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ألــقت عـمـلـيــة اغـتـيـال اخلــبـيـر االمـني
ـشهد هـشام الـهاشـمي بظاللـها عـلى ا
الــســيــاسي واالمــنـي واثــارت غــضــبـا
شـعبيـا ورسميـا وسط تعالي االصوات
راجعة اخلطط االمنية وعدم ـطالبة  ا
ـعــاقـبـة الـقــيـادات االمـنـيـة االكــتـفـاء 
ــنـــفـــلت في وكـــبح جـــمـــاح الــسـالح ا
الــشـــارع واســتــعــادة هــيــبــة الــدولــة.
واسـتـشـهـد الـهـاشـمي مـساء اول امس
عـندما هـاجم مسلـحون تقـلهم دراجتان
نـاريتان سـيارته قرب مـنزله في مـنطقة
زيـونة ببغداد واطلقوا نيران اسلحتهم
نــحـوه لـيـفــارق احلـيـاة بـعــد نـقـله إلى
مـسـتـشفى ابن الـنـفـيس . وقالت وزارة
الـداخليـة في بيان ان (إطـالق النار كان
فـي الـرأس والــبــطـن  بـواســطــة سالح
كـــا مـــا ادى الـى وفـــاته في احلـــال).
وكــشف مــصـدر امــني عن اتـخــاذ قـرار
بــاجــراء حــمـلــة تــغــيــرات خالل االيـام
قـبـلة تـشـمل بعـض الضـباط الـقـليـلـة ا
وكلة هـام ا غـير القـادرين على اجناز ا
الــيــهم. وبــحــسب وثــيــقـة صــادرة عن
مــكـتب رئـيس الـوزراء اطـلــعت عـلـيـهـا
(الـزمـان) امس فـقـد وجـه الـقـائـد الـعام
ــســـلـــحــة رئـــيس الــوزراء لـــلــقـــوات ا

مـصـطـفى الـكـاظـمي وزارة الـداخـلـية
بـاعفاء قائد الـفرقة األولى في الشرطة
االحتـاديـة العـميـد الركن مـحمـد قاسم
فــهــد من مــنــصــبه والــتــحــقــيق مــعه
(لــلـوقـوف عـلى حـيــثـيـات االغـتـيـاالت
األخــيــرة وضــعف األداء ضــمن قــاطع
ــسـؤولــيـة).وشـددت الــوثـيــقـة الـتي ا
حـمـلت تـوقـيع الـسـكـرتـيـر الـشـخصي
وجـهة الى الـداخلـية لـلـقائـد العـام وا
عــــلى اجـــراء الالزم فــــورا واعالمـــهم
نـتـائج الـتحـقـيق. من جهـته امـر وزير
ي بـتـشـكـيل الـداخـلـيـة عـثـمـان الـغـا
جلـنة حتـقيـقية بـرئاسـة وكيل الوزارة
لالسـتخبارات والـتحقيـقات االحتادية
تــــتــــولى الــــتــــحــــقــــيق فـي احلـــادث
والــوصــول الى اجلــنــاة وأمــر ايــضـا
بـتشكيل مجلس حتـقيقي آخر برئاسة
وكـيل الـوزارة لشـؤون األمن االحتادي
ـاسكة لألرض بـحق القـطعـة األمنـية ا
فـي مــــوقع احلــــادث. كــــمــــا أصـــدرت
الـوزارة توجيهات لكل مفارزها ونقاط
الـتفـتيش بـتفـتيش سـائقـي الدراجات
خــاصـة إذا كـانـوا شـخـصـ واتـخـاذ
اإلجـراءات القانونية بحقهم وحجزهم
مـع الــدراجـــة اذا كــانـــوا يـــحــمـــلــون
ــنـتـســبـ من ركـوب سـالحـا ومـنع ا
الــدراجـات والـتـوجه بــهـا إلى مـقـرات

الـعمل وهم حـاملي الـسالح. من جهته
اعـلن مجـلس القـضاء االعـلى (تشـكيل
هــيـئـة حتــقـيـقــيـة قــضـائـيــة تـخـتص
بـالـتـحـقـيق في جـرائم االغـتـيـاالت في
الـعاصمة بـغداد وفي بقيـة احملافظات
وبــالــتــنــســيق مع وزارة الــداخــلــيـة)
بـحسب بيان اوضح ان (الهيئة مكونة
مـن ثالثــــة قــــضــــاة وعــــضــــو ادعـــاء
عــام).وتـقـدم الـرؤسـاء الــثالثـة وكـبـار
ــسـؤولــ والـســيـاســيـ والــنـخب ا
بـتعازيـهم باستـشهاد الـهاشمي. واكد
رئـيس اجلمهوريـة برهم صالح صالح
في تغريدة له ان (أقل الواجب الكشف
عـن اجملرمـ وإحـالـتـهم الى الـعـدالة
لضمان األمن والسالم لبلدنا).ووصف
الكاظمي الفقيد بأنه (من صنّاع الرأي
عـلى الـساحـة الوطـنـية)  مـضيـفا انه
(كـان صـوتـا مسـانـدا لقـواتـنـا البـطـلة
فـي حـربــهــا عــلى عــصــابـات داعش).
الحـقـتـهـم لـيـنـالوا وتـوعـد (الـقـتـلـة 
جـــزاءهم الــعــادل) ومـــضى قــائال (لن
نـسـمح بأن تـعود عـمـليـات االغتـياالت
ـشـهـد الـعـراقي لـتـعـكـير ثـانـيـة الى ا
صــفـو األمن واالســتـقــرار ولن تـدّخـر
األجــهـزة األمــنـيـة جــهـداً في مـالحـقـة
اجملـرمـ كـمـا سنـعـمل بـكل جـهـودنا
فـي حصـر الـسالح بيـد الـدولة وأن ال

قـوة تـعلـو فوق سـلـطة الـقانـون).ودعا
رئــــيس مـــجــــلس الــــنـــواب مــــحـــمـــد
احلــــــلـــــبـــــوسـي إلـى (الـــــكـــــشـف عن
الــتــحــقــيــقـات لــلــرأي الــعــام وبــيـان
ـتورطـة بهـذا العـمل اجلبان اجلـهات ا
بــشـكـل عـاجل والســيــمـا بــعـد تــكـرار
حــاالت اخلــطف واالغــتـيــال لــعـدد من
الــشـخـصـيـات واألصــوات الـوطـنـيـة).
وأدان رئــيـس ائـتـالف دولــة الــقــانـون
ـالـكي اغتـيـال الهـاشـمي وقال نـوري ا
فـي تغريدة على (تويتر) امس ان (هذا
الـعـمل يـعـد مـحـاولـة جلـر الـعراق الى
الـفـوضى والـقـتل من خالل االتـهـامات
ـتبادلة وهو ما سينعكس سلباً على ا
ـوقف الــعـراقي) مــحـذرا (من وحــدة ا
مـخططات اعداء العراق).وادان احلزب
ــقـراطي الـكـردسـتـاني  االغـتـيـال الـد
وطـالب بـالـكـشف عـن الـقتـلـة.وقـال في
بــيـان (نــدعــو االجـهــزة اخملـتــصـة في
بـغـداد إلى مـالحـقـة القـتـلـة و الـكـشف
عـنهم وتـسلـيمـهم الى الـعدالـة ليـنالوا
جـزاءهم) . وشُيّع جثمان الهاشمي في
بـغـداد امس وحمل أصـدقـاء الهـاشمي
وأفــراد عـائــلـتـه نـعــشه عـلى األكــتـاف
وسـاروا به نـحـو مثـواه األخـير وسط
دمـــوع احلــزن واأللم.والــهـــاشــمي من
مواليد بغداد 1973 هو مؤرخ وباحث

في الـشـؤون األمـنيـة واالسـتـراتيـجـية
لف تطـرفة ومختص  واجلـماعات ا
تـنظيم داعـش وأنصارها. وهـو متابع
لـلـجـمـاعـات اإلسالمـية الـعـراقـيـة مـنذ
عــــــام  1997 عَـــــــمِل فـي حتــــــقـــــــيق
اخملــطــوطـــات الــتــراثــيــة الــفــقــهــيــة
ي واحلـديثية مع أن حتصيله األكاد
بــكـالـوريـوس إدارة واقـتـصـاد - قـسم
اإلحــــصــــاء. حـــــاصل عــــلى اإلجــــازة
الـعلمية في احلـديث النبوي الشريف
ولـديه اهتمام بتاريخ احلافظ الذهبي
واعتقل وحكم بالسجن في عهد صدام
حـــســـ وفي عــام  2002 خــــرج من
الــسـجن  وبـعـد  2003 انــصـرف إلى
الـعمل في الـصحـافة وبـدأ يشارك في
كــتـابــة الــتـقــاريـر والــوثــائـقــيـات مع
الـــصـــحف والـــقـــنــوات األجـــنـــبـــيــة.
والــهـاشــمي الـذي هــو وثـيق الــصـلـة
بـالساسة والنشطاء ودائم الظهور في
الـقـنوات الـفـضائـيـة لكن دون نـشاط .
عمل مستشارا حلكومة رئيس الوزراء
األســبق حــيــدر الــعــبــادي كــمــا عــمل
مـستـشارا بـشكل غيـر رسمي حلـكومة
الـكاظمي. من جـهتهـا دأبت اجلماعات
ـتطـرفة على اطالق مـختلف الـنعوت ا
عـلى الهـاشمي  مـنها الـردة والعـمالة
ناهضة لهم وهو أول بـسبب مواقفه ا

فـسـنـعـمل على رفـع دعوى قـضـائـية
ــتــســبــبــ بــتــلك عــلـى الــوزارة وا
ـــواطــنــ الـــفــوضى) مــطـــالــبــا (ا
ـــــتـــــضــــــررين مـن هـــــذا الـــــوضع ا
بـالتـعاون مـعنـا للـدفاع عن حـقوقهم
ــســؤولـ عـن تـردي ومــحــاســبــة ا
واقع الــطـاقـة الـكـهــربـائـيـة). وشـكـا
مــــواطــــنــــون في بــــغــــداد مـن هـــذا
الــتـذبـذب واعـربـوا عن اخلـشـيـة في
اتــصــال بـ (الــزمــان) عــلى احــتـراق
اجـهزة منـازلهم. على صعـيد متصل
ـئـات من مـهـنـدسي عـقـود تـظــاهـر ا
واجـور الكهـرباء امام مـبنى الوزارة
الك الـدائم بــغـيـة تـثـبـيــتـهم عـلى ا
وفـسر مراقبون هذه التظاهرة بانها
ضـــغط آخــر عـــلى الـــوزارة الــتي لم
ـنـظـومة ـواطن  تـنـجح بـتـجـهيـز ا
كـــهـــربـــائــيـــة وفـــشـــلت بـــتـــثــبـــيت
ـرات مـهــنـدسـيـهـا الـذين تـظـاهـروا 
عــدة مـن اجل حتــويل عــقــودهم الى
مـالك دائم.امــــــا عــــــلى صــــــعــــــيـــــد
ــتــكـــررة بــالــتــيــار االنــقـــطــاعــات ا
ـاضــيـة الــكــهـربــائي خالل االيــام ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يـتـصـاعـد غلـيـان الـشـارع في بـغداد
واحملــافـظـات من كـثــرة انـقـطـاعـات
الــتــيـار الــكــهـربــائي وسط ارتــفـاع
بــاحلــرارة نـتــيـجــة مــوجـة تــضـرب
العراق. وتزامن تفاقم ازمة الكهرباء
مـع اجتماع رئيـس الوزراء مصطفى
الك الــكـاظـمي بـوزيــر الـكـهـربـاء وا
ـاضي. ــتـقـدم لـلــوزارة االسـبـوع ا ا
واطـنون بـ هذا االجـتماع وربـط ا
وبـدء انـقطـاع غـير مـسبـوق بـالتـيار
بـحـيث  تفـسـيره عـلى انه رد على
الــكــاظـــمي الــذي يــبــحث عن (ابــرة
وسـط كــومـــة قش) فـي ظل تـــفــشي
الـــفــشـــاد في بـــنــيـــة الــوزارة ووالء
مـنتسبيـها لبعض القـوى السياسية
ــتــنـفــذة كــمـا تــزامــنت االزمـة مع ا
تـصريح للوزير اجلـديد ماجد مهدي
حــنــتــوش بــاضــافــة نــحــو  6 آالف
مــيـغـاواط جـديــدة نـتـيـجــة تـشـغـيل

مشاريع لشركة جنرال موتورز.
وهــدد الـنــائب عن مــحـافـظــة ديـالى

هـمـام التـميـمي امس الثالثـاء برفع
دعـوى قضائية ضد وزارة الكهرباء
مـشيرا الى ان (هنالـك تذبذبا شديدا
في الـفـولـتيـة الـكهـربـائـية الـواصـلة
ـنازل مـا تسـبب بعـطل الـعديد الى ا
). وقـــال ــــواطــــنــــ مـن اجــــهــــزة ا
الـــتـــمـــيـــمـي في تـــصـــريح امس ان
(هـنـالك تذبـذبا شـديـدا في الفـولتـية
ـنازل ما الـكهـربائـية الواصـلة الى ا
تــســبب بـعــطل الــعـديــد من اجــهـزة
ــواطـنــ في احملـافــظـات عــمـومـا ا
وفـي ديـالى خـصــوصـا مـا ادى الى
خـــســائــر مـــاديــة لــهـم في ظل هــذه
الـــظـــروف الــصـــعـــبـــة نــاهـــيك عن
تـواضعـة التي سـاعـات التـجهـيـز ا
نــعـتــقـد انــهـا ســتـمــثل كـارثــة عـلى
ـواطـنـ بـحـال اسـتـمـرارهـا بـهذا ا

الشكل).
 واضـاف انه (بحـال استـمرار وضع
ـؤسف الــوزارة عــلى هــذا الــشـكـل ا
واسـتمـرار حالة الـتخـبط والفوضى
ـثـل لـلـشعب الـعراقي وبـصـفتـنا 
ومــلـــزمــ بــالــدفــاع عـن حــقــوقــهم
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هو ولـيس غيـره  إنسـان شفـاف   صادق الكـلمـة  عمـيق الرأي والـفكرة 
ـتابعة حتى شعر وطني مؤمن بعـراقيته  الحق االرهاب بالفـكرة والتحليل وا
االرهاب بـخـطورتـه اكثـر من خـطورة الـسالح  صـديق لكل عـراقي مـخلص
عـنـيون جريء فـي طرح وجـهـة نظـره  اسـتراتـيـجي الـتحـلـيل لـكي يحـطـاط ا

لضرورات حماية الوطن .
لكه في اغتيل الـهاشمي  وهو لـيس معادياً ألحـد  واليكره احـداً  وكل ما
هذه الدنيـا الغابرة سوى الفـكرة والقلم والرأي السـديد  فإذا كان الهاشمي
الوديع الـرائع يُـقـتل بـدم بـارد أمام مـنـزله في حي زيـونه في ظل نـظـام يدعي
قـراطيـة الكـتل واحملاصـصة  فـهل اخللل ـقراطـية  فـمن بعـده تقـتل د الد
ن يعـطي راياً إلحـاطة الـناس بـاهمـية االنـتمـاء للـعراق  أم اخللـل في نظام
تكّون وبني عـلى قواعد االلغاء لكل من يخرج عن نوامـيس السلطات اخملتفية
ـواقف  لـكي نتـعـرف على ـوقف وا في قـلب دولـة مـهمـشـة . تعـالـوا نراجع ا
ــعــروف وطــنــيــا  نــظــام يــقـدس مــابــقي مـن الــوطن  نــظــام اسس خــارج ا
ـذهـبـيـة  نـظـام اليـتـحـمل الـرأي االخـر في االصالح  نـظـام احملـاصـصـة وا
تـنـتـشـر بـ ضـلـوعه تـنـظـيـمات ومـجـمـوعـات الـسالح الـسـائب  نـظـام يـأكل
ا يزرع ويبني ويعـمر  نظام يصر عـلى استمرار الفوضى ويسرق  اكثـر 
والنـهب وتعـدد الوالءات  ضـد كل فكـرة تغـيير  نـظام أو بـاالحرى جـماعات
في نظام التقرأ التاريخ  والتريد اصالً االعتراف باخلطأ واخلطايا  في ظل
. قـد يـقول ـاً امـنـاً كل ذلك واكـثـر منـه كيـف تـريدون أن يـكـون الـهـاشـمي سـا
ن في تــكـويـنـات قـائالً إن هـذا مــخـالف لــواقع احلـال  ولـكــنـنـا نــقـول من 
الـسـلـطـة  وقف وراجع واسـتـشف من الـسـنـوات الـفـاشـلـة في إدارة وقـيادة
ومشـاركة الـنظام وعـمل على الـتصحـيح  ومن منـهم أعتبـر نهج احملـاصصة
ذهبية والعرقية هو السبب في الفشل بعينه  ناصب عـلى اساس ا وتوزيع ا
ـواطنة هـو مربط الـفرس لـبنـاء الدولـة  بالـتأكـيد الأحد  من منـهم اعتـرف با
والكل يرمي اخلـلل والفشل في جبهة الكل. هل هذا هو العراق الذي نريدة 
سالح مـنـفلت  وقـتل حـسب الـرغـبة وااليـعـازات  وكيـان نـظـام يتـحـرك على
وفق مسـتلـزمات ومـصالح االنـانية الـسيـاسيـة  ورئيس وزراء اسـتبـشرنا به
خـيراً  تتقـيد حركـته باالءات الطـائفية والـعرقيـة . قتل الهـاشمي رحمه الله 
ولـكـن من يـدري من كـان االخــر مـسـجـل عـلى قـائــمـة الـنـفـي من احلـيـاة الى
االخـرة قـبل أن يحـدد الـله موعـده . نـريد وطن آمـن مسـتـقر لـكل الـعراقـي 
قـراطـيـة مـشوهـة تـقـتل الـناس بـالـرصـاص واجلـوع واالمراض  والنـريـد د
ـا موحدا قويـا مستقالً  العـراق موزع الوالءات لدول نريد عراقـا عزيزا كر
هي اصال تبحث مـنذ زمناً عـلى توزيع حاضرته الى اشالء مـوزعة ب قبائل
ـشـوهة مـعـاً  فقط ـقـراطيـة ا الـقتل وااللـغـاء .  خـذوا كل ما اخـذتـمـوه والد
اعـطونا عراقـاً عزيزا حـاضنا لـلجمـيع  السالح منتـشر خارج قـوان الدولة
والعـشـائـر تـتـقـاتل كـلـمـا رغـبت ذلك وال اطـفـال يـقـتـلـون بـسـبب ( زعـل) ب

اجليران . 

مـن أماط اللـثام عن قـيادات داعش في
الــعـراق وسـوريـا وكــشف عن أسـمـاء
ومـعـلـومـات تـخص قـيـادات الـتـنـظـيم
وآلـــيـــة عــمـــلـــهم .وادانت الـــســـفــارة
اإليـرانية (بشدة هذا العمل اإلجرامي)
وقـالت ان منقذيه (يـهدفون إلى زعزعة
الـعـراق وايقـاع الفـ بـ أبنـاء البـلد
الــواحــد وعــودة الـعــنف إلـى الـبالد).
كــمـا أعـربت الــسـفـارة األمــريـكـيـة عن
عـميق حزنها جـراء (االغتيال اجلبان)
وتــقــدمت بـخــالص الــتـعــازي (ألسـرة
الـفـقـيـد ولـلـشـعب الـعـراقي لـلـخـسارة
ـــأســاويـــة لــهـــذا الــكـــنــز الـــوطــني ا
الـــعـــراقـي) داعـــيـــة احلـــكـــومـــة إلى
ــســؤولــ عن (اإلســراع فـي تـقــد ا

اغتياله إلى العدالة). 
مـن جهته كتب سفير االحتاد األوربي
لــدى بـغـداد مـارتن هــوث في تـغـريـدة
عـلى تـويـتـر (نـشارك عـائـلـة وأصـدقاء
الـهـاشمي حـزنـهم على وفـاته) مـشددا
عــلى وجــوب (تــقــد مــرتــكــبـي هـذه
ة الشنيعة إلى العدالة). وقالت اجلـر
ـيـة اخلـاصـة في الـعراق ـمـثـلـة األ ا
هـــيــــنـــيس- بالســــخـــارت في بـــيـــان
(صُـدمـنـا) باغـتـيال الـهـاشـمي و(نُدين
بـشدة هـذا الفـعل اخلسـيس واجلبان)
داعـيـة احلـكـومـة إلى (حتـديـد اجلـنـاة

ــهم لــلــعـدالــة).وكـان بــســرعـة وتــقـد
الـهاشمي عند اغتياله قادما الى منزله
بـعـد ان اشتـرك في مقـابلـة تـلفـزيونـية
وكـان عـلى مـوعـد ايـضـا لالشـتراك في
سـاعة تـلـفزيـوميـة في فضـائيـة عربـية
ـــشــهــد مـــعــروفـــة لالدالء بـــرأيه في ا
االمــــنـي الــــعــــراقي االمــــر الــــذي دفع
الــفــضـئــيــة الى تــخـصــيص احلــلــقـة
لــلــحــديث عن الــهــاشــمي وتــداعــيـات
اغـتـياله.  وكـان الهـاشـمي قد غـرد قبل

فـحـ تـسـتـمع الى الـنـاطـقـ باسم
ـــواطـن هــو الـــوزارة تـــخـــال كـــأن ا
الـــســـبب  وهـم يـــحــمـــلـــونـه ســوء
اسـتـخـدام الـطـاقـة الـكـهـربـائيـة في
حــ يــتــسـاءل كــثــيــرون عن عــقـود
الــوزارة مع شـتـى انـواع الــشـركـات
ـتـعـاقـبة الـتي لم عـبـر احلـكـومـات ا
تــؤت ثـمــارهــا. بـحــسب رأي بـعض
وســـائـل االعالم احملـــلــــيـــة.ويـــتـــهم
مـنتسبـون من داخل الوزارة عناصر
مــتــنـفــذة بــالـتـالعب بــتـدفق كــمــيـة
االنـتـاج من الطـاقـة الكـهـربائـية من
مـــحـــطــات الـــتـــولــيـــد وســوء ادارة
تــوزيـعـهـا الغـراض ســيـاسـيـة. كـمـا
يـتـهمـونـهم بالـتـواطؤ مع االالف من
ــولـدات االهــلــيــة الـذين اصــحــاب ا
يــعــتـــاشــون عــلى ازمــة الــكــهــربــاء
ـصـاحلهم ويـتـمنـون بـقاءهـا خـدمة 
ـولدات الـشـخـصـيـة. ومـعـروف ان ا
االهـلية تـتقاضى  25 الـف دينار عن
شـترك 24 كل امـبيـر للـمواطنـ ا
سـاعـة وتسـمى بـاخلطـوط الـذهبـية
فـيـمـا يـتـقـاضـون ب  10- 15 الف
ديـنـار لالمـبـيـر بـالـنـسـبـة لـلـخـطوط
الــعـاديــة بـرغم ان مـحــافـظــة بـغـداد
وبـقيـة احملافــــــظات حتـددها ب 7

- 10 االف دينار. 
وهـؤالء غالبا ما يعمدون الى طريقة
(الـــــتــــشـــــطـــــيل) وهـي الــــســـــحب
الـكهربائي من الوطـنية عبر خطوط
قــريـبـة مـن احملالت الـتي يـغــذونـهـا
بـالـتـواطـؤ مع شـبـكـة الـفاسـدين في
مـراكـز الـصـيـانة واالنـتـاج. ومـثـلـما
دخـل كل شيء في الـعـراق والسـيـمـا
اخلـدمـات في الـصراع واالسـتـحواذ
الـسـيـاسي دخلـت الكـهـربـاء كمـنـفذ
لــلـــفــســاد والــتــربـح في مــا يــكــون
ـواطن هـو الـضـحـيـة ويـكـون عـود ا
الـثـقاب الـذي يشـعل الشـارع في اية
حلـظـة. ويـسـتـثـني مـراقـبـون بـعض
مـنــتـسـبي وزارة الـكـهـربـاء من هـذه
الـــتــوصــيـــفــات ويـــؤكــدون (وجــود
عــنـاصــر فــنـيــة وهـنــدســيـة كــفـوءة
ومـخلـصة لـكن تأثـيرهـا معـدوم جدا
وال تــتـاح لـهــا فـرصـة في ادارة هـذا
ــعــقــد او انـــقــاذ الــبالد من ـــلف ا ا
تــداعــيـــاته عــلى االقــتــصــاد واالمن

واطن). واستقرار ا
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سـجلت وزارة الـصحـة والبـيئة امس
2426 اصــابـة بــكـورونــا مـوزعـة في
ارجـاء العراق وتصدرت بغداد جميع
احملـــافـــظــات بـ 718 اصـــابـــة كـــمــا
سـجلت 1511 حـالة شفاء  فـيما بلغ
عــدد الــوفــيـات 118 حــالــة في وقت
قــررت وزارة الـتـربــيـة غـلق مــبـنـاهـا
ومــكــاتـب مــســؤولــيــهــا امس بــعــد
اكــتـشـاف حــاالت اصـابـة بــفـايـروس
. وقـال مصدر نـتسـب كـورونا بـ ا
ان (الـوزارة اغلقت ابوابها انسجاما
مع تــعـلـيــمـات الـسالمــة من كـورونـا
واجراءات احلجر التي تشمل الوزير
ــدة ومــكـــتــبه وجــمــيـع الــعــامــلــ 
) في هـذه االثــنـاء اعـلـنت اســبـوعـ
مــحـكـمــة جـنــايـات قـضــاء الـهــنـديـة
الـتابـعـة لرئـاسة اسـتئـناف مـحافـظة
ــدة اســبـوع كــربالء غــلق احملــكــمـة 
ـراجعـ تـقرر حـفـاظـا على سالمـة ا
اغـالق احملــكــمــة لـــوجــود اصــابــات
ـرض كورونا) واضافت انه (سوف
يـتم استئنـاف الدوام يوم االثن 13
تــمـوز اجلــاري). وفي بـغــداد اغـلـقت
دائـرة الفنون الـتابعة لـوزارة الثقافة
والـسياحـة واالثار ابوابهـا لالشتباه
بـوجود اصـابات فـيمـا قال مـصدر لـ
(الــزمــان) امس (ان الــدائــرة اغــلـقت
دة ـوظف اجازة  ابـوابها ومنحت ا
اســبـوعـ بـدءا من االثــنـ لـتـفـادي
انـــتـــشــار الـــفـــايــروس بـــعــد ان زار
الـدائـرة مـصـاب من مـحـافـظـة واسط
وقـــــام بــــالــــسـالم وعــــنـــــاق بــــعض
). وكان وزير الثقافة حسن ـنتسب ا
هـاشم قـد اصـيب بـكـورونـا االسـبوع
ـرض ــاضي وسـجل مـعـانـاته مع ا ا
في قــطــعــة ادبــيــة فـريــدة نــشــرتــهـا
(الــزمـــان) في صــفــحــتــهــا االخــيــرة
امس.واعـلنـت هيـئة احلشـد الشـعبي
عـن دفن مـواطن سـعــودي في مـقـبـرة
الـسالم اجلديدة في محافظة النجف
ـواطن تـوفي جراء مـبـيـنـة ان (هـذا ا
اصـابته بكـورونا). وقالت الـهيئة في
بـيان امس ان (اللواء الثاني باحلشد
الـشعبي بـالتعـاون مع طبـابة احلشد
الــشـعـبي قــام بـدفن جـثــمـان مـواطن
يـحـمل اجلـنـسـية الـسـعـوديـة أصيب
بــفـايـروس كـورونـا في مـقـبـرة وادي

حـافظـة النـجف ). واضاف الـسالم 
ـتوفى من مدينة االحساء وكان ان (ا
قــد دخل الــعــراق لــزيـارة الــعــتــبـات
ــقـــدســة قــبل انــتـــشــار اجلــائــحــة ا
وتـعـرض لـوعـكـة صـحـيـة داخل احـد
ــســتـــشــفــيــات وتــعــالج وبــعــدهــا ا
ـستـجد وأصـيب بفـيروس كـورونا ا
ثـم تــوفـاه الــلـه اثــر هــذه اإلصــابـة).
وكـــانت جــامــعـــة جــونــز هـــوبــكــنــز
االمـريكيـة قد سجلت اصـابة اكثر من
 167 ألـف شـــــخـص خالل الـــــيـــــوم
ـــاضي عـــبــر الـــعــالـم بــفـــايــروس ا
ـية كـورونـا لتـصـبح احلـصيـلـة العـا
 11 مــلــيــونــا وأكــثــر من  620 ألف
إصـابة. وأظهر عداد اجلـامعة صباح
امـس الثـالثـاء أن (إجـمالـي الـوفـيات
الـناجمة عن مرض كورونا في العالم
تــخــطى  538ألــفــا بــيــنــمــا تـمــاثل
لـلشـفاء مـا يزيد عن  6 مالي و302
ألـف شـــــــــخـص حــــــــــتـى اآلن). وفي
ـتحـدة بلغ عـدد اإلصابات الـواليات ا
مــلــيــونــ و 936 ألـف حــالـــة وفي
الـبـرازيل ملـيون و 632,2 ألف وفي
الهند  719,6 ألف وفي روسيا نحو
 687 ألــفــا فــيــمــا تــخـتـم بـيــرو مع
 305,7 ألـف حــالـــة قـــائـــمـــة الــدول

نـــحــــو ســـاعـــة مـن اغـــتـــيــــاله عـــلى
عـازيـا االنقـسـامات في الـعراق تـويـتر
الـى ثالثـة عــوامل رئـيــسـة هي (عـرف
احملــاصــصــة الــذي جــاء به االحــتالل
شـيــعـة سـنـة كـرد تـركـمـان اقـلـيـات
الــذي جــوهـر الــعـراق فـي مـكــونـات)
ــســيــطــرة الــشــيــعــيــة و(األحــزاب ا
الـسـنيـة الـكرديـة التـركـمانـية.. الـتي
أرادت تـأكيـد مكاسـبهـا عبر االنـقسام)
و(األحــزاب الـديـنــيـة الـتي اســتـبـدلت

الــتـنـافس احلــزبي بـالـطــائـفي).ونـفى
ـاضي صحة خبر الـهاشمي في آذار ا
بــاغــتــيــاله بــعــد تــداوله عــبـر مــواقع
الـتواصل االجتماعي.وكـتب حينها في
تـــغـــريــــدة (شـــكـــرا جلـــمـــيع اإلخـــوة
واألخـوات الـذين تـواصـلـوا مـعي ومع
أصـدقـائي لالطـمـئـنـان علـى سالمتي..
عــظـيم الــتـقــديـر لـكـم ومـحـبــاتي لـكم
واخلـبـر مزيف نـشـر على صـفـحة غـير

رسمية ومزيفة).
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جثمان الشهيد
هشام الهاشمي
محموال على

راسم االكتاف 
تشييعه للنجف
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سـجـلت الـهـيـئـة الـعـامـة لـالنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـوزارة الـنـقل هـزة ارضـيـة قــرب احلـدود الـعـراقـيـة االيـرانـيـة امس.
ـراصـد الـزلـزالـيـة في الـهـيـئـة وقـالت في تـقـريـر بـشـأن الـهــزة ان (ا
العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلـزالي سجلت  امس الـثالثاء عند
السـاعة 11:52:25 بالـتـوقـيت احملـلي حـدوث هزة أرضـيـة في مـديـنة
سربيل زهاب  وتبعد 21 كيلومترا شرق قضاء خانق في محافظة
ديالى. واضافت ان (قوة الهزة بلغت 4  5 درجة على مقياس رختر
ـواطن الى أخذ نطـقة). داعية (ا و الشعور بـها من قبل سكـان ا
احليطـة واحلذر واالبتـعاد عن اإلشـاعات واألخبـار الكاذبـة واإللتزام

بالوصايا الـزلزالية والـصادرة من الهيئـة).  وكانت الهيـئة قد اعلنت
ـاضي عن تـعـرض الـعراق الـى موجـة حـر شـديـدة تصل االسبـوع ا
دني من ترك بعض الى درجة الغليان فيما حـذرت مديرية الدفاع ا
شي ركبـات وبداخـلهـا مواد قابـلة لالنـفجار كـما نـصحت بـعدم ا ا

في الشوارع حتت اشعة الشمس.
 وبلـغت درجـة احلـرارة في البـصـرة وذي قـار وبعض مـدن اجلـنوب
 50 مئـويـة. فـيـمـا بلـغت في مـنـاطق الـوســـط كـكـربالء والـنجف 49
شي حتت ـواطن بـتجنب ا دني ا مئوية. واوصت مـديرية الـدفاع ا
اشـعـة الـشـمس والـتـأكـد مـن عـدم احـكـام غـلق نـوافـذ سـيـاراتـهم او

بالغة في ملئ خزانات الوقود. ا
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وجـه رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الـكاظمي بإطالق اسم الـشهيد هشام
الــهـاشـمي عـلى أحـد شـوارع بـغـداد.
وقـال الـكاظـمي خالل جـلسـة مـجلس
الــــوزراء امس الـــثـالثـــاء إن (غـــصـــة
اغـتيال الـشهيد الـهاشمي لم تـفارقنا
الن  واجـبـنـا كـقادة لـلـدولـة أن نـحوّل
احلـــزن واألسـى الى إنـــتـــاج وإجنــاز

مــبـاشــر). وأضـاف (وجّــهـنــا بـإطالق
اسم الـشـهـيـد هشـام الـهـاشـمي على
أحـد شوارع العاصمة بغداد) . وشدد
على القول أن (العراق لن ينام قبل أن
ـا ارتكـبوا يـخضع الـقتـلة لـلقـضاء 
مـن جـــرائـم) مـــؤكــــدا إن (من تـــورّط
بـالدم الـعراقي سـيواجه الـعدالة ولن
افيا أبدا نسمح بالفوضى وسياسة ا
ولـن نـســمح ألحـد أن يــحـوّل الــعـراق
الى دولــة لـلـعـصــابـات). وتـابع (انـنـا

مـسـؤولـون واإلجـابـة الـوحـيـدة التي
يــتـقـبــلـهـا مــنـا الــشـعب هي اإلجنـاز
واإلجنـاز فـقط) مـضـيـفـا ان (شـعـبـنـا
ـزيد من يـسـتـحق أن نبـذل من أجـله ا
الـعمل احلقيقي وآن األوان ألن يظهر
اإلجنـــــاز والـــــعــــمـل). ولـــــفت الى ان
(احلــكــومـة تــشـكــلت في ظــرف مـليء
بــــاألزمـــات وهي حـــكــــومـــة حـــلـــول
ســيـــاســيــة وأمـــنــيــة واجــتـــمــاعــيــة
واقـتـصاديـة وصحـية). وعـقد مـجلس

الـوزراء جـلـسـته االعـتيـاديـة بـرئـاسة
درجة على الـكاظمي لبحث القضايا ا
جـــدول اعـــمـــال اجلـــلـــســـة واتـــخــاذ
نـاسبـة بـشأنـها. من جـهة الـقـرارات ا
اخـــرى دان رئـــيس حـــكـــومـــة إقــلـــيم
كــردسـتـان مـسـرور الــبـارزاني بـشـدة

