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حـــذر اخلــــبــــيــــر في  الــــشـــؤون
االنـــتــخــابــيــة دريـــد تــوفــيق من
خـــطـــورة تــأجـــيج االوضـــاع في
البالد  وطالب احلكومـة باتخاذ
خـطوات جـرئـيـة حلـصـر السالح
ـنــفـلت ومـكــافـحـة الــعـصـابـات ا
االجـرامــيـة الـتي تــسـتـهـدف امن
ــــرشـــحــــ وحتـــاول اقــــصـــاء ا
بكر عبر نافس عن السـباق ا ا
عـملـيـات االغـتيـال الـتي سـتؤدي
بـالنـتـيـجـة الى عزوف الـنـاخـب
ــقـاطـعـة ــشـاركـة تـمــهـيـدا  عن ا
ــرتــقـــبــة. وقــال االنـــتــخــابـــات ا
تـوفيق لـ (الـزمـان) امس انه (في
كـل مـرحــلــة انــتــخـابــيــة تــشــهـد
خروقـات امنيـة نتـيجة االحـتكاك
ـرة ـنـافـسـ  لــكن هــذه ا بـ ا
يــبــدو ان االوضـاع تــتــجه نــحـو
الــتــأجــيج وتــصـفــيــة اخلــصـوم
واقــــصـــــائــــهم عـن الــــتـــــنــــافس
االنتخابي  بسبب طبيعة قانون
االنتخابات اجلديد) واضاف ان
ــنـــصــور عـــلى ســـبــيل (دائـــرة ا

ــثــال  خــصـص لــهــا خــمــســة ا
مـقـاعـد نـيـابـيـة ويـنـافس عـلـيـهـا
اكثر من مئة مرشح وكل شخص
من هــؤالء يـســعى الــوصـول الى
ـــان بــشــتـى الــطــرق قـــبــة الـــبــر
والوسائل  وبالتالي سيزيد ذلك
تـنافس في ظل االحتكـاك ب ا
ــنــفــلت وقــوى وجــود الــسـالح ا
الالدولـة الـى جـانب الـعــصـابـات
االقـــتـــصـــاديـــة الــتـي حتــاول ان
تكون جـزء من احلكـومة للـحفاظ
عـلى مــكـاســبـهـا) مـؤكـدا انه (ال
انــتــخــابــات دون ســد الــثــغــرات
نـفلت االمنـيـة وحصـر الـسالح ا
ـة ومــكــافـحــة عــصـابــات اجلــر
الـتي حتــاول تـأجـيج االوضـاع 
وعـلـى احلـكـومــة اتـخـاذ تــدابـيـر
عـــاجــلــة وفــوريـــة لــضــمــان امن
ـــرشــحـــ قـــبل فــوات االوان) ا
وتـابع ان (اسـتمـرار الـتـصـفـيات
ــــواطــــنـــ يــــثـــيــــر اخملــــاوف ا
وســـــيـــــؤدي الـى الـــــعـــــزوف عن
قـراطية شـاركة بـالعـلمـية الـد ا
ـقــاطـعــة االنـتــخـابـات تــمـهــيـدا 
ـقــبـلــة). وأعـلن رئــيس حتـالف ا

عـزم خـمـيس اخلـنـجـر  اغـتـيال
عـــــضــــــو الـــــتــــــحـــــالـف هـــــاشم
ـــشــــهـــداني في بـــغـــداد.وقـــال ا
اخلنـجـر في تغـريـدة علـى تويـتر
تــــابـــعـــتـــهـــا (الـــزمـــان) امس ان
شـهداني رسالة خطرة (اغتيال ا
تـؤشـر ضـرورة حـمـايـة الـعـمـلـية
ــقـراطـيـة واصــحـاب الـفـكـر الـد

والـــنـــشــــاط اجلـــمـــاهــــيـــري من
ـــنـــفـــلـت واجملـــامـــيع الــــسالح ا
اإلرهابية) وأضاف (نعزي ذوي
الــفــقــيـد  ونــنــتــظـر الــقــصـاص
ّـن دفعهم). العـادل من القـتلة و
طالب رئيس حتالف قوى بدوره 
الـدولـة الوطـنـيـة عـمـار احلـكيم
بإجـراء اإلنتـخابـات في موعـدها

مـــؤكــدا انــهــا الــســبــيل احملــدد 
الـوحـيـد لـإلصالح.وقـال احلـكـيم
في تـــغـــريـــدة عــــلى تـــويـــتـــر إن
(صـنـاديق اإلقـتـراع هي الـسبـيل
الـــوحـــيـــد لإلصـالح وتـــغـــيـــيـــر
األوضــــــــاع والســـــــــيــــــــمــــــــا أن
ـقبـلـة تـخـتلف عن اإلنـتخـابـات ا
سـابـقاتـهـا كـونـهـا جتري في ظل
أوضاع مـخـتلـفـة وقانـون جـديد
فــهـي مــصــيــريــة وبــوابــة نــحــو
اإلصـالح إذا مــــــــــا تــــــــــوفـــــــــرت
مـتطـلـبـاتـها) مـطالـبـا احلـكـومة
بـ(إجراء اإلنتخابات في موعدها
نـاسبة احملدد وتهـيئـة األجواء ا
وفي مـقـدمـتـهـا األمن اإلنـتـخـابي
ــشـاركـة الــذي يـؤمن لــلـجــمـيع ا
الفـعالـة بعـيداً عن أجـواء اليأس
واإلحباط) وتابع (نـدعـو الـقوى
ــرشـــحــ الى الـــســيـــاســيـــة وا
الــــتــــنـــافس الــــشــــريف وعـــرض
بـــــرامــــجـــــهم اإلنـــــتـــــخــــابـــــيــــة
واطـن على ونـحث ا للـجمـهور
ــشــاركــة الـواســعــة والــواعــيـة ا
والـــفـــاعـــلــة فـي اإلنــتـــخـــابــات).
وكشفت خلية االعالم االمني عن

تـسـمـيــة مـتـحـدث بـاسم الـلـجـنـة
األمــنــيــة الـعــلــيـا لـالنـتــخــابـات.
وذكـرت في بيـان مـقتـضب تـلـقته
(الزمـان) امس انه (تـمت تـسمـية
الــعـمـيــد غـالب عــطـيــة خـلف من
وزارة الـداخـلـيــة مـتـحـدثـاً بـاسم
الـــلـــجــــنـــة األمـــنـــيــــة الـــعـــلـــيـــا
فـوضـية لالنـتخـابـات). واكـدت ا
ستقلـة لالنتخابات  ان العليـا ا
اكثر من  25مليون فرد يحق لهم
شاركة بعمـلية االقتراع. وقالت ا
ـفوضيـة جمانة تحـدثة باسم ا ا
الـــــغالي فـي تــــصـــــريح امس ان
(عـدد الـنـاخـب الـذين يـحق لـهم
ـــشــــاركــــة في االنــــتــــخــــابـــات ا
قـبـلـة يصل الى 25 ـانـيـة ا الـبر
مـلـيـون نـاخـب من بـيـنـهم ثالثـة
ماليـــ لم يــحــدثـــوا ســجالتــهم
شاركة االنتخابيـة ال حتق لهم ا
في االنــتــخــابــات) واضــافت ان
(اغـــــلـب الـــــذيـن لم يــــــحـــــدثـــــوا
ســـجـالتـــهم من فـــئـــة الـــشـــبـــاب
وحتــــديـــدا مـن مـــوالــــيـــد 2001
و 2002و(2003 مؤكدة ان (17
مـلـيـون نـاخب حـدثـوا بـيـانـاتـهم
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ـؤمل ان يـصل الـيـوم االحد من ا
مـــبــعــوث الـــرئــيس الى بـــغــداد 
الـفـلـسـطـيـني  وزيـر اخلـارجـيـة
الكي لبحث غترب رياض ا وا
مع الـرئــاسـات الــثالث وعـدد من
حــــشـــد اجلـــهـــود ـــســـؤولـــ  ا
ـــواجـــهــة ـــواقـف  وتـــنـــســـيق ا
ـرحلـة. فـيمـا ثمن استـحـقاقـات ا
الـعـراق مسـاعي مـصـر احلـثـيـثة
بــالـــتــوصل التـــفــاق وقف اطالق
الـنـار بـ غـزة واسـرائـيل. وقـال
بــيــان لـلــوزارة تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (الـــوزيــر فـــؤاد حــســ
ـصري اجـرى اتـصـاالً بـنـظـيـره ا
ســــامح شــــكــــري  اشــــاد خالله
ساعي القاهـرة للتوصُّل لوقف
إطـالق الـــــــنـــــــار) واضـــــــاف ان
(اجلانب بحثـا خالل اتصالهما
العالقات الثـنائية وأهـمية الدفع
وتـعزيـز العمل ديات أرحب بهـا 
ضمن آليةِ التـنسيق الثالثي ب

الــــــعـــــــراق ومــــــصــــــر واألُردن).
واصدرت الوزارة في وقت سابق
 بـيـانا رحـبت فـيه بـوقف اطالق
الــنـــار في قــطــاع غــزة مــشــيــدة
بــاجلــهـود الــدولــيــة والـعــربــيـة.
وذكر البيـان ان (احلكومة ترحب
بالتوصل إلى إتفاق وقفِ إطالق
الــنــار وايـقــاف الــهـجــمــات عـلى
ـواطـنـ الـفـلـسـطـيـنـيـ كـمـا ا
ـــســـاعي الـــعــربـــيــة تــشـــيـــد بــا
والدوليـة لتـحقيق ذلك والسـيما
ـســاعي الـتي قـدّمــتـهـا مـصـر) ا
ــواقف الـشــجــاعـة مــبــيـنــا ان (ا
للـشعب الـفلـسطـيني وهـو يدافع
عـن أرضه ومــــقــــدّســــاته كــــانت
والتـــزال عـــنـــوان تــــضـــامـــنـــنـــا
ـبـدئي جتاه الـقـضـية ووقـوفنـا ا
الــفــلــســطــيــنــيـة) مــشـددا عــلى
(ضــــرورة الـــتـــوصـل حلل عـــادل
وشامل لـهذه الـقضـية احملـورية
ونــتــرحـم عــلى أرواح الــشــهــداء
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اعلن رئيس مـجموعة االعالم
ستـقل االستاذ سـعد البزاز ا
عن مــــســـــاهــــمــــتـه في عالج
وسـيـقار الـعراقي فـتح الله ا
احمد الـذي أدخلت موسـيقاه
وأحلـانـه الـفـرحــة إلى قـلـوب
حـيث يـرقـد مـنـذ الـعـراقــيـ 
اكـــثــــر من عــــشــــرة ايـــام في
ـســتـشـفى فــراش الـعـافــيـة 
شخبوط  في ابو ظبي بدولة
االمــارات الــعـربــيــة  و يــقـيم
مــــنـــذ اكــــثـــر من  18عـــامـــاً.
واعـــرب احــــمـــد عـن شـــكـــره

لـلـبـزاز ولـقـنـاة (الـشـرقـيـة) عـلى
االهـتمـام الكـبـير به وبـالـفنـان
ـــا يـــقــدمـــونه من الـــعــراقـــيــ 
نـتـاجـات فـنـيـة لـلـعراق والـوطن
العربي عموما . واكد خالل لقاء
خـــاص في بـــرنـــامج (ظـــهـــيـــرة
اجلـمـعــة) عـلى (الـشـرقـيـة) بـانه
ـا يـقدمـه للـفن الـعربي (فـخور 
من عـروض مـوسـيـقـيـة) مـعـربا
عن (امـــنـــيـــته بـــان تـــعـــرض له
ســيــمــفــونــيـتــان في اوبــرا دبي
االولـى خــاصــة بــكــتــاب رؤيــتي
لـــنـــائـب رئــيـس دولـــة االمــارات
ـتحـدة رئيس مـجلس العـربـية ا
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد

بن راشد و اخرى لولي عهد ابو
ظبي نائب القائد االعلى للقوات
سلحة الشيخ محمد بن زايد). ا
وسيقـار العراقي شكره ووجه ا
وتقديره لدولـة االمارات العربية
ـتـحـدة الهـتــمـامـهـا بــالـثـقـافـة ا
والــفـنــانـ الـعــرب وبـاعــمـالـهم
ــطـرب الـكــبـيـر الــفـنــيـة. وكـان ا
كـاظم السـاهـر قـد وجه نداء الى
ــعــنــيــة في الــعــراق اجلــهــات ا
وسيقار فتح الله احمد لرعاية ا
والوقوف الى جـانبه في مـحنته
ومــعـانـاته بــعـد ان قـدم الــكـثـيـر
لـلـعـراقـيـ ودعـا الـساهـر خالل
لقاء حصري مع برنامج (ظهيرة

ــــســــؤولــــ الى اجلــــمــــعـــــة) ا
االهـتـمـام بـالـفـنـانـ الـعـراقـي
الــذين يـقــدمـون نــتـاجـات فــنـيـة
جتــــــســـــــد حــــــيـــــــاة الــــــنــــــاس
وهــمـــومــهـم.كــمـــا تــابـع رئــيس
الــوزراء مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي
النـداء الذي وجـهه السـاهر عـبر
(الـشـرقــيـة) النـقـاذ احـمـد وبـادر

التخاذ اجراءات تولي عالجه.
على صعيد متصل تقدمت عائلة
ـــوســـوعي ــؤرخ ا الـــبـــاحـث وا
ـطـبعي بـالشـكر الـراحل حمـيد ا
ـواقــفه واالمــتــنــان الى الــبــزاز 
االنسـانيـة واالخويـة ازاء عقـيلة
ــطــبــعي الـــتي تــمــر بــظــروف ا

صـحيـة الزمـتـها فـراش الـعافـية
في مدينة النجف.

وكان الـبزاز قـد اوعز الى رئيس
حترير (الـزمان) - طبـعة العراق
ـطبـعي اثر رسـالة تفـقـد عائـلة ا
تــلـقــاهــا من جنل الــراحل شـرح
فــيــهـــا ظــروف والـــدته ونــاشــد
الـبـزاز دعم مـتـطـلـبـات عالجـهـا.
ـــطــــبـــعـي مـــواقف وعـــد جنـل ا
البـزاز ظـاهرة غـير مـسبـوقة في
ثقف تفقد احـتياجات عـوائل ا
ــبــدعــ في حــيــاتــهم وبــعـد وا
رحــيــلــهم مـشــيــرا الى الــعالقـة
ــــة الـــتـي ربـــطـت ابـــيه الــــكـــر
بــالـبــزاز طــيــلــة عـقــود طــويــلـة

وحـــرصه عـــلـى رفـــد (الـــزمـــان)
ــقــاالت في ســنـوات صــعــبـة بــا
شـهــدهــا الـعــراق بــعـد نــيــسـان

. 2003
واستقبل رئيس حترير (الزمان)
ــطــبــعي امـس بــحــضـور جنل ا
الكاتب الصحفي والناشر عكاب
ســـالم الــطــاهــر و اســتــذكــار
ـطـبـعـي االب في تـعـزيـز مـآثــر ا
الـثـقـافـة الوطـنـيـة والـكـتـابة عن
رمــــوز الـــعــــراق في مــــخــــتـــلف
الـقطـاعـات عـبر مـوسـوعة اعالم
وعـلـمـاء الـعـراق وسـواهـا ومن
خالل مؤلفـات جتاوز عددها 30

كتابا.

bLŠ√ tK « `²  —UIOÝu*« ÃöFÐ t²L¼U  sKF¹ “«Òe³ «

wF³D*« bOLŠ YŠU³ «Ë Œ—R*« WKzUŽ W¹UŽdÐ eŽu¹ qI² *« ÂöŽù« WŽuL−  fOz—

طبعيسعد البزازفتح الله أحمد حميد ا

بـايـومـتـريـا في حـ أن خـمـسـة
ماليــ آخــرين مــنــحــوا بــطــاقـة
الكـتـرونيـة قـصيـرة األمـد). ودعا
خـــبــراء  احلـــكـــومـــة واحلــزاب
واجلــهـات الـفــاعـلــة لـلــبـحث عن
االسباب احلقيقية التي ادت الى
حــرمــان هــذه الــطــبــقــة الــشــابـة
الـــفــاعـــلــة فـي اجملــتـــمع من حق
ــــشــــاركــــة في الــــتــــصــــويـت وا
االنـتـخــابـات. في تـطـور أعـلـنت
ــرشــحـ ــفــوضـيــة عن عــدد ا ا

لالنتخابـات في محافـظة كركوك.
وذكــرت ان ( 38شـــخــصـــاً رشح
نـفــسه لالنـتــخـابــات  مـنـهم 20
ا يجـسد ذلك جتربة مستقالً  
جـــديـــدة وهــو ســـيـــقـــلص عــدد
األصوات الـتي سـتحـصل عـليـها
الــــــــقـــــــوائـم احلــــــــزبـــــــيــــــــة في
االنتخابات).وتعد كركوك واحدة
ـــنـــاطق الـــتـي تـــشـــهــد مـن من ا
مــنـافــســة حـزبــيـة وقــومـيــة بـ
الــقـــوى واألحــزاب الـــتي جتــهــز
قرر بكرة ا نفسها لألنتخابات ا
إجراؤهـا في العـاشر من تـشرين

قبل.  االول ا
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اعـلـنت وزارة الـنـقل عن وصـول
 152مــواطـنـا عـالـقــا في الـهـنـد
الى مــــطــــار بــــغــــداد الــــدولي 
ونــقـلــهم الى عــبــر حـافالت الى
امــاكن احلــجــر الــتي حــددتــهــا
فـيـما وزارة الـصـحـة والـبـيـئة  
اعلـنت امس عن تسـجيل 3655
اصابة مؤكدة بفايروس كورونا
وشفاء  4778 حالة وبواقع 21
ـــوقف وفــاة جـــديـــدة. واشــار ا
الوبـائي اليومي  الذي اطـلعت
عـــــلــــــيـه (الـــــزمــــــان) ان (عـــــدد
الـفــحـوصــات اخملـتــبـريــة الـتي
اجـرتـهـا مالكـات الـوزارة بـلـغت
اكثر من  32 الف عيـنـة مشـتبه

اصــابـتــهـا بــالـفــايـروس  اذ 
رصد  3655 اصـابـة في عـمـوم
احملافـظات) مؤكـدا ان (الشـفاء
 4778 حـالـة وبـواقع  21 وفاة
جــديــدة) وتـــابع ان (اكـــثــر من
 520 الـف شـــــــخـص تـــــــلـــــــقى
ــضـــاد في جـــرعــات الـــلـــقـــاح ا
نـتـشـرة بـغداد مـراكـز الـوزارة ا
واحملــافـظــات مـنـذ بــدء حـمالت
التـطعـيم وحتى االن). وسـجلت
وزارة الـــــصـــــحـــــة في إقـــــلـــــيم

كـــــردســــــتـــــان  260 إصــــــابـــــة
بــالــفــايــروس خالل الــســاعــات
ــاضـــيـــة. وقــالـت الــوزارة في ا
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(االصــابــات مــوزعــة بــواقع 21
في أربيل و 42 في السـليمـانية
و 187 في دهـــوك وعــشــرة في
حلبجة) مشيرا الى ان (الشفاء
بلغ  773 حالة وتسـجيل اربعة
وفـيات جـديدة). وفـي البـصرة 
واكد مـدير عام صـحة احملـافظة
تـوفــر لـقـاح عـبــاس الـتــمـيـمـي 
ـــراكـــز اســــتـــيـــرازيـــنــــكـــا في ا
الــصــحــيــة. واعــلــنت الــشــركــة
الـــعـــامــة لـــلـــخــطـــوط اجلـــويــة
الـعــراقـيـة الـتـابـعـة لـلـوزارة عن
وصـول نـحو  152 مـسـافر الى
بـغداد عـلى مـ احـدى طـائرات
الـــنــاقل الـــوطـــني اخملــصـــصــة
واطن العالق داخل الجالء ا
االراضي الــهـنـديــة. وقـال مـديـر
عــام الـشــركــة كــفــاح حــسن في
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس انه
(بــــــوصـــــــول رحــــــلـــــــة االجالء
اخلـامـسـة يـكـون اجـمـالي عـدد
الــــذين  نــــقــــلـــهـم عـــلـى مـــ
اسطـولنـا اجلوي من الـهند الى

العراق نحو 1669 مواطن). 

ؤتمر الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني في بغداد امس dLðR∫ الرئاسات الثالث وشخصيات تشارك في ا
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 توقـعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
ـنـاطق كـافة صـحـوا ودرجـات احلرارة  ان يكـون طـقس الـيوم االحـد في ا
تـنـخـفض قـلــيال عن الـيـوم الـسـابق  حـيث تـكـون الــعـظـمى في بـغـداد 38
مئـوية. وقـالت الهـيئـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان (طـقس اليـوم االحد
ـنـاطـق كـافـة صـحـوا مـع بـعض الـغـيـوم  ودرجـات احلـرارة سـيــكـون في ا
تـنـخفض عن الـيـوم الـسابق  حـيث سـتكـون الـعـظـمى في بـغداد  38 وفي
راصد الزلـزالية في الـهيئة  هـزة بقوة 4.5 دهوك  35 مئـوية). وسجـلت ا

في محـافظة السليمانية. وذكر البيان إن (قوة الهزة بلغت   4.5 وتبعد 35
كيلومترا عن احلدود من جهة محافظة حلبجة).

 وضـرب زلـزاالن شـدتـهـما  7.3و 6.1 مقـاطـعـتي تـشـينـغـهـاي ويـونان في
الـص  اسفـرا عن سقـوط قـتيـل في يـونـان.وقالت الـسلـطـات احمللـية في
نـطقـة اجلبـليـة أحدهـما بـيان إن (شـخصـ عـلى األقل لقـيا حـتفـهمـا في ا
سـائق شـاحــنـة). واكـدت سـلـطــات مـقـاطـعـة يــونـان إنه ( إجالء أكـثـر من
عـشـرين ألـف شـخص من أصل مـائـة ألف يـعـيـشـون في مـنـاطق ريـفـيـة في

قاطعة).  ا

جــــراح ووقف عــــمـــلــــيـــات هـــدم
الكي في بيان نازل).وأوضح ا ا
ان (عـــنـــوان الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة
الفلـسطينـية سيـكون القدس هي
ـــدخل واحلل) األســـاس وهــــوا
مــشـيــرا إلى أن (الــدبـلــومـاســيـة
الـفـلـسـطـيـنـيـة تـمـكـنت من خالل
تـواصـلـهـا مع الـدول في الـعـالم
وليس فقط الـعربيـة واإلسالمية
من حتـــقــــيق اهــــتـــمـــام كــــبـــيـــر
بــالـــقــضــيــة) وتــابـع انه (بــرغم
ــقـدسـيـ في بـســالـة وصـمـود ا
الـدفـاع عن الـقـدس ومـقـدسـاتـهـا
وعن هويـتهـم وعاصـمة دولـتهم
إال أن ســلــطــات االحــتالل تــصــر
ــضي قـــدمــا في تـــنــفــيــذ عـــلى ا
ــســـجــد خــطـــتـــهــا بـــتــهـــويـــد ا
الـكي (اقـتـحام األقصى) ودان ا
قــــوات االحـــتـالل اإلســـرائــــيـــلي
وشـــــرطــــتـــــهـــــا لــــلـــــمــــســـــجــــد
ـــصــلــ ومــهـــاجــمــة ا األقـــصى
ـسـيل بـقـنـابل الـصـوت والـغـاز ا
لـلـدمـوع واالعـتـداء عـلـيـهم بـعـد
ا أدى انـتهـاء صالة اجلـمـعـة 
إلصــابــة أكــثــر من  80مــواطــنــا

بجروح). 

). واكدت تـقـايـر صـحـفـية حـسـ
ان مبـعوث الـرئيس الـفلـسطـيني
سيسلم خالل زيارته الى بغداد 
رســـالـــة من الـــرئـــيس مـــحـــمــود
عـبـاس إلى نــظـيـره بـرهم صـالح
ورئيس مجلس الوزراء مصطفى
الــكــاظــمي. وقــال عـقـل في بــيـان
ـالكي تلـقته (الـزمان) امس ان (ا
يـزور الــعـراق بـصـفــته مـبـعـوث
الرئـيس الـفلـسـطيـني وسـيلـتقي
خالل زيــارته الـرئــاســات الـثالث
وعددا من الـقيادات الـسيـاسية)
واشــار الى ان (الـــزيــارة تــهــدف
إلى تــفــعــيل الــعــمل الــســيــاسي
الـعــراقي الـفـلــسـطـيــني وتـوقـيع
ــشــتــرك اتــفــاقــيــة الــتــنــســيق ا
ـرحـلـة ـواجـهـة اسـتـحـقـاقـات ا
ــقـبــلـة في الــتـصــدي لـلــعـدوان ا
ـالــكي قـد االســرائـيــلي). وكــان ا
افـاد بــأن تـركـيــز الـدبـلــومـاسـيـة
الفلـسطيـنية سـيبقى عـلى قضية
القـدس مشيـرا إلى أن (فلـسط
مـســتـمـرة في مــطـالـبــة اجملـتـمع
ــارسـة أشـد الـدولي بــضـرورة 
الـضــغـوط عـلى إســرائـيل لـوقف
تهـجير الـعائالت من حـي الشيخ

ـسـيـرة الـذين قــضـوا في هــذه ا
ونــدعـــو لـــلـــجــرحـى بــالـــشـــفــاء

العاجل). 
وكان حتالف الفـتح قد عقد امس
مـؤتــمـرا دولـيـا لـنــصـرة الـشـعب
الفـلسطـيني حـضرته الـرئاسات
الـــثـالث. وجــددت فـــيـه دعـــمـــهــا
لـــصــمـــود الــشـــعب الـــعــربي في
الـقدس وغـزة وحـيوا تـضـحـياته
الــغـــالـــيـــة وقــدمـــوا الـــتــهـــاني
لــلـفــصـائـل الـفــلـســطـيــنـيــة عـلى
تـحقق عـلى العدوان االنتـصار ا
االســرائــيــلي  من جــهــتـه شــكـر
الـــســـفــيـــر احــمـــد عــقـل مــواقف
الـعـراق الداعـمـة لـلـفـلسـطـيـنـي

منذ تأسيس الدولة.
في تطور  كشفت الوزارة جدول
الـكي الى الـعـراق الـيوم زيـارة ا
األحد. واوضح الـبـيـان ان (وزير
اخلـارجـيّـة الفـلـسـطـيـني سـيزور
العـراق الـيوم  وستـكـون بـغداد
مـــحــطـــته األولى بـــعــد األحــداث
واضاف  ( األخـيـرة في فـلـسـط
انه (سيلتقي بـالرئاسات الثالث
وضمن إجـتـماع عـمل يـجمـعهـما
سـيـلـتــقي وزيـر اخلـارجـيـة فـؤاد
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نــوع آخـــر في بــلــدان أخـــرى. وعالقــته
كن أن سـلـوب أو  بـعـائلـته ووطـنه ا
يــكـــون مــســـلــوبًـــا يــومًـــا من األحــداث
ــتـتــالـيــة في هــذه األلـفــيـة. واجلــديـر ا
بـالـذكـر بـأنـني قـد شـاركت في مـسـابـقة
لـكـتـابة قـصـة كـيف سـتصـبح فـلـسـط
بــعـــد حتــريـــرهـــا? فــشـــاركت بــقـــصــة
عــنـوانـهــا (صـمت الــغـيــاب) وقـد فـازت
ركز األول في مسابقة مجدل من ب بـا

خمس مشارك.
{ مـا تـفـسـيـرك لـقـيـام احلـكـومـة الـبـحـريـنـيـة

بالتطبيع مع اسرائيل في هذا التوقيت?
- ال أعــرف األســبــاب احلــقــيــقــيـة وراء
الـــتـــوقـــيت. األرجـح إن ســـبب تـــوقـــيع
اتـــفــــاقـــات بــــ بـــعض دول اخلــــلـــيج
والـكيان الصهيوني هـو الضغط الكبير
من إدارة تـرامـب التـي أرادت اسـتـخدام
هـذه االتـفاقـات في احلـملـة االنـتخـابـية
التي فشل فيها ترامب من الوصول الى
دورة ثــانــيــة ولم تــنــفــعه ضــغــوطــاته
الـقــصـوى عـلى الـعـواصـم اخلـلـيـجـيـة.
ـسـتقـبل الـكثـير من ـا تـتوضح في ا ر

طمورة عن هذا االتفاق. التفاصيل ا
{ مـا رد فـعل الـرأي الـعـام الـبـحريـنـي جتاه

تلك اخلطوة?
الـــرأي الــعـــام له عـــدة أراء في مـــجــمل
الـقـضـايـا كـمـا هـو احلـال في الـقـضـايـا
احملــلـيــة واالقــلــيــمــيـة وهــذه طــبــيــعـة
اجملـتمعات واألفراد كما في كل البلدان
لـكن اخلط العام واألغلبـية الساحقة من
اجملـتـمع الـبـحـريـني هي ضـد الـتـطـبيع
مع الـكيـان الصـهيـوني باعـتبـاره كيـانا
اسـتـيطـانـيا عـنصـريـا قام عـلى ارتـكاب
اجملــازر وطـــرد الــفـــلـــســطـــيــنـــيــ من
ـوقف الشـعبي اراضـيـهم.. وقد جتـلى ا
الــبـــحــريــنـي الــرافض لـــلــتــطـــبــيع مع
الــصـــهــايـــنــة في هـــبــة األقـــصى الــتي
نـعـيشـها فـي الوقت الـراهن.  تـاريخـيًا
وقف اجملـتـمع البـحريـني بـكل مكـوناته

مع الــشــعب الــفــلــســطــيــني وقــضــيــته
الـعادلة مـنذ ثورة 1936 الـتي قادها عز
الــدين الــقــسـام.. وهــذا الــشــعب اليـزال
تمثل ـبدئي الثابت ا وقفه ا مـتمسكا 
ـركـزية وهي في إن فـلـسـطـ قـضـيـته ا

نطقة. عنوان الصراع في ا
ــتــضـــامــنــ مـــعك تــلك { كـــيف واجــهـت وا

اخلطوة?
- تـناقشنا في وجهـات النظر واألسباب
ـسببـات بصورة طـبيعـية وإن كانت وا
حـركتي الوطنـية واالنسانـية كبحـرينية
واضـحة ضـد التـطبـيع وهو حـال باقي
مــكــونــات اجملــتــمـع الــبــحــريــني الــذي
يــرفض الـظــلم الـذي يــقع عـلى الــشـعب
الفلسطيني منذ مائة عام وأكثر كما هو
واضـح في حتـــــــركـــــــاتـي فـي وســـــــائل

التواصل االجتماعي ال غير.
{ هل تـتوقـعـ أن تتـراجع حـكـومة الـبـحرين

عن تلك اخلطوة?
ال شيء يـدوم على حاله اعـتقد إنه مع
مـــرور الــــوقت ســــتــــرى احلـــكــــومـــة
ايــجــابـــيــات وســلــبـــيــات اخلــطــوة.
وبـالـنـسـبـة لـلـشـعب الـبـحـريـني فـقد
تـأكـد مــوقـفه مـجـددًا في هـذه الـهـبـة
ـــبــــاركــــة الــــقــــادمــــة من الــــقـــدس ا
ومـسـجــدهـا االقـصى حـيث يـتـجـلى
ـواقف الــقـادرة اإلشــعـاع وتــتـوهـج ا
عـلى كـســر شـوكـة نـظـام االبـارتـهـايـد
الـعـنـصري الـصـهـيوني في فـلـسـط

احملتلة.
ـرحلة { في النـهايـة ما هي خـطواتك خالل ا
الـــقـــادمـــة ســـواء فـي اجملـــال األدبي أو عـــلى
ـقـاومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ومـقـاومـة صـعـيـد دعم ا

التطبيع?
ــــطــــلـق األدب يــــأتي دون ــــانـي ا - إ
تـفكـيـر أو تخـطيط من الـكـاتب فالـكتـابة
ارهـاصات تتفجر في حلـظة غير مخطط
لـهـا وال تـوضع لـهـا سـاعـة تـنـبيـه تعـلن
قـــدومــهـــا.ومع ذلك أســـتــطـــيع الـــقــول

