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طبعة العراق 
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اتـهـم خـبـراء جـهـات دولـيـة من بـيـنـهـا
ـحـاولة تـحـدة االمريـكـية  الـواليـات ا
اثـارة الـشكـوك بـشأن الـلـقاح الـصـيني
الــذي وصل الـعــراق امس االمـر الـذي
ادى الـى عزوف بعـض منـتسبـي صحة
الــكــرخ عن تــلـقي لــقــاح سـيــنــوفـارم 
مـؤكـدين ان تـطـبـيق جتـربـة الـص به
فـي مــديــنــة ووهـــان هــو احلل االمــثل

للقضاء على الفايروس.
 وقـال اخلبـير الـسيـاسي البـارز سمـير
عــبــيـــد في تــغــريــدة عــلى تــوتــيــر ان
(الـشـائعـات بـدأت تظـهـر على الـسـاحة
تــزامـنــا مع وصــول دفـعــة من الـلــقـاح
ســيـنـوفــارم الـذي تـبــرعت الـصـ الى
الـــعـــراق بـــنـــحـــو  60 الـف جـــرعــة)
واضـاف ان (جــهـات دولـيـة من بـيـنـهـا
امـريـكا وراء هـذه الشـائعـات بعـد فشل
وزارة الـصحة والـبيئـة بأستـيراد لقاح

فايزر).
 من جــانــبه  انــتـقــد الـســيــاسي عـزت
ريب الـشابنـدرالتأخـير الذي وصـفه با
لـوزارة الصحة وعدم ايفائها باستيراد
الـلقـاحات. وقـال الشـابنـدر في تغـريده
عـلى تويتـر تابعتـها (الزمان) امس انه
ريب وزارة الـصحة لم (بـعد الـتأخيـرا
تــصــدق مع الــشــعـب اذ ان الــســفـارة
الـصـيـنيـة لـدى بـغداد كـشـفت في بـيان
لـهـا ان الـدفعـة االولى من الـلـقـاح التي
تـسلمها العراق هي هدية وليست جزء
ـــتــأخـــر) فــيــمـــا تــلــقى من الـــعــقــد ا
ـواطـنون رسـائل نصـية عـلى اجلوال ا
احملـول تـفيـد بأن الـلقـاح الصـيني امن
وفـعـال واخـتـيـاري  لـكنـه ال يغـني عن
االلــتــزام بــأرتــداء الــكـمــامــة. في وقت
اشــــرت صـــحـــة الــــكـــرخ عـــزوف بـــ
مـنتـسبيـها عن اخـذ اجلرعة االولى من
لــقــاح ســيــنــوفــارم. وقــال مــصــدر في
تــــصـــريـح امس ان (الـــدائــــرة اشـــرت
عــزوف بــعض مــنــتـســبــيــهــا عن اخـذ
اجلــرعــة االولى من الـلــقــاح الـصــيـني
بـسبب الشائعات الـتي انتشرت تزامنا
مع وصول اللقاح الى البالد). وسجلت
الـوزارة  ارتفاعاً كبيراً في عدد وفيات
وإصــــابــــات فــــايـــروس كــــورونــــا في
وقف الوبائي اليومي البالد.واوضح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان
(عـــدد الــــوفـــيـــات بـــلغ  30 حـــالـــة و
اإلصـابات  4690 حـالة  في مـا بلغت

ؤمل ان تعقد اللـجنة العليا وكـان من ا
لـلـصـحـة والـسالمة الـوطـنـيـة الـسبت
ـقبل اجتماعا لتمديد حظر التجوال. ا
بـحسب مصـدر  الذي كشف عن تـغيير
موعد اجتماع اللجنة وعقده اليوم بدالً

ــقـــبل. مــشـــيــرا الى ان مـن الــســبـت ا
(الــلـجـنـة سـتـنـاقـش خالل اجـتـمـاعـهـا

تمديد حظر التجوال أو رفعه). 
بــدوره  كـشف مـصـدر ثـان عن (وجـود
تـوصـيـة بـفـرض احلـظـر بـشـكل شـامل
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أصــدرت مـحـكـمـة الـتــحـقـيق اخملـتـصـة
بـقـضـايا الـنـزاهة في مـحـافـظة مـيـسان
أمـر قـبض بـحـق مـديـر مـديـنـة الـعـمارة
ادة الـتـرفيـهـيـة السـابق وفـقا إلحـكـام ا
 316 مـن قــانـــون الـــعــقـــوبـــات.وذكــر
مـجـلس القـضـاء االعلى في بـيـان تلـقته
ـتهم قـام باختالس (الـزمان) امس ان (ا
مــبــلـغ من مــبــالغ اجلــبــايــة خالل مــدة
عــمـلـه). وكـانت مــحـافــظـة مــيـســان قـد
شـهدت في  4 تـشرين األول عام 2014
ـدينة الـترفيـهية امـام العوائل إفـتتاح ا
ــيــسـانــيـة بــعــد اجنـاز اغــلب أعــمـال ا
ـديـنة. األلـعـاب والـبـنى الـتـحـتـيـة في ا
وصــدقت مــحــكـمــة حتــقــيق احلــلـة في
رئـــاســة مـــحــكــمـــة اســتـــئــنـــاف بــابل

االحتــاديـة اقــوال مــتـهــمـ اثــنـ عن
ــتــاجـرة بــاحلـبــوب اخملـدرة. ـة ا جــر
تـهـم اعـترفـا امام وذكـر الـبيـان أن (ا
قـــاضي الـــتــحـــقــيق اخملـــتص بـــجــلب
احلـبوب اخملدرة من محافظة بغداد الى

مـحافـظة بـابل لغـرض بيـعهـا بعـدما 
ـشـهود من ضـبط عـجـلتـهـمـا  باجلـرم ا
ــفــارز االمــنــيــة في احملــافــظـة) قــبل ا
ــــتــــهــــمـــ ضــــبــــطت وأضــــاف أن (ا
بـحـوزتـهـمـا اكـثـر من سـبـعـة االف حـبة
مــخـتـلـفـة كـمــا  ضـبط مـواد تـعـاطي
ـادة الكريسـتال ورمانة يـدوية) مشيرا
ــتـهــمــ من مـنــتــسـبي الى ان (احــد ا
اجلـيـش وكـان يـرتـدي الـزي الـعـسـكـري
ـضبـوطـة بغـية اثـنـاء قيـادته لـلعـجلـة ا
عـدم كشـفها وعـدم تفـتيشـها) وتابع ان
ــتــهـمــ  احـالــتــهم الى مــحـكــمـة (ا

ـوضوع لـينـاال جزاءهم الـعادل). فـيما ا
ضــبـطت هـيــئـة الـنـزاهـة  53 مــعـامـلـة
وجـبها قـرضٍ بكـشوفاتٍ وهـميـة منح 
 1.5 مليار دينار في محافظة صالح
الــدين.وقـالت الـهــيـئـة في بـيــان تـلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس إن (مـالكـــــات دائــــرة
الـتحـقيـقات ضـبطت  53مـعـاملـة قرض
صـرف العـقاري في صالح أصـليـة في ا
ـلـيـار الــدين بـقـيــمـة مـلــيـار ونـصـف ا
ديــنـار) الفــتـة الــنـظــر الى ان (عـمــلـيـة
وجب مذكرة قـضائية) الـضبط نفـذت 
ـضــبــوطـة ــعــمالت ا وتــابع ان (تــلك ا
ـوجــبـهـا قـروض بــكـشـوفـات مــنِـحَت 
وهـميـة لبنـاء دور سكـنية دون تـنفـيذها
عــــلى أرض الـــواقـع  حـــيث  عـــرض
ــضـــبـــوطـــة عــلـى قــاضي األولـــيـــات ا
الـــتــحــقــيـق اخملــتص التـــخــاذ الــقــرار

ـناسب بصـددها). وكان رئيس الـهيئة ا
قــد حــدد الــطــريق االقــصــر والــسـبــيل
االجنـع اليـــــداع الـــــفـــــاســـــدين خـــــلف
الــقــضـبــان. وشــدد عالء جـواد حــمــيـد
خالل افــتــتــاح بــنـايــة مــكــتب حتــقـيق
حـافظة الـديوانية الـقادسيّـة اجلديدة 
عـلى (أهـمـيـة تـمـسـك الـهـيـئـة مـتـمـثـلة
ـهـنـيـتـهـا في تـنـفـيذ الكـاتـهـا كـافـة 
مـهــمـتـهـا الـوطـنـيــة الـتي رسـمـهـا لـهـا
ـهمة الـقانـون) داعيـا الى (االضطالع 
ـؤسـسات واطن  إعـادة تـشـييـد ثـقـة ا
الـدولـة وهـدم مسـعى الـفـاسـدين الذين
يـحاولون التجاوز على القوان وسرقة
قـوت الـنـاس) مـبيـنـاً ان (الـتـقاعس عن
ـنـحنـا الـعذر حتـقـيق هـذه األهداف ال 
أمـام الله والـوطن) ولفت الـنظر إلى أن
(دائــرة الـتـحــقـيــقـات في الــهـيـئــة تـعَـد

تـقـدّم الذي الـذراع الـضـارب والسـاتـر ا
تجاوزين على نـعول عليه جملابـهة كل ا
ــال الــعــام و ال يــكــتَب لــهــا الــنــجـاح ا
ــنــشــود مــالم تــســلك طــريق احلــيـاد ا
ـهنـية الـعالـية في عـملـها الـتحـقيقي وا
حتـت إشراف الـقـضاء  الـشـريك األكـبر
واخلــيـمـة اآلمـنـة لـلــجـمـيع) مـؤكـدا ان
ـشــهـود (عــمــلـيــات الـضــبط بــاجلــرم ا
شـهـدت تـصاعـداً مـلـحوظـاً ونـوعـياً في
ــدة األخــيــرة) عـاداً إيــاهــا (الــطـريق ا
األقــصـــر إليــداع الــفــاســديـن مــكــانــهم
احلــقـيـقي خـلـف الـقـضـبــان والـسـبـيل
ـؤسسات واطن  األجنع لـتعـزيز ثقـة ا
الـدولـة وبـاجلـهاز الـقـضـائي والـرقابي
ولـهـذا جتدنـا نـدعو دائـمـاً إلى تصـعـيد
ـواطـنــ عـلى وتــيـرتــهـا وتــشـجـيـع ا

اإلبالغ واالشتراك فيها). 
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بــحث رئــيس أركـان اجلــيش الــفـريق
أول قــوات خـاصـة الـركن عـبـد األمـيـر
رشـيـد يـارالـله مـع نـظـيـره الـسـعودي
الـفـريق أول الـطـيـار الـركن فـياض بن
حـــامـــد الـــرويـــلـي آفـــاق الـــتـــعــاون
الــعــســكــري بــ بــغــداد والــريــاض.
وقـالـت وزارة الـدفـاع في بـيـان تـلـقـته
(الـزمان) امس إنه (بدعـوة رسمية من
قــبـل رشــيــد يــارالــلـه جــرى في مــقــر
الــوزارة  اسـتـقـبـال رســمـيـا لـرئـيس
هـــيـــئــة األركـــان الـــعـــامــة لـــلـــقــوات
ــــرافق له الــــســـعــــوديـــة والــــوفـــد ا
وبــحـــضــور كــبــار ضــبــاط الــوزارة 
لـبـحث آفاق الـتـعاون والـتـنسـيق ب
الـــبـــلـــدين الـــشـــقـــيــقـــ فـي اجملــال
الـعـسـكـري). بـدوره اشـاد الـرويـلي بـ

(قـــــــــدرات اجلـــــــــيـش الـــــــــعـــــــــراقي
وبـالـتـضـحـيـات والبـطـوالت الـكـبـيرة
الــتي قـدمـهـا من أجـل احملـافـظـة عـلى
ــنـــطـــقــة). أمـن وسالمــة الـــعـــراق وا
واشـار الـبيـان الى ان (الـوزير جـمـعة
عـنــاد سـعـدون الـتـقى الـوفـد الـزائـر 
وجـرى خالل اللقـاء مناقـشة العالقات
الــثـنـائـيـة بــ الـبـلـديـن في مـخـتـلف
اجملـاالت). ووصل الرويـلي الى بغداد
امس الـثالثـاء في زيارة رسـميـة.فيـما
ي نـاقش وزير الداخلية عثمان الغا
مـع رئـــيس بـــعـــثـــة االحتـــاد األوربي
االســتـشــاريـة في الــعـراق كــرسـتـوف
بـويك تعزيـز العالقـات الثنـائية.وجاء
فـي بـيــان الــوزارة تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (اجلــانــبــ بــحــثــا تــعــزيــز
الـعالقات الثـنائيـة ب العـراق وبعثة
ـا يـحـقق األهـداف االحتــاد األوربي 

ـــرجــوة ويـــســـهم في تـــعــزيـــزهــا) ا
واضـاف ان (اجلـانـبـ نـاقـشـا جـمـلة
شترك). واضيع ذات االهتمام ا مـن ا
فـي وقت تــنــاقــلـت مــواقع الــتــواصل
االجـتـماعي وثـيقـة تـشيـر الى موافـقة

حـاالت الشـفاء  3517 حـالة). واعـلنت
ــبــاشـرة الــصــحــة في وقـت سـابـق  ا
ضـاد لفايـروس كورونا بـزرق اللـقاح ا
ـتـحدث لـلـمالكـات الطـبـيـة في بـغداد.ا
بــاسم الــوزارة ســيف الــبــدر  اكـد في
بــيـان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس انه (تـمت
ـــبــاشــرة بـــزرق لــقــاح ســـيــنــوفــارم ا
الكـات الـطبـيـة بـدائرة الـصـيـني الى ا
الـتمريض اخلاص في مستشفى مدينة
الـطب). وتسـلم العراق امس  50  الف
ــضـاد جــرعــة من لـقــاح سـيــنــوفـارم ا
لــفـايــروس ورونــا كـهــديـة من الــصـ

ؤسـسـات الصـحـية . وتـوزيـعهـا بـ ا
وفـي االقلـيم  اصدرت وزارة الـداخلـية
قـيـودا جـديـدة جملـابـهـة كـورونـا. وقال
بـيـان لـلوزارة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(الـوزارة تـشدد عـلى اسـتمـرار االلـتزام
بــاإلجــراءات الــوقــائــيــة الـصــادرة من
الـــصـــحـــة في الـــدوائـــر كـــافــة ومـــنع
ـنـاسـبـات ـؤتـمـرات وا الـتـجـمـعـات وا
الــديـنــيــة كـافــة مع اســتـمــرار حـمالت
ؤسسات الـتوعية الصحية في جميع ا
احلـكـومـيـة وغيـر احلـكـومـيـة واالماكن
الــسـيــاحــيـة والــعـامــة) مـؤكــدا (مـنع
ــغـلـقـة اال اجلــلـوس في الـكــافـيـهـات ا
ــكــان مع بــفــتح الــنــوافــذ وتــهــويــة ا
طـلوبـة ب طـاولة ـسافـة ا االلـتـزام با
ــوجــودين واخـــرى وحتــديــد اعـــداد ا
والــضـيـوف في قــاعـات احلـفالت بـأقل
كن وغـلق النـوادي والكافـيهات عـدد 
والــســيـنــمـا مـن الـســاعـة  12 مــسـاء
) مــشـيــرا الى انه وحــتى  6صــبــاحــاً
(سـيتم غلق احلدود ب االقليم  وباقي
احملــــافـــظــــات خالل ايــــام اخلــــمـــيس
واجلـمعـة والسـبت  باستـثنـاء الوفود
الـدبـلـومـاسـية واحلـركـة الـتـجـارية من
االغـالق مع االلـتــزام الــتـام بــالــشـروط
الــصـحــيـة  فـضال عـن  تـخـويل وزراء
الـتـربــيـة والـتـعـلـيم الـعـالي والـصـحـة
بــاألتـفـاق مع وزيــر الـداخـلــيـة ألتـخـاذ
الـقرارات الالزمة حتى االجتماع القادم
كافحـة جائحة كورونا). لـلجنة العـليا 
ــتـحـدث بـاسم فـي تـطـور الحق  اكـد ا
مـجـلس الـوزراء  وزيـر الـثـقـافـة حسن
نــاظم  أن الـلــجـنــة الـعــلـيــا لـلــصـحـة
والـسالمـة الـوطـنـيـة سـتـجـتـمـع الـيوم
األربـعـاء لـلـبت بـحظـر الـتـجـوال. وقال
ـؤتــمـر االســبـوعي نــاظم عــقب خالل ا
امس ان (الـــلــجــنـــة ســتــعـــقــد الــيــوم
سألة حظر التجوال). اجـتماعاً للبت 
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ظـاهرة سياسية اكتسبت بعدا رسميًّا
ــــنـــاصـب في مـــا مـن خالل تــــوزيع ا
سـمي بـاحملاصـصة  لـكن أثر ذلك ظل
مـحـصـورا بـهـذه الـنـخب الـسـيـاسـيـة
الـتي حتاول مرارا وتكرار اللعب على
ــغـا هــذا الــوتـر لــلـحــصــول عـلى ا
ـنـافع اخلـاصـة) مـشـددين على ان وا
ـذهبـية التي (هـذا اخلطـاب والنـبرة ا
يـنــتـهـجـهـا الـسـيـاسـيـون في مـواسم
االنـتخـابات وعنـد اقرار الـقوان هي
تـعبير عن محاوالت اختزال الدولة او
ــزاج احلـــكـــومــة او اي شيء اخـــر 
األشــخـاص لـالنـتــفـاع من ذلك الــوتـر
الــطــائـفـي واحلـصــول عــلى مــكـاسب
شــخــصـيــة او من اجل الــوصـول الى
الـسلطة  حـيث كان ذلك سبـبا رئيسا
فـي ضـــيـــاع امـــوال الــــبالد وتـــراجع
اخلــدمـــات واســتــشــراء الــفــســاد في
مـؤسسات الدولة نتيجة غياب الهوية
ـشـهد الـراهن) الفـت الـوطـنـية عن ا
ان االنتباه الى ان (اغلب اعضاء البر
تـخـلـوا عن دورهـم الرقـابـي وحتـولوا
ـا ـثـلـ لـيـس عن الـشـعب وا الـى 
لـزعمائهم الـسياسيـ الذي يحاولون
ـواطن عن الــهـويـة الــوطـنـيـة ســلخ ا
بـقـصـد حتـقـيق توجـهـات سـيـاسـية)
واضـافـوا ان (رفض احللـبوسي لـهذا
الـنـهج امـام مـن يـريـد اثـارة الـنـعرات
الـطائفية من بعض الـسياسي  يعد
مـوقفا متـميزا وتاريخـيا يحفظ وحدة
ــكــونـات). الــبالد وحــقــوق جــمــيـع ا
ورفـض احلـلـبـوسي امس االول خالل
ان بشكل قاطع ذكر السنة جلسة البر
. وتداولت والـشيعة في مواد القوان
مــواقع الـتـواصل االجـتــمـاعي مـقـطع

فـــــــيـــــــديــــــو يـــــــوضـح خاللـه رفض
احلـلبوسي بـشكل قاطـع ذكر (سنة أو
.  واضاف شـيـعـة) في مـواد الـقـوانـ
احلـلـبـوسي انـه (ال قانـون فـي الـدولة
الـعراقية السـابقة واحلاليـة فيها هذه
ـــذهــبــيـــة) مــؤكــدا (لم الـــعــبــارات ا
نـؤسس لـهـذا العـرف أبـدا مهـمـا كلف

االمر). 
وصـوت مجلس النواب خالل جلسته
عـــلى مـــشــروع قـــانــون الـــنــاجـــيــات
االيــزيــديــات في حــ أنــهى الــقـراءة
شروع قانون مواجهة جائحة األولى 
كــورونــا وفي خـتــام اجلــلـســة شـكل
ان جلنة تقـصي حقائق بالفساد الـبر
فـي صالح الـدين. فــيــمـا أكــد الــنـائب
األول لـرئـيس مـجـلس الـنـواب حسن
ـان مـاض بـتـشريع الـكـعـبي  أن الـبر
قــانــون خـــاص بــتــشــكــيل مــحــكــمــة
مـخـتصـة بـجـرائم داعش.وقال مـكـتبه
فـي بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(الـكعـبي استـقبل مـستـشارا في اال
ـتـحـدة ورئـيس فـريق الـتـحقـيق في ا
جـــرائـم داعش كـــر خـــان  والـــوفـــد
ــرافق له بـحـضـور رئــيس الـلـجـنـة ا
الــقـانـونـيــة الـنـيـابــيـة ريـبـوار هـادي
والــنــائب مــحــمــد الــغــزي  وبــحــثــا
تـشـريع قانـون جـديد خـاص بـتشـكيل
مــحـكـمــة مـخــتـصـة حــصـرا بـالــنـظـر
والـــبت بـــجــرائـم داعش وحملــاســـبــة
عـنـاصـره) وكشـف الكـعـبي  بـحسب
الـبيـان عن (قرب رفع الـقانون لـلقراءة
االولـى خالل مـدة قـصــيـرة والـلــجـنـة
الـقانونـية النـيابية عـاكفة حـاليا على
ـسـودة وضع الــلـمــسـات الـنــهـائـيــة 
الــــقــــانـــون) واضــــاف ان (تـــشــــريع

الـقـانـون سـيـعـطي رسـالـة طـيـبـة لـكل
الـشركاء الذين سـاعدوا وساهموا في
مـحـاربة داعش بـان هـذه احملكـمة هي
االولـى التـي سـتجـرم داعـش وتعـاقب
عــنـاصـره) مــشـددا عــلى ان (تـشـريع
الـقـانـون سـيشـكل كـذلك خـطـوة هـامة
جملـــلس الــنـــواب لــتــأســـيس قــاعــدة
ـكن بــيـانــات تـوثـق هـذه اجلــرائم و
الـلجوء اليها حتى في محاكم دولية 
ثل الـقـانون فـرصة ثـمـينـة بان كـمـا 
ـهد الـعراق حملاكـمة دولـية في اطار
وطـني ولـدفع الـدول لـدعم الـعراق من
اجــله تــنـفــيـذه كــون جـرائم داعش لم
تـطال العراق لـوحده بل امتدت ألغلب
بـــلــدان الـــعــالم وهـــذا ســيـــســهم في
مـحـاربة الـفكـر اإلرهـابي وتعـزيز فـكر
الـسالم ونـشر مـباد حـقوق اإلنـسان
ونـــبـــذ الـــتــطـــرف بـــكـــافـــة اشــكـــاله

ومسمياته).
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توقـعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
ـنـطـقـت ـنـطـقـة الوسـطى يـكـون صـحوا وفي ا طـقس الـيـوم االربعـاء في ا
الشمـالية واجلنـوبية غائم جـزئيا مصـحوب بأمطـار. وقالت الهيـئة في بيان
تلـقتـه (الزمـان) امس ان (طقس الـيـوم االربعـاء سيـكـون صحـواً مع بعض
ـنـطـقتـ الـشـمـاليـة واجلـنـوبـية ـنـطـقـة الوسـطى امـا طـقس ا الـغيـوم في ا
فيـكون غائمـا جزئيا ودرجـات احلرارة مستـقرة) وأضاف أن (طقس يوم
نـطـقـتـ الشـمـالـية غـد اخلمـيس سـيـكـون غائـمـا مـصـحوبـا بـأمـطـار في ا
واجلنـوبية). وأصدرت شبـكة الرصد الزلـزالية  التقـرير الشهري اخلاص

نـاطق اجملاورة.وقـال مديـر قسم الـرصد بالـنشـاط الزلـزالي في العـراق وا
ـسجـلـة في حـسـنـ جـاسم مـحـمـد ان (الـعـدد الـكـلي لـلـهـزات األرضـيـة ا
شـبكة الرصد لهـذا الشهر بلغ  29 زلـزاالً  منها احدى عشرة هزة داخل
العـراق واربع أخـرى قرب احلـدود الـعراقـيـة- السـوريـة وأربع عشـرة هزة
ـناطق احلدودية لـلعراق) الفتـا الى ان (النشاط داخل إيران بـالقرب من ا
الزلـزالي تركز بـشكل واضح في مـحافظـات السلـيمـانية وديـالى و كركوك
وعنـد احلدود العراقية- السورية ونـينوى مع تسجيل هزات أرضية اخرى
في منـاطق قريبـة ومجاورة لـلعراق مـنها ايـران وسوريا وبـقوة متـفاوتة من

منطقة الخرى).

