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ـاليـة الـنيـابـية كـشفت الـلـجنـة ا
عن  الغاء فقرة استقطاع رواتب
ــتــقــاعـدين مــوظــفي الــدولـة و ا
وتــخـفــيض مـوازنــة الـرئــاسـات
مؤكدة الثالث الى  20 بالـئمة  
تـــضـــمـــ رواتـب احملـــاضـــرين
والــعـقــود واالجـراء في مــوازنـة
العام اجلاري. وقالت اللجنة في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان

(العـديالت التي اجـراها اعـضاء
ـوازنـة تـضـمـنت الـلـجـنـة عـلى ا
تــخــفــيض مــوازنــة الــرئــاســات
الثالث الى 20 واجمالي الـعجز
ـــــــئــــــــة اي من 76 الى 19 بـــــــا
تريلـيون دينار الى 25 تريليون
ديـنـار) مـشــيـرا الى (تــخـفـيض
االقـــتــراض الى 51 تـــريــلـــيــون
ديــنـار وتــضــمــ مــســتــحــقـات
احملـاضـريـن والـعـقـود واالجـراء
وكـذلـك تـفــعــيل مــبــدا اجلــبــايـة
بشكل عـلمي ومدروس مع زيادة

مـبــالغ تــنــمــيــة احملــافـظــات من
تريليون الى اربعة تريليونات
الـى جـــــــانـب زيـــــــادة مـــــــبـــــــالغ
نتجة البترودوالر للمحـافظات ا
لــــلـــنــــفط من 500 مـــلــــيـــار الى

تـريلـيـون ديـنار) مـؤكدا انه (
ــــبـــالغ تــــخـــصــــيص جــــمــــيع ا
ــنـتــجـة لـلــنـفط لـلــمـحـافــظـات ا
والــغـــاز و وعــدهــا ســقف مــالي
ـــشـــاريع مـــضــــمـــون الحـــالــــة ا
اخلــدمــيــة في تــلـك احملــافــظـات
فـــــــضال عـن زيــــــادة مـــــــوازنــــــة

الــتـســلــيح لـلــجـيش و االجــهـزة
االستخباراتية لتطوير مهاراتها
ـعلـوماتـية جملـابهة القـتالـية و ا
ــــبـــــالغ تـــــهــــديـــــد االرهـــــاب وا
اخملـصــصــة لــشــبـكــة احلــمــايـة
االجتماعيـة عن ما مخصص لها
ـــقــدار ــاضـي  خـالل الـــعـــام ا
تــريـلــيـون و نـصف الــتـريــلـيـون
ديـــنـــار لـــزيــادة عـــدد الـــعـــوائل
ـنحة مع زيادة قيمة شمولة با ا
ــنـــحـــة نــفـــســـهــا) وتــابع ان ا
(الـلـجــنـة اضـافت زيـادة جـديـدة

على تخـصيصات وزارة الـتربية
لـتــمـكـيــنـهــا من طـبــاعـة الــكـتب
وتـوفــيـر الـقــرطـاســيـة لــلـطــلـبـة
وتـــخـــصـــيـص مـــبـــالغ الكـــمـــال
اخلـطـوط االنــتـاجـيـة لـلـمـصـانع
الــكــبــيــرة فـي وزارة الــصــنــاعـة
تـضررين من ومبـلغ لـتعـويض ا
تغيـير سعـر الصرف من الـقطاع
اخلـــاص لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار
ـــــشـــــاريع بـــــطـــــلـب من وزارة ا
الية التخطيط وديوان الـرقابة ا
االحتادي) ومـضى الــبـيـان الى
الـقـول انه ( تـخـصـيص مـبالغ
لــدفـع مــســـتــحـــقــات الـــفالحــ
ــزارعـ بـالــكـامل والــسـمـاح وا
ـســتـوردة ــواد ا لــهم بــادخـال ا
ستعملة مباشرة و منع السلع ا
الزراعـية الـتي تـنتج في الـعراق
نافـذ لتـطوير من الدخـول عبـر ا
اجلـانب الـزراعي مع تـخـصيص
مـبـلغ 200 مــلـيــار لـتــجـهــيـزهم
ـبـيـدات الـزراعـيـة و االسـمدة بـا
والــبـــذور وكـــذلك دعم الـــنـــظــام
الالمــــركـــــزي في احملــــافــــظــــات
واعطـاء صالحـيات لـلمـحافـظ
التـــخــاذ قـــرارات دون روتــ او
واشــراك تــــعـــقـــيـــد الـــوزارات  
الـقـطــاع اخلـاص الـعـراقي الـذي
يــعـــمل فــيـه اكــثـــر من خــمـــســة
ـشـاريع ماليـ مـواطـن بـبـنـاء ا
االسـتثـمـاريـة و تنـشـيط الـسوق
احملـــلـــيــة) مـــضـــيـــفـــا (والـــزام
ـنـتج احملـلي الـوزارات بـشـراء ا
وعدم السـماح بادخـال البضائع
ماثلـة للمنـتج احمللي في حالة ا
كـفـايته لـالكتـفـاء الـذاتي اضـافة
الى دعم هـيـئة احلـشـد الـشـعبي
بالعدة الالزمة لـتادية واجباتهم
و حـــمـــايـــة افـــرادهم في قـــتـــال
داعش  والـــغـــاء قـــرار مــجـــلس
ــنع ادخــال ـــتــعــلق  الــوزراء ا
الـعـجالت ذات الــضـرر الـبـسـيط
لتـشـغيل االحـياء الـصـناعـية في
الـعـراق الـتي سـتـوفـر االالف من
فــرص الــعـمل والــغــاء الـفــقـرات
التي تبيح بيع عقارات و اصول
الـدولــة خـشـيــة من تـعـرض هـذا
لف للـفسـاد وتخصـيص مبالغ ا
النشـاء مطـار نيـنوى ومـطار ذي
قــار و مـــيــنــاء الـــفــاو الــكـــبــيــر
ـاء ومـشـروع الــبـدعـة اليـصـال ا

الصالح للشرب للبصرة). 
الفــتــا الى (تـــخــصــيـص مــبــالغ
لـــتـــطـــويــــر واكـــمـــال مـــصـــافي

الـشعـيـبة و الـناصـريـة و كربالء
و بـــيـــجـي اليـــقـــاف اســـتـــيـــراد
شـتقـات النـفطـية الـذي يكـلفـنا ا
تـريــلـونـات الــدنـانـيـر  واعـطـاء
صالحــــيــــة لــــوزارة الــــصــــحــــة
بـــاســـتـــقــدام شـــركـــات كـــبـــيــرة
ـستشـفيات متـخصصـة بادارة ا
و تـــقــد اخلـــدمـــة الــصـــحـــيــة
والطـبيـة مجـانا  واضافـة مبلغ
339 مــلــيـار ديــنـار عــلى مــبـالغ
شـــراء االدويـــة لــزيـــادة الـــقــدرة
الــــشــــرائـــيــــة لــــشــــراء االدويـــة
وضمان وتوفـيرها لـلمـواطن  
ـنـتج في تـسـلـيم الـنـفط اخلـام ا
حقول اقـليم كردسـتان للـحكومة
االحتــــاديـــة  فـــضـال عن زيـــادة
مبـالغ التعـويضـات للمـتضررين
من االرهــاب وتـخــصـيص مــبـلغ
199 مــلــيــون دوالر لــبــنــاء الف
مــدرســة جـديــدة ومــبـالـغ لـبــنـاء
مـسـتـشـفـيـات مـئة سـريـر في كل
مـــحـــافـــظـــة والـــغـــاء االجـــازات
والـتـراخــيص لـشـركـات الـهـاتف
الـــنــقــال في حــالــة دفع الــديــون
ترتبة عليهـم للخزينة العامة  ا
بالغ اخملصصة وايقاف صرف ا
للـمؤتمـرات والنثـرية والضـيافة
في جــمــيع الــوزرات). ويــواصل
ـــثــنى مــحـــاضــرو مــحـــافــظــة ا
االعـتصـام امـام مـبنى احملـافـظة
طـالبـة احلكـومة بـاحلفـاظ على
حــقـوقــهـم وحتـقــيـق مــطـالــبــهم
الك الــدائم. بـــالــتــعــيــ عـــلى ا
وقــــال مــــراســـلــــنــــا ان (ابــــنـــاء
احملـــــافــــــظــــــة من شــــــريــــــحـــــة
احملاضرين يواصلون االعتصام
ــثــنى امــام مــبــنى مـــحــافــظــة ا
ــطـــالــبــة احلـــكــومــة بـــضــمــان
الك حـقـوقـهم وتـعـيـينـهم عـلى ا
الدائم) الفت الى ان (احملافظة
ـعـتـصـم أحـمـد مـنفي شـارك أ
أحـــتــجـــاجــتـــهم من أجـل حــسم
ــنــفي مــلـــفــهم) مــؤكـــدين ان (ا
طـــالـب احلـــكــــومـــة االحتــــاديـــة
ومــجـلس الــنــواب بـحــسم مـلف
احملاضرين واسـتثنـائهم حلاجة
مـــدارس احملــافــظــة خلــدمــاتــهم
ولشرعية مطالبهم) ولفت منفي
ان (احلــكــومــة احملـلــيــة أكــمـلت
جــــمـــيـع االجــــراءات اخلــــاصـــة
بـالـتعـاقـد مـعهم وألـتـزمت بـعدم
أضــافـــة أي أســمــاء) وتــابع ان
(أعــداد هـؤالء بــلـغت ســتـة أالف

محاضر).

الله سبـحانه وتعـالى إختاره الى
جـواره نـتـيــجـة مـرض طـار هـو
رارة) وكـشفت عن قيام انفجار ا
جنـلـهــا مـحـمـد بــاهـداء الـسـفـارة
العـراقـية بـالربـاط (اربـع لـوحة
تشـكـيـلـيـة عام  2009 لكـن اركان
السفارة لم يـقدروا قيمـتها وداللة
اهــداء لـــوحــات ولــدي لـــهــا فــلم
يكلفوا انفـسهم عناء السؤال عنه
وعني كـمـا لم يقـدموا كـلـمة ثـناء
ـــبـــادرة). او شـــكــــر لـــنـــا عــــلى ا

وعـنـدمــا اقـتـرحت (الــزمـان) عـلى
السـيدة مـليـكة عـرض فكـرة اقامة
مـعـرض لــلـراحل مــحـمـد تــتـبـنـاه
دائرة الفـنون العـامة  اعربت عن
شكـوكهـا بـامكـانـية حتـقيق ذلك .
(نـتـيـجــة وجـود نـحـو  40 لـوحة
مازالت فـي عهـدتي في بـيـتـنا في
الــدار الــبـــيــضــاء) مـــشــيــرة الى
(نـتـائج اهـداء اعــمـال ولـدهـا الى
الــســفــارة). مــؤكــدة (عــدم وجـود
استـعـداد لدى الـسفـارة الـعراقـية
لـتــحـمل اي نــفـقــات لـنــقـلــهـا الى
عرض في بغداد او احتضـانها 
الـربـاط). وتــدعـو (الـزمـان) وزارة
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار الى
تــبـني هــذه الــفـكــرة وفــاء لـفــنـان
عـراقـي كـبــيـر بــذل جــهـداً جــبـاراً
طيلـة عقـود من الدراسـة واالنتاج
الــتــشــكــيــلي لــوضع الــعــراق في
ـــتـــقـــدمـــة وكـــذلك الـــصـــفـــوف ا
احـتــرامـاً لـرغــبـة زوجــة حـافـظت
عــــلى ارث الــــرحــــال واخـــلــــصت
السمه وثكـلت برحـيل جنله وهو

في ريعان الشباب.
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كورونا من خالل الدعم في شراء
ـضـاد لـلـفـايـروس.وقال الـلـقـاح ا
ــنـظــمــة في أوروبـا مــديـر فــرع ا
هــانس كـلــوغ (عــلـيــنـا أن نــكـون
ـشــكالت جـديـدة مع مـسـتــعـدين 
نسخ متحورة للـفايروس بتعزيز
قــــدرة الـــــدول في مــــا يــــتــــعــــلق
بالـتسـلسل اجلـيني وأن نـتكاتف
لـتـســريع عـمـلـيـات الــتـطـعـيم مع
شــركــات أدويــة مــنــافــســة لــضم
اجلــهـود من أجـل زيـادة الــطــاقـة

اإلنتاجية بشكل كبير). 
وســـــجــــــلـت وزارة الــــــصــــــحـــــة
الــبـــريــطـــانــيــة  20634إصــابــة
و 915 وفـاة جديـدة بـالـفـايروس
امس. وأفـادت الـوزارة بـ(ارتـفاع
ـسـجلـة بـعدوى عـدد اإلصابـات ا
تحدة خالل ملـكة ا كورونا في ا
ـاضية بواقع 20634 الساعات ا
مــــــقـــــــابل  19202 في مـــــــوقف
اضي لتصل احلصيلة االربعاء ا
الــعـامــة إلى  3892459 حــالـة)
مؤكدة  أنها (رصدت خالل اليوم
اضي  915 وفاة جـديـدة جراء ا

رض). ا

وقـاعـات اعـراس وحتـذر من عـدم
إلـتـزام أصـحـابـهـا بـالـتـعـلـيـمـات
الـــصــــحـــيــــة وأهـــمــــهـــا إرتـــداء
الـكـمـامــات والـتـبـاعـد الـصـحي)
مـــؤكـــدا ان ان (اخلـــلـــيــة حتـــمل
ــــرافـق احلــــيــــويـــة أصــــحــــاب ا
مــــســـــؤولـــــيــــة عـــــدم اإللـــــتــــزام
بالتعليـمات وسيتعرض اخملالف
ـــــســــاءلــــة ــــرفق وا الـى غــــلـق ا
القانونية) واشار الى (إستمرار
احلـيــاة الـعــامـة بــشـرط تـطــبـيق
ـنع إنتشار التعلـيمات الـصحية 
فـايـروس كــورونـا مـرة أخـرى إال
إذا كـــــان خلـــــلـــــيــــــة األزمـــــة في
احملـافـظـة قـرار آخـر سـتـلـتـزم به
وتطبقه بقـوة القانون). وتداولت
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
وثــيــقــة تــفــيــيــد بــأعـادة الــعــمل
رافق باحلـظـر اجلـزئي واغالق ا
الـعــامـة في الــبالد بـعـد تــصـاعـد
اعــــداد االصــــابــــات الـــيــــومــــيـــة

بكورونا. 
ـية  ودعت منـظمـة الصـحة الـعا
ـسـاعـدة مـجـددا الــدول الـغـنـيــة 
الـــدول الــفـــقــيـــرة في مــكـــافــحــة

الـقـانـونـيــة. وقـال بـيـان لـلـخـلـيـة
تـــلــقـــته (الـــزمـــان) امس انه (مع
إرتفاع مـعدل اإلصابـات بكورونا
جتدد غرفـة عملـيات خلـية األزمة
برئـاسة النـائب الثـاني للـمحافظ
طالل بالل نـشـاطـهـا في مـتـابـعـة
ـرافق الـفـعـالـيـات اجملـتـمـعيـة وا
احلـيويـة مـطـاعم ومـوالت ومـقاه

بـ(الاللتزام باإلجـراءات الصحية
الـــوقــائــيـــة و لــبس الـــكــمــامــات
واالبتعاد عن التجمعات البشرية
والتـعـقـيم). وفي الـنجف حمـلت
ــرافق خــلــيــة االزمــة أصــحــاب ا
احليـوية مـسـؤوليـة عدم اإللـتزام
بالتعليـمات وسيتعرض اخملالف
ـــــســــاءلــــة ــــرفق وا الـى غــــلـق ا

عـن الـلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحـة
والـسالمــة الـوطـنــيـة وبـبــيـانـات
رســـمــيــة تـــنــشــر فـــقط من خالل
وأهــاب ــعـــتـــمــدة)  الـــوســائـل ا
ــواطــنــ ووسـائل الــبــيـان بـ (ا
ـعـلـومـة من االعالم كـافـة بـأخـذ ا
ــوثــوق) مــصــدرهـــا الــرســمي ا
مـــتــوعـــدا (بـــاتــخـــاذ االجــراءات
الـقـانـونـية ضـد كل مـن تسـول له
نــفــسه بــبث الــشــائــعــات ونــشـر
ـزورة التي تـضلل الرأي الكتب ا
الـــعــام وتـــخل بـــاالمن الـــصــحي
لــلـــبالد). كــمــا اكـــدت مــحــافــظــة
نـيــنـوى عـدم اعــادة فـرض حـظـر
الــــتـــجـــوال لـــلـــحــــد من تـــفـــشي
الـفــايـروس. وذكــرت اخلـلــيـة في
بــيــان أنـه (ال يــوجــد اي قــرارات
لفرض حـظر للـتجوال كـما اشيع
عــــــــلـى مـــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل
االجـتـمـاعي) مـؤكــدا ان (جـمـيع
الـقــرارات تـتــخـذ من قــبل خــلـيـة
االزمـــة في مـــحـــافـــظــة نـــيـــنــوى
بـرئـاسـة احملـافظ جنم اجلـبـوري
بــنــاء عــلى تــوصــيــات الــلــجــنــة
الــــعــــلــــيــــا) واوصى الــــبــــيــــان
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كشفت عقيلة النحات الكبير خالد
الرحـال عن تسـرب مـعظم اعـمال
زوجــهــا الــراحل الى مــقــتــنــيــات
برزان االخ غـير الـشقـيق للـرئيس
االسبق صـدام حـسـ وقالت في
لقاء نادر جمـعها مع (الزمان) في
بـــغــــداد الــــتي تـــزورهــــا الجنـــاز
مـتـطـلـبــات الـراتب الـتـقـاعـدي ان
(مـعــظم اعـمــال زوجي الــنـحــتـيـة
وقبلها رسومـاته الورقية تسربت
الى عـهـدة بـرزان الـتـكريـتي دون
( ان يدفع مقابًال لهـا فلساً واحداً
واكـــدت ان (ارشــــد يـــاســـ زوج
اخت صـدام اسـتـحـوذ هـو االخر
على عـدد من اعـمال الـرحـال لكن
كان مـنصـفا يـدفع مـا يقـابلـها من

ستحقات).  ا
واضافـت ان (خالـداً رحل دون ان
يــتــرك لـنــا شــيــئــاً  سـوى راتــبه
الــتـــقــاعــدي ونـــحــمــد الـــله عــلى
فضـله). ويـعـد الـرحـال واحداً من
اعـــظم الـــنــحـــاتـــ وقـــد عــرفـــته
الساحـتان العـربية والـدولية وقد
اخـتـتم حـيـاته الــفـنـيـة بـتـصـمـيم
نــــــصب اجلــــــنـــــدي اجملــــــهـــــول
مـــســـتــــوحـــيـــاً خـــوذة اجلـــنـــدي
العراقي كخيـمة الكبر النصب في
ـنـطـقـة نـظـراً التـسـاع مـسـاحـته ا
ــلـــحــقــة به. ــنــشـــآت ا وتــعـــدد ا
واشـارت الــســيــدة مـلــيــكـة وهي
مـغـربـيـة اوفـت لـلـرحـال وعـاشت
في بــيت الــزوجـيــة حــتى رحــيـله
ودفـنه في مـوقـع الـنـصب الى ان
(خــالــداً لم يـــرزق ســوى بــنــجــله
ـبدع محـمـد وهو مـثال لـلـشاب ا
الذي شق الدرب على خطا والده.
ــغــرب بــاعــمــاله وقــد عــرف في ا
تـميـزة لكن الفـنيـة التـشـكيـليـة ا

باراة  68 و 87 من عـمر الـلقاء. احمـد الذي سـجل ثنائـية فريـقه في ا
ـركز اخلـامس بـرصيد 27 احمـد اهدى فـريقه ثالث نـقاط وضـعته في ا
ركز السادس نقـطة بينما توقف رصيد الـسماوة عند النقطة  16 في ا
عـشـر. وحلـســاب ذات اجلـولـة تــعـادل فـريق الـنــفط  سـلـبــيـاً أمـام فـريق
احلـدود فـيـما حـصـد فريق الـنـجف الـعالمـة الكـامـلة عـلى حـسـاب فريق

أمانة بغداد بهدف من دون رد.
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جنح فريق زاخـو بكرة الـقدم أمس اجلمـعة في حتقـيق الفوز عـلى ضيفه
السـماوة بـنتـيجـة هدفـ من دون رد في اللـقاء الـذي اقيم بـ الفـريق
عـلى مـلـعب زاخـو الـدولي ضـمن مـنـافسـات االسـبـوع الـسـابع عـشر من

متاز بكرة القدم. الدوري ا
وسـيـطـر زاخو عـلى اغـلب مـجـريات الـلـقـاء حيـث شهـد تـألق العـبه زياد

“U²L*« w  5 bNÐ …ËUL « ÂÒdJ¹ uš«“

∫©ÊU e «® ‡  ‰UÒŠd « b Uš WKOIŽ

السيدة مليكة

włË“ ‰ULŽ√ vKŽ –u×²Ý≈ Ê«“dÐ

ÊËœ lÐ«d « qO'«  U bš qÒGAð „—u

 hOšdð vKŽ ‰uB(«
ــتـرتــبــة عـلى الــهــيـئــة في تــنـظــيم قــطـاع والــواجـبــات ا
شـترك وضـمان حصـولهم على االتصـاالت وحمايـة ا
ـتـطــورة بـجــودة عـالـيــة وبـانــسب االسـعـار اخلـدمــات ا
ومة عمل هذه الشركات وفق االطر القانونية للدولة ود
ـــال الـــعـــام وحـــمـــايــة ــا يـــضـــمن احلـــفـــاظ عـــلى ا و
ــســتـهــلك) مــشـيــرا الى انه (بــالــنــظـر لــعــدم الــتـزام ا
آسيـاسـيل بحـكم محـكـمة اإلسـتئـنـاف وقرارات مـجلس
أمـنــاء الـهـيـئــة ومـضـيــهم واصـرارهم عـلـى االسـتـمـرار
خـالفتهـا لذلك فأن الـهيئـة ماضية بـإتخاذ االجراءات
ــبــرم مع الــشــركـة الالزمــة وفــقــا لــعــقــد الــتــرخــيص ا
لتـصحيح الوضع القانوني للشركة وااللتزام بعدم نشر
اخلـدمـات من دون احلـصـول عـلى الـتراخـيص الـالزمة
ـنـصـوص عـلـيـهـا في عـقـد الـتـرخيص وفـقـا لـلـتـدابـير ا
وصــوال الى ســـحب الــرخـــصــة فـي حــال االســـتــمــرار

.( شترك باخملالفة ومن دون اي تأثير على ا
وفي وقت الحق اعلنت الشركة عن تسديد ديونها ودفع

ستحقات الالزمة لنقل خدمات اجليل الرابع. ا
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كـشف مـصـدر عن اشـغـال شـركـة كـورك لالتـصاالت 
خدمـات اجليـل الرابع قـبل توقـيعـهـا عقـد التـرخيص او
دفع مـابـذمــتـهـا من مــسـتـحـقــات. وقـال مـصـدر بــهـيـئـة
االعالم واالتـصاالت في تصـريح تابعـته (الزمان) امس
ان (الشـركـة تـشـغل حـالـيـا خـدمـات اجليـل الرابع دون
احلــصــول عــلـى تــرخــيص مـن الــهــيــئــة) واضــاف ان
(الهـيئة ستتخـذ اجراءاتها في حال امـتناع الشركة عن
تسـديد ما بـذمتهـا من ديون). وكانت الـهيئة  قـد قررت
مـنع بث خـدمـات اجلـيل الــرابع عن شـركـة آسـيـا سـيل
لعـدم تسـديد ديـونهـا.وذكرت الـهيئـة في بيـان سابق إنه
(بنـاءً على إعالن الـشركـة إطالقهـا التـشغـيل التـجريبي
خلـدمات اجليل الرابع ومـا اسفرت عـنه جوالت الرصد
يـداني لـفرقـنا الـفـنيـة الـتي اثبـتت ذلك والـتجـاوز على ا
ـوافقات حقـوق الطـيف التـرددي من دون اسـتحـصال ا
االصولـية الالزمة وخالفا لقـرارات السلطات الـقضائية
ـهام ومـجـلس أمـنـاء الـهـيـئة) وتـابع انه ( وكـجـزء من ا

ÆÆÊU عثـر علي عـادل من مديـنة الـصدر صـاحب عجـلة توك e « ≠ œ«b?GÐ

ـال مع مـستـمسـكات تـعود لـعـائلـة من أهالي االعـظمـية تك  على مـبلغ من ا
فقـام باعـادتـها الـيهـا. وضـجت مواقع الـتـواصل االجتـمـاعي بصـورة عادل

واشادت بامانته وحسن تصرفه.
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
1534اصـابــة مـؤكـدة بــفـايـروس
كـــورونـــا وشـــفــاء  1188حـــالــة
وبـــــواقع  12 وفــــــاة جـــــديـــــدة.
وقف الوبـائي اليومي واوضح ا
 الــذي اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان)
امس ان (عـدد الـفـحـوصات الـتي
اجــرتــهـــا مــخــتــبــرات الــوزارة 
بـلــغت اكــثـر من  48 الف عـيــنـة
مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايروس 
حـــيث  رصـــد  1534 اصـــابــة
ــســتــجــد) مـــؤكــدة بــكــورونـــا ا
مــشــيــرا الى ان (الــشــفـاء ســجل
 1188 حــالـة وبــواقع  12 وفـاة
جــديـــدة). ونــفـت الــوزارة فــرض
حـــظـــر لــــلـــتـــجــــوال في بـــغـــداد
واحملــــافــــظــــات بــــســـبـب زيـــادة
االصـــابـــات بـــكـــورونـــا. وكـــذبت
الوزارة في بيان (ما ورد في احد
ـزيفة وغـير الصادرة من الكتب ا
الــــوزارة في مــــا يـــخص حــــظـــر
الـتـجـوال) مـؤكـدا ان (الـقـرارات
اخلاصة بـجائـحة كورونـا تصدر
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الــنــقل  اسـتــمــرار فــرص تــســاقط
االمـطـار في عـمـوم مـدن الـعراق مع
انـخفـاض كـبـير بـدرجـات احلرارة .
وقـــالت الـــهـــيــئـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (طـــقـس الـــيــوم
ــنـاطق كـافـة الـسـبت ســيـكـون في ا
غــائـمـا مـصــحـوبـا بـتــسـاقط أمـطـار
خــفـيــفــة الى مــتـوســطــة الــشـدة مع
انـــخــــفــــاض بـــدرجــــات احلـــرارة)
واضـاف ان (طــقس يــوم غــد األحـد
ــنـــطــقـــة الــوســطى ســيــكـــون في ا
صـحـواً مع بعض الـغـيـوم ودرجات
ـنـطـقة احلـرارة تـرتفع قـلـيالً وفي ا
الـشـمـالـيـة غـائـمـا جـزئـيـا ودرجات
احلـرارة مقاربـة لليـوم السابق وفي
نـطـقة اجلـنوبـيـة غائـمـا جزئـيا الى ا
غـائم مع فرصة لتساقط زخات مطر
خـفــيـفــة في أمـاكن مــتـفــرقـة مــنـهـا
ودرجــات احلــرارة مـــقــاربــة لــلــيــوم

السابق).
تنبىء اجلـوي صادق عطية  وكـان ا
قـد حــذر من امــطـار غــزيــرة وريـاح
هــابـطـة ومـايــصـاحـبـهــا من تـسـاقط

احلالوب في بعض االماكن.
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توجه الـرئيس التركي رجب طيـب أردوغان إلى اجتماع احلـكومة بواسطة
حافـلة كهربـائية ذاتـية القـيادة (بال سائق) أنـتجهـا مهنـدسون أتراك. وقال
أردوغـان في تـغـريـدة نـشـرهـا عـبـر حـســابه بـتـويـتـر: (نـتـوجه إلى اجـتـمـاع
احلـكـومة بـواسـطة حـافـلة كـهـربائـيـة ذاتيـة الـقيـادة في نـسخـتـها األولى من
إنتـاجنـا احمللي). وفي تـصريـحات عـقب التـعريف بـاحلافـلة قـال أردوغان:
(واثق أن بـلـدنا وعالمـاتـنا الـتـجـارية بـهـذا القـطـاع ستـعـرف للـعـالم مع بدء

تسلسل). نتجة للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة باإلنتاج ا الشركات ا
جدير بـالذكر أن احلافلـة الكهربائـية ذاتية القـيادة أنتجتـها شركة كارسان

التركية وهي النسخة األولى من اإلنتاج التسلسلي.
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غــالــبـــيــة اعــمــال اعــادة اعــمــار مــرافق
سـتشفى) وفي الـنجف بـاشرت شـعبة ا
اإلخالء الطـار التـابعـة لقسـم السالمة
ـهـنـيـة والصـحـة والـبـيـئـة في الـعـتـبة ا
قدسة بإقامة دورات تدريبية العلوية ا
في مـجـال اإلسـعــافـات األولـيـة  بـهـدف
. وقـال احلــفـاظ عــلى سالمــة الـعــامـلــ
مــسـؤول الــشـعــبــة فـراس احلــجـاج في
تـصـريح أمس ان (الــدورات الـتـدريـبـيـة
ـهـارات إنـقـاذ ـشـار الــيـهـا تـخـتـص  ا
احلـيــاة وبـدأنــا بـإقـامــتـهـا فـي مـجـمع
ـنــتـســبي األقـسـام الـورش لــتـخــتص 
اإلنـتـاجيـة وتـتـضـمن الـتـعـريف بـطرق
اإلنعاش القلبي والسبل الكفيلة بإنقاذ
تعـرض للصعقة الـكهربائية الشخص ا
والغـصة) .مضـيفـاً ان (الدورة تـضمنت
صاب ايضا األمور التي تختص بنقل ا
واإلسـعـافـات األولـيـة حلـاالت الـنزف أو
الــكــســـر أو الــبــتــر .وأشــار احلــجــاج :
ـقــامـة لـلـحــفـاظ عـلى تـهــدف الـدورات ا
ــنـتـسـبـ الـعــامـلـ  وكـيـفـيـة حـيـاة ا
الـتـصـرف حلــ وصـول الـكـادر الـطـبي

اخملتص).

مرض انفلونزا الطيور مشيرا الى  ان
الـــفـــريـق قـــام خالل الـــزيـــارة بـــتـــوزيع
ــرض). بـــوســـتــرات تـــوعـــويــة حـــول ا
واضاف في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الــفـــريق وجه  اصــحـــاب احلــقــول
بضـرورة ابالغ دائـرة البـيـطرة وشـعـبة
الـزراعــة  في حـال ظــهـور اي اصــابـة 
التـخــاذ مـا يــلـزم من إجــراءات). واعـلن
مـــحــافـظ صالح الـــدين عـــمــار اجلـــبــر
االنتهاء من اغـلبية مـراحل اعادة اعمار
مسـتشـفى تكـريت التـعلـيمي الـذي يعد
ـــرافق الــــطـــبـــيـــة في واحـــداً مـن اهم ا
مــحــافــظــة صالح الــدين. وقــال اجلــبــر
خـالل زيـــارة تــــفــــقـــديــــة اجــــراهـــا الى
ـسـتـشـفى الـعـمـومي في وسط مـديـنـة ا
تكريت ان (االفتتاح سيكون خالل الربع
الــثــانـي من الــعــام اجلــاري وســيــقــدم
ئات االالف ستـشفى اخلـدمة الطـبيـة  ا
واطنـ من عموم محافظة شهرياً من ا
صـالح الــــديـن). وتـــــابع ان (االعـــــمــــال
اجلـــــــاريــــــة فـي الــــــوقـت احلــــــالـي هي
الستحداث قسم القسطـرة التشخيصية
والعالجـيـة حـيث يتم االن االنـتـهاء من
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اجرت فـرق مديـرية بـيئـة بغـداد حمالت
تـــوعـــويـــة لـــعـــدد مـن حـــقـــول تـــربـــيــة
الـدواجن  في مـنـطـقـة الـتـاجي بـبـغداد
لتجنب انتشار مـرض انفلونزا الطيور.
وقال مدير بيئة بغداد مثنى سلومي ان
ديرية كـثفت حمالتهـا التوعوية (فرق ا
على مدار االسبـوع  الصحاب الدواجن
في بــغــداد مـن اجل احلــفــاظ عــلى هــذا
الــقـــطــاع احلــيــوي مـن االمــراض بــعــد
ـرض انـفـلـونزا ظـهـور حاالت اصـابـة 
الـــطـــيــور في مـــديـــنــة ســـامـــراء ضــمن

محافظة صالح الدين). 
W¹“«d²Š≈  «¡«dł≈

مـبــيـنـا ان (غـرفــة عـمـلـيــات االنـفـلـونـزا
الوبائية الفرعية في مديرية بيئة بغداد
اجـرت زيــارات لـعـدد مـن حـقـول تــربـيـة
الدواجن  في منطقـة التاجي الضباعي
- هــور الـبـاشــا بـالــتـعــاون مع شــعـبـة
ــتــابــعــة  االجــراءات زراعــة الــتــاجي 
ــتــخــذة من قــبل شــعــبـة االحــتــرازيــة ا
الزراعة ومربي الدواجن لتجنب انتشار
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كشف الـنائب عن محافظة ديالى مضر الكروي عن انـخفاض كبير في مناسيب نهر
ديالى بـسـبب سد دربـنـدخان في كـردسـتان.  وقـال الـكروي  لــ ( الـزمان ) امس ان
ـغذي االساسي ائي في ديالى بـاعتبـاره اهم االنهر وا (نهـر ديالى يشـكل العصـب ا
ـئة من ـياه  70 بـا لـبـحـيـرة حـمريـن التي تـمـثل اخلـزين االسـتـراتـيـجي الـذي يـؤمن ا

مناطق احملافظة).

واضاف الـكروي  ان (مـنـاسيب نـهر
ديـالى يـتـحـكم به سـد دربـندخـان في
الــســلــيــمــانــيــة ضـمـن حــدود اقـلــيم
كـردسـتـان)  الفـتا الـى ان (مـناسـيب
النهر منـخفضة جدا مـا خلق معاناة
وشــحــة في االنــهــر الــفــرعــيــة الــتي
تـســقي مــنـاطق زراعــيـة واســعـة في
جــلــوالء والــســعــديــة ضــمن حــوض
ـــتــكــررة حــمـــرين ورغم الـــدعــوات ا
ـنـاسـيب اال ان اي تـطور لم لزيـادة ا
يحدث ما خـلق مشكـلة اخرى). ودعا
الــكـروي الـى (تـشــكــيل جلــنـة عــلــيـا
ـيــاه في ديـالى خـاصـة إلدارة مـلف ا
وان هـنــاك اشـكـالــيـات كـبــيـرة بـدأت
تـبــرز بـســبب قـلــة االمـطــار وتـقـلص
اخلـزيـن االسـتــراتـيــجي في حــمـرين
وبــقـيــة الـســدود االخــرى مـا يــجـعل
ديـــــــالـى في مـــــــوقـف صــــــعـب خالل
الصيف القادم). ومن جانب آخر قال
رئيس مجلس ناحية العظيم السابق
محمـد العبـيدي لـ (الزمان) امس ان
(العظيم وهي تشكل سلة خبز ديالى
نظرا لـغزارة انتـاجها من مـحصولي
احلــنــطــة والــشـعــيــر تــمــر بــظـروف
عصيبة جدا بـسبب انحسار االمطار
ــاضـيـة مـا ادى الى طـيـلــة االشـهـر ا
فــقــدانــهـا  30الف دو من الــزراعـة
ــيـــة). واضــاف الــعــبــيــدي ان الــد
(هناك قـلق من فقـدان مساحـات اكبر

في سقي مزروعات الـصيف والسيما
بالنـسبة للـمحاصـيل االستراتـيجية
ـقبل والـتي غالـبـا مـا يبـدو الـربـيع ا
ــنــاطق الـســهــلــيـة من خاللــهــا في ا
اخــضــر. وكـان رئــيس اجلــمــهــوريـة
برهم صالح قد صادق على انضمام
الـعـراق الى اتـفــاق بـاريس لـلـمـنـاخ
ونقل بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس عن
صـالح خالل تــوقـيـعه عــلى الـقـانـون
ــصــادقـة تــأتي من اجل الــقـول ان (ا
مـواجـهـة الـتـهـديـدات الـتي يـشـكـلـها
ـنـاخي والتـصـدي النبـعاث التـغـير ا
الـــغـــازات الـــدفـــيــئـــة والـــكـــاربــون)
واضــاف ان (الــعـراق وكــاســتــجــابـة
سريعـة النضمامـه إلى اتفاق باريس
لـــلــمـــنــاخ شـــرع بــكـــتــابـــة وثــيـــقــة
ـسـاهـمـات الـوطـنـيـة ان  ,دي  ,سي ا

كونـها الـسياسـة العـليـا للـبلـد بشأن
ـــنـــاخـــيــة وتـــؤسس الـــتـــغـــيــرات ا
ـــســـتــدام لـالقــتـــصـــاد األخـــضـــر وا
وحتـجـيـم انـبـعـاث الــكـاربـون). وعـد
تــيــار احلــكــمــة الــوطــني مــصــادقـة
رئـيس اجلــمـهـوريـة عــلى االنـضـمـام
ـناخ خـطـوة مهـمـة للـعراق. التفـاق ا
وقـــال مـــســــؤول مـــكـــتب الـــعالقـــات
اخلــــارجـــيـــة في الـــتـــيـــار مـــحـــمـــد
الـــشــمـــري في بـــيــان امـس (نــرحب
ـصـادقــة رئـيس اجلـمــهـوريـة عـلى
انــضـمــام الـعــراق التـفــاقـيــة بـاريس
لـــلــــمـــنـــاخ) مـــشـــيـــرا الى أن (هـــذه
ـــصـــادقــة تـــمـــثل خـــطــوة مـــهـــمــة ا
النــــضـــمــــام الـــعـــراق الـى اجلـــهـــود
الدولية للـحد من التأثيـرات السلبية
ـثل العراق ـناخي والتي  للتـغير ا

أحــد الــبــلــدان الــتي تــعــاني بــدرجـة
كــبــيــرة من تــلك الــتــأثــيــرات). وكـان
رئيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح قد
صـادق الـيـوم االربـعـاء رسـميـاً عـلى
انـــضــمـــام الــعـــراق إلتــفـــاق بــاريس
للـمنـاخ. ويهـدف االتفاق إلـى احتواء
ي ألقل مـن درجــتـ االحــتــرار الــعــا
وســـيــــســـعـى حلـــده في  1.5 درجـــة
وأهـداف خـفض االنـبـعاثـات ووضع
كحـد أدنى لـتنـفـيذه مـئـة ملـيار دوالر
أمـريـكي كـمسـاعـدات مـنـاخـيـة الدول
النـاميـة سنـويا وسـيتم إعـادة النـظر
ــسـتـقــبل. كـمـا في هـذا الــسـعـر في ا
اسـتـقــبل رئـيس اجلـمــهـوريـة  وفـداً
ضم عـدداً من قـادة الـصـحـوات.وذكـر
الــبــيــان ان (صـالـح بـحـث مع الــوفـد
األوضــاع األمــنـيــة في الــبالد حــيث

اذا مـــا اســتــمـــر انــحــســـار االمــطــار
خاصة وان هناك اعـتماد كبيـر عليها
في دعم محصولـي احلنطة والـشعير
ـــئــة مـن اهــالي الفــتـــا الى ان 70 بــا
الـعـظـيم مـزارعـ واي انـتـكـاسـة في
هـذا الــقـطـاع ســيـكـون له اثــر سـلـبي

وقاس عليهم). 
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واشــــار الـــعـــبـــيــــدي وهـــو من ابـــرز
مــزارعي الــعـــظــيم الى ان (الــزراعــة
ية تشكل فقـرة مهمة في القطاع الد
الــزراعـي وكــانت اآلمـــال كــبـــيــرة في
ـوسم لـكن انـحـسـار االمـطار بـدايـة ا
دفــــعـت الى خــــســــارتـــــنــــا لألراضي
زروعـة). وتـابع ان طقس غـد االحد ا
غــائــمــا جــزئــيــا واحــيــانــا غــائم مع
تسـاقط امـطار خـفـيفـة الى مـتوسـطة
الـــشـــدة تــكـــون رعـــديـــة خــاصـــة في
اقسامـها الـشرقيـة في عمـوم مناطق
الــبالد ودرجــات احلــرارة تــنــخــفض
ـنطـقـة الشـمالـيـة تقـابلـها قلـيال في ا
ـنـطـقـة درجـات حـرارة مـرتـفـعـة في ا
اجلـنـوبــيـة). فـيـمـا قـالـت الـهـيـئـة في
بـيان ان (طـقس الـيـوم الـسـبت يـكون
غائـمـا مع تسـاقط امطـار خـفيـفة الى
مـتــوسـطـة الــشـدة تـكــون رعـديـة في
عـــمـــوم الـــعـــراق ودرجـــات احلـــرارة
تـنـخـفض قـلـيال).وعـد مـزارعـون هذه
االمـطـار بـشـارة خـيـر النـهـا ستـسـهم

جـرى تــأكــيـد ضــرورة احلـفــاظ عـلى
ـتـحقـقة ضـد اإلرهاب االنتـصارات ا
وعـدم الـتــهـاون مع خاليـاه الــنـائـمـة
الـــــتي تــــــســـــعى لــــــزعـــــزعـــــة األمن

ناطق). واالستقرار في بعض ا
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مـشيـدا بـ(الـدور الكـبـيـر الذي لـعـبته
الـصـحـوات في دعم الـقـوات األمـنـية
فـي فـــــــــرض األمـن ومـــــــــسك األرض
وحـمـايـة األمن الــداخـلي كـمـا جـرى
عـوقـات التي ـشـاكل وا البـحث في ا
تواجه الصحـوات وما يتـطلبونه من
ـســانــدة وضـرورة تــأمـ الــدعم وا
حـــقــوقــهم الـــكــامــلـــة ورعــايــة ذوي
ا قدموه الشهداء واجلـرحى تثميـناً 
من تـضـحـيـات وجـهـود من أجل أمن

دن).  واستقرار ا

bIHð∫ محافظ صالح الدين خالل تفقده مشروع مستشفى سامراء

عـدل ومـا يضم رقم 55 لسـنة 1981 ا
في عــضـويــته من تــمــثـيل لــلـوزارات
وحــضـــور لــلـــخـــبــراء في مـــخـــتــلف
االختصاصات. وأشاد عبد الصاحب
( بـــانــضـــمــام اجملـــلس الى الـــفــريق
الـســانـد لــلــجـنــة الـوطــنــيـة الــعـلــيـا
سـتـدامة لـتحـقـيق أهداف الـتـنمـيـة ا
والسيـاسات السـكانيـة مؤكدا أهـمية
وتمرات الـتي تضطلع النشاطـات وا
بها اجلـمعيـات العلـمية الـعراقية في
هذا اجملال). ومن جـهة اخـرى اعلنت
الــوزارة نــتــائج قــبـول طــلــبــة الـدور
الثـالث من فئـة ذوي الشـهداء لـلسـنة
ـتـحدث الدراسـية 2021/2020 وقال ا
الــرســمي حــيـدر الــعــبــودي إن (عـدد
ـقــبـولـ ضــمن فـئــة ذوي ضـحـايـا ا
الــعـــمـــلــيـــات احلـــربــيـــة واألخـــطــاء
العسـكرية والعـمليـات اإلرهابية 368
طالبـا فيمـا  قبول  15 طالـبا ضمن
فــئـة ذوي شــهـداء احلــشــد الـشــعـبي
ـقـبـولـ ضـمن فـئة ذوي وبـلغ عـدد ا
ـنـحل شـهــداء جـرائم حـزب الـبــعث ا
ــــكن  113طــــالـــــبــــا. وأضــــاف أنه (
قبول االطالع على نتائج وأسماء ا
في بـــوابــة الــدراســات والــتــخــطــيط

تابعة). وا

تـطـلبـات الـوطنـية في ـيـة وا األكاد
مـحـاربة الـفـسـاد وتـطـويق تـداعـياته
فـقــد أجـرت الـوزارة حتــقـيـقــا دقـيـقـا
بـهذا الـشـأن ورفـعت شكـوى جـزائـية
ضـد أطـراف خـارجـيـة مـشـخـصـة في
ـلف الـى هـيــئـة الــقـضــيــة وأحـالـت ا
النزاهـة لتـمك الـقضـاء العراقي من
ــتـورطـ قــول كـلـمــته في مـعــاقـبـة ا
ــة الــتــزويـر). ودعـت الـوزارة بــجــر
عـبـر توضـيـحـهـا ( الى عـدم الـتـعامل
مع اجلـــــهـــــات أو الـــــشـــــخــــوص أو
زيـفـة التي تـسعى وراء اجلامـعـات ا
ـالـية وحتث الـطـلـبـة على رغـباتـهـا ا
اعــتــمــاد اجلــامــعــات ذات الــســمــعـة
ـيـة الـرصـينـة الـتي تـوصي بـها الـعا
دائرة الـبعثـات والعالقـات الثقـافية).
وعلى صـعـيد اخـر أكد وزيـر الـتعـليم
العـالي والبـحث الـعلـمي  نبـيل كاظم
عـــبــد الـــصــاحب (دعـم اجلــمـــعــيــات
العلمية في الـعراق وحتقيق أهدافها
ـسـتـدامـة).  وجاء ذلك في الـتـنمـيـة ا
لدى استـقباله رئـيس اجمللس األعلى
لــلــجــمـعــيــات الـعــلــمـيــة في الــعـراق
إيــنــاس طه احلـــمــداني الــتي قــدمت
خالل اللقـاء عرضا عن مـهام اجمللس
العـلـمي للـجـمعـيـات في ضوء قـانون

يــذكــر أن (احملـاكم اخملــتــصـة تــنــظـر
ـقـدم من جـامـعـة حـالـيـا في الـطـعن ا
بـغــداد في الـوقـت الـذي تـســابق فـيه
جامعة البـيان الزمن إلكمال بـناياتها
لـــفـــرض ســــيـــاســـة األمــــر الـــواقع).
واصـــدرت وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والــبـحث الـعــلـمي تــوضـيـحــا بـشـأن
ماتداولته بعض وسائل االعالم حول

زورة. الشهادات ا
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وجــاء نـص الــتــوضــيـح ( لــلــصــورة
اجملـــتـــزأة الـــتي عـــرضت في بـــعض
البرامج التلفزيونية بشأن الشهادات
ـــــنـــــســـــوبــــة الـى إحــــدى ــــزورة ا ا
ـعترف بهـا اجلامعة سميـات غير ا ا
احلــرة الـهــولـنــديـة لــلـعــام الـدراسي
 2009/2008 تـــؤكــد وزارة الـــتــعـــلــيم
الــعـالي والــبــحث الـعــلـمي مــوقـفــهـا
ـلف الــثــابت في الــتــعـامـل مع هــذا ا
على وفق اإلجراءات القانـونية وأنها
لـم تــعــتـــرف يــومــا من االيـــام بــهــذه
اجلـامـعـة وال تــتـحـمل مـسـؤولـيـة مـا
ــنــتــحــلـون من ـزورون وا يــقــتــرفه ا
جـــرائم يــعــاقب عـــلــيــهــا الــقــانــون).
وقف واضاف الـتوضيح (الـتزامـا با
هنة سؤول الذي تمليه أخالقيات ا ا

وافقة على االستثمار) االهلية منح ا
بـحــسب قـوله. واسـتــغـرب طـاهـر أن
(يــسـتـغـل مـوظف حــكـومي مــنـصـبه
الــرفـيع ويــتـصــرف بـأراضي تــابـعـة
ـنحها بـدون مقابل الى للحـكومة و
قـطاع خـاص أو جـهـة أهلـيـة).  واكد
طـاهـر أن (جامـعـة الـبـيـان وبدون ان
تبرم عقد رسـمي مع اجلامعة شيدت
بــنـــايـــتـــهــا عـــلى األرض الـــبـــالـــغــة
ــا في مــنــطــقـة مــســاحــتــهـا  23دو
يزة جدا في العاصمة بغداد وذلك
بــهــدف اســتــغالل ثــغــرة بــالــقــانـون
ووضع اليد على األراضي دون تدفع
مـقابـلـهـا مبـالغ مـالـية او تـكـون على
ــســاطــحــة). وبــ األقل بــصــيــغــة ا
طـاهــر ان (هـنـاك ضـغــوط سـيـاسـيـة
مــــورست لـــكـي تـــلـــتـــزم الـــوزارة او
رئاسة اجلامعة الـصمت لتمرير هذه
الـعــمـلـيـة الـتي وصــفـهـا بـاخملـزيـة).
وأوضح ان( شبـهـات الفـساد امـتدت
كـذلك لـتـشـمل اقـتـطـاع جـزء اخـر من
أراضي جامـعـة بغـداد الـبالـغة 2000
ــنـــطــقـــة واخــتـــيــار دو فـي تــلـك ا
واجـهـة الـشارع الـعـام لـبـنـاء مـحـطة
كــهـــربــاء حتـــويــلـــيــة حتت مـــســوغ

احلصول على قروض دولية). 

