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تظاهرين خالل أصيب عدد من ا
الــوقـفــة الـتـي نـظــمـهــا خـريــجـو
اجملـموعـة الـطبـيـة امس االثـن
أمام مـقر وزارة الـصحـة والبـيئة
ـعـظم. ونظم في مـنـطقـة الـبـاب ا
اخلـريــجـون مـن أطـبــاء األسـنـان
ــهن الــصــحــيـة والــصــيــادلــة وا
والـتـمـريضـيـة تـظـاهـرة حـاشدة
لــلـمــطـالــبـة بــالـتــعـيــ . وأشـار
شـــهــود عـــيــان الى أن (الـــقــوات
األمـــــنــــــيـــــة حــــــاولت تــــــفـــــريق
ا أدى إلى إصـابة تـظاهـرين  ا
نــحـو  15 مــتــظــاهــراً). وطــالب
ـــتــــظـــاهـــرون رئـــيس الـــوزراء ا
مـــصــطــفى الــكـــاظــمي والــوزيــر
ـوافـقـة عـلى حـسن الـتـمــيـمي بـا
ـهن طــلب اســتـثــنــاء خــريـجـي ا
الطـبيـة والصـحيـة والتـمريـضية
تعيـن حديثا. أسوة باألطبـاء ا
ودعت تـــنـــســـيــــقـــيـــة خـــريـــجي
اجملــمـوعــة الـطــبـيــة والـصــحـيـة
والـــتــمــريـــضــيــة فـي بــيــان إلى
ـشــاركـة في تــظـاهـرة ســلـمـيـة (ا
ــشــروعــة ـــطــالب ا لـــتــحــقــيق ا
قـانــونـيــاً ودسـتــوريـاً) وأوصت

بـ(عدم الـتعـرض للـقوات األمـنية
ـمــتـلـكـات وعـدم الــتـعـدي عــلى ا
الـعــامـة). وكـان مــجـلس الـوزراء
اضي استثناء قرر في 4 أيلول ا
األطبـاء من قـراره السـابق بـشأن
ـــــهن الـــــطــــبـــــيــــة تــــدرج ذوي ا
والـصــحـيــة.ويـنص الــقـرار عـلى
اســـتالم طـــلــــبـــات اخلـــريـــجـــ
واستكـمال مبـاشرتهم بـعد إقرار
ـوازنـة الـعـامـة لـتـهـيـئـة قـانـون ا
ــــالي إال أن الــــتــــخـــــصــــيـص ا
االستـثنـاء احلالي يـوفر لألطـباء
ــبـاشـرة من اخلـريــجـ اجلـدد ا
ـالي بـالـعــمل وبـالـتــخـصـيص ا
ـوازنـة دون احلـاجـة الى إقـرار ا
ــــالــــيـــة. و نص الــــقــــرار عـــلى ا
ـهن تـطـبـيق قـانـون تـدرج ذوي ا
الــطــبــيــة والــصـحــيــة وتــعــيـ
اخلريـجـ الذين يـنـطبق عـلـيهم
ــالــيــة الــقــانـــون وعــلى وزارة ا
استـحـداث الدرجـات الالزمة من
أجل مواجهة وباء كورونا وسد
أي نــقص مــحــتــمل فـي صــفـوف
الكــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة. ا
وشــارك مـئــات الـعــراقــيـ امس
االول في تـــــــظـــــــاهـــــــرات ضـــــــد
احلـــكـــومــة فـــفي بـــغـــداد حــيث

أعــادت الــســلــطــات فــتح ســاحـة
ــرور الـــتــحـــريــر أمــام حـــركــة ا
بــعــدمـــا أزالت خــيــمــاً كــانت قــد

نـصـبتـهـا احلـركـة االحتـجـاجـية
وفي البـصرة أطلـقت قوات األمن
ـتـظـاهـرين.وفي الـنـار لـتـفــريق ا

مـدينـة الـكـوت تـظاهـر الـعـشرات
ـسـؤول ـحاكـمـة ا لـلـمطـالـبـة 
عن قــتل أكــثـر من  600 شـخص

خالل انـــتــفــاضــة تـــشــرين الــتي
انطلقت قبل عام. 

وفـي مــحـــافـــظــة بـــابل تـــظـــاهــر
عـشـرات الـطـلـبـة رافـعـ الفـتـات
تـطـالـب بـالـعـدالـة لـلــمـتـظـاهـرين
الــذين قــتــلــوا أو خــطــفــوا مــنــذ
أشــــهــــر وال يــــزال مـــــصــــيــــرهم
مــجــهــوال. وقــبل أســبــوع أحــيــا
ـتــظـاهـرون الــذكـرى الـســنـويـة ا
األولى لــثـورة تــشــرين مــا اعـقب
ذلك عــــمــــلــــيــــات شــــغب دفــــعت
تـظـاهرين الى اتـخـاذ قرار رفع ا
اخلـيـام بـسـبب االحـداث.  وبـعـد
مــا شـــارك اآلالف في تــظــاهــرات
شهدتهـا مدن عراقـية عدة هدأت
األمـور وأعــادت الـســلـطــات فـتح
ـغلقـة منذ الساحـات واجلسور ا
ــرور. ولــكن عــام أمــام حـــركــة ا
بـحــسب شـهــود عـيــان (مـا زالت
ـــنــطـــقــة اخلـــضــراء مـن جــهــة ا
الـعالوي مـغــلـقـة وان هـنـاك عـدد
مـن احلــواجـــز الــكــونـــكــريـــتــيــة
موجـودة على جـسر اجلـمهـورية
الــذي شــرعـت الــقــوات االمــنــيــة
بــأفـتــتـاحـه قـبل يــومـ بــاجتـاه
واحد لـلـعبـور من الـكرخ بـأجتاه
سـاحة الـتـحـريـر فضـال عن فتح

wðUO³ « dOCš ”U¹

االمارات

vKŽ W%UH « «Ë√d √

 rOKF² «

شـارع السـعـدون بـاجتـاه الـسنك
عـــبــــر نـــفـق الـــتــــحـــريــــر ومـــنع
الـــعــــجالت من الــــســـيــــر نـــحـــو
الــســاحــة  وسط هــدوء تــام في
ــنــطــقـة الــتي شــهــدت احــداثـا ا
ـنـصرم). مأسـاويـة خالل الـعام ا
ـعقل الـتاريخي وفي النـاصرية ا
لالنــتـفـاضــة  قـطع مـتــظـاهـرون
شـــارعــــا رئــــيـــســــا بــــاإلطـــارات
ـشـتـعــلـة لـلـمـطـالـبـة بـتـحـسـ ا
اخلــــدمـــات الــــعــــامــــة وتــــأمـــ
الــوظــائف في أحــدى أغــنى دول
الــعــالم بــالــنــفـط. وافــاد مــصـدر
امــني بــان مــدنــيــا قـتـل عـلـى يـد
مــســـلــحـــ مـــجــهـــولـــ غــربي
ـصدر مـحـافظـة مـيـسـان. وقـال ا
في تـصـريـح امس إن (مـسـلـحـ
مــجـهـولــ أطـلــقـوا الــنـار جتـاه
مدني في منطقة أبو رمانة غربي
مــيــســان). واكــد مــصــدر ثـان ان
مـسلـحـ اغـتـالوا شـيخ عـشـيرة
مـعـروف بتـأيـيـده لالحـتـجـاجات
ــصــدر إن في مـــيــســان . وقــال ا
(مـسـلـحـ اغـتـالـوا الـشـيخ عـبد
الناصر الطرفي أحد أبرز شيوخ
ــــــــؤيــــــــدين الـــــــعــــــــشــــــــائـــــــر ا

لالحتجاجات). 

ـالي في الـبالد وحـدد الـقـانـون ا
سـقفـاً أعـلى لالقـتـراض بــنـحو 5
مـلـيـارات دوالر من اخلـارج و15
تـــريـــلـــيـــون ديـــنـــار من الـــداخل.
وكشف وزيـر الشـباب و الـرياضة
األسبق عـبد احلـسـ عبـطان عن
تــوفــر الــســيــولــة الــنــقــديــة لـدى
الـيـة الكـافيـة لـدفع رواتب عدد ا
من الــوزارات و قــال عــبــطــان في
تـغـريـده له عـبر مـواقـع التـواصل
ـــالــيـــة أنــهت االجــتـــمــاعي ان (ا
تــسـديــد رواتب شــهــر أيــلـول في
ــاضي  الــعــشـريـن من الــشــهـر ا
وبـاشــرت بـجــبـايــة عـائــدات بـيع
النفط اليومية بحدود 130 مليار
ديـنـار  مـا يـعـني وجـود تـرلـيون
ونــــصف الـــتــــرلــــيـــون عــــلى اقل
تقدير) متسائالً عن (أسباب عدم
صـرف احلـكـومــة رواتب مـوظـفي
عــــــدد من الــــــوزارات و إكــــــمـــــال
االخرى تدريجيـاً  بهدف تخفيف
ـواطن الــعـراقي و ـعــانـاة عـن ا ا
تــوفــيــر الــســيــولــة الـنــقــديــة في
االسواق الـعـراقيـة التـي حتتـضر

منذ اكثر من سنة?).

الــــشـــهــــرين األولــــ من الــــعـــام
قـبل) وأوضح عالوي ان (آلـية ا
تـسـديـد االقـتــراض الـداخـلي تـتم
ـتـحـققـة من من خالل اإليـرادات ا
ـــتــــرتـــبـــة الـــنــــفط والـــفــــوائـــد ا
افتراضيا) ومضى الى القول أن
(ديون الـعراق اخلـارجيـة تتراوح
ب  60 إلى  70 مليار دوالر اما
الـديون الـداخـلـيـة تـقـدر نـحو 60
تريـليـون دينار) وتابع ان (هناك
تــوجـه بــقــوة لــتـــفــعــيـل جــبــايــة
الـــــكـــــهـــــربـــــاء مـن خالل نـــــصب
العدادات اإللكـترونية) مؤكداً أن
(مــوازنــة   2021 ســتــقــدم خالل
الشـهـر اجلـاري وتـتضـمن تـنـفـيذ
ـــــرحـــــلـــــة األولى مـن الـــــورقــــة ا
ـالـية الـبيـضـاء).وعـدت الـلجـنـة ا
الـنـيـابـيـة أن الـعـراق سـيـتـعـرض
لإلفالس خالل ســتــة  أشــهــر في
حـــال إقـــرار قـــانـــون االقـــتـــراض
حــــــزيـــــران اجلــــــديــــــد.وفي  24 
ـــاضي أقـــر مـــجـــلـس الـــنــواب ا
العـراقي قـانونـاً يـتيح لـلـحكـومة
اقـتــراض نـحـو  18 مـلـيـار دوالر
من الداخل واخلارج لسـد العجز

قـانــون تـمــويل الــعـجــز سـتــطـلق
ـوظـفـ بــشـكل مـبـاشـر رواتب ا
اليـة التي مشـيراً إلى أن األزمـة ا
ـر بــهــا الـعــراق لـيــست ولــيـدة
اليـوم كـما أن احلـكـومة احلـالـية
واجــهت األزمــة من دون ســيــولــة
مالية.وأرسلت احلكـومة العراقية
الي مشـروع قـانون سـد العـجـز ا
ان في  11 تشرين األول إلى البر

اضي .  ا
ويـــنص الـــقـــانـــون عـــلى حـــاجــة
العراق إلـى اقتراض  41 ترليون
دينار لألشهر األربعة األخيرة من
الـعـام اجلــاري  حـيث أن تــمـريـر
ان مشـروع القـانون من قـبل البـر
سيـمكن احلـكـومة من سـد العـجز
ـالي بــالـلــجـوء إلـى االقـتـراض ا
وســـــيــــحـل بــــديـالً عن مـــــوازنــــة
.2020وبشان إطالق رواتب شهر
ــا تــشــرين قــال عالوي إنــهــا (ر
تـدفع بـعـد أســبـوعـ في حـال لم
ض قــانــون تـــمــويل الــعــجــز)
ــتـضــمن في ـبــلغ ا مــبـيــنــا ان (ا
قانـون تـمويل الـعـجز والـبالغ 41
تريلـيونـاً سيـؤمن الرواتب لـغاية

إلى أن (رئاسة مجلس الوزراء لم
تـــرد حــتـى عــلـى الــكـــتـــاب الــذي
ــالـيــة بــشـأن وجــهـته الــلــجـنــة ا
تـــصــــريـــحـــات أحــــمـــد مال طالل
األخـيــرة حـول إمـكــانـيـة تــسـديـد
الـــــــرواتـب دون الـــــــرجــــــــوع إلى
االقـــتـــراض). وفـي وقت ســـابق 
اكـد الــوزيــر عــلي عالوي أنه في
حـال صـوت مـجلـس الـنواب عـلى

الـــزيــــادي في تـــصــــريح امس إن
اليـة حتاول خـلق فجوة (وزارة ا
ــان والـــشــارع وأزمــة بـــ الــبـــر
الـعـراقي) مـؤكــدًا أن (احلـكــومـة
ـسـؤولـيـة بـشـأن تـتـحـمل كـامـل ا
تـــأخــيـــر الـــصــرف) وأضــاف أن
(هنـاك تـخـبطـاً حـكـوميـاً واضـحاً
ــتـحــدث بـاسم في تـصــريــحـات ا
ولفت احلـكـومــة وكـذلك الـوزيـر) 

ــوازنـــة مــوجــود لـــكن ايــرادات ا
كن النفط وااليرادات االخرى ال 
ان نقول انها تغطي العجز بشكل
كــــــامل) مــــــؤكــــــدة ان (مــــــعـــــدل
االقــتـــراض الـــذي طــلـــبــته وزارة
الية عالٍ جداً وهو  41 ترليون ا
دينـار وهـذا مـبـلغ كبـيـر وسـيـكبل
الـبالد بـديـون يـصـعب تـسـديـدها
وتــؤثـر عــلى مــســتـقــبل االجــيـال
قـبلة) واشارت الى ان (االيراد ا
ـــتــحـق من الـــنــفـط وغــيـــره من ا
مـوارد يـقـدر بـنـحـو  20 تـرلـيـون
دينار والـدولة تدفع رواتب بـنحو
 6 تـــرلـــيـــون ديـــنـــار وبــالـــتـــالي
سيكون لدينا رواتب لثالثة اشهر
قادمة) مشددة عـلى ان (موضوع
ا تأخير الرواتب ال مسوغ له وا
ـان من وسـيـلــة ضـغط عـلى الــبـر
ـــبــالغ اجل اتـــاحــة االقـــتــراض 
). كــمـا حــمـل عــضـو عــالــيــة جــداً
اللجـنة  فـالح الزيادي  احلـكومة
مــسـؤولــيــة تــأخــر صـرف رواتب
وظـفـ الفـتـا إلى أن احلـكـومة ا
حتـاول خـلـق فـجـوة بــ مـجـلس
الـنـواب والـشـارع العـراقـي. وقال
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تـتـجه أزمـة تـأخـير صـرف رواتب
ـــوظـــفـــ نـــحـــو نـــفق مـــظـــلم ا
وتـخـطـو بـاجتــاه الـتـعـقـيـد بـعـد
احتدام اخلالف على مـبلغ تمويل
ـــان الـــعـــجـــز الـــذي وضع الـــبـــر
ــــوقف حــــرج ومـــســــؤولــــيـــات
احلكـومـة عـلى احملك بـعـد مضي
ايام على التـأخير دون ايجاد حل
لـلــمـشـكــلـة الــتي اضـحت تــتـكـرر
ــــوظــــفـــون ويــــدفـع ثــــمــــنــــهــــا ا
ـتـقـاعـدون عـقب تـعـلـيق امـال وا
الصـرف بـعـد اسبـوعـ في حـالة
عدم تمريـر القانـون.وأكدت عضو
جلـنــة الـطـاقــة الـنــيـابـيــة زيـتـون
الــــدلـــــيــــمـي  ان واردات الــــبالد
الـنــفـطـيــة وغـيـرهــا تـؤمن رواتب
ـوظــفــ لـثالثــة أشــهـر قــادمـة ا
فيـمـا اوضـحت ان تـأخيـرهـا يـعد
ــان. وســيـــلــة ضــغـط عــلى الـــبــر
وقالت الـدليمي فـي تصريح امس
ـــســـجل في ان (ســـعـــر الـــنـــفـط ا
ــوازنــة  احــتــســابه عــلى 41 ا
دوالرا) واضـافت ان (الـعـجـز في
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فالح الزيادي 

عظم »UFÝ·∫ متظاهرون يقدمون اسعافا اوليا لزميلهم الذي اغمي عليه في احتجاجات الباب ا

شهق الناس

خـبر مفـزع ومحزن وكارثي.ان بـقتل التـعليم بـآخر رصاصة من
قـادة اجلـهل. وان تـنتـهي آخـر لـعبـة حملـو العـراق بـهـذه الطـريـقة
ـال يـكفي (كـروش) الـنخب الـسـياسـية. وال ـمـنهـجة.فـمـا عاد ا ا
الـسلطة تملي عيونهم والخـزائن العراق التي سرقوها بالسحت
احلـرام تـطفئ نـواقصـهم الـكثـيـرة. ما عـاد لديـهم أال الـبحث عن
امـتـياز جـديـد وصفـقـة لـلمـبـاهاة. فـالـعّقـد تـتضـخم عـنـدهم مثل
ـال والسلـطة تشبع صاب بـتضخم الـبروستات. فال ا ـريض ا ا
ـستـفحّـلة أال ـريـضة وتـخلـصهم من عـقـدّة الدونـية ا غـرائزهم ا

احلصول على الشهادة العليا ولقب الدكتوراه! 
حــقــا الــوطـن في خــطــر حــقـــيــقي. خــطــره فـي قــانــون مــعــادلــة
الـشـهــادات والـدرجـات الـعـلـيـا الـذي مــررّه مـجـلس الـنـواب قـبل
ـوت للـتعـليم والرصـانة الـعلـمية. نـح شهادة ا ايـام.وهو قـانون 
ويـغادر إلى عالم االخوانـيات واجلهل لتـوزيع الشهادات الـعلمية
إلى األمـيـ والفـاسديـن وأهل النـخب اجلـاهلـة. سنـقـرأ الفـاحتة
ـتبقي. ونـودعه بال رحمـة. فمـا عاد لـدينا ريض ا عـلى التـعلـيم ا
عـزيز قـوم أال هؤالء اجلـهلـة الذين أسـسوا لـنا جـهالة فـي العلم
واحلـيـاة. وخربـوا لـنا جـمـال الوطـن والقه بـتـهد كـيـان التـعـليم

العالي.  
األخــطـر الــيـوم أن يــتــحـول تــقــيـيم الــشــهـادة ومــعـادلــتــهـا إلى
إجراءات روتينية. كأن الشهادة أصبحت طبخة فول مدمس. فال
يـهم مـصـدرهـا ومنـشـؤهـا وهـويـتـها الـوطـنـيـة. فـالـقيـمـة الـعـلـمـية
راد مـعـادلتـها في ضـوء القـانون لـلشـهـادة ومحـتوى الـشهـادة ا
ثير للجدل هي إجراءات روتينية كما جاء في القانون. والعاقل ا
.ومايخـبئه من أسرار. فأنت الى أية طائفة يـفهم سر هذا الروت

ال تدفع?!  تنتمي واي حزب والؤك وكم من ا
أقـرأوا الـفـاحتـة عـلى الـتـعـلـيم.فـالـقـانـون اجلـديـد سـيـعـيـدنـا إلى
عـصور اجلـاهـليـة اآلولى. سنـدرس أصـول الدين من بـاب تعـليم
الـغش. وسـتذهب حـكمـة لقـمـان ووصايـاه من تعـلـيمـنا إلى قـبور
مـجلس الـنواب. وسـتذهب حـكمته األبـدية: يـابني جـالس العـلماء

وزاحمهم بركبتك. فما عاد في هذا القانون علماء والركب! 
فـالــدنـيـا كــلـهـا جــهل إال مـواضع الــعـلم كـمــا يـقـول عــلي (عـلـيه
الـسالم). فـالـعـلم أصل كل خـيـر واجلـهل أصل كل شـر. وكفى
الـعـلم شرفـا أن يـدعيه من ال يـحـسنه. وقـانـون تقـيـيم الشـهادات
أصـله شـر وصـنّــاعه أشـرار ألنه يـقـتل الـرصـانـة الـعـلـمـيـة في

التعليم ويسمح للجهالء أن يكونوا أسيادا للوطن! 
أقـرأوا ديباجة القانون  سترون العجب العجاب في شهر رجب
 وسـتجدون كالما معسـوال مدافا بالسم الزعـاف ومصطلحات
ـتـفـوقـ ـصــطـلـحـات الــكـبـيـرة كــا وعـشـرات ا جـمـيــلـة وأنـيـقــة 
بـتكـرين وكلـها محـشوة بـكلـمات رنـانة  الـرصانة ـبدعـ وا وا
وضوعية. ومع ذلك عاييـر ا الـعلميـة وتشجيع الـبحث العلـمي وا
ال جتـد فيها علما مـفيدا وبابا لدخول بـوابة العصر اجلديد. بل
سـتــجـد مـصــادرة لـلـحــقـوق الـعــلـمـيــة لـوزارة الــتـعـلــيم الـعـالي
وإبـعادهـا عن اتخاذ الـقرار. وكـأنها ضـيعة مـن ضيعـات مجلس
صالح طـبقة النواب الـنواب. مثلـما سيكون هـذا القانون خـادما 
وأصــحـاب الـوظــائف اخلـاصــة لـنــيل الـشــهـادات الــعـلــيـا بـدون
تعـارف عليه دوليا. احلـاجة إلى تفرغ ودون الـتدرج التعلـيمي ا
بل هـناك خدمـات وتسهـيالت ال مكانـة لها في األنـظمة الـتعلـيمية
ـتـقــدمـة كـإلـغـاء مـتـطـلـب وجـود أطـروحـة أو بـحث في شـهـادة ا
الـدكتوراه ألجل معادلتها واستثناء فئات كثيرة من أسس تقييم
وتـعـادل الـشهـادات ومـنح صالحـيـة تقـيـيم ومـعادلـة الـشـهادات
إلى جـهـات ال عالقة لـها بـالـتعـليم الـعـالي واجلامـعات. واألخـطر
هـو مـنح األلقـاب الـعـلمـيـة اجلـامعـيـة اخلاصـة بـالـتدريـسـي في
ـوظــفـ من قـبل مــؤسـسـات ال عـالقـة لـهـا اجلـامــعـات لـعــمـوم ا

باجلامعات.
بـاختـصار شديـد القـانون لـصالح النـائب الذي يـحمل الـشهادة
عاهد الدينية التي ال توسطة أو الثانوية وخلريجي الكليات وا ا
ـال الـقادر عـلى الـدفع نـقدا من أصـول لـهـا علـمـيا ولـصـاحب ا
ـال الـسـحت احلـرام ولألحـزاب الـتي تـعـانـي فـقـر الـشـهادات ا
السـتثمارها في االنتخابات وللجامعات التي تخرج طالبها وهم
عـوق العـلمي الـفاشل من اجل احلـصول . وا في بـيوتـهم نـائمـ

على اللقب العلمي. والقصة ال تنتهي إال برؤية عراق مدمّر!
أقـرأوا الفـاحتة على الـتعـليم. فهـناك كـارثة تعـليمـية سـتحل على
ـيـادين. ــتـوالــيـة في مــخـتـلـف ا بالدنــا تـضـاف إلـى الـكـوارث ا
سـتتّفجر أزمـات وأزمات بعضهـا في الداخل حيث ازدهار بيع
بـورصات الشـهادات العـليا وتـداولها بـ األمي وفي اخلارج
ي بـالشـهـادات الـعراقـيـة وجـعلـهـا موضع ازمـة االعـتراف الـعـا

سخرية العالم! 
 أعـترف أن هـذا الـقانـون سيـدخل العـراق في مـوسوعـة غيـنيس
لألرقـام القـياسـية بـوصفه الـبلـد الذي يـتفـوق فيه أعـداد حاملي
. وأعداد األمـي من حـملة الـشهـادات العلـيا عـلى أعداد األمـي
ـقــلّـدة عـلـى الـدكـتــوراه من صـنف الــدكـتـوراه صــنف الـعالمــة ا

العالمة األصلية!
سينفجر العالم بالضحك والبكاء علينا في الوقت ذاته ...