اغتيال الهاشمي .
 وقـال في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
(نـدين بـشدة اغـتيـال اخلـبيـر واحمللل
اإلســـتـــراتـــيــــجي الـــعـــراقي هـــشـــام

الـهاشمي وإذ نتقدم بخالص تعازينا
احلــــارة إلى عــــائــــلـــتـه وأصـــدقــــائه
ومـحـبـيه فإنـنـا نسـأل الـله تـعالى أن
يــتـغـمــده بـرحـمــته الـواسـعــة ويـلـهم
اجلـمـيع الصـبـر والسـلـوان) مضـيـفا
ـأســاويـة نــدعـو ــنــاسـبــة ا (بــهـذه ا
ـــــعــــنـــــيــــة إلـى حتــــمل اجلـــــهــــات ا
ـة مــســؤولــيــتـهــا جتــاه هــذه اجلــر
الــنـكـراء ومالحــقـة اجلـنــاة وكـشـفـهم

كن). هم للعدالة بأسرع ما  وتقد

s∫ عناصر متطوعة من احلشد تهيئ جثام مصابة بكورونا للدفن œ

دينة الصدر تنظيف وتزي زقاقهم n∫ في مبادرة تمثل موقفاً مشرقاً تولى ساكنون في زقاق  u

اخلــــــمـس األكــــــثــــــر إصـــــــابــــــة في
الــعـالم.وبــ الـدول الـعــربـيــة يـعـود
أكـــــبــــــر عـــــدد من اإلصــــــابـــــات إلى
الـسعـودية  213,7 ألـف حالـة تلـيها
قـــطــر  100 ألـف ومــصــر  76 ألـــفــا
والعراق  62 ألفا واإلمارات  52 ألفا
والــــكــــويت  50الــــفــــا وعــــمـــان 47
نـظـمة الـصـحة ألـفـا.وأكد مـسـؤول 
ية امس الثالثاء أن تفشي وباء الـعا
الـطـاعـون الـدمـلي فـي الـصـ جتري
إدارته بـشكل جيـد وال يعتـبر مصدرا
ـتــحــدثـة كــبــيـرا لــلــخـطــر. وقــالت ا
ــنـظـمـة مـارغـريت الــرسـمـيـة بـاسم ا
هـــاريس في إحــاطـــة صــحـــفــيــة في
جــنــيف (فـي الــوقت احلــالي نــراقب
رض بـالتنسـيق مع سلطات تـفشي ا
الـصـ ومنـغولـيا. وحـالـيا ال نـعتـقد
أن اخلــطــر مـــرتــفع لــكــنــنــا نــراقب

الوضع عن كثب).
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وزارة االتــــصـــــاالت وشــــبـــــكــــة االعالم
الـعراقي  وبناء االقـتصاد يلـدا بخطوة
قـويـة تـعقـبـهـا خطـوات اصالحـيـة حتد
من الـتـراجع احلـاد للـدولـة في مـخـتلف

اجملاالت .
ـــتــــخــــصص ويــــرى اســـتــــاذ االعـالم ا

ـسـتنـصريـة الدكـتور حـيدر بـاجلامـعة ا
"ان الفـقر يـشتـد وازمة وسـوي  غـازي ا
ـسـتجـد ال وقت مـحدد وبـاء كـوفـيد 19 ا
لـنـهـايـتـهـا  وجـاءت مع ازمـات عـصـفت
بـالـعـراق  كـاالحـتـجـاجـات عـلى تـوفـيـر
فــــرص الـــــعــــمـل وحل ازمـــــة الــــســـــكن

رأس مـــال ومــــولت مـن قـــوت الــــشـــعب
ـركـزي مـنـذ وخـيـرات الــبـلـد  فـالـبــنك ا
ســنـوات حتت ادارة حـزبــيـة مــعـروفـة 
ـصرف العراقي للتـجارة منذ رئيسي وا
ــطـلــوبـ مــجـلس االدارة الــســابـقــ ا
لـلقضاء بتهم مختلفة  واإلدارة احلالية
ـساحة ب الطبـقات االجتماعية زادت ا
وبـاتت تخدم احزاب وحتولت الى ادارة
رأســـمـــالــــيـــة في خــــدمـــة األغــــنـــيـــاء 
صرف والـصواب حل مجلس االدارة وا
وحتـويل أعــمـاله الى مـصـارف الـرشـيـد
والرافدين استنادا للقوات  فينا باتت
هـيئة االعالم واالتصاالت نعمل بأمر من
سـلـطـة اجـنـبـيـة مـؤقـتـة حـكمـت الـعراق
لـسنة بـعد عام 2003 وقـطاع االتصاالت
يـستغل من شـركات االنتـرنيت والهاتف
الـنــقـال بـدون حـســاب مـجـدي واالمـوال
تـــضـــيع  وحــــتى تـــضـــيـق عـــلى عـــمل
وســــائل االعالم وإجـــبـــارهـــا عـــلى دفع
الــرســوم في وقت حــرج يــشــهــد تــوقف

اقتصادي.
وتـابع األم "ان أراد الـكاظـمي النـجاح
فـأمام سـلطتـه الواسعـة استـنادا لـلمادة
78 من الـدسـتور الـعـراقي الـنافـذ اتـخاذ
قـرارات مـصـيـرية بـاقـالـة مـحـافظ الـبنك
TPI ـــــركـــــزي  وحل مـــــجـــــلس ادارة ا
صـارف االهلـية خـاصة والـرقابـة عـلى ا
مـزاد الـعـملـة دات الـشـبهـات الـواسـعة 
وايـقـاف عمل هـيـئة االعالم واالتـصاالت
تـمهيدا حللهـا وحتويل صالحياتها الى
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واخلــدمـــات وانــهـــاء ســلـــطــة االحــزاب
يا  ومع مرور وانهيار أسعار النفط عا
شـهور صـعبة عـلى العـراقيـ نتوقع ان
تـــشــــتـــد بــــدون حل حــــكـــومي"  اال اذا
اجتـهت احلــكـومـة بـقـرارات جـريـئـة من
رئـيـسهـا اسـتـنادا لـلـقـوان والـدسـتور
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دعـا مــخـتــصـون بـالــشـأن االقــتـصـادي
رئـيس احلكـومة مصـطفى الـكاظمي الى
وضع سـتـراتـيجـيـة سـيـاسة اقـتـصـادية
ستقلة نـاجحة  تبدا بهـيكلة الهيـئات ا
تـوفرة واالسـتفـادة من الـكتل الـنـقديـة ا
ــصــرف ــركــزي الــعــراقي وا بــالــبــنك ا
ــصـارف االهـلـيـة الـعـراقـي لـلـتـجـارة وا
وهــيــئــة االعالم واالتــصــاالت  تــتـمــثل
بـاالستـعـانة بـقـدرات مالـية مـتـخصـصة
بـتـفـكـيك االزمـات  واصـدار قـرار عـاجل
بـاقالة مـحافظ البـنك وحل مجلس ادارة
TBI وايـقـاف مــزاد الـعـمـلـة وحل هـيـئـة
االعالم واالتـصاالت  لتتـمكن الدولة من
اليــ الـفــقـراء ــنــاسب  ايــجـاد احلل ا
واصــحـــاب الــدخل احملـــدود  فــالـــبــنك
ـصرف والهـيئة جـهات حتوم حـولها وا
ال شـبهات الفساد وإدارتها استنزفت ا
ـافـيـات ايـرادات االحزاب الـعـام وواجه 

وسرقة حقوق طبقات مسحوقة. 
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وقـدم اخلـبـير االقـتـصـادي فـارس االم
"نــصـيــحــة عـمــيــقـة الــرؤيــة الى رئـيس
الــوزراء الـكــاظــمي  تــنـقــذ الــعـراق من
وضع ازمـة وباء طويلـة االمد اثرت على
حـيـاة النـاس واجملـتـمع وزادت من حال
الـعــيش لـلـفــقـراء وقـطــعت أرزاق فـئـات
واسعة"  نتيجة حظر التجوال للسالمة
الـصـحيـة  ومـرت اربعـة شـهور دون ان
نــرى حتــرك من اجلــهــات الــتي تــمـتــلك
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كـشف عـضـو مـجـلس الـنواب عـن محـافـظـة ديـالى رعـد الـدهـلـكي عن أن احملـافـظة
نفلت والعصابـات اجلوالة فيما حمل جمـيع التشكيالت األمنية تعاني مـن السالح ا

مسؤولية القصف واالستهدافات التي تتعرض لها القرى والبلدات.
وقـــال الـــدهـــلـــكي لــ ( الـــزمــان ) إنّ (
ــشـاكل األمـنــيـة في مـحــافـظـة ديـالى ا
كـــثـــيـــرة ألنــهـــا تـــعـــاني من الـــسالح
ـنـفـلت والـعصـابـات اجلـوالـة التي ال ا
تــوجـد جــهـة في احلــكـومــة الـعــراقـيـة
قـادرة عـلى محـاسبـتهـا ) مشـدداً على
ان ( كل الـقوى والتشكـيالت العسكرية
ــســؤولـة عن ـســلــحـة ا والــفــصـائـل ا
ديـنـة هي مـتـهمـة بـالـقصف حـمـايـة ا
واالســتــهــدافــات الـتي تــتــعــرض لــهـا
بــــعـض الـــقــــرى والــــبــــلــــدات ألن من
ــتــابــعـة مــســؤولــيــتــهـا احلــمــايــة وا
والـدفاع). وأضاف الدهلكي ان (كثيراً
من الـــســكــان يــعــتــزمــون تــرك قــراهم
والـتوجه إلى مناطق أخـرى أكثر أمناً
بـــســبب الـــفــوضـى األمــنـــيــة وأن مــا
ـثل يــحـدث في ديــالى مــنـذ سـنــوات 
جـرائم بـشعـة بحق اإلنـسـانيـة). ولفت
اني من الدهلكي إلى ان (احلراك البر
ان قـبل نواب مـحافـظة ديـالى في الـبر
الــعـراقي من أجل إغـالق مـلف الـنـزوح
وتـوطـ االسـتقـرار وإعـادة األمن هو
ــهـمــة ومــنع اسـتــمـرار ــلــفـات ا من ا
هام الـفوضى األمـنيـة هو ضـمن أول ا
األسـاســيـة ألعـمـالـنـا ولـكن بـشـرط أن
تـسـنـدنا احلـكـومـة وأن تعـمل حلـمـاية

 .( واطن ا
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مـن جـانــبه قــال الــقــيــادي في احلــشـد
صـادق احلسيني لـ(الزمان) إن (قوات
احلـشد الشعبي تنـتشر وعبر دوريات
مـرابطة ثـابتة في سـبعة مـواقع مهمة
فـي ديالى في حـقول نـفط خـانه شرقي
ديـالى حلمـاية آبـار النـفط من عمـليات
الــــســــرقــــة والــــتــــهــــريـب ). وأضـــاف
احلــسـيــني أن ( تـلـك الـقـوات تــتـولى
أيـضـاً حـمايـة األبـراج النـاقـلـة للـطـاقة
سـتوردة من ايـران بدءاً الـكـهربـائيـة ا
مـن اطراف خـانـقـ وصـوال الى حدود
قـداديـة الى جانب تـأم بـعـقوبـة - ا
ـنــصـوريــة الـغــازيـة مــحـيط مــحـطــة ا
إلنـتـاج الـطـاقـة الـكهـربـائـيـة والـواقـعة
عـلى بـعد  45كـم شمـال شـرق بعـقـوبة

ـقـدادية  ديـالى ان (مـوقف شـرطـة ا
كــــــشـف بــــــعض حــــــاالت االصــــــابــــــة
بــالـفـيـروس و اتـخـاذ كل االجـراءات
ـزيد الـوقـائـيـة ومـنهـا احلـجـر واخـذ ا
مـن الـعـيـنـات مــؤكـدا بـان احلـديث عن
ــرة  ونـحن اهــمــال غـيــر صــحـيح بــا
قرات نولي اهتمام بالغ للمواقف في ا
االمـــــنــــيـــــة بـــــاإلضــــافـــــة الى ســـــجن

التسفيرات ببعقوبة). 
الـى ذلك دعــا الـــنـــائب عن مـــحــافـــظــة
ديــالى رعـد الـدهــلـكي رئــيس مـجـلس
الــوزراء مـصـطـفى الــكـاظـمي بـأحـداث
صـــولــة اداريــة فـي مــحــافـــظــة ديــالى
ــزري كـاشــفـا عن لــتـحــريك واقــعـهــا ا
ــلـفــاتــهـا وجــود جــمـاعــات تــتـحــكم 

االمنية واإلدارية. 
ودعـــا الـــدهـــلـــكـي في بـــيـــان تـــلـــقـــته
الــ(الــزمــان) رئــيس مــجــلـس الـوزراء
الـكــاظـمي الى (زيـارة مـحـافـظـة ديـالى
لالطـالع عـلى مـاتـعـانـية احملـافـظـة من

جـمود امني واداري نـاهيك عن انعدام
اخلــدمـات االمـر الـذي يــتـطـلب احـداث
صـــولــة لــتـــحــريك جـــمــيع مـــســؤولي
الـــدوائــــر في احملـــافــــظـــة واخـــتـــيـــار
ـنـاسبـة لوضع الـكـفاءات في اإلمـكان ا
األسس الـكفيلة بتـحريك وتنشيط كافة
الــقــطـــاعــات النــتــشــال احملــافــظــة من

ؤلم). واقعها ا
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وشـدد الـدهـلـكي عـلى (ضرورة إصالح
وتـقوية اجلـانب االمني للسـيطرة على
اجلـماعـات اخلارجـة عن القـانون التي
تـــعـــبـث بـــأمن احملـــافـــظـــة وتـــقـــوض
مـصـاحلـهـا االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـية
واالمـنـيـة). واوضح الدهـلـكي ان (تلك
اجلــــمـــــاعــــات تــــتــــحــــكـم بــــاجلــــانب
االقــتـصـادي من خالل ســطـوتـهـا عـلى
ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة وجتـــارة امـــوال ا
اخملـــدرات الـــتي اصـــبــحـت ســمـــة من
سـمـات مـحـافظـة ديـالى واصـفـا إيـاها

بـــــانـــــهـــــا ام اخملــــدرات ولـــــيـــــست ام
الــبـرتــقــال). وبـ الــدهـلــكي ان (هـذه
اجلــمـــاعــات حتــكم ســيـــطــرتــهــا عــلى
أراضي زراعــيــة لـيــست مــلـكــا لــهـا بل
حتـرق الـبـعض االخـر حـتى ال يـتـحـقق
االكـتفاء الذاتي من احملاصيل الزراعية
بـاإلضــافـة الى ذلك فـهي تـسـيـطـر عـلى
اراضـي ســكــنــيــة وتــوزعـــهــا عــلى من
يـحقق مـصاحلهـا اخلاصـة). واستدرك
عـضـو مـجـلس الـنـواب قـائـال ان (هذه
اجلـمـاعات تـسيـطـر كذلك عـلى اجلانب
لـفات عديدة هي األمـني فهي تتـحكم 
من صـلب مـهام االجـهـزة االمنـيـة منـها
مـلف الـنـازح اذ تـرفض عـودتهم الى
قـراهم ومدنـهم دون مسـوغات قانـونية
ومــا يـــثــيــر االســتــغــراب ان االجــهــزة
االمـنـية واإلدارة احملـلـية في احملـافـظة
غـير مكترثة بل تـتخذ الصمت جتاه ما
يــجــري لــذا البــد من اجــراءات حــازمـة
وســـريــعــة إلرســاء واقـــعــا جــديــدا في

مــــركـــز مــــحــــافـــظــــة ديــــالى). واشـــار
احلــســيـنـي الى (جنـاح قــوات احلــشـد
بـإحـباط  4مـحاوالت السـتهـداف ابراج
الــطـاقـة الـكـهـربــائـيـة في ديـالى). وفي
سـيـاق قـال مـديـر ناحـيـة مـنـدلي وكـالة
مــازن اكــرم لـ(الــزمــان) ان (الــعــقــارب
ـسـمـاة بـاجلرار وهي االكـثـر خـطورة ا
ـدنــيـ كـونـهــا لـدغـاتـهـا عــلى حـيـاة ا
قـاتـلة اخـتفت بـشـكل الفت خالل موسم
الــصـيف رغم دخـولـنــا في شـهـر تـمـوز
بــشــكل غــيـر مــعــهـود قــيــاســا بـبــقــيـة
ان ـاضـية). واضـاف اكرم  الـسـنوات ا
(مـندلي لم تسجل لغاية االن اي وفيات
بــلــدغـات اجلــرار الــتي تـشــكل مــصـدر
خطر خاصة لألطفال الصغار في الليل
الفـــتـــا الى ان دوائـــر الــصـــحـــة امــنت
عاجلة بـشكل مبـكر ادوية متـخصصـة 
ـصاب مبينا اي اصـابة إلنقاذ حياة ا
ان اجلــرار شــكل مـصــدر حتــدي وقـلق
في الـسـنـوات االخـيـرة بـسـبـب ظـهوره
الـــكـــثـــيف فـي الــبـــســـاتـــ واالراضي
الــزراعــيـة خــاصـة مـع ارتـفــاع درجـات

احلرارة). 
وكـشفت دائرة صحة ديالى عن حقيقة
مـجـريات االوضـاع الصـحيـة في سجن
امـــني تـــابع لــلـــشــرطـــة شــمـــال شــرق
احملــافـــظــة. وقــال مــديــر اعالم صــحــة
ان ديــالى فـارس الــعـزاوي لــ(الـزمـان )
ــقــداديـة ال (مــديــريــة شــرطـة قــضــاء ا
تهم تـمتلك سجن بل مـوقف إليداع ا
بـقـضـايـا مـختـلـفـة حلـ الـبت بـها من

قبل القضاء العراقي). 
واكــــد الــــعـــزاوي ان (حــــديث رئــــيس
مــــجـــلـس الـــنــــواب الـــســــابق ســــلـــيم
اجلـــبــوري عن وجـــود اهــمـــال صــحي
لـلـمـوقوفـ وانـتـشار فـيـروس كـورونا
فـي صــفــوفــهم غـــيــر دقــيق). واضــاف
الـعزاوي ان (صحـة ديالى ليـس لديها
مـــا تــخــفــيه وهـي واضــحــة في اطالع
الــراي الـعــام عن حـيـثــيـثــات تـطـورات
فـــيــروس كـــورونــا مـن نــاحـــيــة اعــداد
ــتــمــاثــلــ االصــابـــات والــوفــيــات وا
لــلـــشــفــاء). وبــ مـــديــر اعالم صــحــة

احملـافظـة). فيـما اعلـنت حكـومة ديالى
احملــلـيـة عن اعـتــمـاد احلـظـر اجلـزئي
ابـتـداء مـن يـوم غـد االحـد. وقـال مـدير
اعالم حـكومة ديـالى احملليـة ياسر بدر
لـ(الـزمان ) ان (ديالى سـتعتـمد ابتداء
مـن يــوم غــدا االحـــد احلــظـــر اجلــزئي
وفق مـا اقـرته اللـجـنة الـعـليـا لـلصـحة
والـسالمـة الـوطنـيـة مع الـتشـديـد على
تــــطـــــبــــيق االجـــــراءات الــــوقــــائــــيــــة
واالســتـمـرار بـحـمـالت الـتـوعـيـة ودفع

واطن الى التباعد االجتماعي).  ا
واضــــــاف بــــــدر ان (دوام الــــــدوائــــــر
احلــكـومـيــة سـيــكـون وفق الـســيـاقـات
ــعـتـمـدة مـن قـبل من نـاحــيـة حتـديـد ا
) الفــتـا الى (اعــتـمـاد ـوظــفـ نــسب ا
احلــظـر اجلـزئي جـاء بـعـد اسـبـوع من
تـــطــــبـــيق احلـــظـــر الـــشــــامل من اجل
مــواجــهــة ارتــفــاع مــعــدالت االصــابــة
بـفيروس كورونا والتي ارتفعت بشكل

الفت قبل اكثر من اسبوع).

الــتي جتـــيــز حتت الــظـــروف الــقــاهــرة
ـــلك ـــركــزي  الــصـــعـــبـــة  فــالـــبـــنك ا
احـــــتــــيــــاطي ثـــــروات الــــعــــراق مــــنــــذ
السبعينات تتجاوز 100 مليار دوالر من
الـنقد والـذهب جندهـا تذهب وتسـتنزف
ـصـارف االهلـيـة لـلتي ـزاد الـعـملـة وا
تـذهـب اربـاحـهــا الى الـدول االقــلـيــمـيـة
ـــصــرف واألحـــزاب  ومـــجـــلس ادارة ا
الــعــراقي لــلـتــجــارة الــذي مـول وأسس
بــــرأس مـــال مـن ايـــرادات الــــبالد خالل
سنوات مضت  يقف عاجز عن مساعدة
الـفـقـراء ويـسـتـقـبل ويـعـتـني بـاالغـنـياء
وحتــوم الــشـبــهــات حــوله  امــا هــيــئـة
االعالم واالتـصـاالت فـالـواقع دالـيـا على
فـشل عـمـلـها بـضـعف شـبـكـة االنـتـرنيت
وانــــعــــدام رقـــابــــتـــهــــا عـــلى شــــركـــات
االتــــصــــاالت  ولَـم تــــقــــدم اَي خــــدمــــة
ــهـددة لــلـصــحـفــيـ ووســائل االعالم ا
بــاإليــقــاف والـــبــطــالــة  وتــمــارس دور
بــإســكـات صــوت إذاعــات وفــضــائــيـات

بحجة الرسوم في ظرف الوباء.
ـضي بـسـيـاسـة ـوسـوي " ان ا واشـار ا
نـقـديــة مـالـيـة وتـفــكـيك هـيـئــات تـمـتـلك
ـلـيـارات ونـرى الـفـقـر يـشـتـد ويـزداد  ا
ــا الــعــراق بــلــد مـفــلـس ال وجـود وكــا
لإليـــرادات واخلــيـــرات  وهــنـــا تـــكــمن
ـالـيــة والـقـيـادة الــنـاجـحـة الـسـيــاسـة ا
ــنــاســبــة  لــنــرى قـرارات والــقــرارات ا
عيشي ستوى ا ايـجابية تنعكس على ا
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دائـرة صحة احملافظـة بأجهزة اإلنعاش
الـرئوي الذي تـمكن من تصنـيعه خبراء
كـلـيـة الـهـنـدسـة لإلسـهـام في الـتـصـدي
لــوبـاء كـورونـا). واضــاف الـعـبـودي ان
(دائــرة صـحــة الـبــصـرة ارســلت طـلــبـا
عـاجال من اجلامـعة بـتزويـدهم بـأجهزة
ـاسة اإلنـعـاش الرئـوي وذلك لـلـحاجـة ا
إلــيـهـا فـي مـواجـهــة اجلـائح). واوضح
الـعبودي أن (جهاز اإلنـعاش الرئوي قد
عـاينـة جلنة مـختـصة من دائرة خـضع 
صـــــحــــة الـــــبـــــصـــــرة وأكــــدت حتـــــقق
ـــطـــلـــوبــة ـــواصــفـــات األســـاســـيــة ا ا
ـسـتـوى تـقني عـال يـؤمن اسـتـخـداما
ــؤشـــرات الـــفــنـــيــة نـــاجــحـــا حــسـب ا
ـعـتـمـد). يـشـار الى أن وزارة الـتـعـليم ا
الـعــالي والـبـحث الـعــلـمي واجلـامـعـات
الـعراقية كافة قـد أسهمت إسهاما فاعال
ؤسسات الصحية الوطنية في إسـناد ا
عـبـر تـوفيـر بـنـايـات االقسـام الـداخـلـية
هـمة من كـمامات ـواد اللـوجسـتيـة ا وا
ومــعـقــمـات وبــوابـات تـعــقـيـم وأجـهـزة
األوكــســجــ والــتــنـفـس االصــطـنــاعي
فــضالً عن الــبــحـوث والــفــرق الـطــبــيـة
الـسـانـدة من كلـيـات اجملـمـوعة الـطـبـية

والصحية والتقنية.

األنـفي ومـحجـر العـ مصـحوب بـنزف
ـريض كان شـديد قـد تـفاقم عـليه وان ا
قـد أتـصل من مـحـافـظة الـبـصـرة وبـعد
أجـراء الـفحـوصات الـضروريـة الالزمة
 ابالغـه باحلضور الى النجف إلجراء
الـعملية له). مضيفاً انه ( تسهيل أمر
وصـــوله لـــلـــمــحـــافـــظــة رغـم إجــراءات
احلـظر بـسـبب وضعه الـصحي اخلـطر
). وأثــنى احلــلــو عــلى وظــرفه الــطــار
(دعم مـــركــز الــنـــجف جلــراحـــة الــقــلب
والــتــداخل الــقــســطــاري  الــذي أجـرى
عـمـليـة قـسـطرة لـلـمريـض قبل إجـرائـنا
نع حدوث حاالت نزف الـعمليـة  وذلك 
ـريض يتـمتع شـديد). مـشـيراً الى ان (ا
اآلن بـصحـة جيـدة مقدمـا شكـره وثناءه
لــفــريق الـعــمل الــذي شــاركه في أجـراء
الـــعــمـــلــيـــة كل من األخـــتــصـــاصي في
جـراحـة األنف واألذن واحلـنجـرة احـمد
جـمعه وطلـبة البـورد العربي في األنف
واألذن واحلــــنــــجــــرة واخـــتــــصــــاصي
الـتخـديـر عبـد الرحـمن االسدي  ومالك
عـمـليـات مـستـشـفى الصـدر الـتعـلـيمي.
تـحدث الـرسمي لـوزارة التـعليم وقـال ا
الـعالي والبحث العلـمي حيدر العبودي
ان ( جـامـعـة البـصـرة تـستـعـد لـتجـهـيز

وأضـاف الـبيـان ان (التـجـهيـز جاء بـعد
مـنـاشدات اهـالي احملـافظـة لـسد حـاجة
ــرضى فـي مــواجــهــة وبــاء كــورونـا). ا
وأعــلن قــائــد شـرطــة ذي قــار عن إلــقـاء
الـقـبض عـلى تـاجر مـخـدرات في قـضاء
االصالح شـــرق احملــافــظـــة  مــطــلــوب

قضائيا.
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وبـيّن العميد حـازم الوائلي في تصريح
امس ان (الـقـوات االمنـيـة القت الـقبض
عـلى تاجـر مخـدرات في قضاء االصالح
مـطـلـوب لـشـعـبـة مـخـدرات الـنـاصـريـة)
وأشـــار إلى ان (الـــعــمـــلـــيــة تـــمت وفق
مـعلومات جرى عـلى اثرها نصب كم
لـلـمـطـلوب واحـيل حـالـيـاً الى اجلـهات
ـعـنـية إلكـمـال اإلجـراءات القـانـونـية). ا
وجنح فــريق طــبي فـي مـديــنــة الــصـدر
الـطـبـيـة في مـحـافـظـة الـنـجف بـأجـراء
عـملية جراحية فوق الكبرى اسفرت عن
انــــقــــاذ حــــيــــاة فــــتى مـن الــــبــــصـــرة.
واكـــداألســـتـــشــاري فـي جــراحـــة األنف
واألذن واحلــــنـــجــــرة ســــجـــاد احلــــلـــو
لـ(الـزمـان) ان (الـفـتى الـبـالغ مـن الـعـمر
 14عــامــاً  كـان يــعـانـي من ورم وعـائي
نــازف في قــاعـدة اجلــمـجــمــة واجلـيب

لـلـحجـر الـصحـي في ثالثة اقـضـية هي
ســوق الــشـيــوخ والــشـطــرة والــرفـاعي
ضـمن مـبادرة صـحـية تـطـلقـهـا الشـركة
لـفك الـضـغط احلـاصل عـلـى مسـتـشـفى
ركـز  الرئـيسي احلـسـ التـعلـيمـي  ا
لــلــحـجــر في الــنـاصــريــة). واضـاف ان
ـسـتشـفـيات (الـسـعة االجـمـاليـة لـهذه ا
تصل إلى  150سـريرا بواقع  50سـريرا
لــكل مـشــفى) وأكـد أن (شــركـة نـفط ذي
ــســتـشــفــيـات قــار سـتــقــوم بــتـأثــيث ا
ــسـتــلــزمـات وتــزويـدهــا بــاالجـهــزة وا
الــطـبـيــة الـضـروريــة الـتي تــسـاعـد في
ــصــابــ بــفــايــروس كــورونــا) عالج ا
وكـــانت الـــشــــركـــة قـــد قـــامت بـــبـــنـــاء
مـسـتـشفى لـلـحـجر الـصـحي في قـضاء
ـدة اجناز قـياسـية سـعة قـلعـة سـكر و
ـستشفى بـاستقبال 50 سـريرا وباشر ا
ـناطق ـصـابـ من ابـنـاء الـقـضـاء وا ا
الـقريـبة منـهعـلى صعيـد متـصل اعلنت
شـركــة مـصـافي الـوسـط عن جتـهـيـزهـا
دائـــرة صــحـــة ذي قــار بـــألف قـــنــيـــنــة
. وذكر بـيـان تلـقـته (الـزمان) اوكـسـجـ
ان (تــوجــهــيـــات وزيــر الــنــفط ومــديــر
الـشـركـة بـتجـهـيـز صـحـة ذي قـار بألف
قــنـيـنــة اوكـســجـ حــسب حـاجــتـهـا).

إجــمـالـيـة تـصل الى 150 سـريـرا. وقـال
مــديــر عـام نــفط ذي قــار عــلي خــضــيـر
الـعبـودي في بيان تـلقـته (الزمان) امس
انه (تــنـفـيـذا لــتـوجـيـهــات وزيـر الـنـفط
احــسـان عــبـد اجلــبـار  بــاشـرت كـوادر
نـفط ذي قـار بانـشاء ثالث مـستـشفـيات
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بـاشرت شركة نفط ذي قار بانشاء ثالث
مــسـتــشـفــيــات لـلــحـجــر الــصـحي  في
اقــضـــيــة ســوق الـــشــيــوخ والـــشــطــرة
والـرفـاعي في محـافظـة ذي قـار وبسـعة
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قبل وصول السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء كتبت اكثر من مقال
عن اهميـة أن يكون مـنهج التـغييـر ضروري في إخراج الـعملـية السـياسية
من صندوق االنـغالق بسبب مـفاسد احملـاصصة.. ونصـحت أن يكون أي
ـيـر رئـيس وزراء عـراقي بــامـتــيـاز كـمــا هـو حـال الــرئـيس الــروسي فالد
.. ينـهض باحلـلول الـفضـلى لـلخـروج بالـعراق من هـذا االنغالق فـما بوتـ

كن أن يحصل ??  الذي حصل وما الذي 
ــكن تـــوصــيـف حــال الـــكــاظـــمي أو أي رئــيـس وزراء يــأتي من أوال : ال 
ـوذج الرئـيس صنـدوق احملـاصـصـة ومـفـاسـدهـا..لن يـتـمـكن من تـطـبـيق 
ـتصـدية لـلسـلطة ـواقف قيـادات االحزاب ا بوت عـراقيـا.. النه يصـطدم 
نفلت واليات احلفاظ على امتـيازات مفاسد حكومـتها العميـقة وسالحها ا

هيمنة على السلطة. واالجندات االقليمية والدولية لالحزاب ا
ثانيا : أي مـحاولة لـتفسيـر خطوات الـسيد مصـطفى الكـاظمي خالل فترة
ـنـصب هـو الـعـمل عــلى فـرز خـنـادق االشـتـبـاك الـقـريب وجـوده في هـذا ا
لـلـسـيـطــرة عـلى الـسالح خــارج سـيـطـرة الــدولـة.. في سـيــاق االسـتـجـابـة
ـطـلـوبـة لـلـحـد مـن قـصف الـسـفـارة األمـريـكــيـة.. هـذا الـفـرز في خـنـادق ا
االحزاب الشيعية حصرا أدى إلى ظهور حتالف عراقيون وهناك حتالفات
تدرج فقط لتـحديد هوية سالح احلـشد الشعبي أخرى في إطار الظهـور ا
سـلحـة الـعراقـية واي سالح باعـتبـاره حتت سـلطـة القـائـد العـام للـقـوات ا
ا يجب حتـجيـمه ومن هنـا جاء الـتغـيير في يقصف الـسفـارة األمريـكيـة إ
منصـبي مسـتشـار االمن الوطنـي ورئيس جهـاز االمن الوطـني.. فيـما كان
ـقـاومة ـثل صـلة الـوصـول بـ قـيـادات سالح ا السـيـد صـالح الـفـيـاض 
مـانـعة اإلسـالميـة خـارج سلـطـة احلـكومـة ووجـود شـخصـيـات أخرى.. وا
تفـرز اخلنـادق بشـكل أكـثر وضـوحا وبـاجراءات قـانـونيـة واضحـة وحدود
ـرحـلة مالـيـة مبـاشـرة سـتجـعل مـوازنـة احلشـد الـشـعبي عـلى احملك في ا

قبلة. ا
قبلة ?? اعتقد اإلجابة على هذا السؤال ستكون داخل ثالثا : ما اخلطوة ا
مجلس النواب العراقي ضـمن مسارين متوازي يعـبران عن ثقافة القضم
التـدريجي وفـرز اخلـنادق..اخلط األول سـحب مـلفـات الفـسـاد الكـبرى في
ـدن العـراقـية حتت حتقـيـقات مـجـلس الـنواب ولـعل ابـرزهـا ملف سـقـوط ا
سـؤولـ عنـهـا إلى القـضاء.. سلـطة عـصـابات داعش االرهـابـية واحـالـة ا
تـظـاهرين أيـضا لـلقـضاء وهـناك مـجمـوعة والثـاني احالـة من يتـهم بقـتل ا
كن أيضـا احالـتها رحوم أحـمد اجلـلبي الـتي  ملفـات من بيـنها مـلفـات ا
ـا يسـقط أسـماء كـبـيرة فـي صنـدوق مفـاسـد احملاصـصـة..مثل للـقضـاء 
هذا الدوي داخل مجلس النواب سيـجبر الكثير من الـقوى السياسية على
ـتـغيـرات تـوضع دراسات مـعمـقـة فيـهـا لالنتـهـاء من جدل قـانون القـبول 
ـقبلـة... وهذا مـا قدم إعادة الـدكتـور عبد احلـس الـهنداوي االنتخـابات ا
ـقــبـلـة حـبـلى كـمـسـتـشـار رئــيس الـوزراء لـشـؤون االنــتـخـابـات.. وااليـام ا
باألحداث لـكنهـا بحاجـة إلى عملـيات قيـصرية بـعد أن اتضح أن أي والدة
ـكـنة في زنـا مـحارم الـتـحالـفـات السـيـاسيـة داخل مـجلس طبـيـعيـة غـير 

