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مضت اربع سـنـوات على حتـرير
محـافظـات نينـوى وصالح الدين
وديـــــالـى واالنـــــبـــــار وجـــــزء من
كــركــوك  لـــيــســـتـــذكــر خاللـــهــا
ـلـحـمـة الـبـطـولـيـة الـعـراقـيــون ا
الـــتي خــطـــهــا االشـــاوس الــذين
تـوشـحـو بـرايـة الـوطن لـتـحـريـر
االرض مـن بـــراثـن قـــوى الــــشـــر
والــــظالم  حــــتى عــــاد الــــربـــيع

وأزيـــحت الـــغـــمـــامـــة الـــســوداء
لــتــبـقى الــشــواهــد عـلـى جـرائم
داعش مـاثـلــة في ارجـاء بـبـعض
فـما ـدن ومـنـهـا ام الـربـيـعـ   ا
حـــصل مـــأســـاويـــاً خـــلف وراءه
ـاً تـمـثـلت بـتـهـجـيـر ذكـريـات مـؤ
مــئــات االالف من االســر االمــنــة
ـــعــالم الــتـــاريــخــيــة وتــدمــيــر ا
واحلـضـريــة  في مـحـاولـة حملـو
تراث االجداد واحلـياة. وبحسب
ــعــركــة الــتي مــواطــنــون فــأن (ا

قــادهـــا الــعــراقــيــون بــوحــدتــهم
ـتهم انـتهت بـنصـر مؤزر  وعز
إذ تالشى قتلى التـنظيم وغابت
ـئـات مـنـهم بـ أنـقاض جـثث ا
دن لكن شبح نازل وقصبات ا ا
داعش مـــا زال يـــؤرق الـــســـكـــان
وصل) العـائديـن وحتديـد الى ا
واشــــاروا الى ان (الـــعــــراقـــيـــ
يـسـتـذكـرون سـنـويـا بـيـان نـصـر
الــذي مــثل حلــظــات الــتـــحــريــر 
تــاريـــخــيــة فـــريــدة يـــصــنـــعــهــا

ــدن الى الــعــراقــيــون بــإعــادة ا
أحضانِ الوطنِ بعد هزم داعش)
مـــؤكـــديـن ان (حـــمالت االعـــمـــار
والـــبــنـــاء في هـــذه احملــافـــظــات
لكن تـتـواصل عـلى قـدم وسـاق  
في نينـوى ما زالت ال ترتقي الى
بــــرغم مــــســــتــــوى الـــــطــــمــــوح 
تـــخـــصــيص مـــبـــالغ العــمـــارهــا
ــهــا واعـــادة شــواهـــدهــا ومــعـــا
التاريخيـة الى سابق عهدها  اذ
ــلف عــلى احلــكــومــة مــتــابــعـة ا

بجـديـة واالشراف بـشـكل مبـاشر
انـصــافـا عــلى جـهــود االعــمـار  
لـلـمـتـضـررين من داعش). وشـدد
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الكـاظـمي على وحـدة الـعراقـي
في مواجـهـة التـحديـات.وقال في
الذكـرى السـابـعة لـسقـوط مديـنة
ـوصل بيـد داعش انه (فـي مثل ا
هـذا األيــام من عـام  2014شـهـد
الـــعــراق نــكـــســة نــهـض مــنــهــا
شـعــبـنـا مــنـتـصــراً مـوحـداً أمـام
الـتـاريخ) وأضـاف ان (الـتـذكـيـر
باحلدث هو استعادة حلقيقة أن
ال خــيــار أمـام الــعــراقــيـ اال ان
يكـونوا مـوحدين مـتضـامن في
مـا بــيـنـهم من اجل بــنـاء الـسالم
واالزدهـــار فــــرقـــتـــهم وتـــشـــتت
صــوتـهم نــتـائـجـه وخـيـمــة عـلى
الــــــبـالد بل وعـــــــلى الـــــــعــــــالم).
واســتــذكــر رئــيس اجلــمــهــوريـة
برهم صـالح فاجعـة سبـايكر في
الذكـرى السـنويـة السـابعـة.وقال
صـالـح في تـغـريــدة عـلى تــويـتـر
(نـــســتـــذكــر اجملــزرة  الـــكــارثــة
ــة الـبــشـعـة اإلنــسـانـيــة واجلـر
الــــتي ارتــــكـــبــــهـــا داعـش بـــحق
شـــبــابـــنـــا االعــزل مـن الــسالح)
مــشــيــرا الى ان (قــانــون حــقـوق
شهداء سـبايكـر كان اقل الواجب
الـــذ نــقــدمـه الســر الــضـــحــايــا)
وتـابع (عـلــيـنـا جـمـيـعـا انـصـاف
ذوي الــشـهــداء واكـمــال الـنــصـر
ضـــد االرهـــاب بـــتـــرســـيـخ دولــة
واطنـيها تضمن مقتدرة حـامية 
عـدم تـكــرار مـثل هـذه الـكـوارث).
وكان صـالح قد تـبنّى في نـيسان
عــــام  2019مـــــشــــروع قـــــانــــون
ألنـــصــاف ضـــحــايـــا ســبـــايــكــر
وصــادقت رئــاســة اجلــمــهــوريــة
عـــلى الـــقــانـــون بـــعــد تـــصــويت
.ويــعــد مـــجــلس الـــنــواب عــلـــيه

الـقـانـون ضـحـايـا سـبـايـكر الـتي
وقـــــعـت في حـــــزيـــــران ? 2014
شــهــداء ســواء الــذين عــثـر عــلى
ـفــقــودين.ويــتــمـتع رفــاتــهم او ا
شـهـداء سـبايـكـر بـاحلـقـوق كـافة
ــمـنـوحــة لـلــشـهــداء الـتي نص ا
عـليـهـا قانـون اخلـدمـة والتـقـاعد
الـعــســكـري رقم  3لـســنـة 2010
اسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع
وكــافـــة احلــقــوق واالمــتــيــازات
وعـلى وزارة الـصــحـة واجلـهـات
ذات العالقة اكـمال اجراءات فتح
ــقــابــر اجلــمــاعــيــة لــلــشــهــداء ا
وتـــســـلــيـم الــرفـــات الى ذويـــهم.
وصـلت عـوائل شــهـداء سـبـايـكـر
ة لـلمشاركة في إلى موقع اجلر
احملــــفل الـــســـنـــوي في مـــديـــنـــة
مطـالبـ بالـقصاص من تكـريت 
.وأعلــنَ وزير الـصنـاعة اجملرمـ
ـعـادن مـنــهـل عـزيــز اخلـبــاز وا
عن مُـبـادرة إلعـادة بـنـاء وإحـيـاء
مـــرقـــد وجـــامع الـــنـــبي يـــونس
بــــتـــمـــويل وتــــعـــاون من ديـــوان
الـــوقف الــسُـــني وتـــعــاون ودعم
احلـكـومـة احملــلـيـة في مـحـافـظـة
نــــيـــنـــوى. وقــــال اخلـــبـــاز خِالل
مؤتمر مـشترك بـحضور احملافظ
ُبادرة ورئيس الديوان ان (هذه ا
جــــاءت بـــشـــكل شـــخــــصي مـــنه
لـــرمـــزيــة وأهـــمـــيــة اجلـــامع في
نـــفــوس أهــالي وأبـــنــاء مــديــنــة
ُـوافـقـة وقـد حــضـيت  ـوصل  ا
رئيس الوزراء وجتاوب كبير من
رئــيس الــديــوان ســعـــد كــمــبـش
ُـــحــــافظ) ودعـم وتـــعــــاون مـن ا
مؤكدا انهُ (سـيفي بوعـده لتقد
ـه لـلــمـوصل كُل مــا يُـمــكن تــقـد
ُحافظة والوقف بدعم من إدارة ا
الـــسُـــنـي من خِالل إعـــادة بـــنـــاء
ـواقع الـديــنـيـة في وإعـمــار كُل ا

ُحافظـة).  ا

احلـــيــوي) مـــشـــيـــداً بـ(جـــهــود
الــعـامـلــ في قـطــاع الـتـصــفـيـة
بـالـشــركـات الـنـفـطـيـة واجلـهـات
الساندة لها بـتنفيذ ونصب عدد
بـرغم من الـوحــدات االنـتـاجــيـة 
ـالـية الـتحـديـات االقتـصـادية وا
والـصــحـيـة) واوعـز اســمـاعـيل
بـ(تــكـر الــقـائـمــ والـعــامـلـ
ـــســـاهـــمـــ في اجنـــاز هــذه وا
ــشـاريـع  تـثــمـيــنـاً جلــهـودهم ا
ـتـمـيـزة خـدمـة لـلـصـالح الـعـام ا
ودعـمـا لالقـتـصاد الـوطـني). من
جــانــبه  اوضح وكـــيل الــوزارة
لـشؤون الـتـصـفيـة حـامـد يونس
ــشــاريع تــاتي ضــمن ان (هــذه ا
خطط الوزارة لـزيادة االنتاج من
الـوقود وحتـسـ نـوعـيته  وان
ـقــبـلــة سـتــشـهــد اضـافـة ــدة ا ا
كـميـات جـديدة لـالنتـاج الـوطني
ــصــافي االخــرى). بـدوره  من ا
ثـمـن بـيــنــمــا مــديــر عــام شــركـة
مــصــافي الــوسط عــائــد عــمـران
ــســؤولـ في (دعم ومــتــابـعــة ا
الـوزارة  والعـمل عـلى تـذلـيـلهم
جلــمـــيع الــعــقــبــات الــتي كــانت

ـشـاريع). فيـما تعـتـرض اجناز ا
تخطط شركة بي.بي الـبريطانية
الـنـفــطـيـة لـفـصل عـمـلـيـاتـهـا في
العراق لتكون شـركة مستقلة مع
الـســعي لـتـحـويل تــركـيـزهـا إلى
استـثمارات مـنخـفضة الـكربون.
وبــحــسب تــقـــاريــر صــحــفــيــة 
نـشـرتــهـا وول سـتـريت جـورنـال
نـقال عن مـصادر  فـأن (الـشـركة
اجلــديـدة ســتـمــتــلك احلق الـذي
لــدى بي.بي في حــقل الــرمــيــلـة
أحد أكبر حقول النفط في العالم
لوكة جنوب العراق وستكون 
بـالشـراكـة مع مـؤسسـة الـبـترول
الوطنيـة الصينـية التي تعد من
شـــــركــــــاء بـي.بي فـي احلــــــقل)
وســتـحــتـاج الــشـركـة الــنـفــطـيـة
ضي قدما البريطانـية من أجل ا
إلى تــأمـ اتـفـاق في خـطــطـهـا 
مع شـركـة نفط الـبـصـرة وشـركة
تسويق الـنفط الـوطنيـة سومو 
اللـت تـعدان جـزءا من منـظومة
صادر تشغـيل الرميلـة. واكدت ا
ـنح بي.بي إن (اخلـطـوة تـهـدف 
ـرونة لالستـثمار في مزيدا من ا
الـطـاقـة مـنـخـفـضـة الـكربـون من
خالل تمكينها من تـقليل إنفاقها
واشـارت عــلى الــنــفط والــغــاز) 
الى ان (خـطـة الشـركـة ألعـمـالـها
في الـعـراق تشـبه إلى حـد بـعـيد
ما أعلنت عـنه مؤخرا لعمـلياتها

في أنغوال). 
ودخلت بي بي وإيـني اإليـطالـية
ــاضي في مــحــادثـات في ايــار ا
لـدمج عمـلـياتـهـما لـلنـفط والـغاز
في أنغوال لتأسـيس شركة تكون
إحـدى أكـبـر شـركـات الـطاقـة في

أفريقيا.

ـركبـة التي تـنتج طـاقة الغـازية ا
كـهـربــائـيـة اكـثـر مـن نـظـيـراتـهـا
وهي في الـــوقت نـــفــسـه حتــافظ
علـى البـيـئة بـاسـتخـدام الـغازات
ـســتـخــرجـة مــنـهـا الــتي كـانت ا
تـــهــدر ســـابـــقــا) واشــار الى ان
(هذه اخلطوة سـتساعد على حل
ـتــراكــمـة مــعــضـلــة الــكـهــربــاء ا
ــتـــراكــبــة بــشــكـل نــهــائي في وا
ـعــضـلـة الــعـراق والســيـمــا ان ا
تـتــطـلب حــلـوال جـادة وشــجـاعـة
وهـذا مــا تـعـمـل عـلـيه احلــكـومـة
بـــكل قـــوة) مـــؤكــــدا ان (مـــطـــار
الـــنــــاصــــريــــة ســــيــــفـــتـح آفـــاق
االستثمار والسياحة الدولية في
ـشروع احملـافـظة كـمـا سـيـوفـر ا
فرص عمل كثيرة ألهلنا وشبابنا
في ذي قـار). كـمـا عـقـد الـكـاظـمي
اجتماعا مع القيادات االمنية في
احملـــــــافـــــــظـــــــة اكـــــــد خـالله ان
(احملافظـة عانت  من وضع أمني
وقـد ـاضي  صـعب خالل الـعـام ا
أثــــــــــر ذلـك في وضـع األهــــــــــالي
وحـياتـهم الـيـومـية) مضـيـفا ان
(الــتـراجع األمــني اعــاق عــمـلــيـة
االعـــــمــــار وتــــقــــد اخلــــدمــــات
لــلـمــواطـنــ ونــحن أمـام وضع
جـــديـــد في احملــافـــظـــة فــهـــنــاك
اسـتــقـرار نــسـبي يــجب احلـفـاظ
عليه وتـطويره)  مشددا على ان
(يـتـرافـق ذلك اإلسـراع في اجنـاز
شـاريع اخلدمـيـة والعـمرانـية  ا
حتى نتـمكن من خـلق فرصة أمل
لـلمـواطـن  والسـيـمـا  للـشـباب
ــدة ـــشــاكل  الــذيـن عــانــوا من ا
طــويــلــة ولـم تــمــنح لــهم فــرصــة
الــعــمـل لــصــالح مــحــافــظــتــهم)
ووجه الكاظمي (االجـهزة األمنية
ـكـثف والـعـمل كـافـة بـالـتـعـاون ا

اجلاد).

احلجـر االساس لـلـمطـار الدولي
سؤولـ بينهم يرافقه عـدد من ا
امـ عام مـجـلس الـوزراء حـمـيد
الــغــزي  ووزيــر الـــنــقـل نــاصــر
الـشـبـلي والـوكـيل الـفـني لـوزارة
الصـحـة هـاني مـوسى و ورئيس
ـدنـي العـراقي سـلـطـة الـطـيران ا
نائل سـعد عـبد الـهادي والـشركة
نفذه لـلمشروع. وقال الصينيـة ا
من سـتشفى هي  الكاظـمي ان (ا
ـسـتـشـفـيات فـي الـعراق أحـدث ا
حـيث تــتـضـمن اقــسـامـا عـدة في
مـــخــــتــــلف االخــــتــــصــــاصـــات 
الكـات الـطـبيـة من وسـتـديـرهـا ا
احملافـظة نـفسـها وهـذا سيـخلق
فـــرص عــمـل كــثـــيــرة ألبـــنــائـــنــا
اخلـــــريـــــجــــــ في مـــــخــــــتـــــلف
االخــــتـــــصــــاصــــات) وتــــابع ان
(احملافظة شـهدت افتـتاح احملطة

جادة بـالعـمل للـوصول الى قـتلة
الـنـاشـطـ وقـد تمـكـنـا في وقت
سابق من إلقاء القبض على قتلة
الــصـحــفي احــمـد عــبــد الـصــمـد
ــوت في الــبـصــرة وعـدد وفـرق ا
تظاهرين) واشار الى من قتلة ا
ان (الـــــنــــــاصـــــريــــــة عـــــانـت من
التهمـيش لعقود طـويلة ويعاني
ابـــنــاؤهـــا حــالــيـــا بــســبـب قــلــة
اخلدمات والسياسات اخلاطئة)
مــــؤكــــدا ان (احلــــكــــومـــة تــــولي
اهـتـمـامـا كـبـيـرا بـاحملـافـظـة وقد
همة شاريع ا افتتحنا عددا من ا
التي من شـأنـها تـقد اخلـدمات
البنـائـهـا). وشهـدت زيـارة رئيس
احلكومة افتتاح سلسلة مشاريع
حـــيــويــة وخـــدمــيــة من بـــيــنــهــا
مـسـتــشـفى الـنــاصـريـة واحملـطـة
ــركــبــة وكــذلك وضع الــغــازيـــة ا
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اكـــد رئــيـس الــوزراء مـــصـــطــفى
الــكــاظــمي  مــواصــلــة اجلــهــود
االمـنيـة والـقـضائـيـة لـلـكشف عن
تظـاهرين في محافظة ذي قتلة ا
قـار  مـشــيــرا الى ان  احملـافــظـة
كــــانت تـــعــــاني من وضـع أمـــني
وقد أثـر ذلك على األهالي صعب 
وحـــيــاتــهم الـــيــومــيـــة. وإلــتــقى
الكاظمي خالل زيارته للمحافظة
بــمــجـمــوعـة من الــشـبــاب الـذين
ــتـظــاهـرين . وقـال ان ـثــلـون ا
ــتــظــاهــرون ال (مــا يُــطـــالب به ا
يخـرج عن طـموح مـا تـعمل عـليه
احلـــكـــومــــة وهي عـــازمـــة عـــلى
تنـفيـذه وإنهـا قد وضـعت نصب
الع هـدف التـنميـة اإلقتـصادية
التي توفـر فرص العـمل والعيش
الـكــر والـعــدالـة االجــتـمــاعـيـة
ـتظاهر وباقي مطالـب الشباب ا
كما تعمل على تنـفيذ اإلنتخابات
بـكّرة) مـؤكدا لـوالـدة الـشـهـيد ا
عـــمــر ســعـــدون ووالــد الـــنــاشط
ان اخملـــتــطف ســـجّــاد الـــعــراقي
(تــغـيــيب الــنـاشــطـ واإلعــتـداء
عـــلـــيـــهم يـــأتـي ضـــمن مـــعـــركــة
تــخــوضــهــا الــدولــة بـالــضــد من
الفساد واخلراب وتمدد العابث
ـطالب ـتـاجرين بـا اضافـة الى ا
حيث اخـتار الـشبـاب مكـانهم في
ـواجــهـة مع هـؤالء مـنـذ خـنـدق ا
الــلـــحــظــة الــتي خــرجــوا فــيــهــا
للـتـظاهـر من أجل الـعراق). وزار
رئـيس الـوزراء  عـائـلـة الـشـهـيـد
انس مـــالك الـــذي فــارق احلـــيــاة
مــتـاثــرا بــجـراحـه بـعــد اصــابـته
خالل تظـاهرات الـناصـرية الـعام
ــاضـي. واوضح الــكـــاظــمي ان ا
(االجـهــزة االمـنــيـة والــقـضــائـيـة
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شـدد وزيـر احـسـان عـبـد اجلـبار
عــلى اهــمــيـة قــطـاع اســمــاعـيل 
الــتـصــفــيـة الــذي يُـعــد احـد أهم
ركــائـــز االقــتــصــاد الــوطــني من
خـالل انــتــاج وتــوفـــيــر الــوقــود
بإنـواعه للمـواطنـ وللقـطاعات
اخلـــــدمـــــيـــــة االخـــــرى  . وقــــال
اسـماعـيل خالل افـتـتـاح وحدتي
حتس البنـزين (االزمرة) بطاقة
عـــشـــرة االف بــرمـــيل  وانـــتــاج
الـهيـدروجـ بـطاقـة أربـعة االف
بـرمـيل يومـيـا  ومـشـروع اجناز
عــدد مـن اخلــزانـــات الـــكـــبـــيــرة
لــلـمـشــتـقــات اخلـفـيــفـة ان (هـذه
ــشــاريع ســتــســهم في تــوفــيـر ا
عوائـد مـاليـة داعمـة لالقتـصاد 
من خالل زيـادة االنتـاج الـوطني
النـــواع الــوقـــود الــذي يـــســاعــد
بشكل مباشر في تغطية جزء من
احلــاجـة احملـلــيـة والـتــقـلـيل من
نسـبـة االستـيـرادات اخلارجـية 
فــــضالً عن تــــمــــيــــز الــــوحـــدات
اجلديدة  بانها مطابقة للمعايير
ـيـة في الـصـحـة والـسالمـة الـعـا
وصديقـة للبـيئة) واشار الى ان
ـشاريع سـتـضيف مـلـيون لـتر (ا
من الــبـنــزين يـومــيـاً الـى انـتـاج
ــصـــفـى لــيـــرتـــفع الـى اربـــعــة ا
ماليــ لــتـر يــومــيــا) وتـابع ان
(الوزارة تـقـوم بتـنفـيذ بـرنامـجاً
طـمـوحـاً يـهـدف الى الـتقـلـيل من
نـسـبة اسـتـيـراد الـوقود بـنـسـبة
ــئــة قــبـل نــهــايــة الــعــام  50بــا
اجلاري وصوالً الى ايـقافـها عام
 2023بـــعـــد افـــتـــتـــاح عـــدد من
هـمة في هـذا القـطاع شـاريع ا ا
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رهـنت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة 
زوال خـــطـــر فــايـــروس كـــورونــا
وعـودة احلـيـاة الـى طـبـيـعـتـهـا 
بـزيادة نـسـبة الـتـلقـيح الى نـحو
فيما ئـة من عدد الـسكان   60با
ســجــلت  3831اصــابــة وشــفــاء
 4095وبـواقع  22وفـاة جــديـدة
ـوقف في عـمـوم الـبالد. واشـار ا
الــذي اطـلـعت الـوبــائي الـيـومي 
عليه (الـزمان) امس الى ان (عدد
الـــفــحـــوصـــات الـــتـي اجـــرتـــهــا
الوزارة لعينات مـشتبه اصابتها

بالفايروس بلغت  35الفا  اذ 
رصـد  3831اصــابـــة في عــمــوم
احملافظات) واضاف ان (الشفاء
بـــــلغ  4095وبـــــواقع  22وفــــاة
جـــديــدة) وتـــابع ان ( اكـــثــر من
 691الف شـخص تـلـقى جـرعات
ـضـاد مـنـذ بـدأ حـمالت الـلـقـاح ا
الــتــطـعــيم في مــنــافــذ الـتــلــقـيح
نتشرة في بغداد واحملافظات). ا
هـــدف قـــرارات وعـــدت الــــوزارة 
مــجــلـس الــوزراء بــشــأن اجــبــار
شـرائـح من اجملـتــمع عـلى تــلـقي
الـلـقـاح  هـو إعــادة احلـيـاة إلى
طـبيـعـتهـا في الـبالد عـبر تـلـقيح
ـــــئــــــة مـن الـــــفــــــئـــــات   60بــــــا
ــسـتــهـدفــة.وأوضح مـديــر عـام ا
الـــصـــحــة الـــعـــامـــة في الــوزارة
رياض احلـلـفي ان (أمامـنـا ثالثة
أشهـر تـقريـبـاً لتـطـبيق الـقرارات
الـتـي اتـخـذهــا مـجــلس الـوزراء
والسـيـمـا ان  كـمـيـات الـلـقـاحـات
الــتـي ســتــصل الـى الــبالد خالل
هـــذه االشــهــر ســتـــكــون بــنــحــو
خـمــسـة ماليـ جــرعـة من لـقـاح
فـايـزر إضـافـة إلى دفـعـات اخرى
كـميات من مرفق كـوفاكس وهي 
كبـيـرة وكافـية لـتـلقـيح اكبـر عدد

قبلة) دة ا واطن خالل ا من ا
واضـاف ان (الـعـودة إلى احلـياة
االجتـماعيـة والطبـيعـية يسـتلزم
ــئــة من الــفــئـات تــلـقــيح  60بــا
ـســتـهـدفــة وأن عـدم الـوصـول ا
إلى هـــذه الــــنـــســـبـــة ســــيـــبـــقي
االجراءات على ما هو عليه االن
وسـنلـجـأ بـ احلـ واآلخر إلى
احلــظـــر بــســبب الــزيــادة بــعــدد
االصابات) مؤكدا ان (الكثير من
الدول أصدرت تعليمات مشابهة
ومــــنـــهـــا األردن الـــذي ســـيـــبـــدأ
بتطبيق نفس هذه االجراءات في
أقــــــسـى من ـــــــقــــــبل وهـي  اب ا
الـــــقــــرارات احملـــــلـــــيـــــة وهــــذه

االجراءات ليست إجباراً بقدر ما
ـــؤســـســــاتـــنـــا من هي تـــأمــــ 
العدوى) وتابع ان (الـغرض من
الــتـــشــديــد هــو  زيــادة نـــســبــة
ــلــقــحـ لــلــعــودة إلى احلــيـاة ا
الـــطــبــيـــعــيــة والـــغــاء اجــراءات
احلظر والغلق والـشعور باألمان
ـــــرض). في غــــضــــون ذلك من ا
اكـــــدت وزارة احلج والـــــعــــمــــرة
ان مـناسك احلج في السـعـوديـة 
ــقــبل ـــكــرمــة الـــشــهـــر ا مــكــة ا
ستقتصر على  60ألفا من سكان
ـلـقّـحـ ضـد فـايروس ـمـلـكـة ا ا
.وقالت الـوزارة في بيان كورونـا
امس إن (أعــمـار احلــجــاج يـجب

أن تــراوح بـ  18و 65عــــامـــا
تـقدمـون بطلب أداء وألّا يـكون ا
ـنـاسك الــسـنـويـة من أصـحـاب ا
زمنة) واشار الى ان األمراض ا
ـــمـــلـــكـــة تــولـي دومًــا سـالمــة (ا
احلـــجــاج وصـــحــتـــهم وأمـــنــهم
حــرصًــا بــالــغًــا وعــنــايــةً تــامــة
وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها
ـــقـــاصــد الـــشـــريـــعــة امــتـــثـــاالً 
اإلسـالمـــيــــة في حــــفظ الــــنـــفس
ـــهـــا كل الـــبـــشـــريـــة مع تـــقـــد
الـتسـهـيالت الالزمـة التي تـيـسر
لــضـيــوف الـرحــمن أداء مــنـاسك
احلج والــعــمــرة وتــمــكّــنــهم من
ـقـدسـة ـشـاعــر ا الـوصــول إلى ا

بـكل يـســر وسـهـولـة إذ تـشـرفت
ـمـلـكـة خالل الـسـنـوات الـعـشـر ا
ـاضــيـة بـخــدمـة مـا يــزيـد عـلى ا
 150مليون حاج) وتابع البيان
انه (في ضـوء مـا يـشـهـده العـالم
أجـــمع مـن اســـتــمـــرار جـــائـــحــة
وظهـور حتورات جديدة كورونا 
له فقـد عملت اجلـهات اخملـتصة
ـتابـعة صحـيا وتـنـظيـميـا على ا
ي الدقيقة للوضع الصحي العا
من أجل ضــمــان تــأديــة مــنــاسك
ـوذجٍ احلج وتــيــســيــرهـا وفـق 
ـــــســــتـــــجــــدات أمــــثـل في ظل ا
ـــصــاحــبـــة لــذلك ـــتــســـارعــة ا ا

الوباء). 
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ـبـولو في الـدقيـقة 49 التـسجـيل بـهدف أحـرزه بريل إ
ثم أدرك منـتخب ويـلز الـتعادل عن طـريق كيـفر مور في
الـدقيـقة 74 . وكـانت اجملموعـة نفـسهـا قد شـهدت فوز
نـتخب اإليطالي عـلى نظيره الـتركي بثالثة أهداف من ا
ــلـعب ـبــاراة االفـتــتـاحــيــة لـلــبـطــولـة في ا دون رد في ا

بي بالعاصمة اإليطالية روما. األو

سـيحي تلـكاتهم.. قـافلة مـساعدات تنـطلق من مرقـد االمام احلسـ (ع) إلغاثة النـازح من االيزيـدي وا WK∫ بعد احـتراق  U
خيم (شاريا) في دهوك.
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استـهل منـتخب ويلـز بكرة الـقدم أمس السـبت مشواره
في بطـولة كـأس األ األوربية لـكرة الـقدم بالـتعادل مع
باراة التي نظـيره السـويسري بـهدف لكل مـنهما فـي ا
بي في اجلـولة األولى من جـرت  على مـلعب بـاكـو األو
نتـخب السويسري مبـاريات اجملموعـة األولى. وافتتح ا

احسان عبد اجلبار اسماعيل 

تظاهرين في الناصرية امس جموعة من ا UI¡∫ الكاظمي يلتقي 

{ نــــيــــودلـــــهي (أ ف ب) - خالل
عطـلة نـهـاية األسـبوع سـيحـضر
الـصــغـيــر مـاركــسـيـة زفــاف عـمه
إشـتــراكــيـة إلى جــانب شــقـيــقـيه
شـيوعـيـة ولـيـنـينـيـة في الـهـند...
هـــــــــؤالء هـم أوالد أ. مــــــــوهــــــــان
الـــســـكـــرتـــيـــر احملـــلي لـــلـــحــزب
الشيوعي الهندي في والية تاميل
نادو حيث ما زالت األيديولوجية
الـيــسـاريـة مــوجـودة بــقـوة.وقـال
موهـان لوكـالة فرانـس برس "ولد
ابنـي االول أثنـاء انـهـيـار االحتاد
الــسـوفــيــاتي وفي كـل مـكــان في
األخبـار كنت أقـرأ ان هـذه نهـاية
الـشـيــوعـيـة".وأضــاف "لـكن لـيس
ا أن هنـاك نـهايـة لـلشـيـوعيـة طـا
الـبـشـر مــوجـودون لـذلك سـمّـيت
مـولـودي األول شـيـوعيـة".وأطـلق
عـــلى ولــــديه الـــتـــالـــيـــ اســـمَي
ليـنـيـنـية الـذي أجنب ولـدا سـمّاه
مـاركــسـيــة يـبـلغ خــمـســة أشـهـر
واشـتراكـيـة الـعـريس.وانـتـشرت
صـور الــدعـوة إلـى الـزفــاف الـتي

ــطــرقـة يــظــهــر عــلـيــهــا شــعــار ا
ـنــجل عـلـى وسـائل الــتـواصل وا
االجتماعي.أما عروس إشتراكية
فـهي بي. مـامـاتـا بـانيـرجي الـتي
ســـمّــاهــا جـــدهــا تـــيــمــنـــا بــاسم
سـيــاسي يـســاري بـارز في واليـة
الـبـنـغـال الـغـربـيـة.وكـانت الـهـنـد
تـــــمــــيل أكــــثـــــر نــــحــــو االحتــــاد
السوفـياتي خالل احلـرب الباردة

