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طبعة العراق 

 wLOK ù« Ÿ«dB « sŽ ÁœUFÐ≈Ë ‚«dF « …œUOÝ rŽœ v ≈ uŽb¹ ÍbHB «

Y×³¹ w½œ—√ ÍdB  w «dŽ Í—«“Ë ŸUL²ł≈

 r¼UH² «  «dÒ c  qOFHðË ÊËUF² «
الـــدول الـــثالث لـــتــفـــعـــيل مـــذكــرات
الــتـفـاهم)  الفــتـا الى ان (الـلـقـاء مع
وزيـري خارجيـة البلـدين تناول بحث
مــجــاالت مـــخــتــلــفــة في االجــتــمــاع
الــــــثـالثي)  مــــــؤكـــــــدا ان (مــــــوقف
احلـكـومة الـعراقـية  اعـتمـاد احلوار
ــشــاكـل مع دول اجلــوار). من حلـل ا
جــــانـــبه   أكــــد وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
ـصـري سامح شـكـري  أن التـعاون ا
بـــ بـــغـــداد وعــمّـــان والـــقـــاهــرة ال
يـــســــتـــهـــدف أي طـــرف.وقـــال خالل
ـؤتـمر (نـعـمل على تـدعـيم التـعاون ا
بـ شـعـوب الـدول الثالث)  مـشـيـرا
الـى ان (التعاون الثالثي ال يستهدف

ـائي أي طــرف)  مــؤكــداً أن (االمن ا
الـــعـــربي أولـــويـــة في حـــواراتـــنــا)
وتــابـع شــكــري  انه ( االســتــمــاع
لـلــطـرح الـعـراقي فـيـمـا يـخص االمن
ائي). بدوره   دعا وزير اخلارجية ا
ن الــــــصـــــفــــــدي    إلى االردنـي ا
حـمايـة العراق من تـداعيـات الصراع
اإلقـــلـــيـــمي ودعم ســـيـــادته.واوضح
ــــؤتـــــمــــر  إن الـــــصــــفـــــدي خـالل ا
ـثل (اســتـمـرار الـصـراع االقــلـيـمي 
نطقة)  مؤكداً (ضرورة خطراً على ا
حـمايـة العراق من تـداعيـات الصراع
االقـلـيمي)  وأضـاف أن (أمن الـعراق
واســـتــقــراره ركـــيــزتــان الســـتــقــرار

والـــــعــــســـــكــــري بـــــ الــــقـــــاهــــرة
وبــــغــــداد.ووصــــلت امـس بــــاخـــرة
مـساعدات عراقيـة إلى لبنان  ضمن
ساعدة حملة إغاثية دشنها العراق 
الـلبناني بعد التفجير الهائل الذي
شـهده مرفأ بيـروت.وحملت الباخرة
الفــتـة كـتــبت عـلـيــهـا عـبــارة (هـديـة
الــــشــــعب الــــعـــراقـي إلى الــــشـــعب

اللبناني الشقيق).
 وقـال بـيـان لـلـسـفـارة الـعـراقـيـة في
بـيروت ان (الـناقـلة الـعراقـية بـصرة
وصــلت الى مـرفــأ بـيـروت وكـان في
اسـتقبـالها وزير االقـتصاد الـلبناني
راوول نـــعــمــة والـــقــائم بـــاالعــمــال
الـــــــعــــــراقـي في بـــــــيــــــروت أمــــــ
الــــنـــصـــراوي)  مــــشـــيــــرا الى انه
(تــنـفــيـذا لــقـرارات مـجــلس الـوزراء
وتـــوجـــيـــهـــات رئـــيـس احلـــكـــومــة
ــتــابــعــة مــصـــطــفى الــكــاظـــمي و
مــبـــاشــرة من وزيــر الــتــجــارة عالء
ـلـحقـيـة الـتـجـارية في اجلـبـوري وا
بـيروت وصـلت النـاقلة وعـلى متـنها
حـمولـة عشـرة آالف طن من الـطح
كـمساعـدة للشعب الـلبنـاني الشقيق
عـــلـى جتـــاوز آثـــار احلـــادث االلـــيم
ولــتــجــاوز الــظــروف االقــتــصــاديــة
ــر بــهـا لــبــنـان) الــصــعـبــة الــتي 
مـــؤكــدا ان (تـــوجــيـــهــات الـــقــيــادة
الـسـيـاسيـة في الـعراق كـانت بـرسو
الــنـاقـلـة فـي مـرفـأ بـيــروت كـخـطـوة
رمـزية لتشـير الى قدرة لبـنان ومرفأ
بــــيـــروت عـــلى حتــــدي الـــصـــعـــاب
والــنـهـوض من هـذه احملـنـة بـأسـرع
وقـت). وكـــــان الــــعـــــراق قـــــد ارسل
مـســاعـدات الى لـبـنـان بـعـد تـفـجـيـر
مـرفـا بيـروت منـها مـساعـدات طبـية
وغـذائـيـة وإنـسـانـية اقـلـتـهـا طـائرة

عسكرية عراقية.
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سـجلت وزارة الـصحـة والبـيئة 3921
اصــابــة جــديــدة بــكــورونــا وارتــفــاع
حــاالت الــشــفـاء الى اكــثــر من اربــعـة
االف وبــــواقع وفــــيـــات  58  ضــــمن
ـوقف الـوبـائي لـيـوم امس الـثـالثاء. ا
واطــلــعت (الـزمــان) عــلى احــصـائــيـة
الـــــــوزارة الـــــــتي اكـــــــــــــــــــدت امس
(فـحص  20663 حـالـة مـخـتـبـريـة في
تخصصة في العراق   حيث راكز ا ا
 تــســجــيل  3921 اصــابــة جــديــدة
بـكورونـا وشفاء  4158 حـالة وبواقع
وفـيات  58 حـالة). واكـدت الوزارة ان
الـعراق سـيتـسلـم عشرة مـالي جرعة
من لـقاحـ أحدهـما بـريطـاني واآلخر
ـكافـحـة كورونـا نـهايـة الـعام صـيـني 
احلـــالي. وقـــال أخــصـــائي الــصـــحــة
الــعــامــة بــالــوزارة وســام حــســ إن
يـة ستعمل على (مـنظمة الصـحة العا
تــوزيع لـقـاح كــورونـا الـبــريـطـاني او
الـــصـــيــني نـــهـــايــة الـــعـــام احلــالي
والـــعــــراق من ضـــمـن الـــشـــركـــاء في
حتـالف الـلقـاحات  إذ سـيحـصل على
عــشــرة ماليــ جــرعــة كــدفـعــة اولى
وسـيـخـصص لـلـفـئـات ذات االخـتـطار
الـــعــالي)  مـــشــيـــرا الى ان (الــعــراق
سيتسلم دفعة ثانية من اللقاحات بعد
مـضي ثالثة اشهر من استيراد الدفعة

االولـى لــيـــصــبـح الــعـــدد الـــكــلي 20
مــلــيــون جــرعـة)  واوضـح حـس ان
(تـــلـك الـــلـــقــــاحـــات لم تــــســـبب ايـــة
مــضــاعــفــات جـانــبــيــة لالشــخـاص)
ولـــفـت حــســـ الـى (وجـــود جتـــربــة
بــريــطــانــيــة عالجــيــة حتــتــوي عــلى
بــروتـيـنـات تـعـرف بــاسم إنـتـرفـيـرون
بـيــتـا وتـكـمن بـاســتـنـشـاق الـبـروتـ
مـــبــاشـــرة عــبــر بـــخــاخـــات إلى رئــة
ـرضى الـذين يعـانـون من الفـايروس ا
ــنـاعـيـة بــغـيـة حتـفــيـز االسـتــجـابـة ا
لديهم  وتعمل كمضادات تتعرف على
كـورونـا وتـمـنع انشـطـارهـا). وأعـلنت
مـديـرية الـصـحـة العـامـة في محـافـظة
دهـــوك    عن تـــمــاثل  250مـــصـــابــا
ـديريـة في بيان لـلشـفاء الـتام.وقالت ا
انه (بعد تلقيهم العالج الالزم والتأكد
من سالمــــــــــتهم غادر  250 مـتعافيا
ــســتــشــفــيــات الى من الـــفــايــروس ا
مـنـازلـهم)  وأضـاف ان (اجـمـالي عدد
ــتـشــافـ مـن الـوبــاء في احملـافــظـة ا
وصل الى  7023 بينما ال يزال 7991
مـصابا قيد العالج). واكـد عضو خلية
األزمــة الــنــيــابــيــة حــسن خالطي عن
مــؤشـــرات إيــجــابــيــة في انــخــفــاض
إصـــابــات كـــورونــا وارتـــفــاع حــاالت
الــشـفـاء في الــعـراق.وقـال خالطي في
تــصـريح امـس ان (مـؤشــرا إيـجــابـيـا
ـؤسسـة الصـحيـة على عـلى سيـطرة ا

ـوجـودة رغم ان االصـابـات احلــاالت ا
باالالف لكن حاالت الشفاء أكثر منها)
مبينا ان (هناك متغيرين في العراق 
هـما الـزيارة األربـعيـنيـة ودخولـنا في
مـوسم اخلريف وانخفاض في درجات
احلـرارة)  وتـابع ان (الـتـوقع كـان في
زيـادة االصـابات بـإضعـاف بعـد زيارة
االربـعـ ونتـحدث اآلن بـأرقام عـلمـية
وهـــنـــاك انـــخـــفـــاض فـي االصـــابــات
وارتـفاع في الـشفـاء). وافد مـستـشفى
الـنــسـائـيـة والـتـولـيــد الـتـعـلـيـمي في
كـــربـالء بــوالدة    11طـــفـالَ وطـــفـــلــة

ــريـضـات حـوامل ومُـصـابـات
بــكـورونـا خالل تـطـبـيق خـطـة
. فــيــمــا اشـار زيــارة األربــعــ
ية رئـيس منظمة الصـحة العا
الـى أن العـديـد من الـبـلـدان ما
زالـت تعـانـي من ارتـفـاع أعداد
.وأكـــد تـــيـــدروس ـــصــــابـــ ا
غـبريـسوس أن (الـتدابـير التي
أرشـدت لــهـا مـنـظـمـة الـصـحـة
سـاعـدت على انـخـفاض نـسـبة
اإلصابات في العديد من الدول
األخــــــرى)  واضـــــــاف أنــــــهم
(يــنـتـظـرون نـتــائج مـا يـسـمى
ـنـاعـة الـقـطـيع)  واسـتـطـرد
بـالـقـول (أنه مفـهـوم يسـتـخدم
ــكن من خالله بــالــتــلــقــيح و
حـمـايـة جـماعـة من الـفـايروس
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اعـلن وزير اخلارجـية فؤاد حس ان
شترك ب العراق ومصر االجتماع ا
واألردن الــذي حتـتــضـنـه الـعــاصـمـة
ــصـريــة الـقــاهــرة يـبــحث تـفــعـيل ا
ـبـرمـة بـ الدول مـذكـرات الـتـفاهم ا
الــثالث   وأكـد أن مــوقف احلــكـومـة
الـعـراقـية يـدعم اعـتـمـاد احلوار حلل
ــــشــــكـالت مع دول اجلــــوار.وقــــال ا
حــســـ خالل مــؤتــمــر مــشــتــرك مع
ـصـري واألردني امس إن نـظـيـريه ا
(الـقاهرة ستحتـضن اجتماعاً لوزراء

مــتى بــلـغــوا حـد الــتـمــنـيع). وتــمـكن
الــعــلـمــاء أخــيــراً من إعـادة صــيــاغـة
اخلــطـوات األولــيـة لــعـدوى فــايـروس
ـنــاعـة الــبـشــريـة فـي أنـبـوب نــقص ا
اخـتبـار ما يـوفر رؤية مـكبـرة بشكل ال
يـصـدق أثنـاء العـمل. وقد أتـاح القـيام
بـــــــذلـك الـــــــوصـــــــول عن كـــــــثـب إلى
الــفـايــروس  الـذي يــتم إعـاقــة رؤيـته
بـعمق داخل اخللية  ومكن من حتديد
كونات األساسية التي يحتاج نقص ا
ـنـاعـة الـبـشـريـة إلى تـكـرارهـا داخل ا

مضيفه البشري.
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تبـقى (الزمـان) زماني طـال الزمـان أم قصـر قربت مـنهـا أم بعدت..
دلـلة التي تبـقى (الزمـان) في القلب والـفكـر والوجـدان  تبقى تـلك ا
تـدلل هي أيـضًـا مـحـبـيـها .. تـبـقى الـعـشق الـذي يـهـمـ عـلى الذات
فيـأسرها لـيلهج بـها القـلب قبل الـلسان.. ذلك ألن (الـزمان) ببـساطة
عشق دائـم يتزايد أواره كل سـاعة بل كل حلظـة ..أن تفارق مـحبوبًا
مضـطرًا هذا ال يعني انك قد مللته او انك مجاف ومتخاذل في معبد
ـا االمـر عـلى الـنـقـيض من ذلك تـمـامًـا فـاحلب عـطـاء احلب لـكـن ر
وسـلوك قـبل كل شيء  فـإن احـسـست ان عـطـاءك قـد ال يرتـقي الى
مزايـا محبـوبك فخـير لك أن تفـارقه وهذا هـو الوفاء بـعيـنه.. بل قمة

الوفاء واالخالص وااليثار..
أن تفـارق محـبـوبًا مـضطـرًا وأنت تعـاني لـوعة األسى ومـرارة البـعد
ا تـعرّض نقسك لطعـنة جنالء ال يقوى على حتـملها فؤادك الغض إ
ـرء نـفـسه بـيـده هـو موت روحـاني احملب .. يـا لـصـعـوبـة أن يـطـعن ا
ـضطر مـضطر واعـذروني فقد يفـوق قسوة جتـمد اجلسـد .. ولكن ا
اء.. نعم (الزمان) هي زمان وكفى.. زمان اء بعد اجلهد با فسـرت ا
احلب والعـنفوان .. زمان األحبة واالصدقاء ..زمـان الكلمة الصادقة
ـثلي ال ثـلي ال يأسى عـلى (زمان) تـولى وكيف  واجلريـئة.. فـكيـف 
يحـزن على سنوات ما هي بـالعشرة بل اكثـر من ذلك بنصفها. أجل

اكثر من  15 سنة من احلب في (الزمان) ..
 قـصــة بـدأت في نــيـسـان  2003 وواجـهت قــسـوة سـنــوات عـجـاف
وانــتـصـرت .. قــصـة حب حتـدت شــدة االهـوال ةتــقـلّب االحـوال في
سـنـوات اخلـوف والــذعـر في بـغـداد احلـبـيــبـة حـيث قـسـوة االنـفالت
االمنـي ثم االنفالت الـطائـفي وانـفالتات اخـرى عـديدة ال تـزال تقض
ـضاجع .. كل ذلك مرفـوق باستهـداف واضح وجلي لإلعالم ولكل ا
فـكـر نيـر.. ومـشيـنـا في طريق االخـطـار غيـر آبـه ولم نـحـصد غـير

هذا احلب في وطن أخذ يشح على ابنائه حتى في احلب..
عنـدمـا قررت مـغادرة (الـزمـان) كنت اعـرف اني اتخـذ قـرارًا صعـبًا
ًـا .. انه من نـوع الـقرارات الـتي قـد ال تُتـخـذ في العـمـر اال مرة ومؤ
.. قــرار اذا مــا اردت اتــخــاذه ال بـد لـك ان تـراجع واحــدة او مــرتـ
حساباتك ألف مرة ومرة حتى قبل أن تنبس شفتاك به في خلوتك..
عــنــدمــا قــررت مــغــادرة (الــزمــان) كـنـت ادرك اني كــمن يــزيــد نـارًا
مـشـتعـلة اتـقـادًا فيـمـا ألسـنة الـلـهب تلـسع بـدنه .. ولكن الـضرورات
تـبـيح احملـظورات ووقـعت فـي احملظـور بـإرادتي ..لم يـكن امـامي من
خـيــار آخـر سـوى أن احـدّ من هــذا اجلـهـد الـيــومي الـذي ابـذله بـ
موقـع احـدهمـا حـكومي يـصعب مـغادرته لـعـوامل ليس هـنا مـجال
ذكرهـا فكـان لـزامًا عـليّ أن ألتـمس من (الـزمان) مـنحـني قسط من

الراحة .
ست واحلق يـقال اني وجدت لـدى زمالئي ما سرني وواسـاني وقد 
ذلك اوالً لدى رئـيس التـحريـر الدكـتور احـمد عـبد اجملـيد الـذي كنت
قـد فـاحتـته بـاألمـر قـبل اشـهـر وطـلب مـني مـشـكـورًا الـتريـث كمـا لم
ـنزل وهي احلالـة التي فرضـتها جـائحة انع مـواصلة عـملي من ا
كـورونـا وعـنـدمـا عـرضت عـلـيـه االمـر مـرة ثـانـيـة مـنـتـصف الـشـهـر
اضـي قرأت في عينيه احلزن والحظت على وجهه مالمح التمسك ا
بي وقــال لي بــاحلـرف الــواحــد (امـنـح نـفــسك فــرصــة اخـرى). ولم
ــوقـفه هـذا وال اريــد ان امـضي بـسـرد يـفـاجــئـني الـدكــتـور احـمـد 
ـــوقف نـــفـــسه بـــدر من زمالئي االســبـــاب فـــاإليـــجـــاز مــطـــلـــوب.. ا
واصــدقــائي اآلخــرين في اجلــريــدة وهـنــا اذكــر ســيـدة الــصــحــافـة

العراقية مديرة التحرير ندى شوكت وقائمة االسماء تطول..
وودعت االصدقـاء وودعت اجلريـدة وكان يومًـا صعـبًا أوجزه بـالقول
واقف ا ال يقبل الـشك ان الوداع هو من اصعب ا ان ذلك أكـد لي 
ــرء فـحــاولت الــتـخــفـيـف عن نـفــسي وعن زمالئي ــر بــهـا ا الـتي 
بالـقول انـنـا سنـلـتقي وسـأزوركم وحـتى انني سـأواصل الـكتـابة في

اجلريدة. وخرجت من باب اجلريدة مقدمًا رجبًا ومؤخرًا اخرى..
الطـريف انني كنت قد اتـخذت قراري بـترك العمل عـند نهايـة الشهر
 ولــكـنـي واصـلـت عــمـلـي بـشــكل عــفــوي من دون ان انــتــبه الى ان
ـوعـد احلــاسم قـد أزف فــكـان الــثـالث من الـشــهـر قــد انـتـهـى وإن ا
الـشـهــر هـو يـوم الـوداع.. عـدت الى الـبـيت شـارد الـذهن وكـأن عـلى
رأسي الطير .. لم اجرؤ على بث اخلبر وجتاهلت فتح صفحاتي في
فيـسبوك وغيره من مواقع التواصل االجتماعي وأنا في االصل مقل
في الـتفاعـل مع االصدقـاء بسبب ضـيق الوقـت.. ودار في خلدي ان
ـر بـدون اعالن .. وهـكـذا كــان .. ثم غـيـرت رأيي بـعـد اتــرك االمـر 
ايام إذ تـلقيت - كالعادة - رسـائل من اصدقاء بأمور تـتعلق بالعمل
ومنـهم من ارسل لي مواد صـحـفيـة ألرسلـها لـلجـريدة فـتطـلب االمر
ابـالغهم بـهـذا الـتـطور والـدخـول في حـوارات فـقررت حـيـنـذاك نـشر
اخلبـر في فيسـبوك حتـى ال احرج من يراسـلني.. وكانت لـيلة غـريبة
فـقـد امـتزج احلـزن بـاالرتيـاح .. لـيـلة ال تـنـسى.. لـقد فـوجـئت بردود
االفعـال وكثـرة التـعلـيقـات والـتسـاؤالت وتكـرّم عليّ اسـاتذة وأسـماء
المـعـة ورواد في الصـحـافة بـتـعلـيقـات وتـواصل مبـاشـر مسـتـفهـم
ا تـلقـيت اتصاالت ومواسـ .. ولم يتـوقف االمر عـند هذا احلـد وا
عــديــدة من اصــدقــاء اوفــيــاء حــتى انــهــا شــغــلــتــني عن الــرد عــلى
التـعلـيقات وهـو وضع لم يعـجب أحد االصـدقاء االعالميـ فطـالبني
متـفضلًـا بالرد على الـتعلـيقات وايـضاح االمر لألصـدقاء .. االسماء
كنني ايرادهـا هنا او ذكر أي منها وترك آخرين كثـيرة ومهمة وال 
لكـنـها واحلق يـقـال كانـت خيـر مـواساة لي وأنـا أمـر بهـذا الـظرف..
واستـمرت اتـصاالت االصدقـاء بي في االيام الـتاليـة وهم منـدهشون
ـغـادرتي (الـزمـان) مشـيـدين بي وبـاجلريـدة وبـعـضهم غـيـر مـصدق

انني فرطت بجريدة مثل (الزمان) فجزاهم الله عني كل خير .. 
واقف كثيرة وكثيرة ولكني سأكتفي بآخرها وكان يوم امس عندما ا
أمون للترجمة والنشر سؤالًا عفويًا وهي طرحت زمـيلة لي في دار ا
مسـتغربة قـائلة ( كيـف قدرت أن تترك الـزمان ?) فأجبـتها (لم اقدر
تركت العمل اليومي فيها ولكن روحي معلقة بها وسأواصل الكتابة

فيها إن شاء الله). وسالمًا على أهلي في (الزمان)...
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كـــشف وزيــر الـــنــفط احــســـان عــبــد
اجلـبـار عن تـخـفـيض سـعـر الـبـنزين
احملــسن في مــحــطــات الـوقــود مــئـة
ــبــاحــثــات بـ ديــنــار ,مــؤكــدا ان ا
بــــغــــداد واربـــيـل بـــشــــأن إالنــــتـــاج
والـــتــصــديــر ايـــجــابــيــة  ,واقـــتــرح
تـــــأســـــيـس شـــــركـــــة إلدارة شــــؤون
االســتـخـراج والـتـصــديـر في االقـلـيم
وربـطها فنـياً وإدارياً برئـاسة اإلقليم
والــــوزارة االحتـــاديـــة. وقــــال عـــبـــد
اجلـبـار في تصـريح تابـعته (الـزمان)
امـس ان (الــوزارة قـررت تــخــفــيض
ــمــتــاز عــال ســعــر لـــتــر الــبــنــزين ا
االوكـتـ الى  750 ديـــنــار اًبــدال من
) ,ولــــــــفـت الى ان  850 ديــــــــنــــــــاراً
(احملــطـات اجملـهــزة لـهــذا الـنـوع من
الــبــنــزين ســتــبــاشـر بــالــتــســعــيـرة
قـبلة) ,مـبيـنا اجلـديدة خالل االيـام ا
ان (ذلـك جـــاء النـــخـــفــــاض الـــكـــلف
ادي االسـتيـرادية ولتـقليل الـضغط ا
ـبـاحـثات ) ,وبـشـأن ا ـواطـن عـلى ا
بـ بغـداد واربيل  ,اكـد عـبد اجلـبار
ـفــاوض في حـكـومـة إن (تــطـلـعـات ا
إالقـليم تتناغم مع توجهات احلكومة
االحتـادية للتوصل الـى صيغة حلول
دســتــوريــة بــشــان خالف عــلى الــيـة
إنـتاج وتصـدير النـفط اخلام هناك ),

مـــشـــيـــرا الـى انه (قـــدم مـــقـــتـــرحـــاً
لـتـأسـيس شـركـة نـفـطـيـة في إالقـلـيم
إلدارة عــــمـــــلــــيــــات االســـــتــــخــــراج
والـتصديـر في احلقول وربـطها فـنياً
وإدارياً برئاسة اإلقليم ووزارة النفط
االحتـاديـة من أجـل الـتوصـل التـفاق
نــــهــــائـي بــــ اجلــــانــــبــــ أســــوة
بــالـشــركـات الــنـفــطـيـة الــعـامــلـة في
ـنـتـجـة). واوضح عـبـد احملـافـظـات ا
ـبـاحـثـات تـؤكـد وجـود اجلـبـار ان (ا
رؤى وأفــكــار جـديــدة لإلقــلـيم إلدارة
ــركــز في احلــقـــول الــنــفــطــيـــة مع ا
بـغداد) ,واضـاف ان (سياسة الوزارة
هـي إدارة الـثـروات الــنـفـطــيـة سـواء
كـــانت فـي اإلقـــلـــيم أو احملـــافـــظــات
ـنـتـجة وفـقـاً للـدسـتور) ,واسـتـطرد ا
ــتـلـك الـروح بــالــقــول ان (اإلقــلــيم 
االيــجـابــيـة حلل نـقــاط اخلالف عـلى
طــبــيــعــة إدارة احلــقــول الــنــفــطــيـة
باإلقليم وكميات تصدير النفط اخلام
ـــيــة). وكـــان بــيــان لـألســواق الـــعــا
اجـتماع الرئاسات الثالث لالقليم مع
رئـيس اجلمهوريـة برهم صالح الذي
عـقد في أربيل اكد أنه يتابع خطوات
الـتفاوض بـ اجلانبـ ودعم مساع
الـــتــفـــاوض من أجل الـــتــوصل حلل
سـائل الـعـالـقة نـهـائي لـلـخالفـات وا
ـســتـحـقـات ــا يـحـمي احلــقـوق وا
واطني إالقـليم والعراق الـدستوريـة 

. ويـأتي ذلك بـعـد اإلعالن عن عــمـومـاً
الـتوصل التـفاق بـ اجلانـب بـشان
تــــطـــبـــيـع األوضـــاع في ســــنـــجـــار.
وارتــــفــــعت أســــعــــار الــــنــــفط امس
الـثالثـاء لـتعـوض بـعض خسـائـرها
الـتي سـجلت بـها اجلـلـسة الـسابـقة
لـيحافظ برنت عـلى مستوى فوق 40
دوالرا لـلـبرمـيل وخـام غرب تـكـساس
الـوسيط يقترب أيضا من  40 دوالرا
لـلبرميل. وسجلت األسعار خسائر 3
ئة تقريبا في اجللسة السابقة مع با
بـدء استئنـاف اإلمدادات في النرويج
تحدة كسيك في الواليات ا وخليج ا
ولــيـــبــيــا في حــ تـــوقــعت وكــالــة
الــطـاقـة الــدولـيــة انـخـفــاض الـطـلب
ـئـة هـذا ي عـلى الـطـاقـة  5 بــا الــعـا
الـعـام.وارتفـعت العـقـود اآلجلـة خلام
غـرب تكـساس الوسـيط األمريكي 17
سـنتات إلى  39.59 دوالر لـلبـرميل 
وزادت الـعقود اآلجلة خلام برنت 15
ســـنـــتـــات أيــضـــا الى  41.87 دوالر
لــلـبـرمــيل.وتـتــعـرض أسـعــار الـنـفط
لــضـغـط نـتــيـجــة مـخــاوف من عـودة
إالمـــدادات  ,بـــيــنـــمــا تـــثــيـــر زيــادة
اإلصـــابــات بــجـــائــحـــة كــورونــا في
الـــغـــرب األوسط األمـــريـــكي وأوربــا
و الـطلب عـلى الوقود الـقلق حـيال 
ـــنـــظـــمــة أوبك ـــثل حتـــديــا  ـــا 

وحلفائها فيما يُعرف بأوبك+.

