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اعرب موظفو الدوائر احلكومية
عن استيائهم من تأخر الرواتب
وعــدم صــرفــهـا فـي مـواعــيــدهـا
ـــــقــــررة  مــــا فـــــاقم الـــــوضع ا
عيشي السرهم  وبرغم ايعاز ا
رئـــــيـس الــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الـكـاظـمي بـأطالق الـرواتب  اال
ان اجـــراءات الــصـــرف تــأخــرت
بــســبب مــدة حتـويل الــنــقـد من
العملة الصعبة  حسبما افادت
فيما ـانية  ـاليـة البر  اللـجنة ا
حـــذر مـــتـــقـــاعـــدون من مـــغـــبــة
ـمــاطـلـة في اطالق الـتــأخـيـر وا
الــتـــخــصــيـــصــات  بــاوقـــاتــهــا
احملــددة. وتـــســـاءل مـــوظـــفــون
ومتـقـاعدون عـبر (الـزمان) امس

ـسؤول عن تـأخـيـر صرف (من ا
الـــــــــرواتـب اليــــــــــام عــــــــــدة عن
ـقـررة والسيـما ان مـواعيـدها ا
الـكـاظــمي اوعـز في وقت سـابق
ستحقات دون تأخير باطالق ا
لـــكن يـــبـــدو ان هـــنـــاك جـــهـــات
حتاول عرقـلة اجـراءات الصرف
ــدد احملـددة) مــؤكـدين ان عن ا
(عـــــمــــلـــــيـــــة تـــــأخــــيـــــر اطالق
الـتخـصيـصات الالزمـة لتـغطـية
ــــوظـــــفــــ مـــــســــتـــــحــــقـــــات ا
تقاعدين اضحت تؤثر بشكل وا
اســاسي عــلى واقع حــال االسـر
في ظـل االزمـة الــصــحـيــة جـراء
وباء كورونا  كما انها تزيد من
مـعانـاة هـذه الـشرائح وعـجـزها
ـعـيـشـة عـن تـوفـيـر مـتـطـلـبـات ا
الـيـومـيـة) مـحـذرين من (مـغـبـة

ـمــاطـلـة في صـرف الــتـأخـيـر وا
ــقـررة ــواعــيــد ا الــرواتـب عن ا
كـونــهــا اســتـحــقــاق قــانـوني ال
ـسـاس به  وعـلى يـحق الحــد ا
ــوقف احلــكــومـــة ان تــتـــدارك ا
وااليــفــاء بــالــتــزامــاتــهــا جتــاه
ـواطـنـ وان ال تـتـهـاون بـهذا ا
ــوضــوع). وحــددت الـــلــجــنــة ا
ـــالـــيـــة في مـــجـــلـس الـــنــواب ا
اســـبــــاب تـــاخــــر إطالق رواتب
ـوظــفـ لـشـهـر حـزيـران.وقـال ا
عــضـو الــلـجـنــة الـنــائب عـدنـان
الزرفي في تصريح اطلعت عليه
(الـــــــــزمــــــــــان) امـس ان (رواتب
وظف سـيتم إطالقها من قبل ا
قبلة الية خالل االيـام ا وزارة ا
بعـد اسـتكـمال حتـويل اجراءات
حتـــويـل الـــنـــقـــد من الـــعـــمـــلـــة

واضاف الصـعـبة الـى احمللـية) 
ان (سـبـب تـأخـيــر دفع الـرواتب
يـــعـــود إلجـــراءات مــدة حتـــويل
الـعـمــلـة ولـيس لـتـحـويل صـرف
الــرواتب كل اربـعــ يـومــاً كـمـا

يشاع). 
نـتجات وانذرت شـركة تـوزيع ا
الــنــفــطــيــة مــصــرفي الــرشــيــد
والرافديـن بسبب تـأخير رواتب
مــوظـفــيـهــا. واطـلـعـت (الـزمـان)
عــلى وثـيـقــة لـلـشـركــة تـضـمـنت
ـصرفـ الرشـيد (توجـيه انذار 
والرافديـن بسبب تـاخير رواتب
مــوظــفــيــهـا) وعــدت الــوثــيــقـة
(التأخير يخالف اتفاقية توط
الـــرواتب) مـــهـــددة (بــــاتـــخـــاذ
اجـــــراءات قـــــانـــــونــــيـــــة خالف
ذلك).وكــان الــكــاظــمي قــد عــقــد

الـيـة علي اجـتمـاعـا مع  وزيـر ا
عــبـد األمــيـر عالوي  شــدد فـيه
عـلـى ان يـجــري اطالق الـرواتب
دون تـأخيـر وأن تـعـمل الوزارة
بـــكـــامل قــــدراتـــهـــا عـــلى وضع
احلــلـــول الــتي جـــرى بــحـــثــهــا
مــوضع الـتــنـفــيـذ. ودعــا عـضـو
ـاليـة الـنيـابـية مـحـمد الـلـجنـة ا
صاحب الـدراجي احلكـومة الى
ا تـبقى تقـد موازنـة مبـسطـة 

من العام اجلاري.
وقــال الـــدراجي في تــغــريــدة له
عــــلى تــــويـــتــــرانه (بــــتـــاريخ 3
حـزيـران اصـدر مـجـلس الـنـواب
قـرارا يــلــزم احلـكــومــة بـتــقـد
موازنة قبل 30 حزيـران لغرض
تنظيم اإلنـفاق احلكومي لـكنها
لـم حتـــــتـــــرم الـــــقـــــرار) ودعـــــا

الـدراجي احلــكـومـة الى (تـقـد
ــا تـبــقى من مــوازنــة مــبـســطه 
الــســنـة ألجل عــدم تــكـرار خــطـأ
2014 الـــــذي أدى الى غـــــيـــــاب
احلسابات اخلتـامية التي تمثل
خط الرقابة األخـير على اإلنفاق

احلكومي).
ـان في  واقــتـرحت مــالـيـة الــبـر
وقت سابق على احلكومة إعداد
مـوازنـة نـصف سـنـويـة لألشـهر
تـبـقيـة من هذا ـقبـلـة ا الـستـة ا
الـــعـــام  2020وإرســــالـــهـــا إلى
مــجــلس الــنــواب إلقــرارهــا من
أجل تـــســيـــيـــر شــؤون الـــدولــة
الية . وأكد مقرر اللجنة أحمد ا
الصفار أنه (ال يجـوز أن تعتمد
احلــكــومــة عــلى مــوازنـة 12 /1
الشهرية لعام  2019 ألن عملية
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بيروت

ثورة العـشرين كأي حـركة سيـاسية لـها دوافع.وليس دافع
الوطنية وحده.

البـد من االحــاطـة بــاالوضـاع احملـلــيـة الــتي تـتــحـرك عـادة
عنـدما تـتوفـر ظروف مـحلـية واقـليـمية ودولـية تـدفع بـالقوى

الوطنية حلمل السالح.
وفي ثورة العشرين لم يجر الـبحث في تلك االوضاع فيما
تركـز القـول على عـامل واحـد يدغـدغ غرائـز البـقاء ورفض
االستـعبـاد. وهذه من الـغـرائز الـنبـيلـة والـطبـيعـية.لـكن كان
ـصالح الدوليـة كالتـفاهم االيراني الروسي هناك صراع ا
على ان تعـمل ايران عـلى عدم تـوفير ظـروف سهـلة البتالع
بريطانيا دولـة اقليميـة مجاورة لدولة جتـاور روسيا فتكون
القوات البريطانية على مسافة قريبة تهدد عسكريا الوجود

الروسي.
ان ثورة فالحيـة تتحرك بـفتوى.اجملـتهدين تـستثـمر لضرب
خـصم دولي لــدول اقـلـيــمـيــة لـهـذا الــتـقط الـوعـي اجلـمـعي
الفطـري  هذا الصراع لـيحقق االسـتقالل الوطـني واحلرية
ــبـتــلى بــاســتــعـمــار جــديــد يـحـل مـحل لــشـعب الــعــراق ا
ـؤسسة الديـنية التي سلم. وكانت ا االستعمـار العثمـاني ا
وفرت الـشرعـية لالحـتالل الـعثـماني هي ذاتـها الـتي وفرت
الشرعية لالستعـمار البريطاني حتت قاعـدة ابتكرها فقهاء
نـتصر السالط انـفسـهم والتي تـؤيد السـير في ركـاب ا

نتصرة.  سيحية هي ا وبريطانيا الغربية ا
w{U*« s  ÂU¹«

ملكة العراقية وقد هذا هو الفضاء العراقي منذ تاسيس ا
ــلــكـي الــزاهــر حــتى بــلــغت الــرابــعــة عــشت في الــعــهــد ا
والـعـشـرين من الـعـمـر وانـا من مـوالـيـد 1935 ذات الـسـنة
ـلك فيـصل الـثـاني وولـد كـاظم احلـمداني التـي ولد فـيـهـا ا
كما هو مـسجل في ذات اليـوم الذي ولد فيه فـيصل الثاني
لـكي وحفل شـعبي الذي يـقام له حـفل رسمي في الـبالط ا
في شاليه بكرادة مـر تعود خلاله عبـد االله .ويدعى اليها
لك من اطـفال الكـرادة حيث.توزع من ولد في سنـة والدة ا
علينا عـلبة. حامض حـلو تستورد لـلمناسـبة من لندن وكان
مـرافقه الـشـخـصي يـسـكن في بـيت اسـتـأجـرهـمن حـسون
العيسى زوج خالتي  ابناء اخـتي غزية  وهو السماك الذي
هرب نـوري سـعيـد بـزورق الصـيـد  سألت.كـاظم الـضاحي
ــاذا انت نــائب ضــابط? ألم ــلك فــيــصل الــثــاني  مــرافق ا
ــلك ان حتـمـل جنـمــة عــلى كــتــفك اي تــصــيـر تــطـلـب من ا
ضــابــطــا? اجـــابــني اني اعـــتــذرت الني اذا صــدرت ارادة
مـلـكيـة وصـرت ضـابـطـا الزم مـا اصـيـر مـرافـقـا يـفتـح باب
ـثل الــعـلـيـا رفـضـنـاهـا الـسـيـارة حـتى لـلــمـلك. هـذه دولـة ا
لـيه الشـارع الشـعبي وذهبـنا الى دولـة تمـشي بارادة مـا 
الذي كنا فيه نتظاهر فوصـلنا الى مول يحمل لوحة..جميل
شمـعون فـكسـرنا الـبـاب وحطـمنـا احملل جملرد تـشابه اسم
احملل مع اسم الــرئـيس الــلــبـنــاني كـمــيل شــمـعــون. وكـان
ـظاهـرة. فهـرب صـاحبه ولم يـعد الى هادي الـعلـوي قائـد ا
العراق. ارأيت اجلمهور عندما ينفرد بالشارع? تلك ايام ال

اعادها الله.

الــصـــرف وااليــراد حتــتــاج الى
غــطـاء قـانـوني يـتــمـثل بـقـانـون
ـوازنة) الفـتا الـى انه (إما أن ا
يــتم إقــرار مـوازنــة شـهــريـة أو
إرســـال قــانــون مــوازنــة نــصف
ســـنـــويـــة إلقـــراره في مـــجـــلس

النواب).
 الى ذلك  ’تـخـلت كـتـلـة اجلـيل
ـان كردسـتان عن اجلديـد في بر
رواتـبهـا التـقاعـديـة بعـد انتـهاء
هذه الدورة.وقـال رئيس احلراك
شــــاســـوار عــــبــــد الـــواحــــد في
تـغـريـدة عــلى تـويـتـر (تــطـبـيـقـاً
لـلـبـرنـامج االنـتـخـابي لـلـحـراك
تـخـلى نـواب اجلـيل اجلـديد في
ان كردستان عن حقوقهم في بر
الــتـقـاعـد طـواعـيــة بـعـد انـتـهـاء

هذه الدورة). 
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اجلديد امس االول والـذي يهدف
(تــصـــحـــيح مـــســار الـــعـــمــلـــيــة
الــــســــيــــاســـــيــــة ودعم الــــدولــــة
واالصالحــات وتــنــفــيــذ مــطــالب
ـشــروعـة وتـأكـيـد ـتــظـاهـرين ا ا
إجـراء إنتـخـابات نـيـابـية مـبـكرة
ومـحـاربـة الـفـسـاد واحملـاصـصة
وإعـادة هيـبـة الـدولة وسـيـادتـها
وتـرســيخ االعـتـدال واالســتـقـرار
بالعراق عن الصراعات اإلقليمية
والـــدولــيــة). فـــيــمـــا دعــا رئــيس
ائتالف الوطـنية اياد عالوي الى
تـــشــكــيـل حتــالف وطـــني شــامل
ــتــظـاهــرين والــنــقــابـات يــضم ا
واالحتــــادات . وقـــــال عالوي في
تغريدة على تـويتر (ادعو النشاء
حتــــالف وطــــني عــــراقي شــــامل
ــتـظــاهــرين الــسـلــمــيـ يــضم ا
والــنـقــابـات واالحتــادات لـبــنـاء
ـكـونـات ـواطــنـة الدولـة ا دولـة ا
والطـوائف ومواجـهة الـتحـديات
الــقــائــمــة وتــصــحــيح انــحــراف
الــعـمـلـيــة الـسـيــاسـيـة وفــشـلـهـا
نــــتــــيـــجــــة اعــــتــــمــــادهـــا عــــلى

احملاصصة). 

عن محـافظـة بـابل انضـمامه الى
هــذا الـتــجــمع.ويـضم الــتــحـالف
اجلــــديــــد كـل عــــبـــــد احلــــســــ
ـوسـوي وعـمـار طـعـمة وحـسن ا
يــوسف و ثـورة احلــلــفي وحـازم
مـجــيـد و حــسـ عــرب وحـسـ
ـوسوي وزينب العـقابي وحـمد ا
اخلـــزرجي وســـهـــام الـــعـــقــيـــلي
وجمال احملمداوي وعلية االمارة
وعــبــاس الـعــطــافي وعــبــد عـون
عالوي وعال عـــودة ومــازن عــبــد
كـوطـر وحسن ـنعم ومـلـحـان ا ا
لك واقـبال محـمد وهـشـام عبـد ا
عـبــد احلـسـ ويــوسف الـكالبي
واســـعــــد يــــاســـ وانــــســــجـــام
الغراوي وجـاسم موحان وحسن
خالطـي وحـــسـن فـــدعـم وحـــسن
ــســعـودي وخــالــد اجلــشــعـمي ا
وسالم طـحمـير وسـتار اجلـابري
وســـعـــديـــة الــعـــقـــابي وعـــبــاس
صروط وعـلي احلمـيداوي وعلي
العـبودي وزهـرة البـجاري وعلي
الــدلــفي وعــلي الــبــديـري وفــالح
ســاري وفــرات الـتــمــيــمي. وكـان
احلــكـيم قــد أعـلن عن الــتـشــكـيل

امس أن ( رحـــيم لم تـــنـــضم إلى
جتــمع عــراقــيــون مع اعــتــزازهـا
بـأيـة كـتـلة أو جتـمع يـسـعى إلى
خـدمة الـشـعب ويلـبي طـمـوحاته
ـــكــــتب االعالمي ). كـــمــــا نـــفى ا
للنـائب صادق مـدلول السـلطاني

ـواطـن الـعـراقي). ونـفى هـمـوم ا
ـــكــتب اإلعالمـي لــلــنـــائــبــة عن ا
مــحـــافـــظـــة بـــابل لـــبـــنى رحـــيم
انــــــضـــــمــــــامـــــهــــــا إلى جتــــــمع

(عراقيون).
وذكر مـكـتـبهـا اإلعالمي في بـيان

انبثق من مـجموعـة نواب شباب
لـــديـــهم رؤى ســـيــاســـيـــة وعــمل
مـيـدانـي حـقـيـقي دفــعـهم ضـغط
الــــشــــارع وســـوء االدارة وقــــلـــة
اخلـدمـات ومــحـافـظـات اجلـنـوب
الى تشكيل هذا التحالف ليتبنى

الــصــحــة او بــنـاء مــســتــلــزمـات
نـــهــوضــهـــا من جــديـــد). واعــلن
الـــنــائـب عن حتــالـف عــراقـــيــون
الـذي اعلـنه رئـيس تـيار احلـكـمة
عــمـار احلــكـيم عـن ان الـتــحـالف
يـهــدف لـتـقــو األداء احلـكـومي
ـــســــار وجتـــاوز وتــــصــــحـــيـح ا
ـرحـلـة. وقـال عـبـد عـون عالوي ا
في تـصـريـح امس ان (الـتـحـالف
الذي انبـثق بجهـود اخليرين من
ابـنـاء الـعـراق يـأتي لـسـد الـفراغ
بالفترة في احلكومة او باالحرى
ــسـار) مــؤكـدا ان لــتــصــحــيح ا
(هـنـاك الـكـثـير مـن االمور شـابت
الـعـمـلـية الـسـيـاسـيـة مـنـذ بـداية
تشـكـيل احلكـومـات وحتى اآلن)
وأضاف أن (بعض النواب اخذو
عـــلى عـــاتــــقـــهم تـــشــــكـــيل هـــذا
التحـالف الذي من اهـدافه تقو
شـاركة اداء العـمل احلـكومـي وا
الـفعـالـة في عمـلـيـة التـصـحيح).
واكد النائب عن الـتحالف حس
عرب ان هذا الـتشكيـل لن يتفكك
كــــــــونـه بـــــــنـي عــــــــلـى اســـــــاس
الـدولـة.وقـال عـرب ان (الـتـحـالف
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رأى مـــحـــلل ســـيــاسـي انــبـــثــاق
حتـالـفـات جــديـدة خـطـوة مـهـمـة
جملـابهـة الـتحـديـات الـتي تواجه
الدولـة على مسـتوى االقـتصادي
والصـحة . وقال حـمزة مـصطفى
في تــصـــريح تــابــعــته (الــزمــان)
امس ان (انـبـثــاق حتـالف جـديـد
بـاسم عــراقـيـون يــهـدف الى دعم
احلـكـومـة وخــطـوة اسـاسـيـة من
اجل ترسيخ قيم الـدولة وقدرتها
على مـواجـهة الـتحـديات كـافة )
الفتا الى ان (العـراق بحاجة الى
ـاثــلــة تـكــون عــابـرة خــطــوات 
ـذهـبيـة والـقـومـية  لـلـعرقـيـة وا
ـشــكـلـة الــراهـنــة تـكـمن في ألن ا
حتديد الهوية الوطنية في مجال
مــحــايـد لــبــنـاء قــدرات الــدولـة)
مـــــؤكـــــدا ان (انــــــبـــــثـــــاق هـــــذه
الـتــحـالـفــات يـعـد خـطــوة مـهـمـة
ــرحــلــة جــديــدة ألنــهــا تــؤسس 
تــكـون فــيـهـا الــدولـة قــادرة عـلى
مجابهة ما يواجهها من حتديات
سواء على مـستوى االقـتصاد او
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وسـيتـلـقى مـتـطوعـون في الـهـند
لقاحا جديدا طور في بلدهم على
أمل أن يــسـاعــد في الــوقــايـة من
اإلصـابـة بـفـيـروس كـورونـا.ومن
ــــــقــــــرر أن يــــــأخــــــذ عــــــدد من ا
األشخـاص الـلـقاح ضـمن جتـربة
جتـريـها شـركـة بـهـارات بـيـوتيك
ومــقـرهــا حــيـدر أبــاد.وتــبـ من
الـــتـــجـــارب الـــتي أجـــريت عـــلى
حيـوانات أن الـلقاح آمـن ويشكل
مـــنـــاعــة فـي جــسـم من يـــحــصل
علـيه.وهـنـاك حوالي  120لقـاحا
جـــديــدا يــجـــري تــطـــويــرهــا في
أنـــحــــاء الــــعـــالـم وتـــقــــوم ست
شركـات هنـديـة بتـطويـر لقـاحات
مـحـتـمـلـة.وهـذا أول لـقـاح هـندي
طــور عن طــريـق عــزل ساللــة من
الـــفـــيــروس وإضـــعـــافـــهــا داخل
ــعــامل.وقــد أصــدرت ســلــطـات ا
الـرقــابـة عـلى األدويــة في الـهـنـد
تــرخـــيـــصـــا لــشـــركـــة "بـــهــارات
ـرحـلـة األولى بـيـوتـيك" إلجـراء ا
والـــثــانـــيــة من الـــتــجـــارب عــلى
الـبـشـر بـعـد أن عـرضت الـشـركة
ـنـتــجـة نـتـائج الــتـجـارب الـتي ا

أثبتت أن اللقاح آمن .
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ـتـحـدة أغلب اشـترت الـواليـات ا
ي ألحـد الـعـقارات اخملـزون العـا
الذي ثبـتت فعـاليته في مـساعدة
مـرضى فـيـروس كـورونـا.وتـنـتج
شـركـة "جـلــعـاد" األمـيـركـيـة دواء
ـديـسـيـفـيـر الـذي  تـطـويـره ر
كافحة مرض إيبوال قبل أساسا 
أن تـظــهـر الــتـجـارب قــدرته عـلى
تـــســـريـع وتـــيـــرة الــــشـــفـــاء من
فـــيــروس كـــورونــا.و ذكـــر بــيــان
لــوزارة الــصــحــة األمــريــكــيـة أن
(إدارة الـــرئـــيس تـــرامب أبـــرمت
صفقة "مدهشـة" مع شركة جلعاد
ـنـتجـة لـلـدواء عـبـر شراء 500 ا
الف جــرعــة وهي الــكــمــيـة الــتي
ـا سـتـنـتجه ئـة  تمـثل  100بـا
ئة في الشركة في تموز و  90با
ــــئـــة في أيـــلـــول) . آب و  90بـــا
ويــرى مــراقــبـون أن بــريــطــانــيـا
والـقــارة األوروبـيــة قـد تــتـاثـران
ســلـــبــا بـــهــذه الـــصـــفــقـــة الــتي
ســتـحــرمــهم من احلــصــول عـلى
هـــذه الـــعـــقـــار عـــلى األقل حـــتى

بداية اخلريف .
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تـوقــعت الـهــيــئـة الــعـامــة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
وجة لوزارة النقل تأثـر العراق 
حر شـديـدة تـرتفع فـيـهـا درجات
احلـــرارة لـــنـــحــو  50 مـــئـــويــة.
وقـالـت الـهــيــئــة في بـيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امـس إن (طــقس يــوم
ـنـطـقـتـ اجلـمـعـة سـيـكـون في ا
الـوسـطـى واجلـنـوبــيـة مـشــمـسـاً
وحـــاراً جـــداً في مـــا ســـيـــكــون
ـنـطــقـة الـشــمـالـيـة الـطـقس فـي ا
مـشــمــسـاً مـع ارتـفــاع لــدرجـات
احلــرارة) وأضـــاف أن (طـــقس
ـــقــبل يـــكــون في يــوم الـــســبت ا
ـنـطـقـتـ الــوسـطى واجلـنـوبـيـة ا
يــــشـــهــــد ارتــــفـــاعــــا بــــدرجـــات
احلرارة في حـ تـنشط الـرياح

مسببة تصاعد للغبار). 
ونــشــرت صــحــيــفــة الــغــارديـان
الـبــريــطـانــيــة  تـقــريــراً لـدامــيـان
كــاريــنــغــتــون مــحــرر الــشــؤون
الـبـيـئــيـة بـعـنـوان احــتـمـال بـلـوغ
ـتحدة 40 ـملـكة ا احلرارة في ا

درجة مئوية. 
وقال الكـاتب ان (علـماء خـلصوا
إلى تـــســارع احـــتـــمـــال وصــول
تـحدة إلى ـملـكة ا احلرارة في ا
 40 درجـة مــئـويــة بـســبب أزمـة

ناخ). ا
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عـــــد رئــــيـس مــــجـــــلس الــــوزراء
الية مصطفى الـكاظمي االزمـة ا
الــتـي تــشــهــدهـــا الــبالد فــرضت
حتــــديــــاً جـــديــــداً عـــلى جــــهـــود
مــواجــهـة جــائــحــة كــورونـا في
وقـت ســـجــــلت وزارة الـــصــــحـــة

والبيئة  2415 اصابة امس.
وذكــر بــيــان لـــلــمــكــتب االعالمي
لـرئـيس الـوزراء تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الكاظـمي عقد اجـتماعاً
مع رئيس وأعضاء جلنة الصحة
والبـيـئة الـنيـابيـة وبـحثـا أهمـية
تــكــامل اجلــهــود بــ احلــكــومـة
ــان في مـواجـهــة جـائـحـة والـبـر
كورونا) واكد الكاظمي  بحسب
الـــبـــيـــان ان (ســوء الـــتـــخــطـــيط
وتدهور النظام الصحي كنتيجة
تراكم قد مباشرة لسوء اإلدارة ا
زاد من أثــر اجلـائــحـة ووطــأتـهـا
) مـشـيـرا الى ان ـواطـن عـلى ا
(اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ستشهد تعزيزاً بخبرات
األطـبـاء وأصـحـاب االخـتـصـاص
ـعزّزة لتـقـد رؤيتـهم الـعلـمـية ا
للجهود احلالية) مضيفا (نتابع
يــومـيــاً وعـلى مــدار الـســاعـة كلّ
ــواجــهــة واجلــهــود تــفــاصــيل ا
الوطـنية لـلحـدّ من آثار اجلـائحة
تواصلة كما نعقد االجتـماعات ا
في ســبــيل تــذلــيل أي عــقــبــة قـد
ـصـابـ تـطـرأ في طــريق عالج ا

حيث بلغت     1507و 107 اما
وقف ـسجـلـة ضـمن ا الوفـيـات ا
الوبائي اليومي  فقد بلغت 107
 وحـــمل الــنـــائب االول لـــرئــيس
مــجــلـس الــنــواب رئــيس خــلــيــة
االزمـــة الــنـــيــابـــيــة حـــسن كــر
الـيـة عـلي عـبد الـكعـبي  وزيـر ا
األمـير عـالوي مسـؤولـيـة ارتـفاع
وفــــيـــات كـــورونــــا في الـــعـــراق.
وأبـدى الـكــعـبي في بـيــان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امـس (اســــتـــــغــــرابه
ــــالــــيـــة الــــشــــديـــد مـن قــــيــــام ا
بتخصيص  50 مليـار دينار الى
ـواجهـة فايروس وزارة الصـحة 
كـورونـا بـعـد فـوات اآلوان ووفاة
ـئات مـن ابنـاء الـشـعب الـعـزيز ا
جــراء نـقـص االوكـســجــ وعـدم
ـــســـتــلـــزمــات تـــوفـــر االســرة وا
الدوائـية والـعدد الـطبيـة الالزمة
في مسـتـشفـيات الـبالد). واصدر
مجلس الوزراء امس االول خالل
جـــلــســـته قـــرارات عــدة ابـــرزهــا
تـــمــــويل الـــصـــحـــة  50مـــلـــيـــار
ـــكــــتب االعالمي ديـــنـــار.وذكـــر ا
لـرئـيس الـوزراء فـي بـيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) ان (اجملـــــلس عـــــقــــد
بــرئــاســة مــصــطــفى الــكــاظــمي
ـنـاقــشـة مـســتـجـدات خـصــصت 
عــمـل جلــنــة تـــعــزيــز اإلجــراءات
احلـكـومـيـة في مـجـاالت الـوقـايـة
والـسيـطـرة والـصـحة والـتـوعـية
بشـأن احلدّ مـن انتـشار فـايروس
كـورونـا) واضـاف ان (اجلــلـسـة

ـتـخذة شهـدت بـحث اإلجراءات ا
من قبل الصحة والـتخصيصات
واجهة جائحة رصودة  الية ا ا
كورونـا وتـوفـير كـلّ اإلمكـانـيات
ـرض وتـقـليل الالزمـة لتـطـويق ا
نـــســـبـــة اإلصـــابــات) وتــابع ان
(اجملـــــلـس اصـــــدر جــــمـــــلـــــة من
الـقــرارات والـتــوصـيــات ابـرزهـا
ـــالــيـــة بـــتــمـــويل قـــيـــام وزارة ا
بـلغ  50مـلـيـار ديـنار الـصـحـة 
ـواجـهة من احتـيـاطي الـطوار 
اجلــائـــحــة حــصــرا) مــؤكــدا ان
(اجمللس صـوت على تـعديل قرار
بــشـأن مــشـروع اتــفــاقـيــة جتـنّب
االزدواج الضريبي ومنع التهرّب
ـفروضة على من دفع الضرائب ا
ــال بــ الــعـراق الــدخل ورأس ا
وأرمــيـنــيـا وكــذلك عـلى مــشـروع
قانون تصديق اتفاق ب العراق
وتونس بـشأن اخلـدمات اجلـوية
فـــــضال عـن الــــتـــــصــــويـت عــــلى
مـــشـــروع اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعــاون
سائل القانـوني والقضـائي في ا
ــدنــيــة واجلــزائــيــة وتــســلــيم ا
اجملرمـ مع اوكـرانيـا). واعـلنت
ـــنــافـــذ احلـــدوديــة عن هـــيـــئــة ا
تـــســهـــيل اجــرءات دخـــول مــادة
االوكسج لدعم الواقع الصحي
حيث ـكـافحـة جـائـحـة كـورونا  
شــهــد مــنــفــذ ســفــوان احلـدودي
دخــول  10صـــهــاريج مـــحــمـــلــة
ـــادة األوكــســـجـــ قـــادمــة من

الكويت. 

رض) وألجل احلدّ من انـتشـار ا
مــبــيـــنــا ان (اجلــهــاز احلــكــومي
يـــعــمـل بــكـلّ مــا لـــديه من جـــهــد
وتــنـســيق مــتـكــامــلـ ألجل دعم
احــــتـــيـــاجــــات وزارة الـــصـــحـــة
الكـــات الـــصـــحـــيــة وتـــمـــكـــ ا
والطبيـة من تقد خدمـاتها بعد
الكـــات أداءً قلّ أن أبـــدت هــــذه ا
نظيـره في التـفاني ألداء الواجب
رغم كلّ الـتحـديـات والصـعـوبات
ومــــــضى وقـــــــلّــــــة اإلمــــــدادات) 
الـكــاظــمي الى الـقــول ان (األزمـة
ــالــيــة فــرضت حتــديــاً جــديــداً ا
ومـضــافـاً عــلى جــهـود مــواجـهـة
إلّا أنهـا فرصة لـتقوية اجلائحـة 
ة الصلـبة التي يواجه بها العز

الـعـراقـيـون أزمــتـهم مـثـلـمـا هي
ـواجـهـة سـوء سـاحـة حــقـيـقـيــة 
اإلدارة والــفـســاد وعــزله ومــنـعه
من االســتـــمــرار في هــدر جــهــود
اخمللص الذين عاهدوا أنفسهم
وشعـبـهم عـلى أن يبـذلـوا أقصى
ــمــكــنــة). وشـخــصت اجلــهــود ا
وزارة الــصـحــة والــبـيــئـة 2415
حـالــة اصـابــة جـديــدة في عـمـوم
العراق . وقـالت الوزارة في بيان

تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس انه (
ــــــــوذج في فــــــــحص  11378 
اخملتبرات اخملـتصة في العراق 
وبــذلـك يــكــون اجملــمـــوع الــكــلي
ـفـحـوصـة مـنـذ بـداية لـلـنـمـاذج ا
ــــرض 555923) تـــــســـــجــــيـل ا

واضـاف ان (اخملـتــبـرات سـجـلت
يوم امس  2415 أصابـة جـديدة
توزعت بواقع  341 في الرصافة
في و 235 فـي الـــــــكـــــــرخ و 42 
مدينة الطب و 165 في النجف و
 181في الـسـلـيـمـانـية و  58 في
اربــيل وحــالــة واحـدة فـي دهـوك
و 115في كربالء و 75في كركوك
و 68 في ديالى و 123في واسط
و 131فــي بـــــــــــــــابـل و 173فـي
البـصرة و 93 في ميـسان و185
في الديـوانـية و 252 في ذي قار
و 8 في االنـبار و 20 في نـيـنوى
و 38 فـي صـالح الــــــــدين و111
ـثنى) ولفت الـبـيان الى ان في ا
(مـعـدالت الــشـفـاء بــتـزايـد يـومي
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(الــوزيـــر حث بــعــد جــولـــة مــيــدانــيــة
أجـــراهـــا في مـــعـــامل الـــشـــركــة عـــلى
ضـرورة تـفعـيل عـمل الشـركـات العـامة
وتــطــويــر وتـنــويع مــنــتــجــاتــهـا وفق
ـرحـلـة احلـالـيـة) مـؤكـدا مـاتــتـطـلـبه ا
(اهـميـة تقد خـطط ودراسات حتاكي
مــتــطـلــبــات الـســوق احملــلـيــة وتــلـبي
احـتياجات وزارات ومـؤسسات الدولة
كـافــة) داعـيـا إلى (مـزيـد من االنـفـتـاح
عـلى القطاع اخلاص احمللي واألجنبي
لـــلــــنـــهـــوض بـــواقـع واداء الـــشـــركـــة
ــالي وتــنـفــيــذ مــشـاريع االنــتــاجي وا

جديدة). 
ـا حـقــقـته  الــشـركـة وأشــاد اخلـبــاز 
مـؤخـرا من اجنـازات تمـثـلت بتـصـميم
عدات التخصصية للوقاية وتـصنيع ا
من فـيروس كورونا وبـجهود ذاتية من
مالكـــاتـــهـــا الــهـــنـــدســـيــة والـــفـــنـــيــة
ومــسـاهـمـتـهــا في عـمـلـيـات الــتـعـفـيـر
والــتـــعــقــيم لــعـــدد من مــدن ومــنــاطق
الـعاصمة)  موعزا بفتح افاق التعاون
مـع مـــخــــتـــلـف مـــؤســــســـات الــــدولـــة
لـتـجهـيـزها بـغـرف التـعـفيـر والتـعـقيم
والـتــنـسـيق مع أمـانـة بــغـداد لـتـنـفـيـذ
حــمالت تــعــقــيـم وتـعــفــيــر كــبــرى في
مـــنـــاطـق أخـــرى  مع الـــســـعي اجلـــاد
ـعدات ـخـتـلف ا لـتـزويـد احملـافظـات 
واآللـيـات الـتخـصـصيـة الـتي تـنتـجـها
الــشــركـة ومــواصــلـة الــعــمل لــتـلــبــيـة

مـتطـلبـات واحتـياجـات وزارة الصـحة
لـــدعم جـــهـــودهـــا في الـــقـــضــاء عـــلى
فـيـروس كـورونـا وجتـاوز أزمـة تـفشي

الوباء).
ـعادن منهل وأجـرى وزير الصـناعة وا
عـزيـز اخلبـاز  زيارة مـيدانـية إلى مـقر
مــعــاونــيــة الــســمــنت الــشــمـالــيــة في
تابعة سير العمل في محافظة نينوى 

ظل الظروف الراهنة. 
ووجـه الـوزير خـالل الـزيـارة بـضرورة
ــومــة تــكــثـــيف اجلــهــود لــضــمــان د
الـعمليـة االنتاجية في مـعامل السمنت
مع االلـتزام التـام باالجراءات الـوقائية
لــلـحــفـاظ عـلى سـالمـة الـعــامـلــ كـمـا
اطـــلـع ســـيـــادتـه عـــلى الـــتــــحـــقـــقـــات

االنتاجية للمعامل.
 وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) امس ان
اخلــــبـــاز (نـــاقـش مع مـــديــــر مـــعـــامل
الـسمنت الـشمالـية اخلبـير علي زيدان
خـلف اخلـطـة اإلنتـاجـية والـتـسويـقـية
ـعامل ومـجمل الـقضايـا الفـنية لـهذه ا
واصـلة السعي اخلـاصة بهـا واوعز 
اجلـاد لالرتقـاء بصـناعـة السـمنت رغم
الـظـروف االستـثنـائـية الـتي يـواجهـها

البلد).
وبــحـث آفــاق الـتــعــاون مع ( جـامــعــة
ـوصـل ) وذلـك خالل زيـارته إلى مـقر ا
اجلـامــعـة ولـقـائه بـرئــيـسـهـا الـدكـتـور
قــصـي كـمــال الــديـن االحـمــدي. وأكــد

 أجـــراء الــتـــشــغـــيل االولي حملـــطــة
ـرحــلـة الــقـيــارة ١  تـمــهــيـداً لــلـبــدء 
ـسـتمـر فـيـمـا  الـوصول الـتـشـغـيل ا
ـراحل النهائية حملطات ( الكسك الى ا
ــؤمل والــصــيــنــيــة وحــديــثــة ) ومن ا

إكمال العمل خالل األي.
ــقــبــلــة لــغــرض إجــراء ام الــقــريــبــة ا
) الفــتـاً إلى الــتــشــغـيل االولـي تـبــاعــاً
(حتـقـيق تقـدم كـبيـر في أعـمـال محـطة
ـؤمل إجنـازها الـقـيارة 2  والـتي من ا
مـطلع شهر تمـوز القادم مع االستمرار
بـالعمل وبـوتيرة مـتصاعـدة في محطة

كركوك 2) . 
ديـر العام ان (مالكـات العـاملة وأكــد ا
فـي احملـطـات أسـتـطـاعت جتـاوز كـافـة
الـصـعـاب الـتي رافـقت الـعـمل من أجل
االيـفـاء بـالـتـزاماتـهـا الـتـعـاقـدية ودعم
الـقطـاع النـفطي ألهـميـة هذه احملـطات
ــصــافـي اخلــارجــيــة  فـي تــشــغــيـل ا
مــوضـحــاً بـأن شــركـة الـزوراء تــسـعى
لـتـسـخيـر إمـكـانيـاتـها وقـدراتـهـا لدعم

قطاعات ووزارات الدولة كافة).
ـعــادن مــنـهل زار وزيــر الــصـنــاعــة وا
عـزيز اخلباز االحد مقـر الشركة العامة
لـلصنـاعات الهـيدروليـكية لـلوقوف عن
كــثب عـلى واقـع الـشـركــة وانـشـطــتـهـا
الـصناعية وطبيعة منتجاتها والسيما
ـواجـهـة وبـاء كـورونا. الـتي تـتـعـلق 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
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عـهود  بأنه مهمـا بلغت احلالة قالها: بـامتعاض وانفـعال على غيـر عادته وهدوئه  ا
ــتـفـشي في بــقـاع األرض الـواسـعــة فـاني ارفض أن أكـون مع من الــوبـاء الـقـاتل ا
القطـيع; لكي أمتـلك مناعـتي منه واذهب بيـنهم أقاتل أنـا وربي ال ناصـر وال نصير 
والذي ال أرضاه لـنفـسي مؤكدا أني ال أرضـاه ألهلي وأحـبتي في مـواجهة اجلـائحة
الـقـاتلـة والـعمل بـوعي ومـسؤولـيـة من أجل التـحـصن واتبـاع الـتعـلـيمـات الـصحـية
التي واسـتخـدام العقل بـدل األهواء والـعلم بدل الـوهم واخليـال والشعـوذة والتـمرد 
تنهى عـنها قيم السماء واألرض على السواء .ألننا ال نحتاج إلى من يوهمنا بأقاويل
ال مـعـنى لـهـا إال مـزيـد من االخـيلـه الفـارغـة والـذهـاب بـنـا إلى اجملـهـول  نـحن أيـها
قبول وتابع نطق العلمي ا السادة نحـتاج إلى العلم والدراية وتقدير حجم اخلطـر با
صاحبي وهـو يقول :ويحكي لي من الـقلب ما يؤمن به في مواجـهة هذا اخلطر الذي
نـطق الواثق حل عـلى ديارنـا وأهلـينـا وعلى مـا ظنـنت به بانه غـير خـائف ويتـحدث 

من نفسه ويكمل صديقي كالمه بالقول : 
اني أجـد أنه من الـه حـ تـتـوفر اإلرادة أن أحـافظ عـلى الـتـبـاعد اجلـسـدي بـيني
وبـ النـاس وبـيني وبـ من أحب من أهلي وأصـدقـائي  كمـا أنني ال أجـد صعـوبة
ـرض القاتل وان في أن ارتدي الكـمامـة أو القفـاز ألقي نفسي من خـطر االصـابة با
ـناعـة  كل ذلك من اجلي واجل الـتزم بـتعلـيمـات النـظافـة والغـذاء الذي يعـظم لدي ا
وراحـة اهلي وجتـنبـهم العـدوى ولم اجد بذلـك ضير وال اهـانة وال تـكلف لـلبـشر وانا
مـنهم بل من اجـل صحتـنا جـميـعا ولـكن الذي اريـد ان اجتنـبه هـو ان ال اكون جزءا
من القطيـع منتظرا مصيري كما ينـتظر (اخلروف) يومه في ان ينحر كاخلراف التي
ـنـطـق الـعـلـمي يـقــول الـزمـوا أمـاكـنـكم نـحـرت من قـبـله دون ان يــحـرك سـاكن. إن ا
ـعنـية وخـاصة الصـحيـة فاألرقـام بتـصاعد واسمـعوا نـصائح وتـعلـيمات األجـهزة ا
والتجـاوز علـى تعلـيمـات األجهـزة الصـحيـة يعـني جتاوز عـلى سالمة وان الـتهـور 
الذين هم برعاية وحماية الدولة ومؤسساتها .انتهى كالم صاحبي . وصحة الناس 
 ال أكـتـمـكم سـرا وجـدت نـفـسي وأنـا أســتـمع إلى صـاحـبي هـذا مـتـعـاطـفـا مـعه أي
وقف واستمع بوعي فهو قد أدرك خطورة ا تعاطف وضـعفت امام منطقه واصراره 
ميت وقررت أن رض ومن هذا الوباء ا إلى منطق الـعقل في الوقاية والتحصن من ا
ــزيـد مـن الـوقــايـة واســمع أبــنـائـي وأقص عـلــيــهم مـواقف الـزم بــيــتي وأحتـصـن بـا
وقـصـصـا سـمـعـتـهـا ال من أجل إربـاكـهم واخـافـتـهم بل من اجل تـسـلـحـهم بـالـوعي
لـكم ولنـا والحبـابكم واحـبـابنـا الصـحة والـسالمة الـوقائي من اجل سالمـة اجلمـيع 
.وما زلـت أتذكـر قوله : بـعـد أن استـمعـت اليه بـعنـايـة إلى ما قـاله لي مـاذا تخـتار ?
منـاعة الـقـطيع أم الـوقايـة قلت وبـدون تأمل أو تـردد نـعم سأخـتار الـوقايـة فهي خـير
ـنـاعة .ودعـته في حـيـنهـا ورحت أطـبق رغبـتي احلـقـيقـيـة التي وجـدتـها عالج وتاج ا
عنـده  والـعـمل على تـنـظـيم جـدول للـتـواصل  مع أحـبتـي عبـر مـواقع الـتواصل ومع
زمالئي وطـلبـتي في اجلـامعـة عبـر الـواتس آب والسـكـايب والفـايبـر مـحاوال إيـصال
وأنا أتـلـمس تـفـاعـلـهم ومـشـاركتـهم في قـرر لـطـلـبـتـنـا  احملـاضـرات وفـقـا لـلـمـنهـج ا
ا يعزز الفائدة لهم كذلك األمر مع عدد من الزمالء واألصدقاء نـاقشة  احلوار وا
ـا يفـيد اجلـميع من مـعلـومات وكل مـنا يـتمتع بحـالة من الـتفـاؤل واستـثمـار الزمن 
ا يفـيدنا بـشكل خـاص وللمـجتـمع بشكل براحـة نفـسية وتـوازن ويسـمعنـا ما لديـه 
عـام .وكـلـنـا عـلى أمل. بنـصـر سـاحق عـلى أشـرس وبـاء خبـيث حل عـلى اإلنـسـانـية
ــته حــتـمــيــة أمــام الــعـقـل والـوعي .ونــحن عــلى ثــقـة بــان هــز
الذي نحن جزء منه واليه ننتمي وفي دائرته نفكر . البشري 
وفي اخلــتــام الــوقــايــة ثم الــوقــايــة ألنــهــا الــعالج الــشــافي
عـافي وجنعل من كورونا على شفى حفرة ونطمرها الى وا

االبد.

بندقية الشيخ ضاري احملمود محمولة بيد صبي داخل متحف هيت
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روي ان أحد االنـبـيـاء ( علـيـهم الـسالم) دعـا الله سـبـحـانه أنْ يـجنـبه ألـسن الـناس

فأوحى الله سبحانه اليه :
انّ ذلك شيء لم أَصْنَعه لنفسي ..!!

عنى انّ ربَّ العزة  –جل جالله  –ال ينجو هو أيضاً من ألسن الناس..!!
ا فـكم من جاحـد يسيء الـقول ويـتجـاوز اخلطوط احلـمراء غـير عـابيءٍ وال مكـترث 

يجب ان يلتزم ازاء ربه .
رسل .. ردة مع االنبياء وا وهكذا كان حال الكثيرين من ا

صـلح حيث ال يـكف عن التطاول وهكذا هـو حال الكثـيرين مع الرموز والـقادة وا
عـلـيهم الـنـاقـمون احلـاقـدون ويـنسـبـون الـيـهم من األفعـال واألقـوال مـا تقـشـعـر منه

االبدان ..
-2-

ُـوجع والتبرم الشديد لِمَنْ أنضم الى ولقد شـاعت في اآلونة األخيرة ظاهرة النقد ا
ـتـقـاعدين  –ومـا أكثـرهم في الـعـراق اجلـديد  –وكـأنّ احلـصـول على راتب قـوائم ا

تقاعدي أصبح عاراً وعيباً كبيراً ?
ـتقـاعـدين الـراحلـ الى الـدار اآلخرة ال لـقـد عـلتْ عقـيـرة أحـدهم وهو يـنـتقـد أحـد ا

لشيء االّ ألنه كان يتقاضى راتباً تقاعديا من الدولة ..!!
ان هذا الـتـسـخط واالعـتـراض يكـشف عن مـرض نـفـسي  وحـسد شـديـد ال يـنـتهى

وت احملسود نفسه ... حتى 
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باسم حـريـة التـعبـير عن اآلراء انـطلـقت األلسن لـلـتشـريح والتـبضـيع والتـمزيق دون
كن القبول به على االطالق . هواده وهذا ما ال 
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عصوم منا في أفعاله وأقواله ? من هو ا

وهل استطاع أصـحاب األلسـنة احلِداد أنْ يتـخلصـوا من معايبـهم قبل أنْ ينـشغلوا
ا ليس فيهم .وهذا عائبهم الن الكثيـرين منهم يرُمَوْنَ  بتجـريح اآلخرين وال أقول 

هو البهتان العظيم ..
-5-

ـتلكون ترسـانة مالية ان اجليوش االلكـترونية التي يـعدّها بعض السـياسي الذين 
مـهمـة لتـلـميع صـورهم عنـد النـاس ال تغـيّر من احلـقيـقة شـيئـاً فالـبارعـون بالـتنـميق
الئـكـة اذا كـان من والــتـزويق ال يـسـتــطـيـعـون أنْ يـنــقـلـوا صـاحــبـهم الى صـفــوف ا

الشياط .. والعكس صحيح 
فـانّ مـا يــثـار من مـؤاخـذات وسـلـبـيــات وطـعـون عـلى بـعض الـشــخـصـيـات الـنـزيـهـة

فسدين . اخمللصة لن ينقلهم الى صفوف الفاسدين ا
-6-

ُـبـغضُ بـتـضـايقه مـن امتـداد الـعـمـر بِمَنْ ُـقْـرف أنْ يـتـجـاهر ا ومن صـور الـتـطاول ا
نَصَبَ له العداوة .. فيُطلقُ لسانه معرباً عن تمني رحيله ..

ا تناقلته كتب األدب أبيات أبي السريّ سهل بن أبي غالب في "معاذ بن مسلم " و
الذي طال عُمُرُه وأحزن ذلك أبا السرّى الشاعر فقال :

انّ معاذ بن مسلم رجل 
يقاتِ عُمرِهِ أَمَدُ  ليس 

قد شاب رأس الزمان واكتهل 
الدهر وأثوابُ عمرِه جُدُدُ

عاذٍ اذا مررتَ به  قلْ 
قد ضجَّ مِنْ طولِ عمرِكَ األَبَدُ 

يا بِكْرَ حواءَ كم تعيشُ وكَمْ 
تسحبُ ذيلَ احلياةِ يا لُبدُ 

الى آخر هذا الهجوم الذي لم يكن له من مبرر ...
-7-

رء بأصغريه : قلبِهِ ولسانِهِ . ان ا
وال شك أنَّ الـقـلب الـنَــقَي  والـلـسـان الـطــاهـر هـمـا من أبـرز عالمــات الـشـخـصـيـة

السليمة التي ال تشكو من أَدران األمراض والعُقد النفسية ..
-8-

وصيـانةُ اللسـان عن اللغـو والفضـول فضالً عن الولوغ في
أعراض الناس واقدارهم مسألة في غاية األهمية .