رئــيس الــوزراء عـلى تــكـلــيف حـمــيـد
ــهـام تـســيـيـر رشــيـد فـلــيح سـاهي 
شــؤون جـــهــاز االمن الــوطــني حلــ
انــتـهــاء مـهــمـة عــبـد الـغــني االسـدي

كمحافظ موقت لذي قار. 
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ـالـيـة عـلي عـبـد االمـيـر كـشـف وزيـر ا
عـالوي عن تـضــمــ درجــات احلـذف
واالســـتـــحـــداث فـي مـــوازنـــة الـــعــام
اجلـــاري. وقـــال عالوي فـي تــصـــريح
تــابــعــته (الــزمــان) امـس ان (الــورقـة
الـبيضـاء ركزت على تـرشيق الـنفقات
وإدخـال مبدأ التسعـيرة االقتصادية 
ضي بـتطـوير اقـتصادي ـكن ا اذ ال 
ووضـع العـراق عـلى سـكـة جـديدة من
ـــشــاكـل) وتــابع ان دون مـــعـــاجلــة ا
(الــــورقـــة االصالحــــيـــة ركــــزت عـــلى
مــعـاجلـة  600 إجـراء في  60 حـزمـة
وال تـــوجــد قـــضــايـــا فــنـــيــة تـــعــرقل
وازنـة  كمـا اننا ال الـتصـويت علـى ا
نـعرف الشـكل النهـائي للمـوازنة التي
ان حتى جتـري منـاقشتـها داخل البـر

االن) مــشـيـرا الى (تـقـد مــتـعـلـقـات
ـوازنــة إلى الـلــجـنـة اضــافـيــة عـلى ا
ـاليـة  لـكن بنـود القـانون لم تـتغـير ا
كـثـيـراً بـحـيث جـرى تـضـمـ درجـات

ــوازنــة احلـــذف واالســتــحـــداث في ا
وكـذلك احملـاضـرين واألطـباء) مـبـيـنا
ان (الـــتــعــديـالت الــتي أجـــريت عــلى
ـوازنة في مـجلـس النـواب مقـبولة  ا
اذ  تـخفيض الى نحو  30 تريليون
ديـنـار  وان سعـر بـرميل الـنـفط الذي
) وتـــابع ان اعـــتـــمـــد هــو  45 دوالراً
ــــوازنـــة ضـــمــــنت فـــقــــرات تـــدعم (ا
الــــشـــرائـح الـــفــــقـــيــــرة والـــرعــــايـــة
االجــتـمـاعــيـة ودعم جــهـود مـكــافـحـة
كــورونـا  ونــتـوقـع أن يـضع مــجـلس
الــنـواب ضـريــبـة الـدخل عــلى جـمـيع
الـرواتب واخملـصـصـات) مـشـيرا الى
ان (سـعر صـرف الدوالر قـرار حكومي
ــكن تــغــيــيـره يــومــيــا وبــحـسب ال 
الــرغــبــة  فــاألســواق تــقــبــلت ســعـر
الـــصــرف احلـــالي وســـيــعـــطي خالل
ـقـبـلة احلـوافـز إلى الـقـطاع االعـوام ا

اخلـاص ويقـوي االحتـياطي) ومضى
عـالوي الى الــقــول (الـرواتـب يــجـري
دفـعها في تـوقيتاتـها احملددة) وتابع
ان (الـديـون اخلـارجيـة لـلعـراق بـلغت
 60 مـــلـــيـــار دوالر والــداخـــلـــيــة 70

تريليون دينار).
 مـن جانبه  كشف مـصدر  عن موعد
ـتـقـاعـدين لـشـهر آذار صـرف رواتب ا
ـــصـــدر ان (تـــوزيع اجلـــاري.وذكــــر ا
ـــــدنــــيــــ ــــتـــــقــــاعـــــدين ا رواتـب ا
والـعـسـكـريـ لـشـهـر آذار سـيبـدأ من
مـساء اليوم األربعاء  حيث سيستمر
الـتوزيع الى يوم غد اخلميس). وعلق
الـنــائب عن كـتـلـة احلـكــمـة الـنـيـابـيـة
ـنضوية في حتالف عراقيون حسن ا
خالطـي بـشـأن الــيـة تـمــريـر مـوازنـة
2021 موكدا لسنا مع كسر االرادات
فـي تـــــمـــــريــــــرهـــــا داخل مــــــجـــــلس

الـــنـــواب.وقــال خالطـي في تـــصــريح
امـس ان (مــعــظم الــنــقــاط اخلالفــيــة

بـــــخــــــصـــــوص مـــــوازنـــــة  2021
جتـاوزهـا والعـقبـة االخـيرة تـكمن في
حـصـة اقـلـيـم كـردسـتـان) واضاف ان
(الـكرة االن في مـلعـب مجلـس النواب
ــوازنـة) لــتــمـريــر مــشــروع قـانــون ا
ـالية النيابية امام مـبينا ان (اللجنة ا
مــنـعـطف خـطــر خـاصـة بـعــد تـاخـيـر
وازنة لشهرين) واصفاً اياها اقـرار ا
بـ (السابقة اخلطرة رغم اجراء كم من
الـتـعـديالت) وتـابع خالطـي انه (مـنذ
اكــثـر من شــهـر والــوفـود من االقــلـيم
جتـــتـــمع عـــلـى مـــســتـــوى حـــكـــومي
ـــانـي والـــهـــدف الـــرئـــيس هـــو وبـــر
لـــلـــتـــوصل الـى حل يـــرضي جـــمـــيع
االطــراف) مـشــيــرا الى انه (يـجب ان

يكون التعامل وفقاً للدستور). 
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أعــــلـن وزيــــر الــــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتـماعـيـة عادل الـركـابي صرف
ـتـفـرغ لـلــمـسـتـلـمـ ــعـ ا راتب ا
سـابقا في بـغداد واحملافظـات لشهر
شـباط الـدفعـة الثـانيـة لعام 2021.
وقـــال الـــركــابـي في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمان) امس ان (هيئة رعاية ذوي
االعــاقــة اكــمــلت جــمـيـع االجـراءات
تفرغ ع ا ـتعلقة باطالق راتب ا ا
لـلـمـسـتـلـمـ سـابـقـا ضـمن الـدفـعـة
الـثـانيـة لـعام 2021) داعـيـاً اياهم
نافذ الصرف الستالم الـى (التوجه 
ـالـيـة). بدوره  ,اكـد مـسـتـحـقاتـهم ا
رئـيس الـهـيـئـة عصـام عـبـدالـلـطيف
الـــتـــمــيـــمي أن (الـــهـــيـــئــة صـــرفت
ــســتـفــيــدين الــذين مــســتــحــقــات ا
تــوقــفت رواتـبــهم احــتــرازيـاً لــعـدم

ــعـايــنــة الــسـنــويــة وعـلى اجــراء ا
دفــعــتــ لــشــهــري كــانــون الـثــاني
وشــبـاط بــعـد مــراجـعــتـهم واكــمـال
إجــراءاتـهم الــقـانـونــيـة واإلداريـة)
الفـــتــا الى ان (إشــعــارات الــصــرف

ـاستر االلـكتـروني حلامـلي بطـاقة ا
كــارد لـلــمــصـارف آشــور والـرشــيـد
سـتفـيدين والـرافـدين ستـصل الى ا
بـالتتابع بـعد إجناز إجراءات الدفع
االلـكتروني وفق التـوقيتات احملددة
لـكل مصرف). وقـررت محافـظة بابل
شـمول الـف و 500مـتقـدم برواتب
الية وازنـة ا تـفرع ضمن ا ـع ا ا
لـلعام احلالي. وقـال مدير قسم ذوي
االعـــاقـــة والـــرعـــايـــة اخلــاصـــة في
احملــافــظـة حــيـدر كــامل حــسـ في
تـــــــصــــــريـح امس انـه ( اصــــــدار
ـاستـر كارت لـلمـشمـول بـطـاقات ا
بـعـد تـدقيق بـيـانـاتهـم) مضـيـفا ان
ــوازنـة (الــدائـرة بــانــتـظــار اقـرار ا
لـتـسلم رواتـبهم الـبالـغة  170 الف
ديـنار لـكل منهم الـتي تعـدها قلـيلة
مــقـارنـة بـالــرواتب االخـرى) داعـيـا
الى (زيـادتها لتسد احلـاجة الفعلية

لـكل مـسـتـفـيـد) واوضـح حـس ان
ـتـفرغ ـع ا ـشـمـول بـرواتب ا (ا
هـم من قــدمـــوا خالل عــامي 2019
و 2020 امـا مـن قدمـوا بـيـانـاتـهم
خـالل العـام احلـالي وعـددهم 500
فـسـيـقـوم الـقـسم حـالـيـا بـتـدقـيـقـها
وبـانـتظـار شمـولهـم بعـد التـأكد من
ـعلومـات) مبيـنا ان (سقف صـحة ا
شمول سيشهد زيادة بعد اعـداد ا
زيـادة احلصة اخملصصة للمحافظة
ضـمن موازنة العام احلالي) مؤكدا
صابي انـه ( حتديد ذوي االعاقة 
االمـراض الـسرطـانيـة والثالسـيمـيا
ـــشـــمـــولـــ في بـــابل وان اعـــداد ا
تفرغ بـلغت ثمانية ع ا بـرواتب ا
االف و 983 مـسـتـفـيـدا) وتـابع ان
(االمـتيازات التـي اقرها قانون ذوي
االعـاقة اقتـناء مركبـة مستوردة من

دون حتاسب ضريبي). 

محمد احللبوسي
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عادل الركابي
علي عبد االمير عالوي

كنيـسة سيـدة النجـاة في العراق ترفع لـوحة مشـتركة لـلمرجع االعـلى علي السيـستاني وبـابا الفـاتيكان 
سيحي (انتم جزء منا ونحن جزء منكم) وقد زينتها مقولة السيستاني التي خاطب بها ا

UI¡∫ وزير الدفاع خالل لقائه رئيس هيئة االركان السعودي في بغداد

ـــدة أســبــوع وبـــعــدهـــا الــذهــاب إلى
احلـظـر اجلـزئي مـع إجراءات الـسـالمة
والـوقـايـة) مـؤكـدا ان (الـلـجـنـة سـوف
تـنـاقش هـذا االمر الـيـوم وتتـخـذ قراراً

نهائيا بهذا الصدد). 
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ـون ومـثقـفون اشـاد مـحلـلـون واكاد
ـــان مـــحـــمــد ـــوقف رئـــيـس الـــبـــر
احلـــلـــبــوسـي اثــر رفـــضه تـــضـــمــ
الـقـوانـ مفـردات مـذهـبيـة  مـؤكدين
ــوقف مــتــمـــيــز وتــأريــخي ان هـــذا ا
لـلــحـفـاظ عـلى صـفـحـة الـعـراق نـقـيـة
طـاهـرة من الـدرن الطـائـفي. وقـالوا لـ
(الـزمان) امس ان (مـوقف احللـبوسي
ـان برفضه تـضم خالل جـلسـة البر
الـقـوانـ مـفـردات مـذهـبـيـة تـأريـخي
ومــتـمـيـز يـحـفـظ صـفـحـة الـعـراق من
الــدرن الــطــائــفي الــذي نــخــر جــســد
الــدولـة مـنـذ عـام  2003وحـتى االن)
مــؤكــدين ان (الــســبب الــرئــيس وراء
االزمــات الــتي تــشــهــدهــا الــبالد هي
ـسـكون بـسـبب الـسـيـاسـيـ الـذين 
ســلـطـة الــقـرار الـســيـاسي  ولألسف
مـعظمـهم ال يجيـدون قيادة البالد إلى
ـــثـــلـــون إال بـــر األمــــان كـــونـــهم ال 
مـصــاحلـهم الـضـيـقـة وال يـفـكـرون إال
بـطائفتهم أو قـوميتهم) واشاروا الى
ـذهـبي في انه (ال وجــود لـلـتــمـيـيــز ا
الـعراق ولكن هذه الظاهرة جاءت بعد
االحـــتالل األمـــريــكي لـــتــتـــحــول إلى
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عـدت فعـاليـات سـياسـية تـصويت مـجلس الـنواب عـلى قانـون النـاجيـات اآليزيـديات
ساواة وانـصاف ضـحايا االبـادة الداعـشية. ووصف خطـة مهمـة لتـحقيق الـعدالـة وا
رئيس اجلـمهوريـة برهم صـالح في تغـريدة على تـويتـر (تصويت مـجلس الـنواب على
الـقانـون باالنـتصـار للـضحـايا من بـناتـنا الـذين تعـرّضوا ألبـشع االنتـهاكـات وجرائم
ــفـقـودين ـعــرفـة مـصــيـر بـاقي ا اإلبـادة الــداعـشـيــة) داعـيـا الى (مــواصـلـة اجلــهـد 

.( واخملتطف وانصاف الضحايا ومحاسبة اجملرم
مـن جــــانــــبه أكــــد رئــــيـس الـــوزراء
مصـطـفى الكـاظـمي أن اقرار قـانون
الـنـاجـيـات االيـزيـديات وغـيـرهن من
بــنــات الــعـراق يــعــد خــطـوة مــهــمـة
لــتــحـــقــيق الــعـــدالــة ويــعـــكس قــيم
ـواطنـة. وقـال الكـاظمي سـاواة وا ا
في تغريدة على تـويتر إن (احلكومة
الـعـراقـيـة سـتـسـخـر كـافـة جـهـودهـا
لــتــطـبــيق الـقــانــون وتـوفــيـر حــيـاة
ـة لكـافـة النـاجيـات وحتريـر ما كر
تــبـقـى من األسـرى واعــادة احلــيـاة
نـاطق احملـررة والنـازح الى الى ا
مـــنـــاطـــقــهـم). ووجه رئـــيس إقـــلــيم
كـوردسـتـان نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني
الـشــكـر لـلــكـتل في مـجــلس الـنـواب
ـنـاسـبــة الـتـصـويت عـلى مـشـروع

القانون. 
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ووصف الـــبــارزانـي في بـــيــان امس
(اخلــطـوة بـبــدايـةٍ هــامـة لــتـعـويض
أخـــواتــــنـــا وأخــــوتـــنــــا اإلزيـــديـــ
وتــــطــــمـــيــــنــــهم إلـى أن حــــيـــاتــــهم
وحمايتـهم محور اهتـمامٍ واكتراث)
مطالـبا بـ (اإلسراع في تـنفيـذ جميع
الــنــقــاط الـتي يــضــمــهـا الــقــانـون)
مـــشــيـــرا الى (مــكـــتب اخملــتـــطــفــ
اإلزيدي تمـكن حتى اآلن من حترير
 3545 امرأة ورجالً وطـفالً إيزيـدياً)
ومـــؤكــداً (مـــواصــلـــة الــعـــمل وبــكل
الـطـرق على حتـريـر وكـشف مـصـائر
 2768 ايــــزيــــديــــا الــــذين مــــازالــــوا

مفقودين). 

مـــراد الـــتـــصــويت عـــلى الـــقـــانــون
بـالتاريخي. 

واوضــحت مـــراد في تــغــريــدة عــلى
وقع تـويترإن (التصويت حسابها 
على الـقـانون تـاريـخي) مشـيرة إلى
(إجرائـها اتـصـاالً هاتـفيـاً مع رئيس
اجلمهوريـة عبرت فيه عن امـتنانها
ه مشروع القانون الى مجلس لتقد
النواب) وأضافت أن (إقرار القانون
ــــثل خـــــطــــوة أولى مـــــهــــمــــة في
االعتراف باالنتهـاكات الصادمة ضد
الــــعـــنف اجلـــنـــسـي واحلـــاجـــة إلى

تعويض مـلموس) مـؤكدة (يجب أن
يـكـون تنـفـيـذ الـقانـون مـركّـزًا بـشكل
شـــــــامـل عــــــــلى دعـم وإعــــــــادة دمج
). وصــوت مـجـلس الـنـواب الـنـاجـ
امس االول في جـلــسـته االعــتـيـاديـة
بــرئـاســة مـحــمـد احلــلـبــوسي عـلى
مـــــشــــروع قـــــانــــون الـــــنــــاجـــــيــــات

االيزيديات.
 WO½U ½« WŁ—U

ــــرأة في وصـــفـت عـــضــــو جلــــنـــة ا
مـجلس الـنـواب ريـزان الشـيخ دلـير
مــا شـاهــدته خالل زيـارتــهـا لــسـجنٍ

يضم أحداثاً ونساء مسلحي داعش
بـالكارثة. وقالت الشيخ دلير ان (ما
رأيـتـه خالل زيـارتي األخــيـرة لــقـسم
النـسـاء في سجـن الرصـافـة ببـغداد
كـارثــة وال يـوجــد مـثـيـل لـهـا في أي
مكان في الـعالم إال في دولٍ مـتأخرة
جــداً حــيـث تــأوي قــاعــة تــتــسع 40
شخـصـاً فقط  118 امـرأة) وأشارت
إلـى أن (عــدد الـــقــاعـــات قــلـــيل جــداً
ـقــارنـة مع الــسـجــيـنــات وهـنـاك بــا
مـعـهن  286 طـفالً وال يــوجـد مــكـان
لتـنـاول الطـعام وال مـكـان للـتنـظيف

ــظـلـومـات بـدورهـا قـالت انـتـصـار ا
ـهــجـريـن ايـفـان وزيــرة الـهــجـرة وا
فائق جـابرو فـي تغـريدة عـلى توتـير
إن (الــتــصـــويت عــلى الــقــانــون هــو
ـا ـظـلــومـات لــطـا انــتـصـار لــفـئــة ا
انـتــظـرنـا أن تـشـرق شــمس الـعـدالـة
رأة األيزيدية رأسها عالياً) وترفع ا
وأضافت أن (العالم سيعترف بحجم
ــأســاة الــتي لم يــحــصل لــهـا هــذه ا
مـــثـــيل في الـــتــــاريخ) مـــعـــربـــة عن
ن شــــارك في إنـــصـــاف شــــكـــرهـــا (

كونات).  ا
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فــيـمـا اكــد رئـيـس حتـالف عــراقـيـون
عـــمــار احلــكــيـم ان اقــرار الــقــانــون
ــتــابــعـة ســيــكــون دافـعــاً اســاســيـاً 
اجلــرائم األخــرى. وقــال احلـكــيم في
تغريدة على تويتر إن (اقرار القانون
خــطــوة مــتــقــدمــة نــحــو إنــصـافــهن
ـطالـبـة بـحقـوقـهن عـبر الـتـحـقيق وا
بـــاجلــرائم الــتي لــقـــيــنــهــا عــلى يــد
اإلرهاب الداعشي وتوثيقها) مشيرا
ثل دافعا اساسيا الى ان (القانون 
ـتـابـعـة اجلـرائم االخـرى بـالـتـعـاون
مع احلــكــومـة ومــنــظـمــات اجملــتـمع
ـدني والــقـضـاء واجملــتـمع الـدولي ا
ـفــقـودين خــاصـة فـي مـا يــتـعــلق بــا
قابر اجلماعية التي انشأها وملف ا
التـنظـيم االرهـابي وحتويل الـقضـية

ي).  الى الرأي العام العا
تـحدة للنوايا وصفت سفيرة األ ا
احلـسـنـة الــنـاشـطـة اإلزيـديـة نـاديـة

ـالبس) مــؤكــدة (تــقــد أو غــسل ا
ان ورئـيس مـذكـرة الى رئـاسـة الـبـر
مجـلس القـضاء ووزيـر العـدل بشأن
ذلك). بـدوره ذكــر عـضـو مــفـوضـيـة
حــقـــوق االنــســان في الـــعــراق عــلي
الــبـيــاتي أن (أوضــاع الـســجـون في
الـعـراق عـامـةً سـيـئـة جـداً وأحـيـاناً
يـتـجـمـع ضـعـفـ أو ثالثـة أضـعـاف
الـعـدد الـطـبــيـعي الـذي تـتـحـمـله كل
قـاعــة والـبـنى الـتـحـتــيـة لـلـسـجـون
ضـعـيفـة وأغـلـبـهـا غيـر مـنـاسـبة ألن

تكون سجناً).

