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نتائج  منح  عند  العريقة  الجامعية  التقاليد  بعض  هناك  كان 
مناقشة  الرسائل الخاصة لشهادتي الدكتوراه واملاجستير، 
نفقة  الرسالة على  اللجنة بطبع  بتثبيت فقرة: وتوصي  وذلك 
السيما  التكريم  هذا  الرسائل  من  كبير  عدد  ونال  الجامعة. 
في أطاريح علوم السياسة والقانون والتاريخ واللغة واالدب 
والفلسفة وعلم النفس واللغات االجنبية ، ولكن من دون أن 
ترى تلك التوصيات النور، ألسباب كانت توجز بالتخصيصات 
املالية وتغير االدارات والعمادات. رسائل كثيرة كانت تحتوي 
على وثائق مهمة تخص التاريخ العراقي الحديث وقسم منها 
وتوثيق  بمستندات  ومدعوم  العربية  املنطقة  بتاريخ  عالقة  له 
وال  بلد،  من  اكثر  في  الخارجية  وزارات  خزانات  من  عال 
نكاد نرى مثل تلك املجهودات العلمية في العقدين االخيرين. 
من  تقاعدوا  والرصينة  الثقيلة  األطاريح  تلك  معظم أصحاب 

الجامعات ولم يتم نشر اعمالهم في كتب.
والبصرة  واملستنصرية  بغداد  السيما  العراقية  الجامعات 
واملوصل كان لها تاريخ عريق وقدمت اعماال نوعية ويختزن 
النفائس، لكن ذلك كله بحاجة الى  ارشيفها عددًا كبيرًا من 
رؤية وانبعاث وخطة وأفق مستقبلي وجدولة زمنية والتجرد 
عن املؤثرات الخارجية التي الصلة لها باملادة العملية والوثائقية 

واالكاديمية الرصينة.
لعلنا نحتاج الى لجنة على مستوى  عال من الدقة والحيوية 
الدور في استخراج  بهذا  للقيام  والعلمية  والعناية  واالهتمام 
دور  مع  التعاقد  خالل  من  بسرعة  والعمل  مهماًل،  بقي  ما 
نشر خاصة او حكومية من أجل اغناء املكتبة العربية بكتب 
يمكن ان يكون لها تأثير في مسارات علمية وثقافية واكاديمية 
، فضاًل عن كونها حصيلة تراث االمة العراقية فكرا وعلما 

وتنوعا وثراًء معرفيًا.

قوم إلـ تعاونت ما ذلت
كلنا سهرنا ليلة 6 /7 أيار 0202 نتنقل بني محطات التلفاز بحثًا عن أمل إنتشال 
العراق من الغرق في بحر الظلمات الذي ينتظره وحالنا حال " أم ولد غرقان 

تبرى الشرايع ".
ومع فجر السابع من أيار انبلج األمل من بواكير  التصويت على قائمة الوزراء 
، إذ حظيت الوزارات السيادية بأشخاص مجربني ،ففي الجانب األمني  أنيطت 
وزارة الداخلية بالفريق األول الركن عثمان الغانمي الذي رأيناه باألمس القريب  
يجول على املقالتني في سوح الوغى بعد أن وفر لهم أفضل مستلزمات القتال 
الجيوش  له  اعترفت  الذي   وهو  األركان    لرئاسة  إدارته  من خالل  والدعم 
ومنحته  العسكرية  العمليات  إدارة  بحسن   - والبريطانية  األمريكية    - العريقة 
أعلى األوسمة ودعته كضيف شرف لحضور استعراضاتها ومن الطريف أن 
تحية  لقطات  في  الفارع  بطوله  التحالف  دول  أركان  رؤساء  يحرج  أنه  نذكر 

حرس الشرف.  
عنه  يقال  ما  أقل  الذي  عناد  جمعة  الركن  بالفريق  الدفاع  وزارة  أنيطت  كما 
أنه كان والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يتصدران جنودهم في إقتحام 
على  الحرب  في  املشهودة  في صوالتهم  املوت  يتحدون  الدواعش  تحصينات 