وليذكر كل منا مؤدى احلديث الشريف:
( وهـو يـكُبُّ الـنـاس عـلى مـنــاخـرهم في الـنـار االّ حـصـائـدُ

ألسنتهم ) ?

bIHð∫ محافظ صالح الدين خالل تفقده مركز سبع الدجيل الصحي
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أعـلـن مـصـنع بـغـداد لـلغـازات الـطـبـية
الـتــابع إلى الـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة في األدويــة وا
سـامراء إحدى شركات وزارة الصناعة
ـعادن عن إستـمراره بالـعمل إلنتاج وا
ســــائل وغـــاز األوكــــســـجـــ الــــطـــبي
ـئـة وبــنـقـاوة عـالــيـة تـزيـد عن 99 بــا
مــبــديــاً اســـتــعــداده لــتــجــهــيــز كــافــة
رضى ـستشفيات ودوائر الصحة وا ا
بـأسـطـوانـات غاز األوكـسـجـ وسائل
طلوبة األوكـسج الطـبي بالكميـات ا
ـواعيد احملـددة. بحسب بيان تلقته وا

(الزمان) امس.
وحـقـقت شـركـة الـزوراء الـعـامـة إحدى
ــعــادن شــركـــات وزارة الــصــنــاعــة وا
ــئـة  في نــســبـة إجنــاز  بــلـغت 90 بــا
برم مع شـركة مصافي أعـمال عقـدها ا

الشمـال. 
وأفــاد مـديـر عـام الـشـركـة هــادي علـي
طــه في تصـريح لـلـمكـتب اإلعالمي في
الــوزارة في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان) أن
الكـــات الــهــنــدســيـــة والــفــنــيــة في (ا
الـشـركة تـواصل وبالـتـعاون مع شـركة
ـانية تـنفيـذ أعمال الـعقد رغم كـونز اال
الـظـروف الصـحـية احلـرجـة وصعـوبة
الــوصــول الى مــواقـع احملـطــات الــتي
تـــقع في مـــنــاطق بـــعــيــدة عـن مــراكــز
دن) مشيراً إلى (أنه قد احملـافظات وا
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بـقـدر مـاكــان مـولـعـا بـحب الـتـراث
ـقــتــنــيــات الــتــراثــيـة وجــمع كـل ا
والــتي أصــبـحت مــتــحـفــاً تـراثــيـاً
يـشـار له بـالـبـنـان وبـجـهـود فـردية

ديره ومؤسسه. 
صــار هــدف احلــاج حــمــدي مــديــر
مــتــحف الــشــهــيــد احــمــد عــفــتـان
للـتراث  هـو التـحري عن أي قـطعة
تـراثـيـة بـاي مـديـنـة عـراقـيـة وبـأي
ثــمن وكــان نــتــاج هــذا الــهــدف ان
حـصل احلـاج حـمـدي عـلى الـعـديد
ـقـتـنــيـات الـتي عـززت مـكـانـة من ا
مـتــحـفه الــذي صـار مـحــطـة لـزوار
مــديـــنـــته هـــيـت الــتـي تـــبــعـــد عن
الرمادي مـركز مـحافظـة االنبار 60
كم تـقـريـبــا وعن الـعـاصـمـة بـغـداد
170 كم بتـجاه الـغرب. لـقد أصبح
ـتحف رمـزاً تـراثـياً وجـزءا مـهـماً ا
من احملــطـات الــثـقــافـيـة لــلـمــديـنـة
يـؤمهـا الـزوار من كـافة مـحـافـظات
القـطـر ومن خـارجه.  بـعد أن وسع
تحف وأطلق احلاج حمدي قـاعة ا
ـرحـوم احلـاج عـلـيـهــا أسم قـاعـة ا
جنـــاح الــهــيــتي الـــثــقــافــيــة وفــاء
ــرحــوم احلــاج جنــاح لــصــديـــقه ا
الذي قدم الكثير من خالل اهتمامه
ـديـنة ومـؤلـفه شذرات من بتـراث ا

تراث مدينة هيت . 
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ــاضي وفي تـــســعــيــنــات الــقــرن ا
شـاءت الــصـدفـة ان يـلــتـقي احلـاج
حمدي بأحد جتار التمور وجتارة
الـــبـــذور والــــتـــمـــور هــــو الـــعـــمل
الـرئــيـسي لــلـحـاج حــمـدي وأثـنـاء
احلديث أطلع التاجر على قسم من

مـــكـــان اعــتـــقـــاله من قـــبل جـــنــود
االحتالل الـبريـطاني.  ومـا كان من
احلــاج حـمــدي اال أن شــد الــرحـال
بــعــد أيــام قـالئل مــتــوجــهــا حــيث
هــدفه الــكــبــيــر وبــعــد مــســاومـات
طــويـــلــة مع صـــاحب الـــبــنـــدقــيــة

إسـتــطـاع احلــاج حـمــدي شـراءهـا
وبـــثـــمن غـــال جـــداً. وعـــاد احلــاج
حـــمــدي وبـه من الــزهـــو الــكـــثــيــر
محتضـناً البنـدقية ووضعـها جنبا
إلـى جـــنب مع بـــنـــادق واســـلـــحـــة
األجـــداد.  وهي اآلن مـــوجــودة في

مقـتنـيات احلـاج حمـدي وأبلغه أن
في ناحيـة البروانـة بقضـاء حديثة
ولــــدى فالن بن فـالن الـــبـــنـــدقـــيـــة
ـرحـوم الـشـيخ ضاري اخلـاصة بـا

احملــــمــــود الـــــزوبــــعـي والــــتي 
احلصـول عليـها بـعدأن  تـركها في

ـتــحف حتـكي لـلــقـاصي والـداني ا
قصـة رجل عراقي لم يـرض بالـظلم
وكــــانـت له بــــصــــمــــته في تــــاريخ
ـقارعة االحتالل ـعاصر  العراق ا
وأن هـذه الـبـندقـيـة قل بـهـا الـقـائد

اإلنكليزي (لچمن) .

وفــاة. وقــال مــصــدر طــبي ان (نــتــائج
الـتحليل اخملتبـرية اثبتت اصابة 157
شــــخـــصــــاً بـــكــــورونـــا) ,واضـــاف ان
(احملـــافــظـــة ســجــلت  19حـــالــة وفــاة

جديدة بالعدوى).
وتــواصـل األمــانــة الــعــامــة لــلــعــتــبــة
الـــعــلـــويـــة بــتـــزويــد مـــواقع احلـــجــر
الــصـحي ومــسـتــشـفــيـات احملــافـظـة 
صـاب بـالوجـبات الـغذائـية لـرعايـة ا
بــفــيـروس كــورونـا ودعــمــاً لـلــمالكـات

الطبية والصحية . 
ـــضــيف عــيــسى وقـــال رئــيس قــسم ا
ـــــركــــز اخلـــــرســـــان في حـــــديـث لـ ( ا
اخلبري) يوم أمس األثن ان (مضيف
الـعـتـبـة وبـتـوجـيه مـن األمـانـة الـعـامة
ومــتـابـعــة مـســتـمـرة من األمــ الـعـام
بـاشـر بتـهـيئـة الـوجبـات الغـذائـية في
واقع رحلة من األزمـة خملتلف ا هـذه ا
الــتي يــتم رعـايــتــهـا من قــبل الــعـتــبـة
ـقـدسـة بـاخلـصـوص مـواقع احلـجر ا
الـصحي للمصابـ بفيروس كورونا).
واضـاف (نـعـمل على تـوفـير الـوجـبات
الــغـذائـيـة الــيـومـيــة الى دائـرة صـحـة
الـــنــجف األشــرف بــواقع 300 – 250
وجـبة قـابلـة للـزيادة بـحسب الـطلـبات
الــواصــلـــة إلــيــنــا من مــواقع احلــجــر
الــــصـــحي). الفــــتـــاً الى أن (مــــضـــيف
الــعــتـبــة يــقــوم بـتــجــهــيـز الــوجــبـات
رابـط في فرقة اإلمام الـغذائية إلى ا
ـتـطـوعـ لـدفن عـلـي (عـلـيه الـسالم) ا
ـوتى جـراء جـائـحـة كـورونـا  فـضال ا
ــكـلــفـة عن مــفــارز األجـهــزة األمـنــيـة ا
ــديـنـة ـراكــز الـصـحــيـة وا بــحـمـايــة ا
ة . مـشيـراً : أن مـضيف الـعتـبة الـقـد
مـستمـر في توفيـر نحو  70–50وجـبة
سـن غـذائـية يـومـياً إلى دار رعـايـة ا

في محافظة النجف).

الــوزيـر (تــوجه وخــطط الـوزارة نــحـو
الـتــعـشـيق والـتـنـسـيق مع اجلـامـعـات
الــعــراقــيــة لإلســتــفــادة مـن اخلــبـرات
ــؤســســات ــيــة في تــطــويــر ا األكــاد
ـنـتجـات احمللـية الـصـناعـية وتـنويع ا
واد الـتي تهم نـتجـات وا وبـاألخص ا
وتـدعم النشاط الصحي وتعزز جهوده

في التصدي جلائحة كورونـا).
 ونــــاقـش اخلـــبـــاز (أوجـه الـــتـــعـــاون

الــعــلـمي وســبل تــفــعـيل احلــاضــنـات
ي الـتـكـنـلـوجـيـة ودور الـبحـث االكاد
بــالـشــكل الـذي يـخــدم عـمل الــشـركـات
الــصـنـاعـيـة الــتـابـعـة لــلـوزارة ويـلـبي
مـتـطلـبـات السـوق احملـلي  مثـمـناً في
ذات الــوقـت اجلــهــود الــكــبــيــرة الــتي
ـوصل من أجل خدمة تـبذلـها جامـعة ا
احملـافــظـة وتـعـزيـز الـقـدرات الـعـلـمـيـة

البنائهـا).
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نـظمت جمعية نـساء بغداد صباح يوم
ـــــاضي اجلـــــلــــســــــة 24 حـــــزيــــران ا
ـناقشــة دراســــة بعنــوان الـسادســـة 
الـفجـــوات التشريعية في تطبيق قرار
ــرقــم 1325 مـــجــلـس األمن الــدولـي ا
ــــرأة والـــســــلم الــــدولي وذلك حــــول ا
تــزامـنـاً مع الـيـوم الــدولـــي لـلـقـضـــاء
عــــلــى الـــعــــنــف اجلــــنـــســــي أثـــنـــاء
الـــنــــزاعـــات الـــذي صـــادفت الـــذكـــرى
الـــعـــاشــرة إلعـالنه يــوم 19 حـــزيــران
2020 وكـانت االحـتفـاليـة مـناسـبة ألن
يرفع حتالف القرار رقم  1325الصادر
ـرأة عـن مـجــلس األمن الـدولـي حـول ا
واألمـن والسالم والذي سيتم االحتفال
دولــيــا بـذكــرى صـدوره الــعــشـرين في
تــشـرين األول من هــذا الـعـام  إن هـذا
الــتـحـالف ( حتــالف الـقـرار 1325 هـو
شـبـكة مـنـظمـات مـجتـمع مـدني عراقي
مـستـقـلة مـتخـصصـة في دعم وتطـوير
وتـنـفـيـذ ورصـد ومـتابـعـة تـنـفـيـذ قرار
مــــــجــــــلـس األمن الــــــدولـي رقم 1325
ـرأة واألمن الــقـرارات الالحـقـة حـول ا
والــســالم عــلـى الــصــعـيــد الــوطــني 
تـضم الشبكة 40 مـنظمة عـلى مستوى

الــعـراق وإقــلـيم كــردسـتــان وقـد  وجـد
ـلقـاة على ـسؤولـية ا الـشبـكـة عظـمة ا
ـنــاسـبــتـ عــاتـقــهـا أن تُــذَكَّــر بـهــذه ا
ـسـؤولـيـة رئـاسـة الـوزراء واجلـهـات
ـمـثــلـة بــالـتـحــالف وهـمـا الــرسـمـيــة ا
األمـــ الــعــام جملــلس الــوزراء ووزيــر
داخـــلــيـــة إقــلـــيم كــردســـتــان الـــعــراق
ـنــظـمـات الـفـاعـلـة مع الـتـحـالف من وا
مـــنــظـــمــات اجملــتـــمع الــعـــراقي بــدور
التحالف في رفع اسم العراق باعتباره
أول دولــة في إطالق اخلـطـة الــوطـنـيـة
األولـى لـــقـــرار مـــجـــلس األمن الـــدولي
1325 بــعـد جـهـد جـهــيـد وطـويل بـذله
الــفــريق الـوطــني مــتـعــدد الــقـطــاعـات
احلـكـوميـة ومجـلس الـنواب بـالشـراكة
ـبادرة ـدني وبـدعم من ا مـع اجملتـمع ا
الــنــسـويــة األورومـتــوســطـيــة في عـام
2014-2018  وبــهـذا أصـبــحت خـطـة
الـعـراق هي األولى فـي الشـرق األوسط
ــا جـــعل الــدول وشـــمــال أفـــريــقــيـــا 
الـعربية الـيوم تعتـمدها كتـجربة رائدة
فـي وضع خــطــطـهــا الى حــ  وألجل
احملــافــظـة عــلى هــذا االجنــاز الـكــبــيـر
وصدارة العراق وموقفه عمل التحالف
جـاهداً على تطوير اخلطة الثانية ومن
حـيث انـتهت اخلـطة األولى
فـي بداية عام 2018 وبدعم
ــنـظـمـات الــدولـيـة وهـيـأة ا

تحدة للمرأة وقد  األ ا
ــسـودة بــالــفــعل تــســلــيم ا
ـــدعــــومـــة الــــنــــهـــائــــيــــة ا
دني بـتـوصـيـات اجملـتمـع ا
الـى األمـانة الـعـامـة جملـلس
الـوزراء فـي شـباط / 2020
لـكنهـا لم تقر حلد اآلن  وال
يـــفــوتــنـــا أن نــأخـــذ بــعــ
ـا االعــتـبـار اسـبـاب ذلك ر

هــو الـتـأخــيـر في مــوضـوعـة اخــتـيـار
حــكـومـة جـديـدة حتـل مـحل احلـكـومـة
ــســتـقــيــلــة والـتـي تـزامــنت مع وقت ا
تــقـد اخلـطــــة  واألمل كل األمل اآلن
يـحـدو الـتحـالف القـرار اخلطـة بـتدخل
الـسيد رئيس مجـلس الوزراء لعرضها
وإقـرارها من قبل حكـومته بأقرب وقت
  حــيث أن الـتــأخـيـر لــيس في صـالح
كـانة التي احـتلهـا العراق الـسمـعة وا
ــــلـف الــــدولــي وإن اآلثــــار فـي هــــذا ا
الـســلـبـيـة لـلـتـأخـيـر أو إهـمـال اإلقـرار
ســيــمـــحــو بــالــتــأكــيــد كل االجنــازات
ـرجـوة مـن الـتـحــقـيق في احملــقـقــة وا
اخلـطـة الـثـانـيـة  وال يـفـوت الـتحـالف
بــأنه يــتــفــهم أن مــســودة اخلـطــة هي
بـالتـأكيـد بحـاجة الى مـراجعـة نهـائية
ويـقترح تـشكيل جلنـة وطنية مـختصة
ــعــنــيـة ــؤســســات ا مـن الــوزارات وا
ـسـتشـارين ومن مـنـظمـات اجملـتمع وا
ـدني التي شاركت في تـطوير اخلطة ا
ـؤكـد أن الـعـراق الذي ودعـمـهـا  مـن ا
كـان األول في وضع اخلطـة والتي تعد
مـن ضـمن االلــتــزامـات الــدولــيـــة ومن
ضـــمن تــوصـــيــات جلــنـــة ( ســيــداو )
ـنـاهـضـة كـافـة أشـكـال الـتـمـيـيـز ضـد
ا يتطلب كل ذلك أخذ خطوات ـرأة  ا
جـــادة نــــحـــو إقـــرار وإطالق اخلـــطـــة
الـثانـية لـلقـرار وستـتزامن مـع الذكرى
الـسـنـويـة العـشـرين لـلـقرار رقم 1325
الــذي صــدر عن مــجـلس األمـن الـدولي
فـي 31 تـــــــشــــــريـن األول عــــــام 2000
وكــذلك الــذكــرى الــعــاشــرة مـع الــيـوم
الــــدولـي لــــلــــقــــضــــاء عــــلى الــــعــــنف
اجلـنســــي أثنـاء النزاعـات الذي صدر
يـوم  19حـزيـران 2010 والـذي أُعـتـبـر
جـــزءً مــهــمــاً من روح وأهـــــداف قــرار

مجلس األمن .         
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أكــد مـحـافـظ صالح الـدين عـمــار جـبـر
خــــلــــيل أن أســــتـــكــــمــــال اجـــراءات و
صابي جتـهيزات  مركز سـبع الدجيل 
ـسـتــشـفى بـلـد الـعـام كــورونـا الـتـابع 
ســيـقـدم خـدمـات مـتــقـدمـة  تـخـفف من

واطن في هذه الظروف.  معاناة ا
وأثــــنى مــــحـــافظ صـالح الـــديـن عـــلى
تـكـامل التـعاون بـ الـدوائر الـصحـية
ـركز احلـيوي واخلـدمـية النـشاء هـذا ا
ثل ضـمن توقيـتات زمنـية دقيـقة ما 
رسـالـة طـمـأنـيـنة لـلـمـواطـنـ مـجددا
(الــتـزامـه بـبــذل اجلـهــود مع مـخــتـلف
ـؤسسـات لتوفـير مـستلـزمات  جناح ا
ـشروع بـتـقد أفـضل اخلـدمات هـذا ا
ــنـــطـــقـــة) من جـــانــبـه بــارك ألبـــنـــاء ا
قـائـمــمـقـام قـضـاء بـلـد (الـدعم الـكـبـيـر
ـركز الـذي قـدمه احملافظ ألنـشـاء هذا ا

واجهة ضد ا ينسجم وخصوصية ا
ستجد). فايروس كورونا ا

وفـي الــنـــجـف أعـــلــنـت دائـــرة صـــحــة
احملـــافــــظـــة عن شـــفـــاء  52مــــصـــابـــاً
بـــــــــكـــــــــورونـــــــــا ومـــــــــغـــــــــادرتــــــــــهم
ـسـتـشـفيـات.وقـالت الـدائـرة في بـيان ا
مــقــتـضب إن ( 52مــريــضـاً اكــتـســبـوا
ـــســتـــشــفـــيــات). الـــشــفـــاء وغــادروا ا
وكـشفت نـقابة االطـباء فرع مـيسان عن
تـزايـد االصابـات بكـورونـا ب االطـباء
الـعـامـلـ في مـسـتـشـفـيـات احملـافـظة.
وقـال رئـيس فـرع الـنـقـابـة سـعـد كـامل
الـالمي في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
إن (مــجــمـوع االصــابــات بـ صــفـوف
األطــــبــــاء فـي تــــزايــــد حــــيـث بــــلــــغت
احلــصــيــلـة 46 طــبــيــبـا) ,وأضــاف أن
(عـدد االطباء الذين تماثـلوا للشفاء من
ـرض 17 طـبـيبـا). وسجـلت مـحافـظة ا
ذي قار  157اصـابة جـديدة و19 حـالة
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األزمـة فـي عـام 2014 عــنـد اجــتــيـاح
ـنـاطـقهم عـصابـات الـظالم (داعش) 
سـاعـدات الالزمة فضال عن تـأمـ ا

لهم  .
من جـهته اثـنى مـحـافظ كـربالء على
ا (جهود الوزارة وشـخص الوزيرة 
طرحـته من مقـترحات مـبديـا تعاون
احملافظة مع الوزارة خلدمة العوائل
الـنـازحــة وكـيـفـيـة تـشــجـيـعـهم عـلى
الــــعــــودة الى ديــــارهم).   بــــحـــسب

البيان
وأعـلن وزيـر الـتــخـطـيط خـالـد بـتـال
النجـم عن توجيه أعـمال الـصندوق
االجــتــمــاعي لــلــتــنــمــيــة نـحــو دعم
احملـافظـات األكـثـر فـقرا ومـخـيـمات
النازحـ التي مـازالت موجودة في
بـعض احملـافـظـات من خالل تـنـفـيذ
ـزيـد من مـشـاريع اخلـدمـات. وذكـر ا
الـتـقى باإلدارة بيـان امس أن (بـتال 
الـتــنـفـيـذيـة لـلــصـنـدوق االجـتـمـاعي
للتنمية واستراتيجية التخفيف من
الــفــقــر بـحــضــور وكــيــلي الـوزارة
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اسـتـقـبل مـحـافظ صالح الـدين عـمـار
جــبـر خــلــيل اول دفـعــة من الــعـوائل
الـنـازحـة الــعـائـدةالي نـاحـيـة يـثـرب
مؤكدا ان (هذه اخلطوة جائت كثمرة
لــلــجـهــود الــتي بــذلـنــاهــا لـتــحــقـيق
ــصــاحلــة اجملـتــمــعــيـة و بــتــعـاون ا
جميع محبي التسامح واالستقرار)٠
وقال احملافظ خالل استقبال العوائل
شـرقي تـكـريت (انـنـا نـواصل جـهـدنا
النـهـاء ملـف النـزوح ولـديـنـا تـنـسيق
مـسـتـمــر العـادة الـعـوائل وفـقـا اللـيـة
حتــــمـي الــــنــــاس والــــوضع االمــــني
وهـــنـــاك وجـــبـــات الحـــقـــة ســـتـــبــدا

بالعودة).
ـهـجـرين أعـلــنت. وزارة الـهـجــرة و ا
عن عـودة 200 نـازح فــجــر االحـد من
مـــــخـــــيـم آشـــــتي فـي مـــــحـــــافـــــظــــة
الـسـلـيـمـانـيـة  إلى مـنـاطق سـكنـاهم
األصـليـة في قـضـاء الدجـيل ونـاحـية
يـثرب الـتـابـع الى مـحـافـظة صالح
الـدين . وذكـر مــديـر فـرع الـوزارة في
محافظـة السليـمانية جـيا حس إنه

(بـتــوجـيه ومـتـابـعــة وزيـرة الـهـجـرة
ـــهــجــرين الــســـيــدة ايــفــان فــائق وا
جـابــرو  قـامت الـوزارة بــتـاجـيـر 14
حـافــلــة إلعـادة 200 نــازح من مــخـيم
النزوح في ناحيـة آشتي التابعة الى
مـحافـظة الـسـليـمـانيـة إلى مـناطـقهم
األصـليـة في قـضـاء الدجـيل ونـاحـية
ـــحـــافـــظـــة صالح الـــدين) يـــثـــرب 
مـــشــيـــرا الى ان (الـــوزارة  وضــعت
خــطـــة لـــضـــمـــان انــســـابـــيـــة عــودة
الـنـازحـ بـالـتـعـاون والـتـنـسـيق مع
الـقــوات االمـنـيــة وفـروع الـوزارة في
محافظتي كركوك وصالح الدين ليتم
تــســـهــيل مــرور الــعــجالت احملــمــلــة
بــالـعــائـدين وآثــاثـهم الى مــنـاطــقـهم
االصـلــيـة). واكـد حـســ ان (عـمـلـيـة
عـــودة الـــنـــازحـــ الى مـــنـــاطـــقـــهم
االصليـة  سيكون لـه أثر إيجابي في
ــــديــــنــــة إعــــادة االســــتــــقــــرار إلى ا
وســـيــشــجع بــقــيـــة الــنــازحــ عــلى

العودة الى مناطق سكناهم).
الى ذلـك أكـــــدت وزيـــــرة الـــــهـــــجــــرة
هجرين ايـفان فائق جابـرو أهمية وا
الــتــعــاون بــ احلـكــومــات احملــلــيـة

ـــتــــحـــدة إلى ومـــنــــظـــمــــات اال ا
مـسـاندة جـهـود الـوزارة واحلـكـومة
العـراقية في تـوفيـر ظروف حيـاتية
أفـــضل لــلـــنــازحـــ في مــخـــيــمــات
الـــنــــزوح والــــعــــمل عــــلى تــــأمـــ
مـتـطـلـبــات عـودتـهم إلى مـنـاطـقـهم
ضـــمـن تـــوجـــهـــات إعـــادة اإلعـــمــار
ناطق التي وحتقيق االستقرار في ا
تـعـرضت الحــتالل عـصـابـات داعش
ــديــر اإلرهــابـــيــة). واســتــعــرضت ا
الـــعـــام الـــتــنـــفـــيـــذي لـــلـــصـــنــدوق
االجــتـمـاعي لــلـتــنـمـيــة جنالء عـلي
مـــــراد واقع عــــــمل الـــــصـــــنـــــدوق
شـاريع التي يـجري تـنفـيذها في وا
ــثــنى وصالح الــدين مــحــافــظــات ا
ـقبلـة لشمول ودهوك واخلطوات ا
عـدد من احملــافـظـات األخــرى وفـقـا
عياري الـفقر وعـدد السكان مـبينة
وجـود ارتـيـاح كـبـيـر من قـبل سـكان
ــــشـــــمــــولــــة بـــــالــــدعم الــــقـــــرى ا
زيد من وتطلعاتهم للحصول على ا

اخلدمات لتحس واقع حياتهم".
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لـلـشـؤون الــفـنـيـة واإلداريـة. وأشـار
إلى "تـخـصـيص 262 مـلـيـون دوالر
ــمــنـوح من قــرض الــبــنك الــدولـي ا
شاريع اخلدمية للصندوق لتنفيذ ا
في الـقرى الـفـقـيـرة باالعـتـمـاد على
نسـبـة الفـقـر وعدد الـسكـان) مـبيـنا
ـشــاريع الـتي تـنـفـذ حتت (أهـمـيـة ا
ـواطن مظـلة الـصندوق لـتمـك ا
في القرى الفـقيرة من الوصول إلى
اخلــدمـات األســاسـيــة الـتي تــشـمل
ــاء واجملــاري والـصــحـة مــشـاريع ا
والتعـليم وبـحسب األولـويات التي
يــحــددهـــا الــســكــان). ولــفت إلى أن
ـشـاريع أســهـمت في تـوفـيـر (هـذه ا
فـــرص عــمل مــنــاســـبــة ألبــنــاء تــلك
واطن القرى فضال تـعزيزها لـثقة ا
بالـدولة واحلـكـومة لـكونـها تـعتـمد
الـتـخـطـيط من األسـفل إلى األعـلى)
ـــعــايــيــر مــشــددا عــلى (تـــطــبــيق ا
ـشـاريع في الـتـنــمـويـة في تـنــفـيـذ ا
ضوء الوثـائق القـياسيـة للتـعاقدات
احلكومـية). ودعا (اجملـتمع الدولي

والـوزارة وفـروعـهـا في احملـافـظـات
. لتأم احتياجات النازح

ؤتمر جاء ذلك في كلـمة لهـا خالل ا
ــشـــتــرك مع مـــحــافظ الـــصــحـــفي ا
كــربـالء نــصــيف جـــاسم اخلــطــابي
وبحـضور مـستـشار الـوزارة محـمد
جـــواد و مــديـــر عــام دائـــرة شــؤون
الـــفــروع فـي الــوزارة عـــلي عـــبــاس
جهـاكير وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (اجلـانــبـ بـحــثـا اوضـاع
الــنـازحــ في احملــافـظــة وتـطــويـر
ــــــســـــاعـــــدات آلـــــيــــــات تـــــقـــــد ا
واالحــتـيــاجـات الــضـروريــة سـيــمـا
الـصـحـيـة مـنـهـا واسـتـمـرار تـعـفـير
وتــعـــقـــيم مـــخـــيــمـــات الـــنـــازحــ
ــســتــوى مــعــيــشــتــهم واالرتــقــاء 
وكيـفيـة وضع آلـية تـشجـيعـهم على
الـــعـــودة الـى مـــنــــاطق ســـكــــنـــاهم
االصلـية  مـستـطردة بـالقـول (نحن
الجنــبــر احـــدا من الــنــازحــ عــلى

العودة).
الـية اكدت وبشـأن التخـصيـصات ا
ان (احلـكـومــة تـعـاني االن من ازمـة
مـــالــيـــة والــوزارة تـــعــاني مـن قــلــة
ـالـيـة مـعربـة عن الـتـخـصـيـصـات ا
امـــلــهـــا ان تــســـتــثـــنى الــوزارة من
التـقشف عـازية اسـباب ذلك الى ان
الـــوزارة تــضـم اعــدادا كـــبـــيــرة من
ـا فـيـهم الـنـازح فـئـات الـعنـايـة 
ـهـاجـرين ـسـفـرين وا ـهـجـرين ا وا
وان عـــمـل الـــوزارة عـــمل انـــســـاني

بحت).
وقــالت جــابــرو ان (الــوزارة تــعــمل
على الـتنسـيق مع احملافـظة لـتقد
ـكن لـلـعـوائل الـنـازحة كل مـا هـو 
ومـــتــــابــــعــــة مـــلـف الـــنــــزوح وحل
ـعـوقـات في هـذا الـصـدد ومـعـرفـة ا
اســبـــاب عــزوفــهم عـن الــعــودة الى

ديارهم االصلية) .
ـا تبذله مـحافـظة كربالء وأشادت 
من جهـود في استـقبـال واستـيعاب
األســـر الــنـــازحــة خـــصــوصــا ذروة
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ومـن جــانــبـه صــرح مـــســتــشـــار رئــيس
الـوزراء الـعراقـي هشـام داود لـصـحـيـفة
(ذا نـــاشــــيــــونــــال):أنَّ رئـــيـس الـــوزراء
ـة; ـؤ ـوصل في ذكـرى خــيـانـتـهـا ا زارا
كن زيـارة نيـنوى دون الـتوقف في وال 
وصل  في كـان الـذي يـرمـز إلى روح ا ا
إشارة إلى مسجـد النوري.وأضاف داود
أنَّ (احلــكــومــة الــعـراقــيــة وأصــدقــاءَهـا
مــلـتـزمــون بـإعـادة بــنـاء جــامع الـنـوري
ومئـذنـته الشـهـيرة و أن رئـيس الوزراء
شــديــد احلـرص عــلى إكــمـال بــنــاء هـذا
ـهم و بـنــاء مـديـنـة َـعــلم االـتـاريــخي ا ا
ـــوصل ونـــشــكـــردولــة اإلمـــارات الــتي ا

قدمت لنا هذا الدعم احليوي).    
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ارتـــــفع صــــوت األذان لـــــلــــمــــرة األولى
ـاضـيـة  في اجلـامع الـنـوري اجلـمـعـة ا
ــوصل  مــنـذ الــتــاريــخي في مــديــنــة ا
تــدمـيــره بـيـد عــنـاصــر تـنــظـيم (داعش)
اإلرهـابـي عـام 2017. وتـزامــنــا مع هـذا
احلدث قال وزيـر الثـقافة الـعراقي حسن
نــاظم (إنَّ أفــضـل ردٍ عــلى تــلك األعــمــال
ــروعـة هــو إعـادة الــبـنـاء) اإلرهــابـيـة ا
وذلك في لـقاء مـع (ذا ناشـيـونـال) ضمن
ملف للصحيـفة عن مشروع اعادة احياء
كتـابـة مـينـا الـعـريبي وتـرجـمة اجلـامع 
ـأمون لـلـترجـمة سنـاء مـحمـود من دار ا
والنشر.واضاف وزير الثقافة ان (وتيرة
الــعـــمل تــســيــر بــخــطى جــادَّةٍ ودؤوبــةٍ
ــنـارة إلعــادةِ بـنــاءِ مــسـجــد الــنـوري وا
احلـدبـاء و كـنـيـسـة الـطـاهـرة و كـنـيـسة
الـــســاعــة الــتي ســنـــتــابع إجنــازهــا مع

حكومة اإلمارات).
وتــعـهــدت دولـة اإلمــارات بـتــقـد 50.4
مــلــيــون دوالر  لـتــرمــيم جــامع الــنـوري
ــئـــذنــة احلــدبــاء فــضال عن تــوفــيــر وا

اخلبرة والدعم لتنسيق إعادة اإلعمار.
ئذنة احلدباء يبلغ ارتفاعها 45 متراً وا
وقد شـيّـدتْ مـنذ 840 سـنة. وكـانت قـبل
ـائل ومنهُ تـدمـيرهـا مـعـروفـة بشـكـلـهـا ا
اكتسبت اسـمها احلدبـاء الذي شاع ب
ــوصل نـفـسـهـا سُـمـيت الـنـاس وحـتى ا

باحلدباء. 
وكان رئـيس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
ــاضي مـديــنـة قـد زار في 10 حـزيــران ا
ـوصل وجـامع الــنـوري وتـعـهـد خالل ا
زيارته بأن (داعش لن تستعيد السيطرة
ـــوقـع مـــرة أخـــرى) مـــؤكـــداً أن عــــلى ا

(التاريخ لن يُعيد نفسه أبداً).

.( عني نتيجة أفضل جلميع ا
ــنـظــمــات في إعـادة ويــشـارك عــدد من ا
بـنــاء جـامع الـنـوري ومــنـارته احلـدبـاء
ـا في ذلك الوقف الـسـني والـيونـسـكو
شروع. وأشارت نفذ في ا هي الشريك ا
الـكعـبي بـأن (الـظروف احلـالـيـة بالـنـظر
إلى تفشي مرض كوفيد- 19 هي ظروف
سار شروع ال يزال على ا معقدة  لكن ا

الصحيح).
وكانت منـظمـة اليونـسكو قـد أطلقت في
الـبـدايـة عـمــلـيـة إلعـادة الـنـظـر في سُـبل
ـا في ـئـذنة  تـرمـيم وبـنـاء اجلـامع وا
ذلـك أفــكــار إعـادة الــبــنــاء إلـى شــكــلــهـا
األصـلي بـيــنـمـا اقـتـرح آخـرون حتـديث

عرفة وقالت وزيرة الـثقافة والـتنميـة وا
األمـاراتـيـة نـورا الكـعـبي لـلـصـحـيـفة إنَّ
ـشــاركـ في إعـادة بــنـاء هـذا (جـمــيع ا
َـــعــلم الــتـــاريــخي في الـــعــراق كــانــوا ا
يركـزون تمـاما في عمـليـة إعادة الـبناء).
وذكــرت الـكــعـبي (نــحن ال نـرى الــنـوري
مــجــرد مــسـجــد بل هــو نــتــاج تــأريـخي
لإلنــســانــيــة فــضـال عن الــكــنــيــســتــ
ــتـــاخـــمـــتـــ له).وأضـــافت الـــكــعـــبي ا
قــائـــلـــة:(نـــشـــعـــر بــاخلـــجل مـن إســاءة
استـخدام ديـننـا بهـذه الطـريقـة ونسعى
عالم اآلثارية ليس إلى إعادة بناء هذه ا
فــقط من مـنــظـور مــادي بل من مــنـظـور
روحي و مــنــظـور شــمــولي يُـفــضي إلى

ـعـماريـة. ومن جـانـبه اتَّفقَ هـندسـتـها ا
وزيـر الثـقـافـة حـسن نـاظم خالل حـديثه
مع وزيـرة الـثـقـافـة اإلمـاراتـيـة األسـبوع
ـاضـي عـلى أنْ (تــكـون إعــادة اإلعـمـار ا
بـــالــشــكـل األصــلي ومن دون تـــعــديالت
حـتى يــبـقى راسـخــاً في ذاكـرة األجـيـال
ـا كـان عـلـيه قــبل اسـتـبـاحـة الـقـادمــة 
ـــديــــنــــة من قــــبل عــــصـــابــــات داعش ا
ــديــنـة اإلجــرامــيــة وســتــعــاد مــعــالم ا
ستقبل وآثارها إلى زهوها وألقها في ا

القريب).
عـــلى صــعــيــد مــتـــصل حــظــرت شــركــة
(فيسبوك) بيع القـطع األثرية التاريخية
عبر منصاتها للتواصل االجتماعي بعد
حتـقــيقٍ اسـتـقــصـائي وحـمـلــة قـام بـهـا
ــيــون عن كـيــفــيــة بـيع بــاحــثـون أكــاد
ــنــهــوبــة من الــعـراق الــقــطع األثــريــة ا
ـــــوقع.وأكّــــدت ( وســـــوريــــا مـن خالل ا
فيسبوك)( أنّـها ستحظـر أنواع التجارة
ـة كــافـة عـلى في الــقـطع األثــريـة الـقــد
منصاتها من خالل مـجموعة جديدة من
ـعـايــيـر اخلـاصـة الّــتي من شـأنـهـا أن ا
تمنع نشر أي محتوى يشجع أو يحاول
شراء القطع األثرية التاريخية أو بيعها
أو التّجـارة بها).وشـملت القـطع األثرية
الّتي بـيعت من خالل عرضـها وتـداولها
ـة عــبـر مـوقع (فــيـســبـوك) لـفــائف قـد

ومخطوطات وعمالت معدنية أثرية.
بعـد مرور ثالثـة أعوام علـى قيام داعش
بتفجير جامع الـنوري ومئذنته احلدباء
وصل  جـدَّدتْ احلـكومـتان في مديـنـة ا
الـعـراقـيــة واإلمـاراتـيـة تـأكـيـدهـمـا عـلى
االلــتـــزام بـــإعــادة بـــنـــاء هــذا الـــصــرح
الـتاريـخي الـذي يـعود بـنـائه إلى الـقرن

الثاني عشر.
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اكد قائممـقام قضاء بعـقوبة عبدالله
احلــــيــــالـي  انه  ( اتــــخــــاذ قـــرار
بــإصــدار تـبــلــيغ رســمي عـاجـل لـكل
الـــســيــطــرات االمــنـــيــة عــلى طــريق
نع دخول ديالى- بغداد السياحي 
أيـا من شـاحنـات الـنـفـايات الـتـابـعة
ألمانـة بغـداد الى حدود ديـالى لرمي
حــمــوالتــهــا في االراضي الــزراعــيـة
ضمن قاطع بزايز كنعان او بهرز) .
واضــاف احلــيــالي لــ (الــزمـان)  ان
نع وقـوع كارثة بيئية (التبليغ جاء 
وصحية خاصة وان بعض النفايات
ـسـتــشـفـيـات تــعـالج مـرضى تـعــود 
كـورونا)  مـبـيـنـا ان  (االجـراء يأتي
لــتـــفــادي انــتــقــال اي اصــابــات الى
االهـالي خـاصـة وانه بـاألساس رمي
النـفـايات قـرار خاطـئ من قبل امـانة
بــــغــــداد ودفـع الى مــــوجــــة غــــضب

شعبي) . 
فــيـــمــا حــذرت مــديــريه الــبــيــئــة في

محـافـظة ديـالى من دخـول الـنفـايات
الــبـلــديــة من الـعــاصــمـة بــغـداد الى
حـدود احملــافـظـة  مــؤكـدة ان هـنـاك
غـــضـــبـــاً شـــديـــداً من قـــبل االهـــالي

ناطق . الساكن في تلك ا
وقال مدير البيئة في محافظة ديالى
عبـد الله هـادي الشـمري لــ (الـزمان)
 بـان (هـنـاك غـضـبـاً شديـداً من قـبل
االهــالي الــلــذيـن يــســكــنــون الــقـرى
ـنــاطق الـزراعـيـة جــنـوب نـاحـيـة وا
كـنـعـان لــقـيـام اجلـهـات الـبـلـديـة في
العـاصمـة بغـداد برمي الـنفـايات في
اراضـيــهم الـزراعـيــة  ال سـيـمـا وان
قـسـمـاً من هـذه الـنـفـايـات تعـود الى

مواقع للحجر الصحي).
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واضاف الشـمري  انه ( الـتباحث
مع قيادة عمـليات ديالى خالل زياره
قمـنا بهـا  اضافـة الى توجـيه كتاب
رسمي  بالقيام بإجراءاتهم بتوجيه
الـسـيـطـرات والـنـقـاط االمـنـيـة بـعدم

السـمـاح بدخـول السـيـارات احملمـلة
بــالـنـفــايـات الـبـلــديـة من الــعـاصـمـة
بـغـداد الى مـنـاطـقـنـا احملـاذية لـهم 
لــغـــرض جــعـــلــهـــا امــاكن لـــلــطـــمــر

الصحي)  .
واكـد الشـمـري  ان (خـطـورة الواقع
الــــبــــيــــئـي والــــصــــحي فـي الــــوقت
احلـاضـر بعـد انـتـشـار وبـاء كـورونا
يدعونـا الى التـكاتف فيـما بيـننا من
اجل حــمـايــة مـواطــنـيــنـا في عــمـوم
مـنـاطق الـبالد من هـذا الـوبـاء  وان
يـتم الـتـعـامل مع االحـداث بـواقـعـيـة
دون استغالل بعضـنا للبعض االخر
 مــــــشــــــددا عــــــلى انـه فـي حــــــالـــــة
االســـتـــمـــرار بــرمي الـــنـــفـــايــات في
مـنـاطق جـنـوب كـنـعـان سيـؤدي الى
مــخــاطـر بــيـئــة ال حتــمـد عــقـبــاهـا 
ــــواطــــنــــ اضــــافــــة الى غـــــضب ا
ـناطق ورفـضهم السـاكنـ في تلك ا
ان تـكـون مــنـاطـقـهم الــزراعـيـة الـتي
هـي مــصــدر رزقــهم امـــاكن لــلــطــمــر

الصحي).
وأعلن النائب عـبد اخلالق العزاوي
انـطـالق بـرنـامج الــتـدريب الــعـنـيف
لـلــحـشـد الــعـشـائــري ألول مـرة مـنـذ
سـنـوات  فـيـمـا نعـى محـافظ ديـالى
مـديـر الـشـؤون الـهـنـدسـيـة إلصابـته

بكورونا . 
وقـال الـعـزاوي لـ  (الزمـان) امس إن
(اســتــراتـيــجـيــة الــتـدريب الــعــنـيف
والـذي يــتـمــحـور في تـعــزيـز قـدرات
مقاتلي احلـشد العـشائري في ديالى
بدأ الـعمل بـها ألول مـرة رغم مرور5
سنوات على تشكيل احلشد) مشيرا
الى أن ذلـك  (يــــأتي مـن اجل اعــــداد
قــــــوات قـــــــادرة عـــــــلى جتـــــــاوز كل

الصعوبات واداء واجباتها بدقة) .
وأضـاف الـعــزاوي  أن  (أول وجـبـة
من فوج حـمـرين للـحـشد الـعشـائري
انـهت اليـوم الـدورة الـتدريـبـيـة على
يــــد ضـــــبــــاط الــــقـــــوات االمــــنــــيــــة
باختصـاصات مختلـفة)  مؤكدا بان
(كل افـــواج احلـــشــــد الـــعـــشـــائـــري
سـتـدخل بـرنــامج الـتـدريب الـعـنـيف
من اجل تعـزي قدراتـهم القـتالـية في

مواجهة داعش االرهابي) .
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فـيــمـا اكــد مـصـدر طــبي في ديـالى 
بــان مـديـر الــشـؤون الــهـنــدسـيـة في
ديوان احملـافـظة تـوفي بـعد اصـابته

بفايروس كورونا.
ـصـدر لـ (الـزمـان ) ان (مـدير وقـال ا
الــشـــؤون الـــهـــنـــدســـيــة فـي ديــوان
مـحـافـظة ديـالى عـلي فـهـد الـتـمـيمي

توفـي في ردهة احلـجـر الـصحي في
بــعــقــوبــة بــعــد ايــام عــلى اصــابــته
صدر بفيروس كورونا ) . واضاف ا
 ان (الـتمـيـمي كـان في حالـة حـرجة
أليـام عدة عـقب اصـابـته   الفـتا الى
ان اجـمـالي حـاالت الـوفـاة بـفـيروس
كـورونـا ارتـفـعت الى 15 حـالـة مـنـذ
اضي) بـروز الفـيـروس مـطـلع اذار ا
مـن جـــهــتـه مــحـــافـظ ديــالـى مــثـــنى
الـــتــمــيـــمي نــعى  (مـــديــر الــشــؤون
الهندسية علي فهد التميمي  مؤكدا
ـوظـف الـلذين خـدموا انه كان من ا
احملـافـظـة بـكل جـد واخالص داعـيا
الـبــاري عـز وجل ان يـسـكــنه فـسـيح
جــــنــــاته ) . وفي جــــانب آخــــر دعـــا
مــحــافـظ ديــالى مــثــنى الــتــمــيــمي 
وزارة الــكــهــربـاء لــلــتــدخل الــفـوري
حلــسم مــلف ضــعف الــفــولــتـيــة في

احملافظة.
ـكتب االعالمي لـلمـحافظ  في وقال ا
بـــيـــان تــــلـــفـــتـه الــ (الـــزمـــان)   ان
(التميمي زار دائرة كهرباء احملافظة
 لــبـــحث مـــلف ضـــعف الـــفــولـــتـــيــة
عاناة وتذبذب التـيار الذي تسـبب 
قــــاســـيـــة ألهـــالي ديـــالـى في اغـــلب
االقــــضـــــيــــة والــــنــــواحي وادى الى
اضرار ماديـة تمـثلت بعـطل االجهزة
الكـهـربائـيـة) .واوضح التـمـيمي ان
(مـا يـحـدث غـيـر مـقـبـول وقـد دعـونا
وزارة الـكـهــربـاء مـرارا وتـكـرارا الى
تدخل فوري إليجـاد احللول العـملية
حلـسم مـلف ضــعف الـفـولـتـيـة الـذي
يـــدفـع ثـــمــــنه اهــــالي احملـــافــــظـــة 
ـشـكـلـة) والـســـــــعي لألنــهـاء هـذه ا
.واكد عـلى  (ربط كل مـراكـز احلـجر
الصحي على خط الـطوار  لضمان
انسيـابية تـقد اخلدمـات العالجية
للمـصاب بفـيروس كورونـا وتوفير
ــنـاسـبــة لـهم مع دعــوتـنـا االجـواء ا
رضى) .  ومن للشفاء الـعاجل لكل ا
سيـاق  آخـر أعلـنت شرطـة مـحافـظة
ديالى في  بيان تـلقته الـ (الزمان)  
 أنـه  (تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات وزيــر
الــداخـلــيــة ووكـيـل الـوزارة لــشـؤون
الشرطـة ومتابـعة قائـد شرطة ديالى
الـــلـــواء حـــامـــد خــــلـــيل الـــشـــمـــري
واخلاصة بتنفيذ كافة اوامر القبض
ـن صــدرت بـــحـــقــهـم اوامــر قـــبض
قــضـائــيــة) . وأضـاف   ان  (مــفـارز
ودوريـات شـرطـة ديالـى تمـكـنت من
القـاء الـقـبض على 16 مطـلـوباً وفق
مـواد قـانـونـيـة مـخـتـلـفـة و اتـخاذ
كـافـة االجـراءات الـقـانـونـيـة بـحقـهم

هم للعدالة ) . وتقد

ولكنني لست بصدد احلديث البدائـية نقيض احلداثوية ووسائل التقنية احلديثة 
عن وسـائل الـتقـنيـة احلديـثـة والعـالم الرقـمي وأبعـاده ألنـني لست ضـليـعاً بـهذا
هتم به  تشعب الذي ال يسبر أغواره سوى الدارس له وا اجلانب الـعلمي ا
ـقــاالت والــتـقــاريـر  واألخــبـار بـل مـا أود ايــضـاحه مـن خالل تـتــبـعـي لـبــعض ا
ـواقع اإللـكتـرونـية  حملت خـلـو الـكثـيـر منـهـا الى ما ـنـشورة عـبـر الصـحف وا ا
تـكاد تكون غـالبيتـها بنفس ـغاير  يعرف بـالسبق الـصحفي واالتيـان باجلديد وا
النمـطية ويغلب عليهـا اإلنشاء ورص الكلمات لتكـوين موضوع مع كالذي يريد
ـشـروع اإلعالمي" أن يـقـول : "أنـا أكـتب أذن أنـا مـوهـوب " مـا يـنـذر بـانـهـيـار "ا
ومقاتالً  غيوراً الذي يراد لـه أن يكون مناهضـاً قوياً لكل السلـبيات اإلجتماعـية 
ـريضـة الـعـبث بـوطنـنـا احلـبيب بـسالح الـكلـمـة كل الـذين تـسول لـهم أنـفـسـهم ا
فـالـصحـافـة  "رسـالـة" ورسـالـة مهـمـة و رجـاالتـهـا اخمللـصـ الـيـوم وفي حلـظة
الــعـراق الـفـاصــلـة هـذه  إزاء مـســؤولـيـة ثـقـيــلـة وعـمل شــاق ال يـسـمح ألحـد من
ـها أن كـان خـالي الـوفـاض جاء لـيـمـتطي صـهـوتـها ـتـطفـلـ بـالولـوج إلى عـوا ا
وقـد قدمت "صاحبة قاعد  من خالل الـتزلف لبعض الفـاشل واجلهال  لبـلوغ ا
والـوعيـد الرامي ولـم تكتـرث للـتهـديد  اجلاللـة" قرابـ كثـيرة لـتحـقيق رسـالتـها 
ولم ولـن تـسـمح ألحـد من الــسـيـر في ركـاب وتــصـفـيـة نـشــطـائـهـا  إلضــعـافـهـا 
ـبـدأ الـتعـدديـة الـسيـاسـيـة ومبـدأ الـفـصل ب الـسـاسة  وألن الـدسـتـور يؤمن 
ما يؤشر هنا تهاوي وتهـافت بعض الوسائل اإلعالمية على السلطات السـلطات 
و تـعمل بـعض الوسائل البـاقية حـتى أضحت بـعض الوسـائل أداة طيـعة بيـدها 
وهـذا بطـبيـعـة احلال يـخالف ـفاسـد  عـلى إبـراز محـاسن تـلك السـلطـات  دون ا
ويكون عـلى طرفي نقيض مع رسالـتها وإستقالليـتها وحريتها هنـية اإلعالمية  ا
بل كن بعد ذلك أن نسميـها وسيلة اعالمية  مهنية  وال  في الرصـد والتأشير  

الصواب تسميتها "بوق وطبل ومزمار" .
وهوية من ال هوية له ؤلم أن الـصحافة أضحت مهنة مـبتذلة لكل من هب ودب  ا
ستـقطب للرأي ـؤثر والفـاعل وا راقب كـماً إعالميـاً دون النوع ا واليـوم يرى ا  
والـسـبب يـكمـن بالـسـمـاح لـهـذا الـكم اجلـاهل الـدخـول للـعـرين اإلعالمي الـعـام 
لـذا بـات لـزامـاً عـلى كل الـوسـائـل الـتي تـسـعى  إلى "نـهـضـة والـعـبث بـأدواتـه 
وإبـراز ـتـصـيـدين  وإعالم مـؤثـر وفـاعل عـزل الــطـارئـ وا إعالمـيـة حـقـيـقــيـة"  
ووسائل "الـعـقول اإلعالمـيـة" التي تـمـتلك  وعـيـاً ثقـافـياً وحـساً إعـالميـاً مغـايـراً 
ـباشرة الـذين شاركوا تأثيـر حديـثة من أصحـاب الفراسـة الفـكرية والـبديهـية وا
في دورات مكثفة على يد مؤسسات وشخصيات رصينة يشار لعملها بالبنان  
بنـية على احملـسوبيـة واحملاباة الـتي تنتـهجها كذلك البد من مـغادرة اإلنتـقائيـة ا
ما ينعـكس سلباً على مهنيتها ـؤسسات إلرضاء بعض القوى واجلهات  بعض ا
ذلك ـؤسسة والعامل فيها على حد سواء   طاف _على ا ويجهز _في نـهاية ا
والت ح مـناص  فـاإلعالم كـمـا هو ـاهـرين  ألنهـا قـربت الفـاشـل وأبـعدت  ا
وصوامع فـكـرية بـقـدر ما يـحـتاج إلى ـية صـرفـة  مـتـعارف ال يـحـتاج إلى أكـاد
تدريب ومـهارة وإسـتمراريـة التي تـسمى "احلـرفيـة والتـمرس" فـالصـحافـة حرفة
فـمـثـلـمـا يـصـوغ الصـائغ كـبـقـيـة احلرف األخـرى كـالـنـجـار واحلـداد والـصـائغ 
ليـخرج كلمه  بأحلى صورة كذلك يفعل الصحـفي يصوغ الكلم  سبـائك الذهب 
عـنـدهـا يـكـون الـتـأثـيـر و اإلنـبـهـار والـشـد عـنـدمـا يـسـتـشـعـر مـا يـعانـيـه الـناس
ويـخـتـار الـزاوية ويـستـقـرأ واقـعه جـيداً  ـتـلـقي   ويـدرس سـيكـولـوجـيـة الفـرد ا
صادر ويـعتـمد عـلى ا وعـليه أن يـكون حـيادياً   ناسـبة الـتي يبـدأ منـها مادته  ا
فالتـأثير هم أن يـلج إلى التـفاصيـل  وا ـعاييـر الصـادقة  وا احلقيـقيـة الرسمـية 

فـكـلــمـا وصل إلى والـتــسـويق يــكـمن في إبــراز الـتــفـاصـيـل 
كـان أكــثـر تـأثـيــراً من نـظـرائه الـعـمـق و الـقـاع بـســرعـة 
ـصداقـية ولكن لـيس على حـساب احلـياد وا اآلخريـن  
ـكـنـهـا أن حتـيي وقـد ألن الـكـلـمــة  ــعـلـومـة  في نـقل ا
فــعــلـــيه أن يــتــوخى الـــدقــة واحلــذر في قــنص تـــمــيت 
عـلومـة وتمـحيـصهـا قبل نـشرهـا حتاشـيا ألي أنزالق ا

مهني .