وفاته في روسيا.وقال موهان إنه
لـيس هــنـاك شيء غــيـر عـادي في
أســمــاء أبــنــائه إذ أطــلق بــعض
"رفـاقه" أسـماء عـلى أوالدهـم مثل
مـــوســـكـــو وروســيـــا وفـــيـــتـــنــام
وتشـيكـوسـلوفـاكيـا.لـكنه أقـر بأن
أوالده خـــصـــوصــا شـــيـــوعـــيــة
ـضـايـقـات أحيـانـا في تـعـرضـوا 
ــــــدرســـــة. كــــــذلك رفـض أحـــــد ا
ــسـتــشـفــيـات قــبـول شــيـوعــيـة ا
عـــنـــدمـــا كــــان في الـــثـــالـــثـــة من
العمر.وأضاف "كـانوا خائف من
اسم شــــيــــوعــــيــــة وواجــــهت في
شكالت. لكن البداية الـكثيـر من ا
مـع الـــــــــوقت ســـــــــارت األمــــــــور
بـسالسـة".ويـنـتـمي جـمـيع أوالده
الثالثة وهم اآلن في العـشرينات
من العـمـر إلى احلزب الـشـيوعي
احمللـي وقد سـمّى لـيـنيـنـيـة ابنه
عــلى اسم كــارل مــاركس.وأوضح
مـوهان "اآلن أنـتـظـر حـفـيـدة أحد
أبـــنــائـي ســأطـــلق عـــلــيـــهــا اسم

كوبية".
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وشــاعـت أســمـــاء مــثل ســـتــالــ
ولين وتروتسكي وحتى برافدا
وهــــو اسم صـــحــــيـــفــــة االحتـــاد
السوفياتي احلكـومية خصوصا
في اجلــنــوب.واسم رئــيس وزراء
تــــامــــيل نــــادو احلـــالـي هـــو م.ك
سـتــالـ وقــد اطــلق عـلــيه والـده
ذلك تيمنا بـالديكتـاتور الشيوعي
الـسـوفـيـاتي قــبل أيـام قـلـيـلـة من
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ــكــرمــ أيــضـا الــبــروفــيــســور بـول ا
إلــــيــــوت رئـــيـس عـــلـم األوبـــئــــة وطب
الـصـحـة الـعـامـة في إمـبـريـال كـولـيدج
لـــنــدن ومــديــر بــرنـــامج "ريــاكت" وهي
دراسـة واســعـة الـنـطـاق تـقـيس تـطـور
انــتـقــال الـفــيـروس بــ الـســكـان.وفي
اجملـمـوع تمت مـكـافأة سـبـعة بـاحـث
من جــامــعـة أكــسـفــورد بـاإلضــافـة إلى
ثـــمـــانـــيــة مـــوظـــفـــ في مـــجـــمـــوعــة
ن فـيـهم ديـفـيـد هانت أسـتـرازيـنـيكـا 
رئـــيـس عـــمـــلـــيـــات الـــتــــلـــقـــيح داخل
اجملــمـوعـة الـصـيــدالنـيـة.و حتـصـ

أكـثــر من نـصف الـسـكـان الـبـالـغـ في
ـتحـدة بجـرعتـ وتلـقى أكثر ـملـكة ا ا
ـئــة من الـبــالــغـ جــرعـة من  77 فـي ا

أولى.
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و هـددت واليـة البـنـجـاب البـاكـستـانـية
اجلــمـــعــة بــقــطع شــبـــكــة الــهــاتف عن
األشـخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح
ضــد فـيــروس كـورونــا في بـلــد حـصّن
نــســبـة ضــئـيــلــة جـدا من ســكــانه ضـد
كـوفيد-.19وأعـلنت والية الـسند سـابقا
عــزمـهــا الـتــوقف عن دفع مــسـتــحـقـات

تـأثروا بشـكل خاص بالتـدابير التي 
ـكافـحـة الـوبـاء مـثل الـتـبـاعد تـبـنـيـهـا 
ا في ذلـك عدم الـذهاب إلى اجلـسـدي 
ــــدارس والــــتــــفـــــاعل مع األســــاتــــذة ا
والـزمالء". ومن بـ الشـخـصيـات التي
ـلـكة الـبـريـطـانـيـة إلـيـزابيث كـرمـتـهـا ا
الـثـانـيـة عـلـمـاء في اخلـطـوط االمـامـيـة
ــواجـهـة جـائـحـة كـوفـيـد-19  بـحـسب
ـناسـبة الـقـائمـة التي صـدرت اجلمـعة 
االحـــتــــفـــال الـــرســـمي بــــعـــيـــد مـــيالد
ـكرّم مـصممو ـلكة.ومن الـباحث ا ا
الـلـقـاح البـريـطانـي الذي طـورته شـركة
أســتـرازيـنــيـكـا بـالــتـعـاون مـع جـامـعـة
تحدة وهي ملكة ا أكـسفورد. وكانت ا
الــبــلــد األكــثــر تــضــررا في اوروبــا من
حـــيـث عـــدد الـــوفـــيـــات مع تـــســـجـــيل
حــــــــوالى  128 ألـف وفــــاة أول دولــــة
جتــــيـــــز هــــذا الـــــلــــقــــاح فـي كــــانــــون
صممة االول/ديـسمبر 2020. وكـرّمت ا
ـشـاركة لـلّقـاح ساره غـيلـبرت أسـتاذة ا
الـتلـقـيح في معـهد جـينـر في أكسـفورد
إلى جـانب زميلـيها البـروفيسور أندرو
بـــوالرد مــديـــر مــجــمـــوعــة أكـــســفــورد
لـلـقـاحات والـبـروفـيـسور بـيـتـر هوربي
ـشـاركـ في جتـربة كـبـيـر الـبـاحـثـ ا
"ريـكوفيري" اخملصصة إليجاد عالجات
قدمة في لـفيروس كورونا خلدماتهم ا
مــجــالي الــصــحــة الـعــامــة والــبــحـوث
الـطـبيـة بـاإلضـافة إلى كـايت بـينـغـهام
الـرئيسة السابقـة لفريق عمل اللقاحات
تـحـدة والتي سـاعدت في ـمـلكـة ا في ا
تـــزويـــد الــبـالد ماليـــ اجلــرعـــات من
لـلقاحات.كذلك  تكر زمـيلتها ديفيا
تـشــادا مـانـيك الـتي تـرأست مـجـمـوعـة
عـمل الـتجـارب الـسريـرية لـفـرقة الـعمل
ــتـــحــدة ولـــعــبت دورا ـــمـــلــكـــة ا في ا
صـنـعة أسـاسـيا في إقـنـاع الشـركـات ا
بـالقيـام بتجاربـها في البالد. ومن أبرز
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ـوظــفـ الـرسـمـيـ الـذين يـرفـضـون ا
تــــــلـــــقـي الــــــلـــــقــــــاح اعــــــتـــــبــــــارا من
ــوجـة تــمــوز/يــولــيــو.وفــيــمــا بــدأت ا
الــثـالـثـة مـن إصـابـات كـورونــا مـرحـلـة
اسـتـقرار في بـاكسـتـان إثر أسـابيع من
الـقيـود يسـجَّل تبـاطؤ في اإلقـبال على
تــلـــقي الــلــقـــاح في الــبــنـــجــاب أكــثــر
الـواليات البـاكستانـية تعدادا بـالسكان
والــــتي تــــضـم خـــصــــوصــــا مــــديــــنـــة
الهــور.وقــال الــنــاطق بــاسم اخلــدمـات
الـصحـية في الـبنـجاب حـماد رضا "في
الـبـدايـة كـان األمر مـجـرد اقـتـراح لكن

{ واشنطن-(أ ف ب) - ازدادت زيارات
قــــسم الـــطـــوار حملــــاوالت انـــتـــحـــار
مــراهـــقــ خالل الــوبــاء في الــواليــات
ـتـحدة خـصـوصا بـ الفـتـيات وفـقا ا
لــبـيــانــات أصـدرتــهـا أمس الــسـلــطـات
الـصـحيـة في الـبالد مـا يسـلط الـضوء
مرة جديدة على التأثير النفسي لألزمة
الـــــصـــــحـــــيـــــة عـــــلى هـــــذه الـــــفـــــئـــــة
ــراكــز األمـيــركــيـة الــعــمـريــة.وكــتـبت ا
ـكافـحة األمـراض والوقـاية مـنهـا "منذ
بداية أيار/مايو 2020  بدأ عدد زيارات
أقـــســام الــطــوار حملـــاوالت انــتــحــار
ـراهقـ الذين مـشـتبه بـها تـزداد ب ا
تـتـراوح أعـمـارهـم ب  12و 17عــامـا ال
ســيـمــا الـفــتـيــات".خالل صـيف ) 2020
بــ نـــهــايــة تــمــوز/يـــولــيــو ونــهــايــة
آب/أغسطس) ارتفع عدد زيارات غرف
راهقـ بنـسبة  22 في الـطوار بـ ا
ــئــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفـســهــا من ا
الـعـــــــام 2019. ثـم خالل الـشـتـاء (مـنذ
نـهاية شباط/فبراير  2020 حـتى نهاية
آذار/مــارس 2021  ارتــفــعـت الــنــســبـة
ئة مـقارنة بـالعام 2019. إلـى  39 فـي ا
وفي الــتـفـاصــيل بـالــنـسـبــة إلى فـتـرة
ـئة الــشـتـاء كـانت الـزيـادة  50,6 فـي ا

ئة للفتيان. للفتيات مقابل  3,7 في ا
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ـكــافـحـة ـراكــز األمـيــركـيــة  وأشــارت ا
األمــــراض والـــوقـــايــــة مـــنــــهـــا إلى أن
الــفـــتــيــات كنّ أكــثـــر عــرضــة حملــاولــة
االنـتـحـار. وأضافت "تـظـهر نـتـائج هذه
الــدراسـة ضـغــطـا أكـبــر لـدى الـفــتـيـات
ا  حتديده في دراسات الصغيرات 
سـابـقـة خالل الوبـاء مـا يعـزز احلـاجة
زيد من االهتمام لهذه الفئة إلى إيالء ا
والـقيـام بإجـراءات وقائـية". وأوضحت
"يـعتـبـر الشـباب مـجمـوعة أكـثر عـرضة
(لــلـتـأثــر الـنـفــسي) ألنـهم قــد يـكـونـون
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رحــبت اوســاط شــعــبــيــة ومــفــوضــيــة حــقــوق االنــســان  بــقــرار مــجــلـس الــقــضـاء
ـساءلـة الـقـانونـيـة للـمـسعف اثـنـاء احلوادث ـنع ا ـتضـمن تـوجيـه احملاكم  االعـلى ا

رورية. ا
ــفــوضــيــة فــاتن عــبــد وقـــال عــضــو ا
الــواحـد احلـلـفي فـي بـيـان امس انـهـا
(سـبق وان اشـارت الى ظـاهـرة عزوف
صابـ اثناء ـواطنـ عن إسعـاف ا ا
سـاءلة ـرورية خـوفـا من ا احلـوادث ا
ـــا أدى ذلك حلــدوث الـــقـــانـــونــيـــة 
حـــاالت وفــاة وانـــتــهــاك حـق احلــيــاة
وإهــــدار األرواح وكـــذلك وقـــوع ظـــلم
ـســعــفـ الى ان تــثـبت كــبــيـر عــلى ا
بــراءتــهم) مــطــالــبـة جــمــيع اجلــهـات
احلـكومية واخلدمـية التي على تماس
ــواطــنــ بـ(اتــخــاذ الــتــدابــيــر مـع ا
ـهـمـة حلمـايـة حـقوق األفـراد وإنـقاذ ا
حـــيــاتــهم ونــدعــو شــيــوخ ووجــهــاء
الـعشائر االخـذ بهذا القـرار وأعتماده
حــمـايــة لـلـســلم اجملـتــمـعي). ووصف
هم  كـونه مـواطـنون قـرار الـقضـاء بـا
ـســعــفـ ســيــسـهـم في تـعــزيــز دور ا
وانـــــقــــاذ ارواح االشــــخـــــاص الــــذين
يــتــعــرضـون الى حــوادث مــخـتــلــفـة .
وقـــالــوا في احــاديث امس ان (هــنــاك
الــكـثـيـر من االشـخـاص تـعـرضـوا الى
ــســاءلــة الـقــانــونــيـة بــعــد اســعـاف ا
ــروريـة اجلــرحى اثــنــاء احلـكــوادث ا
الـتي تـشهـدهـا احملافـظات  والـبعض
االخـر اودع التوقـيف اليام اضافة الى
مــسـاءلــته عـشـائــريـا بـســبب اسـعـاف
اشــخـاص تـعـرضـوا حلـاالت دهس او
اغــتــيـال  دون الــتــفـكــيـر بــالــتـبــعـات
الـقانونيـة  لذلك طالبنـا في مناسبات
عــدة بــضــرورة  اصــدار قــرار يـضــمن
احلـماية لـلمسعف  حـتى جاء توجيه
الــقــضــاء بــهــذا الــشـأن) مــؤكــدين ان
(الـكـثـيـر من ضـحـايـا احلـوادث فـقدوا

ـتقـدمة في أتـباع نـظام مـنـهج الدول ا
ــزدوج وأبــرزهــا فــرنــســا الـــقــضــاء ا
ومــــــصـــــر وبـــــاقـي الـــــدول األخـــــرى
واسـتـمـرار مجـلـسي الـدولة الـفـرنسي
ــصــري بــجــمــيـع االخــتــصــاصـات وا
الـقضـائيـة واألفتـائية  كـونهـا هيـئات
قـــضــائــيــة). وكــشف الــنــائب الــثــاني
لـرئـيس مـجـلس الـنـواب  حـسن كر
الــكــعـبي عـن تـوجه لــتــشـريع قــانـون
جلس القضاء وظف  يربط قضاء ا

األعـلـى. بـحسـب وثـيقـة حتـمل تـوقـيع
الـكعبي فـأنه (بالنظـر لوجود احلاجة
تزايدة إلناطة موضوع النظر اسة ا ا
بــالــدعـاوى الــتي تــكـون اإلدارة طــرفـا
لكه من خبرات ا  فـيها الى القضـاء 
مــتــراكــمـة مــشــهـود لــهــا وفـهـم دقـيق
لـــصــحـــيح الــقـــانــون كـــونه صــاحب
الــــواليــــة الــــعــــامــــة في الــــفــــصل في
ــنـازعـات ورغــبـة في جتـاوز حـاالت ا
الـتـأخـيـر فـي انـفـاذ الـقـانـون واحـقاق

ـــشــار احلـق والــعـــدل في الـــدعــاوى ا
الــيــهـا وتــوفـيــر الـضــمـانــات الالزمـة

الستقالل القضاء اإلداري) 
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مـضيفا (وحـصر اختصـاصات مجلس
الـــدولــة بـــالــقــيـــام بــوظـــائف االفــتــاء
والــصـيـاغـة واعــداد ودراسـة وتـدقـيق
مـشروعات ومقترحات القوان وابداء
الــرأي في االمــور الـقــانـونــيـة لــدوائـر
الـدولـة والـقطـاع الـعام طـبـقا لـلـجواز

ـسعـف من ارواحـهم بـسبب تـخوف ا
ــســاءلـة الــقــانـونــيـة  وبــرغم تــأخـر ا
الـــقــرار اال انه ســيــســهم في اســعــاف
جـــرحى احلــوادث لــكن يــبــقى هــنــاك
الحــقــة الــعــشــائــريــة). خـــشــيــة من ا
ووجه القضاء  احملاكم اخملتصة كافة
ـــســعـــفــ من  بـــضـــرورة جتــنـــيب ا
ـسـاءلة الـقـانونـيـة اثنـاء مـساعـدتهم ا

رورية. للمصاب جراء احلوادث ا
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واطـلـعـت (الزمـان) عـلـى وثيـقـة حتـمل
تـوقيع رئيس اجمللس فائق زيدان جاء
فــيـهـا  عــلى (احملـاكم اخملـتــصـة كـافـة
ـسـعف بـالـطـريـقـة التي الـتـعـامل مع ا
سـاءلة الـقـانونـية أو االتـهام جتـنـبه ا
بــارتــكـابـه هـذا احلــادث حـفــاظــا عـلى
ـصاب وتشجيعا لهم باتخاذ ارواح ا
االجــراءات الــتي من شــانـهــا االسـراع
ـصـابـ بــعـمـلـيــة االسـعـاف وانـقــاذ ا
جـــــراء احلـــــوادث مع مــــراعـــــاة عــــدم
ــــســــاس بــــاجــــراءات الــــتــــحــــقــــيق ا
عرفة اسباب احلادث). في الضرورية 
غـــضــون ذلك  رأى خـــبــيــر قــانــوني 
مـقـتـرح مـجـلس الـنـواب بـالـغـاء الدور
الــقـضــائي جملـلس الــدولـة ودمـجه مع
ـؤسـسـة الـقـضـائـية  اجـراء يـخـالف ا
الــدســتــور. وقـال خــبــيـر في مــداخــلـة
ضـمن مـجـمـوعـة واتـسـاب ان (مـقـترح
مـجلس النواب يشكل مـخالفة صريحة
ادة  101مـن الدستـور الصادر لـنص ا
عــام  2005الـــتي قـــضت بــأن مـــجــلس
الـــدولــة يــخــتص بـــوظــائف الــقــضــاء
االداري واإلفــتـاء والـصـيـاغـة وتـمـثـيل
الــدولــة) وتــابـع ان (االجـراء يــخــالف

الـدستوري وبهـدف توفير الـضمانات
الـالزمة الستـقالليـة اجمللس  واإلفادة
مـن خــبـــراته في دراســـة مـــقــتـــرحــات
الـقـوانـ نرافق طـيـا مـسودة مـقـترح
قـانـون التـعديل االول لـقانـون اجمللس
رقم  71 لــســنــة  2017 وابــداء الــرأي
ـادت 27 و 28 من بـشـأن مـاورد في ا
مـــقــتــرح الــتــعــديـل قــدر تــعــلق األمــر
بـــالـــقـــضـــاء  لـــلـــمـــضـي بـــإجــراءات

تشريعية خدمة للصالح العام). 

نـظـرا إلى الـتـردد الـفـعـلي لـدى الـناس
قـررنـا الـتـحـرك".وأشـار إلى أن الـهـيـئـة
احلــكـومـيـة لالتــصـاالت يـجب أن تـقـرر
طــريـقـة تـنـفــيـذ هـذا الـتــدبـيـر.ومُـنـحت
حــوالى  10,5مـاليــ جـرعــة لــقــاح في
هـذا البلـد الذي يعد  220مـليون نسمة
.غــيـر أن بــدعم خــصــوصــا مـن الــصــ
حـملة التلـقيح سجلت تبـاطؤا ملحوظا
بــسـبب اخملــاوف من اآلثــار اجلـانــبـيـة
وانـتشـار مـعلـومات مـضلـلة عن تـسبب
الـلـقاحـات بـالعـقم أو حتـى بالـوفاة في
.وقـال رئيس احتاد الـسنـت الالحقـت
األطـبـاء الـشبـاب في بـاكـستـان سـلـمان
حــــســـيـب لـــوكــــالـــة فــــرانس بـــرس إن
"مـستوى التـعليم في باكـستان ضعيف
جــدا والـــبــعض يــروجــون لــشــائــعــات
ومــعـــلــومــات مــضــلـــلــة".غــيــر أن هــذا
الـتهديد بـقطع االتصال بشـبكة الهاتف
لــقي أصـداء سـلـبــيـة في الهـور. وقـالت
ــا بـيـبي وهي عـامـلـة مـنـزلـيـة في سـا
الهـور "سـيـكـون من الـصـعب بـالـنـسـبة
إليّ عـدم التمكن من اسـتخدام هاتفي...
لكنني أخاف حقا من اللقاح". واعتبرت
ــدرّســة في راولــبــنــدي فــروة حــسـ ا
التي تلقت اجلرعة األولى من اللقاح "ال
ـكن إجـبار الـناس عـلى تلـقي اللـقاح.
هــذا األمـر يــجـعــلـني حــذرة".  وبـهـدف
تــشــجــيع الــسـكــان عــلى اإلقــبــال عـلى
ـنـافع هذه الـتـطـعيم تـروج الـسـلطـات 
ا يشمل الـسماح لهم مجددا اخلـطوة 
بــارتـيـاد صــاالت الـسـيـنــمـا واحلـفالت
ــنــاســبــات الــديــنــيــة واعــدة بــرفع وا
ـتــاجــر فـور الــقــيـود عـن الـشــركــات وا
بـــلــــــوغ نـــســـبـــة الـــتــحـــصـــ في أي
ئة وسجـلت باكستان واليـــــــة  20  بـا
رسـمـيـا  21500 وفـاة جـراء كـوفـيد-19
غــيـر أن الـرقم الـفـعــلي قـد يـكـون أعـلى

بكثير بسبب النقص في الفحوص. ÕUI∫ طابور من الراغب بتلقي اللقاح ضد كورونا في باكستان
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تزداد ثـقة األفـراد بـاجملتـمع  ويـتعـزز انتـمـاؤهم له  ويطـمئـنـون لنـواياه 
ويبعث في نفوسهم االسترخاء  اذ مـا رأوا ان الذوق السائد فيه رفيعا 
في تـعامـالت األشخـاص   والـعـنـايـة بـانتـقـاء األلـفـاظ   وحـسن اخـتـيار
لبس  وطريقـة السير في الـشارع  واسلوب تنـاول الطعام في األماكن ا
العـامة  واالهتـمام بـالبـيئـة وغيرهـا من مظـاهر الـذوق العـام . وهو مـعيار
يُستدل به على مـستوى حتضـر اجملتمع  فاذا تـراجع الذوق العام وساد
ـعنى ان الـسلـوكيات اخلاص فـتيـقنـوا ان الغـابة في طـريقـها لـلتشـكل  
ـيول وعـدم احتـرام اآلخرين  ما جتري على الـهوى وبـحسب الـنزعات وا

يفقد احلياة جانبا من جمالها  .
 وشكر من يسدي لك فضال  ينم عن ذوقك  وهو من البديهيات التي قد
يكون التـذكير بهـا معيـبا  فبالـشكر تـدوم النعم  ومن ال يشـكر الناس ال
يشكـر الله تعالـى  والشكر مـفتاح الـقلوب  هـذه تأكيـدات ورثناهـا لبيان
فردة البسيطة الحظات تشير الى ان هـذه ا ما للشكر من أهميـة  لكن ا
التي ال تـكلف جـهدا او مـاال ال وجود لـها في الـقامـوس اللغـوي والروحي
للبـعض  وهذا البـعض آخذ باالزديـاد  مثال : توقف سـيارتك في شارع
رور عام ليـعبر أحـدهم   فيعـبر وال يـومىء لك بالشـكر  وتفـسح اجملال 
سـيـارة بـعـد ضـيق   فـيـمـر سـائـقـهـا دون أن يـلـتـفت لك  أظن ان لـديـكم

أمثلة مشابهة كثيرة في مجاالت أخرى .
 وفي الوقت الـذي يـبخل فـيه البـعض بـكلـمـة طيـبة من شـأنـها دوام سـبيل
عروف وعدم قطعه  ثـمة من يقدم لك شكرا فـارغا ال قيمة له  وكأنه لم ا
يـصــدر عن طــيب خــاطــر او من الــوجـدان  وهــو مــا درجت عــلـيـه بـعض
ؤسسـات ومنـها اجلـامعات الـتي يهـديهـا أساتـذتها كـتبـا استـغرقوا في ا
تـأليـفـهـا سـنـوات  وأنفـقـوا في طـبـاعـتهـا الـطـائل من أمـوالـهم اخلـاصة 
السيما وان مؤسساتنا اجلامعـية لم تعد تدعم تأليف الكتب   بالرغم من
ـؤسـسـة الـتـربـويـة ان الـفـكـر جـوهـر الـعـمل اجلـامـعـي  فـمـا يـتـبـقى من ا
والتعـليمـية يتـمثل في انـتاجهـا الفكـري الذي تـرفد به اجملتـمع  فال خلود
اال للـفـكر  وكل مـا سـواه في طريـقه لالنـدثار او الـنـسيـان  لـكن االهداء
فيـهـا يـقـابل بكـتـاب رسـمي حتت عـنـوان ( شكـر عـلى اهـداء )  ال يـترتب
نح االستاذ ا في ذلك االجراء االداري البـسيط الذي  عليه أي شيء  
دة شهر اذا كان الشـكر موقعا من رئيس اجلامعة فأعلى  قدما وظيفيا 
ؤلفون لدعم حقيقي معنويا وماديا انطالقا من قدسية العلم بينما يتطلع ا
ودوره في ارتـقـاء احلـيـاة  فــالـشـكـر عـلى االهــداء ال يـسـاويـهم حـتى مع

عضو في جلنة صيانة او مشتريات مع االحترام للجميع .   
يبـدع الـبعض فـي تدمـيـر العـقـول  ويبـتـكـرون الغـريب من الـتفـسـيرات  
نـحك قدما وظيفـيا  بينما ( الـشكر على االهداء ) (فالشكر والـتقدير ) 
ثل هـذا التفسيـر وجود في القوان للحفظ فقط  وال ادري بـالضبط هل 
والـتـعـلـيـمـات  ام انـه اجـتـهـاد شـخـصي من الــذين يـذهـبـون عـلى الـدوام

ا هو ايجابي .    باالجتاه السلبي  ويترددون كثيرا 
وال يتوقف رصد واقع الـشكر عنـد هذا احلد  بل ثـمة شكر مـجاني يقدم
ألشخاص لم يسدوا جميال للناس  ومـثاله شكوى بعض طلبة الدراسات
العليا من اهـمال مشرفيهم  فـتراهم كالغرقى تـتقاذفهم األمواج  هم في
شرف على البداية وليس عيبا عندما ال يجيدون السباحة  بينما يتفرج ا
طالـبه بـانـتظـار أن يـصله الـبـحث جـاهزا  ال أمـلك تـفـسيـرا لـهذه الـفـرجة
سوى الالمـباالة مع ان حـظهـا لدي مـن التـأكيـد ضعـيف  او قل االفتـقار
ــا  ومع ذلك يـضـطـر ـؤهالت كـافـيــة  فـمـا رأيت كـبــيـرا اال وجـدته كـر
ـشــكـورين مـع عـبـارات الـطــالب الى وضع مــشـرفه في مــقـدمــة ا
لـطيـفـة تـؤكـد ان هـذا اجلـهـد مـا كـان له ان يـرى الـنور
لوال تـوجـيهـاته ( السـديـدة )  ونقـول : طـلبـتـنا أمـانة
والتعلـيم رسالة  ويسـتدعيان تـطوير أنفـسنا خدمة
قال نـكوب . ولـصبـركم على قـراءة ا لهم ولـوطننـا ا

بالرغم من طوله اقول لكم من القلب : شكرا

ـتـكررة لـلمـتحـدث باسم بحـثتُ عن كلـمات وجـمل  تـصف التـصريـحات ا
ـرئـيـة  عن جـهود وزارته وزارة الكـهـربـاء في وسـائل االعالم  السـيـمـا ا
ـا بسـبب كـون الـرجل يؤدي في خدمـاتـهـا " الكـهـربـائيـة"  فـلم اجـد !.. ر
ـثلها  دون ان يـعي تبعـات مرافعاته طلوب كـمحام لـلوزارة التي  دوره ا
الـدائـمـة فـي قـضـيـة رأي عــام  تـهم كل بـيـت وحي ومـديـنـة ومــحـافـظـة ..

ثل وفاءً وظيفياً كبيرا ! وشخصيا  اعتز بهذا الدفاع الذي 
ولعل مـرافعـته الـدفاعـية الـشـهيـرة من علـى قنـاة االخبـارية الـعـراقيـة  قبل
مدة قـصيرة  وتـأكيـده على ان وزارة الـكهـرباء هي "خط الـصد االول في
ـثير بـالقـول ان ساعات الـتجـهيز حملـافظات مجال اخلـدمات" وتـصريحه ا
ــثـنى هي  24 سـاعــة يـومــيـا  وجتــهـيـز الـبــصـرة وواسط والــديـوانــيـة وا
محافـظتي كـربالء والنجف  22 ساعة يـوما  وبـغداد بـكرخهـا ورصافـتها
واقع جتهز يوميا بـ  21 ساعة ونصف ..كان سببـاً في جعله ( ايقونة ) ا
ـرات   بسبب غـرابته  وعـدم توافقه مع اإللكتـرونية  الـتي كررته آالف ا
ــعـاش في الــبالد  وشـخــصـيــا  انـا ( اثــمن ) هـذا الــدفـاع من الـواقع ا
عـقـول ان يقـول الـعكس .. لـكـني اسأل : موظف عن دائـرته  فـليـس من ا
تـحدث الـرسمي أقارب واصـدقاء ومـعارف في احملـافظات اليس للـسيـد ا
التي ذكرها  اكيد له  فما هو رد فعـلهم على عدم صدقية ذلك التصريح

الشهير ?
ا تحدث  االصداء السـلبية لتصريحـاته تلك  فالرجل يعلن  لن احمل ا
تصـله من مـعـلومـات من دوائـر الـكهـربـاء في تلـك احملافـظـات  اذن علـيـنا
توجيه الـلوم والـعتب علـى من يوهم مركـز وزارة الكـهرباء بـتسـريب اخبار

غير صادقة الى اعالم الوزارة  ما يجعلها في موقع ال يحمد عقباه .
ان ما يـثـير الـعـجب  هو سـكـوت القـيـادة العـليـا في وزارة الـكهـربـاء على
تـحدث الـرسمي لـلوزارة  حالـة "االضحـاك " التي تـسبـبهـا تصـريحـات ا
وهي تصريحـات مستندة كـما ذكرت على تـقارير رسمـية من احملافظات 

واطن .. بعيدة عن الواقع اليومي الذي يعيشه ا
تحـدث  فانت ال تنطق من فراغ  بل اعذرك من صميم القـلب  عزيزي ا
عـلومـات واهيـة  فصـدقتـها  فـوقعت ـدك  تعـتمـد  كمـا يبـدو على من 
بالغة .. وهو فخ انهى كـثير من الشخصـيات .. فانتبه رجاءً لكل في فخ ا
"مـعـلـومــة" تـصـلك  وتـأكــد مـنـهـا قـبـل ان تـنـطق بـهـا
..وتذكـر قول الـكاتب الـشهـير فـكتور هـيجـو صاحب
ـبـالـغـة  فـإن الـثـقـة روايـة " الـبـؤسـاء" : احـذر من ا
ديح الـزائد يصبح نفاقاً الزائدة تصبح غروراً  وا

والتفاؤل الزائد يصبح سذاجة.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

سكن عشوائي في بغداد

jwhj1963@yahoo.com
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وتـشـغـيل اخلـريـجـ فـي ذي قـار.وذكر
عــلي الــدخــيـلـي  في تـصــريح امس ان
ـديـريـة الـعامـة لـلـتنـمـيـة الصـنـاعـية (ا
عـلى استعداد لزيارة ذي قار والترويج
ـبـادرة تـشـغـيل ودعم اخلـريـجـ وفق
مـــا اعــلن عــنه رئـــيس الــوزراء لــبــنــاء
قــاعـدة صـنـاعـيـة مــتـطـورة في الـعـراق
تـــشــجع الــشــبـــاب في ريــادة االعــمــال
شاريع اخلاصة ودخولهم في سوق وا
ــــبـــادرة الــــعــــمل) وتــــابـع ان (هــــذه ا
سـتعمل على تأسيس مشاريع صناعية
ـديرية صـغيـرة ومتـوسطـة وستـقوم ا
بـتــقـد جـمـيع الـتـسـهـيالت لـتـبـسـيط
االجــراءات امـامه الـشـبــاب وتـخـفـيض
رسـوم التسـجيل للمـشاريع الصـناعية
وذلـك الجناح هـذه الـتـجربـة بـعـيدا عن
الـتعيـ احلكومي وهو مـا يساعد من
تـــقــلــيل نـــسب الــبــطـــالــة والــنــهــوض

بالواقع الصناعي).

