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طبعة العراق 
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قـرر مـجلس الـوزراء  مـنع السـفر الى
تـسع دول بعد ظهور ساللة جديدة من
فـايروس كورونا تـهدد بخطـر التفشي
الـسـريع عقب تـسـجيل حـاالت في عدد
مـن الــدول  مـــشـــددا عـــلى تـــكــثـــيف
اجلـهود واتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة
ـواطــنــ واحلـفــاظ عـلى بــحــمـايــة ا
صـحـتـهم. وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (اجملـلس عقد جلسته برئاسة
مـصطفى الكاظمي   واتـخذ جملة من
االجـــراءات فـي مـــا يـــخص الـــساللـــة
اجلـديدة لكورونـا التي ظهرت في عدد
مـن دول العـالم) واضـاف ان (اجمللس
ـواطـن عـلى ارتـداء الـكمـامات حث ا
وتـطبيق إجراءات التـباعد االجتماعي
والـوقاية االخرى ومنع  السفر الى كل
من بــريــطــانــيــا و جــنــوب افــريــقــيــا
ــارك وهــولــنـدا واســتــرالــيــا و الــدا
وبلجيكا و ايران و اليابان  وأية دولة
اخــــرى حتــــددهــــا وزارة الــــصــــحــــة
مـسـتقـبال وكذلك مـنع دخول الـوافدين
مـنـها بـاسـتثـنـاء العـراقيـ وإلـزامهم
دة  14 يـومـا في بـاحلـجـر اإلجـبـاري 
أمـاكن تـخصـص لهـذا الـغرض) الفـتا
ـــالــيــة الـى ان (اجملــلس وجه وزارة ا
بـتأم الدفعـة االولى والبالغ مقدارها
 3001050 دوالر لـــغـــرض دفـــعـــهـــا
مـسـبـقـا لـشـركـة فـايـزر وكـذلك تـأمـ
ـتـبـقي من الـكـلـفـة االجـمـالـية ـبـلغ ا ا
لــلـقـاح والـبـالـغـة 15005250 دوالر)
وتـابع انـه (جـرى الـتأكـيـد عـلى وزارة
الـتربيـة واحملافظـ كافة بـعدم إعطاء
أي اســـتـــثـــنـــاءات تــخـص أيــام دوام
ـدارس األهـلـيـة ــدارس والسـيـمـا ا ا
ــا يـخـالف قـرارات الـلـجــنـة الـعـلـيـا
لــلـصــحـة والـسـالمـة الـوطــنـيــة بـهـذا
الـشـان) وتـابع ان (اجملـلس قرراغالق
والت ـطاعم و ا ـرافق االجتـماعـية ا ا
ـدة اسـبوعـ بـدءا من  يوم وغـيـرها 
ـنـافذ غـد اخلـمـيس مع غـلق  جـمـيع ا
احلـــدوديــــة الـــبـــريـــة إال لـــلـــحـــاالت
الــطــارئــة). وسـجــلت وزارة الــصــحـة
والـــبـــيـــئــة  1158 اصـــابـــة مـــؤكــدة

بفايروس كورونا و 1707 حالة شفاء
ــــوقف و 15 حــــالــــة وفـــــاة ضــــمن ا
الـــوبــائي في عـــمــوم الــبالد. واوضح
ــوقف الـذي اطـلـعـت عـلـيه (الـزمـان) ا
امس ان (مــخـتــبـرات الــصـحــة الـعـام
اجـــــرت اكــــثــــر من  38 الـف فــــحص
ورصـدت  1158 حـالـة اصـابـة جـديدة
فـي عموم البالد) واضـاف ان (الشفاء
بـــلغ  1707 حـــالــة وبــواقع  15وفــاة
جـديدة).  وقدمت الوزارة مجموعة من
الـتـوصيـات للـتعـامل مع ظهـور ساللة
جــديــدة من كــورونــا ومــنــهــا حــظــر
الــتـجـوال اجلــزئي تـزامـنــاً مع أعـيـاد
ـيالديـة.جـاء ذلك خالل رأس الــسـنـة ا
تـرؤس الوزير حسن التـميمي اجتماع
جلــنــة األمــر الــديــواني  217 لــلــعــام
اجلــــاري وبـــحـــضــــور أعـــضــــائـــهـــا
ومـسؤولي الطبـابة في وزارتي الدفاع
والـداخليـة ومديرية الـطبابـة في هيئة
احلــشـد الــشـعــبي. وأوصت الــلـجــنـة
بــاتـخـاذ عـدة اجـراءات تـخص ظـهـور
سـاللــة جـــديــدة لـــكــورونـــا بــرغم من
حتــقــيق الـعــراق زيــادة قـيــاســيـة في
نــسب الــشـفــاء واعـداد الــفـحــوصـات
وانـخفاض نسب الوفيات واالصابات.
وبــحـــسب الــتــوصــيــات فــإن ,حــظــر
الـتجوال سيفرض من الـساعة الثامنة
مـساءً ولغاية السادسة صباحاً ابتداء

ـقـتـرح. مـن يـوم غـد  في حـال إقــرار ا
كـما استعرض االجتماع عقد اتفاقيات
مع شـركـة فايـزر لتـوريـد اللـقاح مـطلع
ـــقــبل وكـــذلك الـــتــواصل مع الـــعــام ا
ـصـنــعـة االخـرى لـتـوريـد الــشـركـات ا
الــلـقــاح ومن خالل الــتـحــالف الـدولي
لــلـقــاحـات وتـفــاصـيل االســتـيـراد الى
الـعراق واخلزن والتوزيع. بدوره  اكد
ــؤشـرات الــعــلــمــيـة الــتــمــيــمي ان (ا
والدولية تؤكد ظهور ساللة جديدة من
كـورونا التي تـتميز بـسرعة انـتشارها
وادت الـى الـــغـــلـق الـــتـــام لــــعـــدد من
الـدول) واضاف انه (الـلجـنة اقـترحت
ان يـكـون هـنـاك عـدة اجـراءات تـزامـنـا
ـيالديـة مـع قـرب اعـيـاد راس الـسـنـة ا
ورفـعت الـى الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحة
والــسالمـة الـوطــنـيـة و تــاكـيـد مـنع
الــتـجـمـعـات ومـعــاقـبـة اجلـهـات الـتي
تــنــظم احــتــفــاالت وغــلــقــهــا وحــسب
الـقـانون) وتـابع ان (االجـتمـاع تـطرق
دارس تـابعة ا الى اجلـهود الصـحية 
وحــاالت عـــدم االلــتــزام في بــعــضــهــا
والـتـي تفـرض دوامـاً لـعـدة ايـام خالل
االســبـوع بـدال من يــوم واحـد  حـسب
ـقـرر والتـوجيه بـغلـقـها واغـلبـها من ا
لتـزمة . وتاتي ـدارس االهلـية غيـر ا ا
هــذه االجـراءات لـلـحـفــاظ عـلى صـحـة
الــطـلــبـة والــهـيــئـات الـتــدريـســيـة من
ـتحدث رض). فـيمـا افاد ا االصـابة بـا
بـأسم الوزارة سـيف البدر بـأن العراق
وقع مـع شـركـة فـايـزر عـقـداً السـتـيـراد
ـليـون جرعـة ستصل مـليـون ونصف ا
ــقــبل. وفي نــيــنـوى  مــطــلع الــعــام ا
افـــتــتح صــنـــدوق اعــمــار احملـــافــظــة
مـستشفى لزراعة وجراحة الكلى للمرة
وصل. وقـال مـدير االولـى في مديـنـة ا
صــنــدوق االعــمــار ســالم عــثــمــان في
تــصـريـح امس ان (الـصــنـدوق افــتـتح
بالغ هـذا الصرح الصحي الـكبير من ا
اخملــصـصـة العــادة اعـمـار واســتـقـرار
ـــديـــنـــة بــــعـــد ان تـــعـــرضت اغـــلب ا
ـؤسسات الصحية للتفجير والتدمير ا
ابـان سيطرةعصابات داعش االرهابية
ـوصل).  واكـدت بيـانات عـلى مـدينـة ا
مـجــمـعـة اقـتـراب إجـمـالي اإلصـابـات

بــكـورونـا في أنــحـاء الـعـالم من 77.4
مــــــلــــــيــــــون حــــــتـى صــــــبــــــاح امس
الـثالثاء.وأظهرت أحدث الـبيانات على
مـوقع جامعة جونز هوبكنز األمريكية
أن (اجــــمــــالي االصــــابــــات وصل إلى
 77.364 مــلــيــون في حــ بــلـغ عـدد
الــوفـيـات  1.702 مــلـيـون). وتـتـصـدر
ــتـحــدة دول الـعـالـم بـعـدد الــواليـات ا
اإلصـابـات تلـيهـا الهـند ثم الـبرازيل
وروسـيـا وفـرنـسـا تـتـصـدر الـواليات
ــتــحــدة دول الـعــالم أيــضــاً بــأعـداد ا
الــوفـيـات تـلــيـهـا الـبــرازيل والـهـنـد
ـكسـيك وإيطالـيا.ووصـلت الساللة وا
ــارك اجلــديـــدة من كــورونــا إلى الــد
وهـولـندا واسـترالـيا وإيـران واليـابان
بـأقل من  48 سـاعـة من إعـالن ظـهوره

في بريطانيا .
  وخـــــلـص فـــــريق مـن الـــــعـــــلـــــمـــــاء
الـبريـطانـي إلى أن الـساللـة اجلديدة
من فــايـروس كـورونــا في بـريــطـانـيـا
حتـمل طـفرات قـد تـمكـنـها من األطـفال
مــثل الـبــالـغــ خالفـا لــلـسالالت األم
الـتي لم تـفـتك بـالـصـغـار. وفي إحـاطة
بـشـأن أحـدث الـنـتـائج قـال عـلـماء من
اجملــمـوعــة االســتـشــاريـة لــتـهــديـدات
الــفــايـروســات الــتـنــفــسـيــة اجلــديـدة
والـــنــاشــئـــة الــتـــابــعــة لـــلــحـــكــومــة
الــبــريـطــانــيـة الــتي تــدرس الــساللـة
اجلــديــدة إنه (ســرعــان مــا أصـبــحت
الـساللة متفـشية في جنوب بـريطانيا
وقـد تـطال أنـحاء الـبالد) واكد أسـتاذ
ـعديـة النـاشئـة في جامـعة األمـراض ا
أكــســفـورد ورئــيس اجملـمــوعــة بـيــتـر
هـوربي (لـديـنـا اآلن ثـقـة عـالـيـة في أن
هــذه الــسـاللــة لــهــا قــدرة أكــبــر عــلى
االنـتقال). من جـانبه  أستـاذ وبائيات
ــعــديـــة في كــلــيـــة لــنــدن األمـــراض ا
اإلمـبراطورية نيل فـيرغسون ان (هناك
إشــارات إلى أن الــساللــة لـديــهــا مـيل
أكــبــر إلصـابــة األطـفــال) واضـاف (لم
نـثـبت أي نـوع من األسـبـاب وراء ذلك
ــكـنــنــا رؤيـتـه في الـبــيــانـات) لــكن 
ـزيد من وتـابع (سـنـحـتـاج إلى جـمع ا
الــبــيــانــات لــنــرى كــيف ســتــتــصـرف

ستقبل). الساللة في ا
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جــرت في مــديــنـة الــصــدر الـطــبــيـة
واحــدة من الــعـمــلــيـات اجلــراحــيـة
ـعقـدة لتـثبـيت كسـور في احلوض ا
لفتاة في السابعة عشرة من عمرها.
وذكـــــر بـــــيــــان امـس الــــثـالثــــاء أن
(الـعملـية التي أجـريت من قبل فريق
طـبي مـتخـصص بـرئاسـة أخـصائي
جـراحـة الـعـظـام والكـسـور الـدكـتور
نوار نعمة ياس ومساعده الدكتور
نـــبــيل كــاظـم جــبــر ومـالك تــخــديــر
وتـمريض   خاللها تـثبيت كسور

ــتـعــددة نــتـيــجــة حـادث احلــوض ا
مـروري  كانت قد تعرضت له الفتاة
ـديــنـة الـصـدر الــطـبـيـة في ونــقـلت 

احملافظة) .
مـبيـناً ان (العـملـية تعـد من عمـليات
ـهـددة ـعـقـدة وا جـراحــة الـكـسـور ا
لــلــحــيـاة  وكــان إجــراؤهـا يــتم في
الـعـاصـمـة بـغـداد فقـط  لكـن اصبح
ـقدور اطباء مـدينة الصـدر الطبية
فـي النـجف اجـراءهـا)   مـضـيـفاً ان
(هـذه مهارة وكفاءة مالكاتـنا الطبية
والـــصـــحــيـــة  عـــلى الـــتــعـــامل مع

عقدة)  . احلاالت ا
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الــشــعـب وايــقــاف الــقــرار واالفــكـار
ــشـتـتــة  وان غـرفـة جتــارة بـغـداد ا
عــلى اسـتــعـداد لــتـقــد مـقــتـرحـات
ـالـية ورؤيـة عـمـيـقـة تـعـالج االزمـة ا
احلـــالــيــة) مــؤكـــدا ان (االعــتــصــام
مــفـتــوح لـلـتــجـار واصــحـاب احملـال
والـكسبة ولن ينتهي اال بإلغاء قرار
رفـع صـرف الـعـمـلـة ووضع سـيـاسـة
مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة عـــقالنـــيـــة
ومــدروسـة). وتــوقع مــقـرر الــلـجــنـة
ـالية النيابية أحمد الصفار تمرير ا
الـية لـعام وازنـة ا مـشـروع قانـون ا
 2021 فـي مــــجـــــلس الـــــنــــواب في
غـضون شهر واحـد.وقال الصفار في
تــصــريح امـس ان (مــشــروع قــانـون
س رواتب رر اذا كان  وازنة ال  ا
ـوظـف والـطـبقـات الـفقـيرة اال اذا ا
حــصـلت فـيـه تـغـيــيـرات) مـؤكـدا ان
(الــتـضــخم حـصـل في الـســوق بـعـد
رفـع ســعــر صـــرف الــدوالر وخــفض
قـــيــمــة الـــديــنــار) ورجح الـــصــفــار
ــــوازنـــة  بــــعـــد اجـــراء (تــــمـــريـــر ا
الـتعـديالت علـيهـا خالل شهر أو اقل
حـــسـب بــنـــودهـــا). وكـــان مـــجـــلس
الـــوزراء قـــد صـــوت خـالل جـــلـــســة
اسـتثـنائـية أمس االول عـلى مشروع
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اكـد اخلـبـيـر القـانـوني طـارق حرب ان
اســتـــهــداف الــســفـــارات والــبــعــثــات
ـوجـودة في الـعراق  الـدبـلـومـاسيـة ا
ـة يعـاقب عـليـهـا قانـون مـكافـحة جـر
االرهـاب والقـانون الـدولي. وقال حرب
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
ــنــطـــقه اخلــضـــراء يــشــكل (قـــصف ا
ــة ارهــابــيــة عـــلى وفق قــانــون جـــر
مــكــافـحــة االرهــاب الـعــراقي وقــانـون
الـعـقـوبات رقم 111 لـسـنة 1969 كـما

ان اجلـــهــة الـــدبــلـــومــاســـيه الــتي 
قـصفها تتبع اجراءات القانون الدولي
بــصــدد ذلك) واضـاف ان (الــعــفـو في
ــدة ال يـؤثــر عـلى الــعـراق او مــضي ا

مـوقف الـدولـة االحـنـبـيـة جتـاه قـصف
عاهـدة فينـا للعالقات سـفارتهـا طبقـاً 
الـدبلـوماسـية لـسنة 1969 ويـكفي انه
ة وجـه االتهـام ألحـد الـلـيـبي عن جـر
لــوكــربـي الــتي حــصــلت ســنــة 1988
ـدة الـطـويـلـة  بـرغـم من مـضي هـذه ا
ـة ــة الــواقـعــة لــيــست جــر فــاجلــر
ــا دولـيـة طــبـقـاً لــقـانـون عــراقـيـة وا
الـــدولــة الـــتي تـــعــرضت ســـفــارتـــهــا
لــلـقــصف). فـيــمـا رأى رئــيس الـوزراء
مـصطفى الكـاظمي ان الصواريخ التي
سـقـطت امس االول و أصـابت مـدنـي
ــتـلـكـات خـاصــة  تـهـدف الى خـلق و
نــوع مـن الــفــوضى في الــبالد.  وقــال
الــكـاظــمي في تـصــريح امس ان (هـذه
الـعمليات إجرامية وجبانة تمس اسم

الــعـراق وهـيــبـته وهي مــرفـوضـة من
ــرجـعــيــة ومن جــمـيع الــشــعب ومن ا
الــعــقالء) مـشــيــرا الى ان (الــبـعــثـات
الـدبـلـوماسـيـة بـحـمايـة الـعـراق ضمن
الـقانون الدولي والدولة هي من تتخذ
قــرار الـسـلم واحلــرب وهي من تـعـقـد
االتــفـاقــيـات وأي اعــتـداء أو انــتـهـاك
مــرفــوض ويــعــاقب عــلــيه الــقــانـون)
واضــاف ( نــفــذنـا عــمــلــيـات اعــتــقـال
واســــتـــولـــيــــنـــا عـــلـى عـــدد آخـــر من
الـصواريخ ومنصـات اإلطالق ومنعنا
تـنـفيـذ عمـليـة ثانـيـة كان يـتم التـهيـئة
لـهــا) ومـضى الى الـقـول ( نـعـمل لـيل
نـهار السـتقرار الـبلـد وحمايـة الشعب
والســـــيــــمــــا الـــــفــــئـــــات احملــــرومــــة
ـــضــطــهــدة ونــعـــمل عــلى إصالح وا

خـراب السنوات السـابقة الذي  على
أيــدي الـفــاسـدين والـفــاشـلــ لـتـأتي
جـماعة مـغامرة ومـنخرطـة في شبكات
الـفــسـاد والـقـتل واالخـتـطـاف لـتـورط
الـبلد في أزمات جديـدة ومشاكل أمنية
واقــتـصـاديــة وسـيـاســيـة) وتـابع انه
(مـنذ سـنوات واحلـديث جار عـن فساد
مـزاد الـعـمـلـة اذهـبـوا الى نـافـذة بـيع
الــعــمــلــة واطــلــعــوا عــلى  الــنــشــاط
ـصـرفي ستـجدون زيـادة في اإليداع ا
بـالـديـنـار لـثـقـة الـنـاس به بـعـد زيادة
الـــفـــوائــد عـــلى الـــودائع بـــالــديـــنــار
الــعــراقي) واشــار الى ان (احلــكــومـة
تـعــمل عـلى حـمـايـة األمن االقـتـصـادي
ومــواجــهــة ضـعــاف الــنــفــوس الـذين
يــحــاولــون الـتـالعب بـاألســعــار كــمـا

ـشــاعـر نــرفض مــحــاوالت الـتالعـب 
الـناس) وتابع (وجهت وزيـر الداخلية
ورئـيس جـهـاز األمـن الـوطنـي بـاتـخاذ
ــــنـع الــــتالعب جــــمــــيـع اإلجـــراءات 
بــاألســـعــار بــأي شــكل من األشــكــال).
ــنـطــقــة اخلــضـراء امس وتــعــرضت ا
االول الســتـهــداف بـعــدد من صـواريخ
الـكـاتـيـوشـا  اصابت اغـلـبـهـا  مـباني
وعـجالت في مجمع القـادسية السكني
ـــدنـــيـــة  وسـط دعـــوات حلـــمـــايــــة ا
والـبعـثات الدبـلوماسـية من الهـجمات
ـتكـررة . وأعلن الـناطق بـاسم الـقائد ا
سلحة العراقية يحيى الـعام للقوات ا
رسـول أن القوات األمـنية الـعراقية لن
تـــســمـح بــلـــغــة فـــرض اإلرادات عــلى
حــسـاب اسـم الـعــراق وسـيــادته.واكـد

ـة جـددت رسـول إن (عـصـابـات اجلـر
ــنــشــآت اســتــهــدافــهــا الــصــاروخي 
ـنـطقـة اخلـضراء ومـنـازل مـدنيـة في ا
بـــــبــــغـــــداد امس االول) واضــــاف ان
(االســتــهـداف أدى إلى حــدوث أضـرار
في عـــدد من الــبـــنــايـــات الــســكـــنــيــة
والـسـيـارات وترويع لـلـسـكان). ودانت
الـسـعوديـة تـكرار اسـتهـداف الـبعـثات
في الــعــراق  فـيــمــا عـدت اخلــارجــيـة
ـشـبـوه االيـرانـيـة تـوقـيت الـهـجـوم بـا
لــلــغــايـة. ويــاتي بــيــان طــهــران عـقب
تــصـريح لـوزيـر اخلــارجـيـة االمـريـكي
مــايك بـومـبــيـو الـذي اكـد  إن من حق
يـليـشيات الـشعب الـعراقـي محـاكمـة ا
ــدعـومــة من إيـران بــعـد هــجـمــاتـهـا ا

تهورة في بغداد. بحسب قوله. ا

ـقـبل. وقـال ـوازنـة لـلـعـام ا قـانـون ا
رئــيس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي
خالل مـؤتمـر عقب اجلـلسة بـحضور
ـــوازنـــة هي عـــدد مـن الــوزراء ان (ا
إصالحــيـة وتـأخــذ بـنـظــر االعـتـبـار
حـماية ودعم الـفئات الضـعيفة وفي
ــقـــابل تــقــلص إيــرادات أصــحــاب ا
الــرواتب الـعــالـيـة مـن الـسـيــاسـيـ
ـــصـــالح وهـــذا أحـــد وأصـــحــــاب ا
أســبـاب الــهـجـمــات اإلعالمـيــة الـتي
يـــنــال بــهـــا هــؤالء من احلـــكــومــة)
ــــشــــروع وفـــر مــــشــــيــــرا الـى ان (ا
احلـمـايـة لـلـفـئـات الـفـقـيـرة كمـا انه
وظـف تـضـمن ضرائـب على كـبـار ا
وظف وحماية صغار ومتوسطي ا

كــمــا ســتــســهم في دعـم الــصــنــاعـة
الـوطنية والـقطاع الزراعي). بدوره 
اكــد وزيــر الــتــخــطــيط خــالــد بــتـال
ان (إرسـال مـوازنة  2021 إلـى البـر
) الفــتـا الى ان (رواتب خـالل يـومـ
ــوظـفـ الــبـاغـة  500 الـف ديـنـار ا
سـتكون معفاة من ضريبة الدخل وال
يـوجد أي استقـطاع من اخملصصات
قبل) والرواتب مؤمنة خالل العام ا
وازنة  تـضمنت زيادة مـبينـا ان ( (ا
تـــخــصــيـــصــات شـــبــكــة احلـــمــايــة

االجـتماعية وتوسـيع قاعدة الشمول
لــلـمــسـتـفــيـدين) وتــابع ان (أسـعـار
الـوقـود سـتـبـقى كـمـا هـي وال تـوجد
أي ضـرائب عـلى صـالونـات احلالقة
والــتـجــمـيل وغــيـرهـا). مـن جـانـبه 
اعــــلـن وزيــــر الــــعـــــمل والــــشــــؤون
االجـــتــمــاعـــيــة عــادل الـــركــابي عن
ــئــة من اســتــقــطــاع نــســبـة  40 بــا
رواتـب الـــرئــــاســــات الـــثـالث.وقـــال
ئة الـركابي إنه ( استقطاع  40 با

مـن رواتب الــــــرئــــــاســـــات الــــــثالث
ــوازنـة واســتــقــطـاع نــســبـة 30 بــا
ــئـة من الـرواتب الـكـلـيـة لـلـنـواب بـا
الية علي والـوزراء). فيما عد وزير ا
عـبـد االمـيـر عالوي أن اجراء تـغـيـير
بــصـرف سـعـر الـدوالر جـاء حلـمـايـة
االقــتــصــاد.وقـال فـي تـصــريح امس
(أجـرينا تغييراً بصرف سعر الدوالر
حلـمايـة االقتـصاد) مـؤكداً أن (فارق
اإليــرادات بــتـغــيـيــر ســعـر الــصـرف
ســيـخــصص لــدعم الــفـئــات الـهــشـة
ـوازنـة هي بــاجملـتـمع) وتــابع ان (ا
اخلــطـوة األولى فـي مـسـار اإلصالح

االقتصادي).
ـــوازنــة  وفـــرضت احلـــكـــومـــة في ا
ضــريــبــة دخـل عــلى الــراتب الــكــلي
لـلموظفـ  حيث يستـقطع مبلغ 25
ـوظـف الــذي يـبــلغ الـف ديـنــار مـن ا
راتـبـه الـشـهر  750 الـف ديـنار و50
ن يــتــقــاضى مــلــيـون الـف ديـنــار 
ن يــتـــقــاضى ومـــئــة الـف ديــنـــار 
ــلــيـون و 150 الف مــلــيــون وربـع ا
ن يتـقاضى مـليـون ونصف ديـنـار 
ــلـيـون واسـتـقــطـاع مـلـيـون و950 ا
ـن يـتــقـاضى ســبـعـة  الـف ديـنـار 

مالي فأكثر ).
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{ تـل ابـــــيب (أ ف ب) - أقـــــلـــــعت
صــبــاح امس الــثـالثــاء أول رحــلـة
جتـــاريــة مـــبــاشـــرة من مـــطــار بن
ـغـرب وعلى مـتـنـها غـوريـون إلى ا
وفــد إسـرائـيــلي-امـريــكي يـتـرأسه
صــــــهـــــر الـــــرئــــــيس االمــــــريـــــكي
ومـستـشاره جـاريد كوشـنر بـرفقة
ـستـشار اخلاص لـرئيس الوزراء ا
اإلسـرائيلي بنيامـ نتنياهو الذي
يـتـرأس الـوفد االسـرائـيـلي .وتأتي
هــذه اخلـطــوة في أعـقــاب االتـفـاق
غرب التي األخـير ب اسرائـيل وا
بـاتت رابع دولـة عـربـيـة تـعـلن هذا
الـعـام تطـبـيع عالقـاتهـا مع الـدولة
الـعـبـريـة بـعـد اإلمـارات والـبـحرين

والسودان. 
وقــبـــيل اقالع الــطــائــرة من مــدرج
ـطـار قال كـوشنـر "كـنت هنـا قبل ا
نـاسبـة أول رحـلة طـيران شـهـرين 
تـحدة بعد إلى اإلمـارات العربـية ا
هــذا االخـتـراق الـتـاريـخي من أجل
الـــسـالم. ومـــذاك تـــســـيّـــر رحالت
طـيـران جتـاريـة ذهـابـا وإيـابـا بـ
الـبلـدين آمل أن تخـلق هذه الـرحلة
ـغـرب نـفس الـقـدر من الــيـوم إلى ا

الــــــزخـم".وأضــــــاف "عــــــلى مــــــدى
ـــاضــيــة كــان الـــســنــوات الـ 75 ا
سلم هـناك فصل ب اليهود وا
وهـذا لـيس حـالة وضـعـاً طـبيـعـياً
ـئـات وآالف الـسـنـ عـاش ألنـه و
نطقة سلمون في هذه ا الـيهود وا

معا.
وأعــــتــــقــــد أن مــــا نــــزاه اآلن هــــو
اســتــعـــادة لــتــلك الــقــاعــدة".وقــبل
غرب انـتشار جائحة كورونا كان ا
يـسـتـقـبل كـل عـام مـا ب  50 ألـفـاً
إلـى  70 ألـف ســــــائـح يــــــهــــــودي
مـعظمهم قدموا من اسرائيل بشكل
غـيـر مـباشـر.وأعـلن رئـيس الوزراء
االســرائـيـلي بـنــيـامـ نـتــانـيـاهـو
مـــســــاء االثـــنـــ "تـــوجه  50 ألف
اســرائـيــلي إلى دبي ومــا يـحـصل
هـنـاك أشبه بـثـورة ألن اإلماراتـي
اسـتقـبلوهم بـحرارة. واألمـر نفسه
ســـيـــحـــصل فـي الـــريـــاض والــدار
الـبـيـضـاء".وسيـلي الـرحـلـة ب تل
أبــيب والــربــاط تــوقــيع التــفــاقـات
ـــغـــرب حــــول الـــتـــنــــمـــيـــة بــــ ا
واســــرائـــيـل وإنـــشــــاء خط جـــوي

مباشر ب البلدين.