النواب.
في ضوء كل ما تقدم.. هناك ردود أفعال غاضـبة وغبية.. غاضبة بعناوين
تتهم الكـاظمي بالعـمالة لالميـركان وغبـية الن اجلميع يـعرف معرفـة اليق
ـشـروع االسـرائـيـلي في الـعـراق.. وان كعب أنهـم يرقـصـون عـلى حـبـال ا
اخيل جميع من يدعي وصـال بالعراق يتـمثل في مفاسـد احملاصصة التي
كن الكشف عن ابوابها الدوارة في الـبنوك االقليمية
والـدولـيـة من قـبل وزارة اخلـزانـة األمـريـكـيـة.. جتـعل
الــكــثــيــر من يــصــرح بــصــخب احلــديث عن خــروج
الـقـوات األمــريـكـيــة من الـعــراق.. يـصـمــتـون صـمت

احلمالن !!! ولله في خلقه شؤون.
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ننتـقد احلـكومـات ... نطلب مـن احلكومـات .. نتـرجاهـا.. أن حتمي الفالح
العـراقي.. نشـرح لهـا انه سيـترك الـزراعـة .. نقـول لهـا ان سعـر الطـماطم
ـنـافذ ـفـرد .. اغـلـقـوا ا العـراقـيـة بـات ربع ديـنـار لـكـيـلـوغـرامـات  ثالث بـا
تـعثرة... نرجوكم فـقد صـارت ارقام الكـورونا مخـيفـة في ظل االمكـانات ا
حافظوا عـلى العمـلة الصعـبة وال تنثـروها على دول اجلـوار .. وخصوصا
وبوءة بالفايروس أو تلك التي تقصف قرانا الشمالية خالفا دول اجلوار ا
للقانون الدولي ومباد اجلوار بل واألخالق بشكل عام  وحتديا صارخا
نع الهجوم قصفا التفاقيات جنيف وبروتوكوالتهـا  والتي تنص على (( 
بــالــقــنــابل عــلى هــدف عــســكــري يــقـع في او بــالــقــرب من مــنــاطق آهــلــة

بالسكان))
ذكرت في بحث لي قبل عـشرين عاما حضـره شخصيـات مهمة أن صانع
القرار التـركي إذا اراد ان يتخـذ قرارا سلبـيا باجتاه الـعراق فأنه سـيفكر
الف مرة بإن العالقات العراقـية ان انقطعت مع تركـيا فعليه على االقل ان
تـفــكـر كــيف ســيـعــيش ســواق الـنــقل الــبـري بـال عـمل مع الــعــراق وكـيف
نـتشرة عـلى الطـريق  هذا ببـساطة ـطاعم ا ـقاهي وا سيعـيش اصحاب ا
شديـدة خـصـوصـا إن األمـر الـيـوم مـخـتـلف حـيث ان الـعـراق واحلـمـد لـله
الـذي ال يـحـمـد عـلى مـكـروه سـواه هـو الــدولـة الـرابـعـة في االسـتـيـراد من
فرد اذا صار سعر ا تركيا . ومنها معجون الطماطم ونسيت ان اخبركم 
للـطـماطم اقل من  100دينـار?? الفالحـ تركـوا مـزارعهم عـلى حالـها وكل

من يريد من سواق الشاحنات عليه ان يأتي ليحمل شاحنته مجانا .
ـية  وصار سعر ـاني نتيجة لـلحرب العا سمعتم عن انهـيار االقتصاد اال
ــانـيـة ونـظـمت حـمـلـة جلـمع الـكالب ـرأة اال الـلـحم خـيـالـيـا  فـانـتـفـضت ا
ـواشي  وحـرم الـشـعب عـلى نـفسه والقـطط  واجلـرذان كـبـديل عن حلم ا
شراء الـلـحوم من الـقـصابـ فـانصـاعـوا وأعـادوا التـسـعيـرة  الى مـا قبل

ا هو عليه قبل األزمة . األزمة ورفض الشعب الشراء حتى صار اقل 
فما بالك يـا شعب العراق ?? هل تـوجد طمـاطم الذ من العراقـية في العالم
كله ?? وهل يوجد اطيب من حلوم العراق ?? وبـاميته (البترا) ?? وألبانه ??
طالبوا حكوماتكم بأن ال تتطور بل فقط تعيدنا الى اخللف عشرات السن
ركزية .وبدال من الى البان ابو غريب ومصـلحة تعليب كـربالء واالسواق ا
ـتـحـدة حملـوا لـهم ان اسـتـدعـاء الـسـفـيـر الـتـركـي والـشـكـاوى لـدى اال ا

العراق سوف يقطع استيراداته من تركيا
ولنقـول لشـعبـنا لـيس الدسـتور فـقط يقـول انك مـصدر كل سـلطـة ومصدر
كل تشريع بل هذا هو االمر الواقع فإما هكذا وإما فال  وليس اسهل من
توعـيـة شـعـبـيـة تـقـول ان ال سـيـادة وال اسـتـقـرار اقـتـصـادي او اجـتمـاعي
وأمـنـنـا الـغـذائي مـخـتـرق ألنـنـا نـأكل ونـلـبس من زراعـة اآلخـرين الـذين ال
تلكوا مقـومات للزراعة افـضل منا .. سوى ان لديـهم دولة تدير وتفرض
بضـائعـها ولـدينـا ال دولة تـدير والـفرق بـ ادارة الدولـة والالدولة يـعرفـها

شعبنا اكثر من كل شعوب االرض.
نتوج العراقـي ونحرم على انفسنا عليه لنتفق على حـماية ا
ـسـتـورد  وهذا اسـهل من غـلق مـنـافـذ ليس شراء ا
ـرجتاة من فيـها ابـواب اصال  وهذه هي الـوطنـية ا
شعـبـنـا .. فالـوطـنـيـة عمـرهـا لم تـكن شـعـارات على
االطالق .. هل اتفقنا ??? نعم ان شـاء الله .. فلنبدأ

على بركة الله .

رعد الدهلكي

WŠ«dł∫ فريق طبي في مدينة الصدر الطبية في النجف يجري عملية جراحية
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qšb∫ شاحنات عند مدخل منفذ حدودي عراقي

 ياس البكري
عن اقتحامه مع مسلـح مبنى هيئة
مــجــلس األمــنــاء في الــشــبــكــة.وقـال
الركابي الذي كان أول رئـيس للشبكة
 في تغـريدة له عـلى تـويتـر ان (ما
تــداوله عن قــيـامي بــاقــتـحــام مــبـنى
هـــيــئـــة األمـــنــاء مـع مــجـــمـــوعــة من
ـسـلــحـ خـبـر عــار عن الـصـحـة) . ا
واضــاف ان هـــذا اخلــبـــر (مــحـــاولــة
دنيـئة ورخـيـصة لـتـشويه احلـقائق)
عـــــلى حـــــد قــــولـه مــــؤكـــــداً انه (من
الــــرافـــــضــــ ألســــالـــــيب االبــــتــــزاز
والـبلـطـجـة) بـحسب تـعـبـيـره.وأعرب
الـركــابي عن (أســفه من نــشــر بـعض
وســـائل االعالم اخلـــبـــر بـــعــيـــداً عن
ــهـــنـي واســتـــنـــدت الى الـــســـلـــوك ا
االشـاعـات من دون ان تـكـلف نـفـسـها
عـنـاء االتــصـال بي) راجـيــا اجلـمـيع

(توخي الدقة واحلذر عند النشر). 
وكــــانت بــــعـض وســــائل االعالم قــــد
تنـاقـلت أنبـاء عن مـصدر مـطـلع قوله
بــأن (الــركــابي اقــتــحم ظــهــر االحــد
ـســلــحـ  شــبــكـة بــرفـقــة عــدد من ا
االعالم الـــعــــراقي وهـــددوا أعـــضـــاء
مـجــلس األمــنــاء بـعــد ان دخــلـوا مع
ـــســلـــحـــ داخل قـــاعــة اجـــتـــمــاع ا

اجمللس) .
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ـــصــدر بـــحـــسب وســـائل وأضـــاف ا
االعالم أن (الركابي هدد اجمللس في
حـــال اقـــدامـــهم عـــلى اقـــالـــة رئـــيس
الشـبـكـة فـضل فرج الـله احـد قـيادات

حزب الدعوة اإلسالمية) .
وكان جاسم قد اعتذر امس عن تولي
ــنــصب بــســبب مــا اســمــاه (كــثـرة ا
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اعـلن أسـتـاذ الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة في
جــامــعــة الـنــهــرين يــاســ الــبــكـري
تحدث االثن استقالته من منصب ا
الـرســمي لـلـمــكـتب اإلعالمـي لـرئـيس
الوزراء بعـد يوم فـقط على تعـيينه
ي نــبــيل جـاسم ومـثــله فــعل االكـاد
الـذي اخـتـيـر لــرئـاسـة شـبـكـة االعالم

العراقي.   
وكــــان رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
ـنصب الى الكـاظـمي قد قـرر اسنـاد ا
الـبــكـري وسط اســتـغــراب من وجـود
ثالثة نـاطقـ باسم احلـكومة وإن لم
إذ يثر اسم الـبكري ردود فـعل سيئة 
ان تعي ثالثـة أشخاص في وظائف
مـتــشـابــهـة في ظل أزمــة اقـتــصـاديـة
شديدة جراء جائحـة كورونا وانهيار
أسعار النفط اثار االسـتياء فقد سبق
تعيـ أحمد مـال طالل متحـدثاً باسم
رئيس الوزراء  ويحيى رسول ناطقاً
سلحة.  باسم القائد العام للقوات ا

W Uš ·Ëdþ

ــــســــتــــقـل عــــمـــر وكــــتب اإلعـالمي ا
اجلنابي على تويتر امس (لم يحتمل
ـكان ال البـكري مـنصـبه كثـيراً فـهذا ا
يـــــنـــــفع أن يـــــشـــــغـــــلـه رجل بـــــوجه
عـلى حـد قـوله. من جـهـته عزا واحد)
الـبـكـري اسـتـقــالـته في مـنـشـور عـلى
صـفـحــته في فـيـســبـوك إلى (ظـروفي
اخلـاصـة) من دون ان يـبـ األسـبـاب
احلـقـيـقــيـة الـتي دفـعـتـه لالسـتـقـالـة.
واكتفى بالقول (أمـنا وسالماً ومحبة
لـــلــعـــراق والـــعـــراقــيـــ مع أســـمى

احـــتــرامـي). ويالحظ ان اســـتـــقـــالــة
الـبــكـري كــانت  من الـســرعـة بــحـيث
انــهـا جــاءت حــتى قــبل نــشــر كــتـاب
( رسمي بتعيينه. والبكري (50 عاماً
هـو أســتـاذ الــعـلــوم الـســيـاســيـة في
جامـعة الـنهريـن ورئيس مـركز رؤية
سـتقـبلـية للـسيـاسات والـدراسـات ا
وعـــلـى مـــدى ســــنـــوات ظـــهــــر عـــلى
القـنـوات احمللـيـة واخلـارجيـة مـحلال
لـلــشــؤون الـســيـاســيــة.  كـمــا صـوّت
مجـلس امنـاء شبـكة االعالم الـعراقي
عــلى انــهــاء تــكــلــيف فــضل مــحــسن
عـــبــاس مـن رئــاســـة شـــبـــكــة االعالم
العـراقي وكـلف نـبيـل جاسم بـرئـاسة
الـشــبــكـة وسـط لـغط اعـالمي . ونـفى
كتب االعالمي لرئيس الوزراء مدير ا
 أحمـد الـركـابي صحـة أنـبـاء حتدثت

والسياسية في التدخالت احلكومية 
عـمل الـشـبـكـة). وثـمن وزيـر الـتعـلـيم
العـالي والبـحث الـعلـمي  نبـيل كاظم
عبد الـصاحب جهـود قيادات الوزارة
ن أحـيـلـوا عـلى الـتـقـاعد والسـيمـا 
ؤسـسة الذين سـجلـوا حضـورا في ا
ــيــة الــعــراقـيــة. ووجـه عــبـد األكــاد
الــصـاحـب شـكــره وتــقــديـره لــكل من
فـؤاد قـاسم وسالم خــوشـنـاو ونـبـيل
األعــــرجي مــــعـــربــــا عن أمــــله في أن
يواصلوا عطـاءهم في خدمة اجملتمع
الـتي ال تـنـتـهي مع انـتـهـاء الـوظـيـفة
الـرسـمــيـة أو االحـالــة عـلى الــتـقـاعـد
ومــؤكـدا أن وزارة الــتــعــلــيم الــعـالي
سـتـكـون حريـصـة عـلى الـتـواصل مع
هذه الـشخـصـيات احملـترمـة واإلفادة
من خــبـراتــهــا.  وفي سـيــاق مــتـصل

كلـفت الوزارة  لـكل من وكـيل الوزارة
لشؤون البحث العلمي اجلديد غسان
حــمـيــد عـبــد اجملــيـد ورئــيس جــهـاز
اإلشـراف والـتـقـو الـعـلـمي اجلـديـد
األسـتـاذ الـدكـتــور عالء عـبـد احلـسن
عطـيـة مشـيرا الـى أن الظـرف الراهن
ـواجــهـة يــتـطــلب جــهـدا مــضـاعــفــا 
الــتــحــديـات وتــمــكــ مــؤســســاتــنـا
اجلـــامــعـــيــة من حتـــقـــيق أهــدافـــهــا

العلمية. 
ومن جانب اخـر قررت دائـرة التـعليم
اجلـامـعي االهـلي في وزارة الـتـعـلـيم
الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي تــخـفـيض
األجــور الـــدراســيـــة في اجلـــامــعــات
ـعـاهـد االهلـيـة بـنـسـبة والـكلـيـات وا
ـا تـشـكل هـذه االجـور عـبـئـا  (30%)

واطن بشكل عام. على كاهل ا
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ـقـال وددت ان اوجه رسالـة مـواطن عراقـي حمـلني قبل ان ابــدأ بـكتـابة ا
أمانة ان اذكرها في بداية مقالي مـوجهه ألغلب الذين حكموا العراق دون

ان يراعو مصالح الشعب وكرامته وهيبة وسيادة البلد !!!
واطـن- من قصـص االنبـيـاء (ان زُلـيـخة عـنـدمـا أغـلـقت االبواب يـقول  –ا
على سـيـدنـا يـوسف (ع) في نيـتـهـا أرتكـاب الـرذيـلـة معه كـان في الـغـرفة
صنم تعبـدهُ زُليخة  فـحاولت تغطـية الصنم بـقطعة قـماش فسألـها سيدنا
ـا فــعــلت ذلك قــالت هــذا الــهي وخــشـيـت ان يـرانـي ارتـكب يـوسـف (ع) 
ن يــدعــون األسالم وقــد الـرذيــلــة امـامه وخــفت من غــضــبه ) .. فـكــيف 
ارتكبـوا األخطـاء اجلِسـام التي تـقشـر لهـا االبدان ولم يراعـو الله جلَّ في
عاله واخذتهم العزَّة باألثم  فمصيرهم اليختلف عن مصير الطغاة ان لم

يعودوا الى الله نادم ... 
جتارب كثيرة في العالم قريبة من جتربتنا احلالية في إدارة الدولة  فمن
يرأس احلكومة او الدولة يحمل تاريخ قد اليكون تاريخ سياسي ونضالي
بقـدر مـا لديـه اهتـمـام سيـاسي لـكـنه مبـدع بـجانب اخـر مـخـتلف تـمـاماً ;
عـروف عنه صحفـياً محتـرفاً لديه بعض وهذا ما حدث لـلسيد الـكاظمي ا
األهـتـمـام بـاجلـانـب الـسـيـاسي حـتى 2016 تـاريخ تـسـنـمه رئـاسـة جـهـاز
اخملابـرات ومن ثـم يُكـلف في 2020 بتـشـكـيل احلكـومـة  ومـاب الـنـجاح
والفشل فان كل عـمل يحتاج الى عـقلية ونـهج مختلف  فـمن استطاع ان
يكـون مـبـدعـاً وخالقـاً ويؤمـن بالـعـمل اجلـمـاعي بـالتـأكـيـد سـيـنجح  ومن
يؤمن بالـتفرد واالسـتقواء واالسـتعـراض سيكـون مصيـره ليس ببـعيد عن

من سبقه .
ـا حدث اقرب جتـريـة بالـتـاريخ احلديث وقـد تـكون مـشـابه بعض الـشيء 
للـسيـد الكـاظـمي ; هو جتـربة الـرئيس االمـريـكي األسبق (رونـالد ريـغان)
تحدة األمـريكية في أوائل عام 1981 رونالد الذي تولى رئاسة الـواليات ا
ثل وسيـاسي أمريـكي راحل شغل منـصب الرئيس ويلسـون ريغان هـو 
ـنـصب حـاكم والية ـتـحـدة األمريـكـيـة  وقبـلـهـا فاز  األربعـ لـلـواليات ا
كاليـفورنـيا الثـالث والثالثـ ب عامي 1967 و 1975 بعد مـسيـرة مهـنية

ثلي الشاشة. طويلة كممثل في عالم هوليوود ورئيس نقابة 
ــتـحـدة في وقـت كـانت فـيه  شغل  –ريـغـان-  مــنـصب رئـيـس الـواليـات ا
مـعـدالت الـتـضـخم والـبـطـالـة يـهـددان الـشـعب األمـريـكي داخـلـيـاً  وعـلى
ـتحـدة هـيبـتـها حـتى صـار أقرب الصـعـيد الـدولي; فـقد فـقـدت الواليـات ا
حلفائها يشككك في مـدى قدرتها على قيادتها لـلمعسكر الغربي واحللف
االطلـسي  وعـلى مـدار ثمـاني سـنـوات هي مدة حـكم - ريـغان -(-1981
1989) انخـفـضت مـعـدالت الـبطـالـة والـتـضـخم إلى أقل مـعدل لـهـمـا مـنذ
ـيـة الـثـانـيـة  وانـتـعش االقـتـصـاد الـقـومي  وازدهـر انـتـهـاء احلـرب الـعـا
تـحدة تفـوقهـا العسـكري على التصـنيع والـتصديـر  وفرضت الواليـات ا
ـهـا االحتــاد الـسـوفـيــتي الـسـابق من خالل بــنـاء تـرسـانــة عـسـكـريـة غـر
تـوفرة في ذلك احلـ . ومن منـطلق ضخـمة تـعتـمد عـلى أحدث الـتقـنيـة ا
الثـقـة في الـنـفس مــــد ريغـان يــده لـلسـالم إلى القـيـادة الـسـوفيـتـيـة التي
ـعـاهدات لـلحـد من سبـاق التـسلح  ومع سرعـان ما اسـتجـابت فعـقدت ا
تـحدة األمـريكـية من جـديد بـأعتـبارها أفول عـهد ريـغان بـرزت الواليـات ا

دولة عمالقة وقائدة للمعسكر الغربي . 
ضمون كون رئيس الوزراء – اثلة من حيث ا يشهد  –العراق - جتربة 
ـثل السـلطـة الرابـعة واولى اهـتمـاماً كـبيـراً في زج ايقـونات الكـاظمي - 
األعالم في واجـهـات السـلـطـة لـتـمـكـيـنهم مـن اثبـات نـظـريـة : ان الـسـلـطة
الرابعة هيَّ سلطـة رقابية قريـبة من اجملتمع قادرة على حتـديد نقاط القوة
والـضــعف في االداء احلـكــومي  وتـشــتـرك فـي وضع احلـلــول الـنــاجـعـة
- ـعـاجلـة نـقـاط الـضعـف وتـقـوية مـكـامـن الـدولة  بـل تـتـصدى  –أحـيـاناً
ــارســة دورهــا الــرقــابي ــواطن من خـالل  لــلــدولــة ان اخــطــأت بـــحق ا
واقالمهـا الـتي تُـمـثل ضمـيـرهـا احلي النـابض بـحب الـبـلد وخـدمـة شـعبه

دون ان تنتظر  جزاءً من احـد ?
 السلطة الرابـعة اليوم في الواجهه إلدارة دفـة احلكم .. فهل نأمل بأعادة
ثل في حتقـيق النجـاحات الكـبيرة جتربة  –ريغان- الـذي أمتلك خـلفيـة 

ألمريكا  وانتقل بها من االنهيار الى قيادة العالم !!!
ـسـتوى ـلـؤنـا األمل في ان تـكـون حـكـومـة الـسـيد  –الـكـاظـمي- بـهـذا ا
لسبـب : اولهـما سيـنتـشل السلـطة الرابـعة من سـلطة مـدافعة الى سـلطة

أجناز  وثانيـهما ; ستـكون فتـرة حكمة انـتقاله حقـيقية
في تاريخ العراق احلديث وتـصحيح مسار ضروري

تهالكة فيه . للعملية السياسية ا
ننـتـظـر ونـراقب .. ولن نـكـون شـهـود زور في حـالــة

االخفــاق ...
ستعان ...  والله ا

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 wÝUO « ”ö ù« WG   ôUO²ſù«

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6704 Wednesday 8/7/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6704 االربعاء 16 من ذي القعدة 1441 هـ 8 من تموز (يوليو) 2020م

—U−MÝ v ≈ ÊËœuF¹ 5¹b¹eO « 5Š“UM «  U¾

U½Ë—u  V³ Ð rNðU½UF  r UHð l

 …UÝQ*UÐ V³ ð s  o×Ð ’UBI « ‰«e½≈ V−¹ ∫ …d−N «

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ــهــجـرين أجــرت وزيـرة الــهــجـرة وا
ايــفـــان فــائق جـــابــرو وبـــرفــقـــتــهــا
مـســتـشــارو رئـيس مــجـلس الـوزراء
هـــشـــام داود وحـــســـ الـــهـــنــداوي
ـكون وعـضـوا مـجـلس الـنـواب عن ا
األيزيـدي خالـدة خليـل وصائب خدر
ومــحــافظ نــيــنــوى جنـم اجلــبـوري
زيارة إلى قـرية كوجـو جنـوب قضاء
سنـجـار للّـقاء بـالـناجـ من اجملزرة
الــتي ارتــكــبــتــهــا عــصـابــات داعش
اإلجـــرامــــيـــة في عـــام 2014 وبـــحث
قترحات التي من شـأنها النهوض ا
بالبـنى التـحتيـة وإعادة من بقي من
األهالي الى القـرية وقـال بيان تـلقته
(الـزمـان) امس ان  جـابـرو  اكدت ان
(قـريــة  كـوجـو تـعــد من ابـرز الـقـرى
االيـــزيــديــة الـــتي تــعـــرضت ألقــسى
انـــواع االجـــرام عـــلى ايـــدي داعش
حـيث ان جمـيـعهـم تعـرضـوا لالبادة
بنفس الطريقة الوحشية التي نفذت
في سبـايكـر و بادوش وغـيرهـا ابان
ســيـطــرة الـظـالمـيــ الـذين اقــدمـوا
عـــلى ســـبي نـــســائـــهم واخــتـــطــاف
االطــــفــــال وإرســـــالــــهـم الى خــــارج

احلــــدود).  وأبـــــدت (إعـــــجــــابـــــهــــا
عـرض الـذي أقامـه أهالي الـقـرية بـا
ـدارس والـذي ـنـكـوبـة في إحـدى ا ا
عـلـقـوا فـيـه صـور جـمـيع الـضـحـايـا
ــغـدورين مــشــيـرة الى انه “يـجب ا
ـــــكـون االيــزيـدي الـنـظـر بــحـقـوق ا
وإنـزال الــقـصـاص الــعـادل بـحق كل
من تسبب بقتل وتشــــريد االيزيدين

وتدمير منازلهم ).
 UÐuF  r UHð

وتعـود مئـات األُسـر اليـزيديـة حالـيا
إلى معقلها في سنجار  بعد سنوات
من نـــزوحـــهــــا مـــنه وذلك لــــتـــفـــاقم
ـنفى بـسبب صعـوبـات احليـاة في ا
ــفـروضــة لــلــحـد من آثــار الــقـيــود ا

ستجد. تفشي فيروس كورونا ا
فـقـد خـسر كـثـيـرون مـنـهم وظـائـفهم
عونـات التي كـانوا يتـلقـونها من وا
جــهـات مــانـحــة في مـنــطـقــة شـاريـا
حــيث يــعــيـشــون مــنــذ هـروبــهم من

سنجار عام 2014.
وقــال مــحــمــا خــلــيل رئــيس بــلــديـة
ســنــجــار الــذي يــعــيش حــالـيــا في
دهــــوك إن أكـــــثــــر من 1200 أُســــرة
ؤقتة إلى نازحة عادت من بـيوتهـا ا

سنجار منذ يونيو حزيران. وأضاف
أن مــعــظم هــؤالء لــهـم أقــارب هــنـاك
يعـملـون في اجلـيش أو الشـرطة.ولم
تـتم عـملـيـة تُـذكـر إلعـادة اإلعـمار في
سنجار التي اجتـاحها تنظيم داعش
في  2014 وحــررتــهــا قـوات اجلــيش
ــــاء شـــحــــيح الــــعـــام الــــتــــالي. فــــا
ديـنة التي والكهـرباء مـقطوعـة في ا
قـتل مـحتـلـوهـا السـابـقـون ألـوفا من
اليزيدي فيها وسبوا نساء كثيرات
الستغاللهن جنسيا. وعلى الرغم من
ــديـنـة ال تـزال الـدمــار الـذي يـجـعل ا
غـير صـاحلـة للـسـكن فـإن اليـزيـدي

يشعرون بانعدام اخليارات أمامهم.
وقال الـزعـيم اليـزيـدي جمـيل إلـياس
ؤقت في حسن الـهامـو أمـام منـزله ا
شـــاريــا جــنــوبـي دهــوك مــبــاشــرة
(الـــوضع أصــبح ســـيــئــا بـــالــفــعل).
وأضــــاف الــــهــــامــــو أن (الــــشــــبـــان
اليـزيديـ الذين اعـتادوا عـلى كسب
17 دوالرا في الــيــوم مـن عــمــلــهم في
ـصانـع لم يعـد بـإمكـانهم طـاعم وا ا
إيجـاد فرصـة عمل حـاليـا بسـبب أثر
قـــــيــــود فـــــيــــروس كـــــورونــــا عـــــلى
االقتـصـاد).وبيـنـما كـان يـتحـدث كان
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ـنـافـذ احلــدوديـة مـجـمل أعـلــنت هـيـئــة ا
ــنـافـذ ـتـحــقـقـة في ا ـالـيــة ا اإليــرادات ا
االحتـاديـة بـاكـثـر من( 150© مـلـيـار ديـنـار
ـستـوفاة من عراقي عن قـيمـة اإليرادات ا
الـدوائر  الـكـمركـيـة والـضريـبـية لـشـهري
آيار وحزيران لعام Æ2020 وبينت الهيئة
في تفصيلهـا جململ اإليرادات  بأن شهر
ـــالـــيــة ـــاضي كـــانت اإليـــرادات ا أيـــار ا
ـسـتـحــصـلـة من احلـركـة الـتـجـاريـة 69 ا
مـلـيارا و 661مـلـيـونا و 724الف ديـنار
أمـا في شـهـر  حـزيـران فـكـانت اإليـرادات
80 مــلـــيــارا و830 مـــلــيـــونــا و981 الف
دينار اذ هنالك ارتفاع في اخلط البياني
اليــرادات شــهــر حــزيــران عن شــهــر أيـار
بـأكــثـر من  11مـلــيـار ديــنـار وقــال بـيـان
تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان (هــذا الــفــارق
ـنـافـذ ـتـحــقق جـاء بـالـرغـم من إغالق ا ا
سافرين البرية أمام احلركة الـتجارية وا
مع اجلــــارتـــ إيــــران والـــكــــويت مــــنـــذ
ــاضي بــسـبب جــائــحـة مــنــتـصف ـــذار ا
كـــورونــا وكــذلـك صــدور قــرار تـــصــفــيــر
الـرســوم الـكــمــركـيــة لــلـمــواد الــغـذائــيـة
والـصحـيـة والزراعـيـة ). واضاف الـبـيان
نـافـذ احلدوديـة تسـعى وبـالتـعاون ان (ا
ــشـتــرك مع الــهـيــئـة الــعـامــة لـلــكـمـارك ا
ـنـافـذ احلـدودية والـدوائـر الـعـامـلـة في ا
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وازنة إلى تعظيم إيـرادات الدولة ودعم ا
ــــالـــيـــة االحتـــاديــــة في ظل الــــظـــروف ا
االســــتــــثـــنــــائـــيــــة واتــــبـــاعــــهــــا خـــطط
واستـراتيجـية عـلمـية ومدروسـة لتـشديد
إجراءاتها الصارمة في الرقابة والتدقيق
تخذة والتحـري األمني على اإلجـراءات ا
ــــعــــامالت الــــكـــمــــركــــيـــة وفق إلجنـــاز ا
السياقات والضوابط القانونية واإلدارية

عتمدة ). الصحيحة وا
 UH U<« qL−

ـجـمل اخملالـفـات التي واعـلنت الـهـيئـة 
ـنافـذ احلـدودية وحتت  ضـبطـهـا في ا
مخـالـفة مسـمـيات مـخـتلـفـة وبواقع 988 
للفترة من االول من كانون الثاني ولغاية
ــــاضي. وانــــدرجت هـــذه 30 حــــزيـــران ا
ـتـمثـلة سـمـيات مـتـعددة وا اخملـالفـات 
بــرصـد 285 مــخــالــفــة تــخص الــدعـاوى
ـراكز الـكـمـركـيـة احملـالـة إلى الـقـضـاء وا
الكمركيـة  كذلك كان هنالك 534 مخالفة
 ضـبطـهـا من قبل مـقـر الهـيـأة من قسم
ـنـافــذ احلـدوديـة ــراقـبــة ا مــتـخـصص 
بـــالـــكـــامـــيـــرات ودورهم  في مـــراجـــعـــة
عـامالت الكمـركية اإلجراءات اخلاصـة با
وضـبط الـعـديـد من اخملـالـفـات من قـبلـهم
فيـما يتـعلق  الـتالعب باستـيفـاء فروقات
التـرسيم ومحـاسبـة مرتكـبيـها باحـالتهم
إلى اجلــهـات الـقـضــائـيـة. كــمـا  ضـبط

(129) مــخـــالــفــة حتت مــســـمى تــهــريب
ـــوديل غـــيــر األدويـــة والـــعـــجالت دون ا
ـسـمـوح باسـتـيـرادهـا ودخـولـهـا البالد ا
خملالفتهـا الضوابط والتعلـيمات النافذة.
وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(اجلــهــود كــانت مــكــثــفــة ومـن أولــويـات
نافذ احلدودية في متابعة اهتمام هيأة ا
ورصـد تـهـريب اخملـدرات حـيث  ضـبط
(40) مــخــالـفــة من قــبل مالكــات الــهــيـأة
ــشــتــرك مع وبــالــتــعــاون والــتــنــســيق ا
ـنـافــذ احلـدوديـة الــدوائـر الـعــامـلـة فـي ا
ـكـافـحة هـذه اآلفـة اخلـطـيـرة الـتي تـهدد

النسيج االجتماعي).
 واضـاف أن (مـا حتــقق من إجنـاز ضـبط
ـنافـذ احلـدودية اخملـالفـات  عـلى عمـوم ا
االحتاديـة جاءت نتـيجـة إجراءات الـهيأة
وتـطـبــيق اسـتـراتـيـجــيـتـهـا اجلـديـدة في
تـــدقــيـق كـــافــة اإلجـــراءات الـــكـــمـــركـــيــة
نـجـزة والتي لـلمـعـامالت واالرسالـيـات ا
حتقق من خاللـها ضـبط هذه اخملـالفات 
وكذلك نتيـجة تشديد اإلجـراءات الرقابية
والـتدقـيقـيـة الصـارمـة على عـمل الـدوائر
ـنافذ احلـدودية مع التـأكيد العامـلة في ا
عــلى عـدم الــتـدخل في اجلــوانب الـفــنـيـة

لعملها).
ـشترك  وشدد الـبيان عـلى أن (التـعاون ا
ـعـامالت الـكـمـركـيـة وفق وتـنـفـيـذ سـيـر ا

الــضـــوابط والــتــعــلــيــمــات كــان له األثــر
ـتـحـقـقـة اإليـجـابي في زيـادة اإليـرادات ا
ـتـوجـهة من عـمـلـيـة احلـركـة الـتـجـاريـة ا
وازنة نحـو تعـظيم مـوارد الدولـة ودعم ا
ــــالـــيـــة االحتـــاديــــة في ظل الــــظـــروف ا
واالقـتـصـاديــة الـراهـنـة مع االخـذ بـنـظـر
ـنـتج والـصـناعـة احملـلـية االعـتبـار دعم ا
واإللــتـزام بــالـتــعــلـيــمـات الــصـادرة وفق
الـروزنـامـة الــزراعـيـة ومـحـاربـة سـيـاسـة
نتجات غـير الضرورية إغراق السوق بـا

لـضـمـان اســتـقـرار األسـعـار في األسـواق
احملـــلــيـــة). واكــد الـــبــيـــان أن (اإلرتــفــاع
تحققة في احلاصل في نسبة اإليرادات ا
ـنافـذ احلـدوديـة جـاء بالـرغم من اغالق ا
ـنــافـذ احلـدوديــة الـبـريــة مع اجلـارتـ ا
إيـران والـكـويت بـسـبب جـائـحـة كـورونـا
وكـذلك قـرار تـصـفـيـر الـرسـوم الـكـمـركـيـة
لـلـمـواد الـغـذائـيـة والـصـحـيـة والـزراعـية
كافـحة وباء كورونا عنـية  واد ا وكل ا

ستجد). ا

-1-
االغتيـاالت لغـة مرفوضـة لعيـنة أيّـا كانت دوافعـها واسـبابهـا  وأيا كانت
اجلـهـة الـتي تــقف وراءهـا وهي لـيـست اال مـظــهـراً من مـظـاهـر االرهـاب
الفـكـري والـسيـاسي الـذي يـتخـذ (الـرصـاص) بدالً مـن (احلوار) وسـيـلة

للتعامل مع من ال يتفق معه بالرأي واالجتاه .
وحـ تُعـتـمدُ االغـتـياالت والـتـصفـيـات اجلسـديـة لـغةً في الـتـعامل فـانـنا
نبخس حق االنسانية وكرامتهـا من جانب  ونُعرّضُ الوطن لهزات عنيفة
تعصف بأمنه واستـقراره من جانب آخر  فضالً عمـا تلحق بسمعته من
ستـثمرين في حالـة من اخلوف تمنـعهم من االقتراب منه أضرار جتعل ا

شاريع احليوية فيه ..!! ومن إقامة ا
-2-

ـتــصـلـة بـهـشـام لـست هـنــا بـصـدد احلـديث عن الــنـاحـيـة الـشــخـصـيـة ا
الهاشمي  –اخلبير االستراتيجي األمني الذي اغتيل باألمس أمام منزله
سعورة التي تتلذذ باراقة في " زيونة" ببغداد في واحدة من الهجمـات ا
ـوازين .. حيث ال الدمـاء وازهاق األرواح واخلروج عـلى كل الـقوان وا
ــا نــنـــطــلق في اإلدانــة تــربـــطــنــا به رابـــطــة خــاصــة عــلـى االطالق  وا
واالسـتــنـكـار من مــبـدأ وجـوب احلـفــاظ عـلى الـقــيم الـديـنــيـة والـقــانـونـيـة
واالنسانية واحلضـارية واالخالقية بعيـداً عن العنف واالرهاب والوسائل

الالمشروعة كلها .
-3-

لـقد أخـبـر بـعض أصدقـاء هـشـام الهـاشـمي بـانه كـان يتـوقع أنْ تـنـاله يدُ
الـتـصـفــيـة واالغـتـيـال  ألنه كــان صـريـحـاً في اظــهـار مـوقـفه من وجـوب
سلحة التي حصر السالح بيد الدولة االمر الذي أثار حـفيظة اجلهات ا

ال يروق لها ان تُجرّد من سالحهما الضارب ..!! 
وهـو الى جانـب ذلك متـهم عـنـدهـا بالـكـثـيـر من التـهم الـتي تـمس وطـنـيته

ونزاهته .
-4-

ـا وقع  نـنـاشـد احلـكـومـة الـعـراقـيـة ان وانـنـا اذ نـاسف شـديـد األسف 
يكون لها موقفها احلاسم من العـابث بالقيم  واخلارج على القانون
وان تـتــعـقـبــهم بال هـوادة وأنْ حتــيـلـهم الـى الـقـضــاء لـيـنــــالـوا جـزاءهم

العادل.
ان احلـفــاظ عـلى هــيـبـة الــدولـة لن يــكـون له وجــود مـا دامت هــنـاك قـوى

مـســلـحـة تــتـمــتع بـالـســطـوة والــنـفـوذ  والــقـدرة عـلى
اجـتراح أبــــــــشع الـعـمـلـيات وكـأنـهـا دولـة اخرى
داخل دولــــة فـي مـــؤشــــر واضـح الـــداللــــة عــــلى
الـــضـــعف والـــهـــشـــاشـــة فـي بـــنــــــــــيـــة الـــدولــة
ـكن ان نصل اليه الشرعــــــــية  وهو أسـوأ ما 

من االنحدار .

