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بــــحث وفــــد امــــني بــــرئــــاســـة
مـســتـشـار األمن الـقـومي قـاسم
األعــــــرجي  ,مـع الـــــقــــــيـــــادات
العكسرية في محافظة كركوك ,
تـعـزيـز االمن وحمـايـة ا�ـنـش�ت
احلـكـومـيـة. وقـال بــيـان تـلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (االعــــرجي
عـــلى رأس وفـــد امــــني ضم كل
مـن نـائب الـعـمـلـيـات ا�ـشـتـركة
الـــفـــريـق الـــركن عــــبـــداألمـــيـــر
الــشـمــري ووكــيل جــهــاز األمن
الوطني حميـد الشطري ويلماز
النـجار �ثالً عـن هيئـة احلشد
الـشــعـبي ,الــتـقى فــور وصـوله
كــركـوك احملــافظ راكـان ســعـيـد

اجلـبـوري والـفـريق الـركن عـلي
الـــفـــريـــجي� وبـــحـــثــا الـــوضع
األمـني في احملـافـظـة والـوقوف
عــــلى إجــــراءات الــــقــــطــــعــــات
العسكرية واألجهزة األمنية في
تـعـزيـز األمن وحـمـايـة األهداف
والــبـنى الــتــحـتــيــة وا�ـنــشـ�ت
النـفطـية ومـحطـات وأبراج نقل
الـطاقـة الكـهـربائـية) ,وتابع ان
(الــوفــد تـفــقـد مــقــر الـتــنــسـيق
ا�شـترك لالطالع ا�ـهام األمـنية
والــعـسـكـريــة). وثـمّن األعـرجي
(جهـود القـوات األمنـية هـناك),
مـشـددا عـلى (أهـمــيـة الـتـعـاون
ب� جميع القـطعات� وأن يكون
الـتـنـسـيق �ـوذجيـا بـالـتـعاون
بـ� الــبـيـشـمــركـة والـعــمـلـيـات

ا�شـتركـة). وفي بغداد  ,حررت
قـــيـــادة الـــشـــرطـــة االحتـــاديـــة
مـــخـــتــــطـــفـــة والـــقــــبض عـــلى
اخلــــــاطف واثــــــنــــــ� آخــــــرين
بترويج وتعاطي ا�واد اخملدرة
خالل عــمـلــيـتــ� مـنــفـصــلـتـ�.
وذكـرت القـيادة في بـيـان تلـقته
(الـــــزمـــــان) امـس انه (وفـــــقـــــاً
�ـعـلـومـات اسـتخـبـاريـة دقـيـقة�
تـمــكـنت قـوة من إلـقـاء الـقـبض
عــلى احـد ا�ــتــهـمــ� بـعــمـلــيـة
خـــــــطف وفـق ا�ــــــادة  423في
مـديـنـة الـصـدر) ,واشار الى ان
(الــعــمـــلــيــة تـــمت بــنـــاءاً عــلى
مـعـلـومـات بـحـادث خـطف فـتاة
تبـلغ من العـمر  16عامـاً� حيث
بـاشــرت قــوة مـخــتــصـة بــعـمل

مـهـنـي مـكــثف� ونـصب كــمـائن
عـدة مع عـنـاصـر االسـنـاد الـتي
اسـهــمت بـإلــقــاء الـقــبض عـلى
ا�ــتــهم وحتــريــر اخملــتــطــفــة),
وتــابـع ان (قــوة اخــرى وأثــنـاء
تـــنــفــيــذ ا�ــمــارســات األمــنــيــة
الـيـومـية بـاالشـتـراك مع مـفرزة
مـن شــعــبـــة مــخــدرات مـــديــنــة
الـــصـــدر ضـــمن ســـيــطـــرة حي
طارق� اعـتقلت احـد األشخاص
بــعـــد االشـــتــبـــاه به والـــقـــيــام
بعـملـية تفـتيش دقـيقة لـلدراجة
الـنــاريـة الـتي كــان يـسـتــقـلـهـا�
حــــيث ضـــبـط بـــحــــوزته مـــادة
الكرستال اخملدرة). وفي بابل ,
الـقت مـديـرية الـشـرطـة الـقبض
عـلى تــاجـر مــخـدرات بــحـوزته

مــواد �ــنــوعــة� فــيــمــا تــمــكن
خـبـراء مكـافـحـة ا�تـفـجرات من
مـــــعــــاجلـــــة كـــــدس لالعـــــتــــدة
وا�تفـجرات.وقالت ا�ـديرية في
بيان امس ان (شرطـة احملافظة
 اطــــاحت بــــتـــاجــــر مـــخـــدرات
بـحـوزته مـواد �نـوعـة تـمـثلت
بقنابل يـدوية وسالح مسدس),
واضــاف ان (خـبــراء مــكــافــحـة
ا�ـــتـــفــــجـــرات في احملــــافـــظـــة
عـــــاجلــــوا كـــــدســـــا لالعـــــتــــدة
وا�ـتــفـجــرات� بـعــد ورود نـداء
يفـيد بوجـود أجسام غـريبة في
مـــنـــطــقـــة دلــيـــمي� اذ تـــضــمن
الكدس عبوات ناسفة وحزام�
مع الـصـواعق ورمـانـات يـدوية
دفــــاعـــيـــة وصــــاروخي قـــاذفـــة
وقــمـــبــرة هـــاون و قــوالب سي
فـور ومـواد مـتـفـجـرة ومـسـاطر
مع وســيـلــة تـفــجـيــر وكـامــيـرة
تـــصـــويـــر مع مـــجـــمـــوعـــة من
الـــفـــتـــائل وشـــرائـح االتـــصــال
واطالقــات مــخـتــلــفــة وأجــهـزة
اتصال موبايل وكتب متنوعة).
واخــمــدت فـرق الــدفــاع ا�ــدني
حـريقا انـدلع في عـجلـة محـملة
بـخــمــســ� اسـطــوانــة غـاز في
مـحافـظـة واسط.وقالت مـديـرية
الــدفـاع ا�ـدني في بــيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امس ان (فــــرقــــهــــا
ســـيـــطــرت عـــلى حـــريق نـــشب
بــعـــجــلـــة نــوع كــيـــا مــحـــمــلــة
بـاسـطـوانـات الـغـاز قـرب احلي
الــعـســكـري �ــنـطــقـة الــزهـراء
وسـط الـــكـــوت) ,ولـــفت الى ان
(الفرق ابعدت خطر النيران عن
اسطـوانات الغـاز البـالغ عددها
 50اسطوانة �لوءة كادت ان
تنـفجـر لوال تـدخل فرق االطـفاء
الــــتـي انــــهـت احلــــادث بــــوقت
قياسي). وأندلع حريق� باحدى
شـركــات ومـحـالت مـوبــيـلــيـات
وسط أربـيل.وقـال شـهـود عـيان
إن (حريقاً التهم كل ا�وجودات
في ا�ـــعــرض من مـــوبــيـــلــيــات
واخشـاب واثاث ,حـيث جنحت
فــرق االطــفــاء في اخــمـاده دون
تـســجــيل خـســائــر بـشــريـة مع

حتجم االضرار ا�ادية). 

بـــبــــســـبـه). ودعـــا اجلــــابـــري�
(وســائل االعالم الى ا�ــسـاعـدة
في مــكـافــحـة ظــاهــرة انـتــشـار
اخملدرات في العراق� التي تعد
جــديـدة وغـيـر مـسـبـوقـة� حـيث
كان العراق �را� وهو االن من
الــدول الـتي يـتـعـاطى الـشـبـاب
فيها اخملدرات بشكل ملحوظ).
وضـرب اجلــابـري امــثـلــة عـلى
الــصـعــوبــات الــتي يـواجــهــهـا
القـضاء من قبـيل تشـكيل جلان
بـــرئــــاســـة قـــاض وعــــضـــويـــة
اشـخـاص لـيسـوا قـانـونـي� او
قضـاة فتتـعطل االحـكام� وتشل
هــــذه الــــلـــجــــان في قــــضــــايـــا
حسـاسة تدخل في صـلب حياة
ا�واطـن� او قطـاعات التـنمية�
واعـــتـــرف بــوجـــود مـــســودات
لـتــعـديل قـوانــ� سـاريــة لـعـدم
مواكـبتـها االوضـاع العـامة� اال
ان الـقضـاء يتـردد في تـقد�ـها
الى الـبـر�ـان� خشـيـة تـضمـنـها
مـواد دخيـلـة او صيـاغـتهـا �ا

يـــــتـالءم ومــــــزاج ومـــــصــــــالح
النواب.

وألـقى اجلـابـري بـالالئـمـة على
الوزارات والدوائـر التي حتمي
الــفـــاســدين� مـن خالل االدعــاء
بــانــهم لم يــلــحــقـوا ضــررا في
ا�ال الـعام او يـتسـببوا في اي
اذى لــلـــمــؤســســـة� فــيـــضــطــر
الــقــاضي الى شــمـول احملــكـوم
بـقضـايا الـنزاهـة بالـعفـو العام

الصادر عام . 2016
وانـصبت مالحـظـات ا�شـارك�
في الــنـــدوة عــلـى اداء احملــاكم
وعالقــة الــقــضـاء بــا�ــواطــنـ�
وا�ــــوقف من قــــضـــايـــا الـــرأي
واالعــتــرافــات الــتي يــطــلــقــهــا
بعض البر�اني� عبر ا�قابالت
في الفضـائيات وتـلكوء االدعاء
الــعـام في  مـالحـقـتــهـا. وسـبق
لرئـيس مجـلس القـضاء االعلى
فائق زيدان ان التقى حشدا من
االعالمــــيـــ�� بــــهـــذا الــــشـــان�

االسبوع ا�اضي.

 ¡UÐdNJ�« l�«Ë ¡«“≈ 5O�«dF�« VCſ dÒ−H¹ nOB�« VON�

الــــــقـــــرائـن واالدلـــــة ا�ــــــاديـــــة
والبراه�)� مـؤكدا (ان القضاء
يـصــدر االحـكــام وان الـســلـطـة
الــتــنـفــيــذيــة هي الــتي تــتـولى
اســتـكـمـال انـزال الـعـقـوبـة� وال
ســـيـــمـــا فـي مـــجـــال قـــضـــايـــا

االرهاب).
واعـتـرف اجلـابـري بـالـضـغـوط
الـــتي تــــمـــارس من الــــبـــر�ـــان
وجهات اخرى على القضاء� اال
ان االرادة الـــقــويــة لــلـــســلــطــة
والـعامـل� فـيـها ال تـخضع الي
ضـغط وا�ــا يـؤدي رســالـتــهـا
امـــام الـــلـه والـــوطن في ضـــوء
بـنـود القـوانـ�� مـشـيرا الى ان
(االف قضـايا الفـساد � احلكم
بـهــا اال ان سـلــطــة الـقــضـاء لم
تعـلن عـنهـا في وسائل االعالم�
مـــراعـــاة حلـــقــيـــقـــة ان اجملــرم
يتحـمل ا�سؤوليـة الناجمة عن
جـر�ـته �ـفـرده� وان له ابـنـاء
وبـنـات وعـائلـة وعـشـيـرة يجب
اال �س ســـــمـــــعـــــتــــهـم ســــوء
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حذر وكيل وزارة الصحة والبيئة
جــــاسم الــــفالحـي� من خــــطـــورة
التعـرض ا�بـاشر الشعـة الشمس
النعكاساتـها على فيـزيائية جسم
االنــــســـان � وقــــال الــــفـالحي في
تصريح تابعته (الزمان) امس ان
(زيـادة االنـبــعـاثـات الـكــاربـونـيـة
الـضــارة الـقت بــظاللـهــا عـلى مـا
يـسـمى بـاالحـتـرار او االحـتـبـاس
احلــراري)� مـــؤكـــدا ان (الـــعــراق
صنف واحدا من اكثر خمس دول
بالعالم هشاشة وتأثرا �وضوع
التـغيـرات ا�ـناخـية �وذلك بـسبب
الفتا االرتفاع بـدرجات احلرارة)� 
الى ان (هــنــاك ثـالث مــنــاطق في
العـراق من بـ� عـشـرة في الـعالم
تـــصـــنف كـــاعـــلـى درجـــة حــرارة
بــســبـب قــلــة الــغــطـــاء الــنــبــاتي
وتـــنـــاقص االمـــطـــار وااليــرادات
ا�ـائـيـة وتقـادم الـبـنـيـة الـتـحـتـية
�والســـــيــــــمــــــا بـــــاســــــتــــــخـــــدام
التكنلوجيات القد�ة في مجاالت
الـصـنــاعـة والـزراعـة)�  وتابع ان
(ظــاهـرة الــتــغـيــيــرات ا�ـنــاخــيـة
وارتـــفــاع درجـــات احلــرارة لـــهــا
تاثير مباشر عـلى الصحة العامة
من جـــهـــة الـــتـــعـــرض ا�ـــبـــاشــر
لــلـــشــمـس اذا مــا ازدادت عن 50

مئوية� باالضـافة وهذا يؤثر على
نـوعــيـة ا�ــيـاه وفــيه انـعــكـاسـات
سلـبـية عـلى اجلـهازين الـهـضمي
والــتـنــفــسي). ورجــحت الـهــيــئـة
الـعامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصد
الزلـزالي الـتـابعـة لـوزارة الـنقل �
ان يكـون طقس الـيوم اخلـميس �
صـــحـــوا وال تـــغــيـــر فـي درجــات
احلرارة. وقـالت الـهـيئـة في بـيان
تـلــقـته (الـزمــان) امس ان (طـقس
الـيوم اخلـمـيس سـيـكـون صـحوا
في ا�ــنــاطق كــافــة وال تــغـيــر في
درجـــات احلـــرارة)� مـــبــــيـــنـــا ان
(طــقس ايــام اجلــمــعــة والــســبت
واالحد ا�ـقـبـلـ� سيـكـون صـحوا

حـــارا في عـــمـــوم احملـــافـــظــات).
وراى ا�ــتــنــبىء اجلــوي ان هــذه
ا�ـوجـة لــيس االولى اواالخـيـرة �
والسـيــمــا ان شـهــري تــمـوز واب
�ـتازان اشـد الـشـهـور الصـيـفـية
حــرارة. وقــررت بـــغــداد ديــالى و
بــابل وكــربـالء� تــقــلــيص الــدوام
بــســـبب ارتــفـــاع احلــرارة. وقــال
بــيـــان لالمــانـــة الــعـــامــة جملــلس
الوزراء انه (تـقـرر تعـطـيل الدوام
الـــرســـمي الـــيــوم اخلـــمـــيس في
عـــدا الــــدوائـــــر احلــــكــــومــــيــــة � 
ا�ـؤسـسـات االمـنـيـة واخلـدمـيـة �
استنـادا الى تقـرير االنـواء بشأن
ارتفـاع احلارارة الى  50مئـوية)�
واضــــاف (يـــخــــول احملـــافــــظـــ�
صالحـــيــــة تـــعـــطـــيل الـــدوام في
احملــافــظـات الــتـي تالمس فــيــهـا
احلـرارة نـصف درجــة الـغـلـيـان).
بــــدورهــــا �ادارات احملــــافــــظـــات
الـثالث في بـيـانـات مـنـفـصلـة إنه
(تــقــرر تـقــلــيص ســاعــات الـدوام
الــرســـمي لــيــكــون مـن الــثــامــنــة
صـباحـا ولـغـايـة الـواحـدة ظـهرا�
عــلى ان يــكــون الــيــوم اخلـمــيس
عطلة رسـمية). وكانت مـحافظات
صالح الدين والديوانية والنجف
والـبــصـرة � قـد عــطـلت وقــلـصت
ســـاعـــات الــدوام � بـــأســـتـــثـــنــاء

الدوائر اخلدمية فيها. 
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الطلبة فريق النفط. نتائج ا�واجهات على موقع (الزمان) االلكتروني. عدسة قحطان سليم
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كشف رئـيس محكـمة استـئناف
بــغـداد  –الــرصــافـة االحتــاديـة
عـمـاد اجلـابـري� عن غـلق نـحـو
 80بـا�ـئــة من قـضـايــا الـفـسـاد
االداري وا�ـــــالي� نـــــتـــــيـــــجــــة
شـمـولـها بـاحـكـام العـفـو الـعام
الــصــادر عــام   2016 مــتــهــمــاً
الـسلـطـة التـنفـيـذية بـالتـقاعس
والـتـقـصـيـر فـي تـنـفـيـذ احـكـام
االعدام الصادرة بحق ا�تهم�
بـاالرهـاب وا�ـكـتــسـبـة الـدرجـة

القطعية.
واكد في ندوة حـوارية اقامـتها
احملــكـــمــة� بــحـــضــور عــدد من
االعـالمــــــــيــــــــ� واخلــــــــبـــــــراء
الـقـانونـيـ�� امس ان (الـقـضاء
�ـتـلك الشـجـاعة والـقـدرة على
مـواجـهـة جمـيع الـتـحـديات من
اجـل احــقــاق احلـق و�ــارســة
الـــــــدور ا�ـــــــوكل لـه �ـــــــوجب

الدستور والقوان� النافذة).
وكانت الـندوة قـد ناقشت امس
الــدور الـدســتـوري والــقـانـوني
للـقضاء في اجـراءات التـحقيق
واحملــاكـمـة في مــخـتـلف انـواع
اجلـــــرائم� وقـــــال مـــــصـــــدر ان
(الـــهــــدف هـــو ازالــــة الــــلـــبس
احلـــاصـل لــدى الـــكـــثـــيـــر �ن
يـعـتـقـد ان الــقـضـاء وحـده هـو
اخملــتص وا�ـســؤول عن كـشف
اجلــرائم ومــرتــكـبــيــهـا� بــغــيـة
الـتــواصل والــتـوضــيح لــلـرأي
الـــعــام� بـــشــأن دور الــســـلــطــة
القـضائيـة والتنـفيذية ا�ـتكامل
وعـــدم مـــعـــرفـــة الـــرأي الـــعــام

بحقائق احلوادث).
وجدد اجلـابري االشارة الى ان
(الـــقـــاضي ال يـــحـــكم بـــعـــلـــمه
الــشــخــصي� بل اســتــنــادا الى

- œU�H�« U¹UC� s� W¾*UÐ ∏∞
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 4550حــالـــة وبــواقع  30وفــاة جــديــدة)� مــؤكــدا ان (اكـــثــر من  28 الف
شخص تـلقى جرعات اللـقاح ا�ضاد في مـنافذ التـلقيح ا�نـتشرة في بغداد
واحملــافـظــات). وتــواصل وزارة الـصــحـة والــبــيـئــة حـمالت الــتــطـعــيم ضـد
اجلائـحة وتـأكيـد االلتزام بـاالجراءات الـوقائـية �ـواجهـة ا�وجـة الثـالثـة التي
دخلت الى الـبالد ودفـعت بعـض احملافـظـات الى تشـديـد اجراءاتـهـا خشـية
تفـاقم االصابات اجلـديدة وسط قلق اجليش االبـيض من استمـرار التفشي

وتأزم ا�وقف الصحي في البالد.  
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اثار ا�ـوقف الـوبـائي الصـابـات كورونـا قـلق اجلـيش االبـيض من اسـتـمرار
تـفشي اجلـائـحـة بعـد تـسـجيل  7300اصـابة جـديـدة في عـموم احملـافـظات
وسط دعوات لاللـتزام بالوقاية واجراءات الـتباعد.  واوضح ا�وقف الوبائي
اليـومي �الـذي اطلـعت علـيه (الزمـان) امس الى ان (مالكات الـوزارة اجرت
فـحـوصـات لـنـحو  50 الف حـالة مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايروس � حـيث �
رصـد  7300 اصـابـة في جـمـيع احملـافـظات)� واشـار الى ان (الـشـفـاء بلغ
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الــوزارة لــشـــؤون االنــتــاج عــادل
كر� كاك � الصالحـايات االدارية
وا�ــالــيــة كــافــة ا�ــمــنــوحــة لــنــا
�وجب الـقـانـون). وقررت وزارة
النفط زيادة الكميات اجملهزة من
الــــوقــــود ألصــــحــــاب ا�ــــولـــدات
األهـلـيـة إلى  30لـتــر لـكل كي في
واحـد� وذلك بـسـبب مـوجـة احلر
وزيــــادة االعــــتــــمــــاد عــــلى تــــلك
ا�ــولــدات خالل هــذه ا�ــدة. نــفى
مــــصـــدر حــــكـــومي ايــــراني� مـــا
تــــنــــاقــــلــــته مــــواقع الــــتــــواصل
االجـتـمـاعي  بـشـأن قـطع طـهـران
إلمدادات الـغـاز الطـبـيعي ا�ـمول
إلنـتــاج الـطـاقــة الـكـهـربــائـيـة في
العـراق� مؤكداً رفـع معدالت ضخ
الغـاز إلى  30ملـيـون متـر مـكعب
يوميـاً� بعد أن انـخفضت إلى 17
مليون مـتر. على صعـيد متصل �
عزا مدير ماء محافظة بغداد رعد
خــيــري� اســـبــاب شح ا�ــيــاه في
بــعـض مــنــاطـق الــعــاصـــمــة الى
تـردي واقع الـكـهــربـاء الـوطـنـيـة�
وتذبذب الـتيـار للخـطوط ا�ـغذية
لـــلــمــشــاريـع ا�ــائــيـــة� الــتي هي
بــطـبــيـعــة احلــال مـســتـثــنـاة من
الـقـطع ا�ـبـرمج. وقـال خيـري في
بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
(ا�ـديـريـة وبـتـوجـيه من احملـافظ
محمـد جابـر العطـا� شكـلت غرفة
عـمـلــيـات لـغــرض عـمل إجـراءات
سريـعـة وآنيـة لـتالفي شح ا�ـياه
الـــتـي تــعـــانـي مـــنــهـــا ا�ـــنـــاطق

الطرفية). 

تــابع لــلــتـيــار الــصــدري � وإ�ـا
جـاءت لـكــونه مـهـنـي واسـتـجـاب
لـشـريـحــة واسـعـة من ا�ـواطـنـ�
بـعد أن أطـلـقـوا دعـوات القـالته).
من جـــانـــبه � اكـــد الـــنــائـب رعــد
الــدهــلـــكي � ان اســتــقــالــة وزيــر
الكهرباء لم حتل ا�ـشكلة بل على
الـعـكس زادتـهــا تـعـقـيـدا في هـذا
الوقت احلرج� مشـيرا الى اهمية
الـتـصـدي لـألزمـة وايـجـاد حـلـول
لها بشكـل تكاملي ب� الـسلطت�
الــتـشــريـعــيــة والـتــنـفــيـذيــة بـدل
تـصديـر ا�ـشـكـلة �ـيـنـا وشـماال.
واطــلـعت (الــزمــان) عـلـى وثـيــقـة
حتمل تـوقـيع الوزيـر ا�ـستـقيل �
جاء فيها انه (تـقرر تخويل وكيل

بـسـبب فـشل الـوزراء ا�ـتـعـاقـب�
عــلى حــلـهــا نــتـيــجــة اسـتــشـراء
الـفـسـاد وهـدر ماليـ� الـدوالرات
عــلى مــنــظــومــة ال تــلــبي حــاجـة
السكان � ولم تقدم الوزارة حلوال
عاجلة سـوى تقد� الـوزير ماجد
حـنـتـوش اسـتــقـالـته الـتي عـدهـا
الــبـعض تــهـربــا من ا�ــسـؤولــيـة
عقب تـفـاقم ا�ـشكـلـة. وفي الوقت
توجه الذي اسـتـقال فـيه الـوزير� 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
الى بروكسل لـبحث العالقات مع
االوربي� �ا يدعم ملف الطاقة �
لـكن الـنـائب عن حتـالف سـائرون
رعد ا�كصوصي � نفى ان (تكون
هــذه االسـتــجـابــة لــكـون الــوزيـر

ســـيـــســـهم بـــتـــشـــغـــيل عـــدد من
احملــطــات الـكــهــربــائـيــة ومــنــهـا
محـطـة شط الـبصـرة الـتي تـعمل
بــالــوقــود الــثـقــيـل). في تــطـور �
أعلنت خلـية اإلعالم األمني مقتل
احـد اإلرهـابـيـ� أثـنـاء محـاولـته
تفجير بـرج� للطاقة الـكهربائية
في محافـظة ديـالى. وطالب نائب
رئــــيس الـــبــــر�ـــان حــــسن كـــر�
الكعـبي خالل ل ترؤسه اجتـماعا
الــنــزاهـة في وزارة الــكــهــربــاء � 
بــالــكــشـف عن نــتــائج  54مــلــفــا
ارسل من اللجنـة النيابيـة ا�كلفة
بــالـتــحـقــيق في تــعــاقـدات خالل
السنـوات ا�اضـية. وفي ظل هذه
االزمــة الـــتي وصــفت بـــا�ــزمــنــة

 ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

تـصـاعـدت وتــيـرة االحـتـجـاجـات
الـــغـــاضـــبـــة في وسـط وجـــنــوب
العراق � تنديـدا بتردي الـكهرباء
في ظل لـهــيب الـصــيف الـسـاخن
الــــــــذي اجج حــــــــرارته غــــــــضب
ا�ـــواطــــنـــ� ازاء واقع اخلـــدمـــة
ا�ـــزري. وانــــخـــفـــضت ســـاعـــات
التجهيز في عدد من احملافظات �
فـي وقت عـــــجــــــزت الـــــوزارة عن
تقـد� حلول انـية لـلمـشكـلة التي
وصفت بـا�زمـنة مـنذ عـقود. ففي
الـنــاصـريــة احـتج الــعـشـرات في
ســـاحــة احلــبــوبـي لــلــمـــطــالــبــة
بتحـس� الكـهرباء� فيمـا اعتصم
اخـرون احـتـجــاجـا عـلى اعـتـقـال
زمـالئـــــهم الـــــذين شـــــاركـــــوا في
تـظــاهـرات اول أمـس احـتــجـاجـا
عــلى تــذبـذب اخلــدمــة. وشــهـدت
مـــنــاطق آل زيـــاد في مــحـــافــظــة
ا�ثنى احتجاجـات �اثلة لدعوة
احلــــكــــومـــة الـى حتـــســــ� واقع
مهددين ا�نـظومـة بشـكل فوري � 
بــخـطــوات تــصــعـيــديــة في حـال
االخـــفــاق عن تـــلــبـــيــة احلـــقــوق
ا�ــشــروعــة. وفي واسط �وجــهت
احلكومة احملـلية �نح قـائممقام
قــضــاء الـعــزيــزيــة مـحــمــد رضـا
إجــازة مــفــتــوحــة وإدارة شـؤون
الـقـضـاء من قـبل احملـافظ مـحـمد
ا�ـــــيـــــاحـي عـــــقـب تـــــداعـــــيـــــات
االحـــتــجـــاجـــات الــتـي شــهـــدهــا
القضاء للمطالـبة بتوفير الطاقة.

وعـزا ا�ــيـاحي خالل مــؤتـمـر في
مـبــنى قـيـادة الــشـرطـة�) أسـبـاب
التداعـيات األخيرة الـتي حصلت
في الـقـضـاء إلـى مـحـاولـة بـعض
ا�ــواطـنــ� ا�ـطــالــبـ� بــالـطــاقـة
�اقتحـام مبـنى احملطـة) الفتا إلى
أن (هـــذه األحــداث تـــســبـــبت في
تـســجــيل إصـابــات بـ� صــفـوف
الـقـوات األمـنــيـة وا�ـتـظـاهـرين).
وهـــــدد اهــــالـي ا�ــــشـــــخــــاب في
مـــحــافــظــة الــنــجـف بــتــصــعــيــد
االحتجاج في عموم احملافظة في
حــــال عــــدم تــــوفــــيــــر الــــطــــاقـــة
واخلـــــــــدمــــــــات االخـــــــــرى خالل
الـسـاعات ا�ـقـبـلـة. وخـرج ا�ـئات
من مواطـني مـنطـقة خـور الزبـير
بتظـاهرة احتـجاجا عـلى انقطاع
الــتــيــار. وقــال شــهــود عــيــان ان
(ا�ــتـــظــاهــرين اغـــلــقــوا الــطــرق
والـتحـشـيـد أمـام محـطـة كـهـرباء
خــور الـــزبــيــر وسط مـــطــالــبــات
بــإيــجــاد حـلــول لــتــردي الــتــيـار
الـكــهـربـائي)� داعـ� الى (إيـجاد
حــلــول ســريــعــة �ــشــكــلــة تــردي
اخلـدمـة الـذي وصـفـوه بـا�ـتردي
مع اسـتبـدال الـعـامـلـ� في قاطع
خـور الــزبــيـر)� مــهـدديـن بـ(قـطع
الـــطــرق احلــيـــويــة ا�ـــؤديــة إلى
مينائي أم قصر وخور الزبير في
حال عدم تنفيذ ا�طالب). ووعدت
احلكومة احمللية في البصرة بأن
السـاعـات ا�قـبـلة سـتـشهـد عودة
اسـتـقـرار الـتـيـار بـعـد اسـتـئـناف
ضـخ الــــــغــــــاز اإليــــــرانـي الـــــذي
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تـصل كـلـفـته إلى مـليـار ونـصف مـلـيار
ديــنـــارٍ في مــحــافــظـــة كــربالء. وقــالت
الـهسيئة في بيـان تلقته (الزمان) امس
ان (فــريق عـمل مــكـتب حتــقـيق كـربالء
تـمـكن من ضبط مـسـؤول األضابـير في
الــشـعـبـة الـثــانـيـة �ـديـريــة الـتـسـجـيل

الـعقاري الثانـية في كربالء ومتهم آخر
16إضـبارة لـقـيامـهمـا بـإخراج وسـرقة 
عــقــاريـة تــعـود مــلــكـيــتــهـا إلـى بـلــديـة
احملـافـظة تـبلغ قـيـمتـها أكـثـر من ملـيار
واضـاف ان (الـفريق انـتقل الى ديـنار)�
دائــرة الـتـنـفـيـذ ا�ــبـاشـر في احملـافـظـة

مـن إيــــقــــاف خــــمـس حــــاالت ابــــتــــزاز
الـكــتـروني لـفـتـيـات� اثــنـتـان مـنـهـا في
بـغـداد ومـثـلـهـا في االنـبـار وواحدة في
كــربالء لـفــتـاة مـن مـحـافــظـة الــنـجف)�
وتـــابع ان (هـــذه ا�ـــفـــارز اســـتــطـــاعت
الــوصــول الى ا�ــبــتــزين الــذين هـددوا
ضـحـاياهم بـنشـر صـورهن الشـخصـية
عـلى مواقع الـتواصل االجتـماعي ما لم
يــدفـعن لـهم مـبـالـغ مـالـيـة أو الـرضـوخ
مـشيـرا الى (اتخاذ لـرغبـاتهم الدنـيئة)�
اإلجــراءات الالزمــة بــحـقــهم� والــقــيـام
بـــحـــذف مــحـــتـــوى االبــتـــزاز وتـــأمــ�
حــسـابــات الـفــتـيــات). والـقت مــديـريـة
مــكـافــحـة اجـرام بــغـداد� الـقــبض عـلى
مــتــهـمــ� اثــنـ� اقــدمــا عـلى تــســلـيب

مواطن وقتله. 
واوضـح بـيــان امس ان (مــفـارز مــكـتب
مـكـافـحـة اجـرام بـغـداد اجلـديـدة� ألـقت
الـقبض على مـتهم� اثـن� نفذا عـملية
تـــســلـــيب عـــجـــلــة وأقـــدمـــا عــلـى قــتل
صـاحـبـهـا وسـرقـا مبـلـغـا قـدره خـمـسة
مــبـيـنـا ان (قــوة امـنـيـة مـاليـ� ديـنار)�
تـوصـلت الى ا�تـهمـ� وعرضـهمـا على
الـقـضـاء التـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـية
بـحقـهـما وفق الـقانـون). وأعلـنت هيـئة
الـنزاهة العامة عن تنـفيذ ثالث عمليات
ضـبط �تـهمـ� بسـرقة أضـابيـر عقـارية
وتـقـريـر فـحـوصـاتٍ مخـتـبـريـة �ـشروع
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وضـبط أصل كتـاب لكـليـة الهـندسة في
جـــامـــعـــة كـــربالء مـع تــقـــريـــر فـــحص
اخلـرسـانـة االسـفـلـتـيـة �ـشـروع تـبلـيط
الـــشـــارع الـــرئـــيس حلـــيي الـــصـــمــود
والـتـحـدي البـالـغـة قـيمـته مـلـيار و480
وتـابع ان ( الفريق جنح مـليـون دينار)�
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تـمكن خـبراء مكـافحة ا�ـتفجـرات وبناءً
عـلى معـلومـات استـخبـارية بـالتـنسيق
مع قـسم اسـتـخـبـارات عمـلـيـات بـغداد�
من مـعـاجلة  رؤوسـا حـربيـة و رمـانات
مـختـلفة في مـنطقـة الطمـر الصحي في
الـبـلـديات. وقـال بـيان لـعـمـليـات بـغداد
تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امـس ان (خـــبـــراء
مـــكــافـــحــة ا�ـــتــفـــجـــرات وبــنـــاءً عــلى
مـعــلـومـات اسـتـخـبــاريـة � تـمـكـنـوا من
64 رأســا حـربــيـا و رمــانـات مــعـاجلـة 
مـختـلفة في مـنطقـة الطمـر الصحي في
ولفت الى ان (قوة من مكتب البلديات)�
مـكـافـحـة اجـرام الـكـرادة الـقت الـقـبض
عـلى متـهم بالـسرقـة زاخرين وفق مواد
قـانـونيـة مـخـتلـفـة بيـنـها سـرقـة احملال
الـــتــجـــاريـــة و الــدراجـــات والــتـــزويــر
وتــابـع ان (قــيـادة وتــزيــيف الــعــمــلـة)�
12 مــتــهــمــاً شــرطــة بــغــداد اعــتــقــلت 
بــــالــــنـــصـب واالحــــتـــيــــال واالبــــتـــزاز
والـتـهـديـد� بـعـد صـدور مـذكـرات قبض

بحقهم). 
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وجنـحت مـديـرية الـشـرطـة اجملتـمـعـية�
فـي ايـقــاف خــمس حـاالت ابــتــزاز ضـد
فــتــيــات في ثالث مــحـافــظــات. وذكـرت
ا�ـديريـة في بيـان تلـقته (الـومان) امس
تـمكنت ان (مـفارز الشـرطة اجملتـمعية �
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وقَـعت شـركـة غـاز الـبـصـرة الـتـابعـة لـوزارة الـنـفـط  مع مـؤسـسـة الـتمـويـل الـدولـية �
360 ملـيون دوالر �دة خمس سنوات� تماشياً مع رؤية احلكومة اتـفاقية قرض بقيمة 
لالستفادة من موارد الغاز الطبيعي بتقليل الهدر وتزويد ا�نازل والشركات بالطاقة.

ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
الـوزيـر احسـان عبـد اجلبـار اسمـاعيل
خـالل حـفل الـتـوقــيع إن (هـذا الـقـرض
يــدعم  اجلــهـود ا�ــشــتـركــة  لـتــعــظـيم
االســتـثــمــار االمـثل لــلــغـاز ا�ــصـاحب
لــلـعـمـلــيـات الـنـفــطـيـة�عـبــر مـعـاجلـته
بـاحـدث الـتـقـنـيـات احلـديـثـة والسـعي
لـتـحـقـيق االهـداف في حتـويـل الـطـاقة
احملــروقـة الى طـاقـة نـظــيـفـة ومـفـيـدة�
والـعمل عـلى  التـقلـيل  من االنبـعاثات

واالثار البيئية الضارة).
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مـشيرا الى (اهمية تعزيز التعاون  مع
الـبنوك العا�ية الرصينة لتنفيذ  ودعم
 مـشـاريع الـتـنمـيـة ا�ـسـتدامـة� ومـنـها
مـشاريع اسـتثمـار الغاز في شـركة غاز
وتـابع ان (الـقـرض سـيـفتح الـبـصـرة)�
افـــاقـــا جـــديـــدة �ـــزيـــد من الـــتـــعــاون
والـــتــعــامالت الـــتي تــخـــدم ا�ــصــالح
مــؤكـداً (الـتـزام واالهــداف ا�ـشـتـركـة)�
الــعـراق بـتــعـظـيم مــشـاريع اســتـثـمـار
الــغـاز ا�ــصـاحب� وحتـقــيق ا�ـعــايـيـر
واالهـداف الـتي نـصت علـيـهـا اتفـاقـية
بــاريس). وســيـســهم هـذا الــقـرض في
الــتــوسع وزيــادة قــدرة الــشــركـة عــلى
400 مـــلــيـــون قــدم مـــكــعب مـــعــاجلــة 
قــيــاسي إضــافي في الــيــوم من الــغـاز
وهــذه زيــادة بـنــســبـة 40 الــطــبــيـعي�
بـا�ئةمن قـدرة الشركـة التي تهدف الى
تـلبيـة احتيـاجات العـراق ا�تزايدة من
الـطـاقة وتـزويـد ملـيـون منـزل إضافي�
كـمـا سـيـؤدي مـشـروع مـعـمل الـبـصرة

وتـتـمـاشى مـع سـتـراتـيـجـيـتـنـا ورؤية
احلـكــومـة لـتـزويـد ا�ـنـازل بـالـكـهـربـاء
واكـد وإنــشـاء طـاقــة أكـثـر اســتـدامـة)�
مـــايس ان (هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة لم تـــكن
لـتـتـحـقق لـوال الـدعم ا�ـسـتـمر مـن قبل
الـوزارة ومــؤسـسـة الـتـمـويل الـدولـيـة

ومساهمينا). 
قـال نـائب رئيـس مؤسـسة مـن جانبه �
الــتــمــويل الــدولــيــة �ــنــطــقــة الــشــرق
األوسط وأفـريقيـا سيرجـيو بيـمنتا ان
(هـذا ا�ـشـروع الـرائـد يـتـمـتع بـالـقدرة
عـلى حتقـيق فوائـد بيـئيـة واقتـصادية

كـبـيرين� �ـا في ذلك خفض انـبعـاثات
غـــازات االحــتــبــاس احلــراري وزيــادة
اإليـــرادات ا�ــالـــيــة� كـــمـــا ســيـــحــسن
الــــوصــــول إلى الــــطـــاقــــة ويـــخــــفض

التكاليف على ا�واطن�). 
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ومن خـالل هـذه االتـفــاقـيــة� تـسـتــثـمـر
مــؤسـســة الــتـمــويل الــدولـيــة في غـاز
الــبـــصــرة لــدعم أحــد أكـــبــر مــشــاريع
خـفـض حـرق الـغـاز في الـعـالم لـقـطـاع

الطاقة. 
واعـــرب نـــائب رئــيـس شــركـــة شل في

الــعــراق عـــلي اجلــنــابي عن (شــعــوره
بـالفـخر بـأن يكـون شريـكا في ا�ـشروع
ا�ــشـتــرك لــغـاز الــبـصــرة� وهـو حــجـر
الــزاويـة فـي سـتــراتـيــجـيــة اسـتــخـدام
الـغـاز في الـعـراق� حـيث نـقـوم بـإنـتاج
75بـا�ـئـة من الـطلب مـا  يـغـذي نـسـبة 
عـــلى الــكـــهــربـــاء في الــبـــصــرة وغــاز
الــبـتـرول ا�ـسـال لـتــلـبـيـة أكـثـر من 65
إلى بـا�ـئة من الـطلب اإلجـمالي لـلبالد�
جـانب توفير الغاز للـطاقة والصناعة)�
ولـــفت الـى ان (الــشـــركـــة تــعـــلب دورًا
حـيـويًا فـي االقتـصـاد احمللي من خالل

لـفــصل الـسـوائل عن الـغـاز إلى تـقـلـيل
انـبـعـاثـات االحـتبـاس احلـراري بـنـحو
عـــشــرة ماليـــ� طن ســنـــويًــا. ووصف
مــديـر عـام شـركـة غــاز اجلـنـوب حـمـزة
الذي عـبد الباقي (االجناز بالتاريخي �
�ــوجـبـه حتـصل الــشـركــة عـلى مــبـلغ
360 مــلــيــون دوالر� األمــر الــذي قــدره 
سـيـحـقق االسـتقـرار ا�ـالي ويـسهم في
ا�ـضـي قـدمـا بـخـطـتـهـا اخلـمـسـيـة في
الـتـقدم نـحـو ا�ـنافـسـة الدولـيـة� فضال
عن دعـم ا�شـاريع احملـليـة ورفـد شبـكة
وتـابع ( نـحن في الـكـهـرباء الـوطـنـية)�
غـاز اجلـنـوب وبـالـتـعـاون مع الـشـركاء
من شـركـة شـل وميـتـسـوبـيـشي وبـدعم
نــعـــمل من أجل حتــقــيق مـن الـوزارة �
رؤيــة احلـكــومـة لـتــعـظــيم االسـتــثـمـار
بـالـغـاز ا�ـصـاحب وحتـويـله إلـى طـاقة

يستفيد منها الشعب). 
ا�ـديـر ا�ـفـوض لـغـاز الـبـصرة بـدوره �
مـالــكـوم مـايس (يـسـعـدنـا تـوقـيع هـذه
االتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية�
وهـي أول اتفاقـية قرض من نـوعها في
قـطاع النـفط والغاز� حـيث تمثل عالمة
كـونـهـا تـوضح قوة بـارزة نـفـخـر بـها �
الــشـركـات احملـلــيـة مـثل غــاز الـبـصـرة
وقـدرتها على جذب التمويل والثقة من
واشــــار الى ان الــــبـــنـــوك الــــدولـــيـــة)�
(الــــهـــدف من هــــذا الـــقــــرض هـــو دعم
مـشروع النمو للشـركة� فمشروع معمل
الــبــصــرة �ــعــاجلــة وفـصـل الـغــاز عن
الــسـوائل وحتـويل الــغـاز ا�ـهـدور إلى
طــاقـــة تــشــتــد حـــاجــة الــبــلـــد إلــيــهــا

أنـشـطة الـتوظـيف والتـعاقـد فضالً عن
جتـمـيع الغـاز احملـترق بـطـريقـة أخرى
�وبــالـتـالـي فـان ذلك يـســهم بـتــحـسـ�
جـودة الهواء بـشكل كبيـر للمجـتمعات
احملــلـيـة في الـبـصـرة). وراى الـرئـيس
اإلقــلـــيــمي لــشـــركــة مــيــتـــســوبــيــشي
كـــونــيــهــيـــكــو ســاكـــاكي ان (الــقــرض
سـيـمـكن غـاز الـبـصرة مـن اإلسراع في
مـشـروع الـنمـو � �ـا يـؤدي إلى زيادة
ا�ـسـاهمـة في جتـميع ومـعـاجلة الـغاز
وإمــدادات الــطــاقـة ا�ــســتــقــرة وخـلق

فرص العمل). 

فـي ضـــبط أصل مــــعـــامـــلـــة قـــرض في
–فـرع كـربالء منِحَ ا�ـصـرف الصـناعي 
إلى أحـد ا�ُقترض� اسـتناداً إلى تقرير
كفاءة وهمي). ونفذت الهيئة أمر قبض
صـادر بـحق ضابـط� سـبق أن تَـسنـما

منصب مدير شرطة كركوك.
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وذكـر البيـان ان (مالكات مكـتب حتقيق
الـهـيـئـة في احملـافظـة نـفـذ أمـري قبض
بـحق ضـابـطـ� سـبق لـهمـا أن تـسـنـما
مـنـصب مـديـر شرطـة احملـافـظـة� في ما
شـمل األمر ضـابطـاً آخر سـبق أن شغل
مـنـصب نـائب مـديـر الـشـرطـة في نـفس
واشــار الى ان (األمـر جـاء احملــافـظـة)�
عـلى خلفية إحدى القضايا التي حققت
فـيـهـا الـهيـئـة وأحـالتـهـا إلى الـقـضاء)�
وتـــابـع ان (أالمــر جـــاء اســـتـــنـــاداً إلى
أحـكـام ا�ادة 340 مـن قانـون العـقوبات
عــلى خـلــفـيــة شـكــوى مـديــريـة شــرطـة
احملـافـظـة ا�ـتـضـمنـة امـتـنـاع مـوظَّـف�
مـدنـي� عن تـسـليم أسـلحـة بـعهـدتهم)�
مــؤكـدا ان (قـاضي الـتــحـقـيق اخملـتص
قــام بــتـدوين إفــاداتــهم في الــقـضــيـة).
واعـتقلت القـوات االمنية ثالثـة متهم�
بــقـضـايـا إرهـابــيـة واخـرين وفق مـواد
قـانـونيـة مـختـلـفة وضـبط أسـلحـة غـير
مـرخصـة في مخـتلف قـواطع مسـؤولية

قيادة عمليات بغداد. √�s∫ عناصر أمنية �نطقة في ديالى
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وجـهت الشـركة الـعامة �ـوانئ العـراق التـابعة
,صــيـانــة الـوحــدات الـبــحـريـة لــوزارة الــنـقل 
الـتابعـة لها وفق أعـلى ا�عـايير الـدولية. وقال
مـدير عام الـشركة فـرحان الفـرطوسي في بيان
تــلـقـته (الــزمـان) امس انه (حـسب تــوجـيـهـات
الـوزير ناصر الشبلي بضرورة ابقاء الوحدات
الـبحـرية بـجاهـزية تـامة � � عـقد اجـتماع مع
مـديـري االقـسام الـبـحـرية لـبـحث آلـية صـيـانة
,مـشددا علـى (صيانة واعـمار القطـع البحرية)
الـساحبـات واحلفارات ومن بيـنها الـرافعة أبا
ذر وأخــذهــا الى احــدى الــورش األقـلــيــمــيـة),
وتـابع ان (موانئ العـراق تبذل جهـداً مضاعفاً
إلبـقاء الـقطع البـحريـة في حالـة جهوزيـة تامة
لـــتــنـــفـــيــذ واجـــبــاتـــهــا فـي اإلرســاء واإلقالع
بــاإلضـافـة الى عــمـلـيــات احلـفـر فـي الـقـنـوات
ا�الحــيــة). ونـفــذت مالكـات الــشــركـة عــمـلــيـة
نــوعـيـة بـتــسـفـ� الــسـاحـبـة األمــ� عـلى مـ�
احلــوض الـعـائم حـطــ�.  واشـار الـفـرطـوسي
الى ان (الـشـرطـة اعـدت خـطـة شـامـلـة لـتأهـيل
وادامــة الـوحـدات الـبـحــريـة الـتي حتـتـاج الى
صــيــانــة بــجـداول زمــنــيــة التــؤثـر عــلى عــمل
,اوضـح مـديـر ا�ــوانئ الـبـحــريـة). من جـانـبه 
قـسم ا�سافن والصـناعات البحـرية اسعد عبد
الـــوهــاب ان (ا�الكـــات الــفـــنــيـــة في  شـــعــبــة
الــصـنـاعـات الــبـحـريـة نــفـذت عـمـلــيـة نـوعـيـة
بـتـسفـ� السـاحبـة األم� بـجـهود إسـتثـنائـية
,حــيث تــمت بــرغـم ارتــفــاع درجــات احلـرارة 
مـعـاجلـة عـدد من الثـقـوب في الـبـدن اخلارجي
لـلساحـبة وتاهيـلها بشـكل جيد لتـكون جاهزة

للعمل في القنوات ا�الحية البحرية). 
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مـايـقـال ويـكـتـب عن نـوري سـعـيـد لـيس حــقـيـقـيـا وا�ـا هـو صـادر عن
شعور بالذنب لتحميله جميع سيئات احلكم ا�لكي وقتله بوحشية.

انه فعل خاطئ �عاجلة خطأ
ليش اكو عراقي ما يحب الباميا.العراق يستهلك من الباميا ضعفي ما

تستهلكه
جمـيع شعوب الـشرق االوسط .وطـريقـة طبـخها هي اطـيب من اي طبخ

اخر .وهي سهلة الهضم علو مجربيها كل اسبوع.
يجب ان يتعلم العرب كيفية طبخها من العراقي�.

} } }

من يـعــقل ان رجال بـدرجــة رئـيس وزراء دولــة الـرافـديـن الـتي تـتــفـجـر
ارضها بتروال ليس لديه.كيلو موز وكيلو برتقال.وهذا متوفر

هل كان السعيد شحاذا حتل عليه الصدقة.
انه نــزيـه ال شك في ذلك.ومن مـــعه كــانــوا نــزيــهـــ� في الــغــالب.وكــان

بعضهم.يقبل ان يقدم الى باب بيته خروف رشوة.
ومع نوري الـسـعيـد فـاضل اجلـمالي والـسـيد.مـحـمد
الــصــدر وارشـــد الــعــمــري وصـــالح جــبــر واخــرون

معروفون بالنزاهة.

باخرة في ميناء أم قصر

بغداد
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احلـمـداني مـديـر مـركـز صـيــانـة الـكـابل الـضـوئي في
بـيـان تلـقته (الـزمان) أمـس ان (العـارض حدث نـتيـجة
حـــرق االعــشــاب واحلــشــائـش ووصــول احلــريق الى
احدى ا�ـنهـوالت �ا ادى الى عطب الـكابالت والـعقد
الضـوئية). وأضاف أن ( ا�الكات اخملتصة إستنفرت
جهـودها الجناز الـعمل ولـساعات مـتاخـرة من الليل �
وتضـمنت أعمـال الصـيانة سـحب مقـطع كابل ضوئي
من احـدى ا�ـنـهـوالت واسـتـبـداله �ـقـطع اخـر  وعـمل
عــقـدة ضـوئـيـة مع تـنـظــيف ا�ـنـهـوالت� واعـادة جـمـيع

ا�شاريع بصورة جيدة وبوقت قياسي).

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

تـنــفـيـذا لـتـوجــيـهـات وزيـر االتــصـاالت أركـان شـهـاب
الـشـيبـاني� وأسامـة جهـاد قاسم الـهمـاشي مديـر عام
الشركة العامة لالتصاالت وا�علوماتية من أجل تقد�
أفـضـل اخلـدمــات لــلـمــواطــنـ�� و�ــتــابـعــة وإشـراف
مباشـر من قبل علي محمود خلـف مدير مديرية البنى
التحـتية� قامت مالكـات مركز صيانـة الكابل الضوئي
بصـيانة عارض في ا�ـسار الشمـالي (مأمون - بلد -
سامراء) وبـالتحديد في  منطقة التاجي  وعلى مسافة
(33 كم) من بـــدالـــة ا�ـــأمـــون. وأوضـح عـــمـــار كــر�
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اليختلف اثنان على ان الدول العربية لم تقرأ الدرس العراقي جيدا وال
عرفت تـغيـرات الواقع الـعراقي وواقع ا�ـنطـقة مـنذ بـدأت طائـرات بوش
االبن تـقـصف مـخـابئ دكـتـاتـور بـغـداد وتـسـابق بـاصـات خط الـبـصرة
ا�توجهة الى بغداد دبابات واسلحة ثقيلة اخرى متطورة حتمل مقاتل�
أمريـكان يـستـعدون لدخـول عاصـمة الـرشيـد ا�ثـقلـة باجلـراح والهزائم
والـظالم الــدامس.وبـدل من ان تــسـارع الـدول الـعــربـيـة الـى احـتـضـان
الـعراقـيـ� وتمـسح عـلى جـراحـاتهم الـطـويـلة ا�ـلـتهـبـة فـقد كـرر الـعرب
خـطـأهم ثــانـيـة وجـلـسـوا في ديــوانـيـاتـهم يـشــاهـدون كل الـدول الـعـالم
واولها اجلـيران غـير العـرب وهم يسارعـون الى العـراق جنوبـا وشماال
ووسـطــا لـيـشـغــلـوا الـفــراغ الـكـبـيــر احلـاصل  سـيــاسـة ودبـلــومـاسـيـة

واقتصادا وثقافة واعالما و�ختلف اللغات اال العربية .
وعلى الـرغم من صـوت السـيد عـمـرو موسى الـعـالي ( الذي أثـر  حتى
با�ـطـرب شـعبـان عـبـد الرحـيم ) اال انه لم يـسـتطـع االستـجـابة ألي من
ا�ـبـادرات الــعـراقـيــة واالنـتـقـال بــهـا الى عـواصم الــضـاد احملـروسـة �
وظلت الـتـوجهـات الـعربـيـة جتاه بـغـداد  خطـابـية ومـترددة وقـد انـعكس
ذلك في قـمـة بـغـداد الـتي حـضـرهـا بـعض الـزعـمـاء الـعـرب خـصـوصـا
اولئك الذين جاءوا على امل اطالق مواطنيهم ا�عتقل� بالعراق مقاتل�
مع القـاعـدة� في ح� غـابت الـزعامـات االخرى الـتي تـتوهم ان الـعراق
�ـكن ان يـصــبح هـامـشـا عــلى مـتـنـهـا األصــفـر الـفـاقع بــفـتـوى الـقـتل

الطائفي .
وباستـثنـاء دولة الكـويت ودورها في الـتقريب بـ� العـراق ودول اخلليج

فلم تكن هناك محاوالت حقيقية لتسوية األمور .
ولذا فان اي تقارب عراقي مع احلاضنة العربـية يبعث فينا التفاؤل ايا
كان دافعه حتى لـو كان اقتـصاديا او استـفادة من النـفط العراقي فقط
� النه سـيشـكل خـطوة بـاالجتـاه الصـحـيح ومحـاولـة حقـيـقيـة لـكي يرى
االشقـاء الـعراق الـعربي عـلى حـقيـقـته وان وهم العـداوة واالحـقاد غـير
مـوجــودة في قـلـوب الــعـراقـيــ� عـلى الـرغـم من عـمق اجلــراح وطـولـهـا
وخسـائرها الـبشـرية الـفاجعـة .والبد لـنا في الـنهايـة ان نعـيد الـترحيب
بالعرب في بغداد ألننا نريد لهم اخلير مثلما نسعى خلير بالدنا ونقول
�ن يتساءل (  من ابـنائنا الـعراقي� الـغاضب� )  عن االرهـابي� الذين
كانوا طالئع الـتواجد الـعربي في العـراق بعد سـقوط الدكـتاتوريـة بأننا
نـحاول �ـد اجلـسور مع الـعـرب تـقلـيل االرهـابـي� الـقـادمـ� مسـتـقبال

بدعوتهم للمجيء مسا�� أحبة لعراق منتصر يتعافى وان ببطئ.
الـعــرب قـادمـون الـى بـغـداد ..اهال بــهم وان جـاءوا مــتـأخــرين بـعـد ان
اجنــزت بـغــداد انـتــصــاراتـهــا وحـيــدة بــطـلــة ثـاكــلـة
بالشـهداء من ابنـائها �  لـكن ان تأتي متـأخرا خير
من ان ال تأتي� والـعـراق نخـلة سـامـقة قـلبـهـا كبـير

ومتسامح.

هي ا�رة األولـى التي اركب فـيـها #الـتـكتك والـفـضل يعـود لـقمـة ثالثـية
قطعت شـراي� العـاصمة ا�ـتهالكـة! ودار بي الذي امقـته وكل من يقود
هذه الـبـدعة الـتي فتـكت �ـا تبـقى من أخالق شـارعٍ فقـد ذوقه وذائـقته

منذ زمن� في دارب� اخلراب. 
كل من حــولـك يــشــتم ويــسب ويـــلــعن واحلــرارة قــاربت 51 في الــظل�
واجلــنــون هــو ســـيــد ا�ــوقف وانــا عــاجـــز� ال حــول وال قــوة ابــحث في

جغرافية مكان اخر مرة زرته فيها كانت عام 1998. 
"اطلع ابن النعال" أطـلقها الصـبي الذي يسوق #تكتـكي على كهل يقود
تكسي أمـامنا! وجتـاوزه بطـريقة افالم االكـشن حتى كاد ان يـقلب هذه
العـربـة السـخـيفـة. وعـلى رصيـف ترابي دخل سـبـاقا مع سـواق تـكاتك
اخرين ومـا بـينـهم يعـتمـل سجع الـشتـائم والـسبـاب فال أكاد افـرق ب�

جدهم وهزلهم. 
"#ابلع يا حلو" ... عبـارة ما فارقته مع صافرة وأصـوات منبهات تصم
االذان يطـلـقهـا كـلمـا رأى فتـاة او سـيدة مـاشـية! قـدرت انه بـالسـادسة

عشر من عمره لكن أخالقه وتربيته تعود إلى قرون ما قبل الهجرة!.
رن هـاتـفه بـنـغـمـة عـجـيـبـة واجاب بـعـبـارات هي األخـرى من عـالـم آخر
يعيش فيه هـذا اجليل الهجـ�� ما ب� كلـمة واخرى كان يـشتم ا�تصل
�ازحا اياه بوصف اجلـهاز التناسلـي الخواته وأمه!! ويردف ضاحكا

بأعلى صوته. 
اوقف تكته الفضائي وقال لي: "حجي اطفر وصلت"
رحـلــة بـثالثــة االف ديـنــار اسـتــعـرضت من خـاللـهـا

صورة مستقبل مجتمعنا واالجيال الصاعدة.
{ عن مجموعة واتساب
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عــنــدمـا يــتــنــاول الـكــاتب مــوضــوعــا� فـمن
أولـــويــات الـــكــتـــابــة عـــنه� تــوافـــر عــوامل
اإلسـتـعداد والـقـنـاعة والـتـأثر� والـرغـبة في
مـتابـعة حيـثيـات ا�وضوع بـأدق تفـاصيله�
والـكــتـابـة هي أفـكـار تـعــبـر عن اشـكـالـيـات
وجتـارب� سـواء كـانت لـدول أو شخـصـيات
مـؤثـرة أو جـغـرافـيـة مـتـنـوعـة� ومـؤثـرة من
حـيث الـبـعـد االستـراتـيـجي� أو ذات عوامل
طــبـيـعـيـة بــدالالت حـضـاريـة� ومـن طـبـيـعـة
تـوجهـاتي الفـكريـة� غالـبا مـا أرصد جتارب
الـدول ونـوعـيـة شعـوبـهـا� وأسـالـيب وطرق
الـتـنـمـية والـنـهـوض فـيهـا� وبـالـعـادة تأتي
الـتجارب الناجـحة انعكاس حقـيقي لنوعية
الـشعوب احلية التواقـة للنهوض والتطور�
وبـنـاء االنسـان وإدامـة الطـبـيعـة بـالرعـاية�
والـتي تـمتـد جذورهـا ألرث حضـاري عريق�
يـشـكل القـاعـدة الصـلبـة الـتي تنـطـلق منـها

خطوة النجاح.
فـفي هذه ا�قالـة تناولت بلـد من بلدان آسيا
الـوســطى� تـتـجـاور مع بـلـدان أوزبـكـسـتـان
وتـركمانستان وطاجكـستان وقيرغيزستان�
وهــــذه الـــــدولــــة انــــفــــصــــلـت عن االحتــــاد
الـسوفـيتي السـابق في العام 1991 مع 14
دولـة� وحـيث ان االنفـصـال لم يكن بـاحلدث
الـبـسـيط على واقع بـنـاء دولـة كازاخـسـتان
مـن حــيث االســـتــقالل والـــتــعــايـش كــدولــة
بـسيادة� إذ واجهت مختلف الصعوبات في
اجملـــاالت االقــــتـــصـــاديـــة والــــســـيـــاســـيـــة
واالجــتـمــاعـيـة والــثـقــافـيــة� إال أن سـنـوات
لـيـست طـويـلـة مـضت عـلى جتـربـتـهـا حتى
تـظـهر لـلعـالم بـواقع دولة تـتمـتع بـالتـنمـية
والــبـنـاء في مـخـتـلـف الـصـعـد واالسـتـقـرار
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االجــــتــــمـــاعـي والـــنــــهــــوض الــــســـيــــاحي
واالقـتـصـادي� حتى أصـبـحت مـثار اهـتـمام
الـــدول والـــشــعـــوب وا�ـــتـــابــعـــ� حلـــركــة
نـهـضـتـهـا� فـكان الـبـعـد الـوطـني واالنـتـماء
لـلــشـعب ضـمن جـغـرافـيـته� واإلصـرار عـلى
مـواصـلة االبـداع هـو السـمـة ا�مـيـزة� ولكن
مــا بــدد مــبــررات تــســاؤالت عــدة � أن هــذا
الــشـعب الـكــازاخـسـتـانـي� يـتـسم بــتـجـربـة
انــســانـيــة مـتــجــذرة في االصـالــة واالبـداع
والـوعي الـفـكـري والتـراث الـثـر� االمـر الذي
جـعـلـه يـحـافظ عـلى هـويـته� عـلى الـرغم من
االنـدمـاج بـجمـهـوريـات االحتاد الـسـوفـيتي
الـسابق لـعقـود طويـلة.... فالـتجـربة نـوعية
والــنــمــوذج يـســتــحق أن يــحــتـذى به� وان
يـتــحـدث عـنه كل زائـر لـهــذا الـبـلـد اجلـمـيل
بـطـبـيعـته� واألصـيل بـقيم شـعـبه وامـتداده
احلـضـاري. وفـضال عن ا�ـقـومات الـبـشـرية
والـثــقـافـيـة الـعـريـقـة� تــتـمـتع كـازاخـسـتـان
�ـقـومات طـبـيعـيـة كبـيـرة تمـنـحهـا الـقدرة
عــلى الـتـطـور والـعــطـاء� وتـسـجـيل �ـوذج
دولـة بـواقع عـصـري يـتـصل بـبـعـد تـاريخي
مـجـيـد حـافل بـالـعـطاء االنـسـاني� ومن ذلك
فـهـذه الـدولـة تـعـد من أكـبـر دول الـعـالم في
امـــتـالك مـــخـــزون احــــتـــيـــاطـي من الـــغـــاز
الـطبـيـعي� ضمن مـوقعـها في مـنطـقة وسط
آسـيا "الـقوقاز" الـغنـية بهـذه ا�وارد� والتي
يـقدر نـسبـة االحتـياطي من الـغاز الـطبـيعي
فيها حوالي %27 من نسبة االحتياطي في

العالم.
أن لــهــذا الــدولــة ا�ــتــســامــحــة بــشــعــبــهــا
وعالقـــاتــهــا الـــدولــيــة� جتــربـــة رائــعــة في
تـرسيـخ فكـرة التـعايش الـسلـمي� ومحـاربة

الـعنف والتـطرف الديـني� فقد حـافظت على
هـذا احلال من االسـتقـرار� بخالف األوضاع
الـتي تشهدها مختـلف اجملتمعات في بلدان
الـــعـــالم� وا�الحظ ان اآلالف مـن ا�ــســـاجــد
والــكــنـائـس وا�ـعــابــد تـصــطف جــنــبـا إلى
جـنب� بفضل اجتـاه الدولة االعتـدالي بنشر
فـــكــــرة ا�ـــصــــلـــحـــة الــــعـــامــــة� واحـــتـــرام
اخلـصوصيات� وبفضل هذه الثقافة لم يعد
لـإلرهـاب تـواجـد في ربـوعـهـا. ومن صـفـات
الـشعب الكـازاخستـاني انه مسالم يـستنبط
خـيـار الـوسطـيـة في الـتـعامل مع الـثـقـافات
الدينية ا�تعددة عنده� والتي تزيد عن 140
قـومية مختلفـة على أراضيها. ودفعت حالة
االســـتــقـــرار اجملــتـــمــعـي� الى الــبـــحث عن
أســلــوب تــعـايـش مع الــبـلــدان والــشــعـوب
األخـرى� فاجته شـعبـها الى الـسفـر� وأيضا
االهـتمام باألماكن السياحية� ولفت السياح
لــزيــارة بــلــدهم� مــا يــجــعل بــلـد� واعــد في
ا�شهد السياحي كمصدر لالقتصاد القومي
الـى جــانب مـــوارد عـــدة ومــنـــهــا الـــزراعــة

والغاز والصناعات احلرفية.
كـازاخـستـان� الدولـة الـتي تقع في أوراسـيا
(ب� أوروبا وآسيا) وأغلب األجزاء الغربية
مــنــهــا تـــقع في أوروبــا� صــنــفت بــالــدولــة

الـتنموية� وتـنتهج خططا اسـتراتيجية
مـن أجـل بــــــلــــــوغ مـــــــراحل

الـــــــــتـــــــــطـــــــــور
والـنـهوض في
مـــــــــــجــــــــــاالت
احلــيــاة كــافــة�
والــذي يـؤهـلـهـا
لـهذا ا�نزلة� انها
حتــــتل ا�ـــنـــزلـــة
الــتــاسـعــة ضـمن
أكــــــــبــــــــر دولـــــــة
بـالـعـالم من حـيث
ا�ـــســاحــة� وتــبــلغ
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالـــي

(2,724,900) كيلومتر مربع� وتصدر ألكثر
من 70 دولــة في أوروبـا وأفـريـقـيـا وآسـيـا�
ويـبلغ إنـتاجـها من محـصول الـقمح حوالى
15 مــلـيــون طن سـنــويًـا� لــتـتـبــوأ  ا�ـراتب
األولى ب� الدول ا�نتجة للمحصول عا�يا.
 وفـضال عن هذا كـله� فقـطاع السـياحـة يعد
مــرفـقـا حـيـويــا يـقـطع بـاســتـمـرار أشـواطـا
مــلــحـوظــة من الــتـطــور واالنـتــشــار� تـبــعـا
خلـصـوصـيـة طـبـيـعـتـهـا اجلـمـيـلـة اخلالبـة
اجلـاذبة للسياح� فاجلـغرافية ترسم خارطة

“Í∫ شابات من كازاخستان في الزي الوطني

فجر جودة

االولـى الى مـابـعـد احلـداثـة او الـثورة
الــصــنــاعــيــة الــثــانــيــة وصــوال الــغى
الـعو�ة�   هـذه ا�راحل ا�تعـاقبة كانت
�ــثـابـة حـربـة فـي خـا٦صـرة االنـسـان
والـــبــيـــئــة . والـــتـــطــور اجملـــنــون في
تـســارعه وانـدفـاعه وانـتـشـاره� سـحق
مـاليـــ� الـــنـــاس في طـــريـــقه ومـــازال
يــســحق ا�اليـ� وســتــسـتــمــر عـجــلـة
الــتـطــور في ســحق كل انـواع احلــيـاة

على االرض  . 
لقد دفع 150 مـيلوناً من شـعب الهنود
احلـــمـــر ثـــمن الـــتـــطـــور الـــذي قـــادته
الـرأسماليـة التي انتصـرت في النهاية
عــلى االحتـاد الـســوفـيـتي  � ووضـعت
افــكــار كــارل مــاركس في ثـالجـة حــتى

اشعار اخر كما يقول فوكو ياما )  . 
ويـرى فـجـر جـوده ان ا�ـشـكـلـة لـيـست
فـي الـتــطـور وا�ــا في االنـســان الـذي
يــقـــود عــجــلــة الــتـــطــور ونــزعــته الى
الــتــفـوق (فــقــد عـمـل اسـنــان حــديـديه
ومــخـالـب ومـكــائـد من اجل احلــصـول
عـلى السـلطة والـثورة واذا كـنا نعـتقد
انــنــا كـنــا نـعــيش في مــجــتـمع وانــنـا
نـستـبـطن معـاييـر هذا اجملـتمع وقـيمه
وعـادته شعوريا � ونـتماثل مع اعضاء
اجملــتـمع االخـرين فـأنــنـا نـدخل ضـمن
دائرة البرمجة العقلية للثقافة ,�عنى
انـنا نـتصرف و نـعمل ونشـعر بطـريقة
غـير قابلة لـلتجزئة �كـننا التكيف مع
ثـــقــافــة اخـــرى بــعــمـــلــيـــة تــثــاقف او
اســتـعـارة او اسـتـحــسـان � ولـكـنـنـا ال
نـسـتـطـيع حتـت اي ظروف ان نـتـخـلى

عن الـقواعد الثقافية التي شربناها مع
اول قـــــطــــرة لـــــ�   ومع اول كـــــلــــمــــة
اســتــحـســان او اسـتــهــجـان  � مع اول
كـلـمـة عـيب او حـرام � ثم مع (دار دور)

في القراءة اخللدونية.
 الــثـقــافـة اذاً وعــاء عــمالق يـســتـوعب
طــريـقـة حـيـاة اعـضــاء كل مـجـتـمع من
اجملـتـمـعات � و�ـنـحهـم هويـة التـشبه
بـاقي الهويات . وعـلى الرغم من الغزو
الــثـقــافي الـذي حــمـلـتـه الـيـنــا وسـائل
الـتـواصل احلـديـثـة  سـيـبـقى ابـدا ألنه
يــورث عــبـر االجــيـال بــطــريـقــة تــشـبه

ا�وروثات اجلينية)
ويـعـتقـد البـاحث فجـر انه (في ظل هذا
الـتطور اخملـيف الذي ال احد يدري الى
اي اجتــاه يــتــجه � لـم تــعــد جــمــاعـات
الـــوجه لـــوجه الزمــة � حـــتى جـــمــاعــة
الـثـانـويـة الـتي تـعـودنـا عـلى كـثـير من
مـالمحـهـا في الـقـرن ا�ـاضي اصـبـحت
بـحـكم الالغـيـة بـعـد ان حتـول اجملـتمع
الـبشري بكل اتسـاعه الى قرية كونية �
macro فــدخـلت اجلــمـاعــات الـكــبـيـرة
group الـى ا�ــــيــــدان وازاحـت كل مــــا
قـبلهـا من اجلماعات الـتقلديـة ا�عروفة
� والــدراســات االجـتــمــاعـيــة مــا عـادت
تـعـطي اهتـمامـا لـلجـماعـات الـصغـيرة
وعالقـــاتــهــا احلــمــيــمــة وتــفــاعالتــهــا
ا�ـبـاشـرة الن وجودهـا صـار هالمـياً  �
ولـم تعد تـدرس اال من باب التـذكير في
انه كـان فـيمـا مـضى هـناك اسـرة وكان
اعـضـاؤهـا يـتـعاونـون ويـتـفـاعـلون في

كل حلظة 
االن يــعـيـشـون في بـيت واحـد وال احـد
يـرى االخـر في االسـرة اال كـل شـهـري�
� واذا اجــتـــمــعــوا انــشــغـل كالً مــنــهم

بهاتفه النقال او حاسوبه ) . 
ويـذهب فجر الى تشخـيص اخر فيقول
(في عــصـر مـا بـعـد احلــداثـة والـعـو�ـة
اصـــبـــحت االســـرة الـــتي تـــقـــوم عـــلى
الــزواج شـبه مـشـلـولـة � ذالك ان غـالب
االفـراد ذكوراً واناثاً    يقيمون عالقات
مــعـــاشــرة ويــنــجــبــون اطــفــاالً خــارج
مــــؤســــســــة الــــزواج � وحــــتى الــــذين
يـتزوجـون فأنهم سـرعان مـا ينفـصلون
حـتى بلـغت نسـة الطالق فـي كل انحاء
الـــعــالم ولــيـس في اجملــتــمـع الــغــربي
وحـده اكـثر من نـصف عددة الـزواجات
� ا�ـعـاشرة ا�ـشـرعنـة اصبـحت الـبديل
الــواقـعي لالسـرة الــنـوويـة ويـبـدو انه
عــمـا قـريب ســتـلـحق االســرة الـنـوويـة

باالسرة ا�متدة.) 