وكـتـب عـطــيـة فـي صـفــحــته عـلى
ـرصودة فيـسبـوك ان ( الـسحب ا
بـاالقــمــار االصـطــنـاعــيــة  تـظــهـر
فرص امطار فـي دهوك مع هطول
ــرتـفـعـات) مـشـيـرا ثـلـجي عـلى ا
الى ان (االمطـار سـتـشمل نـيـنوى
واربــــيل وشــــمــــال صالح الــــدين
امس ثم الـسـلـيـمـانـيـة يـصـحـبـها
ــرتــفــعـات هــطـول ثــلــجي عــلى ا
وشـمــال ديـالى الــيـوم االربــعـاء).
فــيــمـــا شــهــد الـــعــالم امس االول
تقارب أكبر كـوكب في اجملموعة
ـشـتـري وزحل إلى الـشـمـسـيـة ا
أقصى حد خـالل ظاهرة يـسمـيها
علماء الفلـك (االقتران العظيم) لن

تـتــكــرر بـهــذا احلـجـم قـبل الــعـام
2080. وظهر الـكوكـبان الـغازيّان
العـمالقـان في حـقل الـرؤيـة عـينه
ـــــراقـــــبــــة مـــــا أعـــــطى ألدوات ا
انـطـباعـا بـأنـهـمـا قـريـبـان لـدرجة
االندماج فـيمـا تفصل بـينـهما في
الـــواقع مـــســـافـــة  730مـــلـــيـــون

كيلومتر. 
وتوافـرت أفـضل ظروف مـشـاهدة
ــــنـــاطق احلــــدث الـــفــــلـــكـي في ا
الــقــريــبــة من خط االســتــواء في
ح كان يتع في أوربا الغربية
أنـــحـــاء واســـعــــة من إفـــريـــقـــيـــا
تصـويب النـظر في اجتـاه جنوب

الغرب.
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حـقق فـريق الـشرطـة بـكـرة الـسلـة امس الـثالثـاء الـفوز
ـــمـــتــاز الـــثـــالث عـــلى الـــتــوالي فـي بــطـــولـــة الــدوري ا
.واسـتـطـاع ان يـحقـق الـفـوز عـلى نـظـيـره غـاز الـشـمال
ـبـاراة الـتي اقـيـمت عـلى بـنـتـيـجة  59-77 نـقـطـة  في ا
قاعة الـشعب. وتغلب الشـرطة على نفط البصـرة بنتيجة
اضـيـة وفي اجلـولـة االولى حقق  63 -81 في اجلـول ا
الــفــوز عــلى احلـــلــة بــنــتــيــجــة 58 -111. وفي ســيــاق
مـنـفـصل خـطف متـصـدر الـدوري الـعـراقي بـكـرة الـقدم
نفط الـوسط  فـوزا قاتال بـهدفـ مـقابل هـدف واحد من
فريق احلـدود وذلك  ضمن اجلولة العاشرة من الدوري

ـمـتـاز. ورغم تـقـدم احلـدود أوال في الـدقـيـقة الـعـراقي ا
 35  عن طـريـق الـعــاجي عـبــد الـله كــوفي إال أن فـريق
غـربي عمر نفط الـوسط تعادل بـعد دقـيقـة واحدة عبـر ا
ـنصـوري. وشهـد الشـوط الثـاني أفضـليـة كبـيرة لـنفط ا
الـوسط وتـمـكن الـبديـل زيد حتـسـ من خـطف الـهدف
الـثــاني الـقـاتل في الـدقـيـقـة  4+90  لـيـعـيـد فـريـقه إلى
نغـمة االنتـصارات وصدارة الـدوري برصيد  20 نـقطة
ـركـز 16. وجتـمـد رصـيـد احلـدود عن الـنـقـطـة  8 في ا
وحلساب ذات اجلـولة خيم الـتعادل السـلبي على نـتيجة

مباراة الديوانية والكهرباء ..
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شـــهـــدت االســواق الـــتـــجـــاريــة في
مــحـافـظـة ديــالى ارتـفـاعــا بـأسـعـار
ــواد االخـرى الــســلع الــغــذائـيــة وا
بــنـــسب عــالــيــة بـــعــد قــرار الــبــنك
ركزي حتديد سعر صــرف الدوالر ا
.  وقـال قـائمـمقـام بعـقوبـة عبـد الله
احلـيـالي لــ(الـزمـان) امس ان (قرار
ركزيـة برفع سعر صرف احلـكومة ا
الــدوالر امـام الـديـنـار غـيـر مـدروس
وله مردودات اقتصادية سلبية على
واطن سـيدفع الـسـوق التـجاريـة وا
ثـــمن ذلـك) الفـــتــا الـى ان )ارتـــفــاع
الـــســلـع الــغـــذائــيـــة أربك الـــشــارع
وسـيؤدي الى ارتـفاع مـعدالت الـفقر
وسـيـلحق أضـرارا كـارثيـة بـالفـقراء
ومـحـدودي الـدخل) .ودعـا احلـيـالي
وزارة الــتـجــارة الى (اعــتـمــاد آلـيـة
ـواد الــغـذائـيـة مــنـاسـبـة ألســعـار ا
االسـاسـيـة وعـدم السـمـاح ألي جـهة
ـواد الـغـذائـية بـالـتالعب بـأسـعـار ا
ومـحـاسـبتـهم وفق الـقـانون حـفـاظا
عــلى االمن الـغـذائي لـلـمـواطن). من
جـانـبـهم أكـد مـواطـنـون  مـن سـكـنة
حافظة ديالى لــ (الزمان) مـناطق 
عـن (وجود اسـتغالل من قـبل بعض
الـتجار واصحاب األسواق الغذائية
بـنـسب فـاحـشـة  مقـارنـة بـاألسـعار
ـعـتـمـدة سـابـقا عـلى الـرغم من ان ا
واد الـغـذائـية مـحـلـية الـكـثـير مـن ا
الــــصــــنع وال تــــتــــأثــــر بــــارتــــفـــاع

وانـخفاض الدوالر) . واكد قائممقام
قـضاء بعقوبـة  في  محافظة ديالى
ـواد الـغذائـيـة ارتـفعت أن اسـعـار ا
ـئة بـعد سـاعات من بـنـسـبة  10 بـا
تـطـبـيق تـسعـيـرة الـدوالر اجلـديدة.
وقـــال احلــيــالي ان (حـــمى ارتــفــاع
ـواد الغـذائـية بـدأت تـلوح اسـعـار ا
بـــاألفـق مع ارتـــفــــاع مـــلـــحـــوظ في
واد الغذائية بنسبة اسـعار بعض ا
ئـة بعـد ساعات من بـلغت  10    بـا
تــطـبـيق رســمي لـتـســعـيـرة الـدوالر
اجلــديــدة ). واضــاف احلــيــالي ان
(بــعـقــوبـة اكـبــر مـدن ديـالـى وتـبـلغ
ـئة نـسـبـة الفـقـر فـيهـا نـحو 30 بـا
نــاهـيك عـن الـبــطـالــة الـعــالـيـة واي
ـواد الـغـذائـيـة ارتـفـاع في اسـعـار ا
ســيــخــلق مــشــكـلــة كــبــيــرة). ودعـا
احلـــيــالى الى (ضـــرورة ان تــكــون
ـركزيـة ووزارة التـجارة لـلـحكـومة ا
خــطط احــتــواء لـألســعــار لــتــفـادي
ــعــدالت تــثــقل كــاهل ارتــفــاعـــهــا 
االهــــــــالـي خــــــــاصــــــــة ان االزمـــــــة
االقــتـصـاديـة في ديــالى بـشـكل عـام

صعبة جدا) .
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رجـحت الــهـيـئــة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـوزارة الـنــقل  طـقـسـاً مــتـذبـذبـاً
مـصحـوبـاً بـفـرص امـطـار وثـلوج
بـدءا من الـيــوم االربـعـاء. وذكـرت
الـهيـئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (طــقس الــيــوم االربــعــاء
نـاطق كـافـة غائم مـصـحوب في ا
بـاالمــطــار  امـا درجــات احلـرارة
فـــتـــنـــخـــفـض قـــلـــيال عن الـــيـــوم
ـتنبىء اجلوي السابق). وتوقع ا
صـادق عـطـيـة امـطـاراً في دهـوك
رتـفعات. مع هطول ثـلجي عـلى ا

حسن التميمي

مصطفى الكاظمي
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ابـحـرت غواصـة نوويـة امـريكـية  في مـضـيق هرمـز في عرض
جـديد لـلـقـوة حـيـال ايـران مع اقـتـراب ذكـرى اغـتـيـال اجلـنرال

االيراني قاسم سليماني .
 وفي بيان امـس اعلنت البحـرية االمريكيـة التي عادة ال تكشف
مــواقع غــواصــاتـــهــا في الــعــالـم عن ان غــواصــة يــو اس اس
كـن تزويـدها  154 صـاروخ تومـاهوك وقـادرة على جـورجيـا 
نـقل  66 عـنـصـرا من الـقوات اخلـاصـة. وارفق الـبـيـان بـصور
تظهـر الغواصة وهي تطفـو على سطح البحر يـواكبها طرادا يو
اس اس بــورت رويـــال ويــو اس اس فـــيــلـــيــبـــ سي في هــذا
ضيـق االستراتيجي الـذي تهدد ايران بانـتظام باغالقه.وحذر ا
نـطـقة سالح الـبـحريـة االمـريكـيـة من ان وجـود الغـواصـة في ا

ـمرات الـبحـرية تـحدة بـضمـان امن ا »يـظهـر تعـهد الـواليـات ا
بــفــضل قــدرات واســعــة تــســمح لــهــا بــان تــكــون عــلى اهــبــة
االسـتـعداد لـلـدفـاع عن نفـسـهـا ضد اي هـجـوم في اي حلـظة.
سؤولون الـعسكريـون االمريكيـون من هجوم ايراني ويتخـوف ا
لـلثـأر الغـتيـال سـليـمـاني في الثـالث من كـانون الـثـاني اجلاري
في هـجـوم بــطـائـرة مـسـيــرة امـيـركـيـة قــرب مـطـار بـغـداد.وفي
اتــصــال هــاتــفي مع صــحــافـيــ االحــد حــذر قــائــد الــقـوات
االمريـكية فـي الشرق االوسط اجلـنرال فـرانك ماكـينزي من ان
ـتحدة مستعدة للـتحرك في حال شنت ايران هجوما الواليات ا
عــلــيــهــا. وتـصــادف هــذه الــذكــرى مع خــفض عــديــد الــقـوات
ـاضية االمـريكـية في الـعراق وكـثف البـنتـاغون في األسـابيع ا

اختبارات القوة لثني اعداء واشنطن عن القيام باي خطوة.

اســـتــمــراره الـى أضــرار جــســـيــمــة
بـاالقـتصـاد العـراقي  نتـيجـة قرارت
ركزي ووزارة غـير مـدروسة لـلبـنك ا
ـا سيـنعـكس على ارتـفاع ـالـية   ا
مـعـدالت البـطالـة والـفقـر في البالد)
مـشددا عـلى ان (القيـادة االقتـصادية
لـلبالد مفقودة  واهـمية اخذ مجلس
ـــثالً عن الـــنـــواب دورة الـــرقـــابي 
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ـئـات من الـتـجـار واصـحاب احـتج ا
احملـــال الـــتــجـــاريـــة  امـــام الــبـــنك
ـركـزي الـعـراقي لـلـمطـالـبـة بـالـغاء ا
قـرار رفع الدوالر الذي تسبب بأرباك
االسـواق وتـدهور احلـركة الـتجـارية
في الـبـالد  فـيـمـا طمـأنـت احلـكـومة

ـوظـفـ عـقب اقـرار مـوازنـة الـعـام ا
ـقبل بعجز  63 تـريلون دينار  بأن ا
مـشـروع اصالح الوضـع االقتـصادي
ال يـتـضـمن اجراءات تـقـشفـيـة. ودعا
رئــيـس غــرفــة جتــارة بــغــداد فـراس
رســـول احلـــمــــداني خالل الـــوقـــفـــة
االحــتـجـاجــيـة الى (الــغـاء قـرار رفع
سـعــر صـرف الـعـمـلـة الـذي سـيـؤدي
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اشـــنـــونـــا الــــتـــاريـــخـــيـــة وهي من
ـة جـدا في وادي احلـضـارات الـقـد
الــرافــدين) مــبـيــنـا أن  (انــقــاذ تـلك
ـــئـــات االســر االراضـي اعــاد االمـل 
الــــتي كـــــانت فـي وضع ال حتــــســــد
عـــلــــيه). وعــــقـــدت وزارة الــــزراعـــة
ـثلي شركـة ايرباص اجتمـاعا مع 
الفرنسية للطيران وذلك بتوجيه من
وزير الزراعة محمد كر اخلفاجي

ـــســـتـــشـــار وتـــرأس االجـــتــــمـــاع  ا
الــقـــانــوني لـــلــوزارة رائـــد احلــداد
لـــبـــحـث صـــيـــانـــة واعـــادة تـــأهـــيل
الـطـائـرات الـزراعـيـة الـتـابـعـة لقـسم
الـطـيـران الـزراعي لـتـفـعـيل حـمالت
ـكـافـحة اجلـويـة لالفـات الـزراعـية ا
بـحــضــور مــديــر عــام دائــرة وقــايـة
ـــزروعــات حــسن مـــؤمل وعــدد من ا

كادر قسم الطيران الزراعي. 
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وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(هــذا االجــتــمــاع يـــأتي اســتــكــمــاال
لـسـلـسـلـة االجـتـمـاعـات الـتي عـقـدت
لــبـحث تـأهــيل الـطـائــرات الـزراعـيـة
وتــهـــيــئــة الـــكــادر الــفــنـي في قــسم
الـــطــيــران الـــزراعي واجــراء دورات
تـدريــبــيــة لـهم فــضال عـن مـنــاقــشـة
ـالـيـة بـغـية اجلـوانب الـقـانـونـيـة وا
الــوصــول إلـى عــقــد مـــبــرم مــا بــ
وزارة الــزراعـــة وشـــركـــة إيـــربــاص
الفـرنسـية يـفضي إلى مـعاجلـة ملف
الطـائرات الزراعـية كـما جرى خالل
االجـتـمــاع مـنــاقـشـة تــقـد الــسـعـر
تطلبات النهائي من قبل الشركة وا
االخـيـرة الجـراء عـملـيـات الـصـيـانة
وآلـــيـــة اعـــتـــمـــاد مـــركـــز الـــتـــدريب
والـصيـانـة اجلـوي لشـركـة ايـرباص
ــدني من قـــبل ســلـــطــة الـــطــيـــران ا
العراقية وشهادات اجلدارة اجلوية
وتـــقــــد الـــتـــســـهــــيالت الالزمـــة).
وأكــــدت وزارة الــــزراعــــة ومن خالل
الــشـركــة الـعـراقــيـة إلنـتــاج الـبـذور
واسـتـنـادا لـقـرارات مـجلـس الوزراء
ـوقـر وتـنفـيـذا لـتـوجيـهـات الـسـيد ا

الشـتوي ما هـدد بكـارثة تطـال مئات
االسر الـتي تـعتـمـد على الـزراعة في
تــــامــــ قــــوتــــهـــا ) الفــــتــــا الى ان
(الــنــاحــيــة بــالـــتــنــســيق مع دائــرة
ــوارد جنـــحت في تــامــ ايــصــال ا
ــــوسـم الــــزراعـــة). ــــيــــاه وبــــدء ا ا
واضاف الـلهيـبي ان (االراضي تقع
ضـــمن مـــنـــاطق كـــانـت مـــنــذ االالف
ــلــكــة الــســنـــ مــولــد حلــضـــارة 
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ـهنـدس مـحمـد كر وزيـر الزراعـة ا
اخلفـاجي تسـليم  92 صكـا مصـدقا
عــلى مـسـوقي الــشـعـيـر الــعـلـفي في
الـنـاصـرية صـبـاح األحـد مـبـيـنة انه
ــســتــحــقـات ( تــســلــيم صــكــوك ا
الـية اسـتكـماال للـوجبـات السـابقة ا
ـزارعي محـافـظة ذي قـار واخلـاصة
ـحصـول الـشـعيـر وذلك عـلى قـاعة
ـــركـــز اإلرشـــادي فـي احملـــافـــظـــة ا
لـــلـــتــخـــفـــيف عـن كــاهـل الــفـالحــ
زارع وبهـذا قد  توزيع كافة وا
ـسـوق مـسـتحـقـات الشـعـيـر على ا
في احملـافـظـة).  وفي نـفس الـسـيـاق
توجـهت جلنـة فنـية مـتخـصصة إلى
مديرية زراعة ذي قار إلجراء الكشف
ـديـريـة لغـرض حتـديد عـلى مـشتل ا
االحـتـياجـات من أجل إعـادة تـأهـيله
لـيــكــون مـركــزا تــســويـقــيــا ودعـمه

تنوعة.  بالشتالت ا
 UNOłuð cOHMð

وأعــلـنت الـشــركـة الـعـراقــيـة إلنـتـاج
الـبــذور وتـنـفـيـذا لـتـوجـيـهـات وزيـر
الزراعـة مـحمـد كر اخلـفاجي  عن
صـرف دفـعـة ثـانـيـة من مـسـتـحـقـات
سـوقـ لبـذور احلنـطة في غـماس ا
ضـمن مـحافـظـة الديـوانـيـة وبنـسـبة

ـئـة أخرى لـيكـون مقـدار ما  30 با
صرفه من مستحقـات لهم بنسبة 60

ئة.   با
وذلك لـلـتخـفـيف عن كـاهل الـفالح
زارع وتـوفيـر الدعم الالزم لهم وا
سيـما خالل هـذه الفتـرة التي تـشهد
تـنـفـيـذ اخلـطـة الـزراعـيـة الـشـتـويـة
ـــكـن الـــفالحــــ من زراعـــة ـــا  و
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اعـلـنـت نـاحـيــة بـهــرز في مـحــافـظـة
ـلـكة ديـالى عن انـقاذ اراض اقـدم 
فـي تـــاريخ وادي الـــرافـــدين . وقـــال
مدير نـاحية بـهرز  نزار الـلهيبي  لــ
(الزمـان) امس ان (اكـثر من  20الف
دو زراعي في قـاطـع جـنـوب بـهـرز
ـوسم لم تـصــلــهــا اي مـيــاه لــبــدء ا
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{ بغـداد-(أ ف ب): يواظب يـوسف عبـد الـكر عـلى فتح مـحلـه لتـصلـيح السـاعات
ـارسـة مـهـنـة ورثـهـا عن والـده يـومـيـا في شـارع الـرشـيـد بـوسط بـغـداد لـيـواصل 
وجـده صـامـداً في وجه التـغـيّـرات التي مـرّت عـلى الـشارع الـعـريق.عـند الـعـبور في

كسوّة بالغبار. كن جتاهل متجر يوسف الصغير وواجهته ا شارع الرشيد ال 
ومن خــلف الـزجــاج تـتــراءى مـئـات
الساعـات من أزمنة مـختلـفة بألوان
وتصاميم مـتنوعـة وضعت في كافة
تجـر دون ترتيب واضح.في أرجاء ا
الــداخل يـجــلس يــوسف الــبـالغ من
ــعــروف بــأبــو الــعــمــر  52عــامـــاً وا
يـــحــيى عـــلى كــرســـيه أمــام مـــكــتب
خشـبي قد مـحاطـا بالـساعات من
اجلهـات األربع.تنتـشر الـساعات في
كل مكان داخل صناديق بالسـتيكية
على األرض وفي علـب كرتونـية على
الرفـوف وداخل حقـائب مخـتلـفة ما
ـتـجر الـضيّق يجـعل الـتنـقل داخل ا
مــهـمــة صــعـبــة لـكـن الـرجل يــعـرف
تفـاصيـله ومـكان كل سـاعة عن ظـهر
قـــلب.بـــدأ عـــبـــد الـــكــر تـــصـــلـــيح
الــســاعـات في سـنّ احلـاديــة عــشـرة
ـتـجـر بـعـد وفـاة جــدّه الـذي أسس ا
ـهـنة من قرابـة الـعام  .1940وتعـلّم ا
والــــده عـــــلى مــــدى أعــــوام قــــبل أن
يـتـقـاعـد هـذا األخـيـر ويـأخذ يـوسف
مـكـانه.يـقـول الـرجل اخلـمـسـيـني إن
شـارع الــرشـيــد كـان يـعجّ بــعـشـرات
مــحالت تــصــلــيح وبــيـع الــســاعـات
خالل الثـمـانيـنات لـكـنهـا باتت تـعد
عـلـى أصـابع الــيـد الــواحـدة اآلن.قـد
يـكون لـلـتكـنـولوجـيـا دور في تراجع
اإلقـــبــال الــســاعــات الـــيــدويــة لــكن
سـؤوليـة أيضا إلى يوسف يـنسب ا
الـتـحـوالت الـعـمـيـقـة الـتي شـهـدتـها
ـديـنـة.مع ذلك يـرفض عـبـد الـكر ا
فكـرة أن الـساعـات صـارت شيـئا من
ـاضي ويــسـتـدل عــلى ذلك بـتـدفق ا
الــزبــائن عــلى احملل أغــلـب ســاعـات

الثالثيـنات على "الـرشيد" نـسبة إلى
اخلــــلـــــيــــفــــة الــــعـــــبــــاسي هــــارون
الـــرشــــيــــد.ويــــنـــفـخ الـــرجـل دخـــان
ســيــجـارته وهــو يــسـتــذكــر بـحــنـ
معالم الشارع وأجواءه خالل شبابه
في الــثـمــانــيــنــات والــتــســعــيــنـات.
ويـتـحـدث مــطـوال عن دور الـسـيـنـمـا
تاجر "التي ال قاهي وا سارح وا وا
تـغـلق أبـوابـهـا لـيال" والـزبـون الـذي
بـاعه ساعـة في الـثـالـثة فـجـرا.يـقول
إنه كان يـبيع ويـصلح "مـا يصل إلى
 500ســـــــاعــــــــة كـل أســـــــبــــــــوع" في

الـثمـانـينـات قـبل أن تـتراجع كـثـافة
الــعــمل في الــعــقــد الـتــالي نــتــيــجـة
العـقوبـات االقـتصـادية الـتي فرضت
عــلى الــبـالد.لــكن ذلك عــلى شــدّته ال
ـا جرى إثر الـغزو األميركي يقارن 
وإطاحة نظام الـرئيس صدام حس
عـام 2003 عــاش عــبــد الــكــر عــلى
غــرار بــقــيـــة الــعــراقــيـــ "مــعــانــاة
الـصـراع الـطــائـفي" الـذي بـلغ ذروته
بـــــ عــــــامي  2006 و2008. كــــــــــان
وصوله إلى احملل يـتطلـب منه "قطع
خــمــســة كــيــلــومــتــرات ســيــراً عــلى

األقــدام" نـــتـــيـــجــة غـــلق الـــطـــرقــات
واضــطـــراره عـــلى تـــغـــيـــيـــر مـــكــان
ســـكـــنه.وأدى ذلك إلـى "تــراجـع عــدد
ـئة مع مـغادرة الزبـائن بنـحو  90 با
كثيـرين لبـغداد" لكـنه حرص حيـنها
ــتـــجــر قــدر عــلى مـــواصــلـــة فــتـح ا
حت اإلمكـان.يخـبـر أنه تدريـجيـا "ا
مـــعـــالم الــــشـــارع" و"انـــتــــقل أغـــلب
أصـدقائـي" إلى خارج الـبـلـد أو نـحو
مناطق جتـارية جـديدة في العـاصمة
بـعـد أن بـاعـوا مـحـالـهم الـتي حتـول
مــعـظــمــهـا إلى جتــارة زيــوت وقـطع

النـهـار ويعـتبـر أن "األنـاقة تـبدأ من
ـتـجـر أشخـاص من الـسـاعـة".يـزور ا
أعـــمــار وانــتــمــاءات مــخــتــلــفــة من
الــبــاحـثــ عن ســاعــات زهــيـدة إلى
ولع بجـمع أخرى ثميـنة وبينهم ا
وزراء ومـسؤولـون سـابـقـون ويـؤكد
يـوسف بـفخـر أن "الـكل يـجـد ضـالته
هنـا".ويرجع الـرجل كثرة زبـائنه إلى
الـثـقـة التي بـنـاهـا طـوال عـقـود.يرى
هــذا الـــســاعــاتي صــاحـب تــقــاســيم
الوجه وحـركـات اجلسـد الهـادئة أن
ديـكــور مـحـله "الــذي لم يـتـغــيـر مـنـذ
نـحو  50عـامـا" يـشـكّل عـنـصـر جـذب
أيـــضــــا وهــــو ال يـــنــــوي حتـــديــــثه
ـكـان".يصـلح "لـلـحـفـاظ عـلى هـويـة ا
عــبــد الــكــر نــحــو خــمس ســاعـات
يـــومــيــا لــكــنّـه يــقــول إن نــظــره في
تراجع ويقـدّر أنه سيضـطر للـتقاعد
"خالل خمسة أعـوام على األكثر" مع
أنه يـريـد مـواصـلـة الـعـمل "أطـول ما
كن".على الرغم من ذلك ال يبدو أن
مـــســـتــقـــبل احملـل األقــدم فـي شــارع
الرشيـد مهدد إذ يعـكف يوسف على
تـــدريـب ابـــنـــيه يـــحـــيى ( 24عـــامــا)
ومــصـطــفى ( 16عــامـا) عــلى أمل أن
يخـلفه أحدهـما وأن يـنقال هذا اإلرث
العـائلي إلى أبنـائهـما.يـبدو ولع أبو
ــهـنــته واضــحـا في كالمه يــحـيى 
لـكـنه يـكـشف أيـضـا تـمـسـكـا بـشـارع
الـرشـيـد "اخملـتـلف عن بـقـيـة مـنـاطق
بغـداد".وتأسس الشـارع مطـلع القرن
الـــعــــشـــريـن لـــيــــكــــون إحـــدى أولى
اجلادات احلـديثـة في الـبالد وتغـيّر
اســمـه أكــثــر من مــرة لــيــســتــقــر في

غـــــــيـــــــار الـــــــســـــــيــــــارات واألدوات
الكـهربـائيـة. أما الـشقق ذات الـطراز
ـصـفـوفـة فـوق الـبـغـدادي الــعـتـيق ا
تاجر والتي كـانت تسكنهـا غالبية ا
من الـيـهـود مـطـلع الـقـرن الـعـشـرين
فـقـد صار أغـلـبـهـا خاويـا ومـتـداعـيا
لــغــيــاب الـتــرمــيم والــعــنـايــة.يــقـول
يـوسف عـبـد الـكـر بـحـسـرة "كـنت
أتمنى أن يصـبح الوضع أفضل بعد
ســـقــــوط الـــنــــظـــام لـــكــــنه تــــغـــيّـــر
لألسـوأ".رغم ذلك يــؤكـد أبـو يـحـيى

هنتي". "سأبقى متمسكا 

أراضيهم ومواصـلة العمل الزراعي
حيث يشهد القطاع الزراعي ارتفاعا
ملحوظـا باالنتاج بعـد اعتماد خطط
عـلـمــيـة وضــعـتــهـا الــوزارة السـنـاد
الـفالحـ وتـقد الـدعم الـالزم لهم.
وأعلنت  دائـرة البستـنة عن تمـكنها
وبواسـطـة البـرنامج الـوطني إلكـثار
سالالت وهــجن مـحــاصـيـل اخلـضـر
احملـلـية من كـسـر احـتكـار الـشـركات
ـــيــة في مــجـــال أنــتــاج بــذور الــعــا
الكات اخلضر الهجينة.  مبينة ان ا
الـبـحـثـية في دائـرة الـبـسـتـنـة قامت
بأنتاج بذور الباميا الهجينة (عبير)
اخلاصـة بالـزراعة احملـميـة والتي ال
يـوجــد لــهــا مــنــافس في الــشــركـات
ــيـة مــبــيـنــاً في بــيـان تــلــقـته الــعـا
ـــغــلف (الــزمـــان) امس أن (ســـعــر ا
الواحد  من هذه البذور هو  50 الف
ديـــنـــار  فـــضـالً عن  أنـــتـــاج بـــذور
اخلــيـــار الـــهــجـــ  مــجـــد اخلــاص
ــنـافس بــالــزراعـة احملــمــيـة و هــو ا
القوي للبذور األجنبية  وبسعر 350
الف دينار  للمغلف الواحد. الفتة ان
انــتــاج مــحــصــول الــقــرع واخلـاص
غلف ال بالزراعة احملمية فإن سعر ا
يـتـجاوز  150 الف ديـنـار بـاالضـافـة
الـى انـتــاج بـذور الــبـامــيـا (بــتـيـرة)
ـكشـوفة  ويـبلغ اخلاصـة بالـزراعة ا
غلف 7 آالف دينار).   مشيرة سعر ا
الى ان (هذه البـذور تعد رافـدا مهما
في انــتـاج مــحـاصـيـل اخلـضـر وان
إنتـاجهـا محـليـا يعـد إحدى األعـمال
ــهــمــة لـتــوفــيــر الــبــذور لــلــزراعـة ا

احملمية) . ثلي شركة ايرباص الفرنسية للطيران ≈ŸUL²ł∫ جانب من إجتماع عقدته وزارة الزراعة مع 

واالنـــصـــاف أن يـــكـــون لـاليـــزيـــدين
مشاركة في صناعة القرار السياسي
بـاحلكـومـة اإلحتاديـة  ولـكي يـعطي
الـعـراق لـلـعـالم رسـالـة إيـجـابـيـة في
ـكونـات التي لقـيت الضرر انصاف ا
االكـبر) ,ودعت الـنـواب في الـسـلـطـة
ــضي الــتــشــريــعــيــة الى (ضــرورة ا
بــالــتــصــويت عــلى الــقــوانــ الــتي
عروضة كون االيزيـدي وا تتعلق بـا
ــــان  خـــاصـــة قـــانـــون امـــام الـــبـــر
الــنــاجــيـات الــذي أ قــراءته االولى
والثانـية  وقانـون االبادة اجلمـاعية
لإليزيدي الـذي تمت قراءته القراءة
االولى حتـــقــيــقـــاً لــلـــعــدالـــة وجــبــر

الضرر).