ســابق احــيـل الى جلــنــة حتــقــيــقــيـة
وضوع مـنح جامـعة الـبيان بسـبب ا
موافقة على التعاقد من دون الرجوع
الى مــجــلس اجلــامـعــة) مــضـيــفـا أن
(وزير سابق للتعـليم العالي والبحث
الــعـــلــمي كــان يــشـــغل بــالــوقت ذاته
عــضـو مــجـلس إدارة هــذه اجلـامــعـة
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اسـتولت جـامـعة اهـلـيـة على أراضي
تـابـعــة الى جـامـعـة بــغـداد تـقع عـلى
شـارع مـطـار بـغـداد الـدولي في مـلف

تشوبه الكثير من شبهات الفساد.
وقــال عـمــيـد كــلـيـة االعـالم بـجــامـعـة
بغداد  عمار طـاهر ان (رئيس جامعة
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وحدة من احوال الرصافة الكائنة في صباح الثالثاء ذهـبت الستخراج البطاقة الوطنية ا
غرب واستـقليت سيـارة اجرة وطلب مني عشـرة آالف دينار بعد ان  االعظميـة/ شارع ا
ـسـافة وازدحـام الـسيـارات وأثـنـاء الطـريق دار حـديث مع الـسائق تـعذر الـسـائق بـبعـد ا
ـعـيـشـة وتـطـرق الى حـيث تـبـ انه مـهــنـدس مـتـقـاعـد ويـعـمـل سـائق تـكـسي لـصـعــوبـة ا

مواضيع شتى عن وضع البلد. 
عندمـا وصلـنا الى سـاحة عنـتر اتـصلت بالـصديق عـمرو الـذي يعمـل موظفـاً في البـطاقة
وحـدة في احـوال االعظـمـية وتـعـرفت علـيه من خالل فـيـسبـوك وأرسل لي صـورته لكي ا
اعـرفه عـنـدمـا الـتـقي به وفـعال عـنـدمـا وصـلـنـا الى االعـظـميـة اتـصـلت به وجـاء مـعي الى
سـاعدتي رغم ان الـعميـد حسن مـوجود هـناك وهـو واحد من الـضباط احوال الـرصافـة 
احملترم وعمل معي سـابقا وكلما التقي به يستقبلـني بحفاوة ويقول للعامل معه (علي

كاظم مديري السابق ويشيد بي في كل لقاء). 
وفعال ما ان وصلـنا ألحوال الرصافة حتى ذهـبت له واستقبلني كـعادته احسن استقبال
دير اخملتص لـتسهيل األمر وهو أيضا صـديق للكابـ احمد راضي . وجاء معي عـلى ا
ـعامـلة و عـاملـة فيـما بـعد دفـعت رسوم ا مع الصـديق عمـرو الذي تـكفل في  إجنـاز ا
ـعانـاة  فـعـيوني ـشـكلـة وا ـعلـومـات ووصـلنـا الى الـتـقاط صـورة وهـنـا تكـمن ا مـطابـقـة ا
صغـيـرة جدا تـشبه عـيـون جدي الـذي لم أره لكـني سـمعت من ابي رحـمه الـله اني اشبه
جـدي خـضيـر وفي وقتـهـا قلت ألبي تـمـنيت اشـبه والد أمـي (جدي عـلي) فعـيـونه وسيـعة
وشـكـله وســيم من خالل صـوره لــكن حـظي الـعــاثـر جـعــلـني اشـبه (جــدي خـضـيـر) ذي

العيون الصغيرة ولون البشرة سمرة طوخ. 
هم جلست أمام مـوظف البطاقة الوطنية اللتقاط صورة فقال لي ياريت تفتح عينك فقلت ا
له وداعــتك هـاي فـاحته القـصى حـد . اربع مـحــاوالت فـاشـلـة وجـهـاز احلـاسـبـة الـوطـني
يـطـلب فـتح عـيـني الن الـعـ مـغـلـقـة رغم ان جـهـاز احلـاسـبـة يـعـتـرف اني وطـني ومـحب

للعراق ولم اخونه في حياتي. 
وظف ومـعه الصـديق عمرو وعـاتبت جـدي خضـير في هـذه اللحـظة بـصوت عال احتـار ا
وقـد يـكون سـمـعـني وهـو في مـقـبـرة النـجف مـنـذ سـبـعـ سنـة تـقـريـبـا  فجـاء احلل من
ـوظف محـمـد وطـلب مـني ان يـكون الـتـصـويـر عـ ع (كل وحـده وحـد) فـتـحت عـيني ا
ـساعـدة الـيد واحلـمد الـله تقـبلت احلـاسبـة الـوطنـية مـنظـر عيـني احلزيـنة مـنذ اليـمنى  
رحيل الكابـ احمد راضي ونفس الشي فعلته مع الع اليسرى  وانتهت اصعب عملية
تصوير لعـيني الصغيرة التي دائما ما تضـعني في مواقف محرجة وأتذكر جدي خضير

واعاتبه على الشبه الذي بيني وبينه 
عاملة وقالوا لي بعد أسبوع االستالم.  أكملت ا

وظف محمد الذي تعب كثيرا حتى اقنع عيوني للتصوير جيداً  شكرت عميد حسن وا
وقـدمت  الـشـكـر لـلـصـديق االفـتـراضي عـمـرو الـذي اصـبح صـديق  واقـعي

ساعدة لي واتفقنا ان نلتقي في يوم من األيام.  وقدم ا
غادرت احوال الـرصافة في االعظمية واستـقليت سيارة تكسي الى
الكرادة للـقاء صديق الوظيفة الوفي الـعميد كاظم حيث كنت مديره
ايام زمان وهـو مع العـميد حـسن  من األوفيـاء  واخمللـص جدا
ودائما يقولون (سيدي انت زرعت طيب واالن حتصد ما زرعته).

مدخل مجمع اجلادرية العلمي

بغداد
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ان? الـسـيـدة التي ـناضـلـة ضـد العـبـودية و الـرق هـاريت تـو هل سمـعت بـالـناشـطـة و ا
. أول إمـرأة على الـورقة الـنقـدية ستـكون صـورتـها عـلى ورقة  20 دوالر االمـريكـية قـريبـاً
ـكان محـجوز لـلرجال فـقط  . اما الـرئس االمريـكي السابع االمريـكيـة بعد أن كـان هذا ا
أندرو جـاكسـون الرجل الذي حـارب بشـراسة السـكان االصـلي لـلقـارة األمريكـية الذي
اعتـاد االمـريكـان تـسـميـتـهم الـهنـود احلـمـر سوف يـخـسـر صورته من عـلى هـذه الـورقة.
ولـدت هـاريت حـسب مـعـلـومـات مـخـتـلـفـة بـ سـنـة  1815و  1825 في مـيـريالنـد و هي
حفيـدة سيـدة اتت كجاريـة مخـتطفـة على م سـفيـنة من أفريـقيـا. شاهدت كـيف كافحت
امهـا بنـجاح ضـد بيع اخـيهـا. أُجبـرت علـى العـمل الشـاق  في مزارع الـبيض و اصـيبت
اصـابـة بـلـيـغة فـي راسهـا و عـانت من االم اجلـلـد الـذي كـان يعـاقب بـهـا الـعـبـيد مـن قبل
اسيادهم بصورة شـرسة و قبيحة دون رحمة. استطاعت الهروب بعد احملاولة الثانية في
عام  1849 الى بسـنسيـلفانـيا مع حركـة السكك الـتحتـية   هاريت لم تـكتفي بـهروبها بل
عاودة عـلى العـودة مهددة نـفسـها باخلـطر النقـاذ االخرين مـنهم ايـضا اقارب لـها.  عدد
الـذين انقـضـتهم في  13 مـحاولـة بـلغ زهاء   70 شـخـصا كـانت تـفتـخر و تـقـول انني لم
افقـد أحد من ركابي الـذي انقـضتـهم. سموهـا النـاشطـ موسى تيـمنـاً بنـبي الله موسى
عليه السـالم الذي انقذ قومه من بـني اسرائيل من جبروت فـرعون و قومه. شاركت اثناء
احلرب األهـلية ابتداءا من  1861 في صفـوف قوات الشمـال كمضـمدة تداوي اجلرحى.
عدم من السود بعد انتهـاء الرق و العبودية استمرت رغم فقـرها الالذع في مساعدة ا
ـنـيـة في عـــام 1913 قرار جـعـلهـا عـلى الـورقة و دعم احلركـة الـنـسـائيـة حـتى وافـتـها ا
النقديـة اتخذهـا الرئيس اوبـاما في نهـاية ادارته لكن الـرئيس ترامب
عروف بـعنصريته اوقف تـنفيذ ذلك. ليـأتي الرئيس بايدن االن ا
لـيـعــيـد احـيـاء هـذا الـقـرار.  قـصـة اســردهـا لـكم كـنـافـذة عـلى
الـتاريخ لعـلنـا نبدا ان نـقيم امـور كثيـرة في حيـاتنا من مـنظار
ـا أرى من عـشق غـريب البـو ايـفـانـكا آخـر.  ارتايـت سردهـا 

. تابع من ا

ڤيينا

برهم صالح

ادة  11 مِن موازنة 2021  ُزعَمِ في الفقرةِ اوّال من ا بدأِ ا بِحَسبِ ا
 تستـحقُّ محافـظاتُ الوسط واجلـنوب أكثرَ مِن 40 ترلـيون دينـار ديوناً في ذمّـةِ احلكومة

اإلحتاديّة
مِنَ اإلنـحـيـازات الـصــارخـة الـتي وردت في مـوازنـة 2021 بـاجتـاه إقـلــيم كـردسـتـان هـو
ستـحقاتٍ ماليّة لـصالح األقليم من سنة 2014 الى سنة 2019 والتي هي من تضميـنها 
ـبدأ بـاطلـة ألنَّ االستـحقـاقَ يـأتي من التـزام الطـرفَ بـحـسب االشتـراط القـانوني حـيث ا

بينهما  
ُستحـصَلة لديهم من بيع اليّة ا بـالغ ا وهذا اإللتزام يبـدأ بتسليم إقلـيم كردستان كامل ا

النفط كي يستحقّ أزائه مستحقاته االحتادية 
والـواقع أنَّ إقـلـيمَ كردسـتـان لم يُـسلـم ما بـذمـته فـينـتـفي حـيـنئـذٍ اسـتـحقـاقُـهم بـاالستالم

بانتفاء شرط التسليم  
ُـعاطـاتي وتـسامـحاً مِـنّا بـقبـول التـنـازل مقـابل إبداء حـسن النـيّة ـبدأ ا وبعـيـدا عن هذا ا
نكـون أمام الـتزامٍ آخر يـفرضه مُـقتـضى العـدالة في القـانون والـذي يفـرضُ صرفَ ديون

تتجاوز ال40 ترليون دينار حملافظات الوسط واجلنوب 
ـنتـظمـة بـأقلـيم يتمّ احـتـسابُـها من حـيث فـرض القـانونُ الـنـافذ فـوائدَ لـلمـحـافظـات غيـر ا

إيرادات تلك احملافظات النفطيّة وغير النفطيّة
ُـنتَج ِـعـطاء لـهـا حقُّ يـتـجاوز ال 18 تـرلـيـون من فوائـد الـنـفط ا مـثال مـحـافـظة الـبـصـرة ا

وارد غير النفطية ُصدّر من غير ا وا
وكذا احلال في كلّ احملافظات التي تمتلك منافذ حدوديّة كديالى وواسط

ثنى التي فيها استخراجات نفطيّة وكذا األمر في محافظات ميسان وذي قار وا
قدسة التي تردها أموال كبيرة من واحلال ذاته في محافـظتَي النجف االشرف وكربالء ا

نِسب فيز الوافدين او من الهبات والهداية والواردات األخرى 
واألمـر يـسـري في مـحـافـظـات بـابل والـديـوانـيـة الـتي تـمـتـلك ايـرادات خـاصّـة بهـا تـذهب

لصالح احلكومة االحتاديّة
ـبدأ حـيث حتـتضن أكـبر ـا العـاصمـة بـغداد فـهي صاحـبـة النـصيب األكـبـر وفق هذا ا أمّ
صانع وحـركة السـيارات النـاقلة عامـل وا راكـز التـجارية والـوزارات كافة فـضال عن ا ا

وغير ذلك 
ـوصل وكركوك التي  واحلال نفسه في مـحافظـاتنا احلبـيبة من صالح الـدين واالنبار وا
وارد الذاتية التي لم تنتفع منها وتذهب لصالحِ اخلزينة االحتاديّة هي األخرى تعجُّ با

وبناءً على ما قـدّمناه وبعـد انحراف العـدالة االجتمـاعية واالنصـاف في قرارات احلكومة
ركزيّة  ا

 يكـون مجلسُ الـنواب أمام مـسؤوليـة إنصاف احملـافظات الـتي التزمت بـتسلـيم ما علـيها
ولم تستلم ما لها وتطبيق العدالة والقانون النافذ بالشكلِ الذي ينصف أصحابَ احلقّ
ـسلوب حـقها أن يـبادروا إلنـصافِ جمـهورهم قبل ويتـوجَب على نـوّابِ تلك  احملافـظات ا

الذهاب مع التيارِ احلكومي الذي:
(يكرم براس غيره) 

{ عن مجموعة واتساب
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الرقم االهم واالكثـر تميزا) مـتابعة
(نــحـتــاج ان تـكــون نــون الـنــسـوة
مــصـــدر االلــهــام لـــبــاقي احلــروف
لـنــكـمل الق الـطـريق الـذي نـرسـمه
ـا يـقوم به مع فـريق وعي الواعي 
عـبر سـتراتـيجـية يـعرفـها اجلـميع
ولــكن يــصـــعب تــطــبـــيــقــهــا وهي
ستراتيجية الـوطنية احلقيقية من
دون تـزيـيف اضـافـة مــصـطـلـحـات
ـا نحن جتعـلنـا فالسفـة اقوال وا
فـي وعي نـــــهــــدف الـى ان نــــكــــون
اصحاب افـعال.. ان دورنا سـيكون
على قدر عالي من التحدي الننا لن
نــقــبل ان نــتــوقف فـي اي مــحــطـة

ســوى مــحـطــة االجنــاز والــتــفـوق
الـــذي ســـيـــكــــون مـــصـــدر حـــديث
الــوطن).وأشــارت الى أن (مــجـلس
ــرأة تــبــلـــور فــعــلــيــا في قــيــادة ا
إجـتــمـاع تــأسـيــسي عـقــده رئـيس
حـــركــة وعي الـــوطــنـــيــة د. صالح
الـعـربـاوي يـوم الـسبت 23 كـانون
ـاضي مـتـفـقـا مع قـيـادة الــثـاني ا
وعــضـوات الــهــيـئــة الـعــامــة عـلى
الشروع بالعمـل الفعلي متخذا من
شخـصيات نـسويـة تاريخـية قدوة
ـالئــكــة وزهــاء لــنـــا.. مــثل نــازك ا
حـديـد" عـمـلــيـا: "أول خـطـوة نـركـز
ـرأة إلسـتيـفاء عـليـهـا هي تدريب ا

حقـوقهـا االجتمـاعيـة والسيـاسية
وعــمـد اإلســتــسالم لــلـضــغــوطـات
التي تصادر وجودهن االنساني).
أوضــحت (قــبـــول اآلخــر يــجب أن
يـــقــــــــــوم عـــلـى الـــنـــديــــة ولـــيس
الــدونــيــة مــنــذ 2003 الى اآلن لم
تــبــادر إمــرأة لــلــدفــاع عن حــقــوق

النساء.. مدنيا).
واعدة (إن شـاء الله أداؤنـا واقعي
بــعـيـد عن الـشــعـارات وفق مـنـهج
عـمل نــصـنـعـه نـحن الــشـبـاب; كي
ــرأة وأال نــرتــقي صـــمــيــمـــيــا بــا
تخـضع للعـنف او تسـتسلم لـلقمع

باي شكل يجيء).

ســـبـل الــــدعم الســــتــــمــــرارهن في
ــضي قــدمــا نــحــو حــيـاة أفــضل ا
والــتـــخـــلص مـن تـــبــعـــات كـل مــا
تــعــرضن له وعــدم الــتــوقف عــنـد

اضي).  ا
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وكــــشـف الـــنــــائـب االول لـــئــــريس
ــان حـسن كـر الــكـعـبي عن الـبـر
اتــفــاق نـــيــابي لـــتــشـــريع قــانــون
الـنـاجـيـات االيـزيـديـات ,فـيـمـا دعا
احلـكــومـة لــتـشـكــيل مـكــتب انـقـاذ
اخملــتـــطـــفــ االيـــزيـــديــ مـــقــره

سنجار. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان

(الـكـعــبي رعى احـتـفـالــيـة لـتـكـر
اقـامــتـهـا الــنـاجــيـات االيــزيـديــات
ــرأة واالســرة والـطــفــولـة جلــنـة ا
الــنــيــابــيــة بـــالــتــعــاون مع دائــرة
ــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة في ا
االمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء 
وبــــحـــــضــــور عــــدد مـن الــــنــــواب
ـــكــون وعـــدد من ـــثـــلـــ عن ا و
الــفــتــيــات الــنــاجــيــات من جــرائم

داعش).
ـنــاسـبـة ان وأكـد الــكـعـبـي خالل ا
(هــنــاك اتــفــاقـــا نــيــابــيــا واســعــا
ـقابـر اجلمـاعية لتـشريع قـانوني ا
دة والنـاجيـات االيزيـديات خالل ا
قبلة بعد دراسـتهما فنيا من قبل ا
ـكـلـفـة بـذلك), الـلـجـان الـنـيــابـيـة ا
عــادا (تـشــريع الـقــانــونـ رســالـة
لــلــمــجـتــمع الــدولي بــإن احلــقــبـة
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ـهـجرين بـحـثت وزيـرة الهـجـرة وا
ايــفـان فـائق جـابـرو مع مـجـمـوعـة
من الــنــاجــيــات األيــزيــديــات أبـرز
ــشــاكل الــتي تــواجــهــهم وســبل ا

معاجلتها .
 وقـالـت جـابـرو خالل الـلـقـاء الـذي
حـضره مـديـر عام الـدائـرة اإلدارية
ستشار الية نظام علي كاكا وا وا
بــهـــاء قــيس إن (مـالكــات الــوزارة
تـعـمل عـلى قـدم وسـاق لـتـذلـيل كل
ـصـاعب الـتي تـواجه األيـزيـدي ا
في العودة إلى حـياتهم الطـبيعية
والــــنـــــســـــاء مـــــنـــــهـم عـــــلى وجه

ـا تعرضن له من ظلم اخلصوص 
كبير).

وأضــــــافت أن (مــــــا تــــــعــــــرض له
األيــزيـديــون من حـيف واضــطـهـاد
مـن قـبـل تـنــظــيم داعش اإلرهــابي
مــقــابل صــمــودهم وحتــمل كـل مـا

عصف بهم هو محل تقدير).
مـــؤكـــدة أن (الـــوزارة مـــســـتـــمــرة
بـــالـــتــــوازي مع كــــافـــة الـــوزارات
واجلـهـات ذات العالقـة بـتـقد كل
مـــا يـــســـهم في حل مـــشـــاكـــلــهم),
وأشــادت جـابـرو (بـتــحـمل وصـبـر

النساء اإليزيديات).
مــشـيـرة الى (ضـرورة تـقـد كـافـة

السوداء لداعش لن تمر دون غطاء
تـشـريـعي يـوثـقهـا بـكل الـتـفـاصيل

ة). ؤ والقصص ا
وتـابع ان (الــوقــوف عـلـى فـاجــعـة
االيـزيديـ هو اسـتذكـار لكل االالم
التي حلقت بجميع العراقي ومن
ــكــونـــات والــطــوائف مـــخــتــلـف ا

والقوميات).
داعــــيـــا احلـــكـــومـــة الى (ضـــرورة
تـشـكـيل مـكـتب لـتفـعـيل مـوضـوعة
انـقـاذ االيـزيـديـ اخملـتـطـفـ لدى
داعش عـــلـى ان يــكـــون مـــقـــره في

سنجار).
وطالب الكعبي بـ(عدم التهاون في
ـقـابـر اجلـمـاعـيـة التي فـتح مـلف ا
ارتــــكـــبـــتــــهـــا عـــصــــابـــات داعش

االجرامية). 
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قـــدمـــــــــــت مــؤســــــســـة جـــمـــعــة
الالمي لالداب والثقـــــافة والفنون
تــهــانـــيـــــــهـــا الى الــعـــامــلــ في
ي الــــثــــقــــافي الــــديــــوان االكــــاد
ــنــاسـبــة انــضــمــامـهـم الى اسـرة

ؤسسة. ا
 وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ــشـــاركــة في مــلف (نــأمـل مــنــهم ا
تكر القاص الراحل انور شاؤول

والقاص الراحل عبـد اجمليد لطفي
والــكـاتـب الـنــاقــد االســتــاذ فـاضل
ثــامــر عـلى وفـق الـظــرف اخلـاص
بـكل واحـد مــنـهم كـمــا نـتـقـدم من
خالل هـــذا الـــبـــيـــان الى الـــزمالء
االعـزاء في هــيــئـة حــكم مـهــرجـان
حكـمـة الـشـامي لـلقـصـة الـقـصـيرة
2020- 2021  مــــــــــــــقــــــــــــــدريـن
حـضــورهم الــذي يـشــرفـنــا ويـدفع

بعملنا الى االمام).

ـــؤســســة ســـوف تــســـتــقــبل ان (ا
ـسـاهـمـات بـاالحـتـرام والـتـقـديـر ا
اجلـادة من طـرف الـكـتـاب واالدبـاء
ـــيـــ في والـــفــــنـــانـــ واالكــــاد
احـتـفـالـيــة تـخـلـيـد اسـمـاء االدبـاء
العراقي الثالثة وتقوم بتوثيقها
في كـــتب فــضـال عن نــشـــرهــا في
الـصــحـافــة الـورقــيـة وغـيــرهـا من
وسائل النشر. وسنقوم من جانبنا
ثـقف والـكتاب بتـكليف عـدد من ا

الــعـــراقــيــ والـــعــرب واالجــانب
لـلـمـشـاركـة مــعـنـا في احـيـاء سـنـة

شاؤول ولطفي وثامر). 
ـؤسسـة (قـيامـهـا باتـخاذ واكـدت ا
اكثـر من خطوة نـحو مجـموعة من
ــيــ االدبـــاء والــكـــتــاب واالكـــاد
الــعــراقــيــ لــفــتح مــلـف مــتــعـدد
احملــاور حـــول صــيــاغــة مــفــهــوم
مــتــقــدم ومــعــــــــــاصــر لــلــثــقــافــة
الــعــراقــيــة يــقــوم عــلى عــنــوانـات

مـــركـــزيــة ذات
عـــالقـــــــــــــــــــــــة
تـــأســـيـــســـيــة
راســـــخـــــة في

الـــــنــــــتــــــاج االدبي والــــــثـــــقــــــافي
ـي والـــفــــنـي الـــعــــراقي واالكــــاد
الســيـــمـــا بــعـــد تــأســـيس الـــدولــة

العراقية في سنة 1921).
ـؤســسـة في الــبـيـان  واخـتــتـمت ا
الـذي وقعه الـروائي الـكبـيـر جمـعة

الالمـي بـالـقـول (انــنـا نـأمل في ان
ـيون والكتاب يقف الزمالء االكاد
ثقفـون معنا في اجناز واالدباء وا
ـــوقف االخـالقي والــفـــكــري هــذا ا
والـثقـافي حـيال ثـقافـتـنا الـوطنـية

العراقية).

UI¡∫ وزيرة الهجرة خالل لقائها مع عدد من الناجيات اآليزيديات

مروة اخلفاجي

ـا وصلت حتـيـات غوربـاتشـوف والـكتـابة الـهـدية  والـدعوة   لـزيـارة موسـكو
ـفكر الـكوردي الكـبير مسـعود محـمد  قبل الـفقرت لـلقاء غوربـاتشوف الى ا
االولى والـثـانيـة واعـتـذر عن تـلـبـيـة الـفـقرة الـثـالـثـة مـعـلال الـرفض بـكـبـر سنه
واعـتالل صحـته وال اعتقـد  ان الرفض كـان بسـبب  ما ابـلغ به الروس  كونه
كـان اليزال نشطا وبصحة يحسد عليها على الرغم من جتاوزه  السبع من
الـعمـر في وقتـها ويـخيل الي انه اعـتـذر اما  النه تـلقى تـلمـيحـا اوكنـاية بـعدم
اسـتحـباذ الـسـلطـة البـعـثيـة بذهـابه الى هـناك والـلـقاء بـغوربـاتـشوف السـباب
نع رسـميا او كـثيـرة او النه خشي من غـضب السـلطـة ان ذهب حتى لـو لم 
يـلمح له بذلك على ايـة حال فالرجل لم يـذهب الى هناك  الكثـر من سبب لكنه
بـعث رسالة جـوابية لـلرئيس غـورباتـشوف شاكـرا له دعوته ورسالـة شكره له
مـؤيـدا (وهـو الـيـمــيـني الـفـكـر واالجتــاه) خـطـوات غـوربـاتـشــوف في عـمـلـيـته
االقـتصادية في التـصدي للبـيروقراطيـة والفساد التي تـسللت بكل أسف الى
ـفـاصل الـهـامــة جـدا في الـنـظـام الـسـوفـيــتي ايـامـهـا والـتي سـمـاهـا بـعض ا
غـورباتـشـوف ب (الـبيـروسـتـرايكـا) اي هـيـكلـة الـبـناء مـن اجل االصالح على
ضـوء ال(غالسنوست) اي الـشفافـية لكـن مسعـود  محمـد في الرسالـة طالبه
بـالـتـأني فـي خـطـواته واحملـافـظــة عـلى وحـدة بالده واجنـازات الــبـلـد كـالـقـوة
االعـظم االولي مـكـرر  او الـثـانيـة في الـعـالم واحملـاظـة عـلى مـنـجـزات الـنـظام
السوفيتي في مضامير البناء والتقدم العلمي واحلضاري..لكن االمور جتري
دائـمـا علـى عكس مـاتـشـتـهي الـسـفن كـمـا يـقولـون وبـعـدفـتـرة انـهـار االحتاد
الـسـوفـيــتي الـعـظـيم بــلـد لـيـنــ وتـقـطـعت اوصــاله وتـشـرذم الى دويالت ولم
ـا نادى له غـورباتشـوف سوى انـهيار الـنظـام االشتراكي في يـتحقق شيء 
عـمـوم اوروبـا بـفـعل نـظـريـة غـوربـاتـشـوف الـتي لم يـخـدم بـهـا سـوى امـريـكـا
ـرحوم رجل االعمال ـعسكر االمـبريالي بـكل أسف. وبعد فتـرة زرنا انا وا وا
الــكــوردي واالديب احــمـد ولي (1949-2012) االســتـاذ مــســعـود مــحــمـد
ـنزله في حي الـشـرطة الـثانـيـةوحتدثـنا مـع حول تـشتت االحتـاد الـسوفـيتي
وخـسران دول العالم الثالث القوى واهم نصير لقضـايا مظلوميتهم.. فأجابنا
بـعد تـمـعن في كالمنـا وقـال:ماتـقولـونه صـحيح واالن خـرج غـورباتـشوف من
احلـكم ويـظهـر ان كـان مـعـدا باالسـاس لـهـذه الـغايـة ومـوكـوال بـأنهـاء الـنـظام
هـمـة القـذرة ..اخـرجوه من أعـدوه  لـتلك الـغـاية االشـتراكي وبـعـد أداء هـذه ا
الـقذرة من احلكم   ...والحـظنا انـه اكثرة من اسـتعمـال صفة الـقذرة عن تلك

همةغير النبيلة للرئيس غورباتشوف.  ا
يل الـى التغيـير تراجع عـنه ا عندما رأى وعـلى كل حال فالـرجل الذي كان 

ما حصل والتراجع عن اخلطأ فضيلة كما يعرف اجلميع.  
والـيوم يعيش غورباتشوف في عزلة تـامة عن الناس واحلياة  وقد تخلى عنه

ـافـيــهم اوالده واحـفـاده ويــتـنـقل  االن داخل اجلـمــيع 
ــــوحش لـــوحـــده عــــلى كـــرسـي نـــقـــال ولم مــــنـــزله ا
يـعديزوره  احد حتـى االحفاد الصغـار الذين توقفوا
عن اجملئء الى بـيته لـسقي ازهـار احلديـقة.انه يـلعق
جــــراحه جـــراء مـــا فـــعـــلـه من قـــبـــيح االفـــعـــال ازاء

االشتراكية.
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تكريت

ـيةُ أنَّ الـعراقَ هـو األسـوءُ  في اجملاالت كـافة  وال شكَ ؤشـراتُ الـعا تـشيـرُ ا
ـؤشراتِ ال تخـلو من طابعٍ سـياسي عـنصري فلـو أتينـا إلى الطـائفية أنَّ هذه ا
ـيلُ إلى الـطـائـفـيـة فـكانَ لم يـشرْ تـأريخُ الـعـراقِ عـلى مـرِ عـصـوره أنَّ شعـبه 
الـعـراُق ومـا زالَ مـوحـداً بـأهـله عـلى الـرغم من تـنـوعـاته  وفي مـجـال الـعـيش
ـعيـشة  أمَّا عُرِفَ الـعراقُ بـوفرةِ خـيراتِه  وكانَ يـقصـده العـالمُ لتنـزِه وطلبِ ا
ـثلُ  فـكانَ الـعلـماءُ يـقـصدونه من كـافة في مجـالِ الـعلمِ فـالعـراقُ يـضربُ به ا
بـقـاع الـعـالمِ ويـتـعـلـمـونَ الـعـربـيـةَ كي يـدرسـوا عـلـومه  وخـاصـة فـي اجملاالت
العـلـمـيـة  وفي الـسـفـرِ كـانَ الـذي ال يـرى الـعـراقَ وخـاصـة بـغداد كـأنه لـم يرَ
انِ والنخـوةِ والشجاعةِ والـكرمِ والصبرِ تـاز العراقيون بـاإل الدنـيا  وكذلك 
واحلِلمِ ويبقى تأريخُهم وهويتُهم علماً في رأسه نارُ . ولو قارنتَ الدولَ الغربيةَ
عـلـى الـرغم من تـطـورهــا الـعـلـمي الـهــائل مع الـعـراق فـهــمـا في كـفـة واحـدة ;
والسـبب في ذلك أنَّ الـغربَ حـيـنمـا يواجـهـوا مشـكـلة يـذكروا األسـبـاب ومنـها
يـة الثـانية الـتي انتـهت عام 1945 واسـتمـرت ست سنـوات  أمَّا احلـرب العـا
الـعراقُ فـقد تـناوبتْ عـليه األعـداءُ واستمـرَ احتاللُـه ما ب 1258 م إلى بـداية
اضي وحـينـما اسـتقرَ رجـعَ إلى عصره الـذهبي في العـشريـنيـات من القـرن ا
اضي رغم الـعقـد الـثـالث والـرابع واخلـامس والسـادس والـسـابع من الـقـرن ا
األحداث الـسـيـاسـيـة فيـه  وهذا األمـر ال يـرتـاح إلـيه الـغربـيـون فـبـدأ  الـعراق
بـاالنــهـيـار مــنـذ عـام 1980 إلى يـومـنــا هـذا ; بـســبب الـســيـاسـات اخلــاطـئـة
واالمالءات اخلـارجيـة  فظـهرت كـثـير من الـسلـبـيات  وهـذه شوائب ال يـقاس
عليها  وهي ال تؤثر على معدنه الذهبي   فمتى ما شاءت إرادة الله تعالى ثم

وحــدة الــعــراقــيـ فــإنَّ الــعــراق ســيــعــود إلى عــصـوره
يـة ليست الـذهبيـة وبقـوة . إذن األرقام القـياسـية العـا
نتـيـجـةً نـهـائـيـة حلـقيـقـةِ الـعـراق  فـالـعـراقُ فـوقَ هذه
فـقـوتُه بـقـوة شـعـبه وخـاصـةً شبـابه األرقـام واسـمى 
ا يدلُّ أنَّ األبي الـناصع  وهذا إنْ دلَّ على شيء فإ

مستقبلَ العراقِ الزاهر آتٍ ال محالة .
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إنـبثق عن حـركـة (وعي) الشـبابـية
تــشــكــيل نــســوي يــحــمـل عــنـوان
ــرأة" ضم سـتـ "مــجـلس قــيـادة ا
عـضــوة وأربع قـيـاديـات من قـيـادة
اجملـلـــس حتـدثت مـروة اخلـفاجي

لـ (الزمان) قائلة:
ـيداني (يعـتـمـد مـنـهجـنـا الـعـمل ا
الــقـــائم عــلى تـــخــطــيط مــدروس..
إستخلصت من مسوحات إجرائية
ـــرأة يـــشــمـل نــشـــاطــات لـــواقع ا
تـفاعـليـة ب اجملـلس والنـساء في

قطاعات اجملتمع العراقي).
ـــراة يـــجب اال تـــكـــون مــــؤكـــدة (ا

طارق حرب

جابروة تلتقط سورة سيلفي مع عدد من الناجيات

شــريــكـــة تــقــلــيــديـــة في صــيــاغــة
الــقـرارات بل العــبــة اســاســيـة في
ـثـمـرة وضـع الـرؤى الـنـاضـجـة وا
لـتـتـويج وجـودهـا رقـمـا مـهـمـا في

معادلة النجاح).
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ــراة مــعــنــا لــيــست أضــافت ان (ا
مـوضـوع اكـمـال ديـكـور اجـتـماعي
ـشهـد سـيـاسي ال يدخل او تـنـاغم 
في قــامـوس طــمـوحــاتـنــا فـعــلـيـا
ا كنـساء في (وعي) نسعى ان وا
تكـون جتربتنـا النسـوية هي محط
اعجـاب اجلمـيع وان نخـلق جتربة
ـراة جـديـدة وجـديـة تـكـون فـيـهـا ا
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-1-
ثير االن هو : عادةُ البِغال الرَفْسُ بأرجلها ولكنَّ السؤال ا

هل يكون الرفس باالرجل فقط أم يُمكنُ أنْ يكونَ بغيرها أيضاً ?
رحوم السيد احمد الصافي حيث وعن هـذا السؤال أجابَنا الشاعرُ الكبـيرُ ا

قال :
ال حتذر احليوانَ في عُدوانِهِ 

واحذرْ لسانَ الشَرّ في انسانِهِ 
رَفْسُ البغالِ بِرِجْلِها لَكَ هيّن 
في جَنْبِ بَغلٍ رافسٍ بِلِسانِهِ 

( راجع غربة الروح ووهج االبداع 
للدكتور ابراهيم العاتي ص ( 88

-2-
والـرفس باللسان من مـبتكرات الصافـي النجفي وكَمْ له مِنْ مبـتكرات طريفة

واضعات االجتماعية . وأوصاف لطيفة للكثير من العادات وا
-3 –

والرفس باللسان عملية بالغة اخلطورة وااليذاء ...
قام وقـد تعـرّض كبـار الشـعراء لـظاهرة الـتطـاول بااللـسن ويكـفي في هـذا ا

تداول على األلسن : االشارة الى البيت الشهير ا
جراحاتُ السِنان لها التئام 

وال يلتامُ ما جَرَحَ اللسانُ 
-4-

ومن احملـزن للغـاية انّ عـملـيات الرفس بـاللـسان أصبـحت سلـعةً مـرغوبة في
واقع االلكترونية شدودون الى ا ناكفات  يُقبل علـيها ا هاترات وا أسـواق ا
غرض وأحابيلهم الـتي نالت اعجابهم لفرط ما تنشره من رفس الرافس ا

وأباطيلهم ...
-5-

ومن هذا الرفس القبيح كلمات صدرت عمن يصدق عليه قول الواصف :
( حُـصْرُم يـتزَبب) هـاجم فيه مَنْ أوْصَـلَهُ الى تبـوّء بعض
ـنـاصب الـعـالـيـة  واخـتـار أنْ تـكـون االساءة جـوابَه ا

على ما ناله من اإلحسان والتكر .
ـقـرون بـاالجـحـاف وغـيـاب االنـصاف انه االسـفـاف ا
هزوزون الضِعاف... وال يتسم بتلك األوصاف االّ ا
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جمعة الالمي

بحاجة الى استـكمال قانون شركة
النفط الوطنية الذي  اقراره عام
2017 كـــنه واجه اعـــتــراضــات من
قـبل احملـكـمـة االحتــاديـة الـعـلـيـا).
ـالـيـة النـيـابـية وضيـفت الـلـجـنة ا
وزيـر النـفط احسـان عـبد اجلـبار ,
ــنــاقــشــة بــعض الــفــقـرات ضــمن
قـبل. فـيمـا اعربت مـوازنة الـعـام ا
الـلجـنة عن رفـضـها  لـلتـصريـحات
سؤولة التي التي وصفتها بغير ا
صــدرت من الـنــائب عــبــد الــهـادي

السعداوي.
WCOH²   UýUI½

 وقـالت  الــلـجـنــة في بـيـان تــلـقـته
(الــزمــان) امس ان (كـل الــقــوانــ
التي تعرض على الـلجنة و اخرها
ــــوازنـــة تـــمــــر بـــســـلــــســـلـــة من ا
ـسـتـفيـضـة حتت قـبة الـنـقـاشات ا
اجملــــلـس و في الــــلـــــجــــنــــة  يــــتم
عني في كل مؤسسات تضييف ا
الــدولـة و الــلـجــان الـنــيـابــيـة ذات

العالقة).
الفـتا الى ان (الـلـجنـة تعـتـمد مـبدا
الــشـــفــافــيــة في الــطــروحــات بــ
االعضاء و تسـتمع الى اراء جميع
اعضاء اللجـنة و يصار الى اتخاذ
قــــرار داخــــلــــهــــا بــــكل الــــبــــنــــود
ـطروحة الـتي تؤخذ قـترحات ا وا
الــقـرارات بــتــوافق الـلــجــنـة و في
حـــال وجــود اراء مـــخــتـــلــفـــة يــتم
اعــتـــمـــاد مــبـــدا الــتـــصـــويت بــ

االعــضـاء حـسب الـنـظـام الـداخـلي
وتـعـتـمـد نـتيـجـة الـتـصـويت الـتي
دائـــمــا مـــا تــكـــون بــاكـــثــر من 20
عـضـوا من اصـل اعـضـاء الــلـجـنـة
23 وكل مــا يـنــتج عــنــهـا يــعـرض
عـــلى اعـــضـــاء مـــجـــلس الـــنـــواب
والـــقــــرار الـــنــــهـــائي يــــصـــدر من

اجمللس وليس من اللجنة).
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اكـد اخلبـير الـقـانوني طـارق حرب
ـنع مجـلس الـنواب ان الـدستـور 
من اجـرءا تغـييـرات جـوهريـة على

قبل .  قانون موازنة العام ا
وقال حرب في بيان تلقته (الزمان)
ــنع مـجـلس امس ان (الــدسـتـور 
الــنـواب من اجـراء تـغـيـيـرات عـلى
ولـيس ــوازنـة  , مــشـروع قــانـون ا
ـان احلق في تـغـيـير العـضـاء الـبر
ـشــروع خـطـة الــــــفــقـرات, كــون ا
عـمل دولــة واحلــكـومــة مـســؤولـة
عــنــهــا وال يــجــوز تــغــيــيــرهــا في
ان الـذي ال يتحـمل مسـؤولية البـر

فشلها).
مــشـددا عــلى ان (ســلــطــة مــجـلس

ــــوازنـــة الـــنــــواب في مــــشـــروع ا
مـحـدودة ولـيـسـت مطـلـقـة كـمـا في
الـــقــوانـــ االخــرى) ,واضـــاف ان
ادة رقم 62 ـوجب ا (الـدستـور و
ــان صالحـيــتـ في مـا مـنح الــبـر
ــوازنـة وهــمـا ــشـروع ا يـتــعـلق 
ـناقلـة ب أبـواب وفصول إجراء ا
ـوازنـة وتـخفـيض مـجـمل مـبالغ ا

االنفاق).
ان ملزم ما ورد في وتابع ان (البر
مـشـــــــــــروع الــقــانـون ولــيس من
حق الــنـواب اجــراء الــتـغــيــيـر في
ذلـك وان ارادوا تـــعــــديـل حــــصـــة
ـشـروع كـردسـتـان عـلــيـهم اعـادة ا

للحكومة). 
واقـتــرحت جلـنـة الــنـفط والــطـاقـة
الــنـــيـــابـــيـــة دمج وزارتي الـــنـــفط
والـكـهربـاء بـوزارة واحـدة تـسمى
وزارة الــــــــــطـاقــة مـؤكـدة أن ذلك
من شـــــأنـه ضـــــغط الـــــنـــــفـــــقـــــات

احلكومية.
وقـــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة صـــادق
الــســلــيــطي في تــصــريح امس ان
(دمج الـوزارات العـراقيـة غـالبـا ما
يطرح وهذا امر ايجابي ومهم من
اجل ضـغط الــنـفــقـات خــاصـة في
ظل وجــــود ارتـــفـــاع لـــلــــنـــفـــقـــات

التشغيلية للوزارات).
ولفت الى ان (مـقترح دمج وزارتي
الـنـفط والـكـهــربـاء بـوزارة تـسـمى
مـكن ان ينجح إال انه الطـاقة من ا

واضـاف (نـتـمـنى عـلى الـسـعداوي
ان ال يـقلل مـن اجلهـود الـتي بذلت
في الـلـجنـة وان ال يـعتـمـد سيـاسة
فــــــــــرض االرادات عــــــــــلـى زمـالؤه
االخرين التـي نؤكد رفـضها و عدم
الـــرضــوخ لــهــا) ,مـــؤكــدا (حــرص
اللـجنة علـى مصالح ابـناء الشعب
كــافـة بــكل شــرائــحـهم بــعــيـدا عن
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ــــــزايــــــدات الــــــتي يــــــحـــــاول ان ا
يسـتخدمـها البـعض حلرف االمور
عن مــســارهــا وتــشــويه احلــقــائق
الغـــراض ســـيـــاســـيـــة وشـــعــارات
انــتـخــابـيــة الـتي نــعـمل جــاهـدين
لـلـنـأي عـنـهـا و ابـعاد الـلـجـنـة عن
ـطب الـذي ال يحـقق االهداف هذا ا

 .( واطن وال يلبي طموح ا

وكـان رئيس اجلـمـهوريـة قـد اعرب
عن امـله باإلسـراع بتـشريع قـانون
الـنـاجـيات اإليـزيـديـات فيـمـا شدد
عرفة على ضرورة العمل احلثيث 
ــفــقـوديـن واخملـتــطــفـ مــصــيـر ا
وحتـــريـــر األحـــيـــاء مـــنــهـم. وقــال
صـالح خالل الـناشـطـة ناديـة مراد
(نشيد  باجلهود التي تبذلها مراد
أساة ومثابرتها من أجل إيصال ا

االيزيدية إلى العالم أجمع).
مـثـمّـنـاً (الـتـضـحـيـات والـشـجـاعـة
الـتي أبـدتـهـا وأقـرانهـا من بـنـاتـنا
وأبـــنـــائـــنــــا االيـــزيـــديـــ وبـــاقي
مــكـــونــات الــشـــعب ضــد اإلرهــاب

الداعشي الوحشي).
 U³KD²  5 Qð

واكد صالح (دعـمه بقوة
لـتـأم مـتـطلـبـات عودة
ـة طـوعــيــة آمـنــة وكــر
ـهاجرين للـمهـجرين وا
من اإليــزيـديـ وسـائـر
الــــعــــراقـــــيــــ الــــذين
أجـــــبـــــرتـــــهـم ظــــروف
اإلرهـاب عـلى الـهـجرة

والتهجير).
مـشـددا عـلى (ضرورة
جتــــاوز الــــعــــراقــــيل
السـيـاسيـة واإلدارية
الـتي تــمـنع إنـصـاف
ذوي الــــضــــحــــايــــا
وتـنــظـيم اإلدارة في
ســنــجـــار وتــعــزيــز
األمن واالســـتــقــرار
ـسـاعدات وتـقد ا
ـــادـــة واخلــدمــات ا

األساسية). 
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{ دوبنيتسـا (بلغاريا)) ,أ ف ب) -
كانت ماريا بوغويفا تخطط لوضع
ردائـهـا األبـيض فـي خـزانـتـهـا بـعد
سـنوات طـويـلـة من العـمل الـطبي..
لكن بـعد عـام علـى بدء اجلـائحة ال
تــزال اخــتــصــاصــيــة عــلم األوبــئـة
الــوحــيــدة في مــســتــشــفى مــديــنـة
دوبنيتسا البلغارية بكامل نشاطها
رغم بلـوغها  82عاماً و"الرعب" من

الفيروس.
وتقـول الـطبـيـبـة النـشـيـطة لـوكـالة
فــرانس بـــرس "ال أشــعـــر بــأني في
هذه السن. ال أزال أرغب في العمل.
إذا شـعــرت بـأنـنـي لم أعـد مــفـيـدة

سأنسحب".
ـصبـوغ بالـلون األحـمر بـشعـرها ا
واجملـوهـرات الــتي تـزيّـنــهـا تـبـدو
ـظــهـرهـا رغم الــطـبـيـبــة مـهـتــمـة 
"اإلجـهـاد الـيـومي". وتبـتـسم قـائـلة
ـسـتشـفى فال "إذا كـنت أعـمل في ا

يعني ذلك أن علي إهمال نفسي".
وتــعـاني بــلـغــاريــا أفـقــر دولـة في
االحتاد األوروبي نقصاً شديداً في
عـدد الـعــامـلـ في مـجــال الـرعـايـة
الـصـحيـة إذ يـهاجـر أصـغرهم إلى
الــغــرب بـحــثًــا عن آفــاق وظـيــفــيـة

أفضل.
WO uJŠ W¹UŽ—

وبالتالي ليس أمام ماريا بوغويفا
خيار سـوى االستمـرار في االعتناء
ـــرضى كـــوفـــيـــد- 19في مـــركـــز
الـــرعــايـــة احلـــكـــومي في مـــديـــنــة
دوبـنـيـتـسـا الـواقـعـة عـلى بـعـد 60

كيلومتراً من العاصمة صوفيا.
" لـديــهـا بــبـســاطــة "لم يـكـن وارداً
على مـا تقول أن تـمكث في منـزلها
مـكـتوفـة فيـمـا هي تتـمـتع "بصـحة
ـرضى جـيـدة" وبــيـنـمـا "يــحـتـاج ا
أكــــــثــــــر من أي وقـت مــــــضـى" إلى

درايتها وخبرتها.
ـكن أن أتـرك الـناس وتـشـرح "هل 
ـستـشفى ـوتون? لن يـكون لـدى ا
اخــتـصــاصي فـي عـلـم األوبـئــة في

خضم األزمة الصحية".
في الـــواقع يـــواصل الـــكــثـــيــر من
األطــبــاء اآلخــرين الــذين جتــاوزوا
ـهنـة غـالـباً سن الـتـقـاعد مـزاولـة ا
لكـون راتبـهم التـقاعـدي ال يكـفيهم
لـكن سـنـواتـهـا الـثـمـانـ جتـعـلـهـا

استثناءً.
وفــيــمـــا فــضــلت زمــيـــلــتــهــا الــتي
تـصــغــرهــا بــخــمـســة عــشــر عــامـاً
ــوجـة الــتــوقف عن الــعــمـل بــعــد ا
األولـى من كــوفـــيــد- ?19لم تــخَف
مــاريـا بــوغــويـفــا مع أن كــثـراً من
األطـباء الـبـلغـاري فـقـدوا حيـاتهم
بسبب الـوباء ورغم كونـها من فئة
تُعـتـبـر مـعـرّضة لـلـخـطـر نـظراً إلى

سنها.

بتـجهيزات بـسيطـة قوامهـا كمامة
طـــبــــيـــة ورداء أزرق واقٍ حتـــصّن

نفسها عندما تمارس مهمتها.
إال أن اإلدارة حتـــــــــــــرص عـــــــــــــلـى
"جتــنــيــبــهــا" الــتــعــرّض لــلــخــطـر.
ستشفى وتشرح عميدة السن في ا
ـــنـــعــونـــهـــا "من أن مـــســـؤولــيـه 
ـرضى" وهي تكتفي االقتراب من ا
ــنـاسب تــالــيـاً بــتــحـديــد الــعالج ا
لـلـمـريض بـنـاءً عـلى بـيـانـاته الـتي
يـتـولى بـقـيـة أعـضـاء فـريق الـعـمل

جمعها.
وتُـطــمْـئن قـائـلـة "لـدي عـلى األرجح
منـاعة طبيـعية فـقد عاجلت الـكثير

رضى في حياتي". من ا
وتـقّــر بـأن ثــمـة مــا هـو "غـيــر قـابل
لــلــتـــفــســيــر" في هـــذا الــفــيــروس
مالحِـظةً أن "أي وبـاء آخـر يتالشى
رة بـعد شـهور قلـيلـة" ولكـن هذه ا

"ال نهاية ظاهرة" للجائحة.
وإذا كــانت تــبــدي ارتــيــاحــهــا إلى
وجــود ســـتــة مــرضى فـــحــسب في
ـســتـشــفى راهـنــاً فـهي تــعـلم أن ا

فترة الهدوء هذه لن تدوم.
وال تـستـبـعد حـصـول موجـة أخرى
ــتــحـورة من مــرتــبــطـة بــالــنــسخ ا
فيـروس كورونا لـكنّهـا تؤكد قـائلةً

"حسناً في هذا احلالة سنقاتل".
لم تغب عن بال ماريا بوغويفا بعد
مــــــــشـــــــــاهــــــــد "رعـب تــــــــشـــــــــرين
الــثـاني/نـوفـمـبـر" حـ رأت "عـدداً
ـوتــون أكـثـر من كل" ــرضى  من ا
ــهــنــيــة ومـن بــيــنــهم حــيــاتـــهــا ا

"مرضى ستينيون".
وتضيف "لم نتمكن من إنقاذهم".
ـتلـئاً سـتشـفى كان  وتـروي أن ا
وأن الـبـعض "كـانـوا يـنـتـظـرون في
الـردهـة" وتـتـابع قـائـلـةً "في حاالت
الـــطــــوار كــــان أطـــبــــاء األســـرة
يتوسلون إلينا لكن الوضع جتاوز

طاقتنا".
وتأسف لكـون اخلوف من الـعامل
في اجملال الطـبي يغلب عـلى تقدير
رارة جهـودهم. وتـقول بـشيء من ا
"الناس بـاتوا يتجـنبوننـا. ينظرون

إلينا وكأننا كائنات فضائية".
لـكنـها تـستـطيع االعـتمـاد على دعم

أقربائها من بعيد.
فــلــديــهــا ابــنــهــا الــذي يــعــيش في
ــتـــحــدة مـع عــائـــلــته الــواليـــات ا

وحفيداها وأبناؤهما الثالثة.
أمـا زوجـهـا فـأذعن إلصـرارهـا عـلى
عركة وانتقل إلى صوفيا خوض ا
في انـــــتــــظــــار أن يــــهــــدأ الــــوضع

الصحي.
وتـــــقــــول "إذا أصــــبـت فــــلن أؤذي

أحداً".
وفـي داخل نـــاطــــحـــة ســــحـــاب في
لـندن يـتـدرب حوالى مـئـة شخص

غـالبـيتـهم من دون مـؤهالت طبـية
عــلى اســتــخــدام حــقن لـاللــتــحـاق
ـنـتـشرين في ـتـطوعـ ا بـجـيش ا
سـائـر أنــحـاء بـريـطــانـيـا في إطـار
حــمــلــة الــتـلــقــيـح الــواســعــة ضـد

فيروس كورونا.
وجـعلت الـسلـطات الـبريـطانـية من
الــتـلــقـيح قــضـيــة وطـنــيـة إلخـراج
الــــبالد من األزمــــة بـــعــــدمـــا أودت
اجلـــائـــحـــة بـــأكــثـــر من  106آالف
شـخـص في ظل اسـتـمـرار تـدابـيـر
ـشـددة. واسـتـعـانت لـهـذه الــعـزل ا
الغاية بعسكري وأيضا بعشرات
ـتطـوعـ بيـنـهم مايك داي آالف ا
( 41عــامـا) الـذي يـقــول إنه انـتـهـز

الفرصة من أجل "تغيير األمور".
ويـقـول مــخـرج الـوثـائــقـيـات الـذي
الــتـقــته وكـالـة فــرانس بـرس خالل
يوم التدريب "أنـا أخرج أفالما لذا
فــإن آخـر شيء تــوقـعـتـه كـان حـقن

ئات األشخاص". لقاح 
وفي الـطبـقة الـثانـية والـثالث من
أحـــد مـــبـــاني حـي كـــانــاري وارف
لألعـمـال خالل يـوم مـاطـر يـتدرب
متـطوعـون بكمـامات وقـفازات على

أصول التطعيم.
دربات من الوجع وتصرخ إحدى ا
عـنــدمـا تــغـرس مـتــطـوعـة بــحـركـة
مــتــرددة اإلبــرة فـي كــتف مــزيــفــة

مـوضــوعـة عــلى كـتـفــهـا مـا يــثـيـر
وجودين. الضحك لدى ا

وتـدعـو مــدرّبـة أخـرى من جــمـعـيـة
"ســـــــانـت جــــــون أمـــــــبـــــــولـــــــنس"
ـــتــخــصـــصــة في الــتـــدريب عــلى ا
ـتـطـوعة إلى اإلسـعـافـات األوليـة ا
غــرس اإلبـرة "بــعــمق فـي الـعــضل"
و"عــدم إعـادة الـسـدادة بـتـاتـا" بـعـد
االستخدام. وتتعاون هذه اجلمعية
مع هــــيــــئـــة الــــصــــحـــة الــــعــــامـــة

شروع. البريطانية في هذا ا
وتـقول كـاثريـن أوديل وهي موظـفة
مـكتب في سن اخلـامـسة والـثالث
"هــذه فـــرصـــة لـــلـــجـــمـــيع من أجل

ساعدة على إنقاذ العالم". ا
هـمة وهي ال تـخشى الـقيـام بهـذه ا
ـعــلــومـات مــيــدانــيـا رغم كــمــيــة ا
الواجب تـعلمـها. وتقـر بأن "اخلطر
ـرض ــواجـهـة ا مــوجـود دائـمـا" 
لـذا "يـتعـ احـترام الـقـواعد بـأكـبر

كن". قدر 
ــيـر وتــوضح طــبـيــبــة األسـنــان إ
هـرلـيـهي ( 31عـامــا) "أنـا مـعـتـادة
ـرضى يوميـا لكن لدي على رؤية ا
رغبة كبيرة في أن تعود األمور إلى
طـبـيـعـتـهــا لـذا فـإذا مـا اسـتـطـعت
ساعدة فسأفعل بأي طريقة كانت ا

ذلك".
ويـشـير شـون ويـلـسون ( 19عـاما)

احلساسية" أي احلساسية القوية
الناجمة عن تلقي اللقاح.