رأة قوات الشرطة نطقة.وواجهت ا ا
قـبل هـدم مـحل زوجـها ضـمن عـمـلـية
ـنـطـقـة. ويـظـهـر الـفـيـديو واسـعـة بـا
ــرأة أمــام أعــ جــمع من تــعــنــيف ا
.  من جــانب اخــر بــحــثـر ــواطــنــ ا
الـكــاظـمي ونـظـيـره الـهـولـنـدي مـارك
روته ,الـــتـــعــاون بـــ الـــبــلـــدين في
اجلــانب األمــنـي.وقــال بــيـان تــلــقــته
(الــزمـان) امس إن (الــكـاظـمـي تـلـقى
اتـصاالً هـاتفـياً من روته جرى خالله
بــحث مــجــمـل الــعالقــات الــعــراقــيـة
الـهولندية والتـعاون ب البلدين في
اجلـانب األمـني وبـاألخص ما يـتـعلق
ـكــافـحـة مـا تـبـقى من فـلـول داعش
اإلرهـــابــيــة ضـــمن إطــار الـــتــحــالف
الـــدولي). وأضــاف أنـه (جــرى بــحث
الــــتـــــعــــاون في مــــلـف الــــنــــازحــــ
نـظمات والـالجئ فـضالً عن عـمل ا
الـدولية داخل العراق). وكانت تقارير
صــحــفـيــة قــد افــادت بـأن الــكــاظـمي
يــسـتــعـد لــلـقــيـام بــجـولــةٍ خـارجــيـة
جـــديــدة تــشــمـل دوالً أوربــيــة عــدة
ـانـيا أبـرزهـا بـريطـانـيـا وفـرنسـا وأ
ـواجهة األزمت تـهدف حلشد الدعم 
ـالـيـة والـصـحـيـة الـلـتـ تـعـصـفان ا
بــالــبالد وتــأكـيــد اســتـمــرار حــاجـة
الــعـراق لـلـدعم الـغــربي في مـواجـهـة
خـطر تنظيم داعش. وأجرى الكاظمي
مـنذ تـشكـيل حكـومته قـبل أكثر من 5
أشـهـر زيارات خـارجيـة عدة كـان قد
اسـتـهلـهـا بالـتـوجه إلى إيران ثم إلى
تحدة. واكـدت التقارير ان الـواليات ا
جــولــة الــكــاظـمي االوربــيــة ســتــبـدأ

منتصف الشهر اجلاري.
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وجـه رئــــيـس الــــوزراء مــــصـــــطــــفى
الـكـاظمي  بـفـتح حتقـيق في أسـباب
الـقـسـوة الـتي مـورست في  إجراءات
الـتـخـلـيـة الـقـسـريـة الـتي رافـقت رفع
الـــتـــجـــاوزات عن أمالك خـــاصـــة في
مــنــطـقــة اجلــادريــة بـبــغــداد. وإتـهم
مــواطـــنــون الــقــوات أالمـــنــيــة الــتي
مارسة رافـقتها مالكات من الـبلدية 
الـــقـــســــوة واالعـــتـــداء عـــلى بـــعض
ــواطـنـ خـالل رفع جتـاوزات عـلى ا
ــنــطــقــة ذاتــهــا. أمـالك خــاصــة في ا
واوضـح ديـوان رئـاســة اجلـمــهـوريـة
حــقـيــقـة تـدخـل فـوج مـنـه في حـادثـة
االعــتــداء عــلى امــرأة فـي اجلــادريـة.
ونـــفى الـــديـــوان فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس (ما تداولته تقارير من
تــدخل الــفــوج الــرئــاسي فـي حــادثـة
االعــتـداء عــلى امـرأة فـي اجلـادريـة)
واضـاف (اننا في الوقت الذي نرفض
غـرضـة  ندرك فـيه هـذه الـشائـعـات ا
جــــيـــدا ان الـــراي الـــعــــام الـــوطـــني
ا ـستوى الوعي والدراية الكافية 
 تـــقــوم به بـــعض مــواقـع الــتــواصل
االجــتــمــاعي مـن بث اخــبــار مــزيــفـة
تـهدف الى اثارة نعرات وتمس السلم
األهــــلـي واالجــــتــــمــــاعي)  داعــــيــــا
ــسـؤولــة الى اتــخــاذ مـا (اجلــهــات ا
يـلزم ضـد من يروج خـطاب الـكراهـية
والــتـحـريض وتـهــديـد الـسـلم واالمن
اجملــتـمــعي). واظــهـر مــقــطع فـيــديـو
مـصـور حلـظـة اعـتـداء ضـابط شـرطة
عـــلى امــرأة خـالل رفع جتــاوزات في
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ضـــربت وزارة الــكـــهــربــاء عــرض
احلـــائـط نـــداء (الـــزمـــان) بـــاعــادة
بلغ تـقييم قائمة اجـور وصلتها 
(خــرافي) في ظل ازمــة الــكـهــربـاء
الـتي تـعيـشـها بـغـداد واحملافـظات
ـشـتـركــون بـسـبـبـهـا وال يــحـصل ا
سـوى عـلى سـاعات تـشـغـيل قلـيـلة
فـي الـيـوم كــمـا جتــاهـلت الـوزارة
طــــلب اجلـــريــــدة بـــارســــال فـــريق
لـتحديد كميـة االستهالك احلقيقي

ـبـلغ نـحـو بــعـد ان تـلـقت قـائــمـة 
مــلـيــوني ديـنــار تـخـلــو من قـراءة
ـتبعة في الحـقة  حسب التـقاليد ا
قــــــوائـم الــــــطــــــلب الــــــتـي تــــــصل
. بل وقامت الـوزارة عبر ـشتـرك ا
جـبـاة معـتمـدين لـدى شركـة توزيع
كهرباء بغداد بفرض مبلغ اضافي
يــصل الى اكـثـر من نـصف مـلـيـون
دينار مختومة بانذار بقطع التيار
الـكهربـائي في حالة عدم الـتسديد.
وجـــوبـــهت اجـــراءات الـــكـــهـــربــاء
بــــرفض واســـتــــــــيــــاء من اهـــالي

احملـلة  101 فـي البتاويـ بسبب
االجـور الـبـاهـظـة التي تـتـضـمـنـها
مع لــغــة الــتــهــديــد بــالـقــطع الــتي
تــعــجـز الــوزارة عن فــرضـهــا عـلى
مــنـاطـق الـتــجـاوز ومــحالت تـصل
الى سـعـة مدن نـتيـجة خـوف قراء
ـقاييس من الدخول اليها ورفض ا
سـكـانـهـا تـسـديـد اجـور الـكـهـرباء.
وكـانت اجلهـة التابـعة لـلوزارة قد
تــعــمــدت اعــتـبــار (الــزمــان) جــهـة
جتـاريـة بـرغم انـهـا مـؤسـسـة نفع
عـام غـيـر ربحـيـة. وتدعـو (الـزمان)

رئـيـس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي
الــتـدخل النـقـاذ الـصــحف الـوطـنـيـة
ــســتــقــلــة من الــتــهــديـد بــاالغالق ا
والـعجـز عن تسـديد اجـور مفـروضة
ـدة الـتي دون وجـه حق  بـرغم ان ا
شـمـلتـها قـوائم اجـور الكـهربـاء تقع
ضــــمن احلــــجــــر الـــصــــحي ومــــنع
الــتـجــوال واضـطـرار الــصـحف الى
ـــنــازل بــدل الـــعــمل عن بـــعــد من ا
ـبـاني. كـمـا تـطـالب احلـضــور الى ا
الـكاظمي بااليعاز الفوري الى وزارة
الـكهربـاء تسديد مـا بذمة شـركاتها

ـنــشــورة في مـن ديـون االعـالنــات ا
الـصحف والتي تـبلغ بضـعة مالي
او تـنفيـذ مقتـرح اجراء مقـاصة ب
اجـــور الــقــوائم وديــون االعالنــات
كــتـدبـيـر يـنــقـذ الـصـحـف الـوطـنـيـة
ـستقـلة من هجـمة وزارة الكـهرباء ا
ــانــيـة الــتي تــتــهــمــهــا جــهــات بــر
ورقـابية بالفشل وشيوع الفساد في
شـاريع الـوهمـية الـتـعامل واقـامـة ا
ـــواطــــنــــ في وعــــدم مــــســــاواة ا
احلـــصـــول عـــلى اخلـــدمـــة طـــبـــقــا
قائمتا اجور الكهرباء اللتان وصلتا (الزمان) امسللدستور في احلقوق والواجبات. 

يــنـضم الــكـاتب الــصـحــفي الــبـارز ربـاح آل
جـعـفـر بـدءا من يـوم غـد اخلمـيـس الى بـاقة
كـتاب (الزمان) فـي مقال اسبـوعي يتحف به
ا يـجود مداد قلـمه من رؤى وافكار الـقراء 

ومعاجلات.. فمرحبا. 
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ــنــطــقـة)  الفــتــاً إلى (أهــمــيـة دعم ا
جـهـود احلـكومـة الـعراقـيـة في اعادة
الـبنـاء واحلفـاظ على سـيادة البالد).
ويـــعــتــزم  رئـــيس مــجـــلس الــوزراء
ـصـري مـصطـفى مـدبـولي    زيارة ا

بغداد نهاية الشهر اجلاري. 
ووصـل حــســـ الى الـــقـــاهــرة قـــبل
يوم   والـتقى الرئيس عبد الفتاح
الـــــســــيـــــسي وبـــــحـــــثــــا عـــــددا من
ـوضـوعات  حـيث  الـتأكـيـد على ا
ـشــتـركـة الــعالقـات الــتـاريــخـيــة وا
والـتطـرق لقـضايـا هامـة وخاصة في
مـجــال الـكـهـربـاء والـغـاز والـعالقـات
الــــتــــجـــاريــــة والــــتــــعـــاون األمــــني
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ـتـوســطـة السـتـقـطـاب الـصــغـيـرة وا
العـاطلـ عن العـمل وحتسـ البنى
التحتية وتوفـير اخلدمات االساسية
وتـــطـــويــــر احلـــوكـــمـــة والــــبـــيـــئـــة
الــقــانــونــيــة). فـيــمــا اكــدت تــقــاريـر
صــــحـــفــــيــــة نــــقال عـن مــــصـــادر ان
(احلـكــومـة بـصــدد مـنـاقــشـة الـورقـة
الــبــيــضـــاء الــتي تــضـــمــنت بــنــودا
ومــحــاور اصالحــيــة أمس الــثـالثـاء

دة تنفيذ ثالث سنوات).  و
ــالـيــة الـنــيـابــيـة ورهــنت الــلـجــنـة ا
ـــان عـــلى قـــانـــون تـــصـــويت الـــبــــر
االقــــتـــراض احلــــالي الـــذي قــــدمـــته
احلكومة قبل يوم لتغطية النفقات

ــرر دون تــقــد ورقـة والــرواتب ال 
اصالحـــيــة شـــامــلــة  ,والســيـــمــا ان
استمـرار العـجز وسط غيـاب احللول
سيفاقم االزمة االقتصادية في البالد.
وقال مـقرر اللـجنة احـمد الـصفار في
تــصـريـح تـابــعــته (الــزمـان) امس ان
ـالي تـضمن (قـانون تـمـويل الـعجـز ا
االيـرادات غـيـر الـنـفـطـيـة التـي قدرت
نــصف تــرلــيــون ديـنــار شــهــريـاً اي
مـايــعـادل  2تــرلـيــون ديــنـار خالل 4
ــئــة أشــهــر وال تـــمــثل اقل من  5بــا
ـــنـــافــذ ــتـــوقـــعـــة من ا لاليـــرادات ا
احلـدودية) مـشـيـرا الى ان (الـقـانـون
ان يبدو وانه بديل الذي تسلمه الـبر

ـعـنـية إلجـراء عـمـلـيـة االقـتراع في ا
مـوعـده وبـذلـك نـكـون قـد اسـتـجـبـنـا
الى إرادة شــعـــبــنـــا ومــرجـــعــيـــتــنــا
الرشيـدة) مبينـا ان (الورقة الـبيضاء
تــمــثـل بــدايــة اإلصالح اإلقــتــصــادي
حيـث تضم بـعض اإلجـراءات لكـنـها
ســتــكـون قــاعـدة نــسـتــنــد الـيــهـا في
سـتقبلية) معرباً تطوير رؤية البلد ا
عن أمله بأن (يـناقش مجـلس النواب
الورقـة اإلصالحيـة ويـقرهـا من حيث
ـــبــدأ لــتــكــون إطــاراً عــامــاً لــعــمل ا
ـــكن ان يـــنـــهض حـــقــــيـــقي وجـــاد 
بـــاإلقــتــصــاد الــعـــراقي). وتــتــضــمن
الـورقـة الـبـيـضـاء مـحـاور اصالحـيـة
ـسـتدام ـالي ا لـتـحقـيق االسـتـقـرار ا
واصـالحــات اقـــتــصـــاديــة وتـــوفــيــر
دة تنفيذ ثالث اخلدمات االساسية 

سنوات. 
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واطـــلـــعت (الـــزمـــان) عـــلى وثـــيـــقـــة
تداولتها مواقع التواصل االجتماعي
حتت عـنـوان الـورقـة الـبـيـضـاء الـتي
(تضمنت محـاور عدة ابرزها حتقيق
سـتـدام من خالل الـي ا االسـتـقـرار ا
تـعـظـيم االيــرادات وتـقـلـيل الـنـفـقـات
فــضال عن اصالح االنــظــمــة االداريـة
ـــالـــيـــة وكـــذلك حتـــقـــيق فـي وزارة ا
اصالح اقتصادية عبر تأهيل القطاع
ـــصـــرفي والـــقـــطـــاعـــات احملـــركـــة ا
لالقـتـصـاد كـالـزراعـة والـنـفط والـغاز
وكــذلـك هــيــكــلــة الــشــركــات الــعــامـة
شاريع مولة ذاتـيا والتركـيز على ا ا

W uJ(« UNðbŽ√ w² « WOŠö ù« ¡UCO³ « W —u « rK ²¹ ÊU*d³ «

ørJ³ «Ë rB « w½UF¹ ÃËe « ÊU  «–≈ Ê«dI « bIŽ r²¹ nO

ـوازنـة من وجـهـة نـظر عن مـشـروع ا
احلكومة). واكد الـصفار ان (اجتماع
شروع مصغر للجنة بحث حيثيات ا
واتـضح ان هنـاك عـجـز كبـيـر يـجاوز
 41تــرلـــيــون ديــنــار خالل الــشــهــور

ــقـــبــلـــة ويــشـــمل مـــبــالغ  االربـع ا
تـرحـيـلـهـا تـتـعـلق بـعـقـود تـراخـيص
النفط وتـعويضـات الكويت وغـيرها)
ولــــــفـت الى انـه (ال بــــــديل عـن هـــــذه
الـــورقــة الن احلــكــومـــة في ضــائــقــة
وليس لديها امكانية لاللتزام بابسط
ـتـمـثـلـة بدفـع الرواتب), واجـبـاتهـا ا
مـــشــدداً عــلـى (ضــرورة الـــبــحث عن
وافقة البديل حيث البد للـجنة ربط ا
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تسـلم مـجـلس النـواب أمس الـورقة
الــبــيـضــاء الـتـي أعـدتــهــا احلـكــومـة
بـهـدف حتـقـيق اإلصالح اإلقـتـصادي
واإلسـتقـرار الـسـيـاسي. وكـان رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد
نـاقش مع الـكـتل الـسـيـاسـيـة الـورقـة
االصالحـية.  وجـرى خالل اإلجـتـماع
الــــذي حـــضـــره  رئـــيـــسي مـــجـــلس
النواب مـحمد احلـلبوسي و الـقضاء
األعـلى فــائق زيـدان وعــدد من الـكـتل
ـالـية الـسـيـاسـيـة بـحـضـور وزيـري ا
والتخطيط (مناقـشة الورقة البيضاء
اإلصالحــــيـــة اخلــــاصــــة بـــتــــجـــاوز
ـر بها التـحديات اإلقـتصاديـة التي 
الـبلـد والسـيـمـا ما يـتـعـلق بـاجلانب
ـــــالي). واشــــار الــــكـــــاظــــمي خالل ا
االجتمـاع الى (حجم الـتحـديات التي
سـتوى تواجه الـعـراق سواء عـلى ا
الصـحي وتـداعيـات جائـحة كـورونا
ستـوى اإلقتصادي واألزمة او على ا
ــالـيــة اخلـانــقـة او عــلى مـســتـوى ا
التحديات األمنية الكبيرة) مؤكدا انه
ـــا تــواجــهه احلــكــومــة من (بــرغم 
ضغـوطـات وعراقـيل اال انـها مـصرّة
عـلى الـعـمل اجلـاد لـتـجـاوز احملـنـة),
واوضح الكاظمي ان (احلكومة كلفت
بــواجـــبــات مــحــددة تــتــوج بــإجــراء
إنــتـخــابـات مــبـكــرة وقـد  حتــديـد
موعد لهـا كما  االنتـهاء من قانون
اإلنــتـخــابـات والــعـمل مــتـواصل مع
مــفــوضــيــة اإلنــتــخــابــات واجلــهـات
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ضــمن الـقـانــون الـعـراقي حــقـوق مـزدوجي الــعـاهـة (الـصـم والـبـكم) في إتــمـام عـقـد
الزواج السيـما أن مشكلتهم تكمن في عدم قدرتهم على التعبير شفاها باإليجاب أو
القبـول للعقد أو االستـماع إلى فقراته فيمـا يؤكد متخصـصون أن هذه العاهة قد ال

تؤثر في أهلية الزواج مشيرين إلى وسائل عدة إلتمام عقد الزواج.
يـقول الـقـاضي نـاصـر عـمـران قاضي
أول محكمة الفـهود في استئناف ذي
قــار االحتــاديــة أن "مــزدوج الــعــاهــة
وهـــو من كــــان أصم أبـــكـم أو أعـــمى
وتعذر عليه التعبير عن إرادته أجاز
القانون العراقي للـمحكمة أن تنصب
علـيه وصيـا وحتـدد تصـرفاته" الفـتا
إلى إن "مـــزدوج الـــعــاهـــة هـــو الــذي
اجـــتـــمـــعت فـــيه عـــاهـــتـــان من ثالث
عاهات وهي (الـعمى والـبكم والصم)
وهـــو لـــيـس بـــنـــاقص األهـــلـــيـــة الن
الـتــمـيـيــز عـنــده كـامل إال أن الــعـجـز
الــطــبــيــعي لــديه هــو الــتــعــبــيــر عن
إرادته".  ويفصـل القاضـي عمران في
حــــديث إلـى "الـــقــــضــــاء" بــــشـــأن أن
احملــــكـــــمــــة في وضـع الــــوجــــوب أم
اجلـواز في ?تـنــصــيب الــوصي عـلى
مزدوج العاهة معتـبرا إياها "مسألة
ـادة جـوازيـة وهــو مـا نـصت عــلـيه ا
ـدني الـعراقي رقم  104من القـانـون ا
عدل" الفتا إلى أن  40 لسنة  1951 ا
"الزواج عقد ب رجل وامرأة حتل له
شـرعـا غـايـته إنـشـاء رابـطـة لـلـحـيـاة
ــادة ـــشــتـــركــة والـــنـــسل حـــسب ا ا
(الــــثــــالـــــثــــة) من قــــانــــون األحــــوال
الــشــخــصــيــة رقم  188لــســنــة 1959
ـعــدل وعـلـى ضـوء ذلك فــان الـعــقـد ا
يــنــعـــقــد بــتــحــقـق أركــانه وشــروطه
وأهـمــهـا انـعــقـاده بـإيــجـاب من احـد
العـاقـدين وقـبـول من اآلخـر وكالهـما
بـحـاجــة إلى الـتـعــبـيـر لــغـة أو عـرفـا

لينعقد العقد وشروط  االنعقاد".
ويـبــ عـمـران أن "الــصـحــة في عـقـد
الـــزواج احتــــاد مــــجـــلس اإليــــجـــاب
والـقبـول ومـوافـقـة الـقـبـول لإليـجاب

وسـمـاع كل من الــعـاقـدين كالم اآلخـر
ــقـــصــود عــقــد واســتـــيــعــابه بـــأنه ا
الــزواج" مـــتـــســائال "مـــا هي اآللـــيــة
ــعــتـمــدة في انــعــقــاد عــقــد مـزدوج ا
الــعــاهـة ســواء أكــانــا طــرفي الــعــقـد
مزدوجي الـعـاهـة ام كان احـدهـما في
التطـبيق الـعملي" ويـذكر أنه في هذا
احلــــال "يــــتم انــــتــــداب خــــبــــيــــر في
اإلشــــــارات مـن دائــــــرة الــــــرعــــــايــــــة
االجتماعية مسجل في سجل اخلبراء
وإذا لـم يـــــكن مـــــســــــجال فـي ســـــجل
اخلـبــراء فــيـحــلف الــيـمــ عـلى أداء
ـكــلف بــهـا وهي إظــهـار أو ـهــمــة ا ا
استجالء إرادة مزدوج الـعاهة بحيث
ـقـصود يـفهـم هو والـعـاقـد اآلخـران ا
هـو عــقـد الــزواج سـواء أكــان بـوضع
ويـشـير صـدور اإليـجـاب او الـقـبول". 
الــقــاضي عــمــران الى انه "في بــعض
األحـــيــان يـــتم االعـــتـــمـــاد عــلى ذوي
مزدوج العـاهة في الـترجمـة وقد ترى
بـعض احملـاكم إصـدار حـجـة وصـايـة

زدوج العاهة".
WOB ý ‰«uŠ√

ــــواقف ويــــذكــــر الــــقـــاضـي أن "من ا
الـعـمـلـيـة الـتي واجـهـتـني اثـنـاء أداء
عملي كقاض لألحوال الـشخصية هو
?ان احد طـرفي العـقد وكانـت الزوجة
مزدوجة العاهة (صـماء بكماء) وح
أردت انـتـداب خبـيـر إشـارة لـلـتـعـبـير
عن إرادتهـا اتـضح إنهـا تـقرأ وتـكتب
وقـــد أظـــهــرت إرادتـــهـــا بـــالــكـــتـــابــة
وموافـقـتهـا عـلى الزواج و  تـثـبيت

ذلك أصوليا".
ويــعــرج الــقــاضي عــلى أن "األهــلــيــة
ـدنـية ـبـاشـرة احلـقـوق ا الـقـانونـيـة 

بـضـرورة تـقــد الـورقـة االصالحـيـة
ـــالــــيـــة اخلـــاصــــة بــــاالصالحــــات ا
واالقتـصادية الـتي طالـبت بها وزارة

اضي عندما  الية منذ حـزيران ا ا
تضمن اصدار قانون القرض االول ا
 15تــرلــيــون ديــنــار من الــداخل و 5
مـــلـــيـــار دوالر من اخلـــارج) واوضح
الــصـــفــار ان (اســتــمــرار االقــتــراض
يؤدي الى احلاق الـضرر بالـتصريف
ركـزي وكذلك الى االئتـمـاني للـبنـك ا
ــســتـــمــرة لالقــتــصــاد ــديــونــيــة ا ا
الــــعـــراقـي ســــواء عــــلى مــــســــتـــوى
ية) ومضى صارف احمللية او العا ا
الـى الــقـــول ان (الـــلـــجـــنــة تـــدعم اي
طريـقة تـساعـد على اخلـروج من هذه
الـية) داعيـا احلكومة الى الضائـقة ا
(االســــــراع فـي تــــــقـــــــد الــــــورقــــــة
االصالحــيـة حــيث هــنــاك اصالحـات
ـكن اجـرائــهـا خالل اشـهـر واخـرى
تتطلـب سنوات تتـعلق باعادة هـيكلة
االقـــتــصـــاد الــعـــراقي واعـــادة بــنــاء
ـنتجة ولكن القطاعـات االقتصادية ا
االصالحات الـتي نتحـدث عنـها التي
ـن ان تــنـــفـــذ خالل مـــدة قــصـــيــرة
تـتعـلق بـتـعظـيم االيـرادات والـضغط
عــلى االنــفــاق احلــكــومي) وتــابع ان
(الـــلـــجـــنـــة اعـــدت ورقـــة تـــتـــضـــمن
مقـترحـات ونامل خالل االجـتماع مع
احلــكــومــة اخلــروج بــورقــة مــوحـدة
تـهدف الـى تعـظـيم االيـرادات خـاصة
من الـتي ال تـتــمـكن الـدولـة الـوصـول
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من جهـته قال مـحافظ كربـالء نصيف
اخلــــطــــابـي ان (اخلــــطــــة االمــــنــــيـــة
واخلــدمــيــة لـلــزيــارة كــانت نــاجــحـة
بـسبب تـظـافـر اجلهـود لـهـا من حيث
االدارات االمـنــيـة واحلــشـد الـشــعـبي
وجــهــود الـــعــتـــبــتــ احلـــســيـــنــيــة
والـــعـــبــاســـيــة وتـــعــاون الـــهــيـــئــات
ــــواكـب والــــدوائـــــر اخلـــــدمـــــيــــة وا
والــــــوزارات وكـــــذلك احملـــــافـــــظـــــات

اجملاورة). 
مــوضــحـا ان (خــطــة الــصــحــة كـانت
جيـدة حيث قامت مـالكاتهـا الصـحية
بـالــعـمل عــلى احـسـن وجه مـتــحـديـة
جائـحـة كـورونا). مـؤكـدا ان (الـزيارة
االربـعـيـنـيـة انـتـهت وعـاد الـزوار الى
ديــارهـم بــعــد ان قـــدمت لــهـم جــمــيع
اخلدمات). معـربا عن شكـره وتقديره
(جلهـود الوزارات والـدوائر اخلـدمية
الـتي شـاركت في عــمـلـيـة نـقل الـزوار
عــبـر مــركـبــاتـهــا من احملـافــظـة والى
مرآب محافظاتهم لـيتم نقلهم من هنا

الى ديارهم).  

الــــزائــــر ال يـــــحــــتـــــاج اال االشــــيــــاء
الـبـسـيــطـة). وادى ماليـ الـزوار في
كـربالء مـراسم الــزيـارة بـشـكل هـاد
وبــعـــيــدا عن الــزحـــام. وقــال الــزائــر
حـسـ مــحـمـد لـ(الــزمـان) من اهـالي
الــكـاظــمــيـة  39 عــامـا (اديـت مـراسم
ـــرقــــدي االمـــام احلـــســـ الــــزيـــارة 
والـعبـاس عـلـيـهمـا الـسالم وكـمـا هو
مــعــمــول به ســنــويــا وبــعــد اكـمــالي
الــــزيـــارة تـــوجــــهت الى ديــــارنـــا في
الـكـاظـمـيـة عـبـر بـاصـات نـقل حـديـثة

وبشكل مجاني). 
ــــواكـب اخلــــدمــــيـــة ونــــقـل اهــــالي ا
مـسـتـلـزمـات مـواكـبـهم عـبـر سـيـارات
دة 13 نقل بعد ان ادوا خدمة للزوار 
يـومــا. وذكـروا لـ (الـزمــان) (نـحن من
عـدة مـحـافـظـات الـبـصـرة - مـسـان -
ذي قــار - الـديــوانــيــة نـأتي ســنــويـا
لـتــقـد اخلــدمـة لــلـزوار). واضــافـوا
(نــشــعــر بـــهــذه اخلــدمــة حــيث عــمل
اجــدادنــا من قــبـل وســبــقــونــا بــهـذه
ـشوار). اخلدمـة ونحن الـيوم نـكمل ا

ــــؤديــــة الى احملــــافــــظــــة الــــطــــرق ا
تـمـيـزة. وقال ووصـفوهـا بـاخلـدمـة ا
الــزائــر حــسـ عــلـي لـ (الـزمــان) من
اهـالي الــبـصــرة - قـضـاء الــقـرنـة 23
عــامــا (جــئت ســيـرا عــلى االقــدام من
قــضـاء الــقــرنـة بــاجتـاه كــربالء مــنـذ
اخلـامس من صـفــر ومـررت بـعـدد من
ناطق باجتاه ميسـان قاطعا مسافة ا
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نتشرة واكب ا مشيرا (الى خدمات ا
على الطـريق لتقـد خدماتـهم للزوار
ــتــمـثــلـة بــتــقـد االطــعــمـة ومــيـاه ا
ـبــيت عـلى مـدار 24 الـشـرب وكــذلك ا
ساعة). وقال الـزائر حمـيد عاكول من
اهـالي الـناصـريـة مـنـطقـة الـفـهود 45
عـــامــا ان (اخلــدمـــة كــانت مــتـــمــيــزة
ـواكب ما لـديهـا من خدمات وقدمت ا
ـــا ارضى الـــزائــرين مـن اطــعـــمــة و
ومـــشــروبـــات كــالـــشــاي والـــشــرابت
ـياه بـاالضافـة الى االطعـمة واقداح ا
ــخـــتــلف االنــواع بـــحــيث اصــبح و

امس ان (احلـــلــمـــة بــدأت مـــنــذ يــوم
دة اجلمعـة لتـلك الشـوارع وتستـمر 
خـمــسـة ايــام لـغـرض نــقل مـخــلـفـات
الزيارة الى مـناطق الطـمر الصحي)
مــشــيـرا الى انـه (تـمـت عـمــلــيــة نـقل
مــخـــلــفــات الــزيـــارة مــنــذ يــوم امس
وحتى االن حيث  نقل نحو خمسة
االف طـن من تـــــلك اخملـــــلــــفـــــات الى
مـنـاطق الـطــمـر) مـتـوقـعـا ان (تـصل
مـخــلــفـات الــزيـارة الى  15الف طن).
ـوسـوي (نـحـتـاج في هـذه واضـاف ا
احلمـلة الى  1700 عامل تـنـظيف من
ـدينـة بالنـظهر الالئق). اجل اظهار ا
وكــان ماليـــ الــزوار الــقــادمــ الى
كـــــــربـالء قــــــد ادوا مــــــراسـم زيــــــارة
اربـــعــيــنــيـــة االمــام احلــســـ عــلــيه
ـواكب الــسالم.  فــيـمــا نــقل اهـالـي ا
اخلـدميـة مـسـتـلـزمات مـواكـبـهم عـبر
مـركــبــات نـقل مــغـادريـن الى ديـارهم
بعد ان قدموا خدمة للزوار على مدى
 13يــومــا. في حــ اشــاد الــزائــرون
ـمـتـدة عـلى طول ـواكب ا بـخدمـات ا