ــواقف الــتي ورعــايــته في أصــعب ا
ــــكـــون االيــــزيـــدي في مـــرت عــــلى ا
التاريخ). فيـما طالبت الـنائب خالدة
خــلــيل  ,رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
ـكون االيـزيدي الـكاظـمي بـإنصـاف ا
ـــكـــونــ ومـــنـــحه وزارة إســـوة بـــا
ــســيـحـي والـتــركــمــاني . واشـارت ا
خــــلــــيل الـى انه ( فـي الـــوقـت الـــذي
نـثنـي لالخوة الـتـركـمان بـحـصـولهم
عــلى وزارة الــدولــة  فـإنــنــا نــطـالب
ــكـــون اإليــزيــدي الــذي بـــإنــصــاف ا
تـعـرض الى إبادة جـمـاعـيـة  جـعلت
الـعالم كـله يـتعـاطف مع الـظـلم الذي
تكررت عـليه اإلبادات اجلـماعيـة عبر
الــقــرون بــســـبب اخــتالفه الــديــني 

ـكــون وان االيـزيـديـ أمـانـة جتـاه ا
في اعناقنا  واخملتـطفات االيزيديات
اخــواتـنـا وبــنـاتـنــا وعـزنـا وشــرفـنـا
وكــرامــتــنــا وهن شــرف لــكل عــراقي
شـــريـف وغـــيـــور) مــــؤكـــدا ان (هـــذا
ــوقف الـنــبـيـل سـيــبـقى خــالـدا في ا
ــرجـعــيـة الــديـنــيـة ذاكــرة الـزمن وا
ـــواقــفــهـــا اإلنــســـانــيــة مــعـــروفــة 
والـوطـنـية الـعـراقـيـة اخملـلـصة وهي
من دافعت عن العراق بكل مكوناته),
وتـابع (نـشــعـر بـاالمن واالمـان حتت
ـبـارك ولـهـذا نـحـمل االخـوة ظـلـهــا ا
رجع احلاضرين هـذه الرسـالة الى ا
السيـستاني ونلـتمس منه أن يقـبلنا
كـأحـد ابـناءه بـعـدمـا شـملـنـا بـعـطفه
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ـرجع االعلى لالمـة االيزيـدية اشاد ا
وقف نايف بن داود بن سـليـمان  ,
مرجـعية الـنجف ودفـاعهـا االنساني
ـــكـــون خالل ســـيـــطــرة عن ابـــنــاء ا
داعش عــلـى اجــزاء من احملــافــظــات
عام  2014 . واطـلـعت (الـزمان) عـلى
ـــرجع رســالـــة بن ســـلـــيــمـــان الى ا
الديني االعلى عـلي السستاني ,جاء
فيـهـا (لم نلـمس من وقف في الـدفاع
عـنـا على مـر الـتـأريخ مـثل مـا وقفت
ـرجــعــيــة الـديــنــيـة الــعــلــيـا خالل ا
إحـــــتـالل داعش) ,واضـــــاف (كـــــيف
نـنــسى الــفـتــوى الــتــأريـخــيــة الـتي
ـرجع السـستـاني  وموقفه أطلـقها ا
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في عالـَم الـكتب والـكتـّاب والـتأليـف ـ ثـمـــة مـقولــة شـائعــة مـفادُها: (الـقاهرة
تؤلـف وبيـروت تـطـبع وبـغـداد تـقـرأ) و هي مـقـولـة لم يـثـبت خـطـؤها حـتى اآلن
قولة  وما عـليها !  ليس ونحـاول نحن من جهتـنا التعرف عـلى بعض مالهـذه ا
بهـدف البحـث عن خالفات واختالفـات جديدة الن مـالدينـا منهـا اصال يكفـينا
ويزيـد ! ولـكنـنـا نحـاول فقط ان نـتـلمس مـواقع اقـدامنـا لكـي نعـرف اين نقف
والى اين نـحن سائرون ليس إالّ !  فإذا كنا شعبـا يقرأ فما هي حصيلة هذه
ـا طـبع ـكن اإلشـارة الـيـها  كـمـكـاسب  الـقـراءة وماهـي االمـتـيازات الـتـي 

مسيرتنا بسببها وبفضلها! 
ـرموق طـرّاد الـكـبـيسي قبل فـتـرة قـصـيرة نـعت لـنـا االخـبار الـنـاقـد األدبي ا
رحمـه الله ـ  وجـاء الـنـعي مبـتـسـرا في وسـائل اإلتصـال اإلجـتـماعي اخملـتـلـفة
ـا اثـار لديّ سـؤاال هو : هل أن اليتـنـاسب ومكـانة الـفـقيـد االدبيـة والـفكـرية 
الفـقيـد لم يكن مـعروفا ولم يـقرأ له الـقارئـون شيئـا من مؤلـفاته الـعديدة ام أن
إنشـغال الـناس بهـمومهـم اليومـية ابعـدهم بعض الـشيء عن إيالء هذا احلدث

اجللل مايستحق من اإلهتمام !?
هـو نـاقــد ادبي رصـ من نـقـاد فــتـرتي الـســتـيـنـيـات ن اليــعـرف والـكــبـيـسي 
والسـبعيـنيات  الـبارزين  وله العـديد من الكـتب والدراسات والـبحوث  اجلادة
فهوم !  فما في هـذا اجملال فما الذي اوصل األمر الى هذا " التباعـد " غير ا
جـدوى القـراءة اذا كـانت الـذاكـرة مـثـقـوبـة !! واالرض جـرداء قـاحـلـة أضـنـاها

العطش وأمراض العصر !!
تـقدم ذيـع اجلـدد  كنـا نسـأل ا في العـديد مـن دورات إختـيار وإخـتبـار ا
مـثل : من هـو مـصـطـفى جـواد  ومن هـو غـائب ـعـلـومـات لـلـعــمل  أسـئـلـة في ا
طعـمة فرمـان  ومن هو طه باقر  ومن هـو بدر شاكـر السياب  ومن هـو محمود
البـريكان  ومن هـو حس مردان  ومـادا كان يعـمل عبد اجلبـار عبد الله  ومن
هي اول وزيرة عـراقيـة  والى اي مدينـة ينـتمي الـشاعر مـحمد سـعيـد احلبوبي
واين ولـد الفـراهيدي  وعـاش  ومن هي عاتـكة اخلـزرجي وهل كان عالء بـشير
فنـانـا او طـبيـبـا ? وكـانت اإلجـابات وفي الـغـالب التـسر صـديـقـا اوعدوا ! بل
ـعـرفـة االسـماء دون رأوا ان تـلك األسـئـلـة مـعـقـدة ومـلـغـزة ! وكـنـا سـنـكـتـفي 

التطرق الى التفاصيل ! 
وهـنـــا حتــار مع نـفـسك وان كـنت مـطـمـئـنـا من أنـنـا شـعب يـقـرأ فـعال  فـإنك
وبحـسن نيـة مـطلق  تـتسـاءل : مافـائدة الـقراءة الـتي اليبـقى منـها شيء إلغـناء
الروح وهل سـنظل تقرأ الى ان تمتلـيء عقولنا بالفراغ الـثقيل ويبقى السؤال
ـاذا نـحن وفي األغـلب األعّم النـعرف ابـرز أدبـائـنـا وجنـهل حتى األهم  هـو: 
ؤلـفاتهم واليسـد هذا اخللل معـرفة بعض االسماء اسمـاءهم  بعد ان جهـلنا 
ـؤســسـات ـســرح اوالــقـريــبــة من ا الـقــلــيـلــة جـدا  مـن الـتي تــتـحــرك عــلى ا

والهيئات الثقافية! 
ـتـعـفـف عـن طـرق االبواب ـوضـوع  من ا امـا اآلخـرون وهم" بـيت قـصـيـد " ا
والشـبابـيك فيـكتـفون بـالسـتر والـعافـية ! واحلق انـنا حـ ندعـو الى االهتـمام
ا العكس هو الصحيح ـتفضل عليهم  بل ر بأدبـائنا  ومثقفينا فإننا لسنا 
تـمـامـا الن إهـتـمـامـنـا بـهم هـو " ردّ  دين "  لـهـم في رقـابـنـا  وعـلـيـنـا تـسـديده
ـعـرفـة والـنـور بـالـكـامـل!! فـإبـداعـاتـهم هي الـتي اورقت ربـيعَ حـيـاتـنـا بـصـور ا
واالرتقـاء االنساني وصارت جـزءا من تكويننـا وبنائنا الـثقافي  وهؤالء  عادة ً
لن يـرحـلـوا  النـهم (الـراحـلـون ـ األحـيــــاء) فـإإلبـداعـات  والـفـنـارات االدبـية ال
تنطفيء بانطفاء االديب نفسه الن مايتركه لالجيال سيبقى حيا في الذاكرة
إن اهـتـمـامـنـا بـأدبـائـنـا ومـؤلـفـاتـهم يـعـيـد لـهم االعـتـبار
ـا اليقبل ويـعيد لـنا الوفـاء والعرفـان  باجلمـيل ويؤكد 
الـشك انـنــا فـعال شـعب يــقـرأ النه يـؤمن ان : الــكـتـابـة

هي روح احلياة
وللمقـــال بقيـــة  

أما بعد
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اده 103 من الـدسـتـور الذي  1- امـا االسـتقاللـيـة الـدسـتوريـة فـواضـحـة من ا
الية وهيئة االعالم واالتصاالت ركزي وديوان الرقـابة ا نص عـلى (يعد البنك ا
ركزي عـندما لم ادة اعطـاء امتيـاز للبـنك ا .... هيـئات مسـتقلـة) وقررت هـذه ا
جلس النـواب على الرغم من ان نفس النص قرر ـركزي  يـقرر ارتباط البنك ا

جلس النواب. الية وهيئة االعالم واالتصاالت  ارتباط ديوان الرقابة ا
ركزي رقم ركـزي القانونية فقد قـررها قانون البنك ا  2-اما اسـتقاللية البنك ا
ادة (2) والتي ادة الفقرة (2) من ا 56 لسنة 2004 في ا

ــــركــــزي الــــعــــراقي نــــصت عــــلـى (يــــتــــمــــتع الــــبــــنك ا
بـاالستقالل..)  ومـنح  هذا القـانون الـبنك كل ما يـتعلق
ـا فيهـا ادارة االحتيـاطي الرسمي بـالسيـاسة النـقدية 
من الـنـقد األجـنـبي واصـدار الـعـمـلة وتـنـفـيـذ الـتـزامات

النقد االجنبي.

ــكـنــهـا ان حتـطــمـهـا  /مـهــمـا كـان نــوع الـعالقــة فـإن هـنــاك أربـعــة مـعـاول 
ـعظـم صور حتـطم او انتـهاء الـعالقـات جند انـها تـأثرت وباسـتـقراء شـبه تام 

عاول او بجميعها وهي اآلتي : بأحد هذه ا
اوالً : عدم الـتفـكيـر بصـوت عال من كال الطـرف او من احـدهمـا  فيـفكر  كل
ا يؤدي طرف فـيما عنده باجتاه الـشريك سلباً او ايجابـاً بصوت منخفض  
الى تـراكم التصورات التي قـد تكون صحـيحة او خاطئـة  دون ان تكون هناك

ناقشتها او تصحيحها او تبديدها او حتى االعتذار عنها . فرصة 
نطقة االهتمام او الـتفكير او ضيقها تعلقـة  ـشتركة ا نطقة ا ثانـيا : انعدام ا
تدريـجياً الى ان تنـعدم  بحيث لم تكـون قد تشخـصت بشكل واضح من بداية
الـعالقة او  تـشخـيـصهـا من طـرف دون االخر  او انـها ضـيـقة ولم يـحرص
كال الـطــرفـ عـلى تـوسـيـعـهـا  او ان األنـانــيـة واالنـشـغـال بـالـذات بـعـيـداً عن

الشريك تكرس القطيعة التدريجية.
ــزاجـيــة في الـتــعـامل مع الــشـريك بــحـيث يــكـون الــوصـال والــقـبـول ثـالــثـا : ا
ـكن الحد ـزاج  وهي آفـة عظـيمـة فتـكت بـعالقات ال  واالرتـياح حتت رحـمة ا
ان يـتـصـور لـهـا ان تـنـهـدم  خـصـوصـاً عـنـدمـا تـتحـول الـى نسـق عـام يصـبغ
ــوضـوعـيـة مـجــريـات الـعالقــة  ومع عـدم احملـاولـة اجلــادة لـتـحـكــيم الـعـقل وا
ـواقف  فأنها حريق مجـنون يتلهم كل شيء جميل واالهتـمام بعواقب ونتائج ا

زاج . حتت ركام تقلبات ا
رابعـاً : الرتـابـة والروتـ وعدم وجـود جـرعات مـستـمـرة للـتجـديـد والتـحفـيز 
فتـصبح العالقة مثل الساقية الراكدة التي توقفت عن اجلريان تدريجياً بفضل
واقـف السـلبـيـة او احلاالت الـتي تكـون بـالضـد من الوصل تـرسب ما يـرافق ا

والقرب  وتدريجياً يصير مائها آسن الى ان تموت وجتف .
ا يكون لبعض االسباب الفرعية نصيباً من التاثير إال انني حاولت مالمسة ر
ـستـمـر عـلى عدم االسبـاب اجلـوهـرية  والـتي تـدعـو كل ذي عالقـة للـحـرص ا

عاول من الوصول الى عالئقه. تمك تلك ا
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ي عثمان الغا

وتأمـ مناطق الـعيث ومـطيبـيجة
وتأم الـطرق الرئـيسة في صالح

الدين.
وقال آمر اللواء 88 للحشد  ونس
اجلــبـارة في بــيــان امس (عــمـلــيـة
انـــطــلـــقت امس أمــنـــيـــة واســعـــة
ـالحــقــة فــلــول داعـش وتــطــهــيــر
مــنــطــقــتي الــعــيث ومــطــيــبــيــجـة
وتــثـبــيت نــقــاط أمـنــيــة ودوريـات
جـوالــة لـتــأمـ الـطــرق الـرئــيـسـة
تــمــهـيــدا لــعـودة جــمــيع الــعـوائل
ـــنــاطق ســـكــنـــاهم في الــنـــازحــة 

صالح الدين). 
وتواصل قـطعـات احلشـد الشـعبي
واجلــيش تـــقــدمــهـــا وفق اخلــطط
ـرسومـة لتـطهـير وتـأم مـناطق ا

عدة في احملافظة. 
وفـي بــــغــــداد  أعـــــلــــنـت وكــــالــــة
االســتــخــبــارات الــتــابــعــة لــوزارة
القـاء القبض على شبكة الداخلية 
لالجتـــار بــالـــبــشـــر بــعـــمــلـــيــتــ

 . منفصلت
وقــالت الــوكــالــة في بــيــان تــلـقــته
(الـــــزمـــــان) امـس إن (مـــــديـــــريـــــة

ـنظـمة في ة ا اسـتخـبارات اجلـر
وزارة الــداخــلـــيــة بــاالشــتــراك مع
مــــفــــرزة من جــــهــــاز اخملــــابــــرات
الوطـني  تمـكنت مـن القاء الـقبض

عــلى عــصــابــة مــكــونــة من اربــعـة
مــتـهــمـ من بــيـنــهم امــرأة ضـمن
شـبكـة لالجتـار بالـبشـر في مـنطـقة
شـهود الـكرادة بـبـغداد وبـاجلـرم ا
اثـنـاء قيـامـهم بـبيع احـد األطـفال)
مـؤكــدا انه (من خالل الـتـحـقـيـقـات
االولية معهم  الـقاء القبض على
مـتـهـمـ اخـرين بـعـد نـصب كـمـ
محكم لـهما شرقي بـغداد وهما من
ضــمن هـــذه الــشــبـــكــة ويـــقــومــان
بــأســتــدراج ضــحــايــاهم بــذريــعــة
الـعالج في مـحافـظـة اربـيل و دولة
ــتـــاجــرة بــأعـــضــائــهم الــهـــنــد وا

البشرية). 
 UO UÝ—« …œUŽ«

اعـــادت هـــيـــئــة مـن جـــهــة اخـــرى 
الـــعــامــة لــلــكـــمــارك إصــدار ثالثــة
إرسالـيات حـديد مخـالفـة في كمرك
القـائم احلدودي قادمـة من سوريا.
وذكــرت الــهــيـئــة في بــيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (مـالكــاتــهــا في
كمرك الـقائم احلدودي و بـالتعاون
مع اجلـــهـــات الـــســـانـــدة بـــأعـــادة
أصــدار 3 إرســالـــيــات حـــديــد الى
اجلــانب الـــســـوري كــونـــهــا غـــيــر
مـطــابـقـة لـلــمـعـايـيــر حـسب كـتـاب
ركزي للتقيس والسيطرة اجلهاز ا
الـنـوعـيـة).ووافق مـجـلـس الـقـضاء
ـواد االعـلى عــلى تــفـعــيل احــدى ا
الـقـانـونـيـة الـتي سـتـسـهم بـخفض
نــسب الــتـــســول وجــرائم االجتــار
ـقبـلة.واكد رحـلة ا بالـبشـر خالل ا
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ضـبـطت هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـادية
أصـحـاب شـركـتـ وهـمـيـتـ غـير
ـنح الـقـروض الـفـورية رسـمـيـتـ 
ـتـقـاعـدين وكـبار وحتـتـاالن عـلى ا

السن في محافظة نينوى.  
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلـقــته
(الــزمــان) امس أن (مالكــاتــهــا في
مديـرية حتـقيق نيـنوى تـمكنت من
ضـبط ثالثـة مـتـهـمـ في شـركـت
ـنح القـروض الفـورية بـشكلٍ غـير
كـــــــونــــــهـــــــمــــــا غـــــــيــــــر رســـــــمي
ـارسـتـهم فــضالً عن  مُـسـجـلـتـ
أعـــمـــالـــهم بـــإجــازاتٍ صـــادرةٍ عن
االحتـاد الـعـام لـنـقـابـات الـعـمـال ال
ارسة أعمـال الصيرفة تخولـهم  
مـــــؤكـــــدا ان ومـــــنـح الـــــقـــــروض)
ـهــمــ يــقــومــون بــاسـتــغالل ُــتـَّ (ا
ُـتـقـاعـدين وكـبار الـسن من خالل ا
استقطـاع مبالغ ماليـة كبيرةٍ منهم
عن طــريق حــجــز بـطــاقــات تــسـلُّم
واضـاف ان الـراتب اخلـاصـة بـهم)
ــة أســـفـــرت عن ضـــبط (الـــعـــمـــلـــيـَّ
ســــجالت ووصـــوالتٍ بــــصـــحـــبـــة

مـشــيــرا الى أنه (بــعـد ( ــتـهــمــ ا
تــنــظــيـم مــحــضــر ضــبطٍ أصــولي
ُتـهم على قاضي وعرضه رفقة ا
محكمة التحقيق اخملتصة بقضايا

قرر تـوقيف الـنزاهـة في احملافـظـة 
ادة ُتَّـهمـ الثالثـة وفق أحـكام ا ا

340 من قانون العقوبات). 
وألـــــقى جـــــهـــــاز األمن الـــــوطـــــني
الــــــقــــــبض عــــــلى 3 أشـــــخـــــاص
ـارسـون االبتـزاز اإللـكـتروني في

محافظة صالح الدين. 
وذكر اعالم اجلـهاز في بـيان تـلقته
(الــزمـان) امس أنه ( اســتـنـاداً إلى
الـــشـــكــــاوى الـــواردة عــــبـــر اخلط
الــــــســــــاخن 131 جلــــــهــــــاز األمن
سارعت مفارز اجلهاز بعد الوطني
ـوافـقـات الـقـضـائـية استـحـصـال ا
في جــنـوب مـحـافـظـة صالح الـدين
إلى نــصب كـمـ مــحـكم اسـهم في
ـشهود على إلقاء الـقبض باجلرم ا
ـارسون االبـتزاز ثالثة أشـخاص 
اإللـــكــتــروني بــاســـتــخــدام مــواقع
الــتـواصـل االجـتــمــاعي عن طــريق
مــســاومــة الــنــســاء مــقـابـل مـبــالغ
ـتـهـمـ جرى مـبـيـنـا ان (ا مـالـيـة)
تــدويـن اقــوالـــهم اصـــولـــيــاً بـــعــد
اعـتــرافـهم بـعــدة عـمـلـيــات تـهـديـد
وتــــمت احــــالـــتــــهم إلى وابـــتــــزاز

اجلــــهـــات الـــقـــانــــونـــيـــة التـــخـــاذ
اإلجـراءات الالزمـة بـحـقـهـم). فـيـما
اطـلق احلــشـد الــشـعــبي واجلـيش
عــمـلــيـة أمــنـيــة واسـعــة لـتـفــتـيش

مــديـــر شــرطـــة االحــداث في وزارة
الـعــمـيـد عــدنـان حـمـود الـداخــلـيـة
ســــلــــمـــان فـي تـــصــــريح امس ان
(مجـلس القضـاء وافق على تـفعيل
ـادة السـادسـة من قانـون االجتار ا
بالبشـر بعد اجتمـاع الوزير عثمان
ي والـــوكـالء اضـــافـــة الى الـــغــــا
مشـيرا ـديريـة ومطـالبـتهم بـذلك) ا
ـادة سـيؤدي الى الى ان (تـفـعـيل ا
خفض نسبة استغالل االحداث في
قــضـايـا الـتــسـول وجـرائم االجتـار
بــالـبــشـر بـعــد ارتـفــاعـهــا بـصـورة
كـبـيرة ) واضـاف انه (من يـسـتغل
االحداث دون 18 عامـا كان يـعاقب
ــــــــادة 390 مـن قــــــــانــــــــون وفـق ا
ومثل دة شهر العقوبات باحلبس 
هــذه الـــعــقـــوبــة لـن تــكـــون رادعــا

رتكبي تلك العمليات). 
ـادة السـادسـة من قـانون وتـنص ا
على انزال مكافحة االجتار بـالبشر
وغـرامـة ال ــؤبـد عـقـوبــة الـسـجن ا
تقل عن 15 مـليـون ديـنار وال تـزيد
بــكل من عــلى 25 مــلـــيــون ديــنـــار
ـة االجتـار بالـبـشر اذا ارتـكب جر
كـان اجملـني عـلـيه لـم يـتم الـثـامـنـة
او اذا كـانت انثى عـشرة من عـمـره
أو إذا كـــانت أو من ذوي االعـــاقــــة
ـــة مــرتـــكــبـــة من جــمـــاعــة اجلــر
أو كــانت ذات اجــرامــيــة مــنــظــمــة
طـــــــــــــابـع دولـي أو عـن طــــــــــــريـق
االختـطاف او التـعذيب او اذا كان
اجلاني من اصـول اجملني عـليه او

ن له الـواليـة عـلـيه او فـروعه او 
او اذا اصــــيـب اجملــــني زوجــــاً لـه
ــرض ال يـرجـى شـفـاؤه او عــلـيه 
ـة نـتـيـجـة االجتـار عـاهـة مـسـتــد
او اذا وقـع االجتـــــــــــار عــــــــــلـى بـه
او رات مـتعددة اشخـاص عدة او 
اذا وقـع االجتــــــار مـن مــــــوظف او
مـكـلف بـخـدمـة عـامـة او اسـتغالل
الــنــفــوذ او ضــعف الــضــحــايـا او

حاجاتهم. 
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ــــعـــهـــد نــــظم ا في غـــضــــون ذلك 
القضائي محـاضرة تخصصية في
الـقـضاء الـدستـوري الـتي يـجريـها
عهد باشراف عميد كلية القانون ا
في جــامــعــة بـغــداد عــلي الــهاللي
شاركة عـدد من القضاة ونواب و
رؤساء مـحاكم االستـئنـاف وقضاة
الـــــصـــــنـف االول مـن مـــــخـــــتـــــلف
احملــافـظــات . فـيــمـا افــادت هـيــئـة
عن بـتـمـكُّن مالكـاتـهـا في الــنـزاهـة
مـحـافـظـة األنـبـار من كـشف حاالت
تـالعب وتــزويــر فـي قــوائم تــوزيع
ُــتــقــاعــدين في فــرع أحــد رواتب ا

صارف احلكومية باحملافظة.  ا
واوضحت الـنزاهة فـي بيان تـلقته
(الــزمـــان) امس إن (فــريق الـــعــمل
ـؤلف من مـكتب حتـقيق ـيدانيّ ا ا
بعـد قيـامه بالـتدقيق األنبـار تمـكن
في فــــرع مــــصــــرفٍ حــــكــــومي في
من كشف تالعبٍ في 55 الـفلـوجـة 

قائمة راتب).
مـــــــؤكــــــدا ان (الـــــــفـــــــريـق وجــــــد
مُستـمسكاتٍ ألشـخاصٍ عدة حتمل
رقم التـسلـسل نفسه في 33 قائمة
خــاصـة بــتــسـلــيم رواتب الــيـدوي
للـمتـقاعدين لألشـهرأيَّـار وحزيران

وتموز 2020) .
مشيرا الى  (تنفيذ عـملية مُنفصلةٍ
جـــرى خاللــهـــا ضــبط 22 قـــائــمــة
َّ راتبٍ حتـــتـــوي عـــلـى فـــروقــات 
صـرفـهـا قـبل ورود كـتبٍ مـن هـيـئة
ة صدور التـقـاعـد الـوطـنـيـة بـصـحـَّ

وتابع انه ( الهويـات التقـاعدية)
تـنـظيم مـحـضـري ضبطٍ أصـولـيَّ
ــضـبــوطـات خالل الــعـمـلــيـتـ بـا
وعـرضــهـمــا عـلى قــضـاة مـحــكـمـة
الــتـــحـــقــيق اخملـــتـــصــ التـــخــاذ

ناسبة). اإلجراءات القانونية ا
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في االمثال :

( من أَمِنَ العقوبة أساء األدب )
روءة احلـقيـقية الـنابـعة من ولالسف الشـديد فـان اصحـاب الضـمائـر احليّـة  وا

الذات الطيبة ليسوا بكثيرين !!
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من هنا :
تشـتد احلـاجة الى مـراقبـة األسـعار ومـحاسـبة كل من يـتالعب بـها لِـيُثـقِلَ كاهلَ

واطن بأسعار فاحشة مستغال الظروف الطارئة . ا
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الي من العراقي يعيشون حتت خط الفقر  انّ ا
ـثـابـة تـوجـيه ــواد الـغـذائـيـة الـضـروريـة يــكـون  ومـن هـنـا فـان ارتـفـاع أسـعـار ا

عاقبة . وجعة لهم وهذا ما يستحقون عليه احملاسبة وا الضربات ا
-4-

نحن نـدعو احلكومة التي تستطيع عن طريق أجـهزتها االمنية أنْ تتعرف على كل
من يتـالعب باالسعار - بعـد االعالن عن ارتفاع سعـر صرف الدوالر في العراق
ـوجـودة عـنـدهم قد -  وتـلـزمـهم باحلـفـاظ عـلى األسـعـار كمـا كـانت فـالـبضـائع ا

اشْتُريتْ وفقا ألسعار الدوالر قبل االرتفاع .
نـاسبـة لكنْ بـعد اسـتدعـائهم الـية (اي الـغرامـات) هي العـقوبـة ا ولـعل العـقوبـة ا

الى مراكز الشرطة واخذ التعهدات الالزمة منهم لالقالع عما صنعوا ...
-5-

وأما بالـنسبة الى البضائع التي تُشترى بعد أنْ يُـصبح انخفاض العملة العراقية
ـناسـبة الـتي ال حترم واقعـا مشـهودا فالبُـدَّ من الـلجـوء الى فرض الـتسـعـيرات ا
واطنـ والفـقراء منـهم خاصة ـعقولـة ولكنـها تُـؤمّن حمايـة ا الباعـة من االرباح ا
من االبــتـــزاز واالرتــفـــاع الــفـــاحش في االســـعــار اجلـــديــدة الـــتي اليـــتــورع عن

سكنون باجلشع والطمع واالستغالل الذميم . االستمرار في زيادتها اولئك ا
-6-

ان ترك احلبل على الغارب دون مراقبة وال محاسبة ستكون له مردوداتُه السلبية
على أكثر من صعيد .

وهذا ما ال نريده لشعبنا العزيز وال نرضاه 
-7-

ـواد ـسـؤولـ قـادرون عـلى حتـمل زيـادات األسـعـار في ا انـنـا نـعـلم ان مـعــظم ا
ولكن ذلك ال يـنبغـي ان يحمـلهم عـلى قيـاس الفـقراء والـضعـفاء بـأنفـسهم فـالبَوْنُ

ب الـفريق شاسع وكبير وهذا ما يجب أنْ يُعالج باسرع وقت
دون ابطاء .

واخيرا :
إنْ شئت أنْ تغدو مُطاعا 
ايّاك أنْ تَنسى اجلِياعا 

اياك ان يبقى الفقير 
وما يعانيه مُضاعا 
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اعــلـن مــســتــشـــار األمن الــقــومي
قـاسم األعرجي اسـتـعداد الـعراق
الـتــام لــزيــارة بــابــا الــفــاتــيــكـان
ــرتـقـبـة الى بـغـداد. وذكـر بـيـان ا
ـكــتـبه تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(االعــــــرجـي قــــــدم الـــــــتــــــهـــــــاني
لــــلــــمــــســـيــــحــــيـــ خـالل زيـــارة
الـبطـريركـية الـكلـدانية فـي بغداد
ولـــقــائـه بــطـــريــرك الـــكـــنــيـــســة
الـكـلـدانـية الـكـارديـنـال مـارلويس
ـسيح ـنـاسبـة مـولـد ا سـاكـو   
ورأس الــــســـنـــة عـــلـــيـه الـــسالم 
ـيالديــة)  وأكـد األعـرجي خالل ا
الـلقـاء أن (العـراق عـلى استـعداد
تــام لــزيــارة الـــبــابــا فـــرنــســيس
وأن جمـيع مـسـتلـزمات ـرتـقبـة  ا

إجناح هذه الزيارة مهيئة) .
مــبـــيــنــا (أهـــمــيــة هـــذه الــزيــارة
الــذين بــالــنـــســبــة لــلــعـــراقــيــ 
يـعـتـزون بـجـمـيع أطـيـافـهم).  من
اوضح الــبــطـريــرك مـار جـانــبه  
أن (زيــارة الـبــابـا لـويس ســاكـو 
فرنسيس الى العراق سيكون لها
معنى كـبير بالنـسبة للمـسيحي

وســتـكـون والـعــراقـيــ عـمــومـا 
رسـالـة مـحـبة وسـالم وأخوة الى
ــتـــطـــلـــعــة جـــمـــيع الـــشـــعـــوب ا
لـلـسالم). كـمـا بحث األعـرجي مع
الـســفـيــر الـســوري لـدى بــغـداد 
تـأمـ سـطـام جــدعـان الـدنــدح.  
احلـــدود بــ الـــبــلــديـن وجــهــود

مكافحة االرهاب. 
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تلقته كتب االعرجي   وقال بيان 
(الــــزمـــان) امس ان (اجلــــانـــبـــ
ـسـتـجـدات األمـنـيـة بـحـثـا آخـر ا
ــــنـــطــــقـــة والـــســــيـــاســــيـــة في ا
ـشـتـرك والـتـعـاون والـتـنـسـيق ا
لـــتـــأمـــ بـــ بـــغـــداد ودمـــشق 
احلـدود بـ الــبـلـدين ومــكـافـحـة
واشــار الى ان (الـلـقـاء اإلرهـاب) 
ناقش ملف مخيم الهول احلدوي
ـعلومـات األمنية وأهميـة تبادل ا
واالسـتـخـبـاريــة ومالحـقـة بـقـايـا
داعش اإلرهابي).  واكد االعرجي
خـالل الـــلـــقـــاء  (ســـعي الـــعـــراق
لـــلـــحــــفـــاظ عـــلى مــــا حتـــقق من
والعمل على منع منجزات أمنـية 
تـســلل اإلرهـابــيـ بــ الـبــلـدين
ـنـاسـبـة وتـهـيـئـة كل الــظـروف ا

لـتــحـقـيق وبــنـاء سـلم مــجـتـمـعي
ــنـطــقـة). يـعــزز أمن واسـتــقـرار ا
فـيـمـا اسـتــعـرض رئـيس حـكـومـة
إقليم كردستان مسرور البارزاني
مع قائد قـوات العملـيات اخلاصة
شـتركة للـتحالف ـهام ا في قوة ا
الدولي في العراق وسـوريا غيوم
اتــفـاقــيـة ســنـجـار ويل بــوربـيـر  
ودعم جـــــهــــود االســـــتــــقـــــرار في
الـقـضــاء بـعـد خــروج اجلـمـاعـات

ــســلــحــة.  وقــال بــيــان تــلــقــته ا
(الـزمــان) امس ان (الــلــقــاء الـذي
حــضـره الـقـنــصل األمـريـكي لـدى
بـحـث الـوضع أربــيل روب وولــر 
ــنـطــقــة وأهــمــيـة في الــعــراق وا
الـتـنـسيق بـ قـوات الـبيـشـمـركة
كذلك التشديد والتحالف الدولي 
عــلى االســـتــمـــرار في دعم قــوات
واجـهـة التـهـديدات الـبـيشـمـركـة 

التي يشكلها إرهابيو داعش) .