الـــــنــــظـــــامــــيــــة  لـالطالع احـــــوالــــهم
ـعاشية) واكـد اخلفاجي (سعي ادارة ا
احملـافـظة النـصاف هـذه الشـرائح التي
حتــتـاج لــدعم ورعــايـة الــدولـة ومــنـهـا
تــخــصـيص قــطع االراضي الــســكـنــيـة
وانـشـاء وحدات واطـئة الـكلـفة السـكان
هـذه االسر التي تواجـه حتديا وظروفا
صـعـبة).  كـمـا بحث اخلـفـاجي مع وفد
مـن االمــانــة الــعــامــة جملــلس الــوزراء
ـشـتـركـة اواء تـنـفـذ االعـمـال اجلـهـود ا
ـقــتـرحــة خـدمــة الهـالي والــشـمــاريع ا
احملــافـظـة.  وذكـر الــبـيـان ان (احملـافظ
اســتـقــبل في مــكـتــبه وفـدا مـن االمـانـة
الــعــامـة لــلـمــجـلس  وبــحــثـا اجلــهـود
شاريع ـشتركة ازاء تنفـيذ االعمال وا ا
ــقــتــرحــة من قــبـل احملــافــظــة خــدمـة ا
الهـــالي ذي قـــار).  فــيـــمــا اعـــلن نــائب
رئـيس احتـاد الصـناعـات الـعراقـية عن
مــبــادرة لـلــتــنــمـيــة الــصـنــاعــيــة لـدعم

ـــدة ســـداد  20 ســـنـــة واحلــــالـــيـــة و
واالكـتفاء بعمـولة ادارية).  وكان البنك
وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإلقراض
سـبق أن ألـغى الـفـوائد عـلى الـقروض
ــنــحــهــا الـعــقــاري و اإلســكـان الــتي 
ضــمن مـبــادرته لـغــرض شـراء وحـدات
ســكــنـيــة داخل اجملــمــعـات الــســكـنــيـة
االسـتثمارية وخارجها  وكذلك قروض
بــنـاء الــوحـدات الــسـكــنـيــة واالكـتــفـاء

بعموالت إدارية بسيطة.
ozô sJÝ

الى ذلك  تـعـهـد مـحـافظ ذي قـار احـمد
غــنـي اخلـفــاجي بــتــوفــيــر ســكن الئق
لـالســر الـــقـــاطـــنــة فـي االحــيـــاء غـــيــر

عروفة بالعشوائيات.  النظامية ا
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(احملـافظ التقـى خالل جولة تـفقدية في
بعـدد من الـعوائل الـقاطـنة الـنـاصريـة 
ــنـاطق الـتـجــاوزات او االحـيـاء غـيـر
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زيــادة الــقـروض ــركـزي  قــرر الــبــنك ا
اخملـصـصـة لـقـطـاع اإلسـكـان إلـى أكـثر
من  1.9 تــرلــيـون ديــنـار مــنـهــا واحـد
ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو
مـلـيـار ديـنـار لـصـنـدوق اإلسـكـان 900
بادرة لـرفع قدرتهما في إتاحة أموال ا
ــســتــفــيـديـن.   وقـال ألكــبــر عــدد من ا
الــبــنك في بــيــان امس انه (قــرر زيـادة
الـقـروض اخملـصـصـة لـقـطـاع اإلسـكان
حـيث خـصـصنـا واحـد تـرليـون ديـنار
لـلـمصـرف العـقاري ونـحو  900 مـلـيار
دينار لصندوق اإلسكان لرفع قدرتهما
بادرة ألكبر عدد من فـي إتاحة أموال ا
ــســتـفــيـدين وبــهــذا يــصل إجــمـالي ا
ـــصـــرف ــــبـــالغ اخملــــصـــصـــة إلـى ا ا
الـعـقـاري وصـندوق اإلسـكـان إلى أكـثر
من  3.6 تــرلـيــون ديـنـار) مــشـيـرا الى
(الـغاء الـفوائـد على القـروض السـابقة
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كرست أمس السبت لـتلقي اللقاح
ضـد كـورونــا.. كـنت مـتــبـاطـئـاً في
هــذه الــعـمــلــيـة غــيــر ان نــصـائح
االطـبـاء ألـتـزمــتـني ارجـاء الـلـقـاح
الى ثـالثــــة اشـــــهـــــر عـــــلى االقل
بالـنسـبة للـمصـاب بكـورونا وانا

واحد منهم.
وألني أضــــجـــر مـن االزدحـــامـــات
جلأت الى الواسـطة. وحظـي معها
(مش وال بــــد) عـــلـى قـــول األخـــوة
ـــصــريــ اتــصــلـت بــالــصــديق ا
مـــســــؤول اعالم وزارة الـــصـــحـــة

نـصة. فـطلب مـني التـسجـيل في ا
ودخلت عـليهـا من هاتفي وادرجت
طلوبة ثم اتصلت به علومات ا ا
فـغـمـرني بـالـفـضل نـاصـحـاً ايـاي
ـركـز الــصـحي في حي مــراجـعــة ا
ـسـتـنـصـريـة الـقـريب من الـنـادي ا
التركماني في اليوم التالي باكراً.
وتـوكـلت انـا وزوجـتي علـى الله 
ـركز البـعيد نـسبياً عن قاصدين ا
مــنــزلــنــا في الــكــرادة الــشــرقــيــة
ووصــلـنــا في الـثــامــنـة والــنـصف
صـبــاحـاً واســتـغـربـت ان االقـبـال

مـحـدود جـداً غيـر ان مـراجـعـاً قال
ـواطنـ تزاحـموا لي ان عـشرات ا
ـركـز مـنـذ الـصـبـاح الـبـاكر امـام ا
على أمل حـصولـهم على جـرعة من
ـوظــفــ ابـلــغـوهم الــلـقــاح وان ا
بـعدم تـوفر الـلـقاح فـقفـلوا عـائدين
الى مــنـــازلــهم وهم فـي حــالــة من
الـــتــذمـــر والـــســـخط الـــشــديـــدين
ــضــمــد الــصــحي ان وعــرفت من ا
ركـز ال يستـقبل في هذه الـساعة ا
سـوى اصــحـاب اجلــرعـة الــثـانــيـة
الـذين تـلـقـوا (اســتـرازيـنـيـكـا) وان

اجلرعات مـحدودة. وانتـظرت على
ـسـاعـدة أمل مـعـاجلـة مـشـكـلـتي 
احـدى تلـمـيذاتي في كـلـية االعالم
الـتي تـعرفت عـلى شـخـصي برغم
ارتـدائي احملـكـم لـلـكـمـامـة مـا يدل
عــــلـى مـــهــــارتــــهــــا في الــــكــــشف.
ـمـحي ــهـنـة يــقـرأ ا ــشـتـغل بـا فـا
ويــــشـــخـص الــــوجــــوه من خــــلف
احلـــجب والـــســتـــائــر واعـــتــذرت
ـركـز ال يـتـوفـر بـدورهـا مـني ألن ا
ـــكـــنــنـي أخــذه. عـــلـى اي لــقـــاح 
والغريب ان رجالً بـعمري وزوجته
ظال يالحـقـاني وكـأنــهـمـا اكـتـشـفـا
مـحـاوالتي احلـصول عـلى الـلـقاح
ولم يـنـتـظـر فــتـقـدم نـحـوي راجـيـاً
شـمـوله مـعي بـ (مــكـرمـة) الـلـقـاح
وأســفت ألن ظـنه خــاب  بـرغم انه
ـــــــركـــــــز يــــــوم ســـــــبـق ان راجع ا
اخلــمـيس ووعـدوه بـتـلـقي الـلـقـاح
الـسـبت فـاذا هـو يــصـطـدم بـنـفـاد

الكميات.
ــســـتـــنــصـــريــة وغــادرت مـــركـــز ا
مـــحـــبــــطـــاً ألن عـــزمـي وحـــالـــتي
هيـأة لتلقي اللقاح منذ النفسية ا
يــوم سـابق بــاءا بــالــفـشـل.. وقـيل
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شارك العراق  في اجتماعات الدورة الـ
131 جملـلس احتــاد الـغــرفـة الــعـربــيـة

دة من 8 والتي عـقدت  في دبي خالل ا
إلى 10 حزيران اجلاري.

وتـــراٍس وفــــد الـــعـــراق عــــبـــد الـــرزاق
الــــزهــــيــــري  رئــــيس أحتــــاد الــــغـــرف
الــتــجــاريــة الــعــراقــيــة .. تــمــخض عن
حـصـول الـعـراق عـلى عـضويـة الـلـجـنة
وكـذلك اســتـضـافـة بـغـداد الـتـنــفـيـذيـة 
الجتمـاع مجلس احتـاد الغرف الـعربية
ـقبـولـية جـميع ـقـبل . والذي حـظى  ا

شارك . ا
كـمـا أجـرى الـوفـد مـبـاحـثـات مع احتاد
الـغــرف اخلـلـيــجـيـة  في إطــار الـسـعي
نــحــو تــعـزيــز الــعالقــات االقـتــصــاديـة
والــتــجـاريــة واالسـتــثــمـاريــة مع كــافـة
الـغـرف الـتجـاريـة اإلقلـيـمـية والـدولـية
وتـــمـــخض عـن االجــتـــمـــاع عن اقـــامــة
ــنــتــدى اخلــلــيــجي الــعــراقـي والـذي ا
سيعقـد في أبو ظبي   في بـداية الشهر
التـاسع من هـذا العـام ..والذي سـيكون
نـواة لـبدايـة العـمل الـعراقـي اخللـيجي
شاركة جمـيع دول اخلليج وبحضور
رســمي مـن قــبل اجلـــانــبــ  من وزراء
الـبـلـدين واالمـانــة الـعـامـة وعـدد كـبـيـر
رجال االعمـال والغاية منـه هو التكامل
االقتصادي والتوسع باقامة اعمال ب

d
—U

I

W cOHM « WM K « W uC  vK  qB  ‚«dF «

 W —U « ·dG « œU%≈ fK:  ±≥± …—Ëb « U UL ≈

العراق ودول اخلليج .
ــنـــتــدى الــعــراقي الـــزهــيــري قــال ان ا
اخلـــلــيــجي الــعــراقـي يــضم قــطــاعــات
واسـعه من الـبـنى الــتـحـتـيـة والـزراعـة
ـصـارف والـتـعـليم والـطـاقـة والـنـقل وا
والـصـحـة ..وسـيـكـون إمـامـنـا شـهرا ن
ــلــتـقى ..مــتــمــنــيـا من لـألعـداد لــهــذا ا
ـساعـدتنـا  القامة اجلانب  احلـكومي 
ـــلــتـــقى الـــكــبـــيــر  ألنه وجنــاح هـــذا ا
سيـكون بوابـة واسعة لـلعراق لـلتعاون

مع اشقائة العرب .
«—U ô« r œ

كــمـــا الــتـــقى الـــزهــيـــري عــلـى هــامش
ــنــتــدى بــالـــســفــيــر الــعــراقي ظــافــر ا
اجلـــبـــوري الــذي زار الـــوفـــد في مـــقــر
اقـامـته ونـوقـشت مـوضـوعـة االهـتـمـام
بــاور احلــضـــارة ودعم دولــة االمــارات
ــــلـف ..أذ ســــبق وان تــــبــــنت لــــهــــذا ا
االمارات دعم اعـادة بناء جـامع النوري
ــوصل . ويـحــرص احتـاد الـغـرف في ا
الـتـجاريـة الـعـراقيـة   كل احلـرص على
توحيد اجلهود العربية واخلليجية من
أجل بـناء قـوة اقـتصـادية فـاعـلة تـسهم
زيـد من الـتـقدم والـتـطور في حتـقـيق ا
نطقـة العربية االقتصادي في الـعراق ا
واخلليجيـة عبر تعزيـز قنوات الشراكة
رحلة التكامل ب اقتصاديات وصوالً 
مختلف الـبلدان العربـية.واكد الزهيري

أن  (مـــــشـــــاركـــــة الـــــعـــــراق  فـي هــــذه
االجــتـــمـــاعــات الـــدوريـــة تـــهــدف إلى
تــعــمــيق وتــوثــيق الــروابط والــصالت
وأوجه الـــتــعـــاون بـــ كــافـــة الـــغــرف
ـنـطـقة وأن التـجـاريـة عـلى مـسـتـوى ا
ــشــاركــة هــنـــاك أهــمــيــة بـــالــغــة مـن ا
بـاجــتـمــاعـات احتـاد الــغـرف الـعــربـيـة

واجـتمـاعات مـجلس الـغرف اخلـليـجية
هـــدفـــهـــا األســــمى هـــو بـــنـــاء تـــكـــامل
اقــتـــصــادي خــلــيــجـي وعــربي واقــعي
ومـلـمـوس يــنـعـكس عــلى زيـادة حـجم
ــنـطــقـة الــتــجـارة الــبـيــنـيــة بـ دول ا
العربيـة ويعزز من آليـات التنسيق في
ـــلــــفـــات االقــــتـــصــــاديـــة مــــخـــتــــلف ا
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عبـرايا  واجتـمع له تالميـذ وبنوا
ديرا  وصـوامع . وكان تاريخ ذلك
كله ايـام حزقـيال اجلـاثليق (-570
581)  مـــيـالديـــة  وكــــان زاهـــدا 
ـوصل  عـفـيــفـا تـنـبـأ عــلى بـنـاء ا
وتـعاظم شـأنـها عـلى يـد الفـاحت
الــعــرب  وديــره اصــبح بــعــد ذلك
وصل .وكما هو كرسي مطرانيـة ا
مـعــروف  من خالل مــا لــديــنـا من
دونـات الـتـاريـخـيـة فـان كـنـيـسة ا
مـار اشـعـيـا عـلى دجـلـة هي بـقـايـا

دير مار يشوعياب .
وكنيسـة مار اشعيا كـبيرة    تبلغ
الصـقة مسـاحـتـهـا مع افـنـيـتـهـا ا
(2790) مــتــرا مــربــعــا ..  تــتــعـدد
أفـــنــيـــتـــهــا  ويـــتـــقــادم طـــرازهــا
عـماري  وابـنيـتها عـتيـقة ويرى ا
في أفنـية دير ايـشوعيـاب    معبد
خـاص كـان بـاقـيا في الـعـشـريـنات
ـاضي وقـسم من الـدير من الـقرن ا
كـــان مــخــصـــصــا لـــلــمــبـــتــدئــ 
ـكن ــتـعـبــدين و والــدارسـ  وا
لـلــمـرء ان يــدخل من الـفــنـاء االول
لـلــديـر الى كــنـيــسـة مـار اشــعـيـا 
ومـار اشـعـيـا هي نـفـسـهـا ديـر مار
يــــشـــوعـــيـــاب . ومـن يـــدخل يـــرى
ــصــلى ويــبـلـغ طـوله (30) مــتـرا ا
وعــــرضه ( 12) مـــــتــــرا  وعــــقــــد
صـلى بيـضوي مرتـكز عـلى ستة ا
اقواس واطـئة ذات اعـمدة ضـخمة
مربعة الشكل ال تـوجد فيها نقوش
ـذبح   وهــنــاك بـاب قــد عــلى ا
ذبح كتابة بقلم الثلث وفوق باب ا
العربي  واالسطرجنيلي الكلداني
ت اكــثـر من مـرة  والـكـنــيـسـة ر
ت سنة  1694وسنة منها انها ر
 1796 والــــكـــتـــابـــات عـــبـــارة عن
نــصـوص اجنـيـلـيـة من قـبـيل :" أن

حتب الـرب الــهك "  و" ادخل ايـهـا
اخلاطئ واطـلب الرحـمة من الرب "
 ويــامــر  صـلي ألجــلــنـا "  .وفي
الــفــنــاء الــثــاني هــيـكـل مـخــصص
لـلـشـهـيــد مـار قـريـاقـوس   ويـؤمه
ـؤمـنون مـن النـاس  وفي الـفـناء ا
الـــثــالث هــيــكـل مــكــرس لــلــقــديس
الشهيد مـار كوركيس  وفي الفناء
ـار يــوحـنـا الـرابع هــيـكل مــقـدس 
ــعـمـدان   ويـعــود بـاب مـذبـحه  ا
ــوصـــلي ـــرمـــر ا وهـــو من قـــطع ا
(الــفـــرش) الى الــعــصـــر األتــابــكي
(660-521 هــــــجــــــريــــــة - -1127
1262 مــــــــيـالديـــــــة)  مـن حــــــــيث
الـزخــارف  والـنـقـوش .ويـبـدو من
خـالل الـكــتــابــة بــالــكــلــدانــيـة  ان
الهـيكل جدد في ايـام البابـا بيوس
الـتــاسع  والـسـلــطـان  الـعــثـمـاني
عــبــد اجملــيـد االول  1823-1861)
ســنــة 1855 في ايــام مــار يــوسف
وكــان يــجــلس عـــلى  كــرسي بــابل

آنذاك  . 
ـيدان ) في كـتـاب (حـكـايـة مـحـلـة ا
ؤلـفه االستاذ مـحمد سـامي احمد
جقـماقـجي  وقد صـدر سنة 2019
مــا يـشـيـر الى ان  في كـنـيـسـة مـار
ـــوصل اشـــعــــيـــا  والــــنـــاس فـي ا
يــسـمــونــهـا ايــضـا بــيــعـة  ان في
رحـاب بـيـعـة مـار اشـعـيـا الـعـريـقة
شرفة (تاريـخهـا منذ 571م )   وا
عـــلى نـــهــر دجـــلــة قـــرب بــاب شط
ـحلـة الشـهوان ـعروف  ـكاوي ا ا
ــدرســة مــدرســة ابــتــدائــيــة هي (ا
ـدرسة )  وهـذه ا ـنـذريـة  لـلبـنـ ا

ــــوصـل مـــديــــنــــة تـــاريــــخــــيـــة  ا
وحضارية عريقة . وتاريخها قد

 وثــــر  وفــــيــــهــــا من اجلــــوامع 
ـسـاجــد  والـكـنــائس والـبـيع  وا
عابد  ما ال يوجد في واالديرة  وا
أية مدينة اخرى في العالم .ويعود
هــذا الى انـــهــا مــديـــنــة مـــأهــولــة
بالـسـكان مـنذ  7000سـنة  حـالـها
حــال دمـشق  وبــدون الـدخـول في
تــفـاصــيل مـوقــعـهــا  وهـويــتـهـا 
وشخـصيتهـا  وهذا ما كـتبت عنه
كثيرا وما كتبته معروف ومنشور
 أقول انـني أريد الـيوم أن احـدثكم
عـن اقــدم كــنــيــســـة فــيــهــا   وهي
(كـنـيـسـة مار اشـعـيـا)  فـي (مـحـلة
ــوصل  وقـريـبـة الــشـهـوان)  في ا
نطـقة قلـيعات من السـفح الغـربي 
 وقـلـيعـات هي احلـصن الـعـبوري
ـــــوصل  وهي أصـل مـــــديـــــنــــــة ا
ولـيس كـما ذهب الـبـعض انـها في
(محلة رأس الكور) ;  فاحملالت في
وصل متداخلة مع بعضها  لكن ا
لـــكل مـــحـــلـــة حـــدودهـــا  االداريــة
ـعـروفة  الـرسـمـيـة  والـشعـبـيـة ا
وانا احـد ابنائـها اعـرف ما اقول ;
فـمحـلة رأس الـكـور شيء  ومحـلة
الـــشــهـــوان شيء  ومـــحــلـــة امــام
ابــــراهـــيـم شئ ثــــالث  ومــــحــــلـــة
كاوي وهـكذا التـداخل والتصاق ا
احملالت بــعــضــهــا مع بــعض أمــر
ـديـنـة ن هـو من ابـنـاء ا مــعـروف 

حصرا . 
أعود فـأقول ان كـنيسـة مار اشـعيا
ؤرخ  كانت من ضمن اهتمامات ا
ـطران سـليـمان ـوصلي الـكبـير ا ا
صــــائغ صــــاحب كــــتــــاب (تــــاريخ
ـــــوصل)  والـــــذي طـــــبع مـــــنــــذ ا
العشـرينات في ثالثـة اجزاء . فهو
يـــتـــحـــدث عن ديـــر  يـــشـــوعـــيــاب
بـرقوسـري ويـقـول انه في احلصن
الــعــبــوري أو حــصن عــبــرايــا  أو
عربايا  وهـو في اجلانب  الغربي
ــوصـل  وكــان هــذا من مـــديــنـــة ا
احلصن الـذي يقابل مـدينة نـينوى
عـاصـمـة االمبـراطـوريـة االشـورية
وبـيــنـهـمـا نــهـر دجـلــة اخلـالـد هـو

ـــوصـل  وكــــان مــــأهـــوال  اصـل ا
وتسـكـنه مـنـذ الـقـدم قـبـائل عـربـية
ومــنـهم عــرب نـصـارى مـن تـغـلب 
ــر  وايــاد والـشــهــارجـة  وفي و
وصل سـنة 16 هجـرية زمن فتـح ا
اي 637 مــيالديــة " خــذلـوا االروام
[الـروم]  وانـضـمـوا الى اخـوانـهم

العرب الفاحت .
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وقد ركز على هذه النقطة األب حنا
ـسـيـحـيـة فـيـيه في كـتـابه (االثـار ا
ولــــعـــــلـه رجع الى ــــوصـل )  فـي ا
الصـفـحة (337) من اجلـزء الـثاني
من  التـاريخ السـعرتي (طـبعة أدي
ـطـران ســلـيـمـان شـيـر ). ويــقـول ا
ـــوصل  كــانـت تــزخــر صــائغ ان ا
بـالـكـنـائس  وبـيـعـهم   ومـنـازلهم
ـوصل فـي عـهد عـنـدمـا ولي عـلى ا
اخلـلـيــفـة عـمــر بن اخلـطـاب رضي
الــلـه عــنه  هـــرثـــمــة بـن عــرفـــجــة
الـــــبـــــارقي  وقـــــد ورد ذكـــــر ديــــر
يشوعياب بـرقوسري . ويشوعياب
ـــوصل بـــرقـــوســري  وديـــره في ا
مـعروف ; فـقد نـشأ بـبلـدة نيـنوى 
وأهـتـبل الـرهـبـانـيـة في ديـر بـجبل
حـــديــاب  وجـــاء بــعـــد عــودته من
زيـارة اورشلـيم الـقـدس الى حصن

بـــاشـــرت بـــالــدوام مـــنـــذ الـــســـنــة
الـــدراســيــة 1954-1953 نــقال من
مـــدرســـة مــار يـــوسف فـي مــحـــلــة
ـيـدان واعـطـتـهـا مـديـريـة مـعارف ا
ـوصل  آنذاك اسم (تـربيـة ) لـواء ا
نذريـة )  وكان مـديرها درسـة ا (ا
االستاذ فيصل فـتح الله واستمرت
في اداء خدمـتهـا حتى سـنة 1991
ـــدرســـة  وكـــان فـي احـــد زوايـــا ا
ـة التـي بُنـيت في الـكـنـيـسـة الـقـد
ـدرسة  وترون ساحـتها صـفوف ا
الى جــانب هــذه الــســطــور صـورة
ألعــضـاء الـهــيـئــة الـتـعــلـيــمـيـة في
ـنـذريـة الـتـقـطت في 12 ــدرسـة ا ا

نيسان سنة 1964.
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كــتب عن كـنـيـسـة مـار اشـعـيـا االخ
االب الدكتور يوسف حبي   واالخ
الــدكـتــور احــمــد قـاسم اجلــمــعـة 
ـدرسـة وكـتب آخـرون عـنـهـا وعن ا
ـنــذريـة وكـتــابـاتـهم واحلــمـد لـله ا
ــعـلــومـات مــتـوفــرة عـلـى شـبــكـة ا

ية (االنترنت ) .  العا
ـا البد ان نـضيـفه عن كـنيـسة ان 
مار اشـعيـا وهو مـا كان مـدونا في
عـدد من السـجالت الـتاريـخـية  انه
ـــرور الـــزمن   اضـــافـــة ثالث و
كنائس صغيرة الى هذه الكنيسة 
وهي كـــنــــيـــســـة مـــار قـــريـــاقـــوس
وكنيسة مار كوركيس وكنيسة مار
يوحـنا .بشـأن ما أُثيـر من ان هناك
كـنـيس لـليـهـود  قريـب من كنـيـسة
دونات الـتاريخية مار اشعيـا  ; فا
ــتـوفـرة لـدي ال تـشـيـر الى وجـود ا

هـكـذا كـنـيس  وكــمـا هـو مـعـروف
ومن خالل اطـــروحـــة الـــدكـــتــوراه
الـــتي تـــشـــرفـتُ بـــرئـــاســـة جلـــنــة
ـوصل مــنـاقــشــتـهــا في جــامـعــة ا
وقــدمـهـا االخ الـدكــتـور عـلي شـيت
مـحـمـود احليـاني وصـدرت بـعـدئذ
في كتـاب حمل عـنوان (الـيهود في
ـوصل 1952-1921) وصـدر دار ا
الـرافـدين بـبـيروت  2020 جند ان
وصل ثالث للـيهـود داخل مديـنة ا
كـــنـس (جـــمع كــــنـــيس) االول هـــو
الــكـنــيس الـكــبـيــر في مـحــلـة بـاب
ــســـجــد  وهي مالصـــقــة حملــلــة ا
ـــوصل  وكـــنـــيس الـــيـــهـــود في ا
صالة سـاسون في مـحلـة اليـهود 
وكــنـيـس صالة عــطـيــة في مــحــلـة

اليهود.
تـعرضت كـنيـسة مـار اشعـيا خالل
ســـيـــطـــرة عـــنـــاصـــر داعش عـــلى
ــــوصل 2017-2014 ومـــــعــــارك ا
دينة ـوصل حالها حـال ا حترير ا
ـوصل لكثيـر من التدمير ة ا القد
والـتــخـريب لألسف الـشـديـد ; فـقـد
اتــخــذت مـن قــبــلـــهم ســكـــنــا لــهم
ولعوائلهم  .وقد زارتها الكثير من
القـنوات الـتلـفزيونـية  واالخـبارية
ورصــدت حـجم الــدمـار الـذي حلق
بها  واالمل كبير في ان تتم عملية
اعـــمــارهــا واعــادتــهـــا الى الــقــهــا
الـســابق لـتــظل صـرحــا تـاريــخـيـا
ودينـيا مـوصلـيا نـفخـر به على مر

االيام والسن .

   { كاتب ومؤرخ عراقي 
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(بــيــهــا صـــالح)  لــكــني وزوجــتي
اصـريـنــا عـلى تـكــرار احملـاولـة في
ــركـز الــصـحي في الــزويـة الـذي ا
يـستـقبل سـكنـة الرقـعة اجلـغرافـية
احمليطة ونحن نقع ضمن حصته.
وفـور وصولـنـا وجدنـا مـا يسـرنا..
ــراجــعــون اجلــو الــعـــام هــاد وا
يـلــتـزمـون نــظـامـاً  اعــتـمـاده من
ــــركـــــز. حــــصــــلــــنــــا عــــلى ادارة ا
ــعــلــومــات واحــدة اســتــمـــارتي ا
مــنـهــمـا عــبـارة عـن تـعــهـد يــوقـعه
ـواطـن عن حتـمـله مـسـؤولـيـة أي ا
تـبـعــات صـحـيـة تــتـرتب عـلى اخـذ
اللقاح وكان من نـوع (سينو فارم)
الـصـيـني. وكنت أمـني نـفـسي مـنذ
وقت طــويل عـلى أخــذ جـرعـة مـنه
الني أثق بـــقـــدرات الــصـــ وسط
ـضـادة لـلـقـاحـها سـيل الـدعـايـات ا
ونظـيره الـروسي وجاءت االمـنية
مـصادفـة كما اشـتهـيت وتطـابقت
ـقـيـمة ايـضـاً مع حـصـول ابنـتي ا
في عـمـان قـبل يـومـ عـلـى جـرعة
راجعة منه ولم تـستغرق عـمليـة ا
بـرمـتـهـا سـوى اقل مـن سـاعـة كان
ـنـتـسـبـ الـشـبـاب من االطـبــاء وا

يتولون ادوارهم بكل همة ونشاط
مـع كالم طـيب تـسـمــعه مـنـهم يـدل

على رحابة صدر وقدرة حتمل. 
ــ جـداً ــركــز وأنــا  وغــادرت ا
لهم وفي ادبيـات العالقـات العامة
ليس مهماً ان تشـتري سلعة جيدة
مـن مـؤســســة بل ان تــغـادر وانت
. ومن ـــــوظـــــفـــــ راض عـن اداء ا
الـنادر ان يـحـصل ذلك في الـعراق
بل الشائع انك تغادر وانت ساخط

والعن او متوعد.
وفي جتـــربــة الـــلــقـــاح وجــدت ان
شـكــوى وزارة الـصـحـة من ضـعف
ـواطن بل االقبـال ليس سـببه ا
تـــــضـــــارب االجــــــراءات وضـــــعف
الـــتــنــســـيق وكــذلـك ســوء تــوزيع
كـميـات واصـناف الـلـقاحـات الذي
ستنصرية يجعل مركزاً صحيـاً كا
مـنـصـة طاردة فـيـما يـجـعل مـركزاً

كالزوية منصة جاذبة.
انــا أمــيل الى الــلــقــاح الــصــيــني
ــواطــنــ عــلــيه وأشــعـر وأحث ا
بـاالسف ألن جـيـوش الـظالم تـروّج
لـســواه مع ان (ســواه) قــد يــكـون

أقل كفاءة.