ويـــــجـــــتـــــهـــــد ا�ـــــؤلف في
مـوضوع  االنحـراف  فيراه
مــتـعــدد االبـعـاد ويــنـطـوي
عـلـى تـعـقـيـدات تـفـسـيـريـة
شــديـدة الــتـنــوع قـد تـصل
الـى الــــتـــعــــارض � اال انه
جـمـيعـاً نـتفق عـلى االطار
الـــعــام لالنـــحــراف الــذي
يـــــعــــنـي اخلــــروج عـــــلى
ا�ــعــايــيــر االجــتــمــاعــيـة
الـسائدة � وبالـنسبة الى
الـنـظـريـات ا�ـبـكـرة التي
يــربـطــهـا بــعض عــلـمـاء
االجــتـمـاع بـاحلـداثـة   �
اخـــــــــذت اجتــــــــاهــــــــ�
مـختـلفـ� � اجتاه يـهتم
بـــــــــــردود الـــــــــــفــــــــــعـل
االجــــتـــمـــاعــــيـــة الـــتي
تــــــعـــــطـي مـــــفــــــهـــــوم
االنـــــحـــــراف مــــعـــــنىً
مـــعــيــاريــاً مـــســتــمــداً
الــقـــواعــد الــثــقــافــيــة
جملـــــتــــمع � وتــــعــــزو
الــفـعل ا�ــنـحـرف الى
الـتنـشئة االجـتمـاعية
واالضــــــــــــــطـــــــــــــراب
االجــــتـــمــــاعي الـــذي
ســــمـــاه دوركـــهـــيـــام

االنـومي او الـالمـعـيـارية  � او الـتـفـكك
االجـتمـاعي الذي يعـطي فرصـة لبعض
االفـراد لـلـتحـرر من ا�ـعـاييـر الـصـارمة
او الــتـمــرد عــلـيــهـا  � واالجتــاه االخـر
تـبـنى مـنـطلـقـات بـيـلوجـيـة مـفـادها ان
االنــــــحـــــراف واجلــــــر�ــــــة له عـالقـــــة
بــالــتــركــيـب اجلــيــني لالفــراد ويــدخل
ضمن هذا ا�نظور الى غريزة العدوان.
وفـي جانب اخر من رؤية الـدكتور فجر
يـتسـاءل (هل اصبح التـعلـيم التقـليدي
فـي خـطـر فـعال ام ان مـثل هـذه ا�ـوجـة
عـابـرة تـزول حـتـمـا في ا�ـسـتـقبـل مثل
كــثـيـر مـن ا�ـوجـات ا�ــؤقـته ?  وور�ـا
يـكون لـلتـربويـ� والفالسـفة واهل علم

النفس رأي اخر .
 ا�ــدرســة تــؤدي جـمــلــة من الــوظـائف
الـتي تـعـد االنـسان لـلـحـيـاة الى جانب
االســـرة وجـــمـــاعــة االقـــران واجلـــيــرة
واجملـتمع احمللي � ولكـن التعليم داخل
جــدران ا�ـدرسـة واجلـامـعـة اصـبح في
خــطـر � والــتـهـديــد الـذي يــواجه لـيس
تـهـديداً وهـمـياً او غـامـضاً او مـجـهول
ا�ــصــدر)  وبــخالصــة مــضــافــة هــنـاك

حتـــذيــر واضح مـن ضــيـــاع الــقـــيــمــة
االنـسانية التربوية الـكفيلة باحملافظة
عـلى العـفويـة االخالقيـة التي ترى في
احلــيـــاة لــيس ســوى فــرصــة لــشــرف
ا�ـثـول امـام اللـه  � ولنـا في الـبـرنامج
ااالنـتخابي لـلرئيس االمـريكي االسبق
ريـغـان  مـا�ـثل هـذه احملـنـة حـ� قال
انـه يـــريــــد اعــــادة الـــلـه الى ا�ـــدارس

االمريكية  .
بــيــقـــيــني  � ان هــذا الــكــتــاب وجــبــة
مــعـرفـيـة غـنـيــة  وسـهـلـة الـهـضم� وال
اعــتــقـد ان فــجـر جــودة يــسـتــطـيع ان
يــضـيف الـيــهـا  � وان فـعل خالف ذلك
فـــمـن مـــحـــتــــوى الـــتـــفـــصــــيل ا�ـــمل

واالنشغال با�قبالت. 
هـناك مـفكـرون يدخـلون ا�ـطبخ ألعداد
وجـــبـــةٍ عـــلى نـــار عـــاجــلـــةٍ  � وال اقل
حـامـيةً  � فـجـر جودة واحـد مـنهم الى
جــانـب اريك فــروم  �  لــكن مــا يــشــفع
لـفـجر انـه لم يعـرف الـترف الـبـيئي   �
وهــــو  الى االن بــــاحث مـــتــــخـــصص

بأحراش ا�رارة  .

غالف الكتاب
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بــــــــــلـــــــــد
مـتـنـوع� تـتـشـكل من
جـبال سيـما العـاصمة الـسابقة "
ا�ـاتي" وأجواء ينثر الغـيم على سمائها في
غــالب أوقــات الــنـهــار� واألمــاكن الـتــراثــيـة
والــديــنــيــة خملــتــلف األديــان والــقــومــيــات
واألعــراق� وكــذلك مـتــحف الــدولـة ا�ــركـزي
جلـمـهـوريـة كازاخـسـتـان� بـكـونه واحدا من

أبرز ا�عالم اإلنسانية بالعالم.
دولـة تسـابق الزمن� وال تـريد أن تتـرك وقتا
يــذهـب هــدرا من دون اجنــاز� دولــة لــديــهــا
طـمــوح يـشـابه الـطـمـوح الـذي سـارت عـلـيه
الـصـ� ومالـيـزيا� الـتي نـهضت من ال شيء
لـتكـون كل شيء مع الفـارق� ان كازاخـستان
تـمتـلك عوامـل التـطور والـنهـوض والثـقافة
وا�ــعـرفـة والـتـجــارة وا�ـوارد االقـتـصـاديـة
والـشعب احليوي� لـذا فالتركـيز في جوهره
يـدور على الثقـافة والفكـر اإلنساني� فأغلب
مـدنـهـا مـلـيـئـة بـا�ـتـاحف الـغـنـيـة بـالـتـراث
احملــلي والـعـا�ي� مــا يـعـطــيـنـا نــتـيـجـة ان
اجملـتـمع الـكـازاخـسـتـاني� حـيـوي ومـتـطلع
ومـتسامح� وله امتدادات عـريقة مع شعوب
الـعالم احلـي. وفي منـظور الـبلـدان العـربية
واإلسالمـية� فان لـكازاخستـان أسم محفوظ
في بـــطــون الــتــأريخ وصـــفــحــاته مــقــروءة
بــشـغف� كـونه يــنـسـجـم مـعـهـا عــلى مـسـار
نـــقـــاط االلـــتـــقـــاء في الـــثـــقـــافـــات والـــدين
واجلـغرافية ا�تشابهة� ووفق ا�عطيات فان
ا�ـرحلة ا�ـقبلـة� ستشـهد مزيـدا من التقارب
ضــمن روابط جــديــدة ســوف تـتــفــاعل بــهـا
دولـــة كـــازاخـــســـتـــان مع بـــلـــدان عـــربـــيـــة
وإسالمـية� من أبرزهـا السياحـة واالقتصاد

والتبادل الثقافي.

{ كاتب وأكاد�ي عراقي 
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بــ� قـنـاعــته ا�ـعـرفــيـة ان ( فـرخ الـبط
عـوام) بايلوجـياً  مع ماتضـيفه العهدة
االجــتـمــاعـيـة واصــابع االخـرين  � ظل
فــجـر جـودة يــطـارد احلــقـيـقــة مـنـذ ان
غـــادر بــلـــدته ا�ـــظــلـــومـــة الــصـــويــرة
لـيـؤسس لـه جـاهـاً مـزدحـمـاً بـاالسـئـلة
واالكــتــشــافــات حــاســمــاً مــنـهــجه  ان
الـلـصـوص مـهـما امـتـلـكـوا من خـبرات
الـتحايل والـبصبصـة  وارتداء  مسوع
الـــورع فــانــهـم اليــســتـــطــيـــعــون ثــقب
االحـذيـة  � وان االقدام الـنـظيـفـة حتمل
حـصـانـتـهـا مـعـهـا مـهـمـا كـان الـطـريق
طـويـال � مـعـلـقـاً ا�ـزيـد من االمـال عـلى
ا�ـثابرة دون ان يسـقط من اعتقاده ان(
الــعــواصف التــعــرف الـقــراءة) � هــكـذا
وقـياسـاً على انـه (البد من صـنعاء وان
طـال السفـر)  جنح فجر في االسـتئمان
على مشروعه الثقافي متحاشياً الهذار
 وفق قـناعة صارمة يبدو انه استمدها
مـن االديب الـــفـــرنـــسي ســـتـــانـــدال(ان
الـصــمت هـو الـطـريـقـة الـوحـيـدة الـتي

تشرف االنسان في بعض االحيان)  
كـان بامكـانه ان يصنع له اسـرة طويلة
مـن  ا�ــؤلـــفــات �ـــا �ــلك مـن جــزالــة
ذهــنـيـة� واطـالالت فـلـســفـيـة بــرفـايـات
سـســيـوجلـيـة لـكـنه فـضّلَ االنـتـقـاء في
االجـتهادات �لم يسهب الى حد االفراط
مــحـتـرمـاً حــقـوق ا�ـتـلــقي في اجلـرعـة
ا�ـعـرفـيـة ا�ـوظـبة خـشـيـةً من الـتـخـمة

وتعسر الهضم  .
 بـالـصدفـة وحـدها  اهـدتـني الصـديـقة
الـفاضلـة الناشرة االردنـية آمنـة سعيد
كـتابه (مقدمة في علم االجتماع)  � وقد
ذيّلَ الـعنـوان بعـنوان فـرعي (نحـو فهم

افضل لطبيعية اجملتمع البشري)  .
الـكتاب باثني عشر فصالً� حرص فيها
عـلى تـأشيـر مفـهوم  عـلم االجتـماع من

مــنــظـور دراسي  الـى حتـلــيل الــتـغــيـر
االجــتــمـاعي واحلــركـات االجــتــمـاعــيـة
ونـظرية تعبئة ا�وارد  وخالصات شيد
فـيــهـا جـسـوراً عن ا�ـتـغــيـر بـالـنـسـخـة
الـتنـمويـة وشروط احلـياة الـتي يتـطلع

اليها البشر   
لـــقــد جنح في  الـــربط اجلــدلي  مــروراً
�ـفـازات متـشعـبة  � ال سـلطـان للـرؤية

عليها اال بالتأمل ا�توازن  . 
ذهب بــنـا فـجـر جــودة في هـذا الـكـتـاب
الى ان مـعرفـة علم االجـتماع فـريضة ال
�ـكن بـاي حـال مـن االحـوال جتـاهـلـها

فهو يجعلنا على:-
- مــعــرفــة الــفـرق بــ� عــلم االجــتــمـاع
واصــحـاب نــظـريـة الــبـديــهـيــات � كـمـا
�ـكنـه التـفريق بـينه وبـ� التـفسـيرات

الطبيعية للظواهر 
- فـــهـم ا�ـــشـــكالت الـــتـي تـــواجه عـــلم
االجــتــمـاع عــنــد مــقـارنــته مع الــعــلـوم

الطبيعية 
-�ـاذا يـعـد عـلم االجـتمـاع عـلـمـا وليس

ضربا من الرطانة 
- ان يعترف بشكل موجز على التنشئة
االجــتــمــاعــيــة � والــثــقــافـة ,والــهــويــة
واالدوار و صـــــــراع االدوار � الــــــقـــــــيم
وا�ـعـاييـر والضـبط االجـتمـاعي  � هذه
هي رسـالـة علم االجـتمـاع فأذا احـكمـنا
الـسـيـطـرة عـلـيه سـيـكـون �ـقـدورنا ان
جنـد اقدامـاً وارضاً جـديدةً تـدب علـيها
هــذه االقــدام في رحــلــة الــتــعـرف عــلى
اجملــتــمـع ا�ــعــاصــر بــكل اشــكــالــيــاته
وتـناقـضاته وحتـدياتـه)  � وهنـا  يحذر
ا�ـؤلف من مغبـة االستخفـاف باخملاطر

احملدقة باالنسان فيقول  :-
(اجملــتــمع ا�ــعــاصــر وصل الى نــقــطـة
الـالعـودة  � فــمن احلــداثــة الــتي بـدأت
اصال مـع بــدايــة الــثــورة الــصــنــاعــيـة
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مــنـذ الــعـصــر احلــجـري احلــديث(قـبل
عـشرة االف سنه) ادرك العراقي القد�
مـــفــهــوم (الـــزمــان) من خـالل حــاجــته
�ــعــرفــة ا�ـــواسم الــتي حتــكم زراعــته
الـــبــكــر فـــأتــخــذ من عـــمــلــيـــة الــبــذار
واحلــصــاد عـيــدين أرخ بــهـمــا. ومــنـذ
منتصف األلف الثالث قبل ا�يالد صار
لـلـعـراقـيـ� عـيداً مـهـمـاً  أسـمـوه (عـيد
أكـيـتـو) أحـتـفـاءاً بـهـاتـ� الـفـعـالـيـت�
وإيــذانــاً بــبــدأ عـام جــديــد.وقــد حتـدد

رســــمــــيــــاً فـي الــــعــــصــــر الــــبــــابــــلي
الـقـد�(1594-1894) قـبـل ا�يـالد بأن
يـكـون (اكيـتو) الـعراقـي� في االول من
نــيـســان من كل عــام و�ـدة اثــنـا عــشـر
. رافق ذلك سعي الـرافديني� الى يـوماً
رصـــد ودراســــة االجـــرام الـــســـمـــاويه
وخـاصة الشمس والقمر �عرفة فصول
الـــســنـه وحتــديـــدهــا وقـــد دونت تــلك
األرصـاد الفلكيه على ألواح الط� منذ
األلف الـثـاني قـبل ا�ـيالد مسـتـخـدم�

عــلم الـريــاضـيــات حـتى تــوصـلـوا الى
طــول الـلــيل والـنـهــار بـحــسب فـصـول
الـسـنه وحـددوا مـا يسـمى بـاالنـقالب�
الـــشـــتــوي والـــصـــيــفي واالعـــتـــدالــ�
الــربـيـعي واخلـريـفـي فـضالً عن حـلـهم
�ـشـكلـة تـفـاوت طول الـسـنه الشـمـسيه

عن طول السنه القمريه.
ويـــرجع الى حـــضـــارة بالد الـــرافــدين
الـفضل في إيجـاد فكرة (االسـبوع) فقد
كـــان الــبـــابـــلــيـــون يـــقــيـــمـــون بــعض
شــعـائــرهم الـديــنـيه ا�ــهـمه فـي الـيـوم
االول مـن الـشـهــر الـقــمـري وفِـي الـيـوم
الــســابع مــنه وفـي مــنــتـصــفـه وهــكـذا
حـــسب أوجـه الـــقــمـــر االربـــعه وبـــذلك
قـــســمـــوا الــشـــهـــر الى أربــعـــة اجــزاء
مـتـسـاويه او الـى أربـعـة  اسـباع إذ ان
الـشهـر القـمري منـاسب ليـقبل الـقسمه
عـــلى أربـــعــة أقـــســـام  � كل قــسـم مــنه

يتكون من سبعة ايام.
ثـم فـرضـت احلــاجه وتــنــظـيـم احلــيـاة

وفـعالـياتـها الى تـقسـيم اليـوم الواحد
وهــنــا عــمل الــعــراقي الــقـد� فـي تـلك
الـفـتره الـتاريـخـيه ا�بـكـره الى تقـسيم
الـنـهار والـليل الى اجـزاء صـغيـره فتم
عـمل اثـنا عـشر سـاعه مظـاعفه أسـموا
كل سـاعه منها بأسـم (بيرو) وابتدعوا
لـذلك آالت خاصه مثل الساعات ا�ائيه
لـليل وا�زاول الـشمسـيه للنـهار والتي

اقتبستهما حضارة اليونان الحقاً.
لــقــد حــددت حــركـة الــقــمــر الــشـهــريه
وتـــــغــــــيـــــيـــــر شـــــكـــــلـه االحـــــســـــاس
�ــــفــــهـــوم(الــــزمــــان) في احلــــضـــاره
الــعـراقـيه وأصـبح الــقـمـر هـو ا�ـؤشـر
والـــدال عــلى مـــرور الــزمن فـــحُــســبت
االيـام بلياليه  وحُسـب الشهر بظهوره
وحُــسب الـعــام بـأنــقـضــاء اثـنــا عـشـر
قـمراً.ر�ا تكون هذه االهميه هي التي
جـعـلت الـقـمـر احـد مـعـبـودات الـعـراق
الـقـد� منـذ السـومريـون الذين عـبدوه
بـأسم(ننا)  ثم الـبابليـون الذين عبدوه

بـأسـم (سـ�)  واجـتـهـدوا جـمـيـعـاً في
تـألــيف الـتـراتـيل له وإقـامـة الـطـقـوس
اخلــــــاصه بـه وعـــــدّوا خــــــســـــوفـه من
الــظــواهــر ا�ـشــؤومــة الــتي تــقــتـضي
تــقــد� الـقــرابـ� والــصــلـوات لــيــنـعم

عليهم بأطاللته البهيه.
بـقي ان نـعـرف ان أسـالفنـا  لـم يـجدوا
حــدثــاً بـارزاً يــؤرخـوا مــنه في تــقـو�
عـراقي واحـد رغم كـثـرة األحـداث التي
تـســتـحق ذلك ور�ـا نـسـتـطـيع الـقـول
انــهم لم يـتـفــقـوا عـلى احـدهــا لـيـكـون
مـثـابـة لـلتـقـو� الـرافـديـني اخلالص �
فــقـد انـبــئـتـنـا الــنـصـوص ا�ــسـمـاريه
ا�ـكـتـشفه فـي التـنـقيـبـات االثـاريه بأن
بـالد الـــــرافـــــدين فـي عـــــصـــــر فـــــجــــر
الــــسالالت((2350-2900قــــبل ا�ـــيالد
كان لكل دويلة مدينه تقو�ها اخلاص
بـها وهو غـالباً مـا يقوم عـلى ان يُتخذ
من كـل سنه احلدث االبـرز فيها لـيمنح
تــلك الــسـنه اســمــهـا واســتـمــر احلـال

كـــذلك فـي الـــعــصـــور الـالحــقـــة حـــتى
الــــعــــصـــــر االشــــوري حــــيث ابــــتــــدع
الــعــراقـيــون حــيـنــذاك اســلـوب جــديـد
أليـجـاد تقـو�هم وهـو مـا يُعـرف بأسم
(الـلـيمّـو) وفـيه تتم تـسـميـة سـني حكم
ا�لك بأسماء رجاالت الدوله البارزين.
حـسب (الـلـيـمّـو) هـذا كم نـحن تـواقون
االن لــنـسـمّي احـد أعـوامــنـا الـقـادمـات
بـأسم  الـرجل الـذي يـنـتشـل الوطن من
ازمــاتـه ا�ــتالحــقــة  ويــعــيــد لــلــعــراق
مـكانته..أما  اذا أرخنا سنينا الفائتات
بـتقو� الـعراق القد� ا�ـستنـد للحدث
الــسـنــوي ا�ــهم يـقــيــنـاً كــنــا سـنــكـتب
تــقــو�ـاً بــاذخـاً بــاخلــسـارات..  فــعـام
احلــرب االولى وعــام انـتــهــائـهــا وعـام
احلـرب الـثـانـيه وعـام اجـتـرارهـا وعام
احلـرب الـثـالـثه وعام اعـتاللـهـا وهـكذا
دوالـيك..سـبـحان الـله عُـمـراً يسـتـجدي

ا�سرّات دون جدوى.
{ دكتوراه تاريخ وحضارة
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الكهربـاء ودرجات احلرارة الـعالية وأجـور ا�ولدة االهلـية تتـصدرهموم الـعراقي� في
كل صيف ..

سـنـوات طـويـلـة وهـذه الـقـضـيـة هـي الـعـنـوان الـرئـيس في نـشـرات االخـبـار واحلـراك
الشعبي وأحاديث الناس �  لكن دون جدوى ..

تـراجعت االحالم والـطمـوحات عـند العـراقي الى حدهـا االدنى أمام عـجز احلـكومات
والوزارات على تعاقبها عن ايجاد حل لهذه ا�شكلة ا�زمنة ..

وأتـــســاءل فـي كل مـــرة تـــكـــون الـــكـــهـــربـــاء مــوضـــوعـــا لـــقـــلـــمي  ..هـل ســـتـــأخــذ
قضية  الـكهرباء � أو غيـرها من القضايـا التي تضغط على الـشعب من دولة الص�
مـثال التي شـهـدت في خمـسـينـيـات القـرن ا�اضـي ما عـرف بانـه أسوا اجملـاعات في
التاريخ االنـساني أو من النخب السياسـية في اليابان -  التي  خرجت من احلرب

العا�ية الثانية مهزومة � مثخنة باجلراح كل هذا الوقت واالموال وا�عاناة ? ...
إستفهام مجازي ال أبتغي أن أعرف جوابه � الن خبره يكمن ب� طياته في النقيض�
.. وإ�ا أوردته لـتبـيـان الفـرق ب� حـالـت� � تـعكس كل واحـدة مـنهـما طـبـيعـتهـا التي

تناقض االخرى ...
�اذا أذكر هات� الدولت� العمالقت�  اللت� ال �كن أن نقارن أنفسنا بهما .. ?

اجلواب معـروف .. الن الدولت�  مرتـا بظروف أصعب من ظـروفنا وليـست لهما تلك
الثروة التي �ـتلكها واسـتطاعتـا خالل مدة بسيطـة عبور االزمة والتـربع على  القمة

في كل شيء ..
كـلمـا قرأت شـيئـا عن التـطور في الـعالم أو عن إجنـاز علـمي أو اقتـصادي أو في أي
مـجال يخـدم البالد واالنـسانـية عـمومـا في هاتـ� الدولـت� او غـيرهـما حتـضرأمامي
صورة بالدي � وأتسـاءل �اذا نحن بهذا ا�ستوى وهم بذلك التقدم � وأزداد يقينا أن
التعلـيم ال يعني شيئـا إن لم يواكب حركة الـتطور ويرتبط بـها � والشهادة ال قـيمة لها

إن لم تكن لها إضافة  نوعية في حركة التطور واالختصاص ..
ال قيمـة للشـهادة أن لم يكن لـها أثر عـلى االرض � وبخالفه تصـبح مجرد ورقـة تثبت
أن من حــصل عـلـيـهــا مـتـعـلـم لـكـنـهــا ال تـثـبت أنه يــفـهم عـلى حــد تـعـبـيــر (مـاثـيـو مـا
كـونـهـي) وطـريـقــا سـهال لـلــوجـاهـة والــتـبـاهي بــالـلـقـب في اخملـاطـبــات  والـعالقـات

وا�كسب ا�ادي وليس لفائدة البالد  ..
الـســيـاسـة والـشـهـادة اسـتـنـزاف وهـدر لـثـروات الـبـالد إن لم يـكن لـهـا نـصـيـبـهـا في

التطور..
قبل مدة اطـلعت على فيديو وردني في رسالة عبرالويتس أب ( �كن معرفة تفاصيله
في غـوغـول ) تـضـمن قـصـة تـطـور عـظـيـمـة بـطـلـتـهـا الـصـ� في  جتـاربـهـا الـعـلـمـيـة
بابـتكارشمس صناعية تفوق حرارتها 160 ملـيون درجة مئوية � أي ما يعادل عشرة
أضعاف حرارة الـشمس الطبيعية النتاج كميات هـائلة من الطاقة  باستخدام الطاقة
النووية ا�ـتقدمة .. وبذلك تكون الص�  قد حققت اجنازا نوويا يسجل لها تقترب به
من هـدف انـتـاج طـاقـة نـظـيــفـة غـيـر مـحـدودة بـتـقـلـيــد عـمـلـيـة االنـدمـاج الـنـووي الـتي
تـسـتــخـدمـهـا الـشــمس احلـقـيـقـيــة � وهي اجنـاز نـووي  كـبـيــر �ـكن لـلـصـ� به ان

تنقذ االرض من عملية تغير ا�نا� .
وقبل مدة قـرأت تنـاولت  في مقال  سـابق هنا فـي الزمان أربـاح شركة سـامسوجن
الـتي بـلـغت في عـام واحد 327 مـلـيـاردوالر ... فـيـمـا بلـغ ربح ( بل غـيتـس) مؤسس

شركة ما يكروسوفت 226 دوالرا في الثانية ...
وتـساءلت كم من الـسن� نـحتاجـها نحن أو غـيرنا من الـدول  البتـرولية الـعمالقة في

االنتاج جلمع هذا ا�بلغ الكبير? !! ..
أين نحن ومن هو على شاكلتنا من هذا التطور  في العلم والثروة ..?!!

رغم ثرواتـنا الـكبـيرة لـكنـنا لم نـستـطع الى االن أن نحل أزمـة بسـيطـة صرفـنا عـليـها
ا�ليارات واستنزفت من ا�واطن الكثير من االموال  على مدى سنوات طويلة ..

وهكذا هي الـتجارب االنسانـية تظهـر الفوارق  ب�  الـبشر .. فهـناك جتارب جعلت
النخب السـياسية من الـهز�ة درسا تـتعلم  منه كـيف تخدم شعـبها - وهي تبدأ من
الصـفر - لـيكـون هو الـثـروة � عنـدما يـكون هـو استـثمـارهـا األمثل � وتـكون الـسلـطة
لـيس هـدفـا لـذاتـهـا � أو ( مشـروعـا شـخـصـيـا لالثـراء ) � أو(مـغـا�) تـتـزاحم عـلـيـها
االحـزاب � وا�ا أداة لـلتغـييـر� وعبور الـهز�ـة وبنـاء االنسان بـاال�وذج الـذي تقدمه
في حتقيق الـهدف � في ح� هنـاك جتارب قد تكـون الثروة  ضارة ومـخربة للبالد �
وبـدال من أن تدفع حـيـاة االنسـان الى االفـضل جتـعلـها تـتـراجع الى الـوراء عنـدما ال

تستثمر االستثمار االفضل � وفي ا�كان الصحيح ...
ليس ا�هم بـأن تملك أمواال أو ثروات طبيعيـة � بل االهم هو مدى إستفادتك �ا تملك
في تـطـويـر حـيـاتك  � وسـد حـاجـاتك ... فـمـا قـيـمـة أن تـصـنف دولـة مـا � بـأنهـا من
الـدول الـتي تـمـلك ثـروات طـبــيـعـيـة كـثـيـرة وغـنـيـة تـقــدر بـا�ـلـيـارات والـتـرلـيـونـات من
الـدوالرات � فـيـمـا يـشـيـر واقـع احلـال الى تـخـلف مـريع وتـدني في مـخـتـلف مـجـاالت

احلياة � ونسب فقر عالية ال تتناسب مع تلك الثروات .
شـتـان بـ� جتـربـة استـثـمـارهـا االول في االنـسـان � وجتـعل (الـتـنـمـيـة االقـتـصـادية)

عنوانها األبرز� وثقافة عامة للبالد � وأخرى يكون الفساد ثقافة في بالدها ..
الـــــيــــابــــان إســـــتــــطـــــاعت فـي أقل مـن خــــمــــســـــ� عــــامـــــا أن تــــتـــــصــــدر الـــــعــــالم
بالتـكنولوجيا  واالتصاالت � وحتصل منهـا على أضعاف أضعاف ثروة البترول في
دول كـثـيـرة � ويـكـون ربح  شـخص  واحـد � أو شـركـة واحدة فـي االتـصاالت عـلى

سبيل ا�ثال  أكثر من عائد عدة دول بترولية مجتمعة ...
والـصــ� تـمـكـنـت في أقل من سـبـعــ� عـامـا أن تـكـون مــعـجـزة اقـتــصـاديـة لـيس في
الـعـالم  فقط بـل في التـاريخ .. وهـا هي حتث اخلـطى وتـسابـق الزمن لـكي  تـتـقدم
وتسعى لتـقفز من ا�رتـبة الثانـية لتكـون القوة االولى اقتـصاديا على الـعالم  كما هو

متوقع لها ...
جتارب كثـيرة مهمـة تظهـر قيمة الـثروة ودور االنسـان .. وان االوطان ال تبـنى بالنفط

وحده ..
أين موقع ثروتنا  ونفطننا ودور انساننا منها ..?

وهل بـنى النـفط والثروة الـتي �تـلكـها  لنـا جتربـة خاصة فـي التطـور أم كانت سـببا
في التراجع والفساد واطماع االجنبي واحتالله الرضنا ..?

- الواقع يجيب ..
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من جميل قرأت :
لن اسـمح ألحـد أبـدا أن يـزيل جتـاعـيـد جـبـينـي فـهي نـتـيـجة
دهـشـتي امام جـمال احلـياة � او تـلك احمليـطة بـفمي النـها
تظهر كم ضحكت وكم قبلت وال حتى البقع السوداء حتت
عـيني فـخـلـفهـا تـختـبيء ذكـريـات احزانـي وبكـائي .. انـها
جـزء منـي واحب جمـالـها ..(( ا�ـمـثـلة االمـريـكيـة  مـيريل

ستريب )).. 

