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طبعة العراق 
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اكـد رئـيس اجلهـورية بـرهم صالح
ن لـــوزيـــر اخلـــارجــيـــة األردني أ
شتركات الـصفدي أهمـية تعزيـز ا
والـروابط التاريخية والثقافية ب
الـــعــراق واألردن .وبــدأ الــصــفــدي
امـس األربـعـاء زيـارة رسـمـيـة إلى
الـعـراق يـنـاقش خاللـهـا الـعالقات
الـثنـائيـة والقضـايا ذات االهـتمام
ـشتـرك. ونقل بيـان رئاسي تـلقته ا
( الـــزمـــان) امـس عن صـــالح خالل
اسـتقباله الصـفدي في قصر بغداد
قــوله ان(الـعـراق يـتــطـلع إلى بـنـاء
عـالقـــات مـــتـــطــــورة من خالل رفع
مــســتــوى الــتــعــاون مع األردن في
اجملــاالت كـافــةً خـدمــةً لـلـمــصـالح
ـشـتركـة)  مـؤكدا (أهـمـية تـعـزيز ا
ـشــتـركـات والـروابط الـتـاريـخـيـة ا
والـثقـافيـة ب الـبلـدين الشـقيـق

وضـرورة تـوحيـد اجلـهود والـعمل
جـنـبـاً إلى جـنـب وتـبـادل اخلـبرات
الــطــبــيــة بــ الـعــراق واألردن من
أجـل احلــد من تـــداعـــيــات تـــفــشي
جــائـحــة كـورونــا وجتـاوز آثــارهـا
عــــلـى الــــصــــعـــــيــــدين الـــــصــــحي
واالقــــتــــصــــادي).وحــــمّل صــــالح
ــــلك الــــصــــفـــدي (حتــــيــــاته إلى ا
ــمـــلــكــة عـــبــدالــلـه الــثــاني مـــلك ا
األردنــيـة الـهـاشـمــيـة). بـدوره نـقل
وزيــر اخلـارجــيـة حتــيـات الــعـاهل
األردنـي إلى صــالح مـــؤكــداً (عــزم
بالده تـوسيع آفـاق التعـاون البناء
مـع الـعـراق في مـخــتـلف األصـعـدة
ــا يــحــقق تــطــلـعــات الــشــعــبـ
الـشـقـيـق فـي التـقـدم واالسـتـقرار
والـــرفــاه). وجــرى خـالل الــلــقــاء
بــحث األوضــاع عــلى الــســاحــتـ
الــعـربــيـة واإلقــلـيــمـيــة وتـنــسـيق
ــــواقف بـــ الــــبـــلـــديـن من أجل ا

ـنطـقة. تـخـفيف حـدة األزمات في ا
واجرى الصفدي لقاءات مع نظيره
الــعــراقي تــتــعـلـق بـتــطــويــر افـاق
ــخــتــلف اجملـاالت. وال الــتــعـاون 
سـيمـا االقتصـادية والـنفطـية.وكان
الـــصــفـــدي قــد زار بـــغــداد اواسط
ـاضي وسـلم الى كــانـون الـثـانـي ا
الـقــادة الـعـراقـيـ رسـالـة من مـلك
االردن كــمــا اجــرى مــبــاحـثــات مع
الــقـيـادات الــسـيـاســيـة الـعــراقـيـة
بـشأن تخفيف حـدة التوتر والعمل

نطقة. على التهدئة في ا
فـــيــمــا ابـــلــغت ايــران احلـــكــومــة
الـعـراقـيـة اسـتعـدادهـا القـامـة مدن
صـنـاعـيـة  وشراكـات صـنـاعـية في
الــعــراق  جـاء ذلك فـي لـقــاء وزيـر
ــعـادن مــنـهل عــزيـز الــصـنــاعـة وا
اخلــبــاز مع الــسـفــيــر االيـراني في
بـــــــغـــــــداد ايــــــرج مـــــــســـــــجــــــدي
.وذكـرت الـوزارة في بـيان الـثالثـاء

ـكـتبه امـس  ان  (اخلبــاز الـتـقى 
الــرســمي الــســفــيــر االيـرانـي لـدى
ــلــحق بــغــداد ايــرج مــســجــدي وا
الــتــجـاري عــبــد االمــيـر ريــبــهـاري
لـــبـــحث ســبـل تــعـــزيـــز الــتـــعــاون
ـــشـــتــــرك). وأشـــار الـــصـــنـــاعي ا
الـــوزيــر خـالل الــلـــقــاء الـى (عــمق
الــعالقـات الـتــاريـخـيــة الـتي تـربط
بـ الـبـلـدين والـشـعـبـ اجلارين
مـثـمـنـاً مـوقف احلـكـومـة االيـرانـية
الـداعم للعـراق في شتى اجملاالت)
مؤكداً (رغبة الوزارة بتعزيز فرص
الـتــعـاون والـشـراكـة مع الـشـركـات
االيـرانيـة الرصـينـة وفق الضوابط
واالسـس الـــصـــحــــيـــحــــة إلقـــامـــة
مــشـاريع اسـتـراتـيــجـيـة تـصب في

مصلحة البلديـن) . 
مــن جـانـبه أكــد الـسـفــيـر االيـراني
حـرص بالده على تـقد الدعم الى
الـعـراق فـي كـافـة اجملـاالت  داعـياً

الى (ضـرورة تفـعيل نـشاط اللـجنة
ـشتـركـة ب الـبـلدين الـصـناعـيـة ا
لإلســـتــعـــداد لــتـــنــفـــيــذ مـــشــاريع
صــنــاعــيــة مــخــتــلــفــة بــالــتــعـاون
والـشـراكة بـ الـشركـات الـعراقـية
ونــظــيـراتــهــا االيـرانــيــة)  مـبــديـاً
(إسـتعداد اجلـانب االيراني إلنشاء
مـدن صـنـاعـية مـشـتـركـة في عـموم
الـعراق  معـرباً عن أمله بـأن يسهم
هــذا الـلـقــاء في فـتح آفــاق جـديـدة
لـلـتـعاون الـصـناعـي ب الـبـلديـن)
ــلـحق الــعـســكـري في فــيـمــا أكـد ا
الـسفـارة اإليرانيـة ببـغداد العـميد
مـصـطـفى مـراديـان ورئـيس هـيـئة
األركـــــان في اجلـــــيش الـــــعــــراقي
الـفريق الـركن عبـد األميـر يار الله
عـلى تـوسـيع العالقـات الـعسـكـرية
شترك في بـ البلـدين والتعـاون ا

مجال مكافحة اإلرهاب.
وافــــادت وكــــالــــة ارنــــا امـس بـــأن

(اجلــانـبـ أكـدا ضـرورة الـتـعـاون
فـي كـــافـــة اجملـــاالت وخـــصـــوصــا
الـعسكرية منها ومكافحة اإلرهاب
حـــيث أعـــلـن الـــعـــمـــيـــد مـــراديــان
اسـتـعـداد بالده لـتـقـد الـدعم الى
ـــا يـــشـــمل اجلـــيـش الـــعـــراقي و
جــمـــيع اجملــاالت. وأشــار الــفــريق
الــركـن يــار الــله إلى مــوقف إيــران
ـــســانـــد لــلـــحــكـــومــة والـــشــعب ا
الـعـراقـي فـي احلرب ضـد تـنـظيم
داع االرهــابي) مــؤكـدا (اســتـعـداد
ـشترك بـغداد السـتمـرار التـعاون ا
مـع طــهــران وفي جــمــيع اجملــاالت
ــشــتـرك في وخــصــوصــا الـعــمل ا
مــواجــهــة اإلرهــاب. ودعــا الــقــائـد
الــعــســكــري الــعــراقي إلى تــعــزيـز
ـركــز الــربــاعي الــعــمل فـي إطــار ا
ــشــتـرك األمــني واالســتــخــبــاري ا
ــعــلـــومــات فـي ســيــاق لـــتــبـــادل ا
مــكـافــحـة االرهـاب الــذي يـضم كال
مـن إيـــران وروســـيــــا وســـوريـــا
ــــركــــز والــــعـــــراق). ويــــذكــــر أن ا
عـلومات األمـنية الـرباعي لتـبادل ا
واالســـتـــخـــبــاريـــة في مـــكـــافـــحــة
اإلرهــاب تــأسس فـي  أيــلــول عـام
 2015 فـي بــغــداد ويــهـــتم بــنــقل
ــعـلـومـات االسـتــخـبـاريـة ورصـد ا
حتــركـات اإلرهـابـيــ السـيـمـا في
الـعـراق وسوريـا وحتديـد األهداف
ــهـمـة ومـتـابـعــة عـمـلـيـات داعش ا
وكـــــان لـه دورا بــــارزا فـي إحلــــاق
الــهــزائم بـهــذا الــتـنــظــيم . وقـالت
وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة في بــيـان
امس األربـعاء إن جنديـا تركيا قُتل
وأصــيب آخــران في جــنــوب شـرق
تـركيا إثر تـعرضهم إلطالق نار من
اجلـــانب اإليـــرانـي لــلـــحـــدود ولم
يـذكـر الـبـيـان من أطـلق الـنـار عـلى

اجلنود. 
وأشــارت الـوزارة إلـى أن (اجلـنـود
كـانوا في مهـمة استـطالع ومراقبة
في بـلدة يوكسيـكوفا احلدودية في
إقـليم هكاري بجنوب شرق تركيا).
وتــقـــاتل تــركــيــا مـــســلــحي حــزب
الـعمـال الكردسـتاني عـلى حدودها

مع سوريا والعراق منذ عقود.
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على تـعـزيـز التـفـاهـمات وتـطـوير
شترك). آفاق العمل ا

وكـان عبـد الـصـاحب قـد اسـتـقبل
تحـدة في العراق ملـكة ا سفيـر ا
ستيـفن هيـكي واستـعرضـا آليات
ي ب التـعاون الـعـلمي واألكـاد
ـتـحدث الـرسمي البـلـدين. وقال ا
لـلـوزارة حـيـد الـعبـودي فـي بـيان
تــــــلــــــقــــــتـه (الــــــزمــــــان) امس ان
(اجلـانبـان نـاقـشـا إمـكـانـيـة جمع
ـــقـــدمـــة من ـــنح الــــدراســـيـــة ا ا
اجلــامـــعــات الـــبــريـــطــانـــيــة إلى
نـظـيـراتــهـا الـعـراقــيـة ضـمن بـنك
ـكن أن يفـيد مـنه الطـلبة للـمنح 
اخلــريــجـــون األوائل في الــعــراق
قاعد للطلبة مقابل منح عدد من ا
هـتم والباحـث البـريطانـي ا
بـالــتـاريخ واحلــضـارة الـعــراقـيـة
ـــنح في بـــنك ويـــتم حـــفظ تـــلك ا
ـــكن اســــتـــثـــمـــاره افـــتــــراضي 
مـسـتـقبـال من اجلـانـبـ العـراقي

والــــــبــــــريــــــطـــــانـي). واوضح ان
(الـوزارة تــؤكـد  أهــمـيــة تـشــكـيل
فـــــريـق عـــــمل مـن اجلـــــامـــــعــــات
العراقية والبريطانية يعنى بآلية
الـتـعـلـيم والــتـعـلم عـلى مـسـتـوى
الـــدراســـات الـــعـــلـــيـــا واألولـــيـــة
والبحـثيـة) مشـيرا الى (اسـتعداد
اجلـامـعــات الـعـراقـيــة السـتـقـبـال
ي طلبة التـبادل الثقافي واالكاد
ـؤسـسات ا تـمـتـلـكه ا واإلفـادة 
ــــيـــــة الــــعـــــراقــــيـــــة في األكـــــاد
الــــتــــخـــصــــصــــات والــــدراســـات
التـاريـخـية والـلـغويـة واآلثـارية).
ــقــابل واضــاف الــعــبــودي (في ا
ســـلط  الـــســفـــيـــر الـــضــوء عـــلى
الــتــعــاون الــذي تــبــديه بالده في
ـنح الدراسـية والـبـحثـية مجـال ا
ووعـــد بـــالــتـــنـــســـيق إلزالـــة أيــة
مــعـوقــات قــد تـعــتــرض الـطــلــبـة
تواجدين والباحثـ العراقيـ ا

تحدة). ملكة ا حالياً في ا
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اكدت وزارة التربية ان امتحانات
الـــســـادس اإلعــــدادي ســـتـــجـــرى
ـتـحدث ـوعدهـا احملـدد. وقـال ا
بــاسم الــوزارة حــيـدر فــاروق في
بــيـــان امس انه (ال تـــوجـــد حــتى
اآلن مقـتـرحـات بـشأن امـتـحـانات
مرحـلة الـسادس اإلعـدادي) الفتا
إلى أن (االمــتــحــانــات ســتــجــرى
ـوعـدهـا احملـدد في الـتـاسع من
ــــــــقـــــــــبل) واشـــــــــار الى ان آب ا
ـقـتـرحـات عــادة يـتم دراسـتـهـا (ا
وإقـــرارهــــا في ضــــوء الـــظـــروف
الــــراهـــنـــة واألزمــــة الـــوبــــائـــيـــة
ــيـــة). واضــاف ان (جــمــيع الــعــا
الـقـرارات مـتــجـددة وتـكـون وفـقـا
ـوجـودة على أرض لـلمـعـطـيـات ا

الواقع).
عـلى صـعـيــد اخـر اسـتـقـبل وزيـر
التـعلـيم الـعالي والـبـحث العـلمي
نبيل كاظم عبد الصاحب السفير
األردني في بغداد منتصر الزعبي
وبــــحـــثــــا الـــتـــعــــاون الـــعــــلـــمي
ي بــ الــبــلـديـن. وقـال واألكــاد
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
الـوزيـر اكـد اسـتـعـداد اجلـامـعات
نح العـراقيـة لتـبادل اخلبـرات وا
الــدراســـيــة وتـــوفــيـــر مــنـــاخــات
ـــا يــخــدم الــتـــعــاون الــثـــنــائي 
مــصــلــحـة الــشــعــبــ والــبـلــدين
). بدوره أعـرب الـزعبي الشـقـيقـ
عن حـــرص بالده عـــلـى تـــطـــويــر
ــشــتــركــة والســيــمــا الــعالقــات ا
ـيــة وتـفــعـيل الـعــلـمــيـة واألكــاد
مـذكـرات الـتـعـاون مـثـمـنـا حـرص
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي الـعـراقـية
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دينة الـناصرية وزيـر العمل والشؤون االجـتماعية توفي في سـجن احلوت 
ـدة قـصـيـرة االسـبق سـعــدي طـعـمـة اجلـبــوري. وكـان اجلـبـوري قـد شــغل 
اضـي فضال عـن تدرجه في حـقـيـبـة الدفـاع في مـطـلع تـسـعيـنـات الـقـرن ا
واقع والـرتب الـعسـكـرية حـتى وصل الى رتـبة فـريق ركن. وقـد حوكم في ا
قـضـية االنـتـفـاضة الـشـعـبـانيـة اثـر الـقبـض علـيه وايـداعه سـجن كـروبر في
مطـار بغـداد الـدولي من قبل الـقوات االمـريـكيـة بعـد نيـسان 2003. وكـان
اجلـبـوري قـد ولـد في بـغـداد عـام  1939وتـخـرج من مـدرسـة الـدروع عـام

اجستير في الدراسات العسكرية عام 1970.  1960وقد نال ا
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رئيس اجلمهورية
مستقبال وزير

اخلارجية االردني
رافق له والوفد ا

امس

االحـتـيـاطـات الالزمـة لـلـحـد من
انــتــشــار الــفــايــروس). وكــانت
اجلـلــسـة في مــعـظــمـهــا هـادئـة
ومــهـذبـة. لـكن فــاوتـشي أصـبح
يـشـعـر بـالـقـلق الـشـديـد عـنـدمـا
سأله الـنائب اجلـمهـوري ديفـيد
ماكـينـلي عما إذا كـان يعـتقد أن
وســـــائل اإلعـالم قـــــد عــــامـــــلت
ترامب بـشكل غـير عـادل فرفض
اإلجــابــة وعـمــا إذا كــان يـأسف
لـعـدم نـصح الـنـاس بـقـوة أكـبـر
ارتداء أقنعة في وقت سابق من
اجلــائـحــة.وقـال فـاوتــشي وبـدا
غــاضـبـاً (حـسـنــاً سـنـلـعب هـذه
الـلـعـبة). فـرد مـاكـيـنـلي إنه كان
ســــؤاالً بــــنـــعـم أو ال. فـــأجــــابه
فـاوتشي(هـناك أكـثـر من نعم أو
ال بنبرة سؤالك. أنا لست نادماً
عـــلى ذلك. دعــنـي أشــرح لك مــا
حــــدث. في ذلـك الــــوقـت كــــانت
ــعــدات الــتي هــنــاك نــدرة في ا
احـــتــاجــهــا مــقـــدمــو الــرعــايــة
الصـحية لـدينا والـذين وضعوا
أنفـسهم يـوميـاً في طريق األذى
ـرضى).وعـنـدمـا سُئل لـرعـايـة ا
عن رفض ترامب ارتداء قناع لم
ينتقد فاوتشي الرئيس مباشرة
لــكــنه وجه تــوبــيـخــاً ضــمــنــيـاً
ـهم ـشـرعــ أنه من ا وأخــبـر ا
لـلـمـسـؤولـ احلـكـومـيـ مـثـله
ارتـداء أقـنـعـة الوجـه(ليـس فقط
ألنـــني أريـــد حــمـــايـــة اآلخــرين
وحــمـــايــة نـــفــسي ولـــكن كــذلك

ألكون قدوة).

الـــــواحــــــد بــــــاآلخــــــر فـي وقت
واحــــد).واســـتــــمـــرت جــــلـــســـة
االســتـمــاع الــواســعـة الــنــطـاق
التي ضمت  ايـضا ستـيفن هان
مــفــوض إدارة الــغــذاء والـدواء
أكثر من خمس ساعات. وحاول
شـرعون من كال احلـزب حث ا
الـشــهــود وخــاصــة فـاوتــشي -
الـشـاهـد الوحـيـد الـذي لم يـع
تــعــيـــيــنـــاً ســيـــاســيـــاً من قــبل
الـــرئــيس تـــرامب - عــلى إبــداء
مـالحـظــة قـد تــسـاعــد أو تـؤذي
تـــــرامـب. وقـــــال فـــــاوتـــــشي إن
(األمـريكـي بـحاجـة إلى القـيام
بـــــــعـــــــمل أفــــــــضل التـــــــخـــــــاذ

طـويل عـلـينـا نـقـطـعه). وأضاف
ـقـبالن (ســيـكــون األسـبـوعــان ا
حرج في قدرتنا على معاجلة
تلك الـطفرات الـتي نشـهدها في
فـلــوريـدا وتــكــسـاس وأريــزونـا
وواليــــــــات أخـــــــــرى). وحــــــــذر
فاوتشي وروبـرت فيرفيـلد مدير
مراكـز الـسيـطرة عـلى األمراض
والوقاية منها من (وضع خطير
يــلــوح في األفق هــذا الــشــتــاء)
عندما يتقاطع موسم األنفلونزا
الــعـادي مع كـورونــا ويـنـتج مـا
وصــفه فــاوتــشي بــأنه (نــوعـان
من االلـتــهــابـات الــتي يـنــقـلــهـا
اجلـــهــاز الـــتــنــفـــسي يــخـــتــلط

ـــتــــحـــدة قـــوله إن الــــواليـــات ا
(الفايروس لن يختفي). وجاءت
شــهــادته فـــيــمــا كــان أكــثــر من
نصف البالد يـشهد ارتـفاعاً في
حـــاالت اإلصــابـــة حـــيث أبـــطــأ
ـسؤولـون في بـعض الـواليات ا
خـطـطهم لـلـعـودة إلى الـعمل أو
حــتـى  فــرض قــيــود جــديـدة.
وألــقى فـــاوتــشي وثـالثــة قــادة
آخــرين في جلــنــة االســتــجــابـة
احلـكــومــيـة لــلــفـايــروس .وقـال
مــسـاعـد وزيـر الـصـحـة الـعـامـة
األدمــيـرال بــريت بــيـيــرويـر(أنـا
حـذر جداً وال أزال ال أنـام جـيداً
في الـــلـــيل ألن أمـــامـــنــا طـــريق
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أفـاد إحــصـاء لـوكـالـة (رويـتـرز)
بإصـابة أكـثر من  9.26 ملـيون
شـــخص بـــفـــايـــروس كـــورونـــا
ـستـجـد على مـسـتوى الـعالم. ا
وكشفت االحصـائيات ايضا عن
وفاة 475 الف و 880 شـخـصا
جـــراء الـــوبـــاء. و تـــســـجـــيل
إصـابــات بـالـفـايـروس في أكـثـر
من  210 دول ومناطق مـنذ بدء
ظــهـوره في الــصـ فـي كـامـون
االول من عام   2019 وتصدرت
تحدة قائمة الوفيات الواليات ا
واإلصـابــات مـسـجـلـة 121135
وفـــاة ومـــلـــيـــونـــ و357045
إصـابة. وابـلغ الـدكتـور أنـتوني
فاوتـشي كـبيـر خبـراء األمراض
ــتـحـدة ــعـديــة في الـواليـات ا ا
األمـيركـيـة الكـونـغرس أن هـناك
(زيــــادة مـــــزعـــــجـــــة) فـي عــــدد
اإلصـــابـــات بــــالـــفـــايـــروس في
بــــــعض أجــــــزاء الـــــبـالد.ورسم
فـاوتـشي خالل جـلسـة اسـتـماع
مـــطــولـــة أمــام جلـــنــة الـــطــاقــة
والــتـجـارة فـي اجملـلس  صـورة
أكثـر تشاؤمـاً خلطـر كورونا من
تلك التي قدمهـا الرئيس دونالد
تــــرامب الــــذي قــــال األســــبـــوع
ــــــــاضـي أن الـــــــفــــــــايـــــــروس ا
سـيــتالشـى .ونـقــلت صــحــيــفـة
ـز" عن فـاوتـشي "نـيـويـورك تـا
الــذي شــهـد بــأن الـفــايـروس لم
يـــــكن حتت الـــــســـــيـــــطـــــرة في
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األرهـابية و االستيالء عليها  كما
 الـــعـــثـــور عــــلى ســـتـــة مـــعـــامل
لــتــصــنــيع الــعــبــوات والــتــفــخــيخ
وتـدمير زورق وعجلت اثنت فيما
 تـفـتـيش وتطـهـيـر تسع وثـمـان

قـريـة في جـمـيـع مـحـاور الـعـمـلـية).
واكـد الـبـيـان ان الـتـضـحـيـات خالل
هــذه عــمــلــيــات كــانت اســتــشــهـاد
مـقاتل اثنـ من احلشد الشعبي 
فـيما جرح عـشرةُ مقاتـل أيضاً من
قــوات اجلـــيش واحلــشــد نــتــيــجــة
انـــفـــجـــار عـــبـــوات نـــاســـفـــة عـــلى
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ـشتـركة ان قـالت قـيادة الـعمـلـيات ا
رحـلـتـها عـمـلـيات ابـطـال الـعـراق 
الـثـالثـة اسـتـهدفت رقـعـة جغـرافـية
تـــبـــلـغ اربـــعـــة االف وثـــمـــنـــمـــائـــة
وخـمـسـ كـيـلـومـتـرا مـربـعـا. وقال
الـفريق الـركن عبد االمـير كـامل عبد
الـله الـشمـري نـائب قـائد الـعـملـيات
ـشـتـركـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) ا
امس (ان نـتائج هذه العمليات التي
شــمـلـت مـحــافـظــات ديـالى وصالح
الــدين وكـركــوك فـضال عـن سـامـراء
الـعـثـور عـلى تسـعـةٍ وعـشـرين وكراً
تـابـعـة لـعصـابـات داعش االرهـابـية
ومــلـجـئــ اثـنـ لالعــتـدة وكـرفـان
واحـد فيـما  تـدميـر ستٍ وسبـع
عـبـوة نـاسـفـة والعـثـور عـلى قـنـبرة

هــــــاون واربـع مــــــظالت كــــــمــــــا 
االسـتيالء عـلى أحـد عشـر صاروخا
وسـبعـة جلـيكـانات سي فـور فضال"
عن تـــدمــيــر أحــد عــشــر نــفــقــا و
الـــعــثـــور عـــلى ست بـــنــادق وثالث
عـــجالت تــابـــعــة لــعـــنــاصــر داعش

عــجالتـهم الـعـسـكــريـة  ويـعـاهـدكم
ــســـلــحــة اخـــوانــكم فـي الــقـــوات ا
بــأنـهم ســيـبــقـون الــعـ الــسـاهـرة
والــيـــد الــضــاربــة لــكل مِن يــحــاول
الـعـبث بـأمن الـعـراق  واليـهـدأ  لهم
بــال اال بــالــقــضــاء الــتــام عــلى  كل
االرهــابــيــ  وتــدمــيــر  قــدراتــهم).
ونـاقش وزيـر الـدفـاع  جـمـعـة عـنـاد
مـع محـافظ صالح الدين عـمار جـبر
خـليل حتـديث االستـراجتية األمـنية
بـعـمـلـيات  اسـتـبـاقـية البـعـاد خـطر
االرهــابــيــ عن احلــيـاة الــيــومــيـة

لــلـمـواطـنـ و اســتـكـمـال اجـراءات
عـودة الـنازحـ الى مـناطـقم واتفق
وزيـــر الـــدفـــاع مـع مـــحـــافظ صالح
الـدين على أليـات لتعزيـز االستقرار
ــيــدانــيـة ــســؤولــيـات ا و تــوزيع ا
لـلقـطعـات و تعزيـز مواردهـا الفـنية
ا يـتـنـاسب و خـارطة والـبـشـريـة 
ـيداني فـيـما وجه عـناد االنـتـشار ا
قــائـدي عـمــلـيــات سـامـراء و صالح
الــدين لـتــوحـيـد جــهـود االســتـقـرار
ـــســتــدام بــالـــتــعــاون مـع جــمــيع ا

اسكة لألرض. القطعات ا
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كـشـفت دائـرة صـحـة كـربالء عن جنـاح فـريق طـبي وصـحي مُـتـخـصـصات
ستـشفى النـسائيـة والتولـيد التـعليـمي في احملافظـة في اجراء أول عـملية
ُـسـتـجـد .وقـال مـدير والدة قـيـصـريـة إلمـرأة عـشـريـنـيـة مُـصـابـة بـكُـورونـا ا
ـسـتـشفى إبـراهـيم الـركـابي في بـيان امس أن (فـريـقـاَ طـبيـاَ وصـحـياَ في ا
ريـضـة بعـمر  23 عـامـاَ ومُصـابة سـتـشفى  أجـرى أول والدة قـيصـريـة  ا
بـكُـورونا بـعـد حتويـلـها مـن ردهة الـعـزل في مديـنـة سـيد األوصـيـاء التـابـعة
للعـتبة احلُسـينية  حـيث قمنا بـأخذ كافة اإلجـراءات اإلحترازية حـفاظاَ على
وازاة إجراء الفحوصـات اخملتبرية الكاملـة للمريضة قُبيل الطاقـم الطبي  

إجراء العملية القيصرية).