إصــدارات عــلى الـتــوالي: ديــوان شــعـر
»بــهـذا الـوهـج أحـيــا.. والـثـانـي سـيـرة
تَـــعْــبَه وأمـــا الـــثــالث قـــصص ضـــفــاف
احلــنــ والــرابع ديــوان شــعــر وســقط
الـقـناع عن الـقـناع «ونـصـوص الـديوان
مهداة لشخصيات فلسطينية مناضلة.
ــنــاصــرين { بــاعــتــبــارك واحــدة من أشــد ا
لـقـضـيـة فـلـسـطـ كـيف سـاهـمـتي في خـدمـة
القضية الفلسطينية من خالل عملك األدبي?
- الــكــاتب الـهــادف هــو من يــتـمــكن من
الـتعبـير عن مبادئه وأفـكاره بلـغة أدبية
راقية يستطيع أن يتناول القضايا التي
تالمس قـــضــايـــا اإلنــســان الـــتي بــاتت
تـــتـــشــعـب وتـــزداد كل يـــوم فـــمـــا بــال
القضية الرئيسية قضية العربية األولى
كــتب من الــواقع مـتــأثــرة بـكل األشــيـاء
الــصـغــيــرة حــولي فــمــا بـال الــقــضــيـة
الــكــبــيــرة الــتي أؤمن بــحــقــهــا بــكــامل
ـغتـصـبـة من الصـهـايـنة وأن أرضـهـا ا
الـشعب الـفـلسـطيـني وقـدم التـضحـيات
والــشــهـــداء من أجل حــريـــته وكــرامــته
واألمـة العربيـة أجمع.وال أنسى أن أذكر
أن فـكري الوطني الذي رضعته من أخي
»أم «لــعب دورًا كـبــيـرًا وعــمـيــقًـا في
نـضجي الفكري بـحيث أصبحت توأمته
في الـــفــكــر واإلنـــســانــيـــة.  لــذا جــاءت
أحــداث قـصص ضــفـاف احلــنـ ضـمن
ـس مـــعـــانــاة هـــدف مـــحـــدد وواضح 
.  هـذه الـقـصص ـغـتـربـ ـهـجــرين وا ا
حـرصـت عـلى تـقــد الـشـخــصـيـات من
كان وزمان الواقع يحلق به في اخليال 
الــــــصـــــــراع الــــــداخـــــــلي واخلـــــــارجي
للشخصيات التي حاولت من خاللها أن
أجــعل شــخــصـــيــات قــصــصي تــعــيش
الـواقع وتندمج مـع أحداثه وأن كان هو
بـعــيـدًا عــنـهـا فــهي حتـاكـي أحـاسـيس
ومشاعر اجلميع استحضر فيها القار
ـعني بالـظروف وذكريات أن يـكون هو ا
ــعـانـاة من طــفـولـة اآلخــرين وعالقـته 
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اسـتطـاعت الكاتـبة واألديـبة البـحريـنية
جـميلـة الوطني أن تضـرب أروع األمثلة
ـرأة لـلــمـرأة الـعــربـيـة بــصـفـة عــامـة وا
اخلــلــيــجــيــة بـصــفــة خــاصــة من خالل
مـناصرتها لقضـية فلسط سواء أكان
ذلك من خـالل كتاباتها او مشاركتها في
ـــؤيــدة حلــقــوق الــشــعب ــنــتــديــات ا ا
الـفلـسطـينـي أو رفضـها لـلتـطبـيع برغم
ـؤيد له مـوقف احلـكـومة الـبـحـرينـيـة ا
لــذا لم يــكن غــريــبــا أن يــطــلق عــلــيــهـا
الـبـعض عـاشـقة فـلـسـطـ  وفي خضم
جــهــودهـــا لــنــصـــرة قــضــايـــا الــشــعب
الـفـلسـطيـني كـان لـ (الزمـان) مـعهـا هذا

احلوار :
{ نــريـد أوالً أن نـعــرف مـسـيــرتك في مـجـال

العمل األدبي واصداراتك في هذا اجملال?
- اقـتحمـت الكتـابة من باب الـهواية في
ــرحـلـة الــثـانــويـة رغم انــني مـارست ا
كـتـابة جـنسي األدب »الـشعـر اعتـبرتـها
جتــارب بــوح وأمـــا الــقــصص فــكــانت
بــدايـتي كــانت تـشــدني سـرد الــقـصص
الـواقـعـيـة الــتي أسـمـعـهـا أو أعـيـشـهـا
وفي احلـقيقة كان تركيزي إلثبات الذات
في الــعــمل الــقــانــوني والــتــشــعب فــيه
والـتـخصص والـدراسات الـعـليـا.  حتى
أصـبــحت حـيـاتي واضـحـة بـاإلجنـازات
الـقـانـونــيـة أكـثـر بـكـثـيـر من اإلجنـازات
األدبـية في حـ أن مجـالي األدبي أمام
الـناس واالصدارات قـصير لم يـظهر إال
في الـسـنـتـ األخـيـرتـ بـحـكم الـعـمل
الــرســمي وتــربــيـة األطــفــال ومــتــابــعـة
دراســتـهم والـدراســات الـعــلـيـا كل ذلك
كــان يــســـتــهــلـك مــني الــوقـت الــطــويل
واجلــهــد الـــعــمــيق.  إلى أن حــان قــرار
ــبــكـر فــاســتــغــلــيت الــوقت تــقــاعــدي ا
وخـططت له ألني مـؤمنـة أن العـمل أكبر
عـبـادة قـبل أو بـعـد الـتـقـاعـد فـقـررت أن
أخـرج اعمـالي إلى النـور فأصدرت أربع
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ـنـاذرة والـتقـى خــــــــــــالل جـولته تـفـقـد مـحافـظ النـجف  لـؤي الـيـاسـري سـايـلـو ا
ـديـر جتارة احلـبوب فـرع الـنجف ومـالك السـايلـو وتـابع عمـلـية تـسـويق محـصول

احلنطة.
وأكـد احملــافظ في تــصـريح أمس أن
(عـمـلـيـة إسـتالم مـحـاصـيل احلـنـطة
ـزارعـ مـسـتـمـرة وهي تـسـير من ا
بال مشـاكل وعقـبات  وهـناك تـعاون
مشترك ب العـامل في السايلوات
). مــشــيـراً الـى (الـنــجف ــزارعــ وا
كانت قد تسـلمت لغايـة يوم األربعاء
ــــعـــــدل يــــومي  94000 ألـف طن و
يقدر بـ 6 آالفطناً يومـياً). مضيفاً أن
(هــذا رقـم كــبــيــر وفق االمــكــانــيــات
ـتــاحـة لـلــسـايــلـوات ورغم كل هـذا ا
اإلجـــراءات تـــســـيـــر جــيـــداً). ووجه
الــيــاســـري أن (تــكــون األولــويــة في
إســـتالم احملـــاصـــيل لـــلــمـــزارعــ 
أصـحـاب الـكـمـيـات الـقـلـيـلـة لـتـقلـيل
أجـور الـنـقل واألنــتـظـار مـبـيـنـاً أنه
أجـــرى إتـــصـــاالً بـــوزارة الـــتـــجــارة
ـسـتـحـقات ـتـابـعـة عمـلـيـة تـوزيع ا
ـاليـة لـلـمزارعـ عن مـحـصـولهم  ا
وان الــــوزارة وعــــدت أن عــــمــــلــــيـــة
الـتــسـلـيم سـتـتم بـعــد عـطـلـة الـعـيـد

مباشرة).
الفـتــاً الى أن (هــذا اإلجـراء ســيـعـزز
ـزارع والـوزارة  ويبـعد الثـقـة ب ا
ـــــزارعـــــ عـن شـــــبح الـــــتـــــجـــــار ا
ستغـل لهـذه الشريحـة الكادحة). ا

كــمـــا أعــلن
احملــافظ

(األيام القلـيلة الـقادمة سيـتم تسليم
الـية الـفالح كـافـة مسـتـحقـاتهـم ا
عن مــحــصــول الــشــلب وأن نــســبـة

الــتـســويق وصــلت الى  87 الف طن
في احملـافظـة ونـسبـة احلـصاد أكـثر
ـــــئـــــة). الفــــــتـــــاً الى أن من  95 بـــــا

(اجملــلس كـان قــد أعــلن بـأن اخلــطـة
ـوسـم شـمـلت 212 الـزراعــيـة لــهـذا ا
ــــســــاحــــة الـف دو  وهي كــــامل ا

عن (وجــود آلــيـة جــديــدة إلســتـغالل
أراض تابـعة لـلـسايـلوات لـتحـويلـها
جملـــمـــعـــات ســـكــــنـــيـــة تـــوزع عـــلى

.( وظف ا
من جانـبة بـ مديـر جتارة احلـبوب
فـرع الــنـجف عالء مـحــمـد سـعـيـد أن
(عــمـلـيــة الـتـســويق لـلـفــتـرة بـ 22
نيسان ولغاية  19 آيار اجلاري بلغة
 94000 طـناً مـن محـصـول احلـنـطة 
ـسـتـلمـة من حـيث بـلـغت الـكـمـيـات ا
طــــنــــاً مـــــجــــمـع اخلــــورنق  36939  
والنجف االفقي  28891 طناً والكوفة
ناذرة 13750   14500 طناً وسايـلو ا
طنـاً).  واشار سـعـيد الى أن (عـملـية
اإلسـتالم والـتـسـيـوق مـسـتـمـرة بـ
ـزارعـ وهي تـسـير الـسـايـلـوات وا
بإنـسـيابـيـة عالـية). وعـقـد االجتـماع
الــدوري لـلــمــجــلس الـزراعـي األعـلى
حملـافظـة الـنـجف في سـايلـو الـكـوفة
بــــرئـــاســـة نـــائب احملــــافظ ورئـــيس
اجمللس هاشم الـكرعاوي  وبـحضور
مدير الزراعة منعم شهيد الفتالوي .
وقــال الــكـرعــاوي في تــصــريح أمس
أنه ( مـــنـــاقـــشــــة آلـــيـــة تـــســـويق
محصول احلـنطة و اخلطـة الزراعية
الـصـيفـيـة  خالل االجـتـمـاع الدوري
لــــــلــــــمـــــجــــــلـس الــــــزراعي األعــــــلى
بـــاحملــافــظــة). وبـــ الــكــرعــاوي أن

الزراعـية فـي احملافـظة ووضع خـطة
متـكاملـة بخـصوص تـوزيع االسمدة

.( على الفالح

الـقـصة أو ذلك الـنص لـعـلني أسـتـطيع
بــعـد الــقــنـاعــة الــتـامــة بــهـا أن تــكـون
جــاهــزة لإلصــدار بــجــانب اصــداراتي
األربـعـة.عـلى الـصـعيـد قـضـيـة الـشـرفاء
فـلـسـط ال شـك أن الشـعب الـبـحـريني
وأنـا مـعـهـم نـؤمن بـالـقـضـيـة ونـحـاول
دعــمـهـا ومـوقـفي من
الــــــتــــــطـــــــبــــــيع
واضـحًا كـما
ســــــــــــــــبـق

القول.

كـان من االداري الـذين يـشـار الـيهم
بالبنان وبتاريخ  1ايلول 1997م ع
ادة الـريـاضـيات لم مـشرفـاً تـربـويـاً 
يقف طموحـه حيث اكمل دراسته في
ـفـتوحـة فـي تكـريت كـلـيـة الـتـربـيـة ا
وتخرج مـنها عام 2006م وبتاريخ /6
ــديـر قـسم اب/ 2008  عـ مــعـاونـاً 
تربية سامراء وبتاريخ  12 نيسان /
2009م عـــ مـــديـــراً لــقـــسم تـــربـــيــة

سامراء 
وبتاريخ 11 ايار/ 2016م ع مديراً
لـقسم االعـداد والـتـدريب في مـديـرية

تربية صالح الدين .
حــــصل الــــراحل عــــلى  19 شــــهـــادة
تــقــديــريــة كــمـا حــصل عــلى  31درع
ابــــداع وحــــصل عــــلى  17 شــــهـــادة
مـحـلـيــة ودولـيـة في مـجـال الـتـدريب
وحصل على  64 كتاب شكر منها 16
كـــتـــاب شـــكـــر من وزارة الـــتـــربـــيـــة
ومحـافظـة صالح الدين ومن مـجلس

احملافظة.
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نعت االوسـاط التـربويـة والتـعلـيمـية
في قـــضــــاء ســـامـــراء صــــبـــاح يـــوم
ـاضي مــديـر قـسـم تـربـيـة اجلـمــعـة ا
ـربي خـالـد حـامد سـامـراء الـسـابق ا

خليل .
ولـد الــراحل في ســامـراء عـام 1956م
ـعـهد .بـعد اكـمـاله الدراسـة الـتحق 
ـعـلــمـ في بـغـداد لـيـتـخـرج اعـداد ا
منه مـعلـمـاً على مالك وزارة الـتربـية
بـــــتـــــاريخ  /29 تـــــشـــــرين
الــــثــــاني/ 1977م ع
مـعـلـماً وتـنـقل في
عــــده مـــدارس
فـي قـــــــضــــــاء

سامراء.
وفــي عــــــــــــــام
1986م مارس
االدارة فــــــــي
اربـــــــــــعـــــــــــة
مدارس حيث

uK¹UÝ∫ شاحنات تفرغ احلنطة في سايلو النجف

Z_alhilly@yahoo.com
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مـا أرخص االنـسان في بـالدنا  عـلى عـكس بالد الـدنـيـا التي تـرى فـيه قـيـمة
علـيا  ووجودا مقـدسا  فتراه يـقتل عندنـا وتهدر كرامتـه وتصادر حقوقه بال
سـبب وجيه   فهل يُـعقل أن يُقـتل انسـان يريد لـبالده وزنا  وأن ينـعم الناس
ا عنـد الغير  واستـعادة هوية مـفقودة يتطـلع العراقيون ـاثلة  بحـياة رغيدة 
لــلـتـمـيـز والـفــخـر بـهـا بـ اآلخـرين ? هـم اسـتـثـنـائـيــون بـكل شيء  فـلـهم من
التاريخ أعمقه  ومن اخلصال أشرفها  ومن الطباع أنقاها . وهل من اخلطأ
أن يـتظاهر الناس إلصالح خطأ في مسـار   فلم  تنهش فيهم مخالب كل من
ن تـولى أصـبـحت له سـلـطـة عـلـيـهم ? فـيـسـاقـون  لـلـمـوت سـوقـا  وال أحـد 
ـوت عند حـده  ويعـيد لإلنـسان قـدسيـته  ومنـحه من احلقوق أمـرهم يوقف ا
قلل تـمردين والعـمالء  وا ـا يصنف في خـانة ا أدنـاها  وعنـدما يصـرخ متأ
شوه لـصورة اجنـازاتهم  فـيُجبـر الشـباب عـلى الفرار من هـيبة الـزعمـاء  وا
سـتنقع بـجلودهم ألوطـان الغـربة  ويُسـحق باألقـدام من تبقى داخل أسـوار ا
 ولـيس بوسعـهم سوى األنـ  وكأن من حولـهم  صم بكم   ال يـسألون  ال
ا استمر سلوك الالمباالة فال تتوقع ارتقاء  للبالد عن هـذا وال عن ذاك  وطا

ن كان محل تندر او محط شفقة .    وال تستغرب استباحتها 
ـبدع منهم    فما من وألن قيـمة البشر لديـنا هكذا  فتخيل مـا قيمة فكر ا
ـنزلة الـتي يسـتحق  وال يـحقق صـاحبه مـنه فائدة مـحتف به  وال من يـوليه ا
ـبــدع من قـوت عــيـاله تــرجتى حلـيــاته  بل عــلى عـكس ذلـك تـمـامــا  يـقــطع ا
ليـسّـوق فـكـره  واألمثـلـة كـثيـرة  فـلـكي تـصدر كـتـابـا أمامك طـريـقـان اما أن
تطـبـعه عـلى حـسـابك  او تـمـنـحه بال ثـمن لـدور الـنـشـر بـحـقـوق مـلـكـيـة مدى
احلـيـاة  مقـابل نـسخ مـحـدودة تـسـتـحي حـتى أن تـذكـر عـددهـا  وألنك تـريد
ساهمة بـقدر ما تستطيع في بث لفـكرك االنتشار  ولشخـصك احلضور  وا
الـروح لوطن وامة حتتـضران حتى وان كـان تأثيرك ال يـعدو الواحد من األلف
 وعــدم الـوقـوف مــتـفـرجــا  بـيـنـمــا وطـنك يـئـن من عـمـيق اجلــراح  وشـعـبك

وافقة . يتراجع في ح اال تتقدم . فما من خيار سوى ا
وتسـعى لنشـر أبحاثك العـلميـة في مجالت محكـمة  ولكن عـليك أن تدفع ثمن
نـشرهـا  فتـقـطع أيضـا من قـوت عيـالك لـتدفع لـهـا  ومؤخـرا عـقّدت اجلـهات
ية عـنية بالبحث العلمي من شـروط الترقيات لتربطهـا بالنشر في مجالت عا ا
يقتضي النشر فيها مبالغ تزيد أضعافا عن تلك التي تدفعها للمجالت احمللية

 وال أحد يعوضك ما دفعت .
 ويـنطـبق األمـر نفـسه اذا ما رغـبت بـالكـتـابة في الـصـحف واجملالت العـامة 
فـال يـدفـعــون لك ثـمن فــكـرك والـوقـت الـذي أنـفــقـته في الــكـتـابــة  والـعـذر ان
الصـحافة تمر بأسوأ حاالتها  وليس لهـا القدرة على مكافأة كتابها  فالورق
ـبـيــعـات في تـراجع  واالعالنـات في أضـيق احلـدود  واألحـبـار غـالـيـان  وا

وكلها  أعذار صحيحة  فتتضامن مع مناهل الثقافة وتستمر بالكتابة .
ـشـاركـة في منـاقـشـة رسـالة مـاجـسـتـير او أطـروحـة دكـتوراه  ويُـطلب مـنك ا
وتـستـغـرق في قـراءتـهـمـا اسـبوعـ عـلى أقل تـقـديـر  وتـنـفق يـوما كـامال في
ـناقشة ال سـيما اذا كـنت من محافـظة اخرى  وثمن كل ذلك  75 الـف دينار ا
اجـستير  و  100 الف ديـنار ألطروحة الـدكتوراه  ويدفـعان لك بعد لـرسالة ا
مـرور ما ال يـقل عن سـنة في أحـسن األحـوال  مع انك دفعت نـقدا نـصـفهـما
ـنـاقـشة  وبـقـدرها اذا اجور نـقل من بـيـتك الى الـكـليـة الـتي سـتجـري فـيـها ا
أردت تـناول وجـبة غـداء او فطـور وغيـرهمـا  وفي أحـيان مـعيـنة تـضيع عـليك
اجورك  نـاقـشت في احـدى الكـلـيـات العـريـقـة خمـسـة رسائل لـلـمـاجسـتـير 
ومـضت خـمس سـنـوات  لـكن اجـورهـا  لم تـصـلـني حـتى
اآلن   هـذا جزء من اجلهـد اجملاني  وغيـره كثيـر يطول
احلـديث فيه  لست متأسفـا على ما أقوم به أبدا  لكن
كـونوا عـلى ثقـة عنـدما يـكـون الفـكر بال ثـمن لن نخـطو

خطوة واحدة الى األمام . 

اضي  من ( فم مـفتوح .. فم مغلق )  الذي حمل كـان عمود يوم االحد قبل ا
عـنوان (  مجلس القضاء االعلى .. شكرا  وننتظر اجراءات احلكومة ) محط
انـتباه عدد كبيـر من قراء " الزمان"  وايضا في مـواقع التواصل االجتماعي 
لـتناوله مـوضوع استـشراء ظاهرة اخملـدرات وخطورتـها على اجملـتمع  وكتب
كان ال يسمح بذلك  بـعضهم آراء ومعاجلات تستحق النـشر  غير ان حيز ا
الحظات التي بعـثها الدكتور عادل جـعفر استشاري الطب لـكني وجدتُ في ا
ثل خالصـة لكل اآلراء  وعذرا له  بـسبب عـدم نشر مـا كتبه الـنفسي  مـا 

نصاً لظروف حيز هذا  العمود
عـاجلة.. سـابقا بـدأ  د. عادل رسالـته بالـقول :  ( لألسف الـدولة بـعيـدة عن ا
كـان حكم اإلعدام الذي ال مجاملة فيه هو احلل  فقبل  2003 سجلت احملاكم
الـعراقـيـة قـضـيـتـ فقـط في متـاجـرة اخملـدرات و  اعـدام الـتـاجريـن  حيث
كـان مــوضـوع اخملـدرات خـط احـمــر  ولم يـكن الــعـراقي يــرضى ان يــتـنـاول
االفـيـون واحلشـيش أو غـيـرهـا من اخملـدرات إال مـا ندر  اذ كـان شـائـعـا ب
الـعراقـيـ أن اخملدرات تـقـلل من ( الـغيـرة )وتـضعف الـرجـولة  والـظـاهر أن

هذا كان من أهم االسباب في قلة ميلهم للمخدرات .. 
شـخصياً من خالل تخصصي   قمت بتوجـيه أسئلة على شكل استبيان الى
ادة القانونية  32و   28 مـتاجرة  تعاطي اثناء  قضاء شـباب محكوم على ا
فتـرة مـحـكـوميـتـهم  كـانت األسـئـلة تـتـمـحـور حول األسـبـاب الـتي تـقف خلف
تـعاطـيـهم للـمـخدرات  فـتـب لي ان من اهم األسـبـاب التي تـؤدي الى تـعاطي
اخملـدرات هي الشعور بـالفراغ والـعشوائـية و فقدان الـشعور بـاحلياة والذات
ا " .. وبـينمـا كنت أسألـهم تباعـا وأدون أجوبتـهم تذكرت مـا قاله أرسطـو قد

ان الطبيعة تكره الفراغ".
حقـاً هذا الـفراغ  شـيطـان يغـوي السـنابل احلـمقـاء ويغـريهـا فتـرفع رؤوسها
هذه الـعشوائـية مرض مالزم لـلفراغ بصـفاقـة لتتـراقص مع رياح العـشوائـية 

ودليل دامغ على وجوده.
تنبي "كريشةٍ ـصاب بها يذكرني بقـول ا انهـا عشوائية التفـكير والتصرف.. ا

." في مهب الريح ساقطة.. ال تستقر على حال من القلقِ
ان العـشوائيـة طامة كـبرى يفـقد فيـها االنسـان الشعـور باحليـاة والذات.. كما
انـها حترمه من أن يخلق لـنفسه كيـانا محتـرم خاص به و بدل عن ذلك يكون

في حالة من التخبط.
كـلنـا نعـلم أن اخملـدرات نتـيجـة ولـيست وبـاءً مُعـدياً ,واإلدمـان على اخملـدر هو
خالصـة واقع مشـوش تـتـضافـر فـيه مـجمـوعـة مـتنـاقـضـات سلـبـيـة تؤدي الى
االنحراف واإلدمان ,ومـنها: احلرمان العاطفي والنفسي ,احلـرمان االجتماعي
والـثقافي  ,عـدم استقرار احليـاة في العائلة ,الـتنشئـة األسرية التي تـفتقر الى
ـشكالت أوالدهم ,الـبـطالـة وانـعدام فـرص الـعمل, تـوجـيه سـليم ,إهـمـال األهل 
تدهور, ـفهوم اخلاطئ للحرية ,الـفشل في االمتحانات ,الـوضع االقتصادي ا ا
ـعيـشة ,انـعدام اإلرادة والـثقـة بالـنفس... وكـلهـا أمور مـسبـبة تـدني مسـتوى ا
ـشيـئـة اخملدرات  لـلـوقـوع في متـاهـة االنـحراف ,واالسـتـسالم 
ومـا ذكرته هي اسـباب مـعروفـة لنـا كأطـباء نـفسـاني ..
ــعــاجلــة لــيــست صــعــبــة عــلـى احلــكــومـة ان ارادت وا

وعزمت ..)
.. وهـنـا تــنـتـهي  رسـالــة د. عـادل .. فـهل اقــتـربـنـا من

احلل ? 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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ــنــزلي مالذًا آمــنــا اعــتــبــرت احلــجــر ا
لـلكـتابـة وحتريك مـا هو مـعلق ويـنتـظر
ا مـني التأمل والتطويـر فهذه الفترة 
ـــكــنـــنــا أن الــوقـت أصــبح مـــلــكـــنــا و
اســتـغاللـه عـلى أكــمل وجه في الــقـراءة
والـكتـابة والـتفكـير بـهدوء وتـفكر

أعـمق وتطور
لـسرد تلك

من الالزم وخــصـوصـا خالل الـسـفــر ونـصـحـوا ايـضـا
بــاالنـتــبــاه من الـعــقــارب والـثــعـابــ فــسـوف تــخـرج من
ــزارع والـبـيـوت جــحـورهـا بـشــكل مـلـحــوظ وقـد تـدخل ا
ـاء والـسـوائل لـلــبـحث عن الـبـرودة واالكـثــار من شـرب ا
اء واحلرص على واحلرص على عـدم تشغيل سخانات ا
عـدم وضع إسـطـوانات الـغـاز في الـشمس
مـع الـــتــأكـــد مـن عــدم
زيــادة األحـــمــال عــلى
عـــدادات الـــكــــهـــربـــاء
ـكيفات وعدم تـشغيل ا
إال في أمـــاكن تـــواجــد
العـائلة وخـصوصاً في
أوقـــات ذروة احلـــرارة
وطــلـــبــوا االبــتــعــاد عن
الـــــتـــــعـــــرض ألشـــــعـــــة
الــــشــــمـس مــــبــــاشــــرة
دة وخـصـوصـاً خالل ا
من الـساعة 10 صـباحاً
. وحـتى السـاعة 3 ظـهراً
ووضـع عــلب مــاء في الــشـــبــابــيك واالحــواش واالســوار
ـزارع والبـلـكونـات. وذلك لـري عـطش الـطيـور والـقطط وا

وغيرها من احليوانات .
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ـدني واالرصاد اجلـوي من عواقب حذر خـبراء الـدفاع ا
ـــقــبـــلــة االرتـــفـــاع في درجــات احلـــرارة خالل االيـــام ا
مـشـيــرين الى ان الــبالد سـتــشـهــد مـوجــة تـرتــفع فــيـهـا
درجـات احلـرارة الى مـا ب 47 -50  مـئـويـة مع ظـهور

ســـحب بـــركـــانـــيــة
تسـبب الـعـتـمة في
اجلـو تشمل معظم
ناطق. ونصحوا ا
ــركــبـات بــاخالء ا
مـن اي مـــــــــــــــواد
غـازية والقداحات
ــــــشــــــروبــــــات وا
الغـازيـة والعـطور
وبــــــــطــــــــاريــــــــات
االجــهـزة بــشـكل
عــــــــام كــــــــمــــــــا
نــصــحــوا بــفــتح

ـركبـات بـشـكل بـسـيط وعدم نـوافـذ ا
مـلئ خزان وقـود السيـارة بالكـامل وتعبـئة وقود الـسيارة
ـسـائـيـة وعدم الـسـفـر بـالسـيـارة في الـفـترة في الـفـترة ا
الصباحية فضال عن عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر
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بغداد

جنيرفان البارزاني

بـانـهم داخل بــلـدهم يـتــنـفـسـون
عــبــيـرعـالقـاتــهم بــتــراب بــلـدهم

ومواطنيهم .
وبرغم ان جائحـة كورونا دخلت
عــلى اخلط واســـهــمت بــحــدود
دن لشروط معينة في اخـضاع ا
الــسالمــة الـصــحــيــة واجـراءات
احلـــظـــر والـــعــزل فـــان مـــرونــة
الــقـواعــد الــتي طـبــقــهـا االقــلـيم
جـــــــــعــــــــــلـت ابــــــــــواب اربــــــــــيل
والـسليـمانـية مـشرعـة الستـقبال
ـــــدن االف الـــــعـــــراقــــــيـــــ من ا
االخــرى والســيــمــا اجلــنــوبــيــة
مــنـــهــا. ولـــقــد شـــاهــدت مـــئــات
احلافالت تـنقل السـائح خالل
عطـلـة عـيـد الـفـطـر مـتـجـهة الى
ركبة السليمانية . وقال سائق ا
الـتي اقـلـتـني الـى اربيـل عـشـية
الـعـيـد  ان فـنـادق الـسـلـيـمـانـية
امــتألت عن بــكــرة ابــيــهــا  وان

اسعارها ارتفعت اضعافا.
وزاد الـــــــــســـــــــائـق (ان بـــــــــعض
الـقـادمـ من الـذين لـم يـحـجزوا
بـيت اما اسرة  اضـطـروا الى ا
في ســطــوح الــفــنــادق او زوايــا
تــــوفــــر لــــهــــا ادارت الــــفــــنـــادق

االفرشة).