ويتيح هـذا اليوم التدريـبي تطبيق
كـتـسـبة خالل الـسـاعات ـعـارف ا ا
اخلــمس عـــشــرة من الــتــعــلم عــبــر
اإلنتـرنت. وفي النـهايـة يتم إدخال
تطوع جمـيعا إلى مركز تطعيم ا
ـــدربــون احـــتــرام زائف. ويـــؤكــد ا
ـتـطـوعـ قـواعـد الـسالمـة إذ إن ا
يخـضعـون إلشراف من أخـصائـي

صـحـيـ من الـبـدايـة إلى الـنـهـاية.
وتـــلـــقى حـــوالـى تـــســـعـــة ماليـــ
شـخص جرعـة أولى من الـلـقاح في
بــريـطــانـيــا أول بـلــد غــربي أطـلق
حمـلة تـطعـيم واسعـة مطـلع كانون
االول/ديـــســمــبــر وأكــثــر الــبــلــدان

األوروبية تضررا جراء اجلائحة.
وتعـتزم حـكومـة بوريس جـونسون
حقن  15مليون جرعـة لقاح جلميع
األشـــخــاص فـــوق سن الــســـبــعــ
والــعـامــلــ في الــقـطــاع الــصـحي

بحلول منتصف شباط احلالي.
ويـــــقـــــول كــــارل فـــــازاكــــيـــــرلي إن
ـــتــــطـــوعــــ جـــزء أســــاسي من "ا
دّونه بـالقوة برنـامج التطـعيم إذ 
ـوارد". ويضـيف "هيـئـة الصـحة وا
الــعــامـــة تــخــضع لــضــغط بــســبب
كــوفـــيــد والـــطــلب مـــنــهــا الـــقــيــام
بالتلقيح وحيدة مهمة مستحيلة".

»WŠ«d²Ý∫ الطبيبة البلغارية في حلظات استراحة

وهـو طالـب طب في السـنـة الثـانـية
في جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج إلى أن
"تـطـبـيق النـظـريات الـتي تـعـلمـتـها

أمر مثير حقا".
ــــتـــطــــوعــــون اآلتـــون من هـــؤالء ا
مشـارب مختـلفـة هم من ب ثالث
ألف شخص ستستع بهم جمعية
"ســـانـت جـــون أمـــبـــولـــنس" حـــتى
ـــقـــبل حلـــقن لـــقـــاحــات الـــربـــيع ا
"فـــــــايــــــــزر/بـــــــايـــــــونـــــــتــــــــيك" أو
"أسـتـرازيـنـيــكـا/أكـسـفـورد" وهـمـا
ـسـتخـدمان حـالـيا في بـريـطانـيا ا
ــعـتـمـدة من في مـراكـز الــتـطـعـيم ا

السلطات.
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وحـــدهم األشــخــاص فــوق سن 18
عاما من حـملة الـشهادات الـثانوية
ـكـنـهم الـتـطـوع حلـقن الـلـقـاحات
بـعد الـتأكـد من سـجلـهم القـضائي.
وفي قاعة أخرى يتدرب متطوعون
عــلى طــريــقــة طــمــأنــة األشــخـاص
اآلت لتـلقي اللقـاحات إضافة إلى
أصـول غـسل الـيـدين بـدقـة وسـحب
مـــعــدات احلـــمــايـــة الــشـــخــصـــيــة

وحركات اإلسعاف األولية.
ـدرّب كــارل فــازاكــيـرلي ويـوضـح ا
( 37عـاما) لـوكـالة فـرانس برس أن
"ثـمـة خـطرا طـفـيفـا لـلـغايـة مـتصال
بـالـتـلـقـيح وهـو الـتـعـرض لـصـدمة
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تـتفـاوت أحاسيـسنا ومـشاعـرنا جتاه أي مـوقف يصـادفنا في احلـياة  وبـشكل عام
ثل تـلك السلـوكيات لذا كـلنا النـتقبل كلـمات النـقد والتـجريح   ومعـظمنا رافـض 
دح كـون تأثـيـره  ايجـابي عـليـنا  عـلـينـا أن نسـتـبدل كل ذلك بـالـتشـجـيع والثـنـاء وا
نـا وتؤثـر فـينـا بشـكل سـلبي . وعـليـنا ان وعـلى الـنقـيض من ذلك فـكلـمات الـنقـد تـؤ
نـتـبـصــر ونـفـكـر مـلـيـا في مـشـاعـر وأحـاسـيس الـغـيـر قـبل أن نـوجه لـهم سـيـول من
االتـهــامـات والـنـقـد الـغـيـر مـبـرر وفي أحـيــان  أخـرى نـزيـد عـلى ذلك بـذكـر الـعـيـوب

والسلبيات . 
أن مـثل هــكـذا افـعـال لــهـا مـردودات غـيــر مـرضـيـة كــونـهـا تـمس مــشـاعـر األخـرين
ــا تـولــد لــهم آثـار نــفـســيه  فــلـيس مـن االئق   ذكـر عــيـوب غــيـرك وجتــرحـهم ور
واالصرار على ايذائه وأنت تتحدث عنه بشكل مه وتقلل منه وترصده بأستمرار 
شورة من األهداف الـنبيـلة التي نـسعى لها وعـلينـا أن ننتبه  ان تـقد النـصحيـة وا

الى كلماتنا ونهذب أسلوبنا ألن التجريح واالتهام وسوء الظن ليس له أي جدوى .
ثل هكذا حاالت ستمر لـيس عالجا  نفعة لغـيرنا  فالنـقد ا أما اذا أردنا أن نقـدم ا
بل يـترك آثـارا جانـبيـة تؤدي الى الـنفـور واخلوف وأحـيانـا أخرى الى االصـطدام  
أن البشر اليـخلوا من الهفوات ونقاط الضعف وبعض التصرفات التي التروق للغير
 فأسلـوب النقد واالساءة الـيهم لن يحقق أي نتـائج ايجابية تـذكر بل على العكس 
والننسى انـنا سيصدر عنـا في يوم ما بعض التـصرفات التي لم تـلقى احسانا لدى
االخرين  وحـينـها قـد يلـجأ الـبعض الى تـوجيه الـنقـد اليـنا  حـينـها سـندرك مـاكنا
نفعله بـالغير ونتيقن كم كـنا نؤذي مشاعر اآلخـرين بالكلمات والنـقد والتجريح فمثل
شـاعر االخرين هـكذا تصـرفات لم تـقدم أي نصـحيـة بل تعتـبر أسـلوبا قـاسيا مـؤذ 

وأحاسيسهم .
ا تكون في أن مـانراه من سلـبيات في غـيرنا وننـتقده ونـتهمه بـصفات نعـتقدهـا  ر
حـقيـقة األمر هـي بعيـدة كل البـعد عن احلـقيـقة والـواقع  بل قد نـكون نـحن النعرف
شـخـصـيـة مـن نـتـعـامل مـعه وجنـهل مـحـاسـنـه وأخالقه ونـرسم له صـورة سـيـئه في
مـيـخيـلـتـنـا وهي في الـواقع الصـحـة لـهـا وال دلـيال مـنطـقـيـا عـلى وجـودهـا   وتـكون

رؤيتنا وحكمنا على اآلخرين تنقصه الدقه وبعيد عن الواقع .
لـذا عـلـينـا أن النـتـسرع بـاطالق الـكـلـمـات كالـرصـاص الـقاتـل لغـيـرنـا دون أن ندرك
قساوة تلك الـكالم وتأثيرها بحق غيرنا ألن كل انسان منا له رؤية اليدركها ويعلمها
اال الــفــرد ذاته فـكل مــنــا أعـلـم بـنــفـسـه وسـمــاته  وعــلـيــنـا أن
ا نكون نحن الـغير . ويقول النصدر األحـكام على غيرنـا ر

أحدهم 
ـــا لـــو قـــرأت مــا التـــسئ الـــظن بـــشــخـص صــامـت  فــر

بداخلــــه  
نافق حولك لوجدت أنه يود لك اخلير  أكثر من ا

الديوانية
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{ دبي) ,أ ف ب) - أعـــــلـــــنـت دبي
االثـنـ عن إنشـاء "مـحـكمـة فـضاء"
لـتـسـويـة النـزاعـات الـتـجـاريـة في
وقت تــســعى دولــة اإلمــارات الــتي
أرسلت قبل أشـهر مسبـارا للمريخ
إلى تــرسـيـخ مـوقع لــهــا في قــطـاع

الفضاء.
وستـكون احملكـمة جـزءا من محاكم
ي الـــتي ـــالي الـــعـــا مـــركـــز دبـي ا
تـأســست كـمــركـز حتــكـيم مــسـتـقل
يعتمد على اللغة اإلنكليزية ويعمل
بــــشـــكل مــــســـتــــقل عن الــــقـــانـــون

اإلماراتي باللغة العربية.
ي ـالي الـعـا ومـحــاكم مـركـز دبي ا
مخصـصة جلذب وطمـأنة الشركات

ستثمرين األجانب. وا
ويخضع قانون الفضاء لالتفاقيات
ــا في ذلك والـــقــرارات الـــدولــيـــة 
مــعـاهــدة الـفـضــاء اخلـارجي لأل
ـتـحدة الـتي دخـلت حيـز الـتنـفـيذ ا
في عــام  .1967كـــمــا أن دوالً عــدة
وقّعت اتـفاقيـات ثنـائية أو مـتعددة
األطـــراف لـــتـــنــظـــيـم أنــشـــطـــتـــهــا

الفضائية.
وبــيــنـمــا كــان الــقــطـاع حــتى وقت
قــريب حـــكــراً عــلـى الــدول أصــبح
الفضاء قضية جتارية تنخرط فيها

الكثير من الشركات اخلاصة.
وقـــال رئـــيس مـــحــاكـم مــركـــز دبي
ي الـقاضي زكـي عزمي ـالي الـعـا ا
فـي بـيـان إنه يـجـري حـالـيـا الـعـمل

عـلـى "صــنـاعــة فــضــاء مــتــكــامــلـة
ـوارد الـبشـريـة والبـنـية تـدعـمهـا ا

التحتية والبحث العلمي".
ــــبـــادرات وأضـــاف "ســــتــــســــهم ا

ـيـة كمـحكـمـة الفـضاء (...) في الـعا
بـنــاء شـبــكـة دعم قــضـائـي جـديـدة
ــتـــطــلـــبــات الــتـــجــاريــة خلـــدمــة ا
الــصــارمـة ألنــشــطــة االسـتــكــشـاف

الـدولي لـلـفضـاء في الـقـرن احلادي
والعشرين". وتأسست محاكم مركز
ي في عـام 2004 ــالي الـعــا دبي ا
وجــــذبت بـــالــــفـــعـل الـــكـــثــــيـــر من
الـشـركـات األجـنـبـيـة لـلـتـحـكـيم في
نـزاعـاتـهـا الـتـجـارية ولـكن لـم يكن
لــديــهــا مــحــاكـم مــتــخــصــصــة في
األنـشــطــة الــفـضــائــيــة لـلــشــركـات
اخلاصة. وقال عزمي إنه مع حتول
ـيـة فـإن جتـارة الـفـضـاء إلى الــعـا
االتـفــاقـيــات الـتـجــاريـة سـتــتـطـلّب
"نـظــامـا قـضـائــيـا مـبـتــكـرا بـالـقـدر
واكبة وتـيرة النمو وتقد نفسه 
الـضـمانـات واليـقـ لدعـم وحمـاية

الشركات".
20 وأطــــــــــلـــــــــقـت اإلمــــــــــارات في 
ــاضي أول رحــلـة تــمـوز/يــولــيـو ا
ـريخ عــبـر فــضـائــيـة عــربـيــة إلى ا
ـــتــوقع أن مــســـبـــار "األمل". ومن ا
سـبار إلى وجهـته األسبوع يصل ا

قبل. ا
وكـانت الـدولـة الثـريـة أرسـلت رائد
فضاء إلى محطة الفضاء دولية في

عام .2019
ـوجب اســتـراتـيــجـيـة الــفـضـاء و
الـــوطـــنــيـــة الـــتي أطـــلـــقت الـــعــام
اضي تتطـلّع اإلمارات أيضا إلى ا

تنفيذ مشاريع أخرى بينها سياحة
الفضاء.

وأكــدت أمـ ســجل مــحــاكم مــركـز
ي آمــنـة الـعـويس ـالي الـعـا دبـي ا
ـســبـار لـوكــالـة فــرانس بــرس أن ا
لـفت الـنـظـر إلى "احلـاجـة ألن نـقوم
بـتزويـد اإلمارات بـالبـنيـة التـحتـية

ناسبة (حال وجود نزاعات)". ا
وبــحـسـب الـعــويس "نــعـتــقــد بـأنه
ستكون هنـاك رغبة كبيرة في ذلك"
مـشـيــرة إلى أمـثـلــة مـثل اخلالفـات
حول شراء األقـمار االصطـناعية أو

تصادم األجهزة في الفضاء.
وســـيـــكـــون بـــإمـــكـــان الـــشـــركـــات
ؤسسات في اإلمارات وخارجها وا
االسـتئـناف أمـام "محـكمـة الفـضاء"
عــبـر بـنـود في الـعـقـود الـتي تـنص

على كيفية حل اخلالفات.
وقـــالـت الـــعــــويس إن "احملــــكــــمـــة
ســتـقــوم بـتــطــبـيق الــقـانــون الـذي
يـخـتـارونه سواء أكـان فـرنـسـيا أم

بريطانيا أم غيره".
وفي العادة تسـوّى النزاعات حول
الـفـضـاء بنـاء عـلى مـعـاهدات األ
وقـعة ـتـحدة أو عـبـر االتفـاقـات ا ا
بــ الـدول والـتــعـاون بـ احملـاكم

في الدول اخملتلفة.

ــــــتـــــحــــــدة (الـــــواليـــــات { اال ا
ـتـحـدة)) ,أ ف ب) - اعـتُـقل زعـيم ا
فرع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة
الـعـرب خــالـد بـاطـرفـي في تـشـرين
ــاضي فـي الـيــمن األول/اكــتـوبــر ا
حــيث تـــتـــواجــد هـــذه اجملــمـــوعــة
اجلـهاديـة التي تـعـتبـرها واشـنطن
خـطـرة جـدا بـشكـل كبـيـر كـمـا أفاد
ــتـحـدة نــشـر امس. تـقــريـر لأل ا
والـتـقريـر الـذي أعـدّه فريق مـراقـبة
تـحـدة وأرسِل جمللس تـابع لأل ا
األمـن أشـــــــار إلى أنّ بــــــــاطـــــــرفي
ـعروف بـاسم أبو مـقـداد الكـندي ا
والـذي تولّى قـيادة تـنظـيم القـاعدة
في شــبه جــزيـرة الــعــرب قــبل عـام
اعــتُــقل خالل "عــمــلــيّــة في مــديــنـة
ــهــرة في ــحــافــظــة ا الــغــيــضــة 
تـشــرين األوّل/أكـتـوبـر" أدّت أيـضـا
إلى مـــقـــتل نـــائـــبه ســـعـــد عـــاطف
الــعــولـقـي.والـتــقــريــر الــصـادر عن
ـــراقـــبــة ـــتـــخـــصـص  الـــفـــريق ا
تـطرفـة هو أول تـأكيد اجلـماعـات ا
رسمي العتقال بـاطرفي بعد تقارير
غيـر مؤكدة.ولم يـكشف التـقرير عن

مـكـان تـواجـد بـاطـرفي وال عـما حل
ـركـز األمـيـركي به بــعـد ذلك.وكـان ا
ـواقع اجلـهـاديـة "سـايت" ــراقـبـة ا
أشار في تـشرين األول/أكـتوبر إلى
"تـقــاريـر غـيــر مـؤكـدة" عن اعــتـقـال
بـــاطــرفـي عــلـى أيــدي قـــوات األمن
الـيمـنيـة.وباطـرفي الذي يـعتـقد أنه
في األربـعـيـنـيــات من الـعـمـر تـولى
قــيــادة تــنــظــيم الــقــاعــدة في شــبه
جـزيـرة الــعـرب في شـبــاط/فـبـرايـر
 2020بـعـد مقـتل زعـيـمهـا الـسابق
ي في ضـــربــة جـــويــة قـــاسم الـــر
أمـيـركـيـة في الـيـمن.تـنـظـيم قـاعـدة
اجلهاد في شبه جـزيرة العرب نشأ
عــام  2009وتـــعـــتــبـــره الـــواليــات
تحدة أخطر فروع تنظيم القاعدة ا
فـي الــعـــالـم.وقـــد اســتـــغـل احلــرب
الـدائـرة في الـيـمن مـنـذ عـام 2014
تـمردين احلـوثيـ والسـلطة بـ ا
لـتـعزيـز نـفـوذه في جنـوب وجـنوب
شـــرق الــبالد.وشـن الــتـــنــظـــيم في
ـاضــيــة هــجــمـات في الــســنــوات ا
ــتـمــردين احلــوثـيـ الـيــمن ضـد ا
وكـذلك ضد الـقوات احلـكـوميـة.وقد

تـبــنى هـذا الــتـنــظـيم هــجـمـات في
ــــتـــــحـــــدة وأوروبــــا الـــــواليـــــات ا
خصوصا حصـار أسبوعية شارلي
ايــبــدو الـســاخــرة الـفــرنــســيـة في
بــاريس عـام  2015الـذي أوقع 12

قتـيال وإطالق نار أوقع ثالثـة قتلى
عــام  2019في قـــاعــدة مـــجــوقـــلــة
أمـيــركـيــة في فـلــوريـدا.مـنــذ الـعـام
ــتــحــدة  2017كــثـــفت الــواليـــات ا
هــجــمـاتــهــا ضــد هـذه اجملــمــوعـة.

ويرى خبـراء أن هذه الشبـكة فقدت
حـالـيــا نـفـوذهـا.وقــال تـقـريـر األ
ـتــحـدة إنه "الى جـانب اخلـسـائـر ا
الــتي ســجــلت في قــيــادته يــواجه
فرع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة
الــعـرب تــفـكــكـا في صــفـوفه بــفـعل
انـشــقـاقـات قــادهـا بـشــكل أسـاسي
ــــســــاعــــدين الــــســــابــــقـــ أحـــد ا
لــبـاطــرفي".لــكن الــتـقــريــر حـذر من
ــسـتـمــر" الـذي ال يـزال "الـتــهـديـد ا
يــشـكـلـه هـذا الــتـنــظـيم في الــيـمن.
وأشار خصوصا الى "هـجوم كبير"
ـحافـظة أوقع عـدة قتـلى في لودر 
أبــ رغم "الـهــدوء الــنــســبي الـذي
سـاد بـعـد اعـتـقـال بـاطـرفي".وأعـلن
الـــرئـــيس األمـــيـــركي جـــو بـــايـــدن
اخلــمــيس إنــهــاء الـدعـم األمـيــركي
لـــلـــعــــمـــلـــيـــات الـــعــــســـكـــريـــة في
اليمن.وقـال في أول خطاب له حول
السياسـة اخلارجية "نـعزّز جهودنا
الـدبــلـومــاسـيــة إلنـهــاء احلـرب في
اليمن" التي "أحدثت كارثة إنسانية
واسـتـراتـيـجــيـة" مـضـيـفـا "لـتـأكـيـد
تصـمـيـمـنـا فـإنـنـا ننـهي كـل الدعم

األمـيركي لـلعـملـيات الـهجومـية في
ــــا في ذلك احلــــرب فـي الـــيــــمـن 
مــبــيـــعــات األســلــحــة" لـــلــتــحــالف
الــعـســكـري في هــذا الـبــلـد.وتــقـود
الــســعــوديــة مــنــذ  2015حتــالــفــاً
ـعـترف عـسـكـرياً دعـمـاً للـحـكـومة ا
بـهــا دولـيـاً والــتي تـخــوض نـزاعـاً
دامـيـاً ضــدّ احلـوثـيــ مـنـذ 2014
حــ ســيــطـــروا عــلى الـــعــاصــمــة
صـنــعــاء ومــنـاطـق أخـرى.وأوضح
مـسـتــشـار األمن الــقـومي لــلـرئـيس
بـــــايـــــدن أن اجلـــــيش األمـــــيـــــركي
ســــيـــواصـل عـــمــــلــــيـــاتـه احملـــددة
األهـداف ضـد تــنـظـيم الــقـاعـدة في
شـــــــبـه جـــــــزيـــــــرة الـــــــعـــــــرب في
الــيـــمـن.وخــلـف الــنـــزاع الـــيــمـــني
عشرات آالف القتلى ودفع نحو 80
ئـة من السكّـان لالعتـماد على في ا
اإلغاثة اإلنسـانية وسط أسوأ أزمة
إنــسـانــيــة في الــعــالم وفــقـاً لأل
ـــتــحــدة. وتــســبّـب الــنــزاع كــذلك ا
بــنــزوح نــحـو  3,3ماليـ شـخص
وتـــرك بـــلـــداً بــــأســـره عـــلى شـــفـــا

اجملاعة.

خالد باطرفي
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تـعـد اإلنـتـخـابـات اإللـزاميـة واحـدة من أقـدم وأهم الـطـرق الـتي اسـتـخـدمـهـا الـعالم
ـقراطـيـات النـاشـئة. وتـعـد بلـجـيكـا أول دولة ـشاركـة الـسيـاسـية في الـد لـتـعزيـز ا
جلئت إلى هذا النظام عام  1892 ثم تبعتها األرجنت  1914 واستراليا 1924
ـئـة من مـجـمـوع الـدول الـتي جتـري فـيـها واآلن هـنـاك  27 دولـة في الـعـالم 13 بـا
انـتخـابات ) يـعد اإلنـتخـابات والـتصويـت فيهـا واجب وليـس حق.  وقد كـان اوباما
ـنع تـرامب وأمثـاله من الـشـعـبـوي من ـشـاركـة  واعـيـا مـثال الهـميـة زيـادة نـسـبة ا
الفـوز بـاالنـتـخـابـات فـدعى عام  2015 الى سن قـانـون الـتـصويـت االلـزامي. كـما
ـشـاركة الحظ اخملـتـصـون أن جـعل الـتـصـويت إلـزامي ال يـسـاعـد فقـط في زيـادة ا
السياسـية  أو تقليل اإلضطرابات العنيفـة بل هو يقلل أيضاً من احتماالت التزوير
ال السـياسي  ويـزيد من مـشاركـة الشـباب والفـئات األكـثر تـهمـيشاً واسـتخـدام ا

في اجملتمع.
عانت اإلنـتخابـات العراقـية منذ  2005 إلى اليـوم من انخفـاض مستـمر في معدل
ئة شاركة الفعلي حتى بلغ الرقم الرسمي للمشاركة في انتخابات 44 2018 با ا
ـراقـبـ الـرقم الـفـعـلي بـأقل من ذلك كـثـيـراً.  وهـذا يشـكك في حـ يـقـدر مـعـظم ا
ـان احلالي لـلشعب الـعراقي. وفي اسـتطالع كـبير كـثيـراً في مصداقـية تـمثيـل البر
للرأي الـعام العراقي أجرته مؤسسة كالوب الدولية بعد إنتخابات  2018 بأقل من
ئة من العـراقي عن شكـهم الكبيـر بنتائج اإلنـتخابات شـهر  أعرب حوالي 80 بـا
ــاضـيــة في إجــراء دراسـة رقــمــيـة لــنــتـائج ونــزاهــتـهــا. لــقـد أمــضـيـت األسـابــيع ا
ـتوقـعـة لإلنـتـخـابـات الـقـادمـة. إن الـنـتـيـجة اإلنـتـخـابـات الـسـابـقـة وكـذلك الـنـتـائج ا
الرئيـسية الـتي خرجت بهـا هي أن اإلنتخـابات القـادمة لن تغـير كثيـراً في اخلارطة
ان من ان احلالي. بـالتالي فـإن حالة عـدم الرضا وعدم الـثقة بـالبر السياسـية للـبر
قبل العـراقي ستـستمر. فـبحسب آخـر استطالع للـرأي العام الـعراقي أجري قبل
ـان العراقي ئة فقط من الـعراقيـ يثـقون بالـبر بـضعـة أسابـيع فإن أقل من 15 بـا
ؤسسة السياسية كما هو حاصل االن له عواقب وخيمة احلالي. أن فقـدان الثقة با
عـلى مـسـتـقـبل اي بـلـد.لقـد كـان اإلحـبـاط والـذي اعـتـرى الـشـبـاب الـعـراقي نـتـيـجة
إنـتـخـابات  2018 ومـا سبـقـهـا أحـد أهم مسـبـبـات إنـتفـاضـة تـشريـن. وإذا لم يتم

استعياب هذا الدرس جيداً  فإن مستقبل العراق على كف عفريت.
إن واحدة من أهم النـتائج التي تـوصلت لهـا في دراستي احلاليـة أن تغيـيراً جذرياً
ـشـاركة عن كـن أن يحـصل في اخلـارطـة السـيـاسيـة الـعـراقيـة إذا زادت نـسـبة ا
ـيـدانـية سـوحـات ا ـتـوقع بـحـسب ا ـؤهـلـ للـتـصـويت. وأن من ا ثـلـثي الـناخـبـ ا
ئة. ـشـاركة في اإلنـتخـابـات القـادمة عن  45-40بـا احلـاليـة أن ال تـتجـاوز نسـبة ا
لـذلك فـإن احــتـمـاالت الـتـغــيـيـر لالفـضـل ال تـبـدو واعـدة في ظل الــواقع االنـتـخـابي
احلالي الذي يـحتاج ثورة تصحيحية قـد يكون االنتخاب االلزامي احد ادواتها. من
طالب احلراك هنا تأتي دعوتي للحكومة احلالية التي يفترض أنها جاءت استجابة 
الـشعـبي ووضعت في قمـة أولويـاتها إجـراء انتـخابات حـرة ونزيـهة إلقتـراح قانون
ـؤهـلـ لـلـذهـاب إلى صـنـاديق اإلقـتـراع وبـغض الـنـظر عـمن يـلـزم كل الـعـراقـيـ ا
ســيـصـوتـون له أو حــتى لـو سـلـمـوا أوراق إقــتـراع فـارغـة. أعـلم أن
ـان لن يـوافق (غـالـبـاً) عـلـى تـمـريـر مـثل هـذا الـقـانـون الـبــر
لــكـنه حــيـنــذاك سـيـضع نــفـسه في ـقــتـرح من احلــكـومـة ا
مـواجــهـة مــبـاشــرة مع الـشــعب بــإعـتــبـاره ال يــريـد زيـادة
واطـن في الـشأن السـياسي وال يـريد أحداث مشـاركة ا
التغيير احلقيقي الذي تعهدوا به أمام شباب اإلنتفاضة.

 احاول الكتـابة وتضيع مني الكلمات  ليس بـسبب عدم قدرتي على الكتابة أو شحة
ن نكتب ومن يقرأ ا الفكرة التي تسود مخيلتي .. األفكار  إ

صفـحتي فـيسـبوك فـيهـا ما يـقارب خمـسة آالف صـديق واثنـا عشـرة الف وستـمائة
متـابع ولكن مع تـقديـري للـبعض أرى األغـلبيـة منـهم يتـابعون الـصور  والـفيـديوهات

الرياضية وتشتغل التعليقات اإليجابية طبعا.
وح انشـر موضوع يخص اقتصاد البلد ومعـاناة الشباب العاطل وذل كبار السن
وضياع وارادات البلد والبيع الغير مبرر لعقارات الدولة الأجد من يقرأ واليتفاعلون

وضوع .. مع ا
األمـر ال يعـنيـني وحدي بل أرى هـذا يحـدث مع أغلـبيـة كتـابنـا الذين يـطرحـون شتى

واضيع التي تخص البلد. ا
ترى هل ان أغلـبية الشعب يـنتمي لألحزاب  وباخلـفاء بحيث ال يقبـلون ان نتكلم عن

ظاهرة معينة النها تخص تلك الوزارة والتي ينتمي وزيرها إلى احلزب الفالني .
عانـاة ويكتفي بالـنظر  وعدم التعـليق اما خوفا من ام ان الشعب قـد مل من تكرار ا

واطن . ا يعاني منه الوطن وا سؤول أو تفكيره انه الحل  بطش ا
ـعـانـاة وأنـنـا اسـتـسـلـمـنـا لـهـا كـمـا هل وصل بـنـا احلـال إلى الـتـعـايش مع اآلالم وا

ه مريض السرطان الذي ليس لديه امل بالشفاء وأصبح يتعايش مع ا
وت . نينام ليصحو في يوم جديد هو نفس األلم ونفس معاناة العالج وينتظر أن 

عزيزي القار 
انت تـعاني في بـلـد اخلـيرات  وحـقـوقك مسـلـوبـة ونحن الـذين نـعـاني من اجلك ومن
أجل اوالدك ونـكتب ونـعرض أنـفسنـا للـخطـر من جراء صراحـتنـا وجرأتـنا في طرح

كل ما يخص البلد اال تقرأ مانكتب.. االيهزك ما يدور حولك  .
التتصور  اني احاكي النخبة فقط من خالل كتاباتي..

ستسلم لقدرك . سلوب اإلرادة وا بل انا اوجه كالمي لك انت أيها ا
ة . اذا التداعون بحقكم في احلياة الكر اذا أنتم سلبيون 

اال تــتــعـلــمـون من الــشــعـوب ان احلــقـوق تــنـتــزع والتــمـنح .الى مــتى تــنـتــظـرون ان
نحونكم احلقوق .

سن والذي ضاع عمرك بسبب سكوتك.  انا اتكلم معك انت أيها الرجل ا
ـثقف وانت أيـها العـاطل .وانت يا رجل الدين وانت أيـها الشـيخ اجلليل وانت أيها ا

وانتم يا شباب االنستغرام والفيسبوك والساهرون بال هدف . 
اليكم جميعكم اقول أنتم من ضيع البلد بسكوتكم وخضوعكم 

تتفرجون.
ـتــفـرجــون عــلى األسـود وهي تــنـقـض عـلى الــفـريــسـة هل نــحن في ســيـرك وانــتم ا

والبهلوانات وهي تضحككم.
انهـا تضـحك علـيكم واالسـود التسـتعـرض وتمـثل بل هي حقـيقـية وتـخيـفكم ولـبست
قناع األسود وهي أضـعف ما تكون لـكنها حتتـمي خلف مخالـبها  التي صنـعتموها

بانفسكم.
أنـتم تـصـنــعـون اسـود تـخــيـفـكم مــثل أيـام اجلـاهـلــيـة كـانـوا

يصنعون التماثيل ويجعلون منها الها ويعبدونه  . 
انتهت اجلاهلية افيقوا انتبهوا ..

ن اكتب..ومن يقرأ?
سأظل اكتب ..وانتظر من يقرأ?
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االنبار

ــــعـــــتـــــاد ان اهــــدي لـل اهــــداء ومـن ا
ــــعـــــتــــاد ان اهــــدي الـــــكــــتب.. ومـن ا
لـلـمـكتـبـات الـتي ازورها مـجـمـوعة من
كــتـبي ومــنـشـورات مــكـتـبــتي. وهـكـذا

اهـديت لـلـمـكـتـبـة بـعض مـا حمـلتُ من
كتب.

(3)
عــنـدمـا انــهـيتُ مـا جــئتُ من اجـله في
ـركــزيـة جلــامــعـة االنــبـار  ــكـتــبــة ا ا
عمدتُ لالتصال هاتفياً بالدكتور احمد

الراشد 
رئــيس فــرع نــقــابــة الــصــحــفــيــ في
االنــــبـــار. رحب الــــصـــديـق الـــراشـــد 
وتـفـاجـأ ح اعـلـمـتُه انني فـي مكـتـبة

اجلامعة. اتفقنا على اللقاء
بـعد دقائق قليلة  عاد الدكتور احمد 
لـيـقـول لي : ابق في مـكانك..  الـدكـتور
نـعمـان سيتـوجه اليك  ويـصحبك الى
حـيث مقـر الفـرع. مع الدكـتور نـعمان..
حـوالي ربع ساعة  امـضيتُه في حوار
ـركــزيـة  ـكــتـبــة ا ونــقـاش مع كــادر ا
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ــدرس فـي تــلك الـــكــلــيــة  الـــدكــتــور ا
عــبــدالــرحــمن عــلي. واالن هــو اســتـاذ
االعالم فـي جامـعـة االنـبـار. تصـافـحـنا
واســتـعـدنـا الـذكــريـات. بـعض كـتـبي 
وبـــعض اصـــدارات مـــكـــتـــبـــتي كـــانت
حــاضـرة. اهـديت مــا حـمـلــتُه. اجلـولـة
ـيـدانيـة ونـحن نـتهـيـأ للـقـيام بـجـولة ا

دينة  طرحت على الزميل : في ا
يـدانيـة ونـحن نتـهيـأ لـلقـيام اجلـولـة ا
ــديـــنـــة  طــرحـت عــلى بـــجـــولــة فـي ا
الــزمـيـلــ : الـدكــتـور احـمــد الـراشـد 
والــدكـتــور مـحـمــد حـمــود مـديـر اعالم
احملـافـظـة  طـرحت عـلـيـهـم ضرورة ان
ــنــشــئــات الــتي نــطــلـع ســويــة عــلى ا
تـعـرضت لـلـتـدمـيـر من االرهـاب  وتلك
الــتي  اعـادة اعــمـارهــا. وكـان لي مـا
اردتُ. انـطـلقـنا في جـولة مـيدانـية. في
ـعـارك : االحــيـاء الـتي شـهـدت اعـنف ا
ــعــلــمــ ــلــعب والــبــكــر واحلــوز وا ا
ـهدمة  في واجلـمهوري. في الـبيوت ا
ـسـتـشفى دمـر  في ا مـعـمل الـزجـاج ا
ـدمـر  وغيـرهـا كـانت مـشـاهد الـعـام ا
الـتـدميـر تـعلـمنـا ان االرهـاب كان هـنا.
ـقــابل كــانت مـعــالم اعـادة االعــمـار بــا
والـبـناء تـؤكد ان اهل االنـبار تـمسـكوا
بــــــــــــاالرض. وطـــــــــــردوا االرهـــــــــــاب 
ديـنة  وبـسـواعدهم أعـادوا االعمـار. ا
واتـوقع كـافـة مـدن احملـافـظـة  تـنـهض
كـالعـنقاء من بـ الرماد. مـدن االنبار 
ـوذجاً  تـضمـد جراحـها. والـرمادي ا
تــنــظـر لــلــمــسـتــقــبل بــثـقــة. تــتــخـطى
الــــصـــعــــاب. وفي االخـــيــــر : من خالل

: الصديق
الـــدكــــتـــور احـــمـــد الــــراشـــد  نـــقـــيب
الــصــحــفــيـ فـي مـحــافــظــة االنــبـار 
والـدكـتـور مـحـمـد حـمـود  مـديـر اعالم

احملافظة
دينة اتـقدم بالشكـر اجلزيل العالميي ا
 خـــاصـــة من رافـــقـــونـــا في اجلـــولــة.
والـشكر مـوصول للـمصورين الـرائع

:  احـــمـــد عـــبــود و اســـامـــة الـــراشــد.

ـدينة تسـتيقظ .. تزيـح غطاء النوم.. ا
هــكـذا كــنت اشــعـر والــســيـارة تــنـهب
الـطـريق مـتـجهـة غـربـاً .. حيـنـهـا كنت
اســتــعــيــد تـــقــيــيــمــاً ســمــعــته  قــبل

اجلــــــائـــــحـــــة  من
صـديق  عنـدما قال
لـي : زرتُ الـرمـادي
. ووجــــدتُ فـــيـــهـــا
بـــــــدايـــــــات عـــــــمل
تفضي الى ( دبي )
عــراقــيـة .. هــذا مـا
ســــــــمـــــــعــــــــتـه من
الـصـديق. لـكـني لم
اتـــقـــبـــلـه يـــومـــهــا
بــشــكل كـامل بــعـد
ان سـمعت مسؤوالً
نـــيـــابـــيـــاً رفـــيـــعــاً
يــــــــتــــــــحــــــــدث عن
ضـرورة البحث عن
مكان جديد لرمادي
جــديـدة  بـديال عن

مكانها
احلـالي. سيطرة الصـقور الحضت قلة
الـسيـطرات. وان وجـدت  ليـس  هناك
تـوقف. فقط توقـفنا قـليال عنـد سيطرة

الصقور .
دن على جانبي وواصلنا. االحياء .. ا
الــطــريق جــمــيــلــة. تــســتــقـبـل اشــعـة
الـشــمس وتـتـهـيـأ لـيـوم جـديـد. نـدخل
مــديـنـة اجلـوامع واالحـداث الـدامـيـة :
الـفـلـوجـة. ومن عـلى جـسـرهـا اجلـديد

التقط الصور.
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ونــحن عــلى مــشــارفــهــا  رحــبت بــنـا
مـدينـة الرمـادي. طلبـتُ من السائق ان
يـوصـلـني الـى جـامـعـة االنـبـار . ابدى
ابـو احـمـد استـعـداده. وقـبل التـاسـعة
صــــبــــاحــــاً كــــنـت في اســــتــــعالمــــات
اجلــامــعــة. وصــحــبتُ احــد االســاتـذة
كـتبة بـسيـارته. وكان تـوجهـي نحـو ا
ـــركــزيــة لــلـــجــامــعـــة. وطــرقت بــاب ا
ـكـتبـة. واستـقبـلـتني وجـوه مرحـبة. ا
اتـذكر منهم : عبدالكر ..و .. باسم ..
وفرح .. وكوكبة من مكتب مثابرين.

اهداء الكتب..

بغداد
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يـتـصدرهم الـدكـتور عـبـد الكـر  ح
ـكـتـبة اطل الـدكـتـور نـعـمان نـوار في ا
ـركــزيـة لـنـغـادر سـويـة الى مـقـر فـرع ا
كتبة. وودعتُهم. النقابة .شكرت كادر ا
مــبـــاني اجلــامــعــة بـــعــيــدة عن مــركــز
ـديـنـة.  ولم االحظ وسـائط نـقل عام  ا
اهـلي او حـكـومي. في الـطـريق الحظت
هـدمة  لـتخـبرنا ـبانـي  ا الـكثـير من ا
ان االرهــاب الـداعـشي كـان هـنـا. نـصل
ـــــقـــــر. وادلـف الى مـــــكـــــتـب رئـــــيس ا
الـنــقـابـة. القـابل بـالـتـرحـيب احلـار من
قـبل الـزمـيل الـصـحـفي الـدكـتـور احـمد
الــراشــد وبــقــيــة الــزمالء مـن الــهــيــئـة
الـعامة لنقابة الـصحفي  فرع االنبار
. االجــتـمــاع الـتــشـاوري الحــظت عـدداً
. ومن غـير قـليل من االخوة الـصحـفي
الـــنـــقـــاش  عـــرفتُ انـــهـم مـــوجــودون
حلــضـور الــلـقـاء الــتـشــاوري تـمــهـيـدا
النـــتــخــابــات الـــفــرع الــتـي ســتــجــري
اخلـــمــيـس  الــثـــامن والـــعــشـــرين من

كانون ثاني 2021.
وحـ غادروا  الى قـاعة االجتـماعات 
اصــر الـدكــتـور الــراشـد عــلى ان اكـون
مـعهم. بل واكون على منصة احلديث 
واسـاهم في الـنقـاش. وكـان ذلك موقـفاً
ـشاعـر ونقـائها. مـهنـياً مـحمال بدفء ا
ــنــصــة كــانت لي كــلــمـة. وفي وعــلى ا
ختام اللقاء  قدم لي الدكتور الراشد
هـديـة ال تقـدر بثـمن  واعـتز بـها. انـها

صحف الشريف . ا
مـن بــ وجــوه احلــاضــرين  تــعــرفتُ
عـلى الدكتـور عبدالـرحمن علـي. عندها
اســتـعــدتُ وقـائع لـقــائي االول به. كـان
ذلـك عـــام 1996 حـــ رن الــهـــاتف في
بــــيـــتي. وعــــلى اجلــــانب الـــثــــاني من
اجـستـير االتـصال كـان طالب دراسـة ا
عــبــدالـرحــمن. حــددنــا مــوعـداً لــلــقـاء.
وهـكـذا زارني في بـيـتي. كـان مـوضوع
اطــروحـته : صـحــافـة ذي قـار. حتـدثتُ
ـاجـسـتـير فـالـدكـتـوراه. وعام له. نـال ا
2004 واثـنـاء اقامـتي معـرضاً لـلكـتاب
ــامـون اجلـامـعــة  الـتـقـيت في كــلـيـة ا
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Tri- ُمرِض تـمامًا. عثر موقع الفيروسي ا
alSite على أطـبـاء من بـنغالديش والـهـند
إلى جــمــهـــوريــة الــدومــيــنـــيــكــان وبــيــرو
تحدة وكولومـبيا والـعراق إلى الواليـات ا
Bro- وأجرى مقابالت مـعهم  حيث وافق
 ward County Healthعـلى بـروتـوكـول
قائم على Ivermectin مع نتائج نـاجحة.
Medincell أعلـنت شـركة فـرنسـيـة تدعى
أنـهـا ستـعـمل عـلـى تسـويـق عالج كـورونا
. ابـحث في موقع القـائم عـلى اإليـفـرمكـتـ
 TrialSiteعن العـشرات من نـقاط بـيانات

العالم احلقيقي ذات الصلة.
يعترف موقع TrialSite ليس فقط بأهمية
ـعـشاة ذات الـشـواهـد  ولـكن الـدراسـات ا
بـضرورة ذلـك ; ولهـذا الـسـبب يـتم اإلبالغ
همة  مثل جامعة ستمر عن الدراسات ا ا

باحث أسترالي محتـرم يقدّم عالجا جديدا
رض كورونا 

العالج الثالثي لهذا العالِم يتكوّن من:
إيفرمكت + الزنك + دوكسيسيكل

 Ivermectin  Zinc  Doxycycline  
ـــعـــروف "تـــومــاس الـــعـــالم االســـتـــرالي ا
بـــورودي  "  Thomas Borodyيـــحــــمل

الشهادات التالية : 
MB  BS BSc (Med) MD D  DSc

FRACP FACP  FACG  AGAF 
Iver- يروّج اآلن لعالج فـيروس كورونا بـ
TGA و FDA  ـــعــــتــــمـــد من mectin ا
والـذي أبـلـغ عن اسـتـخــدامه بـانــتـظـام في
مـستـشـفـاه ألنه يـدل عـلى نـتـائج إيـجـابـية
لـكـورونـا و يــجب اسـتـخــدامه عـلى الـفـور

حملاربة هذا الوباء. 
بـورودي هــو مُــطــوّر أول عالج في الــعـالم
لـلـقــرحـة الـهــضـمـيــة  والـذي أنـقــذ حـيـاة
اليــ حـــول الــعــالـم  اســتــخـــدم نــفس ا
ـنـهــجـيــة لـلــتـوصل إلى الــعالج الـثالثي ا
. مع أكــثـر من 30 جتــربـة بـاإليــفــرمـكــتــ
إكليـنيكـية رسمـية  وعشـرات من مبادرات
ا راقـبة في الـعـالم الواقـعي ومئـات ور ا
اآلالف من األطــبـــاء الــذين يــســـتــخــدمــون
الدواء بـالفـعل  فإن زخـمًا مـعيـنًا يكـتسب
سرعة إلجـراء جتارب عـشوائيـة مضـبوطة
إضــافـــيـــة  واألهم من ذلك  حـــوار أكـــثــر
جــديــة حــول اإلمــكــانـــات من هــذا الــنــهج
خلـيـارات الـعالج الـواقـعـيـة واالقـتـصـادية

لكورونا.
# دليل من العالم احلقيقي

يـتـتـبع مـوقع TrialSite اسـتـخــدام عـقـار
اإليـفــرمــكـتــ مـنــذ أن وجــد بـاحــثـون في
جامـعـة مـوناش األسـتـراليـة ومـعـهد بـيـتر
دوهرتي أنه في مزرعة اخلاليا في اخملتبر
ــر مــضـاد الــطــفــيــلــيــات هــذا الـعــامل  دمّ

كـنـتـاكي  ومـركـز شـيـبـا الـطـبي  ومـاكس
KKR ـدعــومـة من لـلــرعـايــة الـصــحـيــة ا
وكـلـيـة الـطب في بــنـغالديش والـعـديـد من

راكز األخرى حول العالم. ا
Trial- باإلضـافـة إلى ذلـك  يسـاهم مـوقع
Site في إجراء جتـربـة سـريريـة مـهـمة في
ـتـحـدة. تـسـتـهـدف الـعـديـد من الـواليـات ا
شاركـة ما يصل إلى 2000 ستـشفيـات ا ا
صـنعـة للدواء مريض. ستـتبـرع الشـركة ا
و إشــراك خــبــراء عــمــلــيــات الــتــجــارب

السريرية البارزين
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عـــلى الـــرغم من أن د. بـــورودي يـــســـمـــيه
"الـــــعـالج الـــــثالثـي األســـــتـــــرالـي"  يـــــتم
ـــاثل من بـــنـــغالديش اســتـــخـــدام نـــهج 
والهند إلى أمريكا اجلنوبية. أفاد الدكتور
بــورودي أن اجلـــمع بــ ثالثـــة عــقـــاقــيــر
معتمدة "جـاهزة لالستخـدام" قد تشير إلى

إجابة على أزمة كورونا في أستراليا.
تقرير األستاذ بورودي:

- إذا لم يكن هناك شيء آخـر  قم بإتاحته
ـسـنـ عـلى الـفـور. كـبـار في دور رعـايـة ا
السن لدينا هم األكـثر عرضة لـلخطر وهذا
خـيار آمـن للـغـايـة خـاصـة عـنـدمـا ال يـكون

لدينا شيء آخر سوى أجهزة التنفس. "
- أيضًـا  يسـتحق مـوظفـونا في اخلـطوط

األمـامـيـة مـزيـدًا من احلــمـايـة بـاسـتـخـدام
دواء وقـائي مـثل هـذا  وكـعالج طـار إذا

ثبتت إصابتهم"
ـكن أن يـكـلف قـرص Ivermectin أقل  -
ـا يـجــعـله أرخص وأسـلم من دوالرين - 
وأســرع عالج لألســتــرالــيــ واالقــتــصــاد

األسترالي."
W ö « vKŽ ÍœË—uÐ oOKFð

أفاد الـبـروفـيسـور بـورودي أن إيـفرمـكـت
ـلف سـالمـة جيـد  وفي الـواقع  يـتمـتع 
ـيـة  "العالج ذكرت مـنـظـمـة الـصحـة الـعـا
: اســتــراتـيــجــيـة الـشــامل بــاإليــفـرمــكــتـ
ستـغلة بـالكامل" ... الصحـة العامـة غيـر ا
"حــان الـــوقت لـالســتـــفــادة مـن إمــكـــانــات
الـصــحـة الــعـامــة الـكــامـلــة لإليـفــرمـكــتـ

كمضاد للطفيليات" .
عالوة عـــلى ذلك فـي الــبـــيـــان الـــصــحـــفي
ــضـادات اإلسـنــرالي األخـيــر في مـجــلـة "ا
احليـوية"  يـقـول تقـرير 12 يونـيو 2020

: عن عقار إيفرمكت
"أبلغت العديد من الدراسات عن التأثيرات
ـضـادة لـلـفـيـروســات لإليـفـرمـكـتـ عـلى ا
فـيـروسـات احلـمض الـنـووي الـريـبي مـثل
زيكـا  واحلـمى الـصـفـراء  وغـرب الـنيل 
وهـنـدرا  ونــيـوكــاسل  والـتـهــاب الـدمـاغ
لـلـخـيـول الــفـنـزويـلي  وشـيــكـونـغـونـيـا 
وســـيــمـــلـــيـــكي فـــورست  وســـنــدبـــيس 
ـتالزمة التناسلية وإنفلونزا الطيور أ  وا
وانفلونـزا اخلنازير  ونـوع فيروس نقص
تـالزمة الـتـنـفـسـية نـاعـة الـبـشـرية 1 وا ا

احلادة الوخيمة للفيروس التاجي 2.
 #العالج باإليفرمكت لكورونا

يـشـيــر الـبــروفـيــسـور بـورودي إلـى بـحـثه
الـذي قـاده إلى عالج ثالثي بـاإليـفـرمـكـتـ
والزنـك ومضـاد حـيـوي - وكـلهـا مـعـتـمدة
كن أن تكون من  TGAو - FDA والتي 
الطريقة األسرع واألكثر أمانًا لوقف تفشي
ـزيد من رض في غـضون 8-6 أسابـيع.  ا
ـــعــــلـــومـــات حــــول هـــذا  راجع األوراق ا
ـنشورة لـلبروفـيسور بورودي  البحـثية ا

انظر هذا الرابط:
http://orcid.org/0000-0002-0519- 

4698
علق الـبروفـيسـور بورودي  "عـندمـا تقول
حكومات الـواليات واحلكـومات الفـيدرالية
إنـهـا سـتـفـعل كل مـا يـتـطـلـبه األمـر  فـأنـا

أعـتــقـد أن هــذا مـنـقــذ لـلــحـيــاة في الـوقت
ـوافـقـة عـلى هذه احلالـي." وتابع: “تمت ا
األدوية بـالـفـعل. ال يـحـتـاجـون إلى جتارب
ما قـبل السـريريـة أو سريـرية أو مـوافقات
TGA إضــافـــيــة مــا لـم يــكن الـــهــدف هــو
الـدمج في كــبـسـولــة واحـدة  عـلـى سـبـيل
رضى في ثـال.  تـنـفـيـذ برامج عـالج ا ا
ـا يشير تـحدة وأماكن أخرى  الواليات ا
ـكن أن تـعـمل في غـضـون 4-6 إلى أنـهـا 
أيام "يجادل البروفيـسور في بيان صحفي
راجعـة موسعـة ألدبيات حديث بأنه قـام 
ــضــادة الــبــحـث الــعــلــمـي الــرئــيــســـيــة ا
لـلــفـيــروسـات وحــدد مـجــمـوعــة من ثالثـة
أدوية موجودة لدى الكيميائي في الوقت
ـــكن لألطـــبــاء وصـــفــهـــا عــلى احلــالي و
ــكن تـنـاول الـفـور. يــعـتـقــد بـورودي أنه 
نـزل كـعالج وقـائي من قـبل األقراص فـي ا
ـعـرضـ خملــاطـر عـالـيـة  أو من األفـراد ا
قبل أولـئك الـذين ثـبـتت إصـابتـهم لـتـقـليل
احلـاجـة إلى االسـتـشـفـاء بـجرعـة عـالجـية

أعلى.
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يتكون هذا العالج الثالثي من : 
FDA وTGA  ـوافـقـة من قـبل تـمت ا  ©1)
على اإليفرمـكت كعالج مـضاد للطـفيليات
مع مـلف أمــان ثـابت مـنـذ الــسـبـعــيـنـيـات.
Wonder ــعـــرف بـــاسم "عـــقـــار عــجـــيب يُ