ـريـضـة  كـانت حـامل في شـهـرهـا الـتـاسع  وبـعـد تـأم مـشـيـرا الى ان (ا
ُتـخصـص لعـملـية الـوالدة بـالكـامل بكل وسـائل الـوقايـة من بدالت الفـريق ا
عزل وواقـيات الوجه وماسـكات وقفازات   إجراء الـعمليـة التي إستغرقت
نـحـو سـاعـة تـقــريـبـاً  أجنـبت خاللـهـا ذكــرا).وفي الـنـجف يـواصل احلـشـد
تـوفـ بـفـايـروس كـورونا ـتخـصـصـة بـدفن جـثـامـ ا الـشـعـبي ومالكـاته ا
وسط اخملاطـر اجلمـة التي تـواجة فـرق الدفن من تـلقـي العـدوى بالـفايروس
ـتـحـدث باسم وزارة في ظل تـزايـد كـبيـر بـحـاالت الوفـيـات الـيومـيـة. وقال ا
الصـحة ان (احلشـد الشـعبي مسـتمـر بعمـليـة الدفن وبجـهوده الـذاتية دون
تـلــقي اي مـقـابل او دعم مــالي من قـبل الـوزارة واشــار الى تـثـمـ الـوزارة

وخلية االزمة لهذه اجلهود الكبير).
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ضباط
عمليات ابطال
العراق في
اجتماع
ميداني
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ولــيس هــو. لــقــد غــادرنـا ابــو ســيف
ــثـقـف والــقـار االنــسـان الــوديـع وا
الــنــهم بال وداع وكـــأنه آثــر حتــاشي
الـوداع ألنه يــعـرف لـوعــته ومـرارته .
سنوات طـويلة عـشناهـا معا بـحلوها
ومـرهـا بـخـوفـهـا وطـمـأنـيـنـتـهـا كـنت
خاللها االخ الكبيـر لنا وها نحن نرى
ان مــكــانك قــد شــغــر وان غـرفــتـك قـد
اصبحت كئيبـة من بعدك وقد اعتادت
طـوال سنـوات عـلى قـفـشـاتك ومـرحك

وبهائك . 
كــيف لي ان ادخل غــرفــتك مـن بــعـدك
وانا ال امـلك اال قـلبـا موجـوعًـا وعيـنًا
? ومن بـــعــدك ســألـــقي عــلــيه دامــعــة

التحية حلظة دخولي اجلريدة.
كان ابو سيف يتقدمني في السير اذا
مـا الـتـقــيـنـا في اروقــة اجلـريـدة وقـد
صــادف كـــثــيـــرًا ان تــزامن وجـــودنــا
بالقرب من بـاب غرفة رئيس الـتحرير
للدخول اليه فما كان يرتضي الدخول
قبـلي ابـدا بل احـيانـا اجـده في غـرقة
رئيس الـتـحـرير فـيـتـرك اجملال لي ان
اجنــز مـــا اريــد وأخـــرج قـــبــله . وألن
غـرفــتي بــجـوار غــرفــته فــقـد اعــتـدت
يـومـيــا عـنــد حـضــوري الى اجلـريـدة
على دخـول غرفته أللـقي علـيه السالم

فيرد عليّ بترحاب بالغ .  
وحزن يـلي حـزنًا وال مـكان لـلـفرح في
زمـان مـريـر كـهـذا فـقـد سبـقـك الـكـبـير
رزاق ابـراهـيم حـسـن في الـرحـيل عن
نا هذا ليترك لوعة حرى في قلوب عا
مـحـبــيه. قـلت انــني لم ابـادر لــكـتـابـة
رثـــاء بـــحـق الـــراحل رزاق ابــــراهـــيم
ألنني احسست في حينها ان أي رثاء
سأكـتـبه لن يـفـيه حـقه وألنـني حزنت
عليه بشكل غريب لم أألفه من قبل مع
انني امضيت نصف حـياتي حزينًا ..
ال ادري أي مـشــاعــر انــتـابــتــني عــنـد
ـوته في سـمـاعي خــبـر وفـاتـه? أكـان 
الغربـة بعيـدا عن االرض التي احـبها
اثــــر في حـــــزني أم ألنـي احــــســــست

كــأنـــني ابـــكي نــفـــسي وكـــأنــني ارى
ـــا يـــبــدو نــفـــسـي انــنـي من متّ . ر
كالمي غـريـبـا او قـد يـرى  من يـرى 
انني ابالغ ولكن هي مشاعر انتابتني
ـــتـــلك الـــســـيـــطـــرة عـــلى ـــرء ال  وا
كنه ان يتحكم بها. هل مشاعره وال 
ـرحـوم كـنت ارى نـفـسـي في صـورة ا
رزاق ابراهـيم حـسن االنـسـان الـطيب

سامح ?  العصامي ا
رحوم  حـرصه على اجناز عرف عن ا
عــمـــله عـــلى اكـــمل وجه وانـــشـــغــاله
الـدائـن بـتــقــد افــضل مــحــتـوى في
الصفحـات الثقـافية بجـريدة (الزمان)
التي تولى مـسؤوليـة االشراف علـيها
ــرحـوم ســنــوات طــويــلــة وقــد كــان ا
ا اشاد يحثني على الكتابة فيها وطا
ـا اكـتب وقــد قـال لي اكــثـر من مـرة
(انت قلم جـيد) فـكنت اشـكره واعـتذر
منه لـضـيق الـوقت لكـنـني كـنت اكتب
ـواد الـثـقـافـية من حـ آلخـر بـعض ا
كـننـي تركه لـتوجـهاتي وهو امـر ال 
الثقافية التي تصطدم بحبي للتحرير
ـتـد الـصـحـفي وانـشــغـالي به الـذي 
ألواسط التـسـعيـنات حـيث عـملت مع
عمالـقة التـحرير الـصحفي الـعراقي

في جريدة اجلمهورية. 
كـنت اقـرأ لـرزاق ابراهـيـم حسـن وانا
في الدراسـة الثـانـوية وكـبرت وكـبرن
مـعـي اهـتــمــامـاتـي الـثــقــافـيــة وبــعـد
سقـوط الـنـظـام وجـدت تـفسـي اجلس
في غــــــرفـــــة واحـــــدة مـع الـــــعم رزاق
ابـراهــيم حــسن واذكــر انـني عــنــدمـا
رأيتـه للـمـرة االولى احـسـست بـرهـبة
ألنني كـبرت مع اسـمه واسـماء المـعة
اخرى في سماء االدب العراقي لكنني
فـوجـئت بـبـسـاطـته وتـواضـعه وبـعـد
ايـام وجـدت نـفـسـي انـاقـشه واجـادله

في بعض القضايا . 
ولــقـــد واكــبت مـــرض الــكـــبــيــر رزاق
ــطـــاولـــته ورغـــبـــته في وادهـــشــنـي 
مـواصـلـة الـعـمل رغم مـرضه الـشـديـد

ـنـزل. يـا إلـهي حـلـمك وانت احلـلـيم ا
ورحمـتك وانت الـرحـيم فاجـعـتان في
كن ان اقل من شهر. أي قلب مهزوز 
يتـحمل مـثل هـذه الهـزات ? وأي حزن
عـــظـــيم يــــدهـــمـــنـــا ونــــحن في أمسّ
احلــــــاجــــــة الـى شيء مـن الــــــراحــــــة

والطمأنينة.
ـكن ان ينسى بـسهولة ابو سيف ال 
ن يـراه للـمرة االولى اال ان كن  وال 
يحبه .. انـسان تـسبـقه اليك بـشاشته
وتـودده يــزرع الــطـمــأنــيـنــة واالمـان
ايــنـــمـــا حل وارحتل ال يـــتـــوانى عن
تلبية مطالبنا ويرى انها من واجبه .
كـان يـشـعـر بـاحلــرج الـشـديـد عـنـدمـا
يصعب عليه ألي ظرف قاهر تلبية أي
طـلـب نـتــقــدم به الـيـه بـوصــفه مــديـر
االدارة في اجلريدة فيطـلب منا منحه
قليلًا من الوقت ونـرد عليه بأال يشغل
باله وان االمر غير مـلح فال نشعر اال
ــوضـوع وذلل الــصـعـاب وقـد انـهى ا
ــهــمــة لــيــعــود الى مــكــتــبه واجنــز ا

مرتاحًا . 
شخـصـيًا انـا في غـاية االمـتـنان ألبي
سيف كيف ال?  وقد كان طوال وجوده
في اجلـريدة يـعـامـلـني بـاحـتـرام بالغ
يــصل الى حـــد احــراجي احـــيــانًــا اذ
كنت اشعـر كأنني انـا االكبر مـنه سنًا
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مـنحة جديدة لتعزيز جهود العراق في
مـواجـهة وبـاء كـورونا. وشـهـد اللـقاء
الــذي حـضـره الــوكـيل الـفــني لـلـوزارة
مــاهـــر حــمــاد بــحث ســـبل الــتــعــاون
ــشــتــرك بــ اجلــانـبــ في عــدد من ا
اجملـاالت الســيـمـا فـيـمـا يـتـعـلق بـدعم
جـهود احلكومة العـراقية في مواجهة
جــائــحــة كــورونــا وعــمــلــيــات اعــادة
االعـمـار وحتقـيق االستـقرار في عـموم

العراق.
wK³I²  ÊËUFð

عادن الى ذلك بحـث وزير الصناعة وا
مـــنــهـل عـــزيـــز اخلـــبـــاز خالل لـــقــائه
بـسـفيـر كـوريـا اجلنـوبـية لـدى الـعراق
ــلـحق الـتـجـاري جــانغ كـيـونغ ووك وا
جــــيه كـــيــــونغ هـــو  أوجـه الـــتـــعـــاون
ـسـتــقـبــلي بـ الــبـلـدين الــصـنــاعي ا
الـصديق . وقـال بيان تلـقته (الزمان)
امـس ان الوزير اشـار خالل اللـقاء إلى
(أهـمية اإلستفادة من التجربة الكورية
اجلــنـــوبــيــة فـي تــطــويــر الـــصــنــاعــة
الــعــراقــيــة الســيــمــا وأن لــدى كــوريــا
اجلـنـوبـيـة شـركـات عـمالقـة ومـعـروفـة
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اسـتـقـبل وزيـر الـتـخـطـيط خـالـد بـتال
الــنــجم في مــكــتــبه  ســفــيــر االحتـاد
االوربـي في الــــعــــراق مـــارتـن هـــوث

رافق له.  والوفد ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـوزيــر ثـمن خالل الـلـقـاء دور بـعـثـة
االحتـــــاد االوربي في الـــــعــــراق ومــــا
قــدمـته من دعم جلـهــود احلـكـومـة في
ـهــمـة ــلـفــات ا ــسـارات وا عــدد من ا
تـتـعـلق بـتـحسـ الـواقع االقـتـصادي
ومـكـافحـة الـبطـالة وتـطـوير الـقدرات
وحتــقـيق احلــكم الـرشــيـد وعـمــلـيـات
مــبـــيـــنـــا وجــود 69 اعـــادة االعـــمـــار
مـشـروعا يـجـري تنـفـيذهـا في مـناطق
ــولـــة من مـــخـــتــلـــفـــة من الـــعـــراق 
ـزيـد االحتــاد) مـؤكـدا (احلــاجـة الى ا
من الدعم من اجل تمك احلكومة من

جائحة كورونا.  مواجهة
مـن جانبه اكد "هـوث" استمرار الدعم
ـــقـــدم مـن بـــعـــثـــة االحتـــاد االوربي ا
لـلحكومة العراقية) الفتا إلى (إمكانية
زيــــادة هـــذا الـــدعم مـن خالل تـــقـــد
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بغداد
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ـرجتـفــتـ لـكـنـه بـقي يـكـتب ويـديه ا
عمودا اسبـوعيا مطوالً وايـضا يكتب
مواد اخرى وكنت اسأل نفسي بحزن
اذا مــا أمــد الــله فـي عــمــري وبــلــغت
حــالـــته فــهـل اواصل الــعـــمل أم ارفع
الرايـة البـيـضاء واجـلس في الـبيت ?
وقـد كــنت احــيـانًــا الــومه في نــفـسي
وارى ان عـلـيه الـقـبـول باالمـر الـواقع
ولكني اعـود فأقول في نـفسي ان هذا
ـثـابــة الـهـواء الـرجل يـعــدّ الـكـتــاب 
الــذي يــســـتــنــشــقـه واذا مــا ارتــضى
ـا لـنــفــسه اجلــلـوس فـي الـبــيت فــر
سـيـمـوت مـن احلـنق والـقــهـر.  وثـمـة
حـدث يـدل عــلى قـوة رزاق فــقـد سـمع
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عـنى هو الذي عـنى.. ام ان ا اتسـاءل احيـانا.. هل الـصورة هي الـتي تفسـر ا

نحها شرعية الوصول والتاثير . يؤطر الصورة و
نحن الـيـوم امـام فعل الـصـورة في تـاثيـرهـا و شـدها وجـذبـها  .. النـنـا نـعيش
الــعـصـر الـذي جتــاوز  الـنص في حــاالت كـثـيــرة .. اعـني ان الـنــاس وبـسـبب
ثـيـرة  وتـسـابق االخـبـار الـعـاجـلـة .. ومـا اطلـقت عـلـيه في تـالحق احلـوادث ا
كتـابي / تصدع السـلطة الرابـعة  بـ ( احلمى  االعالميـة ) وهي نتاج تناقض
السـيـاسات  في عـالم  مـتحـرك   فـيه تبـاين  واضح  في الـتـصريـحات  وال
ــواقف والـتــلـمــيـحـات  .. وال قــدرة في الـتــمـيــيـز   بــ  اخلـبـر عـقالنــيـة في ا

زيفة . فبرك .. وب الصورة االصل  والصورة ا احلقيقي  واخلبر ا
ـتلقي  الذي كـثيرا ما ـباشر في نفس ا الصـورة .. وعلى الرغم من تـاثيرها ا
يـبــحث عن ( ســنـدويــشـة خــبـريــة ) تـشــبع فـضــوله  هي االخــرى لم تـنج من
االعراض اجلـديدة. لعملـية االتصال ..النهـا امست اسيرة فنـون   الفوتوشوب

 وتشويهاته  وحتايالته.
حديـثي  هذا .. يـنسجم مع كل  قـضيـة  اعالمية تـكون  عادة حـديث الناس ..
مـثـلــمـا حـصل عـنــد وفـاة الـنـجم الــريـاضي احـمـد راضي .. حــيث ذهـبت بـنـا
العب العراقية  وقد ة الى ابعد مداياتها ..و  صرنا نتخيل ان ا ؤ الصـورة ا

امست  بال كرة تتدحرج  وبال جمهور يتفرج .
ـركزة   لم الـصورة تدل الـى ..  ان هنـاك اهماال قـد حصـل .. وان العنـاية  ا
ـنــظـومـة الـصـحـيـة فـي الـعـراق.. مـنـظـومـة تـؤد وظـيـفـتــهـا  كـمـا يـجب .. وان ا
كارتـونية ..وان كـانت هناك بـعض االجهزة احلـديثة .. فـهي اما  ان تـكون غير

مجدية او معطلة بسبب سوء االستخدام .
ــقـبــرة لم تـكن مالئــمـة  لم يــشـتـرك في حـتى الــتـشــيـيع.. لم يــكن الئـقـا .. وا
ستـوى.. واكتفى مـعظمـهم  بتقـد العزاء من التـشييع مـسؤوال واحدا رفـيع ا

خالل كلمات باهتة ال قيمة لها  سوى انها كانت اسقاط فرض ..ليس اال.
نح الـشعوب قوة.. يا خلـيبتنا  وخـيبة العراق .. الوعي بـالتاريخ  ورموزه .. 
ـوت رمـوز التـاريخ   ويـتالشى االمل .. ويدفن وت الـتـاريخ فيه  و عـندمـا 
الـشـاعـر عـبـد الـرزاق عـبـد الـواحـد في بـاريس رغـمـا عـنه  وهـو الـذي اوصى

بدفن جسده حتت تراب  يغداد .
جل رموزنـا الـوطـنيـة  والـثـقـافيـة .. دفـنـوا  في اخلارج.. او انـهم مـاتـوا  فوق
ارضـهم غريـاء .. ال بل ان بـعضـهم فضل ان يـدفن  عـلى ارض اخرى   غـير
ارض الـعراق ..وهذا ما حصل مع اجلواهري  وعـبد الوهاب البياتي  ونازك
ـا  خـوفـا من نبش قـبـورهم .. او من اهـمـال حكـومي مـقـصود  الئـكة .. ر ا

كما حصل مع الدكتور علي الوردي واخرين .
معـظم رموز الـعراق .. صـاروا مثل االثـار  والتـحف والشـواهد احلـضارية ..

جندها في متاحف الدول االجنبية  وليس في  متاحفنا .
فـي  بالي .. فـكـرة ان يـقـوم  وزيـر الـسـيـاحة واالثـار بـنـقل رفـات مـبـدعـيـنا من
العواصم العربية واالجنبية .. واقامة متحف خاص بهم ..
تـعرض فـيه اعـمـالـهم ونـتاجـاتـهم و كـتـبـهم  ومالبـسهم
واثــارهم   ويــكـون مــزارا لـلــعــراقـيــ والــعـرب ..انــهـا
ثـلون الوجه ـعرفـة.. حديـقة الـعظـماء الـذين  حديـقة  ا

شرق  للعراق الكبير الذي نريده ... الناصع وا

مـــــر الـــــيـــــوم الـــــدولـي لألرامل (23
حـــزيـــران) دون ان يـــثـــيـــر انـــتـــبــاه
ــسـؤولـ في الـكــثـيـريـن وخـاصـة ا

العراق 

-1-
ـقدسة ألداء فريضـة احلج أُمنيةُ كل مـؤمنٍ صادق ومؤمنة الرحـلة الى الديار ا

صادقة ...
ذلك انّ احلج هـو موسم من مواسم العتق االلهي من الـنار وهذا ما يبعث في
الـنـفس االشـتـيـاق الـيه بـشـدّة  وهـو في مـعطـيـاته ( دَوْرة) مـتـمـيـزة بـدروسـها
الروحـية واالخالقية فضالً عن كونه ركناً من أركان الدين  ومَعْلَماً من معالم

نافع ... العبادة احلافلة بضروب من البركات وا
-2-

واحلج ليس كالصالة والصيام 
ستطيع ) انه ال يجب االّ على ( ا

قال تعالى :
(وللهِ على الناس حِجُّ البيتِ مَنْ استطاع اليه سبيال)

ـا حتظى بـهـا فئـة واحدة كـلفـيّن  وا ـاليـة ال يـحظى بـها كـلُّ ا واالستـطاعـة ا
يسورون القادرون على تغطية نفقات احلج االستثنائية . منهم وهم ا

اضي كان متـعهدو نـقل احلجاج يؤدون وحتى مـطلع السـبعينـيات من القـرن ا
مهـامـهم بعـيـداً عن أيّ تدخل رسـميّ في شـؤونهم وكـان احلج حـينـهـا متـاحا

لكل الراغب دون اية تعقيدات أو عقبات .
ثم ابـتدأ الـتدخل فـي شؤون احلجّ واحلُـجّاج مِنْ قِـبَل ( األوقـاف) حتى انـتهى
ـملـكة العـربية األمر الى تـشكيل هـيئـة خاصة لـلحج والـعمرة بـعد أن حدّدت ا

سموح لهم باحلج من كل بلد كل عام . السعودية عدد احلجاج ا
ـة أفـضل بـكـثـيـر من االجـراءات الالحـقـة بسـبب ولـقـد كـانت االجـراءات الـقـد
مهـارة وخبرة مـتعهـدي نقل احلجـاج في تسيـير امور احلـجاج دون احلاجة ال

الى القُرعة  وال الى االنتظار الطويل ...
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واليـوم وقـد اجـتـاح فـايـروس ( كـورونا ) الـعـالم بـأسـره وابـتـدأتْ أشـهر احلج
شار اليها بقوله تعالى : ا
( احلجُّ أشهر معلومات ) 

-وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة  –
أعلـنت " السعودية " عن منع احلجاج الراغـب باحلج من القدوم اليها بسبب
ــقـيــمــ عـلى اخملـاوف من الــوبــاء  واقـتــصــر الـســمـاح لــعــدد مـحــدود من ا

أراضيها ومواطنيها .
وهكـذا أُغلقتْ أبوابُ احلـج أمام اآلالف من الراغبـ بأداء الفريـضة هذا العام

حتى قيل :
رة االولى التي يُمنع فيها احلج ..!! انها ا
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ان الذين قالوا :
ــنع األول فـي تـاريـخ احلج  لم يــكـونــوا مُــلِــمِــ بـتــاريخ احلج –لالسف انه ا

الشديد- 
ـلك بن ـنع األول من احلج فـي الـتـاريخ االسـالمي هـو مــا قـام به (عـبــد ا اّن ا
مـروان)  في شـطـر من أيـام خالفـته اذ مـنعَ اهلَ الـشام مـن اداء احلج  ح
ـلك بن الـزبيـر) على احلـجاز ونـصب نفـسه خلـيفـةً ودأب على سيـطر (عـبد ا

قدسة . إجبار احلجاج على مبايعته ح قدومهم الى الديار ا
نع حتى االطاحة (بابن الزبير). واستمر ا

نعم 
نع األول للحج ولكنه كان منعاً مختصاً بأهل الشام دون غيرهم. هذا هو ا

ـقــيــمـ في ــنع احلــالي فــهـو مــنع عــام ولــكـنـه ال يـشــمل خــصــوص ا وأمـا ا
... واطن السعودية من حاملي اجلنسيات اخملتلفة  ويرخص ايضا لبعض ا
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نع قدّرت بأربعة ملكة من هذا ا ومن اجلديـر بالذكر االشارة الى ان خسارة ا

عشر ملياراً من الدوالرات .
وهـو رقم ضخم  –كـمـا ال يـخفى  –وتـأتي هذه اخلـسـارة لتـكون
فـردات في اخلسـائـر االقتـصاديـة الـكبـرى التي احـدى ا

تكبدتها الدول من جائحة (الكورونا) ...
ونسـأله تـعـالى أنْ ينـقـذ االنسـانـية كـلـها من هـذا الـوباء
ـا من األوبئة واآلفات اخلـطير وان يجـعل بلدنـا آمنا سا

انه سميع الدعاء  .

الـشـركـات الـكـوريـة اخلـبـرة في مـجـال
ـعــدنــيــة وان هـنــاك رغــبـة الــثــروات ا
ــشـتـرك وفق اُطـر قــانـونـيـة بــالـعـمل ا
خـاصة بهذا الشأن) مبدياً (إستعداده

ـنتـجـات الـكـوريـة حتظى ـيـاً وأن ا عـا
بـإنـتشـار في الـسوق الـعـراقيـة وقـبول
ـواطن الــعـراقي  مــؤكـداً حـرص مـن ا
شترك الـوزارة على التـعاون والعـمل ا
مـع اجلـــانب الــــكـــوري فـي مـــخــــتـــلف
اجملـاالت الصـناعيـة لتأسـيس مشاريع
واعـدة تـسهم في دفع عـجـلة الـصنـاعة
الــعـراقــيـة والـوصــول بـهــا الى أفـضل

ستويـات).  ا
وبـيـن (تـوجه احلـكـومـة احلالـيـة نـحو
دعم الــصــنــاعــة والـزراعــة والــتــجـارة
لــتـدعـيم االقــتـصـاد الــوطـني من خالل
إبـرام اتفاقات تعاون ناجحة مع الدول
والـبلدان الـتي لديهـا عالقات ومصالح
مــشــتــركــة مع الــعــراق) مــوضــحـاً أن
(هـــنـــاك حـــاجـــة لـــعـــقـــد إتـــفـــاق بـــ
احلـــكــومــتــ الـــعــراقــيـــة والــكــوريــة
اجلـنـوبيـة إلعداد اُطـر قانـونيـة طويـلة
ـدى في اجملـال الصـنـاعي  موضـحاً ا
فـي ذات الــــوقت بــــأن الــــعــــراق غــــني
ــعــدنــيــة والـــتي لم يــتم بــالـــثــروات ا
إســتـغـاللـهــا بـالــشـكـل الـصــحـيح وأن
هـــنـــاك حــاجـــة لإلســـتـــفـــادة من هــذه
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اعتـدت ان اكـتب مـرثـاة عـنـدمـا يرحل
احـد زمالئي واصـدقـائي من صـانـعي
ن احلرف وعشاق صـاحبة اجلاللة 
تـربـطـني بــهم عالقـات طـيــبـة لـيـدخل
رثائي في باب الـوفاء والن الـرثاء هو
ه لــــلـــراحل .. ـــكـن تـــقــــد اقل مــــا 
وعـــنــــدمــــا تــــوفي االديب والــــنــــاقـــد
والـصـحـفي اخملــضـرم رزاق ابـراهـيم
حسن الـذي زاملـته طويـلًا في جـريدة
(الـزمــان) هــمـمت أن أكــتب عــنه كــمـا
اعتـدت في مـا مـضى . لـكـني ال اعرف
ـاذا فـقــدت فـجـأة الـرغــبـة بـالــكـتـابـة
وسط احلـزن الـعـمـيق الـذي انـتـابـني
لـوفـاته. وفـيـمـا انا احـاول ان اتـغـلب
ـرحوم رزاق علـى حزنـي واكتـب عن ا
واذا بي أفـاجــأ بــاتـصــال هــاتـفي من
رئـيس الـتحـريـر الـدكـتـور احـمـد عـبد
اجمليـد في الـثـامـنـة صبـاحًـا يـبـلـغني
فـيه بــوفــاة مـديــر االدارة واالعالنـات
ـفرجي في اجلريـدة ابو سيـف منذر ا
. وكـان اخلــبـر مــفـاجــئًـا لـي ألنـني لم
ـرضه بـسبـب عدم ذهـابي أكن اعـلم 
الى اجلريـدة في االيـام االخيـرة جراء
ـدينـة التي فرض حـظر صـحي على ا
اسكنـها بعـد ان عدتهـا وزارة الصحة
منـطقـة موبـوءة فاكـتفـيت بالـعمل من
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فرجي منذر عبد عباس ا

لـبـلـورة الـرؤيـا لـلـتـعـاون بـ الـبلـدين
ا يسهم في تعزيز العالقات الثنائية
ـصـالح الـعـلــيـا لـلـشـعـبـ وحتـقــيق ا
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األســاسـيــة لـهــا والطـفــالـهــا ان كـان
عــنــدهـا اطــفـال وحــمــايـة حــقـوقــهـا

اإلنسانية وكرامتها.
ناسـبة الـيوم الدولي وفي العـراق 
لالرامـل نــحــتــاج عـــنــد احلــديث عن
االرامل الـى وقــفـــة خــاصـــة في هــذا
الزمن بعـد تفشي وبـاء كورونا الذي
ادى الى وفــاة الــكــثــيــر من الــرجـال
وزيــــادة اعــــداد االرامل نــــتــــيــــجــــة
احلـروب الـتي خــاضـهـا الـعـراقـيـون
الـشــبـاب وادت الى تـرمـل زوجـاتـهم

الشابات.
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وقـد حــذرت مـنـظـمــات دولـيـة من أن
يـــتــحـــول الــعـــراق إلى بـــلــد األرامل
واأليـــــــــــــتـــــــــــــام. وفـي
احصائيـة نشرت العام
ـــــــــــــــاضـي 2019 ان ا
األرامل يـشـكـلن نـسـبـة
ئة من عدد 65 في ا

نساء الـعراق (سجالت
رأة). شؤون ا

وتشـيـر سجالت وزارة
ــــــــــرأة في شــــــــــؤون ا
الــــعـــراق أن هــــنـــاك 8
مـاليــــــ أرمـــــــلــــــة في
مخـتلف انـحاء الـعراق
حــــــسـب الــــــســــــجالت
الرسـميـة تشـكل نسـبة
ئة من عدد  65في ا

نـــســـاء الـــعـــراق وقــد
تــشــكل نــســبــة 80 في
ـــــئــــة مـن الــــنــــســــاء ا
ـــتـــزوجــات بـــ سن ا
الـــعــشــريـن واالربــعــ وفـي بــغــداد

وحـدها  300ألف أرمـلـة أي بـنـسـبة
ئة. 35 في ا

وفـي الــكــثــيـــر من مــنـــاطق الــعــراق
تـعـاني االرمـلـة الـشـابـة من صـعـوبة
الـزواج مـرة ثـانـيـة بـسـبب الـتـخـلف
والـتـقـالــيـد  ونـظـرة الـنـاس لالرمـلـة
وكــانــهــا هـي الــســبب في وضــعــهــا

اساوي. ا
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واذكــر ان أرامـل احلــرب الــعــراقــيــة
اإليرانية ذَوَت أعمارهنَّ ب األعراف
اجلائـرة واحلـسرات عـلى زوٍج آخر
يعـوّض االرملـة الشـابة ألمَ الـفقدان
ـميـتة. لكنّ وينـتشلـها من وحـدتها ا
ـــــا كــــــانت أرامل تــــــلك احلــــــرب ر
عـيشية والنـفسية أفضل أحوالهن ا
بــكـثــيـر مــقـارنــةً بـاحلــاضـر; ذلك أن
احلكومة السابقـة قامت بتعويضهنّ
بـــشــــقق ســــكــــنـــيــــة وال زالت تــــلك
اجملمّـعـات السـكـنيـة شـاخصـةً حتى
اآلن فــبــهـذا الــتــعـويض اســتــطـعنَ
ـــضي فـي حـــيـــاتــهـنَ. وجـــاء غــزو ا
الـكـويت ثم االحــتالل االمـريـكي ومـا
تاله من تــفـجــيـرات هــنـا وهــنـاك ثم
ـوصل هـجـمـات داعش واحـتاللـها ا
وغــــيـــرهــــا كل ذلـك ادى الى مــــقـــتل
عــراقـيــ تـركــوا زوجــاتـهم ارامل ال

حول لهن وال قوة.
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وأدى وباء كورونا (جائحة كوفيد –
19) إلى تفاقم احلالة في األشهر

اضـية بسبب عدد الوفيات القليلة ا
ا تسـبب في ترميل الكبـير الـذي ر

الكثير من النساء.
وتُظهر التجربـة من األوبئة السابقة

ناعة  —مثل فيروس نقص ا
الــبـــشــريــة/اإليــدز واإليــبــوال  —أن
األرمـلــة غـالـبًــا مـا تُـحــرم من حـقـوق
تـلـكاتـها يـراث ويُـستـولى عـلى  ا
ـمكن أن بعـد وفاة زوجـها بل ومن ا
ـارسات الـتعيـير والـتمـييز تواجه 
بـاعــتـبــارهـا ’’حـامــلــة لألمـراض.‘‘
وفـي جـــمـــيع أنـــحـــاء الـــعـــالم تـــقل
ــرأة عـــلى احــتـــمـــالـــيـــة حـــصـــول ا
ـتصـلة بـالشـيخـوخة عن عـاشات ا ا
احتمالية حصول الرجل عليها ولذا
ـكن أن تـؤدي إلى فـإن وفـاة الزوج 
ـســنـات. وفي انــتـشــار الـعـوز بــ ا
سيـاق سياسـات التبـاعد االجـتماعي
ـا عـجزت واإلغالق االقـتصـادي فـر
األرامل عـن اســتــخـــدام احلــســابــات
ـــعـــاشـــات ـــصـــرفـــيـــة واســـتالم ا ا
الــتـقـاعــديـة لــدفع تـكــالـيف الــرعـايـة

ـــعــروف ان فـــقــدان الـــشــريك فـــمن ا
خــســارة مــدمــرة ويــزيـد حــجم تــلك
اخلــســارة لـلــمــرأة في ظل كــفـاحــهـا
الـــطـــويل لـــتـــأمـــ االحـــتـــيـــاجـــات

ــرض أو الــصــحــيــة إذا أصــابــهن ا
إلعــالــة أنــفـــســهن وأطــفــالــهن. ومع
ـرأة فيـها وجود األسـر التي تـكون ا
هي الـــعــائل الــوحـــيــد أو في حــالــة
سنات الضعيفات وجود العازبات ا
في وهـدة الــفـقـر يــغـدو هـذا اجملـال

بحاجة إلى اهتمام عاجل.
وحسب التقارير الدولية يوجد زهاء
258 مليون أرملة في كل أنحاء

الــعــالم ويـعــيش عــشــرهن في فــقـر
ــــــرجـح أن عــــــددهن مـــــــدقع ومـن ا
الفـعـلي هو أكـثـر من ذلك بـكثـير بل
ـــا ازداد مع تـــواصـل انـــتـــشــار ور
فيـروس كـوفـيد - 19 وتـأثيـراته في
الــصـــحــة الــعـــامــة. ومع أن لألرامل
احــتــيــاجــات مــحــددة إال أن غــيـاب
قضـايـاهن عن مـكاتب احلـكـام غالـبا

ما يؤثر في معيشتهن. q∫ ازدياد عدد االرامل في العراق خالل السنوات االخيرة «—«

ـــراثي بـــنـــبـــأ مـــوته وكـــتـــبت عـــنه ا
ونـشـرت صــحف عـربــيـة خــبـر وفـاته
ـا كان وكان اخلـبـر غيـر صحـيح وا
هـنـاك لـبس ادى الى هــذا اخلـطـأ فـلم
ـــا كـــان هـــو ـــتـــوفي وا يـــكن هـــو ا
حــاضــر جملــلس عــزاء قــريب له. كــان
ــا فـيه الـكــفـايـة بــحـيث جـمع قـويًـا 
راثي وألف كتابًـا ونشره . لكن هذه ا
ـرة كـان مـوته حـقـيـقـيًـا . اجل مـوت ا
تا حقيقـي لكنه واالخ ابو سـيف لم 
فهـمـا حـيان في ضـمـائـرنا ووجـدانـنا
..ولـله درك يــا رزاق ابـراهــيم حـسن..

ميتتان ولم تمت .