وهــــذا الـــتــــدفـق الـــذي اجــــمــــله
مــسـؤول في االقــلـيم بـ 83 ألـفـا
و779 سـائـحاً يـشـكل الـقـادمون
ئـة مـنهم لم من اجلنوب 95 بـا
يــتــحـــمل هــؤالء عـــنــاء الـــســفــر
باحلافالت الى االقـليم من اجله
اال وفق قــنــاعــة بــانــهـم ســيــجـد
ـتــعـة الــرعـايــة واالطــمـئــنــان وا
والفائـدة النفسيـة وهي عناصر
جــذب قــد ال تــتــوافــر في بــلــدان
عــربــيـة واجــنـبــيــة امـا لــتــفـاقم
اسـعـار الـعـيش فـيـهـا او ارتـفـاع
اجور النقل اليها بالطائرات او
لسـوء التعـامل في مطـاراتها مع
الـعـراقـي وقـد تـنـاقـلت وسائل
االعـالم في اوقــــــات ســــــابــــــقــــــة
حـــوادث عــديـــدة عـــنـــهـــا تـــدمي

واجع. القلوب وتثير ا
وتسجل القليم كردستان ظاهرة
ايــجـابـيــة افـتـقــرت الـيـهــا بـقـيـة
احملـافـظات  وهي ثـبـات اسـعار
مـوادهـا الـغـذائـيـة واجـور الـنقل
بسيارات االجرة وغياب تام الي
مــظـــهــر او ســلـــوك ابــتــزازي او
ــواطـــنــ جـــشــعـي ســواء مـع ا
االصـــــلــــــيـــــ او الــــــضـــــيـــــوف
الــــعـــــراقــــيـــــ الــــقـــــادمــــ في
ـــنــاســـبـــات مـن احملـــافـــظــات ا

الوسطى اجلنوبية.
وايــــضــــا بــــرغـم وقــــوع بــــعض
تـصـرفات الـسـلوك الـفـردي التي
حـــــــاولت مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
الجــتـمــاعي تـعــمـيــمـهــا او بـعث
رســائل ضــارة من خاللــهــا فـان
مــعــدالت تــدفق الــعــراقــيــ الى
مـــدن االقــلـــيم ظــلـت مــرتـــفــعــة .
واالسباب مـعروفة اهـمها ان اي
سـلوك غـير مـرحب يتـعرض
له الـــزائــر ســـرعــان مــا
يــواجه بــرفـض عـام

النه يـتـعـارض مع كرم الـضـيـافة
الذي  توارثه االكراد اباً عن جد 
فــضال عن االجـــراءات الــعــاجــلــة
الـتي تـقــوم بـهـا حـكــومـة االقـلـيم
بـــحـق كل من تـــســــوّل له نـــفـــسه
االساءة الـى ارث الضـيافـة الذي
س يــــتـــــحـــــلى به االقـــــلـــــيم او ا
بــالــعالقــة االخــويــة الــتي جتــمع
االكراد بالعرب وسـمعت قصصا
عـن اجــراءات تــولى تــطـــبــيــقــهــا
رئــــيـــســـا االقــــلـــيم واحلــــكـــومـــة
بـنـفسـيـهـمـا بـحق اولـئـلك الـذين
جتــــرأوا عـــــلى االعـــــتــــداء عـــــلى
ضـــــيـــــوف االقـــــلـــــيـم في بـــــعض

ناسبات .  ا
وهـي اجـراءات تـعــطي االنــطـبـاع
شتركة باالمان واحترام الهوية ا
والــتــنــوع في الــوحــدة وتــبــعث
ـتابـعة عـلى االطمـئنـان بـاهمـية ا
ـيـدانـية لـسـلـوك اداري وقـيادي ا

فعال انتهجته قيادة االقليم. 
واحلـق فــــــان مـــــــعــــــظـم حــــــاالت
الـــتــراخـي والــتـــحــلـل واالنــفالت
الــتي تـشــهـدهــا مــنـاطق الــعـراق
والـعالم قـوامـها وضـعف مـتابـعة
ســـريــان مـــقــومـــاتــهـــا وتــنـــفــيــذ
الـــنــشــاطــات ومـــفــاصل االنــتــاج

واالداء  وقد ادركت قيادة االقليم
اهـمـيـة مالحـقـة تـداعـيـات اي اثر
او ســلــوك قــد يـفــضي الى اخالل
بـــالــطـــبـــيــعـــة االجــتـــمــاعـــيــة او
الـوظـيفـية الـتي افـرزتـها سـنوات
من الـــعـــمل الـــشــاق والـــتـــربـــيــة
االداريــة والــضــبط الــذاتي وهي
عناصر ال تفرط بـها قيادة االقليم
وال تـــســـمح بـــخـــرقـــهـــا حتت اي

ذريعة او سبب.
ـنضبط ورايت بنـفسي الـسلوك ا
 مثال  لسائقي التاكسي فهم ال
يرفـضون اي مـهمة تـوكل لهم من
الـــركــاب لـــلــوصـــول الى االمــاكن
اخملـتارة ويـحـرصون عـلى بـلوغ
الــهـدف اجملـهـول لـلـركـاب فـضال
عـن امـتـنــاعـهم عـن االنـخـراط في
ثـرثــرة داخل الـسـيـارة  وان كـان
مــــصـــدرهــــا الـــراكب ذاتـه انـــهم
يـعـرفـون ان مـهــمـتـهم هي تـقـد
خـدمــة الى الـراكب مـقـابل اجـر ال
يرتفع على سبعة االف او ثمانية
االف ديـــنـــار  وهـــو اجـــر زهـــيــد
قـيـاسـا بـأجـور تـاكـسـيـات بـغـداد
الـتي يـعـمـد سـائـقـوهـا الى فرض
امــــرهـم الـــــواقع عـــــلى الـــــراكب
ــــــزاجه واليـــــقــــــيـــــمــــــون وزنـــــا 
الـــشــخــصـي وقــد اعــتـــادوا عــلى
الثرثرة في الـسياسة وفي الدين
وسط ســـيل االغـــانـي الــهـــابـــطــة
بـثوثة عبر واالشرطة الطـائفية ا
مـكـبــرات صـوت الـســيـارة. وهـذا
ــكن الــقــيــاس عـلــيه الــنــمــوذج 
بــالـنـسـبــة لـلـطــرفـ والـبــيـئـتـ
واســتــخالص الــنـتــائج من خالل
مـــا يـــتــرتب عـــلـــيـــهــا من بـــقـــيــة
الـــــــوظــــــــائـف والــــــــعــــــــنــــــــاوين
ـؤســسـة والـســلـوكــيــات داخل ا
احلـــكــــومـــيــــة وخـــارجــــهـــا  في
ــوالت او ـــقـــاهي وا ــطـــاعم وا ا

البسطيات.
ويدل واقع احلال في االقليم على
ـظــاهـر الـعــمـرانـيــة الـبـارزة ان ا
ــشـاريع الـبــاهـرة الـتي تـزامن وا
اجنـــازهــا مـع مــعــالـم الــنـــهــضــة
الــعــامــة رافـقــهــا بـنــاء مــتــكـامل
اجــتــمــاعـي تــمــخض عن ســلــوك
حــضـــاري مــلــحـــوظ لالنــســان
ومـنـهـجـيـة تربـويـة تـراتـبـية .
وقـد اسهم الـنظـام التـعلـيمي
والــــــتــــــربــــــوي والـــــديــــــني
واالجــتــمــاعـي في صــيــاغــة
هــــذا االنــــســــان صــــيــــاغــــة
جــديـدة تــواكب الـتــقـدم وتالحق

ــؤسف ان ثالث مـــحــافــظــات وا
مضافا اليها العاصمة ـ لم تتفق
ايــضـا عــلى تـأهــيل طـريق دولي
ـركـبات يـربـطهـا  وانـقاذ االف ا
الـتي تــســلـكه كـل يـوم وانــهـاء
هددة سافرين ا معاناة مالي ا
اوراحــــهـم بــــاخـــــطــــار حــــوادث
السـير. ولـعل مانع غـريب يحول
دون تفكير جـماعي حلل معضلة
ليء طريق اخلالص  – كركوك ا
ـطـبـات والـذي شـهـد بــاحلـفـر وا
حــوادث مــؤســفــة ازهـقت ارواح
عـــوائل بــــاكـــمـــلـــهــــا في بـــعض
ــنـــاســبــات . وهـــنــا ادعــو الى ا
خطة حكـومية عاجلـة تسهم بها
ــذكـــورة إلحــالــة احملــافـــظــات ا
ـــيـــة الـــطــــريق الى شــــركـــة عــــا
الســتــثـــمــاره او تــأهــيــله ضــمن
ــشـاريع االســتـراتــيـجــيـة غــيـر ا
الــقـابــلـة لــلـتــأجــيل. والن اربـيل
جنـــحت في تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريع
وذجا الطرق السريعة وقدمت 
يحتذى به للـمحافظات االخرى ـ
شـروع الـيـها فـأني ارى احـالـة ا
مع ضـمـانـات ومـدد تـنـفـيـذ غـيـر

قابلة للمراجعة.
بــــــخالف ذلـك لم تــــــثـــــبت وزارة

االسـكـان واالعـمـار اي جـدية في
انــهـاء مـلف هــذا الـطـريق بـرغم
االهـمـيـة الـتـجاريـة والـسـيـاحـية
واالمنيـة له فقبل بـضع سنوات
تولت الـوزارة مهمـة تأهـيله لكن
الــنــتــائج لم تــكـن مــشــجــعـة وال
مــــفــــيـــدة  النــــهــــا لـم تــــقــــتـــرن
يـة ولم تـخضع ـواصفـات عـا
ـطلـوبة ومـنها تـانة ا لشـروط ا
اخـــضــاع الـــشـــاحـــنــات لالوزان
الـتي يــجب ان تـتــحـمـلــهـا طـرق

بالوظيفة واسعة االرتباط.
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شـيـدت حـكـومة اقـلـيم كـردسـتان
طـرقـا اسـتـراتـيـجـيـة عدة
في بــــــــضع ســـــــنـــــــ
وسـابــقت الـزمن في
اجنــازهــا لــتــنــقـذ
ــركـــز من الــزحم ا
ــــروري وتـــقـــدم ا
لـلمـواطـن خـدمة
مهـمة جـدا تتـمثل
بــاخـتــصـار الـوقت
والــــــــوصــــــــول الى
الـــــــــهــــــــــدف في
اســرع مــدة
 ولـعل

االجنـــــــازات الــــــســــــيـــــــاســــــيــــــة
واالقتصادية والتنموية.

والشك فـي ان  قـــــيـــــادة شـــــابـــــة
ومــلـهـمـة تـقف وراء هـذا الـبـنـاء
ه يـــومــيــا الــذي نــتـــلــمس مـــعــا
ونفـرح لعـلو قامـته وسعـة همته.
وبـــفــــضـــلـــهــــا انـــتــــهت مــــعـــظم
التحـديات التي واجـهت االقليم 
بــرغم الــظــروف الــصــعــبـة الــتي
مرت بـالعـراق عامـة واحملافـظات
خــاصـة  واعـني بــهـا تـبـعـات او
تداعـيات انخـفاض اسعـار النفط
وهـــــجــــوم فــــايـــــروس كــــورونــــا
واعــتــداءات االرهـــاب الــداعــشي
وغــيـره فــعـبــرالـنــجـاحــات الـتي
اشــــرنـــا الى بــــعــــضـــهــــا امـــكن
امـــــتـــــصــــــاص شـــــراســـــة هـــــذه
الـتحـديات وتـرتـيب االوضاع من
ـا داخـل الـبـيـت الـكـردســتـاني 
فـوت الــفـرص االجـرامـيـة واطـاح
بــأحالم الــذين اليــســعــهم تــمــتع
جـــزء من الـــعــراق بـــاالســتـــقــرار
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ولــلـقـيـادة فـي كـردسـتـان جتـارب
رائـدة يـعـتـد بهـا شـكـلت الـقـاعدة
لــتــأســيس مــا ســواهــا والــبــنـاء
عليها  فتـنمويا جناحها في حل
ازمة الـكهربـاء وعبر الـشراكة مع
الـقـطــاع اخلـاص وتـنـظــيم فـكـرة
االســتـثــمـار الـســكـنـي الـتــنـمـوي
الـتي قـامت علـيـها اجملـمـعات في
اربــــيل وســــواهــــا  حـل ازمـــة
كـانت مـستـعـصيـة امـا سيـاسـيا
فـكانت قـيادة كـردسـتان قـد طوت
صفحة الثأر السياسي واصدرت
عفوها عن جمـيع الذين خالفوها
ــــــوقـف واحــــــســــــنت الــــــرأي وا
ـتـعـاون مع الـتـعامل مـع ملف ا
ـواطنة النـظام السـابق فقدمت ا
عـلى اخلالف الـشـخـصي وكـأنـها
تــمــثــلت قــول االمــام احلــسن بن
عـــلي عــلـــيه الـــسالم (ال تـــعــاجل
الذنب بالـعقوبـة واجعل بيـنهما

 .( لالعتذار طريقاً
وارتـأت تــطـبــيق جتـربــة جـنـوب
افريقيا وزعيمها نلسون مانديال
 والـنأي بـنفـسـها عن اي اشـكال
مـن اشـــكـــال االقــــصـــاء والـــثـــأر
ــوذجـا اخــر لم يــفـهم وحـقــقت 
الذي قـادوا دفـة احلكم في بـغداد
بعد نسيان 2003 الفوائد اجلمة
الـــتي يــنـــطــوي عـــلــيـــهــا مـــبــدأ
الــتـســامح او تــطــبــيق اجـراءات
ـا دعا الـعـدالـة االنـتـقالـيـة ولـطـا
نـاشـطـون وسـيـاسـون ومـفـكـرون
عراقـيون الى االقـتداء بـالنـموذج
الــكـــردي واالبــتــعـــاد عن ســلــوك
الـظـغـيـنـة والـتـدمـيـر  واكدوا ان
سـلــوك اي حـكـم بـعــيـدا عن لــغـة
الــــسالم واحلــــوار والـــتــــعـــايش
واحلـق في االخـــــتـالف يـــــعـــــني
ـــواطــــنـــة تــــعـــذر بــــنـــاء دولــــة ا
وبـالـتـالي يـكـون نـهـايـته الـوقوع
ـوت والقتل في مخـالب القـهر وا

االسود.
ـضـيـئـة ازاء جتـارب كـردسـتـان ا
يــتــعـ االفــادة من جنــاحــاتــهـا
وتـــــمــــثـل اخلـــــطــــوات الـــــتي 
اعـتــمـادهــا لـتــجـنب هــدر الـوقت
ــال وتـأكــيـد احلق في الــبـنـاء وا
ـشــتـرك اآلمن  وارى والــعـيـش ا
ان جتارب احلكم من هـذا الطراز
تــتـــحــول الى مــدارس لـــتــخــريج
دفـعـات من االبــنـاء الـســيـاسـيـ
الـــذين يـــتـــعـــامــلـــون مع الـــواقع
بحكمة وتدبر.ويسجل للحكم في
االقـلــيم  من بــ امــور كـثــيـرة 
ـســؤولـ انه اجنـب جـيال مـن ا
الــشــبــاب يــحــسن الــتــعــامل مع
خصوصية الواقع مقابل االفادة
من مـقومـات الـشراكـة الـوطنـية 
وبـــذلـك ســار عـــلـى خـــطـــا االبــاء
ـــؤســــســـ  وتـــرجـم حـــكـــمـــة ا
االجـــداد الــذين اســـتــوعـــبــوا كل
مفاجآت القضـية الكردية  دوليا
ومـــحــلــيـــا وبــلـــغــوا مــديـــاتــهــا
احلـاليـة. ويـحـسن بي ان اعرض
شــيـئــا من فــكـر احــد ابــرز رمـوز
اجلـــيـل الـــكـــردي الـــراهن الـــذي
شـيــدت عـلى مــنـاكــبه الـتــجـربـة
اجلــــــديـــــدة فـي االدارة واحلـــــكم
ستجدات الدولية والتعامل مع ا
وتـــصــــحــــيح بــــعض مــــســـارات
االخطاء الناجمة عن العجالة في
ــصـــيـــريــة. اتــخـــاذ الـــقـــرارات ا
واعــني هــنــا الــسـيــد نــيــجــرفـان
البارزاني رئـيس اقليـم كردستان
 وارث حـكـمـة جـده وجـديـة أبـيه

وقدرات وصبر جيله.

وفي زيـارتي الى اربـيل اتـيح لي
لقاء مقرب الى الرجل االول في
ســــــدة احلــــــكم واســــــتــــــمـع الى
اضــــاءات رؤاه وحتـــلـــيالته ازاء

ابرز التحديات. 
وفــضال عن اخلــصــوصـيــة الـتي
حتلى بـها هذا الـفكـر اجلديد في
الــتــعــامل مع الــشــأن االقــلــيــمي
والـــــدولي فــــــانه احـــــسـن فـــــهم
الـطـبـيـعـة احلـيـة لـعالقـة االقـلـيم
ـركـز وآلـيــات الـدسـتـور الـتي بـا
تـنــظـمـهــا . وغـنى عـن الـقـول ان
شكلة االزلية هذه القضية تـعد ا
الـتـي ظـلت مـرجـأة احلل كـثـيـرة

العقد وشديدة احلساسية. 
لكن نيجرفان البارزاني استطاع
ـراجـعـة الـتـاريـخـيـة بــشيء من ا
ـهــارة الـبـحـثـيـة ان وكـثـيـر من ا
يــكـتــشف  بـعض مــفـاتـيح احلل
ويــــصـل الى ذروة امــــكــــانــــيـــات
التعاون لتجـاوز تقاطعات عالقة
ــشــكــلـة بــالــذين يــتــولـون تــلك ا
تـصـريف مـجـاالتـهـا. ورأى نحت
هـيـكـليـة جـديـدة تقـوم عـلى مـبدأ
او فـكــرة (الـكـتــلـة االقـتــصـاديـة)
كـــبــــديل مــــرحــــلي عن (الــــدولـــة

القومية). 
وهي خالصـة فــلـســفـيــة يـحـسن
بــالـســيـاســيـ في بــغـداد تــتـبع
مـــكــونــاتــهـــا وابــعــادهــا وادراك
ضــرورات حتـقــيـقــهـا عـلى ارض
الـواقع عبـر التـعاطي بـايجـابية
مع خـصـوصـيـة اقـلـيم كـردسـتان
واحــتــيــاجـات شــعــبه لــتــعــمـيق
الـــفـــهم اجلـــمــاعـي ازاء اهــمـــيــة
ارتــبـاط االقــلـيم االزلي بــالـوطن
وانــهـاء الــنــزوع الى االنــفــصـال
عـنه بـتـدابـيـر قـوامـهـا اقـتـصـاد
قـوي وفكـر عـملي يـتسـلح بـقيـمة
ـــنــافـع االقــتــصـــاديــة عـــلى مــا ا
عـــــداهــــا مـن شــــعـــــارات واحالم

قومية.
ان نــيــجــرفــان الــبــارزاني يــقــدم
ــــوذجــــا من داخل مــــؤســــســـة
احلــــــــكـم يـــــــــصــــــــلـح في االدارة
والــقـيــادة ويــركن الـى احلـقــائق
العلـمية والـتحديات االقـتصادية
ـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة اجلـــديــدة. وا
ولــعـلــني ال احـيــد عن احلــقـيــقـة
بــالــقــول ان الـبــارزانـي بـوصــفه
رجل دولـــة يـــنـــزع الـى مـــجــاراة
ـــعـــرفي  اســـتــوعب الـــتـــطــور ا
االكـتشـافات الـنـاجمـة عن التـقدم
الـبـاهـر الـذي اظـهـرته اقـالـيم في
اســيــا واوربـا جلــأت الـى خــيـار
(الــكــتـلــة االقــتـصــاديــة) كــبـديل
ــكن وبــأقل اخلــســائــر مـقــابل
الــتــضــحــيــات الــتي تــقــدم عــلى
مـذبح (الــدولـة الــقـومـيــة) بـرغم
قدسية هذا احللم بالنسبة للرأي
الــعـــام احملــلي واصـــرار بــعض
ــشــاعــر رمــوزه عــلى الــتالعب 
االغـلـبـيـة مـن الشـعـب بـتـصـوير
ســهــولــة وبــســاطــة امــكــانــيــات
بلوغه وسط بيـئة دولية هالمية
ومـــحــيط مـــضــطـــرب وحــاجــات

اجتماعية النهائية . 
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ــنـاسب ان ادعـو الى وأجـد من ا
دراسة الـرؤى النيـجرفانـية التي
تـــــنـــــهي والـى االبــــد اخلـالفــــات
ــعــقـدة الــســائـبــة لــلــقــضــايــا ا
ويــسـتــلــهم جتـارب نــاجــحـة في
هــــونـغ كــــونـغ واســــكـــــتــــلـــــنــــدا
وســـواهـــمـــا الـــتي وصـــلت الى
مـفـهـوم الـكـتـلـة االقـتـصـاديـة من
خالل اشــبـــاعــات مـــجــتـــمــعـــيــة
واقـعيـة ولـيس وعوداً انـتـخابـية
يـتـعــذر حتـقـيـقـهــا او تـرجـمـتـهـا

واقعيا. 
واعـجـبـني قـول لـرئـيـس حـكـومة
االقـليم مـسـرور البـارزاني اعـلنه
بافتتاح مـصنع احلديد والصلب
في اربـيل قـبل ايـام مـؤداه (نحن
ـا نـقـطعه ال نـعـد فقط بـل نفي 
من وعـود) وهــو رد حـاسم عـلى
الوعـود التي شـبع منـها الـشعب
ولم يـــــحــــــصل اال عـــــلـى قـــــبض
الـريح. ان سـماء كـردسـتـان تشع
في احلـقــبـة احلـالــيـة بـكــاريـزمـا
قــيــادة تـــتــمــثـل بــجــيـل يــبــشــر
بـزعـامــة وطـنـيـة حتـل مـحل تـلك
الـتـقـلـيـدية الـتي تـولت مـنـظـومة
احلـكم فـي الـعــراق طـيــلـة مــائـة
عـام من تـأسـيس الـدولـة ويـجب
ان نـتـهـيأ السـتـقـبال طـروحـاتـها
ــتــجــددة مع تــيــارات الــعــصــر ا
والـتـحوالت الـتـاريخـيـة الكـبرى
نا خالل عقد التي سيشهدها عا

واحد مقبل من الزمان.
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اعتـدت السـفر الى اربـيل بـالطـريق البـري ولسـبب نفـسي ال احـبذ الـتنـقل بالـطائـرة . ولي في ذلك مـنافع اولـها اني اكـتشف في
دن التي تقع على طول الـطريق البالغ نحو 450 كيلو متـرا  واحتك ببعض رحلتي بالسيـارة حجم التطورات  ان وجدت  فـي ا
اهاليـها ألتبـ حتوالت سلوكـهم منذ 2003 وحتى اليـوم  ثم جديـة احلكومـات احملليـة في ثالث محـافظات هي ديـالى وكركوك
ــواطـنـيـهــا . فـذلك مـا تـرصــده الـعـ وال يـخــيـفه مـنـصـف لـكن لالسف لم اجــد من تـطـور في هـذه واربـيل في تــقـد اخلـدمـات 
احملافظات اال في اربيل  التي ال اتركها واعود اليها  اال وأكتشف تـطورات جديدة في كل مرة مجمعات سكنية كبرى وشوارع

سريعة وبنى حتتية وأمن مستتب. 
وكنت امل ان تعالج بانسيابية اكبر اجـراءات دخول اربيل عبر الطريق البري لتكتـمل لدى الزائر الصورة الزاهية عن مدينة آخذة

باالتساع والتطور فيما تعيش العاصمة وملحقاتها تراجعا غريبا في العمران والبنيان واخلدمات البلدية. 
اضي ولم تشهد بناء عمارة واحدة سبح والرشيد في ظلمات ا وكمثال على سوء ادارتها تقبع شوارع كبرى فيها كالسعدون وا

من النوع الدال على دخول االستثمارات البالد والبدء بالعمل الذي يظهر مرافق بغداد نظيفة ومصدر جذب.

جــولـــة ســريـــعــة عـــلى الـــطــريق
ـسـمى مـائـة وعـشـرين تـكـشف ا
عن قـــدرة حـــكــومـــة اربــيـل عــلى
االجنـــاز واحــتـــرامـــهــا لـــثــوابت
الــيــات االسـتــثــمــار في اي بــلـد
ومــــنـــهــــا الــــبـــنى الــــتــــحـــتــــيـــة
ــــــواصالت كــــــاالتــــــصـــــــاالت وا
والنظافة البيئية وتوفر السكن.
وفي االعـــــــوام االولى لـــــــتــــــدفق
الـعـراقــيـ من احملـافــظـات عـلى
اربـــــيـل ومـــــدن االقـــــلـــــيم لـــــفت
انـــتــــبـــاهــــهم االمـــتــــداد االفـــقي
والـعمودي لـلمـجمـعات الـسكـنية
وصلـة لها. وغـالبا ما والطـرق ا
كان الـسؤال يـتردد بـشأن جدوى
االهـتـمام بـهـذا القـطـاع كمـقـدمة
لــبـــلـــوغ اهــداف الـــتـــطـــويــر في
الــقـطـاعـات االخــرى وال يـحـتـاج
ــراقب جلــهــد لـتــأكــيـد نــظــريـة ا
االقليم االستراتيجية التي نقلته
من حـال الــتــوقع الى االنــفــتـاح
بـــحـــيث امـــكن له ان يـــســـتـــقــبل
ــهـجــرين ماليــ الــنــازحــ وا
ـــــــــــــدن او فـي ســـــــــــــواء داخـل ا

اخمليمات.
ولــو لم تــكن هــذه االسـتــعـدادات
قـائـمـة واالسـتراتـيـجـية مـطـبـقة

حلـدث نوع من االخـتـراق االمني
ـسـبـوق في واالجــتـمـاعي غـيــر ا
االقـلـيم. فاالجـراءات االسـتبـاقـية
اســتـــوعــبت فــكــرة الــتــهــديــدات
ـسـتـقـبـلـيـة وتـفـهـمت احلـقـائق ا
ـوضــوعـيــة ومـنــهـا ان مــعـظم ا
محـافظـات العـراق تعـاني ازمات
السكن وضعف حتوطات البيئة
ـقــيـمــ فـيــهـا ــواطـنــ ا وان ا
ســيـلـجــأون الى خالص او بـديل
في امـــــكــــنــــة اخـــــرى اي انــــهم
سـيـبـحـثـون عن مالذات تـأويـهم.
وكــــانـت اربـــيـل ومــــدن االقـــلــــيم
مـهيـأة الستـقـبالـهم ومدت يـدها
الـــيـــهم والى عـــوائـــلـــهم
ــــــــــــعــــــــــــزل عـن اي
مـــــــــــحــــــــــددات او
شــــــروط . ورأيت
ان آالفــــــــــــــــــا مـن
الــــــعــــــراقــــــيـــــ
ـــــقـــــيـــــمـــــ في ا
اخلارج اسـتبـدلوا
اقامتـهم واختاروا
اربــــــــيـل او مــــــــدن
االقـــــلــــيـم االخــــرى
للـعيش من مـنطلق
قــربـــهـــا الى مــدن
اهـــــالــــــيـــــهم
وشـعورهم
اجلـمـعي
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ـكتـبة الـعربـية االسالمـية غـنيّـة بالـكتب الـتي تنـاولت تاريخ الـكبـار والعـظماء من ا
قـادتـها وأعـيانـهـا ونبالئـها  كـمـا أنّهـا لم تخلُ مـن كتب تـتعـرض لـتاريخ الـبخالء

بتدعة فضالً عن تاريخ ذوي العاهات من العُور والعميان واحلدبان ... وا
-2-

وما أحـوجنـا اليـوم الى تدوين الـكتب عـن فرسـان عمـليـات النـهب والسـلب للـمال
ـشــاريع الـوهـمــيـة واالبـتـزاز احملض الـعـام  وأصـحــاب الـبـراعـة في الــعـقـود وا

غطى باسماء الفضائي ... ا
-3-

ا أصابهم مِنْ عـاهات  وبالتالي فليس مهماً انّ العـميان والعوران ال يؤاخذون 
ـفــسـدين نـخـروا كـيـان ان تـفـرد لـهم كـتـب تـؤرخ سـيـرتـهم  ولـكـن الـفـاسـدين وا
اجملـتــمع  وجـرّعــوه الـغــصص  جــراء اسـتــحـواذهم الالمــشـروع عــلى مـوارده
وثـرواته  وبـالـتـالي فهـم أمثـلـة بـارزة عـلى الـتدنـي والسـقـوط في أوحـال الـسـرقة

واالحتيال والنصب وخيانة االمانة واالضرار باآلمن واالبرياء ...
وهـؤالءِ مِنْ أخـطـر مَنْ انـتـهكـوا احملـارم واحلـقـوق والـقيم الـشـرعـيـة واالخالقـية
واالنـسانـيـة والـسيـاسـيـة واحلضـاريـة وبالـتـالي فـانّ تعـريـتـهم وكشـف حقـائـقهم
ـعاصـرين وحدهم  –في ينـطوي عـلى أبعاد ايـجابـية كثـيرة جتـعل االجيال  –ال ا
نقـمة وحذر مِنْ كُلّ مَنْ يـتجـاوز اخلطوط احلـمراء ويعـبث باقتـصاد البالد وأمن

مواطنيها .
-4-

انعة من كتابة سيرتهم السوداء ? هل اخلشية من سطوتهم هي ا
صانعة التي يختفي حتت عباءتها بعضُ اصحابِ األقالم ? داهنة وا أم ا

-5-
انّ مِنْ أهمّ ما يتعيّن القيام به مِنْ قِبَلِ رجال الفكر واالصالح والنهضة هو انقاذ
ضمار اشاعة ان في هذا ا فسدين وأضـعف اال اجملتـمع من براثن الفساد وا
ثقـافة النزاهة واحلفـاظ على الصالح العـام واالصرار على محاسـبة ومعاقبة كل

تلك الزعانف اخلبيثة التي لم حتسب للشعب والوطن ما يستحقان من حساب 
نهوبة ال يسقط بالتقادم  ان حق الشعب العراقي بثروته ا

ـسـتـويات  –مِنْ أَجْلِ اسـتـرجـاع والبـد من مـواصـلـة الـعـمل عـلـى كل الـصـعـد وا
ـفـسـدين لـلـقـضـاء الـعادل ـنـهـوب من ثـروة الـعـراق  عَـبْـرَ احـالـةِ الـفـاسـدين وا ا

لينالوا جزاءهم  
طاف سواء طال الوقت أو قصر ... وهذا ما سيحصل في نهاية ا

ستعان على كل حال  والله ا
-6-

ـطـبوع مـنـها ـوسـومـة ب ـ (موسـوعـة العـراق اجلـديد)  –ا اننـا في مـوسوعـتـنا ا
حتى اآلن (66) جزءاً - جِـئْنا على ذِكْـرِ الكثيـر مِنْ قضايا
فـسدين  ولكن ذلك ال يـكفي على االطالق الـفاسدين وا

.
ــسـتــنــدات الـتي انّ احلــاجـة الـى االرقـام والــوثــائق وا
ـفـسـدين كبـيـرة لـلغـايـة وهـذا ما تـفـضح الـفـاسدين وا
يـتـعـيّـن أنْ يـتـنـهـد  له الـبـاحــثـون اخملـلـصـون من أبـنـاء

العراق .
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يتـفق الفقه الـدستوري على أن لـلدولة ثالث اركـان دونها ال تـنهض كيـان مستقل
كن تقد ركن عضـو في اجملتمع الـدولي  فالدولة شـعب وأرض وسلطـة  وال 
عـلى ركن في اكـتـمال مـقـتـضيـات الـكـيـان السـيـاسي الـقـانوني . ويـتـحـدث الـفقه
الدسـتوري الـيوم عن مـائة وأربعـة وتسـعون دولـة  ولكن شـتان بـ دولة ودولة 
فدولة شـامخـة وأخرى محـدودبة  وثانـية مـتصديـة وأخرى منـزوية  وثـالثة غـنية
وأخرى فقـيرة تستـجدي  ورابعة كـبيرة متبـوعة وكثيـرة صغيرة تـابعة  وتعددت
ـعـيـار ال تـصـنـيـفـات الـدول  لـكن االهم الـصـغـيــر والـكـبـيـر  وبـالـقـطع أن هـذا ا
ساحـة اجلغرافـية التي تـنهض عليـها كيـاناً مسـتقل  لكن الـكبير ينصـرف الى ا
بشـعبه  وقوته  وغنـاه  وتصدره  وعزه لـشعبه  وهيـبته  ونفاذ قـراره داخلياً
وخارجيـاً  فالكثير خاضع تابع والـقليل متسيد متبـوع . ويقيناً أن ساسة الدولة
كانة والكرامة والقيمة ال هم صناع كـرامتها وراسمو مكانتها  وبناة قيمتها  فا
يـصـنــعـهــا اجـنـبي وافــد  وال قـزم تــابع  وال فـاشل فــاسـد  وال عـمــيل خـانع 
فالدولـة برجـاالتها  وكـيفـما يكـون الشـعب يكون حـكامه  وكـيفمـا يكـون احلكام
واطن من هيبة احلاكم  وهيبة احلاكم من هيبة تكـون للدولة . وبالقطع أن هيبة ا
وجودات  وكرامته الدولـة  وال هيبة للدولة دون سـلطة مؤمنة أن الـشعب أغلى ا
كن بـحال من األحـوال جتاوزه  وإال انـتهى مُقـدم ال مُقـدم علـيه  وأمـنه خط ال 
األمر الى الـفوضى  وحتـولت الدولـة الى غاب الـبقاء فـيه لألقوى  وبـالتـأكيد أن
دولـة غـيـر قـادرة عـلى تــأمـ أمن مـواطـنـهـا  هي دولــة غـيـر قـادرة عـلى صـيـانـة
حدودهـا وحماية حقوقها  والدفاع عن مكتسباتها  وزوالها أولى من وجودها 
فـأمـا دولـة قـادرة مقـتـدرة  تـقف الى جـانب الـكـبـار  تتـصـدر الـصـفـوف  تـقرر
وتـشـارك وتبـدي الـرأي وتعـترض  أو دولـة خـاضعـة خانـعـة تابـعـة  وبالـقطع أن
مثل هـذه الدول إن حـضـرت ال تعـد وأن غابت ال تـفـتقـد  وهي لن تـتعـدى كونـها
تكمـلة عدد أو استكمال نصاب  يتخذ بـصوتها القرار  أو يسقط به . ويقيناً أن
ـتصـدين من الـساسـة هم صـناع الـهـيبـة والـعيـبـة  فيـهم تـتجـسد قـادة الدولـة وا
مكانـة الدولة  ومنهم تنبع كرامتها  وبـقراراتهم وسلوكهم يُكرم الشعب أو يُهان
 فـلـيس من الـشـعـوب من خُـلق ولـديه كـرامـة  ولـيس مـنـهم مـن خُـلق وهـو مُـهان
يقف في مـؤخرة الركب . فكرامة الشعب ليس بغـنى الدولة  وال بسعة مساحتها
 وال بأهمـية موقعها اجلغرافي  ولكن بحنـكة حكامها وحكمة والة أمرها ونزاهة
مـسؤولـيـها  ووسـطـية سـاسـتهـا وأبويـة حـكمـائـها وعـدالـة رجال ديـنـها  فـحاكم
عادل مـنصف مقسط نزيه يـسعى على شعبه ولـشعبه  قادر على الـنهوض ببلده
وعزة شـعبه وبناء مجده واثبات وجود كيانه  وإن شحت في بلده اخليرات وقلت
ـقراطـية لـيست األكـثر تـديناً  الواردات ونـدرت اإلمكانـيات  فـالبـلدان األكـثر د
واألوطان األكـثر رفـاهيـة ليـست األكثـر غنـاً  والدول األكـثر تـطوراً لـيست األكـثر
ـاناً بـالـشـعب  فالـشـعب مـصنـع احلكـام  ومـصدر شـهـادات  لكـنـهـا األكثـر إ
اإلبداع  ومـنبع الرفاهـية  كيـفما يكـون  يكون احلاكم والـقابض على الـسلطة 
ـكن أن يُـنتج ـة  ال  فـشـعب حي مـتـجدد مـؤمن بـاحلـريـة مـتـطـلع لـلحـيـاة الـكـر
تـصدي خيار الناخب حاكم مـستبد متسـلط جبار  فاحلاكم واجـهة الشعب  وا
 وشعب غـيـر قادر عـلى انـتـاج الصـالح من احلـاكم  ليـس له التـطـلع لوطن آمن
قراطية ورفاهية  هي البلدان مستـقر مترف مزدهر  فالبلدان األكثر تـطوراً ود
تطلع للمـستقبل . الشعب الذي تصدي للحاضـر  ا النابض شـعبها باحليـاة  ا
لو اخـفق في خياره لـسوء تقديـر  أو مراعاة ظـرف  أو استجـابة لتـأثير سارع
ـيـول  وأسـمى من االجتـاهـات  هـو باقٍ لـلـتـصـحـيح دون تـردد  فالـوطن فـوق ا
وغــيـره الى زوال  ويــقــيـنــاً أن خط ســيـر تــطـور الــبــلـدان  كــمـا اخلـط الـبــيـاني
هم أن يهـبط لظرف أو مـستجد أو الريـاضي  متأرجح صـعوداً ونزول  فلـيس ا
ـسار  ـبـادرة  ويـنـفض الغـبـار  ويـصـحح ا طـارىء  لـكن األهم أن يـسـتـعيـد ا

ويـقف حـيـث يـنـبـغي أن يـكـون  فـالـكـبـيـر شـامخ شـاخص وإن
أزومـون  والـصـغـير تكـالب عـلـيه األضـداد واحلـسـاد وا
مـحدود مأزوم منزوي وإن حرص  وفي األثر قيل  أن
الدول أحـوال  لكن ليـس للكبـير اال أن يقف مـع الكبار
 ولـيـس لـلـصـغـيـر إال أن يـكـون تـابع الهث  والـعـاقـبـة

للكبير النابض شعبه باحلياة.