االجـتـمـاعـي واالقـتـصـادي وجتـهـيـز
شـروع بالـبـذور واالسمـدة الالزمة ا
ـسافة وتأهيل اخلط الـناقل للـمياه 
 5 االف ومـئـة مـتـر وجتـهـيـز مـحـطة
ضخ مـن نــهـــر الــفــرات الـى الــواحــة
ــــذكـــورة) ولـــفت الـــنــــظـــر الى انه ا
ـرأة في .الـتـركـيـز عـلى مـشـاركة ا )
نـفـذة وتطـوير امـكانـياتـها االعمـال ا
كونها الركيزة االساسية في اجملتمع
سـتـدامة لـتحـقـيق اهداف الـتـنمـيـة ا
وإلعالة ما اليـقل عن مئة اسرة ضمن
ــنــطـــقــة) وتــابـع الــبــيــان ان هـــذه ا
(الـعــمل جـار عـلـى اسـتـكــمـال اعـمـال
ــتــنــوعـة فـي هـذه اعــادة الــتــأهــيل ا
الواحـات للـنهـوض بالـواقع الزراعي
بشتى اجملاالت حيث يعد هذا الدعم
ـتــحـدة االول ـقــدم من قــبل اال ا ا
ـنظـمـات الـدولـية من نـوعه من قـبل ا
ضــمن مـشـاريـع مـكـافــحـة الـتــصـحـر
الــتي من شــأنــهــا تــشــكــيل تــغــيــيــر
مـــلـــمــوس من خـالل الــتـــأثــيـــر عــلى
اجلـــانـب الـــبــــيــــئي واالجــــتـــمــــاعي

واالقتصادي للبالد).

هندس الزراعي والطـبيب البيطري ا
الجـل االرتـــقــــاء بـــالــــعـــمـل الـــزراعي

وخدمة االقتصاد الوطني). 
وباشرت الوزارة باعادة تأهيل واحة
الـــبـــوحـــيـــات فـي قـــضـــاء حـــديـــثـــة
ــحـــافــظــة االنــبــار ضــمن بــرنــامج
الــتـــأهـــيل الـــذي ســـيـــشـــمل عـــد من
الــواحــات الــعــامــلــة الــتي تــعــرضت
لــلــتــدمــيـر مـن قـبـل مـجــامــيع داعش
االرهابيـة. وذكر الـبيان انه (بـتوجيه
مـن اخلــفــاجي لــلـــنــهــوض بــالــواقع
الــزراعي في شــتى اجملــاالت ومــنــهـا
بـرامج وانـشـطـة مكـافـحـة الـتـصـحر
باشرت مالكات الوزارة باعادة اعمار
وتأهـيل الـواحات الـصـحراويـة بدعم
ــــــائـي لال من الـــــــبــــــرنــــــامـج اال

تحدة). ا
واضـاف ان (اعـمـال الـتـأهـيل شـمـلت
الــقــيــام بــعــدد من االنــشــطــة مــنــهــا
ساهـمة في تشـغيل االيدي الـعاملة ا
وتــوفـيــر فـرص الـعــمل وامــتـصـاص
نـطـقة لـتحـس البـطـالة من اهـالي ا
ـسـتوى سـبل الـعـيش والـنـهـوض بـا

أهـمــيـة كــبـرى في الـتــعـامل مع آالف
اخلـــريــجـــ الـــزراعـــيـــ لـــضـــمــان
حـقوقـهم). فـيـما اعـلـنت الـوزارة عزم
وقر مناقشة تعديل مجلس النواب ا
الـــقــــانــــون النـــصــــاف اخلـــريــــجـــ

 . الزراعي
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وقـال بـيـان لــلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الـــــوزيــــر مــــحـــــمــــد كــــر
اخلفاجي و بعد وضع مـطالبات هذه
ـهـمــة عـلى طــاولـة الــنـقـاش الــفـئــة ا
حـــيث أفـــصح مـــجـــلس الـــنــواب عن
قـيامـه بتـعـديل قـانـون تنـظـيم إيـجار
األراضي الــــــزراعــــــيــــــة النــــــصـــــاف
( اخلـريجـ الـزراعيـ والـبيـطـري
مـبـيـنـا ان (الـوزارة تـواصل اجلـهـود
لــدعم هــذا الــفــئــات وتــوفــيــر فــرص
نـاسبة لهم بغـية امتصاص العمل ا
البطالة واالستـفادة من التخصصات
الزراعية في الـعمل الزراعي وإيجاد
مــشــاريع زراعــيـة واعــدة فــضال عن
تــوفـيــر ضـمـانــات مـهــمـة تـتــخـلــلـهـا
الــتـــعـــديالت تـــصـب في مـــصـــلـــحــة

الـــيـــوم االربـــعـــاء بـــالــقـــراءة االولى
ــشـروع الــتـعــديل االول لــلـقــانـون)
واضاف ان (هذا القانون يضاف الى
قوانـ اخرى تـخدم الـواقع الزراعي
ومنها تشريع قانون التفرغ الزراعي
ــا له من لــلــمــهـنــدســ الــزراعــيـ 

رقم 24 لعام 2013 مؤكدة ان درجات
احلذف واالسـتحـداث ستـوفر الـعديد
من الـــدرجـــات الـــوظـــيـــفـــيـــة لـــفـــئــة
. وقـال رئـيس ـهـنـدســ الـزراعـيـ ا
اللجنة سالم الشـمري في بيان تلقته
ان سـيبـاشر (الزمـان) امس ان (البـر
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ـياه واالهوار اكدت جلـنة الـزراعة وا
ــضي بـتــعــديل قــانـون .ا الــنــيـابــيــة
تــنــظــيم ايــجــار االراضـي الــزراعــيـة
وتـــمــــلـــيك حـق الـــتـــصــــرف فـــيـــهـــا
لـلـخـريـجـ الـزراعـيـ والـبـيـطـري
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ـيـاه بـعـد مـشــاركـتـهـا في مـنـاورات أمـان- 2021 الـدولـيـة الــتي انـطـلـقت في ا
اإلقـليمـية لـ بـاكستـان ضمن بـحر الـعرب قبل أيـام وشاركت فـيها  45 دولة
ـتحـدة والصـ وروسيـا. رست يوم االحد 28 شـباط بـينـها تركـيا والـواليات ا
 2021 السـفينة احلربية الروسية الفرقـاطة "األميرال غريغوروفيتش" في ميناء
طل على البـحر األحمر والـذي سيستـضيف قاعدة بـورتسودان السـوداني ا
بـرم ب حكـومتي مـوسكـو واخلرطـوم. شهر ـوجب االتفـاق ا بـحرية روسـية 
أسلـحـة الـسفـيـنة احلـربـيـة الروسـيـة الفـرقـاطـة "األميـرال غـريـغوروفـيـتش" هو
صـاروخ "كـالـيـبـر" اجملـنح الـذي فـاجـأت روسـيــا عـبـره الـعـالم عـنـدمـا أطـلـقت
مـجمـوعـة من هـذا الصـواريخ من بـحر قـزوين بـاجتـاه أهداف في سـوريـا عام
A- 2015 . وحتـتوي الفـرقاطـة "األميرال غـريغوروفـيتش" عـلى مدفع من طراز
ـكن  gun 190 ذي عـيـار إلى  100 مـلم.  ومـدفـعـ دوارين من عـيار  30مـلم 
ـنح الفـرقاطة لـكل منـهمـا إطالق ما ب  4000 و 6000 طـلقـة في الدقـيقـة ما 
ـكن تـزويـدهـا بـ  8بـطـاريـات صـواريخ جـوالـة من فـئـة غـطـاء نـاريـا كـثـيـفـا. و
ـعروفـة باسم "أونـيكس" وهذا ـضادة لـلسـفن من طراز  P800 ا الـصواريخ ا
ـكـنه الـعمـل في ظروف الـنـوع من الصـواريخ يـطـلق من مـنـصـات مـخـتـلـفـة و
كن لـلـفـرقـاطة تـشـويش عـاليـة وتـصل سـرعـته إلى أكـثر من  2.5مـاخ. كـمـا 
ـعروف حـمل بـطاريـات إطالق صـواريخ لـلـنـسـخة األحـدث من الـشـبح وهـو ا
بـاسم "براهموس" الذي يتميز بسرعة تتراوح ب  2.8و  3ماخ. ويتمتع بنفس

مواصفات صاروخ "غرانيت" فيما يخص القدرة على التسلل.
وكـان الـسـودان وروسـيـا قـد اتـفـقـا فـي نـوفـمـبـر / تـشـرين الـثـاني 2020عـلى
ـطل على انـشاء قـاعدة بـحريـة روسـية في مـينـاء بـورتسـودان االستـراتـيجي ا
عـلن أن هـدف انـشاء هـذه الـقـاعدة الـبـحـرية الـروسـيـة هو البـحـر األحـمـر  وا
نـطـقـة وهي تـوفر الـدعم الـلـوجـستي احلـفاظ عـلى الـسالم واالسـتـقـرار في ا
ـية  حيث للـسفن الـروسيـة في البحـر األحمـر ذو األهميـة االستـراتيـجية الـعا
ـكن ان تقـدم القـاعـدة عمـليـات اإلصالحـات وجتديـد اإلمدادات ألفـراد طاقم
السـفن الروسيـة  وقد نصـت االتفاقيـة الروسيـة السودانـية علـى إمكانـية بقاء
ـا في ذلك "الـسـفن أربع سـفن حـربـيـة كـحـد أقـصى في الـقـاعـدة الـبـحـريـة 
زودة بـنظام الـدفع النـووي بشـرط مراعـاة معايـير الـسالمة الـنووية البـحريـة ا
والبـيـئيـة". وسوف تـستـوعب القـاعدة الـبـحريـة الروسـية في بـورتسـودان زهاء

 300عسكري ومدني وتساعد في حتس قدرة روسيا على العمل في
وسكو احمليـط الهندي. وتمهد القاعدة الطريق ألول موطئ قدم عسكري كبير 
ـتـوقع أن حتـصـن روسـيا بـأفـريـقـيا مـنـذ سـقـوط االحتـاد الـسـوفـيـيـتي. ومن ا
ـا يسمح لها موقـعها األفريـقي اجلديد بأنـظمة صواريخ أرض جـو متطورة 
بإنشاء منطقة حظر طيران ألميال حولها. وبحسب نصّ مشروع االتفاقية فإن
دة  10سـنـوات توالـيـاً في حـال عدم مـدتـها  25عـاماً قـابـلـة للـتـمديـد تـلـقائـيـاً 
إخطـار أي من الطـرف خطـياً بـنيّته إنـهاء االتفـاق. كمـا تنص مسـودة االتفاق
عـلى أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مـرافئ ومطارات السودان أسلحة وذخائر
ومعـدات ضرورية لتشغيـل هذه القاعدة البحريـة. ومن اجلدير بالذكر أن وفدا
أمـريكيا رسميا زار اخلرطوم في  26يـناير /كانون الثاني  2021 بـرئاسة قائد
الـقيادة العسـكرية األمريـكية في أفريقـيا (أفريكوم) أنـدرو يونغ ورافقه مديرة
استـخبـارات أفريـكوم بحث خالل زيـارته اهتـمام احلكـومة األمـريكيـة بتـطوير
وانئ الـسـودانـية ووقف ـشـترك في اجملـاالت الـبـحريـة كـافـة مع ا الـتعـاون ا
يناء ـلحق األمريكي العسكري على اإلمكانـيات اللوجستية واإلدارية با وفد ا
األخــضــر الـذي يــقع فى اجلـزء اجلــنــوبي الـشــرقي من مــيـنــاء بـورتــسـودان
وانئ الـبحريـة للتـحضير السـتقبـال السفن ويـتضمن عدد  4 ارصفـه لهيـئة ا

األمريكية في شهري شباط وآذار لعام 2021.
ويـأتي هذا التـسابق الـدولي على اإلنتـشار في مـسرح عمـليـات البحـر األحمر
ـكن من خاللـهــا حتـقـيق االنـتـصـار في ـســارح الـتي  بـعـد أن أصـبح أحـد ا
تـحدة  وروسـيا والـذي يدور الـتنـافس الدولي بـ الصـ والهـنـد والواليـات ا
حول الـسيـطرة علـى احمليط الهـندي ويـكتسب هـذا التـنافس أهمـية كـبيرة في
ــتـحـدة في بـحـر الـصـ ظل تـنـامي سـبـاق الـتــسـلح بـ الـصـ والـواليـات ا
ـتد إلى تـنافسـهمـا على الـنفوذ في احملـيط الهـندي وكذلك اجلـنوبي والذي 
في ظل تـزايد الـتـنافس بـ الـص والـهـند عـلى تـوسيع مـنـاطق نفـوذهـما في
تـغيرات أصـبحت السـودان طرفا رئـيسيا في أي نطقـة. في ظل هذه ا هـذه ا
نطـقة البـحر األحمر وفي حـسابات دوليـة أو إقليـمية خاصـة 
أي تـرتـيـبـات مـطــروحـة من جـانب تـلك الــقـوى لـتـحـقـيق
ـمر ـسـتـدامـة في هـذا ا األمن واالسـتـقـرار والـتـنـمـيـة ا
ـطـلـة عـلى قـسمـه اجلنـوبي عـلى احلـيـوي وفي الـدول ا

وجه اخلصوص.
{ لواء ركن متقاعد
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ـتـغـيـرات ) في دنـيـا الـسـياسـة ال تـقـارن (بـالـثـوابت) ذلك أنَّ االولـى كـثـيرة (ا
ومذهلة بينما تبقى الثانية محدودة في إطار ضيّق.

-2-
ـتغيـرات تفوق الـثوابت في مـيادين كثـيرة وليس في ـا اعتقـد البعض أنَّ ا ور

يدان السياسي فقط. ا
والى هذا أشار الشاعر العربي بقوله :

أحسنُ مافي صِفَةِ الليلِ وُجِدْ 
الليلُ حُبْلَى ليس يُدرى ما تَلِدْ 

يادين  تغيرات مفتوح على مصراعيه في كل تلك ا فباب ا
-3-

ـتغـيرات تـفاجئ اولـئك الذين لـيست لـهم قَدَم راسـخة في الـتجـارب فهم انّ ا
لـيـسـوا مِنْ أهل اخلـبـرة والــدرايـة في تـضـاريس األحـوال واالوضـاع احملـلّـيـة
تـمـرسون في كل تـلك اجلوانب فـانـهم لن يتـفاجـئوا أمـا ا واالقلـيـميّـة والدولـية

تغيرات ألنها متوقعة عندهم ومحسوبة سلفا.. بالتقلبات وا
-4-

ـؤسسـات وال يـكون وكـثيـرا مـا يتـشـدق الـبعض فـي أنّ هنـاك دوالً حتـكمـهـا ا
ـتتبع لالحـداث يجد ان سـؤول االول فيـها ولكنَّ ا قـرارها مرتـهنا بـشخص ا

ستجدات الراهنة : هذه النظرية ال تصمد امام ا
فـلمـاذا أهـمل ( تـرامب ) تقـريـر جـهاز اخملـابـرات االمريـكـيـة في قضـيـة مـقتل

اخلاشقجي وَحَجبَه عن النشر ?
ـاذا سـارعت ادارة الرئـيس االمـريـكي (بايـدن) الى نـشره اآلن  –بـعـد مرور و

شهر واحد على تسنمه الرئاسة ?
ـا وعـدت بــبـيـان رســميّ مـفـصل عن ــذكـور وا ولم تــكـتفِ بـنــشـر الـتــقـريـر ا

مواقفها اجلديدة يفترض أنْ ينشر اليوم 2021/3/1.
قراطي) تـغيرة اجلـديدة احلرص (الـد واقف ا ن يـقتنع بـان وراء ا ولـسنا 
عـلى حقوق االنـسان فـحقـوق االنسان تـنتـهك في الكـثيـر من دول العالم دون
ـتحـدة االمـريـكـيـة مـنـهـا مـواقف صـارمـة وهـل يـفوق دم ان تـتـخـذ الـواليـات ا

(خاشقجي) دماء اآلالف من ضحايا القمع واالرهاب في تلك الدول ?
وأهـم الـدروس الــتي يــجب اال تــغــيب عن الــشــعــوب واحلُـكّــام انّ االســتــقـواء

باخلارج على الداخل ماهو اال رهان خاسر...
ـسـتـقـبل هـو االلـتزام انّ صـمـام األمـان في احلـاضـر وا
الـكامل بالـثوابت الديـنية واألخالقـية والوطـنية واعـتماد
وضـوعـيـة والـتـوازن والـعدالـة االجـتـمـاعـية االعـتـدال وا

سارات والقرارات.  منهجا في كل ا

عـزين بـوفـاة شقـيـقـتي سواء من ارسل بـاسمـي ونيـابـة عن أسـرتي أتقـدم بـوافر الـشـكـر والتـقـديـر للـسـادة ا
قـدمة مـنهم الـسيـد رئيس اجلـمهـورية الـدكتـور برهم صـالح ورئيس برقـيات تـعزيـة أو اتصـل هاتـفيـا وفي ا
مـجـلس الـوزراء األسـتـاذ مصـطـفى الـكـاظـمي ورئـيس مـجـلس الـنـواب األستـاذ مـحـمـد احلـلـبـوسي والـسادة
ولى يـ سـائال ا الـوزراء والـنواب واحملـافـظ والـسـفراء وشـيـوخ الـعشـائـر والزمالء اإلعالمـيـ واألكـاد

العلي القدير أن يحفظهم وعوائلهم ويجنبهم كل مكروه.. انا لله وانا اليه راجعون .
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فارساً على
صهوة جواده 

تخوم حمرين وشنكال جنوباً وحدود
آسـيـا الـصـغــرى شـمـاالً فـانـدفع بـكل
ثقل التاريخ وإرثه باجتاه الشرق علّه
يـجــد ضـالــته بــ أحـضــان مـهــابـاد
فــــكــــانـت خــــطــــوته األولى بــــاجتــــاه
الشمس هنـاك كان اخملاض األصعب
سـتـحيل والوالدة األعـسـر والقـرار ا
اجــتـــمــعت فـــيه كل وحـــوش الــشــرق
ـــفـــتـــرســـة حــامـــلـــة مـــعـــهـــا جــوع ا
الـــعــنــصـــريــة وفـــقــر الــشـــوفــيـــنــيــة
وانــتــهــازيـــة الــرفــاق احلــمــر آنــذاك
مـتـربـصــة تـلك الـوالدة لــتـنـقض عـلى

. الوليد افتراساً وتمزيقاً
في قــــلب هـــذه الــــتـــراجـــيــــديـــا كـــان
البارزاني مصطـفى قد أدرك استحالة
ــــومـــة الــــولـــيــــد في طــــوفـــان من د
الهمجية والبربرية فتداعت األحداث
وانـدفـعت قـطـعـان الـبـهـائم الـهـائـجـة
لـتـفـتـرس وتـسـحق فـرسـان الـشـمس
وألنه أدرك كل ذلك فـقـد حــمل الـولـيـد
ب أضـلـعه واندفع مع ثـلـة من رجال
الـشـمس في كل اجتـاهـات األرض من
عروف في رحلته حوله شاقاً طريقه ا
األسطـوريـة إلى وطن الـرفـاق احلـمر
لـيـسـتـقـر هـنـاك في اسـتـراحـة الـثوار
ولـيــمـنح ذلـك الـولــيـد فــرصـة الــنـمـو
واحلـيــاة ولم تـكن ســنـوات الــرحـيل
إلى (االحتاد الـسـوفيـيـتي) إال مرحـلة
لـلـتأمـل والتـهـيـؤ حلـقـبـة خـطـيرة في
تاريخ هـذا الشـعب الذي سـيبدأ أولى
خطـواته نحـو حتقـيق ذاته في خضم
عـــــالم مـــــكــــتـظ بــــالـــــتــــنـــــاقــــضــــات
واألســتـــقـــطــابـــات في دنــيـــا احلــرب
الــبــاردة الـــتي جــاءت عـــلى أنــقــاض
حــربـ قــذرتــ لــتــقـاسم (الــعــبــيـد)
و(الـغـنـائم) مـن إمـبـراطـوريـات ودول
القبائل والعشـائر. وكان أهم نتاجات
تلك احلرب الـباردة ما أطـلق عليه في
أدب شــــعـــوب الــــشــــرق بـــالــــثـــورات
واالنقالبـات الـتي أنـتجـت أنظـمـة إما
مصـنـعة بـالـكـامل في دهالـيـز ودوائر
ّ احـتـوائـها تـصـارعـ الـكبـار أو  ا