االربعـينـية شـملت الـشوارع الـفرعـية
والــرئـيــســة. واوضح مــسـؤول اعالم
ـوسـوي لـ (الـزمان) الـبلـديـة مـحـمد ا
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بــدأت مـديــريـة بـلــديـة كــربالء حــمـلـة
تـنظـيف واسـعـة بـعـد انتـهـاء الـزيارة
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عـارض اربيل لـلسـيارات بـهدف ـدة اسـبوع بـزيارات مـتكـررة  رافـقت احد اوالدي و
ـة كـمـا شـراء سـيـارة له بــعـد ان قـرر الـشـراء اثـر بـيع سـيـارته والـتي اصـبـحت قـد
ــرات ان نـذهب بــسـيــارات االجـرة الن شــوارع مـديــنـة يـؤكــد.. وقـررنــا في مــعـظم ا
عـارض .. تـقـفل من مـنـتصف الـنـهـار بـعد تـوافـد الـناس والـذي يـدخل بـسـيارته ال ا
يـخرج اال بعـد السـاعة الـثامـنة مـساءً اي بـعد تـفكك عـقد الـشوارع الـعامـة والفـرعية

ورجوع الناس الى منازلها ..
ـشي  بزيـارة اكثـر من مـعرض لـلـبحث عن سـيارة وهـنا عـلـيك ان تمـارس رياضـة ا
شيـها باليـوم الواحد والـتي كانت تصل مناسـبة وكنـا نحسب عـدد اخلطوات الـتي 
ـدة اسبوع سـتكون 56 الى 8000 خطوة مـن خالل الهاتف الـنقال  واذا جـمعـناها 
ـشـاويري الف خـطـوة وهـو رقم لم اصـله مـنـذ زمن طـويل  فـالـسـيـارة ال تـفـارقـني 

القريبة والبعيدة .
ــعـارض لـفت انــتـبــاهي ان نـسـبــة من يـرتـدون وعـنـد جتــوالـنــا في شـوارع واروقـة ا
دينة ئـة من مجموع االعداد الـكبيرة التي تـزور هذا ا الكمـامة ال يتجاوز اخلـمسة با

التجارية 
دون ايـديهم لـلمـصافـحة ان زمـنهـا قد ولّى  ـن  -وال بـد ان تقـوم باقـناع الـكثـير 

وهذا ما فرضته كورونا علينا منذ بطشها بدول العالم وحلد اآلن 
وعليك أيـضاً ان تتبع سبل الوقـاية عند دخول اي معرض فال مـصافحة وال احتساء
لـلـشـاي في "االسـتـكـان الـتـقــلـيـدي "الـذي مـازال مـوجـوداً  وتـرى الـكـثـيـر يـشـربـون

ويرددون "خليها على الله"
ـعارض  رغم ان امـا االكـواب ذات االستـخـدام الواحـد فتـكـاد تكـون مـعدومـة في ا

دن العراقية وتخطف كل يوم الكثير من االعزاء . كورونا ترمي بثقلها في كل ا
وجتد الكـثير من الباعة اجلوال والثابت ومنهم بائع بطاقات الشحن الى آخر يبيع

كسرات العصائر وا
لكن هـنـاك من لفت انـتـباهـي ب الـباعـة فـقد مـر طـفل بالـقـرب منـي يبـيع الـكمـامات
ـوجـودة في الـصـيدلـيـات بـنـسبـة الـنـصف  لـكنه الـطـبـية وبـاسـعـار زهـيدة تـقل عن ا
ـعـارض دون ان يـشـتـري مـنه احـد وهـذا يـفـسـر سر يـخـطـو بـالـقـرب من اصـحـاب ا

العزوف عن ارتداء الكمامة.
-ومع ان السوق "صـافن ومصخن" اال انه يتحرك في اليوم الـثاني عند توافد الكثير
اركات من احملافـظات العـراقيـة لشـراء السـيارات من اربـيل التي تـضم االالف من ا

وديالت التي تقترب من 2020  احلديثة وا
ويـقصد الـعراقـيون اربـيل لشـراء السـيارات لـوفرتـها وسـهولـة تسـجيـلهـا واحلصول
عـلى الـلـوحات بـسـرعـة قـيـاسيـة بـيـنـمـا تمـر بـعـقـبـات كبـيـرة في احملـافـظـات االخرى
وانعدمت الشـهر حيث ترى السـيارات تسير بـلوحات ورقية وضـعت على الزجاجت

عدنية. االمامية واخللفية لعدم توفر ا
ورغم وجود اسـعار  عامـة لكل مـوديل من السيـارات اال أنك تسـمع ارقاماً قـد تكون
عـرض .. وهو امر غيـر مسيـطر عليه النه ال عاليـة وهذا يعود لـصاحب السـيارة او ا

يخضع لتسعيرة حكومية في كل احملافظات العراقية ..
ـشي خلــطـوات كــبـيـرة  اال أنك تــسـتـمــتع بـالــتـجـوال في ومـع الـتـعب الــكـبـيــر في ا
ـية وصـلت ـا تـراه من مـوديالت حـديـثـة ومـاركـات عـا ـعـارض  ا
مؤخـراً وباسـعار جـميـلة جـداً  تغـصبك ان تـسأل ثم تـغادر
مسـرعاً الى معرض آخر يـلبي طموحك وما تـكتنزه من مال

ناسبة. يكفي لشراء السيارة ا
كـوكية للـمعارض بشراء سـيارة تتوافق وانتـهت الزيارات ا

مع ما متيسر لدينا من مال .

انها حيـاتنا  ( نعيشها لنرويها ) كما يقول " غابرييل غارسيا ماركيز" فدائماً هناك
نوع وهناك دائماً مايُروى ...! وهـناك مايقال وما اليقـال  وماهو مسموح وما هـو 
ثـمة مـناطـق يدخـلهـا اجلمـيع  واخرى اليـتم الـدخول الـيهـا االّ بتـصريح !! ورغم كل

طلوب منا ان النسكت  مادمنا نؤمن بحرية كلمة احلق  وتأثيرها  ذلك فأن ا
ثمة أشـياء قد نـنساها  ألنـنا ال نريـد  تذكرهـا ! واشياء ال تـبرح الذاكـرة ليل نهار !
لك غيره  وفيه هذا هو العمر . حالة خاصة ال مثيل لها  وهذا هو زماننا الذي ال 
ال يـتــشـابه األخ حـتى مع أخــيه الـتـوأم ! وفي الـعــمـر مـحـطــات تـفـرض وجـودهـا في

الذاكرة  واخرى متحركة ال يقر لها قـرار 
ـمتدة  وحـ احتدث عن نفسي  ـهنية ا وما اتذكـره  له تأثيـر كبير في مـسيرتي ا
بدعـ الذين ربـطوا اللـيل بالنـهار من اجل عيـون اذاعتهم فإن هنـاك العشـرات من ا
احلـبيبـة . فأذاعـيو بغـداد يعـملون بـجد  وحـ تشتـد الشـدائد فأنـهم يزدادون تـألقاً

وتضحية وعطاء . وهم في هذا مجربون اليحتاجون الى شهادة احد . 
وإذ استذكـر االن  كيفية  دخـولي الى اذاعة بغداد العـريقة  وهو االمر الذي لم اكن
ـرء  قد اخـطط له سـلفـاً  فـفي احـيان كـثـيـرة يكـون لــ ( الـصدف ) دور فـي حيـاة ا
ـا هو غير متـوقع في احيان اخرى ! وهنـا يأتي االستعداد توقع او  يجئ بالـسار ا

ة واالرادة  واجهة كل االحتماالت بجهد تسنده العز الشخصي 
( الـصــدفـة ) هي الــتي ادخــلـتــني الى اذاعـة بــغـداد  عن طــريق مــعـاون مــديـر عـام
اإلذاعـة والتـلفـزيون ( وهو مـنصب كـان موجـودا حيـنها )  وكـنا في جـلسـة اعالمية
عـامة  إذ سـألني فـجأة  الم تـكن تعـمل في تـلفـزيون الـبصـرة  مذيـعاً  قـبل توحـيد
اذا ال تعمل اإلرسال مـركزياً مع بغداد ? فقـلت له : نعم  فقال لي عـلى الفور  إذا 
في اذاعة بـغداد مسـاء  إذ كنتُ باألسـاس مديرا لإلعالم  في وزارة الـتربيـة  فقلت
: هذا يـشـرفـني . فأردف قـائالً : تـعـال غداً عـنـد السـاعـة السـابـعـة مسـاء الى مـبنى
ـتــمـرسـون من ــذيـعـون ا االذاعـة  وانت تــعـرف ان اذاعـة بــغـداد ال يـعــمل بـهـا اال ا
اصـحاب الـكـفـاءة واخلـبـرة . فـأبديت لـه موافـقـتي وكـنت في داخـلي في غـايـة الـفرح

والسرور 
ـقـرر .  ألجراء ـوعد ا وفي الـيـوم التـالي دخـلت الى مـبنى االذاعـة والـتـلفـزيـون في ا
االخـتــبـار الالزم . وفــعال رافـقــني احـد الــعـامــلـ في االســتـعالمــات الى الـداخل 
ـوسـيقـي الـذين كنت اراهم ر ضـيق ينـفـتح على عـدد من غرف ا وسـرت مـعه في 
طرب في عزف اغنياتهم . وهنا فقط طربات وا في شاشة التلفزيون وهم يرافقون ا
شـعـرت بـشئ مـن االرتـبـاك  لم تـنـفع مـعـه سـنـوات خـدمـتي الـســابـقـة في تـلـفـزيـون
الـبـصـرة  محـطـتي االعـالمـية احملـبـبـة االولى . مـوظف االسـتـعالمـات اوصـلـني الى
رجل كــبــيــر في الــسن  عــرفت فـيــمــا بــعـد  انـه احلـاج جــمــيل اخلــاصــكي  أحـد
سرحية )  وكان احلاج اخلاصكي ضليعاً باللغة العربية مؤسسي ( فرقة الزبانية ا
ر احـد الى اسـتوديـوهات االذاعـة بشـكل خاص إال ومـشرفـاً عـلى سالمتـها  فـلن 
من ب يـديه ! قال لي احلـاج اخلاصـكي ( خو مـامرتبـك ) قلت له : (قـليالً) قال لي:
(تشـجع األمر بسيط ) واعطاني خمس اوراق تتضمن خمسة اخبار وقال لي: ادخل
ـا خطفت واقرأ هذه األخـبار . وفعـالً اخذت األوراق التي لم اطـلّع عليـها مسـبقاً وا
عينيّ عـليهـا خطفـاً ! وقال لي عبـر زجاج االستـوديو : إبدأ ! وفـعالً بدأت اقرأ  وما
ايكرفون الداخلي : ان اتمـمت قراءة اخلبر الثالث حتى اوقفـني وقال لي من خالل ا
( تعـال وليدي تعال  أي اختـبار ? ) انت مذيع جاهـز  عـفية  وكان ذلك اول اطراء
ـعاون اتـلـقـاه وانـا لم ابـدأ الـعمـل فعـالً . لم اكن اصـدق  فـقـد اتـصل اخلـاصـكي 
دير الـعام ليخبره بـالنتيجة  والـذي وجّه بناءً على ذلك بأن أُبـاشر في اليوم التالي ا
ذيـع . وهـكذا كـان  وشكـرت اخلاصـكي بأمـتنان مَـن لم يصدق العمل فـي قسم ا
ـواصلة االهتـمام باللغـة قائالً لي : تذكر خاصـة بعد ان اوصاني  ا حدث  شيئـاً 
اثلـها كالم ـذيع بال لـغة هو مـقاتل بـال سالح !! وكانت تـلك نصـيحـة ال  دائماً ان ا

اخر . 
إذا كانت الـصدفـة هي التي ادخـلتـني الى االذاعة فـانهـا لم تكن الـتي ( اخرجـتني )
منهـا ! فقد كان هناك امر دُبر بليل  ونـهار  تقف وراءه اكبر دولة في العالم ومعها
حتالف عـشرات الدول  جـاءوا جميـعا ألطفاء جـذوة احلياة والـنور في بالدي وكان
لها مـا ارادت فالقوة دائماً تغلب الشجاعة وبغض النظر عن احلق والباطل . وسقط
كل شئ   يوم دخل االمـريكان مبنى األذاعـة والتلفزيـون من (السياج ) وخرجت انا
مـن ( األســتــعالمــات ) مــتــذكـــرا يــوم دخــلــتــهــا اول مــرة ألجــراء
األختـبار ! وكانت ثمـة عَبرة تدور في صـدري تبحث لها عن
لم يكـن متاحـا في تلك الـلحظـة  فألول مرة اخرج من منـفذ
(االســـتـــعالمـــات ) دون ان اســلّـم عـــلى احـــد اذ لم يـــعــد

لــ(السالم) في تلك اللحظة معنى!!
 وللقصة بقية .

أما بعد
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هي بلوغ الشخص سن الرشد والذي
يــعـنـي بـلــوغ سن (18سـنــة) ويــكـون
ادة متـمـتعـا بقـواه الـعقـلـية حـسب ا
ــدنـي وحلــمـــايــة  46من الـــقــانـــون ا
مـزدوجي الـعـاهـة فـان الـقـانـون أجاز
للمحكمة تنصيب وصي عليه وحتدد
تـصـرفـات هـذا الـوصي". ويـلـفت إلى
ـصــري ال يـخـتـلف عن ان "الـقـانـون ا
الـــقــــانـــون الـــعـــراقـي إال بـــاخـــتالف
الــتـــســمـــيــة حـــيث يــســـمي الــوصي
ساعد نصب على مزدوج العاهة (ا ا
زدوج العاهة القضائي) وهو تمـييز 

الـكــامل األهـلــيـة عن غــيـره (نــاقـصي
األهلـيـة) أما إذا كـان مـزدوج العـاهة
قـد أكمـل اخلامـسـة عـشـرة من الـعـمر
فـله احلق بـتـقد طـلب إلـى القـاضي
للحـصول عـلى اإلذن بالـزواج بعد أن
يـثــبت األهـلــيـة والـقــابـلــيـة الـبــدنـيـة
ادة وموافقة وليـه الشرعي وحسب ا
الثامنة /1. وأكد أحقـية "القاضي أن
يـأذن بـزواج من بـلغ اخلـامـسـة عـشـر
من الـعـمــر إذا وجـد ضـرورة قـصـوى
تدعو إلى ذلك ويـشتـرط إلعطاء اإلذن
حتـقق الــبـلــوغ الـشـرعـي والـقـابــلـيـة

الـبــدنــيـة ويــتم ذلك عن طــريق الـرأي
الــطـــبي وآلــيـــة الــتــعـــبــيــر عن إرادة
مــزدوج الــعـــاهــة الــذي لم يـــبــلغ سن
الـــرشــد بـــذات اآللــيـــة وهي انـــتــداب
مـتـرجـم أو خـبـيــر إشـارات من دائـرة

الرعاية االجتماعية".
W d²A  W¼UŽ

من جــانـبــهـا قــالت احملـامــيـة غــفـران
الطـائي ان "حـاالت الـزواج بـ الصم
والـــبــكـم كــثـــيـــرة وتــرد إلـى احملــاكم
السيما فيما بـ الطرف ذات العاهة
شـتركـة وأحيـانا يـكون طـرف واحد ا

فـــقط". وتـــشــــيـــر الى أن "الــــقـــانـــون
العـراقي نظم من خالل مـواده طريـقة
إتمام الـعقد من حـيث تأكيـد اإليجاب
والــقــبــول بــدون ضــغــوط وبـاإلرادة
ن هم بـالـغو وكذلك فـصل لـكل حـالة 
األهـلـيــة وعـدم الـبـالــغـ وأجـاز لـكل
مـنــهم طـريـقــة لـلـتــعـاقـد" مــبـيـنـة إن
"حاالت زواجـهم اعتـيـادية ومـوجودة
في كل الـــدول ونــضـــمــتــهـــا قــوانــ
ـوافـقــة وضـمـان إلثـبــات األهـلـيــة وا
احلقوق لهم لعدم قدرتهم على الكالم

أو السمع".

×WLJ∫ جانب من بناية رئاسة محكمة إستئناف ذي قار اإلحتادية
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محمد مهدي اجلواهري

واد اخملـدرة كنت واحدا معـرفتي بـا
دة ن يتعـاطون مـادة الكرسـتال و
جتــــاوزت الـــثالثـــة اشــــهـــر إذ كـــنت
اشــتــري الــغــرام الــواحــد ب20 الف

دينار". 
w U  ‚d

ـتهم "بـعـد ان تعـرفت على واضاف ا
ن يـتـاجـرون بـها احـد االشـخـاص 
عـرضت عـلـيـه ان اشـتـري مـنه كـمـيـة
لـغــرض الـتـجــارة بـهـا في مــحـافـظـة
اخـرى وبــالـفـعل كــان ذلك حـيث كـان
سعر الغرام الـواحد ستة آالف دينار
اذا قــمت بـشــراء كـمـيــة مـنــهـا".واكـد
ـــتـــهم ان "هــذه الـــتـــجــارة رابـــحــة ا
ـــفــرد ــالي كـــبــيـــر بــ ا والــفـــرق ا
واجلـــمـــلــــة وخـــصـــوصــــا بـــعـــد ان
أصبـحت لـدي عالقات مع مـن يتـاجر
بــهــا وبــدأت جتــارتي بــكــمــيـة 100
غرام اشتريتهـا من احد التجار وهو
مــوقــوف بـالــوقت احلــالي واجتــهت
بها الـى محافـظة بابـل لبيـعها ب20
ألف دينـار للـغرام الـواحد". واستـمر
تهم باالعتراف قائال "انتقلت ثالث ا
مرات بـ مـحافـظـتي ميـسـان وبابل
وخصـصت رحـلة دوريـة شهـرية إلى
ـرة ان  الــقــاء الــقــبض عــليّ فـي ا
الـرابـعـة وبـحـوزتي مـادة الـكـرسـتال

اخملـدرة بــعـد مـتـابــعـتي من الـقـوات
األمنية".

واعــتــرف مــتــهم اخــر امــام الــســيـد
قــاضي الــتــحـقــيق وهــو من ســكــنـة
محافظة ميسان متحدثا عن العملية
الــتي  الـقـاء الــقـبض عــلـيه فــيـهـا

 w UÝ bL×  ≠ ÊU O

كـشفت مـحـكـمة الـتـحـقيق اخملـتـصة
بنـظـر قضـايـا اخملدرات فـي العـمارة
مـركـز مـحـافـظـة مـيـسـان أن منـاطق
جـنـوب احملافـظـة األكـثـر نـشـاطا في
ــــواد جــــرائم تـــــرويج وتــــعـــــاطي ا
اخملــــدرة فــــيــــمــــا ذكــــرت أن مــــادة
ئة من الكريستال تهيمن على 90 با
وصدقت ـتـاجـر بـهـا هـنـاك.  ـواد ا ا
احملكمة أقوال 182متهما منذ بداية
الــعــام احلــالي حــتـى بــدايــة أيــلـول
ــاضي الفــتــا إلى أن 97 مــتــهــمــا ا
ـواد ــتــاجـرة بــا مــنـهم عـن جـرائم ا
ـــة اخملـــدرة و85 مــــنــــهم عـن جــــر

التعاطي. 
 «—b  U¹UC

وقـال الـقـاضي احـمـد فيـصل قـاضي
الــتـحــقـيق اخملــتص بـنــظـر قــضـايـا
اخملـــدرات في مــــحـــكـــمــــة حتـــقـــيق
الـــعــمـــارة ان "عــدد الــدعـــاوى الــتي
جرت إحالـتها الى احملـاكم اخملتصة
هــو 98 دعـــوى مــــنـــهـــا52 دعــوى
ـواد ــتـهــمـ قـامــوا بـالــتـجــارة بـا
اخملدرة أما عـدد الدعاوى لـلمتـهم
بــالـــتــعـــاطي فــهي 46 دعــوى.وأكــد
القـاضي فـيصل ان "مـادة الـكرسـتال
ـادة الـتي تـهـيـمن عـلى جتـارة هي ا

اخملـدرات في ميـسـان حـيث تـسجل
واد ئة نسبة لباقي ا أكثر من 90با
اخملــدرة مــثل احلــشــيـش وغــيــرهـا
وهـــذا يـــعـــود الى خـــصــائـص هــذه
ـادة كـونـهـا مادة قـابـلـة لـلـتـصـنيع ا
بــاإلضـــافـــة الى صـــغـــر حـــجـــمـــهــا
ـرتـفع". واضـاف فـيـصل وسـعـرهـا ا
ـواد اخملـدرة تـتركـز في أن "جتـارة ا
ـفـتوحـة جـنـوب مـحـافـظة ـنـاطق ا ا
مــيـســان أهـمــهـا الـكــحالء والــعـزيـر
باالضافة الى قـلعة صالح ألنـها تعد
ـــنـــاطق احلـــدوديـــة مع وجــود من ا
ــائــيــة مــا ـــســطــحــات ا االهــوار وا
يـسهل عـمـلـية تـنـقل جتـار اخملدرات
بـهـا وصـعــوبـة الـسـيـطـرة عـلـيـهـا".
واكــمل قـــاضي الــتــحــقــيق اخلــاص
بـــنــظـــر قــضـــايــا اخملـــدرات انه "من
ضــمن من  الـقــاء الـقــبض عـلــيـهم
مــتـهـمــ من مــحـافـظــات اخـرى من
بــغــداد وواسط والـنــجف وغــيــرهـا
ــواد اخملــدرة" يــحــضــرون جلــلب ا
تـلـكـون اخلـبرة الفـتـا إلى أنهـم "ال 
ـناطق عـرفـة في جغـرافـية هـذه ا وا
اال بـعض الـنـقــاط الـتي يـتم االتـفـاق
عــلــيــهــا مـســبــقــا".من جــانــبه أحـد
ــاثـــلـــ امــام قـــاضي ــتـــهـــمـــ ا ا
الـتـحـقـيق قـال في إفـادته "في بـدايـة

قائال "كـنت اروم نقل5 كيـلوغـرامات
مـن مـــادة الــكـــرســـتـــال اخملـــدرة من

مدينة العمارة الى قضاء الفجر".
ـتــهم "كـنت اسـتــقل سـيـارتي واكـد ا
واد نوع سونـاتا واحـمل بداخلـها ا
اخملدرة وعند وصولي الى السيطرة

كان معي احد التـجار فأجبرني على
عـدم الـتــوقف بـالـسـيــطـرة وبـالـفـعل
جتـاوزت احلــاجـز االمــني وحـيــنـهـا
حـاولــوا ايـقـافي وبـعــدهـا الحـقـوني
تـهم الذي كان مـعي استطاع ولكن ا

الهرب و إلقاء القبض عليّ".
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كثيرأ ما نردد هذا احلديث لكن البعض يظلمه في الفهم والتطبيق 
من رأى مـنـكم منـكـرا فـليـغـيـره بيـده فـإن لم يـستـطع فـبـلـسانه فـإن لم يـسـتطع
ـان. فـعنـاصـر هذا احلـديث هي أوالً الـفـعل اخلاطيء فبـقـلبه وذلـك أضعف اإل
شـ  وثانياً ادوات الـتغيـير وهي اليـد واللسان والـقلب وهي أعضـاء بشرية وا
تنـفـذ الفـعل اخلاطيء بـأمـر من االنسـان اخملـطيء  ومن جهـة أخرى هي أدوات
واجهـة ذلك الفعل فهل يعـقل أن تكون أدوات الفعل للتـغيير يوظـفها اصحـابها 
ا حـينمـا يقدم اخلاطيء وادوات الـتغيـير جتـتمعـان في نفس بـشرية واحـدة? ر
أحـدنـا عـلى القـيـام بـفـعل خـاطيء ثم يـقـوم بـتـصحـيـحـة بـدافع الـنـدم أو صـحوة
ضمـير .. لـكن هذا االفـتراض ال يـنطـبق على جـميع الـبشـر . إذن سيـكون لـدينا
نوعـان من البـشر الـنوع االول وهم الـذين يـسعـون الى القـيام بـالفـعل اخلاطيء
ويـدافـعون عـنه ويـتـسـترون عـلـيه وهـنـاك نوع ثـانً وهم من يـسـتـنكـر هـذا الـفعل
اخلاطيء ويـحاول كـشفه وفـضحـة ومحـاربته والـقضـاء عليـه  والسؤال هـنا هل
مـحـاربـة الـفـعل اخلـاطيء هي من صالحـيـة جـمـيع الـبـشـر عن طـريـق اسـتـخدام
أدوات التغـيير? ... لنـتوقف هنا لنـقول لو كان الـتصدي للمـنكر من صالحية كل
سؤولـيات وبذلك لن يحقق البـشر لعمت الفـوضى وتداخلت الوظـائف وضاعت ا
احلديث الـنبوي الشـريف مبتـغاه وسيأتي بـنتائج عـكسية وهـو الذي ال ينطق عن
ا هو وحي يوحي.  نـعم فجميعـنا يسمع ويـرى الفعل اخلاطيء سواء الهـوى وا
كشـاهد عـيان أو عـبر وسـائل االعالم ومواقع الـتواصل االجـتمـاعي لـذا إنطوى
هـذا احلـديث الـشـريف عـلى أسـاليـب مهـمـة تـتـعـلق بـطـريـقـة تـنـفيـذه وهي تـوزيع
سـؤوليات ووضع حدود للـصالحيات (من رأى منـكم منكرا فـليغيـره بيده) هنا ا
اعـطى صالحـيـات تنـفـيـذيـة لـلسـلـطـة واجلـهات ذات الـعالقـة في مـواجـهـة الـفعل
اخلاطيء ... فـلو شاهد أحدنـا مخالفـة مرورية .. نعم فإنه سـيستنـكرها في قلبه
ا ـرور وإ ن خـالف قانـون ا لكن لـيس من واجـبه وصالحـياتـه حتريـر مـخالـفـة 
ـرور. (فــإن لم يـســتـطع فـبــلـسـانـه) وهـنـا يــضـيف احلـديث هـي مـنـوطــة بـرجل ا
صالحيـات جلماعـات ومؤسـسات اخرى تـتحمل مـسؤولـية كشف وفـضح الفعل
ـنـابر ورجـال االعالم عـبر اخلاطيء وهم رجـال الـدين عن طـريق خطـبـهم على ا
وسائـلهم االعالمية وجماعات الضغط وقادة الـرأي والكتّاب والشعراء ومنظمات
ـتـعـددة والـتي تـشـكل رادار مـراقـبـة ـدني عـبـر قـنـواتـهم االتـصـالـيـة ا اجملـتـمع ا
مـضاف لـلـسلـطـة التـنـفيـذية وورقـة ضـغط علـى السـلـطة الـتنـفـيذيـة في رد الـفعل
الـسـريع في مـواجـهـة اصحـاب الـفـعل الـسيء وهـؤالء حتولـوا الى قـوة مـضـافة
وداعمة ومـساعدة لـلسلطـة التنـفيذية فـي محاربة الـفعل السيء. (فـإن لم يستطع
ـان) وهـنـا يـأتي دور االنــسـان الـعـادي في مـنـظـومـة فـبـقـلـبه وذلـك أضـعف اإل
اجملتـمع الذي يستنكر ويرفض الفعـل السيء بقلبه وال ينطوي ذلك على الرفض
ثل هذا الفعل أو غيره من االفعال ا عدم القيام  والشجب واالستنكار فقط وا
شينة  ولعمري إني اراها هي االساس والبنية التحتية لبناء مجتمع اخلاطئـة وا
فاضل مـتماسك  السيما حيـنما نقتلع كل فعل مـش من ذواتنا وانفسنا أوالً 

وبـالـتـالي نـنقـله كـمـمـارسـات إيجـابـيـة عـلى ارض الواقع
وبالـتالي سيقل الضغط على اجلهـات التنفيذية االخرى
 و بدالً من أن نـبني سـجوناً إضـافيـة  فإننـا سنـشيد
ـسـن مـدارس ومـراكـز لـرعـايـة الـطفـولـة والـشـبـاب وا
وكل مـــا من شـــأنـه أن يــســـمـــو بـــاجملـــتـــمع ويـــطــوره

فاالصالح يبدأ من الذات.  
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اذا ما اردنـا ان ندقق الـنظـر في ماهـية الـضمـير وعالقـته بسـلوكـيات اإلنـسان 
فإنـنا جند أهم تعريف للضمير هـو صوت الله في اإلنسان  ولهذا السبب جنده
ينـعكس بصـورة ايجـابية عـلى تصـرفاته وسـلوكيـاته في احليـاة  واجملتمع  ألن
ـطـلق ـثل اخلـيـر ا صـوت هـذا الـضـمـيـر بـداخل اإلنـسـان هـو صـدى لـله الـذي 
بـالـنـسـبـة لـلـكــون والـوجـود  وكـلـمـا تـوسع هــذا الـصـوت اإللـهي والـذي يـسـمى
الضـميـر في ارجاء اجملـتـمع بوصف اإلنـسـان هو خـليـة نامـيـة بداخل اجملـتمع ;

كلما استقرت حالة اإلنسانية بحالة من حاالت األمن والطمأنينة .
ولـهـذا الضـمـير جتـلـيـات عدّة تـنـعكس عـلى واقع اجملـتـمع  من خالل سلـوكـيات
اإلنسـان  ومن اهم هذه التـجليـات هي االلتزام بـإداء الواجب  فالـتزام اإلنسان
بواجـبه اجتاه والديه هـو حتقيق إلرادة الـضميـر  والتزام اإلنـسان بواجـبه اثناء
العمل في مـهنته هو تلبية لـنداء الضمير والذي كما قـلنا قبل قليل هو صوت الله
داخل اإلنسـان  فكلما عـمل اإلنسان بضمـيره وحكمه جند ان الـسلوك البشري

سوف يتجه صوب اخلير والصالح في داخل اجملتمع .
  ولهـذا على اإلنسان ان يـجنح لصوت ضمـيره بداخله  وان يـنقاد لندائه  ذلك
الـنـداء الـذي يـكون هـو الـرقـيب الـوحـيـد الـذي يـجـعل االنـسـان يـعـمل بـاحـترام و
ـظـلومـ ويـحقق الـعـدالة في شـرف اجتـاه مسـؤولـياته وواجـبـاته  لكي يـنـصر ا
طـيـات اجملتـمع  فـمن مـقومـات الـعقل هـو األمـر بـالصـواب واالبـتعـاد عن اخلـطأ
فمـتى ما أردت احلق عرفته بالتعقل فهو مفتاح الهدى وسفينة الفوز  ومن تركه
رغبـة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمـله البالء  فمن رام رضا الله عمل مايرضيه
 وأهم مـايـرضـيه سـبـحـانه هـو مراقـبـة حق الـنـاس عـنـدك فـقـد نزلـت سورة في

طـفـف الـذين ينـقصـون الـوزن والشك أن من أبرز مـصاديق ا
ـعنوي . ادي أو ا السـرقة هي سـرقة حق النـاس سواء ا
فمن تـصـدى للـمـسؤولـية و لـم يراقب ضـمـيره ولم يـعد
العـدة لـهـا ثم قـصّر فـي حتمـلـهـا فهـو الشك داخل في
ـطـفـفـ فاألمـانـة صـفـة األبـرار وتـركـهـا صـفة حـمـلـة ا

األشرار.
{ لواء حقوقي -  مدير شرطة الرصافة 

-1-
صطفى (ص) : ثابة االسرة الواحدة في منظور النبي ا البشرية كلها 

تتعدد االديان 
ذاهب  وتتعدد ا
وتتعدد اللغات 

وتتعدد األجناس 
وتبقى الكتل البشرية أسرةً واحدة حيث انهم جميعا عيال الله ...

