ا
دون احـــتــرام قــواعــد الـــتــبــاعــد

. اجلسدي سخطاً كبيراً
والحــظت الــنــاشــطــة الــنــســويـة
فــانـديــتــا مـوراركــا أن األمــر هـو
ــثـابــة شـيــطـنــة هـذه الــشـابـة
واصــــفــــة ذلك بــــأنه ظــــالم جـــداً

ويعبّر عن كره شديد للنساء.
وال يـــــــبـــــــدو أن هـــــــذه اإلثــــــارة
اإلعالمـيــة سـتـهــدأ إذ أن الـهـنـد
ـناسـبة تفـتقـر إلى التـشريـعات ا
في هــذا اجملــال. وقـالت ســيــشـو
في هــذا اإلطــار شـيــئــاً فـشــيــئـاً
تـفــعل احملـطـات مــا تـريـده ومن
شأن ذلك أن يـقـوّض ثقـة الهـنود

بوسائل اإلعالم على ما حتذّر.

يعـدّوا فيـها ألـواحهم اخلـاصة من الـشوكـوال.  وتبـلغ حصة
ئة من سوق الشوكوال بحسب تقديرات شركة لينت   5,3با
األبحاث يورومونيتور إنترناشونال للعام 2020  .وهي حتتّل
ـيـا في صـنـاعة الـشـوكـوال بـعـيدا من ـرتـبـة الـسادسـة عـا ا
األمــيــركـــيــ مــارس إنـك ومــونــدلــيـــز واإليــطــالـي فــيــريــرو

والسويسري نستله.
ولم تـواجـه اجملـمــوعـة الــسـويــسـريــة مـشــاكل كـبــيـرة خالل
ــفــضّــلـة األزمــات الــسـابــقــة مــا جـعــلــهــا من الــشــركـات ا
لـلـمسـتثـمرين في الـبـورصة الـسويـسريـة غـير أن مـبيـعاتـها
تراجـعت في النصف األول من العام نتـيجة تدابير احلدّ من

انتشار الوباء.
وخالل األشـهـر الـسـتـة األولى من الـعـام  2020 تـراجع رقم
ـعـدّل سنـوي إلى  1,5مـلـيـار ـئـة  أعـمـالـهـا بـنـسـبة  12,7بـا
فرنـك من جـرّاء إغالق مـتـاجـرهـا خالل فـتـرة عـيد الـفـصح

طاعم. طارات وانخفاض طلبيات ا ومحالها في ا
وقـال تانر عاشت لينت كلّ احلروب في أوروبا وكلّ األزمات
ـالــيـة وهي ســتـتــخـطّى أيــضـا هــذه األزمـة االقـتــصـاديــة وا
هـمّة سـتكـون صعـبة الوبـائيـة كمـا فعـلت سابـقا مـقرّا بـأن ا

لكنها ليست مستعصية.