الحقا من قبلهم.
لقد أدرك البارزاني هذه احلقائق قبل
عــــــودتـه إلـى بــــــغــــــداد عــــــاصــــــمـــــة

(اجلـمـهـوريــة اخلـالـدة) الـتي
عاد إليهـا بعد تغـير الشكل
ـــضـــمـــون وكــان وبـــقــاء ا
يـعـرف جيـداً أن إقـامـته في
اجلـمـهـوريـة األولى لـيـست

طـويـلـة وأنه ذاهب إلى حـلـيـفه
األبـدي وحـضن ولـيـده الـذي خـرج به
قـبل اثـنـتي عـشـر عـامـاً ويـقـيـنـاً كـان
الـــبـــارزانـي في تـــأمـالته يـــرى كـــاوه
احلـــــداد فـي وجـــــوه أولـــــئـك الـــــذين
يحـتـضنـون جـبال كـردسـتان بـاحـث

عن طــريق إلى شــمـس احلــريــة وقـد
أدرك بـحــسه الــتـاريــخي وحتــلـيالته
العـمـيقـة أن اخلـطوة األولى سـتـكون
حـتـمـاً من قـلـب كـردسـتـان ولـيس من
بــغــداد الــتـي مــا أن وصــلــهــا حــتى
اكتشف إنها واحدة من نتاجات
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 احلرب البـاردة التي أفرزتـها حروب
الــعــبــيـد والــغــنــائم وكــان (الــولــيـد)
ضـحـيـة من ضـحـايـاهـا فـكـانت بـعـد
فـــتـــرة وجـــيــزة ثـــورة اخلـــريف (11
أيــلـول 1961) بــعـد أكــثــر من 2661
ســــنــــة مـن ثــــورة كــــاوه األول الــــتي
أزاحت ظالم الـقهـر والـعـبـوديـة لكي
تتبعـها عشرات الـثورات والعديد من
شـيـخـات لـكـنـها لم األمـارات وا
حتـدث خـرقـاً تـاريـخـيـاً وحتوالً
اجتـمـاعيـاً نـوعيـا كمـا أحـدثته

ثورة البارزاني.
الـــبـــارزاني الـــذي كـــان قـــائــدا
مــيـدانــيــاً يـنــتج الــفـلــســفـة وال
يؤلـفـهـا ويـطلق عـنـان الـثورة وال

ينظر لـها كان بحد ذاتـه منظومة من
السلوك والتربية والتعامل اإلنساني
الـذي يـقــتـرب في تـفـاصــيـله من زهـد
الـزاهديـن وصوفـيـة الـنـاسـكـ عمل
ا جندياً وقائداً في آنٍ واحد دو
أن يُــثــقلَ عــلى حــركــة وقــانــون

يـبـدو أن الــربـيع فــصالً كـردسـتــانـيـاً
بـامـتـيــاز حـيث حتـتــضن أيّـامه مـنـذ
مـطلـعـهـا وحـتى نـهـاياتـهـا أكـثـر أيّام
اً الكرد فرحاً وحزنـاً جماالً وقبحاً أ
ومـــســـرة وبـــ هـــذه وتــــلك تـــمـــنح
الطبـيعة اخلالبـة أجمل ما فـيها لذلك
الــكـردي الــذي يــقــطـر حــبّــاً لـلــحــيـاة
وعـشـقـاً للـعـمل واجلـديـة واإلخالص
ــخـــفف عـــنه آالم األيـــام وأحــزانـــهــا تُ
ــثــيــر في خــلــجـاتـه عــشق احلــيـاة وتُ
ــزقــاً كــتل بــالــصــمــود والــتــحـدي 
ـدلهم مـن حوله لـيبـتد في الظالم ا

ــســـتــقـــبل الــقـــادم لــشـــعب يــرفض ا
االستـكانـة ويـصرُّ عـلى إثـبات هـويته
ـعطاء لـيكـون بحق رمزاً اإلنسانـية ا
ثّل نـهـضة شـعبه تاريـخيـاً نـاصعـاً 

ووطنه.
لــيس من الـــســهل ولــوج حــيــاة رجل
اخــتـزل تــاريخ شــعب عــبــر أكــثـر من
ألفـ وسبـعمـائـة عام لـكنه بـبسـاطة
احلــكــمـــاء أوحى لــنــا جـــمــيــعــاً بــأن
احليـاة رغم تعـقـيداتـها أصـغر من أن
تــعــتــرض إرادة اإلنــسـان وحتــديــاته
الـصـادقــة فـشق طــريـقه عـبــر قـسـاوة

كردسـتـان أو في العـراق ورفع شـعار
ـقراطـيـة للـعراق واحلـكم الذاتي الد
لـكــردسـتـان مــؤكـداً بـشــكل دائم بـأن
العرب والـكرد ضحـايا الدكـتاتوريات
وأنه ال خالص إال بــاحــتــرام حــقــوق
اآلخــرين واالعــتــراف بــهم فــلم يــكن
البارزاني قـائد ثورة فـحسب بل كان
تاريخاً من احلكمة والـفلسفة والزهد
ابتـدأت بـالشـيخ عبـدالـسالم بارزاني
والشيخ احمـد البارزاني وما اورثوه
من مــنــظـــومــة ســلــوكــيــة وتــربــويــة

واخالقية.
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كـان الرجل بـسـيـطـاً مـتواضـعـاً نـقـياً
أبيض الـقلب والـيد أبـعد نــــــــــفسه
عن هـاالت الـبـروتـوكـوالت الـرئـاسـية
وبــيـروقــراطــيـتـــــــــهــا ومـظــاهــرهـا
ووضع حــوله خـــيــرة رجــال الــثــورة
وأكــــــــــــثـرهم طـهـارة وإخالصـا في
ـــال واإلدارة وبـــذلـك اخـــتـــرق أدق ا
مــشـــاعــر وأحــاســـيس شــعـــبه حــتى
حـســبه الــنــاس أبـاً وعــمــاً وأخـــــــــاً

 . كبيراً
والـيـوم بـعـد أن أصـبح رمـزاً ونـهـجاً
وعــنـوانــاً لــنــهـضــتــنـا وحــــــــــكــايـة
شــعــبــنــا مــنــذ كــاوه احلــداد وحــتى

يومنا هذا يحق لنا أن نسأل: 
هل مـــا زلـــنـــا نـــنـــتـــهج ذات الـــنـــهج
والسلـوك وهل يعرف اجلـيل اجلديد
أن األسس األولى ولبنـاتهـا في حياة
ـــا وضـــعـــهــا مـــصـــطـــفى الـــيـــوم إ
البـارزاني ورفاقه? فـهل وفـينـا الرجل

حقه?
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لـكي..ففيه كان يلقب بـ (األفندي) ألنه ارتدى الزي كان الزمن الذهبـي للمعلم هو النظام ا
ـعــتـبــر.واألهم..ألنه كــان يـحــظى بــاالحـتــرام واالعـتــبـار االوربـي ولـوضــعه االقـتــصــادي ا
االجتماعي.. ويـعد القدوة في الثقـافة واالخالق والسلوك..وكان في ذاك الـزمان ينظر اليه

ا بعثت معلما). ه من قبل النبي محمد الذي قال (ا قترن بتكر كما لو كان (رسوال) ا
اذكر لكم حادثة واقعـية تعكس كيف كانت للـمعلم هيبة واحترام في اربـعينات وخمسينات
الــقـــرن الــعــشــرين  كــنت تــعــلــمت الــتــدخــ وعــمــري (12© ســنــة..ذلك ألنـــني كــنت ابن
ديـوان..وكان اجلـالسـون كثـيـرا ما يـكلـفونـني باشـعـال سجـائرهم (عـمو قـاسم..ورّث هاي
وكـد..موقد الـقهوة). وفي احد االيـام كنت واضعـا السجـارة بفمي وامشي اجلـكارة من ا
مـتـبـخـتـرا في احــد شـوارع الـقـريـة..وهب..واذا انــا ومـعـلـمي وجـهــا بـوجه..لم ارمـهـا..بل
وضــعـتــهــا في راحــة يــدي واطـبــقت كــفي عــلى جــمــرتــهــا.هـكــذا كــنــا نــحن تالمــيـذ ذاك
علم ونهابه ونخافه ايضا.الزمـن الثاني هو زمن النظام السابق..وكان في اجليل..نحتـرم ا
سـبعيناته يـعيش وضعا اقتـصاديا جيدا.اذكـر اننا في السـبعينات كـنا جنوب بلدان اوربا
الـشرقيـة في العـطلـة الصيـفيـة بألف دوالر ونـعود محـملـ بالـهدايا..الى الـثمـانيـنات التي
ـعلم..وحتـديدا..يـوم اجـبر عـلى االلتـحـاق باجلـيش الشـعبي شـكلت بـداية تـدهور مـكـانة ا
حتى لـو كان اسـتاذا جـامعـيا طرق بـاب السـت من الـسنـ .ثم تلـته الضـربة األوجع في
علـمة ال يسـاوي ثمن حذاء لـها..وساء زمن احلـصار (2003-1991).. ففيه كـان راتب ا
ووصل األمر الى ان بعض احلال الذي اضـطر كثيرون الى فـتح (بسطيـات) في الشوارع
الـــنـــاس كـــانـــوا يـــنـــظـــرون لـــلـــمـــعـــلم بـــعـــ الــــعـــطف والـــشـــفـــقـــة..والـــتـــصـــدّق عـــلـــيه
علم..واضطـر هو الى ان يهـدر بقيتـها بقبـوله هدايا(رشا) حت هيبـة ا (خـطية..معـلم!).وا
ـكـانات من الـطـلـبة.فـي اواسط الـتـسعـيـنـات..اجـريت دراسـة مـيـدانـيـة عن الـتـخـلـخل في ا
رتبـة الرابعة االجتـماعيـة واالقتصاديـة تب مـنها ان األسـتاذ اجلامعي الـذي كان يحـتل ا
ـرتبة الرابعة ـكانة االقتصاديـة في اجملتمع تراجع في زمن احلصار الى ا في قمة هرم ا
!.وحـدث في ـرتـبـة مــا قـبل األخـيــرة بـنـقــطـتـ ـعـلم الـى ا وتـراجــعت مـكـانــة ا والــعـشـرين
الـتـسـعـيـنـيـات ايـضـا ان اضـطـر األسـتـاذ اجلـامـعي الى ان يـعـمل سـائق اجـرة بـسـيـارته

لكون..مكتباتهم. واضطر آخرون ان يبيعوا أعز ما  اخلاصة
علم..بـدأتهـا في ثمانـينات والواقع ان الـسيـاسة كانت لـها الدور األكـبر في األسـاءة الى ا
اضي بزج األسـتاذ اجلامعي في اجليش الشعبي..وتبعتـها بالتمييز الطائفي.ففي القرن ا
ـقـراطي!) وصل احلـال الى ان احـد الـطـلـبـة دخل الـقـاعة الـزمن الـثـالث هـذا (الـزمن الـد
الــــدراســــيــــة وســـحـب األســـتــــاذ مـن ســـتــــرتـه واخـــرجـه..واهـــانـه امــــام طـــلــــبــــته.ومــــثل
هـذا..وأشنع..حـدث كـثـيرا جملـرد ان الـطالب يـتـمـتع بسـلـطة احلـزب الـفالني.ومع انـنا في
ؤسـسات التـربويـة بعيـدة عن السـياسة..واتـخذت فعال اكثر من مـؤتمـر طالبـنا ان تكـون ا
ومـا تزال بـعض االجـراءات اال ان تـأثـيـر األحـزاب االسالمـيـة بـخـاصـة مـا زال مـوجـودا
الطـائفيـة فاعلـة على صـعيد وزارة الـتعلـيم العالـي حتديدا.فـان جاء وزير شـيعي صار في

وان جاء وزير سنّي صار في حال آخر..بسفاهة شرّ البلية ما يضحك! حال
ـعـلمـ من هم مفـكرون فـب ا ـدرسة ـعلم يـتعـدى نـشاطه في ا ثـمـة من ال يدرك ان دور ا
بل ان الـكثيـر من القـادة السـياسيـ الوطـنيـ كانوا في وأدباء بارزون وفـنانـون مبـدعون
!ال سيما ـعلمون يشكـلّون النسبة األكبـر من السجناء السـياسي !..وكان ا األصل معلم
في صـفوف احلـزب الشـيوعي الـعراقي..مـا يعـني انهـم بنـاة مجتـمع..وتـلك حقـيقـة ادركها
ـاذا? اجاب..انـهم هم الذين ـا سئل  و ـعلـم من زجـهم في احلرب هتـلر الـذي استـثنى ا
انـيا بعـد احلرب. وقـبله كان احلـكيم كونـفوشـيوس قد قـسّم اجملتمع الى سيـعيدون بـناء ا
ـعلمـون..واوصى بالعـناية بـالطبـقة الثـالثة النه بـصالحها ثالث طبـقات:احلكّـام الشعب ا

يصلح اجملتمع.
علم وتفعيل رسالته في توعية اجملتمع وبناء الوطن? طلوب ألعادة دور ا ما ا

ؤسسات التربوية? األول:ان تبتعد السياسة عن ا
ييون اصحاب الثاني:ان يتولى مـسؤولية وزارتي التربـية والتعلـيم العالي تربويون واكـاد

ي بروفيسور..مسيحي! ي اكاد اختصاص..وليت يتولى التعليم العا
علم ويرعاه. ان على قانون يحمي ا الثالث:ان يصادق البر

علم ان ستـوى (كاد ا ـعلم ذاته على اعـادة االعتبار لـنفسه وان يـكون  الـرابع:ان يعمل ا
ـعـلم نـفسـه الى ادراك ان معـظم الـتـحوالت يـكون رسـوال).هل تـرتـقي السـيـاسـة ويـرتقي ا

..وان نـعمل جمـيعا االيجـابية وقـادة التغـييـر في العالم كـانوا معـلم
ـعـلـم الـعـراقي..الـذي يــحـتـاجه اآلن في زمن عـلى تـفــعـيل دور ا

احملنة?
في الــيـابــان تـقــلـيــد لـطــيف:في كل مــنـاســبـة تــخـرّج يــجـلس
عـلمـون ويضـعون ارجـلهم في طـشوت ويقـوم الطـلبـة بغسل ا
اقـدام مـعـلـمـيـهم.طـبـعـا طـالـبـنـا مـا يـسـويـهـا..بس عـاألقل من

علم..خل يذب اجلكاره! يشوف ا
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صدام رافعاً يد البارزاني احتفاءً ببيان 11 اذار 1970

ال مصطفى البارزاني عند عودته من االحتاد السوفيتي خريف سنة 1958 الزعيم مستقبالً ا
يــومه الــنــوروزي اجلــديــد إيــقــاعـات
احلـريــة واالنــعـتــاق في هــذا الـشــهـر
ثير بجمـال طبيعته وأحداث أيّامه ا
ــنــاســبـات حــيث تــمــرّ الــعــديــد من ا
التاريـخية في حـياة شعب كـردستان
ويـخــتـلـط فـيــهـا احلــزن والـفــرح بـ
تــاريـخ خــالـــد يــشع األمـل والــســرور
وتـاريخ حـزيـن يـتـذكـره الــنـاس بـألم
فـفي مـنــتـصف هـذا الـشــهـر وقـبل مـا
يزيد على قرن  ولد الزعيم التاريخي
ـال مــصــطــفى لــلــكـــرد وكــردســتــان ا
الــــبـــارزانـي عـــام 1903م وفي األول
منـه وفي عام 1979م ارحتل بـعد أن
نقش على سالسل جبال وطنه مالمح

الـــطــبـــيـــعــة واحلـــيـــاة واجته نـــحــو
الـشـمس حـامالً رايـة احلـريـة لشـعب
زقه ظالم التخـلف واالضطهاد فلم
يكن الزعيم مصطفى البارزاني مجرد
ثـائـر يـقـود شعـبـه لالنـعـتاق بـل كان
خالصـة حلـقب من األزمـان مـنـذ كاوه
احلداد وحتى انـتفاضة آذار 1991م
حيث أختـزل تاريـخاً ومارس سـلوكاً
أصــبح فــيـمــا بــعــد نـهــجــاً ومــدرسـةً
لــلـــتــربـــيــة واألخالق وفـــلــســـفــةً في
الــتــعـــامل مع مــســـتــجــدات وثــوابت
احليـاة من خالل إدراكه منـذ البـداية
ــشـكل من حلــقـيــقــة شـعــبه ووطــنه ا
ـتنـاقـضـة ب التـضـاريس احلـادة وا

احلـرب ويــتـحـسـس مـشـاعــر الـعـدو
وأفراده ويفترض دائماً أنهم ضحايا
مــــجــــبــــرين ويــــوصي بــــجــــرحــــاهم
وأسراهم حـتى من كـان مـنهم قـاسـياً
في أدائه الـواجب أثـنـاء احلـرب وقد
أقـرّ الـفـصل بـ األنـظـمـة والـشـعوب
مــنــذ الــبــدايــة وبـشــر اآلخــريـن بـأن
مــفــتــاح احلل هــو
ـقراطـية الد
في حتـقـيق
أهــــــــــداف
الــــشـــــعب
ســواء مــا
كـــان مـــنه
فـــــــــــــــــــــي
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ـرقم (٦٤٣٢٢٥) فــقــد مــني الـوصـل ا
فـي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠ الـــــصـــــادر من
واطن مديرية بـلدية العـمارة بأسم ا
??rO) مــبـلغ ٤٥٠٠٠٠ Ë ` U??  b??F? )
اربــعـمــائــة وخــمــســون الف ديــنـار.
فـعـلى من يـعـثــر عـلـيه تـسـلـيـمه الى

جهة اصداره.



هل شـكـل احملتـرف االجـنـبي اضـافـة ( نـوعـيـة) في الـدوري الـعـراقي وهـل احدث
فارقا في فرقه?