واالستثمارية والـتي يأتي في مقدمتها
مـلف األمن الـغـذائي الـذي يـعـد من أهم
لـفات احليويـة خاصة في ظـل العديد ا
ــنــاخــيــة والــظـروف مـن الـتــحــديــات ا
يـة التي سببتـها جائحة الصحيـة العا
كــورونــا وأثــرت عـــلى سالسل اإلمــداد

ي للغذاء). العا
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-1-
القـرآن عندنا اليوم مـهجور مُعَّطَل يُوضع في الـبيوت للبركـة  وتتلى آياتهُ كلما

أغمض حبيب مِنْ أحبابنا عينيْه وأغفى في نومة طويلة ..!!
-2-

وهـذا الـهـجـر لـلـقـرآن فـيه مـا فـيه من نـكـوص وتـقـصـيـر وتـخـلف عـن اسـتـلـهام
مــعـانـيه فــضالً عن أنْ تـكــون مـفـاهـيــمُه واحـكــامُه وآدابُه الـسـمــةَ الـبـارزة في

قتضاها التعاطي مع األشخاص واألحداث .. حياتنا والتي يتم 
-3-

وحـتى الذين يـقـرؤون الـقـرآن ويُواظِـبـونَ عـلى قراءتِه فـانَّ قـراءاتِـهم في الـغالب
ثوبة من القراءة ال الستيعاب الدروس ..!! تأتي لتحصيل ا

-4-
قال تعالى :

" انّ ابراهيم ألوّاه حليم "
براءة / 114

والقـرآن ح يُثني على الرسل واالنبياء ال يُريـدنا أنْ نقفَ وقفةً بلهاءَ على هذا
الثناء ...

انّه يريدنا أنْ نتخلق بأخالقهم ... 
وأنْ نسير على نهجهم .. 

وأنْ نقتدي بهم في القول والعمل ...
والسؤال اآلن :

ما معنى األوّاه ?
واجلواب :

انّ لألوّاه معاني عديدة منها :
انّه الذي يـلهج بالدعاء الى الله ويُكثر منه ونحن ال ندعو اللهَ تعالى االّ حينما
ؤمن في تـواجهـنا الـصعـاب والشـدائد  مع أنَّ الـدعاء مُخُّ الـعبـادة  وسالح ا

معركته احلياتية مع التحديات كلها 
قال الشاعر :

كيفَ ندعوُ االلهَ في كُّلِ كَرْبٍ 
ثم ننساهُ عندَ كشفِ الكُروبِ ? 

كيف نرجو استجابةً لِدعاءٍ 
قد سددنا طريقها بالذنوب ?

ومن معـاني األواه : الـرحـيم بـعـبـاد الله وقـد نُـزِعَت الـرحـمـةُ منّـا في تـعـاطـيـنا
اليـومي مع بعضـنا حتى أصبـحنا نـسمع بأُمٍّ تُلـقي باوالدها في الـنهر خالصاً
منـهم  وبـشقيّ يُـحرق أبَـوْيهِ وشقـيقَـة ويُلـقي أجسـادهم حيث تـلقى الـقاذورات

!!..
الى هذا القاع السحيق هَوَى بعضُ الذين أبعدوا روح القرآن عنهم ...

سبّح الذي يكثر مِنْ ذِكْر الله . ومن معاني األواه : ا
ونحن ال نـسبّح اال بحمد انفسنا من فرط ما استـحوذت علينا النزعة الذاتية..

وطغت علينا النرجسية بتضاريسها الرهيبة ...
تـضرع ـتضـرع اخلاشع ومَنْ مـنّا يَـصُحُّ أنْ يُوصف بـا ومن مـعاني األواه : ا

اخلاشع ?
ـتضـرعـ آناء الـلـيل وأطراف ولوال صـفـوة طاهـرة من عـباد الـله الـصـاحل ا

النهار لصُبَّ علينا العذاب صَبّاً .
ومن معاني األوّاه :

تأوهون مِنَ الذنوب ستغـفرون ا سـتغفر عند ذِكر خـطاياه وذنوبه وأين هم ا ا
بادرون الى التوبة منها ? عاصي وا وا

وباختصار شديد :
إنّ األوّاه مأخوذ من التأوه وهو أنْ يُسمعَ للصدرِ صَوْتْ مِنْ تنفس الصعداء 

وكان ابراهيم (عليه السالم ) اذا ذَكَرَ النارَ تأوّه ..!!
ونحن ال نذكر االّ ما يُباعدنا عن اجلنة ويُقربنا مِنَ النار ?

أنا اكـتبُ هـذه السـطور ألقـرع بهـا قلـبي القـاسي أوالً  والذكّر نـفسي بـوجوب
أل النفس صـفاء واطمـئنانا الـتزود بالـزاد القرآني الـذي 
ويـدعوها  –وبكل قوة  –الى االبـتعاد عن مواطن الزلل

 ثم أذكّر احبتي وأعزائي بذلك ...
الـلـهم وفقـنـا لألوبـة والـتوبـة  والـدوران مـدارَ طـاعتك
ورضـاك واختم لـنا بـالغـفران والـرضوان انك أرحم

الراحم .
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بـدالً من ان تـكـون ذكـرى الـهـجـمه الـداعـشـيه سـنـة 2014 في هـذه االيام
سـببـاً يـضـاف لـزيـادة وحـدة الشـعب  الـعـراقي لـكن مـا شـاهـدنـاه في ما
ـطلب والهـدف في ان تكون قـصد وا يحصل  الـيوم وقبـله  يخـالف هذا ا

ذكرى الهجمه الداعشـيه سبباً لتشـديد وحدة والعراقي
اذ ان بـعض  مـا يقـال ومـا نـراه في بـعض االاعالم
والبرامج والتواصل  ما يدعـو الى تفرقة العرقي
 وليس وحـدة الـعـراقيـ ولـيس لـنا ان نـقـول غـفر
الله لـكل من ارتـكب خـطـيـئة  الـدعـوه الى الـتـفرقه
ن كـانت دعـوته لـلــتـفـرقه قـصـداً اهـمـاالً وعـقـابــاً 

. وتعمداً

ا جاء  الكاظمي ليس مسؤوال عن تردي االوضاع وا
سؤولية تثقل كاهله الطري. لرئاسة الوزراء بسبب تردي االوضاع.وا

ان الــعــراق يــحـــتــاج لــرئــيس وزراء مـــجــرب وخــلــفه اتـــبــاع.يــشــاركــونه
ـتلك خـبرة ـهمـة.النه  سـؤوليـة.ولـهذا فـقد رشـحت سعـد الـبزاز لـهذه ا ا
كن واسعة.امـا ان يكـون رئيس الـوزراء شيـعيا فـليس االمـر دستـوريا و

ــنـصب ان يـكــون من اي مــذهب.كـأن يــرشح اثــنـان 
نــائب رئــيس الـــوزراء من الــشــيــعـــة وتــعــطى لــهم

صالحيات.
ان ـاني ان يكـون.رئـيس البـر كن في نـظـام بر و

اقوى من رئيس الوزراء.
العراق يتدهور.واجلوار يتطور..
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كنيسة مار اشعيا من الداخل

بقايا كنيسة مار اشعيا
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أربيل

ويسـألـونك لم حـال الدولـة هـكـذا? و يسـتـغـربون ان كـادت بـضع عـشرات
العجالت جتعل ساكني اخلضراء الجئ هذا الوزير حالة ام ظاهرة? 
وتصريحـاته التي اعجـبها وافضـعها ما اثـار ضحك حواشـيه الذين يبدو
انه لــتــعــلــقـهـم به و شــبــعـهـم من عــطـفـه تــبـلــدوا بــالــشــعــور امــام شـاك
للـحال.يـستـغربـون انتـحـار النـاس يسـتغـربون اخـذ الرشـوة يسـتغـربون
ثقف الرسمي الستـنتاج اضحكه واضحك من حوله الشكوى فيحيلـها ا

شنو تاخذ فياگرا?
 شخـصـيا اطـلب لـكل موظـفـة في الثـقـافة ان تـبـتعـد عن الـوزير ومـكـتبه
ولكل فـرد له زوج او قـريبه ان يـطـلب اليـها ان تـنـقل او تبـتـعد عن الـوزير
صـور و لو ان رئـيس الـوزراء يفـعل خـيرا ـقطـع ا ومن ضحك مـعه في ا
فلـيـسـتـبـدل ناطـقه هـذا فـلـقـد جرى تـرجـمه كالمه لـلـغـات اخـرى و صار

واضـحـا لــلـمــتـابــعـ مـعــنى ان يـضــحك رسـمي من
شكـوى فـقيـر بـأهانـته بـالڤـيـاگرا الـتي لم تـرد على
ـسؤول اعـتـبـاطـا علـى ما يـبـدو فـمـثل هذا ذهن ا
التـخريج يـوحي بـطريـقـة حتلـيلـه لالمور. من يـلوم
ـوظف االن ان اقام مـجلـسـا عشـائريـا على هذا ا

الوزير او استنجد بفصيل مسلح لينصفه?
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نـود التنويه بأنه  تـمديد موعد الغـلق للطلبـية اعاله لغاية يوم
وافق ٢٠٢١/٦/٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا بدال من الثالثاء ا
٢٠٢١/٦/٨ وفي حالـة مصادفـة يوم الـغلق عـطلة رسـميـة يسـتمر

االعالن الى ما بعد العطلة لذا اقتضى التنويه.. مع التقدير

PRICE

IQD ٢٠٠٠٠٠
ITEM

1-

REQ NO

626-2021-E
رة االولى ا

DESCRIPTION

Main Electrical
 Substation of (33kv)
بلغ التخميني للمناقصة ا
(٢٧٠٠٠٠٠)$ مليونان

وسبعمائة الف دوالر امريكي

ÊöŽ≈

ستثمرين (طبيعي ومعنوي) تدعو الهـيئة الوطنية لالستثمار السـادة ا
والـشـركات االسـتـثمـاريـة كافـة احلاصـلـ علـى اجازات اسـتثـمـارية من
¨nðUN? « r — ¨ w½Ëd?²?J? ô« b¹d?³? الـهيـئة لـتـحديث بـيـاناتـهم وعـناويـنهم ®»
?Èdš√  U?½U?OÐ W?¹«Ë W© وبشـكل دقـيق خالل مدة d?A « d?I?  ¨ d?L¦?²? *« Ê«u?M?Ž

اقصـاها (١٥ يـوماً) من تاريخ نـشر االعالن من خالل الـبريد االلـكتروني
(oss@nici.gov.iq) عــلى ان يـتم اعالم الــهـيـئـة بــاي تـغـيـرات حتـدث
سـتثـمر لـعدم تـزويد مـستـقبالً في تـلك البـيانـات.. وبـخالفه يتم إنـذار ا

طلوبة... علومات ا الهيئة با
مع التقدير

—UL¦²Ýö  WOMÞu « W¾ON «

كـــــــتـــــــبــــــكــــــم ذي االعـــــــداد (٢٠٢٠/٢/١١٧) فـــــي ٢٠٢٠/٢/٢٢
و(٢٠٢١/٢/١٢٥) في ٢٠٢١/٢/٩ .

جملـهـوليـة مـحل اقـامة شـركـتكم نـود اعالمـكم بـأنه سـيتم تـشـكيل
ـذكورة انفا شار الـيه بكـتبكم ا جلـنة تفـاوضية لـلنظر بـطلبـكم ا
لــلــتــفــضل بـــاالطالع ومــراجــعــة الــشــركـــة الــعــامــة لالتــصــاالت
ثلكم لـعضوية اللجـنة التفاوضية علومـاتية لغرض تسـمية  وا
مدار البحث وفي حال عدم مـراجعتكم لشركـتنا خالل عشرة ايام
من تـاريخ االعالن سـيـتم الـغـاء االحالـة وحتـمـلـكم كافـة الـتـبـعات

القانونية.. مع التقدير
”bMN*«
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فــقــدت هــويــة الـبــنك
ـــركــــزي الــــعـــراقي ا
بأسم (سـحر ابراهيم
خـلــيـل) فــمن يــعــثـر
عــــلــــيــــهــــا الــــرجـــاء
تـسـلـيـمـهـا الى جـهـة

االصدار.

بسم الله الرحمن الرحيم 

وْنَ أُجُورَكُمْ يَـوْمَ الْقِـيَامَـةِ ـ فَمَن (كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِقَـةُ الْمَـوْتِ ـ وَإِنَّمَـا تُوَفـَّ
ةَ فَقَدْ فَازَ ـ وَمَا الْحَيَـاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنـَّ

الْغُرُورِ)
 s¹b « w×  ‚«“d « b³Ž wKŽ —u² b « vFM¹

d UŁ dHFł ”«d³½ …—u² b « t²łË“ b «Ë d UŁ dHFł –U²Ýô«

ـهــنـدس صـادق والـــــذي وافـاه ـهـنــدس قـيس وا ووالــد كـــل من ا
وافق ٢٠٢١/٦/١١ وتـقام الفاحتة على روحه االجل يـوم اجلمعة ا
ـوافق ٢٠٢١/٦/١٣ من الـطـاهـرة في جـامع الــزويـة الـيـوم االحـد ا

الساعة الرابعة الى الساعة السابعة.
اسكنه الله فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.
s¹b « w×  ‚«“d « b³Ž wKŽ —u² b «
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ـؤمل  ان تــنــاقش قــمـة الــدول الــصـنــاعـيــة في لــنــدن عـدة مــسـارات من ا
اسـتراتيجية  تعـيد توزيع األدوار الدولية من جديـد.. فبعد ان كانت مراكز
األبـحـاث األمــريـكــيـة والـبــريـطــانـيـة تــتـحــدث عن ادارة األزمـات بــالـوجـود
ـشـتـرك لـتـحـالف دولي يـحـارب اإلرهـاب عـلى مـسـتـوى مـنـاطق الـتـهـديـد ا
بـالقتل .. ظهرت نـظريات متجـددة باعادة احلرب بالـوكالة من خالل  قيادة
غـيـر مـبـاشرة تـمـنع  وصـول قـدرات اإلرهـاب الـداعـشي وغـيـره الى الدول
األوربـية اوال لضمان األمان الدائم  في بلـدان عرفت التقدم العلمي وإدارة
ـنـطـقـة الـقتل ـعـرفـة .. فـيـمـا يـتـطلـب نقل الـثـقل االسـتـراتـيـجي  اقـتصـاد ا
ـقـبـلـة الى تـقـلـيم اظــافـر الـتـنـ الـصـيـني لـيـبـقى الـشـريك خالل األعـوام ا
االفـضل مع ارخص عمـالـة واكبـر إنـتاجـيـة للـشركـات مـتعـددة اجلـنسـيات
وتـوظـيف الطـمـوح الـصيـني في مـبـادرة احلزام العـادة  تـدويـر األرباح من
قـبل هذه الـشركات وهـذا يحـتاج الى تـواجد عسـكري امـريكي مـباشر في
تـايـوان  وكـوريـا اجلــنـوبـيـة نـاهـيـك عن األفـكـار الـواردة في عـدة دراسـات
ـراكز ابحـاث امريكـية عن تقلـيص حجم امـتالك الص لـلدوالر االمريكي

الذي  يقدر بحوالي التريلوني  دوالر !! 
هـذا االنــتـقــال في اعـادة تــوزيع األدوار يـذكــر الـبــاحـثـ فـي أيـام احلـرب
الـباردة التي تغـيرت معالم صـواريخها الى احلـرب الناعمـة  وإعادة تدوير
ـال األربـاح في الــصـنــاعـات األســاسـيـة الــتي تـمــثل الــطـاقـة والــسالح وا
ـؤتمـر مـا يـشيـر الى تـورط الـص ا يـصـدر عن هـذا ا والـدواء ...لـذلك ر

قاالت الغربية .. بكوفيد يوهان  كما يوصف في عناوين ا
لـكن السؤال األكثر جدال عراقيا على االقل .. كيف ستكون عودة بريطانيا
الـعجوز الدارة مـشروع الـشرق االوسط الـكبيـر بعـد انسحـابهـا من قواعد
اضي عـسكـريـة في اخللـيج الـعربي اواسـط ستـيـنات وسـبعـيـنات الـقـرن ا
ة فـيـتـنـام لـلـتـمـركـز  في الـشرق األوسط والـقـفزة األمـريـكـيـة مـا بـعـد هـز

واعتباره احد ضروريات االمن القومي األمريكي  .
في هــذا الــســيــاق هــنــاك من يــرحب بــالــعــودة الـبــريــطــانــيــة  ..فــاخلــبـرة
ؤرخ في وثائق السفارات ة ما زال ينبش من قبـل ا ستعمرات الـقد بـا
الـبـريطـانـيـة  حـتى يـومـنـا هـذا  .. ناهـيك عن تـراكم اخلـبـرة الـدبـلـومـاسـية
واالقتصادية في التعامل مع مستجدات االمور ..انطالقا من نظرية التأثير
ـاط من االسالم الـسيـاسي  .الـوهـابـية الـبـريطـاني عـلى تـأسـيس  ثالثـة ا
.. الدعوة اإلسالمـية.. فكل واحد من التيارات لالسالم سلم ..االخـوان ا
الـسيـاسي  لـهـا مـلفـات تـوثـيـقيـة في اخلـارجـيـة البـريـطـانـية وهـنـاك خـبراء

لكية ( شيتام هاوس) . يهتمون بها في مركز الدراسات ا
يـضــاف الى ذلك ان الـتــاج الـبــريـطــاني يـخــتـلـف عن الـكــابـوي في الــبـيت
األبـيض االمريكي...وكل ذلك داللـة حسنات وفـرص تطرح أفـضلية االدارة
البـريطانـية  للـشرق االوسط الكبـير بعـقليـة صهونيـة  ودهاء بريـطاني يقدم
سموم بـأيدي  وكالء عاشوا في بـريطانيا االبـتسامة قبل ضـربة اخلنجـر ا

وحصلوا على جنسيتها ولهم مواقع مرموقة  في عراق اليوم .
تحدة بنية االنسحاب الكامل من العراق ـقابل ال اعتقد ان الواليات ا في ا
بـاي شـكل من األشـكـال  لـكن ظـهور الـدور الـبـريـطـاني اإلقـلـيـمي  يـجـسر
ـقاومة اإلسالمية الـفجوة ما بـ مشروع التـطبيع اإلسرائـيلي  ومشروع ا
..ال سيما ما بعد انتصار ( الدرون) على عنجهية االستيطان الصهيوني!!

!dDA « WF — 
ـعـادلة سـتـكون لـلـسفـارة الـبريـطـانيـة في اكـثر مـن عاصـمة في مـثل هذه ا
عـربـيـة  اعــادة صـيـاغـة رقــعـة الـشـطــرجن الطالق  الـصـفــحـة احلـديـدة من
الـشرق األوسط الكـبير  ..ومع اقـتراب إيـران من امكانـية التـفجيـر النووي
ئة ان يـكون هنـاك ادارة جديدة بـعد جتاوز قـدرة التـخصيب نـسبة  60 بـا
يـستـعـيـد فـيهـا الـتـاج البـريـطـاني تـوازن الرعـب  بعـمـودين  ..االول الـقدرة
ـعلنـة/ مقـابل عمود الـقدرة الـنووية اإليـرانية الـنووية اإلسـرائيلـي  / غير ا
ـوذج الـعـمـودين اإليـراني والـسـعـودي  الـذي اعتـمـدته ـعـلـنـة ..بـدال من  ا
واشـنطن حـتى الـثـورة اإليرانـيـة وفـضيـحـة رهائن الـسـفـارة األمريـكـية في

طهران .
وهـذا ما سيجعل مفاوضات جنيف تـطول لزمن غير معروف حتى خضوع
ـا من ــعـادلـة  ( تـوازن الـردع ) والـتــزام  نـظـامي بـقـرار ر كال الـطـرفـ 
مــجــلـس األمن الــدولـي  الســتــخـــدام اي سالح صــاروخـي في الــشـــــرق
ـا يجـعل مـثل هـذا االستـخـدام  تهـديـدا لألمن والـسلم األوسط  الـكـبيـر  

 . الدولي
عـندها سيـظهر دور الـعراق مجددا  كـما سبق وان ظـهر في حلف الـسنتو
لـربط  مـنطـقـة الفـراغ مـا بـ احللف األطـلـسي في حـدود قاعـدة اجنـرليك
ركـزية للـقوات األمريكـية في قاعـدة العديد الـقطرية .. الـتركية.. والـقيادة ا
..بـوجود قواعـد جويـة ارضيـة في العراق  واألردن جتـعل النـفوذ الـصيني
للوصول إلى أوروبا البد وان يكون بحماية هذه القواعد للتحالف الدولي .
ـا سيـعـاد التـعامـل معه شـخوص الـقـيادات لالسالم االمـر االخر الـذي ر
ـنطـقة كـكل  ..فـضال عن شخـوص القـيـادات اإلسرائـيلـية الـسيـاسي في ا
ـقبل حلـصاد االسـتثـمار في الـشرق األوسط الـكبـير والـعربـية .. فـالعـقد ا
..وهـذا مـا لم يدركه اهل احلـل والعـقـد من أمراء الـطـوائف الـسيـاسـية في
ا علبهم اعادة قراءة كتاب (رهينة خميني) تأليف روبرت عراق اليوم ..ور
ديـفورس  ..لـعل وعسى يـفهم مـن علـيه ان يفـهم ..ويبـقى من القـول لله في

خلقه شؤون  !!

  V U  Ê“U

بغداد
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ـقراطيـة النـاضجـة رغم مرور ما الد
يـقـرب من عـشـرين عـامـا عـلى سـقـوط
الــدكــتــاتــوريــة الــبـــعــثــيــة  بــســبب
ـسلـحة لألحـزاب احلاكـمة األجنـحة ا
من جـهـة  والـتـدخالت األجـنـبـيـة في
ــنـفــلت شــؤون الــعــراق  والــسالح ا
ــرأة الــذي يـــســـتـــخـــدمه الـــطـــفـل وا
والــــرجل عــــلى حــــد ســــواء  وبـــذلك
ضـــعف احلـــاكم إمـــام تـــلك األجـــنــدة
اجلـــديــدة  واســـتــطـــاع الــكـــثــيــرون

مقارعة الدولة بنفس السالح .
ـلك من بــيـنــمــا كـان صــدام وحـزبـه 
اجلــالوزة الـــــــــــــغـالظ ,واحلــــــــــــــرس
اجلــــــمـــــــهــــــوري اخلـــــــاص  واألمن
واخملـابـرات ومـلـيـشـيـات حـزبه عـدداً
يصعب على اآلخرين مقارعته والنيل
ـعــارضـون من حــكــمه  مـا اضــطــر ا
حلـكــمه الـهـرب خــارج الـعـراق  ومن
تــبـقى مــنـهم داخـل الـعــراق فـتك به 
مـــثـــلــمـــا فـــتك احلـــجــاج بـن يــوسف

الثقفي بأهل الكوفة.
 w U ô« ÂUEM «

ولكن يـبقى الـنظـام االنتخـابي أفضل
ـسـتـبد الن من الـنـظام الـدكـتـاتوري ا
البـلد يـتقـدم فيه بـالتـنافس والـتنازع

رغم إراقة الدماء وخسارة األموال .

الــنـــاخــبـــ يــجب إن تـــكــون بـــقــيت
ـــعــــارضـــة األحــــزاب في صــــفــــوف ا
وتبـتعـد عن دفة الـسلطـة التـنفـيذية 
وهـو مــا لم يـحـصـل في الـعـراق  الن
ــــوجـــــودة هي ــــقـــــراطــــيـــــة ا الـــــد
قـراطـية تـوافقـيـة ال تسـمح حلزب د
أو طائـفة أو قـوميـة االنفـراد في حكم
الـــعـــراق فـــهـم إن لم يـــشـــاركـــوا في
احلــكم لــتــنـازعــوا وتــنــاحــروا ولـعن
فرد بعضهـم بعضا كـما يفعل بـاعة ا

في منطقة الشورجة وسط بغداد.
وعند البدء باحلملة االنتخابية يغدق
ـــرشــحـــون األمــوال والـــوالئم عــلى ا
الــنــاس وكل واحــد فــيــهم يــســتــعـ

بـإفـراد عـائـلـته وعـشـيـرته األقـربون 
يعـملـون له الـدعايـة ب عـامة الـناس
وجتـمـيل صـورتـه لـعـله يـحـضـا عـلى
مـقـعد فـي مجـلس الـنـواب أو حـقـيـبة
ن وزاريـــة تـــمــكـــنه مـن رد اجلــمـــيل 
ساهم في انـتـخابه حـتى أن الـبعض
مـــنــهم حـــولــهـــا إلى وزارة عــائـــلــيــة
وضـــيـــعــة له والـى أبــنـــاء عــمـــومــته
وطــائـفـتـه حـتى يــأخـذ مــا يـريـد دون

رقيب.
ـــانــيــ أنــهم عــيب إخــوانــنـــا الــبــر
صــــعـــدوا فـــوق كـــراسـي احلـــكم ولم

الــتـاريـخـيــة الـطـويــلـة يـعـتــبـر مـهـد
ية ومنبعها األول في احلضارة العا
سـومـر وبـابـل وأشـور  قـد ال يـخـلـو
تـــاريــــخه من مــــشــــكالت داخـــلــــيـــة
وخـــارجــيـــة  وبــهـــذا تــرى الـــنــاس
يتـصارعـون وينـقسـمون  وهـذا أمر
ــكن اخلالص مـنه عـبـر طـبـيـعي ال 
اخلطب الديـنية الـتي يتبـناها رجال
ـــنــابــر وال الـــدين الــيـــوم من عــلى ا
احملاضرات السـياسية التي يـطلقها
سئول في الدولة في أجهزة كبار ا

اإلعالم.
فــإذا فـاز حــزب مـا في االنــتـخــابـات
بـعـد حـصـوله عـلى أغـلـبـيـة أصـوات

دعوات سـياسـية إلى اعـتمـاد النـظام
ـقبـلة الـبايـومـتري في االنـتـخابـات ا
ـــــزمـع إجـــــراؤهـــــا  من اجـل عــــدم ا

مصادرة إرادة الناخب في البالد.
والنظام البايومـتري هو اخذ بيانات
الــنــاخــبــ احلـيــويــة من الــبــصــمـة
والصورة الشخصـية للناخب لغرض
ضـمــان اسـمه في االنـتــخـابـات كـمـا
يحـد هذا النـظام الذي تـعتـمده اغلب

ـتـقدمـة من الـتـزوير. كـما  الدول ا
التعاقد مع شركة بريطانية لإلشراف

على تلك االنتخابات. 
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اجملتمع العـراقي ومن خالل مسيرته

إن اجملتـمع العـراقي اجلديـد بعد أن
تـــخـــلـص من دكـــتـــاتـــوريـــة احلــزب
الواحد ,والقائد الضرورة  وضع له
األمريكان طـريقة ال بـاس في اختيار
(مـجـلس الـنـواب) وهـو مـا يسـمى -
نـظـام التـصـويت - فـهـنـاك صـناديق
فوضية العليا مغلقة تشرف عليها ا
لالنـــتـــخــابـــات  ويــدخل كـل نــاخب
يـــحــمل هــويـــة خــاصــة وراء ســتــار
ليـكـتب اسم مـرشحه سـرا  ويـضعه
في الـــصــنــدوق بــعــد خــتم أصــبــعه

باحلبر األزرق.
ـــســـتــمـــر بـــشــأن في ظل “اجلـــدل ا
قـانـون االنـتـخابـات الـنـيـابـيـة تـبرز

يــنـزلـوا مــنـهــا بـسـهــولـة  وفي كل
دورة انتـخابـية جتـد نفس الـوجوه
الــســـابـــقـــة الــتـي حتــاول تـــبـــريــر
وجــودهـا مـن خالل أجــهـزة اإلعالم
فــهم خـامــلــون كـعــادتـهم ,ال جتـدي
أفـــعـــالـــهم في حتـــفـــيـــز اجملـــتـــمع
وتــــطـــــوره  ولم يـــــتـــــعــــظـــــوا من
سـتمرة في التظـاهرات الـشبابـية ا
الـــعــاصـــمــة بـــغــداد واحملـــافــظــات
اجلــنـــوبـــيـــة  ومـــا قـــدمه شـــبــاب
انــتــفـاضــة تــشـرين مـن دمـاء زكــيـة
جتـاوزت اإللف مـواطـن بـ شـهـيـد
ومــــــغـــــيـب  ومــــــئـــــات اجلــــــرحى

عوق . وا
عملهم هذا كعمل اخلليفة العباسي
(هارون الـرشـيد 809 -766) م الذي
سـلـم وجـدناه يـشـتري بـأمـوال ا
ثالث أالف جـاريــة فال يـحــاسـبه أو
ــكن يـــعــتـــرض عــلـــيه احـــد  وال 
القول للسلطان انك ظالم أو مستبد
مـــا لم يُـــحــز رأسه  أمـــا إخــوتـــنــا
انـيـ الـبـعض مـنـهم اشـترى الـبـر
فــــنــــادق وفــــلل فـي دبي وبــــيـــروت
وغـــيـــرهــا وال نـــعـــرف هل لـــديــهم

جواري أم ال ?.
والعـراقيـون لم يـصلـوا إلى مرحـلة
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خـاض من فـكر اال بـقـرار يتـبـلـور 

االنسان.    
ـا وســيــبـقـى الـغــائب حــاضــرا طــا
هـنـاك غـيـاب لـلـفـكـر والـروح والـتي
هي احدى الـركائز الـتي يذود عـنها
صـانـعـوالـقـرار ألنه أي الـغـائـب هو
ـدهم بـالـبــقـاء ويـسـتـمـدون الـذي 
ـومتـهم يـنـاضـلون مـنه قـوتـهم ود
لـــلــــرمق االخـــيــــر في اســـتــــدامـــته
ـيا يـجـاهـدون جلعـله عـصـريا وعـو
وفـــــــكــــــــرويــــــــا غـــــــنــــــــوصــــــــيـــــــا
وســـبــوحـــا(يـــزيـــنــون) شـــكـــله كي
يـــــدخــــلـــــوا اآلخــــريـن في دوامـــــته

وهيامه وتيهه.
‰UO ô« lM

أنــهــا مــؤامــرة كـــبــرى صــنــعــتــهــا
ــــشــــيـــــئــــة الــــبــــعض األجــــيــــال 
ومــبـاركــتــهم وعـدم درايــة الــبـعض
اآلخــر وغـفــلــتــهم  وقــد نــسـأل عن
الغـاية حـينهـا لم تكن هـناك اهداف
ـــا االمــــر في أوله و فـي غـــيـــاب ر
االفكـار واحلقـائق مقـابل حـضورها
ــتــوخــاة من ــنــفــعــة ا الحــقــا عن ا
أيـهـام الـنـاس فـيـمـا لـوحـضـرت عن
ــقـــطـــوعــة بـــ آمـــالــهم الـــســبـل ا
وأنـتظـارهم انه شيء اشـبه بالـوعد
والــنـشـيـد الــذي يـعـزف في االفـراح
ــفـاهـيم اذن كل االفـكـاروا واالتــراح
ـــا ومــــازالت اخـــذت تــــشــــكل قــــد
مسارات نحو الـوجود فكل فكرة او
مـفــهــوم يـشــكل خــطــا بــرجـمــاتــيـا
مـسـتـقيـمـا يـدعم هذه او تـلك تـهـفو
الى حـيـازته ايـديـولوجـيـا وتـناضل
جـــاهـــدة فـي بـــلـــورة رؤى ودعـــائم
لــلــنــهـــوض به دون ان تــعــلم مــدى
صـــحــــته ومـــبــــلغ ثـــبـــاتـه يـــتـــأهل
بـتـعـضـيد مـن الزمن ويـنـمـو بـجهل
االتـبـاع وعـلـيه فـأن االفـكـار هي أما
حـقـائق كـالـعـلـوم واآلداب والـفـنون
وحـتى الـفـلكـلـور الـذي هـو أرهاص

ناخ والطبيعة .  ا
وأمــا أوهــام وهـذه ( قــائــمــة بــقـوة
األسـتـمرار)  1 والـتي اخـذت حـيزا
كبيرا في تخريب وتهشيم وتأصيل
مــعـالم وثــقــافــات دون الــعـودة الى
صـحـتـها او عـدمـهـا أخذت مـسـاحة
كـبـيـرة في مـركـزيـة الـعـقل الـبـشري
سـادت وأثـقـلت كاهـل البـشـريـة وما
زالت سائـدة وال حـلول في األفــــــق
سـوى تـنظــــــــيـرات الطـائل وراءها
حتى أوربا التي تفاخر أنها حتللت
قليال مـابرح الفـرد ينفـــــــــض يديه
بـــحــيــاء من ذلك الـــغــبــار الــفــكــري
مـتكـورا على أرث بـائس والشـعوب
االخـرى بأسـتثـناء الـبعض الـيسـير
ــزكـوم تـعــيش في وهم األنــتــظـار ا
عطوب واألفراد نعم األفراد الذين ا
حتـرروا يــأخـذهم الـعـجب من يـقـ
وصــولـهـم الى عـدم حلــاق اآلخـرين

بهم.

