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طبعة العراق 
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بـــحـث رئـــيس حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـــردســتــان مــســـرور الــبــارزاني
ورئـيس حتـالـف عـراقـيـون عـمـار
احلكيم آخـر مستـجدات الوضع
في الــــعـــــراق بــــاإلضـــــافــــة إلى
مــنــاقـشــة الــعالقـات بــ بــغـداد
واربـــيل. وقــــال بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الزمان) امس ان (رئيس حكومة
االقـلــيم اسـتــقـبل احلـكــيم ضـمن
إطـار زيـارته لإلقــلـيم الـتي بـدأت
أمس االول  حـــــــــــــيـث جـــــــــــــدد
الــبــارزاني خالل الــلـقــاء تــأكــيـد
الـــتــــزام االقــــلـــيـم بـــحـل جـــذري
للمـشاكل مع احلكـومة االحتادية
عـــلـى أســـاس تـــأمـــ احلـــقـــوق
ا ـسـتـحـقـات الـدسـتـوريـة و وا
يــــحـــافظ عـــلى كــــيـــانه ويـــراعي
خــصــوصــيــته الــفــيــدرالـيــة مع
احترام مباد الشراكة والتوازن

والـــــتــــوافق) مـن جــــانــــبه اكــــد
احلــــكــــيـم ان (االقــــلــــيم صــــديق
وحـــــلـــــيف وال بـــــد أن يـــــكـــــون
الـــدســــتـــور الــــفــــيـــصـل في حل
ـــشــاكل الـــعــالــقـــة بــ بــغــداد ا
واربيل) واكد (دعم االتفاق الذي
 التـوصل إلـيه الطـرفـان في ما
ـوازنـة  ونـتـمـنى أن يـتـعــلق بـا
ـشروع في يتم الـتصـويت على ا
مــجــلس الــنــواب قــريــبــا). وأكـد
رئـــيس االقــــلـــيم نـــيــــجـــيـــرفـــان
الــبـــارزاني االســتــعــداد لــلــبــدء
بــحــوارٍ جـــدّي وصــريح من أجل
إصـالح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
وإدارة الــعــراق مــشــيــرا الى ان
مــشـكــلـة أي قــومـيــة أو مـكـوّن ال
ـكوّنٍ كـن أن تصـبح انـتصـاراً 
عـــراقيٍّ آخــر بـل ســتــكـــون لــهــا
عـــواقب وخـــيـــمـــة عــلـى جــمـــيع
مكوّنـات العراق. وقـال البارزاني
خالل مـــــشـــــاركــــــته فـي احلـــــفل
الــتـأبــيـني الــذي أقـيـم في أربـيل

ناسبة ذكرى بحضور احلكيم 
استشهـاد محمد بـاقر احلكيم ان
شكلة الرئيسة في العراق منذ (ا
بـــدايـــة تــــأســـيـــسـه هي غـــيـــاب
ــشـاركـة بـ جـمـيع الـشـراكـة وا
مكوّنات العراق في إدارة العراق
ولهـذا الـسبب لم يـكن مـنذ بـداية
ــشـاكل) تــأسـيــسه خــالـيــاً من ا
مـشـدداً عـلى أن (مـكـوّني الـعراق
الـعــربـيـ من الـسـنّــة والـشـيـعـة
يـــعـــلـــمـــان أنّه لـــيس بـــوسعِ أّي
مــــنـــهــــمـــا وال كالهــــمـــا من دون
االكراد) وتـابع أنه (ال يـجـوز أن
يــتــوقّع أيّ مـكــوّن عــراقي إلــغـاء
مـكـوّنٍ آخـر ألنّ هـذا الـتـوقّع هـو
تـــوقّـع عـــبـــثي لـم يـــتـــحـــقق في
ــــــاضي ولـن يــــــتــــــحــــــقّـق في ا
ـــســتـــقــبـل  ويــجب أن يـــكــون ا
أساس مبـاحثاتـنا هو أنّ مـشكلة
ـكن أن أي قـومـيــة أو مـكـوّن ال 
ــكـوّنٍ عـراقيٍّ تـصــبح انـتــصـاراً 
آخـــر بل ســـتــكـــون لــهـــا عــواقب

وخــيــمــة عــلى جــمــيع مــكــوّنـات
الـعـراق) مـشــددا عـلى (الــعـودة
إلـى الــــدســــتـــور الــــعــــراقي وأن
نـاطق بحقها في حتظى جميع ا
إدارة شـؤونهـا ونـحـقّق الـتوافق
والـشـراكـة في إدارة الـعـراق وأن
يــكــون اســتــقــرار وتــقــدم وبــنـاء
االقـــــلـــــيم مـن دواعي ســـــرور كلّ
األطـراف الـسـيـاسـيـة في الـعراق
ألننا جـزء من العراق) مبـيناً أن
(جنـــــاحـــــنـــــا يـــــكـــــون من خالل
ـشـتـرك وان الـشـراكـة والـعـمل ا
اإلقــصــاء والـــتــهــمــيش أديّــا في
اضي إلى دمار العراق وال شكّ ا
أنّ هــــذا الــــنـــهـج ســـوف يــــدمّـــر
مـسـتـقــبـلـنـا أيـضـاً). كـمـا ألـتـقى
عيـة وفد من التحالف احلكيم 
خالل زيـــارته الى اربـــيل رئـــيس
ــقــراطي  مــســعـود احلــزب الــد
الــبــارزاني  وبــحــثــا الــعالقــات
ــشــتــركــة واالوضــاع احملــلــيــة ا
واالقــلـــيــمــيـــة الــتـي تــشـــهــدهــا

الــســاحـة. ووصـل احلـكــيم امس
الى اربــيل بـعـد اخــتـتــام جـولـته
في مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة.وقال
احلـكـيم عـقب مـراسم الـذكرى ان
(اجـتـمـاعـه مع االحتـاد الـوطـني
الـذي وصفه بـاحلـلـيف والـشريك
هم بحـث العالقـات الـكـردية - ا
ـــطـــلـــوب الـــعـــربـــيـــة والـــدور ا
لـلـتـعـاون معـاً في بـنـاء الـعـمـلـية
ـشـاكل الـســيـاسـيـة ومـعــاجلـة ا
ـــوازنــة  وخـــاصـــة مـــوضـــوع ا
وازنة وكلنا أمل في تسير هذه ا
بـالـطريـقـة الـتي تـضـمن مـصالح
شعب كردستان كما هي مصالح
الـــشــــعب الـــعــــراقي عــــمـــومـــاً)
وأضاف (نـعمل جاهـدين على أن
نــخــرج بــاتــفــاقــات وتــفــاهــمـات
ـشـاكل وكـلـنـا تـعـالج جـزء مـن ا
أسف وألـم أن األشـــهــر تـــمـــضي
ــــوظــــفــــ في االقــــلــــيم ال وأن ا
يسـتلـمون رواتـبهم وهم لـيسوا
طـــرفـــاً فـي اإلشــكـــالـــيـــات الـــتي
حصـلت لـذلك ال بد أن نـبحث عن
وسـيــلـة تــضـمن حـقــوق الـعـراق
جميـعاً وتضـمن رواتبهم وأن ال
يـكــون أي مـواطـن عـراقي في أي
مـــكــــان لـــديـه قـــلـق عـــلـى راتـــبه
ومــعــيــشــته ووضــعه فــالــعـراق
جلــمــيع الــعــراقــيــ ويــجب أن

نعمل لضمان حقوقهم جميعاً).
الـى ذلك اكـــد مـــســــتـــشـــار األمن
القـومي لقـائد بـعثـة النـاتو بـيير
اولـسن ان الــعــراق لـيـس جـزءاً
من أي مـشـكلـة إقـلـيـمـية وداعش
مازال خـطراً عـلى اجلمـيع. ونقل
ـكتـبه تلقـته (الزمان) امس بيان 
عن االعـرجـي الـقــول ان (الـعـراق
حــــريـص عــــلى الـــــتـــــعــــاون مع
اجملــتـــمع الــدولـي وأن الــقــوات
الـعـراقـيـة لـديـهـا خـبـرات كـبـيـرة
اكــتــسـبــتــهـا من خـالل الـقــتـال)
مـبـيـنـا أن (تـبـادل اخلـبرات مـهم
ــواجــهــة اإلرهــاب والــتــطـرف)
وأشــــار إلى أن (الــــعـــراق لــــيس
جزءاً من اي مشـكلـة إقليـمية بل
وتــــــابع هـــــــو جــــــزء مـن احلل) 
(احلــــكــــومـــــة ســــتــــعــــمـل عــــلى
االســتـفــادة من خـبــرات الـنــاتـو
وأن تــبـــادل اخلــبـــرات مــهم ألن
داعش مـازال يـشـكل خـطرا حـتى
اآلن عــلى اجلــمـــيع). من جــانــبه
أكــد اولــسن أن (وجـود الــبــعــثـة
جــــاء بـــــطــــلـب من احلـــــكــــومــــة

العراقية وأن أي تـوسيع للمهام
ســــيــــكـــــون بــــنــــاءً عــــلـى طــــلب
احلــكــومــة) وتــابع ان (الــنــاتــو
ـواجــهـة اإلرهـاب يـدعم الــعـراق 
والــتــطــرف). وكــان االعـرجـي قـد
اكـد في تــغـريـدة عــلى تـويـتـر ان
(حلف الناتـو يعمل مع العراق و
ــوافــقــة احلــكــومــة الــعــراقــيـة
وبــالــتـنــســيق مــعـهــا ومــهــمـته
اســتــشـاريــة تــدريـبــيــة ولــيـست
قـــتـــالـــيـــة  ونـــتـــعـــاون مع دول
الـعـالم ونـسـتـفـيـد من خـبـراتـها
ـشـورة والـتـدريب لـتـعـزيـز في ا
األمن واالستـقـرار و ال اتـفاق عن
).وكـــان األمـــ ـــدربــــ اعــــداد ا
الــعــام حلـــلف شــمــال األطــلــسي
الـنــاتـو يـنس سـتـولــتـنـبـرغ قـد
أعـــلن فـي وقت ســـابق رفع عـــدد
قـوات احلـلـف في الـعـراق إلى 4
آالف عـنـصـر.وقـال خالل مـؤتـمـر
افتراضي  عـقب انتهـاء اجتماع
احلـــلـف الـــوزاري الـــذي نـــاقش
قـضـايـا مـخـتـلـفـة أبـرزهـا وجـود
احللـف في أفغـانـستـان والـعراق
أن (احلــلف ســـيــرفع عــدد قــوات
بعـثته الـتـدريبـية في الـعراق من
 500 فرد إلى اربـعـة آالف فرد)
ـهـمـة وأضـاف (قـررنـا تــوسـيع ا
الـتــدريـبـيـة لـلــنـاتـو في الـعـراق
لـــدعم الـــقـــوات الــــعـــراقـــيـــة في
مـحــاربـة اإلرهــاب وضـمــان عـدم
عــودة داعـش اإلرهــابي) وشــدد
عــلى أن (قـرار زيــادة عــدد قـوات
احلــلـف وتــوســيع مــهــمــة بــنــاء
قـدرات الـقـوات الـعـراقـيـة يـهـدف
سـتقبل إلى جتنب احلاجـة في ا
إلـى تــوفــيــر قــوات مـــقــاتــلــة من
النـاتو). وكـان الرئيـس االمريكي
جــــو بــــايــــدن شــــدد عــــلى عــــدم
الـســمـاح بـعــودة داعش مـجـدداً
فـيــمـا أشـار إلى أن حــلف شـمـال
األطــلــسي الــنـاتــو تــولى مــهــمـة
تـدريب الـقــوات الـعـراقـيـة. وقـال
بايـدن خالل كلـمة له ( لن نـسمح
لـــداعـش بـــالـــتـــوسع من جـــديـــد
ـــتــحــدة) وتـــهــديـــد الــواليــات ا
مـضيـفـا أن (الـشركـاء األوربـي
تـصـدوا لـداعـش والـنـاتـو تـبـنى
مـــهــمــة الـــتــدريب فـي الــعــراق)
وتـابع (أبــعث بـرســالـة واضـحـة
تحدة عادت للعالم أن الواليات ا
والـــتــــحـــالـف عـــبــــر األطــــلـــسي

سيعود).

مديـنـة اور ومـكـان اخلـطـاب الذي
سيـلـقـيه قـداسـة الـبـابـا قـرب بيت
الـــنــبـي ابــراهـــيـم عــلـــيه الـــسالم
مستـمرة حتى االن). وكـان مصدر
قــــد كــــشف عـن وصــــول وفــــد من
الـفـاتـيـكـان الـى مـطـار الـنـاصـريـة
مكون من  15شخـصيـة  تـمهـيداً
لــــزيــــارة الــــبــــابـــــا فــــرنــــســــيس
ـــــصـــــدر ان (وفـــــد األول.وذكـــــر ا
الـــفــــاتـــيــــكـــان وصل الـى مـــطـــار
النـاصـرية لـزيـارة مـدينـة الـزقورة
االثــــــــــــريـــــــــــة واالطــالع عـــــــــــلـى
االســتــعــدادات تــمــهــيــدا لــزيــارة

الـبـابـا) مـؤكـدا ان (الـوفـد اجـرى
جـــولــــة  داخل مـــديــــنـــة اور ومن
ــؤمل ان يـــنــظم الـــوفــد زيــارات ا
ـؤسـسـات الصـحـيـة في لـبـعض ا
الـنـاصــريـة). فـيـمــا أطـلـقت وزارة
الثـقافـة والسـياحـة واآلثار وسـماً
على مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
بـــعــنـــوان الـــبـــابـــا في الـــعــراق 
تــرحـيــبــاً بــالــزيـارة الــتــاريــخــيـة
ــرتـــقـــبـــة في اخلـــامس من آذار ا
الـقـادم لـلـحـبـر األعــظم لـلـكـنـيـسـة
الــكـــاثــولـــيـــكــيـــة في الــعـــالم إلى

العراق.

ـسـتـلـزمــات الـوقـايـة واقـتـرحت
توزيع الـكمـامـات مجـاناً بـ تلك
الــشـرائح كـي تـمــتــثل لـلــقــانـون.
ــفـوضــيـة وقــال الـنــاطق بــاسم ا
علي البياتي في تصريح امس إن
نع (االجراءات الوقائيـة مطلوبة 
انتشار الوبـاء مرة أخرى وهكذا
كـانت تـعـلـيـمـات الـلـجـنـة الـعـلـيـا
للـصحـة والـسالمة ومن ضـمنـها
فــــــرض غـــــــرامــــــات عــــــلـى من ال
يلـتزمـون بلـبس الكـمامـات ولكن
من وجـهـة نـظـر حـقـوق االنـسان
ئـة من سكان فإن ما نحو  35 با
العراق حتت خط الفقر وبالتالي
فــإن واردهـم الــيـــومي ال يـــســمح
باحلـصول عـلى الـكمـامات بـشكل
ذاتي لذا البـد من أن تـكون هـناك
نـحـهم منـحا إجراءات حـكـوميـة 
مــالـــيــة أو كــمـــامــات مــجـــانــيــة
بـــــاالضـــــافـــــة الـى دعم الـــــسالت
الـغـذائــيـة لـتــجـاوز هـذه االزمـة)
مبيـنا ان (الـدستور ألـزم اجلهات
ــعــنــيــة بــاحلــظــر احلــكــومـــيــة ا
بــضــرورة عـدم جــبــايــة الــرسـوم
ذكورة مـن قبل معـدومي الدخل ا
والطبقـات الفقيـرة لذلك كان البد
من األخذ بـنـظر االعـتـبار الـفـئات
الـــــتـي ســـــتـــــتـــــضـــــرر من هـــــذه
االجـراءات وايــجـاد حــلـول لــهـا
والـذين ال يـقلـون عن  14 مـلـيون

مواطن عراقي).

بـاشــرت بـإجـراء  2327 فـحـصـاً
مـــخـــتــبـــريـــاً بي سـي ار حلــاالت
مشتبه بها  منها   1804بطريقة
ـوقف ربـد تـيـست) مـبـيــنـاً أن (ا
الـوبـائي لـيـوم امس (سـجل 448
إصابة وشفاء  293 حالة ووفات
اربعـة أشـخاص) مشـيراً الى أن
(مــجــمــوع اإلصـابــات الــكــلي في
احملـافـظــة مـنـذ أنـتــشـار فـيـروس
كــورونـــا حلـــد اآلن بــلغ  28783
إصـــابـــة  أمـــا حـــاالت الـــشـــفـــاء
وصــلت الى  23917 حـالــة  في
حـ ان مجـمـوع الـوفـيـات بـلغت
 337 حـالة) مؤكـدا ان (مـجـموع
احلــــاالت حتـت الــــعالج بـــــلــــغت
  4529 حـــالـــة  امـــا مـــجـــمـــوع
ــنــتــســبــ من اإلصــابــات بــ ا
الكات الطبية التمريضية  منذ ا
بــــدء اجلـــائــــحــــة بـــلــــغت 2673
ـواطـنـ حـالـة) ودعـا الـكـنـدي ا
الـى (الــــــتـــــــعــــــاون واإللــــــتــــــزام
بــاإلجـــراءات الــصــحـــيــة  حلــ
السـيـطـرة على الـوبـاء واحلد من
فوضية العليا إنتشاره) ودعت ا
حلــــقـــوق اإلنــــســـان إلى إعــــفـــاء
الـشـرائـح الـفـقــيـرة وذوي الـدخل
ـفـروضة احملدود مـن الغـرامـات ا
عــلى مـخــالــفـة إجــراءات احلــظـر
والســيــمـــا عــدم ارتــداء الــكــمــام
بــحــكم أن وارد هــذه الـشــرائح ال
يــــســـمـح بـــشــــرائـــهــــا الــــيـــومي

ــرضى الــراقــدين بــعــد دخـول وا
الــساللــة اجلــديـدة) واضـاف أن
ـسجلـة تنذر بـاخلطر) (الزيادة ا
وتابع ان (الفرق الصـحية ستبدأ
اليـوم بتـطبـيق تعـليـمات الـلجـنة
الـعــلــيـا بــفـرض الــغـرامــات عـلى
) ومضى الى الـقول أن اخملالف
(الـزيــادة في اإلصـابــات سـتـؤدي
إلى مــشـكالت كــبــرى في الـنــظـام
الـصـحي الـعـراقي) الفتـا الى ان
(الـــوزارة تــمـــتـــلك اإلمـــكــانـــيــات
والقدرة على عملـيات التشخيص

وتوفير العالج). 
كـــمـــا وجـــهت الـــوزارة  الـــفـــرق
الصحـية باغالق مـعاهد الدروس
اخلــصــوصي واتــخــاذ اجــراءات
بحق الـقائـمـ علـيهـا.وذكر بـيان
امـس انه ( تـــــوجـــــيه الـــــفــــرق
ـتـابـعـة غـلق مـعـاهـد الـصـحـيـة 
الـــدروس اخلــــصـــوصي وفـــرض
ـــالــــيـــة واتــــخـــاذ الــــغـــرامــــات ا
االجـــراءات الـــقــــانـــونـــيـــة بـــحق
الـقــائـمـ عــلـيـهــا وفـقـا لــقـانـون
دير الصحة الـعامة). فيـما حذر ا
الـــعــام لـــدائـــرة صــحـــة الـــنــجف
رضـوان كـامل الـكـندي مـن خروج
الـــــوضـع عن الــــــســـــيـــــطـــــرة في
احملـافـظــة  بـسـبـب تـزايـد أعـداد
اإلصــــابـــات بــــالــــوبـــاء .وأوضح
الـــكــنــدي فـي تــصـــريح تــابـــعــته
(الــــــزمـــــان) امـس إن (الـــــدائـــــرة
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رصـدت وزارة الـصــحـة والـبــيـئـة
 3187 اصابـة مـؤكـدة بـفـايروس
كــورونـــا وتــمــاثل  2002 حــالــة
وبواقع  27 حـالـة وفـاة جـديدة .
ـوقف الـوبائي الـيومي  واشار ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
التي اجـرتـها الـوزارة لـيوم امس
االحــد بــلــغت اكــثــر من  41 الف
ـــشــــتــــبه اصــــابـــتــــهم عــــيــــنــــة 
بـــالـــفـــايـــروس  حـــيث  رصـــد
 3187 اصـابـة مـؤكـدة في عـمـوم
الـعراق) مـؤكـدا ان (الـشفـاء بـلغ
 2002 حـالــة وبـواقع  27 حـالـة
وفــــاة جــــديــــدة) الفــــتــــا الى ان
(مـــحـــافـــظـــة الـــنــجـف تـــصــدرت
ـــوقف الـــوبـــائي احـــصـــائـــيــــة ا
بـتـسـجـيل  448 اصـابـة وتـلـتـهـا
كـــــربـالء بـــــرصـــــد  444 ومن ثم
الـبــصـرة بــتـســجـيل  399 حـالـة
مـؤكدة بـكـورونـا). واعـلن الـوزير
حــسن الــتـمــيــمي  عن مــبــاشـرة
الـفــرق الـصــحـيــة الـيــوم االثـنـ
بـفـرض غــرامـات عـلـى اخملـالـفـ
للشـروط الوقـائية.وقـال التـميمي
في مــؤتــمــر مــشــتــرك أن (هــنــاك
واطن في زيادة بنسبة التزام ا
ارتداء الكـمامة) مؤكدا (تـسجيل
زيادة بعدد الدخول للمستشفيات
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التقى الوفـد التنسـيقي للفـاتيكان
طران باسل يلدا معاون برئاسة ا
ـنسق العام الباطريـاك للكلدان وا
لزيـارة الـبـابا فـرنـسـيس من جـهة
الــكــنــيــسـة  الــذي وصـل مــديــنـة
الـنـجف األشـرف عـصـر يـوم أمس
ــســؤولــ في مــكــتب األحــد  بــا
ـــرجع الــــديـــني الـــســــيـــد عـــلي ا
الـسـيـسـتـانـي  لـوضع الـلـمـسـات
االخيرة  قبل زيـارة البابـا للنجف

واللقاء بالسيستاني .
فـيمـا اكـدت مـفـتـشـيـة اثـار وتراث
محفاظة ذي قار  ان الوفد االمني
للبـابا فرنـسيس وصل الى مـدينة
اور لـــالطــالع عـــــــــــــــــــــــــــلـــى اهــم
االستـعدادات اخلـاصة بـاستـقبال
احلـــــبـــــر االعــــــظم خـالل زيـــــارته
قبل. رتقبة الى العراق الشهر ا ا
وقـال مــفـتش اثــار ذي قـار طــاهـر
كوين في تصريح تابعته (الزمان)
ـــعــنـــيــة في امس ان (اجلــهـــات ا
ـئة احملافـظـة اجنزت نـحو  70با
اكـد من االســتــعــدادات). بــدوره  
مدير موقع مدينة اور االثرية علي
كاظم ان (استعدادات تهيئة موقع
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ــنـطـقـة الــشـمـالـيـة غـائـمـا وفي ا
ـــنـــطـــقـــة امـــا طـــقس ا صـــحـــوا 
اجلنوبية فـيكون غائمـا مصحوبا
بتـساقط امـطـار خفـيفـة في بعض
االمــاكن مــنــهــا درجــات احلـرارة
مقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق). واعـلنت
ـراصــد الــزلــزالــيـة في الــهــيــئـة ا
حــــدوث  هــــزة أرضــــيــــة   قــــرب
احلـدود الــعـراقــيــة االيـرانــيـة من
جـانب مـحـافــظـة مـيـسـان. واشـار
الـــبـــيـــان الى ان (الـــهـــزة بـــلـــغت
قــوتــهــا  3.8 درجــة بــالــقــرب من
احلدود الـعـراقـية االيـرانـيـة حيث
تبعد 33 كيلومترا عن احلدود من

جهة محافظة ميسان.

خفيفة على اقسامها الغربية ليلًا
ودرجـات احلـرارة مـقــاربـة لـلـيـوم
الـسـابق) وأضـاف أن (طـقس غـد
الـثالثـاء يـكـون غـائـما جـزئـيـا في
ـنــطـقـة الــوسـطى وصــحـوا مع ا
ــــنـــطـــقـــة بـــعض الــــغـــيـــوم في ا
الـشـمالـيـة مـع ارتفـاع فـي درجات
ـــــنـــــطـــــقــــة احلـــــرارة امـــــا في ا
اجلنـوبـية فـيكـون طـقسـهـا غائـما
مع تساقط امطارخفيفة في اماكن
مــــتــــفــــرقــــة ودرجــــات احلــــرارة
تنخفض قليال عن اليوم السابق)
وأشـــار الى أن (طـــقس االربـــعـــاء
ـنطقـة الوسطى قبل يـكون في ا ا
غائـمـا جزئـيـا وفي بـعض االماكن
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تـوقـعـت الـهـيــئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لـــوزارة الــنـــقـل ان يــكـــون طـــقس
ــنـاطق كــافـة الـيــوم االثـنــ في ا
غـــائـــمـــا مـــصـــحـــوبـــا بـــأمـــطـــار
جـنـوبـا.وذكـرت الــهـيـئـة في بـيـان
تـلـقــته (الـزمــان) امس أن (طـقس
الــيــوم االثـنــ غــائـم جـزئــيــا في
نـطـقـتـ الـوسطى والـشـمـالـية ا
وال تغـير في درجـات احلرارة اما
ـنــطــقـة اجلــنـوبــيــة فـيــكـون في ا
الطقس غـائما جـزئيا يـتحول الى
غـائم مع فــرصـة لـتـســاقط امـطـار
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اســتــغل عــنــاصــر في ســيــطـرات
مــحـددة  ســلـطــتـهـم الـقــانـونــيـة
واطن بالصراخ والـتجاوز على ا
الـبـسـيط  فـيـمـا يـؤدون الـتـحـيـة
ــتـنــفـذين لـعــنـاصــر االحـزاب وا
ــعـنــيـة عن وابـتــعـدت اجلــهـات ا
سـمــاع صـوت الــصـحــافـة بــنـقل
ـعــانـاة وتـصــويب الـتــصـرفـات ا
اخلاطـئـة  واجـمع مـتخـصـصون
ـــفـــروض ال عـــلـى ان (احلـــظــــر ا
ا هو اجراء عالقة له بالوباء وا
امــــني وســــيـــاسي بــــامـــتــــيـــاز 
لـتـهب لـلـسـيـطـرة عـلى الـشـارع ا
من ســــوء اخلــــدمــــات وارتــــفـــاع
البـطـالة والـفـقر وانـعـدم اخلطط

احلكومية للنهوض بالبالد).
وأجرت (الزمـان) جولـة في بغداد
وبــعض احملـــافــظــات  فــرصــدت
حـــركــة طـــبــيـــعـــيــة في األحـــيــاء
ـنــاطق الــريـفــيـة  الــشـعــبـيــة وا
بيـنمـا  فـرض اجراءات مـشددة
ـدن تـمـثـلت بـغلق كل في مـراكز ا
شي وايــقــاف احلــيــاة الــعــامــة 
ووسط مـظـاهـر تـذمـر واسـتـهـزاء
وصف مـــواطـــنـــون الـــفـــايـــروس
كن تحركة   بالذرة الصغيرة ا
ناعة والتغذية احلذر بالوقاية وا
والـنظـافـة مـنهـا ولـيس بـاحلـظر
الـشـامل للـحـيـاة الـعـامـة وايـقاف

الـسـيـارات بـالـسـيـطـرات  وقـيام
رئـيس احلــكـومـة بــاالسـتـعـراض
بتبلـيط الشوارع ومـتابعة عـملية
امــنـيــة ضــمن مـســار الــتـصــويـر
ـكن والـدعـايـة  واضــافـوا (انه 
ان يــــقــــوم مـــــهــــنــــدس وضــــابط
بـاإلشـراف عـلى تـعـبـيد طـريق او

اتخاذ قرار امني).
و تـسـجــيل مـعــانـاة ال تـوصف
بـسـيــطـرة مـدخل مـحــافـظـة بـابل
اخلط الـسريع وسـيـطـرة الـفريق
الزاملي مـدخل شارع الـزعفـرانية
معسـكر الـرشيد وصـراخ وتعالي
عنـاصـر الـشرطـة واالمن الـوطني
ــلــتـــحــقــ ــنـــتــســبـــ ا عـــلى ا
الكـــات الـــطـــبـــيــة واجملـــازين وا
والـــصـــحـــفـــيـــ  ونـــقص حـــاد
ــعـلـومــات  وادائـهم الـتــحـيـة بـا
تنفذين  مع لعناصر االحزاب وا
عـدم تـطـبـيقـهـم باألصـل اجراءات
السالمـة بارتـداء الكـمامـة  وهنا
جنـــد الــتــعـــلــيـــمــات فـي هــبــاء 
والحـظت ايــضـا ضــعف مـتــابـعـة
وزيــــري الــــداخـــلــــيــــة والــــدفـــاع
ورؤساء االجـهـزة االمـنـيـة  التي
كـــثـــرت وتـــعــــددت بـــشـــكل الفت
وانتـقد الـعامـلون بـالصـحف عدم
ــا يـكــتب ويــنــشـر من ــتـابــعــة  ا
خـدمـة مـوثـقــة يـسـتـفـادون مـنـهـا
وايجـاد طرق تـوعيـة باالطـمئـنان
والـقــنــاعـة  ولــيس بــالـتــخـويف

والـتـهــديـد بـحـظـر مــفـتـوح يـقـتل
الناس نفسيا ومعنويا .

وانـــتـــقــــد خـــبـــراء في الـــقـــطـــاع
الـــصـــحي (كـــثـــرة ظـــهـــور وزيــر
الـــصــحــة حـــسن الـــتــمـــيــمي في
الــفــضــائـيــات وعــقــد مــؤتــمـرات
صــحـــفــيــة بـــ ســاعــة واخــرى
واســتـخــدامه اســلــوب الـتــهــديـد
والــوعـيــد والــتـحــذيـر مــا يــشـيع
اجـــواء اخلـــوف والــــهـــلع وعـــدم

.( واطن االطمئنان ب ا
وقـدم البـرفـسـور الـعـراقي سـمـير
زكـي األخـــــصـــــائـي بـــــاألوبـــــئـــــة
ـقيم في اسبـانيا والفايـروسات ا

 نــصــيــحــة مــفــتــوحــة وحتــذيـر
لـــلــحـــكـــومــة ووزارة الـــصـــحــة 
بتـغيـير طـرق التـعامل مع الـوباء
ورأى ان احلـــــــظـــــــر الـــــــشـــــــامل
واجلزئي صـفر  امـام وجود فـقر
ـواطن االجراءات شديـد حلتـمل ا
ـــنح  وانـــعـــدام وجـــود بــــديل 
مــــالـــيـــة تــــصـــرف مـن الـــدولـــة 
والــدراســات الـعــلــمــيـة الــطــبــيـة
تـوصـلت الى تـفـكـيك الـتـجـمـعات
الـتي تـقـام من اجلـهـات احلـزبـيـة
ومــــــنــــــهــــــا  مــــــا قــــــام بـه احـــــد
الـــشــخـــصــيـــات الـــســيـــاســة في
الـســلـيــمـانـيــة الـســبت  وايـضـا

جتــمـــعــات االحـــزاب والــزيــارات
الديـنيـة واكتـظاظ االسواق  وان
ـئة من احلـاالت بـسيـطة ال 95 با
تستوجب هكدا اجراءات مشددة
ولـكن طرق تـبـذيـر امـوال الـشعب
وصلت السـتـغالل الـوبـاء من قبل
الـيـة والصـحـة ورئيس وزارات ا
احلــــكـــــومــــة  ودعــــا الـى (فــــتح
األبواب للـخبرات لـدعمهم باالراء
اجلدية السلـيمة  واال فان الهوة
بـ الـدولـة واجملـتـمع تـتـجه الى
فــسخ عــقــد االحــتــرام واحلــقـوق
والواجـبات وحـدوث ما ال يـتوقع

.( مستقبالً
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عناصر امن
في سيطرة
خالل حظر
التجوال
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“U¹—…∫ وفد الفاتيكان خالل زيارته مدينة اور االثرية
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عبـر األرجـنـتيـني لـيونـيل مـيسـي من ركلـة جـزاء في الدقـيـقة 32 فـيمـا عادل
قادش النتـيجة بذات الطريقة بـهدف سجله أليكس فيـرنانديز في الدقيقة 89
ركز الـثالث بوصـوله للنـقطة 47 وبـهذه النـتيجـة عزز البـارسا تواجـده في ا

فيما وصل رصيد قـــــادش إلى  25 نقطة ارتقى بها للمركز الـ14 .
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ية من اسم اي خلت جـائزة الروائي السـوداني الراحل الطيب صـالح العا
عراقي في مـجال الشعر فـيما استحـوذ السودان على مرتـبت فيه وحقق
ثالثـة عـراقـيـ فـوزا مـسـتـحـقـا لـهم في مـجـال الـروايـة والـقـصـة. فـقـد فـاز
الروائي نـعيم عـبد مـهـلهل وهـو احد ابـرز كتـاب (الزمـان) باجلـائزة االولى
في مجـال الرواية عن روايته (اوروك هايكو الغرام على فم جلجامش) كما
فــاز كل من ضــاري نـاجي الــغـضـبــان عن مـجــمـوعــته الـقــصـصــيـة (نـادي
ركز الثالث قيس عمـر محمد محمود عن ركز الثاني وحصـد ا احلفـاة) با
مـجـمـوعــته (ال ظالل لـنـمـور بــورخـيس).  وكـانت جلـنـة اجلــائـزة قـد اعـلـنت

اضي في مدينة اخلرطوم. نعيم عبد مهلهلالنتائج الثالثاء ا

ÊU e « ≠ b¹—b

تعثر فريق برشلونة بكرة القدم امس االحد في ملعبه بشكل مفاجئ بتعادله
مع ضـيـفه قـادش ايـجـابـيـا بـهـدف لـكل مـنـهـمـا  في إطـار مـنـافـسـات اجلـولة
الـرابـعـة والعـشـرين من الـدوري اإلسبـاني. وتـقـدم الفـريق الـكـتالـوني بـهدف
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الثـاني/ينايـر لم يظـهر علـنا كـثيرا.
لكنه اسـتغل وفاة اإلعالمي الـيميني
راش لـيـمـبـو عـبـر االتـصـال بـشـبـكـة
فوكس نيوز لتكرار ادعائه بأنه حُرم
من النـصـر في انـتخـابات  3تشـرين

الثاني/نوفمبر.
وقـال ترامب "اعـتـقـد راش أننـا فـزنا
ـنـاسـبــة. أعـتـقـد أنـنـا وكـذلك أنــا بـا
فزنـا بشـكل كبـير".وعـادة ما يـتوارى
الرؤساء الـسابقـون عن األنظار لكن
ترامب يـبـدو مخـتلـفـا وهو مـا يثـير
عالمـة اسـتـفـهـام عن الـطـريـقـة الـتي
ســيــتــعــامـل بــايــدن من خاللــهــا مع
احـتــمـاالت وجـود رئــيس سـابق ذي
نـــزعــة انـــتــقــامـــيــة.وأشـــعل تــرامب
ـشـهـد الـسـياسـي الثـالثاء بـإطالق ا
انــــتـــــقــــادات جتــــاه الـــــســــنــــاتــــور
اجلـمـهوري الـبـارز مـيـتش مـكـونيل.

وكـــان مـــكـــونـــيل هـــاجم تـــرامب في
خــطــاب بــعــد أن ســاعــد في تــبــرئــة
الــرئـــيـس الــســـابـق في مـــحـــاكـــمــة
عــــزله.ولـم يـــنـــضـم مـــاكـــونــــيل إلى
ـتــمـردين اجلــمـهــوريـ الــســبـعــة ا
ــوقـراطـيـ الـذين صــوتـوا مع الـد
إلدانـــة تـــرامب بـــالـــتــحـــريض عـــلى
الـتـمـرد في مـبـنى الـكـونغـرس في 6
كانون الثـاني/يناير.لـكن بعدما أدى
واجــبه جتــاه تــرامب الم مــاكـونــيل
الـرئـيس الـسابق بـسـبب "الـتـقـصـير
شـ في أداء واجبه" مـشددا على ا
أن احملـــتــــجــــ الــــذين هــــاجــــمـــوا
الكونغرس "كانوا يحملون الفتات...
وهم يصرحـون بوالئهم له".وجاء رد
ترامب صاعقا. وذكر بيان صادر عن
تـرامب أن "مـيـتش سـياسـي فاشل ال

يبتسم وكئيب ومتجهم".