ـعنـيـ بعـد جتـربة مـواسم احـترافـيـة في لعـبـتي كرة الـسـلة هـذا الـسؤال امـام ا
وكرة الـقدم عـندنـا  وان يرى بـعضـهم ان التـجربة فـي اعوامهـا االولى  واحلكم
مازال مـبكرا بعض الشىء لكننا من خالل متـابعة لتجربة احملترف االجانب في
دوري كــرة الــســلــة الـــعــراقي مــنــذ انــطالق الــنـــســخــة االولى في مــوسم2013
واالستـعانة بأراء بـعض خبراء الـلعبـة ومدربيـها واحلال يـنسحب عـلى احملترف
مـتـاز لكـرة القـدم واستـطالع رأي خـبيـر واالستـفادة من االجانب في الـدوري ا
طـروحـات بـعض محـلـلي الـدوري ترشـحت لـديـنا مالحـظـات ومـؤشرات قـد تـلقي

شهد الرياضي. الضوء على التجربت في ا
شاركة شكل احملـترفون االجانب اضـافة نوعـية واضحة لـفرق االنديـة العراقيـة ا
في دوري كرة الـسلـة واغلـبهم من االمـريكـان اذ تواجـد عشـرة منـهم الى جانب
صربـي ومالـي في النسـخة االولى وتـفاوتت اعدادهـم وجنسـياتـهم في النسخ
ـتـعة الالحـقـة واحـدث بعـضـهم فـارقـا كبـيـرا في اداء ونـتـائج فـرقهـم وادخلـوا ا
نافـسات الدوري واسهـموا بشكل كـبير في عـودة جمهور الـلعبة الى والتشـويق 
مـدرجاتـهـا واجاد اغـلـبـهم التـهـديف والـتسـجـيل ملح الـلـعـبة وعـنـصر الـتـشويق
فيـها ومن خالل احصاءات كانت لهم حصة االسد في ارصدة بعض الفرق من

باريات ( السكور). نقاط ا
تنص الئـحة تـنظـيم احملتـرف عـلى منح كل نـاد حق تسـجيل اثـن من احملـترف
لـعب فأشـعلـوا فتيل االجانب في قـائمـة الفريق عـلى ان يتـواجد واحـد فقط في ا
الـتـنـافس واسـتـثـمرت فـرق الـشـرطـة والـنـفط ودهـوك والـكـرخ والـكـهـربـاء وزاخو
ـينـاء وغيـرها في مـواسم مـختـلفـة وبنـسب متـفاوتـة وجودهم ونفط اجلـنوب وا
ـستـفـيـد االكـبر واالبـرز اذ اسـهم احملـتـرف االمـريكي ( دي وكـان نـادي الـنـفط ا
ـتابعـ بشكل كـبير ماريـو) وهو افضل مـحترف اجـنبي في الدوري بـأجماع ا
في احـراز الـنـادي لـدرع الـدوري لـثالثـة مـواسم مـتـتـالـيـة طـبـعـا دون اغـفال دور
درب اجملتهـد خالد يحـيى لكن مستـويات احملترف وجهـود الالعب احملليـ وا

عموما متفاوتة ولذلك اسباب عدة.
سألت اكـثر من خبير ومدرب سلوي عن اسباب هذا التفاوت اذ تركزت على ان
ـالـية لالنـدية حتـكمت بـنوع الـتعـاقدات فـالنـادي الذي لـديه مال اكـثر االمـكانـية ا
تعاقـد مع محترفـ جيدين فيـما فشلت انديـة اخرى ليس لهـذا السبب فحسب
ـا لــســوء االخـتــيـار وقــد اسـتــفــادت انـديــة اخـرى من فــرص مــعـســكـراتــهـا وا

بكر مع احملترف االجانب. اخلارجية للتعاقد اجليد وا
يعـاب على احملترفـ االجانب اغفالـهم مسألة الـتعاون مع زمالئهم الـعراقي في
ـباراة بـاريات اذ ان احملـترف االجـنبي غـالبـا ما (يـأخذ ا تطـوير ادائـهم اثنـاء ا
لنـفسه) ويـركز عـلى تفـوقه واالكثـار من التـسجـيل واظهـار مهـاراته وبصـمته في

. الفوز
دخـول احملـتـرف االجـانب وبـضمـنـهم الـعرب الى الـدوري الـعـراقي بكـرة الـقدم
ـوسم احلـالي افـضل التـعـاقدات اتـضـحت صـورته في العـقـد االخـير ويـشـهد ا
قياسـا لغيره لـلفرق العـراقية اتسـعت وشملت اغلب االنـدية العراقـية مع تفاوت
سـتـوى الـفـني على مـسـتـويـات هوالء االجـانب ويـتـفـوق الالعب الـعراقي  فـي ا
الكـثيـر منهم والئـحة االحـتراف تـنص على حق تـسجـيل اربعـة محـترف في

قائمة اي ناد يشارك في منافسات الدوري العراقي.
تابع للدوري العراقي يقول اخلبير د.  كاظم الربيعي وهو من ابرز ا
ـوسم احلــالي شـهـد تــعـاقــدات نـاجـحــة النـديـة الــزوراء والـنـجف ان ا
ـثال وحتـديدا وامانـة بغـداد وزاخو والـكهـربـاء والكـرخ على سـبيل ا
ـا ادى الى حتسن االداء الدفاعي في مـركز قلب الدفـاع ( اليبرو) 
لـهـذه الـفـرق واصـبـح اكـثـر تـنـظـيـمـا الـى جـانب تـعـاقـدات جـيـدة مع
العبي ارتـكاز يتواجـدون في اندية الطلـبة والنجف والـديوانية مثال
عنية في ولهـذا فاحملترفون االجانب شـكلوا اضافة مـلحوظة للـفرق ا
ــهــاجم اجلــيــد عن ــركــزين وخــارج ذلك غـــاب احملــتــرف ا هــذين ا

نافسات. الفرق.. وا
عــمـومــا النــسـتــطــيع الــقـول ان احملــتــرفـ

االجــانب وهم من جـنــسـيـات مــخـتـلــفـة قـد
شكـلوا اضافة بارزة وكبـيرة للدوري العراقي

ولـم يـحـدثـوا فـارقـا واضــحـا لـلـفـرق وظل الـدوري
العـراقي بـنكـهـة عراقـيـة خالـصـة ومازالت جتـربة
االحــتـراف في طـورهــا االول وبـأنـتـظــار تـعـاقـدات
قبلة. واسم ا احترافية اكثر نضجا واتساعا في ا
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التي أظـهرناهـا. كانت البـداية محـبطة
مـجـددا واستـقبـلـنا هـدفا مـبـكرا لـكنـنا

لعبنا بثبات وحققنا فوزا مستحقا".
وأضــاف: "الالعـبــون اخملـضــرمـون هم
ــــــكن ــــــركـب لألمــــــام و مـن قـــــادوا ا
لالعـب الـصاعـدين تقـد إضافـة لكن
يـجب أن يـتـولـوا الــقـيـادة ويـتـحـمـلـوا

سؤولية داخل الفريق". ا
ــــوسم ومع عــــودة األمـل في إنــــهـــاء ا
ضمن أول  6مراكز شجع أرتيتا فريقه
ــضي قــدمـــا بــعــد أن أجــرى 6 عــلـى ا
تـغـييـرات عـلى الـتشـكـيلـة الـتي هزمت

بنفيكا.
وتــابع قــائال: "أنــا ســعـيــد بــأنــنـا رغم
إجـراء الـكـثـير من الـتـغـييـرات جنـحـنا
في حتـقـيق هـذه الـنـتـيـجـة وال يـتـعـلق
األمر بـضرورة اتبـاع سياسـة التناوب
ـــا أردت إعـــطـــاء فـــرص لالعـــبــ وإ
ألنـهم يـســتـحـقـون ذلك بــسـبب اجلـهـد

بذول يوميا". ا
وخص بالذكر بيبي الذي شكل تهديدا
دائــمــا عــلـى لــيــســتـــر وشــدد عــلى أن
ركـز العـاشر ال يزال آرسنـال صاحب ا
بـحــاجـة لـلـحــفـاظ عـلى أعـلـى مـعـايـيـر

سابقة. ا
ـدرب اإلسـبـاني لـهـيـئـة اإلذاعـة وقـال ا
الــبــريــطــانــيـة (بـي.بي.سي): "نــيــكـوال
بـيبي ظل ثـابتـا وهـذا ما نـحتـاجه منه
ومركزنا احلالي غـير مقبول ويجب أن
نـتـحسـن بـشـكل كـبـيـر واحلل الـوحـيد

باريات". هو الفوز 

هدف مـحـقق بـعـدمـا تـصـدى لـتـسـديدة
مـاكتـومينـاي من داخل مـنطـقة اجلزاء
قــبل أن يـجــرب فـريــد حـظه بــتـســديـدة
ـهـارة رائـعـة لكـن كرته ـدى  بـعـيـدة ا

مرت بجوار القائم.
وحـاول العـبـو تـشـيـلـسي الـلـجـوء حلل
الــتــســديـــدات حــيث حــاول الـــثــنــائي
الـبـديل فـيـرنر وبـولـيـسـيتـش فعل ذلك
لـكن مـحـاولتـيـهـمـا لم تـكـلال بـالـنـجاح
باراة بالتعادل بدون أهداف. لتنتهي ا
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قـال مـيـكـيل أرتــيـتـا مـدرب آرسـنـال إنه
تـوقع تألق الالعـبـ اخملضـرم خالل
الــفــوز  1-3عــلى لــيـــســتــر ســيــتي في

متاز . الدوري اإلنكليزي ا
سابـقة قارية ويتطـلع اجلانرز للـتأهل 
ـقبل ومـواصلة الـتقدم في وسم ا في ا

الدوري األوروبي.
وحــوّل آرسـنــال تــأخــره إلى فــوز عـلى
لــيـســتـر الــيــوم األحـد بــعـد 3 أيـام من
انـتـفاضـة مـثـيرة 2-3 أمـام بنـفـيـكا في
الـــدوري األوروبـي لـــيـــتـــفـــوق 3-4 في

النتيجة اإلجمالية.
وتــــعـــافـى آرســــنـــال مـن هــــدف يـــوري
ـبكر أمام لـيستر لـينتفض تيلـيمانس ا
بـفـضل أهـداف ديـفـيـد لويـز وألـكـسـندر
الكـازيت ونيـكـوال بيـبي كـما ظـهر العب
الـوسط الـبـرازيلـي ويلـيـان بـأداء فردي

رائع.
وأبـلغ أرتـيـتـا مــحـطـة بي.تي سـبـورت:
"أنـا فخـور جدا بـالفـريق وبالـشخـصية

الكرة لتمر الـدقائق التالية دون
جديـد وينتـهي الشوط األول

بالتعادل السلبي.
بــدايــة الـــشــوط الــثــاني
جــاءت ســاخــنــة حـيث
كــاد زيــاش أن يــسـجل
هــدف تــقــدم الــبــلــوز
بعـدما قـابل عرضـية
بن تـــــشــــــيـــــلـــــويل
بـلــمـســة مـبــاشـرة
نـــــــحـــــــو مـــــــرمى
الــيـونــايـتــد لـكن
دي خــيــا ذاد عن

مرماه ببراعة.
وأطــــــــــــــــــــــــــلــق
جــــــريــــــنــــــوود
تـــــصـــــويـــــبــــة
صــــاروخــــيـــة
عـــــلى حــــدود
مـنطـقـة جزاء
تـــشــيـــلـــسي
لــكــنـهــا حـادت
عـن مـــــــــــرمـى
أصـــــــحـــــــاب

األرض.
وأنــــــــقـــــــذ
احلــــــارس
السـنغالي
مــــيــــنـــدي
مــــــــــــرمـى
فـريـقه من

وأشار بـاستمـرار اللـعب. وشن الفريق
الـلـندنـي هجـمـة مرتـدة سـريعـة انـتهت
عند أقدام هودسون أودوي الذي سدد
كرة قويـة نحو مرمى الـيونايتـد لكنها

لعب. ذهبت إلى خارج ا
 وكاد جيرو أن يصـطاد شباك دي خيا
بعدما حاول مقـابلة عرضية من اجلهة
الــيــمـنـى بـضــربــة رأســيـة مـن الـوضع
طــائـــرًا لـــكــنه
فـــشل في
ـــــس
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حــسم الـتــعـادل الــسـلــبي قـمــة اجلـولـة
ـمــتـاز الـ 26من الـدوري اإلنــكــلـيــزي ا
التي جـمعت بـ تشـيلسي ومـانشـستر
يونايتد  على ملعب ستامفورد بريدج.
 بـهـذه الـنـتـيجـة رفع الـبـلـوز رصـيدهم
ركـز اخلامس فـيما إلى 44 نقـطة في ا
ـرتـبـة الـثـانـيـة ـان يـونـايـتـد في ا ظل ا

برصيد 50 نقطة.
 فرض تشيلسي أسلوبه على اليونايتد
مـنـذ الـبدايـة حـيث حتـكم في مـجـريات
اللعب كليًا لـكنه فشل في تهديد ضيفه

بأي فرصة في الدقائق األولى.
 وجـاء أول تهـديد عن طـريق اليـونايـتد
عـبـر ركــلـة حـرة خـارج مــنـطـقـة اجلـزاء
نـفـذهـا راشـفـورد بــإتـقـان لـكن مـيـنـدي

تصدى لتسديدته ببراعة.
 وجـاءت احملـاولــة األولى لـلـبــلـوز عـبـر
تـسديـدة أرضـية زاحـفة أطـلـقهـا زياش

استقرت ب يدي احلارس دي خيا.
وجلـأ احلـكم لـتـقـنـيـة الـفـيـديـو بـعد
ربـع ســاعــة عــلى بـــدايــة الــلــقــاء
لـتــبــ مـدى وجــود ركـلــة جـزاء
لــصــالح الـــيــونــايـــتــد نــظــرًا
ـس لــــــــــــوجــــــــــــود شـك فـي 
هـــودســـون أودوي الـــكــرة

بـــيــده لـــكن احلــكم
رأى عـدم وجود
مـــــخــــالـــــفــــة
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قررت الـهيئـة اإلدارية لنـادي نفط الوسط الـرياضي مـعاقبـة العبي الفـريق بخصم  20 من قـيمـة عقودهم
ـلحـوظ في مسـتوى الـفريق. وقال نـائب رئيس الـنادي هـيثم بـعيـوي في بيـان صحفي  ان بعد الـتراجع ا
اإلدارة قررت مـعاقبة الالعـب بخـصم من إجمالي عقـودهم نسية 20 بـعد التهـاون والتراخي الـكبير في
.وبـ ان اإلدارة سـبق وأن انـذرت الالعـب بـالـعـقـوبـة في حـالة ـسـتوى الـعـام لالعـبـ أدائـهم وتـراجع ا
استمـرار هذا الـتراجع لـكن دون جدوى وبـالتـالي إصدار الـعقـوبة أمـر البد مـنه. وطالب بـعيـوي الالعب
ـسؤولـية وان يـحافظـوا على مـكانـة نادي نـفط الوسط وان يـستـعيدوا تـوازنهم في بـأن يكـونوا عـلى قدر ا
تـواضع قـبـلـة. وشـدد عـلى أن اإلدارة سـتـصـدر عـقـوبـة أشـد في حـال اسـتـمـر هـذا األداء ا ـبـاريـات ا ا

. وتراجع مستوى الالعب
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نال الـزميل عبـداحلكيم مـصطفى
رســـول شــهـــادة الـــدكـــتــوراه في
التربية البدنية وعلوم الرياضة ,
وسومـة تفويض عن أطروحـته ا
الـسلـطـة ودوره في تطـوير االداء
االداري لالنــديــة الــريـاضــيــة في
إقــلـــيم كــوردســتـــان الــعــراق من
وجــهــة نـظــر أعــضــاء الـهــيــئـات

االدارية  .
 وتألف مـجـتمع الـبحث من (64)
نــاديــاً ريــاضــيــاً  ,أمــا الــعــيــنــة

, فــــتــــكـــــونت من ( 40) نـــــاديــــاً 
ـنهج الوصفي وأعتمـد الباحث ا
ـسـحي  وقــام بـتـقـســيم عـيـنـة ا
الـبـحث إلى جـزئـ األول لـلـبـناء
وبــــنــــســــبـــة (%66.30) بــــواقع
(122) اداريـاً والثـاني للـتطـبيق
بــــنـــســــبـــة (33.7) بـــواقع ((62
إداريـاً ولتـحقـيق اهداف الـبحث
تـطـلب بــنـاء مـقـيــاسـ أحـدهـمـا
لــتـفـويض الـســلـطـة وآخـر لالداء
االداري عــــــلى وفـق اإلجـــــراءات

العلمية .
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أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم
آل خـــــلــــيـــــفــــة رئـــــيس االحتــــاد
اآلســيـوي لــكــرة الـقــدم  الــنـائب
األول لــرئـــيـس اإلحتــاد الـــدولي
لـكــرة الـقــدم عن عـمــيق مــشـاعـر
ــواســاة إلى اسـرة الــتـعــزيــة وا
كرة القدم العراقية  بوفاة النجم
ـدرب صـباح الـدولي الـسـابق وا
عيد اجلليل الذي توفي  عن

عـمر يـنـاهز 69 عـاماً
بــعـــد إصـــابــته
بـــــفـــــايـــــروس
كـــــــــورونـــــــــا
ـــســتـــجــد ا

كوفيد-19. وقال  الشيخ سلمان
بـن إبـراهـيـم آل خـلـيــفـة  : بـاسم
أســـرة كـــرة الـــقـــدم اآلســـيـــويــة
نـعـرب عن عـمـيق احلـزن لـرحـيل
ــدرب الـقـديــر والالعب الـدولي ا
الــســابـق صــبــاح عــبــد اجلــلــيل
ونــــتــــوجه بــــخــــالـص الــــعـــزاء
ــواســاة إلى عــائــلــة الــفــقــيـد وا
وعـــــمـــــوم اســـــرة كـــــرة الـــــقـــــدم
الـعراقـية. وأضـاف: كـان انتـشار
فــــايـــروس كـــورونــــا أصـــعب
اختـبار طـبي نواجهه في
هــــذا الــــزمـن ونــــحن
نــــشـــــعــــر بـــــاحلــــزن
الـعــمـيق لـوفـاة أحـد
ـــدربــ الـــبـــارزين ا
في الـقـارة اآلسـيـوية
مـسـتذكـرين بـصـماته
اإليــــجــــابــــيــــة كالعب
و دولــي ســــــــــــــــــــــابــق
مــــنــــجـــــزاته كــــمــــدرب
طـــمــــوح عـــلى ســـويـــة

عالية 
مـن الـــــكـــــفـــــاءة
واألخـــــــــــــالق

الرفيعة.
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جانب من مناقشة اطروحة الدكتوراه للزميل عبد احلكيم مصطفى
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أصـــدرت جلــنــة احلـــكــام في الــهـــيــئــة
الـتطبيـعية وبناءً عـلى توصيات دائرة
هـمة التي احلـكام عدداً من الـقرارات ا
جـاءت ضـمن اعتـبـارات منـطـقيـة. وأكدَ
رئـيس جلنة احلكام عالء عبد القادر أن
أول الـــقــرارات هــو إعـــادة اخــتــبــارات
احلـــكــام الـــذين أكـــمــلــوا 12 دورة ولم

ــادة نــظـــريــة واحــدة فــقط يــوفـــقــوا 
ـادة) (يــقـتـصـر االمـتــحـان عـلى هـذه ا
فـضال عن احلكام الذين اجتازوا جميع
االخـتبارات البدنية والنظرية ومجموع

درجاتهم أقل من 75.
ـعـاييـر نـفسـهـا التي وأضـافَ  تـطبق ا
اعتمدت في االختبارات السابقة درجة
الــنــجــاح 12 من 20 لـألخــطــاء وســوء

الـــــســــلـــــوك والــــتـــــســــلل و 6 من 10
الختبارات القانون العربي واالنكليزي
عــلى أن ال يـقل اجملـمـوع عن 75.وتـابعَ
سـتكـون االختبـارات البدنـية والنـظرية
ـؤجلـ واحلـكـام في الـفـقرة لـلـحـكـام ا
" "1فـي الــــــــفـــــــتــــــــرة من 20_15 آذار
2021.وبـيّن عبد الـقادر   أن اختبارات
الـلياقة البدنية ستُعـاد بالنسبة للحكام
رحلت في الذين لم يوفقوا فيها ب ا

الفترة من 10_5 نيسان 2021.
واخـتــتمَ رئـيس جلـنـة احلـكـام  حـديـثه
بـــالــقــول: ظــهـــرت في اآلونــة األخــيــرة
الـكـثـيـر من الـتـصـريـحـات في الـقـنوات
الـفــضـائـيـة تـخص عـمل جلـنـة احلـكـام
ودائـرتـهـا من قـبل أشخـاص مـنـضوين
ضـمن مـنظـومة االحتـاد وجلـنة احلـكام
من حــكـام عـامـلـ ومـقــيـمـ لـلـحـكـام
وتُــعــد هــذه األمــور مــخــالــفــة لــلــوائح
الــوطـنـيــة والـقــاريـة والـدولــيـة ولـذلك
نـــرجـــو من اجلـــمـــيع االلـــتـــزام بـــهــذه
الـضـوابط والـتـعـلـيـمـات وكلُ مَن لـديه
اعــتـراض أو وجـهـة نــظـر مـخــتـلـفـة أو
يــشــعــر بـالــغــ في جــزئــيـة مــعــيــنـة
فـأبواب جلـنة احلـكام مفـتوحـة وتطرح
اآلراء ضـــــمن الـــــســـــيــــاقـــــات واألطــــر

الرسمية.

ـنح القـيادات وأوصى البـاحث 
االداريــة الـفــرصــة لــزمالئــهم في
ــــــــارســـــــة إدارات االنــــــــديـــــــة 
الــتـــفــويض لــفــهم مــســؤولــيــات
ــوقع الــقــيــادي وتــنــمــيــة روح ا

االبتكار لديهم . 
ـــشـــاركـــة فـي اتـــخــاذ و زيـــادة ا
الــقـرارات مـن خالل الـتــفـويض ,

ال

براز قـدرات االداري ومـهاراتهم
في اجنـاز االعـمـال بـدقـة وسـرعة

أكبر . 
ــــفـــــوضــــة ــــهـــــام ا ووضـــــوح ا
لالداري فـي االنديـة لرفع كـفاءة
االداء  وتـقـلـيل االخـطـاء ومـنع
تراكم العمل .و توفير نظام فعال
لالتــــصـــاالت  لــــضـــمــــان حـــسن
ــفــوضـة. اســتــخـدام الــســلــطـة ا
واالســتـمــرار في تــنـمــيــة ثـقــافـة
التفويض النهـا اداة للرقابة على
العمل االداري للنادي الرياضي .
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عــقـــدت الــهــيـــئــة اإلداريـــة لــنــادي الـــشــرطــة
ـنـاقشـة وضع الـفريق اجـتمـاعـا اسـتثـنـائيـا 
اضي بعد النتائج السلبية خالل الدورين ا

ــــرضي لــــبـــعض فـــضال عــــلى األداء غــــيـــر ا
. الالعب

وقررت الهيئة االدارية خالل االجتماع خصم
 %25من عــقــود الالعـبــ الــكـلــيــة لـلــمـوسم

احلالي مع توجيه إنذار نهائي لبعضهم.
وقـــالت اإلدارة إن الـــقـــرار يـــأتي فـي ســبـــيل
إيــقـاف نـزيف الــنـقـاط لــلـفــريق والـعـودة من
ـكان جـديـد لـلـمـنـافـسـة عـلى لـقب الـدوري وا

الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه.
وشددت اإلدارة على أن الـعقوبة سـتكون أشد
في حــال اســتـمــر ســوء االداء وعـدم الــعـودة

للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة.
ومن جهـة اخرى أعلن االحتـاد االسيـوي لكرة
الـقـدم الـيـوم االثـنـ عن قـائـمـة جنـوم غـرب
ـاضي وكـان من ضـمن اسـيـا لــشـهـر شـبــاط ا

اخــتـــيــاراته كـــابــ نــادي
الـــقـــوة اجلـــويـــة حـــمــادي

احمد.
وتـألــفت الـقــائـمــة إضـافـة إلى
حــــمــــادي أحــــمــــد كل من عــــلي
مـبــخـوت العب مـنــتـخب اإلمـارات
ونادي اجلزيرة وايفر بانيغا العب
الــشـبـاب الــسـعـودي وبــافـيـتــيـمـبي

غوميز العب الهالل السعودي وسانتي
كازورال العب السـد ومحمـد جاسم مرهون
العب الرفـاع البحـريني ومـحمـد مرمور العب
تــشــرين الــسـوري وخــلــدون احلــلــمـان العب
شباب اخللـيل الفلسـطيني وعالء الدين دالي

العب العربي الكويتي.
مـيزين ويخـتـار االحتاد اآلسـيوي الالعـبـ ا
في ضوء معـايير خاصـة اهمهـا تأثير الالعب
على نتـائج فريقه من خالل تـسجيـل وصناعة
األهــداف وتـــرتــيب الـــفـــريق بــقـــائــمـــة فــرق

الدوري. احد اجتماعات جلنة احلكام

صباح عبد اجلليل

ميكيل ارتيتا



حـاول الـنــظـر إلى االمــر بـوجــهـة نــظـر مـخــتـلــفـة.يـوم
. السعد االثن
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زمــيل ســيــشــاركك مــتــعــة الــنــجـاح ويــكــون له نــفس
اجتاهاتك.رقم احلظ .9
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من الضـروري أن تضع غرورك جانبا إذا كنت ترغب
في تنمية عالقة واعدة.
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ـزاج والـتــردد الـشـديـد كـمـا تـمـتـاز تـتــصف بـتـقـلب ا
بالذكاء.رقم احلظ .8
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 مـن احملـتــمل جـدًا أن تــتــسـبب رؤيــتك الــضـيــقـة في
مشاكل في حياتك العائلية. 
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ـغــامـرات والــعالقـات حتب االسـتــكــشـاف وخــوض ا
زيد من األصدقاء. االجتماعية وتكوين ا

”uI «

ـــنــاسب ضـــروري إذا كــنت ال الـــتــدخل فـي الــوقت ا
ترغب في أن يتطور صراع.