يـتــفق الـرواة وا�ـؤرخـون ان والي الــبـصـرة عـلى اخـر ايــام حـكم اإلمـام عـلي بن ابي
طـالب� قد عـزل نفـسه و حمل سـتة ماليـ� درهم من اموالـها و هـرب الى مكـة� مقبال

على الدنيا بأموال الحق له فيها.
ويرى ا�فـسرون ان الـوالي و هو قريب لـلنـبي تأول اية في الـقرآن �ـا ال يصح� و لو
كان تأوله صحـيحا �ا غضب عليه علي� و ال كاتبه ليعـيد ا�نهوب متوعدا اياه بعقوبة

من جنس عمله.
لـيست الـسرقة و الـغصب امـرين جديـدين و ال منعـدمي الوقـوع� والعراق مـنهوب وال
زال ينهب� لـكن اجلديـد القد�� و ا�ـنعـدم ان مثل علي بن ابي طـالب لم يكن لـيسكت
عن حق سيسـأل عنه� فال منعته قـرابة الوالي من دمه ان يصـرح بأسمه و فعلته� وال
قـبل فـيه وســاطـة احـد� ومــثل عـلي ال يـتــكـرر� و مـثل والــيه مـكـرر� ومــنه في الـعـراق
عشـرات� وحتت الـعـشرات مـئـات� يسـرق الـكبـيـر و االوسط و الصـغـير� هـذا يـسرق

وزارة وهذا محافظة وهذه مصرفا� وهذه عموالت صمت.
تأمل الكتاب:

امـا بعـد� فأن مـن اعجب الـعجب تـزيـ� نفـسك لك� ان لك في بـيت مال ا�ـسلـم� من
احلق اكـثـر �ـا لــرجل من ا�ـسـلـمـ�� ولـقــد افـلـحت ان كـان ادعـاؤك مـا ال يـكـون� و
تـمنيـك الباطل يـنجيـك من االثم� عمرك الـله� انك النت البـعيد الـبعـيد اذن� وقد بـلغني
انك اتـخــذت مـكـة وطـنـا� و صــيـرتـهـا عـطـنــا� و اشـتـريت مـولـدات ا�ــديـنـة و الـطـائف
تـتخـيرهن عـلى عيـنك و تعطي فـيهن مـال غيـرك� والله مـا احب ان يكـون الذي اخذت
من امـوالهم لي حـالال ادعه ميـراثا� فـكيف ال اتـعجب اغـتبـاطك بأكـله حرامـا?� فضح
رويدا� مكانك بـلغت ا�دى حيث ينادي ا�غتر باحلسـرة� ويتمنى ا�فر� التوبة والظالم

الرجعة و الت ح� مناص.
هذا كتـاب جدكم يامن تدعون انكم احفاده� فهل تـعتقدون انه كتب هذا الكتاب ام ال?
وانتم يامن ال تـشايعون عـليا� اتـرون الكتاب ال يـدعو حلق� ام تراه كـتابا يـستقيم مع
قـواعـد القـانـون ان كنـتم تـركـنون لـلـقـانون و مـواده الـعـقابـيـة التي تـقع عـلى الـسارق

واخملتلس و الغاصب?
مـلخص الـكتاب يـنطبق عـلى الوالي و عـلى كثيـر منكم وعـلى دعاة استـرجاع االموال

وهم بذمتهم اموال لم يرجعوها.
تـلــخـيـص الـكـتــاب ان الـوالـي- ا�ـسـؤول نــهب امــوال الـدولـة
وشـعـبهـا و هـرب �عـونـة و حمـايـة اخواله خـارج الـعراق�
ليـتفرغ للـمولدات (امهـات اوالد و جواري) وثياب وجتارة

وطعام من مال منهوب.
فـأجـيـبـوا عـلـيـا بـدل الـتـغـريـدات و الـبـيـانـات� او انـتـظروا

مصير ابن عمكم ا�دان بكتاب علي.
والسالم ألهله.
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عنـدما يقـولون أن الـعالم � أصبح �
بـفـضل الــعـو�ـة � وشــيـوع وسـائل
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي � ( قـــريــة
كـونــيـة صـغــيـرة ) � فــهم عـلى حق
.فـمـا نـنـشـره الـيـوم يـطلـع علـيه كل
من يريـد ان يطلع سـواء في الشرق
أو الــــغـــرب � واضـــرب مــــثال عـــلى
نــفـسـي � واقـول كــتــبت مــقــالـة عن
ا�ــؤرخـــة الــيــابـــانــيــة الـــصــديــقــة
االسـتـاذة الـدكـتـورة كـيـكـو سـاكـاي
فــكـانـت بـ� يــدهـا حلــظــة نـشــرهـا
وأخبرتني بذلك في احلال � وكتبتُ
مقـالة عن الفـنان العـراقي ا�وصلي
الـــعــــا�ي االســـتــــاذ عـــزام الـــبـــزاز
واشــــرت الـى زمــــيـــــله وصـــــديــــقه
الـبروفـيسـور  االيطـالي � وما كـتبه
عنه � واذا بـزميـله وصديـقه يترجم
ا�قـال الى اللغـة االيطـالية ويـنشره

في مجلة : 
La Sponda 

ا�ـتــخــصــصـة بــالــثــقـافــة والــفــكـر
والفنون العدد (  ( 2021 -4-3كما
تـرون الـى جـانب هـذه الـسـطـور. ال
أكـتـمـكم سـرا انــني فـرح � وسـعـيـد
لـيس ألن مـا اكـتـبه يـجـد صـدى في
الشرق والغرب � لكني فرح وسعيد
الن العالم الـيوم يتـفاعل مع بعضه
البعض � ال بل االنسـان يتفاعل مع
أخــيه االنـسـان لـيـل نـهـار . ودائـمـا
اقــول لـــزوجــتي وهي اســـتــاذة في
التاريخ االسالمي ( االنسان واحد)
.واقـصـد ان الـله جل وعال قـد خـلق
االنــسـان � وكــرمه � ونـعــمه وجـعل

االختالف في اللغة واللون والشكل
والـثقـافـة والدين سـبـبا في تـعارف
هذا االنسـان مع اخيه االنسان ; اذ
لــــيس مـن ا�ــــعــــقــــول ان يــــعــــيش
االنـــــــســــــــان بـــــــدون االخـــــــتالف ;
فــاالخــتالف كــمـا ( الــديــالــكــتـيك -
اجلـدل ) � هــو مـا يُــعـطي لــلـحــيـاة
الـد�ومـة والـتـواصل � واالختالف
كـمـا جاء في االثـر رحـمـة ألنه يدعم
مـسـألـة الفـكـرة والنـقـيض ونـقيض

النقيض وهكذا تتحرك احلياة .
أعــــود الى مـــا اريـــد قــــوله بـــشـــأن
مقالتي ا�نـشورة في جريدة الزمان
عـدد  16أبــريل - نــيــسـان 2021 ,
بعنـوان ( عزام البـزاز : قوة الشرق
..ألـــوانه وســـحـــره ) واقــول انـــني
ذكـرت فــيـهـا ان عــزّام الـبــزاز فـنـان
تـشــكــيــلي عــراقي رائـد لـه تـاريخ �
وتــاريـخ ثــر � و�ــتــلك ارثــا فــنــيــا
تشكيلـيا غنيا . لـذلك ; فالكتابة عن
منجـزه التشكيـلي بالنسـبة للمؤرخ
والـنـاقــد ا�ـعـاصـر � تُــعـد واجـبـة �
ومــهـمـة � وضـروريـة لـفـهم جـوانب
مــهــمـة مـن احلـركــة الــتــشــكــيــلــيـة

العراقية والعربية ا�عاصرة .
وكم كـــنت فـــرحـــا ومــســـرورا وانــا
اتــســلم الــكـتــاب الــكــبـيــر اجلــمـيل
االنـــيق الــذي صـــدر عــنه بـــتــقــد�
الـــدكــــتـــور بــــنـــيــــتـــو كــــوراديـــني
 Dr.Benito Corradiniرئـــــــــيس
La االكـاد�ـية الـدولـية (السـبـوندا
 ( Spondaبــــرومـــا -ايـــطـــالـــيـــا �
وبـــعـــنـــوان ( عـــزّام الـــبـــزاز ..قــوة
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بنـاء على ما جاء بكتاب مديرية بـلديات ميسان شعبة االمالك / ا�رقم (٨٦٠٧) في
٢٠٢١/٦/١٠ تعـلن جلـنة الـبيـع وااليجـار الثـانيـة في مـديريـة بلـديـات ميـسان عن
تــأجـيـر ((مـحل سـاحـة الـبــاعـة ا�ـتـجـولـ� رقم ٤٥)) ا�ـدرجــة تـفـاصـيـله في ادنـاه
والـعـائـد الى مـديـريـة بـلـديـة عـلي الـشـرقي بـا�ـزاد الـعـلـني اسـتـنـادا لـقـانون بـيع
وايـجـار امـوال الـدولة ا�ـرقم ٢١ لـسنـة ٢٠١٣ ا�ـعـدل فـعـلى من يـرغب بـاالشـتراك
با�زايدة العلنية مـراجعة مديرية بلدية علي الشرقي او سكرتير اللجنة خالل مدة
(٣٠) يــوم تــبــدأ من الــيــوم الــتــالي من تــاريـخ نــشـر االعـالن مــســتــصـحــبــا مــعه
ا�ستمسكات الشخصية مع التأمينات القانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من القيمة
ا�ـقـدرة لـبـدل االيـجـار لـكـامل مـدته وسـتـجـرى ا�ـزايـدة في الـيـوم الـتـالي من مـدة
االعـالن السـاعـة الـعاشـرة والـنـصف صبـاحـا خالل الـدوام الـرسمي ويـكـون مـكان
اجراءها في مـقر مديريـة بلدية عـلي الشرقي واذا صادف يـوم ا�زاد العلـني عطلة
رسـميـة فيـؤجل الى اليـوم الذي يـليه من ايـام العـمل الرسـمي ويتـحمل من تـرسو
عـلـيه ا�ــزايـدة اجـور الـنـشــر واالعالن واجـور الـلـجــان الـبـالـغـة ٢ % وايـة اجـور

قانونية اخرى.
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بنـاء على استـحقـاق الدين ا�بـ� اعاله وطلب الدائن
حتــصـيــله وبــالـنــظـر لــعـدم اقــامـتك في احملـل ا�ـبـ�
بالعقـد وانه ليس لك محل اقامـة معلوم غيـره فتعتبر
بذلك مجـهول محل االقامة فعليه قـررنا تبليغك بلزوم
دفع الـدين وتوابـعه خالل ١٥ يومـاً اعتبـاراً من اليوم
الــتــالي لــتـاريخ نــشــر االعالن واال فـســيــبـاع عــقـارك

ا�وصوف اعاله با�زايدة وفقا للقانون.

Í—UIF�« qO−�²�« …dz«œ d¹b�

WO½U¦�« ŒdJ�« w�

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7006 اخلميس 21 من ذي القعدة 1442 هـ 1 من تموز (يوليو) 2021م
Issue 7006 Thursday 1/7/2021

-1-
الـعُـجْبُ بالـنـفس والـعشـيـرة قـد يصل الى حـدٍّ يـسـاوق احلمـاقـة واجلنـون � فـما

قُوْلكَ في مَنْ يرى نفسه خيرَ الناس كلهم ?
وال يكتفي بذلك بل يُقسم بأغلظِ اال�ان على صواب رأيه ..!!

-2-
وقد تُنكر ما ذكرناه وتقول :

ومَنْ هو هذا ا�غرور بنفسه ?
فنقول :

اليك القصة :
زار اجلاحظ مع أحد الهاشمي� أبا الربيع الغَنَويّ � فقال له : 

" من خيرُ اخللق يا أبا الربيع ?
فقال :

الناسُ واللهِ "
يعني انّ االنسان هو خير مخلوقات الله 

فقال له اجلاحظ :
" ومَنْ خير الناس ?

قال :
العربُ واللهِ "

وهكذا فَضّل العرب على كُلّ القوميات بقول مطلق ..!!
فسأله اجلاحظ :

" فََمنْ خيرُ العرب ?
قال :

مُضَر واللهِ "
فسأله اجلاحظ :

" فَمَنْ خيرُ مُضر ?
قال :

قَيْس واللهِ "
فسأله اجلاحظ :
ومَنْ خيرُ قَيْس ?

قال :
أعْصُر واللهِ "

فسأله اجلاحظ :
فمن خيرُ أعصر ?

قال :
غنيّ واللهِ " 

ثم ٍسأله اجلاحظ :
" فمن خَيرُ أعصر ?

قال :
غنيّ والله "

وأخيراً سأله اجلاحظ :
" فمن خير غنيّ ?

قال :
أنا واللهِ "

فقال له اجلاحظ :
" فأنت خيرُ اخللق ?

قال :
اي واللهِ " 
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واألن :
قد تسأل وتقول :

وهو هناك مَنْ يبلغُ به اإلعجاب بنفسه الى أنْ يكون كأبي الربيع ?�
أم أننا في األلفية الثالثة قد جتاوزنا أمثال تلك النماذج ?

واجلواب :
إنّ بعض مَنْ سـجلوا األرقام القياسية في الـفشل الفظيع� مازالوا مُصّرِين على
أنهم األجـدر واالحق بتـسـنم مقـاليـد األمـر� ولم يَكْـفِهم مـا اجـترحـوه مِنْ خطـايا
وأخطـاء � وهؤالء عنـدي يفوقون أبـا الربيع الـغنوي نـرجسيـةً وذوباناً في الذات�
وحرصـاً على أنْ تكون كلمتـهم العليا� ال في النـطاق الشخصي فحسب� بل في
الـنـطـاق الــسـيـاسي واالجـتـمــاعي � وهم بـهـذا يُــضـيـفـون أرقـامـا
جـديـدة الى أرقـام نـادرة سـجـلـهـا لـنـا الـتـاريـخ� ومـا هذه

احلالة االّ اجلنون بعينه .
انهم مجنونون ولكنهم ال يشعرون .

واننا بهم مبتلون
انا لله وانا اليه راجعون . 
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ال يـختـلف اثـنان عـلى أهمـيـة التـعلـيم في تـغيـير الـسـلوك االنـساني. وألن مـقالي
ليس مخـصصا �ـناقـشة أهمـية التـعلـيم وتاريخه في الـبصـرة ومعقـلها�فـسأركز
كما فـعلت في احللقـات ا�اضية على حتـليل دور التعـليم في صياغة الـشخصية
البصـرية ا�دنـية كمـا عرفتـها في ستـينات وسـبعيـنات القـرن ا�اضي. أكرر مرة
أخرى�اني بـاحث أجـتمـاعي يـغوص في تـاريخ نشـأة الـبصـرة وا�ـعقل ال لـيؤرخ

�بل ليوثق العالقة ب� ظروف النشئة ا�دينية�وشخصية البصري ا�دنية.
مثل الـتعلـيم هماً أسـاسياً لـلنخب الـبصـرية في بدايـة القرن الـعشرين. ال بل ان
أحد الـباحثـ� االنكـليـز الحظ ان سوء خـدمة التـعلـيم ا�قـدمة البـناء الـبصرة من
السلـطات العثمانية�مقارنة ببغـداد آنذاك� كان أحد أسباب مطالبة بعض النخب
الـبـصريـة وفي مقـدمـتهم عـبد الـلـطيف ا�ـنـديل الذي تـقلـد وزارتـ� في احلكـومة
الـعـراقـية االولـى والثـانـيـة�لـلـمـنـدوب الـبـريـطـاني بـرسي كـوكس بـاالنـفصـال عن
بـغداد. وعـلـى الرغـم من وجـود بـعض ا�ـدارس في الـبـصرة قـبل )1923تـاريخ
تـأسـيس الـرحمـانـيـة كـأول مـدرسة حـكـومـيـة في الـبـصرة بـعـد تـأسـيس الـعراق
احلـديث)�اال انـهـا كــانت مـدارس اهـلـيـة أنــشـأهـا وأشـرف عـلــيـهـا رجـال الـدين
اليـهود وا�ـسيـحـي�.من اهم وأشـهر تـلك ا�دارس كـانت مـدرسة الـرجاء الـعالي
التي اسسـتها كنيسة امريكية كفـرع �دارسها في الواليات ا�تحدة. أهم ما ميز
هذه ا�ـدرسة (االبتدائيـة والثانوية)التـي كان يشرف عليـها القس جون فان أيس
انها اسـتقطبت كثير من ابناء النخب البصـرية من ا�سلم� وبقية الديانات. كما
انـها اسـست اول مـدرسة ابـتدائـية لـلبـنات في الـبصـرة بعـد ذلك بسـنوات قـليـلة
حـتى بـلغ عدد طالب ا�ـدرسـة من الـذكور  200واالنـاث  100فـي عام .1921
وكانت ا�ـدرسة ترسل الطالب الذكور ا�تفوق� للدراسة في كليتها في مشيغان
 بامريـكا! والدراك النـخب البصـرية آنذاك الهـمية االعتـماد على انـفسهم لـتعليم
ابـنائهم‘فـقد دشن البصريون عام  1921حـملة تبرعـات واسعة النشاء مدارس
خاصـة بعيدا عن بيروقراطية احلكومـة في بغداد. هذه احلملة اسفرت عن جمع
اكـثر من  40000روبيـة�وهو مبـلغ كبـير آنذاك. كـما تبـرع السـيد ا�نـديل بكلف
انـشــاء مـدرسـة عـام  1924في الــزبـيـر اشـرف عــلـيـهـا رجل الــدين ا�ـوريـتـاني
االزهري ا�عـروف محمد أمـ� الشنقـيطي. أما العـثمانيـون فقد اكتـفوا بتأسيس

ثمان مدارس ابتدائية طوال فترة حكمهم.
اكـتـفي بهـذا الـقدر من الـسـرد التـاريـخي�واقـفز لـسـتيـنـات القـرن ا�ـاضي حيث
امضـيت دراستي االبتـدائية وا�تـوسطة واالعـدادية في ا�عـقل. قُبلت في الصف
االول االبتدائـي في مدرسة الثـغر االبتـدائية ا�ـتلطـة�التي كانت تـبعد عن بـيتنا
اقل من  200مـتـر�عـام  .1964كـانـت ا�ـدارس االبـتـدائـيـة أمـا مـخـتـلـطـة(وهـذا
الغـالب) او مخصصـة الحد اجلنسـ� فقط. على الرغم من وجـود مدارس أهلية
ذات سمـعة محـترمـة اال ان معـظم العـوائل البصـرية في ا�ـعقل آنـذاك بضـمنهم
كـبـار ا�وظـفـ� كـانـوا ال يجـدون سـبـبا الرسـال ابـنـائـهم للـمـدارس اخلـاصة الن
ا�دارس احلـكومسة كانت ذات مـستوى ال يختلـف عن االهلية من حيث اجلودة.
كل الـكـادر الـتدريـسي كـان مـن ا�عـلـمـات. بـذلك تـعـلـمـنـا مـنـذ نـعـومـة اضـفـارنا
ظاهـمية العـمل للمرأة وضـرورة أحترام ا�رأة الـعاملة. لـذلك كان من الغريب لي
عـنـدمــا انـتـقـلت وعـائــلـتي لـلـعــيش في مـحـافـظــة أخـرى في الـثـمـانــيـنـات بـحـكم
عمـلي�ر�ية الطريقـة التي يربى بهـا االطفال هنـاك على اعتبـار ا�رأة هي مخلوق
من الـدرجـة الثـانـية. لـقـد كانت الـست خـديجـة عـطا مـديـرة مدرسـة الـثغـر آنذاك

شيء كبير أهابه على الرغم من انها صديقة والدتي في نفس الوقت. 
واذا كـان هـنـاك من شيء �ـيـز في الـتـعـلـيم آنـذاك فـهـو االهـتـمـام الال مـتنـاهي
بـاالنــشـطـة الالصـفــيـة. لـقـد كـانـت ا�ـدارس الـتي عـلّــمـتـني في الـبــصـرة(الـثـغـر
االبتـدائيـة�والرشيـد ا�تـوسطـة�واالعدادية ا�ـركزيـة وأعدادية
ا�ـعــقل) مــؤسـســات تـربــويــة قـبل ان تــكــون مـؤســسـات
تعـليمية.هذا بـاعتقادي كان سر جنـاح التعليم في صقل
الشخصية ا�دنية البصرية�وهو ما ساتطرق له بتفصيل

اكثر في احللقة القادمة.
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ألـقى الـشـاعـر عــبـدا�ـنـعم حـمـنـدي
قصيدة  في جلسة افتتاح مهرجان
أبي تــــمــــام الــــثـــــامن   في رحــــاب
حـــوران الــســـوريـــة  مـــســقط رأس
الـشــاعـر  حـبـيب بن أوس الـطـائي.
يوم 29 حزيـران�  والقت الـقصـيدة
صـدىً طيـباً لـدى الشـعراء الـعرب �
عـلـمـاً ان احتـاد الـكـتـاب الـعرب في
ســوريــة أقــام حــفل تــوقــيع ديــوان
الـشـاعر اجلـديـد " ليل الـغـاب " يوم
28 حزيران� على قاعته مع قراءات
شــعـريـة وتـقـد� دراسـة نـقـديـة عن
الديـوان  للدكتـورة هيالنة عـطاالله
احـتـفاءً بـالشـاعـر ومنـجـزه الكـتاب

اخلامس عشر

التحكيم برئاسـة الكاتبة والشاعرة
اإليـــفـــواريـــة فـــيــرونـــيـك تـــادجــو�
احلــائـــزة عــلى جـــائــزة إفـــريــقـــيــا
الـسـوداء األدبــيـة الـكــبـرى في عـام
.2005وكـــــــانت جلـــــــان قــــــراءة في
خمس دول هي الكـاميرون وساحل
الـــعــاج وغــيــنــيـــا ومــالي وتــونس
أجــرت االخــتــيـار األولي� ثـم تـولت
اختيار الفائـز جلنة حتكيم برئاسة
الكاتـبة والشـاعرة فيـرونيك تادجو
مـن سـاحل الــعـاج احلـائــزة جـائـزة
إفريقيا السوداء األدبية الكبرى في
عــام .2005وتـــبــلغ قـــيــمـــة جــائــزة
"أوراجن" عـــشـــرة آالف يــورو� وهي
مـــدعــومـــة من مـــؤســـســة "أوراجن"
ا�ـنـبـثـقة مـن مـجـمـوعـة االتـصاالت
الـفـرنــسـيـة الـشـهــيـرة� ومن ا�ـركـز

الثقافي الفرنسي.

مـجـتـمـعـها� وبـالـتـالي كـل الـبـلدان
التي ال تـزال فيـها ا�ـرأة تعاني في
جـســدهـا".وتـنــافـست عــلى جـائـزة
"أوراجن" الــــــــــتـي
تُــــمــــنح لــــلــــمـــرة
الـثـالـثة  74رواية
44 صــــــــــادرة عن 
دار نــــشـــر من 16
دولـــة.واخــتــيــرت
الــعـنــاوين األولى
من قـــــــبل جلــــــان
القراءة في خمس
دول (الـكـامـيرون�
ســــاحل الــــعــــاج�
غــــيـــنـــيــــا� مـــالي
وتـــــــــــــونـس). ثـم
انتُخب الـفائز من
قــــــــبـل جلــــــــنــــــــة

ا�اضي عـبر شخـصيتـ� وعصرين
وزوجــ�� لـــفــهم احلــاضـــر بــشــكل
أفــضل. وتــتــحــدى لــبــنى الــسَـرَاج

{ بــــــــــــاريـس (أ ف ب) - فـــــــــــازت
ا�ــغـربــيـة لــبـنى الــسَـرّاج الــثالثـاء
بـــجـــائـــزة "أوراجن" لــــلـــكـــتـــاب في
إفـريـقـيـا عن روايـتـهـا بـالـفـرنـسـيـة
"شريطة أن يكون �زاج جيد" التي
تتنـاول العنف األسـري.وكانت هذه
الـــروايــة� وهي األولـى لــلـــمــحــررة
والـكـاتـبـة الـصـحـافـيـة� صـدرت في
ا�ـــغـــرب في آذار/مــارس  2020عن
دار "ال كروازيه"� ثم في فـرنسـا بعد
ســـــــــــــنـــــــــــــة عـن دار"أو ديـــــــــــــابـل
فوفيـر".والحظت جلنة الـتحكيم في
بــيــان أن "ا�ــؤلــفــة تـتــنــاول بــثــقـة
وإحــــســــاس مــــوضــــوعــــاً ال يـــزال
مــطــروحــاً يـــا لألسف هــو الــعــنف
ا�نزلي� وهي تعـاجله بعيداً من أي
مانـوية".وشددت الـلجنـة كذلك على
أن "هذا الـكتاب يدعـونا للـسفر إلى
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عبدا�نعم حمندي  لبنى السَرّاج 

االنوار وااللـوان للـشرق بـأسره ) �
وقـد طـبع طـبـعــة انـيـقـة وبـاأللـوان
وبحجم كبير وورق آرت صقيل في
مـــطـــابع دار االديب بـــالـــعــاصـــمــة

االردنية  –عمان .
الشيء الذي اعـجب الدكتور بـنيتو
Dr.Benito Corradi- كــوراديـني
 niرئـــيـس االكــاد�ـــيـــة الـــدولـــيــة
(السبوندا  ( La Spondaبروما -
ايـطـاليـا انـني قـلت انه هـو من قيم
عـمل زمـيله عـزام الـبـزاز � وهو من
قـــدم لـــلــكـــتـــاب � وهـــو من أكــد ان
الـــكـــتــاب عـــبـــارة عن الـــبــوم رائع
لـلـوحــاته الـتي تـزخــر بـا�ـضـامـ�
واالشـــكـــال � وهــــو من وضع يـــده
عـلى جـمـلـة من احلـقـائق ا�ـتـعـلـقة
�ـــنــجــز عـــزام الــبـــزاز في مــجــال
الــتـــشــكــيل ومـن ابــرزهــا أن عــزام
البـزاز وبعـد حصـوله على الـشهرة
الـتي يـسـتـحـقـهـا � اليـزال مـسـتـمر
بــالــعـــطــاء يــحث اخلــطى � ويــغــذ
الـســيـر � ونـراه مــسـتـعــدا إلعـطـاء
اجابـات ثقافيـة وفنيـة لالطروحات
الــفــنـيــة اجلــديـدة عــلى ا�ــســتـوى
الـعـا�ـي .وثـاني هـذه احلـقـائق انه

اليزال حريـصا على ان يقـدم للعالم
ســــحـــر الــــشـــرق وقـــوتـه من خالل
احـتـكـاكه �ـنجـزات الـغـرب ا�ـادية
والـتــقـنــيـة � وهــو يـقـدم نــفـسه من
خالل لــــوحــــاتـه رســــوال لــــلــــسالم
والتعـايش السـلمي . فضال عن انه
يـعـطي لـلـفن االولـويـة في ان يـكون
وســيـلــة احلـوار بــ� احلـضـارات ;
فــلــغـة الــفن عــنـده لــيـسـت وطـنــيـة
قومية فـحسب � بل عا�يـة انسانية
� وهذا هو سر قدرته على ان تكون
لوحـاته �ـثـابـة (الـلـغـة االنـسـانـية
الــنــاطــقــة ) الــتي تــوفــر الــظــروف
الالزمـــة لــكي يـــكــون الـــفن � ومــنه
الــتــشــكــيل الــقــاسم ا�ــشــتــرك بـ�
شعـوب الـعالم في سـعيـها من اجل

السالم واالخوة .
نــــعم ان الــــوان عــــزام الـــبــــزاز في

لـوحــاته � حتـمل سـحـر الـشـرق في
روحــانــيـتـه ومالحــمه واســاطــيـره
وحـكـاياته الـتي ابـتـدأت بكـلـكامش
الـبـاحث عن ســر اخلـلـود لــتـنـتـهي
بــألف لــيــلــة ولــيــلــة الـبــاحــثــة عن
د�ــومـة الـعـمل واالسـتـمـراريـة في
الـعطـاء واالمل في ا�ـستـقـبل . هذا
فـضال عـن ان الـكــثـيــر من لــوحـاته
تـقــتـرن بـاحلــمـام واحلــمـام رسـول
الـسالم وتقـتـرن با�ـرأة وا�ـرأة سر
د�ـومـة وتـواصل احلـيـاة وتـقـترن
بـالطـبيـعة والـطبـيعـة أُمنـا احلنون
الـتي تضـمنـا حتت اجنـحتـها لـهذا
يـــجـب ان نــرأف بـــهـــا كـــمـــا نــرأف
بـأمـهاتـنا  وبـنـاتنـا .واخـيرا فـعزام
الــبــزاز هــذا الــفــنــان الــتــشــكــيــلي
الـــعــراقي الــكــبــيـــر وفي مــســيــرته
الــرائـعــة الــتي اســتـمــرت عــقـودا �

�ـــثل ثـــقــافـــة عــريـــقــة ; ثـــقـــافــته
ا�ــوصــلــيــة الــعــراقــيــة الــعــربــيــة
االنسانية جنـده يتحرك ضمن هذه
الدوائـر ليـعطي للـعالم الـدليل على
عـراقــة تـقـالــيـده � وقـيــمه وافـكـاره
وا�ا� حـياته احلمـيميـة الصادقة
الـنــظــيــفــة الــنــزيــهـة عـن ا�ـطــامع

والشكليات .
شـــكـــرا لـالخ الـــدكـــتـــور بـــنـــيـــتـــو
Dr.Benito Corradi- كــوراديـني
 niعـــلى مـــبـــادرته اجلـــمـــيــلـــة في
تــرجــمــة مـــقــالي � وتــمـــنــيــاتي له
بـــالـــبــهـــاء وااللق الـــدائم وشـــكــرا
لفنانـنا الكبيـر االستاذ عزام البزاز
وتـمنـياتي بـالـعمـر ا�ديـد والعـطاء
الــدائم خـدمـة لـثــقـافـة بالده وامـته

واالنسانية .
{ كاتب ومؤرخ عراقي 
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إمكـان اسـتخـدام الدلـيل ا�ـستـمد من
الــهــاتـف الــنــقــال في إثــبــات جــرائم

اإلرهاب.
وجتــدر اإلشــارة إلـى أن الــعــديــد من
األحـكـام الـقضـائـيـة الـعـراقـيـة ذهبت
إلى اعتـماد الـدليل الـصوتي لـلهاتف
النقال كدليل في اإلثبات اجلنائي في
ظل غــــيــــاب الـــنـص الــــقـــانــــوني أو
الــنــصــوص ا�ــنــظــمــة لــهــكــذا دلــيل
الســيـمــا في جــرائم الــزنــا واخلـطف
والـقـتل ومـنه قـول مـحـكـمـة الـتـمـيـيز
يـجب االســتـعـانـة بــخـبـيـر األصـوات
�ـعــرفـة مـطـابـقـة صــوت ا�ـتـهـمـة مع
صـــوتــهـــا ا�ــســـجل من قـــبل مــراقب
الـهـاتف� وذلك يــدل عـلى أن الـقـضـاء
الــعــراقي في الــغــالب من أحــكــامه ال
يــرفـض هــذا الــنــوع من الــتــســجــيل
مـعـتـبـراً هـذا الـتـسـجـيل قـريـنـة عـلى
نفي اجلر�ة أو نسبتها إلى ا�تهم.
خالصـة �ـا سـبـق �ـكن الـقـول يـبـدو
أن الــــقــــانـــون الــــعـــراقـي في اجتـــاه
الـقــوانـ� الـرافــضـة �ـشــروعـيـة هـذا
الـدلـيل ا�ـسـتـمـد من الـهـاتف الـنـقـال
أكثر من كونه من القوان� التي تقبل
به ضـمنـاً� سـيمـا إذا عـرفنـا أن ا�ادة
(/213أ) من قانون أصـول احملاكمات
اجلـــزائـــيـــة الـــعـــراقي عـــددت األدلــة
ا�ـــشـــروعـــة في اإلثـــبـــات اجلـــنـــائي
صراحة� فضالً عن األدلة التي يقرها
الـقـانون بـالـقـول "حتـكم احملـكـمة في
الـدعــوى بـنـاءً عــلى اقـتـنــاعـهـا الـذي

الــغــايــة مـن ســلــوكه� ثم يــتــجه إلى
الوجـهة التي يـدرك بهـا هذه الـغاية�
وعـلى هذا الـنـحـو ال يـكفي لـتـحـقيق
جــــر�ــــة اإلرهـــاب أن تــــقع أفــــعـــال
جـــرمـــيـــة لـــوحـــدهـــا� وإ�ـــا يـــجب
بــــاإلضــــافــــة إلـى ذلك تــــتــــجه إرادة
اجلـاني إلى حتـقــيق غـايـة إرهـابـيـة
مـعــيـنـة� تــتـمـثل بــاإلخالل بـالـوضع
األمـــني أو االســتـــقــرار أو الـــوحــدة
الـوطنـيـة أو إدخـال الـرعب واخلوف
والــــفـــــزع بـــــ� الــــنـــــاس أو إثــــارة

الفوضى.
W�UD� …—U��

أمــا اإلخالل بــالــوضع األمــنـي فــهـو
عبارة مطاطـة تتسع جلميع احلاالت
الـــــتـي تـــــتـــــجـه إلـى بث روح عـــــدم
االطمئنان ب� ا�واطن�� سواء على
أنــــفــــســــهـم أو عــــلـى أمــــوالــــهم أو
حــــريــــاتــــهم مـن خــــطــــر االعــــتـــداء
اإلرهـابـي� أمـا اإلخالل بــاالسـتــقـرار
فـيقـصـد به زعزعـة حـالة الـثـبات في
البالد سواء من الـناحيـة السيـاسية
أو االقـتــصـاديــة أو االجـتـمــاعـيـة أو
األمــــنـــيـــة� أمـــا اإلخالل بـــالـــوحـــدة
الوطنية فيـقصد به بث روح التفرقة
بــ� صــفـــوف الــشــعب� ســواء عــلى
أساس الـقـوميـة أو الـدين أو ا�ذهب
أو ا�ـعــتـقــد أو الـرأي أو اجلـنس أو
الـــــعــــــرق أو األصـل أو الــــــلـــــون أو
الـــــــــــوضـع االقــــــــــتـــــــــــصــــــــــادي أو

االجتماعي.... إلخ.