ـصـدر ذاته.وتـمّـت تـبـرئـة الـرئـيس ا
األميـركي السـابق في ثاني مـحاكـمة
رامـيـة لـعـزله أمـام مـجـلس الـشـيـوخ
ـطلوبة ولم تتوافـر غالبـيّة الثـلث ا
إلدانته بتهمة التحريض على هجوم
الـسـادس من كــانـون الـثـاني/يـنـايـر
عــلى مـقـر الــكـابــيـتـول والــذي نـفّـذه
نع الكونغرس أنصار له في مسعى 
ــصــادقــة عــلى فــوز بــايـدن.وال من ا
ــثّل قــوّة فــاعــلــة في يــزال تــرامب 

السياسة األميركية. 
ويـريد ثـالثة أربـاع اجلـمـهـوري أن
يؤدي ترامـب دورًا بارزًا في احلزب
وفـــقًـــا الســتـــطالع أجـــرته جــامـــعــة
كــويـنــيـبــيـاك هــذا األسـبــوع.ويـبـذل
تـرامب قـصارى جـهـده لـيـكـون محط
أنظار اجلميع. ومـنذ مغادرته البيت
األبيـض على مـضض في  20كـانون
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ـيـة) الفتـا الى أن (اجلـامـعات الـعا
احلـــــكـــــومــــيـــــة عـــــلـى الـــــرغم من
الــتـــحــديـــات تـــمــكـــنت الى غـــايــة
الـسـادس عـشـر من شـبـاط احلـالي
من نـــشــر 63957 بـــحـــثــا فـــيـــمــا
ســـجــلت اجلـــامــعــات والـــكــلــيــات

األهلية نشر 2559 بحثا).
Íd¹dÝ V¹—bð

وأكد عبـد الصـاحب  على (ضرورة
نـظومـة البـحث العـلمي االرتقـاء 
وتـعـزيـز الـتـدريب الـسـريـري الـذي
تــتـــطــلـــبه خــصـــوصــيـــة كــلـــيــات
اجملـــمـــوعـــة الـــطـــبـــيـــة في ضـــوء
توصـيـات اللـجنـة الوطـنـية الـعلـيا
للصحة والـسالمة ومراعاة الظرف
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كـــشف وزيـــر الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والبـحث الـعلـمي  نـبيـل كاظم عـبد
الــصــاحب ارتــفـاع عــدد الــبــحـوث
العراقـية في مسـتوعبـات سكوبس
يـة الى أكثـر من ستـة وست العـا

ألف بحث.
وقال عـبد الـصاحب لـدى مشـاركته
في اجــتــمــاع عــمــداء كــلــيــات طب
األســنــان فـي الــعــراق عــبــر دائــرة
إلـكـتـرونيـة مـغـلـقـة إن (اجلـامـعات
الــعــراقــيــة بــشــقـــيــهــا احلــكــومي
واألهــلي حــقــقت إضــافــات مــهــمـة
ومـــتـــســـارعـــة فـي رصـــيـــدهـــا من
ستوعبات نشـورة في ا البحوث ا

عمان
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عـنـدمـا تـكـون الــوحـدة هـدفـاً من اهـداف الـقــوى الـسـيـاسـيـة والـديــنـيـة والـقـومـيـة
واليسـارية فأن من الـضروري لهـا توحيـد االحزاب والتـيارات الديـنية والـعلمـانية
ساهمة الفاعلة للخروج بالشعب من محنته الراهنة في برنامج متكامل من اجل ا
وبـنـاء دولـة الـعراق وقـيـام حـكـومـة وطـنيـة مـسـتـقـلـة تمـثل جـمـيع مـكـونـات الـعراق
الـسـيــاسـيـة والـديـنـيـة والـعـلــمـانـيـة ويـكـون مـهـامـهــا أعـادة أعـمـار الـعـراق وهـيـبـة
مـؤسسـاته الـتشـريـعيـة والـقضـائـية وحتـقـيق االسـتقالل الـسـياسي واالقـتـصادي
الكامل واسـتثمار ثرواته الوطنية والنظر بـعقالنية الى االوضاع احمللية واالقليميه
والـدولـية الـتي الزالت تـعـمل عـلى حتويل الـعـراق الى اقـاليـم ودويالت (محـمـيات)
حتت مــسـمـيـات طــائـفـيـة وعــنـصـريـة واثــنـيـة. أن فـكــرة تـوحـيـد مــكـونـات الـعـراق
السياسـية والدينية والعلمانـية تؤكد مرحلة أولية في مسـار توحيد القوى العراقية
وهي فــكـرة أصــيـلـة نــابـعـة مـن وحـدة الـعــراق بـعـيــداً عن الـتــسـلط والــشـوفـيــنـيـة
والعنـصرية والطائفية انها لم تنشأ كاالحزاب السياسية في مقار ومكاتب وابنية
واثـاث جــاهـزة تـشــغـلـهــا احـزاب او حــركـات لم تــكـشف عن بــرامـجـهــا واسـمـاء
قـيـاداتـها وتـمـنح الـوالء لـلمـحـتل وتـتـصارع فـيـمـا بـينـهـا طـمـعاً في الـسـلـطـة ونيل
ـتـفـاعل مع احلــقـائب الـوزاريـة  وهي فـكـرة أســاسـهـا وحـدة الـنـضـال الــوطـني ا
ـستـمـر واالقـتراب من ـة للـشـعب الـعـراقي والنـضـال ا الـتـجـربـة النـضـالـية الـقـد
ـعانـاة الـعـراقيـة لـذلك ان هذه ـرحـلة الـراهـنـة التي أفـرزتـها احملـنـة وا متـطـلبـات ا
الفـكرة مـسـتمـدة مقـومـاتهـا النـضـاليـة من هـيمـنة بـعض الـتيـارات التي يـشـجعـها
االحـتالل علـى مسخ هـوية الـعراق وتـمـزيقـة واعتـباره خـارج من مـحيـطة الـعربي.
فتوحـيد القـوى العراقـية يسـتوجب نضـاالً وتضامـناً ب كـافة مكـونات العراق ان
ـفاهـيم والـتيـارات السـياسـية فـكرة تـوحيـد القـوى الـوطنـية لم يـكن رد فـعل على ا
ا هي التي ولـدت بعـد احتالل الـعراق وكـانت في داخله او جـائت من اخلارج وا
ـشاكل التـي يتعـرض لها ة جـديدة واصيـله وضعت يـدها على اخـطر ا فكرة قـد
العراق فـالدعوة الى بناء حتالفات واقـامة جبهة وطنيـة بعيداً عن االقصاء والشلل
ـشرق لـوطن مـوحد بـعيداً والـتشـتت والتـنظـيرات والـشعـارات ورسم عالم الـغد ا
سمـيات التي حتمل روح انـفصالية واالبـتعاد عن منح الوالءات الـشخصية عن ا
لالحتالل والنـضال من اجل بناء دولة عراقـية تتيح جلميع العـراقي نيل حقوقهم
الـوطـنـيـة كـامـلـة دون تـدخل اجـنـبي وكم نـتـمـنى ان تـتـوحـد االحـزاب الـسـيـاسـية
برمج بعيداً شروع الوطـني ا واالسالمية الـعربية والكرديـة والتركمانـية في هذا ا
ـصـلــحـيـة والـذرائــعـيـة واالنـتــهـازيـة وتـكــون حتت نـظـرة شــامـلـة من االخـوه عن ا
والتسـامح وسيـادة القـانون فالـعراق امـانة في اعـناق اخليـرين من علـماء وحوزة
عـلمـية وشـخصـيات وطـنية ولـكي اليتـحول الـعراق الى افـغانـستـان او صومال او
فلسـط جديدة علينا ان ال نـسمح لغير العراقي بـالتدخل بشؤون العراق وحفظ
ثرواته ووحدته الن مـستقبل العراق يعتمد على وحدته وقيام حكومة عراقية وطنية
مـسـتـقـلـة وفق دسـتـور ذي سـيـادة وتـعـددية وحـريـة الـرأي االخـر . حـكـومـة تـنـظر
بعقالنية الى االوضاع الدولية واالقليمية واحمللية لتجنب العراق من االجنرار الى
تحـدة االميـركية وايـران هو صراع الصراعـات القـائمة فـالصراع بـ الواليـات ا
ـة. فاالحـتالل االمـيركي الفـغـانسـتان حتـكمه عـقـليـة احلروب االمـبـراطوريـة الـقد
والعراق جـاء للحفاظ على الدولة االميريكيـة وحضارتهم كما يدعون من الهجمات
ـعلن مـنه هو اطـماعهم االرهـابيـة لتـنظيم الـقاعـدة وخطـر نظـام صدام ولكن غـير ا
في ثروات وخيـرات البلدان االخرى والنزعة الـتسلطية والهيـمنة االستعمارية لدى
هـذه الـدولــة االمـبـريـالــيـة امـا ايـران فــهي تـتـطـلـع الى اعـادة مـجـد االمــبـراطـوريـة
الـفارسـية في الـتوسع والسـيطـرة على اراضي الـغير بـالقـوة وماتمـددها فـالعراق
وسوريا ولـبنان واليمن واحتاللها اجلزر العربـية التابعة لدولة االمارات خير دليل
عـلى سـيـاسـتـهـا الـتـوسـعـيـة الـعـدوانـيـة ومـا اعـلـنه قـاسم سـلـيـمـاني عـام 1982
ـشروع ـقولـته انـنا الـيوم امـام اعـادة مجـد االمبـراطـورية الـفارسـيـة ان تمـرير ا
ـذهب ماهي اال محض افتـراء كاذب لكون االيراني الـتوسعي حتت غطـاء حماية ا
ايــران تـســعى من خـالل ذلك العـادة مــجــد االمــبـراطــوريــة الــفـارســيــة . ان هـذه
الـصـراعـات اخلـطـيـره حتـتم عــلى الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة والـسـيـاسـيـ في الـعـراق
الـتـعـامل وفق نـظـرة عقالنـيـة تـضع في مـقدمـتـهـا مـصلـحـة الـعـراق الوطـنـيـة التي
تـقــتـضي ان اليـكـون طـرفـاً في هـذا الـصــراع وتـكـون ارضه سـاحـة لـلـمـواجـهـات
واقف احلـكـيمـة تـبعـدنـا عن تداعـيـات هذا وتـصفـيـة احلسـابـات ب االطـراف فـا
ـواقف والـقـرارات ويـكـون في مـقـدمـتـهـا قرار الـصراع وعـلى احلـكـومـة تـوحـيـد ا
ـواجهه والـتي ال ناقـة لنـا فيهـا وال جمل وحتـديد الـتصـريحات االبـتعـاد عن هذه ا
سؤولة كما حتذر اجلـهات التي تريد جر العراق بحيث تـكون حصرياً باجلهـات ا
ـنـحـازة واحملـافـظـة عـلى ـواجـهـات وكـذلك مـنع جـمـيع الـتـصـريـحـات ا الى هــذه ا
ضي قـدماً في حتقيق الوحدة الـوطنيـة التي خلقـتها انـتفاضـة تشرين اخلـالدة وا
اهـداف االنـتـفـاضـة في حتـقـيق الـتـغـييـر واالصالح فـي االوضاع
الـسيـاسـية واالجـتمـاعيـة واالقـتصـادية والـقـضاء عـلى الفـساد
ـتــظـاهـرين وحـصـر ومـحــاربـة الـفـاسـديـن ومـحـاسـبـة قــتـلـة ا
الــسالح بـيــد الـدولــة واقــامـة انــتـخــابـات نــزيــهـة وفق نــظـام

شاركة انتخابي عادل يضمن حقوق اجلميع في ا
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ـــديــر { طـــهـــران (أ ف ب) - بـــدأ ا
العام للـوكالة الدولـية للطـاقة الذرية
رافــــايل غـــروسي اجــــتـــمـــاعـــات مع
مـســؤولــ في طـهــران امس األحـد
قـبــيل انـتـهـاء مـهــلـة حـددتـهـا إيـران
فتـش الدولي في لتقلـيص عمل ا

حال عدم رفع العقوبات األميركية.
ووصل غـروسـي مـسـاء الــسـبت الى
طهران والـتقى صـباح امس  رئيس
نظمة اإليرانيـة للطاقة الذرية علي ا
أكــــبـــر صـــاحلي وفـق مـــا أظـــهـــرت

قنوات التلفزة.
ولم حتـــدد الــوكــالــة أو الــســلــطــات
اإليـرانــيـة مـا اذا كــان جـدول أعـمـال
غروسي يـتضـمن اجتـماعـات أخرى
قــبل اخــتـتــام زيــارته في وقت الحق
اليوم.وسيعقد مـدير الوكالة الدولية
للـطاقـة الذريـة التي تـتخـذ من فيـينا
مـقـرا لـهـا مؤتـمـرا صـحـافـيـا مـساء
امس األحد في العاصمـة النمسوية

بعد عودته من إيران.
وانـسحـبت إدارة الـرئـيس األمـيركي
الـســابق دونـالـد تــرامب أحـاديـا من
االتــــفــــاق الــــنــــووي الــــعــــام 2018
وأعـادت فـرض عـقـوبـات اقـتـصـاديـة

قاسية على طهران.
w−¹—bð lł«dð

وبــــعــــد عـــام مـن ذلك بــــدأت إيـــران
بــالـتـراجـع تـدريـجــا عن الـعــديـد من
االلــتـزامــات األسـاســيـة في االتــفـاق
بـرم في فـييـنا الـعام 2015 بيـنها ا
ــــتـــحـــدة وبــــ كل مـن الـــواليـــات ا
وفــرنـــســا وبـــريـــطــانـــيــا وروســـيــا

انيا. والص وأ
وأبـــدت إدارة بــايـــدن اســتـــعــدادهــا
للعودة إلى االتـفاق لكنـها اشترطت
بـدايـة عـودة إيـران إلى الـتـزامـاتـها.
ـــقــابـل تـــشـــدد طــهـــران عـــلى فـي ا

ـفــاوضـات وهـدف بــشـكل أسـاسي ا
الى رفع الـــكـــثــيـــر من الـــعـــقـــوبــات
ــفــروضــة عـــلى إيــران في مــقــابل ا
خـفض أنـشـطتـهـا الـنـوويـة وضـمان

عدم سعيها لتطوير سالح نووي.
وأبــــدت إدارة بـــــايـــــدن اخلــــمـــــيس
استعـدادها لـلمشـاركة في مبـاحثات
بـرعايـة االحتـاد األوروبي ومـشـاركة
كـل أطـــراف االتـــفـــاق لـــلـــبـــحث في

مكنة إلحيائه. السبل ا
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وقال الـنائـب األول لوزيـر اخلارجـية
اإليراني عـباس عراقـجي للـتلـفزيون
الـرسـمي مــسـاء الـسـبت إن طـهـران

تدرس االقتراح.
وأوضح "نـحن نــدرس هـذا االقـتـراح
ونـتـشـاور مع أصـدقائـنـا وحـلـفـائـنا
مـــثـل الـــصــــ وروســـيــــا. لــــكن في
األسـاس نـعـتـقـد أن عـودة واشنـطن
شـتـركة الى خـطة الـعـمل الـشامـلـة ا
(االسم الــرســمي لالتــفــاق الــنـووي)
ورفع العقوبات واحترام التزاماتها

ال حتتاج الى مفاوضات".
وأفاد "سنقـرر (بشأن االجتـماع) بعد
ـشــاورات الــتي جنـريــهـا".وأوضح ا
الـدبـلـومــاسي أن اخلـطـوة اجلـديـدة
"بـــرأيي ســـتـــقــلـص قــدرة الـــوكـــالــة
الدولية للطاقـة الذرية على التفتيش
ئة" مشددا في بنحو  20الى  30با
الـــوقت ذاته عـــلى أن ذلك "ال يـــعــني
أنــنــا نـــنــســـحب من خـــطــة الـــعــمل

شتركة". الشاملة ا
وأضــاف عـراقــجي "اخلـطــوة قـابــلـة
لـلــعـودة عـنـهـا كـمــا كل الـتـزامـاتـنـا
الــســابــقــة الـتـي خـفّــضــنــا االلــتـزام
ــتـــحــدة بــهـــا".وســبق لـــلــواليـــات ا
ــنــضــويــة في والــدول األوروبــيـــة ا
االتــفـاق حتــذيــر إيـران مـن تـبــعـات

وأكـــد عــبـــد الـــصـــاحـب (أهـــمـــيــة
الــتـــطـــويــر اإلداري لـــلـــمــوظـــفــ
واالرتـقاء بـأدائـهم واالنـفـتـاح على
وزارات الـــدولـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا
وبـــلــــورة الــــدراســــات واحلــــلـــول
ـــــعـــــاجلــــات االقـــــتـــــصـــــاديــــة وا
والصناعـية والصـحية والقـانونية
ـــشـــكالت واالجــتـــمـــاعـــيـــة لـــكل ا

والظواهر الطارئة).
وصــوتت هـيــئـة الــرأي بـااليــجـاب
عــلى جــمــلــة من احملــاور  اهــمــهـا
ـؤجـلـة ـوافــقـة عـلى الـتـوســعـة ا ا
للقبول في الدراسات العليا تقديرا
لقرار مجلس النواب وهي األخيرة
قبل  2022/2021واألعوام للعام ا
القادمة وبواقع ثالثة مـقاعد لقناة
القـبـول العـام وثالثـة مقـاعـد لقـناة
القـبـول اخلاص ومـقـعد واحـد لكل
فئـة من ذوي الـشهـداء مع إمـكانـية
ــقــاعــد الــشــاغــرة لء ا الــتـــدويــر 
الكات ومقعـد واحد فـقط لكل من ا
الـــطــــبـــيــــة من اجلــــيش األبــــيض
ومنتـسبي التعـليم العـالي لشهادة
الدكـتوراة والـسـجنـاء السـياسـي
وذوي االحتياجات اخلاصة وكذلك
ـضي بـالــعـام الـدراسي احلـالي -ا
 2021/2020في الدراسـات العـليا
مع حتديث التـقو اجلـامعي على
وفـق قــرارات الــلــجــنــة الــوطــنــيــة
العليا للصحة والسالمة مع  إقرار
تـــوقـــيـــتـــات الـــتـــقـــو الـــدراسي
لــلـدراسـات الــعـلــيـا لــلـعـام /2022
وافقة عـلى  التكامل ب  2021وا

مـــؤســـســـات الـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالي
ومـؤســسـات الــدولـة األخــرى عـبـر
تـغـذيــة مـنـظـومـة الــبـحث الـعـلـمي
الــتـطــبـيــقي الـذي تــشـرف عــلـيــهـا
ـشاكل دائرة الـبـحث والتـطـوير بـا
التـقنـية والـفنيـة التي تـواجه عمل
ـؤسـسات  و مـعـاجلة الوزارات وا
احلاالت االسـتثـنائـية في اإلشراف
عـلـى اطـاريح الــدكـتــوراه ورسـائل
ـــاجـــســتـــيــر مـن خالل مـــجــالس ا
اجلـامــعـات عــلى وفق اسـتــقاللـهـا

العلمي وصالحياتها اخملولة.
وصــوتـت الـــهـــيـــئــة ايـــضـــا عـــلى
مــفــاحتــة وزارة الـتــربــيــة لــغـرض
تزويد دائرة الدراسـات والتخطيط
بـأعــداد طـلــبـة الـدراســة اإلعـداديـة
ـــرحل ــــوجـــودين حـــالـــيــــا في ا ا
نـتهـيـة في الفـروع كافـة للـوقوف ا
ــــتـــوقع عـــلى أعــــداد الـــطــــلـــبـــة ا
تـخـرجهم فـي هذه الـسـنـة احلـالـية
ومقـارنة أعدادهم مع خـطة الـقبول
فـي اجلــامــعـــات وتــشــكـــيل جلــنــة
ــرحـــلــة لــدراســـة أعـــداد طــلـــبـــة ا
نـتـهيـة في اإلعداديـة والـتوصـية ا
ـغــادرة الـدور الـثــالث و تـخـويل
مجـالس اجلامـعات الـنظـر بحاالت
الـدور الـتـكـمـيـلي ودراسـتـهـا بـنـاء
عـلى توصـيـة من مـجـالس األقـسام
ومــجــالس الــكـلــيــات مع  اعــتــمـاد
ــنـصــات الـتــعـلـيــمـيــة الـعــراقـيـة ا
بـــالــتــعـــاون مع الــفـــريق الــوزاري
اخملـتص واالســتـمـرار بــالـتـواصل
الــعــلـمي مـن خالل آلـيــات الــتــعـلم

االســتـــثـــنـــائي الـــراهن) مـــشـــيــدا
(بـجــهـود كـلـيــات طب األسـنـان في
ــرحــلـة اسـتــيــعــاب مــتــطــلــبــات ا
وتـــمــكــ الــطــلـــبــة من الــتــواصل
ـعـرفة الـعـلـمي وتـوفيـر مـنـاخـات ا

التخصصية).
بــدورهم ثــمن عــمــداء كــلـيــات طب
تابـعة احلـثيثـة للوزارة األسنـان ا
ــؤشـرات الـعــلـمـيــة لـهـذه ورصـد ا
الــتـــخــصـــصــات وتـــوفــيـــر الــدعم

طلوب في هذا اجملال. العلمي ا
الى ذلـك عــقــدت هــيـــئــة الــرأي في
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الــعــلــمي اجــتـمــاعــهــا األول لــعـام
 2021برئاسة  وزيـرها نبيل كاظم
عـبــد الـصــاحب وبـحــضـور رئـيس
جلــنـة الـتــعـلــيم الـنــيـابـيــة  مـقـدام
اجلــمـيــلي. ووجـه عـبــد الــصـاحب
في مـسـتـهل االجـتـمـاع اجلـامـعـات
(بـاالهتـمـام بالـهـيئـات الـتدريـسـية
وضـرورة تـوفـيـر الـدعم جلـهـودهم
تـغيرات ة في الـتكـيف مع ا الكـر
الـطارئـة مـثـمنـا تـلك اجلـهـود التي
قــدمــهــا الــتـدريــســيــون ومــجـالس
األقسـام والكـليـات واجلامـعات في
هذا الظرف االستثنائي وحث على
تـشـجـيع الـبـحث الـعـلـمي ودراسـة
الـــتـــســـويق الـــعـــلـــمي لألبـــحـــاث
وتـطــويـر قـاعــدة الـبــيـانـات في كل
جــامـــعـــة بــخـــصـــوص الــبـــحــوث
يـا واالرتقاء نـشورة محـليـا وعا ا
ـســتـوى اجملالت الــعـلـمــيـة عـلى

ية). وفق احملددات العا
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{ واشـــــنـــــطـن (أ ف ب) - يُـــــلـــــقي
الـرئــيس األمـيـركي الــسـابق دونـالـد
ــقـبل في تــرامب نـهــايــة األسـبــوع ا
أورالندو بواليـة فلوريـدا أول خطاب
له مـنـذ مـغـادرته الـبـيت األبـيض في

 20كانون الثاني
ـــتـــوقع في 28 .ويـــأتي اخلـــطـــاب ا
شـــبـــاط  في إطــار مـــؤتـــمــر الـــعــمل
الـــســـيــاسـي احملــافـظ" وهــو أكـــبــر
جتــــمّع ســــنــــوي لــــلـــمــــحــــافــــظـــ
األمــــيـــركـــيـــ وفـق مـــا أفـــاد امس
مـقربـون مـنه.وسيـتـحـدث ترامب عن
"مـــســـتـــقـــبل احلـــزب اجلـــمـــهـــوري
واحلــركــة احملـافــظــة" وفق مــا أفـاد
محيـطه وكالة فـرانس برس.ويُنـتظر
أن يـتـحـدث الـرئـيس الـسـابق أيـضا
عن الهـجـرة و"السـياسـات الـكارثـيّة"
لف وفق خللفه جو بايدن في هذا ا
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دونالد ترامب

اإللـكتـروني والـعمـل على -تـشـكيل
جلنة من هيئـة الرأي للتواصل مع
السلـطة التشـريعيـة للنظـر بقانون
أسس تــعـادل الـشــهـادات وتــعـديل
ـمـكـنـة و ـواد بـالـسـرعـة ا بـعض ا
مـفـاحتـة وزارة الـتـخـطـيط بـإدخال
ـســتـحـدثـة في خـطــة اجلـامـعـات ا
اجلــانب االسـتــثــمـاري لــلـســنـوات
ـقـبـلـة واعـتـمـاد تـوصـيـة تـتـعـلق ا
بــالــبــنى الــتــحــتــيــة لــلــجــامــعـات
وااللــتــزام بــتــعـلــيــمــات صــنـاديق

التعليم العالي.
ÊËUFð …—u

ومـن جـــهـــة اخــــرى أعـــرب رئـــيس
جلــنـة الـتــعـلــيم الـنــيـابـيــة  مـقـدام
اجلـــمـــيــلـي عن تـــقــديـــره الـــعــالي
وشـكـره اجلـزيل السـتـجـابـة هـيـئـة
الــرأي في وزارة الـتــعـلــيم الــعـالي
لــقـــرارات مــجــلـس الــنــواب ورسم
صــــورة الــــتــــعـــــاون والــــتــــكــــامل
االصالحـي بــــ الـــــســـــلــــطـــــتــــ
التـشريـعيـة والتـنفـيذيـة مثـمنا في
الــوقت نـفــسه قــرارات الـوزارة في
معـاجلـة متـطلـبـات الظـرف احلالي
وحــرصــهــا عــلى تــطــويــر الـبــحث

العلمي.
واخـتـتم االجـتـمـاع بـعـرض أعـمال
ـكـلـفـة بـدراسة الـلـجـنـة الـوزاريـة ا
ـية وبـيان تداعـيات اجلـائـحة الـعا
إسـهام مـؤسـسات الـتـعلـيم الـعالي
في الـــــــعـــــــراق في هـــــــذا اجملــــــال
والــتــوصــيـات الــصــحــيــة الالزمـة

واجهة هذا الوباء. »ŸUL²ł∫ وزير التعليم العالي يترأس اجتماع هيئة الرأي

أولـوية رفع الـعـقـوبات مـؤكـدة أنـها
ســتــعــود إلى الــتــزامــاتــهـا فـي حـال

تحدة بذلك. قامت الواليات ا
ـــوجـب قــــانــــون أقـــره مــــجــــلس و
الـــــشـــــورى اإليـــــرانـي في كـــــانـــــون
األول/ديسمبر يتـع على احلكومة
اإليـرانيـة تـعلـيق الـتـطبـيق الـطوعي
ـــلـــحق لــلـــبـــروتـــوكـــول اإلضـــافي ا
عـاهدة احلـد من انـتشـار األسلـحة
النـووية في حـال عدم رفع واشـنطن

للعقوبات بحلول 21 شباط.
وسـيـقـيــد ذلك بـعض جـوانب نـشـاط
مــفـتــشي الــوكـالــة الـتي تــبــلـغت من
طهـران دخول اخلـطوة حـيز الـتنـفيذ
في  23مـــنه.وكـــان غــروسـي قــال إن
هـــــدف زيــــارته الـــــتــــوصـل الى "حل
مـــقـــبــول من الـــطـــرفــ مـــتالئم مع
الـقـانـون اإليـراني لـتـتـمـكن الـوكـالـة
الدولـيـة للـطـاقة الـذريـة من مواصـلة
نــشــاطــات الــتــحــقق األســاسـيــة في
إيــران". وأضــاف "أتــطــلع قــدمــا الى
(حتـــــقــــيق) جنـــــاح يــــصـب ذلك في
مــصـلــحــة اجلـمــيع".من جــهــته أكـد
قـبـلة صـاحلي السـبت أن اخلـطـوة ا
ستـدخل حيـز الـتنـفيـذ الثالثـاء.وقال
إن "الـطرف اآلخـر لم يـنـفـذ حتى اآلن
واجبـاته برفـع العـقوبـات لذا سـيتم
تــعــلــيق عــمــلـيــات الــتــفــتـيـش الـتي
تتجاوز (اتفاق) الضـمانات" مضيفا
أنه سـيــبـحث مع غـروسـي "مـراجـعـة
ومنـاقشـة اعتبـارات الوكـالة الـدولية
لــلـــطــاقـــة الـــذريــة فـي إطــار اتـــفــاق
الضمـانات والـتعاون الـثنائي" وفق
الـتــلـفـزيــون الـرســمي.وسـبق إليـران
الــتــأكــيــد أنــهــا لن تــطــرد مــفــتــشي
ـتـحـدة أو الـوكــالـة الـتــابـعـة لـأل ا

توقف التعاون معهم.
وأبرم االتفاق النووي بعد أعوام من
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ـقـبلـة. ودعت هـذه الدول خطـوتـها ا
بــعــد اجـتــمــاع لـوزراء خــارجــيـتــهـا
اخلـميس إيـران الى تـقـيـيم "عواقب
إجـراء خـطـيــر كـهـذا خـصـوصـاً في
هــذه الــلــحــظــة الــتي تــســنح فــيــهـا
الفرصة العودة إلى الدبلوماسية".
وأبـــلغ الـــرئــيـس األمــيـــركي بـــايــدن
مـــؤتـــمـــر مـــيـــونــيـخ لألمن أن بالده
ســتـتــعــاون مع حـلــفـائــهــا في سـبل
الــتــعــامل الــدبــلـومــاسي مـع إيـران
بعـدمـا اعتـمـد سلـفه تـرامب سيـاسة
"ضغوط قصوى" حيالها.وقال بايدن
إنّ "تهـديـد االنتـشـار النـووي ال يزال

يتـطلّب دبلـوماسـيّةً وتعـاوناً دقـيقَ
في ما بيننا". 

وأضــاف "لــهــذا الــسـبب قُــلــنــا إنّــنـا
مـــســـتــعـــدّون إلعـــادة االنـــخــراط في
مفـاوضات مع مـجمـوعة  1+5بشأن
بــرنـــامج إيــران الــنـــووي".وعــكــست
الـــصــــحـف اإليــــرانــــيــــة األحـــد آراء
مــتــبـــايــنــة بـــشــأن قــانـــون مــجــلس
الــــشــــورى الـــذي يــــهــــيــــمن عــــلــــيه

احملافظون.
واعتبـرت صحيفـة "كيهـان" احملافظة
أن اخلطوة اجلـديدة "اسـتراتيـجية"
وتـــوفّــر "ضــمـــانــة" من خـالل افــهــام

الـــطـــرف اآلخـــر أن "فـــسـخ الـــعـــقـــد
(االتـفـاق) أمـر مــكـلف".وشـددت عـلى
أن إيـران لـن تـتـيح لــلـدول الـغــربـيـة
ـصـاحلـهـا الـوطـنيـة".من "الـتالعب 
جــهـــتـــهـــا رأت صــحـــيـــفـــة "شــرق"
االصالحـيــة أن واشـنـطن "لـم تـظـهـر
أي نــيـة لــلـعــودة الى االتـفــاق عـلى

ان". رغم معرفتها بقرار البر
وأضافت "ال يـوجد أي أفق لالنـفتاح
حـتى اآلن" مرجـحـة أن تـكـون األيام
قبلـة "مفصلـية بالنـسبة الى إيران ا
ومـجـمـوعـة 1+4 وأيـضـا لــلـواليـات

تحدة". ا

بـعـد ايـام سـتـحـل الـذكـرى الـسـنـويـة االولى الخـتـفـاء الـصـديق الـصـحـفي تـوفـيق
التـميمي الذي اختـطف من امام منزله وهـو في طريقه الى مكـان عمله في جريدة
ـاضي وحلد اليوم ال يعرف اهـله واصدقائه شيئا عن الصـباح. ومنذ شهر اذار ا
قربون منه يـقولون ان االختطـاف واالختفاء جاء مصيـره وال عن سبب اختفـاءه. ا
عـلى خلـفيـة ما كـتـبه من كلـمات عـبر فـيهـا عن شـوقه االخوي لـزميـله الصـحفي (
ا كـتبه االخ مـازن لطـيف) الـذي كان قـد اخـتطف قـبـله باسـابـيع. وعنـد مـتابـعتـي 
ـوضوع لم اجـد فيه ما يـسيء ال احد حـيث كانت كلـمات اخر توفـيق حول هذا ا
مـا كتـبه تـعبـر عن مشـاعر اخـويـة لصـديق عزيـز علـى قلـبه ولم تشـكل اي جتاوز
ـتـظـاهـرين وهذا ـنـتـفضـ وا ـطـالب ا عـلى احد. ثـم قيل ان الـسـبب هـو تـأيـيده 
ـشاركـة في العمـلية السبـب ايضا ال يـبرر اختـطافه اذ ان كل قـيادات االحزاب ا
السيـاسية فـي العراق ايـدت هذه التـظاهـرات في بدايتـها ودعت الى تـلبيـة مطالب

تظاهرين الشباب. ا
لـقـد تـعرفت عـلى االخ تـوفـيق عن طـريق صـديق مـشتـرك هـو االخ الـغـالي الراحل
الدكتـور واثق الهاشـمي رحمه الله. ووجـدته انسانـا طيبـا ومحبـا لعملـه الصحفي
ومـتفـانيـا من اجـله. ولم اجد فـيه انسـانا مـعارضـا سـياسـيا بل عـلى العـكس فان
مواقـفه كانت مـؤيدة لِـما جـرى ويجـري وكـانت لي خالفات اخـوية مـعه في بعض
وجـهــات نـظـره. كــمـا قـلت ال احــد يـعـلم مـن هي اجلـهـة الــتي اخـتـطــفـته وال تـزال
حتتـجزه وال اريد ان انـاقش سبب االخـتطاف ولـكني احب ان اوجه لتـلك اجلهة
مناشـدة انسانيـة بحتـة معتمـدة على مباديء الـدين االسالمي احلنيف وان اطلب
ــعـرفــته لــكي يــعـودا الى مـنــهـا ان تــفــرج عـنـه وعن زمـيــله الــذي لم اتــشـرف 
عـائلتـيهمـا اللتـ نكبـتا بغـيابهـما. واعتـقد جازمـا بان احملنـة التي مرا وال يزاالن

مارسة عملهما الصحفي. ران بها كافية لكي يعودا وسط عائلتيهما و
ـقـدرة من اهم اسس ومـبــاد شـيـمـنــا الـعـربـيــة واالسالمـيـة مــبـدا الـعـفــو عـنـد ا
واحلــرص عـلى عــدم حـرمـان الــعـوائل من مــعـيــلـهم واالبــنـاء من اولــيـاء امـورهم.