زيتون الدليمي 
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ـفـكر االقـتـصادي طالل استـبـعد ا
أبــو غــزالــة أن يـحــدث تــغــيــر في
السـياسـة األمـريكـيـة جتاه الـعالم
العربي بعد االنتـخابات الرئاسية
ـتـحــدة. وقـال أبـو في الـواليــات ا
غـزالــة في لــقــاء مــتـلــفــز تــابــعـته
(الـزمــان) امس أن (فــوز الــرئـيس
احلالي دونالـد ترامب أو مـنافسه
جـو بــايــدن لن يــحــدث حتـوال في
الـسـيـاسـة اخلـارجــيـة األمـريـكـيـة
وأضـاف جتــاه الـعــالـم الـعــربي) 
(لن يكـون هـنـاك مـشكـلـة لـلـصراع
الــــعــــربـي االســــرائـــــيــــلي أي أن
االنتخابات األمريكية لن تؤثرعلى
ذلك) واضــــوح أبـــــو غـــــزالــــة ان
ـنـاظـرة الـتي جـرت بـ تـرامب (ا
ـاضـي الـهدف وبـايـدن األسـبوع ا
منها هو كسب أصوات الناخب

ــكـن اســتـــنـــتــاج ومن خاللـــهـــا 
واضيع التي تهم األمريكي أي ا
ـتــحـدة) ومـضى الى الـواليــات ا
ناظرة القول ان (أغلب مواضيع ا

ومن زاويـــة مـن ســـيـــتــــعـــامل مع
الـصـ بـشــكل أفـضل في إشـارة
إلى وجود تـوافق بـشـأن احلد من
ـو الـتـنـ األحـمر) وتوقـع أبو
غزالة أن (يـفوز الرئـيس األمريكي
احلــالي تــرامـب بــواليــة ثــانــيــة)
وقال إن (الـعـالم سـيعـيش في ظل
تـــــرامـب ســـــواء انــــــتـــــخـب أم لم
ينتخب) ولفت الى (عزمه تـنظيم
ـقـبـلـة وهـو مـؤتـمـر خالل االيـام ا
ي لـلـتـسامح من أجل اليـوم الـعا
إرسـال رسـالـة لـلـصـ والـواليات
ـتـحـدة إلحـداث تـقـارب بـيـنـهـمـا ا
بـصـفـتــهـمـا أكـبــر اقـتـصـادين في
الــعــالم). وقــبـل ســاعــات من بــدء
عمـلـيـة الـتـصـويت في انـتـخـابات
الرئـاسة األمـريكـية كشـفت شـبكة
أن بي سـي وصــــــحــــــيــــــفـــــة وول
ستريت جـورنال األمريكـيتان عن
ـــقـــراطي تـــقـــدم لــلـــمـــرشـح الــد
جــوزيـف بــايـــدن عــلـى مــنـــافــسه
ـــــــســــــــتـــــــوى تــــــــرامب عــــــــلـى ا
الـوطـني.وأظـهـر اسـتطـالع لـلرأي
أن  بـايـدن يـتــقـدم عـلى مــنـافـسه

ترامب بـفارق يـتجـاوز عشـر نقاط
عـــــلى مـــــســـــتـــــوى الـــــبالد.لـــــكن
االستطالع أشار فـي الوقت نفسه
أن تـنـافـسـا مـتـقـاربـا يـجـري عـلى
ـقــاطـعــات في واليـات مـســتـوى ا
عدة ب بايدن وترامب وذلك قبل
يـــومـــ فـــقـط من االنـــتـــخـــابـــات
الــرئـاســيــة الــتي تــنــطــلق الــيـوم
الـثالثــاء.ومــا تـزال اســتــطالعـات
الرأي حتـظى بانـتقادات الفـتة في
وســـائل اإلعـالم األمـــريــــكـــيـــة إذ
يـــــشـــــكـك كـــــثـــــيــــــرون في مـــــدى
مـصـداقـيــتـهـا بـيـنــمـا تـعـد مـحط
سخرية فـي أوساط حملـتي بايدن
وتـرامب.من جـهـة اخـرى أظـهرت
آخر اسـتـطالعات الـرأي الـصادرة
امس في واليــة فـلــوريــدا تــعـادال
رشح للـرئاسة األمريكية ب ا
بايـدن وترامـب.وأشار االسـتطالع
إلى أن شـعـبـيـة بـايدن انـخـفـضت
ب األمريكي من أصول إفريقية
في واليـــــة فــــلــــوريـــــدا في حــــ
ارتـفـعت بـ كـبـار الـعـمـر بـسـبب

واجهة وباء كورونا.  خطته 
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
 3413 اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونا
وشـــفــاء  2995 حـــالــة جـــديــدة
وبواقع وفيات  51 حالة  ضمن
ــــوقف الــــوبـــائي لــــيـــوم امس ا
وقـف الوبائي .  واشار ا االثنـ
الــيـــومي الـــذي اطـــلــعـت عــلـــيه

(الــــــــزمـــــــــان) امـس الـى انه (
فـحص نــحـو  16910 حـالـة في
وبذلك مختبرات الصحة العامة 
جـرى رصد  3413 حالـة مـؤكدة
بـكـورونـا) واضـافت ان (حـاالت
الــشــفـــاء من اجلـــائــحــة بـــلــغت

 2995 حالة وبواقع و 51 حالة
وفاة جديدة). 

من جــــانـــبه  اكــــد مـــديــــر عـــام
الـــصـــحــة الـــعــامـــة في الــوزارة
ريـاض عــبـد األمـيــر احلـلـفي انه
(اللجنة العليا ستأخذ استشارة
الـصــحـة بـشــأن الـعـام الـدراسي
اجلـديـد وهـي ال تـبـدي رأيـهـا اال
بـعد اإلطالع عـلى خـطـة التـربـية
الــتي لم يــصـلــنــا مـنــهـا أي شي
حــــتى اآلن) مـــــشــــيـــــرا الى انه
(يــــــجـب تــــــوافـق اخلــــــطــــــة مع
الضـوابط الـتي أرسـلنـاهـا لهم 
وفي حـال يكـون انـتقـال الـعدوى
وافـقة ضئيل  فأنـنا سـنعـطي ا

ــــاشـى مع الــــضــــوابط) ــــا 
مــــؤكــــدا (إذا تــــغـــــيــــر الــــوضع
الــــوبــــائي وســــجــــلــــنــــا زيــــادة
بــاالصــابـات  فــســنــضــطــر الى
اتـخـاذ االجــراءات الـتي اتـخـذت
في بــــدايـــة اجلـــائــــحـــة بــــغـــلق
ــا نـلــجــأ لـلــحــظـر ــدارس ور ا
الـعـام او اجلـزئي). وفـاد مـصدر
طبي فـي محـافظـة ذي بـتسـجيل
32 اصـابـة جـديـدة بـكورونـا في
ــــصـــدر في احملـــافـــظــــة.وقـــال ا
تــصـريح امس إنـه ( تـســجـيل
32 اصـابـة جـديـدة بـكورونـا في

ذي قار). 
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طالل أبو غزالة 

كــانت عن األمـــور الــداخـــلــيــة في
تـحدة) مـؤكدا أنه (لم الواليـات ا
ـنـاظرة يـتم ذكـر إسـرائيـل خالل ا
مـــا يـــعـــنـي وجـــود تـــوافق داخل
تحدة بشأنها كذلك لم الواليات ا
يــتم ذكــر اسـم أيــة دول عــربــيــة)
نـاظـرة  ذكر وتابع انه (خـالل ا
الــصــ فــقط  وبـــشــكل عــرضي

 ‰ULA «Ë jÝu « w  …œ—«Ë —UD _« ’d  ∫ ¡«u½_«
لـتـساقط زخـات مـطر خـفـيفـة في اقـسامـهـا الغـربـية
ــنـطـقـة الـشـمــالـيـة غـائـمـا مع تــكـون رعـديـة  وفي ا
نطقـة اجلنوبيـة فسيكون تـساقط زخات مطر  امـا ا

الطقس صحواً مع قطع من الغيوم).
ووقع زلــزال جـديــد في تـركـيــا بـقـوة 4.4 فـي بـحـر
إيـجــة قـبـالـة ســواحل إزمـيـر إلى الــغـرب من الـبالد

حسبما أفادت نقارير صحفية.

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنــواء اجلــويـة والــرصـد
الـزلزالي التـابعة لوزارة الـنقل ان يكـون طقس اليوم
الـثالثاء غـائمـا جزئيـا مصـحوبـا بامـطار في الوسط
والـشمـال . وذكر بـيان لـلهـيئـة تلـقته (الـزمان) امس
ــنــطــقــة ان (طــقس الـــيــوم الــثالثــاء ســيـــكــون في ا
الـوسـطى غـائـمـا جـزئيـاً وأحـيـانـا غـائـمـا مع فـرصة
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الـشـامـية وعـدم تـنـفيـذ مـضـمون
كـــتـــاب دائـــرة عـــقـــارات الـــدولــة
ـة الــنــاصــريــة ــوجـه إلى بــلــديـَّ ا
وقسم شرطة اإلسـكان  الصناعي

لرفع التجاوز). 
m U³  ·d

وكـانت الهـيئـة قد كـشفت الـهيـئة
في وقـت ســـابـق عن تــــفـــاصــــيل
إيـقـاف صـرف مـبــالغ مـخـصّـصـة
لــعـقـد بــقـيـمـة 35 مـلــيـار ديـنـار
فوض ـدير ا مشيـرة إلى ضبط ا
ـنــفـذة لـألعـمــال غـيـر لــلـشــركـة ا

نجزة منه.  ا
واكدت الهيئة ان (الـعملية نفذها
فـريق مـشـتـرك من مـكـتب حتـقيق
بـــابل بـــالــتـــعـــاون مع مـــديـــريــة

االمارات

أما بعـد

 wFOÐd « ÕU³

هلسنكي
œ«d  rÝUł
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بـعد  (50) عـاما عـلى وفـاة الرئـيس العـربي جمـال عبـد النـاصر  اصـبح االنتـماء
واطن العـربي بشكل عـام  ومواطنو األنـظمة التي العروبي تـهمة يحـاسب عليـها ا
جرت فـيهـا تـغيـيرات سـيـاسيـة وفكـريـة واجتـماعـيـة بواسـطة االحـتالالت أو نـتيـجة
ـناطقي والطائفي الى مـراكز السلطة . ففي صعود الـعقل االسالموي والقطري وا
العـراق بـعـد الـغـزو  اصـبح احلـديث عن انـتـمـاء الـعـراق وهـويـته الـعـربيـة رغم ان
ـئة) من الـسكـان هم من العـرب  اشبه مـايكون غالـبيـة الشـعب التي تـمثل (85 با
بالغرابـة لدى السياسي احلكام  وصار االنتماء لـلعروبة وقواها السياسية يطلق
عليهم  (الـقومجية) وكأن العروبة مسؤولة عن اسقاطات األنظمة وعبثية سياساتها
ارساتـها اجلائرة  علماً إن القوى والتشكيالت واألحزاب العروبية في العراق و
الحقات والتصفيات كانت من أولى القـوى السياسية التي تعرضت لالعتقاالت وا
والـتشـريد بـسـبب مواقـفهـا . وفي الـفتـرة ما بـ الـغزو واسـتالم السـلـطة صـعدت
ناطقـية لم تتمـكن من وحدة الشعب الكثـير من التشـكيالت اإلسالمية والـعرقيـة وا
ناطقية والعرقية واحدا من اهم ذهبية وا العراقي  وصار التناقض على أساس ا
أسـباب وصـول هـذه األطراف الى الـسلـطة  في حـ كـان النـهج العـروبي جامـعا
لكل فصـائل اجملتمع  وما يحصـده االن العراق من خيبة امـل في الوحدة الوطنية
وفي البنـاء واالعمار وحتقيق احلدود الدنيا من مصالح الـناس  هو نتيجة منطقية
ـسـألة ـواقف . لـقـد كـان جـمـال عـبـد الـنـاصـر واضـحـاً من ا لـتـلك الـسـيـاسـات وا
الكرديـة  التي كانت واحدة من اهم انشغاالت الشعب العراقي تضامناً مع الكرد
ــرحـلـة الـزعـيم في اجنـاز احلـقــوق ضـمن الـدولـة الــعـراقـيـة  واسـتــقـبل في تـلك ا
الكـردي مصـطفى الـبـارزاني داعيـا معه الى حتـقـيق احلكم الـذاتي لألكراد ووقف
العمـليات العسكرية في شمال العراق  وكانت العديد من القيادات الكردية ومنهم
نـظمات العروبـية منها الزعيم جالل الـطالباني تربـطه عالقات وطيدة بـاحلركات وا
ـرحوم هاشم علي احلركة االشـتراكيـة العربيـة بجنـاحيهـا عبد االله الـنصراوي وا
نـطقـة وخـاصة في محـسن وبـقيـادات عـروبيـة لـبنـانـية وسـوريـة وغيـرها فـي دول ا
جـنـوب الـيــمن وشـمـاله . إذن الـنــهج الـعـروبي لم يــكن طـائـفـيــا والمـنـاطـقـيـا  وأن
وقف الـعروبي  ـمارسـات السـياسـيـة القـسريـة لألنـظمـة التمـثل جوهـر وشـكل ا ا
وهـذا كان واحـدا من أسـباب الـهجـمة عـلى العـروبـة وعلى سـياسـات ومواقف عـبد
ـنـطـقة الـعـربـية بـعـد رحيـل الرائـد جـمـال عبـد الـنـاصر فـقـدت هـيبـتـها الـنـاصر . ا
وحـضـورها الـسـيـاسي واجلـغـرافي والـوطـني والـعـروبي  وأصـبـحت الـصـراعات
القطـرية واالنحـيازات اخلارجـية من أولويـاتها  وصـارت التحـالفات اجلـزئية ضد
البعض األخر مـدخالً للتدخالت اإلقليمية والدولية . وبالنسبة للجامعة العربية  لم
تــكن هي الـتي أنـشــئت عـلى أسـاسـه  بل أصـبـحت جــزء من اإلشـكـالــيـة ولـيـست
ضامـنة لـلـعالقات الـعـربيـة العـربـية  ومـاحدث ضـد اجلـمهـورية الـعـربيـة السـورية
وضد اجلمـهورية اللبية  وضد فلسط من ابـرز سمات تراجعها وافولها  وهناك
احـاديث حول تـشكـيل الـبديل الـشـرق اوسطي لـلجـامـعة الـعربـيـة. الوضع الـعربي
االن هـو اسـوء حاالته  واخلالفـات والـصراعـات ب دولـه  يشـكل مقـدمـة محـزنة
حلــاالت الــتـشــرذم الــقـادمــة  وهــذا الــوضع بــالـضــرورة يــفــرح ويـخــدم احلــركـة
الـصهـيونـية والـدول الداعـمة لـها . والـوقائع تـؤكد عـندمـا تغادر
ـنظومـة العـربيـة منـهجـيتـها الـوطنـية  وانـتمـاءاتهـا العـروبية ا
فــأنـهــا تــصـبـح عـرضــة لــلـتــفــكك .. وفي هــذا الــوقت كـان
الــعـدوان الــثالثي الـعــسـكــري االسـتـعــمـاري ضــد مـصـر
بسبب نـهجـها العـروبي في عهد عـبد النـاصر كمـا يحدث

اليوم العدوان السياسي ضد العروبة ومفاهيمها 

UO ∫  ارتفاع اعداد الوفيات بسبب كورونا في العالم Ë

{ بــاريـس (أ ف ب) - تــوفي أكـــثــر
من  1,2شخـص جرّاء وبـاء كـوفـيد-
 19في أنـحاء الـعـالم وفق حـصـيـلة
أعدتهـا وكالـة فرانس برس اسـتنادا

. صادر رسمية االثن
و تـــــســـــجـــــيل مـــــا مـــــجـــــمـــــوعه
1,200,042 وفاة مـن أصل اكـثر من
46 مليون إصابة. وسجّلت وفاة من
كـل خــــمس وفــــيــــات فـي الــــواليـــات
ــتـحـدة الــبـلــد األكـثــر تـضـررا في ا
الـــعـــالم والـــتي شـــهــدت 230,996
وفــــاة مـن بــــ اكــــثــــر من 9 مالي
إصــابــة بــيـنــمــا ســجــلت الــبـرازيل
160,074 وفاة من ب 5,545,705
إصـابـات والـهـند 122,607 وفـيات
ـــكـــســيك و 8,229,313إصـــابــة وا
91895 وفـــاة و929,392 إصــــابـــة
وبــريـــطــانــيــا  46717وفـاة من بـ
ــديـر 1,034,914 إصــابــة. وأعــلن ا
ـيّة مساء ـنظّمـة الصحّـة العا العام 
األحــد أنّه وضع نــفــسه فـي احلــجـر
الــصـحّي بــعــد مـخــالـطــته شـخــصًـا
ثـبُـتت إصــابـته بـكـوفـيـد- ?19لـكـنّه
أوضـح أنّـه ال يـــــــــشـــــــــعـــــــــر بــــــــأيّ
أعــراض.وكــتب تــيــدروس أدهــانــوم
ّ غــيــبــريــســوس عــلى تــويـتــر أنّه 
حتــديـد مــخــالـطــته لــشـخص أظــهـرَ
نتيجةً إيجابيّة لفحص كوفيد-19.
وقال تـيدروس "أنـا بخـير ولم تـظهر
(عــــليّ) أيّ أعـــراض. لــــكن ســـأعـــزل
ـقبـلـة تمـاشـياً نـفسي خالل األيّـام ا
مع بــروتـوكــوالت مـنــظّـمــة الـصــحّـة
ـــنــزل". ـــيّــة وســـأعـــمل من ا الـــعـــا
ــتــثل ــهمّ جـــدّاً أن  وأضــاف "مـن ا
جميعنا للتوصـيات الصحّية. فبهذه
الــطــريــقــة نــكــســر سالسـل انــتــقـال
ـــحــو الـــفـــايــروس كــوفـــيــد- 19و

الــذين يـعــبـرون بــشــكل مـتــزايـد عن
نفاد صبرهم كمـا حصل في اسبانيا
حــيث تــقع مــواجــهــات مــتـكــررة مع

قوات األمن.
وفي كل أنــحـاء أوروبــا ســجل عـدد
اإلصابـات االضافيـة ارتفـاعا بنـسبة
ـئـة خـالل أسـبـوع مـا يـشـكل 41 بـا
ـسـجــلـة في األيـام نـصف احلــاالت ا
ـاضـيـة في الـعـالم. وهـذا الـسـبـعـة ا
االرتــفـاع في احلــاالت قــد يـســتـنــفـد
الطـاقـة االستـيعـابيـة لـلمـستـشفـيات
ويدفع احلكومات الى تضييق حرية
تــنــقل مــواطــنــيــهــا مـجــددا وإغالق
قطاعـات كامـلة من االقتـصاد. وغادر
وزيــر الــصــحــة الــبـرازيــلي ادواردو
بــازويـلــو الــذي أعـلن قــبل اكــثـر من
اسـبـوع إصـابـته بـفـايـروس كـورونا
ــســتـشــفى األحـد بــعـد ــسـتــجـد ا ا

يوم من ادخاله اليه.
ـسـتــشـفى مـسـاء وادخل بـازويــلـو ا
اجلمـعـة السـتكـمـال عالجه من ذيول
اصـابــته بـكــوفـيـد- 19والـتــجـفـاف
وفـق مـــا ذكــر مـــســـتـــشـــفى "دي اف
ستار" اخلاص السبت. وقالت وزارة
الــصـحــة في بـيــان بـعــد خـروجه إن
"بازويـلو في حـال جيـدة وقد تـعافى
من اجلفاف. سيشرف طاقم طبي من
سـلـحـة عـلى الـوزيـر حتى الـقـوات ا

يتعافى بالكامل من كوفيد-19.
wŽUL²ł« bŽU³ð

وأعـلن بـازويـلـو اصـابـته بـفـايـروس
كورونا في 21 تشرين االول/اكتوبر
بـعـد شـعــوره بـصـداع وحـمى وهـو
مــنـــذ ذلك احلــ يــخــضع لــلــحــجــر
الـصــحي في بــرازيـلـيــا. وحـتى اآلن
أصــــيب أكـــثـــر مـن نـــصف اعـــضـــاء
حـكومـة الـرئـيس جـاير بـولـسـونارو

بــالــفـايــروس في االشــهــر االخــيـرة.
وبـولـسـونـارو الـذي انـتـقـد الـتـبـاعد
االجـــــتـــــمـــــاعي واجـــــراءات اإلغالق
لـتأثـيـرهـا على الـوضع االقـتـصادي
أصــيب هـو نــفـسه بــالـعــدوى بـدايـة
تمـوز/يـوليـو وكـذلك زوجته مـيـشيل
بــولــســونـارو. وبــازويــلــو اجلــنـرال

الــــســــابـق في اجلـــــيش هـــــو ثــــالث
شــخص يــتــولى وزارة الــصــحــة في
الـــبـــرازيل مـــنـــذ تـــفـــشي فـــايـــروس
كورونـا.وكـان سلـفه قـد ترك مـنـصبه
بــــعـــــد خالف مـع بـــــولــــســـــونــــارو
وخــصــوصـا حــول إصــرار الــرئـيس
عــلـى اســتــخــدام دواء هــيــدروكــسي

ـصّـفط أحـسن من الـصدق اخملـربط) ولـكـنني ال اعـرف من الـذي قـال : (الكـذب ا
كنها ان تكون جميلة لو تركت كما هي ! فَسوق العطارين اعرف ان هناك اشياء 
في شورجـة بغداد قد يكون اجمل من ارقى (سوبر ماركت) في اي مدينة اوربية 
ـّــار في الـشــورجـة هـو كــالـســاحـر اصـابــعه تـعــرف مـواقع كل خـاصـة وان الــعـط
االكياس ومـحتوياتهـا من اشياء  وهو الوحـيد الذي يأتلف مع أكـياسه وال يختلف

د يده  ليحصل على ما يريد!! ! يكفي ان 
هكـذا هي احلياة  ال شيء يـشبه شيئـاً !! الكل على حق  والـكل على باطل  الى
ان يثبت العكس  وال يكسب في النهاية اال من يعرف مكان (لقمة الصّياد) وهناك
دائما من يأكلون كل شيء وهناك من ال يجدون ما يأكلونه !  وب هؤالءِ واولئك 
ـرء حــائــراً ال يـلــوي عـلـى شيء ! وأمـامه ردود أفــعــال بـكل الــوان الــطـيف يــقف ا
الشمـسي ! وال ادري ما هي مشكلة الشاعر العباس بن األحنف الذي قال : أبكي
اذا ال ينـام هو اآلخر الذين اذاقـوني مودتَهم حـتى اذا ايقـظوني للـهوى رقـدوا ! 
ـؤمـنــ شـر الـقـتـال.. وهــنـاك من أضـنـوّه أخــوة يـوسف الـذين رمـوه وكـفـى الـله ا
باجلُـب  وهـو اليكترث بحاله اذ يـعيش في جُـبٍ منذ ولدته أمه وسـيموت (سعيداً)
ا دون النجوم وت واحد. فاذا غامـرت في شرفٍ مرومِ / فال تقـنع  به ايضـاً . ا
تـنبي كيـفما وت في أمـرٍ عظيـم ! رحم الله ا ـوت في أمرٍ حـقيرٍ / كـطعم ا فطعم ا
مات ! وكلـنا يـعرف ان لـيس للـمرءِ اال ما سـعي وان سعـيه سوف يُـرى وها نحن
ـلـكـون وعـلى غـفـلـة  مـا ال يُـمـلك لء الــعـ ان الـبـعض صـاروا  جـمـيـعـاً نـرى و
لـة في عمل اخلـير ومـا ينـفع اآلخرين بل وتـنكروا بسنـ  دون ان يسـعوا قـيد أ
ـفـردِ لـكل الـقـيـم والـفـضـائل حـتى وصـلـوا الى (االوطــان)  فـمـزقـوهـا وبـاعـوهـا بـا
وبـأبخس االثـمـان وهي الـتي ال يـعـادلهـا ثـمن من االثـمـان ! فـليـنـتـظـروا غضبَ من
يُمهل وال يـهمل وهوغضب لويعلمـون شديد.  مقاييسنـا حتتاج الى جتديد ونظرتنا
الى احلياة بـاتت متخلفة وعالقاتنا مع بعضنا البعض اصابها الصدأ . وصرنا ال
يحرك احلق فـينا سـاكنـاً وصارت حيـاتنـا ( أخباراً عـاجلـة ) على مدار الـساعة !
نـسـتغـرب من أي شيء وبال سـبب مُـقـنع. فـلو دهـست سـيـارة ( فاخـرة ) انـسـاناً
بسـيـطاً وهـشمت عـظامه عـلى قـارعة الـطريق سـيجـتمـع النـاس لتـفقـد ( السـيارة)
وهل تـضررت او تـخدشت الـوانهـا الزاهـية وقلـوبهم مـنفـطرة عـلى السـيارة وليس
على ذلك االنـسان الذي " ذهب مع الريح !"  مضرجاً بدمائه ودموعه وهو ساكن
ال يشـكو ألحد لـيس ألنه ذو اخالق حميـدة كــال بل النه مجرد: مات وبس! ولم
يـنته االمـر عـند هـذا احلد بـل اتهـموه بـاالهـمال  عـنـد عبـوره الشـارع..  فـلذلك لم
ـقـايـيس. وكم كـان الـشـاعر يـعـد هـنـاك مـا نـخـجل مـنه بـعد ان اخـتـلـطت الـقـيم وا
الفقـيد عريـان السيد خـلف محقـاً ح قال في حلـظة انقـطاع االنفاس : ( غَم ذاك
الـعُـمـر من يـنـكَــضي إتـعـلـعل) وهـنـاك من الـنـاس من لـهم قـصص يـجـدرالـتـوقف
ا يروى منـها: ان مصوراً بـالكاميـرا احملمولة كـان يعمل في التـلفزيون عندهـا و
ارادوا تـطويـره فـجعـلـوه ( مخـرجـاً ) فصـار ( كـابوسـاً ). وفي احـد االيام سـألني
اذا ال تـكـلفـني بـاخراج احـد البـرامج  فـقلت له : سـؤاالً غيـر بريء !  –استـاذ  
اعمل لنـا حتقيـقاً مـصوراً عن ( خان مـرجان ) وقـيمته الـتراثـية في بغـداد. فقال :
ر اكـثر من سـاعة حـتى اشتـكاه حاضـر! وفي الواقع هـو لم يكن حـاضراً إذ لـم 
ـكتـبة الـصوريـة"  لفـظاظـة اسلـوبه معه عـندمـا ذهب للـحصـول على لي مـسؤول "ا
شـريطٍ لتـسجـيل التحـقيق وكـان مسـتعـجالً  وكأنه سيـصور إنـسانـا شارف على
الـغرق ! وبـعد سـاعتـ اتصل بي رئـيس قسم الـكاميـرا احملمـولة مـتبـرماً من سؤء
اسلوبه ايـضاً وقـال لي عبر الـهاتف: اسـتاذ هذا اخملـرج اجلديـد ال يتفـاهم ! يريد
ا اخـبرته ان الـكـاميـرا ستـكون جـاهـزة بعـد نصف سـاعة كـاميـرا على الـفـور  و
ـغـرب رن جـرس الـهـاتف وكـانت مـسـؤولـة قـسم ابـدى امـتـعـاضه ! وقـبل صالة ا
ا ونتاج الصوري على اخلط  تقول لي بصوت مرجتف : استاذ اريد اجازة . و ا
ـفاجـئـة قالت لي اريـد ارتـاح! مِن هذا اسـتفـسـرت منـهـا عن سـبب هذه االجـازة ا
الذي كلفـته بالبـرنامج :( شلع قـلبي )! فهو يـطالبـها بان تعـطية االولـوية الجناز ما
كُـلف به وتُـهـمل كلَ الـبـرامج الـتي لـديـهـا فـطـلبت مـنـهـا ان تـعـطـيـني اخملـرج على
الهـاتف فقلت له : اخـي فالن شكراً عـلى حمـاستك ولكن يـبدو ان (خـان مرجان)
سيتـسبب في االستـغنـاء عن نصف العـاملـ في التلـفزيون ! ولـذلك فنـحن لم نعد
بـحـاجـة الى الـبـرنـامج  فـاجلـميـع ليـسـوا مـتـحـمـسـ له ! ُعـد الى الـقـسم ألكـلفك
ـا عـاد فــعالً حـانـقـاً غـاضـبـاً. قـلت له: يـا فالن مـا هـكـذا تـنـتج ـوضـوع آخـر. و
البـرامج! العمل يحتاج الى شيء من طولة البال. العصبية ُ التي
لـديك ال تـنجـز بـرنامـجـاً نـاجحـاً ! واخـترت له ان يـنـجز لي
تقريـراً تلفزيونيـاً عن احد احلمامات الشـهيرة وهو (حمام
مــهــدي) لــلـــرجــال في الــكـــرادة وال أزال انــتــظــر اجنــاز
الـتـقريـر رغم مـضي عـشريـن سنـة فـقط علـى التـكـليف ..