بحـسب البـيان وثمـن البـارزاني  
(دعم التحـالف الدولي لإلقليم في
كـمـا شدد الـتـصـدي إلى اإلرهـاب 
عــــلـى ضــــرورة خــــروج الــــقـــوات
ــســلــحــة غـيــر الــقــانــونــيــة من ا
كـوردستـان حـتى يـتسـنى لإلقـليم
أن يركـز كل جهوده وقـواه ويبذل
كل ما في وسعه من أجل مـكافحة
الفتا الى (أهمـية تنفيذ اإلرهاب) 
اتـــفــــاقــــيــــة ســــنــــجــــار وخـــروج

نـطقة سـلحـة من ا ـيليـشيـات ا ا
ســعـيـاً إلعــادة األمن واالسـتـقـرار
ــنــطــقــة وتــوفــيــر الــبــيــئـة إلى ا
ـنــاسـبــة لـعــودة الـنــازحـ إلى ا

ديارهم). 
أكـد قائـد قوات الـعمـليات بدوره 
اخلــاصــة لــلــتــحــالف الــدولي أن
(إالقــلــيم شــريك مــهم بــالــنــســبـة
ــتــحــدة والــتــحــالف لــلــواليــات ا

نطقة). الدولي في ا
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أربيل

ـســتـشــفى وبه إحـتــفـلت الــيـوم 20/12/20 أكـمــلت شـهــرا عـلى  مــغـادرتـي ا
بتجاوزي مرحلة اخلطر(إذا ما صار شي!).

أوجز مـا يفـيد اآلخرين بـان مرحـلة الـتعـافي تكـون في حاالت..اخـطر من مـرحلة
. لـكـنني هـزمـته بجـولـة النـهـاية وحـدث انـني خـسرت مع كـوفـيد جـولـت اإلصـابة

ألربعة اسباب يستفيد منها اآلخرون:
- الرياضة.

خـصصت 20 دقـيـقة صـباحـيه ومثـلـها مـسائـية لـتمـارين سـويديـة تنـعش الدورة
ـمـارســة الـشـهــيق واالـزفــيـر لـتــنـشـيط ولــدي أداة  الـدمــويـة وتـمــنع تـخــثـر الـدم

. االوكسج
- سيكوجليا.

ابـتــعـدت عن مـتــابـعـة أخــبـار كـورونــا وقـلـلـت من مـتـابــعـة األخـبــار الـسـيــاسـيـة
واقتصرتها على سي ان ان وبي بي سي وموجز حصاد الشرقية.

وحـرصت عـلى مـشـاهـده افالم ومسـرحـيـات..انـا اخـتارهـا بـيـنـهامـثال..شيء من
ية مثل بيوتفل مايند. وعا اخلوف (زواج عتريس من فؤاده باطل!)

 وألن. الـبـيك مـا يـخـليـك..فأنـني كـنت اتـابع اخـبـار الـوطن واتـالم واكـتب مـقاالت
فكيف ستكون?!) نشر اليوم. بكرة آخرها (بالرصاص نستقبل االنتخابات ا

- الغذاء .
والـتقليل من واالكثار من الـفواكه واخلضار يجب أن يـكون منوعـا وبجوده عالـيه

الـلــحـوم ..لـكـنـني كــنت مـرات...ازاغل!.. آخـرهـا (قـوزي زنـد ..
تمن وبرغل..باميه وباذجنان)...بحجة.  انني احتفل!

×محبة الناس.
اســعـدني هـذا احلــجم الـكــبـيـر من احملــبـ الـذي دعم
ة كوفيد..فاحرص على منـاعتي السيكولوجيـة في هز

محبة اآلخرين لك.
خـــالص دعـــواتي حلـــضــراتـــكم ..أن يـــحــفـــظــكـم الــله

وبرعاكم.

وازنة العامة للعراق لسنة ٢٠٢٠  وبينت قدمت قبل فترة وجيزة دراسة حتليلية عن ا
ـوازنة لم خاللهـا الكـثيـر من األمور  أهـمهـا ان االقتـصاد الـعراقي في خـطر  وان ا
ـوازنة بهذه احلـالة تكون  قد ـان حلد االن فهي غيـر شرعية  وان ا تعـرض على البر
وازنة ... كما ذكرت في فقـدت قاعدة من قواعدها االسـاسية اال وهي قاعدة سنـوية ا
هـذه الدراسـة التـحـليـليـة ان الـسلـطـة السـياسـيـة في العـراق ال تـمتـلك فكـرا سـياسـيا
ـعـاجلــة الـوضع االقــتـصــادي بـشـكل ـعــالم  فـهي تــتـصــرف  واقــتـصـاديــا واضح ا
ـتسلـطة لـذلك فهـي تعـتمد ـا يخـدم مصـالح الطـبقـة واألحزاب ا عشوائـي ومزاجي و
احللـول الترقيعية  والتي تدخل العـراق من أزمة الى أزمة اكبر منها .. وان حكومات
ـتعاقبة ليس لديهـا برامج اقتصادية تنمـوية واضحة  وال تعي ما تريد وال االحتالل ا
صـلحـة الشـعب .. واعـتمـدت طيـلة هذه اديـة والبـشريـة  تـعرف كـيف تديـر مواردهـا ا
الـفتـرة  اي مـنذ سـنة 2003  وحلـد اليـوم عـلى وارداتهـامن الـنفط اخلـام  حـيث مثل
5 مـليار دوالر  من أصل 54 مـليار دوالر وازنة 46 الـنفط لـسنة 2020 من ايـرادات ا
من اجـمالي اإليرادات  وكانت اإليرادات الغـير نفطية 5,7 مـليار دوالر .. وبلغ العجز
ـوازنة 64 ملـيـار دوالر ... وجلـأت احلكـومـة الى مـعـاجلة هـذا الـعـجز عن ـالي في ا ا
طريق الـقروض الداخلـية واخلارجيـة .. وأغرقت البلـد بالديون وفـوائدها  بدال من ان
ـتنـوعة والـتي تدر عـلى الدولـة ايرادات جـدية ـصادر االخـرى العـديدة وا تذهب الى ا
ــتــأتــيـة مـن أربـاح الــقــطــاع الــعـام ومـهــمــة .. كــالــرســوم والـضــرائب  واإليــرادات ا
يـزانية لم نافـذ احلدودية  وغـيرها... كـما ان ا ـتأتيـة من ا ومؤسـساته  واإليرادات ا
ـاء تـول اهــتـمـامـا لــلـقـطـاع الــصـنـاعي والــزراعي والـقـطــاعـات اخلـدمـيــة االخـرى كـا
ركزي والكـهرباء ومشاريع الصـرف الصحي  وغيرهـا ... واليوم نتفـاجأ  ان البنك ا
الـعراقي يـصدر بـيانـا بشـأن سعـر صرف الـدينـار العـراقي  مـعتـبرا أن الـتشـويهات
الية العامة وقيدت قدرة اإلصالح  الهـيكلية في االقتصاد العراقي هي التي أفـقرت ا
ـركزي..!! إن االختالالت الهيكـلية في االقتصاد الـعراقي  سببها ما هكـذا يا بنكنا ا
انتم  لعدم وجود سياسة مالية ونقدية مبنية على فلسفة الدولة االقتصادية كونكم ال
الي واالداري  ـا لديـكم فلـسفـة الفـساد ا تمتـلكـون فلـسفـة اقتـصادية واضـحة  وإ
وسرقة أمـوال الشعب وأنتم الـذين أهملتم الـقطاعات االقتـصادية (الصـناعة والزراعة
وقـطـاع اخلـدمـات)  وأنتم الـسـبب في تـدمـيـر االقـتصـاد الـعـراقي  وأنـتم تـعـرضون
ركـزي وبحدود 200  مـليـون دوالر ويتم شـراؤها من الـدوالر يومـيا في سـوق البـنك ا
ـالي في قـبل بـنـوك تـابـعة الـى ايران  والـيـوم وبـسـبب عـجـزكم من مـعـاجلـة الـعـجز ا
وازنـة العامـة  وعدم إمكـانيتـكم جللب قـروض جديدة  النـعدام ثقـة اآلخرين بكم .. ا
تقـاعدين .. وهذا ـوظفـ وا ئة من رواتب ا جلـأ بقراركم هـذا الى استـقطاع 22 بـا
ا سيـثقل كاهل الطبقة الوسـطى باجملتمع  وسيؤثر على قوتـها الشرائية  وسيزيد
من نسـبة الفقر والعـوز  عند األكثرية من اجملـتمع العراقي.  ومن الناحـية االقتصادية
يكـون هذا اإلجـراء مقـبوال  اذا كـان موجـها لدعـم التـصدير ودعـم االنتاج الـوطني ..
سـتوردة .. ولكن اين االنتاج الوطني  نتجات ا حتى نـتمكن من منافسة الـبضائع وا
ـياه وأين قـطاع اين الصـناعـة الـتي دمرت وأين الـزراعـة التي خـربت وقـطعت عـنهـا ا
اخلـدمـات ( ال مـاء وال كــهـربـاء )  وأنـتـم أسـاسـا ال تـؤمــنـون بـالـتــنـمـيـة  الن دوركم
رسـوم هو تدمير البلد وتدمير اقـتصاده ونهب ثرواته .. إذن الهدف الوحيد من هذا ا
تقاعدين ..!!كفاكم وظف وا اإلجراء هو تـقليص النفقات العامة على حساب دخول ا

ضحـكا على الشـعب .. هذا شعب العـراق العظيم  انـتم تضحكون
على انفسكم وعلى فشلكم .. 

إن هذا اإلجـراء سيواجهه شـعب العراق بقـوة وسيعزز من
ــاذا لم ــارقــة الــفــاســدة ..  ثــورتـه ضــد هـذه الــطــغــمــة ا
تالحـقــوا احلـيـتـان الـكــبـيـرة الـتي ســرقت أمـوال الـشـعب

العراقي . هذه نهايتكم .. والشعب سينتصر باْذن الله.

{  عن مجموعة واتساب

Â«b∫ متسول يستخدم طفالً في االستجداء ²Ý«



جاء في اإلستهالل:   
قصد) (توضيح ا

تلك حقيقة .....................
الرُقيم......................

التواريخ................
الرواة................

حــقــائق وقـعـت بـعــد عـام  551قـبل
يالد. ا

والــشــهــود مــتــوارثــون ...واجــلــهم
افصاحا

دون البابلي الرقيم التي انتجها ا
والتـواريخ التي سـكنت قلب األرض
  والـرواة الذين وصـلـوا بـألسـنـتهم
إلى حـيث امـتألت الـعقـول بـاألفـعال
... وأي شــبـه بــ احلــقــائق واآلتي
ـا هو من األيام .. ا
من باب الكـشف عما
هـــو مــــؤهل لإلعالن
... ومـــــن حـــــق مَـــــن

يريد االعتراض ...
تـــــقـــــد مـــــا يـــــراه
مـــنـــاهـــضـــا... فـــهي
مـــــحـض تــــخـــــيالت
لرجل حـاصـرته آثام
احلب فـــــانـــــفـــــجـــــر

بجنون...
      شــــــوقـي كـــــر

حسن))
   فـــي هـــــــــــــــــــــــــــــذا
اإلستهالل الذي جاء
مـن خـــــارج الـــــنص
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4 صدرت مغـامرات جديدة ألستـيريكس بنسق ورقي وآخر صـوتي وهي نسخة مرمّـمة من "كتاب مسـموع" نشر في العام  1967حتت عنوان لو مـينير
دور (الشاهد الذهبي). ومع أن هذا اجلزء ليس جديداً غير أن قلّة من القرّاء يعرفونه إذ سرعان ما نفدت هذه النسخة من األسواق بعد صدورها
بحسب ما أفادت دار ألبير رينيه للنشر.وتروي هذه القصّة القـائمة على نصّ من تأليف رينيه غوسيني مغامرات أسورانستوريكس الذي يتمّ إسكاته
صوّرة التي تقع في 48 زعج خالل مـسابقة شعريـة.وقد أعيد تكـييف رسوم ألبير أوديـرزو الذي رحل في آذار لهذه القـصّة ا آدب بـسبب غنائه ا في كلّ ا
ديـر العام لـدار ألبـير رينـيه سيلـيست سـوروغ (عثرنـا على هـذا الكنـز الذي لقي عـايير احلـاليـة.وقال ا صـفحـة نظرا لـعدم تمـاشيـها من حيث الـطبـاعة مع ا
جنـاحا بـاهرا في ذاك الـوقت والذي هـو غير مـعروف بـتاتـا أو كثـيرا من األجـيال الشـابة. واضـطررنـا إلى ترمـيم العـمل ألننا نـفتـقر إلى الـرسوم األصـلية).
سمـوعة. ويسـمع فيه أخـيرا أسورانـستوريـكس وهو يغـنّي أو أقلّه يحـاول اإلنشاد. نصـات اخملصصـة للكـتب ا كن حتـميل التـسجيل بـاجملان عـلى كلّ ا و
وّا قـوّيا هـذه السـنة وهي من دون شكّ مالذ آمن لألهل سـتمـع بـ(خـفض الصـوت في هـذه اللـحظـة. وتشـهد مـبيـعات قـصص أستـيريـكس  ويـنصح سـوروغ ا

واألطفال على السواء) بحسب سوروغ.

رسالة باريس
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اني العراقي عباس خضر:  الروائي األ
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يــخـرجـون إلى الـشـارع ويـشـعـلـون
ثورة. هـذا أعادني كـثيراً لـلمـجتمع
العربي لكن حتى اللحظة لم أحاول
ـرحـلة أدبـياً أن اسـتفـيـد من هذه ا
وذلك لـقـنـاعـتي بـأن االحداث إذا لم
كن ان نكتب تتحول إلى ماضٍ ال 

عنها بطريقة موضوعية.
{ هـل كـــــنـت مــــــوجــــــوداً طــــــوال مـــــدة

احتجاجات  25 يناير?
- نـعم كنتُ مـوجـوداً في السـاحات
حلـ سـقـوط مـبـارك بـعـدهـا عـدت

انيا. إلى أ
{ مــاذا كــان شــعــورك حــيــنــهــا أكــنت
مــواطــنــاً عــربــيـاً أم مــصــريــاً أم لــعــلك
ـا ـصـريـ ور عـراقي شـارك إخــوته ا

اني يحاول ان ينسخ جتربة غيفارا? أ
- لقد عشتُ ثورات كـثيرة وحركات
مـــعـــارضــــة حتـــرريـــة فـي الـــعـــالم
الـــعــربـي في عــام  1991كـــنت ابن
جيل ثورة  1991في العراق عشت
ثـــورة اجلــيـــاع "ثــورة اخلـــبــز" في
األردن عــشت انـتـفـاضـة الـبـيـضـاء
عـلى معـمر الـقـذافي في ليـبيـا التي
فــشــلت أيــضـــاً وقــمــعــهــا مــعــمــر
القذافي هـذه الثورات فشـلت كلها
فـأن تعـيش ألول مـرة ثورة نـاجـحة
ــكن وصــفه هــو شــعــور رائـع ال 
وعـــنــدمـــا قــال مــبـــارك أن "أجــنــدة
أجـنـبـيـة" وراء مـا يـجـري حـمـلـني
ـصريـون عـلى اكتـافهم أصـدقائي ا
: "األجـــــــــــنــــــــــدة هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــ
االجـنـبيـة...األجـنـدة االجنـبـية". في
ساحة التـحرير شعرت بـأن الثقافة
الــعـربـيـة ولــدت من جـديـد ولـذا لم
ـانــيــاً وال عـراقــيــاً بل عـربي أكن أ

إنساني يعيش الثورة.
{ هـل تـشــعـر أن احلــبل الــسـري بــيـنك
وبـ الـعـراق مـقـطـوع أم هـو قـائم لـكـنهُ
كن أن يـكون حبل تواصل ضـعيف وال 

كاملًا حقيقيًا?
- بـكل صـراحـة ودون أي مـجـامـلة
ال يـــوجــد شـــعـــور بــالـــوطن بــدون
شغف بـدون شغف لـشيءٍ ما. وأنا
لـدي مـشـكلـة بـعد كـل هذه الـسـن

أنا فقـدت الشغف بالـعراق ال يوجد
لدي شيء أسمه شـغف. لدي شغف
لـذكريـات الـطفـولة أو الـعـائلـة لكن
مـا هي ذكـريـاتي? ذكـريـات احلرب

عـتقل ومـا بعـدها 2003 ذكريـات ا
ـوت واالنفجـارات والقتل ذكريات ا
الــــعــــشــــوائـي و و و... واخلـــراب.
فــلــذلك أشــعــر بــأنــني أحــتــاج إلى
شيء يــجــعــلــني أشــغف أو أشــعـر
بـاحلنـ إلى مـكان أو إلى حـالة أو
شيء هذا فقدته حقيقةً في عالقتي
بـــالــــعـــراق وهـــذا واقع ال أريـــد أن
اكذب به. الشيء الذي يُرجعني إلى
الـعراق أو يـجعـلـني أحيـاناً أقـترب
أنـه عــالم الــثــقــافــة أفــرح عــنــدمــا
يـــحـــصل عـــراقـي عــلـى جـــائــزة أو
يُـكـتب عمل شـعـري أو أدبي يُـمدح
حـتى الـرياضـة عـندمـا فاز مـنـتخب
الـنــاشـئـ أنــا رقـصت فـي الـبـيت.
مــثل هـذه األشــيـاء أنــتــظـر أشــيـاء
جـمـيـلـة مـن بـلـدي واحـتـاج أشـياء

جمـيلة تُـرجع إليّ احلنـ فحقـيقةً
احلـنـ أنــتـهى لـدي مــنـذ سـنـوات

طويلة. 
{ لــنـعــد إلى أعـمــالك الـتي كــان أولـهـا
ــزيف" فــهل القى ــانـيــة "الــهــنـدي ا بــاأل

ان?? جناحاً لدى القراء األ
ـانـية. - نـعم هـو أول عـمل لـي بـاأل
كــانت الـبــدايــة صـعــبــة كـثــيـراً مع
الـكـتـاب األول فـأنـا أوالً مـهـاجر لم
ـانـيـة ـانـيـا ولـم تـكن األ أولــد في أ
لــغــتي األُم لــقــد جـئــتــهــا وعــمـري
ســبـعــة وعـشـرون عــامـاً ورغم ذلك
تـعلـمت اللـغـة ودرست بهـا. وثانـياً
نـــاشـــر الـــروايـــة كـــانت دار نـــشـــر
صـغـيـرة في هـامـبـورغ وليـست من
تــلك الـــدور الــكــبــيــرة الـــشــبــيــهــة
ـؤسـسـات االعـالمـيـة الـضـخـمة بـا
ولم يــــــكن هـــــنــــــاك أي صـــــدى في
ـــانـي أو الـــصـــحـــافــة الـــشــارع األ

انية عن الكتاب. األ
{ هل بيعت أي نسخ من الرواية? 

- في العـام األول من صدورهـا بيع
مـنـهـا ألفـا نـسخـة وهـذا الـعدد من
ــانــيـا الــنــسخ يُــعــدّ ال شيء فـي أ

فهذه كانت البداية.
وضوع حينها? { هل صدمك هذا ا

- نــعم طــبــعــاً ألنّي كــنـت أتــصـور
أنـني ابــتـكـرت كــتـابـاً جــديـداً لـكن
الـشيء الـذي خـدمني كـثـيـراً هو أن
انياً كتب عن الكتاب وأشاد ناقداً أ
به كـثـيـراً. فـانـتبـهت عـليّ مـؤسـسة
ـانـيـة تـمـنـح جـائـزة أدبـيـة بـاسم أ

"شاميسو"  
 وعند حـصولي علـى هذه اجلائزة
بدأ النقاد والصحفيون يتساءلون:
من هذا الـذي حـصل على اجلـائزة?
فانفتـحت لي األبواب وانتعش بيع
الكـتاب مع الوقت. ورغم تـعثره في
الـبـيع في الـبـدايـة لـكنه تـرجم إلى
أكثر من إحدى عـشرة لغة وما زال
ـزيف" يُـبـاع فـي الـسوق "الـهـنـدي ا

حتى اليوم. 
ــزيف" مــكــتــوبــة ــا أن "الــهــنـــدي ا  }
ـانــيــة ولم تــتُـرجـم إلى الـعــربــيـة وال بــاأل
سبيل إلى معرفة شيء عنها فهل لك أن
تــوضح فــكـرتــهــا? هل كــانت تــتـكــلم عن

? محنة األنسان ب ثقافت
ـزيف" - ال  لـم تـتـنـاول "الــهـنـدي ا
هــذه الـقــضــيـة بـل كـانت تــتــنـاول
ـــهـــاجــريـن بـــ الـــشــرق حـــيـــاة ا
والغرب فموضوعها األساسي كان
طُـــرق الــــتـــهـــريـب كـــيف يــــعـــيش
ـهـاجــرون أيـام الـتــهـريب وكـيف ا
ــهــربـون وكــيف تــكـون يــتـعــامل ا
شاكل احلياة وأسعار التهريب وا

هاجرون. التي يواجهها ا
ـكننا أن نقول إنها كانت رواية {  هل 

تسجيلية?
- نـعم نسـتطـيع القـول بأنهـا كانت
رواية تسجيلـية لكن أنا في وقتها
كـنت أُريـد أن أبـدأ الـكـتـابـة بـالـلـغة
ـانـيـة فـكـانت فـكـرتي أن أبـتـكـر األ
شيئاً جديداً والشيء اجلديد الذي
ابتكرته كان يتـعلق باجلانب الفني
فيها كانت ثـمة قصة واحدة رُويت

ثـمـاني مــرات روتـهـا الـشــخـصـيـة
ذاتهـا من زوايا مـختـلفـة عن رحلة
تبـدأ من بغداد وتـنتـهي في ميونخ
ــانـيـا لــكن الـبـطل في بــافـاريـا  –أ
يـــرويـــهـــا مـــرة عن طـــريق عالقـــته
بـالـكتب مـثالً ومـرة أخرى يـرويـها
عـن طــــــريق عـالقــــــتـه بــــــاجلــــــنس
وعالقات اجلـنس عبـر الدول ومرة
يـرويــهـا من خالل عالقــته بــفـقـدان
األصـدقـاء واألحبـاب والـعائـلـة وما
شـابه ذلك ,هي مــحـاولــة في الـربط
قامات العـربية والرومانسية ب ا
انية في بلد انية. أن تكتـب باأل األ
كــافـكــا وغــوته وشـيــلــر فـعــلـيك ان

تثبت نفسك أدبياً وتنافس. 
{  في "مـوسم الــهــجـرة إلـى الـشــمـال"
طـرح الـطـيب صـالح صـراع احلـضارات
وأزمـة انــشـطـار الـهـويـة عــبـر شـخـصـيـة
"مـــصـــطـــفى ســـعـــيـــد" هـل تـــعـــتـــقــد أن
ـشـكالت شـخـصـيـات روايـاتك يـعـانون ا

ذاتها?
- كال ..لـم يـــــــــكـن هـــــــــذا وارداً في
روايتي األولى لكنني تناولتها في
رواية "صـفعـة" التي تـدور احداثـها
ــانــيــا في بـــيــوت الالجــئـــ في أ
ـهـاجـرين وطـبـيـعة وتـروي حـيـاة ا
اني ان وباجملتمع األ عالقتهم باأل
ــانـيــة وكـيف وبـدوائــر الـدولــة األ
تـلعب الـسيـاسة بـحيـاة هؤالء. كان
الكتاب إشكالـياً ألنه انتقد اجملتمع
ــانـي كـــثــيـــراً فـــضالً عـن نـــقــد اال
ـهاجـرين أنفـسـهم واحليـاة التي ا

انيا.  يعيشونها في أ
{ عـباس خـضـر لـست الـعـربي الـوحـيد
ـانــيـة هُـنـالك الـسـوري الــذي يـكـتب بـاأل
رفـيق شـامي أأنـتـمـا فـقط من اسـتـطـاع
ـانـية الـصـعـبة أم عبـور حـاجـز اللـغـة األ

وضوع? هُنالك من يُحاول بهذا ا
لــــآلن رفــــيق شــــامي وأنــــا من -
ـانـية األصـول الـعـربيـة نـكتـب باأل
وهنالك جتارب أخرى بعضهم بدأ
وتـوقـف عن الـكـتـابـة مـثل الـعـراقي
ـوزانـي  إذ كـتب روايـات حــسـ ا
ـانـيـة وتـرجـمـها إلـى الـعـربـية بـاأل
بعد ذلك بنفـسه بعدها توقف وبدأ

ينشر باللغة العربية. 
انية? {  هل كانت ناجحة رواياته باأل
- نعم إحـدى رواياته كانت نـاجحة
اذا بشـكل جـيد رغم ذلك ال أعـرف 
تـوقف فـترة طـويـلة من الـزمن. ثـمة
مثقـفون عرب آخـرون يعيـشون هنا
مـثل فـاضل الــعـزاوي لـكــنه يـكـتب

بالعربية فقط.
انية. { رغم أنه يتقن األ

ـانـيـته جـيـدة لـكنه - نـعم فـاضل أ
انية. لم يجرب أبداً الكتابة باأل

{ طـيب عـلى غـرار الـفـرانـكـفـونـيـة هل
ـسـتـقبل ـمـكن ولـو في ا تـعتـقـد أنه من ا
ـتوسط أو القريب أن يكون هنالك تيار ا
ـــــكن أن نـــــســـــمـــــيـه تـــــيــــار ثـــــقـــــافـي 

الدُويِتشفونية? 
ـــكن قــد -  أنــا أتـــصــور أن ذلك 
ـصـطـلـح مـخـتـلــفـاً لـكن ال يـكــون ا
ــهـاجـرون الـعـرب تــنسَ أنه لـيس ا
ــانـيـا وحـدهم من يــعـيــشـون في أ

ثمة مهاجـرون أتراك مثالً اندمجوا
كـثــيــراً في اجملــتـمع وجــيل واسع
ـانيـا واصـبـحوا مـنـهم ولـدوا في أ
انية جزءاً ال يتجزأ من الـثقافة األ
وثمة جـاليات من إسبـانيا وروسيا
وحـتى أمـريـكـا ويــكـتـبـون بـالـلـغـة

انية.  الفرنسية أو األ
{ حـدثنا عن عـمليك اآلخـرين برتقاالت
الــــرئـــيـس ورســــالـــة إلـى جـــمــــهــــوريـــة

الباذجنان? 
- بـــرتــقـــاالت الـــرئــيـس هي روايــة
تــــــدور أحــــــداثـــــهــــــا مـن بــــــدايـــــة
الـثمـانـيـنـيـات حـتى انـتـفـاضـة عام
 1991مــرحــلــة احلــرب األولى بــ
العراق وإيران والثانية ب العراق
والـــكــــويت. تــــدور أحــــداثـــهــــا في
ــعــتــقل وتــنــتــهي مع انــتــفــاضـة ا

  .1991
هـي مـحـاولـة لـسـرد تـاريخ الـعـراق
من الـثــمــانـيــنــيـات إلى  1991ومـا
حدث في الـعراق عن طريق حـكاية
شاب صغير عمره تسعة عشر عاماً
يُــحب الــطـــيــور "مــطــيـــرجي" كــمــا
يـسـمـيه الـعــراقـيـون ثم في حلـظـة
ثـمـانـيـنـيـة من حلـظـات الـفـاشـست
رعبة يلقى القبض عليه فيقضي ا
قــرابـة سـنـتـ في الـسـجن ويـطـلق
سراحه في  1991إبـان االنتـفـاضة
وأحـداثـهـا جتـري كـلـهـا بـ احلـلـة
والـناصـريـة. لـقد حتـدثت عن الـقيم
الـــــتي كـــــانت مـــــوجــــودة بـــــدايــــة
الـثـمـانـيـنــيـات وكـيف أثـرت فـيـهـا
الـدكـتـاتـوريـة فـانـدثـرت كـما رويت
عتـقل العراقي كيف يعيش حياة ا
ـعتـقل وطرق ومـاذا يحـدث له في ا

التعذيب.
{ أفـــتـــرض أنك وظـــفت خـــبـــرتك الـــتي
عــشـتــهــا أنت في سـنــتــ في صـيــاغـة

عتقل. حياة ا
- نـــعم صــحـــيح قـــضــيت ســـنــتي
سـجن وكـانت لي جتربـة كـبـيرة مع
أنـاس كـثـيـرين مـحـاولـة أقـرب إلى
رواية تاريخية تسرد تاريخ العراق
مـن  1980إلـى  1991مـــــــــــــــــــروراً

بانتفاضة آذار وفشلها ايضاً.
إنـهـا رواية أدب سـجـون في بـلد لم
يــعـرف شــيــئـا من هــذا األدب بــعـد
ية الـثانـية وهـي حقاً احلـرب العـا
الـروايـة التي صـنـعت لي اسـماً في

انيا. أ
{ أأنت مـعـروف في كـل الـعـالم الـنـاطق
ـانـيـة مـثـالً في الـنـمـسـا وسـويـسرا باأل

انيا فقط? وبلجيكا أم في أ
ــانـيــا مــهـمــة كـثــيــراً لي ألنـني - أ
أعــــيش وأكـــتـب فـــيــــهـــا وكــــتـــبي
مـوجـودة بــقـوة فـيـهــا أيـضـاً وفي
سويسرا أيضاً ألنني أقيم أمسيات
هـنــاك والـسـويــسـريـون يــهـتـمـون
بـــاألدب بـــطــــريـــقـــةٍ مــــا كـــذلك في
الـنـمـسـا لكن بـصـورة عـامـة الدول
ــانــيـة لي فــيــهـا الــتي تــتــكـلم بــاأل

حضور كبير.
ـاذا ال { هل يـقـاطـعك الـعـالم الـعـربي? 