عبد اخلالق العزاوي مثنى التميمي

مئذنة احلدباء بعد تدميرها من قبل داعش

عائلة نازحة تصل الى مدينتها
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كـن أن ينتهي فايروس كورونا  مهما بلغت خطورته  طال الوقت أم قصر 
شـأن فــايـروسـات أخـرى كـثـيـرة قــبـله مـثل جـنـون الــبـقـر  وافالونـزا الـطـيـور
وافالونـزا اخلنـازيـر الخ    وقـبـلهـا عـانت شـعـوب كـثيـرة من أمـراض خـطـيرة
وت فـتـاكـة دفـعت فـيـهـا خسـائـر كـبـيـرة كـالطـاعـون  الـذي  لـقب في حـيـنه  بـا
االسود بـسبب حالة الدمـار والرعب  الكبيـرة التي خلفهـا فقد تسبب في هالك
ثــلث اوربـا  وهـنـاك أمـراض أخــرى ال زالت مـسـتـمـرة  تـتــعـرض لـهـا شـعـوب
الريا  وغـيرهما  أخرى بـ فترة وأخـرى بنسب متـفاوتة  كـالكوليـرا مثال  وا
تخـتـفي  وتـعـود حـسب  مـسـتـوى اخلدمـات  والـرعـايـة والـتـطور  فـي البالد  
وكـذلك امراض اجتـماعية  مـثل سوء االخالق  ومنـه الفساد بـسبب ضعف أو
ا تـكـون  هذه االمـراض اشد فـتكـا من االمراض فقـدان مـناعـة الضـميـر.. ور
الـعضوية  .. فـالفساد اذا مـا أصاب بالدا أفقرهـا ورجع  بها الى الوراء  الى

زمن (الاللة والفانوس)  في وقت تتقدم دول  اخرى الى أمام  ..  
قـراطية رفـوعة  عن الـد الفـساد يـتسـبب في الفقـر  ويجـعل كل الشـعارات ا
واطـنـة خالـيـة من مـضمـونـهـا عنـدمـا يضـطـر االنـسان الى  ان يـقـدم رغيف وا

اخلبز على احلرية  او يبيع صوته بسبب احلاجة والعوز .
 وكمـا للفـقراء أمراضـهم كذلك لالغنيـاء أمراضهم  أيـضا  كالـترهل والكروش
ـوضوع في مـقـال نشـر هـنا في الـزمان والضـغط  وغـيرهـا .. (تـنــاولت هـذا ا

بتاريخ 5 آذار 2020 حتت عنوان ( للفقراء أمراضهم) ...
أقــول ..  يـأتي يــوم  ويــنـتــهي هـذا الــفـايــروس   وحــتى لـو عــاد هـو أو غــيـره
ـا يـفـعله ـسـمـيات مـخـتـلفـة مـرة اخـرى  لكـنـها تـبـقى  أقل خـطـورة بكـثـير 
االنسـان   فهو أشد فتكا بنفسه منـها وتدمير ما بناه  من حضارات وصروح
وقـيم تـنــاسب مـسـتـوى تـطـوره .. ولـهـذا تـنـطـلق  صـيـحـات ودعـوات اسـتـغـاثـة
بـاسـتـمـرار  من عـلـمـاء ومـتـخـصـصـ حتـذر من (عـبـثـيـة  االنـسـان ) وفـعـلـهـا
الـتـدمـيـري الــذي  يـتـجـاوز مـا تـفـعـله الـفـايــروسـات بـكـثـيـر وتـدعـو الى  انـقـاذ
االنسـان من نـفـسه  ولـيس من الـطـبيـعـة  فـقط رغم جـبـروتـها بـعـد ان طـوعـها

االنسان الى ما يريد ..
فالـبروفـسور (تـوبي اورد)  االستـاذ في جامـعة اوكـسفـورد البـريطـانيـة توصل
بعـد حسابات رياضية الى أن  إنهيار احلضارة ألسباب طبيعية أقل بكثير من
ثـال  يهدد اخملاطـر التي يـسببـها اإلنسـان  فالوبـاء  الفيـروسي  على سـبيل ا
ــثل انــفـــجــار بــركــان عــظــيم احلــضــارات بــنــســبــة  1 من 6 فــقط  فـــيــمــا 
بـانــــقراضـهـا نسـبة 1 من 10 آالف  بـينـمـا كانت اخملـاطـر من االنـسان أكـبر
بـكثـير  وتـمثل 1 من كل 1000 عـلى االكثـر   كحـرب نوويـة أو إحتـدام حالة
ـتعمد  يـليها  1 من  كل 10 ناخ  ثم 1 من كل 30 في حـالة الوباء ا تـغير ا
باسـتـخدام الـذكـاء االصطـنـاعي اخلارج عـلى الـسيـطـرة الذي عـده  أخـطر من
قبـلة  ومع ذلك ال يزال االوبئـة وقد يـشكل مخـاطر جديـة في اخلمـس سنـة ا
البـشر غير مدرك  لهذه احلالة وبـالكاد يستثمرون في الوقـاية منها  فينفقون
كل عـام على االيس كـر أكثـر من منع الـتقـنيـات اجلــــديـدة من تدمـيرنـا على

حد تعبيره ....
ويـحذر (توبي اورد)   من عدم وجود وعي عام خملـاطرالذكاء االصطناعي  اذ
ـكن أن يـسـتـخـدم الغـراض غـيـر جـيـدة كمـا هي الـطـاقـة  الـنـوويـة  كـمـا لـها

استخدامات جيدة  لها  اخرى غير جيدة ايضا   ..
 ويخـلص (اورد) في مقابلة مع صحيفة استرالـية  نقلتها (العربية نت) الى ان
كن أن تكون مدمرة الفـايروسات ال تشكل سبـبا لالنقراض  بالرغم من أنـها 
حـافظة  الـبشر عـلى بقائـهم  من االوبئة مـنذ عشرات للـغاية ويـدلل على ذلك 

االف السن  ..
ارساته اخلطيرة مع البيئة والثروات الطبيعية ومنها النباتية عبـثية االنسان و
واحليـوانيـة تهـددها ليس فـقط باالنـقراض  بل تـهدد الـكرة االرضيـة برمـتها 
ارسات ناخي بسبب  االحتباس احلراري .. ناهيك عن  يضـاف لها التغير ا
أخـرى  لـالنـسـان يـشــكل بـهـا خــطـرا كـبــيـرا عـلى نــفـسه مـثل وســائل الـعـنف
ا واالرهاب واحلـروب وغيرها من الوسائل التي تكون خـسائرها اكثر بكثير 
تـفـعـله الـفـيـروسـات  عـنـدمـا تـتـمـلك االنـسـان ( شـهـوة ) الـتـدمـيـر دون اعـتـبـار
عـاناة األخـر أو تقديـر خطـورة ما يـفعله مـا دام يحـقـــق له منـفعة واحسـاس 
ذاتــيـة  حـتى وان كــــانت آنـيـة  وعـلـى حـسـاب اخـيـه االنـسـان  والـطـــــبـيـعـة

ايــــضا ..
فمن ينقذ االنسان من االنسان ?..

 } } } }              
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{ الـقـدس) أ ف ب) - حـذر رئـيس
الــــوزراء الــــبــــريــــطـــــاني بــــوريس
جــونـــســـون امس األربـــعــاء من أن
مــــضي اســــرائـــيـل في خــــطـــة ضم
أجـزاء من الـضفـة الـغربـيـة احملتـلة
"سيـشكل انـتهـاكا لـلقـانون الدولي"
و"سـيـكـون مـتـعـارضـا" مع مـصـالح
اسـرائـيل وذلـك في مـقـالـة نـشـرتـها
صحيفة إسرائـيلية األربعاء.يرتقب
ان تــعـلـن احلـكــومـة االســرائــيـلــيـة
اعتبارا من األربعاء استراتيجيتها
لـتــنـفــيـذ خـطــة الـرئـيـس األمـيـركي
دونــالـد تـرامب لــلـسالم في الـشـرق
االوسـط الـتي تــمـهـد الــطـريق أمـام
إسـرائــيل لـضم أجــزاء من الــضـفـة
ـــا فـــيـــهــا الـــغــربـــيـــة احملـــتـــلـــة 
مـسـتـوطـنات يـهـوديـة غيـر شـرعـية
في نظر الـقانون الدولي.وذلك وارد
ـــوقـــعـــة في ضـــمـن االتـــفـــاقـــيــــة ا
أيـــار/مـــايـــو بـــ رئـــيـس الــوزراء
االســرائـيـلـي بـنـيــامـ نــتـانــيـاهـو
ومنـافسه االنتـخابي السـابق بيني
غــــانـــتس لــــتـــشـــكـــيـل احلـــكـــومـــة
االئـتالفـيـة.تـصـدرت مـقـالـة بوريس
جــــونــــســــون الــــصـــفــــحــــة االولى
لـصــحـيــفـة "يــديـعــوت أحـرونـوت"
كبرى الـصحف االسرائيـلية وكتب
فـيــهــا "الــضم ســيــشــكل انــتــهــاكـا
للقانـون الدولي آمل بشدة أال يتم.
تـحدة ـملـكـة ا إذا فـعلت ذلـك فإن ا
لن تــعــتــرف بــأي تــغــيــيــرات عــلى
تفق خطوط  1967باستثناء تلك ا
".وأضــاف عــلـــيــهــا بـــ الــطـــرفــ
جــونــســون "أنــا مــدافع بــشــدة عن
إســرائـيـل وأخـشى أال حتــقق هـذه
قتـرحات هدفهـا في ضمان حدود ا
اسـرائـيل وتــكـون مـتــعـارضـة عـلى
ــــــدى الــــــطـــــويـل مـع مـــــصــــــالح ا
ـــا وقــفت اســـرائــيـل".وتــابع "لـــطــا
بــريـــطــانــيــا الى جـــانب إســرائــيل
وحـقــهــا في الــوجـود بــسالم وأمن
تـــمـــامـــا مـــثل أي دولـــة أخــرى. إن
التزامـنا بأمن إسرائـيل لن يتزعزع
ــمـــلــكــة ــا أنــا رئـــيس وزراء ا طـــا

تحدة". ا
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وشــدد جـونــســون عــلى أن "الــضم
ســيــعــرض لـلــخــطــر الـتــقــدم الـذي
أحــــرزتـه إســـرائــــيـل في حتــــســـ
الــــعالقــــات مع الــــعــــالم الــــعــــربي
ــا في ذلك الــتــعــاون واإلسـالمي 
األمـني احملــتــمل ضـد الــتـهــديـدات
ـــشــتـــركـــة" مــعـــتـــبـــرا أن "الــضم ا
ســـيــؤدي حــتـــمًــا إلى إعـــاقــة هــذه
الــفــرص".وأضــاف رئــيس الــوزراء
الـــبـــريـــطـــاني "ال أزال اعـــتـــقـــد ان
ر حتقيق االمن الـدائم السرائيل 
عــبـــر حل يــحــقـق الــعــدالــة واألمن
لالسرائـيلـي والفـلسـطينـي على
حـد سـواء".وذكـر جـونـسـون أخـيرا
بـان بـريـطانـيـا "غالـبـا مـا وقفت في
تحدة في أقليـة صغيـرة في األ ا
الدفاع عن إسـرائيل ضد النـقد غير

تناسب تمامًا". برر وغير ا ا
وتــأمل إسـرائـيل في الــقـضـاء عـلى
"مـوجـة ثانـيـة" من انـتشـار فـيروس
ــــســــتـــــجــــد من خالل كــــورونــــا ا

منتـجات التكنـولوجيا الـفائقة لدي
شــركـاتــهـا احملــلــيـة الــنـاشــئـة من
سح احلشود الكاميرات احلـرارية 
إلـى خـــــوارزمـــــيـــــات في قـــــواعـــــد
الـبـيـانـات الطـبـيـة الضـخـمـة جلمع
مــؤشـرات في الـوقت احلــقـيـقي في
هـــذا اجملــال.ويـــقـــول رئــيـس قــسم
ـــرضى االبــــتـــكـــار في صــــنـــدوق ا
"كاللــيت" ران بــالــيــزر الــذي يــديــر
أكـبـر مزود لـلخـدمـات الصـحـية في
ــكن جتـــنب انــتــشــار إســرائـــيل "
أوسع للفيـروس في حال كان هناك
توافق ب السـلوك البشري وإدارة
الـصـحــة الـعـامـة الــذكـيـة".وأضـاف
"عـلــيــنــا أن جنــد حــالـة طــبــيــعــيـة
ــوازنـة بـ تــقـلـيل جـديــدة" عـبـر ا
خــســائـر االقــتــصــاد ومــنع حـدوث
زيادة في الـعدوى. لـكنه أضاف أنه
"من الـصـعب جـدا تـقـديـر أو تـقـييم
نـقطـة التـوازن الـدقيـقة هـذه".ويرى
أن حتـقيق هـذا الـهدف يـحـتاج إلى
"اســـــــتـــــــخـــــــدام أفـــــــضـل لألدوات
الــتـــكــنــولـــوجــيــة لـــرصــد احلــالــة
الـصـحـيـة لــلـسـكـان".وهـذا يـحـتـاج
بـحــسب رئـيس قـسم االبـتـكـار إلى
جــمع الـبــيــانـات اإللــكــتـرونــيـة في
الـوقت احلــقـيــقي لـيــتـمــكن صـنـاع
الـقرار من اتـخـاذ إجراءات سـريـعة
ودقيـقة.بـحسب بالـيزر عـملت فرق
"كـاللــــــيت" مـع وزارة الــــــصــــــحـــــة
وشـــركــــات نـــاشـــئـــة لـــلـــربـــوتـــات
التشخيصية على صياغة استبيان
ــكن لألشــخــاص الــذين يــشــتــبه
ألوه بــإصـابـتـهم بــالـفـيـروس أن 
ويـــــرســــلـــــوه عــــبـــــر هــــواتـــــفــــهم
الــذكــيــة.ووفــقـــا لــرئــيــســة شــركــة
الــروبـوتــات الـتــشـخــيـصــيـة كــيـرا
راديـنـسك تقـوم بـعـدها خـوارزمـية
بـتقـييم احـتمـال اإلصابـة بالـعدوى
ــعــلـــومــات مع ومــقــاطـــعــة هـــذه ا
بــيـانـات "ماليــ آخـرين".وتـضـيف
لفرانس بـرس "عندما يـحدد النظام
عــــددا مــــتـــزايــــدا من احلــــاالت مع
األعــراض يـرسل تـنــبـيه إلى نـائب
مـديــر وزارة الـصــحـة الــذي بـدوره
يوافق على سلـسلة من االختبارات
كن اتخاذ للمـوقع احملدد".وهكـذا 
الـتـدابـيـر الالزمـة مـثل فـرض قـيود
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قُتل  13شخصـا بانفـجار قوي هز
مركزا طـبيا في شـمال طهران اول
امـس الــــثـالثــــاء وفق مــــا أوردت
وكالة أنبـاء الطلبة اإليـرانية إسنا
. وأورد نــقال عن أجـهـزة الـطـوار
الـتـلـفـزيـون الـرسـمي أن االنـفـجار
في مـركـز سـينـا أطـهر الـطبي أدى
إلى تضرر مبان مجاورة وتصاعد
الــــــدخــــــان األســـــــود في أجــــــواء

نطـــقة.   ا
و كان متحـدث باسم وزارة الدفاع
اإليرانـية قـد قال إن (انـفجارا وقع
في مــنـــشــأة لــتــخـــزين الــغــاز في
مــنـطــقـة تــضم مــوقـعــا عــسـكــريـا
حـســاسـا قـرب الـعــاصـمـة طـهـران

سببه تسرب من صهريج).
ــتـــحـــدث داود عـــبــدي إن وقـــال ا
ـنطـقة الـعامة (االنـفجار وقع في ا
ـــوقع فـي بـــارشــــ ولـــيس فـي ا
الـعــسـكـري الـذي تـعــتـقـد أجـهـزة
األمن الــغـربــيـة أن طــهـران أجـرت
جتارب تـتـعـلق بـتفـجـيـرات قـنابل
نــوويــة فــيه قــبل أكــثــر من عــقــد.
وتـــنـــفي إيـــران إجـــراء مـــثل تـــلك

التجارب). 
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وذكر عبدي أن (احلريق أُخمد ولم
تـقع إصـابـات ألن احلادث وقع في

منطقة جبلية غير سكنية).
وأظــهــرت مـقــاطع فــيـديــو وصـور
نـــشـــرت عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجــتــمـاعـي وتـداولــتــهــا مــنــافـذ
إخـبـاريـة محـلـيـة انـفـجـارا بـضوء
بـرتــقـالي سـاطع أعـقــبـته سـحـابـة

كثيفة من الدخان.
الى ذلـك أعــلن اإلدعـــاء الـــعــام في
طـهــران أنه أعـد قــائـمــة تـضم 36
شــخــصــا وعــلى رأســهم الــرئـيس
األمــريـــكي دونــالـــد تــرامـب عــلى
عالقــة مـبـاشــرة أو غـيـر مــبـاشـرة
بـاغـتـيـال الـقـائـد الـسـابق لـ"فـيـلق

الــقــدس" قــاسم سـلــيــمــاني. وقـال
ـدعي الـعـام علي الـقـاصي مـهر ا
في تــصـــريح الـــيــوم االثـــنــ إن
ترامب على رأس تلك الشخصيات
وسـنعـمل عـلى مالحـقـته قـضـائـيا
حـتى بـعـد انـتـهاء واليـتـه كرئـيس
ـتـحدة. وأكـد مـهـر أنه لـلـواليـات ا
 التـعـرف على  36شخـصـا على
عالقــة مـبـاشــرة أو غـيـر مــبـاشـرة
بـاغتـيـال قـاسم سـليـمـاني بـيـنهم
مسؤولـون سياسيـون وعسكريون
ـتـحـدة األمــريـكـيـة في الـواليــات ا
ودول أخـرى مـضيـفـا أن السـطـلة
الــقـضـائـيــة طـلـبت مـن اإلنـتـربـول
الــدولي الـقــبض عـلــيـهم وأعــلـنت

الـوضع األحــمــر بــالـنــســبــة لـهم.
وأوضـح أن الـــقـــضــــاء وجه ضـــد
هــؤالء األشــخـاص تــهــمــة الــقــتل
والــقــيــام بــعـمـل إرهـابـي. وكـانت
القـوات االمـيـركـيـة في الـعـراق قد
اغـــتـــالـت قـــائـــد فـــيــــلق الـــقـــدس
اإليراني اجلـنرال قاسم سـليماني
نـــائب رئــــيس هـــيــــئـــة "احلـــشـــد
الــشـعــبي" الـعــراقي الـســابق أبـو
ـهـنـدس  بغـارة سـيـارته مـهـدي ا
بـــالــقـــرب من مـــطـــار بـــغــداد في
ـاضي وكـان الـثـالـث من يـنـايــر ا
بـرفقـة  الـذي  اغـتـيـاله مـعه في

الغارة.
وأكـــد الـــرئـــيس اإليـــراني حـــسن

روحـــــــاني امـس األحــــــد أن وضع
الـكــمـامــات سـيــكــون إلـزامــيـا في
أماكن معيّنـة اعتبارا من األسبوع
ـقـبل وأعـطى احملافـظـات األكـثر ا
تـأثّــرا بــتــفـشـي فـيــروس كــورونـا
ـسـتـجـد الضـوء األخـضـر إلعادة ا
فـــــرض الـــــقـــــيــــود.وامـــــتـــــنـــــعت
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة عـن فرض
تـدابيـر إغالق كـاملـة لوقف تـفشي
كوفيد- 19بينـما اعتبـر استخدام
ـــعــدات الـــواقــيــة الـــكــمـــامــات وا
ناطق.وأفاد اختيـاريا في معـظم ا
روحــاني خالل اجــتــمــاع مــتــلــفـز
ــكـلّف لــفـريـق الـعــمل احلـكــومي ا
مـــــكــــافـــــحـــــة الــــوبـــــاء أن وضع

الــكـمــامـات سـيــكـون "إلــزامـيـا في
ـــغـــلــقـــة الــتـي تــشـــهــد األمــاكن ا
جتـمّـعات".وسـيدخـل اإلجراء حـيّز
الــتــنـفــيــذ اعــتــبــارا من األســبـوع
ـــقـــبل وســـيـــتـــواصل حـــتى 22 ا
تـموز/يـولـيـو وسـيـتم تـمـديده إذا
لـزم األمـر بـحــسب الـرئـيس.وأكـد
روحــــــاني أن وزارة الــــــصــــــحــــــة
وضـعت "الئــحـة واضــحـة" ألنـواع
األماكن والـتـجمّـعـات الـتي تعـتـبر
خطيرة دون أن يقدّم تفاصيل.ولم
يحـدد العقوبـة التي ستـتخّذ بحق
األشــخـــاص الــذيـن ال يــلـــتــزمــون
باإلجـراء.وأكد نائب وزيـر الصحة
إيراج حريـرجي أنه "لن يتم تقد

اخلـــدمــات" لـألشــخـــاص الــذين ال
يـضعـون كـمـامـات في أمـاكن عـلى
ديريات احلكومية ومراكز غرار "ا
الــتـــســوّق".وســجّــلت إيــران أولى
اإلصابـات لـديـهـا بـكـوفـيد- 19في
 19شـبـاط/فبـراير وكـافـحت مذاك
الحــتــواء تـفــشي الــوبــاء في وقت
جتــاوز عــدد الـوفــيــات لـديــهـا 10
صاب أكثر آالف بينما بلغ عدد ا
من  220ألـــفـــا.وأظـــهـــرت األرقــام
الــــرســـمــــيـــة ارتــــفـــاعــــا في عـــدد
ــؤكـدة مـنـذ اإلصـابــات اجلـديـدة ا
مـطـلع أيــار/مـايـو عـنـدمـا سـجّـلت
إيــران عـدد إصــابـات يــومـيــة كـان
األدنـى مـنـذ شــهـرين.وأدى ازديـاد
اإلصـــابــات إلى تــصـــنــيف بــعض
احملــــافــــظــــات الــــتي لـم تــــتــــأثّـــر
بــالــفـــيــروس في الــســـابق ضــمن
الــــنـــطــــاق "األحــــمــــر" (أي أعــــلى
مستـوى على مقيـاس إيران خلطر
تـــــفــــشي الـــــفــــيـــــروس) مــــا دفع
ـناطق السـلـطـات للـسـماح لـتـلك ا
بــفــرض قـــيــود عـــلى احلــركــة إذا

تطلب األمر.
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وأكـد روحـاني أنه ســيـتم تـوسـيع
نـطاق اإلجـراء لـيشـمل احملافـظات
الـتي تــضم مــنـاطق في "األحــمـر".
ــكـــلــفــة ـــكن لــلـــجــنـــة (ا وقــال "
مكـافـحـة الفـيـروس) في احملـافـظة
حـيث توجـد منـطقة فـي األحمر أن
ــدة تــعــرض إعــادة فــرض قــيــود 
أسـبـوع" قــابـلـة لـلـتـمـديـد إذا لـزم
األمر.وأطلقت وزارة الصحة حملة
"أضع كــمــامـة" الــســبت ونــاشـدت
اإليــرانــيـ االلــتــزام بــاإلرشـادات
الــــرامــــيــــة لــــلــــحــــد من تــــفــــشي
الـــفــــيــــروس.وكـــشـف حـــريــــرجي
السبت أن إيرانيا يصاب بكوفيد-
 19كل  33ثـانيـة ويتـوفى شخص
فـي الـــبالد جــــرّاء الـــوبـــاء كل 13

دقيقة.

عـــــلى احلـي أو الــــبـــــلــــدة من دون
تـــــعــــــريض كــــــامل االقــــــتـــــصـــــاد
للخطر.وأكـدت اسرائيل مرارا أنها
تـسـيـطـر عـلـى انـتـشـار الـفـيـروس
خـاصة بـعـد تسـجـيلـها أقل من 20
ألف إصـــابـــة و 300حـــالـــة وفـــاة
وهـي أرقـام مـنـخـفـضـة جـدا إذا مـا
.لكن قورنت بأوروبـا واألميركـيت
فروضة على أدى تخفيف القـيود ا
السكـان إلى ارتفاع عـدد اإلصابات
اليـومية بيـنما دعـا رئيس الوزراء
بـنـيـامـ نـتانـيـاهـو إلى اسـتـخدام
"احلـلول الـرقـميـة" خلـفض منـحنى
اإلصابات.تقول ويندي سينجر من
منظمة "ستـارت أب نيشن سنترال"
الـتي تـعـمل عـلى تشـجـيع االبـتـكار
فـي إســـرائــــيـل إن رواد األعــــمـــال
عملوا من قبل عـلى مشاريع الذكاء
االصـــــطـــــنـــــاعي مـع احلـــــكـــــومــــة
وأصـــــحـــــاب االخـــــتـــــصـــــاص في
اجملـــــــــــــالـــــــــــــ الـــــــــــــصـــــــــــــحـي
ي.وبـحـسب سيـنـجـر فإن واألكـاد
هـذه الــتـجـربــة "مـحــوريـة من أجل
مـواجهـة الـتحـدي القـائم لـلتـصدي

للفيروس".وفي مستشفي شيبا 
تـركـيب نـظـام للـتـعـرف عـلى وجوه
ـصـاب األفــراد الـذين اخـتـلـطـوا بـا
في غـضون "بـضع ثـوان" ولـتحـديد
هـويــة الـذين يـتـوجب وضـعـهم في
احلـجـر الصـحي بـحـسب الـرئيس
الـتـنـفـيـذي لـلـشـركـة النـاشـئـة "أني
" ألـيـكـس زيـلـبــرمـان.يـقـول فـيــجـ
ــرضـة أو زيـلــبـرمــان "تــخـيل أن 
طـبــيــبًــا كــانت نــتـيــجــة اخــتــبـاره
إيـجـابــيـة". ويـضـيـف "في الـسـابق
كان عـليك االتصـال بالشـخص عبر
الـهـاتف وسـؤاله" عـمن قـابـلـهم في
آخر  14يـومــا "لـكن في مـكـان مـثل

ستـحيل احلصول ستـشفى من ا ا
عـلى إجـابـة".ومع تـوفر الـكـامـيرات
وأجهـزة مطـابقة الـوجه والبـيانات
الضخمة يقول زيلبرمان "إنه نظام
قــوي (...) لــكن يـــجب اســتــخــدامه
بــالـطــريــقــة الــصــحـيــحــة ولــديــنـا
ضـمــانـات مـتـعــددة لـلـقــيـام بـذلك"
ـوظـف لـلـتأكـد من عـدم تـمكن كل ا
ـراقـبـة حتـركـات مـن الـدخـول إلـيه 
األفــراد واسـتــهـدافــهم.ولــتـخــفـيف
ــســتـشــفــيــات وقـعت الــعبء عن ا
احلـكـومـة اإلسـرائـيـلـيـة صـفـقـة مع
شركة "داتوس" النـاشئة التي توفر
مـــنـــصــة لـــلــرعـــايـــة الــطـــبـــيــة عن
بـعـد.ولالسـتفـادة من اخلـدمـة على
ـرضى حتـمـيل التـطـبـيق اخلاص ا
بـهـا وإدخـال معـلـوماتـهم احلـيـوية
في الـتـطـبيق حـيث تـتم مـعاجلـتـها
بـــــــواســـــــطـــــــة خـــــــوارزمـــــــيـــــــات
الـشـركــة.بـعـدهـا يـرسـل الـتـطـبـيق
تـذكـير لـلـمـرضى أو األشـخاص في
احلـجـر الصـحي.وبـحـسب مؤسس
شركـة "داتوس" أوري بـيتـيش "كان
عـلى اخلـدمـات الصـحـيـة في بـداية
انــــتـــشـــار الــــفـــيــــروس االتـــصـــال
ـرضى مــرتـ في الــيـوم بـغض بــا
الـنـظـر عـن حالـتـهـم".لكـنـه يـقول إن
ذلـك كـــان اســـتــــنـــزافـــا لــــلـــمـــوارد
ـهـمـة.وبــحـسب بـيــتـيش يـسـمح ا
ريض في التطبيق بالتواصل مع ا
حـال الضـرورة فقـط ووفق النـتائج
ا يتيح للموظف التركيز لديهم 
على احلـاالت احلـرجة.وعـلى الرغم
ـــوارد من بـــيـــانـــات من كـل هـــذه ا
ــكن وكــامــيــرات وخــوارزمــيــات 
وجة ثانية من الفيروس أن تخلق

"الفوضى".
وقــالـت إســرائـــيل واإلمـــارات يــوم

إســـــرائـــــيل فـي بــــعـض اجملــــاالت
ومـــــنــــهــــا مــــكـــــافــــحــــة كــــورونــــا
والــتــكـــنــولــوجــيــا رغم اخلالفــات
السـياسيـة.وقال نـتنيـاهو متـحدثا
في مـــراسم عـــســـكــريـــة بـــجـــنــوب
إســرائــيل إن إســرائــيل واإلمـارات
سـتـتعـاونان فـي البـحث والـتطـوير
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا في مـــجـــاالت

”ستحسن األمن الصحي في
ــنــطــقــة بــأكــمــلــهـا.“وأضـاف أن ا
االتـفـاق جـاء بعـد اتـصـاالت مكـثـفة
مع اإلمـــارات عــلى مــدى الـــشــهــور
ـاضية.وال جتمع إسرائيل القليلة ا
عـالقــات رســـمـــيــة بـــدول اخلـــلــيج
شتركة من العربية لكن اخملاوف ا
نـفــوذ إيـران اإلقــلـيــمي أفـضت إلى
حتـــــــــــــــســن مــــــــــــــــحــــــــــــــــدود فـي
الــعالقـات.وســيـرت شــركـة االحتـاد
للـطيران ومقـرها أبوظـبي في مايو
أإيــار أول رحـلــة مــعـروفــة لــنـاقــلـة
إمــاراتــيـــة إلى إســرائــيل حــامــلــة
مـعونـات متـعلـقة بـفيـروس كورونا
.وفي كــلـمــة أمـام لـلــفـلــســطـيــنـيــ
مؤتـمر للـجنـة األمريكـية اليـهودية
وهي مجموعة معنية بدعم اليهود
في  16يـونيـو حزيـران قال قـرقاش
ـكـنـهـا أن تـنـتـظـر إن إسـرائـيل ال 
تطبـيع العالقات مع الـعالم العربي
إذا ضـــــمـت أراضي فـي الــــضـــــفــــة
الـــغـــربـــيـــة احملـــتـــلـــة.وأضــاف أن
ــواجــهــة الــتــعـــاون مع إســرائــيل 
جــائـحــة كـوفــيـد- 19ال يـؤثــر عـلى
مــعـارضـة اإلمــارات لـضم األراضي
ـــقــــرر أن تــــبـــدأ ــــقــــتـــرح.ومـن ا ا
إســـرائــيـل في أول يــولـــيــو تـــمــوز
نـــقــاشـــا حــكـــومــيـــا بــشـــأن بــسط
ــســتــوطــنـات في الــســيـادة عــلى ا

الضفة الغربية.
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اخلـمـيس إنــهـمـا سـتــتـعـاونـان في
مــكـافــحـة فــيـروس كــورونـا فــيـمـا
ــكـن أن يــعــزز جــهـــود إســرائــيل
لـتطـبـيع العالقـات مع دول اخلـليج

العربية.
WOÝUOÝ  U¹b%

وذكــرت وكــالــة أنــبــاء اإلمـارات أن
شـــركـــتـــ من الـــقـــطـــاع اخلـــاص
اإلماراتي سـتتـعاونـان مع شـركت
إسـرائـيـلـيـتـ في مـشـاريع طـبـيـة
كافحـة الفيروس منهـا ما يتعـلق 
ستجد.وقالت الوكالة ”تأتي هذه ا
الشراكة العـلمية والطبـية لتتجاوز
التحديات السياسية التاريخية في
ــنـطــقـة ضـمـن أولـويــة إنـســانـيـة ا
وتـعـاون بـناء يـهـدف إلى الـتـصدي
جلائحة كوفيد- 19والتعاون ألجل
ـنطـقة.“وأضافت صـحة مـواطني ا
”وفـي ظل هـــذه اجلــــائـــحــــة الـــتي
انتشرت في جـميع دول العالم فإنه
من الواجب وضع مصلحة اإلنسان
والـبـشـريـة وحـمــايـتـهـا في مـقـدمـة
األولــويــات لــلــعــمل مــعــا من أجل
الــتــخــلص من جــائــحــة لم يــشــهـد
العالم مثيال لها.“ويأتي تعاون من
هــذا الــقــبــيل في وقـت تـشــتــد فــيه
عـارضة العـربية خلـطط إسرائيل ا
ضم أجــزاء مـن الــضــفــة الــغــربــيـة
احملــتـلــة يـســعى الـفــلـســطـيــنـيـون
ـوجب إلقـامـة دولـة عـلـيـهـا وذلك 
خــطـة سالم أمـريـكــيـة.وكـان رئـيس
الــوزراء اإلســـرائـــيــلـي بــنـــيـــامــ
نـتــنـيـاهـو قـال في وقت سـابق يـوم
اخلـمـيس إن إعـالنـا رسـمـيـا بـشأن
الـشـراكـة سـيصـدر بـعـد قـلـيل.وقال
وزيــر الــدولــة اإلمــاراتي لــلــشـؤون
اخلــارجـيـة أنـور قــرقـاش األسـبـوع
ـكنهـا العمل مع اضي إن بالده  ا
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ـدى احد اهم مرتـكزات جنـاح الدولة في التخـطيط االسـتراتيـجي بعـيد ا
شاكل ادارتها وفي رسم مالمح التـطور ووضع اسس رصيـنة في حل ا

العالقة التي تواجه الدولة 
تشـريع ومنـاقشـة قوانـ مهـمة الـتي لهـا عالقة وثـيقـة بسـير عمـل الدولة
شاكل الـتي تواجهـها شيـئ مهم للـغاية وخـطوة باجتـاه التقـدم وتطور وا

في اسلوب مواجهة االزمات او القضايا الطارئة.
االزمــات مـــتــوقع حـــدوثــهــا  ســـواء في مــجـــال الــســيـــاســة او االمن او
االقتـصـاد او الـتعـلـيم او الـصـحة لـكن االهم من ذلك كـيف تـعـالج االزمة

بخطوات عملية  تنعكس ايجابا على واقع البلد.
وكـيف تـعـمـل في تـخـطي اي ازمـة طــارئـة تـواجه الـدولــة وتـوفـيـر اقـصى

اجلهود من اجل النجاح واخلروج باقل اخلسائر عند حدوثها.
لالسف نفـتقـر للـتخـطيط ومـواجهـة االزمات  في  الـبلـدنا وهي اهم سـمة

يجب توفرها في قيادة احلكومات.
يـجب  ان  تـتـوفــر في شـخـصـيــة الـقـيـادة مـهــارات  يـتـسـلح بــهـا  مـنـهـا
التعامل مع االدارة كعلم وفن ادارة االزمة والتخطيط لها عند حدوثها

ـســتــجـد والـيــوم نــحن نــواجه ازمــة اقـتــصــاديـة بــســبب وبـاء كــورونــا ا
ي وهبوط اسعار النفط لم جند وتداعياتها على االقتصاد العراقي والعا
ــفــتــرض تــدارك تــخــطــيط نــاجـح يــســهم في تــخــطـي االزمــة الــتي من ا
ـساند للقطاع العام وثروة الصناعة تداعياتها بتنشيط القطاع اخلاص ا
ـنـافـذ احلـدوديـة والـعمـل علـى تـنشـيط وتـفـعـيلـهـا والـسـيـاحـة الـديـنـيـة وا
سياسـة التسـويق للـصناعـات العراقـية للـخارج ومـا له من عائدات مـالية

للبلد.
االدارة الناجحة هي من تتـخطى االزمات وتضع خيـارات متعددة حللول
واقعـية الي قـضيـة تواجـه الدولـة وتخـرج بنـتائج صـائـبة تـنعـكس ايحـابا
على واقع الـبلـد وتسـهم في رسم خارطـة عمل مـختـلفـة تمـاما عمـا كانت

شكلة قبل وضع خيارت احلل عليه ا
دى في عمل الدولة خطوة يجب ان توضع وضع االستراتيجيات بعيدة ا

في اولويات عمل احلكومات من اجل النجاح في قيادة البلد وتقدمه.

بغداد
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ـا يقال ومـا قيل وما سـيقالُ عنك دام حترّر وأترك اجلمـيع وال تهتم 
إنك تعيش لـنفـسك فاتـرك اقاويلـهم فالـكالم سيـنطق حتى لـو كنت نـبياً
معـصومـاً ولو جنى احـداً من اإلنتـقاد لـكان خيـرَ اخللـق محمـد (صلى
الـله عــلـيه وســلم) فـاأللــسـنـة حتــولت خـنــاجـر سـامــة ال تـمــزق الـطـالح
فـحـسب بل اصــبح تـمـزيـقــهـا لـلـصـالـح أشـد فـأفـعل مــا تـهـوى نـفـسك
ـطـبـاتـهم الـتي جـعـلـوهـا في كل طـريق لـكي تـتـعـثـر وتـرغب وال تـتـأثـر 
ا عراقيلهم هذه جتعلك جتد طريقاً أفضل لتأخر سيرك في كل مرة ر
وأقـصـر لـلـوصـول لـهـدفك وجنـاحـاتك. وال تـعطِ احـداً إهـتـمـامـاً فـكـثـرته
نزلـية ان زاد سقـيها; كنقـصانه إن زاد سيـنقلـب ضدك .. كالـنباتـات ا
تـتـعـفن جـذورهــا وتـمـوت فـأجـعل اهــتـمـامك مـكـرســاً لـنـفـسك فـهي من
ـرغـوب تـسـتــحق مـنك هــذا ومـا دونـهــا فـنـاكــر جلـمـيــلكَ وافـضـالـك فـا
واحملـبـوب في زمــنـنـا هــو من يـشـابــهـهم في افـعــالـهم وانـتــقـادهم لـكلِ
ن ال يـريد اخلـيـر لك واصنع صغـيرةٍ وكـبـيرة وأقـطع جـميع عالقـاتك 
مـجدك بـيـدك كـالـشـاعـر حسـ مـردان الـذي صـنع مـجـده من ارصـفة
الشوارع هي الـوحيـدة التي استـقبـلته بـعد ان تخـلى عنه اجلـميع حتى
اهـله لـتــجـعـلـه شـاعـراً فـذاً صــنع من الالشيء تــاريـخـاً خــالـداً بـاجملـد
واألدب تمرد على اجلـميع ليعـتلي القـمم كان متمـرداً حتى في شعِرهِ
رغم حتطيمه من قبل اجلميع حـتى من احلكومات آنذاك وسجن وغرّم
ـسـيـرته لـيــخط لـنـفـسه سـطـوراً في تـاريخ األدب. إصـنع لـكـنه اسـتـمـر 
سعـادتك بـيـدك فاحلـيـاة ليـست طـويـلة بل اقـصـر مـا يكـون فال تـضيع
يـومـاً او سـاعـة واحــدة في غـيـر اإلبـتــسـامـة والـضـحك
وإسعـاد الـذات واتـرك كل مـا يـجـعـلك حـزيـناً وراء
ظهـرك قد يـسمـيـها الـبعض انـانـية ان كـنت كذلك
لكنها افـضل من عالم مليءٍ بـالنفاق فـهي الطريقة
الوحيدة للعيش بسالمٍ في هذا الزمان السيء

بوريس جونسون 
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في الـوقت الـذي كـنت فـيه  اتـصـفح مـواقع الـتـواصل اإلجـتـماعـي واقرأ
منشورات التـهاني والتبـريكات اخلاصـة بتسنم شخـصية عسـكرية مهام
إدارة قـيـادة الـدفـاع اجلــوي الـعـراقي الـدرع احلـصــ لـسـمـاء الـوطن 
سافة 200 كم ورمت ما اخترقت  18 طائرة تركيـة السيادة العـراقية 
حتمله من صـورايخ فوق معـسكرات حـزب العمـال الكردسـتاني اخلصم
ضادات باشـر لتـركيـا عسـكريـا دون أن يعكـر صفـو طريـقهـا اي من ا ا
االرضية التي يشـرف عليها ذلك الـقائد اجلديد . انتـهاك بهذا احلجم لم
يـتم الـسـكـوت عـنه مـهـمـا كــلف الـعـراق من ثـمن .  اسـتـدعـاء الـسـفـيـر
التركي مـن قبل وزارة اخلارجـية  الـتي سلـمته مذكـرة احتـجاج مع قـبلة
وعدد من "الـسيـلفـيات" لـتأكـيد حـضوره في مـقر الـوزارة كما فـعلـها من
قبل . كـيف النسـتدعي سـفيـر دولة انـتهـكت سيـادتنـا في أكثـر من مرة .
طيـب .. وماذا عن حـزب الـعـمـال الـكـوردستـاني الـذي يـتـخـذ من الـعراق
ثـلًـا عـنه وتـسلـيـمه مـذكرة احـتـجاج مقـرًا له ? هل بـاإلمـكـان استـدعـاء 
اثلة لتلك التي وضعها الدبلوماسي التركي في جيبه والتي تضمنت 
 إدانة احلُـكُومـة العـراقـيّة النـتهـاكـات حُرمـة وسيـادة األراضي واألجواء
العراقية واعتـبرت أنّه مُخالِف للـمواثيق الدوليّة وقـواعد القانون الدوليّ
ذات الـصــلـة وعالقــات الـصــداقـة ومــبـاد حــسن اجلـوار واالحــتـرام
تبادل كما جاء في بيان اخلارجية? يبذل العراق جهودًا كبيرة من أجل ا
حتص سـيادته حتى لـو كان اجلاني أمـيركيًـا يرسل طائـرة خاصة إلى
بغداد من اجل استهداف مسـؤول أمني رفيع وضيفه . هذا احلادث ولد
ـعـسـكـرات األمـيـركـيـة الـتي يـثـيـر شـرارة تـتـعـاظم كل يـوم عـبـر قـصف ا
سـلحة في البالد مـكوثها وجودها جدلًـا واسعًا فيـما ترفض الـفصائل ا
ا ـواقع العـسكـرية وإ بشكـل قاطع . تلـك الفصـائل لم تكـتفي بـقصف ا
جتاوزت حدود ذلك موجهة نيرانها صوب السفارة األمريكية التي يجب
أن توفـر لـهـا الدولـة الـعـراقيـة احلـمـاية الـكـامـلة وهي عـاجـزة عن حتـقيق
ـنظـمات الـتي تـشكـل خطـرًا على ذلك. كان لـلـعراق دور كـبـير في طـرد ا
الـدول الصـديـقـة له او يـرى وجـودها انـتـهـاكًـا صـارخًـا لسـيـادته مـثـلـما
ـعارضـة للنـظام في إيـران االمر ولد حصل مع منـظمـة مجـاهدي خلق ا
ارتـياحًـا كـبـيـرًا لـدى بـعض األوسـاط الـسيـاسـيـة الـرافـضـة لـكل أشـكال
انتهاك السيادة العراقية عبر وجـود مثل هكذا منظمات حتاول انتهاكها.
تد نتهكة لم يـقتصر على كل ما ذكر سابقًا  بل  ملف سيادة العراق ا
واضيع أخـرى تتعـلق بقـدرة احلكومـات في البالد عـلى تنفـيذ برامـجها
ـتـعـلـقــة بـعالقـتـهـا مـع دول مـحـوريـة  إال أن هـذا األمـر الـدبـلـومـاســيـة ا
ـشـهـد الـسـيـاسي تـمـتـلك اذرعًـا يـصـطـدم بـرغـبـة أطـراف فـاعـلـة داخل ا
تعاقبـة أكثر من مرة عبر انتـهاكها لسيادة مسلحة احرجت احلكـومات ا
البالد الـتي أصبـحت "خـان جغـان"  وما يـزال اجلمـيع يـنادي بـالسـيادة
ـتـوفــاة أصـلًـا. خـتـامـا تــذكـرني الـسـيـادة وال حـيـاة تـدب في ســيـادتـنـا ا
ــتـهن أفــراده الـســرقـة كــلـمـا الـعــراقـيـة بــبـيت يــقع في احــدى الـقـرى 
فُقــــــــــد شيء في تـلك الـقريـة يـذهب صـاحبـه إلى ذلك البـيت لـلـبحــــث
عنه فيقــــولون له "فتش" اي عليك البحث عن ما تريد كي تطمأن وتبعدنا
عن دائـرة اإلتــهـام  هــذه الـكــلـمــة تـتـيـح لـلــمـسـروق
التجوال في كافة مرافق البيت بحرية تامة من أجل
إيـجـاد ضــالـته مــثـلــمـا تـخــرق دول الـعــالم سـيـادة
الوطن بحـثًا عن مـا تريد دون أن حتـتاج حتى إلى

كلمة فتش.
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بغداد

بإعداد عـدد  من اجلنود بلغ (– 150
200)  جـنــدي وانـدفـع بـعــضـهم إلى
السـجن الـعـسـكري رقم (1) الحتالله
والـــســيـــطــرة عـــلــيـه واطالق ســراح
ــدنـــيــ ـــعــتـــقــلـــ وا الــضـــبــاط ا
وجـودين في داخل السـجن ويقدر ا
عــددهم حــوالي ثـالثـة االف مــعــتــقل

ومن ثم توزيع األسلحة عليهم .
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بعد وصول خـبر احملاولـة االنقالبية
إلى اجلــهـات احلــكــومـيــة قـام عــبـد
الـسالم مـحمـد عـارف بـقـيادة كـتـيـبة
الـدبــابـات الـرابــعـة (كـتـيــبـة دبـابـات
الــقـــصــر اجلــمــهــوري) فــصــعــد إلى
الــــــدبــــــابــــــة األولـى وقــــــاد رتـالً من

الدبابات نحو معسكر الرشيد.
وذكـر عـلي ســعـيـد "ان الـدبـابـة الـتي
صــعــد فـيــهــا الـرئــيس عــبــد الـسالم
محـمد عـارف كـان قائـدها احـد رجال
احلـركـة والـذي كان مـكـلـفـاً بـالـذهاب
بـدبـابـته إلى اإلذاعـة بـعـد الـسـيـطرة
على مـعسـكر الرشـيد وتـطور الـتمرد
لـلــمـسـاهـمـة في الـســيـطـرة عـلـيـهـا "
واضاف علي سعيد" ان الدبابة التي
كان سائقها من رجال احلركة تفاجأ
بصـعود الرئـيس عبـد السالم مـحمد
عارف في دبابته وامره بالذهاب إلى
ا جعله عاجزاً عن معسكر الرشيد 
القيام باي فعل عدا قتل الرئيس عبد
الـــسالم مــحــمــد عـــارف لــكــنه جــ
امامه.(علي سـعيد  الـعراق :البـيرية
صص 54-48). وصل عبد سـلحة  ا
الــسالم مـحــمـد عــارف إلى مـعــسـكـر
ـوقف بـعـد الـرشـيـد وسـيـطـر عـلى ا
عسكر وعندما مباغتته للثـوار في ا
عـــلـم طـــالب شـــبـــيب وحـــازم جـــواد
بـــذهــاب الـــرئــيس
عبد الـسالم محمد
عـــــــــــــــــــارف إلدارة
الـعـمـلــيـة بـنـفـسه
قــررا الــذهــاب إلى
مـعـسـكـر الـرشـيـد
لـــكـــنـــهـــمـــا وجــدا
أنــفـســهـمــا اسـرى
بــيــد الــثـوار لــكن
اســـتـــطـــاعت قـــوة
منظمة ومدربة من
احلـــــــــــــــــــــــــــــــــرس
اجلـــمــــهـــوري  من
إطالق سراحهما .
وصل أنــــور عـــبـــد
الــقـــادر احلــديــثي
إلـى مـــــعـــــســـــكـــــر
الــــرشــــيــــد بــــعـــد.
انــتــهــاء احملــاولـة
االنقالبية إذ ذهب
إلى غــــــــرفـــــــة آمـــــــر
احلرس الرئيس األول حازم الصباغ
ووجــد فـيــهـا الــرئــيس عـبــد الـسالم
مـحـمـد عـارف وطـاهـر يـحـيى رئـيس
أركـان اجليـش. (جريـدة اجلـمـاهـير 
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بـاعــتـبـاره رجالً مـســلـمـاً وال يـرضى
عتـقل استبـاحة هذه اإلعـداد من ا

وبعد سـاعات من اجلهـد وافق احمد
حسن البكر عـلى إيقاف حكم اإلعدام
عـلى مـعـتقـلي نـقـرة الـسـلـمـان. (علي
ســــعـــيــــد  عـــراق 8 شــــبـــاط 1963

ص204). 
ـوالــيـة لـلــنـظـام ان ادعت اجلــرائـد ا
للـحركـة عالقات مـشبـوهة  مع الدول
الشيـوعية وخـرجت بإخبـار تعلن ان
التحقيقات كشفت ان للحركة ارتباط
مع احـدى الـدول اخلـارجـيـة من دول
اوروبا الـشـرقيـة وهي بـلغـاريـا التي
طـرد على اثـرهـا خمـسـة من مـوظفي
الـســفــارة الــبــلــغــاريــة وبــضــمـنــهم
الــسـكــرتــيـر األول بــالــسـفــارة واحـد
ـانـيــا الـشـرقــيـة في بـغـداد ـثــلي أ
بــوصــفــهم أشــخـاص غــيــر مــرغـوب
الــعـدد فــيــهم .(جــريـدة اجلــمــاهـيــر 
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لقد استغل عبد السالم عارف قيادته
لقمع احلـركة لـيتحـول من واجهة او
ديـكـور وضـعه الـبـعـثـيـون علـى سدة
الــــرئـــاســــة واهـــمــــلـــوه الـى الالعب
شـهد الـسياسي ومن االساسي في ا
ثم صار صاحب النفوذ االول بعد ان
اصــــاب الـــــهــــلع و(خـــــتل) بـــــقــــيــــة
سؤول الـبعثيـ .اصبح الرئيس ا
عبـد السـالم محـمد عـارف أكثـر قدره
من حـــزب الـــبـــعـث بـــحـــكم مـــتـــانـــة
الــتــحــالـــفــات الــتي اقـــامــهــا خــارج
احلـــزب فـــكــانـت له ارتـــبــاطـــات مع
فضالً الـفـئـات الـقـومـيـة واحملـافـظة ,
عن ان الـقـيـادات الـعـسـكـريـة لم تـكن
بــعــثــيه ولم يــشــدهــا أي والء لــفــكـر
ومنهم من ابنـاء مدينته مثل احلزب 
ســعــيـــد صــلــيـــبي آمــر االنـــضــبــاط
الــعــســكــري ومــحـمــد مــجــيــد مــديـر
اخلــطط الــعــســكــريــة وعــبــد الـغــني
الـراوي قـائـد الــفـرقـة الـثـالـثـة وعـبـد
الـرحـمن مــحـمـد عـارف قـائـد الـفـرقـة
اخلـامـسـة وعـارف عـبـد الـرزاق قـائد
ــكن الـقـول ان الـقــوة اجلـويـة. لـذا 
ناطقي  كـان حاضرا في فكر الوالء ا
عــبــدالــسالم مــحـمــد عــارف.اســبـاب
اخـفـاق احلـركـة  لـقـد فـشـلت احلـركة
ألسباب عـديدة ابـرزها التـخبط الذي
حدث في معسـكر الرشيـد مع التأخر
والـتـخـاذل من جـانب الـبـعض وعـدم
اذاعــة  اي بــيـان عن الــثــوار الــلـذين
اعـــتـــقــدوا ان الـــشــعـب ســيـــقف الى
جـانـبـهم ضـد الـنظـام . فـضال عن ان
ــعـدة لــلــطـيــران بــقـيت الــطــائـرات ا
جـاثــمـة عـلـى االرض  وفي اوكـارهـا
لعدم التحاق الـطيارين بها . واخيرا
فـان اجلـيش كــان اقـوى في الـقـضـاء
على الثـوار في معركـة حسمت خالل
مـــدة وجــيــزة قــدرت بـــست ســاعــات
.(ســيـــار اجلــمــيل  ,رمــوز واشــبــاح
امــــتــــاز تــــاريخ ).وبــــقـى ان  اقــــول 
العـراق بكـثرة االنـقالبات الـعسـكرية
الـتي طـغت عـلـيـهـا هـوس الـسـلـطة 
غـيــر ان حـركـة حـسـن سـريع ورفـاقه
وتوصف بانها ثورة العرفاء اقل ما 
ـــهــمــشـــ الــلــذيـن ثــاروا من اجل ا
حتقـيق العـدالة االجـتمـاعيـة للـشعب
كــانــوا شـــبــابــا تــراوحت الـــعــراقي 
اعمارهم ب  26-16طبعوا بخصال
الـشـجـاعـة واجلـرأة واالقدام وتـرجع
جذورهـم االجتـماعـيـة  الى الـطبـقات
االجتمـاعية  الـفقيـرة  ولم يتحـملوا
مـــا شــــاهــــدوه من جــــرائـم الـــبــــعث
تــرتـكـب بـحق الــعــراقــيـ الــفــاشي 
واقسـمـوا :"بتـربـة هذا الـوطن " على

حتريره من: "رجس اجملرم ".