{ ســــويــــســـرا)-,أ ف ب)  –كــــشف صــــانـع الــــشــــوكـــوال
السـويسـري ليـنت أند شـبرونـغلي عن نـافورة من الـشوكوال
يبـلغ ارتـفاعـهـا تسـعة أمـتـار في مـركزه اجلـديد بـالـقرب من
زيـوريـخ في خـطــوة من شــأنــهـا تــلــمــيع صـورة اجملــمــوعـة
ومسـاعدتـهـا على جـبه الـتحـديات االقـتـصاديـة الـناجـمة عن
جـائحـة كوفـيد-19  . وتـتربّع هـذه النـافورة الـضخـمة وهي
كنـايـة عن أداة خـفق يـتـدفّق مـنـهـا الـشـوكوال وسـط اجملمّع
اجلديـد الذي تأمل الشـركة السويسـرية أن يزوره نحو 350
ألف زائـر في الـسنـة. وشـغّل الـوجه اإلعالني لـلـمـاركـة بطل
ــضــرب روجـيه فــيــدريـر الــنـافــورة إلى جــانب رئـيس كـرة ا
قـرّ اجلـديد الـيـة في هـذا ا اجملمـوعـة إرنسـت تانـر ووزيـر ا
تـحف ومصنع الـشوكوال أبـرز أقسامه. وقال الذي يـشكّل ا
تانـر في تـصريـحات لـوكالـة فرانس بـرس على هـامش حفل
ــركـز الـتــدشـ إن الــنـافــورة مَـعــلَم لن يــنـســاه من يـزور ا
مشـدّدا عـلى أن الـهدف هـو ابـتـكـار تصـمـيم فـريـد من نوعه
ـاركــة كـافـة. ومن شـأن دار الــشـوكـوال هـذه ــثّل جـوانب ا
الواقـعة في كـيلـشـبرغ عـلى ضفـاف بحـيرة زيـوريخ والتي
اسـتُثـمـر فـيهـا قـرابة  100ألف فـرنك سـويسـري أن تـشكّل
قطـباً جلـذب الـسيـاح في سـويسـرا الذين سـيـتسـنّى لهم أن
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{ بـــــــــــاريـس (أ ف ب) - تــــــــــؤدي
األغـذيـة الـصـنـاعـيـة احملـولـة بـشدة
ـــيـــســـورة الــــكـــلـــفـــة والــــســـهـــلـــة ا
االســتــخـــدام مــثل بــعض األطــبــاق
ـــشـــروبـــات الـــغـــازيــة اجلــاهـــزة وا
والـبـرغـر والــبـسـكــويت إلى تـسـريع
الـشــيــخـوخــة الــبــيـولــوجــيـة لــكــبـار
مـســتــهـلــكـيــهـا بــحـسب مــا كـشف
بــاحــثــون.وخــلــصت هــذه الــدراســة
الـــتي اســـتـــنـــدت إلى قـــيـــاس أحــد
مؤشـرات الشيخوخة البيولوجية هو
ـعـروفة بـ طـول العـنـاصر اجلـيـنـية ا
"تيـلوميـر" (أو القطـعة النـهائيـة) عند
 886إســبــانــيـا تــخــطــوا اخلــامــسـة
واخلــمـســ من الـعــمـر مع مــراقـبـة
اسـتهالكهم الـيومي لألغذيـة احملولة
بـــشــدة إلـى أن الــنـــظـــام الـــغــذائي
الـــســـيـئ قـــد يـــســـرع شـــيـــخـــوخــة
ــشـــاركـــون الــذين اخلاليـــا.وقـــدم ا
وزعـــوا عــلى أربع مــجــمــوعــات من
األكــثــر اسـتــهالكــا لــهـذه األطــعــمـة
(ثالث مــــرات أو أكـــثــــر في الــــيـــوم
الـواحـد) إلى األقل اسـتـهالكـا لـهـا
عيـنات من لـعابهم خـضعت لتـحاليل
جـــيـــنــيـــة مـع اإلشــارة إلـى مـــعــدل
االســـــتــــهـالك الـــــيــــومـي لألغـــــذيــــة
احملـولة.وقد سـبق ألبحاث أن ربطت
بــ هـــذه األغــذيـــة احملــولـــة بــشــدة
ـلـوحة الـكثـيـرة الـدهون واحلالوة وا
وأمـــراض مــثـل الــبـــدانـــة وارتـــفــاع
ضـــغـط الـــدم والــــســـكــــري وأنـــواع
مــتــعــددة من الـســرطــان.وتــضـاعف
تـــقــــريـــبــــا خـــطــــر أن تـــكــــون هـــذه
الـتــيـلــومـيــرات قـصــيـرة عــنـد كــبـار
مـستهلكي هـذه األطعمة (أكثر من 3
وجـبات أو أطباق في الـيوم الواحد)
التـي تخـضع لـتـحـويل كـبيـر نـتـيـجة
عـمليات صناعية وفق هذه الدراسة
ــــؤتــــمـــر الــــتـي قــــدمت فـي إطــــار ا
األوروبي والــــدولي حـــول الــــبـــدانـــة
الــذي عـقــدت نـســخـته لــلـعـام 2020
عـبر االنتـرنت من األول حتى الرابع

من أيلول.
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أي صــوت أو مــؤثــر صــوتـي بــعـد
الــتـسـجـيل تــوخـيـاً لـلــحـفـاظ عـلى
الـطابع اخلام.  وقال سبرينغست
أجنـــزنـــا هـــذه األســـطــوانـــة خالل
خـمسـة أيام فحـسب وكانت واحدة
من أفـضل جلسـات التسـجيل التي
عـرفتها.  ونشر سبـرينغست على
مــوقــعه اخلــمــيس مــقــطع فــيــديـو
لــعـمـلـيـة تـســجـيل األسـطـوانـة في
ـــــلـــــكه في االســـــتـــــديــــو الـــــذي 

نيوجيرسي. 
وتــتـحــدث لـتـر تــو يـو عن كــلـمـات
كــتــبت بــاحلــبـر والــدم نــابــعـة من
أعـمـاق القـلب. وتُرافق إي سـتريت
بـاند سبريـنغست مـنذ أسطوانته
األولى غــريـتـيـنـغـز فـروم أسـبـوري
بــارك إن جي مع أنـهــا لم تـشـارك
ـوسـيـقـيـة. ولم فـي كل مـشـاريـعه ا
تـتـعاون الـفرقـة مع سـبريـنـغسـت
منذ جولته ذي ريفر عام 2016 .