Drug من اليابان
(2) الزنك

(3) دوكسيسيكل - مـضاد حيوي معتمد
من TGA و FDA يـحــارب الـعــدوى مـثل
ـسالك البـولية  حب الشبـاب والتهـابات ا

إلخ.
الباحث/ احملقق الرئيسي
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نطقة مقبلـة على احللول للمشاكل القائمة ب ـتشنجة  إال إن ا واقف ا بالرغم من ا
ستمرة  وفلسط أمريكـا وايران  وايران وبعض الدول العربية  واليمن واحلرب ا
وحـقـوق الـشعب بـدولـة مـستـقـلة عـلى حـدود الـرابع من حـزيران وعـاصـمـتهـا الـقدس
احملـتلـة   والوضع في الـسـاحة الـسـورية  فـكل الـسيـاسات واإلجـراءات الـقسـرية 
وكذلك احلصـارات التي هي باألساس استـهدفت الشعوب قـبل األنظمة  وصلت الى
تـابعـ يتفـقون بأن طـرق مسـدودة أو باألحرى لم حتـقق مبـتغاهـا  وان العـديد من ا
العـمل الـسـياسـي هو االجنع في وقف الـتـحـديات واألكـثـر مالئـمة لـضـبط االنـفالتات
تـشنـجة الـتي لم تنـفع سوى بـزيادة الـكراهـية والـضرر عـلى كل األطراف ـواقف ا وا

تصارعة . اخملتلفة وا
لغي  فثمة رغبة اكيدة الرهان على انـدالع حربا ب ايران وامريكا  قد بات بحكم ا
ب طـهران وواشـنطن على الـعودة لالتـفاق الدولي (1+5) جـرى التـعديل عـليه أو لم
ـنطـقة بحـروب لم يستـطيع أحد ـهم ليـست هناك رغـبة وال نوايـا إلشعال ا يـجري  فا
حتـديـد نـهـاياتـهـا وخـسـائـرهـا الـتي تـشـمل اجلـمـيع  واحلـصـار بالـرغم مـن قسـاوته
ــاطـرحه الــرئـيس األمــريـكي الــفـاشل واضـراره الــكـبــرى لم يـجــبـر ايـران لــلـقــبـول 
باالنتخابـات السيد ترامب  وكذلك اليستطيع السيد بايدن القبول بالسياسة السابقة
 فالبـد من أن يجـد طـريقـا حلـلـحلـة االزمـــــــــــات اخلارجـيـة وااللــــــتـفـات لالزمات
ـتراكـمـة التي خـلـفهـا سلـفه الـسـابق وفي مقـدمـتهـا أزمـة كورونـا وازدياد الـداخـليـة ا
اعــداد الــعــاطـلــ عن الــعــمـل واالنــكــمــاش االقـتــصــادي والــوضع الــصــحي الــعـام
ـشـاكل والـعالقـات االمـريـكـيـة االوربــيـة وقـضـيـة االنـحـبـاس احلــراري وغـيـرهـا من ا

العديدة .
عاجلة الـتشنجات واخلالفات هناك رغبـة محبوسة لدى جـميع األطراف في منطقـتنا 
اإليـرانـيـة العـربـيـة وباخلـصـوص بـ ايران وبـعض الـدول اخلـلـيجـيـة  يـصاحب ذلك
حتركات روسيـة وقطرية وكويتية وعمانية لتفكيك تلك االزمات  وإذا رفعت أمريكا يد
التدخل فـأنه باإلمكان الوصول الى تفاهمات تضمن حقوق كل األطراف باالستقاللية
وعـدم الـتدخل بـالـشـؤون الـداخـليـة  وبـالـنـسبـة حلـرب الـيـمن  لم يعـد هـنـاك مـسوغ
الستمـرارها وان منظمات اجملتـمع الدولي باتت تضغط اليقـافها والوصول الى حلول
منـطقـية حلـلهـا سيـما وان مرور ست سـنوات عـلى استـمراريـتهـا باتت تـرهق اجلميع
بـشـريا ومـاديا واخـالقيـا وانسـانـيا فـلم يـعد مـسـوغ الستـمرارهـا سـيمـا وان اتـفاقـية

كن العودة اليها. استكهولم شكلت قاعدة لالتفاق على السالم 
وبـالـنسـبـة لـسوريـا هـذه الدولـة الـتي حتـملت حـربـا كـونيـة وتـصـدير االف اإلرهـابـي
شاركة حوالي ثمان دولة بغية اسقاطها وحرف نهجها العروبي ألرضها ومدنـها و
ـقـاومـة واالحتـاد الـروسي من ـشـاركـة مع مـحـور ا قـد جنـحت بـجـدارة بـالـتــعـاون وا
ـدن الـسـوريـة عـدا تـلك الـتي افـشـال هـذا الـعـدوان والـسـيــطـرة عـلى كل األراضي وا
رتبطة بالسيـاسة االمريكية التركية  حتتلها أمـريكا وتركيا بالتعاون مع اجلـماعات ا

وسوف تنتهي حتماً .
وبـالـرغم من حـصـار قـيـصـر األمـريـكي الـذي اسـتـهـدف الـنـاس  فـأنه لم يـعـد هـنـاك
مـقـبـولـيـة دولـيــة إال بـاالنـسـحـاب من األراضي الـســوريـة وفك احلـصـار االقـتـصـادي
والقبول بـاحللول الـسياسيـة  فالعـالم الغربي واالمريـكي أمام امتـحان في األخالقية
واإلنسانـية  فإذا لم يعد هـناك تراجع عن جتويع الشـعب السوري ليست هـناك قيمة
قراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها دون تدخل بتاتاً بـاحلديث عن الد
خــارجي وسـيـاســات فـرض االمـرالــواقع بـالـتــعـاون مع شـلـل لـيس لـهــا حـضـور بـ

الشعب السوري .
ـلــفـات بـغـيـة ـنـتــخب الـسـيـد بــايـدن  امـامه مـجــمـوعـة من ا إن الـرئـيس األمــريـكي ا
معاجلتـها وحلها لكي تكون أمريكا حاضرة سلميا ب شعوب الشرق  وان االزمات
بـ الدول في مـنطقـتنـا حتتاج الـى قرارات شجـاعة من قـادة الدول بغـية حـلها  وان
اجلـميع يـدركون بان احلـروب والتـدخالت في الشـؤون الداخلـية للـدول التعـطي نتائج

تـابـع وفـقا ـزيد من االخـتـناقـات . ويـعتـقـد ا بل سـتضـيف ا
قـبلـة ستـشهد ـرحلـة القـريبـة ا جملـموعـة من القـراءات بأن ا
حـلـحـلـة الكـثـيـر من الـقضـايـا وفي مـقـدمـتهـا أزمـة الـنووي
ستوى احللول بعيدا عن اإليراني  وان االزمات صارت 
طـبـول احلـروب التي كـان يـقـودها تـرامب وفـريـقه اخلـاسر

في االنتخابات .
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(بامكاني االن اعتزال السياسة بعدما غنيت لي عيد ميالد سعيد)

اعتبر غـناء مارل مونرو قبل اكثر من نصف قرن بعيد ميالد الرئيس االمريكي جون
يزة كعادتها في االثارة بحركات واشارات كيندي حـدثا تاريخيا النها غنت بطريقـة 
وثياب تمـيزت بها دون غيرها .. اضافـت مونرو حينها عبـارة ياسيدي الرئيس فكانت
اجلمـلـة عيـد ميالد سـعـيد يـاسيـدي الرئـيس مـضت السـنـوات ومازالت االغـنيـة تردد
ـيالد لم يكتـرث حتى من تطـرف بتوجـهه الديني في تـرديدها وظـلت االغنية بحفالت ا
حـاضرة في كل مـيالد . ذكـرى مـيالد كـنـدي وغنـاء مـارلـ مونـرو ارشـفت بـالـصوت
والصـورة وظـلت حديث الـعـالم فكالهـمـا خلـدهـما الـتـاريخ.. االول بسـيـاسته وحـنـكته
ـيالد ونغنـي ونحتـفي باحبـائنا والثـانية بـصوتـها واثارتـها ..تمـر علـينا ذكـرى اعياد ا
وفلذات اكـبادنا ونردد ذات االغنية  كندي رغم كونه الرئيس االمريكي لم يختلف عن
تال وجههم الصغير بالفرح والسرور ويرددون (هبي بيرث دي تو يو) االطفال حـ 
واطن والرئيس عندما وهذا يجعـلنا نتفق ان السعادة كسعادة حقيـقية التختلف ب ا
ـيالده  االخـتالف فــقط ان الـرئـيس يـحـاط بـاجلـمـاهـيـر والـبـذخ والـصـرف يـحـتـفى 
واطن فال يكترث  كيكة صغيرة ومنزل بسيط تألال بالشموع والزينة اما ا والقصر ا
قادرتان ان تزرعـان البسمة والفرح  علـى وجهه وقلبه فالسعادة فـرصة ذهبية لينسى
االنـسـان هـمومه .بـعـد احلفـل ماتت مـارلـ مورنـو لـكـنهـا قـبل تـوديع احليـاة حـضيت
سـرح لـيـقـول لـها “بـامـكـاني االن اعـتزال بـدعـابـات الـرئـيس كـينـدي بـعـد ان صـعـد ا
فيد  ”لكن لالسف السياسـة بعدما غنيت لي عيد ميالد سعـيد بهذا االسلوب احللو ا
ـيالد كـأنه هي مـن اعـتـزلت احلـيـاة ! شـعــرت مـورنـو حـيـنـهــا بـالـسـعـادة واحـتــفت بـا
ميـالدها وقـد تكـون فارقـت احليـاة لشـدة الفـرح ! لـكن لو اتـيح للـتـاريخ ان يعـود فهل
سـتـغــني مـورنـو من جـديـد لـلـرئــيس ام سـتـغـني لالنـسـان الــفـقـيـر الـذي طـاله غـضب
الـرئـيس فـشـرده وهجـره وسـحب مـنه كل مـسـلمـات احلـيـاة فكـان الـنـاهي االمـر حتى
يالد جمـيلـة رغم انهـا تقطف مـن عمرنـا رويدا رويـدا اال اننا بـنسمـة الهـواء  اعيـاد ا

نحتـفي بها ..تكون اجمل عندما تخصص لصغارنا فنحتفي بهم
ونـصفق ونـغني النـنا اسـتطـعنـا ان نزرع الـبهـجة في نـفوس
يالد فلذات اكـبادنـا هكذا شـعرت وانـا استعـد لالحتـفاء 
ابني احـمد .. هل شعـر بذات الـشئ ? لكن ماهـو شعور
الرئيس وهـو يطفأ شـمعته ? ال اعتـقد انه سيـستمتع مـثلنا
ـنـاسـبة فـمن دخل الـسيـاسـة دخل نـفق خـطـر ومـتعب  بـا
فــسـتــان مــارلــ مــورنــو الـذي ارتــده في ذلـك احلـفـل بـيع

بحوالي مليون وربع دوالر !!!
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اربيل

ـمـارسات و تـعـود احلـاليـون من احلـكـام تـقلـيـد الـسابـقـ من احلـكـام في كـثيـر من ا
االفعال و منها التصريحات.

هم يقلـدونهم في طريقة تصويرهم في االعالم مع ان من قدم نفسه يوما قائدا للوطن
و زعيـمـا لالمة جـرى اعـدامه لـيحل مـحل الـنظـام الـشمـولي نـظام عـلى الـورق ليس
تواجدين شموليـا فعقدة زعامة صدام حس مستحكمة في اذهان و اداء كثير من ا
في نـظام نـيسـان احلالي هم صـداميـون رغم اضمـحالل امكـانيـة تكـرار صدام وهذا

اغرب و اسوأ طموح قد يسعى اليه من يعتبر ان ليس بكتاب الله فبالتاريخ.
ـقراطـية فـلهـا رؤية و تـصور يجـوز في االنظـمة الـثوريـة ما ال يـجوز في االنـظمـة الد
ارسات ال تبدو ألدارة اجملتمع و ادامـة بقاء سلـطتها هي وفق شـرعية وشعـارات و 
طلقة يخضع في غيرها من االنـظمة فالقائد هو الرئيس و هو صاحب االغلبية شبه ا
ـسـتـقل وهـو ابـعد من ان له مـشـرعـو بلـده وكل اجـهـزتـهـا الـتـنـفيـذيـة وله قـضـاؤه ا
جتري مسـائلته اال اذا انـقلب علـيه جماعـته او ازيل نظامه بـتأثير او بـفعل خارجي..
هـذا مــا جــرى مع صــدام حــسـ و صــدام كــان صــاحب الــبـاع االطــول في اطالق
التصريـحات و استخدام مفـردات تمرج ب احلزبـية و القومية و الـثقافية التي وصل
ـا لـيس من تألـيـفه تعـبـران" الضـرب بـيد مـن حديـد و الرد منـهـا ومنـهـا وان كان ر
الـقـاسي" وهـذا التـعـبـيـران غـير مـوفـقـ عـلى االقل في هـويـة النـظـام اجلـديـد ولو من
خالل هويته الـورقية التي بينـها الدستور الذي ال يـحترمه واضعوه اال اذا فسروه هم

ا يحبون.
عـلى اثر تـفجيـرات اخلمـيس ببغـداد قال من يـتوهم انه صـدام اخر ان الرد سـيكون
ـفروض ان الـدولة دولـة قانـون ال دولة انـفعاالت ثم ان قـاسيـا على من سـفك الدم.. وا
ارسات هي الـقسـوة هي قسـوة و التوجد مـعايـير مـحددة حتكم الـقسـوة بل توجـد 

تـبــدأ من تـعــطـيـل احلق ثم الـتــعــسف فـيه والــقــسـوة قــبل هـذا هي
ن ال يـوقـر حـكم الـلـه و ال اثرت بـه مـسـحات وصف يـرتـبط 

االنسانية..
ــثل دوره الـقــانـوني ــطـلق الــتــصـريح ان  كــان االجـدر 

ليتكلم عن اجلزاء العادل ففيه غطاء قانوني شرعي.
ال تكـرروا جمل ومفـردات الشمـولية و الصـدامية فال هي
لـــكم و ال انــتـم اال قــادة عـــلى اتـــبــاعـــكم و اتــركـــوا ســ

االستقبال فقد جلبت لغيركم حبال االعدام.
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الطاهر يستمع الى شرح عن مشاريع االنبار

درع جامعة االنبار للطاهر

 (1 )
نـهاية عام 1959 كـانت زيارتي االولى
لـهــا.. وعـنـدمـا وصـلـتـهـا مـسـاءً  كـان
باستقبالي التربوي الشاب عصام مال
حــويش   صـاحب مـكـتــبـة الـعـروبـة 
والــطـالب درع ظـاهـر الــسـعـد  رئـيس
االحتــاد الــطالبـي في حــيــنــهــا. وعـام
1980 كـانت زيارتي الـثانية لـها. كنت
ـطبـوعات ـتابـعة تـوزيع ا في جتـوال 
الـــعــراقـــيــة  وصــوالً لـــلــقـــائم  عــلى
احلـدود الــسـوريـة الـعـراقـيـة. وزرتـهـا
عـــام 1997. ومـــرت احـــداث جـــســـام.
ـديـنـة.و.. بـصـعـوبـة خـطف االرهـابُ ا
وتـضحـيات جسـيمـة  طرد االرهاب.
ديـنـة  كالـعـنقـاء  من ب ونـهـضت ا
الـركـام. الـزيـارة االن.. ويـوم اخلـميس
 2021 -- 1 -- 21 كـــــــانت زيـــــــارتي
احلـالـيـة لـهـا لـكن لـهـذه الـزيـارة قـصة
طــويـلــة . فــيـهــا مـاهــو مـؤلم. وتــقـول
وقــائع حــفـظــتــهـا ذاكــرتي. في تــمـوز
2019 صــدر كـتـابي شـواطئ الـذاكـرة.
وواظــــبـت عــــلى الــــتــــوجه بـه نــــحـــو
احملـافــظـات. لـتـوزيـعه وإقـامـة نـدوات
ذات عـالقة به. وكـانت مديـنة الـرمادي
ـدن الــتي عــزمتُ عـلى الــتـوجه احــد ا

اليها.
وخـالل شـهــر ايــلـول  2019 الــتــقـيتُ
الـدكتور طه جزاع فـي جريدة الزمان .

وكـــنـــا في مـــكـــتب الـــدكـــتـــور احـــمــد
عـبـداجملـيـد  رئـيس حتـريـر اجلـريدة.
افـــصـــحتُ عن رغـــبـــتي القـــامــة حـــفل
تــوقــيـع لــكــتــابي : شــواطئ الــذاكــرة.
ودعــوت الــصـديــقـ الــدكــتـور احــمـد
والـدكتور طه للمؤازة في اقامة احلفل
وحـضوره. ابدا الصديقـان ترحيبهما.
وامـسك الـدكـتـور طه بـالـهـاتف .وعـلى
اجلهة الثانية من اخلط الهاتفي  كان
الـدكـتور احـمـد الراشـد  رئـيس نقـابة
الـــصـــحــفـــيـــ  فــرع االنـــبـــار . كــان
ـا عـزمـنـا الــدكـتـور الـراشـد مـرحــبـاً 
عــلـيـه.  حتـديــد مـوعــد الـنـدوة والن
الــصــديـق الــدكــتــور طه  قــد فــتح لي
الـباب لدخول فضاءات مدينة الرمادي
الـعظيمة  فقـد استمرت اتصاالتي مع
الدكتور احمد الراشد. وحددنا يوم

2019 -- 10 -- 7 وعـدا لـعـقـد الـنـدوة
وحـفل التـوقيع. وبدأنـا سوية بـاتخاذ
اإلجـراءات التنفيذية. مع ترحيب اعتز

به من الصديق احمد
عــبـد اجملــيــد و.. طه جـزاع. وتــرحـيب
مــشـجـع من الـدكــتـور احــمـد الــراشـد.

وعـد  حدث ما وحـ كنـا نقتـرب من ا
لم يــكن مــتــوقـعــاً.انــدلـعت مــظــاهـرات
واحـتجـاجات. صحـبهـا عنف . وسالت
دمـاء. وفي سمـاء العـراق  كانـت هناك
سحابة حزن والم عميق. التأجيل

 وبـاتصال هاتفي مع الدكتور الراشد 
 االتـفـاق عـلى تـأجـيل الـنـدوة وحـفل
الــتـوقــيع الى وقت آخــر مالئم. وكـانت
الــتــداعـيــات وراء هـذا الــتــأجـيل. ومن
شــهـــر آلخــر كــنــا نــتـــطــلع الى مــوعــد

مــــنـــاسـب. وفـــجــــأة حـــلت
جـائحة كورونـا . واوشكنا

ان نطوي ملف الندوة.
لـكني لم ايأس. وبقي االمل

قائماً.. وكان ما كان ..
 (2) 

كــانت االحـتـجــاجـات الـتي
صـاحـبـهـا الـعـنف والـعنف
ضاد  وجائحة كورونا  ا
الـسبب الرئـيس في تأجيل
ندوة توقيع كتابي في
نــــقــــابــــة الـــصــــحــــفــــيـــ

الــعــراقــيـ فــرع االنــبـار .
لـــكـــني لم أيـــأس. وبـــقــيت
ــــــوقـف. واحتـــــ اراقـب ا
الـــفــرصـــة  مـــهــمـــا كــانت
ضــعــيــفــة. ومع الــتــحــسن
الـنسبي في الوضع االمني

والـصـحي  كـانت فـسـحـة االمل تـتسع
الى حد ما . ولكن : من يلقي حجرا في
بــحــيــرة الــصــمت ?. مـن يــعــيــد قــطـار
الـــنـــدوة الـى ســـكـــته ?. تـــداولت هـــذه
الـتــسـاؤالت مع نـفـسي  ولم يـكن ثـمـة

جواب.  
ـلـبـدة كــان الـبـرد الـقــارس والـسـمــاء ا
بـالغيوم  تلقي بـظلها الثقيل . كل ذلك
مــقـتــرن بـحـضــور اجلـائــحـة. رغم ذلك
دينة العظيمة  قررتُ.. ان اطرق باب ا
الــــرمــــادي . ولي ثــــقــــة بــــان األبـــواب
ســتـفـتح امــامي . عـلي ان احـاول  وال
اقــول اغـامـر. وهــكـذا كــان.. من سـاحـة
ـتـحف في الـعالوي.. دقـقتُّ في كشف ا
االنــــواء اجلـــويــــة  بـــحــــثــــاً عن يـــوم
مـشـمس. واختـرت يوم اخلـميس . رغم
انه قــد ال يــكـون مــفــيـدا جلــهــة الـدوام
ــبـكـر  من واحلــضـور. في الــصـبـاح ا
ــصــادف – 1 -- 21 يـــوم اخلــمـــيس ا
ـتحف. وبـغتة 2021 كـنت في سـاحة ا
ســمــعـته يــنــادي : نـفــر واحــد رمـادي.
وهــكــذا كــنت الـى جـوار الــســائـق ابـو

احمد  وانطلقت بنا السيارة.

فايروس كورونا كما يبدو حتت اجملهر

الطاهر في ضيافة جامعة االنبار

مبنى حديث في االنبار



شاركـة في طوكيو 62020 بـية الدوليـة دليل إرشادات للـفرق ا { طوكيو- وكـاالت: نشرت اللـجنة األو
في ظل استمـرار جائـحة فيـروس كورونا. ونـص دليل اإلرشادات عـلى عدة شـروط اهمهـا يجب على
الريـاضي تـقد أمـاكن حتركـاتهم في الـيابـان إلى السـلطـات احمللـية وكـذلك على  الـرياضـي عدم
ا تكرر باإلرشادات ر عاناة من أعراض كوفيد- 19 و عدم االلتزام ا السفر إلى اليابان في حالـة ا
شاركة مع ارتـداء الكمامات طوال الوقت بـاستثناء فترتي األكل يتسبب في حرمان الريـاضي من ا
والنوم فيما يـكون دعم  الرياضيـ في ألعاب طوكيو دون تـصفيق أو غناء أو هـتاف وعدم استخدام
وسائل النـقل العـام دون إذن مسـبق واخيـرا إجراء فحـوص للـرياضـي كل أربـعة أيام أو أقل خالل

األلعاب.
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احلوار مع شـخصيـة اعالميـة مهـنية
عرفت بـتـميـزهـا في مجـال الـصحـافة
الــريــاضـيــة كــاالسـتــاذ خــالــد جـاسم
يـــبـــقى ذو شـــجــون  خـــصـــوصــا مع
تسـنمه مـؤخرا مـهمـة رئاسـة االحتاد
الـعـراقي لـلصـحـافـة الـريـاضـيـة  وما
يـواجه هـذا االحتــاد من رؤى وافـكـار
يـسعى  الـزمالء في الـهـيـئـة  االدارية
لـــــلــــتــــواصل مـع اقــــرانــــهـم من اجل
اســتــعــادة تــاثــيــر والق الــصــحــافــة
الـرياضـيـة في الـعـراق وابـراز دورها
احلـيــوي  لـيس عــلى صـعــيـد الـوطن
فـحـسب بل عـلى مـسـتـوى  التـواصل
يـة في مع الـتـجـارب الـعـربـيـة والـعـا
ــــيـــدان  لـــذلـك بـــدت من خالل هـــذا ا
اجـــابــات  رئـــيس االحتــاد الـــعــراقي
لـلـصــحـافـة الـريـاضــيـة  عـلى اسـئـلـة
(الزمان ) ما يـؤكد  رغبة  االحتاد في
تــاطـيــر اجلـهــود وابــرازهـا  من اجل
ــهـــام واالفـــكــار  اضـــافــة الى هـــذه ا
االلـــتــــفــــات الـى واقع الــــصــــحــــافـــة
ــا يـتالئم الــريـاضــيــة  في الـعــراق 
بـــــابــــراز االجنـــــازات والــــبـــــحث عن
االمـكـانـيـات الــريـاضـيـة  تـمـامـا مـثل
كانت مهمـة  هذه السلـطة في  تاشير
الحظات التي مكامن اخللل وابـراز ا
من شــانــهــا  تـمــتــ اواصــر الــعـمل
الـــــريــــاضي  كــــمــــا بـــــرزت من خالل
احلـــوار  رؤى االحتـــاد الـى تـــقـــيـــيم
الكفـاءات الرياضـية وابراز مـا قدمته
من خالل اســتـفــتــاء  مـوسع  يــجـري
تــنــفـيــذه مع نــهـايــة كل عــام والــيـكم

حصيلة اللقاء :
ـــاضي { شـــهـــد  شـــهــر كـــانـــون االول ا
انــتـخــابـات االحتــاد الــعـراقي لــلــصـحــافـة
الرياضية  ومثلما هو معلوم يتالف االحتاد
هل لــــكم ان من جلــــان  تــــســـيــــر عــــمــــله 
تتـحدثون عن تلك الـلجان واليـة مهامها في
الـــتــواصـل مع الـــزمالء اعــضـــاء الـــهــيـــئــة

العامة?
ـهــنــيـة وعــبـر - من وجــهــة نـظــري ا
جتارب الدورات الـسابـقة في مـسيرة
عمل األحتـاد أعتـبر الـلجـان الرئـيسة
ــــومــــة هـي احملــــرك األســــاس في د
طـلوب ب هـني ا العـمل والتفـاعل ا
مجلس ادارة األحتاد كقيـادة منتخبة
من جـهـة وبـ الــهـيـئـة الـعـامـة الـتي
ن فـاز بـهـذه مـنـحـت أصـوات الـثـقــة 
الــثــقـة مـن جـهــة ثــانـيــة  لــكن تــبـقى
الـعــبـرة في نـتــائج وثـمــار عـمل هـذه
ـا عـانــيـنـا كــثـيـرا الــلـجـنــة الـتي طــا
ونتـيجـة أسبـاب بعـضهـا موضـوعية
وأخــرى تـــتــعــلق بـــأداء الــشــخــوص
سؤول عن تـلك اللجان من ضعف ا
تأثيـرها وتـفاعلـها مع الهـيئة الـعامة
الـــتي يـــتـــحــمـل بــعـض أعــضـــائـــهــا
مـسؤولـيـة هـذا الـضعـف في أداء تلك
الــلــجـان نــتــيــجـة قــلــة احلــمـاس في
ـطــلـوب الـعــمل وضــعف الـتــواصل ا

ومن هـنــا تـولـدت الـقـنـاعــة بـتـشـكـيل
جلـــان مـــحـــوريـــة في أول أجـــتـــمــاع
رسمي لألحتاد بعد األنتخابات وهي
هنية واألجتماعية واألقاليم اللجان ا
واحملـافـظـات واألعـالمـيـة والـعالقـات
حيث كـلف كل رئـيس جلنـة في أعداد
خطة عـمل واقعـية بلـجنـته على مدى
ن يــراهم ســتــة شــهــور وأخــتــيــاره 
مـؤهلـ من الـهيـئـة العـامـة ليـكـونوا
أعـضـاء في هـذه الـلـجـان التـي سيـتم
مناقشة منهاج عمل كل منها وطبيعة
من  أخــتـيــارهم لـيــكـونــوا أعـضـاء
ـبــاشـرة الـرسـمـيـة في فـيـهــا بـغـيـة ا
األنـشــطـة والـفــعـالـيــات الـتي رسـمت
ـنـهـاج األنـتـخـابي أو مالمـحـهـا في ا
خـارطـة الـطـريـق الـتي وضـعت قـبـيل

األنتخابات .
{ يـسـتـذكر الـصـحـفيـون الـريـاضـيون في
الـعراق في  22 تـشرين الـثاني من كل عام
ذكـرى صــدور أول مـطـبــوعـة ريــاضـيـة في
الـعـراق واقتـصـرت مـناسـبـات استـذكـارها
عـبر الـسـنـوات الـسـابـقـة عـلـى احـتـفـالـيات
تنـظـمهـا بـعض الصـحف او بـعض الزمالء
الـعـامـلـ في هـذا اجملـال  مـا هي رؤيـتكم
كن ان يحتفي ناسبة  وكيف  جتاه هذه ا
ـناسـبة كـيوم  االحتاد بـترسـيخ مثـل هذه ا

للصحافة الرياضية العراقية ?
- من الــنــاحــيـة الــشــكــلـيــة فــأن هـذا
التاريخ بـقدر مـايحمـله من رمزية في
تـــاريخ الــصـــحــافـــة الــريــاضـــيــة في
الــعــراق لــكــنه لم يــثــبت كــمــنــاســبـة
رسـميـة تـكـون يـوما أو عـيـدا سـنـويا
لــلــمـــهــنــة في الــعــراق  وهــذا الــرأي
الينطـلق من وجهة نـظر شخـصية بل
ـسيرة لو أجـريت مراجـعة تـاريخـية 

عــمل األحتــاد الــعــراقـي لــلــصــحــافـة
الــريــاضــيـة مــنــذ تــأســيـسـه في عـام
حتت مسمى جلنة الصحفي 1971
الـريــاضـيــ في نـقـابــة الـصـحــفـيـ
الـــعــراقـــيـــ وأمــتـــدادا الى وقــتـــنــا
احلاضـر لن جتـد في أدبيـات األحتاد
وبيانـاته ومنـشوراته مـايؤكد تـثبيت
هذا التـاريخ عيدا أو يـوما للـصحافة
الرياضية العراقية  لكن برغم كل ذلك
ـكن الــشـروع في أقــرب وقت وبـعـد
حـسم بــعض األشـكـاالت الـتــاريـخـيـة
ـــتــعـــلــقـــة بــاجلـــدل حــول بـــدايــات ا
تــأسـيس الــصـحــافـة الــريـاضــيـة في
الـــعـــراق أن يـــتـم أعـــتـــمـــاد يــوم 22
تـشـرين الـثـاني من كل عـام هـو يـوما
لـلــصـحـافـة الــريـاضـيـة الــعـراقـيـة أو

عيدها السنوي.
{ في لقـاء مع حـضرتـكم  نشـر في مجـلة
الـشــبـكـة الــعـراقـيـة تــطـرقـتم الـى تـصـنـيف
الـعـامـلـ في  الـصــحـافـة الـريـاضـيـة  الى
فـئـات عـلى غــرار مـا مـعـمــول به في نـقـابـة
الـصـحــفـيـ مـن عـضـو عــامل او مـشـارك
ــكن الــعـمل في ـعــايــيـر الــتي  فــمــا هي ا

ضوئها  البراز تلك التصانيف ?
-هــذه جـزئــيـة من نــظـام الــتـصــنـيف
الــذي سـنــبــاشـر الــعــمل به من خالل
أمـكــانـيــة ضم الـزمـالء الـعـامــلـ في
الـصــحـافــة الـريــاضـيـة الـى احتـادنـا
ـتمرسة ( ن اليحمـلون العـضوية ا
العـضوية الـعامـلة سابـقا ) في نـقابة
الـصـحـفيـ الـعـراقـيـيـ وذلك بـغـية
تـــشــجـــيــعـــهم وحتـــفــيـــزهم من أجل
حتـقــيق سـعــيـهم في احلــصـول عـلى
ـتمرسة وبالـتالي يكونوا العضوية ا
أعضاء أصالء في الهيـئة العامة  أما

ـهم في تــصـنـيف الـعـامـلـ احملـور ا
في الصـحافـة الريـاضيـة حتت خيـمة
احتــادنــا فــهــو يــرتــكــز عـلـى تــقـيــيم
مـــوضــوعي وفق مـــعــايــيــر مـــهــنــيــة
وعـــلــمـــيــة مــحـــددة لــكـل الــزمالء في
الـهـيـئـة الـعـامـة وفق نـظـام الـتـنـقـيط
الـــذي تــراعـى فــيـه جــمـــلــة مـــبــاديء
أسـاسـيـة يـحتـكم مـن خالل الـتعـاطي
مــعــهــا الـى تــصــنــيف األعــضــاء الى
ثالثـة فــئـات هي أ وب وج وســتـكـون
لــكـل فــئــة ضــوابط تـــعــامل مــهــنــيــة
تـنــسـجم مع الــتـقــيـيم الــشـامل الـذي
سيعـهد الى جلـنة متـخصصـة تتولى
طلوب هني ا أجناز هذا التصنـيف ا

.
{ عــادة مــا تـــشــهـــد الــبــرامـج احلــواريــة
ــيــدان الــريــاضي او مــواقع اخلــاصــة  بــا
الــســوشـيــال مــيـديــا  اضــافـة لــلــصـحــافـة
ـعـروفـة بـعض الـتـجـاوزات من ـنـافـذهـا ا
جـانب زمـالء كـيف يــتم الـتــعـامـل كـاحتـاد
لـــلـــصـــحـــافـــة الـــريـــاضـــيـــة مع مـــثل تـــلك

التجاوزات ?
- بدايـة هنـالك أشكـاليـة أو سوء فهم
لـدى كـثيـرين فـي الوسـطـ االعالمي
والـــريــــاضي تــــتـــعــــلق بــــالــــبـــرامج
الــريــاضـيــة في الــفــضـائــيــات  نـحن
كأحتاد وكذلك حتى نقابة الصحفي
العراقـي لسـنا مسـؤول عن برامج
ومحـتـويات مـاتبـثه تـلك الفـضائـيات
ألنــهـا خــاضـعــة لــلـتــقـيــيم والـرقــابـة
الـــفــــنـــيــــة من قــــبل هــــيــــئـــة األعالم
واألتـصـاالت لــكن من مـنــظـور مـهـني
بـحـت نـحن نــتـقــبل أيـة شــكـوى ضـد
زمــيل يـــسيء الــتــصــرف والــســلــوك
ـــهـــنــة عـــنـــدمــا ويـــخـــرج عن اداب ا

يــــســــتــــضــــاف فـي هــــذه الــــبــــرامج
الــريـاضــيــة إذا جـاءت الــشــكـوى من
عضو في النقابة أو احتاد الصحافة
الـريــاضـيـة وخــارج هـذا الــتـوصـيف
سؤولة عن فأن ساحـة القضاء هـي ا
ـشـتـكـ عـلى من أسـتـرداد حـقــوق ا
يـــثــبت جتـــاوزه أو أســاءتـه في تــلك
البرامج وهو ذات احلال في منصات
الــــتــــواصل األجــــتــــمــــاعي ومــــواقع
الـــســوشـــيـــال مــيـــديــا .وعـــلى مــدى
السنوات الـفائتة تـعاملنـا مع العديد
من الـشكـاوى بـروح مهـنـية مـتـجردة
ا لم تكن مـعلنـة لكنـها في الغالب ر
أنـــتـــهت في األعـــتـــذار الــرســـمي من
ـسيء والـتــراضي والـصـلح مع من ا

تعاملنا مع شكواه.
{ تضـمن االجتـماع االخيـر لالحتاد طـلبا
من جـــانب صــحــفــيـي الــســلــيـــمــانــيــة من
كيف الـعـامـل فـي الصـحـافـة الـريـاضـيـة 
تـتـعـامـلـون مع هـذه الـطـلـبـات ومـاهي رؤى
االحتاد في االنـفتـاح عـلى جمـيع الـعامـل
في الـصـحـافـة الريـاضـيـة  في عـمـوم مدن

العراق ?
ثل - نحن أحتاد مهني متخصص 
كل العراق والفـرق لدينـا ب صحفي
يعـمل في الـسلـيمـانـية أو في األنـبار
أو في الـناصـريـة  فالـكل هم أخـوتـنا
وزمالؤنا ونتعـاطى مع اجلميع وفق
ـهـنـيـة احملددة األسس والـضـوابط ا
في الــنـظــام الـداخــلي ألحتـادنــا لـكن
تـبــقى هـنــالك خـصــوصـيـة مــعـروفـة
ألقـلـيم كـردسـتـان ونـسـعى لألنـفـتـاح
وضم زمـالؤنـــــا الـــــصــــــحـــــفـــــيـــــون
الـريـاضــيـون في مـحـافــظـات األقـلـيم
ــــــــــــوجــب ضــــــــــــوابـط تــــــــــــراعـي

خصـوصـيتـهم وتـوصل اليـهم رسـالة
صــريــحــة أنــهم أخــوة وزمالء أعــزاء
وأبـــواب األحتـــاد مـــشــرعـــة لـــهم في
األنتماء الرسمي والتفاعل الصميمي

عروف. هني ا ضمن األطار ا
{ تــســعى وســائل االعالم في نــهــايــة كل
عــام  لـتــقـيــيم الــواقع الـريــاضي واخـتــيـار
العـب او حـــــتى في االبـــــرز  ســـــواء فـي ا
ـكن كـاحتـاد هل  الـصـحـافــة الـريـاضـيــة 
تـبـني مـثل تـلك الـتقـيـيـمـات  وحـصـرها في
مـيــدان االحتــاد بـعــد ان تــعـددت اجلــهـات
التي تـتبنى مثل تلك االحتـفاليات التي تقام

عادة في نهاية كل عام ?
- نعم هـذا أمر شـخصـناه ووضـعناه
في مــقـدمــة أهـتـمــامـاتــنـا وســنـشـرع
وبـوقت مبـكـر في وضع األطـار الـعام
لألستـفتـاء وتفـاصيـله واجراءاته مع
ـنـاسـبة تـبـني أقـامة حـفل سـنـوي بـا
وســيــكــون شــيـئــا مــخــتــلـفــا تــمــامـا
وبـــــصـــــورة جـــــذريــــــة عن بـــــقـــــيـــــة
األسـتـفـتــاءات الـتي اليـراعي الـعـديـد
ـــوضـــوعـــيـــة مـــنـــهـــا  الـــضـــوابـط ا
ــعــايــيــر الــنــوعــيــة في الــتــقــيــيم وا

السنوي .
{ استـبشر العامل  في ميدان الصحافة
الــريــاضـــيــة بــالــهــيـــئــة االداريــة اجلــديــدة
مـــاهي االفـــكــــار الـــتي يـــســـعى لـالحتـــاد 
االحتاد لـتبنيهـا  من اجل جتسيدها الرض
الـواقع وتـفـعيل واقـع الصـحـافـة الريـاضـية

في العراق ?
- وضــــعــــنـــا كــــثـــيــــر من الـــرؤى
واألفكـار الواقـعيـة والرصـينة
مـن أجل أن تـــــســـــتــــعـــــيــــد
الـــصـــحـــافـــة الـــريـــاضـــيــة
الــعــراقــيــة ألــقــهــا ودورهـا
وتأثيرهـا الكبـير في مجمل
ــسـيــرة الـريــاضـيــة  هـذه ا
األفـــكــار والـــرؤى جـــســدت
واقـــعـــيـــا فـي مـــنـــهـــاجـــنــا
ـــعـــلن قـــبل األنـــتـــخـــابـي ا
األنــتــخــابــات ألنــنــا نــهـدف
هني ستـوى ا نحو تـطويـر ا
ـي والـــــــثـــــــقـــــــافي واالكــــــاد
والريـاضي العـضـاء الهـيـئة
الـــــعــــامـــــة عن طـــــريق
االرتــقــاء واالهــتــمــام
بـالدورات الـصـحـفـية
داخــلـــيــا وخــارجــيــا
واالســــــتـــــــفــــــادة من
اخلــبــرات الــعــربــيــة
والـقــاريــة والـدولــيـة
ورعــــايـــــة الــــكــــوادر
الصحـفية الـرياضية
وتــشــجــيــعــهـا عــلى
االنخـراط في الـعمل
الصحفي عـبر جملة
مـن الــــــتــــــدابــــــيــــــر
واالجـــــــــــــــــــــــراءات
الـعــمـلـيـة الــفـعـالـة
ومــــنــــهـــا تــــقـــد ≈%œU∫ اعضاء مجلس احتاد الصحافة الرياضية
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خالد جاسم

 في البصرة إلى إلغاء تأشيرات 25
الـــــدخــــول إلى الـــــعــــراق لـــــكــــافت
ـشـاركـة واجلـمـاهـيـر ـنـتـخـبـات ا ا
الـريـاضـيـة اخلـليـجـيـة الـراغـبة في
زيــارة الــبـصــرة وادعــو الــكــاظـمي
مـخلـصا إلى إرسـال وزراء الشـباب
والـــريـــاضــة والـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والــتــربــيـة والــنــقل لــلــتـعــايش مع
الـتجـربـة الـقـطـرية واسـتـنـسـاخـها
عـــلـى أرض الـــعــــراق بـــســــبب مـــا
حتـــقـــق في دولـــة قـــطـــر جـــوهـــرة
اخلـلــيج مـفـخــرة لـلـعـالـم تـسـتـحق
الـتـقـديـر والـثـنـاء من كل الـشـعـوب
ومـا كــان يـتـحــقق هـذا لــوال رعـايـة
امـيـرهــا الـشـاب تـمــيم بن حـمـد آل

ثاني.

احـدى الـقـنـوات الــريـاضـيـة نـقـلت
نــــقال مـــبـــاشــــــــــــرا من الـــديـــوان
األمـيـري إسـتقـبـال امـير دولـة قـطر
الى رئــيس االحتــاد الــدولي لــكــرة
ـوكب الــقـدم ومن ثم اصـطــحـابـة 
العب الـتي رسـمي ألفـتـتـاح احـد ا
ســتــقــام عــلــيــهــا مــبــاريــات كــأس
العــــام.   وكشف مصدر قطري في
تــصــريح صــحــفي ان (دولــة قــطــر
سـتــجــري مـفــاوضــات مع اجلـانب
الـعـراقي لـتـقد خـدمـة الـتـرانزيت
ـطـارات الـعراقـيـة أثـنـاء كأس في ا
العالم مقابل تقد مليار دوالر اقل
من شــهـــر) اتــمــنى مـن الــقــلب ان
يـــبـــادر رئـــيس الـــوزراء الـــعـــراقي
مـصطـفى الكـاضمي بـدعم خلـيجي

ـشـاهـدة مـبـاريـات الـوافـدة إلـيـهــا 
خليجي   24. وقال مصدر قطري ان
(اجلـماهـير العـراقيـة كانت قـمة في
ــثــالي االنـــضــبــاط والــتــشـــجــيع ا
ـبادرة بـروفـا قـطـرية وكـانت هـذة ا
ألسـتــقـبـال اجلــمـاهــيـر خالل كـاس
الــعـالم). وكــشف رئـيس احــد اكـبـر
شــركـــات الــســيــاحــة والــســفــر في
الـــعــراق ان (اســـتـــبـــيـــان ظـــاهــرة
الـــرغـــبـــة  فـي الـــســـفـــر الى قـــطـــر
شاهدة مباريات كأس العالم  اكثر
من 40 الف مـشجـع عراقي يـرغـبون
شاهدة مباريات كأس العالم وان
هــذا الــعــدد قـد يــتــضــاعف الى 60
الـف عــــراقـي في حـــــالت صـــــعــــود
منتخب العراق الى كأس العالم) . 
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مـا حقـقته جـوهرة اخلـليج الـعربي
دولـة قـطـر بـقـيـادة أمـيـرهـا الـشـاب
تــمــيم بن حــمــد آل ثــاني مـن ثـورة
رافق العب وا عمرانيـة  في بناء ا
اآلخـرى مــفـخـرة لــلـخـلــيج الـعـربي
والــعــالم بل لألنــســانـيــة جــمــعـاء.
اخلطوط اجلويـة القطريـة منحتني
العب فـــرصــة مــشــاهــدة تـــشــيــد ا
واحلـركـة العـمـرانيـة الـكبـيـرة التي
تـــشــهـــدهــا قـــطــر تـــســر الـــنــاضــر
وسـتــكـون مــحط إعـجــاب واعـتـزاز
شــعـوب الـعـالم خالل بـطـولـة كـأس
العالم  التي ستقام  في قطر.  بادر
اول زعـيم خـلـيجي بـرفع تـأشـيرات
الــدخــول لــلــجــمــاهــيــر الــعــراقــيـة
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قـررت الـهـيـئــة الـتـطـبـيـعــيـة لالحتـاد الـعـراقي لــكـرة الـقـدم إلـغـاء
ـقرر إقامـته في دبي منتـصف الشهر نتـخب الوطني ا معسكـر ا
ـنتخب الوطني احلالي وجاء قرار اإللغـاء بالتشاور مع مدرب ا
ستريـشكو كـاتانـيتش.  وقالَ الـناطق اإلعالمي للـهيـئة التـطبيـعية
ـعـسـكـر جـاء بـسـبب عـدم تـأمـ هـشـام مـحـمـد ان قـرار إلـغـاء ا
مـبـاراة وديــة عـلى مــسـتـوى عــالٍ  وهـذا مـا جــعل الـتــطـبـيــعـيـة
عـسكـر لعدم باالتـفاق مع مـدرب منـتخـبنـا الوطـني تقـرر إلغـاء ا
ثاليـة. وأكدَ محـمد: ان التطـبيعـية تسعى واصفـات ا استيفـائه ا
ـقبل جاهـدةً إلقامـة مـباراة دولـية وديـة او اكثـر في شـهر اذار ا
ـباريـات متـزامـنة مع ايـام الفـيفـا دي فضال عن على ان تـكون ا
كون هـذا التـوقـيت يتـزامن مع قرب مـبـاراة منـتخـبـنا الـوطني مع
ـزدوجة نـاهـيك عن عدم هونغ كـونغ في الـتـصفـيـات االسيـويـة ا

التأثير على سير وانتظام مسابقة الدوري.

مــديـــنــة الــبــصــرة  الــعــراق يــوم 27
ينـاير  2021 وأضافَ رئـيس االحتاد
الكـويتـي ننـتهـز هذه الـفرصـة لنـؤكد
لف طلق وغير احملدود  لكم دعمنا ا
استضافة العراق لكأس اخلليج لكرة
القـدم خلـيجي  25 مع تمـنـياتـنـا لكم

زيد من التقدم والنجاح.