أمــنــيـاتــهم وقــد حتــقــقت تــأصـلت
تـــقــدسـت هــنـــا وتـــألـــهت هـــنــاك 
ــتــهــرئــة  اخلــروج مـن الــثــيــاب ا
تـوعكة ليس سهال ألن واألجسام ا
األلـوان حـيـنـهـا تـبـدو أكـثـر بـريـقـا
وجاذبـية وحتى عـندمـا جتاهد كي
تـنــتـشل جــسـدك الــضـامــر الـذاوي
تبـدو كذلك في ذات نفـسك متهـالكا
وهزيال ألن كل الروابط أنـفلتت من
جلـــامـــهـــا ولم يـــعــد ثـــمـــة امل في
كاشـفة او اخلروج بـدون خسائر ا
.. وهــنـا نــســأل من ذا الــذي جــعل
األشـيـاء بـهـذه الـكـيـفـيـة  وعـنـدمـا
نرجع قلـيال في الفترات األولى من
الـوجــود األنـسـاني نـسـتـكـشف بال
جهد ان الـوجود يستـلزم احلضور
عـنـوة لــكـنه اليــسـتـثــني الـعـدم مع
احلضور يتحقق في ثـنائية مطلقة
من الــوجـود والــعـدم مــعــا عـنــدئـذ
ــعــيـة يــتــحــفــز عـامل احلــضــور 
الــــوجــــود الن االحـــــســــاس بــــأني
حــاضـر اليـشي بــأني سـوف اغـيب
الحقا ..ولعلنا نستطيع ان نتصور
ان األنـــســـان األول كـــان مـــوجــودا
الشك فـي ذلـك  لــــــكـــــــنـه لم يـــــــكن
حـاضرا ألن مـاهيـة الغـياب لم يـعد
لــهـا وجــود بـعــد فـاألشــيـاء كــلـهـا
موجودة ,,غير غائبة,,لكنها ليست
مـتـحـفـزة لــذا فـأن الـغـيـاب حـاضـر
لـكـنه ايـضـا مـهـدد كي يغـيب االأنه
ـفتـرضة اليـنعـدم .. بهـذه األلـيات ا
ـفــتـعــلـة والـتـي لم يـكن غــيـرهـا وا
حــيـنـذاك تـوسـعت فـكـرة احلـضـور
اســــتــــقـــامـت عـــوامـل االرادة لـــدى
االنــســان حــتـى وأن لم يــعــد بــعــد
مشـافي او غوايات او حـتى منافي
النه لم يولـد بعـد أحسـاس بالواقع
كـل شيء له ثــــوابت اال الـــذات النه
في الــوهم الـسـائــد ان الـذات لـيس
لـهــا يـد في صــنـاعــة شيء مـا  كل
شيء مــــصــــنـــــوع لــــلــــذات اال هي
مـجــعـولــة لـسـواهــا صـحــيح انـهـا
خالية من االلتواءات والـعقد لكنها
مــــتـــفـــوقـــة بـــاحلــــضـــور وتـــفـــاقم
احلـضـور هـذا جـعل للـغـيـاب كـيان
ـــــســــاحـــــته النه زاحـم وانــــحـــــاز 
ـسـافـة ـكـان وضـاقت ا فـأنـحـسـر ا
ا جعل ألن يكون الغائب مزاحما
 الـكـلـمـة الـتي تـقـدسـت والـبـياض
الـذي لم يـكـن لـون غـيـره.. بـكـلـمات
اخــرى وبـعــنـوان عــريض ان فـكـرة
الــغــائب فـــكــرة كــبــيـــرة وشــائــكــة
ومــعــقــدة النـهــا داخــلــة في جــسـد
احلـيـاة بـأكمـله مـنـذ الـوجود األول
وحتى الـتجـلي األخيـر ويبـدو انها
تعقدت ليس من ذاتها اي انها هي
الـــتي ارادت بــفـــعل ســلـــســلــة من
الــقــيـــود فــرضـــهــا الــبـــعض عــلى
ـزاعم الــبـعض اآلخــر مــتــذرعــ 
معقدة هي االخرى .. جـعلوا لكثير

ـــوســوم ـــدعـــوم  وا األنـــتـــظـــار ا
بــالـتـعـويض وأن كـان آجال عـنـدئـذ
يـــســـتـــقــيـم عــنـــده عـــامل الـــبـــقــاء
ويتعضد لغـيره هاجس الفناء وكل
األمـراض الـتي رأيـنـاهـا هي ولـيدة
هـــذا االنـــفـــصــــام  بـــ الـــوجـــود
كــحــضـــور فــاعل والــوجــود اآلخــر
ـــتــوجـس اخلــائف الـــغـــائب بــ ا
االنــســان كـــقــيــمـــة وبــنــاء واآلخــر
ـــهـــزوم  لـــيـــسـت هــذه ـــوتــور ا ا
ا وقائع فرائض تلزم االستنتاج ا
كـشف الـتـاريخ قـلــيال مـنـهـا وغـيب
جلها بذرائع وطنية وقومية وحتى
ديــنــيــة وعــقــائــديــة ومن مــشــاهــد
الــغـيــاب وأظن انــهـا االكــثــر أثـارة
والدة االديـــــــان والــــــــرمـــــــوز والدة
اقـــتـــرنت بـــاخلـــوف مـن اجملـــهــول
والـــتـــوجـس من احلـــاضـــر والـــتي
ماأنـفكت حتى هـذه اللحـظة تسعى
لربط مصـائرنا وسلـوكنا وأخالقنا
وعــاداتــنــا بــتــلك الــلــحــظــة االولى
والــتي اليــســعــنــا اخلـالص مــنــهـا
لــكـثــيـر من األمــور النــهـا ارتــبـطت
ــصـــالح فــئـــات تــعـــاقــبـت حــتى
اصبح االمر وكأنه من البديهيات .
الـغائب لـم يكن في أول األمـر نـزعة
فـلـسـفيـة او مـيـول أيديـولـوجـية او
خط في رسـم ســيـــاســات ألي فـــئــة
ـــــا كـــــان بـــــاديء األمــــر كـــــانـت أ
أسـتلـهام الـذات لـنزعـات متـناقـضة
في اجملموع  فائض األحساس من
وجـود كان نقـيضا غلـيان الكل , ا
لــطــمــوح (الــواحـد الــهــاجس) ..ان
يـكـون وجـودك مـسـلـوبـا وأنـتـماءك
مـــخـــروق في حلـــظـــة من حلـــظــات
األحسـاس بالـوجود تستوحش كل
نـاخات وتـستـمريء الـعزلـة ألنها ا
اخلــيــار األمــثل نــحــو الـوحــدة مع
ـسـوسـا الـذات لـتــصـبح عـنــدهم 
ومــضــروبــا , الـــغــائب هي غــربــة
الـذات في غيـاب أشكـاليـة اجلمـاعة
فــــتـــنــــفـــصـل كل عـــرى األحــــتـــواء
ويـصـبح لــيس بـاألمــكـان ردمـهـا ..
ر عـبر األنفالت من حتريـر الذات 
الــضــمــيـــر اجلــمــعي الـــتــحــرر من
هيـمنة اآلخـرين ولغوهم ولـغطهم 
هـذه األصـنام عـلى مـر الـتاريخ هي

ويعيـد تشكـيل وعيهم يـنهض بهم
ثـم يـــــــــســــــــــتـــــــــمـــــــــد خــــــــــروجه
مـنـهم انـهـا عـملـيـة غـسـيل كـبرى
شهدها التاريخ في فترات متعددة
في الـــــــعـــــــصـــــــر الــــــعـــــــبـــــــاسي
وفـي اووربـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـى وجـه
اخلــصـوص  مــحــاكم الــتــفــتـيش
حــتى وقــفــوا بـوجــهــهــا الــقـديس
اوغـســطـ وتـومـا االكـويـني وفي
ـــتـــوســـطي االفـــغـــاني الـــشـــرق ا
لعل ومـحـمـد عـبـدة والـكـواكـبي  �,
أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وهـــم
عـاشه األنــسـان انه يـعـيش وفق
مــعــايـيــر مــحــسـوبــة ومــعـدة وان
هــنـــاك مـــصــيـــر مـــحــتـــوم ســوف
ينتـظره وان احلياة أنـتظار نحو
ـعـايـيـر الـسـكـون األبـدي وأن كل ا
ـــســـارات لم تــــكن مـــقـــطـــوعـــة وا
ـــا نــحـــو صـــيــرورة بــضـــدهـــا ا
وأسـتـثــنـاء أزلي  هـذه الـشــيـئـيـة
تــفـوقت بــعــامـلــ اثـنــ انـتــفـاع
انها  النخبـة وأنتفاخـها مع ا
بـعـدم  الـشـرعـنة وصـنـمـيـة اآلخر
ـبـرر بـاألحــقـيـة أنـهـا وانـتـظــاره ا
معادلة رياضية تبدو للوهلة أكثر
مـنطـفيـة فالغـائب يتـحصن بـكامل
جـاهـزيـته لـلشـروع نـحـو الهـيـمـنة
عندما يغيب هاجس الوالء ونفوق
األمـل خـــاصـــة لــــدى األشـــخـــاص
ي الـتـجـربة فـتـنـحـسر أحالم عـد
ــــــاضي وتــــــتــــــسع فــــــســــــحـــــة ا
الــقـادم بــبــهـائـه وسـطــوعه لــكـنه
ماأن يـلوح حتى يـتنـاوشه العطب
والـــرمـــاد يـــكـــبـــو بـــحـــلم طـــويل
(احلـلم) الــكـابـي يـتـهــافت عــنـدمـا
يـفـقـد االنـسـان االمل فـي االنـتـشاء
ــســتــقـبـل عـلـى لـوائح يــتــفــصـد ا
الـغـروب والـنـضـوب هـذا األمـحـال
يتفاقم الحقا في ذات االنسان ,,ان
ـهزوم هـو الذي يـنتـظر يـتوجس ا
يـســتـطــلع ويــنـاضل لــكن بـأدوات
مـــنـــخـــورة  فـــكـــرة الـــغـــائب هي
شــخـصــنــة وبــنـاء فــاالنــسـان أي
انــســـان الــذي يــعــيـش حــالــة من
الــتـــكــور واألنـــكــفـــاء والــتـــصــدع
والـعــدمـيــة هــو شـخص مــهـزوم 
يبـحث عن بـدائل وأعظم بـديل هو

عدوم  اليـحتم حضورا الغائب كـا
ــــعـــنى ان احلـــاضـــر او وجـــودا 
كن ان يـكون غائـبا الـيوم او غدا
والغائب هو غير حاضر اآلن وغير
ـكن حـضـوره غـدا واالثـنـ مـعـا
لــــيس مـن جــــهــــة االســـــتــــحــــالــــة
ا االمكان فيـلزم احلضور جهة ا
الـغــيـاب ألن وجـود الـشيء يـفـرض
غـــيــــابه عـــكس الــــغـــيـــاب اليـــلـــزم
بــالـضــرورة احلـضــور النه لم يـكن
قــــائـــمـــا او انه لـم يـــكن مـــوجـــودا
فتنـشيء جهة اخـرى قابلـة للفرض
.فاحلـضور وجود مـتع والـغياب
ــكـنــة واحلـاضـر هـو أســتـحــالـة 
ـكن مـسـتـحــيل غـيـابه والــغـائب 
ـسـتـوي حـضـوره وعـنـد هـاتـ ا
تــنـعــدم الــصــورة وتـغــيب الــرؤيـة
حــتى يــنـفــتح أفـق جـديــد لــيس له
صـلـة بـأي أ حـد من طـرفـي الـلـعـبة
ألنه مـن أجــاز لي احلــضــور وألـزم
اآلخـر بـالــغـيـاب? يـبــدو األمـرأكـثـر
تعقيدا من وجهة نظر فلسفية لكنه
أكــثــر وضـــوحــا عــقــائـــديــا وهــنــا
تــتـــجــلى الــصــورة بــكل أبــعــادهــا
فالذين يجـعلون الغـائب غائبا ألمر
مـــــا دون ان يـــــحـــــفـــــزوا  فـــــكــــرة
احلـضــور لـديه مــسـتـشــعـرين اوال
قـابـلـيـته لـلـقـبـول,وان كـان الـغائب
مــوجــودا ذهــنــيــا ولـيـس حــاضـرا
عـنى اسـتـشـعار واحلـضـور هـنـا 
الـكيـفـية وغـيـاب االستـدالل والذين
يــســعــون جلــعـلـه حــاضـرا لــذاته
يــــــســــــتـــــخــــــفــــــون بــــــالــــــذاكـــــرة
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وعليه بدت تتبلور أفكار من قبيل
الـبــدعـة او الــهـرطـقــة او الـتـكــفـيـر
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــج
مــتــعـددة اســتــنـصــارا لــلـعــقــيـدة
حـــــيــــنــــا او هــــكــــذا يــــدعــــون او
تــزلــفـــا لألمــرة او الــســلــطــان او
اســتــجــابـة لــدواعـي ذاتـويــة وهي
األرجح أذ ظهرت اشكـال متعددة
للتـنكيل وبـذريعة انهم اليـقيمون
 احلـــــدود  وان الــــغــــائـب الــــذين
نـــاصـــبـــوه الــــعـــداء ســـوف يـــأتي
ناصعا في داخلهم  ير عقائدهم

مـن االشــــيــــاء ثــــوابـت وفــــرائض
وارادة واحـــدة دون الــــنـــظـــر الى
األشياء ذاتـها وسّمـوا كل االشياء
ــســمــيــات وفق نــزعــات ايــضــا 
وميول وال اقول قوان او مناهج
ظلت االشـياء كـلهـا حتت رحمـتهم
غائبة حينا كما يريدون وحاضرة
اخـرى اسـقبـحـوا بعـضـا وجمـلوا
اهـية الـبعض االخـر دون درايـة 
االشــــيــــاء ســــوى ان ( الــــعــــادة )
ـرجع في اثـبات والـنامـوس كان ا
مــجـمــوعـة وجتــمــيـلــهـا وأقــصـاء
اخـرى وتـقبـيـحهـا وهـذا من شأنه
كـان حتـفـيزا جلـهـة سمـت نفـسـها
) او ابـطال او..... وفي (مـصلـحـ
بلورة تلك العوامل كـلها للجهوية
هذه ولـلهـوية تـلك وسعـت جاهدة
في اثـــبــــات ونـــفـي لـــكـل قـــواعـــد
ـا تـرى أنه يـتـقـاطع مع احلـيــاة 
مــصـلــحــتـهــا .. وكل الــذين قـادوا
هذه احلركات والـنزعات واخلاليا
وحــتى ((دول)) مــصــابــ حــتــمـا
بـــأحـــدى هـــاتــ الـــعـــلـــتـــ أمــا
ــســـوســ ومــعـــاقــ فـــكــريــاً
مــخـتــلـ مـقــطـوعــ ومـنــبـوذين
شـــــاذين أو مـن ذوي األنـــــســــــاب
الــــغـــيـــر مـــعــــلـــومـــة قـــادوا هـــذه
االجتاهـات منـطلـق من سـلوكهم
وأمراضهم وحيـاتهم التي عاشوا
فـــيــهـــامــســـتـــلــهـــمــ أوجـــاعــهم
وأحالمــهم تـعــويــضـا او تــنــكـيال
وكل الذي نـحن فيه (منـهم) وعليه
عـــتــاة مـــرضى أو  فـــنــحـن أمــا 
الغياب لـم يكن له منهـجاً فرضية
ليس أال لم يـنهض بـعد ومـنسوب
ـعـرفــة لم يـتـعـلـل اال بـالـبـراهـ ا
والفـرضيات الـرياضيـة والقوان
ـــؤدجلـــة بـــالـــذهـــنـــويـــات , ان ا
الــغـائب في احـدى جتــلـيـاته يـفت
ـؤسـسة ومن في عـضـد الدولـة وا
ثم االنــسـان نـفـسه مـركـوز وثـابت
بل احيانا  لدى شعوب اخرى انه
جزء من ثـقافـتهم وتراثـهم فصـيلة
مـن دمــــــائـــــهـم اخلالص اليــــــأتي
بــــــوضـع قــــــوانـــــــ ومــــــنـــــــاهج
ــا يــأتي من ذات وســلــوكــيـــات أ
األنسان نفسه األنسان القادر على
صــنـع قــضـــاءه وقــدره وأول هــذه
القـرارات التـشكـيك بكل مـوروثاته
وانــهــا كـلــهـا فـي مـوضع شك وان
ـوجـود في الـيـقــ الـوحـيـد هــو ا
ذات االنـــســان نـــفـــسه ومـــاســواه
يـــحــتـــمل االثـــبــات والـــنــفي , ان
شاهد التي رأيناها عبر التاريخ ا
من تــــنـــكــــيل وأبــــادات ومــــنـــافي
ومـجـازر وسحل لألفـكـار وتـأصيل
األوهـام مردهـا كـلهـا الى الـعوامل
األولى في صياغة وصناعة القرار
الـــذي نـــشـــأ بـــأحالم الـــهـــيـــمـــنــة
ـهشمـة وال سبيل ودواعي الذات ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6990 Sunday 13/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6990 األحد 3 من ذو القعدة 1442 هـ 13 من حزيران (يونيو) 2021م

w «—b « ` U  bL  

بغداد

نــــحن لن نـــكــــون من الـــصـــاحلـــ
حينـما نتـكلم بلسـان الصاحل بل

قاصد افعالهم. عندما نقوم 
WO b'« «c  WO œô«Ë r UF «

كن ان في هذه اجلزئـيات جدلـية 
تـعمم عـلى الشـخصـية االدمـية وما
وصــلـت له من انــحــطــاط وان كـان
ــنــاطق ـــقــال يــنــاقش تـــركــيــزا ا ا
ــتـخــلـفـة مــدنـيــا من الـعــالم فـان ا
اجلــدلــيــة ذاتــهــا بــثــوب حــضـاري
فــكـــري تــطـــرح ذاتــهـــا في الـــعــالم
ـــنـــتج لــــلـــتـــقـــنـــيـــات ـــتـــمــــدن ا ا
ـا يتـخذ هـنالك والـتكـنولـوجـيا ر
نـوعـا من الـتـضـلـيل لـسوء فـهم في
مـعـاجلـة اسـتــدراك احملـافـظـة عـلى
ــا حتـدثــنـا عـنه ط حـيــاة قـلق 
هنـا والتـخلف يـكمن هنـا احلقـيقة
في اخلــوف من تـبــديل الـنـمط دون
االخـــذ بــاحــتـــمــال ان هـــذا الــنــمط
اجلـــديـــد قـــد يـــكــون لـألفــضـل امــا
ـتـصـاعـد والـذي يـنـتـقل االنـحالل ا
عن طــريـق الــتـــقــلـــيــد الى الـــعــالم

الثالث في مواطن رخوة كثيرة.
ـثقف في بـيئـة منـظومة ان حـيرة ا
ـثـلـها تـنـمـية الـتـخـلف سـيـحـتـار 
االنـــبـــيــاء لـــوال اســـنـــاد الـــله لـــهم

وتثبيتهم
ــــوذجــــا حملــــنــــة  وذو الــــنـــــون  

. صلح ا

الــتــخــنــدق وراء ســاتـر فــكــرتــهــمـا
والتي في الغالب ليس لها اصل اال
في االنــطــبــاع او ال تــعــمل واقــعــا
وهذا يـلد انطبـاعات وينـعكس على
سـلـوكـيـات تـزيـد اجملـتـمـع انـحدارا
وبـعـدا عن انتـمـاءات يزعـمـها ــــــــــ
بــالـتــركـيـز عــلى االيــدلـوجــيـا وهـو
جــــــــاهل لــــــــهـــــــا ـــــ فـال االسـالمي
اسالمي وال الــلــبـــرالي لــبــرالي وال
ـــا هي الـــعـــلــمـــانـي عــلـــمـــاني وا
عــنـاوين خلـنــادق تـتـقـاذف اخلالف
لـيتـوسع ويـكبـر بفـقـدان اهتـمام ان

دنية. خرجات ا يشاركوا 
من معالم الفشـل في اال وتخلفها

انها تؤتى جدال
 5HI *« jO Ë qODF

مجـتمع كـهذا يـزعم ما ال يـطبق بل
يـجـهل مــا يـزعم ضـجـيــجه يـخـفي
صلح ويعطل مخرجات صوت ا
ــفــكــرين بل الــيــاس يــجــر بــعض ا
ــثــقـفــ لــهـذا الــتــخـلـف تـابــعـ ا
ومبررين يتـلقف السلبيـة لينشرها
ويــبــنـي عــلــيــهــا جــبــال من الــوهم
احملـبط; ورعـد وبـرق وصـوت عـالي
واحـتـجاج واسـتنـكـار وتثـبـيط بدل
ان يـنــظـر الى كــيف االسـتــفـادة من
خــطـأ ان حـصل او ابــراز ايـجـابـيـة
لـعـلـهـا تـتــطـور في تـفـكـيـر شـخص
آخـر لــتـكـون افـضل لـكن في الـواقع

الــتــفــاصــيـل وتـقــدم الــتــمــدن عــلى
االيدلوجيا.

ـكـتوب احـيـانا الـعـقد االجـتـماعي ا
يـتحـول مشـكـلة في مـجتـمع متـنوع
ــا ــعــدين له ور ــثل ارادة ا ألنـه 
جنـاح بـريـطـانـيـا كـنـمـوذج مـتـنـوع

مستقر انها بال دستور.
ôb  XO Ë«

السـلـبيـة في بـيئـة مـنظـومـة تنـمـية
الـتــخـلف بــنـمـوذجــهـا في الــبـلـدان
سماة بالعالم الثالث وبالذات في ا
الـدول الـعـربـية تـتـجـسـد في اجلدل
الذي يفـتقر مـعايير احلـوار فيكون
اجلـدل كـتـقـاذف الكـرة بـ فـريـق

فــعـنــدمـا يــخــتـلف اثــنـان بــرؤيـة ال
ـا يــضـعــان اسس حلــوارهــمــا وا

عـــصــر الـــنــهـــضــة ومـــا رافــقه من
اضــطــراب قــيــمـي نــتــيــجــة تــعـدد
الـفـلسـفـات التـي انتـجت افـكارا لم
تتـمازج واخرجت الـرأسمالـية وما
احتاجت له مـن مكمالت قـيمية بال
جذور مترابطـة واالشتراكية التي
اخـفـقت بـاالنـتـقال الى الـشـيـوعـية
نـتـيـجـة انـشـغـالـهـا بـالـتـحـديات و
وفــوضـى الــضــغط عـــلى الــفــطــرة
وبـــعــضــهــا غـــريــزي في االنــســان
ـــاط احلــــيـــاة في كـــالــــتـــمــــلك ا
اسـتـقـرار اجلدلـيـة عـند مـرحـلـة ما
غـيــر مـحـددة الــزمن لـكن اكــثـرهـا
اسـتـقـرارا في الـرأسـمـالـيـة يـبـرزه
النموذج البريطـاني بحكم تقليدية
االطـار الـعـام في احلـكم رغم تـغـير

جــدلـــيــة الـــفــشل واجلـــدل فــاعـــلــة
ومـؤشر حـقـيقي عـلى انـحدار اال
احلـــضــــاري الــــفـــكــــري ولــــعل من
رافـعات اخـفـاء هذا الـفـشل التـطور
ــدني ــدني لــكــنـه مع الــتــخــلف ا ا
يـبـرز بـشـكل فـاقع نـظـرا لـلـحـاجات
ــتــاح لــفـــضــحه من ــطــلــوبـــة وا ا
تقنـيات مدنيـة ووضوح الفشل في
ــنـطـقـة نــتـيـجــة الـفـقــر والـفـسـاد ا
ترافق الن الفقر وحده ان انتج ا
نوعا من اجلدلية ب االثن لكنها
سـتــكـون في الـبـحث عن مـخـرج قـد
تـصـله اال في قـرار حـصـيـف كـما
حــصل فـي الــصــ مـــثال او عــنــد
حتـــول شــبه ثـــوري في أوربــا زمن
االزدهــار الــتــنــمــوي الـذي يــســمى

تــخــفى االيــجــابـيــة تــغــتــرب فـيه
االخالق الفاضلة والقيم ويشوهها
مــنــتـحــلــوهـا االفــكــار تــسـرق من
انــاس ال يــهـدفــون  تــطــويــرهـا او
االبـــداع فــيــهــا فــتــمــوت يــحــارب

الناجح حتى ينسحب أو يفشل.
وســنــة قــوم لــوط مع اخملــالف مــا

كُسرت عبر التاريخ
WOB A « Ã«Ëœ“«

اغـلـب الـنـاس ال تتـرابـط عـقلـيـتـهم
بــنـفــســيـتــهم حتـكـم سـلــوكـيــتـهم
ارهـاصـات سلـبـيـة االدعاء بـالـقيم
والــعـمل بـاالنـا والــتـمـلك جـشع ال
يـتـوقف عـند جتـاوز احلـاجـة هذه
سـمــة ايـنــمـا وجــهت نـظــرك حـول
تـخـلـفـة جتده الـعـالم في الـبـقـاع ا
فـــهي فـــقــدت االدمــيـــة واعــتـــنــقت
الــشــطط وهــذا كــله ال يــؤثــر عــلى
الـسلم في بـلـدان العـالم الـثالث بل
ي والـعــالم حتــكـمه الـســلم الــعــا
ارادة جـشعـة تـدير الـصـراعات وال
تـتـقـدم حلـل لكـن الـعـالم الـصـغـير
الـيـوم بحـكم الـتقـنيـات الـتي باتت
تــتـطـور في مـنــاطق عـدة لن يـكـون
في خارج تـأثيـر ما يـفعـله أحد في
أي من بـلـدان الـعـالم علـى االخرين
ولـو ببـعـد نـفـسي مـتـوالـد نـتـيـجة
ــا اسـتــنــبـاط ســريـان اخلــبــر ور

وابراز السلبية من هذا اخلبر.

الـــنـــظـــرة وقــــسم رابع يــــنـــظـــر إلى
ـتـحـدة األمـريـكـيـة بـنـفس الـواليـات ا
الطـريقــــــــــة  لـذلك أصبـحت مسـألة
الـــتــنـــمـــيــة االقـــتـــصـــاديــة مـــســـألــة
مــسـتـعــصـيـة عــلى اجلـمــيع ألسـبـاب
داخــلـيــة تــتـعـــــــــــلق بــالـفـــــــــــسـاد
وضعف الضميـر الوطني  وخارجية
تتـعلق بـإغراق الــــــــــسوق الـعراقـية
ـســتـوردة من بــالـسـلـع والـبـضــائع ا

دول اجلوار.
ــــوارد إن مــــســـــألــــة اســـــتــــخـــــدام ا
الـطبـــــــــــيـعيـة ليـس قضـيـة فنـية أو
ســيــاســـيــة فــحــسب بل هي مــســألــة
ــقـام حــقــــــــــــــوقــيــة وبــيــئــيــة في ا
ـــلــــفـــات إدارة ــــــــــــتـــابـع  األول وا
ــوارد الـطــبـــــــــيــعــيـة في الــعـراق ا
وخـاصـة الـبتـرول والـغـاز الـطـبـيعي
يجـد أن غـالب هـذه احلقـوق قـد جرى
ـارسـات الـفـساد إهـدارهـا بسـبب 
ونـتـيـجـة النـعـدام الـشـفـافـيـة وغـيـاب
ضــمــانــات لــلــمــشــاركــة احلــقــيــقــيـة
لـــلــمـــواطــنـــ في اتــخـــاذ الــقــرارات
االقــتــصـــــــــــاديـة احلــيــويــة. وعـدم

مراعاة اجلانب البيئي واإلنتاجي.