رزاق ابراهيم حسن

ـنـهـجة الـثـروات بـصـورة مدروسـة و
ـية وسـلـيمـة بالـتـعاون مع شـركـات عا
رصـينـة لديـها جتـارب ناجـحة في هذا
اجملال) معرباً عن (أمله بالتوصل الى

رؤيـة مشـتركـة للـعمل
ـــــســــتـــــقــــبـــــلي مع ا
اجلــــــانب الــــــكـــــوري
اجلــــنـــوبـي من خالل
الــــتـــواصـل وتـــبـــادل
الـزيارات لـلدخول في
مـــــجـــــاالت تـــــعـــــاون
صــــنـــاعي حــــقـــيـــقي
وفـاعل بـ الـشـركات
الـعـراقـيـة ومـثـيالتـها
الـكوريــة). مـن جانبه
أبـدى الـسـفـيـر (رغـبة
حــــــــكـــــــــومــــــــة بالده
بـــالــتــعــاون والــعــمل
ـــشـــتـــرك فـي كـــافــة ا
اجملــاالت الـصـنـاعـيـة
لـإلســـهـــام في إعـــادة
إعـــــمـــــار الـــــعـــــراق 
مــــــــؤكــــــــداً ان لـــــــدى

بيروت 
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العام).
وفي الــسـيـاق نــفـسه اشـاد اخلــبـيـر
الــقــانــوني  طـارق حــرب بــتــفــضـيل
رئـــيس الـــوزراء الهل الـــداخل عـــلى

اهل اخلارج . 
وقال حرب في تعليق مقتضب تلقته
(الـــزمـــان) امـس مــخـــاطـــبـــا رئـــيس
الـوزراء انه (بتـفـضـيلـك اهل الداخل
عــلى اهل اخلـارج زمـن نـظــام هـدام
ـدح والـثـنـاء واحلـمـد واالطـراء لك ا

والشكر والدعاء). 
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ودعـا عـضو مـجـلس الـنـواب  جـمال
احملمداوي رئـيس الوزراء الى إلغاء
االمــر الـديــواني الـقــاضي بــتـكــلـيف
غــنـي اخلــاقــاني بــتــســيــيــر شــؤون
ديوان الوقف الشيعي لكونه مخالفا

للقانون . 
وقال احملمداوي  في بيان  ان (االمر
الـديــواني 63 الــصـادر مـن مـكــتـــب
رئـيــــــــس الـوزراء بــتـــــــاريخ 17 /
الـــذي يــقــضـي بــتــكـــلــيف 2020 /6
اخلــاقـاني بــتــسـيــيـر شــؤون ديـوان

الـــــوقف الـــــشـــــيـــــعي وتـــــخـــــويـــــله
ـــالـــيــة  الـــصالحـــيـــات االداريـــة وا
مـخالف لـلـقانـون مـخالـفـة صريـحة)
ـــادة  155 من مــــشــــيــــرا الـى ان ( ا
قــانــون ســنــة 1981تــتــضــمن قــيــام
الــوكــيل االقــدم بــصالحــيـات رئــيس
الــــديــــوان وفي حــــال عــــدم وجـــوده
ــوظف االقـدم في فــبـاالمــكـان قــيـام ا
ــهــام الــوقف الــشــيـــعي الــقــيـــام بــا
ـــالـــيــة والـــصالحـــيـــات االداريـــة وا
الـالزمــة لـــتــســيـــيــر االعـــمــال حلــ
اختيـار رئيس لـلديوان). واوضح ان
(وجه اخملالفـة في ان اخلاقاني ليس
رسل صوت عليه وا الوكيل االقدم ا
ـوظف الى مـجـلس الـنـواب وال هـو ا
ـــكن تـــكـــلـــيـــفه بـــادارة االقـــدم فـال 
ـوضـوع عـلى الـديـوان كي ال يـبـنى ا
ــمــارسـات اســاس خــاطئ كــمــا في ا
غيـر القـانـونيـة للـحكـومة الـسابـقة).
في غـضـون ذلك افـاد نـاشـطـون عـلى
مواقع التواصـل االجتماعي بـتكليف
وزيـــر الـــتــخـــطــيـط الــســـابق نــوري
ـــنـــصب رئـــيس ديــوان الـــدلـــيــمي 

الـوقف الــسـني. وتـقــدم الـنـاشـطـون
بــالـتــهـنـئــة لـلــدلـيـمـي عـلى تــسـنـمه
نـصب الـذي جاء بـعـد وقت قصـير ا
علة تسـليمه  حقـيبة التـخطيط التي
هدي شغلهـا في حكومة عـادل عبد ا

ستقيلة.  ا
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قــامت طــائـرات فــرنــسـيــة  امس بــقـصف
أوكـار لـتـنـظـيم داعش في مـديـنـة سـامراء
ــحـــافــظـــة صالح الــديـن امس . وقــالت
خلية االعالم االمني  في بيان الثالثاء إنه
علومات استخبارية عراقية وبأمر (وفقاً 
ـشــتـركــة نـفـذت من قــيـادة الــعـمــلـيــات ا
طائرات التحالف الدولي طلعت جويت
لـلسـرب الـفرنـسي دعـمـا لعـمـليـات ابـطال
ـــرحــلــة الــثــالــثــة) مــؤكــدة ان الــعــراق ا
الـقـصف (اسـفـر عن تـدمـير وكـر وقـتل من
فيه ضـمن قاطع عمـليـات سامـراء).وتمكن
أبطال طـيران اجليش أثنـاء عملـية أبطال
رحـلتهـا الثـالثـة من تدمـير وكر العـراق 
لداعش ضمن قـاطع قيادة عـمليات صالح
الـدين فـيمـا واصل طـيـران الـقـوة اجلـوية
ـنفذة تقـد اإلسناد لـلقـطعات األرضـية ا
لعمليات ابطال العراق. وباشرت  قطعات
اللواء الثاني في قيـادة فرقة الرد السريع
 امس الـــيــوم الــثـــاني عــلى الـــتــوالي من
عـمــلـيـة ابــطـال الـعــراق الـثـالــثـة  وقـامت
بتفتـيش الوديان وتـطهيرهـا من العبوات
النـاسـفـة وصـوال الى حـاوي احملاذي الى
قــريـــة الــزجنــلي بــحـــسب خــلــيــة اإلعالم
األمــنـي الــتي اشـــارت ايــضــا الـــة تــمــكن
الــلـواء 110 في احلــشــد الـشــعــبي خالل
العملية نفسها من  العثور على صواريخ
وصواعق في حـاوي  الـعظـيم  الزور كـما
ذكـور من تفـكيك تمـكنت هـندسـة اللـواء ا
عبوة ناسفة في منطقة الطلعة االولى في
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حــاوي الــعــظــيـم في حــ تــمــكن الــلــواء
في احلشد الشعبي من تدمير ثالثة16

أوكـار  بـالكـامل لـعـنـاصـر داعش وتـفـكيك
عــبـوتــ ضــمن قــاطع الــلــواء. وواصـلت
قـطـعـات الـشـرطـة االحتـاديـة  فـعـالـيـاتـهـا
ـرحلـة الـثـالـثـة من عمـلـيـة أبـطال ضـمن ا
الـعـراق في يـومـهـا الـثـاني لـتـتـقـدم نـحـو
ــرسـومــة في تـطــهـيـر حتـقــيق األهـداف ا
ـسـؤولـيــة ضـمن قـاطع عـمـلـيـات مـحـور ا
صالح الدين وتـمكـنت من العـثور على 9
عـــبــوات نــاســفـــة  قــامت مـــفــارز اجلــهــد
الهنـدسي بتـفجيـرها حتت الـسيطـرة كما
تمـكـنت من تـدمـير 3 أوكار وعـثـرت على

نفق وصاروخ نوع كاتيوشا.  
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وعــــثــــرت قـــوة مـن الـــفــــوج األول- لـــواء
مغاوير  خالل العملية نفسها على عجلة
نـوع بـيكب دفـع رباعـي تابـعـة لـعـصـابات
داعش اإلرهــابــيــة في قــريــة الــبــو عـواد
ضمن عمايات قيادة عمليات صالح الدين
كمـا  الـعثـور عـلى  وكـر للـعـدو يحـتوي
مــبـردة ومــواد طــبخ ومالبس.  واجــمـلت
خلية االعالم االمـني نتائج العـملية  التي
انـطـلـقت بـتــوجـيه الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات
ــسـلـحــة وبـإشــراف قـيـادة الــعـمــلـيـات ا
شتركـة في يومهـا االول كما يأتي : في ا
مـــحــور وزارة الـــدفــاع ومن خـالل قــيــادة
ـتـمــثـلـة بـقــطـعـات من الـقــوات الـبـريــة ا
قـيـادات عـمـلــيـات صالح الـدين وسـامـراء
ــدرعــة وديـــالى وقــطــعـــات من الــفـــرقــة ا

الــتــاســـعــة ولــواء الــقــوات اخلــاصــة 
العـثـور على 3 أوكار و7 عبـوات نـاسـفة
ومــخـبــأ لالعــتـدة وعــبــوتـ  C4وخـزان
ــادة ذاتــهــا وصــاروخــ و٤ ــلــوء بــا
أنـفـاق ومصـنـعـ لـلـعـبـوات. وفي مـحور
وزارة الـداخـلـيـة من خالل قـطـعـات قـيادة
قوات الشرطة االحتادية وقيادة فرقة الرد
الـسـريـع وافـواج سـوات والـتــكـتـيـكي من
مــديـريــات الــشــرطـة فــضال عن قــطــعـات
ــتـقـدم ـقـر ا الـشــرطـة االحتــاديـة ضـمـن ا
ـشـتـركة فـي كـركوك لـقـيـادة الـعـمـلـيـات ا
كانت نتـائج قطـعات الرد الـسريع الـعثور
عـلى ثالثـة أوكـار وعبـوة نـاسـفـة وتـدمـير
عـبـوتـ نـاسـفـتـ والـعثـور عـلى زورق
امـا قـوات الشـرطـة االحتـاديـة فـقـد عـثرت
على وكر و21 عبـوة ناسـفة و4 صواريخ
واســتــولت عــلى عــجــلــة وعــثـرت عــلى 5
بــنــادق وعــثــرت عـــلى مــعــمل لــتــصــنــيع
الـعبـوات. امـا هـيـئة احلـشـد الـشـعبي من
خالل قـطعـات من ألـويـة احلشـد الـشـعبي
فـي ديـــــالـى وصالح الــــــدين وســــــامـــــراء
وكركوك فقد كانت نتـائجها تدمير ثالثة
أوكـار وعـبوتـ نـاسـفـتـ والـعـثـور على
سبع عبوات أخرى كمـا عثرت على مخبأ
لالعـتــدة.وكـانت الــتـضـحــيـات خالل هـذه
عـمــلـيـات اســتـشـهــاد مـقــاتل من احلـشـد
الـشـعبـي وجرح 7 آخـرين فـيـمـا جـرح 3
مـقاتـلـ أيـضـاً من قـوات اجلـــــيش كـما
دمــرت عـجــلــة هـمـــــر تــابـعــة الى الــلـواء

درع 34 في الفرقة التاسعة.  ا
وألـــقت مـــفــارز وكـــالــة
االسـتـخـبارات الـقـبض
عـــــــلى 5 إرهــــابـــــيــــ
ــنــاطق مــتــفـرقــة من
مـحـافـظـة صالح الـدين
بحسـب بيان لـلداخـلية
اوضــح انــــــــــــــــــــــــــــهــم
(مطلوبــون وفق أحكام
ــــــــــــادة 4 إرهــــــــــــاب ا
النـــــــتـــــــمــــــائـــــــهـم الى
عـــــــصـــــــابـــــــات داعش
اإلرهــــابـــيــــة وصـــادرة
بــحــقـــهم أوامــر قــبض
قــضـــائــيــة). مـن جــهــة
اخرى قام وفـد حكومي
يزيـارة مـعامل تـصـنيع
سـتلزمات العجالت وا
الـعسـكـريـة في مـنـطـقة
الــتــاجي . ونــقل بــيـان
جملـــــلس الـــــنــــواب عن
الــنــائب االول لــرئــيس

مـــجــلس الـــنــواب حــسـن كــر الــكـــعــبي
تــأكــيــده ان (ال بــديـل عن عــودة تــشــغــيل
مصانعـنا وتشـجيع صناعـتنا لـلعمل بكل
طـاقـاتـهـا وامـكـانـيـات كـوادرهـا الـوطـنـية
الية الشجاعة في ظل انعـكاسات االزمة ا
الــراهـــنــة)  داعـــيــا إلى (اعـــادة جتــمــيع
ـعـدات وتـصـنـيع وتـطـويـر كل االلـيـات وا
والعـجالت الـعسـكـرية من خـالل االعتـماد
ــبــدعــة خالل عــلـى االيــادي الــعــراقــيـــة ا
ـقـبـلة  لـدور ذلك في ـرحـلة احلـالـيـة وا ا
تــعـزيــز قـدرات اجلــيش الــبـطـل و تـقــلـيل
تـكــلـفـة االســتـيـراد وعــدم ضـيـاع االمـوال
العراقية فـي اخلارج) . ورافق الكعبي في
زيـــارته الى مـــديــريــة الـــهــنــدســـة االلــيــة
الكـهـربـائـية  –مـعـامل تـصـنيـع العـجالت
ــسـتــلــزمـات الــعـســكـريــة في مــنـطــقـة وا
التـاجي وزير الدفـاع جمـعة عـناد ورئيس
جلنة االمن والـدفاع مـحمد رضـا ال حيدر
والنائب سعد مايع  وكـان في استقبالهم
مديـر الهنـدسة االلـية الـكهربـائيـة العـميد
عــمــاد الــكــعــبي وعــدد من قــادة وضــبـاط

اجليش .
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واتـهم االمـ الـعـام حلـركة عـصـائب اهل
ـتـحـدة احلق قـيس اخلــزعـلي الـواليــات ا
بأنـها حتاول اعـادة تفـعيل الـطائـفية  في
الـــعــراق من جـــديــد وضــرب مـــؤســســات
الــعــراق خـــصــوصــا الــقــضــائــيــة .وقــال
اخلزعلي في بيان انه (في محاولة جديدة
إلعادة عقارب الـساعة الى الـوراء وتفعيل
الـطــائـفـيـة مـن جـديـد وضـرب مــصـداقـيـة
ؤسسات الرسـمية العراقـية وخصوصا ا
ـــشــروع مـــؤســـســـة الــقـــضـــاء يــحـــاول ا
األمريـكي ارجاع الـشخـصيات الـتي كانت
مـسـؤولـة عن تأجـيج الـطـائـفـيـة) مـشـيرا
الى ان هذه الشخـصيات (كـانت سببا في
دمــار احملــافــظــات الــتي احــتــلـهــا داعش
ـــعـــانـــاة الـــتي عـــانـــاهـــا أهــالـي هــذه وا
احملـافـظــات مـضـافـا الى الـدمــاء الـغـالـيـة
الـتي بــذلت بـســبـبـهــا او من اجل حتـريـر
هـــذه احملــــافـــظـــات من ســــيـــطـــرة داعش
واعــادتــهـا الـى حـضـن الـوطـن). واضـاف
اخلـــــــزعــــــــلي ان(مــــــــراد ارجـــــــاع هـــــــذه
الشـخـصيـات واحـدا تلـو االخـر ليـخـدموا
ــشــروع األمــريــكي في تــفــعــيل الــوضع ا
الــطــائـفي مـن جـديــد بــعــد ان انـتــهى في
الــعــراق بــفــضل الــتالحم الــوطــنـي الـذي
حصـل ب مـكـونات هـذا الـشعب الـعـظيم
اثـــنــاء الــتـــصــدي خلــطـــر داعش). وكــان
كـتب الـسيـاسي لـلعـصـائب قد افـاد بأن ا
هــنـــاك اخــبــارا تــتـــحــدث عن عــودة رافع ستلزمات العسكرية في منطقة التاجي اني يقوم بزيارة معامل تصنيع العجالت وا “U¹—…∫ بر
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طالبهم بالشارع حل ايـجاد احلل 
 وقد يـتـطور احلـال مع مـرور االيام
الـتـحـول لـتـظـاهـرة مـلـيـونـيـة بـدايـة

شهر تموز القادم .
فـــيــمــا اكـــدت مــديــرة اذاعـــة الــيــوم
االعـالمـــيـــة دعــاء قـــاسـم ان هـــيـــئــة
االعـالم واالتــــصــــاالت ومـع بــــدايــــة
احلـظـر الـصـحي الـوبـائي مـنـتـصف
شـهــر اذار تُـمـارس شــتى األسـالـيب
إليـــقــاف إذاعــات مــســتـــقــلــة تــعــمل
بـالــتـمـويل الــذاتي وتـســانـد الـدولـة
واجملــتـمـع امـام االٍرهــاب والــوبـاء 
ولــلـــشـــهـــر الـــرابع جتـــبـــر بـــقــوات
عـــــســـــكــــريـــــة مـن االمن الـــــوطـــــني
واالستخـبارات على إغالق اإلذاعات
بــــالـــــقـــــوة  او دفـع رســـــوم اقــــرت
بـــنـــــــــظـــام ســلـــطــة االئـــتالف عــلم
 الـصادر مـن احلاكم65بـاالمر 2004
ـــــر  ولـم تـــــذهب األجـــــنـــــبـي بـــــر

ـــؤســــســــات االحــــزاب االعالمــــيـــة
وتتجـنبها لـلظرف احلـالي الذي تمر
بـه الــبالد وتــأثــيـــرات الــســيــاســة 
مــشــيــرة الى ان اإلذاعــات ســتـلــحق
بــالـصـحف الــورقـيــة واإللـكـتــرونـيـة
الـتي تخـوض كـفـاح ثـقافي لـلـبـقاء 
ولَم نـرى الـهـيـئـة ومـجـلس أمـنـائـهـا
دراء الـعام تـفقد صـحفي فـقير وا
او اعالمـــيـــ مـــحـــتـــاجـــ مـــاديـــا
ومـــــرضى  ويــــتـــــقــــاضــــون رواتب
الي استـنزفت امكانـيات الدولة با
 وناشدت رييس احلكـومة مصطفى
الكـاظمي بالـتريث بـاإلجراءات حل
تــعـــديل الــقــوانــ  ويــكــون عــونــا
للصحـافة لتـساند الدولـة واحلكومة
ويتمـكن من إنقـاذ العـراق من الوباء

واالزمات .
وقـــال اخلــبــيـــر الــقــانـــوني صــبــاح
صــادق االنــبـاري ان االحــتــجــاجـات
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تـــمــــضي الــــقـــرارات احلــــكـــومــــيـــة
بــخــطــوات مـعــاكــســة لــواقع االزمـة
مـيـتـة لألرواح  دفعت الى انـتـقال ا
احتجاجات واعتصامات وتظاهرات
حقوق من ساحة التحرير الى بوابة
العالوي الزوراء لـلمنطـقة اخلضراء
عـلـى بـعـد أمـتــار من مـقــر احلـكـومـة
ان  فـيمـا قامت هـيئة االعالم والبـر
واالتـصـاالت بـإنـذار وإغالق إذاعـات
تـعـمل مـنـذ سـنـوات تـطـالب بـرسـوم
مليونيـة وسط ازمة اقتصاد ووباء 
لتضـاف الى كفـاح الصحف من اجل
االســتـــمـــرار  ولَم تـــقـــدم الــهـــيـــئــة
واحلـكـومـة اَي مـعـونـة لـلـصـحـفـيـ
ؤسـسات االعالميـة وتركت الـفقر وا

رض ياكلهم .  وا
ودعـــا ضـــمـــيـــر يـــحـــيى احملـــاضـــر
ـئـات االالف اجلـامـعي لالســتـجـابـة 

من احملاضرين بعقود واجور يومية
من بغداد واحملافظـات يرابطون منذ
اسبـوع بـاعتـصام مـفتـوح ببـوابة
ـــنـــطـــقـــة الــــعالوي الـــزوراء امـــام ا
اخلــضــراء  لـــلــمـــطــالــبـــة بــصــرف
ـتـأخـرة مـنذ مـسـتـحـقات حـقـوقـهم ا
ســبـــعــة شــهــور بــســبب عــدم اقــرار
وازنـة واإلرباك االقـتصـادي وفشل ا

اخلطط احلكومية.
 U “« WOKš

منتقداً عدم خروج احد من احلكومة
شكلة من تابعة ا وخلية االزمات وا
عـشرين خـبـيـر يتـقـاضى كل مـنهم 5
ماليــــ ديـــنــــار  وحـــتـى مـــجــــلس
الـنـواب الـقريـب لم نـرى نائـب واحد
من 329 يأتي ويستمع ليجد احلل 
ورغم خطـورة التـجمع بـازمة الـوباء
ميت وقسوة مـناخ حرارة الصيف ا
 يـبـقى اصـحـاب الـشـهـادات الـعـلـيا

واالعتـصـامات احلـاليـة بـشان تـاخر
رواتب احملاضرين بالعقود واالجور
ـــكن ان تـــصــرف كـــســـلــفـــة يــتم  
ـقـاصة فـيـمـا بعـد عـند تـسويـتـهـا با
اقرار موازنة 2020 استنـادا لقانون
ــالـــيـــة لـــلـــدولـــة  وحـــالــة االدارة ا
اعــتــيـاديــة حتــدث عـنــد عــدم وجـود
مــوازنــة او تـأخــرهــا  لــكن حتــتـاج
لـقـيادة اقـتـصـاديـة تاجـحـة لـلـمضي

باخلطوات.
مـبـيـنـاً ان (الـعـراق حلـد االن يـفـتـقـر
لـوجــود قـانــون لإلعالم واضح كـوّن
تــنـــظــيم الــعــمـل االعالمي مــتــداخل
والـقــانـون الـوحـيـد لــوزارة الـثـقـافـة
واالعالم لـعـام 1977 الـغي عـنـد حل
وزارة االعـالم نــــــــيــــــــســـــــان 2003
واالمـــر 65 لـسـنة 2004 من سـلـطة
ــــوقـــتــــة يـــنـــظـم الـــبث االئـــتالف  ا
واإلرســال ولــيـس االعالم  وقــانــون
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الـعيـسـاوي وبـراءة طارق الـهـاشـمي بـعد
كل االتــهــامــات واالدلــة عــلى قــيــادتــهــمـا
لـــتـــنــظـــيم الـــقـــاعـــدة  في وقت ســـاحــات
االعتصام في االنبار. وكـان العيساوي قد
ـاضي ســلم نــفـسه لــلــقــضـاء االســبــوع ا
تمهيدا إلعادة محـاكمته بناء على قرارات
غـــيــابــيـــة كــانت قـــد صــدرت بــحـــقه قــبل
سنوات وفق قانـون اإلرهاب.وقال مجلس
الــقـــضــاء األعــلى في بـــيــان إن الــقــاضي
اخملتص قـرر تـوقيف الـعـيسـاوي (إلجراء
تـهم بها بعد التحقـيق معه عن اجلرائم ا
أن ســـلّم نــفـــسه إلى جــهـــات الــتـــحــقــيق
اخملـتــصـة). وأضـاف الــبـيـان أن أحــكـامـا
غـيابـيـة بـالسـجن عن جـرائم فـساد إداري
كانت قـد صـدرت بحق الـعيـسـاوي عنـدما
ـالـيـة بـتـهـمـة كـان يـشـغل مـنـصب وزيـر ا
(إحداثـه الضـرر بـأموال ومـصـالح اجلـهة
ـادة الـتي كـان يـعــمل بـهـا وفـقـا ألحـكـام ا

 من قانون العقوبات) موضحا أن340
هـذه األحـكـام في حـال االعـتـراض عـلـيـهـا
سوف تعـاد محاكـمته عـنها حـسب أحكام
قـانون أصـول احملـاكـمات اجلـزائـيـة التي
جتــيــز لــلــمـــحــكــوم غــيــابــيـــا بــالــســجن
االعتـراض على احلـكم ومحـاكمـته مجددا
حـضـوريـا وفق الــقـانـون.من جـهـة اخـرى
وجـهت حـركـة عصـائب أهـل احلق رسـالة
إلى رئـيـس الـوزراء مـصــطـفى الــكـاظـمي
ــرتـــقــبــة الـى الــواليــات بـــشــأن زيــارتـه ا
ـقـبل.وقـال ـتــحـدة األمـريـكــيـة الـشـهــر ا ا
الـقـيــادي في احلـركـة سـعــد الـسـعـدي في
تصـريح إن (رسالتـنا إلى الـكاظـمي بشأن
ـضي بـقـرار زيـارته الى واشـنــطن بـأن 
ــان الــعــراقـي بــضـرورة الــشــعب والــبــر
إخــراج الـقــوات األجــنــبـيــة من الــعـراق)
مــشــددا عــلى أن (هــذا األمـر ال تــراجع أو
ان مـساومـة عـلـيه). وتابع أن (قـرار الـبـر
واجب الـتـنـفــيـذ عـلى رئـيس الـوزراء وال
مــجـال لــعــدم تـطــبــيـقـه) مـؤكــدا أن (هـذا
القرار يجب ان يكون هو الهدف من زيارة
ـتحدة االمريكية) الكاظمي الى الواليات ا
ومــضى. قـائـال (سـنــكـون مــراقــبـ بــدقـة
ــتــحــدة لــزيــارة الـــكــاظــمي لــلــواليــات ا
االمريكية وسنقيم نتائجها وسيكون لنا
مـوقف وكلـمـة جتـاه الـزيارة ونـتـائـجـها).
ـــؤمل أن يـــتـــوجه الـــكـــاظـــمي إلى ومن ا
قبل على رأس واشنطن منتصف الشهر ا
ـســتــوى السـتــئــنـاف وفــد وزاري رفـيـع ا
ـفـاوضات الـعراقـية اجلولـة الـثانـية من ا
األمـريكـيـة الـتي انـطلـقت جـولـتـها األولى
فـي احلـــادي عـــشـــر من شـــهـــر حـــزيـــران

اجلاري.
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جسر تقاطع دمشق من أشعة الشمس عتصمون يلوذون  ا

نقـابة للـصحـفي يـشير لـعمل مـهنة
االنـتـمـاء لــلـنـقـابـة  وقـانـون حـقـوق
خــاص الـــصــحـــفـــيــ لـــعــام 2011 
بـــحـــقـــوق شــــخـــصـــيـــة  وقـــانـــون
ــطـــبــوعــات عــام 1968 بــاجــازات ا
الطــــــــبع للكتب  وما زالت مـــــواد
من قـانـون الـعـقـوبـات الـعـراقي 111
لـــســــنـــة 1969 بــــالــــقـــذف والــــسب
عـمول بهـا باحملـاكمات والتـشهيـر ا
ادة والدعـاوى القـضائـية  وتـبقى ا
ـطـلقـة االعـلى بحق38 الدسـتـورية ا
الصحافة واالعالم والطباعة مكفولة
دستـوريا وتـنـظم بقـانون  ولالسف
لم تــنـظم الـســلـطـة الــتـشــــــــريــعـيـة
الـــقـــانــون حلـــد االن  لـــذا ال وجــود
لـقـانـون لإلعـــــــالم وكل الـتـصـرفات
والــــــقـــــرارات لــــــهــــــيـــــــئــــــة االعالم
واالتــصـاالت غــيــر قـانــونـيــة وخـرق

دستوري .

عبير السهالنيسعد كمبش
وكــان  رئـيس الــوقف الــسـني ســعـد
كمبش قد التقى مـؤخرا بوزير النقل
ـناقـشة جـملة اجلديـد ناصـر حس 
ـشـترك من الـقضـايـا ذات االهـتمـام ا
بــــ اجلـــانـــبــــ فـــضال عـن بـــحث
ـشـاكـل الـعـالـقـة وتـذلــيل الـعـقـبـات ا

جتـاهـهـا وإيـجـاد احلـلـول الـنـاجـعـة
لها. 

كمـا ناقـش اجلانـبان مـحاربـة الغـلو
والــتـطــرف والـتــأكـيـد عــلى اعــتـمـاد
عـتدل للعبور اخلطـــــــاب الوطني ا

بالبالد إلى بر األمان.

ÊU e « ≠ r uN u²Ý

أكـدت الــنـائـبـة الــسـويـديـة من أصل
عـراقي عـبيـر الـسـهالني أن الـسـويد
بــدأت فــعال بــإيــقــاف مــخــصــصــات
ورواتـب الـــدولــــة الـــســـويــــديـــة إلى
ــقــيـمــ في الــســويـد الــعــراقــيـ ا
والــذين يـــطــلـــقــون عـــلى أنــفـــســهم
محـتجزي رفـحاء في الـعراق والذين
يـتسـلـمـون رواتب عـدة غيـر شـرعـية

وغير قانونية من كال البلدين. 
وقـالت الـسهالنـي في تصـريح امس
أن (اإلحتــاد االوربي بــدأ بــتــطــبــيق
الـــشيء نــفــسـه عــلى الـــرفــحــاويــ
االوربـــيــ اآلخــرين) مـــضــيــفــة أن
ـــان األوربي يــــرحب بـــقـــرار (الــــبـــر
رئـــيس الــوزراء الـــعــراقي بـــايــقــاف
رواتبـهم غيـر الشـرعيـة التي أنـهكت
ـــيــــزانـــيــــة الـــعــــراقـــيــــة . وقـــالت ا
الـســهالني أن (الـســويـد تـدرس األن
فــرض عــقـوبــات عــلى الـرفــحــاويـ
السويدي واألوربي جتبرهم على
دفع غرامـات كبيـرة بداعي االحـتيال
ال على حـكومـات بلـدانهم وسـرقة ا
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ـتـدح عـديـا وابـاه حـا الـكـالم سـيـكـون بـعـكس مـعـنى الــشـرف في بـيت 
طيء: 

بأبه اقتدى عدي في الكرم
ومن يشابه ابه فما ظلم.