أثور : فلقد ورد في احلديث ا
} اخللق عيال الله  فأحبُّ اخللق الى الله أنفعهم لعياله { 

-2-
ال للتميز العنصري
وال ألية نزعة فوقية 

وال مجال لنظريات جوفاء تفضّل بعض اخللق على البعض اآلخر 
هذا هـو االسالم في نظـرته االنـسانـية الـرحبـة  وهـذا هو مـا نطق به رسـول الله

(ص) الذي ال ينطق عن الهوى وال يأتيه الباطل مِنْ ب يديه وال من خلفه ...
-3-
وهناك سؤال مركزي يطرح نفسه باحلاح :
من هو االنسان األحبّ الى الله من غيره ?

ويأتي اجلـواب صريحاً ال لبس فيه وال غموض مِنْ قِبَلِ النبيّ االعظم (ص) حيث
يعتبر االنفع للناس هو األحبّ للربّ العظيم .

-4-
وبــدالً من ان يـبــذل كل واحـد مــنـا أقــصى جـهـده لــيـكــون الـعــنـصـر الــفـاعل في
مـضـمار الـنـفع االنـساني  جتـد ان هـنـاك بعض الـنـماذج الـهـابـطة تـبـذل أقصى

نفعة العامة  جهدها الحراز منافعها اخلاصة على حساب ا
وهذا من اكبر االخطار واجلرائر .

-5-
ال ن تـمـرسـوا بشـتى احلـيل والـوسـائل لـنـهب ا وقـد ابـتـلي (الـعراق اجلـديـد) 

العام وحتويله الى حساباتهم اخلاصة .
وهؤالء أضر على العراق من (الكورونا) 
-6-                                         

ــال الـعــام مـازالت والـغــريب ان عــمـلــيــات الـتالعب بــا
جـاريــة عـلى نــطــاق واسع غـيــر مـبــالــيـة وال مــكـتــرثـة

أزوم الذي يعيشه العراق اآلن . الي ا بالوضع ا
وهكذا جمّعت األصفار دينيا وخلقياً ووطنياً ...
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لـــعـــيــــاله) واضـــاف ان اجملـــلس
(خـــصـص في قـــرار آخـــر راتـــبـــاً
تـقـاعـديـاً مــقـطـوعـاً مـقـداره مـائـة
وخــمـســون ديــنـارا الى الــشــاعـر
مـحمـد مهـدي اجلـواهري يـصرف

من مديرية التقاعد العامة). 
وعـد اجملــلس (الـراتب اخملـصص
له راتـــبـــاً شـــهـــريـــاً ويــنـــقـــــــطع

بوفاته). 
ي الـذي أرفق نصي واكد االكـاد
القرارين في رسالته ان (عبد الله
الـسـلـوم الـســامـرائي كـان يـشـغل
وزارة الـثــقـافـة واالعالم والـوزيـر
بــالــوكــالـــة شــفــيق الـــســامــرائي
ووكيـل الوزارة شـاذل طاقـة الذي
يـــعــود الـــيه الـــفــضل فـي بــلــورة
واصدار القرارين فيما كان وزير
ــالــيـــة الــذي عــهــد الــيه صــرف ا
. وكان الراتـب أم عـبد الـكر
أحمد حسن البكر يشغل رئاستي
اجلــمـهــوريــة والـوزراء ونــائــبـاه
صالح مهدي عماش وحردان عبد

الغفار التكريتي). 
ي عن االسف ألن وعـرب االكــاد
ـقال لم يـكلـف نفسـه عناء كاتب ا

البـحث في االرشيف الحـقاق هذه
احلــقـيـقـة. ونـصت الـفـقـرة االولى
من الـقـانون رقم 205 لـسـنة 968
بــشــأن الــســيــاب (ابالغ خــدمــات

ـــوانئ ـــوظف في مـــصـــلـــحــة ا ا
الـعــراقـيــة سـابــقـاً خـمـس عـشـرة
ســنــة الغـراض الــتــقــاعــد ومـنح
عـيـاله الـراتـب الـتقـاعـد عـلـى هذا

االســـاس وفق احــكـــام صـــنــدوق
سـتخدم في وظف وا تقاعـد ا
ــــؤســــســـــات شــــبه الــــدوائـــــر وا
الــرســمــيــة رقم 49 لــســنــة 1967

عدل) وتضمنت الـفقرة الثانية ا
ـتـبقي من ـبلغ ا (عـدم استـرداد ا
ـكـافأة الـتقـاعـدية لـلـمعـيل التي ا

كانت صرفت الى العيال).

شاذل طاقةبدر شاكر السياب
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ـي عـراقي مــقـيم في كــشف اكـاد
نــيـــويــورك مـــعــني بـــالــتـــوثــيق
االعـالمي عن قــرارين وصـفــهــمـا
بــالـــتــاريــخـــيــ يــنـــصــان عــلى
تـخـصـيص راتب تـقـاعـدي لـعـيال
(ورثة) الشاعر بدر شاكر السياب
ـشـهورة ـطـر ا صـاحب قـصـيدة ا
والشاعر محمد مهدي اجلواهري
صــاحب قـصـيـدة (دجـلـة اخلـيـر)
ـــغـــنـــاة. وقـــال في رســـالـــة الى ا
(الـزمـان) تــلـقـتـهـا امس تــعـقـيـبـاً
عــلى مـــقــالــة (احلـــكــومـــة قــتــلت
ـــنـــشـــورة االثـــنــ الـــســـيـــاب) ا
ـاضي عـلـى الـصـفـحـة االخـيرة ا
بــقــلم الـــكــاتب شــامل بــردان (ان
جــريــدة الـــوقــائع الــعــراقــيــة في
عـــددهـــا 1677 الــــصـــادر يـــوم 5
كانون الثاني 1969 نشرت قراراً
جملـلس الـوزراء اتـخـذه بـجـلـسته
1968 في 15 تـــــــــشـــــــــرين االول 
تــضــمن ابالغ خــدمــات الــشــاعــر
توفى بدر شاكر السياب خمس ا
عــشـرة ســنـة الغــراض الــتـقــاعـد
وتــــخـــصــــيـص راتب تــــقــــاعـــدي
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ــهـجـريـن والـعـمل شــددت عـضـو جلــنـة ا
ـانــيـة خــالـدة خـلــيل  عـلى اهــمـيـة الــبـر
اعادة الـنازحـ من مـناطق سـهل نيـنوى
وقضـاء سنـجـار الى منـاطقـهم بعـد مرور
اكـثـر من ست سـنـوات عـلى وجـودهم في
عيشية اخمليمات والهياكل وأوضـاعهم ا
صـــعـــبــة لـــلـــغـــايـــة  واالالف مـــنـــهم في
محافظات متعددة  وايضا من هاجر الى
خــــارج الــــعـــــراق في الـــــدول األوربــــيــــة
وامريكـيا وكنـدا ودوّل عربيـة  واجملتمع
الدولي والسلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية مهم للغاية ان يدرج قانون ما
ـة إبـادة حـصل لاليــزيـدين حتـديــداً جـر

جماعية . 
واضحت ان (قـرار رئيس الـوزراء مؤخراً
 بــــايـــجــــاد حل لالوضــــاع في مــــنـــاطق
الـنـزوح واعـادة االسـتـقـرار لـيس جـديد 
وإن الـلـجنـة مـوجـودة وشـكـلت فـبل اكـثر
من ثالث ســنـوات بـرئــاسـة االمــ الـعـام
جملـلس الـوزراء الـسـابق مـهـدي الـعالق 
لـكــنـهـا تـوقــفت بـسـبب تـشــكل حـكـومـات
ـتـسارعـة ولَم مـتـتـالـيـة واحـداث الـبالد ا
حتــقـق نــتـيــجــة تــذكــر  ومــا جــرى قــبل
يوم وتعدد احلديث بشأنه  ان مناطق
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ــسـؤولـيـة االمـنـيـة مـشــتـركـة الـسـكـان وا
مـتـعـددة الـقـومـيـات والـديـانـات  حتـتاج
النـهـاء مـعــانـاة األهـالي وسـوء اإلوضـاع
اسة اخلدمية وبطء االعمـار  واحلاجة ا

لقرار حكومي باتفاق اجلميع) . 
Ê«d¹eŠ À«bŠ«

واشـــارت خـــلـــيـل الى ان (نـــزوح خـــمس
ماليــ وثــلــثــمــائــة الف شــخـص  بــعـد
احــداث 10حـــزيــران 2014 واجـــتـــيــاح
عــصــابـات داعش االرهــابــيـة عــاد نــحـو
اربعة مالي منـهم  ومئات االالف هاجر
الـى الــدول االورويــيــة وامـــريــكــا وكــنــدا
ــعــقــول بــعـد 6 ودوّل عــربــيــة   وغــيـر ا
سـنــوات مـا زال بـحـدود مــلـيـون شـخص
خارج ديـارهم واراضيـهم  وضرب الـفقر
سيحي اجتماعيا  ومنهم االيزيدين وا
والعرب والتركمـان والشبك  وما تعرض
لاليـــزيـــدين مـن جـــرائم بـــشـــعـــة الـــقـــتل
والـــســبي واإلخــفـــاء واإلجــبــار واالكــراه
ـــة إبـــادة جـــمــاعـــيـــة بـــحق ـــثل جـــر
ة إبادة 74 طول االنسانية  وتدرج جر

ضت). السنوات والقرون ا
وتـابـعت ان (مـليـون نـازح تـقـريـبـا خارج
ديارهم ومناطقهم حاليا  لم يتم عودتهم
حلد االن مـا يقارب من 600 الف منـــهم

من مــحـافــظـة نــيـــــــنــوى  وبـالــتـحــديـد
قـــــــضــاء ســنــجــار والـســهل  500 الف
ضمن محافظة دهوك يلتجئون في اخليم
والـــكــــرفـــانــــات والـــهــــيـــاكـل واإليـــجـــار
ـعــيـشـيــة واخلـدمـيــة غـيـر وأوضــاعـهم ا
جـيـدة  ومـسـتقـبـلـهم مـجـهـول وحـالـتهم

عنوية سيئة ).  النفسية وا
واكــدت ان (تــداخل عــدة جــهــات بــفـرض
إرادات عـلى اوضـاع الـنـازحـ وتـشـترط
منع عـلى عـودتهم  انـعكس عـلى اخلوف
والتـردد وعدم العـودة  واجلمـيع مطالب
ـشـتـرك فـريق مـتـكـامل حـكـومة بـالـعـمل ا

مــركــزيـــة وإقــلــيـم كــوردســتـــان الــعــراق
ــــان واألحـــزاب  واحملـــافــــظـــ والــــبـــر
ـشـتـركـة والـبـشـمـركة والـقـوات االمـنـية ا
واحلـشـد الـشـعـبي والـعـشـائـري  النـهـاء
مـــعـــانــاة اهـــلـــنـــا وشــعـــبـــنـــا في كـــافــة

احملافظات دون استثناء) .

ي عثمان الغا

حفنة من الكرستال يعرضها رجل أمن
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احــتـــضـــنـت مـــحــافـــظـــة الـــنـــجف
اجتماعاً أمنياً واسعاً لتأم زيارة
ذكـرى وفـاة الـرسـول (ص). وذكـرت
وزارة الـداخــلــيــة في بـيــان تــلــقـته
ي (الزمـان) امس إن (الـوزير الـغا
ـتـابـعـة اخلـطة تـوجه الى الـنـجـف 
اخلاصـة بتـأم زيـارة مرقـد اإلمام
عــلي عــلــيه الــسالم,إلحــيــاء ذكـرى
وفــاة الـــنـــبي األكـــرم الــتـي تــوافق
الـثـامن والـعـشـرين مـن شـهـر صـفر
اجلــاري ,بــعـــد ان ســجـــلت خـــطــة
تـــأمــ زيـــارة أربـــعــيـــنــيـــة اإلمــام
احلــســـ عـــلــيـه الــسالم,جنـــاحـــا
ي عـقـد بـاهرا),واضـاف ان (الـغـا
اجتماعا امنيا موسعا مع القيادات
االمــــنـــيـــة في احملـــافــــظـــة لـــبـــحث
اجـراءات تـأمـ الـزيارة ,بـحـضـور

الداخلية لـشؤون الشرطة وعدد من
ي الـقـادة والـضـباط),وشـدد الـغا
عـــلى (ضـــرورة تــســـخــيـــر جـــمــيع
اإلمــكــانـيــات بــهـدف الــوصـول إلى
افـــــضل اخلـــــدمـــــات لـــــلـــــزائـــــرين
الـــــكـــــرام,ومـــــواصـــــلـــــة اجلـــــهـــــد
االســتــخــبــاري ونــشــر الــقــطــعــات
نفذة للـواجب على جميع احملاور ا
التي يـسلـكهـا الزائـرون والتواصل
الـدائم بــ هـذه الـقـطـعـات الجنـاح

هذه الزيارة  بانسيابية عالية). 
مـن جـــهـــة اخـــرى ,افــــادت وكـــالـــة
االســتـخـبــارات في الـوزارة بــإلـقـاء
الـقـبض عـلى مـتـهم ضـبط بـحوزته
مخطوطات أثـرية في بغداد.وذكرت
الـــوكـــالــة فـي بـــيـــان امس أنه (من
خالل ورود معلومات استخباراتية
ـــصــادر عـن وجــود احــد مـن قــبل ا

ــــتـــهـــمــــ  يـــتــــاحـــر بـــالــــقـــطع ا
األثرية,حيث  تـشكيـل فريق عمل
مــــــخـــــتـص من مــــــفـــــارز وكــــــالـــــة
ـديـريـة ـتـمـثــلـة  االسـتـخـبــارات ا
ـنـظـمة في ة ا اسـتـخبـارات اجلـر
الوزارة وبعد نـصب كم محكم له
ـنـطـقـة الـشـعب  الـقـبض عـلـيـة 

ببغداد).
واضـــاف أنـه ( الـــقــــبض عــــلـــيه
ـشهود وبـحوزته قطـعت باجلرم ا
اثــريـتــ عــبــارة عن مــخــطــوطـات
بــالــلــغـة الــعــبــريــة عـلــيــهــا رسـوم
ونـــقـــوش ومـــرصــعـــة بـــاالحـــجــار
ـــة تـــعـــود الى الـــعـــصـــور الــــكـــر

ة). القد
الفـتــا الى (تـنــظـيم مــحـضــر ضـبط
ــتــهـم الـتــوقــيف ــواد وايـداع ا بــا
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه).

كما تمكنت الوكالة من القبض على
ثالثة ارهابي عمـلوا عسكر ضمن
ـحـافـظـة نـيـنوى. صـفـوف داعش 
وذكـــر الــبـــيــان ان (مـــفــارز وكـــالــة
مديرية اسـتخبارات نيـنوى تمكنت
مـن الـقــبض عــلى ثالثــة ارهـابــيـ

ناطق متفرقة من احملافظة).
تـهـم مـطلـوب مـشيـرا الى ان (ا
ــــــادة ٤ ارهــــــاب وفـق احــــــكـــــــام ا
النتمائهم لعصابات داعش وعملوا
في مـا يـسمى واليـة نـيـنوى بـصـفة
عــســكــر,ومن خالل الــتـــحــقــيــقــات
األولـيـة معـهم اعـتـرفـوا بأنـتـمـائهم
لـــتـــلك الـــعـــصـــابـــات االجـــرامـــيـــة
واشـتـركوا بـعـملـيـات إرهابـيـة ضد

 .( واطن القوات األمنية وا
الى ذلك ,اوضــــحت وزارة الـــدفـــاع
,مالبـســات قـتل عــقـيــد لـعـمــيـد في

محافـظة ديالى,مؤكدة فـتح حتقيق
وضوع. وقالت الوزارة في بيان با
تــلـقــته (الـزمــان) امس إن (احلـادث
الـــذي وقع داخـل مـــدرســــة تـــدريب
كــركــوش قــرب قــضــاء بــلــدروز في
ديالى,حـصل بعـد حـدوث مشـاجرة
درسة العميد الركن ع .خ ب آمر ا
.  ومـسـاعـده الـعـقـيـد و. خ .  أثـناء

العمل).
ـشاجـرة تطورت الى واضاف ان (ا
اسـتــخـدام الـسالح,اذ قـام الــعـقـيـد
ـدرسـة ما بـإطالق الـنار عـلى آمـر ا
أدى الى وفاته وبـعدهـا أطلق الـنار
عــلى نــفــسـه مــا أدى الى إصــابــته
بجـروح خـطرة نـقل على أثـرها الى

ــســتــشــفى),مــشــيــرا الى انه ( ا
إرسال جلنة حتقيقية للوقوف على

تفاصيل احلادث). 

½ÕËe∫ عائلة نازحة في مخيم بشمال العراق

احملــافظ لـــؤي الــيــاســـري ورئــيس
اركـــــان اجلـــــيـش و نـــــائب قـــــائـــــد
ـشتركـة ووكيل الوزارة العمـليات ا

خالدة خليل



صدر مؤخرا عن مطبعـة العدالة في بغداد كتـاب (نسب السادة آل كمونـة احلسينية االعرجـية) تأليف العالمة عبـد احلس السيد علي آل كـمونة وحتقيق الشيخ
ؤلفة في العام 1318هـ في مدينة النجف. تتضـمن الكشف عن نسب العائلة وتـسميتها وجذورها الـعريقة الذي يؤهلها محمد حس الواعظ النجـفي. والنسخة ا

رقد احليدري الشريف.  للحصول على منصب النقابة العلوية وسدانة ا
ؤلف استـسقى نـصوصه في علم االنـساب من مصـادر موثوقـة في سبيل الـوصول الى احلقـائق التاريـخية وقال الدكـتور حسن عـيسى احلكـيم في مقدمـة الكتـاب (ان ا
شجـر النسبي في مـحاولة للربط بـينهما في وتتبع ساللة االمام زيـن العابدين علـيه السالم في سبيل الـوصول الى نسب اسرة آل كمـونة. وكان البعـد التاريخي يـساير ا
ـنحـدرة من االمـام وجاءت خـاتـمة الـكـتاب دراسـة عن الـسـيرة الـذاتـية لـلـمؤلف قـد لم يـصل البـاحـثون الى منـهـجيـة واضـحة عـن توزيع مـفـردات الكـتـاب على الـطـبقـات ا
استـيعابـها فـانه بذلك قـد اضاف بـعدا اخر لـتاريخ حـياته). ومـيزة الـكتاب انـه تضمن اخملـطوط االصـلي مصـورا وافرد بـابا لصـور عائـلة آل كـمونة مـنذ الـسيـد حسون
السيد علي كـمونة وانتـهاء بالشـهيد طارق سعـيد كمونـة وقد وقع الكتاب بـ  366 صفحة من القـطع الكبيـر. واكد متبـني الكتاب السـيد فالح كمونـة ان (اخملطوطة كشف
النقاب عنها ضمن مـقتنيات ووثائق االسرة الثـمينة التي حافظـنا عليها. وقد وفقـني الباري سبحانه وتعالى لـطبعها بعد ان تصـدى لتحقيقها الـشيخ الواعظ جزاه الله خيرا على

هذا التحقيق الوافي).
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ــيـامــ واالولـيـاء ــرسـلــ واالئـمــة الـهـداة ا لم تـكن حــيـاة االنــبـيـاء ا
ـا كـانت ـصـلــحـ الـصــاحلـ مـفــروشـة بـالــورود والـريـاحــ وإ ا
! مع ـعـانــاة والـتـغــرب في كل آن وفي كل حـ مـحـفـوفــة بـاخملـاطــر وا
ـــعــانــاة ولــكن يــبــقى خــا االنــبــيــاء وجــود تــفــاوت في حــجم تــلك ا
صـطـفى مـحـمـد (ص) وعـتـرته الـطـاهـرة (ع) هم من نـالـوا الـنـصيب ا
ـعاناة عـلى مر العـصور. فمـنذ اليـوم االول للدعوة االكبر من االذى وا
التي صدع بهـا رسول الله (ص) نـاصبته قـريش العداء وحـاولت ثنيه
عـمــا امـره به الــله سـبــحـانه بــشـتـى الـوســائل: من الـتــسـفــيه وااليـذاء
عـنـوي الـى االيـذاء اجلـسـدي فاحلـصـار والـتـجـويع ومـحـاولـة قـتـله ا
ا هـو مـدوّن في سـيـرة الـنـبي االكرم الفـاشـلـة وهـجـرته وغـير ذلـك 

محمد (ص). 
ـصـطــفى (ص) في حـيـاته افـرغت ـا عـجـزت عن الـوصــول الـنـبي ا و
ـاته وخصـوصـا ما جـرى عـلى االمام احقـادهـا على اهل بـيـته بعـد 
احلسـ (ع) من اجـرام وانـتهـاك لـلـحرمـات ذاك الـذي يـجعل كل من
يتناول استشهاد االمام احلس (ع) يبقى مكلوماً مصدوماً وال يكف
تهم في غـفلة عن التسـاؤل: كيف تمـكن هؤالء االشـرار من تنفـيذ جـر
ـهابة والـعلم ومكارم االخالق من الزمن ضد انسـان تكلـله القداسة وا
نـزلة مثل من كل جانب والن النـبي (ص) صرح امام اجلـميع بـتلك ا

?( قوله (ص): (حس مني وانا من حس
وتـبــقى سـحــائب احلــزن تـســد مــنـافــذ األفق لـتــنــهـمــر الـدمــوع بـدون
استـئـئـذان وتـكـون احلـبـر الـذي سـيـكـتب به سـمـاحـة الـعالمـة الـسـيد
حس الـسيـد محـمد هـادي الصدر  –دام حفظه- أشـعاره عن االمام
احلــســـ (ع) وضـــمــنـــهـــا كـــتــابـه او ديــوانـه الــقـــيّم (دمـــوعي عـــلى
هـديـة ...هـويـتـي) الـذي وصـلـني مـع  عـدد اخـر من  مـؤلــفـاته احلـسـ
ثمينة من سماحته اعتز بها. وقد ضم الكتاب  مقاالت عدة
نــشـــرهــا في الـــصــحف
الــعــراقــيــة عـــالج فــيــهــا
ــشـــكالت الــتي بــعض ا
تثار حول مـظاهر احلزن
في مــثل هـــذه االيــام من
كل عــام والـبــكــاء كــلــمـا
ذكـــــرت واقـــــعـــــة الـــــطف
ومصارع الشهداء من ال
بــــــيت الــــــرســــــول (ص)
فـيـعـزز  نــثـره بـامــثـلـة من
شعـره كـمـا يشـرح شـعره
بجـوانـب من نـثـره فـتـحار
من أي مـعـ تغـتـرف ومن
اي نبع تبترد!! ألن مقاالت
السيد الصدر هي نوع من
الـنــثــر الــفــني الــقــريب في
صــوره من الـــشــعـــر ولــذا
فانـنـا نـشـير الـيـهـا عَـرضا
ألنـــنــــا ســــنــــركـــز فـي هـــذا
الــعــرض الــتــحــلـــيــلي عــلى

الشعر. 
ــا ذكــرنــاه مــثــاال في قــوله: (اذا كــانت اخــبــار احلـوادث ونـقــتــطف 
والوقائع تكتب بـاحلبر فان واقعـة الطف كتبتـها دموع احملب االحرار
على مدى االعصار وفي شـتى البقاع واالمصار) (1).ويستشهد على

ذلك ببيت من نظمه يقول فيهما:
اقرأوا في عيوننا (قصة الطفّ)

وخير الرواة دمع هتونُ
واذا ما كشفتمُ حبة القلب

ُ يكونُ (2) رأيتمْ اين احلس
*

واذا استـغـرب البـعض من مـوضوع الـبـكـاء على االمـام الـشهـيـد فان
ـصطفى (ص) الشاعـر يذكـرهم بأن أول من بـكى احلس هـو جده ا
بكاه قبل مصرعه فكيف ال نبكيه بعد مصرعه اقتداء بالرسول العظيم

عنى يقول فيها: (ص)?. وللشاعر رباعية بهذا ا
بكاك جدك (طه)
قبل الشهادة حزنا
وليس بدعا اذا ما
قد رقّ قلبا وعينا
فأنت منه ائتالق
يشعّ هديا وحسنا
رسالة الله عادتْ

بفيض نحرك  تُبنى (3)
*

أسـاوي الذي يحرك الـشعور والعـاطفة االنسـانية ليس لكن اجلانب ا
هو البـعد الـوحيـد للـنهـضة احلسـينـية بل هـناك ابـعاد أخـرى كالـبعد
البـطولي والـبـعد االصالحي وغـيـر ذلك. أما الـبـطولـة فقـد ضـرب فيـها
ـبـدأ ولو أدى ـثل االعـلى في الـصـمود والـثـبـات عـلى ا ابو الـشـهـداء ا
ذلك الى استشـهاده مع ابنـائه وارحامه واصـحابه وسبي عـياله على
ان يؤخـذ ذلـيال البن زيـاد او يـزيـد فكـان آيـة من آيـات احلـريـة واإلباء

والشجاعة على مر العصور يقول السيد الصدر:
لله درّك يا ابا االحرارِ

يا من غدا انشودة الثوار
منعوك من ماء الفرات وما دروا

ان البطولة فيك نهر جاري
ظامٍ تقاتلهم وهم في خشيةٍ

(4)! كبرى مخافة سيفك البتارِ
*

عاني باسلوب العالمة السيد الصدر (السهل وهكذا تتدفق الصور وا
متـنع) لتـرسم لنـا لوحـة أدبيـة راقيـة عن مشـهد يوم كـربالء الدامي ا
يسـتـطيـع الشـاعـر من خاللـها ايـصـال الـرسالـة احلـسـينـيـة الى عـقول
وقلـوب اكبـر عدد من الـناس اخملـتـلفـ في مسـتويـاتـهم الثـقافـية وفي

ذهبية وحسبه هذا االجناز . اجتاهاتهم الفكرية وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-الــســيــد حــســ الــســـيــد مــحــمــد هــادي الـــصــدر: دمــوعي عــلى
...هويتي ص 17ط 1بغداد 2020م.  احلسـ