نتعلم من اخطائنا في حالة واحدة فقط وذلك ح نعترف بأننا اخطأنا !! 
قـد يبـدو األمـر بديـهيـاً ومكـرراً  فجـمـيعـنا نـحفظ عـن ظهـر قلب عـبارة االعـتراف

باخلطأ فضيلة و عبارة من أعترف بذنبه فال ذنب له !!! 
لكن تبـقى مسألة االستـفادة من التجارب احلـياتية التي نـصفها باخلـاطئة مسألة
ـواقف بـنـيت عـلى الـسـلوك في غـايـة األهـمـيـة  وذلك النـهـا تـرتـبط في الـغـالب 
الـبـشري فـي حلظـة الـتـجـربـة والـتي قـد تـسـتـغـرق احـيـانـاً اعـوامـا كـمـا في حـالة

جتارب الشعوب واجملتمعات !! 
ـعادالت احلسـابية او قـاييس ثابـتة مثل ا تصـحيح اخلطـأ في احلياة ال يـخضع 
غـيـرها  فـاحليـاة مـزيج متـغيـر الـشكل والـطعـم والرائـحة لـكـنه يرتـكز الى أسس

ثابتة تتعلق بنا نحن البشر أسياد الكائنات احلية !! 
حـ تــنـتـمـي الى فـصـيــلـة من الــكـائــنـات احلــيـة تـدعي
الـسـيـادة  تـعـلم ان هـذا الـعـنـوان يـفـرض علـى عاتـقك
التـزاما اكبر وانك نلت هذا االمتـياز النك تمتلك القدرة
كنا دون امتالك علـى تصحيح اخلطأ ولن يكون ذلك 

الشجاعة الكافية لالعتراف به أوالً !!  
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ديريـة العامـة لتوزيع كهـرباء الكـرخ سابقـا وحاليا فـقدت الهـوية الصـادرة من وزارة الكهربـاء ا
ن يعـثر الشـركـة العـامة لـتوزيع كـهربـاء بغـداد - الكـرخ باسـم (حيـدر حكـمت رشيـد) . الرجـاء 

عليها تسليمها جلهة االصدار مع الشكر.
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رقم ٢١ لسنة بيـنة في ادناه واستنادا الى قانـون بيع وايجار اموال الدولة ا بالنظر حلصـول كسر قرار على االمالك ا
بينة عدل تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير االمالك اعاله وا ٢٠١٣ ا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة مواصفاتها في ادناه والعائدة الى مديرية بلـدية العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا
في مقـر بـلديـة الـعمـارة خالل فـترة (٧) سـبـعة ايـام وتبـدأ من الـيوم الـتـالي لنـشـر االعالن مسـتـصحـبـا معه الـتـأميـنات
القانونيـة البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى لـلمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في
ـزايـدة عطـلة دة اعاله مـن تاريخ الـنشـر وعـلى قاعـة مديـريـة بلـدية الـعـمارة واذا صـادف يوم ا اليـوم التـالي النـتهـاء ا
ترتبة على ذلك صاريف ا زايدة اجور النشـر وكافة ا رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا
دنـية وبطاقـة السكن ويكـون عليه مراجـعة مديريـة بلدية الـعمارة خالل فـترة (١٠) عشرة ايام مع جلب هـوية االحوال ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية بعد اضافة ١٥ %
على بدل الضم االخير سنويا

حي احلس القد سياجكشك رقم ١٣٧٣
قبرة جزء من العقار ا

٣٨٨١/٥٢

سنة واحدة٦ م٢ ١٠٤٦٥٠٠ مليون وستة واربعون
الف وخمسمائة دينار

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٢٢١
 ٨٧٩/١٠٦ الهادي 

سنة واحدة١٤ م٢ ١١٧٩٠٠٠ مليون ومائة وتسعة
وسبعون الف دينار
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ـطـالبـة بـالتـعويض او لـك الى البـلـدية عـند احلـاجـة اليه وخالل فـتـرة التـأجـير او عـنـد انتـهاء الـعـقد دون ا يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٣٢٢
 ٨٧٩/١٠٦ الهادي 

سنة واحدة١٤ م٢ ١١٧٩٠٠٠ مليون ومائة وتسعة
وسبعون الف دينار
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أجور ساحة م٢رقم ا القيمة التقديريةا
٤١١١٦٦٣٧٥٠ / -

- / ١٣١٨٠٫٤٨٣٨٥٣٨٥٠ القاعة في السطح

تعلن شركة الـتأم الوطنية/ شركة عامـة عن اجراء مزايدة علنية وللمرة
درجة تفاصيلها ادناه الواقعة في بناية الشركة الثانية لتأجيـر احملالت ا
- بـغـداد - شـارع اخلـيـام م (١٠٤) ز (٧) لـغـرض تـأجـيـرهـا طـبـقـا الحـكـام
دة تـأجير عـدل و قـانون بـيع وايجار أمـوال الدولـة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا

. سنت
 فعـلى الـراغـبـ باالسـتـئـجار مـراجـعـة مركـز الـشـركـة - اخلالني -  قسم
قدرة االستـثمار لتـسديد التـامينات الـقانونيـة البالغة ٤٠ % من القـيمة ا
ـزايـدة الـتي سـتـجـري بـعـد مـرور (١٥) يـوما ازاء كل مـنـهم واالشـتراك بـا
زايدة عطلة تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن وفي حـالة مصادفة يـوم ا
رسمـية يـكون الـيوم الـذي يلـيه موعـدا للـمزايـدة ويتـحمل من تـرسو عـليه
ـزايدة ما لم صاريف االخـرى وال يسمح لـلمزايـد بدخول ا ـزايدة كافـة ا ا

الية. يتم ابراز كتاب التحاسب الضريبي للسنة ا

mOK³ð
إلى الشريك خالـديه حسن حافظ اقتـضى حضورك إلى مديـرية بلدية الـعمارة لغرض
احلصـول على إجـازة بـناء لـلعـقار تـسـلسل (١٢/٤٣٤٠) كـونه منـاصـفة بـينـنا وخالل
فـتــرة (٣٠/يـومـا") من تــأريخ نـشـر اإلعالنــات في اجلـريـدة وبــخالفه يـتم الــسـيـر في

إجراءات احلصول على اجازة بناء ويسقط حقك في االعتراض مستقبال".
p¹dA « mK³*« 

مالحقـتهم من قـبل محاكـم دولية ومـستـقلة
وأن تتم معـاقبتـهم".واعتبـر خامنـئي مطلع
أيـار/مـايـو إن اســرائـيل "لـيـست دولـة بل
مـعسـكـر إرهابي ضـد الـشعب الـفـلسـطـيني
ــســلــمـة األخــرى" مــؤكـدا أن والــشــعـوب ا
"مكافحة هذا الكيان السفّاك هي كفاح ضد
الــــظــــلم ونــــضــــال ضــــد اإلرهــــاب وهـــذه
ـسـؤولـ وقـادة مـسـؤولـيـة عـامّـة".وسـبق 
عـــســكــريــ إيــرانـــيــ أن أكــدوا دعــمــهم
ــاضـيـة.من لــلـفـلــسـطــيـنـيــ خالل األيـام ا
كتب السياسي حلركة جهته شكر رئيس ا
حــمـاس إســمـاعـيـل هـنـيــة اجلـمــعـة إليـران
ـال دعـمــهـا الــفــصـائل الــفــلـســطـيــنــيـة بــا
والــسالح.وقــال في كــلــمــة مــتــلـفــزة "أوجه
ال والسالح للمقاومة الشكر للذين قدموا ا
البـاسلـة اجلمـهوريـة اإلسالميـة في إيران
ـال والـسالح ـقـاومـة بـا لم تـبـخل عـن مـد ا
والــتــقــنـــيــات".وال تــعــتـــرف اجلــمــهــوريــة
اإلسالمية بدولة إسرائـيل عدوها اإلقليمي
األبـرز. ويعـد تـأييـد القـضـية الـفـلسـطـينـية
محورا أساسيا في السـياسة اإليرانية منذ
ـتـحدث انتـصـار الثـورة عام .1979وكان ا
بـاسم اخلـارجـيـة اإليـرانـيـة سـعـيـد خطـيب
زاده هــنـأ الــفـلـســطـيــنـيــ في وقت سـابق
اجلمعة بـ "االنتصـار التاريخي".وكتب عبر
تـويتـر "تـهانـيـنـا الى شقـيـقاتـنـا وأشقـائـنا
الـفلـسـطيـنـيـ على االنـتـصار الـتـاريخي"
ــعـــتــدي مــضـــيــفـــا "مــقـــاومــتـــكم دفـــعت ا
لـلـتراجع".وتـابع في تـغـريـدته بـاالنكـلـيـزية
"سيـتم إجـراء االستـفـتاء. حـتى ذلك احل

فـخـورون بـدعم مــقـاومـتـكم احملـقـة".وسـبق
سؤول إيـراني ان اعتبـروا أن استفتاء
شـعــبـيــا يـشــارك فـيه "مــسـلــمـو فــلـســطـ
ومــســـيــحــيـــوهــا ويـــهــودهــا إضـــافــة الى
" قــــد يـــــشــــكـل حال لــــلـــــنــــزاع الـالجــــئـــــ

الفلسطيني-االسرائيلي.

الـــشـــيـخ جـــراح لـــصـــالـح مـــســـتـــوطـــنـــ
ـدفـعي يـهـود.وقـتل فـي الـقـصف اجلـوي وا
اإلسـرائـيـلي عـلى قـطـاع غزة  243شـخـصا
بينهم  66طفال كما أصيب  1910أشخاص
بـــجــروح وفـق حــصــيـــلــة جـــديــدة لــوزارة
الــصــحــة الـتــابــعــة حلـركــة حــمــاس. وبـ
الــقــتــلى مــقــاتــلــون من حــمــاس وفــصــائل
فلسطينيـة أخرى.وتسببت الصواريخ التي
أطـلقـتهـا حـماس والـفـصائل مـن قطـاع غزة
ـقـتل 12 بـاجتــاه األراضي اإلسـرائــيـلـيــة 
شخصاً بينهم طفالن وجندي فيما أصيب
 355آخــــرون بــــجــــروح وفـق الــــشــــرطــــة
اإلسـرائـيـليـة.ودعـا خـامـنـئي الى مـحـاسـبة
قـانـونـية لـلـمـسـؤول اإلسـرائـيـلـيـ وعلى
رأســهم رئــيس الــوزراء "اجملـرم" بــنــيــامـ
نـتــانـيـاهــو.وقـال وفق الــرسـالـة إن أركـان
"هذا النظام واجملرم نـتانياهو يجب ان تتم

رشـد األعلى { طهـران (أ ف ب) - اعتـبـر ا
لـلـجـمـهـوريـة اإلسالمـيـة في إيـران آية الـله
عــلي خـامــنـئي امـس أن إسـرائــيل "أرغـمت
ـة" أمـام الـفـلـسـطـيـنـيـ عـلى قـبــول الـهـز
الـذين خـرجـوا "أقـوى" في مـواجـهـتـهـا في
أعــقــاب وقف إطـالق الـنــار بــ الــفــصــائل
والدولة العبـرية بعد تصـعيد دام في قطاع
غـــزة.وقـــال في رســـالـــة نـــشــرهـــا مـــوقـــعه
االلكـتروني "أحـمد الـله العـزيز الـقديـر على
الــنــصــرة والــعـزة الــلــتــ منّ بــهــمــا عـلى
".واعـتبر خـامنئي اجملاهدين الـفلـسطيـني
أن إســـرائــــيل أدركـت أنـــهــــا "عـــاجــــزة في
" مـضيفا ـوحدة لفـلسط مواجهـة الهبة ا
"النـظام اخلـبيث (اسـرائيل) سـيصـبح أكثر
ضـعـفـا. اسـتـعـداد الـشـبـان الـفـلـسـطـيـنـي
وقـدرة اجملمـوعـات اجملاهـدة (...) سـتـجعل
فـلــسـطـ أقـوى يـومـا بــعـد يـوم والـنـظـام
الــغـاصب أكــثـر ضــعـفــا وحـقـارة".ورأى ان
"استـمرار اجلـرائم ووقف إطالق النـار كانا
ـة (إلســرائـيل). كــانـوا مــرغـمــ عـلى هــز
ة".وبـدأ فـجر اجلـمـعة سـريان قـبول الـهـز
وقف إلطالق النار ب اسرائيل والفصائل
بــعـد  11يــومــا من نــزاع دام شـمـل غـارات
جـويـة مـكثـفـة وقـصـفا مـدفـعـيـا اسرائـيـلـيا
عــــلـى غــــزة مــــقــــابـل إطالق الـــــفــــصــــائل
الـفلـسطـيـنيـة وأبـرزها حـركـة حمـاس التي
تــسـيـطــر عـلى الــقـطـاع صــواريخ بـاجتـاه
الـدولة الـعـبـرية.وانـدلع الـنـزاع بـعد إطالق
حـــــمــــــاس صـــــواريخ فـي الـــــعــــــاشـــــر من
أيار/مايو تضامناً مع الفلسطيني الذين
كـانـوا يـخـوضـون مـنـذ أيـام مـواجـهـات مع
اإلسرائيـليـ في القدس الـشرقيـة وباحات
ـسجـد األقـصى ما تـسـبّب بـإصابـة أكـثر ا
من  900مـــنــــهم بــــجــــروح. وجـــاءت تــــلك
ــواجـهــات عـلى خــلـفــيـة الـتــهـديــد بـطـرد ا
عـائـالت فـلـسـطـيــنـيـة من مــنـازلـهـا في حي
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جتــمّع نــحـو ثـالثـة آالف شــخص اجلــمــعـة
معظمهم من فئـة الشباب.واحرق هؤالء علم
اسرائـيل وهتـفـوا "بالـروح بالـدم نفـديك يا
أقــصى" و"ال سالم وال اســتــسالم فــلـتــحــيـا
الــبــنــدقـــيــة".ووضع مــشـــاركــون كــوفــيــات
فــلـســطـيــنـيــة بـيــضـاء وســوداء وكـوفــيـات
اردنــيــة حــمــراء وبــيــضــاء عــلى اكــتــافــهم
.وجتمّـعوا وحمـلـوا اعالم األردن وفـلسـطـ
ـنـطـقـة قـرب نـصب اجلـنــدي اجملـهـول في ا
الـتي شـهـدت "مـعـركـة الـكـرامـة" عـام 1968
الـتي يعـتـبرهـا األردنـيون والـفـلسـطـينـيون
ة  1967على أول انتـصار عـربي بعـد هز
اجلــيش اإلسـرائــيـلي الــذي حـاول حــيـنــهـا
ضرب الـفدائـي الـفلـسطـينـي فـتصدى له
الـفـدائـيون واجلـيش األردنـي بصـالبة.وفي
وسط عمـان شـارك نـحو  1300شخص في
مسـيرة أخرى انـطلـقت عقب صالة اجلـمعة
ـسافة سـجد احلسـيني الكـبير و من امام ا
نــحـــو كــلم واحـــد حــامـــلــ اعـالم اردنــيــة
وفـلـســطـيـنــيـة ومـطــالـبـ بــطـرد الـســفـيـر
اإلســـــــــرائــــــــيــــــــلـي من عـــــــــمــــــــان واغالق
السفـارة.وهتف هـؤالء "لتسـقط وادي عربة"

في إشارة الى معاهدة السالم ب إسرائيل
وقـعـة عام .1994كمـا هتـفوا "دم واالردن ا
الـشـهـداء يـسـأل دمي كـيف رضـيـتـوا احلل
الــســلــمي" و"احلل الــســلــمي مــالـه أسـاس
الــعـ بــالـعــ والـراس بــالـراس".ويــرتـبط
عاهدة سالم مع إسـرائيل منذ عام االردن 
.1994ويشـهد األردن مـنذ نـحو عـشرة أيام
تـــظــاهـــرات شـــبه يـــومـــيــة تـــضـــامــنـــا مع
الــفــلــســطــيــنــيــ في الــقــدس وغــزة لــكن
تظـاهرات اليـوم اجلمـعة هي األكـبر.وطالب
مجـلس النواب اإلثـن احلـكومـة في مذكرة
غـيـر ملـزمـة بـطـرد السـفـيـر اإلسـرائـيلي من
عمـان وسحب الـسفيـر األردني من تل أبيب
ردا على مـا اعتبـر تصعـيدا إسـرائيلـيا ضد
.ووصف عـاهل األردن مرات الـفـلسـطـيـنـيـ
عدّة الـسالم مع إسـرائيل بـأنه "سالم بارد".
واعتـبر في خـريف عام  2019أن العالقات
مـــعــــهـــا "في أدنـى مـــســـتــــويـــاتـــهــــا عـــلى
اإلطالق".وفـي الـســاعــة الــثــانــيــة من فــجـر
اجلـمـعـة دخل حـيّـز الـتـنـفـيـذ االتّـفـاق الـذي
تـوصّـلـت إلـيه بـوسـاطـة مــصـريـة إسـرائـيل

والفصائل الفلسطينية.

{ عـمان (أ ف ب) - تـظـاهـر آالف االردنـي
اجلـمـعـة في عـمـان وقـرب احلـدود االردنـيـة
مع الـضــفـة الـغـربـيـة احملــتـلـة مـعـبـرين عن
تــضـامـنـهم مع الـفــلـسـطـيـنــيـ ومـهـنـئـ
قـاومة".وشـارك نحـو عشرة آالف ب"نصـر ا
ـة قـرب الـبـحـر شـخص في مـنـطـقـة الـسـو
ـــيـت وعــــلى حــــدود االردن مع الــــضــــفـــة ا
الغـربية احملـتلـة (نحو  50كلم غـرب عمان)
في تظاهرة نظمتـها عصرا جماعة األخوان
ــسـلــمـ في االردن حتت شــعـار "الــقـدس ا
ــصـــور فــرانس عــنـــوان الــنــصـــر" وفــقـــا 
بـرس.وحمل مـشـاركون الفـتـات كـتب علـيـها
ــقـاومــة" و"غـزة الــصـمـود "هــنـيــئـا نــصـر ا
تنتـصر" اضافـة الى رايات جمـاعة اإلخوان
ـــــــســـــــلـــــــمـــــــ فـي االردن وأعالم االردن ا
ـوت إلسرائيل" وت ا .وهتـفوا "ا وفلسـط
" اضــافــة الى ــوت وحتـــيــا فــلــســطــ و"
"لــــيـــســـقـط غـــصـن الـــزيـــتــــون ولـــتــــحـــيـــا
الـبـنـدقـيـة".وفي مـنـطـقـة الـكـرامـة عـلى بـعـد
حــوالى خــمــســ كــيـــلــومــتــرا من عــمــان
والــقــريــبـة ايــضــا من احلــدود مع الــضــفـة
الغـربـية احملـتلـة من إسـرائيل مـنذ ?1967
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فـي هـــــذه االمــــــة مــــــســـــــــلــــــمـــــ

  ! ومسيحي
كمـا يؤكـد اصطـفاف هـؤالء الواضح
ـمـسـوخ  لـهـؤالء ضد وال "جـهـاد"  ا
األبرياء والعزّل فـقط على اإلستفادة
الـسـياسـيـة من دمـاء هؤالء الـشـباب
ضلّل واجملموع من  كلّ أنحاء ا
ــســتـعــدين لــلـتــضـحــيـة  الــعـالم وا
بـأنـفـسـهم  وضـمــنـاً وفي الـنـتـيـجـة
صـلحـة الكيـان الغاصب الواضـحة 

لفلسط  فقط!
ن يـــــدعــــون لـم يــــخـــــجل هـــــؤالء 
أنـفـسـهم زوراً " مـشـايخ" حـ يُـذبح
األطفال والنساء والشيوخ في أرض
ـقدس  لم يخـجلـوا أبداً ح بيت ا
خــــرجت الــــتـــظــــاهـــرات فـي لـــنـــدن
وبــاريس وفي كـل الـعــالم تـســبـقــهـا
ـيـاه إلخـمـاد صـوتـهـا إلّـا خـراطـيم ا
أنّـهـا اسـتـمـرت لـلــمـطـالـبـة بـحـقـوق

! نسي أطفال فلسط ا
ن يـــــدعــــون لـم يــــخـــــجل هـــــؤالء 
أنــفـســهـم زوراً " مــشـايـخ" وفــتـاوى
اخلالفـــة والـــذبح وســـبي الـــنـــســاء
واألطــفــال من الــفــتــيـات  مـن أولـئك
الــذين يـدعـونـهنّ ويــصـفـونـهنّ بـال"
ســــاقـــطــــات" وال" الـــعــــاهـــرات" من
النساء في العالم هؤالء الذين كانوا
أشـرف مـنـهم وهم يـقـفـون عـلـنـاً إلى
جــانب أطـفـال فـلـسـطـ والـــقـضـيـة

الفلسطينية  !
كفى...  لقد سقطت ورقة التوت !

كفى ...  لقد ظـهر للعـالم أجمع نفاق
كهنة معبد آمون !

لـقـد ظـهــر لـلـعـالم أجــمع مـاذا يـريـد
ـتصـهـيـن من ـتـأسلـمـ ا هـؤالء ا
ــسـلم تــضـلــيل الــشــبـاب الــعــربي ا
وحــــرف مــــســـار هــــؤالء الـــشــــبـــاب
ــتــحــمّــسـ ضـاللــةً أو غــوايـةً أو ا

مدفوعي الثمن.
 كــمـا ظـهــر في الـكـثــيـر من األحـيـان
ألجل الـتنـافس والـتـسـابق في مسخ
ال" جـــهــــاد" هـــذا والـــقــــتل والـــذبح
فرطة والتخويف واستعمال القوة ا
والـترهـيب واإلرهـاب  ضد  األبـرياء
والـــعـــزّل من الـــنـــســـاء والـــشـــيــوخ
واألطـــفـــال واألهـم من كلّ ذلـك لـــقـــد
ظـهر لـلـعالم أجـمع مـاذا يريـد هؤالء
من كـهـنــة مـعـبــد آمـون من تــضـلـيل
وتــزيــيف لـلــحـقــائق وتــدلـيس ألجل
ـتحـمّس عن حـرف هـؤالء الـشـبـاب ا
ــسـلــمـ والــعـرب األولى قـضــيـة ا

فلسط !

فـي وقـاحـتــهـا  إال مـن يـعـاونــهـا من
أعراب اجلاهلية العمياء !

كـــيف انــهـــالت مـــنــذ ســـنــواتٍ عــدّة
الفـتاوى الـتكـفيريـة بتـكفيـر الشـيعة
وكــذلك كـل مــخــتـــلف من األقـــلــيــات
وعــنـدمــا تــقــاطـرت  هــذه الــفــتـاوى
بـجــواز بل بــالـتــشــجـيع عــلى نــحـر
أطـفــال الــشـيــعـة خــصـوصــاً عـلــنـاً
سـلم ا خـجل وكذلك بقـية ا ودو
ــســـيــحـــيــ ومن كل اإلثـــنــيــات وا
واألقـلـيات األخـرى والـتـشـجـيع على
سبي النـساء و فعل ما ال يـقبله عقل
عاقل وكيف تدافع وتسابق الشباب
ـــتــــحـــمس مـن كل حـــدبٍ وصـــوب ا
للـقتـال بل األصحّ القـول لفـعل القتل
والـذبح والسـبي والتـمـثيل بـاجلثث
وتـقـطــيع األعـضـاء وفـصل الـرؤوس
ــنــكــرات عن األجــســاد  وفــعـل كلّ ا
ـا فيـهـا بدع  "جـهـاد النـكـاح " وما
تـسـابق مـشــايخ الـوهـابـيــة حـيـنـهـا
وبوقاحة ليس لها مثيل على اإلفتاء
بـجــوازه من قــبــيل  نــحــر لألبــريـاء
وقـــطع الــــرؤوس وســـبي الـــنـــســـاء
سيحـيات واأليزيديات سلمـات وا ا
في الـعــراق وسـوريـة وفي كل مـكـان
حـــيث وجـــد هــؤالء اإلرهـــابـــــــيــون

القتلة ! 
والالفـت جـداً والــغــريب أنّه لـم يـعلُ
صـوت النـشـاز هذا وصـوت اإلرهاب
هذا في أي موقف ومكان قد " يفيد "
األمّــة الـعــربــيــة واإلسـالمــيـة  - وال
يـفــيـد اإلرهــاب حـيــثـمــا ثُـقف - ولم
يـعلُ أبـداً في قـضيـة األمـة احملـورية
وضـد اجملـازر اإلسـرائـيـلـيـة في حق
الـشـعب الـفـلسـطـيـني وقـتل األطـفال

! في فلسط
كـما لم يـعلُ صوت الـنـشاز هـذا أبداً
في أيّ وقت كـان يُــذبح فـيه األطـفـال
واألبـريـاء من الـفـلـسطـيـنـيـ الـعزّل
بــــشــــكلٍ يـــــومي عــــلـى يــــد احملــــتل
ــتـغــذّي عــلى صـمت ـســتـقــوي وا ا
"األصـــدقـــاء" األذلّـــاء والـــعـــمالء من
الـعــربــان الــذين بـاعــوا ضــمــائـرهم
بـالــكـامل لـلــشـيـطــان بـعـدمــا بـاعـوا
احلقوق الـعربية واألراضي الـعربية
احملــتـــلــة في فـــلــســـطــ واجلــوالن
ولـبنـان للـمـحتل وذلك  مـقـابل كسب
رضى الصهاينـة ومن يدعمهم عنهم
بـشكلٍ كـامل وبـعـدما  قـامـوا بإعـانة
هـذا احملـتل الـغـاشم وبـكلّ الـوسائل
عـلى إخـضـاع الـشـعب الـفـلـسـطـيني
ـذلّـة عـلى هـذا وفـرض الـتـسـويـات ا

طفـلة فـلسطـينـية ذات أعـوامٍ عشرة
دمــعت عــيـنــاهـا وبــكت وهي تــقـدّم
درســاً لــلـعــالم أجـمـع في الـصــمـود
والثبات واقفةً عـلى أنقاض منزلها
الـــذي هــــدمه االحـــتـالل الـــغـــاصب
لــفـلــســطــ بــدعــوى " عــدم وجـود

ترخيص" !
وكأنّ اإلحتالل لديه"  ترخيص "!..
طفل فـلسطـيني يُقـتل خنقـاً وتُكسر
رقبته حتت قدمي جـندي إسرائيلي
وال من يـرى وال من يـشـهـد ويـسمع
مـن مــنـــظّـــمـــات حـــقـــوق اإلنـــســان
ومــدّعي حبّ اإلنـسـان واإلنــسـانـيـة
ـــطـــالـــبـــ بـــوجـــوب تــطـــبـــيق وا
الــقــوانـــ الــدولــيـــة في كل مــكــان
وأيـنمـا كان وحـيثـما وُجـد القـانون
في كـلّ زاويــة من زوايــا الــعــالم إال
في فــلــسـطــ والــيــمن والــقــطـيف
والبـحرين وحيث يـوجد كل مـقهور
ومــضــطــهــد ومـــظــلــوم في الــعــالم

سمّى بالعالم "احلقيقي" !. ا
آالف الــبــيــوت  تُــهـدم  يــومــيــاً في
الـقــدس وعـلـى مـســاحـة فــلـســطـ
بــحــجّـة عــدم وجــود تـراخــيص من
دولة احتالل مـتنمّـرة وقحة تـختزل
كل وقـــاحــــة الـــوقــــحـــ وتــــنـــمّـــر
ـتـنــمّـرين في هــذا الـعـالم بــعـدمـا ا
طــردت الـشــعب الــفــلــســطـيــني من
أرضه واحتلت األرض الفلـسطينية
كلّها بعد ارتكابها مجازر يندى لها
اجلب في دير ياس وحيفا ويافا
ـدن والــقـرى الــفـلـســطـيــنـيـة وكل ا
وحتـدّت العـالم كـلّه وبـعضه مـتـآمر
وحتــــدّت كل مـــنــــظـــمــــات حـــقـــوق
تـحدة اإلنسـان وكلّ قوانـ األ ا
والـعـالم الغـربي والـشـرقي والـعالم
ــسـمّى  مـتـحـضّــر  ومـتـمـدّن مـنـذ ا
العام 1948 والى اآلن  ال يسبـقها

الـعـراق وسـوريـة وسـوريـة ولـبـنـان
ـنطقة كـلّها وما بات وعلى امتداد ا
يـرافـق ذلك كــخـيــالٍ مــســتــطـال من
ـسـؤولـية واإلهـتـمام انـعدام حس ا
ـسـتـوى الــرسـمي إن لم نـقل عـلـى ا
ـنطـقة تـآمر غـالـبيـة حكـام ومـلوك ا
وكـذلك مــا يُــعـرف بــجــامـعــة الـدول
الـعـربـيـة فـيـمـا حصـل ويحـصل من
جرائم يـندى لهـا اجلبـ ناهيك عن
فقدان حس االهتمام لدى باقي دول
الـعـالم الـتي تـدّعي الـتـطـور والرقي
وكـذلك مــنـظــمـات حــقـوق اإلنــسـان
تحدة !  نظمات التابعة لأل ا وا
عتاد بل من الطبيعي فقد بات من ا