يعرف عنك كثيراً. 
انـية وجـمهوري - ألني أكتب بـاأل
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ـوازي   "ان الــعــتـبــات أو الــنص ا
يجعل النص كتابا ليقدم إلى القراء
بـصـفـة خـاصـة واجلـمـهـور بـصـفـة

عامة" 
   –جيرار جينيت -  (1)

   هل النقد عِلم?
   ســـؤال أجـــابـت عــنـه الـــدراســات
األجنبية منذ أكثر من خمس عاما
بكـلمـة نعم. الـنقـد أصبح عـلمـا بعد
أن كــان فــنـا وتــقـيــيم وتــقـو انه
يــحـــلّل الـــنص حتـــلــيـال يــشـم مــنه
رائــــحــــة الــــتــــقـــو والــــتــــقــــيــــيم
الـــكالســـيـــكـــيـــة. وعـــنـــدمـــا جــاءت
الــبــنـيــويــة تـغــيّـر كـل شيء فـيه إذ
انهـا مثّلـت التوجه الـعلـمي لدراسة
الـنصـوص األدبـية فـحـولته من فن
تــــابـع إلى الـــــذوق واالحـــــســــاس
والــــشــــعـــــور إلى شيء تـــــابع إلى
العقل والتفكير العلمي. صار النقد

كـالـروايـة يقـوم الـنـاقـد والـقاريء
بــرصـد جــمـلــة من الـعــنـاصــر الـتي
تـهيـمن عـلى الـنص ليـسـتـكشف في
وجهة بداية القراءة تلك العناصر ا
له كالعـنوان ومـا دوّن على الغالف
األوّل والــغالف الــثــاني واإلهـداء
قدمة والعناوين الفرعية. وهذه وا
الـعنـاصر تـعدّ من مـسـتلـزمات بـناء
النص ومقـومات تنظـيمه السردي

والشكلي الداخلية.  
ا كـان النقـد كما أسـلفنـا القول    و
هــو عــلم وفـن سـنــدرس الــعــتــبـات
الـنــصــيـة الــداخــلـيــة ألنــهـا تــأخـذ
مــواقـعــا ســتـراتــيــجــبـة مــهــمـة في
ـــكن فـــهم الـــنص ومن خـاللـــهـــا 
كن النص. وفي  السطور القادمة 
أن ندرس العتبات التي داخل دفتي
الـــغالف لـــروايـــة "لــبـــابـــة الـــســر"
لــــــشـــــوقي كــــــر واالجـــــابـــــة عن
مـجـموعـة من األسـئـلة مـنـهـا: كيف
كــانت وكـيف بــدأت وكـيف بُــنـيت

وصيغت?
 ســوف نــتــجـاوز مــا مــوجــود عـلى
الصفحة األولى لـلغالف والصفحة
األخـيـرة له ونـبـدأ من الـصـفـحة/4
ـــقـــصـــد". واألغـــنـــيــة "تـــوضـــيح ا
الـسومـريـة. وكـذلك ما مـوجـود على
قدمة التي الصفحة/ 5التي فيهـا ا
كــتــبــهــا أ. د. جـــاسم اخلــالــدي. ثم
نـدرس الــعــنــاويـن الـفــرعــيــة داخل
الـنص هـذه العـنـاوين الـتي تعـتـبر
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بغداد

عـلـمــا وفـنـا في آن واحـد. فـهـو عـلم
ألنـه يـــدرس الـــنـص دراســـة ضـــمن
ــــســـطـــرة مـــحـــددة قــــيـــاســـات كـــا
الـدرجات مع بـعض الـسـماح كي ال
يغـدو جافـا ويابـسا. وكـان فنا ألنه
ــعـــرفــيــة يـــتــبع ذائـــقــة الـــنــاقـــد ا
واجلــمــالــيــة. لــقــد مـنــحـت الــرؤيـة
الـبــنـيـويـة الـنـقـد عـمـقـا واسـعـا في
الــــتــــحـــلــــيـل والـــدراســــة وراحت
شجرات اجلداول والرسومات وا
ــفــاهـيم ــصــطـلــحـات وا وكــذلك ا
تـغـزو عـالم الـنـقـد الـذي كـان خـالـيا
من كل ذلك كـان صحـراء قاحـلة في
هذا اجملال. لقد أثبت النقد علميته
وفـنيـته في اآلن مـعـا لـقد تـضـافرا
االثنان فيما بينهما ليقدما الدراسة

النقدية الواعية.
ÍœdÝ h½

 قــــــبل أي قــــــراءة لـــــنـص ســـــردي

احلقيقة الرابعة:
   ان الـنص الروائي هـذا "لـبـابة
السر" هو محض تخيّالت لرجل
حــاصــرتـه آثـام احلـب فــانــفــجـر

بجنون..
   فـالــقـسم األوّل مـن اإلسـتـهالل
جـــاء لــــبـــيــــان حـــقـــائـق الـــنص
ــــــذكـــــورة أعاله وطــــــريـــــقـــــة ا

عترضون عليه. ا
   والـــقـــسم الـــثـــاني مـــنـه جــاء
لتـأكـيد ان كل هـذه احلـقائق هي
تخـيالت قد حـاصرت الـشخص/
الــكــاتب بــآثــام احلب فــإنــفــجــر
بجـنون واجلـنون هـو سرد هذه

الرواية.
- اإلستهالل الثاني:

   وهو من منقوالت كاتب النص
عن األدب والثـقـافة الـسومـري

وهو أغنية سومرية:
- ((لقد سقط القدح محطما

       ولم يـعـد دمـوزي عـلى قـيـد
احلياة

       وذهــبت احلــضــيــرة ادراج
الرياح 

                    أغنية سومرية))
   تــذكــر هـذه األغــنــيــة مـوت كل
شـيء بــعــد مـــوت اإلله تــمــوزي
ويـريـدنـا الـكـاتب الـذي نقـل هذه
األغـنـيـة من مـظانـهـا الـسـومـرية
ووضعها في مستهل روايته أن

وت. نؤمن 

ونــظن انـه من تــدوين كــاتب الــنص
الروائي ذاته كـما يـعلن في أسـفله

ذُكرت احلقائق التالية:
احلقيقة األولى:

- ان (الـــرُقـــيم الـــتـــواريخ الــرواة
حــقــائق وقـعـت بـعــد عـام  551قـبل
ـيالد والـشـهـود مـتوارثـون ) كل ا
ذلـك هــو مــثل احلــديـث الــصــحــيح

تواتر من أحاديث النبي. وا
ــدون - الـــرًقــيـم الــتـي انـــتــجـــهـــا ا

البابلي.
- الــــتـــواريـخ الـــتـي ســـكــــنت قــــلب

األرض.
- والرواة الـذين وصلـوا بألـسنـتهم
إلى حيث امتألت العقول باألفعال.
    هذه حـقائق يـعلـنهـا اإلستهالل
تـــقف وراء الـــنص الــروائـي ألنــهــا

تنتجه بتضافرها اجلمعي.
احلقيقة الثانية:

   يـشـيــر كـاتب هـذا اإلسـتـهالل إلى
حقيقة ثانـية هي شبه ما حصل ب
احلـــقـــائق الـــتي يـــقـــدمـــهــا الـــنص
الـسـردي ومــا تـأتي من أيـام وهـذا
هو الكشف عما هو مؤهل لإلعالن.

احلقيقة الثالثة:
   واحلـقيـقـة الثـالـثة الـتي يـحـملـها
هـــــذا اإلســـــتـــــهالل هـي مـــــســـــألــــة
عتـرض إن وجد عـلى ما جاء في ا
النص الروائي فـأمامه طريق واحد
هــــو: تـــقـــد أدلــــة عـــلـى مـــا يـــراه

مناهضا.

ـــاني فـــاإلشـــكـــالــيـــة هي أ
إشــكـالــيـة تــرجــمـة تُــتـرجم
كــــتـــبي إلـى لـــغـــات أخـــرى
ـشـكـلة الـتي أعـاني مـنـها وا
لــآلن تـتـعـلق بـالـتـرجـمـة إلى
الـلـغـة الـعــربـيـة أي مُـتـرجم
يـــشـــرع في تـــرجــمـــة كـــتــبي
تصـدمه إشكـاليـة شخـصيات
كـتـبي فـهم يتـكـلـمون بـحـرية
مُـــطـــلـــقـــة قـــد تـــمس بـــعض
الـتـابـوهـات الـتي ال يـتـقـبـلـها

القار العربي.
ـاني { هل ألنك تـعـامل كـكـاتب أ
يغيب اسمك عن اجلوائز العربية?
ـاني فأنا  - طبـعاً أنـا كاتب أ

ال أكــتـب بــالـــعـــربــيـــة واجلـــوائــز
الـعــربـيـة تـتــوجه لـلـكــاتب الـعـربي
الذي يكـتب بالعـربية فال أعرف ان
ن كان هُـنالك جـوائز عـربيـة تمنح 
انيا يكتب بـلغات أخرى. لـكن في أ
ية.  ان وجوائز عا ثمة جوائز لأل
ــــــاني تــــــكـــــتب { بـــــرغـم إنـك كـــــاتب أ
ـانـيـة لــكن إشـكـالــيـات روايـاتك مـا بــاأل

زالت إشكاليات شرقية عربية.
- نعم في كتبي الثالثة االولى.
نطقة?  { إذن هل ستغادر هذه ا

- أنـا حـقـيـقــة أعـتـقـد أن الـكـاتب ال
يـختـار موضـوعـاته بل هي تخـتار
كـــاتـــبــهـــا ال يـــعـــنــيـــني إن كـــانت
هم ـواضـيع شـرقيـة أو غـربـيـة ا ا
أن اكــتـب عن مــوضـــوع يــثـــيــرني
أحس أن روحـي فـــــيه أحـس فـــــيه
شـغـفـاً ورغـبة. حـيـنـما أشـعـر بـهذا

سأكتب.
{  إلى أي اجتـاه تـنـتـمي أعـمـالك أهي

واقعية مثالً أم ماذا تصنفها. 
- فـي الـبـدايـة حـاول بـعض الـنـقـاد
أن يـصنـفوا أعـمالي حتت "الـرواية
الوثائقـية أو التسجـيلية" أنا كنت
ــوضـــوع أنـــا أعــمل أرفض هـــذا ا
عـلى اجلـانب الـتـوثـيـقي في الـعمل
الـروائـي أي الـقـضـايـا الـتـاريـخـية
والوقـائع تكـون حقيـقيـة بالتـأكيد.
لــــكن مــــحــــاولــــتي االبــــتـــعــــاد عن
الـتـوثـيـقي ومــحـاولـة صـنع مـسـار
خـاص بـي نـقـاد آخـرون أدخـلـوني
في أطــــــــار األدب اجلـــــــديـــــــد أدب
ـهـاجـرين في الـعـالـم قـد يـذكرون ا
فالدميـر نابـوكوف فـيمـا كتب عني
فهو أيضاً روسي كتب باإلجنليزية
ثـال لكن حقيقةً أنا ال على سبيل ا
أسـتــطـيع أن أصـنف نـفـسي لـكـني
أحاول أن أجعل الـوثائقي واحلدث
الـتاريـخي والواقـعي خادمـاً للـعمل

الروائي وليس العكس. 
{ كــيف تـنـظـر لـواقع الــروايـة الـعـراقـيـة
إجـمــاالً في الـفـتـرة اإلنـتـقـالـيـة من مـنـاخ

قراطية. الديكتاتورية إلى مناخ الد
- حـقــيـقــةً ال أريــد أن أقـول بــأنـني
خــبــيــر بـــالــواقع الــعــراقي وواقع
الـروايــة الـعـراقــيـة لـكـن أنـا أتـابع
كـنت أتـابع لـكـني تـوقـفت فـتـرة عن
ـتـابعـة لكـن ثمـة حركـة أدبـية في ا
الــعـــراق وثــمــة مـــحــاوالت بــعض
األدبـاء حـاولـوا أن يـقـدمـوا شـيـئـاً

وبـدأ جـيل جــديـد يـظــهـر لـكـني
أشعـر أنه مـنذ  2003حتى هذه
الـلحـظـة من الـتاريخ لم تـتـوفر
لألديب العـراقي فرصـة التوقف
واحلـداد عـلى مـا مـضى أي أن
ــاضي لــتـبــدأ صــفــحـة تــودع ا
جـــديـــدة لم نـــودع كـــثــيـــراً من
ــــــــــــــــاضـي وال آالم اآلالم آالم ا

احلاضر.
{ وذلـك ألن األلم مـــازال يـــتـــشـــكل

ويتجدد.
- أجـل أي أن األلــم مــــــــــــــــــازال
يـتـشــكل كل مـرة بـشــكل جـديـد
أحس بأن هذه إشكالية أنا في
تــصــوري أن عـالـم األدب وعـالم
الــروايــة خــاصــة يـحــتــاج إلى
نــوع من الــهــدوء واالســتــقــرار
رء كتابة رواية أنا ليستطيع ا
أســتـطــيع أن أكــتب مــجــمــوعـة
شعريـة عند السـير في الطريق
أسافـر إلى أمريكـا الالتيـنية أو

الهند وأكتب.
{ أنت تــعـيـش من كــتـابــتك ولــيس
كـالكـاتب في الـشرق الـذي قد يـعمل
مــدرســـاً لــكــنه روائي في الــلــيل أو
سـائق تكسي أو أستـاذ في اجلامعة
أو اعالمي أو صـحـفي ألن الـكـتـابة

ال توفر مصدر للعيش.
- األدبــــاء الــــذين يــــعــــمــــلــــون
ويــنـتـجـون يــصـبح لـهم عـمل و
اسم لـكن طبـعـا ليس من كـتاب
. ثـمــة في كل مـديـنـة أو كــتـابـ
منـحة سنـوية أو نصف سـنوية
ألديب لـيـتـفـرغ لـلكـتـابـة ويـكتب
كــتـابًـا جـديـدًا هـنـالك أكـثـر من
مــئــة وعــشــرين جــائــزة أدبــيــة
انيا ويوجد أكثر مُعتبرة في أ
من مئة منحة لهذا أقول إن كل
من يــنـتج في الـعـراق يـسـتـحق
تــمـــثــاالً فـــكل الـــظــروف غـــيــر
مالئمـة لإلنتـاج. أنا أعـد نفسي
في حــالــة رفــاهـيــة مــطــلــقـة ال
نستطيع أن نقارن لدينا بعض
األسـمــاء الـتـي ظـهــرت كـأحــمـد
ســـعــــداوي وقـــرأت روايـــة عن
مـديـنـة الـثـورة عـنـوانـهـا "خلف
الـــســـدة" لــــعـــبـــد الــــله صـــخي
وأعــجـبـتـني ومن الـقـصـاصـ
حـــــسن بـالسم أعـــــجـــــبـــــتـــــني

قصصه.

w{«— b³Ž s Š: حاوره
بغداد

عبـاس خضر ..اسم ال يـتردد كـثيراً
في األوسـاط الــثـقـافــيـة الـعــراقـيـة
لـيس ألنـه غـيـر مـعـروف ولـكن ألنه
مـغـترب مـنـذ ربع قـرن وألن نـتاجه
في الـعقـد األخـير كُـتب بـلغـة أخرى
ـانـية غـيـر الـعـربـيـة هي الـلـغـة األ
هـجر حيث لكنه مـعروف في بالد ا
ـولـود في يــعـيش. عـبـاس خــضـر ا
بـــغـــداد عــام  1973كـــاتب وشـــاعــر
عـراقي غادر الـعـراق بعـد أن اجـتاز
جتـربة سـجن مريـرة دامت سنـت

ـانــيـا مـنـذ عـام 2000 اسـتـقـر في أ
بـعـد ترحـال طـويل ب بـلـدان عدة
له من الكتب بـالعربيـة ديوانا شعر
وكـــتـــاب نـــقـــدي وله مـن األعـــمــال
زيف" ـانية "الـهندي ا كتـوبة باأل ا
 2008و " بـرتقـاالت الـرئيس" 2011
و "رسالة إلى جـمهوريـة الباذجنان
"  2013التي تـوجت بـجوائـز ومنح

أدبية.
التقـيته في بـرل حيث يـقيم فكان

هذا احلوار:
ــانـي عــراقي نـــتــحــدث { أنـت روائي أ
; هويـة اجلذور العـراقية هـنا عن هويـت
ـانــيـة وعن وهــويـة اإلقــامــة واحلـيــاة األ
; ثـقـافــة نـشــأت فـيــهـا وثــقـافـة ثـقــافـتــ
سـتكمل حياتك فيها هل جتد نفسك في

? الضفت
- خـرجت من الـعـراق وأنا أبـلغ من
الـعمـر ثالثـاً وعشـرين عـاماً قـبلـها
أضعت عام من حياتي وال أعدها
حـياة ألنـني قـضيـتـها حتت األرض
في السجـون العراقيـة لقد جاوزت
األربعـ اآلن معـنى هذا أن نصف
حــــيــــاتي قــــضــــيــــته فـي الــــعـــراق

والـنــصف اآلخـر
خـارجه وأنـا
ــانــيـا في أ
مـنــذ عـام

 2000 اكـتـمـل وعـيي ونـضـجت في
نفى فح أفكر بحياتي استنتج ا
ــــــنــــــفـى هــــــذا واقع انــــــنـي ابن ا
ـنـافي ولـيس اصــبـحت رجـلًـا فـي ا
فـي بـلـدي ووحــيـدَا في اخلــريـطـة
ولـــذا فــحـــ أفــكـــر أي هــويـــة أنــا
احمل? أجـده سؤاالً بـالغ الصـعوبة
وال استطيع االجابة عليه ببساطة
وإذا أجبتُ اآلن فـقد يـتغـير جوابي
ـانية وأقرأ بعد عـام. أنا أكتب باأل
ـانية. ولديّ انـية ودرست باأل باأل
ـاني كــبـيـر. ولـيس لـدي جـمـهـور أ
ارتبـاط بالـعرب لسـببٍ معـ لعدم
توفـر كتبي بالـلغة الـعربيـة. فكتبي
ية لكن لم تُرجمت ألكثر من لـغة عا
تـــتـــرجـم إلى هـــذه الـــلــــحـــظـــة من
التاريخ إلى العربـية. الناس تسمع
عــني في الــعــالم الــعـربـي حـيــنــمـا
يــحــدث لي شيء في أوروبــا أو في
ـانــيـا لـكـنــني مـجـرد اسـم بـعـيـد أ
وغـــريـب عن اجملــــتــــمع الــــعــــربي.
الـشيء احلقـيـقي الـذي أعادني إلى
الـعالم الـعربي بـعد سـنوات طـويلة
هـو الــربـيـع الـعــربي فـقــد أعـادني
بـقـوة إلى الـثـقـافـة الـعربـيـة كـانت
مـرحـلـة جمـيـلة مـن تاريـخـنا فألول
مـــرة تــخـــرج مـــجــتـــمــعـــاتـــنــا إلى
ـرحلة الشوارع وأنـا واكبت هذه ا
وســافـرت إلـى مــصـر وعــشـت هـذه

اللحظات.
{ مــتى كـــان ذلك? هـل تــزامـن مع أيــام

انية في معهد غوته? دراستك اللغة األ
- ال أيـام كـورس معـهـد غـوته كانت
في عـام  2014و 2015امــا أنـا فــقـد
ذهـبت إلى مـصـر ألول مـرة في عـام
 2011أيــام الــثــورة تــلك
الــلــحــظــات أعــادتــني
وشعرت ألول مرة ان
الـــشـــعب الـــعـــربي
يستطيع ان يكتب
قصته بنفسه ال
يكتبها الرئيس
وال ســــــلــــــطــــــة
خــــارجــــيـــة وال
أمــــــريــــــكــــــا وال
احلـــــــــــركـــــــــــات
اإلسـالمــــيــــة بل
يــكـتــبـهــا الـنـاس
الــبـــســـطــاء
الـــذين

وجّهـة الرئيـسية لـلناقـد/ القاريء ا
ـا يـحتـوية الـفصل في الـفهم الـعام 

داخل العنوان الفرعي. 
   ســنــدرس اإلسـتــهالل الــرئــيـسي
واإلســـتــهـالل الــفـــرعي واألغـــنـــيــة
الـسـومـريـة من بـ عـتـبات الـنص
ــــــ الـــــنص ـــــوازي  أو الـــــنـص ا

الروائي.
1- اإلستهالل الرئيسي: 

قصد:  توضيح ا
   لالستـهالل في "لبـابة الـسر" كـما
في أي نص مـظــهـر نـصي مـلـفـوظ
وهـو مقـتـرح اضافي لـبـيان مـقـاصد
النص وقـد سـماه الـكاتب "تـوضيح
ــقــصـد" لــهــذا فـهــو مــوجّه نـصي ا

لــلـــقــاريء يـــنــضـــوي وراءه الــنص
بـكــلــيـته الــســرديـة والــروائــيـة إذ
ـــنـح الـــدالالت الــــعـــامـــة لــــلـــنص
ـقـصـده الـروائي ويــهـدي الـقـاريء 
ا ضـموني  السـردي الشكـلي وا
يـظل فـي ال وعي الـقـاريء فـي تـمـثل

النص الذي يطالعه.
   فـي اإلســتــهالل عــلى صــفــحــة/4
ـكـن اإلشــارة لألبــعــاد احملــتــمــلـة
للمـتخيل والـواقعي من النص دون
حتــديـد دقــيق له أو تـرســيم وقـفل
حدوده بـل تظل غـائـبة عن الـقاريء
وهــو يـــكــتــشـــفــهــا أثـــنــاء الــقــراءة
ـشاركة في انتاج النص تأنية وا ا

مرة ثانية وهو نص القاريء.

عباس خضر

غالف الرواية

شوقي كر وروايته
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إجازة فحص الكورونا للمختبرات األهلية 
ÊöŽ«

تروم دائـرة العيـادات الطـبية الـشعبـية  فتح
مــراكــز فـحص كــوفــيـد (١٩) مـع اخملـتــبـرات
الشراكة) لـغرض زيادة عدد االهلية (بطريقـة الشراكة)(بطريقـة 
الفحوصات اليومية فعلى اخملتبرات االهلية
الــراغـــبــة بـــذلك احلــضـــور الى مـــقــر دائــرة
العيادات الـطبية الشـعبية الكـائنة في بغداد
ـأمـون لـلـحـصـول على االسـكـان قـرب كلـيـة ا
ـتـطلـبـات والشـروط اخلـاصة بـذلك ابـتداءاً ا
من تـاريخ االعالن وعــلى اخملــتـبــرات تـقـد
مـقـتـرحـاتـهـم حـول تـقـسـيم الــنـسب لـلـعـائـد

شـاريع + دفع مـبلغ (٥٠٫٠٠٠) الي لـهـذه ا ا
طلوبة: طلوبة: الشروط ا خمسون الف دينار لقاء الشروط ا
ـــدنـــيـــة او الــبـــطـــاقــة ١. هـــويـــة االحــوال ا

وحدة. ا
٢. هوية العمل .

٣- نسخة من اجازة اخملتبر.
ـقدم غـيـر صاحب ٤. تـخويل في حـال كـون ا

االجازة.
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دة أشـهـر لم نـبع شـيـئـاً طـوال هـذه ا
ـبــيــعـات  170شــيــكالً لـم تـفق قــيــمــة ا
)".وتـــابع "ال يـــوجــد (حـــوالى  52دوالراً
سـياح وال يـوجد عـيد الـناس حزانى
وغــيـر قـادرين عـلى اخلـروج خـوفـا من
ـهنة كـورونا".ويـعمل بـعبـول في هذه ا
ـرة مـنـذ  60عــامـاً كـمـا يـروي وهـذه ا
األولـى الـــتي يــــرى فـــيـــهــــا مـــثل هـــذا
اجلـفـاف في عدد الـسيـاح وقـلّة الـعمل
"حـتى أثنـاء االنتـفاضـات الفـلسـطيـنية
في الــضـفـة الـغـربــيـة احملـتـلـة".وزيـادةً
عـلى غياب السياح األجانب لن يتمكن
الــتــجــار في بــيت حلـم هـذا الــعــام من
االعــــتــــمـــــاد عــــلى بــــضـع مــــئــــات من
ـسيـحي من قـطاع غزة الـفلسـطيني ا
اخلـاضع حلـصـار إسـرائيـلي يـعـبرون
ــيالد في بــيت كـل عـام إلحــيــاء عــيــد ا
حلـم فــمــنع الــوبــاء هــؤالء أيــضــاً من
اجملـيء.وقــال األب يـــوسف أســـعــد من
ديــر الالتــ في غـزة "لـم نـحــصل عـلى
تــصـريح هـذا الـعـام (لــلـعـبـور) بـسـبب
ـــســاجـــد في وبـــاء كـــورونــا".وكـــمـــا ا
الــقــطـاع الــذي تــسـيــطــر عـلــيه حــركـة
حــمــاس فـإن كــنــيــسـة الالتــ أيــضـاً
صـل وسيستعاض عن مـغلقة أمام ا
ذلـك بــبث الــقـــداس عــلى اإلنـــتــرنت.لم
يــتـمـكن عــيـسى أبـو جــورج الـبـالغ من
الـــعــمــر  43عـــامــاً مـن شــراء الـــزيــنــة
ـيالد وحــلــوى الـعــيــد هـذا وشــجــرة ا
الـعـام لكـنه سوف يـحـيي الصالة عـبر
االنــــتــــرنت. ويــــقـــول "ســــأصـــلـي أنـــا
وعائلتي إلى الله من أجل إنهاء الوباء
قدسة وفي ولـيعم السالم فـي األرض ا

العالم".

نــــــقــــــوال الــــــزغـــــــبي أحــــــد ســــــكــــــان
ـدينة.ويوضح الرجل "في الواقع عيد ا
ـيالد هو عـيد الـفرح والـسالم جلميع ا
الــشـعــوب ولـكن هــذه الـســنـة جــائـحـة
سيطرة وسط حزن وألم كورونا هي ا
بـــســبب الــفـــقــر الــذي أصـــلب الــنــاس
الـــعـــاطــلـــ عن الـــعــمـل واخلــوف من
الـوبـاء".وأضاف "الـكـآبة تـسـيطـر أكـثر
من الفرح".أثّرت اجلائحة بدرجة كبيرة
عـــلى االقـــتــصـــاد احملــلـي خــصـــوصــاً
بـسـبب غيـاب السـيـاح.ومن متـجره في
بــــيت حلم يـــتــــســـاءل بـــدوره جـــورج
ـدينة "من أجل بـعبول وهـو تاجر من ا
مـاذا سوف يأتي السائح?" مضيفاً أنه
ا فيروس كورونا منتشر "ال يوجد طـا
سـيـاحة".وقـال"في اإلغالق مـنـذ تسـعة

مـــعـــنى لـــكـل شيء. إنه يـــجـــلب األمل
والــسـالم ويــشــجع الــعــطــاء".وفــيــمــا
اخـــتــــرقت أشـــعـــة الــــشـــمس نـــوافـــذ
ـلـونـة شـبه اخلـالـيـة كان الـكـنـيـسـة ا
ـــكن ســـمـــاع صــدى صـــوت أربـــعــة
رهـبـان يتـلـون الصالة بـاألرمـنيـة قرب
ــغـارة بـوضـوح تــام بـيـنــمـا غـمـرت ا
ـكــان.وهـذا الــعـام رائــحـة الــبـخــور ا

ـيالد في 24 ســيـقـتـصـر قــداس لـيـلـة ا
كــانـــون األول/ديــســمــبــر عــلى رجــال
الـدين والكهـنة فيـما سيـفتقـد السكان
ثل هذه لـلسهـرات الكبـيرة التـقليـدية 
الـليـلة.وفي األيـام األخيـرة قبل الـعيد
أعـاد الـسـكـان فـتح كـنـيـسـة الـقـديـسـة
ـهـد كــاتـرين احملــاذيـة لـكــاتـدرائـيــة ا
وحـضـروا إلـيـهـا بـأبـهى حـلـلـهم مـثل

{ بـيت حلم - أ ف ب: مع اقـتـراب عـيد
ــيالد تــخــلـو مــديــنــة بـيـت حلم هـذا ا
الـــعــام من الــســيـــاح والــزوار ويــخــيم
الـيــأس عـلى أصـحـاب مـتـاجـر الـهـدايـا
والـتـحف بـيـنـمـا يـسـتـعـد رجال الـدين
إلحـيـاء قـداديس بـدون مـصـلّـ تـضفي
شــيـئـاً مـن الـسـكــيـنـة فـي ظلّ الـظـروف
دينة.ويختلف الـصعبة التي تمرّ بـها ا
مـشـهد الـعيـد هذا الـعـام عمّـا كان عـليه
اضي ح كانت مواكب من فـي العام ا
احلـــــافالت تـــــقـلّ عــــشـــــرات اآلالف من
ديـنـة الفـلسـطـينـية الـسـياح إلى هـذه ا
الــصــغــيــرة الـتـي تـبــعــد نــحــو عــشـرة
كــيـلــومـتــرات عن الــقـدس.وتــأوي بـيت
ـــغــارة ـــهـــد حـــيـث ا حلم كـــنـــيـــســـة ا
احملــفـــورة بــالــصــخــر الـــتي يــعــتــقــد
سـيح ـسـيـحـيـون أنـهـا مـكـان مـولـد ا ا
مـنذ أكثـر من ألفي عام والتي غـالباً ما
صل في مثل تـعج بأعداد كبيـرة من ا
هـــذا الـــوقت من الـــعـــام.لــكن الـــقـــيــود
ــفـروضـة الحــتـواء وبـاء كــوفـيـد-?19 ا
عـتادين كما دينـة من زوارها ا حتـرم ا
في الــسـنــوات الـسـابــقـة.ويــقـول كـاهن
رعـية بيت حلم األب رامـي عساكره "في
بـــعض األحــيــان كــان يـــأتي أكــثــر من
نـــصـف مـــلـــيـــون شـــخـص في كل عـــام
هد خالل األعـياد لكن لـزيارة كـنيسـة ا
في هــذا الـعـام وبـســبب كـورونـا هـنـاك
قــــيـــود صــــحـــيــــة كـــثــــيـــرة والــــعـــدد
أل مـحـدود".لـكـنه يـردف أن "حب الـله 
ـقـدس ليـقول ـكان ا ـكان هـذا ا هـذا ا
لـــنــا ال تـــخــافــوا أنـــا مــعـــكم  كل هــذا
سـيمـضي وسأبقى (...) واحلـمد لله أن
ـيالد ال يـزال مـوجـودا و يـعـطي عــيـد ا
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اختتمت فعاليـات بطولة أندية العراق
للمتقـدم بالتايكـواندو والتي أقيمت
ـــقــــدســـة في مــــحـــافــــظـــة كــــربالء ا
ـشــاركـة  86فـريــقـاً مـن مـخــتـلف و
مـحــافــظـات الــعـراق. وجــاءت نــتـائج
الـفـرق الـعــشـرة األولى في الــبـطـولـة
ـركـز األول عـلى الـنـحـو الـتـالي في ا
جــاء نـــادي الــشـــرطــة قـــبل صــاحب
ركز الثـاني نادي أمانة بـغداد فيما ا
ــركـز الــثـالث نــادي الـكــهـربـاء نـال ا
ــركــز الــرابع نــاديــا .وتــشــارك في ا
ـيـنـاء و نـادي اجلـنـسيـة بـيـنـمـا حل ا
ـركــز اخلـامس نــادي الـبــصـرة في ا
ركـز الـسادس وحقق نـادي الـكـرخ ا
راكز فكان الـسابع لنادي اما بقيـة ا
أعـــالي الــــفـــرات و الـــثــــامن لـــنـــادي
مـيــســان بـيــنــمـا جــاء تــاسـعــاً نـادي
رور و العـاشر نادي غـاز الشمال. ا
وتـعـد هـذه الــبـطـولــة هي االولى بـعـد
الـتــوقف االجــبــاري بـســبب جــائــحـة
كورونا الـذي شل احلركـة الريـاضية
في الـــــعــــــالم. وفـي اخلـــــتـــــام وزعت
اجلوائـز على الـفرق االولى بـحضور
جميع اهل اللعـبة ونالت البـطولة ثناء