واتمنى على من يحتجزهما ان ينظروا الى االمر من هذه الزاوية االنسانية.
اكرر القـول ان اجلهة الـتي حتتـجز الصـديق توفيق الـتمـيمي وزميـله غير مـعروفة
ولـهذا جـاءت منـاشـدتي االنسـانيـة بـهذه الـصيـغـة العـامة ولـو كـنت اعرف اجلـهة
خلـاطبت من يـراسها مـباشـرة ولتمـنى علـيها شـخصي البـسيط ان يـفرج عنـهما
وخـاصـة فـي هـذه الـظـروف الـصـحـيــة الـصـعـبـة الـتي تــمـر بـهـا الـبالد. عـسى ان
ناشدتي التي كما قلت واعيد ان دافـعها انساني الغير. قال سبحانه يستـجاب 
: (وَلْيَـعْفُـوا وَلْيَـصْفَحُـوا ـ أَلَا تُـحِبُّونَ أَن ؤمـن وتـعالى في كـتابه الـكر مخـاطبـا ا
ـة اخرى يَـغْـفِـرَ الـلَّهُ لَـكُمْ ـ وَاللَّـهُ غَفُـور رَّحِـيم) وفي ايـة كـر
تِي هِيَ أَحْسَنُ يئَـةُ ادْفَعْ بِالـَّ (وَلَا تَـسْتَـوِي الْحَـسَنَـةُ وَلَا السـَّ
اهَا ذِي بَيْـنَكَ وَبَيْـنَهُ عَدَاوَة كَـأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِـيم وَمَا يُـلَقـَّ فَإِذَا الـَّ
ا ذُو حَظٍّ عَـظِـيمٍ) صدق اهَا إِلـَّ ذِينَ صَـبَـرُوا وَمَا يُـلَـقـَّ ا الـَّ إِلـَّ

الله العظيم.
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كان هامـان وزير فرعون  مطلعـاً على جميع مداخله  ومـخارجه وأسراره جميعاً 
ويعرف أن كل ذلك كـان إدعاءً يدعيه على نفسه  لـيرهب منه أبناء شعبه . وفي يوم
نعه من الدخول   بحجة أن من األيام  دخل هـامان على فرعون  فقام احلاجـب 
فرعون مـشغول بخلق اإلبل  وفي الـيوم الثاني قـابل الوزير هامان فـرعون  فعاتبه

على منعه من الدخول باألمس . 
فقال له فـرعون : كنت مشغـوال البارحة بخلق األبـل  فألتفت إليه هـامان بإستغراب

وإستهجان قائالً : على هامان يا فرعون!
ثّل عـندما يـدعي أحداً ما  فـصارت جـملته مـثالً  تنـاقلته األجـيال  ويضـرب ذلك ا
ـثّل تـأكيـداً أن متـلقي أمراً بـالـكذب  مـحاوالً خـداع من يـتحـدث معه  فـيـقال ذلك ا

الكالم لم يصدقه  بل وواثق من كذبه .
ـضي به الـعـمـر وال يـتـعظ بـالوقـائع فـاحلـيـاة جتـارب مـرة البد من األحمـق هو من 
ـعـرفة إسـتثـمـارهـا والتـعـلم مـنهـا  واحلـكـمة نـتـاج الـتجـربـة وهي أن تـتـبع مكـامن ا
واقف الصعبة  ومن تساوى يوماه فهو والدراية وحتتكم إلى العقل والضمير في ا
مغبون  وهـذا ما تعلـمته من حيـاتي حتى وجدتني حـكيما غـاية احلكمـة وأفهم غاية

الفهم وأتعظ من كل حدث أو موقف 
كـم سـأعـيش? ال ادري  وفي كـل األحـوال سـيـكــون هـنـاك وقت أغــادر فـيه  احلـيـاة
وسواء عشت يـوما أو مائة عام  فـالنهايـة واحدة . وهناك من عاش ألـفا إال خمس
في قـومه كـنـوح ثم دعـاهم إلى الـنـجـاة ولم يتـعـظـوا فـأهـلكـهم الـطـوفـان  وقـد عاش
إبـراهيم عـمـرا طويال قـضاه في الـصالح واحملـبة ونـشر الـسالم  وهنـاك من عاش
ـهم هو كيف سـبعـ أو ثمانـ أو ناهـز اخلمسـ كفـرعون ثم أهلـكه الله غـرقا . وا
تقضي سـني حياتك فهناك من يعيش في الصالح وهـناك من يعيش الفساد والظلم
واجلبروت وفـرعون كان واحدا من عتاة األرض وطغـاتها وقد جاءه موسى باحلجج
ـواقف عـديـدة مع بـني إسـرائيل والـبراهـ واألدلـة والـعالمـات ونـذر العـذاب ومـر 
وسـبب لهم الـقهـر والهوان ثم أنـزل الله عـليه وعلـى قومه البالءات ولم يـتعظ كـالنمل
رض وإبـتاله بالعلل وأصاب ولده الذي طـلب من موسى الدعاء له بالشفاء والدم وا
وحـ هرب بـنو إسـرائيل حلق بـهم إلى الـبحـر األحمـر وإنفـلق الـبحـر وخرجـوا منه
اء وفاض سالكـ طريقا أراده الـله وح هم فرعـون وجيشه بالـدخول طغى عـليه ا
وبـقي جثـة هامـدة ومومـياء كـما في الـصورة مـعي وعبـرة للـناس في األرض تـرويها

األلسنة إلى يومنا هذا .  
نـحن هنـا في مواجـهة مـعادلـة الربح واخلـسارة فمـن يربح هو مـن يتعـلم من جتاربه
ال وهـناك من يـتضـرر ولكنه ـعرفـة وا ويسـتفـيد مـنهـا ويحـقق مكاسب فـي العلم وا
يـتعـلم أكثـر من أخطـائه ثم إن هنـاك من ال يسـتطـيع فهم احلـياة ويـرتكب احلـماقات
ـشاكل وبـالتـالي فـعلى اإلنـسان أن يـسـتفـيد من عـمره تلـو احلمـاقـات ويضـيع في ا

طال أو قصـر في كسب اخلـير والرحـمة بالـناس ومسـاعدتهم في
ـواقف احلـقـة والـتي كل حــاجـاتـهم الـتي هي الــسـبـيل لـبـيــان ا
كن من ذلك تسجل لـلناس وتـستلـزم منـهم الفائـدة بأكثـر ما 
فـي حياة عـابرة ومـاضيـة وتكـاد تكـون مجـرد أيام وتـنقضي .
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ــيــة. وأعــلـنــت الـشــركـة الــعـامـة الــعـا
ُـستلـزمات الطـبية لـصنـاعة األدوية وا
فـي ســــامـــراء إحــــدى شــــركـــات وزارة
ـعـادن عن زيـارة وفـد من الـصـنـاعـة وا
وزارة الــصــحــة الى مــصــنع احملــالـيل
الـوريـدية في نـينـوى أستـمرت يـوميـن
.حـيـث أسـتـقـبل مـديـر مـصـنع سـامراء
ـهندس محـمـد عبـد الـقـادر مصطفـى ا
ومـدير قسم السيطـرة النوعية ضميـاء
حـسيـن وحـيـد ومديـر مصـنع احملاليل
الـوريـدية إكــرام عـبـد الـله بـشيــر  وفد
وزارة الـصحة الـذي ضمّ الصـيدالنية :
شــيــمـــاء ظــاهـــر هـــذال والــصـيــدالني
نــبـيـل حــسـن حـســيـن والـصــيـدالني :
ــركـز مــصــطـفـى مــحـمـــد جـعــفــر من ا
الـوطـنـي لـلـرقـابـة والـبـحـوث الـدوائـية
ـهندس و عـقد اِجـتمـاع مُشـترك مع ا
روانـــد دلــشــاد عــلـي : مــديـر مُــنـظــمـة
ـــائـي ُـــتـــحــــدة اإل بــــرنـــامـج األمـم ا
ُـكلـفة بـإعادة تـأهيل مـصنع احملـاليل ا
الـوريـديـة في نـينـوى ومُـتـابـعة تـنـفـيذ
الـفقرات التي  االتـفاق عليهـا مُسبقاً
حــسب مُــتــطــلــبـات نــظــام الــتــصــنـيع
ُحدث نتج عنه توقيع الـدوائي اجليد ا
مـحـضر مُـشتـرك تضـمن جمـيع النـقاط
الــتي  االتــفـاق عــلـيــهـا عــلى ان يـتم
ُـنـفـذة .كـمـا تـنـفيـذهـا من قبل اجلـهة ا
أجــــرى وفـــد وزارة الـــصــــحـــة جـــولـــة
مـــيـــدانــيـــة في األقـــســام اإلنـــتــاجـــيــة
ومُـختبرات الـسيطرة الـنوعية لإلطالع
عــــلى ســـيـــر الـــعـــمل ونـــسب اإلجنـــاز

ُتحققـة. ا

الـعامـة إحدى شركـات وزارة الصـناعة
ـعـادن عن جتهـيز وزارة االتـصاالت وا
ُــتـــمـــيــز من بـــإنـــتــاجـــهــا الـــوطـــني ا
واصـفات الـقـابلـوات الضـوئيـة وفق ا
ـية وبامـتياز من شـركـة روزنـدال الـعا
الــنــمــســاويـــة . حــيـث أبــرمت شــركـة
ديـالى الـعامـة عقـداً مع األمانـة العـامة
جمللس الوزراء لتجهيز الشركة العامة
ـعــلــومـاتــيـة الــتـابــعـة لـالتـصــاالت وا
لــوزارة االتــصـاالت بـ 65 كــيــلـو مــتـرا
قـابلوات ضوئية 48 شُـعيرة باإلضافة
إلى 26 كـيـلـو متـراً أنـبوب بالسـتـيكي
ـواصــفــات الـفــنــيـة ُــنــتــجـة وفـق ا وا
ية اخلاصة باالتصاالت وبامتياز الـعا
مـن شركة روزندال النمساوية وقد قام
وفــد فـني مُـشـتـرك مـن األمـانـة الـعـامـة
جملـــلس الـــوزراء والـــشــركـــة الــعـــامــة
ـعـلـومـاتـيـة بـزيارة إلى لـالتصـاالت وا
شــركـة ديــالى الـعــامـة لــغـرض فـحص
ُـنـتـجة والـتي الـقـابـلـوات الـضـوئـيـة ا
ـذكـورة ســيـتـم جتـهــيـزهــا لـلــشـركــة ا
وكـانت نتائج كافـة الفحوصـات الفنية
مُطابقـة . كذلـك فقد قامت شركة ديالى
بـتـجـهـيـز الـشـركـة الـعـامـة لالتـصاالت
ـعلومـاتية بـكمية 30 كـيلو متراً من وا
الـقـابـلوات الـضـوئـية ذات 48 شُـعـيرة
بــشــكل فــوري وبــطــريــقــة الــتــجــهــيـز
ُــبـاشـر  وأبــدت الـشـركـة اإلمــكـانـيـة ا
واالســتـعــداد لـتــلـبــيـة احــتـيـاج وزارة
االتـصاالت من مُـنتج الـقابلـو الضوئي
ُـسلـح بكـافة ُسـلح وغـير ا وبـنـوعيـه ا
ـواصـفـات الـفـنـية الـسـعـات وحـسـب ا

تــنـفــيـذاً لــلـتــعـلـيــمـات والــتـوجــيـهـات
الـصـادرة من الـلـجـنـة الـعُلـيـا لـلـصـحة
والــسالمـة الــوطـنــيـة ووزارة الــصـحـة
ـركـز الـطـبي في مـقر حـيث قـام مُـديـر ا
الــوزارة أحـمـــد خـلـف عـبـــد احلـسـيـن
بـــجــولــة تـــفــقُــديــة فـي االســتــعالمــات
اخلــارجـيــة والـداخــلـيـة وقــسم شـؤون
ـواطـنـ وقـسـم العـالمـات الـتـجـارية ا
لــلــوقــوف عــلـى اإلجــراءات الــوقــائــيـة
ُـراجـع ـوظـف وا ُـتـبـعة من قـبل ا ا
وأكـــــد (ضــــرورة االلــــتـــــزام بــــارتــــداء
الــكـمـامـات وتـعـقـيم الـيـدين والـتـبـاعـد
االجــتـمــاعـي). وكـشــفـت شـركــة ديـالى

قـــار) مــؤكـــداً (حِــرص الــشـــركــة عــلى
إجنـاز عقودها بـفترة وجيـزة وقياسية
ـطـلـوبـة لـدعم الـشـبـكـة ـواصـفـة ا وبــا
الوطنية إذ ان العمل مُستمر على مدار
الــيــوم وبــنـظــام الــوجــبـات فــضالً عن
وجـود فـرق وجلـان مُـشـتـركة من وزارة
ُـسـتـفـيـدة تـقوم الـكـهـربـاء واجلـهـات ا
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ــعــادن وشــــددت وزارة الــصــنــاعــة وا
اإلجـراءات الصحية والوقائية من أجل
ُنـتسب احلـفاظ على سالمـة وصحة ا
ومـــنع اإلصـــابــة بـــفــايـــروس كــورونــا

ـســتـورد إلى ُــعـتــمـدة الــتي تـفــوق ا ا
ُــنـافــســة وتـوفــيـر جــانب أســعــارهـا ا
خـدمـات الصـيـانة مـابعـد الـبيع) الفـتاً
إلـى ان (لـلـشـركـة عـدة عـقـود مع وزارة
الـكهـرباء وانـها بـصدد تـوقيع عـقد مع
الـشركة العامة لنقل الـطاقة الكهربائية
لـلـمنـطقـة الوسـطى لـتجـهيـزها بـ 500
كـيـلـومتـر من األسالك الـهـوائيـة وانـها
تـتطـلع إلى إبرام عقـود جديدة وكـثيرة
تـتنـاسب مع طـاقة وإمـكانـيات الـشركة
مـامن شـأنه ان يسـهم في رفع مسـتوى
األداء وتـشغيل األيـدي العاملـة وتوفير
فُـرص عـمـل لـلـشبـاب فـي مُـحـافـظة ذي
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كـــشـــفـت شـــركـــة أور الـــعـــامـــة إحــدى
ـعادن عن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
ئة من قُـدرتها على سـد وتغطية 50 بـا
حــاجــة وزارة الـكــهـربــاء من قـابــلـوات
ُـخـتـلف الـقـيـاسات الـضـغـط الـواطئ 
ـواصفـات مُعـتمـدة تفـوق مثـيالتها و
ُــســتــوردة داعــيــةً وزارة الــكــهــربـاء ا
ُـــســـتـــفـــيـــدة إلى زيـــادة واجلــــهـــات ا
الـــتــعــاقُــدات مــعــهــا الســتــغالل كــامل
طـاقـتـهـا اإلنـتـاجـيـة والـبـالـغة 12 ألف
طـن/ سنـويـاً .وأكــد مـدير عـام الشـركة
حـيـدر سـهـر احلسـينــاوي في تصريح
لــلـمــكـتب اإلعالمـي في الـوزارة تــلـقـته
(الـــزمــان) امس ان (الــشــركـــة تــمــتــلك
مــصـنـعـاً مُـتـكـامالً لـتـصـنـيع قـابـلـوات
ُـخـتـلف الـقـيـاسات الـضـغـط الـواطئ 
بـــجــهـــود وأيــادي عــراقـــيــة خـــالــصــة
وبـطاقـات عالـية وغـير مُـستـغلـة بشكل
كــامل  داعــيــاً إلى ضــرورة ان تــلــتـزم
وزارات ومــؤسـســات الـدولــة بـتــنـفــيـذ
الـقوانـ والتـشريـعات الـتي تـلزم هذه
ـؤســسـات بــالـتـعــاقـد مع الــوزارات وا
ُـنـتـجات الـشـركـات احملـلـيـة واقـتـنـاء ا
الــوطـنــيـة لـتــحـريك عـجــلـة الـصــنـاعـة
الــعـراقــيـة واحلــفـاظ عـلـى الـعـمــلـة مع
ضـمـان اجلودة والـنوعـيـة مُشـيراً الى
ان الـــشـــركــة حـــاصـــلــة عـــلى شـــهــادة
ـية وان اجلـودة من شـركـة فكـسل الـعا
جـمـيع مُـنـتجـاتـها خـاضـعـة للـتـقـييس
والـسيطرة النـوعية وتمتـاز برصانتها
وجــودتـهــا ومـواصـفــاتـهــا الـقـيــاسـيـة

(قـره علي)  الـسيـد رشيـد جلـبي حسب
االولـيـة الـصـادرة من مـحـكـمـة شـرعـيـة
بــغـداد في ٤ رجب سـنـة 1339 هـ.  مع
الــســـيــد تــومــاس رســام وكــيل شــركــة
اورزدي  فـي 20 مـــــــــــارس ســـــــــــنــــــــــة
ـصـدق عـلـيـهـا من دائـرة كاتب ١٩٣٨..ا

عدل شمال بغداد بنفس السنة.
وسـاثـبت الـنـقـاط االسـتـداللـيـة الـتـالـية

لتوضيح الفكرة:
اوال - لم يــتــمــكــنــا مـن حتــديــد قــيــمـة
االيـجــار بـالـذهب حـيث اعـتـرض وكـيل
الـشركة فتم انتخـاب معالي السيد علي
ــتــاز الـدفــتــري لــيـمــثل اوقــاف (قـره
عــلي) وكـذلك انــتـخب احملـامـي الـسـيـد
ســلــمــان الــشــيخ داود لــيــمــثـل شــركـة
اورزدي بـــاك وهـــذا يـــعـــنـي ان فـــكــرة
اورزدي بـاك في بغـداد ال تتعدى 1938
نـطـقة وهـذا مـا يـجعـله  اول مـول في ا
الـعـربـيـة بـيـنـمـا كـانت الـدول اجملـاورة

التزال تستعمل الدواب في التنقل.
ثـانـيا-  لـم يذكـر احـد من البـاحـث في
ـعـاصـر لـبـغـداد وخـاصة في الـتـاريخ ا
لك فـيـصل االول (توفي رحـوم ا زمـن ا
ــشـاريع 1933) والــذي كــان يـزور كل ا
ــدارس االبــتـــدائــيــة اي زيــاره حـــتى ا
الورزدي بـاك ولم يـذكر اي زيـاره للـملك
غـازي  (توفي 1939) الورزدي بـاك لكن
لك فيصل طبعا اكيد زياره  الوصي وا

الثاني رحمهم الله جميعا. 
ثـالــثـا-  اسـتـغـرق الـبــنـاء مـده طـويـلـة
لـكـونـه بـنـاء كـونـكـريت مـسـلح بـشـيش
احلــديــد فــقــامت الــشــركــة وكــنــوع من
االعالن عـن نـفـسـهــا بـاسـتــئـجـار مـحل
صـغيـر بالـنسـبة لـطمـوحهم لـكنـة كبـير
جــدا  عـنــد الــعـراقــيـ في احــد شـارع
الـقـماش فـهـذا احملل هو بـداية اورزدي

وهـو مـن اوقـاف آل حـيـدر. وانـا اعـتـقد
مـن سـنة 1946 بـعـد االتـفاق عـلى بـناء

عرصة (قره علي).
رابــعـــا - نــتــيــجـــة اخــتالفــات  اربــاب
ـتولـي   وضع اليـد على الـوقف مع ا
ــذكــور من قــبل دائــرة اوقـاف الــوقف ا
بـــغــداد و ابـــرام عــقـــد جــديـــد  بــعــد
مــوافـقــة فـخــامــة رئـيس الــوزراء وفـيه
الـطرف االول مدير اوقاف بغداد السيد
ــوسـى والــطــرف الــثــاني مــصـــطــفى ا
) و(اســكــنــدر كــاكــول ) (شــوع كـــوهــ
وكـالء مـــعــــاهــــد شـــركــــة اورزدي بـــاك

وجبة  الغاء اتفاقية ١٩٣٨ . و
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 حتـديـد ايجـار سـنوي 1850 ديـنارا
لـكن احملـكـمة عـدلت االيـجار الى 2050
ديــنـار سـنــويـا وهـو مــبـلغ كـبــيـر صـار
حـديث الشارع البغدادي .. وكان ايجار
دة 28 سـنـة اعـتـبـارا من طـويـل االمـد 
1946/5/1. ومـن شــروط الـــعـــقــد ان ال
تــقل كــلــفــة االعــمــار عن مــبــلغ ٤٥ الف
ديــنـــار وان يــتم االعــمــار خالل خــمس
ســـنــــوات. و دفع اول شـــيك ايـــجـــار

مسحوب على البنك العثمانيز
تــمت تـصـفـيــة الـوقف سـنـة 1955 و
اسـتـمـالك اورزدي بـاك لـشـركـة اخملازن
الــعــراقــيــة وهي مــنــشــاة من مــنــشـآت
ـديـرهـا ــؤسـسـة الـعــامـة لـلـتــجـارة  ا

االستاذ سعد عبد الهادي.
 •حــدث حـــريق في بــنــايــة اورزدي في
1969 و1970وقـد سـاعد والـدي فاضل
ـربــعـة قــره عـلـي  صـاحب صــيــدلـيــة ا
ــعــروفــة فـي فــتح الــبــاب لــلــمــطــافي ا
الـنـهـرية وهـذا حـدث اليـزال الكـثـير من
الـبغـدادي يـتذكـروه وبيـعت البـضاعة

بتلة على الرصيف. ا
خـامـسا-  لـوصف هـذا الصـرح الـكبـير
نـأخـذ مـا جـاء في كشـف محـكـمـة بداءة

بغداد:-
تــشــمل الــبــنــايــة عــلى اربــعــة طــوابق
ارضـي واول وثاني وثالث و مشتمالت
الـسـطح وواجـهـنـا فـيـهـا عـشـر دنك في

الشارع.
االرضـي مــعـرض كــبــيــر مـع ديــكـورات
خـشب واضـاءة بالـسقف بـالـفلـورسنت
مـع تــأســيس كــهــربــاء دفن مع تــبــريــد
جـــمـــيع الـــطـــابـق اضـــافـــة لـــلـــمــراوح
الـسقفية اما االرضـية فهو من الكاشي
وفـــوقـــة كـــاشي مـــطــاط وفـي الــطـــابق

مرافق صحية.
- الـطـابق االول صالـة كبـيـرة كمـعرض

كبير مع ٨غرف وهول وهي االدارة.

- الـطابـق الثـاني  قاعـة كبـيرة مـقسـمة
الى تـسع غرف مـزوده بسـقوف ثـانوية
مــضـــاءة بــالــفــلــوســنـت تــأســيس دفن
واالرضــيـة كـاشي وديـكــورات خـشـبـيـة
كـذلك تـضم قـاعـة واسـعة مـتـخـذة لـبيع

الكتب.
- الـطابق الثالث مـعرض كبير او ثالث
غـرف كـبيـرة مـسـقفـة قـسم منـهـا خشب
واالخـر االسـبـست كـمـا حتـتـوي على 6
غــرف هي احلــســابــات والــكــافــتــيــريـا
ـــكـــائن وسـت عـــشـــر غـــرفــة وغـــرفـــة ا

رافق الصحية وا
- الـــســـطح وفــيـــة الـــبــنـــوتـــة وبــعض
ـشتـمالت االرضية شـتايكـر وخزانات ا

اء. ا
ســادســـا :هــنــاك من كــتب ان الــســيــدة
ســعــاد الــعــمــري لــهــا عالقــة بــبــنــايــة
اورزدي بـاك وهنا نشير الى ان السيدة
الـــعـــمـــري لم تـــمـــتـــلك جـــزء او كل من
الــبـنـايــة ولم تـكن غــيـر مـوظــفـة راقـيـة
عـمـلت عـلى تـصـميم الـديـكـورات الحـقا
كن وصلت لـشركة اخملازن العراقية و
الـى درجــة اعـــلى من هـــذه لــكـــنـــهــا لم

تمتلك اي شيء في هذه البناية.
احلـقـيقـة االخرى لم يـكن هنـاك اي فرع
ل اورزدي بـــــــــاك لــــــــكـن فـي فــــــــتــــــــرة
الـسبعيـنات افتتح فـرع في البصرة من

شــركـة اخملـازن الـعــراقـيـة اورزدي بـاك
ولـم يفـتـح فرع اخـر حلـ حتـولت الى
ــركـزيـة لـكن ظل الـعـراقـيـ االسـواق ا

يسمون فرع الرشيد اورزي باك.
هــنـــاك من ســرد قــصــة لـــلــمــلك غــازي
ومـــروره بــشــارع الـــرشــيـــد وإعــجــابه
ـقـصود بـسـيارة سـباق   MGاعـتـقد ا
لك فـيـصل الـثاني واعاله بـهـا جاللـة ا
مــا يـثـبت ان الــبـنـاء حــصل بـعـد وفـاة
ــــلك غــــازي امـــا من يــــخـــيـل له بـــان ا
ــقــصـود اورزدي في ســوق الـقــمـاش ا
فـاعتقـد احملالت صغيـره لوضع سيارة
بـغرفة العرض اخلارجـية (اجلامخانة)

كما تسمى محليا.
W UŽ WFHM

سـابـعـا - اسـتمالك بـنـايـة اورزدي باك
ومالبساته 

فـــاحتـت شـــركـــة اخملـــازن الـــعـــراقـــيــة
مـحكمة بداءة بغـداد وابدت رغبتها في
لك اعاله بتاريخ 3 حزيران استمالك ا
١٩٧٣  و  رفـض طـــلب االســــتـــمالك
بـكون العقار هـو وقف مصفى يباع عن
ــزايــدة الــعـلــنــيــة وان شــركـة طــريق ا
اخملــازن الـعـراقـيـة هـي شـركـة جتـاريـة
ــا حـدى ولــيس بــهـا مــنــفـعــة عــامـة 
بــالـشـركـة لــتـمـيـيــز الـقـرار وحـصل ان
نقضت هيئة التميز قرار القاضي  عبد

الــفــتــاح االورفـلـي وامـرت بــإرجــاعــهـا
لـلـمحـكمـة فـقرر الـقـاضي  احمـد صالح
الـبيـاتي وحتت الـظروف ( الـدولة فـتية
وقـرارات مـتالحـقـة نـحـو االشـتـراكـية )
الـى قبـول طـلب االسـتـمالك وحـسـب ما
تــقـدمه جلــنـة اخلــبـراء من الــتـســجـيل
العقاري وخبير بناء ومهندس و بيع
ـبلغ 270 الـف وكسـور بقرار الـصرح 
ـبــلغ بــتــاريخ 1974 ولـم يـتـم تــسـلـم ا
حلـــ نــهـــايــة صــيف 1976 اي بـــعـــد
ســنــتــ وهــذا هــو بــحــد ذاتـه اضـرار
ـــصــلــحـــة الــوقف واالربـــاب ويــذكــر
ــرحــوم ( ابــو عـادل ) احلــاج مــحــمـد ا
صــالح قـره عـلي بـانه مــقـاضـيـهم امـام
رب عادل يوم القيامة. للتاريخ قسم من
اربـاب الــوقف قـد رقـصـوا فـرحـا بـقـرار
االستمالك وكان مدراء الوقف اعاله كل
من مـحمد صـالح ومحـمود اكرم ال قره
عــلي ومـحـامـيـهم الــسـيـد عـبـد اجلـبـار

. محمود السيد حس
نـتــمـنى االضـافـة الـتـكــمـيـلـيـة  من قـبل
االســتـاذ سـعـدون اجلـنـابي اوال لـكـونه
كـتب عن تفاصيل شارع الـرشيد وثانيا
مـحل والـده كان مـجاور الورزدي باك و
نطقة و  يتذكر اورزدي حتما هـو ابن ا
ويــتــذكـر الــسـيــد رشــيـد جــلــبي وهـذه

االحداث.
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ـــقــاالت والــتــعــلــيــقــات حــول كــثــرت ا
مـوضوع اورزدي بـاك  فمـنهم من سمى
الـشركـة بـاسم انكـليـزي لكن الـعراقـي
هم مـن لفـظـوهـا بشـكل اخـر ومـنهم من
وصـف اورزدي بكـونه إنـشـاءات تـابـعة
ـركـزيـة وقسم من الـى دائرة االسـواق ا
كــتب ان تـاريخ تــأسـيس االورزدي كـان
فـي الــعـــشــريـــنــات .. وروايـــات اخــرى
مــتـــعــددة  لــذلك اود ان اوضح بــعض
احلـقـائق مـأخـوذة مـن قـرارات مـحـكـمة
الــبـداءة واحملـفـوظـة في ارشـيف مـديـر
اداره (وقـف قـــــره عــــــلي) ومـن بـــــعض
مـــراسالت وزاره الـــتـــجـــارة واالوقــاف
وشـركة اخملـازن العـراقيـة والتي اخذت
زمام السيطرة على معاهد اورزدي بعد
تـأمـيـمهـا لـكن احـتفـظـوا باسم اورزدي
ـغـلـفـات الـورقـيـة لـفـتـره طـويـلـة عـلى ا

والدعايات.
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ــعـــاهــد وســـاخــصـص احلــديـث عن  
اورزدي بــاك في شـارع الـرشــيـد مـحـلـة
سـيد سـلطـان علي والـتي تعـود ملـكيته
الـى وقف (آل قـــره عـــلي). اصل االرض
كـانت عـدة مـرافق مـنهـا مـقـهى مـؤجره
الــسـيـد عــبـد الـوهــاب الـنـائب وســكـلـة
خـشب (محل بـيع اخلشـب) مؤجره الى
جـدي حـسـ قـر ه عـلي ومـسـافـرخـانـة
ومـحال اخرى صـغيره  اصبـحت لفتره
ـعـروفة من الـزمـن مـقـر لـشـركـة نـيـرن ا
وهـي الــــــــتـــــــــوابع 370 و372 و 374
و376 وتــوابـعـهــا ا ب بـكـاحل 1400
مـتـر مـربع  وهي الـقطع 17,16,15,14
عــلى الـتـوالي و تــوحـيـدهـا و اخـذت

رقم  15مربعة.
بـعد مـحادثـات طويـلة بـ متولي وقف
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بغداد

ـعـنـية احلـمـايـة االجتـمـاعـية حـقـاً من حـقوق ـنـظـمات ا تـعتـبـر أغـلب دول العـالم وا
ـي حلـقــوق االنــســان "لـكـل شـخص ـادة  22من االعالن الــعـا االنـســان. وتــنص ا
بصفـته عضوا في اجملتمع احلق في احلـماية االجتماعـية وفي أن تُوفر له احلقوق

وه". االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته و
وفي متابـعة سريعـة لتجارب الدول فـي هذا اجملال جند ان هـناك نسباً مـتفاوتة من
اجملتمع في كل دولـة تتمتع بهـذه احلقوق لكن هـذه النسبة تـزداد في العراق بشكل
مـطــرد في وقـت تـســعى حــكــومــات دول الـعــالم الـى تـقــلــيــصـهــا من خـالل بـرامج
وسـياسـات تـنـمـويـة تـعـمل عـلى تـوظـيف االمـكـانـات الـبـشـريـة وحتـويـلـها الـى قوى
مـنتـجة. وبـحسب اخـر تصـريح لوزيـر العـمل فأن هـناك اكـثر من مـليون و 400ألف
شـخص مسـتـفـيـد من اعـانـات احلمـايـة االجـتـمـاعيـة واذا عـلـمـنـا ان معـدل الـعـائـلة
سـتـفيـدين من هـذه االعـانات الـعراقـيـة يتـراوح ب 5-6 أفـراد فـأن مجـمـوع عـدد ا
ـا أكـثـر وهـو مـا يـشــكل نـحـو واحـد الى خـمـسـة من يـصل الى سـبـعــة ماليـ ور
سـكان الـعراق مـع وجود عـدد مـقارب من طـلـبات الـشمـول الـتي تعـجـز الوزارة عن
ستفيدين –في نظـر السلطة- مؤشر ايجابي يعكس تلبـيتها. شمول هذا الـعدد من ا
ـعايـير الـعلمـية يـدلل على مدى االهـتمـام بشـريحـة الفـقراء ومـساعدتـهم لـكنه في ا
ـنــطق يـقــول انه كـلــمـا ازدادت احلــاجـة الى ـلف فــا وجـود تــخـبط في ادارة هــذا ا
االعـانـات فهـذا مـؤشر عـلى فـشل الـسلـطـة في حتقـيق الـعدالـة االجـتمـاعـية وتـوفـير
ادة ( (16بقوله: " تكافؤ الفرص حق فرص متـكافئة مثلما نص عليه الدستور في ا

." مكفول جلميع العراقي
وفي ظل اسـتشـراء الـفسـاد واحملـاصـصة واحملـسـوبيـة في احلـصـول على وظـيـفة
ستفيدين من احلماية االجتماعية مع غياب تطبيق عامة أو دخل ثـابت يزداد عدد ا
واطن في العمل ومراعاة قواعد العدالة االجتماعية. القوان التي تضمن حقوق ا
ـتـبـعة في وفي أفـضل االحـوال يـتـوجب عـلى مـصـادر الـقـرار مراجـعـة الـسـيـاسـة ا
ادارة نـظام احلمـاية االجـتمـاعية والـعمل عـلى تطـبيق ما جـاء في الدسـتور لـضمان
واطـن وايجاد تـشريعات وآليـات واضحة تضـمن العدالة االجـتماعية في حقوق ا
بـلد ينـعم بالثـروات ويتوافـر على مقـومات حتقـيق الرفاهـية لشـعب عانى الويالت من

جـراء الـســيـاسـات اخلـاطــئـة عـلى مــر عـقـود ومـا رافــقـتـهـا من
حروب ودمـار وفاقة بـدل حتويل شريـحة واسعة الـى عناصر
غـيـر مـنـتـجـة تـعـتـاش عـلى اعـانـات ومـسـاعـدات ال تـغـطي اال
النزر اليسير من متطلبات احلياة واحتياجاتها االساسية
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Meta- ـيتـاكوتـشينج أستـثمـار العـقل للـحد من نسـبة الـطالق باسـتخـدام برنامج ا
وذجـاً ) كـلـمة مـيـتا ( (metaبادئـة يـونـانيـة تـعني “مـا وراء ?”أو  ) Coachingأ
ا وراء ما ـيتـاكوتشـينج مـدرسة متـقدمة مـن مدارس الكـوتشيـنج تعـني  “فوق .”وا
ـستفـيد. وذلك من خالل اكـتشاف مـا رواء أسئـلته وحديـثه من قيم وقـناعات يـقوله ا
ـيتاكوتش في مـعرفته كـيفية اسـتخدام ذلك كله في ومعانِ ومفـاهيم. وتظـهر مهارة ا

رغوب. طلوب للمستفيد لتحقيق الهدف ا إحداث التحول ا
ما هو الكوتشينج? 