رؤية:
طـفـلـة فلـسـطيـنـيـة تقف بـاكـيـة على
أنقـاض منـزل عائـلتـها الـذي هدمته
لــلـــتــوّ ســلــطــات احـــتالل غــاشــمــة
مـتـنمّـرة وذلك حتت أنـظـار الـعالم "
ــــتـــحـــضّـــر" في الـــقـــرن الـــواحـــد ا
والعشرين   مع صمت دولي مريب
وصــمـت عــربي أكــثــر من مــريب بل
ومــــــتــــــآمــــــر عــــــلـى خــــــنق اإلرادة
ــطــالــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة احلــرّة ا
بــــــتــــــحــــــريــــــر" بــــــعـض" األراضي
الـفــلـســطـيــنـيـة احملــتـلــة من بـراثن
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طــفـلـة فــلـســطـيـنــيـة تــطـعم بــيـدهـا
ـستـلقي والدهـا األسيـر الصـامد وا
ــرض بـعــد أشـهـر من عــلى فـراش ا
فـتوح عـن الطـعام وذلك اإلضـراب ا
بـعدمـا شـارف على الـهالك أكـثر من
مرة حـتى انتـصرت أخـيرا ً أمـعاؤه
اخلــــاويـــة عـــلـى جـــبــــروت احملـــتلّ
اإلسرائيلي وجبروت الصامت من
الــعـــربـــان والــغـــربـــان الــنـــاعـــقــ

تآمرين مع العدو! ا

ـتــحـضـر دائـمـاً يـتـسـابق الــعـالم ا
وتأسّـيـاً باحلـضارات الـسالـفة  في
اإلشــــارة  إلى عــــجــــائب الــــدنــــيـــا
وغــرائــبــهــا  وأشــهــرهــا بــالــطــبع
عـــجــائـب الــدنـــيــا الـــســبـع والــتي
أصــبـحت في أيـامــنـا هـذه وبـقـدرة
ا نشهده قادر عادية جداً مقـارنةً 
يومياً من عجائب حتيط بنا من كل
جــــانب وخــــصــــوصــــاً في بـالدنـــا
الـعـربـيـة واإلسالمـيـة حيـث أصبح
يُـشــار لـنـا بــالـبـنــان في تـسـابــقـنـا
وكـــســـبــنـــا الـــدرجـــات الــعـــلى في
الـغرابـة وفنـون الـتدلـيس واإلغواء
والكذب والنـفاق واالفتراء  وكل ما

هو عجيب وغريب .
فـبالدنـا وكلّ مـا يـحـصـل فـيـهـا هو
حـقــاً عـجـيــبـة من عــجـائب الــدنـيـا
الـغـريبـة والـنادرة حـقّـاً وصـدقاً بل
والــــتي هـي أغــــرب من الــــغــــرابـــة
نفـسها بـسبب مـا يحصل فـيها من
هـــذه مـــتــــنــــاقــــضــــات وأضــــداد  
تناقضات الغـريبة التي ال بدّ لها ا
من أن تـوثّق لأليّام اآلتـيـة وللـجيل
ا فيها من تناقض وتضارب اآلتي 

! عجيب
فما يحصل في بالدنا  منذ سنوات
وإلـى اآلن هـــو واحـــدة مـن أعـــجب
عـجـائب الـقرن الـواحـد والـعـشرين
التي لـيس لها مـثيل في الـعالم كلّه
ــا حتـمــله في طـيــاتـهــا من جـهل
وجـاهليـة قبـليـة متـوارثة ومـتكـلّفة

لألسف  !
فــأعـجب الــعـجـائب في هــذا الـقـرن
مـعـانـاة أطــفـال فـلـســطـ احملـتـلـة
وجميع دول منطقة الشرق األوسط
ـدّة مــا بــ مــجـازر  طـيــلــة هــذه ا
ـتـكـرّرة فـي فـلـسـط الـصـهـايـنـة ا
ومـجـازر التـكـفيـريـ الـشنـيـعة في

ظلوم. الشعب الصامد وا
ن يسمّون أنفسهم إنّ من تقاطر 
 " جهادي " من  كل حدبٍ وصوب
ومن كلّ مــكـان من الـدول الــعـربـيـة
وغــيـــر الــعـــربــيــة بـل ومن أقــصى
األمـــاكن من الـــكــرة األرضـــيــة  من
الـشمـال إلى اجلـنـوب ومن الـشرق
إلـى الـــــغـــــرب بـــــحـــــيـث الـــــتـــــقى
الـشــيـشـاني واألفــغـاني والـروسي
واألمـريـكـاني ومن كل اجلـنـسـيـات
يجـمـعهم شـعـار داعش واخلالفة "
اإلسـالمــــيـــــة " والــــقـــــتل والـــــذبح
والسبي واإلرهاب تـطبيقـاً لفتاوى
ـستـقويـة فقط مـشايخ اإلرهـابيـة ا
على األبريـاء  واألطفال  والـشيوخ
والـنـسـاء من الـضـعـفـاء والـعُـزّل  
ومن تقـاطر من هؤالء الـذين سمّوا
أنـفـســهم زوراً ب " اجملـاهـدين" من
الــرجــال والــنـــســاء واألطــفــال من
ّ الــــواضح أنّ هــــؤالء كــــان قــــد  
غـسل أدمـغتـهم بـفتـاوى  تـكفـيـرية
مــصــفــوفــة  ومــدروســة بــامــتــيـاز
خلـدمة مـشـغّلـيهم وأصـدقـائهم من
عـمالء الـصـهـايـنـة بـعـدمـا بـات من
الــــواضـح والالفت طــــيــــلــــة هــــذه
السـنـوات الطـوال  أن ال وجود وال
ـفـت ـشـايخ "وا صـوت لـهؤالء"  ا

تنطّح خلدمة مرؤوسيهم من " ا
 أصــدقـــاء" وعــمالء  الــصـــهــايــنــة
احملتلّ لفلـسط  كما ال ذكر أتى
" و" ال وحي نزل " لهؤالء " التابع
 والـــقـــتـــلــة الـــذبّـــاحـــ لألطـــفــال
ــغــســولـة أدمــغــتــهم واالبــريــاء  ا
ملوءة جيوبهم بأموال حرام!  وا
إنّ  هـؤالء اجملـرمـ الـقـتـلـة الـذين
مـألوا الـشــاشـات لــسـنــوات طـوال
بــوثــائق وأفالم دمــويــة إرهــابــيــة
تـمــثـيـلــيـة شــوفـيـنــيـة ال هـدف وال
طــائل مـــنــهــا إلّــا تـــشــويه صــورة
ـسـلـمـ وضـرب وحدة اإلسالم وا
األمــــة الــــعــــربــــيــــة واإلسالمــــيــــة
ــصـلـحـة وتـفـتــيـتـهـا وإضــعـافـهـا 
الـكـيان الـغـاصب لـفلـسـطـ ال ذكر
لهم وال شأن لهم أبـدا ً حيث توجد
احلـقـوق الــعـربـيــة احلـقـيــقـيـة من
احملــيـط الى اخلـــلــيـج وبــخـــاصــةً
هـضـومة احلـقـوق الفـلـسـطيـنـيـة ا
منذ سنوات طوال وهذا إنّما يؤكّد
ـشـايخ ووعّاظ عـلى هـوية هـؤالء ا
الـسالطـ الغـاوين  وأتـبـاعهم من
الـذبّاحـ  هذه الـهويـة احلقـيقـية
ـتـآمرة عـلى األبـريـاء كل األبـرياء ا
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الـنـازح بـسـبب الـبـرد أو احلر أو
تأخر تقد العناية الصحية لهم?.
مــاذا قـدم مـسـؤولـيـنـا من جـيـوبـهم
اخلــــاصـــة.. أم مـن مـــخــــصـــصـــات
(الضمانات االجتماعية) اخملصصة
.. الى الــعــوائل ـســؤولــ لــكــبــار ا

النازحة?.
السؤال األكبـر: ماذا قدم لعوائل كل
هـؤالء األطـفـال الـضـحـايـا ?.. سواء
ـــعــــنـــيـــة ــــؤســـســــات ا من قــــبل ا

بالتقصير واإلهمال أو غيرها?
كم مــؤسـسـة إعالمـيـة أو مـدنـيـة أو
نـقـابـة احملـامـيـ أخـذت دورهـا في
إحـقــاق حـقـوق مـثل حـوادث هـؤالء

األطفال?.
: كم بــقيً أن نـــســأل ســـؤاالً أخــيــراً
ـثل هـذه احلوادث اعـتذر مـسؤوالً  
من أهل الضحية.. وقدم استقالته ?
أطـفـالـنــا الـيـوم تـمــوت في الـغـربـة
تـتـقـاذفـهم أمـواج البـحـار لـتـرمـيهم
مـــوتى عـــلى شـــواطئ الـــدول.. ولم
نسمع كلمة من سياسينا جتاه هذه
اجلرائم التي اقترفوها هم جميعاً.
أطــفــالــنـا أبــنــاء احملــافــظـات الــتي
سـقـطت عـلى يـد داعـش.. يـعـيـشون
حتى اآلن في الـشوارع مـتسـولون..
ــــوصل بال عــــنــــايــــة.. اذهـب الى ا
االن.. وســـتـــجــد االطـــفـــال االيـــتــام
يـنامـون قرب جـامع الـنوري وغـيره
!! ال مــســؤول وصــلـــهم .. او عــالج
أمرهم! طفالنا تشتريهم أو تسرقهم
عـــصـــابـــات الـــتـــســـول والـــســـرقــة
والــــدعــــارة.. وهم مــــوجــــودون في
الــشـــوارع.. وفي ضــحى الـــنــهــار..
وفي الـســاحــات الـعــامــة.. ولم يـقل

لهم أحد ماذا تفعلون??

النفساني.. لئال تقع الكارثة. 
 صــادف أن مـرً رئـيس اجلــمـهـوريـة
االيـطـالـيـة من قـرب مـوقع احلـادث..
وعندما علم إن طفال سقط في حفرة
ـكـان نـزل من ســيـارته.. ولم يـتـرك ا

حتى انتهاء احلادث.
(وهــنـــا البــد ان نــذكـــر ان الــرئــيس
االيطالي جيـوفاني برتيـني.. قصير
وسمـ (أسمن وأقـصر مـن رئيـسنا
االســبق جالل الــطـالـبــاني.. وهـو ال
يـســتـطــيع أبــدا ان يـجــلس جـلــسـة
القـرفصاء.. (لـكنه جـلس.. فالقـضية

ا تتصورون)!! عنده أخطر 
ـهم: أصرت األم أن تـنزل بـنـفسـها ا
إلى داخل احلـفـرة عبـر الـسـلم الذي
خـصص لعـمـليـة اإلنـقاذ.. خـوفا من
أن يـرتــعب ابــنــهــا من نــزول أنـاس
غـربـاء وتـقع الـكـارثـة.. فـأنـقذت األم
طفلها.. وتعالى التصفيق والغناء..
ظلـوا أكثر من سـاعة يـرقصون وهم
.. شاركهم رئـيس اجلمهورية فرح
ـــنـــاســـبــة بــالـــدقـــائق األولى.. (بـــا
الـرئـيس االيـطـالي عـمره 76 سـنة..
وســمـــ وال يــســتــطـــيع اجلــلــوس
القـرفصـاء لكـنه جلس.. ألن احلادث

بالنسبة لهم خطير جداً !!.
(ال اســتـــطــيع ان اصـف شــعــوري..
وانـا اشـاهــد الـقــنـاة واحلــادثـة من
الـقــنـاة في رومـا.. لـكـنـني االن وانـا
اكـتب احلـادثة.. دمـعـة عيـوني أكـثر
من مرة.. ليس على احلادثة بل على

اطفالنا)!!
ـهم أخــذت بـعـدهـا وسـائل اإلعالم ا
ـهــمــة.. وتــوسـعت عــلى عــاتـقــهــا ا
لتصبح قـضية رأي عام.. أدت خالل
يـومـ إلى اســتـقـالــة عـمـدة رومـا..

منـدهش ومستـغرب وبـ ناقم على
هـــذا الـــتـــأخـــر فـي إنـــقـــاذ الـــطـــفل

وإخراجه !!
 الــقــصــة: هـي إن دائــرة اخلــدمــات
والــصــيــانــة في رومــا كــانت تــقــوم
ـكـسـور.. بـعـمـلـيـة حلــيم األنـبـوب ا
بـعد أن وجـدت أن عـملـيـة استـبداله
تـتـطـلـب وقـتـا أكـبــر.. وفي الـسـاعـة
الثـانية بـعد ظـهر ذلك اليـوم توقفت
حافـلة نـقل الطـلبـة بعـد عودتهم من
مـــدرســتـــهم.. والـــذين نــزلـــوا أمــام

مجمعهم السكني.
إال إن (أيدي) مـا أن شـاهد األشـرطة
الــصـفـراء الـفـسـفـوريـة الـتي حتـيط
باحلفرة.. حـتى اندفع إليـها بسرعة
لــيـشــاهـد مــا بــدخـلــهـا واخــتـرقــهـا
وسقط في احلفرة.. حـيث كان عمال
اخلـدمـات والـصـيانـة مـنـشـغـل في
قــطع قـطــعــة من احلــديـد مــســاويـة
ـــكـــســـورة من حلـــجم الـــقـــطــــعـــة ا
األنبوب.. وخشية من سقوطه داخل
ــيــاه اآلســنـة.. األنــبــوب وجتــرفه ا
عـــجــلـــوا في جــلـب أمه والــطـــبــيب

السكنية غرب روما.
وعـلى الـفـور نقـلت إلـيـنا الـكـامـيرا
صـورة حــفـرة ال يــتـجــاوز عـمــقـهـا
ثـالثـــة إلـى أربــــعـــة أمــــتــــار.. وفي
داخـلـهـا يـقف طـفل في عـمـر خمس
سـنــوات عـلى حــافـة أنــبـوب مــيـاه
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وهـو يـنـظـر إلى والدتـه التـي كانت
تــقـف عــلى شـــفــا احلــفـــرة حتــدثه
بـهــدوء وابـتــسـامــة (مـجـبــرة عـلى
تـمثـيلـها).. حـيث كان إلى جـوارها
طـبـيب نـفـسـاني جـلب عـلى عـجل..
وهي تــقــول له: (حــبــيــبي أيــدي ال
تــتــحــرك من مــكــانك أيــهــا الــبــطل
الــــــشــــــجـــــــاع.. ســــــوف أنــــــزل لك
إلخــــراجك.. ونــــذهـب إلى الــــبــــيت
لـــلـــغـــداء.. بــــعـــدهـــا إلى مـــديـــنـــة

األلعاب).
ــــقــــابل مـن حــــافـــة فـي اجلــــانب ا
احلفـرة يجـلس القـرفصـاء الرئيس
االيـــطــالي جـــيــوفـــاني بــرتـــيــني..
وحـوله جـمع غـفيـر من الـنـاس ب

ضـمـان حـياة ومـسـتـقـبل الـطفل في
ـــتــقـــدمـــة.. وحـــتى الــدول الـــدول ا
العربـية اخلليـجية.. يـقع في مقدمة
اهتمـام وعمل تلك الدول ومـنظمات
ـدني والــقـطـاع اخلـاص اجملــتـمع ا
والعائلة.. ولن يغفر أحد أية اساءة
أو اهمال أو تردد في رعاية الطفل.
ـ ومــنــذ الــســاعــة االولى لـوالدة أي
طـفل مـن رعـايــاهـا تــصـرف الــدولـة
راتـبا شهـريا لـعائـلته يـكفي لـتقد
ة ودراسة كل مستلزمات حياة كر
وتـامـ صــحي حـقــيـقي وتــعـلـيم..
ومن ثم عند اكمـال دراسته أو بلوغ
ــنـاسب.. الــرشــد يـخــتــار الــعــمل ا
وبعكسه يتسلم راتب اعانة البطالة

حتى يجد عمال يرغب به !!
ـ ظــهــيــرة يــوم 23 نــيــســان 1980
قطعت قناة الرأي الـثانية االيطالية
بـرنــامــجـهــا االعـتــيـادي.. وظــهـرت
.. بـتسـمة دوماً ذيـعة اجلـميـلة وا ا
على غـير عادتـها.. وكانت مالمـحها
تـؤشـر إن هــنـاك حـدثــا غـيـر سـار..
معـلنـة االنتـقال إلـى أحد اجملـمعات

ومدير اخلدمـات والصيانـة العامة
في رومـا.. وأحــيل لـلـتـحـقـيق ومن
ثم إلى الـــقــضـــاء كل من لـه عالقــة
بهذا احلادث والتقصير واإلهمال.
كــمــا أخــذت مــنـظــمــات الــطــفــولـة
واألمـــومـــة فـي ايـــطـــالـــيـــا دورهــا
بــزيــارة عــائــلــة الــطــفل.. وتــقــد
الـهــدايـا لــلـطــفل.. وشــاركت كـذلك
شــركــات كــبــرى جتــاريــة وأطــبــاء
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أخـــيــــرا دفـــعت دائـــرة اخلـــدمـــات
والصيـانة مبلغ (12) مليون دوالر
أمـريـكي تعـويـضاً لـلـطفل.. خـشـية
أن يــصــاب الــطـــفل بــاكــتــئــاب في
ـــســـتــــقـــبل !!.. حـــسـب تـــقـــريـــر ا
االطـبــاء.. (أؤكـد 12 مـلــيـون دوالر
الــــــعـــــام 1980.. هـــــسـه اشـــــكـــــد

تساوي????)
مالحظات: 

 كم طــــفـل في الــــعــــراق ســــقط في
حفرة اجملاري ومات?.

كـم طـفل عـنــدنـا يـدهـس بـسـيـارات
.. وكأن شـيئا لم سـؤول مواكب ا
يـكـن.. او تـنــزل احلــمـايــة وتــشـتم
اهل الطفل أو تتخذ أكثر من ذلك?.
وكم طـــفل عــــنـــدنـــا قـــتـل بـــســـبب
هـجـمـات وتــفـتـيش لــيـلي وبـشـكل

.? واطن مفاجئ لبيوت ا
كم طــفل عـــراقي صــعـق ويــصــعق
مــســتــقــبالً  بـــأعــمــدة الــكــهــربــاء
ــوت.. الــوطـــنــيـــة في الـــعــراق و

بسبب اهمالها وعدم صيانتها.
وكم امرأة عـندنـا أجهـضت حمـلها

ومات طفلها بأحداث مشابهة?
كم طـــفل عــنـــدنــا مـــات من عــوائل

ال أدرى إن كان الـبعض السيما النـخب العلميـة والثقافيـة قد استبدل قيم
احلـيـاة احلـميـمـيـة بـقـيم الـتواصـل الرقـمي وألـغى من خاللـهـا الـكـثـير من
ـنـظومـات االجـتمـاعيـة اإليـجابـيـة والروابط اإلنـسـانيـة الـتي منـحت احلـياة ا
الـوانا بـهـيـجة وبـسـاطة مـتـناهـيـة في العالقـات والـتفـاعل االجـتمـاعي. فـما
وبايل والرسائل يدور اليوم ب األهل واألصدقاء في عالم اخلوارزميات وا
الـنـصيـة بأنـواعهـا يـكاد يـكون انـسالخـا أخيـرا عن القـيم الـتي تشـكلت في
أسـرنا وبـيـئـتـنا واقـصـد بـها تـلك الـقـيم اإليـجـابيـة الـتي ربـطـتنـا لـسـنوات
وشـكـلت أحـلى رابط اجـتـمـاعي مـثـيـر لـلـدهـشـة وعالمـة فـارقـة تـمـيزنـا عن

األقوام األجنبية.
ـعاصرة أو خـلل في قيـمنا أو ا بـسبب احلـياة ا اليـوم تغـير كل شيء ر
تـقـديـر غـيـر صـحـيح في الـتـعـامـل اإلنـسـاني. فـقـد  اسـتـسـهـال الـتـعـامل
اإلنــسـاني بـرســالـة نـصــيـة قـصــيـرة ال حـيـاة فــيـهـا في أشــد حلـظـات األلم
ـوت في الـفـيسـبـوك يـخـتصـر ب(اليك) لـلـمـرحوم أو والـنـكبـات الـكـبـيرة. فـا
نـاسبـات برسـالة نـصية رحـومة وتـهنئـة األب واألم واإلخوة في الـعيـد وا ا

قل. خجولة. والقصص كثيرة تدمي القلب وا
لـست ضــد الـعــصـر وال أكن الــعـداء لــوسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي وال
للرسـائل النصية الـتي تختصر الزمن بـكلمة صباح اخلـير أو مساء اخلير
فانا شـخصـيا من مـحبـيهـا ومستـخدمـيهـا لكـنني احتـدت عن فعل مـتعدي
عـنى استخـدام هذه الـوسائل بطـريقة فـعول به  يتـعدى الفـاعل لينـصب ا
بـنـى الذي سـمـجـة وغـيـر الئـقـة بـ الـبـشر. فـإذا كـان صـديـقك في نـفـس ا
تسكـنه فهل هنـاك حاجة إلرسال رسـالة نصيـة تهنئـة العيد أو تـعزية ميت
أو كان يـبعد عـنك عشرات الـكيلـو متـرات فهل يقـلل من قيمـة الشخص أن

سرات واألحزان. يستخدم التلفون اجملاني ليتضامن معه في ا
ي كالما حزينـا على الفيسبوك قرأت لـلصديق رعد البيدر الـكاتب واألكاد
يشـتكي من هذه الظاهرة اخملـجلة نصهـا " إذا اتفقنا ان وبـاء كورونا مانعا
لـلتـزاور من بـاب التـحفـظ. فهل ان إرسـال (صورة  –سـطور) مـنـقولـة تدور
ة على صـفحـات مـتعـددة إلى أعزاء أو ذوي فـضل عـليـنا يـعـوض عن مكـا
هاتـفيـة معـظمـها مـجاني عـلى وسائـل التـواصل االجتـماعي في عـيد يـجمع
نـتظرة وقسـوة معاناة العـراقي في الداخل واخلارج ب فـرحة اإلفطار ا
ـراجـعة (اجلـديـد) من الـسـلـوك السـائـد حـالـيا قـبل ان تـتـغـيـر قوادم دعـوة 
األعـيــاد إلى (سـنــطـاوي) ال صــورة وال صـوت..مع أعــز الـنــاس". والـزمـيل
شـ بعبارات تدل على عمـق احلزن في داخله بسخرية اختـصر السلوك ا
الذعـة. وانـا شـخـصـيـا أتـعـاطف مع مـا كـتـبه بل أشـكـره ألنه أضـاء عـتـمة

السلوك السلبي.
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لـقـد وجـدت أمـثـلـة في احلـيـاة غـريـبة عـن الـسـلوك الـطـبـيـعي فـي ظل كـثـافة
ـعـلـومـات وبراعـة الـتـقـنـيـات وسـرعـتـهـا. حـيث تـراجـعت نـبـرة اإلحـساس ا
ـقـترن بـاحلـضور بـالـتفـاعل االجـتـماعي وحـرارة األلـفة وجـمـال الـسؤال ا
شاعر اإلنـسانية فـبدأنا نقرأ والصوت فـتأسست لنـا قيما خـارج تغطيـة ا
من الـتـقـنـيـة لـيـقل لـديـنــا اإلحـسـاس بـالـبـشـر والـعـواطف. فـاألثم لـيس في
ـا في الـقـلـوب التـي جتـمدت فـي "فـريزر" الـتـقـنـيـات احلـديـثـة اجلـامـدة وإ

احلياة.
قـلوب. فـاالبن ال يخـجل من إرسال رسـالة وكمـا يبـدو ان احليـاة تسـير بـا
نصـيـة لـوالـديه تـهـنـئـة بـالـعـيـد واألخـوة الـصـغـار يـنـتـظـرون من الـكـبـير أن
يـهنـئـهم والـطالب يـنـتظـر من أسـتاذه أن يـبـادر بالـسـؤال والتـهـنئـة (اعـلمه
الــرمـايــة كل يـوم فـلــمـا اشــتـد سـاعــده رمـاني). فــمـا عـدنــا نـسـأل إال وقت
صلحة الشخصية. فقد  تدمير منظومة القيم وتمزيق النسيج احلاجة وا
االجتـماعي.وماعاد في هذه الدنيـا حبيبا يستـحق منا ان نحاوره وجنالسه
ـوبـايل وبـطـاريـة مـزودة بـالـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة تـتكـلم إال قـطعـة مـن نيـكل ا

بحروف األموات!
شخصـيا لم أجد في العيد لذة التـفاعل فالرسائل النصـية كثيرة بعضها
ـرسل مجـرد صديق أو قـار لكن احملـزن من هم األقرب لك مـقبول ألن ا
وخاصـة القريب مكانـيا رغم أفضالنا عـليه بالعلم والـرزق. ومع ذلك ينتظر
عـلم. وأقسى ما مررت به ة تلـفونية ويـسقط قيم العـمر وفضل ا منك مـكا
يوم وفـاة والدة زوجـتي في العـيـد فقـد كان لـلغـرباء واألبـعدون الـفضل في
قربون فـاكتفـوا برسالـة نصيـة خجولة التواصل تـلفونـيا بالـعشرات أمـا ا

رحومة!   وت ا و(اليك) إعجاب 
ا يحدث وليس عـاتبا على أحد ألن هناك أزمه ـناسبة لست مستـغربا  با
قــيم ال نـعـرف تـصـريـفـهـا في قـنـوات احلــيـاة مـثـلـمـا هـنـاك أزمـة مـعـرفـيّـة
وبـصـيرة اجـتـماعـيـة فاقـدة اإلحـساس. فـمـا اجلدوى من الـشـكوى بـعد أن
اجــتـاز الـبـعـض حـدود الـعـشــرة إلى مـنـطــقـة الـشـر واألنــانـيـة لــلـتـحـريض
عرفي واإلنساني بال منة. فأنت ن قدم لهم الكثير من الواجب ا والتشويه 
اليـوم ترى الـشمـاتة واجلـحود وظـلم اإلنسـان ألخيه األكـثر انـتشـارا وترى
الوفاء واحلب هي السمات النادرة. وقيل ان الوفاء فعل مستمر وان الدنيا
مـسـالة حـسـابـية اطـرح مـنهـا الـتـعب والشـقـاء واجمـع لهـا احلب والـوفاء.
سبـحان الله تغيرت كل قوان الكون فـتفاحة نيوتن سقطت فوق رؤوسنا
وأصـبـحت اجلـاذبـيـة اقل قـوة بـسـبـب سـلـوكـيـات الـفـرد وفـيـزيـاء الـنـظـريـة
النـسبيـة ألينـشتـاين غيـرت فكـرة اجلاذبـية إلى فـكرة "الـزمكان". فـال تفاعل
ـستطـرقة حيث شخـصي. والسلـوك الرقـمي أنشأ لـنا فكـرة ضد األواني ا
تغيـير "أوعيـة" الرابطـة االجتماعـية تضـييقا أو تـمديدا أو تـعويجا. ذلك ألن
شاعـر والقـيم والعـواطف ليست ستـطرقـة ليس وعـاء وا سوائل الـسلـوك ا
سوائل مـادية. نبيع من يشـترينا وجنري خـلف من يبيعنـا. زمن كأن الدنيا
سـقـطت عـن قـرن ثـور وراحت تـســيـر عـلى راســهـا.  تـسـيح فــيـهـا األلـوان

متداخلة حتى تستحيل إلى دنيا خرابيش! 
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بـالنـسـبة لالطـراف الـدوليـة الـفاعـلة
,وبـــالـــتـــالي ال زال هـــنـــاك نـــوع من
الـضــبـابــيــة لـدى صــانع الــقـرار في
الــدولــة الــعــراقـــيــة في حتــديــد اين
تـكــمن مــصـلــحـة الــدولـة و الــشـعب
ــكن ان الــعــراقي ,وفي اي خـــانــة 
ــصـلــحــة بـالــنـســبـة تــصـنف تــلك ا
لــلـدولـة الــعـراقـيـة,وهـذا االمـر افـرز
عــجـز بـنـيـوي اخـر تـمـثل بـالـتـفـاعل
ستوى اخلجول او الضعـيف على ا
اخلارجي,واخذ هـذا التفـاعل يتـغير
بــتـغـيــر راس الـهـرم فـي احلـكـومـات
عنى العراقية بعد عام 2003 اي 
اخــر ان اي رئــيس حــكــومــة جــديــد
يـــأتـي بـــعــد نـــهـــايـــة واليـــة رئـــيس
احلـكـومـة الـسـابق فـانـة ال يـكـمل مـا
ابـتــدأه الــرئـيس الــســابق من بــنـاء
عالقـات خــارجـيـة وآطـر تـواصل مع
احملـــيط اخلـــارجي فـــتـــراه يـــفـــضل
االنــســـيـــاق او االجنــرار الـى طــرف
اقـــلــــيـــمي او دولي  عــــلى حـــســـاب
مـــــصــــلـــــحــــة الـــــدولــــة والـــــشــــعب
الــعـراقي,وهــنــا يـفــتـرض ان تــكـون
مـصـلـحـة الـدولـة والـشـعب الـعـراقي
هي االســــــمى واالعـــــلـى وفـــــوق كل
اعـتــبــار .وهــنـا يــتــطـلب مـن صـانع

الـسيـاسي الـعراقي يـقف عـاجزاً عن
تــفـســيـر وتــفــكـيك مــســتـويــات تـلك
ؤثرة االزمة نـتيجـة كثرة االطـراف ا

في الدولة العراقية  .
فالدولـة العراقـية وفي اغلب االعوام
التي اعقبت تأسيسها والتي تعاقب
عــلى ادارتــهـا نــظـام حــكم مــلـكي ,و
جـمهـوري افـتقـدت بـصورة واضـحة
لـوجود إدارة كـفـؤة في عمـلـية ادارة
االزمــة ,وبـــالـــتـــالي اصـــبـح هـــنــاك
اسلـوب مغـاير تـمامـاً السلوب ادارة
االزمــات الـذي يـعـتـمــد عـلى الـقـراءة
ــا يــؤدي الى ــتـأنــيــة الي ازمــة  ا
وتفـكـيكـها تـتبع خـيـوط تـلك االزمة ,
بـدل الــدوران حــول االزمــة نـفــســهـا
فبدالً من ذلك االسلوب اخذت الدولة
الـعــراقــيـة بــإتـبــاع اسـلــوب مـغــايـر
واجهة تماماً الدارة االزمات ,وهو ا
 اآلنــيـة والــتــعــامل مـع اي ازمــة مـا
وفيها حتدث بطـريقة غـير مدروسة ,
الـكـثــيـر من الـعــشـوائـيـة والــتـخـبط
,وهـذا ما يـؤدي بـالـتـالي الى ضعف
الـدولة الـعـراقـية وتـصـبح اقرب الى

التفكك منها الى االحتاد.
واذا ما نظـرنا الى مستـويات تفاعل
الدولة العراقية في البيئت احمللية

نـــرى او نـــســـمع عن حـــدوث ازمـــة
مـعــيـنـة في داخل الـدولـة الـعـراقـيـة
سواء أكـانت تـلك االزمـة في احمليط
اخلــــارجـي ام الــــداخـــــلي ,و عــــلى
الـصـعيـد الـسيـاسي ام االقـتـصادي
ام االجــتـمــاعي ام عــلى اي صـعــيـد
اخر يحدث تفاعالً وينتج عنه ردود

افعال ذات طبيعة مجتمعية .
فمـستويـات االزمة الـتي مرت او قد
تـمـر عـلى الـدولـة الــعـراقـيـة كـثـيـرة
ـاط مـتـشـابـكـة ,ومـتـعددة ,وذات ا
ـــتـــتــــبع لـــلــــمـــشـــهـــد جتـــعل مـن ا