كـلـمـا تـذكـرت انــتـسـابـنـا ألدم تـذكـرت ان عـمـنـا قـابـيل قـتل عـمـنـا هـابـيل
وارتـبك بعـد ان ادراكه فعـلته فـعلمه الـغراب الـدفن لكـني لم اعرف لـليوم
ة وال كـيف جتـاوزا قبل ذلك خالفـاتهـما ردة فـعل ادام وحـواء على اجلـر

عن الطرد من الرخاء بعد حادثة الوسواس و االكل.
ابـونا و امـنا ما ان مُـنعا حـتى خالـفا لكن يـبدو ان ادمـا كان يعـرف معنى

ا كان خالف االوامر! اخللود و اال 
ـؤمنـ به ذهبت لالسـتغراب وكـلمـا تذكـرت ان نوحا اركـب في سفيـنته ا
ؤمـنـ الـطوفـان فـعـادوا للـظـلم وكـيف ان امـة اغرقت كـيف نـسي ابـنـاء ا
وانـنا نحن ابـناء الصـاحل و نفـعل ما يسـتحق طـوفانا مـعاصرا وسـفينة

اوسع الجالء مؤمن بالعدالة علهم يفعلون ما يدعون انهم به مؤمنون.
الئكـة لـلـوط بقـرب الـفرج" ان مـوعـدهم الـصبح وكـلـمـا تذكـرت تـطمـيـنـات ا
الــيس الـصـبح بــقـريب" الـتــفت الى ان عـقـوبــة احلـرق لم تـكن فــقط بـسـبب
تـفـشي الـلـواط و اجملـاهـرة به و الـتي لم تـنـقـطع عن اجملـتـمـعـات حـتى بـعد
قـصف سـدوم بل الن الهـلكـة اجلمـاعيـة بـعقـاب السـماء تـقتـرن بجـرم البد
وان يـكون اكبـر و اشد ضررا يـكون قد بلغ نـقطة الالرجـعة بحـيث ينقلب
الـتشريع الى اباحة احملرم وحتويله حملـلل و جتر احمللل و معاقبة فاعله
ومـثال ذلك ان يـحمي كـيان مـا ظاهـرة تنـاقض الفـطرة الـسلـيمـة مثـل قيام
رئـيس وزراء سابق بحمـاية حمايـته الذين قتلوا حـراسا غدرا ليـتمكنوا من
عـنية العدالة التي ؤوسسة ا الـسرقة وعطل هو ومعه اجملـتمع احلزبي وا
ـتستـر اذا كان القتـل لسبب دنيء وهذه تـقضي بأعـدام اجلاني ومعـاقبة ا
مــادة عـقـابـيــة في الـقـانـون الــعـراقي اسـتــمـدهـا من نص مــبـجل سـمـاوي.
وسـجل تـعطـيل العـدالة وجتـر الـعامل و الـداعي لهـا ال يـقتـصر عـلى تلك
ـعلـومات لـتجـد ما ال يـحصى ـزيد مـنـها ابـحث/ي في شبـكة ا ة و اجلـر
من جـرائم القتل و السرقة و االختالس و الـتزوير و التزييف و االستحواذ
و االجتـار بــاالعـضـاء و الـرقـيق و االثـار و اخملـدرات يـقـودهـا رسـمـيـون ال

االفراد العاديون من الشعب.
ـوسى بـقــتل هـارون وسـرعـة اتـهـام اكـتـب و اتـذكـر اتـهـام بـنـي اسـرائـيل 
ـر بـالـزنى و حملـمـد بـالـســحـر فـأذا بـنـفس اجملـمـوعـة و بـعـد مـتـديــنـ 
سـنـوات حتتل مـنـبره لـتحـكم بـحجـة قـرابتـها مـنه بـالدم ال بـالـعقل واتـذكر
كـيف قتـلت الدولـة رفاقـا حملمـد بغـية حـمايـة الدولـة ال حمـاية نـصوص دين
لك من عـائلـة لساللة لـفرد من الـعائـلة مـثاله مروان مـحمـد وكيف حتـول ا
ـلك فأربعـة من ولده اال عمـر بن عبدالـعزيز الـذي حل ب سـليمان و فـعبدا
ـنصور عيـسى بن موسى حلرب ابناء يـزيد الثاني وكـيف دفع ابو جعفر ا
هـدي العـهد وكـيف قتل احلـسن علـه يخـلص من ولي العـهد فـيدلي البـنه ا
ـأمـون اخـاه االمـ وكـيف ان بـعض اخلـلـفـاء صاروا عـشـاقـا لـلـغـلـمان ا
يـفـضلـونهم عـلى اجـمل النـسـاء متـأثرين بـأسالفـهم من قوم لـوط مـنفـق
امـوال الدولـة عـلى ملـذات محـرمة ويـدافعـون عن اسـتمـرار متـعتـهم بالـقتل
لـكل مهدد متأثرين بعمـهم و عمنا قابيل مخالفـ ألمر الله متأثرين بأبيهم

و ابينا ادم.
اتـذكــر هـذا و اكـثـر ثم اطـالـع اخـبـار الـعـراق حـيـث ارى تـرجـمـة واقـعـيـة
مـعـاصرة لـكل قـصص القـران في مـجتـمـعه و بخـاصـة مجـتمع مـن يتـحكم

بــقـراره. اخملـالـفــة لـلـتـشــريع مـخـالـفــة مع فـرق في نـوع
الـنتيجة وبالتالي فاحلديث عن االستعداد للمخالفة
ال ينتج اال عن جهل بالقانون او بالعقوبة او مقدرة
عـلـى مـواجـهـة اجلـزاء واجـزم ان مـقـدرة مـواجـهة
اجلـزاء بـتعـطيـله هي سمـة قـتلـة العـراقيـ و نهـابة

ثرواته.

كن من شئت
وأنا من شاء 

لــكــنــنــا فـي الــنــهــايــة                                                         
سواء

جتمعنا أشياء
قد تبدو بسيطة 
لكنها احلقيقة 

خذ مثال هذا الهواء  
هل  نعيش كلنا
 بال إستشناء
 بدونه أحياء ?
الوزير والغفير
والغني  والفقير
والصغير والكبير
والوجيه واحلقير

شـــــــــركــــــــاء                                                                   
يتنفسون نفس هذا الهواء  

بال ثمن  وال عناء  .. 
وفجأة عم البالء

وعز الهواء 
فقد حل  الوباء

يحبس االنفاس 
يقرع االجراس

يقول :
هيا الزموا البيوت  

 تباعدوا
حتجروا
تبلدوا

ال تدرسوا
ال تفرحوا
ال تلعبوا
ال تخرجوا

واعيد الغى االعياد وا
واليد واالفراح وا
صادر  احلريات

و أغلق الشوارع والطرقات
واجلوامع والصلوات
والكنائس والقداسات

لكنه  نسى
ا   تناسى  او ر

أن باب السماء مفتوح
مفتوح

محال أن يغلق
والهواء هبة اخلالق للخلق

فلن نخنق ..
 } } } }          

∫ bOH  Âö

قادير جتري في أعنتها   دع ا
وال تبي اال خالي البال

ما ب غمضة ع والتفاتتها
يغير الله من حال الى حال
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ـوقـف األردني الـفــلـسـطــيـني يــسـتــنـد ا
ـا يسمّى بـ خـصوصـا والعربي عـموماً 
ـنـطق "صــفـقـة الـقــرن" عـلى مـوجــبـات ا
والـضميـر ومقاييس الـنزاهة والـشرعية
الــدولــيـة ولــيس إلى تــأويالت أحــاديـة
ضــيــقـة كــمــا هــو احلـال لــدى اجلــنـاح
ـتـنـفـذ. فـهـو مـوقف يـقوم اإلسـرائـيـلي ا
عــلى نـقــد مـعـاني احملــتـوى الــسـيـاسي
ُـعـلـن لـهـذه الـصـفـقـة كـمـا عـبَّـر عـنـهـا ا
ـتحـدة دونالد خـطابـا رئيس الـواليات ا
تـرامب ورئـيـس احلـكـومـة اإلسـرائـيـلـية
بــنــيــامــ نــتــنـــــــيــاهــو في واشــنــطن
بتاريخ  28 كـانون الثاني 2020 والذي
يــســتــبــ مــنــهــمــا - رغم االخــتـالفـات
الـلـغـويـة بـ اخلـطـابـ - أن الـصـفـقـة
تـنـقض األسس الـتي يقـوم عـلـيهـا مـبدأ
الـسالم الـشـامل والعـادل والـدائم. وهذا
مـــا يُــفـــرِغ الــعـــمــلـــيـــة الــســـلــمـــيــة من
مـضـامـيـنـهـا ويـجـعـلـهـا مجـردة من أي
أسـانيد في االتفاقات الـسابقة والقانون
الـدولي وبالتالي نـقض مشروع السالم
الــذي تــقـدّمت بـه إدارة الـرئــيس جـورج
بــــوش األب في عـــام 1991 وحتــــيــــيـــد
مـبادرة السالم العربيـة التي أقرّتها قمة
بـــيـــروت فـي عــام 2002 وذلـك بـــدال من

الدعوة الستكمالها والبناء عليها.
إن حــصـار الـسالم في زوايـا من الـقـلق
وانـــــتـــــفـــــاء الـــــقـــــدرة عـــــلى ابـــــقـــــائه
واســتـــمــراريــته بــاحلـــيــلــولــة دون حلّ
الـــدولـــتــــ وعـــدم حـــصـــول الـــشـــعب
الـفلسـطيني عـلى حقوقه في أرضه وفي
ـسـتــقـلـة وعــاصـمـتــهـا الـقـدس دولــته ا
الــشـرقـيـة وفـرض األحــاديـة في تـقـريـر
ـنطقة والعالم احلـلول كل ذلك سينقل ا
إلى مـزيـد مـن الـتـوتـر ومـحـاذيـر ضرب
االسـتـقرار في اجتـاهـات تخـدم أجـندات
الــتــطــرف واإلرهـاب وضــيــاع الــفـرص
احلـقـيقـيـة إلقامـة مـجتـمـعات مـدنـية في
اإلقــلـيم تُــصـان حـقــوقـهـا فـي الـتـنــمـيـة

والكرامة اإلنسانية. 

تعاقبة يسعى لـقد ظل األردن بقياداته ا
إلى إحـقـاق الـسالم مـنـذ اخلـمـسـيـنـيات
ــاضي وفي الــوقت نــفـسه مـن الـقــرن ا
بـقي مـحافـظاً عـلى نـهج الوضـوح الذي
ـبــني عـلى ال لَــبْس فــيه نـحــو الـسـالم ا
: الــفــلــســطــيــنــيـة فــكــرة حل الــدولــتــ
واإلســرائـيـلـيـة وتـعــايـشـهـمـا من خالل
مـفــاوضـات ثـنـائـيـة تـسـتـنـد إلى قـراري
مـــــــــــــــجـــــــــــــــلــس األمـن (242) و(338)
واالعـتراف بـكرامة الـشعب الـفلسـطيني
شـروعة في تـقرير ـارسته حلـقوقه ا و

ستقل.  مصيره على أرضه وترابه ا
ـستـقبل الـعالقات ب وفي مـا يتـعلق 
ــمــلــكــة األردنــيـة الــهــاشــمــيــة ودولـة ا
فـلـسـط الـفـتيـة فـإن هـذا يتم حتـقـيقه
ضـــمن مــســـار تــفـــاوضي بـــ دولــتــ
شــقـيـقـتـ جتــمـعـهـمــا عالقـات وطـيـدة
وثـــوابت ومـــصـــالـح اســـتـــراتـــيـــجـــيــة
مــشــتــركــة. فــوفــقــا لــقــواعــد الــقــانــون
الـدستوري فإنه يشـترط عند ترتيب أي
عالقـات ثـنائـية تـتـعلق بـاإلدارة واحلكم
ـعـنـيـتان قـائـمـتان أن تـكـون الـدولـتان ا
وتـتــوافـر فـيـهـمـا عــنـاصـر قـيـام الـدولـة
ــتـمـثـلــة بـالـشـعب واإلقــلـيم الـواضح ا
ـعالم والسلطة السياسية العليا التي ا
ـستـقلة ـعنـوية ا تـتمـتع بالـشخـصية ا
وبـالـسـيادة الـكـامـلـة على جـمـيع أنـحاء
ساواة. اإلقليم وعلى األفراد على قدم ا
وبـــعــد تــوقـــيع اتــفـــاقــيـــة الــسالم بــ
الفلسطيني واإلسرائيلي في أوسلو
والـتـي تـبـعـهـا اتـفـاق األردن وإسـرائـيل
ـــلك فـي عـــام 1994 أرسـل شـــقــــيـــقـي ا
احلـس بن طـالل - رحمه الـله - رسالة
إلى حـكومته أكـد فيهـا على حق الشعب
الــفــلـــســطــيــني في أن يـــتــمــتع بــكــامل
ـا الــسـيـادة عـلى أراضــيه ومـقـدراته. و
كـانت بـنود رسـالـة الدعـوة الـتي وُجهت
إلى الـدول العربيـة وإسرائيل لـلمشاركة
فـي مؤتمر مدريـد للسالم في عام 1991
تـشيـر إلى أن قـيام الـدولة الـفلـسطـينـية

كــان سـيــحـصـل خالل خـمس ســنـوات
فـقد نـبّه جاللـة احلس  –رحـمه الله -
حــيـــنــئــذ الى أنّ مـــنــظــمــة الـــتــحــريــر
الــفــلــســطــيـــنــيــة هي الــتي ســتــتــولى
الـتفـاوض من أجل حتقيق هـدف إنشاء

ستقلة.  الدولة الفلسطينية ا
إال أن هـذا الـتـرتـيب لم يـكن يـعـني عدم
قــيــام األردن بــالـــتــنــســيق الــكــامل مع
الـسلطة الفلسطينية وإسرائيل لضمان
أن تـكـون نـتـائج ذلك الـسالم مـتـنـاسـقة
ومُـعــتَـبِـرة لـلـمـصـالـح األردنـيـة الـعـلـيـا
جتـاه إحالل السالم نـفسه مـبنـية على
ـستـقـبل حـيث االسـتقالل اسـتـشـراف ا
مـلكة األردنية الـهاشمية ـتكافئ ب ا ا
الـــدولــة الـــنـــاجــزة ودولـــة فـــلــســـطــ
ـسـتـقـبـلـيـة إلى جـانب الـتـأكـيـد عـلى ا
ـسـؤولـيـة األردنـيـة الـتـاريـخـيـة جتـاه ا
الـقــدس الـشـريف ورعـايـة الـهـاشـمـيـ
سـيحية قدسـة اإلسالمية وا لألمـاكن ا
فـــيــهـــا وتـــرســيم احلـــدود بــ األردن
وفـــلــــســـطـــ ومـــســــألـــة الالجـــئـــ
يـاه اجلوفـية والـتـرتيـبات األمـنيـة وا

. والتبادل التجاري مع دولة فلسط
وعـنـدمـا الـتـأم مـجـلس الـنواب األردني
مثل عن بـعد إعالن وحدة الضفت 
الــضـفــة الـغــربـيـة فـي نـيـســان من عـام
1950 اشــتـرط هـذا اجملـلس أن ال يـخل
قـرار الوحدة بحق الـشعب الفلـسطيني
ـسـتــقـلـة عـلى تـرابه في إقــامـة دولـته ا
الـوطـني. فـالـوحـدة بـ الـضـفـتـ كـما
صــوّت عــلـيــهـا نــواب الــشـعب األردني
ـمثل الـشرعي عن عـرب فلسط وا

ال تـــخــرج عن كـــونــهـــا إجــراء وقـــتــيــا
ــواجـــهــة الــتـــهــديــدات الــتـــوســعــيــة
الـصــهـيـونـيـة. فـالــوحـدة كـمـا وصـفـهـا
أخـي احلـسـ  –رحـــمه الـــله  –كـــانت
مـؤقـتة ومـشـروطة وتـهـدف إلى تمـك
األشـــقــاء الــفـــلــســـطــيــنـــيــ من إدارة
شـؤونـهم الداخـلـية. فـهي لم تـكن بديالً
سـتقلة عن إقـامة الدولـة الفلـسطينـية ا

الــتـي وافق عــلــيــهــا اجملــتــمع الــدولي
وعــززهــا بــقــرار قــبــول عــضــويــة دولـة
فـــلـــســـطـــ كــعـــضـــو مـــراقب في األ

تحدة.  ا
ية إن األردن بـقبـوله هذه القـرارات األ
مـنـذ صـدورهـا حـتى يـومـنـا هـذا أرسل
رســالــة دولــيــة مــفــادهــا أن وحــدته مع
صـلحـة اجلانب الـضفـة الـغربـية كـانت 
الـفلسطيني. فـهو اعتبر الضـفة الغربية
وديــعـة لــديه يــجب أن تُـحــتَـرَم وتُــعـزَّز
ــعـــنى الــقــانــوني الــذي يُــفــرّق بــ بــا
ُـلـكــيّـة وذلك من الــوديـعـة واحلـق في ا
ـسـؤولــيـة الـتــاريـخــيـة الـتي مــنـطـلـق ا
حـرص حـكام األردن عـليـهـا وتنـاقلـوها
فـــيــمـــا بــيـــنــهم لـــلــحـــفــاظ عـــلى احلق
الئـمة الـفـلسـطيـني وتـوفيـر الـشروط ا
لـــضــمـــان الــســـلم واالســتـــقــرار واألمن
ــنـــطــقــة عـــلى أســاس احلـــقــيــقـي في ا

تكاملة لإلقليم. التنمية ا
ومـــا كــان قــرار األردن في شــهــر آب من
عـــام 1988 بـــفك االرتـــبــاط الـــقـــانــوني
واإلداري مع الـضفـة الغربـية إلّا تـوطئة
إلحالل الـسالم الفـلسطـيني اإلسـرائيلي
قبول من كليهما وإفساح اجملال أمام ا
ــــمـــارســـة اجلـــانـب الـــفــــلـــســـطــــيـــني 
مــــســـؤولــــيـــاته نــــيـــابــــة عن الــــشـــعب
الـفلسطيني وذلك حـسب مقررات القمة
الـعربية في الرباط عام 1974. فـالشعب
ــــادة األولى من األردنـي كـــمــــا قـــررته ا
الـدستور يـعتبـر جزءً من األمة الـعربية
وهــذا احلــكم يـســتــتـبـع بـالــضـرورة أن
حتــــتــــرم كل من الــــقــــيــــادة والـــشــــعب
الـقرارات التي تصدر عن القمم العربية
ـنـظـمة والـتي مـن ضـمـنـهـا االعـتـراف 
ـثال شـرعـيا الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة 

ووحيدا للشعب الفلسطيني.
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ــــوقف ومـع أنّ الــــبــــعـض قــــد وصـف ا
األردنـي حـيــنـذاك بــأنه كـان مــتـردداً في
قـــبــول ذلك الــقـــرار إال أن ذلك ال يــنــفي
اعـتقـاد األردن بأنّ اخلالف مع إسـرائيل
هـو خالف عميق عربـي قومي صهيوني
قـومـي ولـيس فـلـسـطـيـنـيـاً إسـرائـيـلـيـاً
فـحسب. ومع هـذا فقـد قَبِل األردن بذلك
الـــقــرار مع أن الـــضــفـــة الــغـــربــيـــة قــد
أصــبــحت جـزءاً ال يــتــجـزأ من األراضي
األردنــيـة في عـام 1950 حــيث اعـتُـبِـرَت
فـي قـــراري مــــجــــلس األمن 242 و338
أراضٍ أردنـية محـتلة. فـالقانون األردني
قــد مأل الـفــراغ الـتـشــريـعي في الــضـفـة
الــغـربـيــة في الـفــتـرة بـعــد وقف الـعـمل
بـالقـوان العـثمانـية والـبريطـانية إلى
أن بـــدأ تـــطــبـــيق الـــنـــظــام الـــقـــانــوني
واإلداري اإلســــرائــــيــــلي فـي الــــضــــفـــة
ـــســتـــوطــنــ الـــغــربـــيــة وذلك عـــلى ا
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عمان

اإلسـرائيـليـ الذين  تـوطيـنهم فـيها.
ــلك األردن اال أن يـظلَّ وفـيّـاً جتـاه وال 
شـروعة يدافع احلـقوق الـفلـسطيـنيـة ا
عــنـهـا ويـتـصـدر خــطـابه في ذلك كـافـة
احملــــافل الــــدولــــيــــة واإلقــــلــــيــــمــــيــــة
واالجــتــمــاعــات الــرسـمــيــة الــثــنــائــيـة
ومـتعـددة األطراف. فـقد اسـتثـمر األردن
مـــعـــاهــدة الـــسالم مـع إســرائـــيل لـــكي
ـقـدسـة ويـحـفظ يـحــافظ عـلى األمـاكن ا
هـويـتــهـا ولـيـدافع عن الـفـلـسـطـيـنـيـ
الــذين كـانــوا مـواطــنـ أردنــيـ وعن
كرامة الفلسطيني التي كانت تتعرض
بــاســتـمــرار لالنــتـهــاك من قــبل احملـتل
اإلسـرائيـلي. فالوصـاية الـهاشمـية على
ـقـدسـة في القـدس مـثـبـتة من األمـاكن ا
نـاحية تاريخـية ودينية وعـقائدية فهي
تـــعـــود فـي أصـــولـــهـــا إلى عـــام 1921
عـندما بـويع الشريف حـس بن علي –
رحـمه الله - وصيـا على مديـنة القدس
ــلـوك ــبـايــعــة في عــهـد ا واســتــمـرت ا
الــذين تـعـاقـبـوا عـلى احلـكم في األردن
مـرورا بقرار الوحدة ب الضفت التي
 فـك ارتبـاطهـا القـانوني واإلداري في
عــام 1988. إال أن األردن لـم يــتــخل عن
ـســيـحـيـة في ــقـدسـات اإلسالمــيـة وا ا
ـستـعمر الـقدس حـمايـة لهـا من عبث ا
وتـأكـيـدا عـلى أن الـقـدس الـشـرقـيـة هي
عـاصمة دولة فلسـط كما تقرر ذلك في

ية. واثيق األ القرارات وا
وعــنـدمـا اقـتـضى األمـر أن يـقـوم األردن
بـاالتصـال بكـافة اجلـهات الـفاعـلة مـنعاً
ـسـتــعـمـرات االسـتــيـطـانـيـة النــتـشـار ا
بـتـسـمـيـنـهـا تـمـهـيـدا إلحلـاقـهـا بالـضم
الــذي يـتـحـدثــون عـنه الـيــوم وحـفـاظـاً
عـلى الشعب الفلسطيني وكرامته ودعم
صـموده وبقائه على ترابه الوطني فقد
ـدافـع األول عن هـذه قــام األردن بــدور ا
احلــقـوق والـسـاعي لــوقف الـتـجـاوزات
ـوقف واالنــتـهــاكـات اإلســرائـيــلـيـة. فــا
األردنـي في هــذا اإلطــار كــمــا هــو مــنـذ
عـقـود ثابت راسخ ال يـتغـير قـائم على
أســـــاس وجــــوب تـــــمــــكـــــ الــــشـــــعب
ـسـتقـلة الـفـلسـطـيني في إقـامـة دولته ا
عــلى تـرابه الـوطـنـي ضـمن مـفـهـوم حل
الــــــدولـــــتـــــ وذلـك عـــــلـى الـــــرغـم من
الـضغـوطات الـكبـرى التي يـتعـرض لها
األردن فـي شـتى اجملــاالت االقـتــصـاديـة

والسياسية. 
وخـالل الـسـنـوات األربع األخــيـرة فـقـد
تــــشـــــكَّــــلت حتــــديـــــات كــــبــــرى لألردن
وفـلـسـط عـلى الـسـواء متـمـثـلةً بـنـمو
الــتــطــرف االســتــعــمــاري والــعــقــائـدي
الـصهيوني مدعوماً بحالة من أعاصير
األحـــداث ســـادت في الـــوطن الـــعـــربي
حــيث عـمـلت تــداعـيـاتــهـا عـلى تــفـتـيت
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عـضده وتفريق صـفوفه وأثقلت كاهل
اقـتـصـاداته وشـتـتت كـثـيـراً من أهـله
وهـمشت دوره عـلى السـاحة اإلقـليـمية
والـدولــيـة. وهـكـذا تـضـافـرت الـظـروف
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيـة لــكـي تـزيــد في
الــضـغـوط االقــتـصـاديــة والـسـيــاسـيـة
واألمـنـيـة عـلى األردن والـذي يُـعـدّ أهم
عـناصر االسـتقرار اإلقـليمي في مـنطقة

غرب آسيا وشمال إفريقيا.
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وفـي ظل الـعـزم عــلى حتـقـيـق الـنـجـاح
أردنـياً في الـسيطـرة على وبـاء كورونا
وجتـاوز تداعيات هذه اجلائحة جاءت
تـبعات "صفقة القرن" لتقول إنّ السـالم
يُــفْــرضَ فــرضــاً وال يُــتَــفق عــلــيه عــبـر
ـعـنـيـة. هذا مـفـاوضـات بـ األطراف ا
ـتحدة عـلى الرغم من أن مـيثاق األ ا
ـــنـــازعــات يـــؤكـــد عـــلى وجـــوب حـل ا
بـطريقـة سلمـية من خالل سعي أطراف
الـنـزاع أنـفـسـهم وبـشـكل مـبـاشـر حلله
ــــفـــاوضـــة بــــاد ذي بـــدء بـــطــــريق ا
والــتــحـــقــيق والــوســاطــة والــتــوفــيق
والـتحـكيم والتـسوية الـقضائـية. وهذا
ـقــتـرح األمــريـكي مــا لم يــتـحــقق في ا
األخـــيــر الــذي  بـــغــيـــاب الــتــمـــثــيل
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـي رغم كـــونه الـــطـــرف
األسـاسي في النزاع والـذي قدم حلوال
وخـــرائط تــلـــغي عــمـــلــيــاً قـــيــام دولــة
وضوع فـلسطينية مسـتقرة ودائمة. فا
الــفــلـســطـيــني وحــتـمــيــة إقـامــة دولـة
مـستـقلـة لم يكن مـدار بحث في "صـفقة
الـقـرن".ومع ثـقتـنـا الـتامّـة بـأن الـشعب
الـفـلـسـطـيـني لن يـقـبـل بـهـكـذا صـفـقة
وبـأن الظروف الـراهنة للـعرب لن تبقى
على حالها وأن أصواتاً كثيرة ووازِنة
في الـعـالم ما تـزال تطـالب بحل سـلمي
عـادل وقـيـام دولـتـ قـابـلـتـ لـلـحـيـاة
واالعــــتـــراف بــــاحلــــقـــوق الــــثـــابــــتـــة
ـشروعـة لـلشـعب الفـلسـطيـني; فإنه وا
يـجب التأكيد عـلى أن األردن وفلسط
ــشـرق الـعــربي الـذي يــشـكل وســائـر ا
عـمـقـا تـكامـلـيـا مـتكـافـئـا ومـتـكافال مع
أشـقائنا في مجلس الـتعاون اخلليجي
ومـصر الشـقيقة قـد تعرضوا لـكثير من
الـضغوطـات منذ عامي 1948 و1967.
 فـــــهــــذا الـــــعــــمـق يــــشـــــكل حـــــاجــــزا
جــيــوسـيــاســيـا بــ أقــطـاب الــصـراع
الـقومي الـعربي والـقومـي الصهـيوني
وبـذلك فإن األردن هـو النافـذة الشـرقية
لـفـلسـطـ ومـركز األحـداث الـسيـاسـية

التي جتري من حوله.
إن الـقضية الـفلسطيـنية كما عـبّر عنها
الـرئيس األمريـكي هنري ترومـان بأنها
لـيست أوروبيـة أو فلسـطينـية فحسب
بل أمـريكية أيضا. وهذا ما يظهر جليا

لف سيبدأ به. ليعلن له ان ا
-عـلي فاضل احلمامي: الكاظمي لم يزل
يـسير في الطريق الصحيح وال يريد أن
يـهـاجم عش الـفسـاد اآلن ألنه سـيخـسر

عركة. ا
- صــــبـــاح الــــغـــراوي:أعــــتـــقــــد زيـــارة
الـكـاظـمي للـمـالـكي..هي مـحاولـة حتـيّد
ثله وكتلته ا  لشّر محتمل من الثاني 
مـن ثقـل في مـجـلس الـنـواب ومـحـاولة
ــا يــخص رواتب اقــنــاعه بــقــراراته  

. السجناء السياس والرفحاوي
- خــشــيـة الــكــاظـمي مـن زعل الـكــثــيـر
وأن يـــعــــني ان الـــفــــســـاد اســـتـــشـــرى
فـضحهم او محـاسبتهـم ستثيـر حفيظة
ـــالــــكي والـــذين ســــبق وتـــبـــجـــحـــوا ا
ــحـاســبـة الــفـاســدين ومـا قــاله احـد
رمـوز حـزب الـدعـوة الـذي تـولى رئـاسة
الـوزارة  وصـرّح انه سـيضـرب بـيد من
يـجب ان حــديـد عـلى الـفــاسـدين. احلق
يـــقــــال..ان الـــكـــاظـــمي لـــو اراد ضـــرب
الـفاسدين سيقف معه كل شريف نظيف
الـيــد وعـلـيه ان يـحـسب انـهم كـثـيـرون
ويـباركون كل ضربة تقـسم ظهر الفساد
دون خــوف او خــجل لـلــرجل الــذي قـال

انا الشهيد احلي.
-د.نــهى الــدرويـش: الـكــاظــمي يــســعى
شاكل بـطرق ذكية وسـلمية الن النـهاء ا

الـــكــاظـــمي الــقـــائل:(ســأحـــدد ســاعــة
ـعـركـة مع الـفـاسـدين وسـيـزعل مـني ا

الكثير وانا الشهيد احلي).
ـالـكي اعلن -مـا خـفـايـا هذا الـلـقـاء وا
من الـبـدء مـعـارضـته لـتـولي الـكـاظمي

رئاسة الوزارة?
نـرجـو ان تـكون األجـابـات موضـوعـية
وكـمـا هـو مـعـتاد بـعـيـدة عن االنـفـعال
في هـــذه الـــصــفـــحـــة الـــتي تــعـــتـــمــد
ــهــذب..ســـيــتم حــذف أي األســـلــوب ا
تـــعـــلــيق فـــيه اســـاءة شـــخــصـــيــة او

مفردات نابية .
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شــــارك في األجـــابـــة (317) بــــيـــنـــهم
ـــــــيــــــــون ومــــــــثـــــــقــــــــفـــــــون أكــــــــاد
توزعوا في اجـاباتهم على واعـالميون

اربعة مواقف نوجزها في اآلتي:
اليكم األول.. لـصالح السـيد الكـاظمي 

اذج منها:
- ابـــتــــهـــال خـــلف اخلـــيـــاط: ارى ان
الـكاظمي هو السـيد حتى وان كان هو

الذي ذهب إليه .
مــاحـصـل في ثـمــان سـنــوات من حـكم
ــالـكي وحـجم الـتــخـريب وعـمـقه في ا
وصل الـعـراق وماحـصل بالـذات في ا
ـالكي كـل هذا وضـعه الكـاظـمي أمام ا

 ذكــرت (شـفق نــيـوز) ان الـســيـد نـوري
ـــــالـــــكي اجـــــتـــــمع في( 16/6/2020) ا
�بـــرئــــيس مـــجـــلـس الـــوزراء الـــســـيـــد
ودعــا حــكــومــته مــصــطــفى الــكــاظــمي
(التـــخـــاذ مـــعــاجلـــات ســـريـــعـــة جتــاه
الــــقـــضــــايـــا االمــــنـــيــــة والـــصــــحـــيـــة
واالقـتـصـاديـة  وتوفـيـر بـيـئة مـنـاسـبة
الجـراء االنـتخـابات. وشـدد عـلى اهمـية
حــمـايــة اجملـتــمع من اسـتــهـداف قــيـمه
واخـالقه  واحلـــــفــــــاظ عـــــلى الــــــقـــــيم
ااجملـــتـــمــعـــيــة واالسـالمــيـــة  من اجل
احلــصــول عــلى نــظـام ســيــاسي مــتـ
وعـمـلـية سـيـاسيـة مـسـتقـرة قـادرة على
تـراكـمة ركـبـة وا جتـاوز الـصعـوبـات ا
وتـــوحــيــد اجلـــهــود من اجـل حتــقــيق

واطن). مصلحة ا
وألن مـن عـادتي ان اسـتــطـلع الـرأي في
فــقــد تــوجـهــنــا عــبـر مــثل هــكــذا حـدث
وســائل الـتــواصل األجــتـمـاعـي بـهـذه 

التساؤالت:
الكي ام -من أعـلى منصبا في الدولة..ا
الــــكـــاظــــمي?.وبــــحـــسـب الـــتــــقـــالــــيـــد

الرسمية..من يزور من?
ـالـكي مـا -بــأيـة صـفـة يــوجه الـسـيــد ا
يشبه التعليمات لرئيس وزراء العراق?
-كــيف يــلــتــقـي من يــعــدّه الــعــراقــيـون
ـــســـؤول عـن اشـــاعـــة الـــفـــســـاد  مع ا

تـــوتــــر وخالف بـــ امـــيـــركـــا وايـــران
والعكس بالعكس.