اخلـميـس إصدار أسـطوانـة جديدة
ــــــقـــــبل فـي  23 تــــــشـــــرين األول ا
سـجلها في خمسة ايام فحسب مع
شــركـــائه الــتــاريــخــيــ فــرقــة إي
ســتـريت بـانــد.  وهـذه األسـطـوانـة
ـتـوقـعـة الـتي حتـمل عـنوان غـيـر ا
ـسجـلة لـتـر تو يـو هي العـشرون ا
ـغـني فـي استـديـو خـالل مـسيـرة ا

. ستمرة منذ  50 عاماً ؤلف ا وا
 وتـــتــــضـــمن األســـطــــوانـــة تـــسع
أغـــنــيـــات جـــديــدة وإعـــادة لــثالث
ســجــلت قــبـل صــدور األســطــوانـة
لقّب بوس األولى لـسبرينغـست ا
فـي الـــــــــــعـــــــــــام  1973 . وأوضـح
ســـبـــريــنـــغـــســتـــ عـــلى مـــوقــعه
اإللـــكــتـــروني الـــرســمي أنـه يــحب
اجلــانب الـعـاطـفـي في أسـطـوانـته
اجلــديـدة الـتي سـجـلت في ظـروف
حــفـلـة مــوسـيـقـيــة مع إي سـتـريت
بــانـد.  ولم يُـضَف إلى األسـطـوانـة

ــدافــعــون عن الـفــيــلم عــلى قــلّـة ا
ـمــثـلـة األمـيـركــيـة تـيـسّـا بــيـنـهم ا
. ورأت تومسون التي وجدته رائعاً
في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر أنه يـتـيح
لـصـوت جـديـد أن يـعـبّـر عن نـفـسه
فـي إشـارة إلى اخملــرجـة مــيـمــونـة
دوكـوريه الـتي تـنهـل من جتربـتـها
في هــذا الــفــيــلم. وعــلّــقت نــاطــقـة
بـاسم نتفليكس في تصريح لوكالة
فــرانـس بــرس أن مــيــنــيــون فــيــلم
اجـــتـــمــــاعي ضـــد إضـــفـــاء طـــابع
جـنـسي علـى األطفـال. وشرحت أن
الــفــيــلم يــتـنــاول الــضــغــوط الـتي
يــشـكّـلـهــا اجملـتـمع كــكلّ وشـبـكـات
الـتواصل االجتماعي عـلى الفتيات
الـصـغيـرات. وختـمت نـدعو جـميع
من يــعــتـبــرون أنـفــسـهم مــعـنــيـ
بالقضايا التي يطرحها هذا الفيلم
ــغــني إلـى مــشــاهـــدته.  و أعــلـن ا
األمــيـركي بـروس ســبـريـنــغـسـتـ

مــنــتــصف آب/أغــســطس الــفـائت.
واعـتـذرت نـتفـلـيـكس في حـينه عن
اســـتــخــدامـــهــا هـــذا اإلعالن غــيــر

ناسب بحسب وصفها. ا
ويـتنـاول ميـنيـون الذي نـال جائزة
أفـــــضـل إخـــــراج في مـــــهـــــرجـــــان
سـنـدانس قـصة فـتـاة باريـسـية في
ي حتاول احلادية عشرة تُدعى إ
الــتــوفــيق بــ مـبــادىء الــتــربــيـة
الـصارمـة في عائـلتـها الـسنـغالـية
ومــســتــلــزمــات مــواكــبــة هــيــمــنـة
ـــظـــاهـــر وشـــبـــكــات الـــتـــواصل ا
االجــتــمــاعي عــلى أبــنــاء جــيــلــهـا
واألطــــفــــال الــــذين فـي عــــمــــرهـــا.
ي بفرقة رقص تضمّها وتلتحق إ
إلى ثالث فتيات أخريات من سكان
حــيّــهــا ويــؤدّين رقــصــات تــوحي
شـيـئـاً من اإلبـاحـية أحـيـانـاً كـتلك
الـتي تـؤديـهـا كـثـيـرات من جنـمات
مـوسيقى الـبوب احلاليـة. واقتصر