تتالية على احلال عرضة لالزمات ا
الصعيد الداخلي واخلارجي.
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فـاحلـروب  والـنـزاعـات ,ومـعـضـلـة
اعادة االعـمار واالزمـات السـياسـية
ـدقع كل ـتـتـالـيـة وحـاالت الـفـقـر ا ا
ـا ال يـقـبل ـتـغـيـرات تـشـيـر  تــلك ا
ادنى شك بـــان الــدولـــة الــعـــراقــيــة
تــعـاني من حــالـة الـفـشل الــبـنـيـوي
الـــــذي اعــــتــــرض طـــــريق الــــدولــــة
الـــعــراقـــيــة ,واصـــبح مالزمـــاً لــهــا
,وبــالــتـالي اصــبح من الــنـادر ان ال

تـــعــانـي الــدولـــة الــعـــراقــيـــة مــنــذ
تــأسـيــسـهــا عـام 1921 ولـوقــتـنـا
الـراهن من حتديـات جـمة تـعـترض
ـــا ـــوهـــا وأزدهـــارهـــا  طـــريـق 
جــعـلـهـا في وضـع الـدولـة الـرخـوة
,والتي تكون احلـوكمة فيـها واهِنَة
بـســبب ضــآلــة مــسـتــوى الــقـدرات
ويــكــون االداريـــة واالقــتـــصــاديــة ,
تأثير ذلك النـمط ذات منحى سلبي
على تطـوير وبنـاء عالقات مـتبادلة
في الــبـيــئـة الـداخــلـيـة ,وهـذااالمـر
يـجـعل الـدولـة الـعـراقـيـة بـطـبـيـعـة

واخلـــارجــــيـــة فـــنـــرى ان الـــدولـــة
الــعـراقــيـة فـي الـبــيـئــة الــداخـلــيـة
تــــعــــاني وبــــصـــورة كــــبــــيـــرة من
ـنـفـلت حتــديـات ظـاهـرة الــسالح ا
سـلحة التي اضحت واجلماعات ا
ـثـابـة سلـطـات رديـفـة عن الـدولة
الـعراقـيـة في اغـلب بـقاع االراضي
العراقية وهذا بدوره يؤثر بصورة
فعلية على سيطرة الدولة العراقية
عـلى اراضـيـهـا,وبـالـتـالي فـان ذلك
ــتــغـيــر اخلــطــيــر يـفــقــد الــدولـة ا
الـعــراقـيـة شــرعـيــة اتـخــاذ الـقـرار
تغيـر هناك متغير فضالً عن ذلك ا
مـــهم ,واصـــبـح مالزمـــاً لــــلـــدولـــة
الـعـراقـيـة السـيـمـا بـعـد عام 2003
ـتـواصل عن توفـير ,وهـو العـجز ا
,وتــــقــــد اخلـــــدمــــات الــــعــــامــــة
للمواطـن مع احتكـام الدولة على
قـدرات مـالـيـة جـيـدة تـسـتـطـيع من
خاللهـا توفيـر اخلدمات االسـاسية
السـيـمـا في قـطـاعـات حـيـويـة مـثل
الـصحـة والتـعلـيم والبـلديـة فضالً

عن اخلدمات التوزيعية .
امـا على صـعيـد البـيئـة اخلارجـية
فالدولة العـراقية الزالت تعاني من
اخــــــــتـالل فـي تــــــــعــــــــريف االداور

بغداد

الـقـرار الـعـراقي الـعـمل عـلى جتـاوز
مرحـلـة الفـشل البـنيـوي التي الزمت
الــدولــة الـــعــراقــيــة طــوال الــعــقــود
اضية,وهذا يْـستَلـزَم توافـر حزمة ا
من االشــــتـــراطــــات الـــســــيـــاســــيـــة

واالقتصادية .
W œUB « WOLM

فـــفي اجلـــانـب االقـــتـــصـــادي يـــجب
الـتـركـيـز على الـتـنـمـية االقـتـصـادية
والـعــمل عـلـى جـعــلـهــا اكـثــر عـدالـة
ـا يتعلق بـجانب اخلدمات السيما 
ومــكـافــحـة والــتــعـلــيم والــوظـائف ,
عاجلة الفقر,وتوجد ضرورة ملـحة 
االخـــتـالل الـــطـــبـــقـي الـــذي اصـــبح
مالزمـاً لـلـمـجـتـمع الـعـراقي اذ انـتج
الـتـغيـيـر الـسيـاسي بـعـد عام 2003
تـفــاوت طــبـقي كــبـيــر لـتــكـاد تــكـون
الطـبقات االجـتماعـية منـحصرة ب
طـبــقـتــ احـدهــمـا فــاحـشــة الـثـراء
واالخــرى مــســحــوقـة,و هــذا سـوف
يــؤدي مـــســـتـــقــبـالً الى تالشي دور
الطبـقة الوسطى ,والتي تعـد بيضة
الــقـبـان في عـمـلـيـة الـتـوزيع الـعـادل
واجلـيــد لـلـثـروات,فـضالً عن دورهـا
ـقـراطي في عـمـلــيـة االنــتـقـال الــد
والبد من الـعمل عـلى مـعاجلـة غياب

الـتـوازن االقـتـصـادي ,وارتـفـاع عدد
واطنـ الذين يعـيشون حتت خط ا
ـتـغـير االخـر الـذي  هو الـفـقر.وفي ا
ـتغير ذو طابع سيـاسي  تميز ذلك ا
بالصراعات السـياسية ب االحزاب
ـكـاسب والــكـتل الـسـيـاســيـة حـول ا
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة والـنـفـوذ
والــــســــلــــطــــة ,فـــــانــــنــــا ومن خالل
االســتــذكــار الــســريع الدبــيــات تــلك
االحزاب والـكتل الـسيـاسيـة الفـاعلة
عـلى الـسـاحـة الـسـياسـيـة الـعـراقـية
بـعــد عـام 2003 جنــد انـهــا احـزاب
ذات طــابـع طــائـــفي  بـــراغـــمــاتي ال
ــقــراطــيــة و ال الــعـمل تــؤمن بــالـد
ـقراطي ,وانـهـا اخـذت تـتـكـيف الـد
ـقـراطـيـة بـوصـفـهـا وسـيـلة مع الـد
عــبـــر تـــغــيـــيــر جـــلـــدهــا النـــهــا اي
قـراطيـة  فـرضت علـيهـا بإرادة الـد

خارجية.
ومن هنا اذا ما اريد للدولة العراقية
ان تـــنـــفض عـــنـــهـــا غـــبـــار الــفـــشل
الـــبــنـــيـــوي فــيـــجب عـــلى االحــزاب
ـــان والــــكــــتل الــــســــيــــاســــيــــة اال
ــقــراطــيــة كـــفــكــرة والــعــمل بـــالــد
قراطي كـمنهج وسبـيل لتجاوز الد

مرحلة الفشل البنيوي.
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وافق االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا مبدئيا عـلى مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة
عمول به حاليا القدم للرجال وكأس العالم لكرة القدم للـنساء كل عام  بدال من النظام ا
سابقة كل  4 أعوام. وصوت أعضاء الكونغرس بالفـيفا  خالل اجلمعية العمومية بإقامة ا
 التي عـقدت   حـيث نال االقـتراح الـسعـودي موافـقة  166 صوتا  مـقابل  22 صوتـا غير

قترح عقب موافقة أغلبية اجمللس عليه. مؤيد. وبحسب لوائح الفيفا  سيتم دارسة ا
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نتخب الطاجيكي في البصرة تقدم في وزارة الشباب واحتاد الكرة يستقبل ا »U³I²Ý‰∫ الكادر ا

v d*« w
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صرخـة غني اجلـبوري عـدنان هل تـنسى اول وزير
رياضي يشغل حقـيبه الشباب والـرياضة .. عجبي
من الذين ال يروق لهم جناح الـكاب عدنان درجال
تمشي الـسفيـنة ودرجـال ربانهـا ومعك كل الطـيب
واخلــيــرين من اجل ريــاضــة وشــبــاب الـعــراق هي
أمانة في اعناق درجال.  معك نسير ولن نحيد عن
خطـاك وال نخـشى في احلق لومـة الئم. عفـية عـليك
كاب عـدنان عندمـا وضعت اليـد على ملف تـشييد
مالعب كاذبة عـبارة عن سـاحات شعـبيـة نفذت من
قـبل بـؤرة الـفـســاد احلـكـومي مـجـالس احملـافـظـات
ـشـاريع بـعـيـدا عن اليـ الـدنـانـيـر. نـفـذت تـلك ا
وزارة الـشــبـاب حــتى ان اغـلـب هـذه الــسـاحـات ال

وجود لها اآلن وحتولت الى محالت وحسينيات.
 خالل بـطــولـة غـرب آسـيــا الـتي ضـيـفــتـهـا كـربالء
حـضـرت مؤتـمـراً صـحـفـيـاً حملـافظ كـربالء نـصيف
اخلـــطــــابي صـــرح به تـــخــــصـــيص قـــطـــعـــة ارض
ـات بــجــوار مــلـعـب كـربالء مــســاحـتــهــا ســبع دو
الــدولـي لــتــكــون مالعب لـــلــشــبــاب ال اعــرف مــاذا
العب و سـاحـات شعـبـية يقـصـد مـحافظ كـربالء 
ـنحل والـذي كان تلك الـتي نفـذهـا مجـلس كربالء ا
مــحــافـظ كــربالء يــشــغـل رئــاســة اجملــلس. وادعــو
مـخـلصـا الـكـابـ عـدنـان درجـال الى الـتـحري عن
هـذه الـقـطـعـة اخملـصـصـة واخـشى ان تـتـحـول إلى
ـلعب  من يذهب إلى محالت ودور سكـنية بـجوار ا
مـلـعب كـربالء الــدولي يـشـاهـد الـزائـر حـسـرة والم
ـلـعب بـعـيـدة عن االعـمـار ـنـاطق احملـيـطــة بـا وان ا
واالنارة وإنـتشـار الـعشـوائيـات وال وجود لـشوارع
ؤديـة لـلـمـلـعب. كـمـا وادعـو وزير ـناطـق ا بـجـوار ا
ـناطق الـشـباب والـريـاضـة إلى فـتح مـلف تـطـويـر ا
العب في كل مـدن الـعـراق رغم عـلـمي احملـيـطـة بـا
ــــلـــعب لــــيس من ان الــــتـــطـــويــــر خـــارج اســـوار ا
اخـتـصــاص وزارة الـشـبــاب ويـبـدو ان
ـتلـكـون أذن من ط احملافـظـ 
واخــــرى مـن عــــجــــ وانـــــهم لم
يـشــاهـدوا مــا حتــقق في مـديــنـة
البصرة وجتـربة اسعـد العيداني

محافظ البصرة.
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بـيـاد ريـودي جـانـيرو 2016 عـلمـا انه أو
ستـعقـد على هـامش البـطولـة اجتـماعات
كتب التـنفيـذي لالحتاد العـربي للقوس ا
ـشـهـداني  عـلى الـدور والـسـهم. وأثـنى ا
الــكـــبـــيــر الـــذي قـــامت وتـــقــوم به وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة في تـهـيـئـة الـظروف
ـثــالـيــة عـلى مــسـتــوى إسـكــان الـوفـود ا
نـافـسات العب الـتي ستـقـام علـيـهـا ا وا
وكافـة الـلجـان الـتي  تسـمـيتـهـا ومنـها
اإلعالمـيـة في نـشــر أخـبـار الـبـطـولـة اوال
بـأول ولـعـكس الـصـورة اجلــمـيـلـة لـلـبـلـد
والبطولـة كحدث تـاريخي َمهم    مـتمن
في ذات الـــــوقت ان يــــنــــجـح العــــبــــونــــا
والعبـاتنا فـي حتقيـق األرقام التـي تسهم
ــــقـــبل ـــبــــيـــاد ا في تــــواجـــدهـم في األو
وأوضح أن الالعــبـ الــذين ســيــمـثــلـون
العـراق في البـطـولة وهم في فـئة الـقوس
احملدب لـلـرجال عـلي حـمـد كاظم ومـحـمد
محمـود جاسم وعلـى محيي سـلمان وفي
ـــركب لــلــرجــال اســحــاق فــئــة الــقــوس ا
ابراهيم ووليد حميـد وعامر حميد متعب
 امـا الـالعـبــات في فــئـة الــقــوس احملـدب
للنساء فهن رنـد سعد محمود وفرح عالء
جعفـر وغزوة إسـماعـيل محـمود في ح
ـركب لـلنـساء سيـشـارك في فئـة الـقوس ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اكـد األمــ الــعـام لالحتــاد الــعـربي
رئـيس االحتــاد الـعــراقي لـلــقـوس
والـــــســــهـم ســــعـــــد مــــحـــــمــــود
ـــــشـــــهــــدانـي  أن الـــــعــــراق ا
سـيـدخل الـتـاريخ بـتـنـظـيـمه
نهـائي بطـولة كـأس العرب
ؤهلة الثامـنة في بغـداد ا
ـــبـــيـــاد بـــكـــ 2021 ألو
ـرة األولى الـتي وهي ا
يـنـظــمـهــا الـعـراق في
تــــــــاريــــــــخـه. وقـــــــال
شـهـداني في حديث ا
صحـفي   انه سـيـتأهل
االوائل من كـل فـــئـــة من
الفـئـات األربع لـلمـنـافـسة
وهي الــــــقــــــوس احملـــــدب لــــــكال
ــــركب لــــكال اجلــــنـــســــ و الــــقـــوس ا
اجلــنــســـ وحــسب الــتــصـــنــيف الــعــام
لالحتـــاد الـــعـــربي. واضـــا إن خـــمـــســ
ــنـافـســات مـنـهم شـخـصــيـة سـتــحـضـر ا
رئيس االحتاد العـربي ابراهيم الدوسري
كـتب التنفـيذي  وكذلك األم  وأعضاء ا
الـعـام لالحتـاد األفـريــقي الـدكـتـور أحـمـد
قــــورة والـــــذي ســــبق وأن أدار نـــــهــــائي

فــاطــمـة ســعــد ونــبــراس حــمــيـد وزيــنب
عـــصــــام  وســـيــــشـــرف عــــلى الـالعـــبـــ
ــدربـون والالعــبـات فـي الـفــئــات األربع ا
تـوفـيق حـمـد كـاظم وفـوزي مـحـمـد وعـبد

دربة حنان جاسم. الله على وا
W —UA*« Ê«bK³ «

تـشـارك في الـبـطـولـة الـعـربـية  10 بـلدان
هي الـــســـعـــوديـــة والــكـــويـت واالمــارات
ـــغــرب والـــيـــمن وتـــونس واجلـــزائـــر وا
والــسـودان ولــيــبــيــا الى جــانب الــعـراق
ســيـتــنــافس ريــاضــيـوهــا في فــعــالــيـات
ـتــأهـلـ الى الـنــسـاء والـرجــال لـبـيــان ا
ـبــيــاد طـوكــيــو صـيف الــعــام احلـالي او
ـتـحـقـقـة في الـسـبـاقات حـسب الـنتـائج ا

قبل . قرر انطالقها الثالثاء ا ا
W uD³ « ÕU$ô ÊU' qOJAð

اكد مديـر اعالم وزارة الشبـاب والرياضة
الدكـتور مـوفق عبـد الوهـاب اكنمـال عمل
اللجـان اخلاصـة بالـبطـولة الـتي تقام في
بـغـداد لــلـمــدة من الـرابع والــعـشـرين من
الشـهـر احلـالي لـغايـة احلـادي والـثالث
منه مـشـيرا الـى ان النـسـخة احلـالـية من
الـبطـولـة تـقـام بـالـتـنسـيق مـع االحتادين
العربي والـعراقي للـقوس والسـهم وتنال
دعم ومــتــابـعــة وزيــر الــشـبــاب الــكــابـ

عــــدنـــــان درجــــال الـــــذي تــــابع جـــــمــــيع
الـتـحــضـيــرات وبـادق الـتــفـاصـيل بــغـيـة
ـــنــافـــســات بـــالــشـــكل االمــثل . اجنــاح ا
ـتـقدم فـي الوزارة من الك ا واوضح ان ا
ـدراء الـعـامـ بـاشـر عــمـله فـعـلـيـا قـبل ا
افتتاح السباقات بايام وبتواصل تام مع
ــشـهـداني رئـيس احتــاد الـلــعـبـة ســعـد ا
فــضال عن الــزمالء في االحتــاد الــعــراقي
لـلــصــحـافــة الـريــاضــيـة ورابــطـة االعالم
رئي وعـدد من الـقنـوات الـرياضـية و ا
عــقــد لــقـاء مـع مـديــر الــقــنــاة الــعــراقــيـة
عـنـيـ في مـلـعب الـشـعب الـريـاضـيـة وا
لالطالع على موقع البطولة لغرض تام
نــقل وقـــائــعــهــا لـــلــمــشــاهـــدين واكــمــال

احتياجات التغطية االعالمية .
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واضاف عبد الوهاب ان الـبطولة ستكون
مـحط انـظار االحتـاديـن العـربي والـدولي
بـياد طوكـيو فـي تموز كونـها مـؤهلـة الو
ـــقــــبل وســـتــــســـخـــر الــــوزارة جـــمـــيع ا
امـكـانـيـاتـهــا وحـسب تـوجـيه الـوزيـر من
اجل اجناح الدورة احلاليـة بالشكل الذي
يعـكس الـصـورة النـاصـعة عن بـلـدنا و
حتديد ملعبي الشعب وساحة االحتفاالت

ركزية لتصفيات ونهائيات البطولة. ا
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ـبـيـة الـدولـيـة  إلى سـعـت الـلـجـنـة األو
تــهـــدئــة اخملــاوف في الــيــابــان  من أن
األلــعـاب ســتـمـثل عــبـئــا إضـافــيـا عـلى
الــنـظــام الــصـحي اجملــهـد بــالــفـعل من
اجلـــائــحـــة. وفي خـــتــام اجـــتــمـــاعــات
ـناقـشة الـتـحضـيرات اسـتـمرت  3أيـام 
وإجـراءات الـتـصـدي لـفـيـروس كـورونا
ـئـة قـال مـسـؤولـون إن أكـثـر من  80 بـا
ـــبــيــة ـــقــيـــمــ في الـــقــريــة األو من ا
سـيتـلـقون الـتطـعيم قـبل موعـد انطالق
بياد في  23تـموز. ويواجه احلدث األو
ي  مـعـارضـة مـتـزايـدة الـريــاضي الـعـا
مـن الشعب الـياباني  وكـشف استطالع
رأي أجــرته رويـتـرز  ونـشــرت نـتـائـجه

ـئـة من الــيـوم   أن مـا يـقـرب من  70بــا
ــشـاركـ في االسـتــطالع قـالـوا إنـهم ا
ـزيـد من يــرغـبـون إمــا في اإللـغــاء أو ا

التأجيل. 
وقــال جـون كــوتس نــائب رئـيس
ـبــيـة الـدولـيـة الــلـجـنـة األو

ـسـؤول عن االستـعـدادات في نهـاية وا
االجــتـــمــاع أســتــطــيع أن أقــول إن من
الــواضح اآلن أكـثـر من أي وقت مـضى
أن هـذه األلـعـاب سـتـكـون آمـنـة جلـميع
ـــــشــــاركـــــ  واألهم مـن ذلك أنـــــهــــا ا

ستكون آمنة للشعب الياباني.
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نتـخب الوطـني بكـرة القـدم مهـند عـلي ميمي يـقتـرب العب ا
ـقـبل. ـوسم ا من الـبـقـاء مع فـريـقه الـسـيـلـيـة الـقـطـري في ا
وقـال مــصـدر مــقــرب من مـيــمي في تــصـريح صــحـفي  إن
ادارة نـادي الـســيـلـيـة  تــكـثف جـهــودهـا من أجل جتـديـد
ـستويات الـكبيرة التي هاجم مهـند علي  بعد ا إعـارة ا
ــنـــصـــرم. واوضح أن مـــيــمي ــوسـم ا قــدمـــهـــا في ا
سـينتظر نتائج مـفاوضات االندية االوروبية مع ادارة
الـدحــيل قـبـل اتـخـاذ قــراره الـنــهـائـي بـاالنــضـمـام
ـقــبل  حـيث ـوسـم ا مـجــدداً الى الــسـيــلـيــة في ا
سـيـكـون فـريق الـشـواهـ هـو االقرب لـه بسـبب

. عالقـته اجليدة مع الكادر التدريبي والالعب
ـتـلك بــطـاقـة يـذكــر أن الـدحـيل الــقـطــري 
ـوسم الالعب الــعــراقي وقـام بــاعــارته ا

اضي للسيلية. ا
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ـنــتـخب الــعـراقـي بـكـرة يـخــوض ا
القدم يوم غد األثن اولى مبارياته
الــوديـــة الــدولـــيــة أمـــام مــنـــتــخب
طـاجـيـكسـتـان عـلى مـلعب الـفـيـحاء
 آالف متـفرج في مديـنة الـبصرة 10
الــريـــاضــيـــة في أطــار مـــعــســـكــره
ــقـــام في مـــحــافـــظــة الــتـــدريــبـي ا
الــــبــــصــــرة اســــتــــعــــدادا خلـــوض
ــزدوجـة الــتـصــفــيـات اآلســيــويـة ا
ـؤهـلـة الى نـهائـيـات كـأس الـعالم ا

في قطر  2022 وأ آسيا 2023.
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وصل وفـد مـنـتـخب طــاجـيـكـسـتـان
بــكــرة الـــقــدم إلى مــطــار الــبــصــرة
الــدولي  امس الــســبت  اسـتــعـدادًا
ـتد لـلدخـول في مـعـسكـر تدريـبي 
ـــدةِ أربـــعـــة أيـــام في مـــحـــافـــظـــة
الــبـصــرة ويــتـضــمن مــبــاراة وديـة
دولــيـــة مع مـــنــتـــخــبـــنــا الـــوطــني
الـعراقـي  وكان في اسـتـقبـال الـوفد
الـضـيف  مـديـر عـام دائـرة الـتـربـية
الـــبـــدنـــيـــة والـــريـــاضـــة في وزارةِ
وسوي الشـبابِ والـرياضـةِ أحمـد ا
َ اصــطـــحــاب الــوفــد إلى ومن ثم 
مـحلِ سـكــنـاه في فـنــدق شـيـراتـون
وسوي أن الوزارة البصرة. وقـال ا
أعـدت بـرنـامـجـا مـتـكـامال  لـتـهـيـئة
ـديــنـة الــريـاضـيــة ومالعـبــهـا من ا
ـباراة جـميع الـنواحـي إلحتـضان ا
وتــوفــيــر اجلــوانب الــلــوجــســتــيـة
والـــفـــنـــادق  كـــمـــا قـــامت الـــوزارة
بـــتـــضــــيـــيـف وفـــديـن من االحتـــاد
الــعــراقي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيـة
رئي في ورابطة اإلعالم الرياضي ا
شـترك أطـار التـنـسيـق والتـعـاون ا
مع نـقـابــة الـصـحـفـيــ الـعـراقـيـ
والــتي ســتـــنــعــكس عــلى اجلــهــود
بذولـة الجناح التـغطيـة االعالمية ا
باراة الـعراق وطاجـكستان  مـبينا
انه تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب
والـــريـــاضـــة عـــدنـــان درجـــال فـــإن
مالكــات دوائــر الـتــربــيــة الـبــدنــيـة
والــــريـــاضــــة  وشــــؤون االقــــالــــيم
واحملافـظـات  والعالقـات والتـعاون
الدولي  والهندسية والفنية  وقسم
اإلعـالم واألتـصــال احلــكـومـي عـلى
ـــبـــاراة أ اجلـــاهــــزيـــة إلجنـــاح ا

وتام جميع متطلباتها.
ــنــتــخب الــطــاجـيــكي أول أجــرى ا

وحدة تـدريبـية مـساء أمس الـسبت
عــلى مـالعب الــتــدريـب في مــديــنــة
البصرة الرياضة حتضيرا للمباراة
ـــنــتــخب الـــدولــيــة الـــوديــة أمــام ا
الـعـراقـي الـذي أكـمل أمس الـوحـدة
الــتــدريــبــيـــة الــرابــعــة. ويــتــصــدر
نـتخب العـراقي ترتيب اجملـموعة ا
الــثـــالــثــة بـــرصــيــد  11 نـــقــطــة ثم
الـبـحرين  9 نـقـاط وايـران لـها ست
نـــقـــاط  فـــيـــمـــا يـــحـــتلُ مـــنـــتـــخب
ــركــز الـثــاني في طــاجـيــكــســتـان ا
اجملـمـوعــة الـسـادسـة لـلــتـصـفـيـات
زدوجة برصيد  10نقاط اآلسيوية ا
ـنـتـخب وبـفــارق خـمس نـقـاط عن ا

تصدر. الياباني ا
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أكـدَ مـدير شـبـاب وريـاضة الـبـصرة
صادق الكناني: إن اجلميع حريص
ــعـســكــر الــتــدريـبي عــلى إجنــاحِ ا
لــلــمـنــتــخبِ الــوطـنـيِ الـعــراقيِ في
الـبصـرةِ الـفيـحاءِ عـن طريق تـأهيل
مالعب الـــتــدريـب الــتي خـــصــصت
لـلــتـدريـبــات وتـهـيــئـة مـكــان إقـامـة
ــــنــــتـــخـب الـــعــــراقـي في فــــنـــدقِ ا
هورايـزون وبـاصات الـنقل  وكل ما
عسكر من مستلزمات يتطلب هذا ا
وأمـور لــوجـسـتـيـة  مـشـيـرًا إلى أن
مـحـافظ الـبـصـرة أسـعـد الـعـيـداني
نتخب أولى اهتمامًا بالـغًا لقدوم ا
وأوصى بتـقـد كل الدعم الوطني  
واإلسـنـاد في مــعـسـكـرهِ الــتـدريـبيِ
ـباريـات الوديـة الـتي ستـقام مع وا

منتخب طاجيكستان.
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وحــدد االحتـاد الـدولي لــكـرة الـقـدم
مواعيد مواجهات اجملموعة الثالثة
 بــالـتـنـســيق مع االحتـاد اآلسـيـوي
ـزدوجـة وذلـك ضـمن الـتـصــفـيـات ا
ـؤهــلـة لـلــمـونـديــال وكـأس آسـيـا ا
الــــتـي ســـتــــقــــام في الــــعــــاصــــمـــة
ــنـامـة. وســتـنــطـلق الــبـحــريـنــيـة ا
ـبـاريـات يـوم الـثـالث من حـزيـران ا
حـــيث ســـتـــلــعـب إيــران مـع هــوجن
كــــــوجن عــــــلـى مــــــلـــــــعب احملــــــرق
لعب والبـحرين مع كمـبوديا عـلى ا
الـوطـني. ويـوم االثـنـ  7 حـزيـران
يلتـقي منتـخب العراق مع كـمبوديا
عـلى مـلـعب احملـرق  والـبحـرين مع
ـلـعـب الـوطـني  ويـوم إيــران عـلى ا
اجلمعة  11 حزيران تلعب كمبوديا

ـــلـــعب الـــوطـــني مع إيـــران عـــلى ا
وهـــوجن كــــوجن مع الـــعــــراق عـــلى
ـبـاريات مـلـعب احملـرق. وتـخـتـتـم ا
يوم  15حزيران  بـلقاء الـبحرين مع
ـلــعب الـوطـني هــوجن كـوجن عـلى ا
ـــلــعب وإيـــران مع الـــعــراق عـــلى ا

احملرق.
اكـــمـــلت دائـــرة صـــحـــة الـــبـــصــرة
باراة العراق استعداداتها الـطبية 
وطـاجـيــكـســتـان  وقـال مــديـر قـسم
الــعــمــلــيــات واخلــدمــات الــطــبــيــة
تخصصة وطب الطوار الدكتور ا

نـد رحـيم شـياع  أن دائـرة صـحة
البصرة خصـصت سيارات اسعاف
ـنتـخب الطـاجيكي الستـقبـال وفد ا
ومرافقـته الى الفـندق من اجل عمل
مسحـات كورونا وضـمان سالمتهم
وسالمــة مــرافــقي الــوفــد. واضـاف
شيـاع ان صحـة البـصرة خـصصت
ـرافــقـة الـوفـد فـريق طــبي مـتـمــيـز 
الـضيف وجتـهيـز سـيارات اسـعاف
ـبـاريات  مـنـوها الى أثـنـاء اقـامـة ا
ان مستشفيات الشفاء واجلمهوري
والـزبيـر جاهـزة حتـسبـاً ألي طار

مـوضحـا أن خلـية الـعمل الـصحـية
وفرت مالكات طبيـة متخصصة مع
ســـيـــارات إســــعـــاف ومــــعـــاجلـــ
ومستشفى خاص لـلعمل فضلًا عن
إجــــراء االخــــتــــبــــارات اخلــــاصــــة

. بفيروس كورونا للفريق
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قال مدير مـدينة البصـرة الرياضية
لطفي اجلزائري: إن ملعب الفيحاء
دينةِ الرديف  10 آالف متفـرج في ا
الـريـاضـيـةِ جـاهــز السـتـقـبـال لـقـاء
اســود الـــرافــدين أمــام مـــنــتــخــبي

طاجـيكـستـان والنـيبال  مبـينًـا أننا
بدأنا العمل بتوصياتِ جلنة بطولة
اخللـيج العـربي إلجناز كل مـا طلب
منا  ونُعلن عن جاهزيتهِ الستضافةِ
ــمـكن ـبــاريـات الــرسـمــيـة  ومن ا ا
االعــــتــــمــــاد عــــلــــيـه في بــــطــــولــــة
خـــلــــيــــجــــــي  25 في الــــبــــصـــرة.
ــــلـــعب وأضــــاف اجلـــزائــــري: إن ا
يـتـضـمن سـبـعـة مـداخل لـلـجـمـهور
ويــحـتــوي عــلى أربــعــةِ مــنـازع كي
تكـون هنـاك مرونـة بإقـامةِ أكـثر من
َ جتهـيز مبـاراةِ بـوقتٍ متـقارب  و

ــــــــــلــــــــــعـب بــــــــــكـل ا
ــــــنــــــظــــــومـــــات ا
الـــــصــــــوتـــــيـــــة
وألــكـــتــرونـــيــة
والــكــهـربــائــيـة
وهـــــي فــــي أ

اجلاهزية  مبينًا
االلـــــتـــــزام بـــــكل
الشـروط من حيثُ
اإلضـــــــاءة ونــــــوع
ــسـتــخـدم الــعـشب ا
لحقات األُخرى. وا