ـــوعـــد إلى 24 حـــزيـــران 1963م ا
واجـل مـــــرة أخـــــرى إلى 5 تـــــمـــــوز
ه إلى 3 1963م ولـــــكن  تـــــقـــــد
تموز 1963م بسبب اعتقال مليشيا
احلرس الـقومـي لضـابطي صف في
احلـركة واخلـوف من افـشـاء سـرها
وكـــــذلك نــــــقل إحـــــدى الـــــوحـــــدات
الــعــســكــريــة في الــيــوم نــفــسه إلى
ـنطـقـة الشـمـاليـة وكـان فيـهـا عدد ا
من اجلـنـود الـذيـن اعـتـمـدت عـلـيـهم
احلركـة في الـتنـفـيذ). جـعـفر عـباس
حميدي  تاريخ الوزارات العراقية 

ج6 ص266). 
اجته حسن سريع في فجر  3 تموز
1963م مـع مــجـــمـــوعـــة من جـــنــود
ــهـــنــيــة ــدرســـة ا وضـــبــاط صـف ا
ـدنــيـ بـزي الــعـسـكــريـة وبــعض ا
عـسكـري حـاملـ الـرتب الـعسـكـرية
الــعـــالـــيـــة وشـــارات خـــاصــة عـــلى
اذرعــهم لـــلـــســيـــطــرة عـــلى الـــبــاب
ــــعـــســـكــــر الـــرشـــيـــد الـــرئــــيـــسي 
واسـتـطـاعوا الـسـيـطـرة عـلـيه وهو
مــوقع مـهم ألنه يــتـيـح لـلــثـوار اسـر
جـمــيع الـضــبـاط الــذين اعـتـادوا ان
يبيتوا ليلتهم في منازلهم في بغداد
والــعـودة فـي الـصــبـاح الــبــاكـر إلى
مـقـرات وحـداتـهم الـعـسـكـريـة داخل
معسكـر الرشيد واستـولت مجموعة
ثــانــيــة عــلى مــقــر الــلـواء اخلــامس
عـشـر واستـطـاعت مـجـموعـة ثـالـثة
الــســيـطــرة عـلى كــتــيـبــة الـدبــابـات
األولى واعـتـقــال عـدد من ضـبـاطـهـا
ومجمـوعة رابعـة قامت بقـطع شبكة
ــعــســكـر ــبــاشــرة مع ا الــهــواتف ا
عـسكـر وسيـطرت وتخـريب بدالـة ا
مجـموعة أخـرى على قـاعدة الـرشيد

كـنت الــعـســكـريــة. (امـ هــويـدي  ,
ص 118) سفيرا في بغداد 

اســتــطـاع حــسن ســريع وجــمــاعـته
الــسـيــطـرة عــلى مـعــسـكــر الـرشــيـد
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ـعراج تاريخاً ـدينة العـتيقة  واصـبحت فيه قدس ا في زمن هجـر فيه االعمام  ا
ـقتول بدم عوق الـياس حنا  خـطأ يتـحمله ا كن عـبوره  وصار قتل الـشهيـد ا
بارد وعـدم قراءة الفاحتة له لكونه عبر الشـارع يريد الوصول لشقيقته  لم يدري
ـعوق الـيـاس حنـا قـبل مقـتـله  بأنـه القيـمـة لبـقايـا الـوطن  وال لـلقـدس وكـنيـسة ا
القـيامه  في زمن أصبح فيه اخلـنوع والضـعف والذل قيمـة عليـا لعقد الـصفقات
زيف  ومع صناع الدم في ستترة والـعلنية  مع كتبـة التوراة ا وبنـاء العالقات ا
ارض الــسالم  ومع الــذاهــبــون الى نــهــر االردن إللــغـــاء كل مــابــقي من شــريط

االرض.
في عام (1974) قرأت حتـليالً سياسياً لرئيسة وزراء اسرائيل انذاك نشره مركز
ستقـبل العالقة ب اسرائيل والعرب الدراسات االسـرائيلية  والتحـليل يتعلق 
 واسرائـيل والفلـسطيـني  قـول كولدا مائـير ( يخـطئ من يتـصور بأن احلروب
هي الفـرصة لفرض الوجود اليهودي في العالم العربي  قد حتدث احلرب نتيجة
الـقـوة االسـرائـيـلــيـة الـقـاهـرة قـنـاعـات لـدى الـعـرب بـعـدم إمـكـانـيـة الـتـجـاوز عـلى
اسرائـيل وكل االراضي التي تـواجدت عـليهـا  ولكن االصح من كل ذلك هـو بناء
عالقات اقـتصادية مع العرب أو جـزء منهم ليكون ذلك هـو الطريق الذي يربط ب

النيل والفرات ويعبر عليه اليهود .
ـرحـلـة ومـاقــبـلـهـا  جتـاوزت اسـرائـيل عـلى كل قـوانـ وقـرارات اال في هـذه ا
طلق ـية الـدولية وتـأييـد امريكـا وبعض دول أوروبـا ا بسـبب ضعف اال تـحدة  ا
السرائـيل  والغت كل االتفاقات مع السـلطة الفلسطـينية التي وقعت عام (1993)
ا فيها اثفاق اوسلو الذي تضمن توقيتات لالنسحاب االسرائيلي واقامة الدولة
ا إن إتفاق اوسلو شكل حالة إنقسام الفلسطينية وعاصمتها القدس احملتلة  و
ا اعطـته تلك االتفـاقية من تنـازالت فلسطـينية دون أن فلسـطيني ورفض شـعبي 
ـكن أن يـحـقق أي مـصـلـحـة لـفـلـسطـ  بـل الـعكـس تـمددت تـقـدم اسـرائـيل مـا
دن وتـقتل وتـعتقل اسرائـيل استيـطانـيا في اراضي الـضفة الـغربـية وحاصـرت ا

عوق جسدياً كانو هدفا السلحة اجليش االسرائيلي .  كل من تريد  حتى ا
ـوقف العـربي  وحتايل الـسياسـات ب الـرغبـة في العالقة مع ونتـيجة لـضعف ا
واقف االستحيـائية في دعم السلـطة الفلسطـينية  هذا الوضع اسرائيـل  وب ا
انـعـكس عـلى جتـاسـر الـكـيـان الـصـهـيونـي عـلى الـغـاء كل مـاجـرى من اتـفـاقـيات
والــتـجـاوز عــلى كل الـقــوانـ الـدولــيـة  هـذا الــصـلف االسـرائــيـلي ومــاتـبـعه من
ـقدمـة مـنهـا الـرئيس اجـراءات الـضم كـان بدافع وتـأيـيد االدارة االمـريـكيـة وفي ا
ـمــلـكـة االردنـيــة الـهـاشــمـيـة هي الــدولـة االولى  الـتي اتــخـذت مـواقف تـرامب .ا
شـجـاعة وحـاسـمة ضـد سـياسـة الـضم االسـرائيـلي واالسـتيالء عـلى نـهر االردن
وقف االردني اليـتعـلق فقـط بالـوقوف ضد ورد الـزراعي الرئـيسي لـلشـعب  وا ا
ا تـعدى ذلك الـى تذكـير الـعالم الضم االسـرائيـلي لالرا ضي الـفلـسطـيـنيـة  وإ

نطقة سيكون مهدداً . بان السالم في ا
من يراجـع التاريخ الـفلـسطيـني منـذ اكثر من ( 75) عـاما ومـا قبـله يجـد بأن هذا
الشـعب ليس من طـبيعـته وال في تكـوينه الـساكـيلـوجي وال في تربـيته االجـتمـاعية
كن أن يسـتك ويهدأ على سياسة الضم  وال في عقـيدة التشبث بالوطن  إنه 
ـرجح فـأن االنـتـفـاضـة الـقـادمـة سـتـكـون الـفـيصـل في اجـبـار الـكـيان ـا من ا وإ
االسرائـيلي على الـتراجع من سياسـة الضم لالراضي واالستـيالء على القدس 
ـتعددة االشكال واجهة ا ونعـتقد على وفق تطـور قوة التصدي وادوات اسـاليب ا

ضي في مشروعها االستعماري . لن تستطيع ا
ا هـناك عامالن قـد اشار اليه  تشـوفات هذا الـوضع لسنـا فقط من نـؤكده  وإ
ـسلـحـة حـيث اعتـبـرت سـياسـة الـضم يـعني اعالن ـقاومـة الـفـلسـطـيـنيـة ا االول ا
احلرب  والـثاني رئيس الوزراء االسرائيلي الـسابق حيث اكد في تصريح له بان
مـضي نتـنـياهـو بـسيـاسـة الضم تـعـني انـفتـاح الصـراع مع الـفـلسـطـينـ والدول
ـؤيـدة لـهم عـلى كل االحـتـمـاالت  سـيـمـا وان هـنـاك قـاعـدة شـعـبـيـة اسـرائـيـلـية ا

واسعة ضد هذه السياسات .
ـؤيد حلقوقهم ـوقف الواضح والثابت ا  مايحـتاجه الفلـسطينـيون من العرب هو ا

شـروعة ورفض كل االجراءات االسرائيلية  أو االنكفاء ا
عـن إقـامــة الـعالقــات مع اسـرائــيل حتت اي مــسـمى
كانت سـريـة أو اقتـصـادية أو ثـقـافيـة  وبـهذا يـكون
العـرب حافظ لتعداتهم في عدم التعامل مع العدو
مادام هـذا اليـعتـرف بـحق الـشعب الـفـلسـطـيني في
ـستـقـلـة وعاصـمـتـهـا القـدس احملـتـلة اقـامـة دولـته ا
ضـــمن حـــدود عــام (1967) وهــذا احلق مـــقـــيــد في

تحدة ومجلس االمن . قوان اال ا

ادى انـــقالب 8 شــــبــــاط عـــام1963
والسيما بعد جرائم مليشيا احلرس
الى مـقـتل اكـثـر من سـبـعة الـقـومي 
نـــاشــرا فـــوق ســـمــاء االف عـــراقي 
العـراق غيمـة دموية كـثيـفة .وبيـنما
كان  حكم االعدام يـنفذ بالـزعيم عبد
الكـر  قاسم انـطـلق من عقـاله ثار
مـجـنون يـسـتـدعي  الـشـيـوعـي من
بـيـوتـهم لـلتـصـفـيـة اجلـسـدية; وفي
حــ  قــتل عــدد من قــادتــهم تــوفي
امـــيــنـــهم الـــعــام سالم عـــادل جــراء
الـــــتــــعـــــذيب .   وفـي االيــــام االولى
ــعــتــقــلــ لالنـــقالب كــانت اعــداد ا
عتقالت ففتحت لهم تتجاوز سعة ا
النـوادي الريـاضية ودور للـتحقـيق 
الــسـيــنـمــا ومالعب الــكـرة وقــاعـات
الــريــاضـة ومــورست ضــدهم ابــشع
وكـان واضــحـا صــنـوف الــتــعـذيـب 
ســـعـي الـــبــــعث ال يــــتـــوقف  عــــنـــد
ـادي الـكامل لـلشـيوعـية االجتـثاث ا
بـل قــتل الـــشــيـــــــوعــيــ فـــحــسب 

جميعا . 
ولـنــا ان نـتــسـاءل هل جــاءت حـركـة
حسن سريع كرد فعل لـلمجازر التي
مــورست ضـــد الــعــراقــيــ ? ام هي
حـــركـــة حتـــدي حلـــكم الـــبـــعـث? مــا
عالقــــتـــهــــا بـــاحلــــزب الـــشــــيـــوعي
العـراقي? كيـف خطـطت تلك احلـركة
لإلطـاحـة بـنـظام 8 شبـاط ? هل هي
انـقـالب  شـيــوعي ام ثـورة عــرفـاء ?
كيف نـفسـر اسبـاب اخفـاقهـا ? كيف
اسـتـغلـهـا عـبدالـسالم مـحـمـد عارف
إلزاحة البعثـي من السلطة في 18
تــــشـــريـن الـــثــــاني 1963الحـــقـــا ?.
االجــــابـــــة عن تـــــلك الـــــتــــســــاؤالت
وتــــســــاؤالت اخـــــرى هــــو مــــحــــور

دراستنا .
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بعد مرور حوالي خمسة أشهر على
انـــبـــثــاق انـــقالب 8 شـــبــاط 1963
تـكون مـركـز شيـوعي بـقـيادة مـحـمد
حـبــيب تـركــز نـشـاطه في جتــمـعـات
ـراتب في الـوحدات الـعـسـكـرية لم ا
تـــكــتــشف ســـابــقــاً ولم يـــكن لــهــذا
التنظيم برنامـجاً سياسياً أو قواعد
تنظيـمية تنـسجم مع أهداف احلزب
الــشــيـوعي .تــعــرف مــحـمــد حــبـيب
تـقاعدين في بواسطـة العسـكري ا
ـدني عــلى حـسن سـريع الـتـنــظـيم ا
الــذي كــشف عن اراءه واســتــعــداده
لـــلــمــشـــاركــة بــاي عـــمل يــؤدي إلى
االنــقـالب عــلى الــســـلــطــة إذ جــرى
تــنـســيق بــيـنــهـمــا وبــ جـمــاعـتي
معـسكـر أبي غـريب والتـاجي واخذ
حــسـن ســريع عــلى عـــاتــقه تــرتــيب
األمـر بـقـيـادته الـتـحـرك الـعـسـكـري
ـدنيـون أمـر تهـيـئة شـرط ان يأخـذ ا
األجــواء الــســيــاســيــة والــشــعــبــيـة
ـدنـيـ واجلـنود وتـهـيئـة عـدد من ا
ــتــقـاعــدين والــقــادرين عـلـى حـمل ا
الـسالح). عـزيـز سـباهـي  عقـود من

تـاريخ احلـزب الــشـيـوعي الـعـراقي 
ج6 ص 573). وحــسن ســريع شــاب
يـــــســــاري من جــــذور فـالحــــيــــة في
الــســـمــاوة  ولــد في عــام 1938 في
قـــضــــاء شـــثــــاثــــة واكـــمـل دراســـته
االبتـدائـية  فـيهـا ومن ثم تـطوع في
ــهــنــيــة الــعــســكــريــة في ــدرســة ا ا
مـعـسـكـر الرشـيـد وتـفـوق فـيـهـا فتم
درسـة نـفسـها اخـتيـاره مـعلـما فـي ا
تـزوج تـرقى الى رتـبـة نـائب عـريف 
فـــتــاة مـن اقــربــائـه  ورزق بــطـــفــلــة
وسـكن في صـرائف الـشـاكـرية وهي
احد مـدن الصـفيح في بـغداد  وبـعد
شـؤوم انخرط في انقالب  8شبـاط ا
تــنـظــيم شـيــوعي اطــلق عـلى نــفـسه
(القيادة الثـورية للجبهـة الشعبية ).
تألفت في مجمـلها من ضباط الصف

ناطق الفقيرة  . من ا
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أعدت خطة حركـة تموز استناداً إلى
فكرة حترك عسكري ينطلق من مركز
احلـركـة (مـعـسـكـر الـرشـيـد) ويـتبـعه
حتـرك يـشـمل كل مـعـسـكـرات بـغداد.
وكانت اخلـطة الـسيـاسية تـتألف من

 : قسم
الـــقــسم األول: مـــعــســكـــر الــرشــيــد,
ويـتـضــمن الـسـيـطـرة عــلى مـعـسـكـر
الرشيد والبدء من ثالث نقاط رئيسه

هامة وهي: 
أوالً: كتيبة الدبابات األولى.

ـطار ثانـيـاً: قاعـدة بغـداد اجلـوية وا
العسكري. 

ثالثا: السجن العسكري رقم واحد. 
ــــعــــســــكــــرات الــــقــــسـم الــــثــــاني: ا

نظمات الساندة  وا
وبـــعـــد وضع اخلـــطـــة حـــدد مـــوعــد

تــنـــفــيــذهــا في 15 ايـار 1963م إال
انها اجـلت بسبب حـالة اإلنذار التي
سـلحة كانت موجـودة عند الـقوات ا
ومليشيا احلرس القومي فتم تغيير

الــعـدد 132 4 تــمـوز 196). حـاول
الـرئــيس عـبـد الـسـالم مـحـمـد عـارف
اسـتثـمـار اخـفـاق احلركـة االنـقالبـية
لــصــاحله فـدعــا إلى عــقــد اجـتــمـاع
عــاجل لــلــمــجــلس الــوطــني لــقــيـادة
االنـقالب في مـقـر وزارة الـدفـاع و
إصـدار بـيـان حـول األحـداث واقـترح
احــمـــد حـــسن الـــبـــكـــر من أعـــضــاء
اجملــلس الـوطــني بـتــعـيـ الــرئـيس
عــبـد الــسالم مـحــمـد عــارف رئـيــسـاً
دائــمــاً لــلــمـجــلس الــوطــني لــقــيـادة
الثـورة لكـنه  االعـتراض عـليه من
ـدنـيـ اآلخرين قـبل حازم جـواد وا
ـــا آثـــار فــــرفض هــــذا االقـــتــــراح 
الـرئــيس عـبـد الـسـالم مـحـمـد عـارف
الـــذي صب غـــضـــبـه عــلـى ســـعــدون
حـــمـــادي ومــحـــسن الـــشـــيخ راضي
متـسائالً "عـما سـيفـعله الـشيـوعيون
بـــهـم لـــو قــدر الـــنـــجـــاح ثـم اجــاب:
السـجن ألشـهر مـعـدودة في ح ان
قـتـله هـو ورفـاقه مـحـقق وطـلب عـبـد
السالم محمد عـارف بإعدام الضباط
ــــــوجـــــــوديـن في ســـــــجـن رقم (1) ا
بـذريــعـة تـواطـؤهـم مع حـسن سـريع
سلحة ضد ومشاركتهم في احلركة ا
السـلطـة فضالً عـلى ان بقـاءهم على
قيد احليـاة سيغري اآلخـرين للتآمر
وبــذل أعـــضـــاء قـــيـــادة مـــا يــســـمى
ـدنــيـ اجملــلس الـوطــني  خـاصــة ا
جهدا لتجنب هذا اإلعدام مؤكدين ان
ا ـعتـقـلـ ليـست لـهم آيـة عالقـة  ا
جــرى وبــعــد ذلـك دخل عــبــد الــغــني
الـراوي إلـى قـاعـة االجــتـمــاع حـامالً
أوراقـــاَ قــدمـــهــا إلى الـــرئــيـس عــبــد
الـسالم مــحـمـد عـارف اطـلـع عـلـيـهـا
وأبـلغـهم بـان الـشيخ قـاسم الـقـيسي
ـفتي جنم الـدين الـواعظ والـسـيد وا
محسن احلـكيم قـد أفتوا بـجواز قتل
-لم يثبت تاريـخيا صحة الشيوعيـ
هذه االوراق- جرت مـناقـشات  حادة
وبـجـهود لـتـجـنب اعـدام الـسـجـنـاء ,
كــبــيــرة اسـتــطــاع أنــور عـبــدالــقـادر
احلــــديـــثـي ومـــنـــذر الــــونـــداوي من
الــتـــوصل الى حل وسط بـــأبــعــادهم
الى ســجن نــقــرة الـســلــمــان .(هـاني
ة جتربتي مع اوكـار الهز الفكيكي 

ص  279).  حزب البعث 
طــلب احــمــد حــسن الــبــكــر من عــبـد
الــغـــني الــراوي الــذهـــاب إلى نــقــرة
السلمان لتنـفيذ حكم اإلعدام ببعض
ـعتـقـلـ لكن أنـور عـبد الـضبـاط وا
الـقادر احلـديـثي لـعب دوراً اسـاسـياً
في اقناع البكر بـإلغاء احكام اإلعدام
وعـدم تـنـفــيـذ احلـكم بـاي ضـابط من
ـسـافـرين إذ قـال أنـور عـبـد الـقادر ا
احلــديــثي ,ان لــديه اطــفــاالً وهــؤالء
الـسجـنـاء لـهم اطـفـال وعـوائل كيف
يـنـام الـلـيل بـعـد ارتـكـاب مـذبحـة من
هـذا النـوع فـكـان لـهذا الـكالم تـأثـير
فـي عــواطف احـــمــد حـــسن الـــبــكــر
ـــا ســيــكــون عــلــيه مــوقــفه وذكــره 
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مع تـدخل الــسـعـوديــة عـلى رأس حتـالف
عــسـكــري دعـمــا لـلــحــكـومــة لـوقف زحف
ـدعـومـ من إيـران.وقُتل في احلـوثيـ ا
البـلـد الفـقيـر منـذ بـدء عمـليـات التـحالف
ــدنـــيـــ فـــيــمـــا انـــهـــار قــطـــاعه آالف ا
الصحي وسط معـاناة من نقص حاد في
األدوية ومـن انتـشـار أمراض كـالـكولـيرا
ـــئـــات في وقت الـــذي تـــســـبّب بـــوفــاة ا
يعيش مالي السكـان على حافة اجملاعة
جــراء أســوأ أزمــة انــســانــيـة فـي الـعــالم
ـتـحدة.وقـالت "يـونـيسف" بـحسب اال ا
ناسبة ذكرى اندالع في تقريرها الصادر 
كن أن يصاب 30 ألف طفل احلرب إنّه "
إضــافي بـسـوء الــتـغــذيـة احلــاد الـوخـيم
الــذي يــهــدّد احلــيــاة عــلى مــدى األشــهـر
الـسـتـة الــقـادمـة".كـمـا أنّ من احملـتـمل أن
يــرتـفع الــعـدد اإلجــمـالـي لألطـفــال الـذين
يـــعــانــون من ســـوء الــتــغـــذيــة حتت سن
اخلـامـسـة إلـى مـا مـجـمـوعه 2,4 مـلـيـون
طـفل أي مــا يـقـارب نــصف عـدد األطـفـال
دون سن اخلامسة في البلد وهو ارتفاع

بـــاريس (أ ف ب)  حـــذّرت مــنـــظــمــة دبي
ـتــحـدة لـلــطـفـولـة "يــونـيـسف" في األ ا
تــقـريــر امس من أن الــنـقص الــكـبــيـر في
ــسـاعــدات اإلنــسـانــيـة في الــيــمن عـلى ا
خـلفـيـة فـيروس كـوفـيد-19 يهـدّد أعدادا
ـوت جـرّاء سـوء إضـافـيـة من األطـفـال بـا
التـغذيـة في الـبلـد الغـارق باحلـرب.وجاء
في التـقـرير أنّ ماليـ األطـفال في الـيمن
ـكن أن يــصـبـحـوا عـلـى حـافـة اجملـاعـة
بــســـبب الـــنـــقص الـــكــبـــيـــر في تـــمــويل
ــسـاعــدات اإلنـســانـيــة في ظل جـائــحـة ا

كوفيد-19.
دمّر بسبب وأضاف أنّ القطاع الصحي ا
ـتــدهـورة احلــرب والــبـنــيــة الـتــحـتــيــة ا
يــنـازعـان لــلـتـغــلب عـلى الــفـيـروس "ومن
ـرجح أن يـتـدهـور إلى حـد كـبيـر" وضع ا
األطفـال السيئ أصال.يـشهـد اليـمن نزاعاً
مسلّحاً على السلطة منذ منتصف 2014
ـتـمـردون احلـوثـيـون عـلى حـ سـيـطـر ا
صـنـعـاء وانـطـلـقـوا نـحـو مـناطـق أخرى
قـبل أن يــتـصــاعـد في آذار/مـارس 2015
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ئـة.وقـد تـؤدي األوضاع بنـسـبة 20 في ا
الـسـيـئـة لـوفـاة 6600 طـفل إضـافي دون
ــكن الـوقــايـة سن اخلــامـســة "ألســبـاب 
منهـا بحلـول نهايـة العام بـزيادة قدرها

ئة". 28 في ا
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ـتحـدة هـذا الشـهر 1,35 وجمـعت األ ا
ـسـاعــدات اإلنـســانـيـة مــلـيـار دوالر مـن ا
لـليـمن في مـؤتمـر للـمـانحـ اسـتضـافته
السـعوديـة إال أن هذا الـرقم يوازي نـحو
ـطـلـوب والـبـالغ 2,41 نـصف الـتـمــويل ا
ملـيـارا.ويحـذّر التـقريـر من أنه مـا لم يتم
بلغ استالم 54,5 ملـيون دوالر من هـذا ا
لـلــخـدمـات الـصـحـيـة والــتـغـذيـة بـنـهـايـة
آب/أغسـطس فإن 23500 طفل يـعـانون
من ســــوء الـــتـــغــــذيـــة احلـــاد الــــشـــديـــد
ــــوت بـــشــــكل ســــيـــواجــــهــــون خـــطــــر ا
مـتـزايد.ولـن يتـلـقى مـا يـصل إلى مـلـيون
ـغذيـات الدقـيقـة احليـوية طفل مـكمّالت ا
وفيتامينات ضرورية وستفقد نحو 500
ألف أم حامل وسـائل الـتغـذيـة األساسـية

ـشورة بـشـأن تغـذية ا فـي ذلك تقـد ا
الــرضع واألطــفــال بـيــنــمـا ســيــحـرم 19
مليـون شخص من إمـكانيـة الوصول إلى
ــنــظــمـة الـرعــايــة الــصــحــيـة.وطــالــبت ا
ـسـاعـدات عـاجـلـة بـقـيـمـة 461 مـلـيون
دوالر السـتجـابـتهـا اإلنـسـانيـة في الـيمن
مع 53 مليـون دوالر إضافـية للـتعامل مع
ـسـتــجـد.وبـدأ الـوبـاء فـيــروس كـورونـا ا
بالتـفشي في اليـمن في مطلـع أيار/مايو
مــتــسـبّــبــا بــوفـاة  275 شـخــصـا إال أن
أعـداد الـضـحــايـا قـد تـكـون أعـلى بـكـثـيـر
ؤسـسـات الصـحـية عن نـظرا إلى عـجـز ا
حتــديــد أســبـاب الــوفــاة في الــكــثــيـر من

احلاالت.
الى ذلك أكـدت دراسـة أوروبـيـة دولـية أن
وفـيـات األطـفـال بـكـوفـيـد-19 نـادرة جدا
ـــئــة من وحتـــدث لــدى أقـل من واحــد بـــا
ـــــرض لـــــدى احلـــــاالت إذ ال يـــــشـــــتـــــد ا

مــعظمهم.
وشـاركت في هــذه الـدراسـة الــتي نـشـرت
في مــجــلــة "ذي النـــســيت تــشـــايــلــد أنــد
ـــتــخـــصــصــة 82 أدولــيـــســنت هـــلث" ا
مــؤســـســـة صـــحــيـــة في هـــذه الـــدراســة
األوروبـيــة األولى الـتي تـتــنـاول األطـفـال
ـراهـقـ (الـذين تـتـراوح أعـمـارهم من وا
ثالثة أيام إلى أقل من 18 عاما).وأظهرت
الدراسة الـتي قادها خـبراء من بريـطانيا
والـنـمـسـا وإسـبـانـيـا أنه من بـ حـوالى
600 طــفل دون سن 18 عــامــا أصــيــبــوا
ـسـتـجـد كـان ربـعهم بـفـيـروس كورونـا ا
فقط من مشـكالت صحـية موجـودة لديهم
أصال.وهـذه الـنـسـبـة مـنـخـفـضـة مـقـارنـة
بــنـســبــة الــبــالــغــ الــذين يــعــانــون من
أمراض مصاحـبة للوبـاء والذين شاركوا

. ؤلف في دراسات سابقة وفق ا
ومن ب 582 مـصـابـا بـالـوبـاء شـمـلتـهم
الـدراسـة احلـالــيـة تـوفي أربـعـة فـقـــــــط
وجمـيعـهم يبـلغـون أكثر من 10 سنوات
واثنـان مـنهم يـعانـون أصال من مـشكالت
صــحـيـة.وأصــيـبت نــسـبــة صـغــيـرة لـكن
رض خـطـير يـتـطـلب العالج في مـلفـتـة 
ئة أو 48 حالة من ركزة (8 با العنـاية ا
أصل 582) عــلـمــا أن الـدراســة ال تــشـمل
احلــاالت اخلــفــيــفــة الــتي ال حتــتــاج إلى

ـقابل أكثر من مساعـدة أو طبيب. وفي ا
ئة لم تظهر عليهم أي 90 طفال أو 16 با
أعــراض.وأشــارت اجملـــلــة إلى أن مــعــدل
الـــوفــيـــات احلــقــيـــقي لــدى األطـــفــال من
رجح أن يـكون أقل بـكثيـر من ذلك الذي ا

لوحظ في الدراسة.
وقـالـت الـدكـتـورة بـيــغـونـيـا ســانـتـيـاغـو
غارسيـا من مستـشفى جامـعة غريـغوريو
مــارانــيــون في مــدريــد الــتي شــاركت في
الـدراسـة "األطفـال الـذين اكـتـشـفت لـديهم
فيـروسات إضـافـية في اجلـهاز الـتنـفسي
إضافـة إلى فـيـروس كورونـا كـانوا أكـثر

ركزة". عرضة لدخول العناية ا
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وأضـافت "قـد يـكـون لـهـذا آثـار مـهـمـة في
قـبل عندمـا تصبح عدوى فصل الشـتاء ا
واإلنـفلـونـزا أكـثر شـيـوعـا".واعتـبـر مارك
تيبروغ من معهد غريت أورموند ستريت
لـــصــحـــة األطــفـــال في لــنـــدن كــولــدج أن
النتـائج مطمـئنة.وقـال "كان معـدل وفيات
األطـفـال في هـذا البـحث مـنـخـفـضـا جدا
كان يجب أن يكون أقل بكـثير ألن العديد
من األطـــفــال الـــذين يــعـــانــون من مــرض
خفيف لم يلفتوا انتباه الطبيب وبالتالي
لن يــتم تــضــمـيــنــهم في هــذه الــدراسـة".
عـهـد الـوطني وأظـهرت دراسـة نـشـرهـا ا
اإليطـالي للـصحـة اخلمـيس أن البـعوض

ستجد.  ال ينقل فيروس كورونا ا
ية ذكرت من وكانت منـظمة الصـحة العـا
قــبل أنـه ال يــوجــد دلــيل عــلى أن الــوبــاء
كن أن يـنتـقل عن طريق هـذه احلشرات
الريا أو حمى الضنك القادرة على نـقل ا
أو غـيرهـا من األمـراض عـند لـدغ الـبـشر.
لـــكـن الـــدراســـة األخـــيـــرة الـــتي أجـــريت
بــالـتــعـاون مع "مــعـهــد الـطب احلــيـواني
التجريبـي في البندقيـة" (ازسفا) أظهرت
أن بـعوض الـنـمـر اآلسيـوي أو الـبـعوض

الشائع ال ينقل كوفيد-19.
ــــعـــهــــد فـي بـــيــــان "أظــــهـــرت وأوضح ا
االختبارات أن الـفيروس الـذي ينتقل إلى
الـبـعـوض عن طــريق حـقـنـهـا بـدم يـحـمل
سـتحيل أن الوباء لم يـتكاثـر" لذلك من ا
تـــنـــقل احلـــشـــرات الــفـــيـــروس من خالل

لدغاتها.

حسن سريع

ناسبة وال نفكر ولو قليال بنتائجها او باالدق اعمال ال ادري لم نفكـر بالتهنئة 
ـنـاسـبـة مـثال ومـنـذ سـنـوات يـجـري رسـمـيـا االحـتـفال بـالـتـاسع من مـستـغـلي ا
نــيـسـان لـكـنه احـتـفـال تـشـهـد بـرقـيــات احملـتـفـ فـيه تـفـاوتـا في صـنع احلـدث
تـحـدة وبـعض يـضيف بـعـضهم يـشـكـر فـيه التـحـالف الـدولي بـقيـادة الـواليـات ا
حلـشـو البـيـان جـمال جـعـلـته سيـدا ثـريـا مـثل" ان الـدمـاء الـزكيـة و الـتـضـحـيات
الكـبرى البناء شـعبنـا في مقارعـة النظـام" غير ان احلـقيــــقـة ان منــــافي الدول
عارض االوربيـة كانت وبقــــــيت اكثر تـلطفـا باالحـــيـاء وابناء االمـــــوات من ا

مع ان بـعـضهـم عاد لـيـجــــمع اجلـنسـيـتـ و الراتـبـ والـوظـيفـــــتـ و لم يـجد
بعضـهم حرجا مـن تزوير مـستمـسكات جتـعله مـنافسـا لعنـترة الـعبسي فـروسية

وبسالة.
ـناسـبات مـناسبـات تنـاقضـها موضـوعا  او تـخالـفها من نحن جنـمع في احياء ا
حيث زمـان احلدث فنحن و مثاال عـلى التخالف في الزمان نـحيي تاريخ لوفاة
محـمد الـنبي و ال جنـتمع عـلى اعتـبار الـتاسع من نـيسـان يوم حـرية فـقسم من
العـراقي كبـير يرونه يـوم شؤوم حتى بـعد ان قبلـوا بحصـة من الدولة و قســـم
ــؤمـنــ به يــوم خالص يــضـيــفـون كــراهـيــتــهم مع االحــتـفــال اي كـراهــيـة من ا

االحتالل!
ثار فـيـصل االول مع ابيه حـس بن عـلي في شـبه اجلزيـرة ضد االتـراك و ثار
ـعـنى ابـسط فـأن ضـاري من الـعـراقـيـ ضـاري احملـمـود ضـد الــبـريـطـانـيـ 
احملـمـود ثار ضـد اصدقـاء فـيصل و فـيصـل فاز في الـنهـايـة ملـكا لـلـعراق بـعد
استبدال حصة بريطانيا في سوريا مع الفرنسي لكن ضاري لم يكافأ بل تمت
مـطـاردته وانـتهى مـنـهك الـقوى في دولـة حـديـثة الـنـشـوء السـيـاسي الـذي اسهم

سيفه و رصاص عزوته في اقامتها.
هذه ظاهـرة و ليـست حاالت فرديـة في التـبدالت االجتـماعـية و السـياسـية مثـلها
مثل طريـقة تفكير سـائدة في اعداد تقو للـمناسبة للـتهنئة او للـتعزية دون عناء

التأمل في نتائج احلدث التاريخي.
ـعزل عن قد يـقول الـبـعض ان للـذكـرى اجملردة احـقيـة في االحـتفـال و االحـياء 
الـذي يـتلـوها مـن احداث تـتم باالسـتـناد لـها لـكن هـذا يشـكل قـصورا في الـفهم
عنى احتفاال بحصول طالب ـا يكون غير مقصود حيث انه يشبـه من حيث ا لر
الـهـندسـة او الـطب عـلى شهـادة وتـكـرار احيـاء ذكـرى حـصولـه علـيـهـا فيـمـا هو

معطل عن احلصول على وظيفة!
- [ ] واحيانـا ثمة مناسبات مهمة ال يجري احياء ذكراها بل يكتفى بتمثيل اخذ
العـبر منـها ومـثال ذلك عـدم احيـاء ذكرى معـركة احـد على الـصعـيد الـتاريخي
االسالمي وعدم احـياء ذكرى مقـتل يحيى بن زكـريا وهو شخـصية مفـصلية في
ديـانـة موطـنـها الـعـراق وفي التـاريخ احلـديث ال يـجري عـراقـيا االحـتـفاء بـتـتويج
تـغـير من فـيـصل االول وهي ذكرى سـيـاسيـة تـرتبط بـعـمر الـدولـة ال بعـنـوانهـا ا

لكية للجمهورية العسكرية في 1958. ا
كاتب االعالمية لقيادات الدولة ومثلما هي مجتهدة في انشاء البرقيات التي ان ا
لم تغـادر مفـردات مشـهورة في الـنظـام الـسابق مـثل جمـلة مـشروع اسـتشـهاد
ة على مواصلـة الدرب وضرورة استلهام العـبر والكثير من اجلمل وعقـد العز
التي ما ان يـسمعها اجلمهور حـتى يغير احملطة التلـفزيونية او يكف عن مواصلة
ـسـؤول الذي تـمـضى الـبـرقـية بـأسـمه مـدعـو هو ـكـاتب وا الـقـراءة مـدعوة تـلك ا
نـاسبة التي يعـلق عليها عـبر بيانات ايضا لـتقد اداء افضل من حـيث اختيار ا
مصـحوبـة بعـمل ان امكن فـمثال و قـد حلت ذكـرى ثورة العـشرين فـال ضير من
تكـر لشـخص ضاري احملـمود الـذي قـتل ضابـطا جتـاوز على كـرامته واشـهد
اني سـمـعت تـسـجيـال لقـيـادي يـخـاطب مـسـؤوال رفيـعـا في الـدولـة بـالـقول: اذ لم
سـؤول الرفيع لكرامته السباب تتعـاون فسنتعامل معك بـاالحذية ولم تثر ثائرة ا

اجهلها.
ـكن ان تصاحب بـعمل ان امكن على االقل اقول اخـيرا ان الذكـرى و النتائج 
لـتـحـلـيل خـبـزتــكم وان ال تـتـحـول كل ذكـرى الى مــنـاسـبـة لـنـبـز االخـر و ضـرب
خاصـرته بكالم تـهديـد مبـطن او التـعليـق بجمـل باهتـة توهـمكم ان كالمـكم هام

وتـذكـروا رجـاء ان كل شـخص مـحـكـوم اخـيـرا بـالزوال
واخشـى ان زوال بعـضـكم سـيـكـون ذكرى لـهـا بـيـانات
ستـنـشـر. وارجو ان ال تـسـمـحـوا النفـسـكم بـالـوصول
لـذلك الـيـوم الذي يـحـتفـل فيه الـنـاس كأحـتـفـالهم بـعـيد
وعـدين و مثل الفـطر خـاصة ان عـيـد الفـطر عـندنـا 
عطـلـة االعـيـاد ان طالـت بسـبب االخـتالف فـهي مـريـحة

كما تفترضون يا سبب اخلالف!.
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نيون يتسوقون في سوق لألعشاب والبهارات في تعز  ∫‚uÝ

عبد الكر قاسمعزيز سباهي

قصوف عام 1963 مبنى وزارة الدفاع ا
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تـواصل وزارة الـشبـاب والـريـاضة
العمل في مشروع مـستشفى الطب
ســعـة (50© ســريـراً في الــريــاضي 
ديـنة الـشبابـية وبـواقع وجبتي ا
عــمل صـبــاحــيـة ومــســائـيــة عـلى
الية الرغم من قلة التخصيصات ا
والـظـروف االقــتـصـاديـة الــصـعـبـة
التي يعـيشها الـبلد بسـبب انتشار

جائحة كورونا.
وذكر بيان صحـفي لوزارة الشباب
والـــريــاضـــة  أن شــركـــة روكــويل
ـنفذة لـلمـشروع تواصل انـية ا األ
أعـمـال الــقـالب اخلـشــبي لألعـمـدة
ــــصــــاعـــد وجــــدران ا واجلــــدران 
واجلدار احمليـــط فيما  تصنيع
شروع القالب اخلـشبي خصيـصاً 
ـسـتـشـفى واسـتـيـراده مـن خارج ا
العراق ال سيـــــــما أنه ســـــــيوفر
الـــوقت واجلـــهــد ويـــكــون الـــعــمل
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ركز الثالث في العراق . وفاز با
بطـولة بـلغـاريا الـدولية في وزن
ــــتـــوسط 75كــــغم ونـــال ثالث ا

مداليات ذهبية .
”uK$« ”u

وحــقق الــربــاع الــدولي مــحــمـد
ياسـ في دورة لوس اجنـلوس
ــبـــيــة الـــتي جــرت  1984 االو
افــــضل اجنــــاز ريـــاضـي فـــردي
لــلـــعــراق فـي تــاريـــخه احلــديث
ـركـز اخلامس عـتـدمـا جـاء في ا
من ب 23 ربــاعــا مــشــاركــا في
الــــدورة  اذ  رفع 140كـــــغم في
رفــــعـــة اخلـــطف و180كـــغم في
رفعـة النـتر  جامـعا 320 كغم 
في وزن 75كــــغم   وهــــو ثــــاني
افـضل نـتيـجـة يحـققـهـا رياضي
عــــــــراقـي فـي دورة االلــــــــعـــــــاب
ـرحـوم الـرباع ـبـية  بـعد ا االو
عـبــد الـواحــد عـزيـز الــذي حـقق
ـيــدالـيــة الــبـرونــزيـة في دورة ا
ــــبــــيـــة 1960 كـــان رومــــا االو
بامـكان الـرباع مـحمـد ياس ان
يحرز ميدالية فضية او برونزية
عــلى اقل تـقــديـر في دورة لـوس
ـبـية  ولـكنه دفع اجنـلوس االو
ثمن االعـداد غير الـسليم  حيث
ـدة سبـعة مـكث الوفـد العـراقي 
ايــام في فــيــنــا بــالــنــمــسـا قــبل
شاركة في هذه الدورة  وبقى ا
بـطــلـنــا الـدولي الــراحل مــحـمـد
ــدة بـدون يــاسـ طــيــلـة هــذه ا
تــــدريب  ووصل الـــــوفــــد قــــبل
ـنافـسات بـيومـ فقط انطالق ا
 وانــــعـــكـس ذلك ســـلــــبـــا ادائه
ومـــردوده  فــــخـــســــر الـــعـــراق
ومــحــمـد يــاســ فــرصــة نـادرة
ـبيـة ثانـية  يـدالـية او لـلفـوز 
عــلـــمــا انه حـــقق قـــبل الــســـفــر
االرقـام الـتي تؤهـله لـنـيل احدى
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اتصل  رئيس االحتاد االسيوي لكرة القدم  سلمان بن إبراهيم آل خليفة برئيس الهيأة التطبيعية لالحتاد
العراقي لكرة القدم إياد بنيان اثر تعرضه لالصابة بفيروس كورونا. 

واطـمأن رئـيس االحتاد االسـيوي عـلى صحـة بنـيان مـعبـراً عن أسفه الـشديـد لهـذا اخلبـر ومقـدماً دعمه
الكامل من أجل عبور هذا االزمة والعودة السريعة إلى مزاولة اعماله وسط أهله ومحبيه.

وتلقى  بـنيان اتصاالً آخر مـن رئيس مجلس النواب الـعراقي محمد احلـلبوسي لتفقـد أوضاعه الصحية
إثر اصابته بفيروس كورونا.

وعـبر  احلـلبـوسي عن أمله وخـالص دعائه وأصـدق تمـنيـاته بالـشفـاء العـاجل للـسيـد اياد بـنيـان والعودة
بالسالمة الستكمال مسيرة العمل والعطاء.
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ــواصــفــات الــهــنــدســيـة بــأعــلى ا
والفنية.

وأضــاف أن مــشـــروع مــســتــشــفى
ـشاريع الـطب الـرياضي يـعـد من ا
الــتـي أكــد عــلــيــهــا وزيـر ــهــمــة  ا
الـشـباب والـريـاضة عـدنـان درجال
ـــبــاشــرة من خـالل تــوجــيـــهــاته ا
بـوجـوب إجنـازه وتـنـفـيـذه بـأسرع
ـســتـشـفى وقـت" مـشـيــراً الى أن"ا
ـواصفـات عدة مـنهـا عدد يـتمـيز 
األسـرة الــبـالـغ خـمــسـ ســريـراً
فـضالً عن أربع صـاالت لـلـعـمـلـيات
وأخرى للـطوار ومخـتبرات عدد
ــعـدات اثــنــ مــجـهــزة بــأحــدث ا
ـــيـــة ــــواصـــفــــات الـــعــــا ضــــمن ا
لـلـمـستـشـفـيات وسـيـارات أسـعاف

ومهبط للطائرات.
ومن جــــهــــة اخـــــرى اعــــلن وزيــــر
الشـباب والـرياضـة عدنـان درجال
شــفــاء احلــارس الــدولي الــســابق
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ماذا لو ان يحيى علوان .. مستشار !!
ـسـتـشار ـتـحـضـر يـعـتـمـد كـلـيـا عـلى ا الـعـالم ا
ـــا حتـــتــاجـه الــقـــيــادة .. كـــاداة تــســـديــد راي 
ـستـشار لـيس منـشارا  –صاعـد نازل  –بل فا
ـن يــحـتــاجـه .. في الــعـراق هـو ســيل مــعــرفي 
اجلــديـد تــشـيـر اإلحــصـاءات الى ارقــام فـلــكـيـة
ـعـايـير ـسـتـشـارين .. اغـلـبـهـم خـارج ا لـلـعـدد ا
واصـفات .. فرضـتهم احملـاصصة واحلـزبية وا
ـؤســسـات غـيـر ــتـنـفــذة .. حـتى غــدا خـراب ا ا
مــســتــغــرب .. وهــا هــو بـلــد الــنــفط والــنــهــرين
يـسـتدين رواتب مـوظـفـيه .. في عـلة اسـتـشـارية

واضحة ..
الــســيــد رئـــيس الــوزراء مــصــطـــفى الــكــاظــمي

احملترم ..
سـمـعـنــا انـكم بـصـدد اجــراء تـعـيـيــنـات جـديـدة
تـتـمـاشى مع كـابيـنـتـكم الـوزاريـة االصالحـية ..
ماذا لو جـاء ترشيح مسـتشار ريـاضي لدولتكم

خارج نص القواعد السالفة ..
( دكــتـور يــحـيى عــلــوان ) عـلم ريــاضي امـسى
ــيــا العــبـــا ومــدرســا ومـــدربــا واداريــا واكـــاد
سـيرة تعـدت خمسـة عقود ومستـشارا وخبـيرا 
مـتـمـيزة ... ومـا زالت مـعـطـاء .. لـيس في الـعلم
التخصصي فـحسب .. بل اسالوا عنه .. تاريخ
...نزاهة .. استقاللية .. مواطنة .. لم ينبس عنه
الــسـنــة والــشــيـعــة والــكــرد .. بـســوء ظــاهـر او

باطن..
آه .. كم سيكون جمـيال حلم اخلروج من قوقعة
مـا دمــر الـعـراق .اركـنـوا بـثــقـة الى الـيـات عـمل
جديـدة تنـبئ عن نفـسها ..
دعــوا الـشــعب يــتــحـدث
عــنـهـا ويــقـيـمــهـا ..فـمـا
كـان لــله يـنــمـو .. والـله
ولي الــــــســــــداد ومــــــنه

حسن التوفيق ..