والصبر طيب... !

االســتـــخـــبـــارات الـــقـــبض عـــلى
عصابة تمـارس الغش واالحتيال
واطن من خالل الترويج على ا
ـزيـفة في مـحـافـظة ذي لـلـعـملـة ا
قــــار.وذكـــر بــــيـــان امـس انه (من
ـة خالل مـتـابـعـة عـنـاصـر اجلـر
ـنــظـمــة تـمـكــنت مـفــارز وكـالـة ا
ـديـرية ـتمـثـلة  االسـتـخبـارات ا
اســتـخــبــارات ذي قــار من الــقـاء
القبض على عصابة مكونة من 5
مـتـهـمـ بـيـنـهم امـرأة في مـركـز

ذي قار).
الفـتـا الى ان (الـعـصـابـة تـمـارس
ـواطن الغش واالحـتيـال على ا
زيفة من خالل الترويج لـلعملـة ا
ـــشــهــود وقــد ضــبط وبــاجلــرم ا
بحوزتهم مبلغ مزور مليون 850
الـف ديــنــار فــئــة 25 الف). واكــد
مــصــدر ان مــدنــيـا قــتـل عـلـى يـد
مـــســلـــحـــ مــجـــهـــولـــ غــربي

محافظة ميسان.
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ــصـدر في ان (مــسـلــحـ وقـال ا
مـجــهـولــ أطـلــقـوا الــنـار جتـاه
مدني في منطقة أبو رمانة غربي
شرعت مـيسـان). وفي الـبـصرة  ,
القوات االمنية بالصفحة الرابعة
ــرحـلـة الــثـانـيــة لـعـمــلـيـات من ا

الوعد الصادق. 
ـنطقـة الرابعة وقال قـائد حدود ا

الــــعــــمــــيــــد خـــلـف الــــبـــدران إن
(الـعـمـلـيـات انـطـلـقت لـلبـحث عن
ـنـفـلت في ـطـلـوبـ والـسالح ا ا
ـــديـــنــة في أقـــضـــيــة وأطـــراف ا
الــبــصــرة) ,مـــؤكــدا ان (الــقــوات
األمـنــيــة الـقت الــقــبض عـلى 11
مــطـــلــوبـــاً ومــصـــادرة أســلـــحــة
مــــخـــتـــلــــفـــة في الــــزبـــيـــر وابي

اخلصيب).
 وتمـكنت مـديرية مـكافـحة اجرام
ــتــهــمــ بــغــداد مـن اإلطــاحــة 
اغـتصـبـا طفـلـة. وقال بـيان امس
إنـه (بـــعــد ان احـــالت مـــحـــكـــمــة
حتــــــقــــــيـق ابـي غــــــريب االوراق
الــتـحـقــيـقــيـة اخلـاصــة بـقــضـيـة
اغـتصـاب طفـلة يـتيـمة االب تـبلغ
من العمر 9 سنـوات وتصـويرها
من قبل مجـهول وارسـال مقطع
ــصـــور الى والــدتــهــا الـــفــديــو ا
ومــسـاومــتـهــا مـقــابل عـدم نــشـر
ــــبـــــاشــــرة ـــــقــــطـع  وتــــمـت ا ا
ــعــلــومــات بـــالــتــحــري وجــمـع ا
واالســـتـــدالل بــاشـــكـــال وصــوت

ــــقــــطع حــــيث  اجلــــنــــاة في ا
الـتـوصل الـيـهمـا والـقـاء الـقبض
عــلـــيــهم بــكــمــ مــحــكم  ولــدى
الـتـحـقيق مـعـهـما ومـواجـهتـهـما
ـــقـــطـع الـــفـــديـــوي واجملـــنى بـــا
علـيهمـا اعترفـا صراحة بقـيامهم
ـة و تـدوين اقـوالـهـمـا بـاجلـر

حتـقـيق بـغداد  ,الـذي انتـقل إلى
ديـوان احملافـظـة الجراء الـتـحرّي
ُـتعـلـقة والـتـدقيق مـن األوليـات ا
بقـيام احملـافظـة بالـتعـاقد خالفاً
لـلــتـعـلــيـمـات مع إحــدى شـركـات
ـقـاوالت الـعـامـة لـغـرض إكـمـال ا
ــنــجــزة إلنــشـاء األعــمــال غــيــر ا
مـدارس بـأسلـوب الـبنـاء اجلـاهز
بلغٍ  35مليـار دينار) ,واضاف
ان (الــفـريق انــتـقل بــعـد ذلك إلى
وزارة التـخطـيط حيث تـمكن من
ـفــوض لــلـشــركـة ـديــر ا ضــبط ا
قر تعاقد معـها أثناء وجوده  ا

الوزارة).
مؤكدا انه ( إيقاف صرف مبلغ
ُخـصَّص للشـركة البالغ السلـفة ا
مـلــيـار و500 مــلــيـون ديــنـار إذ
قــادت حتــقــيــقــاتــهــا األولـيــة مع
ـفــوض إلى إقـدامه عـلى ــديـر ا ا

تزوير هويته).
واشـــار الـــبـــيـــان الـى (تـــنـــظـــيم
مــــــحـــــــضــــــر ضـــــــبط أصـــــــولي
ـضـبـوطات فـي العـمـلـيـة التي بـا
نـفِذت بـناءً علـى مذكـرةٍ قضـائية
تهم على قاضي وعرضها رفقـة ا
ُـختـصَّة مـحكـمـة حتقـيق احللـة ا
بــالــنــظــر فـي قــضــايــا الــنــزاهــة
التــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة

ناسبة).  ا
من جــهـة اخـرى  ,اعــلـنت وكــالـة
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وتـصـديـقهـا قـضـائيـا بـاالعـتراف
ــــــادة 393 من قـــــــانــــــون وفـق ا
الـعــقـوبـات تـمــهـيـدا الحـالــتـهـمـا
للمحاكم اخملـتصة ليناال جزاءهم

العادل). 
وافاد مـصدر ثـان بأن قـوة أمنـية
عـثـرت عـلى جـثــة طـفل مـحـروقـة

ومرمية في مبزل غربي األنبار.
ــصـــدر ان (قــوة أمـــنــيــة وقـــال ا
مـشـتـركـة عـثــرت عـلى جـثـة طـفل
مـفقـود قـد  حرقـهـا ورميـها في
مــشـــروع إصالحي ضــمـن قــريــة

دغيمة في قضاء القائم). 
في غــضــون ذلك  ,أطــلـقت وزارة
الـداخلـية حـمـلة بـإسم ابتـعد عن
اخملـــدرات لــلـــحـــد مـن انـــتـــشــار
ضاهـرة تعاطي احلـبوب اخملدرة
فـي اجملــتــمع. فـي غــضــون ذلك ,
ي وجه الــوزيــر عــثــمــان الـغــا
بـإفتـتاح دائـرة البـطاقـة الوطـنية
ــــــديــــــنـــــة ـن  فـي اجلــــــانب اال
ي (إنــنــا ــوصـل. وقــال الــغـــا ا
نــعــمـل بــوتــيــرة عــالــيــة خلــدمـة
ــواطــنـ  ومـن بــيـنــهم اهــالي ا
ـوصل الــذين يـســتـحـقــون مـنـا ا
زيد من اجلهود وعـليه وجهنا ا
ـــــدنــــيــــة مــــديــــريـــــة األحــــوال ا
واجلــوازات واإلقــامــة بــافــتــتـاح
دائــرة الــبــطـــاقــة الــوطـــنــيــة في
وصل).  دينة ا ن  اجلانب اال شعار هيئة النزاهة

ونـحـمـي الـنـظم الـصــحّـيـة".وقـد كـان
تـيـدروس في اخلـطـوط األمـامـيّـة في
نظّمة بادرات التي أطلقتها ا إطار ا
ـتـحدة من الـصحّـيـة التـابـعة لأل ا
ا أجل مكـافـحة الـوباء الـذي أودى 
يـــقــــرب من 1,2 مــــلــــيـــون شــــخص
وأصـاب أكـثـر من 46 مـلـيــونـا حـول
العـالم منذ ظـهوره في الـص نـهاية
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وفي أوائل تـــشــرين األول/أكــتــوبــر
دافع تيـدروس بقـوّة عن العـمل الذي
ـتّـهـمـة من جـانب ـنـظّـمـة ا أجنـزته ا
الــرئــيس األمــيــركي دونــالــد تــرامب
بـعدم الـكـفـاءة في إدارة الـوبـاء.وأكد
وزيـر الصـحـة واخلارجـيـة اإلثـيوبي
السـابق الـبالغ مـن العـمر 55 عامًا
عـــلى مــدى شـــهــور أن لـــكل شــخص

دورًا في وقف انتشار الفايروس.
ـيـة وحتضّ مــنـظـمــة الـصــحـة الـعــا
جـمـيع االفـراد عـلى االهـتـمـام بغـسل
الــيــدين ووضع كــمــامــات واحلـرص
عـلى الـتــبـاعـد اجلـسـدي كـمـا تـدعـو
الـسـلطـات إلى الـعـمل عـلى اكـتـشاف
حاالت االصـابة وعـزلهـا واخضـاعها
لــفــحــوص ومـــعــاجلــتــهـــا ثم تــتــبع
مــخـالــطـيــهـا ووضــعـهم في احلــجـر

الصحي.
واضطرار تيدروس نـفسهُ إلى البقاء
في احلـجر الـصـحّي بـسـبب تـعرّضه
ـكن أن يؤدّي احملتـمل لـلـفايـروس 
إلى مزيـد من الهـجمـات على مـنظّـمة
ــيـة والــتـدابــيـر الـتي الــصـحــة الـعـا
توصي بـها.وتُـكثّف الـدول األوروبية
الـتـي أصـبـحت مــجـددا بــؤرة لـوبـاء
كـــوفـــيــد- 19الـــقـــيـــود او اجــراءات
اإلغالق مــثـيــرةً غـضب مــواطـنــيـهـا

صـابـ اجلدد عـاجلـة ا كلـوروكـ 
بـــكــــوفـــيـــد- 19عـــلـى الـــرغم من ان
الـــــــــدراســــــــات أظـــــــــهــــــــرت عــــــــدم
جدواه.وسجـلت البرازيل ثـاني أكبر
عدد من الـوفـيات بـفـايروس كـورونا
ـتــحـدة في الــعــالم بــعـد الــواليــات ا
بحصيلة اجمالية ناهزت  160الفا.
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اعــــلـــنـت الـــنــــزاهـــة االحتــــاديـــة
تـــفـــاصـــيـل ضـــبط مـــســـؤول في
ـحافـظة ذي قار عقـارات الدولة 
مــتــلــبــسـاً بــالــرشــا فــيــمـا دعت
ـواطـن الى اإلبـالغ عن حاالت ا
االبــــتـــزاز وطـــلب الــــرشـــا الـــتي
يتعرضون لها في دوائر الدولة.
 واشـارت الـهـيـئـة في بـيان امس
الى ان (مكتب حتقـيق الهيئة في
احملــافـــظـــة تـــمـــكـــنت من ضـــبط
مـعــاون مـديــر عـقــارات الـدولـة /
ــشــهــود فــرع ذي قــار بـــاجلــرم ا
أثـنـاء تـســلـمه مـبــلغ رشـا مـقـابل
عــدم رفع الــتـجــاوز الــواقع عــلى
قـطــعـة أرضٍ واقـعــةٍ في مـنــطـقـة

(الــزمـان) امس ان الــوزارة (تـتـجه
ـــــشـــــاريع نـــــحـــــو وضـع خـــــطـط 
اسـتـثـمـاريـة مـسـتـقـبـليـة لـالرتـقاء
بـواقع الـسـكك الى مـصـافـي الدول

تقدمة ). ا
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موضـحـاً ان (نهج الـوزارة احلالي
يطـمح للنـهوض بالـقطاع الـسككي
ــتـاز بــجـدوى اقــتـصــاديـة الـذي 
سافرين والبضائع كافة).  بنقل ا
وشـــدد عـــلـى (ضـــرورة اعــــتـــمـــاد
السـكك ناقالً وطـني نـظرا ألهمـيته
وعــمــقـه احلــضــاري عــلى امــتــداد
سـنـوات تـاسيس الـشـركـة والـعمل

الدؤوب فيها).
ـتـميـز بـنقل مـؤكـداً (دور الشـركة ا
ـسـافـرين ونـقل اعـداد كـبـيـرة من ا
كـــمـــيــات كـــبـــيـــرة من الـــبــضـــائع
اخملـتلـفة والسيـما انـها تـخفف من
االزدحـــامــــات وحتــــد من حـــوادث
الطـرق مشيراً الـى ان عمليـة النقل
عـبـر قـاطـرات الـسـكك يـحافـظ على

ياً). الواقع البيئة عا
من جـهـة اخــرى خـاطـبـت الـشـركـة
الــعــامـة لــتـنــفـيــذ مـشــاريع الــنـقل

ـواصالت إحـدى شـركات وزارة وا
ــنـافــذ احلــدوديـة الــنــقل هــيـئــة ا
بــشــأن إنــشـاء نــظــام األتــمــتـة في
ـنـافذ احلـدوديـة. وأبدت الـشـركة ا
اسـتعـدادها الـكامل لـلقـيام بـأتمـتة
اإلجـراءات الـكـمركـيـة والـضريـبـية
كـافـة وكل مـا له عالقـة بـالعـمل في

وانئ البحرية.  ا
وأعربت الشـركة في بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
(أمـــلـــهـــا في أن تـــعــرض
هيئة الـرأي الذي تترأسه
ـنــافـذ احلـدوديـة هــيـئـة ا
ضــمن أجــنـدة االجــتـمـاع
الــقــادم من اجـل تــشـكــيل
فــرق من قــبل اجلــانــبــ
لــلــبــدء فـي إعــداد دراسـة
(جــــدوى اقــــتـــــصــــاديــــة
وفــنــيـة) مــشــيـرة إلى إن
(مـلف األتمـتـة سيـحد من
ــالي الــفــســاد اإلداري وا
ويــــســــاعــــد في الــــعــــمل
التنظيمي على أ وجه.
 واوضـح الــــســــيــــد زيـــد
خـلـيل شـعالن) مـديـر عام

ـــعـــلق وسط مــشـــروع الـــقـــطـــار ا
العاصمة بغداد) .

وفي وقت سابق  توقـيع محضر
عـقـد مع وزارة الــتـخـطــيط ألحـالـة
علق تنفـيذ مشـروع  قطار بـغداد ا
من مــجـلس مــحــافـظــة بــغـداد الى
وزارة الــــنــــقل كــــونــــهــــا اجلــــهـــة

القطاعية اخملتصة ...
واعلن الـبهـادلي عن سعي الوزارة
تـطـــــويـر قـنـوات شـحن الـبـضـائع
والسلع عبر منظومة سكك احلديد
الـتي تــمـــــــتـد الغــلب احملـافــظـات
الـعـراقيـة ورفع قـدرة هـذه الشـبـكة
عـلى اسـتـيـعـاب سـرعـة الـقـطـارات
وحمـوالت البضـائع اخملتلـفة التي

تنقل عبر القطارات. 
وقـدم خالل اجتـمـاع عقـده في مـقر
الـشـركـة نـبـذة مـخـتصـرة عن واقع
حـال شـبـكـة الـسـكك وأمـكـانـيـاتـها
ــبــذولــة لــتــطــويــرهــا واجلــهــود ا
وحتـســ شـبـكــة خـطــوط الـسـكك
واعـادة الـعــمل بـهـا عـبــر مـخـتـلف
مـــحــاور الــنـــقل بــ احملـــافــظــات

العراقية . 
واشـار الـبـهـادلي فـي بـيـان تـلـقـته

ـشــاريع الـذي زار دائـرة تــنـفــيــذ ا
نافـذ احلدودية عمر رئيس هيـئة ا
عـدنـان الوائـلي في مـكـتبه بـبـغداد
ـــقـــدمـــة من قـــبل ان (الـــعـــروض ا
ــتــعــلــقـة شـركــتــنــا واخلــاصــة وا
بـأتـمـتـة اإلجــراءات الـكـمـركـيـة في
ـــواصــفــات ــوانئ جـــاءت وفق ا ا
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التقى الوكيل االداري لوزارة النقل
ســـلــمـــان صــدام الـــبــهـــادلي وفــد
الــشــركـتــ الــفـرنــســيـة الــســتـوم
والـكوريـة هونـداي للـتبـاحث حول
خـــطــوات انــشــاء مـــشــروع قــطــار
بغداد الذي يعتبر خطوة حضارية
مـهمـة من شـأنـها ان تـرتـقي بواقع

قطاع النقل داخل بغداد. 
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عـن الـبـهــادلي قـوله ان (احلــكـومـة
تـنـظُـر إلى مـشـروع انـشـاء الـقـطار
ـعـلـق بـاألهـميـة الـقـصـوى وعـلى ا

سؤولية). مستوى عالً من ا
مــشـيـراً  الى (اهــمـيـة االسـراع في
ـشــاريع االسـتــراتــيـجــيـة اجنــاز ا
ـشـاريع التي ـهـمـة وخصـوصـا ا ا
ـجـال الــبـنى الــتـحــتـيـة تــتـعـلـق 
لــلـعــاصــمـة بــغـداد). مـن جـانــبـهم
ابــدى اعـــضـــاء وفـــد الــشـــركـــتــ
الـفرنـسية والـكوريـة عن سعـادتهم
واسـتـعـدادهم الكـامل لـلـتـعامل مع
ــشـاريع ــخــتــلف ا وزارة الــنـقل 
ـهـمــة مـؤكـدين االسـتــراتـيـجـيــة ا
(جـديـة مـسـؤولـي الـوزارة بـتـنـفـيذ

ــعــتــمــدة  دولـيــا ومن ــيــة ا الــعــا
شــركــات مــتــخــصــصــة ورصــيــنـة
لــلــســيـطــرة عــلى حــركـة الــتــبـادل
التجـاري  مع األخذ بنظـر االعتبار
ـال العام ومنعه من احلفاظ على ا
ـتــعــمـد ــقـصــود وغــيــر ا الــهــدر ا

ايضا).
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مـن اين ابدأ ادري وال ادري انه تـنـاقض وانـا اعـتبـره قـلـقـاً الزمنـي منـذ الـصـغر
فـهــو شك ويــقـ واعــلم ان الـيــقـ يــغـلب الــشك فـأحــيـانــا اذكـر زعــمـاء الــعـالم
ـاذا انا عـاجز واحسـدهم واتأمل كـيف وصلـوا لهـذه الدرجـة العـليـا في الدنـيا و
عن ذلك ثم اقرأ لـلكـتاب والـشعـراء ورجال الـصحـافة واالعالم والـساسـة الكـبار
ــاذا لم اصــبح واحـدا مـن هـؤالء ثم ورجـال الــدين الــصــادقـ واقــول لــنـفــسي 
تـرف في هـذه الدنـيا واقـول في نفسـي انهم يسـتطـيعـون ان يفـعلوا رفهـ وا ا
كـذا.. كـذا.. ليـتـمتـعـوا باألخـرة فـهم سعـداء في الـدنيـا واالخـرة وهذا هـو الـفوز
العـظيم مالهم اليعمـلون كذا وكذا وهو سـهل يسير ثم اعود لـنفسي واقول لها..
ـاذا التعـينـيـني على الـطـاعة?.. ان حـصـلت لك فرصـة لـلطـاعة ـاذا يـانفـسي?.. 

: صغيرة.. صغيرة!! تثاقلت عنها.. ورأيت معصية طرت اليها.. وتقول
.. النها –حـسب زعمك- التـخصك.. ـاذا يانفـسي?.. ان ذكرت الـنار.. التـخافـ
فـأنت مـغـرورة بـاليـسـيـر من الـطـاعة والـذي اليـخـلـو من عـجب او ريـاء.. فأنت ان
?!! الصالة بال خشوع ا تـنصح ذكرت الـنار تتخيل النـاس وتنس العمل 
ل الـغـيبـة والـنمـيـمـة ولوال خـوفي اال يـكمل الـقـار القـراءة لـعددت والـلـسان ال

معايبك التي التنتهي.. وانتِ أدرى بها.. ويحك يانفسي.. أخاف ان تهلكيني!!
ـاذا يـا نـفـسي اذا سـمـعت شـريـطـا او قـرأت كـتـابـا ارتـعدت وعـاهـدت الـله عـلى

التوبة.. ثم التلبث ان تعودي.
.. والتدمـع دمة?! اذا يـا نفسي.. تـسمـع وتـرين العظـات والعـبر ثم التـتعظـ
اذا يانـفسي تعجبك بـهارج الدنيا مع عـلمك بفنائـها وتنس نـعيم اجلنة وعذاب

النار!!.
ـوت وسكـراته.. والـقبـر ووحـشته والـصراط ويحك يـا نـفسي.. اال تـفكـرين في ا
ـقابر وانت تتحـدث بأمور الدنـيا وكأنك لم تكوني وظلـمته بل انك تمرين على ا
ـاذا نعـيش? سارعت بـاالجابة بـكل فخر اذا يـا نفـسي.. إن سئلت:  من اهلـها.. 
وغبـطة (ومـا خلقت اجلن واالنس إال لـيعبـدون) (الذاريات- 56). فـهل فكرت في
مــعـنى هــذه االيــة? هل حـقــا هـمك فـي احلـيــاة عـبــادة الـله?.. أفــيــقي يـانــفـسي..
?! تـرين من سـبقك يـحفظ اذا النـكـون من السـابـق أفيـقي!!.. واآلن يـا نفـسي.. 
القـرآن.. ومن يقوم الليل ومن.. ومن.. وتكتف باالعجاب بهم!.. فلماذا التكون
ـاذا? ألـست بشـرا وهم بـشـر? فـهـيـا اعيـنـيـني لـنـصل لـلـفردوس.. أجل مـنـهم?.. 

اذا النكون من اهله ما دمنا في دار االختبار والعمل. و
إال يانفس وحيك ساعديني 
بسعيٍ منكِ في ظلم الليالي
لعلك في القيامة ان تفوزي

بطيب العيش في تلك العاللي
والله كـم تمـنيـت ودعوت ربي مـخـلصـا ليـرزقـني حسن
الــعــافـيــة.. الـلــهم ربي التــرهـقــني نـهــايـة عــمـري فــأنـا
ضـعيف اتـوسل الـيك.. فبـيـدك كل شيء وأنت على كل
.. الــلـهـم ارحـمــني شيء قــديــر وأنت أرحم الــراحــمــ
برحمتك التي وسعت كل شيء.. با الله يا الله يا الله.
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الـيوم شـعـرتُ أن بلـدي اجلـميل  – هذا الـبـلـد الذي يـطـفـو على بـحـار من الـنفط
ومـياه تتـدفق واراضٍ صاحلة لـلزراعة  – لم يَـعُدْ له وجود ولم تَـعُدْ اي دولة على
هذه االرض حتـترمه كـما حتـترم دوال اخـرى في اخللـيج. وانا ابـحر كـل يوم ب
مـسـاحات التـنـتهي من مـسـاحات الـنت الـعـمالقة تـوقـفتْ انامـلي عـند مـحـطة من
ا حتتويه تلك مـحطات االعالنات حول امكانية زيارة  – بالروسيا  – والـتمتع 
عـذبة على الدولة مـن مناطق سـاحرة تـستحـسنـها النـفس وتتـوق اليهـا االرواح ا

هذه االرض . 
لفت نـظري الى ان هذه الدولـة تسمح ألي مواطن خـليجي من الـدخول اليها دون
ان يحتاج  – فيزا  – واليـحتاج لدفع اي شيء عند دخوله تلك االرض . ..ولكن
مـاذا عن ابـنــاء الـعـراق وابـنـاء هــذه االرض الـتي حتـتـوي عـلـى ثـروات لـيس لـهـا
حدود وعـناصر اخرى جتعلها من ب اغنى دول العالم. وجدتُ ان العراق صار
غضوب عليها ولن يستطيع ابناء العراق من الدخول في مصاف الدول الفقيرة ا
الى بالروسيـا اال حتت شروط معـينة وفـيزا وماشابه ذلـك. كيف وصل بلدي الى
هـذا التـقـديـر الواطئ من قِـبَل دولـة تسـتـجـدي النـاس لـزيارتـهـا كي يُنـفـقوا فـيـها

اموالهم وبالتالي يزداد دخلها?. 
ـمتدة على مـدى العصور وهذه االبار العـراق هذا االسم في تاريخ احلضارات ا
النـفـطـيـة التي حتـلم بـهـا كل دول الـعـالم لم تـشفع له  –لـلـعـراق- ألن تـعـترف به
بالروسيـا وجتعل شعبه مسـاويا لشعب اخللـيج. شعرتُ ان قلبي يـعتصر دموعا
كن وصفها مهما حاولت قصائد الشعراء ان تثور هنا او التنتهي وان روح ال
اقالم الـروائـيـ لتـسـطر صـيـحـاتٍ على مـرمى احـداث التـاريخ. من هـو الـسبب?
سؤال كـبيـر اوجهه لـروحي واعرف اجلـواب سلـفا لـكننـي ال استطـيع البـوح بكل
شيء ألنني اعـيش في دولـةٍ اسـمهـا جـمهـوريـة الفـسـاد واخلوف. سالمـاً لـشعب

اخللـيج ألنهم تـفوقـوا علـينـا نحن الـذين نفـتخـر بحضـارة بابل
وسـومــر واكـد وكـلـكــامش ..ولـكن مـالــفـائـدة من كل هـذه
احلضـارات ونحن النستطيع ان نـدخل دولة فقيرة مثل
بالروسيـا اال بـفيـزا....تمـنيتُ ان اكـون رئيـساً لـلوزراء
سـنــة واحـدة ألجـعل كل بـلـدان الـعــالم تـتـوسل بـشـعب

العراق ان يزور بالدهم بال فيزا.