نبيل جاسميحيى رسولأحمد مال طاللمصطفى الكاظمي
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قررت وزارة الـصحـة مـنح قدم سـتة
اشـهــر جلـمــيع مـنــتـســبـيـهــا الـذين
حصلوا على كتـاب شكر وتقدير من

رئيس اجلمهورية. 
وجــاء في وثــيـقــة اطــلــعت عــلــيــهـا
(الـــزمــان ) امـس ان الـــوزارة قــررت
مـــنح قـــدم ســــتـــة اشـــهـــر جلـــمـــيع
منتسبيها الذين حصلوا على كتاب
شكر وتـقدير مـن رئيس اجلمـهورية
عــرفــانًــا بــجــهــودهم في مــكــافــحــة
جائـحـة كـورونـا.واصيب عـدد كـبـير
من االطــــــبـــــاء والـــــعـــــامــــــلـــــ في
ـؤســســات الــصــحـيــة بــفــايـروس ا
كورونا فيما تـوقي قسم منهم جراء
اصابـتهم بـالـفايـروس وذلك نـتيـجة
قـيـامـهم بــاداء مـهـامـهم الــوظـيـفـيـة
وعالجـهم لـلـمـصـابـ بـالـفـايروس.
في غــــضـــون ذلـك افـــادت وثــــيــــقـــة
نـشـرتـهـا وزارة الـصـحـة الـلـبـنـانـية
بإصـابة ثـمـانيـة قـادم من الـعراق
الى بـيــروت يــوم الـثــاني من تــمـوز
اجلــــاري.ووصـل الى بـــــيـــــروت في
ذكور وفد وزاري عراقي ضم اليوم 
وزيـر الــنـفط احــسـان عــبـد اجلــبـار
وزير الزراعـة محمد كـر اخلفاجي
ــســؤولـ الجـراء مــبــاحــثــات مع ا
الـلــبـنـانــيـ بــهـدف دعم احلــكـومـة
اللـبنـانـية من خالل اسـتـيراد الـنفط
من العـراق مقـابل تصـدير مـنتـجات

زراعية وصناعية الى العراق. 
وجــاء في الــوثــيــقـــة الــتي اطــلــعت
عــلــيــهــا (الــزمــان) امس ان (جــدول
لــركــاب  PCR نــتـــائج فـــحــوص الـ
الـرحالت اجلــويـة الــتي وصـلت في
تـاريخ 2 تـمــوز تـضــمـنت 8 حـاالت
ايجـابيـة في رحلـة بغـداد / الشـركة
الــــعـــراقــــيــــة رقم 131).وأظــــهـــرت
الـنتـائـج وجود 20 حـالـة ايـجـابـية
بـ الـقـادمــ ضـمن خـمس رحالت
جـــــويـــــة مـن مـــــصـــــر والـــــريـــــاض
وابيـدجان وقـطـر. وفي شأن مـتصل

بــحـث رئــيس اجلـــمـــهــوريـــة بــرهم
صــــالح والـــــنــــائب األول لـــــرئــــيس
مجلس النواب حسن الكعبي جهود
الـتــصـدي جلــائـحــة كـورونــا. وقـال
بـيـان رئـاسي تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان صالح استقبل الكعبي في قصر
الــــسالم بـــــبــــغــــداد وبــــحـث مــــعه
(تــطـــورات األوضــاع الـــســيـــاســيــة
واألمـنـية واالقـتــصـاديـة في الـبالد
ـبـذولــة من قـبل أجـهـزة واجلـهـود ا

الدولة للتصدي جلائحة كورونا). 
واشـار الـبـيـان الى انه ( الـتـأكـيـد
على ضـرورة اإلسراع بـإقرار قـانون
ـا يــضــمـن حتــديـد االنــتــخــابــات 
مـوعــد إلجــراء انــتــخـابــات مــبــكـرة
ـشاركة تتسم بـالشفـافيـة وتسمح 
واطن بشكل عادل). الى ذلك دعا ا
الكعبي وزارة الكهرباء إلى اإلسراع
في حل األزمـة لـتـسـهـيل االنـتـصـار
عـلـى كـورونــا وقــال في بــيـان امس
(نـطـالب وزارة الـكـهـربـاء بـاإلسـراع
في حل أزمــة اســتــمــرار االنــقــطــاع
تواصل للتـيار الكهربائي زمن وا ا
في عموم مناطق بغداد واحملافظات
ـراكـز ـســتـشــفـيــات وا ـا فــيـهــا ا
الـصــحـيـة) مــتـســائال (كـيـف ألبـنـاء
شعـبنـا العـزيز االنتـصار عـلى وباء
كورونـا وااللـتزام بـاحلظـر الـصحي
في ظل انقـطـاع متـواصل لـلكـهـرباء
وحـــجــر عـــدد كـــبـــيــر مـــنـــهم داخل
مـــــنـــــازلـــــهـم بـــــســـــبب االصـــــابـــــة
بــالــفــايــروس).وأضــاف أن (زيــادة
انـقـطـاع الـتيـار الـكـهـربـائي ونـقص
وجـودة وكثـرة العطالت احملوالت ا
ــنـاطـق الـســكـنــيـة فـيــهـا بــعــمـوم ا
تـزامـنـا مـع فـتـرات احلـظــر الـشـامل
واجلزئي واحلـر الالهب خالل هذه
ـــدة كل ذلك يـــؤثـــر ســـلـــبــا عـــلى ا
احلــالــة الـــنــفــســـيــة لــلـــمــواطــنــ
ا ينذر صاب بصورة خاصة  وا
بــخـطــورة ارتــفــاع عــدد االصــابـات

بكورونا).

“U¹—…∫ وزيرة الهجرة خالل زيارتها قرية ايزيدية

رجال يحملون قـطع أثاث وبطانيات
وأكـيــاس طـعـام يـخــرجـون من بـيـته
ويـضعـون مـا يـحمـلـون في صـندوق
شـــاحــنـــة صــغــيـــرة. وفــاقم تـــفــشي
فيروس كورونا أزمة االقتصاد حيث
تـسـبب في خـفض أسـعـار النـفط في
بلـد يعـتمد بـنسـبة تـزيد على 90 في
ئة من عائـداته على تصـدير النفط ا
اخلــام. كـمــا تـســبـبت الــقـيــود الـتي
فُرضت عـلى السـفر وحـظر الـتجوال
في حتول كثيرين لصفوف العاطل
.وقــالـت جــولي زيــبــلــو إســمــاعــيل
ــعــونــات زوجــة ابن الــهــامــو إن (ا
الشهرية التي كانوا يعتمدون عليها
في معيشتـهم شحت مع إلقاء األزمة
ـــنـــظـــمــات بـــظاللـــهـــا عــلـى عـــمل ا
اإلنـسـانيـة.كـمـا أن هـناك سـبـبـا آخر
لــعــودتــهم يـتــمــثل في مــنع الــســفـر
الداخلي ب مناطق اقليم كردستان
ناطق اجملاورة والـذي فُرض منذ وا
آذار لـــلـــحـــد من تــــفـــشي كـــورونـــا.
وأوضح الــهــامــو أن (مــعــظم األُســر
الـيـزيـديـة في شـاريـا لـهـا ابن يـخـدم
ـــســـلـــحـــة في صـــفـــوف الــــقـــوات ا
بسنجار ولم يتمكن من زيارة أُسرته
مــنــذ أســابـيـع). وقـال ”بــعـضــهم لم
يــروا أُســـرهم مــنــذ أكـــثــر من ثالثــة
شهور اآلن).أضاف الـهامو أنه (على
الــــــرغـم مـن الــــــدمـــــــار الـــــــذي حلق
دينتهم فإنهم تلقوا وعودا بالدعم
ـجرد من مـنـظـمـات إغـاثـة مـحـلـيـة 
عــودتـهم وأنه يــعـتــقـد أنه ســيـتم لم
شــمـله مـع بـقــيـة أفــراد أُسـرته عــمـا
قـريب). وقـال (ســجـلت أسـمـاء أكـثـر
من  400 شــــخـص وأرقــــام هــــواتف
أقـارب وأفـراد بـالـعـشـيـرة واجملتـمع
ـجرد أن نعود اليزيـدي. قالوا إنه 
نــحن الــشـيــوخ وزعـمــاء الــعـشــائـر

فإنهم سيتبعوننا). 
وأوضـح خـــــــلــــــيـل أنـه (يـــــــطـــــــالب
ــخـصـصــات مـالــيـة من احلــكـومـة
ركزية لـتكثيف جـهود إعادة إعمار ا
سنجار لكنه يعتقد أن ذلك لن يحدث

في وقت قريب).



انـت حـنـان روحي يـاحـنـان فــان روحك مـتأللـئـة في الـســمـاء كـأسـطـورة دائـمـة من
عاني الصادقة للحب.. اساطيـر الكون كمصباح الينطفئ مخـصص لي منيرا لي ا
في البدايـة ترددت في كـتابة هـذه السطـور ولكني فـجأة وجدت نـفسي مجـبرا على
سكـ واحلبر احلـزين والورقة الـرقيقة ا رحـمة أو شفقـة على القـلم ا الكتـابة دو
ـشـتـعلـة خـوفـا على ـلـكون مـنـعي واليـسـتطـيـعـون ان يـحتـمـلـوا كـلمـاتي ا الـذين ال
ـرحلـة الشـاقـة وبدأت كـلمـاتي تـنطـفئ على مـشاعـرهم من االحـتراق.. وبـعد هـذه ا
نقرضة ارض الواقع الـورقي تاركة معها آثار احلروف الغـائبة واالزقة والتواريخ ا
سـكينة مازالت تبكـي وترتقب اللقاء بعـشيقها القمر.. والتماثـيل الغابرة.. وفتاتي ا
ـحـوها لقـد مـلت من االنـتـظار.. ثم غـابت الـشـمس تـاركة خـلـفـهـا لوحـة عـظـيمـة ال
الـتاريخ حـيث تخـتلط الـوان الـسمـاء بانـعكـاسات الـشمـس الذهـبيـة فتـعطي االلـهام
.. سـتار الـليل الـبـني يبـدأ في الـنزول بـطـيئـا عـلى شاشـة اللـيل ثم يـسرع لـلماليـ
ـسـكيـنة جتـلس مـنتـظرة عـلى صـخرة عـمرهـا الف عـام ودموعـها فـجأة.. وفـتاتي ا
ثـل ومسحت فـتاتي التي نـتظـر بالبـزوغ وكأنه  تـنتـفض.. وبعد قـليل يـبدأ القـمر ا
ـسح فـرحت فــجـأة ثم ضـحـكـت وهي تـسـتـخـدم كــفـهـا االيـسـر وذراعــهـا االيـسـر 
الــدمـوع الـغـزيـرة الـتي سـالت ومـازالت تــسـيل الن دمـوع الـفـرح اخـتـلـطت بـدمـوع
احلزن.. وبعـد فترة اكتملت احلركـة وخرج القمر وجمد في مـكانه كتمثال عجيب..
رآة تابـعة لـلقـرن الثامن وبـدأت فتـاتي تتـحسس الـتجاعـيد في وجـههـا وامسكـت 
عشر وبـدأت تتـأمل شعرهـا الذي ذبل من شدة الـشيب بـعد ان كان ذهـبيا يـتحدى

القمر.. انها الشيخوخة.
ال ياعزيـزتي فانك تبق بنـظري حنان ذو الوجه البـشوش واالبتسامة الـثلجية التي
لم ارى مثلـها ابتـسامة.. ان ابـتسامتك ابـتسامـة الكون كلـه فأنت انت كما أنت في
نـظـري وكـمـا قال الـشـاعـر احـمـد شـوقي "لم تـزل لـيـلى وانـا اقول
حنـان بعـيـني طفـلـة.. لم تزد عن امـسي اال اصـبعـا". ثقي لم
ر يـوم بـكل حلظـاته وثـوانـيه ودقائـقه وسـاعاته اال وانت
مـائــلـة امـام عــيـني.. انـت اين يـا حــنـان.. وهل نــلـتـقي..?
واقـول مـتـى افـتـرقــنـا? فـأنت مــعي في يـقــظـتي ونـومي..
ـهم انــني لم انـســاك فـانت احلــيـاة ومـا اطــيب احلـيـاة ا
معك فـبدونك ال حياة.. ثقي بالله ان احلـياة بليدة ميتة ال

حراك فيها بدونك فني بانتظارك وسأبقى بانتظارك?.
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فـي العالم بـأسره عـلى األرجح".وبقيت
ـا ارتـبـط اسـمـها الـنـواعـيـر الـتي لـطـا
ـعارك ـنـأى عن الـقـصـف وا بـحـمـاة 
مــنــذ انــدالع الــنــزاع في الــعـام 2011.
لــكـنّ بــعــضــهــا تــوقّف تــدريــجــيــاً عن
الـدوران إمـا بـسـبب تـعـرّض ألـواحـهـا
ـعمّـرة لـلسـرقـة أو احلرق اخلـشـبيـة ا
أو جــراء تـعــذّر صـيـانــتـهــا عـلى غـرار
نـاعورة احملـمديـة أكبـر نواعـير حـماة
وأقـدمـها.وبـينـمـا يعـمل مـحمـد ورفاقه
في تـرمـيم "احملـمّـدية" يـلـتـقط عدد من
ــارة صــوراً تــذكــاريــة أمــام نــاعـورة ا

أخـرى لم تتوقف عجلتها عن الدوران.
وتـعلـو ضحـكات أطـفال يـقفـون قربـها
وخلفهم أشجار خضراء وبناء حجري
أثــري في مـشــهـد يـبــدو وكـأنه خـارج
الـزمن.ويـدقّ محـمد (52 عـاماً) بـينـما
يـتـصبّب الـعرق عـلى جـبيـنه مسـماراً
تـلو اآلخـر في عجلـة الناعـورة محاوالً
تــثـبــيت لــوح خـشــبي جـديــد بـعــدمـا
اهـــــــــتــــــــر اجلـــــــــزء األكــــــــبـــــــــر من
ألـواحـهـا.ويقـول لـوكالـة فـرانس برس
"واجــبـنــا أن نـعـيــد احلـيــاة واحلـركـة
إلـيـهـا فالـنـواعـيـر روح مديـنـة حـماة

تـثـبيت الـقاعـدة عـليه ودوائـر داخلـية
وخـارجـيـة مـتـصـلـة بـبـعـضـهـا بـأنواع
مــخــتــلــفـة من أخــشــاب شــجــر اجلـوز
والـــصــنـــوبـــر واحلــور والـــســنـــديــان
ـعمرة.ويشرح رئـيس دائرة النواعير ا
عــهــد ســبع الــعـرب أنّ الــهــدف مــنــهـا
اً كان رفع مـياه نهـار العاصي من قـد
ـنـخـفض إلـى األعـلى لـيـطـال مــجـراه ا
ـرتفعـة باإلضافة مـستوى الـبسات ا
ــســاجـد ــيــاه لــلــمـنــازل وا إلى نــقل ا
واحلـمـامـات الشـعـبيـة اجملـاورة.وبات
تـرمــيـمـهـا الـيـوم عـمــلـيـة صـعـبـة وفق
قـوله جـراء "الـنـقص احلـاد في الـكادر
الـذي يُـجيـد ويُـتـقن صيـانـة النـواعـير"
من جـهة وألن "تأم أنـواع معينة من
ـعـمّـر لم يـعــد مـهـمـة سـهـلـة اخلــشب ا
ــواد األولــيــة وارتــفـاع نــظــراً لــقــلــة ا

ثمنها" من جهة ثانية.
dOŽ«u½ W½UO

تـخصـص كـمـا تراجع عـدد العـمـال ا
في صـيانة النـواعير وترمـيمها من 35
الى تـسـعـة فـقط بعـد مـوت عـدد مـنهم
وهــــــجـــــرة آخــــــرين خـالل ســـــنـــــوات
احلـرب.وشـكّـلت الـنـواعـيـر قـبل اندالع
احلـــرب وجــــهـــة أســـاســـيـــة "لـــلـــزوّار
الــســوريـ واألجــانب ومــراكـز تــنـزّه
" وفق سـبـع الـعـرب الـذي لــلـحـمــويـ
يـــأمل "مـع عــودة دورانـــهـــا أن يـــعــود
الـــــزوّار إلـى ســــاحـــــاتـــــهـــــا".ورغم أن
الـنواعير فقدت وظيفـتها الرئيسية في

ـديـنــة مـيـتـة ومن ومن دونــهـا تـبــدو ا
دون ألـوان".وخالل الـسنـوات األخيرة
تـوقّفت عشرة من أصل 25 نـاعورة في
ـدينة وريـفها عن الدوران.ويـبلغ قطر ا
نــاعــورة احملــمــديـة 22 مــتــراً ويــعــود
بـنـاؤهـا إلى الـعام 1361 وفـق منـظـمة
يـونـسـكو الـتي تـرجّح أن يـعـود تاريخ
بــنـاء الــنـواعـيــر عـمــومـاً إلى احلــقـبـة
الــعـربـيـة في الــقـرون الـوسـطى. إال أن
الـعثور على فسيـفساء تعود إلى العام
469 ق. م. يفترض أنّها قد بُنيت قبل
وقـت طـويـل من تــلك احلــقــبــة.وبـقــيت
مــديــنــة حـمــاة خالل ســنــوات الــنـزاع
ــعـــارك وحتت ســيــطــرة ـــنــأى عن ا
كـاملة للقوات احلكومية بينما شهدت
األريــاف مــعـارك عــنـيــفــة مع سـيــطـرة
فـصـائل مـقـاتـلة وجـهـاديـة عـلى أجزاء
واســعـة مـنـهـا.ويـتــسـلّق مـحـمـد الـذي
يــــعـــمـل مـــنـــذ 22 عــــامـــاً في تــــرمـــيم
الـنواعير بخفّـة درجاً حجرياً مالصقاً
لــلـنـاعـورة حــتى يـتـمـكـن بـإحـكـام من
كــســو دوالبـهــا شــبه الـعــاري بــألـواح
خــشب جــديــدة.ويــوضح الــرجل الـذي
يـغزو الـشيب شـعره "أشـعر أنـني أقدم
ـديـنـتي حـ أعـمل مع زمالئي شـيـئـاً 
عـــلـى إصالح الـــنــــواعـــيـــر. إنّه األمـــر
الـــــــوحــــــــيـــــــد الـــــــذي أجـــــــيــــــــده في
حــيــاتـي".ويــضــيف "أنــسى كل تــعــبي
عـــنـــدمــــا تـــعـــاود الـــدوران".وتـــتـــألف
الـــنـــاعـــورة من مـــحــور أســـاسي يـــتم

ياه سواء للري أو االستخدام تـأم ا
ـنـزلي مع الـتـقدّم الـتـكنـولـوجي مـنذ ا
عـقـود إال أن الـسلـطـات احمللـيـة تولي
بـقاءهـا اهتـمامـاً خاصـاً.ويؤكـد رئيس
بــلــديــة مــديــنــة حــمــاة عــدنــان طــيّـار
لـــفــرانس بـــرس "مــا زلــنـــا مــهـــتــمــ
ا علم األثري  بـصيانة وإصالح هذا ا
له مـن مكانة رمزيـة".ويضيف "ال يُمكن
ألي شــخص أن يــزور مــديــنــة حــمـاة
دون أن يـلـقي الـتـحـيـة عـلى الـنـواعـير
من إحـدى الطـرق التي يـسلـكهـا ذهاباً
ـدخـول الـضـئـيل الذي ".ورغم ا وإيـابـاً
يـــجـــنـــيه من عـــمـــله فـي خــضـمّ أزمــة
مــعـيـشـيــة خـانـقــة تـشـهــدهـا سـوريـا
يـعـتـبـر عـامل الـصـيـانـة إسـمـاعـيل أن
احلـفـاظ عـلى نـواعـيـر حـمـاة واجب ال

بدّ منه.
ويــشـرح الــرجل اخلــمـســيـني بــيـنــمـا
يـضع نـظـارته الـطـبـية ويـتـنـقل بـخـفّة
بـــ جــانـــبي نـــاعــورة احملـــمّــديــة أن
إصـالحــهـــا عـــبـــارة عن "عـــمـل يــدوي
بـالــكـامل إذ ال تـوجـد حـتى مـحـرّكـات

تدفع العجالت للدوران". 
ويـبـدي أسـفه كـون "مـهـنـتـنـا مـتـوارثة
عن اآلبـاء لكننـا لن نستطـيع توريثها
لألبـناء".ويبـدي فخره بـالنواعـير التي
تـزيّن صورتها الـعملة الـورقية من فئة
مـئتي ليرة. ويقول "النـواعير بالنسبة
إلى مـــديــنــة حــمــاة أشــبه بــالــعــمــود

الفقري في اجلسد".

ÕËd « ÊUMŠ

صاب بوباء كورونا رضى ا v{d∫ مسعف ينقلون احد ا

{ حــمـاة (سـوريـا) (أ ف ب) - يـجـهـد
مـحمـد سلطـان في ترمـيم أكبر نـواعير
مـدينة حـماة في وسط سـوريا محاوالً
ورفـــاقه وهم آخــر عــمـــال الــصــيــانــة
ـــتـــخـــصـــصـــ في هـــذا اجملــال أن ا
يــعــيــدوا تــشــغــيل دوالبــهــا اخلـشــبي
الــــــضــــــخم عــــــلى ضــــــفــــــاف نــــــهـــــر
الـعــاصي.وتـعـدّ الـنـواعـيـر الـتي كـانت
تــســتـــخــدم أســاســاً لــري الــبــســاتــ
ـتـحـدة اجملــاورة وفق مـنـظـمـة األ ا
لـلـتـربيـة والـعلم والـثـقـافة إرثـاً فـريداً
مـن نوعه "ال في سـوريـا فحـسب ولكن
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{ واشــــــنـــــــطن (أ ف ب) - أحـــــــيت
تحـدة عيـدها الـوطني في الواليـات ا
أجــواء شـــديـــدة اخلــطـــورة بـــعــد أن
ســـجّــلـت في الـــيـــوم الـــســابـق عــدداً
قـــيــــاســـيـــاً جــــديـــداً مـن اإلصـــابـــات
ـســتـجــدّ غـداة بـفــيـروس كــورونــا ا
ـية الدول دعوة منـظمـة الصـحة الـعا
تضـررة من وباء كـوفيد- 19إلى أن ا
"تسـتـفـيق" في مـواجـهـة الـتـهـديد.في
أوروبـا تـعـيـد انـكـلـتـرا الـسـبت فـتح
حـانـاتــهـا ومــحـال تـصــفـيف الــشـعـر
وفنـادقـهـا في خـطـوة كـبـيـرة جـديدة
في اجتــاه اخلــروج من الــعــزل الــذي
يـــثــيـــر اخلـــشـــيـــة من ارتـــفـــاع عــدد
ـسؤول عن .وقـال ا اإلصابـات مـجـدداً
نـظمة مايكل الطوار الصـحية في ا
راين اجلــمـعــة إن "الــوقت حــان فـعال
ألن تنظر الـدول إلى األرقام. أرجوكم

ال تتجاهلوا ما تقوله لكم األرقام".
`O×  —U

وأضاف أن "عـلى الـنـاس االسـتـفـاقة.
ـيـداني ال األرقـام ال تكـذب والـوضع ا
يـكــذب".وتـابـع أن "مـنــظـمــة الـصــحـة
ـيـة تـدرك تـمـامـا وجـود أسـباب الـعـا
وجيـهـة لـدى الدول الـتي تـريـد إعادة
اقتـصـاداتـها لـلـمسـار الـصـحيح (...)
شكلة أيضا إذ كن جتاهل ا لكن ال 
إنه (الـفـيـروس) لن يـخـتـفي بـطـريـقـة
ـنظمة فإن األيام سحرية".وبحسب ا
الـســبـعــة األخـيــرة كــانت األسـوأ في
عــدد اإلصــابــات (أكــثــر من 160 ألف
) منذ إصابة جـديدة في العـالم يوميـاً
ظهور وبـاء كوفيد- 19في الص في
أواخـــــــر الـــــــعــــــام 2019  و%60 من
ــــوجـــــودة حــــتى اآلن اإلصــــابـــــات ا
ـنصرم.وسـجّلت سُجّـلت في الشـهر ا
ــتــحـدة اجلــمــعـة 57683 الـواليــات ا

ستجدّ وفق إصابة جديدة بكورونا ا
تـــعــداد جـــامـــعــة جـــونـــز هــوبـــكـــنــز
رجعـية في أعـلى حصـيلـة إصابات ا
يـومـيـة عـلى اإلطالق مـنـذ بـدء تـفـشي
الوباء. وسُجّـلت أيضاً في البالد 728
ــرض بــحــسب وفــاة جــديــدة جــراء ا
صـدر نفـسه مـا يرفع عـدد الوفـيات ا
اإلجـــــمــــــالـي إلى  129ألــــــفـــــا و405.
تّـحدة هي وبـفارق كـبير والواليـات ا
عن سـائــر دول الـعــالم الـبــلـد األكــثـر
تــضــرّراً من جــائــحــة كــوفــيـد-19 مع
حـوالى 2,8 مـلــيــون إصــابــة. وسُـجّل
الـعـدد األكـبـر من اإلصـابـات اجلـديـدة
في جنـوب البالد وغـربهـا األمر الذي
"يعرض الـبالد بأسـرها للـخطر" وفق
ـعـهد األمـيـركي لألمراض قول مـدير ا
ـعــديــة أنــتــوني فــاوتــشي.وبــسـبب ا
ـصـابـ الـتـزايـد الـكـبــيـر في أعـداد ا
فيها قرّرت بعض الواليات التمهّل في
رفع تـدابــيــر اإلغالق الــتي فـرضــتــهـا
لوقف تـفشّـي الوبـاء فأغـلـقت بسـرعة
حـــانـــات وشــــواطئ. وأعـــلـن احلـــاكم
اجلمـهـوري لـواليـة تـكـساس أّن وضع
الـكــمـامــات بـات إلــزامـيًّــا في األمـاكن
العامّة في هذه الوالية اجلنوبيّة التي
تـــشـــهـــد ارتـــفـــاعًــا كـــبـــيـــرًا فـي عــدد
اإلصــابـات.إال أن الــرئــيس األمــيــركي
دونالـد تـرامب الـذي يواجه انـتـقادات
كــثــيـرة إلدارتـه األزمــة الــصـحــيــة لم
وضوع إال بشكل مقتضب جداً يذكر ا
في اخلطاب الذي ألقـاه مساء اجلمعة
في جبل راشمـور أثنـاء أمسيـة ألعاب
نارية عشـية العيـد الوطني في الرابع
من تــمـــوز/يــولــيــو.وأمـــام حــشــد من
ــنــاصـــرين كــانـــوا يــهـــتــفــون "أربع ا
سـنــوات إضـافــيـة" ولـم يـضع إال قــلـة
قـلـيــلـة مــنـهم كـمــامـات قــال الـرئـيس

تـحدة األميركـية هي أكثر "الواليات ا
بــلــد عــادل واســتــثـــنــائي وجــد عــلى
ــتـحــدة لــيــست األرض".والــواليــات ا
البلد الوحيد الذي يتجاهل حتذيرات
ــيــة. إذ إن مــنــظــمــة الـــصــحــة الــعــا
احلانـات والـفـنـادق ومحـال تـصـفيف
تاحف تعيد الشعر ودور السينـما وا
فتح أبـوابهـا السـبت في انـكلـترا في
خطـوة يـعتـبـر البـعض في بـريطـانـيا
أنــهـــا ســابــقـــة ألوانــهــا.ويُـــتــوقع أن
يتـوجّه ماليـ االنكـلـيز إلى احلـانات
خالل عطلة نهاية األسبوع التي يبدو
أنـهـا سـتــكـون "تـاريــخـيـة" وفق قـول
مسؤول في القـطاع. وتتـوقع الشرطة
أن تكـون احلـانات مـكـتظـة كـما تـكون
في يــــوم رأس الــــســـــنــــة. وفــــضّــــلت
اسكـتلـنـدا وويلـز وايرلـنـدا الشـمالـية
من جهـتهـا اعتـماد جـدول خاص بـها
لــرفع تــدابــيــر الــعــزل.وأودى الــوبـاء
بـحـيـاة 522 ألـفـا و246 شـخـصـاً في
العـالم مـنذ أن أعـلـنت الـص رسـمـياً
ظـهــوره في كــانـون األوّل/ديــسـمــبـر
وفق تـــعــداد لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس
اسـتـنــاداً إلى مـصــادر رسـمــيّـة حـتى
الساعة 19,00 ت غ اجلمعة. وسُجّلت
رسمـيّـاً أكثـر من عـشـرة مالي و922
ألـــفـــا و 300إصـــابـــة في 196 بـــلـــداً
تحدة هـي البلد ومنطـقة.والواليـات ا
األكـثـر تـضــرراً بـالـوبـاء مـع تـسـجـيل
129 ألفا و405 وفيات تليها البرازيل
(63174 وفـاة) ثمّ بـريـطـانـيـا (44131
وفـاة) وإيــطــالــيـا (34833) وفـرنــسـا
(29893). ولــلـــمــرة األولى مـــنــذ بــدء
تـفــشي الـفــيـروس جتــاوزت أمـيــركـا
الالتـيــنـيــة اجلـمــعـة أوروبــا في عـدد
اإلصـابــات مـع أكـثــر من 2,7 مــلــيـون
مصاب رغم أن أوروبـا ال تزال القارة

نـــســـمــــة فـــجـــأة ارتـــفــــاعـــاً في عـــدد
اضي. وأُصيب ما اإلصابات الشهر ا
.وفي حـ نُـسب ال يـقلّ 331 شـخـصـاً
ظهـور الفـيروس مـجدداً في بـك إلى
ــنـــتــجــات الـــزراعــيــة ســوق لــبـــيع ا
باجلملة في العاصمة تعهّدت الص
بـــأن تـــلـــغي تـــدريــــجـــيـــاً ذبح وبـــيع
ــواد الــدواجـن احلــيـــة في أســـواق ا

الغذائية. 
ويُــشـــتـــبه بـــأن تــكـــون ســـوق لـــبــيع
احليـوانـات احلـية في مـديـنـة ووهان
ــنــشــأ الــرئــيــسي في وسط الــبالد ا

للوباء.