اإلرهاب فهم خير من يحمل اسم أوالد امللحة في الشجاعة واإلقدام.
األمير  عبد  علي  باألستاذ  املالية  وزارة  أنيطت  املدنية  السيادية  الوزارات  في 
عالوي الذي تعرف أعرق الجامعات العاملية وطأته في مجال املال واالقتصاد، 

هارفارد وأكسفورد ولندن سكول أوف ايكونوميكس على وجه التحديد.
لسنة  التجارة  وزارة  استلم  عندما  معه  قرب  عن  العمل  في  الشرف  لي  كان 
واحدة إبان فترة مجلس الحكم وقد أدهشتني آراءه في مجال املال واالقتصاد 
واالستثمار، وبدأت العمل معه على التطوير في هذا املجال اال أن فترته القصيرة 

لم تسمح لنا باإلستمرار.
وبانتظار أن يتحفنا أهلنا الكرد والبصريون بقامات مماثلة لوزارة الخارجية 

والنفط.
هناك حقائق مهمة أفرزها الحراك من أجل تشكيل هذه الوزارة والتي ال ينبغي 
يقبل  أثبت بما ال  الجديد  الوزراء  العقد واألدران وهي أن رئيس  أن تطمسها 
الشك أنه على دراية تامة باألوضاع السياسية العراقية وأنه على درجة عالية 

من الصبر والحكمة.
كما أن الطبقة السياسية التي نلعنها صباحًا ومساًء أثبت جانب كبير منها أنه 
يتقبل التغيير وفق ما تفتضيه املصلحة العامة مما يؤسس الى امكانية التوصل 
سلميًا في املستقبل الى حلول قانونية ودستورية ملشاكل البلد ليعيش املواطنون 

في أمن ووئام.
إن املخاطر املميتة التي تواجه املواطن اآلن في هذا البلد تذكرنا مرة أخرى ببيت 

شعر لكبير شعراء العراق محمد مهدي الجواهري:
ذئب ترصدني وفي أنيابه ---- دم أخوتي وأقاربي وصحابي.

بالجائحة  يتمثل  يا سادتي  هنا  باملوت  العراقي  املواطن  يترصد  الذي  والذئب 
كورونا التي يتوجب إزاحتها عن صدورنا ويتمثل أيضًا بداعش والعصابات 
الوضع  ليستقيم  انهاء وجودها  يتوجب  والتي  القانون  الخارجة على  املسلحة 
للعمل واالستثمار كما يتمثل أخيرا بالفقر الذي يتوجب القضاء عليه بمعالجة 

هبوط أسعار النفط وسوء إدارة االقتصاد والقضاء على الفساد.
املتصدين  بمعاونة  الجميع  ندعو  الذئاب  هذه  ولطرد 

لهذه األخطار ونذكر بأن:
 قوم إلـ تعاونت ما ذلت .

 عبد الهادي كاظم احلميري
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العالم  يصب  فيما   - ب(  ف  باريس-)أ 
تستمر  كوفيد19-،  وباء  على  تركيزه 
ماليني  بحصد  أخرى  معدية  أمراض 
األرواح من بينهم الكثير من األطفال في 
الدول النامية. وقالت منظمة اليونيسف 
طفل  مليون   117 إن  نيسان/أبريل،  في 
بمرض  اإلصابة  احتمال  يواجهون 

الحصبة بسبب تعليق حمالت التلقيح.
التلقيح  قسم  مدير  ناندي  روبن  وقال 
في املنظمة لوكالة فرانس برس "أنظمة 
أدى  ما  كبيرة  لضغوط  تخضع  الصحة 
الروتينية.  الصحية  الرعاية  توقف  إلى 
فكل شيء ينصب على مكافحة كوفيد19-. 
تريد الدول الحد من تواصل العاملني في 

املجال الصحي مع مرضى محتملني".
ألف   140 من  أكثر  الحصبة  وحصدت 
دون  غالبيتهم   2018 العام  في  شخص 
 2500 من  أكثر  ويموت  الخامسة.  سن 
أو  حاد  رئوي  التهاب  من  يوميا  طفل 
التهاب جرثومي يمكن معالجته بأدوية 
دراسات  وتفيد  الثمن.  وبخسة  مناسبة 
عدة أنه يمكن تجنب أكثر من 800 حالة 
يشكل  نيجيريا، حيث  في  وفاة سنويا. 

