


لقـد وفّى أهل البـيت الكـرام (علـيهم الـسالم) لرسـولهم وإمـامهم األعظـم (صلى اللـه عليه
وآله وسـلم ) فـسـاروا عـلى طـريـقه ومـنـهـاجه مـخـتـارين حـيـاة الـزهـد والـكـفـاف والـسـمو
والتـرفع عما في أيـدي الناس  فـكانوا خـير من علِمَ بـعده وعمِل بـقوله :(اليـد العلـيا خير
سلم احلق من اليد السـفلى).. علي الذي نعيش هذه األيام ذكرى شهادته - اإلنسان  ا
ـصـطفى (صـلى الـله عـلـيه وآله وسـلم)  في كل خـطوة الـذي أقتـفى أثـر حـبـيبه وقـائـده ا
ومـعـلـمه خـطـاهـا  وفي كـل أمـر عـمل به وأمـر رعـيـته به  كـيف ال وهـو ربـيـبه احلـنـون  
وملهمه العـظيم..!! لقد كانت حـياته ترجمانـاً أمينا ألقواله ووصـاياه  عاش عيشة األول 
الفـقراء حتى وهـو على رأس الـسلـطة ! ومنع أهـله وأقاربه من مـتع الدنـيا والتـبسّط فـيها
قـتدون .. وكـلنـا قرأ وسـمع عن قـصة أخـيه عقـيل بن أبي طالب لـيظـلـوا مثالً يـقتـدي به ا
ؤمـن الـذي أفتـقر وأشـتـد به الفـقـر حتى أنه ال يـجـد مدّاً من طـح فـيـأتي أخاه أمـيـر ا
ـال مـا يـسـد به جـوعـة عيـاله الـذين أسـودت وجـوهـهم وأغـبـرت ألـوانهم يسـأله من بـيت ا
وشعـثت شعـورهم فـيرده رغم تـكرار طـلـبه ومراجـعته وكـمـا ورد في نهج الـبالغة ج2ص
217. لقد رأيت عقيال وقد أملق حتى أستماحني من برّكم صاعاً ورأيت صبيانه شعث
ا سودت وجوهـهم بالعظلم  وعاودني مؤكدا وكرر الشعور  غـبر األلوان من فقرهم كأ
عـليّ الـقـول مـرددا  فـاصـغـيت الـيه سـمـعـي فـظن أني أبـيـعه ديـني وأتـبع قـيـاده مـفـارقـا
طريقي  فأحمـيت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف من
ـها  وكاد أن يحـترق من ميـسمها فـقلت له : ثكـلتك الثـواكل يا عقـيل  أتئن من حديدة أ
أحماها أنـسانها للعـبه ? وجترني الى نار سجرها جـبارها لغضبه?! أتئن من األذى? وال
أئن من لظى?! ونـقول الـيوم : إنـنا نـرى العـار مجـسماً يـجلـل أردية وحلى وعـمائم كـثيرة
حـ نـقارن بـ هـذه احلاالت وبـ مـا علـيه أصـحاب هـذه األرديـة والـلحى والـعـمائم من
غنى فـاحش وتـرف وتخـمة ورتع في أمـوال النـاس ... فهـم يدعّـون حبه وواليـته  ولكـنهم
أبعـد الـناس عن حـقـيقـته ومـنهـاجه  .. لـقـد كان (عـليـه السالم) يـنـفق جمـيع مـا في بيت
ـسلـمـ عـلى حـد سواء  ثم ـسـلـم وغـيـر ا ـستـحـقـ من فـقراء ا ـال ويـوزعه عـلى ا ا
ـاء اخلفيف ليـصلي فيه ركعـت هما كل نـصيبه منه... يكـنسه بنـفسه الشريـفة ويرشه با
واليـوم ..جند الـكثـيـر الكـثيـر من الذين يـصرخـون بوجـوهـنا ويـلهـجون ويـصيـحون بـحبه
ستشري بشكل مزمن الي ا وواليته قد كنسـوا (خزينة العراق) كنساً بواسطـة الفساد ا
ومن األخـتالسـات والسـرقـات الهـائـلة الـتي لـها أول ولـيس لـها آخـر حتـى أفرغـوا (هذه
اخلزينة)  من أمـوال ثروات العراق وجهـود أبنائه وشعـبه  ونقلوهـا إلى بنوك ومصارف
األجـانب وسجلوهـا بأسماء بـناتهم وزوجاتـهم وأقاربهم وشركـاتهم الوهمـية هناك ..حتى
ـؤمـنــ عـلي (عـلـيه يـلـتـحــقـوا بـهـا بـعــد حـ  وكـمـا فـعل بــعـضـهم .. لـقــد كـان أمـيـر ا
السالم)  يحصل عـلى رزقه أيام خالفته من كدّ عمله في بستـان يعمل فيه ظاهر الكوفة
 وكـانت الـزهـراء (عـليـهـا الـسالم) تـقـوم بـغـزل الـصـوف لـتـاجـر يـهـودي أسـمه شـمـعون
اخلـيـبـري مــقـابل صـاع من الـتــمـر كل يـوم تــطـعـمه أطـفــالـهـا حـتى (مــجـلت - خـشـنت-
أصابعهـا )  وهكذا كان أحفادهم الصاحلون .. فأين هؤالء الذين يأكلون  أموال الناس
حتت شـعـار واليـة عـلي وشـعـارات حب أهل الـبـيت ...أين هـم من أخالق وسـلـوك وحـياة
صيـبة - التي نكـبنا بها فـتركتنا كـالسكارى ال نعي وال أهل الـبيت عليـهم السالم? لكن ا
نفـكر في شيء  أنـنا نـقرأ هـذه األقوال ونـرويهـا لألعجـاب والتـباهي دون شـعور مـنا أن
هذا لن ينفعنا عند الله مثقال ذرة ما لم نعمل أو نطالب أنفسنا ولو بجزء قليل من العمل
ا إنه تبلـد اإلحساس  ـرض مزمن  قـتضى هذه الـتوجيهـات العظيـمة ..فلقـد أصبنا 
نـقرأ أو نسـمع من سـير الـصاحلـ وحكم الـواعظـ  إنها ال تـعني
ر ر بها كما  بالنسبـة لنا أكثر من أننا نـسمعها أو نرويهـا  و
ـكـتـبـة كـبـيرة حـاشـدة بـالـكـتب الـعـظـيـمة ـدمن)   (الـشـخص ا
ـلونة اخملـتلفـة وهو اليعي مـا تعني بـالنسـبة إليه ـنشورات ا وا
وال يثيره مـنها إال زخرفتهـا أو حسن رسمها وجـاذبية ألوانها

! ولذلك حصل األنشطار اخلطير ب أقوالناوأفعالنا !
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الذين يقـدر عددهم بأكـثر من ثالثة
االف و500 مرشح بـالـتنـسيق مع
ـــؤســـســـات ذات الــعـالقــة ,وهي ا
األدلة اجلنائية في وزارة الداخلية
و الهيئة الوطنيـة العليا للمساءلة
والعـدالة و هـيئـة النـزاهة و وزارة
الـتـربــيـة ووزارة الـتـعــلـيم الـعـالي

والبحث العلمي).
WO ¬ œ«bŽ«

ـفـوضـيـة شـكلت مـشـيـرا الى ان (ا
ـركـزيـة الختـيـار مـوظفي الـلـجـنة ا
االقـتــراع بـرئـاســة عـضــو مـجـلس
, ـفـوضـ فـيـاض يـاسـ حـس ا
وتعمل هذه اللجنة على إعداد آلية
دقـيـقـة تضـمـن سـيـر عمـل اخـتـيار
موظـفي االقتـراع بشفـافيـة ونزاهة
واستقاللية حـيث سيتم اختيارهم
من فـئـة مـوظـفي الـدولـة عـلى أن ال
ــفــوضــيــة يــكـــون مــســجالً لــدى ا
كمرشح أو وكيل حزب سياسي أو

مراقب).
وتـــابع انه (بـــتـــوجـــيه من رئـــيس
ـفــوضـ جــلـيـل عـدنـان مـجــلس ا
ـتـابـعـة خلف  ,تـسـتــمـر عـمـلـيــة ا

حـتى وان كـان ذلـك الـتـمـديـد يـوما
واحدا). 

واصــدرت احملـــكــمــة قـــراراً بــعــدم
دسـتـورية اسـتـمـرار هـذه اجملالس

بعد انتهاء عملها . 
وقال بيان للمحكمة تلقته (الزمان)
امس ان (احملكمة نظرت  بالدعوى
ــرقــمــة 118/ احتــاديـة / 2019 ا
ــجــالـس احملــافــظــات اخلــاصـــة 
وقــررت احلـــكم بــعـــدم دســتــوريــة
ادة 14/ اوالً من قانون الـتعديل ا
الـثــالث لـقــانـون احملــافـظــات غـيـر
نتظمة باقليم رقم 21 عام 2008 ا
ـتـعـلـق باسـتـمـرار عـمل مـجـالس ا
احملافظـات واالقضية). فـيما اكدت
ــســتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعــلــيـــا ا ا
لالنـــــتـــــخـــــابـــــات  ,مـــــواصـــــلـــــة
ـرحلـة االقتـراع بعد التـحضـيرات 

انتهاء حتديث سجل الناخب . 
وقـال بــيــان لــلــمـفــوضــيــة تــلــقـته
(الـزمــان) امس ان (مــدة تــســجـيل
الـتـحـالـفـات السـيـاسـيـة واألحزاب
ــرشـحــ انــتـهت  وســيــجـري وا
رشح تباعًا التحـقق من أهلية ا

bOL& …uDš bÒ¹R¹ W¹œU%ù« WLJ;« —«d  ∫ dO³š

   UE U;« f U−

g¹U³'«Ë ŒuOA « ‚uÝ w UILLzU  nOKJð ¡UN½≈

األمنية اخملابرات واالستخبارات
واألمـن الـــــــــوطـــــــــنـي وشــــــــؤون
دني رور والـدفاع ا الداخـليـة وا
وفــرقــة االمـــام عــلي الـــقــتـــالــيــة
ومدراء االقسـام  ناقش موضوع
تــقـــســيم احملــافـــظــة إلى قــواطع
أمنية عدة والـية إنتشار األجهزة
األمــــنـــيـــة) ,واضــــاف ان (قـــائـــد
شــرطـــة احملــافــظــة قــدم مــوجــزاً
لـلـخطـة األمنـيـة  التـي سيـشارك
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عـــقـــد مــــحـــافظ الــــنـــجف  لـــؤي
الياسـري أجتمـاعاً أمنيـاً موسعا
ـنــاقـشــة اجـراءات تــأمـ زيـارة
ذكرى استـشهاد االمـام علي عليه

السالم. 
وقـال الـيــاسـري في بـيــان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس أن (اإلجـــتـــمـــاع
الــذي حـــضـــره قـــائــد الـــشـــرطــة
ومعاون احملافظ ومدراء األجهزة

بيروت
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دعـــا مـــحــافـظ ذي قــار احـــمـــد غــني
اخلفاجي  ,الشركـات الهولـندية الى
االسـتــثـمـار فـي احملـافـظــة وتـطـويـر

مرافقها احليوية. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اخلفـاجي التقى فـي مكتـبه السـفير
الــهــولـــنــدي لــدى بـــغــداد مـــيــشــيل
رافق له  وجرى رينـتينـار والوفـد ا
ـشـترك في مـناقـشـة سبل الـتـعاون ا
مجال االستثمار) ,واكد اخلفاجي ان
(احملافـظة تـفـتح االبواب امـام رجال
االعــمــال الــهــولــنــديــ والــشــركـات
االسـتــثـمـاريــة في مـجـال الــسـيـاحـة
وتابع والـزراعـة والــطـاقـة والـنـقل) ,
الــبــيــان انه عــلى (هــامـش الــلــقـاء ,
اهـدت مــسـتــشـارة احملــافظ لـشـؤون
دني امينة ذياب منظمات اجملتـمع ا
ــلــكـة لــوحــة فــنــيـة حتــمل صــورة ا
الذي شـبــعـاد لـلـسـفــيـر الـهـولـنـدي ,
ابــدى اعـتــزازه بـهــا كـونــهـا تــرتـبط
بـالـتاريخ احلـضـاري لـذي قـار). كـما
بحث اخلفاجي مع وفـد مسيحي من
مـطـرانـيـة الـبـصـرة  ,تـسـهـيل زيـارة
الـــوفــود الــديــنــيـــة الى مــديــنــة اور

االثارية .
 وذكر الـبيان ان (اخلـفاجي اسـتقبل

واطلعت (الـزمان) على وثـيقة حتمل
توقـيع احملـافظ جاء فـيـها انه (تـقرر
انــهــاء تـكــلـيـف قـائــمـمــقــامي سـوق
الـــشـــيـــوخ واجلـــبـــايـش من مـــهـــام
عـمـلــهـمـا  ,وتـكــلـيف مـديــري بـلـديـة
القـضـائ بـتسـيـير االعـمال وكـالة ,

حل اختيار البديل).
واضافت ان (بـاب التـرشيح مـفتـحو
ـنـصـب ولـكن لـلـراغـبـ بـأشـغـال ا
وفق ضوابط عدة  ,ابرزهـا ان يكون
ـرشح من ابـنـاء احملـافـظـة وحـسن ا
الـسـيـرة والـسـلـوك  ,وغـيـر مـحـكـوم
بـجنـايـة او جنـحـة مخـلـة بالـشرف ,
ـسـلـحة , ولـيس من ابـنـاء الـقـوات ا
وال يــكـــون قـــد اثـــرى بـــشـــكل غـــيــر
ـال مـشـروع عـلـى حـسـاب الـوطن وا
العام ,بحـكم قـضائي) ,مشـددة على
ــتـقــدم لــلـتــرشـيح غــيـر ان (يــكـون ا
مــشــمــول بــأجــتــثــاث الـبــعث او اي

قانون اخر محله). 
عــلى صــعــيــد مـتــصل  ,اكــد مـكــتب
ــســـتــقـــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيـــا ا ا
لالنـتـخــابـات في احملـافـظـة ,ان عدد
سـجـلـ رسـمـيا مـرشـحي ذي قـار ا
بــلغ  148 مـــرشـــحـــا. وقـــال مـــديــر
ـــكـــتـب قـــاسم زوري في تـــصـــريح ا
ــــرشــــحـــ الــــذين امـس ان (عـــدد ا

اجراءات احلـكومـة في باب االحـتراس الـصحي كـانت مـوضع تقـديرنـا.النهـا تقي الـناس
شر هالكهم.وهذا من صمـيم مهمات الدولة.فهي ليست متفضلة النها تستلم العوض من
ال خـزائن الـبـلد لـكـنـها لـم.تكن مـقـصـرة فـهي تاخـذ وتـعـطي.افـضل من حـكومـة تـاخـذ ا

يراث الوطني وال تعطي. يزانية وا واجملد وا
يـزانيـة او اذا ارتفع ـرحوم الـرئيس الـوطني الـنزيـه احمـد حسن الـبكـر.اذا دخل ا كان ا

ورد على.مستخدمي وموظفي الدولة. سعر النفط.دوالرا للبرميل وزع ا
فيما غيره اذا ارتفعت عائدات النفط ارتفعت مهرباتهم.الى دبي ولندن واخواتها.

رحل البكر ولم يكتشف خصومه من بعده دينارا له في حساب مصرفي وليست له. 
 اية حسابات النه كان رئيسا للبلد ولم يكن رئيسا للصوص البلد.

كان رؤسـاء الـعراق مـخـتلـفي الـوالءات ..بـعضـهم مع امـنا بـريـطـانيـا وبـعضـهم مع ابـونا
االحتاد الـسوفـييـتي واخرين مع اخـتنـا مصر الـعروبـة  او مع اخونـا االردن...ان سوريا
فالعراقيون يـحتاجونها بلدا زهـيد الكلفة لالصطيـاف ويدفع نفقاتهم عند
االصطفـاف.وهو اليذكر بخيـر في سلطة اعالم االعالم اخلفاف
 فداء السم سوريـا اسما من يتأمرون علـيها وعل شعبها الذي
يحـفر رزقه بأصابعه عـلى اخلشب واحلديد.ومن تراب االرض

اء في بردى. الصخرية  وشحة ا

للدوائر احلكومية في احملافظة 
بـأســتـثــنـاء األمـنــيـة والـصــحـيـة
واخلـــدمــــيـــة  الـــيــــوم الـــثالثـــاء
نـاسبـة ذكرى إسـتشـهاد اإلمام

علي عليه السالم). 
وبــشــأن مـتــصل اكــد احملـافظ ان
الـــكــهــربــاء جتــهــز احملــافــظــة 8
ســاعـات فــقط يــومـيــا . مــطـالــبـا
رئيس الوزراء بالتدخل حلل هذه
عضلة التي تتكرركل صيف .  ا
وأعلـنت األمـانـة الـعـامـة لـلـعـتـبة
الـــعــلـــويـــة رفع رايـــة احلــزن في
ـــرقــد الــعــلــوي  أعـــلى شــرفــة ا
إيــذانـــا بــبـــدء مــراســـيم إحـــيــاء
شــهــادة يـعــســوب الــدين وقــائـد
الـغـر احملـجلـ االمـام عـلي عـليه

السالم. 
W¹«— l —

وقــــال رئــــيـس قــــسـم الــــشــــؤون
الدينـية في العتـبة حازم الترابي
(نـــعــلن بـــدايــة مــراســـيم احلــزن
ـؤمن , والعـزاء في حرم أمـير ا
بــرفع رايــة األحـزان والــشـهـادة 
إضافة الى إقـامة مجـالس العزاء
والعديد من النشاطات العقائدية

ناسبة).  اخلاصة با
وشــارك في مــراسـيم رفع الــرايـة
نائب األم العام للعتبة رضوان
صـاحب رضـا  وأعـضـاء مـجلس
إالدارة وعــــــدد مـن مــــــســـــــؤولي
األقـسـام في الـعـتبـة .كـمـا اعـلنت
مــحـــافــظــات الــبــصــرة وذي قــار
ومـــيــــســـان   تـــعــــطـــيل الـــدوام
الـرســمي الـيـوم الـثالثـاء  ,بـهـذه

ناسبة. ا

بهـا تـشـكـيالت امـنيـة مـخـتـلـفة ,
حلــمـايـة الـزائـرين والـتـعـاون مع
الدوائـر احلكومـية لتـقد أفضل

اخلدمات لهم). 
وكــان احملــافـظ قــد قـرر,تــعــطــيل
الـــدوام الــرســـمي يــوم الـــثالثــاء
نـاسبة ذكـرى إستـشهاد قـبل  ا
االمـــام. وقــــال الـــيـــاســـري خالل
مــؤتـمــر حـضـرتـه (الـزمـان) امس
(نعلن عن تعطيل الدوام الرسمي
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رأى اخلبـير الـقانـوني طارق حرب
ان قـرار احملكـمة االحتـادية الـعلـيا
ـــادة  14 مـن قـــانـــون بــــالـــغــــاء ا
احملـافــظـات رقم 10 لـعـام 2018 ,
الــــــذي كـــــان يــــــعـــــطـي اجملـــــالس
دة االستمرار بـعملها بـعد اكمال ا
ــقــررة لالنــتــخــاب جــاء تــأيــيــدا ا
ـان بـتـجمـيـد اعـضاء خلـطـوة الـبر

اجملالس. 
وقال حرب في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (قرار احملكمـة جاء تأييدا
ــان بــحل مــجــالس خلــطــوة الــبــر
احملافظات الذي انتهى دورها بعد
انـتــهــاء مـدة االنــتــخـاب  ,لــكـنــهـا
ـدة اسـتـمـرت بـالــعـمل بـعـد هـذه ا
ـان بـتـجـمـيد حـتى جـاء قـرار الـبـر
اعـــــمـــــال اجملــــالـس عــــام 2019),
واضــاف ان (الــقـرار الــذي اتــخـذه
ان اليخالف الدستور) ,وتابع البر
ان (اســتـــمـــرار هــذه اجملـــالس في
عـمـلـهـا بـعد اكـمـال مـدة االنـتـخاب
الـــتي تـــنـــتــهـي عــام 2017 بــاطل
دسـتـوريـًا واليـحــوز الـتـمـديـد لـهـا
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في مـكـتـبـه وفـدا مـسـيـحـيـا بـرئـاسـة
فراس دردر ,وبـحــثـا تـســهـيل زيـارة
الـــوفــود الــديـــنــيــة الـى مــديــنــة اور
االثـــــاريـــــة). واكـــــد اخلــــــفـــــاجي ان
(احلـكـومـة احملـلـيـة تـسـعى لـتـطـوير
الـــقـــطــاع الـــســيـــاحي والــديـــني في
احملـافــظـة والــعـمل عـلـى دعم جـهـود
الـــعـــامـــلـــ فـي هـــذه الـــقـــطـــاعـــات
الـــســـيـــاحـــيـــة ,لـــكي تـــؤدي دورهـــا
ـطــلـوب امــام الـزائــرين الى مـواقع ا

ذي قار االثارية ومناطق االهوار).
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 كـــمـــا تـــفـــقـــد اخلـــفـــاجي ســـايـــلـــو
الـــنــــاصــــريــــة اخملــــصص الســــتالم
زارعـ لإلطالع على احلبـوب من ا
االسـتـعـدادات اخلـاصـة بـأسـتـيـعـاب
كميات احلبوب التي جرى تسويقها
ـــــوسـم اجلـــــاري. وتـــــوقع ضــــــمن ا
اخلـــفــاجي خالل اجلـــولــة (تـــتــســلم
ســايـلــوات احملـافــظـة أكــثـر من 300
ألف طن من حبوب  الـقمح والشـعير
ــــــــوسم اجلــــــــاري مع بـــــــدء خالل ا
عـمـلـيـات احلـصـاد).وانـهى احملـافظ,
تـكـلـيف قــائـمـمـقـامي قـضـاءي سـوق
الشيـخ واجلبايش  ,وتكلـيف مديري
البلدية في القـضائ بأدارة االعمال

وكالة.
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اسـتـفسـرت من احـد مـدراء شـركـات الـطيـران اخلـلـيـجـيـة العـامـلـة في الـقـطـر عن جدوى
تـشـغـيل عـشـرات الـرحالت مـن مـنـطـقـتـهم الى امـريـكـا واسـتـرالـيـا يـومـيـاً في حـ انـهـا
التتـناسب مع عـدد السـكان في تـلك الدول.. اجـاب وانا اعـلم اجلواب مـسبـقاً بـأن الهـند
ـناطق بـأربعة مـليارات والبـاكستـان والصـ هم مناجم الـذهب حيث تـقدر نـفوس هذه ا
ــتـحــدة واوربــا عن طـريق ــدن في الــواليـات ا ومـهــمـا جتــدول من رحالت لــربط هـوالء 
ـتـسعـة دومـاً طـبعـاً اذا اردنـا تطـبـيق هذه مطـارات اخلـليج فـلن تـسـتوعب هـذه احلـركة ا
احلـركة الـسيـاحيـة االقتـصاديـة في العـراق فأنـنـا بحـاجة الى جـهود جـباره وبـنى حتتـية
تساهم فيهـا اخلطوط اجلوية العراقية بربط الشرق بالغرب وبالعكس وحتديث االتفاقيات
ية بـحيث يـكون بـاالمكان ان الـثنـائيـة وابرام اتفـاقيـات جتاريـة مع شركات الـطيـران العـا
يـتواجـد نـشاط الـعـراقيـة في كل الـعالم  وان تـعـمل الهـيـئة الـعـامة لـلـسيـاحـة كمـسـتثـمر
د شبكات عمالق في بناء فنـادق  وتشغيل حافالت حديثة وبالتعاون مع وزارة التخطيط 
واقع االثرية والـسياحة في القطر مع اطالق سمات طرق حديثه وقـاطرات سريعة لربط ا
نح سمـات مرور خلمس ايام الـدخول العـراقية جملمـوعة كبيـرة من دول العالم واقـتراح 
ن التـشـمـلـهم تـعـليـمـات مـنح الـسـمـات االخيـرة  فـسـتـكـون الـنتـيـجـة ماليـ من الـبـشر
لـيارات الدوالرات وتشغيل ا يخدم االقتـصاد الوطني  تجه الى الـقطر والعابـرين  ا
ـقـدمـة هي ان نـبـ اهـمـيـة عـشـرات االلـوف من الـشـبـاب الـعـاطل . أن هـدفـنـا من هـذه ا
كـان تشجيع اصحاب هم  مكاتب السفـر والسياحة لـتنفيذ مـاورد اعاله حيث انه من ا
فـوض لالتـصال بأقـرانهم في جـمع انحاء الـعالم وتـسويق االماكن كـاتب ومدرائـها ا ا
ـعارض السيـاحية في كافة ؤتمرات وا االثـرية والدينـية في العراق وتـسهيل حضـورهم ا
ـسـتثـمرين انحـاء العـالم وهي كـثيـرة جداً ودخـول الـدولة مع الـهيـئـة العـامة لـلـسيـاحة وا
احملـلـ واالجـانب لـبـنـاء الـفنـادق حـيث سـتـكـون الـنـتـيـجـة كـمـا اسـلـفـنـا ماليـ الـسـياح
ومـلـيـارات العـمـلـة الـصـعبـة وارتـفـاع مـلـحـوظ في العـمـلـة الـوطـنـية اال انـنـا سـنـعـود على
ـتهالـكة مـالياً كن ان نـساند مـكاتب الـسفـر والسيـاحة ا موضوع مـهم جداً وهي كـيف 
واقـتـصـاديـاً والـتي عـانى اكـثـرهـا االفـالس والـغـلق وجـعـلـهـا مـشـلـوله ومـهـزومـة نـفـسـيـاً
هـنة وضـرائب اخرى المانه ا فـيهـا ضريبـة ا فـروضة عـليهـا  الـضرائب غـير مـنصفـة ا
ـسجل الشـركات ورسوم اجلـدارية التي تـصدرها بغـداد ورسوم التـصديقـات البـاهضة 
كتب وغيرها وقبل الهيئة الـعامة للسياحة والتي لم تكن موجـودة سابقاً ورسوم حتويل ا
ـن تأخـر عن تـعيـ مـحام الي  بضـع سنـوات قـررت نقـابـة احملامـ فـرض ضـريبـة بـا
ـئـة وهـذا يـدل علـى ان فـرض الـغـرامـات كان وبـعـد اخـذ ورد تـنـازلت الـنـقابـة عن 98 بـا
عشوائـياً وليس بـقانـون والغريب جـداً ان الهيـئة العـامة لـلسيـاحة تطـالب شركات الـسفر
بضمان مـصرفي قيمته عـشرة االف دينار (ثمـان دوالرات) واالغرب ان اصدار مثل هذا
ـصدر لـلـضـمان وان ـصـرف ا الضـمـان يـكلف حـوالي اربـعـمـائة الف ديـنـار هـو اجور ا
صرف اليصـدر مثل هذا الضمان اال بعد ان تصدق دائرة مسجل الشركات على عقد ا
تأسـيسس الشـركة وبرسوم غـير معـقولة وغيـر ضرورية اذا أريـد للسيـاحة النـجاح التام
ـا قـدمـنـا فال بـد من اسـنـاد حـكـومي عـادل ومن كـل اجلـهات و
ثلي شركات السفر ذات العالقة والبـأس من لقاء شامل ب 
ـثـلي من رئـاسـة الـوزاراء والـنواب والـسـيـاحـة والـرابطـة مع 
ـوضـوع مـن كل جـوانـبه الـذي قـد ـنـاقــشـة هـذا ا احملـتـرمـ 

ستوى النفط والغاز وايرادتها .  يكون بأهمية 

كـتب بلغ 148 قدمـوا ملـفاتـهم الى ا
مـرشــحـا  ,موزعـ ب 72 حـزبـا و
29 فردا و 47 حتـالـفا) ,واضاف ان
رشـحـ بلغ , 113و (عدد الـرجـال ا
الـنـسـاء 35 سـيـتــنـافـسـون عـلى 19

ـانـيـا مـوزعـا بـ خـمـسة مـقـعـدا بـر
دوائر انتخابية).