الكوتـشينج عـبارة عن حوار لـكنه ليس مـجرد دردشة بل هـو حوار من نوع خاص
جداً. في حوار الـكوتشيـنج ال يقوم الكـوتش بإعطاء نـصائح وال يخبـر بخبراته وال
شكالت. الـكوتشيـنج عبارة عن عـمليـة تسهيل يـعالج “األمراض ?”وال يُركز عـلى ا
الوصول إلى الـهدف من خالل األسئلة وإعطاء الـتغذية الراجعة بـطريقة خاصة جداً
تـغـوص في قـلـب الـهـدف كل هـذا من خالل إجـابـات الـعـمـيل نـفـسه من غـيـر تـدخل

علومات وال اقتراحات من الكوتش
شـكـلة. وهـذا فرق أسـاسي بـينه وبـ العالج. قلـب الكـوتشـينـج هو الـهدف ولـيس ا
نـطـقة فالـعالج يـركز عـلى الـتـغيـيـر اإلصالحي وهو الـذي يـهـدف إلى االنتـقـال من ا
تعادلة أمـا الكوتشـينج فيركز عـلى التغيـير االرتقائي  والذي نطقـة ا السلبيـة إلى ا
نـطـقة اإليـجابـيـة حيث ـتـعادلـة إلى االرتـقاء فـي ا ـنطـقة ا يـهـدف إلى االنتـقـال من ا
تاحـة أمامه وتـنفتح رء قـدراته واخليـارات ا جتـري عمـلية حتـقيق الـذات ويكتـشف ا

وارد التي يحتاج إليها للوصول إلى أهدافه أمامه ا
باد الرئيسية في الكوتشينج أن كل شخص مختلف عن فكيف يـتم ذلك كله? من ا
اآلخر وما يـصلح لواحد ال يصلح بالضرورة لـآلخر. فكل إنسان عنده مناطق قوى
تــخــتـلـف عن اآلخــر وكل شــخص عــنــده من األفــكــار واإلبــداعــات واالحــتــيــاجـات
واإلمكانات مـا يجعل كل إنسـان فعالً مخـتلفاً عن اآلخـرين. لهذا يعـتمد الكـوتشينج
عـلى األسئـلة ال عـلى التـوجيه واإلخبـار ومن خالل هذه األسـئلـة يسـتخـرج الكوتش
وارد من العميـل الهدف التفصيلي الذي يريد -بإذن الله- حتقيقه ويستخرج منه ا
كن أن تواجهه وكـيفية تخطيها التي يحتـاج إليها كما يتعرف عـلى العقبات التي 
ـثل الـكوتش مـرآة حـقيـقـية لـلـعمـيل. فـهو يـعـطيه تـغـذية كل هـذا من خالل األسـئـلة 
ـال بل إن الكـثير ا يصـدر منه وهـذه في ذاتهـا قيـمة ال تـقدر  ـا يقولـه و راجـعة 
بـالغ كبيرة مـن رؤساء مجالس اإلدارات والـهيئـات العلـيا يقـومون بتـعي الـكوتش 
جداً فقط ألجل هـذه الوظيـفة; ألن أكثـر الناس ال يـسمع ما يـقوله وال يرى مـا يصدر
ـرآة التي يكونهـا الكوتش يتـنبه العميل إلى منه أثنـاء كالمه أو تصرفه فمن خالل ا
نـقـاط قـوته وإلى مـا يحـتـاج إلى تـغـييـر في سـلـوكـياته وكالمـه وأسلـوبه. ولـكن هـنا
ـرآة هو فقط أن تـعكس ما يـظهر أمـامها وهـذا هو ما نـقطـة غاية في األهـمية: دور ا
يفـعـله الكـوتش في هـذه العـملـية فـهـو ال يقـول رأيه وال يحـكم عـلى أفعـال أو أقوال
ا فـقط يريه إيـاها كـما هي وهـو ما يـضع الـعمـيل في مواجـهة حلـقيـقة العـميـل وإ
أقـواله وأفـعـاله من غـيـر تـدخل خـارجي وال آراء قـد ال يـقـتـنع بـهـا وهـذه هي أهـمـية
ـر الـشعب الـعـراقي جـعـلت منه إتـقـان فن إعـطاء الـتـغـذية الـراجـعـة الـظروف الـتي 
فريـسة سـهلة لـزيادة عـدد حاالت الطالق  ,حالـة لم يشـهد لـها تـاريخ العـراق بسبب
ا جـعل الزوجـ اجلدد يـفهمـون العالقـة الزوجـية ليس الـتغيـر في القـيم السـائدة 
كمـا يفهـما اسالفنا ,الزوج اجلـدد طرأت علـيهم تغيـرات في القيم احلـديثة نـتيجة
فاجئ على العـالم من خالل شبكات التواصل اربعون سـنة من احلروب واالنفتـاح ا

ا ادى لسؤ فهم الدور لكل من اجلنس . االجتماعي والفضائيات التلفزيونية 
الـيــوم نـحن في حـاجـة مــاسـة تـشـكـيل جلـان فـي احملـاكم من الـبـاحـثــ الـنـفـسـيـ
واالجتـماعـي وتـعـ اعداد كـثيـرة منـهم وتدريـبـهم على بـرنامج مـيـتا كـوشيـنج لعل

وعـسى ان نـقـلل نـسـبـة الـطالق الـذي فـتك هـو االخـر بـاجملـتـمع
ا بـعـد ستـتجـزء الـعائـلة الـعراقي ونـتـائجه لم تـتـضح االن وا
العـراقية أكثـر ما هي علـيه االن وعلى وفق مـبدأ "درهم وقاية

خير من قنطار عالج"

vK²∫  خمسة من عناصر داعش قتلى في الطارمية
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عــــلـى مــــا تــــبـــقـى من عــــصــــابــــات داعش
كـتبه تلـقته (الزمان) االرهـابية.وذكـر بيان 
امـس ان (الــكــاظـــمي زار مــقـــر الــلــواء 59
ـشـاهـدة الـفـرقـة الـسادسـة في عـمـلـيـات ا
قــضـاء الــطـارمــيـة يـرافــقه مـعــاون رئـيس
اركـان اجليش وقـائد عـمليـات بغداد حيث
اجـتمع بـعدد من الـقادة االمـنيـ واستمع
الـى ايجـاز عن تطـورات الـوضع االمني في
ـنـطـقـة واطـلع عـلى تـفـاصـيل الـعـمـلـيات ا
الحـقـة الــعـسـكـريـة واالمــنـيـة الـتي تــنـفـذ 
مــضــافــات االرهــاب وتـدمــيــرهــا). وأفـادت
وكـالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية
 بـإحـبـاط مـخطط إرهـابي وقـتل انـتـحاري
ــول داعش في ديــالى.وقــالت واعــتـــقــال 
الـوكـالة فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس أنه
( تـنـفيـذ عمـليـة نـوعيـة لضـرب مضـافات

.( داعش االرهابية في منطقه زور خانق
fOz— ‰u2

وتـابع انـه ( محـاصـرة انـتـحـاري يـرتدي
حــزام نـاسـف وقـتــله والـقــاء الـقــبض عـلى
ثـالثـة ارهـابـيـ كـانـوا يـخـطـطـون لـلـقـيـام
واطـن والقوات بـعملـيات اجراميـة ضد ا
مول الـرئيسي لـعصابات االمـنية احـدهم ا
داعـش  في مـنـطـقــة بـاهـيـزه) مــشـيـرا الى
(اتــخـــاذ االجــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقــهم
وايـداعهم الـتوقـيف لعرضـهم على الـقضاء
تـمهـيدا حملـاكمـتهم).وفي سـنجار  تـمكنت
مـفارز االستخـبارات العسـكرية  االستيالء
عـلى صـواريخ وقـنـابـر في سـنـجـار. وقالت
مـديريـة االستـخبـارات العـسكـرية فـي بيان
ـعـلـومات تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (وفـقـاً 
اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة وبـالـتـنـسـيق مع قـسم
اسـتـخـبـارات قـيـادة عمـلـيـات غـرب نـيـنوى
تـــمــكــنـت مــفــارز شـــعــبــة االســـتــخــبــارات

أبـطـال مـن فوج الـطـارمـيـة بـاحلـشـد الـذين
لــبـوا نـداء الــوطن والـواجب وإصــابـة آمـر
نـفذ للـعملـية وهنـا نعزي انـفسنا الـفوج ا
وعـوائـلـهم ومـحبـيـهم الـذين يـحق لهم اني
يــفـتــخـروا بــابـنــائـهـم االبـطـال) وتــابع ان
(عـمـلـيـة الطـارمـيـة جتعـلـنـا نـرفع الرؤوس
عـالـيـا أمـام هـذا الـعـمل الـوطـني الـبـطـولي
ـواجـهات والـذي يـأتي ضـمن سلـسـلة من ا
ستمرة ب وأبنائكم في احلشد والقوات ا
األمـنية ضد اإلرهـاب الظالمي الذي يحاول
نــشـر شـروره مــرة أخـرى في ربــوع مـدنـنـا

اآلمنة ولكن إنى له ذلك).
 وكـان الـنـاطق باسـم القـائـد الـعام لـلـقوات
ـسلـحة الـلواء يـحيى رسـول قد اعلن عن ا
تــفـاصـيل الـعـمـلـيــة الـعـسـكـريـة في قـضـاء
الــطــارمــيــة.وذكــررســول في بــيــان تــلــقــته
(الــزمـان) امـس انه (بـنــاءً عـلى مــعـلــومـات
اسـتخـباريـة دقيقـة تفـيد بوجـود مجـموعة
إرهـــابــيــة في بــســاتـــ الــطــابي بــقــضــاء
الـطـارميـة  نفـذت قوة مـشـتركـة من الفـرقة
الــسـادسـة بـاجلــيش واحلـشـد الــعـشـائـري
ـكـان واشـتـبكت مع عـمـلـيـة مـداهمـة عـلى ا
هـــذه اجملـــمـــوعــة) واضـــاف ان (الـــقـــوات
تــمــكــنت من قــتل خــمـســة من االرهــابــيـ
ـــالي الــعــام ــســؤول االداري وا بـــيــنــهـم ا
لـشـمـال بـغـداد  كـمـا أسـفـرت الـعـمـليـة عن
اســتـشـهــاد إثـنـ مـن احلـشـد الــعـشـائـري
وإصــابـة جـنـدي ومـازالت عـمـلـيـة الـبـحث
نطقة التي نفذت فيها والتفتيش في هذه ا

داهمة مستمرة). ا
 ووصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات
ـسـلـحـة مـصـطـفى الـكـاظـمي الى قـضاء ا
الـــــطـــــارمــــيـــــة لالطـالع واإلشــــراف عـــــلى
الـعمليات االستباقية التي انطلقت للقضاء
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اعـلنت خلـية االعالم االمني  سـقوط اربعة
صـواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد اجلوية
فـي مـحافـظـة صـالح الـدين.وذكـرت اخلـلـية
فـي بـيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (اربـعـة
صـــواريخ نــوع كــاتــيـــوشــا ســقــطت داخل
قــاعـدة بـلـد اجلـويـة  دون خـسـائـر تـذكـر).
وجتـري الـقـوات االمـنـيـة عمـلـيـات تـمـشيط
واســعـة في قــضـاء الـطــارمـيـة لــلـبـحث عن
ـطـلوبـ هـربوا اثـنـاء القـصف الذي ادى ا
الـى مــقــتل قـــيــادي داعــشي وخـــمــســة من
مـــعــاونــيــة امس االول بـــالــقــضــاء.  وقــال
مـــــصـــــدر امـــــنـي في تـــــصـــــريـح امس  ان
(تـعـزيزات عـسـكريـة وصـلت الى الـطارمـية
لـلـمشـاركة في الـعمـليـات التي بـاشرت بـها
الـقوات للقـضاء على ما تـبقى من عصابات

داعش).
jOALð  UOKLŽ

واضـــاف ان (قـــوات امـــنـــيـــة اضـــافـــة الى
اجلــيش واحلـشــد الـشـعــبي جتـري حــالـيـاً
عـملـيات تـمشـيط للـمنـطقـة للبـحث عن عدد
ــطـلــوبـة الــتي هـربـت اثـنـاء مـن االسـمـاء ا
عـمليات القصف). بدوره  اكـد رئيس هيئة
احلـشـد فالح الـفيـاض أبـناء احلـشد نـفذوا
مـهمة بطـولية ستسـهم كثيرا في حفظ أمن
دن اجملاورة. واستقرار العاصمة بغداد وا
وقــال الـفــيـاض في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (الـعــمــلــيــة تــمـخــضت عـن مـقــتل
اجملـرم اإلرهابي ما يسمـى بوالي الطارمية
كـنى  أبو ـفتي الـشرعـي لفلـول داعش ا وا
هـــاني ومـــعـه عــدد مـن قــيـــادات في قـــاطع
شــــمــــال بـــغــــداد وقـــاطـع الـــفــــلــــوجـــة في
الطارمية) وتـابع ان (هذه العملية النوعية
الـبـطـولـيـة أدت الى ارتـقـاء ثـالثـة مـقـاتـل

∫lMB

خط انتاجي في
مصنع شركة

اور

ÊU∫ واجهة اورزدي باك ايام زمان “ 

الـعـسـكـريـة فـي الـفـرقة 20 وبـالـتـعـاون مع
ـــشـــاة 66 من فـــصــــيل اســـتـــطالع لـــواء ا
االســـتـــيالء عـــلى ٤ صـــواريخ مـــخــتـــلـــفــة
االحـجام مـحلـية الصـنع وقنـبرة هاون من

عـيـار 120 مـلم) مـؤكـدا ان (مـفـارز هـنـدسة
واد مـوقعـيا حتت الـفـرقة تـكفـلت بتـدميـر ا
الــسـيــطـرة). وضـبـط جـهـاز االمـن الـوطـني

اكثر من نصف مليون علبة…
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ـعت عبـر الـتـاريخ في دور االمـومة
رأة وتـقوقت على الذي بزغت فـيه ا
الرجـل في القـيـادة واتخـذت كـاالهة
وظـهـرت احلـركـات الـنـسـويـة الـيوم
رأة في الـعالم لـلمـطـالبـة بـحقـوق ا
ـرأة تـتـفوق فـي اجملتـمع ورأت ان ا
كلما ازدادت معرفة بـالعلم والثقافة

تــتــزوج وتــتــجــهــز من مــســتــلــزمـات
العرس والزفاف. 

ؤلف عن  وفي ذكر االطبـاء يتـحدث ا
أشـهر األطـبـاء  التي كـانت عـيـاداتهم
في شـــارع الــرشــيــد أمــثــال: تــوفــيق
رشــــدي وهــــاشـم الـــوتــــري وســــامي
ســـلــــيـــمــــان ومـــكــــر دانـــيـــال وأوالد
الـقـيـمــاقـجي (احـسـان واكـرم وانـور)
الـــذين كــــانـــوا أطـــبــــاء في االشـــعـــة
ـعـان الـبـدري واجلـراحـة والـوالدة. و
وزلـــيـــخـــة االســـدي وعـالء الـــبـــكــري
وغيـرهم. كما تـناول أشـهر الـعمارات
في الـشارع مـثل عـمـارات (الـدامرجي
ونـــاجي اخلــضــيـــري وعــبــد الــكــر
االزري والباجه جي وصـادق النجفي
والـراوي. ومـسـعـودة شـمـطـوب). من
ــطــلــة عـلى الــشــارع يــذكـر احملالت ا
ــــيــــدان والــــقــــرة غـــول (الــــســـور وا
واحليـدرخـانة والـكوالت والـعـاقولـية
والطاطـران وباب االغا وجـديد حسن
بـــاشـــا وفـــرج الـــلـه وحـــنــون
ــربــعــة والــقــشل الــكــبــيــر وا
والتكيـة والعمار وقـهوة شكر

وغيرها).
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كــمـا تـنــاول الـقــشـلــة ومـبـنى
احلكومة فيـها وشربت زبالة
الـشهـيـر الذي يـعـدُّ من مـعالم
الـشـارع الــذي بـقي في ذاكـرة
الـبــغـادة.وعــرج عـلى مـكــتـبـة
مكـنـزي الـشهـيـرة ودورها في
احلركة الـثقافـية. وحتدث عن
سوق الصفافير الشهير الذي
كـــان قـــبــلـــة لـــلــزوار الـــعــرب
واالجــــانب كــــيف اضــــمـــحل
دوره حالياً. كـما تناول حالق
الزعيم اسطة حسن أبو نعمة
الــــذي كـــان احلـالق اخلـــاص
لــلـزعــيم الــراحل عــبـدالــكـر
قـاسم الـذي تـتـصدر صـورته
بــحـجـم كـبــيــر مـحـل احلالقـة
وعـلـيـهـا تـوقيـع الزعـيم بـخط
ــؤلف عن يــده. كــمـا حتــدث ا

خـالـه "عـبـدالــرحـمن اجلـنــابي" تـاجـر
التـبغ والسـكائـر العـربيـة واالجنـبية
وصديق الزعيم وتـوفي بعد ثورة 14
تـمـوز  1958وحـضـر الــزعـيم وفـاته.
وعــــدد ارقـــام الـــســـيـــارات واســـمـــاء
اصحـابهـا التي كـانت تمـر يومـيا من
شـارع الـرشـيد. وهـي سيـارة رقم ((1
لـصـاحـبـهـا الـسـيـد حـاج سـلـيم مـدير
الــشــرطـة الــعــام وهــو والـد الــفــنـان
الشهير جواد سليم. وسيارة رقم ((2
ــبـــديــني. وســيــارة رقم ((3 جلــورج 
لعلي جـودة. وسيارة رقم ( (4لنشأت
الـسـنــوي. وسـيـارة رقم ( (5لـفـخـري
الطـبـقجـلي. وسـيارة رقم ( (6جلميل
ـدفـعي. وسـيارة ( (7لـشـهاب الـدين ا
الكـيالني. وسـيارة ( (8جلالل بـابان.

وسيارة ( (9لرشيد عالي الكيالني.
ســعــدون اجلــنــابي في هــذا الــكــتـاب
يوثق ذكـريات طـفولـته وشبـابه على
خــلــفـيــة شـارع الــرشـيــد فــتـتــمـاهى
كان الذي كـان ا ذكرياته مع مـعالم ا
يــخـتـصــر تـاريخ بــغـداد االجــتـمـاعي
والثـقـافي والسـيـاسي على مـدى قرن
من الزمن وكـأن الـبغـدادي وضـعوا
فـــــيـه كـل ذكـــــريــــــاتـــــهـم وأحالمــــــهم
واستـودعوا فيه كـل أسرارهم وليس
قــــــــمــــــــرهم كــــــــمــــــــا رأى ابـن زريق
الـبغـدادي.. مـكـان له رائحـة طـفـولته
ومـرتع صـباه وصـدمـة بـلـوغه وسرّ
شــبــابه فــاســتــقــر رغم تــرحــاله في
ـكـان ذاكـرته اليــبـرحـهـا ألــيس هـو ا
األول فـحـنـيـنه له أبـداً كـمـا يـرى ابو

تمام.
فتطـوف في رأسه جمـهرة من الـنساء
الـبـغـداديـات وهن يـتـواعـدن لـلـذهـاب
الى الــسـيــنـمــا لـرؤيـة الــفـنــان فـريـد
األطرش والـذي يـدندنّ أغـنـياته أثـناء
إعدادهن للطعام أو حضور احلفالت
ــوسـيــقـيـة فـي بـارك الــسـعـدون أو ا
السادة الـذين يسـابقون في فن تالوة
الـــقـــرآن مــــثـــلـــمــــا تـــطـــوف عـــادات
ـــوضــة الــبـــغـــداديـــ وولــعـــهم بـــا
ومحاكاة جنوم السينما االميركــية.
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اجـتـمع  12من كـبــار أدبـاء الـعـراق
وشــــعــــرائه ونــــقــــاده هم: ســــامي
مــهــدي د. جنــمــان يــاســ طــراد
الـكبـيـسي د. ضيـاء خـضيـر حا
الــصـكّــر د. مـحــمــد صـابــر عـبــيـد
حـمـزة مـصـطـفى د. مـحـمـود جـابر
عـبــاس قـاسم عـبــد األمـيــر عـجـام
قــيس كـاظم اجلـنــابي بـاقـر جـاسم
محمد ومع جعـفر محمد ليدلوا
بـشـهـاداتــهم في شـاعـريــة الـشـاعـر
الــعـراقي حــمـيـد ســعـيــد جـمــعـهـا
األديب شــكـر حــاجم الــصـاحلي في
كـتـاب صدرت طـبعـته الـثـانيـة هذا
األسـبــوع عن دار (هـبـة.. نـاشـرون
ومـوزعون) في الـعـاصمـة األردنـية
عــمــان بـــعــنــوان (حــمـــيــد ســعــيــد
شــاعـراً). الــطــبــعـة األولـى من هـذا
الــكــتـــاب صــدرت الــعــام  1994في
بغـداد بطبـعة بـسيطـة وورق أسمر
ي الذي فرض نتيجـة احلصار األ
عـلى الـعـراق زمـنـذاك ورأى مـعـده
شـــكـــر حـــاجم الـــصـــاحلـي إصــدار
طبـعة ثـانيـة منه ألهـميته أوالً وألن
طــــبـــعـــته األولـى كـــانت مـــحـــدودة
النـسخ ولم تتـجاوز حـدود العراق
ثــانــيــاً وألنه يــســتــحق أن يــخـرج
بــطـبـعـة أنــيـقـة ثــالـثـاً. يــقـول مـعـد

الكتاب إن فـكرة الكتـاب انبثقت في
احتـاد أدبـاء وكــتـاب بـابل عــنـدمـا
ـبــدعـ قــرر االحتـاد االحــتـفــاء بــا
الـكــبــار من خالل إقــامـة احلــلــقـات
الـنقـاشيـة الـتي تتـناول نـتاجـاتهم
اإلبـــداعـــيـــة بـــالـــدراســـة والـــنـــقـــد
والـــتــحـــلــيل والـــبــحـث واجملــادلــة
ـا واالضــاءة اعـتــرافـاً واعــتـزازاً 
أجنــزوه وحــقــقــوه عــبــر ســنـوات
سـطـوعـهم وتـألـقــهم الـثـقـافي تـلك
ــلـيـئــة بـالـعــطـاء الـثـر الــسـنـوات ا
والـــرصـــ وكـــان الـــقـــرار إقـــامــة
االحــتـــفــالــيــة األولـى عن الــشــاعــر
ـبدع األستـاذ حميـد سعيد احلُلي ا
إذ أن احـــتـــفـــالـــيـــات االســـتـــذكـــار
والــتــكـر لألدبــاء األحــيــاء يــكـون
عنوي عرفي وا فعلها التأثيري وا
بدع  –احملتفى به االعتباري على ا
 –كـبـيراً وفـاعـالً مـثـلمـا هـو يـحـمل
في دوافعه اعتـرافاً بالـدور الثقافي
الــفــاعل لـــلــمــبــدع ذاتـه وتــأكــيــداً
لــلــصـالت الــســلـــيــمــة بـــ حــشــد
. يـضـيف: إن االحـتـفـالـيـة ـبـدعـ ا
اخلـاصـة بـالشـاعـر سـعيـد انـعـقدت
عـلـى مـدى األيـام  4و 5و 6تــشـرين
الثاني من العام  1992حتت شعار
(حميـد سعيـد شاعراً) وشـارك فيها
مـــبـــدعـــو الــــعـــراق وأبـــرز رمـــوزه

الـثـقــافـة مـشـيــراً إلى أن الـبـحـوث
والـــــــدراســـــــات والـــــــشـــــــهـــــــادات
ـداخالت أسـهـمت والـتـعـقـيـبـات وا
بـتـسـلــيط األضـواء الـكــاشـفـة عـلى
الـتـجربـة االبـداعيـة لـلشـاعـر حمـيد
ســـعـــيـــد وكـــان وقـــعـــهـــا مـــثـــيــراً
بـنتـائجـهـا االيجـابيـة ولوال جـهود
الـــعــديـــد من األســـمــاء االبـــداعــيــة
البـارزة في الـقطـر وأدباء بـابل وما
توفـر لهم من دعم سخي ومـلموس
ـا كـانـت حـصـيــلـة الـنــتـائج الـتي
أشـــرنـــا إلـــيـــهـــا بــهـــذا الـــقـــدر من

النجاح.
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الـشهـادات التي ضـمهـا الكـتاب من
األهـــمــيــة بــحــيث أنـــهــا لم تــســلط
األضـواء الـكــاشـفـة عـلى الــتـجـربـة
الشـعرية لـلشـاعر بل جتاوزته إلى
ـنــحك ــا  تــنــاول شــخــصــيـتـه 
معرفة بالشاعر إذا قرأت الشهادات
كـلهـا. يشـير الـشاعـر سامي مـهدي
في شــهـادته إلى أن حـمـيـد سـعـيـد
ـاناً كـان يـؤمن بـالتـراث الـعـربي ا
عــمـيــقــاً ولـكــنه كـان مــتــفـتــحـاً كل
التفتح للتـفاعل مع منجزات الشعر
ـي احلديث فهـو لم يكن يؤمن العا
ـاضي واحلـاضر بـالـقـطـيعـة بـ ا
بل بـالـتـواصل والـتـجـدد وأنـه كان
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صـــــدر عن دار ومـــــطــــابـع األديب في
ــتــرجم ســعـدون عــمــان لــلــكــاتب وا
اجلـنــابي كـتــاب بـعـنــوان "رحـلـة في
ذاكــرة شــارع الـــرشــيــد" يــقع بـ 190
صـفـحـة من الــقـطع الـكـبـيـر. وبـغالف
زيـنـته لـوحـة فـوتـوغـرافـيـة باألبـيض
ـبدع لـطيف واألسود لـلفـوتـوغرافي ا

العاني.
ة والــكــتــاب عــبـارة عن رحــلــة تــراثــيـَّ
وتاريخـيَّة وجـغرافيـة ألقدم شارع في
بغداد وهو شـارع الرشيـد الذي شهد
الــكــثــيـــر من األحــداث الــســـيــاســيــة
والـتــاريـخـيـة والـفـنــيـة والـصـحـفـيـة.
وعـــاش فـــيه الـــكـــثــــيـــر من الـــنـــخب

االجتماعية العراقية.
ســعــدون اجلــنــابي في هــذا الــكــتـاب
يوثق ذكـريات طـفولـته وشبـابه على
خــلــفـيــة شـارع الــرشـيــد فــتـتــمـاهى
كان الذي كـان ا ذكرياته مع مـعالم ا
يــخـتـصــر تـاريخ بــغـداد االجــتـمـاعي
والثـقـافي والسـيـاسي على مـدى قرن
من الزمن وكـأن الـبغـدادي وضـعوا

فيه كل ذكرياتهم وأحالمهم.
هو يستذكـر كل ذلك بحسرة احلاضر
الــذي طـمس الــكـثـيــر من مـعــالم هـذا
الـــشــارع بـل شــوّه مـــعــنـــاه وخــرّب
مالمـحه فـهـو هـنـا يـحـاول أن يـطـلق
صــرخــات اســتــغـاثــة من أجـل شـارع
ه ينتهك تاريخه مثلما انتهكت معا
وقد سـجـلهـا مؤلف الـكـتاب اجلـنابي
ـربعـة وفيـها بدقـة ألنه ابن مـنطـقة ا
تــصـويــر دقــيق لــلـعــديــد من األمـاكن
التي عـاش ودرس في مـدارسـها وزار
مواقعها. كمـا أشار الى معمارية هذا
الــشـارع ومــا يـضــمه من حتف فـنــيـة
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هـمة والـتي تساهم يـواصل مركز الـرافدين لـلحوار  RCD طبـاعة ونشـر سلـسلة من الـكتب والـدراسات ا
راكز الـعلمـية وخملتلف ناسبـة ب يدي الـقُرّاء والبـاحث والـطلبـة وا ـعلومـة ا كـتبات ووضع ا في رفد ا
ستـشارين التابعة للـمركز مؤلَفاً بعـنوان (االقتصاد السياسـي للتعليم في العراق: العلوم فـقد أتمَّت هيأة ا
ثل الـكتاب مسحـاً شامالً لقطاع الـتعليم العـالي في العراق من خالل فصوله حتدي الفـرصة األخيرة) و
تنوعة والتي ابتدأت بتقد عرض تأريخي للتعليم منذ العهد العثماني الى الوقت احلاضر.تضمن الكتاب فصوالً ا
ـا فيـها الـتـمويل والـتكـاليف اجلـامعـية ومـا قـبلـها وقـياس الـعوائـد والنه اآلن أشبه ـاليـة للـتعـليم  حول اجلـوانب ا
بالسـوق الذي يخـضع لقوانـ العرض والـطلب فإن  الـباحثيّـن لم يغفال هـذا اجلانب إذ افردا فـصالً لسوق الـتعليم
في العراق و يـستمر الكتاب لـيتناول التعلـيم األهلي والعالي وحتدياته وكـفائته وجودته.يحتوي الـكتاب أربعة عشر
فـصالً وهـو من تألـيف الـدكتـور حـسن لطـيف الـزبيـدي مديـر مـركز الـرافـدين للـحوار  RCDوالـدكتـور كـامل عالوي كاظم
استـاذ االقـتصـاد بـجامـعـة الكـوفة ونـاقش الـكـتاب مـستـوى الـتعـلـيم العـالي والـبـحث العـلـمي من خالل الواقع والـنـشر في

ية واستقاللية اجلامعات. اجملالت احمللية والدولية ضمن مستوعبات (سكوبس) كما بحث الكتاب في احلرية األكاد

رسالة بغداد 
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كـنـت عنـدمـا اقـرأ لـلـصـحـفي والـكـاتب (احـمـد جـبـار غـرب) اشـعـر بإنـه يخـاطب
بأسلـوبه فئـت األولى التي تـقبله بال حتـفظ وهي الفـئة التي تـنتمي الى مـا يطلق
ـثقف الـعام) وبـنفس الـوقت ال ترفـضه الفـئة الـتي تنـتمي الى مـا تسمى عـليه ( ا
ـثـقـف اخلـاص) لـهـذا جــاء كـتـابه (حــوارات بـرسم اجلـمـال)  –اجلـزء االول- (ا
الصـادر من دار الورشة الثـقافية لـلنشر والتـوزيع سنة  االصدار  2020والذي
يـــقع في  265صـــفـــحــة ويـــحـــتــوي عـــلى (حـــوارات نـــخـــويــة فـي االدب والــفن
ـعمـوري- والشـاعر والـسيـاسـة)  حاور فـيهـا الـكاتب (الـباحث والـنـاقد نـاجح ا
ـاجـدي- والـشـاعـرة فـاطـمـة نـاعـوت- والـروائـيـة عـالـيـة طـالب والـبـاحـث خـزعل ا
عـقيـل- والقـاص والـروائي أحـمـد خـلف- والفـنـان عـزيـز خـيون- ووزيـر الـثـقـافة
ـوسوي- وسـكرتـير احلزب االسبق فـرياد روانـدزي- والقاضـي سالم روضان ا
الـشـيـوعي الـسـابق حـمـيـد مـجـيد مـوسى- والـشـيـخـة أسـمـاء صـقـر الـقـاسمي-
ـهدي- والـنـاقد فـاضل ثامـر- والـروائي شوقي كـر حسن- والـدكـتور شـفيق ا
فـكـرين ـتنـوع مـن ا واالسـتـاذ مهـنـد الـدلـيـمي) كـانت حـوارته مـع هـذا اخللـيـط ا
ـط من االبداع ولم تـكن اسـئـلتـه مجـرد اتـباع ثـقـفـ هو  واالدبـاء والـفنـانـ وا
لألسئلـة التقليدية  لذلك انـتزع منهم جميعـا ما لم يقولونه ألي صحفي من قبل

فجاءت شهادتهم بحق الكاتب كما يلي:
- يقـول عـنه عزيـز خـيون (عـرفته إنـسـانا مـهـذبا وصـحفـيـا متـحركـا ومـجتـهدا
دونة تشكل إحتفاءا تشغـله القضايا الساخنـة..وأرى األسئلة وإجاباتها هـذه ا
ــاجـدي فــيـقـول (حــواراته الــثـقــافـيــة عـمــيـقـة بــنـعـمــة الـســؤال) امـا د. خــزعل ا
يـسـتـقـصي فـيـهـا أبـعـاد الـشـخـصـيـة
الـتي يــحـاورهـا ثــقـافـيــا واجـتـمــاعـيـا
ويـحاول رسم صورة وافية عنه)وترى
الكـاتبة والشـاعرة "فاطمـة ناعوت بإن
حـواره مـعـهـا (كـانت أثـرى مـا اجري
لـــهــــا من حــــوارات)  "شــــوقي كـــر
حسـن "اعتـرف قـائال  بـإنـنـا (نـحـتاج
في اعالمـــنـــا الــعـــراقي الى مـــحــاور
ـنـحهم مـثقف واع يـغـاير االخـرين و
الـقــنـاعــة والـنــجـاح مـعــا) وتـصف د.
ازهـار عـبـد الـكـر الـشـيـخـلي احـمـد
جــبـار غــرب (عـقــلـيــة مـتــفـتــحـة نــقـد
شـفـاف يــصب في قـلب الــواقع..قـلب
مــثــقف في عــقل انــســان شــفـاف في
زمن نحن بأمس احلاجة به الى هكذا

قلوب وهكذا عقول)
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اول مـــا يــــتــــبـــادر الى الــــذهن عــــنـــد
الشـروع بـالقـراءة هي امكـانيـة وقدرة
الكاتب ليكون ندا في احلوار مع تلك الشخصيات التي تمثل قامات في الفلسفة
ـطـبـوع تـأتي من قـدرة واالدب والـنـقـد  والـفن والــشـعـر ولـعل االثـارة في هــذا ا
احملـاور في انـتزاع اراء جـريـئة وتـصريـحـات خطـيـرة واعتـرافـات اخطـر  ولو ال

ا حصلنا عليها ابدا. سنتوقف عند بعض تلك االراء :- ذكاء احملاور 
ـعمـوري:- كل الـديانـات ذهـبت نحـو الـدفاع عن مالمـح الهـويـة كحـجاب نـاجح ا
يسـتوعب العنف واإلرهـاب لكني اضيف بـأن الدين ال يقوى عـلى التواصل بدون

عنف وقسوة"ص 30
اجـدي:- الدين كـمـا هو لـيس بريـئا بـالكـامل فقـد استـعبـد الشـعوب خـزعل ا
ـاضي وكانت له وظيـفة روحية وحارب الـعلمـاء وساهم في جتهـيل الناس في ا
لكنـها لم تصمد أمام اسـتثماره سيـاسيا منذ ظهـوره األول..أما الدين السياسي
ـعاصـر فـله أسـالـيب أخـرى الـيـوم فهـو يـحـرك الـنـاس ويـضع بـيدهم احلـديث وا

فخخات ويجعلهم قتلة"ص55 اخلناجر والسيوف والرشاشات وا
فاطمـة ناعوت:- كل كـاتب تنويـري في مجتـمع رجعي هـو "ال منتمـي"..كان هناك
شخص يـراني كافرة زنديقة ويصر على سجني وبعدما تأمل األمر وقرأني عاد

واعتذر"ص67
عـالـيــة طـالب: كـان اجلـمـيع يـلــجـأ لي في درس اإلنـشـاء ألعـطــيه أفـكـارا لـكـتـابـة

واضيع ليحصل على درجات تؤهله ليكون متميزا"ص76 ا
ثقف يـتعاطون السـياسة ويدافعون عن احمد خـلف: هناك العديـد من االدباء وا
ـضطهـدين ويـسعـون لفضـح السـراق ولصوص ـظلـوم وا الـوطن وعن حـقوق ا
ـال االعـام  غـيــر ان الـسـيـاسـة تـثـيـر حـفـيــظـة الـبـعض من االدبـاء والـروائـيـ ا
والـكتـاب اآلخـرين لوجـود الـعـنصـر الـبراغـمـاتي الـنفـعي االنـتـهازي ولـهـذا جند

الكثير منهم يحذر من اخلوض في غمارها نظريا وعمليا"ص 90
عزيز خـيون:من يعيش جتـربة حيـاتنا عمـقها التـراجيدي ال اعتـقد أنه بقادر أن
ـكن حلـاصل الثـمـر هـذا أن يـكـون بـقوة يـثـمر شـيـئـا وإن صـادف وأثـمـر فال 
وجـاذبـية مـا أسسـنـا له وربحـناه..لـذا فـإن ما أجنـزه العـقل الـعراقي اخلالق في

سرح..ما هو اال حتصيل لعقل مركب ومبدع"ص 95 مجال ا

واميركا الالتينية وتنتقل بإتقان ب
ـــعــاصــرة تــيـــاراتــهـــا احلــديـــثــة وا
والـــفــتـــرات الــتي عـــاشــتــهـــا والــتي
تميزت ببروز اخليال الذي يحلّق في
ســمــاء الالمــعــقـول واخــتــارت هــنـا
بدع مجموعة قصص لكوكبة من ا

نتم لهذه التيارات الذين اتسمت ا
ابـداعـاتهـم بنـوع من اجلـرأة واطالق
الـعنـان حلـرية اخلـيـال الـذي ليس له
ــتــرجــمـة فــتــوضح في حــدود".امــا ا
مقدمـتها ان خلف كـل كاتب من كُتَّاب
القـصص التي ضـمهـا الكـتاب " تقف
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قصـة حـقيـقيـة فرضـهـا علـيه محـيطه
ـرحلـة التاريـخية وأسلـوب حياته وا
الـتـي عــاشـهــا بــتــفــاصــيــلــهــا كــافـة
الـــــســــيـــــاســــيـــــة واالقــــتـــــصــــاديــــة
واالجتماعية" مضيـفة "ولو تأملنا ما
ــهــا وشـخــصــيــاتــهـا تــقــتــرحه عــوا
وأحــداثـهــا الـتي ال تــخـلــو من صـور
ــنــطـق لــتــأكــد مـا تــفــوق الــواقع وا
تركته الذاكرة لـنا من وقائع ومشاهد
حقيقيـة لم توثقهـا كتب التاريخ فقط
بل نــتــاج إبــداعي وإنــســاني كــبــيـر
يُـسَــجل الـتـاريـخ اإلنـسـاني يــكـشـفه
ويتـعـمّق فيـه ويحـلل عـقده ثم يـطرح
ـتـرجـمة احلـلـول له". وقـد احـسـنت ا
بــإلـقــائـهـا الــضـوء عــلى الـقــصـة في
إسـبـانـيـا وأمــيـركـا الالتـيـنـيـة وعـلى
ـــعــاصــرة تــيـــاراتــهـــا احلــديـــثــة وا
والفـترات الـتي عاشـتهـا وما أضافه
لـــهــا اخلـــيــال اإلســـبــاني األمـــيــركي
الالتـــيــني "الــذي ارتـــبط  بــنــحــو أو
بآخر  مع التـيارات األدبية الطـليعية
األوربـــــيـــــة وهـي الـــــتي تـــــمـــــيـــــزت
بـأســالــيــبـهــا وأفــكــارهــا الـنــفــســيـة
والفـلـسفـية وتـقنـيـاتهـا السـوريالـية;

حـيث تقـاطع مـعـظم كُـتَّاب الـقـصة
ـنـطق لـلواقع والـرواية مع رؤيـة ا
وأنـتـجت أعــمـاال تـدور في مـحـيط
الالمعقول وغير القـابل للتفسير".
وقـــد اضــفـت الــتــعـــريــفـــات الــتي
ـتـرجـمـة لـكل كاتـب قبل قـدمـتهـا ا
ايـراد قصـته عـلى الـكتـاب مـسـحة
مـعـرفـيــة اثـرت احملـتـوى واتـاحت
لـــلــــمــــتـــلــــقي االطـالع عـــلـى تـــلك
الــتــيـارات بــاإلضــافــة الى فــرصـة
االطالع على نصوص جـــــــديدة.
ويُــحـــسب لـــلـــمــتـــرجـــمــة ايـــضًــا
انــصــافــهــا لــكـاتــبــات الــقــصـة اذ
افـردت حـيـزًا واضــحـا لـهن ضـمن
الــكـتــاب كـمــا انــهـا حــرصت عـلى
اختـيـار اسمـاء لـها بـاع طويل في
عـاصـر. جـاء الـكـتاب في الـسـرد ا
 144صفحة وطـبع في مطابع دار
الـشؤون الـثـقـافـية الـعـامـة وتولى
راجـعة الـترجمـية  د. عـبيـر عبد ا
ـراجعـة الـلغـوية  أ.د. احلسـ وا
عهـود عبـد الـواحد عـبد الـصاحب
والتـصمـيم واالخراج الـفني  رائد

ابراهيم الطائي.