ÊUÞd «

جتــنب تــفــضل أن تــصــبح مــحط اهــتــمــام اجلــمــيع 
رقم احلظ .6 الغرور
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يـوم ــرح مع األصــدقــاء ـزيــد مـن ا الــوقت مــنــاسـب 
اليسعد االربعاء.
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ــيـز الـيــوم تـواصــلك مع شـخص ذو تــأثـيـر أهم مـا 
دى على حياتك. طويل ا

Ë«b «

ـرح فمن احملتمل ان تلتقي انطلق في أمـسية مليئة با
بشريك العمر.
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تـتـعـرض لــبـعض االنـتــقـادات من أشـخــاص مـقـربـ
منك.رقم احلظ .3
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ضع الـــكــلـــمــات في
ناسب مع مكـانهـا ا
احلـل الــــصـــــحـــــيح
لــتــكــتـشـف الـكــلــمـة
ـطـلـوبـة:(من سـور ا

:( القرأن الكر
عـاصـفـة  –شـوال –
اهــواز  –عــمــران –
حـشـد  –انــتـحـار –
مــــســـبح  –رقـــيم –
حــــــلي  –جتـــــود –
أزاح  –نـــــــهـــــــرو –
مـــــريــــام  –واعظ –
دريـــــد  –ظـــــهـــــر –

مالي.
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يـعــد الـفـنــان فـاضل عـواد مـن اهم مـطـربي
االغـنـيــة الـسـبـعــيـنـيــة حـيث تـمــيـز صـوته
بـالشجن والـعذوبـة وحتققت شـهرته نـهاية
الـستـينـات من خالل اغنـية (الخـبر ال جـفيه
ال حـامض حلو ال شربت) وكانت من كلمات
الــشــاعـــر طــارق يـــاســ واحلـــان حــســ
الـسعـدي حيث تألق جنـمه مع تلك االغـنية
عـلى نـحو لم تـشـهده االغـنـيـة العـراقـية مع
مـطرب آخر من قـبل وحقـقت جناحاً عـراقياً
وعـربـياً واصـبـحت تـردد في اغلب الـبـيوت

ناسبات.  العراقية وفي االعراس وا
ــتـــلك عـــواد صـــوتـــا جــمـــيال و

ودافـئا واجاد الـغناء
بـالـلون الـبـغدادي
والـريـفي وقدم
بـعـدهـا بـاقـة
مـن اجــــــمل
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االغـاني مـنـهـا اغـنـيـة (يـلـجـمـالك سـومري)
ــلــحن مـفــيـد لـلــشـاعــر حــسن اخلـزاعي وا
الـنـاصح وحاسـبـيـنك لـلشـاعـر زامل سـعـيد
ـلـحن طـالب الـقـرة غـولي واغـنـيـة فـتـاح وا
(اتـنـه اتـنـه) لــلـشــاعــر كــاظم عــبــد اجلــبـار
ـلــحن طــالب الـقــرة غـولي وضــوء خـدك وا
ــلــحن عــبــد لـــلــشــاعــر كــاظم الــرويـــعي وا
يـاحلس السماوي (وعليك اسأل ) للشاعر
ـلـحن ذيـاب خــلـيل واغـنـيـة كـر خـلــيل وا
لـحن (يـلـومـوني) لـلـشـاعـر داود الـغـنـام وا
ذيــاب خــلـــيل و (يــنـــجــوم صــيـــرن كاليــد)
لـلشاعر كاظم الرويعي واحلان محمد جواد
امــوري واغــنـيــة ( عــلى الــلـه ويـا زمــاني )
ـلحن حـس لـلشـاعر حـسن اخلزاعي وا
الـسعدي وغـيرها من االغـاني فكانت
الـقمـة باالداء والصـوت فاطربت

اجلميع.
وهــذا الــفــنـان لـم يـأت من
فــراغ ولم تــؤد الــصــدفـة
بـان جتـعل منه فـنـاناً بل
جـاء بأقتدار عالِ وامتياز
عـــلى الـــرغم مـن الـــظــروف
الـتي واجهـته بدأَ بـالبـيئة
الــــــتـي عـــــاش فــــــيــــــهـــــا
وظـــروفـــهـــا الـــقـــاســـيـــة
وصــوالً الغــنــيــة ال خــبـر
والـتي رفـضت  4مـرات من
قــبل جلـــنــة فــحـص االغــنــيــة
أنـذاك على الرغم من انها كانت
في بــدايـة مــسـيــره الـفــني ولـكن
وضع نـصب عيـنـية حـلمه الـكبـير
وطـــمـــوحـــة الـــذي حتـــقق لـــيـــكـــمل
مـسـيــرتـة الــغـنـائــيـة ولــيـقـدم بــعـدهـا
عـشـرات االغـانـي عـبـر اذاعـة وتـلـفـزيـون

العراق آنذاك.
(الــزمــان) الــتــقت عــواد في كــلــيــة الــسالم
اجلـامــعــة بـبــغــداد حـيث يــعــمل بــوظـيــفـة
مـعــاون رئـيس اجلــامـعــة وكـان مــعه هـذا

احلوار:
{ كيف بدأ الفنان عواد رحلته مع الغناء ?
- بـدأت مع االغنـية اخللـيجـية وكنت
اقـلد مـطرب ومـنهم عوض دوخي
ابـراهـيم خـلـيل وغـيـرهـما. ثم
تــــقــــدمت بـــــعــــدهــــا الى
بــرنـامج ركن الـهـواة
الـذي كـان يـعده
ويـــــقــــــدمه
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األصـغـر "أنور" ووالـدتـها أصـيـبوا
( ـرض يـعرف بـ (ال عام  2012 
وأشارت بدورهـا سابقـاً في العديد
من تـصـريـحـاتـهـا أنـهـا تـعـاني من
عـــدم إنــــتـــظـــام ضـــربــــات الـــقـــلب
ـفاصل ـزاج وآالم ا وإضـطرابـات ا
والــتــعــرق والــغــثــيــان وصــعــوبــة

التنفس والصداع والقلق.
ـية كـما أفـادت وسائل اإلعالم الـعا
ــيـة لـيــدي غـاغـا أن الـنــجـمــة الـعـا
ستدفع  97ألف و 500دوالر تكاليف
عالج الـــــرجل الـــــذي كــــان يـــــنــــزّه
كـلــبـتـيـهــا وهـو رايـان فــيـشـر.ومن
ـتـوقع أن يـتـعــافى فـيـشـر بـشـكل ا
كـــامل. وكــان قـــد سُــرق اثـــنــان من
كالب غاغـا همـا كوجي وغـوستاف
من فــصـيـلــة الـبــولـدوغ الــفـرنـسي
األربعاء بعد أن أطلق مسلح النار

{ لــــــنـــــدن  –وكـــــاالت -
نــشــرت عــارضــة األزيــاء
الـفـلـسـطـنـيـة بـيال حـديد
صـــــــــــور وهـي تــــــــــضـع
احملـلـول بـيدهـا وذلك في
صـفـحـتـهـا اخلـاصـة على
مـــــــــوقـع الــــــــــتــــــــــواصل
اإلجــتـمــاعي وكــشـفت عن
صــعــوبـة تــعــايــشــهـا مع
ــرض وأرفـقت الــصـور ا
بــــتـــعـــلـــيـق قـــالت فـــيه:
(الــــــعـــــيـش مع بــــــعض
ـناعـة الـذاتـية أمـراض ا
ـزمـنـة = إيـجـاد الوقت ا
دائـــــمـــــاً ألخــــذ احلـــــقن

الوريدي). 
عـلومات إلى أن وتشـير ا
حـديـد أصــيـبت وشـقــيـقـهـا

على رايان في لوس أجنلوس. و
تـسـلـيـم كـلـبـتي غــاغـا إلى شـرطـة
ـاضـيـة لـوس أجنـلـوس اجلـمـعـة ا
دون أن تــصـابــا بـأذى ويــبـدو
رأة التي سلّمت الكلبت أن ا
غـير مـتورطـة وغيـر مرتـبطة
ـســلح. وتـقـول بـالـســطـو ا
رأة تـقـاريـر جـديـدة إن ا
وجــــدت الــــكــــلــــبــــتــــ
مـقــيــدتـ بــعــمـود ولم
غـنيـة بعـد على تعـلق ا
عـودة كـلـبـتـيهـا (لـكـنـها
ســـتـــســـلم بـــكـل ســرور
لـــلـــمـــرأة مـــكـــافـــأتـــهـــا

ــــوعـــودة الـــبــــالـــغـــة  500ألف ا
دوالر).وكانت كـلبة غـاغا الثـالثة
ميس آسـيا قد تـمكـنت من الهرب

سلح. خالل السطو ا

اجلـائزة الذهـبيـة في مهرجـان االغنـية العـربية في
دمشق عام 1972.

 -اغنية (يلجمالك سومري) وبحضور
ـطـرب فـريـد االطـرش الـذي ابـدى اعـجـابه ا

بهذه االغنية.
لحنون الذين تعاملت معهم ? { من هم ا

لحن كوكب حمزة محمد جواد اموري - ا
طـالب الـقـرة غـولي جـعـفـر اخلـفـاف ذيـاب

خليل حس السعدي.
ـعــلـمـ بـدالً من ــاذا فـضـلت دخــول مـعـهـد ا  }
الـذهـاب الى اجلامـعة عـلى الرغم من انك حـصلت

على معدل عال في الدراسة االعدادية ?
ـعـلـم في - تـقـدمت لـلـدراسة في مـعـهـد ا
االعــظــمــيــة عــام  1965بــعـــد تــخــرجي في
االعـداديـة وحـصولي عـلى مـعـدل عـال الذي
يـؤهـلنـي في الدخـول الى اجلـامـعة وأرادت
ــعــهـد ان تــرفـض قـبــولـي فـيـه لـوال ادارة ا
تـبـريري بـأني من عـائـلـة فـقيـرة ومـحـتـاجة
ـــعــهــد والــذي ويــوجــد قــسـم داخــلي في ا
سـيـوفر عـلى اهـلي مـصاريـفي بـأمـكاني ان
ارسـل لـهم الـ 5 دنــانـيــر الــراتب الــشــهـري
ــــعـــهــــد خالل الــــذي تــــمـــنــــحـه لي ادارة ا

دراستي.
ـعـهـد تـوقـيع قـرار فـصـلك ــاذا ارادت ادارة ا  }

من الدراسة ?
- كـنت خالل دراستي كـثيـر الغـياب بـسبب
انـشغالي بـاالذاعة والتلـفزيون ولـكن عندما
ـديـر خـليل ـعـهد الواجه ا قـدمـني معـاون ا
جـلو لـغـرض فصـلي لـتجـاوز غـيابـات احلد

ــلــحن الــراحـل يــاســ الــراوي وفي عــام ا
 1966انـضـمـمتُ الى الـكـورس الـغنـائي في
فـرقة االنشاد العراقـية وكانت اول اغنية لي
في ركن الـهـواة هي اغـنيـة (كـومي و أوكفي

وارفعيلي البوشية ).
اذا رفـضت جلـنة فـحص الـنـصوص الـغـنائـية  }

اغنية ( ال خبر ) في باد االمر ?
- رفـضت هـذه االغنـية اربع مـرات في باد
االمـر من قبل رئيس جلنة فحص النصوص
الـغنـائـية وديع خـونده بـأعـتبـار ان االغنـية
كـانت تــتـسم بــالـسـطــحـيـة وال تــتـوافق مع
وسيـقيـة. وكانت جلـنة فحص الـنصـوص ا
االغـاني صعـبـة وال تقـبل بأي نص يـقدم اال
بــعـد ان يــتـم فـحــصه مـن جـمــيع اجلــوانب
ـخـاض عـسـيـر حـيث كـانت االغـنــيـة تـمـر 
حـتى تـخـتـمر فـكـرة قـبـولـهـا وعـنـد ذاك تتم
ـوافـقـة على نـص االغنـيـة ويـتم احلـصول ا

على بثها.
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لـحن الذي تـدين له بالفـضل في قبول { من هو ا
وافقة على بثها ? اغنية ال خبر وحصول ا

لـحن الـراحل يـاس - الـفـضل يـرجع الى ا
الـراوي الـذي كـان يـعـد ويـقـدم بـرنـامج ركن
الــهــواة والــذي اخـذ بــيــدي وســاعــدني في
ـوافــقـة في بـثــهـا من قـبل احلـصــول عـلى ا
مـديـر االذاعــة والـتـلـفــزيـون مـحـمــد سـعـيـد
الـصـحـاف لـتـنـطـلق االغـنـيـة نـحـو الـشـهرة
واجملـد لـتـكــون لي بـوابـة الـدخـول في عـالم

االغنية وكان ذاك في عام 1968.
{ هل كنت تتوقع جناح اغنية ال خبر ?

- نـعم تـوقـعـت جنـاحـهـا حـيث تـوفـرت لـهـا
ـنـاسـبـة ومـنـهـا االداء والـصوت االرضـيـة ا
الـلـذان كـانــا عـامالن مـسـاعـدان عـلى جنـاح

تلك االغنية.
وسـيـقيـ رفـضوا { يقـال ان عـدد من النـقـاد وا

التعامل معك بعد بث اغنية ال خبر ?
- رفـضــوا الــتــعــامل مــعي لــكــون االغــنــيـة
بــحــسـب اعــتـقــادهـم كــانت غــيــر مــطــابــقـة
لـلنصوص الغنـائية وان كلمـاتها ال تنسجم

مع اللحن.
{ مــاهي االغــنــيــة الــتـي غــيــرت مــوازين الــنــقــاد

وسيقي بعد ان رفضوا التعامل معك ? وا
- اغـنــيـة (اتــنه اتـنـه) لـلــشـاعــر كـاظم عــبـد
اجلـبـار واحلـان طــالب الـقـرة غـولي فـكـانت
كـلـمـات وحلـنــاً جـمـيالً واداء رائـعـاً بـحـيث

سار الصحيح لألغنية آنذاك. خلقت ا
ـوجـبــهـا عـلى { مــاهي افـضل اغـنــيـة حـصــلت 

ديـر توقـيع قرار الفـصل بعد ـقرر رفض ا ا
ان اطـلع عـلى درجــاتي الـعـالـيـة الـتي كـنت
احـصل عـلـيـهـا وبـعـدهـا  اسـتـثـنـائي من
الـتـزام بـحـضـور الـدروس مـا دامت درجات

امتحاني عالية.
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ـعـانـاة جـعـلت مـنك ان تـكـون جنـمـاً في عـالم { ا
الغناء?

- نـشـأت في مـنـطـقـة شـعـبـيـة الـفحـامـة في
جــانـب الــكــرخ عــام  1942وكـــانت احلــيــاة
ـة حزيـنة بـطبـيعـتهـا على الـبغـدادية الـقد
الـرغـم من بــســاطــتــهــا وفــطـرتــهــا واغــلب
ادي الـعوائل كـانت فقـيرة وتـعاني الـعوز ا
بـــاالضـــافـــة الى حـــالـــة احلـــزن الـــذي كــان
يـحيـطهـا وبـعيـدة عن التـرف باالضـافة الى
ـا الـبــيــئـة الــتي عــشـتــهــا من كل جــانب 
جـعلتـني ان اكون جاهـزاً لألبداع في مجال

االغنية ومن هنا كانت انطالقتي.
{ ماهي االرضـية التي يـقف عندهـا فاضل عواد

ليكون بهذه الصورة الفنية الرائعة ? 
اوالً : الــصــوت واجــادة الــغــنــاء بــا لــلــون
الـبــغــدادي االصــيل ثم الــكـلــمــات والــلـحن
واالداء اجلـيد لألغنيـة جعلت مني ان اكون

بهذه الصورة.
{ وماذا عن اهتماماتك االخرى ? 

- هي كـتـابــة الـقـصـائـد الــشـعـريـة والـرسم
وقـراءة الــكـتب االدبـيــة و تـألـيف  3كـتب
بــهــذا اجلــانـب والــعــزف عــلـى آلــة الــعــود
والضرب على االيقاعات واالداء الصوفي.

{ مــا هــو سـر هــذا الــتـبــاين بــيـنك كــمــطـرب في
الـســاحــة الـفــنـيــة و كـمــنـشــد وكـتــابـة الــقـصــائـد

الصوفية ?
- اعـتزالت الـغنـاء عام  1978 واجتـهت الى
تـأليف وانشـاد القصـائد الصـوفية في مدح
الـنبي محمـد (ص) وآل بيته وبقـيت منشداً
مـن عـام  1978 وحــتى عـام  1987 ثـم عـدت

الى االنشاد مرة أخرى عام 1995.
{ ما هو سبب سفرك الى ليبيا ?