مع ذلك وصف اإلرهاب.
واشــتــرط ا�ـشــرع لــتـحــقق جــر�ـة
اإلرهــــاب أن تـــســـتـــهـــدف األفـــعـــال
اإلجرامية فرداً أو مجموعة إفراد أو
جـمـاعـات أو مـؤسـسـات رسـمـيـة أو
غـيـر رسـمـيـة أو �ـتـلـكـات عـامـة أو
خـاصـة� وفي ذلك إشـارة إلى تـوسع
ا�شرع في قائمة ما شمله باحلماية
بــــــحـــــيـث تــــــشـــــمـل األشــــــخـــــاص

وا�ؤسسات وا�متلكات.
أما فـيمـا يتـعلق بـالعـنصـر ا�عـنوي
جلـر�ـة اإلرهـاب� فـمن ا�ـعـروف أن
الــســلــوك اإلنــســاني لــيس ســلــوكـاً
عـــشــوائـــيــاً� بل هـــو ســلـــوك غــائي
يـسـتـهـدف غـايـة مـعـيـنـة� والـسـلـوك
اإلجـرامي ال يـخـرج عن هـذا ا�عـنى�
أي أن الــســلــوك اإلجــرامي وســيــلـة
لبـلوغ غـاية مـعيـنة� فـاجلاني يـحدد

فيـتـحقق بـارتـكاب أي فـعل إجرامي�
بـصـرف الـنظـر عن وصـفه أو نـوعه�
ســــواء أكــــان من األفــــعـــال ا�ــــاســـة
بــا�ـصــلــحـة الــعــامـة أم من األفــعـال
ا�ـاســة بـاألشــخـاص أم مـن األفـعـال
ا�اسة باألمـوال� وسواء أوقع الفعل
اجلــــرمـي من فــــرد أم من جــــمــــاعـــة
مـنـظمـة� �ـا يـعـني أن الـفعـل يدخل
فـي نــــطــــاق اإلرهــــاب وأن ارتــــكــــبه
شــخـص واحــد فــقـط� وإن كــان هــذا
الـفـرض نـادر الـوقـوع� حـيث يـتـمـيز
الـــفـــعـل اإلرهـــابي عـــادة بـــأنه فـــعل
جمـاعي� يـتم من خالل إعـداد مـنظم�
إال أن ا�ـــشـــرع أراد بـــذلك أن يـــســـد
ثـــغـــرة في الــــتـــشـــريـع يـــخـــشى أن
تــســتـغــلــهـا اجلــمــاعـات اإلرهــابــيـة
بــحـيث تــرتـكب جــرائـهــمـا من خالل
أحد أفـرادها� دون أن يـنطـبق علـيها

بــالـــرجـــوع إلى قـــانـــون مــكـــافـــحــة
اإلرهاب رقم 13 لـسـنـة 2005 عُرّف
اإلرهـاب في ا�ـادة األولـى مـنه بـأنه:
(كل فــعـل إجــرامي يــقــوم به فــرد أو
جــمـاعــة مـنــظـمــة اسـتــهـدف فـرد أو
مـــجــمـــوعــة إفـــراد أو جــمـــاعــات أو
مـؤسـسـات رسـمـيـة أو غـيـر رسـمـيـة
أوقع اإلضرار با�ـمتـلكات الـعامة أو
اخلــاصـــة بــغــيـــة اإلخالل بــالــوضع
األمــــني أو االســـتــــقـــرار والـــوحـــدة
الـوطنـيـة أو إدخـال الـرعب واخلوف
والفزع ب� الناس أو إثارة الفوضى

حتقيقاً لغايات إرهابية).
وفي ضــوء هــذه ا�ــادة فــإن جــر�ـة
اإلرهــــاب في الـــتــــشـــريع الــــعـــراقي
تتـكون من عـنصـرين أساسـي� هـما

العنصر ا�ادي والعنصر ا�عنوي.
أما العـنصر ا�ـادي جلر�ة اإلرهاب

وقد تتمـثل الغاية اإلرهـابية بإدخال
الرعب واخلوف والفـزع ب� الناس�
أمـا إدخـال الـرعب فـيـقـصد بـه إثارة
خـــوف جــمـــاعي في اجملـــتــمـع �ــثل
قـدرته عــلى ا�ـقـاومـة ولــدفـعـهم إلى
االستسالم أو إلجبار احلكومة التي
تـمـثـلـه عـلى اخلـضـوع� أمـا اخلـوف
فــيـقــصــد به بث الــوجل في نــفـوس
الـنـاس مـن أجل الـسـيـطــرة عـلـيـهم�
وشل تــــــفــــــكــــــيــــــرهـم عـن اجلـــــرأة
الــضــروريـة لــلــتــصــرف عن اجلـرأة
الـضـروريـة لــلـتـصـرف في مـواجـهـة
الــفــعل� أمــا الــفــزع فــيـعــني تــرويع
الــنـاس وهــو مــرادف لـلــخــوف� أمـا
إثارة الـفوضى فـتـعني بث حـالة من

انعدام القانون والنظام في البالد.
ومن كل مــا تــقــدم �ــكـن إن نــرصـد
تـوسع ا�ـشـرع في حتـديـد الـعـنـصر
ا�ـعـنـوي جلر�ـة اإلرهـاب من خالل
اسـتعـمـاله أللفـاظ وعـبارات مـطـاطة
�كن إن تتسع للكثير من احلاالت.
فإذا توفـر العنـصر ا�ادي وا�ـعنوي
ا�ـشـار إليـهـمـا سـلفـاً� فـإن اجلـر�ة
توصف بـاإلرهابـية� ويـترتب عـليـها
الـعــديـد من األحـكــام اخلـاصـة الـتي
تــتـــعــلق بـــالــعـــقــوبـــة والــتـــدابــيــر

االحترازية.
وهــكــذا وتــأســيــســاً عـلـى مـا ســبق
وتطـبيـقاً لـلمادة / /40من الدستور
الدائم �كن تـطبـيق نص هذه ا�ادة
عـــلى جـــر�ـــة اإلرهــاب وبـــالـــتــالي
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أوالـيـة االنـشـطـار االنـفـعـالي ا�ـمـيزة
لـهــا جتـعل هــذا االمـر شـبــة مـحـتـوم
حـيث تــتـوفـر الـظــروف اخلـارجـيـة و

الذاتية.
وقــد شـــهــد الـــبـــلــد خـالل الــشـــهــور
ا�ــنــصــرمــة حتــديــات كــثــيــرة تــأتي
استمراراَ لتحديـات متراكمة واجهها
الـنظـام الـسيـاسي ا�ـضطـرب كـشفت
عن ديــنــامـيــات االنــقـســام و خــطـاب
الكراهية  ,الذي صدر أول تعريف له
في الــواليـات ا�ــتـحــدة االمـريــكـيـة و
يـشـيـر الـى أنه اخلـطـاب الـذي يـدعـو
الى أعمال العنف أو جرائم الكراهية
 ,اخلــطــاب الـذي يــخــلق مــنــاخـاَ من
الكراهية  ,واالحكام ا�سبقة التي قد
تـتـحـول الى تـشـجـيع إرتـكاب جـرائم

الكراهية .
ونـــــرى أنـه كل قـــــول  ,رمـــــز وفـــــعل
يــنــطــوي عـــلى إســاءة الى ثــوابت و
معتـقدات اآلخر  ,ويؤدي الى الـعنف
والــــصـــراع والــــهــــجــــرة و ضــــيـــاع
ا�ـــمـــتـــلـــكـــات ا�ـــاديـــة واحلـــاجـــات
االنـــســانــيـــة وغــيــاب االســـتــقــرار و
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السماوة

(ابو حنـيفة الـنعمـان) و قبلـها إزلة
تمثال (ابو جعفر ا�نصور) ألسباب
مــذهــبــيــة و سـرديــات تــاريــخــيـة .
فـــضالَ عن الـــتــــصـــريـــحـــات الـــتي
يـطـلقـهـا مـسؤولـ� في الـدولـة عـبر
وسـائل االعالم تــشـيـر الى تــعـمـيق
الكراهـية وتـؤجج العنف بـ� ابناء

اجملتمع و تشوه صورة الدولة.
أن وســـــائـل االعـالم و الـــــتـــــواصل
االجــتــمـــاعي الــتي تــغــذي خــطــاب
الكراهية تستدعي ا�راقبة و اتخاذ
االجراءت القـانونيـة من قبل الدولة
وفق ا�عايير الدولية  ,إذ أن العديد
من الـدول شـهـدت ظـروفـاَ مـشـابـهـة
للـواقع الـعراقي  ,واصدرت قوان�
واتخذت تدابـير سياسيـة وقانونية
حــــالت دون اســــتــــمــــرار الــــعــــنف

والقضاء عليه .
وضــــــرورة االفـــــادة من مـــــدونـــــات
شــركـات مــنـصــات الـتــواصل حـول
خطاب الـكراهيـة التي تعـتمدها في
الـتـعــامل مع ا�ـسـتــخـدمـ� والـغـاء
حــســـابــاتــهم  ,أي الــتــنـــســيق مع
ا�راكـز ا�ـسؤولـة لتـلك ا�ـنصـاتفـقد
أشــــار مــــوقع  Youtubeفي أحــــد
بنوده الى (( نـشجع اخلـطاب احلر
و نـــــدافع عـن حق كـل شـــــخص في
التعبيـر عن وجهات نظره  ,اال اننا
ال نسـمح بـخطـاب الـكراهـية  ,وهو
اخلــــطـــاب الــــذي يـــهــــاجم أو يـــذل
مجموعـة معينة  ,بناءاَ عـلى عرقها
أو أصــولـهــا األثــنـيـه او ديـنــهـا أو
إعـاقـتـهـا أو نـوعـهـا االجـتمـاعي أو
هويتها )) وهذا األمر ينسحب على
مــدونــات شـــركــات مــواقع تــواصل
أخـرى  ,يــسـتــخـدمــهـا اجلــمـهـور ,
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في البـيئـة ا�ضـطربـة و اجملتـمع غير
يــبـدأ ا�ــســتــقــر و الــدولــة الــهــشـة  ,
اخلـالف من مـــفــــردات و فـــعـــالـــيـــات
سياسية  ,تؤدي الى الصراع ا�ضمر
أو ا�ــعـــلن إســتــنــاداَ الى مــعــطــيــات
الــواقع ا�ــشــحـون بــايــديـولــوجــيـات
مختلـفة و عصـبيات مسـتقرة في قاع
اجملــتــمع الــذي يــتــسـم بــاالســتــقـرار
النـسبـي أحيـاناَ و ا�ـضطـرب غالـباَ ,
مع اسـتــمـرار األزمـات الـســيـاسـيـة و
االقتصادية و االجتـماعية و االمنية ,
التي طـا�ا ترافـقها خـطابـات مختـلفة
حــد الــتــنــاقض في وســائل االعالم و
التـواصل االجـتـماعي  ,التـي أضحت
مـــنـــابـــر وروافـــد تــــغـــذي اخلالفـــات
مـســتـفـيــدة من مـخـزون الـعــصـبـيـات
كنظام ثـابت ومغلق بـالتقالـيد والقيم
والــروابط من جــهـة  ,وعــدم تــفـعــيل
الــتــشــريــعـات و الــقــوانــ� من جــهـة
أخرى  ,الـتي مـن شـأنـهــا أن تـضـبط
خـطـابات  مـسـتـخـدمي تـلك الـوسائل
ا�تاحـة جلمهور  ,وجد فيهـا مساحة

كـبــيـرة حلـريــة الـتـعـبــيـر عن الـرأي ,
جلمـهور مـختـلف في مسـتوى الوعي
واالدراك ومعـرفـة أثر الـكلـمـة السيـما
في الفعـاليـات ذات الصبـغة ا�ذهـبية
والقـومـية و االثـنيـة الـتي تشـكل أحد
أهم أسـبــاب الـتـوتــر في اجملـتـمع مع
ايـديـولــوجـيـا أحـزاب تــتـخـذ من تـلك
الــفـعـالــيـات والـهــويـات الـعــصـبـويـة
وسـيـلـة لـتــحـقـيق غـايـاتـهـا من خالل
التأثيـر ا�تبادل و اخملاتـلة في عماية

االقناع.
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ويــرى ا�ــفـكــرمــصـطــفى حــجـازي أن
فــيــروس الـعــنف مــوجــود دائــمـاَ في
بنية العـصبية ذاتهـا . يظل كامناَ في
ويـنــشـر حـاالت الــصــراع الـســلـمي  ,
وبـــاءه فـي حـــاالت حـــروب الـــهـــويـــة
والتـصفيـات العـرقية أو الـطائـفية أو
االثـــنـــيـــة أو حـــتـى الـــســـيـــاســـيـــة .
الـعــصـبـيـة مـن حـيث بـنـيــتـهـا ذاتـهـا
تتـضمن دائمـاَ شحـنة عدوانـية قـابلة
ألن تـــتـــحــول الـى صــراعـــات دامـــيــة
وتــــصــــفــــيــــات مع اخلــــارج . ذلك أن

والـتي تتـشـابك في الـغالـب بطـريـقة
معـقدة مع حـرية الـتعـبيـر عن الرأي
إزاء الـقـضـايـا و االحداث الـتي تـقع
جراء استمـرار االزمات والصراعات
السـياسـية و الـطائـفيـة و العـرقية ,
�ا استـدعى ا�نـظمات الـدولية الى
وضع مــعـــايــيــر حتــول دون اخلــلط
بينهما . إذ وضـعت الشرعة الدولية
مــعـاجلــات تـراعي حــقـوق االنــسـان
وتردع خطاب الكـراهية والتحريض

ضد اآلخر .
أضافة الى االلتزام با�عايير ا�هنية
واالخالقــيــة لـلــعــامــلـ� فـي وسـائل
االعالم. وتــأســيس جــهــات رقــابــيـة
مـــســــتـــقـــلـــة  –فـــعـالَ ال شـــكالّ- من
االكــاد�ـيــ� وا�ــهـنــيــ� لـيس لــهـا
عالقـة باالحـزاب كالـهـيئـات الـقائـمة

حالياَ و ا�هيمنة عليها . 
بـل تـــعـــدهــــا أذرعـــاَ وأدوات لـــهـــذه
اجلـــهـــة أو تـــلك إمـــتـــداداَ لـــنـــظـــام

احملاصصة .
وأن تـكون قـراراتـها مـلـزمة الـتـنفـيذ
بـــحق وســائـل االعالم و الـــتــواصل
التي حتض عـلى الكراهـية اسـتناداَ
الى ا�ـــواد الـــواردة فـي الـــدســـتــور
وقــانــون االرهــاب الــعــراقي رقم 13

لسنة 2005.
وتـشريع قـانـون حق احلـصـول على
ا�ـعـلـومة الـتي تـشـكل مـصـداقـيـتـها
ودقتها و توازن طرح االراء واشاعة
روح الـتـسـامح و الـتـعـايش في تـلك
الــوسـائل أحــد عــوامل جلم خــطـاب
الكـراهـية و عـدم نـشر ثـقـافة الـعنف
الالتي أصبـحا يـهددان بـناء األسرة
والقـيم السـاميـة للـمجـتمع الـعراقي

ا�هدد باالنهيار.  
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ا�ـســتـوعـبــات وتـؤكــد عـلى مـكــافـئـة
الباحـث� الذيـن ينشـرون فيهـا بكتب
شــكـر وتــقــديـر مـن رئـيس اجلــامــعـة
بــدعـــوى الــدخـــول في الــتـــصــانــيف
الـعـا�ـيـة وهــذه الـكـارثـة بـقـدر مـاهي
غيـر صحـيحـة وفيـها طرق واسـاليب
تـرفـضـها الـثـقـافـة االكـاد�ـيـة رفـضا
قاطعا (كما يـترتب عليهـا اثار سلبية
ومعـيـبـة على ا�ـؤسـسات االكـاد�ـية
والباحـث� الـعراقيـ�) فهي انـتقاص
من البحث العلمي العراقي حيث يتم
نـشــره بـهــذه الـطــريـقـة الــتي يـرفض
النشر فـيها ليس الـدول ا�تقدمه فقط
ولـكن اكـثـر دول اجلـوار تـمـنع مـنـعـا

باتا باحثيها النشر في هذه اجملالت
وذلـك بـــــاصــــدار قـــــائـــــمـــــة ســــوداء
(بـاجملالت ا�شـبـوهـة) ومن اشـهـرها
في هذا اجملال اجلمهورية االسالمية
االيرانـية� هـذا ا�وضـوع يحـتاج الى
تـعـاون كـبـيـر من الـعـلـمـاء واخلـبراء
والباحثيـ� ا�هتم� بـسمعه العراق
االكاد�ـية وسمـعة اجملالت الـعلـمية
العراقـية الـتي هي االولى في الشرق
االوسط� وخلـطــورة ا�ـوضــوع بـقـدر
اهــــمــــيــــته البــــد من اجــــراء حــــاسم
وفـوري� لـذلك نـأمل من مـعـالي وزيـر
الـتــعـلــيم الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي

احملترم.
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1- تشـكـيل فـريق وزاري من العـلـماء
واخلــبـراء والــبــاحـثــيــ�(ا�ـؤهــلـ�)
ا�ـهـتمـ� في مـجـال الـنـشـر والـبحث
الـــــعــــلــــمي ومـن لــــديــــهم مــــهــــارات

(معرفية�علمية�بحثية�الكترونية)
وامـانــة عـلـمـيــة ومـهـنــيـة ومن كـافـة
الـــتـــخـــصـــصـــات (تـــعــرض نـــتـــائج
نـــقـــاشــاتـــهم ومـــقــتـــرحـــاتــهـم عــلى
اجلـامـعــات الـعـراقـيـة قــبل ارسـالـهـا

للـمـصادقـة لتـرصيـنـها ولـتكـون نوع
من الرقابة احملفزة لـلعمل بدقة ورفد
الـفــريق بـدمــاء جـديــدة من اصـحـاب
االراء وا�قترحات العلمية وا�هنية).
2- ايـــقـــاف الــتـــرقــيـــات الــعـــلــمـــيــة
لـــلــمــتـــقــدمـــ� الــنــاشـــرين في هــذه
ا�سـتـوعبـات الى حـ� عرضـهـا على
الــفــريق الــوزاري او اصــدار قــائــمـة

باجملالت ا�شبوهة. 
3-اعـادة الــنـظـر بــقـانـون الــتـرقـيـات
العـلمـيه وتعـديل فقـراته حيث تـكون

واضحه وال تقبل التأويل.
4-اعـادة الـنـظـر بـالـدرجات واالوزان
ا�ـمـنـوحـة لـلـنـشـر الـعـلـمي الـعـراقي
والعـا�ي واعطـاء اولـوية لـرفع قيـمة
الــنــشــر احملــلي وتــرصــيــنه واعــادة

هيبة اجملالت العلمية العراقية.
5-اعادة الـنظـر بالـدرجات ا�ـمنـوحة
لبـحوث طلـبة ا�ـاجسـير والـدكتوراة
واعطاء االولوية للمجالت العراقية.
6-اعتماد مجلة عراقية (والعمل على
تصنيفها او اعتمادها محليا كمجلة
مرموقـة) في كل تخصص وتـوزيعها
عـلى اجلـامـعـات وفق مـعـايـيـر حتدد

(الــنـشـر الــعـلــمي بــ� جـذب الــنـشـر
ا�زيف وشد التعليمات الوزارية)

واحـده من اهم ا�ـبـررات الـتي تـعـكز
عـلـيـهـا مــتـخـذ قـرار تـخـفـيض قـيـمـة
الــــديــــنــــار  هي انــــعــــاش الــــزراعـــة
والصـنـاعة وحـمايـة ا�ـنتج الـوطني�
اذا سـلـمنـا ان هـذا الـتـبـريـر صـحيح
وواقعي البد من الـتذكيـر باهم منتج
وطـــني عـــلـى االطالق وهـــو اجملالت
الـعــلـمــيـة الــعـراقــيـة الــتي هي شـبه
مـتـوقـفـة بــعـد الـتـعـلـيـمـات الـوزاريـة
الـتي روجت للـنـشـر في مسـتـوعـبات
سكـوبـاس وكالرفـيت (بـدون معـايـير
واضحـه حلمـايـة ا�نـتج الـبـحثي من

اجملالت ا�ـــــزيــــفـــــة وا�ـــــفــــتـــــرســــة
واخملـتـطـفـة) وتــعـلـيـمـات الـتـرقـيـات
العلـمية الـتي تعتـبر البـحث ا�نشور
في هـــذه ا�ــســـتــوعــبـــات اصــيل وال
يخضع لـلتقـييم (اغلب هـذه البحوث
ال تـرسل لــتـقــيـيم االقــران واخلـبـراء
النهـا مـنشـورة في مـجالت مـفتـرسة�
مــزيـفــة� مـخــتــطـفــة�....) وتـمــنـحــهـا
ضـعف الـنـقـاط الـتي تـعـطى لـلـبـحث
ا�ـنـشـور في اجملالت احملـلـيـة والذي
يخضع لـلتـقييم حـتى لو كان يـعضد
بــراءة اخـتــراع. تـلــتـهــا الــكـثــيـر من
الـتــوجـيــهـات الــوزاريـة الـتـي تـشـدد
عــــلى اهــــمــــيــــة الــــنــــشــــر في هــــذه

الحــقــا. (مــثال مــجــلــة طب االســنــان
(مــصـنــفــة او مـرمــوقـة) مـن جـامــعـة
بـغداد� مـجـلـة الهـنـدسـة (مصـنـفة او
مرمـوقة) من اجلـامعـة ا�سـتنـصرية�
وهـكـذا بــقـيـة اجلـامــعـات بـحـيث كل
جامـعة تـكون لـها مـجلـة (مصـنفة او

مرموقة) و�ختلف التخصصات.
7- اصدار قـائـمـة بيـضـاء (وان امكن
ســوداء ايـضــا) لـلــمـجالت الــعـا�ــيـة
ا�سـمـوح النـشـر فيـهـا وحتدث كل 6

اشهر.
8- تـــشــــكــــيل فــــرق بــــحــــثـــيــــة (من
اكاد�ي� مؤهل�) في كل كلية تقوم
بـاعـداد اخلـطـة الــبـحـثـيـة الـسـنـويـة
لـلكـلـية وتـشـرف عـلى تشـكـيل الـفرق
الــبــحــثــيــة في االقــســام واالهــتــمـام
بـــالــبـــحـــوث الــتـي تــعـــالج مـــشــاكل
اجملـتـمع العـراقي والـقـضـايـا ا�ـهـمة
وا�ـســتـعـجــلـة �ـا يــسـهم بــتـطـويـر
الـبحـث العـلـمي والـنـظام الـتـعـلـيمي
من جــــهـــة وحل مـــشــــاكل اجملـــتـــمع
وتــــقـــد� احلــــلـــول وا�ــــقـــتــــرحـــات
للمعضالت واالمور الـهامة والطارئة

من جهة اخرى.

ان ما �ـر به الـعالم الـيـوم من مشـكالت وكـوارث مـختـلـفة " طـبـيعـيـة - وبائـية -
فـيروسـيـة- حروب  –أزمـات ... الخ " يـجعل األفـراد واجملـتمـعـات تعـاني نـفسـيا
وصحيا كـما هو احلال عليه العالم اآلن بسبـب فيروس كورونا � حيث باتت تلبية
االحـتـياجـات النـفـسيـة لـلمـجـتمع أثـناء الـكـوارث الوبـائـية واألزمـات اخملـتلـفة� من
احلـاجـات االسـاسـية في مـجـال ا�ـسـاعـدة االنسـانـيـة واجملـتمـعـيـة � وأن احلـجر
الـصحي ا�ـنزلي ا�ـفروض عـلى عامـة النـاس في أغلب دول الـعام بـسبب  مرض
كـورونـا ( Covid – 19) لــيس بـاألمـر الـهــ� � بل هـو اجـراء اسـتــثـنـائي غـيـر
مسبوق لـتقيـيد احلريات الـفردية �ا تـسبب �شـاكل نفسيـة لألشخاص � وثبت
أن لـلـجـائــحـة عالقـة بـا�ـتالزمـة الـتـنـفـسـيـة احلـادة ( SARS-COV-2) حـيث
أكـتشف ا�رض في ديسمبر / 2019 في مـدينة ووهان  –الـص� � وقد صنفته
منـظمـة الصـحة الـعا�ـية (WHO) في 11/ مارس / 2019 ب ( اجلـائحة ) �
�ا اضطـر ا�نظمة الى اصدار وتـعميم االجراءات الوقائـية الواجب اتخاذها من
جمـيع دول الـعام والـفـحوصـات االزمة � وااللـتـزام بأتـباع خـطـوات الشـفاء الـتام

مروراً بفترة حضانة الفيروس .  
 ومن ب� تلك االجـراءات الوقائية هو احلجر الصحي أو احلجر ا�نزلي الذي �
فرضه على أكـثر من مليـار شخص حول الـعام كخطـوة الحتواء تفـشي الفيروس
� األمر الذي أدى الى مـشاكل نفسـية حادة لألفراد الـذين يفقدون وظـائفهم على
وجه اخلــصـوص � فــالـصــعـوبــات ا�ـاديــة وفـقـدان الــدخل الــيـومي أو الــشـهـري
أصحاب الـدخل ا�تدني �ـكن أن تسبب لـهم األزمة مشاكل نـفسيـة وخيمة (1).
وأن للسـطات احلكـوميـة دور كبيـر في اخلروج من هـذه األزمة بأقل مـا يكون من
األضـرار الـنـفسـيـة من خالل الـتـأكيـد عـلى أهـمـية ا�ـعـلـومـة واعتـبـارهـا االساس
للـتواصل بـانتـظام عـبر تـوفر احلـقيـقة بـشأن احلـجر الـصحي وكـشف مـا يجري
فيـهـا بشـفافـيـة � وأن يعي الـناس بـأن االلـتزام بـالوصـايـا واالرشادات الـصحـية
وجتنـب التـجـمعـات سـيسـاعـد في احلـفاظ عـلى سالمـة اآلخـرين كذلك � السـيـما
األكـثر ضـعفاً الـصغار وكـبار السن والـذين لديهم مـشاكل صحـية مسـبقة � وأن
نـشـجـعـهم ونشـكـرهم السـتـجـابـتـهم لدعـوات احلـجـر الـصـحي من أجل الـصـحة
الـعـامـة وهـذا سيـشـجع األغـلـبـيـة عـلى الـبـقـاء في مـنـازلـهم بـنـوع من االرتـياح فـ
(الـتدخل الـنفسي ا�ـبكر من شـأنه أن يخفف الـتوتر بـشكل كبـير ويحـد من تطور

ردود الفعل البسيطة الى ردود فعل حادة ).  
وبـسبب تـفشي فيـروس كورونـا ا�سـتجـد عا�يـاً فقـد اتسـعت التـصدعات وازداد
الـقـلق لـدى خـبـراء ا�ـنـظـمـات الـدولـيـة من الـتـداعـيـات االقـتـصـاديـة ا�ـتـرتـبة عـلى

االجراءات الوقائية ا�تخذة مؤخراً في جميع بلدان العالم (2).
وتشير تـقديرات منظـمة العمل الـدولية الى ارتفـاع البطالـة العا�يـة بنسب تتراوح
ب� (5.3) مـلـيـون ويعـتـبـر سـيـنـاريـو مـتفـائل والى ( 24.7) مـلـيـون لـلـسـيـنـاريو
ا�ـتـشـائم � بـزيـادة تـقدر بـ ( 188) مـلـيـون علـى عدد الـعـاطـلـ� عن الـعـمل لـعام
2019 ولـلـمقـارنـة فـأن األزمة ا�ـالـيـة العـا�ـيـة عام 2008 أدت الى ارتـفـاع عدد

العاطل� عن العمل الى 22 مليون شخص حول العالم . 
فضالً عن التـوقع بزيادة عـدد العامـل� الفـقراء زيادة كـبيرة � ألن الـضغوط على
الدخل بسبب تـراجع النشاط االقتصادي ستترك آثاراً سـلبية كبيرة على العمال
الذين يعيـشون على خط الفقر أو حتته � كما وتقدر مـنظمة العمل الدولية بأنه ما
ب� ( 8.8 ) مـلـيـون و ( 35) مـلـيـون شــخص اضـافي من الـعـامــلـ� في الـعـالم
سيعـيشـون في فقر � مـقارنة بـالتـقدير األصـلي لعام   2020وهو ( 14) مـليون
في جـمـيع أنـحـاء العـالم .  وقـد كـشفت الـلـجـنـة االقتـصـاديـة واالجتـمـاعـية لأل�
ا�ـتحدة  (3) (ESCWA) بأن هـناك عواقب وخـيمة نـتجت عن تفـشي فيروس
كورونـا ا�ستجد في الدول الـعربية � أن نحو ( 1.7) ملـيون وظيفة ستفقد خالل
العام احلالي 2020 وتقدر ( اإلسـكوا ) اخلسائر االقتصادية في الدول العربية
نتـيجـة لذلك بـنحو ( 42) ملـيار دوالر من الـناجت احملـلي اإلجمـالي لالقتـصادات
في هـذه الدول مـجتـمعـة � ذلك ألن النـمو الـعـا�ي قد تـراجع للـنصف عـما مـتوقع

للعام 2020 قد يتراجع أكثر . 
وعند اخلروج من األزمـة العا�يـة احلالية سيـجد العالم نـفسه مختلـفاً عن احلقبة
مـا قـبـل كـورونـا � ولـعـل أبـرز مـا �ــكن اإلشـارة الـيـه هـو ضـرورة أعــادة الـنـظـر
بعالقة ا�ـواطن بالـدولة في ظل األزمات � وفي الـعالقة ب� دول الـعالم اخملتـلفة �
وخـاصـة بـ� دول االحتــاد االوربي � وإعـادة الـنــظـر بـجـدوى الــتـسـلـيـح ا�ـنـفـلت
والسالح النـووي � ويستـدعي ما تقدم الى ضـرورة تعزيـز اللحـمة االنسـانية ب�

الدول واجملتمعات اخملتلفة بعيداً عن طبيعة األنظمة احلاكمة . 
كـذلك يـجب إعـادة النـظـر وبـشـكل جذري بـأنـظـمـة الوقـايـة الـصـحيـة واعـادة بـناء
النظم الـصحية حلاالت الطـوار� وليست حلالت الرخاء فـقط � أن تُترك الشعوب
تختار نـظمها السياسية بـعيداً عن التدخالت اخلارجية � وبـالتالي اختيار النظام
االقتـصادي ذات الـكفـاءة الداخـليـة العـاليـة أثنـاء األزمات � والـتركـيز عـلى البـعد
اإلنساني خملـرجات النـظم االقتصـادية بعـيدا عن السـلوك الربحـي السريع الذي

يؤدي تراكم االموال وعدم استثماره في األزمات . 
وعـلـى مـا يـبـدو فـأن اعــادة الـنـظـر سـتـطــال احلـداثـة ومـا بـعــدهـا في ضـوء بـقـاء

األنسان كونه القيمة العليا .
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الـتـفـتــيش"� وظـاهـر نص هـذه ا�ـادة
على نـحو مـن اإلطالق بحـيث يوحي
باستيعاب مختلفا ألشياء التي تع�
في إظــهـار احلــقـيــقـة في الــتـحــقـيق
ومـنــهـا الـتــسـجــيل الـصـوتي� إال أن
الواضح أن ا�ـشرع العـراقي في هذا
القـانـون كان عـلى اسـتحـيـاء من ذكر
هذه الوسيلة الـتي تعد اليوم واحدة
من أهم وســائل اإلثــبــات� بل واحـدة
من أكـــــثـــــر أدلـــــة اإلثـــــبـــــات إثـــــارة
لــلــمــشــكالت اإلجــرائــيــة� �ـا جــعل
الـقــانـون مـتـسـمــاً بـسـمـة رفض هـذا
الـــدلــــيل من األدلـــة أقــــرب من كـــونه
مستوعب له� سيما إذا علمنا أن تلك
الــوســيــلــة غــيــر مــقــبــولــة �ــوجب
الـدســتـور وا�ـواثــيق الـدولــيـة الـتي
تــــؤكـــــد عــــلـى حــــقـــــوق اإلنــــســــان�
وبــاالسـتـعــانـة بـالــدسـتــور الـعـراقي
الــنــافــذ (ا�ـادة/40/ جنـد أن األصل
هو منع الـتعدي عـلى تلك االتصاالت
بـــأي شــــكل من األشــــكـــال ومــــنـــهـــا
الـــتــســـجـــيل إال في أضـــيق احلــدود
وذلـك بــالـــقـــول "حــريـــة االتـــصــاالت
وا�ـــراسالت الــبــريــديـــة والــبــرقــيــة
والـهــاتـفـيـة واإللـكـتــرونـيـة وغـيـرهـا
مــكــفــولـة� وال يــجــوز مــراقـبــتــهـا أو
التـنصت عـلـيهـا أو الكـشف عنـها إال
لـضــرورة قـانـونــيـة وأمـنــيـة وبـقـرار

قضائي". 