ـــــازت عـالقـــــته الـــــغـــــاب الـــــذي ا
رأة  ,النه لم يكن بـالـوحـشـية مـع ا
يحصل عـليهـا انذاك ( اال عن طريق
الـصــيـد الــبـدائي ولــيس عن طـريق
ــتــبــادلــة ) ص 34ثم الــقـــنــاعــات ا
يتدرج بالتاريخ االنثوي بعد انسان
قدس الكهف فـيتطـرق الى الزواج ا
الــذي كـان مـنــتـشــرا من الـهــنـد الى
توسط وماكان في بابل ااذ البحر ا
ان فض بكارة البنت من قبل الناس
الـعـاديـ مجـلـبـة لـلـعـنه واالمراض
لك وخدام االلهة عبد وا اما كهنة ا
فهم وحـدهم الـقادرون عـلى جتـنيب
الــفـتــاة االصــابـة بــاالمــراض وصـد
ــديــنــة ) الـــلــعــنــات عن الـــنــاس وا
ــرأة ص 36وبـــعـــدهــا اصـــبـــحت ا
سلعة جسدية كما في بابل اذ تكون
بـحـيـازة من يـرمي الـيـهـا قـطعـة من
ــعـبـد الــنـقـود وهـي جـالـســة امـام ا
وهكذا بقي الـرأي السائد ان الرجل
ــرأة مـــنـــذ احلـــضــارة افـــضل مـن ا
ـة وال ســيـمـا في الـيــونـانـيــة الـقـد
فـلسـفـة ارسـطو فـقـيـمتـهـا ان تـكون
ـرأة عــفـيــفـة ومــدبـرة والــواقع ان ا

ــرأة لـيس هـذا وحـدود جــغـرافـيـة ا
الـــعــالم الـــواسع االفق بـل اجلــســد

الذكوري  ,يقول نزار ايضا :
ليس لي زمان حـقيقي خـارج لهفتي

    انا زمانك
لــيس لك ابــعـاد واضــحــة     خـارج
امتداد ذراعي      انا ابعادك كلها
(وهـكــذا كـان احلــديث عن جــسـديـة
ـؤنث االنـثى وال عـقالقـيـة اجلـسد ا
هو النسق العربي الثابت في االدب
واصفـات فقط تعطي النها وبهـذه ا
للفحل مايريد من امتياز ) ص:, 26
ويـتـتـبع الــبـاحث الـتـاريخ االنـثـوي
ابــتــداء مـن ( رجل الــكــهف انــســان

هذا عـنوان كتـاب د. فراس الـعتابي
ـوسـوعـة الـثـفـافـيـة دار صـادر عن ا
الــــشـــؤون بــــغـــداد الــــعـــام 2018م
بــحــدود ( (159صــفـــحــة يــتــنــاول
ـراة من الــكـتــاب تـاريخ تــهـمــيش ا
انسـان الكـهف الى الـعصـر احلديث
ومن خـالل الـــكـــشـف عن االنـــســـاق
ـــضــمــرة فـي اخلــطــاب الـــثــقــافي ا
تـلقي في تـعريف ويحـيل البـاحث ا
الـنــقـد الـثــقـافي الى كـتــاب ( الـنـقـد
الثقافي قـراءة في االنساق الثـقافية
ضـمرة لـعبـدالله الغـزامي ) بأنه : ا
( فـرع من فـروع الـنـقـد الـنـصـوصي
العام  ,ومن ثم فهو احد علوم اللغة
وحـقـول ( االلـسـنـيـة  ) مـعـنى بـنـقد
ـضــمــرة الـتي يــنــطـوي االنــســاق ا
عــلــيـــهــا اخلـــطــاب الـــثــقـــافي بــكل
جتـــلـــيــــاته وصـــيـــغه ....) ص, 22
ويـضــرب الـبـاحـث امـثـلــة من شـعـر

نزار قباني كاالتي : 
 انـــني اكــتب حـــتى اتــزوج الـــعــالم
انا مصمم على ان اتزوج العالم

  فــنـــزار لم يــكن يـــرى كــوة الــعــالم
الرحـب اال من خالل السـيـطـرة على
اجلـسد االنـثـوي فهـو ( يـريد الـعـلو
فيجعل من العـالم انثى وهو الفحل
ـــــرأة مـــــوشـــــومــــة ) ص , 25الن ا
بـــضـــعف الـــعــــقل بـــرأي الـــذكـــورة
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نـــــبـــــاح الــــكـالب" خلـــــوان رولـــــفــــو
و"الــرســالــة" اللــيــنـا بــونــيــاتــوســكـا
و"مـــتــــحف اجلــــهـــود الــــضـــائــــعـــة"
لـكـرسـتـيـنـا بـيـري روسي الـتي حـمل
ـاركـو ديـنـيـبي الـكـتـاب عــنـوانـهـا  و
نـقـرأ قصـة  "إله الـذبـاب" وآلنـا مـاريا
مـــــاتــــــوته " قــــــصــــــة خـــــطــــــيــــــئـــــة
الــتــهـمــيش".وبــحــسب الـنــاشــر فـإن
ــتـــرجـــمـــة  إشــراق عـــبـــد الـــعــادل ا
حرصت في هـذا الـكتـاب الذي تـقدمه
ـأمــون عـلى "االحـاطــة بـظـروف دار ا
إنــتـاج الــنــصـوص الــتي اخــتـارتــهـا
ونقلتهـا الى العربيـة بكل دقة وتفان"
و" تــعـــرض الــقـــصــة في أســـبــانـــيــا

ـــأمـــون لـــلــتـــرجـــمــة صـــدر عن دار ا
والنشر في وزارة الـثقافة والـسياحة
واآلثـــار  كــتــاب  " مــتـــحف اجلــهــود
الضائعة " ترجمة اشراق عبد العادل
عـن اإلســبــانـــيــة ويــضم مـــجــمــوعــة
قـصص حــديـثـة مـن األدب االسـبـاني
واألمــيـــركي الـالتــيـــني اخـــتـــارتـــهــا
ــتــرجــمــة لــنــخــبــة من الــروائــيــ ا

عاصرين. والكُتاب ا
تضمن الكتاب ثماني قصص قصيرة
هي عــلـى الــتــوالي " نــهــايــة عــطــلـة"
خلوان غويتيسولو و"امرأة القاضي"
اليزابيل الـلينـيدي  و"الرجل الـعجوز
وأغـنـيـته" لـبـيـو بـاروخـا  و"ال تسـمع

Ã«d « r¦O

بغداد

مـعــمـاريـة بــعـضـهـا انــدثـر والـبـعض
اآلخر ما زال شـاخصاً كـسوق الهرج
وجـامع احلـيـدرخـانـة وجـامع الـسـيد
ســلـطــان عـلي والــسـيـنــمـات وبــنـايـة
اورزدي بــــاك الـــتي تــــعـــد أول مـــول
ــول الـــيـــوم وكــان يـــوفــر ـــعـــنى ا
الــكــثـــيــر من الـــبــضـــائع الــعـــراقــيــة

واألجنبية ال سيما االنكليزية.
ــؤلف الـيـهـود وجتـارتـهم ويـتـنـاول ا
وبـيــوتـهم في شـارع الــرشـيـد وعـرج
عـلى شــارع الـنـهـر أو شــارع الـبـنـات
والعـرايس حيث كـان موئالً لـكل فتاة

Âuýu*« b '«Ë h UM « qIF « W¹UJŠ

W³  ÍœU¼ ÕU$

بغداد 

ÍbŽU « b¹bł ÆÆtłË nB½Ë …¬d
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــثـقف لــلـطــبـاعــة والـنــشـر اجملــمـوعـة (صـدر عن دار ا
الشعرية ( مرآة ونصف وجه ) للشاعر العراقي قاسم

محمد مجيد الساعدي  .
 وهي اجملــــمــــوعــــة الــــشـــعــــريــــة اخلــــامــــســـة  حــــيث
صــــــــــــدرت له اجملـامـيع الـشـعريـة الـتـالـية - هي لم
تات - من مـدونة مـفـلس - حيـاة قاحـلـة - من يومـيات

رجل منقـرض)

مع الــــتـــحــــديث
الـذي يـصـعد من
أعماق الـتجربة
وضـد الـتـحـديث
الــــــذي يـــــقــــــحم
عـــــلـــــيــــــهـــــا من
خـارجهـا. يـشـير
ســـامـي مــــهـــدي
أيـــــضـــــاً إلى أن
حـــمــيــداً ال يــرى
التـحديث واقـعة
مـعـزولـة بـذاتـهـا
ولذاتها بل يراه
ظـــــــــاهــــــــــرة من
ظـواهـر الـتـحول
الــــــــشــــــــامـل في
اجملتمع العربي
وهــــو ال يــــعــــده

حركـة نشأت بـفعل تأثـير غربي بل
حــركــة أصـيــلــة مـســتــجـيــبــة لـذلك
الـتـحول ومـن هنـا يـأتي اعـتراضه
عـلى كـل مـا هــو مـنــبت ومـصــطـنع
ومـقــحم.. ووصف جنــمــان يــاسـ
الـشـاعـر حـمـيـد سـعـيـد بـأنه غـصن
اء حي من شجـرة مباركـة ارتوت 
احلـلـة وطيب ال يـخـرج إال الـطيب
مشيـراً إلى أننا عـندما نـقرأ عموده
الـيومي (آخـر الكالم) نـشـعر بـطيب

الـرجل وإنــسـانــيـته. فــهـو مــهـمـوم
ـشـكالتهم بـالـبحث عن بـالنـاس 
عـالـم افـضل لـهم وهـو مـنـحـاز الى
قـدسـيــة الـشـارع الـعــراقي والـبـيت
الـعـراقي اجلـمـيـل وبـهـائـهـما وإذا
كـنــا نـقــرأ االحــتـدام والــغـضب في
كــتـابــته فـإنــنـا نــقف أمـام احملــبـة
ـسـؤولـيـة واحلــرص والـشـعـور بـا
مسؤوليـة الفنان الـشاعر واإلنسان

ناضل عن اجلماعة ألنه يؤمن ا
أنه ضمـير اجلـماعـة وصوتـها...
في الـــكـــتـــاب أيـــضـــاً بـــحــوث
ت ودراســات نـــقــديــة كـــثــيــرة أ
بـشـعر حـمـيـد سـعـيـد من جـمـيع
جوانـبه وفيـها حتلـيل لكـثير من
قـصـائده ومن هـنـا جاء الـكـتاب
ليكـون جديراً بـالقراءة واالطالع

على محتوياته.
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ـتظـاهرين من خـريجي هـتافـات ا
كليات وأقـسام اإلعالم أمام بناية
مــجــلس الــوزراء ايــقــظت واقــعـا
هــاجــعـا ال يــكــتـرث بـه أحـد رغم
اثاره اجلـسـيـمة طـيـلة الـسـنوات
ــراقب لـــلــمــشــهــد ــاضــيـــة فــا ا
اإلعـالمي يــدرك بــبــســاطــة اآلثـار
الـسلـبيـة التي ألـقى بظاللـها هذا
هم عـلى عراق.. لم ينم القـطاع ا
أو لم يـسـتــرح ولم يـجـرب يـومـاً
واحـــداً أن يــكــون بــلـــداً كــســائــر

بلدان الدنيا منذ عقود طويلة.
ان تــكـــدس االف الـــعــاطـــلــ عن
العـمل بعد تـخرجهم الى الـبطالة
ــــســـكــــوت عـــنـه وأطـــلق اثـــار ا
عـشـرات االسـتـفـهـامـات عن واقع
ــــؤســـســـاته االعالم الــــعـــراقي 
احلــكــومــيــة وغـيــر احلــكــومــيـة
ـهنـية.. وتنـظـيمـاته الـرسـميـة وا
مـــخــرجـــاته مـــدخالته.. بـــعــد أن
اخـــتـــلـــطت األوراق وامـــتـــزجت
األلــوان وأصـبح الــرمـادي ســيـد
وقف.. لـتـمـحى خـطـوط هـويته ا
احلــقـيــقـيــة ويـتــحـول الى اعالم
رديء لـم تــنــفع مــعه مــســاحــيق
الـتـجـمـيل رغم األمـوال الـكـبـيـرة
التي تضخ شهريا لتزويق وجهه

الشاحب.
شكـلة كبيـرة واألسباب عديدة ا

واحللول غائـبة ولعل أولها عدم
وجــــود قــــانــــون جــــامع ومــــانع
لإلعالم يـضع نــقـاط الـقـوة عـلى
حـروفه ومنـحـنيـاته وينـظم هذه
الــفـوضى الـتـي تـتـمــتـرس خـلف
شعارات حق يراد بها باطل فقد
أصـبح هـذا االعالم يــبث خـطـاب
الــكــراهــيــة حتت عــنــوان حــريـة
الـتعـبيـر ويزرع الـفرقـة ويكرس
البغـضاء ويقدمهـا عبر وسائله..

كوجهة نظر.
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ال يــوجـد تــشــريع عــراقـي يـنــظم
العـمل اإلعالمي ال على الصـعيد
الــتـأســيس والـتــنـظــيم وال عـلى
مسـتوى الـرسائل الى اجلـمهور
وجـود والنافـذ فقرة بـالدستور ا
لم تـترجـم بقـانـون.. وتـشـريـعات
ـــة ال تـــتـــوافق مـع الـــثــورة قـــد
الـــتــــقـــنــــيـــة أو تــــتـــنــــاسب مع
تكنـولوجيا االتـصال التي ارتقى
لــهـا اإلعالم بــالــعــالم مـثــلــمـا ال
قـراطي تـتـنـاغم مع الـنـظـام الـد
واحلــالـــة الــعــراقـــيــة بـــعــد عــام
2003. االســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد
ضوابط وضـعـتـهـا هـيـئة االعالم
واالتصـاالت لتنـظيم االشتـباكات
الــفـضـائـيـة عــبـر االثـيـر بـعـد ان
واصـلت النـضـال إلقرار قـانونـها

اخلـاص طـيـلـة األعـوام الـسـابـقـة
بال جدوى فـقد ظل هذا الـتشريع
ــــــــهـم حـــــــبــــــــيـس االدراج رغم ا
احملــاوالت الــكـــثــيــرة والــنــدوات
وورش الــعــمل لــتــقــد مــشـروع
قانون محكم ومـتميز ولكن يبدو
أن ثـــمــة من يــتــوهـم ان عــمــلــيــة
تـنـظـيم اإلعالم وفـق الـقانـون هي

محاوالت لتكميم األفواه.    
كتب اللغوي العراقي الكبير األب
انـسـتــاس الـكـرمــلي مـقــال مـثـيـر
لالهـــتــمـــام في جـــريـــدة الـــعــرب
الصـادرة عام 1918 يتـحدث فيه
تاعب في العراق عن حال مهنة ا
بــــعـــــد االنــــقـالب الــــدســـــتــــوري
الــعــثــمـانـي عـام 1908 حـيــنــمـا
كـــــســـــرت صـــــاحـــــبـــــة اجلـاللــــة
أصــفــادهـا ورفــعت عن كــاهـلــهـا

القيود.
مـــا ذكــره الــكـــرمــلي مـن حــقــائق
بــاتت تـتــكـرر بــعـد كل حــقـبـة من
حقب الكبت اإلعالمي فقد أكد في
مــقـاله دخـول عــشـرات الـعــتـالـ
هن احلرة واحلالق وأصحاب ا
على صاحبة اجلاللة بحيث بات
بالطــهـا أشــبه بــســيــرك مــجـاني
يــــعـج بــــالــــطــــارئــــ والــــدخالء
والـراقصـ على كل احلـبال فـما
اشبه اليوم باألمس اذ متاح لكل

ـتـلك مـال افتـتـاح فـضـائـية من 
او محطة إذاعية او إطالق موقع
الكـتـروني او تـأسيس صـحـيـفة
بغض النظر عن مصدر التمويل
او ايـدولوجـيـة اخلطـاب او على
األقل وجــود ضـمـانـات حــقـيـقـيـة
بعدم انحرافه بـعيدا عن مصلحة

اجملتمع.
ال تــوجــد ضــوابـط لــلــمــكــان او
لوائح حتدد السـياسة اإلعالمية
أو عــــــقــــــود حتـــــــفـظ حــــــقــــــوق
ـؤسـسات الـصـحفـيـ مـقـرات ا
اإلعالمـية عـبارة عن دور مـؤجرة
تــصــلح لـــلــســكن امـــا اخــتــيــار
ــعــايــيــر الــعــامــلـــ فــيــخــضع 
ــالـكـة أو انــتـمـائه الـى اجلـهـة ا

لصالت القرابة والخ.. 
ال يــوجــد اعـــتــبــار لـــلــكــفــاءة أو
الشهادة مقياس اإلبداع الوحيد
هـــو مـــدى الــرضـــوخ لإلدارة في
إنــتــاج خـطــاب لم يـعــد يــهـتم به

أحد.
ال يوجد تدريب للعـامل لتطوير
خـــبـــراتــهـم او لــرفـع مــنـــســوب
ـؤسسـات اإلعالمية مهـاراتهم.. ا
رغم كثـرتهـا لم تتحـول على مدى
عـــقـــدين تـــقـــريـــبـــا الى مـــدارس
مـهــنـيــة تــتـمــكن من خــلق جـيل
نـافسة عـربيا جـديد قادر عـلى ا
السيمـا ان معظم اداراتهـا العليا
ليست لها عالقة باإلعالم.. وفاقد
الــــشيء ال يــــعـــــطــــيه.. لــــذا رغم
كـثرتـها الـعدديـة اال انهـا عاجزة
ســنـويــا عن خــطف اجلــوائـز في

هرجانات اخلارجية. ا
فـاإلنـتاج اإلعالمي ال يـرتـقي ابدا
الـى تـــــاريخ وســـــائـل االعالم في
العراق حـيث الزوراء وصدورها
كــــأول مــــطــــبــــوع عــــام ?1869
وإذاعـــــة قـــــصـــــر الــــــزهـــــور في
ـاضي الـثالثـيـنـيات مـن الـقرن ا
والـتـلفـزيون الـذي يـحتل الـريادة
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نامة ا

في الــشـرق األوسط عـام ..1956
معظم القنوات الـفضائية تتشابه
في احملتوى يـخيل للمـتابع انها
مـــــســــتــــنـــــســــخـــــة حتــــمل ذات
ـضـامـ بـل انـهـا طـبق األصل ا
إذا حـذفـنــا أو أخـفـيـنـا (الـلـوكـو)
اخلـاص بـهـا.. ال تــراعي الـتـنـوع
ـهنـية عـايـير ا في الـبـرامج او ا
فـي الـــتـــغـــطــــيـــات اإلخـــبـــاريـــة
فـالنشـرات ال تعـتمد عـلى مصادر
رصيـنة او معلـنة بحـيث يقترب
بــعــضـــهــا مـن ان يــكـــون مــجــرد
شـائـعــة يـتم الــتـرويج لـهــا عـبـر
هــذه الــوســـيــلــة اجلــمـــاهــيــريــة
همـة.. همها األكـبر ابراز وجهة ا
نظر خاصة او تركيز على جانب
ا يـتنـاغم مع سيـاستـها مـعـ 
اإلعالمــيـــة بــغض الــنــظــر عــمــا
حتــمـــله االخـــبـــار من تـــضــلـــيل
وسـوداوية واتـهـامات مـجانـية..
ولـكي تـعـزز قـضـايـاهـا تـسـتـعـ
حلل قادم من اجملهول بال
ـــيــة خـــبـــرة او مـــؤهالت اكـــاد

يجيدون فن االنشاء بامتياز.
أمــا الــبـرامـج الـســيــاســيــة الـتي
تــتــخـذ عــادة قــالب احلـوار فــقـد
كـرست ادبـيات اخلـنـادق وثقـافة
الــتـراشق وتـبــادل الـتــهم يـقـبل
عـليـها اجلـمهـور بدافع الـفضول
ـا يـجري كـونـها فـرجـة مـجـانيـة 
في الــسـاحـة الـعــراقـيـة وقـد بـدا
هـــذا اجلـــمــهـــور بـــالـــعــزوف عن
مـشـاهـدتـهـا واالنـصـراف عـنـهـا
بــــعـــد أن ســـئم من الـــصـــراعـــات
العـبثـيـة والتـسقـيط والـتسـميم

السياسي.
قــلـة قـلـيـلـة مـن الـبـرامج الـهـادفـة
ـشــاهـد وتـديـر حتـتـرم عـقــلـيـة ا
احلوار بـاحتـرافية مـقابل برامج
ــســـؤولــيــة أســقـــطت نـــظــريـــة ا
االجــتـمــاعـيــة وجـردت الــشـاشـة
الـصـغيـرة من سـحـرهـا الـعـائلي

الـنـفوذ اإلسـتـعمـاري والـتآمـر الـغربي
الـلـذان سـاهـما في تـقـسـيم هـذه األمة
ـقـسم من أجل وجتـزئـتـهـا وتـفـتـيت ا
إضـعـاف الـعـرب وإبـقـائـهم في تـخـلف
دائم وهـنـاك بـعض أقـلـيـات الـهـيـمـنة
ـصـالـح االقـتـصـاديـة االجـتـمــاعـيـة وا
واالدعــاءات الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة
تـواجـدة في الداخل والـتي ترى في ا
بـقاء الـتقـسيم واالنـتقال إلـى التفـتيت
ضـمـانـاً لـبــقـائـهـا في مـراكـز الـسـلـطـة
واســتـــمــرار امــتــيــازاتـــهــا الــكــثــيــرة

تراكمة عبر التاريخ. ا
وهـم بــذلك يــفــضــلــون بــقــاء األقــطــار
الـعربـية كـدول صغـيرة حـتى ولو أدى
ـسـاو ذلك إلى قـبـول كل اخملـاطـر وا
التي وصفها توماس بيكيتي بالنسبة
للدولـة الصغيـرة األوروبية بل وحتى
ـا إلى قــبــول مـا هــو أسـوأ بــكــثـيــر 
تظـهره احلالـة البـائسة الـتي تعيـشها

مــضــطــرة لــتــحــمل مــا ال تــطــيــقه في
مـخـتلف سـاحـات الـعالم. ويـخـرج هذا
ـفـكـر اإلقـتـصـادي الـشـهـيـر بـنـتـيـجة ا
أســـاســــيـــة: ضــــرورة تــــوجه أوروبـــا
احلالية نحـو مزيد من اإلحتاد وجعل

وضوع على رأس أولوياتها. هذا ا
ــــســـتــــقـــبل  لـــيـس في ذهن الــــرجل ا
االقتصـادي فقط . فالـكثيـر من كتاباته
تــدل أيـــضــاً عــلى قــلق شــديــد بــشــأن
حـقول الـسيـاسـة والثـقافـة واالجتـماع
األوروبـــيـــة وخـــصـــوصـــاً مــواضـــيع
ــوقــراطــيــة ــمــارســة الــد حتــســ ا
ساواة والعدالة ب وتطبيق مباد ا

البشر.
كـــانت تــلك مـــقــدمــة لــلـــدخــول في لب
ـــوضــوع الـــذي يـــخـــصــنـــا كـــأفــراد ا
وكـمــجـتـمــعـات وكـوطـن عـربي واحـد.
فــــبـالد الــــعـــرب مــــقــــســــمــــة إلى دول
: هناك ودويالت صغـيرة بفـعل عاملـ

مطلوب من هذا اجليل أن يجعل هدف
قيـام الـدولة الـعـربـية الـكـبـيرة الـقـوية
ستقلة الناهضة أحد أبرز أولوياته ا
مــــنــــذ حـــــوالي سـت ســــنــــوات كــــتب
االقتصادي الفرنـسي الشهير توماس
بـيــكــتي مــقــاالً مـلــفــتـاً لــلــنــظـر حتت
عـنوان: »الـثـمن الـفـادح لـصـغـر حـجم
الـدولة .«ذكـر بأنه فـي عالم االقـتـصاد
ي ستدفع الدولـة ثمناً باهظًا إذ العو
أنهـا ستجد نـفسهـا مجبـرة على قبول
الـكـثيـر من األشـيـاء التي ال تـروق لـها

أوال تتناسب مع قيمها. 
ــا تـــقـــبــله وأعـــطى أمـــثــلـــة كـــثــيـــرة 
وتــتــعـايـش مـعـه بـلــده فــرنــسـا وذلك
بـالــرغم عـنــهـا وعن قــيـمــهـا. وذكـر أن
الــواقع يـقــول بــأن كل بــلــدان االحتـاد
ـانـيا ـا فـيـهـا فـرنـسـا وأ األوروبـي 
جتـــد نـــفـــســهـــا فـي خــانـــة الـــبـــلــدان
الـصغـيـرة الـتي جتـد نـفـسـهـا أحـيـاناً

ذلك اجلحـيم الذي وصـفنـا والتي هي
مـرشـحـة لـلتـفـتـيت والدمـار الـعـمراني
والــعــيش خــارج الــعــصــر والــتـخــلف
ــرعب في الــعـلــوم والـتــكـنــولـوجــيـا ا

عرفة? وعوالم ا
تـحذلقون عـلى السؤال بذكر   سيرد ا
ـصـاعب الـتي وقـفت وتـقف عـشــرات ا
وستقف في وجـه أي محاولـة للخروج
ـستـباحة من ضـعف الدولة الـقطـرية ا
الــعـــاجــزة إلى قــوة وغـــنى ونــهــوض

وحدة. الدولة القومية ا
ـوضـوع معـقد   ال حـاجـة للـقـول بأن ا
وصعب ولـكن ال يوجـد شك بـأن هناك
ألف طــــريـق لـــلــــتــــوحــــيــــد وفي ألف
مــسـتــوى ولــلــسـيــر في طــريق األلف
خطـوة. الدخول في الـتفاصيـل يحتاج
إلى مـجلـدات ومتـروك للـجيل الـعربي

الذي سيقرر ويريد ويفعل.
  لـكن مـا يـهـمـنـا هـو أن يـقـتنـع اجليل
ــنـــاضل من أجل الــعـــربي اجلـــديــد ا
مــطـالب احلــريـة والــعـدالــة والـكــرامـة
ـعـيـشـيـة بـأن ـطــالب ا وغـيـرهـا من ا
ــطـالـب سـيــظل في حتــقـيـق كل تــلك ا
خــطـر دائم وفي مــواجــهـة مــسـتــمـرة
ألعــداء كــثــيــريـن مــا لم تــقم نــوع من
الـوحدة الـعربـية كـمظـلة حتـمي كل ما
يــتــحــقق بـل وتــغـنــيـه وجتــدده عــبـر

العصور واألزمنة.
  مــطــلـوب مـن هــذا اجلـيـل أن يـجــعل
هـدف قـيـام الـدولــة الـعـربـيـة الـكـبـيـرة
ـسـتـقـلـة الـنـاهـضـة أحد أهم الـقويـة ا
شـعـاراته وأحـد أبـرز أولـويـاته ويـبرز
ذلك في كـل جتــمـــعـــاته الـــنـــضـــالـــيــة

باركة. ا

حالـيـاً جـمـيع األقـطـار الـعـربـيـة حتى
ولو كـانت بنـسب مخـتلفـة وتمـظهرات

متباينة.
   اليـوم تنـهار دول عـربيـة وتسـتباح
مجتـمعات عـربية من قـبل قوى العنف
دفـوعة األجر من والتعـصب األحمق ا
قبل اخلـارج والداخل وتقف اجلـامعة
العـربـية عـاجـزة مـتفـرجـة بـينـمـا تدار
شـــؤون دول عــــربـــيــــة من قــــبل قـــوى
إقــلـيــمـيــة أو دول أجـنــبـيــة وحتـارب
وتـقـمع كل مـحـاولة مـدنـيـة حـتى ولو
كـــانت ســـلـــمــيـــة لـــلــخـــروج من تـــلك
األوضـاع ولالنــتـقـال إلـى مـجـتــمـعـات
ـقـراطـيــة والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة الـد
والــكــرامــة اإلنـــســانــيـــة واالســتــقالل

القومي والوطني.
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ـــــعـــــظم من ومع ذلك ال يـــــرف جـــــفن 
نـصـبـوا أنـفـسهم قـادة لـتـلك الـشـعوب
ــعــذبـة في ــقـهــورة ا واجملــتــمـعــات ا
ضـيـاعــهـا وقـلـة حـيــلـتـهـا أمـام أدوات
ــمــنـــهج وغــيـــاب الــقــضــاء الــقــمـع ا
العادل وانتهازيـة الكثير من اجملالس
الـنـيـابـيـة والـكـثيـر من وسـائل اإلعالم
غـلـوبـة عـلى أمـرها هي الـتـابـعـة أو ا

األخرى.
 إذا كانت الـدولة األوروبـية الـصغـيرة
ال تـسـتـطـيع أن تـواجـه أهـوال احلـياة
العصرية ويطلب منها إعطاء األولوية
الـقـصوى لـلـتـوجه نحـو الـوحدة. وإذا
ـــانـــيـــا كـــان يـــطـــلب ذلـك من دول كـــأ
وفـرنـسـا فـماذا نـقـول نـحن الـعرب عن
الـدولــة الـقــطـريـة ســواء الـكــبـيـرة أو
الـصـغيـرة الـتي تـرزح شعـوبـها حتت
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"لـيس من العـدالـة أن يحـصل الـشبـاب األصـحّاء في الـدول الـغنـيّـة على الـلـقاحـات قبل
أولـئك األكــثـر عــرضــة لـلــخـطــر في الـدول الــفـقــيــرة" هـذا مــا قـاله تــيـدروس أدهــانـوم
يـة. ويأتي هذا الـتحـذير بعـد أن توصّلت ـنظـمة الصـحة العـا ديـر العام  غيـبريسـوس ا
عدد من الشركات إلى إيجـاد لقاحات مضادة لـوباء كورونا "كوفيد - 19 بل أن بعض
تـقدمـة بدأت بتـوزيعـها لكن الـعديد مـن البلـدان الفقـيرة مـا تزال غيـر مدرجة البـلدان ا
عـلى قــوائم الـتـوزيع أو أن كـمـيـة الـلـقـاحـات اخملـصـصّـة لـهـا مـحـدودة وهـذا يـعـني أن
عـاشيـة بسبب شعـوبهـا ستـستـمرّ بـحالة قـلق من اجلائـحة فـضالً عن تدهـور احلالـة ا
الركود االقتصادي واإلجراءات االستثنائية باحلجر. ومنذ أن أُعلن عن اكتشاف الوباء
في مـديـنـة ووهـان الـصـيـنـيـة ظل الـعـالم يـتــطـلّع إلى الـسـيـطـرة عـلـيه واكـتـشـاف لـقـاح
ديـنة الـتي كانت مـصدراً لـلوبـاء وفداً ـعاجلـته واليـوم وبعـد مرور عـام تسـتقـبل هـذه ا
عـرفة حـركته وأسبـابه وحتوّالته وهي خـالية ـية  رفيـعاً من خبـراء منـظمة الـصحـة العا
منه تمـاماً فاحتـةً شوارعها وأسـواقها ومـتاجرهـا ومطاعمـها لهم حـيث ال كمامّات وال
ـعارض فـنيـة تؤرخ لـفريق األطـباء الـذي شارك في احلـملـة للـقضاء حجـر صحي بل 
على الوباء فـقد عمل التـن الصيني بـتفانٍ وعلمٍ وإرادةٍ لـلقضاء عـليه في ح تفشى
ياً مُنزالً اإلصابة بأكثر من  100مليون إنسان وما زاد على مليون من الوفيات. عا
وفي الوقت الـذي استطـاعت الصـ توظيف كـامل قدراتهـا لتـطويق الوبـاء وحصره في
أضـيق نطـاق وأنتجـت لقاحـاً فعّـاالً للـقضـاء علـيه  مثـلمـا اعتـمدت آلـيات سـليـمة جاءت
بـنتـائج إيجـابـية فـإن العـالم مـا يزال يـغرق فـي حالـة من الرعب واحلـزن والـعزلـة حتى
بـعـد اكـتـشـاف لـقاحـات بـريـطـانـيـة وأمريـكـيـة  لـكن نـسـبة اإلصـابـات أخـذت بـالـتـعاظم
خصوصاً بتحوّل الفايروس وتندلع صراعات حول أحقية من لهم األولوية في التلقيح
ودخل اإلحتاد األوروبي في نزاع مع شركات بريطانية بسبب تأخرها في توفير اللقاح
الذي تعـاقدت عليه  كـما منع تـصدير الـلقاحات الـتي تنتج عـلى أراضيه دون ترخيص
مسبق لكن بروكسل تراجعت عن قـرارها علماً بأن بريطانـيا تستورد لقاحات "فايزر"
من بلجيكا وتزعم الشـركات البريطانية بأن خـلالً ما حدث في مصانعها أدّى إلى مثل
هــذا الـتـأخـيـر وفي اجلــانب اآلخـر يـنـظـر اإلحتــاد األوروبي إلى الـلـقـاحــات الـصـيـنـيـة
والروسـية بنـظرة ال تـخلو من الـتشكـيك بجـديتهـا  باعتـبارها أقـل فعالـية من اللـقاحات
البريـطانية واألمـريكيـة فما بالك بـاللقـاح الكوبي الذي أُعـلن عنه مؤخـراً والسبب ليس
ـنافـسات الـتـجاريـة والتـحـالفـات السـيـاسيـة ومدى ا دوافـع تتـعلق بـا طـبيّـاً بـالطـبع وإ

حتقق األرباح من جهة أخرى.
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أمـا الـعالـم الثـالث وخـصـوصاً الـدول الـفـقيـرة فـإن حـظـوظهـا قـلـيلـة من احلـصـول على
الـلـقـاحـات  بـســبب تـفـضـيل الــدول الـغـنـيـة وشــروطـهـا  نـاهـيـك عن ضـعف الـشـعـور
ـتجـسـدة في مـبـاد العـدالـة واإلنـصاف ـشتـركـة ا ـسـؤوليـة إزاء الـقـيم اإلنـسانـيـة ا بـا
ساواة والشراكة وباسـتثناء مبادرة إماراتـية لنقل لقاحات كـورونا للدول النامية   وا
حيث أعلـنت شركة اإلمـارات للـشحن ومطـارات دبي وموانئ دبي عن حتالف لـوجستي

بينهم واستعدادهم لنقل مليوني جرعة فليس هناك شيء ملموس يُذكر .
تـنـكّرة ألبـسط عالقات إن الـسلـوك االسـتعالئي إزاء الـبلـدان الـفقـيـرة يعـكس األنانـيـة ا
االجتـماع والتـضامن والتـكافل اإلنـساني فضالً عن أنه يـنمّي روح الـكراهيـة والتمـييز
نـتجـان للـعنف واإلرهـاب  دون اكتراثٍ من ويغـذّي عوامل الـتعـصّب ووليـده التطـرّف ا
وتى بـسبب ـصابـ وبعـدد ا ـعنـية بـعدد ا ـصنّـعة لـلقـاحات وغـير ا جـانب الشـركات ا
كـنهـا شراء هذا الوبـاء بقـدر ما هـي معـنيـة باألرباح الـتي سـتحـققـها وبالـدول التـي 

اللقاح باألسعار التي تريدها وبالسرعة التي تعمل عليها.
لـقد تـمنّى غـيبـريـسوس أن يـكون الـعالـم قد تـوصل إلى توزيع أكـبـر عدد من الـلقـاحات
ي 7 ابريل (نيـسان)  فاحلق على جـميع البـلدان بعـدالة قبـل حلول  يـوم الصحـة العا
في الصـحة هو حق أسـاس من حقوق اإلنـسان وعـلى الدول الغـنية إحـترام هذا احلق
جلـميع الـبـشر وهـو واجب عـلى جـميع الـبـلدان بـالقـدر نـفسـه وإذا كانت الـدول الـغنـية
ال الكـافي لتأمـ اللقاح فـعليـها مساعـدة الدول الفـقيرة في احلـصول عليه  تمتـلك ا
ي لم واألمـر سيـنـعـكس على اجلـمـيع بـشكل إيـجـابي  خصـوصـاً وأن االقـتصـاد الـعا
يشـهد فـتـرة ركود اقـتصـادي كمـا حصل في الـعام 2020 ويكـفي أن قـطاع الـسيـاحة

لوحده خسر نحو 1300 مليار دوالر.
خـصوصـاً حـ تسـاعد ي ـسـتوى الـعـا وآن األوان لـوضع حدٍ لـنـظام الالّعـدالـة على ا
الـدول الغـنيـة الـدول الفـقيـرة كي يـتمـكّن العـالم من مـواجهـة أو كسـر سـلسـلة الـعدوى
لكوفيد-19  بتوزيع اللـقاحات على اجلـميع وفقاً ألولـوية من يحـتاج إليها بـغض النظر
عن وضعـه االجتـماعي وديـنه وقومـيته وجـنسه ولـونه ولغـته  وتلك عـدالة الـطبـيعـة التي
إذْ ال يكفي التعبير عن مشاعر الغضب إزاء خلقت البشر متساوون بالكرامة واحلـقوق
ساواة واإلجحاف والظـلم بل إن قبول مثل هذا الوضع يـعني السماح للعب في عدم ا

مسرح يهدد حياة البشر التي هي أهم من جميع احلقوق اإلنسانية.