الرئيسي  الوفاة  الرئوي سبب  االلتهاب 
أن  من  يخشى  األطفال،  صفوف  في 
من  الصغار  من  الكثير  يمنع  كوفيد19- 

الحصول على العناية الضرورية.
وقالت سانجانا باردواج مديرة الصحة 
"نرى  نيجيريا  في  يونيسف  منظمة  في 
الكثير من األطفال يصلون مع مشاكل في 
والعالج  التشخيص  ويشكل  التنفس. 
مرض  انتشار  وقبل  آن".  في  مشكلة 
الكونغو  جمهورية  كانت  كوفيد19-، 

الديموقراطية تعاني من أوبئة عدة.
آالف  ستة  الحصبة  جراء  توفي  فقد 
بدء  منذ  األطفال  من  غالبيتهم  شخص 
في  األخيرة  الوباء  هذا  موجة  انتشار 
مستمرا  تهديدا  املالريا  وتشكل   .2019
شخص  ألف   13 بحياة  وتودي  للرضع 
منظمة  كانت  نيسان/أبريل،  في  سنويا. 
انتهاء  إلعالن  تستعد  العاملية  الصحة 
لكن  البالد  في  إيبوال  وباء  انتشار 
بسبب  اإلعالن  تأخير  إلى  اضطرت 
اليكس  وقال  جديدة.  حاالت  تسجيل 
كوفيد19-  مكافحة  مسؤول  موتاناغاني 
الديموقراطية  الكونغو  جمهورية  في 

غير  تشليدرن"  ذي  "سايف  منظمة  في 
في  كبيرة  وفيات  ثمة  "كان  الحكومية 
األساس" مع سوء تغذية "تطال األطفال 

بقوة. وقد زاد كوفيد من التهديدات".
وتستثمر مليارات الدوالرات في البحث 
راهنا  ويتم  كوفيد19-.  ملرض  لقاح  عن 
تطوير أكثر من مئة لقاح أجريت تجارب 
واألربعاء،  بينها.  من   70 على  سريرية 
)أوقفوا  بي"  تي  "ستوب  شبكة  حذرت 
الحجر  إجراءات  أن  من  السل(  مرض 
مليون   1,4 إلى  تؤدي  قد  املفروضة 
حالة وفاة مرتبطة بالسل بسبب تعرقل 

حمالت الفحوص والعالج.
املعدية  األمراض  أكثر  من  السل  ويبقى 
فتكا في العالم مع 10 ماليني حالة جديدة 
وفاة،  حالة  مليون  و1,5  سنويا  تسجل 

حتى مع توافر العالجات.
يقع  السل  حول  االبحاث  تمويل  لكن 
تكرس  التي  الكبيرة  األموال  ضحية 
فاللقاح  كوفيد19-.  ملرض  واآلن  لإليدز 
الوحيد املتوافر يعود ملئة عام وهو مفيد 

فقط لدى األطفال الصغار.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 في غفلة كورونا.. أمراض قاتلة أخرى قد حتصد املاليني 

لندن,- باريس -)أ ف ب( - توفي مغني 
رشح  الذي  تاي  البريطاني  الراب 
لجائزة ميركوري العريقة، عن 47 عاما 
بفيروس  إصابته  جراء 
على  املستجد،  كورونا 
حملة  منظمة  أعلنت  ما 
تبرعات أطلقت ملساندته 