-1-
ـنصور وليس حمزة جـسام شاب عـراقي نبيل يقـوم بأعمال الـنظافـة في بلدية ا
لنا بـه صلة من قـريب او بعيـد ولكنـنا قرأنـا عنه خبـراً دعانا الى إكـبارِهِ وحَمَـلَنا

قالة الوجيزة إشادةً باخالقيته ونًبْلِه . على كتابة هذه ا
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وقـبل ان نـسـرد شـيـئـا من مالمح أصـالـته  نـود التـذكـيـر بـانّ الـعـراق هـو موطن
الـنـبالء والـطيـبـة هي الـسـمـة الـعـامـة لكـل العـراقـيـ رجـاالً ونـسـاءً  وقـد عـملت
ـتـوقـدة في أبـنـائِهِ من خـالل ما الـدكـتـاتـوريـة الـبـائـدة علـى إطـفاء جـذورة الـنـبل ا
أعدّتْهُ مِنْ مناهج شريرة  تشجع الصديق ان يكتب التقارير السيئة عن صديقه
البل شـجــعت ابـنــاء االسـرة الـواحــدة عـلى تـربـص احـدهم بـاآلخــر  وكـان لـذلك
نـهج الشيطاني انعكاساتُه اخلطيرة على اجملتمع العراقي حيث ال نستطيع ان ا
نحـصي ضحايا تلـك التقارير الـسوداء التي ساقت اآلالف الى زنـزانات التعذيب

الرهيب والى اعتالء منصات االعالم 
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ـقالـة لالشادة به هـو مِنْ عمال حمـزة جسـام الشاب الـعراقي الـذي نكـتب هذه ا
نـصـور وقد عـثـر على "مـحـفظـة نقـود" اشـتمـلت عـلى وثائق الـنظـافـة في بلـديـة ا

مهمة فضالً عن النقود ( بطاقات أئتمانية وغيرها)
ـقـدوره أنْ يــعـمـد الـى االسـتـحـواذ عــلى مـا وَجَــدَ ويُـسـدل الـســتـار عـلى وكـان 
الـقـضـية  ولـكنَّ ذلك ال يـرتضـيه الـعـراقي النـجـيب األصـيل الذي اصـبح عـارفاً
باسم بصـاحبة احملفظة والذي يجد نفسه ملزماً اخالقيا بايصال ما فقدَتْهُ اليها

دون إبطاء .
وهنـا قام حمزة باالتصال الهاتفي مُبَلِغاً عن عثورِهِ على احملفظة وراجيا وصول

مَنْ يتسلمها منه .
وبالفعل جاءه مَنْ تسلم احملفظة منه  وكتب يثني عليه ويقول :

كافأة النقدية التي قدمـتها اليه ولم يقبلها مني اال بعد لقد رفض أنْ يـقبل مني ا
إحلاح شديد ..

فـقـودة التي سـلمـها انّ حـمـزة أهل للـتكـر والـتقـدير ال مِنْ قـبل أهل احملـفظـة ا
اليـهم فحسب  بل من قـبلـنا جمـيعا حلـسن ما قـام به من أداء األمانة واجـتناب

اخليانة في زمن قلّ فيه احلريصون على االلتزام بأهداب االمانة .
ـنظم ـالي والـنـهب ا ـشـاكل في الـعـراق الـيـوم هي مـشـكلـة الـفـسـاد ا ومـشـكلـة ا

لـثــروات الــدولــة ومـواردهــا هــذا فـضـالً عن ابـتــزاز الــنـاس
أموالهم ...

ـنـصـور بـشـكل خـاص أنْ ونـقـتـرح عـلـى مـديـر بـلـديـة ا
يبـادر الى تـكر هـذا الـعامل الـنظـيف (حـمزة جـسام)
وفق صالحـيـاتِه وأنْ يُـشـيـد به قـدوةً لـزمالئه خـاصـة

بل لعموم العامل في مجاالت اخلدمة العامة .

التنفيذية التي يجب األخذ برأيها أو
ألنـهــا اجلــهــة الـتي االسـتــئــنــاس به
لكن هـذا القـانون مرر تقوم بـتطـبيـقه
دون األخـــذ بـــرأي الـــوزارة أو األخــذ
واضـــــاف انه من الحـــــظــــاتـــــهــــا)
الحظـات اجلـوهريـة الـتي نقـدمـها (ا
على هذا الـقانون إلـغاءه فقـرة التأكد
من مـتـطــلـبـات االطــروحـة من دراسـة
الـــدكـــتـــوراه) وتــابـع ان (الـــقـــانــون
اســتـــثـــنى فـــئـــات من اسس تـــقــو
وتــعــادل الــشــهــادات مــنــهم الــوزراء
والــــنـــــواب والــــدرجـــــات اخلــــاصــــة
ومـنـحـهم حق احلــصـول عـلى إجـازة

وكـذلك اعـترافه بـالـشـهادات دراسيـة 
ـراسلـة وقـلل مدة االقـامة عن طريق ا
طـلـوبـة لـلـدراسة الى 4 اشهـر غـير ا

متصلة). 
وحذر عضو مجـلس اخلبراء العراقي
الــرئـاســات الـثالث من ضـيــاء واجـد 
خطورة تـمرير الـقانون الذي يـتضمن

نصوصاً كارثية. 
وقــال واجـــد في بــيـــان امس انه (في
ـــؤســـســـات الـــوقت الـــذي حتـــرص ا
التشريعيـة في دول العالم على جودة
و رصـانـة الـتـعـلـيم الـعـالي و الـبـحث
العلمي عبر تشريع قوان توفر بيئة
علـميـة شفـافـة و رصيـنة و مـستـدامة
لـــلــنـــهـــوض بـــالـــواقع االقـــتـــصــادي
جنـد إن واالجـتــمـاعـي و احلـضــاري 
مــجــلس الــنـــواب يــذهب الى ايــجــاد
ضــبــابـــيــة في تــشـــريع قــوانــ ذات
نفعـية لثـلة من اعـضائه) واضاف ان
(الـــقــــانـــون لـم يـــدقــــقه من مــــجـــلس
وفـقـا لــلـسـيـاقـات الــقـانـونـيـة الـدولـة
ــــعـــتــــمــــدة في تــــدقـــيـق مـــشــــاريع ا
لذا وجـدت فيه الـكثـير من القـوانيـ 
واشار االخطاء الـصياغـية واللـغوية)
الى ان (بعض نـصـوصه فـصـلت على
قــيـــاســات مـــعــيـــنــة وادخـــلت عـــلــيه
ذكور نصوص العالقة لها بالقانون ا
ـادة نفـسها كما ان الـبنـد ثانـيا من ا
الـذي يــجـيــز مـنح االلــقـاب الــعـلــمـيـة
وظـف في الـدولة يـتعارض لعمـوم ا
امـا البـند مع قانـون التـعلـيم الـعالي 
ادة 6 من الـقـانـون جرى رابعـا مـن ا
تـقـلـيص مـدة االقـامـة لـلحـصـول عـلى
الشهادة وجعلـها منفصـلة او متصلة
بيـنـمـا القـانـون الـسابق كـان يـشـترط
مـددا اطـول لالقـامـة وكـان يـشـتـرطـها
مـتـصــلـة لــضـمـان مــواصـلــة الـطـالب
االمــر الـذي لــلــدراســة ومــتــابــعــتــهــا
سـيـؤثــر من خالله تـأثــيـرات سـلــبـيـة

عـلى الــرصـانــة الـعــلـمـيــة) وتـابع ان
ادة 13 من القانون (البند ثـانيا من ا
ـعادلة الـشهـادة من دون اجازة الزم 
ذكورة دراسيـة واحتـساب الـشهـادة ا
للحاصـل علـيها لكـافة االغراص قبل
نـفــاذ الـقـانــون بـاثــر رجـعي ولــفـئـات
ادة محددة  واعطى البـند ثالثا من ا
ثانيا الصالحيـة للجهات ذات العالقة
عادلة الـشهادات التـدريبية من دون
ادة  11من قيد او شرط  كما منحت ا
القانون الشرعية للدراسة عن بعد من
دون اقــامــة) مــؤكــدا ان (كل الــنــقــاط
الــتي وردت في الــقــانــون بــعـيــدة عن
الرصـانه الـعـلمـيـة حيـث يراعي فـيـها
ـناصـب واحملسـوبـيات من أصحـاب ا
ـال االحـزاب والــوجـهــاء واصـحــاب ا
الن نـظامـنـا مـخـتـلط بـ االشـتـراكـية
والرأسماليـة وبذلك تكون مـؤسساتنا
مـتــرهـله مــتـعـبــة بـشــهـادات ال قــيـمـة
ي اكد االكاد علميـة لها). من جـانبه 
ـــظــفـــر انـه (ال عــذر جملـــلس ســـامي ا

الــنـواب فـي مــنح الــشــرعـيــة الــتي ال
ــلــكـــهــا في تـــشــريع قـــانــون اسس
تعـادل الشـهادات والـدرجات الـعلـمية
ــوافــقــة الــعــربــيــة واالجــنــبــيــة اال 
ولفت والتنـسيق مع الـتعـليم الـعالي)
االنــتـــبــاه الى ان (اجملـــلس ادعى انه
ـــعــــادلـــة وضع اســــســـا عــــصـــريــــة 
الشهـادات بينـما قـد اسهم في اصدار
قـــانـــون السس تـــعـــادل الـــشـــهـــادات
يسـاعـد عـلى تدهـور الـتـعلـيم وتـبدده
وتـــــهـــــاونه وانـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــرقــــة
ـظــفـر ان (هـنـاك واوضح ا والـهـوان)
خروقات عـلمـية اصـابت هذا الـقانون
نـتـيـجـة قــلـة اخلـبـرة وضـعف االرادة
وتأثـيـر مـجـلس النـواب وابـتـزازاتـها
ومــنــهـا  اعــتــمــاد ومــعــادلــة شــهـادة
الـدكــتــوراه من خــارج الــعــراق بـدون
تقـد  اطروحـة الـدكتـوراه واالكتـفاء
بــاالمــور االجــرائــيــة فــقط واعــتــمــاد
االعــتـــراف بـــالـــشــهـــادات عن طـــريق
راسـلة وهـذا امـر قد رفـضه الوزارة ا
وحتـيـيـد دور الـتـعـلــيم والـتـقـلـيل من
عـادلة والـتـرقيـة). فيـما اهمـيته فـي ا
رأى اخلبيـر مهنـد العتـابي ان فحوى
سؤولَ احلكومي ب القانون وَضَع ا
مفهومَ ال ثالث لهما . وقال العتابي
سؤولَ احلكومي ان (القانون وَضَع ا
اما ب مـفهـومَ ال ثـالث لـهمـا همـا 
ان يتـحـوّلَ إلى آلـهـة تـعـبـدُهم الـناس
سـؤولِـ الكـبار من أو يتمَّ تـسـريحَ ا
الواجـبات احلـكومـية ألنـهم فائـضون
ـفردة عن احلـاجة في قـراءةٍ سـريـعـةٍ 
الـسـمـاح للـمـوظـف احلكـومـي إلكـمال
الدراسات العُليا التي تضمنها قانون
مـؤكـدا انه أسس تـعـادل الــشـهــادات)
وظف سواء ساواة ب ا (البد من ا
كــانــوا في الــدرجــة الــسـابــعــة ام في
مـوقع من مـواقع الـدرجـات الـعُـلـيا او

اخلاصة).
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ــيـون واصل نــواب وخــبــراء واكــاد
بــرفـض قـــانــون حـــمالت االنـــتـــقـــاد 
معـادلـة الشـهـادات الذي صـوت عـليه
مـطـالـبـ مـجـلس الـنـواب قــبل ايـام 
بـأعـادة صــيـاغــة الـقـانــون من جـديـد
بأشراك اجلهـة اخملتصة حـفاظا على
تـاريـخ الـعــراق الــعــريق في تــقـديس
مــكــانــة الــتــعــلــيم. وأكــدت اجلــبــهــة
التركمـانية العـراقية رفضـها القانون
ـــجـــلس مـــؤكـــدة انه كــــان االجـــدر 
الــنـــواب أخـــذ رأي وزارة الــتـــعـــلــيم
الـــعــــالي والـــبــــحث الــــعـــلـــمـي قـــبل

الـتـصـويت عـلــيه ألن الـعـلم ورصـانـة
ؤسـسـات الـتـعـليـمـة واحلـفـاظ على ا
الــقــيم الــعــلــيــا لــلـشــهــادات وتــاريخ
ـصالح التـعـليم في الـعـراق أهم من ا
الـسـيـاسـيـة والـفـئـويـة واالهـتـمـامات

اخلاصة. 
أنـتـقد عـضـو مجـلس الـنواب بدوره 
جـمــال احملـمــداوي تـمــريـر الــقـانـون
الــذي يــخــالف الــرصــانــة الــعــلــمــيــة

للشهادات العليا. 
وقــال احملــمــداوي في بــيــان امس إن
(تمـرير اي قـانون في مـجلس الـنواب
يــحـــتـــاج إلى اســـتــشـــاراة اجلـــهــات

جمال احملمداوي
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طلب محمود عن شعر حميد سعيد عبد ا

اسـتعار مـحللـون اقتصاديـون عراقيـون موقفـا لروائي فرنـسي في حتليـلهم لورقـة اصالحات تقدمت
بها احلكومة برئاسة مصطفى الكاظمي حتت عنوان (الورقة البيضاء).

 وقـالـوا ضمن مـجـموعـات واتـساب اطـلـعت (الزمـان) عـليـهـا امس ان ثـمة (حـكـمة تـنـسجم مع واقع
نـشورة في الـوقت احلاضـر: الروائي الـفرنسي جـان دوميـنيك مـصاب بـالشلل اليـة االصالحيـة ا الورقـة ا
ـكنه احلديث وألّف كـتاباً من  150 صفـحة بتـحريك جفن عـينه اليـسرى وكانـت احملررة تسرد التام وال 
عـلـيه احلـروف األبـجـديـة في كل مـرة بـالـتـرتيـب حـتى تـصل إلى احلـرف الـذي يـؤشـر علـيـه بجـفـنه وكـانت
تقضي  6 ساعات كل يوم لتسجل نـصف صفحة فقط .. لتخرج رواية   "بـدلة الغوص والفراشة الى النور
.. الـرواية الـتي كُـتـبت بـرمش الـع الـيـسـرى. وبـذلك يـعطي الـروائي الـفـرنـسي جـان دوميـنـيك  درسـا لـلـعالم في

األرادة واإلصرار)..

رسالة بغداد
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شـخصـيات مـاريا ومـروان وبسـتان عـبد
وصلي وغيرهم رموزا الله وأبي يعلى ا
جـديـدة تـشـكـلت عـلى وفق رؤيـة جـديدة
ـطــلب أن شـعــر حـمـيـد ويـرى الــد.عـبـد ا
سـعـيد شـكّل تـناصـا مع نـصوص الـكتب
ـوروثـات ـقـدسـة وقـصص االنــبـيـاء وا ا
ــزج ــاثل و فـــهــو  الـــديــنــيــة األخــرى
الــقــد بــاحلــديث مــشــكال رؤى جــديـدة

لشعرية جديدة: 
في كربالء صوت زينبٍ يحاور السيوف 

يقارع الرجالَ واألسنةْ 
يشق أنهار الرمال عنوة 

يزرع حقد الريح في األجنة.. 
عاصـرة التي تـراسلت ومـثل القـصيـدة ا
فيـهـا األجـنـاس جنـد في قـصـيـدة حـمـيد
وسـيقى والـرقص وأغاني من الغـنـاء وا

الفلكلور الشعبي:
ياقمر ياحلبي 

قل البويه خل يجي 
يجيبلي سلة عنب 

والــــــعــــــنب مــــــا اريــــــده      االعــــــمـــــال
301. الشعرية

وال يــقـتــصـر الــتـنــاص لــديه مع الـشــعـر
الـعـربي بل هـو يـنـظـر الى مـا يـسـتـهويه
من تـراث الــشـعــر اإلنـســاني مـلــتـفـاً إلى

لوركا واألندلس:
هرة يستبدل لوركا بيت حبيبته  با

مرآة حبيبته 
صــــــنــــــدوق الـــــــزيــــــنــــــة     االعــــــمــــــال

الشعرية  .301
القدس واالندلس: زج ب الكارثـت  و

تــخــلع الــقــدس قــمــصــانــهـا فـي شـوارع
مدريد 

جتوعُ  تعرى 
مـدريـد تـغـلق أبـوابـهـا في تـدقُّ الـنـوافذ 

العشياتِ 
وتشرب مدريدُ من دم أطفالها ..  األعمال

308. الشعرية 
ويـلــتــفت الــشـعــر من والدة الى عــلي بن

الى السياب ووفيقة : تنبي  اجلهم وا
ها في الرصافةِ  أنت هنا وعيون ا

أيكما يعبر اجلسرَ 
أيكما يستطيع االقامةَ 

أيكما يستضيف الينابيعَ 
أيكما تسكن القبراتُ قصائدهُ    األعمال

307.
وتواصل الـقصيـدة رحلتـها العـذبة بهذه
ـتوهـجة واالستـفهـامات التي الـغنائـية ا
ـتلـقي من أحـاسيس تـوقظ أعمق مـافي ا
مع صـعـود الـنـغم وهــبـوطه حـيث تـفـعل
شـعريـة األسـئلـة فعـلـها في خـلق جو من

مــهــمــا اخــتــلــفت اآلراء حــول حــضـور
الـــتـــراث في الـــتــــجـــربـــة الـــشـــعـــريـــة
عاصرة فإن هذه التجربة في العربيةا
ــهـمــة عــمــلت عــلى إلــقـاء ــاذجــهــا ا
الــضـــوء عــلى مـــكــونـــاته ونـــصــوصه
االيــجـابـيـة وبث احلــيـاة من جـديـد في
جذوره األصيلة عبـر صور تستلهم وال
تـقـلـد صور حـريـصة عـلى ابـراز الـقيم
ه في االنـسـانـيـة لـهــذا الـتـراث وتـقـد
حـلة جـديدة مـعـبرة عن هـموم االنـسان
ـعــاصـر ومــجـســدة مـعــانـاته في ظل ا
حضارة مـادية استغـلت االنسان أبشع
اســـتـــغالل واســـتـــلــبـــته اقـــتـــصـــاديــا
واجـتمـاعيـا وشوهت حـياته بـاحلروب

واالحتالالت والتهجير والعدوان. 
ـؤلـف الـدكـتـور   إن الـتـراث بــحـسب ا
ـطـلب مــحـمـود يـشـكل أحـد أهم عـبـد ا
ــكـــونــة ألسس الــبـــنــيــة ــرتـــكــزات ا ا
الـشـعريـة العـمـيقـة لنـصـوص الشـعراء
منذ ظهور هذا الشعر في عصر ما قبل
االسالم والى يـومـنـا هـذا حـتى صارت
عــمــلـــيــة الــتــفــاعـل مــا بــ نــصــوص
الشـعراء عـبر العـصور تـأخذ مسـميات
وتــــــلــــــبس أرديــــــة من ومــــــفـــــاهــــــيم 
مـصـطـلـحـات بــدأت مـنـذ الـقـرن الـرابع

للـهجـرة ولم تتـوقف حتى اآلن وقد 
تداولها بدءاً من اآلمدي الذي بحث في
ما سـماه سـرقات أبي تـمام ومـحمد بن
ــتـنـبي احلـسن احلـاتــمي الـذي اتـهم ا
صطلحات تتغير بالتهمة ذاتها  لـكن ا
وتـتــطـور بــتـطـور احلــيـاة من حــولـهـا
فـــصــار مـــا عـــرف بــالـــســـرقــة يـــعــرف
بــــالـــتــــنــــاص في الـــعــــصــــر احلـــديث
واستـلهـام النـصوص وقصـيدة الـقناع
ـصـطـلـحـات غـدت مـعـروفـة وكل هـذه ا
ـعـاصـرة ـصـطــلـحـيــة ا في األجـهــزة ا
وصار مـا يـدخل في باب الـتراث يـعني
أكثر ما يعني النظم الثقافية والعادات
والـــتـــقـــالــــيـــد فـــضال عن االســـاطـــيـــر
ـالحم واألغـــــانـي الـــــشــــــعـــــبــــــيـــــة وا

والنصوص الـدينية والـنصوص شعرا
ؤلف الى انه ارتأى ان ونثرا. ويشير ا
تـقتصـر الدراسـة على مـحطات بـعيـنها

منها : 
ــكن أن يــكـون الـوقــوف عــلى مـا  -
ــركـزي تــراثــا مـنــغـلــقــا عـلـى احلـدث ا

للنص..
الــوقـــوف عـــلـى مــدالـــيـل الـــتــراث -
تجه لـتثوير ـستقـبل وا فـتوح على ا ا

ركزية.. بؤر النص ا
الوقـوف عـلى مـا أمـكن لـلـشـاعـر حـمـيد
ســعــيـــد اســتــبـــداله من مـــدالــيل قــارة
ــا أدى بــهـا لــلـتــحـول الى تــاريـخــيـا 
الى ـداليل مـنفلـتة من أحـيازها تراث 
مواقع وتشـكيالت  يشـير إليهـا الشاعر
ويـجعل مـنهـا تـراثاً جـديدا لـعالقات لم

تظهروتتشكل بعد.    
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ــواقف حــيــال لـــقــد تــبــايــنـت اآلراء وا
ـعاصـرة  وإنقسم التـجربـة الشـعرية ا
. فــريق إتـهم رواد الـنــقــاد إلى فــريـقــ
هــذه الــتـجــربــة الــشــعــريــة احلــداثــيـة
بـاخلـروج عــلى عـمـود الـشــعـر الـعـربي
واإلنــفـصــال عن الــتــراث والـتــنــكـر له
ومحـاولة قتـله. مع العـلم أنّ هذا الرأي
لم يكن مبنياً على حجج وأدلة منطقية
بل كان إنطالقاً من مواقف شخصية ال

تمت للدفاع عن التراث بصلة..
والفـريق الثاني دافـع عن هذه التـجربة
الـشـعـرية احلـداثـية بـإعـتـبارهـا جتـربة
إنــســانـــيــة تــعــكس واقـــعــا إنــســانــيــاً
معـاصـراً يـخـضع لـعـوامل إجـتـمـاعـية
وإقـتصـاديـة وسـيـاسـيـة مخـتـلـفـة. كـما
أنّـها تـهـدف الى دراسة جـديـدة للـتراث
عـلى أسـس جـمـالـيــة فـنـيـة وإنــسـانـيـة
ــكـن األخــد بــهــا وبــلـــورتــهــا في ظل

عاصرة.. ا
عاصرة   لقد أكدت التجربـة الشعرية ا
أنـهـا لم تـتـنـكر لـلـتـراث بل عـمـلت عـلى
إحـيائه وتـثبـيت جذوره وتـأصيلـه عبر

جتـارب جـديـدة استـمـدت حيـويـتـها من
تـلـك اجلـذور احلـيـة الـتي مـازالت تـرفـد

الذاكرة العربية بأروع الصور..
هـــذا وقـــد تـــشـــكــلـت الــدراســـة من -
مـقـدمـة وخاتـمـة وخـمسـة فـصـول كانت

كاآلتي:
-األول مـــــنـــــابع الـــــتـــــراث الـــــعـــــربي
واالنساني .. وقد تناول احملاور اآلتية:

التأسيس تراث في البواكير.  -
تراث الغناء.  -

تراث الشعر والتاريخ.  -
قدسة.   تراث الكتب ا  -

الـفصل الـثانـي ..تراث األفق والـفوضى
والـــورد والـــرمـــاد ..وتـــضــمـن احملــاور

اآلتية :
إشارات كاشفة  -

تراث األفق األوسع  -
تراث ما في الفوضى   -

تراث الورد والرماد. -
ـشهـد اخملـتـلف الـفـصـل الـثالـث تـراث ا

ورسكي  وا
1- تراث في (مشهد مختلف) 

وريسكي)   2- تراث في  (من أوراق ا
الفصل الرابع : 

تراث في  (أولئك أصحابي) 
تراث في (ما تأخر من القول ) 

ما يشبه اخلاتمة ..
ؤلف أن ثـيـمة الـدراسـة توزعت يـؤكـد ا
على ثيمات فرعية عدة في شعر الشاعر
وشـكـلت إحدى مـرتـكـزات أسس البـنـية
الشعرية العميقة في دواوينه وكان هذا
ـوضوع من الـسعـة والـتنـوع والتـعدد ا
والشـموليـة بحيث يـتقدم لـيكون واحداً
ــوضـوعــات الــتي تـنــاولـتــهـا من أهم ا
ــدروســة وفــيــمــا يــتــعــلق الــدواويـن ا
ــصــادر الـبــحث فــإن الــبــاحث يــؤكـد
ـراجع والكتب ـصادر وا حقـيقـة كثرة ا
ــقــاالت  والــصــفــحــات والــدراســات وا
ـتــفـرقـة الـيــومـيـة واالسـبــوعـيـة الـتي ا
درسـت هـذا الـشـعـر وأشـرت مـوضـوعـة
الــتــراث فـــيه بــكل ألــوانـه وتــشــكالته 
ــؤلف ولــكي يــكــشف في ـالحظ أن ا وا
ـهـيـمـنـات الـتـراثيـة الـتي دراسـته عن ا
وجـهت عــمــله في كل ديــوان فــقـد وقف
عنـد بعض اآلراء الـنقـدية الـتي اضاءت
ـوضـوع ومــنـهـا رأي الـشــاعـر سـامي ا
مهـدي الذي كـان يرى ان الشـاعر حـميد
ــانـا عـمـيـقـا سـعـيــد مـؤمن بـالـتـراث ا
ومنـفتحـا على منـجزات التـراث العربي
ي ســاعـيـاًا في ذلـك إلى حتـقـيق والــعـا
الــتــواصل والــتــجــدد وكـذلـك كـان رأي
الـدكـتـور جنـمـان يـاسـ الـذي وجد في

ـثـير الـذي يـحـفـز الـنص على الـنـشـاط ا
اضي منتـقالً ب ا إثارة انـتباه الـتلـقي
واحلاضـرحيث ال تـعدم القـصيـدة  نقاط

التقاء ب الزمن  : 
فقراءُ سومرَ يبدأون نشيدهم ليال 

فإن عاد النهار 
صمتوا وحلَّ بهم دوار.. 