فـبــعض احملــتـوى الــتــلـفــزيـوني
اخلـــــالي من الـــــقــــيـم االســــريــــة
واألخالقيـة ال يـصـلح للـمـشـاهدة
ـــنــــزل.. طـــبـــعــــا كل ذلك داخـل ا
يجـري حتت شعـار اإلعالم احلر
ــفــتــوح وقــدســيــة والـــفــضــاء ا
س زيفة التي ال يجب ا اإلعالم ا
بـــهــا مــهـــمــا أوغــلـت في تــهــد
اجملــتــمع فـالــقــذف والــتـشــهــيـر
ا واإلساءة حق مـباح ومكـتسب 

يطلق عليه.. إعالم!!
W¹UŽœ Â« ÂöŽ« 

ــفــهـومـه الـواسع إن االتــصــال 
يـتـحـول الى اعالم عـنـدمـا يطـبق
هـنـية من مـوضوعـية عـاييـر ا ا
وحـيـاديـة وصـدق ودقـة وتـوازن
ويــغــدو دعــايــة حــيــنــمــا يـطــبق
قـــوانـــيـــنـــهـــا مــــثل الـــتـــشـــويه
والـتضخـيم والتـكرار والخ وإذا
ــقــيــاس عـلـى مـا طــبــقــنــا هــذا ا
يجـري اليـوم في االعالم العراقي
نــلــمس بــوضـوح نــســبـة اإلعالم
ــــــقـــــروء الـى الــــــدعـــــايــــــة فـي ا
رئي وااللكتروني. سموع وا وا
 الــــبــــرامج األخـــــرى مــــثل تــــلك
ـــقــدمـــة لـألطـــفــال والـــبـــرامج ا
الثـقافية والـتعليـمية والتـنموية
ــــوجه الى وبــــرامج الــــفــــئـــات ا
الـشـبـاب وكبـار الـسن والـبرامج
الــتــرفــيــهـيــة الــهــادفــة وبـرامج
ــسـتـوى ــنـوعــات الـتي تــرفع ا ا
ـعـرفي لــلـمـشـاهـدين أصـبـحت ا
ـاضي فهي جـزء من تاريخ من ا
الـتلفـزيون امـا االعمال الـدرامية
فالـقـنوات الـفـضائـيـة ليـست لـها
الـقـدرة ال عـلى اإلنـتـاج وال على
شـرائــهـا وعـرضـهــا بـحـقـوق بث

حصرية. 
تــوقع إدوارد مـارو األب الـروحي
لــــلـــتــــلـــفــــزيــــون األمـــريــــكي في
ـاضي أن خــمـسـيــنـيـات الــقـرن ا
ـســاحـات الــتـرفــيه ســيـجــتــاح ا

الـزمنـيـة لـلقـنـوات التـلـفزيـونـية
نح البرامج الثقافية وسوف ال 
إال مـساحـات محـدودة في أوقات
الـظـهـيـرة.. قـنــواتـنـا الـفـضـائـيـة
حـاليـا ال تعـرض برامج تـرفيـهية
وال ثـقـافيـة مع وجـود الكـثـير من
الـفـعــالـيـات الـتي تـعـكس الـعـمق
الـثـقافي لـلـبلـد رغم الـظروف من
نـــشـــاطــــات أدبـــيـــة ومـــعـــارض
تـشكـيـلـية وصـالـونـات معـرفـية
جملها وملتقيات ثقافية وهي 
وجـه آخــــر لـــــلـــــعـــــراق ال تــــراه
عـــدســات الــكــامــيــرات.. تــهــمــله
وتـــهــمـــشـه أحــيـــانـــا عن ســـبق

إصرار وترصد.
اإلذاعــة هي األخــرى ال تــخــتــلف
كـثـيــرا عن الـتـلــفـزيـون فــمـعـظم
بــرامــجـهــا بال صــنــاعــة مــجـرد
مــــذيع او مـــذيـــعـــة ال جتـــيـــد فن
االلـقـاء وهـواتف مـفـتـوحـة أمـام
اجلـمـهـور وقـضـايــا مـسـتـهـلـكـة
حــواراتـــهــا تـــثــيـــر االشــمـــئــزاز
أحــيــانــا في حــ ان بــعــضــهــا
وظـفـها أصـحابـهـا إلشاعـة قراءة
الفـنجـان وكـشف الطـالع لـتفـقد
هـذه الـوسيـلـة جـمـاهيـريـتـها إذ
تعـد جامعة شـعبية كبـيرة تسهم
بال شـك في حتــــــقــــــيـق أهـــــداف

اجملتمع.
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طـبوعـة أيضـا بدأت الـصـحافـة ا
تـــــذوي وتــــتالشـى في الــــعــــراق
مــقــارنـــة بــدول غــنــيـــة كــبــلــدان
وارد مثل اخللـيج أو محـدودة ا
ـالـية مـصـر أو األردن فـاألزمـة ا
وضــعف الــتـمــويل وغــيـاب دعم
الـدولــة من جـهـة وتــبـدل عـادات
التـعرض لـدى اجلمهـور من جهة
أخــرى كــتب شــهـادة وفــاة غــيـر
مـعــلــنـة لــصـاحــبــة اجلاللـة هي
حتتـضـر اليـوم بل مـيتـة سـريرا
ـديــد وتـاريــخـهـا رغـم عـمـرهــا ا

ـهنـة الـتي كـانت اجملـيـد فـهـذه ا
ذات يــــوم فـي صــــمــــيـم الــــقــــلب
والـوجـدان انـتـهت إلى الـهـامش
ومـأل الـفـراغ األبـيض سـواء كـان

على الورق أو في الهواء.
امـا االعالم االلــكـتـروني فــمـعـظم
فـضاءاته أشـد حـلكـة من دياجـير
الظالم حيث تكمن أقالم حتولت
إلـى أســـلــــحــــة قـــاتــــلــــة تـــثــــقب
الـصـفحـات وتـفـقـأ عـ الـقار
داد احمر وتبيح ذبح اآلخـرين 
كـدماء الضـحايا الـذين يختـلفون
مـعـهم ألتفه األسـبـاب أما سـاحة
اإلعــدام فـمـســاحـة افـتــراضـيـة ال
فرق فيها ب من يطلق الكلمات
وب من يتصدى لها في معادلة
قــد تــبـدو مــعــكــوســة عــلى مـدار
ــــعـــاني ـــا ظــــلت ا الـــوقـت طـــا
ـداد فاسد حبـيسـة أقالم راعفة 
أو سما قاتل تذبح الناس في عز
الـظـهـيــرة وعـلى مـرأى ومـسـمع

من العالم كله.
ـــا يــقــرع صـــوت الــعـــاطــلــ ر
ناقـوس اخلـطـر ويلـفت االنـتـباه
لـسلـطـة فـقـدت قوتـهـا وأصـبحت
خـارج احلـسـابــات والـزمن بـعـد
ان غـدت ابـسط االمنـيـات تخُـتزل
بــوجــود خــطـــاب وطــني مــوحــد
يـــــضع الـــــعـــــراق فـي االحــــداق
ويـخـدم اجملـتــمع في ظل وسـائل
إعالم ضبـابـية الـهـدف مجـهـولة
رجعـية والتمـويل فالفارق ب ا
من يــظـهـر أمــام الـنــاس عالنـيـة
ــــسك اخلــــيـــوط في وبــــ من 
مـسـرح الـدمى.. أن األول حريص
عــلى الـظــهــور والــثـاني يــجــيـد
االختفاء اذ ان مـهارته تكمن في
حتــــــريك الــــــدمى بــــــقــــــدر هـــــذا
االخـتـفاء.. انـه ذات الـفـارق أيـها
الـســادة بــ من يـخــطط ويـرسم
االستراتيجـيات وب من ينفذها

بال بصر او بصيرة.
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بغداد

ـا فـي تـعــمــيق االســتــقــطـاب عــامًال مــهــمً
السياسي ب صفوف اجلماهير.

وقد يكون لـوسائل اإلعالم تأثـير إيجابي
في زيـادة اإلهتـمـام بـالـشأن الـعـام فـإنـها
ــا لـديــهــا الــقـدرة فـي إيـجــاد بــيــئـة أيــضً
سيـاسـية تـتـسم بـالعـداء من خالل تـقد
الرسائل اإلعالمية التي تخدم وجهة نظر
واحـدة وتـوظــيف مـا من شــأنه يُـحَـرِّضُ
جـانــبـًا ضــد آخـر وتــعـمل عــلى تـعــمـيق
الفـجـوة ب الـطـرفـ وجتعل اجلـمـهور
يَـشــعُــر أنّ لــديـهـم أعـداء; ومن ثـم جتـعل
ـواطـنـ أقل تـسـامحـاً مـع األفراد ذوى ا

وجهات النظر السياسية اخملتلفة..
ولـــــذلـك فـــــإن اإلعالم بـــــكـل أشـــــكـــــاله -
الــتــقـلــيــدي واجلــديــد - أداة مـؤثــرة في
االسـتــقـطـاب حــيـنــمـا يـصــبح جـزءاً من
الــصــراع الــســيــاسي; وبــالــتـالـي يــكـون
اإلعالم وســيــلـــة وأداة طَــيِّــعــة في أيــدى
السيـاسي يـقودونها إلـى حيث يريدون
وكـيــفـمـا يـشــاؤن لـتـقــسـيم اجملــتـمـعـات

واالسـتـقـطـاب الـســيـاسي يـحـدث عـنـدمـا
تنقسـم آراء الناس ومواقـفهم السـياسية
بـشــدة بـشـأن قــضـيــة مـعـيــنـة ويــنـقـسم
اجملـتــمع بــشـكل كــبــيـر عــلى طـول اخلطّ
جتــاه تـلك الــقــضـايــا ويــكـون االعــتـدال
واحلـيـاديــة أبـرز ضـحــايـا االسـتــقـطـاب.
وتـبـرز خــطـورة االسـتـقـطــاب الـسـيـاسي
والـثـقافـي والفـكـرى حـيـنـمـا يـتـحول إلى
إنــقــســـام ســيــاسى يــقـــود إلى إنــقــســام
مـجـتـمـعي وبـالــتـالي يـجـعل أطـرافـاً في
ـمـارسـة الـعنف اجملـتمـع على اسـتـعـداد 

في سبيل الدفاع عن مواقفها. 
ويرى الـبـعض أن وسـائل اإلعالم جنحت
ــاً مــســتــقــطــبــاً وذلك في أن تــنــشئ عــا
بـالـتـحـيـز ألحـد طـرفي الـصـراع والـقـيام
ـعــاجلـة انـتــقـائـيــة تـخـدم جــانـبـاً دون
اآلخــر في مـــقــابل إســنـــاد كل اجلــوانب
السـلـبـيـة على الـطـرف اآلخـر وال تـشجع
ا خلق مجموعات أكثر على االعتدال وإ
ـا في وجـهــات الـنـظــر بـاعـتــبـارهـا تـطــرفً

ـعد االسـتـقـطـاب الـسـياسـي أحد األوجه يُ
عبرة عن التطرف السياسي أو الثقافي ا
أو الديني. وهو يـعكس فكـرة اجملانبة أو
الطرفيـة والبعد عن الوسـط. وبالتالي قد
يـــكـــون في األغـــلب فـي صـــلب عـــمـــلـــيــة
الـتـطـرف ووجه من أوجــهـهـا. والـتـطـرف
العنيف والراديكالية; لهما جذور وعالقة
ـمـارسـة االســتـقـطـاب; فـاألول بـنـيـويــة 
يقوم على فكرة اجملانبة األفقية أي البعد
عن الـــوسط الـــســـيـــاسي واالجـــتــمـــاعي
والثقـافي السائـد في حلظـة تاريخـية ما
والـــراديـــكـــالـــيـــة تـــذهب إلـى اجملـــانـــبــة
العامودية الـبحث عن اجلذور. ويُوصف
الراديـكـالـيـون الديـنـيـون بأنـهم يـذهـبون
إلى العمق التاريـخي القريب من الرسالة
األصـلـيـة بــيـنـمـا يـسـعـى الـراديـكـالـيـون
السياسيـون إلى العمق في التـغيير فهم
يـريـدون أن يـغــيـروا كل شئ من اجلـذور
وفي احلـالــتـ يــتـجــلى الـتــطـرف وأبـرز

وجوهه االستقطاب.

وصيـاغة الـصور الذهـنيـة والتالعب في
وصف األحــــداث وإضــــفـــاء أدوار عــــلى

شهد السياسي. الفاعل في ا
ـالحظ بــــــروز ظــــــاهـــــرة وإن كــــــان من ا
االستقطـاب السياسي في الـعراق خاصة
بعد العام  2003نتيجة لعدم   االستقرار
الـسـيـاسي واالقـتــصـادي الـتي يـشـهـدهـا
الوطن; إال أنـنا - هـذه األيـام- نرى حـالة
مـرتـفـعـة اكـثر مـن االسـتقـطـاب الـتي تـتم
خاصة في شبكـات التواصل االجتماعي
وحتـــديــداً مـــنـــذ انــطـالق الــتـــظـــاهــرات
الشعـبيـة في العراق نـهايـة العام .2019
وهـــنـــاك من يـــحـــاول اســـتـــغالل مـــواقع
ارس شبـكـات الـتواصل االجـتـمـاعي و
نـشـاطــاً اسـتـخـبــاريـاً مـوجّــهـاً عـلى هـذه
ـنــصـات ومــنـهم من احملــسـوبــ عـلى ا
"نخـبـة" الثـقافـة والـسيـاسـية ومـنهم من
يحـمل أجـنـدات أو أفكـار مـعـينـة; إليـجاد
حالـة من التشـكيك في الـنوايـا والتـقليل
من جــــدوى االصـالحـــات الــــتـي شــــرعـــة
ـان عــلى اتــخــاذهـا أو احلــكـومــة والــبــر
الـــتـــشـــكـــيـك بـــاالهـــداف الـــتي رفـــعـــهـــا
ـتــظـاهـرين  ويــحـاول صـنــاعـة صـورة ا
ذهــنـــيــة ســلـــبــيــة عـن هــذه االصالحــات
والـتـظــاهـرات بـاســتـخـدام تـعــلـيـقـات أو
منشورات عـلى صفحات ومـواقع شبكات
التواصل االجـتماعي وأحـياناً بـإختراق
احلسـابات معـتمـدة على آلـيات مـختـلفة
كــأسـلــوب الــســرد الـســيــاسي وتــوجـيه
االنــتـــقــاد لـالطــراف كــافـــة (الــســـلــطــات
ـتــظــاهــرين). ومــتــســلــحـاً احلــاكــمــة وا
باالعتقاد أن اجلمـهور في مواقع شبكات
التواصل االجتماعي غيـر مهيئ النتقاء
ـا ــعــلــومــات أو اآلراء  األخــبـار أو ا
ُيــــســـــهِّل كــــثـــــيــــراً زرع هــــذه األخــــبــــار

علومات واآلراء.   وا

ـهــنــيـة في حــيـنــمـا يــتــنـازل عن قــيــمه ا
صداقية. االتزان والدقة وا

ــهـــني ال يــكـــون طــرفــاً في أى واإلعالم ا
صـراع بل مـجــرد شـاهـد يــنـقل األحـداث
ـوضــوعـيـة. فـعـمــلـيـة نـقل ويـنـاقــشـهـا 
علومات حول األخبار وإحاطة العامـة با
شـهد الـسيـاسي العام ال ما يجـري في ا
. لـكن غـياب حتـتمـل أن تكـون اسـتـقـطـابـاً
مـعــايـيــر واضـحــة لـلــمـهــنـيــة وحتـديـداً
معايير التـوازن وإدارة التحيز يجعل من
اإلعالم جسراً لإلنـتقال من إدارة الـنقاش
الــوطـنـي الـعــام إلى حــالــة االسـتــقــطـاب
ــســاعــد ذلـك بــالــطــبع شــبــكــات احلــاد; يُ
التـواصل االجـتمـاعي والـتي عـلى الرغم
ـفضـلة لـنقاش من أنهـا ليـست السـاحة ا
سيسة لكنها تتحول إلى أدوات النخب ا
بأيدى هذه النخب وغيرهم من اجلمهور.
ويـنـبـغـي االنـتـبـاه إلى أن مــعـظم مـا يـتم
تـداوله في هــذه الـشـبــكـات االجـتــمـاعـيـة
خاصة في أوقات األزمات هو من صناعة

اإلعالم التقليدي.
WO UBð« qzUÝ—

وعـمـلـيــة الـتـأطـيـر لـلــرسـائل االتـصـالـيـة
واإلعالمــيــة تُــســاهم في إنــتــاج خــطــاب
االسـتـقـطـاب وبـالــتـالي الـكـراهـيـة ونـقل
رسـائل االسـتـقـطـاب ويُـسـاهم في إيـجـاد
بـيئـات حـاضـنـة له والسـيـمـا في بـيـئات
الصـراع الـسيـاسي وفي أوقـات األزمات
زمنة في اجملتمعات التي تنطوي على ا
تنوع ثقافي وديـني ومذهبي وقومي مثل
اجملـتــمع الــعــراقي تــبـرز وســائل اإلعالم
اجلـديـد - في مـقـدمــتـهـا مـواقع شـبـكـات
الـتـواصـل االجـتـمــاعي- لـتـقــود صـنـاعـة
االستقطاب وذلـك من خالل إضفاء معانٍ
جــديـدة عــلى األحــداث وتــفـســيــرهـا من
مــنــظــور مـــتــطــرف وصــنــاعــة الــرمــوز
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اكمل نادي نفط الوسط اجراءات التعاقد مع العب جديدين في يوم واحد من سوق
االنتقاالت الشتوية ميركاتو الشتاء.

ـنــتـخب وقـال وســيط الالعــبـ وســام الـهــاشـمي فـي تـصــريح صـحــفي إن جنــمي ا
بي عبد العباس اياد ومنتظر ستار انتقال رسمياً الى نادي نفط الوسط. االو

ـزيد من اجلودة تـلكان خـصائص رائـعة وبـإمكـانهم اضـافة ا واوضح ان الالعبـ 
درب عبد الغني شهد يعرف امكاناتهم جيداً. لفريق نفط الوسط خاصة وان ا

قبل. يذكر ان فترة االنتقاالت في العراق ستنتهي في االول من آذار ا
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{ مـــدريــد- وكـــاالت - حـــقق ريــال
مـدريد انـتصـارًا ثمـينًـا وهامـا أمام
بـلد الـوليـد بـنتـيجـة هدف من دون
رد  عـــلى مــلـــعب نــيـــوفــو جــوسي
زوريـــيـال في إطــــار مـــنــــافــــســـات

اجلولة  24من الليجا.
ـــبــاراة الـــوحــيــد وســـجل هــدف ا
الـبــرازيـلـي كـاســيـمــيـرو العب خط
وسـط ريــال مـــدريـــد في الـــدقــيـــقــة
( ?(65مـن رأســيـــة مــتـــقــنـــة عــقب

اني توني كروس. عرضية األ
ورفع ريـال مــدريـد رصـيـده إلى 52
ركـز الـثاني وبـفارق 3 نـقطـة في ا
ـتصـدر أتلـتيـكو بـينـما نـقاط عن ا
جتـمـد رصـيـد بـلـد الـولـيـد عـند 21

ركز الـ.19 نقطة في ا
ـــبــاراة في جـــاء أول تــهـــديــد في ا
الدقـيقة ( ?(7بتـسديـدة من ناتـشو
العب بـــلــد الـــولــيـــد تـــصــدى لـــهــا
كـورتـوا لـتـرتد أمـام زمـيـلـه يـانـكو
الــــــذي ســــــدد كــــــرة قـــــويــــــة جنح
البـلجـيكي مـرة أخرى في الـتصدي

لها وحماية عرينه.
وحــاول مــاركــو أســيــنـســيــو العب
ريـال مدريـد التـصويب بـكرة قـوية
عـلى حـدود مـنـطـقة اجلـزاء لـكـنـها
مــرت أعـلى مــرمى مـاســيب حـارس
مرمى بلد الوليد في الدقيقة (.(12
وسـجل مـاريانـو ديـاز هدف الـتـقدم
لـريال مـدريد في الـدقيـقة ( (22لكن
ـباراة ألغـاه بداعي الـتسلل حكم ا
وعاد دياز لتسجيل هدفا مرة أخرة
في الـدقـيـقة ( ?(30وألـغـاه مُـجددًا

احلكم بداعي التسلل.
ونـفـذ تـوني كروس ركـلـة حـرة غـير
ـنـطـقـة مـبـاشـرة أرسـلــهـا داخل ا

لـتـصل إلـى كـاسـيـمـيـرو الـذي سدد
كـــرة رأســــيـــة مــــرت أعـــلـى مـــرمى
حــارس بــلــد الــولـيــد في الــدقــيــقـة

39).)
واسـتـمــرت مـحـاوالت ريــال مـدريـد
من أجـل الـتـقدم فـي الـنـتيـجـة لـكن
دون أي خـطـورة حقـيقـيـة ليـنـتهي
الـشــوط األول بـالــتـعــادل الـســلـبي

بدون أهداف.
ومـع بـدايـة الـشــوط الـثـاني حـاول
لوكاس فاسكيـز التسديد من خارج
مـنطـقة اجلـزاء لوال تـألق احلارس
مــاســيب الــذي تــصــدى لــلـكــرة في

الدقيقة 50 .
وتـــألـق كـــورتــــوا في الــــتــــصـــدي
لتـسديـدة من فابـيان أوريـانا داخل
نطقـة في الدقيقة 54والذي تلقى ا
كـرة عـرضـيـة بــاخلـطـأ من فـيـرالنـد

يرجني. ميندي مدافع ا
وجنح كاسيميرو في تسجيل هدف
التقـدم بالدقـيقة 65حيث تلقى كرة
ـنـطـقة عـرضـيـة من كـروس داخـل ا
من ركـــلــــة حـــرة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة
ليضعها برأسه على يسار ماسيب.
ولم يـنـجح ريـال مدريـد في تـشـكيل
أي خـــطــورة حــقـــيــقــيـــة في الــربع
ـبـاراة لــيُـحـافظ عـلى األخــيـر من ا
تـقـدمه حـتى الـنـهـايـة ويـحـصـد 3
نــقــاط ثــمــيـنــة مــســتــغـال ســقـوط

أتلتيكو أمام ليفانتي (.(2-0
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عـبـر اإليــطـالي كـارلـو أنــشـيـلـوتي
مـدرب إيـفرتـون عن سـعـادته بـفوز
فــــريــــقه عــــلـى مــــضـــيــــفـه وجـــاره
لـــيــفــربــول بــنــتــيــجــة  0-2ضــمن
اجلـولة  25من الـدوري اإلجنلـيزي

ـمــتـاز.   وسـجل إيــفـرتــون هـدفـا ا
مبـكرا في الـدقيقـة الثـالثة بـإمضاء
ريـتـشارلـيـسون وظل صـامـدا أمام
هـجـمـات لـيـفـربـول حـتى تـمـكن من
إضـــــــافــــــة هــــــدف ثــــــانـي عــــــبــــــر
ســيـجـوردسـون مـن ركـلـة جـزاء في

الدقيقة (.(83
ـركـز الـسـابع  ويـحـتل إيـفـرتــون ا
بــفــارق األهـداف خــلف لــيــفــربـول
وكــشف مـدربه اإليـطــالي عن سـعي
الـــــفـــــريق وراء مــــــقـــــعـــــد مـــــؤهل
وسم لـلـمـسـابـقـات األوروبـية فـي ا

قبل. ا
WKJA  qŠ

وقـال أنــشـيـلــوتي في تـصــريـحـات
لــشـبــكـة "ســكـاي ســبــورتس" عـقب
انـتـهاء الـلقـاء: "أنـا مسـرور لـلغـاية
شـجع أتمنى من أجل النادي وا
أن يـحــتـفــلـوا الـلــيـلـة كــان عـرضـا
جيدا كثير من القتالية والروح أنا
ســعــيــد حــقــا". وأضــاف: "لــعــبــنــا
بــوجــود مـــهــاجــمــ اثـــنــ هــمــا
خــــــــــامـــــــــيـس رودريــــــــــجـــــــــيـــــــــز
وريتـشـارلـيـسـون وخـضـنـا الـلـقاء
ـان من أجل حل مشـكلة بوجـود كو
انـطالقـات روبـرتـسـون كمـا لـعـبـنا
بـ 4العـــــبــــ فـي اخلــــلـف من أجل
الـــســـيــــطـــرة عـــلـى صالح ومـــاني

وفيرمينيو".
 وتـابع: "كـنـا نـريـد تـفـادي الـضغط
من لــيـفـربـول وفي بـعض األحـيـان
حـصـلـنـا عـلى فـرصـة الـلـعب وعـاد
ريتشارليسون إنه يسجل األهداف
ــلك اجلـودة لـفـعل بــشـكل ثـابت و

ذلك".
وزاد: "يجب أن نـتمـتع بـثبـات أكثر

في الـديار ونـعـمل على هـذا نـقاتل
ـقــاعـد األوروبـيــة ونـحن مـن أجل ا
فـي وضع جـــيـــد هــــذا الـــنـــوع من
الـعـروض يـسـاعــدنـا عـلى حتـسـ

ان بالفريق". اإل
 وأشـاد أنشـيلـوتي بـحارس مـرماه
جوردان بيكفـورد الذي قام بالعديد
ــهــمـــة قــائــلًــا: من الــتــصـــديــات ا
"جوردان أدى بـشكل جـيد حـقا إنه
يتـقبل االنـتقـاد يجب أن تـفعل ذلك

لتكون أفضل وهذا ما فعله".
وأحرز ريتشارليسون ( (3وجيلفي

سيجوردسون ( 83من ركلة جزاء)
هــدفي الــلــقـاء لــيــحــقق الـتــوفــيـز
ـيـرليج انـتصـارهم األول في الـبر

على ملعب آنفيلد منذ .1999
 وجتمد رصيد ليفربول الذي تلقى
ته الـرابعة على الـتوالي عند هز
ـركز السادس وهو  40نقطة في ا
الــــرصــــيــــد ذاته الــــذي يــــحــــمــــله
إيـفرتـون عـلمـا بأن األخـيـر يتـأخر
بفارق األهداف وله مباراة مؤجلة.
 ولم يـجـر مـدرب لـيـفـربـول يـورجن
كـلـوب أي تـغـيـيــر عـلى تـشـكـيـلـته

األساسيـة التي لعـبت أمام اليبزيج
ـاضي ( (0-2مــنـتـصف األســبـوع ا
فـي دوري األبــــطــــال حــــيـث لــــعب
أوزان كــابـــاك إلى جـــانب جــوردان
هنـدرسـون في عمق اخلط اخلـلفي
وتــــواجـــد عـــلى الــــطـــرفـــ كل من
تــريـنـت ألـكــســنـدر أرنــولــد وأنـدي
روبــرتــســون. وأدى جــورجــيــنــيــو
فـــيـــنــــالـــدوم دور العـب االرتـــكـــاز
وحتــرك الـثــنـائـي تـيــاجـو ســيـلــفـا
وكــــورتـــيـس جـــونــــز خـــلـف ثالثي
ـكــون من مـحـمـد صالح الــهـجـوم ا

وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
ـقـابـلـة جلـأ مـدرب  في الـنـاحـيـة ا
إيـفرتـون كارلـو أنشـيلـوتي لطـريقة
الـلـعب  ?2-3-5حـيـث تـكـون اخلط
ـــان اخلـــلـــفي مـن شـــيـــمـــوس كـــو
ومـايـسـون هـوجلـايت ومـايـكل ك
وبـن جـــودفـــري ولــــوكـــاس ديـــني
وأدى تــــــوم ديـــــــفـــــــيـس دور العب
ـتــأخـر ـهــاجم ا االرتـكــاز خـلـف ا
وشـغـل الـبـرازيـلي ريـتـشـارلـيـسون

هاجم الصريح. دور ا
 وبـاغت إيـفــرتـون مـضــيـفه بـهـدف
مـبكـر في الـدقـيـقـة الثـالـثـة عـنـدما
وصـلت الـكرة إلى رودريـجـيـز الذي
ـنـفـرد مـررهـا بــيـنـيـة لـتــصل إلى ا
ريتشـارليسون فمـا كان من األخير

إال أن يودعها الشباك.
 وانتظر لـيفربول حـتى الدقيقة 11
ليـشكل خطـرا على مرمى إيـفرتون
من خالل رأســيــة فــيــنــالـدوم الــتي
رمى إثر ركنية نفذها ابتعدت عن ا

ألكسندر أرنولد.
 والـتـقط حارس لـيـفـربول ألـيـسون
بــيــكــر ركـلــة حــرة أرضــيـة نــفــذهـا

رودريـجـيـز في الـدقـيـقة  ?17ومرر
صالح كـرة إلى مـاني أبـعـدهـا ك
من أمــامه لـتــصل فــيـرمــيـنــو الـذي
ـــــدافع ســـــددهــــــا لـــــتــــــرتـــــد مـن ا

هوجلايت.
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وأبـعـد جودفـري عـرضيـة ألـكسـندر
أرنولد لتصل الكرة إلى هندرسون
الــذي ســددهــا مــبــاشــرة لــيــطــيــر
هارة احلارس بـيكفـورد إلنقاذهـا 

في الدقيقة .20
 وعـاد بــيـكــفـورد لـيــبـعـد تــسـديـدة
ألـكسـنـدر أرنولـد بـأطراف أصـابعه
في الدقـيقة  ?21وأرغمت اإلصـابة
لعب هندرسون على اخلروج من ا

ليدخل مكانه ناثانيل فيليبس.
 ونـفـذ ألـكـسـندر أرنـولـد ركـلـة حرة
ــرمى في الـدقـيـقـة مـبـاشـرة عـلت ا
 ?31وبــعــدهــا بــدقــيــقــتــ تــدخل
حــارس لـيــفـربــول ألــيـســون بـيــكـر
ـان إثر عـرضـية بـإبـعـاد رأسيـة كـو
من دينـي.    واحتـسب احلكم ركـلة
حــرة جـــديــدة لــصــالح لــيــفــربــول
نـفـذهـا تـيــاجـو وقـابـلـهـا فـيـلـيـبس
يـرأسه لـيهـز الـشبـاك اجلانـبـية من

اخلارج بالدقيقة .37
 وبــدأ لــيــفــربــول الــشــوط الــثــاني
بـقــوة فـرفع روبـرتــسـون عــرضـيـة
قابلـها ماني برأسه سـهلة ب يدي
بيـكفـورد في الدقـيقة  ?47وبعـدها
بـــلــــحـــظـــات ألـــغـى احلـــكم هـــدفـــا
لــريــتـشــارلـيــســون لـوجــود تــسـلل

واضح.  
 عاد ماني ليشـكل خطرا في منطقة
جــزاء إيــفــرتـــون من خالل رأســيــة
رمى إثـر عـرضيـة من جـونز عـلت ا

في الدقيقة  ?50وبعدها بـدقيقت
ــدافع كــ الــكـرة مـن أمـام أبــعــد ا
ـــتـــحـــفـــز الــــدولي الـــســـنـــغــــالي ا
لــلـتــسـجـيـل إثـر تــبـادل لـلــكـرة مع
روبــرتــسـون.  ووصــلت الــكـرة إلى
فــيــرمـيــنــو عـلـى مـشــارف مــنـطــقـة
اجلزاء ليسدد مباشرة كرة ضعيفة
سـيـطر عـلـيـهـا بـيـكفـورد بـالـدقـيـقة
 ?57ودخل جـيلـفي سـيجـوردسون
ودومـــيـــنـــيك كـــالـــفـــرت لـــوين إلى
تـشــكـيـلـة إيــفـرتـون مـكــان جـومـيـز

ورودريجيز.
 وشـــارك الـــســـويــســـري شـــيــردان
شاكيري في تشكيـلة ليفربول مكان
جـونـز فـمـرر الالعب الـبـديل الـكرة
بــذكـاء إلى صالح الــذي اقـتـرب من
ـرمى لـكن بــيـكـفـورد ضــيق عـلـيه ا
الزاويـة وتصدى لـكرته في الدقـيقة

69.
 وقــطع هــوجلـــيت الــكــرة من أمــام
مـاني لــتـصـل إلى فـيــرمـيــنـو الـذي
ـــدرجــــات في ســـدد كــــرة نــــحــــو ا
الدقيقة  ?73واحتسب احلكم ركلة
جــزاء إليــفــرتــون بــعــدمــا تــعــرض
كــالــفــرت لــوين لــلــعــرقـلــة من قــبل
ألـــــكـــــســـــنـــــدر أرنـــــولـــــد ونـــــفــــذ
سـيـجـوردسـون الـركـلـة بـنـجـاح في

الدقيقة .83
وحـاول لـيفـربـول تـعـديل األوضاع
فــراوغ فــيـــرمــيــنــو أكــثــر من العب
لـيـسـدد بـجـوار الـقـائم في الـدقـيـقة
 ?85ثم دخل ديفوك أوريـجي مكان
تـيـاجو دون أن يـحـدث جـديـد على
اجملـريـات بـعـدمـا تـدخـل بـيـكـفورد
إلنقاذ تـسديدة فيـنالدوم في الوقت

بدل الضائع.
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تـتـوالى االيـام ودوريــنـا يـسـتـقـبل  مــحـطـة بـعـد اخـرى اســمـاء اجـنـبـيـة
شاركـة بقطار الدوري دون ان لالحتراف في فرقـها  وضمن انديتـها ا
ـتـمـكـنة نـلـمس الـفـارق الـذي تـعـكـسه مـشـاركـة احملـتـرفـ في الـفـرق ا
بـاريات او طـلوب بـحـسم ا وقدرتـها اصال فـي احداث الـفارق الـفـني ا
القدرة عـلى تغـيير واقـع تلك الفـرق التي الـتجات جلـهود احملـترف من

طلوبة . نافسة ا اجل ابراز قدرتها على ا
في الدوريـات اخلاصة بـالبـلدان اجملـاورة جرى الـتركـيز عـلى اخلبرات
االوربية  او من قـبل احملترفـ ذوات التجـربة الواسـعة بالـبطوالت ذات
شاركة في العيار الـثقيل كـون ان خبرتـهم التي اكتـسبوها مـن خالل ا
تـلك الــبـطــوالت سـتـكــون الـفــيـصل في  هــذه الـتــجـربـة الــتي يـنــشـدهـا
احملـتـرف  النــهـاء مـشــواره الـكـروي  ومــا اال الـدوري الـقــطـري والـذي
ا دعاني اضحى حتت مسـمى دوري النـجوم اال ان يكـون مثـاال مهمـا 
قارنـة مع االسماء التي للحديث عن قـدرة وتاثيـر النجـوم احملترف  بـا
يسـتقـطبـها دوريـنا او الـفرق عـلى وجه التـحديـد من اجل ابراز الـعامل

طلوب .. الفني  ا
كن ان يع مـدربي الفرق  في ابراز والشك في ان غياب اي تصـور 
قدرة احملـتـرف االجـنـبي وتـفعـيل امـكـانـيـاته وتوظـيف مـهـاراته الـكـروية
سيكـون له عامل جـانبي سـيسـهم بشـكل وباخـر بتـقيـيد قدرات الالعب
احملترف ويدعـوه الن يكون وباال للـفريق  ال سالح مهم وعـنصر حيوي
ـدرب لــعـدم االســتـغــنـاء عــنه في كل يـفــعل صــفـوف الــفـريق ويــدعــو ا
اجلوالت التي جتري في خضم الدوري .ومن خالل متابعاتنا لم نلمس
في اي مــبـاراة شــهــدهــا الــدوري من بـروز وســطــوع جنــومــيـة اي من
الالعـبـ احملـتـرفـ فــمـسـتـويـاتـهم تـكـاد تــكـون مـتـقـاربـة القـرانـهم من
الالعـبــ احملـلــيـ وهـذا بــحـد ذاته يــشـكل عــامل اسـتــغـراب يــدعـونـا
ـراجـعـة حـدود الـلـجـنة الـفـنـيـة الـتي تـعـمل بـشـكـل جـدي علـى اعـتـماد
ــسـابـقـة احملـلـيــة من ان تـسـهم في زيـادة ـعـايـيـر الــكـرويـة وتـمـكـ ا ا
ـشـاورة  وابداء الكـفـاءة والدعـم لكـرتـنا الـعـراقـية  فـعـليـهـا يـقع عاتق ا
الـراي في جـاهــزيـة الالعـبـ الــذين يـجـري اســتـقـطـابــهم حتت يـافـطـة
الالعب احملـــتـــرف لـــيــســـهـــمــوا فـي ان تــمـــضي فـــرقـــهم عـــلى ســـكــة
بـاريات الـتي يـخوضـوها والشك في االنتـصارات وحتـقيـق الفـوز في ا
ـطـلـوبـة ب ـنـافـسـة ا ان لـلـمـحتـرفـ دور حـيـوي اخـر يـسـهم بـابـداء ا
ـعيار هـو تقد اجلـهد االبرز الالعب ذاته وب الالعب احمللي لـيبقى ا
شـارك بـالـدوري  حتى الذي سـيـكـون له انـعكـاسه عـلى واقع الـفـريق ا
اليجـعل من الـدوري او من مـبـاريـاته  محـطـة الكـتـساب الـنـقـاط الـثالثة
هارات الكـروية  التي من شانـها االرتقاء ـستوى الفـني  وا بعيدا عن ا

همة .. عيارية ا بدورينا الى اعلى احملطات ا
وقـد يــســال سـائل عن جــدوى اســتـقــطــاب اكـثــر الالعــبـ من الــقـارة
اديـة باسـتقـطاب االفريـقيـة بالـتـحديـد دون ان تتـوج تلك  االمـكانـيـات ا
اسـمــاء كـرويـة لــهـا وزنــهـا الـكــروي  لـتـســهم بـدفـع الـدوري الى  ابـرز
مستوياته ولتحمل االثارة  والنديـة طابعا اخر غير الذي برز من نسخة
وسم لـلعـام احلـالي عبـر التـصـريحـات الفـضفـاضـة التي  انـبرت من ا
ــنـافـسـة بــعـيـدا عن قـدرة الــدوري نـفـسه من رؤسـاء االنـديـة لــتـشـعل ا
التـعـريف بنـفـسه في االسـهام بـابـراز القـدرات الـكـروية الـتي نـنتـظـرها
ـنـتـخـبـات  الـعـمـريـة او وصـوال الرتداء لـتـتـوج تـواجـدهـا في صـفـوف ا

نتخب الوطني االول .. فانيلة ا
ان االستـعانـة باي جنم سـابق مـثلـما فـعل الدوري الـقطـري  له مردوده
ـكن ان تكون قيـمة العقـد الذي سيبرم مع هم  والشك في ان مبالغ  ا
ـعروف  السـتـقطـابه للـمنـافسـة ضمن دوريـنا هذا الالعب ذو الـتاريخ ا
سيكـون له االثر الـكبـير وااليجـابي بغض الـنظـر عمـا قدمه هذا الالعب
كن ان يكون محطة مهمة البراز قدرات مع الفرق التي مثلها فدورينا 
مثل هوالء الالعبـ الذي يتمـنون  انهاء مشـوارهم الكروي في الدوري
الـعـراقي  حـتى نـدرك قــيـمـة الـفـائـدة الـتي ســيـسـهم بـهـا حـضـور هـذا
ـسات كروي  لـها الـقدرة على الالعب وما سيـقدمه من حملـات فنـية او 
سابـقة  يـصل العلى مسـتوياته باريـات ا جعل منـسوب العـامل الفـني 
ـنافـسة ولنـدرك ان  اثارة الـدوري ونـديته او اي شـي يتـعلق  بـتـاطيـر ا
الكـرويـة اخلـاصـة بـالـدوري ال عالقـة لهـا بـالـتـصـريـحات
التي عـادة مـا جتـد مـنفـذهـا عـبـر مواقع الـسـوشـيال
ـسـتـطــيل االخـضـر  هـو بال شك مـيـديـا فـمــيـدان ا
ـمـيزة ـنـافسـة ا الفـيـصل في ان يـسـهم بـتحـقـيق ا
التي تـبـغيـهـا جمـاهـير االنـدية ومـتـابعـيـها من اجل

دوري على مستوى كبير من التشويق .