لــؤي الـزبــيـدي:مــسـالــة طـبــيـعــيـة جـدا
ـــالــــكي هـــو رئـــيس وزراء الـــدولـــة فـــا
الـــعــمــيـــقــة وهي احلـــاكم الــفـــعــلي في
الــعـراق عـبـر هـيــمـنـتـهــا عـلى الـقـضـاء
ـيـلـشـيـات والـسـلــطـات الـتـشـريـعـيـة وا

سلحة. ا
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-عـــبــد احلـــسن الــشـــمــري: الــكـــاظــمي
ـــالـــكي  واال مـــا مـــوقع مـــرعـــوب من ا

الكي في  الدولة ليزوره الكاظمي. ا
-د.عـبـد الـوهـاب الـوزني:قـبـول الـدعـوه
يـعدّ ضعفـا من رئيس وزراء ودليل على
عــدم مــصـداقــيــته والـكـالم الـدائــر هـو
يـتصف بـالتـهديـد باسـقاط حـكومته اذا

ضرب مصالح تخص احزابهم.
-عـادل صـالح: كـنـا نعـتـقد ان اول رأس
ســـيــطــيـح به الــكـــاظــمي هـــو ( مــجــرم
الـعـصـر) امـا االن فقـد خـسـر الـكـاظمي
ســـيـــاســيـــا وجـــمـــاهــريـــا بـــعـــد هــذال
نقطة ذبح الكاظمي نفـسه بنفسه الـلقاء

راس السطر.
-مــنـال.. :بــعـد الــصـدمه ســوف اعـيش
هد خـياال خصبا واتمنى ان الكاظمي 
و يـخـطط ويـتـكـتك لـيـسـتـدرج ويـضرب

الفساد والفاسدين.
ـنــظـومه الـســيـاسـيه في -فــؤاد بـنـدر:ا
الـعراق تـفتـقر إلى ابـسط انواع الـلياقه
والتهذيب في اللقاءات السياسيه وعدم
ـهنـيه.ال أعتـقد أن االهـتـمام بـالقـواعد ا
لـقاء الرئيس الـسابق والرئيس الالحق
فــيه مــصــلــحـه لــلــعــراق والــعــراقــيـ

كالهما يشربان من منبع واحد.
-مـحمود ابـو هدير: اليـوم نسمع ونرى
الـــعـــجب الـــعــجـــاب من يـــزور من ومن
ـــالــــكي حـــتى يــــنـــصح من?. مـن هـــو ا
الكي لن ولم يصلح يـفرض سطوته.  ا
ان يـكون قـدوة لالخرين بسـبب اخطائه
اجلـسيمة. ولـكن يبدو اننـا بدانا نحس
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ـوجـة احـبـاط جـديـدة واعـتـقـد زيارة
الـكاظمي لـلمالكي غـير مبررة وفـيها ما
ـا يــؤشــر عــلى ان هــنــاك اتــفــاقــات ر
جـرت خـلف الكـوالـيس العـادة االعتـبار
ـالــكي الـذي يــديـر مــفـاصل لــشـخـص ا
الــدولـة الــعـمـيــقـة والــدلـيل اجــتـمـاعه
بـــاحملــافـــظـــ وال اعــرف من ســـمح له

بذلك.
ـالــكي ا ــفــروض -مــهــا الــراوي:كــان ا
يـزور الـكـاظـمي لـكـون الـكـاظمـي رئيس
ــالــكي رئـيـس حـزب او كــيـان وزراء وا
سـيـاسي. وأرى ان ايـران وبـعـد مـقـتل
سـلـيـمـاني تـبـغي تـخـفـيف تـدخـلـها في
الـعراق حاليا بـصوره مباشرة من اجل
ـــفـــروضـــة تـــخــــفـــيف الــــعـــقـــوبــــات ا
ـالـكي بــالـتـدخل لـهـذا دفــعت ا عــلـيـهــا
لـــكـــونـــهــــا تـــعـــتـــبـــر والء الـــكـــاظـــمي
وانـــا اعـــتــقـــد انه ال والء له المـــريـــكــا
ــــا والءه المـــــريـــــكــــا وال  اليـــــران وا

صاحله الشخصية.
Àb(« qOK%

يـــواجه الــســـيــد الـــكــاظــمـي حتــديــات
فـهو خـطـيرة مـا واجـههـا احـد من قبـله
اسـتلم  خزينـة خاوية من سلـفه السيد
والـعراق مدين لـلبنك هدي عـادل عبـد ا
الـدولـي وهـذا يـعـني ان الـبـلـد ضـعـيف
وتـصـاعــد األصـابـات ســيـاسـيــا ايـضــا
وجـة الثانيـة لفايروس والـوفيات في ا
كــــــورونــــــا وتـــــــهــــــديــــــد الــــــنــــــظــــــام
وتــضــاعف نــسب الــبــطــالــة الــصــحـي
ـنـطـقـة وتـهـديـد امـنـي يـطـال ا والـفــقـر
لـيشيات وعدم قدرة وتعدد ا اخلـضراء
وعودة الـدولة بـالسـيطـرة على الـسالح
مــــتـــظـــاهــــري انـــتــــفـــاضـــة تــــشـــرين
و(دكات!)عشائرية في البصرة وميسان
وبـغداد..وخطر يتهدد حياته من القوى
الــسـيـاسـيــة الـشـيـعــيـة الـســبـعـة الـتي

رشحته!.
ـــــــــــــــــــــــــد  وضــع مــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــقّ
مجتم صحـيا اقتـصاديا امـنيا سـياسيا

الــيـوم حـيث أنه وبـعـد مـرور 75 عـامـا
عـلى الصـراع الفـلسـطيـني اإلسرائـيلي
فـقـد غـدت احلـقـوق الـفـلـسـطـيـنـيـة غـيـر
ـسـتـقـلة الـقـابـلـة لـلتـصـرف في دولـته ا
وعـاصمتها الـقدس الشرقيـة على قائمة
أولـويـات الـنـاخب األمـيـركي واألوروبي
عــــلى حــــد ســــواء. كــــمـــا أن قــــضــــيـــة
الالسـامـيـة الـتي ولدت في دولـة غـربـية
مـسـيحـيـة في العـصر احلـديث قـد ألقت
بـظاللها على مجـلس األمن الذي يعجز
عـن حتـقـيق حل ســلـمي وعـادل وشـامل
للقضية الفلسطينية على الرغم من أنه
ــلك اآللــيــات والــوسـائـل الـقــانــونــيـة
التــخـاذ مـا يـراه مـنــاسـبـا من إجـراءات
ـنازعـات الـدوليـة بـاالستـناد لـتـسويـة ا
ـــتـــحــدة. فـــالــدول إلـى مــيـــثــاق األ ا
أصــبـحـت الـيــوم تـتــردد في اسـتــخـدام
مـصـطـلح "نـزاع" عنـد تـقـد أي شـكوى
إلى مجلس األمن ذلك كون ميثاق األ
ــتـحـدة يــحـظــر صـراحـة عــلى الـدولـة ا
الـــطـــرف فـي الـــنـــزاع أن تـــشـــتـــرك في
الــتــصــويت عــلـى أي مـقــتــرح حلــله أو
تـسـويـته فـيتم اسـتـخـدام مصـطـلـحات
أخـرى لهذه الغاية بهدف جتنب تطبيق
هـــذا احلــكم الــقــانـــوني. وهــذا الــواقع
ي يـبـرر غـيـاب الـتفـكـيـر في إنـشاء األ
مـركـز دولي أو إقلـيـمي لفـض النـزاعات
قـبل وقوعها أو احليلـولة دون تفاقمها
في حـال حدوثها. فـاجلهد الذي بذل في
صـنع احلـروب لـيس هـو كـاجلـهـد الذي

يبذل في صنع السالم.
ـشــرق الـعـبي في اآلونـة لــقـد تـعـرض ا
األخـــيـــرة إلى أزمـــات ال يــعـــلم إال الـــله
وحـده كيف تنتهي ألن الـنزعة لالقتتال
اخلـــارجي والـــداخــلي ال تـــأخــذ بـــعــ

االعــــتـــبـــار كــــيف تـــنــــتـــهي احلـــروب.
وتذكرني مرة أخرى بالقرارين الدولي
242 و338 الـــذين أشــارا لالنــســحــاب
ـــيــة مـــقـــابل الـــسالم والــقـــرارات األ
الـالحقـة لـهـا والـتي أكـدت عـلـى وجوب
ارسة تـمك الـشعب الفـلسطـيني من 
ـــشــروعـــة عــلى أرضـه غــيــر حـــقــوقه ا
الــقــابــلـة لــلــتـصــرف وذلك عــلى أسس
ــنــاضل واضـــحــة بــأن هــذا الــشـــعب ا
ـارسة سـيـحقق مـراده لـيس فقط في 
ــا في إقــامــة حــقـــوقه األســاســيــة وإ
ـسـتـقـلـة ومؤسـسـاته الـوطـنـية دولـته ا
ـدني في ظروف من احلرية ومـجتمعه ا

واالستقالل.
إنّ األردن الـذي أسـهم بـسـماحـة وسـموّ
فـي الــــتـــــخــــفـــــيف مـن آثــــار احلــــروب
اإلقــلـيـمـيـة وفي حتــمّل أعـبـاء الـلـجـوء
الـقسري الـتي أفرزتها صـراعات الربيع
الــعــربي قـد كــان وعــلى الــدوام حـلــقـة
وصـل ثـقـافــيـة وحـضــاريـة بـ اإلسالم

والـغـرب وب الـعرب والـعجم والـترك
ـبـادر إلى دعـوات الـسالم والـفُـرس وا
والــوئـــام. فال يــجــوز أن يــظل عُــرضــة
لـلتـهـديد انـصيـاعاً لـلتـطرف الـعقـائدي
فـي إســــرائـــــيـل من جـــــهـــــة وصــــراع
الـثقـافات واحلـضارات اجملـانبـة للـفكر
الــتـحـريــري من جـهــة أخـرى والـتي ال
تـفـضل احلـوار وتـسـتـبـدله بـلـغـة األمر
الــواقع حــامــلــة شــعــار أن الـقــوة هي
احلـقــيـقـة. هـذا كـله في سـبـيل حتـقـيق
نــبـوءات عن نــهـايــة الـعـالـم وخـرافـات
ورؤى مـتـعـصـبـة ال يـقـبـلـهـا الـعـقل وال
الــواقع الــتـاريــخي. فـأي دين ســمـاوي
يـسمح بانتهاك أرض األنبياء والرسل
ومـهد الدعوة للسالم والتآخي وموئل
شـردين في أن يكون ـستـضعفـ وا ا
كـبش فـداء تـلـبـيـةً لـنـزوات مـن يـنادون

باالستيطان والعنصرية واحلروب? 
إن اجملــــتــــمع الــــدولي مــــدعـــو إلى أن
يصنع السالم واالستقرار ويواجه هذا
ــشــروعــيـة الــبــدايـات في االخــتــبـار 
 1948بـإقـامة دولـت اسـرائـيلـية كـما
انـفـرد في تكـوينـهـا ديفـيد بن غـوريون
الــــذي فـــرض االعـــتــــراف في مـــبـــادرة
أحـــاديــة اجلــانـب لالســتـــقالل والــتي
تــسـعى إلى إلـغــاء عـقل اجلـانب اآلخـر
مـن االنـتـداب الـبــريـطـاني أي اجلـانب
الــفـلـســطـيـنـي لـيـقــبل بـسـيــاسـة األمـر
سألة الـواقع الذي ال يُنهي الـصراع وا
الــفـلـسـطــيـنـيــة وأزمـة الـشـرق األوسط
ـنـطـقة بـقـدر مـا يـجـعـلهـا تـتـجـذر في ا

والعالم. 
فــقــد كـان بـن غـوريــون يــرى في الـدول
الـعـربـيـة فضـاء رحـبـا يـجب اسـتغالله
لـــبــنــاء دولـــة اســــــــــــرائــيل الـــقــويــة
وتـــــــوســـــــيـــــــــع حـــــــدودهـــــــا عـــــــلى
حـــســـــــــــابـــهم فــهـي دول ضــعـــيــفــة
كن ومـنقــــــسمة عـلى نفســــــــها وال 
أن تـــشـــكل تـــهـــديــدا حـــقـــــــــــــيـــقـــيــا

إلسرائيل. 
قـابل فإن الـرؤى الـتي نادى بـها فـي ا
ـــلـك فـــيـــصـل األول وحـــايـــيم كـل من ا
وايـزمان كـانت مـختـلفـة فقـد اتفـقا في
مـؤتـمـر بـاريس لـلـسـالم عام 1919 في
فـرسـاي عـلى وجـوب اتـخـاذ أقـصى ما
ــكن من ســبل تـعــاون إلقـامــة الـدولـة
ـتـنـوعـة الـتي تـمـتـد لــــــــشـمـل كـافة ا
ا فـيـها مـهد ـعتـقـدات  الـقـوميـات وا
احلـضـارات فـلسـطـ وبــــــــالد الـشام
وجــــزيـــرة الـــعـــــــــــرب وبالد مـــا بـــ

النهرين. 
إن مـن يـــســـعـى إلى الـــسالم يـــجب أن
يُـقـدر ولـيس أن يـتـعـرض لـضـغـوطات
ـثل الــعـربي صــديـقُك من وكــمـا قــال ا

صدَقَك ال من صدَّقك.

وسـيـكـولــوجـيـا..يـواجــهه الـسـيـد عــيـا
الـــكــاظــمـي..ومع ذلك اخــتـــار ان يــبــدأ
بــــأخـــــطــــرهــــا واكــــثـــــرهــــا احلــــاحــــا
جـماهيريا..الفسـاد..مدركا بأنه سيكون
امـام خيارين:اما ان ينتصر في معركته
نقذ واخملّلص عـلى الفاسدين ويكـون ا
والــــبــــطل الــــذي ســــيــــدخل الــــتــــاريخ
الــــســـيـــاسـي لـــلـــعــــراق الـــذي خال من
االبطال القادة من سن واما ان يكون

(الشهيد احلي).
وكـان هـذا التـصـور هو الـذي شـاع عنه
بـ اغـلب الـعـراقـيـ لـغـايـة اجـتـمـاعه
ـالكـي.فقـد اصـاب الـكـثـيرين بـالـسـيـد ا
بـاألحبـاط واعادهم لـسيـكوجلـيا توالي
واعــيـد لـيــكـون بـنــظـرهـؤالء اخلــيـبـات
كــالـسـيـد الـعــبـادي الـذي وعـد بـضـرب
الــــفــــاســــديـن بــــيــــد من حــــديــــد ومــــا
ألنـه(الـــــــعـــــــبـــــــادي) ادرك ان ضـــــــرب
ــســؤولــ الــكـبــار بــاجــهــزة الــدولـة ا
وقيادات الكتل السياسية متورطة كلها
بـالـفـــــــسـاد مبـررا خـذالنه بـخـطــــابه
بــجــامـــــعــة بــغــــداد (2017 /11/ 27)
ـال ــلــكــون ا بــأن (الــفــســاد مــافــيــا
فــضـائــيــات قـدرات يــسـتــطـيــعـون ان
يـثبتوا انهم احلـريصون على اجملتمع
وهم الـذين يـحـاربـون الفـسـاد ولـكـنهم

آباء الفساد وزعماء الفساد).
وبــافـتـراض ان الــكـاظــمي وظّف لـقـاءه
ـالــكي  لـيــثـبـت انه رئـيس مــجـلس بــا
وأنه الـوزراء واحلـاكم الـفـعـلي لـلـعراق
اراد  حتـييـد مصـدر شر..لـكن احلقـيقة
ـــــؤكــــدة ان كـــــلــــيـــــهــــمـــــا يــــخـــــشى ا
الكي يخشى الكاظمي ان يبدأ اآلخـر.فا
ـحـاسـبـة الـفـاسـدين وفق قـانـون (من
ايـن لك هـذا) وعـنـدهـا سـيـكـون اول من
يـسـتـدعى بـوصـفه رئـيس وزراء لـثـمان
سـنوات هادن فيـها الفاسـدين باعتراف
صــريح (لــديّ مــلــفــات لــلــفــاســديـن لـو
كــــشـــــفـــــتــــهـــــا ألنــــقـــــلب عـــــالــــيـــــهــــا
ـالـكي ســافـلـهــا).والـكـاظــمي يـخــشى ا

لــقــوته الـســيــاسـيــة وتــغـلــغل اعــضـاء
حـــــزبـه(الــــدعـــــوة ) فـي مـــــؤســـــســــات
الـدولـة..وقد يـكون كالهـمـا يسـتخـدمان
ـتلك اآلن (سـيـكولـوجيـا الكـيـد) حيث 
ــالـكي خــبـرة سـيــاسـيــة اعـمق فــيـمـا ا
ــتـلك الـكـاظــمى  خـبـرة مــخـابـراتـيـة

اخطر.
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صـطلح الى وجـود اجهزة يـشيـر هذا ا
حـكم غير منـتخبة او منـتخبة هي التي
ــــصــــيــــر الــــدولــــة:(قــــوة تــــتــــحــــكم 
مـؤسـسـات مـخـابـرات أمـنـيـة عـسـكـريـة
احـــزاب مــــافـــيــــات بــــيـــرورقــــراطــــيـــة
حـــاكــمـــة..)تـــهــدف الى احلـــفـــاظ عــلى
ـشــروعـة مــصـاحلــهــا بـكل الــوســائل ا
شروعـة بضمنـها خلق األزمات وغـير ا
والـــتـــســـقـــيط الـــســـيـــاسي واالخالقي

والقتل او التهديد بالتصفية.
ويــرى كـثـيـرون ان الــعـراق حتـكـمه في
الــظل (الـدولـة الـعـمــيـقـة) مـبـررين ذلك
بـان الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة  بـعد 2003
ـفــهـوم اثــبــتت غـيــاب رؤيـة واضــحــة 
وتـكــريس مـفـهــوم احملـاصـصـة الــدولـة
الـطـائفـيـة والقـومـية بـتأسـيس مـجلس
وانـــــــفــــــراد احـــــــزاب األسالم احلـــــــكم

السياسي بالسلطة والثروة.
ومع ان الــدولــة الـعــمــيـقــة في الــعـراق
لـيـست بـقـوة الـتنـظـيم والـفـعل مـقـارنة
وان األرادات األجــنـــبــيــة بـــدول اخــرى
اقـوى تــاثـيـرا وتـوظـيـفـا لـقـوى الـدولـة
الـعـميـقة فـان مجـريات االحـداث تشـير
الـى ان (حــزب الـــدعــوة) هـــو احــد اهم
اركــان الـدولــة الـعــمـيــقـة..مـا يــعـني ان
الكي هو (احلاكم) الظل الـسيد نوري ا
فـي العراق. ألن نـظام احلـكم السـياسي
فـان ال يــحــتــمل ان يــكـون له حــاكــمــان
األشـهــر الـقـادمـة سـتـقـرر من هـو الـذي
الـكي..ما يـحـكم العـراق..الكـاظـمي ام ا
لم تـكن هـنـاك صـفـقـة تسـويـة و(وثـيـقة

!( شرف!) قد ابرمت ب (احلاكم

االوضــــاع ال حتـــــتــــمل عــــنـف. زيــــارته
ا لـلـمـالـكي ال تـعـني خـضوعه لـه بل ر
عـرض عـليه اعـادة امـوال العـراقـي او
تـفـاوض مـعه على امـور خـفيـة. االتـهام

على السلوك الظاهري فيه اجحاف.
-د.هــاني احلــديــثي: الــكــاظـمـي امـامه
الـكي ان يـنفـذ االجـندة خـيـاران امـام ا

او يواجه الطوفان. االيرانية 
ـالكي ..الـيكم الـثانـي.. لصـالح السـيد ا

اذج منها:
ــالـــكي لـه ثــقل - د جـــاسم اخلـــالـــدي:ا
ســـيــاسي وزعــيم لـه تــاثــيــره الــواضح

وثقله في العملية السياسية.
ّني ـالكي مـا زال  ـعمـوري:ا - عـادل ا
الـنفس بالعودة الى سدة احلكم..الرجل
ــلك من يــعــتــبـر نــفــسه مــســتــشـارا و
احلــنـكـة مــا يـجــعل كل سـيــاسي يـأخـذ

شورة منه. ا
-طه عـباس:هذا يب شيئا واحدا فقط
أن احلــكم والـكـلـمـة األخــيـرة لـلـمـالـكي
ـحـاربـة الـفـساد وأن ادعـاء الـكـاظـمي 
كـلـهـا اكـاذيب كـسـابـقـيه مـن حـكـام هذه
ـنظومة الفـاسدة و ياريت كالمي غير ا

صحيح.
ــالـــكي هـــو اآلمــر -شـــهـــدان صــالـح: ا
والـــــــنـــــــاهـي ورئـــــــيـس الـــــــوزراء بس
والــدلـيـل تـراجع الــكــاظـمي عن بــاالسم
الكي بـعض القـرارات بعـد اجتـماعه بـا
مع األسف.( في  6/ 20 صـرّح الكاظمي
بـأنه ال تـراجع عن قـرارات رواتب رفـحا

والذين يتقاضون اكثر من راتب).
الثالث..لصالح (الدولة العميقة )

-كـر الدهلكي: ال زالت الدولة العميقة
هي مـن تــتــحــكـم بــالــقــرار الـــســيــاسي

والكاظمي يعرف اللعبة.
  -ريـا أسامة:الدولـة العميـقة أستاذنا
الــــفـــاضل وال حـل لـــيـــوم الــــدين اذا لم

تسقط الدولة العميقة.
-د عـبد احلـس احـمد اخلـفاجي: كـلما
افل جنـم الـدولـة الـعـميـقـة يـعـنـي هـناك

َن في ذلـك اإلسالمــــيــــان ــــعـــــارض  ا
الــعـــريــقــان الــدكــتـــور حــسن الــتــرابي

هدي. والسيد الصادق ا
وثـــمــة حــيـــثــيــة مـــوضــوعـــيــة تــوجب
ــتــمــيــز اإلســتـــغــراب من هــذا الـــدور ا
لــرئــيس احلــكــومـة األثــيــوبــيــة والـذي
إضـافــة إلى إجنـاز االتـفـاق فـالـتـعـايش
بــ أثــيـوبــيــا واريـتــريــا كـانــا (الـدور
واإلجنــاز) الـدافع لـدى جلــنـة مـؤسـسـة
ـنحه "نوبل لـلسالم" األمر جـائزة نوبل 
الــذي زاده ثـــقــة بــالــنــفس مــا دام بــات
الـثاني بـعد النـيلي اآلخر الـرئيس أنور
الــســادات الــذي يــحــمـل هــذه اجلــائـزة

السالمية.

باشر أو عبْر مبعوثه كلما اإلتـصال ا
كان التفاوض يتعثر من أجْل التوصل
إلى صــيـغـة تـرضي الـطــيـفـيْن الـلـذيْن
يــتـفـقـان عــلى إسـقـاط "نــظـام اإلنـقـاذ"
لـكنـهمـا غيـر ذلك بالـنسـبة إلى مـرحلة
جـنيْ ثـمار اإلنـتـفاضـة وكـيف ستـكون
احملـاصصة وكـذلك معاجلة الـكثير من
عنى هل يتم األخذ الـقضايا العالـقة 
بـأسلوب اإلجتثاث وقـوننته على نحو
ـتـعـجـلـة في الـعـراق وهل الـتـجـربـة ا
يصار إلى تسليم الرئيس عمر البشير
إلى احملـكمـة اجلنـائيـة الدولـية بـعدما
إنــتـهى نــزيالً في سـجن "كــوبـر" الـذي
ـا أودع فيه عـدداً من قادة الـطيف  طـا

كـانـت مـوضع إسـتـغـراب عـنـدمـا إرتـفع
مــنـسـوب غــضب الـشــعب في الـسـودان
نــتـيـجـة مــفـاعـيل احلُـكْـم الـذي إسـتـبـد
مــسـارعــة اجلـار األثــيــوبي في شـخص
رئيس احلكومة أبيي أحمد للقيام بدور
عارض الـوسيط بـ الطيف الـشعـبي ا
ـفاهـيم الـسيـاسـية ـشـارب وا ـتـعدد ا ا
ـجمـوعة ـتمـثل  والـطـيف العـسـكري ا
من كـبـار الضـباط من رتـبـة فريق. ولـقد
بـذل الوسيط األثيوبي جهداً إستثنائياً
من أجْـل التـوفيق بـ ركنيْ اإلنـتفـاضة
الــعـــســكـــبــيــة (جـــمــعــاً لـــلــعــســـكــريــة
والــشـعـبــيـة). وعــزز سـعـيه أنـه مـسـلم.
ووجـدناه يزداد حراكاً وسعياً من خالل

ـا أوضـحـتْـها اإلسـتـراتـيـجـيـة الـتي طـا
ـصـريـة ولـقـيت الـتـفـهم من احلـكــومـة ا
جــانب اإلدارة األمــيــركـيــة الــتي أخـذت
عــلى عـاتـقـهـا أمــر الـتـعـاطي مع األزمـة
وإسـتضافت لـهذا الغـرض يوم األربعاء
 6نـوفـمـبر/تـشـرين الـثاني 2019 وزيـر
خـــارجـــيـــة مــصـــر ووزيـــرة خـــارجـــيــة
الــســودان ووزيــر خــارجـيــة اثــيــوبــيـا.
وكـــانت صـــورة لــقـــاء الــرئـــيس تــرمب
بــالــوزراء الــثالثــة الفــتـة كــونــهــا غــيـر
مــألـوفـة.  جــالس إلى مـكــتـبه والـوزراء
ــثـل اجلـانـب األمـيــركي الــثالثــة ومَن 

. وراءه وقوفاً
كان واضحاً أن الوزير األثيوبي لم يأت
لـــكي يــنــهي أزمـــة في حــ أن الــوزيــر
ـصري والـوزيرة الـسودانـية أخذا في ا
اإلعــتـبــار حــرص إدارة الـرئــيس تـرمب
عــلى مـراعــاة الـنــظـام األثـيــوبي وقـطْع
الــطــريـق عــلى جــنــوح مــحــتــمل نــحــو
روسـيـا وفي الـوقت نـفـسه حـرصه على
تـمـت الـعالقـة مع مصـر ونـظرة إدارته
إلى مـستقبل الـعالقة اإلستراتـيجية مع
الـسـودان الـذي طـوى صـفـحـة "اإلنـقـاذ"
وبـــدأ الــتــدوين فـي كــتــاب الـــســيــاســة
ـتفـهمـة التي تـروم تصـحيـحاً لـثالث ا
ســـنــــة عـــاصـــفـــة في حــــيـــاة الـــشـــعب
الـسـوداني. وفي ضوء هـذه اإلعتـبارات
يـــحـــدوهـــمـــا األمل بـــأن يـــكـــون الــدور
ـوضوع الـنيلي  األمـيركي حـاسماً في ا

مـن دواعي اإلســتـــغـــراب أن اجلــامـــعــة
ـقـتحـمـة لـلتـعـثر الـعـربـية لم تـكن هي ا
الـذي هي علـيه جوالت األخـذ والرد ب
الـطيف العسكري و"قوى التغيير". ومن
اجلـائز اإلفتـراض أن مبادرة سـياسية-
عـسكريـة عربيـة تتوالهـا جلنة تضم مَن
ثل ـثل الدبـلومـاسيـة العـربيـة ومَن 
ـشتـرَك" كانت سـتلقى "الـدفاع الـعربي ا
من رمــوز األزمـة الـسـودانــيـة االهـتـمـام
وإبـداء حُـسْن النـوايـا وتخـفـيض سقف
الــــشـــروط. واألهـم من ذلك إخــــتـــصـــار
الـــوقـت والـــشـــروع فـي إعـــادة تـــرمـــيم
الـسـودان سيـاسـياً وإقـتصـاديـاً ترجـمة
ــقـاصــد الــشـاعــر الـعــربي الــقـائل "إذا
احـتربت يـوماً فسـالت دماؤهـا.. تذكَّرتِ
الــقـربـى فـفــاضت دمـوعــهـا" مع تــعـديل
الـصـيـاغـة بـحـيث تـصـبح "إذا إخـتـلفت
يـومـاً فزادت شـروطهـا.. تـذكرت الـقربى
فالنـت قلـوبـها". لـكن اجلـامعـة لم تـبادر
وتـركت للوسـيط األثيوبي يبـذل مسعاه
من مـنطلقات أن السودان أفريقي وجار
إسـتراتـيجي. ثم فـي نهـاية األمر يـحقق
ـعلَن وهـو تـوظيف ثـمار مـبـتغـاه غيـر ا
سـعـيه بـحـيث يـقف الـنـظـام اجلـديد في
الــــســـودان إلى جــــانب أثـــيــــوبـــيـــا في
مـــوضــوع األزمــة الـــعــالــقـــة مع مــصــر
والــنــاشــئــة عن "ســد الــنــهــضــة" الــذي
أجنـــزت أثـــيـــوبـــيـــا إنـــشـــاءه وحـــددت
لئه مـتجاوزة اآلثـار السلـبية  مـواعيـد 
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الـبـالغ احلسـاسيـة. ولـكن اللـقاء إنـتهى
إلـى االتــفــاق عــلى لـــقــاءات ومــزيــد من
زيد ـشاورات. وبذلك ربحت أثيوبيا ا ا
مـن الـــوقـت وهي أصالً تــــخـــطـط لـــذلك
بـــحـــيث تــكـــون مـــقــومـــات ملء الـــســد