صدر نفسه ص17.  2-ا
 3-نفسه ص 19.
 4-نفسه ص 69.
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روايـــة جــــديــــدة عـــنــــوانــــهـــا
الـــطــوفـــان الــثـــاني  لـــلــروائي
العـراقي فاحت عبدالـسالم تعبر
عـن جـــانب روحـي من صـــدمـــة
احلــــرب الــــتـي كــــانت بــــدايــــة
الـــــتــــــغـــــيـــــيـــــرات واحلـــــروب
االرتـدادية األصـغر الـتي حتيط
ــغــتــربـ بــالــعـراق. جتــارب ا
ـــهــاجـــرين الــذيـن خــاضــوا وا
غمـار بحار عـدة ورست سفنهم
في مــدن تــضيء بــالــذكــريــات
ومـــدن أخــــرى تـــشــــبه قـــوارب
الــنــجــاة لــكـــنــهــا ال تــصل الى
شـــــواطئ األمـــــان أبـــــداً. تـــــلك
احلـيـاة الـتي تـتـبـعـهـا الروائي
عـبــر شــخـصــيـتــ رئــيـســتـ
وشــخــصــيــات. مــهــمــة أخــرى
ــعــمــار الـروائي اكــتــمل بـهــا ا
ــعـتـمــد عـلى تـداخـل قـصـتـ ا
تــــصـــبّــــان في مــــجـــرى روحي
وعـــرفــــانـي عــــنـــيـف وذلك في
تـصــويـر عــمـيـق ولـغــة فـاضت
بـشـعــريـة مـسـتـنـبـطـة من واقع

خشن وقاس غالباً. 
تـــتـــوافــر الـــروايـــة عــلـى غــنى
معـرفي يعبر عن حيـاة مكتنزة

رسالة بغداد
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الــروايـة الــتي صــدرت مــؤخـراً
عن الـدار الـعـربـيـة لـلـعـلـوم في
بــــــيــــــروت ووقـــــعـت في 763
صفحة حكايات عنيدة حلا

يـشـتّـقـون مـن تـاريخ أوجـاعـهم
مَـسـرّات بـطــعم الـطـفـولـة وهم
يـــــروون حلــــــظـــــاتِ مــــــا قـــــبل
الـــنـــهـــايـــات. نــســـمـع نــحـــيب
ـسـتـغيث أحـالمهم كَـشَـهـقـات ا
من طـوفان عظـيم يغمـر األمكنة
واألزمـنـة لـتــولـد لـهم مـواقـيتُ
جــديـدة لــلــحُــلم واحلُبّ واألمل
تــتـــحـــدّى حـــصــار اخلـــيـــبــات

والنكسات. 
 ÍœdÝ ŸËdA

في الــطُــوفَــان الــثّـانـي يـواصل
الــروائي الــعـــراقي فــاحت عــبــد
ـاكِثُ األبديّ في كَنف السالم ا
احلــروب كـمـا يـصـفُه أكـثـر من
نــاقـد مـشــروعَهُ الـســرديَّ مـنـذ
روايـتَـيـه عـنـدمــا يـســخن ظـهـرُ
احلـــوت   3991 و اكـــتـــشــاف
زقّـــورة 0002 في الـــبـــحث عن
ــــســـــتــــحـــــيل ــــعـــــادِل ا ذلـك ا

النهيارات احلروب. 
 بـــؤرة روائـــيّـــة تـــنـــبض حتتَ
أنــسـاق من رمـاد مـاكِـر يُـغـطّي

ذاتَ األرض الــتي نَــحتَ فــيــهــا
الحم الـطُوفَـانُ األوّلُ أصوات ا
ُـــدن واألســـاطـــيـــر وأنـــفَـــاسَ ا

يــتــجــلى فــيــهــا الــســارد عــبــر
استبصار ب الروح والعقل. 
ـــمــكن ان حتــمل الــروايــة من ا
ـا تـمـنحه صـفـة االكتـشـافـيـة  
لــقــائــهــا مـن مــتــعــة اكــتــشـاف
ـرئي او تـعـطي الــيـومي غـيـر ا
ـــرئــيـــات أبـــعـــاداً نـــفـــســـيــة ا
ــــكن وروحــــيــــة جــــديــــدة. ال 
لــلـمــتـلــقي ان يـتــوقع حـدث أي
فــــصل من فــــصــــول الــــروايــــة
الـــعــشـــرين  وتـــلـك مــيـــزة في
عـمـار الروائي تـعني الـكثـير ا
فـي ســــلم تــــطــــور الـــفـن. هـــذه
ـــكن تــــلـــخـــيص الــــروايـــة ال 
أحـداثــهـا ألنّــهـا تــتـوافــر عـلى
النهـائية ذاتية قـارّة في بنائها
كمـا تـكتـنز بـكمّ مـعرفي يالمس
الـروح ويذوب فـيها. ثـمّة مـتعة
تـمنحها الـرواية لقارئـها متعة
ذات طــبــقـــيــة مــتـــعــددة عــبــر
وت واحلب ثنائيات احلياة وا
واحلـــرب واألمل والــنـــهــايــات.
حقـاً الرواية مفـاجأة في السرد
الـــــــعـــــــربي مـن حـــــــيـث تـــــــلك
اخلصـائص الـتي راعت الـبـناء
ـتنـاسق بـ احلـوار والـسرد ا
في عــــشـــرين فــــصالً. في هـــذه
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ُضـيئـة. هنـا الطُـوفَان الـثّاني ا
خط شـــروع مــتـــكــسّـــر حلــيــاة
ـة ال يــقـهــرهــا نّـ الــنـار حــا

 rOLBð vKŽ WI¹b(« WO ULł dŁ√
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الـشمـري مستـشار رئيس هـيئة
ــديــريـن لــكــلــيــة اخلــوارزمي ا
ـوسوم (أثـر جـمالـية الـتقـنـية ا
احلديـقـة على تـصمـيم الفـضاء
الــداخــلي) والـذي طــبع في دار
إنــكي لــلــطــبــاعــة والـنــشــر في
الـعـاصــمـة بــغـداد والــذي يـعـد
قيم وحسب رأي اخلبراء وا
الــذين اعـــتــبــروا هــذا اإلجنــاز
ــكــتــبــة إضــافــة نــوعــيــة إلى ا
الـعــربـيــة والـبــاحـثــ وطـلــبـة
الـتـخصص فـي مجـال الـعـمارة
والـتصمـيم الداخلي والـهندسة
ا حمل في طياته من الزراعيـة 
مـعلـومـة علـميـة تـكاد تـكون من
أوائـل اإلجنـازات التـي تنـاولت
ـوضــوع بـصــورة تــدريـجــيـة ا
صادر الرصينة مستنداً عـلى ا
ـعتمـدة. و البلداوي راجع ا وا

احلـــــــاصـل عـــــــلـى شـــــــهـــــــادة
الـــــدكـــــتـــــوراه عــــام  2001من
جــامــعــة بــغــداد وعــمل عــضـو
هـيـئـة تــدريـسـيـة ألكـثـر من15 
عامـاً في جـامعـة عمـان االهلـية
وشــغـل عــدة مـــنـــاصب إداريــة
ية وحصل على الترقية وأكاد
الـــعــــلـــمــــيـــة  .2009  ويــــعـــد
مــســـتـــشــاراً ألكـــثـــر من جـــهــة
عـتمد يـة واقتصـادية وا أكـاد
هـجرين لـدى وزارة الـهجـرة وا
لـتـمثـيل اجلـالـيـة الـعـراقـية في
ـــمـــلــــكـــة. قـــيَّم الــــعـــديـــد من ا
البـحوث في مـجـال التـخصص
لـعـدد من اجلـامـعـات الـعـراقـية
والعربـية ومـنها جـامعـة بغداد
ــــلك ســــعـــود في وجـــامــــعـــة ا
ـمـلــكـة الــعـربـيــة الـســعـوديـة ا
وجـامعة الـعلوم الـتطبـيقية في

ـشــاركـات الــبـحــرين. وله مـن ا
الـعـلمـية ألكـثر من  36 مؤتـمراً
يـاً وعـربـيـاً ومحـلـيـاً ونـشر عـا
أكـثر من  4 أبـحـاث في مجالت
ية معتمدة ومقيمة. عربية وعا
وأجنــز أكـثــر من   8مــؤلــفـات.
ونـاقش وأشـرف عـلى أكـثـر من
20رسـالة مـاجسـتيـر وأطروحة

دكتوراه. 
ورئــيس وعــضـــو في الــلــجــان
ـيـ ألكـثـر من 57 مـرة األكـاد
ــيــة بـــحــكـم الــســـيــرة األكـــاد
اجلـامـعـيـة. وصـمم الـعـديـد من
األفـكـار والـفـضـاءات الـداخـلـية
الـــســـكــنـــيـــة والــتـــجـــاريــة في
الـعــاصـمــة بـغــداد وخـارجــهـا.
وكُرم ألكـثر من 110كتـاب شكر
وشــهــادة تــقــديـر مـن اجلــهـات

ية.  الرسمية واألكاد غالف الكتاب

ومــســمع الــعــالم كــله. وكــشف
الـدكـتور ابـراهـيم بـحر الـعـلوم
في تــقـــد تــصــدر صـــفــحــات
الــكـــتــاب الــبــالغ عــددهــا 624
صــفــحــة عن االهــتــمــام الــذي
اواله سـمـاحــة الـســيـد مــحـمـد
ــشـروع احــيـاء بـحــر الـعــلـوم 
ذكـرى االنـتـفـاضـة وتـوثـيـقـهـا.
وقد وصـفها )بالـبركان الطويل
ـــظــلــومــيــة الــتي الحــقت من ا
االمـة وعــلـمـتـهــا درسـا سـيـظل
راســـخــا في ذاكـــرة االجــيــال).
واشـار الـى ان )الـفــقــيــد بــحـر
الــعـــلــوم عـــمل عــلـى تــخـــلــيــد
االنــتــفـاضــة عــبــر مــحـورين
االول احــــــيـــــاء
ذكراها والثاني
تـــــــــــــوثـــــــــــــيـق
يــــومــــيــــاتــــهــــا
والــتــضــحــيــات
الـتي رافـقـتـها(.
واعـــــــــتـــــــــمـــــــــد
اجلـــــــــــــــــــــــوادي
ـعـروف بـسـعـة ا
ثـقافـته وتنـوعها
فــي اجنــــــــــــــــــــاز
ــــــــــــــشـــــــــــــروع ا
باالعتماد على ما
تـــــــــوفـــــــــر لـه من
االرشــــــــــــــــــــــــيــف
ـــــــــــقــــــــــابـالت وا
الـشــخــصـيــة ومـا
حتـــمـــلـه الـــذاكــرة
واالرشـــيف احلي.
وبـــرغم صـــعـــوبــة
عمل من هذا النوع
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(رجـال صـدقـوا) بـهـذا الـعـنوان
صـدر الـعـدد الــثـاني من مـجـلـة
(اصــداء الــذهــبـيــة) عـن جــهـاز
مــكـافــحــة االرهـاب مــتــضـمــنـا
ــــقــــاالت وقــــصص عــــددا مـن ا
الــبـطـولـة الـتي تـوثق اجنـازات
الفـرقة الذهـبيـة وهو مـصطلح
يـلـخص هـيـكـلـيـة اجلـهـاز الذي
يــــقف الــــعــــالـم بــــاجالل امــــام
مـواقفه وشجـاعة تـشكيالته في
دن من تنظيم عمليـات حترير ا
داعش.. وكـتب افـتتـاحيـة العدد
الـفريق اول الـركن عبـد الوهاب
الـساعـدي مـشـيـرا الى ضرورة
االلتزام بالثوابت الواضحة في
تـسـيـيـر دفـة الـعمـل وفق مـنهج
مـهـنـي مـتـوازن يــعـتـمــد تـقـد
الـكـفــاءات وتـطـويـر مـسـتـواهـا
وحتـفيز الـطاقات لـدى اجلميع.
وســلــطت االخــبـــار في ثــمــاني
صــفــحــات يــومــيــات الــتــدريب
والـتــعـاون الـعـســكـري ونـشـاط
ـيادين كـافة فـيما اجلـهاز في ا
يـتـضـمن العـدد دراسـة بـعـنوان
(الوصف الـقانوني واالجراءات
ـة االرهاب وكيان داعش) جلر
بــقـلم احلــقـوقـي عـبــد احلـسـ
الـعـبوسي مـديـر عـام السـيـاسة
والـتـخـطـيط االسـتـراتـيـجي في
اجلــهــاز واجنــز عـــبــد احلــسن
جـــواد مــــديــــر الـــدراســــات في
اجلـهاز مقـاال بعنـوان (احلماية
ـؤسـسـة االمـنـية) الـذاتـيـة في ا
تـحـدث الـرسـمي باسم وكـتب ا
اجلهـاز صبـاح النـعمـان دراسة

بــــــــعـــــــنـــــــوان (ادارة احلـــــــرب
االعـالمـــيــــة والـــنــــفـــســــيـــة في
عــــمـــلــــيـــات االرهــــاب) وكـــتب
الـعـميـد الـركن اركـان التـكـريتي
ـيـة اجلـهـاز مـقـاال عـمـيـد اكـاد
بعـنـوان (الـسـيـاسـة اخلـارجـية
ـــنــظـــومــة وتـــأثــيـــرهــا عـــلى ا
الـدفــاعــيــة لــلـدولــة). كــمــا اعـد
ـتـقـاعـد كـامل ونـاس الـعـمــيـد ا
دراسة بعنـوان (جتنيد الشباب
قبل سن الـبلوع من التـنظيمات
االرهــابــيــة). واوضح الــعــمــيـد
الـركن مــحـمـد مــطـرود الـكالبي
(مـفـهـوم االعالم االمـني) فضال

عـن عــــــدد اخــــــر من
ـقاالت والـدراسات ا
االســـتـــراتــــيـــجـــيـــة
االخــــرى بــــيــــنــــهــــا
ـــرأة الــــعـــراقـــيـــة (ا
ودورهــــــــــــــــــــــــــا فــي
ـؤســســة االمـنــيـة) ا
و(االمـن الـــــرقــــــمي).
وضوعات ومن ب ا
ـهــمــة االخــرى تـلك ا
الــتي تــتـنــاول حــيـاة
شـــهــداء اجلـــهــاز في
ـدن مـعــارك حتــريــر ا
كـــالـــشــهـــيـــد مــحـــمــد
دوحي الـــــذي حتــــدث
زمـيـله الـعـريف فـارس
شـــمــــخي عن حــــيـــاته
ومـســيـرته الـبــطـولـيـة
وتـضحـيته بـحياته من
اجـل تـــطـــهــــيـــر تـــراب
الــوطن. ولم تـــتــجــاهل
اجملـــــلـــــة جتــــارب دول

الـــعـــالم في مـــجــال مـــكــافـــحــة
االرهــــاب فــــعــــرضـت جتــــربــــة
الــقــوات اخلــاصـة الــفــرنــســيـة
واالسـتراتـيـجيـات االوربـية في
مــكــافـحــة االرهــاب والـتــطـرف.
واختتم رئـيس حترير اجمللة د.
حسـ عالوي صـفحـات اجملـلة
قال عنوانه (مكافحة االرهاب
في عـــصــر كـــورونـــا) وطــرزت
غالفهـا االخيـر بنـشر صـور ثلة
من شـــهــداء جـــهــاز مـــكــافـــحــة
االرهــاب الـذين تـتــوزع مـدنـهم
عـلى خـارطة الـعراق من شـماله

الى جنوبه.
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 صـــدور اإلجنــــاز الـــعــــلـــمي
اجلـديـد حملمـد ثـابت الـبـلداوي

غالف اجمللة
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صدر عن دار الـشـؤون الـثقـافـية
الـعــامـة الــعـدد االول من مــجـلـة
الـثــقـافــة الــتـركــمـانــيـة 2020-
الـسـنـة اخلـامـسـة  وهي مـجـلـة
نــصف سـنــويـة تــعـنى بــشـؤون
الــثـقـافـة واألدب الـتـركـمـاني في
الـعـراق .حـمل مـقـال افـتـتـاحـيـة
الـــــعــــدد عــــنــــوان (الــــثــــقــــافــــة
التـركمانية فـي عامها اخلامس)
بـقــلم رئــيس الـتــحــريـر صــبـاح
عــــبــــدالـــــله كــــركـــــوكــــلي جــــاء
فيهـا(بهذا الـعدد تـدخل مجلـتنا
الـفـتيـة عـامـهـا اخلـامس والتي
خاضت خاللـها صراعا من اجل
الــبــقـــاء رغم انــهــا لــســان أمــة
ارتــضت بـاحلــيـاة والــعـيش مع
اخواتها من أ اخرى في بقعة
واحــدة تـربـطـهـم وشـائج الـدين

شترك). صير ا واطنة وا وا

وحــــمل الـــعـــدد بـــ طـــيـــاته
واضـيع األدبـية العـديـد من ا
والــثــقــافــيــة مــنــهــا: (جنــدت
الــبــيـــاتي ورحــلــتـه في عــالم
الـتــراث والــفـولــكـلــور) بــقـلم
اورخــان بــوز قــورت  (خــيــر
الـــدين الـــعـــمــري وكـــتـــابــاته
باللـغة التركيـة) لصادق كوثر
 (أحـمـد هـاشم األلـوسي ذلك
الـعـراقي الغـريب الـذي ساهم
بــتــأســيـس الــشــعــر الــتــركي
احلـــديث) لـــلــكـــاتب نـــصــرت
مردان  (من تـاريخ الصـحافة
الـعراقـيـة ..جـريدة الـرصـافة)
بقلم صبـاح عبدالله كركوكلي
 الى جـــــانب عـــــدد اخــــر من
الـدراسـات الـتـراثـيـة الـشـيـقة
ونـصـوص وقـصـائـد شـعـريـة
.كـما تـضـمن الـعـدد مـواضيع
ثقافية وأدبية باللغة التركية.

»U¼—ù« W× UJ  WK−  ÆÆWO³¼c « ¡«b √
اال انه اعـــتــــمـــد عـــلـى قـــدراته
وحـده في اســتـكـمــال الـكـتـاب
واسـتــمـر في هـذا اجلــهـد مـنـذ
عـام  1993حـتى الــعـام 2017
حيث وضع الـلـمسـات االخـيرة
عــلى اجلــزء االول الــذي صــدر
عن مـركـز الـعـلـمـ في الـنجف
وبـــرعـــايــة آل بـــحـــر الـــعـــلــوم
ـاني والــوزيـر والسـيــمـا الــبــر
الـسابق الـدكتـور ابراهـيم بحر

العلوم
. ويـسـجل لـلـمـؤلف الـهـيـكـلـيـة
الــعــلــمــيــة في تــوزيـع فــصـول
الـكتـاب وتـعدد مـصـادره وعدم
االعـتـمـاد عـلى جـهـة واحدة او
رأي او طـرف واحد بـاحلصول
ــعــلــومــات واســتــذكـار عــلـى ا

الوقائع بدقة. 
q¹uÞ Y¹bŠ

وقـــد مــهــد لــفـــصــول الــكــتــاب
بــــحـــديـث طــــويل عـن وصـــول
حــزب الـــبــعث لـــلـــســلـــطــة في
العراق سنة  1968وحتى غزو
الكويت عام  1990). لكنه وقع
في خــــطــــأ غــــيــــر مــــقــــصــــود
بالعنوان فعد الغزو حدث سنة
1988. مع ان هـــــذا الــــتــــاريخ
شـهـد نـهـايـة احلـرب الـعـراقـية
االيرانـية التي استـمرت ثماني
ســنـوات وكـانت دولــة الـكـويت
خاللها مـؤازرة وداعمة لصدام
. وخالل هـذه الـسـنوات حـسـ
ــؤلف الــكـتــاب بــالــقـرار رفــد ا
والـــقـــوانـــ الـــتي صـــدرت او
الـــتي كـــان لـــهـــا وقع في قـــمع

الشعب. 
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اضـيف جهـد تـوثيـقي جـديد
كتبة العراقية باصدار الى ا
اجلــزء االول من مـــوســوعــة
ضــخـمـة بــعـنــوان (ثـوار بال
نصـير.. يـوميـات االنتـفاضة
الــشــعــبــانــيــة اذار  1991).
وتـــــولـى الــــــدكــــــتــــــور عالء
اجلوادي حشد اكبر عدد من
الــــــــــوثــــــــــائـق واالفـــــــــادات
واالعترافات بشأن حقيقة ما
1991 حــــــــــــــــــــدث فــي اذار 
والـتـضـحـيات الـغـالـيـة التي
سـفــكت دمـاؤهـا حتت مـرأى

حــــيــــاة تــــأبى إالّ أنْ تــــرسم
مالمحَ الـوجهِ احلَتـميّ اآلخر

من احلرب أية حرب. 

غالف الرواية فاحت عبد السالم

غالف الكتاب
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يـؤثر في صيـاغة مفهـوم األمن اإلقليمي وذلك
لـلتعاون في بـناء سالم حقيقي يـتيح لشعوب
ـنطقة أن تتعـايش في واقع مشترك متحررا ا
مـن تأثـيـرات الـقـرار األجـنـبي وذلـك لـتـعـزيز
دور الـعراق في اجملتمع الدولي  ,ومـنها حقه
فـي اسـتـعــادة الـدور الــريـادي والــقـيـادي في
ـنظومـة اإلقليـمية والـعربيـة وصوال لتـعزيز ا
ا ي وصـنـع السـالم  دوره فـي احلوار الـعـا
دفـــعه من تـــضــحـــيــات فـي مــحـــاربــة داعش
واالنــتــصـار عــلى قــوى الـتــكــفـيــر واإلرهـاب
والـتطرف وتأطير هذه األفـكار بخطوط عامة
ـثلـة بـصدق لـطـبيـعة تـمـثل رؤية واقـعـية و

نطقة . الدور العراقي وأساسياته في ا
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كـمـا أن الـنـقـطـة الـثـانـيـة الـتي تـعـزز من دور
الــعـراق بــاخلـطــاب الـســيـاسي هــو مـشـروع
وطني حديث يخلو من النازعات والصراعات
الــطـائــفـيـة والــتـحــول إلى مـركــزيـة الــهـويـة
الـوطنيـة العراقيـة احلاضنـة جلميع األطراف
ــصــالح الــوطــنــيــة كــهـدف وذلـك حلـمــايــة ا
أسـاسي ثم تـرتـيب األولويـات بـعد ذلك طـبـقا
ــا يـتــعـلـق مـنــهـا بــقـضــيـتي األمن الــقـومي
لــلــعــراق ومــصــالح الــشــعـب االقــتــصــاديـة
ن والـتخلص من التـصادم الغبي مع أطراف 
يــجــني من هــذا الـتــصــادم سـوي اخلــســائـر
ــزيــد من ـــتــراكــمــة الــتـي تــثــقل كــاهـــله  ا

االلتزامات والقيود.
 أن فــتــرة مـا بــعــد االحـتــجـاجــات هي فــتـرة
مـــفـــصـــلــيـــة في تـــاريخ الـــعـــراقـــيــ فـــهل
ـستـفادة من سـيسـتخـلص العـراق الدروس ا
ـا يـتـجــاوز أخـطـاء الـتـجـارب هــذا احلـراك 
ـاضية في اختيار طبقـة سياسية اكثر وعيا ا
ــــكن لــــهـــذه وفــــهــــمـــا لــــلــــشــــارع ? وهل 
االحــتـجـاجــات االسـتــمـرار في تـقــد مـسـار
مــسـتــقل بــعـيــدا عن الـتــجـاذبــات االيـرانــيـة
ـا يعـني إعـادة بـنـاء الـنـظام واالمـريـكـيـة و
باشرة واجهـة ا ـكنهـا ا الـسياسي ? وهل 
مـع قوى تمـتلك السالح و الـقوة و السـلطة و
تـتهمـها بانـها مؤامـرة أمريكـية لتـغييـر نظام
احلـكم ? وهل سـتسـتمـر في تأثـيرهـا وفرض
قبلـة ? أسئلة حتتاج رحـلة ا شـروطها على ا
الـى مـراجــعــة وإذا تــوصل الــعــراقـيــ الي
إيــجــاد خـطــاب ســيـاسـي واعي يـتــيح كــافـة
احلـلول جلـميع األطـراف وقتـها يـصبح األمل
ـلك ـكــنـا في أفق سـيـاسي عـراقي وطـني 
اســـتــقالله وقـــراره الــســيـــادي خــارج األطــر
الـتقليدية التي أثبتت عجزها جميعا في بناء
قـراطية عـراق موحـد يصـلون به إلى بر الـد

نشودة. ا

بـلورة رؤية عراقيـة صميميه خـالصة تناسب
ـرحـلـة مـا بـعـد اسـتـقـالـة ـرحــلـة وتـؤسس  ا
هدي  والظاهر أن صراع حكومة عادل عبد ا
اإلرادات سيمضي في تكبيل هذا اخلطاب في
حـدود خدمـة األهداف واخملطـطات اخلـارجية

صلحة العراق الكلية. دون أن ينظر 
-ظـهر اخلـطاب الـسيـاسي تعـيسـا في نـاحية
اجلانب الرسمي الذي يبدأ من رئاسة الدولة
ومـــرورا ألصــغــر مـــتــحــدث رســـمي واظــهــر
تـعاليـة على احلس الـوطني برغم الـفئـوية ا
أن اجلــمــيع يـردد وبال خــجل أو مــواربـة أنه
ضــد الـطـائـفــيـة الـسـيــاسـيـة أو الـعــنـصـريـة
ارسهـا علنا وحتت الـفئويـة ولكن اجلمـيع 

مشروع التخندق والتجاذب.
-وبـرغم من مـرور أكثـر من نحـو عام  ما زال
اخلـــطــاب الــســـيــاسي الـــعــراقي الـــرســمس
مـشـوشـا وغـيـر نـاضج وقـليـل الوعـي بأسس
صالح وما زال اخملـاطبة السياسيـة ولعبة ا
أيـضا يـتخـبط بأرجتالـية غـير مفـهومـة وغير
قـادرة على طـرح رؤية مـشتـركة تـمثـل العراق
ــوحـد والــسـبب فـي الـغـالـب كـون الــنـظـام ا
الــســيــاسي الــعــراق ومــنــذ تــأســيــسـه بــعـد
األحــتالل(   ( 2003أعــتــمــد عــلى لــغــة األنـا
وفـارق مفهوم اجملتمع الوطني  هذا اجملتمع
الـذي شكل بدروه خطابا سيـاسيا اكثر واعيا
وفــهـمــا لـلـحــالـة الــعـراقــيـة  والـتــمـاهي مع
احلـراك الــشـعـبي  والـذي شـكل خـطـبـا فـوق
خط فــهم صــنـاع الــعــمـلــيـة الــســيـاســيـة في

العراق.
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ـــظـــاهــرات ـــشـــاركـــ فـي ا ان غـــالـــبـــيـــة ا
األخـيـرة فـي الـعـراق هم من واالحــتـجـاجــات
خـلـفـيـات الـطبـقـة الـوسـطى الـتي تـآكلت في
الـســنـوات االخـيـرة بـشـدة بـسـبب آثـار سـوء
ــــســــاءلـــة اإلدارة وعــــدم الــــشــــفــــافــــيــــة وا
واالسـتـحواذ احملـموم لـلسـلطـة هذه الـطبـقة
جـاء من رحمهـا األجيال اجلديـدة من الشباب
األكـثر اتـصاالً بالـعالم اخلـارجي والذين جند
بـينهم حتولًا مـتناميًا من الـوعي الذي تشكله
الـوالءات الطائـفية إلى تلك الـتي تتبـنى قيمة
الـعـيش في مـجتـمع يـشـارك فيه جـمـيع أفراد
مــتـسـاوون في احلــقـوق والـواجــبـات وهـنـا
جنـــد الـــدافع وراء مـــطــالـب إعــادة تـــنـــظــيم
احلـكــومـة بـطـرق جتـعـلـهـا أكـثـر عـدالً وأكـثـر
فـاعلية من خالل احلد من التأثيرات الطائفية
الـتي تعـزز االستـثناءات من الـقواعـد وتسهل
الـفسـاد. ان على اخلطـاب السيـاسي العراقي
ثل دورا احلـالي ان يكون واقعيا أكثر وان 
ـنـطـقـة وان ال مـحــوريـا فـاعال في اإلقـلـيم وا

فـردات وفي األفـكار الـعامة واالسـتفـزاز في ا
مـن جــهــة وبــشــكل مــوضــوعي واحلــقــيــقي
لـقراءة األحداث والتحـوالت برزت سمات هذا
اخلـطـاب مـا بعـد تـشرين  2019 عـلى الـشكل

التالي:.
- جـاء اخلطاب في الغالب معتمدا على ردات
الـفعل وغـير مـبادرا في صنع رؤيـة سيـاسية
واضـحة فهـو إنفعالي بـأمتيـاز وغير خاضع
نهجية ومن لـنتائج التخطيط أو الـدراسة وا
ـنظـومة الـسـياسـية أسـبـاب ذلك كون اغـلب ا
إال مــا نــدر ال تــمــلك الــتــجـربــة الــفــعــلــيـة ال
كــســيـــاســيــ ولــيس لــهــا خــبــرة في األدب
الــســيـاسـي الـعــام وهــو مـا جــعل اخلــطـاب
الــسـيــاسي تـخــويـني واسـتــفـزازي لــلـشـارع