وتــابع ان (نـســبــة الـنــاخـبــ الـذين
حـدثـوا بيـانـاتـهم االنـتخـابـيـة بـلغت
ئة ,من مجموع عـدد الناخب  71با

الــبــالغ عــددهم مــلــيــون و  342الف
نــــاخب) ,وتــــابـع ان (الــــبــــطــــاقـــات
االنـتخـابـيـة قصـيـرة األمـد سيـتـمكن
حــامـلـيــهـا من اخــتـيــار مـرشــحـيـهم

قبلة).  انية ا لالنتخابات البر

ــكــاتـب احملــافــظــات ــيــدانــيـــة   ا
االنــتــخـابــيـة ومــراكــز الـتــســجـيل
الـتـابـعـة لـهـا والـفـرق اجلـوالـة من
ـــــديـــــرين الـــــعـــــامـــــ في قــــبـل ا
ــــفــــوضــــيـــة ,لــــلــــوقــــوف عــــلى ا
اســـتــــــــعـــداداتـــهـم لـــلـــعـــمـــلـــيـــة
عوقات التي تواجه االنتخابيـة وا

عملهم).
ومــــضى الـــبـــيــــان الى الـــقـــول ان
ـهـتـم ـفـوضـيـة تـرحّب  بـكل ا (ا
في الشأن االنتـخابي ومن ضمنهم
وســـــــائـل اإلعـالم  لإلطـالع عـــــــلى
ـفــوضـيــة  ونـقل مـجــريـات عــمل ا
الـصـورة احلــقـيـقـيــة لـلـرأي الـعـام
بـأمــانـة ومــهـنــيـة وحـيــاديـة وفي
الوقت ذاته ندعـو إلى توخّي الدقّة
ـعـلـومـة واسـتقـائـهـا من فـي نـقل ا
مـصـادرهــا الـرسـمـيــة كـمـا نـشـدد
عـلى تضـافر كـلّ اجلهـود الصـادقة
ـفــوّضـيـة من خالل في دعم عــمل ا
حثّ الــنــاخـبــ وتــثـقــيــفـهـم عـلى
ــارســـة حــقّــهم الـــدســتــوري في
التصويت في االنتخـابات النيابية

قبلة).  ا

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

أعـــلــنت مـــديــريـــة تــوزيع كـــهـــربــاء
محافظـة ديالى  عن  تضـرر جتهـيز
الطاقة الكهـربائية بعد تعرض أحد

خطوطهـا إلى هـجمة إرهـابية.  
ــديــريــة في بــيــان تــلــقــته وذكــرت ا
(الــــزمــــان) امـس أن  (ســــبـب قــــلــــة
جتــهــــيـــز الــطـــاقــة الـــكــهــــربــائـــيــة
لـلــمـواطـنــ يـعـود إلى الــهــجـمـات
ــتـكـررة الــتي تـشــنـهــا اإلرهـــابـيـة ا
اجلماعات اإلرهـابية على أبراج نقل
الـطـاقـة وكــانت آخـرهــا مـسـاء يـوم
أمس عندمـا تعرض خط مـيرساد _
ديالى KVA 400 والذي خـرج عن

اخلدمة بسبب تلك الهـجمات ) . 
الكـات الــهـنــدسـة وأضـافـت أن  ( ا
والــفـنـيــة في شـبــكـات نـقل الــطـاقـة
وبـالـتـعــاون مع مالكـات فـرع تـوزيع
كـــهـــربــاء ديــالى بـــاشــرت وبــشــكل

مسـتـمر مـنذ صـبـاح اليـوم بجـهـود
مـكــثــفــة وحــثــيــثــة إلعــادة صــيــانـة
االبراج وإعـادة اخلط إلى الـعمل في

كن ) . أقرب وقت 
الى ذلك قــال الــنــائب عن مــحــافــظـة
ديـــالى مـــضـــر الـــكـــروي   ان(  خط
مــيـرســاد- ديـالـى الـذي يــنـقل نــحـو
400 مـــيــــكــــا واط من الــــكـــهــــربـــاء
ــــســـــتــــوردة من ايــــران خــــرج عن ا
اخلــدمـة بــسـبـب اسـتــهـدفـه من قـبل
االرهاب في ســـــاعة مـتــــأخـرة قرب
منطقة اكـباشي  ) . واضاف الكروي
 ان ( اســـــتـــــهـــــداف اخلـط دفع الى
زيادة كبيـرة في ساعات الـقطع وقلة
ـنـاطق واسـعة فـي ديالى الـتـجهـيـز 
ومـــنــــهـــا بــــعـــقــــوبـــة مــــؤكـــدا بـــان
االستـهداف هو 7 من نوعه خلطوط
الكهـرباء في احملافـظة خالل االشهر
االخيرة بسبب الهجمات االرهابية).
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أعـلنت  وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث الـعـلـمي األحـد عن بـدء الـتـقد الى
ـقـبل. وقـالت ان الـتـقـد بـدأ من أمس الـدراسـات الـعـليـا لـلـعـام الـدراسي ا

قبل. ولغاية الثالث من حزيران ا
واكدت في بيـان ان (ألفا وتـسعمـئة برنامـج دراسي متاح لـلتقد والـتنافس
ـاجــسـتـيــر والـدكــتـوراه و الــتـقـد عـلى وفق شــهـادات الــدبـلــوم الـعــالي وا
اإللـكـترونـي يكـون عـبـر مـنـظـومـة دائـرة الـبـحث والـتـطـوير  وحـسب ضـوابط

التقد والقبول في الدراسات العليا داخل العراق) .
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الــتــزين بــالــعـبــاءة الــعــربــيــة اشـارة
العتـزاز الـرجل بـتـراثه وارتـداءها في
ــآ واالفــراح يــضـفـي هــيـبــة عــلى ا
الـــوجــــوه االجـــتــــمـــاعـــيــــة وشـــويخ
الـعــشـائــر وكـبــار الـقــوم.. والـعــبـائـة
انـــواع الـــشـــتــويـــة والـــصـــيـــفـــيــة ..
هارة يـدوية كبيرة انها صنوعة  وا

عالم جميل وانيق وساحر..
لـنــفــتح ابـوابه ونــطــلع الـقــار عـلى

اسـراره.. عـلى جـانبـي الـطريـق الذي
يــصل شــارع اجلــمــهــوريــة بــســاحـة
الـــرصـــافي حتــــتـــشـــد مـــحالت بـــيع
العـباءة الـعربـية والـعقـال واليـشماغ
وكل مــكـمالت انــاقــة الـرجل .. يــقـول
الـسـيـد لـؤي الغـالـبي صـاحـب احدى
مـحـالت بـيع فـي سـاحــة الــرصـافي :
اكبرر اسرار الـعباءة انـها رمز تراثي
اليــنـدثــر يــتــبــارى الـنــاس القــتــنـاءه
ـنــاســبــات الــديــنــيـة لــلــظــهـور فـي ا
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بـدأت الـكـتل السـيـاسـية واالحـزاب حـراكـها
االنـتخابي للـتنافس على فـرص االنتخابات
ـقـبـلة الـتي حـدد مـوعدهـا في الـعـاشر من ا
ـــقــــبل وسـط دعـــوات الى تــــشـــريـن االول ا
ــنـــفــلت ومــنع الــســـيــطــرة عــلـى الــسالح ا
ـال الــسـيـاسـي لـلــتـأثـيــر عـلى اســتـخــدام ا
الـنـاخبـيـنفـيمـا رأى اخلـبيـر الـقانـون طارق
حـــربــأن قـــرار مــجـــلس الـــنــواب الـــقــاضي
بـتـجمـيـد عـمل مجـالس احملـافظـات قـانوني
وال يـخـالف الـدسـتـور عـقب انـتـهـاء الـصـفة
الـشـرعيـة لـهم بعـد مرور اربـع سنـوات على
انــتــخــابــهم. وقــال حــرب في بــيــان تــلـقــته
ان لم يتضمن (الـزمان) امس ان ( قرار البر
الـغـاء مـجـالس احملـافـظـات أو حـلـهـافـهـناك
فـــرق بــــ االلـــغـــاء او احلل الن وجـــودهـــا
دسـتوري النـتخـاب احملافظ). واضاف انه (
يـتــوجب اعـادة الـنـظـر بـقـانـون احملـافـظـات
الــذي خـول مــجـلس احملـافــظـة ســلـطـات لم
يــقـررهـا الــدسـتـور)ولـفـت الى ان (احملـكـمـة
االحتـادية العلـيا ستنظـر في دستورية قرار
ـا حلـها ـان الذي لم يـلغِ اجملالس ,وا الـبر
بـــإنــهـــاء خـــدمــة االعـــضــاء الســـتـــمــرارهم
بــصـفـتــهم اكـثـر من اربع ســنـوات بـرغم ان
قانون االنتخابات حدد مدة انتخابهم ألربع
سـنوات فـقط)مشيـرا الى ان (التـعديل يجب
ان يـراعي عـدد اعـضـاء اجملـالس الـذين يـتم
انــتــخــابــهم وهم بــواقع نــصف عــدد نـواب
احملـافظة فبغداد يـكون عدد اعضاء اجمللس
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فــيـهـا 35 عــضـوا وهم نـصـف عـدد الـنـواب
ـان)مؤكدا ثـلون العـاصمـة في البر الـذين 
ان (الـدستور خـول مجلس احملـافظة سـلطة
واحــدة فــقط هي انــتــخـاب احملــافظ طــبــقـاً
لـلـمادة 122مـن الدسـتـورمـا يعـني انه رسم
دور اجملــــــالـس بـــــشــــــكـل مــــــؤقت ولــــــيس
دائـميـايجـتمع اسـبوع او اكـثر يـنتـخب فيه
احملــافظ ثم يــتم تــســريــحه الى حــ خــلـو
مـــنــصـب احملــافظ ,فـــيــجــتـــمع مــرة اخــرى
النـتخـاب احملافظ ثم يـتم تـسريحـه وهكذا).
وتـشهد الـساحة حـراكا سيـاسية بـ الكتل
وتــــكـــتـالت جـــديــــدة اســــتـــعــــداد خلـــوض

قبلة.  االنتخابات ا
ÂuL  f UM

ورأى مـراقـبـون ان (السـاحـة تـشهـد تـنافس
مـحـمـوم ب الـكـتل والشـخـصـيات الـراغـبة
ـقبـلة حـيث ان هناك بـخوض االنـتخـابات ا
لـــقــاءات وتـــواصل بــ األحـــزاب والــقــوى
الــسـيـاسـيــة الـتـقـلــيـديـة الجـراء تــفـاهـمـات
واتــفــاقـات أولــيـة كــمــحـاولــة الســتـكــشـاف
األجــواء)مــؤكـدين ان (هــذا الــتـنــافس يــعـد
مـبكرا والسيـما ان موعد اجـراء االنتخابات

بعد 5 شهور). 
مــؤكــدين ان (بــعض اجلـهــات الــسـيــاســيـة
تــتـخـوف مـن عـدم سـيــطـرة احلـكــومـة عـلى
نفلت وكذلك تخشى من استخدام الـسالح ا
ـــال الــســـيــاسي في تـــغــيـــيــر تـــوجــهــات ا
الـناخـب والتـأُثير عـلى توجهـاتهم). ونفى
حتـالف تـصـحـيح خـروجه عن الـفـتح. وقال

في بـيان مقتضب (ننـفي خروجنا من الفتح
ومـــا يــشـــاع هــو امــنـــيــات مـــنــافـــســ لن
تـتحقق)واضاف ان (الفتح مشروع سياسي
اجــتـمـاعي بــني عـلى اســاس الـتـضــحـيـات

 .( ستضعف وحماية حقوق ا
وأكـــد إمــام جـــمــعـــة الــنـــجف صـــدر الــدين
ــرتــقـبــةهي الــقــبــانــچي أن األنــتـخــابــات ا
الـــســـبــيل الـــوحـــيـــد لــلـــخـــروج من األزمــة

الـسيـاسية.  وقـال القـبانـچي في بيان امس
ـقــبـلـة ,هي ــانـيــة ا أن (االنــتـخــابـات الــبـر
الـطـريق لـلخـروج من االزمـة الـسيـاسـية في
الــعــراق وال ســبــيل غــيـر ذلـك  وأن احلـراك
هم الـسياسي الساخن هو مؤشر حيوي وا
إجـراء أنتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها

احملدد). 
ووقع االحتـاد الوطنـي الكردستـاني وحركة

صدر الدين القبانچي

ــراحل الــدراســيــة الحــظت وبــعـد وا
تعـطيل الـدراسة لـلمـراحل االبتـدائية
سـتوى وجعـلهـا الكـترونـية تـراجع ا
الـعـلـمي الطـفـالي والـسـبب تـخـوفـهم
وتخوفنا من الوباء واالجرائات التي
فـرضتـهـا خـلـيـة االزمـة عـلى اجلـميع
ـا حتـمي اطــفـالـنـا نـعم اجـرائــات ر
ولــكــنـهــا في نــفس الــوقت تــضــعــنـا
ـســتـوى الــعـلـمي ـشــكـلـة تــراجع ا
الطفـالـنا  واعـتقـد ان وزارة الـتربـية
سؤولة عنـية كانت هي ا واجلهات ا
في وضع خطط بديلـة من عزل الطفل
وزرع اخلـوف من االخـتالط مع بـاقي
االطـــــفـــــال ومـــــنــــعـه من الـــــتـــــوصل
االجتماعي واالسـري وتمنيت ان مع
هـذه االجـراءات التـي يـجب ان تـكون
مــدروســة وفق خــطــة تــضع من قــبل
اختـصـاص وتربـويون يـعـملـون على
تــواصل االطـفــال دراســيــا ونـفــســيـا
وتــربــويـــا تــتــنـــاسب من االجــراءات
الوقائيـة ضد وباء كورونـا وانتشاره
من اجل ان التـؤثـر عـلـى مـسـتـقـبـلـهم
ــنع الـــدراسي والــنـــفـــسي بـــالــتـي 
ــهــد النــتــشــار الــتــخــلف الــوبــاء و

العلمي والتربوي) .
وتشير دراسة جديدة إلى وجود أدلة
مـتـزايـدة عـلـى تـأثـيـر حـاالت اإلغالق
هارات اضية في ا العام في السنـة ا
الـلغـويـة لألطـفـال الـصـغـار.وأظـهرت
بـيـانــات الـدراسـة الــتي أجـريت عـلى
دارس  50ألف تلميذ في عدد من ا
في جميع أنـحاء إجنلـترا زيادة عدد
األطـفـال في سن الـرابـعـة واخلـامـسة

الـذيـن يـحــتــاجـون إلى مــســاعـدة في
الـلـغـة.وتـشـيـر الـدالئل إلى أن ضـعف
ــكن أن يـكـون له آثـار تـطـور الـكالم 
ـــدى في الــتـــعــلـم وتــقــول طــويـــلــة ا
احلـكـومـة إنـهـا تـسـتـثـمر 18 مـلـيون
سـاعدة األطفال في جنيه إستـرليني 
ــــــا فـي ذلك الــــــســــــنــــــوات األولى 
ن هم في سنتهم ساعدة اإلضافـية  ا
ـدارس. وتـشـيـر الـدراسة األولى في ا
الـــتـي أجـــرتـــهـــا مــــؤســـســـة الـــوقف
الـــــتــــعـــــلـــــيـــــمي إي إف إف إلى أن
ـكــافـحــة الـوبـاء ـتـخــذة  الـتــدابـيــر ا
حرمت األطفـال الصغـار من التواصل
االجتماعي ومن التـجارب الضرورية

لزيادة مفرداتهم اللغوية.
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وتضـيف أن (عدم االتـصال بـاألجداد
أو قـــلـــة االتـــصـــال بـــهم إلى جـــانب
الــتـبــاعــد االجـتــمــاعي وعــدم وجـود
مــواعــيـــد لــلــعب وارتـــداء كــمــامــات
الــوجه في األمــاكن الــعــامــة جــعــلت
كلها األطـفال أقل تعـرضا للـمحادثات
والـــتـــجـــارب الـــيـــومـــيـــة ) وأجـــريت
الـدراسـة عـلى 58 مـدرسـة ابــتـدائـيـة
تـــــــتـــــــوزع فـي جـــــــمـــــــيـع أنـــــــحــــــاء
إجنلـتـرا.وتـفيـد بـعض نـتـائجـهـا بأن
ئة قالوا إن التالميذ الذين 76  في ا

بــــدأوا الــــدراســـة فـي أيــــلـــول 2020
يـــحــــتـــاجـــون إلـى مـــزيـــد مـن الـــدعم
لـــلـــتـــواصل مـــقــارنـــة بـــالـــســـنــوات
ئـة قـلـقهم السـابـقـة. وأبدى 96 في ا
بــشـــأن تــطــور الـــكالم والــلـــغــة لــدى

التالميذ. 
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اكدت مالكات تـدريسيـة وربات بيوت
عــلى ان االجــراءات الــوقــائــيـة الــتي
اتــخــذتــهــا خــلــيــة االزمـة لــلــحــد من
انـــتــشـــار وبـــاء كـــورونــا واحلـــد من
انتـشـاره اصـبـحت عكـسـيـة لـعدد من
االطـفـال ومن مـخــتـلف االعـمـار وقـال
عـدد منـه في احـاديث لـ( الـزمان ) أن
(االجراءات الوقائيـة اثرت سلبا على
عـــــدد مـن االطـــــفـــــال وخــــــاصـــــة في
مـراحلـهم الـدراسـيـة االولى من خالل
اصــابــة عــدد من االطــفــال بــامــراض
نــفـســيـة ومــخــتـلــفـة وتــشــبه حـاالت
الـتـوحـد بـسـبب عـدم اشـراك االطـفال
مع ذويهم واقرانهم وعـدم مشاركتهم
بـالفـعـالـيـات الفـنـيـة والثـقـافـيـة التي
تـزيد وتـضـاعف مـهـاراتهم الـنـفـسـية
وابراز مواهـبهم بـسبب الـتخوف من
اصابـتـهم من الـوباء بـالـتـالي صارت
تلك االجـراءات الـوقـائيـة عـبئـا ثـقيال
عـلى نـفـسـيـة االطفـال وذويـهم الـذين
ـسـتـوى الـتـعـلـيـمي الحـظـو تـراجع ا
واالجـتـمــاعي لـدى اطــفـالـهم بــحـجـة
احلـــد من انــتـــشـــار وبــاء كـــورونــا )
مـؤكـديـن عـلى ضـرورة ايــجـاد بـدائل
عن حجـز ومنع االطفـال من االختالط
وزرع اخلــوف بــنــفـــوســهم ونــفــوس
اولـــيـــاء امـــورهم وايـــجـــاد مـــنـــاهج
تربـويـة تـثـقيـفـيـة جديـدة تـعـمل على
مـــواصـــلـــة االطـــفـــال الــــذين في سن
ـراحلـهم الـدراسـية االولى مبـكـرة و
ليتـواصلـو اجتمـاعيـا وثقافـيا وفـنيا
من خـالل الــفـــعـــالــيـــات الـــثــقـــافـــيــة

والرياضية الترفيهية التي تمنعم من
االخـتـالط مع بــاقي اقــرانـهـم عـلى ان
التمنع عنهم مثل تلك التشاطات التي
تظهر على على االطفال خالل سنوات
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الـتـربـويـة رانـيـا البـارونـي من تـربـية
الــكــرخ قــالت (يــقــيــنــا ان االجـراءات
الوقـائيـة الـتي فرضـتـها خـليـة االزمة
ــراحــلــهم عــلى االطــفـــال وخــاصــة 
الدراسة اولية هي ضـرورية للحد من
االصابـة بوبـاء كورونـا ولكن في ذات
الوقـت كان من الـواجب مـنـاقـشـة تلك
االجـــــراءات ودراســـــتـــــهـــــا من قـــــبل
اخصائي واطباء وتربوي ليضعو
مناهج بديلة عن اجراءات التي تشبه
بــالــعـــزل الــتــام اي عـــول الــطــفل عن
اقـــرانـه وذويه بـــحــــجـــة اخلـــوف من
انـتــقــال الـوبــاء بـالــتــالي زرعت هـذه
االجراءات رد فـعل عكـسي لعـدد كبـير
من االطـفـال وجـعـلــتـهم يـبـتـخـوفـوف
ويصـابون بـحاالت نـفسـية مـنهـا عدم
االخـتالط والــكالم مع االخــرين وعـدم
مشـاركـتهم بـفـعالـيـات ترفـيـهيـة تـزيد
سـتقـبلـية وجتعل من من مهـاراتهم ا
الـطــفل يـتــلـكــا بـالـكـالم واليـسـتــطـيع
التـعبيـر عمـا بدواخـله وعدم مـشاركة
بـــاقـي االطـــفـــال في نــــشـــاط ثـــقـــافي
ورياضي مـايؤثـر سلـبا علـى نفسـيته
ودراســــته الــــتي تــــتـــراجـع بـــســــبب

االبتعاد عن اقرانه ).
عبـير عـلي من منـطقـة السـيديـة تقول
ختلف االعمار (انا ام لثالثة اطفال 

ئة من أولـياء األمور وأعرب 56 في ا
درسة عن قلقـهم بشأن بـدء أبنائـهم ا
بــــعـــد اإلغـالق في فــــصـــلـي الـــربــــيع
والـصـيف.وأثــر الـوبـاء في كــثـيـر من
األطـــــفــــال ألنه أدى إلـى انــــكـــــمــــاش
دائرتـهم االجـتمـاعـية الـتي أصـبحت
محدودة بأسرهم فقط. وأصبح اآلباء
ـدرسـة واألمـهـات قـلـقـ بـشـأن بـدء ا
بالنسبة إلى أطفالهم الذين تراجعت
لـــــديــــهـم الــــثـــــقــــة فـي اســــتـــــخــــدام
الكـلـمات.وتـخشى بـعض األمـهات من
ـدرسة بالـنسبة صعوبة جتـربة بدء ا
إلى أطـــفـــالـــهـن ألنـــهن يـــتـــوقـــعن أال
يـــســتـــطـــيع أوالدهن الـــتــعـــبـــيــر عن

حاجاتهم.
كـمـا أن هـنـاك أمــهـات قـلـقـات بـسـبب
اخلـوف من عـدم اسـتـطـاعـة أطفـالـهن
تـكــوين صـداقــات مع غـيــرهم.وتـقـول
ـشــاركـة في ــدارس ا مـديــرة إحـدى ا
الــدراســة إن مــشــاكل االتــصــال حتــد
فــعال من قـــدرات األطــفــال الــصــغــار
خـاصــة إذا كـانــوا غــيـر قــادرين عـلى
الـتـعـبــيـر عن أنـفـســهم والـتـفـاعل مع
أقــرانــهم.وأضــافـت أنه أمــر أســاسي

للغاية. 
واألمر كله يتعلق بـتقدير الطفل لذاته
وثـقته بـنـفـسه وبـدون ذلك لن يـشـعر
بــالـــســعـــادة ولن يـــكــون قـــادرا عــلى
الــنــمــو أو اكــتــســاب جــمــيع مــزايــا
الـــتــفـــاعل مع أقـــرانه كـــمــا نـــريــدهم
ـوظــفـ ) وتـقـول إن والـتـفــاعل مع ا
جــمـيـع األبـحــاث تــظــهــر أنه إذا كـان
الطفل يعاني من مشاكل في اللغة في

ـبـكـر فـإنه بـحـلـول سن ذلك الـعـمـر ا
الرشـد سـيـكون احـتـمـال صراعه مع
الــــقـــراءة أكـــبــــر أربـــعــــة أضـــعـــاف
وسـيــكــون عــرضـة أكــثــر ثالث مـرات
ــــشــــكالت نــــفــــســــيـــة لـإلصـــابــــة 
ومـضـاعـفـة احـتـمال أن يـكـون عـاطال
عـن الــــعــــمـل ويــــعــــانـي مــــشــــكالت
اجـتـمــاعـيـة ) وتــؤكـد أن ( احلـصـول
ساعدة بـشكل صحيح في مثل على ا
فتاح بكرة هـو حرفيا ا هذه السن ا

ستقبل األطفال.
ـؤسـسة وقالت الـرئـيـسة الـتـنفـيـذية 
الـتـعــلـيم األوروبــيـة الـبــروفـيـسـورة
بــيـكـي فـرانــســيس إن (هــنـاك قــلــقـا
ــدارس بــشــأن كــبــيــرا عــبــرت عــنه ا
مـهـارات الـكالم والـلـغـة لـدى األطـفال
الـصــغـار في أعــقـاب تــأثـيــر الـوبـاء)
وتوصلت الـدراسة إلى أن من احتاج
ـهارات سـاعدة اإلضـافـية في ا إلى ا
الــلـــغــويـــة من بــ الـ 50000 طــفل
الذين أجـريت علـيـهم كان حـوالي ما
ن تـراوحت ـئـة  ب 20 و25 في ا
أعـمـارهـم بـ أربع وخــمس سـنـوات
عنـد بـدء الدراسـة في أيـلول مـقـارنة
بـــالـــعــام الـــســـابق  وهـــنـــاك أيـــضــا
مــخــاوف بــشـــأن تــأثــيــر الــوبــاء في
درسة األطفال حتى في سن مـا قبل ا
ـشـكـلــة أعـيـد في بـعض ـواجـهــة ا و
أجزاء إجنلترا نـشر ما يصل إلى 63
ئة من الزوار الـصحي الذين  في ا
ـو األطـفـال والـرضع في يـتـابـعون 
وقت مـبـكـر من الـوبـاء حـسـبـمـا قـال

معهد الزيارات الصحية ) .
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واالجــتـمــاعــيــة ومــنـاســبــات الــعـزاء
ـظــهـر يــدل عــلى مـكــانـة الــشـخص
ومنزلـته ب قومه وهي انـواع فهناك
السـوري الكـشمـير وااليـراني رضوي
االكــــثــــر جــــودة من حــــيـث اخلــــامـــة
والـتـفـصـيل واخلـيـاطـة من الـسـوريـة
ويضيف العـباءة التي تتـضمن نسبة
كـبـيــرة من نـايـلــون تـكـون اقل جـودة
وهـذ يـنـطـبق عـلى الـعـبـاءة الـسـورية
مقارنة بالعـباءة االيرانية التي جتمع
مــــابــــ الــــقــــطـن والــــصــــوف لــــذلك

اليبتاعها اال (اللباس).
{ هذا يعني اختالف اسعارها .. ترى هل

يتأثر السعر بالوان العباءة?
نشأ - نعم.. االسعار تتـباين حسب ا
الـسوري 25 الف ديـنـار اما االيـراني
50 الف دينـار .. االلوان ال تـؤثر على

السعر .. االسعار موحدة.
{ هل تــقــومـون بــعــمل الـعــبــاءات في هـذه

احملالت?
- نـحن نـبـيع الــعـبـاءات ال نـصـنـعـهـا
امــاكن عــمــلـهــا مــعــروفــة في الــكـوت
والنـجف والـكـاظـميـة امـا عـملـنـا هـنا
يقـتـصـر على تـلـبـية رغـبـة الـناس في
الـشــراء .. وال تـظن ان عــمل الــعـبـاءة
يتم بسـهولة فـهي مراحل تبـدأ بجمع
االصـــواف وغـــزلــــهـــا وحـــيـــاكـــتـــهـــا

وتفصيلها وتثقيبها..
{ وعندما سالته عن اشهر باعة العباءة
- قـــال : ســـتـــارالــكـــنـــاني فـي شــارع
الــرشـــيــد وحـــجي رشــيـــد في شــارع

اجلمهورية.

