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ـنـافذ وهـنـاك عصـابـات وجمـاعات ا
هم من وقـطّاع طـرق وأصحـاب نفوذ 
يـســيـطـرون في بـعض األحـيـان عـلى
ـــنـــافـــذ وعـــلى حـــســـاب الـــدولــة  ا
وسـتـكـون هنـاك حـمـلة قـريـبـة إلعادة
ــنـافــذ وســنــحـارب االعــتــبــار الى ا
أشــبــاحـا) مــضــيــفـا (ســنــتــخـذ في
الـقـريب الـعـاجل مـجـمـوعـة إجراءات
ـواقع اإلداريـة في لــتـغـيــيـر بـعـض ا
الــدولــة وسـنــسـمـع بـعــدهــا حـمــلـة
تــشــويـه لــلــحــكــومــة ألن هــنــاك من
سـيـتـضـرر جـراء هـذه الـتـغـيـيرات) .
ــاضي اوامـر وصــدرت خالل االيـام ا
ـنافـذ احلدودية في بـتغـييـر مديري ا
اعــقـاب زيــارة الـكــاظــمي لـلــمـوانيء
ـنــافـذ خالل جـولـته في مـحـافـظـة وا
الـبصرة وعقد جـلسة مجلس الوزراء
فـي احملـافـظـة. وكــان آخـرهـا اصـدار
نـافـذ احلـدوديـة امرا رئـيس هـيـئـة ا
بـاعفاء مديـر منفذ زربـاطية ومعاونه
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ـشـتـركة اعـلـنت  قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
سـيــطـرة قـوات اجلـيش بـشـكل كـامل
عـلى  14 مـنـفـذا حـدوديـا مـنـهـا 10
بـرية و 4 بـحريـة مؤكدة  تـخصيص
ـنافذ  سك جـميع ا قـوات عسـكريـة 
مـحـذرة من ان هـذه الـقـوات  مـخـولة
بــجــمـيـع الـصالحــيــات الــقـانــونــيـة
حملــاســبـة اي حــالــة جتـاوز ومن اي
جـهـة كانت. وقـالت الـقيـادة في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (بـنـاءً على
تــوجــيـهــات رئـيـس مـجــلس الـوزراء
ــســلــحــة الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات ا
ــنــافـذ ـسك ا مــصــطـفى الــكــاظـمـي 
احلـدودية كـافة وانـفاذ القـانون فـيها
ومـــكــافــحــة الـــتــجــاوزات وظــواهــر
ـال الـعـام شرعت الـفـسـاد واهدار  ا
شتركة بتخصيص قـيادة العمليات ا
ـــنـــافــذ) قـــوات امـــنــيـــة  جلـــمــيع ا

مـوضـحـة  ان (حـجم  الـقـوة االمـنـيـة
اخملصصة سيكون حسب  طبيعة كل
مــنـفـذ) مـشـيـرة الى انه (  حتـديـد
مـسؤولية احلمـاية للمنـافذ كافة على
قــطـعـات اجلـيش الـعـراقي) .واوضح
ـنـافـذ الـبـحـريـة هي ام الـبــيـان ان (ا
قـصر  الـشمـالي  ام قصـر  اجلنوبي
 ام قــصــر االوسط  خــور الــزبــيـر 
نافذ  البرية هي الشالمجة  بدرة وا
ـنذرية  سفوان  الـقائم  طريبيل  ا
 الــشـيب  زربــاطـيـة  ابــو فـلـوس 
عـرعر ) مؤكدا ان (عشرة منافذ برية
واربـعــة بـحـريـة  اصـبـحت بـحـمـايـة
كـامـلة  لـلمـنـفذ  واحلـرم  الكـمركي) 
مـحـذرا من ان (هـذه الـقوات  مـخـولة
بــجـمــيع الــصالحـيــات  الـقــانـونــيـة
حملــاسـبـة اي حــالـة جتـاوز  ومن اي
جـهـة كانت) . وكـان الـكاظـمي قـد اكد
ــاضي ان (هــنـاك خــسـارة الــشــهـر ا
ـــلــيـــارات الـــدوالرات ســنـــويــا في