فــأي دوار ذلك الـذي يــوقف الـنــشـيـدَ مع
ـنــشـدين عــلى صـمت الـنــهـار ويــحـيل ا
جمـاعي..!   ولعل من الـلحظـات النـقدية
اجلميلة أن يـحيلنا الشـاعر والناقد معا
عـلى حلــظـات أنـدلــسـيـة وآيــات قـرآنـيـة
وشــــعــــر جــــاهـــلـي واسالمي وصــــوفي
وهــنــدي وغــربي فـيــحــضــر أبــو نـواس
تنـبي وسحيم وأبـو العالء وعلي بن وا
ا يؤكـد سعة أفق اجلهم وغـيرهم كثـر 
شــعــرحــمــيــد وتـــواصــله مع الــتــراثــ

ي. العربي اإلسالمي والعا
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ـالحظـات اآلتـيـة أهم ما    خـتـامـاً لعل ا
كـن الوقوف عـنده نـهايـةً لهـذه الورقة

التعريفية: 
- عــدم االســتــسالم لــلـتــنــظــيــرات الـتي
ويطيل ي يسـتسـلم لها الـباحث األكـاد
طلب بهـا وفيهـا  بل كان الدكـتورعبـد ا
ـا يـوضح مـراده ويـلقي يـكـتـفي مـنـهـا 

الضوء على مباحثه ومحاوره.
- اإلشـادة بـاالخـتـيارات الـشـعـريـة التي
ـدى جتاوبـها اسـتشـهد بـها الـباحث و
مع الــتـنـظــيـرات الـتـي جـاءت تـصــديـقـاً

سيرتها. 
- جنح الـــكـــتـــاب فـي تـــدوين مـــثـــابـــرة
الشاعر حميد سعيد في متابعة اجلديد
ي ـتـاح من الـشـعـرالـعا واالطالع عـلى ا
والسعي لـتحقيق تـطلعات الـقصيدة في
همـاتها التـركيبيـة والداللية النهـوض 
ـا جــعـلــهـا مــتـاحـة واجلــمـالــيـة مــعـاً
لـدراسـة تـأويــلـيـة تـفــكك وتـربط وحتـلل

وتعيد التركيب . 
- لم يــكـن ســعي الـــشــاعـــر وقــصـــيــدته
التـراسل مع الـتراث الـعربي واالسالمي
ا يا  بل كان التوجه عربيا وعا حسب
وسّع أفـق الـقــصــيـدة ولــوّن نــسـيــجــهـا
وجــعـلـهــا قـصـيــدة مـضـيــافـة مـفــتـوحـة
األبـواب والنـوافـذ والشـرفـات على أكـثر

من أفق.
- كان التراسل مع الفنون اخملتلفة سمة
شـعـر الـشـاعـر مـنـذ بـداياتـه االولى وقد
أدرك الـــبــاحـث هــذه الـــســمـــة وأشّــرهــا
واسـتشـهـد لـهـا فقـصـيـدة حـميـد سـعـيد
ـوسيقى قصـيدة متـراسلة مع الـغناء وا

ومع الـــفـــلـــكـــلـــور الــشـــعـــبي والـــرقص
سرح وهكذا..  وا

- بـالرغم مـن ثراء مـدونـة الشـاعر إال أن
بل بـــقي الــــبـــاحث لم يــــقع في اإلربــــاك
نهج متأنياً في هاد األسلوب منتظم ا

اختياراته حتى نهاية البحث. 
- سالمة الـلغـة العـربية الـتي كتـبت بها
الـدراسـة وإشـراقـهـا بـعـد أن عـاثت بـهـا
أقالم اجلـهــلــة فـســادا وحلـنــاً وجتـاوزاً

على القواعد والتشكيل. 
طلب أن حمـيد سعيد ال - يؤكد د.عبـد ا
يتـعامل مع الـتراث بوصـفه إرثاً صـامتاً
عن بـقسماته ثابـتاً  اضي  قادما مـن ا
ــضــيــئــة الــقـادمــة من األمـس ونـكــتب ا
بل هــو يـحــركــهـا بــاعــثـاً شـعــرا عــنـهــا
حياة من إيـجابية احلياة في مـفاصلـها
أرواحــنـا وحــركــيـة من مــعــانـاتــنـا ومن
ـكـابـدة الـتي تـلـتـفت بنـا إلى ذلك وهج ا
الـصرح الـباذخ وهـو يـطمـئن انكـسارات

ـكـلـومـة بــالـظـلم والـظـلـمـات الـروح ا
وبنكبات احلاضر الدامي لعل أصابع
اضي جتدي نفـعاً في بعث التأسي ا
بروح القار اجملروح بفيض العذاب
.وإمــعـــانــا في تــصـــويــر انــتـــكــاســة
ــاضي احلــاضــر وهــو يـــلــقي عــلى ا
زهـر من مكـابداته مـا يغـير مالمحه ا
ويـــحـــيل االيـــجــاب فـــيه حتـت وطــأة
ـعـاصــرإلى مـسـاءلـة جـادة الـسـلب ا
أحـقـاً هـؤالء الـذين بـنـوا ذلك الـصرحَ
نـــعم ..نـــحنُ ولـــكن الـــبـــاذخ نـــحن.? 
ـقـاومة  الـظـلـم غـدا أكـبر مـن طـاقـة ا

كن أن يقال.. وذلك أبلغ ما 
والتفتُّ أخيراً 

رأيتُ الذي كنت أسمعُ وقع خطاه 
النواسيَّ 

هذي العصا والغصون 
ال جـنـان وال عبق الـبـيلـسـان..  ديوان
من وردة الكتابة الى غابة الرماد 22
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كتاب نقديّ عن نساء روايات صبيحة شبر 

سميـرة كالشمس سـاطعة اجلمال وهي
جتــلس قــرب الــعــريـس الــذي حــضـرتْ
عائـلته. ــ والكـاتبة تـنتقل هـنا من حكي
الــســاردة إلى بــطــلــتــهــا فــتـقــول عــلى
ُـخَــاطب ــ "شـاهـدتِ لــسـانـهــا بـلــسـان ا
أنواعاً من الرقص لم تـشهديها من قبل
أخــوات الـعــريـس كـلــهـن تـمــايــلن عــلى
ـوسـيـقى الـراقـصة ــ ثـم تـنتـقل أنـغـام ا
لــتــخــاطب الــقــارىء بــلــســانــهــا ــ أثــار
استغرابك أن سميـرة تبدوعليهاعالمات

  عــنــدمــا تــكــون ســيــرة الــكــاتــبـة أو
الكاتب مـهيمنة عـلى رواياته سيضع
هـذا الـنـوع من الــكـتـابـة الـنـاقـد الـذي
يـكـتب عـنه في إشـكـالـيّـة الـتَّنـاصّ مع
ـعــاش لــلـكــاتــبـة. ويــجــعـله الـواقـع ا
يـــخـــوض في تـــفـــصـــيالت حـــيـــاتــ
مــتـوازيـتــ سـيـرة الــكـاتـبــة وحـيـاة

بطلتها الروائية. 
  وتصير مهمة الناقد عسيرة ومعقَّدة
عـنــد إعـادة الــكــاتب والـكــاتــبـة لــتـلك
الـسـيـرة في كل روايـاتـهـا وقـصـصـها
القصـيرة التي يتم عـرضها في كتاب
نــقــديّ شــامل جلــمــيع مــا كُــتب. وفي
ظــني فــقــد واجـه الــنــاقــد إســمــاعــيل
ُعضلة عندما حرَّر إبراهيم عبد هذه ا
فــصـول كــتـابـه" لـقى اإلشــارة مـنــائـر
ـدونــات صـبـيــحـة شـبـر" االســتـعـارة 
الصادر مؤخراً في بغداد عن مؤسسة
ثـائر الـعصـامي والكـتاب اجلـديد عن
روايـات وقــصص الـكــاتـبـة الــعـراقـيـة

صبيحة شبر. 
  أشار النـاقد في مقدمـته عن الكاتبة
الـتي تشـظَّت حـياتـها في كل مـاكتـبته
من روايــات وقـصص قــصــيـرة يــقـول
الــنـاقـد" بــدءاً أن قـراءتي ألي عـمل من
أعمال صبيحة شبر األعمال اجلديدة
خاصة أشعر بـأنني متحرر من جميع
رد الذي االشتـراطـات الـنـقديّـة." فـالـسـَّ
تـكــتـبه شــبـر يــحـيل فــعالً إلى مــتـعـة

ا النظر إلى حياة حقـيقية والتنصَّت 
قيل ويقال حول مختلف األحداث التي
مرَّت بها الكاتبة وعاشها القارىء وكل
من حوله أيـضاً. فالكـاتبة تـنطلق دوماً
من جتـربـة حــيـاتـيـة عـاشـتـهـا فـتـلـقي
عــلــيــهـا الــضــوء من جــمـيـع اجلـوانب
االجـتمـاعـيّة والـنـفـسيّـة والـسيـاسـيّة.
وهـذا مــا وجـدته أنــا كـواحــد من قـراء
كتـابـاتهـا الـقصـصـية والـروائـية وفي
فــتـرة مــبـكــرة مــنـذ نــشـرهــا لـكــتـابــهـا
الــثــاني قــبـل عــقــد ونــصف واطالعي
على العديد من مسودات قصصها قبل
نـشـرها بـحكم زمـالتـي لهـا ح عـملـنا
مــعـاً مــدرسـ في ثــانـويــة واحـدة في
ــغــرب ولــعـدة ــدرســة الــعـراقــيــة بــا ا

سنوات. 
   جـــعــلـتْ الــكـــاتـــبــة مـن جتــربـــتـــهــا
الشـخـصـيـة بوصـلـة حتـدّد من خاللـها
تصرّفـات النسـاء الالتي يقعن في ذات
الـظـرف االجـتـمـاعيّ والـنـفـسيّ سـواء
ـا تـعـيـشه أو مـا تـرفـضه بـقـنـاعـتـهـا 
كـــأمـــرأة فـي عـــالم ذكــــوري مـــهــــيـــمن
وبرعـايـة نظـم قبـلـية مـتـخلـفـة. فرضت
ـــرأة بـــصــور الـــظــلـم  وجــوده عـــلى ا
وأشـكـال مخـتـلـفـة وأكد تـلك الـهـيـمـنة
بـقوة الـعادات والـتقـاليد وقـد وضعت
الـكـاتـبـة اخلـطـوط الـعـريـضـة لـنـظـريـة
اجلنـدرية نصـب عينـيها في كل قـضية
رأة وعالقـتـها بـالرجل تـطرحـهـا عن ا

ـا عـاشـته ـا اسـتـقــته  فـتـكــتب ذلك 
هـي كأمـرأة ومـا اختـزنـته من ثـقافـتـها
ــرأة في الــعــامــة عن جتــربــة نــضـال ا
الــعــالم مـن أجل حــريــتــهــا وقــرنــتــهــا

بحرية الرجل واجملتمع ككل.
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  حـرَّر النـاقـد كتـابه في أربـعة فـصول
اخـتصَّ األول بفـرزعالمـات االستـعارة
رديّة كمـؤشرات ودالئل وضح فيه السـَّ
الـعـالقـة الــبــنــيـويّــة بــ الــنَّص الـذي
تكـتبه صـبـيحـة شبـر وسـيرة حـياتـها
فقـال" أعـطت الـكاتـبـة للـسـيرة الـذاتـية
قــوام الـــصـــدق والـــواقـــعـــيـــة وهـــمــا
ـــمـــيــزتـــان لـــلـــروايــات الـــصـــفــتـــان ا
االشـتــراكـيــة في الــعـهــد الــسـوفــيـتي
والروايات الصحـفيّة مع التحفظ على
مــصـــطــلـح الــروايـــة الــصـــحــفـــيّــة." ــ
الـتسمـية والـتحـفظ من النـاقد ــ  وهذا
الــنــهج الــذي اتـبــعــته الــكـاتــبــة ســيّـر
ا"جعلها أحداث رواياتها وقصـصها 
تـتـشـابه إلى حـد الـتـطـابق أحـيـانـاً مع
ـا أفـسـد الـسـيــرة الـذاتـيـة لـلـكـاتـبـة 
عـملـيـة التـرقب والـتتـالي احلدثي وإن
كـانت بـحـدود غيـر مُضَـرّة كـثيـراً لـكنه
أعــــــطى لــــــلـــــروي حــــــرارة احلـــــركـــــة
واحلميميّة اإلنسانيّة." وبدت رواياتها
وقـصصـهـا كمـا لوكـانت حكـايات عـما
مـرَّت بـالـكاتـبـة من أحـداث حتكـيـها لك

في جلسة سمر." 
  فــفي روايـة "فــاقــة تـتــعـاظم وشــعـور
يـنـدثـر" نــشـرت في بـغـداد  2014جند
سميرة في الروايـة هي الكاتبة ذاتها
وهي تـسـترجع مـعانـاتـها مع عـريسـها
مـحـمـود الـذي لم يـقـدم لـهـا شيـئـاً في
بـاشرة غير ليـلة عرسهـما فتـتساءل 
رديّـة ألنـهـا مـفـضـلــة في الـكـتـابـة الـسـَّ
تــمـــثل تــدخالً فـي األحــداث وكـــأنــهــا
بـاشـر الـتّـنصُّل أرادت بـهـذا الـتـدخل ا
عن بطـلتـها"هل كانت سـميرة مـحرومة
من احلنان لتـرضي أول رجل يعلن لها

احلب?. " 
نـاسبة " بدت   ثم تصف أحـداث تلك ا

السـعـادة رغم أن مـحـمـود لم يـقـدم لـها
شــيـئــاً وتـســاءلت بــصـمـت: هل كـانت
سـمـيـرة مـحرومـة مـن احلـنان لـتـرضي
أول رجل يـعــلن لــهـا احلب?" والــروايـة
مـة مـنـفـيّـة تـعود إلى حتـكي قـصـة ُمـعلـَّ
وطنـها الـعراق بـعد أن أمـضت سنوات
ــغـرب ألسـبــاب سـيـاســيـة وعـلى في ا
أمل العودة إلى وظيفتها لكنها تواجه
ـســتــشــري في بــالــروتــ والــفــســاد ا
ُـرتَـشـ واألقارب ـوظـف ا الـبالد وا

ـطالـبة ـتهـا با الـذين يـثبـطون من عـز
بحقها بـالعودة إلى وظيفـتها السابقة
فـتـعاني الـفقـر والعـوز وعـائلـتهـا كذلك
غرب." التي بقيت تنتظر أخبارها في ا
ــعـانـاة" تـمـضي األيـام   وتـسـرد تـلك ا
ثقيلـة متباطئة وأنتِ تـراجع مديرية
الــكـرخ الــثـالــثـة عّــلك حتـظــ بـجـواب
يـشـفي النـفس من جراحـاتـها الـكبـيرة
صعب على اإلنسـان الذي جرب العمل
وعــرف لـذته أن يـبـقى فـتـرة حـتى وأن
ـال الذي دَّه بـا قـصَّـرت بال عمل مـن 

يحتاجه ليسد حاجاته?." 
dÓ−NÓ*«Ë sÞu «

  أشــــار الــــكــــاتـب إلى أن الــــكــــاتــــبــــة
استثمرت اليـومي من األحداث كلقائها
بـصـديـقاتـهـا وضـمَّت مـا جـاء في تـلك
اللـقاءات من حوارات ومـواقف وأفكار
إلى مـتنـها الـروائي في أغـلب ما كـتبت
من روايـــــات وقــــصص. وبــــذلك فــــقــــد
ــــرأة مـن خالل مــــا صــــاغـت حــــيــــرة ا
واجـــــهـــــته مـن مـــــعــــضـالت احلـــــيــــاة
والـتعـايش مع الـرجل إنْ كـان زوجاً أو
أبناً أو زميالً في العمل أو مجرد طارق
ـدن الـتي سـبـيل صـادفـته فـي طـرقات ا
اغتربت فيها أو في بـغداد بعد عودتها
إلى الــــوطن بـــاحــــثـــة عن حــــقـــوقـــهـــا

كمواطنة تهدف للعيش الكر فيه. 
  جنـد ذلك في أغلب مـا كتـبته ونـشرته
من ســرود روائــيـة وقــصص قــصــيـرة
كــروايــة الــعـرس  2010بــغـداد أرواح
ظــامــئـة لــلـحب  2015بــيـروت هــمـوم
تــتـنــاسل وبـدائل  2015بـغــداد غـسل
الـــعـــار 2017بـــغـــداد امـــرأة ســـيـــئـــة
السمـعة قصص  2005القاهـرة الئحة
االتــهــام تـطــول قـصص 2007الــربـاط
ــا نــشــرته في الــصــحــافـة وغــيـرهــا 
والنشر اإللكـتروني من قصص قصيرة

وفصول روائية. 
  اخـتـصَّ الـفــصل الـثــاني من الــكـتـاب
بـتحـلـيل رؤى الـكـاتـبة حـول مـا تـعـنيه
األخالق اجلـمـعيـة لهـا والـتي تعـاملت
معها سواء بعد عودتها إلى العراق أو

مـا عـاشـته في بــلـدان االغـتـراب من
خالل مــــــا إبــــــدعــــــته مـن روايـــــات
وقــصـص. وجــاء الـــفـــصل الـــثــالث
ـبـحث عن الـنـظريـة اجلـنـدرية في
سـرديات الـكاتـبة ومـا ترتب عـليـها
رأة من خالل وجهة من تعامل مع ا
نــظــر الـــرجل واألســرة والــقـــبــيــلــة
والـعــادات والـتـقــالـيـد الــبـدويـة في
ـــفـــروضـــة اجملــــتـــمع. واآللـــيــــات ا
رأة ـشتـرك ب الـرجل وا لـلعـيش ا
في مـجـتمع عـربي يـضع الكـثـير من
هـذه الـضوابـط كمـسـلمـات أخالقـية
ـرأة واجــبـة االتــبـاع ويــنـظــر إلى ا
كــسِـلــعـة مــعـروضـة لــلـبــيع. وأهـتم
الـكــاتب في الــفــصل الــرابع بـإعالم
وفن الـــعــرض الـــثــقــافـي لــلــمـــنــتج
السـردي لدى الـكاتبـة وقد اسـتعان
الــنــاقـد بــرؤى ومــقــاالت كـتــبت عن
روايات وقصـص الكاتبـة في فترات
ـهــا إلى الــكــتـاب مــخــتــلــفــة وضــمـَّ
كـمـقـاالت يوسـف عـبـود جـويـعد د.
حــــســـــ ســــرمك حــــسـن يــــوسف
عــلـوان وديـع الـعــبــيـدي د. أحــمـد
زنــيـــبــر غــريـب عــســـقالني جــواد
وادي فـــيــصل عـــبــداحلـــسن عــلي
الــبـــدر وغــيـــرهم.   وضمَّ الـــكــتــاب
حــوارات مـع الــكــاتـــبــة أجــريت في
فــتــرات مـخــتــلــفــة ويـعــدُّ الــكــتـاب
بيلوغرافيـا مهمة عن كتابات إحدى
الكـاتبـات العراقـيات الـتي اختصَّت
هـجر ـرأة العـراقيـة في ا بـقضـايا ا
والـوطن. وقـد عـرفت صـبيـحـة شـبر
بــنـــتــاجــهــا الــغـــزيــر الــذي نــاقش
ـرأة فـي ظل مــجـتــمــعـات أوضــاع ا
أبـويّـة وقـبـليّـة قـبـعت لـقـرون حتت
رأة عبء تاريخ طـويل من تعـنيف ا
والــنــظــر إلــيـهــا كــسِــلــعــة وكـكــائن
فـرضتْ عـلـيـهـا طبـيـعـتـهـا األثـنـويّة
الــعـــطــاء الــدائـم وبال حــدود. وهي
اإلشـكــالـيّــة الــنـصــيّـة الــتي عــمـلت
عـلـيهـا الـكاتـبة في مـعـظم رواياتـها

نشورة.  وقصصها ا
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تعلن الشركة العامة لتسـويـــق
ـــــســــــتـــــلـــــزمـــــات االدويـــــة وا
الــطــبــيـــــــــة عن اعالن مــلــحق
رقـــم (١) لــــلــــمــــنــــــاقــــصـــــــــة
(MED-11-2020) والـــــــــــــــذي
يــــــــتـــــــــضــــــــــــمـن اضــــــــافــــــــة
مــــــادتــــــــــــــــ والـــــذي تـــــم
االعـــــــالن عــــــنـــــــهــــــا عــــــلـــى
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يعـلن االحتاد العـام للـتعـاون/ مديـرية صـندوق الـتعاون عن
ـرقم (٤٩١٢/١ مـقـاطـعـة ٣ جـزيـرة النـجف) تـأجـيـر الـعـقـار ا
الـواقع خـلف احلي الـصـناعي في مـحـافـظة الـنـجف االشرف
شيد علـيه مسقفات عدد (٣) والبالـغة مساحته (٥٣٤٦ م) وا
دة خـمس سنوات حـسب نظام بيع وكراج غسل وتشـحيم و
وايجـار عـقـارات الـتـنـظـيـمـات الـتـعـاونـيـة.  فـعـلى الـراغـب
ـزايــدة الـعـلــنـيـة احلــضـور في مــقـر االحتـاد بــاالشـتـراك بــا
الـتـعـاونـي في مـحـافـظـة الـنــجف االشـرف الـكـائن في طـريق
الكـوفة مجـاور الشقق الـسكنيـة بعد (١٥) خـمسة عـشر يوما
من الـيــوم الـتـالي من تـاريخ نــشـر االعالن في اجلـريـدة/ في
تـمــام الــسـاعــة الــعـاشــرة صــبـاحــا. مــسـتــصــحـبــ مــعـهم
سـتـمـسـكـات الرسـمـيـة مع الـتـأميـنـات الـبـالـغة (٢٠ %) من ا
القـيمة الـتقـديرية لـلتأجـير وعـلى ان يتحـمل من ترسـو عليه
ـزايدة أجـور االعالن والداللـية والـبالـغة قـيمـتها  (٢ %) من ا

القيمة التقديرية للتأجير.



الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـي تـــــســــر
الناظرين.

وبـ ان مــلــعب الــديـوانــيـة
احلـــالـي تـــتـــوفــــر فـــيه كل
ــطـــلــوبــة الــشـــروط ا
الــتي وضــعـتــهـا
جلـــــــــــنــــــــــة
التراخيص

.