بـــعض الـــنــاس يـــشـــتــري الـــعـــبــاءة
ـنـاسـبـة فـرح كـمـا يـهدي لـيـهـديـهـا 
.. هذا الورورد او الساعات واخلوا
مــــــاقـــــالـه سالم حــــــســـــ رجـل دين
واضاف وهـو يـرتـدي عـباءة صـيـفـية
بيضـاء  هذه الـعباءة جـاءتني هـجية
واعـتــز بـهـا وهــذه اول مـرة اضــعـهـا
على اكتـافوسـعرهـا اكثر من 45 الف
ـسـقف ديـنـار..في سـوق الـكـاظـمـية ا
امتهن الـشاب اميـر علي بيع الـعباءة
الــرجـــالــيـــة .. ســالـــته عن تــكـــالــيف
اخلـيـاطــة فـقـال اخلــيـاطـة الـنــجـفـيـة

تـغيـيرعـلى اتفـاق تشـكيل حتـالف انتـخابي
قررة بكـرة ا بـينهـما خلوض االنـتخابـات ا
قـبل. وقالت مـصادر في 10 تـشـرين األول ا
إن (االحتـاد الوطـني وحركـة تغـييـر توصال
التـــفــاق نـــهــائـي بــشـــأن تــشـــكــيـل حتــالف
انـتـخابي مـشـترك اسـتـعداداً لـلـمشـاركة في

قبلة). االنتخابات ا
dOOG  W d

ــقـــرر أن يـــجـــتـــمع اجملـــلـس الـــعــام ومـن ا
صادقة واجملـلس الوطني في حركة تـغيير 
االتـفـاق ودخـوله حـيـز الـتـنـفـيـذيـعـقـبه عـقد

مؤتمر صحفي إلعالن تفاصيل االتفاق. 
وأصــدرت اجلـبـهـة الـتــركـمـانـيــة الـعـراقـيـة
تـوضيحاً بـعد انسحابـها من حتـــالف تقدم
بــدائــرتــ انـتــخــابــيـتـــــــ في مــحــافــظـة
نـيـنوى.وذكـر بيـان للـجبـهـة تلـقته (الـزمان)
امـس انه (سـبق وإن حتــالــفت اجلـبــهـة مع
حتـالف تـقـدم فـي دائـرت انـتـخـابـيـتـ في
نـينوى  وهما الـدائرتان الرابعـة والسابعة
ونــظـراً لـتـحـالف االحـزاب الــتـركـمـانـيـة في
احملـافظـات االخريتـعذر بـقاء اجلبـهة ضمن
حتـــالـف تـــقـــدم فـي الـــدائـــرتــــ مع بـــقـــاء
مـرشحينا ضمن تقدم). وأضافان (نشر هذه
ـفـوضـيـة الـعـلـيا الـوثـيـقـة من قـبل مـكـتب ا
ـسـتقـلة لالنـتخـابات في كـركوك ,يـؤكد ان ا
ـكتب اسهمت بتزوير انتخابات عام ادارة ا
فوض اتخاذ 2018 وان على مجلس ا

كـتب) على اجـراءات جادة لـتغـييـر مديـرة ا
حد تعبير البيان. 
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في العام 1973جـئت من مدينة الناصـرية الى بغداد للدراسـة فيها  سكنتُ
اضي  في بـيت جدتي باألعظميـة التي تسكنهـا منذ بداية ثالثيـنيات القرن ا
عـشتُ فيها أيـام الصبا  مـدينة ساحـرة بتقـاليدها ومـحبةِ وتعـايش أهلها 
ولـشدة تـعلـقي بـها رفـضت مـرت اإلنـتقـال لـلسـكن في األقسـام الـداخلـية 
ومن عـشقي لها  تزوجت سيدةً من أهلها في العام 1983 فـهي مدينة حية
مـتآلفة كما وصفها السيد محمد احللبوسي رئيس مجلس النواب في زيارته
دينة الـرمضانية لها عام 2021 فـبعد مايقربُ من خمس عاماً تعيد هذه ا
عـبق ذكريـاتهـا لنـشأتي الـبغـدادية  تـعالـو إذن لنـتعـرف كيف هي األعـظمـية

مدينة حية .
حـ نقـول عن أرض العـراق أنهـا مسـكونـة وكل شبـر فيهـا ينـطق بالـتاريخ 
وتـرابهـا معـفر بـدماء االرواح الـطاهرة  وهـي تسـري في عروق ابـنائهـا جيال
بـعد جيل  فليس ذلك تغـزال بهذا الوطن او انحيـازا بال مبرر له  فكل مدينة
او قـريـة فيـه تصـنع تـاريـخـا وحتـفظ في ذاكـرتـهـا قـصصـاً وصـوراً لـلـبـطـولة
واالنـسـانـيـة واحلـيـاة .. واالعـظـمـيـة الـتـي تـنـبض شـرايـيـنـهـا في قـلب بـغـداد
ـديـنـة الـعـراقـيـة االصـيـلة الـتي ـنطـق التـاريـخي  هـذه ا التـخـتـلف عن هـذا ا
كـافحت وحتـدّت وكانت عـصيـة علـى الظـلم في كل االنظـمة الـتي حكـمت هذه
االرض من  مـئـات السـنـ .. مـدينـة حتـاججُ الـعـالم بالـتـاريخ ولـيس بـالكالم
ـدينـة القـدسيـة التـي حتولت الى ضـفة اخـرى مقـابل الضـفة والـعنـجهـية .. ا
ـقدسـة التـي تضم رفـات االمام مـوسى الـكاظم عـلـيه السالم لـيربط بـيـنهـما ا
جـسر األئـمة كـشريـان مشـترك مع اإلمـام األعظم أبي حـنيـفة الـنعـمان  الذي
ن اليـعرفْ ان االمـام الـنـعـمـان دفعَ ثمنَ سـمـيت بـاسمه .. شـريـان تـاريـخي 
وقـوفه مع ثـورة االمـام زيـد بن عـلي في الـيـمن حـ قال : ان احلـكمَ من حق
ال الـبـيت فــقـضى جَـلــداً وتـعـذيـبــاً عـلى يـد اخلــلـيـفـة االمــوي   لـتـظلَ روحه
مـدرسةً للثائرين  تعلمَّ منها الشهيد عثمان العبيدي الذي انقذ الزائرينَ الى
مـوسى ابن جعفـر على جسـر األئمة ومـات في النهـر وهو يحـمل الغرقى الى
دنيـة  ومثلـها مثلَ احلـياة . مديـنة للـحرية والـعلم ومعـاهد التـربية والـدين وا
مـدنٍ عراقية قاومت احملـتل االمريكي وتعرضت لـلظلم وغليـان الطائفيـة لكنها
تـخرج دائماً كـصانعة قـرار في هذه البالد . وعلـيه تكونُ زيارة ايـة شخصية
ـديـنـة فهي ذات ابـعـاد كثـيـرة .. وكـأنّ برجَ الـسـاعة عـراقيـة سـياسـيـة لـهذه ا
نحهُ حقَ االحتضان ب الـشاخص وسط االعظمية يراقبُ الزيارةَ والزائر و

اهلها .. 
في هـذه االجواء كـانت زيارة الـسيد احلـلبـوسي رئيس مـجلس نـواب الشعب
ـهـيب  زيارة ارادَ لـهـا الرجلُ ان مـحفـوفـة بالـعـنايـة الـشعـبـيـة واالستـقـبال ا
تـكونَ ب الـناس وفي مـطاعـمهم الـشعبـية وان اليـنقل رسـالةً خـاصة فقط بل
رسـالة عـامة وهي أن تـنتـخبـوا من ترونه يـرفع رؤوسكم ويـحملُ مـطالـبكم  ..
ـا يقولهُ الـكبار تـكرر حيث يـصغي الرجل  وهي الـزيارة الثـانية والـتواصل ا
والـصغار  مطلعاً على قضاياهم ومـشاكلهم واحوال مدينتهم وان يضعَ لهم
ـاذجَ من االصــرار والـبــنـاء والـتــقـدم في مــنـاطق اخــرى شـهــدت جنـاحـاً .
احلـلبـوسي الذي حـملَ لواءَ الـوحدة الـوطنـية  الـقادمُ من جـيلٍ جديـدٍ اصابهُ
الـيـأسَ والتـعب فـقررَ ان يـصـنع االمل وان يـتصـدى خلـدمـة بالده  من جيل
يـنتظـرهُ الكثيـر وامامه الكـثير من الـتحديـات لذلك يريـدُ ان يستـمع من الناس
مـباشرةً ومن االعـظمية كـما من الكـاظميـة ومدينـة الصدر وجـميع مدن وقرى
وقـصبـات العـراق ..ليـقول وداعاً لـلفـئويـة ووداعاً لـلضـغائن الـصغـيرة فـنحن
ـستـقبل  –الـعراق  –االنـسان  حـيثُ الهـوية الـواحدة واجلـهد امـامَ ثالثـية ا

ـدن وتـلـبـيـة مـطـالب اهـلـهـا . والن هـذا االمر  الـسـيـاسي والـفـني العـمـار ا
اخـتباره سابـقا في منـهج الرجل الذي اقـوله بكل حيـادية ودون تزلف  حيث
جتـربـة االعــمـار والــبـنـاء ومــكـافــحـة الـفــسـاد واحلــرص عـلى وحــدة الـعـراق
واســـتــقالله  وهـــو االمــر الــذي اشـــاد به الــعـــراقــيــون بـل حــتى مـــنــافــسي

احللبوسي انفسهم الذين اعترفوا بشعبيته ومهارته .
في ظل هـذا تـكون زيـارةُ احلـلبـوسي لالعـظـميـة نـاجحـة وحـمـيمـيـة ب االهل

وحد .  والناس وهم يحتفلون بلغة العراق الواحد ا
قبـلة ايامُ تغيير واختيار االكفاء فـكل يوم هو يوم جديد على العراق وااليام ا
ـقـبـلـة وذلك ألن  لألعـظـمـية دور بـارز ومـؤثـر  فـهي مـديـنةُ في االنـتـخـابات ا

القرار مثلما هي مدن العراق االبية العزيزة . 
الـدعاء الهل االعظـمية الكـرام ابناءُ الـعراق االوفيـاء وشكراً لـهم وهم يعرفون

من هم ابـنـاؤهم احلقـيـقيـون  وهم يـرون ابن الـعراق بـيـنهم
وفي شـوارعــهم يـقــول لـلــجـمــيع لـنــمـضي الى الــعـمل
فـالعـراق يـستـحقُ مـنا الـكـثيـر وهـو يرقب بـع االب
واجلـد مــاسـيــفـعـل ابـنــاؤه االوفـيــاء . االبـنــاء الـذين
نـذروا انفسهم ووظفـوا جهودهم خلدمة بالدهم رغم

الكثير الكثير من الصعاب والتحديات.
عن مجموعة واتساب
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الـتآمـر هـو السالح الـذي يـلجـأ إلـيه أعـداءُ الرسـالـة االلهـيـة في غمـرة الـنزال
نـطق  وتتوارى الـقدرة على مـقارعة احلـجج الباهرة الـصعب  حيث يـغيب ا

والبراه القاهرة
تراكمة أنْ حتجب اشعاع الشمس ?  وهل تستطيع الظلمات ا

ـناهـضة ـسلك اجلـهنـمي الـذي تعـتمـده  القـوى الـسوداء ا وهـذا التـآمر هـو ا
ـســــيرة الـبـشـريـة زمـاناً لـلـخيـر والـعـدل والـسالم واحلـريـة عبـر امـتـدادات ا

ومكانا  ..!!
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وحـ عـجـزت قـريش عـن صـدّ الـرسـول (ص) عن مـواصـلـة كـفـاحه مِنْ أَجْل
الـهـدايـة واالنـقـاذ من بـراثن الـكــفـر واجلـهل والـتـخـلف والـرواسب اجلـاهـلـيـة

العفنة قررت تَصْفِيَتهُ اجلسدية ظنّا منها انها تستطيع ذلك ..!!
واخـتارت قـريش ثـلة مِنْ جـمـيع قبـائل مـكة واتـفـقوا عـلى أن تـناط بـهـا مهـمة
الـهجـوم الـغادر عـلى الـرسـول (ص) وتنـفـيذ مـا رسـمه (ابو جـهل بن هـشام)

–من اغتياله وهو على فراشه ...
صـطفى محمد (ص) بذلك  –عن طريق الوحي وقـد اخبر الله سبـحانه نبيه ا

باركة :  –كما اشارت اآلية ا
ذِينَ كَفَرُوا لِـيُثْبِـتُوكَ أَوْ يَقْـتُلُوكَ أَوْ يُـخْرِجُوكَ  وَيَـمْكُرُونَ وَيَـمْكُرُ وَإِذْ يَـمْكُرُ بِكَ الـَّ

اللَّهُ  وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 
االنفال / 30

شرك . ؤامرةِ ا ومكر الله معناه : إبطالُه 
ـا عَـزَمَتْ قـريش عـلى تـنـفـيـذه  وانـها وقـد اخـبـر الـرسـول (ص) عـلـيـا (ع) 

قررت اغتياله ليالً وهو على فراشه  
ؤمـن (ع) حدّ البكاء –كـما جاء ولـقد بلغ األلم والتأثر مـداه من نفس أمير ا

في التاريخ - .
بـيت عـلى فراشـه سارع الى إعالن تـرحـيبه به وحـ أمـره الرسـول (ص) بـا

وقال:
أَوَتسلمُ أنتَ يا رسول الله إنْ فديتك بنفسي ?

فأجابه الرسول (ص) :
نعم 

بذلك وَعَدَنَيِ ربي 
وزالت عن علي (ع) سَوْرَةُ اخلوف والقلق على الرسول (ص) 

وبـات تلك الليلة على فراش الرسـول (ص)  وسجّل بذلك أروع ملحمة للفداء
والبطولة والشجاعة والذوبان في حب الرسالة والرسول ...

ــنـقَــبَـة الـتـي  يـجب أنْ ال تـغــيب عن االذهـان  وهـذه هي ا
ـانه وعظيمَ ألنـها تـكشف بِكُلّ جَالءٍ ووضـوح عُمْقَ ا
اسـتعداده للـتضحـية من أجل االسالم ونبـيه العظيم
(ص)  وهـو الـرجل الـوحـيد الـذي كـان يُـفـضي اليه
الرسول (ص) بأسراره  ويُحِلَهُ محلَهُ عند الغياب .

وليتأمل في ذلك أولو األلباب .
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طارق حرب

وخياطة الـعمارة تكـاليفهـا محصورة
ب 50 الف الى 80 الف واحــــيـــانـــا
100 الف الى 150 الف لـــلــخـــيـــاطــة
االنــيــقـــة امــا اخلــيـــاطــة درجــة اولى
اخليـاطة درجـة اولى تـصل الى ثالثة

. مالي
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في الصيف يكثر االقـبال على العباءة
اذا تختلف عن الشتوية  الصيفية 
فـقـال الـعـبـاءة الـصـيـفـيـة عـمل يـدوي
يتـحـتاج الى مـهارة وتـفـان وال يجـيد
ــهـنـة وهي ـتــمـرس بـا صـنـعــهـا اال ا

تـــخــتـــلف عن الـــعـــبــاءة الـــشــتـــويــة
اجلـاهـزة والـتي عــلى راس انـواعـهـا
ربـد. اثنـاء حديـثي مع الشـاب علي ا
جـاء رجل يـحـمل رزمـة من الـعـبـاءات
يـــروم كــيـــهــا ســـألــتـه كم يــكـــلف كي
ـسـتـعـمـلـة فـاجـاب 3 االف الـعـبـاءة ا
ديـنـار.. وعـدت اسـال اميـر عـن انواع

اخلياطة واخليوط 
فـقـال: اخلـيـاطــة كـلـبـدون لـون ذهـبي
وخـيـاطـة حتـريــر بـلـون الـقـطـعـة امـا
اخلــــــيــــــوط في اخلــــــيط الــــــذهــــــبي

والبولستر.
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تـــفــــقـــد وزيـــر الــــزراعـــة مــــحـــمـــد
اخلـفـاجي األحـد حـمالت احلـصاد
حملــصــول احلــنــطــة في مــحــافــظــة
الـديـوانـيـة لـلـوقـوف عن كـثب عـلى
واقع الـكـمـيـات الـتي يـتم حـصـادها
وتـسـويـقـهـا سـيـمـا في ضـوء تـزايد

كميات االنتاج.
وشدد اخلفاجي على أهمية اجناح
ـوسم الـتسـويـقي لـهـذا احملـصول ا
هم من خالل تـذليل الـعقـبات أمام ا

 . سوق الفالح ا

وشــارك اخلـــفــاجي بــحـــسب بــيــان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس أصـــحــاب
احلاصدات بهذه احلمالت لالطالع
عـلـى مـسـتــوى أداء الـعـمل الــفـعـلي
ـكائن حلمالت احلـصـاد واآلالت وا
مــشـيــدا بـتــطـور مــسـتــوى اإلنـتـاج
الـزراعي سـيـما مـحـصـول احلـنـطة
بـعـد حتقـيق االكـتـفـاء الـذاتي مـنـها
ـــاضـي الفـــتـــاَ إلى ــــوسم ا خالل ا
مــضى الــوزارة بـتــنــفـيــذ خــطـطــهـا
الــزراعـــيـــة في تـــطـــويـــر الـــقـــطــاع
الـــــزراعي ســــــيـــــمـــــا احملـــــاصـــــيل

االستراتيجية).
موضحـاَ أن (محصـول احلنطـة يعد
من خالل رافداَ مهما لألمن الغذائي
ـادة في رفـد الـبـطـاقـة دخـول هـذه ا
ــادة الــطـحــ بــعـد الــتــمـويــنــيـة 
الــــتـــــســـــويق إلـى مـــــخــــازن وزارة
حـيث  حتــسـ صـفـات الـتــجـارة
اخلـبــازيـة لـلــحـنـطــة احملـلـيـة و
االســتـغـنــاء عن اسـتــيـراد احلــنـطـة
الـتي حتـمل هـذه الـصـفـة من خـارج
ــا يــوفــر مــبــالغ كــبــيـرة الــبالد و

يزانية الدولة).
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{ طـــهــــران - ا ف ب:  نــــفت إيـــران
ـتـحدث بـدورهـا امس اإلثـنـ عـبـر ا
باسم وزارة اخلـارجيـة إبرام صـفقة
تحدة لتبادل سـجناء مع الـواليات ا
وذلك في أعــقـاب تــقـاريــر صـحــافـيـة
حتــدثت عـن الــتــوافق عـــلى خــطــوة
كـهـذه على هـامش مـبـاحثـات إلحـياء
االتـــفــاق الـــنـــووي.وأفـــادت وســائل
إعالم عــدة األحـــد عن اتـــفــاق إيــران
تحـدة على تبـادل أربعة والواليـات ا
ســجـنــاء لــدى كل مـنــهــمـا نــقال عن
"مــــصــــدر مــــطـــــلع" لم تـــــســــمه في
معلومات نفاها مسؤولون امريكيون
ـــتـــحــــدث بـــاسم لــــيل أمس.وقــــال ا
اخلـارجـيـة اإليـرانـيـة سـعـيـد خـطيب
ـنسوبـة الى مصادر زاده "التـقارير ا
مـطــلــعـة هي غــيــر مـؤكــدة".وأضـاف
"وضع السجناء كـان وال يزال مسألة
انــــســــانـــيــــة عــــلى جــــدول أعــــمـــال

اجلـمــهـوريــة اإلسالمـيــة في إيـران"
لــكــنه يــبــقـى "خــارج أي مــبــاحــثـات
ومـــســـارات أخـــرى" أكـــانـت "بـــشــأن
االتــفـاق الـنــووي" أو غـيـره.وأشـارت
الـتقـاريـر الى أن طهـران وافـقت على
االفــراج عن أربــعـــة أمــيــركــيــ في
مــقــابل إفــراج واشــنــطن عن أربــعــة
إيـرانـيـ وحتـريــر سـبـعـة مـلـيـارات
ـالـيـة اإليـرانـيـة دوالر من األرصــدة ا
اجملمدة.كما أوردت أن طهران وافقت
عــــــلـى االفــــــراج عن اإليــــــرانــــــيـــــة-
البـريطانـية نـازن زاغري راتـكليف
في مــقــابــــــــل تــســديـد لــنــدن ديــنـا
مـتـرتـبـا عـليـهـا بـقـيـمة  400 مـلـيون
جنيه استرليني ( 550مليون دوالر)
يعـود الى صفـقة بـيع سالح أبرمـتها
مع إيــران في عــهــد الــشــاه ولم تفِ
بـهـا بعـد انـتـصار الـثـورة اإلسالمـية
في الـعام 1979. وتـنـاقلت الـتـقـارير

وسـائل إعالم عـدة منـهـا الـتلـفـزيون
الــرسـمـي اإليـراني الــذي أوردهـا في
شريـط إخبـاري منـسوب الى "مـصدر

مطلع" من دون تفاصيل إضافية. 
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وليل األحد قـال كبير مـوظفي البيت
األبـيض رون كـالين "ال يـوجـد اتـفـاق
حول إطالق سـراح هؤالء األميـركي
األربعة" وذلك في تصريـحات لشبكة
"سـي بـي أس".وبــــــشـــــــأن زاغــــــري-
راتـكـلـيف قـال مـتـحـدث بـاسم وزارة
اخلارجـية الـبريطـانيـة إن احملادثات
الـقـانـونـيـة مــسـتـمـرة".صـدر الـشـهـر
ـاضي حـكم بـالـسـجـن عـامـا واحدا ا
ومــنع الـــســفــر لــعــام إضــافي بــحق
ـتهـمة بـ"الـدعاية" زاغـري-راتكلـيف ا
ضـد اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة. أوقفت
نــــــازيـن عــــــام  ?2016وأنــــــهـت في
آذار/مـارس حـكـمـا بالـسـجن خـمـسة

أعــوام إلدانـتــهـا "بــالـتــآمـر" إلطــاحـة
النـظام السـياسي في إيـران.وتعلـيقا
عـــلـى الـــتـــقـــاريــــر بـــشـــأن زاغـــري-
راتكليف قـال خطيب زاده االثن "ال
توجد مـباحثات قـضائية بـيننا وب
ـتــحـدة بـهـذا الـشـأن".بـعـد ـمـلـكـة ا ا
ــتـحـدة بـشـكل انـسـحـاب الـواليـات ا
أحــادي من االتـفــاق حـول الــبـرنـامج
الــــنـــووي اإليــــراني فـي عـــام 2018
وإعـادة فـرض عـقـوبـات قـاسـيـة عـلى
طـــهـــران ســـجل تـــزايـــد فـي حــاالت
توقيف األجانب في إيران خصوصا
زدوجـة والذين حـملـة اجلـنسـيـات ا
غـــالــبــا مــا تــوجه إلــيــهم اتــهــامــات
بـــــالــــتــــجــــسـس أو تــــهــــديــــد األمن
ـــاضــيــة الــقـــومي.وخالل األعــوام ا
أفرجت السلطات اإليرانية عن بعض
ـوقـوفـ في خـطـوات تـزامـنت مع ا
إطالق سـراح إيـرانيـ مـوقـوف في

دول أجــنــبــيــة كـــان من بــيــنــهم من
ـــضـــون أحـــكــــامـــا بـــالـــســـجن أو
يــنــتــظــرون إجــراءات مــحــاكــمـة أو
مـطـلـوب تـسـلـمـهم من قـبـل الـواليات
ـــتـــحــــدة.وحـــصـــلـت إحـــدى أبـــرز ا
تـزامن في كـانون عـملـيـات االفـراج ا
الـثـاني2016 بــعـد أشـهــر من إبـرام
االتفاق النـووي وشملت اإلفراج عن
أربعـة أميـركيـ موقـوف في إيران
. وإعفاء واشنطن عن سبعة إيراني
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 عــــلى صــــعـــيــــد اخــــر طـــلـب وزيـــر
اخلــارجــيــة اإليــراني مــحــمــد جـواد
ظـريـف األحـد "الــســمـاح" من عــائــلـة
الــلـــواء الــراحل قــاسم ســـلــيــمــاني
بــعـدمــا "جــرح مـشــاعـرهــا" تــسـريب
تـسـجـيل صـوتي له يـتـحـدث فـيه عن
دور الــضــابط الـــســابق في احلــرس
الثوري في السياسة اخلارجية أثار

جــــدال واســـعــــا فـي اجلـــمــــهــــوريـــة
اإلسالمـــيـــة.ونــشـــرت وســـائل إعالم
ـاضي التسجيل خارج إيران األحد ا
ـمـتد لـثالث سـاعـات ويتـحـدث فيه ا
وزيــــــر اخلــــــارجــــــيــــــة عن دور أداه
سليـماني الذي اغـتيل بضـربة جوية
اضي في أميركية في بـغداد العام ا
الــسـيــاســة اخلــارجــيــة لـبالده وأن
ـيـدان الــعـســكـري يـحــتل األولـويـة ا
عــلى حـــســاب الـــدبــلـــومــاســـيــة في
اجلمـهوريـة اإلسالميـة. ورأى ظريف
في مـــنـــشـــور عــــبـــر حـــســـابه عـــلى
انـــســتـــغــرام أن الـــتــســـريب "جــرح
ـشــاعـر الـصـادقــة حملـبي الــشـهـيـد ا
الــبـــارز الــلـــواء قـــاسم ســلـــيـــمــاني
وعائـلته خصـوصا ابنـته زينب التي
تــعــزّ عــليّ كــأوالدي". وأضــاف "لــقـد
سـامــحتُ كل من أعـتـقـد انه اتـهـمـني
وآمل أن يــســامــحــني أيــضــا شــعب

إيـران الـعظـيم وكل مـحـبي الـسردار
(لـقب الـضـبـاط الـكـبـار في احلـرس)
وخـــصـــوصـــا عــائـــلـــة ســـلـــيــمـــاني
الــنـبــيـلــة".وكـانـت زيـنب ســلـيــمـاني
نـشــرت عـبـر حــسـابــهـا عـلى تــويـتـر
الـثالثــاء صـورة تــظـهــر يـد والــدهـا
بـعـيـد اغـتيـاله قـرب مـطـار بـغداد في
الـــثــالـث من كــانـــون الـــثــاني 2020
بضـربة جويـة أميركـية مرفـقة إياها
يدان بتعلـيق "الكلفة (الـتي دفعها) ا
من أجل الــدبــلــومــاســيــة". ويـحــظى
ــكـانـة عـالـيـة في إيـران سـلـيـمـاني 
خـصـوصـا بعـد اغـتـيـاله. وهـو تولى
ألعـوام طويـلة قـيـادة قوة الـقدس في
ـوكـلـة الـعـمـلـيات احلـرس الـثـوري ا
اخلـارجيـة ويـعـد من أبرز مـهـندسي
الـسـيـاسـيـة اإلقـلـيـمـيـة لـلـجـمـهـورية
اإلسالمـيـة.وأكـد ظـريف الـذي يـشـغل
الحـظات مـنـصـبه مـنـذ 2013 أن "ا

ــقـام الـتي أدلــيت بــهـا ال تــقـلل من ا
والـدور الــذي ال غـنى عــنه لــلـشــهـيـد
سليماني" مضيفا "لكن لو كنت أعلم
أن كـلـمة مـنـهـا سـيـتم نـشـرهـا عـلـنا
ــا كــنت قــلــتــهــا".وأثـار بــالـتــأكــيــد 
الـتسـجيل الـذي يـأتي نشـره قبل أقل
من شــــهــــرين عــــلى االنــــتـــخــــابـــات
الــرئــاســيـة وفـي ظل مــبــاحـثــات مع
الــقــوى الــدولــيـــة الــكــبــرى إلحــيــاء
االتـــفــــاق حــــول بـــرنــــامج طــــهـــران
الـنــووي انـتــقــادات من احملـافــظـ
عتدل عـارض حلكومـة الرئيـس ا ا
حــــسن روحــــانـي.وقــــال ظــــريف في
الـتـسجـيل وفق صـحـيـفة "نـيـويورك
ـز" االمـريـكيـة  "في اجلـمـهـورية تـا
يدان العسكري هو الذي اإلٍسالمية ا
يحكم لقـد ضحيت بالدبـلوماسية من
يدان العسـكري بدل أن يخدم أجل ا

يدان الدبلوماسية". ا
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ـنــطـقـة عــلى  اسـاس تــصـنــيف  "اخلـاسـرون ـكن أن يــقـوم الـسـالم في ا ال 
والــرابـحـون". الــنـصـر أيــضًـا  له قــواعـده اخلـاصــة بـالـشــرف نـذكـر مــنـهـا -
الفضيلة والكرم و قيم إنسانية أخرى والتي لألسف  ليست معروفة للجميع.
ـعـرض الغـيـر الالئق واخملالف لالخالق نـاسب الـتطـرق إلى ا أعتـقـد أنه من ا

الذي افتتح في باكو والذي يخص قضايا األسرى األرمن.
نـتزه) في العاصـمة األذربيجـانية باكو في 12 عرض او(ما يـسمى با افتـتح ا
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فـتوح" أنه أقيم عـرض ا ـعروضـة في "ا يتـضح من مقـاطع الفـيديو والـصور ا
لزيـادة وتشـجـيع الكـراهـية والـعداء جتـاه األرمن وأرمـينـيـا وآرتسـاخ.  وأن ما
ــفـقــودين واألســرى عـلــنـاً ــنـتــزه جــاء الذالء ضـحــايـا احلــرب وا عــرض في ا

وانتهاك حقوق أسرهم وكرامتهم.
تعـلقـات الشخـصية جلـنود أرمـينيـا وأرتساخ وقد عرض وبـنفس الـسخريـة ا
ـعـرفة واضـحة أنـها امـا بـالنـسبـة الى  خـوذات اجلنـود القـتـلى فقـد عرضت 
ستـسبب معاناة إضـافية لعوائل الـقتلى واجملتمع األرمـني وأرتساخ باالضافة

انها  تولد كراهية جديدة في اجملتمع األذربيجاني. 
ـعرض مـشاهـد السرى أرمن. هذه كمـا عرضت الـسلـطات األذربيـجانـية في ا
اخلـطـوة تـستـحق االدانـة وخـاصـة ان اذربيـجـان ال تـزال تسـعى الى احـتـجاز
ـدنـيـ بشـكل غـيـر قـانوني وتـنـتـهك بـشكل واضح اسـرى احلـرب واجلـنود وا

وصريح متطلبات حقوق االنسان الدولية.
من الواضح لـلسلطات األذربيجـانية أن هذه القضيـة احلساسة ستسبب آالمًا

فقودين واألسرى واجملتمع األرمني بشكل عام.  ومعاناة نفسية ألسر ا
ان افـتتـاح هـكذا مـعـرض يؤكـد بـوضوح حـقـيقـة سـياسـة الـدولة األذربـيـجانـية
الـداعـمة لـنـشـر الكـراهـية فـي أذربيـجـان والعـداء ضـد األرمن. و تـنفـيـذ هذه
عرض السـياسة باستمـرار لسنوات  وأكدتـها أدلة ملمـوسة. ان عروض هذا ا
اخملـصص حلــرب ايـلـول-تــشـرين الــثـاني 2020 تـؤكـد مــرة اخـرى ســيـاسـة

االبادة اجلماعية الذربيجان جتاه جميع سكان أرمينيا وآرتساخ.
 في مـؤتـمرالـتنـمـية بـعـنوان  "نـظرة جـديـدة على جـنـوب القـوقـاز- التـعاون في
فتـرة ما بعـد الصـراع " التي اقيم خالل تـلك االيام قـال الرئيس االذربـيجاني

في خطابه أنه عرض على أرمينيا التوقيع على معاهدة سالم. 
إن الشـعب األرمـني الذي عـان ومر بـويالت ومـأساة اإلبـادة اجلمـاعيـة يدرك
تـمامـاً قيـمـة السالم. لـكن السالم احلـقـيقي لـيس مجـرد كلـمـة لطـيفـة بالـنسـبة
ستوطـنات السـلمية في ـبني على أسـاس تدميـر ا للـشعب األرمني.  السالم ا
ــا في ذلك مــنـطــقـة حــدروت وتـشـتــيت الــسـكـان األرمـن وإنـشـاء أرتـسـاخ  
ـكن أن يسـتمـر طويالً وان يـكون سـتوطـنات األذربـيجـانيـة بدالً من ذلك ال  ا
سالماً راسـخـاً.  نحـن سنـواصل كـفاحـنـا من أجل اقامـة  سالم عـادل وكر