في مرضه.
املوسيقي  هذا  وكان 
بن  الحقيقي  واسمه 
أدخل  تشيجيوكي 
بعد  املستشفى 
إصابته  تشخيص 
 -19 كوفيد  بمرض 
غيبوبة  في  ووضع 
ما  على  اصطناعية، 
الصفحة  على  جاء 
املخصصة له عبر موقع 
لحمالت  "غوفاندمي" 
واستعاد  وضعه  تحسن  وقد  التبرع. 
غير  نيسان/أبريل  منتصف  في  وعيه 
منظمة  بحسب  الخميس،  توفي  أنه 
وكتبت  اليدالو.  ديان  الحملة  هذه 
كبير  بشكر  تتوجه  "العائلة  اليدالو 
وعبرت  ملساعدتها  أتوا  الذين  لجميع 
املستشفى،  إدخاله  منذ  قلقها  عن 
لكنها اآلن تطلب احترام خصوصيتها 
الحداد  مرحلة  عيش  من  لتتمكن 
املغني  هذا  وكان  األنظار".  عن  بعيدا 
قد  نيجيريني  لندن ألبوين  في  املولود 
سنة  "أوكويرد"  ألبوماته  أول  أصدر 
الثاني  ألبومه  طرح  بعدها   .2001
"أبوورد" ورشح لنيل جائزة ميركوري 
آيمي  جانب  إلى   2004 سنة  العريقة 

واينهاوس و"ذي ستريتس".
وتعاون  ألبومات  ثالثة  بعدها  وطرح 
سول  ال  دي  بينهم  من  فنانني  مع 
املمثل  ووصف  مانوفا.   وروتس 
رسالة  في  الراب  مغني  إلبا  إدريس 
عبر إنستغرام بأنه "رائد الهيب هوب 

البريطاني".
جولته  ماكارتني  بول  ألغى  فيما   
القيود  بسبب  فرنسا  في  الربيعية 
على  مشددا  كوفيد19-  لوباء  املرافقة 
هما  وسالمتهم  الجميع  "رفاه  أن 
"بيتلز"  فرقة  عضو  وألغى  األولوية". 
كانت مقررة في  تاليا حفالت  السابق 
حزيران/يونيو  ومطلع  أيار/مايو 
في  وأوضح  عدة.  فرنسية  مدن  في 
لتعذر  جدا  آسفون  وأنا  "فرقتي  بيان 
غير  مرحلة  أنها  إال  معكم  وجودنا 
وسالمتهم  الجميع  ورفاه  مسبوقة 
تكونوا  أن  وآمل  األولوية.  هما 
جميعكم بخير بانتظار أيام أفضل في 

املستقبل".
كل  "درست  إنها  أوساطه  وقالت 
االحتماالت إليجاد مواعيد بديلة إال أن 
بول  التزامات  بسبب  مستحيل  األمر 

الكثيرة".

وفاة مغني راب 
بريطاني شاب 

بفايروس كورونا
  الدعاوى ال توقف برنامج رامز جالل 

القاهرة- مصطفى عمارة
اإلداري  القضاء  رفض  من  الرغم  على 
املحامني  أحد  بها  تقدم  التي  الدعوى 
لوقف برنامج رامز مجنون رسمي نظرا 
عنف  مشاهد  من  البرنامج  يتضمنه  ملا 
لم  القضية  أن  إال  بذيئة  وألفاظ  وتنمر 
مرتضى  إصرار  ظل  في  خاصة  تتوقف 
من  وعدد  الزمالك  نادي  رئيس  منصور 
في   ، البرنامج  وقف  البرملان  أعضاء 
املقابل بدأ رامز جالل محاوالت محمومة 
لثني مرتضى منصور عن موقفه الرافض 
نقيب  ذكي  أشرف  ط  وّسّ للبرنامج حيث 
املمثلني وأمني الصندوق بنادي الزمالك 
إلجراء مصالحة بني الطرفني خاصة ان 
قناة mbc مصر ستتعرض لخسائر كبيرة 
في حالة وقف البرنامج إال أن الوساطة 
لن  أنه  منصور  مرتضى  أكد  و  رفضت، 
للبرنامج  الرافض  موقفه  عن  يتراجع 
ضد  القانونية  اإلجراءات  سيتخذ  وأنه 