بــــيك عــــلى حــــســــاب جــــريــــنـــوود
بـحـثًا وفـيـرنـانـديـز في الـدقـيـقة 75 
عـن تــســـجــيـل هــدف الـــتـــعــادل في

الدقائق األخيرة.
ومـع ذلـك أتـت احملــــــــــــاولـــــــــــة مـن
ماجـوايـر في الدقـيـقة 76 بتـسـديدة
من خـــارج مــنــطــقــة اجلــزاء ذهــبت
ــرمى ومــبــاشـرة دفع بــعـيــدَا عن ا
أرتـيــتــا بــنــكــيــتــيــاه عــلى حــسـاب
الكازيت.وكاد اليـونايتـد أن يستجل
التـعـادل عبـر الـنيـران الـصديـقة في
الدقـيـقة 85   بعـدمـا أرسل فان دي
ن بــيـك عــرضــيـــة من اجلــانب األ
حـاول الـنـنـي إبـعـادهـا إال أن الـكـرة
اصـطــدمت بـوجه لــيـنـو ومن ثم
الــقــائم.ودفـع أرتــيــتــا بــعــدهـا
بـنايـلـز عـلى حسـاب ويـلـيان
ومــــوســـــتـــــافي بـــــدلًـــــا من
أوبـامـيـاجن وفي الـدقـيـقـة
الــثـــالــثــة مـن الــوقت بــدل
الــضــائع ســدد مــاتـيــتش
كرة ضعـيفـة من على حدود
مـنــطـقـة اجلـزاء أمــسك بـهـا
ليـنو لـينـتهي الـلقـاء بفوز

وأهـدر أوبــامـيـاجن فــرصـة مـحــقـقـة
للتسجيل في الدقيقة 52  بتسديدة
من على حدود مـنطقـة اجلزاء مرت

بقليل إلى جوار القائم.
وعـاد مـاجـوايـر لـلـظـهـور من جـديـد
في الـــدقـــيـــقــة 55 بـــعـــدمــا ارتـــقى
لـعرضـيـة شاو من مـخـالفـة مـسددًا

رأسية ذهبت إلى جوار القائم.
وأطلق بـارتي صـاروخيـة من خارج
مــنـــطــقــة اجلــزاء في الــدقــيــقــة 58

أمسك بها دي خيا بصعوبة.
وأجـرى سـولـسـكـايـر الـتبـديل األول
انـشسـتر يـونايـتد في الـدقيـقة 62

بنزول ماتيتش على حساب فريد.
وحــاول الــنــني مــبــاغــتــة دي خــيــا
بتـسـديدة مـن خارج مـنـطقـة اجلزاء
في الــدقــيــقــة 65 إال أن كــرته عــلت
الــعـارضــة. وحتـصـل آرسـنــال عـلى
ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقـة 68 بـعـدمـا
تـعــرض بـيـلــيـرين لإلعــاقـة من قـبل
بـوجـبـا نفـذهـا أوبـامـيـاجن بـنـجاح
في الدقـيقة 69 بتسـديدة قـوية على

يسار دي خيا.
 ودفع سولسكاير بكافاني وفان دي

من أمام قـدم أوبامـياجن علـى القائم
البعيد واخلالي تمامًا من الرقابة.
ــبــاراة وأتت احملــاولــة األولى في ا
انـشسـتر يـونايـتد في الـدقيـقة 21
بتـمريـرة بيـنيـة رائعـة من راشفورد
جتاه جـرينـوود في اجلانب األيـسر
نـطقـة اجلـزاء ليـسدد مـباشـرة كرة

تألق لينو في التصدي لها.
وكـاد آرسـنال أن يـفـتـتح الـتـسـجيل
في الــدقـــيــقــة 39  بـــعــدمـــا تــبــادل
ويـليـان الـكـرة مع أوبـامـياجن داخل
منطقة اجلزاء ليسدد البرازيلي من
ـن كـــــرة مـــــقـــــوســـــة اجلـــــانب األ

اصطدمت بالعارضة.
وفي الــدقـيــقـة 44 أرسل بــيــلـيــرين
عــرضـيـة مــتـقـنــة ارتـقى لـهــا سـاكـا
مــــســـــددًا رأســـــيــــة ذهـــــبت أعـــــلى
الــعـارضــة لـيــنــتـهي الــشـوط األول

بالتعادل السلبي.
وبــدأ مــانــشــسـتــر الــشــوط الــثـاني
بـصــورة أفـضل وارتـقـى مـاجـوايـر
لعرضية مـن ركلة ركنيـة في الدقيقة
48 مسـددًا رأسيـة ذهـبت بعـيدًا عن

رمى. ا

 ôU Ë ≠ ÊbM

عــاد آرســنـال بــانــتـصــار ثــمـ من
مـلـعب أولـد تـرافـورد بـعـد الـتغـلب
على مانشـستر يونـايتد بهدف دون
رد  فـي قــمـــة مــبـــاريــات اجلـــولــة
الــسـابــعــة من الــدوري اإلجنـلــيـزي

متاز. ا
بـاراة الوحـيد بـيير وسجل هـدف ا
ـــيـــريك أوبـــامـــيـــاجن من عـالمــة إ

اجلزاء في الدقيقة 69.
بتلك النـتيجة رفع آرسـنال رصيده
ـركـز إلى 12 نـقــطـة لـيـرتــقي إلى ا
الــثـــامن بـــيـــنــمـــا جتـــمــد رصـــيــد
مانشـستر يـونايتـد عند 7 نقاط في

Æ15 ركز ا
ـباراة بـصورة أفضل بدأ آرسـنال ا
من مانشـستر من خالل االسـتحواذ
عـــلى الـــكــرة ولـــكن دون تـــشـــكــيل

رمى. خطورة حقيقية على ا
وحاول آرسـنال تـرجمـة استـحواذه
لـــهـــدف بـــتــمـــريـــرة مـن ويـــلـــيــان
ن لـــبـــيـــلــيـــرين عـــلى اجلـــانب األ
نطـقة اجلزاء في الـدقيقة 14 الذي
أرسل بـدوره عـرضـيـة أرضـيـة مرت

ــنـــطـــقــة ـــســـاحـــة أمــامه داخـل ا ا
ويـســدد الـكـرة بـجــوار الـقـائم لـكن
حــكم الــلــقــاء أشــار بــوجــود حــالــة

تسلل على األرجنتيني.
وأحرز موراتـا الهدف األول لـليوفي
بــالـدقــيــقـة (14) بــعــد تــمـريــرة من
دانيلو ب قلـبي دفاع سبيزيا إلى
ـرمى مــاكــيـنـي الـذي انــفــرد بــا
وفــــضل تــــمـــريــــر الــــكـــرة إلى
مـوراتـا لـيـضـعـهـا بـالـشـبـاك
واحتسـبها احلكـم تسلل قبل
أن يــتـــراجع عن قـــراره بــعــد

االستعانة بالفار.
وأهــــدر كـــيـــيــــزا فـــرصـــة
الهـدف الـثاني بـعـد تمـريرة
من مــوراتـا ضــرب بـهــا الـدفـاع
مـجـددًا لـيسـدد كـيـيـزا كـرة أرضـية
بجوار القائم األيسر.وسجل موراتا
هـدفًـا ثـانـيًـا بـالـدقـيـقة (23) بـعـدما
ـلـعب منـفردًا انطـلق من مـنـتصف ا
رمى لكن حكم اللقاء قرر إلغاؤه با
بداعي الـتسـلل.واقتـرب سبـيزيا من
تـعــديل الـنـتـيـجـة بــعـد كـرة طـولـيـة
فشل نزوال في التعامل معها ليعود
ررهـا للـقـادم من اخللف ريـتشي و

الذي سدد بجوار القائم.
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ن حس رسالة الى قـائد الفريق حمـادي احمد بعد فوز وجه مهـاجم نادي القوة اجلويـة أ
الصقور  على نفط البصرة.

ـباراة الـتي جمعت وتغـلب القوة اجلـوية عـلى نفط الـبصرة بـهدفـ مقابل هـدف واحد  في ا
متاز. الفريق امس على ملعب الفيحاء في إطار مباريات اجلولة الثانية من دوري الكرة ا
وقـال حسـ في مـنـشور عـبـر صـفحـته الـشـخصـيـة  احلمـد لـله حـتى يـرضى مبـروك الـفوز

جلمهور الصقور نحنُ بانتظار صاحب الرقم (10) في اشارة للقائد حمادي احمد.
ويغـيب حـمـادي احـمـد عن مبـاريـات الـصـقور بـسـبب رفض الـهـيـئة الـتـطـبـيعـيـة بـاجلـمع ب

منصب كونه العب وعضو هيئة ادارية في القوة اجلوية.
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اســــتــــقـــــبلَ رئــــيـس الــــهــــيــــئــــة
الـتـطبـيـعيـة إيـاد بنـيـان  وفداَ
من اجملــلس الــريــاضي لالحتـاد

الوطني الكردستاني.
واسـتــمعَ بـنــيـان خالل الــلـقـاء
ـــقــتـــرحـــات الـــوفـــد الـــذي ضم
أســـاتــــذة وكـــفـــاءات اداريـــة من

إقليم كردسـتان وطالب اجمللس
الــــريــــاضي لالحتــــاد الــــوطـــني
الـكـردسـتـاني بـدعـم الـريـاضـي
والكـفاءات في اإلقـليم ومـنحهم

حــسـن وفــهــد طـــالب ومــحـــمــد حـــمــيــد
ــــــرمـى وعـالء مــــــهـــــاوي حلــــــراســـــة ا
ومـصطـفى محـمد جـبر واحـمد ابـراهيم
ومـيـثم جـبـار وسـعـد نـاطق وعـلي فـائـز
وريبـــــــــ سـوالقا وضرغـام إسماعيل
وعــلـي عـــدنـــان خلط الـــدفـــاع وأمـــجــد
عـــطــوان وبـــشــار رسـن ومــحـــمــد رضــا
وحــسـ عــلي ومــازن فــيـاض ومــحــمـد
مزهر  وشــــــــــريف عبـد الكاظم وهمام
طــــــــــارق وإبـــــــــراهـــــــــيـم بــــــــــايـش خلط
الــوســـــــــــط وعالء عــــــــــــبــد الــزهـرة
ـن حــــســـــ ومـــــهــــنـــــد عـــــلي خلط وأ

الهجوم.
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اعلن نادي الديوانية الرياضي
نـقل مــلــعـبه فـي الـدوري الــكـرة
ــمـــتــاز الـى مــلــــــــعب كــربالء ا

الدولي.
وقـــال رئـــيس الـــنـــادي حـــســ
الــــعــــنـــــكــــوشي فـي بــــيــــان انه
"حــــرصـــــا مــــنــــا عـــــلى إجنــــاح
ـــــمــــتــــاز الـــــدوري الــــعـــــراقي ا
وإظــهـــاره بــالــصـــورة األجــمل
ولكي ننجح في تسويق دورينا
وريــاضــتــنــا بــشــكل عــام نــحـو
اآلفـــاق الــــعـــربـــيــــة والـــقـــاريـــة
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أعــلن مـدرب مــنـتــخـبــنـا الــوطـنـي لـكـرة
الـــقــدم  الـــســـلـــوفـــيــنـي ســتـــريـــشـــكــو
ــنـتــخب خلـوض كــاتـانــيـتـش قـائــمـة ا
وديـتي األردن وأوزبـكـسـتـان في الـثاني
عـشر والـسابع عـشر من الـشهـر احلالي
فـي دولــــة االمــــارات وذلك حتــــضــــيـــراً
ـزدوجـة والتي لـلـتـصفـيـات اآلسـيويـة ا

قبل. ستستأنف بداية العام ا
واخــتــارَ كــاتــانــيــتش  24العــبــاً ضــمن
قـائـمة الـفـريق لتـجـمع العـاصـمة بـغداد
بارات قبل السـفر الى دبي خلـوض ا

ــنـتـخب كالً من: جالل وضــمتْ قـائـمـة ا  صباح الكناني

وعـادل بــوبـيـجـا الــنـتـيـجــة لـفـريـقه
سـبـيـزيــا في الـدقـيـقـة (32) بـعـدمـا
نطقة اجلزاء استلم تمريـرة داخل ا
لـيــسـدد في مـنــتـصف الــشـبـاك كـرة

تعلن عن التعادل.
وتألق شابوت مدافع سبيزيا وأنقذ
أخطر فرص اللقاء بالدقيقة
(44) بــــعـــدمــــا انــــطـــلق
مـوراتـا بـالـكـرة من بـعـد
لـعب وتوغل منـتصف ا
ومــــرر كــــرة أبــــعــــدهــــا
شابـوت بـبـراعـة قبل أن
يـــلــمـــســـهـــا مـــاكـــيـــني
ويـــــضــــــعــــــهــــــا في

الشباك.
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بــعـد 6 دقــائق مـن بــدايــة الــشــوط
الـــثــانـي ســنــحـت الــفـــرصــة أمــام
بــــارتـــولــــومي الـــذي وجــــد أمـــامه
مساحة مـفتوحة ليـسدد من مسافة
بـعـيـدة لــكـنـهـا مـرت بـجـوار مـرمى

بوفون.
وقـــرر بــيـــرلــو فـي الــدقـــيــقــة (56)
الــــدفـع بــــالــــنــــجم الـــــبــــرتــــغــــالي
كريـسـتيـانو رونـالـدو الذي تـعافى
من فــيـروس كــورونـا لــيــحل مـحل

باولو ديباال.
وبـعـد مـشـاركـته بـدقـيـقـتـ تـمـكن
رونـالـدو من تسـجـيل هـدف الـتـقدم
ـرمى إثر لـلـيوفـي بعـدمـا انـفـرد بـا
تـمـريــرة مـوراتـا لـيـراوغ احلـارس

ويضع الكرة بالشباك.
وســجل ســبــيــزيــا هــدف الــتــعـادل
بالدقـيقة 63 لكن حكم اللـقاء ألغاه
بـداعي الـتـســلل بـعـد ركـلـة ركـنـيـة
ــنــطــقــة ســددهــا نــفــذت داخل ا
شـابـوت بـرأسـيـة تـألق بـوفـون
لــيـبـعــدهـا بــبـراعــة وتـرتـد إلى
أجوديلو الذي وضعها بالشباك

وهو في موقف تسلل.
وضــاعف رابـيــو الـنـتــيـجــة بـهـدف
ثالث في الدقيقة (68) بعدما انفرد
ــدافع شــابـوت ــرمى لــيــراوغ ا بــا
داخل منـطـقة الـستـة ياردة ويـسدد

الكرة بالشباك.
وهــدد فــاريــاس مــهــاجم ســبــيــزيـا
مـــرمى الــيـــوفي بــفــرصـــة خــطــرة
بعـدمـا سدد كـرة قويـة من الـناحـية
يرال اليـسرى ارتطـمت بقـدم د
وكـادت أن تـســكن الـشـبـاك لـوال
رمى لركنية. أن مرت بجوار ا
وحــصل كــيــيــزا عــلـى ركــلـة
جزاء بعد عـرقلته من قبل
بـــارتـــولـــومي تـــمـــكن
كـــريــســـتــيـــانــو من
حتـويـلـهـا لـهدف
رابع بالـدقـيـقة
(76) بــعــدمـا
سدد الـركـلة
عـــــــــــــــــلـى
طـــريــــقـــة
بانيــنكا

.
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فتوحة التي عرضت علينا من ا
بي ال االو اناس انـتفعـوا من ا
ســـــابــــقـــــاً  اال انـــــني ال زلــــــت
مـصراً عـلى التـغيـير و االصالح
بيـة التي عانت في احلركـة االو
كــــثـــــيــــرا خـالل الــــســـــــــنــــوات

اضية. ا
واوضح بــالــقـول لـن تــغـرنــا كل
اليـة و غيرها كوننا غريات ا ا
ال نــــــحــــــيــــــد عن طــــــريـق احلق
والتغيير الذي يتطلع له الوسط
الـريــاضي واجلـمـاهــيـر الــوفـيـة
الـتي وثــقت بـنـا و بــتـحـركــاتـنـا
االصالحــيــة مـــخــتم تــصــريــحه
بـــدعــمه الــكــامـل لــلــكــابــ رعــد
قبلة. حمودي في االنتخابات ا
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اكـد عـضـو اجلمـعـيـة العـمـومـية
ـــبــيـــة الــوطـــنــيــة لـــلــجـــنــة االو
الـعراقـية صـباح الـكنـاني عزمه
ـطـلـوب عـلى احـداث الـتـغـيـيـر ا
بـيـة مـا يـضمن في الـلـجـنـة االو
ريــاضــة صــحــيــحــة خــالـيــة من
رتـش واصـحاب الـفاسـدين وا

النفوس الضعيفة.
وقـال الــكـنـانـي في تـصــريـحـات
صـــحـــفـــيـــة انه عـــلى الـــرغم من
الــهــجــمــة الــتــســقـيــطــيــة الــتي
اتعرض لها بعد فوزي بعضوية
اجلــمــعـيــة الــعـمــومــيـة مـن قـبل
انـاس مــشـخـصــ من قـبــلـنـا و
ايـــضـــا االغـــراءات والـــصـــكــوك

ــكـان الــفــرصــة لــلــتــواجــد في ا
ناسب. ا

وأكدَ الوفد جاهـزيته الستضافة
الــدورات اإلداريــة والـفــنــيــة في
اإلقـــلـــيم وكـــذلك الســـتـــضـــافـــة
ـنتخـبات الوطـنية معـسكرات ا
وتـوفيـر أفضل األجـواء لهـا قبل

شاركات الدولية. ا
وفي خــتـام الــلـقــاء أكــدَ بـنــيـان
دعــــمه الــــكــــبـــيــــر لــــلــــريــــاضـــة
والرياضي في إقـليم كردستان
كـحـال بـقـيـة مـحـافـظـات الـعراق
كــونــهـم يــقــفـــون عــلى مـــســافــة
واحـدة في الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـية
الـــتي تــــهـــدف لالســــتـــفـــادة من
جـــمــــيع الــــكـــفــــاءات الــــفـــنــــيـــة

واإلدارية.
ـثلي ـسابـقات  وتـدعو جلـنة ا
انــديــة الــدرجــة األولى مــنــطــقـة
بـغـداد الى احلـضـور يـوم االحـد
قـبل  الساعـة الواحـدة ظهرا ا
في مــقــر احتـاد الــكــرة لــغـرض
إجــراء قـرعــة الــدوري مع جـلب
شـاركة لكل نادٍ كتابٍ رسـمي با
وكـــتــاب اخـــتـــيـــار مــلـــعـــبه مع

مثل النادي. تخويلٍ 
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ــبـاراة وحــضــر حــفل خــتـام رائع اقــيم بــعــد ا
الـبـطـولـة مـديــر شـبـاب وريـاضـة صالح الـدين
جـــواد جنم عـــبــدالـــله اجلـــبـــوري وامـــ ســر
ـصـغـرة جـعـفر االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم ا
الـشيخ امـ ورئـيس احتاد صالح الـدين لـكرة
ـصــغــرة عـلـي الـبــدري ورئــيس نـادي الــقــدم ا
ســامـراء صـدام عـزيـز و مـديـر عالقـات االحتـاد

العراقي جواد اسماعيل .
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اخـــتـــتـــمت عـــلى مـــلـــعـب اخلـــمـــاسي في حي
ـرحوم اجلـبـيـريـة االولى في سـامـراء بـطـولـة ا
احـمـد راضي التـي اقامـهـا احتـاد صالح الدين

صغرة  . لكرة القدم ا
وجمع لقاء اخلتام بـ فريقي الصمود وجنوم
ـباراة بفوز فـريق الصمود 3 الفتـوة وانتهت ا
1- وحـصل عـلى درع الـبــطـولـة وسط احـتـفـال

يــذكـر ان الــراحل واالســطــورة والـنــجم احــمـد
ـنتـخب الـعراقي في الـقرن راضي احـد جنوم ا
ـاضي له صـوالت وجـوالت التـنـسى مـحـفورة ا
في اذهــان اجلـمــيع وله اجنــازات ال يـحــمـلــهـا
العب اخــر في احملـافـل الـدولــيــة واحملـلــيـة وال
ننـسى الهدف االول لـلعراق والـوحيد حلد االن
ـــكـــســـيك في مـــرمى في كـــأس الــــــعـــالم فـي ا

بلجيكا .

وبــابــهــــــــى صــورة ســنــبــادر
نــحن في نــادي الــديـوانــيـة إلى
إتـــــخــــاذ قـــــرار جــــريء بـــــنــــقل
مــبــاريـات فــريــقــنــا في الـدوري
ــــمـــتــــاز إلى مــــلــــعب كــــربالء ا

الدولي".
واضــاف اتــمــنى مــخــلــصــا من
إخـــوتــنـــا في األنـــديـــة األخــرى
ــسـابـقـة وتـلعب ـشـاركـة في ا ا
فـي مالعـب دون مــــــــســـــــتـــــــوى
الــطــمــوح إلى ان حتــذو وتـدعم
هـــــذه اخلـــــطـــــوة وتـــــــــــــنـــــقل
العب مــبـــاريــات فــرقــهـــا الى ا جانب من استقبال اياد بنيان للمجلس الرياضي الكردستاني

الالعب بوغبا في
صراع شرس مع
احد العبي
االرسنال

آرســــنـــــال بـــــهـــــدف دون رد.حـــــقق
يوفنـتوس فـوزًا كبيـرًا على مـضيفه
ســبــيــزيــا بـأربــعــة أهــداف مــقـابل
ـباراة الـتي جـمـعـتـهـما هـدف في ا
ضمن مـواجهـات األسبـوع السادس

من عمر الدوري اإليطالي.
أحرز رباعية اليوفي ألفارو موراتا
(16) كريستيانو رونالدو (59 و77
من ركلة جزاء) وأدريان رابيو (68)
فيـما سـجل تومـاسو بـوبيـجا هدف
سبيزيا بالدقيقة (32).وبهذا الفوز
رفع يـــوفـــنــتـــوس رصـــيــده إلى 12
ركز الثانـي بعد تعادله في نقطة بـا
آخر مواجهـت أمام كروتوني

وهـــــــــــــــيـالس
فيرونا فـيما جتمد

رصـيــد سـبـيــزيـا عـنـد 5
ركز الـ16. نقاط با
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احملــاولـــة األولى في الـــلــقــاء
كانت من نصيب يـوفنتوس
بـالـدقيـقـة اخلـامـسـة بـعد
تــمــريـــرة من ديــبــاال في
قــلـب دفــاع ســبـــيــزيــا
لـــيــــنـــطـــلق مـــوراتـــا
بـــاجلــانب األيـــســر
ويـطــلق تـســديـدة
قــــويــــة تــــضـــرب
الـــــــــشــــــــــبـــــــــاك

اجلانبية.
وكـاد ديـبـاال أن
يــحــرز الــهــدف
األول بــــــــعـــــــد
مـــراوغــة أكـــثــر
مــــــــــن العــــــــــب

لـــيـــفـــتح

ستريشكو
كاتانيتش
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qŠ«— Ÿb³∫ محطات متعددة من حياة اسعد عبد الرزاق
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ـطـربـة جنـوى كـرم إلحـيـاء أحـدث تــسـتـعـد ا
حــفالتــهـــا الــغــنــائــيـــة في اإلمــارات. وتــطل
خاللــهــا عــلى احــد مــســارح دبي بــالــهـواء
ـقـبل. بـعـد غـيـاب الـطــلق مـسـاء اخلـمـيس ا
عــدة أشـهــر عن الــسـاحــة بــسـبب فــايـروس
كــورونـا الـذي فـرض الــتـبـاعــد االجـتـمـاعي
ومـــنع إقــــامـــة احلـــفـالت وأدى إلى إلـــغـــاء
ـــوســـيـــقـــيــة ـــهـــرجـــانـــات ا الـــعــديـــد مـن ا
والسـيـنـمـائـيـة حـول الـعـالم.وعـبـرت كرم عن
حمـاستها الكبـيرة لهذه احلفلـة التي تعيدها
لــلـجـمــهـور بــعـد غـيــاب طـويل عن اإلطالالت

احلية.
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التـشكـيلي اإلمـاراتي الراحل اصـدرت مؤسـسة الـشارقة
لـلفـنـون ودار كويـنغ بـوكس في لـندن كـتـاباً اسـتـقصـائـياً
يـتــنـاول جتـربــته بـعــنـوان (حـسن شــريف.. فـنــان الـعـمل
ـؤسسة حور سلطان الواحـد) حرّرته وقدّمت له رئيسة ا

القاسمي.
dſ«œ cIM

ي الـعـراقي صدر لـه كتـاب عن دار الـذاكـرة للـنـشر االكـاد
والتوزيع  بعنوان (العراق من االحتالل الى االعتالل  الرأي

العام العراقي  2003-  2020 - دراسة توثيقية).
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صـرية تـشارك فـي مسـلسل (مـوسى) الذي من ـمـثلـة ا ا
ــؤمـل عــرضه في رمــضــان 1441 هـ اخــراج مــحــمــد ا

سالمة وتأليف ناصر عبد الرحمن .
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s¹u UN UÐ إذا كـان بـالفـعل طـلب يـدهـا لـلزواج.
فقالت يـسرا(متـقدملـيش بس جابلي

اس وعمري ما أخدته). خا أ
وتــابـعت (فـي آخـر مــرة شــوفـته في
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ـصـريـة يـسـرا في ـمـثـلـة ا حتـدثت ا
مثل برنـامج تلفـازي عن عالقتـها بـا
الراحل رشدي أباظة وأوضحت عما

حيـاتي كان تعـبان وعـيان كان البس
اخلـا ومـلـقـتش الـفص .. فـقـال أنا
جي عـشان أديـكي اخلـا الـلي كنت
شـاريـهـولك فــقـولـتـله يـا رودي مش
مـــوجـــود اخلــا فـي إيــدك الـــفص
وقع قـالي إيه?! سـاعـتـهـا عـرفت أن
ده آخـــــر مـــــرة هـــــشـــــوفه ده كـــــان

إحساس واتقبضت بشكل كبير).
وأضافت واصفةً رشدي (كان جميل
وكـنت بــحـبه أوي أوي الزم يــتـحب
ويـتـقـدر ألنه كـان بـيـقدر الـلي قـدامه
جدا لو دخلت علـيه هيشد الكرسي
ويــقــعــدني يــقــولي إنــتي هــا إنت

ست كان جنتل مان). 
وكشـفت يسـرا خالل حلـولهـا ضيـفة
عــلى بــرنـامج الــســيـرة عـن اسـمــهـا
احلـقيـقي وهـوأن اسـمهـا احلـقـيقي
هـو ســيـفــ مـؤكــدة (أن اسم يـسـرا
أصبح مـرافقًا لـها فقـط بعد دخـولها
الـــوسط الـــفـــني ووالـــدهــا هـــو من
اقـــتــرح عــلــيــهـــا هــذا االسم وعــلــيه

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـيـة  دوا لـيـبا نـشـرت الـنـجـمـة الـعـا
صـــورا بــــرفـــقـــة صــــديـــقـــتــــهـــا من
احـتـفالـهـمـا بـ(الـهـالوين) وذلك على
صفـحتـهـا اخلاصـة على احـد مواقع
الــــتـــواصـل االجــــتــــمــــاعي.وكــــانت
احــداهــمـــا تــضع قـــنــاعــا مـــخــيــفــا
ي ـمـثل الـعا واالخـرى تضع قـنـاع ا
روان أتكـيـنسـون الـشهـيـر بـ (مسـتر
). وعـلّقت دوا لـيـبـا عـلى الـصور بـ
قـائلـة (مـا سـتـراه في نهـايـة سـريرك
اللـيـلة إذا لم تـنـشر "Fever هالوين
سـعـيـد). كمـا زيـنت جنـمـة تـلـفـزيون
الـــواقع كــيم كــارداشـــيــان قــصــرهــا
ـيـزة ـنــاسـبـة هـالـوين بــطـريـقـة 
جـداً واعـتـمـدت ديـكـوراً عـلى هـيـئـة
عـنـكـبـوت عـمالق يـتـضـمن دهـالـيز .
ونشرت كيم على صفحتها على أحد
مـواقع التـواصل اإلجـتـماعي فـيـديو

يـــــــظــــــهــــــر
الــــديــــكــــور
وداخــــــــــــــــل
الـعــنـكــبـوت
ابــــنـــــة كــــيم
تقفز وتلعب.

ولـــفـــتـت الـــنـــجـــمــة
ية ماديسون بير العا
انــــتــــبـــاه اجلــــمــــهـــور
بـــتــنــكـــرهــا كــمـــمــرضــة
ــنــاســـبــة الــهــالــوين اذ
ارتدت زيـا بـاللـون الـزهري

اعـتـبـره الـبـعض ال يـليـق بزي
ـمـرضة نـظـرا جلـرأته فـتـلّقت ا
بـير عـددا كـبيـرا من اإلنـتـقادات
ـتابـع الـذين اشاروا من قبل ا
الى ان لـــبــســهــا غــيــر مــنــاسب
لــلـمـهــنـة الــتي رغـبت بــالـتــنـكـر

بزيّها.