. من خالل العمل عن كثب مع شركائنا الدولي
ـنـاهـضـة لألرمن ال يـفـسح اجملال إن مـوقف وسـلـوك الـقيـادة األذربـيـجـانـية ا
جملـرد الـتـوقع عـلى وجـود مـحـاوالت  بــنـاءة من قـبل الـسـلـطـات األذربـيـجـانـيـة
لــلــبــحث عن حــلــول لـلــوضع الــنــاجم عن الــعــدوان الــذي شن ضــد أرتــسـاخ

وباالخص قضية اسرى احلرب.
صرح وزيـر خـارجيـة أذربـيجـان أن مـسألـة اعـادة أسرى احلـرب قـد  حلـها
وإغالقهـا وحسب تصريحـاته فأن أذربيجان سـلمت جميع أسرى احلرب إلى
أرمـيـنـيـا. وجتـدر اإلشـارة إلى أن تـصـريح وزيـر خـارجـيـة أذربـيـجان لـيس اال
ــوجـبــهـا تــعـهـدت ازدراء واضح العالن تــشـرين الــثــاني عـام 2020 والـتي 
وقف اذربـيـجان بـالتـزامـات خاصـة باالضـافة الـى التـزاماتـها  الـدولـية. هـذا ا
الغيـر البنـاء وأسلوب الـعمل لـلسلـطات األذربيـجانيـة يعـرضان التـنفيـذ الكامل
لـلبـيـان الثالثي الـصادر في  9 تـشرين الـثاني 2020 لـلخـطر ومن دون تـلبـية

متطلبات الفقرة 8 من البيان.
 وفقًـا للـقانـون اإلنسـاني الدولي وخـاصة اتـفاقيـات جنـيف  واالعالن الثالثي
ـدنـي الـذين  أسرهم من لوقف إطالق الـنـار يجب إعـادة جـميع اجلـنود وا
سلح عـلى جمهـورية أرتساخ في  27سـبتمبر قبل أذربـيجان خالل الـعدوان ا
2020 إلى وطـنــهم دون أي شـروط مـســبـقـة عـلـى أسـاس مـبـدأ "الــكل مـقـابل
الـكل". ومع ذلك حتـاول أذربــيـجـان بـكـافـة الــوسـائل الـتـهـرب مـن الـتـزامـاتـهـا
الدولـية من خالل إطالق تـكهـنات سيـاسيـة متـناقـضة حـول هذه الـقضـية التي

لها مضمون إنساني بحت. 
حـاليـاً أكدت أذربـيجـان عن وجود 72 أسـير حرب 4 مـنهم مـدنيـون والباقي
جــنــود وقــد  اســر 57 مــنــهم في مــنـــطــقــة حــدروت في أرتــســاخ وتــرفض
ـا يـعـرقل عـمـلـيـة تـسلـيم أذربـيـجان اعـادتـهم وتـوجه إلـيـهم اتـهـامـات كـاذبـة 
االسـرى بـشـكل مـصـطنـع. وما يـثـيـر الـقـلق هـومـصـيـر بـقـيـة اجلـنـود األسرى
دنـي التي ال تـعترف أذربـيجان بـوجودهم.  وقد  نـشر مقاطـع فيديو من وا
قــبل افــراد مـن اجلــيش األذربــيـــجــاني تـــثــبت عن وجــود 48 أســيــرأ اال إن
أذربيـجان وكمـا ذكرت ال تعـترف بوجـودهم.  الكشف مـؤخرًا عن وفاة إريك
مـخيتاريـان  وهو أحد األسرى الـ 48 والـبالغ من العمر 18 عـامًا. وهذا يـثير
مخـاوفنـا من أن أولئك االسـرى التي لم تـعتـرف بهم أذربـيجـان قد يـتعـرضون

لالختفاء القسري أو يتم اعدامهم أو االجتار بهم.
ن فيهم النساء دنيـ  ا يـثير القلق بشـكل خاص احتجاز الـعديد من ا و

قام األول.  فترض إطالق سراحهن في ا وكان من ا
وقف غير البناء ألذربـيجان تهديدا حقيـقيا ليس فقط العادة األسرى يشـكل ا
بل يعتبر تهديداً على حياتهم  مع وجود مخاوف على اخفائهم بصورة قسرية

وتعذيبهم. 
ان اجلانب األرمـني لديه شكـوك من أن أذربيجـان تستخـدم األسرى والرهائن
لالذالل واالجتار بـهم وألغـراض إجـراميـة أخـرى. وتسـتـنـد هذه الـشـكوك إلى
ـنتـشرة عـلى منـصات الـتواصل االجـتمـاعي والتي مقـاطع الفـيديـو العـديدة ا
ـا في ذلك ـهـيـنة لـألسرى األرمن   عـامـلـة الـقـاسـية والـالإنسـانـيـة وا تـظـهـرا

التشويه وقطع الرؤوس. 
ا فـي ذلك هـيومـن رايتس ـنـظمـات احلـقـوقـيـة الـدولـيـة  أعـربت الـعـديـد من ا
ا في ذلك ـهـينـة للـمحـتجـزين  ـعامـلة ا ووتش  عـن قلـقهـا بشـأن التـعذيب وا
الـتقـرير الـصادرفي 19 آذار الـذي أدرج مثل هـذه اجلـرائم على أنـهـا جرائم

حرب.
أن اجلانب األذربيجاني وباجندات كاذبة  حتاول االلتفاف عن احدى القضايا
االنـسـانـيــة الـتي طـرحــهـا اجملـتـمع الــدولي اال وهي قـضـيــة خـرائــــط االلـغـام
ـوجــودة في األراضـــي الــتي  اعــادتـهــــــا لــسـيــطـرة أذربــيــجـــــان خالل ا
ـسألة احلرب. وجتـدر اإلشارة إلى أن اجلـانب األذربيـجاني قـد تالعب علـناً 
تقـد ما يسمى بخرائط األلـغام ومحاولة ربـطها بحقـيقة وجود أسرى احلرب
األرمن كـــرهــائـن. مع األسف  بـــعــد وقـف إطالق الــنـــار عــام 1994 أعـــاقت
أذربيـجان أعـمال إزالـة األلغـام في منـطـقة نـزاع ناغـورنو كـاراباخ  ووصـفتـها
بأنهـا غير قانونـية. بسبب اعمـال إزالة األلغام أغلـقت أذربيجان مكـتب منظمة
األمن والـتـعـاون االوربي في يـريـفـان  مـتـهمـة بـشـكل غـيـر مـبـرر بـتـورط  هذه
نـظمة في إزالة األلغـام في منطقـة نزاع ناغورنو كـاراباخ. وفي اخلتام ال بد ا
من  اإلشـارة الى أن أذربـيـجـان من خالل اسـتـخـدامـهـا الـغـيـر قـانـونـي لـلـقوة
ـنـطـقـة والذي ال يـضـمن سالمـاً دائـماً.  إن خـلـقت وضـعاً غـيـر مـسـتقـراً في ا
التـسوية السـريعة لنـزاع ناغورنو كـاراباخ على أساس حق شـعب ناغورنو -
صـير أمـر حتـمي جلمـيع أولئك الـذين يرغـبون في جعل كارابـاخ في تقـرير ا
جـنـوب الـقــوقـاز مـنـطـقـة امـنــة ومـسـتـقـرة ومـزدهـرة.                            

 
{ سفير أرمينيا لدى العراق  
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بل ايـن احلـيــاء الــنــســائي من الــعــراق
عـصابات بعضـوية نسائيـة قيادية على
وفق مـعلومات امـنية بخالصة حتـليلية
 مـظلومية الـنساء العراقيـات مظلومية
ـزيـد من الـتـقـاطـعات مـركـبـة  وحتـمل ا
والــــتــــضـــاربــــات  واذا كــــان يـــحــــلـــو
ـراة  االستـنفار لـلمـدافعـ عن حقوق ا
ظلـوميـة فان من الـعدالة بـوثيـقة هـذه ا
ــراة ارادتــهــا من االفــراط ان حتـــصن ا
في الـتقلـيعات والتـمسكن الن ذلك عنف
مـبيت يـراد به سحب االنـوثة بـعيداً عن
ـرتـكـزة الـى االنـتـظـام في اولــويـاتـهــا ا
مــســؤولـــيــة الــتــضــامن  ضــد ظــواهــر
احلـرية السـاذجة التي حتركـها ضغوط
الـتـمرد والـثعـلبـة االجـتمـاعيـة السـائدة
ـارســهـا االن  رجـال بــنـسـخ عـديــدة  
ونـساء  يفـتقدون مسـؤولية الـتطهر من
ـعـنى مـضـاف  ال ـتـاريس  و ثـقــافـة ا
ـنـطـقي اجلـمـعي ـلــكـون الـتـفـويض ا
ــرأة ـــواجــهـــة االنـــتـــــهـــاكــات ضـــد ا

العراقية .
بـوضوح حتليلي    العراق بحاجة الى
عـقد اجـتماعي مـؤسسي لـتعزيـز حقوق

رأة ا

ـــتـــواضـــعـــة ان شــركـــات صـــيـــنـــيــة ا
وتــايالنـديـة  وتـركـيــة (تـكـرف) اربـاحـاً
هــائـلــةً من الـعـراق ســنـويــا اذا اخـذنـا
ــالـيـة الـتي ـعـدل الـوسط لــلـكـلـفـة ا بــا
رأة الـعـراقـية عـلى زيـنـتـها تـصـرفـهـا ا
ـا شــهــريــاً  بــحـدود 50 الـف ديـنــار  
فـيهـا مالبسهـا  خاصةً انـها اسرع من
الرجل في الوقوع  بفخ التنزيالت التي
البس ومواد وادوات تـطلـقها دكـاك ا
الــتــجـمــيل في اكــثـر من فــصل ســنـوي
واحــد   ويـسـعـفـني هــنـا تـشـخـيص ال
وضوعية اجلزئية يفيد ان يـفتقر الى ا
التعاسة والنزعة االستهالكية  شقيقان
ـة حقا ال يـفتـرقان  ولعـلهـا مفارقـة مؤ
مـع تفاقم احلس االستهالكي العام عند
ـرأة الـعـراقيـة تـتـفاقم ظـواهـر الـعنف ا
االســـري ضـــدهـــا في مـــتـــوالـــيـــات من
االحـداث  اجلـسيـمة عـلى راسـها الـقتل
الــعــمــد واحلــرق والـتــغــيــيب واجــبـار
الـقـاصرات عـلى الزواج  والـتجـريد من
احلــقــوق االقــتــصــاديــة  وعــدم اكــمـال
الـــدراســـة والـــتــمـــيـــيـــز الــســـلـــبي في
ــا ادى الى احلــصــول عــلى وظــيــفــة 
ارتــفــاع وتــيــرة الـبــطــالــة في صــفـوف

الـــرواج الـــتــجـــاري الـــعــام الـى جــانب
مـــطـــاعـم الـــوجـــبـــات اجلـــاهـــزة الـــتي
انــتــشـرت اعــتـرافــاً ضــمـنــيـاً بــالــكـسل
قـيم في  البيـوت  العراقية  الـنسائي ا
ـــفـــاخــرة حـــتـى بــات احـــد عـالمـــات  ا
االجـتماعية الفـارقة  حماية االنامل من
االتـساخ!  عـلى حد مـقارنـات احصـائية
مــسـتــخـلـصــة من قـائــمـة الـواردات  ان
الـعـراق يـدفع عـمـلـة صـعـبـة عـلـى شراء
مـايـتعـلق بزيـنـة النـساء اكـثـر من قيـمة
مـستورداته من ادوية معاجلة السرطان
  ورغـم انـــني ال امـــلـك مـــعـــلـــومـــة عن
الـقـائمـة النـهائـيـة لعـدد شركـات الطالء
واالكــسـســورات الـنــسـائــيـة بل اكــتـفي
بــاالشـارة الـى ان مـاكس فــاكـتــر احـدى
شــركـات الـتـجـمـيل االمــريـكـيـة تـصـرف
مـــبــلغ يـــزيــد عــلى 600 مـــلــيــون دوالر
سـنـويـا لـلـتـرويج  لـبـضـاعـتهـا في دول
الـــشـــرق الـــوسـط وحتـــرص ان تـــكــون
الــســوق الـــعــراقــيــة احــد ســاحــاتــهــا
ومــــــــادمـت احتـــــــدث وفـق االيــــــــقـــــــاع
االحـصـائي   راجـعـوا اربـاح الـشـركات
االوربـية  او شـركات من جـنوب شرقي
اســــيــــا   وعــــلـى حــــد مــــعــــلــــومــــاتي

وشـراهة االستهالك بعد ان بات ادماناً
يــومـيـاً  بــيـنــمـا احلـقــيـقــة الـنـســائـيـة
ــشـــرفــة  في مــكــان اخــر حتــرص ان ا
التــعــتـرف بــضــرورات االكـســسـوارات
وطـالء الــــوجــــوه   ولــــكـي ال اجــــيش
ا قلته   ستنكرة  ضـدي ردود الفعل ا
ـرأة٦  اجــزم انـنـي لـست ضــد زيـنــة ا
ولـكن ضد االفـراط في هذه الزيـنة التي
تــــصل الـى قـــتـل الـــبــــراءة في الــــوجه
الـنـسـائي   واال كـيف حتـوّل اسـتهالك
االصـبــاغ الـنـسـائـيـة واحـداً من مـعـالم

ـدعوم بالـفلير بـالعطـر االخاذ والوجه ا
ودهـون الزينـة وانطالق الشـعر اجملعد
كن ان يتالعب به  او الـهفهـاف الذي 
الـنسيم وباالبتـسامات العريـضة نكاية
بـالصرامـة    تلك هي القـائمة الـشائعة
ـسـوقـة ألغـلب الـنـسـاء  بل الــطـاغـيـة ا
الـعـراقـيات   سـيـاسيـات حتت عـباءات
احـزاب او منظمات او مستقالت يعملن
لـصـاحلـهن او موظـفـات خدمـة عـامة او
طـالبات كليات  انها الـوصفة النسائية
شـهودة حتت وابـل االعجاب احلـاليـة ا

الـنساءمـرت ونصف اعلى من الـبطالة
فـي صـفــوف الـرجــال  والـزواج (كــصـة
بـكصـة)    وظاهرة الـنهي البقـاء نساء
عـازبـات الى نـهـايـة الـعـمـر جملـرد انـهـا
رفضت الزواج من احد اقرباء العائلة.
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ة  ان ترتفع في العراق انها مفارقة مؤ
ــفــجع ضــد وتــيـــرة الــعــنف االســري ا
الـنـسـاء وتـصل الى مـعـدالت قـيـاسـية 
وان ال يـكــون لـلـنـسـاء دور في صـيـاغـة
الـسيـاسـات السـياديـة للـدولة الـعراقـية
ـرأة العـراقية مـقابل ارتـفاع اسـتهالك ا
لـــــطـالء االوجه وانـــــتـــــشـــــار اســـــواق
االكـسـسورارات الـنـسائـيـة    الواضح
انـــهــا اخلـــلــطـــة االحــتـــمــاعـــيــة غـــيــر
ــتــجــانــســة  ولي ان اســأل هـنــا اين ا
احلـيـاء الـنسـائي من مـوظفـات بـارعات
ال فـي قبض الرشوة   والسطو على ا
الـعام والدخـول في الصفـقات بعـقليات
ــافـيـا ان بــامـكــان هـيـأة الــنـزاهـة  ان ا
ـتـورطات تـشـيـر الى عـدد الـعراقـيـات ا
بـعـضـهن داخل في مـلـفـات فـسـاد مـالي
الـسـجـون بـعد ان حـكم عـلـيـهن بـاجلرم
ــشـهــود واخــريـات هــربن الى خـارج ا

بغداد
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ـوت ـنـطق ا خــصـوصـاً  وإال فـهـل من ا
اجلـماعي الـذي خلـفه احتـراق مسـتشفى
ابـن اخلطـيب في مـشـهـد هـو األقسى في
شـهد الذي الـقرن احلـادي والعشـرين  ا
اذهـل العـالم األكـثر تـقـدمـاً واألقل  حتى
ــتــخــلف والــفــقــيــر مـن الــشــعـوب راح ا
ـقهور  بل مـتعـاطفاً مع ظالمـة الشعب ا
ـتفرد من احلكام يوجه سهام نقده راح ا
ــا آل الـــيه احلــال في الــعــراق  مــذّكــراً
شـعبه أنه ينعم بـاخليرات مقـارنة بغيره
متدة تصدي بساللتك ا  عـجيب أمرك ا
تصلة طوال  ألم تـرَ في ظُالمة الشعب ا
ــعــاصــر مــا يــسـتــحق تــاريخ الــعــراق ا
اإلنـــصـــاف ? فــشـــعب عـــاش عـــلى مــدى
نــــصف قـــرن مـن الـــزمــــان وهـــو يُــــقـــتل
ويُـسجن ويُهجّر وتُصادر أمواله وتُسبى
نـــســـائه شـــعب يـــســتـــحق اإلنـــصــاف 
وتـــعـــويض مــا فـــات وجـــبــر اخلـــواطــر
وتـضميـد اجلراح  ال أن يُنـكل به مجدداً
ـرة عــلى يـد من عــارض وهـاجـر وهــذه ا
وقُــتل أهـله وذويـه وتـنـقل بــ األصـقـاع
حـامالً الـقـضـيـة طـالـبـاً الـنـصـرة  فـظـلم
ذوي الـقـربـة اشـد مـضاضـة  ويـقـيـناً أن
ــا فـــات ومــضى  لــكن الــعـــبــرة لــيس 
الـعبـرة كلـها في الـقادم  فـالعـراق شعب
ولــود بـرجــاالته  خـصب بــأرضه  غـني
ــيــز بــتــنــوعه  مــتــفــرد بــوارداتــهــا  
ــوقـعه  قـدره اإلهـمـال واالسـتـهـداف 
ـوت شــعـبه ويـحـيى غـيـره وهـو قـادر
عـلى الـتـصـدر والـتـصـدي والـوقـوف الى
جـانب الكبـار  وهو ما يلـيق به ال بغيره
 ويـقينـاً أنه قادم ولو حـرص احلاسدين
رض عـلى بقاءه كسير اسير  فالعراق 
ــوت  يــتــراجع لـــكــنه يــعــود وغــيـــره 
ـتـفـرج  مـتـصـدر يـقف فـي صـفـوف ا
ومـا يــلـبث أن يـعـود العـبـاً مـوجـهـاً وفي
كــثـيـراً من األحـيـان مـتــحـكم  والـعـاقـبـة

للصابرين احملتسب .

ــهم من أهـدر الــدم عــلى الـدم  فــلــيس ا
دمـه  لكن االهم أن احلاكم سالم سعيد 
وراح مــســلـسل الــدم يــتـولى تــتـرا  إذا
يـتبع كل انـقالب قتل وتـمثـيل وتهـجير 
ن اتخذ من احلديد حتى استتب احلكم 
والــنــار أداة ووســيــلـة وآلــيــة لــلــحـكم 
ـظـلـمـة بـجـمـهـوريـة فـوصـفـت احلـقـبـة ا
ـوت  القتل مصير  والـتعذيب وسيلة ا
ا حرّم الـله مقبول مـعتادة  والـتمثـيل 
مـباح  الـزج في غياهـب السجـون رحمة
ونـعـمة  انـتهـاك احلرمـات معـتاد  وفي
جتـــاوز احلـــدود مـــنـــجى ومـــعـــتـــصم .
وتــنــفس مــهــدور الــدم عـلـى يـد احلــاكم
ـستبد الصعداء لوهلة اعتقد فيها  أن ا
فـي زول الــظـــالم عـــلـى يــد الـــظـــالم خط
الــشـروع في حــيـاة جــديـدة  عــنـوانــهـا
الــعـراقي أوالً وشـعـارهــا اإلنـسـان أغـلى
ُـقـدم الــذي ال يُـقـدم عـلـيه اخملــلـوقـات  ا
مـواطن وال شعب  الثـروة ملك الشعب 
رحـلة  واحلرية قراطيـة عنوان ا والـد
الـتي ال حتدهـا اال حريـة اآلخرين مـطلب
ا يزل الشعب لم احلـاكم قبل الشعب  و
يـسـتيـقض من حـلم طـال انتـظـاره  فإذا
وت يالحقه مـرة أخرى ولكن بـكابـوس ا
ـرة على يـد الـفاحت احملـتل  الذي هـذه ا
خـطط وسهر وجمع وبذل وأسقط بقصد
ـقــدسـات  فـراحت آلـته تــدنـيس ارض ا
الـعـسكـريـة تبـطش بـالشـعب  وشـركاته
نـاسبة األمـنيـة تفـتح فوهـات نيـرانهـا 
وغـيـرهـا  حـتى راح الـشـعب يـبـحث عن
ـغتصب ولو على ـسافة لطـمأنة جند ا ا
حــســاب أمــنـه وحــريــته وحــتى حــيــاته
ـهم أمن الــوافـد ال أمـنه  ونــهـر الـدم فــا
ـتـد مـتـواصل  والـعـزاء فـيه الـعـراقي 
ـستقـبل الذي طال انـتظاره الـبحث عن ا
وكــثــرت قـرابــيــنه وغال ثــمــنه وجــمـعت
قـائـمـة حـسـابه  وال ضـوء له فـي نـهـاية
الــنـفق . وتــعـاون عــلى اســتـبــاحـة الـدم

ال يــــكـــتــــرث له احلــــاكم وال احملــــكـــوم 
يـــتــعـــاطف الـــعــالم  ويـــعــزي الـــقــادة 
ــهـدور دمـه بـالــسـواد  ويــتــوشح أهل ا
ويـسـتخـلف الـشعب قـبل احلـاكم الله في
ـغدور  دون وقفة سـلطوية أو ردة فعل ا
تــتـــنــاسب واحلــدث  وهــول الــكــارثــة 
ا حـرم اخلـالق  عجـيب أمر ـسـاس  وا
احلــاكم واحملـكـوم  إن لم تـخشَ اخلـالق
تفرج  في خـلقه  فاسـتحي من العـالم ا
الـــذي راح يــحــتـــسب الى الـــله في الــدم
الـعـراقي  بـل راحت الـشـعـوب تتـعـاطف
ـآل  والشعب الـعراقي يسـتنكر خـشية ا
ويـنـدد ويعـيش احلـدث العـابـر  ويقـيـناً
أن بـخس قيمة الـدم العراقي ارث متراكم
 هـو ليس وليد اليـوم  لكنه نتاج تاريخ
مــليء بــالــقــتل وهــدر الـدم واســتــبــاحـة
احلــرمـة  حـتى راح األجـنـبي يـتـطـاول 
والـــوطــنـي يــتـــقــبـل  واحلــاكم يـــهــدر 
واحملـكوم يـستبـيح  لكن الالفت في هدر
الدم العراقي منذ عدة عقود خلت  القتل
اجلــــمــــاعي  وصــــمت الــــداخل  وعـــدم
تـــعـــاطف اخلـــارج  ويـــقـــيـــنـــاً أن من ال
يـــحــرص عـــلى دمه وحـــرمــته ال يـــتــأمل
حــرص الـعـالم وحـمـايــته  فـقـد بـدأ خط
الكة في الـشروع باسـتباحة دم األسـرة ا
أبـشع مـشـهـد للـقـتل الـوحشـي  ثم نبش
ُـثــلــة بــهـا  الــقــبــور وسـحـل اجلـثـث وا
ـشهـد الذي فـتـقبل الـعـقل الشـعـبي ذلك ا
يــنم عن ســلــوك حـيــواني مــنــحـرف  ثم
الــكـوارث الــتي تـلت بــعـد أشـهــر قـلــيـلـة
مـــحــدودة  حــيث راحـت جــثث اآلمــنــ
تــلـقى مـن أعـلى الــبـنــايـات ويُــمـثل بــهـا
ويــرقص عـلـيــهـا احـتــفـاالً بـقــتل مـسـالم
وتـرويـع آمن  واحلـاكم سـعـيـد مـنـتـصـر
حـيث يـعتـقد أنه ضـرب الشـعب بالـشعب
فـخرج منـتصراً  وال يـعلم أنه حـفر قبره
بــيـده  فــقّـرب بـفــعـله أجــله  وسّـرع في
زول حـكـمه  والـشـعـب يهـتـف بـانـتـصار

 ( مَنْ قَـتَلَ نَـفْـسًـا بِغَـيْـرِ نَـفْسٍ أَوْ فَـسَادٍ
فِي الْـأَرْضِ فَـكَأَنَّـمَا قَـتَلَ الـنَّاسَ جَـمِيـعًا
وَمَنْ أَحْــيَــاهَــا فَــكَــأَنَّــمَــا أَحْــيَــا الــنَّـاسَ
جَـــمِـــيـــعًـــا ) . ويـــبـــدو أن بالد اإلسالم
وغـيــرهـا تـلـقـفت حـرمت الـدم الـبـشـري
ـارسـات  لكن وجـسـدته بـنـصـوص و
ارسات شـتان ب نـصوص وثانـية و
وأخــرى  فــرفع بــعــضــهــا عـن عــقــيـدة
شـــعـــار اإلنـــســـان أغـــلـى اخملـــلـــوقــات
وأكـرمـهـا  فـحّـرم دمه اال بـاحلق  ومن
أجـل القصـاص أو حمـاية أمن اجملـتمع

 وجعله أخر الدواء .
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ولـم يـرَ اآلخــر فـيه اال وقــود لـلــخـراب 
ومـادة لالسـتهالك  ووسـيلـة الستـمرار
احلـياة  فـقدم في أحـيانـاً كثـيرة حـرمة
دم احلــيـوان عــلى حــرمـة دمه. والالفت
فـي الـــعـــراق  مـــهـــبـط الـــرسل  وبالد
اإلمـامة ومـوطن االوصـياء والـصاحل
ـسـلـمـ  الـبـلـد الذي  بـلـد اإلسالم وا
سـلـمـ مرض اإلسالم لـو مـرض فـيه ا
واهـــلـه  راح دم أهــلـه مـــهـــدور مـــبــاح
ـســتــبــد واجلــبـار مــشــرع لــلــحـاكـم وا
واإلرهــابـي  بل راح نــبــأ قــتل الــنــفس
الـتي حـرّم الـله اال بـاحلق خـبـر عـابر ال
طلع  تلقي وال يلفت نظر ا يستوقف ا

ـتـأمل في الـقـرآن الـكـر بل والـشرائع ا
الــســمــاويــة األخــرى يــجــد أن اإلنــسـان
مـحــورهـا وهـدفـهـا وغـايـتـهـا   من هـنـا
دارت الـرسـاالت الـسـمـاويـة ومـرسـلـيـهـا
حــولـه  فــكــان مــرتــكــزهــا حــرمت دمه 
وهـدايته  وخالفـته في األرض  وثوابه
وعــقــابه . ويــقــيــنــاً أن خــاتــمــة الـكــتب
والــرســاالت تــنـاولـت اإلنـســان بــآلــيـات
ــات وحـمــايـات لم وتــفــصـيالت وحتــر
تـسبقها اليه وفيه رسالة  فكان اإلنسان
هدف اإلسالم وغايته  حتى كُرم بخالفة
الــله في األرض (وَإِذْ قَـالَ رَبُّكَ لِــلْـمَالَئِـكَـةِ
إِنِّـي جَــاعِل فِـي األَرْضِ خَــلِـــيــفَـــةً قَــالُــوا
أَتَـجْــعَلُ فِـيـهَـا مَنْ يُـفْــسِـدُ فِـيـهَـا وَيَـسْـفِكُ
الـدِّمَاءَ وَنَـحْنُ نُسَبِّحُ بِـحَمْـدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَــالَ إِنِّي أَعْــلَمُ مَــا الَ تَــعْـلَــمُــونَ ) وفُـضل
عـلى سـائـر خـلق الـله (وَلَقَـدْ كَـرَّمْـنَـا بَنِي
آدَمَ وَحَـــمَـــلْـــنَـــاهُـمْ فِي الْـــبَـــرِّ وَالْـــبَـــحْـــرِ
وَرَزَقْـنَاهُمْ مِنَ الـطَّيِّـبَاتِ وَفَـضَّلْـنَاهُمْ عَلَى
كَـثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً ) ( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ
الـلَّهَ سَخَّرَ لَـكُمْ مَا فِي السَّـمَاوَاتِ وَمَا فِي
األَرْضِ وَأَسْـــبَغَ عَــلَــيْـــكُمْ نِــعَـــمَهُ ظَــاهِــرَةً
وَبَــاطِـنَـةً ) . وبــالـقـطع أن مــقـتـضى هـذا
الـتفـضيل يـستـلزم احلـمايـة والتـحص
وإال انـتـفى مـسـتـلـزمه وموجـبه  وأولى
مـقدمـات التحـص حرمت الـنفس والدم