إكتملت.
ـــوقف األثــيـــوبي عــلى فـي حــال بــقي ا
حـــاله وهــو اإلصـــرار عــلى بـــدايــة ملء
ـقـبـل فـهـذا الــسـد في يــولـيــو/تـمــوز ا
مـــؤشـــر إلـى أن الـــعالقـــة الـــعـــربـــيـــة-
األفـريـقـيـة علـى موعـد مع حـال إنـقـسام
بـــالــغـــة اخلـــطــورة. ونـــقــول ذلـك عــلى
أسـاس أن رئــيس احلـكـومـة األثـيـوبـيـة
أبــيـي أحــمــد يــرى أن "ســد الــنــهــضــة"
بـالنـسبـة إليه هـو ورقة رابـحة لـتجـديد
رئـاسـته كـمـا أنه مـجد سـيـاسي يـتـطلع
إلــيه كـذلـك اجملـد الــذي إرتـبط بــزعـامـة
الـرئيس جـمال عـبد الـناصـر الذي أصر
وقف رغـم كل احملاذيـر واخليـبـات من ا
األمــيــركي عــلى إنــشــاء ســد اسـوان أو
الـتـسـمـيـة الـشـائـعـة له "الـسـد العـالي".
ويــرى الــرئـيس األثــيـوبـي أنه في حـال
توازية عـدَّل موقفه وإرتضى الصـيغة ا
التي تراها مصر ويرحب السودان بها
فـإنه لن يحصـل على اجملد الـذي يتطلع
إلــــيـه وأن ســــعــــيه احلــــثــــيـث من أجْل
إجنــاز تـســويـة لـألزمـة الــسـودانــيـة لم
يـحقق له مبـتغاه وهـو أن يكون موقف
الـسودان معه وليس مع مصر مستنداً 

إلـى احملــاددة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــ
الــسـودان واثــيـوبــيــا فـضالً عن أن في
إسـتطاعة أثيوبـيا احلد من إضطرابات
ــــا كـــانت مـــصـــدر قـــلق حـــدوديـــة طـــا
لــلــســودان ومن دون أن يــكــون هــنــالك
إقـالق من اجلـــانـب الـــســـوداني. وهـــو
ـــواً ســـريـــعــاً بـــعـــدمـــا بـــدأ يـــلـــمس 
ـتجـدد مع مصر لـلتـعاطف الـسوداني ا
ـا بـدأ يــوطـد الـعالقـة مع روسـيـا وكـأ
يـــريــد من الـــرئــيـس بــوتــ وقـــفــة في
مــوضـوع "سـد الـنــهـضـة" تــمـاثل وقـفـة
"ترويكا" الكرمل وبوجه خاص موقف
خـروشوف من موضوع "الـسد العالي"
ثم يـطلق تصـريحات غـير مسـتحبة رداً
عــلى تـصـعــيـد كالمي مـصــري أكـثـرهـا
لـفتاً لإلنتبـاه قوله وكانت مضت عشرة
أيـام عـلى مـنـحه جائـزة "نـوبل لـلسالم"
وتـلـقيه الـتـهاني من مـسـؤول دولـي
وأفـــارقــة ومن الــرئـــيس عــبـــدالــفــتــاح
الـسـيسي أيـضـاً "البـعض يـقول أشـياء
فـي شـأن إســتــخــدام الــقــوة من جــانب
مـصـر. يجـب التـأكـيد عـلى أنه ال تـوجد
ـكن أن تـمـنع أثـيــوبـيـا من بـنـاء قــوة 
الـــســـد وإذا كــان هـــنـــالك حـــاجــة إلى
الــذهـاب إلـى احلـرب فــيـمــكـنــنـا حــشـد
ـاليـ وإذا تـمـكَّن الـبـعض من إطالق ا
صــاروخ فــيـمــكن لــآلخـريـن إسـتــخـدام
شاريع ب الـقنابل...". عـندما تصـبح ا

الـدول خــارج الـتـوافق وتـنـعـكس عـلى 

حــيـاة الـنــاس عـلى نـحــو قـول الـرئـيس
الـسيسي أمـام ندوة عسكـرية "إن حصة
ــيـاه حــالـيــاً مع بــلـوغ عـدد مــصـر من ا
سـكانـها مـئة ملـيون نـسمـة هي احلصة
نـفسها الـتي كانت حتصل عليـها عندما
كـان عدد سـكانـها 15 مـليـوناً" يـصبح ال
بـد من نـظـرة عـمـيـقـة وحـكـيـمـة لـألمور.
ولــقــد أوجــزهـا وزيــر الــري الــسـوداني
يـاسر عباس بعـبارة "إن السودان يؤمن
بــحق الــدول في الـتــنــمـيــة لـكن دون أن
يـكون سـببـاً في إحداث أضـرار جسـيمة

لآلخرين...".
خالصـة الـقـول إن كـفـة احلق مـتـسـاوية
ــيــزان الــعـربي- مـع كـفــة الــبــاطل في ا
األفـريــقي. احلق ألثـيـوبـيـا أن تـسـتـفـيـد
ـائـية تـنـمـويـاً وكـهـربـائـيـاً من الـثـروة ا
والـبـاطل أن يـكـون ذلـك علـى حـسـاب ما
هـــــو بــــالـغ اخلــــطـــــورة عـــــلى مـــــصــــر
والـســودان. وأي تـنـمـيـة سـتـتم إذا كـان
عــدم الـتـفــاهم عـلى صـيــغـة يـرتــضـيـهـا
ــثـلث الـنــيـلي سـيــؤدي إلى مـواجـهـة ا
تـــبــدأ بـــاردة بـــأمل تــفـــادي األســوأ أي
ــواجــهــة الــســاخــنــة. وهــذه في حــال ا
حـدوثـهـا ال سـمح الـله فـإنـهـا سـتـنـتـهي
عـداوة تتوارثها األجيال الـنيلية الثالثة
مع كـل رشفة مـاء من النـهر اخلـالد بدءاً
ــنـبــعه األثـيــوبي وصـوالً إلى مــصـبه
ــصـري مـروراً بـإنـســيـابه الـسـوداني. ا

نجي. والله ا



مـيز ونـؤكد ان الـبحث عـن اسبـاب وفاة الـدولي ا انـنا مـطلق بـقـدر الله  ا
اداءا واخالقا وحـضورا رياضيا بهياً احمـد راضي في مستشفى النعمان
ال يـعـني بـاي شـكل مـن االشـكـال انـنـا كـنـا نـحـاول تـاجـيل مـوعـد بـبـغـداد 
ة ( لكل كتوب على نحو مؤكد عند الله عز وجل وفقا لالية الكر الرحـيل ا
ولكن عالمـة االسـتنـكار أجل كتـاب) .. نـعم نقـر بـحقـيقـة ان وعـد الله حـق 
تـبـقى قـائـمـة حـول طـريـقـة تـعـامل احلـكـومـة مع الـطـلب الـعـزيـز الـذي قـدمه
بنـقله الى العـاصمة االردنـية عمـان ليكـون قريبا من الراحل احـمد راضي 
رض .. ان ـا كـان سيـنـقـذه من ا وثانـيـا لـيـتلـقى عالجـا افـضل ر عـائـلـته 
دة الزمـنية التي استغرقت ب تقد االهمـال باوضح صوره يتجسد في ا
وهي ستة وموعد االستـجابة  الراحل احـمد راضي لطلب نـقله الى االردن 
اذ ان الـطلب قدم في السادس عشر من شهر حزيران اجلاري ( بعد ايام 
ـوافـقـة حـصـلت بـعـد خـمـسـة ايام .. ـسـتـشـفى) وا ثالثـة ايـام من دخـوله ا
احلـكـومـة تـزعم بان اجـراءات الـسـفـر هي الـتي اسـهمـت في تاخـيـر تـنـفـيذ
ـتخـلفـ حضـاريا فـاذا كان بـعض ا وهنـا نقـول اين االسـتثـناءات  الطـلب 
الشـامت االقزام اشاروا الى ان احلالة االنسـانية يجب ان ال تميز مريض
ولـكن الراحل احـمـد راضي أنعم وهـذا لـيس محل جـدل  عن مـريض اخر 
يزة اكتـسبها بجهده  الريـاضي الرائع العباً كبيراً لن الله عـليه بعالقات 
يتـكرر في العراق بعد عـقود .. العباً ماهراً ذا انـتاج ثر ونوعي في بطوالت
اخلـلـيج الــعـربي وشـبـاب الـعــرب وشـبـاب اسـيـا ودورة االلــعـاب االسـيـويـة
والـذي كان يـتـطلع الـيه هـو االستـفادة من بـية وبـطـولة كـاس العـالم  واالو
ـعـلومـات الـتي ولـكن احلـكـومـة ( مـنـعت) ذلك .. ولـالسف ا تـلك الـعالقـات 
تسـربت الى وسائـئل االعالم بعد ان لـقى احمد راضي (ابـو هيا) وجه ربه
وتشـير تؤكـد  حقـيـقة الـشـكوك الـتي انتـابت احـباء احـمـد راضي  الـكـر 
من سـتشـفى مع الراحل الـعزيز  الى حجم االهـمال الـذي مارسـته ادارة ا
جهـة عدم مـتابـعة حـالته الـصحـية عن كـثب على مـستـوى غيـاب الطـبيب او

مرض في اللحظات التي سبقت الوفاة .. ا
ـعــلــومـة الــتي وردت عـلـى لـســان الـزمــيل نــقـيب  والــطـامــة الـكــبــرى هي ا
الذي الصـحفي العـراقي ورئيس احتاد الـصحفي الـعرب مؤيد الالمي 
الى ـالي الـذي تــرتب عـلى سـفــر الـراحل احـمـد راضي  ــبـلغ ا اشـار ان ا
وهـنا تـؤكد احلـكومـة غيـابهـا العـجيب عن االردن كان سـيتكـلفـه شخـصيا 
تـعلق بـانـقاذ حـياة ريـاضي وطـني بكل ا ـشهـد الـوطني واالنـسانـي  هذا ا
رات تـقديراً لـقميص معـنى الوطنـية عـزف له السالم اجلمـهوري عشـرات ا
الكـثـر من عـقـد من مـنـتـخب الـعـراق الـوطـني الـذي ارتـداه بـجـدارة كـبـيـرة 

الزمان .
ولـكن بـعض الـعـزاء حـضر ألم غيـاب االسـطـورة احـمـد راضي ال يـوصف 
الكبير سعد البزاز وبقـوة بتلبية رئيس مؤسسة الزمان 
لـفـكــرة الـنـجم الـدولـي الـسـابق نـاظم شــاكـر بـاقـامـة
تــــمـــثـــال الحـــمـــد راضي .. دمــــوع الـــرائع  نـــاظم
شاكـرخالل برنامج احلصاد على شاشة الفضائية
الي من الـعراقي اخـتصرت مشـاعر ا الشـرقية 
وال حول وال قوة الـذين حزنوا لوفـاة احمد راضي 

اال بالله .
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عـــنـــدمـــا لـــعب اربع مـــبـــاريــات
ـــشــــوار من وخـــســــر بــــدايــــة ا
ــيــنـاء الــبــصــري بـهــدف كــمـا ا

خــــســـر في
مـــــلــــعـــــبه

وب
جـمـهوره
مــــــــــــــــــــن
الــــنـــجف
بــــهــــدف

يــعــد خــطــوة مــهــمــة جـدا والن
ـدرب هــو من سـيـقـود الـفـريق ا
سؤولـية في  تكوين ويتحـمل ا
وتــشـــكــيل  الــفــريق وتــســمــيــة
الالعبـ  وإعداد الـبرنامج الى
ـهمـة القـادمة أخـر ما يـتعـلق با
لـــلـــدفــاع عـن  مـــقـــعــد الـــفـــريق
الـهدف األول الـذي عـاد لـلدوري
ـاضي بـعـدمـا ـوسم ا ــمـتـاز ا ا
جتـــــاوز تـــــصـــــفـــــيـــــات الـــــدور

الــتــاهــيــلي  لــفــرق
الــــدرجــــة األول
فـي تــــــــــمــــــــــوز
ـــــــــــــــــــــــاضــي ا
مـــــــتـــــــجــــــاوزا
منافـسات غاية
الـــــصــــعـــــوبــــة
بعـدمـا لعب في
مجموعـة صعبة

تـمكن مـن خاللهـا الـوصول الى
باراة نهائي البطـولة وخسر  ا
الــنـهــائـيــة مع الــقـاسم  بــفـارق
الـركـالت الـتـرجــيـحــيـة بــأربـعـة
أهــداف لــواحـــد لــيــعــود لــلــعب
ـــمـــتـــاز الـــذي كــان بـــالـــدوري ا
قــدتـــاهل ألول مـــرة  عــام 2000
بعـدما انـتظـر تلك  فـترة طـويلة
لـعب فــيـهـا الــدرجـتـ الــثـانـيـة

والثالثة.
q UJ²  VFK

وحــدثـنـي احـد مــدربـي الـفــريق
في تــلك الــفـتــرة واصــفــا حـجم
العالقة الوطيـدة ما ب الفريق
ـوت ـديـنـة  الـذي  وجــمـهـور ا
حـبا وعـشقـا بالـفريق ويـوفر له
دعم كــبـيـرا من حــيث احلـضـور
الـكـبـيـر   ومــنـهم  من  يـفـتـرش
االرض  قــبل ان يـــتــحـــقق حــلم
ـمتـازة قبل اللـعب في الـدرجة ا
ان يــــهـــبـط ويــــعـــود الــــصــــيف
اضي بـعد تخـطي التصـفيات ا
بنجـاح كبير بـسبب وجود فرق

قوية.
كــمــا جنــحت إدارة الــنــادي في
تــشـــيـــد مــلـــعب مـــتــكـــامل وفق
تــصــامــيم حــديــثــة   ســاهم في
إقـــــامـــــة مـــــبـــــاريـــــات الـــــفـــــرق
واستقبال اجلماهير في خطوة
 مــهـمــة ولن يــنــتـهـي األمـر الى
هــذا احلـــد عــنـــدمـــا اســتـــمــرت
اإلدارة تـعـتـمـد عـلى  مـشـاركات
الـــفــريـق عــلى أســـمــاء العـــبــ
مـــــعــــروفــــ مـن الــــعــــاصــــمــــة
واحملـافظـات اجملـاورة وخـدموا

اضية. الفريق طيلة الفترة ا
واتت عـــودة الـــفـــريق لـــلــدوري
ــــاضي ـــمــــتــــاز في ايــــلـــول ا ا
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تـــــخــــــطط إدارة نــــــادي زاخـــــو
ــوسم لــلــمــشـــاركــة في دوري ا
ـقبل بـعـد انسـحابه من دوري ا
ـــــاضي الـــــكــــرة فـي شـــــبــــاط ا
ألســبـاب لـم يـعــلن عــنـهــا لــكـنه
ـشـاركة في فـضل  علـى   عدم ا
الـبـطـولـة  بــعـدمـا تـرك االحتـاد
الباب مفتوحا إمام رغبة الفرق
لـلـمـشـاركـة الـتي اقـتـصـرت الى
خـــمـــســـة عـــشــر فـــريـــقـــا بـــعــد
انـــــســــــحـــــاب فــــــرق (الـــــكـــــرخ
والــــــديــــــوانــــــيــــــة والــــــقــــــاسم
والسـماوة) ويبـدو أنهـا فضلت
ـا أنهـا محتـفظة االنسـحاب طا
واقعـها  وألنهـا تعاني نقص
األمـــوال  واألهـــمــيـــة تـــتـــطــلب
ـوسم الـقـادم عـلى اسـتــهـداف ا
أمـل ان يـأتي مــنـتــظــمـا في ظل
جهـود الهـيئة الـتطـبيعـية التي
يـبــدو تـعـمـل عـلى حتــقـيق ذلك
وليس هذا حسب فان كل شيء
يبقى متوقفا على تطور الواقع
الــصــحي  وبـعــد دخــول الـبالد
ــا خــطـرا وضــعـا صــعــبـا  ور
كما يتحدث  وزير الصحة والن
 األنـشــطـة  مـتــوقـفــة  حلـ مـا
تــقــرر خــلــيــة األزمــة عن عــودة
األنـــشـــطـــة الـــتي يـــنـــتـــظـــرهـــا
ـنـتـخب الـوطـني لـلـدخـول في ا
الـوحدات الـتدريـبيـة استـعدادا
خلـــوض أخــر ثالث مـــبـــاريــات
واألمل في  ان تــعــبــد الــطــريق
لـلــوصـول الى نــهـائــيـات كـاس
الــــعـــالـم في الـــدوحــــة واحلـــال
ـنــتـخب الـشـبـاب في ان يـدخل
أجـواء اإلعداد لـنهـائـيات أسـيا
في اوزركستـان في تشرين أول
الـقــادم  وهـو مــا يــنـطــبق عـلى
فـرق الــدوري الـتي مـنـهـا بـدأت
بــخـطـوات مـحـدودة جـدا مـنـهـا
تعـاقد الفـرق مع العب او اثن
وتـــرك بــــقـــيــــة األمــــور  لأليـــام
الـــقـــادمـــة الـــتي هي مـن تـــقــرر

مصير الدوري.
o¹dH « »—b

وكــشـفت إدارة نــادي زاخـو من
أنها تـرغب في التعـاقد  اما مع
مـدرب الــنـجف حـسن احـمـد او
الــصـنــاعـات عــادل نـعــمـة بــعـد
درب السابق علي هادي وفاة ا
بإصابته بفيروس كورونا  قبل
ان تترك مهمة انتداب الالعب
لــــــوقت الحـق وهـــــذا مــــــهم الن
ـهــمــة االسـاس  فـي  اخـتــيـار ا
درب الالعب تـقع على عاتق ا
 نفسه وما تقوم به إدارة زاخو
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أعلن وزيـر الشبـاب والريـاضة عدنـان درجال اتـفاقه مع وزارة االتـصاالت على إصـدار طابع يـخلد
اسم فـقـيد الـكـرة الـعراقـيـة احمـد راضي. وقـال درجـال في بيـان صـحـفي إن (الطـابع الـذي سـيتم
إصـداره سـيحـمل صورة الـكـاب أحـمد راضـي الذي تـوفي اثر إصـابـته بجـائحـة فـايروس كـورونا
ستـجد ويـاتي استـذكاراً لـروح الفـقيـد الذي رفع اسم الـعراق عـاليـا في احملافـل الدوليـة وحقق ا
العديـد من االجنازات خليجيا وعربيا وآسيويـا كما انه الالعب الوحيد الذي أحرز هدفا في شباك
ـكـسـيك 1986). واوضح ان الـوزارة لن تــألـو جـهـداً إال بـلـجــيـكـا في نــهـائـيـات كــاس الـعـالم فـي ا
ر بـها العـراق لن تكون إال ووضعتـه في خدمة الـرياضيـ والشبـاب وأن الظروف الـصعبـة التي 

.( هم محطة لالبداع وتقد الدعم واالسناد لهذين القطاع ا
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ثم خـســر من ضـيــفه الـكــهـربـاء
بـهـدف لــهـدفـ قــبل ان يـفـرض
الــتــعــادل   عــلى اربــيل بــهــدف
الـنـتـيـجـة األفـضل لـلـفـريق قـبل
تـــوقف الــــدوري ومن ثـم فـــضل
ـــــشــــاركـــــة في الــــدوري عــــدم ا
ـاضي الذي الثـاني في شـباط ا
 إلـــــغــــائـه قــــبـل ان تــــظـــــهــــر
اجلــهـود لالســتــعـداد لــلــمـوسم
ــهم مـن وجــهـة اجلــديـد وهــو ا

نظرها.
WOIOIŠ ·ËU

ومـــــؤكـــــد ان إدارة الــــــفـــــريق
انتـابتـها مخـاوف حقـيقة
إمــام  تـهــيــئــة الــفـريق
لــلــمــوسـم الــقــادم من
اجل الـبــقـاء والـلـعب
بــالــدوري  وجتــاوز
ــشــاركـة مــشــاكل ا
بــشــكل مــبــكــر الن
غـــيـــر الـــبــقـــاء في
الــــدوري ســـيــــؤثـــر
عــــــــلى مــــــــجــــــــمل
أنــشــطــة الــنــادي
والن ريـــــــــاضـــــــــة
األنــديـــة والــبـــلــد
اخــــتــــزلت بــــكـــرة
الــــقــــدم وحــــدهــــا
ــــتــــوقع ان ومـن ا
يـــــــتــــــــولـى احـــــــد
ـــدربــــ حــــسن ا
احــــمــــد او عــــادل
نعـمة مـهمة إدارة
الـــــفـــــريق  الـــــتي
تـــــــــدرك ظــــــــروف
ـشــاركـة الـقـادمـة ا
الــتي التــبــدو ســهــلـة
والن الــفـريق بـالــكـاد  عـاد
وسم األخير وفي وقعه ا
مهمة  صعـبة  لذلك تسعى
اإلطـراف السـانـدة ان يـأخذ
طـريـقه بشـكل صـحـيح إمام
فـترة إعـداد مقـبـولة  تـضمن
للـفريق في االسـتمـرار بأهم
بــطــولــة مــحــلــيــة يــقــدرهــا
وينتظرها بشغف جمهوره
الــــكـــبـــيـــر الــــذي يـــأمل في
مـــــشـــــاهـــــدته  بـــــاحلـــــالــــة
ـطـلــوبـة مـنـافــسـا إضـافـة ا
الى متـابعة مـباريـات الفرق
اجلـــمــاهــيــريـــة جــريــا عــلى

العادة.
وقـــد تــتـــرك مـــشـــكـــلــة   نـــقص
األمـــوال أثـــارهـــا عـــلى مـــهـــمــة
اإلعـــداد بـــعــــدمـــا  كــــانت احـــد
أسباب االنـسحاب من مـباريات
الــدوري الـثـاني لــكن  يـبـدو  ان

لـإلدارة  خـــــطـــــوات   لـــــتــــدارك
مــهــمــة تــهــيـــئــة الــفــريق الــذي
يعاني  من مشاكل بدنية  حيث
الـالعـبـ  وفــتـرة الــتــــــــــوقف
عن   الـــوحـــدات الــــتـــدريـــبـــيـــة
ومــؤكــد ســيــتم االعــتــمـاد عــلى
ـدينـة  إضـافـة الى عدد العـبي ا
من العـــبي احملــافــظـــة بـــــــــعــد
هـــبــوط فـــريق دهــوك لـــلــدرجــة
األولـى وهـــو مــــا يـــدعم رغــــبـــة
الالعـبـ في الــتـركـيــز والـلـعب
لــفـــريق زاخــو وفي أهـــمــيــة ان
ـــــهـــــمـــــة الـــــقـــــادمـــــة تـــــأتـي  ا
بـاالجتـــــاه الـصـحـيح  من اجل
احلـــــــــفـاظ عـلى موقع  الـلعب
بـالـدوري  الــبـطـولــة األهم عـنـد

الكل.
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كـمـا يـجب  الـدعـوة الى  جـمـيع
ــــديـــــنــــة حــــيث اإلطــــراف في ا
اجلـهـات احلكـومـيـة كلـمـا أمكن
لـتــجـاوز أزمـة   االعـدادمن اجل
الـدخـول في الـبـطـوالت الـقـادمة
نـافسة بشـكل يؤمن  لـلفـريق  ا
ــطـلـوبـة   وأهـمـيـة الـعـمل من ا
خـالل تـــضـــافـــر  جــــهـــود الـــكل
بــــالــــتــــعــــاون مع اإلدارة الــــتي

طلوبة لتضع اتخذت اخلطوة ا
  أنـــصـــار الـــفـــريق  وحـــكـــومــة
ـــديــــنــــة امــــام الـــوضـع الـــذي ا
سـيــواجـهه مـهــمـة الـفــريق كـمـا
شاركة حصل في االبتعـاد عن ا
األخــيــرة  الــتي وضــعت اإلدارة
امام االنسحاب من الدوري ولو
يـشـهــد وضع الـنـادي أي تــغـيـر
لـــكن اإلدارة اتــخـــذت اخلـــطــوة
الـصحـيحـة ويجـعلـها ان تـتهـيأ
وتتصـدى للمـهمة الـقادمة  امام
مــشـــاركـــة  تــعـــول فــيـــهـــا عــلى
جـهودهـا ومن يقـف معـها ألنـها
ستـكون إمـام وضع مخـتلف في
كل شيء  وألنها تـرى في تام
مـشـاركـة فـريق كـرة الـقـدم األمـر
ــهم في عــمــلــهــا في كـل فــتـرة ا
ويـبـقى الــواجـهـة لــلـنـادي وهـو
مـن يـقــرر مـصــيــر اإلدارة  الـتي
تـــعي جــيـــدا  ان  الــشيء  األهم
ـــشـــاركــة في خـــطـــطـــهــا  هـي ا
ـمـتــاز وألنه الـفـريق بــالـدوري ا
الـوحـيـد بـاحملـافظـة بـعـد هـبوط
ـــاضي أي انه ـــوسم ا دهــــوك ا
مـسـئــول في الـدفـاع عـن  مـقـعـد
ـكن الـتـفـريط به احملـافــظـة وال
مـتاز الن االبتـعاد عن الـدوري ا

لقاء ارشيفي يجمع ب الصحفي هشام السلمان والراحل احمد راضي 
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ولـــــــد العـب نــــــادي الــــــزوراء
ــنـتــخب الـوطـنـي الـسـابق وا
(الــراحل ) أحــمــد راضي يـوم

21 من نيسان عام 1964
ودخـل مــــدرســــة عــــبــــاس بن
فــرنــاس االبـــتــدائــيــة وأكــمل
ـتوسـطة في مـدرسـة الوثـبة ا
ــــأمـــون ومن  ثـم اعـــداديــــة ا
وتـــمــــكن مـن دخـــول كــــلــــيـــة

التربية الرياضية.
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بــدأ احــمــد راضي الـلــعب في
فـريق شــبـاب نــادي الـشــرطـة
عام 1978وفي ذلك الـعـام لعب
في بطـولتي فنـلندة والـسويد
ومـن ثم انــــــتـــــقل الـى فـــــريق
شباب نـادي الزوراء وفي عام
 1980 لــــــــعـب مـع اخلط األول
لفـريق الزوراء وفي عام 1981
درب الراحل عـمو بابا دعاه ا
ـنــتـخب الــوطـني لـلــعب في ا
ـــعـــســـكــر وااللـــتــحـــاق فـي ا

الــــتــــدريــــبي الــــذي اقــــيم في
يوغسالفـيا وكان عـمره آنذاك

17 سنة
شـــــــارك عــــــام 1982 في دورة
اخلــلــيج الــعــربي الــســادسـة
بـــــــاالمــــــــارات وفـي الـــــــدورة
االســـيــويـــة بــالـــهــنـــد والــتي
حـــصل فـــيــهـــا الــعـــراق عــلى

الوسام الذهبي
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كـان مــنــعـطف مــهم جــدا عـام
1983 عـــنـــدمــا شـــارك أحـــمــد
راضـي  في بـــــطــــولـــــة كــــأس
غرب وحصل على فلسط با
لـقبي هـداف البـطولـة وأفضل
العـب فـــــــيـــــــهــــــا ثـم تـــــــوالت
الــبـطــوالتــالــتي شـارك فــيــهـا
أحــمـد راضـي حـتى جــاء عـام
1986 لـيــشــارك في نــهـائــيـات
بـــطــولــة كـــاس الــعـــالم الــتي
ــكـســيك وفـيــهـا اقـيــمت في ا
ســجل هــدف الــعــراق االوجـد
في بــطـوالت كـاس الــعـالم في

مــرمـى احلــاس الــبــلـــجــيــكي
بــافـاف بـعـد ان لـعـبـنـا ضـمن
مـجـمـوعـة ضـمت الـبـارغـواي

كسيك وبلجيكا وا
‰«e²Žô« 

في عـــام 1999 أعــــلن الـــنـــجم
احـمـد راضي اعـتـزاله الـلـعب
واالجتــــاه لــــلـــتــــدريب ودرب

فـريق نــادي الـشـرطـة ثم درب
مـنـتخـب النـاشـئـ عام 2002
ومن ثـم مــنـــتــخـب الــشـــبــاب
ـدرب عدنـان حمد وعمل مع ا
في الــــبـــطـــولــــة األســـيـــويـــة
وحـصـل فـيــهــا الــزوراء عـلى
ــركـز الــثــاني بـعــد الــفـريق ا
يزو وقـاد احمد اليابـاني از

خضير عبد الزهرة

b∫ تسعى ادارة فريق زاخو للتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للراحل علي هادي UFð
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وداعاً يا فتى العراق الطائر
ودعاً يـا من حمـلت العراق في

قلبك وعقلك
وأنت غض لم تتجاوز السبعة

عشر عاماً 
ــتــفـرجــ ودخـلت فـأبــهـرت ا

الي قلوب ا
درب  ولم تخذل شيخ ا

الذي احتضنك
وزج بك والسـاحة فـيهـا جنوم

بارزين
فــــاثـــبت جـــدارتـك بـــ كـــبـــار

الالعب
وداعــاً يـا من أدخــلت الــفـرحـة

في قلوب العراقي
وداعـــــاُ يـــــا من رفـــــعـت رايــــة
الــعـراق في احملــافل الـعــربـيـة

والدولية
سن اثر سن
وداعـــــــا يــــــا
صاحب الفن
اجلميل

وداعـــــاً يـــــا
صــــــــــــاحـب
اخلــــــــــــــــلـق

النبيل
ويـــــا أســــر
قـــــــــلــــــــوب

الي ا
إذا كـــــانت
هـــولـــنـــدا
تـــفــتـــخــر
بـــفــتــاهــا
الـــطـــائــر
كرويف
فــــــــــــفـي
الــعــراق
فــــــــــتـىً
طـــائـــراُ
اســـــمه
احـــمــد
راضي
شــــــغل

الــــــصــــــحــــــافــــــة واإلذاعــــــات
علق والتلفزيون وا
وسكن قلوب احملب

وتربع على عرش الهداف
وبنى مجده بعرق اجلب

أنت لم تمت ألنك سكنت قلوب
كل العراقي

وبيوت كل العراقي
وكل العرب احملب

نعم لقد استعجلت الرحيل
وآثرت الفراق الطويل
فأبكيت عيون العراقي

وأدمـــــيت قـــــلـــــوب احملـــــبــــ
قرب وا

وداعاً يا أبا هيا
فـــأنت شـــهــيـــداً مع األنــبـــيــاء

والشهداء والصديق
اقتـرح أن يدفن الـفقـيد بـجوار
ـــدربــ مـــكــتـــشــفـه شــيــــخ ا
وقـرب مـلـعب الـشـــــــعب الذي

برز فيه.
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قــــــررت إدارة نـــــادي الـــــزوراء
شطب رقم 8 من قائمـة الفريق
تخـلـيدا لـنـجم الكـرة الـعراقـية

الراحل أحمد راضي.
وقـدم قـائد الـفـريق مـهـنـد عـبد
ــوسم الــرحــيم الــذي ارتــدى ا
اضي رقم 8 مقـترحـا يقضي ا
بــشـــطب الـــرقم مـن الــقـــائـــمــة
لــيـبــقى مـســجال بـاسم الــنـجم

الراحل أحمد راضي.
ونال مقترح مهـند قبوال كبيرا
مـن اإلدارة والـــــتي وصـــــفـــــته
بـأقل مـا تـقـدمه لـلـراحل أحـمد
راضي والــــذي قـــدم لــــلـــزوراء
والــــــــكــــــــرة الــــــــعــــــــراقــــــــيـــــــة

الـــــكــــثـــــيــــر.وأوضـــــحت إدارة
الـزوراء في بـيان أنـهـا ستـقدم
طــــلـــــبـــــا لــــوزارة الـــــشـــــبــــاب
والـريـاضــيـة لـتــسـمـيــة مـلـعب
الــنــادي بــاسم الــراحـل أحــمـد

راضي.
يـــشــــار إلى أن أحــــمـــد راضي
تــــمــــيــــز بـــالــــرقم 8 فـي نـــادي

نتخب العراقي.  الزوراء وا
ومن جـــــــانــــــبـه نــــــعـى وزيــــــر
ي مدير الداخلية عثمان الغا
حـــســــابــــات الـــوزارة الــــلـــواء
خـــضــيـــر عــبــد الـــزهــرة الــذي
تـوفي بـعـد اصـابـته بـفـيـروس

كورونا.
ي فـي بــــيــــان وقــــال الـــــغــــا
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راضـي فـريق الــقــوة اجلــويـة
في مـباراة واحـدة في بـطـولة
انـــديــــة اســــيــــا امـــام فــــريق
االقـصى الــفـلــسـطـيــني وفـاز

فيها ( 2 _3) 
° bL−  ÕuLÞ

وفـي عـــــــام  2003 عــــــــمـل في
ؤقـتـة الحتاد الـكرة الـلجـنـة ا
الــعــراقي وعــام 2004 اصــبح
رئـيــسـا لـنـادي الـزوراء وعـام
2009 اصـبح رئـيــسـا لـلــجـنـة
الـــشــــبــــاب والــــريـــاضــــة في
ـان الـعـراقي وعام 2019 الـبـر
اعـــلن عن رئـــاســتـه لــنـــقــابــة

الرياضي العراقي
كـانت أخـر طـمـوحـاته رئـاسة
احتـــاد الـــكـــرة الـــعـــراقي في
لـكن ــقــبــلـة  , االنــتــخـابــات ا
هله فـغادر احلياة وت لم  ا
يوم 21 حزيران  2020 مثأثرا
بــاصـابـته بــفـيـروس كـورونـا
لــيـتــجــمـد ذلك الــطــمـوح الى

االبد ..  رحمه الله 

صحفي بقلوب راضية بقضاء
الــــــله وقـــــــــدره تـلقـيت نـبأ
ـــــغـــــفـــــور لـه مـــــديــــر وفـــــاة ا
حـــســابـــات وزارة الــداخـــلــيــة
الـلـواء خـضـيـــــــــــر الـسراي
بــــعــــد إصـــابــــتـه بــــفــــيـــروس

كورونا.
ي كـــان هــذا واضــاف الـــغـــا
ـــهــني مـــخــلـــصــاً الــضـــابط ا
شجاعـاً نزيهاً وطـنـــــياً طوال
فـتـرة خـــــــــدمــته نـسـأل الـله
ان يــتــغــمــده بــواسع رحــمــته
ومــغـــفـــرته ويـــدخــلـه فــســـيح
جـــنـــاته ويـــلــــهم اهـــله وذويه
ومــــــحـــــبــــــيه الــــــصــــــــــــــبـــــر

والسلوان.