شـكالت الواقـعة خـروجك مع أصـدقائك يـبعـدك عن ا
نزل. رقم احلظ.9 في ا
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 حتلى بالـصبر و التأني لكي تـستوعب العاصفة و ال
تكون ضحية لها .
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تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها. ا
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ال تتسـرع باتخاذ أي قرار مـصيري اآلن حتى تخرج
من االزمة .
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حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة. 
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بـإمــكــانك أن حتسّ بــاحلبّ فــطــاقــتك الـرومــانــســيـة
.رقم احلظ.8 عجب غناطيسية جتذب ا ا
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ال تسـلم قـلـبك لـشـخص ال يحـتـرم مـبـادئك أو يـحافظ
. عليها.يوم السعد االثن
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 لديك فرصة كـبيرة للقاء بشريك العمر كن ايجابيا و
ابتعد عن التردد .
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ستكـون عندك عالقات عاصفة مع محيطك في موقع
عملك وكذلك في بيتك.

bÝô«

فرط و حتـلى بروح عاليـة من الثقة ابتعـد عن الشك ا
.رقم احلظ .3
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سـتكون إيـجابيـاً و مستعـداً لتقـد التنـازالت ومعرفة
أخطائك.يوم السعد االربعاء.
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ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى  9خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

شارك استاذ الصحافة واالتصال اجلماهيري  العربي ا
قياس القى محـاضرة افتـراضية بـعنوان (خـطوات بنـاء ا
في الــدراســـات االعالمــيــة)  ضـــمن فــعــالـــيــات مــنــتــدى

االصالة والتجديد في بحوث االعالم العربية.

اخملــرج الـعـراقي عـرض فـيــمـله الـقـصــيـر (هـنـاك اجـمل)
اضي في سينما احد موالت بغداد. االحد ا

ـدنـية االمـيـنـة الـعامـة لـلـحـركـة ا
الـوطنـيـة في الـعـراق حلت امس
االثــنـــ ضـــيــفـــة عـــلى الـــنــدوة
ـعــنـونـة (هـل سـيـحــدث قـانـون ا
االنــتـخــابــات اجلـديــد الـتــغـيــيـر
الــــســـــيــــاسـي احلــــقــــيـــــقي في
الـعـراق?) الـتي نـظـمـتــهـا مـنـظـمـة مـسـتـقـبل وطن لالغـاثـة

ووكالة اخبار وطن.

ـوســيـقى ـطــربـة االردنــيـة احــيت مـهــرجـان االغــنـيــة وا ا
االردني 2020 وشـاركـهــا الـفـنــان جـهــاد سـركـيس في

هرجان الذي اقيم افتراضيا. تقد ا
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ــــاضي احلــــوار في الــــبــــاحث الــــعــــراقي ادار االحــــد ا
احملـاضـرة التي نـظـمهـا افـتراضـيا مـركـز االعالم الدولي
قدسـة بعنوان (الـتعايش الـسلمي في العتـبة احلسـينيـة ا
واحلوار في ظل صـدام احلضـارات) للـدكتـور االنكـليزي

كريس هيوار.

دوا ليبا

دائــــرة الــــفـــنــــون الـــعــــامــــة عـــلى
االسـتـعـداد بـشـكل جـيـد وقـبل مدة
مــنـــاســبــة الحـــتــضــان مـــهــرجــان
الــــــواســــــطي مـن اجـل اظــــــهـــــاره
بـــالـــصـــورة الـــتـي تـــلـــيق بـــالـــفن
الـــتــشـــكــيــلـي). وأضــاف أن (هــذه
االســتـعــدادات تــضــمـنت صــيــانـة
وترميم نصبي الـواسطي والنخلة
في مــقـــر الــوزارة فـــضالً عن طالء
وتـهـيــئـة الـقـاعـات الــتي سـتـشـهـد
ـهـرجان). عـرض الـلوحـات خالل ا
ولـفت الى أن (مـهـرجـان الـواسطي
قبـلة سيكون مـختلفاً عن بدورته ا
كل الــــدورات بـــرغم كـل الـــظـــروف
التي تواجه الـبلد ومـنها اجراءات
مواجـهة جائحـة كورونا).وسـتقيم
الــدائـرة مـهـرجــان الـواسـطي عـلى
ــقـر الـوزارة في شـارع قــاعـاتـهـا 

حيفا ببغداد.
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حرصت دائـرة الفنـون العـامة على
االستـعداد جـيداً وقـبل مدة طـويلة
الحــتــضـــان مــهــرجــان الــواســطي
الـسـنـوي الـذي يـقام في الـ 28 من
تشـرين الـثاني احلـالي بدورته 13
والتي تشمل فنون الرسم والنحت
واخلــــــزف والــــــكــــــرافـــــــيك.هــــــذه
ـبــكــرة تــضــمـنت االســتــعــدادات ا
تـــســـلم األعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة الـــتي
ــهــرجــان ومن ثم ســتــشــارك فـي ا
اخضاعهـا للجان متـخصصة بذلك
وهــــذا مـــــا فــــسـح مــــجـــــال اوسع
لـدراسـة تـلك األعـمــال بـشـكل جـيـد
ومن ثم اخــتــيــار مــنـهــا مــا يــلـيق
ــديـر الــعـام ـهــرجـان.وكــشف ا بــا
لــلـــدائــرة عـــلي عــويـــد تــفـــاصــيل
ـــهـــرجــان الـــلـــمـــســات األخـــيـــرة 
الــواسـطي بــالــقـول (حــرصــنـا في

اســتــمــرت مـعــروفــة ومــشــهـورة من
خالله فقط). 

ولـــلــمــرة األولـى كــشــفـت يــســرا عن
بــــعض األســـرار الـــشـــخـــصـــيـــة في
حـيــاتـهـا وقـالت (أن والــدهـا لم يـكن
حـنونًـا عـليـهـا وتـزوج على والـدتـها
بإمـرأة تكبـرها في الـعمر 3 سنوات
فـــقط كـــمـــا أوضــحـت أنــهـــا أجــرت
عمليتي جتميل خالل 48 ساعة بعد
أن ضربـها والـدها وألـقى كوبًـا على
وجـهـهـا أثـنـاء جـلـوسـهـا مع الـفـنان
الــراحـل رشــدي أبــاظـــة واثــنــان من
ـاذا فـعل ـان). وتـابـعـت (ال أعـلم  األ
والــدي هـذا مــعي وبــعـدهــا أجـريت
عمـلـيـتي جتـميل في 48 سـاعة وأن
ا حدث رشدى أباظـة كان مسـتاء 
وكان غاضب جـدا من تصرف والدي
معي الـذي اعتـذر لي بعـد ذلك وكان
عـمـري وقـتـها 21 عـاما وعـشت مع
خـالـتي ولم أعـش مع والـدتي خـوفـا

من والدي).
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في صدف احليـاة تتشابه الوجوه وعندما يُقال: يُـخلق من الشبه أربع فهذا معزز
بـوقائع احلـياة ولـيس غريبـاً أن يكـون الشبه كـبيـراً ب رجل من أهل بـوينس آيرس
ـغرب كـانت أغلب مالمح وآخر من أهـالي حلب. وأتـذكّر أني فـي جتوالي بـ مدن ا
المح وجـوه عـراقـيـة أعـرفـهـا أو صـادفـتـهـا في مـحـطـات حيـاتي الـوجـوه تـذكـرني 
فأتذكر أبي مـا قاله في التشـابه ب البشـر عندما قـال: نحن أبناء آدم وآدم يـشبهنا
جميعـاً. ذات يوم أتى (شاني أكوين) وأكوين هو تصغير لـكلمة (كون) بالعامية جاء
كمعلم تـعي جديد في مدرستنا ويفـتخر أنه أتى من قرية القصب إلى قرية القصب
فـهو مـوالـيد قـريـة فرحـان تلـك القـرية الـشـعبـيـة الواقـعـة في مركـز مـدينـة الـناصـرية
وجـمـيع أهـلـها مـن الفـقـراء وبـيـوتـهم من الـصرائـف وعنـدمـا جـاء (شـاني) لـيـسجل
ـمثل البريطاني ش كونري ـدرسة فوجئنا بالشـبه الكبير بينه وب ا مباشرته في ا
ـفاجأة الثـانية أن اسـمه قريب الشبه بطل سلسـلة األفالم الشـهيرة جيـمس بوند وا
في احلروف واإليقـاع مع اسم كونري عندما كان وجدنا في توازن موسيقا السماع

بن االسم وقتها وضحكنا وسألناه: أستاذ شاني هل تعرف ش كونري?
قال: كال من يكون هذا.?

ثل أفالم بوليسية يسمى (جيمس بوند) أنت تشبهه اسماً وشكالً. قلنا: 
ـعـهد وبـعض األصـدقاء انـتبه وقـال: إي والـله سمـعت ألكـثر مـن مرة يـنـادونني في ا

بجيمس بوند إال أنني لم أنتبه. 
قلت: عنـدما تذهب إلى الناصرية عـرج بطريقكَ إلى سينمـا األندلس الشتوي وانتبه
ـعلقـة ستـجد علـى بعضـها صـورتكَ وأنت تمسك مـسدسـاً وتعانق ـانشيـتات ا إلى ا

ثلة شقراء وفوقك الرقم 007.
ضحك. واسـتغـربنـا عندمـا قال: بـيتـنا يـقع في أول قريـة فرحان وبـينـنا وبـ سيـنما
ر بسوق الـقماش وحتى األندلس شارع طـويل ومستقيم يـبدأ من باب الشـطرة و
النهـر حيث تقع سينـما األندلس ولكن صـدقوني لم أدخل سينـما في حياتي سوى
مرتـ فيـلم عنـتر وعبـلة لـكوكـا وسراج منـير وآخـر هندي وهـو فيـلم سنـكام. ولكن

بسبب جيمس بوند الذي يشبهني سأذهب ألكتشف ذلك.
ومـنذ أن ذهب (شـاني أكـوين) ليـبحث بـ مـانشـيتـات األفالم عن وجه شـبيـههُ حتى
تـغيـرت حيـاته أصـبح عاشـقـاً ألفالم كونـري واقتـنى كل صـوره وعلـقـها فـوق جدار
الـصريـفة التي يـنام فـيهـا مع زميل له وصـار يخـتلق األعـذار ليـذهب إلى النـاصرية
ليـشـاهـد أفالم بـونـد حـ تعـرض وأخـيـراً ذهب إلى احلالق وعـمل تـسـريـحـة ش
كونـري حـتى أنه صـار يـذهب كل يوم جـمـعـة إلى سوق الـبـاالت في الـناصـريـة لـعله
يجـد بـدلة تـشـبه الـبدالت الـتي كـان يلـبـسهـا بـونـد في األفالم وذات يوم وجـد ربـطة
عنق فسفـورية ومخططة تشـبه مثيلها لواحـد من أربطة شون كونري في أحد أفالمه

فظل يرتديها مع كل مناسبة يكون فيها ارتداء القاط ضرورةً.
هـاجـرت إلى مـدن بـعـيـدة وتـركت شـبـيه شـ كـونـري هـنـاك في مـدرسـتـنـا وبسـبب

زحمة السن نسيته ولكني كنت أتذكّره كلما يعرض التلفاز فيلماً جليمس بوند.
بـعد فـراق كل السـنوات عـدت إلى مديـنتي زائـراً وقادني احلـن ألزور قـريتـنا التي
كانت مسرحاً ألحالم أيام التعليم في مدرستها التي تشبه ناطحة سحاب صغيرة.
رحوم شغاتي تفاصـيل الذكريات واألمكنة التي عدت للمـكان وأنا أستعيد مع ولـد ا
تـغيـرت عنـدما فوجـئت برجل يـقود أربع جـواميس فـكانت مالمحـه ذات مالمح شبيه

شون كونري.
هو لم يعرفني ولكني صحت بوجهه: أنت أستاذ شاني أكوين.?

قال نعم وابتسم.
ـثالً بـديالً لشـون كونـري عنـدمـا يتـعب من تصـوير قلت: تـخـيلـتكَ اآلن في هولـيود 

أحد أفالمه.
قال: هوليود ليست أجمل من أم شعثة..

عـانـقـته وعــرفت من الـقـصـة أن شــاني أكـوين حـصل عـلى
قسمـة الزواج مع فتـاة من بيوت الـقرية واسـتقر هـنا وبعد
تقاعـده قبل سنوات قليلة ارتضى ليعيش مثل حياة نسيبه
فــاشـــتـــرى له عـــدداً من اجلـــوامــيـس ومــارس وبـــحب ذات

حياتهم.!
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ــمـــثل مــجــدي عـــبــيــد عن كــشــفت زوجـــة ا
خ نقل على أثرها ألحد إصابته بجلطة في ا
ــســتـــشــفــيـــات في الــســـاعــات األولى من ا
الــصـبــاح. وكـتـبـت زوجـته عـلـى أحـد مـواقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي مـنـشور
تـطـلب فــيه الـدعـاء جملـدي
من قــبـل مــحـــبــيه ومن
زمـالئـه بــــــــالــــــــوسط
الـفني. مجدي عبيد
قــــدم الــــعـــديــــد من
سرحية األعـمال ا
كـــــمــــا أنـه شــــارك
أيـــضـــاً في أدوار
فـي الـــــــدرامــــــا
الــتــلــفــزيــونــيــة
والـســيـنـمـا من
أشــــــهـــــرهـــــا
مـشـاركـته
فـــــــــــــــــــــي
مــســلـسل
(حــــــــــديث
الـــصـــبــاح
ـــســاء)" وا
وأخــــــــــــــــرج
الــعـــديــد من
سرحيات ا
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مـثلـة الـتركـية سـيريـناي أشـارت ا
سـاريــكـايـا الـى انه عـنــدمـا حـصل
الزلزال في إزميـر كانت وأمها في
طـريقـهمـا لـلعـودة من هنـاك.وقالت
(عــنـدمــا حــصل الـزلــزال كــنت أنـا
وأمـي في طـــريـــقــنـــا لـــلــعـــودة من
أزمـيـر االنــسـان ال يـريــد تـصـديق
حصـول هذه الكـارثة بـهذا احلجم
احلـــمــد لـــله عـــلى سالمـــة كل أهل

ازمير قلوبنا و دعائنا معكم).
وكـانت سـاريـكـايـا مـؤخرا لـعـمـلـية
ستشفيات جتميل لثدييهـا بأحد ا
اخلـــاصـــة في تـــركـــيـــا وســجّـــلت
ـسـتـشـفى بـ"سـيـرين إســمـهـا في ا
كاي" لرغبتـها في إبقاء األمر سراً

. تابع عن الصحافة وا
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في الـثامن من تـشـرين الثـاني اجلاري
تـمـر الـذكـرى الـسابـعـة لـرحـيل الـفـنان
الرائد اسعد عبد الرزاق عن عمر ناهز
90 عـامـا بـعـد صـراع طويـل مع مرض
الـشـيــخـوخـة  وكــان اسـاتـذة وطــلـبـة
كــلـيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة في مــنـطــقـة
الــوزيـريــة  خــرجـوا جــمــيـعــا صــبـاح
الــعـاشــر مـن ذات الــشــهــر عـام 2013
لـتــشـيـيع الـراحل من مـقـر الـكـلـيـة الى
مـثـواه االخـيـر فـيـمـا خيـم احلزن عـلى
الـهـيئـة التـدريـسيـة وطـلبـته لـفقـدانهم
سرح العربي والعراقي. احد اعمدة ا

والـراحل من موالـيـد بغـداد عام 1923
ويـــعـــد من الــــفـــنـــانـــ الـــعـــراقـــيـــ
اخملـــــضــــرمـــــ والـــــرواد االوائل  له
رصـيــد رائع مـن االعـمــال الــفــنــيـة في
وتولى منصب عميد مختلف مجاالتها

معهد الفنون عام 1961. 
وفي عام 1971 أصـبح عــمـيـداً لـكـلـيـة

الفنون اجلميلة. 
وعــــلى مـــدى 17 عـــامـــا مـن عـــمـــادته

لــــلــــكـــلــــيــــة جنـح عـــبــــد الــــرزاق في
اسـتحـداث وتـأسيس عـددٍ من األقـسام
في الــكـــلــيــة الــتي كـــانت تــتــكــون من
قـسـم و150 طــالـبـاً.  وعـنــد إحـالـته
إلى الـتـقـاعـد عام 1988 كـانت الـكـلـية
حتتوي على سبعة أقسام وثالثة آالف
يـة الفنون طالب وهو الـقائل : (اكاد
اجلـميـلـة هي حيـاتي الـتي اعـتز بـها..
عــايــشــتــهــا وعـشـت فــيـهــا.. خــدمت
ودرست واعــــــددت واشـــــرفـت عـــــلى
رســائل تــخــرج افــواج من الــفــنــانـ

الــــذين اصـــبــــحـــوا اعـــمــــدة الـــفن في
ـســرحــيـة الـعــراق).  وفي مــســيـرتـه ا
ــرحـوم وجـيه عــبـد الـغـني أسس مع ا
فـرقة 14 تـمـوز عام 1959 و وكان من
ضــمن الـفـرقـة الــراحالن فـوزي مـهـدي
.  وكـانت واحدة وصـادق عـلي شـاهـ
مـن أهم الــفــرق في بــغــداد إلى جــانب
ــســرح الــفـــني احلــديث الــتي فــرقــة ا
وقـدم أسـسـهـا الـفـنـان يـوسف الـعـاني
عـبد الـرزاق عـدداً غـفيـرا من الـعروض
شاهد و بعضها مازال عالقاً بذاكرة ا

مثل مسرحية (الـدبخانة) التي عرضت
ألول مـــرة عـــام 1960 ونــــالت شـــهـــرة
واسـعـة  ومـسـرحـية (كـمـلت الـسـبـحة)
(أيــــدك بـــــالــــدهن) (جــــزه وخــــروف)
(جــفــجــيــر الــبــلــد) وغــيــرهــا وشـارك
الـــراحل في الـــفــــيـــلم الـــســـيـــنـــمـــائي
سـيـنـاريـو (اجلـابي) عام 1968 قـصـة 
وحـــوار جـــعــفـــرعـــلي.  امـــا الــنـــشــاط
االجـتـمـاعي االخـيـر لـعـبـدالـرزاق فـكان
حضـوره عام 2013 فعـاليـات مهـرجان
سـرح الـدولي في بـغداد حـيث جرى ا
ه فـيه. وعـنــد رحـيل عـبـدالـرزاق تــكـر
ـسرح الـوطني قال لـ (الـزمان ) مـدير ا
وقتـذاك الـفنـان جبـار جودي الـذي كان
في وقـتـهـا يـحـضر لـرسـالـة الـدكـتوراه
بـكـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة ان (االسـتـاذ
ـتـلك قلـبـا طـيـبا مـفـعـماً الـراحل كـان 
باخلير وهو يرعى مؤسسات مسرحية
تخرج منـها طلبة واسـسوا لهم اسماء
مــسـرحـيــة كـبـيــرة  والنـنـسى ابـدا ان
الــراحل امـضى ســنـوات طـويــلـة وهـو
ـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة يـقـود دفـة اكـاد

وتـلفـزيـونـية احـبـها
ــواطن الــعـراقي ا
ومازال يتذكرها

بحب) .
 

بـاقـتـدار عـنـدمـا كـان عـمـيـدا لـهـا وكان
يتابع وبـاهتمام وهـمة كبيرتـ طلبته
فـي اقـسـام الـكـلـيــة ومن كـافـة الـفـنـون
ويـتـبـادل مـعـهم احلـوار ويـستـمع الى
مالحـظاتـهم ودائـمـا ماكـان يـردد انني
افـخـر ان اتـعـلم من طـلـبـتي مـثـلـما هم
يــتـعـلــمـون من االســاتـذة والـرواد وان
ـعـرفة بل الـفـنـان اليقف عـنـد حـد من ا
ـعلـومة مادامت يبـقى يتـعلم ويـلتقط ا

احلياة مستمرة) .
سـرحي مازن محمد فيما قـال الفنان ا
مصطـفى (برحيل استـاذنا الكبـير عبد
ـسرح الـعـراقي قد فـقد الـرزاق يكـون ا
احـد اعـمــدته ورواده من الـذين قـدمـوا
الـكـثيـر لـلمـسـرح الـعراقي لـتـطوى
صـفـحـة مهـمـة من حـيـاة فـنان
ورائد قديراً عـرفه اجلمهور
ــــثال قـــديــــرا يـــجــــســـد
االدوار الـصــعـبـة اجلـادة
منـهـا والكـوميـدية ودخل
قلوب العائلة العراقية من

خـالل درامـــا ســـيـــنــــمـــائـــيـــة

ترميم نصب النخلة - عدسة (ادهم يوسف)
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{ بـــروكـــسل-(أ ف ب)  –طـــرحت
شــركـة (يـوبـيــسـوفت) الـفــرنـسـيـة
إلنـتاج ألعاب الفيديو في األسواق
ـنـصـرم لـعـبـتـهـا خالل األســبـوع ا
اجلـــديـــدة (واتش دوغـــز: لـــيــجن)
وتـدور أحـداثـهـا في لـنـدن مـا بـعـد
الـبـريكـست. ويـتمـثل هدف الالعب
فـي هذا اجلـزء الثـالث من سـلسـلة
(واتـش دوغـــــز) فـي تـــــخــــــلـــــيص
الـعـاصـمـة الـبـريـطـانـية مـن جيش
“ألـــبــيــون ”اخلـــاص الــذي احــتل
شـــوارعـــهـــا. وفي إمـــكـــان الالعب
تـنفيذ مهـمات عدة تصب في خانة
قـصة اللـعبة. وينـتمي بطل الـلعبة
إلـى مــجـــمـــوعــة مـن الــقـــراصـــنــة
ـــلك تــرســانــة اإللــكـــتــرونــيــ و
تـكـنولـوجيـة متـطورة من الـهاتف
الـذكي الذي يقرصن نـظم البيانات
إلى الـعـنـكـبـوت اإللـكـتـرونـي الذي

ـــبــاني يـــتـــيح له الـــتـــســلـل إلى ا
ــزوّدة تــدابــيــر أمــنــيــة شــديـدة. ا
وتـــوفّــر الــلــعـــبــة صــورة شــديــدة
الـواقـعيـة لتـفاصـيل شوارع لـندن
وقــد عـمل مــئـات األشــخـاص عـلى
تــصــمــيــمــهــا مــدى أربع ســنـوات
ــــديـــر ونــــصف ســــنـــة. وأوضح ا
الـفني لهـذه اللعبـة كليـنت هوكينغ
لـوكـالـة فـرانـس بـرس أن مـوضوع
بـريـكـست حاضـر في هـذه اللـعـبة
مع أن اخـتيار لندن مسرحاً لها 
قــــبل االســــتـــفــــتـــاء عــــلى خـــروج

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وأشــار إلى أن الـلـعــبـة جتـسّـد في
بـعض جـوانبـها عـدداً من النـتائج

توقعة مستقبالً لهذا اخلروج. ا
لــكـنـه قـال إن كــلـمــة بـريــكـست في
ذاتــهـا غــيـر مـوجــودة تـقــريـبـاً في
ــتــوقع أن تــطـرح الــلــعــبــة. ومن ا
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ـتـابـعـة جـهـود تـوجّه إلى سـامـوس 
رفع األنـقاض (اليـونـان بأسـرها في
انويل من حالة حداد). وقال األب إ
بـلــدة بـيـثـاغـوريـو الــسـاحـلـيـة الـتي
ســـجّـــلت كـــذلك أضـــرارا بــالـــغــة إن
نـازل سيـعاد ـوانئ وا (الكـنائس وا
ساعدة الله لكن روحيهما بناؤها 
لـن تــعـــودا). وخـــرجت الـــكــنـــيـــســة
الــواقــعــة حتت اخــتـصــاصه والــتي
تعـود إلى القـرن التاسـع عشر وهي
ـسيح اخمللّص) عن (كنيـسة جتلي ا
اخلدمة جرّاء الـزلزال. وقال لفرانس
بــرس (انــهــارت أجــزاء ضــخـمــة من
ـبـنى). كـمـا حـرّكت الـهـزّة أحـجـارا ا
فـي بـــرج مـــدعّم يــــعـــود إلى الـــقـــرن
الـــتـــاسع عـــشــر وأدت إلـى انــهـــيــار
مــدخل مـقــبــرة. وقـال رئــيس بـلــديـة
الــــنــــصـف الــــشــــرقي لــــلــــجــــزيــــرة
جيورجيوس ستانتزوس إن الزلزال

كن تقديرها). تسبب بأضرار (ال 
وصـرّح (لــديـنــا وبــاء واآلن زلـزال…
ســيــكــون مـن الــصــعب أن يــتــعــافى
اقتصاد اجلزيرة). بدوره أفاد نائب
ــدنـــيــة نــيــكــوس وزيـــر احلــمــايــة ا

{ لندن-(أ ف ب)  –نـقلت صحيفة
(ذي مــيل أون صـنـداي) عن زوجـة
ــمـثل الـبـريــطـاني شـون كـونـري ا
الـذي تـوفي الـسـبت عن 90 عـامـا
أنـه كـان مـصـابــا بـاخلـرف وتـوفي
بـسالم. وقـالت مـيـشـلـ روكـبرون
وهـي رسـامــة فـرنــســيـة والــزوجـة
الـثـانـية لـكـونري إن (األخـيـر الذي
اشــتــهــر بــتــجـســيــده شــخــصــيـة
الـعـمـيـل الـسري 007 تـوفـي أثـناء
نـومه بسالم). وأضـافت (كنت معه
طـوال الـوقت وفقـد الوعي. هـذا ما
أراده). وكــشــفت أنه (كــان يــعـاني
مـن اخلرف وكان لذلك تأثير سلبي
عـليه). وتابـعت روكبـرون (لقد كان
رائـعـا وكـانت لـديـنـا حـيـاة رائـعة.
سـيـكـون األمـر صعـبـا جـدا بدونه
وأنــا أعـلم ذلك. لــكن ال شيء يـدوم
إلـى األبـد). وأعـلن جـايـسـون جنل
الـسيـر شون كونـري لهـيئة بي بي
سـي أن والـده تـوفي بــسالم أثـنـاء
نــومه لـيل اجلــمـعـة الــسـبت خالل
وجـوده في جـزر الـبـهـامـاس وكان

يشعر بتوعك منذ فترة.
ـمـثل وعــقب انـتـشـار خــبـر وفـاة ا
األسـطـوري الـذي كان أول من أدى
دور الـعميل السري جيمس بوند 
صــدر ســيل من مــواقف الــتــعــزيـة
بـأحد أبطـال الشاشة األكـثر شهرة

وشعبية في بريطانيا.
ـمــثل الــبـريــطـاني دانــيـال وقــال ا
كـــريغ الــذي تــولـى في الــســنــوات
األخـــيــرة دور جـــيــمس بـــونــد في
أحــدث أفالم الـسـلـسـلـة إن (شـون
كـونري وضع أسس عـهد وأسلوب

.( سينمائي
ـمــثل الـبـالغ  52 عــامـا وأضــاف ا
(آمل بـأن يـكون هـناك نـاد للـغولف
ـكــان الــذي انــتــقل إلــيه) في فـي ا

إشـــارة إلـى إحـــدى أهم هـــوايـــات
شون كونري.