الـــعــراقي احملـــتل واإلرهــاب الــذي راح
يـضـرب بـأطنـابه طـول البالد وعـرضـها
فــلم يــنــجــو من شــره شــرق وال غـرب 
حــتى قــطّـع أوصـال الــبـالد بـ مــثــلث
ــوت والـغــرب الــدامي  والـثــمن الـدم ا
ــسـتـبـاح  وقـوافل الــشـهـداء تـتـوالى ا
تــتـــرا حــتى راحت أعـــمــدة الــكــهــربــاء
ــمـتـدة عــلى طـول الـطــرق اخلـارجـيـة ا
ـسلسل األكـثر حـلكة تـتزاحم بـها  ثم ا
ودمـويـة  حيث رافق نـهـر الدم تـدنيس
األرض والـعرض  والـقتل الـذي خالطه
ُــثــلـى بــاسم اإلسالم واإلسالم مــنــهم ا
بـرآء  فكـانت اخلسـارة األفدح فـبعد أن
ـعـتدل وذجـاً لإلسالم ا كـان الـعـراق ا

اضحى اإلسالم يوسم باإلرهاب.
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ــســلم بل راح فــاســتــبــاح الــكــافـر دم ا
ــســـلم مــطــارداً مــراقـب مــشــكــوك في ا
سـلميته واعتداله   خـائف يتهدده غير
ـسلم  وتـراقبه أعـ األجهزة األمـنية ا
 يـقف في مـؤخرة الصـف للعـيش بأمن
قـاضٍ جل وقته إلثـبات سلـميـته . وبعد
أن حــرر الــشـعب احلــر أرضه من دنس
احملــتـل اجلــديــد الــذي لم يــرعَ دين وال
ذمـة  ظن الـعـقل الـشـعـبي اجلـمـعي أن
احلــاكم ســيـنــحي لــتـضــحــيـاته إجالالً
وإكـبـاراً  عرفـاناً بـجـميـله  وتـعويـضاً
لـتضحـياته  التي الـتي حررت واعادت
ـتـصـدي في سـدة وانــتـفـضت وأبـقـت ا
احلـكم  لكن التنكر لعوائل من ضحّى 
والـصـد عـمن قـدم  واهـمـال مـن افـتدى
وتــقـدم  كـان هــو الـرد والـتــجـويع هـو
ن خـرج مـطـالـبـاً الــثـمن  والـتـنـكـيـل 
ـــقــابل  والــتـــغــيــيب في بـــحــقه هــو ا
ــآل  حــتى غـــيــاهب الـــســجــون هـــو ا
اضـحى العراق مـجدداً يتقـدم الصفوف
في نــسب الـفــقـر  وارتــفـاع الـبــطـالـة 
وتــراجع اخلـدمـات إجـمــاالً والـصـحـيـة
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ـشمـولة برقـابتـها فال يجـوز ان نسمي ا
وزارة الـزراعـة ونـسـمي مـديـريـاتـهـا في
ــديــريــات الـتــربــيـة  وال احملــافــظـات 
يـجــوز ان تـراقب هـيـئـة اجـتـثـاث هـيـئـة
مــســاءلــة . .. ولم تـخــبــرنــا كـشــعب عن
الــتـســبـيب الــقــانـوني ألمــركم الـنــيـابي
ـــوجـــبــــة) هل هي إلحالل (االســــبـــاب ا
الـــســـلم اجملــتـــمـــعي وثـــقــافـــة احلــوار
ـصـاحلة ونـبذ ثـقـافة الـكـراهيـة التي وا
ركز ونحن عـمل بها االقـليم فصار هـو ا
االقـليم ?? ام هل هي خـطوة حلل مشـكلة
ـسـتـدام ?? ام هي احلــرائق او الـفـشـل ا
حـصـلت لـلـتـقـدم الى امـام ام لـلـمـراوحة
كان  وأنتم جـزء من حزب (تقدم ) فـي ا
.. فـي ظـــرف تـــمـــكن فـــايـــروس ال يـــرى
بــالــعــ اجملــردة من الــتــقــدم الـى امـام
وتــطـويــر نـفــسه مـرات ومــرات  ونـحن

ر وقوانينه نعود الى الغازي بر
قـلها صراحة اخي الكر كما قالها احد
وزراء نـوري السعيد عنـدما كانت عمتنا
س بـيل ) ــر (ا ــة قـبل الــعم بـر الــقـد
حتــضــر اجــتــمــاعــات مــجــلس الــوزراء
وتــأخـرت في احـداهــا ولم يـجـرأ رئـيس
الــوزراء عـلى افــتـتــاح اجلـلــسـة  وكـان
الـوزراء يطالبـونه باالفتتـاح وهو يطلب
مــنـهم االنـتــظـار قـلــيال مـتـعــلال بـحـجج
واهـيـة فـقـال له احـد الـوزراء الـذي اذكر
انـه من سامراء (( بيك ... اخاف ما تريد
ـؤمـنـ يـبـدأ االجـتـمـاع اال حتـضـر ام ا
(رض) )) .. قــلـهـا صـراحـة سـيـدي انـهـا
مــقـابــلــة تـلــفــزيـونــيـة ألرمــلــة مـهــجـرة
ومـجـتـثه قـتـل زوجـهـا واخـوتـهـا وأعدم
ابـيها  وقـد تكون غـير بعثـية  اعقـبتها
تـــغــريـــده فـــرضت عــلـــيك هـــذا األمــر ..

اليست هذه هي احلقيقة ??
ال الـومـكم في هـذا فأنـا اعـرف ان رئيس
مـجلس النـواب هو ليس مـنصبـا قياديا
مـهـما عال شـأنه بل هـو مسـجل اصوات
ـوافـقة) وأن يـحـسـبهـا ويـصيـح (تمت ا
الـتـوجه الـذي ذهبـتم الـيه والـذي سوف
لن يـرتب آثارا بتـقديري هو رغـبة لقائد
الــكــتـلــة االكــبـر فـي مـجــلــسـكـم  ولـديه
الـقدرة عـلى حتريك الشـارع اكثر من اي
جــمــاعـة اخــرى  ولــكن كــان من االسـلم
احلـوار معه  وتوضيح النظام الداخلي
لـــلــمــجــلـس  وتــوضــيـح حــالــة وجــود
صـدريـ اكـثـر من األمـام الـصـدر نـفـسه

طيب الله ثراه .
وللحديث بقية
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اقـول عـراقيـة ألني عـراقي حتـى النـخاع
ولم يـؤثـر بي يـوما تـسـنـنكم وتـشـيـعكم
السياسي  الذي كلكم كقاعدة ثبتت عدا
اســتـــثــنــاءات بـــســيــطــة لـــبــســتم رداء
مـذاهــبـكم لـتـفـوزوا بـيــوبـيـلـكم الـذهـبي
سامير  وليس هذا ليء با (الـكرسي) ا
ـذاهب الشريفـة لتبقوا فـقط بل وظفتم ا
جـالس على ذلك الكرسي .رغم الفشل 
وشــراكـة اإلذعــانـيــذكـرني ذلـك بـسـوري
درزي قـال مخاطبا الدروز في جتمع لهم
وأســتـغـفــر الـله ((سـأدوس عــلى ديـنـكم
ـا وقف اجلـميع ومـذهـبـكم بـقـدمي))  و
غـاضـبـ لـنـصرة ديـنـهم ومـذهـبـهم قام
بـرمي ليـرة سورية وداسـها بـقدمه قائال
(( هذه هي دينكم ومذهبكم بل حتى هي

ربكم )) وصار الكرسي مذهبكم .
W ËdF  WG

ـعروفـة ( دسـتـوركم  اعـود الى لـغـتـي ا
قـوانـيـنـكم انـظمـتـكم الـداخـلـيـة) والتي
بـهـا احـاوركم دائـمـا  وأسـأل عن أمركم
الـنيـابي االخير في تـبديل تـسميـة جلنة
ـصاحلـة والعـشائر الى جلـنة اجـتثاث ا
الــبــعث ان كــان دســتــوريـا ام ال ?? وهل
قـرأ الدستور لتـعرفوا أنها وردت فقط
فـي أوامــر ولي الــنــعــمــة االصــلي الــعم
ر) امـا الدسـتور النـافذ (( الـقانون (بـر
االعـلى واألسمى في الـبالد )) فلم يطرح
اال (( يــــحــــضــــران يــــكــــون ذلك ضــــمن
الـتعددية السيـاسية في العراق)) والذي
ــادة الـرابــعـة من الــنـظـام تــذكـركم به ا
الـداخلي للمجـلس من خالل نصها على
(( يــلــتـزم اعــضــاء مـجــلس الــنـواب في
مـنــاقـشـاتـهم ومـا يـتـخـذونه من قـرارات
بـأحـكام الـدسـتور وهـذا الـنظـام)) وأنتم
حتت ضـغط معـروف خرقتم األثـن معا
ـادة (2)  بـل وخـرقــتم الــبـنــد اوال من ا
من قــانــون الـهــيـئــة الـوطــنــيـة الــعـلــيـا
لــلـمــسـاءلــة والـعـدالــة الـرقم 10 لــسـنـة
2008)) حتـل بــــوجب هــــذا الــــقــــانـــون
تـسمية الهيئة الوطنـية العليا للمساءلة
والـعدالة ... محل الهيئة الوطنية العليا
الجـتـثـاث الـبـعث)) وهـذا الـقـانـون شرع
ـادة الـسابـعة نـفـسهـا حيث بـنـاء على ا
قــال (( ويــنــظم ذلـك بــقــانــون )) وصـدر
الـقـانون وسـمـاها هـكـذا وانتـهى االمر 
وأن ســـألـــتـم حـــضـــرتـــكم عن الـــعالقـــة
اجـيبكم ان الـلجنـة النيـابية اخملـتصة ال
يـجـوز ان تـأخـذ اسـمـا غـيـر اسم اجلـهة
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ونـعـلمـه بكل خـطـواتـنا وقـراراتـنا
وهو يطلع علـيها ويبدي رأيه وقد
شــكـلـت بـأمــره جلــنـة بــرئــاسـتــنـا
لـلــبـحث عـن األنـديــة الـشــرطـاويـة
الـتـي تــسـجـل في وزارة الــشــبـاب
ومـتـابـعـة نـادي الـشرطـة ولألسف
االخــــــوة في نــــــادي الـــــشــــــرطـــــة
يـــتـــحــجـــجـــون عــلـى انــهـم فــريق
مـسـتـقـل وهـيـئـة اداريـة مــنـتـخـبـة
والـــــــغــــــريـب في األمــــــر أن وزارة
الـداخـلـيـة هي من تـدعـمـهم وتـقدم
لــــهم األمـــوال ويــــعـــتـــرضـــون أذا
تــدخـلت الـوزارة في امــور الـنـادي
يــريـدون من الــوزارة األمـوال فـقط
وهــــذا األمـــــر لن يـــــســــتـــــمــــر في
ستقبل فـإما ان تأخذون األموال ا
من الــوزارة وهي تـكـون مــسـؤولـة
عنكم أو يذهبون  لوزارة الشباب
لدعمهم  خاصة ان نادي الشرطة
من الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة واجلـميع
مـسـتــاء من الـنــتـائج األخــيـرة في
ـســتـوى بــطـولــة أنــديـة اســيــا وا
ـتـواضع الـذي ظـهـر فـيه الـفـريق ا
ـــادي وتـــركـــنــا لـــهم رغم الـــدعم ا
حـريـة الـعـمل لـهم دون تـدخل احد
لكن وضع الـفريق ال يـسر عدو وال

صديق.
ــــا انت ريــــاضي ورئــــيـس احتـــاد  }
الـشرطـة هل لك ان حتـدثنـا عن أسـباب
خـــروج نــادي الـــشــرطـــة من الــبـــطــولــة
ــسـتــوى الـذي ال األســيـويــة مــؤخـرا وا

يليق بتاريخ نادي الشرطة?
- كـمـا قـلت سـابـقـا نـادي الـشـرطة
لـيـس تـابع الحتـاد الـشـرطـة لـكـني
كـــــمــــتـــــابـع ريـــــاضي وابـن هــــذه
ـؤسسـة ومـحب له أقول نـتـائجه ا
مـخـيـبـة لـآلمـال وأزعـجت جـمـهور
الـــشــرطــة الــكــبـــيــر والســيــمــا ان
الفريق اغلب عنـاصره في منتخب
الــعـراق وعــقــودهم خــيـالــيــة لـكن
ــة والبــد من الــنــتـــائج كــانت مـــؤ
ــعــرفــة أســبــاب تـــشــكــيل جلــنـــة 
ــســـؤول عــنــهــا اخلــســـارة ومن ا
درب ام الالعب أنفسهم اإلدارة ا
ـثل مـؤسـسة الن نـادي الـشـرطـة 
عريقة ونادي جماهيري فليس من
ــــعـــقــــول ان تــــكـــون نــــتــــائـــجه ا
مخزية مع فرق اقل منه كثيرا

{ هل شـارك احتـاد الـشـرطـة العـراقي
في بــطــوالت نــظـمــهــا احتــاد الــشــرطـة
الـعـربي او قـامت فــرقـكم بـزيـارة الـدول

العربية?
- نــــعم شــــارك احتـــاد الــــشـــرطـــة
الـــعـــراقي في بـــطـــولــة الـــشـــرطــة
الـعــربــيـة لــلـمــارثـون في الــدوحـة
وايضا شاركنا في بطولة الشرطة
الــعــربـــيــة لــلــكــراتــيــة في تــونس
ــركـــز الــثــاني وحـــصــلــنـــا عــلى ا
وشـاركنـا  أيضـا في بـطوالت في
لـبـنـان واجلـزائـر وفي عام 2018 
وجــــهت لـــــنــــا دعـــــوة من احتــــاد
الـشرطـة السـعـودي إلجراء مـباراة
بـكـرة الـقــدم وأرسـلـوا لــنـا طـائـرة
خاصة وكـان استقـبالهم رائع بكل
مــعــنى الــكــلــمــة وقــدمــوا لــنــا كل
الـتسـهيالت  وبـدورنا قـدمنـا لهم
دعــــــوة في زيـــــارة الـــــعـــــراق ورد

- لألسف الــعالقـات بــصـورة عـامـة
ؤسـسات الـرياضـية ضـعيـفة بـ ا
وليس على مسـتوى احتاد الشرطة
فـــقط . لـــديــنـــا عالقـــات جـــيــدة مع
وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة في زمن
الــوزيـر الـسـابق واحلــالي الـكـابـ
كـانة عـدنان درجـال الـذي يتـمـتع 
عــالـيـة وجنـومـيـة كـبـيـرة وعالقـات
واســعـــة والــتــقــيــنــا به وحتــدثــنــا
ـواضـيع مـخـتـلـفـة والـرجل يـريد
أن يـعـمـل لـريــاضـة الـعــراق ونـحن
داعـمـ لـبـعض االحتـادات وهـنـاك
تــنـســيق مــعـهم عــنــد احلـاجــة امـا
ــؤسـسـات الـريــاضـيـة لألسف لم ا
تــقـدم لــنــا اي دعم تــصـور عــنــدمـا
أقــامـنــا بـطـولــة اجلـودو الحتـادات
الـشـرطـة العـربـيـة نـحن من تكـفـلـنا
بـكل شي من صـبغ الـقـاعـة وتـوفـير
مـولدة الـكهـربـاء وأرضيـة التـارتان
لـــــــكـي نــــــــظـــــــهـــــــر لــــــــلـــــــوفـــــــود
ـــشــــاركــــة  الـــعــــراق في أبــــهى ا

صوره .
{ قـبـل فـتــرة شـاهــدت حـفـلــكم لــتـكـر
رواد الشرطة الذين قدموا خدمات جليلة
لــريــاضــة الــشــرطــة كــيف يــتـم اخــتــيـار
االســـمـــاء وهل يـــســتـــمـــر الـــتــكـــر في

ستقبل? ا
- احتـاد الـشـرطـة مـتـمـثل بـرئـيـسه
وأعـضـاءه مـهـتمـ بـرواد الـشـرطة
الـذين قـدموا الـشي الـكثـيـر للـعراق
ولــريـــاضــة الـــشــرطـــة في احملــافل
ية فمنهم العربية واآلسيوية والعا
الكـــــمـــــة ـــــ فـي ا ابــــــطـــــال عـــــا
صارعة وكمال االجسام ورفعوا وا
اسم الــعـراق عــالــيــا فـمـن الـواجب
االهتمام بـهم السيما الـبعض منهم
يعـاني  من سـوء وضعه احلـياتي
ـادي ولألسف ال تـوجـد جـهـة او وا
مــؤســســـة ريــاضــيــة تــرعى هــؤالء
األبـطـال رغم أنـنا لم نـتـخـلى عـنهم
وارتـــأيــــنـــا في كـل ذكـــرى لــــعـــيـــد
هم في حفل تأسيس الـشرطة تـكر
يـليق بـنجـومـيتـهم وعطـاءهم وقبل
اشهر أقمنا لـهم حفل وقدمنا  لهم
دعم مــالي  ودروع ريـاضــيـة وفـاء
ــبــادرات يــكــون لــهــا ومــثل هــذه ا
تـاثيـر نفـسي ومعـنوي عـلى الرواد
وايضا قدمنا لهم سالت غذائية في
ـالي شـهــر رمـضـان ونـقـدم الـدعم ا
لـبــعض الــرواد الــذين يـحــتــاجـون
لـلعالج وهـذا من واجـبنـا ومن باب
إنصـافهم الن البـعض منـهم يعيش

وضع مأساوي.
{ هل يــــتــــحـــدث مــــعك مــــعــــالي وزيـــر
الداخـلـيـة عن رياضـة الـشـرطة الـعـراقـية
ـشاكل وهل هـو متـابع لـها ويـأمر بـحل ا
ام الــوزيـر تــرك األمـر لـك النه يـعــلم عـلم

اليق قدرتك في هذا اجلانب?
 - في الــبــدايـــة لــو ال دعم الــوزارة
بـــــشــــخـص مـــــعــــالـي الــــوزيـــــر لم
استـطعـنا الـعمل واالسـتمرار  في
الـنـشاطـات الـريـاضيـة في الـشـرطة
لـكن كـون معـالي الـوزير لـديه مـهام
كــــثــــيــــرة فـي ظل األوضــــاع الــــتي
يـعيـشهـا البـلد وال نريـد ان نشـغله
ــتـــابــعــة كل كــونه غـــيــر مــتـــفــرغ 
نـشاطـاتـنا لـكن نحـن نتـواصل معه

بـالبـطولـة والـكرم الـعراقي النه في
الـــبــطـــوالت الــتي تـــقــام فـي بــاقي
صـاريفه الدول يـتـكفل كل احتـاد 
ونــحـن في الــعـــراق كــســـرنــا هــذه

القاعدة
{ هل هـناك تعـاون مشتـرك بيـنكم وب
نـادي الـشـرطـة الـريـاضي وال سـيـمـا ان
عـــمــــلــــكم يـــصـب في خــــدمـــة ريــــاضـــة

الشرطة?
- في كل الـــدول الــعـــربــيـــة احتــاد
الشـرطة هـو من يكـون مشـرف على
كل الـعــاب وزارة الــداخـلــيــة وهـذا
متعارف عليه لكن في العراق نادي
الـشرطـة دعـمه من وزارة الداخـلـية
ولـديه هــيـئـة اداريــة مـسـتــقـلـة وال
يـوجد بـيـننـا اي تـنسـيق لـكن نحن
جــادين أن يــكـــون نــادي الــشــرطــة
ضـمن هـيـكـليـة احتـاد الـشـرطة الن
االحتــاد هـــو مــلـــتــقى لـــكي جنــوم
الـــشــرطـــة وروادهــا وريـــاضــيـــهــا
ثل وجنـعل  من نـادي الـشـرطـة 
وزارة الـداخـلـيـة ونـدعـمه بـقوة مع
ــســـؤولـــ عـــنه إلحــراز االخـــوة ا
البـطوالت وصـعود ابـطال الـشرطة

على منصات الفوز.
كانة { مـتى نرى مبـنى رياضي يلـيق 
احتـاد الــشــرطـة يــكـون مــلــتـقى البــطـال
الـشــرطــة والســيــمـا انــتم تــبــحــثـون عن

األفضل دائما?
- هـنــاك عــمل جـدي لــبــنـاء مــلـعب
لوزارة الـداخليـة يكـون تابع لهـيئة
التدريب البدني للوزارة و وضع
ـكـانة الـلـبـنة األسـاسـيـة له يلـيق 
وزارة الداخلـية ورياضتـها وايضا
شــرع االحتــاد بــبــنــاء مــقــر يــلــيق
به  وبسمـعة العـراق واحلمد الله
الـــبـــنـــاء وصل مــراحـل مــتـــقـــدمــة
ونــــســـــبــــة اإلجنــــاز وصــــلت60 %
وسينتهي العمل  منه خالل ثالثة
ـقـر هي اشـهــر  عـلـمـا ان أمـوال ا
ـــئـــة من من نـــســـبـــة اخلـــمـــســـة ا

ايرادات نادي الشرطة.
 { احتـاد الشـرطة الـعراقي اسـتضاف
ألول مرة بـطولة الشـرطة العربـية لألندية
عـــام 85 وفـــاز بـــهـــا اال تــــفـــكـــرون في

ستقبل بطلب تقد االستضافة? ا
- احتـاد الــشــرطــهـة تــواق إلقــامـة
بطولـة عربية في بـغداد خاصة في
ألـعاب كـرة القـدم او الـسلـة او كرة
الــــــطــــــائـــــــرة وســــــوف نــــــدعــــــوا
دول  االحتــاد الــريــاضي الــعـربي
ــســتــقــبـل لــيــكــون مــهــرجـان في ا
وعـــرس عــربـي لــكـن الــظـــروف في
الوقت احلاضر خاصة بعد جائحة
كورونا أوقفت كل النشاطات وانت
تــشـاهــد مــاذا يــحـصـل في الــعـالم
بــســبـب هــذا الــفـــيــروس ومع ذلك
نـحـاول بـعـد احلـصـول عـلى الـدعم
ـالي أن نـقـيم بـطـوالت عـربـية في ا

بغداد احلبيبة.
ونـــحـن جـــادين إلقـــامـــة بـــطـــوالت
عــربـيـة في بــغـداد بـإشـراف احتـاد

الشرطة العراقي.
{ مـاهي ابرز أوجه التعـاون بينكم وب
ـؤســسـات الــريـاضــيـة الــعـراقــيـة وهل ا
تــشـعــرون بـوجــود اهــتـمــام من اجلـانب

اآلخر بالتعاون معكم?
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يواصلُ منـتخـبنا الـوطني لـكرة الصـاالت معـسكره الـتدريـبي في محافـظة الـنجف األشرف
ؤهل الى بـطولة كـأس العالم ـلحق اآلسيـوي ا نـتخب الـتايلـندي في ا واجـهتي ا استعـداداً 
الـلـتـ ســتـقــــــامــان في االمـارات في الـعــشـرين واخلـامـس والـعـشـــــــريـن من شـهـر أيـار
ـنتخـب بدأ التـحضير احلالي. وقالَ مـدير اجلهـاز الفني لـلمنـتخب هيـثم عباس بـعيوي إن ا
ـسـنـا انـدفـاعاً  وقد  في مـعـسكـره الـداخـلي الـذي يـسـتمـر الى الـثـامن من الـشـهـر احلـالي
كثـفة من قبل الالعـب والـتي كانت السـمة األبرز. وحرصاً والـتزامـاً بالوحـدات التدريـبيـة ا
ـلحق واضـاف ان ثقـتـنـا كبـيـرة بـالالعبـ عـلى حتـقيق اجنـاز جـديـدٍ للـعـراق في مـباريـات ا

اآلسيوي.
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حـقق رشـلـونة انـتـصـاراً صعـبـاً  على
فــالــنـســيـا بــنــتـيــجـة (2-3) فـي إطـار
مـنـافسـات اجلـولة 34 مـن اللـيـغا في

معقل اخلفافيش ملعب "ميستايا".
ســـجل أهـــداف بـــرشــلـــونـــة مـــيــسي
" فـي الـــدقـــيـــقـــتــ 58 و69 "هـــدفـــ
وأنــطـوان جـريـزمـان فـي الـدقـيـقـة 63
بــيـنــمـا ســجل جـابــريـيل بــاولـيــسـتـا
لـفـالـنـسيـا في الـدقـيـقة 50 وكـارلـوس

سولير في الدقيقة 83.
وبهذا االنتصار رفع برشلونة رصيده
ـــركـــز الـــثـــاني إلى 74 نـــقـــطــــة في ا
بـجدول ترتيب الـليجا بفـارق نقطت
ـتـصـدر أتـلـتـيكـو مـدريـد بـيـنـما عن ا
جتـمـد رصيـد فالـنسـيا عـند 36 نـقـطة

ركز 14. في ا

الـدقـيـقة 52 حـيث تـلـقى كرة
نـطقة لكنه عـرضية داخل ا
ســـدد بــقــوة أعــلى مــرمى

تير شتيجن.
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يـنـتـظر ريـال مـدريد
حتـــــد من الــــعــــيــــار
الـــــــثــــــقــــــيـل ضــــــد

ـقبل تـشيـلسي اإلنـكلـيزي األربـعاء ا
بــإيـاب نـصف نــهـائي دوري األبـطـال
في معقل البلوز "ستامفورد بريدج".
وكـانت مـواجهـة الـذهاب الـتي أقـيمت
عـلى ملعب "ألفريـدو دي ستيفانو" في
الـعاصمة اإلسبانـية مدريد قد انتهت

ثله. بالتعادل اإليجابي بهدف 
ويـسـعى الـفـرنـسي زين الـديـن زيدان
ــديـر الـفـني لـريــال مـدريـد والعـبـيه ا
حلــسـم بــطــاقــة الــعــبـــور لــلــنــهــائي
ــواصـــلــة اإلجنــازات في بــطــولــتــهم

فضلة. ا
وخـاض ريال مدريد طوال تاريخه 13
العب اإلجنليزية بدوري مباراة في ا
األبــطـال ضــد مـانــشـســتـر يــونـايــتـد
ولـيفـربول وتـوتنـهام ولـيدز وآرسـنال

والسيتي.
وحـقق ريـال مدريد  5انـتصـارات ضد
اإلجنـلـيز فـي مالعبـهم وتـعادل في 4

مباريات بينما تلقى 5 هزائم.
هـناك فريقان لم ينجح ريال مدريد في
الفوز عليهم في مالعب اإلجنليز هما
آرسـنــال ومـانـشـسـتـر سـيـتي خالل 4

مباريات خاضها ضدهم.
وكـــانت آخــر زيـــارة لــلــمـــيــرجني في
ــوسم ضــد مـالعب اإلجنــلــيـــز هــذا ا
لـيفربول في إيـاب الدور ربع النهائي

والــــــــــــــــــتـي
انــــــــــتــــــــــهت
بـــــالـــــتـــــعــــادل

السلبي.
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مـن جـــانـــبه واجه
الـــــفـــــرنـــــسـي زين
الـدين زيدان خالل
مـسيـرته الـتدريـبية
بــــــــعض الــــــــفـــــــرق
اإلنـكليـزية وأكثرهم
كــــان مـــانـــشــــســـتـــر

سيتي.
وواجـه زيدان السـيتي
 4 مـــرات مـن بــيـــنـــهم
مــــبــــاراتـــ فـي مـــعــــقل
الــســـيــتــيــزنــز األولى في

نـــــصـف نـــــهـــــائي (-2015
2016) انـتهت بـالتعادل (-0

.(0
أمـا الـزيـارة الـثـانـيـة كـانت في

ــوسم (-2019 إيــاب دور الـ16 
2020) وانـــــتــــــهت بـــــخـــــســـــارة
ــيــرجني بــنــتــيــجـة (2-1) وودع ا

سابقة. ا
ـرتـبـة الـثـانيـة لـيـفـربول ويـأتي في ا
بـ 3مـباريات منـهم مباراة وحيدة في
مـــعــقـل الــريـــدز "أنــفـــيـــلــد" وانـــتــهت
بـالتعادل السلبي بإياب ربع النهائي
ــرتــبــة الــثــالــثـة ــوسم.وفـي ا هــذا ا
تـوتنهام هوتـسبير الذي واجه زيدان
ـباراة الـتي أقيمت في مـواجهـت وا
يرجني في مـلعب اإلنكـليز خسـرها ا
ـــوسم (3-1) فـي دور اجملـــمــــوعــــات 

.(2017-2018)
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u“ ∫ برشلونة تخرج بفوز صعب في منافسات الليغا

تـدنية الـتي كان يـخرج بـها كل من فـريقي قبل ايـام حتدث عن الـنتـائج ا
القوة اجلوية والشرطة من اغلب مبارياتهما في بطولة دوري أبطال اسيا
تـابـع يـقـولـون لنـنـتظـر الـدور الـثاني من  ,لكن كـان هـنـاك الكـثـير مـن ا
البطولة  ,وانتظرنا لكن الصقور والقيثارة حزموا احلقائب باجتاة العودة
الى بغـداد عـلى أمل اسـتئـنـاف مـباريـات الـدوري احملـلي الذي تـتـصارع
عليه فرقنا بـكل قوة داخل البالد بينـما خارجها لـيس هناك من يتصارع

والهم يحزنون..
باريات أن تنـتهي بالتعادل ال سيما وان هناك فقط يتمنون اخلروج من ا
من يروج لهم الـتعـادل على انه نتـيجة ايـجابـية في ظل زحمـة اخلسارات

تتالية بينما التعادل أبغض احلالل !  ا
جـمـهـور الـقـوة اجلويـو وايـضـا الـشـرطـة يـتـمـتـعـان بـالـثـقـافـة الـريـاضـية
واالدراك في حتلـيل نتائج فـريقـيهـما ولـذلك أقول ال اعتـقد انـهمـا يقبالن
ـا خـرج به الـفـريـفـ من نـتـائج غـيـر مـتـوقـعـة وال تـنـسـجم مع الـتـاريخ
الطويل لهمـا وال للكرة العـراقية وسمعـتها العربـية واالسيوية  ,أما من ال
لـزال يــردد مـبــررات ( أكل الـدهــر عـلــيـهــا وشـرب) ومــنـهــا ان العـبــيـنـا
تـنقـصـهم اخلـبـرة في مـثل هـذه الـبـطـوالت وكـأن فـرقـنـا جاءت  بـاالمس

وتأسست ولعبت كرة القدم ( الباراحة ) !!
بالعكس جميع فرقنـا تمتلك خبرة وجتربة في الـبطوالت القوية اخلارجية
ـشـاركـات ــلك هـذه اخلـبــرة في ا عـلى مـخــتـلف تـســمـيـاتــهـا  ولـكن ال
من  يـعـمل  في ادارات انــديـتـنـا الـذيـن يـنـظـرون لـتــواجـدهم في هـكـذا
بطوالت من منظار واحـد يتعلق بالـذي يحصلون علـيه من  غنائم السفر
ـزمـنــة الـتي تـعـاني مــنـهـا االنـديـة وهـذا بـحـد ذاته واحــد من األمـراض ا

العراقية .
لم نـر بـيـان او تـعـلـيق من ادارة الـنـاديـ يـعـتـذران فـيه عن سـؤ الـنـتـائج
ـر مرور الـكرام سواء ذل جملمـوعتـيهـما وكـأنه شيـئا طبـيعـيا  والتـذيل ا
من الـــــداعم بــــاالمــــوالــــوهــــمــــا ( وزارة الــــداخــــلــــيــــة وقــــيــــادة الــــقــــوة
اجلـويـة)  أواجلـمـهـور الـذي يـتـابع الـفـريـقـ  بل لم نـقـرأ
شيـئـا صـادرا من حلنـة الـشـباب والـريـاضة أو وزارة
بية او التطبيعية ألن ذل الشباب والرياضة  أواالو
نـتائج الـفـرقـ وتـذلـيـهـما لـلـقـائـمـة هـو ليس إلدارة
ــســؤولـ ــا هــو ذل لــكل ا الــنـاديــ فــحــسب وا

القائم على رياضة البلد  ألستم معي ..?!
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بغداد

وأضـاع جايـا فرصة الـتقدم لـفالنـسيا
فـي الـدقـيـقـة 20 حــيث تـلـقى تـمـريـرة
عــلى الـطـرف األيـســر وانـطـلق وسـدد
كـرة أرضية لكنها مرت بجانب القائم
األيـــســــر لـــتـــيــــر شـــتـــيــــجن حـــارس

برشلونة.
وتـصـدى شـتـيـجن لـتـسـديدة مـن على
ــنـــطــقــة من راســيــتش العب حــدود ا

فالنسيا في الدقيقة 25.
ــبــاراة ركـلــة حـرة واحــتــسب حـكم ا
مـبـاشـرة لـبـرشلـونـة في الـدقـيـقة 31
انـبـرى لـتـنـفـيـذهـا مـيسـي جنم وقـائد
الــبـارســا لـكن تــسـديـدتـه مـرت أعـلى

. مرمى سيليس
وأضـــاع بــيــدري مـــرة أخــرى فــرصــة
الــتـقــدم لـبـرشــلـونــة في الـدقــيـقـة 40
حـيث مرر له جوردي ألبا كرة عرضية

ـنـطــقـة لـكــنه فـشل في وضع داخـل ا
الكرة داخل الشباك.