ـيـدالـيـة الـفـضـية 1986 احـرز ا
ــــتـــــوسط 75كـــــغم  . فـي وزن ا
وشــارك في بـطــولـة اســيـا الـتي
اقيمت في مديـنة ايكو الـيابانية
دالـيـة البـرونـزية  1987احـرز ا
ـــدالـــيــة في اجملـــمـــوع  احـــرز ا
الــفــضــيــة رافــعـا 145 كــغم في
اخلــطف و 180كـــغم في الــنــتــر
توسط جامعا 325 كغم لـوزن ا

75كغم .
وشــارك في بـطــولـة اســيـا الـتي
اقـيـمت في الـعـاصـمة الـصـيـنـية
بــــكــــ 1988 شـــــــــارك في وزن
ــــتـــوسط 75كــــغم احــــرزثالث ا
مـيـدالـيـات ذهـبـية   وفي الـعام
نفـسه احرز بـطولـة العـرب لرفع
االثـقال والـتي اقـيـمت في ليـبـيا
حــــيـث احــــرز ثالث مــــدالــــيـــات

الـربـاع الـدولي طـاهـر صـابـر ان
رحوم محـمد ياس كان رجالً ا
وطــنـيــاً ومـثـقــفـاً ويــجـيــد سـبع
لــــغـــات  وتــــعـــرض لــــلــــســـجن
واالعـــتـــقــــال في زمن الــــنـــظـــام
الـــســابق .. لم يـــنــصـــفه حــكــام
النظام السابق وال حكام اليوم 
و رحل الـى دار الـبــقــاء  وهـو ال
ـــلك شــــبـــراً واحـــداً من ارض
وطـنه الـعـزيز الـعـراق الـذي قدم
الــكــثــيــر مـن اجــله وضــحى في

سبيله.
ـــرحــوم مــحــمــد يــاســ  ولــد ا
مـحــمــد   في مـديــنــة اربـيل  في
السابع من كانون الثاني 1963
وتـوفي فـي احـدى مـسـتـشـفـيات
العاصمة السويدية استوكهولم

 في  24 حزيران 2020.
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أعــلن االحتـاد الـعـراقـي لـلـمـبـارزة
إصــابــة احــد أعــضــائه بــفــيـروس

ستجد "كوفيد 19. كورونا ا
وذكر االحتاد في بيـان مقتضب أن
"نــــائب رئــــيس االحتـــاد الــــفـــرعي

ذهــبـيــة رفع فـي رفــعـة اخلــطف
153كــغم وفي رفــعـة الـنــتـر رفع

185كغم و جمع 338 كغم.
وكـــان بـــوسـع الـــربـــاع الـــدولي
ـيـدالـية مـحـمـد يـاسـ الـفـوز 
ـبــيــة في دورة ســيــؤول عـام او
1988 ولــكن الـعــراق لم يـشـارك

فيها .
وشــهــدت بــطــولـة الــعــالم الــتي
اقــيـمت في الــيـونـان عـام 1989
آخـر مـشــاركـات الـراحل مــحـمـد
يــاسـ  هــــاجـــر بـــعــــدهـــا الى
الـسويـد واستـقر هـناك مـنذ عام

Æ1991
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وقــال مــدرب مـــنــتــخب الــعــراق
االســــبق الــــدكــــتــــور ســــرهــــنك
عبداخلـالق وبطل اسيـا السابق
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منح قـرار إلغـاء الدوري الـعراقي
وسم احلالي األنـدية فرصة في ا
ـقـبـلة اإلعـداد مـبـكـرا للـمـرحـلة ا
وإن تـعـطـلت الـتــدريـبـات بـسـبب
الـوضع الصـحي الـعام فـي البـلد

جراء اجتياح جائحة كورونا.
لــــكن األنـــديـــة مــــازالت تـــخـــشى
اجملــهــول ســـواء عــلى مــســتــوى
مـوعد انـطالق بـطولـة الدوري أو
ـالـية مع ـوازنات ا تـخصـيص ا
ذلك هنـاك تفـاوت في حتضـيرات
األنـديــة بل وســجـال غــيـر مــعـلن
حول رفع بورصة االنتقاالت دون
ــالـي الــذي انـــتـــظـــار الـــســقـف ا

ساندة. ؤسسات ا ستقدمه ا
 استعداد الشرطة

ـبادرين كان نـادي الشـرطة أول ا
بــبــدء تــرمــيم الــفــريق وحتــديـد

موعد افتراضي (مـنتصف الشهر
قبل) خلوض التدريبات. ا

الـشـرطـة تـعاقـد مع مـجـمـوعة من
الالعـبـ وأكـمل مـا يـقـارب 90%
مـن قــائــمـــة الالعــبـــ احملــلــيــ
وهــنـــاك مــفــاوضـــات مع العــبــ
مـــحــتــرفـــ خــاصـــة من شــمــال

أفريقيا.
الي الشرطة راهن عـلى رصيده ا
من اسـتقـطاعـات منـسوبي وزارة
الـــداخــلــيـــة الــتي تـــشــكل إيــرادا
جــيــدا لـكــنه قــد يــصــطــدم بـرفع
ـــالــيــة لــلـــتــعــاقــدات الــقـــيــمــة ا
ـا يـدخل في صـراع وبـالــتـالي ر

مع األندية في هذا الشأن.
ـــقــــابل الـــشـــرطــــة يـــســـعى في ا
لـلـتـحـضـيــر الـسـريع ألنه مـرتـبط
ـوعـد الســتـكـمــال دوري أبـطـال
آسـيـا في شـهـر سـبتـمـبـر/ أيـلول

ـرمى عـامـر زايـد ومـدرب حــراس ا
من فـيــروس كـورونــا فـيــمـا أشـار
إلى أنه يتمتع اآلن بصحة جيدة.
ــديــر وقــال درجــال انه اتـــصل  
مـسـتـشـفى الـكـرخ الـذي يـرقـد فـيه
واطــمــئـن من خالله عـــلى الــوضع
رمى عامر درب حراس ا الصحي 
زايـد ثم حتـدث مع زايـد الـذي اكد
ـرض تـعـافــيه وجتـاوزه مـرحــلـة ا
بــفـضل الــله ورعــايــته اذ اظــهـرت
نــتــائج الــفــحــوصــات الــيــوم عـدم

وجود اثار للفيروس في الدم.
وأضــاف ان عــامــر زايــد ســيــبــقى
تـابـعـة الصـحـية حتت الـرقـابـة وا
السبوعـ وحل التاكـد تماما من
عــدم وجـــود ايــة اعـــراض او اثــار

للمرض".
وكان عامر زايد قـد دخل مستشفى
الــكــرخ قـــبل اكــثــر من إســبــوعــ
بسبب اصابته بفيروس كورونا.

قبل. ا
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األنـديــة اجلـمــاهـيــريـة وحتــديـدا
الـقطـب الـزوراء والـقوة اجلـوية
الي كـذلك اهـتـمـا بـرفع الـسقـف ا
في الـتـعـاقـدات وبـالـتـالي أنـفـقـا
عـــلى جتـــديـــد عـــقـــود العــبـــيـــهم
واسـتـقطـاب عـدد قـلـيل من اجلدد
أرقامـا يصـفهـا اخملتـصون بـأنها
مـبــالغ فـيـهــا حـيث بـلــغت قـيـمـة
مليون عقود بعض الالعب 250 
ا تساوي هذه دينار في وقت ر
الـقـيـمـة مـيـزانـيـة بـعض األنـديـة
ــر بــهـا نــظــرا لــلــظــروف الــتي 
الــعــراق الــتـي دفــعت كــثــيــر من
األنـــــديـــــة األخــــــرى األقل حـــــاال

شهد بحذر. راقبة ا
 منافسة مشتعلة

هـناك مـنافـسـة قويـة  ب األنـدية
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نـهـائــيـات كـأس األ اآلســيـويـة

.2027
وأكـد االحتــاد الــعـراقـي يـومــهـا
عـلـى لـسـان رئـيـسه عـبـد اخلـالق
مــــســــعــــود أن االحتــــاد األردني
خاطبه بشكل رسمي لتقد ملف
مـشـتــرك السـتـضــافـة كـأس األ

اآلسيوية 2027.
ولـم يـــــعـــــلن االحتـــــادان األردني
والعـراقي حتـى اللـحظـة أسباب
خــــلــــو قـــــائــــمـــــة الــــتـــــرشح من
اســمـــيــهـــمـــا.يــذكـــر ان  االحتــاد
اآلسـيـوي لكـرة الـقـدم اغـلق  باب
الــتـرشح الســتـضــافـة نــهـائــيـات
السيما بطولـة كأس آسيا  2027 
أن خــمـسـة  دول تـقـدمت رسـمـيـا
الستـضافـة البـطولـة األكبـر قاريا
وهي السعـودية وقطـر والهند

وأوزبكستان وإيران.
 وكان االحتـاد اآلسيـوي قد أعلن
ـــاضي فـي أبـــريـل/ نـــيــــســــان ا

تـمــديـد مـهـلــة تـلـقي الــطـلـبـات 3
أشهر حتى 30 يونيـو/ حزيران
ـوعـد الـنـهـائي في بـعـد أن كـان ا

31 مايو/ أيار.
وأوضـح في بـيــان رســمي اتــخـذ
الــقـرار في ضـوء الــوبـاء احلـالي
(فيـروس كـورونا) وذلك من أجل
مـنح االحتادات األعـضـاء الوقت
الكافي إلجناز عملياتها الداخلية

واجلداول الزمنية".
ولم يــسـبق لــلـســعـوديــة حـامــلـة
الـــــلـــــقب 3 مـــــرات أعـــــوام 1984
و 1986و1996 ووصــــيف حـــامل
الــــــلـــــــقـب أعــــــوام 1990 و2000

و2007 أن استضافت البطولة.
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خـلت قـائمـة الـتـرشح الستـضـافة
كـأس أ آسـيـا 2027 من اسمي
األردن والــعــراق رغم إعالنــهــمـا
ـســبق الـتـقــدم لـهــذه اخلـطـوة ا

عبر ملف مشترك.
وأغــلـق االحتــاد اآلســـيــوي بــاب
الــتـرشح الســتـضــافـة نــهـائــيـات
كأس آسيا 2027 حيث تقدمت 5
دول السـتـضـافـة البـطـولـة بـشكل
رســـمـي والـــدول اخلــــمس هي:
"الـــســعــوديــة وقـــطــر والــهــنــد

وأوزبكستان إيران".
وكـــــان االحتـــــاد األردنـي لـــــكــــرة
الــــــــقـــــــــدم قــــــــد أعـــــــــلـن في 30
ـاضي ديــسـمـبــر/كـانـون األول ا
رغـبـته ونظـيـره الـعراقي الـتـقدم
ـــلـف مـــشـــتـــرك الســــتـــضـــافـــة

وكـتب الـراحـل لـفــتــرة وجــيـزة  
الــســيــرة الــذاتــيـة لــلــفــقــيـد  ان
الربـاع الدولي محـمد يـاس كان
يـفوز عـلى منـافسـيه بفـارق كبـير
جــدا ولم يــخــسـر اي ســبــاق في
بــــطــــوالت الـــــعــــراق والــــدورات
العـربـية   وحطـم مايـقارب اكـثر
من 150رقــمـا قــيــاســيـا عــراقــيـا

وعربيا واسيويا .
شــارك الـبـطل مـحــمـد يـاسـ في
ـــبـــيـــة عــام دورة مـــوســـكـــو االو
1980 وكــــان اصــــغـــر ربــــاع في
الـدورة  وكـان عــمـره 17 سـنـة 
وذلـك في وزن 67.5 كــــــــــغم وزن
ـــركـــز اخلـــفـــيـف حـــيث احــــرز ا
الــســابع عــشـــر رفع في اخلــطف
120كــــــغم  وفـي الـــــنــــــتـــــر رفع
150كـــغـم جـــامـــعـــا 270 كـــغم .
شــارك في بــطــولــة الــعـرب الــتي
اقـيـمت في مـصـيف صالح الـدين
في محافـضة اربيل عام 1980 و
احرز فيها ثالث ميداليات ذهبية
 في وزن اخلــــفــــيف وشــــارك في
نـفس العـام في بـطولـة بـاكسـتان
ــيــدالــيـة الــدولــيــة حــيث فـاز بــا
و في عام الفضية لوزن اخلفيف 
 1981شــارك في بـطــولـة الــعـالم
للـشبـاب التي اقيـمت في ايطـاليا
ـدالـيـة الـبـرونـزيـة.. وفي احــرز ا
الـعــام الـتـالـي شـارك في بــطـولـة
شـبــاب الــعــالم الــتي اقـيــمت في
ـركز اخلامس البـرازيل و احرز ا
ــــتــــوسط   75 كــــغم . فـي وزن ا
وفي عــام 1982 شــارك في دورة
االلــعـاب االسـيـويــة الـتي اقـيـمت
في العاصمة الهندية نيودلهي و
ـيـدالـيــة الـبـرنـزيـة احـرز فـيــهـا ا
ـــتــوسط 75كـــغم  جـــمع لـــوزن ا
317.5 كـغـم .  وفي الـعـام 1984
 اخـتـيـاره كـافـضل ريـاضي في
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فـقـدت اسـرة ريـاضـة رفع االثـقال
الـعراقـية واحـدا من اهم رمـوزها
وهـو بطل الـعـراق واسيـا الـرباع
الـكـبـير مـحـمد يـاسـ في غـربته
بـالسـويـد عن عمـر نـاهر الـ (57)
ــرض كــورونـا ســنــة مــتــأثــرا  
الـــذي اصــيـب به قـــبل اكـــثــر من

ثالثة اسابيع.
أولـى مـشــاركـات الــربــاع الـدولي
الـعراقي مـحـمد يـاسـ كانت في
بـطـولـة اربـيل لفـئـة االشـبـال عام
ــركــز االول 1975 حـــيث احــرز ا
وفي عــام 1977 احــرز بـــطـــولــة
الـعــراق لالشـبــال والـشــبـاب . و
شـاركة الدولـية االولى له كانت ا
فـي بــــطــــولـــة الــــعــــالـم واســــيـــا
ـــتـــداخــــلـــة الـــتي اقــــيـــمت في ا
الـعـاصمـة الـفلـبـينـية مـانـيال عام
1978 حـــــــــيث شـــــــــارك في وزن
اخلــفــيف 67.5 كــغم احــرز ثالث
مــدالــيــات فــضــيــة ومــثــلــهــا من
يداليات البرونزية . وفي العام ا
الـتــالي شـارك في بـطـولـة الـعـالم
للشباب  لعام 1979 التي اقيمت
فـي الــيـــونــان  وفي الـــعــام ذاته
شـــــارك في بـــــطــــولـــــة الــــعــــراق
ــركـز االول لــلـمــتـقــدمــ احـرز ا
وحـطم جـمـيـع االرقـام الـقـيـاسـية
الـعـراقـية  وحـقق رقـمـا قـيـاسـيا
عـربـيا وهـو بـعـمر 16 سـنـة فقط
واسـتمـر بـالفـوز وحـصد االلـقاب
وحتـــطــيـم االرقــام الـــقـــيـــاســـيــة
الـعـراقـيـة والـعـربـيـة واالسـيـوية
لــغـــايـــة اعــتـــزاله اوائـل الــعـــقــد
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وذكر مدرب فريق نادي الكاظمية
لـرفع االثــقــال عـقــيل عـبــدالـرزاق
عــطـرة الـذي اشــرف عـلى تـدريب
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شـارك الـرباع مـحـمـد يـاس في
الـدورة الـعربـيـة السـادسـة التي
ـغـربـيـة اقـيـمت في الـعـاصـمـة ا
الــــــــــربــــــــــاط عـــــــــام 1985 وزن
ــتــوسط 75 كــغم احــرز  ثالث ا
مـــيــدالـــيـــات ذهــبـــيـــة جــامـــعــا
310كـــغم  وشـــارك في الــــعـــام
نفسه في بطولة التي اقيمت في
مـديـنـة هـانـزو الـصـيـنـية 1985
ــدالــيــة الــبـرونــزيــة في احــرز ا
ـــــدالـــــيــــة رفـــــعـــــة اخلـــــطف وا
الــبــرونــزيـة فـي اجملــمـوع بــرقم
قــدره  317.5 كـــغم  . وفـي عــام
1986 شــارك في دورة االلــعــاب
االســـــيــــويـــــة الـــــتي جـــــرت في
الــعــاصــمـة الــكــوريــة  ســيـؤول

الــــثالث الــــتي رفــــعـت بــــورصـــة
ـيـركـاتـو واألنـديـة األخـرى عـلى ا
اعـتـبـار أن بـقـيـة األنـدية إلى اآلن

وازنة. تنتظر اتضاح ا
بـذات الــوقت أثــارت الــتـعــاقـدات
ــــســــتـــعــــجــــلــــة بــــ األنــــديـــة ا
اجلـــمـــاهـــيـــريـــة الــثـالث اجلــدل
بــسـبب تــأثـيــرهـا الــسـلــبي ومـا
تـشـكـله من عبء كـبـيـر علـى باقي

الفرق.
وحــــــــاولت بــــــــعـض األنــــــــديـــــــة
ؤسسات الراعية االستفهام من ا
عن هذا الوضع لكنها لم حتصل
عرفـة القـيمة على جـواب نهـائي 
ـرصـودة لـهـا وبـالـتالي ـالـيـة ا ا
تــوقـفت فـي مـكـانــهـا دون دخـول
الـسـوق قبـل أن تكـيل االتـهـامات
والــــنــــقــــد لألنــــديـــة الــــكــــبـــرى
وحتميـلها مـسؤوليـة التسرع في

التعاقدات بأرقام كبيرة.
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بـــعـض األنـــديــــة طـــالــــبت وزيـــر
الــشـبــاب والــريــاضـة بــالــتـدخل
ولـــعب دور مــــؤثـــر في حل أزمـــة
ــؤسـســاتــيــة من خالل األنــديــة ا
مـــفــــاحتـــة الـــوزارات الــــداعـــمـــة
إلنـــعــــاش خـــزائـــنـــهـــا من خالل
اإلعالن عن مـــــوازنــــات مــــالــــيــــة

تتوافق مع سقف الطموحات.
وتــسـعى تــلك األنــديـة لــتـخــفـيف
ـــطــالـــبــة ضــغـط اجلــمـــاهــيـــر ا
ـيـركـاتو بـضـرورة الـتـحـرك في ا
كن قـابل جتهل مـا  لكـنهـا في ا
أن تـرصده لـتعـاقـداتهـا وبالـتالي
ـكن لـتـلـك األنـديـة أن تـتـحرك ال 
دون أن يـكـون هـنـاك قـرار رسـمي
ـــــوازنــــات بـــــشــــأن اإلعـالن عن ا

اخملصصة لها.

لــلـمـبـارزة في بـغـداد رضـا يـاسـ
الـــعــلـــيـــاوي أصـــيب بـــفـــيــروس

كرورنا".
سـاعد ـدرب ا وكـشف من جانـبه ا
لــفــريق كــرة الــســلــة بــنــادي نــفط
اجلـنـوب خــالـد عـاشـور حــقـيـقـة

متاز بكرة القدم نافسات الدوري ا Í—Ëœ∫ لقطة من 

VÞ∫ جانب من اعمال تشييد مستشفى الطب الرياضي

تنظيم بطولة اسيا تبتعد عن االردن والعراق

ستجد اصابته بفيروس كورونا ا
“كوفيد 19.

وقال عـاشور في تـصريح صـحفي
إن “االخــــبــــار الــــتي اشــــارت الى
إصـابتي بـفيـروس كـورونا لـيست
دقـــيــقــة فــانــا اعـــاني من الــزكــام

واعتقد انه فيروس االنفلونزا.”
وأضاف “اذا بـقى احلــال عـلى مـا
ـسـتـشـفى هـو عــلـيه سـأجته الى ا
لــلــتــأكـــد من وضــعي الــصــحي?”
مـبـيـناً انه “لم يالحظ أي اعراض

لفيروس كورونا.”
وأصـيب الـعـديد مـن الشـخـصـيات
الــريـاضـيـة فـي الـعـراق في اآلونـة
األخــيــرة من بـــيــنــهم عــلي هــادي
واحــمــد راضي ورئــيس الــهــيــئــة
الــتــطـبــيــعـيــة الحتــاد الـكــرة ايـاد

بنيان وغيرهم.
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كـــــشـف مـــــصــــــدر في إدارة نـــــادي
الــــزوراء ان مـــدرب فــــريق الــــكـــرة
بـالنـادي بـاسم قـاسم طالب اإلدارة
بـالـتــعـاقـد مع قـائـد الــشـرطـة ولـيـد
ـــصــدر في تـــصــريح ســالـم.وقــال ا
صــحــفـي  عن مــدرب نــادي الـزوراء
باسم قاسم اجتمع بالهيئة اإلدارية
لـلــنــادي من اجل حتـديــد الالعــبـ
الذي يـرغب بـضمـهم في االنتـقاالت
الصيفـية اجلارية.وأضاف ان إدارة
الـــنـــادي اســتـــمـــعـت الى طـــلـــبــات
درب وستجـتمع مع الالعب وليد ا
سـالم من اجل مـعـرفة إمـكـانـية ضم
الالعـب خالل االنـتــقـاالت اجلــاريـة.
وليد سالم اعلن رحيه بشكل رسمي
عن الـشـرطـة بـعد 12 عـامـاً قـضـاها

مع القيثارة اخلضراء

ومن جـــانـــبه قـــال  عـــضـــو جلـــنـــة
احلــكــام في الـهــيـئــة الـتــطـبــيـعــيـة
لالحتـاد العـراقي لكـرة القـدم حازم
حــســ عن وجـــود تــوجه لــزيــادة
ــثــلي احلــكــام فـي الــهــيــئـة عــدد 
العامة لالحتاد.واوضح  حس في
تـصـريح صـحـفي  إن هـنـاك مـقـترح
لــزيـــادة عــدد احلــكــام في الــهــيــئــة
الـعـامـة الحتاد الـكـرة لـيـكون من 4
.وأضـاف حــسـ أن ــثـلــ الى 5 
28 عـضــواً في جلــنــة احلـكــام عـدد
مبـالغ به والتـسميـات تتم بـواسطة
الــضــغط اإلعالمي”مــشــيــراً إلى أن
“دور احلــكـام يـجب ان يــكـون اكـبـر
في الـهيـئـة العـامـة وليس في جلـنة
احلـكـام.يـذكـر أن انـتـخـابـات احتـاد
قـرر ان تقـام خالل فترة الكـرة من ا

6 اشهر.
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محبيه بسبب
كورونا



االســــتــــطالع الــــذي أجــــري في
نـــــهــــايـــــة األســــبـــــوع من قـــــبل
وسيـلتي إعالم مـحليـت أبدى
ـئة مـن السـكـان أمـلهم 57,1 بـا
ــبــيــاد في تـــأجــيل جــديـــد لألو

ـــــبـــــيــــة لـــــدورة األلـــــعــــاب األو
الصيفية في 2021  والتي كان
ـقــرر إقـامـتــهـا هــذا الـعـام من ا
قـبل تـأجـيـلــهـا بـسـبب فـيـروس
ــســـتــجـــد.وبــحــسب كـــورونــا ا

{ طــوكــيـــو (أ ف ب) - أظــهــر
استـطالع للرأي نـشرت نـتائجه
اإلثــــنـــ ان أكــــثـــر مـن نـــصف
ســـكـــان طـــوكـــيـــو يـــعـــارضــون
اسـتضـافة الـعـاصمـة اليـابانـية
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الــــصــــيــــفي أو حــــتى إلــــغــــائه
بــالــكــامل بــيــنــمــا أبــدى 46,3
ئـة رغـبـتهم في إقـامـته.وب بـا
ــئــة ــعـارضــ دعـا 27,7 بــا ا
ـــبـــيـــة الـى إلـــغـــاء الـــدورة األو
ئة بالكـامل بينـما فضل 24 با

إرجاء جديدا.
وشـــارك في االســـتـــطالع الـــذي
أجــرته وكــالــة "كــيــودو" وقــنــاة
"طـــــــوكـــــــيــــــــو أم أكس" 1030
شــخــصـا ويــأتي بــعــد حتــذيـر
عــــدد من اخلــــبـــراء فـي اجملـــال
الــصـحـي من أن إقـامــة الـدورة
في موعدهـا اجلديد قـد ال تكون
ــكـنــة أيـضـا في حــال لم تـتم
الـــســيـــطــرة بـــشــكل كـــافٍ عــلى
جـــائـــحـــة "كـــوفـــيـــد-19  الـــتي
تـسـبـبت حـتى األحـد بـأكـثـر من
10 ماليـــ إصــابــة و500 ألف
وفـاة مـعـلـنـة حـول الـعـالـم مـنذ
بدء ظهور الـفيروس في الص

أواخر العام 2019.
وكـانـت األلـعـاب مـقـررة بـ 24

تــمـــوز/يـــولـــيـــو والـــتـــاسع من
آب/أغــــســــطس 2020 قــــبل ان
تـــقــــرر الـــلـــجـــنـــة واحلـــكـــومـــة
تــــأجــــيـــــلــــهــــا في آذار/مــــارس
ــاضي بـسـبب تــبـعـات تـفـشي ا

وباء "كوفيد-19. 
ـوعــد اجلـديــد بـ وسـيــكــون ا
23 تــمـوز/يــولـيـو والــثـامن من
آب/أغــــســـطس 2021 عـــلى ان
ـبـيـة تـقـام دورة األلـعـاب الـبـارا
(لـذوي االحــتـيـاجـات اخلـاصـة)
ب  24آب/أغـــــــــــــــســــــــــــــــطـس
واخلامس من أيلول/سبتمبر.
وأكــد مـسـؤولـون يــابـانـيـون ان
الــدورة ســتـــحــتـــفظ بــاســـمــهــا

"طوكيو 2020.
ــبـــيــون وحـــذر مــســـؤولـــون أو
ويـــابـــانــــيـــون من ان تــــأجـــيل
ـكنا الدورة مـجددا لن يـكون 
ـرة األولى الـتي عـلـمــا بـأنـهــا ا
يـتم فــيــهـا تــأجـيل مــوعـد دورة
ـــبــيـــة لــســبـب غــيــر ألــعــاب أو

النزاعات.

(أ ف ب) - { جــوهـــانــســـبــرغ
تعقد اللجنة التنفيذية لالحتاد
اإلفـريــقي لـكــرة الـقــدم ("كـاف")
ـــقـــبل اجـــتـــمـــاعـــا الـــثالثــــاء ا
يــــخـــصـص لـــبــــحـث مـــصــــيـــر
وسم مسابـقتي األنديـة لهذا ا
إضـافـة الى بـطـولـة كـأس األ
ــقــررة في اإلفـــريــقــيــة 2021 ا
الــــكـــــامــــيـــــرون في ظـل أزمــــة

AZZAMAN SPORT
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ــــــغربي أشـرف حكيمي كشف تـقرير صحـفي إسباني امس االربعـاء  أحد كواليـس رحيل الظهـير ا
عن ريال مدريد.

دة 5 أعـوام بعدما ـقبل و وسم ا وبات حـكيمي عـلى أعتـاب االنتقـال رسميًـا إلى إنتـر ميالن خالل ا
ــلـكي. ووفــقًــا لـبــرنـامج لــعب مــوسـمــ مع بــوروسـيــا دورتــمـونــد عـلـى سـبــيل اإلعــارة من الـنــادي ا
"الشـيرجنيتو" اإلسباني فـإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رفض الـتحدث مع أشرف حكيمي
اضية.وأشار إلى أن حكـيمي كان سيوافق على البـقاء في ريال مدريد إذا حصل على خالل الفـترة ا
دة عام ـا سيتقاضاه في إنتر ميالن.وأوضح أن زيدان لم يرسل أي رسالة حلكيمي  راتب قريب 

غربي مع أسـود الفستيفال. وتشير التـقارير الصحفية إلى أن قيمة وهي الفتـرة التي قضاها الظهير ا
صفقة حكيمي قد تصل 40 مليون يورو باإلضافة إلى 5 مالي يورو كمتغيرات.
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{ مــرســيـلــيــا (أ ف ب) - أكـد رجل
األعـمال الـتونـسي-الـفرنـسي محـمد
العيّاشي العـجرودي في تصريحات
لــوكــالــة فــرانس بــرس ان الــعـرض
لشراء نادي مرسيلـيا الفرنسي لكرة
الـقــدم تـشـارك فــيه أطـراف من كـامل
ــــتــــوسـط ويــــهــــدف الى حــــوض ا
حتـقـيـق "حـلم طـفـولـة" عـابـر حلـدود
البحـر.وسبق للـعيّاشي الـعجرودي
ديـر الـسـابق لنـادي تـولون شـريك ا
لــلـركــبي مــراد بــوجالل أن أفـاد عن
وجـود مـفـاوضـات لالسـتـحواذ عـلى
ـدينـة الـفرنـسـيـة اجلنـوبـية نـادي ا
فـي ظـل تـــــــقــــــاريـــــــر عـن دور فـــــــيه
.ويـأتي ذلك ــسـتـثــمـرين سـعــوديـ
على رغم تأكيـد إدارة النادي ومالكه
الثري األميركي فرانك ماكورت "عدم
وجـــود أي بـــحث مـن أي نـــوع كــان
أكـــان مع الـــســـيـــد الـــعـــجــرودي أو
شـركـائه بـعـكس مـا يرد فـي وسائل
اإلعالم" وان النـادي ليس لـلبيع.في
مــا يــأتي نـص احلــوار الــذي أجـري
مع مــحـمــد الــعــيــاشي الــعــجـرودي

الثالثاء:
ــبــيك { مــا هــو الــدافع لــشــراء نـادي أو

مرسيليا?
-  الـعــجـرودي: هـذه قـصــة طـويـلـة.
ـرة األولى الـتي أبـحث هي لـيـست ا
فــيــهــا األمــر مع مــرســيــلــيــا. جــرت
مـــقــــاربــــات في الــــعـــام 1991 وفي
2000 عن طـريق شـركـتي لـلـتـطـويـر
الـعـقــاري في كـانّ (جـنـوب فـرنـسـا).
نــادي مـرســيــلــيــا ســيــكــون احملـرك
ـشروع أكـبـر. هو الـفريـق الفـرنسي
الــوحـــيـــد الــذي تـــوج بـــلــقب دوري
أبـطــال أوروبـا (1993). في الـفـرح
الـــنــاس يـــتــقـــاربــون مـن بــعـــضــهم
الـبـعض وبـهـجـة الـفـوز هي قـاطـرة

التسامح.
{ حتــلـمـون بــفـريق يـضـم العـبـ من كل

توسط ? ا
-  العجرودي: اذا وجدنا العب من
ــتــوسط كـل دول حــوض الــبــحـــر ا
كننا ان نبدأ مع بالطبع لم ال لكن 
الــشـبـان مـن هـذه الـدول ونــطـوّرهم
ونــوفـــر حــاضــنـــة لــكـــرة الــقــدم في

ـتـوسـط. كـلـنــا في الـفــئـة نـفــسـهـا ا
ـسـلـمـون ونـلـمس الـكـرات ذاتـهـا ا
ـــســيـــحــيـــون الـــيــهـــود الــدروز ا
ـلحـدون (...) عـندمـا كـنت طفال في ا
قــابس (تــونس) كـــنــا خــلــيــطــا من
ــســيـحــيـ ـســلــمـ الــيــهـود ا ا

... هـذا اخلــلــيـط هــو مـا ــالــطــيــ ا
أبـحث عـنه في مـرسـيـلـيـا هـذا حـلم

طفولة.
ـستـثمـرين سعـودي { هل ثمـة أي دور 

(في عرض شراء النادي)?
-  العجرودي: لن يرفع النادي العلم
الــــســــعــــودي. األمــــر لـــيـس بــــهـــذه
الــبـــســاطـــة. تــقـــول وســائل اإلعالم
+وصل الـسـعـوديـون وسـيـواجـهـون
الـــقــطـــريـــ مـــالــكـي بــاريـس ســان
جرمـان+. السعـوديون واإلمـاراتيون
ال يـشكـلون الـغالـبيـة وستـكون ثـمة
ــتـوسط شــركـات من كــامل حـوض ا
من دون اســتـثــنـاء. مـنــذ بـدء تـداول
هــذه األنــبـاء يــريـد الــبــعض ركـوب
ـــوجـــة لـــكن نـــحـن هـــنـــا من أجل ا
الــتــســامح من أجـل الــعــيش مــعــا.

لــــيـس لــــدي أصـــــدقــــاء وال أعــــداء.
ـبيك مـرسـيلـيا هـو حـملـة حمـلة أو
من أجـل الـــسالم. أنـــا ضـــد اإلسالم
الـسـيـاسي ولـدي قـنـاة تـلـفـزيـونـية
(اجلــــنــــوبـــيــــة) تــــنــــاهض اإلسالم
الــسـيــاسي (...) أنــا مع االسالم في
جمـهـورية عـلمـانيـة وال أضع ديني

في مرتبة أعلى من اجلمهورية.
{ إدارة مرسـيـليـا تؤكـد ان النـادي ليس

فاوضات? للبيع. الى أين وصلت ا
- الــعـجـرودي: كـل شيء هـو لــلـبـيع
والـــــشــــــراء. اذا تــــــقــــــدمـــــنــــــا (في
ـفــاوضـات) فـهــذا يـعـني ان األمـر ا
كن. لكن نريد ان ننجز ذلك بكثير

من الدقة.
كن احلديث عن األرقام? { أال 

-  الـعـجرودي: بال لـكن مـا الـفـائدة
ـالك السابق من احلديث بـاألرقام? ا
(روبيـر لـويس-درايفـوس) أنفق كم
 350مـــلــــيـــون يــــورو? (...) أنـــا لن
أقـامـر لـكن كـونـوا واثـقـ من أنـنـا
ســنــسـتــثــمـر ســنــضخ األمـوال في
الــنـادي من أجل تــطـويـره. جــمـعـنـا
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اإلفــريـقي حتـديـد مـوعـد جـديـد
إلقامتها.
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ـســابــقـة الــقــاريـة األم بــلـغـت ا
مــرحـلـة الـدور نــصف الـنـهـائي
مع هـيـمـنـة مــصـريـة-مـغـربـيـة.
قرر ان تقام في هذا وكان من ا
الـــدور مــــواجــــهــــتـــان جتــــمع
األولى بـ الرجـاء الـبيـضاوي
ــصــري ـــغــربي والـــزمــالـك ا ا
والثانية ب الوداد البيضاوي
ـــــــــــــــغـــــــــــــــربــي واألهـــــــــــــــلـي ا
صـري.وبحسب الـتقـارير قد ا
يعمد "الكاف" الى اعتماد خيار
إبــقــاء هــذا الـــدور عــلى حــاله
ــــــرحـــــلـــــة األولى بـــــإقـــــامـــــة ا
(الذهاب) ب  31تموز/يـوليو
والــــثـــانـي من آب/أغــــســـطس
ـرحـلة الـثـانيـة (اإليـاب) ب وا
الـسابع والـتـاسع مـنه على ان
ـبـاراة الـنـهـائـية في 28 تـقـام ا
آب/أغـســطس في مـديـنـة دواال
الكـاميـرونيـة كمـا هو مـقرر.أما

األ كـمـا هـو مـقـرر في كـانون
الثاني/يناير وشباط/فبراير".
وحــتى مـسـاء الــسـبت أعـلـنت
دول الـقـارة اإلفريـقـية تـسـجيل
9283 وفـــــاة بـ"كـــــوفـــــيــــد-19
و362479 إصـابـة مـعـلـنـة.كـما
أدرج االحتـــــــاد عــــــلـى جــــــدول
أعـمــال االجـتــمـاع "اســتـئــنـاف
ـــوسم مـــســــابـــقـــات األنــــديـــة 
ـصـادقـة عـلى 2020-2019 وا
إجراءات مالية ستتخذ في ظل
أزمة فيـروس كورونا وتـثبيت
بــاه في مــنــصب األمــ الــعـام
خلـفا للـمغربي مـعاذ حجي.في
مــــا يــــأتي عــــرض ألبــــرز هـــذه
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قرر ان يـنطلق الدور كان من ا
الــــثــــانـي من الــــتـــــصــــفــــيــــات
ؤهـلة الى نهائيات اإلفريقية ا
كــأس الــعــالم 2022 في قــطـر
ـــاضي. لــكن فـي آذار/مــارس ا
بــــســـــبب فـــــيــــروس كــــورونــــا
ـسـتجـد  تـأجيل مـبـارياته ا
الـى تـــشــــرين األول/أكـــتــــوبـــر
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــن
الثاني/نوفمبر.ويتوقع ان يتم
ـــوعـــد بـــشــكل تــأخـــيـــر هــذا ا
إضــافي الســيــمـا فـي ظل عـدم
اجنــــــــاز االحتـــــــاد الــــــــقـــــــاري
تـصــفـيــات بـطــولـة كـأس األ
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تــــــتــــــبـــــــقى أربـع جــــــوالت من
ــــؤهـــلـــة الى الـــتــــصـــفـــيـــات ا
نـــهــائـــيـــات كــأس األ 2021
ـقررة في الـكـاميـرون الـدولة ا
ـــــــقــــــرر ان الـــــــتـي كـــــــان مـن ا
تـسـتـضـيـف الـنـسـخـة األخـيرة
عـــام 2019 قـــبـل ان تـــســــحب
ــوعـد مــنــهــا قــبل أشــهــر من ا
بسبب مشاكل في اجناز البنى
التـحتـية ومـخاوف أمـنية.وفي
حــال بـقي اجلـدول عــلى حـاله
ـفتـرض ان يـنـظم االحتاد من ا
اإلفريـقي جولـتي تصـفيات في

فــــــــــــيـــــــــــــروس كـــــــــــــورونــــــــــــا
ـسـتـجـد.وتــوقـفت مـنـافـسـات ا
الــلــعـبــة عــلى صــعـيــد الــقـارة
بـاسـتـثـنـاء بـورونـدي اعـتـبارا
من آذار/مارس بسبب "كوفيد-
ـــا شـــمل الــــتـــصـــفـــيـــات  19
ـــــــؤهــــــــلـــــــة لـــــــكـــــــأس األ ا
ومـنافـسـات مسـابـقتي األنـدية
أي دوري األبـــــــطـــــــال وكـــــــأس

االحتاد (الكونفدرالية).
وأكـــد االحتــاد في بـــيــان عـــبــر
مـوقـعه االلـكـتـروني ان جلـنـته
الــتــنـفــيـذيــة تـعــقـد "اجــتـمــاعـاً
بـــالــفــيــديـــو يــوم الــثالثــاء 30
يـــــونـــــيـــــو (حـــــزيـــــران) 2020
الــــســــاعــــة 10:00 صــــبــــاحــــاً
بــــتــــوقـــــيت الــــقــــاهــــرة (8:00
صـبــاحـاً بـتــوقـيت غــريـنـتش)
ــــنــــاقـــــشــــة آثــــار وبــــاء وذلـك 
+كـوفـيـد- +19عـلى كـرة الـقـدم
ـتـعلـقة اإلفـريقـيـة واألمور ا
بـه".وســـيــــلي االجــــتــــمـــاع
مؤتمـر صحافي بـحضور
رئـــيـس االحتـــاد أحــــمـــد
أحــمــد.وبــحــسب جــدول
أعــمــال االجــتــمــاع الـذي
نـــــــــــشـــــــــــره االحتـــــــــــاد
سيـخصص الـبنـد األبرز
لـــــبـــــحث اســـــتــــكـــــمــــال

نافسات القارية. ا
ويــــشــــمل الــــبـــرنــــامج
اسـتـكمـال الـتصـفـيات
ـــؤهــــلــــة الى كـــأس ا
األ 2021
والنهـائيات التي
ــــــــقـــــــرر ان مـن ا
تـــســـتـــضـــيـــفـــهــا
الــكـــامــيـــرون بــ
الـتــاسع من كـانـون
الــــثــــانـي/يــــنــــايــــر
والـــــــــــــســـــــــــــادس مـن

. قبل شباط/فبراير ا
وشــدد األمـــ الــعـــام لالحتــاد
ـنـعم بـا لـوكـالة بـاالنـابـة عـبد ا
فــرانس بــرس عــلى ان الــكـاف
يـرغب "بـإقـامـة نـهـائـيـات كـأس
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حتدث راؤول خـيميـنيز مـهاجم وولفـرهامبـتون عن األنبـاء التي تربـطه باالنتـقال إلى كبار
ـقبـل.وقال خـيمـينـيز في تـصريـحـات أبرزتـها صـحيـفة "ديـلي ميل" وسم ا أوروبـا خالل ا
البريطانـية: "أوالً وقبل كل شيء أنا سعـيد جدًا هنا في وولـفرهامبتـون حيث نشأت عالقة
ـكـان منـذ الـلحـظـة األولى".وأضاف: "لـست غـريـبا عن كل األنـبـاء التي رائـعـة لي مع هذا ا
تـتـردد حـيث أن كل يــوم يـظـهـر فـريق جـديـد وكل يــوم يـقـولـون إنه جـاء عـرض جـديـد ال
: "من اجلـيد أن تعرف أنـهم (األندية الـكبرى) يـتحدثون ـطروحة".وأ الي ا أعـرف عدد ا
عـنك لكن ما يجب أن أفـعله لتحـقيق ذلك هو االستـمرار في القيام بـعملي بشـكل جيد هنا

مع الذئاب".
يـذكر أن مـانشـستر يـونايـتد ويـوفنـتوس وريال مـدريد من أكـثر األنـدية الـتي ارتبط اسـمها

قبل. وسم ا بالتعاقد مع خيمينيز خالل ا

اخليار اآلخر الذي يتم التداول
به فـهــو تــأجــيل الــدور نـصف
الـنـهـائي الى أيـلـول/سـبـتـمـبـر
(6-4 لـــــــــلـــــــــذهـــــــــاب و11-13
لـإليـاب) وإقــامـة الــنــهـائي في

.25
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ســــــيـــــدرس االحتــــــاد أيـــــضـــــا
ســـيــــنـــاريـــوهـــ مـــشـــابـــهـــ
ـسـابـقـته الـثـانـيـة لألنـديـة من
حـــــيـث األهـــــمـــــيـــــة أي كــــأس
الكـونفدرالـية.وفي حـال االبقاء
عــلـى الــســيــنـــاريــو األول مــثل
دوري األبطال سـيقام الـنهائي
23 فــي الـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــاط فـي 
آب/أغـسـطس بـيـنـمـا سـيـكـون
في  23أيـلـول/سـبـتـمـبـر بـحال
اعتـماد الـسيـناريـو الثاني (أي
تأجيل الدور نصف النهائي).
ويــجــمع نــصف الــنــهـائـي بـ
نـهضـة بركـان وحسـنيـة أكادير
غربي من جهة وبييراميدز ا

صري وحوريا الغيني. ا
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ـقرر لـهـا الـيوم ـباراة سـبـال ا ـيالن قـائمـة فـريـقه  ـديـر الفـني  أعلـن ستـيـفـانو بـيـولي ا
األربعاء في اجلولة الـ29 من الدوري اإليطالي.

هاجم السويـدي زالتان إبراهيمـوفيتش ألول مرة منذ وشهدت اختيـارات بيولي استدعـاء ا
عودة النشاط عقب أزمة فيروس كورونا.

وجاءت قائمة ميالن كاملة كالتالي:
رمى: بيجوفيتش  –أنطونيو دوناروما  –جيانلويجي دوناروما. حراسة ا

الدفاع: كاالبريا  –كونتي  –جابيا  –هيرنانديز  –كايير  –الكسالت  –رومانيولي.
الوسط: بن ناصر  –بيليا  –بونافينتورا  –تشالهانوجلو  –كيسي  –كرونيتش  –باكيتا –

ساليميكرس.
الهجوم: كاستيخو  –إبراهيموفيتش  –لياو  –مالديني  –ريبيتش.

ركـز السـابع في جـدول ترتـيب الـدوري اإليـــــــطـالي برصـيد 42 يذكـر أن ميالن يـحـتل ا
نقطة.
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فـــتــرتـي الــتــوقـف الــدولـــيــتــ
ـقــبـلـة ـقــررتـ في األشـهــر ا ا
(13-5 تــشــرين األول/أكــتــوبـر
و17-9 تـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــريــن
الـــثــــاني/نــــوفـــمـــبــــر) حلـــسم
تأهل الـ23 من التصفيات ا

ضيف. إضافة الى البلد ا
ـكــنـا وفي حــال لم يــكن ذلك 
يتوقع ان يدرس االحتاد بعض
الصيغ اخملـتلفـة من أجل انهاء
الــــتــــصــــفـــيــــات مــــثل إقــــامـــة
اجلوالت األربع في فترة زمنية
بـاريات واحـدة أو اختـصـار ا
ـتـبـقـيـة وإلـغـاء مـبـدأ الـذهاب ا

واإلياب.
ـــــقــــرر ان الـى ذلك كـــــان مـن ا
تـسـتـضيف الـكـامـيرون بـطـولة
كأس األ اإلفريـقية للـمحلي
"شـــان" بــ الـــرابع واخلــامس
والــعـشـرين من نــيـسـان/أبـريل
.2020لـــكن فــيـــروس كـــورونــا
دفع الى تـأجـيل هـذه البـطـولة
ويــــتـــــوقع ان يــــدرس االحتــــاد

شعار احتاد أ افريقيا

دائـــرة من الـــرجـــال ذوي الـــنـــوايـــا
ستعدين للعمل. الطيبة ا
{ ما هو دوركم في العملية?

- الـــعـــجـــرودي: حـــ أقـــرأ كل مـــا
يـروى والقـول إني مـجـرد وسيط...
أنــا رجل صــنـاعي لـم أكن وسـيــطـا
أبدا والشركات الكبيرة تعرف ذلك.
أضخ الــســيــولــة الـطــاقــة الــوقت
ولــست وسـيــطـا ألحـد. االســتـحـواذ
على مرسيليا هي فكرتنا مع فريقي
ــــال) ولــــسـت حــــامال حلـــــقــــائب (ا
للسعودي أو الكويتي أو أي كان

على هذه األرض.
{ هل التقيتم بفرانك ماكورت?