ويـؤدي كـرايغ دور العـميل الـسري
007 في الـفيلم اجلديد من سلسلة
جــيـمس بـونــد (نـو تـا تـو داي)
ـــقـــرر عـــرضه في دور الـــذي مـن ا
السينما في نيسان/أبريل 2021.
وقــال مـنــتــجـا الــسـلــســلـة مــايـكل
ج.ويـلسون وباربرا بروكولي (كان
وســيــبـــقى يــذكــر دائــمــا عــلى أنه

جيمس بوند األصلي).
وتـابعا (لقد أحدث ثورة في العالم
بـتـصويـره الـشجـاع والـبارع لـهذا
ثير واجلذاب).  العميل السري ا
وأضــاف ويـلــسـون وبــروكـولي أن
(كــــونـــري يــــقف بال شـك إلى حـــد
كـبـيـر وراء جناح سـلـسلـة جـيمس
ـتــنــ له إلى بــونــد وســنــكــون 
األبــــد). وجــــاء في رســــالــــة عــــلى
حــسـاب في تـويـتـر يــديـره مـحـبـو
ـــمــثل روجـــر مــور الـــذي جــســد ا
شــخــصـيــة جــيــمس بـونــد أيــضـا
وتــوفي عـام 2017 (كـم هـو حـزين
ســـمــاع نــبــأ وفـــاة الــســيــر شــون

كونري). 
وتـابعت الرسالـة (بقي هو وروجر
صـديقـ لعـقود وكـان روجر يـؤكد
دائـما أن شـون كان أفضل من أدى

دور جيمس بوند على). 
وقــال الــنـجم الــهــولـيــوودي هــيـو
جـاكمان (نشأت وأنـا أعشق تمثيل
شــــون كــــونـــري أســــطـــورة عــــلى
الشاشة وخارجها. ارقد بسالم). 
ـمـثل االسـكتـلـنـدي الذي وحـصل ا
حــاز لــقب فـارس في الــعـام 2000
عـلى مكافـآت كثيـرة خالل مسيرته
الـتي اسـتـمرت عـقـودا ومن بيـنـها
جـــائـــزة أوســكـــار وثالث جـــوائــز

غولدن غلوب وجائزتا بافتا.
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هكـذا مضى الـعراقـيون احملـتجـون منـكسـرين ومشـتت
من دون ان يـحصـلوا وسط ذهـول واحبـاط الى بـيوتـهم 
طلـبهم الكـبيـر في الكشف عن قـتلة على مـنجز حـقيـقي 
ـتظـاهـرين وهو أمـر من الـسذاجـة التـصـديق انه قابل ا
للتحـقيق في العراق بل يـكاد يكون أمراً مـستحيالً. لكن

للصورة جوانب متعددة للنظر.
االلـعــاب الـســيـاسـيــة الـبــهـلــوانـيـة أخــذت مـأخــذهـا بـ
صفوف احملـتج منـذ زمن بعيد وجـاءت السنة الـثانية
حتمل وعوداً بتـنظيم النفس من اجل خـوض االنتخابات
ـبـكـرة لالشـتراك في الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة ذات االوتاد ا
تـظـاهرين رفـضاً واالسس الـثابـتـة والتي خـرج أغـلب ا

لها فصاروا يبحثون عن مقعد في مركبها.
الـتــظــاهــر الـســلــمي في االســاس هــو عــمل من أعــمـال
ـواقف والـتحـالـفات الـسـياسـة وانه يـهدف الى تـغـيـير ا
وحـتى احلـكـومـات في اطـار عـمـلـيـة سـيـاسـيـة ال يـهيـمن

عليها فالن وعالن ليبقى الشعب في قعر الزجاجة.
لكن التساؤل الذي لم تتم االجابة عليه هو هل استطاع
تظاهرون أن ينظموا قواعدهم الشعبية على نحو مؤثر ا
عـادالت اجلامدة أم مسـتقـبالً في االنتخـابات وتـغييـر ا
أنّ االهداف ضاعت ب غايات استراتـيجية انطلقت بها
الـتظـاهـرات في تغـيـير الـعـملـية الـسـياسـيـة وب مـطالب
الحـقـة عـنــدمـا سـقط سـتــمـائـة شـهـيــد من شـبـاب سـاع
لـلـتــغـيـيـر وحـالم به ومـا أحـوج الـبـلـد الـيه بل مـا أحـوج
القوى السياسية التي ينخر الفساد اركانها من الداخل
الى تلك الـدماء الـطاهـرة لغـسل مراحـل العـار والشروع
ـرحـلـة جـديـدة تـعـتـمـد مــيـثـاق الـشـرف الـوطـني لـبـنـاء
الـعـراق وجـعــله أوالً في كل شيء. وعـنـد ذاك لن حتـدث
احتجاجات وتظـاهرات ولن تراق الدماء التي لم تذهب

سدى كما يتوهم بعضهم.
من الـواضح انَّ االفق زاخـر بـالـوعـود لـيس أكـثـر حـتى
ــمــكن ان يـــبــني شــبـــاب الــعــراق عــلى اآلن لــكن مـن ا
الـوعـود أســسـاً لـلــعـمل وأن يــفـرضـوا حــصـة وجـودهم
ؤثـر في ساحات بـناء بلـدهم محـتفظـ بحق التـظاهر ا

كفول دستورياً عند احلاجة. السلمي ا
لـكن الـذي نـخـشـاه هـو غرور االحـزاب واعـتـقـادهـا أنـها
انــتـصـرت عـلى إرادة الـشـعب وتـلـك خـطـيـئـة كـبـيـرة لـو
حـدثت لـهـا اسـتحـقـاقـات ثـقـيـلـة وغـيـر مـسـيـطـر عـلـيـها

أيضاً.
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(1)
حـصلتُ عـلى شهـادة الدبـلوم الفـني عام 1981 ودخـلتُ احلرب كـسائق دبَّـابة حتى
عـام 1991 عـمـلتُ بـعـد الـتسـريح عـامالً في مـطـعم نـعّـومي مـقـابل مـلـهى الـطـاحـونة
ـسـاء كنـت أعمل مُـصـحـحـاً في جـريدة الـعـراق كـان كل مـا أحصل احلـمـراء وفي ا
علـيه أصرفُه في نادي األدباء بعد تسـريحي بشهر طلب الطـاغية مواليدي من جديد
قلي في سـاحة الطيـران مع صديق نبي اسمه فتـهرَّبت لشهـر وصرتُ أبيع البـيض ا
نوري أبـو رغيـف فاكـتشف رجـال األمن أمري عـدت مـرغمـاً إلى احلرب واشـتركتُ
¨وبـعدها تسرَّحتُ ¨ضـماد ميدان لـذاكرة جريحة  في حـرب الكويت; راجـعوا كتابي 
ـشبـوه بـعد أسـبوعـ قتـلوا أحـد الزبائن عملـُت نادالً في حـانة ال يدخـلهـا سوى ا
ـة أطـلقـوا سـراحي بـعـد ساعـتـ ح أمـامي ودخـلت الـسجن كـشـاهـد على اجلـر
قـرأتُ لـلضـابط شعـراً غـزليـاً دعاهُ يـبـكي أمام الـشـرطة بـعدهـا ضـاق اخلنـاق حولي
ـلحـاح: ما ذات ليـلةٍ كـأْداءٍ أخذوني إلى مـديريـة أمن كربالء لـلتـحقـيق كان سـؤالهم ا

ظفر النوَّاب?  عالقتك 
قـلتُ لـهم أنـا وجـدُت نـفـسي من بـيت الـنـوَّاب والـذي يـنـكـر أصـله نـغل; انـهـالـوا عـليَّ
بالـضرب حـتى غبتُ عن الـوعي. عـندمـا أفقتُ وجـدتُ نفـسي في مكـان ال يسع لـكلب

كان أنَّي سأنتصرُ عليهم آخر ما فكرَّتُ فيه بهذا ا
وهذا ماحدث.

(2)
استلمَ راتبهُ هذه الليلة

480 ألف دينار;
بعد تأخير عن موعدهِ ثالثة أسابيع;

سألهُ صاحب محل التصريف:
- أنتَ في أيَّة وزارة?

- الثقافة
صفنَ الـرجل مستغرباً وتـأمَّل وجه الذي يضع قبَّعة عـلى رأسه اخملتنق باحلزن وعادَ

يسألهُ:
- أستاذ; ليس تطفَّالً أنت الوحيد الذي

جاء يستلم هذا الراتب البسيط!
ثُمَّ استدرك:

- راتبكَ حتى أقل من أي متقاعد.
ثقَّف الذي أفنى عمره بحقول األلم: أجابهُ ا

بدعون هذا نصيبهم من الوطن. - ا
نهض الرجل فجأة وقال باعتزاز وحرص:

- شرَّفتنا أستاذ.
(3)

قبلَ أنْ تتحدَّث عن احملبةِ
تخلّصْ من الكراهيةِ التي تمأل قلبكَ

قبلَ أن تقول لها أحبكِ
إقتلْ الغرور الذي يحتلُ رأسكْ

عركة  قبلَ أنْ تذهبَ إلى ا
إزرع فسيلة نخلٍ أمام منزلكَ
قبلَ أنْ تتوجّهَ إلى الصالة ِ
طهّرْ روحك من الذنوبْ

قبلَ أنْ تستعرضَ عطاياكَ أمام الناس
إشبع جارك الفقيرْ
قبلَ أنْ تمتعَ نفسكَ

تأكّدْ أنَّ عائلتكَ لديها القوتْ 
قبلَ أنْ تذرفَ دمعةً على الذكرياتْ
إفتحْ نافذةَ أحالمكَ لنور الشمسْ

قبلَ أنْ تنتشي بالفرح
إطلقْ حسراتكَ على جمرة األلم 

قبلَ أنْ ترتدي ثياب احلِدادْ
استمعْ إلى أغنيةٍ كانَ يحبّها الفقيدْ

قبلَ أنْ تكتبَ نصوصكَ
حبرةِ الصدقْ. إغمسْ قلمكَ 

(4)
سائق التُكْ تُكْ
لم يعدْ إلى منزلهِ

منذُ أسبوع
وكلَّما حصلَ على نقودٍ
اشترى عبوَّة بنزين
ودخل بقلب باسل
إلى ساحة التحرير

لنقل اجلرحى
ساء سائق التُكْ تُكْ هذا ا
شاهدَ أمهُ توزّع الطعام

أخذ شطيرة منها
ولم تعرفهُ وسط الدخان

فانزوى حتت نصب احلريَّة
يذرف الدموع

. على وطنٍ مفقودْ
(5)

ة عـلى احملـيط الـهـنـدي كـان الـغريب يـرتـشفُ جِـعـةً أيـرلـنـدية ـطلـَّ في حـانـة (الـرمل) ا
سوداء وينـظر إلى التلفـاز  الذي يعرض مشـاهد مثيرة عن تـقدّم الدبابات الـبريطانية
نحـو البـصرة في بـثٍّ حي من قنـاة البي بي سي اإلخـبـارية تـرقرقَ الـدمع في عيـنيه
حتى سـاحَ سريـعاً عـلى خـدَّيهِ تذكَّـرَ أحد أصـدقائه الـذي خرج من احلـرب مع إيران
ـا تقـدَّمَ لـلـزواج من الـتي عـشـقـته رفـضـته; ودارتْ الـسـنوات ذات بـذراعٍ مـبـتـورة و
نـهـار ذهبَ صـديـقه األبـتـر بــصـحـبـتهِ وآخـرين حـتى يـشــبـعـون جـوعـهم اجلـنـسي في
َّا ـدينة اخـتاروا مـضجعـاً يسـكرون به ويتـمتـعون و مضارب الـغجـر عند مـشارف ا
حـانَ دور صديـقه األبـتـر بـالدخـول عـلى الـغـانيـة الـتي كـانت مـستـلـقـية عـلى الـسـرير
جتـمَّـدَ دمه واشـتـعـلـتْ عـيـنـاهُ بـالـذهـول وأقـفلَ راجـعــاً لـهم وعـلى مالمح وجـهه حـزن
ـكان عـظيـم ظنـوا أنَّ صـاحـبـهم عاودتـه نوبـة الـكـآبـة لكـنه قـال لـهم بـهدوء: لـنـتـرك ا
ديـنة كـان قلبـه ينزف بـاخلفـاء حتى بدأ انصـاعوا لرغـبته وطـوال طريق الـعودة إلى ا
ا الدم يـتدفَّقُ من فـمه; ماهي إالَّ شـهقـات حتى أسـلمَ الروح لم يـعرفـوا حتى الـيوم 
? وحدها الـغانية ريع فجـأةً اذا نزف صديـقهم األبتـر بهذا الـشكل ا فـيهم  (الغـريب) 
كانت تـعرف ذلك ألنَّها كانت عشيقته التي رفضتْ الزواج منهُ

بعد خروجه من احلرب بذراع مبتورة.
َّـا جعـل روَّاد احلـانـة يـتـركون ظلَّ الـغـريـب ينـحـبُ بـحـرقـةٍ 
نكسر متـابعة التلفاز واستداروا بوجـوهم نحو هذا الكائن ا

الذي كان يبكي مثل طفلٍ أضاع والدته.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{ نيويورك- (أ ف ب)  –شارك
ــــغـــــني األمـــــيــــركـي بــــروس ا
سبـرينغـست بـصوته وإحدى
أغـنيـاته في فيـلم دعـائي ضمن
ــوقـراطي ــرشح الـد حـمــلـة ا
لالنــتــخـابــات األمــيـركــيــة جـو
بــايــدن في مـؤشــر واضح إلى
تأييده إياه عشية االستحقاق.
وليست مشـاركة سبريـنغست
في الـفــيـلم اإلشـارة األولى الى
تــأيــيــد جنـم الــروك األمــيــركي
نـائب الــرئــيس الــسـابـق. فـفي
آب/أغـــــســــطس الـــــفــــائت أذن
ســـبـــريـــنـــغـــســـتـــ لـــبـــايـــدن
باستخدام أغنيته (ذا رايزينغ)
كــمــوســيــقى مــرافــقــة لـشــريط
فيديو  بثه خالل اليوم األول
قراطي. من مؤتمر احلزب الد
ـــغـــني عــلـــنــاً كــذلـك انــتـــقــد ا
الـــرئــــيس األمـــيـــركي دونـــالـــد
ترامب  ووصفه بـأنه (محتال)

ـقراطـية ويـشـكّل (تهـديـداً للـد
األمـــيــــركـــيـــة). وفي الـــشـــريط
ـقـرر الـتــجـاري الـذي كـان من ا
عـرضه لـلـمـرة األولى الـسـبت 
يـسـلط سـبـريـنغـسـتـ الـضوء
على جذور جو بايدن ومسقطه
سـكـرانـتـون الـواقـعـة في واليـة
بـنــسـلـفـانــيـا الـتي تــعـتـبـر من
همة في الطريق في احملطات ا
االنــــتــــخــــابـــات الــــرئــــاســــيـــة

األميركية.
ويــســـتــهل ســـبــريـــنــغـــســتــ
الـــــشـــــريـط بـــــقـــــولـه (إنـــــهـــــا
سـكرانـتون بـنـسلـفانـيا. هـنا 
الـنــجـاح ال يُــعـطى. بل يُــصـنَع
بــــــالـــــعـــــرق والــــــشـــــجـــــاعـــــة

والتصميم).
وتـغـمـز هـذه الـعـبـارة من قـنـاة
الـرئــيس تــرامب الــذي أعــطـاه
ليونير جزءاً كبيراً من والده ا

ثروته.

قـتطف من ويُخـتَـتَم الشـريط 
أغــــنــــيـــة (مــــاي هــــومــــتـــاون)
ـأخـوذة من (بورن (مـديـنـتي) ا
إن ذا يـــو إس إيـه) الــــصـــادرة
عــــــــام 1984 وهـي أشــــــــهــــــــر

. أسطوانات سبرينغست

وأضـاف سـبريـنـغـستـ الـبالغ
 71عـامــاً مـتــحـدثـاً عـن بـايـدن
ـــكـــان لم يـــغــادره. إنه “هــذا ا
ـــكـــان الـــذي أتى مـــنه لـــيـس ا
فـحـسـب بل هـو أكـثـر من ذلك.

إنه ما يقاتل من أجله.”
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{ بيـربـينـيـان (فرنـسا-(أ ف ب)  –تقدّم
ـفـرطة عـالق مـنذ رجل يـعاني الـسـمـنة ا
أشهر داخل منـزله في بربينـيان (جنوب
غــرب فــرنــســا) بـدعــوى ضــد مــجــهـول
اعتبر فيها أن حياته في خطر ما لم يتم
إجالؤه ســريـعــاً عـلى مــا قـال مـحــامـيه

السبت.
ــكـافـحـة وشـاركـت (الـرابـطـة الــوطـنـيـة 
السـمنـة) في تقـد دعوى آالن بـانابـيير
في شـأن االمتـنـاع عن مـسـاعـدة شخص

في خطر.
ويـعـيش الـرجل الـبـالغ 53 عـامـاً والذي
يـتـعـدى وزنه  300كـيـلـوغـرام في مـنـزل
قـوّمات الـصحـية يقع يفـتقـر إلى أدنى ا
ـديـنـة بـحسب في حي شـعـبي بـوسط ا
مــحـــامـــيه جـــان كـــودونـــيــيـس. وأشــار
احملامي إلى أن موكّله (تعـرّض للسقوط
في مـــنـــزله فـي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 2019

وأصيب بكسر في ساقه على األرجح).

وقـد أرسل كـودونـيــيس قـبل أيـام كـتـابـا
إلى وزيــر الـداخـلــيـة جـيــرالـد دارمـانـان
نبهه فيها إلى “ضرورة التدخل بصورة

عاجلة.”
وذكّـر احملـامي في الـدعـوى الـتي قـدّمـها
اجلـمـعــة إلى الـنـيـابـة الــعـامـة واطـلـعت
وكـالـة فـرانس بـرس عـلـيـها أن عـددا من
ـنطـقة عـلى عِلم السـلـطات احملـليـة في ا

بوضع موكّله.
ووافق بــانـابــيـيــر مــطـلع آب/أغــسـطس
الـــفـــائت عـــلى اتـــفــاق إلجـالئه يـــقــضي
بنى إلخراجه من مكان بتدمير واجهـة ا

إقامته لكنّ هذا االتفاق لم ينفذ عملياً.
وقــال احملــامي كــودونــيــيس إن أجــهـزة
اإلنـقــاذ أبـلـغـته (بـأنـهــا تـنـتـظـر األوامـر
فــقط) شـاكــيـاً أن مــوكّـله (أصــيب بـوهن
حاد ويعاني مرضاً في القلب). وأضاف
(أخـبــرني أن تـقــرحـات الـفــراش ظـهـرت

لديه وأنه ينزف).
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{ ســامـوس (الــيــونـان)-(أ ف ب) –
تـعـيش ســامـوس الـيـونـانـيـة حـدادا
السبت غداة مقـتل مراهق وصديقته
جــرّاء الــزلــزال الــقــوي الــذي ضـرب
اجلـــزيـــرة في وقـت تـــعــايـن الـــفــرق
اخملتصة األضرار الـتي تعرّضت لها

نازل واألعمال التجارية. مئات ا

ولــــقـي الـــفــــتـى الـــبــــالغ 17 عــــامـــا
وصديقته ( 15عاما) حتفـهما عندما
انـهار مـبـنى في بـلدة فـاثي الـواقـعة
على اجلزيرة بـينما كـانا عائدين من

درسة تزامنا مع حدوث الزلزال. ا
وقــــال رئـــيـس الـــوزراء الـــيــــونـــاني
كــريــاكـوس مــيــتـســوتــاكــيس الـذي

هاردالياس للـصحافي (نعمل بجد
منذ الصـباح لتسـجيل كافة األضرار
الــتـي حلــقت بــاالعــمــال الــتــجــاريــة
ــنـازل بــيــنــمــا واصــلت الــهــزّات وا
االرتـــداديــة إثـــارة مــخـــاوف ســكــان

اجلزيرة البالغ عددهم 45 ألفا).
وأضـاف هــاردالـيــاس أن نـحـو 300
مـنــزل وأكـثـر من  70 عـمال جتــاريـا
تــــضـــرروا واصـــفـــا الــــوضع بـــأنه
سح (مشكلة كبيرة) .وأفادت هيئة ا
اجلـــيــولـــوجي األمـــيــركـــيــة أن قــوة
الـزلـزال بـلــغت سـبع درجـات بـيـنـمـا
ــرصـــد الـــوطــني أنـــهــا 6,7. أفـــاد ا
وأفــاد مــيــتــســوتــاكــيس أنـه (نــظـرا
ــــمـــكن حلــــجم الـــزلــــزال كـــان من ا
لألمـور أن تـسـوء أكـثـر) مـضـيـفـا أن
الـدولــة سـتــخـصص أمــواال جلـهـود
اإلغــاثـة. ويــذكـر أن ســامـوس مــركـز
إلنــتــاج مــشــروب (أوزو) الــكـحــولي
اليوناني الشعبي الذي يتميّز بنكهة
اليـانـسون. وبـعـد يوم عـلى الـزلزال
ـشـروبـات الـكـحـولـية الـتي ال تـزال ا
ـــكـــســورة تـــدفـــقت من الـــقـــواريــر ا

تتسرب في الشوارع.

لـعـبتـها (أسـاسيـنـز كريـد: فالـهاال)
أحدث أجزاء سلسلتها الشهيرة.
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{ دبــلن-(أ ف ب)  –بــعـد ســنـتـ
مـن تشديد بروكـسل إجراءاتها في
مــجــال حــمــايــة الــبــيــانــات جتــد
إيـرلـنـدا صـعـوبـة في تـولّي دورها
كـــــشــــرطـي في هـــــذا اجملــــال وفي
اتـــخــــاذ إجـــراءات صـــارمـــة ضـــد
الــشــركــات الــرقــمــيــة األمــيــركــيـة
الــعـــمالقــة الــتـي أقــامت مــقــارهــا
األوروبـــيــة في اجلـــزيــرة. وتــوفّــر
الالئـحـة العـامة حلـمـاية الـبيـانات
الــــتي أطــــلـــقت فـي الـــعـــام 2018
سـلطـة أكبـر للـهيـئات الـناظـمة في
ــسـتـهـلــكـ من هــيـمـنـة حــمـايـة ا
“فــــيـــســــبـــوك ”و(غــــوغل) و(آبل)
و(تـــويـــتـــر). وقـــد اخـــتـــارت هــذه
اجملـموعـات إيرلنـدا إلقامة مـقارها
فـي أوروبــا إذ الءمـــهــا نـــظــامـــهــا
الـضـريبي ويـعود تـاليـاً إلى دبلن
الئم لــتــنــظــيم أن تــوفّــر اإلطـــار ا

عــــمــــلــــهــــا نــــيـــابــــة عـن االحتـــاد
األوروبـي ال سيـمـا فـي ما يـتـعـلق

باستخدام البيانات الشخصية.
وإذا كــانت الــهـيــئــة الـنــاظــمـة في
إيـــرلـــنـــدا وهـي جلـــنـــة حـــمـــايــة
البيانات فتحت حتقيقات في عدد
من الـقـضايـا فإنـهـا لم تتـخذ بـعد

أي عقوبات مهمة.
ـــفـــوضـــيــة وقـــال مـــســـؤول فـي ا
األوروبــيــة لــوكــالــة فـرانـس بـرس
مــــشـــتـــرطــــاً عـــدم ذكــــر اســـمه إن
ـــقـــار (اســــتـــضـــافــــة إيـــرلـــنــــدا ا
األوروبـية لـهذه الـشركـات الرقـمية
الـكبرى التي حتقق مـداخيل عالية
من مـــبــيــعـــاتــهـــا تــشــكّل نـــعــمــة
اقـــتــصـــاديــة إليــرلـــنــدا). وأوضح
ـسـؤول الـذي يُـعـتـبـر خـبـيـراً في ا
ـوضـوع أن (هـذا يـستـلـزم طـبـعاً ا
الـتزامـات فعـلى إيرلـندا بـصفـتها

اجلـهـة الـناظـمـة الـرئيـسـية واجب
جتـاه مواطـني كل أوروبا). وتوقّع
أن تـفـقـد الـدول األوروبـيـة األخرى
صـبرها إذا تصرفت إيرلـندا بكثير
مـن الــتـــســاهل. وتـــقلُّ احلـــكــومــة
ـعنـية في اإليـرلـنديـة والـشركـات ا
ـــوضـــوع لـــكن الـــكـالم عن هـــذا ا
لــــيس ســــراً أن هــــذه الـــشــــركـــات
اخـــتــارت إيـــرلــنــدا نـــظــراً إلى أن
الــضــريــبــة الــتي تــفــرضــهـا عــلى
الــشـركـات مـنـخــفـضـة وال تـتـعـدى
ــئــة أي أنـهــا األدنى في 12,5 بــا

أوروبا.
وحــقــقت “فــيــســبــوك ”مــثـالً عـام
2018 فـي إيرلـنـدا حـجم مـبـيـعات
قــدره 25,5 مــلــيــار يــورو ودفــعت
63,2 مـــلـــيـــونـــاً ضـــرائـب وفـــقًــا

للسجل التجاري اإليرلندي.
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