نتفض في اغلب الوقت. ا
- وجـاء ايـضـا اخلطـاب في الـغـالب أرجتالي
ومــحـدد وذا نــظـرة قــاصـرة عــلى مــحـدوديـة
الـوضع لم يستغرق اخلطاب بشكل تفصيلي
وواضـح ومـحـدد كل اإلشـكـالـيــة الـسـيـاسـيـة
وظـروف الــتـحـول فـهـو خـطـاب أني مـرحـلي

وفيه قاصرا زمنيا ومكانيا.
-ظــهـربــشـكل واضح عــشـوائــيـة في تــعـاطي
الـنـخب الـسـيـاسـيـة  مع مـتـغـيـرات االحداث
الــتي اظــهــرهــا احلــراك اجلــمــاهــيــري غــيـر
في مــســبــوق جــوبه بــاحلــديــد والـرصــاص
مـاقبل عدم التناغم مع التوجهات األجتماعية
الـعراقيـة في التحرر من الـهيمنـة اخلارجية (
ايران  –امـريكا )  ونتائجه ومن عبىء الفترة
ـوقف من ـاضــيـة وخـضـوعه حلـسـاسـيـة ا ا
إثــارة قـوى األحـتالل أو األطـراف اإلقــلـيـمـيـة
ـساندة أو الداعة لـهذا اخلطاب ويحمل كل ا
عادلة العراقية ايران التناقضات ب طرفي ا
ـؤيدة  وأعـداءهـا.. -ظهـر اخلـطاب وقـواهـا ا
الـسياسي عقب االول من تشرين وما تاله من
ـلك الـقـدر الـكـافي من احـداث  ظـهـربـانه ال 
احلــريـة في أن يــطـرح مــشـروع وطــني غـيـر
غا مـتأثـرا بالـتنازعـات والصـراعات عـلى ا
ـكـاسب احلـزبـيـة واظـهـرعـدم قـدرته عـلى وا

القاهرة
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نــشـر في (الـزمــان) بـالـعـدد (٦٧٨٢) يـوم األحــد ٢٠٢٠/١٠/١١ اعالن مـديـريـة
ـرقم ٢٦١ في  ٢٠٢٠/٩/٢٢  عن تأجيـر (مشتل) ولم يرد في بـلديات مـيسان ا
شتل مشـيد يحـتوي على غرفـت وسياج بي آر االعـالن عبارة (مالحظـات/ ا
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كـــانت شــوارع وســـاحــات الــعـــراق تــشــهــد
حــشـودا مـن الـشـبــاب خـرجـت احـادا وزرافـا
مــطــالــبــة بـأصـالحــات شـامــلــة يــصــرخـون
بـحـماس وشـغف بضـرورة وضع حد لـلفـساد
وسـوء اإلدارة الـتي دفـعت بـلـدهم إلى تـدهور
بــاخلـدمـات الــعـامـة وانــخـفـاض مــسـتـويـات
ــعـيــشـة وارتــفــاع مـعــدالت الـبــطـالــة الـتي ا
ـئـة بــحـسب وصــلت الى من  13 الى  14 بــا
بـــيــانـــات شــبـه رســمـــيــة واعـــتــبـــرت هــذه
االحــتـجـاجـت هي الـوسع في تــاريخ الـعـراق
احلـديث والـتي اطـلق عـليـهـا "ثـورة الوعي "
واعــــتـــبــــرت األوسع أو " ثــــورة تــــشــــرين " 
انــتـشـارفي تــاريخ الـعــراق بـعـد ثـورة 1920
وهـي االقرب الى ثورة مايس  1941من حيث
األكـثر دمويـة واألكبرتـدخال دوليا ومن حيث
رفـوعة واألقـوى ألنهـا حددت اطرا ـطالـب ا ا
لـنـهايـة النـظام الـسـياسي احلـالي. أن غضب
اجلـماهير العراقية وخـصوصا الشباب منهم
أمـر مفهـوم إنهم يشعـرون أن اإلهمال وسوء
ـعـامـلـة قـد وصال إلى درجـة فـاقـت احلدود ا
ــمــكن الـتــزام الــصـمـت بل يـجب لــيس من ا
ــســـؤولــ عن ذلك  الـــتــدهــور إلى تـــقــد ا
الـعدالة حيث ظهـرت عدة مصطلـحات اطلقها
احملــتـجـون  لـكن مــا يـثـيـر االهـتــمـام بـشـكل
خـاص فـي هـذه االحـتـجـاجـات اجلـمـاهـيـريـة
هـو دعـوتهم إلـى إنهـاء نـظـام احلكم األخـيـرة
ـنـاصب الـسيـاسـية ـذهـبي وفـقًا لـتـقـسيم ا ا
ـنـاصب ــانـيـة وغـيــرهـا من ا ــقـاعـد الـبـر وا
احلـكـومـية عـلى أسـاس احلـصص الـطائـفـية
ـنـح الـزعـمـاء الـديـنـي احملـددة إنـه نظـام 
نـــفــوذاً هـــائالً في عـــمــلــيـــات صــنـع الــقــرار

وصياغة السياسات العامة.  
وجـاء اخلطاب الـسياسي اجلـماهيـري يحمل
بــصـمـات مـتـعـددة خال بــالـكـامل من الـنـبـرة
الـطائفية والعرقية رغم ان جزء من اجلماهير
الـعراقية لم تك مشاركة بشكل مباشر " السنة
واألكـراد" وجاء هذا اخلـطاب عراقيـا خالصا
بــعــد ان كــان يـشــكــو الـتــشــتت والــتــنـاقض



 ôU Ë ≠ 5 dÐ

يــشــهــد األسـبــوع اجلــاري نــهــايـة
مــنــافـســات دوري األ األوروبــيـة
لـــشـــهـــر أكـــتــوبـــر / تـــشـــرين أول
اجلــاري وعــودة بـطــوالت الـدوري

احمللية.
لكن قبل ذلك سيـكون بايرن ميونخ
ـؤجلة في على موعـد مع مباراته ا
انـيا فـي الوقت الـذي تمت كـأس أ
نافسات بسبب فيه إعادة جدولة ا
أزمـــة انــتـــشــار فـــيــروس كـــورونــا

ستجد. ا
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ـاني احلـفـاظ ـنـتــخب األ يــحـاول ا
على أدائه اجليد عقب حتقيقه أول
فـــوز عــلـى اإلطالق في مـــشـــاركــته
بــــــدوري األ وذلك حـــــيــــــنـــــمـــــا
ـنـتـخب الـسـويـسري يـسـتـضـيف ا
في اجملــمــوعــة الـرابــعــة من دوري

سابقة. ستوى األول با ا
عــلـى اجلـــانب اآلخـــر ســـيـــســـافــر
نـتخب اإلسـباني مـتصـدر ترتيب ا
اجملــمــوعــة إلى أوكــرانــيــا فــيــمــا
ـنــتـخب اإليـطـالي سـيـسـتــضـيف ا
ـنـتخب نـظـيـره الـهولـنـدي ويـحل ا

الـفـرنـسي ضـيـفـا على
كــرواتـــيـــا في إعــادة
لـنـهـائي كـأس الـعالم

2018 بروسيا.
ويــــــــلـــــــــعب
ـنـتخب ا
البرتغال
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خــــضع 1128 العــــبــــا وفــــردا من
الطواقم الـفنية الخـتبارات الكشف
عن فـــــيــــروس كـــــوفــــيــــد-19 و
اكـتـشاف 5 حـاالت إصـابـة جـديدة

من بينهم".
و الـكـشف عن 34 حـالـة إصـابـة
ـستـجد في 6 إجـماال بـالفـيروس ا
جـــوالت من االخــــتـــبــــارات مـــنـــذ
ـــوسم اجلـــديـــد في 12 انـــطالق ا

سبتمبر/أيلول.
ديـر الفني يرى فـيليكـس ماجات ا
األســــبـق لــــبــــايـــــرن مــــيــــونخ أن
األرجنـتيني لـيونيل مـيسي كان له
الفضل في اإلجنـازات التي حـققها

ـواجــهـة نــابـولي وفي الـتــرتـيـب 
يوم السبت أيضـا يستضيف ريال
مــدريــد فــريق قــادش فــيــمـا يــحل
بــرشـلــونـة ضــيـفــا عــلى خـيــتـافي

بالدوري اإلسباني.
ŸUL²ł«

اني فـريق عـمل رابـطـة الـدوري األ
ـقــبل أول يــشــهــد يــوم الـثـالثــاء ا
اجتماع لفـريق عمل رابطة الدوري
ـــنــاقـــشــة ــاني لـــكــرة الـــقــدم  األ
مــسـتــقـبل الــلـعــبــة في واحـدة من
ثالث مــجـمــوعــات لـلــعــمل والـتي
تـتــضـمن 35 خـبــيـرا من اجملـاالت
الـسيـاسـية واالقـتصـاديـة والعـلوم
االجتماعية ومالعب كرة القدم.كما
ــثــلـو ســيــنـضـم إلى االجــتـمــاع 
ـطـالـب ـشـجـعـ ا مـجـمـوعـات ا
بــتــغــيـيــرات فـي الــلــعـبــة بــســبب
ـسـتـجـد حـيث فــيـروس كـورونـا ا
ـاني تـتـعــرض بـطـولــة الـدوري األ
(بــونــدسـلــيـجــا) لــضـغــوط مـالــيـة
كــبـــيــرة فـي الــوقت ذاتـه تــســود
مـخاوف من إمـكـانيـة إعـادة توزيع
األمـــوال واإلجــــراءات الـــصـــارمـــة
األخـــرى الــتـي قـــد تـــضـــر بـــقــدرة
األنــــديـــة عــــلى الــــتــــنـــافـس عـــلى

ستوى الدولي. ا
قـال وزيــر الـريــاضـة الــبـريــطـاني
أولـــيـــفــــر دودن  إنه يـــخـــشى أن
تـكـون خطـة لـيـفربـول ومـانشـسـتر
يــونـايــتـد إلعــادة هـيــكـلــة الـدوري
ـمــتـاز لــكـرة الــقـدم اإلجنــلـيــزي ا

محاولة "النتزاع السلطة".
ويـــدعم الــنـــاديــان خــطـــة تــشــمل
تـغـيـيـرات جـذريــة أبـرزهـا تـقـلـيل
ـمــتـاز من 20 عــدد فـرق الــدوري ا
ــــوسم -2022 إلى 18 فــــريــــقـــا 
2023 وإلـــــغــــــاء كـــــأس رابـــــطـــــة

احملترف ومباراة درع اجملتمع.
ـقــتـرحـات وعـن رأيه في اعـتــبـار ا
خطة جيدة أم انتزاع للسلطة قال
دودن حملـــــطـــــة ســـــكـــــاي نـــــيـــــوز
الـتلـفـزيونـية "أخـشى أنـها اخلـيار

الثاني وأنا متشكك في ذلك".
وأضاف "إذا استمـر هذا النوع من
االتــفــاقـات يــجـب أن نـتــعــمق في
النظر إلى احلوكمة في كرة القدم".
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أعـلن مسـؤولو الـدوري اإلجنلـيزي
ـــمــــتـــاز عن 5 حــــاالت إصـــابـــة ا
جـــديـــدة بــفـــيـــروس كـــورونــا في
أحدث جولة من اخـتبارات الكشف
عن كوفيد-19 خضع لها الالعبون
اضي. والطواقم الفنية األسبوع ا
ـسؤولـون إن األفراد الذين وقال ا
جاءت اختـباراتهم إيجـابية سيتم

عزلهم ذاتيا لـ 10أيام.
وأضـافوا في بـيـان: "يؤكـد الدوري
ــمــتــاز الـيــوم أنـه بـ اخلــامس ا
و11 من أكــتـــوبــر/تـــشــرين األول
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تـوجه مـنـتـخـب رواد الـعـراق لـكـرة الـقـدم الـى تـركـيـا لـلـمـشــاركـة في بـطـولـة دولـيـة
شاركة منتخبات أوروبية.وقال قائد الفريق هشام محمد  في تصريح صحفي إن
منـتـخب رواد جنوم الـعـراق توجه الـى تركـيا لـلـمشـاركـة في بـطولـة انـطالـيـا الدولـية
النسخة الـ13. واوضح ان البطولة يشارك فيها مـنتخبات من دول أوربية وستنطلق
الـبـطـولـة في الـرابـع عـشـر من الـشـهـر اجلـاري مـعـربـاً عن امـله في “تـقـد صورة
ـشـاركـة افـضل ـيـزة عن الـكـرة الـعـراقـيـة يـذكـر ان هـذه الـبـطـولـة تـقـام كل عـام 

منتخبات العالم.
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والتضحيات حلبجة.
وأضـــــاف عـــــلـك ان الـــــبـــــطـــــولــــة
األحـترافـية تـعـد األولى من نوعـها
في الـعـراق والـذي سيـشـارك فـيـها
ـواي تـاي عــدد من خـيـرة العــبي ا
ــــثـل من االحتــــاد وبــــحــــضــــور 
الدولي الذي بارك أقـامة مثل هكذا
واي تاي في بطوالت تخدم واقع ا

العراق والقارة اآلسيوية.
وتـابع عـلك وجـدنا تـرحـيـباً كـبـيراً
من رئـيس واعـضاء جلـنـة الشـباب
ـانـيـة الـداعـمـي والـريـاضـة الـبـر
احلــقـيــقـ لـألنـشــطـة الــريـاضــيـة
ـواي تــاي عـلى بـصــورة عـامــة وا
وجـه اخلــصـــوص الســيـــمــا بـــعــد

األجنـازات الـكـبـيــرة الـتي حـقـقـهـا
ـشـاركات اخلـارجـية أبـطـالنـا في ا
والـتي نـالت تـكـر جلـنـة الـشـباب

انية. والرياضية البر
وخــــتـم رئـــيـس االحتــــاد حـــديــــثه
بالقول: وضـعنا اللـمسات األخيرة
إلقامة البطولـة وعمل فيلم وثائقي
ة حلبـجة وأثارها للتـعريف بجـر
على اجملتمع الدولي بصورة عامة
والــعــراقي عــلـى وجه اخلــصـوص
السيـما وهي أسـتهدفت فـئة مـهمة
مـن فــــــــــــــــئــــــــــــــــات
مــجــــــتــمــعــنــا
الـــــعـــــراقي

األصيل.
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نـظــــمة لـبطولة أعلـنت اللجـنة ا
كــأس مـحــمــد الـســادس لألنــديـة
األبــطــال اسـتــئــنــاف مـنــافــسـات
الـــــبــــطـــــــــولــــة خـالل الــــفــــتــــرة

قــــبلة. ا
وذكرت الـلجـنة في بـيان صـحفي
نـظمة لـبطـولة كأس أن اللـجنـة ا
محـمد السـادس لألنديـة األبطال
تــعـــلن اســتـــئــنـــاف مــنـــافــســات
الـبـطـولـة بعـد فـتـرة من الـتوقف
ـــاضــيـــة حــيث خالل األشـــهــر ا
سـيتم اسـتكـمال مـنافـسات الدور
نصف الـنهـائي ونهـائي البـطولة
ـــواعــيــد بـــعــد أن يــتـم حتــديــد ا
ـتـأهـلة بـالـتـنـسيـق مع األنديـة ا
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الـــتــقـى رئــيس االحتـــاد الـــعــراقي
ــركـزي لــلــمــواي تـاي مــصــطـفى ا
جبار علك ورئـيس جلنة االحتراف
بــاالحتـاد ريـاض حــمـزة  بـرئـيس
واعضـاء جلنـة الشـباب والـرياضة
و رئــيس كــتــلــة االحتــاد الــوطــني
الــكــوردســتــاني في مــقــر مــجــلس
ـناقشة أقامة أول النواب العراقي 
بطـولـة أحـترافـيـة بـالـعراق لـلـعـبة
باشـراف وحـضور االحتـاد الدولي
ـــســـمـى ( بـــطـــولــــة حـــلــــبـــجـــة
االحــتــرافــيــة ) لــسـبـب ان مــأسـاة
حـلـبـجة عـلـيـهـا اجـمـاع وطـني من
جــمــيع شــرائح اجملــمع و طــرح
الــفـكــرة عــلى اجلــهـات الــكــورديـة

ــــجـــلس الـــنــــواب.وقـــال رئـــيس
االحتـاد مــصـطــفى جـبــار عـلك في
بـيان ان جلـنـة الشـبـاب والريـاضة
ــانـيـة عـبـر رئـيــسـهـا الـنـائب الـبـر
عباس عليوي ونائبه ديار برواري
والــنــائـب ارزو مــحــمــود رحــبــوا
كثـيرا بالـفكـرة وأكدوا على دعـمها
ـا حتــمـلــهـا من أهــداف ريـاضــيـة
ــة كــذلك تـــعــريـف الــعـــالم بــجـــر
(حـلـبــجـة) الـتي أرتـكـبــهـا الـنـظـام
الــبــائـد وأثــارهـا الــســلـبــيــة الـتي
مـازالت حاضـرة لغـايـة االن  فيـما
عـقـد اجتـمـاع اخـر مع رئيس كـتـلة
االحتــاد الــوطــني الــكــوردسـتــاني
الـنـائب جـوان إحـسـان الـتي تـلقت
ـا لـهـا من الـفـكــرة بـتـرحـيب عــالٍ 

درب اجنبي منتخب وطني السلة يستعد للبطوالت الدولية 

ــنــتــخـب األرجــنــتــيــني أيــاكـس وا
نـيـكـوالس تـاجـليـافـيـكـو الـبـالغ من

العمر 28 عاما.
ويقـدم تاجـليـافيـكو الـذي يلعب في
مركـز الـظـهـيـر األيـسـر مـسـتـويات
ثـــابـــته مـع أيـــاكس فـي الـــعـــامـــ
األخـيـرين واكـتـسب خـبـرة طـويـلة
ـشـاركـة في دوري أبـطـال نـتـيـجـة ا

أوروبا.
وأضافت الصحيفـة أن تاجليافيكو
كـان حتت مجـهر مـانشـستر سـيتي
في فــتــرة االنــتــقــاالت الــصــيــفــيــة
ـنـافـسة ـاضـيـة من أجل تـقـد ا ا
طلـوبة لبـنجام مـندي في مركز ا

الظهير األيسر.
لـكن سـيتي غض الـنـظر عن الـتـقدم
بـعـرض لـضم الالعب األرجـنـتـيني
بعـدما فـشل في التـخلص من العبه
األوكـراني أولـكـسنـدر زيـنـتشـيـنـكو
الذي يصر على البقاء والقتال على

موقع له في التشكيلة.
وحــسب "ذا صن" فـإن صــفـقـة ضم
تـاجلـيـافـيـكـو قـد تكـلف مـانـشـسـتر
سيتي 20 مليون جنـيه استرليني
فـي وقـت حـــــــــــظـي فــــــــــيـه الـالعـب
بـــاهـــتــــــمــــام أنـــديـــة أخـــرى مـــثل
مــانـشـسـتــر يـونـايــتـد وتـشــيـلـسي

وآرسنال.
وكانت تــــــــقـارير صحفـية سابقة
قـد أكــدت أن أيـاكــــــس طـالب بـ35
مــلـــيــون جــــــــــــنــيه اســـتــرلـــيــني
لـلـتخـلي عن تـاجـليـافـيكـو في فـترة
اضـية وهو االنتـقاالت الصـيفـية ا
هـتــــــــمـ بخـدماته في مـا أبعـد ا
ظــــل الـــظــــــــــروف االقــتـــصـــاديــة

الراهنة.

إال إذا كـان لـديك جنـوم مـتـفـوقـون
فـنـيًـا على مـنـافسـيـهم وبـالنـسـبة
لــلـــمـــشــاهـــدين فـــامــتالك الـــكــرة
ل والـفـريق في وتـدويـرهـا أمـر 
ستوى العالي ال يحتاج إلى هذا ا

األسلوب".
يـسـتعـد مـانشـسـتر سـيـتي إلجراء
صـفـقـة جـديـدة لـتـعـزيـز دفـاعه في
ـقبـلة فـترة االنـتقـاالت الـشتـوية ا
ـا ذكـرته تــقـاريـر صــحـفـيـة وفـقــا 

إجنليزية .
وأكــدت صـــحــيــفـــة "ذا صن" عــبــر
مـوقـعـهـا اإللكـتـروني أن الـسـيتي
يـحـضــر عـرضـا السـتــقـدام ظـهـيـر

ـدرب بــيب بــرشــلــونــة في عــهــد ا
جوارديوال.

وقـال مــاجـات خالل تــصـريــحـاته
ـانية: لصـحيـفة "سـبورت بيـلد" األ
"ميسي هو من فـاز باأللقاب وليس
جــوارديـوال وبــدون لــيــونــيل فـإن
هــذا الــنــظـام لـم يـكـن لـيــنــجح مع
بـيب وإال كـان فاز بـدوري األبـطال
مع البايرن ومانشـستر سيتي منذ

فترة طويلة".
وأضــاف: "جــوارديــوال كــان يــفـوز
قدوره فقط بـفضل مـيسي الـذي 

باراة". تغيير مسار ا
: "طـريقـة جـوارديوال ال تـنجح وأ
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الـتــقى وزيـر الـشــبـاب والــريـاضـة
عـدنـان درجـال  بـالعـبي مـنـتـخـبـنا
الــوطــني بــكـرة الــســلـة بــحــضـور
رئــــيس و امــــ ســـر إحتــــاد كـــرة
ـــتــابـــعـــة تــدريـــبـــاتــهم الـــســـلــة 

والـوقــوف عـلى اهم احـتـيـاجـاتـهم
وهم يــســتــعــدون لــلــمــشــاركــة في
الـنــافـذة الـثـانــيـة من الـتــصـفـيـات
ـؤهــلـة لـكــأس الـعـالم االسـيــويـة ا
والـــتـي ســـتـــنــــطـــلق فـي الـــثـــالث
والعشرين من شهـر تشرين الثاني

لكة البحرين. قبل في  ا
واكد درجـال بحـسب بيـان للوزارة
عـلى دعم الـوزارة وسـعـيـهـا الدائم
طلوبة ستلزمات ا لتوفير جميع ا
الجنـاح مـهــمـتـهم في الــتـصـفـيـات
ـهـمـة عـلى الصـعـيـدين االسـيوي ا
ي.واوضح درجـال نـتـواجد والـعـا
الــيــوم لــلــتــعـــبــيــر عن االهــتــمــام
احلـكــومي والـوزارة في مــتـابــعـة
اسـتعـداداتكم لـلـتصـفيـات ولديـنا
ثــقــة كـــبــيــرة بـــكم ونــحـن مــعــكم
وقــــريــــبــــون مــــنــــكـم لــــتــــلــــبــــيـــة
احـتيـاجاتـكم ونـتطـلع من خاللكم
ضي إلى التـأهل عن اجملـموعـة وا
قـدمــاً في الـتـصــفـيـات اآلســيـويـة
مُـذكراً بـالـلقـاءات التـي جمـعته مع
رئــيس واعـــضــاء االحتــاد بــهــدف
ــنـتــخب بـ مــنــاقــشــة اســتــعــداد ا
أفـضل صـورة نحـو حتـقـيق اجناز
ــكــانــة الــريــاضــة جــديــد يــلــيق 

العراقية وكرة السلة حتديداً.

أعلن االحتاد العراقـي لكرة السلة
ــدرب الـبــوسـني عن تـعــاقـده مع ا
ــنــتــخب عــزيــز بــكــيــر لـــقــيــادة ا
الــوطـــنـي خالل االســـتـــحـــقـــاقــات
قبلة.وقال رئيس االحتاد الدولية ا
حـــســــ الـــعــــمـــيـــدي فـي حـــديث
صحفي  إن االحتاد العراقي اتفق
ـدرب البـوسني بشـكل رسمي مع ا
ـــنــتــخب عــزيـــز بــكــيــر لـــقــيــادة ا
الوطني.وأوضح أن بكـير سيباشر
نتـخب الوطني بعد عمله بقـيادة ا
وصوله إلى العاصـمة بغداد خالل
ـقـبـلـة اسـتـعداداً األيـام القـلـيـلـة ا

للتصفيات اآلسيوية.
عزيز بـكير من مـواليد 18 حزيران
1970 هـو مـدرب والعب كـرة سـلـة

تركي من أصل بوسني سابق.
وبدأ مـسيـرته االحتـرافيـة في سنة
1990 ولــــــــــــــــعــب مــع فــــــــــــــــريـق
كـونـيـاسـبـور فـيـما اعـتـزل الـلـعب

عام 2000.

WK « wMÞË  «œ«bF²Ý≈ rŽb¹ ‰Uł—œ

W¹uOÝü«  UOHB²K
ÊU e « ≠œ«bGÐ

يــخـوض فــريق كـرة الــقــدم بـنــادي الـزوراء
ـقام اولـى مبـاريـاته الـوديـة في مـعـسـكـره ا
ديـنـة البـصرة.وقـال مدرب الـفريق حـاليـا 
باسم قاسم في تصريح صحفي  إن الفريق
يــجــري وحـداتـه الـتــدريـبــيــة بـانــتــظـام في
مـعسـكـر البـصرة من اجل الـتـحضـير جـيداً

متاز لكرة القدم. النطالقة الدوري ا

وأوضح أن لـفـريق خـاض
أولى مـــبــاريـــاته الـــوديــة

أمام فريق نـفط اجلنوب على
ـدينـة الريـاضية فـي تمام مـلعب ا

الـسـاعـة الـرابـعـة مـسـاءً حـيث نـسـعى إلى
إشراك اكـبر عدد من الالعـب للـوقوف على
متاز سينطلق جاهزيتهم.يذكر ان الدوري ا

في الـ25 من شهر تشرين االول اجلاري.