بـشأن إدارة األزمـة مـع رئيـس الوزراء
السابق إدوار فيليب ووزيري الصحة
الـسـابـقـ أوليـفـيـيـه فيـران وأنـيـيس
بوزان.وفي الص أعلنت بلدية بك
الــــــتـي شــــــهــــــدت فـي مــــــنـــــــتــــــصف
حـــزيــــران/يـــونـــيــــو قـــفــــزة في عـــدد
اإلصـابـات بـكـوفـيد-19  اجلمـعـة رفع
ــديــنـة مــعـظـم الـقــيــود عن مــغــادرة ا
مـنــتـصف لــيل الــسـبت ( 15,00ت غ)
مؤكدةً أنها تـمكنت من الـسيطرة على
الــــعـــدوى.وبــــعــــد شــــهــــرين من دون
ستجدّ تسجيل أي إصابة بـكورونا ا
ـدينـة الـتـي تـعدّ 21 مـلـيون شـهـدت ا
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األكـثـر تـضـرراً جـراء الــوبـاء لـنـاحـيـة
الــــوفــــيــــات مع قــــرابــــة مــــئــــتي ألف
وفـاة.وفي أوروبـا يـتمّ تـأكـيـد تـبـاطؤ
الـــوبــاء ويُـــســـجّل تـــراجع فـي أعــداد

إصابات في كافة الدول األوروبية.
فوضية األوروبية اجلمعة وسمحت ا
ـضاد باسـتخـدام عقـار رمـديسـيفـير ا
لــلــفـــيــروســـات في االحتــاد األوروبي
الـــذي أعــــطـى بـــعـض الـــنــــتــــائج في
ـصـابـ بـالـفـيـروس بـحال مـعاجلـة ا
خـطـيـرة.في فـرنـسـا الـدول اخلـامـسة
األكـثـر تــضـرراً جــراء الـوبـاء (29893
وفاة على األقل) فتح القـضاء حتقيقاً

أحد نواعي مدينة
حماة السورية
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اسـتقـر التـفسـير لالغـتيـال او محـاولته او الـشروع فيـه بأنه مـصطلـح يطلـقه فريق
ة. الضحية على اجلر

ستفيد من الفعل التدخل ال ضمن لفظ االغتيال فيما القتل من وجهة نظر الفريق ا
و ال تــفـسـيـره. مع ان ثـمـة خـطـأ شـائع يـردده بـعض الـعـامـلـ في قـطـاع االعـمـال
الـتصفـوية الـتي توكل اليـها مهـمات خـاصة بأنـهاء حيـاة خصم بـتعريـفهم لعـملهم
انـهم فـريق اغـتـيال ولـن يكـون خـطـأ قـولـهم هـذا اذا مـا اصـروا ان لـلـفظ مـعنى ال
عنى بقـدر توصيف الفعل يتجـاوز حتقيق الهدف بـالقتل دون االلتـفات او التأثر بـا

ا يحميه. بأنه مباغتة الهدف و اخذه اعزال او متحصنا 
باغتة ضحايا كثر مثلما لـلقتل بسبب اخلصومة ضحيا كثر واحدى اهم للقتـل 
مـحـاوالت االغتـيـال- الـقـتل هي مـحـاولـة فـريق اعـدته زعـامـات من عـشـيـرة الـنبي
محمـد و التي نام فـيها عـلي بن ابي طالب مـكانه ليسـجل صفحـة ادت الى نتائج
عـدة ايهـام اخلـصم وجـعـله مـتقـيـدا بـخـطـته دون تـعديل وضـمـان الـوقت لـلـهدف
وقـع واالستـعداد لـلتـضحـية حـمـاية لـهدف اسـمى وفق عقـيدة غـادرة ا ـقصـود  ا
تفوق عددا و علي و ايضـا القدرة على اجناز خـطة محكمـة الفشال فريق القـتل ا
تسلـيحا.الحقا لقي ثالثة من اربعة اول احلكام في الـدولة مصرعهم بطريقة القتل
بـاغت عمر بن اخلـطاب عـثمان بـن عفان و عـلي نفـسه على ان دوافع قتل كل ا
واحـد مـنـهـم كـانت مـخـتـلـفـة لــكن الـقـتل وقع بـفـرد واحــد اسـتـهـدف عـمـر فـريق
اســتـهـدف عـثـمــان وفـريق اسـتـهـدف عــلـيـا تـشـارك بــالـتـنـقـيــذ ضـده اثـنـان هـمـا

رادي و شبيب بن بجرة. عبدالرحمن ا
ـفـهـومه االوسع  عن تـقـيـيـد االغـتـيـال اصـطالحـا بـأن الهـدف في يـختـلف الـقـتل 
ـهـمـة فـمــحـاولـة االغـتـيـال- انـفــاذ احلـكم مـثـالـهـا االخـيـر جـرى انـتـقــاؤه النـفـاذ ا
ـا اعـترضه بـغـتـة فـريق بـعـثي مسـلح في راس الـگـريـة بـبـغداد عبـدالـكـر قـاسم 
ال مصطفى الـبارزاني و ادريس ابنه كال واصيب بـرصاصات لم تـنهي حيـاته وا
على محاولة اغتيال منفصلة بعد اتفاقية اذار الشهيرة لكن يبقى ان تعلن جهة ما
غتالة مسؤوليـتها عن العمـلية و لن جتد جهـة تتبنى عمـلية قتل لتـصف نفسهـا با
بل ستقـدم مصطلحا اخر و اقربها استـعماال هو  انزال العقوبة بفالن ثم تبرر
الـفعل. ال يـقر الـقانون اجلـنائي الـوضعي الـقتل و ال يـطلق رعايـة له وعمـليـة القتل
عاقبة به شنقـا في الدول التي تأخـذ بهذه العـقوبة تاخـذ مسمى االعدام وشـروط ا
ـشـدد الذي يـوازي الـعـقـوبـة لـكـنـها ظـروف مـنـصـوص عـلـيـها ال تـرتـبط بـالـظـرف ا
ــقـتــرن بـبــاعث دنيء. في االسالم وبــحــسب الـنــصـوص ال مـبــتـدعــة مــثل الـقــتل ا
فيما ترى اغلب االحاديث فأن القتل مقيد ال يطال النفس التي حرّم الله اال باحلق
الـتـفاسـير ان احلـق محـدد ب كـفـر بعـد اسالم و زنـا بعـد احـصان او قـود نفس
دون الـتصـريح بـالقـتل سيـاسة وقـد  الـفصل في الـعفـو عن الـقاتل و جـلد غـير
احملصن عـلى ان هذا شرح يطـول لكن يبق احلـديث عن القتل- االغتـيال - انفاذ
قال.بعض الدول تتلقى انتقادات الصدار حكم خارج الـرعاية القانونية هو مطلب ا
مـحاكـمهـا عقـوبة االعـدام ساسيـا كان احلـكم ام غيـر سيـاسي وغالـبا مـا تصدر
احـكـام االعـدام الـسـيـاسي عن مـحـاكم خـاصـة. امـا في االغـتـيـال- الـقـتل- انـفـاذ
حكم فال محـاكم بل تعـليمـات وبواعـثها هي اخلـصومة بـ فكـرين تطورا لـلعمل
بـتضـاد ظهـر التـضـاد ام اخفي كال اخلـصمـ بيـتا نـيـة القـتل ام احدهـما. الـقتل
السـباب سـيـاسـية هـو الـعـالم االوسع لـلـتبـريـر وكـذلك هو الـعـالم االوسع الخـتـباء
اجلـاني بـخاصـة اذا تـعـددت الـقـوى الـقـادرة عـلى تـفـيـذ فـعل الـقتـل وتمـكـنت من
دخض الدليـل ودفع القرينة. يرتبط االقتصاد بـالسياسة ارتباط الظل باجلسم دون
عـتـمـة واالقـتــصـاد و الـسـيـاسـة ال تـخلُ سـاحـتـهـمـا من اخلـصـوم و الـنـزاعـات و
للخـصوم وسـائل حرب في ادارة الـنزاع يبقَ فـيه خيـار القـتل متاحـا لكن بـتفاوت
خبرات فـيعض يـستعـجله و بـعض يؤخره و قـد ال يسـتخدمه والـعراق الـسياسي
في زمـانه اجلـمـهـوري له سـجل طـويل في هـذا اجملـال وقـد صـار كـذلك بـعـد سـنة
ا يظهر انه قتل سياسي دون ان ابدي رأيا 1968 حتى االن واقـصد القتل بغتة 
شخصـيا في الـفاعل او من وقع علـيه الفـعل اما اذا عمـمنـا القتل الـسياسي دون

مباغتة فالسجل سيكون اكبر و اثقل.
لـكن الـقــتل من هـذا الـنـوع يــتـطـلب في الــفـاعل شـروطـا هي
الـعـقـيـدة التـي ال تؤخـر االمـتـثـال عن الـتـنـفـيـذ والـتدريب
ـعلـومـة وكل هـذه الشـروط مـتـاحة والـتـمـويل والغـطـاء وا
مــهــمــا كـانـت اجلـهــة الــتي تــقف صــراحــة امــام حتـويل
ـوجب اختالف سـياسي اخلـصم الى جسـد بال روح 
وهذا تـطوير خطـير الزم السـياسة منـذ اعتمـدها االنسان

طريقة الدارة الصراع.
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{ يـاتسـوشيـرو (اليـابان). (أ ف ب) -
تـــســابق أجــهـــزة الــطــوار في غــرب
الــــيـــابــــان الـــزمـن الـــثـالثـــاء إلنــــقـــاذ
أشــخـاص عـلـقــوا جـرّاء الـفــيـضـانـات
ــدمّــرة الــتي واالنــزالقــات األرضــيــة ا
أودت بـحـيـاة 50 شـخـصـا عـلى األقل
فـي وقت يـــتــــوقع هـــطــــول مـــزيـــد من

األمطار.
وأصـــدرت وكـــالـــة األرصـــاد اجلـــويــة
الـيـابـانـية حتـذيـر طـوار من الـدرجة
الـثـانيـة لألمـطار الـغـزيرة واالنـزالقات
األرضية في مناطق واسعة من جنوب
غـــرب الــيــابـــان وأفــادت أن "اخملــاطــر
تــزداد" فـي أنـحــاء الــبـالد.و تــأكــيـد
وفاة على األقل جرّاء األمطار التي 50
بــدأت صــبــاح الــســبت وفـق مــا أفـاد
الـنـاطق بـاسم احلـكـومـة يـوشـيـهـيدي
سـوغا لكن يتوقع أن ترتفع احلصيلة
إذ يــعـتــقـد أن شـخــصـ آخــرين قـتال

بينما فقد العشرات.
ـسؤول في مـنـطقـة كـومامـوتو وقـال ا
الـــتي تــعــد األكـــثــر تــضـــررا يــوتــارو
هــامـاســاكي لـفــرانس بــرس "نـخـوض
سـباقـا مع الزمن".وأكد هـاماساكي "لن
نـحــدد مـهـلـة نـهـائــيـة أو وقـتـا إلنـهـاء
الـعملية لكن علينا حقا تسريع عملية
بـحثـنا إذ أن الـوقت ينفـذ. ال نسـتسلم
حـتى الـنـهـايـة".وأشـار رئـيـس الوزراء
الـــــيــــابــــانـي شــــيـــــنــــزو آبـي إلى أنه
سـيضـاعف عدد عـناصـر اإلنقـاذ الذين
ن فــــيـــهـم الـــشــــرطـــة  نــــشـــرهـم 
وعـــنــاصــر اإلطـــفــاء وحــرس احلــدود
واجلـنود إلى 80 ألـفـا.وجرف فـيـضان
األنــهــار جــســورا وحــوّل طـرقــات إلى
بــحــيـرات مــا جــعل وصـول عــنــاصـر
روحيات كنا بـالقوارب أو ا اإلنـقاذ 

فحسب.
وفي مـــدرســة ابــتـــدائــيــة فـي مــديــنــة
أومــــوتـــا قـــضى عــــشـــرات األطـــفـــال
وأسـاتذتهم ليلتهم في الطابق العلوي
ياه الطابق ـبنى بعدما أغـرقت ا من ا
األرضـي. وقالـت فـتاة تـبـلـغ من الـعـمر

 11عاما لصحيفة محلية بعد وصول
عـــنـــاصــر اإلنـــقـــاذ "جُـــرفت خـــزانــات
األحــذيــة في الــطـابق األرضـي وكـانت
األحــــــذيـــــــة تــــــطــــــوف فـي أنــــــحــــــاء
ــكـان".وتـابـعت "كــان بـعض األطـفـال ا
يـبـكـون جـرّاء قـلـقـهم من أنه لـن يـكون
بـــإمـــكـــانـــهم الـــعــودة إلـى مـــنــازلـــهم
وخـوفهم مـن األمطـار الغـزيرة".بدوره
ــتـلك ذكــر كــيـنــتــارو أويـشي الــذي 
مــتـجـرا لـلــقـوارب في مـنـتــجع مـديـنـة
هـيـتويـوشي لفـرانس برس أن أجـهزة
ـسـاعدة في الـطـوار أوكـلـته مـهـمـة ا

. إنقاذ السكان العالق
وقــال لــفـرانـس بـرس "لــدي خــبـرة في
الــتــجـديف مــنـذ 20 عــامــا لـكــنـني لم
أتــخــيل يـومــا" الــتـجــديف بــقـارب في
ــديـنـة.وتــابع "في احلـقــيـقـة أنــحـاء ا
كـنت خائـفا لـلغـاية فـي البـداية عـندما
ـياه تـرتـفع سريـعا رأيت مـسـتويـات ا

جدا في النهر".
W d×²  ”«d

وكـــــان  14مـن الـــــقـــــتـــــلى نـــــزالء دار
لـلمـسن يـتنـقلون بـواسطـة الكراسي
ـتـحركـة لم يتـمـكنـوا من اللـجوء إلى ا
الـطـبـقـات الـعـلـيـا لـلـمـبنـى مع ارتـفاع

ياه. منسوب ا
وقـال عنصر إغـاثة أجرى عمـلية بحث
ـنـشــأة لـشـبــكـة "إن إتش كي" إن فـي ا
ــيــاة ولم "الــطــابـق األرضي امــتأل بــا

نتمكن من دخوله. 
جنـح بـــعـض الـــنــــاس بــــالـــفــــرار إلى
الـطـابق األول. لم أشهـد أمرا كـهذا في
حـيـاتي".وعـقّدت اخملـاوف من انـتـشار
ستجد جهود إجالء فـيروس كورونا ا
الـسكان. وتأثّرت اليابان بشكل ضئيل
نـسبـيا بـالوباء إذ سـجّلت أقل من 20
ألـف إصــابــة وأقل مـن ألف وفــاة.لــكن
احلــاجــة لـلــمـحــافــظـة عــلى الــتـبــاعـد
االجـــــتـــــمـــــاعي خـــــفـــــضـت الـــــقــــدرة
االسـتـيعـابيـة لـلمالذات بـوجود مـئات
ـن صـدرت إلـيـهم أوامـر غـيـر اآلالف 

الجئ. إلزامية بالتوجه إلى ا

بغداد
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ان يحتسب لـكل خطوه يخـطوها وان يكـون متيقـناً في ادائه طبقـاً لالخالقيات اخلفيه
للمهنه والتي تشير ابعادها الى:-

- ان يدرك ادراكاً فاعالً ان حقه في القيادة يساوي مجموع حقوق االخرين .
تفـتحة ـبدعـة وا ـوذجاً لـلحيـاة اجلمـيلة وا - وان ينـظر الى مـهنته عـلى انهـا تمثل  ا

تقدمة. ة وا والالئقة والراقية والكر
هنة باعلى درجات الصدق مع النفس. - وان يتعامل مع ا

- وان يـقدم الى مـهنته كل مـا يستـطيع ان يقـدمه من خدمات انـسانيـة بصرف الـنظر
ادي . عن الكسب ا

ـتطلـبات مهـمتة الـقيادية مدركاً  فـضالً عن ذلك ان يكـون مستشـيراً من حوله ورعـاً 
مـحاوراً مودعـاً بـاحسـان  مسـتـقـبالً  مـتـقـبالً لالخرين تـقـبالً غـير مـشـروط  مـبـدعاً 
متـصوراً ادراكيـاً مستـمعاً مـقنعـاً االخرين اقنـاعاً منـطقيـاً منكـراً لذاته مفـاوضاً 
مصـغيـاً اصغـاءاً فعـاالً مؤثـراً في االخرين تـأثيـراً  ايجـابيـاً  مرنـاً  مثـيراً منـصتـاً 
مـتحـدثاً  مـشـاركاً فـاعالً مشـخصـاً للـمـواقف تشـخيـصاً سـليـماً لـدافـعيـة االخرين 
منـظـماً  مالحـظـاً مراقـبـاً  مرشـداً مـوجهـاً  مـتـحمالً لـلـمسـؤولـيـة  مـتخـذاً لـلقـرار 
مرتـباً  ومصـراً  على مبـادئه العلـمية مـصممـاً  محلالً حتـليالً علـمياً  منـظبطـاً ذاتيـاً 
مالحظاً هنـة   متحدياً ادراكـياً  تطلـبات ا صـانعاً للـقرار  مواجهـاً  عادالً  حازماً 
مشـبعاً ا يوكل الـيه  منسـقاً  وديـاً مع االخرين راضـياً  مهـتمـاً  مـشرفاً  مـنفـذاً 
مـتـرجـمـاً لـلـسـلـوكـيـات  مـقـدراً لـذوات االخــرين  حلـاجـات الـعـامـلـ 
مراقباً متابعاً  مديـراً للوقت وقيمه  ناقـداً  مستثـمراً بابه مفتوح 
الـوالء اوالً سريع  مـخطـطـاً مقـومـاً علـمـياً يـحمي االخـرين 
ـعاصره  الـبديـهيه (بـدائل احللول)  مـستـخدمـاً للتـقنـيات ا
مـخطـطاً متـدرباً مـتعـلمـاً معـلمـاً اميـناً  مـتعـاوناً  مدربـاً 

دبلوماسياً.
ـهارات الـتي يـنبـغي تـوافرهـا في الـشـخصـية وكـثيـراً من ا

القيادية بشكل عام .
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بـالنـسبـة إلى العـمالق الصـيني
ـثل ربـع سـكـان الـعـالم  الـذي 
وبــــقـــــيت مــــصـــــرة عــــلى عــــدم
اعـتـرافــهـا بـجـمــهـوريـة الـصـ
دة تربو على الثالث الشعبية 
عـــامــاً  إلى أن أصــدر الــرئــيس
االمـــيـــركي جـــيـــمي كـــارتـــر في
مــنـتــصف شـهــر كـانـون األول /
ديـسمـبر  1978بـيانـاً أعـلن فيه
أن بالده ســـتـــعــتـــرف رســـمـــيــاً
بحلول العام اجلديد بجمهورية
الــصـ الــشـعــبـيــة  وسـتــقـطع
عالقــاتــهــا بـــتــايــوان من جــهــة
أخـــــرى نـــــزوالً عـــــنـــــد رغـــــبـــــة
ــســؤولــ الــصــيــنــيــ . ولم ا
ــض هــــــــــــذا االعـالن مـن دون
غـــــضب كــــثـــــيــــر مـن أعــــضــــاء
الـكـونغـرس الذين رفـضوا فـكرة
اخلـضــوع لـرغــبـات جــمـهــوريـة
الص الشعبية وقطع العالقات
مع تـــايـــوان  وإنـــهــاء الـــعـــمل
ـشـتـرك بـ بـاتـفـاقـيـة الـدفـاع ا
ــشــرعــون الــبــلــديـن  لــيــمــرر ا
األمـيركيـون قانـون العالقات مع
تـايوان الـذي منح هـذه اجلزيرة
مـرتــبـة شــبـيــهـة بــبـقــيـة الـدول
واصـلـة بيع األخـرى  وسـمح 
األسلحة حلكومة تايوان . وبدالً
من الـسـفـارة أنـشـأ االمـيـركـيـون
ــعـــهـــد األمـــيـــركي بـــتـــايــوان ا
ــواصــلــة خــدمــة مــصـاحلــهم 
وتقـد اخلـدمات والـتـسـهيالت
واطنيهم  شأنها في ذلك شأن
السفارة تقريباً . " بعد  30عاماً
.. هكذا اعـترفت أميركـا بالص
دولـة  طه عبـد النـاصر رمـضان
 الـــــعـــــربـــــيـــــة نت   " 2019.
ويـالحظ عــلى هـــذا االعــتــراف 
أنه جـاء بـعــد سـبع سـنـوات من
الزيـارة التاريـخية الـتي قام بها
الـــرئــيس األمــيـــركي ريــتــشــارد
نــيـكـسـون لــلـصـ في شـبـاط /
فــــبــــرايـــر  1972ومــــعه وزيــــر
اخلارجية آنذاك هنري كيسنجر
 فـكان بـذلك أول رئيس أمـيركي
يـزور دولـة  لــيس بـيـنـهـا وبـ
بالده عالقات دبلـوماسية  ومن
ـفـاجـئة خـلـفيـات هـذه الـزيارة ا
ــتـوقــعـة أن كــيـســنـجـر وغــيـر ا
ــعـروف الـتـقط اشـارة بـدهـائه ا
من تـصــريح لــلـزعــيم الـصــيـني
مـاو تـسي تـونغ أعـلن فـيـهـا عن
اســتــعــداده لـلــتــرحــيب بــزيـارة
يقوم بـها نيكـسون إلى الص 
ســواء أكــان زائــراً ام رئــيــســاً 
فـالـتـقط كـيـسـنـجـر اخلـيط فـوراً
بــخـــبــطــة جــريــئـــة تــكــشف عن
عــــبـــقــــريـــته فـي اجلـــغــــرافـــيـــا
السياسيـة  واستطاع أن يهرب
من مـرافـقـيه والـعـيـون احملـيـطة
به  فـي اثــــنــــاء رحــــلـــــة له إلى
بــــاكـــــســــتــــان عــــام  ? 1971إذ
اختفى عن األنظار ليقوم برحبة
سـريــة إلى بـكـ  لـيـمـهـد بـذلك
الطـريق لتلك الـزيارة التـاريخية
لــلــرئـيـس األمـيــركي . " الــتــنـ
األكــــبــــر  الـــصــــ في الــــقـــرن
الــواحــد والـــعــشــرين  دانــيــيل
بـورشـتـاين  وأرنـيه دي كـيـزا 
تــــرجـــمـــة شـــوقـي جالل  عـــالم
عـرفة  الـكويت   2001ولكي ا
ندرك مـدى أهميـة وخطورة هذه
الـــــزيــــارة مـن وجـــــهـــــة نـــــظــــر
األميركان نـقرأ هذه السطور من
مــذكــرات هــيالري كــلــنـتــون في
الــفــصل الــذي يــحــمل عــنـوان "
الـص .. مـياه مـجهـولة " : مثل
الـكـثيـر من األمـريكـان كانت أول
نـظــرة لي ألـقـيــهـا عــلى الـصـ
أثـنـاء الـزيـارة الـتـاريـخـيـة الـتي
قـام بـهـا نـيـكـسـون عـام  1972.
كــنتُ ال أزال فـي اجلــامـــعــة أنــا
وبــيل  –تـــقــصـــد زوجــهـــا بــيل
ــلك جــهــاز كـــلــيــنــتــون  –وال 
تليفزيون  لهذا قمنا باستئجار
جـهاز مـحمـول صغـير وعـدنا به
إلى شـقــتـنــا  حـيث اعــتـدنـا أن
نـفتحـه كل ليلـة من أجل متـابعة
مــشـاهــد من الــدولـة الــتي ظـلت
بعيدة عن األنظـار طوال حياتنا
ــا . كــنتُ مــشــدودة وفــخــورة 
حــقـقـته امـريــكـا خالل مـا أطـلق
عـــلــــيه الــــرئـــيس نــــيـــكــــســـون
األسبوع الذي غير العالم  . غير
أن هــيالري تــعـود لــتــســتـدرك 
وتـتخـيل ماذا سـتكـون عليه ردة
فعل الشعب االميركي  لو كانت
هــذه الــزيــارة حــدثت في عــصـر
األجــــهـــــزة الــــذكــــيـــــة ومــــواقع
التـواصل االجتمـاعي : لقد كنتُ
أمـــزح مع هــنـــري وأقــول له أنه
كـان محـظـوظـاً عنـدمـا قـام بأول
زيـارة سـرية لـه للـصـ حيث لم
يــــكن فـي ذلك الــــوقت أجــــهــــزة
تـلـيفـون ذكـية أو مـواقع تواصل
اجــتـــمــاعي  تـــخــيل إذا حــاول
وزيـــر أن يــفــعل ذلـك في الــوقت
احلاضـر ? ! . " مذكـرات هيالري
كـلـيـنتـون  خـيـارات صـعـبة "  .
الحظ فــضالً عن كل هــذا فـمن ا

عـلى االعـتراف الـرسـمي بالـص
ــــتــــحـــدة من قــــبـل الــــواليــــات ا
األمـيــركـيـة  أنـه جـاء بــعـد وفـاة
مـاو تـسي تونغ بـنـحو عـام ! .
وال أحـد يـستـطـيع أن يـخـمن هل
كـان ذلـك سـيـحـصـل لـو كـان مـاو
حــيـــاً  فــهـــذا الــتـــنــ األحـــمــر
والــثــائــر الــعــنــيــد  عـدو صــلب
لإلمـبـريـالـيـة مـتـمـثـلـة في الـدول
ــة وفي االســـتــعـــمـــاريــة الـــقـــد
مـقـدمـتـهــا بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا 
تحدة في ومتمثلة في الواليات ا
عصرنا الراهن  وكان ماو كثيراً
ما يوجه االنتقاد احلاد للحكومة
األمـيركـيـة  منـطـلقـاً من تـصوره
الشيوعي لـلصراع الطبقي : " ان
النضـال القومي هو في الـتحليل
الـنـهـائي مـسـألـة صـراع طـبـقي 
والـذين يـضــطـهـدون الـزنـوج في
ـتـحـدة لـيـسـوا سوى الـواليـات ا
الـطـغـمـة احلـاكـمـة الـرجـعـيـة من
كنها البيض  وهذه الطغمة ال 
عـلـى اإلطالق أن تــمــثل الــعــمـال
ـثـقـفـ الـثـوريـ والـفـالحـ وا
وغـــــــيـــــــرهـم من األشـــــــخـــــــاص
ــسـتــنـيــرين  الـذين يــشـكــلـون ا
الغـالـبيـة السـاحـقة من الـبيض "
لـــذلـك فـــإنـه ال يـــرى ضــــيـــراً في
االحتـــاد مع شـــعـــوب الـــبـــلـــدان
اإلمبريـالية  والـتعايش في سلم
مع هـذه البـلدان  وإجـراء تعامل
جتـاري مـعـهـا  واحلـيـلـولة دون
نـشوب حـرب مـحـتمـلـة الـوقوع 
وفــي رأيـه أنـه ال جـــــــــــــــدوى مـن
اخلوف إذا نـشبت احلـرب فعالً 
ولـه في ذلك رؤيـة مـفـادهـا : " إذا
أصـــرت اإلمــبــريــالـــيــة عــلى شن
حـرب عــلـيــنـا فـال يـســعـنـا إال أن
نـعـقـد الـعـزم األكـيـد عـلى خـوض
غمـارها أوالً  ثمّ نستـأنف البناء
. وإن كــانت اخملـــاوف من وقــوع
ـــرء كلّ يــوم  احلــرب تـــســاور ا
فمـاذا يـجـديه اخلـوف إذا نـشبت
احلـــــرب فــــعالً ? " . " الـــــكــــتــــاب
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بــعــد وفــاة مـــاو تــسي تــونغ في
الــتـاسع من ايــلــول / سـبــتـمــبـر
 1976وقـــد جتـــاوز الـــثـــمـــانــ
بعـام  بـدأت الصـ الشـعبـية
احلــمـراء  حــقـبــة جــديـدة أكــثـر
انـفـتـاحـاً عـلى الـعـالم  فـقـد بـات
الـصـيـنـيـون يـنـظـرون إلـيه كـرمزٍ
مــــــــــقــــــــــدس  شــــــــــأنـه شـــــــــأن
ــا هـو كـونــفـوشــيـوس  أكــثـر 
زعيم دنيوي  له ماله  وعليه ما
عـلـيه  ويـسجل مـنـتـقـدو الـزعيم
ــآخــذ الـــصــيــني الـــكــثــيـــر من ا
واالخطـاء واخلطايـا التي نتجت
ــــدة الــــطـــويــــلــــة حلـــكــــمه عن ا
الـشمـولي الـصـارم والـتي جـلبت
الــكــثــيـــر من الــبــؤس والــشــقــاء
ومـاليــ الـــضــحـــايــا  لـــعل في
مـقـدمتـهـا الـقـفزة الـكـبـرى لألمام
والــــــــــــثـــــــــــورة  1985  -1961
الـبـرولـيـتـاريــة الـعـظـمى  أو مـا
سمي بالثورة الثقافية    1966-
  1976. وقــد اتـســمـت احلــقــبـة
اجلـديـدة بـاالنـفـتـاح االقـتـصادي
وتــبــني اقــتــصــاد الـســوق حتت
زعـامـة دنغ شـيـاو بـنغ الـذي كـان
يــــرى أن الــــصـــ حتــــتــــاج إلى
نــصف قــرن السـتــكـمــال عــمـلــيـة
التـحديث والـسيـطرة الـسيـاسية
واالقـــتـــصـــاديـــة  وفي خـــطـــاب
شـــــهـــــيـــــر لـه في آذار / مـــــارس
1978أعــــلـن أن أمــــام الـــــشــــعب
الـــصــيـــنـي هـــدف واحـــد  وهــو
ية وضع الصـ ب القوى الـعا
ـتقـدمة بـحلـول عام  2000.  لم ا
ثل يكن الـتـن الـصيـني الـذي 
الـــقــوة والــســـلــطــان واحلـــكــمــة
واخلـلــود والـتـجــدد والـفـضــيـلـة
والبـشرى السـارة والفأل احلسن
 يــــثـــــيــــر قــــلـق األوربــــيــــ وال
األميـركيـ  وهـو مخـتـبئ خلف
ســــور عـــظـــيم  عـــلـى الـــرغم من
ـغايـرة للـتنـ الشـرير نظـرتهم ا
ُـدَمِـر الذي يـنفث الـنيـران  لكن ا
عـنـدمـا أصـبح الــتـنـ شـيـوعـيـاً
وارتـدى األحمـر واعـتنق أبـناؤه
اركسية اللينينية على الطريقة ا
ــاويـة  تــأثـراً بــثــورة اكـتــوبـر ا
الـروسيـة  ورداً على االسـتعـمار
والــــغـــزو واالذالل واالســــتـــغالل
والــنـظــرة الـدونـيــة  صـار عـدواً

شرساً يحسب له ألف حساب .
ـد الــتــنــ الـصــيــنـي األحــمــر 
قـــرنـــيه  ويـــقــتـــحم االقـــتـــصــاد
ي بـقـوة  ويـغـرق األسواق العـا
ــبـهـرة  ــيـة بــصـنــاعـاته ا الــعـا
ويـقدم لإلنـسـان أشـياء جـمـيـلة 
وخــدمــات جـلــيــلـة  و مــفــاجـآت
كـــثــــيـــرة . وألنه تــــنـــ غـــامض
متحصن خلف سور عظيم  فأنه
يـبقى عـصياً عـلى الفـهم  ويبقى
يـــنـــفث أشـــيـــاءً من نـــوع آخـــر 
ــكن لــيــست جــمــيــلــة أبــداً  ال 

فهمها أبداً ! .
{ برفسور فلسفة
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صـارف احلكـومية: تـوط الرواتب لـفتت انتـباهي عـبارة كتـبهـا أحد ا
وظـف في العـراق فيخـطر في بال ....  خـدمات مالـية فريـدة تنتـظر ا
الـقـار لـهـذه الـعـبـارة انـنـا امـام اخـتـراع عـراقي مـبـتـكـر لم يـسـبق له
وكـأنـنــا سـنـكـرر مــا فـعـله الــسـومـريـون آبــاء هـذه األرض من اخـتـراع
سـمارية واكتشـاف العجلة  3000سـنة ق.م أو تدوين قانون الـكتابة ا
و   Ur-Nammuالـذي يعـود للـقرن الـ  21ق.م كـأقدم قـانون أور
لك مـدوّن موجـود حالـياً حـيث ظهـر هذا الـتشريـع القانـوني في عـهد ا
ر ـو مـؤسس ساللـة أور الـثـالـثـة لـنـعـود الى الـواقع فـالـعـراق  أور
بـظـروف غـايــة في احلـسـاسـيـة حـيث يــواجه االقـتـصـاد الـعـراقي حتـدٍ
حـقيقي بعد الفشل الذريع في إيجاد بدائل عن بيع النفط اخلام واؤكد
Oil Refining In- هـنا بيع النفط اخلام وليس الصـناعات النفطية
dustry  وصـناعة البتروكيمياوياتPetrochemical Industry?
فـالعـراق من اكـبر االحـتيـاطيـات النـفطـية  Oil Reservesفـي العالم
تلك  147.2مـليار برمـيل بحسب استـكشافات عام  2018أي فـهو 
ـئـة 8,5 ي-   بـا ومـع هـذا فـهو - Thebalanceمن االحـتـيـاط الـعـا
يـستـورد سنـويا  3,3تـرليـون دينـار عراقي منـتوجـات نفـطية –الـتقـرير
ركزي لإلحصاء -2019 الـسنوي الستـيراد العراق  2018اجلـهاز ا
ويـستورد طاقـة بقيمة  7تـرليون دينار عراقي –موازنة  2019الوقائع
ـكن انـتـاجـهـا الـعـراقـيـة: الـعـدد  4529في 2/11/ -2019وكـلــهـا 
عـراقــيـاً فـضالً عـن مـوارد أخـرى كــالـزراعــة والـصـنــاعـات اخملـتــلـفـة
والــتــجــارة والــســيــاحــة واالتــصــاالت وغــيــرهــا هــذا مع عــدم وجــود
Sovereign Wealth Fund الـصـنـاديق الـسـيـاديـة االسـتـثـمـارية
الـتي تأمن واردات اضافـية ومـحفظـة حلمايـة مستـقبل األجيـال خاصة
ـعــونــة لــكي يــسـدد رواتب في زمن االزمــات الــعـراق الــيــوم يــطـلـب ا
ـتقاعـدين الن ما يدخل الى اخلـزينة ال يـساوي ما يـحتاجه ـوظف وا ا
الـعراق لتـغطيـة الرواتب فقط –مـقال سابق بـعنوان الـعراق في الدائرة
اخلـطـر - هذا بـغض الـنظـر عن االحـتيـاجـات األخرى والـطريـقـة التي
يـجب التـعاطي بـها مـع هذه االزمـة على مـستـوي اسـتراتـيجي اشـرنا
Di-  الى بـعضها وآني ومن احللول السريـعة اآلنية الدفع اإللكتروني
rect Deposit أو كـما يحـلو للـحكـومة في العـراق ان تسمـيه توط
الـرواتب التي كثـر احلديث عنهـا مع انني استـغرب كل هذا اجلدل في
امـر صار بديـهياً في دول العـالم منذ عـشرات السـن فقـد  بدأ العمل
ـتحدة االمـريكـية فـالفكـرة بسـيطة به مـنذ الـعام  1972في الـواليات ا
سـتـحـقيـهـا عبـر حـسـابات بـنـكيـة فـاألموال ال جـداَ هي دفع الـرواتب 
صارف فمن حسابات رب العمل سواء أكان حكومة أو ال تـخرج من ا
الى حـسابـات مـوظفـ سواء أكـانـوا عمـوميـ أو قـطاع خـاص ونفس
الـشيء بالـنسـبـة للـمعـونات تـوجـد في العـالم ثالثـة أنظـمة كـلهـا تؤدي
ستخدم في اوروبا وهي كلمة إيطالية ذات الوظيفة األول  Giroوهو ا
ـسـتـخــدم في الـواليـات ـغـلـقــة الـثـاني  ACHوهــو ا تـعــني الـدائــرة ا
Automated Clearing ــتـــحـــدة االمــريـــكـــيــة وهـي اخــتـــصــار ا
House  والــثـالثDirect Entry ـســتــخــدم في اسـتــرالــيـا وهــو ا
ـرور بـاإلجـراءات الـورقـيـة ويالحظ ان ـبـاشـر دون ا وتـعـني الـدخـول ا
Account To جـمـيع هــذه األنـظـمـة تـؤدي ذات الـغـرض مـنـهـا وهـو
Account? في الـعراق الـدائرة نـاقصـة حتى عـلى افتـراض حصول
ـسـتـفـيـد عـلى حــسـاب بـنـكي ووصـول مـسـتـحـقـاته الـيه ألنه الـطـرف ا
حـينما يريـد استخدامـها ينتقـل الى العملة الـورقية بسـبب عدم اكتمال
الـدائـرة الـسوقـيـة فـتـتـحول مـن اجراء فـاعل في تـعـزيـز االقـتـصاد الى

اجراء شكلي فاقد لقيمته احلقيقية.
ماذا يتطلب الدفع االلكتروني?