{ كاتب وأعالمي

فمـنذ إعالن اجلمـهوريـة في العراق
عــام 1958 حـــتى عـــام 2003 حـــكم
الـعـراق خالل تـلـك الـفـتـرة الـبـالـغـة
(46) عامـا خمـــــــــسة رؤساء  ولم
يـــنه أي مـــنــــــــــــهم مـــدة رئــاســـته
بـسالم  فـقـد تـنـحـوا عن رئـاسـتـهم
بــاالنــقالب الــعــســكــري والــقــتل أو
العزل اخلفيف أو العنــــــيف ومنذ
حـكم عـام 2004  حــتى عــام  2021 
الـعــراق أربـعــة رؤسـاء جــاء ثالثـة
مـــنـــهـم عن طــــريق االنـــتــــخـــابـــات
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بـعــد عـام 2003 انــقـلــبت الــصـورة
حيـنـما وصـل إلى احلكم من يـشـعر
ــنـصب بــفـضل هـذه انه قــد تـبـوأ ا
الــــدولـــة أو تـــلك وان بــــقـــاءه فـــيه
يعـتمـد على جـعل الـــــــــبالد تـابعة
ا يـنطبق لهـذه الدولة أو تـلك  وإ
ـــكــــــــــــونـــات ـــثــــلي ا عــــلى كل 
األخـــرى فـــمـــثــلـــمـــا هـــنـــاك قـــسم
يــعـتــبـرون إيــران هي مـرجــعـيــتـهم
وأنـهم يــجب أن يـفـعــلـوا كل مـا في
وسـعـهم إلرضـائـهـا  فـان هنـاك من
يــعـــتــبـــر تـــركــيـــا كـــذلك وآخــرون
يـــنـــظــرون لـــدول اخلــلـــيج بـــنــفس
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تأهلَ فريق القوة اجلوية إلى نـهائي مسابقة كـأس العراق بعد حتقيـقه الفوز على فريق الكرخ في دور
نـصف الـنهـائي بـهـدفـ من دون رد. وضـربَ فـريق الـقـوة اجلـويـة مـوعـداً مع فـريق الـزوراء في نـهائي
باراة التي أقيمت بينهما كأس العراق بعد أن حقق الفوز  على فريق الكرخ بهـدف مقابل هدف في ا
على ملـعب الشـعب الدولي وقادهـا احلكم الـدولي واثق محمـد. وسجلَ أهـداف فريق القـوة اجلوية كل
من الالعب فرانك الـفيس خطـأ في مرماه في الـدقيقة 35 وحمادي أحمد فـي الدقيقة 59 بينـما سجل
سـابقات في الـهيئة الـتطبـيعية هدف الكرخ الالعب حـسن عبد الـكر بالـدقيقة 85 . وستحددُ جلـنة ا

قبلة موعد مكان وزمان إقامة نهائي كأس العراق 2021. خالل األيام ا
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{ رومــــــــــــــــــــــا-
وكــــاالت: حـــقق
مــــــــنـــــــتــــــــخب
إيــطـالـيـا فـوزًا
عــريـضًـا عـلى
حــــــــــســــــــــاب
تـــــــركـــــــيــــــا
بـــــــــثـالثـــــــــة
أهــــــــــــــــداف
نـظـيـفة في
ــــــبــــــاراة ا
االفـتتاحية
لـــبــطـــولــة
يـــــــــــــــورو

 عـــلـى مـــلـــعب األولــــيـــمـــبـــيـــكـــو2020
يرال بـالعاصمة روما. سجل ميريح د
الــهـــدف األول إليــطــالــيــا بــاخلــطــأ في
مــرمـاه بــالـدقــيـقـة 53 وضــاعف شـيـرو
ـوبيلي النتـيجة بهدف ثـانٍ بالدقيقة إ
 ثم اختتم لورينزو إنسيني النتيجة66

بهدف ثالث بالدقيقة 79.
ــنـتـخب اإليـطـالي بــهـذا الـفـوز حـقق ا
أول  3 نــقـاط في الــبـطــولـة لــيـتــصـدر
نتخب اجملـموعة األولى بينمـا يحتل ا
ــركـــز الــرابع واألخــيــر دون الـــتــركي ا
نــقـاط. أولى الـفـرص كـانت من نـصـيب
الـطلـيان وجـاءت بعـد مرور  18 دقـيقة
بـعدما مرر إنسـيني الكرة إلى بيراردي
نطقة ليعيدها إليه داخل عـلى حدود ا

ـنطقة ويسدد إنسيني كرة قوية تمر ا
بـجوار القائم األيسر للحارس تشاكير.
وشـهدت الـدقيـقة  20 احـتجـاجا كـبيرا
ـنـتـخب اإليــطـالي بـعـدمـا من العــبي ا
طـالــبـوا بـركـلـة جـزاء عـلى سـويـونـكـو
ـوبـيلي مـدافع تـركـيـا بـعدمـا أطـلق إ
ــنــطــقــة تــســديــدة قــويــة من خــارج ا
لـتـرتطم في سـويونـكو وسط مـطالـبات
بـاحتساب ركلة جزاء لكن احلكم أشار
بــاسـتـكـمــال الـلـعب. وكـاد كــيـلـيـني أن
يـسجل أول أهـداف اللقـاء بالدقـيقة 22
بــعــد ركــلــة ركــنــيــة نــفـذت مـن اجلــهـة
الـيـمـنى إليـطالـيـا ارتـقى لـها وقـابـلـها
كــيــلـيــني بــرأسـيــة جنح تــشـاكــيـر في
الــتـصـدي لــهـا بـبـراعــة لـيـبــعـدهـا عن

مــرمــاه إلى ركــنـيــة جــديـدة. واســتــمـر
الـطـوفـان اإليـطـالي عـلى مـرمـى تـركـيا
ومن كـرة عرضية من النـاحية اليسرى
ــوبــيــلي وقــابل الــعــرضــيــة ارتــقـى إ
بــرأســيــة مــرت بــسالم بــجــوار الـقــائم

األيسر. 
ـــنــتـــخب الـــتـــركي أن يـــبــاغت وكـــاد ا
إيـطالـيا بـهجـمة مـرتدة في الـدقيـقة 35
بـعــدمـا انـطـلق يـلـمــاز بـالـكـرة من بـعـد
ـرمى ومــرر كـرة عــرضـيـة مــنـتــصف ا
لـلـزاويـة األخرى لـكن دونـارومـا حارس
األزوري أبــعـدهـا بــقـبـضــة يـده قـبل أن
ـوبـيلي تـصل لالعـب تركـيـا. وأطـلق إ
تـسديـدة أرضية قـوية من داخل منـطقة
اجلـــزاء مـــرت من بـــ أقـــدام الـــدفــاع
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الحديث يعلو اليوم في الشارع الرياضي  سواء ذلك الذي اقترن بجدلية
ـبـاراة الثالث او  الـبـحث عن مـسـتـوى يـليـق بالعبي  الـبـحث عن نـقـاط ا
ـبــاريــات الـتي يــخـوضــونـهــا في اطـار ــنـتــخب الــوطـني  بــعـد تــوالي ا ا
ـؤهـلة لـكـاس اال االسـيويـة او  الـدور احلاسم ـزدوجة  ا الـتـصـفيـات ا

ونديال قطر 2022. ؤهل  ا
فـقد انقسم الـشارع الريـاضي نتيجـة هذا التبـاين فمنهم من يـنذر ويعلي
ــنـتـخب ـسـتــوى االدائي لالعـبي ا اصــوات االسـتـهــجـان ازاء  تـذبــذب ا
الـعراقي غيـر ابه  بالتبـريرات  التي يطـلقها الـقائم عـليه جراء  االجواء
ـطــلـوبـة في مالعب الـبـحـرين العب واالرضـيـة ا احلـارة وعــدم مالئـمـة ا
لالعـبي منتخـبنا  البل هنالك مـن يذهب بعيدا البـراز  عدم قدرة الالعب
انـفسـهم للـمحـافظـة على مـخزونـهم البـدني  موجـها اتـهامـه بغـياب الدور
درب اللياقة البدنيـة عن  ابراز جهود الالعب في احملافظة على الـفاعل 
ـلـمـوس بـ شـوط واخـر  فـيـمـا وتـيـرة جـهــدهم  بـدلـيل الـفـارق الـبـدني ا
يــبـحث الـقــسم االخـر  عن دالئـل  واثـبـاتــات  حتـيط بـصــدقـيـة تــوجـهـات
ـبـاريـات  واســهـامه الـفـاعل في  قـيـادة ـدرب وحــكـمـته في ادارة دفـة ا ا
اوراقه الـتكتيكـية واختيار االصـلح منهم في  ظروف كل مـباراة بالتعاقب
ـستـوى  ويقول ان  خـيار الـبحث عن لـكن مع ذلك هـنالك من  اليـقتـنع با
الـنقـاط فحسب سـيسـهم بتشـويه سمعـة االسودويـجعلـهم عرضـة للخـيبة
ــرتـبــطـة ـضـي بـعــيـدا  في مــشـوار الــتــصـفــيـات  والــوقـائع ا بــدال من ا
بـاالحـداث الريـاضـية دائـمـا ما  تـقول بـان الـتفـكـير بـالـهدف االقـرب  هو
ـالئمـة لـلـخـسارة  خـصـوصـا وان  اسـتـنبـاط حـقـيـقـة من قبل الـنـتـيـجة ا
اجلـمـاهـيـر الــريـاضـيـة  ومن خالل  تـصـريـحـاتـهـا الـتي بـاتت تـعـرضـهـا
ـنـتـخـبات ـتـخـصـصـة تؤشـر حلـالـة  وصف  ا الـفـضـائـيـات الـرياضـيـة ا
كن ستوى  مع ان هنالك عوامل اخرى  واجهة بكونها ضعيفة دون ا ا
كن ان تـطلقـها تلك ـباراة بعـيدا عن التـوصيفـات التي  ان حتـسم تلك ا
اجلـماهـير وهي غيـر ذي علم بـامكانـية تـطور تلك الـفرق او تـوجههـا نحو
ـسـتـوى الى ابـراز  خــطط اخـرى كـفـيـلـة تـخـرجـهـا مـن ثـوبـهـا بـضـعف ا
تدني نتخب  ا الـبحث عن احللول االخرى الناجعة التي جتعل من ذلك ا
ـطـلـوب كون ـسـتـوى من ان يـكـون مصـدر تـهـديـد  او احـداث الفـارق ا ا
فاجاة  من ابرز الـرياضة  التؤمن  باستـقرار االوضاع وتعتمد عـنصر ا
العناصر التي تؤمن لها االثارة  والندية التي يتطلبها الواقع الرياضي .
يـة  التي نـتيجـة تبايـنهـا  في  البحث عن ـنتخـبات الـعا ونـعود لـتجارب ا
ـهم الــذي يـضـمن لـهـا افـضــلـيـة  الـظــفـر بـالـنـقــاط  وتـفـريـطــهـا بـاالداء ا
احلـصول عـلى جنوميـة العبـيهـا  فحيـنهـا سيبـرز لنـا الكثـير من الـنماذج
ـنـتــخـبــات الـتي دخـلت ـثل تــلك  ا ـيــة  الــتي  احـاطت  الــبـطـوالت الــعـا
باريات وفي فكر مدربها اقتناص هدف وحيد والقبض على نقاط الفوز ا
ـباراة بـان  تفـكيـرها كان الـثالثة لـيتـفاجـا مع صافـرة احلكـم في نهـاية ا
مـجردا من الواقـعية حـينما اهـتزت شبـاك فريقه بـاكثر من هـدف  ليبحث
هـو عن خيرات اخـرى تبعـد عن هواجسه الـتفكيـر  بالنـقاط التي ضـمنها
في جـيبه دون ان يضـمن قدرة العبـيه على  االندفـاع واجلدية  في كسب
ا  يـضمن له احلـصول على ـطاف  ـباراة  وعـدم التفـريط  في نهـاية ا ا

ضمون كما يقال . ا
زيد لـذلك فواقعية الرياضية تؤمن بـجدارة  احلصول على الهدف ببذل ا
من اجلـهـود دون االجنـرار  الـى  الـفـتـور بعـد تـسـجـيـل اسـرع هدف  او
ـجـرد حتـقـيـق الـهـدف الـتـالي  بـعـد ان  كـانت كل ـامـول مـنه  حتـقــيق ا
بـاراة  قـد جـرى  حيـنـهـا يتـنـاسى الالعـبـون بان ـؤشـرات بـان حسـم ا ا
بارا ة هو  90 دقـيقـة بغض النـظر عـما يحـتسـبه احلكم من دقائق زمـن ا
ـكن من خاللـهـا ان  تـدعو اضـافـيـة تعـويـضـا لـلوقت الـضـائع  وكـلـها  
ـطـلوب في الالعـب للـيـقـظة وعـدم الـتـهـاون او الفـتـور في تـقـد اجلهـد ا
ستـوى الفني للـمباراة  سواء نـتخب اخلصم  او في نضـوب ا مـجاراة ا
نـاخية او االرضـية الغـير منـاسبة الـتي تتمـتع بها حتت طـائلة الـظروف ا
العب  او  ابـراز امـور اخـرى قـد التكـون مـخـفـية  بـسـبب انـتـشار تـلك ا
مـواقع السـوشيـال ميـديا ورصـدها لـكل صغـيرة وكـبيرة في
ــبـاراة وقــدرتـهــا عـلى الــتـحــلـيل  واســتـنــبـاط كل مــيـدان ا

اخلفايا التي تبرز في مثل هكذا مباريات.

ـرمى الــتــركي لــتـصل فـي مـنــتــصف ا
ألحـضـان احلـارس تـشاكـيـر. ومن خـطأ
في الــتـمــريـر من جـورجــيـنــيـو حـصل
أونــديــر عــلى الــكــرة وانــطــلق وتــوغل
داخل مـنطقـة جزاء إيطالـيا وسدد كرة
قـوية ارتطـمت بقدم سبـينازوال قبل أن
تـصل سـهلـة أليدي دونـاروما في بـداية
ـــنــــتـــخب الــــشـــوط الــــثـــاني. وجنـح ا
اإليـطالي في فك شفرة األتـراك بالدقيقة
 بعدما سجل الهدف األول عن طريق53
يرال باخلطأ في مرماه بعد مـيريح د
ـيــز من بـيـراردي في مــجـهـود فــردي 
اجلـهة اليمنى الذي راوغ ميراش ومرر
يـرال لتـغير كـرة عرضـية ارتـطمت بـد
اجتـــاهـــهـــا وتــســـكن الـــشـــبـــاك. وكــاد
ســبــيــنــازوال أن يــضـيـف ثـانـي أهـداف
الــلــقــاء ســريــعــا بـعــدمــا تــوغل داخل
ـنـطـقـة بـعـد ثـواني مـن الـهدف األول ا
لـيـطـلق قـذيـفـة قـويـة يـبـعـدهـا احلارس
بـقبـضة يده عن مـرماه ويـحرم الطـليان

من فرصة الهدف الثاني. 
الـهجوم اإليطالي لم يتوقف على مرمى
تـركيـا وأطلق لوكـاتيـلي تسديـدة قوية
مـن خـــارج مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء تـــمـــكن
احلـــارس الــتــركـي من الــتــصـــدي لــهــا
وإبــــعــــادهــــا إلى ركــــنــــيـــة. وضــــاعف
ــــوبـــــيــــلي الـــــنــــتــــيـــــجــــة لألزوري إ
بـالـدقـيـقــــــة 66 بـعـد تـمـريـرة عـرضـية
اسـتلـمـها سـبيـنازوال لـيسـدد كرة قـوية
رمى أبـعدهـا احلارس قـبل أن ترتد بـا
ــوبــيــلي الــذي وضـع الــكـرة لــتــجــد إ
بـــالــشــبـــاك. وفي الــدقـــيــقــة 79 ســـجل
إنــســيـني الــهــدف الـثــالث لــلـمــنــتـخب
اإليـطـالي بـعـد خطـأ من حـارس تـركـيا
في بــدايـة الـلــعـبـة لـيــحـصل بـيـراردي
عـلى الـكـرة وبـعدة تـمـريـرات تصل إلى

إنــســيـــني في اجلــهــة الــيــســرى داخل
مـنطقة اجلـزاء ليسدد كـرة قوية بقدمه

اليمنى في الشباك.
Ëb U½Ë— dOB

حتــدث الـبــرتـغـالي جــوزيه مـوريــنـيـو
مــدرب رومـــا عن مــســتــقـــبل مــواطــنه
كـريـسـتيـانـو رونـالدو جنم يـوفـنـتوس.
وقـال مورينـيو في تصـريحات صـحفية
هل سيرحل رونالدو عن يوفنتوس قبل
مواجهتك مرة أخرى? (مازحًا) يجب أن
يـغــادر إيـطـالـيـا اآلن ويـتـركـني بـسالم.
وأضـــاف اجلـــمـــيـع يـــتـــحـــدث وأقــول
الـشيء نفسـه رونالدو لم يـعد عمره 25
عـامًا. إنه  36عـامًا اآلن ولم يعـد يسجل
هـــدفًــا لــكن ســـجل أهــدافه ال يــزال 50

رائعًا. 
األرقـام تـتـحـدث عن نـفـسـهـا. وتـابع ما
يــحـفــز رونــالـدو? أعــتـقــد أنـهــا األرقـام
الـقـيـاسـيـة. إنه ال يـريـد فقـط اللـعب في
ـقــبــلـة الــيــورو بل في كــأس الــعـالـم ا
أيـضًـا. وواصل رونالـدو أسـطورة ومن
األسـماء الكبيرة التي ستظل في تاريخ
كــرة الــقــدم إلى األبــد إنه رجل يــحــفـز
نفسه باألرقام واألشياء اجلديدة. ونوه
رونـالـدو يـريـد الـفـوز بـالـكـرة الـذهـبـيـة
وحــصــد احلــذاء الــذهــبـي عــدة مـرات
واحلــصــول عــلى الــرقم الــقــيــاسي من
اإليـراني علي دائي بـشأن عدد األهداف
الـدولـية. وأردف أعـتقـد أن الـنقـد يحـفز
رونـالدو. يشـعر بأنه إذا تـعرض للـنقد
فــهــذا بــســبب من يــكــون. وأ ال يـزال
لـدى رونالدو دوافع إضـافية وإذا كنت
مـنافـسًا له يجب أن تـلتـزم الصمت وال
تـقل كلـمة خاطـئة عنه ألن ذلك سـيكون
دافـــعًــا له بــشــكـل دائم. إنه العب قــوي

ستوى الذهني. على ا
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منتخبنا الوطني بهدفٍ نظيف. وأشركَ
مـدرب مــنـتـخـبـنـا الــوطـني كـاتـانـيـتش
الـالعب إبـــراهــيـم بــايـش مــنـــذ بـــدايــة
الشوط بدالً من الالعب محمد داود في
مــحـــاولــة لــتــعــزيـــز اخلط الــهــجــومي
لـتسجيل الهدف الثاني الذي فرض فيه
العـبو مـنتخـبنا سـيطـرتهم منـذ الشوط
الـثـاني بعـدمـا أتيـحت لـهم العـديد من
الـــفــرص في هـــذا الــشـــوط لــتــنـــتــهي
ـبـاراة بـفوز مـنـتخـبـنـا بهـدف وحـيد. ا

مـبكـر منذ الـبداية وكـان لهم ما أرادوا
بـعـد تـمريـرة مـتـقنـة من الالعب مـحـمد
قــاسم وجــدت مــدافع مــنــتــخب هــونغ
الـذي أسكنها بطريق اخلطأ في شباكه

باراة.  بالدقيقة  11 من ا
وهـددَ مهـند علي ومـحمد داود ومـحمد
قـــاسم مـــرمى مـــنـــتـــخب هـــونغ كـــونغ
بـالـعـديـد من الـكرات لـتـسـجـيل الـهدف
الـثـاني ولـكن مـن دون أن تـدخل الـكرة
الـشـبـاك ليـنـتـهي الشـوط األول بـتـقدم

١٠ أيـــام مــحــجـــورون في الــغــرف وال
أشــاهــد الالعــبـ وال أعــلم حــتى مـاذا
يـأكـلـون ألـتـقي بـهم فـقط في الـتـمرين
لــذا فــالـوضع صــعب وأنــا سـعــيـد من
أجـل الالعــبـــ ألنـــهم حــصـــلـــوا عــلى
ـطلوب ألنـني بصراحـة أمر ُ بأصعب ا

فترة بحياتي كمدرب.
W¦ UŁ WŽuL−

وحـققَ مـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـكـرة الـقدم
الـفوز عـلى نـظيـره منـتخب هـونغ كونغ
ـــبـــاراة الــتي بـــهـــدف من دون رد في ا
أقــيــمت مــســاء اجلــمــعــة عــلى اســتـاد
ــنــامــة ضــمـن مــبــاريـات احملــرق في ا
اجملــمـوعــة الــثـالــثـة مـن الـدور الــثـاني
ؤهلة زدوجـة ا لـلتصـفيات اآلسيـوية ا
ـونـديـال قـطـر  2022 ونـهـائـيـات كـأس

 . آسيا  2023 في الص
وتـصـدرَ مـنـتـخبـنـا الـوطـني اجملـمـوعة
الـثـالـثـة بـرصـيـد  17 نـقـطـة ومـنـتـخب
إيــران ثــانـيــاً بـرصــيـد  15 نــقــطـة و12
لــلــبــحــرين و 5لــهــونغ كــونـغ ونــقــطـة
لـكــمـبـوديـا. ودخلَ مـنـتــخـبـنـا الـوطـني
مـباراة هـونغ كونغ بتـشكـيلة مـؤلفة من
ــرمـى ومـيــثم جـالل حـسـن حلــراسـة ا
جــبـار وأحــمـد إبــراهــيم وسـعــد نـاطق
خلـط الدفاع وهمام طارق وعلي عدنان
ضـرغـام إسـمـاعيـل وبشـار رسـنـحـس
عــلي)  وصــفــاء هــادي ومــحــمـد قــاسم
خلـط الـوسـط ومــحــمـد داود إبــراهــيم
ـن حـسـ خلط بــايش ومـهــنـد عـلي أ
الــهــجــوم. وفــرضَ العــبـو مــنــتــخــبــنـا
الــوطــني ســيــطــرتــهم عــلـى مــجــريـات
ـبـاراة مـنـذ الـدقـائق األولى وذلك من ا
أجـل حتـقــيـق الــفــوز وتـســجــيـل هـدفٍ
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أكدَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم
الـسـلوفـيني سـتريـشـكو كـاتانـيتش أن
ــهم بـــالــفـــوز عــلى ـــنــتـــخب حــقـق ا ا
مـنـتـخب هـونغ كـونغ بـهـدف نظـيف في
ـباراة التي أقيمت على استاد احملرق ا
ـنـامـة ضـمن مـباريـات اجملـمـوعة في ا
الـثـالـثـة من الـدور الـثـانـي لـلـتـصـفـيات
ـونـديـال ـؤهـلـة  ـزدوجـة ا اآلسـيـويـة ا
قطر  2022 ونـهائيات كأس آسيا 2023
. وقـــالَ كـــاتـــانـــيـــتش في فـي الـــصـــ
ـبـاراة الـيوم ـؤتـمـر الـصـحـفي بـعـد ا ا
حــقـــقــنــا ثالث نــقـــاط وأدّيــنــا الــعــمل
ــطـلـوب مــنـا وهـذا هــو األهم  وكـنـا ا
نــعـلـم أنـهــا سـتــكــون مـبــاراة صـعــبـة
عـانـيـنـا من الشيء نـفـسه في الـبـصرة

إنــهـا مـهـمــة صـعـبــة أن تـلـعب ضـد 10
. وأضــافَ ــســاحـة 60 مـــتــراً العــبــ 
مـدرب مـنـتخـبـنـا الـوطني لـقـد شـاهدت
بـاريات لفـرق كبـيرة حول الـعديـد من ا
وكـــيف تــعـــاني من تـــســجــيل الـــعــالم 
األهـداف أمام فرق صغيرة تدافع بشكلٍ
كــامل كـرة الـقـدم لـعــبـة صـعـبـة ونـحن
أدّيـنـا عمـلـنـا اليـوم. وتـابعَ  بكل تـأكـيد
ـا عــلـيـنـا أن نــسـتـطـيع أن نــتـطـور ر
نـطـور بـعض االمـور.. نـعـم إيـران فازت
بــنـتـيـجـة 3-1 لــكـنـهــا فـازت من حـاالت
مــعــيـنــة ولــيس من خالل خــلق فـرص.
وخـتمَ مـدرب منـتخـبـنا الـوطني حـديثه
في هـذه التـصفـيات األهم أننـا حصـلنا
عـلى الـ٦ نـقـاط ألنه بـصـراحـة في هذه
الـفـترة نـحن لـسنـا عـلى مـا يرام هـناك
ـشاكل فـنحن نـلعب ثالث الـعـديد من ا
مـباريات على هذه األرضية ونحن منذ
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ـــنـــتـــخب الـــوطـــني الـــعـــراقي انـــهى ا
مـشوار مـشـاركته في الـبطـولة الـعربـية
بـالرماية  التي انطلقت  يوم الثاني من
حـزيـران 2021م اجلـاري فـي الـعـاصـمة
ـصـرية الـقاهـرة بـحصـد جنومه اربع ا
مــيـدالــيـات  فـضــيـة وثالث بــرونـزيـات
ــسـافـة  10 مــتـر ـســدس الـهــوائي  بــا

ـنافسات الفردية فـضية وبرونزية في ا
ـنـافـسـات الـفـرقـيـة. وبـرونــزيـتـان في ا
ـيـداليـات للـعـراق كسـبهـا الرامي اول ا
مـــصـــطـــفى فـــرات هـــادي الــذي احـــتل
الـتـرتيب الـثاني   وفـضـية مـسابـقة 10
مـــتــر  مــســـدس هــواء   نـــاشــئــ   ثم
ـــؤلف من حـــصل الـــفـــريق الــعـــراقي ا
مــصــطـفـى فـرات -  ابــو احلــسن زاهـد

نــوري  –عـــبــد الــرحـــمن اوس عــصــام
عـلى برونـزية مسـابقة  10مـتر مسدس
ـسـافة هـواء .وفي مـنـافـسـات الـبـنـات 
مـتــر مـسـدس هـواء تـمـكـنت  بـطـلـة 10
الـعراق فاطمة عباس وهيب ان حتصل
ـركـز الـثـالـث  فـرديـا  وبـرونـزية عـلى ا
مـسابقة  10مـتر مسدس هواء  سيدات
ـركز   الـتي جـرت عـلى مـيـدان رمـايـة ا

ـشــاركـة رامــيـات ـعــادي  ــبي بــا االو
اربــعـة دول عـربـيـة  الـعـراق  –مـصـر –
تــونس  –االردن   جــامـعـة  207 نــقـطـة
ــركــز الــثـاني فــيــمـا ذهــبت فــضــيـة وا
لـلرامـية  لـلمـصريـة  هالـة شرف مـحمد
فـرج حـ سـجلت  232 نـقـطـة وتـوجت
ركز سـابقـة  وا الـتونـسيـة   بذهـبيـة ا

االول  مسجلة   235,6 نقطة . 
ــصــريــة رضــوى واحــتـــلت الــرامــيــة ا
ـركــز الـرابع مــحـمــود عـبــد الــلـطــيف ا
تـلـتـهـا مـواطـنـتـهـا هـديـر سـعـد مـحـمـد
ركـز اخلامس ثم راميـة تونس نورة بـا
ــركـز الـسـادس اعــقـبـتـهـا الــنـصـري بـا
مـواطـنـتـها الـتـونـسـية ايـنـاس الـقـلعي
ــركــز الــثــامن ــركـــز الــســابع امــا ا بــا
ـســابـقــة فـكـان مـن حـصـة واالخــيـر بــا
رامــيـــة االردن  اســمــاء زيــد ابــو ربــيع
سدس هواء .وفي مـسابقت الـرماية بـا
ــنــتــخب 10 مـــتــر   ســيــدات   احــتـل ا
ــؤلف من  فــاطــمــة عــبــاس الــعــراقـي ا
وهـيب  –زيـنب عبـاس وهيب -  فـاطمة
ـركـز الـثـالث ونال جـواد كـاظم   عـلى ا

ــســابــقـة جــامــعـا  1562  بــروزنــزيـة ا
نـقطة  حيث سجلت فاطمة عباس  554
نـــقــطـــة وزيــنـب عــبــاس   496 نـــقــطــة
وفــاطــمــة جــواد    512 نــقــطــة. فــيــمــا
ـؤلف من ـصــري  ا ــنـتــخب ا حــصل ا
هـالـة شـرف  –رضـوى مـحـمود  –هـديـر
ـركز الثـاني وحصـد فضية سـعد على ا
ـــســابــقـــة  جــامــعــا     1690 نـــقــطــة ا
ؤلف من ـنـتـخب الـتـونسـي ا وكـسب ا
ألـــفــة الـــشــارني  –نـــورة الــنـــصــري –
ركز سابقة وا ايـناس القلعي  ذهبيـة ا

االول جامعا     1696 نقطة . 
وفـي خـتــام  مـنــافـسـات    10 مــتـر
ـسدس هواء وزع اللواء حازم ا
حـــــســــنـي رئــــيـس االحتــــاد
صري واالفريقي بالرماية ا
ورؤوســــاء االحتــــادات في
الــدول الــعــربــيــة لــلــعــبــة
ـــيـــدالـــيـــات اجلـــوائـــز وا
لـــــلـــــفـــــائـــــزين الـــــثـالثــــة
االوائــــــــــــــل فـــــــــــرديــــــــــا