- سـافرت الى لـيبـيا عام  1995 وحـتى عام
 2005للعمل في مجال التدريس فيها وقد
أثـرت الـغـربـة كـثـيراً عـلى حـيـاتي ومع اني
هـجــرت الـغـنــاء لـكـن بـقـيـت انـضم الــشـعـر
ونـشـرت عـدة قصـائـد في جـريـدة الـدرونيل
في مـدينـة بني ولـيـد اللـيبـية كـما اشـتركت
ــهــرجــانـــات الــشــعــريــة فـي الــعــديــد مـن ا
بـــاالضـــافـــة الى عـــمل فـــني مع مـــؤســـســة
االجـاويــد الــفـنــيـة في طــرابـلـس فـضالً عن

ي في مهرجان القاهرة للكرافيك. تقد
عـواد خريج كلية االداب قسم اللغة العربية
ـسـتـنصـريـة عام   1974 حـصل اجلـامـعة ا
ـــاجــســتــيــر  1986 وفـي عـام 1990 عــلى ا
حـصل عـلى الـدكـتـوراه في الـلـغـة الـعـربـيـة
وهــو من مـوالــيـد  1942 في بــغـداد الــكـرخ
الـفحـامة ثم انـتقل الى مـدينـة احلريـة وهو
حـاليـاً يعـمل بـوظيـفة مـعاون عـمـيد الـكلـية
في كـلـيـة الــسالم بـبـغـداد ويـدرس الـبالغـة
الـــــقــــرآنـــــيــــة واالدب الـــــعــــربـي االسالمي

والتصوف. 
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ـلـتقى االذاعي اضي ا الـفـنان الـعـراقي ضيـفه الـثالثـاء ا
نصـة االلكترونـية للـحديث عن جتربته والتلـفزيوني عبـر ا
ـثال ومـخـرجــا فـضال عن جتـربـته  في االنـتـاج الـفـنـيـة 

الفني.
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مـثلة السورية نشرت صورة لها ا
بـرفـقــة مـجـمـوعـة من األطـفـال من
كوالـيس تصوير اجلزء الثاني من
مـسـلـسل الـبـيئـة الـشـامـيـة (سوق
ـهرجي احلريـر) تـألـيف حـنـان ا

ثنى صبح. وإخراج ا
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الـشـاعر االمـاراتي ضيـفه بـيت الشـعر فـي دائرة الـثقـافة
ـاضي حـيث قـدم قراءات في الـشـارقـة صـبـاح  اإلثـنـ ا

شعرية ضمن فعالية ادارها وسام شيا.
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االعالمي الــعـراقي الـقى مــحـاضـرة الــكـتـرونـيــة بـعـنـوان
ـي ومتـطـلـبـات سوق (طـالب االعالم بـ الـتـأهـيل االكاد
العمل) نـظمها قسم االذاعـة والتلفزيـون بكلية االعالم في

جامعة ذي قار.
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ية الروائي األردني  وصل للـقائـمة الطـويلة لـلجـائزة العـا
للـرواية العربية (البـوكر) عن روايته (دفاتر الوراق) التي
ـؤسـسة .والروايـة صـدرت عـن ا اعـلـنت نـتـائـجـهـا االثـنـ

العربية للدراسات والنشر.
ÍuÝu*« rýU¼

ـصرفية صـرفي العراقي نعـته االوساط االقتـصادية وا ا
ـاضــيــة.والـراحـل شـغل ـوت اجلــمــعــة ا بـعــد ان غــيـبـه ا
مــنــصب مــديــر لـفــروع عــدة من مــصــرف الــرافــدين في

اضي. سبعينيات القرن ا
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اخملرج السـوري بدأ تصويـر مسلسل اجتـماعي بوليسي
ـسـكي ورامي بــعـنـوان (الــضـفـدع) من تــألـيف عـصــام ا

. الشاه
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رئـيس اجملـلس االســتـشـاري الـعـراقي حتـدث في الـنـدوة
احلـوارية االفـتـراضيـة  الـتي اقامـتـها اجلـمـعيـة الـعراقـية
لــلـسـيـاســات الـعـامــة والـتـنـمــيـة الـبـشــريـة امس االربـعـاء
ـقـبـلـة: سـيـنـاريـوهـات ـانــيـة ا بـعـنـوان (االنـتـخـابـات الـبـر

متعددة).
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صـري احمـد فهـمي الى اوروبا من اجل سافـر الفنـان ا
متابعـة حالته الـصحيـة واالطمئنـان على نفـسه بعد مرور
ريء.ويظل قرابة عام على خضوعه لعملية جراحية في ا
فهمي في احدى الدول االوروبـية قرابة أسبوع من اجل
متـابـعـة حالـته الـصـحـية واخلـضـوع لـبعض الـتـحـاليل
واالشعـات كمـراجعـة شاملـة علـى حالتـه الصـحية.
وعلى الصعـيد الفـني ينتظـر فهمي طـرح فيلمه
اجلــديــد الــعـارف فـي مــوسم عــيــد الــفــطـر
الـســيـنــمـائي  2021 بـعــد تـاجــيــله عـدة
مرات بسبب فايروس كورونا والذي
ـمـثل احـمـد يـشـاركه في بـطـولـته ا
عـز. وكـانت اخــر اعـمــال فـهـمي
الفنـية مسـلسل (رجالـة البيت)
مع اكــرم حــســني والــذي لم
ـــتــوقع يــحـــقق الــنـــجــاح ا
ووصف بالـعمـل السـخيف
ـا دفع فــهـمي لـالعـتـذار
ــــــــوسم مـن جـــــــمـــــــهــــــــوره في ا

الرمضاني السابق.
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ـركـزيـة الـتي اليـخـتـلـف اثـنـان عـلى ان الـفـرقـة الـنـغـمـيـة ا
ـعــلم فـاروق هالل كـانت ــوسـيـقـار وا اســسـهـا وقـادهـا ا
ـوسـيـقي ـشــهـد ا ومــازالت وسـتـبـقى اسـمــا كـبـيـرا في ا
ركزية التي تاسست والـغنائي العراقي والفـرقة النغميـة ا
نصرم كـانت صرحاً كـبيراً خرجت في ثـمانيـنات القـرن ا
مــئـات االصــوات الـشــبـابــيــة الـعــراقـيــة الي بـرزت وحتت
علم فاروق هالل الذي اسس برامج اشراف مباشر من ا
تـلـفـزيـونيـة واذاعـيـة باسـم اصوات شـابـة لـيـقدم لـلـسـاحة
الــغـنـائــيـة اصـوات اصــبـحت جنـومــا تـعـدت احملــلـيـة الى
طـرب فـالقـائمة الـعربـية واذا مـا اردنا ان نـقلب اسمـاء ا
تــطـول ومن ضـمـنــهـا الـفـنــانـون الـنـجـوم كــاظم الـسـاهـر
مـحـمود انـور احـمد نـعـمة كـر مـحمـد مـهنـد مـحسن
ـهـنـدس وحيـد عـلي ريـاض كر هـيـثم يـوسف مـاجد ا

فـريـدة مـحـمـد عـلي قـاسم مـاجـد مـالك مـحـسن صالح
حـمـيــد حـسن بـريـسم عـبـد فـلك الى عـشـرات االسـمـاء
ـوسيـقار فـاروق الذي الـبـارزين اشرف عـلى جنومـيتـهم ا
ل وهـــو يـــدعـم ويـــبـــحث عن االصـــوات كـــان اليـــكـل وال
الـشبابية لغاية ما لقب بـصانع النجوم ليس على الصعيد
ـوسـيـقي عـنـدمـا حـرص عـلى تـاسيس الـغـنـائي فـقط بل ا
فرقة موسيقية كانت تتنافس مع فرقة االذاعة والتلفزيون
ويـتـذكـر اجلـمـهـور الـعـراقي بـرنـامج اصـوات شـابـة الذي
خـرج الـنجـوم الشـبابـية فـكان لـلـموسـيقـار دور كبـير في
رحلة الذهبية تـاسيس فرقة وبرامج تربعت على جنومية ا
من تــاريخ الـعـراق الــفـني ومـهــدت لـهالل ان يـســتـضـيف
مــهـرجــان االغـنــيـة الــعــربـيــة بـبــغـداد الــذي ضـيف كــبـار
غرب العربي ـطرب العرب وتوافدوا من دول اخلليج وا ا
شـهد لـلمـشـاركة في اضـخم مهـرجان مـازال يفـتخـر به ا
ـوسـيـقي والـغـنائـي العـراقي وبـاشـرف هالل الـذي تـبوا ا
وسيقي باقتدار مـنصب نقيب الفنان ورئيس جمـعية ا
والـيـوم وعنـدما تـستـضـيف وسيـلة اعالمـيـة جنمـا عراقـيا
تـسـتـذكـر بـكل فـخـر واعـتـزاز انـتـمـاءهـا لـلـفـرقـة الـنـغـمـيـة
ؤسسـة وحتمل شهادة ـركزية وانـها تخرجت من هـذه ا ا
ـعـلم فــاروق هالل الـذي نــتـمـنى له الــصـحـة كــبـيـرة مـن ا
والـعـافيـة والـتواصـل مع طلـبـته وعشـاقه الـعراقـيـ الذين

يكنون له االعتزاز والفخر ونتطلع ان
تـولـد فـرق ومـؤسـسـات وعـلى خـطى
ــركــزيــة تــدعم الــفــرقــة الــنــغــمــيــة ا
ـوسـيـقي والــغـنـائي فـنـيـا ــشـهـد ا ا

وثقافيا.
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احملرر في حوار
مع فاضل عواد
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ـصرية أحالم مثـلة ا ـوت ا غيب ا
اجلريتلي عن عمر يناهز  73 عامًا
بـعـد تـعـرضـهــا ألزمـة قـلـبـيـة عـقب
ـنـزلـهـا من تـصـويـر أحد عـودتـهـا 
األعــمــال الــفــنــيــة. وكــانت عــضــو
هن الـتمثيلية نهال مجلس نقابة ا
عــنـبـر اكـدت أن(أحـالم اجلـريـتـلي
توفـيت بشكل مـفاجئ في منـزلها).
و أوضــحـت أن (اجلـريــتــلي كــانت
تــقـوم مــؤخـراً بــتــصـويــر عـدد من
األعـمال اسـتعـداداً لـعرضـها خالل

ــقـبــلــة). والــراحــلـة هي الــفــتــرة ا
الـشقـيقـة الصـغرى لـلمـمثـلة إنـعام
اجلـريــتـلي واشـتــهـرت بــاألعـمـال
التلـفزيونية والـسينمائـية ودبلجة

تحركة.  الرسوم ا
وقدمت اجلـريتلي مـا يزيد عن 250
عـمال فـنـيـا مــنـهـا مـسـلـسالت (من
أطــلق الــرصـاص عــلى هــنـد عالم)
و(الــــلـــعــــبـــة  2 لـــيــــفل الــــوحش)
و(لــــؤلـــؤ). وهـي من مـــوالــــيـــد 20
شـــــبـــــاط  1948 وهـي من أصـــــول

شركسية. أحالم اجلريتلي
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ـساعـدة عـبر مـؤسـسة تـتـعاون مع حـكـومة سكـوت إلى ا
ـتضررين من هذه دينـة لتقد  50000وجبة للـسكان ا ا
العاصـفة. وسيـتم التنـسيق بـ العمـدة سيلـفستـر تورنر
ومنـظـمة سـكـوت ومؤسـسـة هـيوسـ هـيلث واجملـمـوعات
ـــطــاعم وذلك لـــتــوفــيـــر الــطــعــام احملــلــيـــة وأصــحــاب ا

. لألشخاص األكثر تضرراً في هيوس

ي تـرافـيس { تـكـسـاس  –وكـاالت - يـقـوم الــنـجم الـعــا
ـسـاعـدة سـكـان سـكـوت حـالـيـاً بـتـمـويل بـرنـامج غـذائي 
هيـوس الـذين واجـهوا عـاصـفة شـتويـة قـوية إذ يـعيش
السكان في جـميع أنحـاء تكساس من دون مـاء وكهرباء
بـعـد أن عطـلـت الثـلـوج ودرجـات احلـرارة الـتي هي أدنى
من درجـة الـتـجـمد الـشـبـكـة الـكـهـربـائـيـة لـلـواليـة. وبادر
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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

انـات العـالم وحكـومـاته منـذ أكثـر من ثـمانـية شـهور بـر
يتابعون ساعة بساعة وليس يوماً بيوم تعاقدات بلدانهم
راحل مع شركات تصـنيع اللـقاح حتى قبل ان تـنتهي ا
االولى مـن االخـتـبــارات. لم تـبـقَ دولـة لم تــتـعــاقـد سـوى
افـغــانــسـتــان وثالث دول صــغــيــرة في افـريــقــيــا وبـقي

العراق.
ـانيـون وقـتاً االن الـكالم ال يـنفع شـيـئاً لـقـد أضـاع البـر
ثميناً مـقتطعات من أعـمار العراقيـ وقتاً يكلف أرواحاً
يزهقها الفـيروس اللع في بلـد يتداعى وضعه الصحي
ية وبعض القائم أصالً على تبرعات منظمة الصحة العا

اجلهات.
ــانـيــ لـوزيـر ـسـألــة في مـحــاسـبــة الـبـر االن لـيـسـت ا
الصـحة أو احلكـومة عن التـقصـير في تأخـير التـعاقدات
ن يحاسب الوزراء ا االولوية  وغموض خط سيرها وا
ــانـيــ الـغــارقــ في أمــور مـعــظـمــهــا اخلالفـات والـبــر
شـاريع الثانـوية في ح لم تـنعقـد جلسات اجلانبـية وا
ان مـنذ شهـور لالطالع على واقع طارئـة متـواصلة لـلبـر
الـتـعـاقــد واخملـاطـبـات الـتي تـمّت مع الـشـركـات الـكـبـرى
واالسبـاب احلقيـقية لـرفض شركـة فايزر تـصدير الـلقاح
الـى الـعــراق وســوى ذلك مـن الـتــفــاصــيل الــغــائـبــة عن

اني ضائع في عوالم أخرى. اذهان بر
ـانـيـ الـيـوم هي مـجرد تـصـريـحـات الـسـيـاسيـ والـبـر
تخرصات مليئة بالشوائب والعثّة عن اللقاح بعد صحوة
الي إفـتـعـالـية من غـيـبـوبـة االنـغـمـاس في شؤون اقـل 

رات من اهمية حياة البشر. ا
وضوع االساس  أين كنتم? ومَن اخملول في ابقـاء هذا ا
في طي النسـيان وتصرفـات موظفـ في وزارة الصحة
اكتشف العراقيون انهم كانوا ينتظرون دفعة تبرعات من

الص لعدد محدود من اللقاحات.

احللـول شحيـحة ومنـسوب الكـآبة سائـر صوب الذروة.

ـعـلقـة بـخـاصرة الـبـلد. سـأهـبط الى مـقهى الـسـنـترال ا
صـاحـبــهـا زكي الــنـبـيـل أبـو زيـد ونــصف زبـائــنـهـا من
األدبـاء الــعــراقــيــ الـهــاربــ من احلــصــار الــوحـشي
بـحـقـائـب فـقـيـرة وجـيـوب مـثـقـوبـة وكـان أبـو زيـد يـذكّر
ـصري بـأن ال يجـبر الـصعـاليـك الطـيب النـادل رضا ا
عـلى شرب الـشاي وأخـوته بـالطـعـوم وأن ال يتـذمر من
جـلـوسهم الـطـويل من دون أن تـمـسك يده قـرشـاً أحـمر

منهم.
زكي يـعرف كل الـعراقـيـ هنـا. سأسـأله عن سـعد ابن

قهاه وترك رسالة لي. أُم سعد علّه مرَّ 
كان اجلـو بارداً ومـاطراً والـطريق من جـويدة الى وسط
البلـد طويل حيث سائق الـباص القـد مستعـد للوقوف
ساعـة كامـلة إذا شمَّ رائحـة راكب جديـد ما زال يـتلوى

قريباً من عتبة الدار.
نـطقة سقف خط السيـارات البطـيئة والسـريعة ينـتهي 
قهى دينة حيث ا السيل الصاخبة والقريـبة من مركز ا

واحلانة وجتدد األمل بالعثور على صديقي سعد.
أهل عـمّان يـتحـدثون بـحسـرة عن هذه الـقطـعة اجلـميـلة
ويتذكـرون نهيـرها القـادم من جبل عمـان ووادي عبدون
ــنــســاب ســيالً أو نــهــيـراً ومــا حــولـهــا. فــيــشق دربه ا
صغيرا تستمر رحلته الـى منطقة احملطة وما بعدها من
فـضــاء قـبل أن تـتـوسع احلـاضـرة حــتى تـكـاد تـلـتـصق
ــديــنـــة الــزرقــاء اجملـــاورة قــبل أن يــغـــطى ويــســقف

. باألسفلت ويصير ذكرى غاطسة برؤوس العموني
واصالت الـتي حتـمل النـاس من هذا الـسقف خطـوط ا
ــكــتظ صــوب مــنـازلــهـم لم يــكن يــحــتــوي عـلـى مـرآب ا
ـوازاة شارع طالل ـتد  نظـامي بل هو شـارع طويل 
الـشـهـيـر تـصـطف فـيه الــبـاصـات الـصـغـيـرة والـكـبـيـرة
ـسـتـطـاعك مـشـاهـدة شـخص بـالــدور وهـنـا سـيـكـون 
أربعـيـني طويل عـريض وظيـفـته تنـظيم وقـوف احلافالت
نتـظمة بـالتسـلسل اجلسـدي الذي قد ومراقـبة النـاس ا
يــصل وقت الـذروة فـيه الى ســاقـيـة بـشـريــة تـمـتـد عـلى
ربع األول طول الـشارع وتـلتف من نـهايـته عائـدة الى ا
قـبـل أن تـقـوم الــبـاصــات بـتــعـبــئـة بـطــونـهــا بـالــراكـبـ
ـانـهم وأيـسـارهم بـعض مـتاع ـتـعـجـلـ احلـاملـ بـأ ا
الــعـائـلـة من اخلــبـز والـلـحــوم واألسـمـاك واخلـضـروات
ـتـد من ذيـول والــفـواكه حـيـث الـسـوق الـكــبـيـر الــذي 
ـسـجــد احلـسـيـني ومـا الــسـيـارات في الـســقف حـتى ا
بـعـده الذي من عالمـاته بـائع الـشـاي الرافـديـني الـطيب
ودكان استنساخ العاصـمة الذي شهد ترتيب معامالت
نافي اجلديدة. هاجرين صوب ا وأضابير العراقي ا
فـي خـاصـرة الـشـارع تـوجـد سـيـنـمـا اسـمـهـا ريـفـولي
وأغــلب الــظن أن هــذه الــدار كــانت غــالــبــاً مــا تــعـرض
األفالم األجـنـبيـة اخلـلـيعـة وقـد عـرفت ذلك من مـعرض

دقوق ببابها الكبير. الصور الفوتوغرافية ا
لصق دار الـسينـما ثمـة حمّام رجـالي أخذ منـها جدارأ
وإسـماً وعـنـد مـرورك بفـوهـته سـتشم روائح الـصـابون
عطـرات وقد تـصطـاد أذناك نكـتة تـختلط عـقمـات وا وا
فيها مـشاهد سينمـائية وطاسة مـاء ساخن فززت زبوناً
تلك دكـاناً صغيراً بـسوق مجاورة لـبيع البضائع كان 
الـعـتيـقة أطـلـقت النـاس عـليه تـسـميـة ملـتـبسـة مـضحـكة

مبكية.
إنه سـوق احلـرامـيـة احملـشـور بـ بـنـايـتـ مـتـهـالـكـت
ويــنــخـفـض بـقــدر أذرع قــلــيــلـة عن مــســتــوى الــشـارع
الرئيـسي وفيه ستـجد مهواك وضـالتك من التـفزيونات
ـكواة والـكـامـيرا والـفـرن والـثالجة ـذيـاع وا ة وا الـقـد
وغـيــرهـا من مـواد رخــيـصـة بـالت
عـلــيــهــا األيــام وودعـتــهــا نــظـرات
الــبــائــعــ اجملــبــرين بــكــثــيــر من
األسـى وقــــلـــــيـل من الـــــبـــــهـــــجــــة

والشجن.
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ـصـريـة يـسرا خالل ـمثـلـة ا حـلت ا
اضـيـة ضـيفـة عـلى بـرنامج األيـام ا
سـهرانـ مع أمـير كـرارة وحتدثت
حــــول الــــعــــديــــد من األمــــور عــــلى
ــســتـوى ــســتــوى الــفــني وعــلى ا ا
الـشخصي ومن بـينهـا العالقة التي
جـمعـتـها بـالزعـيم عـادل إمام خالل
اضيـة.وكشفت الـسنوات الـطويلـة ا
يـسـرا خالل الـلـقـاء عن الـعـديـد من
الــــتـــفــــاصــــيل واألســــرار الــــتي لم
تــصــرّح بـهــا ســابـقًــا وقــالت: (أنـا
كـنت ست مـحـظــوظـة أني اشـتـغـلت
مع عــــــادل إمـــــام  17 فــــــيـــــلــــــمـــــا
ســيــنــمـائــيــا). وأضــافت (كــوالـيس
ـــتــعـــة ومــلـــيــئــة أعــمــال الـــزعــيم 
بــالــضــحك والــهـزار الــكل بــيــكـون
سـعيد ومبسوط وهو شخص جميل
ودمه خـفــيف ومـلــتـزم وعـارف اسم
كل واحـد في فريق العمل). وتابعت
حـديـثـهـا حـول كوالـيس الـعـمل مـعه
في فـيـلم عـمارة يـعـقـوبـيـان وقالت:
(عــادل إمـــام عــمل كــمــاشـــة عــلــيــا
مـرت مرة مع الـكاتب وحيـد حامد
ومـروان حـامد بـعـدمـا عـرض عـلـيا
ـــشـــاركـــة فـي الـــفـــيـــلـم بـــخـــمس ا
مـشـاهـد وقـال لـي: خـلـيـكي جـدعـة
واعــمـــلي مــعـــانــا خــمس مـــشــاهــد
فـاعـترضت فـقـال لي: أقـري الورق
ا قرأت وافقت وقابلت الشخصية و
احلـقـيـقـيــة وقـلـدتـهـا في كل شيء).
وحتـدثت يـســرا أيـضًـا عن أسـلـوب
عــادل إمـام فـي الـتــمـثــيل وتــغـيــيـره
عتـادة عن الفـقراء وقالت) لـلنظـرة ا
ــــا يـــعــــمل دور عــــادل إمـــام كــــان 
شــخـصـيــة فـقـيـرة كــان الزم يـظـهـر
ـظهر نـظيف الـفقـر ليس له عالقة
ـظـهـر اخلـارجي غـيـر الـنـظـيف). بـا
ومن بـ أهم األسـرار الـتي كـشفت
عـنـهـا يـسـرا قـالت (عـادل إمـام هو
الـفـنـان الـوحـيـد الـذي لو كـان طـلب
الــــزواج مـــــني لم أكـن اســــتـــــطــــيع
رفـضه... عـادل إمـام لـو كـان اتـقدم
لي مـكــنـتش رفــضـته وكــان نـفـسي

أجتوزه).
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بـــتـــصـــور مـــا كـــان الـــوضع عـــلـــيه
بـــالـــنــــســـبـــة إلـــيــــهـــا (ديـــانـــا) مع
واجـهة كل هذا الوضع اضـطرارها 
وحـيدة طـوال هذه السـنوات. وتابع
هــاري قــائال لــقــد كــان ذلك صــعــبــا
لـلـغــايـة لـكــلـيـنــا لـكـنــنـا عـلى األقل

مجتمع سويا.
ونـدد األمــيـر هـاري وهـو الـسـادس
فـي تــــــرتــــــيـب خـالفــــــة الــــــعــــــرش
الـــبـــريــطـــاني مــرارا بـــالــضـــغــوط
اإلعالمـية التي مورست عـلى عائلته
سـؤولـية الـصـغيـرة مـحمّال إيـاهـا ا
الـــرئـــيــســـيـــة عن قــرار انـــســـحــابه
ـلـكـيـة الـذي وزوجـته من الـعــائـلـة ا
بــدأ ســريــانه مــنــذ نــيـســان/أبــريل