واي تاي احتاد ا
ينظم بطولة

محلية

جانب من تدريبات فريق الزوراء

) مع ي (حـــــامـل لـــــقـب دوري األ
ـنـتـخب الـسـويـدي فـيـما ضـيـفه ا
ـــنـــتــخب اإلجنـــلـــيــزي يـــخــتـــتم ا
ـــواجـــهــة مـــبــاريـــاته الـــدولـــيــة 

بلي". ارك في ملعب "و الد
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ـانيا مع بعـد يوم من مـواجهة أ
سويسرا سيـخوض بايرن ميونخ
أول مــــبــــاراة له عــــقـب الــــتــــوقف
الـدولي حـيث سـيـتـضـيف الـفريق
الــذي يــدربه هــانــزي فــلــيك فــريق
ديــوريـن في مــبـــاراة مــؤجـــلــة من

انيا. كأس أ
وســيــكـون بــإمــكـان
فــــلـــيك إراحـــة
الــعـنــاصـر
الـــــــــــــتـي
شاركت
فـــــــــــي
ـباريات ا
الـــدول
يـــــة مع
منـتخـبا

ـغــربي واإلســمـاعــيـلي الـرجــاء ا
ـــصـــري واالحتـــاد والـــشـــبـــاب ا

. السعودي

وكان فريق اإلسـماعيـلي فاز على
فــريق الـــرجــاء فـي ذهــاب الــدور
نــصف الــنــهـــائي الــذي أقــيم في

مـديـنـة اإلسمـاعـيـليـة بـهدف دون
رد إذ تــــتـــبـــقى مـــبـــاراة اإليـــاب
بـــيــنــهــمــا في الـــتي ســتــقــام في

مدينة الدار البيضاء.
ــقـــابل لم يـــلــعـــبــا فـــريــقــا في ا
الـــشــــبـــاب واالحتــــاد مــــبـــاراتي
الــذهـــاب واإليــاب في مـــديــنــتي
مـلكـة العـربية الريـاض وجدة بـا

السعودية.
يــذكــر أن مــنــافـســات الــبــطــولـة
ـاضــيـة تـوقــفت خالل الــفـتــرة ا
بـسـبب جـائـحـة فـيـروس كـورونـا
ـســتـجـد (كـوفـيـد-19© وذلك في ا
إطار حرص االحتاد العربي لكرة
الـقـدم عـلى سـالمـة كـافـة عـنـاصر

شاركة. األندية ا شعار كأس بطولة محمد السادس لالندية

ت بالدهـا ومنح الـفـرصة لالعـب
ــنــضـمــ حـديــثــا لـلــفــريق مـثل ا
الكـاميروني إيـريك ماكسـيم شوبو
مـوتـيـنج وبـونـا سـار ومـارك روكـا

والبرازيلي دوجالس كوستا.
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تـعـود مـنـافـسـات بـطـوالت الـدوري
احملــلـــيــة في مـــخــتـــلف الـــبــلــدان
ـوسـم الـذي تـمت األوروبــيـة في ا
إعادة جدولته بسبب أزمة فيروس
كورونا حـيث يستضـيف إيفرتون
فريق لـيفـربول في ديـربي "ميرسي
ســايــد" فــيــمــا يــواجه تــشــيــلــسي
ســاوثــهـامــبـتــون فــيـمــا سـيــكـون
مـانـشسـتـر سيـتي عـلى مـوعد مع
مباراة ساخـنة أمام آرسنال
فـــيـــمــا يـــحل مـــانـــشـــســـتــر
يــــونـــايــــتـــد ضــــيـــفــــا عـــلى
نـــــيـــــوكـــــاسـل في الـــــدوري

اإلجنليزي.
ــــــــــانـي وفـي الــــــــــدوري األ
(بـونـدسـلـيـجـا) يـحل بـايرن
مـيونخ ضـيـفا عـلى أرمـينـيا
بـيــلــفــيـلــد فــيــمـا يــســتــقـبل
أوجسبورج على ملعبه اليبزج

متصدر الترتيب.
وفـي نــفس الــيــوم بــالـدوري
اإليـــــــــطــــــــالـي يـــــــــحل
يوفـنتوس ضـيفا
عـلى كـروتوني
فيـمـا يسـافر
أتـــاالنـــتـــا
مـتـصدر

 بيب جوارديوال

باسم قاسم
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تــوفي الـفـنـان حــمـادي الـتـونــسي عن عـمـر
يـنـاهـز الـ  86عـامـاً وأعـلـنت اخلـبـر الـهـيـئـة
ا سبب حالة غرب  العـربية للمسرح في ا
حزن كـبيرة عـلى محبيه.والـتونسي صاحب
مــسـيـرة كــبـيـرة وأحـد اعــمـدة الـفن
الـتونـسي فـقد كـان عـضو في
فـــــرقــــــة فـــــرقــــــة الـــــراديـــــو
غـربي الـتي والـتـلـفـزيـون ا
انـضم إلــيــهـا في الــعـام
 1954وشــــــــــــــارك فـي
أعـــــــمــــــال فـــــــرقــــــة
ــعــمـورة) الــتي (ا
تـــــعــــــد من أبـــــرز
ـسـرحـية الـفـرق ا

غربية. ا
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عـنـد مـحـاورتـنـا ألي فـنـان
اعـتــدنـا ان يــدور احلـديث
عن مـــســــيـــرته الــــفـــنـــيـــة
واإلبــداعـــيـــة إال أنــنـــا في
سلـسلـة لقـاءات مع فنـان
ابتـعدنـا عن الفن مـقتـرب

من الـــــوجه اآلخـــــر لـــــهم.
ـلـحن وضـيـفـنـا الــيـوم ا
ــــطــــرب طالل عــــلي وا
حـــيث كـــان مـــعه هـــذا
احلـــوار بــــعــــيــــدا عن

الفن:
{ اول شئ تــعــمـله بــعـد
نــهــوضك فـي الــصــبــاح

الباكر ?
- االهتمـام باحلـديقة
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لتـقـرير مـوقع الـفن.ويقـول الـفنـان هاني
شـاكـر ان تـعـرّف عـلى زوجـته عن طـريق
الصدفـة وقال (إنه كـان عنـد صديقه في
سجل على البيت يـشاهد فـيديو زفافـه ا
الــتــلـفــزيــون ولــفـتــته شــابـة مـن ضـمن
احلـــــاضـــــرين فـي احلـــــفل وطـــــلـب من
صديـقه أن يعرفه عـليـها وهـذا ما حصل
بــعـد فـتــرة وعـرف فــوراً أنـهـا ســتـكـون
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من االســئـلـة الـتـي كـثـيــرا مـا تـوجه الى
النجوم..هو كـيفية تعـرفهم على نصفهم
الثاني? والعديد منهم كشف عن اللحظة
التي الـتـقى بهـا بـتوأم روحه ومـا الذي
جـذبـهم لـهــذا الـشـخص لـيـرتـبـطـوا به.
وفي الـسـطـور الـتـالـيـة نـقف عـند بـعض
ماقاله الـنجـوم في هذا اخلصـوص وفقا
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≈Ÿ«bÐ∫ محطات فنية في مسيرة طالل علي
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اقـام قــصـر الـثـقـافـة والــفـنـون في الـبـصـرة
مــعــرضـاً فــنـيــاً بـعــنــوان (أفـكــار مـتــنـقــلـة)
جملــــمـــوعــــة من شـــابــــات وشـــبــــاب جتـــمع
ـعـرض عـرض لـوحات تـشكـيـلـون. وشـهد ا
فنـية مـتنـوعة ومـجسـمات فـلكـلوريـة جتسد
الـتاريخ االقتصادي واالجتماعي العراقي.و
أقـامت  دار الثقـافة والـنشـر الكـردية األحد
اضي مـعرضاً تـشكيلـياً الكـترونياً لـلفنان ا
تاز نوري الياور عـبر صفحتها مصـطفى 
عـرض مجـموعةً من في (فـيسبـوك).وضم ا
األعــمــال الــفــنــيـة الــتـي تـمــتــاز بــتــفــردهـا

ومحاكاتها للحياة العراقية .
والـياور حـاصل على شـهـادة البـكالـوريوس
في الفـنون التشكيلـية من جامعة بغداد عام
ـاجسـتـير من نـفس اجلـامعـة عام  1999 وا
 2003 وحـالــيـا يــعـمل تــدريـســيـاً في كــلـيـة
الـفـنـون اجلـمـيلـة بـجـامـعـة بغـداد مـنـذ سـنة
  2005 وسـبق له أن عمل مرمّـماً آثارياً في
وله مشـاركـات في العـديد ـتحف الـعـراق  ا
ـعـارض داخل الـعـراق وخـارجه  وهـو من ا
عــضــو عـامـل في كل من نــقــابـة وجــمــعــيـة

. التشكيلي العراقي

ــعـجــبـات به ــغـرب وكــانت من أشـد ا ا
فــدخــلت الى كــوالـيس احلــفل وتــعــرفـا
وبعدها تتالت اللقـاءات ونشأت بينهما
عـالقــة حـب إنـــتــهـت بـــالــزواج. وكـــانت
زوجـة أحــمــد الــســقــا صــديــقــة مــقــربـة
لشقيقته الكبرى والتي شجعته على أن
يــتـقــدم خلـطـوبــتـهــا فـوافق عــلى االمـر
ـطـرب وتـزوجـا عام 1999 فـيـمـا كـشف ا

زوجـتـه فـعـبـر لــهـا عن إعــجـابه قـبل أن
يـتـحـول هـذا الـشـعور إلـى حب كـبيـر ثم
زواج). امــا الــفـنــان ثــامـر حــســني فــقـد
ـغرب تعـرف على زوجـته في حـفله في ا
فعـلى الـرغم من أن بسـمـة بوسـيل كانت
ي) قـد عُـرفت في بـرنـامج (سـتـار أكـاد
إال أنـهـا بـقـيت مـجـهـولـة لـزوجـهـا تـامـر
حـــســني إلى أن إلـــتــقــيــا فـي حــفــله في

{ تاريخ لن تنساه ?
- يوم تخـرجي من كليـة الفـنون اجلمـيلة

عام  1988 .
{ هل شعرت بالندم على عمل فني اجنزته?
- اليوجد النني ادرس اعمالي بعناية.

{ اخر كتاب قراته ?
- مجموعـة بحوث مـوسيقـية وهي ضمن

اختصاصي.
{ ماذا علمتك احلياة ?

اضــافت لي - اشــيــاء وجتــارب كــثــيــرة 
استمرارية.

{ اول بلد زرته بحياك ?
- االردن .

{ اول هدية تلقيتها ومن اهداها لك ?
- كـــتـــاب من صـــديق عـــزيـــزجـــدا وكـــان

وسيقي. عنوانه النقد ا
ــنـزلي { مــاذا اكـتــســبت خالل مــدة احلـظــر ا

نزلية النها تزودني بالطاقة االيجابية. ا
{ واول شـــخص تـــتـــمـــنـى الـــلـــقـــاء به في اول

الصباح ?
- اوالدي الذين هم شريان حياتي .

{ هل لديك موهبة مخبأة غير الفن ?
- نعم لدي فانا اهتم بالقراءة وخصوصا

الشعر .
{ كلمة او عبارة تزعجك دوما ?

- الكذب والنفاق وعندما ارى اي شخص
تاز بهما انزعج كثيرا 

{ متى يذرف طالل علي دمعة ?
- عندما يظلم االنسان اخيه االنسان .

{ ماذا عن حلم حققته ?
ــيـــة ونـــيل شـــهــادة - الــدراســـة االكـــاد

اجستير . ا
{ ابرز صفة في شخصيتك ?

فرط . - التواضع وحب االخرين ا
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ــعـمــاريـة الـعــراقـيـة الــراحـلــة كـرمـتــهـا دولـة ـهــنـدسـة ا ا
االمـارات العـربيـة بطـباعـة اجلسـر الذي قـامت بتـصمـيمه
والذي نفـذ في ابو ظبي على اصدار عمـلتها اجلديدة فئة

 100درهم.
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ؤرخ  العراقي نعته ي وا االكاد
يـة بعـد ان غيبه االوساط االكـاد
ــاضي ســائــلــ ــوت االحــد ا ا
الــلـه تــعــالى ان يــســكــنه فــســيح

جناته.

 wŁuſdÐ œU¹≈

ـؤسـسـة الـعـربـيـة الـكـاتب االردني صـدر له حـديـثــا عن ا
للدراسـات والنشر احلديـثة كتاب بعـنوان (حترير الشرق
 –نحـو إمبراطـورية شـرقية ثـقافـية) يقع في  160صـفحة

من القطع الكبير.
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ي الـعراقي يـعكف عـلى اجناز كـتاب عن (االديب االكاد
عـاصر) يتـضمن دراسـات في جتارب عدد من الكـردي ا

. االدباء والصحفي الكرد العراقي
ÍdOš bL×

طـرب السـوري احيـا حفال في احـد فنادق دبـي وإفتتح ا
) وهي من كلـمات وأحلان احلفل بـأغنيـته اجلديدة (سـن

طارق أبو جودة وتوزيع باسم رزق.
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ـسـرحي العـراقي  نـعـته نقـابـة الفـنـان ـمثـل واخملرج ا ا
اضي في مـحافظة ـوت االحد ا العـراقي بعـد ان غيبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. بابل
Í—u³'« d³ł rþU

رئــيس جــامـعــة الــقــادسـيــة اعــلن ان كــلـيــة الــقــانـون في
ؤتمر الـعلمي الـدولي االفتراضي االول اجلامـعة عقـدت ا
لـطلـبة الـدراسات الـعلـيا في كـليـات القـانون بـعنوان (دور

شاكل اجملتمعية). البحث القانوني في معاجلة ا
 —bÐ U½—

لك عبـد الله الثاني للـتميز شاركت امينـة مكتبة مـدرسة ا
ـؤتـمر الـتـاسع عـشر لـلـمكـتـب االردنـيـ الذي نـظـمته با
كـتبـات األردنـية بـالتـعاون مع وزارة افـتراضـيا جـمـعيـة ا
الثقـافة واجلامـعة الـهاشمـية حتت عـنوان (تعـليم وتدريب

ستقبل). كتبي من أجل ا ا
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{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - أعـــلــنت
جنـمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن
ـبلغ ملـيون دوالر للـمساعدة في تبـرعها 
جـهود اإلغاثة في خضم الصراع احلالي
بــ أرمــيــنــيــا وأذربـــيــجــان وقــررت كــيم
ـتـضررين واحملـتـاج ـساعـدة ا الـتبـرع 
ـأوى والرعـاية الـطبـية وفـقًا إلى الـغذاء وا
لصـحـيفـة ديـلي مـيل البـريـطـانيـة.ونـشرت
عبـر صـفحـتهـا اخلاصـة على أحـد مواقع
الـتواصل اإلجتماعي مقطع فيديو حتدثت
ــوضــوع قــائــلــة ً(يــشـرفــني أن فــيه عن ا
ي الـيوم لدعم أكـون جزءًا من اجلهـد العا
صـنـدوق أرمـيـنـيـا أضـافت "لـقـد حتـدثت
عالنـيـة عـن الـوضع احلــالي في أرمـيــنـيـا
وأجــــريت مــــحــــادثــــات مع الــــعـــديــــد من
اآلخــرين لــزيــادة الــوعي بــاألزمــة الـتي ال
ــكــنــنــا الــســمــاح بــتــقــدمــهــا).وتــابــعت
(أفـكاري وصـلـواتي مع الـرجال والـنـساء
واألطــفــال الــشــجــعــان أريــد أن يــتــذكـر
ـسـافـة التي اجلـمـيع أنه عـلى الـرغم من ا
تـــفـــصـــلـــنـــا فـــإنــــنـــا لـــســـنـــا مـــقـــيـــدين
بـــاحلـــدود).يـــشــار إلـى أن كـــارداشـــيــان
تـنـحـدر من أصـول أرمـيـنـيـة حـيث ولـدت
ـــهــاجـــرين ألب من اجلـــيل الـــثـــالث مـن ا
تحدة األمريكية. األرميني في الواليات ا
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اضي بعيدميالده صري عمرو دياب احلد ا طرب ا احتـفل ا
ـاضية الـترند ناسـبة تصـدر دياب خالل الـساعات ا وبهـذه ا
عـلى مـوقع تـويـتـر حـيث انـهـالت عـلـيه الـتـغـريـدات من مـحبـيه
الـذين عــبـروا عن مــدى حـبـهـم له واحـتـفــلـوا بــيـوم مـيالده من
خـالل نشـر أشـهـر أعمـاله الـغـنائـيـة ووجـهوا له رسـائل تـمـنوا
فيـها أن يـد الله عـليه الـصحـة والعـافية. الى ذلـك فاجأ جنم
ـصري محـمد عـطيـة جمـهوره وأعلن ـطرب ا ي ا ستـار أكاد
عن تـوديـعه لـلعـزوبـيـة وخطـوبـته من مـقدمـة الـبـرامج الشـهـيرة
ميـرنـا الهـلبـاوي.وعلى الـرغم أن اإلعالن عن اخلـطوبـة لم يكن
صـريـحًـا إلّـا أن عطـيـة اسـتـطـاع ايـصـال الرسـالـة لـلـجـمـهور
بطـريقـة رومـانسـية من خالل نـشر مـجـموعـة من الصـور التي
جتمعه بـخطيـبته ميرنـا الهلبـاوي وترك تعـليقًا عـليها قـائلًا(قد
ـــســتــحــيل أن أبــدلـك بــأي شيء في هــذا يــكــون من ضــرب ا

العالم).

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - الــتـــقـــطت عـــدســات
ا ـشاهـير(الـبابـاراتـزي) صوراً لـلنـجمـة إ كـامـيرات ا
مـثلة الـبالغـة من العمر روبرتس في لـوس أجنلوس.ا
 29 عامـاً كـانت تـزور صديـقـة بـرفقـة حـبـيبـهـا غاريت
هـيـدالند الـذي شـوهد فـيمـا بـعد يـسـاعد سـائق دراجة

نارية مصاب.
ـنتـفخ بسـبب احلمل وكـانت روبرتس تـغطي بـطنـها ا
بـبــلـوزة بـيـضــاء مع سـروال أبـيض.بــعـد ان كـانت قـد
أكـدت خبـر حـملـها في شـهـر آب وبدت عالمـات احلمل

واضحة عليها وكأنها في االشهر االخيرة.
ـنتـظر وهـو ذكر وذلك ـولود ا كـما كـشفت عـن جنس ا
عـبر تـعـلـيقـهـا عـلى الـصور الـتي نـشـرتهـا (أنـا وأكـثر

شاب أحبهما).
قصة حب روبـرتس وهيدالنـد بدأت في عام  2019 بعد
مـثل إيـفـان بيـترز أن أنهت هي عالقـتـها الـطـويلـة بـا

ورصدتهما عدسات الكاميرات ألول مرة في آذار 2019
وهما يتبادالن القبل خالل عشاء في لوس أجنلوس.
الـى ذلك وبـعــد فــتـرة قــصــيـرة عــلى إعالن زواجــهــمـا
بــشــكل مــفـاجـئ واحلـديـث عن أن هــذه اخلـطــوة أتت
بـسبب حـملـها بـطفلـهمـا األول وهو األمـر الذي نـفياه
ـمـثلـة التـركـية جـوبسي حيـنهـا عـاد موضـوع حمل ا
ـــمـــثـل الــتـــركـي بـــاريش أردوتش إلى أوزاي زوجـــة ا
الـواجـهـة من جـديــد وذلك بـعـد كـشف إحـدى اجملالت
الـتركـية حـمل أوزاي بطـفلـهمـا األول وهي في شهـرها
الـرابع.وكـان مــوقع (خـبـر تـورك) الــتـركي نـقل عن
أوزاي خالل إنتشـار هذا اخلبر بـعد زواجهما
مبـاشـرةً قائالً ( الـتواصل مع جـوبسي
اوزاي وقــالت انـهـا تـريــد وتـتـمـنى ان
ـكن تــصــبح أمــاً في أسـرع وقـت 

لكنها اآلن ليست حامل).

شـاعر الـغريـبـة التي تـنتـابك اليـوم قـد جتعـلك تعـيد ا
تقييم عالقاتك. 
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ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً

Ê«eO*«

تـشعـر باالسـتيـاء بسـبب معـاملـة البـعض لك ال حتزن
فقد ال يقدر أحدهم قيمتك .
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تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم .

»dIF «

حان الـوقت اآلن لالنفصـال عن بعض األشخاص. ال
تخف من الشعور بالغربة.

¡«“u'«

ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.

”uI «

خـيبـة أمل قـد تواجـهك في مـجال عـمـلك لكنّ ذلك لن
يكون أكثر من تنبيه .

ÊUÞd «

 قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر
جيد.رقم احلظ.2

Íb'«

 تـستـوعب األمـور بجـدية أكـبـر. اجلرأة في الـقرارات
احلاسمة مطلوبة .

bÝô«

خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.

Ë«b «

التسرّع مرفوض وال سيما أنّ مستقبلك مع الشريك
. على احملكّ

¡«—cF «

شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً 

 u(«
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اشــــطب مــــرادف الـــكــــلـــمـــات
كن شـطب احلرف اكـثر من و
مــرة لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة
ــطــلــوبـــة: (لــقب مـــوســيــقي ا

راحل):
االقـــــمـــــار الــــصـــــنــــاعـــــيــــة –
االتـــــصــــاالت  –الـــــرســــائل –
الـــهـــاتف  –رقم  –ســـجالت –
ات  –حتويل  –االفالك – مـكـا
احملطات  –ارسال  –خليوي –
رمز  –شـيـفرة  –الـتـقـاطات –
سالالت  –مـراكـز  –اتـصـال –
بيانات  –نوكيا  –كاتل  –كتم
 –مكوك  –رنة  –تدون  –وعل

 –يرن  –حصيب  –هرم.
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طالل علي

الصحي في البيت ?
- مــراجــعــة وافــيـة لــلــبــحــوث وتــرتــيب

نزلية . مكتبتي ا
{ خالل مدة احلظـر اقيمت فعاليات افتراضية

فنية هل تابعتها?
- نعم بكل تاكيد تابعتها وساهمت

بـها وقـدمـت مـجـمـوعة
احلـــــــان واغـــــــاني
وهـي ضــــــــــــــمـن
اخـــتــــصــــاصي
لدعم ارشادات

وزاراة
الــــــصــــــحــــــة
اخلــــــــاصـــــــة
بـــــــــــــوبـــــــــــــاء
الـكـورونـا ابـعـده
الله عنا جميعا.

UNMOMł fMł sŽ nAJð fðdÐË—

راغب عالمة أنه لم يعش قصة حب
وغـرام مع زوجـته جـيـهان عـالمة
فقد تـزوّج منـها عن طريق (زواج
الصالونات) أي زواج مدبر. اما
ـطــرب عــاصي احلالني زوجــة ا
فــكــانت بـطــلــة أعـمــاله فــصـارت
شـــريـــكـــة حـــيـــاته  اذ جـــمـــعت
الــصـدفــة بـ احلـالني وزوجـته
ملكـة جمـال لبنـان سابقـاً كوليت
بــولـس وذلك حــ كــانـت بــطــلــة
فيـديو كـليب أغـنيـته (وآني مارق
مــرّيت). وكـانـت قـد نــشــأت عالقـة
إعجـاب بـينـهـما  تـكـللت بـالزواح
عام  1995ورزقا بـ 3أوالد هم ماريتا
ودانا والولـيد وبعدهـا أطلّت معه في
كـلـيـب (عـذبـوني)مع ابـنـتــيـهـمـا مـاريـتـا
طرب رامي عياش ودانا. وكانت زوجة ا
داليـدا من أشد معـجباته حـينـما التـقيا
عـــلى الــعـــشــاء فـي مــنــزل لـــدى صــديق
لـحّن سـليم عـسـاف الذي مـشتـرك هـو ا
قـال لـعـيـاش( أنّ هـنـاك فـتـاة مـعـجبـة به
تـــود لــقــاءه) فــظن عــيــاش أنــهــا كــأيــة
مـعـجبـة أخـرى لـكن حـ تعـرف عـلـيـها
شــعــر بــشيء قــوي نــحــوهـا حتــول الى
اجنذاب ثم عالقة حب تكلّلت بالزواج. رامي عياش وداليدا
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كيم كارداشيان

ا روبرتس إ

عمرو دياب

تامر حسني وبسمة بوسيل
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كنـتُ كثـيـراً في هـذه الزاويـة الـيـومـية من الـهـمـوم قد
عـرضت مــراراً احلـاجــة الى الـتــخـلي الـتــدريـجي عن
أحادية االقـتصاد والـتطلع الى تـنويع الدخل حتى من
خالل مـجاالت صـغيـرة قابـلة لـلنـمو والـتوسع والـيوم
اسمع أنَّ هناك في بغداد خطة لالصالح االقتصادي
تقوم علـى نفس تلك االفكار الـتي تعود الى خالصات
ــنــاقــشـــات والــورش الــســـيــاســيــة من الــتــجـــارب وا
واالقـتصـادية الـتي خـاضتـها بـعض الدول الـتي كانت
اثلة وتغلبت عليها وفي اخلليج العربي لها مشاكل 
هـناك مـشـكـلة مـضـافة تـخص تـوطـ االيـدي العـامـلة
ستوردة واستنهاض الـقوى احمللية لتكون بديالً من ا
دون جـدوى كبـيـرة حـتى االن بـسـبب تـشـابك الـثـقـافة
االجــتـمــاعــيـة مـع سـوق الــعــمل الــذي صـار مــشــاعـاً

للعامل االجانب .
نعمة كبيـرة جدا وليست عيباً بات مـلتصقا باقتصاد
الــعـراق بـوصــفه احـادي اجلــانب فـيــمـا لـو صــاحـبـته
مـشاريع البـتروكـيماويـات التي بامـكانـها حتويل الـبلد
في عـقـد من الـزمان الى مـركـز انتـاجي صـنـاعي مهم
تكون ايـراداته رديفا للمـنتج النفـطي. الفرصة ال تزال
موجودة لكن ليس بيد حكومة عمرها االفتراضي عام
ـسـألـة حتـتـاج الى وضع لـبـنـات لـقـيام واحـد ولـكن ا
ارضيـة اقـتـصاديـة عـراقيـة تـتـبنى دعـمـها احلـكـومات
قبلة كلها بوصـفها اساس االمن الوطني في التنمية ا

والبناء واالعمار والثروة.
أمّـا زيـادة ايــرادات الـدخل من مــجـاالت مـوجـودة وال
ـائـة كـمـا هـو مـعـروف تـضخ من الـدخل إال عـشـرة بـا
بسـبب اقـتسـامـات احلصص لـقـوى سيـاسـية اتـخذت
ومـتها فتلك قضية وجود من ثروات البلد وسائل لد
قـانـون بــالـبـلـد أو عـدم وجـوده بـل هي قـضـيـة وجـود

دستور من عدمه.
ال تزال الـعقلـية التي تـدعم عدم االستـقرار األمني في
ـهـا لـصالح الـعـراق غـيـر مـقـتـنعـة بـالـتـخـلي عن مـغـا
الوطن وهـذه نتـيجـة مـستـنبـطـة من مسـار احلكـومات

السابقة
كـــلــــهـــا الـــتـي هـــادنت خــــطـــوط الــــنـــهب والــــفـــســـاد

وحتاصصت معها.
االقتـصـاد هـو الـقـانون والـدسـتـور وهـو أيـضاً األمن
اليـوم بـعد أن اسـتهـلـكنـا بطـريـقة غـير مـجـدية شـعار

االمن قبل االقتصاد .

ـشهد القائم . الـقائم مدينة عـراقية مزروعة هذا هو ا
على حـدود سورية . سوريـة يحرقـها أهلـها والغزاة .
الــغـزاة يــلـعـبــون بـرؤوسـنــا كـرة قـدم . قــدم اجلـنـدي

وحيدة في األرض احلرام .
احلـرام صـار ثــقـافــة شـهـيــرة . شـهـيــرة قـتــلت عـمـر
الـشـريف . الـشريـف بطل فـلم في بـيـتـنا رجل . رجل
الـزقـاق عاد الـى بغـداد . بـغداد تـمـشّط شعـرهـا على
شاطىء دجلـة . دجلة نـهر حزين . حزين الـقوم عمره
قصير . قصير القامـة ال تنوشه العاصفة . العاصفة

كسرت غصن الزيتون .
الـــزيـــتــون دواء . دواء الـــداء داء . داء يــدقُّ الـــبــاب .

الباب أخو الشبّاك . الشباك معبر هواء .
هـواء الــغـرفــة خـانـق . خـانق من وزن طــارق . طـارق
تـزوج سـيدوري . سـيدوري سـاقـية عـنـقاء في حـانة .
حانـة الصعـاليك جمـيلة . جمـيلة سـائقة قـطار . قطار

دينة في حال عواء . ا
عـواء الكـلب أشـهر من عـواء اجلـسد . اجلـسد واقف
مـثل نخـلـة . نـخلـة حـسب الـشيخ جـعـفـر تشـبه عـكاز
رشـدي الـعـامل . الـعـامل صـديق سـهـيل نـادر . نادر
ــجـلــة ألف بــاء . بـاء الــبــاب كـبــاب الــله . الـله كـان 
جـمــيل يـحب اجلـمــال . اجلـمـال نـســبيٌّ في مـيـزان .

ميزان الطماطة من ميزان الذهب .
قبرة قبرة . ا الذهبُ حديد أصفر . أصفر هو وجه ا
تستـقبل الزبائن في الـنهار وفي اللـيل . الليل ضريح
الدرويش . الـدرويش يدخّنُ األيـام . األيام تـفتش عن

قابلة مأذونة .
مــأذونـــة خــالــة مـــأذون . مــأذون يــؤذن فـي الــنــاس .

الناس سكارى من قوة العذاب .
العذاب ما زال معلقاً بروزنامة السنة . السنة القائمة

خير من أختها القادمة .
القادمة قـيامة ال ينفع فـيها مال وال قصـيدة . قصيدة

الشاعر كسرة رغيف .
رغـيف أمي بـهـيـة يـلـبط الـلـيـلـة في الـذاكـرة . الـذاكرة
مـلطـخـة باحلـن . احلـن أكل الـقلب والـكبـد . الكـبد
يضحك فـوق منقلة الـشواء . الشواء فـوق نار عالية .
ـدوح خـلقت روايـة الـتـشهّـي . التـشـهي عـند عالـيـة 

هي غير التشهي عند هو .
هـو الـذي أنـبت للـحـروف األلـسنَ واألفئـدةَ والـقرون .