 وانــتــهـى الــشــوط األول بــالــتــعـادل
السلبي بدون أهداف.

ومـع بـــدايــة الـــشـــوط الـــثـــانـي مــرر
سـوليـر العب فالنـسيا كـرة في العمق
لــزمـــيــله جــيــديـش الــذي انــطــلق في
نطقة وراوغ بيكيه مدافع برشلونة ا
قــبل أن يُـسـدد كــرة تـصـدى لــهـا تـيـر
شــتـــيــجن وحــولــهـــا إلى ركــنــيــة في

الدقيقة 49.
ونـــفـــذ ســـولـــيـــر العب اخلـــفـــافـــيش
الـركنـية والـتي وصلت إلى جـابرييل
بـاولـيـسـتـا الذي سـدد الـكـرة بـالرأس

في الشباك بسهولة في الدقيقة 50.
وأهـدر كــوريـا العب فـالـنـسـيـا فـرصـة
تــسـجـيل الــهـدف الـثـاني لــفـريـقه في
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هــو خـــريج كــلــيـــة الــشــرطــة دورة
ــنـاصب حــتى وصل 34وتــدرج بــا
لـرتـبـة فـريق ويـشـغل مـنـذ سـنوات
مــنـــصب رئـــيس احتــاد الـــشــرطــة
الرياضي   عندمـا حتاوره تشعر
ــــتـــعــــة احلــــديث مــــعه  فــــهـــو
ــتـــلك  مـــعـــلـــومــات ريـــاضـــيــة
وارشــــيـــفـــيـــة  جـــيـــدة عن نـــادي
الشرطة والـكرة العراقيـة بنجومها
وشـــــــــــــــــخـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا
وحــريص عـلى عــمـله ولــديه ثـقـة
بـنـفسه ويـعـتز بـشـخصـيـته سهل
الـــتــعـــامل مــعـه ويــتــرك مـــســاحــة
للعـامل معه بـأبداء آرائهم وطرح
افكارهم بكل شفافية ضيف الزمان
الـفـريق احلـقـوقي مـهـدي الـفـكـيكي
رئـيس احتــاد الــشـرطــة الــريـاضي

فاهال وسهال به
{ كـيف تـرى عـمـل احتـاد الـشـرطـة في
ـعـوقـات الـوقت احلـاضـر ومـاهي ابـرز ا

التي تواجه عملك?
- احتاد الشرطة العراقي هو احد
ـــرتـــبـــطـــة بـــاالحتــاد االحتـــادات ا
ـؤسس له الشرطـة العربي ومن ا
عــــــام 75. وتــــــرأس االحتــــــاد في
وقـتـهـا الـراحل فـهـمي الـقـيـمـاقجي
ومـر االحتاد بـادوار كـثيـرة خـاصة
بعد  غزو النظـام السابق للكويت
وحـــصــلت قـــطــيــعـــة بــ االحتــاد
الـعـراقي والدول الـعـربـيـة و نقل
مقر االحتاد من بـغداد الى القاهرة
وعـــــادت الـــــعالقـــــات بـــــعـــــد عــــام
2003وبـــــــــدأ نــــــــشــــــــاط احتــــــــاد
الـشـرطة  الـعـراقي مـرة أخرى في
إقـامـة الـنـشـاطـات الـريـاضـيـة وقـد
تسـلم رئاسـة احتاد الـشرطـة اخوة

اعـزاء سـبـقونـا في الـعـمل وقـدموا
خدمـات كبـيرة لالحتـاد واالن نحن
ـسـؤولـيـة  ونـعمل من اسـتـلم  ا
جـاهدين أن يـكـون لالحتاد بـصـمة
حقيقية في الـرياضة العراقية رغم
ــعــوقـات في وجــود الـكــثــيــر من ا
عـملـنا مـنـها عـدم وجود مـقر يـليق
ــالي في بــاالحتــاد وقـــلــة الــدعـم ا
السابق واالن نـحصل علـى خمسة
ئة من اإليرادات التي تصل الى با
نادي الشرطة وحققنا طفرة نوعية
بـلغ حيث أقمـنا الـعديد من بهـذا ا
الـبـطـوالت وبـاشـرنـا في بـنـاء مـقر
يـلـيق بـأحتـاد الشـرطـة وسـيـنـتهي
الــعـــمل عـن قــريـب ونــحـن جــادين
بـتــقــد كل شـي من اجل تــطــويـر
ــا يـلـيق بـأسم ريــاضـة الـشـرطـة 

الشرطة.
{ عـادت الروح الحتـاد الشـرطة عـندما
أســـتـــلـــمت رئـــاســتـه مـــاهي خـــطــطـــكم
سـتقبلية ليكون االحتاد اكثر فعال في ا
احـــتـــضـــان الـــبـــطـــوالت في مـــخـــتـــلف

األلعاب?
- احتــاد الــشــرطــة  الـعــراقي في
الـفـترة األخـيـرة اثـبت وجـوده ب
احتادات  الشـرطة العـربية واخذ
دوره احلقيقي بعد ان كان هامشي
بـالــسـابق ومــقـيــاس الـنــجـاح ألي
احتـاد هــو نــشـاطــاته ومــشــاركـته
الــريــاضــيــة فــمــنــذ عــام 1990 لم
يـسـتـقـبل العـراق اي وفـود تـابـعة
الحتـاد الــشــرطـة الــعــربي بــسـبب
الـظـروف الـتي عـاشـهـا الـعراق في
الـــســــابق لـــكـن خالل الـــســـنـــوات
الــثـالثــة األخـــيــرة كـــان الحتــادنــا
ـيـز وفـعـال من الـريـاضي نـشـاط 
ـــشـــاركـــة في الـــبـــطـــوالت خـالل ا
الــعـربــيــة وحـصــلــنـا عــلى نــتـائج
جـيــدة في الــكـراتــيـة والــضـاحــيـة
والـــــتــــايـــــكـــــونــــدو رغـم وجــــود
مــنــتـــخــبــات اجلــزائــر وتــونس
ــتـقـدمـ في هـذه الـفـعـالـيـات ا
علمآ كل العـبينا هو مـنتسب
في وزارة الــــــداخــــــلـــــيــــــة لم
نــسـتــدعي ريــاضي واحـد من
خــارج الــشــرطــة . وكــان لــنــا
ــيـز نــفـتــخـر به هـو نـشـاط 
إقــامــة بــطــولــة اجلـودو  في
ــشــاركـة الــعــراق ألول مــرة 
15 دولة عـربيـة وتكـفلـنا بكل
مصاريف  الفـرق وقدمنا لهم
كـل الـــتــــســــهــــيالت وكــــانت
الــبـطـولــة عـرس عـراقي
عــــــــــربـي واشـــــــــاد
األشــــــــــــــقـــــــــــــاء

االخـوة في الـهـيـئـة اإلداريـة لـنادي
الـشـرطـة في تـلك الـفــتـرة اسـتـغـلـوا
عـدم مـتـابــعـة وزارة الـداخـلـيـة لـهـذا
ــلــكــة األمـــر ونــصــبــوا أنــفــســهم 
خـاصـة واسـتــحـوذوا عـلى اكـثـر من
فروض اي فريق 14مليار في ح ا
في وزارة الداخلية له احلق في هذه
التـبرعات لـتمـويل نشـاطه الرياضي
الن ضــبــاطه ومـنــتــســبـيه يــدفــعـون
اشـــتــراكـــات ولـــهـــذا ســـتـــكـــون في
ـســتـقـبل الــتـبـرعــات طـوعـيـة وأي ا
جـهــة في الـوزارة لــديـهــا فـرق تـدفع
ا األموال لهـا لتمـويل نشاطـاتها و
ان نـادي الـشـرطــة لم يـلـتـزم بـاوامـر
وزارة الداخلـية ويسـير على نـهجها
ـالي له فـإما ان سـوف نـقـلل الـدعم ا
يــعــلـن أنه تــابع لــوزارة الــداخــلــيــة
ويــــرتـــبط بـــنـــا أو يـــرتـــبط بـــوزارة
الـــشـــبـــاب وهـي تـــمـــوله النه اغـــلب
أعـضـاء الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـنـادي من
ضـبـاط ومـنــتـسـبي الـوزارة وايـضـا
يحق لـكل ضـابط ومـنتـسب الـترشح
النه بــاألســاس عــضــو هـيــئــة عــامـة
ا يـدفع اشـتـراك شـهـري  عكس طـا
مــــــا يــــــروج انـه يــــــجـب ان تــــــمــــــر
ســـنــــة  حـــتـى يـــحـق له الــــدخـــول
وسوف نفـاحت وزارة الشبـاب لتكون
الـهيـئـة اإلدارية مـن وزارة الداخـلـية
ويـكـون مـعـهم أشـخـاص اكفـاء من
غـيـر الــوزارة. امـا ان يـكـون
نـادي الـشـرطـة يـتـلـقى دعم
مـالي من وزارة الـداخـلـيـة
وال يلتـــزم بــــقـــراراتـــهـــا
فاعتقـد هذا لن يحدث في
ـسـتـقــبل وعـلى  مـديـر ا
الــتـــدريب الــبـــدني الــلــواء
مـهدي شـواي ان يـكـون اكـثر
مــتـابــعـة لــنـادي بــاعـتــبـار
الـنــادي تـابع له ومن

ضمن تشكيالته.

اجلميل لهم ولتوطيد العالقات ب
احتــــادات الــــشـــــرطــــة في الــــوطن

العربي
{ رأيك باالسماء التالية?

عبـد القادر زينل . . فهمي القيماقجي .
. دوكلص عزيز

- عـبد الـقادر زيـنل جـزء من تاريخ
الـــشـــرطــــة وهـــو من بـــنى مـــلـــعب
الــشــرطــة وتــولـى تــدريب الــفــريق
واحرز معه بطولة الدوري العراقي
بــاإلضـافـة الـى قـيـادته لــفـوزنـا في
بطولـة الشرطـة العربـية في دمشق
عـــام 1977أتــــمــــنى له الــــصــــحـــة

والعافية
- فــهـمي الــقـيـمــاقـجي اول رئـيس
الحتــاد الــشــرطـة وأول حــكم دولي
وله فـــضل كـــبــــيـــر عـــلى ريـــاضـــة
الــشـــرطـــة وتــرك بـــصـــمــة رائـــعــة
ونتذكره دائما باخلير والعرفان

- دكلص عزيـر جنرال خط الوسط
وأبــرز العــبي الـــشــرطــة والــعــراق
وقــامــة كــرويــة يــصــعب تــكــرارهـا

ديد أتمنى له العمر ا
{ جـمــهـور الـشـرطـة يـسـآل وانـا مـعـهم
متـى ينـتهي مـلـعب الشـرطة الـذي مازال

هيكل منذ سنوات?
- في البـداية اود اوضح شي مهم
مــــلــــعب نــــادي الــــشــــرطــــة لــــيس
ـا مـخــصص لــنـادي الــشـرطــة وإ
ــــديــــريـــة الــــتــــدريب مــــخــــصص 
البـدني  في وزارة الداخـلية وهي
ـنــفـذة من تــعـاقــدت مع الــشـركــة ا
والـــتي مـــازالـت لـــديـــنــــا مـــشـــاكل
ستقبل معها نتـمنى ان حتل في ا
ونادي الشرطة تستطيع ادارته من
ـتلـكون أموال بنـاء ملـعب النهم 

ضخمة في خزينة نادي.
{ لـو طـلـبت مـنك الـهـيـئـة الـعـامـة لـنادي
الشـرطة الـترشح لرئـاسة نادي الـشرطة
هـل تـــوافـق والســــيـــمــــا انـك أصـــبــــحت
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أنطوان
جريزمان 

شخـصـيـة ريـاضـيـة مـعـروفة فـي الوسط
الرياضي?

- ال تـوجـد لــديـة نــيـة في الــتـرشح
لــــرئــــاســــة نـــادي الــــشــــرطــــة رغم
ـــنـــاشـــدات الــتـي وصــلـــتـــني من ا
الـعـديــد من الـريــاضـيــ وأعـضـاء
الـهـيـئــة الـعـامــة ومـازلت عـنـد رأي
اجملـــتـــمع الـــريــاضـي لــيـس الــذي
نـعـرفـه سـابـقــا ثـوب ابــيض الـيـوم
الـريـاضـة أصـبـحت حـقـد وكـراهـيـة
وتسـقيط وسـرقة أمـوال وشخـصيا
انا فريق مهدي الفكيكي ال يشرفني
ان ادخـل في مـنــاكــفـات ومــزايـدات
لـــيــسـت شـــريـــفــة وهـــنـــا ال اعـــني
اجلـــــمــــيع لـــــكن عــــنـــــدمــــا تــــدخل
انـتـخـابـات والـفـوز ال يـكـون لالكـفأ
ـــا لالســوء بـــفــضل واألحــسن وإ
ـصالح ـظلـمة وا اتـفاقـات الغـرفة ا
ـشتـركـة للـسرقـة فانـا بـعيـد عنـها ا
وأتـمــنى ان يــكـون نــادي الـشــرطـة
نـتسـب البـطاله  من الـضبـاط وا
وال يـدخل فيه الـغـرباء ويـتـحكـمون

فيه.
{ وزارة الـداخـلـيــة هي من تـمـول نـادي
الــشــرطــة من خالل تــبــرعــات الــضــبـاط
ــــنـــتـــســـبــــ وســـمـــعت فـي الـــفـــتـــرة وا
األخـيرة  هـناك أصـوات تريـد ان تمـتنع

من التبرع ما صحة ذلك?
- طــــبــــعــــا مــــســــألـــة
الــــــــتــــــــبــــــــرعـــــــات
واالشــــــتــــــراكــــــات
لــنـــادي الـــشـــرطــة
كـــــــــــانـت فـي زمـن
الــــراحـل عــــدنــــان
االســــــدي ولــــــدعم
الــريـاضــة بـصـورة
عـــــــامـــــــة في وزارة
الـــداخـــلــيـــة ولـــيس
نـــادي الـــشـــرطــة
فــــــقـط لـــــــكن مهدي الفكيكي
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وصـلـت لـرئـاســة ( مـؤتــمـر الــقـمــة الـثــقـافي
العـربي الثـاني) شراكـات ثقافـية لـلعـمل معا
من خالل كـتب رسـمـية ومـوافـقـات لـعدد من
ـنـظـمـات واجلـمـعـيات و اجلـهـات الـثـقـافـية ا
الــتي ســتـكــون ضــمن الــشـركــاء في إقــامـة
مؤتـمـر الـقمـة الـثـقافـي العـربي الـثـاني وقال
ـؤتــمـر ان االديب مــحــمـد رشــيــد مـؤسـس ا
(هــذه الـشــراكــات الــثــقــافــيــة هي ســتــكـون
عـنـاصـر جنـاح وتــنـوع في األفـكـار والـرؤى
في إقامـة الـفعـاليـات الـتي ستـستـمـر الفـترة
مــن (2021- 2022) فـــي عـــــــــــــــــــــدد مــن
احملافـظات العراقية وبعدها تنتقل اجللسات
ـشــاركـة نـذكـر إلى بــعض الـدول الـعــربـيـة ا
مــــنــــهــــا وزارة الـــــثــــقــــافــــة والـــــســــيــــاحــــة
واالثـاروجامعة ابن رشد في هولندا.الهاي/
معـهـد الـدراسـات الـكـرديـة دنـهـاخ ومـجـلة
جنـوم األسـتـرالـيـة  سـدني/  مـركـز الـنـور.
ـغرب. الدار واطنـة في ا الـسويـد / مركـز ا
ـســتـقـل. لـنــدن/إذاعـة الــبـيــضـاء/جــريــدة ا
2000FM ومؤسسة سواقي اإلعالمية
.سدني/جتمع عقول. اربيل/الشبكة العربية
ـنـظمـة الـعـربيـة حلـقوق للـتـسامـح.رام الله/ا
ـان الطـفل الـعراقي. اإلنـسان. الـقـاهرة /بـر
مــيــســان/اجلــمــعـيــة الــعــراقــيــة لــلــتـســامح
والالعـنف .بـغـداد/ دار الـقـصـة الـعـراقـيـة/
جـائـزة الـعـنـقاء الـذهـبـيـة الدولـيـة/ مـهـرجان
تـجول/وزارة الهـربـان السـينـمائي الـدولي ا
العـمل والشؤون االجـتماعيـة. بغداد/جـمعية
ـنــدائـيـة. اربــيل/رابـطــة اجملـالس الـثــقـافــة ا
الـــثـــقـــافــيـــة. بـــغـــداد/صـــحــيـــفـــة الـــعـــهــد.
اجلـمــعــيــة االيــزيــديـة االجــتــمــاعــيـة سـدنـي
اخلـيـريـة .بـغـداد / احتـاد األدبـاء والـكـتاب.
النـجف االشرف/ مؤسسـة الشموخ للـتنمية

البشرية.بغداد).
مشـيرا الى ان (مـؤتمـر القـمة الـثقـافي حقق
ثالث دورات مـحلـيـة منـذ عام 2011 ودورة
بــنــســـخــته الــعـــربــيــة عــام 2018 وجــمــيع
الـدورات أقيمت في محافـظة ميسان  وهذه
الدورة سـتـستـمر سـنـت بـجلـسـات الطـاولة
ـتـجـولـة فـي بـعض مـحـافـظـات ـســتـديـرة ا ا

العراق والدول العربية) .

صـبـاح الـربـيـعي حـنـان عـبـد الـلطـيف
خـمـائل مـحــسن خـالـده مـحـمـد عـهـود
مــكي خـــيـــري مــحـــمــد صـــالح زكـــيــة
العطار اكرم محسن هناء الداغستاني
والــقـــائــمــة تـــطــول الســـمــاء مـــذيــعــ
ومــذيــعــات عــمــلــوا في ذات الــوقت في
تــلــفــزيــون واذاعــة صــوت اجلــمــاهــيــر
اضـــافـــة الى مـــقـــدمي الـــبــرامـج الــذين
حــقـــقــوا شــهــرة واســعــة مــثل بــهــجت
ومؤيـد البدري اليـاور اعتقـال الطـائي 
الذي كـان يـقدم ويـعد بـرنـامج الريـاضة
في اسبوع مساء كل يوم ثالثاء الساعة
الـتـاسـعة مـسـاء ويـخـرجه عـبـد احلـليم
الــدراجي وفـيــصل جــواد كـاظم وخــالـد
احملـارب  وكــذلك الـراحل كــامل الـدبـاغ
الــــذي كــــان يـــقــــدم بــــرنــــامج (الــــعــــلم
لـلجـحـمـيع) وتنـاوب عـلى اخـراجه عدد
من اخملــرجـ الـتـلــفـزيـونــيـ  وكـذلك
ــبـدعــة خــيـريــة حـبــيب وبـرنــامـجــهـا ا
(عدسة الفن) وكان يـعده ويخرجه خالد

ناجي. 
{ واشـاد اعالمـيـون بـالـدور الـذي ادته
قـنــاة (الـشـرقـيـة) بـعــد غـيـاب تـلـفـزيـون
العراق في 9 نيسان 2003 نتـيجة حل
وزارة االعـالم وعـــــــــــــــدوا انــــــــــــــطـالق
(الــــشـــــرقــــيــــة) في اذار 2004 حــــدثــــاً

عراقياًبارزاً كان البد من حتقيقه.
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ـغـربـيـة صـدر لـهـا عن اآلن نـاشـرون ومـوزعون الـكـاتبـة ا
باالردن كـتـاب (انتـفـاضة امـرأة) ويقع في 122 صـفـحة

توسط. من القطع ا
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ـاليـة وإدارة الدين في الـبنك مـديـر عام دائـرة العـملـيات ا
ـركزي الـعـراقي حتـدثت في حـلـقـة نـقـاشـيـة افـتـراضـية ا
عن أجـــراءات وحتــديــات الــتـــمــويل والــدعم لـــلــمــشــاريع
ــركـزي ــتــوســطـة بــالــتــعــاون مع الــبــنك ا الــصـغــيــرة وا

العراقي.
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الـطــبـيـبـة الـعــراقـيـة ضـيـفــتـهـا مـؤسـســة الـسـنـاء حلـقـوق
االنـســان في مـحـاضـرة تـوعـويـة بــعـنـوان (اهـمـيـة الـوعي

الصحي للمرأة العراقية في ظل جائحة كورونا).
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يـة العراقية ضيفتها شعبة العالقات واالعالم في االكاد
ــأمـون لــلـتــرجـمــة والـنــشـر  بــالـتـعــاون مع مــنـتـدى دار ا
الـتـرجـمـة في الـدار بـنـدوة افـتـراضـيـة عـنـوانـهـا (مـا بـعـد

فهوم). صطلح وتعددية ا احلداثة .. إشكالية ا
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ـفـكــر والـبـاحث الـعـربي في الـفــلـسـفـة وااللـهـيـات الـقى ا
ـلتـقى 177 بـعـنـوان (الـسـبـبـيـة االالهـية مـحـاضـرة في ا

ومقاصدها في القرأن اجمليد).
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واحلـــصـــول عـــلى الـــعـــمل  تـــفـــشل
اخلــطـة وتــنــكــشف عالقــة حـازم مع
ــتــأزمــة الــتي تــتــمــرد عــلــيه هــنــا ا
لتـتصرف عن طـريق قنـاعتـها وليس
باخلـضوع وحتـت السـيطـرة حازم 
ــا يـدفع حــازم كـلــمـا يــكـتــشف مـا
تــفــعــله زوجــته في امــريـكــا يــشــعـر
بـالـغـضب ويــهـددهـا بـالـطالق حـتى

انه يطلقها بالهاتف. 
ومن هـنـا يـتـكـون مـحـورين  مـحـور
حازم وعالقته بـرجل االعمال (بدر)-
ســيــد رجـب- وصــديــقــته وعــائــلــته
وعائـلة هـنا  مع ذكـاء في استـخدام
الـفالش باك ألسـتـرجـاع عالقـة حازم
واقف السـلبية مع هنا بااليـجاب وا
.واحملــور االمـــريــكي هـــنــا ومــؤنس
وزوجته وزياد .وكذلك اسـترجع هنا
لـــذكــريــاتــهــا مـع زوجــهــا حــازم من

وجـهــة نـظـر مــغـايـرة.االداء مــتـطـور
جــدا عــلى االخـص لـلــنــجــمــة (مــنى
زكي) التي تقـدم دورا مركبـا ومعقدا
وشخصية تتـصف بالضعف والقوة
الـعــمل والــشــجــاعــة بــنـفـس الـوقـت
فتوح على كل االحتماالت الدرامي ا
ــتـابـعـته ـشـاهــد مـتـشـوق  يـجــعل ا
والــتـفــاعل مــعه ألن من الــصـعــوبـة
الـــتــنــبـــؤ وتــوقع مــا ســـيــحــدث من
تـطـورات دراماتـيـكـيـة للـشـخـصـيات

واالحداث.
ـعـاني االستـعـارية إن االيحـاءات وا
في مجـال الـدراما تـعد مـصدرا قـويا
ـشـاهـد بـالدور الـذي تـلـعبه ألقـناع ا
ـســلــسل  وقـد الــشــخـصــيــات في ا
حتقق هذا الشيء في مسلسل (لعبة
شـاهدة نيـوتن).مـسلـسل يسـتـحق ا
ـــتـــابـــعــة ويـــقـــدم دروس لـــلــذين وا
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يـعـتـبـر تلـفـزيـون الـعـراق أول تـلـفـزيون
عربي بدأ إرساله في الثاني من ايارعام
 1956وبـــدأت الــقـــصـــة قــبـل ذلك حــ
ـانـية لـلـمشـاركة حـضرت شـركـة باي اال
في معرض جتاري لألجهزة االلكترونية
في بغداد وصادف أن ب مـعروضاتها
مــرسـلــة لـلـبـث الـتـلــفـزيــوني بـالــلـونـ
االسـود واالبـيض مع ســتـوديـو صـغـيـر

مـــجه

ـراني ز بــلـوازم الــتـصــويـر وعــدد من ا
(أجــهـزة الــتـلــفــاز) الـتي شــدت انـتــبـاه
العـراقـي وأصـابتـهم بـالدهـشة كـونهم
لم يـروا أو يسـمعـوا بـها من قـبل وبـعد
عرض قررت الشركة إهداء تلك انتهاء ا
لكية. عروضات إلى حكومة العراق ا ا
وفي يــــوم إفــــتــــتــــاح مــــحــــطــــة الــــبث
التلفزيوني تزيـنت سماء بغداد بسارية
كهربائية جديدة ترتفع في
الفضاء الى علو 140قدما
لتسجل صفحة جديدة في
تاريخ العراق تـرمز دائما
لــتــقــدمه وتــطــوره. انــهـا
سارية مـحطـة التلـفزيون
ـلك الـعـراقــيـة. وجتـول ا
فــــــيـــــصل الـــــثـــــانـي في
االستـديـو قبل االفـتـتاح
بـــلـــحـــظـــات لـــيـــصـــبح
تــلـــفــزيــون بــغــداد اول
تــلــفــزيــون في الــشــرق
االوسط وبـــعـــد ازاحـــة
ــلك الــســتــار افــتــتح ا
ستديوهات الـتلفزيون
بـــعــدهــا قــام بـــتــفــقــد
احملــــطـــة وبــــعـــد ذلك
ـناسـبة ألقى كـلمـة با
وأعـلن فــيـهــا ان عـدد

أجــهـزة الــتـلــفـزيــون الـتـي بـيــعت حـتى
افــتـتــاح مـحــطـة الــتـلــفـزيــون كـان 120
ً وكانت احلـكومة األمريـكية تقدم جهازا
مـعــونـة فـنـيــة لـلـمـحـطــة بـاإلضـافـة إلى
قيـامـها بـإعـارة احد اخلـبـراءاألمريـكان
ثم اعقـبه مـدير الـتوجـيه واإلذاعة الـعام
الـــذي قــــال في كــــلـــمــــته ان (ثـالثـــة من
ــهـنــدسـ الــعـراقــيـ الــذين أكـمــلـوا ا
دراســتــهـم اجلــامــعـيــة فـي بــريــطــانــيـا
وتدربوا فـيها عـلى التلـفزيون هم الذين
يشرفون عـلى احملطة كمـا ان احد عشر
طالباً  اختيارهم من مدرسة الصناعة
وأكــمــلـــوا تــدريـــبــهم فـي الــتــلـــفــزيــون
أصـبـحـوا قـادرين عـلى الـقـيـام بـأعـمـاله
الفنية وان عـدداً آخر من الطالب سيتم
اخــتــيــارهم في الــعــام الــقــادم). وجـرت
حــفــلـة االفــتــتـاح فـي سـاحــة رحــبـة من
ساحات دار االذاعة العراقية التي حتف
بـهـا اشجـار كـثـيرة تـدلت مـنـها عـنـاقـيد
زاهيـة من مـصابـيح مـلونـة اضـفت على
ـــكــان جـــمــاال وروعـــة وكــانت بـــنــايــة ا
ـــــصـــــابــــيح احملــــطـــــة قــــد ازدانـت بــــا
الكهربائية فبدت وكـأنها كتلة متوهجة
من الــوان زاهـــيــة وسط الــظالم. وامــام
بنايـة احملطـة وحولهـا احتشـدت جموع
كــبــيــرة مـن الــنــاس الــرجــال والــنــسـاء
والـــشـــبـــاب واالطـــفـــال وقـــفـــوا كـــلـــهم

يـنتـظرون حـفـلة االفـتـتاح الـكـبيـر الذي
غـنت فيه الـفـنانـة عـفيـفه اسـكنـدر. وقد
اسـتــحـدثت احلـكـومـة مــديـريـة خـاصـة
بـالـتـلـفـزيـون تـكـون مـهـمـتـهـا االشـراف
على امور احملطة واعداد البرامج التي
حتـقق الـهــدف الـرئـيـسي الـذي انـشـأت
ــــتــــفــــرجـــون من اجــــلـه وقــــد هــــرع ا
لـيحـيـطوا بـالـتـلفـزيـون الول مرة وسط

. تفرج دهشة ا
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وكــان أول مــديــر لــقــنـــاة الــتــلــفــزيــون
الــعـــراقــيـــة هـــو عــدنـــان أحـــمــد راسم
ــنــصب بــعـد الــنــعــيـمـي وأحـتل هــذا ا
تـحدة األمـريكـية عودته من الـواليـات ا
وحــصــولـه عــلى شــهــادة الــدبــلــوم في
الـسـمـعـية والـبـصـريـة ومـاجـسـتـير في
الــتـربــيـة الــفـنـيــة من جـامــعـة انــديـانـا

األمريكي
ويـتـزامن مع االحـتـفـاء بـذكـرى انـطالق
انـطالق بث اذاعـة اول بث تـلــفـزيـونـي 
صــوت اجلــمـاهــيــر الــذي يــصـادف في
نـــــفس الـــــتـــــاريخ  . ومـن االذاعـــــيــــ
الـعـامـل في اذاعـة وتـلـفـزيـون الـعراق
وصـوت اجلــمـاهـيـر هـالـه عـبـد الـقـادر
ـدرس مـقداد ابـراهـيم الـزبـيـدي امل ا
مــــراد نـــهـــاد جنـــيب غـــازي فـــيـــصل
شـمـعـون مــتي رشـدي عـبـد الـصـاحب

عـضو الـلـجنـة الـعلـمـية في اجملـمع الـعلـمي الـعراقي ادار
عـنونة ـاضي ندوة اجملـمع  العـلميـة اخلامـسة ا السبت ا
(الـــســيـــاســة الـــنــقـــديــة فـي الــعـــراق واثــرهـــا في جــذب

االستثمار والتنمية).