برنامج رامز.
وفي السياق ذاته وّجه خبراء علم النفس 
والدين انتقادات واسعة للبرنامج ، وفي 
هذا  حول  أجريناه  للرأي  ظ  إستطالع 
أستاذ  سمير  حسام  د/  أشار  املوضوع 
ورئيس  املساعد  الطفل  تربية  أصول 
التربية  بكلية  التربوية  العلوم  قسم 
التي  العنف  مشاهد  أن  دمنهور  جامعة 
سلبي  تأثير  لها  البرنامج  يحتويها 
األكاديمية  أكدته  ما  وهو  األطفال  على 
األمريكية لطب األطفال وأضاف أنه على 
للطفل  األمر  الوالدين مسئولية توضيح 
بأن تلك املشاهد غير حقيقية وطالب د. 
اإلعالم  على  الرقابة  أجهزة  من  حسام 
البرامج  باتخاذ موقف حاسم تجاه تلك 
لتأثيرها  نظرا  العنف  على  تحض  التي 
وتحديد  الطفل  شخصية  على  السلبي 
النوعية  تلك  لعرض  املناسبة  األوقات 
أوقات  تتزامن مع  ال  البرامج بحيث  من 
وعلى   ، النوم  أوقات  أو  الطعام  تناول 
الصعيد الديني أوضح نعيم شرف وكيل 
أن  بدمياط  والعربية  اإلسالمية  الكلية 
الضيوف  رعب  تثير  التي  البرامج  تلك 
شرعا  حرام  منهم  والسخرية  وخداعهم 
ألن قاعدة منع الضرر من القواعد الكبرى 
ولذا  اإلسالمي  الفقه  عليها  يرتكز  التي 
اآلمنني  ترويع  عن  الكريم  رسولنا  نهى 
تلك  على  القائمني  نعيم  د.  وطالب 
البرامج وقفها تجنبا الرتكاب املحرمات 
املادية  املكاسب  إلى  فقط  السعي  وعدم 

على حساب األخالق واملبادئ .

موعد  حدد  عندما   - ب(  ف  نيودلهي-)أ 
لم  الهند،  في  املدبر  لزواجهما  مناسب 
يتصور سوشني دانغ وكيرتي نارانغ أن 
ألف  مسافة  فيما  ستتم  العرس  مراسم 
ألف   16 وأمام  بينهما  تفصل  كيلومتر 

"مدعو" محجورين في منازلهم.
الضخمة  الزواج  بحفالت  معروفة  الهند 
إال  أياما،  تستمر  التي  جدا  والباذخة 
برمتها  البالد  مستوى  على  الحجر  أن 
التي  الكبيرة  االستقبال  حفالت  أوقف 
إال  املختلفة.  واألطباق  باملدعوين  تعج 
اتمام  على  يحرصون  األزواج  بعض  أن 
رجال  يعتبره  الذي  املوعد  في  الزفاف 
الزواج  فاختاروا  للحظ،  جالبا  الدين 
عبر االنترنت. يقول سوشني دانغ محلل 
تزوج  والذي  عاما   26 البالغ  البيانات 
 19 في  "زوم"  تطبيق  عبر  نارانغ  كيرتي 
نيسان/أبريل، "ما كنا لنتصور أن زواجنا 

عبر االنترنت سيكون بهذا الكبر". وجرى 
زواجهما في أماكن مختلفة في هذا البلد 
الذي  فالعريس  آسيا.  جنوب  في  الواقع 
لبس الرداء التقليدي ولف رأسه بعمامة 
لعروس  كانت  حني  في  بومباي  في  كان 
ارتدت األحمر والذهبي جالسة مع  التي 
املنزل  في  االستقبال  غرفة  في  والديها 
في  الواقعة  باريلي  مدينة  في  العائلي 
 1200 بعد  على  براديش  أوتر  والية 
الكاهن  كان  املقابل  في  شماال.  كيلومترا 
الزفاف  مراسم  ترأس  الذي  الهندوسي 
منزله  حديقة  في  أوقدها  نار  أمام  واقفا 