{ نـيويورك-(أ ف ب)  –دعا اآلالف
مـن مستـخدمي اإلنـترنت اخلـميس
عـبر شـبكـات التـواصل االجتـماعي
إلى مـقـاطـعـة نـتـفـلـيـكس إلدراجـها
الــفــيـلم الــفــرنـسي مــيــنـيــون عـلى
منصتها إذ اعتبروا أن هذا الفيلم
الـروائي يـضـفي الـطـابع اجلـنـسي
عـــلى الـــطـــفالت الـــلـــواتي يـــؤدين
أدوار الـبـطـولـة فـيه. ونُـشِـرت عـلى
تـويتر اخلميس أكثر من  200 ألف
تـــــــــــــــغـــــــــــــــريـــــــــــــــدة حتــت وسـم
#كـــانـــســـلــــنـــتـــفـــلـــيـــكس (إلـــغـــاء
ــا جـعــله يــحـصل نــتـفــلــيـكس) 
صــــدارة وســـوم الـــشــــبـــكــــة عـــلى
مــســتــوى الــعـالـم لـبــعض الــوقت.
وكـانت موجـة أولى من االنـتقادات
فـي آب الفائت دفعت نتفليكس إلى
ســحب إعالن لـلـفـيــلم الـذي يـحـمل
عـنـوان كـيـوتـيـز باإلنـكـلـيـزيـة وبدأ
عـرضه في الـصاالت الـفـرنسـية في
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ـسؤول عن وذلك عن طـريق تـأثيـره في مـركـز الـنـظـر ا
رؤيـة تـفـاصـيل األشـياء وغـالـبـاً مـا تـبـدأ أعـراض هذا

راهقة  االضطراب الوراثي بالظهور في مرحلة ا
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قد حتدث نـتيجـة وجود عامل وراثـي مؤثر إذْ وُجد أنّ
ـئـة فـقط من حـاالت اإلصـابـة بـهـذا مـا يـقـارب   15 بـا
ا رض لديـها تاريخ عـائلي مرضي لإلصـابة به ور ا
أنّ اجـتــمـاع الـعـوامـل اجلـيـنــيّـة والـبـيــئـيّـة قــد يـكـونـان
كـن تعريف الـباركيـنسون السبب وراء اإلصـابة به و
عـلى أنّه أحــد االضـطـراب الـعــصـبـيــة الـتي تـؤدّي إلى
حــــدوث االرتـــعــــاش وبطء احلـــركــــة واضـــطــــرابـــات

التوازن.

نـحن نـعـيش فـي زمن تـفـشى به فـايـروس خـطـير جـعل
دن من دول عـظمى مـكتظـة بلـسكان والـعمـران اشبه 
اشــبـاح  كـثــرت به االقـاويل واحلــكـايـات  ,لـكن الـوبـاء
ـهدد ـوت احملـتـوم ا مـوجـود شـئـنـا أم ابيـنـا واصـبح ا
للبشـر مالم تأخذ الـبشريـة احليطة واحلـضر وااللتزام
مسبوقـا   بالتوجه للبار عـز وجل والتراحم بيننا في
هـذه االيام الـعصـيبة  قـال سبـحانه وتـعالـى (أو اطعام
ـا نـحن من الـذين انـعم الـله في يــوم ذي مـسـغـبـة). ر
علـيهم بـالرزق والـهنـاء لكن هـناك فـئة مـتضـررة تعيش
عـلـى قــوتـهــا الــيــومي ونــحـن في زمن الــوبــاء فــكــلــمـا
تـراحــمـنـا وشــعـرنـا بــهـؤالء كــلـمـا رفع الــله عـنــا مـقـته
وهـدانـا الى سـبـيل الـنـجاة . تـكـون االمـراض الـوراثـية
ــرء واجـبــاره عـلى عـامال مــسـبــبـا في تــدهـور حــيـاة ا
الـعــيش الـصـعب وحتـمــله مـاال يـحـتـمـل وذلك بـانـتـقـال
عدد من األمـراض وراثياً وعبر اجلـينات من اآلباء إلى
كـمـا  أن الـتاريخ الـعـائـلي لإلصـابـة بـاألمراض األبـنـاء
الـوراثــيّــة تــسـهـم بـشــكل كــبــيــر في تــسـهــيل عــمــلــيّـة
تشخيـص اإلصابة باألمراض الـوراثيّة  فهـناك جملة
من األمراض الشائـعة التي تـنتقل وراثـيّاً منـها ما هو
بسيط ويـسهل عالجه ومنه مـا هو خطـير ويهـدّد حياة
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كـشفت دراسة بريطانية أن األطباء
ـركّزة هم الـعـامـلـ في الـعـنـايـة ا
بــالـرغم من تــعـامـلــهم مع احلـاالت
األكـــــثــــر خــــطــــورة أقـلّ عــــرضــــة
لـإلصــابــة بــفـــيــروس كــورونــا من
زمـالئــهم في األقــســام األخــرى أو
حــــــتّـى مـن عــــــمّــــــال صــــــيــــــانــــــة