مهند علي

سعد
محمود
شهداني ا
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تـلـقـى االحتـاد الـبـحـريــني لـكـرة الـقـدم
خـطــابـا رسـمــيـا  من نـظــيـره الـدولي
يــفـيــد بــتــحــديــد مــواعــيــد مــواجــهـات
اجملموعة الثالثة بالتنسيق مع االحتاد
اآلســيــوي وذلك ضــمن الــتــصــفــيــات
ـؤهــلـة لــلـمــونـديــال وكـأس ـزدوجــة ا ا
آسـيا. وتسـتضيف الـبحرين مـنافسات
اجملـمـوعـة الثـالـثـة خالل الـفـترة من 3
إلى  15 حــزيـران الــقـادم. وســتـنــطـلق
ـــبـــاريـــات يــوم  3 حـــزيـــران  حـــيث ا
ســتــلــعب إيــران مع هــوجن كـوجن عــلى
اسـتاد احملـرق والبحـرين مع كمـبوديا
عـلى االسـتـاد الوطـني. ويـوم االثـن 7
يــونــيـو يــلــتــقي مــنــتــخب الــعــراق مع
كـمبوديا على سـتاد احملرق والبحرين
مع إيـران عـلى االسـتاد الـوطـني ويوم
اجلـمعة  11حـزيران تـلعب كمـبوديا مع
إيــران عـلى االســتـاد الـوطــني وهـوجن
كـوجن مع الـعـراق على اسـتـاد احملرق.
ـبـاريـات يـوم  15 حـزيـران  وتـخـتـتم ا
بـلــقـاء الــبـحــرين مع هـوجن كــوجن عـلى
االســتـاد الـوطــني وإيـران مـع الـعـراق
عـلى اسـتـاد احملـرق. ومن جـهـة اخرى
وجهَ عــمــاد مــحـــمــد مــدرب مــنــتــخب
الـعراق لـلشبـاب الدعوة لـ 6 مـحترف
ــنــتــخب قــبل لاللــتــحــاق بــصــفـوف ا
الـدخول فـي مبـاريات الـبـطولـة الـعربـية
للشباب التي ستنطلق منتصف الشهر
ـقــبل في مـصــر. و تـوجــيه الـدعـوة ا
لـلــسـداسي زيــدان إقـبـال مــانـشــسـتـر
يــونـــايـــتــد اإلجنـــلــيـــزي يـــوسف أمــ
اني شوان سيروان فـكتوريا كـولن األ
التــســيــو اإليــطــالي بــلــنــد حــسن دي
جــرافـشــاب الــهــولـنــدي عــلي شــفـيق
فــنــربـــخــشــة الـــتــركي ومــاهـــان عــطــا
آيـندهوفن الهولندي. وقالَ عماد محمد
هم من ـغتـرب أكـملت اجلـزء ا جلـنة ا
ــغــتــربــ أوراق الــتــحــاق الـالعــبــ ا
الـرسـميـة من أجل الـتواجـد مع كـتيـبة
ـنــتـخب فـي الـبــطـولــة الـعــربـيـة. وأ ا
مـدرب مــنـتـخب الــعـراق لـلـشــبـاب تـلك
سـتـكــون إضـافـة نـوعـيـة
وقــويــة لـلــمــنــتـخب
الــــــعــــــراقـي في
ـــشـــاركــات ا
ــــقــــبــــلـــة ا
وكــــذلك في
مـــــرحـــــلـــــة
الــــــبـــــــنــــــاء
ـــــنـــــتـــــخب
ـيـز يـخـدم
الــــــــــــكــــــــــــرة
الـــــعـــــراقـــــيـــــة

مستقبال.
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تـفــقـد احــوال الـفــنـانــ والـوقـوف
على اوضـاعهم خـصوصـاً الفـنان

الرواد . 
وفي االطــــار نــــفــــسـه قــــام جـــودي
وكــمــال بــزيــارة تـفــقــديــة لــلــفــنـان
الــتــشــكـــيــلي الــرائــد عــبــد الــغــني
اجلـــوالي في مـــحــافـــظــة نـــيــنــوى
لإلطمئنان على صحته بعد اجرائه
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زار نقيب الـفنانـ العراقـي جبار
جـودي ونائـبه الـفنـانـة آسيـا كـمال
الـفـنـانـة الـقـديـرة الـرائـدة ابـتـسـام
ــديــنــة أربــيل فــريــد فـي بــيــتــهــا 
لإلطـمئـنان عـليهـا وعلـى صحـتها 
جـاءت الـزيـارة من ضـمن نـشـاطـات
ـهـنيـة في الـنـقـابـة اإلجـتـمـاعـيـة وا

dO…∫  مراحل متعددة من حياة أمل طه الفنية
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حبـسـت الفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة هـيـفـاء وهـبي أنـفاس
ـتـابعـ بعـد أن ظهـرت في اإلعالن التـرويجي ا
ـــقــرر عــرضه األول لـــفــيــلم  أشـــبــاح أوروبــا وا
.وكـشف اإلعالن الـتــرويـجي عن جتـسـيـد قــريـبـاً
وهبي دور أكـشن ألول مـرة من خالل اإلعـتـماد
عـــلى احلــــركـــة الـــســـريـــعـــة والـــضـــرب وحـــمل
ــصـري بــاسم سـمـرة ــمـثل ا الـسـالح.ونـشـر ا
الذي يشارك في بطولة الفيلم اإلعالن الدعائي
وعـلّق: (اإلعالن الـرسـمي لـفـيـلم اشـبـاح اوروبـا
إنتـظـرونا قـريـباً في دور الـعرض  2021 وتـدور
غامرات أحداث الـفيلم في إطار من األكـشن وا
ـشــاهــد الـرومــانـســيـة بــاإلضـافــة إلى بــعض ا
وتـظــهـر هــيـفــا بـشـخــصـيــتـ شـقــيـقــتـان تـوأم
إحـداهــمــا تــعـيش فـي إحـدى الــدول األوروبــيـة
ــصـر والــثـانــيــة مــقــيــمـة فـي حـارة شــعــبــيــة 
ـواقف صعـبـة بـعد وتتـعـرض الـفتـاة األوروبـيـة 
عـودتـها من اخلـارج.الـفـيـلم قـصـة كـر فاروق
سـينـاريو وحـوار أم جـمال ومـحمـد أبوالـسعد
وشـريف يــســري ويـشــارك في بــطـولــته أحــمـد
الـــفــيــشـــاوي مــصـــطــفى خـــاطــر أروى جــودة
ــطــربـة وعــبــاس أبـو احلــسن. الـى ذلك تــدخل ا
اجلـزائريـة ياسـمـ نيـار ستـدخل الى االستـديو
قــريـبــاً لـتــسـجــيل ديـو غــنـائي مع جنم أســبـاني
شـهـيــر بـالــلـهـجــتـ االسـبــانـيـة و اجلــزائـريـة و
وضـوع ان هذا العـمل الفني موجه الالفت في ا
الى العـائالت التي خسرت بـعض أفرادها جراء
االصـابـة بـفـايـروس كـورونـا وهي خـطـوة سـوف
ترى الـنور ألول مرة على مسـتوى العالم .وقالت
نـــيــار أن (خــســارة االهل و األصـــدقــاء بــســبب
الـفـايـروس كــانت مـريـبـة و قـد فـكـرت في انـتـاج
اغنيـة تتناول هـذه الناحيـة والقت ترحيب وسائل

اعالم سويسرية و اوروبية عدة).

اكرر ان ارض العراق ولود..دولة تنجب حضارة.. وحضارة تنجب دولة.
مجتمع تتوالد فيه العبقريات حتى والنظام السياسي متأكل. عجيب امر بالد الرافدين 

هو العراق  ومؤسسه سرجون االكدي.
هو العراق يندثر ثم يستقيم..

هو من اجنب حمورابي.
السومرية.. البابلية..االشورية...االموية..العباسية. هو ينجب... احلضارة تلو االخرى 

وينجب العبقريات .
تنبي وابا نؤاس واجلاحظ والتوحيدي. وابو الفرج مؤلف موسوعة االغاني.. اجنب ا

واجنب اجلـواهري والسـياب والكبـنجى وتوقف قـليال حتى حـسبوه عـاقرا..واذا به ينجب
بـحنـجرته الـعبـاسيـة قادم من حـضارة بـني العـباس الى صـوت العـصور كـاظم السـاهر 

لكة فيصل االول.
كاظم الساهر وقار الصوت ووقار الشخصية 

كانه مسلة  الصوت السومري.
كاظم فاحت من جنوم الفتح عابر البحار الى البحار.

جامع االصوات في صوته.
انه الـرزانة..والتوازن.والذوق والتذوق.. لكن ابو الفرج االصفهاني اغلق
اجلـزء االخـيـر من مـوســوعـة االغـاني..فـمن سـيــكـتب سـيـرة الـسـاهـر

ليودعها في مدارج اخللود .
انه هو ابو الفرج االصفهاني العباسي  مؤرخ االصوات.

وسيبقى الساهر افق العراق والعرب .

نـــيـــنـــوى لـــبـــحث شـــؤون فـــنـــاني
احملافظة ولتخصيص قطع اراضي
لـهم وتخـصيص مـقر لـفرع الـنقـابة
وامكانيـة فتح نادي ثقـافي ترفيهي
ــديــنــة وأبــدى احملــافظ لــفــنــانـي ا
تـفـهمه واهـتـمامه بـطـلبـات الـنقـابة
واوعز بـتنـفيـذها من خالل الـكوادر
االداريــــة في احملـــافـــظـــة . الى ذلك
تـــســـتـــعـــد جـــمـــعـــيـــة الـــفـــنـــانــ
الــتـشــكــيـلــيــ الـعــراقــيـ القــامـة
معـرض تشـكيلـيات عـراقيات 2021 
ناسبة دعت اجلمعية كافة وبهذه ا
الفـنانـات األعضـاء فيـها الى تـقد
اعمـالهـن الفـنية لـلمـشاركـة في هذا
عرض في مـوعد اقصاه االول من ا
قبل. وحددت شروط عدة حزيران ا
لـلـمـشــاركـة مـنـهـا ان يــكـون الـعـمل
مــنـجــز خالل الـعــامـ 2021 -2020
والتــــقـــبـل االعـــمــــال ذات الــــطـــابع
الـفـولـكـلـوري الـتـجـاري وان يـحـمل
ـشارك سـمة فـنيـة مغـايرة الـعمل ا
طـبـوعة وان ال يـكون من االعـمـال ا
ــقـتــبـســة من اعـمـال ـنــقـولـة وا وا

. بعض الفنان

عـمـلـيــة جـراحـيـة وحــضـر الـزيـارة
امــ ســر الــنــقــابــة فــاضل وتــوت
ورئـيس فــرع الـنــقـابــة في نـيــنـوى
ستشار االعالمي حتس حداد و ا
ــشــهـداني. كــمـا لــلـنــقـابــة جــبـار ا
أســـتـــقــبـل مــحـــافظ نـــيـــنــوى جنم
نـقيب الـفـنانـ ونائـبته اجلـبوري 
رافق  في ديوان محافظة والوفد ا

 »uIF¹ œU¼Ë

ذيع واالعالمي الـعراقي تـضيفه قـناة (الـشرقيـة) مساء ا
اليـوم االحد ضـمن برنـامج (اطراف احلـديث) الذي يـعده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
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االعالمـي الــــعـــراقـي مــــشــــغـــول
ـــنــــاقـــشـــة رســــالـــته بـــاالعــــداد 
لــلــمــاجــســتــيـر عـن (الـعــراق في
ـــــــدرك االســــــــتـــــــراتــــــــيــــــــجي ا

االسرائيلي).
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اضي احدى جلسات ي االردني ادار اخلميس ا االكاد
ؤتمر الـسنوي جلامعـة فيالدلفيا الذي اليوم االخـير من ا
عـقد حتت عـنـوان ( الفـلـسـفة في الـلـغة والـفـنون والـعـلوم

اإلنسانية).

uK(« ` U

ــيـة ي الـعــراقي تــلـقى تــعـازي االوســاط االكـاد االكــاد
سائـل اللـه تعالى ان والـسيـاسيـة لوفـاة شقـيقه وقـرينـته

يسكنهما فسيح جناته.
‚œUB « U½UO uł

ـنـتـخب الـوطـني االردني العــبـة ا
لـلـتـايـكوانـدو  ضـمـنت اخلـميس
ـــبــيــاد ــاضي الـــتــأهل إلى أو ا
طـوكــيــو لــتــكــون أول العـبــة في

نتخب تتأهل إلى طوكيو. ا
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صرية تستـأنف خالل االسبوع اجلاري تصوير مثـلة ا ا
فيلم (ليلة العيد ) اخراج  سامح عبد العزيز.
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ـقـرر ـصـري بـدأ تـصـويـر مـسـلـسـله (الـديب) ا ـمــثل ا ا
ــنــصـــات اإللــكــتـــرونــيــة في أول عــرضـه عــلى إحـــدى ا
قبل مع اخملرج أحمد نادر جالل ومن تأليف حزيـران ا
ـسـلـسل تـدور أحداثه في  8 حـلـقات عـمـر عـبـد احللـيم.ا

بإطار بوليسي.
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الـقـاصة الـعراقـيـة صدرت لـها ضـمن مـنشـورات االحتاد
الـعـام لـألدبـاء والـكـتّـاب في الـعـراق مـجـمـوعـة قـصـصـيـة

بعنوان (جذوة نوفمبر).
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طـمأن الـفـنـان محـمـد حـس
عبدالرحيم جمهوره
فـي الــــــــــعـــــــــراق 
مؤكـدا ان عـملـية
عــــــالجــــــه فـــــي
ـسـتـشـفـيات ا
الـــــهــــنــــديــــة
جتـري قـدمـاً.
وقــــــــال في
اتــــصــــال

هـاتـفي انه ( يـشـعـر بـالـتـحـسن وان
االطباء يـتولون تـقد العالج الالزم
له بـانـتـظـار اجـراء عـمـلـيـة جـراحـية
كــبــرى له اذا تــطــلب األمــر). وشــكـر
عــــبــــدالـــــرحــــيم ( رئـــــيس الــــوزراء
مـصــطـفى الـكــاظـمي عـلى الــتـفـاتـته
بــارسـاله لــلـعـالج وتـذلــيل اجـراءات
ســفـــره مع مــرافـــقــيـه). كــمـــا شــكــر
(الــزمــان) عـلى مــتــابـعــتـهــا حلــالـته
الصحيـة ونشر اخبـارها الى محبيه

وجمهوره.

ــنــزل أو خــارجه الــضـــغــوط الــتي حتــيط بـك داخل ا
كن تخفيفها بالتنظيم.
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عليك االسـتمرار فى الطـريق الذي اخترته فـهذا أكثر
يزك. ما 
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تـصمـيـمك جلـدول أعمـال سـيؤدي إلـى تخـفـيف وطأة
الضغط العصبي.
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تتـواصل مع زمالئك وجتتـمع بهم  خـالل هذه الـفترة
وحتسن عالقتك بهم.
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تتـسم بالـنظـرة الثـاقبة والـراى السـديد لـكنك مـتسرع
فى اتخاذ القرار
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 اجــتـــمع مع زمالء الــعـــمل إلبــتــكـــار أفــكــار جــديــدة
لتنفيذها.رقم احلظ .2
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تـمتـلك جاذبـية كـبيرة فـى عالم احلب وقـادرعلى جعل
احلبيب يف بك.
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يـجب أن تمـتلك الـشجـاعة وتـصارح احلـبيب بـحقـيقة
رقم احلظ .3 مشاعرك
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 العـنـاية بـاجلـمال والـرشـاقة من سـمـاتك حتى تـظـهر
أكثر جاذبية وشبابا.
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 تبدأ عالقـة عاطـفية جـديدة مع شـخص مناسب لك
رقم احلظ .7
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شـــخـــصـــيــتـك تــشـع أمل وحـــيـــاة في طـــريق كل من
يعرفك.رقم احلظ 

¡«—cF «

 خوفك لن يـجدى بشىء.يجب أن تهـتم بصحتك أكثر
من ذلك.

 u(«
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مـجـمـوعـة من الـكـلـمـات
ـــكن كــتــابــتــهــا الــتي 
أفـقـيـا و رأسـياً في ذات
الــوقت وهــو مـا يــظــهـر
مـن خالل كـــــــــتــــــــابــــــــة
مـــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني

الكلمات االتية:
 1-جنس من الطيور
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 3-منصب قد
4- يقارن
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في الـتـاسع عشـر من شـهر ايـار عام 2016
ـمــثـلــة الـكــبــيـرة امل طه بــعـد غــادرتـنــا ا
ــرض  نــعم مــرت مــعــانــاة طـــويــلــة مع ا
خـمسة اعـوام  على رحيل ملـكة الكـوميديا
الـتي زرعت االبـتـسامـة بـقـلوب الـعـراقـي
سرحية من خالل ادوارهـا التلفزيونـية وا
الى جـانب طيب قلبها وحلـو مجلسها ب
زمالئـها وجمـهورها الـذي مازال يحـترمها
ـا كـانت تـتـمتع به ويـكن لـهـا كل الـتـقديـر 
من مـــوهــبـــة فــنـــيــة والـــتــزام مع جـــمــيع
الـعامل في الوسط الفني ويصفها بعض
ـسـرح بـالرغـم من ثقل ـمـثـلـ بفـراشـة ا ا
وزنـها اذ انها كانت كالفراشة وهي جتسد
ــســـرح  وكــانـت طــيـــبــة ادوارهـــا عــلـى ا
وخـلـوقـه مع اجلـمـيع وتـفـرض احـتـرامـهـا
عـلى الكادر الـذي تعمل مـعه .كمـا ان طيبة
قـلبـهـا كانت وراء تـقـبلـها لـشـائعـة وفاتـها
عـندما قام بعض جـمهور (فيسـبوك) بنشر
نـبـأ وفـاتـها وهي عـلى فـراش الـعـافـية في
ـسنـ فاستـغربت امل لـلخبـر لكـنها دار ا
ــفــرط كــان وراء نــشـر قــالت (الن حــبــهم ا
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ـعـلومـات غيـر الـدقيـقـة عن خبـر وفاتي  ا
وان االعــمـار بــيـد الــله سـبــحـانه وتــعـالى
ويـبـقى حبـكم مـطبـوع في قـلبـي جمـهوري
الـكبير واحـبتي). وكانت لطه رحـلة طويلة
ــرض  اذ فـي عــام  2009 تـــعـــرضت مـع ا
جلـــلــطـــة دمـــاغــيـــة ادخـــلت عـــلى اثـــرهــا
مـسـتـشفى الـكـنـدي بـبغـداد وادت اجلـلـطة
الى شـلل نصـفي وصعـوبة في الـنطق ولم
تــتـمــكن من الــسـيــر وبـدات تــتـحــرك عـلى
كــرسي مـتـنــقل و نـقــلـهــا الى مـحــافـظـة
الـكوت منطـقة سكنـها وبقيت هـناك تعاني
ـرض واالهمال باستثـناء مبادرات فردية ا
ـنـظـمـات من زمالئــهـا الـفـنـانـ وبــعض ا
الـفـنـيـة والــثـقـافـيـة الـتي قـامت بـزيـارتـهـا
واالطـمئنـان عليـها  وكانت مـبادرة رئيس
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد مـجـمـوعـة االعالم ا
الــبــزاز بـتــوفــيـر مــاحتــتــاجه من مــعـدات
ولـوازم تـسـتـطـيع من خاللـهـا الـتـنـقل الى
جـانب االطمئنان عـلى وضعها الصحي له
االثـر الـكبـيـر علـى االوضاع الـنـفسـيـة لطه
الـتي كـانت حتـتاج الى من يـطـمـئن علـيـها
وبعـد مرور اكـثر من ويـتابـعهـا باسـتمـرار
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االجــتـمــاعي (يــعــجـز الــلــسـان ان يــتــفـوه
بـالـكـلـمـات الـتي تـعـبـر عن فـقـدان انـسـانة
وهبتها فـنانة عراقية متعتنـا باعمالها و
وكـاركـتـرها احملـبـوب). فـيمـا كـتب الـكاتب
عـلي الـسـوداني (من دفـتـر أمل طه .. موت
ضــحـكــة وطن :بــرقـبــتـنــا لكِ دَين عــظـيم 
وأنت كـــنتِ أحـــد أنــقـى مــنـــابع الـــضــحك
الـعـراقيّ الشـحيح .هل من الـعدل اآلن  أنْ
نـردَّ دَينكِ النـبيل بالـبكاء ?! لـيكن هذا سرّاً
بـينـنا . لـقـد فشل عـلّوكي في كـتابـة مرثـية
لكِ مــلـطــخــة بـســواخن الــدمـعــات . كـلــمـا
هــمـمتُ بــذلك  قــمتِ أنت بــإفـســاد الـنصّ
وسـكـبهِ على عـتـبة  سـيـنمـا عـتيـقـة . ناركْ
قــلــبي نـاركْ .. أمّــولــة أعـذريــني  انتِ مت
وأنـا اآلن أضـحكُ بـقـوة) . وأمل طـه شـياع
األســــدي من مــــوالـــيـــد  19ايــــلـــول 1956
الـتــحـقت بـكـلـيــة الـفـنـون اجلــمـيـلـة قـسم
ـسرحـية سـنة 1974  وتـخرجت الـفـنون ا
مــنــهـا ســنـة  1978. اكــتــشـفــهــا الول مـره
اخملـــرج فالح زكي عــام  1977 فـي ســهــره
تـلفزيونـية بعنـوان (سينمـا) أو مامتعارف
عـلـيه( نـارك قـلـبي) ووقـفت امـام كـامـيرات

عـام حاولت امل الـتنـقل بـعربـتهـا اخلاصة
ــنـــاطق الــتي تـــســتـــذكــرهــا وهي تـــزور ا
وتـعـشـقـها   وقـررت الـراحـلـة اخلروج من
دارهـا والـتـوجه الى العـاصـمـة بغـداد بـعد
اسـتقرار جزئي بحـالتها الصـحية وقطعت
عـهدا على نفسهـا ان تزور جريدة ( الزمان
) الـتي كانت بكوادرها االدارية والصحفية
بـاستقبـالها واالطـمئنان عـليها لـتعيد امال
ــسـرح جــديـدا في ان تــعــود الى خـشــبـة ا
وتـتمـكن ان تقف مـرة ثانـية امـام كامـيرات
الـتـلـفـزيـون لتـجـسـد ادوارا جـديـدة تـسـعد
بـهـا جمـهـورها الـذي يـعشـقـها ويـحـترمـها
كـفــنـانـة وانـسـانـة وبــعـد مـضي اشـهـر لم
تـســتـطـع الـراحـلــة ان تـتــجـاوز مــحـنــتـهـا
ـرض و نقـلها ـرضيـة لتـبقى تـصارع ا ا
ـسن الى مـستشـفيات عـدة واخرها دار ا
الـدار وبدات حالتها الصحية تتازم مجدداً
مع مـــرور االيـــام واالشــهـــر لـــتـــعــلن ادارة
ـستـشفى عن وفاتـها مـساء التـاسع عشر ا
ــرضــهــا . ايــار مـن عـام  2016 مــتــاثــرة 
وكـتب عــنـهـا انـذاك الـفـنـان حـسن حـسـني
عــــلى صــــفـــــحــــته في مـــــوقع الــــتــــواصل

الــتـلــفـزيــون أول مــره مع الـفــنــان مـحــمـد
الــقـيــسي ومـنــذ ذلك الــعـمل ذاع صــيـتــهـا
وأصــبـحت جنــمـة الــشـارع الــعـراقي  في
بـدايـة الـثـمـانـيـنـات شاركـت في الـبرنـامج
الـعـراقي (اسـتـراحـة الـظـهـيـرة) الـذي كـان
يـبث عـلى الـتـلـفـزيـون الـعـراقي كـل جـمـعة
وحتـديـدا فقـرة (يـعجـبـني ومـا يعـجـبني)
وهي عـبارة عن مـشهـد تمثـيلي يـحمل ب
طـيـاته مـشكـلـة اجتـمـاعـية وكـانت جتـسد
شاركة الـفنان محـمد حس هـذه الفقـرة 
عـبـد الرحـيم واللـذان كـسبـا من وراء هذه
الـفـقـرة شـهـرة واسـعـة. وجـسـدت عـشرات
الـشـخـصـيـات الـكـومـيـديـة في مـسـرحـيات
ومـسلسالت تلفـزيونية وبرامج تـلفزيونية
مـنــهـا بـرنـامج ( نـص سـتـاو ) مع الـراحل
راسم اجلــمـيــلي وحـقـق مـشــاهـدة كــبـيـرة
مــازال اجلــمــهــور يــتــذكــرهـا أضــافــة الى
اعـمال درامية حلساب قـناة (الشرقية). وال
ـسـرحـيــة الـكـومـيـديـة تـزال أدوارهــا في ا
(اخلـيط والعصفـور) عبر شخـصية جرادة
ومــــســــلــــسـل (أيــــام اإلجــــازة) في ذاكــــرة

جمهورها .
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ـمثـلة الـلـبنـانيـة فـرح بيـطار نشـرت ا
عـلى صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى مـوقع
التواصل االجـتمـاعي قائلـة: (أنه عيد
ــاضــيــة مــيالدي خالل الــســنــوات ا
اعـتقـدت أن الـعـمر هـو رقم يـسـاعـدنا
ان نعرف مدة بقائنا على هذه األرض
ــهم هـو عــمـر الــروح وهـذا مـا ـا ا ا
يجب أن أهتم به وحرصت دائماً على
إبــقــاء روحي شــابـة وعـل تـغــذيــتــهـا
ـنــاسـبــة بـاألشــخـاص بــالـكــلـمــات ا
ناسبة. وأنا ناسب واحلـوارات ا ا
اليوم بلغت الـ  32 عاماً متأكدة أنني
لم أكن يـوماً أكـثـر سـعادة ورضى عن

نفسي وعن روحي).
وشــاركـت فــرح مـــؤخــراً في بـــطــولــة
ـمثل الـلـبـناني مـسلـسل (غـربـة) مع ا
كارلوس عازار أسعد رشدان وطوني

. مثل أبي عاد ومجموعة من ا
ــمــثــلــة وعــارضـة الى ذلك خــطــفت ا
األزيـاء الــلـبـنـانــيـة  المـيـتــا فـرجنـيـة
أنظار مـحبـيها بـفيـديو جديـد نشرته
في صــفـحـتــهـا اخلــاصـة عــلى مـوقع
الــتـواصل اإلجــتــمـاعي ظــهــرت فـيه
بـفـستـان أسـود من قـمـاش الـسـاتان

مـــرتــــديـــةً كـــعب عــــالي وتـــركت
شـعــرهـا مـنــسـدالً عــلى كـتـفــيـهـا

بــتـســريــحـة مــجــعـدة.القى
الفـيديـو إعجـاب عدد كـبير
من متابـعيهـا الذين مدحوا
جـمـالـهــا بـأجـمل الـصـفـات.
وكـــانت المــيـــتــا قـــد شــوقت
متابعيها مؤخراً لعمل جديد
بـــــفــــيــــديـــــو أطــــلت فـــــيه من
الصحراء نشرته في صفحتها
اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجــتــمـــاعي.وظــهــرت المــيــتــا
بـــــالــــزي الـــــعــــربـي األصــــيل
وإكــتـفت بــالـتــعـلـيـق بـكــلـمـة
). والقى الـــفـــيـــديــو (قـــريـــبـــاً
تـابع رواجاً واسعـاً ب ا
الذيـن عبـروا عن حـمـاسهم

شاهدة جديدها.
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ـية  لـيدي غاغـا جدال كـبيرا { روما  –وكـاالت - اثارت النـجمـة العا
بـاعترافـها أنـها تعـرضت لإلغتصـاب عنـدما كان عـمرها  19 سـنة
مـشـيـرة الى انـهـا حـيـنـهـا حـمـلت بـجـنـ وقـد شـكّل تـصـريـحـها
ضجـة كبـيـرة. وكانت ظـهرت الـنـجمـة ليـدي غـاغا في حـالة من
ـدينـة روما الـتـأثر الـشديـد وبـكت أثنـاء مغـادرتـها الـفنـدق 
دينة اضيـ في ا اإليطالـية بعد أن أمـضت الشهـرين ا

لـتصـوير فـيلم الـسيـرة الذاتـية (هـاوس واوف جوسي)
الــذي جتـســد فـيـه الـدور الــرئـيــسي   ولــفـتت غــاغـا
األنظار بـإطاللتها األنيـقة مرتديـة سترة سوداء على
كتفيها وقميصاً أبيض وبنطلون بيج باإلضافة الى
قــفـازات ورديــة زاهـيــة وتــمـسك بــيــدهـا بــاقـة من

الزهور.
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ـريـرة خالل ـصـريــة يـسـرا تــفـاصـيل جتــربـتـهــا ا ـمـثــلـة ا كـشـفـت ا
إصابتهـا بفايروس كورونا وأول شـعور لها باإلصـابة به قائلة: (كنت
بـصــور فى حـلـقـة أبــلـة فـاهـيـتــا وفى نـصف احلـلـقــة شـعـرت بـأشـيـاء
صـعبة وأثـناء الرجـوع للبـيت تأكدت من إصـابتي بفـايروس كورونا).
وأضـافت فـي مـقــابـلـة تــلـفــزيـونــيـة (أنــهـا حــتى االن تـتــنـاول األدويـة
شـكالت فى اجلسم بعـد التـعافي من كورونـا) وتابعت: لـشعـورها 
(كـورونا بتـضرب جامـد وعانيت وتـأثرت كان هُـدر جامد وكـنت بنام

وأنا قاعدة)
.وأشـارت يــسـرا الى أنـهــا ظـلت لـشـهــر ونـصف الـشــهـر تـعـاني من
اإلصــابــة بــالـفــيــروس وخالل هــذه الــفــتـرة عــانت مـن مـشــكالت في

لتنفس موضحة أنها (أخذت  18 حقنة في اليوم الواحد).
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

في كل يوم تـصلـنـا أخبـار مداهـمة وكـر لـتنـظيم داعش أو
قتل عـدد من قـيـاداته أو قـصف أماكن حـركـة خاليـاه وما
تقـوله الـتـقاريـر احلـكومـيـة الرسـمـيـة في بغـداد يـوحي بأن
ـعركـة االمـنـيـة ال تـزال عـلى أشـدهـا في مـنـازلـة الـتـنظـيم ا
الذي سبق أن فتك محتالً محافظات بسعة ثلث العراق.  
من الواضح انَّ وعي الـناس ارتـقى الى درجة مـناسـبة في
دن التصدي لـلتنـظيم وانّ امكـانية عـودة احتالل التـنظيم 
قـابل فإن اسـاليب عراقـية بـات أمراً ضـعيـفاً جـداً لكن بـا
جديدة بـدأت تظـهر وقـد تزداد في عمـليـات اثبـات الوجود
ا من خالل عبر ثغرات كثيرة ليس في اجلدار االمني وا
ـلوثـة بفـساد النـقص اخلدمـاتي والـصراعـات الـسيـاسيـة ا
كــبــيــر لم يــعــد بــإمــكــان ايــة جــهــة أن تــخــفــيه عن عــيــون
الـعــراقــيـ كــمـا حــصل في الــســنـوات الــثـمــاني عــشـرة

اضية.  ا
 لكن احللـول لن تكون عـسكـرية وامنـية مهـما كانت نـاجعة
أحيـانـاً ذلك ان احلاجـة مـاسة الى ارسـاء اسـباب احلـياة
ة لـلمواطن العـراقي موظفـا أو كاسباً أو مـتقاعداً أو الكر
عـاطالً وان الـثـروات الــعـراقـيـة قـادرة أن تــغـطي مـسـاحـة
العـيش الـرغـيد ألربـعـ مـليـون نـسـمة اذا جـرى الـتـصدي
احلقـيـقي لـلـفـاسـدين وجتـفيف بـؤره كـمـا يـتم جتـفـيف بؤر
االرهـاب فـالـفـســاد هـو بـوابـة االرهـاب وهــز ثـقـة الـشـعب
بـالـشــخـصـيـات واالدارات  الــسـيـاســيـة واحلـكـومــيـة عـلى
اعـتـبـارهـا تـتـنـعم بــأمـوال الـفـسـاد أو تـداهن حـيـتـانه وانَّ

الشعب غير متحمس لبقائها. 
يجب أال ينسى أحـد انَّ معظم شعـارات داعش يوم احتلت
دن العراقـية هي العـمل على تخـليص النـاس من الفساد ا
واالضطـهـاد بـكل اشكـاله ولم يـكن الـناس يـعـلـمون شـيـئا
عن هـويــة هـذا اخملـلص الــذي حتـوّل الى اكــبـر مـضــطـهـد

للشعب ومدمر حلضارته ورموزه التاريخية. 
لـيس مــسـمـوحــا أليـة ســلـطـة ان تــضع الـشــعب في زوايـا
ـاضـيـة لكـي يجـد في لـيـلة ضيـقـة كـما فـعـلت احلـكـومات ا
وضحاها انه ب يدي اية قوة او تنـظيم او مليشيا او جهة
ال عالقة لها بـالدولة ألن الـدولة ليس لـها مقـومات الوجود
وقف والتأثـير وتـطبـيق القـوان وكـسب ثقـة النـاس. هذا ا
ـة لن تـفـلت مـنـها ايـة سـلـطـة رسـميـة فـيـمـا لو زري جـر ا
ـدن الـعـراقـيـة ونـاسـها ـنزلـق السـابق. ا وقـعت في نـفس ا
ـسك بـالــسـلـطـة وتــلك مـسـؤولـيــة عـلـيـهـا امـانـة بـيــد من 
حـســاب وكــتـاب ولــيس مــجــرد مـنــاصب وجــاهـيــة تــعـطى