وفرقيا.
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وسـيـخـوضُ منـتـخـبنـا الـوطني
مـــــــــبــــــــاراتـه األخـــــــــيـــــــــرة في
اجملـــمـــوعــــــــة الـــثـــالـــثـــة يــوم
ـقــبل أمــام مـنــتـخب الــثالثــاء ا
إيـران على استـاد مدينة خـليفة
الــريــاضــيـة فـي تـمــام الــســاعـة
الــسـابـعـة والــنـصف مـسـاءً في
مـــبـــاراة يــبـــحث فـــيــهـــا أســود
الـرافـدين عـلـى تـأكيـد صـدارتـهم

للمجموعة الثالثة.
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WOŁöŁ∫ ايطاليا تفتتح مشوارها في اليورو بثالثية امام تركيا
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ــســرح ان يــكـتــبــوا دائــمـا عن دأب نـقــاد ا
ــمـــثـل والــنـص دون االكـــتــراث اخملـــرج وا
ـكــونـات الـعــرض االخـرى والــتي تـكـاد ان
ؤثر في تـكون اساسية ولها فـعلها القوي ا

جتـــســـيــــد احلـــالـــة
االبــــداعـــــيــــة في
الــــــــــــــعـــــــــــــرض
ـسـرحي وهـذا ا
مـا اكـده الـفـنان
الــــراحل كـــاظم
حــــــــيـــــــــدر في
مـــــــــــــعــــــــــــظـم
تــــــصــــــامــــــيم
اعــمــاله فــهــو
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ـــا يــضــطــر يــصــنع وجـــوده في الــنص. 
اخملـرج احيانا ان يتناغم مع ما ينجزه هذا
ــســرح الــفــنــان وهي ســابــقــة في تــاريخ ا
ــكن ان نـتــخـيل ـتــلـقـ ال ـعــنى انـنــا ا
الـعـمل بـدون بـصمـات هـذا الـرائـد الـكـبـير
والـذي يتميز بالرصانة والهدوء واالريحية

في التعامل مع االخرين.
ـتفـرد بـعد مـعـاناة  رحل عـنا هـذا الـفنـان ا
رض عام 1985 بـعمر 53 عـاما. نحن مـع ا
ـسـرحـيـون واحلــركـة الـثـقـافــيـة والـفـنـيـة ا
خـسرت فـنان قل نظـيره فـهو بـاالضافة الى
كـونـه رسـامــا بــارعــا مــســتــمــدا مـواضــيع
لـوحاته من بيئـة اجملتمع العـراقي الشعبي
وايـقـونـاته الـتاريـخـيـة مـتـخـذا الـفـولـكـلور
الـشــعـبي وخــامـاته احملــلـيــة مـنــطـلــقـا من
تداولة بواقعية تعبيرية. صمم االسـاطير ا
ـــســرح الـــفــني مـــعــظـم ديــكــورات فـــرقــة ا
احلـديث حـيث انـتمى لـلـفـرقة في سـتـيـنات
ـاضي .. ولي جتـربــة خـاصـة مـعه الـقــرن ا
في عــــمل ديــــكـــور مـــســــرحـــيــــة (بـــغـــداد

اخراج الراحل قاسم محمد. االزل)
ـتـاز الــفـنـان كــاظم حـيــدر بـسـعـة  
ـعـرفـية. فـهـو عنـدمـا يـكلف ثـقـافته ا
بـتصمـيم ديكـور مسـرحية مـا.. يأخذ
الـنص ويــدرسه دراسـة مـسـتــفـيـضـة
لـكي تتكون لديه الصـورة الكاملة بكل
جـوانــبـهــا االجـتــمـاعــيـة والــنـفــسـيـة
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Ÿb³∫ أعمال مسرحية أبدع كاظم حيدر في تصميم ديكوراتها

زبــون دائم فـي اســواق بــغـــداد الــتـــراثــيــة
لـلبحث عن رمـوز شعـبية تـعينه في اكـتمال
الــصــورة. خــيــر دلــيـل في ذلك مــســرحــيــة

(اخلان). 
اسـتــخــدم فــقط مــادة اجلـنــفــاص والــتـنك.
ـسـرحيـة يوحي وعـندمـا نـرى ديكـور هذه ا
ـتـلـقي يشم ـكـان الى درجة ان ا لـنـا بقـدم ا
ــكــان... امـا جتــربــته في رائــحـة رطــوبــة ا
مـسـرحيـة بـغداد االزل فـهي مـخـتـلفـة نـوعا
السـيـمـا عنـدمـا عـرضت في دولـة اجلـزائر..
ــســرحـــيــة في اربــعــة مــدن وقــد عــرضت ا
مــتــبــاعـــده. حــمل في الـــطــائــرة كل ادوات
الـعـمل مــهـمـا كـبــرت او صـغـرت من بـغـداد
خــوفـا مـن ان يـحــتــاج شــيــئــا من الــسـوق
احملـلـية واليـجـده.. فـعنـدمـا وصـلنـا مـديـنة
قسنطينه بساعة متاخرة من الليل تفاجئنا
بـجـدول العـرض غـدا مسـاءا فـقـلت له :ماذا
نـعمل استاذ?.. فـأشار لي وقال (اليهم كافي
غـدا صـبـاحــا سـنـتـصـدى لـلــعـمل ونـنـجـزه
سـرح فاجـئنا حـتما)... عـندمـا ذهبـنا الى ا
ـنـعـنـا أن نـدق مـسـمـارا مـسـؤول الـقـاعـة 
واحـدا عــلى اخلـشـبــة.. مع ذلك فـاحلل كـان
حـاضــرا عــنــد كــاظم حـيــدر.. فــقــال(البـأس
التقلقوا سنعلق الديكور جميعه باحلبال)..
ـضـني وسـاعـة وبـدائـنـا الـعـمل الـكـبـيـر وا
الـعـرض تـقتـرب.. يـطـلب مـني لـونـا مـعـيـنا
ـزوجـا بـآخر وبـدرجه مـعـيـنـة.. بـدقائق و

واالقـتصادية وكذلك الـتراثية والفـولكلورية
كان في مساحة ثم يـبحث ميدانيا لفلسفة ا
ـسرحي بـتـشـكـيل هـنـدسي دقيق الـعـرض ا
يـــتــنــاسـب مع حــجم الـــعــرض وطــبـــيــعــته
ـسرح بل واحـيانـا يـلجـأ الى اقـصى عمق ا
ـسـرح والابـالغ حـ يـاخـذ فـضـاء خـشـبـة ا
اقـول انه يـأخـذ حـتى فـضـاء قـاعـة الـعـرض
كـمــا فـعـل في مـســرحــيـة (هــامـلـت عـربــيـا)
ـشــاهـدين وكــأنـهم جــلـسـوا في ـاجــعل ا
خـيـمــة كـبـيـرة وسط الــصـحـراء.. اسـتـغالل
رات القاعة لـتشكيل لـوحة تتناسب حـتى 
ا هذا مع فـكر وفلسفـة العرض واهدافه. ر
الـذي فعله يتناسب مع بناية مسرح بغداد..
لـكنه سيكـون له حديثا اخـر في مسرح اكبر
وتـقنـيات اكثـر حداثه.... ومـيزة اخـرى لهذا
الـفـنـان الـكـبـير بـأنه مـتـابع ذكي فـي العـمل
مـنذ تمارينه االولى السيـما بعد ان تتوضح
له اخلـطوط االسـاسة في العـمل.. يبـدل هنا
ويـغير هناك .خصوصـا باستخدامه خامات
مـبــتــكــره مــتــنــوعــة من اخلــشب واحلــديـد
والـفـل والـقـمـاش وحتى اجلـلـود. كـما انه
يــتــدخل في شــكل االكــســسـوارات وتــوزيع
االنـاره ودرجتها وحـجمهـا. يعتبـرها مكمال
ـا عـمـل في تـوزيع الـكـتـل وتـوازن الـلـوحـة

وهذا يسمى اليوم بالسينوغرافيا.
…—uB « ‰UL² «

ــكـان فـهـو مـهـمــة اخـرى لـديه وهي بــيـئـة ا

wLO b « tÞ

ناهج الـتربوية يحل ضيفا التدريـسي العراقي في علوم ا
مع التدريـسي عبدالرحمن الهاشمي على قناة (الشرقية)
مسـاء اليوم االحد ضمن بـرنامج (اطراف احلديث) الذي
يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي ويخرجه اخملرج

حيدر االنصاري.

¡UDG « nýU  ‰U «

الـكـاتـبـة واالديـبـة الـعـراقـية وقـعت
امس الــســبـت كــتــابــهــا(الــهــجـرة
ـســتـوى الــنـيــويـة مــعــجـزة عــلى ا
االجتماعي والسياسي) في جناج
ـعرض رابطـة اجملالـس الثـقافـية 

بغداد للكتاب الدولي.

 œË«b « ÍœU

ـصـري جورج الـتـشكـيـلي االردني يـقيم مـع التـشـكيـلي ا
بــهــجــوري مــعــرضــا مــشـتــركــا في الـ  17 من الــشــهـر
اجلـاري عـلـى قـاعـة كـالـيـري بـيـكـاسـو لـلـفن في الـقـاهـرة

قبل. ويستمر لغاية  13 تموز ا

ÍË«bL;« qOIŽ

ــالي الـعـراقي تــلـقى تـهــاني االهل واالصـدقـاء اخلــبـيـر ا
اجـستـير  في عـلوم اضي رسـالـة ا ـناقـشـته اخلمـيس ا
الـلغـة الروسـية لالجـانب في  اجلامـعة اللـغويـة احلكـومية

الروسية في مدينة نيزني نوفغورد ونيله الشهادة.
 g¹Ë—œ bLŠ√

صـريـة بـالـقـاهرة ـصـري قـدم في دار األوبـرا ا اخملـرج ا
أمسيـة بعنوان (القدس..من فنون الـتشكيل إلى السينما)
والـتي نـظـمـهـا صـالـون الـسـيـنــمـا الـوثـائـقـيـة في سـيـنـمـا
(الـهــنــاجـر) بــحـضــور عـدد من الــنـقــاد والـســيـنــمـائــيـ

والشخصيات العامة.
wLOL² « ‘d(« œULŽ

ـالــيـة والـرقـابـيـة ضـيـفه الـبــاحث الـعـراقي في الـشـؤون ا
افـــتــراضــيـــا مــركــز حـــمــورابي لـــلــبــحـــوث والــدراســات
االستراتـيجـية في امسـية بعـنوان (دور االجـهزة الرقـابية

الية في بناء الدولة). ومشروعية تنفيذ التصرفات ا
wÐUM'« ÊËbFÝ

الصـحفي العراقي يـعرض كتابه (رحـلة في ذاكرة شارع
عرض الرشـيد) في جناح دار الذاكرة للـنشر والتوزيع 

بغداد للكتاب كما يعرض في اجنحة اخرى.
 tK «b³Ž e¹U

دنـية فـي جامـعـة العـلوم الـتدريـسي في قـسم الـهنـدسـة ا
والـتكـنولـوجيـا األردنيـة حتدث في حـوارية نـظمـها مـنتدى
عبد احلميد شومان  بعنوان (االحتباس احلراري وتغير

ناخ). ا

U½U¹œ qHÞ …œôË bŽu  nAJð ÊË“d
ببطن منتفخ وبرزت مالمح احلمل
عليها.وعلّقت ديـانا بطريقة مؤثرة
عـلى الـصور قـائـلة(?أحـببتُ رجل
هـو صـديـقي وحـبـيـبي وقـطـعة من
قـلـبي هـو نـعمـة سـأظل اشـكـر الله
عـــلــيــهـــا إني إســتـــودعــتك زوجي
وعُمـره وعافـيته فـيارب أحـفظه لي
. فــإنه لي حـبــيب ودُنـيــا ومـا مـلك
أضـافت: وهـا نـحن نـنـتـظـر طـفـلـنا
األول قـطـعـة من قـلـبـنـا سـنـحـرص
.. سـنـبـقى مـعـك دائـمآ عـلـيـك جـيداً
وإن وقعت سنـساندك على اكـتافنا
سـنــحــمـيـك من بـؤس هــذا الــعـالم
فـأنـت حـبـيــبـنــا وطـفـلــنـا واألقـرب
لـنـا... اللـهم احـفظ طـفـلنـا واجـعله
كــامل اخلـلـق واخلِـلــقـة دون زيـادة
أو نـقـصـان الـلـهم اجـعـله قـرة ع
تابعون بـشكل كبير لنا).وتفـاعل ا
مع الــصـور وتـغــزلـوا بــجـمــالـهـا
خالل فــتــرة احلــمل.واعــلــنت
كـرزون حـمــلـهـا بــطـريـقـة

ÊU e «≠ ÊULŽ

أطلّت الـفنـانة األردنـية زين كرزون
قطع فـيديـو عبر على اجلـمهـور 
صــفــحـتــهــا اخلــاصــة عـلـى مـوقع
الــــتــــواصـل اإلجــــتــــمـــــاعي وهي
تتحدّث عن األبراج وأعلنت موعد
والدة طــفل شــقــيــقــتــهــا الــفــنــانـة
األردنيـة ديانا كـرزون. وهنأت زين
مــوالــيــد بــرج  اجلــوزاء وذلك ألن
والـدتـهـا من أصـحـاب هـذا الـبـرج
وأكـــدت أنــهـــا من مــوالـــيــد بــرج 
الـــســـرطـــان وأن الــــطـــفل الـــقـــادم
ســيــكــون أيـضــاً من مــوالــيــد هـذا
البـرج حيث أنه سـيولد في نـهاية
حــزيـــران احلـــالي.وأضـــافت(بــرج
الــبـوبــو راح يــطـلع بــرجــو عـلــيـا
مـــبـــســــوطـــة إنـــو هـــيـــطـــلع بـــرج
الــكـانــسـر). وكــانت نــشـرت ديــانـا
صـوراً جـمعـتـهـا مع زوجهـا  عـبر

صـفــحـتــهـا اخلــاصـة
عـــــــــلـى مـــــــــوقع
الـــــــتـــــــواصل
اإلجـتـمـاعي
ظهرت فـيها

{ لــنــدن (أ ف ب) - نـاشــد الــنـجم
إلـتــون جـون اخلــمــيس احلـكــومـة
البـريطـانية الـعمل عـلى إيجاد حل
لـــتـــســــهـــيل جــــوالت الـــفــــنـــانـــ
البـريطانـي في االحتاد األوروبي
بـعد الـبريـكست مـحذرا من فـقدان
ـسـتــقـبـلـيـة. ــواهب ا أجـيـال من ا
وبعدما أنهكتهم جائحة كوفيد-19
مـن خالل تـــســــبـــبــــهـــا بــــإيـــقـــاف
احلـــــفالت بــــات يـــــتــــعـــــ عــــلى
ـهـنـيـ فـي قـطاع ـوسـيـقـي وا ا
احلـــفـالت مـــنـــذ األول من كـــانـــون
الثاني االستحصال على تأشيرات

يّزة من خالل طرح فيديو كليب
هـو مـ ووضـعت قالدة ألغـنـيـة 

على شكل إمرأة حامل.
ــمــثل عــلى صـــعــيــد آخــر كــشف ا
ـصـري زكي فـطـ عـبـد الـوهاب ا
عـن إصـــابــــته بـــورم فـي الـــدمـــاغ
طـالـبا مـن متـابـعيـه الدعـاء له عـبر
حــــســـــابه اخلـــــاص عــــلـى مــــوقع
الــتـــواصل اإلجـــتـــمــاعـي كــاتـــبــاً:
(أصدقائي األعزاء.. عـملت حتاليل
ــطــلــوبـــة واكــتــشــفت واآلشـــعــة ا
خ من لألسف ان عـــنــدي ورم في ا
رحلة الرابعة اسف اني مش ها ا
اقــدر ارد عـــلى الـــتـــلــيـــفـــونــات ..
ادعـــولـى). وكــــان عـــبــــدالــــوهـــاب
ـاضـية تـعـرض خالل الـسـنـوات ا
إلصـابـة بـسـرطـان الـرئـة واسـتـمرّ
ــدة عـام كــامل.وأعــلن فـي الــعالج 
إصابته بالسـرطان في الرئة بداية
عام  2019 قائال: (أنا اكـتشفت إني
عــنـدي ســرطـان بــالــرئـة من شــهـر
بس أنـا تمـام وبتـعـالج وبتـعامل
مـع مـــرضـى زي الـــفــــنــــان فـــاروق
الــفـيـشــاوي مـا قـال إنه دور
بــــرد وهــــيــــعــــدي.. وأي
مـريض سـرطـان الزم
يـتعـامل مـعاه بـنفس

نطق). ا

دخــول إلقـامـة جـوالت تـمـتـد ألكـثـر
من ثـالثـــــ يـــــومـــــا في االحتـــــاد
األوروبي. وأشار جون في مـنشور
عـــبـــر إنـــســـتـــغـــرام إلى أن (هـــذه
اإلجـراءات اجلـديـدة سـتـحول دون
جتـول الـفـنانـ اجلـدد بـحـرية في
أوروبـا بسـبب التـكـاليف الـباهـظة
لـتــأشـيـرات الــدخـول وغــيـرهـا من

طلوبة).  الوثائق ا
غني إلى أنـه التقى الوزير ولفت ا
ـكـلف شـؤون الـبـريـكـست ديـفـيـد ا
فـروست الـشـهـر الـفـائت لكـن على
رغـم الــكــارثــة الـــداهــمــة ال تــبــدو

لـقـد تـكـاسـلـت بـعض الـشىء  وعـلـيـك الـعـمل بـجـهـد
اليوم لتعويض ما فاتك.

qL(«

كـنك اخلـروج مع أصدقـائك وقـضاء وقت فـى اللـيل 
تع معهم.

Ê«eO*«

هـام وحـان وقت االنتـهـاء منـهـا قبل  تراكـمت عـلـيك ا
أن يطلبها رؤسائك.

—u¦ «

ستكون اليوم مصدر إلهام للكثيرين من حولك بسبب
تفاؤلك وحماسك.

»dIF «

ال تـشـتت انــتـبـاهك بــالـتـفــاصـيل الـكــثـيـرة.قــد تـقـابل
يزا اليوم. شخصا 

¡«“u'«

قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم

”uI «

ال تتـسـرع في الـتعـبـير عن مـشـاعرك وحـاول قـضاء
الكثير من الوقت مع الشريك.

ÊUÞd «

ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.

Íb'«

فـكــر بــعـقــلك ومــشـاعــرك مــعًـا وال تــلــتـفت آلراء من
حولك أنها حياتك أنت.

bÝô«

تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.

Ë«b «

ـزاجـيـة جـيدة الـيـوم لـذا حـاول اسـتـغاللـها حـالـتك ا
علقة. جيدًا في إنهاء القضايا ا

¡«—cF «

مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .

 u(«
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مجـموعة من الـكلمات
ـكن كـتــابـتـهـا الـتـي 
أفـقيا ورأسيا في ذات
الـوقت وهـو ما يـظـهر
من خـالل كــــــتـــــــابــــــة
مـــرادفــــات ومــــعـــاني

الكلمات االتية:
 1- ولد اخلنزير

 2- نشفق
 3- دفنا حياً

ح من البيض  4- ا
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قـبل ربع قرن شاعت أغـنيـة لسيـتا هـوكبيـان حتت عنـوان ( دار الزمان وداره ) من كـلمات
كـر العـراقي وأحلـان جـعـفـر اخلـفاف .. كـانت زمـيـلـتي تـؤكـد إن األغنـيـة مـسـتـوحاة من
حـكايةٍ شعبيةٍ . احلكاية هي جبار ويعـرف بأسم جباره كادود ( چادود ) يعمل نهاراً لكنه
يـسـكـر لـيالً حـد الـثـمـاله  وعـادةً مـا يـوصـله احلـارس الـلـيـلي الـذي كـان مـوجـوداً في كل
ـثل ( من يـسـكر احملالت حـيـنهـا . بـخالفه كـان يـتـخـبط في طَـرق األبواب حـتى قـيل فـيه ا
جـبـاره  يتـيّه بـاب داره ) ..وشاءت األقـدار أن يـتـوب جبـاره ويـتـرك شرب اخلـمـور وصار
يـصلي ويصوم ويـرتاد اجلامع  لكـن بقى مثلُ سُكّـرِهِ متداوالً ب الـناسِ .. وضعت زوجة
ـثلَ  إال أن الـناسَ جـباره آيـةً قـرآنـيةً عـلى مـكـان يـعلـو بـاب الـدار ليـنـسى لـلـناسُ قـراءة ا
أضـافت مـقولـة ثـانـية ( جـبـاره من تـاب  خـله آيـة عالـبـاب ) فـصار مـثالً يـتـداوله الـناس
كـسابـقه  وعندهـا قال جـباره مـقولـة أصبـحت هي األخرى مـثالً يُعـاتب قَدَرَه ( دار الزمن

بجباره ..مضرب مثل وي داره ) .
تـذكرت جبـاره وأنا أقرأ رسالـة الغنـوشي القيـادي األخواني التـونسي إلى مؤتـمر اجمللس
سلم ) في تركيا وهو يـقول : لن أعمل لتكون تونس مثل العراق ! األخـواني  ( أخوان ا
وقـبله بأيـام قال مسـؤول ليـبي على الـ (بي بي سي) : يـريدونا أن نـكون مثل الـعِراق ! أما
ـثل اخلارجية السورية فـكان قوله : إن سوريّا جتاوزت أن تـكون عراق آخر !وال يفوتني
تـصريح رئـيس أرتـيـريا : هل تُـريـدون أن نكـون مـثل الـعراق ?!واألغـرب ان خـبيـر مـصري

يـتحدث عن اليمن صرح : إن مصر و دول مـجلس التعاون اخلليجي لن
تسمح ( بعرقنة ) اليمن! أي جعل اليمن  مثل العراق !

آهٍ يـا بلدي أمـسيت مـضربـاً لألمثال مـثل جبـاره ...السـبب سياسي
الـصـدفـة اخلـونـة الـلـصـوص احلـثالت الـذين دمـروا الـعـراق وشعـبه

وقادوه إلى احلضيض ! لك اللهُ يا عراق.
( منقول بتصرف بسيط )
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اعلن منتدى االعالميات العراقيات عن اطالق
نــــتــــائـج دراســــة (دور االعالم فـي احلــــد من
خـطـاب الـكراهـيـة وحتـقيق الـسـلم اجملـتـمعي)
صــبــاح الــيـوم االحــد بــالــتــنــســيق مـع دائـرة
ـنـظمـات غيـر احلكـومـية وبـدعم من السـفارة ا
ـانــيــة في الـعــراق. الى ذلك اعــلن مــسـؤل اال
ـشروع الـوطني لـلتـعايش الـسلمي تـنسـيقـية ا
في كردسـتان شاخوان صباح الصاحلي  ان
الـتـنـسـقـيـة اقـامت اخلــمـيس امـسـيـة لالغـاني
التراثية الكردية في احدى قاعات اربيل دعما
للتعايش السلمي والتراث الكردي.. كما اعلن
ـسـتــقـلـة لـالبـحـاث مــنـقـذ رئـيـس اجملـمـوعــة ا
محـمد داغـر انه  امس الـسبت عـقـد مؤتـمر
صحـفي العالن نتـائج محـرار الرأي الـعراقي

االول من نوعه في العراق.
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ـطـرب الـلـبـنـاني جـوزيف عـطـيـة أغـنـية طـرح ا
جــديـدة الـى جـانب الــدي جي رودج بــعــنـوان
ـالـكي (حـلـوين) األغـنـيـة من كـلـمـات أحـمـد ا
وأحلـــان مــحــمـــد يــحــيـى مــوســيـــقى وتــوزيع
رودج.وصـور عـطـيـة األغـنـيـة فـيديـو كـلـيب مع
اخملرج بـسام الـترك وطـرحهـا عبـر قنـاته على
يـوتــيـوب.ويـقــول مـطـلع األغــنـيـة(يــابـنـات حـوا
كـفـايه شـقـاوة..حـيـرتـو قـلـوبـنا وعـارفـ كل
شويـة تزيدو حالوة..واللي يسد معاكو
ده م مهما فيوم طلعتو عينينا..
علي قـلبـنا حـلو وراضـي بس
ياريـت بالـراحـة عـلـيـنا..ازاي
كـده كــلـكـو حـلـوين..حـلـوين
حــلـوين..ايـه اجـمل مــنـكـو
مــ الـله عـاجلـو مـعـاكـو
احـــــلـــــو ورغـم انـــــكـــــو
..مـجان مجان لكن
فــعال طــعـــمــ حــبــة
حـــنـــيـــة وضـــحـــكـــة
شـقـيه دي بــتـحـرك

.( مالي

اكـون حـاضــرا.. وقـال لي (مـاهـذا كـافي هل
انت تـشـكـيلي ام مـسـرحي?) واقـول له (انا

ثل). رسام و
 واجنـز العـمل قبيل الـعرض بـدقائق واذكر
ان الـســتـاره افــتـتـحت واالصــبـاغ لم جتف
بـعد وكـان ديكـورا مبـهرا مـختـلفـا حتى عن
ديـكور مـسرح بغـداد االصلي.. وهـكذا بـقية
عـروض احملافظات االخـرى ديكورا مخـتلفا
عنى انه كان يرسم لوحات عمالقه تـماما 
حتـكي عن بــغـداد الـتـاريـخ وسـحـر الـشـرق
تـتنـاغم مع ايـقاع وفـكر الـعرض. الى درجه

ان اقـول وبدون مبـالغه هو ان
شــكل الـقــمــر ولـونه في
بـغـداد االزل يـخـتـلف
في اربــعــة عـروض
ـــــــســــــرحــــــيــــــة
واحــــــــــــــــــــدة...
مـــؤسف رحـــيل
هــــذا الـــفــــنـــان
الـــــــكــــــبـــــــيــــــر
خــــــســـــــرنــــــاه
مـبكرا.. لروحه
الـــطـــمــــأنـــيـــة
والـــــــــــــــــسـالم
والـــــــــــذكــــــــــر

الطيب.
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ـطـربـة اللـبـنـانـية سـيـرين عـبـد النـور بـعـيد مـيالد ابـنـتـهـا تالـيـا الـتي أصـبحت في أحـتفـلت ا
العـاشـرة من عـمرهـا. ونـشـرت عبـدالـنـور عبـر صـفـحاتـهـا اخلـاصة عـلى مـواقع الـتواصل

اإلجتماعي مجموعة من الصور مع ابنتها وهي حتتضنها.
 وعلّقت عـبد النـور على الصـور معبّـرة عن حبهـا وفخرهـا بابنـتها قـائلة (امـيرتي صار
عــمــرهـا 10 ســنــ مــا عم صــدق كــيف مــرقــو. ان شــاء الــله الــعــمــر كــله يــا قــلــبي
انتي).وتستعد عبد النور النطالق عرض مسلسلها اجلديد (دور العمر) الى جانب

مثل اللبناني عادل كرم. ا
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احلــكـومــة قــادرة وال راغــبــة بـحل
الــفـجــوة الـكــبــيـرة في االتــفـاق
ــوقع مع االحتــاد الــتــجــاري ا
األوروبي وتــــفـــضـل اإللـــقـــاء
بــالالئـمـة عــلى االحتـاد بـدل
إيـــــجـــــاد حـــــلـــــول لـــــهــــذه
الـفـوضى. وأضـاف (أدعو
احلــكـــومـــة إلى حـل هــذه
الـــفــوضى وإال ســـنــفـــقــد
واهب أجياال جـديدة من ا
ــيــا) مـن الــصف األول عــا
مـــشـــيـــرا إلـى أن الـــقـــطــاع
اإلبـــداعي يــدر  111 مـــلــيــار
جنيه اسـترليني ( 157 مليار
دوالر) عـــــلـى االقـــــتـــــصـــــاد

البرياني. 
وكـان إلــتـون جـون وقّع في
مــطــلع الـــعــام اجلــاري مع
حوالى مـئة جنم مـوسيقي
بينـهم ستيـنغ وإد شيران
مــقـــالـــة تــتـــهم حـــكـــومــة
بــــوريـس جــــونــــســـون
بــــأنـــهـــا تــــخـــلت
بصـورة مـشيـنة
عـــــــــــــــــــــــــــــــن

. وسيقي ا

إلتون
جون

سيرين عبد
النور
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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

ظل العرب يـستـذكرون ما أصـابهم من ذل وهـوان وانهزام
في حرب اخلامس من حزيران العام 1967 واستقر اسم
الـنــكـسـة عــنـوانــا أبـديــاً لـتـلـك احلـرب في أدبــيـات أحـزاب
وخــطب وتــصـريــحــات زعــمــاء ومـنــاهج مــدارس في عــالم
الـعــرب خـمــسـة عــقـود وأزيـد  ولـم يـفــتـر االهـتــمـام بــتـلك
الذكـرى األلـيـمة اال في الـسـنـوات القـلـيـلة األخـيـرة بـعد ان
غمـرت أنـواع أخـرى من الـنـكسـات بالد الـعـرب وبـدت تلك
الـنـكـســة أصـغـر من ســواهـا بـالـرغم مـن خـسـارة الـقـدس

كانت أولى نتائجها.
وفي الــكــويـت مــثال يــســـتــذكــرون الــغـــزو الــعــراقي الــذي
استـغـرق سـبـعة شـهـور فـقط في الـثـاني من شـهر آب كلّ

سنة بالرغم من مضي ثالثة عقود.
خرائط سياسية تغيرت جراء تداعيات ذلك احلدث.

هناك نـكسـات هي محـطات تاريـخيـة تقف عنـدها الـشعوب
لتتأمل العبرة وحتتاط من خيبات أخرى. 