ــا عن جـــزيل الـــشــكـــر واالمـــتـــنـــان 
بـذلـتـمـوه ومـا أبـديـتـمـوه من تـعـاونٍ
ـــنـــتـــخـــبــــنـــا الـــوطـــني في أخـــوي 
جمهورية العراق والذي كان له أكبر
األثر في نـفوس اجلـمـيع ما انـعكس
ـبـاراة الـوديـة إيـجـابـيــا عـلى سـيـر ا
الـدولـيـة الـتـي لـعـبـهـا مـنـتـخـبـنـا في
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بــعث االحتـاد الــكـويــتي لـكــرة الـقـدم
ببـرقيـة شكـر إلى الهـيئـة التـطبـيعـية
لالحتـاد العـراقي لـكرة الـقـدم معـرباَ
ـا بـذل من فـيـهـا عن جــزيل امـتـنـانه 
جـــهــــود صــــادقـــة وكــــذلك حــــفـــاوة
االستـقبـال وكرم الـضيـافة لـلمـنتخب

الكويتي في البصرة. 
وذكر رئـيس االحتاد الـكويـتي احمد
يـوسف سـعـود الـصـبـاح في بـرقيـته
الــتي بــعــثـــهــا إلى رئــيـس الــهــيــئــة
الــتـطــبـيــعـيــة إيـاد بــنـيــان نـهــديـكم
أصــدق الــتـحــيـات والــتــمـنــيــات لـكم
بــالـــتـــوفــيـق والــســـداد يـــســـعــدني
باسـمي ونيـابـةً عن اخواني أعـضاء
مجـلس إدارة االحتـاد الـكويـتي لـكرة
القدم واألسرة الـكروية أن أعرب لكم
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ـبــاراة الـتي أقـيـمت بـيـنـهـمـا عـلى ا
دينة الرياضية ملعب الفيحـاء في ا
يـنـاء النـتيـجة بـالبـصـرة. وافتـتح ا
بــوقت مــبــكــر عـن طــريق مــحــتــرفه
الـكــامـيــروني جــونـيــور إمــبـاي في
الدقـيقة   10 ما منح الـفريق الهدوء
من البـداية  وأحـرز هدفا ثـانيـا عبر
ـــمــيـــز حـــســ يـــونس في العـــبه ا
ــبـاراة لــيـنــتـهي الــدقـيــقـة  33من ا
ـينـاء بهـدف الـشوط األول بـتقـدم ا
ــيـــنـــاء عــلى من دون رد. وحــافـظ ا
الـنــتـيــجــة في الـشــوط الــثـاني رغم
مـــحــاوالت الــديــوانـــيــة لــتـــقــلــيص
بـاراة انـتهت بـفوز الـنتـيـجة لـكن ا
ـيــنـاء رصــيـده إلى ــيـنــاء. ورفع ا ا
النـقطة   20بيـنما تـراجع الديـوانية

ركز برصيد  19 نقطة. الى ا
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فـرضت نــتـيـجــة الـتــعـادل الــسـلـبي
ـ نـفــسـهـا عــلى مـواجــهـة الــغـر
الشرطة والكهرباء في إطار اجلولة
ــمــتــاز 17  مـن الــدوري الــعــراقي ا
عــلى مــلـعب الــشـعب الــدولي. وكـاد
الـشـرطة أن يـخـطف األسـبقـيـة لوال
إهدار مهاجمه محـمد جبار شوكان
لركلة جزاء في الشوط األول. وجنح
الــكــهــربــاء في مــقــارعــة الــشــرطــة
ـبـاراة بالـتعـادل السـلبي. لـتنـتهي ا
نقطة ورفع الشـرطة رصـيده إلى  32
ـركز الـثاني مـؤقـتًا مـقابل 20  في ا
ـركـز احلادي نـقـطـة لـلـكـهـربـاء في ا
عشـر. وحلسـاب ذات اجلولة واصل
ـيـناء صـحـوته بـفـوزه  عـلى فريق ا
الـــديــوانـــيـــة بـــهــدفـــ دون رد في
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ـــهـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيــة اخلـــدمــات ا
واالجتمـاعية لـلصحـفي الـرياضي
واجـهة حـاالت الشـيخـوخة والـعجز
او االبــعــاد الـــقــســري عن الــعــمل او
الـوفـاة والـســعي اليـجـاد فـرص عـمل
جـديــدة والى غـيــر ذلك من الـتــدابـيـر

همة. ا
{ بشـان توثيق العمل الصحفي الرياضي
فـي الـعراق  وابـراز االسـمـاء الـرائـدة الـتي
كـيف تـقـيم مـثل اسـهـمت  فـي هـذا الـعـمل 
تـــلك اجلـــهــود خـــصـــوصـــا وان االطــاريح
العـلمية  التي تناقش مثل تلك التجارب في
ا يـخـص العـمل ـيـة  مـؤسـسـاتـنـا االكـاد
االعالمي الــريـاضـي  تـقــتــصــر عــلى عـدد

محدود ?
- نقدر كثيرا الـكتب والكراسات التي
تناولـت بشكل رائع جـوانب تاريـخية
وتــوثـــيـــقـــيـــة لــتـــاريخ الـــصـــحـــافــة
ـهـنـة الـريـاضـيـة في الـعـراق ورواد ا
وهي جهود مخلصة وقديرة تستحق
الـشـكــر واألحـتـرام ألصــحـابـهـا وهي
ي تسير في خط مواز لـلجهد األكاد
والعلمي الذي قدمه نخبة من الزمالء
ـيـ وهم أعـضـاء بارزون في األكاد
احتادنا ونـسعى في أقـرب وقت نحو
جمع وتوثيق تلك األطاريح وأمكانية
الـتعـاون مع أصـحابـهـا لـيصـار نـحو
أعـادة صــيـاغـتـهــا بـأسـلــوب تـألـيـفي
ـتــخــصــصــة الـتي يــحــاكي الــكـتـب ا
سلـطت األضواء
الـــســـاطـــعـــة
عـــــــــــــــــلـى
تــــــــــــاريـخ

الــصــحــافــة الــريــاضــيـة فـي الــعـراق
لتكون تلك األطاريح بـعد توثيقها في

تناول اجلميع . هيئة كتب 
{ كـثـيرا مـا تـتـعالى اصـوات تـبـرز تقـهـقر
الصحـافة الورقيـة  في تعالي شعـبيتها مع
ـنافـسـة كاالنـترنت او الوسـائل االعالمـية ا
مــاهـي افــكـــاركم في هــذا الـــفــضـــائــيـــات 
اجلــانب وهل بــقــيت الــصــحــافــة الــورقــيــة
صــامـــدة امــام  مــد الـــســوشــيـــال مــيــديــا

ومنافسة الوسائل االعالمية االخرى ?
- بـرغم تــلك احلـقـائق إال أن الــكـثـيـر
سيـتغيـر إذا فقـدت الصـحف اليـومية
من األكــشــاك فــالـصــحف هـي عالمـة
عــلـى الــتــعــدديــة وحــريــة الــتــعــبــيـر
ومـــيــــدان تـــواجه اآلراء ومـــعـــايـــيـــر
النقـاش وسياسـة التداول واألزمة -
وفـقـا ألراء بـعض اخلـبراء- هـي حال
مـضـطربـة مـتـنـازعـة بـ - قد - لم
ت بَعد و- جديد - لم يبصر النور.
ووضـع الــــــــــصـــــــــــحـف فـي ظـل ذلـك
صاردقـيقـا وهي مـدعوة إلى الـسعي
لــصــوغ شـكـل جـديــد من الــصــحــافـة
يقـاوم الـقوى االقـتصـاديـة والثـقافـية
واالتــصــاالتــيــة الــتي حتــكم عــلــيــهـا
بـــاإلعـــدام  وبـــرزت بـــعض احلـــلـــول
ـبـسـطـة عـلى غـرار اإلسـتـغـنـاء عن ا
النـسـخة الـورقيـة ونـقل احملتـوى كله
إلى موقع الصحيفة اإللكتروني الذي
ال يــنــقــطع ســيل اإلقــبــال عــلــيـه وقـد
ـبسـطة . ومن احلـلول ا يكـون مجـزياً
كـذلك اإلبـقـاء عـلى الـنـسـخـة الـورقـية
وجتريدها من الـصفحـات اخملصصة
لألخبار الساخنـة التي بلغت مسامع
الــــنـــاس ونـــقل هــــذه الـــصـــفـــحـــات
وقع اإللكتروني . ومع اخلبرية إلى ا
كـل هــذا فـــأن الــصـــحــافـــة الــورقـــيــة
خــصـوصــا الـصــحف الــريـاضــيـة لن
تخـتفي مـثـلمـا يتـوقع البـعض حيث
يــرى كـثــيـرون أن الــقـار الــعـربي ال
يـزال يتـمـسك بـتصـفح صـحـيـفته مع
فنجان القهـوة الصباحي مع الدعوة
إلى ضـرورة إسـتـمـرار الـصـحف
ها للمنتج الورقية عبر تقد
ادة اجليد الـذي يكـون با
اخلـبـريـة التـي تبـحث
فــي مــــــــــــــــــــا وراء

اخلبر.
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ـصري ـعـز علي مـهـاجم الدحـيل الـقطـري عقب خـسـارة فريـقه أمـام األهلي ا الـقـاهرة- وكـاالت: فجـرت تـصريـحات ا
عز عـلي اخلسارة صـرية. وبـرر ا بنتـيجـة بهدف من دون رد  في كـأس العالـم لألندية بـالدوحة غـضب جنوم الـكرة ا
بأن الـدحيـل أعطى األهـلي أكثـر من حجـمه واحتـرمنـاهم أكثـر من الالزم وهو مـا كلـفنـا ضيـاع الشـوط األول بالـكامل
والتأخر بهدف. وتابع لـكن في الشوط الثاني عندما هاجمنا بكثافة عاد األهلي حلجمه الطبيعي ولم يتقدم بأي هجمة.
ورد حـسـام غـالي قـائـد األهـلي األسـبق عـبـر قـنـاة (إم بي سـي مصـر) قـائـال إنه تـشـكك أن تـكـون هـذه الـتـصـريـحات
ـعز علي وهـو قائد فـريق الدحيل. وأضـاف حجم األهلي الـطبيـعي أنه سيواجه بـايرن ميـونيخ في نصف صدرت عن ا
ونـديال بوصـفه بطل عـز عبـر شاشـات التـليـفزيـون. وأضاف: األهـلي يخـوض ا نهـائي مونـديال األنـدية وسـيشـاهده ا

أفريقيا واألهلي نادي القرن العشرين في القارة السمراء.
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بـرلـ (أ ف ب) - ألـقت قـيـود الـسـفر
انـيـا بظالل الـصارمـة اجلـديدة فـي أ
من الـــشك عــلـى لــقــاء اليـــبــزيغ أمــام
ضيـفه ليـفربـول اإلنكـليـزي في ذهاب
ـسـابـقـة دوري الـدور ثــمن الـنـهـائـي 
أبـطـال أوروبا في كـرة الـقـدم بـعـدما
قـال متـحـدث بـاسم احلـكومـة لـوكـالة
فـرانس بــرس االثـنـ إن الــقـواعـد ال
. تــســتـثــني الــريـاضــيــ احملـتــرفـ
وصـــــرح مــــــتـــــحــــــدث بـــــاسم وزارة
الـداخـلـيــة لـوكـالـة فـرانس بـرس بـأن
سـافرين من فـروض عـلى ا احلظـر ا
البلدان التي تعاني من أنواع جديدة
أكثـر عدوى مـن فيـروس كورونـا مثل
بريطـانيـا "ال يتضـمن أحكامًـا خاصة
".وحتــظـر بــالــريــاضــيـ احملــتــرفــ
ـــانـــيــا اعـــتـــبـــارا من اول من امس أ
الــــــــــــســـــــــــبــت وحـــــــــــتـى الـ 17 من
شــبــاط/فــبـــرايــر احلــالي مـــبــدئــيــا
الــدخـول عـبــر الـبــر والـبــحـر واجلـو
لـغـالـبــيـة األشـخـاص من خـمس دول
تشـهد تـفشـيا واسـعا لـنسخ فـيروس
تحدة ـملكة ا تحورة هي ا كورونا ا
وإيـــرلــنـــدا والــبـــرازيل والــبـــرتــغــال
وجـنوب إفـريـقيـا وهـو ما قـد يـعرقل
ـواجـهة رحـلة لـيـفربـول الى اليـبزيغ 

ــديـنـة عـلى مــلـعب "ريـد بـول فـريق ا
أرينا" في  16شباط/فبراير.وفي حال
لم يــتم مــنـحــهم إعــفـاء خــاصــا فـلن
يــتـــمــكن اجلـــهــاز الـــفــرنـي والعــبــو
ـــانـــيـــا من لـــيـــفـــربـــول من دخـــول أ
ـفـروضة بـريطـانـيـا وفقًـا لـلـقوانـ ا
والتي تشمل حظر الدخول عبر اجلو
واحلـافالت والــقـطـارات لــكن تـوجـد
عــدة اسـتــثــنـاءات ابــرزهــا الـســمـاح
ـانيـا بالـعودة ـقيـم في أ ان وا لأل
إلـى الـــبالد وهــــو مـــا يـــنــــطـــبق في
ـاني لــيــفـربــول عــلى مــدربه فـقـط اال
يـورغن كـلـوب.وتـشـمل االسـتـثـناءات
الـعامـلـ في اجملال الـطـبي وغـيرهم
في الــوظـائف الــرئـيـســيـة.ومع ذلك 
ـتـحـدث بـاسم وزارة الـداخـلـية قـال ا
االثــنـــ أنه لن يــكـــون هــنــاك ســوى

"استثناءات قليلة وضيقة".
كـمـا استـبـعـد رئـيس االحتـاد الدولي
لــكـــرة الــقـــدم الـــســويـــســـري جــاني
ـنح ـطــالـبـة  إنـفــانـتـيـنــو االثـنـ ا
األولويـة لتـلقـيح الالعبـ احملتـرف
لـتـسـهـيل ضـد فـيــروس "كـوفـيـد- 19 
ـســابــقـات الــكـرويــة. وقـال خــوض ا
ـؤتـمر إنـفانـتـيـنو خالل دعـوته إلى ا
ـنظمة الصحة الصحافي األسبوعي 

ـــيــة: "األولـــويــة بـــخــصــوص الـــعــا
اللقـاحات من الـواضح أنها سـتكون
ـعـرضـ لــلـخـطـر أوَّال لألشـخــاص ا
واالشـــخــــاص الــــذين يــــعــــالِــــجـــون
الناس".وأوضح إنفانـتينو الذي جاء
ـســانــدة حــمـلــة مــنــظـمــة الــصــحـة
ــيــة من أجل الــوصـول الــعـادل الــعـا
للتطعيم أن العبي كرة القدم "ليسوا
جـمـهـورًا ذا أولـويـة" عـلى الـرغم من
أن الــــوبــــاء يـــــهــــدد الــــروزنــــامــــات
الـرياضـيـة.وشدد رئـيس الـفيـفـا على
ـمكن أن نـوصي بـالتـطـعيم أنه "من ا
في وقت من االوقـــات ولــكن كل هــذا
ســـيـــتم بــالـــطـــبع من خالل احـــتــرام
ترتيب توزيع اللقاحـات".وبينما تقام
ـباريات حـاليا أمـام مدرجات معظم ا
فـارغـة بـدا إنـفـانتـيـنـو مـتـفـائـلًـا بأن
ـقـبـلة فـي قطـر سـتـقام كـأس العـالم ا
"في مالعب مـزدحـمة" في الـفـتـرة ب
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر وكــانـون
األول/ديـــــســــمــــبــــر  2022 وأضـــاف
"بحـلول ذلك الـوقت ال بد من الـقضاء
على كوفيد - .19إذا لم ننجح في ذلك
وقتـهـا أعتـقـد أننـا سنـواجه مـشكـلة
أكـــــــــثـــــــــر خـــــــــطـــــــــورة من كـــــــــأس
العالم".واكتسب اجلدل حول امكانية

مـــنـح "األولـــويــــات" في الــــتــــلـــقــــيح
لــلــريــاضــيــ زخــمــاً في األســابــيع
األخـيــرة حـيث تــصـاعـدت الــشـكـوك
ؤجل ـبـياد طـوكـيـو ا حـول إقامـة أو
في الفترة من  23تموز/يـوليو إلى 8
ــقــبــلــ فــضالً عن آب/أغــســطس ا
نهائيـات كأس أوروبا لـكرة القدم في
الــــفـــتــــرة بـــ حــــزيــــران/يـــونــــيـــو
.لكـن اللـجـنة قـبـلـ وتـموز/يـولـيـو ا
بية الدولـية ترفض طلب أولوية األو
ــشــاركـ في تــلــقـيح الــريــاضــيـ ا
ـبـيـاد األمـر الـذي كـان سـيـشـكل األو
ـا أن صـعـوبـات عــمـلـيـة وأخالقـيـة 
حـمــلــة الــتــطــعـيـم سـتــبــدأ بــوتــيـرة
متـفـاوتة جـدا حسـب البـلد.ومع ذلك
ـبيـة الـرياضـي تـشجع الـهـيئـة األو
"على الـتلـقيح في بـلد إقـامتـهم وفقًا
ــجــرد أن لإلرشـــادات الــوطــنـــيــة" 
تــكـون اجلــرعـات "مــتـاحــة جلـمــهـور
ـــــقـــــابل قـــــرر االحتــــاد أوسـع".في ا
األوروبي الــذي ســيــنــظـم نــهــائــيـات
كــأس أوروبـــا في اثــنـي عــشــر دولــة
مـخـتـلــفـة وهـو صـداع بـسـبب قـيـود
الـــســفــر تــأجــيـل حتــديــد إجــراءاته
قبل الصـحية حـتى نيـسان/أبـريل ا

ولم يتطرق بعد لقضية اللقاحات.
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وضــعت الـقــرعـة الالعــبـة الــتـونــسـيـة أنس
ـيــا في مـواجــهـة ــصـنــفـة  30 عــا جــابـر ا
ـصنـفة 102 ـانـية أنـدريا بـيتـكوفـيتش ا األ
فـي الـــدور األول من بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيــا
فـتوحة للتنس.  وسبق لالعبت أن التقتا ا
فـتـوحة ـا ا : األولى في بـطولـة أمـر مـرتـ
ـانـيـة بجـمـوعـتـ لـواحدة 2014 وفـازت األ
بـواقع  ?6-7و ?6-1و 3-6 بـينـما انـتصرت
أنس جابـر في الثانيـة ببطـولة سينـسيناتي
ـجمـوعت دون األمـريكـيـة الدولـية  2019
رد بواقع  3-6 و  0-6 وصـنعت أنس جابر
فتـوحة العام احلدث في بـطولة أسـتراليـا ا
ـاضي الــتي دخــلـتــهـا فـي الـتــرتـيب 78 ا
ـيـا إذ بــلـغت ألول مـرة في مــسـيـرتـهـا عـا
الـــدور ربع الـــنــهـــائي بــعـــد ســـلــســـلــة من
الــــعـــروض الـــقــــويـــة. وأزاحت جــــابـــر في
فـتـوحة ـاضيـة من أسـترالـيـا ا الـنـسخـة ا
ـاركـية العـبـات بـارزات في مـقـدمـتـهن الـد
ـيا ـصـنفـة األولى عـا كـارولـ فـوزنيـاكي ا
سـابـقـا في آخـر مبـاراة رسـمـيـة لـهـا قبل

اعتزالها اللعبة مباشرة.
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{ مدريد- وكـاالت: حتدث لويس سواريز مهاجم أتلتيكو
مدريد عن طـريقة مـغادرته لصفـوف برشلـونة في الصيف
ـاضي. وقال سـواريز في تـصريـحات أبـرزتهـا صحـيفة ا
ماركا عـندما أبلغني برشلـونة أنهم ال يعتمدون علي كان
ــا لم أكن أتـوقع هــذا الـقـرار. وأضــاف لـقـد األمــر صـعـبً
كانت حلظات صعبة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها
األمـر حـيث اتــصل بي كـومــان وأخـبـرني أنــني لـست في
خططه. وتـابع عندما أعلن برشلونـة رسميًا أنهم ال يعتمدون
عـلي بدأت احملـادثـات مع أتـلـتيـكـو وحتـديدًا مع سـيـمـيوني
ومـيجـيل آنخـيل. وواصل كـان هنـاك اهتـمام عـدة أنديـة ليس
فقط يوفـنتوس لـكني أردت اتخـاذ القرار الـصحيح واألفضل
ـدرب الذين يـقنعونك لي ولعائـلتي. وأكمل سـيميوني من ا
برغبـته وإيجابيته وبكل ما يعرفه أنا أعتمد على االقتناع
ــدرب من حـديــثه أكــثـر من االعــتـمــاد عـلى أســلـوب بـا
الـــلـــعب. وأردف ســـيـــمـــيـــوني مـــدرب يـــتـــواصل مـــعك
ويـحـفـزك. ال أرغب في أن أكـون مدربًـا من يـقـوم بـهذا
الــدور يـعــاني كــثــيـرًا وال يــســتــطـيع إســعــاد اجلــمـيع.
واسـتـطـرد حتـدثت مع مـيــسي بـعـد ظـهـر األمس وكـان
ستوى ا باالنتصـار على غرناطة. إنه يـلعب  سعيـدًا جدً

مذهل وال يزال األفضل في العالم. 

أخبار النجوم
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{ روما- وكـاالت: كـشف جورجـيـو كـيلـيـني مدافـع يوفـنـتوس أنه رفض
في وقت سـابق االنـتـقـال آلرسـنـال وإنــتـر مـيالن عـنـدمـا كـان يـلـعب مع
لـيـفـورنـو. وقـال كـيـلـيـني في تـصـريـحـات أبـرزهـا مـوقع فـوتـبـول إيـطـالـيـا
أحتدث بعد مضى الوقت. كنت أحـمق لرفض عرض االنتقال إلى آرسنال
قبل  20 عـامًـا. وأضـاف كـان عـمري  16 عـامًا وألـعـب في دوري الـدرجة
الثالثـة اإليطالي ثم تلـقيت عرضًا ضـخمًا يقل قـليلًا عن  200 مليون ليرة
ـوافقـة على هذا الـعرض كان يـعني لي إنـني في الطريق إيطالـية. وتابع ا
خليانة نـادي ليفـورنو. وأ في أحد األعوام اتـصل بي مسؤولـو إنتر يوم
يناير/كانون ثان ليطلبوا مني التوقيع لالنتقال إليهم لكنني رفضت 31
درسـة الـثانـويـة ولم أرغب في الـذهاب إلى كنت في الـسـنـة الرابـعـة من ا

أي مكان.
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ـصرية وأغـلقوا أمـام مقر الـبورصة ا
أبــوابـهـا لــسـاعــات طـويــلـة تـســبـبت
جــزئـيــا في تـعــطــيل جـلــسـة الــتـداول

الصباحية.
26  w½U¦ « Êu½U  2013

بـــعــد عـــشــرة أشـــهــر مـن اجلــلـــســات
ـتـواصـلـة حـكمت مـحـكـمـة جـنـايات ا
بـــورســعــيـــد بــتـــحــويل أوراق  21من
ــتـــهــمــ إلى مـــفــتى اجلـــمــهــوريــة ا
(االســـتــشـــارة في اإلعــدام) وتـــأجــيل
احلـكم على الباق جللسة التاسع من
مــارس 2013 وكـــرد فــعل فـــوري عــلى
األحـكام وقـعت اشـتبـاكات بـ أهالي
كـلفـة بتـأم ـتهـم وقـوات األمن ا ا
الــســجن الـــعــمــومي في بــورســعــيــد
أسـفرت عـن سقوط  22 قـتيال بـينـهما
اثــنــان من أفــراد الـشــرطــة وعــشـرات
. واتسعت رقعة االشتباكات ـصاب ا
الــتي بـدأت فـي مـحــيط الـســجن الـذي
تـهمـون لتـشمل قـسمي احـتُجـز فيـه ا

دينة. شرطة آخرين با
17  ◊U³ý 2013

اســـتـــجـــاب بـــعـض ســـكـــان مـــديـــنـــة
بــورســـعــيــد إلى دعـــوات الــعــصــيــان
ـدني حـيث أُغـلـقـت بعـض الـهـيـئات ا
احلـكومـيـة من بيـنهـا مـبنى مـحافـظة
ـيــنـاء وهــيـئه بــورسـعــيـد وهــيـئــة ا
ــتــظــاهــرين قــضــايــا الــدولــة.ووجه ا
ـوظـفي الـهـيـئـات والـشـركات الـدعـوة 
لالنـضــمـام لـلـعـصــيـان كـمـا تـوجـهت

ــان جلــنـــة تــقــصي حــقــائق في الــبــر
ظاهرات الغاضبة األحداث.واندلعت ا
في القاهرة واحملافظات فخرج اآلالف
من أمـام الـنادي األهـلي متـجمـع في
وسط الـــقــاهــرة مـــطــالـــبــ بـــإقــالــة
احلـــكـــومــــة وإعـــادة هـــيـــكـــلـــة وزارة
الـداخـلــيـة الـتي حـمـلــوهـا مـسـئـولـيـة

األحداث.
12  ◊U³ý 2012

أدان تــقـريــر جلــنـة تــقــصي احلــقـائق
ـصري الـتي شـكلـهـا مجـلس الـشعب ا
آنـذاك كال من أجـهـزة األمن واألجـهزة
ـتسـبـبة الـريـاضيـة واإلعالم بـأنهـا ا
في وقـــوع الــكـــارثــة.وذكـــر الــتـــقــريــر
ــبــدئي الـــذي أعــلــنه وكــيل مــجــلس ا
الـشـعب في ذلـك الوقـت أشرف ثـابت
أن مــعـــظم الــوفـــيــات حــدثـت بــســبب
االخـتــنـاق والـتـدافع وأن قـوات األمن
واجهة ما لم تـصلها تعـليمات فوريـة 
حــــدث من أعــــمــــال شــــغب.وجــــاء في
الـتـقريـر أن الـقنـوات الـرياضـيـة قامت
بـــشــحـن اجلــمـــاهـــيـــر وســاهـــمت في

تصعيد األحداث.
14 ÊU O½ 2012

عُـقدت أول جلسة في القـضية حملاكمة
شــخــصــا مـتــهــمــ بــالـتــورط في 73
أحـــــــداث الــــــــعــــــــنـف فـي مــــــــلــــــــعب
بـورسعيد.وشـهدت اجللسـة التى تعد
إجـرائـيـة اسـتـمـاع الـقـاضى لـطـلـبات
ـدنى وطـلـبـات دفـاع ـدعــ بـاحلق ا ا

شـبـاط  2012 عــلى مـلـعب بــورسـعـيـد
شـمال شـرقي البالد.وتـسبـبت الـكارثة
في وقـف النـشـاط الـريـاضي في مـصر
لـــفــــتـــرة وغـــيــــاب اجلـــمـــاهــــيـــر عن
ــــبــــاريــــات.وأحـــيـت إدارة الــــنـــادي ا
األهـلي الذي فقد  72مـن مشجعيه في
تـــلك األحـــداث الــذكـــرى الـــتــاســـعــة
بـوضـع إكـلـيل من الـزهـور عـلى نـصب
تـــذكــــاري أنـــشئ خــــصـــيـــصــــا بـــعـــد
الــواقـعــة.وعـلى حــسـاب الـنــادي عـلى
تــــويـــتــــر قــــالت تــــغــــريـــدة: "رحــــلت
أجــسـادهم وتـبـقـى ذكـراهم خـالـدة في
عــــقـل ووجــــدان كل أهالوي ... اجملــــد
لــلـشــهـداء".وحــفـلت صــفـحــات مـواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي لـعـدد من العبي
صـرية من أنـدية مـختـلفة كـرة القـدم ا
بـلـفـتات وجـهـوا فـيـها الـتـحـية ألرواح
ـغـردين في هذا الـضـحـايا.ومن أبـرز ا
الــصــدد كــان جنم الــكـرة مــحــمــد أبـو
تـريـكـة الـذي قـال عـلى تـويـتـر: "اجملـد
ن ن ضـــــــحــــــوا بــــــأعــــــمــــــارهـم ... 
يــســتــحــقــون الــذكــرى مــدى احلــيـاة
...".وكـتب محـمود تريـزيجيه العب
أســتــون فـــيال اإلجنــلــيــزي عــلى
تويتر: "رحم الله شهداء النادي
األهـــلي ... شــهـــداؤنــا وســام
عــلى صــدورنــا".وكـتب جنم
نـــادي الـــزمـــالك الـــغــر
الـــتـــقـــلــــيـــدي لألهـــلي
مــحـــمــود عــبــد الــرازق
الــشــهـيــر بـ شــيــكـابال
عـلى تـويـتـر قائال: "سـنـخـلّد
ذكـراكم حتى نلـقاكم".ونسرد فـيما يلي
ـأسـاة على تـسـلـسال زمـنـيـا ألحـداث ا

لعب وفي ساحات القضاء: أرض ا
2012 ◊U³ý s  ‰Ë_«

وقعت اشتباكات ب جمهوري النادي
ـصري واألهـلي بعد تـدافع جمـاهير ا
ــصــري بــاجتــاه جــمــاهــيـر الــنــادي ا
األهـلي واالشـتـبـاك مـعـهم بـاألسـلـحـة
ـبـاراة الـتي الـبـيــضـاء عـقب انـتـهـاء ا
جــمـــعت بــ الـــفــريـــقــ في الــدوري

لعب. متاز وأُطفأت اإلضاءة في ا ا
2012 ◊U³ý s  w½U¦ «

تـوعـد رئـيس اجملـلس األعـلـى لـلـقوات
ـــشـــيــر حـــســ ـــســلـــحـــة آنــذاك ا ا
ــتــسـبــبـ في الحــقـة ا طــنـطــاوي 
ـذبـحـة كـما تـوعـد من "يـخـطط لـعدم ا
اســتـــقــرار مــصـــر".وعــبــرت جـــمــاعــة
سـلم في بـيان رسمي عن اإلخـوان ا
مـخـاوفهـا من أن "يـكون بـعض ضـباط
عـاقـبة الـشـعب على الـشـرطة قـامـوا 
قـيامه بالثورة وحرمـانهم من الطغيان
عــلـى الــنــاس".وأعــلن رئــيس الــوزراء
ان آنـذاك كمـال اجلنـزوري أمام الـبر
قـبــوله اسـتـقــالـة مـحـافظ بــورسـعـيـد
ـبـاحث وإيـقـاف مـديـر األمن ومـديـر ا
وإقـالـة مـجـلس احتـاد الـكـرة بـالـكـامل
وإحـالــتـهم إلى الــتـحـقـيـق كـمـا شـكل

{ مدريـد- وكاالت: يـهتم نـادي تـشيـلسي بـإعادة شـراء الـبلـجيـكي إيدين
قـبل. وكان هازارد ـيركـاتو الـصيـفي ا هازارد جنم ريـال مدريد خالل ا
انـتـقل من الـبـلـوز إلى صـفـوف ريـال مـدريـد في صـيف  2019نـظـير 100
ملـيون يـورو. ووفقًـا لشـبكـة ديفـنسـا سنـترال فـإن تشـيلـسي مهـتم كثـيرًا
بإعادة هازارد إلى قلـعة ستامفـورد بريدج لكنـهم سيدفعون من  40 إلى
مـليـون يـورو فـقط في الـصـفـقـة. وأشـارت إلى أن تـشـيـلـسي يرى أن 50
مشروع الـنادي احلـالي مع مدربه اجلـديد تـوماس تـوخيل بـحاجة إلى
جنم بحـجم هازارد من أجل الـعـودة للـمنـافسـة على األلـقاب. يـذكر أن
هازارد يـعـاني من إصـابات عـضـليـة مـتـكررة مـنـذ االنضـمـام إلى ريال
يـرجني يدرس بيع مدريد في صيف  2019 وقالت تقـارير صـحفيـة إن ا

قبل. ودخـل هازارد في حالة من يركـاتو الصيـفي ا الالعب في ا
اإلحبـاط واالكتـئـاب ونوبـة من البـكـاء بعـد أن عـلم أنه سيـغيب

ستطيل األخضر. دة شهر آخر عن ا مؤخرًا 

مـسيـرة نحـو منطـقة االسـتثـمار التي
تــضم مـجــمـعــا لـلـمــصـانع إلغـالقـهـا.
تظاهرون ومن بينهم شباب وطالب ا
من رابـــطــة مــشــجــعـي فــريق الــنــادي
ــدارس ــصــري وعـــدد من طــلــبــة ا ا
وأهــالي ضـحـايــا أحـداث بـورســعـيـد
بــاعــتــبــار قــتــلى أحــداث بــورســعــيـد

األخيرة من شهداء الثورة.
15 —«–¬ 2013

ــصــري الــســـابق مــحــمــد الــرئــيـس ا
مـرسي يـعرب عن أسـفه لـسقـوط قـتلى
في بـورسعيد خالل االضطرابات التي
ـديـنـة عـقب صـدور أحـكـام شـهـدتـهـا ا
بــالــســجن واإلعــدام ضــد مــدانــ في
الــقـضـيـة. وتــعـهـد مــرسي في خـطـاب
تــلـفــزيـوني بــاعــتـبــار قـتــلى األحـداث

األخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.
2013 —U¹√ s  lÐU «

طــعن الـــنــائب الــعــام في ذلك الــوقت
طــلــعت عـبــد الــله عــلى حــكم اإلعـدام
الــصـادر في كـانـون الــثـاني من الـعـام
ذاته أمـام محـكمـة النـقض. وتضـمنت
مـــذكـــرة الـــطــــعن وجـــود قـــصـــور في
الــتـســبـيب وفــسـاد في االســتـدالل في
احلـكم ومــخـالـفـته لـلـثـابت بـاألوراق.
ـــذكــــرة إلى تـــنــــاقض في وأشــــارت ا
أســبـــاب احلــكم إذ أن أســبــاب إدانــة
ــدانــ هي ذات أســبـاب ــتــهــمــ ا ا
ــتــهــمــ اآلخــرين في بــراءة بــعض ا

القضية.

{ لندن- وكـاالت: حدد األرجنـتيني سـيرجيـو أغويرو
مـهــاجم مـانــشـسـتــر سـيــتي مـوقــفه من االنـتــقـال إلى
قبل. ووفقًا لصحيفة صفوف برشلونة خالل الصيف ا
ذا صن فـإن أكـثـر من مـرشح عـلى رئـاسـة بـرشـلـونـة
ــثــلي أجــويــرو لــنــقل األخــيــر إلى قــلــعـة حتــدث مع 
ـقـبل خالل صـفــقـة مـجـانـيـة. ــوسم ا الـكـامب نـو في ا
وأشـارت إلى أن أجـويـرو أبــلغ مـرشـحي بــرشـلـونـة أنه
حريص على تغيير األجـواء وخوض جتربة جديدة خارج
مـانــشـسـتــر سـيــتي. وأوضـحت الــصـحــيـفــة أن أجـويـرو
صـديق مـقـرب لـلـيـونـيل مـيـسي قـائـد بـرشـلـونـة وبـالـتـالي

وصـوله قــد يـســاعـد عــلى بـقــاء الـبـرغــوث في الـكــامب نـو.
ـقـبل وال ويـنـتـهي عـقـد مـيـسي مع بـرشـلـونـة في الـصـيف ا

تـوجـد مـفاوضـات حـالـيًـا بـ الـطـرفـ بـشـأن الـتـجـديـد حـيث يـنـتـظر
البرغوث ما ستسفر عنه انتخابات النادي الكتالوني.
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ـا يُعرف تـمرّ الـيوم الـذكرى الـتاسـعة 
إعـالمــــــيـــــــا بـ "مـــــــجــــــزرة
بـورسعيد" التي شهدت
ســقــوط  74شــخــصــا
قـتلى فـي مبـاراة لكرة
الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدم فـي
مــصــر.ووقــعت أسـوأ
أحــــداث عـــــنف عــــلى
اإلطـالق فـي تــــــــــاريخ
ـصـريـة الــريـاضـة ا
فــي األول مـن
فـبـراير/

تـهم . كما واجه الـقاضى ا ـتهمـ ا
ـنسـوبة إلـيـهم.وكان من بـاالتـهامـات ا
ضـمن طلبـات الدفاع نـقل احملاكمة من
ية الشـرطة بالقـاهرة إلى مدينة أكـاد

. تهم بورسعيد خوفا على حياة ا
12  ‰Ë_« Êu½U  2012

حــددت مـحـكــمـة جـنــايـات بـورســعـيـد
جلسة  26 يناير  2013 للنطق باحلكم
عــلى  73 مــتـهــمـا بــيـنــهم تـســعـة من
ـــديــــريـــة أمن قـــيــــادات الـــشــــرطــــة 
بـورسـعـيد و أمـرت بـحظـر الـنـشر في

وسائل اإلعالم عن القضية.
21  ‰Ë_« Êu½U  2012

ــئــات من ألــتــراس الــنـادي تــظــاهــر ا
ــصـــري "غــرين إيــغـــلــز" في شــوارع ا
تهم إلى بـورسعيد للمطالـبة بنقل ا

بورسعيد واحلكم ببرائتهم.
23  w½U¦ « Êu½U  2013

ئات من أعـضاء رابطـة ألتراس نـظم ا
أهالوي الـــريـــاضـــيــــة ســـلـــســـلـــة من
االحـتــجـاجــات لـلــمـطــالـبــة بـتـحــقـيق
ذبحـة.واعترض الـقصاص لـضحايـا ا
الـعـشـرات من شـبـاب ألـتراس أهالوى
حــركــة مـتــرو األنــفـاق فـي الـعــاصــمـة
الـقـاهــرة عـنـد مـحـطـة "سـعـد زغـلـول"
وتـوجـهوا إلـى محـطـة متـرو الـسادات
بــالــتـحــريــر سـيــرا عــلى األقــدام عـلى
ـا أدى إلى شــريط الـســكـة احلــديـد 
تــوقـف حــركــة الـــقــطــارات.كـــمــا نــظم
أعـضــاء األلـتـراس وقـفـة احــتـجـاجـيـة
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{ مـــدن - وكـــاالت: أعـــلـــنت مـــجـــلــة
فـوربس قــائـمـة الـريــاضـيـ األعـلى
دخال على مـسـتوى الـعـالم خالل عام
وأوضــــــــــحــت "فــــــــــوربـس" أن 2020
الـسـويـســري روجـيه فـيـدرر يـتـصـدر
قـائــمـة الـريـاضــيـ األعـلى دخال في
مـتفـوقـا علـى جنمي كـرة الـقدم 2020
األشـهر حـالـيـا كريـسـتـيانـو رونـالدو
وليونيل مـيسي. ويتـقاضى أسطورة
الـتــنس الــسـويــسـري  106.3مـلــيـون
دوالر إجماال تنقسم إلى  100 مليون
دوالر من عــــائــــدات اإلعـالنـــات و6.3
ملـيـون دوالر إجـمـالي راتب ولديه 6
رعـــــاة. ويـــــأتـي العب كـــــرة الـــــقـــــدم
الـبرتـغـالي كريـسـتـيانـو رونـالدو في
ــركـز الــثــاني بــإجـمــالي دخل 105 ا
مالي دوالر موزعة بواقع  45مليون
دوالر من اإلعالنـــات و 60 مـــلــــيـــون
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رعـاة دوالر راتب كــمـــا يــحــظى بـ 6 
مـــثل فـــيـــدرر. ويـــظــــهـــر زمـــيـــله في
ه الـلدود ـسـتطـيل األخـضـر وغـر ا
ركز األرجنتيـني ليونيل مـيسي في ا
الـــثـــالـث بــفـــارق ضـــئـــيـل وهــو 104
مـلـيون دوالر  32مـليـون دوالر مـنـها
من اإلعالنات و 72مليون دوالر راتبه
من ناديه بـرشلونـة رغم أن التـقارير
الــتـي نــشــرتــهــا صــحــيــفــة (مــونـدو
ديبـورتيـفـو) اإلسبـانيـة مؤخـرا ترفع
راتــــبه إلى  167 مــــلــــيــــون دوالر في
وسم رغم أن عدد الـرعاة يـنخفض ا
إلى  5في حــالـتـه. ويـحل الــبــرازيـلي
نيمار العب بـاريس سان جيرمان في
ـركــز الـرابع بـ 95.5 مـلــيـون دوالر ا
هي حــصـــيــلــة  25مــلــيــون دوالر من
اإلعالنات و 70.5 ملـيـون دوالر راتبه
من البي إس جي فضال عن  8 رعاة.

لويس سواريز

سيرجيو أغويرو
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اإلخــبـاري إلى أنَّ نـصف األمـيـركـيـ ال
يــــزالــــون يــــثــــقــــون بــــوســــائل اإلعالم
التقليدية في متابعة أخبار الفايروس.
وحــظي اإلعالمـيـون في بـعض الـبـلـدان
ومـنــهـا الـعـراق بـتـسـهـيالت كـبـيـرة في
الــتــنـقل واحلــركــة بـشــكل اســتـثــنـائي;
لــتـــطــلب عــمــلــهـم الــتــواجــد في مــوقع
احلـدث لــلـتـغـطـيـة االخــبـاريـة ولـلـقـيـام
بــرســالــتــهم الــتــوعــويــة فــيـمــا عــانى
إعالمـيـو بـلـدان أخـرى; لـسـريـان حلـظر
ومـنع الـتنـقل إلـيهم فـاكتـفى الـكثـيرون
عـلومات مـنهم بـالعـمل في بيته ونـقل ا

الكترونياً جتنباً للتنقل واالختالط. 
وابـتــعـدت الـتـقـاريـر السـيـمـا في بـدايـة
األزمـة عن اجلوانب اإلنسانية والتزمت
بـتـقـد احلـقـائق واألرقـام فـقط بـسـبب
. وحتولت القصص هـذا الظرف الطار
اخلـاصـة بـكـورونـا هي الـشـغل الـشاغل
لـوســائل اإلعالم بل طـالـبت الـكـثـيـر من
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(1)
خذلتنـا الكلـمة.. سيدي يـا إبن رسول الله.. خذلـناك وخذلنـا الكلمـة.. خذلنا دمك
الذي سفح عـلى ثرى كربالء فداءنا.. فعذرا أبا عبـد الله احلس نسينا وصيتك
التي إفتـرضها عبـد الرحمن الـشرقاوي في مـسرحيته "احلـس ثائـرا وشهيدا"
وهـو يلـتقط مـعانيـها من فـمك وقد داست اخلـيل بحـوافرها عـلى صدرك الـطاهر
ولم تبالِ مـوصيا: "فلتذكروني عـند هذا كله ولتنهضـوا باسم احلياة.. كي ترفعوا
عـلم احلـقـيـقـة والـعـدالة.. فـلـتـذكـروا ثـأري الـعـظـيم لـتـأخـذوه من الـطـغـاة.. وبذاك
تنتـصر احلياة.. فـاذا سكتم بـعد ذاك على اخلديـعة وأرتضى االنـسان ذُله.. فأنا
سأُذبح من جـديد.. وأظل اُقـتل من جديـد.. واظل اُقتل كل يـوم ألف قتـلة.. سأظل
اُقـتل كلـما سـكت الغيـور.. وكلـما اغـفا الصـبور.. سـأظل اُقتل كـلمـا رغمت أنوف
ذلة.. ويـظل يحكـمكم يزيـد ما.. ويفـعل ما يريـد.. ووالته يستعـبدونكم.. وهم فى ا
ـدى جرحُ الـشهـيد.. ألنـكم لم تدركـوا ثأر شـر العـبيـد.. ويظل يـلعـنـكم وان طال ا
الشهـيد.. فأدركوا ثأر الـشهيد".. ال طـاقة لنا بإدراك ثـأرك يا شهيـد; ألننا أخذنا

سبايا الى ديوان يزيد ولم نعود منذ 61 هـ الى اليوم! 
حلـظة خـسـفت حوافـر اخلـيل صدرك سـمعك الـشـرقاوي تـنـصح بتـأمل وهدوء:
"فـلـتـذكروني عـنـد هـذا كـله ولتـنـهـضـوا باسم احلـيـاة.. كي تـرفـعوا عـلم احلـقـيـقة
والعدالـة.. فلتذكروا ثأري العظيم لتأخذوه من الطغاة.. وبذاك تنتصر احلياة" من

أين هدوئك في تلك اللحظة فائقة السعار!? كان ذلك هدوءا يستمد طاقة بركان.
موالي.. أوصيت بـرفع علم احلقـيقة والـعدالة وحقـيقتـنا فسـاد أطبق على ثروات
ـسك بساريته "فاقد الشيء العراق حـد الرعاف في الهباء فـكيف نرفع علما ال 
ال يــعـطــيه".. وقــفت عـنــد حـد الــدنـيــا.. عـلى شــفـا جــرف إنـهــار بك الى اآلخـرة
وإعـتصـمت بـالكـلمـة.. رأيت ملء العـ أوالدك وأخوتـك وأبنـاء عمـومتك وصـحبك
يـسـتـشـهـدون ولم تـهـ كـلـمـتك ثم ذبـحت من الـوريـد الى الـوريـد ولم حتط من
ن أراد تـسـويـة األمـور مهـونـا عـلـيك كـلـمـة "أبـايع" نـطقت كـلـمـتك بل صـحـحت 
حـكـمة تالقـفـتهـا االجـيال: "الـكـلمـة.. أتـعرف مـا مـعنى الـكـلمـة? مـفتـاح اجلـنة في
كـلـمة.. ودخـول الـنـار على كـلـمـة.. وقضـاء الـله هـو الكـلـمـة.. الكـلـشـمة لـو تـعرف
حـرمة.. زاد مـذخور.. الـكلمـة نور.. وبـعض الكـلمات قـبور.. بـعض الكـلمات قالع
شامخة.. يـعتصم فيها الـنبل البشري.. الكلـمة فرقان ما ب نـبي وبغي.. بالكلمة
تـنـكـشف الغـمـة.. الـكـلمـة نـور ودلـيل تـتبـعه االمـة.. عـيـسى مـا كان سـوى كـلـمة..
اضاءت الدنيـا بالكلمات.. وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم.. الكلمة زلزلة
الـظـالم.. الـكلـمـة حـصن احلريـة.. ان الـكـلمـة مـسـؤوليـة.. ان الـرجل هـو الكـلـمة..
شـرف الـرجل هـو الـكـلـمـة.. شـرف الـله هـو الـكـلـمـة".. سـفـحت الـسـلـطـات شرف
الكلمـة ولم يقدر القـائمون على االمـر مسؤولية الـكلمة وهم عـلى رأس السلطة;
فــإنــهـــار كل شيء; ألن "... اال االخالق مــا بـــقــيت.. فــإن هم ذهـــبت أخالقــهم

ذهبوا".
(2)

الئــكـة يـسـبــحـون فـاوصـيـتــنـا بـإسـقـاط طـافـت روحك الى الـبـار مـحــفـوفـة بـا
الطغـاة.. وقد سقط الطغاة فعال.. لم نقوَ على إسقاطهم لكنهم سقطوا ومن بعد
سـقـوطـهم شط الـتـقـاة عن سـبـيل الـنـهج يـبـددون دمك الـذي سـفـحـته وأنت تـبـكي

قتلتك ألنهم سيدخلون النار بسببك!.. 
أية عظمة إستفزت عدوك مفندة احلجة من ب يديه.. وبات قلبه فارغ.. هباء.. 
سيـدي يـا سبط الـرسول الـعـبيـد الذيـن جعـلهم يـزيـد أسيـادا ما زالـوا بـينـنا ال

يتورعون عن الفساد عامدين الذهاب الى جهنم التي بكيتهم دونها.
(3)

وجالل من بعث جـدك باحلق هاديا تذبح كل يوم وسـاعة وقتلتك يـنحرون شعبا
كامال.. بـإسـمك! نعـم يا إبن بـنت مـحمـد خـذلتـنـا الكـلـمة وخـذلـناهـا.. تـبادال في
ن ال يطاع" و"ال يكلف الله نفسا اخلسران.. لم نـسكت على طاغية لكن "ال رأي 

ا سفح من وجودنا! إال وسعها" وال سعة في طاقتنا أكثر 
يزيد يـتكاثـر في العراق اآلن يدعم فـسادهم مبـطرين على دفـة القرار.. يـبسطون
السـلطة حتـت حرابهـم ونحن خـانعون "فـي صف اجلوع الـكافر.. مـا دام الصف
اآلخر يسـجد من ثقل األوزار".. جـاؤوا على قمـيصك بدم كـذب متبـاك لفـلفوه
عــمـائم طــويت زورا; لـيــجـهــزوا عـلى الــصـنــاعـة والـزراعــة والـثــروات واخلـدمـات
والـنوايـا والـهـمم الى أن أكلـتـنـا آفة الـزمـان الـدعي الذي ال مـوضع فـيه لـشرف

الكلمة ال يعرف معنى الكلمة وال يدري ما قيمة الكلمة.
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واالجـتـمــاعـيـة وغـيــرهـا.  وفي جـانب
ثقافي اخر مُهمل من قبل كثيرين وهو
النظافة في االماكن العامة جند بعض
الــعـوائل تــرمي الــنــفــايـات فـي امـاكن
عــــشـــوائــــيـــة واحـــيــــانـــاً مـن نـــوافـــذ
ــؤســســات الــســيـــارات  وحــتى فـي ا
احلكومـية وغيـر احلكومـية وحتى في
ـدارس ــؤســسـات الــتــعــلــيـمــيــة كــا ا
واجلـــــــــــــامــــعـــــات جنــــد مـن يــــرمي
االوســـاخ ايـــنــــمـــا كـــان ولـــوال عـــامل

ألبـداء آرائـهم حـتى وان كـانت تـصُب
في مصلحة اجلميع . 

هذا االمر يشـكل ظاهرة خـطيرة تدفع
بالـبلـد نحـو هاوية اجلـهل والتـخلف
وعــدم الـتــقــدم خــطـوة واحــدة نــحـو
االنــفـــتــاح وتالقح الـــثــقـــافــات الــتي
حتملـها وجهـات النظـر اخملتلـفة وما
قــد يـتــرتب من نــتــائج ايــجـابــيــة لـو
كانت هذه الثـقافة منتـشرة في جميع
االوســـاط الــــســـيـــاســــيـــة واالدبـــيـــة

يــعــتــبــر الــتــعــلــيم احلــجــر األســاس
لـنــهــضـة األُ وتــطـورهــا في جــمـيع
اجملاالت ,من خالل تزويد طالب العلم
ـعـنـيـة بـكـافـة أُسُس ـؤسـسـات ا في ا
ـعــارف لـيــتـمــكن من تـوظــيـفــهـا في ا
ـسـتـواه حـيـاته الــعـمـلـيـة لالرتــقـاء 
الفـردي وبـالـتـالي مسـتـوى الـبـلد الى
ُتـقـدمة .وتـخصص مصـاف الـبلـدان ا
الـدول مــيـزانــيـة لــهـذا الــغـرض ,وفي
وضع غـيــر مـســتـقـر يــعـيــشه الـعـراق
اقتصادياً وسيـاسياً وأمنياً فال بد ان
يـــتــأثــر مـــجــال الـــتــعـــلــيم بـــكل هــذه
االنتـهـاكات الـتي حلقـت بهِ خصـوصاً
ن عانـوا اوضاع اقـتصـادية صـعبة
ستمر والهجرة داخل نتيجة العنف ا
ا اضـطـرهم لـلـعمل وخارج الـقـطر ,
ــعـيـشـة الـصـعـبـة. ـجـابـهـة ظـروف ا ُ
ــقـــاعـــد الــدراســـيــة بـــالــتـــالي تـــرك ا
ـا يـؤدي خـصــوصـاً االولـيــة مـنـهــا 
لزيـادة نـسبـة األُمـية ومـا ترافـقـها من

نتائج سلبية. 
لـهـذا الـكـثـيـر يـعوّل عـلـى الـنُخـبـة من
ــتـعــلـمــ في تــغـيــيــر احلـال نــحـو ُ ا
األفــضـل عــلى اعــتـــبــار انـــهم االكــثــر
مــعــرفــة وقــدرة عــلى شــغل مــنــاصب
ا يـسهّل ـخـتلف اجملـاالت  قيـادية 
اتــخـاذ الــقــرارات الـصــائــبــة في عـدة
مواضيع والسير بعـجلة التطور نحو
مـراتب عـلـيـا ومـتـقـدمـة كـبـاقي الـدول
العظمى .لكن في بلدنا اليوم كثيراً ما
ُتعلم بـالغير مُثقف ,وألسباب يُنعت ا
عديـدة مـنهـا انـعدام لـغـة احلوار عـند
الـكـثـيريـن منـهـم لدرجـة تـصل الى ان
يـصـبح الـزمـيل والـصـديق عـدواً عـنـد
ــقـابل وفي مـخــالـفـته لــرأي الـطـرف ا
اسـوء االحــتــمـاالت قــد يُـجــابه الــفـرد
باألقـصـاء والرفـض لشـخـصه بدالً من
رأيه واصبـحت هـذه الـصـفة الـسـائدة
لــدرجــة امـتــنــاع الــعــديــد من الــنـاس

نـــظـــام مـــثــالـي مــبـــنـي عــلـى الــقـــيم
باد االنـسانـية تُصـقل شخـصية وا
التـلمـيـذ  بالـتالـي نرى انـعكـاس هذه
التعاليم منتشرة في كل بقعة من هذا
وانعدام البـلد ,جند شـوارع نـظيـفة ,
ـواطنة وحب الفساد ,وترسُخ روح ا
االرض والتمـسك بها وكأنـها ملك كل
مواطن يـاباني ,عدا عن انـتشار روح
الـعـمل اجلـمـاعي واالسـتـمـاع اجلـيـد
عـــنـــد تــــبـــادل اآلراء لـــلـــوصـــول الى
االسـتــنـتـاجــات في مـخـتــلف نـواحي

احلياة.
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وكل فرد مـتـعـلم هو حـقـاً مُـثقف ألنه
درسـة العمل اجلماعي من تعلم في ا
ــدرســة جــنــبــاً الى خالل تــنــظــيف ا
علم باإلضـافة يخلق عنده جنب مع ا
ـســؤولـيــة بـعــدم رمي االوسـاخ في ا
االرض ايـنـمـا كــان ألنه تـصـرف غـيـر
حـــــضــــاري  ,بـــــاإلضـــــافـــــة الى حل
درسة نفسها نزلية في ا الواجبات ا
ــعـــلم وهــذا مع الـــزمالء وبــوجـــود ا
يــخــلـق روح الــعــمل اجلـــمــاعي ومــا
يـنــتــجه هــذا اجلـو لــلـفــرد من رغــبـة
لإلنــــصــــات اجلـــيــــد وتــــبـــادل اآلراء

الـــنـــظـــافـــة فـــيــهـــا ألصـــبـــحت مـــكّب
للنـفايات.  امـا مسألـة الفساد االداري
نتشـرة عند بعض ضعاف والرشوة ا
الـنـفـوس في الـدوائـر احلـكـومـيـة وقد
يـكون اغـلـبـهم حـاصـلـ عـلى شـهادة
بـكــالــوريـوس  عــلى األقل ,بـعض من
هؤالء يتقاضون اموال إلكمال مُعاملة

مواطن.
هـذه السـلـبـيـات مـوجـودة عـنـد بعض
ـــا اغــلـــبــهـم ولــكن ـــتــعـــلــمـــ ور ا
بــالـــتــأكــيــد لــيس كــلــهم  ,واال لــكـان
ـفقودين في خارطة العراق في عداد ا

العالم.
ـشكـلة الـرئـيسـية تـكمُن في  اجد ان ا
ـــراحل الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلــــيم في ا
االسـاسـيـة لـلـمـدرسة ,خـصـوصاً وان
البرنـامج الدراسي يعـتمد عـلى منهج
ثـابت يــعـتـمــد عـلى اجلـانـب الـنـظـري
كــاحلـــفظ واجلــانـب الــعــمـــلي في مــا
واد العـلميـة  دون االهتمام يتعلـق با

باجلانب االخالقي التربوي.
ثال بـلد كاليابان قاسى فعلى سبيل ا
ويالت احلـروب خــلــفّت االف الـقــتـلى
ووضع اقـتــصـادي مُـزري  ,لـكــنـهم لم
يهـمـلـوا اجلانب الـتـعـليـمي واسـسوا
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بغداد

لـلــوصـول الى احلــلـول الــصـحــيـحـة
سـتقبـل الى مرونة وهذا يـؤدي في ا
الــتـعــامل بــ الــنـاس وان اخــتــلـفت
وجـهــات الـنــظــر لـكن ال يُــفـســد الـودَ
بــيــنـــهم ألن الــروح االنــســـانــيــة هي
الطـاغـية في ذواتـهم والـتي تـرسخت
نتيجة عقلية مُتفكرة لها نظرة بعيدة
دى ورغبة في خلق جيل يحب بلده ا
 ويــتـشــارك ثــقـافــته مـع االخـرين وال
ـعـلــومـة لـنـفــسه ويـجـاهـد يـحـتــكـر ا

للمعرفة اكثر فأكثر.
هـــكــذا يـــكــون االهـــتــمـــام بـــاجلــانب
ـدرسـة هي االسـاس الـتـعــلـيـمي  ,فـا
الــذي يــرتــكــز عــلــيه الــوطن وبــنــاءه
بصـورة صـحيـحـة يحـتـاج الى اناس
لديهم الرغـبة في تطـوير افكارهم وال
بأس االسـتـفـادة من خـبـرات االخرين
كاليابـان مثالً واظن اننـا بحاجة الى
ضمير حي لـتطبـيق كل ما هو صالح
لـلـبـلد عـلـى ارض الواقـع وال اتـصور
ان هـذا ســيــكـلف امــوال طــائـلــة لـكن
يــــكــــفي وجــــود الــــدافع االنــــســــاني
ـهـني والـوطــني ألصـحـاب الـقـرار وا
لـتقـد كل مـا هـو افـضل لـبـنـاء جيل

متعلم ومثقف.
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الـفضائـيات من صحفـييها وإعالمـييها
بــاالكــتـفــاء بــتــغـطــيــة أخـبــار كــورونـا
وتـداعـيـاتـهـا وأي قـصـة ذات عالقـة به
وال شيء آخـر; لذا كانوا دائمـاً بانتظار
من يزودهم بصورة لكتابة تقرير عنها
وهــكـذا أصـبـحت الــقـصـة الـصــحـافـيـة
الـوحيـدة أو األهم في عيـون العالم هي

قصة الوباء!
وغـيرت الـكثيـر من الفضـائيات خـريطة
ــا يـخـدم الــبث وأولـويــات الـقـضــايـا 
هــدفي الــتــعــريف والــتــوعــيـة وقــامت
بـجـهود عـظـيمـة جعـلـها طـرفـاً مبـاشراً
فـي إدارة األزمـة ولـيس مــجـرّد وسـيط
أو نــــاقـل أخــــبــــار بــــ احلــــكــــومــــات
. وكـان الفـتـاً أنَّ فـضـائـيـات والـشـعـوب
ـتــحـدة والـيـابـان أوروبــا والـواليـات ا
وفي مـعـظم الـدول لم تـقصـر جـهـودها
وأداءهــا عـــلى اجملــتــمــعــات احملــلــيــة
إدراكــاً مــنــهــا لــشــمــولــيــة األزمـة وأنَّ

الوباء عابر للحدود. 
ÂöŽô« qLŽ

ـسـؤولـيـة" في كلّ واسـتـشـعـرت هـذه "ا
ـا فـيـهــا دول عـربـيـة الــدول تـقـريـبــاً 
وأفـريقية وفي أقصى بقاع األرض عدا
ثــلــة من الــدول الــتـي كـان فــيــهــا عــمل
اإلعالم عـلى الوتيـرة التقـليدية نـفسها
ـمارسة الـدور اإلخباري ولم يرق إلى
مــســتــوى األزمــة فــلم يــنــاقش حــلـوالً
واجهة. مبتكرة استباقية للوقاية أو ا
كوث الناس ساعات طوال واسـتثماراً 
ـنزلي أمـام الشـاشة في فـترة احلـجر ا
لـقــد اخـذت الـفـضـائـيــات عـلى عـاتـقـهـا
مـهمتـ اساسيتـ أوَّلهمـا نقل أخبار
الــفــايــروس وحـدود انــتــشــاره وأعـداد
ـهــمـة ـيــاً وا االصــابـات مــحـلــيـاً وعــا

الـثانـية نـقل التـعلـيمـات والتـوجيـهات
والـوصايا الـتي تطرحـها اجلهات ذات
ــواطــنــيــهـا الــعالقــة واالخــتــصــاص 
ــــؤســـســـات كــــوزارة الـــصــــحـــة (أو ا
الــصـــحــيــة) واألطــبـــاء. واســتــطــاعت
الــكــثـــيــر من الــفــضــائــيــات أن تــقــوم
بــالــتـثــقــيف ونـشــر رســائل الــتـوعــيـة
ــخـتــلف الــوسـائـل حـتى الــصــحـيــة 
ـتـحـركـة واألغـاني وعـمـلت الـرســوم ا
عـلى بث الـروح االيـجـابـيـة وبث الـثـقة
بـــاجلـــهـــات الـــصــحـــيـــة وكـــفـــاءتـــهــا
وامـكـانـيـتـها في مـواجـهـة الـفـايروس
وعـقـدت الـكثـيـر من الـبرامج لـتـشـجيع
ــــواطن مـن خالل الــــتـــزامه تــــعـــاون ا
بـاإلرشـادات والـتـوجـيـهـات الـصـحـية.
وطــالــبت بـعــدم الــتـهــويل; ألنه يــثــيـر
الـــفــــزع والـــرعب ويـــضــــعف احلـــالـــة
الـنـفـسيـة لإلنـسـان. كـما طـالـبت بـعدم
االسـتهانـة بالفـايروس; ألنه يؤدي إلى

نشره وتفاقمه.
كـمـا راعت الفـضـائيـات كـثيـراً اجلانب
الــســـوســيــولــوجي لـــدى اجلــمــاهــيــر
واألفـــراد فـــلــيـس في وسع اخلـــطــاب
اإلعـالمي أن يتـغاضى عن خـصوصـية
ؤثرة مـتابـعيه وجمـهوره والعـوامل ا
فــيـهم فـكـريـاً ونـفــسـيـاً بـالـتـوازي مع
الـنـاحـية االقـتـصـادية. وافـردت فـقرات
وبـــــــرامـج خـــــــاصــــــــة عن األوضـــــــاع
ـواطــنـ من االقــتـصــاديـة وشــكـوى ا
ذوي الـدخل احملـدود والـفـقـراء في ظل

أزمة كورونا. 
وسـلـطت الـضـوء على مـبـادرات فـردية
ـرضى أو ـسـاعــدتـهم ا أو شــبـابـيــة 
تـــقـــد الــدعم لـــلـــعـــوائل الــفـــقـــيــرة
ــــبـــادرات واالتــــصــــال بـــأصــــحــــاب ا

ـهم كـمــا حـدث في الـعـراق مع وتــكـر
الـشاب البصـري (أحد الكوادر الـطبية)
الـذي كـان يغـني لـلمـصـاب بـفـايروس
سـتـشفـى محـقـقا ًشـهرة كـورونـا في ا

عابرة للحدود.
واسـتـعـانـة الـفـضـائـيـات في رسـائـلـها
الـتـوعـويـة عن الـفـايروس واحلـث على
ـــنــــازل وغـــسل األيـــدي الـــبــــقـــاء في ا
بــالــشــخــصــيــات والــرمــوز الــوطــنــيـة

. شاهير والرياضي وا
وخــتـامـاً يــجب أن نـقـول ســجـلت عـلى
بـعض الـفـضائـيـات أنهـا كـانت سلـبـية
فـي تــنــاولــهــا لألزمــة لم تــقم بــدورهــا
وتــبــاطـأت بــالــعـمل وتــغــطـيــة أخــبـار
كـورونـا أي تـعـامـلت مع األزمـة بـشكل
سـلـبي بـتـجاهـل التـعـامل مـعـها أصالً
أو عــلى الـضــغط عـلــيـهـا ومــحـاصـرة
ـنافـذ الـتي تـؤدي إليـهـا بـشكل كـافـة ا
يـــؤدي إلـى تــضـــيـــيـع وقت طـــويل في
ــا قــد يــؤدي إلى الــتـــعــامل مــعــهـــا 
تـــفــاقــمـــهــا. لــكـن غــالــبـــيــتـــهــا اتّــسم
ـصـداقـيـة والـتـزم بـالـضـوابط الـتي بـا
حتــكم دورهـا فـي إدارة األزمـات فـضالً
عن قــيــامه بــالــفـوريــة في نــقل أخــبـار
األزمة والتعريف بها وإمداد اجلمهور
بــاحلــقـائق الــتــفـصــيــلـيــة أوَّلًــا بـأوَّل
والـعمق والشمـول في تغطيـة جوانبها
اخملــتـلـفــة وضـبط الــنـفس والــتـعـامل
ـوضــوعـيـة مع أجـهـزة الـرأي الـعـام
واالعــتـراف بـاألخـطـاء الـتي قـد حتـدث
أثـنـاء الـتـغـطـيـة والـرجـوع واالعـتـماد
ــصــادر األصــيــلــة وكــان هـدف عــلى ا
الــكـثــيـر مــنـهــا في تــنـاولــهـا اإلعالمي
مـسـاعـدة اجملـتـمع في مـواجـهـته ألزمة

كورونا والتغلب عليه.