- العجرودي: حتى اآلن ليس بشكل
مبـاشر لـكن ثمـة مبـاحثـات. ال نريد
ان نقوم بـاألعمـال عن طريق وسائل
االعالم (...) لـــكــنـــنــا مـــســتـــعــدون.
سـيـبــيع في حـال كـان مـوافـقـا وفي
أي حـال من األحوال نـبـقى أصـدقاء
(...) اذا وجـدت سـفـيـنـة نـفـسهـا في
خضم الـعاصـفة سـيكـون من اجليد

ان تعثر على ميناء لترسو فيه.
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ــانــيــا إســبـــانــيــا إيــطــالــيــا أو أ

إنكلترا.
ويـــبـــقى جنم وسـط مـــانـــشـــســـتــر
يــونـــايـــتـــد اإلنـــكــلـــيـــزي ســـابـــقــا
الــبــلــجــيــكي مــروان فاليــنـي الـذي
يـلعب حـالـيا في شـانـدونغ لونـينغ
الالعب الوحيد في الدوري السوبر
ن أعـلن عن اصـابـتهم الـصـيـني 
بفيـروس "كوفيد-"19  وهو أمضى
في آذار/مــارس ثالثــة أســابـيع في
ستشفى.وعانت األنـدية الصينية ا
ـوسم من االنـتـظـار الـطـويل لـبـدء ا
ـفـتـرض أن يـشـارك الـذي كــان من ا
فـــيه تـــيـــاجنـــ تـــيـــانــهـــاي لـــكن
ـالــيــة تــســبـبـت بـحل الــضــائــقــة ا
النـادي ما فـتح البـاب أمام شـنجن
الذي يشرف علـيه اإليطالي روبرتو
دونــــادوني بــــالـــعــــودة الى دوري
الـنــخـبــة بـعـدمــا غـادره في نــهـايـة

اضي. وسم ا ا

ـباريات ستقام يحدد ما إذا كانت ا
بـغيـاب اجلـمهـور.وقـد ال يتـمكن كل
ـتـواجـدين خـارج البالد الالعـبـ ا
من االلتحاق بفرقهم ألن الص ما
زالت تـمــنع دخـول جـمـيع األجـانب
تقريبا الى الـبالد تخوفا من موجة

جديدة من "كوفيد-19.
وفي ظل انـحسـار تفـشي في البالد
حيـث ظهـر للـمرة األولى في كـانون
األول/ديسمـبر بدأت احلـياة تعود
تـدريــجـيـا الى طــبـيـعــتـهـا.وفي 20
حـزيـران/يـونـيـو أصـبح دوري كـرة
السلة أول بـطولة رياضيـة محترفة
تـعـاود نـشـاطــهـا لـكن خـلف أبـواب
مـــوصــدة بــعــدمــا  مــنــذ أشــهــر
تـــعـــلـــيق مـــخـــتـــلف الـــنـــشـــاطــات
الرياضـية بسبب الـفيروس.وتشكل
عودة كرة القدم دفعة معنوية هامة
لــلـــبالد كــمـــا احلــال في دول عــدة
ـــنـــافـــســات مـــثل أعـــادت إطالق ا

{ بــكــ (أ ف ب) - حــدد االحتـاد
الصـيني لـكرة الـقدم امـس األربعاء
تـاريخ 25 تــمــوز/يــولــيــو احلــالي
مـــوعـــدا النـــطالق مـــوسـم الــدوري
احملـلي بـتـأخيـر أشـهـر عن مـوعده
ـــقــرر بـــســبـب فــيـــروس كــورونــا ا

ستجد. ا
ـوسم وأفـاد االحتــاد في بـيـان ان ا
اجلـديــد من الـدوري الـسـوبـر الـذي
ــفــتــرض أن يـنــطــلق في كــان من ا
اضي وعلّق بعدما شباط/فبرايـر ا
أصـــبــــحت الـــبـالد الـــبـــؤرة األولى
لــتـفـشي "كــوفـيـد-19 أواخـر الـعـام
اضي سـيقام بـنظـام مجمـوعت ا
توزع عـليـهمـا الفرق الـ.16وستـقام
ــبـــاريـــات في مـــديــنـــتي دالـــيــان ا
(شمال شـرق) وسوجو (شـرقا قرب
شــنــغـهــاي) مع "االلــتــزام الــصـارم
ـتطـلبـات العـمل الوطـني للـوقاية
من الوباء" بـحسب البـيان الذي لم

 دييجو
سيميوني
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ـدير الـفـني ألتـلـتيـكـو مـدريد عن سـعـادته بـالتـعـادل اإليـجابي أعـرب دييـجـو سـيمـيـوني ا
ـثـلـيـهـمـا أمـام بـرشـلـونـة الـيوم الـثـالثاء فـي اجلـولة  33من بـهـدفـ 
اللـيجا.وقـال سيـميوني في تـصريـحات لصـحيـفة "ماركـا" اإلسبـانية:
ــبـاراة بــشــكـل جــيـد وحــاولــنــا حــتى "نــحــتــرم بــرشــلــونــة بــدأنــا ا
الـنهـاية".وأضـاف: "تلـقيـنـا هدفـا باخلـطأ ولـعبـنا مـباراة صـعبـة ضد
فـريق يـستـحوذ عـلى الـكرة بـشكـل جيـد وقدم كـوستـا ولـيمـار عمال

رائعا وأنا سعيد".
وزاد: "لــعب جـــريــزمــان بـــضع دقــائق فـــقط? ال تــعــلـــيق".وتــابع:
"كاراسكو? لـقد قام بعمل جيد وواجه صـعوبة في البداية لكنه
بـذل جـهـدًا كـبـيرًا وهـو العب حـاسم ويـجـعـلـنـا سـعداء وفي
بـيــلـبـاو لـعب بـشــكل جـيـد والـيــوم أيـضًـا".وأردف: "ديـيـجـو
ـباريات انـتظـامًا وكانت كـوستـا? كانت واحدة مـن أكثر ا
ـبـاراة صـعبـة لـكـنه قـاد الـفريـق وهذا مـا نـحـتـاج إليه ا
وهـناك 5 مـبـاريـات متـبـقـيـة وكـلهـا ُمـعـقـدة ونـحـتاج إلى

." جميع الالعب
ـلك العـبـ يـعـرفـون كـيف يـوجّـهـون وواصل: "بـرشـلـونـة 
ضررا للخصم وفي أوقات أخرى بتحركاتهم السريعة فهم
اط مـختـلفـة من الالعبـ لكـنهم مـحتـرمون بـالنـسبة لديـهم أ

لي".
باراة واستـكمل: "أحـاول دائمًا مـساعدة الـالعب لـينخـرطوا بـشكل أكبـر في ا
وال أتـصـرف بـشـكل مـخــتـلف عـمـا إذا كـانت هـنــاك جـمـاهـيـر حـاضـرة".وخـتم:
"الوصول لنهائي دوري األبطال? نحن نفكر كثيرًا لكن ال تزال هناك الكثير من

قبل". همة قبل شهر أغسطس/آب ا األشياء ا
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ر تشهد البالد عبر االحداث التي 
بـهـا  انـتكـاسـات سـريعـة وخـطـيرة
وهي  نـتـيجـة حـتـميـة  لـسوء ادارة
العـمليـة السيـاسية  وصـراع مراكز
الـــقــــوى و االرادات الـــســـيـــاســـيـــة
لالســتـحـواذ عـلى سـلـطـات الـدولـة
هــذه الــصــراعــات الـتـي افـرزت  كل
انــواع الـفـســاد الـذي كـبــر وتـرعـرع
واصــــــبـح آفه  تــــــرضـع من صــــــدر
احملاصصة البغيضة وهي بال شك
عـوامل عمـلت عـلى تـدميـر مـا لديـنا
مـن مــــــؤســـــــســــــات  ومــــــشـــــــاريع
اقــتــصــاديــة و ثــقــافــيــة وتــربــويــة

. ونسيج اجتماعي  عراقي رص
مــنـــذ االحــتالل االمـــيــركي غـــيــبت
احلكومـات التي تعـاقبت على ادارة
شاريع  الوطنية البالد كل انواع ا
 سواء كانت اقتصـادية او سياسية
او اجتـماعـية وعـملت بـدون خارطة
طــريق كـــفــوءة واضـــحــة اي بــدون
مــــشــــروع وطــــني واضـح  النــــقـــاذ
الـــعــراق من تــبــعــات ذلك االحــتالل
الــذي اسـقط الـدولـة الــعـراقـيـة قـبل
اسقاط النـظام الدكتـاتوري  بعد ان
فـــكــكـت مــؤســـســاته الـــســيـــاســيــة
واالقــتـــصــاديـــة والــســيـــاديــة وفي

ـؤســسـات الـعـسـكـريـة مـقـدمـتـهـا ا
الــوطـنـيــة  حـتى بــاتت في حـال ال
حتسـد علـيه حيث جتـذر كل انواع
الــفــســاد والـــبــطــالــة والــركــود في
جــــمــــيع الــــقــــطــــاعــــات وبــــشــــتى
وكـل  هـــــــذه االحـــــــداث اجملــــــــاالت
والــعـــمــلــيــات  مـــرت(ســواء كــانت
نـهجة او غـير ذلك)  فـتحت اع
الـــفـــاســـديـن عـــلى ســـرقـــة ثـــروات
الـــعـــراق بــــعـــد ان  عـــمـــلت قـــوات
االحــتالل ومـؤســسـاته عــلى  جـعل
ـال العام شبه الثروات الـوطنية وا
ســائب لــكن فـي ظل تــلك الــظـروف
واالجـواء  طـالـب الـبـعض بـاشـاعـة
روح الـــــــتـــــــفــــــــاؤل وبـــــــعـث االمل

واستنهاض الهمم.. 
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نــعم البــد من ذلك لــكن البـد ايــضـا
مـن قــــول احلــــقـــــيــــقــــة لـــــلــــنــــاس
ومصارحـتهم  حـتى في اسوء حال
وبـــكل االجتــاهـــات . وفي ظل هــذه
االوضــاع الــتي نــعــيــشــهــا الــيـوم
ولـــدت حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمي وهي
محاطـة باالسوار وبـحجم هائل من
ـيـراث الـثقـيل الـركـام واخلـراب وا
وهــنــاك من يــعـــمل مــحــاوال اغالق

جــمــيع االبــواب بـــوجه حــكــومــته
بــالــرغـم من ان الــرجل(الـــكــاظــمي)
يــحـاول جـاهــدا الـعـمـل واالجـتـهـاد
في ظل هكذا ظروف وحتديات غاية
فـي الـتـعـقـيـد  لــفـتح  الـثـغـرات  في
اجلـدران الــتي احـيط بــهـا و ازاحـة
الـركــام من امـام حـكـومـته  لـتـمـريـر
برنامجه احلكومي والعبور بالبالد
الى بــر االسـتــقـرار وايـجــاد مـخـرج
نـهـار وبدائل القـتـصادنـا الـريعـي ا
له. رغـم كل هــذه االوضــاع البــد من
ـقـدور الـتـفــاؤل واالمل ولـكن هل 
احـــد ان يـــقـــول غـــيــر مـــا يـــرى من
حقـائق? خـاصة ونـحن امام اجـهزة
اعالم  غــيــر مـــحــايــدة..... فــمــنــهــا
مـتــطـرفــة ومـنــهــا مـا تــصـطف مع
االرهـــــاب وتـــــشـــــرعــــنـه  واخــــرى
مــتـــخــنــدقـــة ومــوزعه عــلـى الــكــتل
واالحــزاب والـفـصـائل  الــسـيـاسـيه
والـــبــــعـض مـــنــــهــــا ابــــواق تـــزور
احلـقائق طـبقـا الهـداف هذه اجلـهة
او تلك الدولة او مخابرات بلد ما...
نـاهـيك عن الـتفـاوت والـتـقـاطع ب
اخلـطـاب االعالمي الـرسـمي وبـقـيـة
الـقــنــوات  واخلـطــابــات االعالمــيـة
احملـلـيـة االخـرى..  بـاخملـتـصـر البـد

من الــتـــفــاؤل واالصــطـــفــاف ودعم
احلـكومـة اجلـديـدة  وتقـد الـعون
شورة لهـا  من قبل كل اجلهات وا
ــثـقــفــ واالدبـاء مـثـل الـكــتــاب وا
والـفـنـان واصـحـاب االخـتـصاص
والـكـفــاءات وعـمــوم الـشـخــصـيـات
الـوطــنـيـة  وفـي مـقـدمــتـهم  الــكـتل
والــقـيـادات الـسـيـاسـيـة واحـزابـهـا
الــوطــنــيــة  ومــؤيــديــهــا لــتــتــمــكن
حــكـــومــة الــكـــاظــمي مـن انــتــشــال

العراق من مستنقع ازماته.. 
وهـذه حـقــائق البـد من الـنـطق بـهـا
واقـولــهــا مـهــمــا كـانـت مـره  كي ال
نضلل الـناس بغـير احلقيـقة فليس
قدور احد اليـوم  اخفاء احلقائق
  حــتى  ابــسط االشـيــاء فــالـوضع
بــــات  اليــــتــــحـــــمل اجملــــامالت وال
الـتـهــاون وال غض الـطـرف عن هـذا
او ذاك مـهـما كـانت الـنـتـائج والبد
من من قول احلـقائق  ايـضا  بوجه
الــــفـــســـاد والــــفـــاســـديـن  وفـــضح
شـبـوهة واالنـحـرافات الـصفـقـات ا
الـسـيـاسـيـة  الن التـسـتـر  والـنـفاق
وطرح مـا هو مـخالف ومـتقاطع مع
حـــقــيـــقــة مـــا مــوجـــود عــلى ارض
الـــــــواقـع يـــــــعــــــطـل مـن جـــــــهــــــود
االصالحات ويترك خيبة امل كبرى
ــواطن الـعــراقي الـذي ضـاق لـدى ا
ــا يـعــانــيه من مــرارة هـذا ذرعــا  
ــتـخــلف  كــمـا ان اخــفـاء الــواقع ا
احلــقــائق  والــتـالعب بــهــا يــخــلق
ـــطـــبـــات والــــفـــجـــوات  في وعي ا
ــواطـن وتــنـــعــكس عـــلى حـــيــاته ا
اخلــاصـة والـعــامـة وامــنه الـقـومي
بل تـــنــعـــكس عـــلى رصــانـــة وقــوة
الــعــمــلــيــة الـســيــاســيــة  والــبــنـاء
االقـــتـــصـــادي واجملـــتــمـــعـي الــذي
تسـعى احلـكومـة الى اعادة مـساره
على الطريق الصـحيح.. وهنا يبرز
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دور االعالم الــعــام  (اعـالم الــدولـة)
ــــواطن ــــعــــنـي بــــالــــدفــــاع عـن ا ا
ومـــــصـــــالح الــــــوطن و واســـــنـــــاد
نــشــاطـــات الــدوله  ومن ضـــمــنــهــا
الــــنـــشــــاط احلـــكــــومي  الــــنـــاضج
ـتوازن  وضخ الـثـقافـة الـوطنـية وا
واجملــتــمــعـيــة  وتــرســيــخــهــا لـدى
الـــــنــــــاس  وبـــــعـث االمل  فــــــيـــــهم
وتـعــبـئــتــهم بـشــكل يـعــزز ويـســنـد
مـشاريع الـدولـة الـتي تخـدم الـناس
عـاشـيـة وتردم وحتـسن احـوالهـم ا
خـنـادق الـفــقـر والـتـفــاوت الـطـبـقي
وحتــقـق الــعـــدل واالنـــصــاف..  من
اجل الــــعـــبــــور الى الــــطـــرف االمن
واخلـــروج من بـــ فـــكـي كـــمـــاشــة
الـــصـــراعـــات الـــتي تـــدور رحـــاهــا
(بالـوكالـة)  على اراضـينـا الوطـنية
ونـحن نـتحـمل جـمـيع افـرازات هذه
ــعــارك ونــشــارك فـيــهــا بـال هـدف ا
وبال تـخـطـيط  والـناس تـنـظـر لـهذا
الـــــصــــراع واحــــداثـه  بــــشـــــيئ من
اخلـــوف  واحلــــيـــطــــة واحلـــذر من
ـا يـكـون االصـعب.. ـقـبـل الـذي ر ا
و مـن هــــنـــا  اطــــالـب  الـــكــــاظــــمي
وانـــاشــــده واقــــول له عــــلـــيك ان ال
تـرجتل  وتـتسـرع  وتـتـعـامل بردود
االفــعـال بـل عـلــيك ان تــســتــحــضـر
الــتــعــامل بــحــكــمــة وبــالــتــخـطــيط
ـدروس من خالل ـهـني ا الـعـلــمي ا
مــــشـــاورة احلــــكــــمــــاء والــــعــــقالء
والكـفاءات  الوطـنيـة لتثـبيت خطى
سؤولـية بعد ان االصالح وحتمل ا
اصـبـحـت قـريب من الـنـاس.. حـافظ
على هـذا القـرب  من اجل االنتـصار
ر ومـهمـا كانت وتكن على الـواقع ا
امـكـانـيـات الـكـاظـمي  وقـدراته فـهو
ــرحــلــة ومــســؤولــهـا وعــلــيه ابن ا
الــقــيـام بــدوره  عــلى ان يــدعـمه كل
الوطن قادة وسياسي وجماهير
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يعـد (فـشل العـمـلـية الـسـياسـيـة في العـراق) هي الـسـبب في كلّ ما
وان من اصـاب الـعــراقـيـ من فــواجع ومـا حلّ بـالــوطن من خـراب
ــقـاالت تـمـيل الى لـيس  ـيـ تــشـخـيص اسـبــابـهـا  واجب األكـاد
ـنـهج بل بـدراســات تـسـتـوفـي شـروط ا الـذاتـيــة وان كـانت رصـيــنـة
تـخـرج بتـوصـيات تـعـتمـدها وضـوعـية العـلـمي من حيث الـصـدق وا
ـعـنـيون بـالـشـأن الـسـياسي حـكومـة الـسـيـد مـصطـفى الـكـاظـمي وا

بهدف دعم عملية األصالح وتأم جناحها.
الدراسة األولى

اجريت في (25 حزيران 2016) وتمثلـت اداة البحث في اسـتفتاء
تضمن سبعة بدائل عن هذا السؤال:

 مـا الوصـف الذي تـراه يـنـطـبق اكـثـر عـلى الـعمـلـيـة الـسـيـاسـية في
هل هو: العراق ومن بيدهم السلطة
1- لعبة اذكياء استغبوا الشعب?

2- لعبة اقوياء استضعفوا الشعب?
3- قضية اشخاص اضطهدهم النظام الدكتاتوري ويرون ان من

حقهم االستفراد بالسلطة والثروة?
سؤول 4- عدم او ضعف الشعور باالنتماء  الى العراق من قبل ا

الذين يحملون جنسيات اجنبية?
5- اشخاص يأتمرون بتعليمات دول قوية (امريكا وبريطانيا)

واخرى اقليمية?
6- تعصب او عدم نضج سياسي او مرض نفسي مصاب به

العقل السياسي العراقي?
7- وصف آخر لك ان حتدده.

الدراسة الثانية:
 اجريت بـعد أربع سـنوات(6/29/ 2020 حتديـدا) وأعيـد تطـبيق
اداة الـــــبــــحـث نــــفـــــســـــهـــــا.شــــارك فـي الــــدراســـــة األولى (347)
ومدراء يون واطـباء وحملة دكتوراه بيـنهم مفكرون واكاد مستجيبا
حترير صحف مـحلية ومـواقع الكتـرونية.وشارك في الـثانية (256)

مستجيبا .
عرض النتائج

 لم حتـصـل اخـتالفــات ذات داللــة في الــدراسـتــ بــرغم ان الـزمن
وفي ادنــاه تــرتـيب اســبــاب فـشل الــعــمـلــيـة بـيــنــهـمــا اربع ســنـوات
ئوية حيث تشير األولى لعام السياسية في العراق بحسب نسـبها ا

2016 والثانية لعام 2020:
1- تعصب او عدم نضج سياسي او مرض نفسي مصاب به

ئة) ئة) و(24 با العقل السياسي العراقي (26 با
سؤول 2- عدم او ضعف الشعور باالنتماء الى العراق من قبل ا

ئة) ئة) و (27 با الذين يحملون جنسيات اجنبية (24 با
3- اشخاص يأتمرون بتعليمات دول قوية (امريكا وبريطانيا)

ئة) ئة) و (23 با واخرى اقليمية(21 با
4- قضية اشخاص اضطهدهم النظام الدكتاتوري ويرون ان من

ئة) ئة) و(18 با حقهم االستفراد بالسلطة والثروة (17 با
ئة) ئة) و (1 با 5- لعبة اقوياء استضعفوا الشعب (3 با

ئة) ئة) و(.2 با 6- لعبة اذكياء استغبوا الشعب (2 با
ئة) ئة) و(5 با 7- وصف آخر لك ان حتدده (7 با
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ئة ( من افراد العينة السبب الرئيس لفشل  ·حدد (50 با
العملية السياسية في العراق بكل من :

- تعصب او عدم نـضج سياسي او مـرض نفسي مـصاب به العقل
و السياسي العراقي

ـسؤول - عدم او ضعف الـشعـور باالنتـماء  الى العـراق من قبل ا
الذين يحملون جنسيات اجنبية.

ئة (منهم السبب الرئيس لهذا الفشل بكل من:  ·حدد  (38 با
- اشـخـاص يـأتـمـرون بــتـعـلـيـمـات دول قـويـة (امــريـكـا وبـريـطـانـيـا)

و واخرى اقليمية
- قضـيـة اشـخـاص اضـطـهدهـم النـظـام الـدكـتـاتـوري ويرون ان من

حقهم االستفراد بالسلطة والثروة.
ئة(منهم بكل من : × حدد (5 با

و - لعبة اقوياء استضعفوا الشعب
- لعبة اذكياء استغبوا الشعب.

ئة (اسباب الفشل في اآلتي: × حدد (6 با
سؤول ألنه هو الذي أتى بفاشل - الشعب هو ا

هـني واالجتماعي والنـفسي فال هم سياسيون - خلل في التكوين ا
بادىء والهم مهنيون  يفهمون كيف تدار الدولة يفقهون ا

- ثقافة اجتماعية هابطة افرزت طبقة سياسية هابطة ومنحطة
- النــهم اعـراب وشــيــمــة االعــرابي مــجـرم وقــاتل وســفــاح ونــهّـاب

يعتبركل ما تقع عينه عليه مغنمة
- مـجــتـمـعِ مـتــفـكك يــرغب بــالـفــوضى وطـرق الــعــيش الـعــشـوائــيـة
ذهـبية واألجنرار لـلميـول الدينـية وا والتسـلق على أكتـاف الضعـفاء

والعنصرية الكاذبة
   - فكر بدوي عشائـري تسلطي يتعـصب طائفيا وذاتيا دون وازع

وضمير.
: تعليقات من الدراست

- اهم صفاتـهم اجلشع بـسبب اجلـوع الذي عـانوه. فـشلوا في اول
اختبـار الدين والـتدين فـسرقوا الـبلـد وداسوا عـلى مباديء االسالم
ال فـدمـروا الـبلـد وقـتلـوا الـشـعب ولم يتـعـلـموا شـيـئا من من اجل ا
جتربة 17 سنـة ولم يـظهـر اي رجل دولـة منـهم وال من غـيرهم الن

قادة الدولة ومسؤوليها جلهم من طبقة الفساد.
- مجموعـة أشخاص هربـوا او خرجوا إلى خـارج العراق التـقفتهم
أمريـكـا والـغرب حتت اسم مـعـارضـة. وبدل ان يـعـيـشوا عـلى فـتات
ـليـارات يغـرفون عـونات الـيوم يـجدون انـفسـهم وسط اكوام من ا ا
دون خـوف أو حـيـاء وطـبيـعـي أن هـكذا حـال يـكـون تـركـهم لـه أمرا

محاااااال.
- ال يستحقون مـاهم فيه او يدعونه فاهـل العراق الذين عاشوا في
الداخل ذاقـوا االمـرّين مـا ب حـروب وحـصـار وسطـوة احلـاكم.اما
ـعــارضـة اخلـارج حـيـنـذاك فـكـانـوا يـنـعـمـون مـايـسـمـون انـفـسـهم 

بالعيش الرغيد.
- لصوص خرجوا من االعدام باعجوبة واستلموا السلطة ليسرقوا

كل شيء.
- اغـلب االحـزاب االسالمـيـة التـي دخلـت العـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بـعد
سقـوط الـنـظام حـاقـدة عـلى الشـعب النـهم يـعـتبـرونه مـؤيـدا للـنـظام
وليـس ثائـرا مـثـلـهم ويـشـعرون بـالـغـ النـهم لم يـاخـذوا حقـهم من

ادي وامتيازاتهم. البلد فكان اول مطالبهم استحقاهم ا
- هم اناس يـقـولون انـهم خـرجـو جهـادا في سـبيل الـله وال يـريدون
ـسلم ثمن هذا اجلهـاد في اآلخرة بل يريـدونه حاالً من بيت مال ا

حتى اذا اكلو حق الفقير وصفروا اخلزينة.
يتبع ..مناقشة النتائج والتوصيات

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

من اجـل الـــــعــــــبـــــور واالفـالت  من
ـعــقـد الـصــعب  وجتـاوز واقــعـنــا ا
احملـنــة  اذا ال خـيـار غـيـر الـتـعـاون
مع   احلكومة   لنـتمكن من مغادرة
مــســتـنــقـع  االزمــات والـفــســاد بال
خـاصـة وان الكـاظمي الـيوم حدود 
ـتـاحة يـحاول طـرق  كل االبـواب  ا
ــســاعــدة  لــدرء طــالــبــا الــعــون وا
عـــــواقب  واخــــطـــــار االنــــحــــســــار
والـــتــراجع االقـــتـــصــادي والـــعــوز
الي... هذه حقائق البد من قولها ا
 حـتى وان جاءت شـديـدة االزعاج..
لكن نقولـها ويحدونـا االمل والنظر

ستقبل..  بع فيها بريق ا
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ن يريد مـحاصـرة العراق ال مكـان  
وسرقتـه وقتل حريـة  وارادة شعبه
 ولن تـسـتـمـر بـعد الـيـوم  عـمـلـيات
ابــتــزاز الــعــراق  وبــطــرق قــاســيـة
خـســيـسـة ال انـسـانـيـة  وبال شـرف
مـن قـــــبل الـــــذيـن خـــــانـــــوا شــــرف
ــسـؤولـيــة وتـضـامــنـوا مع اعـداء ا
الــعــراقــيــ لــكــســر مــجــاذيــفــهم..
واعـالن احلــــرب عـــــلـى حــــكـــــومــــة
الـكـاظــمي ومـحـاولــة مـحـاصــرتـهـا
بــسـبب نـهــاجـهـا ومـحــاولـته خـنق
ومحاصرة وازاحـة الفاسدين وهذا
ن ال يـــحـــبـــون لـــلـــعـــراق اليـــروق 
والــعــراقــيــ اخلــيــر  وهم  الــذين
يشكلون مظالت  حلـماية الفاسدين
ــال الــعــام الـذيـن ال تـروق ســراق ا
ـشبوهـ عن مواقعهم لهم ازاحة ا
وفضـحهم وهم يعـملون دائـما على
ابــقـاء    شـيئ من خـمــيـرة الـفـسـاد
والـــــــــــفـــــــــــاســـــــــــديـن فـي  وزارات
ومؤسـسات الدولـة العـراقية  ومن
هنـا البده  من الـتعـاضد مع االرادة

الوطنيه لتنتصر .
{ اعالمي عراقي 
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بيروت

داهن لصاحب القرار الذي تلذه ا
اإلطــراءات وتــؤكــد عــلـى أن خــطـأه
صـواب فـهـذا سـيـقـود إلى تـكـريس
مـا يـعيـشه لـبنـان هـذا الكـيـان الذي
ـــعـــتــدي يـــنـــغص اجلـــار الــعـــدو ا
حدوده اجلنوبيـة على مدى ساعات
الـلــيل والــنــهـار ويــخــتـرق ســمـاءه
عتدي ب طلعة وأُخرى. الطيران ا
كما أن وطأة اجلار الـعربي الشقيق
بـالـتــكـاتف والـتــضـامن مع حــلـيـفه
ـعــابـر الـفــارسي الــبــعـيــد حـولـت ا
عـبر بـإجتاهـاتـها الـثالثـة ومعـهـا ا
ـعـبـر الـبـحـري ــلـتـبس وا اجلـوي ا
ـصـالح في ــشـاعـر وا ــتـشـابـكـة ا ا
تــســـيــيـــره إلى حــالـــة نــزف مــالي

وسيادي. 
وبـدل أن يـقــال لـلـمـواطن من الـكالم
الـذي يهـدىء من روعه وهـو يـعيش
في ظل إســتـبــاحـات يــحــلـلــهـا أهل
احلُـكْم عـوض أن يـضـعـوا حـداً لـهـا
ــا إلـتـزامــاً بـوعـد أو خــشـيـة من ر
ــعــنـون إضــرار بـالــعــهــد فـإنــهم 
ـشكـلـة الـتي تودي شـروداً عن لب ا
يــومـــاً بــعـــد آخــر بــلـــبــنــان إلى أن
يــصــبح دولـــة تــســتــعــطي ووطــنــاً
يـضــيق بــأبـنــائه وبــحـيـث تـتــكـرر
هـجرات الـعشـريـنات ومـا تالها من
حُــقب وصــلت إلـى الــذروة بــعــدمــا
عـصـفت حـرب اآلخـرين عـلى لـبـنـان
السـاحة ثم إستـئثار الـدولة اجلارة

الحـقـة ـنـصب بــأوامـر ا صـاحـب ا
الــتـي لـيــست عـالجــاً لـواقـع احلـال
عـيشي والصـحي والنـفسي الذي ا

زري. جتاوز بكثير الشكل ا
ــرء الــدهـــشــة من هــذا وتــصــيـب ا
ـــــرجـع أو ذاك أو حتـــــديــــــداً من ا
ـرجعـيْن مـعاً عـندمـا ال يـسائل كل ا
مـنهـما نـفـسه: أي إساءة أحلـقنـاها
بـلـبـنـان وطـنـاً وشـعـبـاً! واإلساءات
أكــثــر من أن حتــصى وهي ظــاهـرة
َن ال يُغـمض العـينيْن ـا  للـعيان إ

ويسد األذنيْن.
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ــألـــوف في عـــالم احلُــكْـم والــذين ا
ه يـــتــــربـــعـــون عـــلـى درجـــات سال
وبــالــذات من تـــضــعــهم األقــدار أو
الـترتـيبـات اإلقلـيـميـة والدولـية في
سـتشـار الذي الـقمـة أن يأنـسوا بـا
يــســدي الـــنــصح وخـــصــوصــاً في
األمــور الـشـائــكـة أو عـنــد إسـتـبـاق
إتـــخـــاذ الـــقـــرار أو في مـــنـــاســـبــة
إضـطراب مـفـاجئ نـاشىءعن أثـقال
من التـدخل في شؤون الـوطن يأتي
مـن جـار حــاســد أو مــدعي صــداقـة
طـــــامع. فـــــإذا كــــان الـــــذي أســــدى
الــنــصح مــخــلــصـاً وأخــذ صــاحب
ـا نُــصح به فــإن الـنــجـاة الــقــرار 
مــأمــونـــة من الــســـقــوط في جب ال
يعـود اخلـروج منه بـاألمر الـيسـير.
ــــســـتـــشــــار من طــــيـــنـــة أمـــا إذا ا

لـــــو كــــان الـــــذين بـــــاتـــــوا من أهل
الـسُـلْـطــة في لـبـنـان بــفـعل فـاعـلـ
مجهول معلـوم يعنيهم ما يقال
في األوسـاط الــشــعـبــيــة عـنــهم من
سـيء الــــكالم وأرذل األوصــــاف وال
يـقـتـصـر الـقـوَّالـون والـقوَّاالت عـلى
ــاذج من طـائــفـة واحـدة لــكـانـوا
إتـخـذوا وقـفة مـع النـفس يـتـأمـلون
خـاللــهــا في دوافع الــذين أمــعــنــوا
جتــريــحـاً ســيــاســيـاً وشــخــصــيـاً
سؤول رجع أو ذاك ا فيتخـذ هذا ا
من اخلــطـوات مــا من شـأنـه إطـفـاء
سـيئة ضـمون ا شـاعر الـسيئـة ا ا
إليه. ومـثل هذه اخلـطوات إتـخذها
في تـاريخ احلـكم واحلكـام كـثـيرون
ــثـال ال ومن بـيــنــهم عــلى سـبــيل ا
احلـصـر جـنرال لـبـنـاني هـو الـلواء
فـؤاد شـهـاب وجـنـرال سودانـي هو
ـشــيـر عـبـدالـرحـمن سـوار الـذهب ا
واجلـنرال الـفـرنسي شـارل ديـغول
وإســتـبق جـنـرال لــبـنـاني آخـر هـو
اللـواء الرئـيس ميـشال سـليـمان ما
قــــد يــــلــــقـي ظالالً عــــلى ســــنــــواته
ــثــقــلــة بــالــهــواجس الــرئــاســيــة ا
الضـميـرية فـبدأ ومن قـبل أن يح
أجل الـــواليــة األولـى الــســـداســـيــة
الـسـنـوات يـهيء الـنـفس لـلـمـغادرة
اً غير مثخن بأقوال كتلك التي كر
بــــــاتت حـــــديـث الـــــنـــــاس عـن أهل
السُلطة الثنائية الراهنة ويعاجلها

الـشــقــيـقــة بـلــبـنــان تـصــادر قـراره
وتــخــتـصــر مــفــهــوم ســيـادتـه بـأن
سـوريا ولـبنـان بلـد واحد بـشعـبيْن
صالح وتصهر بالتالي في مرجل ا
شـخـصــيـات بـاتت ذات شـأن بـفـعل
تـــغــلـــيب الـــســورنـــة عــلـى هــواهم
الـــســــيـــاسي واحلــــزبي واحلـــركي
والتـياري الحقـاً ثم طغت الفـرسنة
عــلى احلــالـتــيْن مــعـاً: الــلــبـنــانــيـة
ـــكـــســـورة اجلــنـــاح والـــســـورنــة ا
تـحكـمة ـستـحكـمة في الـنفـوس ا ا

بإرادة إتخاذ القرار.
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مـن اجلــــائـــــر اإلفـــــتـــــراض أن أهل
احلُــــكْـم بــــكــــبـــــارهم وصـــــغــــارهم
وصغائرهم يراهنون على أن الدول
ا وقفت في أيام من الشدة التي طا
ماضياً مع لبنان وبالذات تلك التي
ـت األحــــوال من خـالل وديــــعـــة ر
مليارية وكـذلك الدول الكبرى التي
يــطــيب لــهــا لــبــنــان ســاحــة رصــد
وتــرتـيـب أوراق وإذا إحـتــاج األمـر
تـــــقــــويـض مــــخـــــطــــطـــــات ال بــــد
ســتـــســتـــدرك هــذا الـــوطن قــبل أن
يـسـتـحـكم به الـذبـول وبـذلك تـعود
ـرافق والـطـمـأنـيـنة احلـيـويـة إلى ا
إلى النفوس وشيئـاً فشيئاً يتوارى
ـــصـــارف الــتـي فـــولــذت مـــنـــظـــر ا
أبــوابـهـا بـعـدمــا أطـفـأت مـصـابـيح
مـكـاتـبـهـا ونـضـبت صـنـاديـقـهـا من
الــــدوالرات األمـــيــــركـــيــــة وســـائـــر
الـعــمالت الــصـعــبـة. كــمـا ال تــعـود
ـدارس والكـلـيات ذات اجلـامعـات ا
الـسـمـعـة الـطيـبـة مـهـددة بـالـتوقف

صالح. حالها من حال عشرات ا
مـثـل هـذا األمـر يـصــبح عـلى درجـة
من الـيـسـر إذا قرر الـنـظـام الـثوري
ـسـتـقر اإليـراني أن لـبـنان الـوطن ا
رئاسات ثالثـاً وجيشـاً ومؤسسات
وكــذلك حـركـات وأحــزابـاً وتـيـارات
منزوعـة التعـصب لهذا الـنظام هو
مـا يـفيـد الـثـلث الـشيـعي من لـبـنان
اخلــمـســة ماليـ ويــطـمـئـن الـثـلث
ــسـتــهـدف دون وجه حق الــسُـني ا

ويــصـحـح مـســار الــطــريق لــلــثـلث
ــســيـحـي بـعــد أن يــعــيــد ضـلــعه ا
اإليراني-السوري الهوى النظر في
رؤيـته وبذلك يـتـخلص هـذا الـضلع
من رهان حقق مآرب أشخاص لكنه
أحدث ندوباً في اخلـصوصية التي
يـتـسم بـهـا لـبـنـان والـتي تـبـقى في
ي على إستنباط إنتظار إجمـاع أ
نـزوعة  السالح  الدولـة احملايـدة ا
عـالجــاً لـــلــحـــالــتـــيْن الـــفــريـــدتــيْن
الـلـبـنــانـيـة والـفـلـســطـيـنـيـة تـعـزز
ـاروني اإلســتــنـتــاج بـأن الــطــيف ا
الـــذي إفـــتـــرض أنه بـــتـــحـــالف مع
الـــطـــيف الـــسالحي ولـــيـس الــرأي
الـعـام من الـشــيـعـة يـحــقق لـلـبـنـان
تــوازنـاً وإسـتـقـراراً كــمـا أنه بـهـذا
الـتـحــالف يـحــقق بـالـتــدرج حـصـر
الـسالح الـشيـعي الـلـبنـاني الـتـملك
اإليــراني الـــتــوريــد وبــذلـك يــســلك
لــبـنـان طــريق االسـتـقــرار وتـصـبح
بــالـــتــالي الـــعالقـــة الــلـــبــنـــانــيــة-
الـسوريـة عالقة شـقيـقيْن مـتحـابيْن
مــتـــعــاونــيْـن. لــكن الـــذي آلت إلــيه
ـــــســــيــــحي األمـــــور أن الــــطــــيف ا
ــاروني إيــاه إنــتـهى فـي احلـضن ا
الــشـيـعي عـوض أن تــأخـذ الـعالقـة
الــسـبـيل الـذي أشــرنـا إلـيه. وبـذلك
بات لـبـنان احلُـكْم على احلـال التي
جـعلت لـبنـان يـتواصل ذبـوالً. وأما
الرهان الـذي أشرنا إلـيه فإنه يبقى
مــثـل أمل إبــلــيس بــاجلــنـة.. إالّ إذا
إرتــضى الــثـنــاثي الــشـيــعي اآلسـر
ــــأســـور ــــاروني ا ــــســـيــــحي ا وا
ـا قـد يـكون الـطـريق الـذي ينـجي 

األعظم للبنان ولكليهما معاً.
يـا لــيت يــتـأمل الــطـيــفـان بــلـبــنـان
احلُــلم عـــلى نــحـــو أوصــاف كــبــار
شـعراء األمـة له فـيجـعلـهـما يـريان
كن أن يـقـال أخيـراَ عـنهـما أن مـا 
بــعــد الـرحــيل يـبــقى أكــرم من قـول
ـــرء الــــعـــكـس ومـــنـه مـــا يــــأسف ا
إلنـتــشــاره عـبْــر وســائل الــتـواصل
ـســتـهـدفــيْن ومَن يـحـيط ويــجـعل ا
بــهـمـا يـنـظــران في وسـيـلـة ردْع أو

تـأديـب لـلــفــاعـلــ بـدل الــنــظـر في
إعـادة تــقــيــيم لـلــمــوقف تــقـود إلى
رؤية مبهـجة ومنقذة لـلبنان الوطن
والـشـعب ومـطـمْـئـنـة ألصـدقـاء هـذا
الــوطن الـــذين يـــريــدون اخلـــيــر له
ودعـــمـه ســـيــــاســــيـــاً ووديــــعــــيـــاً.
وبـالـعــودة إلى ظـروف في سـنـوات
مـضت تتـبـ حـقيـقـة مَن احلريص
عــلى لـــبــنــان يــريـــد خــيــراً له ومن

الطامع به ملعباً ينتهي شراً به.
وأمـا الـذي يــسـتـوقــفـنــا من أبـيـات
شـعـراء األمـة فـقـول أمـيـر الـشـعراء
أحــمــد شــوقي "لــبــنــان مــجــدك في
شـارق أول.. واألرض رابية وأنت ا
ســنـــامُ" وقــول الـــشــاعــر الـــعــراقي
معروف الـرصافي "أرى احلُسْن في
لــبـنــان أيـنـع غـرسْه.. وقــارب حـتى

سْه". أمكنَ الكف 
ـكاره الراهنة كما يا لـيت ال تشتد ا
بـلـبنـان بـدءاً بـبيـروت الـتي نـحزن
كــمــا الــذين زاروهــا وعــرفــوهـا في
زمن مــضى وبــالـذات إخــوانــنـا في
الــســعــوديــة ودول اخلـــلــيج عــلى
حالها ونتـذكر قول محمود درويش
عـنــهــا "بـيــروت قـصــتُــنـا.. بــيـروت
ــتــنــا" وكــمــا إســتــبــاقــاً قــول غــصـَّ
الــشـــاعــر الــيــاس أبـــو شــبــكــة عن
ستبـاح راهناً "أيعيش في الوطن ا
لـبنـان حر.. ومـعـيشـة األحرار قـهر.
الــيـوم قــد عــبــثت بـه.. نُــوب وجـار
عـلـيـه دهـرُ. وطـوى الـزمـان كـتـابه..

هل بعد ذاك الطي نشْرُ".
كـاره إلى منـتهـاها في ولن تصـل ا
حال إستُـعيد الـوعي وقال الطـيفان
ـمـســكـان بـخــريـطــة الـوطن الـذي ا
يـزداد ذبـوالً: يــا الـذين إذا أسـديـتم
ـكن الـنـصح تـقـدمـوا وقـولـوا مـا 
أن يُــصـلـح احلـال ويــجــبــر لــبــنـان
ـكــســور.. الـذي كــسـرنــاه. فــنـحن ا
ـة تـوجـزهـا نـتــطـلع إلى آخـرة كـر
ــفــردات الــروحــانــيــة: مَن يــعــمل ا
آلخرته خيراً يره ومَن يـعمل لدنياه

شراً يره.
{ كاتب صحفي لبناني
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بيروت

غـيــر أن مــا حـدث هــو أن بـولــتـون
حاول نـشر "الـغسـيل الوسـخ"  كما
يقال والرئيس ترامب ذاته ما يزال
متربعاً على دست احلكم في البيت
األبــيض وتــلك ســابــقــة خــطــيـرة
السـيّـمـا بنـشـر أسـرار مـا تزال طي
الــكــتــمــان أو تـســريب مــعــلــومـات
يــفــتــرض أن تــبــقى في األدراج أو
وقف فـضح قضـايا لم يـتم حـسم ا
بـشأنـهـا  واألمر ال يـتـعلق بـبعض
األمـور الـشخـصـية بل إنـهـا تصب
في صــــمــــيم مــــهـــمــــات الــــرئـــيس
ومـسـؤولــيـاته وخـطــطه وبـرامـجه
وعالقاته وصفقاته واتفاقاته ومن
هــنــا تــأتي أهــمــيــة هــذا الــكــتــاب

وخطورته.
وبولتـون مثل غيره من مـستشاري
األمـن الـــقـــومي جـــاء مـن "مـــجـــمّع

دونـالد تـرامب .  جديـر بالـذكر أن
جــون بـولـتـون هــو أحـد طـبـاخي "
الـسيـاسة األمـريكـية"  ومـقرب من
الــرئـيس تـرامب ولــذلك فـإن نـشـر
أل ــعـــلـــومــات عـــلى ا األســـرار وا
أزعــجــته وأثــارت غــضــبه فــأطــلق
طــائـفـة من االتـهـامـات والـعـبـارات
الـنـابــيـة بــحـقه بل إنه طــلب مـنع
نشره بزعم مساسه باألمن القومي
وإفـــشــاء األســـرار لــكن الـــقــضــاء

األمريكي رفض هذا الطلب .
رّة األولى أن يـعمد لعـلّها لـيست ا
ـوظفـ الـسـابـق في أحـد كـبـار ا
الـبيت األبـيض عـلى نشـر مـذكراته
عن الفترة التي قضاها بالقرب من
الرئيس ومن صنـاعة القرار ولكن
ذلك عـادة مـا يـحـدث بـعـد انـقـضاء
والية الرئيس وبدء رئاسة جديدة

أعــادتــنـي الــضــجــة الــتي أثــارهــا
اإلعالن عن مـــوعـــد صــدور كـــتــاب

الغرفة التي شهدت األحداث:
The room where it hap- 
ستشار   penedجلون بولتون ا
الــسـابق لألمـن الـقـومـي األمـريـكي
ـلـحـمـي الـفـرنـسي - إلى الـفـيــلم ا
اجلـــــزائـــــري " Z الـــــذي تـــــصــــدّر
شاشـات السيـنمـا في العام 1969
ــأخـوذ عن روايـة بــنـفس االسم وا
ـؤلفـها فـاسيـليس فـاسيـليـكوس 
والـــذي يــتـــحـــدث فـــيــهـــا شـــهــود
رئـيــسـيـون عن أوضــاع حـكــومـيـة
وظـروف غـامـضـة ومـريـبـة مـثـلـما
أعـربت بـعض األوسـاط األمـريـكـية
والدولية عن استغرابها ودهشتها
إزاء تــسـريـب أسـرار ومــعــلــومـات
وخــفـايــا تـتــعـلـق بـإدارة الــرئـيس

من معـلـومات وأسـرار ال تصب في
صـــاحله بل تـــنـــتـــقص من إدارته
ـنـظـمـة والتي يـتـحـكم فـيـها غيـر ا

صهره كوشنير وابنته إيفانكا. 
وأبـرز بـولـتـون اجلـانب الـعـصابي
في شـخـصـيـة تـرامب ونـرجـسـيـته
ــعــيـــار الــوطــنــيــة وانــتــهـــاكــاته 
األمـريــكــيــة لــيس فــيــمــا يــتـعــلق
بـــالــعالقـــة مع الـــرئــيـس الــروسي
ــيـــر بــوتــ ومـــا أشــيع عن فالد
دعــمه في االنـتـخــابـات بل تـدخـله
لـدى الـصـ لـفتـح حتقـيق مع ابن
ـقراطي جـون بـايـدن منـافـسه الـد
في االنـتـخــابـات الـقــادمـة إضـافـة
ــســـتــوى إلى تـــخــبـــطــاتـه عــلـى ا
الـدولي فــهـو غـيــر مـعـني بــالـقـيم
ــقــراطـــيــة الـــلــيــبـــرالــيــة أو الـــد
اجلـوانب اإلنـسـانـيــة واحلـقـوقـيـة
والـقــانـونــيـة الــدولـيـة وإلّــا كـيف
تــنــسـحـب واشـنــطن من اتــفــاقــيـة
ية ناخ ومن منظمة الصحة العا ا
 ويـصرّ تـرامب عـلى رفع مـيزانـية
ـئـة إضـافة حـلف الـنـاتو إلى 2 بـا
إلى وقف مـسـاعـداته لـوكـالـة غوث
الالجــئـ وإعالنه عن الــرغـبـة في
الـتخـلي عن عـضويـة جلـنة حـقوق
اإلنـســان الـدولــيــة  ويـتــعـامل مع
الــــعــــالم الــــعــــربـي والــــقــــضــــيـــة
الفـلسـطيـنية مـن موقع جتاري بل
ويخضع كل شيء للـتجارة والقوة

االقتصادية.
وبـالـعـكس من ذلـك  يـرى بـولـتون

العـقول" أو "تـروست" األدمغـة مثل
كيسنـجر وبريجـنسكي وأولبرايت
وستيفن هادلي وكونداليزا رايس
ـتـفـوقـ الـذين وهـؤالء عـادة من ا
تـــــأخـــــذهم اإلدارة األمـــــريــــكـــــيــــة
لالسـتــفــادة من إمـكــانـاتــهم  وقـد
عــــيّن ســــفــــيـــــراً لــــبالده في األ
ـتـحـدة في الـعـام  2005 بـعد أن ا
بـــــرز كـــــأحــــــد صـــــقـــــور احلـــــزب
اجلـمـــــــــــــهـوري ومن احملـافـظ
اجلــدد  وتـــرأس في الــــفـــتـــرة من
2013- 2018 معهد جيستون

وهـو مــعـهـد مـعـادي لإلسالم وقـد
الـــتــحـق بــإدارة الـــرئــيـس تــرامب
كـمـسـتشـار لألمن الـقـومي خـلـفاً لـ
هــربــرت مـاكــمــاســتــر وكـان إعالن
ـنـصب يـعـني أن تــرشـيـحه لـهـذا ا
إدارة ترامب تتـجه إلى التشدد في
ــا هــو ســيـــاســتــهـــا اخلــارجــيـــة 
ـتصـلـبة مـعـروف من الـتوجـهـات ا
لـبـولــتـون وقـنـاعـتـه بـالـلـجـوء إلى
الـقـوة في الـعالقـات الـدولـيـة كـحل

لفرض هيمنة واشنطن.
لـــقـــد وقـف بـــولـــتــــون إلى جـــانب
ــقـراطــيـون تـرامب حــ شنّ الــد
ضــدّه حـمـلـة شـعـواء لـعـزله ولـكن
األخــيـر كــافــأه بــالـعــزل بــعـد ذلك
ـــتــقــلب وقــد كــجـــزء من مــزاجه ا
يكـون اإلسراع في إصـدار مذكراته
رغــــبـــة فـي قـــطـع الـــطــــريق عــــلى
الرئـيس تـرامب من احلصـول على
والية ثانية  السيّما بنشر ما لديه

أن الـقـوة الـعـسـكـريـة هي األسـاس
الـذي يــنـبـغي الـتـعـامل به مع عـدد
ـلف ـلـفـات مـثل ا مـن الـقـضـايـا وا
ـلف الـنـووي الـنــووي اإليـراني وا
الـكـوري الـشـمـالي مـثـلـمـا كان مع
ـفـاعل الــنـووي الـسـوري تـدمـيــر ا
الذي قصفته إسرائيل العام 2007
ويـتهم كـوريا بـبيع أسـلحـة نووية
لـسـوريـا وبـتـمـويل من إيـران. وقد
وقف ضـــــد مــــــجـــــمـــــوعـــــة خـــــان
الـبــاكـســتـانـيــة الـتي تــعـاونت مع
إيـران وكوريـا الشـمالـية في مـجال
األســلـحــة الــنــوويـة وخــصــوصـاً
تـــخـــصــيـب الـــيـــورانــيـــوم  الـــتي
ســرقــهـا خــان من أوروبــا  حـسب

ادعاء بولتون. 
عــرف جــون بـــولــتــون كل مــا كــان
يجري في غرفة الرئيس لذلك أراد
أن يفتح أبوابها ونوافذها ويظهر
خباياها وخفايـاها للجميع بحيث
يــبـان الـرئـيس عـاريـاً ومـجـرداً من
لــذلك سـارع لــقـطع كل مـا يــســتـره
الــطـــريـق عــلـى واليــتـه الــثـــانـــيــة
بـالـتــوقـيع عـلى عـقــد  نـشـر كـتـاب
الـــغـــرفــة الـــتي شـــهـــدت األحــداث
مـقـابل مـبـلغ مـلـيـوني دوالر ولـعلّ
ذلك جـزء من الـقـوة الـنـاعـمـة الـتي
اسـتخـدمـها بـولـتون بـوجه ترامب
الــذي يــقــود حــروبــاً نــاعــمــة ضـد

العديد من الدول والشعوب.

{ باحث ومفكر عربي
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أعراس حديقة زينب

ركز األول جلائزة يوسف إدريس للـقصة القصيرة وجود بـا فاز حسن عبد ا
لعام  2020/2019التي نـظمـها اجملـلس األعـلى للـثقـافـة في مصـر وقيـمتـها
وجـود باجلائزة يوم األحد  50ألف جنيه (نحو ثالثـة آالف دوالر).وفاز عبد ا
ـكـونـة من عـشـر قـصص والـصادرة عن عن مـجـموعـته الـقـصـصـيـة (حـروب فاتـنـة) ا
ركز الثـاني وجائزة قدرها  30ألف جنيه (نحو 1850 الكتب خان بالـقاهرة.وفاز بـا
ـنعم زهـران عن اجملـموعـة الـقصـصـية (سـبع عـربـات مسـافرة) دوالرا) محـمـد عبـد ا
الصادرة عن دار الـنسيم للـنشر والـتوزيع.اقتـصر التـنافس على اجلـائزة التي حتمل
. وجاء اإلعالن صـري اسم الكـاتب الـراحل يوسف إدريس ( (1991-1927على ا
عن الفائـزين في وقت توقـفت فيه األنشـطة الـثقافـة والفنـية في مـصر بسـبب جائحـة فايروس

نصات اإللكترونية. كورونا بينما استمرت بعض الفعاليات عبر ا

رسالة القاهرة
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أيــتــهـا الــربــة ُ الـتي تــهب ُ من كل
زوجـــ أثـــنــــ كـــؤوســـا ً ثالث:
أحـدهـا يُـذهب العـقل جتـاه الـقلب
والثاني يذهبه ُ لالغتسال من درن
ـادي أمـا األخـيـرُ يـعـيـد اخلـلـود ا
فيه النظر حول اجلدوى من زيارة
ثـقل بتـكلـيف األرباب ذلك اجلـد ا
ة وثـبـوتيـتهِ في النـوامـيس القـد
ـــاء لــلـــنـــبت كـــرســـول يــعـــطـي ا
!? ولـلمـوت. أخبريـني أهي نظرتك ِ
; لــتــخـــبــره نــظــرتـــهــا: أن فــيــهــا
يـــســـتـــشــعـــرُ ألم اجلـــســـد! جــرّاء
ــــشي) ذهــــابـــا ً وذهــــابـــا ً الى (ا
اخللـوة ِ التي تـستـشفُ ضوءاً ما
ثـقلة ِ وخبر مـا ال تراه العـيون ا
ــتــعـبــة ِ بــالــواجب الــذي تـأمّهُ وا
عاني. لـتصرخ ادة وضبـابيـة ا ا
به " دع جـــســـدك يـــتـــحــولُ بـــبطءٍ
لــيـصــبح رؤيــا... رؤيــا... رؤيـا".4
لــتــكـون تــلك الــصـرخــة ُ حـديــثـا ً
يـتـرك تـصـحـيـحـا ً داخل الـوجدان
والـعقل يـوضع فيه هـاجس الشك
في مسائل التحول الى الــ (انا) و
الــ (هـــــو) الـــــتي عـــــاجلـــــهــــا ذاك
) الـبـاحث عن حانـة ٍ تعـيد (الـشيخُ
صـدى وقع االقـدام الــتي (تـمـشي)
بـــاحــثـــة ٍ عن االســـتــئـــنــاس في (

وحشة الطريق) : 
ّـمـروض يـطَّوَّف في كـان الـشيخ ا
سكيك عرصة أُمّ الهند ومغانيها
ّــا انــقــطـع به الــدرب ولم يــصل و
الى غايـته قعد عنـد ناصية طريق
لــعــلّه يــلــتــقط أنــفــاسه وفي تــلك

اآلونة مرت به غادة حسناء .
" هل لـك حاجة أقـضيهـا يا شيخ ?

. "
ــ " يــا ربّـة احلُــسـن والــدالل أُريـد

الوصول الى حانة أهلي ".
ــ "ســـتــــصل". قــــالـت مـــؤكّــــدة ثم

سالته :
ــ " وغيره يا عمَّ ? ".

ــ " الــطـريق مــوحش الـزاد قــلـيل
سافةُ بعيدة ". وا

...
ــ "من أنت ايتها الغادة العَيطاء ?

."
ــ " أنــا ســيــدوري ســاقــيــةُ حــانـة
الــغـــربــاء " ثم أطــلـــقت صــوتــهــا

منشدةً :
شّائ " يا شيخَ ا

أيـهــا الـبــاحث عن روحك في وَجْهِ
هُوْ

ها قد وصلتَ الى مرامك .
افرح ليلكَ ونهاركَ

اجعل من كل يوم عيداً
وارقـص الهــــيــــا في الــــلـــــيل وفي

النهار
يساني .. أيها الفتى ا

ال تقابل السلطان ال تقبل هداياه
وال حتضر مجلسه

فـــإن في ذلك خـــراب نــفـــسك وفي
خراب نفسك
خرابُ العالم

حــــدثـــنــــا الــــهـــاجـس عن هـــاالت
ـشـبـعـة ـتـواتـرات ا الـتـوقع عن ا
بــالــتــأريخ والــنــاس عن جتــمــيع

‰öN²Ý«

تـــــفــــكـــــيك خـــــلــــجـــــات الــــنص
واستدعاء الـرمزيات التي باحها
خيال الشـاعر ليـبتدع بهـا وفيها
مــــــــــفــــــــــاوز شــــــــــتـى حتــــــــــيلُ
/الكاتب الـى ان يتسلح - الـقار
عـــلى االقـل- بـــاجملـــايــــلـــة; لـــفك
طالسم هـذا الـبوح. لـذا سـأبتـعد
ـــكـــان قـــدر االمــــكـــان من هــــذا ا
ــــوج الـــــعـــــالي من ـــــوغل بـــــا ا
الـتـجربـة وسـيـاقـهـا الـبـاقي في
وجــــدانـه الــــشـــــعــــري ألحــــاول
الـتـقـرب قـدر االمـكان مـن هاجس
خــــفي قــــادني ألتــــشــــبع مـــرارا ً
بـالـقـراءة لـلـثــنـايـا الـتي تـكـلـمت
بــــلـــغــــة وصـــلـت بـــســــرعـــة الى
مـخيـلـتي (البـسـيطـة) وجـعلـتني
اتقرب ولو قـليالً ألبللَ توقا ً ما 
يـــريـــد ان يـــقــتـــرب الـى اجلــرف
الـــــقــــابـع فـــــوق نــــهـــــر االبــــداع

القصصي في النص.  
}}}

ـكانات التي تـكتظ بقصص في ا
شـــتى ; تـــكـــون طــرديـــة الـــبــوح
مــرافــقــا ً بـديــهــيــا ً السـتــنــطـاق
اء من ـشي فوق ا اجلـمادات وا
أجل الــذهـاب الى تـلك الــروحـيـة
الــتـي تــشــبـعـت مــرارا ً بــالــطـ
ـاء ـتـكــون في كـفــوف  تـرمى ا ا
وقـت الــــســــفـــــر خــــلف االقــــدام
السـائرة نـحو وجـهة (الـنجم اذا
هـــــوى). حــــتـى اذا اقــــتـــــرب من
وجــــهـــــته صـــــاغ تــــلـك احلُــــلي
ـــبـــعــــثـــرة من ذاك الـــتـــســـاقط ا
الـنجـمي الـذي تسـتـجمـعهُ حـجر
االمـكـنـة فارضـة ً قـالدة ً خـاصةً
ـبـاح عــلى شـكل تـتــزين بـالــهم ا
مـوسـيـقى مـكـانـيـة تـهب لـلـزمـان
امتـداداته بـإيـجـاب الـدائـرية في

بعض احايينها: 
ايها العُشّاق

 ها هُوَ سَقّاءَ الْيِشِن
يـقوم مـن ب مـقبـرة االطـفال في

أُم الهند
الـشــمسُ في يُـمـنـاه والـقـمـرُ في

قبضة كفّه اليسرى
عائداً الى حانتهِ األُولى! 