يــعــني الــتـأثــيــر والــضــرر عـلى
دينة التي كانت لوقت رياضة ا
قـــــريـب ومن خـالل فـــــرق نــــادي
دهــوك تــصـــدرت دوري الــســلــة
ودوري الـــــــــكــــــــرة وبـــــــــاتـــــــت
مالعـبهـا  مكـانا إلقـامة بـطوالت
مـحـلـيـة وخـارجـيـة   ومـسـتـمرة
وحـــظـــيت بــــاهـــتـــمـــام الـــوسط
الـــــــــــريــــــــــاضـي فـي فـــــــــــتــــــــــرة
يـتـــــــــذكـرهـا بـاعـتـزاز جـمـهـور
ــؤكــــــــد يــأمــلـون ان ــديـنــة ا ا
تـــأتـي مـــشــــاركــــة فـــريـق زاخـــر
منـاسبـة وفي ان يكــون منـافسا
لــيــضـمـن الـبــقــاء الــهـدف األول
إمــام إمـــكــانــات الـــنــادي  الــذي
يــــســــعـى الســـتــــعــــادة دوره في
مـــــجـــــمـل االشــــــــــــــطـــــة إمـــــام
ــديـــنــة وهــو هـــوايــات أبـــنــاء ا

هم. ا
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ويقول رئـيس جلنة حـكام الكرة
في ذي قـــار احــــمـــد مــــكـــطـــوف
شيء جـيـدان  تـقـدم إدارة زاخو
ـقبل لـلعـمل واإلعـداد لـلمـوسم ا
عـبـر  تــشـكـيل فـريــقـهـا الـكـروي
وأهــــــمـــــيــــــة ان تــــــبـــــقـى فـــــرق
احملافـظات منـافسة بـقوة  حتى

التـبــقى الــنـافــسـات ضــمن فـرق
تلك العاصمة مع ان  الفريق  
اإلمـكـانـات واشـد عـلى يـد إدارة
زاخـــو في اتـــخــــاذ خـــطـــوتـــهـــا
األولى  من اجل  حتقـيق عمـلية
اإلعـداد والـتـركـيـز عـلى تـسـمـية
ــدرب لــتــولي مــهــمــة انــتــداب ا
الالعـــبــ  كـــمــا تـــريــده اإلدارة
وجــمـهــور الـفــريق والــسـيــطـرة
عـلى األمور  بـشـكل مبـكـر ومهم
ان  يـــتـــواجـــد فـــريق زاخـــو في
تــــــــلك من ملعب ا  البطولة 
ـواصــفـات فـنــيـة عــالـيــــــــــة  
إضافة الى قاعـــــــدة جماهيرية
فضال عن فترة اللـعب بالبطولة
التي إصر العودة عليها بسرعة
 وكـــانت نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول في
مـــســـيـــرة الـــفـــريق  الـــذي نـــعم
يـــســـتـــعــد مـن أالن لــكـن األمــور
تـــــبــــقى مــــرهـــــونــــة بــــالــــوضع
الـــصحي الـقـائم في الـبلـد  وما
ســــتـــــــــقــــرره  خــــلــــيــــة األزمـــة
ــــــــســــــــئــــــــولــــــــة عن  عــــــــودة ا
عطلة األنشـــــــطـة الرياضيـة  ا
بــــــســـــبـب تــــــفـــــشـي كــــــورونـــــا
وتأثيراتـها السلبـية على جميع

جوانب احلياة  وعطلتها.

علي هادي

احمد راضي
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مـديـر مــركـز الـفــيـنـيق لــلـدراسـات االقــتـصـاديـة  ادار
اضي منتدى احلواريـة التي عقدها الكترونيا االثن ا
مؤسـسـة عبـد احلمـيـد شومـان في العـاصـمة االردنـية
عـمـان بـعـنـوان (تـقيـيم إجـراءات الـضـمـان االجـتـماعي

خالل أزمة كورونا).
  ö «b³F « dLŽ

ـــطــرب الـــيــمـــني صالح ـــطـــرب االردني جــمـــعه بـــا ا
األخفـش بعـمل غـنائي عـنـوانه (تـدري تمـنـيت أشوفك)
 تـسـجــيـله بـالـعـاصــمـة األردنـيـة عــمّـان من كـلـمـات

لحن إبراهيم الطائفي. واحلان الشاعر وا

 w½«bL(« q{U

 bOFÝ tK «b³Ž wKŽ

الـروائي السوري صدرت له حديثا عن دار خطوط في
قدسة) تتناول راهن الديكتاتور عمـان رواية (البهيمة ا

الشرقي.
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{ اسطـنبول  –وكاالت - اثارت
الـــنــجـــمـــة الــتـــركـــيــة تـــوبــا
بــويـوكــسـتـون جـدالً كــبـيـراً
بـــعــد إنـــتــشــار صـــورة لــهــا
ظهـرت فيـها بـالبـكيـني أثناء
تـــواجــــدهـــا عـــلـى الـــبـــحـــر
وتــصـــدرت عــلى إثـــرهــا أحــد
مواقع التواصل اإلجتماعي في
تـــركـــيـــا حـــيـث وثـــقت الـــصـــورة

بويوكستون مرتدية البكيني.
وحــــظـــيـت صـــورة تــــوبـــا
بويوكسـتون بإشادات
كبيرة وعلّقت عليها
قائلـة (هذه الصورة
ـة لكن مـحبـتكم قد
تــــتــــجــــدد دائــــمــــا
أحــبـكم كــثـيــرا أنـتم
اجلممهور األفضل).

ثـيـرون وهي تـرتدي كـمـامـة مـبـهـجة
مطبوع عليها ورود وبكامل اناقتها
وذلك أثـناء قـيـامـها بـتـناول الـعـشاء
بـــصــحـــبــة ابـــنـــتــهـــيـــا جــاكـــســون

وأجوست في ماليبو بكاليفورنا.
الـى ذلك حــــررص الــــكــــثـــيــــرون من
ـشـاهـيــر حـول الـعـالم خالل االيـام ا
ـاضيـة عـلى االحـتفـاء بـعـيد األب ا
ي  ويل ومن بـــيــنــهـم الــنــجم الـــعــا
ســــمـــــيث الــــذي حتــــدث عن حتــــوّل
شعوره ح أصبح أب للمرة األولى
فـي سـن الـ 24 وذلـك أثــــــــــــــنــــــــــــــاء
استـضافـته زوجـته جادا سـميث في

برنامج الكتروني.
ولم يــسـتــطع سـمــيث تــمـالك نــفـسه
ونــزلت دمـــوعه عــلى الــهــواء وهــو
يـتـذكـر الـدروس الـتي اسـتـفـاد فـيـها
مـن جتـــربـــتـه كـــأب قـــائـالً:(في تـــلك
الـلـحـظـة أنــا مـنـدهش وسـعـيـد بـكل

هام إضافية تتطلب منك اجللوس فى يكلـفك مديرك 
العمل لساعات اطول.

qL(«

جتـتمع مع أصـدقـائك القـدامى وتـستـعـيدون ذكـريات
اضى اجلميلة رقم احلظ .8 ا

Ê«eO*«

أحرص على أخـذ راحة كافية عند العودة للمنزل بعد
اجهاد العمل.

—u¦ «

ناقشة ساء  عائلتك تـطلب منك اجللوس معهم عـند ا
خطوات مستقبلية .

»dIF «

ال تترك شـيئًا لـلصدفة فـى عالقتك بالـشريك خاصة
قبلة. خالل الفترة ا

¡«“u'«

 توطد عالقتك باحمليط بك وتؤدى مهامك فى العمل
على أكمل وجه.

”uI «

ابحث عن طرق مـختلفة لتصفية األجواء مع الشريك
رقم احلظ .9

ÊUÞd «

 ال تـتـأثـر باآلراء الـسـلـبيـة احملـيـطة بك عـلـيك حتـديد
قرارك خالل أيام.

Íb'«

حـالتك الصـحية تـتحسن كـثيرًا وابـتعد عن مـسببات
التوتر العصبي.

bÝô«

لـديك فــرصــة جـيــدة السـتــعــادة نـشــاطك مــرة ثـانــيـة
. باجللوس فى مكان هاد

Ë«b «

تــتـمــكن من احلـصــول عـلـى الـهـدوء الــعـصــبى الـذى
تسعى إليه منذ فترة طويلة.

¡«—cF «

تقف على منطقة وسط ب التعبير ألحدهم عن حقيقة
مشاعرك وب كتمانها.

 u(«
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اشطب االرقـام من داخل الـشبـكة: مع
حـلك الـصـحـيـح تالحظ ارقـامـا سـريـة
طلوب: تؤلف مجموع الرقم السري ا

-710256-90214-52914

-520-4506-5241-4519

-85-9432-295180-6521

-54019-251020-362

-8506-740-4152-28963

-632217-164—52891

-1232-6259-92258

-945-7512-1048-620520

119-50251-32560-902019

ـديــر االسـبق لــدائـرة اجلـنــسـيـة فـي الـبـصــرة تـلـقى ا
تعـازي االهل واالصـدقاء لـوفاة زوجـته ام محـمد كـما
تلـقى االمـنيـات بـالشـفـاء العـاجل من فـايروس كـورونا

الذي ارقده فراش العافية . 

وزيــر الــعــدل الــعــراقي الــسـابق
نــــعــــته االوســــاط الـــقــــانــــونــــيـــة
والـقضائـية  سائـل الـله تعالى

ان يسكنه فسيح جناته.

الـكـاتـبـة الـتـونـسـيـة شـاركت مع مـجـمـوعـة من الـكـتاب
الـتـونـسيـ في مـجـموعـة قـصصـيـة عـنوانـهـا (أهازيج
الـنـسـيـان) صـدرت عن (اآلن نـاشـرون ومـوزعـون) في
عمّـان ويـقع العـمل في مئـة وإحـدى عشـرة صفـحة من

توسط. القطع ا

ـغـتـربــة شـاركت في مـعـرض الـتـشـكــيـلـيـة الـعـراقــيـة ا
ـانيا بـاعمال مـستوحاة من مشـترك اقيم في مـيونخ با

االنطباع عن الطبيعة حول منزلها.
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نـائب الـهــيـئـة االداريــة لـنـادي الــعـلـويــة بـبـغــداد تـلـقى
سـائلـ الله التـعازي مـن اعضـاء النـادي لوفـاة والدته

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

جارليس ثيرون

غــدي الــرحـــبــاني فــيـــمــا وضــعت
طوجي فكرة وتصـور الكليب الذي
أخـرجـه نــادر مـوصــلـي وتـنــشــغل

بيروت - الزمان
ــطـربــة الــلـبــنـانــيـة هــبـة أطــلـقت ا
طــوجي فــيــديــو كــلــيب أغــنــيــتــهـا
اجلديـدة (روح يا قـمر) عبـر قنـاتها

الرسمية على اليوتيوب. 
وأعـــربت طـــوجـي عن حـــمـــاســـهـــا
لتقـد فكرة مـوسيقـية مخـتلفة عن
عـتـاد خالل األغنـية تـتسم بـطابع ا
األكـوسـتــيك بـاالتـكـال عـلى ربـاعي

الوتريات والبيانو قائلة: 
(األغــنـيــة عــاطــفـيــة وهــادئــة جـدا
وجتــســد األحــاســيس الــدافــئـة في
احلب وهي أول مـفــاجـأة من ثالث
أغـنيـات تظـهر تـبـاعا بـنفس الـنمط
ـوســيــقي الــهــاد خالل الــفــتـرة ا
ـوسـيقـار أسـامة ـقبـلـة). وتولى ا ا
وسيقي الرحباني مـهمة التـوزيع ا
لألغنـية حـيث اختـار يزن الـهجري
مـوسـيـقي سوري مـسـتـقر بـأمـريـكا
ليـقوم بـتلـح األغنـية الـتي كتـبها

سـاتها األخيرة على حاليا بوضع 
أغنيـت جديدتـ ستظهـران للنور

بشكل مصور قريباً. 
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  لقـد منحـنا فرصـة كافيـة اللتقـاط االنفـاس حتى إنتـصاف اللـيل كحد
أدنى . وتلك هبـة حكومـية نظيـر التزام مـباديء السالمـة واالحتياط من
عدو الوزن له وال شكل .. ( الطبيبا شاهد  تلك الكرة  اخلزفية الزرقاء
تناهية زودة  بالرؤيـا  ا ـسامير  رأي الع  او بـاجملاهر ا طعونة با ا
حــد الــنـانــو مـيــتــر )والـتي هــزت حــزام االرض  الـذي قــطـره 12 الف

كيلومتر!
تنتابني  رغبات للخروج الى فضاء فسيح االنسان حريص على مامنع

النهاية له خارج اوقات حظر التجوال
في جوف الليل االليل   الاحـد سواي على االرض  احث اخلطى نحو

مسافة الكلب فيها
كــنت اصــوغ بــيت شــعــر اردده لــطـرد مــخــاوف ان يــوقــفـنـي احـد من
اجملـهـول ويـقـول لي  : (عـفـوا انت مـخـالف لـلـتـعـلـيـمـات  اسـمح لي أن

اطبق بحقك  القانون) !
وحدي على االرض الأحد سواى سوى خطاي تقودني نحو الطريق
العسس وال خفر السواحل  ال ضوء  يلوح  من االعالي كالسراب  

{ حلو نظمتها سائرا
{ اتــصـلت بـصــديـقي الـدكـتــور الـشـاعـر ولــيـد الـصـراف هــاتـفـيـا من
ـا تـبــديـدا من مـخــاوف من تـعــالي  صـوت الـكــلب الـنـابح ــوصل  ر ا

ربوط بسلسلة غليظة قال : مليح .. اشتقول لو إنك بديت هاكذ ? وا
 وحـدي عــلى األرض اصـغي إلى نــبـضي ..الشــارع فـيـهــا نـحـوي أنـا
يـفـضي  ..قـد جبـتـهـا لـيال بـالـطـول والعـرض .. لم الق من ارضـى عنه

ّ  لي غدرا بعضي على بعضي ومن أرضي مذ  
 في جوف الليل اسـمع وقع خطاي فاشعـر بإني االوحد على الـبسيطة
.. صدى وقع اقـدامي يـتردد في االرجـاء اتذكـر صـوت فيـروز:( خبـطة
خـبـطـة قـدمكن قـدمـكن عـاألرض هدارة إنـتـوا األحـبـا وإلـكن الصـدارة

رفوعة). خطوة العز وجبهة ا عاألرض مسموعة
 يـعـرفـني زمالئي حــ اطـلع الـسـلم ..ويـردد بـعـضـهم : (هال  بـالـزين
الــنــشــمي). ذات مــرة قــررت الــدخــول مــشــيــا عــلى رؤوس االصــابع
فسمعت : (هال بالـزين النشمي)  اردف الذكي الـذي عرفني : (عرفتك

)ز من عطرك ..عطر فرنسي الرن
ا تـبقى : (وظـننـت أنك تعـرف مـعـنى سوار الـياسـم  ربطـت ذاك 

.( يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدرك
نسينا سالفة الكلب الكالب هنا لها اسامي الكالب البيتوتية –حصرا
- فـهي  بــضـمـان صـحي وغالء مــعـيـشـة  : لـوسـي  ويـسـكي  مـاكـد

ونالد  روكي.
 السائبة الحتظى  بلقمة عيش وال اسامي لها.

ـا لـتــحـيـتي  بـنـبـاح خـرجت الــكالب دفـعـة واحـدة  ر
صرت افهمه .

شعرت بسعادة غامـرة لسبب : لم يؤاخذني أحد
عــلى خـرق حــظــر الـتــجــوال   إن الـكالب تــعـرف

حسن اجلوار  افضل من بني آدم !

{ كـــالـــيـــفـــورنــا  –وكــاالت - نـــفت
ية تشارليز ثيرون خبر النجمة العا
خــطـبــتـهــا من الــنـجـم  شـون بن في
الفتـرة التي كـانا يواعـدان بعضـهما
البعض وقالت (أنـها لم تخطبه ولم
تــكن لــتــتـزوجـه ابـدا) مــؤكــدة وفــقـا
وقع الـفن (أن األمر مـجرد شـائعات
وذلـك أثــنــاء حـــلــولـــهــا ضــيـــفــة في

برنامج تلفازي. 
ـواعدة بن في وكانت ثـيرون بدأت 
كــانــون األوّل 2013  وانــفـــصال في
حزيران 2015 ووقتهـا أفادت مـجلة
(يـو اس ويـكلـي)في كـانون االول من
عـام 2014 أنــهــمـا خــطــبــا سـراً في
باريس وقال مـصدر (ال يـوجد خا
في إصبـعهـما لـكنـهمـا ملـتزمان) إال
أن ثـيــرون نـفت األمــر وأنـهـمــا كـانـا

يتواعدان فقط.
ـصــورين رصـدت وكـانـت عـدســات ا

الـــــــــدروس الـــــــــتي
غرستـها األبوة في
داخـــــــــــــــلــي خـالل
ـاضــيـة الــفـتــرة ا
حــيث اسـتــمــتـعت
كثـيـراً بـكوني أب)
وعن شـعـوره قال :
(لـم أتــــــــــمــــــــــالـك
دمـــوعي آنـــذاك
وصـرت أنــظـر
بـــشــدة البـــني
حـــــــــــــــــيــث لـم
أتــــــــخــــــــيـل كم
ـسـؤولـية الـتي ا
حـــمـــلـــتـــهـــا عـــلى
عـاتـقي بـسـبب هـذا
الطفل الصـغير الذي
ســــــــــأعـــــــــــود بـه مـن
ـسـتـشـفى لـلـمـنزل). ا
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دعت دائـرة الـفــنـون الـعـامــة اخلـطـاطـ
الـعـراقـيـ للـمـشـاركـة في مـعـرض اخلط
االلـكــتـروني الــذي تــقـيــمه الـدائــرة عـلى
موقعهـا ضمن بوابة الـفنون اإللكـترونية
حتت عـنــوان ( حـروفـنــا هـويــتـنـا) وذلك
بــالـــتـــعــاون مع جـــمـــعــيـــة اخلــطـــاطــ
.واشــــارت الى ان (شـــروط الـــعــــراقـــيـــ
ــعـرض تــتـضــمن ارسـال ـشــاركـة في ا ا
عمل فـني مع صورة شـخصية لـلفنان
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ابـدت نقابةُ الـفنان الـعراقي انـزعاجها
الــشــديــد في هــذا الــوقت الــصـعـب الـذي
يـــشــمل اجلـــمــيـعَ بــالـــقــلق واحلـــيــرة مع
انــتـشـار جــائـحـة كـورونــا من اإلشـاعـات
ـغرضـة التي تـطال الـوسط الفـنّي حيث ا
تــســـتــمــر وســائلُ إعـالم  ومــنــصّــات في
مـــواقع الـــتــواصـل االجــتـــمــاعـي بــنـــشــر

األكـاذيب بـشـأن احلـالـة الـصـحـية
لـــــدى الـــــفـــــنـــــان الـــــفـالني
والــفـنـانـة الــفالنـيـة.واكت
النقابة في بيان اطلعت
عـلـيه (الـزمـان) امس
(فــي الـــــــــــوقـت
الــــــــــــــــــــذي
تـنشـغلُ فيه
الــــنـــقــــابـــة
وأعـضاؤها
بــالــتــوعــيـة
الـــصـــحـــيـــة

حتــذّر الــنـقــابـة
اســــــــتـــــــمـــــــرار
الـظـاهـرة هذه
ونـشيرُ بشكلٍ
واضــح إلــى
ّ أنـــــــــــــــه 

مــعــززة بــاالسم الــكــامل ويــبــدأ اســتالم
االعمال الفنية غدا اجلمعة وينتهي موعد
قبل). الى ذلك االستالم اجلمعة 3 تموز ا
اطـلع وزيـر الــثـقـافــة والـسـيــاحـة واآلثـار
ـشــاركـة مـديـر عـام دائـرة حـسن نـاظم و
الـفـنــون عـلي عـويــد عـلى نـصب الــنـخـلـة
للفنان الكبير اسـماعيل فتاح الترك كعمل
يـز وأبدى نـاظم اعجـابه بهذا متحـفي 
الـعــمل الـكــبــيـر  الــذي اجنـز في بــدايـات

اضي. الثمانينيات من القرن ا

ـــتـــخـــصـــصــة الـــتـــواصل مع اجلـــهـــات ا
ـتـعـامـلـة مع اجلـرائم األلـكـتـرونـيـة ليـتم ا
مــقــاضــاة ومــحــاســبــة نــاشــري األكــاذيب
حــســابــاً شــديــداً وفق الــقــانــون ألن هـذه
األخــبــار تــســـهم بــشــكلٍ كــبــيــر بــإشــاعــة
اخلــوف والـقــلق والـتـشــاؤم بـعــد أخـبـار
وفـاة فنـان لهم جـمهـورهم الواسع األمر
الـــذي يــتـــعـــلق بـــشــكلٍ واضـح بــاحلـــالــة
ــؤثــرة في الــفــايــروس الــنــفــســيــة ا
خــصــوصـاً وأن هــذه اإلشــاعـات
تــــســــتــــهــــدف الــــفــــنــــانـــ
وجـــمــــهـــورهم في وقتٍ
واحـــد). مـــتـــمـــنـــيــة
(نــتـمـنى الـشـفـاء
الـــعــاجـل لــكلّ
الــبـشـريـة من
هــذا الــوبــاء
ومـن الـــوبــاء
الــــــنـــــفــــــسيّ
واخلـــــــــــــــــــــلــل
األخـالقـي الـــــذي
تـعـاني مـنه بعض
ـــــــــنـــــــــصّـــــــــات ا
اإلعـالمــــــيـــــــة في

الوقت نفسه)!

ـــــــواقع الـى ذلك أجـــــــرى أحــــــــد ا
ثل ية تصويتا حول أفضل  العا
ــــنـــافــــســـة بـــ تـــركـي وكـــانت ا
ـمـثـلـ الــتـركـيـ أراس بـولـوت ا

وجان يامان.
وفاز يـامان الـذي اشتـهر من خالل
ــــبــــكـــر) مــــســـلــــسل (الــــطــــائـــر ا
ـثل تـركي بـالـتـصــويت كـأفــضل 
بـ27 الـف صــــــــــوت عــــــــــلى اراس
بــولـوت بــطل مــسـلــسل (احلــفـرة)
وفـيلم (مـعـجزة الـزنـزانة 7) الذي

حصل على 12 الف صوت.
وتــصـــدر إسم جــان يـــامــان وإسم
مـسلـسله اجلـديد (الـسيـد اخلطأ)
ــواضـيع األكــثـر مــؤخـرا قــائـمــة ا
رواجـاً عـبـر أحـد مـواقع الـتـواصل
اإلجـتــمـاعي في تـركــيـا وإيـطــالـيـا

والدول العربية.

لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - أعـلن
مـثل األمريـكي جيـمي فوكس عن ا
جتسيده السـيرة الذاتية ألسطورة
الكـمــة مـايك تــايـسـون فـي فـيـلم ا
سـيـنـمـائي.وجـاء ذلك عـبـر مـقـابـلة
مباشرة على تطبيق انستغرام مع
نتج مارك بيرنبوم حيث أوضح ا
ـمـثل الـبـالغ مـن الـعـمر  52عـاماَ ا
أنه (كــان يــجـــهــز لــلـــدور بــنــظــام
تــمــاريـن مــرهق اســتــعــداداً لــبــدء

التصوير).
ـــنـــتـج بـــيـــرنـــبـــوم خالل وقـــال ا
ـــقـــابـــلــة مـع جــيـــمي فـــوكس إن ا
(القيـام بالسـير الذاتـية أمر صعب
فـيـستـغـرق أحيـانًـا األمر  20عـاماً
إلجنازه ولـكنـهم بدأوا بـالفعل في
إجناز الـفيلم الـذي أُعلن ألول مرة
عن قـيـام فـوكس بـبـطـولتـه في عام
.(2014وأشـــــار فــــــوكس إلـى إنه

هبة طوجي
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(الـتــقى بـتـايــسـون ألول مــره بـعـد
أدائه لـ "اســـتــانــد آب كـــومــيــدي"
وكـــان عـــمـــره آنـــذاك  22عـــامـــاً)

ـقـابـلـة (إلى الـنـاس مـنـوهـاً عـبـر ا
حــــ يــــشـــاهــــدونـه في الــــفـــيــــلم
سـيـعــتـقـدون أنه مــايك تـايـسـون).

جيمي فوكسمايك تايسون
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احـتـفت االسـرة الـفـنـيـة عـصـر االثـنـ
اضي بافـتتاح مجـمع ومسرح آشور ا
اجلـــديـــد الـــذي يـــقع ضـــمـن الـــرقـــعــة
ــــســــرحي الــــوطــــني اجلــــغــــرافـــيــــة 
والرافـدين. وبدأ حفل االفـتتـاح بقراءةِ

واآلثار حسـن ناظم مسـرح آشور الذي
سـيــكــون مـكــان يـضم كـل الـفــعـالــيـات
ـســرحـيـة الـتــجـريـبـة في والـعـروض ا
ـستـقـبل القـريب بـعد إجنـالء جائـحة ا
كـورونا والـذي يـجـسد حـلم كـان يراود
ـسـرح مـديــر عـام دائـرة الــسـيــنـمــا وا
احـمد حـسن موسى مـنـذ  شهـور خلت
وبــــإصــــراره عــــلى حتــــقــــيق حــــلــــمه
ــــســـــاعــــدة أبــــنــــاء الـــــدائــــرة بــــكل
إختصاصاتها وأقسامها أصبح احللم
حقيـقة. وهذا مـا اشار اليه ناظم خالل
ناسبة حيث كلمته التي القاهـا بهذه ا
قـال : (أَشـعـر بـالـفـخـر واالمـتـنـان وأنـا
ــنــعــهم أقف أمــام هـــكــذا أبــطــال لـم 
الـظـرف الوبـائي أن يـكـملـوا مـشوارهم
في الـعـطاء وخـالل فتـرة وجـيـزة أُجنز
ـسـرح الــكـبـيـر)  كــمـا أكـد عـلى هـذا ا
ضــرورة أن (نـتـقـدم خــطـوة إلى أَالمـام
ـسـارح وخـاصة ألكـمـال إعـمـار بـقـيـة ا
مــسـرح الــرشــيـد الــذي يــعـد مــســرحـا

تاريخيا). 
×وشمل حفل األفـتتاح معـرضا للصور

ـراحل بـناء الـفوتـوغـرافيـة اخلـاصة 
سرح ضم  25صورة لـلـمصـور علي ا
صـبـحي ..فـضال عن فـيـلم وثـائـقي عن
سرح الـتجـريبي الذي مراحل اجنـاز ا
اســتــغــرق الــعــمل به خــمــســة أشــهــر

ائة وخمس شخصا.. ويتسع 
×وعبر نـقيب الفنـان العراقـي جبار
جـودي في كلـمـته عن شـكره وإمـتـنانه
لـكل الـقائـمـ على حتـقـيق هـذا احللم
بـإمــكــانـيــات ذاتـيــة بـســيـطــة .. وقـدم
ــوسى بـاسـم الـنــقــابـة جـودي هــديــة 

ا جلهودهِ ..  تقديراً وتكر
×وفـي خــــتــــام احلــــفـل كــــرم  مــــوسى
ـسـاندين سـاهـمـ وا مـجـمـوعـة من ا
ـسرح بشـهادات تقـديرية ألجناز هذا ا
قـام بـتـوزيـعـهـا وزيـر الـثـقـافـة ونـقـيب
الفنان مع تقد الشكر لكل العامل
سرح  وللقوات في دائرة السينمـا وا
االمنـية الـبطـلة وقيـادة عمـليـات بغداد
واجلــيش االبـيـض في وزارة الـصــحـة
وأمانـة بغداد ولـكل من كان له دور في

حتقيق هذا احللم.