{ لواء حقوقي

تكوّن لديهـا من األدلة ا�قدمة في أي
دور من أدوار التـحقـيق أو احملاكـمة
وهـي اإلقـــرار وشــــهـــادة الــــشـــهـــود
ومـــحــاضــر الــتــحـــقــيق واحملــاضــر
والكشوف الرسمـية األخرى وتقارير
اخلـبراء والـفـنيـ� والـقـرائن واألدلة
األخـــرى ا�ــــقــــررة قــــانــــونــــاً"� ومن
الطبيعي أنه ال يـنسجم مع التشريع
القول بأن القانون العراقي قد اعتبر
الــتــســجــيل الــصــوتي الــهــاتــفي أو
مطـلق الـتسـجـيل الصـوتي من قـبيل
األدلة األخـرى ا�ـقـررة قانـونـاً� و�ا
يـؤكـد وجـهــة الـنـظـر هـذه أن قـانـون
السـالمة الـوطنـيـة العـراقي قـد أجاز
في ا�ـادة الثـانـيـة عـشر مـنه مـراقـبة
وسائل االتصال الـسلكيـة الالسلكية
في أضيق احلدود� وهو ما يدل على
أن األصل في الـتشـريع الـعـراقي هو
رفض مـختـلف وسـائل التـسـجيل أو
الــتــنــصت أو ا�ــراقــبــة في اإلثــبـات

اجلنائي.
�UL�U�� ‰u�«

ومع ذلـك فـــأن نص ا�ـــادة / /74من
قـانـون أصـول احملـاكـمـات اجلـزائـية
الـعــراقي قـد نـصـت عـلى "إذا تـراءى
لـقـاضي الـتـحـقـيق وجـود أشـيـاء أو
أوراق تـفـيـد الـتـحـقيـق لدى شـخص
فـله أن يــأمـره كـتـابـة بــتـقـد�ـهـا في
مـــيــعــاد مـــعــ� وإذا اعــتـــقــد أنه لن
�ــتـــثل لــهــذا األمـــر أو أنه يــخــشى
تـــهـــريـــبـــهــــا فـــله أن يـــقـــرر إجـــراء
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مـع ظـهــور أولى الــلــقـاحــات ضــد هـذا
الــوبــاء الـذي شـل احلـيــاة في الــعـالم�
وأســقـط دونــالــد تــرامب رئــيس أعــظم
دولـة فيه� بسبب تـعامل ادارته الفاشل
مـع الــــوبــــاء� تــــصــــاعــــدت األصــــوات
ا�ـطالبة بإسـتيراد اللقـاح� السيما بعد
أن تــــــأخــــــرت وزارة الـــــــصــــــحــــــة في
إســـتــيــراده� وكــانت تـــعــاني من أزمــة
حــادة وفــشل كــبــيـر فـي مـؤســســاتــهـا
الـــصــحــيـــة �ــواجــهـــة وبــاء كــورونــا�
فـا�ستشفيات كانت بائسة وغير قادرة
عــلى إســتــعــاب ا�ــرضى� والــعالجـات

كــانت غــيــر مــتـوفــرة� والــكــوادر غــيـر
مـدربة عـلى مواجهـة هكـذا وباء� ولوال
الــــتـــكــــاتف الــــشـــعــــبي ودعـم بـــعض
ا�ـؤسسات غير احلكومية لكانت أرقام
األصــابـات والـوفـيــات شـيئ آخـر� رغم
أن الـبـعض يـطـعن في عـدم دقـتـها الى

هذه اللحظة.
WO�uJ� …eN�√

رافق ذلـك� إستياء شعبي وتذمر كبيرا
مـن إجــــراءات احلــــظــــر� وعــــدم قـــدرة
اإلجــهــزة احلــكــومـيــة واألمــنــيــة عـلى
فـرضه� فأنـفلت الوضع وعـادت احلياة
الى سـابق عهـدها� خاصـة بعد وصول
أولـى وجــبـــات الــلـــقــاح الى الـــعــراق�
وحصول إطمئنان نفسي لدى الشارع�
ورغـبة اجلـهات احلـكومـية بـعدم إثارة
مـشـاكل تعـكـر صفـو األجواء ا�ـلـتهـبة�
فــمـا تـريـده أن تــكـون األوضـاع هـادئـة

وإن كان خالف اإلجراءات الصحية.
   الـغـريب أن العـراقـي� عـنـد وصول
وجـبات اللـقاح الى بعض الـبلدان قبل
وصـولها الى العراق صاروا يسخرون
من حـكومتهم ويـتندرون علـيها� فكيف

تــصل تــلك الــلـقــاحــات الى فـلــســطـ�
وموزمبيق والسودان وكثير من الدول
الــفــقـيــرة� وال تــصل الى الــعـراق بــلـد

النفط واخليرات!.
لــكن مــا إن وصل الـلــقـاح الى الــعـراق
حـتى إمتنع الغالـبية عن أخذه� بسبب
الــشــائــعــات الــكــثــيــرة حــول تـســبــبه
بـاجللطات� أو أنه سيمـيت بعد سنت�
او يـــصــيـب بــأمـــراض أخــرى� فـــيــمــا
إنـقـسم كثـيرون حـول نوعه فـهذا يـريد
إسـتـخدام الـلـقاح الـصـيني وذاك يـريد
إسـتخدام البريـطاني� وآخر يصر على
أخــــذ الـــلــــقــــاح األمـــريــــكي كــــونه من
درجــــة VIP ال تــــعـــــطى إال لــــكــــبــــار

ا�سؤول� واألشخاص ا�هم�!
الــنــتـيــجـة أنـه مـنــذ أربـعــة أشــهـر من
وصـول وجبات اللـقاح لم يأخذه إإل ما
يــزيــد عـلى 863 ألـف عراقـي� في ح�
دول الـعالم وصل أعداد ا�ـلقحـ� فيها
ا�ـاليــ�� بــســبب غـــيــاب الــوعي لــدى
ا�ــواطـــنــ� وتــخــوفــهـم مــنه� وعــجــز
ا�ـؤسسـة الصحـية عن اقنـاعهم� وعدم
إتـــخـــاذ إجـــراءات حـــكـــومـــيـــة تـــلـــزم

أتــــذكـــر مـع ظـــهــــور أول إصــــابـــة في
مـديـنـتي� ومـا إن إنـتـشـر اخلـبـر حـتى
سـارعت كـوادر البـلديـة وأغلـقت شارع
ا�ـصـابـ� بـالـتـراب! ومـنـعت األجـهـزة
األمـنية الدخـول واخلروج من الشارع�
وهرعت حمالت التطهير والتعفير الى
ا�ـنـطـقة� وذهـبت الـكـوادر الطـبـية الى
بـيوت ا�صاب�� ودخل كل من المسهم
أو ســلم عــلــيــهم في حــالــة من الــرعب

خوفا من اإلصابة.
بـــعـــدهـــا دخـــلت الـــبالد فـي إجــراءات
احلـظر الـذي تعـددت أشكـاله وأنواعه�

فــكــان هـنــاك احلــظــر الـكــلي واحلــظـر
اجلــزئي واحلـظـر الـلـيــلي وا�ـنـاطـقي�
وأُغـــلـــقت ا�ـــؤســـســـات احلـــكـــومـــيــة
وا�ـــطــاعم وا�ـــقــاهي وا�ــوالت� إال أن
الـتأثـير األكبـر أصاب التـعليم فـأغلقت
ا�ـدارس واجلـامـعـات الى يـومـنـا هذا�
والـتـجربـة الـتعـلـيمـية مـا زالت تـعاني
فـال هي إســـتــــقـــرت عـــلـى الـــتـــعــــلـــيم
األلــــكــــتــــروني وال عــــلـى الـــتــــعــــلــــيم
احلـــضـــوري� وأصــــبح الـــطـــلـــبـــة هم
احملـتكم� بها حسب أزمجتهم� وليس

وزارة التربية أو التعليم العالي!.

ا�ــواطـنـ� بـأخــذ الـلـقـاح� فــيـمـا تـزال
اإلصابات والوفيات مستمرة.

وسـط كل هذا فـإن فـايروس كـورونا لم
يــقف عـنـد ظـهـوره األول� وأخـذ يـطـور
من نـفـسه بـعد كل مـدة� فـبعـد الـساللة
الـصينية ظهرت الـساللة اإلنكليزية ثم
الـساللـة الهـنـدية� ثم أصـبـحنـا نـسمع
عن ا�ــتـحـور " دلــتـا " وهـو ا�ــصـطـلح
الــعــلــمي الــذي يــطــلق عــلى فــايـروس
كــورونـا الـهــنـدي� والـذي بــدأ �ـوجـة
ثــالــثــة عـا�ــيــة إلنــتـشــار الــفــايـروس�
والــكـــارثــة األكــبــر أن وزارة الــصــحــة
الـهـنـديـة اعـلـنت األسـبـوع ا�ـاضي عن
ظـهور مـتحور آخـر يسمى " دلـتا بلس
" وهــــو أشــــد قـــوة وأكــــثــــر تـــأثــــيـــرا

وإنتشارا.
فـيـمـا نـحن مـا زلـنـا ضـحـيـة إلشـاعـات
وســـائل الـــتـــواصل اإلجـــتـــــــــمـــاعي�
وضــــعف في اإلجـــراءات الــــصـــحـــيـــة
�ـواجــهـة الـفـايـروس� ونـتــــــــــخـاصم
بــيـنــنـا حـول نــوعـيــة الـلــقـاح وكــأنـنـا
نــــــشـــــجع فــــــريق ريــــــال مـــــدريـــــد أو

برشلونه. 
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هذه الـصفـات والوقائع كـانت مالزمة
للواقع العراقي ,مع استمرار االزمات
الــــتي أضــــحت أحــــدى عالمــــات ذلك
الواقع �ا أثر على سلوكيات االفراد
واجلـماعـات مـقتـرنـة بـصعـود جـهات
ســيــاســيــة في أعــلى ســلم الــســلــطـة
تـــشـــتـــغل عـــلـى تـــغـــذيـــة اخلالفـــات
ا�ذهـبية والـصراعات الـقومـية ضمن
نـظام سـيـاسي أحتـذ من احملـاصـصة
طريقاَ للحكم بذريعة درء الفتنة  ,�ا
أنـعـكس عـلى الـبـيـئـة االجـتـمـاعـيـة و
السيـاسيـة الهشـة . إضافة الى والدة
أذرع مسلحة لسلطات أهلية انتجتها
تــــلك الــــبـــيــــئـــة  ,وأصــــبح الــــعـــنف
الــســـيــاسـي ســائــداَ  ,لــدى االحــزاب
ا�تسيدة على ا�شهد السياسي  ,وقد
عـــــرف عــــــالم االحــــــتـــــمــــــاعي بـــــول
ويـلـكـنـســون الـعـنف الـسـيـاسي بـأنه
((اســـتـــخـــدام الـــقـــوة أو الـــتـــهـــديــد
باسـتخدامـها إلحلـاق االذى و الضرر
باالخرين لتحقـيق أهداف سياسية ))
ورافق ذلك أستخدام خطاب الكراهية
من خالل وســائل االعـالم و االتــصـال
احلـديـثة  ,فـقـد رصـد ا�ـركـز الوطـني
�واجـهه خطـاب الكـراهيـة في العراق
135 حسـابـاَ عـلى موقع الـفـيس بوك
تــعـمل عــلى هـدم الــسـلم االجــتـمـاعي
وتضع صوراَ لرموز دينية وسياسية
وقـادة كـتل حـزبـيـة خالل الـربع االول
من الــعـام احلـالي فــيـمـا رصــد مـركـز
مـــكـــافــــحـــة الـــشــــائـــعـــات في وزارة
الداخـلـية 236 شائـعـة و خبـر مزيف
خـالل اســبــوع واحـــد بــعــد اعـــتــقــال
الـقـيـادي في احلـشـد  الـشعـبي قـاسم
مصلح و ظـهور دعـوات لتهـد� مرقد

w u — bO  bL

mohammed07802147927@gmail.com
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زار  الالعب الـدولي الــسـابق في كــرة الـقـدم بـاسـل كـوركـيس حــنـا وا�ـديــر اإلداري حـالـيـا
للمـنتخب العراقي صـرح البطريركيـة في بغداد� والتقى بـغبطة البطـريرك مار لويس روفائيل
ساكو ومـعاونه ا�طران بـاسيليـوس يلدو وقدم لـهما قمـيص ا�نتخب الـوطني العراقي تـعبيرا
عن اعتزازه بـهما وبالـدور الذي قاما به في زيارة الـبابا فرنـسيس للعراق وبث ثـقافة العيش
ا�شـترك.ومن اجلديـر بالـذكر بأن الالعب بـاسل كوركـيس سبق واهدى قـميـصا علـيه شعار

ا�نتخب العراقي للبابا فرنسيس وعليه اسم البابا خالل زيارته الى العراق.
من جانـبه شكـره غبـطة الـبطـريرك وشـجعه عـلى خدمـة العـراق من خالل دوره في الريـاضة

وا�نتخب الوطني.

WO�d�dD��« Õd� —Ëe� fO�—u� q�U� w�Ëb�« V�ö�«
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عــقـد  االحتـاد األردني لــكـرة الـقـدم� امس األربــعـاء في مـقــره� مـؤتـمـراً
صـحفياً لتقد� ا�درب اجلديد للـنشامى� العراقي عدنان حمد� للحديث
عن تـفـاصيل ا�ـرحلـة ا�قـبلـة . واقـيم ا�ؤتـمر بـحضـور وسائل اإلعالم�
وسط تـطبـيق بروتـوكول صحي مـشدد� لـلحـفاظ على الـسالمة الـعامة.
وتـعـاقـد االحتـاد األردني مع حـمـد خـلـفـاً لـلـبـلـجـيـكـي فـيـتال
بـوركـلـمانـز الـذي فشـل في حتقـيق غـايـة التـعـاقد
معه بخروج النشامى من تصفيات ا�ونديال.
وقــاد حــمــد مــنــتــخب األردن قــبـل نــحـو 10
سـنـوات وحـقق معـه العـديـد من اإلجنازات
يـتقدمها التأهل لـلملحق اآلسيوي ا�ؤهل
لــكــأس الـعــالم ونــهـائــيــات كـأس آســيـا

.2011
وكـــان يــفـــتــرض أن يـــقــود الـــعــراقي
عـــدنــان حــمـــد مــنـــتــخب األردن في
تـصفـيات كأس الـعرب أمـام جنوب
الــسـودان لـكن � إلــغـاء ا�ـبـاراة
بــسـبـب إصـابـة 19 مـن أعـضـاء

وفد األخير بكورونا.
واعـــتــبـــر األردن فــائـــزاً عــلى
جـنـوب الـسودان 0-3 بـقرار
مـن االحتــاد الـــدولي حــيث
ســـيــخــوض كـــأس الــعــرب
ا�ــقـررة في الـدوحـة نـهـايـة
الــــــعـــــام احلـــــالـي� ضـــــمن
اجملموعة الثالثة التي تضم
مـــنـــتـــخــبـــات الـــســـعـــوديــة

وا�غرب وفلسط�.

WO�Ëœ …«—U�� œuI� w�«d� rJ�

WK��« …dJ� WLN�
لكرة السلة ا�قامة في كندا.

واضــاف ان هـذا اجنـاز لــلـصـافـرة
العراقـية السيما ان االخـتيار يأتي
وفق مــــواصــــفــــات دولــــيــــة عــــلى

مستوى عال.
واشـــار الى ان "حــكـــمــنـــا الــدولي
الــشــويــلي مــصــنف ضــمن خــيـرة
حـكـام اسيـا والـعالم ويـجـيد ادارة
اي مــبــاراة مــهــمــا كــان حــجــمــهـا
فـــــضـالً عن اتــــــــــقـــــانه لــــــلـــــغـــــة

االنــكليزية.

�W�d∫ وقائع قرعة دوري الرديف
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»�UB¡∫ اوكرانيا تقصي السويد في منافسات اليورو وتتأهل مع الكبار للدور ا�قبل

ذكــرى الــتــأســيس هــذه مــحــطــة مــضــيــئـة
السـتذكار اإلجنـازات ا�ميـزة على مر تاريخ
النادي� وتكون دافعاً وحافزاً أكبر لد�ومة
رحلة التفوق واالزدهار التي تسعد جمهور
النادي الكر� في حتقيق طموحاته بإحراز

البطوالت.
واشـارت الــهـيـئـة الى انـهـا تـأملُ مـواصـلـة
مــشـوار الـنــجـاح لـلــنـادي لــلـمـســاهـمـة في
االرتـــقــاء بــواقع احلـــركــة الــريـــاضــيــة في
الـبـلــد.وفي سـيـاق مـنـفـصل وصلَ مـنـتـخب
الــشـبـاب� إلى الـعــاصـمـة الـعــراقـيـة بـغـداد
قــادمـاً من مــديـنـة الــقـاهــرة ا�ـصـريــة بـعـد
اخـتـتـام مـشـاركـته في بـطـولـة كـأس الـعرب

�ـنـتـخـبـات الشـبـاب اجلـاريـة حـالـياً في
مصر.وأنهى منتخب الشباب مشاركته
في الـبـطـولة مـحـتالً الـترتـيب الـثالث
في اجملــمـوعــة الـثــالـثــة بـرصــيـد 4
نـقـاط من فوز عـلى لـبـنان وتـعادل
مـع السنـغال وخسـارة أمام جزر
الـقـمر� لـيودع الـبطـولة من دور
اجملــــمــــوعــــات.يـــشــــارُ إلى أن
مــنــتــخب الــشـبــاب تــنــتــظـره
مــشـــاركــات قــريــبــة� أبــرزهــا
بــطــولــة غــرب آســيــا نــهــايـة
الــعــام احلـالـي� وتـصــفــيـات

كأس آسيا العام ا�قبل.
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أعـلن مدرب ا�نتخب الوطني للناشئ�
حـسن كـمال أن الـقـائمـة الـتي ستـغادر
الى قـطر بعد معسـكر أربيل تتكون من

23 العباً للمشاركة في كأس العرب .
وقــال كـمــال في تــصـريح صــحـفي  إن
تــدريــبــات العــبي ا�ــنــتــخب الــوطــني
لـلــنـاشـئـ� سـتـتـوقف في هـذه الـفـتـرة
كـون أغـلـبـهم من طـلـبـة الـصف الـثالث
ا�ـتـوسط� وسـنـعـاود الـتـمـارين يوم 4
من الـــشــهــر ا�ـــقــبل� مــبـــيــنــاً أن هــذا
الـتـوقف لن يـكون سـلبـيـاً بل سـيتـمرن

الالعبون على أوقات فراغهم.
وتـابع كـمـال أن ا�ـنـتـخب سـيـدخل في
مــعــســكــر أربــيـل يـوم 17 مـن الــشــهـر

�ôU�Ë ≠ÊbM�

جنح مـنـتـخب إجنـلــتـرا في عـبـور عـقـبـة
أ�انيا� بعدما حقق فوزًا ثمينًا (0-2) في
ا�باراة التي جـمعت الفريـق� على ملعب
و�ــبـلي ضــمن مــنـافــسـات ثــمن نــهـائي

بطولة يورو 2020.
ثـنــائـيـة ا�ـنــتـخب اإلنـكــلـيـزي جـاءت عن

طــــــــــريق رحــــــــــيم
ســــتــــرلــــيــــنج
وهاري ك�
فـــــــــــــــــــــــــي
الـدقـيـقـت�
75 و86
لـــيــــتـــأهل
رجـــــــــــــــال
ا�ــــــــــــدرب
جـــــــــــــاريـث
ســـاوثـــجــيت
لدور الثمانية�
في انــــتــــظــــار
الـــفـــائــز من

مباراة أوكرانيا ضد السويد.
وبـــذلك ثـــأرت إجنـــلـــتـــرا من اخلـــســـارة
الــتــاريــخــيـة 4-1 أمــام أ�ــانــيـا فـي ثـمن

نهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.
وخسـرت إجنلـترا أمـام أ�انـيا في آخر 3
مـواجـهـات في أدوار خـروج ا�ـغـلـوب في
بطولة كبرى في 1990 و1996 و2010.
وبـــعـــد مـــرور ربـع ســـاعـــة عـــلى بـــدايـــة
ا�ـــبـــاراة� ظـــهـــرت خـــطـــورة ا�ــنـــتـــخب
اإلنــكــلـــيــزي ألول مــرة� من تــســديــدة
صـاروخـيـة أطـلـقـهـا سـتـرليـنج من
مـسـافة بـعـيدة� لـكن نـوير كـان لـها

با�رصاد.
وقابل مـاجواير عـرضية من ركـنية
داخل منـطقة جـزاء أ�انيـا� بضربة
رأســيــة ضـــعــيــفــة اســـتــقــرت بــ�

أحضان نوير.
وتـواصلت هـجـمات األسـود الـثالثة
عــلى ا�ــرمى األ�ـــاني� حــيث ارتــقى
ماجوير لعرضية أخرى داخل منطقة
اجلزاء� ليقابلهـا بضربة رأسية قوية

علت العارضة.
وحــرم بـيــكــفـورد� ا�ــنــتـخـب األ�ـاني من
فرصـة هدف مـحقق� بـعدمـا منع تـسديدة
فـيرنـر ا�ـنفـرد من الـدخول إلى شـباكه

بإنقاذ رائع.
وفي الـلحـظـات األخيـرة من الـشوط
األول� أهـــدر هـــاري كـــ�� فـــرصــة
هــدف مـحــقق لإلجنــلـيــز بـعــدمـا
فشل في تـرويض الكرة بـالقرب
مـن ا�ـرمى� لــيـذهب الـفــريـقـان

لالستراحة بالتعادل سلبيًا.
ا�ــنـتـخب األ�ــاني بـدأ الـشـوط
الـثـاني بـصورة مـغـايـرة� حتى
كاد هـافيرتـز أن يصطـاد شباك
بــيــكـفــورد مـبــكــرًا بـتــصـويــبـة
صــــاروخـــيــــة من عــــلى حـــدود
مــنـطــقـة اجلــزاء� لـكن احلـارس
اإلجنـلـيزي حـولـها بـبـراعة إلى

ركنية.
وهـــدأت ا�ـــبــاراة فـي الــدقـــائق
التـالية� حتـى تمكن اإلنـكليز من
الــتـــقـــدم بــهـــدف من عـــرضـــيــة
أرضـيـة أرسلـهـا لوك شـاو نـحو
سترلينج� الذي أودعها الشباك

بلمسة مباشرة.
وبعـد الهـدف بدقـائق معدودة�
كادت أ�ـانيـا أن تدرك الـتعادل
بـسـرعـة بـالـغـة� بـعـدمـا انـفرد
مـولر بـحارس إنـكلـترا� لـكنه
سـدد الـكـرة بـغـرابـة بـجوار

القائم األ�ن.
وقــــبل نــــهــــايــــة الــــوقت
األصــــــــلي بـ 4 دقــــــــائق
فـقط� أطــلق هـاري كـ�
رصاصـة الرحـمة على

األ�ـان� بـعدمـا عـزز تـقدم األسـود الـثالثة
بـالـهـدف الـثـاني من ضـربـة رأسـيـة� بـعد

عرضية متقنة من البديل جريليش.
وكـثف العبـو ا�انـشـافت� هجـماتـهم على
ا�ـرمى اإلجنـليـزي في الـدقائق ا�ـتـبقـية�
لكـنهـا كانت بال جـدوى� لتـنتـهي ا�باراة

بفوز رفاق سترلينغ بهدف� دون رد.
تأهل اوكرانيا

حقق مـنتخـب أوكرانيـا فوزًا صعـبًا على
السويد� بهدف� مقابل هدف� في ا�باراة
التـي جمعـتهـما  في إطـار منـافسات دور

الـ 16ببطولة يورو 2020.
تـقـدم أوليـكسـاندر زيـنـشيـنكـو ألوكرانـيا
بالدقيقة 27 ثم تعادل إ�يل فـورسبيرج
لــلـسـويـد فـي الـدقـيـقـة 43 بـيــنـمـا سـجل
أرتـــيم دوفـــبــــيك هـــدف الـــفـــوز الـــقـــاتل

ألوكرانيا بالدقيقة 120+1.
وتـأهـل ا�ـنــتــخب األوكــراني لــلـدور ربع
النهائي ليواجه نـظيره اإلجنليزي� الذي

فاز على أ�انيا بهدف� نظيف�.
الدقيقة العـاشرة حملت اخلطورة األولى
في ا�ـبـاراة لـصـالح أوكـرانيـا فـبـعـد عدة
تـمــريـرة وصـلت الــكـرة إلى يـارمــولـنـكـو
لــيــمــررهــا إلى يــار�ـتــشــيــوك� ويــطـلق
تسديدة قويـة جنح أولس� في التصدي

لها وإبعادها عن مرماه.
الرد الـسويـدي جاء في الـدقيـقة 19 بعد
تــــــمــــــريــــــرة "وان - تــــــو" بــــــ� إيــــــزاك
وكولوسيـفسكي� حيث مـرر األخير الكرة
إلـى إيــزاك عـــلى حــدود مـــنــطـــقــة جــزاء
أوكـرانــيـا� لــيـسـدد الــكـرة وتـمــر بـجـوار

القائم األيسر للحارس بوشكان.

وتـمــكن زيــنــشــيــنــكــو من تــسـجــيل أول
أهداف ا�باراة في الدقيقة 27 ألوكرانيا�
بــعـد تــمـريــرة من يـارمــولـنــكـو مـن جـهـة
الـيــمـ� إلى أقــصى الـنــاحـيـة الــيـسـرى�
لــيــطــلق تــســديــدة صــاروخــيــة بــاجتـاه
ا�ـرمى� يـفشل أولـسـ� في الـتصـدي لـها

لتمر من حتت يده إلى داخل الشباك.
الرســون كـاد أن يــتـعــادل لــلـســويـد بــعـد
دقـيـقــة واحـدة فـقط من هــدف أوكـرانـيـا�
حـيث حــصل عـلـى ركـلــة حـرة ثـابــتـة من
خــارج ا�ــنــطــقــة� ســددهــا مــبــاشــرة في
ا�رمى حلـظة خـروج احلارس من مـرماه�
لـكن األخيـر عاد سـريـعا وجنح في إبـعاد

التسديدة إلى ركنية.
وجنح ا�ـنــتـخـب الـسـويــدي في مــعـادلـة
الـــنــتـــيـــجــة بـــالـــدقــيـــقــة 43 عن طــريق
فــورسـبــيــرج الـذي اســتـلـم الـكــرة خـارج
ا�ــنـطــقـة� ويــــــــقــرر تـســديـد كــرة قـويـة
ارتـطــمت بـقـدم أحــد ا�ـدافـعــ� وسـكـنت

الشباك.
في الـشوط الـثانـي وبالـدقيـقة 54 استلم
الرسـون الــكـرة خــارج ا�ـنـطــقـة� لــيـطـلق
تـسـديـدة من مسـافـة بـعيـدة مـرت بـجوار
القائم األ�ن لبوشكان حارس أوكرانيا.
وحــــرم الــــقــــائم األيــــســــر لــــلــــســــويــــد�
سـيـدورشوك من تـسـجـيل الهـدف الـثاني
ألوكرانـيا بـعدمـا توغل يـارمولـنكو داخل
ا�نطـقة من جهـة اليمـ�� ومرر الكرة إلى
ســـيـــدورشــــوك الـــذي ســـدد كـــرة قـــويـــة

ارتطمت بالقائم.
وبـعد ثـواني قلـيـلة في الـدقيـقة 56 وقف
الـقـائم األيـسـر ألوكــرانـيـا أمـام تـسـديـدة

فـورسبـيرج لـيـحرمه أيـضًا من مـضاعـفة
النـتيـجة �نـتخب بالده الـسويدي بـعدما
سدد كرة بطريقة رائعة من داخل ا�نطقة

ترتطم بالقائم.
وأهــدر إيـــزاك أحــد أخــطـــر الــفــرص في
ا�باراة� بعـدما استلم تمـريرة طولية في
عـمـق الـدفــاع األوكــراني لــيـتــوغل داخل
ا�ــنـطــقـة ويــسـدد الــكـرة بــجـوار الــقـائم
األيسر ويضيع على فريقه فرصة التقدم.
واسـتمـر احلمـاس عـلى العبي الـفريـق��
وكـاد كـولــوسـيـفـسـكـي أن يـضـيف هـدفـا
ثانيا للسويد� بعدما أطلق تسديدة قوية
من خارج منـطقة اجلزاء بـقدمه اليسرى�
تــألق احلـارس بــوشــكـان وأبــعــدهـا إلى

ركنية.
فـــــورســـــبـــــيـــــرج واصـل تـــــســـــديـــــداته
الـصـاروخـية عـلى مـرمى أوكـرانـيا� وفي
الــدقــيــقـة 69 مــر من ثالثـة العــبـ� عـلى
حــدود ا�ـنــطـقــة وأطــلق تـســديـدة قــويـة

ارتطمت بالعارضة.
في الــدقـيـقـة 99 عــاد احلـكم إلى تــقـنـيـة
الـفيديـو �راجـعة حـالة تـدخل دانيـلسون
مـدافع الـسـويـد عـلى بـييـسـيـدين� ويـقرر
إشـهـار الـبـطـاقــة احلـمـراء ا�ـبـاشـرة في
وجـهه� ويـكـمل ا�ـنتـخب الـسـويدي بـ10

العب�.
وفـي الـــدقـــيـــقـــة األولى من الـــوقـت بــدل
الـضائع (1+120) تـمـكن أرتـيم دوفـبـيك
من تسجـيل هدف الفوز الـقاتل ألوكرانيا
بــعــد عـرضــيـة �ــتـازة من زيــنـشــيـنــكـو
قــابــلـــهــا دوفــبــيك بـــرأســيــة رائــعــة في

الشباك.
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أجـــرت�  جلــنــة ا�ـــســابــقـــات في الــهـــيــئــة
الـتـطـبـيـعـية قـرعـة نـهـائـيـات دوري الرديف
لـــلــمــوسم 2020-2021 فـي مــقــر االحتــاد�
بـحـضـور نائـب رئيس الـلـجـنة عـدنـان أكـبر
مـحــمـد عـلي� وعـضـو الـلــجـنـة عـبـاس عـبـد
الـرحمن� وأعـضاء قسم ا�ـسابقـات و�ثلي
األنـديـة ا�تـأهلـة الـبالغ عـددها  12 نـادياً�
و� االتـفـاق عـلى أن تـنطـلق ا�ـبـاريـات يوم

اجلمعة ا�قبل ا�وافق 2021/7/2.
وقــــســـمت الــــفـــرق ا�ـــتــــأهـــلـــة عــــلى أربع
مـجموعات تضم كل منها ثالثة فرق� ضمت
 اجملــمـوعــة االولى الـصــنـاعــات والـشــرطـة
وفـريق احلسـ�� واجملمـوعة الثـانيـة تألفت
مـن الــــكــــهــــربــــاء والــــزوراء وا�ــــرور� أمـــا
اجملــمــوعــة الــثــالــثــة فــقــد ضـمـت اجلــويـة
وا�ـصـلـحـة والـطـلـبـة� واجملـمـوعـة الـرابـعة
تـألـفت من فـرق اجلامـعة وبـغـداد واجليش�
وتــلــعب الــفــرق بــنــظــام الــذهــاب واإليـاب�
ويــتـأهل من كل مـجــمـوعـة فـريق واحـد الى
األدوار الـنهـائيـة� وستـنطـلق ا�بـاريات يوم

اجلمعة ا�وافق 2021/7/2.
ومن جـهـة اخـرى هنـئت الـهـيئـة الـتـطبـيـعة
نــــادي الـــزوراء الـــريـــاضـي بـــالـــذكـــرى 52
لـتأسيسه� مـتمنيـة مواصلة مـشوار النجاح

للنادي .
وقـالت الـتطـبيـعيـة في بـيان صـحفي � انـها
تـباركُ الذكـرى الثانيـة واخلمسـ� لتأسيس
نـــادي الـــزوراء الـــريـــاضي� وتـــقــدمُ أجـــمل
الـتهـاني والـتبـريكـات جلمـيع العـاملـ� فيه

من إدارةٍ والعب� ومدرب�.
واضــافت ان الـهـيـئـة تــتـطـلعُ إلى أن تـكـون

عدنان حمد

الــقــادم �وبــعــدهـا ســنــغــادر الى قــطـر
مـبــاشـرة لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة كـأس
الــعــرب الـتـي تـعــد جتــربـة اســتــعـداد
لــبــطــولــة غــرب آســيــا وكــأس آســيــا�

موضحاً أننا سنقدم األفضل.
وأضـــاف كــمـــال أن الــظــروف لـــيــست
بـصاحلـنا �ومـباريـات دوري النـاشئ�
هي الـعائق الوحيد �كوننا بحاجة الى
العــبي ا�ــنــتــخب لــنــدخل بــتــدريــبـات
مـنـتـظـمـة �ـدة 5 وحـدات تـدريـبـيـة في
األسـبـوع� الفـتـاً الى أن أكـثـر الالعـب�
يعودون من الدوري ولديهم إصابات.
وبــ� كــمــال أن بــطـولــة كــأس الــعـرب
سـتشـارك فيهـا الفـرق األفريقـية �وهذه
الـفرق هي أكبر من منتخب العراق بـ3
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أعلن رئـيس االحتاد الـعراقـي لكرة
الــســلـــة� حــســ� الـــعــمــيــدي�  ان
االحتـاد الـدولي للـعـبـة كلف حـكـماً
عراقـياً لـقيـادة مباراة دولـية مـهمة

مؤهلة الو�بياد طوكيو.
وقال العميدي في تصريح صحفي
� ان االحتـاد الــدولي لــلـعــبــة كـلف
احلــكم الــدولـي احــمــد الــشــويــلي
إلدارة مــبـاراة االورغـواي وتــركـيـا
ضـمن تـصـفـيـات او�ـبـيـاد طـوكـيو

الى 4 ســنـوات �واجلـانب اجلـسـمـاني
لـديهم يشـكل فارقاً كـبيراً بـ� ا�نتخب

العراقي وا�نتخبات األفريقية.
وأشــــار الـى أن هــــذه أول مــــشــــاركــــة

لـلمنتـخب في البطولـة �وكان معي منذ
 3سـنـوات �وهذا جـانب إيـجابي �وأي
مــدرب يـطـمح بــأن يـقـدم شــيـئـاً فــيـهـا

واالستفادة من خبرات الفرق البقية.