ـــكــنــنــا ان نـــأخــذ الــواقع في مــقــام اإلجـــابــة عــلى هـــذا الــتــســاؤل 
االفـتراضي وأخرى نتحدث عن احلقـيقة اليومية فـلكي تتحقق الدائرة
ـسـتـحق والـبائع ـغـلـقة  Giroالبـد من تـوفـر ثالثـة أطراف الـدافع وا ا
سـواء أكان بائع خـدمة أو بائع سـلعة وكل هـؤالء في حلقـة واحدة فمن
ـستـحق ومنه احلـساب األول وهـو احلـكومـة او الشـركـة الى حسـاب ا
الى حـســاب الـبـائـع فـصـارت احلــلـقـة كــامـلـة وبــقت األمـوال في إطـار
احلـسابـات البنـكيـة فيـتحـقق الغرض مـن فتح احلسـابات لـلمـستـحق
سـتوى كمـا ذات االمر بـ البائـع وفيه تـكون احللـقة ب عـلى هذا ا
حـساب بنكـي فالعراق كـما انه يتطلب مـنه فتح حسابات بـنكية لكل
ـسـتحـقـ كـذلك يـتطـلب ان يـكـون لـديه نقـطـة الـبـيع أو نقـطـة الـشراء ا
Point Of Sale (POS) Or Point Of Purchase (POP)
وهي الـنـقطـة الـتي تـتم فـيـها عـمـلـيـة البـيع بـالـتـجـزئة. في نـقـطـة الـبيع
ـبـلغ وهي ُـسـتحـق من الـزبـون ويحـدد ذلك ا ـبـلغ ا يـحـسب الـتـاجـر ا
ستخدم من خاللها إلى التاجر مقابل السلع كـذلك النقطة التي يدفع ا

أو بعد تزويده بخدمة معينة.
عامالت الورقية فال نقود ب جميع األطراف وهو اجراء وهـنا تنتهي ا
ـكن حتـقـيـقه مـتى مـا عـمل صـاحب الـشـأن عـلى فـرضه عـلى بـسـيط 
ـصـارف لـكي تفـتح احلـسـابـات وتضع هـذه الـنـقاط ( (POSفي كل ا

مكان جتري فيه معاملة.
من محاسن الدفع االلكتروني:

وتـظهـر الفائـدة من الدفع االلـكترونـي في عدة اجتاهـات عراقـياً كشف
ـوظـفـ الـفـضـائـي  Ghost Employeeفـالــبـنك مـكــلف قـانـونـاً ا
بـالتأكد من شـخصية صـاحب احلساب وألّا يـكون شخصـية وهمية او
Biometrics مـتوفى خـصوصاً اذا طـبقت وسـائل القيـاس احليوي
نع من وجود الفضـائي كما انه ومن خالل وسيـلة التطابق ب ـا 

Com- ـقــارنـة بـيـنـهـا ــعـلـومـات   Matching Informationوا ا
parison Of Information يـظـهـر كل من يـسـتـلم اكثـر من راتب
سـواء أكان في القـطاع العـام أم اخلاص أم منـهما وهـنا يلـزم القطاع
وظـفـيه فـيُعـلَم من هم ويـحـدد دخـلهم ألجل اخلـاص بـفتح احلـسـابـات 
الـضـريبـة والـتقـاعـد فـان كانت األرقـام الـتي تـذكر مـن قبل احلـكـومات
ـتعاقبـة واقعية فـإننا سنـوفر مبـالغ كبيرة جـداً لصالح اخلزيـنة ونحد ا
سـتـوى االقـتـصـادي فانه ـسـتـشـري امـا علـى ا من ظـاهـرة الـفـساد ا
سـيوفر للبنك سـيولة نقديـة مستمرة فأغـلب الناس تستـفيد من رواتبها
ــعــدل 1/  30 وحــتى لــو انــفق احــدهم راتــبه في اقل مـن ذلك فـان
ـصرف الن احلـلقـة مغـلقـة ايضـاً كمـا اوضحـنا األمـوال ما زالت في ا
ـكن ان يوفر سـيولـة شهريـة تقدر بـ  53تـرليـون دينار وهـذا االجراء 
عـراقي ما يعادل  47مـليار دوالر امريكي وهي كتلـة نقدية كبيرة جداً
ـبلغ كن ان يـتـضاعف هـذا ا ـتقـاعـدين و ـوظفـ وا فـقط من رواتب ا
فـيـمــا اذا اضـفـنـا له أمــوال الـقـطـاع اخلـاص من شــركـات ومـوظـفـ

ـصـارف من خالل ادخـال هـذه األمـوال في مـشـاريع وبـتـشـجـيـع من ا
ـكــنـنـا ان نـحــقق الـغـرضــ مـعـاً لـلــمـصـرف وصـاحب اسـتـثــمـاريـة 
احلـساب فتتحول الـكتلة النقـدية من حالة اجلمود الى حـالة االستثمار
وارد وتزيد ؤثـرة في االقتصاد فتتعاظم ا نتجة وا واحلـركة الدائرية ا
األربـاح لـلجـمـيع بـاإلضـافة الى مـا يـقـدمه من حـلول عـلى مـسـتوى فك
االخـتـنـاقــات االقـتـصـاديــة وتـوفـيـر فـرص الــعـمل فـيـســاهم في الـنـمـو
ـبــرر األمـني الــذي بـدأت احلــكـومـات ـســتـدام كـل هـذا مع وجــود ا ا
تــأخــذه بــنــظـر االعــتــبــار بــســبـب ظـاهـــرة اإلرهــاب وغــســيـل األمـوال

وتهريبها.
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بغداد

الــقــوة االمـبــريـالــيــة الـعــظـمى 
أثـنـاء حـربـهـا عـلى الـص الـتي
عـــرفت بـــحـــرب األفـــيــون 1839
واســـتــمـــرت عــامــ  وانـــتــهت
بـتـوقيـع معـاهـدة نـاجنـيـنغ التي
ــعـاهـدات تُـعــد واحـدة من أهم ا
في الـتـاريخ الـصـيـني احلـديث 
بل واكــثـرهـا اذالالً لـلـصـيـنـيـ 
ـــوانئ اخلــمس ألنــهـــا فــتــحت ا
الـكبـرى أمـام الـتجـار االجنـلـيز 
بعـدما كـانت أمامهم فـقط جزيرة
هـونغ كــونغ الـصـغـيـرة  وألنـهـا
أيــضـــاً نـــتــجت أصـالً من حــرب
إذالل شـنــتــهــا بـريــطــانــيــا عـلى
الـص من أجل مـقايـضة الـشاي
الـصيـني بـاألفـيون الـذي تـنـتجه
ـستـعـمرات الـبريـطانـية مزارع ا
في الهنـد :  لديكم الشـاي ولدينا
األفــيـــون   ولم يــكـن االجنــلــيــز
يـرغــبـون بـشــراء الـشــاي مـقـابل
الــعـمالت الــفــضـيــة  بل مــقـابل
اخملـدرات ! . ولم يـؤثـر ذلك عـلى
ا االقتصاد الصيني فحسب  إ
ســـاعــــد عـــلى انـــتـــشـــار جتـــارة
واسـتـخـدام اخملـدرات في عـمـوم
الـــشـــرق األقــصـى  ووصل عــدد
ـدمـنـ في الصـ وحـدها إلى ا
سـتــة ماليـ مـدمن فـي مـسـتـهل
ثالثـينـيات القـرن التـاسع عشر 
ـشــاركـة ثم شــنت بــريــطـانــيــا 
ـرة حـرب األفـيون فـرنـسـا هـذه ا
الـثــانـيـة  1856الـتي اســتـمـرت
أربـعة اعـوام  ناهيـك عن أطماع
الـقوى العـظمى في الـعالم آنذاك
ـــانـــيـــا وروســـيــا  فـــرنـــســـا وأ
والـيابـان  فضالً عن بـريطـانيا 
الـــتي تـــســـابـــقت إلى اقـــتـــســام
ـغـا الـصـيـنــيـة عـلى حـسـاب ا
مـصـالح الــصـيـنـيــ وكـرامـتـهم
وسـيـادتهم  وهم الـذين كـانوا -
إلى عـــقـــود لـــيــــست بـــعـــيـــدة -
مــتــفـــوقــون عــلى األوربــيــ في
أغــــــــلـب اجملــــــــاالت   وكـــــــــانت
حضارتـهم تفرض هيمـنتها على
الـشرق األقـصى برمـته . فهل من
إذالل بــعـــد هـــذا اإلذالل لـــوارثي
واحــــدة مـن أعــــظـم حــــضــــارات
ــكن ــة ? . وهل  الـعــالـم الـقــد
لـلـص أن تـنظـر باجتـاه أوروبا
بـــــــعــــــدمــــــا ذاقـت األمــــــريـن من
األوربـيـ ? . أمـا الـيـابـان اجلار
قابل من اآلسيوي علـى الطرف ا
بـــحــر الـــيـــابــان  فـــلم يـــكن أقل
أطماعـاً من األوربي  وال حربه
أقل ضــــراوة  وال مـــــعــــاهــــداته
أهون مـساساً بـكرامة الصـيني
وسيادتهم  فبعد حربي األفيون
ـــواجـــهــة  اضـــطـــرت الــصـــ 
عــسـكـريـة مع الــيـابـان في الـعـام
 1894انــتــهـت أيــضــاً بــتــوقــيع
معاهدة دفعت فيها الص مبالغ
كبـيرة لـليـابان  وتـخلت لـها عن
بـعض أراضـيـهـا : " واألسـوأ من
ذلك هو مدى الـذل الذي تعرضت
له الــصــ  وألول مـــرة يــحــدث
تـفوق من اجلـانب الـيابـاني على
اجلـــانب الــــصـــيـــني  وفـــقـــدان
الــــصــــ لـــدورهــــا االقــــلـــيــــمي
اآلسيوي " . " التحدي الصيني 
فولفـجاجن هيرن  ترجـمة محمد
رمضان حس " وفي هذا الشأن
يـكتب عـباس مـحمـود العـقاد في
مؤلفه " سن يـاتسن أبو الص "
قـائالً : " فـإن الصـيـنـيـ عـاشوا
ألـوف السـنـ وهم ينـظرون إلى
جـــيـــرانـــهم مـن الـــشـــرق نـــظــرة
االحـتـقـار واالسـتــخـفـاف  فـلـمـا
انـــهـــزمت دولـــتـــهم أمـــام أولــئك
األقــزام  احملـتــقـرين  وقــيل لـهم
أنــهم لم يـــتــمــكــنــوا من الــظــفــر
بـجــيـوش ابن الـســمـاء إال ألنـهم
تـعـلـمـوا الـصـنـاعـة احلـديـثـة من
األســاتـــذة الــغـــربــيـــ  أصــبح
فـرط لـلـمـنـتـصـرين احـتـقـارهـم ا
علـيهم إعجابـاً مفرطاً بـالصناعة
الـتي كانت سـبباً لـهذا االنـتصار
. وهــرعت جــمــوع الــطــلــبــة إلى
مـــــدارس الـــــيـــــابـــــان وأوروبـــــة
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صورة وتمضي هـذه اإلنشودة ا
الــتي تــغـنــيــهـا شــابــة صـيــنــيـة
بـصـوت صـاف مــرتـفع عـلى وقع
آالت موسـيقـيـة سريـعة الـعزف 
إلى تـــــعــــداد أمــــجــــاد الــــزعــــيم
الصـيـني الـشيـوعي الـذي حتول
إلى رمــز مـقــدس حملــبــيه  فــهـو
ضي قدماً الذي يساعدهم على ا
في البـلـد الـثوري األحـمـر  وهو
الذي سـار بهم خـالل عشرة آالف
كــيـلـو مــتـر عــلى حـدود الـوطن 
وهم يــغــنـــون له بــصــوتٍ عــالٍ 
ويـسـيـرون بـالـعَـلَم األحـمـر نـحو
اجلــــــبــــــال  وآالف األنــــــهــــــار 
وتـنــتـهي األنـشـودة الـتي تـظـهـر
فـيـهـا صــورته  وفي خـلـفــيـتـهـا
لــوحــة لـوجــوه مـاركس واجنــلـز
ولـيــنـ وسـتــالـ  بـأمــنـيـة أن
يـكـون مـاو تسـي تـونغ خـالداً : "

ليتك تكن خالداً " . 
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لـــكن كــيـف حتــول هــذا الـــتــنــ
الـصــيـنـي األصـفــر الـذي يــحـمل
عــــلى كــــتـــفــــيـه إرث الـــطــــاويـــة
والـكـونـفـوشيـوسـيـة  واحلـكـمة
الـصـيـنيـة  وتـقـديس األسالف 
مـالـك واألسر وحُـكم االقـطـاع وا
قـدسة عـبر ألفي االمـبراطـورية ا
عـام ونـيف  إلى اللـون األحـمر 
اذا ? . لـستُ مـؤرخاً  ومـتى  و
وال مــعــنــيـــاً بــتــقــد تـــفــصــيل
تـــاريـــخي لـــبالد الـــصـــ الـــتي
أصـبــحت شـاغـلــة الـعــالم  مـنـذ
بــدايــة عـامــنـا هــذا بــعـد تــفـشي
 19-COVID  فـيروس كـورونا
 ?وســـتـــبـــقـى إلى أمـــد طـــويل 
ـــكن لــــلـــقـــار الـــذي يـــرغب و
بـــــاالســــتــــزادة  الـــــرجــــوع إلى
مـصـادر عـديـدة في هـذا الـشأن 
ومــنـهــا مـحــركـات الــبــحث عـلى
شـبكـة االنـتـرنت  ليـتـعـرف على
األبــاطـرة واألســر الــتي حــكــمت
ــلــكـة الــصــ  وكـان آخــرهــا 
أسـرة تـشـيـنغ الـتي أزاحـهـا سن
يات سن مؤسس اجلمهورية في
الـــعــام  ? 1912لـــذلك ســـيــكــون
اهــتـمـامي مـنـصـبـاً بـالـبـحث عن
أحـداث تنـتمي لـلتاريـخ الوسيط
واحلـديث  أدت بالـصيـني إلى
ـاركـسـيـة الــلـيـنـيـنـيـة اعـتــنـاق ا
ـاوية  السـتالـينـية بـصيـغتـها ا
وطـابـعهـا الـصـيـني  الـذي قد ال
يــــتــــشـــابـه كــــثــــيــــراً مع طــــابع
الــشــيـوعــيــة في بــلــدان أخـرى 
ومنـهـا االحتاد الـسـوفيـاتي بـعد
ثــورة تــشـــرين األول / اكــتــوبــر
 1917وبـلدان أوروبـا الشـرقية 
ـدوي مــطـلع قـبـل انـهـيــارهـمــا ا
التسعينـيات . غير أن الشيوعية
 –في نـظر الـساسـة األميـركان –
واحــــــــــدة  وهـي أصـل الــــــــــداء
والـبـالء والــوبـاء  لــذلـك فـإنــهم
يـــضـــعـــون احلـــزب الــشـــيـــوعي
الــصـيــني  في بــدايـة كل إتــهـام
ــســؤولــيـة عن يُــحــمل الــصـ ا
تـــفــشـي جــائـــحـــة كـــورونــا  أو
ـشــكالت الــدولــيـة غــيــرهـا مـن ا
الــعـويـصــة  ال يـخــتـلف في ذلك
الــــــرئـــــيـس تــــــرامب عـن وزيـــــر
اخلـارجــيـة بــومـبــيـو  وال وزيـر
اخلـــارجــيـــة مـــارك إســـبـــر  عن
مـسـتـشـار األمن الـقـومي روبـرت
ــا قـاله أوبــراين  عــلى الــرغم 
مـسـتشـار األمن الـقومي الـسابق
ثيرة جون بولتون في مذكراته ا
لـــلــــجــــدل والـــتـي صـــدرت حتت
عــنــوان " الـغــرفــة الــتي شــهـدت
األحــداث " من انـه ســمع تــرامب
يــردد في مــرات ال حتـصى : " ان
االحتــــــــاد األوروبـي أســــــــوأ من
الص  هو فقط اصغر منها " .
في كـتــابه " الـتـحـدي الـصـيـني "
يــــشـــــيــــر احملــــرر الــــصـــــحــــفي
ـاني فـولـفـجـاجن االقـتـصـادي األ
هـيـرن الــذي يـسـافـر إلى الـصـ
بــشـكل مــنـتــظم مـنـذ   1986إلى
قـرن من الذل تـعرضت له الـص
من قــبل بـريــطــانـيــا الــتي كـانت

وأمـريكـا يتعـلمـون فيهـا سر هذه
الـقوة التي يـعنو لـها جبـ أكبر
األ في احلـــضـــارة واحلـــكـــمــة

والسلطان " .
 اخصائي أمراض اجتماعية !
 بعد أربعـ عاماً ونيف  تنشب
احلــرب مــرة أخــرى بــ الــصـ
ـرة اكتـسحت والـيـابان  وهـذه ا
دن الصينية اليابان العديد من ا
ـهـمـة في مـقـدمتـهـا شـنـغـهاي  ا
وفي هذا الوقت كانت في الص
قـوتـان مـتـصـارعـتان عـلى طـرفي
نقـيض  همـا " الـكومـينـتانغ " –
احلــزب الـقــومي الـصــيـني الـذي
أسسه سن يات سن العام 1912
 –وقد أصـبح حتت قيـادة شيانغ
كــاي شك  وقــد خـــســر مــعــاركه
قاومة الواحـدة تلو األخـرى  وا
سـلحـة  ولكن عـند الشـيوعـيـة ا
دخــــول احلــــلــــفــــاء والــــواليـــات
ــتــحــدة  كـمــا يــكــتـب هــيـرن : ا
انــقـــلــبت دفـــة احلــرب تـــمــامــاً 
وانــــتـــــهت بـــــإعـالن الــــيـــــابــــان
اســــتـــــسالمـــــهــــا في آب  1945
وبــعـدمــا حتــررت الــصــ  كـان
يــنــبـغي عــلـيــهـا خــوض مـعــركـة
داخلية أخـرى  لتحديد من الذي
ســــوف يــــحــــكم الــــبـالد  حـــزب
الـكومـينـتانغ .. أم الـشيـوعيون ?
.. شـيـانغ كــاي شك  الـذي تـولى
رئاسة احلزب بعد وفاة سن يات
سن  وأصـبح رئيسـاً جلمـهورية
الــصـ في  1928أم مـــاوتـــسي

تونغ زعيم احلزب الشيوعي ?.
قــد يــظن الـبــعض  أن الــواليـات
ــتـــحـــدة األمــيـــركـــيــة  وبـــعــد ا
ريرة باليابان ة ا احلاقها الهز
 اثـر اســتـخــدامـهــا الـقــنـبــلـتـ
ــــدمــــرتــــ عــــلى الــــذريــــتــــ ا
هــيــروشـــيــمــا ونـــاغــازاكي  قــد
أتــــاحت لـــلــــحــــزب الـــشــــيـــوعي
الــصـيــني الـســيــطـرة عــلى زمـام
األمـــور  وبـــالــتـــالي إعـالن مــاو
تـــسي تـــونغ قـــيــام جـــمــهـــوريــة
الـصـ الشـعبـية " احلـمراء " في
األول من تـشريـن األول / اكتـوبر
 ? 1949لـكن ذلك الـتـصور بـعـيد
عن الــواقع تـمـامــاً  فـمـنـذ اعالن
ــنـحـدر من اسـرة سن يـات سن ا
ريـــفـــيــة والـــذي درس الـــطب في
هـــونغ كــونغ  عـن نــهــايـــة حــكم
أســرة تـشــيـنغ بــعـد ثـورة 1911
الــــــتي أطــــــاحت بــــــالــــــنــــــظـــــام
ـلــكي  وقــيـام اإلمـبــراطــوري وا
جـمهوريـة الصـ العام ? 1912
وتسميته أول رئيس مؤقت لها 
وســيــطـرة الــكــومـيــنــتـانـغ  عـلى
احلـكم  دخـلـت الصـ فـي حرب
أهــلــيـة  وقــفت فــيـهــا الــواليـات
ـــتــحــدة  بــالـــضــد من احلــزب ا
الـشيـوعي الصـيني . ولـكي نفهم
هذا األمر بصورة جلية  البد من
هـمة التي العـودة إلى األحداث ا
شــهـدتـهـا الـصـ بـدايـات الـقـرن
الــعـشـرين  ومـنــهـا صـعـود جنم
سن يـــات سن من قـــلب احلـــركــة
قراطية البرجوازية الثورية الد
 ويـصف مـؤرخـو كـتـاب " تاريخ
تـطـور الـفـكـر الــصـيـني " أفـكـاره
ـــاديــة بـــأنـــهـــا تــتـــأرجـح بـــ ا
ــثـالـيـة  وانــهـا كـانت أسـيـرة وا
ـــة حـــدود االصـالح بـــعــــد هــــز
الــصــ في احلــرب مع الــيــابـان
التي جـعـلـته يدرك فـسـاد األسرة
االقـطـاعيـة احلـاكمـة  وأن طريق
ــا اإلصالح مــســدود تــمــامــاً  
دفع به لتـأسيس جمعـية انهاض
الـصــ  عــنـدمــا كــان في هـونغ
كـونـغ  والـقـيـام بـأول انـتـفـاضـة
مـسـلحـة في الـعام  1895انـتهت
إلى االخـــــفــــاق  غـــــيــــر أن رؤاه
وأفـكــاره تـنــتــمي إلى الـثــوريـ
قراطي القدامى  وقد نظر الد
إلى الــصـراع الــطــبــقي عــلى أنه
حـالـة مَـرَضـيـة غـيـر عـاديـة تـدهم
اجملـــتـــمع  وان الـــتـــعـــاون هـــو
الـقـانــون الـرئـيـسي لــلـمـجـتـمع 
واصـــفــــاً كــــارل مـــاركـس بـــأنه "
أخصائي أمراض اجـتماعية " ! .
" تـاريخ تـطـور الـفـكـر الـصيـني 
خه جــاو وو وآخــريـن  تــرجــمـة
عـبد العـزيز حمـدي عبد الـعزيز 
ــشــروع الــقـومـي لــلــتــرجــمـة  ا
الــقــاهــرة " . وفي هــذه احلــقــبــة
أيـضـاً تكـونت الـعـصبـة الـثـورية
الـــصـــيـــنـــيــــة في الـــعـــام 1905
وأصــــدرت جـــريــــدة مــــ بـــاو "
جورنال الشـعب " برئاسة تشانغ
تــاي يـان زعــيم جــمـعــيـة احــيـاء
الــصــ  كــمــا أصــدر زو رونغ 
وكـان عمـره يـنـاهز ثـمـانيـة عـشر
عـامــاً  مـؤلـفه الــشـهــيـر " جـيش
الـثــورة " أو " اجلـيش الــثـوري "
وهـو كتيـب صغيـر يدعـو الشعب
الـصـيني لـلـثـورة واسـقـاط اسرة
تـــشــيـــنغ  واقــامـــة جــمـــهــوريــة
ــــقـــراطــــيـــة تــــؤمن احلــــريـــة د
ـلــكـيـة ــسـاواة وعــدم اعـادة ا وا
االســــتــــبــــداديــــة مــــرة أخــــرى 
وشهدت السنـوات العشر التالية

اندالع ثورة  1911غير أن جهود
مفجرها سن يات سن وصلت إلى
طـريق مسـدود ايديـولوجـياً  إلى
أن قــامـت ثـــورة تــشـــرين األول /
اكتـوبر في روسـيا  1917لتـبعث
حــيـاة ايــديـولــوجــيـة جــديـدة في
قــائــد الــثـورة الــصــيـنــيــة الـذي "
انـــــتـــــشل نـــــفـــــسه مـن أعـــــمــــاق
احباطاته وقنوطه وأعلن ترحيبه
بــهــذه الـثــورة وتـأســيس احلـزب
الشيوعـي الصيني  وقام في ظل
قــــيـــــادة احلــــزب بـــــإعــــداد ثالث
سيـاسات كـبرى هي : االحتاد مع
روسيا  واالحتاد مع الـشيوعي

زارع " .  ومـساندة الـعمـال وا

" تاريخ تـطـور الفـكر الـصـيني " .
وبــعــد هــذه الــثــورة   بــثــمــانــيـة
أعــــوام  وبــــعـــد ســــلــــســـلــــة من
ــتــواتــرة  تــوفي سن األحـــداث ا
يــات سن في اذار  ? 1925فــيــمـا
كان جنم القائد الثوري الشيوعي
مـاو تــسي تـونغ يــبـزغ في سـمـاء
حـــرب الــعـــصــابـــات  أو احلــرب
ـقـاتـل األهـليـة الـصـيـنـيـة بـ ا

الشيوعي  وأعدائهم احمللي 
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يؤمن ماو بأهمـية الكفاح الثوري
ــســـلح : " عــلى كلّ شــيــوعي أن ا
يـدرك هــذه احلـقـيــقـة : مـن فـوّهـة
البندقية تنـبع السلطة السياسية
" كما يؤمن بـ " إن االستيالء على
سلحة  السلطة بواسطة القوة ا
وحـسم األمـر عـن طـريق احلـرب 
ـــركــزيــة لـــلــثــورة ــهـــمــة ا هــو ا
ـبـدأ وشـكــلـهـا األســمى  وهــذا ا
ــتــعــلق ــاركــسـي الــلــيــنــيــني ا ا
بالـثـورة صالح بـصـورة مطـلـقة 
لـلص ولـغيـرها من األقـطار على
حــدّ ســـواء " . " مــقـــتــطـــفــات من
أقـوال الـرئيس مـاو تـسي تونغ /
الــكـتــاب األحـمــر الــصـغــيـر  دار
النـشر باللـغات األجنبـية  بك 
 " 1966. وهــذا مـا جتــســد عـلى
الـواقع في الـصراع عـلى الـسلـطة
خالل احلرب األهلـية التي انتهت
بــانـتـصـار الــشـيـوعـيـ  وإعالن
ماوتسي تونغ تأسيس جمهورية
الص الشعـبية  وهروب أنصار
احلـزب الــقـومي وزعـيــمه شـيـانغ
كــاي شك الى جــزيـرة فــرمـوزا  =
تــايــوان  جــمـــهــوريــة الــصــ  
وتـسـميـة تـايبـيه عـاصـمة مـؤقـتة
لـلبالد . واحلقـيقـة ان احلرب ب
الطرفـ لم تكن متكـافئة : " ثالثة
ماليــ جــنــدي يــنــتــمــون حلـزب
الــكــومــيـــنــتــانغ ويـــقــاتــلــون في
اجلـيش الــنــظـامي لــلــبالد  ضـد
مليون مقاتل شيوعي مسلح  في
واحـــــــدة من أشـــــــرس احلــــــروب
األهـلـيــة الـتي خـاضـتــهـا الـصـ
عبـر تاريـخهـا  ولـكن ثبـتت فيـها
بــراعـة مــقــاتـلي الــشــوارع الـذين
تمكنوا بأسلوب حرب العصابات
من تـــــشـــــتــــيـت قــــوات اجلـــــيش
النـظـامي وأجبـروهم عـلى الـفرار
نـــحـــو جـــزيـــرة تـــايـــوان  حـــتى
رجعـوا مرة أخرى بعـد أن أعلنوا
اســتـسالمــهم الـتـام وخــضـوعـهم
للـنـظـام اجلديـد حتت زعـامـة ماو
تسي تـونغ " . " التحـدي الصيني
" . وكــــان مـــاو يــــؤكـــد بــــصـــورة
ة الـبرجـوازي مـستـمرة ان هـز
كن أن تكون إال بقوة البنادق ال 
 مـشـيـراً إلى أن جتـارب الـصراع
الـطبـقي في عصـر االمبـريالـية : "
تــعـلــمـنــا بـأن الــطـبــقـة الــعـامــلـة
واجلمـاهيـر الكـادحة ال تـستـطيع
ــة بــالـبــرجــوازيـ إنــزال الــهـز
ـــســــلـــحـــ إال ومالك األراضـي ا
ـعـنى  بــقـوة الـبـنــادق  وبـهـذا ا
ــكن ــكـــنــنـــا أن نــقـــول إنه ال 
إصالح الـعـالم كـلّه إال بالـبـنادق "
ثم يـــعــــود لـــيـــوضـح بـــأن ذلك ال
يـــعــــني انه مـن دعـــاة احلـــرب : "
نـــحـن من دعـــاة الـــقــــضـــاء عـــلى
احلرب  ولـسنا نـريد احلرب  إال
ـمـكن الـقـضـاء على أنّه من غـير ا
احلرب إال بواسـطة احلرب  وفي
سبيل القضـاء على البنادق يجب
عـلـينـا أن نـحـمل البـنـادق " . كـما
يوضح نظـرته للحرب والـسياسة
بـــقــــوله : " احلـــرب هـي امـــتـــداد
للسيـاسة " وذلك يعني إنّ احلرب
ــعــنـى هي الــســـيــاســة  بــهـــذا ا
واحلـرب نفسـها عـمل سياسي . "
الكتاب األحـمر " .  االسبوع الذي
غـــيــر الـــعــالَـم. بــالـــطــبع لـم تــكن
تحد األميركية سعيدة الواليات ا
بانتصار الشيوعي في الص 
ومثل أغـلب رهانـاتهـا السـياسـية
اخلـاسرة في الـعالم  فـقد راهنت
عــلى انــتــصــار الــكــومــيـنــتــانغ 
وحـاولت بـكل الـوسـائل أن تـمـنع
قـيــام دولـة شـيــوعـيــة أخـرى إلى
جـانب االحتـاد الـسـوفيـاتي  فـلم
ـــا اعــتـــرفت تــعـــتـــرف بـــهـــا  إ
بـحـكـومـة تـايـوان  تـلك اجلـزيـرة
الصـغيرة جداً جـغرافياً وسـكانياً
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 الشمسُ عالية في السماء حمراء جداً
قلبُ الشمس هو  ماو تسي تونغ

هو يقودنا إلى التحرير
اجلماهير حترر نفسها لتكون أسياد أراضيها

أوه .. أهالً
نعم .. أوه .. نعم

الشمس في السماء حمراء
قلبُ الشمس هو  ماو تسي تونغ

" مقطع من نشيد وطني الشمس احلمراء في السماء
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فـوجئ الـشـارع الريـاضـي في سـوريا
قبل أيـام بأنـبـاء إصابـة الالعب زاهر
ميـداني احملتـرف بـالعـراق بفـيروس
كورونـا ليؤكـد الالعب بعـدها أنه في
بــصــحــة جـيــدة. و قــال الالعـب زاهـر
مـيـداني في لـقـاء صـحفـي إن جتربـته
ـقايـيس فيـما بالـعراق نـاجحـة بكل ا
درب التـونسي نبـيل معلول أكد أن ا
ـديـر الـفـني لـنـسـور قـاسـيـون قـادر ا
عـلى حتـقـيق حـلم الـوصـول ألول مرة

للمونديال.
{ كــيـف اســتــقـــبــلت وتـــعــامــلـت مع خــبــر

إصابتك بكورونا?
- اخلـــبــــر في الــــوهـــلــــة األولى كـــان
صادمـا وصـاعـقا لـدرجـة أنـني عشت
ساعات من القلق والتوتر مع عائلتي
لـكن الـشيء اجلـميـل والرائـع كان كم
الـرســائل واالتــصـاالت الــتي وردتـني
مـن أصـــــــدقـــــــائـي ومـن الالعـــــــبـــــــ

ـدربــ واجلــمـهــور لـقــد اخــتـلط وا
ـحـبة احلزن بـالـفـرح حـيث شعـرت 

كبيرة لدى الناس.
{ ومن أشاع اخلبر?

- أعـتـقـد صفـحـة حتـمل اسـمي وهي
بكل تأكيد صفحة مزورة وسرعان ما
نــفـــيت اخلــبـــر حــتى هـــدأت مــوجــة

الرسائل واالتصاالت.
{ وكيف تقيم جتربتك بالدوري العراقي?
-بـكل تـأكيـد جتـربـة نـاجـحـة ومـوفـقة
ـقــايـيس لـعب مـع فـرق كـبـيـرة بـكل ا
وعــريــقــة وقــدمت مــســتــوى مــلــفــتـا
بشـهـادة كل الـنقـاد سـاهمت بـتـتويج
الــزوراء بــلـــقب الــدوري مــوسم 2015
ومع الــــقــــوة اجلــــويـــة مــــوسم 2016
ولـــقب كــــأس االحتـــاد اآلســـيـــوي مع
الــقـوة اجلــويـة مــرتــ مـتــتــالـيــتـ

وحــــصـــلـت عــــلى لــــقب أفــــضل العب
محترف موسم 2012 وموسم 2014.

{ ما أسباب انتقالك للزوراء قبل أيام?

- كنت أتمنى البـقاء في اجلوية ولكن
ـــفــاوضـــات لم تـــثــمـــر عن أي شيء ا
جـــديـــد ولـــذلك وافـــقت عـــلـى عــرض
الــــزوراء خــــاصــــة وأني لــــعــــبت مع
ــدرب لــفــتـــرة جــيــدة وهــو يــعــرف ا
إمـــكـــانــيـــاتي اخـــتـــرت األفـــضل لي
وسـيـبـقى لـلـجـويـة مـكـانة خـاصـة في

قلبي.
{ وماهي طموحاتك مع الزوراء?

- ال سقف لطموحاتـنا النادي يخطط
حلصـد الـبـطـوالت احمللـيـة والـتـتويج
آسيويا إمـكانياته تـؤهله لذلك حيث
لديه مجـلس إدارة يعـمل بشـكل علمي
وعـمـلي مع دعم كـبـيـر فـيـمـا جـهـازه
الــفــني يـــعــرف جــيــداً كــيف يــســخــر

إمكانيات العبيه.
{ ورأيك بالدوري العراقي?

- دوري قـوي وجــيــد ويــضم العــبـ
عـلى مــسـتـوى مــتـمـيـز ومــلـفت وهـو
ـنــافـسـة يـتــطـور من مـوسـم آلخـر وا

تشـتـعل مـبكـراً ولـكنـه ينـقـصه جدول
ثابت للمباريات.

{ وهل تتابع الدوري السوري?
- بـكل تـأكـيـد دوري اسـتـعـاد الـكـثـير
من ألــقه وقــوته وقــبل أزمــة كــورونـا
ـــدرجــات كــانـت اجلــمـــاهــيـــر تــزين ا
نـافسـة وأعتـقد وتسـاهم باشـتعـال ا
ان الصراع سيكون ثـالثيا على اللقب
. وأتوقع ب تشـرين والوثـبة وحـط
ان يحـسم الـلـقب في اجلـولـة األخـيرة
ـسـتـحيل لـتقـارب الـنـقـاط فيـمـا من ا
تــوقع الــفــريق اآلخــر الــذي ســيــرافق

اجلزيرة للقسم الثاني من الدوري.
{ وماذا ينقص الدوري السوري?

يــنـقــصه الــدعم اإلعالمـي والـبــنــيـة  -
التـحتيـة لألنديـة من مالعب ومـنشآت
وجتهـيـزات تـسـاعد عـلى تـطـويـر كرة
الــقـدم إضــافــة لــتـطــبــيق االحــتـراف
بـشـكل صـحـيح لـيـنعـكس عـلى األداء

باريات. في ا

{ وهل تتـوقع ان ينجح مـعلول مع مـنتخب
سوريا?