في والية شاتيسغار في وسط الهند.
وأوضح العريس "انضم نحو مئة مدعو 
إلى املراسم عبر التطبيق )زوم( وقد قمنا 
ببث املراسم أيضا عبر فيسبوك مباشرة 

وتابعها 16 ألف شخص إضافي".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

زواج  في املنازل عبر االنترنت واملدعوون يتزاحمون على تطبيق العرس

نيويورك-)أ ف ب( - يقيم مؤسسو مهرجان 
سلسلة  الصيف  هذا  السينمائي  ترايبيكا 
في  الطلق  الهواء  في  لألفالم  عروض 
رائجا  بات  نشاط  وهو  املتحدة،  الواليات 

في ظل تدابير مكافحة كوفيد19-.
شركة  مع  تعانوا  الذين  املنظمون  وأشار 
االتصاالت  ومشغل  الكندية  ماكس«  »آي 
األميركي »إيه تي أند تي« إلى أن العروض 
ستستخدم منشآت موجودة أصال إضافة 
إلى مواقع جديدة ستستحدث لهذه الغاية، 
من دون إعطاء تفاصيل إضافية.  وسيتم 
اإلعالن عن البرمجة قبل إطالق الجولة في 
أفالما  ستشمل  وهي  حزيران/يونيو.   25
جديدة وأخرى كالسيكية إضافة إلى عرض 
بيان  بحسب  ورياضية،  موسيقية  أحداث 

نشره املنظمون.
وبعد تنظيم نسخة افتراضية من املهرجان 
منظمو  يعتزم  نيسان/أبريل،  آخر  انتهت 
عبر  أيضا  افتراضي  حدث  إقامة  الحدث 
املهرجانات  أكثرية  بمشاركة  »يوتيوب« 
29 أيار/ السينمائية العاملية الكبرى بني 

مايو و7 حزيران/يونيو.

مهرجان
لعروض سينمائية 
في الهواء الطلق

لوزان )سويسرا(- )أ ف ب( - صادق مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم )»إيفاب«( الجمعة على اقتراح 
االتحاد الدولي للعبة )فيفا( بزيادة عدد التبديالت في املباراة من ثالثة الى خمسة بشكل موقت، بمجرد 

استئناف البطوالت املعلقة بسبب فيروس كورونا املستجد، بحسب ما أفاد الطرفان.
ولفتت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن »يدخل 
حيز التنفيذ فورا« ويشمل املسابقات التي تنتهي بنهاية كانون األول/ديسمبر، في حال أخذ به منظمو 
البطوالت. وعلقت الغالبية العظمى من مسابقات كرة القدم حول العالم منذ منتصف آذار/مارس املاضي 
بسبب »كوفيد19-«. ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب الالعبني الضغوط الناتجة عن كثافة املباريات 
اتمام شهرين  من  يقترب  الذي  التوقف  لتعويض  املقبلة،  الفترة  في  يخوضونها  أن  املتوقع  من  التي 

كاملني، السيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة الالعبني.
وأوضح »إيفاب« و«فيفا« انهما »سيحددان في وقت الحق« ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى 
نهاية 2021، وبالتالي امكان تطبيقه خالل كأس أوروبا في صيف العام املقبل. ولفت البيان إلى أنه 
الوقت  في  بالتخلي عنها  آر«(  ايه  )»في  بالفيديو  املساعدة  تقنية  التي تستخدم  للمسابقات  سيسمح 
مناسبات خالل  ثالث  في  أقصى  كحد  بدالء  خمسة  استخدام  خيار  للفرق  التعديل  وسيمنح  الراهن. 

املباراة، وكذلك بني الشوطني أو قبل الوقت اإلضافي )في حال التمديد(.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

السماح موقتًا بخمسة تبديالت
في مباريات كرة القدم