≤∞≤± ÊUC — U «—œ vKŽ ¡«u{√

sðuO½ W³F  q K  w  o¹uA² « s  Ÿ«u½√
يعـتـقدون ان امـريكـا تـوفر لـهم سبل
كـما انه يعطي دروسا ريح العيش ا
ـؤسـسـات في الـدول لـلـحـكـومـات وا

الــعــربــيـة الــتي جتــبــر مــواطـنــيــهـا
بالتفكير بالهجرة لعدم توفر احلرية

. والعدالة والعيش الكر نـشـور الشـكـر لكل األصـدقاء خالل ا
الذين وقـفوا مـعه حيث كـتب: (شكراً
من الــقـلب لـكـل األصـدقـاء الــرائـعـ
اللي وقـفوا جنـبي بهـاأليام الصـعبة
اضية اللي مرقت.. ا
لوالكم ماكـنت بعرف
شــو كــان صــار).ولم
يــكــشـف يــاخــور عن
اصـابـته سـابـقـاً إلى
أن تــعـــافى وجتــاوز
هــــــذه الـــــــوعـــــــكــــــة

الصحية 
.

.
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نـــشــر الــفــنــان بـــاسم يــاخــور عــبــر
حـــســابــاته عـــلى مــواقـع الــتــواصل
االجــتــمــاعـي صــورة له وهــو يــضع

جــهــاز األوكــســجــ ويــحــمل ورقــة
مــكـتــوب عـلــيــهـا (شــكـراً).ووجه من

الفجر :3:39
الظهر : 12:04
غرب : 6:50 ا
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ـشروبات يؤكـد االطباء عـلى ضرورة االبـتعاد عن اإلفـطار على ا
ــزيـد من ــاء الـبــارد كـونــهـا تــسـبب اإلحــسـاس  الـغــازيـة أو ا
ـستـطاع ألنـها ـثلـجـة قدر ا شـروبات ا العـطش.مع جتـنب ا
تضـاعف مـشـكلـة الـعطـش وتبـرد األغـشيـة اخملـاطـية لألنف
والفم مـا يقلل الـقدرة على حمـاية اجلهاز الـتنفسي وإفراز
الـعـصــارات الـهـاضــمـة مـســبـبـة عـســر الـهـضم فـضال عن

ناعة في اجلسم. انخفاض ا
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حذار الذهـاب بعيداً في السلبـيات واضبط التشكيك
في عالقتك.رقم احلظ.2
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الـتـماريـن الـيـومـيـة تسـاعـد عـلـى خـلق راحـة نـفـسـية
فتكون أكثر حيوية.
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 حلـسن احلـظ أن األمـور تـهـدأ فــتـشـعــر بـاالنـفـراج
جتد احللول. رقم احلظ.3
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عطيات حولك وبآخـر رأي تسمعه فتغيّر تتأثر بـكل ا
االجتاه ثم تتراجع.
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هني وقد  يسود جـو من التفاهم محيـطك العائلي وا
حتررت من بعض القيود .
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 حــاول أن حتـافظ عــلى مــعـنــويـاتك وثــقــتك بـالــنـفس
وتبقى واقعياً في كل الظروف.
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ترتاح نفـسياً وصحيا. غياب الثقة بينك وب الشريك
سببها االنانية.
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ـعـامــلـة اخلـاصـة حـافـظ عـلى أسـرارك وعالقــاتك وا
يّزك بها الشريك عن اآلخرين . التي 
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الـشـراكة في الـعمـل سالح ذو حدّين لـذا يـستـحسن
أن تبادر الى حتديد الشروط .

bÝô«

ـتـرددة. احـزم أمرك ال تـكن من أصـحـاب الـقرارات ا
وسر بخطاك للمحافظة على رشاقتك.
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بـادر الى مـعـاجلـة االمـرقـبل تـفـاقـمه ولـيـكـون ميـزانك
. دقيقاً
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تـتابع بـدقـة ما يـحـصل حـولك وتتـوصل إلى الـنـتائج
وتفرض أسلوبك على اآلخرين .

 u(«
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ـكـونة اكـتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات ا
من ســتــة حــروف ضــمن خــانــة الــدائــرة
ــظــلــلــة حتــصل عــلى حــروف الــكــلــمــة ا
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  في مـثل هـذه االيـام من شـهـر مـايس عـام  1956بـدأ (تـلـفـزيـون بـغداد) بـثه
لك فـيصل الـثاني باجـهزته التي بحـدود مدينـة بغداد انـذاك  بعـد ان اعجب ا
ـانـية فـاهـدته الـشـركـة اال ـديـنـة  ـقـام في ا ـعـرض الـتـجـاري ا شـاهـدهـا في ا

صنعة للعراق . ا
ومن ثم تـلـفـزيـون الـعـراق  مالذا ومـنـذ ذلك الـتـاريخ اصـبح تـلـفـزيـون بـغـداد 
ـشـاهـدة برامـجه  الـذي اقـتـصر في بـدايـة االمـر على مـقـاهي بـغداد لـلـتـمتع 
ـوسرة .ثم امتـد بعـدذلك ومنذ الـسبعـينات الى مـناطق اخرى وبيـوت العوائل ا

من العراق ليغطي كافة انحاء البالد .
ان هذه الوظيفة التـرفيهية قد جلـبت انظار وانتباه السيـاسي العراقي كأداة
مـهـمة في الـصـراع علـى السـلـطة تـقـرر مصـيـر من يطـمح بـاستالمـهـا  ولذلك
ـلــكي مع اول بـيــان جـمـهـوري اذيـع من االذاعـة والـتــلـفـزيـون سـقط الـنــظـام ا
هـداوي ضيـفا عـلى بيـوت البغـدادي يـشاهـدون وقائـعها واصـبحت مـحكمـة ا
في مـحــاكـمـة رجـال الــعـهـد الـســابق ومن حـاول اسـتـالم الـسـلـطــة في الـعـهـد

اجلديد .
وكان ظـهور الزعـيم عبدالـكر قاسم عـلى شاشة الـتلفـزيون مقتـوال يهز رأسه
احد اجلنـود ايذانا بـانتهاء الـعهد اجلـمهوري االول . كمـا كان لظـهور الرئيس
عبدالسالم محمد عارف من على شاشة التلفزيون في خضم احداث الصراع
عـام 1963 وفي مـؤتــمـر صــحـفي  اعـالنـا بــانـتـهــاء حـكـم الـبــعث واسـتالمه
مبـاشرة للـسلـطة ليـبدأ العـهد الـعارفي الذي امـتد الى عام 1968 الذي عرف
بـالـعـهـد اجلـمـهـوري الثـاني  وخاللـه كان لـلـتـلـفـزيـون دوره في فـشل احملـاولة
االنقالبـية الثـانيـة التي قام بـها الزعـيم الطـيارعارف عـبدالرزاق  فـقد كان من
اساسيـات خطة االنـقالب السيـطرة على مـرسالت البث في ابي غريب ومن ثم
وضوع امام التوجه للسـيطرة على االذاعة والتـلفزيون في الصاحلـية حلسم ا

الشعب.
ــرسالت عــنـد اذاعــة بـيــانـات ولــكن قـطـع الـتــيـار الــكــهـربــائي من بــغـدادعن ا
االنقالبيـ افشلت االنقالب .ولم يـجد الرئيس عـبدالرحمن عـارف غير التوجه
من داره الى االذاعة والـتلفـزيون قبل كل شيء الذاعـة بيان يـؤكد فيه سـلطته 
ولم يـكـن االمـر بـهــذه الـسـهــولـة  فـقــد تـعــرض الى مـحـاولــة اغـتــيـال من قـبل
االنقالبي عـند دخوله مبـنى االذاعة والتـلفزيون يوم 1966/6/30 قتل فيها
وطـاشت الرصاصات الباقية سائقه الذي كان بجـانبه وجرح آخر من حمايته 
وجنـا بـاعـجـوبـة لــيـتـجه الى الـقـصـر اجلـمـهـوري ويــديـر عـمـلـيـة الـقـضـاء عـلى
ا يظـهر اسبقـية التـلفزيون عـلى القصـر اجلمهوري في االنقالب من هنـاك  

االهمية في الصراع على السلطة. 
وال شك ان احلد الفاصل ب 17 تموز و30 تموز  1968هو ظهـور الرئيس
احـمـد حسن الـبـكر من عـلى شـاشة الـتلـفـزيون لـيـعلن اقـصـاء الداود والـنايف

حلفاء البعث في استالم السلطة لتبدأ مرحلة العهد اجلمهوري
الثالث  . 

ولـم يـنـته دور الـتــلـفـزيــون الـسـيـاسي فـي الـصـراع عـلى
الـسلـطـة اال بـعد احـتالل الـعـراق عام 2003 مع ظـاهرة
االنفالت االعالمي بـظهور عـشرات احملـطات التـلفزيـونية

الفضائية في البالد.
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ــعـرض الــذي يـقــيـمه الـتــشـكــيــلي االردني يـشــارك في ا
كالـيري بنك القـاهرة عمـان في االردن بعنوان 39 في 1
يضم أعمـال تسعة وثالث فناناً أردنياً وعربياً في جتربة

عرض أون الين باستخدام تكنولوجيا األبعاد الثالثية.
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الفـنان االردني نـعاه وزيـر الثـقافة
االردني عـلي العايـد بعـد ان غيبه
ــوت االربـعــاء إثــر مــعـانــاته مع ا
رض مستذكراً ما قدّمه للدراما ا

احمللية والعربية.
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نـظم الـبـيت الــثـقـافي الـبـابـلي بـالـتـعـاون مع كـلـيـة
احلـلـة اجلـامــعـة االهـلـيـة مـحـاضـرة عـلـمـيـة
بعـنوان ( طرق تعزيز الـصحة والوقاية في
ـبــارك ) حــاضـر فــيــهـا شــهـر رمــضــان ا
الـدكــتــور حــسن عــلــوان بــيــعي مــبــيــنـا ان
(الــوعي الــصـحي والــغــذائي في الــعـراق ضــعـيف
سـؤول االول عنه بـاإلضافة الى جـداً وان االنسان هـو ا
اجلهـات الساندة وهي وزارة الثقـافة واجلهات االعالمية
ـنابر الدينية ). وتـطرق بيعي في محاضرته دارس وا وا
توازن الكمي والكيفي  الى عدة مـحاور منها ( الغذاء ا
الـفرق ب الصـوم واجلوع  مالمح السـحور الصحي 
رفـوضة في الطـعام والـشراب  احلركـة بركة العـادات ا
 الدراسـات النفـسية والـطبيـة في الصيـام ) كما اجاب

على اسئلة واستفسارات احلضور.

ـســلـسل وهـو مـا يــحـدث في هــذا ا
وضع خطـة ألجناب طـفل في امريـكا
او في ايـــة دولــة اوربــيــة لــيــحــصل
ولود على اجلنسية وبذلك يحصل ا
االب واالم عــلى االقــامــة الــشــرعــيــة
وحـــتى اجلـــنــســيـــة االمــريـــكــيــة او
ـدوح- االوربـيــة. حـازم  –مـحــمـد 
وزوجته هنا- منى زكي- التي تعمل
في وزارة الــزراعــة وتــســافــر ضــمن
ـدة 5 ايام وفـد رسـمي الى امـريـكـا 
حلضـور مؤتـمر عـلمي تـخطط ان ال
ترجع مع الوفد الى مصـر للبقاء في
امريكا وتلد طفلـها هناك ليلحق بها
زوجـهـا عـنـدمـا يـحـصل عـلى الـفـيزا

السياحية! 
لــكن في سـلــسـلـة احــداث مـتـتــابـعـة
ال وصعـوبات في الـسكن وتـوفيـر ا
وتـــغـــيـــيــر الـــعـــادات والـــتـــقـــالـــيــد
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شاهد نـفسه متمتعا كن ان يجد ا
ـســلـسالت الـتي تـخـلق ـثل هـذه ا
الـتـشـويق بـكل انـواعه شـخـصـيـات
درامــيــة نــاضــجــة حــبــكــة غــريــبــة
ومـــخــتــلـــفــة احــداث ومـــصــادفــات
منطقـية تتصـاعد من وتيرة الـتغيير
ــواقف حـوار في الــشـخــصــيـات وا
فـني مـقـنع ورشـيق رؤيـة اخـراجـية
متطـورة  تغيـير االماكن بـ (مصر
وامريكا) ثـيمة لهـا تأثر وصدى لدى
ـــشــاهــدين هـــذا مــا جنــده في كل ا
مـسـلــسل (لـعـبـة نــيـوتن) من تـألـيف
واخراج تـامر محـسن سيـناريـو مها
الــوزيـر تـمــثـيل :مــنى زكي ومــحـمـد
ـدوح ومــحـمـد فــراج وسـيـد رجب

وعائشة بن احمد.
كثـيرون هم الذيـن يفكـرون ويفـعلون

u“∫ مشاهد من تاريخ تلفزيون العراق ورموزه —



{ لــوس اجنــلـيس (أ ف ب)  –قــرر مــنـظــمــو حـفل
جـوائز (غـرامي) إلغـاء  اللـجنـة السـرية الـتي كانت
تـولج اخـتيـار الفـنـان ضـمن قائـمـة التـرشيـحات
ـوسـيقـيـ االفـتـقار إلى بـعـدمـا اسـتنـكـر عـدد من ا
الــشـفـافـيــة واثـاروا وجـود مــخـالـفـات. وســيـتـولى
ـرشــحـ جلــوائـز صــنـاعـة الــتـســجـيل اخــتـيــار ا
األمـيـركيـة لسـنة 2022 بـالتـصويت جـميـع أعضاء
ية األميـركية للـموسيقى الـتي تنظم جوائز األكـاد
(غـرامي) يتـجاوز عـددهم األحد عشـر ألفـاً ولم تعد
ـهـمة من اخـتـصـاص جلنـة تـضم مـا ب 15 هـذه ا
و30 عـضواً تـبقى أسـماؤهم طـي الكتـمان عـلى ما
ـية ـية اجلـمـعة.  وأوضـحت األكاد أعـلـنت األكاد
ـهـمـة في عـمـلـيـة االخـتـيـار أن (هـذه الـتــغـيـيـرات ا
تـعكـس التزام جـوائـز غرامي مـا وصـفته بــالتـطور
ــوسـيـقي والــعـمل عـلـى أن الـقـواعـد ــشـهـد ا مع ا
ـباد التـوجيهيـة شفافـة وعادلة). واشارت ألى وا
أن عــدد الـفـئــات الـتي ســيـجـري الــتـصـويت فــيـهـا
سـيُـخـفض. بـاإلضـافـة إلى ذلك  فـيـمـا سـتـخصص
ــوســيــقى أمــيــركــا الـالتــيــنــيـة (غــرامي) جــوائــز 
ـا يجـعل مجمـوعة الـفئات ـية  ولـلمـوسيـقى العا
. وتأتي هذه الـتي تمنح فيها اجلوائز ستاً وثمان
الـتـغـييـرات بـعـد اتهـامـات بـ (الـفسـاد) وجـهـها في
غني الكـندي الشهير (ذي تـشرين الثاني/نوفـمبر ا
ـعــروف بـأغــنـيــاته الـنــاجـحــة وأبـرزهـا ويــكـنــد) ا
(باليـنـدينغ اليـتس) و(سـتاربـوي) لـذي شكل غـيابه
عـن تـرشـيـحات 2020 مـفـاجـأة نـظـراً إلـى الـنـجاح
ـية بالـوكالة الـتجـاري ألعماله. وقـال رئيس األكاد
ارفي مــايـســون جـونـيــور إن (األخـيـرة الــتي تـضم
ـوسيـقى شـهـدت عـاماً من مـحـتـرف فـي صنـاعـة ا
ـسـبـوقـة). وأكد أن الـتـحـوالت والـتـغـيـيـرات غـيـر ا
ــيــة جــديــدة ســتــعــمـل عــلى تــلــبــيــة (ثــمــة أكـــاد
ــوسـيــقي). واسـتُــغـني عـام احــتـيــاجـات الـوسط ا
عـن خــدمــات ديــبــورا دوغــان أول رئــيــســة 2020
وسيقى بسبب أوجه القصور ية ا تـنفيذية ألكاد
والـفـشل في إدارتـهـا. وتـقـدمت دوغـان بـشـكوى في
ــيـة واتـهـمـتـهـا بـالـتـمـيـيـز والـتـحـرش حق األكـاد
اجلـــنــسي واخملـــالــفــات في الـــتــصـــويت جلــوائــز
(غــرامي). كــذلك انــتــقـد مــغــني (وان دايــريــكـشن)
الــسـابق  زيـن مـالك في أيــار/مـايــو الـلــجـنــة الـتي

. رشح تتولى اختيار ا
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الـنفاذة التي تستخدم في تنظيف
ــنــازل والــســجــاد وغــيـره و أو ا
تـــنــاول بــعض احلـــلــويــات الــتي
ـــثـــيـــرة ـــواد ا حتـــتـــوي عــــلى ا
ريض  واألبتعاد للتحسس عند ا
ـســتـطـاع عن هـذه األمــاكن قــدر ا

خالل فترة الربيع  
ثـالـثـا  –البـد من الــقـيـام بـفـحص
ــؤثـرة ــواد ا طـبي لــلــتــأكـد من ا
ريض كي يـتجـنبـها وهذا عـلى  ا
أمـر البد مـنه لـلوقـاية من الـوقوع
ـــا يـــتــــعـــبه ويـــســــبب له هـــذا

التحسس ,
ثــالــثــا   –من الــضـــروري أقــفــال
الـشبابـيك ومنـافذ الـهواء في هذا
الـفـصل وكـذلك شبـابـيك الـسـيارة
كي ال يـدخل غبـار الطـلع الى بيت
ـصاب والى سيارته وأؤكد على ا

لبس الكمامة في خارج البيت ,
رابـعا  –ضـرورة األستحـمام ح
الـعودة الى الـبيت وغـسل الشـعر
حـ الـعـودة الى الـبـيت وتـعـليق
البس في كــيـس من الــنــايــلـون ا
وحـفـزهـا  في اخلـزانـة داخل هذا
الـكيس  الى ح أستـخدامها في
الـــيــــوم الـــتــــالي  ,وكـــذلـك لـــعب
الــريــاضـة الــبــسـيــطــة لـتــنــشـيط

ـناعي الـدورة الدمـوية واجلـهاز ا
في اجلسم  ,

خـامسا  –وضع نـبات الألفندر أو
اخلــزامى  في كــيس صــعــيـر  من
الــقــمــاش ووضـــعه داخل مــخــدة
الـنــوم ألبـعــاد حــشـرة الــعــثـة عن
اخملـــدة فـــهي تـــهـــرب مـن رائـــمــة
ـســمى اخلــزامى في الألفــنــدر وا

الوطن العربي 
  مــفــيـدة  وتــسـاعــد عــلى تـقــويـة
C  ناعة و النوم الهاديء جـهاز ا
ســــادســـا  –تــــنــــاول األطــــعــــمـــة
الـساخـنة وتـناول الـبصل والـثوم
مع األكـالت وكــــذلـك الــــلــــيــــمــــون

احلامض وكل مصادر فيتام
سـابـعا  –الـتوصـيـة بعـدم األكـثار
ـــــضــــادة من تـــــنـــــاول األدويــــة ا
لـلحساسية فـقد يسبب األكثار في
تـناولها مضـاعفات غيـر محسوبة
وكـذلك فـأن كـثرة تـنـاولـهـا يـسبب
تــعــود اجلــسم عــلــيـهــا فــتــنــعـدم
فــائــدتـــهــا  مــا الــعالج الــعــشــبي

اجملرب ?
خـذ  مئـة غـرام من نبـات الـقريص
+ مـــئـــة غــــرالم من الـــبـــابـــوجن +
خـمسـ غرام من احلـبة الـسوداء
ـواد أو حـبــة الـبــركه } تـطــحن ا
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــوس),أ ف ب) -
شـارك األميـر البريـطاني هاري مع
عـــدد مـن جنــوم الـــبـــوب بـــيـــنـــهم
جـنيـفر لـوبيـز في حفـلة مـوسيـقية
اقــيـمت في لــوس أجنـلـوس األحـد
لـــلــــحض عـــلى تــــســـريع حـــمالت
الــتــلـقــيح ضــد فـايــروس كــورونـا
ياً معرباً عن دعمه وتـوسيعها عا
الـهنـد في مواجـهة مـوجة الـتفشي
الــتي جتـتـاحـهـا.وحــمـلت احلـفـلـة
عــــنــــوان (فــــاكـس اليف: حــــفــــلــــة
مـــوســيـــقــيــة لـــتــوحـــيــد الـــعــالم)
وتـــضــمـــنت مــداخـالت مــســـجــلــة
بـــالــفــيـــديــو لــلـــبــابــا فـــرنــســيس
والــرئـــيس األمــريــكي جــو بــايــدن
ومـــشــاركــة حــضـــوريــة لــعــدد من
جنـوم هــولـيـوود مـنـهم بن أفـلـيك
وشــون بن.وتُـعـرَض احلــفـلـة عـلى
شـاشات التلفـزيون وعلى يوتيوب
في  8ايـار  بـعـدمـا سُـجّـلَـت األحد
في مــلـعب كــالـيـفــورنـيــا الـشـاسع
ـــتــفــرجــ بـــحــضــور اآلالف من ا
الـــــذين تـــــلـــــقـــــوا الــــلـــــقـــــاحــــات

بــالـكـامل.وقـال األمـيـر هـاري الـذي
قـابل اجلمهور إطاللتـه بالتصفيق
وقوفاً (جنتمع الليلة للتضامن مع
مـاليــ الــعـــائالت في كـل أنــحــاء
الــهـنـد الـتي تـكــافح مـوجـة ثـانـيـة
شــــــــــديـــــــــــدة الــــــــــضــــــــــراوة مـن
الـــــوبـــــاء).وشــــدد هـــــاري في أول
إطـاللة شـخـصيـة له في حـدث عام
كـبـير في كـاليـفورنـيـا منـذ انتـقاله
ـــــاضي إلـى الــــواليــــات الـــــعــــام ا
ــتـحـدة مع زوجـتـه مـيـغن مـاركل ا
الــــتي لم تــــظـــهــــر مـــعـه عـــلى (أن
الـــفــايـــروس ال يـــحــتـــرم احلــدود
واحلـصـول على الـلقـاح ينـبغي أال

حتدده اجلغرافيا).
وتــهــدف احلـفــلـة الــتي نــظــمـتــهـا
مـنـظـمـة غـلوبـل سيـتـيـزن الـدولـية
ـضـلـلـة ـعـلـومـات ا إلى مـحـاربـة ا
عـن الــلـــقـــاحــات وإلـى حضّ قــادة
الــعـالم والــشـركــات عـلى الــتـحـرّك
وتــقــد الـتــبــرعــات.وجتـمّع آالف
ـــتــفــرجــ لـــلــمــرة األولى داخل ا
مـلعب سوفاي العمالق الذي اُجنِز

من الــلــقـاحــات وتـعــزيـز اإلنــتـاج
فـيمـا قال الـبابـا فرنـسيس(أتوسل
إلــيـكم أال تــنـسـوا الــفـئــات األكـثـر

.( ضعفاً
أمــا األمـيـر هـاري الـذي صـعـد إلى

ـــســـرح الـــدائـــري الـــكـــبـــيـــر في ا
ـلـعب مـرتـديـاً قـمـيـصاً مـنـتـصف ا
أزرق فـــوصف الـــتـــضــلـــيل عـــبــر
اإلنـترنت في شـأن اللقـاحات (بأنه

.( أزمة إنسانية  تزداد سوءاً

أخــيـراً فـي لـوس أجنــلـوس. وكـان
مــعـظم احلــاضـريـن من الـعــامـلـ
الــطـبـيــ في اخلـطـوط األمــامـيـة
وارتـــــدى كـــــثــــــر مـــــنـــــهم مـالبس

مرضات واألطباء. ا
ـغـنـيـة سـيـلـيـنـا ـمـثـلـة وا ودعت ا
غــــومـــيــــز الـــتـي كـــانـت تـــتــــلـــقى
الـــتــبــرعـــات إلى تــقـــد جــرعــات
ودوالرات ألفـــقـــر دول الــعـــالم في
وقـت بـدأت كــالــيـفــورنــيــا وبـعض
مـنـاطق الـغـرب تـخـرج مـن تـدابـير
احلَـجـر بـفـضل الـتقـدم الـكـبـير في
حـمالت التـلقيح.أمـا جنـيفر لـوبيز
فــرَوَت لـلــجـمــهـور أنــهـا اضــطـرت
بـسـبب اجلائـحة إلى تـمضـية عـيد
ـــــيالد لـــــلــــمـــــرة األولى من دون ا
والــــدتــــهــــا ومــــا لــــبــــثـت أمــــهـــا
غـوادالـوبـيه لـوبـيـز أن اعتـلت إلى
سـرح حيث أدت جـانـبهـا خشـبـة ا

معها أغنية سويت كاروالين.
وتــــشـــارَكت فــــرقـــة فـــو فــــايـــتـــرز
ــفـاجئ األمــيــركـيــة مع الــضــيف ا
بـــراين جـــونـــســون مـن فــرقـــة إيه