ثل والـتـأثيـر عـلى مـعنـويـاتهـا ال يـتم 
ـكن هــذه الـعــمـلــيـات الــكـبــيـرة الــتي 
تــنــفــيــذهــا ضــد عــدو مــعــلــوم وكــبــيـر
ومــتــحـــصن في أمــاكن مــحــددة وغــيــر
مـــتــنـــقل ال عــلـى خاليــا  داعـش الــيــوم
ـسك األرض الن مـسك األرض الـذي ال 
لن يـفـيده كـثيـراً ويسـتخـدمه في حاالت
مـحدودو جـداً  كمـقرات لـبعض قـياداته
أو لـلـتمـوين أو كمـسـتودعـات لألسلـحة
والــذخــائـر حــتى ال يــلــجـأ الـى نـقــلــهـا

باستمرار.
أمـا في مـواجـهة أعـمـال داعش األخـيرة
وهي (عـمليات الكر والـفر) فتحتاج الى
عــمل كــبـيــر ومـهــني وفــعـال لــعـنــاصـر
ووحـدات وأجهزة االستـخبارات  جلمع
ـعلـومات الدقـيقة عن جتـمعات داعش ا
وبــــؤرة الــــفــــعــــالــــة وكـــذلـك قــــواعـــده

تــتـطـلـب عـمـلــيـات واســعـة تـقــوم بـهـا
قـطعات كـبيرة كتـلك التي نفـذت وتنفذ
فـي صــحـــارى االنــبـــار وصالح الــدين
ــــوصـل  وفي مــــنــــاطـق من ديــــالى وا
والـتي تـكـون عـلى الـغالب مـكـلـفـة جداً
بـســبب الـصـرفـيـات الـكـبـيـرة لالعـتـدة
والــوقـود وصـرفـيـات األرزاق وغـيـرهـا
نـــاهـــيك عـن اجلـــهـــد واإلعـــيـــاء الــذي
تـتــحـمـله الـقـطـعــات  بـسـبب عـمـلـيـات
ـسـافــات كـبــيـرة  وعـمــلـيـات الــتـنـقـل 
االنـفتاح وقد سـمعنا وشاهـدنا العديد
مـن مــثـل هــذه الـــعـــمـــلـــيــات فـي هــذه
األمـاكن وغيرهـا وكلها لن تـأتِ بنتائج

كبيرة إال ما ندر .
ان  مـواجـهة هـجمـات داعش احملدودة
والـــتي تـــكـــون غــايـــتـه مــنـــهـــا إربــاك
الـقطعات وإيـقاع  بعض اخلسـائر بها

ـاضية  تـصاعدت  في األيـام القلـيلة  ا
هـجــمـات عـنـاصـر داعش عـلى الـقـوات
األمـنـية والـعسـكـرية وعـلى وحدات من
احلــشـد الـشـعـبي وعــلى بـعض الـقـرى
ـدنـيـ الـذين تـعـتـبـرهم مـسـتـهـدفـ ا
ـدنــيـة لـلـقـرى داعـش مـوالـ لإلدارة ا
واالقـضــيـة أو لألجـهـزة األمـنـيـة كـانت
ردود أفــعــال  قــواتــنــا عــلى عــمــلــيـات
ـسـتـوى داعش غــيـر فـعـالـة ولم تـرتق 
هاجم وباألحرى كانت لم تكن فـعل ا
ذات قــيـمــة عـسـكــريـة واغــلـبــهـا كـانت
ارجتـالـية دون مـعلـومات مـؤكدة ودون
تـخطيط متقن لهذا فهي لم تأت بنتائج
جـيـدة والـدلـيل تـكـرار عـمـلـيـات داعش
ضـــد قــواتـــنــا ومـن في نــفـس األمــاكن

ولعدة مرات . 
ان مـواجهـة هجـمات داعـش األخيرة ال

اخليار األمثل للتصدي لعناصر داعش
ومــواجــهـــة أعــمــاله وحتــيــيــد قــدراته
وإربـاك اسـتحـضـارا ته وجهـده لـلقـيام
بــعـمـلــيـات مـسـلــحـة ضـد  قــواتـنـا في

ناطق الساخنة وغيرها  . ا
gŽ«œ œułË

واخلــيـار الــثـاني هـو مــعـاجلــة أمـكـان
تــــواجـــد عـــنــــاصـــر داعش وقــــيـــاداته
ومـخـازن أسـلـحته بـعـد احلـصـول على
مــعـلــومـات دقــيـقــة  بـعـمــلـيــات قـصف
مـــركـــزة بـــواســـطـــة  الـــقـــوة اجلـــويــة
ــســـلــحــة والـــطــائـــرات الــســمـــتــيـــة ا
ـدفـعـيـة والهـاونـات وخـصـوصا في وا
الـليل وفي األوقـات احلرجة (الـفجر أو
غرب ) ومثل هذه العمليات الظهر أو ا
كـــفــيــلـــة  بــتــحـــيــيــد عـــنــاصــر داعش
وإضـعاف مـعنـوياتـهم  وعدم إعـطائهم
الـفرصة لـلتنـقل واالستطـالع وانتخاب
األهـداف ومن ثمـة مهـاجمـة قواتـنا في
كـان الـذي يـريدونه  ,كـما الـتـوقـيت وا
ان هـذه العمـليات اقل كلـفة  وأقل جهد
من الــعــمـلــيــات الـواســعــة وعـمــلــيـات
الـتنقل واالنفتـاح  والقصف العشوائي
والـهجمـات الغيـر مجديـة التي تنـفذها
قــوات بـريـة كــبـيـرة  يــسـنـدهــا طـيـران
اجلـيش والقـوة اجلوية وتـستمـر لعدة
أيـــام وال حتــقق نــســـبــة مــقـــبــولــة من

النجاح في احلسابات العسكرية . 
إذن يـــجب تــفــعـــيل عــمل مـــنــظــومــات
االسـتخبـارات بكل مسـتوياتـها بدأُ من
ــــهــــمـــة ــــصـــادر ا الــــوحــــدات وهي ا
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ال تـنـحصـر مهـمة اإلعالم بـنقل األخـبار
وتــشـكـيل الـرأي الـعــام بل يـتـعـداه إلى
الـتوعية والتـثقيف فضالً عن قدرته في
إدارة األزمـــات. ويـــفـــتـــرض أن يـــكــون
اإلعـالم أكــــــثـــــــر اجملــــــاالت تــــــفـــــــاعالً
ـهـمة واسـتـجـابـةً لألزمـات واألحـداث ا
فـي تــاريخ الــشــعــوب فــإن لم يــكن من
ـدرسة مـنـظـور الـدور اإلرشادي وفـقـاً 
غـوبـلـز فـمن مـنـطـلق الـدور الـتـعـريـفي

(اإلخباري). 
وبـال شكّ مـثـلت جـائــحـة كـورونـا أزمـة
ية هددت البشرية جمعاء على نحو عـا
لـم يسبق له مـثيل في التـاريخ; ألسباب
بـاتت معروفة كسرعـة انتشاره وحداثة
الـعهد به وانـعدام اللقـاحات والعـقاقير

الشافية من آثاره.
ومـن وســـــــائـل اإلعـالم الـــــــتـي كـــــــانت
حــاضــرة وبــقــوة مــنــذ أزمــة فــايـروس
كـورونـا: الـفـضـائـيـات إذ أدى أغـلـبـهـا

دوراً ايـجــابـيـاً في هـذه األزمـة بـتـوفـيـر
ــعــلــومـات عـن الـفــايــروس واألخــبـار ا
ـطـالـبـة بـشــأنه والـدعـوة إلى احلـذر وا
ـنـاسـبة بـاالسـتـعـداد بـوضع اخلـطط ا
واتــبـعـت أغـلب الــفـضــائــيـات تــغـطــيـة
إعالمـية (حتليلـية) وتفسيـرية ونقدية

لتناول األبعاد اخملتلفة لألزمة. 
وزاد من أهـمـيـة الـفـضـائـيـات االهـتـمام
ي بأخبار أزمة كورونا السيما في الـعا
فــــتــــــرة الـــعــــزل الـــصــــحي إذ كــــشف
ان في 10-6 اسـتطالع أجراه مـعهد إد
مـن آذار/مــــــارس عــام 2020 أنَّ أكــثــر
ــــئــــــــــــة من اإليـــطـــالـــيـــ من 90 بـــا
والـيـابـانـيـ والـكوريـ يـّطـلـعـون مرة
واحـــــدة في الــــيـــــوم عــــلى األقـل عــــلى
رتبـطة بـالفايـروس وأكثر الـتطـورات ا
من نـصفـهم يقومـون بذلك أكـثر من مرة
. وأشــار اسـتــطالع آخــر أجـراه يــومــيـاً
ــوقع "أكــســيـوس" مــعــهــد إيــبــســوس 
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ظلـوم الظالم لـكن ليس كره مكـان الظالم ومنـهجه بالظـلم فما على عندما يـكره ا
الكاره اال ان يـركب سفيـنة الظالم وسـيصل يومـا ما الى دفتـها وعلـيه ان يصبر
نعك من ان تكون مكانه حل وصوله الى مراده كأي امعة هو يوافق منهجك و
ألنه يكره مـكانك اما ان تكـره الظالم جلنس الـظلم فال منطق ان تـتوقع منه خيرا
ـفـارقـات في واقـعـنـا نـقـول ان فالن سـيئـا ثـم نتـوقع مـنه تـراه فـمـمـا يـبـدو من ا
حسن االداء; اليس هـو يعمل ما يؤيد تقييـمك له بفشله ام إنك تتوقع من الزنبور

عسال!
انا عقليـا ليس نقليـا وال منبعث عن عواطف ان االنسان البـد ان يؤمن بقضيـة ا
او مـخرجـات اثارة عـواطف وان تكـون اناه منـدمجـة مع القـضيـة ال مهـيمـنة على
ابعادها; الن الـهيمنة على القضية ال يجعل االنا رافعةً لها بل القضية وقود لالنا
فيتمـرد لظى االنا وتستـعمر العقل بـكل معنى الكلـمة لتبرر وتـبني من االحكام ما
يـبقي االنـا في طـغـيـانهـا ومـثل هـذه الـنفـوس (حتب الـظـلم وحتب ان تـظـلم ولكن
ـا متـجاوزا نـعـها عن الـظلـم ظا تكـره الـظلم حـ يقع عـلـيهـا) بل انـها تـرى من 
عـليهـا فهي صاحـبة قضـية لكـن ال تنتـبه انها اهـدرت القضـية القـيميـة االخالقية
نظومة القيمية ال من طغيان االنا. بسوء السلوك الذي ينبغي ان يكون نابعا من ا
هذا االمر يـنبغي ان ينتبه له كل حامـل لقضية ألنه سيهـدر قضيته ان لم ينتبه بل

سيصبح من آفات اجملتمع التي تخرب وال تعمر وترى التخريب عماراً.
احلياة بسـيطة ال حتتاج الى تعقيـد كبير اساسها العـدل الذي يخاطب االيجابية
في االدمـيـة وهـو طـريق كـل مـصـلح الـعـدل قـيـمـة ربـانـيـة وحل لـكل مـعـضـلـة في
احلياة البـشرية لو رضـينا بأمـر فسنرتـضي لغيرنـا ما يطيق مـنه ال ان يتساوى
ـا الـعـدل قـد ال ــسـاواة وا مـعـنـا فـي االمـر فـهـذا هـو الــعـدل الن الـعـدل لـيس ا

يتساوى الناس في االخذ كما في العطاء لكنه معيار كما الرضى كنتيجة.
االصـغـاء دومـا وسـيـلـة الـنـفـوس لـتـقـيـيم وتـقـو ذاتـهـا فال يـنـبـغي ان تـسـمع مـا
يـسرهـا بل تـفضل ان تـسـمع ما يـنـتقـدها ورحـم الله امـر دل امر عـلى عـيوبه
بـالغـة في جلد الـذات او تهـاون معهـا وهذا يأتي فـندرمـا ترى العـيوب ذاتـيا اال 

نطق او العقل او منظومة القيم أي كانت. من هوى وعواطف وليس من ميزان ا
ان االصالح ال يــــكـــون مـــتــــأخـــرا ابــــدا فـــدومـــا هــــنـــالك وقـت إلصالح الـــذات
نـظـومـات لـكن هـنـالك صـعوبـة مـا تـعـمق اخلـلل وتـأسس من اسـتخـراجه ألنه وا
سـيـقـاوم الـتـغـيـيـر ومـقـاومـة الـتـغـيـيـر طـبـيـعة بـشـريـة الـتي تـمـيل الـى االسـتـقرار
ـا بأكمله وهم واالستقـرار ليس من ميزات حـياة البـشر لذا يـفقد النـاس عمرا ر
همة ال يجدون لـلنفس مستقرا لكـن الرضى متحقق باحليـاة من خالل منظومة ا
االدمية وهي الـعمل والـنجـاح واالجناز; فاإلجنـاز استـقرار احليـاة ونقـطة اضاءة
ـا اجنـز لكن ـسيـر يـبقى ان كـان هـذا االجناز ايـجـابيـا ام سـلبـيـا وكلٌّ فرح  ا
حـطات االجناز لـنرى حـقيقـة ما اجنـزنا ومدى قـيمـة العدل به عـليـنا ان نتـوقف 
ـنظومة نـتج من اية مـنظومـة مهما بـلغت ا ألنـها حقـيقة االمـر من يقيم صالحـية ا

من حسن تنظيم فقد ال تنتج الصالح .
هذا لـيس تـرفا فـكريـا او خيـال فيـلسـوف بل هـو ما يـفسـر أكل الثـورة الفـرنسـية
لقادتهـا حتى انضبطت بـقانون وهو مـا يفسر انتـقال بريطـانيا لتكـون قوة عندما
وضـعت صيـغة الرضى بـ شعـوبهـا وجناح الرأسـمالـية االمـريكيـة باالسـتمرار
عندما اقنعت الكل بقوان اتفقت عليها حتد من االنا فان ظهرت االنا كما حدث
عـنـد ترامب قـمـعتـهـا بغض الـنـظر عـن توجـهـها صـحـيحـا ام خـطأ ألنـهـا ستـكون
سـابقـة لتـحول الـنظـام نحـو النـظم التي سـقطت كـاالشتـراكي السـوفيـتي الذي لم
يـصل الشيـوعية بـسبب هذه الـديالكـتيكـية للـعالقة ب االنـا والعدل وعـلى العدل

ترتكز حقيقة جناح او فشل من يزعم االسالم.
القـوة ال تسـتمـر والهـيـمنـة ال تسـتمـر ولكن مـا يسـتـمر هـو العـدل وقنـاعة الـناس
ورضـاهم ولـيس كـمــا فـعـلت االشـتــراكـيـة مـثال بــإجـبـار الـنــاس عـلى مـا ال تـريـد
واهمـلت الغـرائز واحلـاجات واالخـتالف االيجـابي الضـروري لإلبداع ومـا انفك
الـعدل حـوار فالسـفة الـرأسـمـاليـة لـكنه مـحـسوم عـنـد من يـفهم االسالم وواقع

االرض كلها مغيّباً للعدل الى تصالح أنفسنا مع الله.
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ـناطق وهذا ـتعاونـ معه في تلك ا وا
الــــعــــمل يــــجب ان تــــقـــوم بـه وحـــدات
االسـتخبارات لألفواج واأللوية والفرق
وتـسنده عمـليات مديريـة االستخبارات
الــعـسـكــريـة واسـتــخـبـارات الــداخـلـيـة
وخــلـيــة الـصــقـور ومــثل هـذه األعــمـال
حتتاج الى عناصر استخبارات  مهنية
ومـدربة وكفوءة ومتخصصة في العمل
أالســتــخـبــاراتي ال كــمـا هــو احلـال في
أغـلب عـناصـر االستـخبـارات للـوحدات
واأللـويـة حـاليـاً حـيث تـناط مـسـؤولـية
أجــــهــــزة ووحـــدات االســــتــــخــــبـــارات
ـقـربـ من الـسـيـاسـيـ لـلـحـزبـيـ وا
واألحـزاب والـقادة واآلمـرين ولهـذا فان
عمل االستخبارات في األفواج واأللوية
وحـتى في بعض الـفرق غـالباً مـا يكون
غـــيــر فـــعــال ,وبـــعــد الـــقــيـــام بــجـــهــد
اســـتــخـــبــاراتي جـــيــد ومـــتــواصل من
عـنـاصـر ووحـدات مـهـنـيـة وكـفوءة يـتم
علومات وبعد تـمحيص وتدقيق هـذه ا
تــأكـيـدهـا يــتم تـهـيــئـة قـطــعـات مـدربـة
تـــدريــبــاً جــيـــداً ويــفــضـل من الــقــوات
اخلـاصة أو من جهـاز مكافـحة اإلرهاب
لـلـقـيام  بـغـارات مـفاجـئـة أو بـعمـلـيات
إنـزال من الـطـائـرات الـسمـتـيـة خـاطـفة

وســــريـــــعــــة عــــلـى األهــــداف الــــتي 
حتـديدهـا والتي يـتواجـد فيـها عـناصر
داعش أو قــيــاداته  تـســبــقـهــا عــمـلــيـة
قـــصـف مـــركـــز من  قـــوات الـــتـــحـــالف
الـدولي ومـن الـقـوة اجلـويـة  الـعـراقـية
ـدفـعـيـة وهـذا هـو وطـيــران اجلـيش وا

لـلـمـعـلـومـات وحـتى الـتـشـكـيـالت بـعد
انـــتــخـــاب وتــدريـب عــنـــاصــر جـــيــدة
ومــهـنــيـة  في الــعـمل أالســتـخــبـاراتي
وبــإسـنـاد من مــديـريـة االســتـخـبـارات
الـعــسـكـريـة واسـتـخــبـارات الـداخـلـيـة
وغـيـرهـا من موارد االسـتـخبـارات كـما
ــعـدات يــجب تــفــعــيل عــمل وحــدات ا
ـا تمـلـكه من أجـهزة اتـصاالت الـفـنيـة 
ـات وأجــهــزة تــصـنـت السـتــراق مــكــا
عـنـاصر داعش وأجـهـزة تشـويش على
اتــصـاالته ,كــمــا يـجب ان يــعــول عـلى
االســـــتــــطـالع بــــكـل أنــــواعـه الــــراجل
والـــراكب  كــمــا يــجـب ان يــفــعل عــمل
ـــتــــعـــاونـــ مـع أجـــهـــزة الــــوكالء وا
االســتــخـبــارات ألنـهم مــصــادر مـهــمـة
لــلـمـعـلــومـات كـمــا يـجب تـفــعـيل عـمل
طــــائـــرات االســــتـــطـالع وعـــمــــلـــيـــات
الـتـصويـر اجلوي لـلـمنـاطق الـساخـنة
واحملـتمل تـواجد عـناصـر داعش فـيها
وحتـــــديث هـــــذه الــــصـــــور اجلــــويــــة
ـــعــلـــومــات بـــاســتـــمــرار  ,ويـــجب وا
اسـتمرار التعـاون مع التحالف الدولي
فـي مـــجـــال االســــتـــخـــبــــارات وجـــمع
ا تـمـتلـكه قـوات التـحالف ـعـلومـات  ا
مـن وســـائـل وإمـــكــــانــــيـــات كــــبــــيـــرة
ومـتـطـورة في هـذا اجملـال والـهـجـمات
األخــيـــرة الــتي اســتـــهــدف بــهــا قــادة
تـنظيم داعش دليل على ذلك  ,هذه هي
ؤثـرة والكـفـيلـة للـحد من األسـالـيب  ا
تـكـررة على أعـمـال داعش وهجـمـاته ا

قطعاتنا .   
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كي يـبـقى على اخلـيـمويـون االيزيـديون
فـي خــيـــمـــهم وهـم بـــاألحــرى مـــكـــسب
انـتخـابي في ملعـبهم  وب جـمهورهم
ولم  وإال فــإن وذلك ســوف لـن يـحــدث 
يــعــد األيــزيــديــ اصــوات مــضــمــونــة
وال أليـة ــقـراطي الــكـوردسـتــاني  لــلـد
أحــزاب كــورديـة أخــرى إن كــانــوا عـلى

قراطي الكـوردستاني غير ـا أن الد
راضٍ عـن نتائج إتفاقه مع بغداد حول
مــصــيــر ومـســتــقــبل ســنـجــار أمــنــيـا
وإداريـا  وال سـيـمـا األنـتـخـابـات عـلى
األبـواب إذا ما تـأجلت لـغايـة في نفس
يــعــقــوب من يــعــاقــبــة الــســيـاســة في
الـعراق  فإن الغاية تبرر الوسيلة هنا

وقبائل  وفصائل  متفرقة  وقضيتهم
مـبيـوعة في اكثـر من بازار  وقـيادتهم
ووجـوههم العشـائرية يسـحبون أكثر
حـتى باتت احلـلـول صعـبة  مـن حبل 
ـيــلـيـشـيـا واالمــور أكـثـر تـعــقـيـدا  وا
والــقـوى اخملــتـلـفــة جتـد في ســنـجـار

مالذا آمنا لها .  
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احلـكـومة الـعـراقيـة واخملاوف  بل كل
اخملـــاوف هـــنـــا  إن كـــانـت تـــنـــتـــظــر
االيــزيـــديــ حــتى يــرســمــوا خــارطــة
ـستقبل عيشهم في العراق فسوف لن
يــرسـمــوا بـأيــديـهم  واحلــقـيـقــة عـلى
وحــتى قــيــاداتــهم االرض تــقـــول ذلك 
ـنضوية حتت الوية سـياسية عراقية ا
تلكون حق احلديث وكوردستانية ال 
ـا مـجـرد عن مــسـتـقــبل شـعـبــهم  وا
وجـــوه  وارقـــام يـــتم اســـتـــخــدامـــهم
واتضح ذلك لـغـايـات ومـآرب ليـس إال 
مـن خالل الـغـيــاب األيـزيــدي الـتـام من
عـلى طاولـة االتفـاق ب أربـيل وبغداد
ـاضـي  . عـمل في ســبــتــمـبــر الــعــام ا
احلـكــومـة في سـنـجـار يـجب أن يـكـون

ارضـــهم وخـــارجــة ســـطـــوتــهم  إال أن
والـذين علـق عليـهم األيـزيدي الـبدالء 
مـــارســوا شــبه آمـــالــهم بـــعــد اإلبــادة 
ـقـراطي الـكـوردسـتـاني  سـيـاسـة الـد
وانـا احتدث هنا عن قيادات في احلشد
مـثال  ومسـؤولون أخـرون في السـلطة
والــذين ضـربــوا األيـزيـدي بــاأليـزيـدي
واشتروا كـما كان معهـودا في السابق 
ـــــهم   واســــتـــــغــــلــــوا الــــوالءات  ذ
والـشـعارات  وبـيع الوطـنيـات بدال من
ـديـنـة ومـجـمـعـاتـها الـنـهـوض بـواقع ا
ـــان وقـــراهـــا  وذلـك حـــتى يـــعـــود إ
ـواطن السـنجاري بـعراقيـته  ويعول ا
عـــلى مــنــتـــســبي االمن في حـــمــايــته 
تـلكـاته  ولكن ذلك لم واحلـفاظ عـلى 
يـحدث كـما يريـده السـنجاري لـنفسه 
ـدينـة ومجـمعـاتهـا شبه فـارغة وتـرى ا
والـنـاس تفـضل الـبقـاء في اخلـيم على
الــعـودة لــلـســبب ذاته واســبـاب أخـرى

متعلقة . 
حــكـومــة الــعـراق وكــمـا هــو احلـال مع
حـكومـة إقلـيم كوردسـتان في حـيرة من
أمــر األيــزيــديـ أنــفــسـهـم  وهم قـوى
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انيا  ا

ــدن الـعــراقـيـة  مــخـتــلـفــا في بـقــيـة ا
ــــواطن واألولــــيــــة الـــتـي يـــريــــدهـــا ا
الــسـنـجــاري هي الـتــسـويـة االمــنـيـة 
ال ــــديــــنــــة بــــوجـه  واحـــد    وادارة ا
ـديـنـة وعـلى بـأوجه مـتـنـاحـرة داخل ا
أبـــوابــهــا  وكــذلك إزالـــة كل مــظــاهــر
الـتـسلح من داخل الـقصـبات والـتوجه
ـدينـة وتوابـعها بـالسالح الـى خارج ا
واالكــتـفــاء بـالـشــرطـة احملــلـيـة إلدارة
األمـور داخليا  وكـذلك دعوة الفصائل
ـوجودة داخل القضاء باالنخراط في ا
صــــفــــوف اجلــــيـش والــــشــــرطـــة دون
اسـتـثـنـاءات إلرضـاء اطـراف خـارجـيـة
وابقائهم في مدينتهم لضرب أكثر من
وبـذلك سـوف عـصــفـور بـحـجـر واحـد 
يـحرسوا على امن مدينتهم بأنفسهم 
ويـكـسـبوا رزق عـائالتـهم من الـدولة ال
مـن االحـــــزاب  ويـــــبـــــعـــــدوا خـــــطــــر
ــطـامع الــتـركـيــة عـلى الــتـهــديـدات وا
ويقـللوا من مـدينـتهم وحـدود دولتـهم 
خـتـلف تسـمـياتـها اهـتـمام االحـزاب 
ـديـنة وأهـلـهـا  وهو مـكـسب يـعود بـا

في االول واألخير للعراق .
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بغداد

حاولت كـثيرا ان اجتـنب امرين مـهمـ قبل الـولوج في الـكتـابة عن روايـة قبس في مدن
ؤلفها األستاذ حس الذكر ..  عاهرة 

األول عالقـتي اخلـاصة بـالكـاتب و الـتي تمـتـد لسـنوات طـويـلة  في الـعـمل الصـحفي  ..
فضال عن معرفتي بواقعه االجتماعي والثقافي والقيمي 

الـثـاني .. جتنب الـعنـوان ( قـبس في مدن عـاهرة ) حـيث ان مـفردة ( عـاهرة ) اشـبه ما
ا تضـبّب عليه ما سوف تكون بـالصدمة للـقاريء  الذي بحمّل هـذه "الكلمة" الكـثير  ور
ـا حتـمـلـه من مـعـان وخـلـفـيـة لـدى اجملـتـمع يـطـالـعه فـي مـ الـروايـة من احـداث مـهـمـة 
والقاريء بـصورة جتعـله يصب جل اهتمـامه خاصة وان الـوشيجة بـ مفردتي ( قبس

) و( عاهرة ) حتتاج الى فهم خاص ورؤية تتعدى العالقة ب النور والظالم .
مـا عـلـيـنـا االعـتـراف به  ان الـلـغـة الـتي كـتب بـهـا حـسـ الـذكـر روايتـه هي ذات الـلـغة
ـا في ذلك اعمدته الصـحفية ( الـرياضية واألسلوب الـذي يعتمـده في كتاباته الـعامة  
ختـلف الصحـف احمللية واالجـتماعـية والسـياسيـة والثقـافية ) الـتي داب على كتـابتهـا 
والـعــربـيــة .. وهـذا اقـرار مــسـبـق يـحـسـب (حلـسـ الــذكـر ) اذ كــتب بـادواته وريــشـته

د يده الى اناء غيره . وافكاره دون ان 
تـعة في الـقراءة . وبـاالمكان الروايـة التي نحـن بصددهـا ( قبس في مـدن عاهـرة ) .. 
ـواصـلة الن الـفـكرة تـنـتـهي حيث يـنـتهي ان تـطالع كل عـنـوان فـيهـا دون احلـاجة الى ا

العنوان ولو لصفحة واحدة  وهكذا حتى نهاية العمل.
اللـغـة الـتي اسـتـخـدمهـا في الـروايـة ( واحـدة ) وهـذا يـحسـب للـكـاتب  فـالـسـطر األول
بـالروايـة يقول ( لم يـكن من نبـاتات فطـر الطـبيعـة  فقد نـطقت به تـشقـقات سطح الـقرية
بـعـد زخـات مـطر ومـوجـات صـقـيع ) .. واخـر اسـطـر في الـروايـة  تـقول   (كـانه وحي

مالئكي يعزف احلان الوداع مع زخات مطر رعدي هطل كجيثوم سماوي) ..
ؤلف عـلى غالف الـعـمل انه روايـة وال قصـة لـكـنه حيـنـما اهـداني نـسـخة من لم يـكـتب ا
الــعـمل قــال "هـذه روايــة ".. فـيـمــا هي اقـرب الـى مـجـمــوعـة قــصص قـصـيــرة بـخــمـسـة
وعـشـريـن عـنـوان وبعـدد صـفـحـات بـلغ (  ( 160صـفـحـة وهذه الـقـصص مـن الصـعب
فـصلـها عن بـعضـهـا النهـا حتمل ذات األسـلوب والـلـغة والـفكـرة وطريـقـة التـناول أيـضا
تجلي في كل سطر وانتقاله من موضوع آلخر .  فيما يربطها ( سر ) هو ( االبداع ) ا

جــمــيع الـقــصص في ( الــروايـة )
اشـبه ما تـكـون ( باحلـلم ) وعوالم
متـخيلـة  لكن الراوي يـتحدث وقد
جـعــلــهـا كــانـهــا حــقـائق  يــحـرك
ابـطـالـهـا وشــخـوصـهـا وامـكـنـتـهـا
ــــهـــارة عــــالـــيــــة   وســــرد فـــيه

انتقائية متقنة لكل مفردة .
ســوف نــتـوقـف عـنــد اول قــصـة و
الـــتي بـــاإلمـــكـــان ان تـــكـــون لـــنـــا
ـوذجاً جلميع القصص األخرى ا
ــكــان ـــبــنــيــة عــلـى افــتــراض ا وا
وغـــيـــاب الـــزمـــان  وعـــرض واقع
مجـتـمعـات تـعانـي الظـلم ثم لـيأتي
بـطل اسـطـوري يـحمـل كل صـفات
الــتـــغــيـــيــر لـــكن هــذه "األ " أو
"اجملـتمعات "تتـفاعل معه الى ح
 ثم سـرعان مـا تخذلـه وتعود الى
فواجـع حيـاتـهـا التي دابت عـلـيـها

كل ح ..
الــقـصــة األولى اسـمــهـا "الــظـهـور
األول" و الــتي بــدا فــيــهــا الـكــاتب
بــوصـف الـــبــطـل ومــا يـــحـــمل من

استثنائية فهو : 
 -1لـم يـــكـن من نــــبـــاتــــات فــــطـــر

الطبيعة .
 -2لم يكن نيزكا سماويا .

دينة .  -3كان وجها لم تالفه ازقة ا
 -4هـذا الـبـطل االسـتـثنـائي حـمل مـعه مـعـاني الـتـطور واحلـضـارة والـرغـبـة بالـتـغـيـير (
ـفـتـرضـة ( اســتـحـضـر في جـعـبـته حـقب احلـضــارة ) ودخل الى احـدى مـدن الـكـاتب ا
العـاهـرة ) بـعد اسـهـاب طـويل في وصفه والـتـركـيز عـلى اسـتـثنـائـيـته  بـالقـول ( قـدماه

مسترسلتان تعبر الزمكان) .
ــدن الـتـي يـدخــلــهــا ويـتــفــاعل مع احــداثــهـا هـذا الــبــطل ســرعــان مـا يــكــتــشف واقع ا
وشخـوصها ( ادار راسه بـاجتاهـات احلدث ) و( قـبض بانـامله الـرحيـمة عـلى يد امراة
دن مـسنـة  رمتـها براثن االسـنان في مـستـنقع رذيـلته ) .. هـذا اللقـاء لبـطله مع أبـناء ا
ـتخـيلـة يتـمدد عـلى جـميع الـقصص األخـرى وما ان يـقـول كلـمته الـتي حتمل مـعاني ( ا
احلق ) .. ( والـعـدالـة ) وضـرورات ( الـتغـيـيـر ) ... وكـيف انـهـا حتـدث ( الـصـدمة) في
ــتـعــبـة ( كــانه زلـزال نــاطق يـنــفث غـضــبه ) .. مـثـل ( ان االمـة الـتـي تـكـون هـذه األ ا
جذورهـا هجـيـنة غـائـرة الضـياع فـي بطـون غيـر مـعروفـة يـصعب عـليـهـا اثبـات تـوجهـها

العقائدي)
ـتلك فـكـرا وعقال مـتمـيزا ـقـولة بـقدر مـعرفـتـنا ان الـبطل  لـيس مهم ان نـعرف مـدلول ا
ورغبة في الـتغيير والقضاء على الظلم  لكن حـكمته هذه لم تأخذ مدى اكثر من محيطه
تروي  هـكذا ينتهي دور البطل الى ضحية  حيـنما يلتقي مع االرملة التي قبض على ا

يدها وسارا معا  ( جلس قبالتها شاركها البكاء ثم رثى حاله وحالها).
األستاذ حـس الذكر في عمله هذا يرى ان األ اجلاهلة غالبا ما تقع فريسة ( الدجل
شخوص مـحترفون  ومن خاللـها يهيـمنون على مـصير األ ومصادرة تـهنه  ) الذي 

قرارها .
فـيمـا يـحاول ان يـرسم صورا كـاركـاتيـريـة لهـؤالء  ولنـقـرا معـا هذا الـنص في قـصته (
صـومـعـة الـبـطـيخ ) .. ( اسـتـيـقظ ذات صـبـاح عـلى صـيـحـات وجـلـبـة انـبـعـثت من وسط
مـعـمـعـة مـديــنـة انـصـاف الـبـطـيخ الـتي بـدت واجـمـة حـد احلـزن ) . الى ان يـقـول ( وقـد
تـقـلـنس كل مـنـهم نـصـف بـطيـخـة وضـعـت عـلى رؤوسـهم تـبـ الحـقـا انـهـا تـدل طـقوس
عبـاديـة) .. ويـستـمـر في تـصـوير  (الـطـقـوس) وكـانك عنـد احـد قـبائـل افريـقـيـا من قرع
الطبـول والعزف والتناسق في الوقوف  دون ان يفـوته في ابداء وجهة نظره عبر ما يرد
على السنة العامة الذين غالبا ما ينحاز لهم خاصة فئة الفقراء ( مشاهد ال تمثل جديدا
ـؤدين لـها لـهم او تبـنيء بـامل بـاالفق يـغـير أوضـاعـهم). ان مـشاهـد الـطـقـوس وحركـة ا
تعـة باإلضافة الى ان تلك العوالم التي وتفاعل االخـرين معها فيه الكثـير من احليوية وا
هي من خـياالت الـكـاتب عـلى خصـوبـة الفـكـر وسـعة اخلـيـال  فيـمـا جتد ان الـكـاتب قد
ـ من واقـع ومـتخـيل وظف الـلـغـة بـشـكل يـثـري احلدث ويـجـعل الـقـاريء يـدخل في عـا
غـريـب وسرد رومـانـسي تـتـدافع فـيه اجلـمل والـكـلـمـات بـانـسـيـابـية وسـالسلـة ( لم تـكن
متدة من فضاء احلواس حتى طوباوية التفكير لكتها الشاسعة ا الشمس تـلم اطراف 

 فقد أبقت بعض خيوطها اليوم على قارعة  الطريق) .
ان الثيـمة األساسية لـلعمل يرتكـز على معادلة الـصراع ب ( اخلير والـشر ) وقد يكون
ـديـنـة ) .. حـ يؤكـد ( تـداول الـنـاس خـبـر مـنـازلة واضحـا في عـنـوان ( شـيـطـان في ا
احلكيم والـشيطان ) .. كـما ال ننسى ان الـكاتب أحيانـا يفلت من مدارات خـياالته ولغته
الـرومانـسيـة الى الواقع الـذي يعـيـشه بكل جتـليـاته ووضوحه مـستـخدمـا تراكـيب مثل (
ازالم اجلـبل ) كقـرينـة (ازالم النـظام )  ومـا شاكـلها ... كـما وردت اسـتخـدامات قـرآنية
مثـل ( سكـارى ومـا هم سـكـرى ) ( وطـاغـوت) و(وآيـة ) وجـئتـكم بـقـبس لـلـتـذكـيـر بـاالية

ة (اني انست ناراً لعلي اتيكم منها بقبس ).. الكر
رواية "قبس في مـدن عاهرة "حملت اوجاع االمة واضطرابها وبؤسها وبحثها عن حلظة
( اخلالص ) وفيـها اتقـاد الذع وسخريـة من جمـيع العادات والـتقالـيد الـتي تراكمت مع
االزمـان لتـتـحول الى جـبل يـجـثم على واقـع الشـعـوب ويسـلـبهـا ارادتـها وقـرارهـا  وقد
ـؤلف هـذا الـواقع الـذي غـلب عـلـيه اخلـيـال والـلغـة الـرومـانـسـيـة بشـكل يـنم عن عرض ا
درايـة ودربـة وحتكم في مـتـابـعة االحـداث والـشـخصـيـات الواردة فـي النـصـوص وكانك

ليء باالبداع واحلكمة . مدعو  الن تدخل هذا العالم السحري ا

عـروف عدنـان العـواملـة حسـبمـا اعلن جنـله على صـفحـته على مـوقع فيـسبـوك.وكتب نـتج األردني ا  تـوفي فجـر اجلمـعة اخملـرج وا
ـنتج طالل العـواملة على صـفحته "انا لـله وانا اليه راجعـون الله يرحـمك يابا عدنـان أحمد يعـقوب العوامـلة في ذمة الله (- 1948 ا
.2021 والـراحل الـعوامـلة ( 72عـامـا) بدأ مـسيـرته عام  1968 في الـتـلفـزيون االردني قـبل أن يـتابع الـدراسات الـعـليـا في جامـعة
يزة في انتاج واخراج ركز العربي لإلنتاج اإلعالمي" في االردن عام 1983 وهـو صاحب بصمة  بـيروت العربية.وأسس الراحل "ا
يـة لفئـة الرواية ي الـعا ـستويـ احمللي االردني والعـربي.وكُّرم العـواملة عام  2008 بـجائزة اال اعـمال سمـعية وبـصرية القت شـهرة على ا
سلسل معاناة الـشعب الفلسطيني سلـسل السياسي واالجتمـاعي "االجتياح" الذي انتج عام .2007 وصـور ذلك ا الـتلفزيونيـة الطويلة عن ا
ركز العربي لالنتـاج اإلعالمي" والذي يقوده منذ عام  2000 تـقريبا خالل حـملة عسكريـة اسرائيلية في الضـفة الغربية عام 2002 ويـنتج "ا
سـلسالت البدوية وكذلك وروث الشـعبي االردني وخصوصا ا ـنتج طالل العواملة مـنذ عقود برامج أطـفال وقصص درامية مبـنية على ا ا
ـر بن عـدوان" و"وضحـا وابن عـجالن".ومن األعـمال ـركز الـبـدويـة الشـهـيـرة أجزاء مـسـلسـل "رأس غلـيص" و" مـسـلسـالت تاريـخـية.ومـن اعمـال ا
الـسـياسـية واإلجـتـماعـيـة "الطـريق إلى كـابول" و"دعـاة عـلى أبواب جـهـنم" حول اجملـاهـدين العـرب في افـغانـسـتان وعـودتهـم الى بلـدانـهم والتـطرف

واالرهاب.

رسالة عمان
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(هـل إهــتــز عــرش مـــردوخ ولم خــلت
شعولة بالتوسالت من عطر دينة ا ا
وجوده الـعـابق عـبـر قـرون اإلمـتداد)
ص٧ من هــنــا يــشــرع الــســارد عــبــر
الـــزمن من حلــظــة اخلــراب وســقــوط
ـديـنة ـقـدس الـزائف حـيث تـخـلـو ا ا
مـنه هـو وبقـيـة األربـاب واليـسـتـطيع
درء اخلوف واخلـراب عـنـهـا بـصـفته
إلـهـا لـبــابل الـعـظـيــمـة والـذي إرتـفع
شـأنه وغـيّـرت األسـاطـيـر والـقـصص
ومنها قصة اخلليقة البابلية تماشيا
مـع عــــظــــمـــــة هــــذا اإلله الـــــعــــظــــيم
/مــردوخ/الــذي اصـبح إلــهــا قـومــيـا
ــرمـــوق اجلــديــد لــلــبـالد ومــركـــزه ا
×عــــادات وتـــــقــــالـــــيــــد الـــــشــــعــــوب

ة.د.فاضل عبد الواحد..  القد
حــيث يــحــدث الــســقــوط بــعــد مــوت
حمـورابي الـعـظـيم الـذي وحّـد البالد
وعـظّم مـردوخ إذ غـدت بـابل عـاصـمة
عــظـيـمــة قـبل ان تـســقط وتـخـرَّب من
قـبل اجلــيـوش احلــثّـيــة الـقــادمـة من
آســيــا الــصــغــرى ومـن ثم الــكــشــيّــة
ـلــوك الـذين خـلـفـوا بـســبب ضـعف ا
حـــمـــورابي بـــاحلـــكم وإنـــشـــغــالـــهم
ـلـذاتـهـم ونـسـائـهم وإهـمـال الـبالد

وجتويع العباد. 
تبـدا الـروايـة مـعتـمـدة دمج اخلـيالي
بـــالـــواقـــعـي ومـــزجه ومـــحــــاكـــمـــته
ومحاورته ومحاولة توجيهه وتغيره
بطـريقة مـيتاسرديـة مجازفـة شجاعة
ومـتــجـرأة عــبـر زمن طــويل مـتــخـيل
حــــيـث احلــــكــــايـــــات واألســــاطــــيــــر
وإبتـكارات اخملـيلة واحلـكواتي الذي
حتول الحـقا وبـالتـراكم واخلبرة الى
ــصــنّع ــبــتــكـــر ا الــســارد اخلــالـق ا
ــاهـر عــبـر حـوار ــركب ا ــفـكك وا وا
طـــــويل راح فـــــيه الـــــكــــاتـب شــــوقي
/شــوقـــيــا/ ومن خـالل خــبــرته كــر
ـــتـــراكـــمـــة في الـــكـــتـــابـــة وثـــرائه ا
ــــعـــرفي فـي الـــتـــاريخ وإكــــتـــنـــازه ا

ـعــرفـة واألسـطــورة وبــقـيــة حـقــول ا
ومــعـــايـــشــتـه الــواقـع وجتــربـــته مع
الــطــوامــيــر والــســجــون شــخــصــيــا
وقيادته إحتجاجات فردية اوجماعية
عـــبـــر حــــيـــاته مـن خالل الـــكــــتـــابـــة
ــــؤدي الى ــــادي ا اواإلحــــتــــجــــاج ا
نلوج على التهـلكة راح يصوغ هـذا ا
لـسان اآللـهة الـبابـليـة ومادونـهم مثل
قـــائــد األوركــســـتــرا يــوجـه ويــحــاكم
ويحـاور ويـتـوسل ويـنفـعل ويـتـفاعل
ويبكي في أحـاي كثيـرة بتماسه مع
ـلوك مـع احلاكم- اآللـهـة واألربـاب وا
احملــكـوم--الـشــعب-حـوار مـع حـكـام

عادل وآخرين طغاة. 
كـان الـسـارد يـعـرف الى أين يـريـد ان
يــصل وكــيف يــوجه بــوصــلــة ســرده
خـاصـة ونحن نـعـرفه كـاتب دراما من
الــطـــراز األول حـــيث انـــتج ســـابـــقــا
نـصوصـا دراميـة كثـيرة تـشتـمل على

صراعات وذات حبكات محكمة
إن مـايــحـدث هــنـا من حــوار مـتــنـوع
وكـثـير وكـبـير تـتـخـلله اسـئـلة كـثـيرة
بـحـثـا عن اجـوبـة.. أســئـلـة تـشـوبـهـا
ـر تـتـخلل لـوعـة الـفـجيـعـة والـعـتب ا
جــسـدالــنص ومــقـاطع شــعــريـة هــنـا
وهــنــاك ايـنــمــا إســتــدعت الــضـرورة
جاءت مـوائمة مع الـنص ولم تشوهه
أوتـضـعـفه مع إنـنـا لم نـقـرأ اونسـمع
/شـــوقـــيــا ســـابـــقـــا إن شـــوقي كـــر
/شاعـرا لكـننـا نـعتـقد اآلن إنه شـاعر
مـخـبـوء اوان مــايـحـدث من تـفـاعالت
وإنــفــعــاالت أدت الى تــثــويــر الــلــغـة
ومـنـحـهــا دفـقـا وحـرارة أنــتـجت لـنـا

شعرا... 
/من ينزع من ذاكرتي حـلما. من يقدر

ان يقلع وشما يتربع 
فوق عقودي األربع? 