في عبـارة اقتـبسـها - بـتصرف-
ــصـادر الــتـي اوردهـا من أحــد ا
الــدكــتــور فــالح مــهــدي في أحــد
كـتـبه  مـا نـصهـا: " قـام الـشـاعر
أوفـيد بإعـادة فكرة هـيزيود تلك

الـتي تـتكـلم عن ... بـنـاء مـجـتمع
مـــســالم يــعــيـش بــرفــاه حــيث ال
سالح وال هـــمــوم عـــيش ولــيس
هـنــاك من مـوسـم سـوى الــربـيع"
جنـــد ان هــاالت الـــتــوق أيـــضــا ً
ترزح فوق وحتت وعلى جانبي
األماكن التي تختلط فيها اللكنة ُ
) الـذي  لـتـسـتـدعي ذاك (الـنـوتيُّ
رور الحاديث يعـطيهـا جوازات ا
ـثقل الـقلب وجتـلـيات الـتأريخ ا
بــاسـتــفـهــامـات شـتـى وعـبـاراتٍ
أُخـر. تسـتـدعي كل القـلق الـكامن
في النصـوص والشخوص التي
تعلن االنتماءات الى الفكرة التي
واسم لـتخـترع تـستـجلي صـدأ ا
يوازي الـربيع مـوسما ً موسـماً 
ـعـنـى الـقد خـالـيـا من اتـربـة ا

ـؤولـة. فقط وحـجج الـنصـوص ا
تسـتدعي ذاتها الـذائبة في ذاتها
ـتـكـورةِ ـفـردة ا لـتـتـزاحم أمــام ا
داخل االســـمــاء مـن خالل ايــراد
خـوالج الـنص/الـشـاعـر الذي له
حــصـــريــة صــيـــاغــتــهـــا داللــيــا ً
ونــغـمــيـا ً  (حِــسَن يــا حِـسَن !!)
لتقفز تـلك الداللة مبيحة ً قراءات
ـتـوالـية ـصـادفـة ا أخـرى لـتـلك ا
التي تسـتدعي مـا تقوله الـبداهة
حلـظـة اخلـوف عـلى مـتـعلـق ما 
ـعنـونة باسم يرد تـلك احلديـقة ا
يـربـطه اخملـيـال الـشـعـبي بـحزنه
اخلـــــاص مــــــحـــــاوال ً اضــــــفـــــاء
ـتـولـدة لـذلك احلـزن الـشـرعـيـة ا
من تــلك الـتـسـمــيـة . هـنـا لـنـا ان
ـعـطــيـات لــلـخـروج جنــمع تـلـك ا
بــصـيغ نـألـفــهـا من زمن مـا. زمن
خـط فـــــــــــــــيــه الـــــــــــــــتـــــــــــــــراث/
الـواقع/احليـاة/ الداللـة/الناس "
نظـاما ً ال يـحيـدون عنه وهم في
تمـسـكهم بـهـذا النـظـام أقوى من
ميـلنـا الى التـغيـير" 1هـنا يـتأتى
لـــلــحــوادث صــفـــة االبــتالع تــلك
الصفة التي تبتدع صيغا ً أخرى
من مــفـاداتـهــا ابـتالع احلـوت !!
ذلك الـذي أُطـلـق عـنـد شـاطئ مـا
كل ما هو آت يختصر احلكايات
الى الــنـصف لـيــكـوّن بــالـنـصف
اآلخـر تـلك الدائـريـة حول مـاهـية

االفكار وهاجس نشأتها. 
الــبــدايـة الــتي اســتــعــارت صـيغ
الـــنــشـــأة واإلمــكـــان من الــواقع
ــنــاطق لــيُــشــمل َ الــتــعــريف وا
داخـل الــفــكــرة ِالــتـي تــتــخــذ من

الـبـدايـة تـسـاؤلـهـا " مـا الـبـدايـة?
كـيف نـتعـرف عـلـيهـا ونـحـددها?
أجتيءُ عفـوا ً ومن عدم أم انها
عـلى العـكس اسـتئـناف وتـركيب
? وما لـعـنـاصـر مـوجـودة سـابـقـا ً
قــيـمـة الــبـدايـة في حــد ذاتـهـا".2
ا كانت الرموز واالستدعاءات ر
لــلــتــسـمــيــات واالمــاكن تــعـطي
صــــــــوريــــــــة ً تُــــــــغـــــــــلفُ تـــــــــلك
ـــســـمـــيـــات/االمـــاكن وتـــبـــيحُ ا
موسـيقى الـناي الـذي نفـخت فيه
اجدية) من (سمارها) و (زينب/ا
ـــرَمـــزُ (زُوّادتـــهـــا) ذاك الـــبـــوح ا

بالذكرى :
رَقيم الكرخاء

قـــيـــامــتـي طـــفــولـــتـي الــكـــحالءُ
واالهوار .

انــا ســمـــراء مــيــســان هــوســات
اجدية جن القصب ا
ومنبع ان الصّح

ولــدت وبـــ اصـــابـــعي ازهــرت
صوجلانات الكرخاء ونينوى

ومظاهرات الطالب .
أنا سمراء ميسان

ـــــيـــــزرة وعَمٌّ في لـي بــــيـت في ا
معسكر الرشيد.

حِسَن
يا حِسَن !

مـن ســلـــمـك إلى فـــاالجن احلــرس
القومي ?

هذه قيامتي
الـعـاصــمـةُ الــشـاكـريَّــةُ واطـمـارُ

الفقراء .
اجديَّة انا سمراءُ ا

 وحدي خضت حروبكم
 وليس معي االّ زُوّادَتي

ونايِيَ القصبيّ .
ان التـقـد لـلقـراءة الـتي تـصوغ
جـــانب الــتـــشــويـق الــقـــصــصي
والــذي يــرتــبط بــاألسـطــورة من
أجل ان يُـــمـــســرح الـــدالئل الـــتي
تنـشأ من تمازج احلالـة النفسية
وخـلــجـاتـهـا الـبــاحـثـة عن كل مـا
يتأتى لـها; إلخراج زفرات خاصة
حتمل أمـكانية محـاكاة التعاريف
االجـرائـيـةِ واعـطـاءهـا مـنـظـورا ً
تـعريفـيا ً آخـر فارضـا ً معـطيات
مــــســـرحـه الـــتي تــــكـــشـف لـــنـــا
تـصـورات واعــيـة جتــاه االشـيـاء
وصورتها ورمـزيتها; خصوصا ً
عــنــدمـا " تــكــون هــذه الــعــمــلــيـة
بـذاتـهـا بـطـبـيـعـتـهـا مـصـدر لـذة
حـينـئـذٍ تنـشـأ لـدينـا لـذة متـصـلة
أتــصـاالً مــبـاشــرا ً بــالـشيء اذ ال
ـكن فـصلـها عن طـبـيعـة الشيء

وتركيبه" .3
هل هـــو الــدوران األبــدي لــلــروح
ــتـــعــبــة بــطـــرق األبــواب الــتي ا
تـخـفي وراءهـا حـكـم احلِـَسان أم
ان هــنـــاك بـــعـــدا ً آخـــر يُـــطــلـــقه
التذوق للجمال شريطة َ أن تكون
الـروح في تـمـاهي حـسي وقـلبي
ــقــاربــة الـتـي تـســلط لــتـصــوغ ا
الضـوء على نظرية االسـتفهامات
التي تترنح فـيها الروح بنغمات ٍ
ــطـلق والـنــسـبي. يـا يـبــعـثـهـا ا

الــــصــــيـــاغــــات الــــصـــوريــــة عن
الــذات/ذاته عن حــاالت الــعـيش
عن جدوى الصراخات بالقرب من
ـيـاه واالرصـفـة; ان الـراوي كـان ا
يعرف الـصياغـات التي تأله فـيها
اخلـــبــر خـــلف ضـــبـــابــيـــات عــدم
الـسؤال وعدم الـشك لينـتقل هو/
ذاتـه/الراوي/احملـكي الى جتـميع
اطـارات شـتى يؤطـر بـها خـلـجات
الــــنـص الــــضـــــاج بــــالـــــقــــصص
والذكـرى عـلّهُ يقـول للـقلم ان كن
فيـكون نسـرا ً يطـاردُ االفعى التي
د ألـسنـة الشم (تـسعى) كـثيـرا ً 
وابتالع الـصـيـاغات الـبـاحـثة عن
ــا يــزال جـــدوى االنــســان الــذي 
ــدا ً عـــلى أرصـــفــة الـــشــكــوى

واالنتظار واالحباط:  
قـالت فــاطـمـة بــنت مـطـر حــدثـنـا
َـهديّ قـال : كتب رفـيقـنا مُـحمّـد ا
جـــــــمــــــعـــــــة الـالمي فـي احــــــدى
صحـائف كشـكوله قـبل ان ينـتقل
الى الغرفة األخرى هذا النص :
" عنـد الرابـعـة فجـرا الـيوم وكـما
حــدث قــبل عــقــود الــتــقــيــنــا انـا

ُتشردة العجوز . وصديقتي ا
"اهال بسيّدتي شيفا ".

لم تـرّد عـلي حتـيـتي كـمـا تـعـودت
اضـيات وكـان الوقت في األيـام ا

. عصراً
ــ " شيفا ماذا حدث?".

كــانـت تـــبــدو غـــبـــراء شـــعـــثــاء
ضـامرة تَـجرّ خـلفـها اربـعة جراء

عمياء .
ــ " شـيــفـا أُقـسم عـلــيك بـالـعَـصْـرِ

واإلنسان مَن خذلك?".
...

"شــيـفـا يـا ربّــة اجلـمـال إلى اين
تقودنا هذه الطُرق?".

...
. وكنت اسـتيـقظت عـلى كابوس :
رأيت األفــعى الـتـي قـتــلت حـكــمـة
الــشــامي مــا تـزال تــطــاردني في
احـالمي وســمــعــتــهــا تــفحّ : اين
تـخـتـفي مـني انـا اقـتـفي خـطـاكَ
شـارعـاً بـعـد شـارع ومـديـنـة بـعد
اخرى ومـن مسـجـد الى كـنـيـسةٍ
نــحــو كــنــيسٍ الـى مــواقــد الــنـار

ذابح. البيضاء الى آخر ا
أن يـــكـــون الــقـــلـم مـــحــدثـــنـــا عن
شقّات  قيـامات شتى حتبطـها ا
والــتـــوق الى الــنـــظــر فـي عــيــون
ــرج وأحــاديث لـــنــرى ا (زيــنب) 
الــعــصــرِ وكـيـف ان االنـســان في
خـسـرٍ اذا لم يـعـرف لـغـة الـعـيـون
الـتي جتــتـمع فـيــهـا كل االزمـنـة 

ووجدان االماكن: 
تـلـونة مع كل ــ " ايـتهـا األفـعى ا
وقـت يـــا قـــاتـــلـــة أحـــبـــابي انـــا

مُستعدٌّ للمُصاولة".
وضـعت عـصـابـتي احلـمـراء حول
جبيني واندفعت نحو بيتي وانا
اعــيط وحــيــدا حتت ســمــاء فــجـر
صـافن: " ايـتـهـا األفـاعي ابـتـعدن

اجدية". عن خان ا
قـالت مـر بنـت مطـر قـال محـمد
هدي: "بعد أن قرأت نصّ رفيقنا ا
جمـعة الـالمي ابرقت الى سـمراء
ميـسان زيـنب: "مجـنونـك األخير

قام من ب األموات".
أال تـعرف ان الـساعي خـلف صور
الـوقت الـتي تـقـبع في عـزلـة اجلد
االول خـلف غـابات الـغار واألرز;
انك في طـــريـق الـــســـعي احملـــمل
بـأثقال احلب والـشطحات االولى
الــتـي راعت افــئــدة الـــتــجــلي. ان
الـطــرق كــلـهــا عــبـدت بــاألســفـلت
احلـارق لألقدام الـتي تخـلع النعل
مــراراً ألنـــهــا في حـــضــرة طــريق
(السيسيبان) . أنك االن تستجلي
الـزفــرات الـتي فـيـهــا وبـهـا تـهب
لبقـايا االسفلت ماؤه االول الذي
فــيـه مــصل الخــضــرار الــعــشــبـة

والبقاء واالنسان. 
....

وحَدْي
حـيثُ ال أحــدَ ســواي في أكـواني

وأزماني
أُصـــــاحبُ عُـــــزلــــتـي ألنــــســـــاهــــا

وتنساني .
فتعالَ اليّ يا خَمْرتي ومائي

نذوبُ في الكْأسِ !
اءُ كأْسِي األرضُ وخَمْريَ ا

وهـا أنــا حـيثُ ال أَحَــدَ قـبـلي وال
أحدَ بعدي

يا عَرْشي ومائي
أحْلُمُ بِكِ

اءِ . وأمزجُ اخلمرَ با
كُلُّها

...
أيها السّاقي !

عــيـــنــا حَــبـــيــبــتـي كــأســان من
خَمرتي

عينا حبيبتي
كــــلـــمـــاتي وأســـمـــائي أورادي

وأحزابي
ب يقظتي وال نومي

أنا الذي ال تأخذني سِنَة
. وال نَوْمْ

حـ تـفـرستُ في مـرآة بِـركـتي
رايتُ هُوْ

بنظرُ الى وجهه في وجهي
ولم يكن سوانا

     على سطح بركتنا
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نص قــــصـــيــــدة حتــــمل نــــفس
العنوان لألستـاذ الكبير جمعة
الـالمي. نـــــشـــــرت فـي الـــــعــــدد
( (166فـــي ( (5/6/2020مـــن

جريدة طريق الشعب.   
صادر: ا

فـريــدريش فـون ديـرالين •
( ?(2016احلــكـايــة اخلــرافــيـة
نــشــأتــهــا. مــنــاهج دراســتــهـا.
فــنــيــتــهــا تــرجــمــة د. نــبــيــلـة

ابراهيم دار رؤية.
أدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــس •
(2018موسـيقى احلوت االزرق
(الـهويـة الكـتـابة الـعنف) دار

تكوين. 
أمجد زهـير عبد احلسن •
( ?(2012االســـــــــــطــــــــــورة فـي
ــــاذج من عــــروض ــــســــرح  ا
عـاصر من اصدارات ـسرح ا ا
بــــغـــداد عـــاصـــمــــة الـــثـــقـــافـــة

العربية ?2013ط   .1
جالل الــــــديـن الــــــرومي •
( ?(2013مـختارات من قـصائد
جالل الــدين الــرومي (تــرجــمــة
حتــــــســــــ عــــــبــــــد اجلــــــبـــــار

اسماعيل).دبي: دار صدى.
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بغداد

‚«“— wI¹b
هاهي 

( الشابندر ) ( العجمي)
أماكننا اجلميلة
غلّقت ابوابها

رزاق 
يا قلبا تخلّق
من نقاء

ال تسلني 
عن بالد 

قُوٍضَت أركانها
وأسى الزمان

أصابها

 الى رزاق ابراهيم حسن
وتى في زحمةِ ا

يجيءُ 
صديقي األبهى

ليسأل عن بالدِه 
بغداد يا رزاق نازفة 

وما عادت 
كما كانت وكنا

وزماننا فيها ترجّل 
عن جوادِه 
قد جئتها

وصليب حزنك

فوق ظهرك مستك 
سكون  يا ايها ا

باالحزان
والقلق الدف 
قاهي هي ذي ا
ودعّت اصحابها

ما عدت 
تبحث عن مكانك

ب أهلك
لم تعد تلك األماكن 
تصطفي طالبها

الكل غادر

جمعة الالمي

رزاق ابراهيم حسن مع هشام عبدالكر في مقهى بغدادي
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رجوعـهم اواقل او اكـثر بـقلـيل لكن
جميعهم مرضى ال ينفعون شئ.

الى هنا ليس بكـافي بل امتد الظلم
الى ان ســـقـط صــدام الـــدكـــتـــاتــور
الـــظــــالم وقـــد وصف صـــدام عـــنـــد
ـ في الـبـعض بـانه خالصـة الـظـا

االرض.
طــيب جــاءت الــفــرصــة لــلــمــوالــ
ذهب اهل البيت للوصول للسلطة
ومــسك زمــام االمــور بـيــد االحـزاب
الــتي جــاهـدت صــدام اكــثـر من 30
سـنة فـكانت الـنـتائج عـلى مدار 17

سنة من حكمهم.
 -1دمـار الـزراعة في الـعـراق بـشكل

كامل
 -2دمار الصناعة في العراق بشكل

كلمل
 -3انتشار اخملدرات واحلشيشة

 -4دمار الطاقة الكهربائية
 -5دمار التربية والتعليم

 -6كثرة البطالة
 -7هــــدر ثــــروات الـــــعــــراق بــــدون
اســتـــثـــنـــاء بـــدون فـــائـــدة ومن ثم

سرقتها
 -8قـتل االطـبـاء والـكـفاءات واخالء
الـــعــراق مـــنــهـم او هــجـــرتــهم الى
البلدان الكافرة للبحث عن االمان
 -9الــبــنى الــتــحــتــيــة بــشــكل عــام

رجعت دون الصفر
-10فـــــــوضـى عـــــــارمـى وانـــــــفالت
الـسالح والــقــتل والــتـشــرد وحـرب
طائفيـة ودخول داعش ال نعرف من
وراء وتــدخل جـــمـــيع دول اجلــوار
بالسلطة الـعراقية وتهريب االموال
ن في لـلــخـارج والــثـراء الــفـاحش 
الــســلــطــة عــلـى حــســاب الــفــقــراء
.والـكالم اكـثــر واكـثـرومــا في الـيـد

حيلة .
والـسبب الـرئـيسي الـسـايكـولوجي
هـو دخــول رجل الــدين لـلــسـيــاسـة
الـذي يـفــني عـمـره طــالق الـدنـيـا ال
يؤمن بها وبالتالي يـتسيد السلطة
ويـتـحكم بـهـا وهو بـعـيد كل الـبـعد
عن الـــــعــــــلـــــوم واالخـــــتـــــصـــــاص
تخصصة في مهنتها التكنوقراط ا
لـــــبــــنـــــاء الــــدولـــــة كل مـن حــــسب
االخـتــصــاص وبـنــفس الــوقت هـو
انـسـان ال يـخـلـوا من عـقـد مـكـبـوتة
فـي داخل شـخـصـيــته والحـظـنـا ان
البعض منهم عندما اعتلى السلطة
قــد انــكـشــفت شــخــصــيـهـم وتـدفق
ــكـبــوت عــلى ســطح شـخــصــيـته ا
وظهرت حقيقـته فبدأ يسرق ويقتل
شروعة ارس اجلنس بالطرق ا و
بـافـراط مع الـنـساء الـلـواتي فـقـدنا
ازواجهم باحلـروب بحجـة احلماية
الى ان جتـد نـفـسهـا من خالل رجل
الدين كالكرة ترمي من شخص الى
وقت شخص اخـر بحـجة الـزواج ا
الـذي هــو لـيس بـاحلـرام لـكن نـحن
ـــــــكــــــبـــــــوت في نـــــــركــــــز عـــــــلى ا
الــشــخــصــيــة.وجــرائم داعش ضــد
الــنــســاء خــيــر مــثــال عـلـى الـكــبت
اجلـنسي لـدى الـشخـصيـة الـعربـية
ـســلــمــة الــذي جتــعــلــة يــتــطـرف ا

بسلوكة وافكارة.
قابل هذه االحزاب فتحت اجملال با
ـــتـــلـــونـــيــ ــتـــمـــلـــقـــ وا امـــا ا
والـــوصــولـــيــ بــشـــراء شــهــادات
مـزورة العـتالء الـسـلـطـة بـهـا بـحث
اصــبح من في الــسـلــطـة هم اوالئك
تـدينـون طالب احلوزات الـعلـمية ا
الـبعض مـنهم كـانوا الـفاشـلون في

زورين من يـة وا دراستـهم االكـاد
اصــحــاب الـشــهــادات يــتـحــكــمـون

بالبلد والنتيجة ذكرناها سلفا.
ان اجملـــتــمـــعــات احلـــديــثـــة بــدأت
تــفــضي عـــلى بــعض أســبــاب هــذا
الـــصــراع الــنـــفــسي حـــ أطــلــقت
احلـــــريـــــة لــــلـــــمـــــرأة ورفـــــعت من
مـسـتــواهـا الـثـقــافي واالقـتـصـادي
وسمـحت لهـا باالخـتالط مع الرجل

غازلته ومراقصتة ومالعبته. و
الـــدكــتـــور عـــلي الـــوردي من خالل
دراسته جنده يتحدث لفترة ما قبل
الــسـتـيــنـات . مـا بــعـد الـســتـيـنـات
رأة سافرة ( (1960نالحظ خروج ا
ــــا وبـــــدأت تــــغـــــازل الــــرجـل كــــا
احلـــكـــومــات ســـمـــعت نـــصـــيـــحــة
الـدكـتـور عـلي الـوردي وعـمـلت بـها
لـكن لم يـراعوا لـلـدين احلـنيف شئ
يــــذكــــر الـى ان كــــنــــا نــــحـن جــــيل
الستـينات نـسمع ونرى ان الصالة
للكبار من السن اي عندما تكبر في
السن تكون مطـلوب للصالة بحيث
انـــتـــشــرت مـــحالت بـــيع اخلـــمــور
وفتـحت الكثـير من البـارات لتسكع
فيـها الشبـاب ويقال لـيس رجال ما
يشرب وما يزني وانتشرت مكانات
خــاصـة بــالــدعــارة وكـثــيــر وكـانت
مـقـصــودة من الـدولـة ومــحـمـيه كـا
كـنـعان ابوغـريب الـفـجـر الـكـمـالـية 
والزبير وغيرهـا كانها احلل للكبت
اجلـنـسي الـذي يعـاني من الـشـباب
ـشـكـلـة الـواطـة وزنـا احملارم وحل 
الذي كـان منـتشـر والذي اشـار اليه
الـدكـتـور عـلي الـوردي .كل مـا كـتب
عن االنـــحــراف اجلـــنــسي انـــفــاً لم
يراعي القيم الدينية وحرمت الدين
ولـم يــكن هـــنــاك مـــخــافـــة من الــله
ـــا الـــزنـــا حالل ال حـــرام فـــيه كـــأ
وعـنـدمـا تـســيـر في شـوارع بـغـداد
جتد سائقي الـسيارات اذا شاهدوا
امرأة  في الشارع يـتهافتـون عليها
وتـسمع صـوت مـنبـهـات سيـاراتهم
تـرن عـلـيـهـا أمــا امـاكن الـتي فـيـهـا
ــزارع جتــدهــا مــلــيــئه خــلــوا كــا ا
بــالـســيـارات الــتي جتــلب الـنــسـاء
السـاقطـات من الشـوارع ليـمارسوا
مـعهـا الزنـا في تـلك االماكن بـحيث
اصبح الزنا متفشي في كل االماكن
العامة واخلاصة كامتنزهه الزوراء
وجزيـرة بغـداد السيـاحيـة وجزيرة
االعراس وفي االسواق خـاصة عند
اصــحــاب مــحالت لــبــيـع االلــبــسـة
النسائـية وذات مرة قال لي صديق
اني فــتـــحت مــحل لــبــيع االلــبــســة
الـنـسـائــيـة بـرغم انه يــعـمل اسـطـة
ميـكانـيكي لـكن محل االلـبسـة يفتح
عـــصــراً وقــال الــغــايـــة مــنه جلــلب
مـارسة الـزنا مـعهن وذات الـنسـاء 
مـرة قــال لي احـد الـبـاعـة في سـوق
الكاظمية لبيع العباءة النسائية ان
الـنـسـاء هـنـا كـا الـذبـاب يـاتـون لي
واهش بـــهن  كــالــذبــاب والــكــثــيــر
مـنـهن تـطـلـب الـزنـا وامـا اصـحـاب
ـهم كل الــتــكـسي حــدث وال حــرج ا
االمـاكن الـعـامـة مـشـبـوهة تـسـتـغل
مـن هــذا الـــنــوع مــتـــنــاســـ قــوله
تـعـالى(  وأذا أردنـا أن نـهـلك قـرية
أمـرنا متـرفيـها فـفسقـوا فيـها فحق

عليها القول فدمرناها تدميرا)
 واغـلب الشـبـاب يذهـبـون الى هذه
اماكـن الدعـارة وذات مرة سـألت ما
يقارب ألف شاب وجدت ان  5-1من
االلف لم يـذهـبـوا الى تـلـك الـبـيوت

لـلدعـارة ويـذهبـون  باسـبـاب كثـير
مـنـهم الـغـيــر مـتـزوج ومـنـهـــــــــــم
الـــذي لم تـــشـــبع زوجـــتـه رغــبـــاته
اجلــنـســيــة والــتي ال تــســحـره في
مــنـــامه فــيـــذهب الى تـــلك االمــاكن
لـيـجـد الـسـاحــرات فـيـشـبع رغـبـته
بدون خـوف من احـد ال من الله وال
من الدولة.هـذا احلل الذي توصلت
اليه الـدول العـربيـة في تلك الـفترة
ـرأة ظــنـاً مـنـهــا انه سـوف حتـرر ا
وتـطــلق احلـريــات وبـدون مــراعـاة
الـقـيم الـسـمـاويـة وكـان نـتـيـجـتـهـا
البالء باحلروب الى ان جاءت سنة
 1995وكـان ارواح الشـعب جـائـعة

دينياً.
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في تلك الفـترة صدام حـس خفف
الضغط والتشـدد على عامة الناس
في اداء الـصالة فـفتح الهل الـسـنة
اداة الــــصالة بــــاجلـــوامـع وكـــذلك
ـرجع ــذهب الـشـيـعـي وبـقـيـادة ا ا
الديني محمد محمد صادق الصدر
حيث ساد االلتزام الديني وارتدت
الــنــســاء احلــجــاب واصــبح الــزي
لكن الـرسمي في الـشـارع العـراقي 
هل كــــان هــــو احلل الــــكــــافي حلل
الـــــــصــــــــراع الـــــــنــــــــفس وازدواج
الشخصية أكيد ال الن هذا االشباع
سـيـكون مـؤقـتا. ووعـاظ الـسالط
الــذي اشـــار لـــهـم الــدكـــتـــور عـــلي
الــوردي يـــنــادون فـي اجلــوامع ان
الـزنــا حـرام لـكن هل مـنع الـشـبـاب
?اجلـواب كال . وهـنـا نـسـأل سـؤاال
هل اشـبـاع اجلنس بـهـذه الطـريـقة
يـؤدي الى حل ازدواج الـشـخـصـية
وصــراعــات الــنـــفس? اجلــواب كال
والــــســــبـب واضح االن االشــــبــــاع
بـاحلـرام يــزيـد غـضب الـلـه عـلـيـنـا
وهــذ هـــو هــدم لــلـــذات االنــســان .
واغلب الناس في تلك الفترة ترمي
السـبب عـلى احلاكم الـظالم الى ان
جاءت حلـظة سقـوط الظـالم وبعده
بــســـرعـــة جنـــد انــتـــشـــرت الــروح
ثـاليـة ب الـناس لـكن لم تسـتمر ا
لـــــفــــتـــــرة اقل مـن ســــنـــــة واحــــدة
وانـتشـرت فـيهـا الكـتب الـتي كانت
ـنـوعـة واالشـرطـة الـديـنـيـة وانـا
شـــخـــصـــيــــاً كـــنت زائـــراً ســـاحـــة
الـتحـرير حـيث سـوق باب الـشرقي
الــشــعـــبي انــتـــشــرت فــيـه الــكــتب
واحملاضرات الدينية لكن بعد سنة
ــــكــــان واحــــدة مـــــررت بــــنــــفـس ا
شــوهـدت الــغــريب حــيث ال اســمع
كــاسـيـت او مـحــاضــرة ديــنــيـة في
ـعـاكس الــسـوق ووجـدت الـبــديل ا
والـــغــريـب هــو انـــتــشـــار اشــرطــة
لــــلـــــســــكـس واالدويــــة اخلــــاصــــة
بـالـســكس بـشــتى انـواعــهـا .كـذلك
شاع باالونه االخـيرة السـفر للدول
االجـــنـــبـــيـــة مـن اجل الـــبـــحث عن
ــؤنـــســـات الـــفــاجـــرات الشـــبــاع ا
اجلــنس وهــذه الـصــورة مــعــروفـة
لدى الدول غـير العربـية ان العربي
عـنــدمــا يـزور دولــهم واضح عــلـيه
الـكـبت اجلـنـسي فـيـحـاول تـفـريـغة
بطـرق شتى وان كـانت منـبوذة  او
طـريــقـة حــيـوانــيـة لــديـهم .اذا اين
ذهـــبت مــحـــاضــرات رجـــال الــدين
والــذين يــســمــيــهم الــدكــتـور عــلي
ــاذا لم الــوردي وعــاظ الــسالطــ 
تؤثـر فيـهم ? بل ذهبت الـنساء الى
ابــعـــد من ذلك وخــلـــعت احلــجــاب
ؤخرة وارتدت البنطـلون واظهار ا

بـشــكل واضح ومـثـيـر اذاً مـشـكـلـة
االنــسـان مع اجلـنـس ازلـيـة ال حتل
اال بـالشـــــــبـــــــاع النه مـــــــفـــــــتـــــــاح
الشخصية.كيف يكون االشباع هذه
مسـألة تـبقى حـسب ثقـافة الـبلد او
كــيف تــنــســجم مـع تـراثــة الــديــني
وهناك مسـأله مهمه هي عدم ادراك
رجـــال الـــدين كـــيف الـــتـــعـــامل مع
بـعـض آيـات الـقـران ومـا يـطـلـبـونة
من الــــــنـــــاس عـن طـــــريـق الـــــوعظ
واالرشــاد .مـــثالً الــزنـــا والــســرقــة
الــدول الـيـوم اصـبـحت لـهـا حـدود
لـــيس كـــالـــســـابـق ولـــهـــا قـــوانــ
كن ان تـسـتخـدمـها وتـكـنلـوجـيـا 
لـــلــــحـــد من الـــســــرقـــة مـــثالً وانـــا
شخصيـاً عندما ذهـبت الى ماليزيا
لـــلــدراســة لـم اجــد احــد يـــفــكــر ان
يسرق نقود شخص ما والسبب ان
الــدولــة بــدأت تـطــبق تــكــنـلــوجــيـا
العـصر وفـتحت الـكثـير من الـبنوك
وباستـخدام أليه بـسيطـة وأمينة آل
ــصـرفـيـة واين مـا وهي الـبـطـاقـة ا
ـكـائن يـذهـب الـشـخص يـجـد تـلك ا
اخلـاصــة بـســحب وايــداع الـنــقـود
وحـاالت الـبـيع والـشـراء جـمـيـعـهـا
كن وحتى االكل في مطعم خاص 
ــصـرفـيـة ان تـســتـخـدم الـبــطـاقـة ا
ومــحــطـات الــوقــود جــمــيع حـاالت
بــحـيث الـفـرد ال يـحـمل مـعه نـقـودا
وفـي هــذه احلــالــة انــتـــهت مــهــنــة
الـلــصـوص امــا حــاالت الـزنــا فـفي
ـنع الـزنا مـالـيـزيـا فـهنـاك قـانـون 
واذا وجـــدوا شــخـــصـــا مـــســـلـــمــا
مـخـتلـيـا مع مسـلـمة مـخـالف لسـنة
الله ورسوله يسـتدعى الى الشرطة
ويــغـرم مــا يـقــارب ألف دوالر وفـقـاً
ــالـيـزي وهــذا طـبـعـا ال لـلــقـانـون ا
ــسـلــمـ . لـكن يـطــبق عـلى غــيـر ا
هــنــاك شــركـات خــاصــة بــالــدعـارة
نوحـة اجازة من قبل الـسلطة . و
ـرحـلـة وطـيل بـقــائي في مـالـيــزيـا 
الــدكــتـوراه لـم ار ان شـابــاً حتـرش
بـفـتـاة واعـتـرضـها بـل لم ار صورة
رأة لـلـجـنس في االمـاكن الـعـامـة .ا
تــعـيش وتـعـمـل بـكل أمـان وحـريـة.
سـمــعت ان الـدكــتـور عــلي الـوردي
عندمـا كتب عن االنحـراف اجلنسي

دخــولـهــا الى االسالم ونــشـاهـد ان
اغــلب وسـطـهـا وجـنـوبـهـا هم حلـد
ــســـيــحـــيــة.واجتــاه االن في ديـن ا
االحــــزاب االسـالمــــيـــة الــــيــــوم في
احلـكـومـة الـعــراقـيـة نـحـو الـفـسـاد
ــال الــعــام  بــان واالســـتــهــتــار بـــا
واضح ان رجل الدين السـياسي قد
ال العـام او النساء سرق وفسـد با

وما خفي كان اعظم.
W×O×  …—u

اذا االصـالح يــــبــــدأ مـن احلــــاجــــة
اجلـنـسـيـة وهي احلـاجـة الـوحـيـدة
ــسـلـمـ الـعــرب لم تـتـعـالج عـنـد ا
بـالـصـورة الـصـحـيـحـة بقـيت حتت
االعراف والـتـقـالـيـد الـقـبـلـيـة . ولو
نتـمعن في الـعالم الغـير الـعربي قد
وضــعــوا عالج لـــهــا حــسب الــدين
واالعراف السائدة وبالتراضي لكل
االطـراف امـا الـعـرب بـقـيت مـعـلـقـة
فـقط الـزواج الـدائم يــنـقـذ الـشـبـاب
من هــذه الــغــريــزة الــعــنــيــفــة ومن
ـالحظ في فـــتــرة الــســـبــعـــيــنــات ا
والثمانينات ان خمس من ب ألف
ــارســوا الـــزنــا وشــرب شــاب لـم 
اخلـمر والـذين عنـدما بـدات احلرب
مع أيـــران ال يــعـــرفــون شــيـــئــا عن
ـــراجع الـــشــيـــعـــيــة او قـــدســـيــة ا
ـرجـعــيـة ولـو كـانــوا يـعـفـون ذلـد ا
خلـــســر صـــدام احلـــرب مع ايــران
واالنـــحـــراف اجلـــنـــسـي ســـبب كل
االنـحـرافــات الـشـخــصـيـة االخـرى.
لنـفتـرض ان الله من عـليـنا من غداً
االمان والرخاء والترف .هنا نطرح
ســـؤال كــــيف يـــتــــعـــامل الــــشـــعب
الــعـراقي مع اجلـنـس? اتـوقع نـفس
نــــتـــائـج فـــتــــرة الـــســــبــــعـــيــــنـــات
لهـذا السبب اقول ان والثمـانينات 
ن عـلينـا باالمان  الن الله لن ولن 
الــــله يـــعـــرف اين تــــذهب الـــنـــفس
الــعـــراقــيــة األ ان جنـــد حل جــديــد
لبناء الشخصية العراقية وعليه ان
نبـدأ اوالً بـاصالح الذات .وكـما في
قوله تـعالى يـامعـشر اجلن واالنس
ان اسـتـطعـتم ان تـنفـذوا من أقـطار
الـــســـمــاوات واالرض فـــانـــفــذوا ال
تــنــفــذون إالبــســلــطـان ((33سـورة

الرحمن

رسم توضيحي لعملية تلقي رشا

ونـشـر كــتـابه وعـاظ الــسالطـ قـد
ـثقـفـ ورجال هـوجم من الـكـثيـر ا
الــديـن .هــوالء لــو زاروا مـــالــيــزيــا
الـيـوم لـوجـدوا الـقـانـون الـسـماوي
يــطــبق عــمــلــيـــاً ولــيس بــالــنــصح
واالرشاد والذي ال يسمن وال يغني
من جـوع أخي الـقـار هل تـعـلم ان
في مــالـــيــزيــا نـــظــام يــطـــبق عــلى
ـســافـريـن بـ مـدن حـافالت نــقل ا
ــواصـفـات ومـحــافـظــات مـالـيــزيـا 
الــسـيـارة فـيـجب ان تـكـون الـبـاص
 36 راكــبـا ومـقـسـومـة الى جـهـتـ
اجلـهـة اليـمـنى عـبارة عن كـرسـي
مــزدوج واجلـهــة الــيــســرى كـرسي
واحد والغرض مـنه اذا جاءت فتاة
وحــدهــا يــجــلـســونــهــا بــالــكـرسي
نـفصل واذا جـاء شخص الواحـد ا
غـــريب كـــذلك يـــجـــلس بـــالـــكــرسي
ـنفـصل والغـاية هـو القضـاء على ا
كـل حــاالت احملــتـــمــلــة لـــوســوســة
الـشـيـطـان فـهـنـا خفـف احلمـل على
( رجــال الـــدين ( وعــاظ الـــسالطــ
فـبـدأ ال يـتـكـلــمـون في خـطـبـهم عن
هــذه احلــاالت . ولــو اســتــخــدمــنــا
الـتـكنـلـوجـيـا االكـتـرونيـة لـقـضـيـنا
عـلى مهـنة الـوعظ واالرشاد لـرجال
الــدين.واحلــكــمــة تــقــول (االصالح
يــــبــــدأ مـن الــــذات) ولم يــــقــــولــــوا
احلــكـمــاء االصالح يــبــدأ من بــنـاء
الــعــمــارات الــســكــنــيــة اجلــســور 
العب وتـبـلـيط الـشـوارع ) مـا لم ا
نــصــلـح أنــفــســـنــا لن نــتـــمــكن من
أذاً مــــــفـــــتـــــاح إصالح بــــــلـــــدنـــــا(
الــشـخـصـيــة هـو اجلـنس.الحظ في
الــفــتــوحــات االسالمــيــة االولى ان
ـسلـمـ االوائل اجتـهوا في قـادة ا
فتوحـاتهم الى ايران ودول الـبلقان
وتـركـيـا واشـمــال افـريـقـيـا ومن ثم
اسـبـانـبـة تــاركـ خـلـفـهم واالقـرب
سافة افـريقيا كان االجدر لهم في ا
بــهم يــتـجــهــون الى افــريـقــيــا لـكن
الـظـاهـر ان غـنـائـم احلـرب الـغـالـية
والتي تتمثل بالـنساء دفعتهم لذلك
ناطق التي االجتاه واالبتعـاد من ا
يـقـنطـهـا ذات الـبشـرة الـسوداء الن
نـسـاءهم ال تـبـاع بـالـسـوق فـبـقـيت
افــريـقــيـا حتت رحــمــة الـتــجـار في
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حـرب الثـمانـ بـ العـراق وايران
مــعــروفــة لـدى اجلــمــيع هـي حـرب
عـقــائـديـة بـ جــارتـ مـســلـمـتـ
والــشـعـبـ ال حــولـة وال قـوة لـيس
لــهم فــيــهــا ال نــاقـة وال جــمل .لــكن
دكـتـاتـوريـة احلــكـام عـنـد الـطـرفـ

اجبرتهم للقتال .
على راس الهرم السياسي االيراني
في السلطة رجل دين يحمل شهادة
عـلمـية حوزويـة تصـنف لـدى اتباع
ـذهب الــشــيـعي بــدرجـة ايــة الـله ا
رجع ـتـمـثلـة بـالـسـيـد ا العـظـمى ا
الـكـبـيـر قـائـد الـثـورة أيـة الـله روح

الله خميني قدس الله سره.
ـعــروف لــدى اتــبـاع مــذهب اهل  ا
البيت عـبر التـاريخ ان النبي واهل
بـيـته قـد ظلـمـوا من منـافـسـيهم في
السلطة هم بنو أمية وبنو العباس
ذهب مـسلوب الى ان اصبح هـذا ا
وهـم فـــــــعال اهـل الــــــبـــــــيت احلق 
يتميزون باخللق الرفيع والتسامح
واحملــبــة وخـدمــة االنــســانــيـة اوالً
وعلى راسهم الرسول الكر محمد

(ص) .
لـكن عــنـد اعـتالء الــسـلـطــة الـسـيـد
اخلـمـيني يـعـرف جيـدا ان الـسلـطة
ة ودكتاتوريا في العراق سلطة ظا
واجــبـرت الـشـبـاب والـنـاس بـشـكل
عام بالـقوة للحـرب ضد ايران فكان
ـقاتل امـا يـعـدم او يـقتل اجلـنـدي ا
وت او يقع اسـيرا وهو امر حتى ا
بـ امـرين اذاقـة اجلـنـدي الـعراقي
مـخـلفـا خلـفـة عائـلـة زوجة واطـفال
وابوين .واالمـام اخلمـيني يـعلم ان
اغـــلـب اجلـــيش هم مـن الـــشـــيـــعى
ــوالـيـ االهل الـبـيت الـعـراقـيـ ا
الذين ظـلمـوا على مـر التـاريخ على

يد احلكام .
في النهـاية هوالء اجلنـود مختصر
الكالم الشيـعى ان وقعوا في االسر
اذاقـوا مـرارة اخـرى وهي الـتـعامل
بـدون رحـمة مـن ابنـاء مـذهـبهم من
االيـرانـيـ فخـيـروا بـ امـرين اما
ان يـطلـق سراحك وتـقـاتل بجـنـبهم
ا ابنك او وتقتل اخـوك وابوك ور
تـبـقى في قــفص الـسـجن مــظـلـومـا

حتت سياط اجلالدي .
نسـال سؤاال اين الـرحمـة في اتباع
مـــذهب اهل الــبـــيت عــنـــد الــســيــد
اخلميـني او عند الـسلطـة االيرانية
بـشــكل عــام وهم من اتــبــاع مـذهب
ـغـفـرة اهـل الـبـيت اهل الـرحـمـة وا
ـعــقــول ان يـقــضي شـاب .هـل من ا
ـذهب عــمـرة مـنـفي في مـن اتـبـاع ا
الـــســجن اكــثــر من  12ســنــة حتت
ــذهب اهل الـبـيت سـلـطـة مــوالـيـة 

فهذه االزدواجية .
ا رجع اغلب االسرى لـبلدهم لكن
رجـعــوا هم في صـحــة غـيــر جـيـدة
اغـــلـــبـــهم مـــاتـــوا بـــعــد ســـنـــة من

رحوم الـدكتور علي بعد مـا أشار ا
ـــصــــطـــلـح االزدواجـــيـــة الـــوردي 
وسـببـها الرئـيسـي هو االنـحرافات
اجلــنـســيـة الــتي تـنــشــأ من حـجب
ــــرأة عن الــــرجـل حـــيـث تــــكــــثـــر ا
االنـحـرافــات بـ الـبــحـارة ورجـال
ـعــبـد ورجــال الـدين الــكـنــيـســة وا
بـــشــكل عــام .ومـــنه كــذلـك مــنــاطق
ــة حــيث بــغــداد الــضــيــقــة الــقــد
ــا حتــجب الــنــســاء عن الــرجــال 
يـــدفـع الــرجـــال طـــول الـــوقـت بــ
قهى اما االطفال فتضطر العمل وا
االمــــهـــات ابـــعـــادهم خـــارج الـــدار
لــلــتــفــرغ لــشــؤن الــبــيت من غــسل
ـالبس وطـهي الــطـعـام وتــنـظـيف ا
فالطفل الذي يلعب بالشارع البيت 
ا يـجـد له اصدقـاء لـيـلعب مـعـهم 
يـضـطـر ان يـنتـمي جملـمـوع لـيـكون
جهة تدافع عن نفسها من اجملاميع
ـــتـــكـــونـــة في االحـــيـــاء االخـــرى ا
ـتـنـمر االخـرى .فـقـائـد اجملـمـوعـة ا
يــسـتــضـعف االصــغــر والـضــعـيف
ـداعـبة ولـكي يـحـمـيه فـيـساومـة بـا
ـــمــارســة مـــقــابل اجلــنــســـيــة او ا
احلماية فينـشأ االنحراف اجلنسي
الحـظـة االخـرى الـتي اشـار لـها . ا
ــرحـوم هي اسـتــقـدام راقـصـة في ا
احـد مـقــاهي بـغـداد جلــذب انـتـبـاه
الـشـبـاب  لـهـا وابـعادهـم من نـفسه
واخلطـوة الـثـالـثة هي فـيـا بـيـنهـم 
يدان فتح بيوت دعارة في منطقة ا
البـعــاد الـشـبــاب عن بـنــات الـنـاس

واشغالهم في هذه البيوت .
…d UÝ …√d*«

رأة اخلـطـوة الـرابـعـة هي خـروج ا
سافـرة للـعمل جلذب انـتبـاه الشاب
ـــكــشـــوفــة والــتـــمـــعن بــاالجـــزاء ا
والتلذذ بها خطوة محسوبة البعاد
الــشــبـــاب عن بــعــضــهم. اخلــطــوة
اخلـــامــــســـة الـــتـي لم يالحــــظـــهـــا
ـرحـوم عـلي الوردي ولم الـدكـتور ا
تـدون في كــتــبه اال وهي تــصــامـيم
عـاناة الـبيـوت احلـديثـة بعـد تـلك ا
فـي الـبــيــوت الـضــيــقـة الــشــعـبــيـة
الـبـسـيـطة فـقـامت الـدولـة عـلى تلك
اخلطوات احملسوبة من قبل الدولة
بـان تـوزع قـطع اراضي لـلـمـوظـف
ـسـاحـة تـتـراوح مـا ب  400الى
 600مـــتـــر مـــربع لـــلـــتـــخـــلص من
البـيوت الضيـقة والتـجاوزات التي
حتصل بتلك البـيوت على ما اعتقد
ال بل حــــتـى من اعــــلـى الــــبــــيــــوت
ا الصقـة البيـوت مع بعضـها فر
يـكـون هـنـاك عـبـور من عـلى الـبـيت
الى بيت اخر لتحـقيق اشباع اللذة
فـتـم تـصـميـم خـريـطة بـحـث يـكون
الــبـنـاء وسط مـسـاحـة االرض غـيـر
مالصقة للجـيران لكي ال تسمح من
تــســول لـه نــفــسه لــلــتــجــاوز عــلى

الصقة لبعضها . البيوت ا

نـــحن  مع الـــنـــاس  ســـنــضـــاعف
قـاومة بـطريـقة لن تـكونوا نيـران ا

قادرين على قمعنا جميعاً.
أطــلب مــنــكم  أيــهــا الـرئــيس  أن
ــتـحـدث بـاسـمــنـا وتـعـطي تـكـون ا
شورة لرئيسنا كونتي:  وتسدي ا
عزيزي السيـد الرئيس كونتي  في
ــرة الـقــادمـة الــتي تــتـلــقى فـيــهـا ا
ـة هــاتــفــيـة مـن احملـسـن بـيل مــكــا
غـيتـس أحله مـبـاشرة إلى احملـكـمة
اجلـنـائـيـة الـدولـيـة بـشـأن اجلـرائم
ضـد اإلنـسـانـية. إذا لـم تفـعل ذلك 
أخــبـــرنــا كــيف يـــجب أن نــعــرّفك 
"احملــامي الــصــديق" الــذي يــتـلــقى

أوامر من مجرم. 

الـوقـايــة احلـقـيـقـيــة  الـتي تـشـمل
أســالــيب حــيـــاتــنــا  وطــعــامــنــا 

وعالقتنا بالبيئة.
الـــهــدف احلـــقــيـــقي لــكـل هــذا هــو
السـيـطرة الـكـاملـة. هـيمـنـة مطـلـقة
على الـبشـر  حتويلـنا إلى خـنازير
فـيـنـيا وعـبـيـد  مـنـتـهـكـة الـسـيادة
واإلرادة احلـــرة. كـل هـــذا بــــفـــضل
تـخفية التي ؤامرات ا احليل / وا
تــقـومــون بـهــا في شــكل تـســويـات
سـيـاسيـة. بـينـمـا تقـومون بـتـمزيق
قـواعـد نورمـبـرغ بـالعالج الـقـسري
والـغــرامـات والـتــرحـيل والــتـعـرف
دعوم من على الوجه والترهيب  ا

قبل العلم العقائدي.