ُعقدين نفسيًا والعمالء للـخارج.  لألمي والفاسدين وا

بجوار دجلة 
عــلى بُــعــد شـــبــرٍ من حــانــة

القمر
أدخلُ بغداد وحدي
بيضاء مثل البداية

حافية
من الزمن الذي كان بيننا

من الفراق
أدخـلـهـا بـجنـاحـ مـطـرزين

بالشوق
ألحتسي من قلبها احلنون 

شراب احلياة
وأسكرُ كمعتوهة 
أضاعت القدر

ب دهاليز احلرب
وفوهات البنادق

ب طرقات بلون الدم 
ورائحة القرف

أعودُ 
فأبحث عن طفولةٍ غائبة

طفولةٍ ذاتُ وجع 
عند الغروب
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أعـلـنوا لـلتـو عن حتـسن صـحة بـارفيش
ستشفى إلصابته دوبي الذي نُقل إلى ا
بالـفطر األسـود في والية مـاديا براديش
الهنـدية عندما علمت عائلته بوفاته جراء

هذا الداء اخمليف الذي غزا دماغه.
كان بـارفيش دوبي في الـثالثـة والثالث

مـن عمـره وبدا أنه سـيـنجـو من كوفـيد-
ـسـتـشفى  19 الـذي دخل بـسـبـبه إلى ا

في البدء لكن حالته ساءت فجأة. 
قــال قـــريب له طـــلب عــدم الـــكــشف عن
هويته نـقلناه إلى مستشفى آخر هناك
أجرى األطبـاء عمـلية جـراحيـة على أنفه
وخده. أتـلفت إحدى عيـنيه وكان األطباء
يـحـاولــون إنـقـاذ الـثـانــيـة. وأضـاف لـقـد
فـقدنـاه خالل أسبـوع. لقـد فعـلنـا كل ما

في وسعنا.
فيـمـا تـواجه الـهنـد مـوجـة ثانـيـة ضـارية
من فـيروس كـورونا صـار علـيهـا حالـيًا
أن تــتـصـدى لــداء الـفـطــر األسـود وهـو
عـــدوى فــطــريـــة ال تــظــهـــر في األحــوال
الــعـاديــة سـوى في حــاالت نـادرة لــكـنه
عـدل مـقلـق ال سيـمـا ب بـدأ ينـتـشـر 
من تـــعــافــوا من كــوفــيــد- 19 ودخــلــوا

مرحلة النقاهة.
فـقـد اشـتـد انـتـشـار الـعـدوى لـدرجة أن
تـــسع واليــــات عـــلى األقل صـــنـــفـــتـــهـــا
اخلــــمـــــيس عــــلـى أنــــهــــا وبــــاء وعــــلى
الـشبـكات االجـتمـاعيـة تتـواصل طلـبات
ـسـاعـدة للـحـصـول عـلى عالج مـضاد ا

للفطريات.
أبــلـغت واليــة مـاهــاراشـتـرا وحــدهـا عن
أكــثــر من ألــفي حــالــة وغـوجــارات عن
نــــحـــو  1200 حـــالــــة. ولم تـــنـج دلـــهي
وبنـغالور وبومباي من هذا الداء وفتحت

مراكز متخصصة للمرضى. 
وتفـيد وسائل اإلعالم الـهنديـة أن الفطر
األسـود أودى بـحـيـاة مـئـات األشـخاص

في غضون أيام قليلة. 
من بـــ األعـــراض األولى لــهـــذا الــداء
كافحة األمراض ركز األميركي  يذكـر ا
والــوقـايـة مـنــهـا الـصــداع وتـورم الـوجه
واحلـمى فيـما يـزيد مـعدل الـوفيـات ب

ئة. صاب عن 54 با ا
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أول حرف منها يبدأ ببغداد
وتــنــتــهي عـــنــد كــعب حــذاءٍ

أسطوري
لم تلبسه أميرة قبل بغداد

فأكتب لها و 
تمتد قصيدتي 

حتى حدود جرح أزلي 
جرح بعمقِ األهوار×*1
وعـلــوِ هــلـكــورد عــلى جــبـ

حصاروست ×*2
ـنا فـيها جرح بلـونِ مقـابرَ 

معاً
وأكفان بيض مثل قلب الثلج

تمتد قصيدتي 
حـــــتى تــــــشـــــرق شـــــمــــس

جديدة 
خلف بيت غربتي 

وأعود بها 
وأضعها على أطالل 

بيت بنيته هناك 
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ـائـية الـتي تـغطي ـسـطحـات ا × *1األهوار: هي مـجـمـوعة ا
نـخفـضـة الواقـعـة في جنـوبي الـسهل الـرسوبي األراضي ا
العراقي  × *2حصـاروست و هـلكـورد: هي أعـلى سلـسـلة
جبـلية تـقع في شـمال الـعراق إلى شـمال اربيـل و تمثـل قمة
ـوجـودة في هذه الـسـلسـلة و جبل هـلـكرد من أعـلى الـقمم ا
من أعــلى قــمم في الــعــراق وقــارة
آســيــا وهــذه الــســلــســة اجلــبــلــيـة
تــصــبح في فـــصل الــشــتــاء جــنــة
أرضيـة بـسـبب تراكم الـثـلـوج فوق

جبالها التي تعطي طابعا..

{ تــشــالــتــشـــوابــا الــســلــفــادور أ ف ب  –عُــثــر
اخلمـيس في السـلفـادور على رفات  14 شـخصاً
عـلى األقل في حـديـقة مـنـزل ضابط شـرطـة سابق
هـو أيـضـاً زعـيم عـصـابة كـان يـعـمـد إلى تـصـفـية
أعــدائه قــبل دفــنــهم في مــنــزله في غــرب الــبالد.
واكـتـشف خبـراء من معـهد الـطب الشـرعي وجود
الرفات في مـنزل الشرطي السـابق هوغو إرنستو
أوسوريو تـشافيز في تشالـتشوابا  على بعد 90
كـيـلـومـتـراً غـرب العـاصـمـة سـان سـلـفادور. وإلى
هـــؤالء الـــضــحـــايــا الـ  14الــذيـن  عُــثـــر عــلـــيــهم
ة قـتل امرأة وابنتها أوقف مدفونـ تضاف جر
بـــســـبب ضـــابط الـــشـــرطــة الـــســـابق هـــذا في 8
ايـار/مايـو. وقـال خـبـير الـطب الـشـرعي إيـزرائيل
تــيـــكــاس لــوكـــالــة فـــرانس بــرس إن اســـتــجــواب
الـــشــرطي دفـع احملــقــقـــ إلى إجـــراء عــمـــلــيــات
اسـتـخـراج اجلــثث الـتي قـد تـســتـمـر شـهـرا آخـر
وتكـشف عن جثث أخرى. وكانت لضابط الشرطة
الـسـابق سـوابق جـنـائـيـة وسـبق أن حـوكم بـتـهـمة
االغــتــصـــاب. وســجـــلت في الــســـلــفــادور 1322
ة قتل ـعدل  20جـر ـة قتل الـعام الـفائت  جر
لــكل  100 ألف نــســمــة  وهي واحــدة من أعــلى

عدالت في العالم. ا

الــــبــــرج.  وســــيــــبــــقى الــــعــــمل
وقع ـدة شـهـر في ا الـتـجهـيـزي 
الـذي يـقـصــده الـسـيـاح بـكـثـافـة
وسـيـتـاح لـهم خالل هـذه الـفـتـرة
أن يلتـقطوا في مـحيطه صوراً ال

تتكرر. 
وتولى فريق الفنـان تركيب نظام
ا لقـطات عـلى فتـرات منـتظـمة 
يـــتــطــلـب إبــعــاد اجلـــمــهــور عن
العـمل. ويعـتبر جـي آر البالغ 38
عاماً أحد أبرز فناني الشارع في
الـعــالم. ويـقـام مـعــرض بـعـنـوان
جـــــيه آر كـــــرونـــــيـــــكـــــلـــــز من 4
حـزيـران/يــونـيـو إلى  3 تـشـرين
األول/أكـــتــــوبــــر فـي غــــالــــيـــري
ســـاتــشي فـي لــنـــدن يــســتـــعــيــد

أعماله.

{ بــــــــاريس أ ف ب  –حتــــــــوّلت
الساحة التي يقع فيها برج إيفل
في بــاريس مــشـهــداً آخـر يــبـدو
ـعـدني الـشـهـيـر فـيـهـا الـنـصب ا
وكـأنه يــضع إحـدى رجــلـيه عـلى
ضـــفـــة شالل شــديـــد االنـــحــدار
والـــرجل األخــرى عـــلى الـــضــفــة
الثـانيـة لكنّ األمـر ال يعـدو كونه
خــدعـــة بــصــريـــة في إطــار عــمل
جتهيزي لفنان الشارع جي آر. 
وهـذا الـعـمـل الـتـجـهـيـزي عـبـارة
عن مــجــمــوعــة صــور بــاألبــيض
وقع واألسود ثبّـتها الـفنان في ا
َـعــلَم الـذي يــرمـز إلى احملـيـط بـا
الـعــاصـمـة الـفـرنــسـيـة وشـكّـلت
مجتمـعة لوحة يظـهر فيها شالل
يـتوسط صـخـرت يـقف عـليـهـما
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احلرارة وأجهزة كشف الدخان.
وتــعـــتــزم غــوغل كــذلك اإلفــادة من
ـــتـــصـــلـــة مـــبـــيـــعـــات االشـــيـــاء ا
بــاإلنـتــرنت اخملـصــصـة لألنــشـطـة
الـبـدنـية من إنـتـاج شـركة فـيـتـبيت
الـتـي اشـتـرتـهـا غـوغل في تـشـرين

الثاني/نوفمبر 2019.
وتـــصـــرّف آبـل جـــزءاً كـــبـــيـــراً من
أجـهزة آي فون وآي باد وماك بوك
الـتـي تـنـتـجـهـا من خالل مـبـيـعـات
ـيـة الـتي شــبـكـة مـتـاجـر آبـل الـعـا
تــــضم أكـــثـــر من  500فـــرع في 25

دولة.

هــواتف +بـيــكـسل+ إلى مـنــتـجـات
+نـــيــست+ وأجــهــزة +فـــيــتــبــيت+
أو+بـــيـــكـــسل بـــوكـس+ وغـــيـــرهــا
الـــكــثــيـــر.  واضــاف ســـيــكــون في
وســعـهم أيـضــاً من الـتــسـوق عـبـر
اإلنــــــــتـــــــرنـت مـن خالل +غــــــــوغل
سـتـور.كـوم+ وتَـسَـلُّم طـلـبـاتـهم في

تجر. ا
ويـأتي هذا اإلعالن في وقت تتطلع
الـشـركـة الـعمـالقة صـاحـبـة مـحرك
الـبـحث الـشـهـيـر إلى مـنـافـسـة آبل
ـعلـومـاتـية من في بـيع األجـهـزة ا
الــهــواتف الــذكــيــة إلى مــنــظــمـات

يـتيح للشـركة العمالقـة التي تتخذ
كـالـيـفـورنـيـا مـقـراً تـعـزيـز قـدرتـهـا
عــــلى مـــنــــافـــســـة آبـل في مـــجـــال

اإللكترونيات االستهالكية.
تجر اسم غوغل ستور وسـيحمل ا
ويـفــتـتح هـذا الـصـيف في مـنـطـقـة
تـــشـــيـــلــسـي حــيـث تــوجـــد أصالً
مـكاتب كبيـرة يتردد عليـها موظفو
غوغل. وأوضح نائب رئيس غوغل
جـايـسـون روزنتـال في مـقـالـة على
مـدوّنـة إن الزبـائن سيـتـمكـنون من
الـتجول في متجر وشراء مجموعة
واسـعـة من منـتجـات +غوغل+ من

وفـقاً لـ ستاتس كـاونتر. ويأتي في
ئة ـرتبة الـثانيـة بنحو  19 فـي ا ا
مـن الــســـوق فـي نـــيــســـان/أبـــريل
 2021مــتــصــفح ســافــاري من آبل
ـتـوافـر عـلى أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر ا

واألجهزة األخرى التي تنتجها.
ويــحـتل فــايـر فـوكس مـن مـوتـزيال
ـركزين الـثالث فـاونديـشن وإيدج ا
ـئة و  3,39في والـرابع  3,59 فـي ا

ئة.  ا
فـيما أعلنت غوغل اخلميس عزمها
افـتـتـاح أول مـتجـر غـيـر افـتراضي
لــهـا في نــيـويــورك هـذا الــعـام مـا

لــإنـتـرنت إكسـبـلـورر. لكنّ الـشـركة
الـتي تتخـذ من سياتـل مقراً وعدت
بــأن يـصـلح إيــدج عـلى األقل حـتى
ـــــواقع عـــــام  2029 لـــــتـــــصـــــفح ا
ـصـممـة لـ إنتـرنت إكـسبـلورر إذ ا
أن جـهات عـدة لديهـا عدد كـبير من
ــواقع اإللـكــتـرونـيــة عـلى أسـاس ا

ة. التكنولوجيا القد
وأوضــــحـــتــــمـــايــــكــــروســـوفت أن
توسط 1678 الشركات تمتلك في ا
اً. ويستـحوذ متصفح تـطبيقـاً قد
كـروم من غـوغل عـلى نـحو  65 في
ـيـة ـئــة من حـصـة الـسـوق الـعـا ا

{ سـان فرانسيسـكو- نيويورك- أ
ف ب  –دقّـت ساعة تـقاعد مـتصفح
إنــــــتـــــــرنت إكـــــــســــــبـــــــلــــــورر من
مــايـكـروســوفت بـعـدمــا هـجـر عـدد
كـبير من مستـخدمي محرّك البحث
هــذا الـذي دخل اخلـدمـة قـبل أكـثـر
من  25 عــامـاً واعـتــمـدوا بـدالً مـنه
ولـودين في سيـليـكون مـنـافسـيه ا
فــالي كــروم مـن غـوغـل و ســافـاري
علوماتية من آبـل. وأعلنت شركة ا
العمالقة عبر مدونتها األربعاء  أن
مـستقبل +إنترنت إكسبلورر+ على
+ويـندوز  +10 هـو +مايكروسوفت

إيدج+.
وعـددت الـشركـة مزايـا مـتصـفحـها
اآلخـر إيدج مـشددة عـلى أنه أسرع
وأكـثر أمـاناً ويـوفر جتـربة تـصفح
أكــثــر حــداثــة  إضــافــة إلى كــونه
مـــتـــوافـــقـــاً مع مـــواقع اإلنـــتـــرنت

والتطبيقات األقدم. 
ونــــشــــر عــــدد من مــــســــتـــخــــدمي
اإلنـترنت رسائل تعزيـة على تويتر
اخلـمـيس  فـي إشـارة إلى الـنـكات
ـــتــصـــفح مـــحـــورهــا الـــتي كـــان ا
لـسنـوات. وعلَق أركـايدر أوو قائالً
الــــــــسالم لــــــــروحـك +إنـــــــتــــــــرنت
إكـــســبــلــورر+. لم أكـن أســتــخــدمه
ــوت لن إطـالقــاً ولـــكن عـــنــدمـــا 
يـعـود في إمـكـاننـا أن نـسـخـر منه.
أمـا هـريـشـيـكـيش بـارديـشي فـكتب
هـازئاً أتذكـر عندما كـنت استخدمه
لــتـنــزيل +كــروم+ عـنــد كل حتـديث

لنظام +ويندوز+.
وأقــرّ ذي كـول_كــولـدمــان بـأن هـذا
ـاً وتـخـطـاه ــتـصـفح أصـبح قــد ا
الـزمن ولكنّ اجلميـع كانت بحاجة

إليه في مرحلة سابقة.
وأشـارت مايكروسوفت  إلى أن 15
حـزيران/يونيو  2022 هـو التاريخ
الـذي لن يتـوافر بـعده أي دعم فني

{ طوكيو أ ف ب  –سلّم سائق قـطار ياباني فائق السرعـة دفّة القيادة خالل سيره
ـا تسبب ـرحاض  إلى عـامل غيـر مؤهل لكي يـتمـكن من الذهـاب على عجل إلى ا
بــتـأخــيـر وصــول الـقــطـار عــلى مـا أفــادت شـركــة الـســكك احلـديــد الـتـي اضـطـرت
ـمـكن أن تـمـر الـقـضـيـة من دون أن يـتـنـبه إلـيـهـا أحـد  لـكن لالعـتـذار.  وكـان من ا
ـا أدى تلـقـائيـاً إلى فتح حتـقـيق في الدولـة اآلسيـوية الـقطـار تأخـر دقـيقـة واحدة 
واعيـد. اعتـرف سائق الـشيـنكـانسن بأنـه ترك مقـعده بـعدمـا شعر ـشهـورة بدقـة ا ا
بآالم في البـطن وسلّم قيادة القطار الذي كان يحمل  160 راكباً إلى مراقب تذاكر
دة ثالث دقائق بينما رحاض. وغاب السائق  حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى ا
كان الـقطـار يسـير بـسرعة  150 كـيلـومتـراً في السـاعة. وقـال ناطق بـاسم الشـركة
لوكالة فرانس بـرس إن قطارات شينكـانسن تعمل بأنظـمة  حتكّم معلومـاتية مركزية
عاجلـة أي مواقف غير دقيـقة ويتـع تالـياً على الـسائق البـشري البـقاء في مكـانه 
مــتـوقـعـة. ويُـفـتـرض ايـضـاً بـالـسـائـقـ زيــادة الـسـرعـة أو فـرمـلـتـهـا يـدويـاً بـحـسب

وعد احملدد. الضرورة لضمان السالمة ووصول القطار في ا

سنابتشات في األسواق للعامة في
الـسنـوات األخيـرة من دون حتقيق
جنــــاح كــــبـــيــــر.  وال تـــزال فـالتـــر
ـعزز الـتـطـبـيق وأدواتهـا لـلـواقع ا
تـسـتـقـطب جـماهـيـر واسـعـة ألنـها
تـتيح لـلمـستـهلـك جتـربة مالبس
ومــسـاحـيـق تـبـرج وأكــسـسـوارات
نزل عبر محاكاة رقمية من داخل ا

بواسطة الهاتف الذكية.
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وأعــلـنت ســنـابـتــشـات أنــهـا بـاتت
تــتـعــاون مع أكـثـر من  500 شـريك
فـي مـــــنــــــصــــــتـــــهــــــا اخلــــــاصـــــة
بــاالسـتـكـشـاف وهـو شـريط يـتيح
لـلمستـخدم إيجـاد محتويات من
مـــؤســــســـات صـــحـــافـــيـــة ونـــواد
ريـاضيـة وماركـات وألعـاب فيـديو
ــثــال. وآخــر هـؤالء عــلـى سـبــيـل ا
ــواعــدة الــشـــركــاء هــو تــطــبــيق ا
ـكن لــلـبـاحـثـ عن بــامـبل حـيث 
احلـب تـشــارك سـنــابس أي صـور
وفــيـديـوهـات مـع مـؤثـرات خـاصـة
مـوجودة في سـنابتـشات. وأشادت
الــشــبـكــة االجـتــمــاعـيــة اخلــمـيس
ــزايـا مـنـتــجـاتـهـا وابــتـكـاراتـهـا
اجلــديـدة عــلى صــانـعي احملــتـوى

. علن وا

الـتطور مع التركـيز خصوصا على
نـقطة قوتها الـرئيسية وهو الواقع
ــعـــزز.  وكــشف إيــفــان شــبــيــغل ا
اخلـــمـــيـس عن نـــظـــارات جـــديـــدة
مــتــصــلــة بــاإلنــتـرنـت من شــأنــهـا
إتـــاحـــة اســتـــخـــدام بــعض أدوات
الـتطبيق وإنشاء مـجاالت للتحريك
االفــتــراضي من خالل مــعـايــنـتــهـا
مــبـاشـرة في الــعـالم احلــقـيـقي من
دون احلـاجـة للـهاتف الـذكي.  هذه
ــنــتــجــات اجلـديــدة مــخــصــصـة ا
ضـام خالفا لـنظارات ـطوري ا
ســـبــيــكـــتــاكـــلــز الـــتي طــرحـــتــهــا

عــمالق الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة
فــــيـــســــبـــوك إذ إن  3,45 مــــلـــيـــار
شـخص يستخدمون أحد تطبيقات
الـشبكة األربعة على األقل فيسبوك
أو إنـــســـتـــغــرام أو مـــســـنـــجــر أو

واتساب شهريا. 
كـذلك تفوقت عليها شبكة تيك توك
الـــتي بـــاتت تـــضم  690 مـــلـــيـــون
مـسـتخـدم شهـريا في الـعالم.  غـير
أن سـنـابتـشات الـتي كانت أول من
أطـــلق نـــسق الـــقـــصص الـــزائـــلــة
ســـتــوريـــز قــبـل أن تــســـتــنـــســخه
ـنـافــسـة تـسـتـمـر في الــشـبـكـات ا

الــتــطـبــيق بـات مــعــتـمــدا لـدى 90
ـئـة مـن األشـخـاص ب  13و24 بـا
ئة  لـدى فئة 13-34 عـاما و 75 بـا
عـاما. ولم تـعط سـنابـتشـات أرقاما
شـهريـة في السـابق. وخالل عرض
ــالــيـــة األخــيــرة في نـــتــائــجــهـــا ا
نـيسـان/ابريل كـشفت سـنابـتشات
عن  280 مـلـيـون مـسـتـخـدم يومي
ـئـة خالل بــارتـفـاع نـسـبـته  22 بــا

عام.
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هـذا التطـبيق الذي دخـل البورصة
ســنــة  2017 ال يــزال مــتــأخــرا عن

{ ســان فــرانــســيــســكــو أ ف ب –
ــوهـا ولـو تــواصل سـنـابــتـشـات 
بـــــبطء إذ أعـــــلــــنـت الـــــشــــبـــــكــــة
االجـتـمـاعـية اخلـمـيس أنـهـا بـلغت
عـــتــبــة  500 مـــلــيــون مـــســتــخــدم
شـهريا خصوصـا بفضل االنتشار
ـتـزايد لـلـتطـبيق فـي الهـند خالل ا
اجلـائـحة كـمـا كشـفت عن نـظارات
جـديدة متصلة باإلنترنت. وأوضح
رئـيس اجملـمـوعة األمـيـركيـة إيـفان
شـبـيـغل خالل مؤتـمـر سـنابـتـشات
الــسـنـوي لــتـقــد ابـتـكــاراتـهـا أن
ـراهــقـ ــنــصـة احملــبـبــة لــدى ا ا
والـبالـغ الشـباب سـجلت ازديادا
ستـخدم الـيومي في في عـدد ا
ئـة على عام الـهند بـنسبة  100 بـا
خـالل األرباع اخلمسة األخيرة أي
مـنذ بـدء األزمة الـصحـية. ورغم أن
ـئة من مـستـخدمي حـوالى   40 بـا
ســنـــابــتــشــات هم خــارج أمــيــركــا
الـشـمالـيـة وأوروبا ال تـزال هـاتان
ـنـطـقـتـان تـرتديـان أهـمـيـة كـبرى ا
لـلـتطـبـيق. وقال إيـفان شـبـيغل في
ــــتـــحــــدة وفـــرنــــســـا الــــواليـــات ا
وبـريـطـانـيـا وأستـرالـيـا وهـولـندا
أصـــبـــحـت ســـنـــابـــتـــشـــات جـــزءا
ضـــــروريــــا فـي حــــيـــــاة الــــنــــاس.
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ــكن أسـتــعـمــال الـعـالج الـعــشـبي مع
العالج الـطبي فـهو ال يضـر أبدا وبعض
األطـبـاء ال يشـجعـون عـلى تنـاول العالج
العشبي ألسباب غير  علمية مع األسف
الشـديد وأنا أشجع عـلى أخذ العالج
سـويـة لـلـفائـدة مـنـهـما سـويـة   مـطـحون
جـذور القـريص مـقدار  400 غـرام  يتم
تــكـســيـرهـا بــالـهــاون وطـحـنــهـا وسـوف
تـكـون عـلى شـكل الـيـاف نـاعـمة + 200
غـــرام من ورق الـــقــريص  +100 غــرام
من شـعر الـذره يـتم طـحنـهـا وأضافـتـها
الى مـطـحــون جـذور الـقــريص أيـضـا ,,
ويتم وضع مـقدار ثالثة مالعق متوسطة
طـحـون في ثالثـة كـاسـات ونصف مـن ا
مـاء كبـيرة مـغلـية يـغـليى سـوية عـلى نار
ـدة ثالثـة دقـائق  ويـتـرك الـعالج هـادئـة 
حـتـى يـبـرد ويــشـرب مـنه مــقـدار كـاسـة
كـبـيرة ثالثـة مـرات قـبل الطـعـام بـنصف
سـاعـة أو أكثـر وسـتـكون الـنـتـائج رائعه
بــــــعــــــون الــــــلـه وال بــــــد من األلــــــتــــــزام

بالتوصيات.

ـرضى لــيـكـونــوا جـاهـزين األصــحـاء وا
ـــكن أن يـــحـــدث لـــهم في ـــعـــرفـــة مـــا

ستقبل ال سمح الله ا
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ـريض من البـد من أجـراءات يـتـخـذهـا ا
هـمة في حـياة أجـل حمـاية هـذه الغـدة ا
الـرجل وشـريــكـة حـيـاته من أجل جتـنب
الــضـعف اجلــنـسي لــديه ومـنــهـا جتـنب
شـرب الـكـحـول وتــرك الـتـدخـ وجتـنب
شـرب الـشـاي والـقـهـوة مـساءا واألقالل
من الـتوتـر الـنـفسي والـعـصبي والـتـمتع
بــالـهــدوء لــتـجــنب تـكــرار الــتـبــول الـذي
أسميه   التبول التوتري  وكذلك االنتباه
الى مضـاعفات بعض األدوية عبر قراءة
ــطــبــوعــة داخل عــلــبــة الــدواء الــورقــة ا
ـضاعفـات وجتنب األدوية التي وقراءة ا
تسـبب مضاعفات أخرى وهذا ضروري
تعالج فبعض األدوية لها جدا لـسالمة ا
أضرار ومضاعفات ليس من الضروري
الـسـكـوت عـنـها  هـذا ال يـعـنـي أن نـترك
العالج الـطبي الذي يصفه الطبيب ولكن

وتــنـــخـــفض أحـــيـــانـــا والبــد مـن زيــارة
الطبيب اخملتص للتأكد من هذه احلالة
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هــذه احلــالـــة هي األكــثــر شــيــوعــا بــ
حـاالت الـتهـاب الـبـروسـتـاتـا وهي تـشبه
فـي أعــراضــهــا األلــتــهـــاب الــبــكــتــيــري
ـــزمن وفي كال هـــذين لـــلــبـــروســـتـــات ا
األضــطــرابــ يــعــثــر من خالل حتــلــيل
نـاعـية الـبـول على خاليـا الـدم الـبيـض ا
ـلـتهـبة أو من خالل أفـراز الـبروسـتـاتا ا
باأللتـهاب غير البكتيري وتبقى أجراءات
الــطــبـيب اخملــتص هي الــتي يــجب عـدم
أهــــمـــالـــهـــا وقـــد تــــكـــون بـــعض أدويـــة
ضـادات لأللتهابات تفشل في معاجلة ا
احلالـة ولكني هـنا أضع أمامـكم اخللطة
ـــفـــردات الــعـــشـــبــيـــة اجملـــربــة في أو ا
معاجلـة التهاب وتضـخم البروستاتا في
قال الذي يحتوي على نظرة نهاية هذا ا
ـشكـلة من عـلمـية وافـية ومـجـربة لـهذه ا
الــضــروري أن يــطــلع عــلــيــهــا الــرجــال

احلـالــة عـبـر الـفــحص الـطـبـي بـواسـطـة
أجهزة حديثة فالفحص اليدوي وحده ال
علومـات الكافية عن هذا يكفي ألعـطاء ا
األلــتـــهــاب أبـــتــداءا من حتـــلــيـل الــبــول
وقيـاس حجم الـبروسـتاتا   ,,,وهـنا البد
أيـضـا أخذ عـينـة من البـول للـكشف عن

نوع البكتيريا التي سببت األلتهاب
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وهو أيـضا قـد يكـون من نفس األسـباب
الــسـابـقــة  مـثل األتــصـال اجلــنـسي مع
مـريـضـة بـألـتـهـاب بـكـتـيـري أو نـاجت عن
الـتـهـاب اجلـهـاز الـبـولي وهـذه األصـابـة
حتــــدث عـــنـــد كـــبـــار الـــسـن يـــصـــحـــبه
التضـخم الطبيعي لغدة الـبروستاتا عند
كبار السن وهذه عدوى خفيفة تمتد الى
شــهـور عـديـدة تــؤدي الى كـثــرة الـتـبـول
وخـاصـة في الـلـيل قـد تصـل الى خمس
ريض أيضا مرات أحـيانا  وقد يعاني ا
مـن ألم في أسفـل الظـهـر وفي اخلـصـية
ـصـابـ يـشــعـرون بـألم أثـنـاء وبــعض ا
نوي وقـد تزداد هـذه العالمات القـذف ا

الـتهـاب البروسـتاتـا يحـدث غالبـا نتـيجة
لعدوى بـكتيـرية وهو لـيس مرضا واحدا

بل أربعة أنواع من األلتهابات منها 
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وهـو نـاجت عن عدوى عـبر األحـلـيل منـها
األتـصـال اجلنـسي مع شـريـكة مـريـضة
رض مـنها عبر مرضا بـكتيريا فـينتقل ا
أحـلــيل الـقـضـيب الى الـبـروسـتـاتـا وهـو
أعـنف الـتــهـابــات الـبـروســتـاتــا أذ يـبـدأ
فـجأة بـحدوث حـمى مرتـفعـة وقشـعريرة
ـفاصل والعـضالت وأجهاد و االم في ا
ــــا في قـــاعـــدة شـــديـــد وقــــد يـــحـــدث أ
القضيب وخلف الصفن  اخلصية  وألم
في أســفل الــظــهــر وأحــســاس بـأمــتالء
سـتقيم مع أزدياد في التورم وحتصل ا
صـعـوبـة في الـتـبـول ويـكـون تـيـار الـبـول
ضـــعــيــفــا مـــتــقــطـــعــا بــســبـب تــضــخم
الـبروسـتاتـا الذي يـسبب أيـضا تـضيـقا

في مجرى البول 
والبـد من مــراجـعــة الـطـبــيب ألسـتــبـيـان

{ تــولـوز فــرنــسـا أ ف ب  –رُصِـد في
مـنـطـقـة الـبـيـريـنـيه جـنـوب غـرب فـرنـسا
ثالثـــة صـــغــار دبـــبـــة رأت الـــنـــور هــذا
الــــشــــتــــاء في والدة هي األولـى مــــنـــذ
سـبعـينـات الـقرن الـفائـت تشـهدهـا هذه
نطـقة التـي تندر فـيها الـدببـة على ما ا
أفادت اخلـميس جمـعيات تـعنى بشؤون
هـذه احليـوانـات. واعـتبـر مـديـر جمـعـية
بـــــــــايـي دو لـــــــــورس-أديـه آالن رين إن
الــوالدة الــتي حــصــلت فـي بــيــارن أمـر
مــشـجع. وشــرح قـائالً لــديـنــا كل سـنـة
والدة ثالثة صـغـار دبـبـة ولكـن ليس في
مــنــطــقــة بــيــارن حــيث ال تــوجــد ســوى
ـنـطـقـة عام 2018 أنـثـي أطـلـقـتـا فـي ا
وثالثــــة ذكــــور من طــــرفي احلــــدود مع
إســبــانــيــا.  واضــاف نــأمل بــوالدة 15
صـغـيـر دب هـذه الـسـنـة. ونفـقـت أربـعة
من أصل  16ديـسمـاً ولـدت عام 2020

في جبال البيرينيه.
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