يغرس وسط كياني جذرا
كالنخلة تخترق األرض!! 

تفتح نحو الرب القلب ص٤٣٣
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ديوان فوانيس عتيقة للشاعر جاسم العلي

قلبُها الرقيق 
دس َ له في دمي 

أرى رعشَته الهائمة 
ينثرها الفضاء . 

ولم يفت الـشاعـر حدث إنتـفاضـة تشرين
في العام  2020حيث إقـتنـصت مخـيلته
الـشعـريـة عـددا ً من الصـور الـتي ضجت
بــهــا ســاحــة الــتــحــريــر وهي حتــتــضن
الـصـراع بـ شـبـاب يـنـشـدون مـسـقـبال ً
مــشــرقــا ً وبـ جــهــات حــاولت إســكـات
ـنـتـفـض ضـد الـفـسـاد صـوت الـشــبـاب ا
ـفـسدين والـتـبعـيـة التي يـعـاني منـها وا
العراق فجاءت قصيدة حكايات تشرينية
لتعبر عن احلدث بجمل شعرية مقتضبة

ومعبرة ومتدفقة . 
في تشرين 

وت أحمر   بساط ا
وأصابع احلبيبات 

مثل رمح ِ الرب 
في قلب ِ اخلريف 

2 – 
ح تُغلَق ُ األفق 

بوجه الريح 

صـدر حـديثـا ً للـشـاعر الـعـراقي جاسم
الـعـلي مـجـمـوعـته الـشـعـريـة اجلـديـدة
التي حتمل العنـوان (فوانيس عتيقة )
وذلك عن دار ثـائر الـعصـامي للـطبـاعة
والـنـشر والـتوزيـع ببـغـداد  ويحـتوي
الـديـوان الذي يـقع في  74صـفـحة من
ـتوسـط على إحـدى وخمـس الـقطع ا
قـــصــيـــدة  تـــنــوعت مـــوضـــوعــاتـــهــا
االنـــــســــانـــــيـــــة بــــ الـــــرومــــانـــــسي
واالجــتــمـاعـي والـوطــني وتــمــظــهـرت
بشـكل نصـوص شعـرية مـختـزلة أشبه
بــومـضــة خـاطـفــة حتـمـل في طـيــاتـهـا
الـكـثيـر الـدالالت ولـعل عنـوان الـديوان
يـــــعـــــكس شـــــكال ً مـن أشـــــكــــال تـــــلك
ـكن الـقول أن الـشـاعر الـنـصوص  و
جــاسـم الــعـــلي قـــد عــمِـــد َ الى تـــبــني
أسـلـوب االيـجـاز لـشـعـري فـي مـحـاولة
ــواكــبــة مـظــاهــر الـعــصــر الــتي بـات
االخـتـزال فـيـهـا صـفـة تـسـود مـخـتـلف
مــنـابــر الــتــعــبـيــر حــيث الــبــصــريـات
ــراهـــنــة عـــلى ســيـــمــاء احلـــســيـــة وا
الصـورة وداللتـها في أنـساق اخلـطاب
لــذلك فــقـــد أدرك الــكــثــيـــر من صــنــاع
اجلـمــالي االدبي أو الـفـني الى أهـمـيـة
تـبـني مـعـادلة جـديـدة من الـتـوازن ب
عـنـاصر اخلـطـاب . وفي إطـار احلديث
عن فكـرة االيجـاز فقد  بـاتت تسـتهوي
ــعــروف أن الــكــثــيــر من الــشــعــراء وا
مـفـهوم اإليـجـاز في اللـغـة هو تـقـليص
مــسـاحـة الــكالم وتــكـثـيــفه وتـطــويـعه
غـزى االكبر ـعنى أو ا لصـالح إيجاد ا

الـذي يـريـد الـشـاعــر إيـصـاله وبـحـسب
(سوسـير) ثـمة تـوظيف لإليجـاز يعـتمد
عـــلى إخـــراج الــصـــورة من مـــعـــنـــاهــا
ـعــنى الال ــســتـخــدم لــسـانــيــا ً الى ا ا
مــتـوقع وكــثــيـرا ً مــا يـتــجــسـد ذلك في
اجلـمـلـة الـشـعريـة أكـثـر من غـيـرهـا من
فــنـون األدب حــيث تــنــتــقل األلــفـاظ من
معـنـاهـا الـلـغـوي الى مـعـنـاها الـكالمي
وقـد حـاول الـشاعـر الـعـلي جتـريب هذه
اآللـيــة في نـصــوص هـذا الــديـوان وقـد

جنح في الكثير من نصوصه  . 
أو َ كلما حمِلت ُ إليك ِ 

النرجسة َ بيدي 
نثرتَها مسافات ُ  

.... التعلثم 
وإضطراب ُ مخاوفنا الضئيلة . ص 47

من قصيدة تلعثم .
وفـي إطـار احلـديـث عن قـصــائـد ديـوان
فـوانـيـس عـتـيــقـة البــد من احلـديث عن
شــكل الــقـــصــيــدة الــتي وردت في هــذا
الـديــوان الـتي عـكــست هـمـوم الــشـاعـر
وضوعات االنسانية حيال العديد من ا

األجنة ُ 
لم تكتمل 

بيد أن َ األعاصير َ  
تُطلق ُ فيها ثواني اخلروج 

تُرى من يُفوّج 
في تداخل ِ هذه البحار 

كي يفسرَ للحزن ِ 
... معنى التضاؤل ? 

فــقـــد تــنـــوعت قــصـــائــد الـــديــوان بــ
الرومانسي كما في قصيدة (شغف )

عيناها حتترقان بالتساؤل  
وأصابعها حتركت 

مثل َ كنيسة ٍ أطفأت أنوارَها 

ال تخشى الرصاص  
طر  أو ا

فكالهما ربيع . 
3- 

زهرة ُ احلرية أنثى 
تشاكس الليل الطويل  

على صدر اجلريح 
... ليستريح . 

وفـي رحـلـة الـغـوص فـي ثـنـايـا ديـوان (
ــكن مالحــظـة أن فــوانــيس عــتـيــقــة ) 
عـنـاوين الـقـصـائـد أيـضـا ً أخـذت طـابع
االخـتـزال واالقـتـصـاد والـتـكـثـيف فـجاء
مـعـظمـهـا بـكلـمـة واحدة مـثل ( سـكون 
مــــســـافــــة  شــــغف  أنـت ِ إخــــتـــرت ِ 
تــــفـــــاصــــيل  صـــــمت ) الـى آخــــره من
الـعـنـاوين الـتي جـسـدت مـتـونـهـا فـكـرة
طا ً شعريا قصائد الومضة التي تعد 
ً قد بدأت بواكـيره في سبعيـنيات القرن
ــنـصـرم في جتـارب عـدد من الـشـعـراء ا
حـتى تـأصل هـذا الـنـمط الـشـعـري عـبـر
الزمن ليـتبلور بوصـفه شكال من أشكال
التجديد الـشعري ويتميـز بخصوصيته
فـي الــتــركــيب  والـــوحــدة الــعــضــويــة
لـعــنـاصـر الــقـصـيــدة ( االيـحـاء  وعـدم

باشرة ) .  ا
ونـالحظ أن هــذا الـــلــون الـــشــعـــري قــد
ـاضية نـصرمة ا إنتـشر في السـنوات ا
إســتــجــابــة لــضــرورات الــعــصــر الــذي
نــعــيش حــيث ســرعــة إيــقــاع حــيــاتــنـا
الــيــومـيــة ووفـرة مــا نــتـلــقــاه من مـواد
صــوريــة وبـصــريــة حتـمـل الـكــثــيـر من
مـعــاني الـصـور الــشـعـريــة  وثـمـة آراء
ـــاط الى مـــرجـــعـــيــات تُـــرجـع هــذه اال
يـابـانـيـة وأوربـيــة بـيـد إنـنـا نـشـعـر أنه
مـحـاولــة أدبـيـة تـتـفـاعـل فـيـهـا عـنـاصـر
االيقاع والصورة والفـكرة وتمتزج فيها
خـصـائص تـراثـنا الـشـعـري الـعربي مع
يـة ألننا بـبساطة مفـرادت احلداثة الـعا
نـعـيش هذا الـتـثاقـف االنسـاني الـكوني
عـبر نـوافذ معـرفيـة وإعالمـية ذات آفاق

رحبة . 
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غالف الرواية

غالف الرواية

ÍË«eŽ ‚d³²Ý≈

ديترويت 

غالف الديوان

ثـال اإليـجابـيه لـوجه صـادا اخلـراب 
واجلـمال /إيـرا العـاشق/الفـائض حبّا
ـــكن ان يــــســـعى وجـــمـــاال والــــذي ال
لـلخـراب واخليـانة ألن الـعشّـاق يبـنون
دن واليخرّبـونها يفيـضون عليها من ا

أرواحهم اجلليلة النبيلة. 
بــابل اخملــربــة في /لــبــابــة الـســر/هي
بــغـــداد اخملـــرّبـــة اآلن بـــســبـب وجــود
ـلـوك احلــفـاة األجالف قـبل األربـاب وا

هذا التاريخ. 
احملــنـة هي نــفس احملـنــة تـتــكـرر عـلى
شكل مأساة اومهزلة وكأنه قدر يالحق
الـنـاس في تلك اجلـغـرافـيـة وقاطـنـيـها
من الــــرافـــديــــنــــيـــ إذ يــــرد في تــــلك

السطور.. 
ــكن لــهــمـا الــلــقـاء (بــابل طــريــقـان ال
أبـدا..مـاالـذي أخذته بـابل من حـروبـها
اخلـاسـرة غـيـر ضـياع مـابـنـاه نـبـونـيد
وانهـار من ترقـب وشك تلك هي مـحنة

بابل) ص٧٩و٨٠
اضي على وأيضا ومن خالل إسـقاط ا
اآلني(تــلك هي مــحــنــة بــغــداد أيــضـا)
ومحـنة فتـاها /شوقي اآلن الـبغدادي/
الـــذي يــنـــاظــر /شـــوقــيـــا الــبـــابــلي /

بإعتبارها عاصمة وريثة. 
لغة الروايـة فيها مسـحة صوفية اشبه
بــالـطــواسـ في مــواضع ومــسـاحـات
كـثيـرة تالمس الـشغـاف وتشي بـصدق
احلــديث واإلخـالص لــلــنص بـــصــفــاء
وصــدق الــتــوغل في الــذات والــقــيـاس
عـلـيـهـا وحتـويـلهـا من األنـا الى األنـتم

ــــــاضي أعــــــود ألقــــــول إن ســــــحـب ا
وإســتــدعــاء الــتـــاريخ الــبــعــيــد جــدا
بـأساطـيـره ومالحمه وسالالت مـلوكه
ورقـمه ومـعــابـده ومـحـاكـمـته ومـزجه
بــاآلني والــتــعــامـل مــعه كــأنه وقــائع
حــقــيــقــيــة وواقع مــعــاش لـيـس امـرا
تلك سهال واليستطيع ذلك إال الذي 
قـدرة هــائــلـة عــلى الــتـخــيّل واإلبـداع
والـتـركيـز وذو إكـتـنـاز مـعـرفي ودربة
عالية وكبيرة على الكتابة وأخاديدها
ومــنـسـربـاتـهـا وقـد إسـتـطـاع الـكـاتب
شــــوقي كــــر من خـالل إمـــكــــانــــاته
الـهائلـة بالسـيطرة هـذا العمل الـكبير
أعـــني/لــبـــابــة الــســـر/واخلــوض في
مـــجــازفـــة في الـــتــاريخ واإلســـطــورة
وتوشـيجه مـايحـدث في الواقع ولدت
/لبـابة الـسـر/ التي تـسـتحق الـقراءة
بــــتـــأني وإســـتــــحـــضـــار احلـــضـــارة
ابعد الرافدينية ومدى تأثيرها على ا
في الــــعـــراق وعــــبــــرالـــزمـن وتـــوالي
األجـيال وإعـادة الـسؤال وتـكراره هل
هي لـــعـــنـــة ازلـــيـــة ام مـــايــحـــدث من
إنتـكاسـات وخـيبـات وخـراب وتدمـير
ــالك وعـواصـم رافـديــنـيـة وســقـوط 
مــردَّه خـــلل إجـــتــمـــاعي اوديــني او..

حينها
في الروايـة إدانة لكل الـذي جرى عبر
التاريخ الرافديني من طغيان وانانية
مـرمـوزا ب(تلـي حاشـر) الـذي اخذ كل
شيء من بــابل ولم يــعـطــهـا اي شيء
إنّه الـوجه السيء الـذي يقـابله وجـها

اوالـــهُم ومن خالل الـــلـــغـــة نـــتــلـــمس
ونـشـعـر هـنـاك فـيض روحي من خالل
احلــوار مع احلــكــيم والــكــاهن وطـرح
مـايــعـتـمل في الـقـلب والـروح بـحـكـمـة
حيث لغـة الكاهن التوازي لـغة احلكيم
والتـضاهـيـها فـينـحـاز للـحكـمـة بيـق

ساطع ملؤه النور
وحسنـا فعل الكـاتب ح قسَّم روايته
على شكل رقم وليست فصول وتسمى
/شـوقيـا /بـدال عن/شـوقي/ لـيجـعـلـنا
تـــخــيّــلـــيــا قـــريــبــ مـن اجــواء بــابل

ة أوفيها القد
ـة ومثيرة لـلوجع وقريبا في الزمة مؤ
من نـهـاية هـذا النـشيـد الطـويل والذي
ـسـافـة ومـساحـة-٤٦٤-صـفـحة ـتد 

حيث ينشج و يقول هكذا
/شوقيا عذب ماءُ انهارها
عذب ماءُ شط الفرات

لـيـؤكـد تـمـسـكه بـهـا مـهـمـا كـان الثـمن
سـيـبـقى مـلـتـصـقـا بـها بـالـرغم من كل

هذا اخلراب. 
ـكـن اإلحـاطـة ومن احلق ان نـقــول ال
بـكل شيء نـقدا وتـأويال وكـشفـا لـعمل
ضـــخـم ومـــســـبـــوك اقــــصـــد/لـــبـــابـــة

السر/أبدا
تهـنئـة من القـلب لـلمـبدع شـوقي كر
بـهذا اإلجنـاز الـضـخم نـوعـا وكـما مع

احملبة. 
{ رواية/لبابة السر /شوقي كر

الــعـراق-دارالــشـؤون الــعـراقــيـة-ط١-
٢٠٢٠
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الــكـتــابـة عن فــلـســفـة االتــصـال مــهـمـة
مـعقدة ومتشابكـة. وماكتب يثير اجلدل
ـفكـرين. ومعـظم ما كتب ـستـمر ب ا ا
يـفلسف الـفلسـفة على حـساب االتصال
أو الــعـكس. لـكن مــعـظـمــهـا كُـتب حتت
مـظـلة تـتراوح بـ التـقـييـمات الـنقـدية
ـناقشـات العامة. لـوسائل اإلعالم إلى ا
وألن الفلسفة تأتي في مكانها اخلاص
وتــوطـد مــوقـفــهـا من خالل الــتـواصل
ــنــطـــقي أن يــخـــضع االتــصــال فـــمن ا
لـلبـحث الفـلسـفي. حيث جتـمع (فلـسفة
االتــصـال) بـ تـخـصــصـ غـامـضـ

الــفـلـسـفـة والــتـواصل. ويـقـال عـادة أن
االتـصال يـقع على مـفتـرق طرق الـعديد

من التخصصات.
هــنــاك مــشــكـلــة تــتــطــلب اســتــكــشـاف
الــــعالقــــات بــــ نــــظـــريــــة االتــــصـــال
واجملـاالت الــتـقـلـيـديـة لـلــفـلـسـفـة مـثل
ـيـتـافـيـزيـقـا وعـلم الـوجـود وفـلـسـفة ا
ـعـرفــة والـفـلــسـفـة الــلـغـة ونــظـريــة ا
االجــتـمــاعـيـة والــسـيــاسـيـة واألخالق.
فـكرين هـناك الـعديـد من األمثـلة عـلى ا
الـذين أولـوا اهـتمـامـا واضحـا بـاجملال
الــــنـــاشئ لــــفـــلــــســـفـــة االتــــصـــال من
إمــبـيـدوكـلــيس وأرسـطـو إلى اليــبـنـيـز
وديـــوي وهــوســـرل ومــيـــرلــو بـــونــتي
ثال ولـومان وهـابرمـاس على سـبيـل ا

ال احلصر.
ــــشـــكــــلـــة األخــــرى هـــو الــــتــــشـــابك ا
الـــديـــنــامـــيـــكي بـــ الـــتــخـــصـــصــات
واالخــتــصــاص.فــقــد كــان الــعــديــد من
عـــــلـــــمـــــاء االجــــــتـــــمـــــاع وعـــــلـــــمـــــاء
األنــثـــروبــولــوجــيـــا والــســيــمـــيــائــيــة
والـلغوي فضالً عن منظري االتصال
فالســفــة فـي مـرحــلــة مــا من حــيــاتــهم
ـثـال مـسـاهـمة ـهـنـيـة. عـلى سـبـيـل ا ا
فـردينـاند دي سوسـور في السـيميـائية
لـــيـــست أقـل من مـــســـاهــمـــة (سي إس
بــيـرس) ومـع ذلك يُـطــلق عـلى األخــيـر
اسم فـيـلـسوف بـيـنمـا األول لـغوي. هل
يــنـــبــغي لــنــا تـــضــمــ بــيــرس وتــرك
سـوسور جـانبًـا? من جانب آخـر يعـتبر
مارشال ماكلوهان أمرا مفروغا منه من
قـبل الـعـديـد من عـلـمـاء االتـصـال لـكنه

كان أستاذا في األدب اإلجنليزي. 
اجلـدلـية األسـاسـية في االتـصـال كيف
ــكن لـلــمـرء أن يــقـرر مــا هي فـلــسـفـة
االتــصــال الــتي يــجب أن تــكــون? عــنـد
قـراءة مـقـاالت دراسـات االتـصـال فـأنـنا
نــكــتـشف إن مــعــظـمــهــا تـأخــذ مــنـحى
ـراجع الفـلسـفيـة من أرسـطو وأرندت ا
إلى كـيركيغارد أو ليفيناس إلى جانب
بـعض مـفـكري الـتـواصل أو اللـغـة مثل
هـابـرمـاس أو فـيـتـجـنـشـتـاين . وهـنـاك
عـنصر مهم للقرار من جانبنا في تقييم
ـؤلـفـ فـي دراسة مـسـاهـمـات بـعض ا
االتـصـال وفي تـقـريـر مـا إذا كـانت ذات
ــعــنى اخلط طــبـــيــعــة (فـــلــســفــيـــة). 
الــفـاصل بــ مـا يــشـكـل فـلــسـفـة أم ال.
لـذلك فـأن فـلـسـفة االتـصـال مـجـزأة ب
الـتيـارات اخملتـلفـة بعـضهـا يركـز على
الـلـغـة والـبـعض اآلخـر عـلى الـتواصل

الـــســلـــيم. نـــظــريـــة االتـــصــال وريـــثــة
لـلقضايا الكالسيكية في تاريخ األفكار.
إذا كـانت الـفـلـسـفـة قـد سـألت تـقـلـيـديا
ـعرفـة الـبـشـرية ـكن أن تـكـون ا كـيف 
ـكـنـة فـإن نـظـريـة االتـصـال بـالـواقع 
تـــخــــاطب وســـائل اإلعـالم والـــطـــرائق
والــرســائـل الــتي يــتــبــادل الــبــشــر من
خاللــهـا وجـهــات نـظـر مــخـتـلــفـة حـول

الواقع ويفكرون فيها ويسنونها. 
ـنـظـور الـفـلـسـفي ومـن وجـهـة نـظر بـا
مـــعـــظـم الـــلـــغـــويـــ الـــتـــواصل هـــو
اســتــخــدام الــلـغــة لــلــقــيـام بـه. نـدرس
الـتــركـيب الـلـغـوي بـشـروطه اخلـاصـة
ونــدرس االسـتـخـدام الـتــواصـلي لـلـغـة
كــمـســألـة مــنــفـصــلـة. من وجــهـة نــظـر
أخـرى تنـشأ اجلـوانب األساسـية لـلغة
ـكن كــجـزء من عـمــلـيـة االتــصـال وال 
دراســـتــهــا بــشـــكل مــفـــيــد خــارج هــذا

السياق.
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فـي كـتــابه (جـدل االتــصـال –اســتـقـراء
الــزمن احلـقـيـقـي/دار الـكـتب الـعــلـمـيـة
–بــيـروت  (2020يــقــدم لــنــا د. كـاظم
ــقــدادي رؤيــته اجلــدلــيــة لـالتــصـال ا
ستقـبلية له في كوكتيل واسـتقراءاته ا
ـزج بـ الـتـاريـخ والـفـلـسـفة مـعـرفي 
واالتــصــال من خالل مــســيـرة الــبــشـر.
ــواجـهـة الــتـراكـمـات ويــضع الـقـار 
تناقضة والتأويالت الفكرية الـزمنية ا
اخملــتــلــفــة الــتي تــصـل حــد الــتــنــاحـر
فـهوم االتصـال ب األطراف الـفلـسفي 
ــتـعــارضــة. وهـو جــزء من االنـقــسـام ا
ــنــاهج الـــعــلــمــيــة الــتـــقــلــيــدي بـــ ا
اإلنــســانــيــة واالجــتـمــاعــيــة لــعــمــلــيـة
ـــيـــزين االتـــصـــال بـــ مـــفـــهـــومــ 
لـلتواصل: إمـا طريقـة تمثـيل أو وسيلة
عـمـل. فـالـعـلـوم اإلنـسـانـيـة ركـزت عـلى
األشـكال الـرمزيـة التي يعـيد الـبشر من
خاللــهــا تــقــد جـوانب مــخــتــلــفـة من
الــواقع لــبـعــضــهم الـبــعض كــجـزء من
عـملـية اإلدراك الذاتي والـتفكـير. بيـنما
أعــطت الـعـلــوم االجـتـمـاعــيـة األولـويـة
لـلـتـواصل كـوسـيـلـة لـتـنـسـيق الـتفـاعل
االجـتماعي فضالً عـن نوع من التفاعل
فـي حـــد ذاته يــــغـــذي جـــمــــيع أنـــواع
ــمـارســات االجـتــمــاعـيــة والـثــقـافــيـة ا

والنفسية.
ــــؤلف دخـل من بـــاب لــــنـــعــــتـــرف إن ا
الـتفسير الفلـسفي والتأويالت النظرية
الصعبة. وأختار ولوج فلسفة االتصال
كــفـكــر ومـعــرفـة اتــصـالــيـة مــثـار جـدل
ـكان مـسـتـمر. فـاجلـدل مـوجود مـادام ا
يــتــغـــيــر واأليــدولــوجــيــات تــتــنــاحــر
وتـتـعصب. لـذلك فـأن احلقـيـقة سـتـبقى
في الــصـنـدوق األسـود قـابــلـة لـلـتـطـور
والــنـمــو مـادام الــعـقل الــبـشـري يــنـتج

عرفة واالبتكار. ا
(جــدلـيـة االتــصـال) اسم الـكــتـاب الـذي
يــحـمل مـعه ثــقل الـتـاريخ والــنـظـريـات
واأليــدولــوجــيــات. بل يــشــعـرنــا االسم
ــؤلف إلـى أيــديــولــوجــيــة بــانـــتــمــاء ا
وحتـيــزه لـهـا. فـاجلـدلـيـة أصـولـهـا إلى

هـــيـــجل ومـــاركس. وهـــو يـــشــيـــر إلى
ـــــعـــــ الــــذي األســـــلـــــوب اجلـــــدلي ا
ـاني هـيجل اسـتـخـدمه الـفـيلـسـوف األ
في الــقـرن الـتـاسع عـشـر الـذي يـعـتـمـد
عـلى سـيـرورة مـتنـاقـضـة بـ األطراف
ـتــعـارضـة. وعـلى الـرغم من اعـتـراف ا
هـيجل بأن طـريقته الديـالكتيـكية كانت
جــزءا من تــقــلــيـد فــلــســفي يــعـود إلى
أفالطـون فـقـد انـتـقـد نـسـخـة أفالطون
من الـديـالـكتـيك. وجـادل بـأن ديالـكـتيك
أفـالطــون يــتـــعــامل فـــقط مع ادعــاءات
فــلــســفــيـة مــحــدودة وغــيــر قـادر عــلى
ــنـطق جتــاوز الــشك أو الــعـدم وفــقــا 

حجة االختزال التقليدي إلى العبث.
ـكن القول بأن الـتخصصات الـعلمية
ـارســيـهـا ـتــنـوعــة و االجــتـمــاعـيــة ا
يـضـعـون أنـفسـهم عـلى مـحـور مـعرفي
وســيــاسي فـي آن واحـد مـن اإلجــمـاع
إلـى الــصــراع. الـــتــواصـل هــو جــزء ال
ـستـمر يـتـجزأ من الـعمل االجـتـماعي ا
ـواجـهـة من الـعـمـلـيـات لـلـتــنـسـيق وا
االجــتـمـاعـيــة الـصـغـيــرة إلى الـهـيـاكل
االجـتماعية الكلية. ال تزال هناك فجوة
واضـحــة بـ الـتـحـلـيل الـوظـيـفي من
سـبنسـر ودوركا فصـاعدا والنـظرية
الـــنـــقـــديـــة مـن مـــاركس إلى مـــدرســـة
فـرانـكـفـورت إلى االقـتـصـاد الـسـيـاسي
لـــوســائـل اإلعالم ونـــظــريـــة مــا بـــعــد

االستعمار.
قدادي يـريد إن يكون ال أدرى إن كـان ا
هـيـجـيـلـيـا في أفـكـاره أم انه اسـتـهواء
بــاالسم. فـفي كال احلـالــتـ مـخـيّـر في
ـهم إن يــتـسق االخــتـيــار واالنـتـمــاء. ا
أفـكـار الـكتـاب مع هـذه اجلـدلـية في كل
مــوضـوعـاته الـتي تـنــاولـهـا في مـجـال
األسـطـورة والـفـكـر الـديـني والـفـلـسـفـة
والــتــاريخ واالتــصــال. فــاجلــدلــيــة في
الـكـتـابـة لـيـست االخـتالف والـتـنـاقض
ــا هي طــريـقــة تــفـكــيـر ورؤى فــقط إ
لــتــفـكــيك األفــكـار وإعــادة صــيـاغــتــهـا
ـؤلف في بـعض جــدلـيّـا. لـقـد فـعـلــهـا ا
ــوضــوعــات وتــركــهــا في بــعــضــهـا ا
لالقـتـبـاس والـتـرجـمـة. لـكـنـني أعـترف
ـــيـــز في جتـــمـــيع انـه قـــام بـــجـــهـــد 
ـوضوعـات وجعلـها في مسـار فكري ا
ــــعــــالم والــــتــــفــــســــيــــر. هي واضـح ا
موضوعات ديالكتيكية عالئقيه مفسرة
بـنظرية التـواصل ب األشخاص حول
الـــعالقـــات والــعالقـــات الــشـــخــصـــيــة
الــوثـــيــقــة والــتــوتــرات والــصــراعــات

عاكسة. يول ا والتفاعل ب ا
ـؤلف بـاخــتـصـار يـريـد إن يـقـول لـنـا ا
مــثــلـمــا قــال مـيــخــائــيل بـاخــتــ بـأن
احلــيــاة هي مــونــولــوج مــفــتـوح وأن
الـــبــشــر يـــواجــهــون تـــصــادمــات بــ
ـتــعـارضـة الــرغـبــات واالحـتــيـاجــات ا
ضــمـن االتــصــاالت الــعـالئــقــيــة. لــذلك
أوضح لـنـا بـسـرديـة علـمـيـة الـتـوترات
ـوجـودة في الـبـنيـة الـعـميـقـة جلـميع ا

التجارب البشرية.
ـنهـجيـة األخرى في الـكتاب ـشكـلة ا ا
مــثـلـمـا هـي في الـكـتــابـات الـفـلــسـفـيـة
واالتــصــالــيــة تــتــعــلق بــقــضـيــة عــلم
الــتـأويل وتـفـسـيــر الـعـالم من مـواقف
ــزدوج ومـنــطق الـبــصـيـرة. الــتـأويل ا
حــيـث تــدرس الــعــلــوم االجـــتــمــاعــيــة
ـفسـرة بالـفعل. واإلنـسانـية احلـقائق ا
ـؤلف في مـوضـوعاته وهـذا مـا فـعـله ا
ـزدوجــة الـتـأويل فـقـد قـام بـتـفـسـيـر ا
الــواقع االجــتـمــاعي وإعـادة تــفـســيـره
ضــمن الـنــشـاطــات الـيــومـيــة لـلــبـشـر.
ــتــغــيــرات الــتي طــرأت عــلى وشــرح ا
ـــعــلـــومــات واالتـــصــال مـــؤســســـات ا

تـاريـخــيـا. كـذلك فـسـر لـنـا الـتـكـويـنـات
ـتـغـيـرة لـلـممـارسـات الـتـواصـلـية في ا
اجملــتــمع اجلــديــد عــبــر طــريــقــة غــيــر
تــقـلـيــديـة في تـأســيس االسـتــنـتـاجـات

واألفعال. 
يـطــرح الـكـتـاب سـؤاال جـدلـيـا: هل لـكل
ط اتصالي? هل يتوحد الفكر مع فـكر 
ـؤلف علـيه: الـفكر االتـصال? ويـجيب ا
االتــصــال الــلــغــة. والــتــرابط اجلــدلي
بـينهما. وهو كالم علمي فيه الكثير من
نـطق. فالـنظـريات احلـديثة الـصحـة وا
اخـــتـــلــفت فـي أصل االتـــصــال. هـــنــاك
تــفـسـيـر بـيـولــوجي بـأن اإلنـسـان طـور
األصـوات كـأشـكـال لـلـحـركـة وبـالتـالي
تـطورت فوق مـرحلة احليـوان. تفترض
هــذه الـنــظـريــة مـا يــجب شــرحه: كـيف
أصـبح اإلنـسـان بالـتـواصل مع نـفسه
مـــدركًــا بــشـــكل انــعـــكــاسي لـــتــجــاربه
ـفـاهيـم التـي يتم اخلـاصـة وتـشـكـيل ا
الــتـعـبـيــر عـنـهــا لـفـظـيًــا في الـتـواصل
الــبــشــري. وهــنــاك نــظــريــة الــشــخص
والـتـواصل حـيث الـتـواصل مـكـون من
الـشخص. وكذلك للشخص االجتماعي.
وهـنـاك من يـعتـقـد إن الـسعي لـتـحـقيق
الــسـعـادة هــو دافع طـبـيــعي لإلنـسـان
والـرضـا الـتـدريـجي وحتـقـيق مـثل هذا
الـسـعي يعـتـمدان كـلـيًا عـلى الـتواصل.
ــعــرفــة هــو واالفــتــراض بــأن تــبــادل ا
الـوظيـفة الـوحيدة لالتـصال هـو وجهة
نــــظـــر أحــــاديـــة اجلــــانب; احلـب بـــكل
أشــكــاله من األشــخــاص واألشــيـاء ال

يقل أهمية.
ومن الـنـاحـيـة الفـلـسـفـية هـنـاك أيـضًا
أســاس آخــر لــلــتــواصـل وهــو حــاجـة
اإلنــســان إلى احلــريــة حــيث يــعــتــمـد
الــتـواصل عــلى احلـريــة ألن الـطـبــيـعـة
الـتـي يـجب أن تـكـمل نـفـسـهـا من خالل
الـنشـاط التـعاوني يـجب أن تـكون حرة
أيـضًا في مسـاعيهـا لتحـقيق الذات من

خالل الوسائل االجتماعية.
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بـــدء أقــول بـــأنــني فـي تــقـــيــيم كـــتــاب
ـــقــدادي ال أقـــوم بـــتــشـــريح مـــقــاطع ا
الــكــتـاب جــمال وكــلـمــات عـلـى طـريــقـة
مـنـاقشـة الـدراسـات العـلـيا في الـبـلدان
ـا الــعــربـيــة وبــالـذات في الــعــراق إ
ضمون أحاول هنا تنشيط فكر القار 
الـكـتـاب في اإلشـارات الـعـامـة والـرموز
الــفــكــريـة لــلــفــكــرة الــعـامــة لــلــكــتـاب.
ـباحث ـنـهجـيـته وطـريقـة تـصمـيم ا و
كـــذلك أضــيف مـــعــلــومــات تـــتــسق مع
مـــضــمـــون الــكــتـــاب بــهـــدف فــتح افق
الـتفكير والتحليل واالستقراء. فالكتاب
جـهد بشري يـحاول فتح الغـاز احلقيقة
لـلقار من وجـهة نظر شـخصية أو من
خالل أفــكــار اآلخـرين. قــد يـخــطـأ هــنـا
ويـصـيب هـنـاك. كـمـا كـان شـأن الـكـثـير

فكرين. من الفالسفة وا
الــكــتـاب يــحـتــوي عــلى سـتــة مــبـاحث
ــوضـوعــات وتـاريخ مــنـســقـة حــسب ا
تـطور االتصال.  والهدف منه كما يقول
ــؤلف فـي مـقــدمــته (تــرتــيب عــمــلــيـة ا
االتـصال وأولـوياته وتـعمـيق نـظريات
االتــصـال وتـشـعـبــاته وعالقـة اجلـانب
الـفيزيائي منها وهل إن ثورة االتصال
فـي أصـــلـــهـــا خـــضـــعت إلى إجـــراءات
اإلشــارة واجتــاهــاتــهــا أم إن أصـوات
الــدمـدمـة وتــمـوجـاتـهــا إلى مـحـاوالت
الـتـلفظ بـحروف تـرمز إلى صـور شتى
وصـوال إلى أصوات بينة واضحة وما
عالقــة إن تـكـون لـلـبــشـر أذنـان ولـسـان
ـاذا تـعـد حــالـة األصـغـاء اهم واحــد و
مـن اسـتـمــراريـة الــكالم). وهي أســئـلـة

مـهمـة ومثـيرة للـجدل الـفكـري والزمني
حتـتـاج إلى مهـارة بـاحث رصـ يجـيد
عـرفيـة. وهو األمر ـنهـجيـة وا أدواته ا
الـذي جـعـله يـعـتـرف بـأن هـنـاك أسـئـلة
كـبـيرة وكـثـيرة جـدا لـسبب بـسـيط هو
(إن االتـصال حالـة متموجـة تتحرك من
الـداخل وحترك اخلارج مـعها ولم تكن
يــومــا خـاضــعــة إلى مــفـهــوم ســكـوني
مـشروط بأدوات وأليات معـينة وثابتة
إن فـلـسـفـة االتـصـال جـبـريـة اتـصـالـيـة
فـيزيائية غير جامدة نابعة من فلسفة
ـا يعني ـتحـرك على نـفسه).  الـكون ا
إن الـكـتابـة عن فلـسـفة االتـصال لـيست
ســهـلـة ومـغـامـرة اخلــوض فـيـهـا غـيـر
مــأمـونـة اجلـوانب بـدلــيل إنـنـا مـازلـنـا

نشهد معارك فكرية مستمرة وقوية.
فــمـثال لم يــسـلم أحــد الـفالســفـة الـذي
قدادي في تنظيراته وهو اعـتمد علية ا
عروف الـفيلسوف (فرنـسيس بيكون) ا
بـأطـروحـاته حول الـفـلـسفـة الـطـبيـعـية
الـتـجـريـبـيـة من االنـتـقـاد الـكـبـيـر حول
أفـــكــاره الـــتي تــعـــتــمـــد عــلـى األفــكــار
الـــســحـــريــة عـــنــد تـــطــويـــر طــريـــقــته
الـتجريبـية وفكرته بـأن الطبيـعة كيانًا
حــيًــا تــســكـنه األرواح وان الــهــيــمــنـة
الـبشرية وتطبيق الطبيعة كانت تعتمد
فـي الـواقع عــلى روحـانــيـته وجتــسـيـد

الطبيعة.  
هــنـاك حــقـا أســئـلــة كـثــيـرة وأســئـلـة
كـبـيـرة حـول جدلـيـة الـكـتاب وتـركـيـبة
عرفي بينها من وضوعات والتنافر ا ا
ــتــنــوعــة كــذلك ــوضــوعــات ا حــيث ا
ـنـهـجـية اخـتـيـار الـعنـاوين واألسس ا
لـهـذا االخـتـيـار. هنـاك كـوكـتـيل مـعرفي
لـلمـوضـوعات تـبدو جـميـلة في شـكلـها
لـــكــنـــهــا حتــتـــاج إلى جـــدل أعــمق في
الــتـفـسـيــر والـتـحـلــيل والى مـقـاربـات
نــقـديــة تـســتــمـد رؤيــتـهــا من الـعــصـر

اجلديد. 
هــنــاك حـــاجــة إلى تــعــمــيق مــوضــوع
الـفـيـزياء وعالقـتـهـا باالتـصـال كـمدخل
لـفـهم عـنـاصـر الـتأثـيـر في الـفـيـزيـائـية
االجـــــتــــــمـــــاعـــــيـــــة لـالتـــــصـــــال ودور
الـتــكـنـولـوجـيـا احلـديــثـة في الـعـمـلـيـة
االجـتماعية. هناك حـاجة أيضا لتحليل
أعـمق عن الذكاء االصطناعي في عملية
االتــصـــال والــتــأثــيــر هــنــاك دراســات
اتـصالـية حديـثة جتعـله عنصـر اتصال
مـؤثر. بل كـنت مـستـغربـا عدم اعـتماده

ـعـاصـرة عـلى الـنـظـريـات االتـصـالـيـة ا
الـتي أضـافت الـشيء الـكـثـير لـلـمـعـرفة
اإلنـسانـية وفنـدت توجـهات النـظريات
ثـاليـة. كذلك اعتـماده على االتـصالـية ا
ة التي أصبحت ـصادر العربية القد ا
ـقدادي . وا بـعـضـهـا من التـراث الـقـد
ـعـارف اجلـديدة لـلـقار جـديـر بـنقل ا

وهو الضليع باللغة الفرنسية.  
وكـمـا قلت سـابقـا بأن مـوضوع فـلسـفة
االتــصــال مـــعــقــد ومــتــشــابك بــالــرؤى
ــتـنـاقــضـة ومـازال في مــيـدان الـعـلم ا
ـنـاقـشـات يـنـشط بـاألفـكـار اجلـديـدة وا
اجلــدلــيــة. حــيث دخــلـت تــخــصــصـات
جــديــدة كـمــوضــوع لــلـتــحــلــيل كــعـلم
ــا الــنـــفس في عــمـــلــيــات االتــصــال 
يـتعـلق في مسـألة الـتفسـير أو الـقياس
أو الــتـجــربــة. كـذلك تــخــصـصــات عـلم
االجـتـمـاع واللـغـة والسـيـمـيائـيـة وعلم
ــصــادر الــتــحـــكم اآللي وغــيــرهــا من ا
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات الـتـي تــأخـذ
بـبــعض نـظـريـات االتـصـال الـتـوافـقـيـة

التي ال تزال قيد التقدم.
ي ـقـدادي األكـاد بـاخـتـصـار شـديـد ا
ـثـير لـلـجـدل الذي ـتـمـرس والكـاتب ا ا
احـــبه لــطـــيــبـــته ووطـــنــيـــته وجــرأته
ــنــفــلــتــة ومــشــاكــســاته احلــيــاتــيــة ا
والــكــتــابــيــة قــدم لــنــا كــتــابـا جــمــيال
ـعلوماته الغـزيرة ورصانة حتليالته
اجلــريـئــة من خالل فــلـســفـة بــسـيــطـة
ـعـاني واألسـلـوب. فـقـد كان رشـيـقـة بـا
حـــريـــصـــا عـــلى والءه األيـــديــولـــوجي
اجلـدلي وجـريـئـا في طرح مـا يـفـكر به
ويــعــتــقـد بــأهــمــيــته في احلــيــاة. كـان
مــشـاكـسـا في بــعض أفـكـاره اجلـديـدة
ومـغـامرا عـلمـيا في الـولوج إلى مـراكز
الــنـشـاط الـزلــزالي اخلـطـيــرة بـاألفـكـار

ثاليــــــــــــــة . عتقدات الغيبية وا وا
نفلتـة ونرجسيته ومـدفوع بشجاعـته ا
الـباطنـية . قدم لـنا القـد واجلديد في
مــتــرابــطــات مــعــرفــيــة ومــوضــوعـات
جـديـرة باالنـتـباه. فـقد حـرك لـنا حـاسة
الــسـمع والــبـصـر وجــدّد فـكـرنــا بـعـلم
الــــفــــيـــزيــــاء فـي االتـــصــــال والــــذكـــاء
ـنفلتة. وتركنا االصـطناعي والشبكية ا
لـوحدنـا نحـدد معـنى التـواصل وثـقافة
الـبشـر بل جعلـنا نـسأل كمـا سأل عالم
األنـثروبولوجيا كليفورد غيرتز: ما هو
الـشـيـطـان الـذي يـعـتـقـدون انه مـوجود

في االتصال!

هــنـاك مـثـل  أسـكـتــلـنـدي تــرجـمـة نــصّه  تـقــول (..إن  كـنتَ  التــقـدر عـلى
..) وكـلـمـاته تـفـصح عن مـضـامـيـنه  ومـعـناه اإلبـتـسـامـة فال تـفـتح دكّـانـاً

وسأعود اليه بعد توضيح العنوان.
الـترويكا  هو مصطلح روسي يُطلق عـلى عربة تسحبها ثالثة خيول . وفي
الـســيـاسـة  يـعـبّـر عن تـشـكـيل ثـالثي في إطـار عـمل أو  بـرنـامج بـأهـداف
عـنـيّـة كالـتـرويـكا تـتـوافق وتـتفـق علـيـهـا عنـاصـر ومـكـوّنات تك الـتـرويـكـا ا
األورپــيّـة مـثالً أو  تــرويـكـا  لــدول تـوقّع عـلـى مـعـاهــدة.  وإذا مـا تـكـرّرت
ظــاهـرة مــا في إبـعـاد ثـالثـة وأنـزلت آثــارهـا وتــمـوقـعـت عـلى األرض  بـ
حـديث وألـسن النـاس أطـلقـتُ علـيهـا اسم  تـرويـكا الـفسـاد  الـذي أصبح
اجلـميع يتحـدث عنه في السلَـف واخللف ومابيـنهما وهذه ثـالثيّة.  وعليه
قـاربـة ثالثـيّـة األبـعـاد أو أكـثر ـكن أن تـكـون هـذه ا وبـشـكل إفـتـراضي 

قاربة. تغيّرات والعناصر  الداخلة في هذه ا وجب ماحتدّده ا
ــتــزاحــمــة ونــقــول; وأنت جتــلس في غــرفــتك أو واآلن نــحــاكي األبــعــاد ا
حــجــرتك وتــتـأمّـل فـإنّـك جتـلس وسـط أبـعــاد ثالثــة لــلــغـرفــة هي طــولــهـا
وعـرضهـا وإرتفاعـها. وإذا ما  أضـفت وقت جلـوسك فسيـكون هنـاك بعد
رابع مـتغـيّر هـو الزمن. وإذا سـمعت نـشرة أخـبار  وتـضمّـنت مقـاطعاً عن
ـتد  أو تـمتد فسـدين فسـينـشأ حوالـيك بعـد جديـد أو أكثر   الـفسـاد وا
من وإلـى منبـعها ومـبتغـاها ومنـتهـاها. ولو  رنّ جـرس هاتفك بـإتصال من
صـديق يـخـبرك عن قـائـمـة الكـهـربـاء التي دفع مـبـلـغهـا ورجـعت له كـديون
مـطالب بـهـا في القـائمـة الالحقـة  بسـبب شركـة (اجلبـاية!) مـثالً أو زميل

تدريسيّ لك يخبرك عن إجراء في جامعة أو كليّة أهليّة 
 وأحـداث في حـقول أخـرى يتـعاطف مـعك بـها  فـستـضاف أبـعاد وأبـعاد
وتـتزاحم وتصبح منظـومات اإلحداثيّات وتوكـيد اجلودة  التكفي وال تغطي
ـكـ الـقـول بأنّ آلـيّـة  لـلـعمل الـفـائـدة الـفعـلـيّـة ولـيس عـلى الورق فـقط. و
قود الـكفـوء في أي مؤسسـة وإدارتها هـو   اجللـوس في مقعـد القيـادة وا
سوك باليدين ومجاالت احلياة هي هذه العجلة والطرقات متشعّبة مليئة

رور وأرصفة وضجيج ونسيج مجتمعي وغيرها. بعالمات ا
وفـي زمن مابـعد الـعام  2003 واإلحـتالل واإلعـتالل نـتابع ونـشـاهد  أنّ
هنيّـة في دول العالم تتسابق في حتقيق ـؤسّسات العلميّة والـصناعيّة وا ا
ـواطن ومـؤسّـسـاتــنـا مـثـقـلـة ـنــجـزات الـتي تـزدهـر وتــسـمـو بـهـا حـيــاة ا ا
وإعالمـنـا منـهمـك في ملـفّات فـسـاد كمـا يقـال واألغـلبـيّـة  تتـحدّث عن ذلك
دون حتـقـيق منـجـز  تكـنـولوجيّ بـارز  يـعود بـريع وفـيـر أو إعمـار  وإعادة
تـأهـيل منـظـومات كـمـا كان قـبل الـعام  2003 . ونـعـيد ونـسـتذكـر  دائـماً
عقّـدة تكنـولوجـيّا  لعـدم توفر نـظومـات ا جـهوداً خـيّرة في  إعادة تـأهيل ا
قـيت الذي أدواتـهـا اإلحتـيـاطيّـة بسـبب اسـتمـرار احلـصار  الالإنـسـاني ا

طال كلّ جوانب احلياة للمواطن العراقي في الداخل.  
راجعة قبل التراجع في اذا لم تتم ا نحى نقول; أين اخللل و وفي هـذا  ا
مركز  أو مؤسّةما? هل أن أحد األسباب هو  إختيار  أشخاصاً اليقدرون
عــلى اإلبــتــسـامــة لإلدارة وهــنــا نــقـصــد الــصـفــات الــواجب تــوفّــرهـا في
الـشخص الـذي يتـسنّم إدارة الـوزارة أو للـمؤسّسـة. فإذا وضـعنـا معـايير
واضحة في اجلودة ونظام   6 سگما  (Six Sigma ) للمنتج األفضل
حتـقّـقت خـطـوات ايجـابـيّـة بضـمـنـها إبـعـاد مـلـفات فـسـاد إن فُـرضت على
ـال و(األعـمـال) تـمـتـد . وبـاإلســتـدالل  عـلى ا ـهـنـيّـة والـعـامـلـ مـسـيــرة ا
مـسـاحات تـزلّج على صـفـحات كـثيـرة حتـتوي الـكثـيـر ويُقـرأ فيـهـا القـليل
ـراجعة وتثـبيت إجراءات اجلودة احلـقيقيّةالـتي ستكشف عن فـتستوجب ا
صـفحـات فساد قـبل أن تكـبر  وتصـبح ملـفّات وغالـباً مـاترد  في وسائط

اط اإلعالم كذلك.  وأ
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لـو أردنا إن نضع أعـداد البرامج التـلفزيونـيّة واإلذاعيّة ومـقاالت الصحف
ومـنـشـورات مـنـصّات الـوسـائط الـتي تـعـرض مـواضيع وفـواتـيـر الـفـساد
ــر يـوم إالّ  وهــنـاك إلحــتــجـنــا الى مــسـاحــات وجــداول وأوقـات حــيث ال
فـسدين إشـارات ومـؤشّرات لـعمـليّـات وحاالت فـسـاد وأحيـاناً دون ذكـر ا
كان واجلهة أو العقد الفالني في زمكان ما. وجند كذلك واإلكـتفاء بذكر ا
ــكــان وحـــلّت مــحــلّـــهــا في ادارة تــلك إذا مــا تـــغــيّــرت أســمـــاء في ذلك ا
ـواطن نفـسـهـا وتأتـيـنا ـؤسـسـات أسمـاء جـديدة تـبـقى صـورة معـانـاة ا ا
ـاثلـة وهذا هـو قصدنـا بتـرويكا وسـائط اإلعالم باألخـبار وصـورة فساد 
الـفساد وكذلك إحـالل مسؤول بدالً من آخـر واألثنان كمـا يبدو اليقدران
ـقال.     إنّ أي خـطوة الى األمام ثل الـذي بدأنا  به ا عـلى  األبتـسامة بـا
سـتقل اليـتردد في عـرض مثل هي مـالمح حتمل الـنجـاح وإنّ  اإلعالم  ا
واقف ذلت الشأن بطراز شخصيّة متقاربة تعبّر عن صدق لفّات وا هـذه ا

مقاربة عزل صورة فساد.
إنّ من يــعـتـريه اخلـوف من فـضح حـالـة فـسـاد مـا يـجب أن ال يـشـعـر أنّه
خــائف وحتــتــويه اخملــاوف. ومن يــرى حـاالت إحــبــاط يــجب أن اليــنـسى
الـشـجـاعــة ويـغـمـره اإلخـبـاط. ولـيـتـذكّـر اإلعالمي أنّ أي عـنـوان يـكـتـبه أو
عـبــارة تـخـرج من شـفـاهه هي حـكـايــة نـبـعت من ركن في اجملـتـمع وشـأن

مؤسّساته وعناء  ورفاهيّة أفراده كافة بدون تفرقة.
سـيـرة فيـها في كـثـير من الـدول وعـلى مدى سـنـوات طويـلـة من البـنـاء وا
لـعبت رسوم الكاركاتير في الصحف دوراً مهمّاً في رصد مسارات وعمل
وزارات الـدول ومـؤسّسـاتـها سـواء كـانت الرسـوم جـدّية أم سـاخرة وهي
تـسـلّط الضـوء عـلى حـاالت متـكـرّرة أو ظاهـرة حتـدث لتـعـيق مسـيـرة  تلك

ؤسّسة وذلك النمط من العمل.  ا
ـؤسّـسة الـعـراقيّـة شهـدنـا هذا الـنـمط اإلعالمي ورسوم الـكـاركاتـير وفي ا
بـشكل هادف وفاعل قبل العام  2003 هـذا باإلضافة الى ماكان يتضمّن
ـؤسّــسـات.  لـقــد كـانـت اجلـهـة ــتـابــعـة اإلعالمــيّـة لــشـؤون الــوزارات وا ا
ـسؤولة عن اإلعالم في كلّ وزارة جتمع مايُنشر عنها وتقّدمه الى الوزير ا
ـؤسّـسـة بشـكل دوري كي تـعـالج لـتصـحـيح مـسـيرة بـرامـجـها أو رئـيس ا
اط اإلعالم التي نتج.  وفي عصرنا احلالي تتعدّد أ وحتس أو زيادة ا
تـسـلّط الضـوء عـلى سـجاالت وسـجالّت الـفسـاد وعـلى اجلهـات اإلعالمـيّة
ـنـشـورات وعـرضـهـا مـبـاشـرة دون أي تـأخـيـر إذا ما في الـوزارات نـقـل ا
تـوفّرت النوايا اخلالصة والـفاعلة لتحجيم  ومـحاربة  إنتشار أسباب  تلك