بـالـقـصـيـرة عن الـتمـثـيل الـدولي ولم
ــــبـــــاريــــات يـــتــــسن لـــــهـم لـــــعـب ا
الـــتــجـــريــبــيـــة األخـــيــــرة الـتي
ـاضـيـة أقـيــمت خالل األشـهــر ا
من أجـل الـــــــوقــــــــوف عــــــــلـى
مـسـتــويـاتـهـم الــحـقـيــقـيـة
وجـــاهـــزيـــتـــهـم الــبــدنــيــة
وإعـــــادة تــــوظــــيــــفـــــهم مع
زمـالئـــــــــهـم الـالعــــــــــبـــــــــ
ــحــلـــيــ الــذيـن قــدمــوا ا
مـــســـتــويـــات مـــمـــيــزة في
الــدوري الخـــتــيـــار األفــضل
ـــــبــــاريــــات مــــنــــهـم خالل ا
ـتـبـقـيــة مـن الـتـصـفـيـات ا
ــــــــزدوجــــــــة فـي شــــــهــــــر ا

قبل. حزيران ا
ــدرب جـاء ونـوه بــأن طـلب ا
عزل عن فكرة إقامة مباراة
ـنتـخبات جتريـبيـة مع احد ا
اخلـلـيــجـيـة أو االوروبــيــة أو
في حال تــعـذر تـرتيـبهـا بـرغـم
ــاســـة لـهـا لـكـنه يـأمل حـاجـته ا
أيـضــاً تـوظــيف جـمـيـع الالعـبـ
احملـتـرفـ اخلـارجـيـ واحملـلـيـ

بــغــيـة اإلفـــادة الــقـصــوى من فــتـرة
الــتــوقــفــات خالل أيــام الــفــيــفـا قــبل
الــولــوج في مـــعــتــرك الــتـــصــفــيــات

ونديالية. ا
ـصـدر أن الهيئة التطبيعية وخـتـم ا
ســـوف تــــدرس طـــلب كــــاتـــانـــيـــتش
سـابـقات من وستـنـاقشه مــع جلنـة ا
اجـل اتـــخـــاذ الـــقـــرار الـالزم بـــشـــأن
تـفـريـغ جـمـيع الالعــبـ احملـلـيـ أو
إيـــقــاف احــد أدوار مـــســابــقــة دوري
ـــدة الســيــمــا بــعــد الـــكــرة في تــلك ا
جنـاحــهـا الـالفت في احلـصــول عـلى
اسـتـثــنـاء رسـمي من جلــنـة الـصـحـة
وافقة عـلى اسـتـمـراريـة النيابـية وا
ـمــتـاز بــشـكل مــنـافــسـات الــــدوري ا
انـــســـيــابـي بــحـــسب اجلـــدول الــذي
ـــســابـــقــات عـلى ســتـحـدده جلــنـة ا
ـــوجــــة الـــثـــانــيـــة من الــــرغـم مــن ا

فيروس كورونا.

تـعقيم دورية بـعد كل وحدة تـدريبـية
ـسـتـلـزمـات الـريـاضـية قـبل جـمـيع ا
تــســلــيم وتــوزيع وســائـل احلــمــايـة
الشخصـية من كمامـات وقفازات ب
ـدرب واإلداري جميع الـالعب وا
ــنــتــســبــ في االنــديــة  تــعـقــيم وا
الـتــعــقـيم ــيـاه بــشــكل دائم دورات ا
نشآت األندية والتجهيزات ستمر  ا
ــسـتـخـدمـة في ـعـدات ا واألدوات وا
تــوفــيــر أمـــاكن جتــمع الـــتــدريــبـــات
العـب واحلــافالت الـــنــفـــايـــات في ا
تـوفـيـر أماكن البس وغـرف تـبـديل ا
اســتـــراحـــة مع مـــراعـــاة الــتـــبـــاعــد
تـغــطـيـة ــسـافــة مـتـريـن اجلــسـدي 
مقابض األبواب والتنبيه دوماً بعدم
تـدريب جــمـيع الـعــامـلـ في ـســهـا
األنـــــــــــديــــــــــة عــــــــــلـى اإلجــــــــــراءات
تـعقيم أحـذية الالعـب قبل الوقائـية
الـــــدخـــــول إلـى األنـــــديــــــة وأمـــــاكن
دفع غرامـات أو عقـوبات التـدريبـات 
على األنديـة الرياضـية التي ال تـلتزم

بالشروط أعاله.
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فيما   كشف مصدر مطلع فـي الهيئة
الـتـطـبيـعـيـة التــحــاد كــرة الــقـدم ان
الهيئـة تلقت طـلباً مقـدماً من اجلهاز
الــتــدريــبي لــلــمــنــتـخـب الـــوطــــنــي
يــــرغــب فــــيــه بــــإقــــامــــة تـــجـــمـع
داخـــلــي حتـتـضـنه مـديـنـة الـبـصـرة
ــدة مـن الــثــاني والــعــشــرين خالل ا

قبل. لغاية الثالث من شهر اذار ا
ـصـدر ان التجمع سيضم وأضـاف ا
ُبـعدين كال من الالعبـ احملـترفـ ا
عن كـتـيبـة اسـود الـرافـدين ألكـثر من
سنة الى جانب زمالئهم من احمللي
دة سـتمـرين في التـشكـيلـة خالل ا ا
احلالية حتى في حـال تعذرت اقامة
مباراة جتريبية ضمن أسبوع الفيفا

وصعوبة الترتيب لها.
وبــ ان الــســلـوفــيــني كــاتــانــيـتش
مـاض بعمل جتمع مرتـقب للمنتخب
وســوف يــركــز فــيه عـلى احملـتـرفـ
الــــذيــن غــــابـــــوا لــــفـــتــــرة لــــيـــست

ارتـداء الـكـمـامـات ويـتـحـمل مـشـرف
ـسـؤولـيــة عن أي خـلل في ـبــاراة ا ا
تـطــبـيق جــمـيع شـروط الــسالمـة من
فيـروس كـورونـا حفـاظـاً على أرواح
درب واإلداري وكذلك الالعب وا
احملــافـظــة عـلى انــسـيـابــيـة انــتـظـام

قبلة.  سابقة أثناء الفترة ا ا
سـابقات األنديـة بالتعاون وطالبت ا
وااللـــتـــزام بـــشــروط الـــبـــروتـــوكــول
ــرحــلــة الــثــانــيـة الــصــحي أثــنــاء ا
وضـــرورة تــــوفـــر شـــروط الـــسالمـــة
والتي تشمل فحص أسبوعي لالعبي
تــوفــيــر مـواد الــنــادي ومــنــتــســبــيـه
وأجــهــزة تــعــقــيـم مــتــنــوعــة دائــمــة
لـالســتــخــدام  تــعـــيــ أو تــنــســيب
تـعقيم ـرض وغـيرهم  مسـعف و
وتــطـهــيــر مـنــشـآت األنــديـة  قــيـاس
درجــات احلـــرارة جلــمــيـع الالعــبــ
والعامل في األندية
يومـياً تـوفيـر قياس
درجــــــــات احلـــــــرارة
بــاألشــعــة احلــمـراء
تـنـســيب مـتـخـصص
باإلسـعـافـات الطـبـية
لـــتـــحـــديـــد احلــاالت
ـــــشــــــتــــــبه بــــــهـــــا ا
والـــتــعـــامل مــعـــهــا
توفير لوحات توعية
فـي جــــمــــيـع أمــــاكن
الـتــدريـبــات تـوفــيـر
أدوات تعـقـيم األيدي
فـي أرجــــــاء أمـــــــاكن
الــــتـــدريـب ومـــداخل
األنــــديــــة  تـــوفــــيـــر
أمــاكن عــزل في حـال
ثــــــــبــــــــوت حــــــــاالت
ايـــجـــابـــيـــة فـــحص
( (pcrمـــــــــــــــــــــــــــرة
أسـبــوعـيـاً تــنـظـيف
ـــعـــدات وتـــعــــقـــيم ا
واألجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــزة
واألرضـيــات وأمـاكن
الـتـدريــبـات بـصـورة
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ـسـابـقـات في الـهـيـئة شـددت جلـنـة ا
الــتـطــبـيــعـيـة عــلى ضــرورة االلـتـزام
باإلجـراءات الوقـائيـة خالل مبـاريات
ـمتاز رحـلة الـثانيـة لدوري الـكرة ا ا

التي ستنطلق يوم غدا الثالثاء . 
ـســابــقــات ضـرورة  وأكــدت جلــنــة ا
ــبـاريــات بــتــشــديـد قــيــام مــشــرفي ا
اإلجــراءات لــتــطــبــيق الــبــروتــوكـول
الــصــحي وأهــمــهــا اخــتــصــار عــدد
اجلــالــسـ عــلى دكــة االحــتــيـاط من
الـــطـــاقم الـــفـــني واإلداري والـــطـــبي
ـــرافق لـــلــفـــريق عـــلى أن يـــجــلس ا
درجات جمـيع الالعبـ البـدالء في ا
مـــرتـــديـن الـــكـــمــــامـــات واجلـــلـــوس
متـباعديـن فيمـا بيـنهم ويـنطبق ذلك
عــــلى أي شــــخص مــــتــــواجـــد داخل
لـعب وبـأي صيـغـة كانـت وأهمـها ا
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غـادر وفـد مــنـتـخب الـشــبـاب بـكـرة
الــيـــد الى الـــعــاصـــمـــة االيــرانـــيــة
طـهــران لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة يزد

الدولية.
ـنـسق االعالمي الحتاد الـيد وقال ا
حــســام عــبــد الــرضــا في تــصــريح
صـحـفي ان وفـد مـنــتـخب الـشـبـاب
الــعــراقي لــكـرة الــيــد غــادر بــغـداد
مـتـوجـهـا إلى الـعـاصـمـة اإليـرانـية
طـهـران لـلـمشـاركـة فـي بـطـولـة يزد
الـــــدولــــيــــة األولـى والــــتـي تــــقــــام

مـــنـــافـــســـاتـــهـــا في مـــديـــنـــة يـــزد
التاريخية.

واوضح ان الــــبـــطــــولـــة ســــتـــقـــام
ـــشــاركــة  5فـــرق وهي مــنـــتــخب
شـــــبـــــاب الـــــعـــــراق ومـــــنـــــتـــــخب
اوزبــكــسـتــان لـلــشــبـاب ومــنــتـخب
إيــران لــلــشــبــاب ومــنــتـخـب إيـران
الـنـاشــئـ ونـادي يـزد مــسـتـظـيف
ـبـاريـات الـبـطـولـة حـيث سـتـقـام ا
بطريقة التجمع من مرحلة واحدة.
يذكر ان الـبطولـة ستقام لـلفترة من

 21ولغاية  26شباط احلالي.
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امام الهند بنتيجة . 81-78

بـاراة على صالـة خلـيفة واقيـمت ا
الرياضـية حلسـاب النافذة الـثالثة

من التصفيات.
وانتهى الـربع االول بتغـلب العراق
بنتيجة  24-25 فيمـا انتهى الربع
الـثــاني بــنــتـيــجـة  13-23لــصـالح

الهند.
نـتـخب وفي الـربع الـثـالث تـغـلـب ا
الـوطــني بـنـتـيـجـة  13-21 لـيـعـود
ويـخـيـر في الـربع االخـيـر بـنـتـيـجة

21-19.
ـركـز ـنــتـخب الــوطـنـي ا ويـحــتل ا
االخـــيـــر في مـــجـــمـــوعـــته من دون

انتصار.

ـنـتخـب الوطـني اضـاع فـرصة ان ا
اليـد من بـ يديه في مـباراة الـيوم
بسـبب كميـة الفرص التـي اضاعها
لـغــيـاب الــتـركــيـز في اغــلب دقـائق

باراة. ا
واوضح ان احتاد السلة عليه تقبل
ـنتـخب الـوطـني والـبدء مـسـتـوى ا
من جـديد العـداد فـريق للـمـستـقبل
مـبـيـنـاً ان الظـروف لم تـكن مـواتـية
لـــلـــمـــدرب كي يـــطــبـق خــطـــطه مع

الفريق بسبب جائحة كورونا.
نتخب الوطني اليوم امام وخسر ا
الهند ليودع التصفيات االسيوية.
ـنتـخب الوطـني بكـرة السـلة ودع ا
الـتــصـفـيـات االســيـويـة بــخـسـارته

ــنـــتــخب الـــوطــنـي امــام الـــهــنــد ا
بالتصفيات االسيوية بكرة السلة .
وقــال طـالـب في تــصـريـح صـحــفي
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كــــشف الـــلـــعب الــــدولي الـــســـابق
درب عامر طـالب سبب خسارة وا

‰uÐdHO  wŽUÐ— ‰uFH  qDÐ√ nO  Ò̀{u¹ wðuKOA½√

البرازيلي كاسيميرو

نتخب الوطني بكرة السلة ا
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ـهــرجـان الــذين سـوف جنــوم وضـيــوف ا
ي يــكــونــون مـحط اهــتــمــام اإلعالم الــعـا
فــضــائــيـات وصــحــافــة ومــواقع انــتـرنت
ـشـاركـة وبالشك فـيه إضـافـة إلى األفالم ا
إن حـــفل االفــتـــتــاح ســـوف يــكـــون مــثــار
اهـتـمـام الفـضـائـيات الـعـراقـية والـعـربـية
ــيـــة وكــذلك مـــثــله حـــفل اخلــتــام والـــعــا
لـلـمشـاركـة الطـموحـة الـتي نطـمح ونـعمل
من اجـــلــهــا من اســتـــقــطــاب جنــوم الــفن
الـسينمائي الـذين سوف يجذبون بدورهم
عـدسـات الفـضائـيـات لهم أيـنـما حتـركوا)
هرجـان بالقول إن ( إقامة .وخـتم رئيس ا
مـهـرجــان سـيـنـمـائي يـشـبه حـفل فـعـالـيـة

إقـامة بـطولة كـروية  حيث
تـكـون األنـظـار كـلـها
مــشـدودة إلـيـهـا
جـــــمـــــهـــــور
وإعـــــــــــالم
وســــــــــوف
تــــــــنـــــــــقل
حــــــــــــــفـالت
ـــــهـــــرجــــان ا
عــلى الــهـواء
فــــــــي بــــــــث
مــبـاشـر من
خــــــــــــــــــالل
الـتـخـطـيط
مـع بعض
الـقـنـوات
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لقطة من فيلم عراقي
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صـرية نـبيـلة عـبيد الى مـثلـة ا أشـارت ا
رأة ان (مـشهد الـتحقـيق معهـا في فيلم ا
ـشـاهـد التي والـسـاطـورهـو من اصـعب ا

تعاملت معها كممثلة ).
شـهد عـلى حسـابها ونـشرت عـبيـد هذا ا
اخلـاص على موقع التواصل االجتماعي
ـــرأة وعــــلّـــــــــــــقت عــــلــــيه بــــالــــقــــول (ا
والـسـاطـور قصـة وإخـراج سعـيـد مرزوق
ـشـهد الـلي تعـبـني جدا وانـا بأديه ومن ا
ــشـــاهــد الــلي تــعــامــلت مــعــاه اصــعب ا

كممثلة). 
ونــال مـــنــشــورهـــا اعــجــاب الـــعــديــد من
ــــتــــابـــــعــــ عــــلـى مــــواقع الـــــتــــواصل ا

االجتماعي. 
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مـثلة السـورية تؤدي شخـصية (أم وسيم) في اجلزء ا
الثـاني من مسلسل (سنة ثـانية زواج) بعد ان اعتذرت
ـمثـلـة روعـة ياسـ عن اداء الـدور الـذي جـسدته في ا

اجلزء األول.
w «dF « 5 Š

الــكـــاتب واخملــرج الـــعــراقي نــعـــته االوســاط الـــفــنــيــة
ـوت اجلمعة اثر نـوبة قلبية  واالعالميـة بعد ان غيبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 qD³ « dO³Ž
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ـــصـــري طـــرح كـــلـــيب أغـــنـــيــتـه اجلـــديــدة ــطـــرب ا ا
عـنون(مش بالساهل) عبر قناته على (يوتيوب) وهي ا
من كلـمات جابـر وأحلان محـمد شحـاتة وتوزيع وسام

. نعم وإنتاج ياسر حسان عبد ا
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{ لــــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت –
يـة كـامـيرون ـمـثلـة الـعـا احـدثت ا
ديــــاز ضــــجــــة فـي صــــفـــوف رواد
مـواقع التـواصل اإلجـتمـاعي بـعد
عن أن أعـلـنـت في تـصـريح اذاعي 
عدم رغبتها في العودة نهائياً إلى
مــجــال الــتــمــثــيل وتــرك إبــنــتــهــا

وحيدة.
 مشيرةً إلى أنها ال تمتلك أي دافع
لــــلـــعـــودة إلـى الـــتـــمــــثـــيل وعـــدم
إشـتـــــياقـهـا لـلمـجـال رغم غيـابـها
عن الـــعــــمل طـــوال الـ5 ســــنـــوات

اضية. ا
ــكــنــنـي تــخــيل تــرك  وقــالـت (ال 
دة 14 ابنـتي وحدها بـعيـداً عني 
ســــاعــــة أو أكــــثــــر طــــوال فــــتــــرة
الــتــصـويــر مــا قـد يــؤثــر عـلــيــهـا

سلباً). 
وأضــافت في حــديــثــهــا إلى أنــهـا

ـطـربــة الـسـوريـة تــشـارك في االمـسـيــة الـتي حتـيـهـا ا
قـبل بعـنوان (من سـورية إلى فرقـة(اجلـاز) اخلمـيس ا

الهند) في دار األوبرا بدمشق.

ي واالديب الــعـراقـي ضـيــفه قــصــر الـثــقــافـة االكــاد
والفـنون في الـديوانـية في امـسيـة اقيـمت بالـتعاون مع
احتـاد االدبــاء بـعـنـوان (نــظـام الـشـعــر قـراءة جـديـدة)

ي رحمن غركان. أدارها االكاد

الشـاعر والكاتب الصحفي االردني نعته وزارة الثقافة
اضـية عن عـمر وت اجلـمعـة ا االردنيـة بعـد ان غيـبه ا

ناهز السادسة واألربع عاما.

ي والـــفـــنـــان الــعـــراقي االكـــاد
صــــدر له ضـــــمن مــــنــــشــــورات
االحتـاد الـعـام لـألدبـاء والـكـتّـاب
في الـــعـــراق كــــتـــاب بـــعـــنـــوان
(األدب الــــدرامي فـي الـــســــيـــرة

االفتراضية- نصوص  مواقف شهادات).
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الـــكــاتـب الــعــراقـي صــدر له عن دار االهـــلــيـــة كــتــاب
بـعــنـوان(زعــمـاء وافــنـديـة  –الــبـاشــوات الـعــثـمــانـيـون
والـنـهــضـويـون الـعـرب  –الــبـنـيـة الــتـاريـخـيــة لـلـعـراق

وذجا).  وصل  احلديث  –ا

كاميرون دياز

الــعـرض وفق الـضـوابط مـتـمـنـيـةً
سعى). النجاح في هذا ا
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زمع إنطالق مهـرجان سومر الدولي مـن ا
 لألفـالم الطـويـلة الـروائـيـة والتـسـجيـلـية
والـتي أطـلق عـلـيهـا دورة اخملـرج صاحب
قبل ولـغايـة السابع حداد في 3 نـيسـان ا
ـشــاركـة دولـيــة واسـعـة عــربـيـة   مــنه و
وأجـنبية  وسـوف يتم تكر مـجموعة من
رواد صـنـاعة الـسـينـمـا في حفـل االفتـتاح
مـــنــهـم اخملــرج مـــحــمـــد شـــكــري جـــمــيل
واخملـرج  فيصل الياسري والـفنانة فوزية
عــارف واخملــرج الــســوري مــحــمـد مــلص

ومــديــر الــتــصــويــر كــمــال عــبــد الــعــزيـز
واخملــرج نــاصــر حـسـن والـنــجــوم خــالـد
ن زيــدان وشـــيـــرين رضــا الـــصـــاوي وأ
ونـادين خـوري  ومدراء الـتـصويـر شـكيب
رشـيد  وليم دانـيال واخملرج نـوري بوزيد
ومـدير االنتاج واسم عـضو اللجنـة العليا
للمهرجان مدير االنتاج ضياء البياتي  .
ـهرجان اخملـرج السيـنمائي وقـال رئيس ا
نــزار الــفـدعـم لـ (الـزمــان) ان (عــدد الـدول
ــشـاركـة بــلغ حلـد االن بـحـدود 11 دولـة ا
عـربية وأجنبيـة وبلغ عدد االفالم الروائية
الـطويلة بجانب عـدد من االفالم الوثائقية
الـتي وصـلـتـنـا بـحدود 17 فـلـمـاً وان باب

. ( التسجيل مازال مفتوحاً
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واوضـح الـفـدعـم أن (جـائــحـة كــوفـيـد 19
اكـيد تلقي بظاللها على حياتنا بشكل عام
وعـلى أي تواصل اجـتماعي لـكننـا نحاول
أن نـلتـزم بالتـعلـيمات الـصحـية والتـباعد
االجـتـمـاعي للـحـافظ عـلى صحـة  ضـيوف
هـرجان وسـوف نخـلق ظروف وحـضـور ا
هـرجان من خالل مـنـاسبـة لعـرض أفالم ا
الــبـحث عن بـدائـل ومـنـذ أالن نـحـن نـفـكـر
بـعــروض سـيـنـمـائـيـة  في الـهـواء الـطـلق
غـلقة إذا لم يـتحسن بـعيـدا عن القاعـات ا
احلـال ألنـنا النـريد إن نـسـتسـلم لـلحـصار

الذي يفرضه الفايروس علينا 
ونــــحـن إزاء الـــتــــزام أدبـي وأخالقي إزاء
ــشـاركـ الـذين بـعـثــوا أفالمـهم لـنـا من ا

ر بها فـترة طويلة وكانت الـظروف التي 
الــعــراق صـعــبـة  الــوضع األمــني وثـورة
تـشـرين الـتي كـانت منـدلـعـة آنذاك  اجـلـنا
ـهرجـان احتـراما لـلثـورة ولشـهدائـها ثم ا
جـائـحـة كـوفـيـد 19 الــتي فـرضت نـفـسـهـا
عـلى العالم وحالنا حـال مهرجانات العالم
  تـأجــيل مـهـرجـان سـومـر الـسـيـنـمـائي
الــدولـي). مــشــيــرا الى( انه ســوف تــكــون
هـناك  جلـنة حتكـيم دولية الخـتيار األفالم
الــفـائــزة في األداء والــتـصــويـر واإلخـراج
ــونـتــاج وأفـضـل فـيــلم وهـذه الــلـجــنـة وا
تــتـألف من الــفـنــانـة إقـبــال نـعــيم  ومـديـر
الــتــصـويــر كــمـال عــبــد الـعــزيــز والـنــاقـد
رودفـــان هــولـــود عــضــو االحتـــاد الــدولي
لـلـنقـاد الفـايـبرسي واخملـرج مـحمـد ملص
والـنـاقـد كاظم سـلـوم  امـا الهـيـئـة العـلـيا
لــلـــمــهــرجــان فــتــتـــالف من : شــذى ســالم
ـية الـفنـون اجلمـيلة الـتدريـسيـة في أكاد
والـوزيــرة والـنـائـبـة الـسـابـقـة إزهـار عـبـد
الــكــر ومــديـر الــتــصــويـر عــمــار جــمـال
ـهــرجـان واخملــرج نــزار الـفــدعم رئــيس ا
مـــخـــرج ســيـــنـــمـــائي ومـــنــتـج ومــؤسس

مهرجان سومر  سينمائي). 
ــهــرجـــان قــال الــفــدعم ان وعن أهـــمــيــة ا
ــهــرجــان هــو حـدث ســنــوي يــعــقـد في (ا
مـديـنـة بـغـداد  ويـهـدف إلي نـشـر الـثـقـافـة
الــســـيــنــمــائـــيــة وتــشـــجــيع احلــوار بــ
الـثقـافات واالطالع علـي مدى التـقدم الذي
أحـرزته الـفـروع اخملـتـلـفـة لـفـن الـسـيـنـما

وإلي تـوثـيق الـعالقات بـ الـسيـنـمائـي
في مـختـلف بقـاع العـالم بشـكل عام وب
الــسـيـنــمـائــيـ الـعــرب والـدول اجملـاورة
لـلـعـراق بـشـكل خـاص والـسـيـاحـة بـشـكل
عـــام من خـالل الــرســـالـــة الـــتي يـــبـــثـــهــا
ـهرجـان لكل العـالم بتـوفر األمن واألمان ا
والــسالم في بـغــداد وتـوفــر كل اخلـدمـات
هرجان يهدف إلى ـطلوبة) .مشددا ان( ا ا
نــشـر الـثــقـافــة الـسـيــنـمــائـيـة بــ عـمـوم
ــضـامـ اجملــتـمع وتــوفـيــر األفالم ذات ا
اجلــادة والــهــادفــة والــتي تــرسخ  الــقــيم
ـا اجملــتـمـعـيـة  وتــقـد ثـقـافــة مـغـايـرة 
يـعـرض لهم في دور الـعرض الـتجـارية أو
ـتـعة مـن خالل مواقـع االنتـرنـيت وخـلق ا
ـهـرجـان والـبـهـجـة والـسـعـادة حلـضـور ا
ـهـرجــان الـتي عــلـمــا إن دخـول عــروض ا
ســوف تـزيــد عـلى 50عــرضـا ســيـنـمــائـيـا
ســوف يــكــون مــجـانــا وهــنــاك نــشــاطـات
وعـــروض مــــتـــنـــوعـــة أخـــرى خالل أيـــام
ـــهــرجـــان مـــنــهـــا إقــامـــة ســـوق تــراثي ا
لـلـمصـنوعـات اليـدويـة احمللـية والـتراثـية
عـارض للفن التشكـيلي إقامة نشاطات في
ـوسـيـقـية الـهـواء الـطـلق لـبـعض الـفـرق ا
احملـلية ).  واشـار الفدعم الى ان ( الـهيئة
الـعليا تـعمل ومنذ فـترة ليست بـالقصيرة
عــــــلى رسـم صــــــورة واضـــــحــــــة عن دور
الـعـرض الـسـيـنـمـائـيـة والـفـنـيـة احلـديـثة
الــتي تـتـوفـر في بـغــداد وعـلى تـوفـر بـني
حتـتية فندقية وخـدمات راقية  الستضافة
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طـربـة اللـبنـانـية بـاسـكال مـشعالني كـشـفت ا
عن انـهـا حتـضـر اغــنـيـة جـديـدة سـتـصـورهـا
صرية على طريقـة الفيديو كـليب باللهـجة ا
ونـشرت صـورة لهـا عـلى صفـحتـها اخلـاصة

وعلّقت عليها بالقول:
(مساء اخليـر حبيت خبركن في أغـنية جديدة
عـم تتـحـضر مع كـلـيب كتـيـر فكـرة حـلوة بـعد
20 يوم ان شاالله االغنية مصرية ) وكانت
مــشـعالني الــتي ابـتــعـدت عن الــغـنـاء لــفـتـرة
قــصـيــرة وفـكــرت في جتــسـيــد بـعض االدوار
التلفزيونية قدمت لها من قبل شركات منتجة
ـوزع  وجـهت مــؤخــرا الــتـهــنــئــة لـزوجــهــا ا
ـناسـبة ـلحن الـلـبنـاني ملـحم أبو شـديد  وا
عـــيـــد مــيـالده. ونـــشــرت مـــشـــعالنـي صــورة
لــزوجـهــا مع ابــنــهــمـا إيــلي عــلى حــســابــهـا
اخلاص وعلّقت عليـها بالقول (كل عيد وانت
بالف خيـر حبيـبي وضلك بصـحتك انا وايلي
مــنـحـبـك كـتـيــر يـا حــنـون وان شــالـله االيـام
اجلـاي تـكـون احسن وضـلك تـمـتعـنـا بـأحلى

احلان).
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ـنخفـضة  وارض زهرة الـتوليب : اجـرينا قال لي وهـو في البالد ا
حــوارا تــأريـخــيـا  حــافظ عـلــيه  ارجــو اال حتـاور بــعـدي من هب

ودب!
والالتي هن من الــهـابـات كل ذوات اجلــنـاحــ من احلـشـرات الى
الطيور وكل الدواب تدب على االرض باربع وهن من ذوات االنفس
ال االرواح  وكــلـهن مــوجـودات مــحـســوسـات مــصـادات اال الـدب
االحمـر- اال اذا عنينـا الباندا - فـليس له وجود اال في الـفاالنتاين
! والهابات والدبابات أ امثالنا. والعرب تقول : ناكل ماهب ودب
اال الضب.وهو أيضًا السحلية شوكية الذيل. حيوان بيوض يعيش
في الـصحـراء والبراري شـكله اخلـارجي يكـاد يشـبه التـمساح أو
الديـناصور عـندما يـنتصب. يـصل طول الضب إلى 85 سم عندما
ـوه. ويـعـتـمـد الـضب عـلى الـنـبات فـي غـذائه وشـرابه فـهو ال يـتمّ 

. اء إال نادراً يشرب ا
وخالفـا للـمـثل الـشـائع  يؤكـد الـبـعض بـأن هنـاك فـوائـد من أكله
ـعـاجلـة بـدمه مـؤكـدة لـدى الـكـثـيـرين من وكـذلك تـوجـد فـائـدة من ا

البدو!
 مـاعلـينـا : كل يرى في ذاته قـد ختم الـعلـوم اجمع فاليـدانيه أحد
طـلـوب مني هـو بعـدد من يـراهم ضيـفي االجدر لـذلك فـان العـدد ا

باحلديث وجر اطرافه حتى تتكشف باروكة علومه !
كنت ذات مرة في مسجد ابو قورة بشارع اجلامعة لقراءة الفاحتة
على فقـيد عراقي معـروف  فاذا ما انقـضى اجمللس خرجنا ودون
قـصد مـررنـا بقـاعـة لالفراح والـنـاس مقـبـل عـلى احلـياة بـتـعابـير
قــولـيـة وفــعـلـيــة  فـرددت في ســري وعالنـيــتي قـول شـوقي : وَإِذا

نَظَرتَ إِلى احلَياةِ وَجَدتَها - عُرساً أُقيمَ عَلى جَوانِبِ مَأتَم
وذلك ماعلـينا : انهم يـصفون غيـرهم بشعيط ومـعيط وجرار اخليط
ـكن ايقـافه .. فالـبـعض  يرى ان خـاتمـة الـعلـوم عنـده.لذلك امر ال
فاني لم اذكر محاورا بسوء ح اكون ضيفا على جمع احملاورين

الذين يريدون اسقاطي بالضربة القاضية !
ولقد كانت ب مسموعاتنا من يردد بيتا مفاده :

تــسَــافـَلَ الــشــعـــرُ حَـــتـى صَـــار يَــنــظِــمُهُ قــيسُ بنُ لــفــتــة وَعِــنــايَــة
احلسيناوي

ـومـا الـيـهـمـا شاعـر مـفـوه ومـجـيـد ولـكن من هـجـاهـما اراد وكال ا
التقليل من شأنهما عامدا غامطا حقهما في النظم والرجز والزجر

!
لــقــد بــلغ (اطــراف احلـديـث) من الــعـمــر عــتــيــا ولــو إني الــتـزمت

بنصيـحة الناصح : (الحتـاور شعيط والمعيط وال
كل من هب ودب ) مانحا نفسه جميع الصفات
الـفــضـلى الــتي جتـعــلـني احـاوره مــثـنى وثالث

ورباع  ولقعدت بعد ذلك ملوما محسورا !