وصل ثـاني اكـبر مـديـنة انتـظـرتُ أن تمـر ذكـرى احتـالل ا
عراقية بتعداد أربعة مالي نسمة ومدن أخرى هي تكريت
وكامل االنبـار ألقرأ كـيف يقف الـعقل الـسيـاسي العراقي
عند ذكـرى تلك النـكسة الـكبـرى التي أخرجت ثـلث العراق
في ساعـات من سـلـطـة الدولـة ومن تـاريخ الـعـراق احلديث
كله ليـدوم حكم شـاذ ثالث سنـوات على نـينـوى واكثر من

ذلك على مدن في االنبار.
ال تــوجــد أيـــة قــراءة من أي نـــوع واحلــدث الــذي ارجت له
العـراق نـزف ازكى الـدماء ال يـجـد مسـاحـة صـغيـرة لـيقف
أساة ويحـلل أسبابها ويضع الـعوامل الوقائية من يتأمل ا
لتجنب تكـرارها  السيمـا ان هناك أجزاء من حـيثيات تلك
النكسـة ال تزال موجودة وتـتحرك في العـلن واخلفاء. قسم
من ذلك يــتــجــلى فـي تــصــاعــد عــمــلــيــات داعش بــحــسب
تـقـديـرات رسـمـيـة عن وجــود خـمـسـة آالف عـنـصـر طـلـقـاء
يـنـفـذون هجـمـات كل يـوم وقـسـم في غـيـاب احملاسـبـة عن
القيـادات التي كـانت مؤتـمنـة على حـياة الـعراقـي وفرطت
ـلـيـاريـة التي ـوازنـات ا بـها بـرغم كل الـقـوة الـعـسـكـرية وا
كانت تبذل بسخاء. وكل شـيء انهار امام اقل من ثالثمائة
وصل في من عنـاصـر الـتـنظـيم حتـركـوا من سـوريا الـى ا
ـوصل مـوعد يـكـاد يـكـون عـلـنـيـاً ال مـفـاجأة فـيه حـتى ان ا
حظـرت الـتجـوال يومـ قـبل االحتـالل في انتـظـار الهـجوم

الذي لم يدفع أصحاب األمانة ان يحركوا ساكناً. 
الــتــاريخ لـم يــكــتب بــعــد بـــحــسب حــقــائـــقه الــتي حــاولت
التـصريـحـات والقـرارات السـيـاسيـة طمـسـها. الـيوم هـناك
ــوصل وهي عــراق آخــر غــيــر الــذي كــان قــبل احــتالل ا
مـسألـة تـسـتـحق عـنـايـة الـعـقل احملـلل لـيـضع الـنـقاط عـلى

احلروف في حتديد وجهة البلد اللحظة. 

انـها حـقـيـقـة: ان من يـزرع يـحـصـد لـكن: اهـكـذا هو واقع
احلياة دائماً?

انتم وأنـا قد تـكون لـنـا مالحظـات وتعـلـيقـات حول نـعم الله
التي لم يـشارك في زراعـتهـا اإلنـسان لـكنه قـد يتـمكن من
جني ثمارها دون جهد أو تعـب حتى في حصادها. وبعيداً
ـومــة تـلك الـنــعم ومـداهـا وكــيـفـيـة عن الـنـقــاشـات حـول د
االستحـواذ علـيهـا وبالتـالي االستـئثـار بها دعـونا نـتصور
أنـنــا نـعـيـش في وطن يـحق لـه أن يـطـالــبـنــا بـاحلــفـاظ عـلى
ثرواته من خالل حـسن اسـتخـدامهـا وتثـمـيرهـا. أال ينـبغي
لتـلك الـنعم والـثروات الـطـبيـعـية أن تـكون كـذلك من نـصيب

أجياله الالحقة?
ان الــوقــوف الـــيــوم عــلى حـــال أبــنــاء الــعـــراق ذو الــنــعم

راجعة واأللم! والثروات الطبيعية مدعاة للتأمل وا
فـوضى وضــيـاع بــطـالــة وفـقـر جــهل وتــخـلف انــفـصـام
اجتـماعي تـنـاحر سـيـاسي تربص طـائفـي تفـسخ وطني
قالقل واضـطـرابـات اسـتـهالك دون انـتـاج ضـيـاع هـوية
ضبابـية رؤى فـساد مالي واداري مـحسـوبية ومـنسـوبية
نهب وابتـزاز سرقـات وهدر للـثروة ظـلم وال عدالة خـيانة

وعمالة.
هذه هي صورة العراق للحريص عليه وعلى كرامة أبنائه
تلك ـن  ومسـتقبـل أجيالـه. وهي صورة لـيست بـالسوداء 
اجلرأة والثقـة بالنـفس لقول حقـيقة الـواقع في اطار العزم

قال ما يدلل على ذلك. على تغييره. ولعل عنوان ا
تــعــالــوا مـعـي نــطــوف بـ الــنــاس ونــســتــمع إلى آهــاتــهم
ونتحسس آالمهم وننصت إلى مطـالبهم في حدودها الدنيا
ـشـروعـة. أيعـقـل ان يـسرق أو يـهـدر مـا يـزيـد عن نـصف ا
ــنــتج أصالً في رواتب الــدخل الــقــومي والــريــعـي غــيــر ا
ومـخـصصـات ووظـائف مـتـضـخـمـة غـيـر مـنـتـجـة وسـرقات

وعموالت ورشاوي ومشاريع وهمية?!
هل يــصح أن تــشــكل ايــرادات الــنــفط الــنــاضب مــا يــزيـد
ــــئــــة من دخل بـالد وادي الـــرافــــدين أرض عــــــن 90 بـــا
الـــســواد واحلـــضـــارات وعــشـــرات اجلـــامـــعــات ومـاليــ

تعلم من حملة الشهادات?! ا
أليـست هنـاك من حـلول جلـيـوش العـاطلـ عن الـعمل? هل
العلة في العمل أم في الباحث عن عمل أم في رب العمل?
هل تـتــوفـر في الــسـوق فــرص عـمل ومـن الـذي يــوجـدهـا

وكيف وما هي متطلباتها?
هل يـوفـي الـبــاحث عن عــمل بــاشـتــراطــات اشـغــال فـرص

نتجة? العمل ا
هل التقـصير في االدارة االقـتصاديـة والسيـاسية الـعاجزة

أو الال أمينة أو الال راغبة?
إنه وعي الـسـيـاسـة وكـفـاءة ادارة االقـتـصـاد في ابـداعـهـا
وهـو االخالص والــعــزم وجـهــاد الـنــفس في احلــرب عـلى
الفـسـاد وهويـة األنـا الفـرعـية في قـومـيتـنـا أو طائـفـيتـها أو

مناطقيتها.
اننا في العـراق بحاجة مـاسة الى حالـة انقالب على الذات
في اخالقـيــاتـهــا الـوطــنـيــة ورؤاهـا الـســيـاســيـة وقــدراتـهـا
وارد االدارية عـلى ادارة وتثـميـر ا
ـتـاحـة من ذاتـيـة وخـارجـيـة. انـنا ا
بحـاجة الى عـقـول مبـدعة ونـفوس

طاهرة ورؤى ثاقبة.
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وصل ا

{ واشـــــنــــطـن (أ ف ب) - تــــوفي إي-
ايـتـشي نـيـغـيشـي احلـائـز جائـزة نـوبل
للـكيـميـاء سنة  2010 مع مـواطنه أكيرا
ســوزوكي واألمــيــركي ريــتــشـارد هــيك
عـن  85 عـامـا عـلى ما أعـلـنت اجلـامـعة
التي كـان يعلّم فـيهـا. وأوضحت جـامعة
بــوردو األمــريــكـيــة أن نــيــغــيـشـي تـوفي
األحد في إنديـانابـوليس وعائـلته تـعتزم
إعـــادة جـــثـــمـــانه إلى الـــيـــابـــان الـــعـــام
ــقـبل.وكــان عـلــمـاء الــكـيـمــيـاء الــثالثـة ا
حـازوا جــائـزة نـوبل تـقـديــرا لـتـطـويـرهم
إحدى األدوات الكـيميائية األكـثر تعقيدا
والـتي فـتـحـوا من خاللـهـا الـطـريق أمام
عالجات للـسرطان ومـنتجـات إلكتـرونية
وبالستـيـكـية ثـوريـة.وتـتـيح اكتـشـافـاتهم
ئـات الـعـلمـاء تـطويـر مـواد اصـطنـاعـية
جديدة كـثيرة موجودة في الـطبيعة حول
الـــعـــالم من الـــبـــحـــار اإليـــطــالـــيـــة إلى
احملـيطـات في الـفـيـليـبـ مـرورا بـأدغال
بــورنـيــو اإلنــدونـيــســيــة بـحــسب جلــنـة
نـوبل.وكـان نـيـغـيـشي شـبّه عـمـلـه بـلـعـبة
كـن وضعها سويا قطع تركـيب (ليغو) 
لـــــصـــــنـع أشـــــيـــــاء من كـل األشـــــكــــال
واألحجـام واأللوان بحسب بيان جامعة
بوردو. وقـال رئيس جامعة بوردو ميتش
دانــيـــالــو (الــعــالم فــقـــد رجال عــظــيــمــا
وسـاحـرا أحـدث فـرقـا في حـيـاة الـنـاس
كــــعـــالم وكــــإنــــســـان). وأضــــاف نـــحن
تنون الكتشافاته حزينون لوفاته لكننا 
الـتي غـيّـرت الـعـالم) إي-ايـتـشي مـولود
سـنـة  1935 فـي مـديـنــة تـشـانــغـتـشـون
اليـابانـيـة حيـنهـا والصـينـية حـاليـا وهو
شب في الــيـابــان حــيث أنـهـى دراسـاته
الــثــانــويــة قــبل االنــضــمــام إلى شــركــة
تـــيــجـــ لـــلــمـــنــتـــجــات الـــكـــيــمـــيــائـــيــة
والــصــيـــدالنــيـــة.وانــتــقـل إلى الــواليــات
ـــتـــحــدة ســـنــة  1960 لـــلــدراســـة في ا
جــامــعـة فــيالدلــفــيـا حــيث نــال شــهـادة

الدكتوراه سنة 1963. 
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{ واشنـطن (أ ف ب)  –أعلـنت واليـة كـولورادو هـذا األسـبوع والدة
أول ذئاب رماديـة على أراضـيهـا منذ ثـمانـية عـقود في محـطة بـالغة
ـبـذولـة بـهـدف إعـادة هذا اجلـنس احلـيـواني إلى األهـميـة لـلـجـهـود ا

تحدة. الوالية الواقعة في غرب الواليات ا
وفي مـطـلـع حـزيـران/يـونــيـو أفـاد عــالم أحـيـاء في الــواليـة ومـوظف
ـوارد عن رؤيتـهـما من مـسـافة بـعـيدة ذئـبـ مع ثالثة مكـلف إدارة ا
صغار. وعادة ما تلد إناث الذئاب في كل مرة ما ب أربعة إلى ستة
صغار ما يعني أن جراميز أخـرى قد تكون وُلدت أيضا ولم تُرصد
بعـد. وقال حـاكم الواليـة جاريـد بولـيس في بيـان إن كولـورادو تضم
حاليا أول فوج مواليد لـذئاب منذ أربعينـات القرن العشرين واصفا
اضي ذلك بـأنه حدث تـاريـخي. وصـوّت سـكـان هذه الـواليـة الـعـام ا
فترسة إلى صلحة قانون يرمي إلى إعادة إدخـال هذه احليوانات ا
كولـورادو بحـلول  2023 وكانت الـبالد تـضم حوالى  250 ألف ذئب
ستوطنون األوروبيون حـمالت واسعة للقضاء عليها قبل أن يجري ا
في القـرن العـشرين. ورغم هـذا النـبأ الـسار الـصادر من كـولورادو
ال تزال اجملمـوعات الـبيـئية قـلقـة حيـال مستـقبل هـذا اجلنس بـعدما
سـحب الـرئـيس األمـيـركي الـسـابق دونـالـد تـرامب بـعض احلـمـايـات
ـاضـي مـعــرضــا إيـاهــا خلــطـر الــصــيـد.  وفي الـفــدرالــيـة الــعــام ا
آذار/مـارس قضـى صـيادون فـي ويـسكـونـسن عـلى  216 ذئبـا في
ـثل ـســمـوح به مــا كـان  ــرتـ من احلــد ا ثالثـة أيــام أي أكـثـر 
ـتـبــقـيـة في ـئــة من إجـمـالي عــدد هـذه احلـيــوانـات ا حوالى   20 بـا

الوالية.

ـكنهم استـعادة صحتهم بـكوفيد 
ـعدل ثـمة حتسن الـطبـيعـية. في ا
ئة و80 بـنسبـة تراوح ب   60 بـا

ئة في فحوصهم اجلسدية. با
ويــعــتـبــر الــعــلـمــاء أن مــا بـ 10
ــرضى ــئـــة من ا ــئــة و  15بـــا بـــا
الـسـابقـ يـعانـون أعـراض كوفـيد
ــا يــشــمل الــتــعب طــويـل األمــد 
وتـراجـع التـركـيـز وأوجـاع اجلـسم

ومشكالت تنفسية.
وتــصـــدرت بــولــنــدا بــرامج إعــادة

ـــــؤديــــــة إلى الـــــغــــــرف وصـــــنع ا
وقع. لح إلنارة ا شمعدانات من ا
ـنـجم مـعـلـمـا سـيـاحـيـا ويـشــكل ا
ـعاجلة لـكنه أيـضا منـتجع صحي 
ـشكالت رئوية صاب  ـرضى ا ا

منذ حوالى مئتي عام.
ــكـــان يــســـتــقـــبل مــرضى وبـــات ا
كــــوفــــيــــد- 19الــــذيـن تــــرســــلــــهم
ـــؤســســات الـــصــحــيـــة الــعــامــة ا
لـتمضية فـترات نقاهة تـمتد لثالثة
أســـابـــيع إضـــافـــة إلى زبـــائن من

جهات خاصة.
ـرضى إلى الـبـئـر الـسـابـقة يـنـزل ا
ــنــجـم عــبـــر مــصــعـــد ضــمن فـي ا
مــجـمـوعـات من عــشـرة أو خـمـسـة
شـون عـلى طول عـشـر شخـصـا و
لح متّبـع مسارات كانت أنـفاق ا

وقع. تسلكها القطارات في ا
وفـور دخـول غـرفـة بحـيـرة فـيـسيل
الـبالغ ارتـفاعها  15مـترا واجملهزة
بـــشــــرفـــات خـــشـــبــــيـــة يـــخـــضع
ــشــاركــون حتت إشــراف طــبــيب ا

إلى فحوص تنفس وحتمية.
وتـــــقــــول أخــــصـــــائــــيـــــة الــــعالج
الفيزيائي أغاتا كيتا كقاعدة عامة
يــعــاني مــرضـى كــوفــيــد أعــراضـا
ـصابـ بالـربو أخـطر بـكثـير من ا
ـصـابـ سـابـقا الـعـادي. غـيـر أن ا

{ يـالـيـتـشكـا (بـولـندا) (أ ف ب) –
داخـل منجم قد للـملح في جنوب
بـولـنـدا يـعـود لـلـقـرن الـثـالث عـشر
عـلى عمق  130 مـترا حتت األرض
يــقـوم بـولـنــديـون بـتـمــارين لـيـاقـة
بـــدنــيـــة وسط أجـــواء حــمـــاســيــة
سـاحـرة للـمـساعـدة علـى التـخلص
سـتمـرة لديـهم بعد من األعـراض ا
شــفــائــهم مـن كــوفــيـد-.19وتــقــول
يادفيغا نوفاك لوكالة فرانس برس
عـندما أتيت إلى هـنا سُحرت بهذا
ـكـان فـيـمـا يـنشـغل زمـالؤها في ا
احلـــصــة الــتـــدريــبـــيــة بــتـــمــارين

رياضية مختلفة.
ــرأة الــبــالــغـة 60 وتــوضح هــذه ا
عــامــا والـتي وُضــعت حتت جــهـاز
لـــــلــــتــــنـــــفس االصـــــطــــنـــــاعي في
ستشفى مدة  16يوما في تشرين ا
األول/أكـتـوبـر  2020شـعـرت بـهـذا
اجلـو والـهـدوء والـصـمت والـهواء
اخملـتـلف تـمـامـا عـمـا هـو علـيه في
كان. السطح. ثمة سحر في هذا ا
ويـصنَّف منجم فياليتشكا من أقدم
لح في العالم وهو مدرج مـناجم ا
عــلى قـائــمـة الــيـونــسـكــو لـلــتـراث
ي.  وعـلى مـر الـقـرون حـوّل الــعـا
كان إلى حتفـة فنية نـجم ا عـمال ا
فـريدة مع حفـر دهاليـز من األنفاق
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أطـباء أكـثر من  50عـارضا جـسديا
ونـفـسيـا مـستـمـرا لدى األشـخاص

الذين تعافوا من كوفيد.
ويـوضح يـان شتـشيـغـييـلنـياك من
مــســتـشــفى غــلــوخـوالزي لــوكــالـة
فـرانس برس إضـافة إلى األعراض
الــــرئـــويـــة ثــــمـــة أيــــضـــا آالم في
ــفــاصل واخــتالالت الــعــضالت وا
فـي الـتــوازن والـتــنــسـيق وفــقـدان
لـلذاكرة والتركيز وأعراض متصلة

بالضغط النفسي واالكتئاب.

الـتـأهـيل والـبـحـوث بـشـأن كـوفـيـد
الــطــويل األمــد من خالل إطالقــهـا
ـــؤســــســـات اخملــــصـــصـــة أولـى ا
لـــلــمـــرضى في مـــرحــلـــة مــا بـــعــد
الــــــتــــــعــــــافـي مـن كــــــوفــــــيــــــد في
أيـلـول/سـبـتـمـبـر. وفي مـسـتـشـفى
غــــلــــوخـــوالزي عــــلى احلــــدود مع
اجلـمهورية الـتشيكـية تقدم إحدى
ــؤسـســات مـن هــذا الــنـوع أولـى ا
لـلـمرضى خـدمات لـلـعالج النـفسي
وألـعابا بالواقع االفتراضي. وحدد

لــديــنــا وال نــتــوقع أن يــحــصل أي
تــأثـيـر عــلى ألـعـابــنـا أو نـشــاطـنـا
الـــتـــجـــاري. وأكـــدت إي إيه أنـــهــا
تـــتـــعــاون مع الـــشـــرطــة وخـــبــراء
آخــرين في ســيـاق هــذا الـتـحــقـيق

اجلنائي اجلاري. 

وأضـــاف أن أي بــيـــانــات خـــاصــة
بالالعب لم تُسرق وأن ليس لدى
الـشركة سـبب لالعتـقاد بوجود أي
خــطــر عــلى حــمـايــة خــصــوصــيـة
. وأضاف بـادرنا عـلى إثر الـالعبـ
هــذا احلــادث إلـى حتــســ األمـان

مــعـلـومـاتي. وقـال نـاطق بـاسم إي
إيـه لوكالـة فرانس بـرس نحقق في
حـادث وقع أخيراً يـتعلـق باختراق
شـبكاتنا وسرقـة كمية محدودة من
ـصــدر اخلـاصـة بــاأللـعـاب رمــوز ا

رتبطة بها. واألدوات ا

{ نـيـويورك -سـان فرانـسـيسـكو-
(أ ف ب)  –اعـــــــتـــــــرفت شـــــــركــــــة
إلــــكــــتـــرونــــيـــكـس آرتس (إي إيه)
األمـيـركـيـة إلنـتاج ألـعـاب الـفـيـديو
اخلــمـــيس بــأن قــراصــنــة ســرقــوا
ــصـدر اخلــاصــة بــبـعض شــفــرة ا
ألــعـابــهــا لـكــنـهــا طــمـأنت إلى أن
عــمـلــيـة الـســطـو اإللــكـتــرونـيـة لن

. ترتب أي عواقب على الالعب
وأوضــحت الـشـركـة الـتي ابـتـكـرت
ألعاب باتلفيلد  وميدل أوف أونور
و ذي ســــيـــمـــز أنــــهـــا تــــعـــرضت
لالخـتراق بعد نـشر مقال في موقع
فـايس ميديـا يؤكد تـعرّض عدد من
صدر للـسرقة بيـنها الرمز رمـوز ا
اخلـاص بـلعـبـة فيـفا  21الـشـهـيرة
ـحرك لـكـرة الـقدم وذاك اخلـاص 
اجنـ الـذي يـعـمل بـفـضـله بـعض
ـصدر هي الـعاب إي إيه. وشـفرة ا
نص مـكتوب بلـغة برمجـة يحتوي
عــلى تـعــلـيـمــات لـتـنــفـيــذ بـرنـامج

ألمــــاركــــوس الــــذي كـــان يــــصــــنع
الـعطور لإللـهة أفروديـت ويتحول
جـسمه تـدريجـياً إلـى جذع وفروع.
فـــفي األســاطــيـــر الــقــبـــرصــيــة أن
أمـاركوس عوقب من اآللهة وحتول
إلـى نبـات أو زهرة عـلى ما يـشرح
فـيـكـوس. وتـوحي لـه هـذه الـرواية
األســـطـــوريــة بِـــمن اضـــطــروا إلى
ـكــان نـفـسـه بـسـبب الــتـجــذر في ا
اجلــــائـــحــــة الـــتـي أدت إلى إغالق

احلدود وتعطيل حركة السفر.
وتــزين شــوارع نـيــقــوسـيــا خـمس
لـوحات للفـنان في اجملموع زارعة
الــفــرح في قــلــوب الــســكـان الــذين
ـــيــــزون بـــيـــنــــهـــا وبـــ رســـوم
الـــغــرافـــيــتـي الــعـــاديــة بـــحــسب
فـيـكـوس. ويقـول رسـام الغـرافـيتي
أدرس الـرسم الـبـيـزنـطي في أثـيـنا
مـــنـــذ أن كـــان عـــمــري  13 عـــامـــاً
وأدرس فـن الـشــارع في الــشـوارع.
ويــضـيف وجـهــة نـظـري مـخــتـلـفـة
. أحـاول تكـيـيف رسومي مع تـمـاماً
الـبيئة احمليطة بها واالستلهام من

ألوان احلي.   

أشـجـار الـزيتـون. ومـنذ نـحـو عام
حـطّ رســام اجلــداريـــات احلــديــثــة
األثـيني البالغ  33عـاماً الرحال في
نـيقوسيا آخر عـاصمة مقسمة في
الـعـالم. وجتـول الفـنـان في شوارع
ـديـنة الـضـيقـة باحـثًـا عن أماكن ا
لـرسـومه اجلديـدة. والحظ أن ليس
فـي قـبــرص حـتى اآلن الــكـثــيـر من
اجلـــداريــــات مـــشـــيـــراً إلى أن فن
الـــشــارع بــدأ لــلـــتــو في االزدهــار.
وعـلى سقالة نـصبها بـنفسه شرع
فـــيــكــوس في رسـم صــورة ظــلــيــة

{ نـيـقـوسـيا (أ ف ب)  –زيّـن فـنان
شـــارع يـــونـــاني عـــدداً من جــدران
الـعــاصـمـة الـقـبـرصــيـة نـيـقـوسـيـا
بــرسـوم غـرافــيـتي مـســتـوحـاة من
األيـقـونات الـبـيزنـطـية واألسـاطـير
ا أضـفى جواً مـلوناً الـيونـانيـة 
دينة  يـعبّر عن عالم مـفرحاً عـلى ا
مـا بـعد اجلـائـحة. من بـانـكوك إلى
الرباط مروراً بزوريخ نثر فيكوس
شــخــصـيــات ذات وجــوه لـطــيــفـة
غــالــبـاً مــا تــرتـدي أرديــة وتــكـون
مـــتــوجـــة أحــيــانـــاً بــأغـــصــان من
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{ بـــنـــوم بــنه (أ ف ب)  –تـــوقــفت
رحالت الـقطارات في كمـبوديا منذ
جــائــحــة كــوفــيـد-19 لــكـن عــشـاق
ـــكــان الـــســـكك احلـــديــد وجـــدوا ا
ـثـالي إلشـباع تـعـطـشهـم للـسـفر ا
وهـو عربـة قطـار حُوّلت إلى مـقهى
فــبـــاتت أحــدث مــوقـع يــســتــقــطب
الـــنـــاس في بـــنـــوم بـــنه. وأصـــبح
الـتقاط صور السيلفي الذاتية أمام
الــقـاطــرة وفي الـيــد كـوب الــقـهـوة
ــــثــــلّــــجــــة أمــــراً ال بــــدّ مــــنه في ا
الـعـاصمـة الكـمبـوديـة. كان لـشبـكة
الـسكك احلديـد في كمبـوديا تاريخ
فـوضوي. فـسنـوات احلرب أحدثت
أضـراراً في أجـزاء طـويـلـة من هذه
الــشـبـكـة الــتي تـمـتــد مـسـافـة 600
كـيـلـومـتـر من احلـدود الـتـايـلـنـديـة
إلـى جـنـوب كـمــبـوديـا وتُـركَت من
. وأعــادت دون صـــيــانـــة تــقـــريــبـــاً
كــمـبـوديـا بـ عـامي  2016و2018
فـــــتـح خـــــطـــــ أحـــــدهـــــمـــــا إلى
سـيـهانـوكفـيل واآلخر إلى تـايالند
لــكـــنــهــمــا أغــلــقــا في آذار/مــارس
الـفائت سـعيـاً إلى احـتواء جـائحة
كوفيد - 19التي تسببت إلى اليوم
بـ 36ألـف إصـابـة أدت  300 مــنــهـا
إلى وفيات. أما اخلط اجلديد الذي
ـطــار فـعـلّـق الـعـمل به يــصل إلى ا

اضي. في مطلع العام ا
إال أن مـحطـة بنـوم بنه بـاتت تضم
مــنـذ وقت غـيــر بـعـيـد مــقـهى أقـيم
داخل قـطار خضع للـتحديث يبقى
جـاثماً في احملطة لكنه أصبح أمراً

ال بــد مـنه حملــبي الـصـور الــذاتـيـة
الــتي تُــنــشــر عــلى إنــســتــغـرام أو
فــيــســبــوك. ومن هــؤالء الــطــالــبــة
اجلــامـعـيــة تـشـان ثـول ( 19عــامـاً)
الــتي اتــخــذت مع أصــدقــائــهـا من
ــقـهى مـكــانـاً دائـمــاً لاللـتـقـاء إذ ا
يــرون فـيه تــغـيــيـراً مــبـهــجـاً بــعـد
ــلل بـســبب احلــجـر أســابــيع من ا
ـــنــزلي. وقــالت لـــوكــالــة فــرانس ا
بـرس آتي للـمتعـة والتقـاط الصور
مـع اصــــدقــــائـي واالســــتـــــمــــتــــاع
بــالـقـهــوة. وأضـافت يـعــيـنـني ذلك
عـــلى تـــقـــلـــيل الـــتـــوتــر. أمـــا سي
ســوكـونــافـور الــبـالــغـة  27 عــامـاً
فـرأت أن الـفكـرة فريـدة من نوعـها.
وقــالت لم أســتـقـلّ قـطــاراً من قـبل.
ـــتـع. لم يـــتـــطـــلب حتـــويل هـــذا 
الـعـربـة إلى مقـهى سـوى تـعديالت
ـقـاعـد طـفـيــفـة بـيـنـهـا اسـتـبـدال ا
قـاعد مريحـة أكثر وفقاً ة  الـقد
ـا قـاله سـاك فـاني مـدير عـمـلـيات
الـركـاب في شـركـة الـسـكـك احلـديد
ـلـكيـة. وأوضـحت لوكـالـة فرانس ا
بـرس أن فـكـرة حتـويل عـربـة قـطار
إلـى مـقــهى تـنــبع من احلــاجـة إلى
تـوفـيـر دخل لـلـشـركـة وتـأمـ عمل

للموظف خالل اجلائحة.
وقـــــالت لـم جنـــــرِ الـــــكــــثـــــيـــــر من
الــتـغـيـيــرات عـلى الـعـربــة تـوخـيـاً
ا للحفاظ على شكلها األصلي … 
ا ـاثالً  يـتـيح للـزبائن إحـسـاساً 
يـشـعـرون به إذا كـانـوا يـسـتـقـلـون

. القطار فعالً

{ بــكـ (أ ف ب)  –أرسـل الـــروبـــوت
الــصـيـني تــشـورونغ صـوراً لــنـفـسه من
ريخ بـوجود عـلم صيـني مخـلّداً بذلك ا
آثــاره عــلى الــكــوكب األحــمــر وهــو مـا
أبـرزته باعـتـزاز اجلـمـعة وكـالـة الـفـضاء
في الـبــلـد األكـثـر تـعــدادا بـالـسـكـان في
الــعــالم. وصــوّر الــروبــوت الـذي يــشــبه
الـطـيــور نـفـسه بــجـوار مـنــصـة هـبـوطه
بـاستـخدام كـاميرا قـابلـة للـفصل وبدت
. ألــواحه الــشــمـســيــة أشــبه بــجــنــاحـ
ونظمت وكـالة الفضـاء الصينـية احتفاالً
ـنـاســبـة نـشــر الـصـورة الـذاتــيـة الـتي
يـظـهـر فـيــهـا الـعـلم الـصـيـني  في مـوقع
ـــريخ في جـــو الـــهـــبـــوط عـــلى ســـطـح ا
ضــارب إلـى احلــمــرة. وكـــان الــروبــوت
ـــــــوقـع فـي مـــــــنـــــــتـــــــصف وصـل إلى ا
ايار/مايـو بعد رحلة استمرت قرابة عام
من األرض  والـتقط أيضًـا صورة آلثار
عجالته الست في تربة الكوكب األحمر.

ــكــسـيك) (أ ف ب)  –أنــقـذ { بــويـبال (ا
عـنـاصـر إغـاثـة مـكـسـيـكـيـون امس كـلـب
سـقـطـا عرضـاً فـي حـفـرة عمـالقـة ظـهرت
أخـيرا في مـنطـقة ريـفيـة بوالية بـويبال في
كـسيك على ما أعلـنت السلطات. وسط ا
وقـد ظـهرت احلـفـرة فـجـأة قـبل أسـبـوع
في وسط حــقــول مــنـطــقــة ســانـتــا مــاريـا
زاكــــاتـــيــــبـــيـك عـــلـى بـــعــــد حـــوالى 110
كـيــلـومــتـرات مـن الـعــاصـمــة مـكــسـيــكـو
وتمـددت سريعا آخذة شكل دائرة شديدة
الــعـمق بــقــطـر يــقـرب مـن مـئــة مـتــر. وقـد
اجتاز الـكلبان سباي وسبايك اللذان كانا
يلعـبان قرب احلفرة االثن الطوق األمني
كان الذي وضعته الشرطة واجليش في ا
ـتفـرج الفـضولـي ونزال لردع أفواج ا
إلى عـــمق عـــشـــرين مـــتـــرا حـــيـث وجــدا
نفسـيهما عالقـ من دون إمكان الصعود
إلى الـســطح. وانــتـشــرت صـور الــكـلــبـ
الـعالـق في احلـفرة الـعمالقـة علـى نطاق
واسع عــبـر الــشـبــكـات االجــتـمــاعـيــة مـا
اسـترعى انـتباهـا محلـيا كـبيرا مع طـلبات
من آالف األشــخــاص إلنــقــاذ احلــيــوانـ

. العالق
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