احمد الشويلي

هناك نقطتان أساسية :-
األولى :- � احلـديث العلـني عن تخوفـات او يقيـنيات تـخص احتمـالية بيع او
الـتالعب بنتـائج مبـاريات الدوري الـكروي الـعراقي ا�مـتاز � سـيما تـلك الفرق
الـتي ال تملك طـموح التـنافس وال تخـشى شبح الهـبوط .. وهذا مـا بدا يصرح

به علنا من قبل بعض اطراف األندية ا�هددة بالنزول لدرجة ادنى .
ثـانـيـا :- ان مـا يحـدث بـهـذا الـشأن  –ان حـدث فـعال  –و�ـعـزل عن تـقـيـيمه
والـتاكـد منه � يـنبـغي اإلشارة الى ان عـملـيات التـالعب بالـنتائـج ليسـت وليدة
الـيـوم وال تــخص الـدوري احملــلي فـحـسب .. بـل هي مـنـتــشـرة مـتــعـددة عـلى

الصعيد الدولي وكذا في افضل دوريات العالم حتى االحترافية منها ..
الـشـواهـد عـديـدة .. في الـتـاريخ فـضال عن احلـاضـر مـا يـكـفي لإلشـارة الـيه
وتـذكر من اكـتوى بـناره سـيمـا اجلانب الـعربي وبـكاس العـالم حتديـدا .. لكن
ثـمة مالحظات يـنبغي االلتـفات اليـها قبل الشـروع بعمـلية احلكم وا�ـطالبة في
ما تخبه بواطن القدر � فضال عن تاثيراتها وما تعنيه على ا�ستوى األخالقي

واالجتماعي واحلضاري ..
يـنـبـغي هـنـا الـتـفـريق بـ� بـيع وشــراء ا�ـبـاريـات والـتالعب بـالـنـتـائج بـطـريـقـة
ا�ـراهنات او االتـفاقـات غير األخالقـية الـتي تتم من اجل كـسب ا�ال والتـاثير
واحلـاق الضـرر �ـصالح فـرق والعبـ� وجـماهـير االخـر .. وبـ� ضبط إيـقاع
لـعب فـريق �ـا يـنـسـجم مع قـانـون الـلـعب وذوقـيـة واحـتـرام اجلـمـهـور وحـفظ

مصالح الفريق على ا�ستوى الفني والبدني فضال عن التنافسي .
احلـالـة الـثـانـيـة مـشـروعـة  –في اقـل تـقـدير  –�ـا حـصل نـظـيـره في مـبـاراة
فـرنسا والبـرتغال ضمن نـهائيات بـطولة يور 2021 احلـالية اذ � خفض ر�
ا�ـبـاراة وقـتل ا�ـتـبـقي من الـوقت بـصـورة ادراكـيـة �ـا يـجـري بـعـد ان اطـمـئن
الـفريقان علـى نتائج بقـية مباريات اجملـموعة بالـشكل الذي يضـمن مصاحلهم

ويحمي العبيهم ويريح قواهم �باريات وتنافسات اقوى واهم .
مع انه لم يـكن اتفاقا مكتوبـا � وقد جرى بشكل مباشـر وامام اع� اجلماهير
وا�ـنظم� والـفيفا واليـوفا ..  مع ذاك فان رسالـته كانت غيـر محببـة جلماهير
الـفـرق األخــرى ا�ـتـضــررة بـذات اجملـمــوعـة الـتـي عـبـرت عن ذلك بــصـفـارات
االسـتهـجـان واطالق بـعض الصـرخـات هـنا وهـنـاك .. لكـنـهـا لم ترتق الى
اتـهام الفرق واالحتادات بالتالعب والتاثير ا�تعمد .. هذا ما �كن فهمه
بـإدارة عمليـات ا�صالح اخلاصـة وفقا لـظروف البطـولة ونتائـجها على
صـعيد اجملموعة ذاتهـا او بقية تداعيـات فرق اجملموعات األخرى �ا

يؤمن مصالح الفريق .
ان مـا يـجـري احلـديث عـنه  –عـلى ذمـة ا�ـتـحدثـ� - في الـصـحـافة
واالعالم احملـلي وتنـاقل تصـريحات مـسؤولي األنـدية ا�ـتضررة من
ذلك يـعنى بالشـان األول ا�تحـدث عنه  او ما يتـعلق في بيع وشراء
ا�ـباريـات بـشكل عـلـني سافـر او بـطرق تـعـبيـريـة شائـعة بـاجملـتمع
العراقي من قبيل التهديد والترغيب لإلطاحة ببعض األندية القوية
�ـعان مـعيـنة عـلى حسـاب انديـة أخرى اقل تـاثيـرا بالـشان..هـنا
نـدعو الـهـيئـة الـتـطبـيـعيـة ا�ـسؤول األول عن مـراقـبة وادراك ذلك
بـان حتـاول قدرة اإلمـكـان عـبـر جلانـهـا ا�ـتـعددة وا�ـتـخـصـصة
عـلى اتخـاذ عدد من اإلجـراءات التي حتـد من هذا الـتخوف ان
وجـد .. من خالل ضـوابط وإجـراءات معـيـنـة من قـبيل تـسـمـية
احلـكام ونـقل ا�ـبـاريات وتـشـديد الـرقـابة وتـخـصيص ا�العب
سـيما للمبـاريات ا�ؤثرة نتـائجها على اجلـدول والترتيب العام
ومـا �كن ان يؤثـر فيه .. ذلك ليس عـسير شـريطة ان يـتعاون
مــعــهــا اجلــهــات ا�ــعــنــيــة ووســائل
االعالم كــافــة وبــقـيــة مــتــطــلــبـات
ومـستـلزمـات حكـوميـة تنـهض بها
وزارة الــشـبــاب والــريــاضـة وبــقــيـة

ا�ؤسسات .. 
والله ولي التوفيق .

زدساوث غيت
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اخـــتــتم بـــبــغــداد
امـس االول الــثـالثــاء
مـــــــــهــــــــرجــــــــان
الـــــــــــرافــــــــــديـن
الـــســـيـــنــمـــائي
الـدولي بدورته
األولـــــى �دورة
اخملـرج محمد
شـكري جميل
الذي اقامته
جــــامــــعـــة
كـلـكامش
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األهـــلـــيـــة وتـــواصــــلت فـــعـــالـــيـــاته �ـــدة
يــومـ�.واكـد نـقـيـب الـفـنـانــ� الـعـراقـيـ�
جــبــار جـودي في كــلــمـة له عــنــد افـتــتـاح
ا�ـهـرجـان ( أهـميـة االحـتـفـاء بقـامـة فـنـية
كـبـيرة وتـنـظـيم دورة مهـرجـان سيـنـمائي
بـاسم اخملرج الكبير مـحمد شكري جميل)
مـضيفا (ان رأس ا�ـال احلر هو أقرب إلى
دعم الــفن الـعـراقي وفـرصـة كـبـيـرة خلـلق
خـطـوات تقـدميـة وبوقت قـياسي ) واردف
كالمـه بـشــكــر وثـنــاء جلــامــعـة كــلــكـامش
األهلية وتبنيها حدث سينمائي مهم وفيه
صـبغة اجلمال والهويـة الفنية � ا�هرجان
الـذي تــقـدمت لـلـمـشـاركـة فـيه 452 فـيـلـمـا
ســيـنـمـائــيـا من دول الـعـالم
وشــــارك حــــسـب اخلــــطـــة
الـبـرمـجـيـة لـلـعروض 50

فيلما منتقاة.
و قـدم  جـودي تـكـر�ـا
مـن الـنـقــابـة وهـو درع
الـنقـابة اخلـاص وباقة
ورد لـرمز احلفل وعراب
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جبار جودي يكرم محمد شكري جميل
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وافق مـــجــلس الــوزراء عــلـى مــجــمــوعــة
مـقترحات مقدمة من وزارة الثقافة خالل
جـلسته االعتـيادية التي عـقدها الثالثاء �
تـــتــعـــلق بـــتــعـــزيـــز نــتـــاجـــات ا�ــؤلـــفــ�
وا�ـتـرجـمـ� والـسيـنـمـائـيـ� . وتـضـمنت
قــرارات اجلـلــسـة الــتي تــرأسـهــا رئـيس
مــجـــلس الــوزراء مــصــطــفـى الــكــاظــمي
ا�ـوافقة على استثناء شراء حقوق الطبع
 Copy Right والـــتـــعـــاقــد لـــلـــمـــؤلـــفــات
األجـنبية لترجمتها للغات الوطنية وإنتاج
األعـمال السـينمـائية وا�ـسرحيـة والفنون
الـشعـبية من أسـاليب الـتعاقـد ا�بـينة في
2 لـسنة تـعليمـات تنفيـذ العقود احلـكومية
2014 وتـعـلـيـمات تـنـفـيـذ ا�وازنـة الـعـامة
2021وتـبـسيط االحتـاديـة للـسنـة ا�الـية /
إجـراءات شـراء حـقـوق ا�ـلـكـيـة الـفـكـريـة
لـلـمؤلـفـات االجـنبـيـة بـاعتـمـاد ا�راسالت
األلـكترونية المتالكها� كما هو معمول به
في الــوطن الــعـربي ودول الــعــالم فـضالً
عن تقد� ا�نح ا�الية لالفالم السينمائية
من ا�ـيـزانـيـة ا�ـتوفـرة في وزارة الـثـقـافة
لالنـتـاج ا�ـشـتـرك لألفالم اآلتـية: ( رجل
اخلــــــــشب)� و(مــــــــيــــــــسـي بــــــــغـــــــداد)�
و(االمـــتــــحـــان)� و(أوربـــا)� و(اجلــــنـــائن
ا�ـعلقة). كمـا وافق اجمللس على تقاضي
مـــوظــفـي وزارة الــثـــقـــافــة أجـــوراً لـــقــاء
أعـــمـــالــــهم في الـــتــــرجـــمـــة أو االنـــتـــاج
الـسينمـائي وا�سرحي والـفنون الشـعبية
من ضـمن ا�وازنـة واالبواب اخملـصصة�
عــلى أن تـتــحـقق الــشـروط ا�ــذكـورة في
ا�ــادة  53  من قــانــون اخلـدمــة ا�ـدنــيـة
24 1960 لــســنــة  ا�ـــعــدل. الى ذلك وجه
الـكاظـمي اجلهـات ا�سؤولـة في محـافظة
الـبـصرة بـتسـويـة ا�شـكلـة الـتي �ر بـها
الـشاعر كاظم حـجاج بشأن الدار

ا�ستأجرة التي يسكنها.

الــسـنـطـور في الـفــرقـة الـقـومـيــة لـلـفـنـون
الـشـعـبـية سـابـقـا وفـرقة الـتـراث الـشـعبي
الـتي كان يشرف عـليها ا�ـوسيقار الراحل
مــنــيــر بــشـيــر� شــكل الــعــديــد من الــفـرق
ا�ــوسـيـقــيـة مــنـهـا انــغـام الـشــرق وفـرقـة
زريـاب�ولديه مـؤلفـات غنائـية ومـوسيـقية
مــنـهـا كـتــاب بـعـنــوان نـغـمــات سـحـريـة �
ولـــديـه كـــتـــاب اخــــر بـــعـــنـــوان دراســـات

حتليلية في موسيقى ا�قام العراقي).
بـعدها حتدث احملتفى به قائال(انا مدرسة
في الـة الـسـنـطـور�شـاركت في الـعـديد من
ا�ـهرجـانات الـعربـية والـدولية ومن خالل
فـرقة التـراث البغدادي) مـضيفا(مـا تتمتع
به الــة الـســنـطــور من مـزايــا وخـصـائص
وامـكانيات موسيقيـة متعددة جعلت منها
ركـــــنـــــا اســـــاســـــيــــا مـن اركـــــان ا�ـــــقــــام
الـعراقي�وااللة ا�وسـيقية االشـهر واالكثر

حضورا في العراق). 
وعــقب لــقـمــان قــائال (الــة الـســنــطـور من
االالت ا�ـوسـيـقـيـة الـشـرقـيـة وحتتـاج الى
صـبـر ورقـة بـسبب تـعـقـيـداتهـا وصـعـوبة

الـسـيـنـما الـعـراقـيـة مـحمـد شـكـري جـميل
ودعـــا (كل اخملـــرجـــ� الـــســيـــنـــمـــائـــيــ�
احلـاضـرين بـهـذا الـعـرس اللـتـقـاط صـورة
تـذكـارية مع الـقـامة الـفـنيـة اخملـرج محـمد
شـكـري جـميل إليـصـال رسـالة ان شـبـابـنا
وروادنـا جـيال بـعـد جيال تـربـطـهم اواصر

االحترام واحلب).
  عـلى صعيد اخر اقيمت على قاعة حس�
عـلي محفـوظ في ا�ركز الـثقافـي البغدادي
اصــبـوحـة مـوسـيــقـيـة لـعــازف الـسـنـطـور
بـــاسل اجلــراح �قـــدم اجلــلـــســة الـــبــاحث
ا�ـوسيـقي محـمد لـقمـان قائـال(اجلراح هو
احـد اسـاتذة مـعـهد الـدراسات ا�ـوسـيقـية
�تــخـرجــنــا سـويــة من ا�ـعــهـد� انــا عـازف
اجلــوزة وهـو عـازف الــسـنــطـور� هـو شق
طــريـقه فـي الـعـزف وا�ــوسـيــقى �وانـا في
الـبحوث والـدراسات ا�وسيـقية). واضاف
(تـشير السيرة الـذاتية للجراح انه حاصل
عـلى دبـلـوم مـعـهـد الـدراسـات ا�ـوسـيـقـيـة
وعـضو نـقابـة الفـنانـ� العـراقيـ� وعضو
احتـاد ا�وسـيقـي� الـعراقـي� وعـازف اللة

صـنـعهـا وهي تشـبة الـة القـانون� وجـمال
سـحـرهـا يـبـعث دائـمـا عـلى الـسالم� وهي
الـة مـصاحـبة لـلجـالـغي البـغدادي وا�ـقام
الـعراقي� كـون لهـا دور في السـيطـرة على
ايـقـاع االغنـية ونـقل ا�فـردات ا�وسـيقـية�
وهـي من االت الصـعـبـة االسـتـخـدام وهذا

سبب قلة العازف� عليها. 
والــسـنـطــور يـسـتــخـدم في بــعض اقـطـار

اوربا والص�).
بـعدها قدم اجلـراح العديد من ا�ـقطوعات
ا�ـوسيـقية والـغنائـية من التـراث العراقي
غــلب عــلــيــهــا طــابع الــشــجن فــيــمــا كـان
اجلـمهـور الذي مـلئ القـاعة يـستـعيـد ارثا
مـوسـيـقـيا وغـنـائـيـا عـريقـا �بـعـدهـا تـنقل
الـعـازف مـؤديا مـقـاطع موسـيـقـية تـراثـية
من خـالل الة الـسنـطور مـنهـا(جلـجل علي
الــرمـان) و(مـاريــده لـغــلـوبي) و(مـيــحـانـة
مــيــحـــانــة).وفي خــتــام االصــبــوحــة قــدم
مـقـطوعـة موسـيـقيـة بعـنـوان (الى نيـنوى
مـع حبي) والتي اهـداها الى مديـنته التي

ولد فيها.

wLOL²�« s�×� wKŽ

مــحـافظ بــغــداد االسـبق تــلــقى الـتــهــاني من االوسـاط
االعالميـة والبـر�انـية حلصـوله على شـهادة الـدكتوراه
عن اطـروحته (اصالح أداء مـجلس النـواب العراقي –

اللجان النيابية ا�وذجاً).

…—ULŽ ”U³Ž WFO*

الــشــاعــرة الــعــراقــيــة الــراحــلـة
يـستـذكـرهـا مـنتـدى الـثـقـافة في
بريـطانيـا بجلـسة تقـام مساء غد
اجلــمـعــة في لــنـدن يــسـتــضـيف
فـيـهـا الـشـاعـرة ر� قيـس كـبة �

يدير اجللسة الدكتور عامر هاشم الصفار.

œ«dł Ã«dÝ

الشاعر السوري صدرت له عن الهيئة العامة السورية
لـلـكـتــاب مـجـمـوعـة شـعــريـة مـوجـهه لـالطـفـال بـعـنـوان

(قمري الصغير) تضم  20 قصيدة.
d¹«“ œË«œ

رجل االعــمـال الــعـراقي تــلـقى الــتـعــازي من االوسـاط
التـجارية واالقتصادية بوفاة شـقيقه�سائل� الله تعالى

ان يسكنه فسيح جناته.
 b¹UF�« wKŽ

وزيــر الــثـقــافــة االردني نـائـب رئـيس الــلــجـنــة الــعـلــيـا
الحتـفالـية مـئوية الـدولة افـتتح االثـن� ا�ـاضي معرض
مادبـا الثالث للفن التشـكيلي الذي تنظـمه مديرية ثقافة

محافظة مادبا بالتعاون مع اجلامعة اال�انية.

wKOK)« —U³ł d¼U�

االكـاد�ي العراقي حـاضر االثن� ا�ـاضي في الندوة
االلـكــتـرونـيــة الـتي اقــامـهــا مـركــز كـربالء لــلـدراسـات
والبـحوث في العتبة احلسينـية بعنوان (بعد مائة عام..

اهمية ثورة العشرين التاريخية واالستراتيجية).
 wÐ«b¼ bFÝ

ا�ــؤلف واخملــرج الـعــراقي تــلـقى تــهــاني زمالئه لــفـوز
مـســرحـيـة ( ارصــفـة) الـتي هي مـن تـألـيـفـه بـاجلـائـزة
االولى في مـــهــرجـــان ا�ــســـرح اجلــهـــوي في تــونس�

اخراج شكري قايد.
 b¹uÝ UO½U�

الـكـاتــبـة الـســوريـة صـدر لـهــا عن دار سـويـد لــلـنـشـر
والـطــبـاعـة والـتـوزيع كـتــاب بـعـنـوان ( رسـالـة إلى أبي

العالء) يقع في  94 صفحة من القطع ا�توسط.
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اجنز الرسام مخلد حبيب� وهو
طالب صيدلة من كربالء� بـ 8 آالف
كبسولة وحبة دواء.. لوحة
فسيفسائية تمثل شعار الصيدلة
وعن ذلك يقول وفقا لصفحة (يال)
في (فيسبوك) (العمل اجنز خالل 5
أشهر. ا�واد الطبية الي استخدمتها
بعملي منتهية الصالحية� غطيتها
بطالء خاص حتى يحميها من التأثر
باحلر أو البرد).  موضحا (أطمح
أن يدخل العمل موسوعة غينيس
كأكبر لوحة فسيفساء من كبسوالت
وحبوب الدواء).

انتـظامك في الدوام حـسن من صورتك أمام رؤسائك
فى العمل.

qL(«

اتـبـاعك لـنـظـام غـذائى �ـيـزيـحـسن من صـحـتـك.يوم
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

ال تـتـردد بـإظـهـار حـبك لـلـشـريك وجتـنب ا�ـنـاقـشات
بينكما حتى ال تنزايد ا�شاكل.

—u¦�«

الـتــخـطـيط وتـنـظـيم أالمـور �ــنـحك مـجـاال لـتـصـحـيح
األوضاع وحتقق األحالم ا�ؤجلة.

»dIF�«

جتـنب البـخل فى ا�شـاعر عـند الـتعامـل مع الشريك�
رقم احلظ .9

¡«“u'«

تتلـقى الدعم الـكبيـر من قبل رؤسـائك فى العمل.رقم
احلظ.2

”uI�«

حـافظ على اسـتـقرار عالقـتك بـالشـريك� حـتى يشـعر
باهتمامك.رقم احلظ.8

ÊUÞd��«

لــقــد تــهــاونت كــثــيــرا في حـق احلـبــيـب وهــذا يــهـدد
حياتكماالشخصية.

Íb'«

حــافظ عــلـى �ــارســة تــمـــارين الــريــاضـــيــة بــشــكل
يومي�يوم السعد االربعاء.

bÝô«

عليك االنـتباه �ا مضى حـتى يكون القادم افضل.رقم
احلظ.4

Ë«b�«

حـدوث تغيـرات إيجـابية فى حـياتك الـصحـية� نتـيجة
حفاظك على صحتك .

¡«—cF�«

حـيـاتك الـصـحــيـة هي أهم مـا تـمـلك فـحـاول احلـفـاظ
عليها .رقم احلظ.5
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
9 مربـعـات كبـيرة على 
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
9خـانـات صـغـيـرة� الى 
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
1 الى 9 الـالزمــــــــة من 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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الــقـصــصـيـة الــثـانـيــة� بـعــنـوان (بـيت
الــتـراب)� وجـاءت مـعـظم الـقـصص في
صــورة وثـيـقـة لـلـحـرب و�ـديـنـة تـرجع
بــزمـنـهــا ومـكـانــهـا إلى أجـواء احلـرب
الـعـراقـيـة  –اإليـرانـيـة فـي ثـمـانـيـنـيات

القرن ا�اضي.
تــؤمـن الــصــراف كــثـيــراً بــا�ــثـل الـذي
يــقــول: (رضــا الـنــاس غــايــة ال تـدرك)�
ولـهـذا فـهـي تـعـمل دائـمـاً مـا يـرضـيـها
شــخـصــيـاً ويـعــزز احـتــرامـهـا لــذاتـهـا
بـــصـــرف الــنـــظــر عن تـــقــبـل اآلخــرين
لـــوجــهـــة نــظــرهـــا أو انــزعـــاجــهم من
سـلـوكـهـا� فـهي غـالـبـاً مـا تـتـبع قـلـبـها
وضــمــيـرهــا وهـو الــذي يـرشــدهـا إلى
الـــصـــواب� مع حتـــفــظـــهــا مـن كــلـــمــة
(صــواب)� ألنـهــا مـفـهــوم نـســبي� كـمـا

تقول.

أو ا�ـذهـبـية� وهي حتـمل مـشـاعر حب
كـبـيرة لـبلـدها ولـكل العـراقيـ� بتـنوع
خـــلـــفــيـــاتــهـم الــديـــنـــيــة والـــعــرقـــيــة
والـطائفية� فالعراق يعيش في داخلها
دائــمــاً وحتــاول أن تــعــكس تــعــلــقــهـا
الـكـبيـر ببـلدهـا من خالل كتـاباتـها في
اجملـال الـصـحـفي� في بـعض الـصحف
واجملـالت� الــــتـي تــــصــــدر في خــــارج
الـعـراق� ونادراً مـا تبـتعـد موضـوعات
مقاالتها عن هموم العراق وأحزانه.  
صـدر لهـا في العام  2007 مـجموعـتها
الـقـصصـية األولى (خـمسـة ميل) وهي
قـــصص عـن احلــرب� وحـــصــلـت عــلى
ا�ـــركــز الــثــاني في جــائــزة الــشــارقــة
لـإلبــداع الــعــربي فـي مــجــال الــقــصــة
الـقصيرة� عن فئة اإلصدار األول� وفي
الـــعــام 2017  صـــدرت مــجــمـــوعــتــهــا

الــشــعــوب� والـســفــر وتـعــلم الــلــغـات�
والــــبــــحث عن األمــــان واالســـتــــقـــرار�
و�ـرور السنـوات حتقق لهـا بعض ما
كــــانت تـــتـــمـــنـــاه� لـــذلك عـــادت أحالم
الـكتـابة تطـرق خيالـها� وازداد شغـفها
بـالـكتـابة الـقصـصيـة ونضج أسـلوبـها
وتـــغـــيـــر فـي بـــعض الـــنـــواحي� وهي
مـسـألـة طـبـيـعـيـة تتـأثـر بـتـغـيـر ا�ـكان
والـــنــضج االنــفــعــالي والــعــاطــفي مع
الــتـقــدم في الـسن. الــصـراف مــواطـنـة
عــراقــيـة� مــسـتــقـلــة ال تـنــتـمي إلى أي
حـزب� وحتترم جميع األديان وا�ذاهب
والـقوميات� وتنظـر إلى الناس �نظار
مــحـايـد فـاإلنــسـان عـنـدهــا هـو نـسـيج
مـنظومة متكـاملة من الثقافة واألخالق
واحــتــرام اآلخــرين والـصــدق بــصـرف
الـنظـر عن خلـفيته الـدينـية أو القـومية

�ــواصـلــة الـعـمل وحتــقـيق مـا فــاتـهـا.
كــانت أحالمـهــا� قـبل الـهـجــرة� كـبـيـرة
وكـثـيرة لم يـتحـقق مـعظـمهـا سواء في
مـجال الصحافة أو الكتابة القصصية�
إذ كـتـبت الـعـديـد من الـقـصص وكـانت
هـناك مشـاريع كتابيـة كثيـرة� لم تتوفر
لـهـا فرصـة طـباعـتهـا بـسبب الـظروف�
الـتـي كـان �ـر بـهـا الـعـراق� بـاإلضـافة
إلـى ظروف انشغالها بالعمل الصحفي
الـيومي وصـعوبة ا�ـعيشـة في سنوات
احلـــروب واحلــصــار االقـــتــصــادي في

سنوات التسعينيات.
هــــاجـــرت الــــصـــراف من الــــعـــراق في
تــسـعـيـنـيـات الـقـرن ا�ـاضي بـحـثـاً عن
فـــرصـــة عــمل وآفـــاق جـــديــدة لـــصــقل
مــوهــبــتـهــا في الــكــتـابــة الــصـحــفــيـة
واألدبــــيـــة� ولـالطالع عــــلى ثــــقـــافـــات

نـهـى الـصـراف قـاصـة وكـاتـبـة عـراقـية
حتـمل شـهادات: بـكالـوريوس آداب من
قـــسم عــلم الــنــفس بــجــامــعــة بــغــداد�
وبــكـالــوريـوس لــغـات من قــسم الــلـغـة
اإلنـكليزية في اجلامعة نفسها� ودبلوم
إعـالم من بــريـطــانــيـا. عــمــلت مــحـررة
صـــحــفـــيــة في جـــريــدة اجلــمـــهــوريــة
LBC الـــبــغــداديــة� ومــراســلــة لــقــنــاة
الـفضـائيـة اللـبنـانية فـي العراق� وهي
تــقـيم� حــالـيـاً� في بــريـطـانــيـا� وكـانت
تـــكــتب عــمــوداً أســبــوعــيــاً في إحــدى
الـصحف العربـية في لندن� كـما تكتب�
أحــيــانـاً� فـي مـجــلــة (الـنــجــوم)� الـتي
تــــصـــدر في اســـتــــرالـــيـــا� ويـــبـــدو أن
طـموحاتها وأحالمها في مجال عملها�
ال تـسـعـها سـنـوات عـمر قـلـيـلة� لـكـنـها
سـعـت بكـل مـا تمـتـلك مـن إرادة وطـاقة

ø·«dB�« vN½ s¹√

ŸULA�« ÂöÝ

عمان

مــنـذ مــدة انـقـطــعت الـصـراف عن
الــكـتـابـة في الـصـحف وتـوارت
أخــبـارهــا ولم يـعــد أحـد يــعـلم
عــنـهـا شـيـئـاً� وال كـأنـهـا طـاقـة
عـراقية مازالت تستطيع تقد�
الــكـثـيــر لـوطـنــهـا� ولـو كـانت
هــنــاك مــؤسـســات عــراقــيـة
حـقـيـقـيـة لـبـحثت عـن نهى
الـــصـــراف ووفـــرت لـــهـــا
اإلمــكــانــيـات �ــواصــلـة
إنـتـاجـهـا واالسـتـفـادة
مـن طــاقــاتـــهــا الــتي
لـفتها الـغربة.. إنها
�ـــــوذج آخــــر من
�ـاذج تـفـريـطـنـا
بـــــكــــفـــــاءاتــــنــــا

الوطنية.
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(الــنـحت الـعــراقي �ـر من حتت نـصب
احلـرية) هكذا اختزل النحات إسماعيل
فـتــاح الـتـرك� رمـزيـة ومـفـهـوم جـداريـة
احلـريـة لـلـنـحـات اخلـالـد جـواد سـلـيم�
لـيقـول بذلك بـان شجـاعة وثـقافـة أفكار
جواد ا�عاصرة� هي التي أنتجت هكذا
مـلحمـة عراقيـة تاريخـية تمـتد جذورها

إلى عمق حضاراتنا احلية.
يـذكر الفنان محمود عجمي: (وما �كن
أن يـقـال عن تأثـرٍ لي ببـعض الـنحـات�
الــعــراقــيــ�� وإلى أيــة مــدرســة تـتــجه
أغـلـب أعـمـالي� فـانـهـا تـقع بـالـنـفي من
ذلـك� إذ هو لـيس تـأثـر مـا هـو تـماهٍ مع
أعــمــال ال حتــمل قـصــديــة الــنـزوع إلى

جتربة هذا الفنان أو ذاك).
وفي كـــتــابه (احلــركــات الــفــنــيــة بــعــد
احلـرب الـعـا�ـية الـثـانـيـة) يذكـر الـنـاقد
إدوارد لـــوسي ســمـــيث: (من الـــصــعب
حتـديد كيف بدأ النـحت اجلديد� فهناك
تـطـورات مـحـددة وأفـكـار مـعـيـنـة تـبدو
مـهمـة إذا نظرنـا إليـها الحقـاً� لكن ا�رء
ال يـسعه االدعاء بانهـا قد أدت ال محالة
إلى فــاصـلـة جــديـدة أو إنـعـطــافـة غـيـر

مسبوقة كلياً).
هــكــذا يـــبــدو لي أن الــنــحــات الــفــنــان
مـحـمـود عجـمي� قـد التـمس هـو اآلخر�
دقـــائق أفــكـــار الــفـن ا�ــعـــاصــر إجتــاه

مــنـحـوتــاته الـرمـزيــة� وهـو يـحـاول أن
يـشـذبـهـا لـدرجـة الـتـكـوين الـتـجـريـدي�
الـتي برزت بعد حركات الـتحرر الفكري

في العالم بشكل عام.
فـــقــد أبـــاحت كل احلـــركــات وا�ــدارس
الـفـنـيـة احلـديـثـة الـعـا�ـيـة� أن تـمـارس
–الـرؤى) وفق ا�نـطق الـفكري (األفـكار 
والــتـعـبـيـر الــواقـعي بـصـيـغ مـتـنـوعـة�
حــسب األسـلــوب واإلجتـاه وا�ـدرسـة..

إلخ.
فـقـد أسـتـلـهم عـجـمي� مالمح شـاخـصة
من حـــضــارة ســومــر� ومـــنــهــا رمــزيــة
(الـثور) ومـا يعنـيه من معاني الـرجولة
والــفـحـولـة والـقـوة والــزراعـة.. مـثـلـمـا
اسـتلهمه الـفنان جواد سـليم في نصبه
الـعـظـيم.. ولـكن وفق ثـيمـة مـوضـوعـية

خاصة.
ويـــســتـــشف شــمـــيث : (قــد يـــكــون من
ا�ـبالـغة االدعـاء بان فن مـا بعـد احلرب
مـثّل شيئـاً جديداً وغيـر مسبـوق كلياً).
لــكن هــذا ال يــعـنـي أن عـجــمي لم �س
احلـداثــة في اإلسـتـلـهـام والـطـرح� فـقـد
زاوج بــــكل أعــــمــــاله (الــــنــــحــــتــــيـــة و
تــخـطـيـطـاته) مــا بـ� قـوة الـثـور الـذي
يـهيمن علـى مساحة العـمل أو الفضاء�
وجسد األنوثة اخملتزل بخطوط ناعمة�
–الـــثــور واألنــوثــة -  في ولـــكــنــهــمــا 
إنــصـــهــار جــســدي واحــد� وهــو بــذلك

الـطـيــنـيـة/ الـفـخـاريـة� فـانـهـا مـطـابـقـة
أيـضاً في تخـطيطـاته بالقـلم أو ا�ائية.
شـارك وعــجـمي� مــوالـيــد بـابل  1959 
فـي أغلب ا�ـعارض وا�ـهرجـانات داخل
الـعراق وخارجه� بكالوريوس نحت من
مـاجستير نحت – جـامعة بغداد 1983 
له 1997دكـتوراه فـلسـفة نحت   1988
بـحوث منشورة عـديدة وكتب في مجال
الــــنــــحت� حــــصـل عـــلـى األســــتــــاذيـــة
2008 لـه عــدد من الــنــصب عـــــــــــــام 

والتماثيل النحتية.
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يـحاول أن يقول: بان هذا اإلنصهار في
كـتــلـة رمـزيـة مـسـتـقـلـة مـا هي إال دلـيل
ســاطـع خملــاض والدة حلــيــاة جــديـدة�
جلـيل جديـد من صلب تـاريخ وحضارة

شرعية لبلد وشعب حي.
وهـــذا مـــا أكــده عـــجـــمي: أمـــا (ا�ــرأة)
ا�ـصاحبة لـ (الثور) في أعمالي الفنية�
فــهــمــا يــشــكالن وحــدة ال تـنــفــصل في
مـــضـــمـــونـــهــا الـــدال عـــلى اخلـــصب/
احلـيـاة.. وال بـدّ من الـقول بـأن أسـلوب
عــجــمـي مــثــلــمــا يــنــطـــبق عــلى كــتــله
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–وكـاالت - فــاجـأت الــفـنــانـة األمــريـكــيـة كــاردي بي اجلـمــهـور { لــوس اجنـلـوس 
بإعالنهـا خبـر حملـها الثـاني عبـر نشرهـا صورة عـبر صفـحتـها اخلاصّـة على موقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي� وهي عـاريـة تمـامـاً مع وشـوم مـلوّنـة عـلى ظـهـرها ومـؤخـرتـها
وصدرها وبـطنـها مطـليان بـاألبيض وفي يـديها أسـاور ضخـمة� وبدى بـطنـها حمـلها
وواضح وبـطنـهـا منـتفخ كـأنهـا في أشهـر متـقدّمـة من احلمل. وعـلقت جنـمة تـلفـزيون
الـواقع كـلوي كـارداشـيان عـلى الصـورة قـائلـة: (تهـانـينـا). و كـاردي بي متـزوجة من
مـغـني الراب أوفـست ولـديهـمـا ولد. الى ذلك رزق ا�ـمـثل البـريـطاني إيـوان مـكريـغور
وزوجته ا�ـمثـلة مـاري اليـزابيث ويـنسـتيـد بطـفل� ما صـدم اجلمـهور� إذ كـانت ماري
أبقت خـبر حمـلها سـرياً.وأعـلنت إبنـة إيوان كالرا في صفـحتـها اخلاصـة على موقع
التـواصل اإلجتمـاعي هذا اخلبـر� ونشـرت صورة تظـهر فيـها وهي حتمل أخـاها ب�
يديـها وتبـتسم� وعـلقت قائـلة(اهال بك الى الـعالم يـا أخي الصغـير تـهاني إلى والدي
4 بـنات من زواجه الـسابق� و كالرا هي ومـاري إنها أعـظم هديـة).. وإيوان هو أب لـ

احدى بناته االربعة.
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ضـمـن نـشــاطــات دائــرة الـســيــنــمـا
وا�سرح�  الفرقـة الوطنية لـلتمثيل�
قسم ا�سارح في موسمها ا�سرحي
الــثـاني لــعـام 2021 تــنـطــلق مــسـاء
الــيـوم اخلـمــيس  اولى فـعـالــيـاتـهـا
بالعرض ا�سرحي 25 ريختر تاليف
واخـــراج الـــفـــنـــان عالء قـــحـــطـــان�

تـمثـيل زمن الـربـيعي�  يـاسـر قاسم�
على خشبـة مسرح الرافـدين الساعة

السادسة مساء. 
واعلنت الدائرة (عن ضرورة احلجز
ا�ـسـبق اذ ان عـدد ا�ـقـاعـد مـحدد بـ
 مــقــعــد فــقط الــتــزامــا بــشـروط150

السالمة والتباعد االجتماعي).