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –يــــبــــدو أن
مـجـرة درب الـتبـانـة لم تـعد كـافـية
ـلـيـارديـرين الســتـيـعـاب (غــرور) ا
في مــجــال الــتـكــنــولـوجــيــا جـيف
بـيزوس وإيلون ماسك إذ اصطدما

في مساعيهما الحتالل الفضاء. 
وسـخـر مـاسك في تـغريـدة مـؤخرا
من مـــنـــشـــور لـــشــركـــة الـــفـــضــاء
( ـمـلوكـة لبـيزوس (بـلو أوريـج ا
احـــتـــجّت فــيـه عــلـى قــرار وكـــالــة
الـفضـاء األميـركية (نـاسا) اخـتيار
شــركــة (ســبـايس اكـس) الـتــابــعـة
ركبة الـتي ستتولى ـاسك لبنـاء ا
مـــســـتـــقـــبال نـــقل رواد الـــفـــضــاء

األميركي إلى القمر.
وقال احمللل لدى شركة (ويدبوش)
دانــيـال آيـفـز (األمـر يــتـعـدّى كـونه
مــجـرّد مــعـركــة من أجل الــفـضـاء.
األمــر مـــرتــبط بــشيء من الــغــرور

أيـضا; بـات األمر شخـصيـا بدرجة
أكــبــر). رائــدا األعــمــال في مــجـال
الـتـكنـولوجـيـا جزءا من ثـرواتهـما
الـضــخـمـة في شـركـتـ خـاصـتـ
الســتـكـشـاف الــفـضـاء مــنـذ مـطـلع
األلـفـيـة. وبـيـزوس (57 عـامـا) هـو
( مــؤسـس شــركــة (بــلــو أوريــجـ
ومــجــمــوعــة (أمــازون) الــعــمـالقـة
لـلـتـجارة عـبـر اإلنتـرنت. وتـصـنّفه
مــجـلـة “فــوربس ”عــلى أنه أغـنى
شـخص في الـعـالم بـامـتالكه ثروة

تقدّر بنحو  202مليار دوالر.
تـطـوّرت أحالم الـشركـات اخلـاصة
لــلــوصــول إلى الــفــضـاء بــدال من
تــرك األمــر في أيــدي احلــكــومـات
إلـى مـشــاريع لــنــشـر شــبــكـات من
األقــمـار الـصــنـاعــيـة تـوفــر خـدمـة
اإلنـترنت الالسلكية والسياحة في
الــفــضــاء. وبــيــنــمــا تــنــعم كل من

سـي/دي سي في تقد أغـنية باك
إن بالك لـلـفـرقـة األسـتـرالـيـة.وقـال
ـــغـــني مـــؤسـس فـــو فـــايـــتــــرز وا
الــرئــيـــسي فــيــهــا ديف غــرول (لم
نـخـرج من الغـابـة بعـد ... فـلنـعمل

( (ســبـايس إكس) و(بـلـو أوريـجـ
ـلـكـان مـوارد مـالـيـة ـؤســسـ 
وافـرة تـتـنـافس الـشـركـتـان أيـضا
لـلـحـصـول عـلى عـقـود مع اجلـيش
األمــيـركي أو وكـاالت الـفـضـاء. وال
شـك في أن مـــاسك يـــتـــفــوّق عـــلى

بيزوس في هذا الصدد.
أطـــلـــقت (ســـبــايـس إكس) مـــئــات
األقـمـار الـصـنـاعيـة بـيـنـمـا ال تزال
شـبكـة (كويبـر) لألقمـار الصنـاعية
عـــــلـى األرض رغم تـــــخـــــصـــــيص
بـــــيـــــزوس  10مـــــلـــــيــــارات دوالر
لـدعـمـهـا. حتـالف مـاسك بدوره مع
(مــايـكـروســوفت) أكـبـر مــجـمـوعـة
مـــنـــافـــســـة لـ(أمـــازون) فـي ســوق
احلـوسـبـة الـسـحابـيـة السـتـخدام
مــنـصــتـهـا (أزور) كــمـوفــر خلـدمـة
اإلنـتـرنت عـبـر ألقـمار الـصـنـاعـية
وفق مــا أعـلـنـت الـشـركــتـان الـعـام
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ستـطاع لكي نتمكن من بـجد قدر ا
أن نــــفــــعل هــــذا كل لــــيـــلــــة).وفي
مــداخـالت مــســجــلــة ســلــفــاً قــال
الـرئـيس بـايدن إنه يـعـمل مع قادة
زيد في كـل أنحاء العـالم لتوفـير ا

سـويــة ويــتم غـلي حــوالي كــاسـة
ــاء يــضــاف الــيــهـا ونــصف من ا
مــقــدار نــصف مــلـعــقــة طــعـام من
طحونة ويـتم التبخير األعـشاب ا
ــدة عـشــر دائق قــبل الــنـوم بـهــا 
والبـد من وضع غطـاء على الرأس
وأغـــمـــاض الـــعـــيـــنـــ  حلـــصـــر
دة الـتبـخـير بـأجتـاه األنف تكـرر 
عـشرين يوم الـى خمسـة وعشرين

يوم سوف يتم الشفاء .
خـذ مئة غرام من نبات القريص +
مئة غرالم من البابوجن + خمس
غـرام من احلـبة الـسـوداء أو حـبة
ــواد ســويــة الــبــركه } تــطــحن ا
ويـتم غـلـي حـوالي كـاسـة ونـصف
ـــاء يــضـــاف الــيــهـــا مــقــدار من ا
نـصف مـلـعقـة طـعـام من األعـشاب
دة ـطحونـة ويتم الـتبخـير بـها  ا
عـشــر دائق قــبل الــنــوم والبـد من
وضع غـطاء على الرأس وأغماض
الـعينـ  حلصـر التبـخيـر بأجتاه
ـدة عـشريـن يوم الى األنف تـكـرر 
خـمـسـة وعـشـرين يـوم سـوف يـتم
الــشـــفــاء بــعــون الــلـه تــعــالى مع

خالص التحيات .
انية للطب البديل { عضو الرابطة األ
والعالج الطبيعي 
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الهجمـات االخيرة لتـنظيم داعش قرب كـركوك كشفت عن
وجــود فــراغــات أمــنــيــة بل ثــغــرات لم يــعــد اكــتــشــافــهـا
وتشخيصها حـكراً على اخلبراء تقع بـ القوات العراقية
وقوات الـبـيـشـمـركة فـي منـاطق ال يـزال اجلـدل الـسـياسي
يدور حولـها من دون حـسم في ح انَّ هنـاك عدواً يـجيد
لـعــبــة اسـتــغالل الــفــرص والـلــعب عــلى أوتــار اخلالفـات.
سألة ال تقف عن هجوم في مخمـور الفاصلة ب نينوى وا
وأربيل أو محيط كركوك وإنّمـا قد تمتد الى مناطق اخرى
ال تـزال أوكــارَ اخـتــبـاء لــلـتــنـظــيم الــذي سـيــطـر عــلى تـلك
ساحات اجلغرافية ثالث سنوات وتغلغل في تفاصيلها.  ا
مـا حتــدّث به رئـيـس اقـلــيم كـردســتـان الــعـراق نــيـجــرفـان
بارزانـي في أول حديـث خاص مـوجه لـلـعـراقـيـ قـبل أيام
عـنى الكـلمة في عبر شـاشة الـشرقـية كان اسـتراتـيجيـاً 
التمـسك بالـعمل إلقرار عالقـة مصـيرية بـ العـرب والكرد
في رسم مـسـتـقـبل الــبـلـد من دون تـرك أي مـجـال حلـدوث
. لكن انهـيـارات في العالقـة تـعود بـنـا الى وضع اخلنـدقـ
ذلك أمـامه طـريق طــويل لـيس من جـهـة الــشـعب الـعـراقي
تالحم في روحه ووجوده بل بسـبب تباينـات سياسية ال ا
تـخـفي عــدم نـضـوج في أكـثــر من مـنـعــطف وجـهـة وحـزب
ـتـشـربة وشـخصـيـة السـيـمـا لدى الـعـقـلـيـات االنـطوائـيـة ا
بـالــعــوامل اخلـارجــيــة الـتي كــانت تــعـيش فـي مـخــاضـات
ـعـارضـة مـا قــبل احـتالل الـعـراق وقـيــام نـظـام سـيـاسي ا
صالح الـضيقة جديد فتـلك مستـنقعـات مليـئة بطفـيليـات ا
ـسبـقـة السـوداء وقـد تسـللت واالحقـاد الدفـيـنة والـنـيّات ا
الى مـراكـز مـهـمـة في الـقـرار الـسـيـاسي في خالل ثـمـاني

عشرة سنة من عمر العراق.  
االتـفـاقـات الـرأسـيـة ال تــكـفي ايـضـاً وحـدهـا إلقـرار وضع
استراتـيجي ثابت بـ مكونـات الشعب الـعراقي والبدّ من
االنــفـتــاح عــلى الــنُــخَب الــفــكــريـة والــثــقــافــيـة والــعــلــمــيـة
واالجـتــمـاعــيـة لــتــحـويل اي اتــفـاق الـى وجـود مــحـمي من
أعـمـاق اجملـتـمع ولــيس مـجـرد مـنـتــجـات سـيـاسـيـة داخل
ـنـطــقـة اخلـضــراء. البـدّ من ظــهـور االعـتــراف من جـمـيع ا
االطراف بوجود أخـطاء سابـقة وحاليـة حان وقت جتاوزها
بـشـكل نـهـائي من اجل رسم خـارطـة االسـتـقـرار الـنـفـسي
ـواطنـ حتت علم واحد. وفي عيـشي واألمني جلـميع ا وا
حال فشلت هذه الـرؤية في التحوّل الى مـسار عمل ناجز
فإنَّ العراق سيكون قابالً على الـقسمة حتى لو كان هناك
رفض اقليمي ودولي لذلك. وال نقصد هنا التقسيم ما ب
اقلـيم كـردي وبـقـيـة الـعراق وإنّـمـا هـنـاك تـقسـيـمـات أكـثر

تفصيالً سوف تبرز عندها بقوة.
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لـيـلة أمس كـنتُ أتـطـلَّع إلى الـنجـوم بـقـنوطٍ مـتـذكّـراً أصدقـائي الـذين رحـلـوا تبـاعـاً كأنَّ
الـنجـوم اخلافـتة كـانت مرايـا لوجـوههـم التي شـحبتْ وذبـلتْ من جور الـسنـ واحلروب
واحلصار وفي حلـظةٍ رأيتُ نورساً يـرفرفُ بجنـاحيهِ ويتـجهُ نحوي لم يكن نـورساً; لقد
َّا كـانت رسالـةً هبطت مـن السمـاء واستقـرتْ على راحـة يدي كأنَّي خـدعني بـصري إ
ـا رأيـتهُ من قـبل; نـشـرتـها أمـام نـاظـريَّ بـيدٍ أعـرف من كـتـبـهـا من شكـل اخلط الذي طـا
عان الضوء فيه مرجتفةٍ واسـتغرقتُ بقراءة سطورها التي كتبتُ بحبرٍ نوراني; سحرني 

ولونه الغريب الذي كان مزيجاً من ألوان الطيف الشمس..
إلى أصدقائي في العراق.. 

عـشــرات الــســنـ مــضتْ عــلى فــراقي عــنــكم وانـقــطــعتْ أخــبــاركم أعــرف أنَّ مـواقع
الـتـواصل االجـتـماعـي سلـبتْ مـعـظم أوقـاتـكم ومـا عـد تتـذكـرون صـديـقـكم الـذي كان
ـضي حياته هناك أنيسـكم في ليالي البالد أغلـبكم ال أعرف عن أخبـاره شيئاً وكيف 
اطـر دماً ووعيداً وتهديداً ورصاصاً وحزناً ومفخَّخات وعبوات ناسفة كنتُ في الوطن ا
قاهي الشعبية ة في ا أريد أنْ أسألكم هل مـازلتم تستمعون إلى األغاني العراقـية القد
قاهـي باتَ ال يُسـمع فيهـا سوى التـواشيح الديـنية وأنـاشيد واحلـانات فلـقد علـمتُ أنَّ ا
الــعــزاء والــنــواح اآلن واحلــانــات أصــبــحتْ مــســتــودعــات لــسـالح األحــزاب ومــخـازن
لـلــمـخـدَّرات; قــلـقـلـي عـلـيــكم من األشـرار الـذيـن يـكـرهــون صـوت فـيــروز وهل حـقـاً أنَّ
الـظـالمـيــ نـحــروا أغـانــيـهــا مع شــروق شـمس الــصـبــاح? كــنتُ أريـد أنْ أعــرف كـيف
ـزيف وشـجبـتم القـطيع الـذي يصفق حتصـلون عـلى الزاد لـعوائـلكم بعـد أنْ فضـحتم ا
نطـقة اخلضراء كنت أريد أنْ اسـألكم عن فسحة احلرية للسـاسة األجالف ولصوص ا
ـسـؤول واألحـزاب الـهجـينـة هـناك; وهل أنَّ اخملـبر في أحـاديثـكم التـي تفـضح وتدين ا
وت عنكم وجتدون أنفسكم على ح السري يتـسلَّل إلى صفاء قلوبكم ويكتب تقـارير ا
عـتقالت وال أدري هل أعلـنوا عن قتـلة األبريـاء في انتفـاضة تشرين غرَّة في األقبـية وا
ـتـاحـة لـلـمـرأة وهل وهل أطـلـقـوا سـراح األبــريـاء? وكـنتُ أريـد أنْ أسـألـكم عن احلــريـة ا
بوسعهـا أنْ ال تضع احلجاب عـلى رأسها وتتـزيَّن مثل أميرةٍ بابـليةٍ ح حتـضر أمسية
قـام الـعراقي في احلـدائق العـامة أدبيـة أو تشـتـرك في حفـلة شـاي عائـلـية عـلى أنغـام ا
والـسـاحـات وكـنت أريـد أنْ أسـألـكم هـل تـشربـون إكـسـيـر األلـم دون مـنـغـصات? أمْ أنَّ
منوعة في أيـام جمهورية اخلوف وكنتُ احلصول عـليه صار أصعب من اقتناء الـكتب ا
أريدُ أنْ أسألـكم هل أنَّ السيطـرات والدوائر احلكـومية مـازالت تأخذ البـراطيل عنوةً من
الكادحـ العـزل ومن الكهـول واألمهـات وكنتُ أريد أنْ أسـألكم هل تـعرَّض أحدكم إلى
ارسـيل خلـيفـة أو زجاجة اجلَلـد ألنه يحـمل في حقـيبـته كتـاباً الهـوتيـاً وشريط كـاسيـت 
لتـهبة بـاألن واآلهات وكـنتُ أريد أنْ أسألكم هل خمر ال تـنفجـر إالَّ في مزاغل روحه ا
نافق والـفاشل وللمعارف ? أم أصبحت للـتافه وا أنَّ أماسي نادي األدباء لـلمبدع
ه; ويا ه; ويا حـر َّه يامـَّ والذوات وكـنتُ أريـد أنْ أسألـكم هل بـوسعـكم غـناء »ألـوجن 
عـشـگـنا وأريـد الـله يـب حـوبـتي بـيهم «حـ يـشـتعل في جـراحـكم نـحيـب ابنـة الـكروم
ـيدان وحلـيب الـسبـاع وكـنتُ أريد أنْ أسـألكـم هل بوسع الـصـعالـيك توسـد مـصاطب ا
وحـديقـة األمة وأرصفـة الباب الـشرقي واالسـتراحة عـند جـدارية فائق حـسن في ساحة
ـسكوف في شارع أبي الطيـران وكنتُ أريد أن أسـألكم هل تمتـلكون حـصَّة من سمك ا
نطقة اخلضراء وكنتُ نؤاس أمْ أنَّ تلك األسـماك صارت والئم العسس الكبار وتنـابلة ا
أريـد أنْ أسـألـكم هل بـوسعـكم الـرقص بـالشـوارع عـنـدما تـنـجـزون قصـيـدة أو قـصة أو
لوحة لهـا عنفوان نصب احلرية والنخلة واجليران وآخر قصيدة للسيّاب وكنتُ أريد أنْ
أسـألكم هل مازلـتم تشتـركون جمـيعاً بـسجـائركم وخمـرتكم وفنـادقكم الرخـيصة عـندما
يـشحُّ قوت احلـياة وكـنتُ أريد أنْ أسـألكم هل حتـرصون عـلى مشـاهدة مـسرحـيات لـها
نـكهـة الشريـعة وكلـهم أوالدي واإلنسان الـطيب وترنـيمة الـكرسي الهـزَّاز وكنتُ أريد أنْ
ـشاكس أم ـبدعـ واجلـدال ا أسألـكم هل قـاعـة حـوار مازالت مـلـتـقى الـعشـَّاق وبـؤرة ا
اصـبحت مـأوى الذين يـجـيدون الـثـغاء والـفحـيح والـنعـيق واخلـوار وهل حقـا أنَّ األدباء
ـزيـفيـ في وطـني أصبـحـوا يفـوقـون عدد األبـيـات الشـعـرية الـتي كـتبـها والـصحـفـي ا
تنـبي واجلواهري وفدعـة أم الشاعرات واألحرار وكـنتُ أريد أنْ أسألكم عن كـافتيريا ا
ـثـلَّج والـقـهـوة اق الـشــاي ا ـفـلـســ من الـعـشـَّ اخلـضـراء هل مـازالـت تـقـدم لـزبـائـنــهـا ا
بالنعـناع وكنتُ أريد أنْ أسألكم هل أنَّ الـبرغماتية الـتي كان يتسلَّحُ فيـها الذين نعرفهم
أيـام الطاغـية انتـعشتْ مرَّة أخـرى وصاروا يعـتاشون مـنها في الـشؤون الثـقافيـة ومركز
ـســرح وحـتى مــسـرح الـرشــيـد الـذي مـازالـت اخلـفـافــيش تـبـني الـفـنــون والـسـيـنــمـا وا
أعـشاشـها في خـرائبه وفي صـحف احلكـومة وفي وزارة الثـقافـة وشبـكة اإلعالم وكنتُ
أريـد أنْ أسـألـكم هل تــذكـَّر الـذين رحـلـوا وسـنـحت لــكم فـرصـة حـتى تـضـعـون زهـور
الدُفلى احلـزينة على قبـورهم التي تضيء وحدها في الـظالم وكنتُ أريد أنْ أسألكم عن
هـمـبـرگر  »أبـو يـونان  »وگص أبـو سـتـار وكبـة الـسـراي وشـربت زبالـة وكـعك الـسـيد
يـدان كنتُ أريـد أنْ أسألـكم كثـيراً وكـثيراً وفالفل اجلـائعـ وعرق بـعشيـقة  في أزقـة ا
لكني اسـألكم أخيراً هل هنـاك من شموع تشعـلونها فوق مـوج نهر دجلة وهل
أنَّ قلوبـكم مازالت تنبض باجلنون والـتحدي وهل أنكم تنتظرون
قـدومنـا لنحـمل معـاً على أكتـافنا من جـديد هـذا العراق ونـنقذهُ

من هذهِ الغابة السوداء.
صـديـقكم الـصـعلـوك  الـذي أصبح أتـعسُ إنـسانٍ في الـسـماء;

بعد أنْ كان أسعد إنسان على األرض.
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{  بـك (أ ف ب)  —تـعــد الـقـدرة عـلى الـتـفـريق بـ
حـقيـبة شانـيل أصليـة وأخرى مـقلّدة مـهارة مطـلوبة
بـشكل واسع في أنحاء الص أكبر سوق في العالم
زيّفة. ويتولّى �مثمّن لـلمنتجات الـفخمة ونسخـها ا
قلّدة من ـنتجات الفخمة �مـهمّة كشف  البـضائع ا ا
ـقـلّـدة إذ أنه مـتـدرّب عـلى فـحص حـقـائب الـيد تـلك ا
البس بـحثـا عن أرقام مـتسـلسـلة وغرز واألحـزمة وا

وشعارات مثيرة للشك.
ــصــانع الـصــيــنــيــة كـمــيّــات ضــخــمـة من وتــنــتج ا
ـعـظـمـهـا لـلـسـوق ـنـتـجــات الـفـخـمـة اخملـصـصـة  ا
احملـلي الـبالـغة قـيمـته نحـو أربـعة تـريلـيونـات يوان
( 620 مـليار دوالر) بحسب (يـو آي بي إي للفخامة
) ألبـحـاث الـسـوق. ويـزدهـر حـالـيـا سـوق في الـصـ
سـتعـملـة أيضا مـع سعي أولئك ـنتـجات الـفخـمة ا ا
ستعدين إلنفاق آالف الدوالرات على حقيبة يد غير ا
إلى اقــتـحــام عـالـم األزيـاء الــراقـيــة بـثــمن أقل.  لـكن
زيّفة تنتشر بشكل واسع في الظل نتجات ا جتارة ا

بانتظار الباحث عن صفقات مربحة.
ـنــتـجــات الـفــخـمـة ويــقـول مــؤسس (كـلــيـة جتــارة ا
الـفريـدة) جانغ شـ إن كثـيرين يُخـدعون بــمنـتجات
مـقـلّدة بـشـكل جـيّد ال تـخـتلف إال بـدرجـة ضئـيـلة عن

تلك األصلية.
وتـعلّم دورته الـتي تستـمر سبـعة أيـام الطلـبة كيـفية
ستـعملة ـزيّفة وتـقييم تـلك ا نـتجات ا الـكشف عن ا
نـتـجات هـارات الـتي تـخوّلـهم تـثـمـ ا واكـتـسـاب ا

الفخمة. 
وبــيـنـمـا تـبـلغ رسـوم الـدورة 15800 يـوان (2400
بلغ يستحق الدفع نظرا إلى دوالر) يـقول جانغ إن ا
ــنــتــجــات أنــهــا تــمــنــحـــهم مــوطئ قــدم في ســوق ا

ستعملة الفخمة الذي ال يزال في بداياته. ا
ـستعـملة في نتـجات الفـخمة ا وبـلغت قـيمة سـوق ا
الـصـ 17,3 مـــلــيــار يــوان عــام 2020 أي ضــعف
الـعام الـسابق بـحسب شركـة االستـشارات فوروورد

للمعلومات التجارية.
نتـجات الفـخمة وقـال إن (الصيـني يـشترون ثـلث ا
ــتـوافـرة عـلى صـعــيـد الـعـالم لــكن مـعـدّل الـتـداول ا
ـئـة أقل بـكـثـير مـن مـعدل 25-30 الـبـالغ ثـالثة فـي ا
ـئـة في الــدول الـغــربـيـة فـي إشـارة إلى نــسـبـة فـي ا

نتجات التي يعاد بيعها الحقا). ا

¡UCH « w  pÝU Ë ”ËeOÐ Â«bD ≈ ¡«—Ë —ËdG «

 U−²M*« “d

rKŽ WKLF² *«

ÎUF¹dÝ d¼œe¹

ــــــــــــــــــــــــــاضــي. وأفــــــــــــــــــــــــــادت ا
(مـايكروسوفت)أنها ستعمل أيضا
مـع (سـبـايس إكس) في إطـار عـقـد
حــكـومـي لـبــنـاء أقــمـار صــنـاعــيـة
كـجـزء من مـنـظومـة دفـاعـيـة قادرة
عـــلى كــشف وتــعـــقّب الــصــواريخ
الـبـالسـتـية وصـواريخ كـروز وتلك

(الفرط صوتية) في سرعتها.
وعــلى صــعــيـد مــنــفــصل مــنـحت
وزارة الــدفـــاع األمــيــركــيــة الــعــام
ـاضي عقدا للـحوسبة الـسحابية ا
بـــقــيـــمــة 10 مـــلــيــارات دوالر إلى
(مايكروسوفت) بدال من (أمازون).
ويـشيـر اخلبـير في مـجال الـفضاء
لــــــدى مـــــــؤســــــســــــة األبــــــحــــــاث
االسـتـراتـيـجـيـة (كـزافـيـيه بـاسـكو
إلـى أن (نـاسـا وضـعت ثــقـتـهـا في
سـبـايس إكس لـنـقل مـعدات ورواد

إلى محطة الفضاء الدولية).

احلـسـاسـيـة فـالـعالجـات الـطـبـية
اخملففة هي 

 ضـروريـة ويــجب أن ال يـسـتـهـان
بـها فـي حالـة مـجيء احلسـاسـية
هـذه ومن األفــضل تـنــاولـهــا قـبل
حـدوث احلــسـاسـيــة بـأســبـوعـ
تـقـريـبـا لـلـتــحـضـيـر في الـوقـايـة

ستطاع ,, منها قدر ا
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والبـد أن أنــوه هــنـا عـن مـخــاطـر
بـعـض األدويـة الــتي أسـتــخـدمت
ســابـقــا لــعـالج هـذه احلــالــة هي
بـعض األدويــة الـتي كـانت تـؤدي
الى مـضــاعــفـات ومــخـاطــر الـتي
أسـتخدمـت في أوربا ومنـها األبر
اخلـاصـة الــتي أسـتـخــدمت فـتـرة
من الـزمن  أدت الى مـوت الـعـديـد
ـــــرضى حـــــيـث أضـــــطــــرت مـن ا
الـسلـطـات الـصـحيـة الـتي أيـقاف
الـتعامل معها وتبديلها باحلبوب
ـــهـــدئـــة لـــلـــرشح ـــســـكـــنـــة وا ا
والـعــطـاس  الــتـحــســسي وكـذلك
بــعض الــقــطــرات حتت الــلــســان
بـديـال لـهــذه األبــر اخلــطــرة عـلى
ـــريض وهـــذه احلــبــوب حــيــاة ا
والـقطـرات يـقـال بـأنهـاي تـسـاعد
ـــريض في حـــالــة عـــلى شـــفـــاء ا

ــدة  ســنـتــ الى أســتــخــدامــهــا 
ثالث سـنـوات ولـكن في احلـقـيـقـة
لـم تـــثـــبت شـــفـــاؤهـــا من حـــاالت
الـتـحسـس التـنـفـسي بـقـدر ماهي
تـخفف من هـذا التحـسس أضافة
الى احــتـمــال أن تــســبب أضـرارا
حـيث يـؤثـر بـعــضـهـا عـلى نـشـاط
اجلــهــاز الــعــصــبي وخــاصــة في
ـــــريـض الى حـــــالــــــة حـــــاجــــــة ا

أستخدام سياقة السيارة .  
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ـهـنـة أن أوال   –البـد من تـغـيـيـر ا
صاب كـانت تؤثر على الشخص ا
ـهن بـالـتـحـسس الـتـنفـسي مـثل ا
الـتي يـثـار بــهـا الـغـبــار أو مـهـنـة
صـناعـة العـطور وكذلك الـعمل في
ــة ـــصــانع أو الـــبــيــوت الـــقــد ا
الـبناء وفيـها رطوبة حيـث تتكاثر

البكتريا وحشرة العث  ,,
ثانيا   –ضرورة لبس الكمامة في
حــالـة اخلــروج من الــبـيت أو الى
الـشـارع فـهي تـسـاهم في الـوقـاية
من تـنـفـس الـهـواء احملـتـوي عـلى
ــثـيــرة لــلـتــحــسس مـثل ـوادر ا ا
غـبار الـطلـع من األشجـار وغيـرها
ـنـظـفات مـثل الـدخـان  والعـفن وا
مـثل الـكـلـور وغـيـره ذات الـروائح
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حـساسية الربـيع الشهيرة  تأتي
في فـصل تفـتق الـبراعم والـزهور
وجـمالـيـاتـهـا الرائـعـة إذ يـصاب
حوالي  %35من الناس بدرجات
مـتفـاوتة  بـهـذه احلسـاسيـة التي
تـسـتــمـر من بــدايـة الـربــيع حـتى
نـهايـة الصـيف في أكـثر األحـيان
ومن هــــنـــا تـــأتـي أهـــمــــيـــة هـــذا
ــا ــوضـــوع وعـــرض الــعـالج  ا
يـتيـسـر لكل أنـسـان دون صعـوبة

في العثور عليه . 
مــا مــخــاطـر حــســاسـيــة اجلــهـاز

التنفسي ?
من مـــخــاطـــر هــذه احلــســـاســيــة
خـاصة في حـالة أهمـال عالجها 
تـسببها بالتـهاب اجليوب األنفية

زعـجـة ومـنهـا الـصداع ـة وا ـؤ ا
ونـزول هذه األلـتهـابات الى الـرئة
حــيث الى مــضـاعــفــات مـتــبـايــنـة
وتــؤثــر عــلى كــفــائــتــهــا كــجــهـاز
تـنــفـسي مــهم في حـيــاة األنـسـان
أثـناء الـتـنفس والـتـبادل الـهوائي
مـابــ تـوصــيل األوكـســجـ الى
الـــــدم بــــــشـــــكل يـــــتـــــمـــــاشـى مع
أحـتـيـاجــات األنـسـان الـضـروريـة
الى األوكـسـجـ الـنـقي وضـرورة
ـواد أخـراج الــكــاربــون وبــقــيــة ا
ـكن أخـراجـها من الـضـارة التي 
اجلـسم عن طريق سالمـة التـنفس
من خالل  الزفير ولهذا فأن تناول
عالجــات احلـســاســيــة وأن كـانت
غـيـر شـافـيـة فـهي مـقـلـلـة ألضـرار