لفّات. ا
هـنـاك مـثل قـد يـقـول أّنك لـو وقـفت عـلى باب  احلـالّق البدّ وإن يـأتي لك
طالب فـسيأتي الدور دورك لـتقصّ شعـرك. رهكذا لـو تزاحمت األبعـاد وا
لـكي تـل الـشدّة  أو يـشـتد الـل فـي إزالة مالمح الـفسـاد مـتعـدّد األلوان
والـذي يستـوجب إدخال  حكّـام وأحكام مـثل وجود حكم الـڤديو (ڤار) في

مالعب كرة القدم.
كن الـقول اذا  تزايدت أعـداد ملفّلت الـفسلد في وفي مـثل هذا التـوكيد 
وزارة فـيـجب اسـتـدعـاء جـمـيع الـوزراء الـذين تـسنّـمـو إدارتـهـا بـعـد الـعام
 2003 األنّ تـغيير الوزير اليـكفي وربّما إلغاء الوزارة واإلسـتعاضة عنها
بـهيـئة أو مؤسّـسة تفي بـالغـرض وترشّق التـرهّل واإلستـفادة من العـامل
ـوارد الـذاتـيـة واحلـوافـز بدالً  من ـعـامل بـنظـام ا ـصـانع وا في تـشـغـيل ا
ـتـزايدة وتـعـيـينـات لـلـمـحاصـصـة كـما تـصـفـهـا وسائط اإلعالم. ـكـاتب ا ا
فـمـثالً مـاهو الـنـفع من اسـتـحداث شـركـات جبـايـة لـلكـهـربـاء وأين دورها

اآلن  في مناطق معينة?!
وفي مـواقع أخـرى تـتحـدّث وسـائط اإلعالم عـمّا يـسـمّى بـالدولـة الـعمـيـقة
ــؤسّـســات الـتي غــابت عــنـهــا  إدارات التـقــدر عـلى بــدالً من عــمق دولـة ا

اإلبتسامة. 
إنّ الــقــلم اإلعالمي األصــيل الـفــعّــال الـذي يــرسم  مــسـار اً يــكــتب عـادة
يل بـوضوح دون تردّد وألـوان تسرّ الـناظرين وإذا مـاحدث وأريد له أن 
(أو  يـهـوي)  عـلى الـورقـة فـإنّه يـتّـجه الى األمـام كي تـبـقى سـطـوره أنـيـقة

ورشيقة.  
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ّن كـثيـر إن لم يـكن اجلمـيع من العـاملـ األصالء في عراقـنا احلـبيب 
ــنـجـزات أهــدوا   زهـرات شــبـابــهم وعـطّــروا  مـكــاتب وأركـان عــمـلــهم بـا
والـعطاء الثرّ  الـذي يشار له بالبنـان وأصبحوا اآلن متـقاعدين  أو بعيدين
عن الــوظـيـفـة.  ومـنــهم عـلـمـاء أســاتـذة جـامـعـات وأطــبّـاء  وأطـبّـاء أسـنـان
وصـيــادلـة  وآخـرون. أولـئك زبـدة اجملـتـمع وســيـبـقـون يـحـمـلـون الـورد  ال
احلـطب   بـأيديـهم  ووجنـاتـهم  بنـكهـة عـراقيّـة صافـيـة خالـصة ولم تـؤشّر

عليهم أيّ حالة فساد سواء في اخلفاء أو اجلهر .
وألنّ هذه الشرائح هي ثروةوطنيّة نقيّة فاعلة وأثبتت
ـهنيّـة على مـدى عقـود فيجب أن ذلك فـي سيرتـها ا
نـرعاهـا وجننّبـها من وما يـريد إبـعادها عن مـهنيّـتها

ألوفة. عروفة وا ا

wIOI(« s e « —«dI²Ý≈

بغداد

w½U Š ÊULKÝ U{d « b³Ž

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6883 Saturday 6/2/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد  6883  السبت 23 من جمادى االخرة  1442 هـ  6 من شباط  (فبراير) 2021م

wðUO³ « dOCš ”U¹

اإلمارات

غالف الكتاب

tðUŠËdÞ qLð ô dÒJH  ¡«—ü n×²
 WO «dŽ ÂuL¼ »U²

جـوهـرة أخرى من جـواهـر  ( موسـوعة
الـعـراق اجلديـد ) يطـوّق بـها جِـيْد أدب
ـقالة احلديث لـسماحة سـيدنا احلجة ا
الــسـيــد حـســ الـســيـد مــحـمــد هـادي

الصدر   حفظه الله. 
ضــــمّت هـــذه اجلـــوهـــرة ( 46) مـــقـــاالً
ـتعـاً وعـبقـرياً   ألن نـفـيسـاً حـقّاً   و
الـقـار سيـكتـشف أنّ كلّ مقـالةٍ هي في
الـواقع كـتـاب مـخـتـصـر  وهـي مـقاالت
في شـؤون مـختـلفـة الصـور عن واقعـنا
الـعـراقي ونـظـرته وتأمـالته لألحداث  ;
وهـي في كلّ مـــســـاربـــهـــا تـــشـــيـــر إلى
اإلنـــــــــــســــــــــــان   وتـــــــــــســـــــــــعـى إلـى
اإلنـــســـــــــــــــــــان    فـــهي قـــد كُــتـــبت

لإلنسان. 
يــدور فَـلَـكُــهـا حــول الـدين والـســيـاسـة
واحلــكـمــة والـتـاريخ واألدب  واألخالق
وغـيـرهـا من الـشـجـون الـتي تبـحث عن
اإلنـسان ليكـون إنساناً مـبصراً  واعياً
 مـتـأمًال مـا يـجـري حـوله مـن أحداث 
كـل ذلك من خالل مــايــطــرحه ســمــاحــة
الـعالمـة الصـدر حفـظه الـله من تأمالته
وجتـاربه وأفـكاره ومـا يراه صـواباً في
ـقـاالت  ; وهي بـوابـات لـلـحـكـمة هـذه ا

تّزنة في احلياة.  والتجربة الثرّة وا
وحـ نـسـأل سـمـاحـة الـعالمـة الـصـدر
ـن تكـتب ? ـاذا تـكـتب ? و حـفـظه الـله: 

يقول العالمة الصدر حفظه الله  :
(( أنـــا حــريص أشــدّ احلــرص عــلى أن
أكـــتب عـــلـى صــفـــحـــتي اخلـــاصـــة في
(الـفـيس بـوك ) مـايـنـفع   أُذّكِـرُ نـفـسي
أوالً قـبل أن أدعـو األصدقاء  _وهـم كثر
ا يرقّق قلوبهم ويشحَذُ بحمد الله   _
هِــــمَـــمِــــهم الســــتـــحــــضــــار مـــا يــــلـــزم
يـــســـتـــحـــضـــروه في مـــجـــالـــســـهم أن
وانـديـتـهم ومـسـاراتـهم من أفـكـارٍ وقِيَمٍ
ومــفـاهـيم تُــدنـيـهم إلى رحــاب الـطـاعـة
وتُـبعدهم عن مـهاوي النـسيان والـغفلة

والعصيان  )) .
والــعالمـة الــصـدر حــفـظه الــله يـتــمّـثل

بالبيت الشعري  :
( وال تكتبْ بِخَطكَ غيرَ شيءٍ
يَسُرُّكَ في القيامةِ أنْ تراهُ  )

ويعلّق على هذا البيت :
((  إشـــارة واضـــحــة إلـى مــســـؤولـــيــة
اإلنـسـان أمام ربه عن كلّ كـلـمةٍ يـكـتبـها
... وإذا مـــا ســمـح لــنـــفــسه أن يـــشــتط
ويـكتب مـا ال يرضـاه اللهُ فـستـكون تلك
الــكـلــمـات وبـاالً عــلـيه يــوم الـقــيـامـة  
وســتــكــون وبـاالً عــلــيه في دنــيــاه قـبل

ُـنْـصِـفـ من الـقـرّاء دون أخـراه عــنـد ا
شك )) .

تلك هي مفاتيح كتابات سيدنا العالمة
الـصـدر حـفظه الـله  وتـلك هي مـدرسة
أسـتـاذه الــسـيـد الـشـهـيـد مـحـمـد بـاقـر
الـصـدر قـدس الـله نـفـسه الـزكـيـة  تلك
ـمـتـدّة في عـمق ــدرسـة الـشـمـولـيــة ا ا
الــتــأريخ لِــتَــصل إلى أصــلــهــا الــكـر
ومـنــبـعـهـا األصـيل وهي مـدرسـة أئـمـة

أهل البيت عليهم السالم. 
ويـأخذنا سيـدنا العالمة الـصدر حفظه
الــله إلى صـمـيـم األحـداث   ونـسـأله :

ما هي مشكلة العراق ? فيقول:
(( مشكلة العراق الراهنة هي :

ّن كـان النـاس يَثِـقون بهم إنّ الـكثـير 
لـدينهم ووَرَعِهم انكشفت حقائقهم عند

تسلّمهم لزمام السلطة .
وإذا بــهم يـعــيـشـون فــسـاداً في الـبالد
ال الـعام قَضْمَ والـعبـاد.. ويقـضمـون ا

اإلبل نبتةَ الربيع ..!! )).
ومـــاذا عـن الــريـــاء?  يـــقـــول الـــعـالمــة

الصدر حفظه الله:
(( والـريـاء من أعـظم اجلـرائم عـقـائـدياً

وأخالقياً واجتماعياً ..
فَـبَـدَالً مِنَ العـمل اخلالص لـوجه الله  
ـراؤن من أجْلِ كـسبِ طـاعـتـهم يـعــمل ا

ويؤثرون طاعتهم على طاعة الله ..!!
ثمّ أن هــذا الـتـلـون الـرهــيب بـالـظـهـور
ظهرٍ يُغاير الباطن  يكشفُ عن عمق
عُـقَدِ الـنقص واحلقـارة الكامـنةِ في تلك

النفوس )) .
ومـن أين يأتي كلُّ هـذا اخلراب ? يـقول

العالمة الصدر حفظه الله:
ـوازين يـعـني عمـلـيـاً تـقدّم (( إنّ فَـقْـد ا
اجلـاهـل عـلى الـعـالِم  والـوضـيع عـلى
الـرفـيع   وأصحـاب الـتزويـر على أهل

اخلبرة والتدبير  ...
وهـكـذا ُيـحـرم الـبـلـد من الـقادريـن على
تـسيير دفة الـبلد بشكل صـحيح لتكون
ـشـكالت احلـصــيـلـة الـنـهـائـيـة تـراكم ا

واألزمات  .)) .
ويُــتـحــفــنـا ســمـاحــة الــعالمـة الــصـدر
حـــــفـــــظه الـــــلـه في ست مـــــقـــــاالت عن
شــخـصـيـة الـرئس األمــريـكي الـطـائش
واخلــاسـر( تـرمب) كـتـبـهـا بـ /2020
11/22 و 2020/12/16 وذلـك قــــبل أن

يخرج من قصر  الرئاسة األمريكي...
كتب سماحته يوم 2020/11/22:

(( اإلنــتـخـابـات الــرئـاسـيـة األمــريـكـيـة
حـفـلت بـالـعـجـائب والغـرائب من ردود

الـفعل الـتي أبداها( تـرامب ) اخلاسر 
هم هو : ولكن السؤال ا

ــاذا جلـأ( تـرامب ) إلى هـذا األسـلـوب
ـــقــيـت في الــتـــشـــكــيك واالعـــتــراص ا

ماطلة?  واالنكار وا
ـمـكـن أن يـكـون وراء ذلـك رغـبـته مـن ا
اجلـامـحـة في أنْ يـبقى مُـطْـلَقُ الـيد في
ـدة اتــخـاذ مــا يـريـده مـن قـرارات في ا
ــتــبــقــيـة لـه من واليــته   وال يــكـون( ا

البطة العرجاء ) كما يقولون ...
إن( تـرامب ) سـيـتم إخـراجه من الـبيت
مـانعة األبـيض بالـقوة عنـد الرفض وا
 لــيــتـرك الــبـيث( األبــيض ) وقــد كـتب
التأريخُ عنه الصفحات( السوداء) .)) .
وكتب سماحته يوم 2020/12/1 مقالة
ــكـابــرون ) جـاء بــعـنــوان ( لن يــفـلح ا

فيها :
ـكابرة صـفة ذميمـة ملعونـة يأباها (( ا
ـكـابـرات إالّ الــعـقالء   وال يـلـجـأ إلى ا
ــسـكـونـون بـداء ـأزومـون ا احلــمـقى ا

العَظَمة. 
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كـابـرين  : وأبـرز مَن عـاصـرنـاهم مـن ا
ــقــبــور الــذي سَـمّى ( أمَّ الــدكــتــاتـور ا

عارك ) ..!! الهزائم ) ب ( أمّ ا
ـنـتــهـيـة واليـته والــرئـيس األمـريــكي ا

دونالد( ترامب ) .)) 
ويـقـول سـيـدنا الـعالمـة الـصـدر حـفظه
قالة : ((حيث الله عن ترامب في هذه ا

بـــلغ( تـــرامب) الـــغـــايـــة في احلـــمـــاقــة
والتهور )) .

ويـــكـــتب ســمـــاحـــته يــوم 2020/12/6
ــنـصب ) مــقـالــة بـعــنـوان( اســتـغالل ا

يقول فيها :
(( مِـن ألـعـن الـصــفــات في مَـنْ يــتـســنم
ـنـصبه مِنْ مـوقـعاً سـلـطويـاً اسـتغاللُه 
أجْل مــصــالح  شــخـصــيــة أو عـائــلــيـة
بــعـيــداً عن اإللـتـزام  بــرعـايــة الـصـالح

العام للبالد والعباد ... .  
وهـذا هو أحد األسـباب الكبـرى لتخلف
تقدمة تـلك الدول بالقيـاس إلى الدول ا
الـتي تكون فيها الدولة دولة مؤسسات
ولـيست دولـة رغبات شـخصـية للـحكّام

!!..
وأمــريــكــا في عـهــد ( تــرامب ) شــهـدت
ـنصب   ألـوانـاً فظـيعـة من إسـتغالل ا
فـقـد عيَّن ( تـرامب ) صـهـره ( كوشـنر )
سـتـشاريـه   وأناط به مـهـمات كـبـيـراً 
لفات  ... خطيرة وسلّطه على أخطر ا
وهــكـذا يـضــيف( تـرامب) إلى الــقـائـمـة

السوداء مِن أعماله رقماً جديداً  )) .
ويـــكـــتب ســمـــاحـــته يــوم 2020/12/7
مـقالة بعنوان( اجل السياسي ) يقول

فيها:
(( يُــحـجم بــعض مـحـتــرفي الـســيـاسـة
اجلـبناء عن الكشف الصريح آلرائهم  

ويتسترون عليها باحلِيَل .
يــقـول( بـايـدن )  _الــفـائـز بـانـتـخـابـات

ــــزور بـــزائـــريه من حـــيـث يـــحـــتـــفي ا
األحباب ...

ويُـــوّشي بـــعضُ الــشـــعــراء زيـــاراتــهم
لألعالم بشيءٍ من الشعر .

وكـــأنــهم يــريــدون بـــذلك اإلفــصــاح عن
شـكـرهم لِمـا القوهُ مِن حَـفاوة وتـرحيب
بـهم   ومضافاً إلى أنها فرصة سانحة

ن يزورونه. )) . لإلعراب عن حبهم 
ّن يُحبُّ سيدنـا العالمة الصدر وأنـا  

حفظه الله...
وإذا كــانت( كـورونــا ) قـد حـرمــتـنـا من
الــــلـــقــــاء به في ( مــــجـــلـس الـــصـــدر )
اضـيـة وحتى الـشـهـري طوال الـسـنـة ا
هـذا الشهر  فإنـني لم انقطع عن اللقاء
بـه ب احلـ واآلخـر   ويـكـون الـلـقاء
مــغـمّــسـاً بـكل مــعـاني الــشـوق والـودّ 
وأنـا أستمع إلى حديثه العذب وكلماته
الـشيـقة وما تـختزنه ذاكـرته من أخبار

وأحاديث..
وكــنتُ بــ احلـ واآلخــر أكـتب له من
الـشـعر في مـنـاسبـات متـعـددة  ومنـها
قـصيدة كـتبتـها يوم 2020/7/1 حـينما
أرجـف بـــعض ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس أن

سماحته أُصيب بكورونا  : 
        يا سيدي ال زال نوركَ ساطعاً   

بقلوبنا نبض لكمْ ووَالءُ 
                أنتمْ شموس بيننا وبهاءُ

وبحبّكم يسمو الفؤادُ وينتشي 
                  وبقربكمْ تتألّقُ األشياءُ 

وإذا تمنّى ذو الضغائنِ ضرّكمْ 
          ويذيعُ ما ترجو له البغضاءُ 

فَلَكَمْ أذاعوا حولَ حيدرةَ الفتى 
     كَذِباً   وساروا في األذى ما شاؤا 

تسعونَ عاماً قد تَكهّلَ طفلهمْ 
           في الغي  سبٌّ مُقذع وعداءُ 

هذا عليٌّ ; أينَ ما قد هوّموا 
ضي الكذوبُ  وتُكشفُ األخطاءُ       

لكنْ بقايا القومِ الزالوا هنا 
     موتى الضميرِ  وحفنة حمقاءُ 

يتصيَّدونَ من األمور صغارها 
          وعلى القلوبِ غشاوة وغباءُ 

جهلوا مقامَكمُ فكانوا عثرةً 
       والببّغاءُ وصوتُهم لَسواءُ  !

يا آل بيت ( الصدر ) أنتم قدوة 
َ  بكم يزول الداءُ         للمخلص

للدينِ والدنيا فتحتم دربنا
         ولَكَمْ أُسيلتْ  في اجلهادِ دماءُ  

فأخو اجلهالةِ قد يصيبكَ ضُرُّهُ 
            أضعافُ ما يأتي به العُقالءُ 

يا سيدي ال زالَ نوركَ ساطعاً 
            دعْ عنكَ ما يأتي به اخلبثاءُ 

فاسلمْ بنبصِ القلب نوراً باذخاً 
            ال زارَ دارَكَ محنة وبالءُ 
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الــرئــاســة األمــريــكــيــة  _أنّ هــنــاك مِن
اجلــمـهـوريـ مَنْ يــتـصلُ به لـتــهـنـئـته

بالفوز سرّاً ..!!
ولـعلهم يـخشون غضـبة ( ترامب) الذي
ركب مـوجة الرفض لـنتائج االنـتخابات
الـرئاسيـة   مدّعياً وقـوع التزويـر فيها

...
واجلـ الـسـياسـي هو الـذُّلُ بِـعَـيْنِهِ وال

خيرَ في حياةٍ يشوبها الذّل .)) .
ويــكــتب ســمــاحــته يـوم 2020/12/10
مقالةً بعنوان ( تَكَهُنات ) يقول فيها  :
(( إن مَـن يراقب( ترامب ) في تـصرفاته
الـطـائـشـة وقـراراته احلـمـقـاء يـسـتـذكر

َثَل القائل : ( اجلنون فنون ) . ا
إنـه على كل حال سَيُرغَم على اإلعتراف

بالواقع .
وشــتـان بَــيْنَ صـورتـه لـو كـان قــد سـلّم
بـــــهــــذا الــــواقـع من أول األمـــــر وبَــــيْن
ـضـحـكة الـتي سـجّلـهـا على الـفـصول ا
نـــفـــسـه إثـــر انـــشـــغـــال اإلعالم بـــفـــوز

منافسه( بايدن ) .
ـسـكونـون بـحب الذات ال ولـن يحـظى ا
مـن الـــنـــاس وال مـن الـــتـــأريـخ بـــغـــيـــر

االستهجان واإلدانة. 
وهنا تكمن العظة. )) .

ويـخـتم سـيـدنـا العالمـة الـصـدر حـفظه
الـــلـه حـــديـــثه الـــشـــيّـق عن ( تـــرامب )
ـــقـــال األخـــيـــر في هـــذا اجلـــزء من بـــا
مــوسـوعـته   يـوم 2020/12/16 حتت
عــــنــــوان مــــثـــيــــر هــــو ( ومــــضى زمن

العنتريات ) 
يقول سماحته فيه :

(( الـعنتريات التي مارسها( ترامب ) _
بـكل فـصولـها وألـوانها  _أودت به إلى

خيبة مرّة وفشل مؤكد .
إن نـــــزعــــة( تــــرامـب) نــــزعـــــة ذاتــــيــــة
اســـتــبـــداديـــة بــعـــيــدة كـلّ الــبـــعــد عن
ـــوضــوعـــيـــة الــلـــتــ الـــعــقـالنــيـــة وا
ا تـفرزه صناديق تـقتضـيان التسـليم 

ا ضجيج.  اإلقتراع االنتخابية دو
وهـكـذا نـخـلص مِن كلّ ذلك إلـى وجوب
ن اإللـتزام بالدّقـة والتمحـيص الشديد 
نُـــدلي بــصـــوتــنـــا له في ايـــة عــمـــلــيــة
ـــفـــاســد ــثـل تــلك ا انـــتـــخــابـــيـــة درء 

الكبرى.)) .
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والـكتـاب الذي بـ أيديـنا مُـتحف آلراء
سـمـاحـة الـعالمة الـصـدر حـفـظه الله  
ومـائدة فكرية شهية ال تُمَلُّ   وقبل أن
أخــتم هـذه اجلـولــة الـسـريــعـة مع هـذه
اجلـوهرة   نُعـرّج على مقـالته الـبديعة
(( لـزيــارة األدبـاء نَـكْـهَـتـهـا اخلـاصـة ))

والتي يقول سماحته فيها :
اإلنــسـان مــدنيٌّ بـالــطـبع   اليــطـيق أنْ
يـعيش وحـده   وهو مجـبول على حُبّ
اإلتـــصـــال والــتـــعـــايش مع األحـــبــاب
والـصلة بـ األحباب تـتخذ الـعديد من
الـصِيَغ ومن جـملة هـذه الصِـيَغ الزيارة
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فـي حـلـقـة من بـرنـامج (كالم الـنـاس)الـذي
تـقدمه قـناة (الـشرقـية)  تـسلـيط الضوء
عـلى مـشاريع وهـميـة وأخـرى منـجزة ولم
تـسـتـخـدم وأخـرى متـلـكـئـة ولم تـنـجز في

محافظة كربالء.
وقـــال مــقــدم بـــرنــامج كالم الـــنــاس عــلي
اخلـــالــدي لـ( الــزمــان ) : خـالل جــولــتــنــا
قدسة  االسـتقصـائية في مـدينة كـربالء ا
وجـــدنــا الــعـــجب في مـــشــاريع ومـــعــامل
مـتوقـفـة  رحلـتنـا األولى كانت الى مـعمل
تـــعــلــيب كـــربالء الــذي أسس عــام  1958
وأفـتـتـح عام    1962 والـذي كـان مـزدهـراً
بــعـمــلـة وإنــتــاجـة الــوفـيــر  من مـعــجـون
ربى والدبس وغيرها الـطماطة والزبـد وا
ـنتوجات األخرى  لكنه توقف تماماً من ا
عـن الـعـمل وبـقى فـيـة خط إنـتـاجي واحـد
عمل كانت ألنـتاج الدبس فـقط ).مضيفـا(ا
تــديـرة أيـدي عـامـلـة تــقـدر بـأكـثـر من الف
ــعــمل مــوظـف كــربالئي  ومــنــتــوجــات ا

كانت تصدر للخارج) .
وبـعــدهـا أنـتـقـلـنـا غــربـاً لـسـيـطـرة مـدخل
كــربالء من جــهـة الــنـخــيب والـرزازه  في
هـذه السيطـرة تتجمع عشـرات الشاحنات
لـــــغــــرض دفـع رســــوم فـــــرضت عـــــلى كل
ـفروض صـاحب شـاحنـة  مـقدار الـرسم ا
هـــو    25الـف ديــنـــار  تـــســتـــقـــطع هــذه
الـرسوم حلـساب محـافظـة كربالء وال أحد
بـالغ من سواق اذا يـأخذون هـذه ا يـعـلم 
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ـنــاســبــة الــذكـرى ــلــكي  الــرحــاب ا
لك فـيصل الثاني  يالد ا العاشـرة 
ــا غـنــته (يـا لــيـلــة الـعـيــد) الـتي و
أضافت إلـيـها في اخلـتـام: (يا دجـلة
مــيــتـك عــنــبــر وزرعك عــلى الــعــراق
نور.. يـعيش فـيـصل ويتـهنى نـحيي
له لــيـالي الــعـيـد) و فـي أعـقـاب ذلك
مــنــحت أم كــلــثــوم وســام الـرافــدين
ـــــنـح عـــــادة إال ـــــدنـي وهـــــو ال  ا
لـلـرجـال حــسب الـقـوانـ الـعـراقـيـة
آنــذاك لـكـن الـقــانـون عــدل لـتــتـقــلـد
الــــــوســـــام وألول مـــــرة فـي تـــــاريخ

العراق امرأة هي أم كلثوم.
وتوجت ام كلـثوم  عالقـتها بـالعراق
بـانـشودة بـغـداد الـتي غـنتـهـا حتـية
لـــثــورة  14تـــمــوز  1958بــطـــلب من

الرئيس جمال عبد الناصر.
بغــــــداد يا قـلعـة األسود    يـا كعـبة

اجملد واخللود

نـاسبـة ذكرى وفـاة ام كلـثوم التي
ـاضي اذكــر ان لـهـا مـرت االربــعـاء ا
عالقـات متـمـيـزة بالـعـراق فـقد زارت
بـغـداد مـرتـ االولى في اواخـر عـام
 1932 الـــــتي دامـت شــــهـــــرا واحــــد
والـزيــارة  الـثـانـيــة كـانت عـام 1946
ودامت لـيلـتـ حـيث غـنت في قـصر

الــشــاحــنــات ..! واشــار اخلــالــدي الى أن
(حـمولة الـشاحنـات هي مادة الرمل فقط 
أحـــيـــانــاً بـــعض الـــســـائـــقــ يـــقـــومــون
بـالـتـحـمـيل مـرتـ الى أربع مـرات  وهذا
ـبلغ ال 25 يـطـلب عـلى السـائق دفع ذلك ا
الف ديـنـار لكل مـره يعـبـر هذه الـسيـطرة.
وأن طـول الشارع الذي تـسلكة الـشاحنات
هـو   15كــيـلــومـتــرا وغـيــر صـالح لــسـيـر
الــشـاحـنـات   وعـلـى هـذا الـشـارع حتـدث
حـــوادث مــروريـــة مــؤســـفــة  كـل اســبــوع
ـرور حـوادث تــسـجل مــراكـز الــشـرطــة وا
واطن من دهس راح ضحيتها عشرات ا
نـاطق التي تقع عـلى هذا الشارع سـكان ا
(واجهـنا صـعوبـة كبـيرة ـميت).مـوضحـاً ا
أثـنـاء تـصـويـر هـذه احلـلـقـة  حـيث كـلـمة
نـوع الدخـول نراها ـنوع الـتصـوير و
في أي مــوقع من مـشـاريع ومـسـتـشـفـيـات
وســيــطــرات وشــوارع خــارجــيــة وجتــمع
مـــواطـــنـــ يــنـــاشـــدون الـــبــرنـــامج فـــيه
وهـــكـــذا.والبـــد من االشـــار الى ان عــرض
الـشـارع كـان عـشـرة أمـتـار .. واآلن أصبح
  5أمـتار  بـسبب عـملـيات تـأهيـل الشارع
الــتي حتـدث بـ ســنـة وأخـرى .عــلـمـاً أن
عــدد الــشــاحـنــات الــتي تــدخل عــبــر هـذه
الــســيـطــرة عــلى طـريـق الـنــخــيب كـربالء
يــصل الى أكــثـر من   300 - 250 شــاحـنـة

. ( يومياً
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بـعـدها أنـتـقل كادر الـبرنـامج الى مـشروع
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W∫ برنامج (كالم الناس) في جولته االستقصائية في كربالء uł

وتــغـني في الــقـصــور الـبــاذخـة  في
بغـداد  في عهـد هارون الـرشيد.وفي
احدى اغنيـاتها  تصف جـمال بغداد

و ماءها و هواءها: 
نسيمها ما أعطره 
وزرعها ما أنضره 

بغداد يا ذات القطوف الدانية 
دامت لك النعمى وهناك الزمان

دار السالم والنعيم 
ومنزل الروح الكر 

بغداد يا ذات القصور العالية
يا جنة الدنيا ويا ظل األمان

هواؤها ما أطيبه 
وماؤها ما أعذبه

×× فيال ام كلثوم في بغداد
ناسبة ومن الطريف ان نذكر بهذه ا
ان فـي بــغـــداد فـــيال تـــشــبـه فــيال ام
كلـثوم في الـقاهرة الـتي شيـد علـيها
فنـدق باسـمـها بـعد وفـاتهـا وقد ورد

×× فيلم دنانير احداثه في العراق
واذكر ان ام كلثوم مثـلت فيلما تدور
احداثه في العراق هو فـيلم (دنانير)
تـمــثل فـيه ام كــلـثـوم  حـيــاة الـفـتـاة
البـدوية دنـانيـر ذات الصـوت العذب

فـي االخــــــبـــــار ان
ـؤسـسات احدى ا
ـصــريـة تــبـحث ا
عن مـصــيـر فـيال
ام كــــلـــثــــوم في
بـــــغـــــداد وهي
دار شـــيـــدهــا
احـــــــــــــــــــــــــد
الـعـراقـيـ
ـعــجــبـ ا
بـام كـلـثوم
في مـنـتصف
أربـــعـــيـــنـــيــات
ـــاضي الـــقــرن ا
في مـنـطـقـة بـارك
السـعـدون ببـغداد
ـوافـقــة ام كـلـثـوم
وحسب اخلرائط التي

زودته بها.

ـشروع كـانت ضعيـفة وفشـلت بإجنازه  ا
فـقط حـفـرت حـفـرة كبـيـرة وتـركت اآللـيات
ــعـــدات بــالــعــراء حــتى انــدثــرت هــذه وا
ـعـدات الثـقيـلـة بسـبب الـعوامل اجلـوية ا
ولسن طويلة ). واوضح حس (مجلس
ـشـروع بـسبب احملـافـظـة أوقف الـعـمل بـا

ـشـروع هذا  ـنـفـذه  وا فـشل الـشـركـة ا
احــالــته من من احملــافـظــة مـبــاشـرة دون
الــتــصـويـت عـلــيه من قــبل اجملــلس الـذي

أتــــــــــــخـــــــــــذ
اإلجــــــــراءات
الـــقـــانـــونـــيـــة

وإيــــــقــــــاف هــــــذا
تلكأ)! شروع ا ا

×و كــــانت لــــنــــا زيـــارة
ــسـتــشـفى ــشـروع ا
الـتركي الـذي نفذته
شـركة تـركيـة عام
  2009 وبـكـلـفـة

احلـزام األخـضـر الـذي بوشـر بـالـعـمل فيه
شروع  16مليار عام     2008 وكـلفة هذا ا
ديـــنـــار وصـــرف لـــهــذا الـــعـــمل مـــبـــلغ  8
ـزروعة مـلـيارات   حـيث تلـفت األشـجار ا
بـــهــــذا احلـــزام مـــثل اشـــجــــار الـــنـــخـــيل
ـشروع والـكـالـبـتـوز والـزيـتـون  وأهـمل ا
هـذا ومـوت أعداد كـبـيره من األشـجـار فيه
ــهـنـدس الــزراعي آمـال .من جــانـبــة قـال ا
ــديــنـة الــدين الــهـر وهــو مــحـافـظ سـابق 
كـــربـالء  (انـــا صـــاحب فـــكـــرة تـــأســـيس
مــشـروع احلـزام األخـضـر  الــشـركـة الـتي
ـشـروع بـدأت بـالـعـمل سـنة 2005 نـفـذت ا
وهـو مـن مـشـاريع تـنـمـيـة األقـالـيم). وبـ
الـهر( اآلن يجب إيجاد مركز لرعاية غابات
الـنخـيل  التـي أصابهـا اإلهمـال  الواضح
بسبب وزارة الزراعة واحملافظة والبيئة).
×بـعـدها كـانت السـرة البـرنـامج زيارة الى
ـبي الـذي بـدأ الـعـمل به مـنـذ ـســبح األو ا
عـــام   2008 وحلــــد اآلن لم يـــنـــجـــز  و
تخصيص مبلغ    6 مليارات ألجل إجنازه
 ويــضم صــالــة تـســتــوعب اكـثــر من الف
مـتـفـرج لـبطـوالت الـسـبـاحة  لـكن لألسف
ـشـروع مـتـوقف عن الـعمل .انـتـقـلـنا الى ا
مـشـروع مـجـمع الـدوائـر احلـكـومـيـة الـذي
أحـيل ألحدى الشـركات احمللـية عام  2015
وبـكـلـفـة إجـمـالـية تـصل الى    256 مـلـيار
ديـنـار .وعـنه قال عـضـو مـجلس احملـافـظة
ــشـروع غــيـر الــسـابق نــاصـر حــسـ : (ا
مـــجــدي وفـــاشل والـــشــركـــة احملــال لـــهــا

تقدر بـ    150 مـليون دوالر  و افتتاحه
قــبل سـنــة لـكــنه مـغــلق بـالــكـامل وبــقـيت
أبـوابة مقفـلة حلد يومنـا هذا  وعرفنا أن
ستشـفى سيحال لالسـتثمار حسب هـذا ا
تــوجــيــهــات احلــكــومــة احملــلــيــة ووزارة
الـصحة .وأشار اخلالدي (هناك مستشفى
احلــســـ الــتــعــلــيــمـي هــو الــوحــيــد في

احملــــافــــظــــة  وبــــعــــد اجنــــاز مــــشــــروع
ــاضي ــســتــشــفـى الــتــركي في الــعــام ا ا
وافـتـتـاحه الـرسـمي  لـكن الـفـرحـة لم تدم
ـستـشفى لـلـمواطـن كـونهم عـلـموا  ان ا

سيعلن لالستثمار ).
انـتقل فـريق عمل (كالم الـناس)بـعدها الى
دينة  حيث مـنطقة مـكب النفايات غـرب ا
ـنـطـقـة مـكـشـوفـة وعـنـد حـرق الـنـفـايـات ا
نطـقة بـالكـامل وتتلـوث البـيئة  تـتلـوث ا
ـــوقع مـــكب الـــنــفـــايـــات عــوائل هـــنــاك 
وصـبـيـة وشـبـاب وشـابـات وكـبـار السن 

يــعــمــلــون ويــقــدر عـددهـم أكـثــر من  150
شـــخص يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـى الـــوصــول
لـكـابسـات النـفايـات التـي تعـود للـبلـدية 
ـوقع الطـمر الـصحي  الـتي مـا ان تصل 
ـهنة يـبدأ تـوافد هـؤالء الذين يـعمـلون 
نـبش النـفايات  والـبحث عن النـايلون
شروبات واآلخرين يبحثون عن علب ا
الـغــازيـة وآخـرين يـبـحـثـون عن مـادة
الصفر والبعض يبحث عن الكارتون.

{ فـــريق عــمل (كـالم الــنــاس) لــهــذه
احلـلقـة تألف مـن :األعداد والـتقد :
عـلي اخلالدي مخـرج ميداني ومدير
الـتصـوير : تـصـوير : عـمر اجلـابري
ــتـابـعـة اإلعالمـيـة : ا ســرمـد بـلـيـبل
ســــعـــدون اجلـــابـــري Drone عــــلي
الـطـرفي مونـتـاج وتنـفـيذ : حـسام

الدين محمود.
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رئيس اجلـمعـية الـعراقـية لـلسـياسـات العـامة والـتنـمية
الـبـشـريـة اعـلن ان اجلـمـعـيـة تـقـيم غـداً االحـد نـدوتـهـا
االفتـراضيـة (الفـساد الوظـيفي في الـعراق واثـاره بعد

.( فتش العمومي الغاء مكاتب ا
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اخملـــــرج واالعالمي الـــــعــــراقي
نتدى الثقافي للجمعية ضيـفه ا
الــعـراقــيـة لــلـتــصــويـر الــثالثـاء
ـاضي لـلـتــحـدث عن(جتـسـيـد ا

نظر السينمائي رقمياً). ا
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الـــشـــاعـــر االردنـي صـــدر له ديـــوان الـــشـــعـــر (زهـــر
حــزيــران) عن دار اآلن نــاشــرون ومــوزعـون. يــقع في

توسط.  166 صفحة من القطع ا
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رئيس مـلتقى االعالميـ العراقيـ شارك في جلسات
ؤتـمر السـادس للمـلتقى وادارة جـلساته الـتي عقدت ا
حتت شعـار (نحـو تـغطـية اعالمـيـة مهـنيـة لالنـتخـابات

قبلة). ا
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الـكـاتـبــة االردنـيـة  ضـيــفـتـهـا مــؤسـسـة عـبــد احلـمـيـد
شـــومـــان في حـــفل اإلطالق االفـــتـــراضي لـــكــتـــابـــهــا
(عصـافيـر زرقاء: قـصة حريـة من قبـضة احلـرب) عبر
مــــنــــصـــة (زووم) وأدارت احلــــفـل اإلعالمــــيـــة نــــادين

النمري.
n¹dA « Èu$

ـعـرض اجلمـاعي(ريـشة التـشكـيـليـة الـسوريـة نـظمت ا
ــركــز الــثــقـافـي بــكــفــرســوسـة نــواعـم) الـذي أقــامـه ا

وشاركت فيه  13  فنانة تشكيلية.
wFOÐd « bL×

ـتمـرس في جـامعـة دبلن بـايرلـنده يـدير البـروفيـسور ا
الـنـدوة الـتي تــقـيـمـهــا شـبـكـة الــعـلـمـاء الــعـراقـيـ في
ـوارد الوراثيـة الطبـيعية ـعنونـة (الزراعة وا اخلارج وا
في الـــــعـــــراق: الــــتـــــاريخ والـــــوضـع احلــــالـي وافــــاق

ستقبل). ا
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الــبــاحث األثــري الــســوري صـــدر له كــتــاب بــعــنــوان
دافن التدمرية نـحوتات والرسومات اإلنسانية في ا (ا

خالل العصر الروماني).
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مــجــمــوعـةً من احلــلــقــات الـنــقــاشــيـة
ــهــمـة واالســاســيــة عــبـر والــنــدوات ا
فــونــيـم) مــؤكــداً أنَّ (من واجــبــنــا في
وزارة الـثقافة  إعطاء مساحة للشباب
واعــــادة الـــثــــقـــة لــــهم مـن خالل هـــذه
الــنــشـاطــات والــفـعــالــيـات الــثــقـافــيـة
والـفنية) مقدماً (شكره للمشرف على
يـة الـفـنون مـجـمـوعة (فـونـيم) وأكـاد
ـشـاركـ وجلـنة اجلـمـيـلـة والـطـلبـة ا
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ـاضي اسم الفـائزين اعـلـنت الثالثـاء ا
مـسابقة فـائق حسن  للتـخطيط ضمن
فــعــالــيــات مــشــروع فــونـيـم الــثـقــافي
اجلـمالي للـشباب في احـتفالـية اقيمت
افـتـتـحـهـا عـلـى قـاعـة بـرونـز لـلـفـنـون 
وكـيل وزارة الثقافة والـسياحة واآلثار
 نــوفـل أبــو رغــيف.الــذي قــال(إنَّ هــذه
ـسـابـقـة هي خـالصـة جـهـود حـثـيـثة ا
امـتـدت لـشهـرٍ ونـحن جـزء من الهـيـئة
ـشــروع فـونــيم الـتــوعـوي ــؤسـســة  ا
الــذي شـكـل حـضــوراً  مـبــكـراً في ظل
ظــروف اسـتـثـنــائـيـة ومـدة قــيـاسـيـة)
ـسابقة حظـيت بلجنة مـبيناً أنَّ (هذه ا
حتـكيم احترافـية تمتلك خـبرةً كبيرةً)
ـــشـــاركـــات كـــانت من الفـــتـــاً إلى أنَّ(ا
مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق كــافـــةً  حـــيث
تـضـمـنت  67عـمالً تـشـكـيـليـاً  لـطـلـبة
ــيــات واجلــامــعــات الــطــبــيــة األكــاد
والـعـلمـية واإلنـسانـيـة اخملتـلفـة الذين
تـميز شـاركوا بـهذا احملـفل اجلمـالي ا
ـثل إضـافــةً لـلــفن الـتـشــكـيـلي الــذي 
ــنــا حـــقــقـــنــا بـــالــعـــراق).وأضــاف (إنـَّ

ÊU e « ≠  ËdOÐ

هـنأت الـفنـانة الـلبـنانـية هـيفـاء وهبي
الـفـنـانـة اإلمـاراتـيـة أحالم بـعـد صدور
ألـــبــومـــهــا اجلــديـــد (فــدوة عـــيــونك)
وكــتـبت في صـفــحـتـهــا اخلـاصـة عـلى
مـوقع التواصل اإلجتماعي قائلةً (ألف
مـبـروك حبـيبـتي أحالم ألبـومك الرائع
فــدوة عـيــونك والـلـوكــات والـتــصـويـر
ا حبيبتي). كـتير حلوين بالنـجاح دا
يــــذكـــر أن األلـــبــــوم اخلـــاص بـــأحالم
يـــتـــضـــمن  24 أغـــنـــيـــة بـــالـــلـــهـــجــة
اخلليجية وهي (فدوة عيونك عيوني
بـس حـــزيـن زوبـــعه يــــا آدمي حس
ـحــاه الــله يـرحــمه تــشـرق دفــتــر و
الـــشــمس وتـــغــيب دمــعـــة زرقــا ســر
مــعــلن الــفـرقــا خــاطـري ضــايق ابن
الـتراب وما سألت إال عـليك). من جهة
أخـــــرى ردت وهــــبي فـي الــــســــاعــــات
األخـيـرة بـطـريـقة الذعـة عـلى مـتـابـعة
تـمـنت لـهـا لـو انـهـا مـاتت فـي إنـفـجار
ـــرفــأ الــذي وقع فـي بــيــروت الــعــام ا

ـا قـدموه من جـهـودٍ إلجناح الـتـحـكيم 
ـسـابـقـة اإلبـداعــيـة واجلـمـالـيـة هــذه ا
ـمـيـزة). واخـتـتمت الـفـعـالـيـة بإعالن ا
سابقة وهم  :أحمد األسـماء الفائزة با
مـــحـــمــد طـالل وحــســـ عالء حـــسن
وحــوراء احـمــد بـدر وأحــمـد ريـاض 
ــشـــاركــ اآلخــرين كـــمــا  تــكـــر ا
ـشاركتـهم الفـاعلة بـشهـاداتٍ تقديـريةٍ 

تميزة. وا

ـــــــاضـي واصـــــــفـــــــةً إيـــــــاهــــــا ا
ب(الــفـحـشــاء والـدعـارة). وقـالت
برمجة لـها وهبي (التـعليقـات ا
والــــوحـــشــــيـــة حتـت صـــورنـــا
وفـيـديوهـاتنـا وخـصوصـا اللي
بـــالـــعـــربـي اذا دلت عـــلى شيء
فـهو انـو اصحـابهـا ناس اوسخ
من الـوساخـة وثقـتهم بـنفـسهم

صفر).
ـصــريـة ـمــثـلــة ا كــمـا نــشــرت ا
نــــيــــرمــــ الــــفــــقي صــــورة من
كـــوالــيس تـــصــويــر مـــســلــسل
(لــؤلــؤ) وذلك في صــفـحــتــهـا
اخلـاصة على موقع التواصل
اإلجــتـمــاعي وإعـتــمـدت في
إطاللــتـهـا قـمــيـصـاً سـاتـان
بـالـلـون الـبـيج وتـسـريـحـة
شــعــر مــجـعــدة وعــمـدت
بـــــــــدورهــــــــــا إلـى وضع
مــاكــيــاج نــاعم بــألـوان

ترابية فاحتة. 

تـعبّـر عن امالك وتـؤمن بقـدرك وجناحك. كمـا تنـتصر
صاعب. على كل ا

qL(«

خـفف مـن تـنـاول الـقـهـوة وحــاول اإلكـثـار من تـنـاول
العصير الغني بالفيتام سي.

Ê«eO*«

كُن عاقالً مع الـشـريك وحتاشَ اجلـدال والـدخول في
نزاعات مهما كانت درجتها .

—u¦ «

 حتـقق أربـاحًـا وتــقـدّمًـا سـريـعًــا بـادر الى الـتـحـرك
. السريع واستغل الفرص والوقت الثم

»dIF «

ال تـتـرك الـشـؤون احلــيـاتـيـة تـؤثـر ســلـبـاً في وضـعك
الصحي وحاول التخفيف عن كاهلك .

¡«“u'«

ـعنـويات وتـنفـرج أساريـرك. واجه السـلبـيّات تـرتفع ا
باإليجابيات لتتفادى التحدّيات.

”uI «

عمليـة بيع تتعثـر أو عملية شـراء حتتاج إلى مزيد من
ال وعليك اجملازفة . ا

ÊUÞd «

ــسـاعي  إذا كـنـت عـلى خالف مـع احلـبــيب تـكــثـر ا
والنيات اإليجابية جلمع شملكما.

Íb'«

جتـنـب اخلـوف ألنك تـتـمـتع بـقـدرات إليـجـاد احلـلـول
وقد تضطر إلى طرق بعض األبواب.

bÝô«

شي تنشط الـقلب شرط عدم الوصول الهرولـة بعد ا
إلى اإلرهاق.رقم احلظ.2

Ë«b «

. تـنـطـلق بـعالقـة جـديدة  تـكـون خـطـواتك مـثمـرة جـداً
تغير مجرى حياتك.

¡«—cF «

اضـي تعـقّـد لك األمـور فكن  تسـتـعـيد قـضـايـا من ا
حذراً ألن اجلو يحمل لوماً وشكوى .

 u(«
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اكـــتب مـــرادفــات ومـــعــاني
الكلمات الـتي تسير بعكس
عــقـــارب الـــســـاعــة. اجـــمع
ــنــقــطـة حــروف الــدوائــر ا

طلوبة: لتقرأ الكلمة ا
 1-(معركة):
  2-يزاولون

 3- احالم وطموحات

4- مبشرين بغد ومستقبل
5- أبنائي

6- من امراض العصر
7- ألبسناه الثياب
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ـمـثل عزت ـوت امس اجلـمعـة ا غـيب ا
الــعاليـلى عن  86عـامــا و اعـلن اخلـبـر
جنل الـراحل مــحـمـود في صـفـحـته في
(فــيـســبــوك)  والــراحل  حـاصـل  عـلى
ـعــهــد الـعــالى لــلـفــنـون بــكــالـوريــوس ا
ــســرحــيــة عـام  1960 لــكــنه لم يــبــدأ ا
مـسيـرته الـتمـثـيـليـة فـور تخـرجه بـسبب
رعـايته ألخـوته األربعـة بعـد وفاة والده
فـعمل معد برامج تـلفزيونيـة لفترة قبل
أن تـــأتــــيه الـــفــــرصـــة من خـالل فـــيـــلم
(رسالة من امرأة مجهولة) عــــــــــــــام
ـــثـــابــــة بـــدايـــته  1962  والــــذى كـــان 

الـسيـنـيـمائـيـة. تـعددت أعـمـاله بـعد ذلك
لـيـشـارك فـى عـشـرات األعـمـال مـا بـ
الـسيـنما والـتلـيفـزيون أحد أهم أدواره
كـان فـى فـيـلم (األرض) عـام  1970 من
إخــــراج يــــوسف شــــاهـــ ومـن أبـــرز
أعـماله (الـطريق إلى إيالت أهل الـقمة
ـــنــصــوريــة الــتــوت والــنــبــوت) وفى ا
ـسرح شـارك فى عدة مـسرحـيات من ا

أهمها (أهال يا بكوات ثورة قرية).

بيروت
5 Š s ×

أم كلثوم
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عزت العاليلى
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هيفاء وهبي
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

جـاء ترامب الى الرئاسة االمريكية ورحل من دون أن تتبلور
اسـتـراتيـجـية امـريـكـية في الـسـيـاسات الـكـبـيرة ازاء قـضـايا
ـنـطـقـة الـعـربـيــة واخلـلـيج خـاصـة  بـالـرغم من طـفـرات في ا
واقف كاالنسحاب من االتفاق النووي وفرض عقوبات على ا

ايران ونقل السفارة االمريكية الى القدس . 
ـاضي كان هـناك عـنوان أوضح في الـتسـعـينـات من القـرن ا
لالمـريـكـان اشـتـغـلـوا عـلـيه سـنـوات عـدة ذلك هـو االحـتـواء
ـزدوج في أعقاب غزو العراق للكويت وصاحب ذلك اعالن ا
مـحـور الشـر الـذي يـضم ايـران والعـراق وكـوريـا الشـمـالـية
وهـو احملـور الـذي تخـلى االمـريـكـان عن وسمـه بصـفـة الـشر
ــلف الــنـووي وبــعـد بــعـد الــتـفــاوض مع ايــران في ســيـاق ا
صـافحـات واللـقاءات احلـارة ب زعيـم كوريا ـفاوضـات وا ا
الـشــمـالــيـة وتــرامب وكـذلـك بـعـد أن جــرى احـتـالل الـعـراق
ـتعاقـبة فـلم يعد وتـغييـر هويـته السـياسيـة ودعم حكـوماته ا

ينطبق عليه مصطلح محور الشر.
ال نــزال في بــدايـة الــطــريق ولم تــتــضح صــورة الـســيــاسـة
ـنــطـقــة بــالـرغم من ــلـفــات الـكــبــرى في ا االمـريــكــيـة ازاء ا
االشـارات والـتــصـريـحـات لـكن الـفــعل عـلى الـواقع هـو أمـر

آخر.
نطقـة سيكون من مـفتاح استـطالع السياسـة االمريكيـة في ا

السعودية
رة فهذا الـبلد استـراتيجي لـعقدين في االقل بالـنسبة هـذه ا
نـطلقات التي رسمت لـواشنطن  وهي تريد الـتأسيس على ا
ـكن جتـاهل بـنـاء الـعالقـات الــثـنـائـيـة في عـهـد تــرامب وال 
عـمره احلديث أربع سنوات وعمـره االساس أكثر من سبع

سنة.
 في صـحيفـة هاآرتس االسـرائيلـية في الرابع والـعشرين من
اضي كان هـناك حـديث عن موافـقة من دون حتفظ الـشهـر ا
أعـطــتــهـا تل ابــيب لـواشــنــطن من اجل تــوسـيع مــدى الـقــبـة
احلـديــديـة لــتـشــمل مـنــطـقــة اخلـلــيج مع تــلـمــيح اسـاس الى
ركزيـة في اخلليـج . هذا التـحوّل فيـما لو الـسعوديـة الدولـة ا
ّ اجنـازه  سـترتـقي الـعالقـات العـسـكريـة والـسـياسـيـة ب
الـريـاض وواشـنــطن الى مـرتـبـة اعـلـى وسـتـكـون هـنـاك ثـمـة

استحقاقات اقليمية. 
وهـنا ثمة ورقة مهـمة بيد السعـودية لتأخذ من حصص االمن
ـكن ان تـعطـيه والـتـنـمـيـة واالسـتراتـيـجـيـة الـعـامـة بـقـدر مـا 
لـبرامج امريكية قد ترسم شكال جديداً لالوضاع في الشرق
ا في غـضون االوسط لـيس بـالضـرورة في عهـد بـادين وا
ـرحلة اجلديدة من اسـتراتيجـية قد تبلغ خـمس سنة أفق ا
وكـانـت قـد افــتـتــحـتــهـا واشــنــطن في مـطــلع الــقـرن بــحـربي

افغانستان  2001 والعراق 2003.
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