اجلميع متفائل نـبيل معلول مدرب  -
كــبــيــر وســبق وقــاد مــنــتــخب بالده
لــلــمــونــديــال ولـذلـك وصــول نــسـور
ــكن ولـيس قـاســيــون لـلــمــونـديــال 
مسـتحيل فـيمـا احتاد الـكرة بـرئاسة
العميد حا الـغائب وعد بتوفير كل
ـــقـــومـــات من االســـتـــقــرار والـــدعم ا

والوديات.
{ وهل تـتـوقع أن يــكـون مـكـانك مـحـجـوزا

نتخب? با
- ال يــــوجـــــد أي مــــكــــان مــــحــــجــــوز
نتـخب ألي العب مهما كـان كبيراً با
األفـضل واألكـثـر جــاهـزيـة سـيـحـجـز
مـكــانه فــقط بــدوري أســعى وأتـدرب
وســأقــدم أفــضل مــا لــدي مع فــريــقي
ألكـون بـأ اجلـاهــزيـة في حـال تـمت
دعـوتي لـلـمـنـتـخب وهـو شـرف كـبـيـر

ألي العب.
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فريق احلدود
يستعد من جديد
للدفاع عن إسمه
متاز في ا
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. وقال عامـر في تصريح صحفي إنه بعد أعلن الالعب الدولـي عمر عامر تأسيس رابـطة خاصة بالالعب الـعراقي
اجتماعات موسعة لالعبي كرة السلة العراقية قررنا نحن مجموعة من العبي كرة السلة تشكيل رابطة خاصة بنا.
وأوضح أن هـذه الرابـطـة سـتكـون مـختـصـة بـالدفـاع عن حـقوق الـالعبـ واتـخاذ اجـراءات حـقـيقـة وجـدية من اجل

حـمايـتهم وحتـسـ شروط الـتفـاوض مع االنديـة ويـنتـظرون االجـراءات الـقانـونيـة لتـسـجيل الـرابطـة. وأضاف انه 
اختياري انا عمر عامر رئيسا وعلي عامر نائبا للرئيس وعلي مؤيد نائباً للرئيس.
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فـي الـتــغـلـب عـلى الــوسط بــهـدف دون
ردبـفـضل تـألق الالعـبـ وتـقد األداء
الــقــوي مـن خالل عــمل اخلــطــوط وفي
ـنـافـسات حتـقـيق فـرصـة الـتـقـدم فـي ا
همـة والفوزاالول ليرفع قـبل ان يدعم ا
رصـيد الى سـتة نقـاط محـققا الـنتـيجة
الـتي خالف فيـها كل التـوقعات في ظل
الــوضع الــذي عـلــيه الـوسـط من حـيث
فــتـرة اإلعــداد وانــتـداب الالعــبـ البل
دخل مـنافسا على لقب البطولة قبل ان
تـصـطـدم طـموحـات شـنـيـشل بـاحلدود
الـفـريق الـذي لعـب بشـكل مـنـظم وعمل
الالعـبـ بـجـديـة مـنـحـتـهم الـفـوز وكل
ـوقع الثامن بـست نقاط الـفوائد وفي ا
ـركز وسط رغـبـة كـبـيـرة فـي حتـسـ ا
عــنــدمــا دخل االخـتــبــار احلــقـيــقي مع
الـــنـــفط األخـــر الـــذي يـــرى فـي عـــبــور
احلــدود الــتـــقــدم الى مــربع الــتــرتــيب
وخـــاض الـــلـــقـــاء بــاهـــتـــمـــام أمال في
حتـقـيق الـفـوز الـثـالث تـوالـيـا وهـو ما
ـدرب وفـي حتـفيـز الـالعـب حـظـر له ا
عـــلى بـــذل أقـــصى اجلـــهــود ألهـــمـــيــة
الـنتـيجـة التي تمـثل نقـطة الـتحول في
ـبـاراة ــنـافـســات وفـعال تـعــامل مع ا ا
بـــجــديـــة قـــبل ان يــخـــســـرهــا بـــهــدف
ويــســتــمــر في مــكـانـه احلـالـي قـبل ان
ــهم الــصــدارة لــلــنــفط ــنـح الــفــوز ا
بـــهــدف مـــحــمـــد داود الــذي كــان وراء
نـــتـــائج الـــنــفـط االيـــجــابـــيـــة واصــدر

الدوري.
W u³I  W —UA  

ـــشـــاركـــته وتـــســـلح فـــريـق احلــدود 
ـذكـورة الـتي تـأتـي امتـدادا لـلـمـوسم ا

الـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــرة.
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ـــؤســـســـة بــــفـــضل جـــهــــود اإلدارة وا
الـراعـيـة الـتي اسـتـمـرت تـقـدم مـا تـقدر
عــلــيه لـدعـم مـشــاركـات الــفــريق  الـذي
درب ـوسـم احلـالي بـقـيـادة ا اسـتـهل ا
مـظــفـر جـبـار بـلـقــاء الـشـرطـة وخـسـره
بــهـدف لـهــدفـ وقـدم مــسـتـوى واضح
وتألق العبو الفريق وكادوا ان يعرقلوا
مـرور الشرطة رغم الفـوارق الكبيرة في
كـل شيء قـبـل ان يـخــرج الى الــبــصـرة
ويـعود بنتيجة ثقيلة بخسارته بثالثية
نـظـيـفة قـبل اإلعالن عن إيـقـاف الدوري
ـسابقات بـسبب اتساع من قـبل جلنة ا
مـساحات احلـراك الشعـبي  قبل ان يتم
االتـفاق ب الفـرق على تنظـيم البطولة
ـشـاركـة  15فـريـقـا من دون هـبوط أي
اضي خاض اولى فـريق نهاية شـباط ا
مـبـاريـاته مع اربـيل في ملـعب فـرانـسو
حـريـري وخـسـره بـهـدف لـهـدفـ وقـدم
مـستوى مقـبول وكان يسـتحق التعادل
ـهـمـة إمـام اربـيل الـذي رغم صــعـوبـة ا
كـان قـد دعم صـفـوفـه بانـتـداب عـدد من
الالعــبـ لـتـحـقـيق مـشـاركـة يـسـتـعـيـد
فـيها نفسه ودوره في ان يظهر منافسا
بــعـد مـوسم غـيـر مــقـنع حل فـيه حـادي
عـشر الترتيب في وقت جاء احلدود في
ـركز التاسع قبل ان ينجح الفريق في ا
االخــتــبــار الــتــالي بــالــفــوز عــلى نــفط
اجلـنـوب بهـدف دون رد لـيحـصل على
اول ثـالث نـقـاط في نــتـيـجــة رفـعت من
مــعـنــويـات الالعـبــ وانـدفــاع الـفـريق
بـاريات الـقادمـة عنـدما جنح خلـوض ا

بـطريـقة الـتجـمع اختـصارا لـلوقـت كما
اتـفق عليـه قبل الذهـاب إلقامة الـبطولة
ـتـوقـفـة  من مـرحـلـة واحـدة وتـقـسـيم ا
الـــفــرق إلى مـــجــمـــوعــتـــ وسط هــدر
الـوقت جريا على العادة وما حصل في
ـتعـاقبة في كـل موسم وفشل اإلدارات ا

تنظيم الدوري كما يجب.
` U  bFÝ 

و قــــــبل احلـــــديـث عن فــــــريق ونـــــادي
ــر بــاعــتــزاز احلــدود آلبــدان نــذكــر و
وبـسرعة على سيـرة الراحل سعد مالح
امـ سر الـنادي والـدور الذي لـعبه من
يـوم االنتـماء لـلنـادي حتى الـرحيل الى
جــوار ربـه في تــعــزيــز وجــود الــنــادي
واألخـذ بالـفريق من الـدرجة األولى الى
ــمـتـازة وارتــبط اسـمه بـالــنـادي كـمـا ا
ارتــبط اسم الـنـادي به في ظل اجلـهـود
الـتاريخية التي قـدمها وإيجاد اخملارج
لـصعوبات العمل التي استمرت تواجه
الــنــادي عــلى نــحــو خــاص فــريـق كـرة
الح ولكل من بذل ويبذل القدم الرحمة 

بجهود مخلصة بال حدود.
2012 rÝu  

كـان فريق احلدود الذي انتقل للعب في
ــمــتــاز مـوسم 2012 عــنــدمـا الــدوري ا
لــعب في الـبـطــولـة الـتي قـســمت فـيـهـا
الـفـرق الى مـجـمـوعـتـ ولـعب الـفـريق
ضـــمن اجملـــمــوعـــة الـــتي ضـــمت فــرق
ـيـنــاء واألمـانــة والـطــلـبـة الــشـرطــة وا
ودهـوك ونفط مـيسـان والنـفط والنجف
والـسليمانية وتمكن الفريق من حتقيق
ـشاركة إمام الـبقاء في البـطولة هدف ا
الـفـريق في أول تواجـد مع الكـبار  رغم
تواضعة واستمر اللعب في إمـكاناته ا
ــاضي وقـدم ــوسم ا الــبــطـولــة حـتى ا
مــبـاريــات مـهـمــة وحـقق الــفـوز في 12
مباراة وتعادل في  14وخسر  12أخرى
وسـجل  35 هــدفـا وعـلـيه 41وجـمع 48
نـقــطـة وجنح العـبـو الـفـريق في تـقـد
الـــفــريـق وحتــقـــيق نـــتــائج قـــادته الى
ــوقـع الــتــاسع في مــشــاركــة حتــسب ا
لـلفريق والالعب الذين قدموا مستوى
مــكن الــفـريق إن يــحــقق تـلـك الـنــتـائج
والـفرصة في ان يقف في النصف األول
في الـتـرتـيب بـعدمـا انـدفـعوا في األداء
ــيــزة اثــنــا ــهــارات في مــشــاركــة  وا
ـراقــبـ بـعـدمــا حـقق نـتـائج عــلـيـهـا ا
ـيزة مـنهـا الفـوز على اجلـوية بـهدف
وعــلى الـكــرخ بـنــفس الـنــتـيـجــة وعـلى
األمـانـة بهـدف لـواحد كـمـا تغـلب على
ـيــنـاء بـهـدفـ لـواحـد وعـلى الـنـجف ا
بــــهـــدف فـي وقت تــــعـــادل بــــهـــدف مع
الـزوراء والـطـلبـة بـنفس الـنـتـيجـة كـما
شــهــدت تــلك الــفـتــرة انــتــقــال عـدد من
العـبي الفريق الى فـرق أخرى بحثا عن

ضي قدماً واالدارية لدوري الكرة قبل ا
في هـذه اخلـطـوة الـكـبـيـرة خـصـوصـاً
ـستـقرة ـنـطقـة ا وان الـعـديد من دول ا
لم تُـقـدم الى اآلن عـلى تـشكـيل الـرابـطة
احملـترفـة لدوريهـا رغم االستـقرار الذي
تـنعم به الريـاضة فيها. واخـتتم : نريد
ـشــروع الـرابـطـة ان يـبـصـر الـنـور في
اجـواء خالقة ومناسبة وان ال يصطدم
بــعــقـبــات تـكــتب له الــفـشـل الـذريع في
خطواته االولى لذا فأن التأني والعمل
ـمـنـهج هـو االسـاس الـذي ــدروس وا ا
ـــــنـــــشــــود ســـــيـــــحــــقـق الـــــنــــجـــــاح ا
والتي سـتشـكل عالمة مضـيئة لـلرابـطة

في تاريخ الدوري العراقي.
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واالهم ان تــقـوم الـلـجـنــة بـرسم مـعـالم
قـبل من حيث الـوقت وكيـفية الـدوري ا
الــتــعـــامل مــعه وصــوال الى اســتــقــرار
ــسـابـقـة الـتـي الزالت تـعـاني من عـدة ا
مــــواسـم من اإلربــــاك قــــبل ان تــــلــــحق
إضـرارا بـالـفـرق نـفـسـهـا جـراء الوضع
ـســابـقـة والــعـمل عـلى الــذي تـعـيــشه ا
ـوسم احلـالي بـعـد تـفــادي سـيـنـاريـو ا
تــغـيــر طـريـقــة الـدوري وخــضـوعه الى
لل في فـترتي تـأجيل طويـلتـ بعثـتا ا
نـفوس الالعب وقبلها التحديات التي
تـــواجـه اإلدارات الــتـي تـــشـــكــو
ـكن ان ـالي وال الــعـوز ا
تـستمـر بصرف األموال
وسـط دوري مـتــوقف
وهي تعاني ضعف
احلــال مــا دفـعــهـا
لـلـمـطـالـبـة تـطالب
بـــلـــغـــائه بـــســبب
اآلثــار الــســلــبــيـة
الـــتي تـــركه عــلى
الـكل السيـما في
ظـل عدد الفرق
ــــــشــــــاركـــــة ا
وإلـــــــــــغـــــــــــاء
الـهـبـوط الـذي
قـــــــــــــــــــتـل روح
ـنافسـة إضافة ا
الــى جــــــــــــــــــــدول
ـــبـــاريـــات الـــذي ا
ـدربـ اربـك عـمل ا
والــــــفـــــرق والـــــكل
خــاسـر في دوري
كــــان ان يـــقـــام
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اعـــرب امــ ســر نـــادي احلــدود حــازم
بادرة وزير تـيموز عن ارتياحه ودعمه 
الــشــبـاب والــريــاضـة الــكــابـ عــدنـان
درجــال بــتـقــد مــنـحــة مــاديـة لــنـادي
والـذي يـعـاني من ازمـة مـالـيـة الـقــاسم
سـيــمـا وان فـريـقه الـكـروي مـشـارك في
ـمـتاز. واضـاف تـيـموز : دوري الـكـرة ا
نـــتــمــنى مـن وزارة الــشــبـــاب وجــمــيع
ــعــنــيـة ان تــســارع في دعم اجلــهــات ا
ــؤســســاتــيــة وانــديــة االنــديــة غـــيــر ا
مــحـافــظـاتــنـا الــعـزيــزة وكـذلك انــديـة
دوري الــدرجــة االولى بــكــرة الــقـدم كي
يــســتــمـر عــطــائــهــا خـدمــة لــلــريــاضـة

العراقية.
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اوضـح : الـوقـت غـيــر مـالئم لــتــشـكــيل
والـــتـي كــــنـــا والنــــزال من الــــرابــــطــــة
الـداعـمـ لتـشـكـيـلهـا ولـكن يـجب عدم
الـتسرع في تنفـيذ هذه اخلطوة قبل ان
سـتفـيضة تـدخل في مـرحلـة الدراسـة ا
وان يـتم مـتـابـعـة الـوضـع الـعـام لـلـكرة
الـعــراقـيـة والـتي تـعـاني من تـخـبـطـات
اداريــة مـتالحـقـة. وتـابع : نـحـتـاج اوالً
الى اصـالح مــنـظــومــتــنــا الــكـرويــةفي
جـمـيع مـفـاصـلـهـا وان نـصل الى

درجــة مـقـبـولـة من
الـــــنـــــاحـــــيـــــة
الـتنظيمية

العب فريق القوة اجلوية احملترف السوري زاهر ميداني

لالحتــــاد اآلســــيــــوي لــــلــــصــــحــــافــــة
الرياضية وبـحث معه دور العراق في
انشطـة وفعـاليـات االحتاد الـقاري وما
ـقــبـلـة مـن جـهـود ــرحـلــة ا تـتـطــلـبه ا

الـتفاوض مع االندية الراغبة بتواجدي
ـقـبل مع فــرقـهم اسـتــعـداداً لـلـمــوسم ا
اضـية مبـينا في حال لم طـيلة الـفترة ا
ـالية يـتم حسم مـوضوع مـستحـقاتي ا
ـقـبـلـة سـاضـطـر لـلـتوجه خالل االيـام ا
الى الــطـرق الــقـانــونـيــة وال اعـتــقـد ان
ـطالبة بـحقوقي الشـرعية قد " يزعل " ا
اي شـــخص. واوضـح ابـــراهــيـم ان مــا
ـــني كـــثــيـــراً تـــقــويـــلي مـــا لم اقل يـــؤ
ـبــالغ مـالـيـة بــخـصـوص مـطــالـبـاتي 
(400 و 500) مـلـيـون كـشـرط لـتـعـاقـدي
وكـل ذلك عـــار عن الــــصـــحـــة واالكـــثـــر
ايالماً تصديقه من قبل البعض. واشار
ابـــراهــيم الى هـــنــاك عــدة نـــقــاط عــلى
مـضض اقولها شاهـدت امور سلبية لم
اكن اتــوقـعــهـا جــعـلــتـنـي اشـعــر بـنـدم
شديد لعودتي للعب في الدوري احمللي
مع كـامل احـتـرامي وتقـديـري للـجـميع.
وتـلـقى ابراهـيم مؤخـراً عرضـاً من احد
االنـدية الـقطريـة وسيكـون محط دراسة
قـــبـل اتـــخـــذ الـــقـــرار الـــذي يـــصب في

ستقبلية. مصلحتي ا
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قــــــــال العب فــــــــريق
الـــــقـــــوة اجلـــــويــــة
ــــنـــــتــــخب وجنـم ا
الـــــوطــــني احــــمــــد
ابــــــــــــراهـــــــــــيـم ان
االجـتـماع مع ادارة
نــــــــادي الـــــــقـــــــوة
ــنـاقــشـة اجلــويـة 
جتديد تعاقدي من
عــــــدمه مـــــرهـــــون
ــــــــــــــــنـــــــــــــــحـي
الية مستحقاتي ا
ـــــــــــــــــــوسـم مــن ا
ــنــتـهـي الـذي لم ا
اتـــقــاضى مـــنــهــا
. واضــاف ديــنــاراً
ابـراهـيم احتـراماً
جلــمــاهــيــر نـادي
الــــقـــوة اجلــــويـــة
الـعزيزة على قلبي
رفضت فتح قنوات
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اسـتــقــبل وزيــر الــشـبــاب والــريــاضـة
عدنان درجال الصحفي الرياضي إياد
ـكــتب الـتــنـفـيـذي الـصـاحلي عــضـو ا

للصحافـة الرياضيـة خالد جاسم لدعم
ـكـتب أي قـرار سـتــراتـيـجـي يـتـخــذه ا
الــتـــنـــفـــيـــذي ويـــســهـم في تـــطـــويــر
الصـحـافة بـشـكل عـام والعـراقـيـة على
وجه اخلصـوص ويحافـظ على وحدة
الــعــامــلــ فـي االحتــادات الــعــربــيــة
وتــبـــنّي مـــقــتـــرحــات ســـديــدة تـــأخــذ
قبل الذي باحلسبان مصلـحة اجليل ا
يـنـبـغي تـهـيــئـة كل مـقـومـات االصالح
ـــهــــني له مــــا يـــنــــعـــكـس عـــلى دور ا
الـصـحــافـة ذاتـهــا في تـقـو مــسـيـرة

ابطال الرياضة وقادتها).
من جـــهـــتـه قـــدّم الـــصــــاحلي شـــكـــره
وتــــقــــديــــره إليـالء وزيــــر الــــشــــبــــاب
والــريـــاضـــة عــدنـــان درجـــال االحتــاد
اآلسيوي للصحافة الرياضة جانباً من
اهتمامـاته والسعي لتـنشيط الدورات
والـورش الـتـطـويـريــة السـتـفـادة أكـبـر
ـــنـــضــويـن لإلحتــاد ـــكن من ا عــدد 
العراقي لـلصـحافـة الرياضـية وتـعزيز
ـــهــنـــيــة ألداء دورهم امــكـــانــيـــاتــهم ا

بـإحترافية وتميّز.

مشتركة مع االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية لتعضيد وتفعيل ذلك الدور.
وأكد الوزير درجال في مستهل حديثه
ثل مع الصاحلي على اهـمية وجود 
ـكـتب الـتنـفـيـذي لإلحتاد العـراق في ا
القـاري منـذ عام  2017 والدور الـكبـير
الذي يـضـطلع به كـونه كـفاءة مـشـهود
ـهــنــيـة ونــحن نــحــرص عـلى لـهــا بــا
جناحه ومـسـانـدته لـتـحقـيق مـصـلـحة

العراق. 
وأضـاف نــثــمن وجــود الـصــاحلي في
كتب التنفيـذي وندعو إلى إستثمار ا
أيــة مــبــادرة قـــاريــة تــخـــدم شــريــحــة
الصـحفـي الـريـاضيـ الذين نـتوسم
اخلـيــر فـيــهم إلعــادة بـنــاء الـريــاضـة
العراقـية والسـير معـاً بخطـوات ثابتة
ــا تــبــذله وزارتــنــا وبــقــيـة ومـوازيــة 
ــؤســـســات الـــعــامـــلـــة في الــقـــطــاع ا
الرياضي. موضحـاً (لن نألو جهداً من
أجل مساندة مـهمة الـصاحلي وسيتم
التـنسـيق مع نـقيب الـصـحفـي مـؤيد
الالمـي ورئــــيس اإلحتـــــاد الـــــعــــراقي UI¡∫ وزير الشباب يلتقي عضو الكتب التنفيذي لإلحتاد اآلسيوي

ـاضي بعناصره ومهم جدا ان يحافظ ا
عـلى مـسـتـوى التـقـيـيم والـنتـائج فـيـما
ظــهــر خط وسط الــفـريـق بـشــكل فــعـال
وسـاهم في تسجيل هدف من األهداف
ـعدل هدف األربـعة رصـيد الـفريق أي 
واحــد قـبل ان يـتـلـقى ثالثـة أهـداف في
عـمل مـقـبـول لفـريق اسـتـمـر يـعاني من
نع ـالي من فتـرة لكن ذلك لم  الـعوز ا
الالعــبـ من تـقـد مــشـاركـة واضـحـة
بــفـضل عـطـاء الالعــبـ والـدور الـفـني
لـلمـدرب الذي سبق وعـمل مع عدة فرق
تـمـكن من تعـزيز جتـربته وقـدم احلدود
بـشـكل بعـد جـعلـته قـادر على قـيادة أي
ـوسم احلالي مـن الفـرق رغم صعـوبة ا
ومـــــا مــــر به الـــــدوري من تـــــوقــــفــــات
وتــقـاطــعـات فــضال عن عــدم رضـاه عن
طـريـقـة الـدوري احلـالي من حـيث واقع
ـباريات وتـأثيراتـها السـلبيـة كما قال ا
عــنـهـا جـبـار انــهـا عـمـلـيــة مـربـكـة لـكن
ـدرب والالعـبـ دعمـوا الـفـريق الذي ا
تــواجـد لــلـمــوسم الـتــالي بـشــكل فـاعل
بـاالعتماد عـلى مجموعـة العب وجدت
نـفـسـهـا إمـام تـقـد نـفـسـهـا في مـهـمة
غـيـر سهـله وتـنـظر الى ان حتـقق رغـبة
الـــتــحــول الـى فــرق أخــرى بـــحــثــا عن
الــــشـــهـــرة  كــــمـــا حـــصـل مع عـــدد من
ـدرب عـمـاد نـعـمـة الالعـبـ ايـام كـان ا
الــذي قـضى أكــثـر فــتـرة مع الــفـريق
وجنـح في الـبـقــاء مـعه في الـدوري
وعـنـدمـا يـذكـر احلـدود يـذكـر مـعه
الــنــعـمــة الـذي عــمل مع الــفـريق
رغم الـصـعوبـات التـي يعـيشـها

الفريق.
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وضم  15لـــوحــة حـــمــلـت مــفـــهــوم
الفضـاء واحلركة .واطـلقت الدائرة
ــاضي مــعــرضـهــا الــثـالث االحـد ا
واالربعـون بعنـوان (وجوه) للـفنان
صــــالـح الــــنــــجــــار ضم  15 عــــمال
مـتـخصـصـا في مـجال الـكـوالج.اما

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

اطلقت دائرة الفنون العامة االثن
ـــاضي مــعــرضـــهــا االلـــكــتــروني ا
الــرابـع واالربــعـــون ضــمن بـــوابــة
الـفـنون اإللـكـترونـيـة للـفـنان حـيدر
خــالـد حتت عـنــوان(تـراق وعـروج)

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

مـن بـــــــ االفالم
ـــــشــــاركـــــة في ا
مـــــــــهـــــــــرجــــــــان
كـوفـيـد 19 ألفالم
الـشـبـاب اون الين
الـــــــــــــدورة األولـى
الـذي تـقـيـمه دائـرة
ثــــقــــافــــة وفــــنــــون
الـشبـاب قـريبـا فـيلم
(يــاســ يــغــني) عن
الــفـنــان الــتـشــكــيـلي
ـــغــــتـــرب الـــراحل ا
ياس عطية الذي
اســـتــــشــــهـــد في
سيـارة مـفخـخة
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جمال أم على خشبة مهرجان عربي
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ـمثلـة السوريـة جيـني إسبر بـعيد أحتـفلت ا
مـيالد إبـنتـهـا سـاندي الـ 7 إذ نـشـرت عـبر
صـــفــحـــتـــهــا اخلـــاصــة عـــلى أحـــد مــواقع
الــتــواصل اإلجــتــمــاعي عــدداً مـن الــصـور
ألجـــواء اإلحــــتـــفــــال الـــذي ضـمّ عـــدداً من
األطفال أصدقاء ساندي التي أصرت على
ـناسبة حضـورهم واإلحتفـال معهـم بهذه ا
وعـلّــقت إسـبـر عــلى الـصـور بـالــقـول:(عـيـد
سـانـدي كـان بـالـشـهـر الـرابع.. ومـا قـدرنـا
نـعمـل عيـد مـيالد بـسـبب كـورونـا واحلـجر
حاولـت مرق العـيد هـالسنـة بدون احـتفال..
بس سـاندي كـانت مصـرة وضلت الحـقتني
ـيالد مع رفقـاتا.. وهيك حلـتى عملت عـيد ا

صار عمرها  7سن وشهرين).

الــنــحت عــلى اخلــشب وقــدم خالل
عرض  15 عمالً نـحتـياً على هذا ا
مادة اخلشب وهـو فن غير تـقليدي
نـــال اســتـــحــســـان مــتـــذوقي الــفن
التشكيلي) . وحمل معرض الدائرة
الـواحـد واالربــعـون الــذي اطـلــقـته
الـــســـبت عـــنـــوان (أفــيـــاء ســـتــون
مـــضت) لـــلــنـــحـــات هــادي حـــمــزة
تضمن 17 عمال  تـضمن جـمالـيات
ـعــاصـر لـتــخـلـد قــضـايـا الـنــحت ا
تـاريـخـيـة وشـخــصـيـات مـهـمـة في
الـعـراق على شـكل نـصب وتـمـاثيل
حتــدثت بــلـغــة الــرســائل اخلــالـدة
اضية للمتلقي. وفي يوم اجلمعة ا
اطلـقت الدائـرة معـرضهـا االربعون
لـلـفـنـانـة هـنـاء مـعـلـة حتت عـنـوان
(الــتــحــدي) تــضـمـن عـلى 28 عـمال
فـنــيـا لــلـخــزافـة الــتي  حــولت فـيه
االعـمال اخلـزفـية إلى فـنـون ناطـقة
لـكـل مـفــاهــيم الـتــحــدي واالصـرار
وكسـر القـيود .امـا معـرض الدائرة
الـتـاسـع والـثالثـون فــكـان لـلــفـنـان

ــعـرض الـثـانـي واالربـعـون فـكـان ا
حتت عـنــوان (جتـلــيـات جــمـالــيـة)
دير للـنحـات عالء النـقاش وقـال ا
العام للدائرة علي عويد إن (الفنان
عـالء الـــــنـــــقـــــاش واحـــــداً مـن اهم
الـفنـان الـذين يعـملـون بتمـيز في

مــــحـــمــــد فــــتـــاح حتت
عنوان ( ذاكرة اجلسد)
وعــنـه بـــ عـــويــد  إن
ــعـــرض تـــضـــمن 39 (ا
لـــوحـــة فــنـــيـــة.. ويـــعــد
الـــفــنـــان مــحـــمــد فـــتــاح
واحـــداً من اهم الــفــنــانــ

فـي الـــعــــراق .. ويــــتـــمــــيـــز
بـــأســـلـــوب خـــاص به في عـــالم
الــرسم ). وكـــان مــعـــرض الــدائــرة
الــثـامـن والـثالثــون لــلــفــنـان جالل
رحـيم حتت عنـوان (أثـر الفـراشة )
قــدم فـيه  27 لـوحــة فــنــيــة حــمـلت
ــعــرض ألـــوان الــطـــبــيـــعــة. امـــا ا
الــسـابع والـثالثــون لـلـدائـرة فـكـان
حتت عــنــوان (انـتــظــار الــصــبـاح)
لــلـفــنــان عـلـي شـريف جــبــر .وبـ
عــويــد إن ( الــفــنــان قـدم  16 عـمال
فنـيا تـسيـد طابع احلـروفيـات على
اغــلــبــهــا وحــمــلت األخــرى مــنــهــا
مواضيع مختلفة حملاكاة اجلمهور
بأساليب مختلفة للفن التشكيلي).

بسيارة مفخخة.
هرجان? { ماذا عن ا

ـهـرجان نـاجـحة وتـقام ألول - فـكرة ا
مرة في العراق واتمنى لها النجاح.

{ ماهو جديدك االن?
- لــدي فـــيـــلم قــيـــد اإلجنـــاز (نــكـــهــة
الــفــراولــة) من بــطــولــتي والــنــجــمــة
الـكــرديـة شـو عــادل اخـراج جــعـفـر
مـراد وهو فـيلـم روائي  طويل يـصور
بــــ بــــغـــــداد  لــــنـــــدن وهــــو درامــــا

اجتماعية ونفسية وانسانية.
{ ماذا عن السينما العراقية?

- عـودة الروح لـلسـينـما الـعراقـية
ـهــرجـانـات هــو حـلم مـن خالل ا
كل ســــيـــنـــمـــائي  عـــراقي وأن
تـفــتح دور الـعـرض أبـوابـهـا

في حي البنـوك ببغـداد الذي جا ء من
ـــارك لــزيـــارة بـــلـــده وعـــائــلـــته ألـــد

ليستشهد فيه.
سـيــنـاريــو الـفـيــلم واالخـراج لـلــفـنـان
جـمــال امـ وتـمـثــيل فـيـصـل لـعـيـبي

ويوسف ناصر.
ومع اخملـرج جـمـال امـ كـان لـنـا هذا

احلوار:
{ حدثنا عن فكرة الفيلم?

- فــكــرة الــفــيــلم تــدور حــول الــفــنـان
يـاس عـطيـة الذي كـان يرسم ويـغني
لـفت انـتــبـاهي في مـادة االغــنـيـة كـان
محورهـا احلياة يجب أن تـستمر دون
خـوف كــان يــغـنـي في الـفــيــلم ولـديه
والفـيلم يـنتهى في طمـوحات وأحالم 
حي الـبنـوك بـبـغـداد حـيث يـسـتـشـهد

من جــديـــد كــون الــســـيــنــمـــا رســالــة
إنسانية مهمة للعالم.

{ بــــصـــفــــتـك مـــخــــرج.. مــــذا تـــقــــول عن
اخملرج الشباب?

- أقـول لـديـنـا شـبـاب مـبـدعـ في كل
اجملـاالت مـسـرح سـيـنـمـا وخـيـر دلـيل
تـكررة للـمشاركة على ذلك الـدعوات ا
ـهــرجـانـات الــعـربـيــة والـدولـيـة في ا

وحصدوا اجلوائز فيها.
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مــا تــزال حــالــة من احلــزن تــسـود الــوسط
اضي صري منذ االعالن االحد ا الـفني ا
عن رحـيل الـفنـانـة رجاء اجلـداوي عن عـمر
نـاهـز الـ 82عـامًا بـعـد إصـابـتـهـا بـفـايروس
كـورونا ومـنهم الـفنـان عادل إمـام الذي قال
فـي تــصــريـــحــات تـــلــفـــزيــونـــيــة أن (رجــاء
اجلـداوي كــانت تـمـتـلك ثــقـافـة عـالـيـة جـدًا
وجتـيــد أكـثــر من لـغــة وراقـيــة في شـكــلـهـا
وتــعــامـلــهــا وأخالقــهــا) وأشــار إلى (أنــهـا
ــصــريــة). وكـان ــوذج لــلــســيــدة ا أعــظم 
أيـضًــا الـفـنـان يــحـيى الـفـخــراني قـد تـقـدم
بـالـتــعـازي في وفـاة رجــاء اجلـداوي وقـال
.. بس في مــداخـلـة هــاتـفـيــة( كـلـنــا رايـحـ
هتـبقى السيرة وسيرة رجـاء الطيبة ستظل
مـوجــودة الــله يــرحــمــهــا ويــحــسن إلــيــهـا
ويـجــعل مـثـواهــا اجلـنـة).كـمــا تـقـدم أيـضًـا
الــفـنـان هــاني شـاكــر بـالـتــعـازي وقـال( كم
ن احلب والــعــطـاء الــكــبـيــر الــذي تــمـنــحه 
حولـهـا مهـمـا حتدثت عـنـها لن أسـتـطيع
أن أوفــيـهـا حــقـهـا) وأضــاف قـائـلًـا: (
قــلـبي مـقــبـوض مـنـذ ســمـاع اخلـبـر
وكـنت متوقـعًا سـماع خبـر جيد عن

حتسن حالتها واستقرارها).
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ـطــرب الـعــراقي اطــلق اغــنـيــة جـديــدة بــعـنــوان (مـو ا
ضـروري) كـلـمــات رامي الـعـبــودي و أحلـان وتـوزيع

ميثم عالء الدين.
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ـطـرب والـتــشـكـيــلي الـعـراقي ا
اهـدى (الزمـان) مشـكورا لـوحة
جــديـــدة من اعـــمــاله يـــســتـــعــد
ــعــرض شــخــصي لــضــمـــهــا  

مقبل.
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ـمــثل الـسـوري إنـضم رسـمـيــاً إلى أبـطـال مـسـلـسل ا
(حـارة القـبـة) من تألـيف أسـامة كـوكش وإخـراج رشا

شربتجي.

 —uLŠ uÐ√ W−¹bš

مديـرة مديرية شباب مـحافظة البـلقاء االردنية شاركت
اضي لتـعزيز دور في جلـسة حـوارية عقـدت السـبت ا
الـقـطـاع اخلـاص من مـؤسـسـات وجـمـعـيـات ومـجـتـمع
محـلي لالرتقـاء بالعـمل الثقـافي والتـعليـمي واإلنساني

ما بعد مرحلة كورونا.
·—UŽ sLŠd «b³Ž qO³½

جنل الـرئيس العراقي االسبق عبدالرحمن عارف غيبه
اضي في العاصمة االردنية عمان. وت االحد ا ا

 ‰uKł œ«Ë—

ــوســـيــقـي الــســوري شـــارك مع مــجـــمــوعـــة نــيــروز ا
لتقى طرطوس وسـيقية في فعـاليات اليوم السـادس  ا
ـوسـيـقي الـثـاني الـذي تضـمن حـفال مـوسـيـقـيـا اقيم ا

على مسرح قصر الثقافة بثقافي طرطوس.
wÐUIF « rþU

ي الــعـراقي تــلــقى تـعــازي االهل واالصــدقـاء االكــاد
لـوفـاة شـقـيــقه سـائـلـ الـله تـعــالى ان يـسـكـنه فـسـيح

جناته.
 U½Uý ÍR

مـديـر مـهـرجـان شـمس األطـفـال بـدورتـه الـثـانـيـة الذي
ـوسـيـقـية ـسرحـيـة وا يـقـيـمه جتـمع الـقبـاني لـلـفـنـون ا
ـوسـيقى ـسـارح وا بـالـتـعـاون مع مـديريـتي الـثـقـافة وا
ـــهــرجــان اقـــيم عــلى  مـــســرح دار األســد اعــلن ان ا

للثقافة بالالذقية.