ستشفيات. ا
وقـد يـعـزى األمـر في جـزء مـنه إلى
تـزويدهم جتـهيزات وقـائيـة بدرجة
كــبـيــرة مـثـل الـكــمـامــات وفق مـا
أوضـح القيّمون عـلى هذه الدراسة
الـتي نـشـرت تفـاصـيـلهـا في مـجـلّة

ثوراكس الطبية.
وقال أستاذ علم األوبئة في جامعة
بــرمـنـغــهـام ألــيـكس ريـشــتـر الـذي
أشـــرف عــلى هـــذه األبــحـــاث كــنــا
نــحــسب أن الــعـامــلــ في أقــسـام
ـركّزة يـواجـهـون خـطرا الـعـنـايـة ا
أعــلى… لـكـنــهم يـحـظـون بــحـمـايـة
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ستشفيات تعالج ما يعادل كـانت ا
خـمـسة مـرضى مـصابـ بـكوفـيد-
 19 فـي السـاعـة الـواحـدة. وأجري
لـــلــمـــشــاركـــ في هـــذه األبــحــاث
ضادة) فـحص مصـلي (لألجسـام ا
ـــعــرفـــة إن كـــانــوا قـــد أصــيـــبــوا

بالعدوى سابقا. 
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جـــيّــدة نــســـبــة إلى اآلخـــرين.وقــد
شـملت الـدراسة أكـثر من  500 فرد
مـن الـــــطــــــواقم الــــــطــــــبـــــيــــــة في
مـستشـفيات برمـنغهام كـانوا كلّهم
يــــزاولـــون مــــهــــامـــهـم في أواخـــر
نـيـسان/أبـريل وقت اشتـداد وطأة
الـوبـاء في بـريـطـانـيـا حـيـث فُرض
الــعــزل الــعــام. وفي تــلـك الــفــتـرة

ريض,حيث ان األمراض الـوراثية تختلف فـيما بينها ا
بـالطريـقة والشـكل الذي تنـتقل فيـها هذه االضـطرابات

اجلينيّة من الوالدين إلى األبناء من هذه االمراض .
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وهـو أحـد األمـراض الـوراثـيّـة الـتي يـنـجم عـنـها إتالف
تـدريـجي لـلخاليـا الـعـصـبيّـة في الـدمـاغ يـنـعكس ذلك
عـلى القـدرات الوظـيفـيّة للـشخـص ويؤثّر فـي احلركة
مـكن أن ينـجم عنه عدد من والـتفـكير لـديه كمـا ومن ا

االضرابات النفسيّة والعقلّية. 
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أحــد األمــراض الــوراثــيّــة الــتي يــنــجم عــنــهــا حــدوث
اضـطـرابـات ومـشـاكل هــضـمـيّـة واإلصـابـة بـأمـراض
العدوى الرئـوية نتيجة جتمّع اخملاط اللّزج في الرئت

واجلهاز الهضمي
∫ wK−M*« Âb « dI  

; وهو من االضـطـرابـات الـتي تؤثـر في الـهـيـموجـلـوبـ
سـؤول عن نقل األوكسـج في اجلـسم وبذلك جند ا
صـاب بـهذا االضـطراب يـحمـلون نـوعاً ـرضى ا أنّ ا
غير طبـيعي من الهيموغلوب يعمل على تشويه خاليا
الدم احلمـراء فتظهـر بشكل هاللي أو منـجلي كما ان
ــرض وعالمــاته تــبــدأ بـالــظــهــور مــنـذ أعــراض هــذا ا

بكّرة في العادة . مراحل الطفوله ا
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قـدرة الدم عـلى الـتخـثر فـينـجم عن ذلك حـدوث نزيف
غير طبيعي وهو مرض وراثي يتسبّب بفقدان البصر
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