عالقـتك مع الشـريك هي مسـؤوليـة بنـاء أسرة نـاجحة
وليست فقط عالقة عاطفية.

qL(«

تـتبـدد الغـيـوم التي عـكرت عـلـيك جناحك في الـسابق
ادي. وخفضت من دخلك ا

Ê«eO*«

ـا تـمـر  تـقـوم بـتـغـيـر جــذري في أسـلـوب حـيـاتك .ر
بظروف غير عادية.

—u¦ «

تبدأ بـعمل هام ومـنسـجم مع طموحك يـحسن ظروفك
ادية ويجعلك أكثر تفاؤال. ا

»dIF «

قد تـخـطـأ في قراراتك و تـلـجأ التـخـاذ منـحى جـديدا
ادي. لتحس واقعك ا

¡«“u'«

 لـديك الـرغـبـة اجلامـحـة لـلـتفـوق وسـوف تـنـتـصر في
نافسة مع اآلخرين بفضل جهدك . ا

”uI «

تــنـعـم بـواقع أفــضل يــسـمح لك تــصــحـيح وتــصـويب
األمور . يوم السعد االربعاء.

ÊUÞd «

لـصـبـرك ستـأخـذ فـرصـتك بـجدارة  ,وسـوف يـدعمك
احلظ لتحقق أهدافك.

Íb'«

شاريع التي درسـتها جيدا جتند طـاقاتك في تنفيـذ ا
معتمدا على نفسك.

bÝô«

تبدأ فـترة جديدة حـافلة بالـتطلّـعات واآلمال لالنطالق
بتنفيذ األعمال التي حتقق طموحك .

Ë«b «

أمـامك اتفـاقية مـادية جديـدة ومربحـة تغريك بـالسعي
لتوقيعها.رقم احلظ 2.

¡«—cF «

حتـتاج في مـطلع الـشهـر إلى طاقـتك وقدراتك الـذاتية
هني .  لتغير وحتس وضعك ا

 u(«
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اكتب مرادف الـكلمـات افقيا فـقط بحيث
حتـــصل مع احلـل الـــصـــحـــيح وضـــمن
ــربــعــات ذات الــعالمـــة عــلى الــكــلــمــة ا

طلوبة:  ا
©WOJ¹d « W¹ôË®

1- دولة اوربية

ؤشرات 2- ا

3- ابطال

4- حيوان شوكي

5- مدينة فلسطينية

6- مدينة مغربية

7- رموش

8- عالمة زيوت محركات

9- الفقرات
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ــمــثل { نــيــودلــهي  –وكــاالت - أعــلن ا
الـهـندي الـشـهـير أمـيـتـاب باتـشـان عودته
لـلعمل السيـنمائي بعد فـترة توقف بسبب
فــايــروس كــورونــا واإلقــفــال ونــشــر في
صـفـحــته اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجـــــتـــــمـــــاعي صـــــورة إلعـالن عـــــمـــــله
الـسيـنـمائي اجلـديد فـيلم (جـوهانـد)الذي
ـقبل وأرفق سـيـصدر في 18 حـزيـران ا
اإلعالن بـتـعلـيق بـرر فيه أسـبـاب إبتـعاده
عن الـسـيـنمـا والـوضع الـصـعب الراهن
فـي ظل تــــفـــشـي كــــورونـــا وكــــتب
: (كورونـا أصابتـنا بالـعديد قـائالً
من الــنـكـسـات لـكن حـان وقت
الـــعــودة إلـى الــســـيــنـــمــا من
جـديـد.. جـوهـانـد سـيـصـدر
فى 18 حـزيـران 2021).
وكــان أمـــيــتــاب قــد أعــلن
تـــعـــافـــيه مـن فـــايــروس
كـــــــــورونـــــــــا في آب
ــــاضـي بــــعــــدمــــا ا
أصـــــــــــــابـه هــــــــــــو

وأسرته.

 w¦¹b(« UN  ≠ œ«bGÐ

استقـبلت مديـر عام الدار الـعراقية
لألزيـــاء إبــتـــهــال خــاجـــيك تــكالن
ـــفـــوض في اخلـــمـــيس الـــوزيـــر ا
وزارة اخلــارجـيـة مـيـادة عـبـدالـله
والـسكـرتـير األول هـبـة أحمـد علي
ــبـنى الـدار.وجـرت في مـكـتــبـهـا 
خالل الـــلــقــاء مـــنــاقـــشــة تـــعــزيــز
شـترك كـما الـتواصل والـتعـاون ا
تـبـادل اجلـانـبـان وجـهـات الـنـظـر;
إلقـــامـــة عـــرضٍ لألزيـــاء في وزارة
ـرأة ــنـاســبـة عــيـد ا اخلـارجــيـة 
ي خـاصةً وأنَّ الـدار تواصل العـا
عـطـاءهــا الـثـقـافي بــانـتـاج أعـمـاٍل
جديـدةٍ ذات خصوصـية وبالـنكهة
الــعـراقــيـة األصــيــلـة من جــانـبــهـا

رحـبت تــكالن بــالــضـيــوف وأبـدت
(اسـتــعـداد الــدار لـتــسـهـيـل إقـامـة

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

ـمــثل الـتــركي جــان يـامـان نـشــر ا
مـقطع فـيـديو له يـظـهر تـدربه على
مشـاهد مسلـسله اإليطـالي اجلديد
(الـقرصـان سانـدوكـان) وذلك على
حــــســـــابه اخلـــــاص عــــلـى مــــوقع
التـواصل االجتمـاعي.وظهـر يامان
في الـفيـديو وهـو يـتبـارز بالـسيف

مع عدد من األشخاص.
وكان قد فـاجأ جان يامان مـتابعيه
مؤخرا بطلب يد حبيبته اإلعالمية
اإليـطـالـيـة ديـلـيـتـا لـيـوتـا وتداول
عــــدد من رواد مــــواقع الــــتـــواصل
اإلجـتـمـاعي فـيـديـو يـظـهـر عـرض
ـسلسالت يامـان لهـا على طريـقة ا
الـــرومــانـــســيـــة إذ انه إســـتــعــان
بطـائـرة حـمـلت الفـتـة كُـتب عـلـيـها
:(ديــلـــيــتــا هل تــتــزوجــيــني ? أنــا

أحبك جان). فوض في اخلارجية مدير عام دار االزباء العراقية خالل لقائها الوزير ا

ÊU dI « “—U³¹ ÊU U¹ ÊUł

جان ياماز

تـفـــــــــــــضل الــقـيـام بـواجــبـاتـهـا
مــــعـــهــــــــــــا عـــلى الــــتـــمــــثـــيل
خــصــوصـــــــــــاً أنــهــا ومــنـذ

والدتـــــهــــا فـي عــــام 2019
ــشــاعــر وهي تــشـــعــر 
ـــــيـــــزة وحلـــــظـــــات 
أفــضل بــكـــثــيــر من
الـــــــــــعــــــــــمـل فـي
الــــــتـــــمــــــثــــــيل).

جانب من جنوم السينما في العراق
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وت { روما (أ ف ب) - غيّب ا
الـنــحـات اإليـطـالي أرتـورو دي
مـوديـكـا صـاحب نـصب الـثور
الـبــرون زي الـشـهـيـر رمـز وول
سـتـريت بـنـيـويـورك  إذ تـوفي
لـيــلـة اجلـمـعـة إلى الـسـبت عن
عـمـر يـناهـز الـثمـانـ عـلى ما

أفادت وسائل إعالم إيطالية.
واشــــــارت صـــــــحــــــيـــــــفــــــة "ال
ريــبــوبــلــيـكــا" عــلـى مــوقــعــهـا
اإللـكـترونـي إلى أن أرتورو دي
مـوديـكـا الـذي تـوفي في مـنـزله
في فيتوريـا بالقرب من راغوزا
بـجـنـوب صـقلـيـة (كـان يـصارع
الــسـرطـان لـسـنـوات وتـفـاقـمت

حالته في األسابيع األخيرة).

واشتهر النحات الصقلي الذي
عـاش 40 عــامــاً في نــيــويـورك
نحوتته البرونزية التي يبلغ
وزنـها 3,2 أطـنـان (بـطول 4,9
أمــتـار وارتــفــاع ثالثــة أمــتـار)
ــثـبــتـة بــالــقـرب من بــورصـة ا

نيويورك.
وتـولى الـفـنـان اإليـطـالي نـحت
ــــســـــمى هــــذا الـــــتـــــمــــثـــــال ا
بـالغـنكـليـزية "تـشارجيـنغ بول"
ومـوّله عــلى نـفــقـته بــأكـثـر من
350 ألــــــــف دوالر فـــــــي ذلـــــــك

الوقت.
ووضع الـــثــــور بـــشـــكـل غـــيـــر
قـانــوني بــالـقــرب من بــورصـة
نــيـويـورك في أعـقـاب االنـهـيـار
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بــطـــفل عــراقي واحــد من أصل
أربـعــة أطـفــال أعـضــاء شـارك
ـــان الـــطـــفل الـــعـــراقي في بـــر
فـعــالــيــات اجلــلــســة الــثــالــثـة
ـان الـعـربي لـلـطـفـل الذي لـلـبـر
عـقـد في إمـارة الـشـارقـة بـدولة
ــتــحــدة اإلمـــارات الــعــربــيـــة ا
للـفتـرة ب 10-15 من فبـراير
2020 وسط مــشـاركــة عــربــيـة
واســعــة و خالله مــنــاقــشــة
وضوعات اضافة الكثير من ا
لـعـقد اجلـلـسـات وورش الـعمل
تـخصـصة التـي تدعم الوعي ا
اني للطفل وتعزز حقوقه البر
اخملـــتـــلــفـــة. وعـــلى الـــرغم من
التـمثـيل العـراقي بطـفل واحد
ا تـمـكنت الـطـفلـة الـعراقـيـة د
ــان عـــدي مـــحــمـــد رئـــيس بـــر
الــــطـــفل الـــعــــراقي من الـــفـــوز
ـنـصب مهم هـو رئـيس جلـنة
ـان الـعـربي األنــشـطـة في الـبـر

{ واشـــــــنـــــــطن  –وكــــــاالت -
حــصــلت هــيـالري كــلــيــنــتـون
وزيــرة اخلـارجــيــة األمـريــكــيـة
الـسـابـقـة وابـنـتـها تـشـيـلـسي
عـــلـى احلــــقـــوق احلــــصــــريـــة

لـــــتــــحـــــويل
كـتــاب بـنـات
كـــــــوبــــــــاني
لـــلــــكـــاتـــبـــة
والـصـحـفـية
األمـــريــكـــيــة
غايـل ليـمّون
إلى مسلسل
تلـفـزيوني.و
يــــــــــســــــــــلط
الــــــكــــــتـــــاب
الصـادر يوم
16 شــــبــــاط
احلــــــــــــالـي
الـضـوء على
حـــــــــــيـــــــــــاة
ـــــقـــــاتالت ا
الــــكـــرديـــات
وســـــــــــــــــــــــر
إرادتــــــــــــهـن
القـويـة التي

كــانت وراء تـــأســـيس وحــدات
رأة في عام عسكرية خـاصة با
2012 حتــت اسـم وحــــــــــــــدات
ـرأة التي لـعبت دوراً حمـاية ا
ــــة تــــنــــظــــيم بــــارزاً في هــــز
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لـلـطفل بـعد نـيـلهـا ثـقة أعـضاء
ــذكـور وتــقــديـرهم ــان ا الــبـر
جلـهــدهـا في إبـداء الـعـديـد من
ــهــمــة الــتي تــصب في اآلراء ا
خـدمـة قـضـايـا الـطـفل الـعربي
وتـعـمل عـلـى األخـذ بـيـده نـحو
شـرق. وعن أسباب ستـقبل ا ا
ــشـاركــة الـكــامـلــة لـوفـد عـدم ا
ـان الـعـراقي لـلـطفـل بيّن الـبـر
مسؤولو الوفـد أنه جاء نتيجة
تـزامن مـوعـد انـعقـاد فـعـالـيات
ــان اجلــلــســة الــثــالــثــة لــلــبــر
الـــعـــربي لـــلـــطـــفل مـع مـــوعــد
امتحانات نصف السنة للطلبة
العراقي وهـو موعد  عقده
سـتقرة نتـيجة الـظروف غـير ا
ر بـها الـعـراق ال سيـما الـتي 

في محافظة بغداد.
W —UA*« dŁ√

ــشــاركـة وعـن أثــــر هـــــــــــذه ا
ــــــــن الــبــاروت األمـ قــال أ

ان العربي للطفل: الـــعام للبر

ــشـاركـة وفـد سـعـدنــا كـثـيـراً 
ان العراقي للطفل والشك البر
أن الــطـــفل الــعـــراقي مــعــروف
بـكونه مـبدع ومـتمـيز وله دور
مــؤثـر وفـاعل فـي صـيـاغـة آراء
من شــأنــهــا أن تــدفع بــالـعــمل
الـــعــربي لـــلـــطــفل الـى مــراحل
متقدمـة ونهنئ في هذا اجملال
ا ابـنـتـنـا الطـفـلـة العـراقـيـة د
ـــنــــصب عــــدي الــــتي فــــازت 
رئـــــيـس جلـــــنـــــة األنـــــشـــــطــــة
باستحـقاق ونتمـنى لها ولوفد
ــان الـعــراقي لــلــطـفل كل الـبــر

التوفيق النجاح.
في اإلطــــار ذاته قـــال مـــحـــمـــد
رشــــيـــد مــــؤسس وأمــــ عـــام
ـان الـعراقي لـلـطـفل (تـعد الـبـر
ان العـراقي للطفل جتربة الـبر

أول جتربة في العراق.
wð«– q¹uLð

والــرابـعـة في الــوطن الـعـربي
تـــأسس في 25 من آب ســـــنـــة

إلى أن الــطــفل الـــعــراقي طــفل
مــــــبــــــدع ونـــــــاجح بــــــرغـم كل

الظروف).
ووجه االديب مـــحـــمـــد رشـــيــد
ــان رسـالــة الى كل راعـي الـبــر
عـراقي غـيـور في وزارة الـعـمل
والـشــؤون االجـتــمـاعــيـة حتت
عــنــوان (بـــ األمس والــيــوم)

جاء فيها:          
ـاضي (1)  االمس هـو الــعـام ا
ــــــا عــــــدي الـــــــدورة االولـى د
ـان الــطـفل الـعـراقي رئــيس بـر
أثـنــاء مـشــاركــتـهــا في الـدورة
االولى فـازت ضــمن (٥) أطـفـال
عـرب شــكـلــوا مــجـلس رئــاسـة
ان الـعربي لـلطـفل الدورة البـر

االولى 2020-2019.      
(2) الــــــــــــــيــــــــــــــوم الـــــــــــــدورة
الـثـانـيـة 2021-2022 رشحت
الـســيـدة (غ) من هــيـئــة رعـايـة
الــطــفــولــة ( 4) أطــفــال خــارج
ســيـاقــــــــــات نـظــام  واعـضـاء
ان الـطفل العراقي ولألسف بر
الـشـــديـد إلى اآلن لم يـشـاركـوا
(غــابـوا) في (4) فــعـالــيـات من
اجلــــــلـــــســــــة األولـى (الـــــدورة
الـثـانـيـة) في الـشـارقـة وســـــط
تــســاؤل غــريب مـن االمــــــــانـة
العامة في الشارقة على إصرار
حـــرمــــان وانـــتــــهـــاك حــــقـــوق
ــان الـــطــفل ومــــــشــاركـــة (بـــر
الـعراقي) عـلـما انه عـــــــــــضو
ــان الـعـربي مــؤسس في (الـبـر
لـــلــطــفـل)  في جــامـــعــة الــدول

العربية منذ عام 2010.
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الـــذي شـــهـــدته ســـوق األوراق
ـالـيـة عام 1987 كـرمـز "لـقوة ا

الشعب وسلطته".
وكـان دي مـوديـكـا نـقل تـمـثـاله
بــــــشــــــاحـــــــنــــــة في كــــــانــــــون
األول/ديــــســــمــــبـــر 1989 إلى
مـــانــهــاتـن الــســفـــلى ووضــعه
ـيالد أمـام حتت شــجـرة عـيـد ا
بـــورصــة نـــيــويــورك لـــيــكــون
ــيالد ــثـــابـــة هــديـــة عـــيـــد ا

لسكان نيويورك.
وبــعـد أســابـيع قــلــيـلــة وافـقت
بــلــديــة نــيــويــورك عــلى وضع
الثور في موقعه احلالي شمال
بولـينغ غـرين بارك عـند تـقاطع

برودواي.
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يـذكـرنـا الـتـخـبط بـالـقـرارات واتـخـاذهـا بـ احلـ واآلخـر
والــتـراجـع عـنــهــا بــعــد أيـام أو ســاعــات بــقــصص جــحـا
اخلـيـالـيه أيـام زمـان  فـقـد تنـاولـت أحـدها أن رجـل فـقـيرا
أراد مشورة جحا حـول حل مشكلـته التي يعاني مـنها منذ
ســنــ فــقــصــد جــحــا وســرد مــعــانــاته أمــامه  وقــال له
بـاحلـرف الـواحـد يـاسيـدي أنـي لـدي مـشكـلـة وعـجـزت عن

حلها وقصدك  فقال له هات ماعندك .
قـال أنــا رجل فــقــيـر احلــال ولــدي أبـويـن كـبــيــرين وزوجـة
لك اال غرفـة واحدة نسكن وأطفال وأخوان وأخـوات  وال
فيها جميعا فبعضنا ينام الليل والبعض اآلخر يبقى يقضا
ـكـان  وانا جـئت حلـضرتـكم لـكي جتدوا لي حال لزحـمة ا

شكلتي وجزاكم الله خير .
فقال له جـحا يا أبن الـعم عليك بـشراء حمار وضـعه معكم
في الغـرفة  فـالرجل لم يـكـذب اخلبـر وذهب مسـرعا ونـفذ
ماأراده جـحـا مـنه  وفي الـيـوم الثـاني عـاد الـرجل يـشكي
حـاله وحـال عـيـالـه من احلـمـار  فـرد عـلــيه جـحـا   عـلـيك
بشراء خروف وضعه معكم  ونفذ هذا الرجل ما طلب منه
 فجاء الرجل صـباحا وقال له كـنا نذوق طعم الـنوم ساعة
أو ساعت في اللـيل أما اآلن فال راحة لنـا  رد عليه جحا
عــلـــيك بـــشــراء دجـــاجـــة وضــعـــهــا مـــعـــكم وأمــركـم يــحل
ومشـكـلتـكم تـهون  فـذهب الـرجل واشتـرى دجـاجة  وأذا
بأمـر تـلك الـعـائلـة تـزداد سـوء وحرمـانـا  فـعـاد الرجل من
جـديــد الى جـحــا وقـال له يــاسـيــدي أصـبح األمــر اليـطـاق

ا نحن  فيه . وارجو أن تنقذنا 
فقـال له يـا أبن العم أذهب صـبـاحا وبع احلـمـار وعود الي
في الـيـوم الـتـالي  فـنـفــذ صـاحـبـنـا االمـر وعـاد الى جـحـا
فسأله ماهي أخـبارك فرد علـيه أنها قـد هانت بعض الشئ
 قـال له أذن عـلـيك بـبـيع اخلـروف وتـخـبـرني بـعـد يـوم عن
أحوالك وأخبـارك وفعال قام الـرجل بتنـفيذ مـا أمر به وعاد
لصاحبه مستبشرا وقال له جحا هل من أخبار جديده قال
نعـم لقـد شـعـرنا بـتـغـيـر كبـيـر لـيـلة أمس  فـرد عـلـيه جـحا
عليك ببيع الدجاجة  ونفذ االمر وعاد دون أن يسأله جحا
ـتـنا مـنه وقـال له ايدك عن أخبـاره شـاكـرا ومسـتـبشـرا و

الله لقد أنقذتنا وقرارك كان موفقا وصائبا .
ـا تنـاولنـا  فـيوم تـقطع أن قراراتـنا في تـلك األيـام شبـيه 
وظف نسب معينه بحجة الضرائب ويوم آخر من رواتب ا
ـدنيـ والـعـسـكريـ بـحـجة ـتـقـاعـدين ا تقـطع من رواتب ا
بـعـض األخـطــاء ومن ثـم عـادت لــهم بــقــرار أخــر والــغـيت
تـقاعدين وظـف وا استقـطاعات الـرواتب والضـرائب من ا
ـثال ولكن بـطريـقة مـهذبه ومـدروسه ومـاكره فـعلى سـبيل ا

وظف الذي يتـقاضى راتبا قـدرة مليون ومـائتان دينار  ا
استـقـطاع من راتـبه مـايـعادل قـيـمته  250الف دينـار وهو
فرق سـعـر الـدوالر والـسـوق الـعـراقي وكل سـلـعة فـيه هي
مسـتوردة بالـعمـلة الـصعـبه وهذا الـشئ ينـعكس عـلى كافة

تقاعدي . وظفي وا ا
كنا نأمل أن تنظر لنا حكومتنا نظرة وطنية وتراعي حقوقنا
ـثـل تـلك الـقـصص وكـأنـهـا تـريـد أن ـهـدورة ال تـقـابـلـنـا  ا
ـثل تـلك تـعرف ردود أفـعـالـنـا أن اتـخـذت قـرارا مـشـابـها 
القرارات  ونريد أن نوصل رسالـة لها أن أبناءكم يقضون
ــا يـــدور وكــفـــاكم الـــلــعب وعــارفـــون 
شاعرنا وعليكم اليقظة واحلذر من
شـعـبــكم واأليـام تـتــداول بـ الـنـاس
.وهـنـاك مـثـل شـعـبي نـتــداوله كـثـيـرا

(رادله كرون ..كصوا أذانه )
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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

ـشاركـة الـعراق االنـسان (كـان 
ـــــهـم أثــــر في هـــــذا احلـــــدث ا
ـتعلقة ـناقشات ا إيجابي في ا
بـدور الـتعـلـيم في واقع حـقوق
االنـــســــان و الـــتـــطـــرق الى
مـعــانـاه اطــفـال الــعـراق جـراء
دارس وعدم توفر بيئة نقص ا
تـعـلـيـمـيـة صـحـيـحـة في اغـلب
مناطق كما  تـقد توصيات
مــتـعــدده مــنــهــا ضـرورة ايالء
ـــعــرفي اجلـــانب الـــثــقـــافي وا
لـلـطـفل الـعـربي اهـمـيـة خـاصة
من خـالل عـــمل يـــضـم فـــنـــاني
الـــعـــرب وتـــشـــكـــيل جلـــان من
خــبـراء الــتـواصل االجــتـمـاعي
لـبث مـقـرراتـهـا كـثـقـافه أصـيله
لــلــشــعـــوب الــعــربـــيــة تــواجه

الثقافة احلالية).
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ــا عــدي  وفي اخلــتــام قــال د
ـان الــطـفل الـعـراقي رئــيس بـر
رئـــيـس جلـــنـــة االنـــشـــطـــة في

ان العربي للطفل: البر
اســـتــــفـــدت كــــثـــيــــراً من هـــذه
التـجربـة بعـد ان كان لي شرف
تمـثـيل وطني الـعراق واتـمنى
أني حــقـــقت نـــتــيـــجــة جـــيــدة
بــانــتــخـــــابي لــرئــاســة جلــنـة
مـهـمـة وسـأحـرص في الـفـتـرة
الــقـادمــة عــلى إيــصــال صـوت
الــــطــــفل الــــعـــراقـي الى اوسع
مـــدى اضـــــــافـــة لـــتــــوعـــيـــته
بــحــقــوقه وفي اخلــتــام اقــول
أنـي جنــحت في مــهــمــتي ألني
أحب الـعـراق وأرغب أن يـأخذ
سـتحـقة إضـافة مـكانـته ا

2004 بـــجـــهـــود شـــخـــصـــيـــة
وفـــرديـــة ويـــتـــعــاون مـع هــذا
ان وزارة العمل والشؤون البر
اإلجــتـــمـــاعــيـــة والـــعـــديــد من
فـوضـية مـديـريـات التـربـيـة وا
الــعــلـيــا حلــقــوق اإلنــسـان في
ول نفسه ذاتياً العراق لكنه 
ولــــــــيـس لـه مــــــــقــــــــر دائـم في

العراق).
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ويـضــيف رشـيـد (سـبق لـنـا أن
عــــمـــلــــنـــا ثـالثـــة مــــؤتـــمـــرات
انـــتــخــابــيـــة األول مــنــهــا في
مــحــافــظــة مــيــســان والـثــاني
ــشــاركــة ســبع مــحــافــظــات
ــــشـــاركــــة عـــشـــر والـــثــــالث 
محافـظات حيث كانت الـنسبة
تـتصـاعـد سنـويـاً بشـكل طردي
ــان مع انــتــشــار اخــبــار الــبــر
الــعـــراقي لـــلـــطــفـل ومــعـــرفــة
انـشــطـته اخملــتـلــفـة والــرغـبـة
الـكــبـيــرة في تـمــثـيــله من قـبل

مــخــتــلف أطــفــال مــحــافــظــات
العراق). واختـتم رشيد حديثه
بـــالــقــول (أنـه ســيــتم تـــنــظــيم
جـــوالت مــســتـــقــبــلـــيــة في كل

احملافظات الـعراقية
لدعم مشـاركة الطفل
الـــعــــراقي فـي هـــذه
الـفــعـالـيــة الـعــربـيـة
ـهـمــة مـتـمــنـيـاً أن ا
يأخذ مـجلس النواب
الــــــعـــــراقـي دوره في
دعـم حــضــور الـــطــفل
الـعـراقي بـتـخـصـيص
ان مـقـر مـسـتـقل لـلـبـر
الــعــراقي لــلــطــفل مع
ستلـزمات التي تعزز ا
دوره وتــــنـــــســـــجم مع
مـكــانـة وطـنه الـعـراق).
في اإلطــــــار ذاتـه قـــــال
زيـدان خـلف الـعـطواني
مسـؤول ملف الـطفل في
فوضية الـعليا حلقوق ا
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كشفت الفنانة منى واصف عن
سـبب دخـولهـا عـالم الـفن وسر
اكـتــسـابــهـا لــلـصــفـات احلـادة
والقـوية وسبب إصـرارها على
الــبـقـاء في ســوريـة.وأوضـحت
واصف خالل لـقـاء إذاعي أنـها
في الـبـدايـات دخـلت عالـم الفن
ــادي قــائــلـةً: مـن أجل األجـر ا
(أنـا دخلت الـفن عـشـان الراتب
كــــان مــــنـــيـح وقـــتــــا بـــفــــتـــرة
الــســـتــيــنــات).وعن صــفــاتــهــا
احلـــادة والـــقـــويـــة قـــالت (كل
صفاتي عسكرية بسبب زوجي
كـان ضـابـطـاً ومديـراً لـلـمـسرح
الــعـسـكــري وأمي نـفس الـشي
كانت قـاسيـة وخصـوصي أنها
مـطـلـقـة ومـتـزوجـة حـدا تاني)
مـضـيــفـةً (أنـا كـتـيــر عـسـكـريـة
ـواعـيـدي بــنـظـامي بـحـيـاتي 
الــتــعـامل بــيــني وبـ زوجي..
كل مــا قـول لـزوجي عـن شـغـلـة

يقلي: نفّذ ثم اعترض).
كــمــا أعــادت واصف الــتــأكــيـد
ـوقـفـها عـلى أنـهـا مـتـمـسـكـة 
السـابق بأنـها لن تـغادر البالد
رغم الـظـروف القـاسـية قـائـلةً:
أنه (مـن خالل قـــــراءاتـي بـــــكل
احلــــروب ســــيــــحــــدث هــــكـــذا

أوضـاع لـكـنـها التـسـتـمـر .. أنا
من أتـــبـــاع بــكـــرا أحـــلى ومن
أتـبـاع األمل وامـرأة مـتـفـائـلـة..
ومــهــمــا حــدث تــبـقـى ســوريـة
بــلـدي).وتــابــعت (أنـا مــابــقـدر
قــول لـلــنـاس التــضــايـقــو ألنـو
الــفــقـر زاد والــســرقــات كــتـرت
وفي مفـسدين وفـاسدين .. لكن
مـا منـقدر نـهاجـر أوالً هاد شي
غـيــر طـبــيـعـي وبـنــفس الـوقت
بلدنا مو أوتيل وقت في كهربا

منبقى وقت مافي منسافر).
واحــــتــــفــــلت واصـف بــــعــــيـــد
مـيالدها في  1شـبـاط اجلاري
لـكـنهـا كـشفت أنـهـا حقـيـقةً من
مـوالــيـد  9شــبـاط مــعـربـةً عن
ـعـايـدات والكالم سـعـادتـهـا بـا
اجلــــمــــيل الــــذي تــــلــــقــــته من
اجلمهور واحملب كما كشفت
عن وصـيتـها قـائـلةً: (وصـيتي
أن أدفـن في مــــــدافـن والــــــدتي
ـســيـحــيــة وإن لم يـوافــقـوا ا
فليدفنوني في مدفن والدي في

دينة دمشق). باب صغير 
ولـــدت واصف في دمـــشق عــام
 1942ألب مــــــــــــــســــــــــــــلـم وأم
مـسـيـحـيـة واسـمـهـا احلـقـيقي
منى جلميران كما أنها األخت
الكبرى للممثلت هيفاء وغادة

واصف وتـــزوجت عــام 1963
مـن اخملـــرج الــــراحل مـــحــــمـــد
شاه الـذي توفي عام 2004
.بدأت واصف حياتها كعارضة

أزيــاء في ســوريـــة وفي عــمــر
ـــســرح الـ 18انـــتـــقـــلت إلـى ا
لــتــبـــدأ مــشــوارهــا الــفــني في
ـــســـرح وقـــدمت واصف أول ا

منى واصف

عــمل مــســرحـي لــهــا بــعــنـوان
الــــعـــــطـــــر األخــــضـــــر بـــــعــــد
انضـمامـها إلى مـسرح الـقوات
سلـحة عام 1960 كما قدمت ا
أول عــــمل تــــلـــفـــزيــــوني حتت
عــنــوان مـيـالد ظل عـام 1961.
وسـاهمت واصف في صـنـاعة
الــدرامـــا الـــســوريـــة وذلك من
خالل مـسـيـرتـها الـفـنـيـة حيث
قــدمت مــا يــزيـد عن  200عـمل
بـ الـسـيـنـمـا والـتـلـفـزيون و
حـــصــــلت عــــلى الــــعــــديـــد من
اجلــوائــز الــفــنــيــة واألوســمــة
خالل مــســـيــرتـــهــا و لـــقــبـــهــا
جمهورها بـالسنديانة وجنمة
َّ تـعـيـيـنـها الـعـالـم الـعـربي و
في مــنــصب ســفــيــرة الــنــوايـا
تـحدة في عام احلسـنة لأل ا
.2002وقـــــدمت الــــعـــــديــــد من
األعـمـال الـفـنـيـة الـبـارزة مـنـها
مـسـلـسل أسعـد الـوراق دلـيـلة
والــــزيــــبق زمن الــــعــــار قـــاع
ـــديـــنـــة بـــكـــرة أحــلـى بــاب ا
احلـــــارة بـــــاجلـــــزأين الـــــرابع
واخلــامس ســلـســلــة الـهــيــبـة
بـــأجـــزائـــهـــا األربـــعـــة فـــيـــلم
الــــرســـــالــــة قـــــتل عـن طــــريق
الـــتـــســلـــسل ظـالل الــصـــمت

شغف وغيرها.

تـشددة (داعش) واجلـماعـات ا
األخـرى.وبـعـد أن انـتـشـر خـبـر
إعالن كــلـيــنــتــون عن حــصـول
شركتهـا احلديثة الـعهد (هيدن
اليت) عــــلـى حق إنــــتــــاج هـــذا

ــســلـسـل تــفـاعـل مع اخلــبـر ا
الـــــكـــــثـــــيـــــرون بـــــ مـــــرحب
ومـــعــــارض وأثــــار ذلك جـــدالً
واســـــعــــاً في أوســـــاط بــــعض

الساسة األتراك.
وتــــســــعـى هــــيالري
كـلــيـنـتــون وابـنــتـهـا
تـشـيـلـسي من خالل
شركتهما هيدن اليت
بـــــــــرودكــــــــــشـن إلى
التـركيـز على قـضايا
ـــــرأة بـــــالـــــدرجـــــة ا
األولى بـهدف تـمـك
الـنـسـاء حـول الـعالم

حسب قولها.
وتـســعى كــلــيـنــتـون
إلى إطالق مشروعها
بـــــــــقـــــــــوة فــــــــــوقع
اخــــتــــيــــارهـــا عــــلى

جتربة
الــنــســاء الــكــرديــات
الـتي كـانت تـدعـمهن

عام 2015..
عــــنــــدمــــا كــــانت في
مــــــــنــــــــصـب زيــــــــرة

للخارجية. هيالري كلنتون وانبتها

الـــطــفل بــورشــة لـــتــعــلم حــرفــة
ــــــــــجـــــــــرد أن يـــــــــبــــــــــلـغ سن
السـادسـة).وتابع بـلهـجـة عامـية
مــسـتــنــكـرة(لــو األب خــلف بـنت
ـدرسة? مش هـيـغلـب يدخـلـهـا ا
قطـعا ال في الـصعـيد بـيشـحنوا
الــبــنــات عــلى الــقــاهــرة عــشــان
يـشــغـلـوهم خـادمــات).وتـسـبـبت
تـلك الـكـلـمـات انـتـقـادات واسـعة
ـــصـــري الــذي عـــلى اإلعـالمي ا
سـرعــان مـا تـصــدر اسـمه قـوائم
ــــواضـــيـع األكـــثــــر تـــداوال في ا
الـبالد ودفع نـشطـاء إلى إطالق

وسم(الـصـعـيـد خط أحـمر). قـبل
أن يتخـذ اجمللس األعلى لإلعالم
قـــرارا بـــإيــقـــاف بـــرنـــامج أمــ
وإحالته للـتحقيق وفـقا للبي بي
سـي تـــقـــدم األخـــيـــر بـــاعـــتــذار
لألهـــالـي مـــؤكــدا أن (الـــبـــعض
حرف تـصريـحاته واجـتزأها من
ســــيـــاقــــهـــا. وأضــــاف اإلعالمي
الــشـهــيـر أنـه ال يـقــصـد اإلهــانـة
مطلقا وأن الهدف من حديثه هو
ــصـــلــحــة الــعــامــة). بــدورهــا ا
اعـتــذرت شـبـكــة قـنـوات الــنـهـار
ألهالي صـعيـد مصـر وريفـها ثم

ــثـيـرة حــذفت مـقــاطع احلـلــقـة ا
لـلـجـدل.تـصـريـحـات أمـ مـثـلت
فــرصـة لــلــكـثــيـريـن عـبــر مـواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي لــتـقــيـيم
مــــحـــــتـــــوى بــــعـض الــــبـــــرامج
ويــقــول مــعــلــقـون إن ــصــريــة ا
ـذيع انـطوت عـلى تـصـريـحـات ا
حتـريض بـالغ اخلـطـورة وتـنـمـر
ــــنـــاطق صــــريح ضــــد بــــعض ا
عنـدما أصـدر أحكـاما اجـتمـاعية
تـــكـــرس الـــتــفـــرقـــة بـــ الــريف
ـديـنـة وحتـمل أهـالـيـهـا أزمـة وا

الزيادة السكانية.
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صري تامر أم أطل اإلعالمي ا
في بــرنـامـجـه آخـر الـنــهـار  في
فــقـــرة تــضـــمــنت تـــصــريـــحــات
اعتبرهـا كثيـرون مسيئـة لسكان
ـصـري.وقال الـصعـيـد والـريف ا
أمـــ فـي مـــعـــرض حـــديـــثه عن
الـزيادة الـسـكانـيـة في مـصر إن
(نــســبــة كـبــيــرة من األهــالي في
الريف والصعيد يـنجبون أطفاال
ال ليلحقوهم بالـتعليم بل لينفق
األبناء على والديهم) مضيفا أن
ــنـــاطـق يــتـم إحلــاق (في تـــلـك ا
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