V³ Ð ÎU UŽ ¥± sŽ Ëd¹œ—u  VÒOG¹  u*«
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الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي وقــالت إنـه (صــمــد
بـوجـهه مـدة  95يـومـا).وبـعــد ثالثـة أسـابـيع
ـركزة اضـطر األطـباء امضـاها في الـعنـاية ا
ـمثل بـسبب تـخثـر الدم فـيها إلى بتـر ساق ا
رض. وكان وهي واحدة من مضـاعفات هـذاا
كورديرو في غيبـوبة مدة أشهر لـكنه أستعاد
وعـــــيـه مـــــطـــــلـع أيـــــار مـن خالل عـــــيــــــنـــــيه
فــــقط.وأشــــارت كــــلــــوتس إلى انـه فــــقـــد 29
كيلوغـراما من وزنه بسبب ضـمور العضالت
وهـو كـان حـتى مـنـتـصف حـزيـران غـيـر قادر
علـى التـحـرك والـكالم.وكـان بـانتـظـار عـمـلـية
زرع لـلـرئـتــ قـبل وفـاته.واشــتـهـر كـورديـرو
ـســرحـيـات الــغـنـائـيــة ال سـيـمـا بـأدوار في ا
(ويتـريس) و(غـاه برونـكس تـايل) التي رشح

سرحية. للفوز عنها بجائزة توني ا

ــــــمـــــثل { واشـــــنــــــطن (أ ف ب) - تــــــوفي ا
ــســـرحي والــتـــلــفـــزيــونـي األمــريـــكي نــيك ا
كورديـرو األحـد عن  41 عـامـا بـعـدمـا امـضى
ـركزة إلصابته بفايروس أشهرا في العناية ا
ـــســــتــــجــــد وبــــتــــرت ســــاقه من كــــورونــــا ا
عــلـى مـا قــالت زوجــتـه.وكـتــبت مــضـاعــفــاته
أمــانـدا كــلــوتس عــبــر "إنــســتــغـرام" (تــوفي
زوجي احلـبـيـب. كـان مـحــاطـا بـحب عــائـلـته
التي غـنت وصـلت له وهـو يـغادر هـذا الـعالم
بهـدوء).وأضـافت (انـا ال أصـدق وأشـعـر بألم
معـمم. انـفرط قـلـبي إذ ال أتصـور حـياتـنا من
دونه. سـاشـتـاق أنـا وإلـفـيس إلـيه في كل كل
مـا نـقـوم به يـومـيـا) في إشـارة إلى جنـلـهـمـا
الــبــالغ ســنــة.وكــانـت كــلــوتس وثــقت كــفــاح
زوجـهـا ضـد مــرض كـوفـيـد- 19عـبـر وسـائل
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صـري لبدء ـمثل مـاجد ا يسـتعد ا
تــصــويـر أول مــشــاهـد مــســلــسـله
اجلديد (الـوجه اآلخر) خالل األيام
ــقــبــلــة حـيـث إنـتــهى الــقـلــيــلــة ا
الـقائـمون عـلى الـعمل من عـملـيات
الـــتـــحـــضــيـــر ومـــعـــايـــنــة أمـــاكن
الــتــصــويــر وإخــتــيــار الــفــنــانــ
شارك في البطولة تمهيداً لبدء ا
الـتــصـويــر من أجل عـرض الــعـمل
ـوسم الشتـوي.ويجسد في بداية ا
صري شـخصيـة مهندس إال أنه ا
يـعـمل بتـجـارة اخملـدرات والسالح
ــشـروعـة ويـقــوم بـاألعــمـال غــيـر ا
ويـعيش حـيـاة ملـيئـة بـالصـراعات
واألزمــات لــيــسـت عــلى مــســتــوى
ـــا في حــــيـــاته الـــعـــمـل فـــقـط وا

اخلــــاصــــة أيــــضــــاً حـــــيث أنه
يتـزوج مرت وهـذا يدخله في
مـشـكالت أخـرى تكـشف عـنـها
ـســلـسل بــطـولـة األحــداث. وا
ــــصــــري نـــســــرين مـــاجــــد ا
طـــافش مــادلـــ طــبـــر نــدى
مــوسى عــمــاد رشــاد حــنـان
ــصـري ســلـيــمــان ديـنــا ا
أحـمـد خـلـيل وعـدد آخـر
من الـفـنـانـ والـعمل
قـــــصــــــة مــــــاجـــــد
ـصــري وتـألـيف ا
فداء الشـندويلي
وإخــراج ســمـيح
النقاش وينتمى
لـنوعـيـة أعـمال

الـ  45 حلقة.

أعد حسـاباتك بـدقة  و تذكّـر أن في التـأني السالمة
و في العجلة الندامة.

qL(«

سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Ê«eO*«

 تعلّم من جتارب غيرك فال تقع في احلفرة التي ترى
شخصاً قبلك يقع فيها.
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تـعاون تـفاعل مع احلـبيب  وبـعد ذلك سـتكـون قصّة
حبّك كما في األفالم . 

»dIF «

ال بقدر ما في عالقاتك  كن حذراً جداً في أمور ا
الغرامية. رقم احلظ.8
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 ال تبالغ في الضغط على نفسك اثناء العمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .
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ـشــاكـلك الـعـائــلـيـة. يـحـمل لك سـتـجـد حــلـوالً جـيـدة 
الي صفقات مثمرة. احلقل ا

ÊUÞd «

حتلّ صـعـوبـاتك الـصـغـيرة عـلى الـصـعـيـد الـعـاطفي.
تعلم كيف تنتقي اصدقائك في العمل.

Íb'«

في الـعـمل هنـالك من يـحـاول تـشـويه صـورتك بـسبب
نافسة ال تسمح ألحد بذلك. ا

bÝô«

 هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على
كاسب ,رقم احلظ .7 بعض ا
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علـيك أنّ تـكون طـمـوحاً بـاعـتدال. الـظـروف ستـمـكّنك
من أن تكون حتت األضواء . 
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حاول أن ال تـكون عدواني في الكلمات مع من حولك.
يوم السعد االربعاء.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WFzUC « WLKJ «

اشـطب مـرادف الـكـلـمـات
ـــكن شــــطب احلـــرف و
اكـثــر من مــرة لــتــحـصل
ـطــلـوبـة: عـلـى الـكـلــمـة ا

(وكالة انباء عربية):
الطـفل - الرضـيع - سهر
- نـــعــــنـــاع - نـــاعــــمـــة -

مــــــنـــــاورة -  جــــــزيـــــرة -
لـيــمـون - جــزر الـيــابـان -
انـدونـسـيا -  الـسـوفـييت -

ضب - مـــــحـالت كـــــبـــــرى -
معارض - رياضـيات -  عمر
-  عــامــر -  مــرج -  ســهــر -
ر -  هالل - تــــــــــمـــــــــارى -
نـــــابــــولي - الــــبــــنــــدقــــيــــة -
مـواويل- رعــايـا -  مالئــكـة -

تكافل -  رباب -  المع- كف.

عرضي علي شريف وهناء معلة ملصق ترويجي 

جمال ام 
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نيك كورديرو
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بعد اإلنتقادات الكثيرة التي تلقتها النجمة التركية هازال كايا بسبب
ثلية اجلنسية والذي أتى في ردّها على سؤال أحد رأيها عن ا

الصحفي لها قائالً:ماذا لو أن ابنك أصبح مثليًا ماذا ستكون ردة
كنني فعلك? لتجيبه: ال يهمني على اإلطالق ما رد الفعل الذي 

فعله? إنه شخص آخر مني وليست لي رغبة في توجيهه لذا سأقف
بجانبه وأدعمه في كل شيء. ليوجه لها اجلمهور االتهامات

واالنتقادات القاسية. عادت ودافعت كايا عن وجهة نظرها بالقول
ثلي وكأنهم مجرمون لكنني لن (هاجموني بسبب دفاعي عن ا
أتراجع عن موقفي مطلقًا).وأضافت(يحق لكل إنسان أن يعيش
احلياة التي يريدها الرسائل الغاضبة التي وصلتني كثيرة لكن

كن ألي أم منا أن التأييد الشعبي والدعم كان أكبر).وتابعت:(كيف 
حتتقر ابنها إن أصبح مثليًا أين عاطفتها? ما قلته تقوله أي أم
زيفات فال).واختتمت رسالتها)لست نادمة على حقيقية أما ا

تصريحي وأعيده اآلن بكل ثقة لن أقف بطريق ابني ان أصبح مثليًا).
ومرة جديدة تلقت كايا إنتقادات على كالمها هذا إذ قال عدد من

محبيها إنها فتحت على نفسها بابًا كان بإمكانها تداركه السيما وأن
هذه القضية مثيرة للجدل لذلك كان عليها عدم احلديث مطلقا في

وضوع. هذا ا

Î«œÒb−  l «bð U¹U
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مشهد من (ياس يغني)
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هل  بــات الـعـراق مــرشـحـاً لـعــودة االغـتـيـاالت
والـفـوضى االمـنـيــة في الـشـارع بـعـدَ عـدد من
العمليات التي نـفذها (مجهولون معلومون) في
اخلـارطـة السـيـاسـيـة الـعراقـيـة? هـذا الـتـساؤل
يــجـد له أكــثـر من اجـابــة  مـنـهــا أنّ الـصـراع
ــوجــود بـ الــدولــة والالدولــة الـيــوم البـد أن ا
يــســفـر عـن صـفــحــة من عــدم االســتــقـرار إذا
ــعـــادلــة الــتي قــام عـــلــيــهــا الــوضع اخــتــلّت ا
الـسيـاسي في العـراق بعـد العـملـية الـسيـاسية
ـر الــتي أرســاهـا احلــاكم االمــريـكـي بـول بــر

وسارت عليها بقية السياسي .
هـنـاك عالمـات مـؤكـدة عـلى االنـزالق في حـرب
ـتـاحة ثـابـة الـصـفحـة ا الـتـصـفيـات سـيـكـون 
لـفــرض إرادات الــقــوى الـتي تــخــشى ضــيـاع
ـستحـكمة بـاالوضاع العـامة التي امتيـازاتها ا
كانـت تتـمـتع بـهـا في ظل احلـكومـات الـسـابـقة
نطق الالدولـة  وهي مفـارقة شاذة لم ـواليـة  ا
يـسـطــر مـثـلـهــا الـتـاريخ الـســيـاسي لـلـدول في
الـعـالم خـالل قـرن كـامل . لـكن هـذه الـصـفـحة
ستكون متدرجة تـبدأ التصفيات في النيل من
ـثـلــون انـفـسـهم االطــراف والـعـنـاصــر الـذين 
كــأفــراد واجـــتــهــادات  ولـــيس كــتــنـــظــيــمــات
وجـمـاعـات في مـحـاولـة لـتـحـاشي الـصـدامـات
الـكـبـيـرة الـتي قـد تـهـدد بـضـيـاع هـيـبـة الـقـوي
ـرحلـة الـتي قد تـكون والـضعـيف معـاً . وهي ا
االخيرة في مسلسل االنهيارات إذا لم تستطع
احلـكومة الـعراقيـة احلاليـة أو التي ستـأتي بها
االنـتخـابات الالحـقة  تسـوية الـوضع العراقي
بــطـريــقــة حتـصّــنه من االخــتــراقـات الــبــنـائــيـة

كن أن يحدث اآلن . الشديدة كما 
عـنـدما يـقـترب مـوعـد االنتـخـابات سـوف تـكون
االغتـياالت سالحاً مـرجحاً وسـهل التداول في
ــؤثـرة عــلى طـريق الــنـيل مـن مـوازين الــقـوى ا
ــنـطق سالح الــقـوى الـســيـاسـيـة االسـتـقـواء 

وجهات دعمهم اخلارجية .
هــذا هـو مـنـطق الـغـابــة سـيـقـود مـبـاشـرة الى
الفوضى الـتي ال يكون للدولة فـيها كيان واحد
مــســـتــقــر ســنــوات عـــدة بــحــسب أي ســيــاق
سار تـداعيـات األوضاع العـراقية مع حتـليـلي 
عـيشي التـطورات االقـليـميـة وانهـيار الـوضع ا

أيضاً والشواهد يومية وكثيرة.

 1- لقد وصلتَ متأخّراً يا ولدي
يني ما أُهدي لمْ يعد حتتَ 

خذْ كَفَني األبيضَ اجلديدَ إن شئتَ وشاءَ
ال تقلق وال حتزن وال تتبلبَل

أنا سأتدبّرُ األمرَ
مع ديدانِ القبرِ
ورطوبةِ كانون.

 2- كانَ سقفُ القبرِ رخواً

دافن بحرَ عَرَقٍ ونامَ شربَ حارسُ ا
ببابِ الصباح

دينةِ اعونِ ا شوهدَ رجل فوقَ مصطبةٍ نابتةٍ 
وحيداً مستوحشاً
مثل فرجةٍ مُشاعة

كان مُقمَّطاً بالبياض
والناسُ تُسوّرهُ بأُغنيات البهجة.

 3-الـصالةُ اللـيلةَ لم تـكن مكتظـة. ثمة دمى توزع

. أجسادها العارية فوق كراسٍ موحشةٍ
العازفون كلهم مكمّمون حتى عازف الطبل.

كذلك فعلَ حارس الـقاعة وموظف االستعالمات
رور وصـانع الـقـهـوة ونـسـاء الـغـفـلة وشـرطـيُّ ا
وبـــســـتــانـيُّ الــرصـــيف وبـــائع الـــكــعـك وســائق

السيارة وقاطع التذاكر ورئيس اجلمهورية.
ــسـكـ كــان عـاريَ الـوجه فـقـط عـازف الـنـاي ا

. تماماً
هو مـنـشـغل بـنـفخ احلـزن في جـوف الـقـصـبة 

ناطراً بشوقٍ عظيم مرور السيدة كورونا.
 4- تــكـاد قـاعـة احملــكـمـة تـخــلـو حـتى من عـواء

الهواتف.
تهم يفقد صبره. الشهود يتثائبون وا

طرقة وصنعَ صمـتاً مهيباً  ثم حملَ القـاضي ا
أصـــــدر احلــــــكمَ احلــــــاسمَ

ذنب. ببراءة ا
في الــغـرفـة اخلـلـفـيـة  تـمت
عملية تقاسم اخلزنة بطريقة

سلسة جداً ومبهجة.
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ــعــابــر احلــدوديــة من قــبل عــلـى ا
عني. ستشفى ا كادر طبي من ا
ـتــاح عــمـلــيـات ويــشــمل الـعـالج ا
الـــقــلب والــعـــظــام وزرع الــكــلى
ــعـدة وزرع الــقــوقــعـة وتــكــمــيم ا
وغـيـرهـا من العـمـليـات واخلـدمات
الـعـالجـيـة. وسـيـكـون بـإسـتـطـاعـة
ـــــــريض جـــــــلـب شــــــخـــــــصــــــ ا
ــوقع احلــكـومي مــعه.وبــحــسب ا
ـرحــلـة الــسـمـاح ســيـتم في هــذه ا
بـدخـول األفـراد الـقـادمـ مـن كـافة
دول اخلــلـيج الـعـربي (الـسـعـوديـة
واإلمــــارات وقــــطــــر والــــبــــحــــرين
وسـلطنة عمان) وفلسط والعراق
ولـــيـــبـــيــا واجلـــزائـــر والـــســودان
والـيمن وقبرص. وأضـاف سيُطلب
دة من الـقـادم االلـتزام بـاحلجـر 
ــســتــشــفى 14 يــومـــاً ســواء في ا
احملــدد يـلي ذلـك حـجـر مــنـزلي في
دة  14يـوما أخرى الـفنـدق أيضًـا 
ـطار أو ـريض من ا وسـيـتم نـقل ا
ستشفى احلـدود حسب ترتيبات ا
ـركـبة الـتي تـتـناسب بـاسـتـخدام ا

مع حالته الصحية.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ عــــــمــــــان- (أ ف ب)  –أصـــــــبح
عـاودة اسـتـقـبال األردن مـسـتـعـدا 
ـرضى الراغـب في تـلقي العالج ا
ـملـكة اخلـاصة في مـسـتشـفيـات ا
وذلـك لــلــمـــرة األولى مــنـــذ أشــهــر
بــســبب تــفــشـي فــيــروس كــورونـا
ـستجد وحدد الئـحة بأسماء 11 ا
دولـة عربـية بـاالضافـة الى قبرص.
وأطــلـقت احلـكــومـة بـالــتـعـاون مع
ـــســتـــشــفــيـــات اخلــاصـــة مــوقع ا
االلــــكــــتـــرونـي الـــذي ”سـالمـــتك“
ــريـض عــبــره حــجـز يــســتــطــيع ا
ــســتــشــفى والــدفـع الــكــتــرونــيـا ا
واحلـصول على تأشيـرة الكترونيا
من قبل وزارة الداخلية. كما يتع
ـريض إرســال تـقــريـر طـبي عــلى ا
عـن حــاله الـــصـــحـــيــة وبـــيـــانــاته
الـشخصيـة وبيانات مـرافقيه على
ان يـتـلقى ردا عـلى طـلبه خالل 24
ســـاعــة. وســيـــكــون بــإســـتــطــاعــة
ــــــريض اخــــــتـــــيــــــار واحـــــد من ا
ــســـتــشــفــيــات الـــعــشــرين الــتي ا
حـددتـها احلـكومـة وطريـقة اجمليء
إلـى األردن جـــوا أو بــــرا عـــلى أن
طار او رضى في ا يـتم إستقبال ا

{ روما-(أ ف ب)  –ألـقى الفـرنسي فـرانك ريبـيري العب
فـريق فـيـورنـتـيـنـا اإليـطـالي لـكـرة الـقـدم االثنـ بـظالل من
الشك حـول مستـقبـله في البالد بـعد تعـرض منـزله لعمـلية
سـطـو. ونـشـر الالعب الـبـالغ من الـعـمـر  37 عـامـا مـقـطع
فــيـديــو عـبــر حـســابه عـلى تــويـتــر اإلثـنــ يـظــهـر أمــتـعـة
شــخــصــيـــة مــلــقــاة عــلى األرض واآلثـــار الــتي خــلــفــهــا
اللـصوص. وأحلق ريبيري الفيديو برسالة كتب فيها عدت
ــبـــاراة ضــد بــارمــا  1-2 األحــد ضــمن ـــنــزل من ا إلى ا
ــنـزل في ــرحـلــة الـثـالثـ من الــدوري اإليــطـالي. هــذا ا ا
إيطـاليا حـيث قررت مـتابعـة مسـيرتي بـعد سنـوات عديدة
كبـيرة في مـيونـيخ (مع فـريقـها بـايرن). هـذا ما اكـتشـفته
وأضــاف نــعـم زوجــتي فـــقــدت بـــعض احلــقـــائب بــعض
اجملـوهرات لكن احلـمدللـه هذا ليس األمـر األساسي. ما
رّ يصـدمـني هو الـشـعور بـأنـني مكـشـوف هذا األمـر ال 
وأنـا ال أقبل به!. وتابع بـفضل الـله زوجتي وأطفـالي كانوا
ـكـنني أن أكـون واثـقا في أمـان في ميـونـيخ ولكـن كيف 
اليـوم? كيف نشعـر بالراحة لـلبقاء هـنا اليوم بـعد ما جرى
ما أثـار تساؤالت عن استعداده للبقاء في إيطاليا بعد هذه
الــســرقـة. وأوضح الـالعب الـدولـي الـســابق أنــا ال أسـعى
الي أنا ما زلت أركض خلف الكرة ألنها شغفي. خلف ا
لـــكن شـــغف أم ال عـــائـــلــتـي تــأتـي أوال وســوف نـــتـــخــذ

القرارات الضرورية لسالمتنا.
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في كل أنــحــاء الـبالد تــضـررت
بــصـورة كــبـيــرة من اجلــائـحـة.
وجــــــــــــــاء اإلعــالن عـن هــــــــــــــذا
الـصـنـدوق عـلى اثـر نـداء مـؤثر
أطــلــقه األسـبــوع الــفـائت نــحـو
ـغـني 1500 مـوسـيــقي بـيـنـهم ا
وكاتب األغاني إد شيران وفرقة
رولــيــنغ ســتــونــز نــاشــدوا فـيه
الـــســــلــــطــــات إنــــقــــاذ أوســـاط
ـــــوســــيــــقـــــيــــة في احلــــفالت ا
بريـطانـيا من االنـهيـار. ويعـتبر
عدد الوفيات في بريطانيا جرّاء
فـــيـــروس كـــورونــــا األعـــلى في
أوروبا إذ جتاوز  44 ألفاً فيما
ـثـبـتة بـلغ إجـمـالي اإلصـابـات ا
نـحـو ربع مـلـيـون. ويـعـمل أكـثر
مـن  700 ألـف شـــــــــــــــخــص فـي
الـــقـــطـــاع الــــثـــقـــافـي والـــفـــني
الـــبـــريـــطـــاني وفـــقـــاً لـــبـــيـــان
احلـكــومــة. وكــانت بــريـطــانــيـا
أعـــلــنـت في نـــهــايـــة األســـبــوع
نـصـرم تخـفيف بـعض القـيود ا
ذات الصلة بفيروس كورونا إذ
ســمــحت لـدور الــســيـنــمـا ودور
ـــتــاحف الـــعــرض الـــفـــنــيـــة وا
ـكـتـبـات استـقـبـال اجلـمـهور وا
مــجــدداً بــعــد ثـالثــة أشــهــر من
اإلقفـال رغم اسـتمـرار اخملاوف

من جتدّد تفشّي الفيروس.

{ لــــنــــدن-(أ ف ب)  –أعــــلــــنت
احلــكــومـة الــبــريــطـانــيــة أنــهـا
ســتــنــفق نــحــو مــلــيــاري دوالر
سـارح ودور العرض سـاعدة ا
ؤسـسات الـفنـية وسـواهـا من ا
الــثــقــافــيــة عــلى جتــاوز اآلثــار
الــســلـبــيــة الــنــاجــمـة عـن أزمـة
ــســـتــجــد. فــيـــروس كــورونـــا ا
وشــكــلت جـــائــحــة كــوفــيــد-19
ضــربـة قـاسـيـة لـقـطـاع الـثـقـافـة
والفـنـون البـريطـاني إذ ال تزال
احلفالت احلـيّة محـظورة فـيما
ــؤسـســات الـتي تــقـام تــواجه ا
فيها األنشطة الثقافية مستقبالً
غامضاً في ظل استمرار تطبيق
تـدابــيـر الــتـبـاعــد االجـتــمـاعي.
وســيـخـصـص صـنـدوق بــقـيـمـة
مـلــيـار جــنــيه اسـتــرلــيـني 1,57
( 1,96مـــــــلــــــيــــــار دوالر) لــــــدعم
ـواقع الــتـاريــخـيـة ــتـاحـف وا ا
إضـافــة إلى الـشـركـات الـعـامـلـة
ـوسـيـقـية في مـجـال احلـفالت ا
ــسـتــقـلّـة. احلـيّــة والـســيـنــمـا ا
وأوضح بيان أصدرته احلكومة
ـبلغ الـذي يشكّل األحد أن هذا ا
ـرة واحـدة في أكـبــر اسـتـثـمـار 
الـقـطــاع الـثـقــافي الـبــريـطـاني
ــثــابــة حــبل إنــقــاذ ســيــكــون 
ؤسسات ثقافيـة وتراثية مهمة

ــبــاوي. ولــشــدّة مــا آمن تــبغ ز
ـالءمــــة مـــــافـــــونـــــديـــــكـــــوا بـــــا
ـشــروعه لم تـثـنه االقـتــصـاديـة 
الصعـوبات ولم يتـراجع أمامها
بل اكبّ بـصبـر علـى حتضـير كل
ما يسـتلزمه تنـفيذ الـفكرة. وقال
كـان األمـر يشـبه تـشـيـيـد مـبنى“
من ال شيء. وجلــأ مـافـونــديـكـوا
ــواد إلـى اســتـــيـــراد قـــسم مـن ا
األولـيــة ومن الـبـنـيــة الـتـحـتـيـة
واسـتـعـان بـبـعض اخلـبـرات من
ـــبـــابـــوي. فــجـــزء من خـــارج ز
أوراق الـــتـــبغ مـــصـــدره مــاالوي
وإنــدونــيــسـيــا نــظــراً إلى كـون
األوراق احملــلــيــة غــيــر صــاحلـة
لـلفّ الـسـيـجـار وكـذلك اسـتـورد
بـعض آالت الـتــصـنـيع في حـ
استُـقدِم خـبـير في لفّ الـسيـجار

يدوياً.
وسعـيـاً إلى توظـيف أحـد أفضل
اخلــــبــــراء في هــــذا اجملـــال زار
مـــافــــونـــديــــكـــوا كالًّ مـن كـــوبـــا
وجـمـهـورية الـدومـيـنـيـكان ومن
األخـــيــرة أتى بــالــيــاس لــوبــيــز
وعـهـد إلـيـه بـتـعـلـيم عـامالت من
بابـوي تقنـيات لفّ السـيجار ز

يدوياً.
غــيـر إن انــطالقـة الــشـركــة الـتي
أسّـسهـا مـافـونديـكـوا اصـطدمت
بــجـــائـــحـــة كـــوفـــيــد-19. وقــال
ـشـروع كـنـا انــطـلـقـنـا صـاحـب ا
للتوّ عندما ظهر فيروس كورونا
ـــســـتـــجـــد فــاضـــطـــررنـــا إلى ا
ـنـزلي الـتـوقف بـسـبب احلـجـر ا

الذي قررت احلكومة تطبيقه.
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{ هــــــــراري-(أ ف ب)  –عـــــــــلى
مــقـربــة من شالالت فــيــكـتــوريـا
الــتي يــطــلق عــلــيــهــا مــواطــنـو
ــبــابــوي تـســمــيــة مـوزي أوا ز
تونـيا أي الدخـان الهـادر بالـلغة
احملـليـة بـدأ إنـتاج أول سـيـجار
ــــبــــابــــوي يــــأمل من صــــنع ز
ــشـــروع أن يــصــبح أصـــحــاب ا
بــــشــــهـــرة هــــذه الـــشالالت وأن
يــنـافـس أنـواع الــسـيــجــار الـتي
تنتـجها كل من كـوبا وجمـهورية
بابوي الدوميـنيكان. وحتـتل ز
ــيــاً بـ ــرتــبــة الـســادســة عـا ا
ــنــتــجــة لــلـتــبغ إذ بــلغ الــدول ا
حـــجم إنــتـــاجــهــا  252 مــلــيــون
كـــيــلـــوغــرام الـــعــام  2019 وهي
تــصـــدّر الــقــسم األكــبــر من هــذا
اإلنـتـاج فـيمـا تـكـتـفي بـتـصـنيع
كـــمـــيــة صـــغـــيـــرة ســـنــويـــاً من
السجائر للسوق احمللية. وتعود
فكـرة منـافسـة السـيجـار الكوبي
الـشـهــيـر أو سـيـجـار جـمـهـوريـة
الـدومـيـنـيـكـان إلى رجل مـغـترب
ــبـابـوي تــقـاعــد قـبل مـدة من ز
قـــصــــيـــرة مـن شـــركــــة طـــيـــران
أميركية. وقال شيب مافونديكوا
( 54عـــامــاً) كــنت دائـــمــاً أخــطط
ــبــابـــوي بــعــد لــلــعـــودة إلى ز
تـقـاعـدي لـكي اقـوم بـشيء مـفـيد

لي ولبلدي.
وأضاف مع أنني شخصياً لست
مــــدخّــــنـــاً لــــفــــتـــنـي انـــتــــشـــار
ـدخّني الصـالـونات اخملـصـصة 
الــسـيــجـار في أنــحـاء الــواليـات
ـــتــحــدة لـــذا قــررت أن أجــرّب ا
باسـتخدام حظي في هـذا اجملال 
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وتعتبر هجمات احليوانات في
حدائق احلـيوان نـادرة نسـبياً
ولـكن هـذا لـيس الـهـجـوم األول
الــــــذي يــــــتـم اإلبالغ عــــــنـه في
حـديـقة حـيـوانـات زيـورخ. ففي
كانـون األول من عام   2019 قام
تمـساح في حـديقـة احليـوانات
بــعضّ يـد أحـد احلــراس أثـنـاء
قيامه بعمليـة تنظيف روتينية.
وعندما فشلت محاوالت حترير
احلــارس اتــخــذ قــرار بــإطالق

النار على التمساح.

سمى إيرينا في ووُلد النمر ا
ارك في حديقة حيـوانات بالد
عـــام  2015 ونـــــقل إلى زيــــورخ

اضي.  العام ا
ونـقـلت وكـالـة أسـوشـيـتـدبـرس
لألنـــبــــاء عن مـــديــــر حـــديـــقـــة
احلـــــــيـــــــوانـــــــات فـي زيــــــورخ
ســــــيـــــفــــــيــــــريـن دريــــــسن أنّ
(احلـارســة كـانت تــعـمل هــنـاك
لـــــبـــــعـض الـــــوقت). وأضـــــاف
دريـسـن: (تـعـاطـفـنـا الـكـامل مع

أقارب الضحية).

وجود احلـارسة داخل الـقفص
في نـــفـس الـــوقت مع الـــنـــمـــر.
وقــالـت حــديــقـــة احلــيــوان في
بـــيـــان (إنه عـــلى الـــرغم من أنّ
فــريق الــطــوار اخلــاص بــهـا
استـدرج النـمر إلى قـفص آخر
إال أنّ جـهــود إنـعـاش احلـارس

اجلريحة باءت بالفشل).
ـتـحـدثـة بـاسم شـرطـة وقــالت ا
زيــــــورخ جــــــوديـث هــــــويـــــدل:
ـــــســـــاعــــدة (لألسـف جـــــاءت ا

متأخرة للغاية).

{ زيـــورخ  –وكــــاالت - هـــاجم
ـر سـيـبـيـري امـرأة تـعـمل في
حـديقـة حيـوانـات في سويـسرا
. ـوظف وقتـلها أمـام الزوار وا
وقالت حديقـة حيوانات زيورخ
ــوظـفـ اآلخــرين هـرعـوا إنّ (ا
ـساعـدتهـا وتمـكنـوا في نهـاية
ــطــاف من ســحب الــنــمــر من ا
القفص ولكنّ احلارسة البالغة
من الـعـمـر  55عـامـا تـوفـيت في
مــــــكــــــان احلــــــادث).وال يــــــزال
الـتحـقيق جـارياً لـتحديـد سبب
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كل قــلـبي). ومـبــادرتـهـا واحـدة من
ـعنوية مبادرات عـدة برفع الروح ا
ـــركــزة في في أقـــســام الـــرعــايـــة ا
تـــشـــيـــلـي والـــتي هـي في الـــوقت
احلـاضـر قــريـبـة من أن تـمـتـلئ عن
آخــرهــا بـســبب جـائــحـة فــايـروس
ــــســــتــــجــــد.ومن تــــلك كــــورونــــا ا
ــبـادرات غـربــاء يـكـتــبـون رسـائل ا
للمرضى وفرق طبية تغني احتفاال
ـرضى وأخـرى بـعـيــد مـيالد أحـد ا
تصـفق ألولـئك الذيـن يخـرجون من
ستـشفى منـتصرين عـلى كوفيد- ا
19. ويـوجـد فـي تـشـيـلي حـالـيـا مـا
يــقـرب من  300ألف حــالــة إصــابــة
بفايروس كورونا وسجلت ما يزيد
على  6000 وفاة بكوفيد- 19الناجم
ــرض في الـتـفـشي في عـنه. وبـدأ ا
الـعـاصــمـة حــيث يـتــركـز غـالــبـيـة
ـتـد إلى أنـحـاء الـسـكــان قـبل أن 
أخرى في الـبالد أبعـد وذات موارد
أقل.وحتدث وزير الصحة التشيلي
اضي عن إنريـكي باريس االثـن ا
(مــــؤشـــرات إيــــجـــابــــيـــة بــــســـبب
سـتـمر في اإلصـابات االنخـفـاض ا
بـفـيــروس كـورونـا في سـانـتـيـاجـو
راكـز الـسكـانيـة الـكبـيرة وبـعض ا
األخـرى) لـكن الـوزيـر أصـر على أن
احلــجـر الــصـحي الــصـارم ســيـظل
قــيـد الــتـطـبــيق في جـزء كــبـيـر من
الــــدولــــة الـــواقــــعـــة فـي أمـــريــــكـــا

اجلنوبية.

{ سـانـتــيـاغـو - وكـاالت - عـنـدمـا
مرضات الـتشيليات تفرغ غالبـية ا
من دورات عــمــلــهـن الــطــويــلــة في
رعاية العديد من مرضى كوفيد-19
فـي الــبالد ال يــبــقـى في أذهــانــهن
سوى العودة للمنزل لرؤية أسرهن
وتــــنـــــاول الـــــطــــعـــــام واخلـــــلــــود
لــلـــراحــة.لــكـن األمــر مــخـــتــلف مع
دامــاريس سـيــلـفــا الـتي تــأخـذ آلـة
الـكـمـان اخلـاصـة بـهـا بـعـد انـتـهاء
نوبـتهـا في السـادسة مـساء مـرت
أسـبـوعـيا لـتـعـود إلى الـقـسم الذي
أنـهت لـتوهـا الـعـمل به.وعـلى مدى
عـاما) سـاعـات تــقـطع سـيـلـفـا ( 26
رات مـسـتشـفى إل بيـنو في حي
ال بـــيــنـــتــانـــا اجلــنــوبـي الــفـــقــيــر
بــالـعــاصــمــة سـانــتــيــاجـو جــيــئـة
وذهــــــابــــــا وهـي تــــــعـــــــزف عــــــلى
الـكمـان.وتـعـزف سيـلـفا مـزيـجا من
األغـاني الالتـيـنـيـة الـشـعـبـية الـتي
تُــدخل الــراحــة عــلى قــلــوب كل من
ــرضـى الــذين قـــضى بـــعـــضــهم ا
ـــركـــزة أســـابـــيـع في الـــرعـــايـــة ا
.وقـــالت في ـــنـــهـــكــ وزمالئـــهــا ا
ــــجــــرد أن أدخل إلى تـــصــــريح (
ـرضـى تُـشـرق وجـوهــهم يـبـدون ا
أكـــثــــر ســــعــــادة.. يـــبــــتــــســــمـــون
ويصفـقون).وتضيف أن هـدفها هو
(مــنح الـقــلـيـل من (مـشــاعـر) احلب
ـان واألمل بـينـمـا أعـزف على واإل
الكمـان. وفي كل مرة أفعل ذلك من
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