ســورة الـفـاحتــة عـلى شــهـداء الـعـراق
والــراحـلـ بـسـبـب جـائـحـة كـورونـا 
تالهـــا شـــرحــا مـــفــصـال عن مـــفــاصل
سارح في سرح من قبل مدير قسم ا ا
ـسرح كـاظم نـصار دائـرة السـيـنمـا وا
وافــتــتح وزيــر الــثـقــافــة والــســيــاحـة
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{ لـــــوس اجنــــلـــــيس-(أ ف ب) –
تـــوفي جــويـل شــومــاخـــر مــخــرج
فــيــلــمَــ من ســلــســلــة (بــاتــمـان)
و(لـوست بـويز) عن عـمر 80 عـاما
بــالـــســرطــان وفق مــا أفــاد وكالء
أعماله لوكالة فرانس برس امس.
وقـالـوا في بـيان إن هـذا الـشخص
ـهنـيـة كـمـصمم الـذي بـدأ حـيـاته ا
أزيــاء قـبل أن يـصـبح اسـمـا بـارزا
فـي هولـيـوود توفي “بـسالم ”في
نـيويورك (بعـد عام من معركته مع
الــســرطـان). وشــومــاخـر مــعـروف
خـصوصا بإخراجه فـيلمي باتمان
فـــوريــفــر (1995) وبـــاتــمــان أنــد
روبن (1997). وتــولى شــومــاخـر
إخـراج سـلـسـلـة (بـاتـمـان) من تـيم
بـيرتون وكـان أول فيلم أخرجه من

W bš nOCð qſuſ
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—uB « v بـطولة فال كيلمر ناجحا جدا. لكن≈
فـيـلـمي (بامـان فـوريـفر) و(بـاتـمان
أنــد روبن) تـعـرضـا النـتـقـادات من
الــنـقـاد واجلـمـهــور الـذين أعـربـوا
عن اسـتيائهم من احللـمت اللت
أضــــافـــهـــمـــا شــــومـــاخـــر إلى زي
بـاتـمان. وفي مـقـابلـة الـعام 2017
قــال شـومــاخـر جملـلــة (فـايس) إنه
يـريــد (االعـتـذار من جـمـيع مـحـبي
الـسـلـسـلـة لتـسـبـبه بـخـيـبة أمل )
مضيفا أنه (شعر بأنه قتل طفال).
بــــدأ شــــومــــاخـــر مــــســــيــــرته في
هـــولـــيــــوود كـــمـــصـــمم أزيـــاء في
الـسـبـعـيـنات وعـمل عـلى أفالم من
بـــيــنــهـــا (ســلــيـــبــر) لــوودي ألــ

(1973) و(انتيريرز)(1978) .
وقــد حــقق أول جنـاح لـه كـمــخـرج

{ فيل-سـور-لوم (فـرنسا)-(أ ف
ب)  –بدأ خبـراء أدلة جنـائية في
فـرنـسـا عـمـلـيـة بـحث االثـن عن
رفـات فـتـاة تـبـلغ من الـعـمـر تسع
ســنـوات اخــتــفت قـبل  17عـامـا
بــعـدمــا اعـتــرف سـفــاح بـقــتـلــهـا
أخــيــرا.  وقـام اخلــبــراء بــإغالق
مــنــزل ســـابق لــلـــقــاتل مـــيــشــال
ــــلــــقب بـ (وحش فــــورنـــيــــريـه ا
أردين) في شــمــال فــرنــســا عــلى
مـسـافـة أكـثـر من 200 كـيـلـومـتـر
من بـــلــدة واقـــعــة شـــرق بــاريس
حـيث اخــتـفت إسـتـيل مـوزان في
ــدرسـة في طـريق عــودتــهــا من ا

كانون الثاني/يناير 2003.
وحــكم عـلى فـورنـيــريه بـالـسـجن
مــــدى احلـــيـــاة فـي أيـــار/مـــايـــو
2008 بـتـهـمـة قــتل سـبع فـتـيـات
وشـابـات واتـهم بـاخـتـفـاء موزان
في تــشـــرين الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر
ـاضي بــعــدمـا نــقــضت زوجـته ا
الـسـابـقـة حـجــة غـيـابه. واعـتـبـر

احملققـون للمـرة األولى فورنيريه
مشتبـها به في اختـفاء الفتاة في
الـعام 2006 بـعـدمـا عـثـروا عـلى
ـــــوزان عــــــلى جـــــهـــــاز صـــــورة 

الكمبيوتر اخلاص به.
وقـــد رصــدت شــاحــنـــة بــيــضــاء
لكها في صغيرة تشبـه سيارة 
ـنـطـقــة الـتي اخـتــفت فـيـهـا في ا
بلدة غيـرمانت شرق باريس. لكن
لم يـــتم الـــعـــثـــور عــلـى أي دلــيل
حـمض نـووي لـربـطه بـالـقـضـية
وأكـد فورنـيريه لـسنـوات أنه كان
في منزل في جـنوب بلجـيكا قرب
احلدود الفرنسية في اليوم الذي

اختفت فيه موزان.
ثم في تشرين الثاني/نوفمبر من
ــاضي أخـــبــرت زوجــة الــعـــام ا
فــورنـــيـــريه الــســـابـــقــة مـــونــيك
ـة أولـيـفــيـيه احملـقـقــ بـأن مـكـا
هـاتـفـية زعـم أنه أجراهـا من ذلك
نزل في اليوم الذي اختفت فيه ا
الـفــتـاة أجــرتـهــا هي بـنــاء عـلى

ـوز فـاير) مـن خالل فيـلم (سـانت إ
فـي الـعـام 1985. ويــعـزى الـفـضل
لـشوماخر في مساهمته في إطالق
ــثــلــ مــثل مــاثــيــو مــســيـــرات 
مــاكــونـهي وكــولــ فـاريـل. فـيــمـا
ـنتـج الهـوليـوودي سـتيف تـوفي ا
بــيــنغ الــذي مـول فــيــلم (ذي بـوالر
إكــسـبـرس) لـتــوم هـانـكس عن 55
عاما وفق ما أوردت وسائل إعالم
. وأورد موقع (تي أمـيركـية االثـن
ــــتــــخــــصـص بــــأخــــبـــار إم زي) ا
ــشـــاهــيــر أن بــيــنـغ تــوفي بــعــد ا
ســــقـــوطـه من الـــطــــابق الــــســـابع
والـعـشرين من مـبنى سـكني فـاخر
فـي ســنــتــشــري ســيــتي في لــوس
أجنـلـيس نـقال عن مـصـادر أمـنـية
مـجهولـة. وقال ناطق بـاسم شرطة

باختـطاف ضحاياه واغـتصابهن
وقـتــلــهن وحـكم عــلــيه بـالــسـجن
مــــدى احلـــيــــاة من دون إمــــكـــان

عــمــلــيــة حــفـر. وديـن فــورنـيــريه
بـسـبع عمـلـيـات قتل ارتـكـبت ب
العام  1987و2001. وهو أقر

طـلــبه. وفي آذار/مـارس اعـتـرف
فــــورنـــيـــريه بــــقـــتل مـــوزان دون
الكشف عن مكان اجلثة. وتمضي
أولـيـفـيـيه عـقـوبـة بـالـسـجن مدى
احلــيــاة مع عــدم إمــكــان اإلفـراج
ــشــروط عــنــهــا قــبل  28عــامــا ا
لـــدورهـــا في بـــعض عـــمـــلـــيـــات

اخلطف والقتل.
ويوم االثن ذهب احملققون إلى
مـــنـــزل فــورنـــيــريـه الــســـابق في
مــنـطــفــة أردين في شــمــال شـرق

فرنسا.
وحــــضــــر نــــحـــو 50 شــــرطــــيـــا
بــاإلضـافــة إلى خـبــراء في األدلـة
اجلنـائيـة وعالم آثـار ومهـندس
من اجلـيش يسـتعـدون للـتنـقيب
ــــنــــزل الــــذي لم يــــتم في هــــذا ا
تــفـتـيـشه حــتى اآلن. واحملـقـقـون
مهـتمـون خصـوصا بـالقـبو الذي
ـتــهم بــاالسـمــنت وأتـوا غـطــاه ا
ـعـدات مزودة رادارا مـسـلـحـ 
ــسح األرض قــبـل مــبــاشــرة أي

ـــشــــروط. كــــذلك أدين اإلفــــراج ا
باالعتداء على ثـالث فتيات تمكنّ

من الفرار.
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لـــوس أجنــلــيس لـــوكــالــة فــرانس
بـرس إن رجال في اخلمسينات من
ـكان نـفسه الـعـمر لـقي حتـفه في ا
دون الــــكــــشف عن هــــويــــته. وقـــد
تـــطـــابق سن الـــضـــحـــيــة ومـــوقع

احلداث مع تقرير (تي إم زي).
وبـاإلضـافة إلى إنـتـاج أفالم بارزة
مــثـل فــيــلم اإلثــارة (غــيت كــارتــر)
لــسـيــلـفـســتـر ســتـالــون ووثـائـقي
ــــــــــــــارتـن (شــــــــــــــايــن إيـه اليــت) 
سكورسيزي شارك بينغ في كتابة
فــيـلم (كـانــغـارو جـاك) الـذي صـدر
فـي الــعـام 2003. وهــو اســتــثــمـر
أكـثـر من 80 مـلـيون دوالر في (ذي
بــوالر إكــســبــرس) حــوالى نــصف

تحركة. ميزانية الفيلم للرسوم ا
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علومات اصالح النظام االداري في العراق وتـوحيد ا
ــكـافــحـة ــرجـعــيــات االلـكــتـرونــيــة بـدايــة الـطــريق  وا

الفساد لكنه ليس كل الطريق. 
ـــنــاسب في مـــثل وضع الـــعــراق الــقـــلق يـــكــون من ا
الحقة ومتـابعة الفاسدين في اشراك قوات عسكـرية 
مـنـافذ حـدوديـة من أجل تـوفـيـر االيـرادات وحـمـايـتـها
ـكن أن يـسـتـمر لـصالـح خزيـنـة الـدولـة لـكن ذلك ال 
الـى فـــتــــــــــرة مـــفــــتـــوحـــة  والبــــدّ من اعـــادة األمل
باألجهزة اخملتـصة بجباية االمـوال التي تراكمت فيها
طـبــقـات من الــفــسـاد عــبـر وزارات مــالـيــة سـابــقـة لم
تسـتطع مـواجهة الـفساد وقـسم منهـا تورط في بعض

ملفاتها.
االن  هل دخـلـنـا مرحـلـة مـواجـهـة الـفـسـاد حـقاً هل
سـنــبــقى نـســمع من مــســتـثــمــرين أجــانب وعـرب عن
عمـوالت ونـسب مشـاركـة وهمـيـة بأسـمـاء شخـصـيات
وشــركـات االمـر الــذي يـجــعل االسـتــثـمــار في مـرمى

راكز النفوذ . ستقوي  الفساد ا
لكل وزارة ومؤسسـة سماسرة للـفساد من خارجها 
واطنـون ضحـايا لـهم  حتت ضغـط االضطرار بـات ا

لتمشية امور حياتية ومعيشية .
ثــقـافـة الـفــسـاد جتـذّرت ولــيس لـنـا خالص مــنـهـا مع
ـهـيـمـنة ومـع اجلـهاز االداري الـهـيـكـلـيـة الـسـيـاسـيـة ا
الــفــضــفـاض  والــذي جــعل من الــوزارات أجــســامـاً
تـشعبة خفـيفة كـالفل طـافية فـوق بحيراته اآلسـنة وا
الى درجة من الصعب مالحقتها عبر دعوات عادية .
لكن البـد من بـدايـة تبـدأ بـتشـريـعـات شديـدة االحـكام
التـتـهـاون مع الـفـسـاد الـكـبـيـر أو الـفـسـاد الـصـغـير 
الي الذين يقــــولون انّ اجناز ذلك مستحيل هناك ا
 وهـذا دلـيل اكــبـر عـلى عـمق الــفـسـاد وخـطـورته في

تدمير البناء االجتماعي واالقتصادي للبلد . 
ولن ننـسى كيف كـان الفـساد من أكبـر البـوابات التي
دخل مـنـهـا االرهـاب في مـحـافـظـات عـدة  وحـتى في

بغداد .
الفساد  يحتاج الى معـركة حاسمة ومباغتة ال تراجع
فيـها مـهـما كـلف االمـر  والفـاسـدون مثـل االرهابـي

واخلارج على القانون أج مَن عليها .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـكـن أن نـقــنع أنـفــسـنــا أن فـايــروس كـورونــا الـذي أقــام الـدنــيـا ولم هل 
يقـعـدها تـسـبب بـكل هذا الـعـدد من الـوفيـات في الـعالـم. ألم يكن لـتـحدث
حاالت الوفـيات هذه عـلى مستـوى العالم لـو لم يكن الفـايروس فعل فـعلته

عمورة?. وضرب وبكل قوّة أصقاع ا
ئات اآلالف بعـد حوالي نحو أربعة أشهر من اإلعالن عن أعداد الوفيات 

انتشار الوباء فهل يعني هذا أن الفايروس تسبب بكل تلك احلاالت?
ـثـير ـرعب ا ـاذا كل هـذا الـتـهـويل ا دعـونا نـقف عـنـد نـقـطـة مـعـينـة وهي 
لـلـجــدل من قـبل الــدول الـكـبــرى عـلى وجه الــتـحـقــيق ورصـدت جملــابـهـته
ـصل الـقـادر على ملـيـارات الـدوالرات فـضالً عن الـعـمل علـى اكتـشـاف ا
شفاء الـناس الـذين أصابـهم الفـايروس بحـسب ما نـسمع ونـقرأ ونـشاهد
من أخـبـار مـكـثـفـة ويـومـيـة ومـا تـتــحـفـنـا به مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي

واقع االلكترونية والصحف الرسمية. وا
ا أنَّ حالـة هالـة الفـايروس عاديـة جداً ولـكن التـطبـيل في هذا االجتاه ر
وتـضـخـيـمـهـا جـعـلت الـبــشـريـة تـقف مـنـدهـشـة حـيـال ذلك وخـوف وحـذر
رض اخلـبيث الـذي يـنتـقل بسـرعة من شـخص آلخر شديـدين جراء هـذا ا
نزل وغير ذلك أو س سطح كتاب أو مكـتبة مسكة بـاب جدار ا جملرد 
ـنــبـعث من شــخص آلخـر وكـان من من خالل انـتــقـال الـعـدوى بــالـرذاذ ا
الضروري أن حتل مشـكلة ذلك بـارتداء الكمـامة كإجـراء احترازي ووقائي
إلّا أنه كان لها عـيوبها في التـنفس التي يعـاني منه بعض الفئـات العمرية
وأبرزهم مـرضى الـرئـة حـيث أوصى اخلبـراء بـعـدم ارتداء الـكـمـامات في
حالـة شعـورهم بـصعـوبـة في التـنفس ألن ذلـك يزيـد من أزّمتـهم الـصحـية
أضف إلى آثارها الـسلـبية بـظهـور البثـور والقـروح والقشـور اجللـدية على
وجوه البعض بـاإلضافة إلى القـفازات الطـبية ومن بعـد ذلك االمتثال إلى

غسل اليدين تالفياً من انتقال العدوى.
هذا ما حـدث ويحـدث اليـوم وهذا ما دعـا دول العـالم كله إلى الـعمل على
إغالق مـحـالـهـا الـتـجـاريـة وبـوابـتــهـا الـتي تـكـون عـلى تـمـاس مـبـاشـر مع
ـواطن مـحـجـوراً في مـنزله واطـن ما اضـطـر وكـمـا ذكـرنا إلـى مكـوث ا ا
فترة من الوقت وكـذلك الطالب والعـامل. كل شيء صار بعيـداً عن متناول
وبايل درسة من خالل التراسل عبر ا اليد وتعامل التلميذ والطالب مع ا
أو الـبــريــد االلـكــتــروني ووسـائـل الـتــواصل االجــتـمــاعي وهــذا مـا أربك
التالمـيذ والـطالب الذي يـفتـقر قـسم كبـير مـنهم إلى تـواجد آلـة طبـاعة في
بـيــته تـيـسّــر عـلــيه اسـتالم مــا يـصـلـه من واجـبـات مــدرسـيــة عـبـر الــبـريـد

االلكتروني ومنهم من يفتقد جلهاز كمبيوتر شخصي أو احملمول.
ما تـركه فايـروس كورونـا من آثار سـلبـية كـانت كبـيرة وكـبيـرة جداً.. فـقد
ؤسسات في العالم وأفقر بعضها ما جعلها عطل واقع عمل الشركات وا
انـية تلـجأ إلى اقـتراض مـبـالغ مالـية ضـخمـة ومثـالـها شـركة الـطيـران األ
لوفتهانزا  التي اتفـقت مع حكومة برل إلنقاذها مـن محنتها بدفع مبلغ 9

مليارات يورو لتجنبها اإلفالس في زمن كورونا..
عطيات والعادات. مع الفايروس اختلفت الطقوس وتبدلت ا

لعـنة فـايروس كـورونا أحـبـطت العـالم وتعـلمت الـبـشريـة وعن بكـرة أبيـها
درساً لم يكن بـاحلسـبان.  الـنتائج كـانت مرعـبة ومخـيفـة وما زالت الدول
التي خـفـفت من إجراء الـعـزل أو رفعه تـعـاني من تراجع اإلقـبـال الشـديد
ــقـاهي من قــبل مـواطــنـيــهــا عـلى احملــال الــتـجــاريـة ومــحـال األلــبــسـة وا
طاعم أقـفل مطعمه من جديد طاعم ما يعني أن الـبعض من أصحاب ا وا
بـسبب الـغـيـاب الـتـام للـزبـائن وتـراجع حـركـتـهم بـشكل فـظـيع ومـنـهـا ما
ـئة ومـنهـا اآلخر إلى طـاعم إلى ما دون 5 با وصلت نـسبـة حركـة زبـائن ا

الصفر!.
هذا هـو حـال فـايروس (كـوفـيد 19) الذي كـان له نـتائـجه الـسـلبـيـة وترك
ـواطن يتـأمل بعـودة احليـاة إلى ما ـفزعـة وما زال يـكرّر نـفسه وا آثاره ا

كانت عليه.
فالضرر كبـير واخلسائـر ال حتصى ويظل السؤال
قـائـماً بـعـد أن أزيـل اخلطـر واحلـجـر عن الـنـاس في

بعض الدول..
هل تعود احلياة إلى ما كانت عليه?

{ نـيــويـورك-(أ ف ب)  –أعــلــنت شـركــة (اليف نــيـشن)
وسـيقية الـكبرى عن تنـظيمها أولى روّجة لـلحفالت ا ا
ـكن مـشاهـدتهـا من السـيارة احلـفالت الـصيـفيـة التي 
بــعـد أشـهـر من تـعـلـيـقـهــا أحـداثـا عـدة بـسـبب جـائـحـة

كوفيد-19.
غنـيان براد بيزلي وداريوس راكر على رأس وسيكون ا

قائمة الفنان الذين سيشاركون في هذا احلدث.
وســتـقــام الـعــروض خالل نـهــايـة األســابــيع في سـانت

لويس وناشفيل وإنديانابوليس.
وقـالت (اليف نـيشن) إنـه سيـسمح لـلـمتـفـرج إحـضار
شروبات لالستمتاع الكراسي اخلاصة بهم والطعام وا
بــاحلــفالت من مــواقف الــسـيــارات الــتي جـهــزت لــهـذه

االحداث مع خشبة مسرح.
وأضافت أن كل السـيارات يجب أن تكـون متوقفة داخل
مـسـاحـة مـخـصـصـة لـضـمـان الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي بـ

الرواد.
وسـتبـاع أربع تـذاكـر كـحـد أقـصى لكـل سيـارة لـلـحـفاظ
ـثل لـلـشـركـة عـلى أعـداد آمــنـة من احلـاضـرين. وقــال 
ـوسيـقيـة لوكـالة فـرانس برس إن الـسعـة ستـكون ب ا

600 وألف سـيارة وفق لـلمـدينـة. وقد أثـر وباء كـوفيد-
وسيقى والترفـيه وترك العامل  19بشدة على قطـاع ا
فـيه يكـافـحون إليـجاد طـريقـة تمـكنـهم من إقامـة حفالت
اليـ حول العـالم بالـبقاء في مـباشرة فـيمـا طلب من ا

منازلهم.
بـاشـرة أو إلغـاؤهـا حتى و تـأجـيل معـظم احلـفالت ا
ا فيها مهرجان (كواتشيال) الضخم منتصف الصيف 

ستجد. في محاولة لكبح انتشار فايروس كورونا ا
وقـدرت (بــيـلــبـورد) أن هــذه الـصــنـاعــة قـد تــخـسـر 10
مـــلــيــارات إلى 12 مــلــيـار دوالر فـي حـ أن اآلالف من
ـوظفـ في أمـاكن إقامـة تـلك احلفالت وطـواقم الـعمل ا

وسيقية أصبحوا عاطل عن العمل. ا
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{ سـان فـرانـسـيـسـكو-(أ ف ب) –
أعـــلـــنـت (غـــوغل) االثـــنـــ أنـــهـــا
سـتضيف تصنيـفات خدمة تقصي
احلــقــائق إلـى الــصـور كــجــزء من
جــهــودهـا الــرامـيــة إلى مــكـافــحـة

ضللة. علومات ا ا
وأوضـحت الشركة أن التـصنيفات
اجلـــــديـــــدة ســـــيـــــتـم إرفـــــاقـــــهــــا
بـالصفحات اإللكـترونية األساسية
لــلـصــور ومـقــاطع الـفــيـديــو الـتي
تـــظــهـــر في بــحث (غـــوغل). وقــال
ـــنـــتـــجــــات في (غـــوغل) مـــديــــر ا
هـاريـس كوهـ (الـصـور ومـقـاطع
ـسـاعـدة الــفـيـديـو طـريـقــة رائـعـة 
األشـخاص عـلى فهم مـا يجري في
الــعــالـم. لــكن قــوة وســائل اإلعالم
ـرئـيـة لـها سـلـبـيـاتهـا خـصـوصا ا
عــنـدمـا تـكـون هــنـاك أسـئـلـة حـول

مدى صحة الصورة وسياقها).
وتــابـع (بـدءا مـن الــيــوم ســنــقـدم
مـعـلومـات من خالل خـدمة تـقصي
احلــقـائق في صـور +غـوغل+ عـلى
ــــســــاعـــدة مــــســــتــــوى الــــعــــالـم 
األشــــخــــاص  فـي إطالق أحــــكــــام
مـستنيرة أكثـر حول ما يشاهدونه
عـــلـى االنـــتـــرنت). وســــتـــعـــتـــمـــد
الـتـصـنيـفـات اجلـديدة عـلى قـاعدة
بـيانات (كليم ريفـيو) التي أنشأها
مــتـــقــصّــو حــقــائـق مــســتــقــلــون.
وأوضـح كـــوهــــ (اآلن عـــنــــدمـــا
تـبحثون في صور غوغل قد ترون
عـالمة +فاكت تشـيك+ أسفل نتائج
الـصور الصغيرة. وعند النقر على
إحــــدى هـــذه الـــنــــتـــائـج لـــعـــرض
الـصـورة بـنسـخـة أكـبر قـد يـظـهر
مـلخص من خدمة تقصي احلقائق

وقع الذي يضم الصورة). على ا

 { واشـنطن-(أ ف ب)  –أدى قـتل
يـوليوس قيـصر في العام 44 قبل
ــيالد إلى صــراع عـلى الــسـلــطـة ا
اسـتمر عقدين شـكل بداية االنتقال
مـن اجلـمــهــوريــة الــرومــانـيــة إلى
االمـبــراطـوريـة الـرومـانـيـة ويـفـيـد
ــرحــلـة مــؤرخــون أن خـالل هــذه ا
سـجلت ظـواهر غـريبـة في الـسماء
مـع مــنــاخ بــارد جـــدا ومــجــاعــات
كـبـرى فـيـمـا تـشـيـر دراسـة جـديدة
إلـى أن ثوران بركان فـي االسكا قد

يكون وراء ذلك. 
وســــمح حتــــلـــيـل رمـــاد بــــركـــاني
مــحـبـوس في عـيــنـات من اجلـلـيـد
أخـذت من الـقطب الـشـمالي لـفريق
من الـعـلـمـاء الدولـيـ بـالـربط ب
نـاخـيـة القـصـوى هذه الـظـواهـر ا

ـتوسط وثوران الـتي سجـلت في ا
بـــركـــان أوكــمـــوك في االســـكــا في
ــيالد. ونــشــرت الــعــام 43 قـــبل ا
دراسـتهم في مـجلة (بـروسيديـنغز
ي أوف أوف ذي نــاشـونــال أكـاد

ساينسز) (بناس). 
عـد الرئـيسي لـلدراسـة جو وقـال ا
مـاكـونـيل من (ديـزيرت ريـسـيرتش
إنــســتــيــتـوت فـي ريــنـو فـي واليـة
ـثـيـر جـدا نـيـفـادا األمـيـركـيـة من ا
لالهـتـمام أن جنـد أدلة بـأن بركـانا
عـلى اجلانـب اآلخر من األرض ثار
وســـاهم بـــفـــاعـــلـــيـــة فـي ســـقــوط
ــــصــــريــــ وبــــروز الــــرومــــان وا

االمبراطورية الرومانية) .
وأدى قـــــيـــــام االمـــــبـــــراطـــــوريـــــة
ـة في الـرومـانـيـة إلى زوال الـبـطـا

مـصر. وأكـد ماكـونيل “هـذا يظـهر
تـرابط الـعـالم حـتى قـبـل ألفـي عام

من اآلن .
وقـــد بــدأ مــاكـــونــيل مـع الــبــاحث
الـسويـسري مايـكل سيغل الـتعمق
ـسـألـة عـنــدمـا اكـتـشـفـا في هــذه ا
طــبـقـة مـحــفـوظـة بـشــكل جـيـد من
الـرمـاد في عيـنة مـن اجللـيد الـعام

اضي.  ا
وأجــريـت قــيــاســات جــديــدة عــلى
عـيـنات من بـاطن اجلـلـيد مـأخوذة
من غـرينالند وروسيـا بعضها كان
قـد استخـرج في التسعـينات وكان

محفوظا في األرشيف. 
ـان من حتـديـد ثوران وتـمـكن الـعا
الـبـركـان مـرتـ واحـد قـوي لـكـنه
مـحدود جغرافيـا وزمنيا في مطلع
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ـيالد تاله ثـوران الـعـام  45قــبل ا
آخــر أوسع نــطــاقــا في الــعـام 43
يالد مع عـواقب امتدت على قـبل ا

 . ما ال يقل عن سنت
وأجـري حتلـيل جيوكـيمـيائي على
عــيــنــات الــرمــاد الــتي وجــدت في
اجلــلـيـد من الـثـوران الـثـاني وهي
كــانت مــتـطــابـقــة بـالــكــامل مع مـا
حــدث في أوكـمــوك وهـو مـن أكـبـر
ثـــوران الــبـــراكــ في الـــســنــوات

ال 2500األخيرة.
وقــــال خــــبـــيـــر الـــبــــراكـــ جـــيل
بـالنـكــيت من جــامــعـة كــويــنـز في
ـكن أن نحـصل على بـلـفاست (ال 
تـطـابق في الـرمـاد الـبـركـاني أكـثر

من ذلك).
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-(أ ف ب)  –يـــــــــــــوزع { بـــــــكــــــ
مــتـطـوعـون في مـلــجـأ لـلـكالب في
بـك الـطعـام لعـشرات احلـيوانات
الـتـي أنـقـذت فـيـمـا كـانت مـوجـهـة
ـثـير إلـى مهـرجـان حلوم الـكالب ا
لـلـجـدل الـذي يـنـظم هـذا األسـبـوع

 . في جنوب الص
ويــثـيــر هـذا احلــدث الـســنـوي في
مــديـنــة يـولـ غــضب الـنــاشـطـ
ـدافـعـ عن احلـيـوانـات لـكـنـهم ا

يـــأمـــلـــون هـــذا الـــعـــام بـــأن يـــدق
ــسـتــجـد آخـر فــايـروس كــورونـا ا
مــســمـار فـي نـعش هــذا الــتـقــلــيـد
الــوحـشي بــرأيـهم. وقـال جــيـفـري
بـاري مـؤسـس مـنـظـمة “نـو دوغـز
لـيفت بيـهايند ”الـتي تضم حوالى
200 كــلـب داخل حــظــائــر كــبــيـرة
مــسـيّــجـة بــاألسالك الــشـائــكـة في
ضــواحي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيـة
وتـعيـد عرضـها للـتبـني الحقا (إنه

عـــمل غـــيـــر إنـــســـاني ووحـــشي).
ويـنقذ الناشطون مئات الكالب كل
ـــــســـــالخ عـــــام عـن طـــــريق دهـم ا
واعــتــراض الـشــاحــنــات الـنــاقــلـة
لـــلــحــيـــوانــات. وهم يـــقــولــون إن
الـــتــجــار يــســـرقــون احلــيــوانــات
األلـيـفـة ويـنـقـلـونـهـا إلى مـسـافات
طــويـلــة وفي مـعــظم احلـاالت إلى

جنوب البالد. 
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{ رومـا-(أ ف ب)  –تــعـرّض رجل
وابنه لهجوم مساء االثن من دب
فـي جـبــال دولــومــيــتي في شــمـال
إيـطـالـيـا وفق مـا أعـلـنـت مـقـاطـعة
تــريــنــتــو. ونــقــلت وكــاالت أنــبــاء
ـــصـــدر أن إيــــطـــالـــيـــة عـن هـــذا ا
الــرجــلــ الـلــذين كــانــا عـلى درب
يـؤدي إلى مـونـتي بيـلـيـر نقال إلى
ـسـتشـفى لتـلقي الـعالج. وتظـهر ا
ا الـتـحقـيـقات األولـيـة أن االبن ر
وجـد نـفـسه وجـهـا لـوجه مع الدب

وسـقط على األرض وكان محاصرا
حتـت احلــيـــوان. ثم ألــقـى الــوالــد
بـنــفـسه عـلى الـدب لـتـحـريـر ابـنه.
وتــعــرض الــوالــد الــذي يـبــلغ 59
عـــامــا لــكـــســر في إحـــدى ســاقــيه
وجـروح بـالغـة لـكن حيـاته لـيست
فـي خـــطـــر. أمـــا ابـــنه فـــتـــعـــرض
جلـــروح ســطــحــيـــة. ويــعــيش في
تــريـنـتـيــنـو عـشـرات الــدبـبـة الـتي
تتطفل أحيانا على مناطق مأهولة

زارع. أو تهاجم حيوانات ا
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