كاردي بي

نهى الصراف

اجلراح يقدم مع الفرقة ا�وسيقية أجمل األحلان

باسل اجلراح
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200 فلس�  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 
� تونس 400 مليم� ا�غرب 3 دراهم� السودان 25 دينار� لبنان 1000 ليرة� اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه� موريتانيا 100 روبية

سـمــعـنــا يـومــا من مــسـؤول في قــطــاع الـطــاقـة  الــعـراقي
خـزعـبالت حـول تـصــديـر الـعـراق الـوشـيـك لـلـكـهـربـاء الى
العالم� في وقت كـانت كثيـر من الشعـارات ا�دجنـة بأنواع
اخلـدع لم تـنـكـشف عـوراتـهـا بـعـدُ� بـسـبب اغـلـفـة ا�ـقـدس
وا�ـدنس التـي كانـت تخـيم عـلى الـبـلـد واليـزال قـسم مـنـها
مـوجـوداً. حـتى واجه الـعـراقــيـون احلـقـائق ا�ـبـكـيـة في ان
مـلف الـكـهـربـاء من ا�ـســتـحـيل إصالحه حـتى لـو تـوافـرت
ا�ــلــيــارات لـذلـك من دون تــوافــر إرادة ســيــاســيــة حـرة ال
تــخـــشى رد فـــعل من أي دولـــة. إرادة عــراقـــيــة تـــعــلن انّ
الـكـهــربـاء هــو مـلف الـســيـادة الــوطـنـيــة األول� وان جـمـيع
طاقات الدولة وفعالياتـها وعالقاتها الدولية تصب من اجل
إصالحه� واعـادة الــتـيـار ا�ـســتـقـر لــلـبالد الـتي اغــرقـتـهـا
ظالميات سياسية لها اجندات سافلة في التبعية للخارج. 
لم تـعـان دولـة من نــقص الـكـهـربـاء� كــمـا يـعـاني الـعـراق �
بالـرغم من انه بلـد نـفطي وفـيه ثروة مـائـية ال يـستـهان بـها
اذا جرى اإلفـادة الـقـصـوى مـنـهـا قـبل ان تـذهب هـباءً الى

البحر. 
ال تنفع استقالة وزيـر في حل معضلة الكـهرباء� فقد سبقه
وزراء مـــروا وعـــبـــروا في حـــ� ان الـــطـــاقـــة بـــقـــيت حتت

ا�عاجلات الترقيعية. 
البلـد ال يحـتمل ان تـتفـجر شوارعه فـي الصيف أو في أي
موسم بـاحـتجـاجات من نـوع اخـر� تُضـاف �ـا هو مـوجود
وكــامن من ســخط عــارم ضــد الـفــســاد وقــتــلــة األصـوات
احلـرة. وكـان يـنـبـغي ان يـحـمل ا�ـفـاوض الـعـراقي مع ايـة
جهة أمريكيـة او اوربية ملف الكهـرباء معه� بل انّ الفرصة
الـقـانــونـيـة مـتــوافـرة �ـطــالـبـة االمـريــكـان بـتــعـويـضـات عن
تدميرهم ايـة محطـة كهربـاء في حربهم الـتي جاءت بأركان
احلكم احلالي� بوصفها من �تلكات الشعب العراقي ولم
تـكـن من أدوات احلـرب لــلــنـظــام الــسـابـق الـذي اســقــطـته
واشـنــطن. الــتـعــويـضــات ا�ـطــلـوبــة هي اصالح مــنـظــومـة
الكـهـربـاء بالـعـراق بأي ثـمن� وقـد دفع الـعـراقيـون االثـمان
البـاهـظـة مـقـدماً. تـعـويـضـات تشـمل تـوفـيـر الكـهـربـاء عـبر
التوليد النووي السلمي للطاقة� لعله احلل اجلذري الوحيد
او شبه الوحيـد � ولن يكتب له الـنجاح اال �ـعونة أمـريكية

كبيرة. 

كان األسـتـاذ عبـاس مـحمـود الـعقـاد يـقول في فـذلـكة من
فذلـكاته: إنه لـو امتـحن أدباء األمـة وشعـراءها في قـواعد

اللغة العربية لرسبوا في االمتحان.
وحدث أن وضع العقاد أسئلة في النحو أجاب عنها عدد
من أدباء عصـره. وكانت النـتيجـة رسوبهم في االمـتحان�

وكان أول الراسب� الشاعر كامل الشناوي!.
وعندمـا قررت جامـعة القـاهرة مـنح العقـاد احلاصل على
الشهـادة االبتدائـية شهـادة الدكتورة الـفخريـة. اعتذر عن
قبول الشهادة ساخراً� وقال إنها حتطّ من قدره. وانفجر

غاضباً: من هذا الذي يستطيع أن �تحن العقاد?!.
لكن الدكتوراه الفخرية ال تريد منك امتحاناً يا أستاذ!.
وكــان عــمــيــد األدب الــعــربي طه حــســ� احلــاصل عــلى
شـهــادة الـدكـتــوراه من جـامــعـة الــسـوربـون حــصل عـلى
الدكـتـوراه الـفـخـريـة سـبع مـرات: من رومـا� ومن مـدريد�
ومن أثيـنا� ومن أكـسفـورد� ومن بالـيرمـو� ومن مونـبلـييه�
ومن ليون. لكنه لم يكتب كلمة دكتور على جميع مؤلفاته!.
واعترض طه حس� على حكومة اسماعيل صدقي عندما
رأت مـنح عــدد من رجـال الــسـيــاسـة شــهـادة الــدكـتـوراه
الفخـرية� واستـقال من عمـادة كليـة اآلداب قائالً إنه ليس
عمدة حتى يـعطي هذه الـشهادة �ن يـشاء رئيس الوزراء�
وكـتب احـتـجــاجـاً كـتـابه الـشــهـيـر مـسـتـقــبل الـثـقـافـة في

مصر!.
وأيام زمان كانـوا يُلقّبون زكـي مبارك بالدكـاترة حلصوله
عـلى ثالث شــهـادات دكـتــوراه في الـفـلــسـفـة والــتـصـوّف
واألدب.. ومبارك صاحب الذكريات الشـيّقة اجلميلة ليلى
ا�ريـضـة في العـراق ا�ـستـوحى عـنوانـهـا من بيـت شهـير
جملـنون لـيـلى: يـقـولـون لـيـلى في الـعـراق مـريـضـة.. وهذه
السيرة أو الذكريات من أمـتع ما قرأت في نثر الغزل عن

طبائع اجملتمع العراقي.
وأبـو الـفلـسـفـة احلـديـثـة ريـنـيه ديـكـارت لم يـكـمل تـعـليـمه
األكــاد�ي رغم األلـــوف من شــهــادات الـــدكــتــوراه الــتي
حصل علـيها  دارسـون أكاد�يـون في فلسـفته. مثـلما لم
يجـرؤ هنـري كـيسـنـجر وهـو يرسـم السـياسـة الـعا�ـية أن
يــقــول بــأنه بـــروفــيــســور� ولم يــقــدّم نـــفــسه دكــتــوراً في
اختـصاصه. والـعالم الـلغـوي سعـيد األفـغاني كـان عمـيد
كـلــيـة اآلداب في اجلـامــعـة الــسـوريــة ولم يـحــمل شـهـادة

دكتوراه. 
في ذلك الوقت تظاهر أساتـذة وطلبة جامعـة كولومبيا في
الـواليــات ا�ــتــحـدة� واعــتــرضــوا عـلـى قـبــول مــالئ دنــيـا
الـسـيــاسـة� وهـاتـك قـلـوب الــعـذارى الـدكــتـور كـيــسـنـجـر

أستاذاً للعالقات الدولية وعضواً في هيئة التدريس!.
يكـفي أن نـعرف أن أسـاتـذة كبـاراً كـانوا من أ�ع الـعـقول
العـراقيـة شـغلـوا كرسي األسـتـاذيّة� وخـرّجوا أجـياالً في
األكاد�ـيّـة� لـكنـهم لم يـحـصلـوا عـلى شـهادة الـدكـتوراه.
يكفينـا أن نتذكر عبـد الرحمن البـزاز في القانون� وناجي
مــعــروف فـي الــتــاريخ� وطـه بــاقــر في اآلثـــار� وابــراهــيم
الوائـلي في الـلغـة الـعربـيـة� ومدني صـالح في الـفـلسـفة..

أين منهم دكاترتنا اليوم?!. 
بـالـطـبع فـأنــا لـست ضـد  قـبـائل الــدكـتـوراه الـعـربـيـة في
عـصـر الـعـلـمو نـورن وال أحـسـدهـم علـيـهـا. لـكن مـن غـير
ا�ـعـقـول أن تـكـون دكـتـوراً فـي الـلـغـة الـعـربـيـة وال تـعـرف

الفعل من الفاعل وال اجلار من اجملرور!. 
لـــقــد الـــتـــقـــيت اســـتـــاذاً في الـــتــاريـخ األوروبي بـــدرجــة
بـروفيـسـور.  كـان يـحـدثـني عن وزيـر خارجـيـة بـريـطـانـيا
بورتسـموث حتى قـلت له إن بورتـسموث يـا سيدي مـدينة
في اجلنوب البريطاني وليس وزير خارجية كما تظن!.   
رحم الــله شـيــخــنــا الـبــغــدادي جالل احلــنـفي فــقــد كـان
يستـكثر عـلى أمثـالهم كلـمة دكـتور� فيـكتفي
باإلشـارة إلـيـهم بـحـرفالـدال ويـسـقط عـنهم

باقي احلروف!.

WOÝUO�  U¹u²�� mK³ð  UIO³D²K� WO*UF�«  «œ«d¹ù«
–أردَت { بـــــرازيـــــلـــــيــــا (أ ف ب) 
الـشرطة البـرازيلية االثـن� بالقرب
من بـرازيلـيا سجـينـاً هارباً يُـشتبه
فـي أنه قتل أربـعـة أفراد من عـائـلة
واحـدة� بـعـد مطـاردة اسـتـمرت 20
يــومـاً� عــلى مــا افـادت الــسـلــطـات
احملــــــلـــــيــــــة. وتــــــداولت ا�ــــــواقع
اإلخـبارية الـبرازيلـية مقـطع فيديو
يــظـهــر فـيه عــنـاصــر في الــشـرطـة
يــــتــــولـــون إخــــراج جــــثـــة  الزارو
32عــامـاً) من صـنـدوق بــاربـوسـا (
ســيـارة سـوداء ويــجـرونـهــا قـلـيالً
عـلى األرض قـبـل أن يـضعـوهـا في
سـيارة إسعاف. وتبادل الشرطيون
بـعـد ذلك الـتـهاني وهـم يبـتـسـمون
ويـــرفــعــون أيــديـــهم تــعـــبــيــراً عن
النصر.  وكتب حاكم والية غوياس
(وسـط غــرب الـــبــرازيل) رونـــالــدو
كــايـادو عــلى تـويـتــر نـهــنئ قـوانـا
األمــنـيـة� فـغـويــاس لـيـست ديـزني
النـد لـقـطـاع الـطـرق. وأوضح وزير
الـــــصــــحـــــة في غـــــويــــاس رودني
مــيـرانــدا في مـؤتــمـر صــحـافي أن
الــسـجــ� الـفــار الــذي يـشــتـبه في
ارتــكـابه جــرائم الـقــتل األربع فـتح
الـــنـــار عــلـى الــشـــرطـــة الــتي ردت
بـــا�ــثل. واضـــاف أنه كــان ال يــزال
عـلى قـيـد احليـاة لـدى وصوله إلى
ا�ــســتــشــفى لــكــنه تــوفي مــتــأثـرا
بـجـروحـه. وكـان بـاربـوسـا ا�ـولود
فـي واليـــة بـــاهـــيـــا شـــمـــال شـــرق
الـــــبـــــرازيل سُـــــجـن ســـــنــــة 2011
الرتــكـابه جــر�ـة اغـتــصـاب. وهـو
2016 قــبل جنـح في الــفــرار ســنـة 
اإلمــــســــاك بـه� ثم هــــرب مــــجــــددا

فـــــــي 2018.
وأصـبح باربوسـا ا�طلـوب األخطر
عــنـدمـا اشــتُـبه في أنه قـتـل طـعـنـاً
أربــعـة من أفـراد عـائـلـة واحـدة في
ســيالنــديــا �ــقــاطــعــة بــرازيــلــيـا
300 شرطي الـفدرالية.  وبدأ نحو 
9حــزيــران/يــونــيــو مــطــاردته في 
اجلـــــاري �ـــــؤازرة مــــروحـــــيــــات

وطائرات مسيّرة وكالب أثر. 
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–بلـغت الـنفـقات { نـيـويورك (أ ف ب) 
الــعــا�ــيـــة الــتي أجــراهــا مـــســتــخــدمــو
الـتطـبيـقات احملـمـولة مـستـويات قـصوى
65 مــلــيــار فـي الــربع األول إذ نــاهـزت 
دوالر� وفـق حتــــقـــــيق أجـــــرته شـــــركــــة

سنسور تاور للدراسات.
وبــيّــنت الــدراســة أن إيــرادات ا�ــتــاجـر
اإللكتـرونية التابعة لـآبل وغوغل ارتفعت
�ــوازاة تــنــامي االنــتـقــادات من جــانب
مطـورين كـثـر للـمـجمـوعـتـ� العـمالقـت�
عـلى خــلـفــيـة الــشـروط ا�ــتـشــددة الـتي

تفرضها عبر منصاتهما.
وأظهـرت األرقام األولية لشركة سنسور
41,5 ملـيـار دوالر أُنفـقت عـبر تـاور أن 
23,4 مـليار مـتجر آب سـتور من آبل� و
دوالر عــــلى غــــوغل بـالي بــــ� كــــانـــون

الثاني/يناير وحزيران/يونيو.
وتعكس هـذه النتائج ارتفـاعا بنسبة 25
با�ئـة مقارنـة مع الفتـرة عينـها من العام

ا�اضي.
وحتتل منـصة الفيديوهات القصيرة تيك
تــوك صــدارة الــتــطــبــيــقــات األكــثـر درا
920 مـلـيون دوالر خالل لإليـرادات مع 
الـنــصف األول من الـعــام� أي بـارتــفـاع
74 با�ـئة  مـقـارنة مع الـنصف نـسـبته 
ويـتـقـدم الـتـطـبيـق على األول من 2020.
خـدمـة يــوتـيـوب الـتـابـعــة لــغـوغل� حـيث
565 مـليون أنفق ا�ـستـخدمـون حوالى 

دوالر.
وبـلــغت اإليــرادات ا�ــتــأتــيــة من ألــعـاب
44,7 مـلــيــار دوالر بـارتــفـاع الــفـيــديـو 
18 بـــا�ــــئــــة بــــ� كــــانـــون نــــســـــبــــته 

الثاني/يناير وحزيران/يونيو.
ورغم أن نفقـات ا�سـتهلـك� عـلى ألعاب
األجـهـزة احملـمـولـة تـتـقـدم بـوتـيـرة أبـطـأ
مـقـارنــة مع الـعــام ا�ـاضي� فـإن ذلك ال
يعـكس تباطـؤا من القـطاع بل عودة إلى
الـوضع الـطــبـيـعي بـعــد بـلـوغ االهـتـمـام
مــــســــتــــوى أقـــصـى بــــفـــعـل الــــظـــروف
االستثـنائية الناجمـة عن جائحة كوفيد-
19 وفق مــا أعــلــنت ســنــسـور تــاور في

مقالة.

مـــا يــوحي بــــأنــنــا أمـــام وضع �ــكن
عـــــكــــسـه إذا � ضــــبـط اســــتـــــخــــدام
ا�ــضـادات احلـيـويـة واحلــدّ مـنـهـا في

األرخبيل.
ويــؤوي أرخـبــيل غــاالبـاغــوس الـواقع
عــلى مـسـافــة ألف كـلم قـبــالـة سـواحل
12صـــنــفــا مـن الــسالحف اإلكــوادور� 
الــعــمـالقــة� في حــ� انــقــرضت ثالثــة

أصناف.
ووصــــلت الــــسالحـف إلى األرخــــبـــيل
الـبـركاني قـبل ثالثـة إلى أربعـة مالي�
عــام ويـعــتـقـد أن الــتـيــارات الـبــحـريـة
وزعـتـهـا عـلى مـخـتـلف اجلـزر� ما أدى

إلى ظهور أجناس عدة منها.
واألرخـبـيل ا�ـدرج عـلى قـائـمـة الـتراث
الـعـا�ي الـطـبـيـعي وا�ـصـنـف مـحـمـية
مــحـيط حــيـوي �ــا يـحــتـوي عــلـيه من
بــيـئـة نــبـاتــيـة وحـيــوانـيــة فـريـدة في
الـــعــالم� شـــكل حـــقل دراســات لـــعــالم
الـتـاريخ الـطبـيـعي اإلنكـلـيزي تـشـارلز
داروين 1882-1809 لـــوضع نــظـــريــته

حول تطور األجناس.

270ســلــحــفــاة وحــلـل الــعــلــمــاء بـراز 
تــعــيش في ألــســيــدو وســانــتــا كـروز�
اجلـزيرتـان األكثـر تعـدادا بالـسكان في

األرخبيل.
وقـالت أيـنـوا نيـيـتو كـالودين البـاحـثة
في مــعــهــد تــشـارلــز داروين وحــديــقـة
سـانت لـويس لـلـحـيـوانـات إن مـقـاومة
ا�ـضـادات احليـوية تـنتـشر في الـعالم�
مـتــسـبـبـة بـوبـاء خــفي يـهـدد الـصـحـة
والــــــعـالجــــــات ألمــــــراض الــــــبــــــشـــــر
واحلـــيــوانـــات. وأشــارت إلى أن وبــاء
19زاد مـن استخـدام ا�ضادات كـوفيد-
احلــيــويــة� وكــانت الــنــتــيــجــة ظــهـور
بـكتيـريا مقاومـة لها في الـعالم بأسره.
وتــابــعت أن الــتـعــايش الــلــصــيق بـ�
احلـيـوانات والـبشـر أوجـد السـينـاريو
ا�ـثالي حـتى تصل الـبكـتيـريا ا�ـقاومة
إلى األنـواع الـبـريـة وتـلـوث مـسـكـنـها�
في استمرارية لدورة انتقال ا�قاومة.
ولـفتت الـدراسة الـتي نشـرت في مـجلّة
إنـفـايـر�ـنـتل بـولوشـن إلى أن درجات
ا�ـقاومة الـتي رُصدت ما زالت مـتدنية�

–أثــبــتت ثــمـانــيـة { كــيــتـو (أ ف ب) 
أنـواع من ا�ضادات احليـوية أنها أقل
فــعـــالــيــة عــلى سـالحف غــاالبــاغــوس
الـعـمالقـة بـسـبب احـتـكـاكـهـا بـالـبـشر�
عــلى مـا أعـلـن مـعـهـد تــشـارلـز داروين
االثــنــ� اســتـنــادا إلى اســتــخالصـات

دراسة.
وأثـــبـــتت الـــدراســـة أن سالحـف جــزر
غـاالبـاغوس الـتي تـتقـاسم بـيئـتـها مع
الـبشـر وال سيـما في ا�ـناطق الـزراعية
والـسـيـاحـيـة وفي ا�ـدن� تُـظـهـر كـمـيـة
أكـبر من البكتيريـا ا�قاومة للمضادات
احلـيـويـة ذات االسـتخـدام الـبـشري أو

البيطري.
وأوضـح ا�عهـد في بيـان أن السالحف
الـتي تعـيش في ا�نـاطق النائـية بدون
تـفاعل مع الكائنات البشرية (…) تظهر
قـدرا أقل من ا�قاومة. وأجرى الدراسة
عــلـمــاء من هـيــئـات مــخـتــلـفــة بـيــنـهـا
جــامـعــات إســبـانــيـة وحــديـقــة سـانت
لـــويس لـــلـــحـــيـــوانـــات في الـــواليــات

ا�تحدة ومنتزه غاالباغوس الوطني.
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إلى الـعـثـور عــلى لـوحـة الـطـاحـونـة
الـتي أجنزها الـرسام الهـولندي بيت
وقـالت وزارة مـونـدريـان سـنة 1905.
الـثــقــافـة الــيــونــانـيــة إن مــزيـدا من
الـتـفاصـيل حـول الـقـضيـة سـتُـكشف
الثالثاء. وكانت اللوحتان سُرقتا في
كــانـــون الــثــاني  2012 إضــافــة إلى
رسم لـلفنان اإليطالي غيليلمو كاتشا
ا�ــعــروف بـــإيل مــونــكــالــفـو -1568
1625 من ا�ـعرض الوطني� ما أضاء
عــلى الــثـغــرات في مــراقــبــة ا�ــبـنى
الــواقع في قــلب أثـيــنــا. واسـتــمـرت
عـمــلـيـة الــتـســلل الـتـي يـشـتــبه بـأن
رجـل� قاما خاللها بسحب اللوحات
من أطرها� حلوالى سبع دقائق فقط.
وخـلـص تـقـريــر أجنـزتـه الـســلـطـات
الحــقـــا إلى أن فـــريق األمن اخلــاص
بـالــبـينـاكـوتـيك في أثـيـنـا لم يـتـغـير

منذ العام 2000.

–اســـتـــرجـــعت { اثـــيـــنــا (أ ف ب) 
الـشرطـة الـيـونانـيـة لوحـة تـكـعيـبـية
لـلــرســام بـيــكــاســو وعـمال لــلــرسـام
الـهولندي بيت مونـدريان سُرقا سنة
2012 من مـتحف اجملـموعـات الفـنية
الـوطـنــيـة (بـيــنـاكـوتـيـك) في أثـيـنـا�
وأوقـفت مشـتبـها به� عـلى ما أعـلنت
الـسـلـطـات. وكـان الـرسـام اإلسـبـاني
1939 لـوحـة رأس امرأة أجنـز سـنة 
56  سـنـتـيـمـترا الـزيـتـيـة �ـقـاسات 
46وقــدمــهــا بــعــد عــشــر ســنـوات بـ
لـلــيـونــان تــقـديــرا �ـقــاومــتـهــا ضـد
الـنـازيـ�. وعُــثـر عـلى الـلـوحـة الـتي
كُـتب على ظـهرهـا بالـفرنـسيـة تقـدير
من بـيـكـاسـو لـلـشـعب الـيونـاني� في
مـنـطـقـة كـيـتـاريـا الـريـفـية عـلـى بـعد
حـوالى  45 كـيـلـومـتـرا جـنـوب شرق
أثـيـنـا� عـلى مـا أفـادت وكـالـة األنـباء
اليونانية (انا). كذلك أشارت الوكالة

أوريــــول لـــوكــــالـــة فــــرانس بـــرس
مـهمـتنا هي جـعل الفن في مـتناول
اجلـمـيع  حـتى نـكـون قـادرين عـلى
مــشـاركــة هـذه الـطــريـقــة اجلـديـدة
الكـتشـاف الفن مـع أكبر عـدد �كن

من الناس.

وســيــعــرض أعـمــاال من خالل 130
58 مــكــبــر صــوت جــهــاز عــرض و
3000 صــورة مــتــحـركــة رقــمــيـة و

عالية الدقة.
 وقــالت مــديــرة ا�ــعــرض ا�ـســمى
إنــفــيـنــيــتي دي لــومـيــيــر كــاثـرين

–يـــســتـــعــد أحــد { دبي (أ ف ب) 
أكـبـر ا�ـراكـز الـتـجـاريـة في الـعـالم
ومــقــره دبي ألن يـحــوّل جــزءا مـنه
إلى مـــعــرض لــلــفــنـــون الــرقــمــيّــة
الــشــامــلـة� عــبــر عـرض بــعض من
روائع الـرسام الـهولـندي فـينـسنت
فــان غــوخ وآخـريـن عـبــر األضـواء
عـلى أرضـية وجـدران طابق سـفلي
مـظـلم.  ويُفـتتح ا�ـعرض في مـركز
دبـي مــــول الـــــتــــجـــــاري في وسط
اإلمـارة اخلليـجية الـثرية في األول
من تــمـوز/يـولــيـو ويـســتـمـر حـتى
عـــــلى أن مـــــنــــتــــصف عــــام 2022 
يـعـرض أعـمـاال لـفـنـانـ� من أمـثال

سان بول اسيلوم وسان ر�ي.
 و�ـتـد ا�ـوقع عـلى مـسـاحـة تـزيد
2700مـتـر مـربع في دبـي مول� عن 
بـحسب اجلهة ا�نـظمة وهي شركة
كــالــتــشـــرســبــيــســز الــفــرنــســيــة�
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–وافقت شركة جـول لصناعة السجـائر اإللكترونية على دفع { نيويورك (أ ف ب) 
40 مـلـيـون دوالر إلى واليـة كـارولـيـنـا الـشـمـالـيـة وااللـتـزام بـقـواعـد صـارمـة بـشـأن
تـسـويق مـنتـجـاتـهـا لـلشـبـاب� بـحـسب اتـفاق أعـلن عـنه مـسـؤولـون في الـوالية امس
االول. و�ثل االتفاق أول تـسوية لشركة جول مع والية أميركية بعدما رفعت واليات
عدة دعـاوى قضائيـة ضدها بسـبب �ارساتهـا التجاريـة.وتتطلـب الصفقـة تغييرات
جذريـة من شركـة جول البـز في الطـريقـة التي تـدير من خاللـها أعـمالـها في الـوالية
الواقعة في جـنوب الواليات ا�تحدة� بحـسب بيان صحافي صادر عن مكتب ا�دعي
الـعام لوالية كـارولينا الـشماليـة. وقال ا�دعي الـعام جيف ستـ� هذا النصـر سيتيح
بـدرجـة كـبـيـرة إبــقـاء مـنـتـجـات +جــول+ بـعـيـدة عن أيـدي األطـفــال� وإبـقـاء هـبـائـهـا
الـكـيمـيـائي بـعيـدا عن رئـتـيهم� واحلـؤول دون تـلويـث النـيـكوتـ� أدمـغـتهم والـتـسبب
2018 ورفع دعـوى قضـائـيـة ضد بـإدمان لـديـهم. وأطـلق ستـ� حتـقـيقـا في الـعام 
الـشركة في العـام التالي� قـائال إن جول سوّقت لـلسجـائر اإللكتـرونية اخلـاصة بها
بطـريقة جتذب الـشباب فيـما تقدم صـورة خاطئة عن خـطر النيـكوت� في منـتجاتها.
و�وجب شروط التـسوية� ستتخلى جول عن معظم إعالناتها على وسائل التواصل
االجــتـمــاعي وحـمالت الــتــرويج من جـانب ا�ــؤثــرين عـبــر الـشــبـكــات االجـتــمـاعــيـة
واإلعالنــات اخلــارجــيـة بــالــقـرب من ا�ــدارس� ولن تــرعى األحــداث الـريــاضــيـة أو
احلـفالت ا�ـوسـيـقـيـة. كـمـا ال �ـكن لـلـشـركة بـيـع ا�نـتـجـات ألي شـخص مـا لم يـتم
التحقق من عـمره ألول مرة بواسطة نظام مستقل. وقالت جول إن االتفاقية تتماشى
مع جـهودنا ا�سـتمرة إلعـادة ضبط شركتـنا وعالقتـها مع أصحاب ا�ـصلحـة لدينا�
إذ نـسـتــمـر في مـكـافـحـة اسـتــخـدام الـقـاصـرين وتـعــزيـز فـرصـة احلـد من الـضـرر

للمدخن� البالغ�� بحسب بيان على موقع الشركة اإللكتروني.

لـلحمـاية من اخملاطر الـصحية� وال
�كن لهذه األخيرة الرفض. وقالت
مـديرة مـنظـمة إيـليمـنتـا احلقـوقية
أدريـانا مـورو لوكـالة فـرانس برس
إن هــذه الـلــجـنـة كــانت تـرفض في
ا�ـاضي مـنح هـذه التـصـاريح� لكن
بـــات يــتــعــ� مـــنح اإلذن بــصــورة
تـلـقـائـية. ورغـم ترحـيب ا�ـنـظـمات
ا�ــدنـــيــة وا�ــتــخــصــصــ� بــقــرار
احملـكـمة الـعلـيا� يـنبه الـبعض إلى
ضـــــرورة أن يــــصـــــدر الــــبـــــر�ــــان
تـشريعات في هذه ا�ـسألة. وكتبت
منظمة مكسيكو يونايتد أغاينست
كـــرا� (ا�ـــكــســـيـك مــتـــحـــدة ضــد
اجلــر�ــة) غـيــر احلــكــومـيــة عــبـر
تـويـتـر أن قـرار احملـكـمـة الـعـلـيا ال
يـــؤثــر عــلـى إطــار عــمل الـــقــضــاء
اجلنائي ويترك فراغا تشريعيا في
مــا يــتــعــلق بــتــنــاول احلــشــيــشـة

وزراعتها والترويج لها.

مــجـلـس الـنــواب ا�ـكــسـيــكي عـلى
مــشـــروع قــانــون في هــذا الــشــأن.
وكـان يُـنـتظـر إجـراء تـصـويت على
الــنص في مـجـلـس الـشـيـوخ الـذي
وافـق عـــــــــلـــــــــيـه فـي تـــــــــشـــــــــرين
الـثـاني/نـوفـمـبر لـكن يـتـعـ� عـليه
إعــادة الــنـظــر فــيه بــعــد سـلــســلـة
تعديالت أضافها مجلس النواب.
مـع ذلك� أعــلــنت أكــثــريــة أعــضــاء
مــجـلـس الـشــيـوخ مــطــلع نـيــسـان
الـتـوجه إلرجاء ا�ـناقـشـة النـهائـية
لـلـقـانون إلـى أيلـول. وكـان ا�ـنسق
الــبـر�ــاني حلـزب مــوريـنــا احلـاكم
ريـكـاردو مونـريـال قال إن الـقـانون
ا�ـرسل من مجـلس النواب يـنطوي
عـلى تنـاقضـات. و�وجب ا�ـوافقة
الــتي أعــطـتــهــا احملـكــمــة الـعــلــيـا
االثــنـ�� بـات �ــكن لـلــراغـبـ� في
تـناول ا�اريـجوانا لـغايات الـترفيه
طــلب إذن من الــلــجـنــة الــفـدرالــيـة

–ألـــغت { مـــكـــســـيـــكـــو (أ ف ب) 
احملـكمـة العلـيا في ا�كـسيك� حيث
تـــنــشط كــارتالت نـــافــذة لــتــجــارة
اخملــدرات� رسـمـيـا االثـنـ� �ـر�
االسـتخدام الـقانوني لـلماريـجوانا

لغايات الترفيه لدى البالغ�.
وصـوّت ثـمانـية من األعـضاء الـ11
في هـذه الهيئـة القضائيـة �صلحة
عــدم دسـتـوريــة سـلـســلـة مـواد في
الـقـانون ا�ـكسـيـكي بشـأن الصـحة
حتـظـر تـنـاول ا�ـاريـجـوانـا. وعـلق
رئــيس احملـكـمــة أرتـورو زالـديـفـار
عــلى نـتــائج الــتـصــويت قـائال إنه
يـوم تاريخي للحريات. ويأتي قرار
احملــكــمــة الــعــلــيــا بــعــدمــا أخــفق
الـبر�ان ا�ـكسيـكي في إقرار قانون
بــشـأن هـذه ا�ـسـألــة قـبل انـقـضـاء
ا�ـهلة التي حددتها احملـكمة العليا
30نـيسـان/ابريل. لـهذه الـغاية في 
وفـي الـــــــعــــــاشـــــــر مـن آذار� وافق
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