. راقب شارك ورضا ا ركز االول في التايكواندوا الشرطة حتتفل بلقب ا
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تـعــود بـدايــاتي مع الــصـحــافـة مــنـذ عـام 2001
قـاالت والتـقارير في حينـما كـنت انشـر بعض ا
ــديـنـة اجلـريــدة الـوحــيـدة الــتي كـانت تــصـدر 
قالة االولى لي وصل حيث ما زلت استـذكر ا ا
والــتي نـشــرت في كــانــون االول في ذلك الــعـام
والـتي فــتـحت امـامـي بـوابـة الـصــحـافـة الواظب
عـلى الـنــشـر خـصـوصـا في صــفـحـة الـريـاضـة
ـوصـلـيـة وقـمت بـعـد بـضـعة بـجـريـدة احلـدبـاء ا
اشهـر بالـنشـر في اجلريـدة االخرى الـتي كانت
تصـدرهـا محـافـظة نـيـنوى بـاسم جـريـدة نيـنوى
فقـد ساهـمت فيـها ايـضا بـعدة تـقاريـر ومقاالت
ريـاضـيـة الرتـبط الحـقـا بـصـداقـات مع عـدد من
الزمالء الصحفـي اذكر منهم الـصحفي الرائد
الــدكـتــور ســلـطــان جــرجـيس ومــراسل جــريـدة
الــبــعث الــريــاضي الــصــحــفي طالل الــعــامـري
باالضـافة للـصحـفي الشـهيـد عالء عبـد الوهاب
لكن البدايـة الرسمـية للصـحافة اعدهـا بعد عام
 خـصــوصــا وانــني كـنـت اول من اصـدر 2003
ـسـتـقـبل ـديـنـة بـاسم ا صـحـيـفـة ريـاضـيـة في ا
الـــريـــاضـي والـــتي صـــدرت في اواخـــر شـــهـــر
ذكـور لتعـد فاحتة حزيران (يـونيو ) من الـعام ا
ـدينـة لكن مع االسف الصـحف الريـاضيـة في ا
ــالـيـة لم تـســتـمـر فـي الـصـدور بــسـبب االزمـة ا
لـكـنـني لم افــقـد االمل في اصـدار ايـة مـطـبـوعـة
ريــــاضــــيــــة حــــيث شــــاركت مـع زمالء اخــــرين
بــاصــدار جــريــدة الــهــدف الــريـاضـي وجــريـدة
ـــوصــلي وصــحف اخــرى مــا بــ الــريــاضي ا
عـــامي  2003 وحـــتـى عـــام  2008كــــمـــا قــــمت
باالشـراف عـلى عدد من الـصـفحـات الـرياضـية
دينة لعدد من الصحف التي كـانت تصدر في ا
سار وجريـدة البيان ليشهد عام ومنها جريدة ا
ــعـــروفــة2008  اصـــدار اجملــلـــة الـــريــاضـــيـــة ا
وصل سـبورت والـتي كانت تـصدرهـا مديـرية
شـبــاب وريـاضــة نـيــنـوى وبــااللـوان حــيث كـنت
لوحدي ويـشهد االقـربون باني كـنت اعكف على
جتمـيع مـوادها وحتـريرهـا بـاالضافـة لالشراف
ـطابع بغداد على تصـميمـها حيث كـانت تطبع 
وصـدر مــنــهـا نــحـو  17عـدد واذكــر ان عـددهـا
االخــيــر صــدر عـام  2011 وبــقــيت تــلك اجملــلـة
ــديــنــة واســهـمـت بــتـوثــيق بــذاكــرة ريــاضــيي ا
ـوصلـيـة فضال االسـفار الـتـاريخـيـة لـلريـاضـة ا
عن تغطياتها لالحداث احمللية والعربية والدولية
..كـمـا قـمت بـالــقـاء مـحـاضـرات تـتـمـحـور حـول
تاريخ الـصحـافة الـريـاضيـة وذلك قبل تـعرضـنا
حملـــنــة الـــنــزوح حـــيث اســـتــذكـــر انــني الـــقــيت
مـــحـــاضـــرة فـي هـــذا اخلـــصـــوص في الـــبـــيت
الــثــقــافي في احلــمــدانــيــة عــام  2011 اضــافـة
حملاضـرة اخرى اسـتذكـاريـة القـيتـها في الـبيت
ــوصل والــتــابـع لــدائـرة الــثــقــافي في مــديــنــة ا
العالقات الثقافية في وزارة الثقافة كما ارتبطت
بـصـحف ريــاضـيـة تـصـدر فـي بـغـداد فـراسـلت
صـــحف ســـبـــورت تـــوداي فــضـال عن الـــزمــان
الـريـاضي وذلـك مـنـذ عـام  2006 وخـصص لي
القـسم الريـاضي فيـها عـمودا انـشر فـيه رؤيتي
لالحـداث الـريـاضـيـة الـتي جتـري علـى مالعـبـنا
ومالعب الـعـالم ..ورغم عضـويـتي بـصـفـة عامل
ـركـز الـعام في نـقـابـة الـصـحـفـيـ الـعـراقـيـ ا
بالـرقم  6705 اال انـني طـيـلــة تـلك الـسـنـوات لم
احـظى بعـضـوية نـقـابة الـصـحفـيـ الريـاضـي
لذلك ابـقى اتسـاءل متى احـظى باالنـصاف بـعد
هذه السيرة السـالفة في ميدان السـلطة الرابعة
ومـتـى احـصل عــلى اعـتــراف من الـنــقـابــة عـلى
شــكل هـويــة انـتــمــاء لـلــنـقــابـة ..مــجـرد تــسـاؤل
اطــرحه امــام انــظــار اعـضــاء الــهــيــئــة االداريـة
ــا احـظى مـنـهـم بـالـتـفـاتـة اجلـديـدة فـر
انصاف وحتـقيق هذه االمـنية التي
عـجــزت عن الـتـحــقـيق طـيــلـة تـلك
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نـتخب الوطني بـكرة القدم سـريتشكـو كاتانيـتش استدعاء مـهاجم نادي اربيل شـيركو مر لـصفوف اسود قرر مدرب ا
نتخب العراقي لكرة الرافدين. وذكر نادي اربيل في بيان انه  استدعاء العب نادي اربيل شيركو كر الى صفوف ا
الـقـدم لـغـرض خـوض مـبـاراة وديـة في االمـارات. وكـان كـاتـانـيـتش قـد اسـتـدعى مـهـاجم احلـدود مـنـار طه وثالثي نـفط

الوسط سجاد جاسم وفيصل حاسم وعلي كاظم.
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حـقق فـريـق احلـشـد الشـعـبـي لـكرة
الــســـلــة فـــوزا مــهـــمــا عـــلى فــريق
الــتـضـامن بـنـتـيـجـة  104مـقـابل 79
ضـــمن مـــنــافـــســات دوري الـــســلــة
ـــمــتـــاز الـــتي تـــقــام عـــلى قـــاعــة ا

الشعب.
 وجتــاوزت سـلـة احلـشــد الـشـعـبي
ـئـة نـقـطـة لـلـمـرة الـثـانـيـة حـاجـز ا
على التوالي بـعد فوزها االول على
فـــريق نــفط الـــشــمــال فـي افــتــتــاح
مـنــافـســات الـنـافــذة األولى لـدوري
ـمــتــاز بـنــتـيــجـة .114/64 الــسـلــة ا
وجــاء فـوز فـريق احلـشــد الـشـعـبي
عـلى الـتـضـامن مـتـوافـقـا مع حـالـة
األداء الــفـــني الـــعــالي الـــذي قــدمه

باراة.  العبوه طوال ا
إذ تـــمـــكـن من إنـــهـــاء الـــربع األول
بـــنــتـــيـــجــة  19/ 22قـــبل أن يـــوسع
الفارق في الـربع الثانـي الذي شهد
ارتــفـــاعــا مــلـــحــوظــا في الـــرغــبــة
لتحقيق الفوز لـينتهي بنتيجة / 52
 وبــعـد الــعــودة من االســتــراحـة31
اسـتـمر العـبـو احلـشد الـشـعبي في
ـنوال من الـربع الـثـالث عـلى ذات ا

الـتـفــوق والـذي انـتـهـى لـصـاحلـهم
أيــضـا بــنـتــيـجـة  77/54 قـدم فــيـهـا
احملترف اللبنـاني علي حيدر جهدا
اسـتـثـنـائـيـا في الـوصـول إلى سـلة
الـتضـامن مـسجال أعـلى رصـيد في
ـــبـــاراة وبــواقع  32نـــقـــطــة. وفي ا
الـربع األخـيـر حـسـم العـبـو احلـشد

النتيجة النهائية لصاحلهم وتمكن
ـــدرب عــــلي فـــرحـــان من إتـــاحـــة ا
الــفــرصـة لـالعـبــيه الــشــبــاب الـذي
اثــبـتـوا انـهم قـادرين عـلى مـقـارعـة
الكبار لينتهي اللقاء بفوز مستحق
لـفريـق احلشـد الـشعـبي عـلى فريق

التضامن.
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متاز احدى مباريات دوري السلة ا

بـهــا وعـمل وتــعـاون االحتـاديـن الـعـراقي
والقـطـري. وأكـد  درجـال بحـسب الـبـيان
أن االتفـاقيـة تركز عـلى الـتعاون فـي أكثر
مـن مــــــجـــــــال فــــــنـي وإداري لـإلنــــــديــــــة
ــنـتــخــبــات الـوطــنــيــة وعــمل االحتـاد وا
الـعـراقي لـكـرة الــقـدم وتـبـادل اخلـبـرات
ــدربــ وتــنــمــيـة ــا في ذلك تــطــويــر ا
ــواهب الــشــابـــة والــفــئــات الــعــمــريــة ا
واإلســتـــفــادة من الــتـــجــارب الــنـــاجــحــة
ــتـــعــددة لــكــرة الـــقــدم الــقـــطــريــة في وا
ــعـروفـة بــخـبــرتـهـا ــيـة أسـبــايـر ا أكـاد
وإحتـرافـيـة عـملـهـا. ابـدت جلنـة الـشـباب
والرياضة النـيابية حتفـظها عن اجتماع
الــعــاصــمـــة الــعــمــانــيـــة مــســقط بــشــأن
ــبـيـة الــوطـنـيـة انـتـخــابـات الـلــجـنـة االو
الـعــراقـيـة. وذكــرت الـلــجـنــة في بـيـان ان
جلــنـة الــشــبـاب والــريــاضــة في مــجـلس
الـنواب تـبـدي حتـفـظـها بـشـأن االجـتـماع
الذي جرى في العاصـمة العمـانية مسقط
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وقع وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنـان
درجــال  اتــفـــاقــيــة شــراكـــة وتــعــاون مع
ية أسباير القـطرية بهدف التطوير أكاد
ـشتـرك واالرتـقـاء بـكـرة القـدم الـعـراقـية ا
وعــمـل اإلحتــاد الـــعـــراقي لـــكــرة الـــقــدم.
وذكــــرت وزارة الـــشــــبــــاب في بــــيـــان ان
اإلتــفـاقــيــة  تــوقــيـعــهــا مع مــديــر عـام
ـيـة اســبـايـر إيـفــان بـراڤـو ونـائب أكـاد
ـيــة أسـبـايـر عـلي سـالم مـديـر عـام أكـاد
عـفـيـفـة وبـحـضـور نـائب رئـيس الـهـيـئـة
التـطـبيـعيـة لإلحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم
ـــثل االحتــاد  الــدكـــتــور شــامـل كــامل 
ونوار صـادق مـدير مـكـتب وزير الـشـباب
والـريـاضـة عدنـان درجـال. واوضـحت ان
إتـفــاقـيــة الـشــراكـة والــتـعــاون تـضــمـنت
ـهـمـة التي تـتـعلق الكـثـيـر من اجلوانب ا
بـكـرة الـقــدم وكـيـفـيـة تــعـزيـز دورهـا بـ
ا يخدم اللعبة وسبل اإلرتقاء اجلانب 

ـثال عـن الـلــجـنـة وجـمع رعــد حـمــودي 
ــبــة الــوطــنـيــة الــعــراقـيــة و عــدنـان االو
درجــال وزيــر الــشـــبــاب و الــريــاضــة مع
ــبـــيــة الــدولــيــة واجملــلس الــلــجــنــة االو
بي االسـوي بـشأن الـقرار الـقضائي االو
ـكــتب الـتــنـفــذي ـتــعـلق بــانـتـخــابـات ا ا
ــبــيــة ـــبــيــة و رســالــة األو لــلــجــنــة األو
شاركة الدولية. ودعت اللجنة االطراف ا
الى تـقـد تــوضـيح لـلـحــكـومـة وجملـلس
الـنـواب والــرأي الـعــام بـشـأن مــخـرجـات
ـبــيـة االجـتــمـاع اخلــاص بــالـلــجـنــة االو
الوطنية وطـبيعة االتفـاقات التي حصلت
وخــــارطــــة الـــــطــــريق الــــتـي تــــؤدي الى
ـبـيـة ـكـتـب الـتـنـفـيـذي لالو انـتـخـابـات ا
الــوطــنـــيــة. وعــبــرت جلـــنــة الــشــبــاب و
ـا آلت اليه الريـاضة عـن اسفـها الـشـديد 
االمــــور مـن عــــدم الــــوضـــــوح و غــــيــــاب
الشفافية بخصوص االجتماع والغموض
ــعــلــومـات الــذي يــحــيط به واقــتــصــار ا

تداولة على التصريحات االعالمية فقط ا
ـكن االعـتمـاد عـليـهـا في معـرفة التي ال 
ـشـاركة خـفـايـا مـاجـرى وعـلى االطـراف ا
اطالع اجلهـات احلـكومـية والـنـبابـبة عن
ما تقوم به من حتركات اقـليمية او دولية
ــشـــهــد واضــحــا من قــبل حــتى يــكــون ا
الـشــارع الـريـاضــيـة. واكــدت أن الـلــجـنـة
بـية الـوطنـية مـؤسسـة ال تقل ــهمـية االو
عن مـؤسـسـات الـدولة االخـرـ و ــن العـمل
عــلـى تــشــذيـــبــهــا والـــســعي الـى أنــهــاء
مشاكـلهـا ضمن مـسؤولـية اجلـميع سواء
احلكومـة او مجـلس النـواب او اجلمـعية
الــعــمــومــيـــة و ان ال تــرهن بــيــد اطــراف
ــا يـتـطــلب من اجلـمـيع مـعـيــنـة فـقط وا
ــشـاكل. واشـارت االسـهـام فـي حـلـحــلـة ا
جلـنــة الــشــبـاب و الــرـــاضـة الى كــونــهـا
مـســانـدة حــقــقــة لــرصـانــة واسـتــقاللـيـة
بـة الوطنية العراقية اعتمادا اللجنة االو

علـ قانونها و نظامها الداخلي.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

درب الدولي حكيم شاكر واقع الكرة العراقية فيما كشف وكيل انتقد ا
اعماله عن عروض تدريبية من مصر واالمارات والسعودية. وقال شاكر في
تصريح صحفي إن أسوأ منظمة كروية فى العراق بدأت منذ  2014حتى

بسبب اجملامالت واحملاباة وأتمنى فى األيام القادمة عودة الكرة 2019
العراقية إلى أمجادها مضيفا عملت  5سنوات مع منتخب العراق بدون مقابل
مادى وحصلت على أحكام قضائية فى صاحلى ولكن لم أتقاضى أية أموال.
درب األول فى آسيا بالنتائج وكنت إستحق واضاف فى عام  2014كنت ا

جائزة األفضل و ترشيحى وفاز بها مدرب كورى ضمن اختيارات
الكوجنرس اآلسيوى ولكن الشيخ سلمان الصباح رئيس االحتاد االسيوى

قابلنى بعدها وأبلغنى بأنى استحق جائزة أفضل مدرب حينها ولكن
العتبارات أخرى لم أفز بها. بدوره أكد محمد أبو جندي وكيل الالعب

صري للتعاقد مع ووكيل حكيم شاكر ان هناك  3عروض من أندية بالدوري ا
درب ولكن لم نصل إلى اتفاق نهائي. ا
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عــقـــدت جلــنـــة االنــضـــبــاط فـي الــهـــيــئــة
التطبيعية اجتماعا للنظر في اعتراضات
بعض األنـدية إضـافـة الى تقـرير مـشرفي
ـبـاريـات. وقـررت الـلـجـنـة اعـتـبـار فـريق ا
جـنــائن بــابل خــاسـرا بــثالثــة اهـداف من
ــــدحـــتـــيــــة بـــعـــد االطالع دون رد امـــام ا
والـتـدقـيق عـلى األوراق واالولـيـات حـيث
تـب ان الالعـب محـمـد عـلي مـحـمـد الذي
يـحــمل الــرقم  23 قــد حــصل عــلى كــتــاب
اعـــــارة مـن نـــــادي الــــــقـــــاسـم الى نـــــادي
دحتية إال انه لعب بـصورة غير شرعية ا
مع نادي جنـائن بابل وعلـيه تقرر اعـتبار
فريق جنائن بابل خـاسرا بالنتـيجة ذاتها
وحـرمـان الالعب اخملـالف اربع مـبـاريـات
ادة الثـامنة/ اوالً وذلك استنـادا ألحكـام ا
ـسابقـات على ان يكـون القرار من نظام ا
ـدة الـقـانـونـية قـابالً لالسـتئـنـاف ضـمن ا
الــبـــالــغـــة ســبـــعــة ايـــام وان يــرد مـــبــلغ
ـعــتـرض. وتـقـرر أيـضـا االعـتـراض الى ا
خالل االجـتـمـاع رد اعـتـراض نـادي عـانه

عـــلى نـــادي الــفـــهـــد  حــيـث تــبـــ بـــعــد
ـدرب والالعب االستـماع وتـدوين افادة ا
ـبـرم ـشـكـو مـنه واالطـالع عـلى الـعـقـد ا ا
ب الالعب ونادي الفهد تب وجود اسم
الالعـب في كـــــشــــوفــــات نـــــادي الــــفــــهــــد
للموســــــم 2021- 2020 وعليه قررت جلنة
االنـضــبــاط رد اعــتــراض نـادي (عــنه) عن
طـريق االحتــاد الـفــرعي في االنــبـار لــعـدم
اشــتـــمــاله عـــلى اســبـــابه والــقـــرار قــابل
دة القـانونـية البـالغة لالستئـناف ضـمن ا
سبعة ايام من تاريخ التبليغ .وتقرر ايضا
معـاقبـة مدرب نـادي االثـير صـاحب جاسم
جــبــر بــاإليــقـاف ألربـع مــبــاريـات بــســبب
اسـتخـدامه ألـفـاظـا بـذيئـة ومـشـيـنـة جتاه
حــكم مــبـــاراة فــريــقه امــام حـــيــفــا ضــمن
مـبـاريـات دوري الـدرجــة االولى لـلـمـرحـلـة
نطقة بغداد على ان تنفذ العقوبة االولى 
االداريـة بــعــد تـنــفـيــذ الـعــقــوبـة الــفـنــيـة
ــدة والــقــرار قــابل لـالســتــئــنــاف ضــمن ا
القـانـونـية الـبـالـغـة سبـعـة ايـام من تاريخ
التبليغ .واطلعت اللجنة على تقريري حكم

ومـشرف مـبـاراة شـبـاب الـعـدل والـتـجارة
والتي جـرت في ملـعب الـتحـدي والحظت
قيـام الالعبـ مرتضـى جواد الذي يـحمل
الـــرقم   32 والالعب عــــلـي جـــاسـم الـــذي
يـــحـــمل الـــرقم  21 من نـــادي الـــتـــجـــارة
ــبـاراة بــااللــفـاظ بـالــتــجـاوز عــلى حــكم ا
ـشـيـنـة وعـلـيه تـقـرر مـعـاقـبة الـبـذيئـة وا
الالعبـ اعاله باحلـرمان لـثالث مبـاريات
ـادة  1/ 51 من الئـحـة اسـتــنـادا ألحــكـام ا
االنضـبـاط قـراراً قابـال لالستـئـنـاف ضمن
دة القانونـية البالغـة سبعة ايام. وكذلك ا
تقـرر حـرمان مـدرب نـادي الـسيـاحـة خلف
حـبش من مـرافـقـة فـريـقه لـست مـبـاريات
ادة  1/ 51 من الئحة االنضباط وحسب ا
وذلك بعد الـنظـر في تقريـر مشـرف مباراة
السياحـة واحلرية . واطـلعت اللـجنة على
تـقـريـر مـشـرف مـبـاراة اجلـيش والـشـبـاب
ضمن دوري الصاالت وتب قيام اإلداري
في نادي اجلـيش محـمد جـاسب بالـتهجم
والتهديد جتاه الطاقم التحكيمي ومشرف
ــبــاراة وعــلــيه تــقــرر مــعــاقــبـة اإلداري ا

ذكور باحلـرمان من مرافقـة فريقه لثالث ا
مـــبـــاريـــات مع غـــرامـــة قـــدرهـــا مـــئـــتـــان
وخـمـسـون الف ديـنـار  وفي حـالـة تـكـرار
ذلك سوف تكون الـعقوبة أشـد ومضاعفة
ـادة  2 / 53 من وذلك اســتـنــادا ألحــكــام ا
ـــمــتــاز ضــوابـط وتــعــلـــيــمـــات الــدوري ا
لـلـصـاالت والـشـاطــئـيـة لـلـمـوسم الـكـروي
قـــرارا قـــابال لـالســـتـــئـــنـــاف 2021- 2020
واطلـعت اللـجنـة على الـكتاب الـصادر من
ـيـنـاء بـالـعدد  938 في 9/12/2020 نـادي ا
والــذي يــروم فــيه االنــســحــاب من دوري
وتقرر الصـاالت لـلـموسم   2021- 2020 
ـيناء مـبلغاً قـدره خمسة تغر نادي ا
مالي ديـنار عـراقي وحرمـان النادي
ــشـــاركــة في مــنـــافــســات هــذا من ا
وسم وهـبـوط النـادي لـدرجة ادنى ا
وتــشـــطب جــمــيـع نــتــائـج الــفــريق.

وصـدر هـذا الــقـرار بــاالتـفـاق اســتـنـادا
ادة  45من الئحة الـصاالت على ألحكام ا
ان يـكـون الـقرار قـابـال لالسـتـئنـاف ضـمن

دة القانونية. ا
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تـغـلبَ مـنـتـخب الـنـاشئـ عـلى فـريق
السيـاحة األول بثالثـة أهداف لواحد
في بــروفـة وديــة أقـيــمت عــلى مــلـعب
ستنصرية واحرز االهداف اجلامعة ا
الالعبـون ذو الـفـقار يـونس عـبـد علي
. وعـبـدالـله زهـيـر وحـيـدر عـبـد الـكر
وأثنى مـدرب منتـخب النـاشئـ عماد
محمد على األداء الذي قدمه الالعبون
لعب. باراة برغم سـوء أرضية ا في ا
وبــيّن: لـقــد مــنـحــنــا الـفــرصــة ألغـلب
ـنــتـخب من أجل اكــتـسـاب عـنــاصـر ا
الـــثـــقــــة وزرع روح الـــتـــنـــافس بـــ
اجلميع. وأضـافَ محمـد االحتكاك مع
الالعــــبـــ الـــذيـن يـــفـــوقــــون العـــبي
ـنتـخب من نـاحـيـتي الـعمـر والـبـناء ا
ـنح العــبـيـنــا الـفـرصـة اجلـسـمــاني 
ـثـالـيـة لـتـطـويـر إمـكـانـاتـهم الـفـنـيـة ا
ــرحــلــة والــبــدنــيــة مــشــيــراَ الى أن ا
قـبلة سـتشـهد خـوض عدة مـباريات ا

ـمـتـاز. وتابع ودية مـع فرق الـدوري ا
رفــعــنـــا ســقف الــتـــدريــبــات من أربع
وحـــدات تــــدريـــبــــيـــة إلى خــــمس في
األسـبـوع لـتـعـويض العـبـينـا عـن عدم
وجـــود دوري لـــلـــفـــئـــات الـــعـــمـــريــة
وللحفـاظ على مخزونهـم البدني قبيل
ـعــسـكـرات اخلــارجـيـة الـشــروع في ا

ـبـاراة ـقـبـلـة. وبـعـد ا خالل الـفـتـرة ا
ـنتـخب برفـقة اجلـهاز توجه العـبو ا
الـفــني إلـى مـســبح الــشـعـب الـدولي
إلجـــــراء تــــدريـــــبــــات الـــــســــبـــــاحــــة
واالســـتـــرخـــاء حتت إشـــراف مـــدرب
اللياقة البدنية وليد جمعة واجلهاز

الطبي.
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عـقـدت الـلـجـنـة الـنـسـويـة في الـهـيـئـة
ثلي االندية التطبيعية اجـتماعاً مع 
ـــــــشـــــــاركـــــــة في مـــــــنـــــــافـــــــســــــات ا
وســـــــــــــــــم  2020-2021 بحـضور ا
عضـو الهـيئـة التـطبـيعـية اسـعد الزم
و االتفـاق في االجـتـمـاع عـلى اقـامة
دوري كــرة الـــصــاالت في الـــثــامن من
ـــــقـــــبل ودوري كـــــانــــون الـــــثـــــاني ا
كشـوفة في اخلامس عشر الساحات ا
من الشهر نفسه. وقالَ الزم التطبيعية
حتــرص عــلـى االرتــقــاء بـــكــرة الــقــدم
النسويـة مع السعي اجلاد لـتوفير كل
قـبلة رحـلة ا متطـلبـات النجـاح في ا
الئـمــة لــتـشــكـيل وتـهــيـئــة االجــواء ا
ـنـتـخــبـات الـوطـنـيــة عـبـر االهـتـمـام ا
بــالـدوري.  وأكــدت رئــيــســة الــلــجــنـة
الـنـسـويـة ازهـار مـحـمـد  االسـتـماع

الى الصعوبـات التي تواجه االندية
ـــشـــاركـــة وتـــمـــنـــعـــهم من عـــدم ا
بـالدوري وخـالل االجـتمـاع اتـفق
احلـــضــور عـــلى حتـــديـــد مـــوعــد
انـــطالق دوري كـــرة الـــصـــاالت في
قـبل على ان الثـامن من الشـهـر ا
تـــنـــطـــلـق مـــبـــاريـــات دوري
ـكــشــوفــة في الــســاحــات ا
اخلامس عـشر من الـشهر
نـفـسه فـيـمـا  حتـديـد
التاسع والـعشرين من
الشهر احلـالي موعداً
إلجـراء قـرعـة الدوري
للصاالت ولـلساحات
ــكــشـــوفــة وكــذلك ا
لـتـســلم الـكــشـوفـات
اخلـــــــــــــــــاصــــــــــــــــة

بالالعبات.
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ومواصـلـة مشـواره الفـني وتطـوير
مـوهــبـته مـبــيـنـا (انـه تـتـلــمـذ عـلى
ـسـرح أيــدي الـعـديــد من أسـاتــذة ا
ورواده) وتـــابع قــــائال (انه يــــهـــتم
ـسـرح الـطـفل وله في هـذا كـثـيـرا 
ـيدان مـقـاالت وبحـوث ونـصوص ا
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ضيف نادي عشتار الثقافي للقراءة
فـي بـــابل الـــفـــنـــان مـــحـــمـــود أبــو
العباس وبحضور عدد من الفنان
.ابــتــدأت ــثـــقــفــ واإلعالمـــيــ وا
األمـســيـة بــحــديث لـرئــيـســة نـادي
ـوسوي عن عشـتار الـثقـافي وئام ا
سـيـرة الـفنـان الـضـيف مـشـيرةً إلى
(انـه ولـد في مــديــنـة الــبـصــرة عـام
ية الفنون 1956 وتخرج من أكاد
اجلميـلة بجـامعة بـغداد عام 1979
ـــاجـــســـتـــيـــر في ونــــال شـــهـــادة ا
ـــــســـــرحي عــــام 1982 اإلخــــراج ا
لـيـعـمل بعـدهـا مع الـفـرقة الـقـومـية
لــلــتــمـثــيل).بــعــد ذلك قــدم الــفــنـان
الـضـيف نـبـذة عن مسـيـرته الـفـنـية
والـــتي تـــمـــثـــلت في انـــتـــقـــاله من
سرح البـصرة إلى بغـداد لدراسـة ا
ــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلــة في أكــاد

 œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

كــان الـــعــراق مــتــخم بــاصــوات
ـــطــربــات الــلـــواتي ســجــلن ا
حـضـورا الفـتـا بـالـرغم من
االمـــكـــانـــات الـــفـــقـــيـــرة
واالدوات الــــــــــــــــــــــتــي ال
تـسـاعـدهن عـلى تـسـجيل
وانـتـشـار االغـنـيـة واالهم ان
مــجــتــمــعــنــا الــعــراقي كــان
ومـايزال اليشجع االصوات
الــنـــســائــيــة بـــاســتــثــنــاء
الــنــخـبــة من عــشــاق الـفن
والــثـقـافـة وبــالـتـالي حـدت
الـعـوائـل الـعـراقـيـة وخـاصة
الــبــغــداديــة مــنــهــا االصـوات
الـنـسـائـيـة الى جـانب الـظروف
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة انذاك
ولـــكـن رغم هـــذا بـــرزت اصــوات
ـطـربات نـسـائـيـة وقـائـمـة من ا
ـطـربـات الــلـواتي نـافــسن ا
الــعـربـيــات وخـاصـة في
مــصــر الـتـي تـتــصـدر

eO2  u∫ محطات من حياة زهور حس

{ لـــنـــدن (أ ف ب) - دعــا جنـم فــرقـــة بـــيــتـــلــز
الـبـريـطانـيـة سـابـقـاً بول مـاكـارتـني اجلـمـعة إلى
ــسـتـجـد في الـتـلـقــيح ضـد فـايــروس كـورونـا ا
ناسبة صدورأسطوانة له تصريحات أدلى بها 
منـفرداً بعنوان ماكارتني  3تضم أغنيات جديدة
ــة أعـاد الـعـمل عـلــيـهـا خالل فـتـرة وأخـرى قـد
احلجـر األولى في الربيع الفائت.وقال ماكارتني
لــــبي بـي سي (عن الـــلـــقـــاح ســـآخــذه وأود أن
أشـجع الـنـاس عـلى أخـذه أيـضـا).وأضاف (في
ــــاضي كـــان ثــــمـــة أشـــخــــاص يـــعـــارضـــون ا
الـلـقاحـات وال بـأس في ذلك فـهذا مـا اخـتاروه.
ولكن اآلن بوجود اإلنترنت باتت هذه التوجهات
تـتــرسخ وثـمــة أشـخـاص لن يــأخـذوا الــلـقـاح)..
وهـذه األسطـوانـة الـتي صـدرت بتـأخـيـر أسـبوع
ـقـرر هـي في الـواقع اجلـزء الـثـالث ـوعـد ا عن ا
من ثالثـيــة كــانت بـاكــورتــهـا أســطــوانـته األولى
مـنــفــرداً الــتي صــدرت قـبل  50عــامــاً وحــمـلت
عـنـوان مـاكـارتـني.وقـد تـلـتـهـا مـاكـارتـني  2بـعـد
عــشـر ســنـوات اي في 1980. وأوضح الــنـجم
في بيـان (أنه لم يكن يعتزم في االساس إصدار
أسـطوانـة عام ) 2020 لـكنه اشـار إلى(أن فـترة
احلــجـر أتـاحت له الـفـرصــة إلعـادة الـعـمل عـلى
ـة لم تــطــرح في الـســوق من قـبل أغـنــيـات قــد

وكتابة أغنيات جديدة.
وتـتيح ماكارتني  3للمـستمع اكـتشاف مـجموعة
عروفة يتـولى فيها ماكارتني من األغنيـات غير ا
في وقت واحــد الــغــنــاء والـعــزف عــلى الــبــيــانـو
والغيـتار والطبول واجلهـير.وهذه األسطوانة هي
ـاكـارتـني مـنـفـرداً بـعـد إيـجـبت الـثـامـنـة عـشـرة 
ســتــيـشـن الـتـي وضــعـتـه في الــعـام  2018 في
رأس تـرتيب بـيلبـورد لألسطـوانات األكـثر مبـيعاً
ــتــحـدة لــلــمــرة األولى مــنـذ 36 فـي الـواليــات ا

. عاماً

ـيـة وقـطف جـائزة والـعا
ــثل مـســرحي في أفــضل 

الـــــــعــــــــراق لألعـــــــوام 1982
و 1985و 1986و1990و1996
 وقبل اخلـتام قدمت الـفنانـة غدير
خـالـد صـورة لـلفـنـان مـحـمـود أبو
الــعــبــاس (بــورتـريـه كـرافــيك) مع
بـاقـة زهـور من قـبل الـشـاعـر مـوفق

محمد. 
الـى ذلك بـــارك نـــقـــيب الـــفـــنـــانـــ
الــعـــراقــيــ جــبـــار جــودي إقــامــة
مهرجان واسط السـينمائي بدورته
اخلـامـسـة دورة نـصـيـر شـمـة الـتي
اقيمت في النعمانية بحضور نائب
نـــقـــيب الـــفـــنـــانـــ اســـيـــا كـــمــال
ركزي للـنقابة وعضــــــو اجملـلس ا
وبــــالـــدور الـــفـــاعل عــــلي حـــنـــون 
العـضـاء مــؤسـسـة ســنـتــر فن عـبـر
ســـعــــيـــهـم احلـــثــــيث الســـتــــمـــرار

مهرجانهم سنوياً.

مسـرحية عـديدة كـما انه أصدر 12
ـسـرح كـتـابـا مـطـبـوعـا في مـجـال ا
وانه شـارك في الـكـثـيـر من األعـمال
ـسـرحيـة الـتي سـاهـمت في بزوغ ا
جنمه كـفنان مـعروف ب اجلـمهور
وحصد العديـد من اجلوائز احمللية

الــعــراق احــسـاســا وطــربــا في مــثل هـذه
حتديـدا في صـبيـحة االيـام قبل  56عـامـا 
يـــوم  24/12/1964قــــرب احلـــلـــة وهي في
طــريـقـهــا الى زيـارة شــقـيــقـهـا الــسـجـ

لـتنـقل بعـد احلادث الى مسـتشـفى مرجان
شـمال احلـلة وتـبقى فـاقدة الـوعي لـعشرة
ايـام قـبل ان تـودع احلـيـاة لـكن اغـنـيـاتـها

بقيت في قلوب جمهورها.
و الــراحــلــة زهــور حـســ أو زهــرة عــبـد
ولودة في كربالء عام  1924لم احلـس ا
ــوسـيــقى او بـعض يــتـهــيـأ لــهـا دراسـة ا
ـوهــبـة الـتي ـا ا الــطـرائق الـغــنـائـيــة ا
ـكـتـسـبة من ـعـرفـة ا ران وا صـقـلـتـهـا بـا
جتـربـتهـا في الـغنـاء واحلـياة مـعـا كانت
الـراحلة بـدأت مشوارها في اجـواء الغناء
ـــنــــاســـبـــات الــــشـــعــــبي عـــلـى هـــامـش ا
االجـتمـاعية الـنسويـة بيـنما كـانت حلظة
ـمثلة احلـقيقـة الفنـية بالـنسبـة لها هي ا
ـيـول زوج والـدتـهـا احملب لـلـمـوسـيـقى
قام العراقي: ـقتني السطوانـات قرّاء ا وا
جنم الـشيخلي رشيـد القندرجي و حسن
خــــيــــوكـــة و اهـل الـــطــــرب ومن اشــــهـــر

اصواتها السيدة ام كلثوم .
وفـي الـعـراق بــرزت اصـوات نــسـائــيـة من
بـغـداد واحملافـظات رائـعة بـشهـادة النـقاد
ــلـحـنـ واالهم اجلــمـهـور الـذي شـجع وا
تــــلك االصـــوات وبـــالــــتـــالي دخــــلت تـــلك
االصـــوات في دار االذاعــة والـــتــلـــفــزيــون
لــتــنــافس االصــوات الــذكــوريــة وتــســجل
اغـاني مازال اجلمـهور يعشـقها ويحـفظها
وراحت الــتـسـجـيالت الـصـوتـيـة وخـاصـة
ـنـتـجـة ومـنـهـا االسـطــونـات والـشـركـات ا
جــقــمــاقــجي تــتــعــاقــد مع تــلـك االصـوات
لـتـسـجل لـهن اسـطوانـات حتـمل اغـانـيهن
الـتي انـتـشـرت وبـشـكل سـريع فـي الـعراق

والوطن العربي. 
 ومـن االصــوات الــتي اخــتــرنــا ان نــقــلب
ســجـلــهـا احلــافل بــاالبـداعــات الـغــنـائــيـة
صــوت الـراحـلـة زهـور حــسـ الـذي حـفـر
عـلى خارطـة الغـناء الـعراقي اثـرا عمـيقا
كــان له ان يــتــواصل شــجــنــا والـوانــا في
االداء لـوال حادثة السيارة التي اودت بها
الـى مــهـــاوي الـــصــمت الـــقـــاتل وهي في
ـوت اجـمل اصـوات االربــعـ لـيـخــطف ا

ة  اغـنيـاتهـا غريـبة من بـعد عـينـج يا
أعــيـون حــراكه  جـيت لــهل الـهــوى هـلـة
وكل الـهله وسودة شـلهاني. وتـعاملت مع
لحن والشعراء العراقي امثال اشـهر ا
الـراحـل عـباس جـميل ومـحمـد نوشي و
سـعيد العجالوي و خضير الياس و كذلك
الـشعـراء سبـتي طاهـر و جبـوري النـجار.
والـراحلـة بدأت الغـناء عام  ,1938وبرعت
في أداء أطـوار غنـائيـة مهـمة مـثل الدشت
وكـذلك اشـتـهـرت في أداء مقـام الـعـنـيسي
ـسـتــطـيل. بـدأت مــهـارتـهـا واحملــبـوب وا
الــفـنــيـة عــنـدمــا كـانت تــعـمـل كــماليه في
الــفـواحت الـنـسـائـيـة وكــذلك في الـشـعـائـر
احلــسـيــنـيــة وبـدأت تــعــمل كـمــغـنــيـة في
مـالهي بـــغـــداد خالل اخلــــمـــســـيـــنـــيـــات
ـاضي وكـانت والـسـتـيـنـيـات من الـقـرن ا
ديـنة مـعاً مـاهـرة في أداء غنـاء الريـف وا
ـجمـوعة وحتـتـفظ دار اإلذاعة الـعـراقيـة 
فـقـيـرة من أغنـيـاتهـا الـكـثيـرة الـتي ذهبت
أدراج الــريــاح عـنــدمــا كـان الــبث اإلذاعي
حـيا وعلى الهواء مبـاشرة ومن الصعوبة

االحتفاظ بها مسجلة.

 ÊUD×  ¡öŽ

اخملـرج الــعـراقي تـعـرض مــسـرحـيـته (25 ريـخـتـر) عـلى
خــشـبـة الــرافـدين اعــتـبـار من يــوم غـد اخلــمـيس واأليـام
الـتــالـيـة في الـسـاعـة الـسـادســة مـسـاءا. وهي من تـألـيـفه

وإخراجه وتمثيل زمن الربيعي وياسر قاسم.

Íb¹e « bLŠ« tÞ

رئيس جـمعـية البـصيـرة للـبحوث
والـتــنـمـيـة االعالمــيـة في الـعـراق
ـــاضـــيـــة في شـــارك اجلـــمـــعــة ا
ــــوسـع لــــرؤســـاء االجــــتــــمــــاع ا
اجلمـعيات العلـمية التـابعة لدائرة

البحث والتطوير.

 5ÝU¹ …œuLŠ ÷U¹—

ي االردني صـدرله عن  مـؤسسـة القـدس الدولـية االكاد
ـديـنــة الـقـدس) كـتـاب(الــتـكـويـن الـسـيــاسيّ والـتـاريــخيّ 
ديـنة الـقدس عـبر يـتنـاول فيه تـشـكُّلَ التـاريخ السـيـاسيّ 

تالحقة. العصور ا

 w½«u J « w×²

ــشـــكــاة لــلـــنــشــر الــشـــاعــر االردني صـــدر له عن دار ا
والـتـوزيـع في إربـد ديـوان بـعـنــوان (نـغم احلب) يـقع في
ـتوسط ويـضم بـ دفتـيه ثـمان مـئـة صفـحـة من القـطع ا

وعشرين قصيدة.
d Uý œu u  U½—

الـتـدريسـيـة في جـامـعـة بغـداد حتـدثت عن(قـانـون الـعنف
االســـري ودوره في الـــنــــهـــوض بـــالـــواقـع االجـــتـــمـــاعي
عنون (حلول لتقى الوطني  –الـدولي ا العـراقي) ضمن ا

رأة. ومعاجلات واقعية للعنف ضد ا
W dŽ q √

ـمـثـلـة الـسوريـة تـصـور في مـديـنـة طرطـوس الـسـاحـلـية ا
فيلـمها اجلديد (مـيري كريسبي) جتـسد فيه دور مخرجة

تعمل على تصوير فيلم وثائقي عن قريتها.
5 « —U² «b³Ž b dÝ

ي الـعراقي الـقى مـحاضـرة في مجـلس الراضي االكاد
الـثـقـافـي بـعـنـوان (نـتــائج االنـتـخـابـات االمــريـكـيـة ومـدى

تاثيرها على الوضع االقليمي والدولي).
d³Ý« wMOł

ـمثـلة الـسوريـة كشفت مالمـح شخصـيتـها في مـسلسل ا
(ردّ قلـبي) الذي  تـصويره في الالذقـيّة حـيث ستـظهر
بــشــخـصــيــة امـرأة قــاســيـة نــوعــاً مـا ولــكن مع تــسـارع

األحداث سيعرف هدف تلك القساوة.

W U ≈ Y×³ð WOIOÝu*« ÊuMH «
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االسـتـغالل اجلـنـسي  تـمـاشـياً مع
حتـقــيـقــات الـقــضـاء األمــريـكي في
شأن الفضيحة اجلـنسية إليبست
الــذي انـتــحـر في الــســـــــــــجن في
آب  2019 بــعـد اتـهـامـه بـاعـتـداءات
جنسية على قاصرات.وقالت وكيلة
ـدعـيـات عـلى الـدفـاع عـن عـدد من ا
بـرونـيل احملـامـية كـلـيـر لـوجون إن
(هذا مـا تنـتظـره النـساء الـضحـايا
مـنــذ سـنـوات عـدة وبـعـضـهن مـنـذ
أكثر من  30عاماً) .ويـواجه برونيل
اتهـامات من امرأتـ على األقل في
ــتـحـدة بـكـونه أدى دور الـواليـات ا
مزوّد إيبـست بـشابات من أوساط
مـتواضـعة اجـتـماعـياً واعـداً إياهنّ
بـــفــــرص عـــمل فـي مـــجـــال عـــرض
ـدعي الـعـام األزيـاء.وفــتح مـكـتـب ا
فـي بـاريس حتــقـيــقـاً أولــيـاً في آب
بـعــدمـا تــبــلّغ مـعــلــومـات عن 2019

{ بــــــــــــــــــــــاريــس(أ ف ب) - ادعــت
الـســلـطـات الــفـرنــسـيـة عــلى وكـيل
عــارضــات األزيــاء الــفــرنـسـي جـان
لوك بـرونيل الـذي تتـهمه عـارضات
سابـقات باغـتصـابهن ويُـشتبه في
أنه كــان يـتــولى تــوفــيــر الـفــتــيـات
لــرجل األعـــمــال الــثـــري األمــريــكي
جـيفـري إيـبسـت وأبـقـته اجلمـعة
مــوقـــوفــاً رهن الـــتــحـــقــيق.وأوقف
بـرونــيل الـســبـعــيـني األربــعـاء في
مطار شارل ديغول في باريس فيما
كان يـهمّ بالسـفر إلى دكـار واتهمه
ي هـيــتـز الـسـبت ــدعي الـعـام ر ا
في بـيـان االدعاء عـلـيه بـ(اغـتـصاب
قـــاصــــرات تــــتــــجــــاوز أعـــمــــارهن
اخلــامــســة عــشــرة) وبـ(الــتــحــرش
اجلــــنــــسي).كــــذلك شــــمـل االدعـــاء
االجتـــار بــالـــبـــشـــر وإحلــاق األذى
بــــضــــحـــايــــا قـــاصــــرات ألغـــراض

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت -أعـلـنت
ــيـــة أريــانــا غــرانــدي الــفــنــانـــة الــعــا
خـطوبتـها عـلى حبيـبهـا دالتون غـوميز
من ذلـك من خالل مـــــنـــــشــــور عـــــبــــر
حـســابـهـا الــرسـمي عــلى أحـد مـواقع
الــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي. وظـــهــر في
الـصور خا اخلـطوبـة بيدهـا إضافة
إلى صـور عـفـوية جتـمـعـهـا بخـطـيـبـها
وعـلــقت أريــانـا كــاتـبــة عــلـيــهـا : (إلى
تابع األبـد) .وتفاعل عدد كبـير من ا
مع إعالن غـرانـدي خـطوبـتـهـا على
حـبــيـبـهــا الـوســيم وعـبـروا عن
سعادتهم الكبيرة لها اضافة
ـعلق الى ان مـجموعة من ا

أكــــدوا عـــلـى غــــرابـــة شــــكل
اخلا الذي تقدم به دالتون
غــومــيـز لــطــلب يــد أريــانـا

مؤكدين انه باهظ الثمن.

احتـمال وجـود قاصـرات فرنـسيات
بـ ضحـايا جـيـفري إبـستـ الذي
ـلك شـقـة في شـارع فـوش األنـيق
ـدعي في بــاريس . واهـتـم مـكــتب ا
الـعـام بـدور بـرونـيل وهـو مؤسس
وكالـتي (كـارين مـودلز) و(ام سي 2
مـودل مـانـاجـمـنت) لـعـرض األزياء.
وخـرج عـدد من الـعـارضـات عـنـدها
عن صـــمـــتـــهنّ واتـــهـــمن بـــرونـــيل
مـبـاشـرة بـاغـتـصابـهن. وقـدّمت في
تــشــرين األول  2019 شـــكــوى ضــد
برونـيل لـوقائع تـتعـلق بـ(التـحرش
اجلـنسي).ونـقل وكـيل بـرونـيل عنه
تـأكـيــده في حـيـنه أنه (في تـصـرف
وجهة القضـاء) نافيـاً االتهامـات ا
إلـيـه.وتـعـلـيـقـاً عـلى تـوقـيـفه قـالت
عارضـة األزياء الهـولنـدية السـابقة
ثـيـسـيا هـويـسـمـان (إنه خبـر كـبـير

جعلني أبكي فرحاً).

قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.

qL(«

تعيش فتـرة عاطفية متقلبة ومـليئة بالتطورات أصبر 
قريباً تنفرج األمور. 

Ê«eO*«

كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 

—u¦ «

زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.

»dIF «

ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 

¡«“u'«

هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 

”uI «

تـرغب بإضـفاء بـعض التـغيـير إلى عالقـتك العـاطفـية 
 . لتتخلص من الروت

ÊUÞd «

تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 

Íb'«

يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .

bÝô«

ال تــكـشف أمــورك الــشـخــصـيــة أمــام احملـيــطـ بك 
كن استخدامها ضدك.  والتي 

Ë«b «

ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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مجـموعـة من الـكلـمات
ــكن كـتــابـتــهـا الــتي 
افــــقـــيـــا ورأســــيـــا في
الـــوقت ذاته وهـــو مـــا
يـظـهر من خالل كـتـابة
مــــرادفــــات ومــــعــــاني

الكلمات االتية:
 1-حديث الوالدة
 2-عاصمة امريكية
كتوب  3-يزيل ا
 4-عالج بالدواء
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تقـاطعـة التي تنـشرها يـوميا ا االجيـال الالحقة تـمارس حل الـكلمـات ا كان كل جيـلنـا ور
ـعـلومـات التي تـصلح ان صـحفـنا ومـجالتنـا ويـحررهـا صحـفيـون وكـتاب لـديهم اخلـبرة وا
تـقاطعة.وحسب مـعلوماتي فان جـميع الصحف واجملالت التي تكون الغازا حلـل الكلمات ا
تقاطعة يحررها اشخاص لديهم عاما كانت فـيها زاوية الكلمات ا عملت فيها الكثر من  60 
اخلـبرة فـي معـاني الكـلمـات. وكـان القـراء والزمالء  في الـصحـيـفة واجملـلة يـقضـون اوقات
الفـراغ حلل تـلك الـكلـمـات وايجـاد كـلمـات مـنـاسبـة افـقيـا وعـمـوديا. واظن ان هـذه الـزاوية
مـازالت في جـمـيع صـحفـنـا ومـجالتـنا لـكـني اشك ان االقـبـال عـليـهـا حـالـيا كـمـا كـان ايام

زمان.
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وقـد وجـدت من ب االيـام الـدوليـة الـغريـبة ان  21 كـانـون االول هو الـيـوم الدولي لـلـكلـمات
ـتقـاطعـة وبـحثت عن تـاريـخهـا ومن اوجـدها وفي اي صـحـيفـة نـشرت اولى تـلك الـكلـمات ا
ـتقاطعة. في  21 كـانون االول عام  1913 ظهرت أوّل لـعبة كلـمات متـقاطعة في صـحيفة ا
نوّعات الصحفية اخلفيفة هذه إلى الصحيفة محرر نيويورك وورلد بـعد أن أدخل خدمة ا
بريطاني يـدعى آرثر وين وكان يـعمل في (نيويـورك وورلد) التي طـلبت منه اختـراع أحجية
وسوعة احلـرّة (فَعَصَر آرثـر ذهنه في التـفكير وعادت جديدة إلمتاع الـقرّاء كما جـاء في ا
به الذاكرة إلى أيام طفولته عندما كان يلعب لعبة باستخدام احلروف ومنها اقتبس أحجية

تقاطعة). الكلمات ا
ي تقاطعة  107 أعوام. وإذا كـان لبعض األحداث يوم عا بينـنا وب أوّل صدور للكلـمات ا
تقاطعة كل األيام فما من صحيفـة يومية أو مجلة أسبوعية إالّ وفيها واحد فإن للكلـمات ا
ـستـطيل الذي تـنتـشر فيه احلـروف. تتـعامد أو تـتوازى أو تتـقاطع لـتشكل ربع أو ا ذلك ا

في النهاية ميزة تلك الصفحة في اجلريدة.
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بـعد اخـتراع ذلـك احملرر الـصحـفي في (نيـويورك وورلـد) ظـهرت اجـتهـادات كثـيرة لـتطـوير
ـتقـاطعـة ولـكن يظل الـسبق دائـمـاً آلرثر وين الـذي توفي بـعد شـهـور قلـيلـة على الـكلـمات ا
ـية الـثانـية. فـهل كان قـرّاء الصـحف آنذاك يـبحـثون عن تـسلـية صـحفـية نهـاية احلـرب الـعا
ـيـة فـكـانت الـكـلـمـات يـومـيـة تـصـرف انـتـبـاهـهم عن أخـبــار ويالت احلـرب وكـارثـيـتـهـا الـعـا
ـتقـاطعـة تـعود إلى صـحـيفـة مغـمـورة اسمـها ـتـقاطـعة? يـعـد البـعض أن جـذور الكـلمـات ا ا
تقاطعة على شكل ماسٍ (ستـوكتون بي) ونشرت في عام  1793 كما ظـهرت أول الكلمات ا
مزدوج في مـجلة (سان نـيكوالس) في عام  1873 وفي عام  1890 ظهـرت كلمات مـتقاطعة
بـسيطة مكـونة من أربعة حـروف أفقية ومثـلها رأسياً في مـجلة إيطـالية اسمهـا (إل سيكولو

إيالستراتو).
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ـتـقــاطـعـة في الـكـثـيـر من الـصـحف ــاضي انـتـشـرت الـكـلـمـات ا وفي عـشـريـنـيـات الـقـرن ا
واجملالت كمـا انتـقـلت من الصـحف األمـريكـية إلى صـحف أوروبـا. وفي بريـطـانيـا وصلت
ـز) في عام 1930 ـتقـاطـعة إلـى صحـيفـة (الـتلـغـراف) في عام  1925 ثم (الـتا الكـلـمات ا
وكانت أكثر تعـقيداً من النسخ األمريكية. وظهر أول كتاب لها في منتصف العشرينيات في
ون آنـد شوستـر)األمريكـية ويـحتوي عـلى مجـموعة كـبيرة من 1924 وطبعـته مطـبعة (سـا
تـقاطعـة وقد أهـدى مع كل كتـاب قلـماً مـجانـياً للـدعايـة التـسويـقيـة فكان ألغـاز الكـلمـات ا

أكثر الكتب مبيعاً في العالم آنذاك.
ـية الثانـية وزّع اجليش األمريـكي على مالي اجلنـود الذين حاربوا في خالل احلرب العا
ـتقـاطعـة حللهـا أثنـاء فتـرات الهـدنة. وكـان االعتـقاد الـسائـد أنها أوروبا كـتيـبات الـكلـمات ا
عنـوية لـلجنـود.وشكت مـكتـبة نيـويورك الـعامة من أن (الـصرعـة) اجلديدة ترفع من الـروح ا

ــكـتـبـة من أجل ـئـات إلى ا ـتــقـاطـعـة دفـعـت بـا الــتي تـسـمى الـكــلـمـات ا
ـوسـوعـات حلل ألـغـاز الـكـلـمـات; مـا عـرقل االسـتـعـانـة بـالـقـوامـيس وا

كتبة. جهود طالب العلم من االستفادة من خدمات ا
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ان كان لديكم وقت فراغ  وانتم محجوزون في بيوتكم في ظل انتشار
كورونا ابحثوا عن كلمات متقاطعة لقتل الوقت. وكل عام وانتم بخير.
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غدير خالد تهدي محمود أبو العباس صورة (بورتريه)
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ــســرح ــا فـي ذلك ا ـــديــنــة  حــسـن في ارجــاء ا
ـرافق الــبـابــلي حــيث ســتـقــام الـفــعـالــيــة وكـافــة ا
الـــســيـــاحــيـــة من ڤـــلل وبــيـــوت إلقـــامــة الـــوافــدين
والسفرات الـعائلية والسياحـية وفقا لصفحة وزارة
الــثـقــافـة في (فــيـســبـوك).من جــانـبه رحـب مـشـوح
شـتـرك. كـمـا استـعـرض خالل اجلـولة بالـتـعـاون ا
بـذولة في ـدينـة واجلهـود ا عـملـيات اعـادة اعمـار ا
تـرمـيم الــبـنى الـتـحــتـيـة وعـودة احلـيــاة الـسـيـاحـيـة
دينة وقد وثق واستقـبال السفرات الترفيـهية في ا

عرض فوتوغرافي. كل خطوات البناء 
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ـوسـيـقـيـة مـحـمـود زار مـديـر عـام دائـرة الـفـنـون ا
ديـنة الـسـياحـية في احلـبانـية عبـداجلـبار مـوسى ا
والـتـقى مــديـر شـركـة احلــبـانـيــة الـسـيـاحــيـة مـؤيـد
مــشـوح  لــغـرض االتــفـاق عــلى اقـامــة (مـهــرجـان
ـديـنــة الـسـيــاحـيـة االغـنــيـة الـعــراقـيـة االول) فـي ا
وسـيقية واالطوار والذي سيـتغنى بجـميع االلوان ا
لـكافـة مـحـافظـات الـعراق.وجتـول الـوفـد الذي ضم
ــديـــر الــعــام ومــديـــرة قــسم الــعـالقــات تــضــامن ا
عبداحملـسن ومديـر قسم الفـرق الفنـية زيدون فالح

وسيقية في احلبانية       عدسة: أنيس  عامر وفد دائرة الفنون ا

بول ماكارتني

أريانا غراندي

زهور حس
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مـهما كانـت العناوين احلـكوميـة من حجم ال يصح مـطلقاً
ركـزي الـعراقي. كـما ال أن تـنال مـن حجم عـنوان الـبـنك ا
يـصح أن تـذوب شخـصـيـة البـنك في تـشـكيـالت حكـومـية
ـالـيـة. ولــو حـدث ذلك الـذوبـان فال حـتى لــو كـانت وزارة ا
ـستـقلـة وهذا تـهديد عـنى الشـخصـية االعـتبـارية ا قـيمـة 

الي. صريح لعمق البلد ا
ـالية مـقنعة بـل هي خطيـرة وتثير ال تـبدو تبـريرات وزير ا
الـفزع بالـنفـوس ح قال إنَّ الـقرار بـخفض قيـمة الـدينار
ـائـة من الـعـراقي بـنـسـبـة تــصل الى خـمـسـة وعـشـرين بـا
نع  انـهيار احتـياط العمالت الـصعبة قـيمته كفـيل وحده 
الـذي كـان مـحـدقـا بـالـبـلـد في غـضـون سـبـعـة شـهور. وال
ــســاس ـــركــزي مــنع ا ــاذا اليــســتــطـــيع الــبــنك ا نـــدري 
الية  بـاالحتياط االساس مهـما كانت مشاكل احلـكومة ا
ـشاكل مـن صنع الـسـياسـيـ وهوامـشـها ذلك انَّ أغـلب ا
ودعة لدى سـاس باألمانة الكـبرى ا الـطفيليـة وال ينبغي ا
ركزي ألنّهـا خط الدفاع األخيـر قبل حصول ما ال الـبنك ا

حتمد عقباه.
وكـأنَّ االجــراءات اجلـديــدة الـتي تــكـاد تــنـسق صــمـامـات
ـعــيـشـي واالجـتـمــاعي مـصــمـمــة لـعــبـور الــفـتـرة األمـان ا
بكرة فترضة حتى موعد االنتخابات النيابية ا احلكومية ا

نتظرة وليكن بعدها الطوفان. ا
ة واطن وسبل عيشه وتربية احلياة الكر الـنيل من قوت ا
ؤقت للعاجزين ألطـفاله هو أسهل طرق العالج الـوهمي وا
عن وضع خـطة استراتيـجية حازمـة تقبر الفـساد وتسترد
ــلـيــاريـة من الــنـاهـبــ من سـدنــة الـصف االول االمـوال ا
والــصـفــوف الـتـالــيـة في الــعـمــلـيـة الــسـيــاسـيـة اخلــائـسـة

بالفساد.
ـسؤولون الذين يـحفظـون عن ظهر الغـيب كراريس البنك ا
الـدولي وتــعـلـيـمــاته ولـوائـحه وال يــفـكّـون اخلط في قـراءة
ا مصيرهم سـطر واحد من معاناة مالي الـعراقي   إ

ذلك اجملهول الذي ينتظر البالد.