القرون درع الذبيحة .
الـذبـيـحـةُ تـلـطعُ سـكّـ الـقـصّـاب . الـقـصـاب يـتـعـطـر
بـروث الــبـقــرة . الـبــقـرة تــنـظـر

صوب الرضيع .
الــرضــيع يـــضــحك عــلى آخــر

هزة ذيل .
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{ هـونغ كونغ- موسكو -(أ ف ب)
 –أعـــلن عـــلـــمــاء فـي هــونـغ كــونغ
االثــــــنـــــ أن عـــــقــــــارا مـــــضـــــادا
لـــلــمــيــكــروبــات بــســعــر مــعــقــول
ــعــدة يـــســتــخــدم لــعالج قــرحــة ا
وااللــتــهـابــات الـبــكــتـيــريـة أظــهـر
نـتائج واعـدة في مكـافحـة فيروس
كـــورونــا في احلــيـــوانــات. وعــمل
الـبـاحثـون علـى استـكشـاف ما إذا
ـركبات عـدنية ا كـانت العـقاقيـر ا
الـتي حتـتـوي علـى معـادن ويـشاع
استخدامها في مكافحة البكتيريا
قــد يــكــون لــهـا أيــضــا خــصـائص
ــكــنــهــا مــضــادة لــلــفــيــروســات 
محاربة فيروس سارس-كوفيد-2.
بـــاســتـــخــدام فــئـــران ســوريــة في
اخملـتـبـر وجـد الـبـاحـثـون أن أحد
األدويـة وهو رانـيتـيدين سـيترات
الــــبـــزمـــوت شـــكّـل عـــامال قـــويـــا

كافحة سارس-كوف-2.
وقـال الباحث بـجامعـة هونغ كونغ

ؤلفون . تـمكن ا اجلـسم لألنسول
من تـطبيع مستـوى السكر في الدم
صابة بداء السكري لـدى الفئران ا
مـن الـنوع  2عـن طـريق تـعـريـضـها
ـزيج من لــعـدة سـاعـات في الـيـوم 
غناطيسية اجملـاالت الكهربائية وا
الـساكـنة بكـثافة أعـلى بنحـو مائة
مـرة من اجملـال الـطـبـيـعي لألرض.
فـي غـضــون ثالثــة أيــام حتــسـنت
حـــالـــة مــقـــاومـــة األنـــســولـــ في
احلـيوانات واستمر الـتأثير لفترة

طويلة. 
فـيـماسـجل العـلمـاء زيادة اإلصـابة
بـاحلـمى القـرمزيـة ب األطـفال في
جـــمــيع أنــحــاء الـــعــالم وقــارنــوا
انــتــشــارهــا مع انــتــشــار فــيـروس

ستجد. (كورونا) ا
 وتـنـشأ احلـمى القـرمزيـة من مادة
قيحة تـنتجها البـكتيريا العـقدية ا
الــعــقـديــات مــجـمــوعـة  A عــنــدمـا

تتلوث بنوع مع من اجلراثيم.

خـالل هــذا الــوقت كـــان الــدكــتــور
ـــــؤلف األول كـــــالــــــفن كـــــارتــــــر ا
لـلـمـنـشـور يـدرس تـأثـيـر اجملـاالت
الــكـهـرومــغـنـاطــيـسـيــة عـلى دمـاغ

وسلوك احليوانات. 
ـــثـــيــر لـــلـــدهـــشــة أنـه وجــد أن وا
ــعـدلــة وراثـيًـا حتــالـيل الــفـئـران ا
ـــصـــابــة بـــداء الــســـكـــري كــانت ا
طــبـيـعـيـة. قــال كـارتـر: (كـانت هـذه
شروع. منذ البداية أدركنا بداية ا
كن أن أنـه إذا  تأكيـد النـتائج 
يـكـون لهـا تأثـير خـطيـر على عالج

مرض السكري). 
افـــتـــرض الـــعـــلـــمـــاء أن اجملـــاالت
ـغـنـاطـيـسـيـة تـؤثـر علـى إشارات ا
األكـــســدة واالخـــتــزال وبــالـــتــالي

 . حتس حساسية األنسول
عــنـد الـفـحـص الـدقـيق وجـدوا أن
غناطـيسية تـغير توازن اجملـاالت ا
ـؤكسدات ومـضادات األكسدة في ا
ــا يــحــسن اســتــجــابــة الــكــبـــد 

Cell Metabolism.  االكـــتــشــاف
بــالــصــدفــة. احــتــاج أحــد مــؤلــفي
ــقـال وهـو طـالـب دراسـات عـلـيـا ا
فـي قسم طب األطفال وعلم الوراثة
الـطـبـيـة وعـلم اجلـيـنـوم في عـيادة
صـــني هـــوانغ في جـــامــعـــة واليــة
ـتــخــصـصــة في الــتـمــثـيل أيــوا ا
الــغـــذائي والــســكــري إلى فــئــران

جتريبية الختبار السكر في الدم.
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اكـتـشف عـلـمـاء أمـريـكـيـون طـريـقة
جـــديــدة وآمــنــة وغـــيــر جــراحــيــة
لـلـتـحكم في مـسـتـويات الـسـكر في
الـــــدم بــــــاســـــتـــــخـــــدام اجملـــــاالت
ــغــنــاطــيــســيـة. الــكــهــربــائــيــة وا
ـتـوقع قـد يـكـون االكـتــشـاف غـيـر ا
طـفرة في عـالج مرض السـكري من
النوع  2 نُـشرت الدراسـة في مجلة

 ©» · √® ≠ ÊU e « ≠f¹—UÐ

ال يــزال مـعــظم الـفــائــزين بـجــوائـز
نـوبل ذكـوراً خـصوصـاً في مـجاالت
الــعــلـــوم لــكن الـــنــســاء يـــحــجــزن
ألنـفـسـهنّ بـبطء مكـانـةً كـمـا حصل
في جوائز نوبل  2020 التي مُنحت
أربع من بـينها لنسـاء. منذ النسخة
األولى مـن نـــوبل فـي الـــعـــام 1901
ـثّـلن 6,2 نــالت  58امــرأة جـوائــز 
ـئة من مـجـموع الـفائـزين الـبالغ بـا
عـــددهم ) 934 من دون احـــتـــســـاب
ـؤسسات الـفائزة) بـحسب قاعدة ا
بـيـانـات حتتـفظ بـهـا وكـالـة فرانس
بـرس. إال أن نسبة الفائزات سجّلت
زيـادةً خالل العقود األخيرة: فبلغت
ئة في سنوات  2010 و9,2  11,1با
ئة في سنوات  2000 مقابل 5,4 بـا
ـــئــــة في ســـنـــوات  1900 و2,6 بـــا
ـئة في سـنوات  1910حـتى أنـها بـا
كــانت مـعـدومــة في سـنـوات 1950.
من بــ الــفـائــزين بــجـوائــز الــعـام
 2020 أربع نـــســـاء: الـــفـــرنـــســـيــة
ـانــويل شـاربـانــتـيـيه (كــيـمـيـاء) إ
واألمـيـركيـات أنـدريـا غيـز (فـيـزياء)
وجـيـنـيـفر داودنـا (كـيـمـيـاء) ولـويز

غلوك (آداب).
ـئة تـمـثل هـاتـيك الـنـساء   36,4 بـا
من الـفـائـزين الـ 11 هـذا الـعـام (من
ـمـنـوحـة دون احـتـســاب اجلـائـزة ا
ي . ولم يكن لـبرنـامج األغذيـة العـا
الــعــدد الــقــيـاسـي لــلــجـوائــز الــتي
مُــــنـــحـت لـــنــــســـاء  5 مـن أصل 13
ئة الذي سُجّل عام فائزاً   38,5 بـا
ــنـال. ويــشــكل فـوز  2009 بــعـيــد ا
ثالث نــسـاء هــذا الــعـام بــجــائـزتي
نـوبل لـلفـيزيـاء والـكيـمـياء انـقالباً
عــبــر حــصــولــهنّ عــلى جــوائــز في
اثـنـ من اجملـاالت األكـثـر ذكـوريـةً:
فـقـد مُـنـحت جائـزة نـوبل لـلـفـيـزياء
ألربع نساء من أصل  216 فائزاً في

ئة  فيـما أُعطيت هذا اجملال 1,9 بـا
نـوبـل لـلـكــيـمــيـاء لــسـبع نــسـاء من
أصل  186 فـــائـــزاً في هـــذا اجملــال

ئة.  3,8 با
وفي وقت تـتشارك غيز جائزتها مع
رجـل حازت شـاربانتـييه وداودنا
ـفـردهـمـا. وهـذه نـوبل لـلـكـيـمـيـاء 
ـرة الثالثة فقط الـتي يحصل فيها ا
ذلك في هـــذا اجملــال بــعــد تــتــويج
الـفـرنـسـية الـبـولـنـديـة مـاري كوري
والــبــريــطــانــيــة دوروثي كــروفــوت
هــودجــكـــ الــلــتــ حـــازتــا نــوبل
ـفـردهـمـا عـلى الـتـوالي في عـامي
 1911 و1964. تــاريــخــيــاً يــطــغى
الــعـنــصـر الــذكـوري عــلى جــائـزتي
نـوبل للطبّ واالقـتصاد. فـقد مُنحت
نـــوبل الـــطب لـ 12 امـــرأة من أصل
 222 فــــائــــزاً في هــــذا اجملـــال 5,4
ـئـة وأُعــطـيـت نـوبل االقــتـصـاد بــا
المــرأتــ من أصل  86 فـــائـــزاً 2,3
أمـا بــالـنـسـبــة لـنـوبل الـسالم 15,9
ـــئــة  17 فـــائـــزة من أصل 107 بـــا
فـــــائــــــزيـن من دون احــــــتــــــســـــاب
ــؤســـســات) ونــوبل االداب (13,7 ا
ـــئــة  16 فـــائـــزة من أصل 117 بـــا
فـائزاً فقـد مُنحـتا لعـدد أكبر بـقليل
انويل من الـنسـاء. وينـدرج اسم إ
شـاربانـتيـيه كامـرأة فرنـسية حتت
اسـمي مـاري كـوري وابنـتـهـا إيرين
جـوليو-كوري التي نالت عام 1935
مع زوجـها فـريـديريك جـوليـو نوبل
الـكـيـميـاء. وكـانت مـاري كوري أول
امـــرأة تــــفـــوز بــــنــــوبل عـــام 1903
رأة (الـفـيزيـاء) وهي حـتى اليـوم ا
الــوحـــيــدة الـــتي نـــالت جــائـــزتــ
( 1903الفيزياء و 1911الكيمياء).
وعـلى غرار الـفائزين ال تـضمّ جلنة
نـــوبل الـــنــــروجـــيـــة الـــتـي تـــمـــنح
اجلـوائز سوى أقـلية من الـنساء ال
تـفـوق ربع أعـضـائـهـا. وهـنـاك مثالً

امـرأتـان من بـ األعـضـاء الـسـبـعة
في الـلجنة اخملتـصة بجائزة االداب
وامـــرأة واحـــدة مـن أصل ســـبـــعـــة
أعــضـاء في جلـنــة الـفــيـزيـاء وأربع
نساء من أصل  18 عضواً في جلنة
الـطب. فـيـمـا يـشـكّل الـفـوز بـجـوائز
ــيـة نــوبل الــعــلــمــيــة لــفــتــة تــكــر
للجامعات التي يعمل فيها العلماء
وفي هـذا اجملال تستحوذ الواليات
ــتـحــدة بــصــروحــهـا اجلــامــعــيـة ا
الـعريـقة عـلى احلصـة األكبـر. فمـنذ

إطالقها (في  1901جلوائز الفيزياء
والـــكـــيــمـــيـــاء والـــطب وفي 1969
جلــائـزة االقــتـصــاد كـرّمت جــوائـز
نـوبل العلمية  710باحث عن 445
بــحـثـا وفق احــصـاء اعــدته وكـالـة
فـرانس بـرس اسـتنـادا الى بـيـانات
وقع الرسمي جلوائز جمعتها من ا
نـوبـل. وفـيـمــا يـشــكّل األمـيــركـيـون
وبـفــارق كـبـيـر أبــرز الـفـائـزين 252
فـــائــــزاً مــــولــــودون في الــــواليـــات
ئـة فإن هيـمنة ـتحدة أي   35بـا ا

اجلـامــعـات األمـيـركـيــة الـتي يـعـمل
فـيها بـاحثون من اجلـنسيـات كافة
ئة تـبدو أقـوى أيضا: إذ إن    57بـا
ـمنوحة  254 من من جـوائز نوبل ا
أصل  445كـرّمت باحـث متـعاون
مع جــامـعــة أمـيــركـيـة خـالل الـفـوز
بـاجلـائـزة. هـذه الـسـنـة أيـضـا ومن
أصل االعـمــال اخلـمـسـة الـتي نـالت
جـوائـز كــانت أربـعـة أعـمـال تـعـود
لــكـلــيــات أمـيــركــيـة وفـي مـقــدمــهـا
جــامـعــة كــالـيــفــورنـيــا في مــجـالي

الــكـيــمــيـاء والــفــيــزيـاء. وتــتــصـدر
جـامـعة كـالـيفـورنـيـا التـصـنيف مع
 38 جـائزة (بـينـها  13في الـكيـمياء
و 12 في الـــفــيـــزيــاء). وأول هــؤالء
الـفــائـزين كــان الـفـيــزيـائي إرنـست
لـــورنس ســنــة  1939 عـن اخــتــراع
أول سـيكلوترون وهو جهاز يعجل
ــشــحــونــة اجلــســيــمــات الـــذريــة ا
كـهربائـيا إلى طـاقات علـيا وال تزال
اسـتــخـدامـاته شـائــعـة حـتى الـيـوم
خــصــوصـا في الــطب لــتــشــخـيص

{ بـاريس- (أ ف ب)  –بـعـدمـا كــان هـامـشـيـا حـتى نـهـايـة الـتـسـعـيـنـات
ـاضـيـ محـركـا مـهمـا لـلـسوق عـاصـر خالل الـعقـدين ا اسـتـحـال الفـن ا
الفـنـية خـصـوصا بـفـعل الدور األسـاسي لـلفـنـان الـصـينـيـ إلى جانب
األمـيــركــيــ وفق مــا أظـهــر أحــدث تــقــريـر أصــدرته شــركــة آرتــبـرايس
ـزادات العـلنـية في . وقد اسـتنـد التـقريـر إلى نـتائج ا تـخصـصة االثـنـ ا
الــعــالم خالل عــقــدين (بــ األول من كــانــون الــثــاني/يــنــايـر  2000 و30
ـصنـف مـعاصرين حـزيران/يـونيو  2020 وهو يـتنـاول أعمـال الفـنان ا
أي أنـهم ولدوا بعـد سنة  1945 ولـديهم أعمال مـدرجة ضمن خانـة الفنون
نـشآت الـفنـية اجلمـيلـة التي تـضم مـجاالت عـدة بيـنهـا الرسـم والنـحت وا
والـتـصـويـر والـفـيـديـو بـاسـتـثـنـاء تـصـمـيم األثـاث والـسـيارات. وخـلـصت
ــعـاصــر بـات آرتـبــرايس بــاالسـتــنــاد إلى بــنك بـيــانــاتـهــا إلى أن الــفن ا
ئة ئة من مزادات الفنون اجلميلة في مقابل   3 با يـستحوذ على    15 بـا
ـبـيعـات في هـذا اإلطـار من أقل من سـنـة  2000 في الـعـالم إذ ارتـفـعت ا
مــئــة مــلــيــون دوالر ســنــة  2000 إلى مــا يــقــرب من مــلــيــارين. وأشــارت
ـرتـبـطة بـسـوق الـفـنون إلى أن ـعـلـومات ا يـا في ا آرتـبـرايس الـرائـدة عـا
مـئـتي عــمل فـني مـعـاصـر بـيـعت كـمــعـدل يـومي في هـذه الـفـتـرة كـمـا أن
ـعـاصـرة ارتـفـعت بـنـسـبة 2100 ـزادات عـلى األعـمـال الـفـنـيـة ا عـائـدات ا
ـعـارض من حـوالى سـتـ إلى ما ئـة في خالل عـقـدين. وارتـفع عـدد ا بـا
سار التصـاعدي متوقف حاليـا بفعل جائحة يزيد عن  600 غيـر أن هذا ا
ـزادات مـقارنـة بـكـبار ـعـاصر مـكـانـة أكبـر في ا كـوفـيد- 19 وبات لـلـفن ا
الفـنـان من الـقـرن التـاسع عـشر. وأكـد رئـيس آرتبـرايس تـيـيري إيـرمان
لـوكــالـة فــرانس بـرس أن هــذا الـقـسـم من الـسـوق هــو األكـثــر تـكــيـفـا مع

بيعات اإللكترونية.  ا

شـــــهـــــرا ونـــــصـف شـــــهـــــر بــــ
آب/أغـسطس وأيـلـول/سـبـتـمـبر
للتـنديـد بظروف حـبس السـجناء
الـــســيـــاســـيــ الـــذين تـــوقـــفــهم
الـســلـطـات ألســبـاب واهــيـة عـلى
وصفـها مع أفق قـضائي مـسدود
في أوج أزمة كـوفيد-19.  ويروي
الفيلم مسـيرة احملامية ويـتابعها
جازفات في يومياتها احملفوفة 
شــــتـى إلى جـــــانب أطـــــفــــال من
ضحايا االنتهاكات أو أقرباء رب
عائلـة قُتل بسـبب انتمـائه الديني
أو لـدى دفـاعهـا عـن امرأة أوقـفت
بـســبب تـظــاهـرهــا ضـد إلــزامـيـة
احلـــجــاب. ويـــظـــهــر الـــوثـــائــقي
سوتوده مرات عـدة حتمل الفتات
وتــتــظــاهــر لــلــمــطـالــبــة بــإطالق
سـجنـاء الـرأي. كـمـا يـبـيّن الـعمل
هــذه الــنــاشــطــة اإليــرانــيــة لــدى
تـنظـيـمـهـا اعتـصـامـا عـلى كرسي
أمام مـقر احتـاد نقـابات احملـام
ــنـعــهـا من اإليـرانــيــ الـســاعي 

هنة. مزاولة ا
ــؤيـديـهـا  وقـد ظـهــرت مـحـاطـة 
وسط طـقس مـثــلج بـعـد إطالقـهـا

إثر محكوميتها األولى. 

الـــلـــقـــطـــات أدخـــلت احملـــامـــيــة
احلـــائــــزة ســـنـــة  2012 جـــائـــزة
ان ـنحهـا البر ساخاروف التي 
األوروبي الـــــســــجـن إثــــر حـــــكم
بـحبـسـهـا خـمس سنـوات بـتـهـمة

التجسس. 
وفي 2019 حُــكم عــلـيــهــا مــجـددا
بـــالــســـجن  12 عـــامـــا بـــتـــهـــمــة

التشجيع على الفساد والرذيلة.
وأودعت ســوتـــوده الــســـجن إثــر
دفـــاعـــهـــا عـن امـــرأة أوقـــفـــتـــهـــا
الـسـلـطـات بـعـدمـا تـظـاهـرت ضـد

فرض احلجاب على اإليرانيات.
ـعــروفـة وتـقــبع هـذه احملــامـيــة ا
البـالغة  57عاما في سـجن إيوين
في العاصـمة طـهران مع سـجناء
ســـــيـــــاســــيـــــ آخـــــريـن في ظل
تضيـيق كبيـر على اتصـاالتها مع

العالم اخلارجي.
وأثــارت حـالــتــهــا تـأثــرا واســعـا
حــــول الــــعــــالم. وهي كــــانـت قـــد
سُجنت سـابقا لـثالث سنوات ب
 2010و 2013 أضربت خاللها عن

الطعام مرة واحدة على األقل.
وقد عرّضت حياتـها للخطر خالل
إضراب جديـد عن الطـعام اسـتمر

{ باريس-(أ ف ب)  –يـرفع فـيـلم
وثائقي قُدم أخـيرا خالل مهرجان
غلوبدوكس السينمائي األميركي
صـــوت احملـــامــيـــة والـــنـــاشـــطــة
احلـــقــوقـــيـــة نــســـرين ســـوتــوده
القـابعـة في الـسجن مـنـذ سنـت

في عــمـل صــوّره مــجـــهــولــون لم
يـــكـــشف مـــخـــرج الـــعـــمل جـــيف
كوفمان هويتهم ألسباب أمنية.  
وفي الـوثـائـقـي الـذي يـحـمل اسم
نـسـرين تـروي نـسـرين سـوتـوده
في آذار/مــارس  2018 مــحــطــات
من مسيـرتها الـطويلـة من الكفاح
من أجل قـضـايــا حـقـوق اإلنـسـان
ـــا يــــشـــمـل إنـــقـــاذ في إيــــران 
ـــشـــنـــقــة مـــراهـــقـــ من حـــبـل ا
والدفـاع عن أتـباع أقـلـيات ديـنـية
مـحــظـورة والــتـعـبــئـة في ســبـيل

حقوق النساء.
وينـقل الـعـمل قولـهـا بـوجه باسم
حــتى لــو لـم تــبــلغ هــذه احلــركــة
ـرجـوة فـإنـهـا جتـربـة الـنـتـائج ا
ستقبلية. ونقطة قوة للنضاالت ا
ويجب عليّ القول +نعم من حقي

أن أكون سعيدة+.
وبــــعــــد ثالثــــة أشــــهـــر مـن هـــذه
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هــذا الـدواء عـامل مـحـتـمل مـضـاد
للفيروسات في حالة كوفيد-19.
ـسـتـجد تـسـبّب فـيـروس كـورونا ا
فـي وفـاة أكـثر مـن مـليـون شـخص
مـنـذ ظهـوره في الـص في كـانون
ـــاضـي قـــبل األول/ديــــســــمـــبــــر ا

انتشاره في جميع أنحاء العالم.

ـينغ وانغ لـلصـحافيـ االثن را
أثــنـاء عــرض الـفــريق الـدراسـة إن
دواء رانـيـتيـدين ستـرات البـزموت
قــــــــادر عـــــــلـى خــــــــفض احلِــــــــمل
ـصاب الـفـيـروسي في رئـة الـفـأر ا
ــقــدار عــشــرة أضـعــاف. تُــظــهـر
الــنـتـائج الـتي تـوصـلـنـا إلـيـهـا أن
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ـنطقة ناخي في ا في فـهم النظـام ا
القطبية الشمالية.

وعـكـف بـاحـثــون أيـضـا عــلى سـبـر
أغــــوار احلــــيــــاة حتت اجلــــلــــيــــد
ــاء بــغــيـة جــامــعــ عــيــنــات من ا
حتـليل العوالق النباتية والبكتيريا
ودراســة تــفــاعل الــنــظــام الــبــيــئي
الــبــحــري مع الــظــروف الــقــصــوى

بشكل أفضل.
ـــهــــمــــة الـــبــــالــــغـــة وقـــد درسـت ا
مـيـزانـيـتـها  140مـلـيـون يـورو كـلّا
من الــــــــغالف اجلــــــــوي واحملـــــــيط
والـكتـلة اجلـليـدية والـنظـام البـيئي
جلـمع مـعـطـيـات من شـأنـهـا تـقـيـيم
ــنــاخي عــلى تــداعــيــات الــتـغــيّــر ا

نطقة والعالم. ا

إلـى بـعد  1500 كـيـلـومـتـر من أقرب
منطقة مأهولة.

وبـغـيـة إتـمـام األبـحـاث علـى أفضل
وجه أرسي مــــخـــيّم فـي الـــكـــتـــلـــة
اجلـلـيـديـة مـؤلّف من أربع مـحـطات
ـتــدّ حـتّى 40 عــلـمـيــة في شــعـاع 

كيلومترا حول السفينة.
ويـعد الـباحـثـون بإفـشاء مـعلـومات
ــعـقـدة في ـسـارات ا قـيّــمـة لـفــهم ا
الــقـطب الــشـمــالي الــتي تـؤدي إلى
ــنــطــقــة تــغــيّــر مــنــاخي في هــذه ا
بــوتــيـرة أســرع مــقــارنــة بــبــقــيــــة

العالم.
وأشــــار مـــاركــــوس ريــــكس إلى أن
الـعـلمـاء راقـبوا خالل عـام أكـثر من
مـئة معيـار ما سمح بتـحقيق خرق

ـهمـة مـئات اخلـبراء والـعلـماء من ا
 20 بلدا أقاموا على م السفينة
الــتي ســارت مع الــتــيّــار احملـيــطي
ــمـتــدّ من الــشــرق إلى الــغـرب في ا

تجمّد الشمالي. احمليط ا
وقــد بـــدّلت جـــائـــحــة كـــوفـــيــد-19
ـــهــــمـــة الـــتـي أنـــقـــذت بـــرنـــامـج ا
بــصــعــوبــة في الــربــيع مع تــمــكن
فـريق جديد من االنضمام إليها بعد
تـأخيـر شهـرين واخلضـوع لتـدابير

حجر صارمة.
واجــــتــــازت كــــاســــحــــة اجلــــلــــيــــد
بــوالرشــتــيــرن في اجملــمــوع 3400
كـيــلــومـتــر بــصـورة مــتــعـرجــة مـا
يـــــوازي مـــــســـــافـــــة  1923فـي خط
مـستقيم ووصلت في حلـظة معينة

ــنــطــقــة الــكــتــلــة اجلــلــيــديــة في ا
الـقـطـبيـة الـشـمـاليـة تـذوب بـسـرعة
هــائــلــة. وهــذا االســـتــنــتــاج مــدعّم
بــبـيــانــات أقـمــار اصــطـنــاعــيـة في
ـتـحدة كـشفت أن الـكتـلة الـواليات ا
اجلليدية انحسرت بعد ذوبانها في
ثـاني أصـغــر مـسـاحـة تـسـجّل عـلى
اإلطالق بـعــد تـلك الـتي سـجّـلت في

العام 2012.
وخالل الــشــتـاء الــذي واجــهت فـيه
ـهـمــة ظالمـا دامـسـا طـوال أشـهـر ا
واســـتــقـــبـــلت زيـــارات من حـــوالى
سـت دبـا قطـبيـا سجل الـباحـثون
درجـات حرارة أعـلى بكـثيـر من تلك

سجلة قبل عقود قليلة. ا
وفي اجملـــــمـــــوع شــــارك فـي هــــذه

وشــدد عــلى ضـرورة بــذل قــصـارى
جــهــدنــا لـــلــحــفـــاظ عــلى الـــكــتــلــة
ـنــطـقــة الـقــطـبــيـة اجلـلــيـديــة في ا
قـبلة كما علينا الـشمالية لألجيال ا
مـحاولة استغالل الفـرصة الضئيلة
ـتـوفرة أمـامـنـا لفـعل ذلك واصـفا ا
ـنطـقـة بأنـها مـذهلـة واسـتثـنائـية ا

بجمالها.
وقـد الحظ أعـضـاء الـبـعـثـة بـرمـتـها
هـذا االنـحـسـار الـكـبـيـر في الـكـتـلـة
اجلـليـدية خالل سـحبـهم عيـنات أو
إجـراء عمـليـات قيـاس. وقال ريكس
ـيـاه رأيـنــا مـسـاحــات كـبـيــرة من ا
الـسـائـلة تـصل إلى الـقـطب تـقـريـبا
مـحاطـة بجـليـد تنـتشـر فيه الـثقوب
نـتيـجـة الذوبـان الكـثيف مـؤكدا أن

مـــاركـــوس ريـــكـس خالل مـــؤتـــمـــر
صــحــافي لــقــد وســعــنــا حــدود مــا
ـكنـنـا فعـله عـلى صعـيـد البـحوث
ـنــطـقــة الـقـطــبـيــة الـشـمــالـيـة في ا
ـهـمـة تـشكّل مـحـطـة تـاريـخـية في ا

البحوث في القطب الشمالي.
ـهــمـة ــسـؤول عن هــذه ا غــيـر أن ا
ــســمــاة مــوزايــيك وجه الــدولــيــة ا
أيـضا نداء للـعمل على إنقـاذ الكتلة
اجلليدية اآلخذة في الزوال صيفا.
ـنــاخ هـذا وأكــد عـالم الــفــيـزيــاء وا
الــعـــالم مــهــدد مـــحــذرا من أنه في
نـاخي عـلى حـال اسـتـمـر الـتـغـيـر ا
الــوتـيــرة احلــالـيــة فــإنـنــا ســنـرى
نطقة القطبية الشمالية خالية من ا
اجلـلـيـد صــيـفـاً بـعـد عــقـود قـلـيـلـة.

ـانـيا)- (أ ف ب) ـيـرهافن (أ { بـر
 –عادت أكبر مهمة علمية تنفّذ في
الـــقـــطب الــــشـــمـــالي إلـى مـــديـــنـــة
ـانيا يـرهافن في شمـال غرب أ بـر
االثـــنـــ بـــعـــدمــــا الحـــظت حـــجم
ـنــطـقـة ـنــاخـيــة في ا الـتــغـيــرات ا
واخلـــطـــر اجلـــاثم عـــلى الـــكـــتـــلـــة
ــهـددة بـــالـزوال خالل اجلــلـيــديـة ا

مواسم الصيف.
وبـعـد  389يـومـا في الـبـحـر عـادت
كــاســحـــة اجلــلـــيــد بــوالرشـــتــيــرن
ـعـهــد ألـفــريـد-فــيـغــيـنـر الـتــابـعــة 
يرهافن مع ـاني إلى ميناء بـر األ
أســـطـــول من الــــســـفن وجـــمـــهـــور
احـتـشـد مـنـذ الـصـبـاح الـبـاكر عـلى
األرصـــفــة وقـــال رئـــيس الـــبـــعـــثــة
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ـركــز الــثـاني الــسـرطــان. وحتــتل ا
جـــامـــعـــة هــارفـــرد مع  33جـــائـــزة
(بـــــيــــنـــــهــــا  11فـي الــــطب و 8في
الـفـيـزيـاء) فـيـمـا أول جـامـعـة غـيـر
أمــيـركــيـة في هــذا الــتـصــنـيف هي
كـامـبـريـدج الـبـريـطـانـيـة الـتي حتلّ
ثـــالـــثـــة مع  28جـــائـــزة نـــوبل (مع
احــتــســاب اجلــوائـــز الــتي نــالــهــا
مـخـتبـر البـيـولوجـيـا اجلزيـئـية في

كامبريدج). 
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