.2020
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ـقرر عرضها كـاملة في السابع من ا
آذار/مـارس. وقـال األمـيـر الـبالغ 36
عـاما أكبر قلق لـديّ كان من أن يعيد
الـتــاريخ نـفـسه فـي إشـارة عـلى مـا
يـبدو إلى وفاة والدته األمـيرة ديانا
في حـــادث ســــيـــر في بــــاريس إثـــر
محاولتها اإلفالت من صائدي صور
ـا ـشـاهـيـر في الـعام 1997. ولـطـا ا
كـانت عالقـة دوق سـاسـكس صـعـبـة
مع الـصحافـة البريـطانيـة وهو قال
أخـيـرا إن الـضـغط الـذي واجـهه من
اإلعالم فـي بالده كـــــان يـــــحــــطـــــمه
ذهــــنــــيــــا. وأوضح األمــــيــــر هـــاري
قابـلة أنا ـسكا بـيد ميـغن خالل ا
مرتاح حقا ألنني جالس هنا وأتكلم

معكم إلى جانب زوجتي.
ـــكــنــني الــبــدء وأضــاف ألنــني ال 

{ لوس اجنليس-(أ ف ب)  –بعدما
سؤولية حـمّل الصحافة جـزءا من ا
في مـــوت والـــدتـه األمـــيـــرة ديـــانـــا
ــــأســــوي كــــشف األمــــيــــر هـــاري ا
لـلـمـقـدمـة الـتـلـفـزيـونـيـة األمـيـركـيـة
الـشهـيرة أوبرا ويـنفـري أنه يخشى

أن يعيد التاريخ نفسه.
وكــان األمــيــر هــاري أحــدث خــضــة
لكية البريطانية كـبيرة في العائلة ا
إثـر قراره الـتخـلي عن مهـماته فـيها
قــــبل عـــام وانـــتـــقـــالـه لإلقـــامـــة في
ــــتــــحــــدة مع زوجــــته الــــواليــــات ا

األميركية ميغن ماركل.
وبـثت قناة سي بي اس التلفزيونية
األمـيركية مساء األحـد مقتطفات من
ـــقـــابـــلـــة احلـــمـــيـــمــة مـع جنـــمــة ا
الـتلـفزيـون األميـركي أوبرا ويـنفري

ويــعـادل اخلط الـواحـد عُـشـر غـرام
من الــذهـب الــذي تــتــغـيــر قــيــمــته

حسب سعر البيزو الكولومبي.
فـي يــــوم وصــــول فــــالــــيــــنــــزويال
ورامـيريز إلى كاريـتشي كان سعر
اخلـط يـبـلغ حـوالى  20 ألـف بـيـزو

كولومبي.
وهـــذا يــعــادل حــوالى  6 دوالرات
لــكـن الــعــمــلــة اخلـــضــراء لــيــست
ـنطـقة مـسـتخـدمة كـثيـرا في هذه ا

على عكس سائر أنحاء فنزويال.
ــقـــوى أعــلن وعـــلى لــوح الـــورق ا
تـوافر علـبة تونـة مقابل خط واحد
مـن مـــســـحـــوق الـــذهب ولـــتـــر من
الــزيت مــقــابل خــطــ وكــيـلــو من
احلــلـيب الــبـودرة مـقــابل ثالثـة أو

أربعة خطوط.

الــســكــان الــذين يــعـيــشــون فــيــهـا
يـــشـــيــــرون إلى فـــنـــزويال كـــدولـــة
بـعــيـدة. فـهم أقـرب إلى كـولـومـبـيـا

والبرازيل.
يـرسي الـرجالن قـاربـهمـا اخلـشبي
الـضيق فـي كاريتـشي وهي إحدى
مستوطنات السكان األصلي على
طـــول ضــفـــة الــنـــهــر ويـــبــيـــعــان
الــبـضـائع لـلـزبــائن قـبل أن يـأخـذا

قسطا من الراحة.
وعــلى مـ الــقـارب اآللي لـوح من
ــــقــــوى عــــلـــيـه أســــمـــاء الــــورق ا
ــتــوافـرة لــلــبــيع مع ــنــتــجــات ا ا
أســعــارهــا احملــددة بـــخــطــوط من
مـسحوق الـذهب في منطـقة يطعم
فـيها الـتعدين غـير القـانوني أفواه

العديد من السكان.

{ حــديـــقــة يــابــاكــانـــا الــوطــنــيــة
(فـنزويال)-(أ ف ب)  –يـزن خوسيه
فــالــيــنــزويال كــمــيــة صــغــيــرة من
مـسحوق الذهب على ميزان رقمي
ثم يضعها جانبا لدفع ثمن الوقود
في واليــة أمـازونـاس الـفــنـزويـلـيـة
ـعــدن الـثـمـ حــيث يـعـتــبـر هـذا ا

فضلة. العملة ا
يـعـمل فـالـيـنزويال مـسـاعـدا ألولـفر
رامـيريز على م الـقارب التجاري
لكه األخـير والذي يـبحران الـذي 
فـيه في نهـر أورينوكـو عبر حـديقة
يــــابــــاكـــانــــا الـــوطــــني فـي واليـــة
أمــــازونــــاس عـــلـى مـــســــافـــة 750
كـــيــلــومـــتــرا جـــنــوب الــعـــاصــمــة

كراكاس.
ــنــطـقــة نـائــيــة جـدا لــدرجـة أن وا
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كــان لـيــشـعــره بـفــخـر كــبـيــر. ثـمـة
إعـجاب كـبيـر اليوم لم يـشهـد عليه
والـدي خالل حياتـه. النجاح وصل
مـتـأخرا هـو لم يكن مـتـكبـرا البـتة
وكـان لـيشـعر بـتأثـر كبـير. وتـشرّح
شـارلـوت غـينـزبـور أسلـوب سـيرج
غـينزبور قائلة والدي لم يكن أسير

مرحلة معينة.

ـغـني الـذي فـرق مـعـروفـة أعـمـال ا
تــوفي فـي الـثــاني مـن آذار/مـارس
 1991بـــيــنـــهـــا فــرقـــة دي ال ســول
األمـيـركيـة للـهـيب هوب ومـاسيف
أتـــاك في الـــتــريـب هــوب. وتـــقــول
ــمـثـلـة شــارلـوت غـيـنــزبـور ابـنـة ا
ــغــني لــوكــالــة فــرانـس بـرس إن ا
الــتـقـديــر الـذي يـحــظى به والـدهـا

{ بــــــــاريس-(أ ف ب)  –ال يــــــــزال
ــغـني سـيـرج غــيـنـزبـور من أبـرز ا
أعالم األغـنيـة الفرنـسية بـعد ثالثة
عــقــود عــلـى رحــيــله كــمــا يــشــكلّ
وسـيقي الطـموح مصدر أسـلوبه ا
إلــهــام جلـيل جــديــد من الــفـنــانـ

الـشـباب في غـير بـلـد حول الـعالم.
فـي مــشـــهـــد الفت مـن فـــيــلـم هــاي
فـيـدلـيـتي لـلـمخـرج سـتـيـفن فـريرز
ـقتبس من كتاب يحمل العنوان وا
عـيـنه للـكـاتب نك هورنـبي يـضبط
الــــــبـــــطـل وهـــــو صــــــاحب مــــــحل
لـألسـطـوانـات في شـيـكـاغـو يـؤدي
دوره جــون كــيـوزاك شــابـ أتــيـا
لــسـرقــة أقـراص فــيـنــيل. ومن بـ
األعـمـال الـتي غـنـمـاهـا أسـطـوانـة
لــســيـرج غــيـنــزبــور أراد الـلــصـان
االسـتـعـانة بـهـا في إطـار بحـثـهـما
عـن مـقــطــوعــات الســتــغاللــهــا في
أعـمـال فرقـتهـما الـناشـئة. من دون
احلــاجــة لــسـرقــة أســطــوانـات من
ــتـاجـر والـفـرار بـهــا اسـتـلـهـمت ا

الــذهــبي مــنــذ أربــعــة عــقــود. هـذا
الـفيلم الذي يحـمل عنوان ميموري
بـوكس باإلنـكلـيزيـة هو من ب 15
ــنـافــسـة عـلى عــمال مـشــاركـا في ا
ــنـحــهـا اجلــائــزة الـكــبـرى الــتي 
اجلـمعة مـهرجان بـرل أول حدث
ســــيـــنــــمـــائي أوروبـي بـــارز خالل

العام.
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-(أ ف ب)  –انــــــــطـــــــلق { بــــرلـــ
مـهرجان برلـ السينـمائي االثن
بــنـسـخـة افــتـراضـيـة بــالـكـامل مع
فــيـــلم دفــاتــر مـــايــا الــذي اضــطــر
مـخـرجـاه الـزوجـان جـوانـا حـاجي
ــواجـــهــة تـــومــا وخـــلـــيل جــريـج 
ـدمـر في مـرفـأ تـبــعـات االنـفـجـار ا
بـيروت واجلائحة إلجناز أول عمل
لـبـنـاني يـنـافس عـلـى جـائـزة الدب
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{ مسفـاة العـبري (سـلطنـة عمان)-(أ ف ب)  –جنح
سـكـان قـريـة مـسـفـاة الـعـبــريـ الـعـمـانـيـة في جـعـلـهـا
ة والـتقليدية نازل القد مقصدا سـياحياً إثر حتويـل ا
ـصـنـوعـة من الـطـ إلى فـنـادق صـغـيـرة اسـتـقـطـبت ا
ـشي ــســارات ا آالف الــزوار إلى مـنــطــقــة تـشــتــهـر 

اجلبلي وقصص اجلن. 
وقـبـل ست ســنـوات فــتــحت الــقـريــة الــتي يــبــلغ عـدد
سكانها  800 نسمـة وتقع في منطقة ذات طبيعة أشبه

تـحدة حـاراتها بـأخدود غـراند كـانيـون في الواليـات ا
الــضـيـقـة لألجـانـب والـسـكـان احملـلـيــ الـبـاحـثـ عن
ــغـــامـــرة في الـــصــحـــارى والــزوايـــا اخلـــضــراء في ا
الـسـلــطـنـة اخلـلـيـجـيـة. ويـروي يـعـقـوب الـعـبـري أنّ كل
شيء بــدأ في عــام  2010 عــنــدمــا اقــتــرح عــمه عــلى
ـنــازل الـطـيـنـيـة بـعـد الـعـائـلـة الــعـودة إلى اسـتـخـدام ا
ة من الـقريـة إنّما ـنطقـة القـد إهمـالهـا لسـنوات في ا
ـنـازل الـتي بـغـرض الـضــيـافـة. وكـان أصـحــاب هـذه ا

يعود تـاريخ بناؤها إلى قرون مضت قد هجروها خوفا
من انـهيـارهـا وانتـقـلـوا للـعـيش في اجلـانب اآلخر من

القرية حيث بنوا مساكن جديدة. 
ويقزا الـعبري لوكـالة فرانس برس إنّ فـكرة عمّه كانت
ـسهـا الـصخب اجلـمع بـ حيـاة طـبيـعـية بـسـيطـة ال 
ـأخـوذة من حـيـاة العـمـاني الـقـد لكن وهي احلـياة ا
ــسـة حـضــاريـة تـوفــر الـراحــة والـسالمـة مع إضــافـة 

واحلياة السهلة.
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فـقدان الوزن سـيظل يتـطلب تـغيير
ـط احلــــــــيــــــــاة وأن أي دواء أو
ـكن أن ط احلـيــاة  تــغـيــيـر فـي 
يـؤدي إلى مـخـاطـر وآثـار جـانـبـيـة
مـحـتـملـة. لـذلك من احلـكمـة دائـما
اســتــشـارة أخــصــائي صــحي قـبل

محاولة إنقاص الوزن).

ســيـمـاغـلــوتـايـد مع تــقـلـيل اآلثـار
اجلــانــبــيــة. وقــال الــطــبــيب دوان
مـيــلـور اخـتـصـاصي الـتـغـذيـة في
كــلـــيــة الــطب في أســتــون إن (من
ـفيد أن يـكون لديك خيـار محتمل ا
ـسـاعـدة األشـخـاص عـلـى إنـقاص
الـوزن لـكـنـنـا يـجب أن نـعـترف أن

فـقدان الوزن الذي يـتحقق أكبر من
ذلـك الــــــذي شـــــوهــــــد مع أي دواء
كافحة السمنة. وأضاف: مـرخص 
هـذه بـدايـة حـقـبة جـديـدة لـتـطـوير
أدويـة السمنة مع اجتـاه مستقبلي
لــتــحــقـيـق مـســتــويــات من فــقـدان
ـاثـلة لـتـلك الـتي يـحقـقـها الـوزن 

كـان من بيـنها الـغثيـان واإلسهال
والـــــقـيء واإلمـــــســـــاك. وهـــــنــــاك
دراســات مـــدتــهــا خــمس ســنــوات
كن ـعـرفـة إن كـان فـقـدان الـوزن 
ــدى الـطــويل. أن يــســتــمــر عــلى ا
وقــال ســتــيــفن أورايــلي األســتـاذ
بــجــامـعــة كــامــبـريــدج إن: مــقـدار

األخــــرى.ويـــعـــني هـــذا أن  32 في
ـئـة من األشـخـاص فـقـدوا خُـمس ا
وزن أجـسامـهم بـعد تـناول الدواء
أمـا من تلقوا عالجا وهميا فكانت
نــسـبــة فـقــدان الـوزن لــديـهم  2في
ـــئـــة.وقـــالت راشـــيل بـــاتـــرهــام ا
األسـتاذة في كـليـة لنـدن اجلامـعية
وهي بــاحـثــة بـريــطـانـيــة لـبي بي
ثابة فارقة في ما سي: (هـذا يعد 
ــقــدار فـــقــدان الــوزن). يـــتــعــلـق 
وأضــــافت (أمـــضـــيت الـ 20عـــامـــا
ــاضــيـة في إجــراء أبـحــاث حـول ا
الـسـمنـة وحـتى اآلن لم يكـن لديـنا
عالج فـعـال لهـا بـاستـثـناء جـراحة
السمنة. وقالت إن فقدان الوزن من
شــأنه أن يـقـلل مـن خـطـر اإلصـابـة
بــــأمـــراض الـــقــــلب والــــســـكـــري
ـرض كـوفـيد- واإلصـابـة احلـادة 

 .(19
ومـا زال سيـماغـلوتـيد بـحاجة إلى
مــوافــقـة هــيـئــات األدويــة لـذلك ال
ـكن وصـفه بـشـكل روتـيـني. ومع
ذلـك تتـوقع بـاتـرهام أن الـعـيادات
ـــتــخــصـــصــة في فـــقــدان الــوزن ا
سـتستـخدم العـقار في البـداية بدال
مـن إتـــاحـــته عـــلـى نـــطـــاق واسع.
وظـهـرت أعـراض جـانبـيـة لـلعالج

ولـكـن جـان الـتي أنـهت الـتـجـربـة
اسـتعادت شهيتها وبدأ وزنها في
الـــــزيـــــادة مـــــرة أخــــرى. وقـــــالت:
(شــعـرت بـفــقـدان الـوزن بــسـهـولـة
أثـنـاء الـتجـربـة لكـنـني اآلن أخذت
أشـعر وكـأنني في معـركة مسـتمرة
مع الــطـعـام).ويـعـد سـيـمـاغـلـوتـيـد
مــــألـــوفــــا بـــالـــفــــعل لــــدى بـــعض
األشــخـاص الــذين يـســتـخــدمـونه
عـالجـا لـداء الـسـكـري من الـنـوع 2
لـكـن هـذه الـتـجـربـة قـررت إعـطـاءه
بـجـرعـات أعلى. ويـعـمل الدواء عن
طـريـق الـسـيـطـرة عـلى مـسـتـويـات
الــشـــهــيــة في اجلــسم ومــحــاكــاة
هـــــرمــــون يـــــســــمـى جي ال بي 1
يــفـرزه اجلـسم بــعـد تـنــاول وجـبـة
مــشــبــعـة. وفـي الـتــجــربــة حـصل
ـشـاركـ عـلى جـرعات من بـعض ا
هــذا الــدواء أمــا بــعــضــهـم اآلخـر
فــتـلـقـوا حــقـنـة خـالــيـة مـنه ولـكن
أفـراد اجملـمـوعـتـ تـلـقـوا نـصائح
ـط حــيـــاتــهم. وأظـــهــرت بـــشــأن 
الـنتائج التي نشرت في مجلة نيو
ــشــاركـ إنــغالنــد الــطــبــيــة أن ا
الـذين تـلقـوا سـيمـاغلـوتـايد فـقدوا
مــا مــعـدله  15كــغم مــقـارنـة بـ 2.6
كـــــغـم لـــــدى أفـــــراد اجملـــــمـــــوعــــة

لندن - جيمس غالغر
أظــهــرت جتــربـة دولــيــة كــبـرى أن
عــقـارا مــثـبــطـا لــلـشـهــيـة أدى إلى
فـقـدان بـعض األشخـاص ألكـثر من
خـمس وزنـهم.وتـلـقى من خـضـعوا
لـلتـجربة حـقنة أسـبوعيـة من عقار
يــعـرف بـاسم ســيـمـاغــلـوتـايـد مع
نــصــائح بـشــأن الــنـظــام الــغـذائي
والـــلـــيـــاقـــة الــبـــدنـــيـــة.وأظـــهــرت
الـــدراســة الـــتي أجــريت عـــلى مــا
يــقــرب من  2000 شــخـص فــقـدان
ــتـوسط  15 كــغم من وزنــهم في ا

خـالل التـجـربـة الـتي اسـتـمرت 15
شــهــرا. وقـال عــلــمـاء إن الــنــتـائج
ــكن أن تـمــثل حـقـبــة جـديـدة في
عالج الـسـمـنـة مع احتـمـال ظـهور
ـزيـد من الـعالجـات قريـبـا.وكانت ا
جـــان وهي من مـــقــاطـــعــة كـــيــنت
ن أجـريت الــبـريـطـانـيـة واحـدة 
عـلـيهم الـتـجربـة. وفـقدت  28 كـغم
أي مــــا يـــعـــادل أكـــثــــر من خـــمس
وزنـها.وقـالت: غيّـر العـقار حـياتي
وغـيّـر طـريـقـة تـعـامـلي مع الـطـعام
تــمـامــا.وأضـافـت أن (اتـبــاع نـظـام
غـذائي جعـلهـا تعـيسـة لكـن تناول
هذا الدواء كان مختلفا تماما ألنها
كـانت ال تـشـعر بـاجلـوع إال قـليال).
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{ نــيـــويــورك (أ ف ب) - يــعــمل
اخملــرج ســبـــايك لي عــلى إعــداد
مــســـلــسل وثــائـــقي في الــذكــرى
سبـتمـبر العـشرين لـهجـمات  11 
تـتـمـحــور عـلى سـكـان نـيـويـورك
وقـــدرتــهـم عــلى الـــنـــهــوض من
ي استهـداف مركـز التجـارة العا
وصـوالً إلى جــائـحـة كــوفـيـد-19
وفق ما أعلنت شبكة إتش بي أو
التـابـعة جملـموعـة وورنـر ميـديا.
ولم حتــدد اجملـمــوعـة مــوعـد بث
ـــــســـــلـــــسـل عـــــلى إتـش بي أو ا
ومـنصـة الـبث الـتدفـقي إتش بي
أو مـاكس مـكتـفـيـة بـاإلشارة في
بيـان إلى أنه سـيكـون متـاحاً في
وقت الحق من هــذا الــعــام.ونــقل
الـبـيـان عن اخملـرج الـنـيويـوركي
الــشــهــيــر قــوله (إنه فــخــور بـأن
يظـهر كـيف أصبـحت مديـنته في
وسط زلـــزال  11 ايـــلـــول ووبـــاء
كـــوفـــيــد-19). وأضـــاف اخملــرج
احلـــائــز جـــائـــزتي أوســـكــار عن
فـــــيــــلـــــمـي دو ذي رايت ثـــــيـــــنغ
وبـالكــكـالنــســـمـــان أن (الـــفــيـــلم
يـتـضــمن أكـثـر من  200مـقــابـلـة
تُـبّ مـا يـجـعل مـدينـة نـيـويورك
أعـظم مـديـنـة في الـعـالم وتـنـوع
ســـكـــانـــهــــا الـــذين يــــســـاهم في
عــظـمــتـهــا). ورحـبت مــسـؤولــتـا
األعـمـال الـوثـائـقـيـة في إتش بي
أو لـيـزا هـيـلـر ونـانـسي أبـراهـام
بــالــتــعــاون اجلــديــد مع اخملــرج
الــبـــالغ  63 عـــامـــاً والــذي عـــمل
سـابـقـاً مع الـشـبـكـة في مـسلـسل
وثــــائــــقي عن عــــواقب إعــــصـــار
كاتـريـنا في نـيـو أورليـنـز.وقالـتا
(نــحن نــعـتــز بــقــدرة سـبــايك لي
عــــــلـى روايــــــة هــــــذه األحــــــداث
الـتاريـخـيـة وعلى تـوجـيه حتـية
إلى الضـحايـا وفي الوقت نـفسه
على إظـهار قـوة اإلنسـان وقدرته

على االستمرار).
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