وبـينما تتـهيأ كائنـات الله لرمي كومة حـصى خلف أذيال سنة
الـرمادة عـشـرين واستـقـبال الـواحـدة والعـشـرين  وعلى وقع
صنوع على أجـنحة اللقاحات اجلديدة خـطى قلقة من األمل ا
غــيــر احملــســومــة حــتى اآلن  فــإذا بــالــشــاشــات واجلــرائــد
والـعواجل تـمـطر عـلى الـناس لـتـزف لهـم خبـراً مـرعبـًا آخر ال
صـلة له بـزفة عـرس  وهو خـبر رزق الـسيـد والسـيدة كـورونا
رة ـولودهما البـكر األشرس واألسرع  وهذه ا تـسعة عشر 
سـقط الـطـفل على رأسـه ببـعض لـنـدن وضـواحيـهـا بـعـيداً عن

أرض اآلباء والساللة األولى ووهان او يوهان الشرق .
عـلى مدى تـسعـة شهـور من اجلـائحـة حتول اكـتشـاف اللـقاح
الـناجح ولو بنسبة ليست مطـلقة  الى حرب دعائية وسياسية
اقـتصـاديـة أنانـية قـذرة  وفي ايـامه األولى أطلق وزيـر جتارة
أمـريـكـا تـصريـحـاً يـخـلـو تـمـامـاً من أي ذرة انـسـانـيـة وآدمـية
شهد الـصيني الوبائي عـندما أشار بوضـوح وهو ينظـر الى ا
الـكـارثي إن هـذا األمـر سـيـوفـر مـئـات آالف من فـرص الـعـمل

لألمريكان !!
ـرض واعتـبره ثم ثـنى علـيه دونالـد تـرامب بتـسخـيف وتتـفيه ا
وسـمـية وسـيـتم الـقضـاء عـليه نـوعاً بـسـيطـاً من االنـفالونـزا ا
سـريـعـاً  وواصل عـنـاده وتـمـثـيـلــيـاته الـتـلـفـزيـونـيـة اخلـطـيـرة
واسـتـهـتـاره بعـدم لـبس الـكـمـامـة حـتى أُصـيب هـو شـخـصـياً
شفى  رض  لكـنه شفي بعـد ثالثة أيام فقـط من دخوله ا بـا
صـاب طي الشك  وظـلت تلك الـقصـة وقـصة ابـنه الصـغيـر ا
وواصل بـغـبـاء وعــنـاد مـعـاركه الـدونــكـيـشـوتـيــة ضـد مـنـظـمـة
سـألة كلها الى ـية والص وروسـيا  بل حول ا الـصحة العا
دعـاية انـتخـابـية رخـيصـة نـتجت عـنهـا حـتى اآلن أعظم كـارثة
وطـنـيـة  إذ بـلغ ضـحـايـا الـفـايـروس من األمـريـكـان اكـثـر من
ثالثمئة وثالث الفاً ونحو تسعة عشر مليون مصاب مؤكد .
علن أمـا قضيـة احلصول عـلى أي نوع من أنواع الـلقاحـات ا
عن فـعـالـيـتـهـا حــتى اآلن  فـيـبـدو أنـهـا هي األخـرى سـتـكـون
مـشـكـلـة خطـيـرة خـاصـة بـالـنـسـبـة لـلـدول الـفـقيـرة  لـيس من
ـادية الـصـعبـة فـقط  بل في عـملـيـات توفـر االنـتاج الـناحـيـة ا
نـتجة ولـصعوبـة نقل اللـقاح بدرجات واطـني الدول ا الـكافي 

برودة حتت السبع بوسائط آمنة ومتاحة .
لن حتل مـشاكل األرض وتتشافى أمراضها أبداً وذلك بسبب
احلـروب العـبثـيـة واحلصـارات الهـمـجيـة واجلشع الـوحشي 
ولـو أن السالم والعدل والقناعـة قد حلت ب الدول والشعوب
رض ومن قـبله كل األمـراض اخلبـيثة لـتم القـضاء علـى هذا ا
ـستـعصـية  فـبعـض الدول الـتي تقـود العـالم تصـرف على وا
تـرساناتها احلـربية القاتـلة ترليونات
الــدوالرات كل سـنــة  لـكــنـهــا تـصم
ــــنــــظــــمـــات آذانــــهــــا عـن نــــداءات ا
االنسانية الكثيرة التي تعنى بشؤون
ـتـوقـعـ بـسبـب ضعف الـضـحـايا ا
مول األوغاد . التمويل وتوحش ا
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{ بــــــــيـــــــروت (أ ف ب)  –أقـــــــر
ـان اللبـناني االثنـ اقتراح البر
قــانـــون يـــنـص عـــلى مـــعـــاقـــبــة
التحـرش اجلنسي خـصوصاً في
مكـان العـمل األول في لبـنان في
هـــذا الـــصـــدد كـــمـــا وافق عـــلى
تـعــديالت أسـاسـيــة في الـقـانـون
تعلق بالعنف األسري. ورحبت ا
ـــتـــحـــدة بــإقـــرار قـــانــون األ ا
الــــتــــحـــــرش إال أن مــــراقــــبــــ
حـــقــوقـــيــ حــذروا مـن ثــغــرات
كـــثـــيــــرة فـــيه. وخـالل جـــلـــســـة
اســتــمــرت نــحــو ثالث ســاعـات
وعــلى جـدول أعــمـالــهـا عــشـرات
اقتـراحات الـقوانـ أقر مـجلس
الـنـواب وفق مـا أفـادت الـوكـالـة
الوطنية لإلعالم اقتراح القانون
ــة الـــرامي الـى مـــعــاقـــبـــة جـــر
الـتـحـرش اجلـنـسي ال سـيـمـا في
ـــنــسق امـــاكن الـــعــمـل. ورحب ا
ـتحـدة في لبـنان اخلاص لأل ا
يـان كــوبـيــتش بـإقـرار الــقـانـون
بـاعتـبـاره خطـوة بـاجتاه تـمـك

ــرأة وحـقـوق اإلنـسـان. حـقـوق ا
وأضاف في تغـريدة أن التـطبيق

ـــفــــكـــرة ــــفـــتــــاح. لـــكـن ا هـــو ا
الــقـانـونــيـة وهي مــنـظـمــة غـيـر
حـكــومـيـة مــتـخـصــصـة بـشـؤون
قانـونيـة وتُعـنى بشـرح القـوان
وتــفــســيــرهــا رأت أن الــقــانــون
يحتوي على إشـكاليات عدة على
ـوضـوع من رأسـهـا أنه يـقـارب ا
مــــنــــطــــلـق أخالقي يــــهــــدف إلى
حماية اجملـتمع وليس الـضحية.
ــفـكـرة ّــور من ا واوضح كـر 
القـانونـية إشـكالـيات أخـرى عدة
بــيــنـهــا أن الــوسـيــلــة الـوحــيـدة
لــلـــضـــحـــيـــة هي الـــلـــجـــوء إلى
الـقـضـاء اجلـزائي.. مـا يـعـني أن
ــرور األمـــر ســيــكـــون عــلــنـــيــاً 
ـخفر وقاضي حتقيق الضحية 
ثم قضـاة وهذا عـائق كبـير أمام
الــضـحــايـا ولــيس حتــفـيــزاً لـهم

لرفع شكاوى.
واشــار أيــضـــاً إلى أن الــقــانــون
يـحــتم عـلى الــضـحـيــة أن تـثـبت
فـعل الــتـحـرش ونــتـائـجه وهـذا
طلوب عبء في ذاته فيما كـان ا
ـتــحـرش عــدم قـيـامه أن يـثــبت ا

بالفعل.
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مـرت أمس الذكـرى الـسنـوية الـثـانيـة  لرحـيل األمـير طالل بن
ـتوفى في  22 ديـسـمـبر  2018 حـيث عـبـد العـزيـز آل سعـود ا
تـرك األمـيـر وراءه إرثـاً سـيـاسـيـاً وفــكـريـاً ومـعـرفـيـاً عـظـيـمـاً
ياً كما فـالرجل له ثقله السياسي والفكري محلياً وعربياً وعا
تعلقة باإلرادة يـحسب له ألف حساب في الدوائر السياسية ا
الـدوليـة. فهـو يتـمتع بـخبـرة ودهاء سـياسي ورؤيـة اقتـصادية
إذ إنه يـعـبر عن حـالـة متـفـردة في عالم الـسـياسـة ألنه يـجمع
ـكـنـات في آن لـذلك يـعـدّ عـدة خـبـرات وجتـارب ومـهـارات و
ي أحـد أهم دهــاة الـسـيــاسـة عـلى الــصـعـيــد الـعــربي والـعـا
األمـر الذي جعل مـنه محطة لـلتشـاور وتبادل اآلراء مع أقرانه
ية ملـوكاً ورؤساءً وشخصيات سياسية من الـشخصيات العا
وفـكريـة وثقـافيـة…إضافـة إلى تمـتعه بـثقـافة مـوسوعيـة. فضالً
عن ذلك كـان رائـداً في مـجـال الـعـمل الـسـيـاسي في الـشرق
األوسط … إذ انـخــرط في عـالم الـسـيــاسـة مـنـذ بــدايـة شـبـابه
اسـتوزر وعـمل في السـلك الدبـلومـاسي كسـفيـر للـمملـكة في
فـرنـسا…اتـسم بـالـعـقل الـسيـاسي الـواقـعي والـعقـالني…وعلى
الـرغـم من أنه عــاش في خـضم ظــروف شــائـكــة ومـعــقـدة في
ــؤامـرات واالنــقالبــات واحلـركـات الـشــرق األوسط تـمــور بـا
الـراديكالية…لكنه لم يتأثر بهـا بقدر ما كان يرسم ستراتيجيته
ـشهد الـسياسي في الـعصامـية الـتي سبق اآلخرين بـقراءته ا
بـعده االستراتيجي. لـذلك سعى بجهد عـال لالرتباط باحلداثة
ـمـلـكة في بـوصـفهـا الـوسـيـلـة الـوحـيـدة لبـنـاء الـدولـة وجـعل ا
مـقــدمـة دول الـشــرق األوسط ومن الـدول الــتي يـشـار إلــيـهـا
بـالـبـنـان كــواحـدة من ضـمن أهم دول الـعــالم…فـكـان له تـأثـيـر
ــمــلــكــة الــعــربــيـة فــعــال فـي رفــد أخـوتـه من مــلــوك وأمــراء ا

الكة. شورة واحلرص على تماسك العائلة ا السعودية با
قابالت الصحفية والتلـفزيونية بكثافة ويحاضر كـان يجري ا
هـنا وهـناك يـتنـقل بـ الدول اخملـتلـفة الـتـوجهـات السـياسـية
واالقـتـصـاديـة يـغـني جتـربتـه باالطـالع علـى جتارب اآلخـرين

ويغني محاوريه بالرؤى واألفكار.
ارتـكـزت أولـويــاته بـضـرورة االهـتــمـام بـواقع الـطــفل وتـطـويـر
ـكنـاته إضافـة إلى التـعليـم العالـي وعلى وفق مـا يجري في
تحضر الذي يتطور بشكل فائق السرعة كذلك أولى الـعالم ا
ـان ـرأة وحــقـوق اإلنــسـان واإل اهـتــمـامــاً خـاصــاً بـعــالم ا
بـالتنـوع والتعـدد وكانت له قـناعاته وحـساباته بـشأن اجلانب
ـنظـمة ـمـلكـة  االقـتصـادي حـيث لعب دوراً مـؤثـراً بانـضـمام ا
ــشـاريع ــيـة. وفـتـح الـبــنـوك وتــشـجــيع عـمل ا الـتــجـارة الــعـا
ـا يـتــعـلق بـوسـائل الـصـغـيــرة…وله مـسـاهـمــاته وتـوجـيـهــاته 
اإلعالم… أمــا في اجلــانب االجــتــمــاعي كــان نــبــيالً صــادقـاً
مـتـواضعـاً دمث األخـالق بسـيـطـاً بـسـاطة الـكـبـار قـريـباً من
اجلـمـيع صـغـيـرهم وكـبـيـرهم مـهـتـمـاً بـهـمومـهـم  وقضـايـاهم
تعارض معه فكرياً  لم ـصيرية ومتسامحاً مع اخملـتلف وا ا
تـغـره اإلمارة أو الـنـفـوذ والثـروة أو أمـور الـدنيـا ولم تـكن ثـمة
مـسافة بـينه و بيـنهم …عـموماً كـلما نـقوله هـو غيض من فيض
ــتــواضـعــة واخلــجـولــة أن تــعـطي وال تـقــدر هــذه الـكــلــمـات ا
اإلنـســان حـقه فــاألمـر بــحـاجــة لـكــتب تـغــطي سـفــره احلـافل

تميزة وعلى الصعد كافة. باإلجنازات النوعية وا
يـاً تهـتم الدول بـتخـليـد عظـمائهـا عن طريق ـتعـارف عليه عـا ا
ـؤسسـات التي تـهتم بـإرثهم الـفكري ـتاحف وتشـكيل ا بـناء ا
وتــوثــيق مــنـجــزاتــهم أفالمــاً وصــوراً ومـقــابالت تــلــفـزيــونــيـة
هم ألم وصـحفية وغيـرها. السؤال ا
يــحن الـــوقت لــتـــفــعـــيل هــذا األمــر.
ـغـفـور له وأخـيـراً نــأمل أن يـحـظى ا
بـاالهتمام الـذي يستحـقه وإننا على
حبة اجلميع أمراء يـق أنه يحظى 

ومثقف وعامة الناس.

{ بـاريس (أ ف ب)  –أعلـنت الـنـيابـة الـعـامة
في بـاريس االثـنـ فـتـح حتـقـيق عـلى خـلـفـيـة
شـتــائم ذات طـابع عــنـصـري وحتــريض عـلى
الكراهـية العرقية بعد انتشار رسائل معادية
لـلـسـاميـة عـبـر وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
في حق إحــدى مــشـتــركـات مــســابـقــة مـلــكـة
جــمــال فـرنــســا الــتي أقــيــمـت الـســبـت. وقـد
ـاضـيـ انـتـشـرت عـبـر تـويـتـر في الـيـومـ ا
تـعلـيقـات مـعاديـة للـسامـيـة إثر اخـتيـار أبريل
ـلـكـة جـمـال فـرنـسـا. بــيـنـايـوم وصـيـفـة أولى 
وقد حتـدثت الشابة خالل حـفل االنتخاب عن
ـوجة أصـول والـدها اإلسـرائـيلـيـة ما قـوبل 
تـعـلــيـقـات مـسـيــئـة لـقـيت تــنـديـدا واسـعـا من
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـفـرنـسـيـة. وقـد تـقـدمت
ـواطـنــيـة مـارلـ ـنـتــدبـة لـشــؤون ا الـوزيــرة ا
شــيـابـا بـإخـبـار إلى الـنــيـابـة الـعـامـة في هـذا
الـشـأن. وقـالت في تـصـريحـات لـقـناة بي أف
أم تي في اإلخـبارية بعض التغريدات ال تزال
منـشورة وهذا غـير مـقبول. وشـددت الوزيرة
على ضـرورة أن تتحمل الشبكات االجتماعية
مـســؤولـيــاتـهــا. وذكــرت الـنــيـابــة الـعــامـة في
بــاريـس أن وحــدة الـــتـــصــدي لـالنــحـــرافــات
ــوجــهــة ضــد األشــخــاص كُــلــفـت مــتــابــعـة ا
الــتــحـــقــيق لــتـــحــديــد هــويـــة أصــحــاب هــذه
التـعلـيقـات. وأضـافت شيـابا هـذه إشارة إلى
من صاغـوا (هذه الـرسـائل) للـقول إن تـوجيه
دعــوات لــلــكــراهـــيــة وإطالق هــذا الــنــوع من
ـعـاديـة لــلـسـامـيـة لـيس أمـرا الـتــصـريـحـات ا
ــا أنـــهم كـــمـــا آمل ســـيُالحـــقــون عـــاديـــا 
ويــحـاســبـون عــلى أعــمـالــهم أمــام الـقــضـاء.
وحــذر وزيـر الـعـدل إريك دوبــون مـوريـتي من
أن الـــقـــضـــاء ســـيـــراقب من كـــثب مـــطـــلـــقي
عـادية لـلسـاميـة فيـما أبـدى وزير الـرسـائل ا
الداخلية جيرار دارمانان عميق الصدمة إزاء
هـذه الـتـعـلـيـقـات مـؤكـدا أن أجـهـزة الـشـرطـة
والـدرك مـسـتـنــفـرة. وأبـدت الـوصـيـفـة األولى
أبـريل بـيـنـايـوم في تـصـريـحـات لـصـحـيـفـة ال
بــروفــانـس أســفــهــا ألن هــذه األمــور ال تـزال
حتـــصل لــديــنــا في  2020 مــؤكــدة ضــرورة
حـــشــد الـــقــوى لـــوقف ذلك.  وقـــالت لم أسع
السـتـفزاز أحـد فـرنـسا بـلـد مـتنـوع ومـلـكات
اجلمـال يتحدرن من أصول وثـقافات ومناطق
مــخـتـلــفـة وهـذا مـا يــضـفي جـمــاال عـلى هـذه

سابقة. ا

حثّ هــذه الـضـفــادع عـلى الـتــكـاثـر
مــهـمّــة في غــايـة الــصـعــوبــة فـمن
الـصــعب جـدّا جـعــلـهـا تــتـكـاثـر في
اخملــتــبــر… ألنــهــا تــعـود عــادة إلى
ــوقع الـــذي أبــصــرت فــيه الــنــور ا
لـلتنـاسل بحسب كـولوما.  وحافظ
الـعـلمـاء عـلى حـيوانـات مـنـوية في
نـيتروج سـائل لكن كان ال بدّ من
الـعـثـور عـلى إنـاث ألن الـبـويـضات

غير قابلة للتجميد. 
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تـعدّ الـضفـدعيات أسـاسيـة لتـنظيم
أعـداد احلـشـرات. غـيـر أن إعـادتـهـا
إلى مـــوطــنـــهـــا الــطـــبـــيــعـي لــيس
ت بـالسهل إذ إن الـضفادع التي 
في األسـر ال تتعرّف على مفترسيها
ــنـــأى عـن األمــراض وهي كـــانـت 
احملــدقــة بــهـــا بــحــسب كــولــومــا.
وتـضـمّ اإلكـوادور الـبـلــد الـصـغـيـر
الــزاخــر بــالــتــنــوّع احلــيـوي 623
ـئة نـوعـا من الـضفـدعـيات   60 بـا
مـــنـــهـــا تـــقـــريـــبـــا مـــهـــدّد بـــشـــدّة

باالنقراض.   

ومـــواجــهـــة األمـــراض وتــغـــيّــرات
ــنـــاخ تـــمــهـــيــدا إلعـــادتـــهــا إلى ا

موطنها الطبيعي.   
 وكـمـا احلـال مع برمـائـيـات أخرى
ــــنـــاخــــيـــة قـــضت الــــتـــغــــيّـــرات ا
واألمراض مثل كيتريديومايكوسيز
عـلى ضـفــادع خـامـبـاتـو مـتـسـبـبـة
بـانـدثارهـا في نـهـاية الـثـمانـيـنات.
ن وقـدّم عـلـمـاء خامـبـاتـو مـكـافآت 
يــعـثــر عـلى ضــفـدع واحــد من هـذا
الــصـــنف. وفي الــعــام   2016عــثــر
طــفل من الــسـكــان األصــلـيــ عـلى
واحـد في جوار بركان كـوتوباكسي
ــكـــافــأة (الـــوسط) وحـــصل عــلـى ا
ــوعــود بــهـــا بــقــيــمــة ألف دوالر. ا
وتـلت هذا االكتـشاف أبحاث مـكثّفة
حـتّى العـثور عـلى مجـموعة من 36
ضـفـدعا ونـقـلهـا إلى احملـميـة حيث
تــكـاثـرت في األســر.     وتُـطـوَّر في
اخملــتـبـرات فــئـات تــتـمــتّع بــتـنـوّع
جـيـني يـخـوّلـهـا الـصـمـود في وجه
الــتـغــيّـرات عــلى حــدّ قـول أنــدريـا
شروع. وكان سؤولـة عن ا تـيران ا

غــايـــة اخلــطـــورة. فــإذا مـــا انــدثــر
حـيــوان مـا من مـتــنـزّه وطـني يـدلّ
ذلك عــلى وجـود خـلل. وهـذا اخلـلل
ناخي. وهي مثال حال هـو التغيّر ا
عروفة ضـفادع خامباتـو السوداء ا
عـلــمـيـا بـ أتـيــلـوبـوس إنــيـسـيـنس
الــتي كــانت تــنــتــشــر بــكــثــافــة في
أراضي األنـــديس الــرطــبــة قــبل أن
يــخـتــفي أثــرهـا ثـمّ تـعــود لــتـظــهـر
مـجدّدا. هـذا الصـنف الذي انـقرض
لـثالثـة عـقـود كـمـا يُـفـتـرض قبل أن
يـعود إلى احلياة من جديد هو أوّل
نـوع في احملمـية لم يـعد يـعيش في
األسـر. فــقـد غـادرت أربـعـة ضـفـادع
من هــذا الـنــوع من بـيــنـهــا األنـثى
الــتي تــكـبــر الــذكـر وطــولــهـا 42,5
مـيــلـيـمــتـرا مـحــمـيـة اخملــتـبـر إلى
ــعــهــد في ســان رافـايــيل حــدائق ا
قــرب الــعــاصــمــة كــيــتــو. ويــجـري
ــوقع جتــارب الــعـــلــمــاء في هـــذا ا
رائـدة لتقـييم قدرة هـذه احليوانات
عـلى التـكـيّف مع بيـئتـها من خالل
ـفــتـرسـة الـتــصـدّي لــلـحــيـوانــات ا

{ ســان رافـايــيل (االكـوادور) (أ ف
ـناخي ب)  –تـشـتـدّ وطـأة التـغـيّـر ا
عـلى الـضـفـادع لـدرجـة أن الـعـلـمـاء
يـخـشـون انـقـراض بـعض األنواع…
ـأسـويـة ولـتـفــادي هـذه الـنـهـايـة ا
أنـشـئت مـحـمـيـة لـهـذه احلـيـوانـات
الـبــرمـائـيـة في اإلكـوادور. في عـلب
زجــاجـــيــة أو بالســـتــيــكـــيــة عــلى
ــيــاه الـــعــشب أو احلـــجــر أو فـي ا
بحسب احتياجات كلّ صنف يتيح
مـركـز خامـباتـو تكـاثر  34نـوعا من
الـضـفـادع في األسـر.   وقـد شـهدت
أعـداد هــذه احلـيـوانـات انـخـفـاضـا
شــديـــدا بــســـبب ارتـــفــاع احلــرارة
وتـقـلّب مـسـتوى الـرطـوبـة. غـير أن
عهد الـبحثي الذي أُسّس في هـذا ا
الـــعـــام  2011 يـــتـــمــــتّع بـــحـــدائق
شـاســعـة وقـاعـات مـتــحـاذيـة أنـشـأ
فـيهـا البـاحـثون مـناخـات مخـتلـفة.
ـركز ويـقـول لويـس كولـومـا مديـر ا
حــــلــــمـــــنــــا هــــو أن تـــــعــــود هــــذه
احلـــيــــوانـــات. فــــهي اخـــتــــفت من
ـتنـزّهات الوطـنيـة وهو إنذار في ا
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{ روفـانيـيمي (فنـلندا) (أ ف ب) –
تـخـتـلف حتـضـيـرات سـانـتـا كـلـوز
هـذا العـام في قريـته الفـنلـندية عن
ــاضـيـة ســابـقــاتـهــا في األعـوام ا

بـعـدمـا حـرمت جـائـحـة كـوفـيد-19
مــنـطــقـة البالنـد الــنـائــيـة من جـزء
كـبــيـر من الـسـيـاح األجـانب الـذين

كان. يتوافدون في العادة إلى ا
خـلف حـاجـز مـن الـبلـيـكـسـيـغالس
حلمايته هو أيضا من خطر انتقال
الـعـدوى من الزوار يـوضح الرجل
ـــتـــشح بـــاألحـــمـــر واألبـــيض أن ا
 2020ســـتـــبـــقى ســـنـــة ســـوداء له
وحلــيــوانــات الــرنــة الــتي يــتـنــقل
عـلـيـها في الـعـادة لـتوزيع الـهـدايا

يالد. لألطفال في عيد ا
ويـقول في مقابلة مع وكالة فرانس
بـــرس من كــهــفه فـي روفــانــيــيــمي
ــنــطـقــة البالنــد الــفـنــلــنــديـة في
الـدائــرة الـقـطـبـيـة الــشـمـالـيـة لـقـد
كـانت سـنـة اسـتـثـنـائـيـة وصـعـبـة.

وقـد تركّـزت الطـلبـات التي وجـهها
الـــــنــــاس إليّ هـــــذا الــــعـــــام عــــلى
الـسـعـادة والـصـحة فـيـمـا اسـتـمر
األطـفال في طـلب األلعـاب. وبسبب
ــتـــصــلــة بـــاجلــائــحــة الـــقــيــود ا
انـــحـــســـرت أعــداد الـــزائـــرين إلى
مـتنزه قرية سانتا كلوز الذي يعلن
ـقـر الـرسمي الـقـائـمـون علـيه أنه ا
لـهـذه الـشـخـصيـة بـصـورة كـبـيرة
هـذا الــعـام بـعـدمـا كـانـوا يـغـرقـون
ــكــسـوة بــالــثــلـوج في ــنــطـقــة ا ا
الـــــــــــعــــــــــــادة خـالل كـــــــــــانـــــــــــون
األول/ديــــســـمــــبــــر. واقـــتــــصـــرت
الــزيــارات عـلى بــضع عــشـرات من
األشــخــاص الـذيـن بـالــكــاد جتـاوز
ـكان. ـوظفـ في ا عـددهم أعـداد ا
ويـوضح تيبـو كارياالي اآلتي من
جـنــوب فـنـلـنـدا مع زوجـته أنـدريـا
كان وطـفليهـما في العادة يـقصد ا
اآلالف لـكـنـنـا وحـدنـا هـنـا عـمـوما
هـذه الــسـنـة.  وقـد أغـلـقت فـنـلـنـدا

أبـــوابـــهــا أمـــام الـــتــنـــقالت غـــيــر
الضرورية كما أن رحالت الطيران
ـؤجـر (تـشـارتـر) الـتي سُـمح بـها ا
لــثالثـة أيـام بــصـورة اسـتـثــنـائـيـة
ـــوسـم لم تـــكف أمـال في إنـــقـــاذ ا

الستقطاب أجانب كثر.
وبـنتيجة ذلك سـيكون من الصعب
هذا العام تمضية بعض الوقت مع
سـانـتـا كـلوز شـخـصـيـا في قـريته.
كــمـا أن فــكـرة دفع  79يــورو لـعـقـد
لــقـاء خــاص وجــهـا لــوجه خلـمس
دقـــائـق مع الـــرجل األبـــيـض قــد ال
تــــســـتــــهـــوي كـــثــــيـــريـن في هـــذه

الظروف.
وقــــد حـــقــــقت مـــنــــطـــقــــة البالنـــد
الـفنـلـنديـة التي تـشكل روفـانيـيمي
مـــركــزهـــا الــســـيـــاحي مــســـتــوى
قـياسـيا سـنة  2019مع  2,9مـلـيون
وها الذي لـيلة فنـدقية مواصـلة 
بـدأته مـنـذ حتـوّلـهـا إلى الـسـيـاحة

اضي. في ثمانينات القرن ا
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الـرجـال أكـثـريـة عـازفـيـهـا. ويحـتل
الـــعــــود الـــذي اخـــتـــرع قـــبل االف
الـــســـنـــ مـــوقـــعـــا مــركـــزيـــا في
ــوســيـقى الــعــربـيــة الـتــقــلـيــديـة ا
قـامات. وظل لـفترة الـقائـمة عـلى ا
طـويلة آلة مـرافقة إال أنه خرج من
الـظل شيئا فشيئا منذ نهاية القرن
الـــتــــاسع عـــشـــر. ويـالحظ صـــانع
الـعـود خـالـد عـزوز الـذي يعـمل في
اجملال منذ  25عاما حماسة كبيرة
عـلى تـعـلم العـود مـنـذ بدء انـتـشار
الـفيـروس مع زيادة غـير مـسبـوقة
فـي الــطـــلب. ويـــديــر عـــزوز أكـــبــر
ورشـة لـتـصـنـيع الـعـود فـي مـصر
ــرج (شـــمــال الـــقــاهــرة) فـي حي ا

ويعمل فيها  32 شخصا.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

تـوقف كل شيء وتمكـنت من البقاء
فـي القاهرة فتـرة أطول لكي أكرس
ـدرسـة كـل وقـتي لـلـعــود. وتـوفـر ا
تــدريـبـات عـلى سـبع آالت غـيـر أن
الـعود هـو اآللة الـتي حتظى بـأكبر
اهــتــمـام بال مــنــازع وفق رومـاني
ــعـهــد.ويـوضح ارمــيس مــؤسس ا
هــذا الــعــاشق لــلــمــوســيـقـى الـذي
ـركـز يـضم 15 يــعـزف الـعــود أن ا
طـالبا لكل آلة ولـكن لدينا قرابة 25
ــا يـشـمل طــالـبـا لــدروس الـعـود 
أولـــــئك الــــذيـن يــــدرســـــون عــــبــــر
اإلنــتـرنـت. وتـؤكــد مـدرّســة الـعـود
هـــاجــر أبــو الـــقــاسم أن غــالـــبــيــة
الـتالمـيـذ مـبـتـدئـون وهـي فـخورة
بـــوجــود أربع بــنـــات يــتــعـــلــمــون
الـعـزف على هـذه اآللـة التي يـشكّل

{ الـقـاهـرة (أ ف ب)  –فـي انـتـظار
بـدء درس الـعزف في مـركز لـتعـليم
ــــوســـيــــقى فـي اجلـــيــــزة (غـــرب ا
الـقـاهـرة) يـجـلس مـيـسـرة مـحـمـد
مــنـحــنـيــا عــلى عـوده ويــعـزف من
الــذاكــرة حلـنــا سـودانــيــا يـحــمـله
بـعـيـدا عن صخـب وباء كـوفـيد-19
أل الــــعـــــالم.  جــــاء هــــذا الـــــذي 
ــوسـيــقى من ــولع بــا ــهــنـدس ا ا
اخلــــــرطـــــوم إلـى الـــــقــــــاهـــــرة في
أيـلول/سـبتمـبر خصـيصا من أجل
إتـقـان الـعـزف عـلى الـعـود فـي هذا
ــعـهـد الـذي افــتـتح في أوج أزمـة ا

ستجد. فيروس كورونا ا
ويـقول مـحمـد إن دورته التـدريبـية
كــــــان مــــــوعـــــدهــــــا في األصـل في
شــبـاط/فــبـرايــر ولـكن مـع كـورونـا
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