ــســـاهــمـــة اإليــطـــالــيــة ســـتــبـــلغ ا
لـــلــتــحــالف الـــدولي ضــد فــيــروس
كـورونا  140مـلـيـون يـورو  مـنـها
 120مـلــيــون يـورو إلى الــتــحـالف
ي للـقـاحات والـتـحصـ غـير الـعـا
الــربــحي الــذي أنــشــأتـه مــؤســسـة
غيتس. إنه مجرد جزء من صندوق
 7.4مــلــيـار يــورو من قــبل االحتـاد
األوروبي لـلـعــثـور عـلـى لـقـاح ضـد
الـفـيـروسـات الـتاجـيـة - الـلـقـاحات
الـتي سـيـتم اسـتـخدامـهـا كـمـا قلت

من قبل.
ـصل  ال مــال  طـبــعــا لــلــعالج بــا
الــذي لـه تـــأثــيـــر جـــانــبـي بــكـــونه
رخـيص لـلـغـايــة. ال مـال لـلـوقـايـة 

ناعة كأدوات إلعادة برمجة نظام ا
لــديـنـا. بـاإلضــافـة إلى ذلك  يـعـمل
غـــيـــتـس أيـــضًـــا مع الــــعـــديـــد من
الشـركات متعـددة اجلنسـيات التي
تـــمــتــلك مــرافق  5Gفي الــواليــات

تحدة األمريكية. ا
WIOLŽ W Ëœ

يـوجــد عـلى هـذه الــطـاولــة الـدولـة
العميقة اإليطالية بالكامل: شركات
ـشــبـوهـة  ? Sanofiإلى األدويــة ا
جــــــــانب  GlaxoSmithKlineهم
أصـــــدقـــــاء لـ  Ranieri Guerraو
 Ricciardiوعـــالم الـــفـــيـــروســات
ــعـروف الــذي نـدفع  2000يـورو ا
لــــــــكل  10دقــــــــائق مـن عــــــــروضه
ــيــة في ) Raiتـــلــقــزيــون الــتــقــد
الدولة اإليـطالية  TVوتتحدث عن
اختـصاصي الـفيـروسات اإليـطالي
Sa- وقّـــعتRoberto Burioni). 
GlaxoSmithKline  nofiو 
اتـفـاقـيـات مع اجلـمـعـيـات الـطـبـية
ا ـستقبـلي   لتثـقيف األطباء ا
يسـخر من استـقالليـتهم في احلكم

ومن قسمهم الطبي.
الـشركـات متـعددة اجلـنسـيات ذات
Roman الـتـقــنـيـة الـعــالـيـة  مـثل
 Engineeringالتي هي صديقة لـ
Bending النبـيلة  أوMantoan 
Pisano ? مـــــنSpoons ? 
ــتــوفــرة لــلــتــحــكم في بــيــانـات وا
الــصــحــة الــشــخــصــيــة وإدارتــهــا
بــاالتــفــاق مع األجــنــدة األوروبــيـة
 ID2020لـلــتــعـرّف اإللــكــتـروني 
والــــتي تــــهــــدف إلـى اســــتــــخـــدام
الـتـطـعـيم الـشـامل لـلـحـصـول عـلى
مـنصـة رقمـيـة للـهويـة الشـخصـية.
هـذا استـمرار لـنـقل البـيانـات التي
بـدأتــهـا  Renziإلى  .IBMأعـطت
ريـنـزي  في عام  ? 2016أكـثر من
 ? 30من صــــنـــدوق بـــيل غـــيـــتس

ي. العا

ذلـك إلرضـاء شـهـوات الــرأسـمـالـيـة
ـاليـة التي تـتـمثل قـوتهـا الدافـعة ا
ـــــصــــالـح  وهــــو في تـــــضـــــارب ا
الصراع الذي تمثله منظمة الصحة
ــمـول ــيــة بــشــكل جــيــد  وا الــعــا
الــــرئــــيــــسي لــــهــــا هــــو "احملــــسن
ــعــروف بــيل واخملــلص لــلــعــالم" ا

غيتس.
كــلــنــا نــعــرف ذلك اآلن. تــوقع بــيل
غــيــتس  فـي عـام  ? 2018حـدوث
وبـاء  ثم تـمّت مـحـاكـاة الـوبـاء في
أكتـوبر  2019في "احلدث ? "201

مع منتدى دافوس (سويسرا). 
لــعـقــود  كــان غـيــتس يــعــمل عـلى
سـيـاسـة اإلبـادة الـسـكـانـيـة وخطط
الــســيــطــرة الــديــكــتــاتــوريــة عــلى
ية  بهدف احلصول السياسة العا
عـــلى الـــســـيـــطـــرة عـــلـى الـــزراعــة

والتكنولوجيا والطاقة.
قـال غـيـتس  أقـتـبس بـالـضـبط من
خـطـابه: "إذا قـمـنــا بـعـمل جـيـد في
الــلـقــاحــات والـصــحــة واإلجنـاب 
فـيـمـكنـنـا تقـلـيل عـدد سكـان الـعالم
بـــنـــســـبــة   "15-10 فـــقط اإلبـــادة

كن أن تنقذ العالم !! اجلماعية 
مـن خالل لـقـاحــاته  تـمــكّنَ غـيـتس
من تـــعـــقــيـم ماليـــ الـــنــســـاء في
إفـريـقــيـا. تــسـبّبَ غـيــتس في وبـاء
شــلل األطـفــال الـذي شل 500.000
طفل في الهنـد وال يزال حتى اليوم
DTP ـتــوفـون من لـقـاح األطــقـال ا
ــرض الــثالثي أكـــثــر من وفــيــات ا
نــفـسـه. ويـفــعل الــشيء نــفــسه من
ــعــدلــة وراثــيًـا خالل احملــاصــيل ا
التي صـمّمتـها شركـة مونسـانتو و
"تــتــبـرع بــهــا بــســخــاء" لــلــســكـان
. كل هـذا بــيـنـمــا يـفـكـر احملـتــاجـ
بـالــفـعـل في تـوزيع الــوشم الــكـمي
ـلــقّـحــ (من فـيـر لـلــتـعــرف عـلى ا
mRNA ولقـاحات مـرنا ( لـقحـ ا
)احلـــمض الـــنـــووي الـــرايـــبــوزي)

اخلـــطــــاب كـــامـال مـــتـــرجــــمـــا إلى
االتكليزية على هذا الرابط :

ـطـلـقـة ال قـال هـوبــز إن الـسـلـطــة ا
تــأتي من فــرض من فــوق ولـكن من
خـالل اخـــــتـــــيـــــار األفـــــراد الـــــذين
ـــزيـــد من احلـــمـــايــة يـــشــعـــرون 
لــلــتــخــلي عن حــريـتــهم ومــنــحــهـا
لطرف ثـالث. مع هذا  أنت تواصل
تـخـديـر الـعقـول مع وسـائل اإلعالم
الـــفــاســدة مع  ) Amuchinaنــوع
طهرات الذي تروج له وسائل من ا
ـتــواطـئـة)  مع دعـايـة الــشـركـات ا
كـلمـات مـثل "النـظـام"  و "السـماح"
و "اإلتــاحـــة"  إلى حــد يـــســمح لك
بـــتــنــظـــيم روابــطـــنــا الــعـــاطــفــيــة

ومشاعرنا والتثبت من مزاجنا.
رحلة 2 لذا  بهذه الطـريقة  فإن ا
لـيـست سوى اضـطـهاد / اسـتـمرار
للمـرحلة األولى - لـقد قمت بتـغيير
االسم فــقط  كــمــا فــعــلت مـع آلــيـة
االستقـرار األوروبية ( . (ESMلقد
فــهــمـــنــا بــالــتـــأكــيــد أن الــنــاس ال
ــوتـون بـسـبب الـفـيـروس وحـده.
ــوتـوا لــذا سـيُــسـمح لــلــنـاس أن 
ويعـانون  بـفضـلك وقوانـينك  مع
البؤس والفقـر. وكما هو احلال في
"أفضل" األنظمة  سيتم إلقاء اللوم
ــواطــنـ فــقط. أنت تــسـلب عـلى ا
حـريـتنـا وتـقـول أننـا نـبحث عـنـها)

 Divide et Imperaفرّقْ تسد(
إن أطـفـالـنـا هم الـذيـن سـيـخـسرون
أكـثـر  الذين "تُـغـتـصب أرواحهم" 
ـــســـاعــــدة مـــا يـــســــمى "ضـــامن
حـقــوقـهم" (  CISMAIالــتـنــسـيق
اإليــطــالي لــلــخــدمــات ضــد إســاءة
معـاملة األطـفال). وبـهذه الطـريقة 
درسة لن يُمنح أطفـالنا احلق في ا
إال بــسـوار لــيــعــتــادوا عـلــيه حتت
راقبة  ليعتادوا على العبودية - ا
والــعالج الـقــسـري. كل هــذا مـقـابل
ســكـوتــر تــزلج وجــهـاز لــوحي. كل

أنه فــيــروس كـورونــا  مــشــتق من
اخلـفـافـيش والـفـئـران  مـتـسـائـل
عــــمــــا إذا كــــان األمــــر يـــســــتــــحق
اخملـاطــرة من أجل تـعـديل فـيـروس

للتوافق مع الكائنات البشرية.
# الــســيـاســيـة اإليــطــالـيــة تــطـالب
بـالقـبـض عـلى بـيل غـيـتس بـتـهـمة

جرائم ضد اإلنسانية
في خــطـاب مــلـحــمي واســتـثــنـائي
مـدتـه سـبع دقـائق قـوبل بـتـصـفـيق
واسع  قالت سارة كونـيال  عضو
ـــان عن رومــا  إن إيــطــالــيــا الــبــر
تــعـــرضت لـ "مـــحــاكـم الــتـــفـــتــيش

قدسة للعلوم الزائفة" ا
÷ËdH  ‚öſ«

وانـــتـــقـــدت بــــشـــدة اإلغالق غـــيـــر
ـفـروض عــلى رفـاقـهـا الــضـروري ا
اإليـــطــالـــيــ فـي خــدمـــة األجــنــدة
ـــــيــــة. وحــــثـت الــــزعــــمــــاء الــــعــــا
الـسـيـاسـيـ عـلى االمـتـناع عن أي
ــــواطـــنــــ عــــلى خــــطط إلرغــــام ا
االســـتــسـالم لــلـــقـــاحـــات كـــورونــا
اإلجــبــاريـــة عــلى أيـــدي الــنـــخــبــة
الــفـاســدة - الــتي حـدّدتــهــا بـأنــهـا

الدولة العميقة.
في مـا يـلي مـقـتــطـفـات من الـكـلـمـة
الكاملة التي ألـقتها سارة كونيال 
ــان فـي رومــا  أمــام عـــضــو الـــبــر
كن مـشـاهدة ان اإليـطـالي .  الـبـر

بــعــد أيــام من الــكــشف فـي تــقــريـر
اسـتـخـبـاراتي بـشـري  اعـتـراضه
أن بيل غـيتـس عرض رشـوة بقـيمة
 10مـاليـ دوالر لـتــمـريــر بـرنـامج
تـطـعـيم إجـبـاري لـفـيـروس كـورونا
فـي نــيـــجــيــريـــا  طــالب ســـيــاسي
إيـطـالـي بـاعـتــقـال بـيـل غـيـتس في
ــان اإليـطـالي. شــجـبت سـارة الـبـر
كـــونــيــال  ? Sara Cunialعـــضــو
ان في رومـا  بيل غيتس على البر
vaccine crimi- أنه "مـجـرم لـقـاح
 "nalوحثت الرئيس اإليطالي على
تــسـلــيـمه إلى احملــكـمــة اجلـنــائـيـة
الـدوليـة بتهـمة ارتـكاب جـرائم ضد
اإلنـسـانـيـة. كـمـا كـشـفت عن أجـندة
بـيل غـيـتس في الــهـنـد وأفـريـقـيـا 
إلى جـــانب اخلـــطط الـــرامـــيــة إلى
تـعـزيـز اسـتـعـبـاد اجلـنس الـبـشري
من خالل برنـامج التـعريف الـرقمي

ID2020.
كمـا ذكرت  GreatGameIndiaفي
وقـت ســـابق  في عـــام  2015كــان
اإليـطـالــيـون هم الـذين كــشـفـوا عن
جتـارب بـيـولـوجـية صـيـنـيـة سـرّية
مع فيـروس كورونا. أظـهر الفـيديو
 الذي  بـثه في نـوفمـبر ? 2015
كـيـف كــان الـعــلــمــاء الــصــيــنــيـون
يـقـومون بـتـجارب بـيـولوجـيـة على
فـيـروس مـتـصل بـالـسـارس يُـعـتـقد
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Èd∫ رواد االذاعة في صورة يعود تاريخها لعام 1956 ويظهر فيها حافظ القباني وسعاد الهرمزي واخرون –
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اخملرج الـعراقي اجنـز فـيلـما قـصيـرا بعـنوان (صـدمة
كوفيد 19) وهـو من اخراجه ومونتاجه وتـمثيل محمد

اجلاسم وامال الشيباني وعبدالكر احليدري.

 —uLC « …œU³Ž

اخملرج االردني  اخـتـيار فـيلـمه ( وسلـمى ) للـمشـاركة
ـرأة الـدولي في دورته االلـكـتـرونـيـة في مـهـرجـان افالم ا
اضي وسـوف يعرض في الثـانيـة التي انـطلـقت السـبت ا

الساعة السابعة من مساء اليوم اخلميس.

 f½u¹ bL×
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WLKE  WJ³AÐ
لـهـا عـبـر حـسـابـهـا الـشـخـصي عـلى
الفـيسـبـوك: (أنا مـصابـة باضـطراب
ثــنــائي الــقــطب وفــخـورة بــذلك رغم
ـزاجـيـة الـتي ال حتـتـمل تـقـلـبـاتـي ا
حلـظــات جـنــوني وصـوال إلكــتـئـابي
احلــــاد). وأضــــافـت: (أنــــا فــــخـــورة
كـافـحتي حـتى الـيوم ضـد نـوباتي
ولو خـيروني ثـانـية الخـترته طـوعاً.
نحن تـلك الـفئـة القـليـلة من اجملـتمع
التي تـشعـر أكثـر نطـير فـرحاً لـرؤية
قوس قـزح)". وأردفت : (نـحس بـثقل
العالم إذا مـا شعرنـا بالقـلق ونحزن
ــوت شــخــصــيــتــنــا أيــضــا بــشــدة 
ـفـضــلـة. نـحن طـبــيـعـيـون لـكن في ا
نطاق أوسع كـأي شخص آخر. نحن
فــقـط نـــعــيـش أكـــثـــر). وإخــتـــتـــمت
رض الـنفسي لم تدوينـتها قـائلة: (ا
ولن يـكــون أبـداً وصـمــة عـار سـواء

أردت االعتراف بذلك أو ال).

ÊU e « ≠ oA œ

فــاجــأت الــفـنــانــة الــسـوريــة تــولـ
الــبــكــري جـمــهــورهــا بــالـكــشف عن
معاناتهـا من مرض اضطراب ثنائي
الـقـطب الـنـفـسي وقـالت في تـدويـنـة

{ اسـطــنــبـول  –وكــاالت - أتُـهــمت
الــنـــجـــمـــة الــتـــركـــيــة بـــيـــرن ســات
بالشذوذ وتعرّضت إلنتقادات الذعة
وصـلت بعـضـهـا حلـد الشـتـائم بـعد
.ونشـرت بيرين ـثلـي إعالنها دعم ا
عـبـر صـفــحـتـهـا اخلـاصـة عـلى أحـد
مــواقع الـتــواصل اإلجــتـمــاعي عـلم
قـوس الـقـزح الـذي يـرمـز لـلـمـثـلـي
ـــيـــولــهم وطـــالـــبت من اجلـــمــيع و
إحـــتـــرام هـــذه الــفـــئـــة من الـــنــاس
وإحـــتــرام حــقــوقـــهم أيــضــاً وعــدم
إيــذائــهم ألنـهـم يـســتــحــقـون احلب
وعــلـقت: (هــؤالء يـســتـحــقـون احلب
دعــونـــا نــتــركـــهم يــعـــيــشـــون كــمــا
يريـدون).وأضافت( ال لـون للحب وال
اجلـنس).ودعـا الـعـديـد من مـحـبـيـها
بأن ال تتـدخل في مثل هـذه القـضايا
ـــثـــيــــرة لـــلـــجــــدل الســـيـــمـــا وأن ا
ـثلـي التـصريـحـات التي تـتعـلق با

ÊU e « ≠ …d¼UI «

انــطــلــقت الــتــحــضــيــرات األولــيـة
جملموعة من األعمال الدرامية لهذا
ـــوســــم حــيـث تــعـــاقــد اخملــرج ا
مــحــمــد لــطــفي إلخــراج مــســلــسل
مشتــــــــرك بعنوان (شبكة مظلمة)
من تــــألـــيـف الـــكـــــــــــاتب أحــــمـــد
ــغــربي عــلى أن يـــــــــتم اإلعالن ا
عن أبــطـــال الــعــمل قــريــبــاً حــيث
ســيـكــون بـطـــــــل وبــطــلـة الــعـمل
إســمــ من أبــرز أســمــاء الــدرامـا

شتركة. ا
وبـالــتـوازي مع (شـبــكـة مـظــلـمـة)
تـنــطـلق الـتــحـضـيـرات لــعـمل ثـانٍ
بـعـنـوان (الشـبـح) تـألـيف الـكـاتـبة
نور نـذير إخراج الـتونسي مـحمد
خيـري وسـيتم اإلعالن عن أبـطاله

قريباً.

تـقرر الـبـحث عن مـجال آخـر يـرضي طمـوحـاتك. يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ــنـــاسب واصـــطــحب حــاول أن تـــســـتــغل الـــظـــرف ا
الشريك في رحلة ترفيه أو في سفر.

Ê«eO*«

 تـكـون مـتــشـوقـاً لـلــتـعـرف إلى شـخـص قـيل لك عـنه

—u¦ «

التـعب ال يفيد صحتك على اإلطالق ال بأس من أخذ
قسط من الراحة. 

»dIF «

كل شيء زاد عن حده انـقلب ضده عالقتك العاطفية
اليوم تسير كما يرام .

¡«“u'«

تـمـر في الـعــمل الـيـوم بــوضع يـشـغل بــالك ويـجـعـلك
تفكر في السبب فتضطرب .
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إكـثارك من سـاعات الـعـمل اإلضافـية يـؤثـر سلـباً في
وضعك الصحي. 

ÊUÞd «

تكون مـستعـداً أكثر من أي وقت مـضى إلقامة عالقة
جدية تكون نهايتها سعيدة .

Íb'«

ـنـاسب ـغـريــة فـتــخـتــار ا تـنـهــال عـلــيك الـعــروض ا
منها.يوم السعد الثالثاء.

bÝô«

تعارف يتـكلل باالستقـرار العاطفي. تتـجنّب النزاعات
وتبحث عن حلول مقبولة.

Ë«b «

عـــرض جـــديـــد يـــشـــعــرك أنـك قـــادر من خالله عـــلى
هني.  حتس وضعك ا

¡«—cF «

تشـعر بـراحة نـفسـية كبـيرة عـندمـا كل ما يـبعدك عن
ارسة الرياضة.

 u(«
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اكـتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات افـقـيـا
ضمن خـانات الـدوائر حتصل عل فقط 
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ـــلــــتـــقى االذاعي االذاعي الــــعـــراقي الـــرائــــد نـــعـــاه ا
اضي سائل وت االحـد ا والتـلفزيوني بـعد ان غيبه ا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

اخملـرج الــســوري  عـرض فــيــلـمـه الـقــصــيـر (الــدائـرة
السـحـريـة) الـذي هـو من  تـألـيـفه وإخـراجه فـي صـالة
كنـدي دمشق ضمن فعالـيات مهرجان سيـنما الشباب

واألفالم القصيرة بدورته السابعة .

الـــــتـــــدريـــــسي فـي اجلـــــامـــــعــــة
الـتكـنـولـوجـيه تـلـقى الـتهـاني من
ــيــة لــتــســنــمه االوســاط االكــاد
ــأمــون مــنــصب عــمــيــد كــلــيــة ا

اجلامعة في بغداد.

الـطــبـيب االســتـشــاري الـعــراقي حـاضــر مـسـاء امس
االربعـاء في احملور االول لورشة تقيمـها مؤسسة النبأ
ـعـنـونـة (جــائـحـة كـورونـا واثـارهـا لـلـثـقــافـة واالعالم ا
النـفسية واالجـتماعيـة واالقتصـادية والسيـاسية) حيث

حتدث عن االبعاد االجتماعية والنفسية للجائحة.

qF  nÝu¹

مـــديــر اعالم احتــاد الـــكــرة  الــعـــراقي تــلــقـى تــهــاني
االوسـاط الـريـاضـيـة واالعالمـيـة لتـمـاثـله لـلـشـفـاء بـعد

اصابته بفايروس كورونا متمن له دوام العافية.

بيونسيه
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مرت امس الذكرى 84 لتأسيس اذاعة
بغداد. ففي االول من تموز عام 1936
استمع البغداديون الى صوت العراق
من بـغـداد في االفـتتـاح الـرسـمي لدار
االذاعــة الالســلــكــيــة ولــلــمــرة االولى
تـــداول الــبــغــداديــون كــلــمــة راديــون
واطـلــقــوا عــلــيه عــدة اســمــاء مــنــهـا
اجلــهــاز الــســحــري وصــنــدوق اجلن
ـعروف وقـتها األب واقتـرح اللـغوي ا
انـــســتــاس الـــكــرمــلـي اطالق مــفــردة
النثث على الراديو كما اقترح اخرون
ـشـعـة والنـاقـلة مـفـردات اخـرى مثل ا
والالقـطـة واالخـذة والـدافـعـة والـرادة

وغيرها بدل كلمة راديو.
كــانـت االذاعــة في بــدايــاتــهــا عــاديــة
مـتواضـعة وصـغيـرة تتـكون من ثالث
غــرف واحــدة لالســتـوديــو والــبــقــيـة
لـلمـكائن والجـهزة ارسـال عاديـة . اما
أول مذيعة هي فكـتوريا نعمان و أول
مذيع هو عبد الـستار فوزي وهو أول
الـقائـل ( هنـا دار االذاعة الـالسلـكية
ــــــذيــــــعـــــ فـي بــــــغــــــداد)  وأوائل ا
ذيـعات بـعد فكـتوريـا نعمـان وعبد وا
الــســتـار فــوزي هم :عــبــاس بــغـدادي
ويـــونـس بــحـــري وكـــاظـم احلـــيــدري

ـؤمن وحـســ الــكــيالني ومــحـسـن ا
ووديع خـوندة وفـيصل حـسون وعـبد
ـعروف احلـمـيد الـدروبي و مـحمـود ا
وامينة الرحال وناجية حمدي وحشد

اخر كبير بعد هؤالء . 
وفـي يـوم االفــتـتــاح ومـا تـاله لم تـكن
االذاعة تسير على منهج مع او مدة
بث مـسـتــقـرة وكـان الــبث مـحـدوداً ال
يـزيـد على ثالث سـاعـات ولـثالث ايام
في االســبـــوع هي الــســـبت واالثــنــ
واخلميس وبـعد عام 1945م اضيفت
بـقـيـة ايـام االسـبـوع لـلـبث وكـان يـوم
الـــســـبت يـــوم بث حي عـــلى الـــهــواء
ــــطـــــربي تـــــلك الحـــــيـــــاء احلــــفـالت 
ــقـامــات الـقــبـاجني وريــفـيـات االيـا
ـطـرب حضـيـري ابـو عـزيـز وبـقـيـة ا
طـربات وكان عـدد االستـوديوهات وا
اثــنـ احــدهــمـا مــخــصص لالخــبـار
والــــثـــــانـي لالحـــــاديث الـــــديــــنـــــيــــة

واالجتماعية .
امـــا مــنــهـــاج الــيـــوم االول فــكــان في
الساعـة السابـعة مساءً الـقران الكر
لـلـحافـظ مـهـدي ثم مـوسـيـقى عـراقـية
وعـربـيــة في الـثـامـنــة مـسـاءً احـتـوى
بـرنـامج تـلك الـلــيـلـة ولـثالث سـاعـات
عـلى كـلـمـة لــوزيـر الـداخـلـيـة وقـتـذاك

ونـشرة االخـبار الـداخلـية واخلـارجية
وعـــزف عــــلى الـــكــــمـــان وحــــديث عن
االمـراض الـشـائـعـة ثم حـفـلـة غـنـائـية
للـمطـربة سلـيمـة مراد مع بث عدد من
االســطــوانــات الــعــراقـيــة والــعــربــيـة
والــشــرقـيــة امــا مـقــرئــو تـلـك الـفــتـرة
ــنــاقـب الــنــبــويـة لــلــقــران الــكـر وا
الــشـريـفـة هم احلــافظ مـهـدي واحلـاج
مـحـمــود عـبـد الـوهـاب وعــبـد الـفـتـاح

معروف وغيرهم .
امـا مـقـدمـو بـرامج االطـفـال فـهـم عـمو
محجوب وعمـو زكي وعمو كر . اما
ـطـربـ هـو مـحـمد أول من غـنى من ا
الـقبـاجني تاله حـسن خيـوكة ورشـيد
القـندرجي وعـبد االميـر الطـويرجاوي
وعـبـد االمـيـر الصـائغ وحـضـيـري ابو

رحلة . عزيز وغيرهم في تلك ا
ـغـنـيـات فـهن :سـلـيـمـة مراد امـا أول ا
اليــة ومــنــيــرة الــهـوزوز وصــديــقــة ا

وزكية جورج وغيرهن .
امـا أول مـديـر الذاعـة بـغـداد هـو فـؤاد
ــتــحــدثــ عــبــر اثــيـر جــمــيل وأول ا
االذاعــة الـــدكــتـــور مــصـــطـــفى جــواد
ومحمد رضا الشبيبي وجالل احلنفي
.و لم يـكن هـنـاك في بـدايـة الـتـأسيس
مـخــرج اذاعي حـتى  تــعـ الــفـنـان

الـراحل عـبـد الـلـه الـعـزاوي الـذي كان
يـــقــدم مع فـــرقــته تـــمــثـــيــلــيـــتــ في
االسـبـوع واحــدة بـالـلـهــجـة الـدارجـة
والــثـانــيـة بـالــلـغــة الـفــصـحى االولى
امــدهـا ربـع سـاعــة والـثــانــيـة امــدهـا

نصف ساعة .
ذيع ـفـارقـات كـثـيـرة مـنـهـا ان ا امـا ا
الـــقــديــر الــراحل مـــحــمــد عــلي كــر
تعيـينه في االذاعـة كممثـل ولكنه اخذ
يــــذيع االحـــاديـث واجـــرة كـل حـــديث
دينار واحد وان امر تـعينه مع السيد
وديع خونـدة قد  بكـتاب واحد وفي
عام 1941 عنـد قيـام ثورة الـثاني من
مــايس طـلـبت االذاعـة مـذيـعـيـ جـدد
فــتــقــدم اكـثــر مـن ثالث مــئـة شــخص
جنح منهم اربـعة فقط هم مـحمد علي
كــر  جـــهـــاد الــعـــبــايـــجي وحـــامــد

الهاشمي وسمير بغدادي .
امـا الذين تـعاقـبوا عـلى ادارة االذاعة
ــســؤولـ عــنــهـا هم ــديـرين وا من ا
عـبـدالـكـر شـاكـر وانـور الـسـامـرائي
وعـبــد الـرحـمن فــوزي وعـبــد اجلـبـار
الـشـطب وجـواد العـلي وحـارث عـبود
ومـــهــنــد االنــصـــاري وغــازي فــيــصل
ومظفـر عبدالعال و مـوفق السامرائي

وغيرهم .

قـــد إنـــتــشـــرت في األونـــة األخـــيــرة
بكـثرة وأثـارت ضجـة واسعـة فيـما
ـؤيـدين لـهـذه الـفـئـة تـعـرض أغـلب ا

لهجوم حاد.
الـى ذلك تــــصـــدّر الـــنــــجم الــــتـــركي
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 علموا من صفحتي إن ساعتي البايلـوجية  قد تعطلت وتراكبت عقاربها
اسـنـجر رنـة  تـفصح عن اسم غـريب بـعـد انتـصاف وارتبـكت ... عـلى ا

الليل بساعت ... رددت  دون إبطاء:
- مرحبا من معي ?

- صمت
- أين انت االن ?
- في البيت طبعا

- اقصد اين حتديدا  ?
-  في غرفة نومي وهل هناك في حظر التجوال من يغادر سريره?

-  اقصد في اي بلد ?
 االرض تتكلم عربي ; وانا عراقي  قابل حضرتك نسيت لهجتنا ?

- لعلك مغترب  .
- ال لـست مـثل بـعض الــنـاس (إنه يـغـمـزني) هل نــسـيـتـني يـادكـتـور الم
اكـلـمك مـنــذ شـهـر في نـفس هــذا الـتـوقـيت (اسـمـع عـلى الـهـاتف صـوت

ديك).
-وهل انـا مخي دفـتـر  ..كـتـبت  من يـرد ان اكـلمـه ويكـلـمـني انـا حـاضر
صـاب بحاالت كورونـا موجبة في عموم االردن اتصل بي أناس بعدد ا

– خمسة ستة !
- احببت أن اسألك : هل مات أحمد راضي حقا ?. 

اجبته بعد صمت : الم تشاهد كل القنوات  قد نعته ? 
قال:  لكني غير مصدق !!..  

- وال انا
كن دون مـؤاخـذه  عنـدي سـؤال وانـا في غايـة احلـرج  اود ان اطرحه

عليك.
ـاذا يرحلون بـعد ان حتاورهم في اطـراف احلديث ? اليس  بادرته انا : 

هذا سؤالك ?
زوج باخلجل تصل واشعر إنه  في حالة حرج  ضحك ا

قلت : عـمـر البـرنامج 14 عامـا  .. لقـد حوى مـثل فـلك نوح من كل زوج
اثن ..منهم من هو فوق  هضبة العمر ومنهم من هو على السفح !

 جميعهم قـال ما لم يقله من قبل ثم انه بـعد ذلك يشعر بـاالرتياح تنتاب
نفـسه حالـة من االنـشراح  اليـبالـون كأنـهم تـطهـروا بعـد االعتـراف ففي

حياتهم كثير من االغتراف وقليل من االقتراف ! 
- ثم ان الكورونا  حتمل مـنجال تخبطه علـى الرؤوس فمن اخطأته عاش

وعمر ومن لم تصبه يعمر فيهرم ..
- ردد هو بيت من شعر طرفه :
وت يعتام الكرام ويصطفي أرى ا

تشدد عقيلة مال الفاحش ا
اتممت أنا:أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة

وما تنقص األيام و الدهر يزدد
ضحك هو خجال  : ماشاء الله دكتور موسوعة ..

 قلت : هذا حسد وبعضه قتال !
اطور كتال صاحبه) .    قال ضاحكا :(ا

الـشاعـر االردني صـدر له عن وزارة الـثـقـافـة االردنـية
ديوان  شـعري بـعنـوان (طاف الـفكـر) وهو من الـشعر

النبطي.

شـاتـاي أولـسوي إهـتـمـام مـتـابـعيه
بـعـد إنــتـشـار مـقـطع فــيـديـو له عـبـر
مــواقع الــتـــواصل اإلجــتــمــاعي مع
حـبــيـبـته الـنــجـمـة الـتــركـيـة دويـغـو
سـاريـشـ خـالل قـضـائـهـمـا عـطـلـة
ـــيــزة عـــلى الـــيــخت وسـط بــحــر
مرمريس.وأثار الـفيديو جـدالً كبيراً
بسبب طريقة مـغازلتهما لـبعضهما
واحلميمـة الكبـيرة التي ظهـرا فيها
غـيـر مـكـترثـ لـعـدسـات الـكـامـيرات
ــصــورين.هــذا وإنــتــقــد الـبــعض وا
ـبـالغ فـيـهـا فـيـما رومـانـسـيـتـهـمـا ا
إعـتـبـر آخـرون أن مـا قـامـا به حـريـة
شـخصـيـة ولم يـقـصـدا الـترويج له
ـشـهـد ونـشـره هـو إال أن من صـوّر ا
اخملطئ.كـما أبدى الـعديـد من محبي
أولسـوي صدمـتهم الـشديـدة بسبب
مـــظــهـــره ووزنه الـــزائــد وظـــهــوره

باللحية والشعر الكثيف.

ـصــري طـارق الـعـريــان:(أمـا فـيـمـا ا
يــخـص الــرجــوع لــهــا أنــا وأصــالــة
أحــلى شـيء في الــدنــيــا بــيــربــطــنـا
بــبـعض شــام وخــال دول أغـلى شي
عـنـدنـا وأنـا بـدين بـالـشـكـر الـكـبـيـر
ألصالـة علي تـربيـتهـا ألوالدي بشكل
صح ومــا فـي شك أنــهــا أم حــنــونــة
كــــتـــيــــر وست بــــيت وهــــدا الـــشيء

نون لها). ا  بيخليني دا
ولـم يــســـتــطـع الــذهـــبي من تـــمــالك
دمـوعه أثنـاء حـديـثه عن ذكـرياتـهـما
معاً قائالً:(ما في شك أن أنا وأصالة
بـيـنـا ذكـريات فـظـيـعـة وحـلـوة كـتـير
ومــرحــلــة في حــيــاتــنــا كــلــهـا تــعب
وشقاء وجنـاح فكرمـال الشيء اللي
بـينـي أنا وأصـالـة بـاإلضـافة لألوالد
طبـعا مـافيني أكـون غيـر مديـون لها
بـتـربـيـة األوالد.. هـذا بـاإلضـافـة إلى
ـــــكـن أنـــــا أو هـي نـــــنـــــسى أنه ال 
الـــذكــــريــــات واألمــــاكن الــــلي كــــنـــا

بنـروحـها.. الـلي يـكون في مـكان من
األمــاكن الـلي بــنـزورهــا لـيــنـا فــيـهـا
ذكـرى مع بـعض.. أنـا وين مـا بـروح
أو بسـافـر في أشيـاء تـذكرني بـها ).

تتعلق بحضـانة أطفالهما رصدت
عـدسـات كـامـيــرات (الـبـابـاراتـزي)
ـمـثل األمـريـكي (بـراد بـيت) وهو ا
ـمــثـلـة يـخــرج من مـنــزل زوجـتـه ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
لــلــمـرة األولى مــنــذ إنـفــصــالـهــمـا
ــتــوتــرة الــتي ســادت والــعالقـــة ا
بــيـنـهـمــا السـيـمــا بـسـبـب قـضـايـا

(أجنـلــيــنـا جــولي). وشــوهـد جنم
هــولــيــوود الــبـالـغ من الــعــمـر 56
عـامًا مـستـقلًـا دراجة نـارية خارج
قـصـر جولي الـفـاخر الـبالـغ قيـمته
24 مـــلــيـــون دوالر فـي لــوس
فـيـلـيـز لـوس أجنـلـوس بـعد
الـــزيــارة في ظـــهــر الـــثالثــاء

. اضي إستمرت لساعت ا
ويــأتي هــذا في الــوقـت الـذي
تشير فيه العديد من التقارير
إلى أن عالقـــة الـــطـــرفـــ قــد
حتــسـنت بــشـكـل كـبــيـر بــعـد
االتـــفــاق عـــلى نــظـــام جــديــد
ألطـفـالـهمـا مـادلـوكس الـبالغ
18 عــــامــــا; بــــاكـس الــــبــــالغ
16عـــامــا; زاهـــارا الـــبــالـــغــة
15عـامـا; شيـلـوه البـالـغة 14
عـامًـا; والتـوأمـ فيـفـيان ون

نوكس  11عامًا.
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ن الـــذهــبي مـــتــأثـــراً عن حتـــدث أ
ذكرياته مع طليقته الـفنانة السورية
ــبــكـر أصــالــة قــائالً(زواج أصــالــة ا
وطالقــهــا قــرارهــا لــوحــدهــا وشيء
شخـصي وأنـا بـحتـرمه.. عـلى الرغم
أنـهـا تـســرعت في قـرارهـا وتـزوجت
بــعـد شــهــور فـقـط وأنـا تــأخـرت 12
ســـنـــة لـــكن احلـــيـــاة الزم تـــمـــشي).
وأضاف: (أول سـنـت من انـفـصالي
من أصــالـة مــا يــتـحــسـبــوا أبـدا من
عـمري ألني كـنت مـكـتـئب وفي حـالة
الـال شــعـــور.. واحلـــمــدالـــله بـــعض
اإلعالمـي والـفـنـان وقـفـوا جـنبي
وبـــخـص بـــالــــشــــكـــر أهــــلي ألنــــهم
ســـاعــدوني أنـي أطــلع مـن احملــنــة..
واحلمد الـله أنا مـتصـالح مع نفسي
عــشــان هــيك طــلــعت مــنــهـا دون أي
عـواقب). أمـا فــيـمـا خص عـودتـهـمـا
بـــعــد طـالقــهـــا من زوجــهـــا اخملــرج
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الــتــحـضــيـرات
جــــــــــــاريــــــــــــة
اســــتـــــعــــداداً
النـــــــــــــــطـالق
الــتـــصـــويــر
قــــريـــــــــــبـــاً
جـــــــــــــداً مـع
انــــحــــســــار
اإلجــــــراءات
ــــتــــبــــعــــة ا
ــــواجــــهــــة
جـــــائـــــحـــــة
كــــــــــورونـــــــــا
احلالية والتي
ال تــــزال تــــؤثــــر
عـــــلـــــى حـــــركـــــة
الــــــســـــــــــفــــــر في

العالم.

صـاب بـفـايروس كـورونا لالطـمئـنان ا
عــلى صـــحــتـــهم).مــضـــيــفـــا أن (رئــيس
مـجـلس الـنـواب اتـصل هـاتـفـيـا برئـيس
الـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة الحتـاد كـرة الـقـدم
الــعــراقي ايـاد بــنــيـان لــتـفــقــد أوضـاعه
الصحية إثر تعرضه لإلصابة بفايروس
ـمـثل سـامي مـحـمـود كـورونـا). واعـلن ا
انه اصيب بالفايـروس منتصف حزيران
اضي وانه حالـيا في مـرحلة الـتشافي ا
 كـــمــا غــادرت الــفــنـــانــة فــوزيــة حــسن
شفى قبل 3 أيام بعد ان اظهرت نتائج ا
فحـوصاتـها اخلـاصة بـفايـروس كورونا
ســلـبـيــة لـتـواصـل مـراحل الـتــشـافي من

البيت.
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 أجـرى رئــيس مـجــلس الـنـواب مــحـمـد
احلــــلــــبــــوسـي امس االول الــــثـالثـــاء
اتـصاالت هـاتـفيـة مع عـدد من الفـنـان
ـصــابـ والــشـخــصـيــات الـريــاضـيــة ا
ـستـجـد لالطـمئـنان بـفيـروس كـورونا ا
عــلى صـحــتـهم والــتـأكـيــد عـلى تــوفـيـر
الـــرعـــايـــة الــصـــحـــيـــة لـــهم وجلـــمـــيع
. واشـــار بــيـــان لـــلـــمــكـــتب ــصـــابـــ ا
اإلعالمـي لــرئــيس مـــجــلس الــنــواب أن
(احلـلبـوسي أجـرى اتـصاال هـاتـفـيا مع
الـفـنـانـة فـوزيـة حـسن لالطـمـئـنان عـلى
حالتـها الصـحية ومع الـفنانـ إحسان
دعدوش وحازم جابر وسامي محمود

WO½U ½≈ …ezUł bB% tO ½uOÐ
لـلــمـغــنـيــة مـبـادرة
(بي كـود) الـتي
جلـبت اإلغاثة
لـــــلــــبـــــرامج
التعليمية.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت - 
ـيـة بيـونـسيه تـكر الـنـجمـة الـعا
بـجـائـزة اإلنـسـانيـة ضـمن وذلك

في حفل تـوزيع جوائـز (بيت)
2020. وقـــــدّمت الـــــســــيــــدة
األولى الــســابــقــة مــيــشــيل
أوباما اجلائزة لـبيونسيه
الــبـالــغـة مـن الـعــمـر 38
عامًا مع مرتبة الشرف
مسـتشهـدة بجـهودها
اخلـيـريـة ونـشـاطـها
ـــســتــويــات عــلى ا
ـية والـوطنـية العـا
ــا في واحملــلــيـة 
. ذلـك هــــــيــــــوســـــ
وأشـــــادت أوبــــامــــا
بكـرم روح بـيونـسيه
وحــبـهــا جملـتــمـعــهـا
فـــضالً عن تـــركــيـــزهــا
عـــــلى الـــــدعـــــوة إلى
الـــــتـــــحـــــيـــــز ضــــد
العـنـصـرية عـنـدما
تـــــراهـــــا كـل ذلك
أثــــنـــاء الــــبـــقـــاء
مخلصةً ألطفالها
واألحــبــاء الــذين
تعـتـز بهم.تـشمل
سـاعي اخليـرية ا

ن الذهبي ا
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حــ تــنــتــهي أزمــة  فــيــروس كــورونــا وتــعــود األمــور
اخلـاصة بـالسفـر والوفـود وااليفـادات الى طبـيعـتها في
فـصل احليـوي غير الـعراق  عـليـنا الـتوقف عـند هـذا ا

رئي بالرغم من حجمه الكبير . ا
ــوظـــفــ الـــعــراقـــيــ ـــا مــئـــات االالف من ا آالف ور
بدرجات مختلفة وحتت مسميات وفود وبعثات وزيارات
خـصصات مـليـارية في خالل أكـثر من سـبعة شـتى و
عـشـر عـامــاً وفي اخـتـصـاصـات مـتـنـوعـة تـكـاد تـغـطي
جميع أنشـطة احلياة في العراق . لـكن ماهي احلصيلة
الـنفـعـيـة لـلـبالد من تـلك االيفـادات? هل تـوجـد مـقـاييس
خاصـة لتـحـديد مـسـتوى الـفـائدة? هل لـلـوزارات برامج
وفدين الـعائدين من اخلارج استخالص اخلـبرات من ا

مهما كانت مهمة ايفادهم ? 
أي ايــفـاد الســيـمــا في الـدورات والــبـعــثـات والــزيـارات
ـناطق انـتاجـيـة إنّمـا هو خـبـرة البد أن تـعمّم يـدانيـة  ا
ــوفــدة الـتي عــلى اجلــمـيع مـن خالل  تـلـك اجملـمــوعـة ا
كانت واسـطة لنقل اخلـبرة وليس قـبرها في مهـدها بعد
العودة من السفر ونـسيان الغرض االساس من االيفاد

.
ديريات العامة في السنوات السابقة كانت الوزارات وا
أشبه بـدكـاكـ سائـبـة. الوزيـر ال يـطـلب دراسة تـقـارير
عـنـيـ ليس لالطالع وفـدين وإعـمـام خبـراتـهـا علـى ا ا
اجملـرد واسقـاط الـفـرض  فقط  لـكن من اجل الـدراسة
ا كـتبـوا عنه عنـد رجوعهم ـوفدين  ـتأنيـة ومناقـشة ا ا
وماذا يقترحون في نقل التجربة وتطويرها في العراق .
غزى من مشاركات خارجـية وقد تمتد لشهور وإال ما ا
أو أسابـيع من دون العودة بـإضافة نوعـية لتـطوير حقل

انتاجي أو خدمي أو إداري عراقي ?
عنية رقابة الوزراء على األجهزة االدارية التابعة لهم وا
بـالـسفـر وااليفـادات والـتعـامل اخلارجي كـانت ضـعيـفة
وخاضعـة لتـكتالت سـياسـية حـاكمـة ومتـحكـمة بـالوزير
تـكلّـسة لـوكيلي نـفسه عـبر طـبقـة ثخيـنة من الـرواسب ا
وزارات ومـديرين عـام لم يـتغـيروا مـنذ خـمسـة عشرة
عـاماً  وهـؤالء يشـغلـون منـاصبـهم ليس من بـاب تراكم
ــنــصـب وانّــمــا من بــاب اخلــبـــرة لــطــول الــبـــقــاء في ا
التقاسم احلزبي والطائفي الذي خلّف وراءه هذا العفن

الكبير من الفساد في االجهزة االدارية.
االصالح االداري أكبر من شعار سياسي يقال ويطويه

تشكل أحداث معـينة منعطفات في تاريخ أي إنسان أو شعب. وحديثي اليوم عن ثالث أحداث
وصل العراقـية والتي تركت بصمـاتها الغائرة في نـفوس وعقول أهلها هـامة عاشتها مـدينة ا

وشكلت صفات أجتماعية وسياسية واقتصادية في مواقف وسلوكيات أبنائها.
WŽU:« ∫u¼ ‰Ë_« Àb(«

ة واندحار وتفكك اخلالفة ية األولى والتي انتهت بهز عام 1917 وقبيل انتهـاء احلرب العا
وصل بسبب رداءة األحوال وصل إحدى والياتها تـعرضت مدينة ا العثمانـية والتي كانت ا
عتمدة على األمطار وبالـتالي شحة محصولها واستئثار ساعـدة على الزراعة ا اجلوية غير ا
ـيـة بجـزء  مـنه من نـاحيـة وعـدم تـمكن الـسـلـطة اجلـيش الـعـثمـاني وهـو في حـالـة حرب عـا
ركـزيـة في اإلستـانـة من سد الـنـقص احلاصل وتـعـويض ذلك الـنقص لـظـروف احلرب كـما ا
ـديـنة ـئـات من أبـناء هـذه ا سـبقت اإلشـارة حـدث مـا سـمي بسـنـة اجملـاعة والـتي أتت عـلى ا
ـارسات جـوعـاً وأجبـرت ظـروفهـا الـناس عـلى طـرق ووسائل ال تـخـطر عـلى بـال وحتى عـلى 
وحشيـة ال إنسانـية. فقـد أصبحت مـناظـر جثث الذين قـضوا جوعـا ً  في الشوارع والـطرقات
لـيـست منـاظر نـادرة وكـذلك سطـو النـاس علـى ما بـأيدي الـناس من طـعـام. كمـا أن اصطـياد
ا ا ال يسـتسيغه كل النـاس وال يطيقونه. ور الـقطط والكالب وذبحهـا وطيها وأكلهـا لم تعد 
كـان األبـشع واألقـسـى هي مـا روي عن حـكـايـة عـبـود وزوجـته الـذي قـيل أنـهـمـا أعـدمـا عـلى
ـة هذه ح كـانوا يسـتدرجون األطـفال فرادى إلى دارهم ويـتولون أمـر  فتلهم فعلـتهم اجلر
ن يـطيـقون دفع ثـمن الطـعام!.   (أنـظر في ذلك: وذبحـهم وطيـهم وبيـعهم �قـلية �للـجائـع 

عزيز القصاب)
·«uA « À«bŠ√ ∫w½U¦ « Àb(«

لم يـكن قد مـضى عـلى  الـرابع عـشر من تـمـوز عام 1958 سوى أشـهـر قـليـلـة حـينـمـا بدأت
اخـتالفـات وخالفــات حـول طـبـيـعــة الـسـلـطـة واجتــاهـات احلـكم أسـفـرت عـن نـيـة الـبـعض من
ـشاركـ في ذلك االنقالب في أنـقالب تصـحيـحي وفي اجتـاه أكثـر ميالً لـعروبـة جمـال عبد ا
الناصر في مصر الـتي كانت تعيش وحدة غير ناضجة مع سورية. وكانت األوضاع حينها ال
تزال هجيـنة في مالمحهـا السياسيـة واالقتصادية واالجـتماعيـة والثقافيـة ب قبليـة وعشائرية
ومـدنـيـة وب مـالك وأقطـاعـيـ وجتار وعـائالت ديـنـيـة وطـبقـيـة بـ شرائـح خسـرت نـفـوذها
وسلطـاتها وشـرائح جديدة تسـعى إلى االستحـواذ عليهـا. باختـصار شديد سـادت حالة هرج

ومرج سياسي.
ـوصل بـأعـيـانـهـا وفـقـرائـهـا وأوضـاعـهـا لـتـخـتـلف كـثـيـراً عن تـلك الـصـورة إال في ولم تـكن ا
ـذهـبي خـصـوصـيــاتـهـا األبـرز في تـنــوعـهـا الـعـرقي والــعـربي الـطـاغي والــديـني واإلسالمي ا
ـستـوى تعـلـيمـها ومـيلـهـا للـحيـاة العـسـكريـة وهو مـا يفـسـر ارتفـاع نسـبة ضـباط الـسني و
وصل ومـشاركـة عدد مـلحوظ مـنهم بـانقالب 14 تـــــــــموز ـنحـدرين من ا اجليش الـعراقي ا
عـام 1958 ومن بــعـدهـا في مــحـاولـة انــقالب الـشــواف الـتي تــبـعـتــهـا مـا ســنـبـحــثه من أمـر
ـدينـة. وباخـتصـار كان قد اتـفق مـجموعـة من الـضباط األحـرار الذين تداعـياتـها عـلى هذه ا
كانـوا قد شـاركوا بـانقالب عام 1958  عـلى االنقالب ضـد الزعـيم عبـدالكـر قاسم رئيس
جلنـة الضـباط األحـرار  التي قـامت بالـثورة ولـيصـبح رئيـساً لـلوزراء وصـاحب السـلطة األول
واألوحد. وكان أبرز هؤالء الضـباط ناظم الطبقجـلي قائد الفرقة الـثانية في كركوك ومدحت
ـوصل. احلـاج سـري من االســتـخـبــارات الـعـســكـريـة وعــبـدالـوهــاب الـشـواف آمــر مـوقع ا
ـا تـسرع الـشواف ـقام حـصل أن انـفرد أو ر وألسبـاب ال مـجال لـلخـوض بـها في هـذا ا
ـوصل ضـد قاسم لـكن مـحاولـته في إسـقاط قـاسم بـاءت بالـفشل بـالـتحـرك العـسـكري من ا
ستـشفى العـسكري في ظـروف شابها ركزيـة في ا وقتل على أثـر الرد العسـكري للـحكومـة ا
وصل ال سيما الغموض بعد إصـابته إثر غارة جوية. ومن الـطبيعي أن تتوتـر األوضاع في ا
تـعـاطفـ مع حـركة الـشـواف ووصول مـا سمي ـشاركـ وا بـعد اعـتـقال عـدد من الـضبـاط ا
والية لقاسم بحجة عقد بقطار السالم من بغداد يحـمل معه مئات العناصر الشيوعية منها وا
ـوصل لـكــنه كـان له في حــقـيـقـة األمــر وواقـعه مـآرب سـيــاسـيـة وانـتــقـامـيـة من مـؤتــمـر في ا
وصـل والذي حتـول بـسـرعـة إلى صدامـات دامـيـة وأعـمال العـنـاصـر الـعروبـيـة وقـواهـا في ا
وحشـية في القتل واحلـرق والنهب والسـلب والتمثـيل بجثث العـشرات. لقد كـانت تلك األعمال
صدمة كبيرة شاركت فـيها قوى وغوغاء عرقية ودينية وطبقية تسببت في حفر خنادق عداوات

وثأرات غائرة في العمق.
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ا هم مـجمـوعة صـغيرة إن عنـاصر داعش كـما هي الـقاعـدة ليـسوا أوهـاماً أو أشـباحـا وإ
بدأت ثم كبرت وتوسعت وتـضخمت بفعل عوامل كثيرة وأحياناً متناقضة أستغلت من خالل
سـعـيـهــا لـتـحــقـيق أحالمــهـا الال واقـعــيـة في هـذا الــزمن من أجل أغـراض أخــرى داخـلـيـة
ـنظمة داعش التي واقـليميـة ودولية. كما جتب اإلشـارة إلى تنوع دوافع وظروف الـذين انتموا 
وصل الحـقاً عـاصمـة خلالفتـهم من عقـائديـة وسيـاسيـة واقتـصاديـة وأمنـية. وخالل أعلـنت ا
وصل على مـدى ثالثة أعوام ( مـا ب حزيران سيطـرة داعش على ا

دينة وقتل ما يقرب من2017 إلى منتصف 2014 ) هجر ا
دينة ديـنة ومركـز ا ليـون نسمـة. كما جـاء تدميـر أبرز معـالم ا ا
دينة في عمليات حتـريرها ليكمل صـورة الفاجعة الـتي حلت با
ـدينـة من تـسـاؤالت واتـهـامات نـاهيك عـن ما تـعـرض له أبـنـاء ا

ومضايقات أمنية وسياسية واقتصادية.
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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
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