قـــــيـــــادة عـــــمـــــلـــــيـــــات اجلـــــزيـــــرة
واســــتـــخـــبــــاراتـــهــــا عـــلـى اعـــتـــدة
ومــتـــفــجــرات مــتــنـــوعــة في الــقــائم

حافظة االنبار .  وحديثة 
وقـالت خـلـية االعالم االمـني في بـيان
تــــلـــقــــته (الــــزمـــان ) امـس انه (وفق
مـعلـومات استـخبـارية دقيـقة تـمكنت
قـــــوة مـن فـــــوج االســـــتـــــخـــــبــــارات
ــراقـبــة في الــفــرقـة واالســتــطالع وا
الــثـامـنـة بــقـيـادة عـمــلـيـات اجلـزيـرة
ــغــاويــر الــقــيــادة والــفــوج الــثــالث 
وحـشـد عشـائر حـديـثة من االسـتيالء
عـلى مجـموعة مـن االعتدة والـعبوات
في مـنـاطق قـريـة الـكـنـيـطـرة بـالـقائم
ـة) ومــخــازن عــتــاد حــديــثــة الــقــد
مــوضــحــا انــهــا (ضــمت 9  عــبــوات
نـاسفة و27 صـاعق تفجير27 اطالقة
 قنابر3 ملم مقاومة للطائرات و23

هاون 60 ملم).
ــواد  واكـــد الــبــيــان(الــتـــعــامل مع ا
ـعـمـول ـضــبـوطـة وفق الـضـوابط ا ا
بـها). واعتـقل جهاز مكـافحة االرهاب
عــنــصــرين من داعـش احـدهـم شـارك
ــجــزرة سـبــايــكــر  خالل  (عـمــلــيـة
نـوعـيـة مبـاغـتـة في مـحافـظـة كـركوك
بـعد تـنسيق إسـتخـباري ومعـلوماتي
مُــــشـــتـــرك مـع مُـــكـــافــــحـــة اإلرهـــاب

السليمانية). 
وارد مـن جهة اخـرى اعلـنت وزارة  ا
ائية  تعرض منزل مديرها في بابل ا
 فــالح حــسن الـســعـيــدي الطالق نـار
لــيـومـ مــتـتـالــيـ بـواســطـة ثالثـة
مـسـلـحـ  يـسـتـقـلـون دراجـة نـاريـة.
.واضـافت فـي بـيان ان (اطـالق الـنار
ـديـرية بـتطـبيق جـاء عـلى أثر قـيام ا
تـوجـيـهـات  رئـيس الـوزراء والوزارة
بـازالة التجـاوزات على محرمات شط
احلـلـة للـتـهـيئـة إلكـمال عـمل مـشروع
تــكــســـيــة شط احلــلــة و فــتح طــريق
مــراقــبـة).واصــدرت األمــانـةُ الــعــامّـة
قدّسة  بياناً حول لـلعتبة العبّاسية ا
مــقـتل الـشـابّ غــزوان بـاسم الـسـرّي

ـاضي من مــنـصـبـيـهــمـا اخلـمـيس ا
بــعــد حــادثــة االعــتـداء عــلى مــوظف
ــنـفــذ.وحـصـل االعـتـداء كــمـارك في ا
ــوظـف مِن جــانـب مــتـــهــمــ عـــلى ا
يـعمالن مخلص كـمرك. وقالت خلية
االعـالم االمـنـي في بــيــان انه (وفــقـاً
منوحة بانفاذ القانون لـلصالحيات ا
ومـــحــاســـبــة كل مِـن يــتــجـــاوز عــلى
الــقـانـون وجــهت قـيــادة الـعـمــلـيـات
ــشـتــركـة الـفــوج الـتــاسع بـالــفـرقـة ا
ــكــلف بــواجب حــمــايـة الــتــاســعــة ا
الحــقـة وتــامــ مــنــفــذ زربــاطــيــة 
ـتهم ومداهمتـهما) مؤكدة (إلقاء ا
الـقبض عليهمـا في الساعة السادسة
مِن مــسـاء اخلــمـيس وتـســلـيـمــهـمـا
لـلقـضاء بـتهمـة االعتـداء على موظف
خالل تـنفـيذه واجـباته) مـوضحة ان
(هـذا االعـتـداء حـصل قـبل ان تـتـسلم
نفذ كلفة بحماية ا القوة العسكرية ا
واجــبــاتـهــا). من جــانب اخـر عــثـرت
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سـجـلت وزارة الصـحـة والبـيـئة 2049
حــالـة شـفـاء من كـورونـا وسط ارتـفـاع
ــعـدل االصــابـة  ,حــيــــث بـلغ يــومي 
ـــشـــخـــــــــصـــة امس عـــدد احلــــاالت ا
الـــســـبت  2862. وقــــالت الـــوزارة في

بـــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه (
ـوذجاً في اخملتبرات فحص  15788 
اخملـتصة في الـعراق كافـة وبذلك يكون
فحوصة اجملـموع الكلي للنـمــــــــاذج ا
رض 895187) مـنـذ بـداية تـسـجـيل ا
واضـــاف ان (الـــوزارة ســـجــلت 2049
حــالــة شــفــاء و 2862 حــالــة اصــابــة
جــديـدة في مــا بـلـغ عـدد الــوفـيـات 72

حـالة) ,مـشيرا الى ان (مـجموع الـشفاء
الــــكـــــلي بــــلغ   73317 ومــــجــــمــــوع
األصـــــابـــــات   , 107573 امـــــا عـــــدد
الـراقدين الكلي    29972 وفـي العناية
ـركـزة  449ومـجـمـوع الـوفـيـات مـنـذ ا
ظـهور اجلـائحة  4284). وأفـاد مصدر
طــــبـي في دائــــرة صــــحـــــــــة الــــكـــرخ
بــــتـــســـجـــيل  677 إصـــابـــة جـــديـــدة
ــصــدر في تــصـريح بــكــورونــا.وقـال ا
الكـــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة امـس إن (ا
ـــتــخـــصــصــة فـي الــدائــرة ســـجّــلت ا
إصابة جديدة بكورونا في جانب677
الــكـرخ) ,وأضــاف أن (هـذه احلـصــيـلـة
تـمــثل أعـلى رقم سـجّـلـته الـدائـرة مـنـذ
بـدايـة ظـهـور الـفـايـروس في الـعـراق).
ـياء واعـلـنت مديـرة صـحة الـديـوانيـة 

احلــسـنـاوي عن تــسـجـيل  60 اصـابـة
جــديـدة بــكـورونـا و 82 حــالـة شـفـاء .
وقالت احلسناوي في تصريح امس ان
(الـديوانـية سـجلت  60 اصـابة جـديدة
بـالفايروس و 82 حـالة شفـاء). وانتقد
ـفوضية العـليا حلقوق عـضو مجلس ا
اإلنـسـان علي الـبـياتي إجـراءات بعض
الـدول اجملـاورة بـفـرض تـكـلـفـة فـحص
اخــــتـــبـــار فــــايـــروس كـــورونــــا عـــلى
ـسافرين العراقي عادا هذا االجراء ا
مــخـالــفـا لــلـمــبـاد االنــسـانــيـة.وقـال
الـبيـاتي في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
إن (إجـــراءات بــعـض الــدول اجملــاورة
بـفرض تـكلـفة فـحص اختـبار فـايروس
ــسـافــرين الــعــراقــيـ كــورونــاعــلى ا
مـخالفاً لـلمباد اإلنسـانية خاصة وأن

ا يتطلب الـوباء اجتاح العـالم أجمع 
مــســاعـدة الــدول لــبــعـضــهــا الــبـعض
والسـيمـا وأن العـراق تربطـه مع جميع
الـدول اجملاورة عالقات أخوية وتعاون
اقـتــصـادي يـتـطـلب من حـكـومـات هـذه
الـــدول الـــوقــوف إلى جـــانب الـــعــراق
الجــتـيــاز هـذه احملـنــة الـوبــائـيـة ال أن
حتــمل شـعـبه ضــغـوطـاً مـاديـة) ,ودعـا
الـبيـاتي وزارة اخلارجـية إلـى (متـابعة
ـعرفة ـوضوع مع اجلـهات الـرسمـية  ا
واطن سـبب فرض هـذه الرسـوم على ا
الـعـراقي الـتي شـكـلت ضـغـطـاً نـفـسـياً
ومـادياً  خالل مدة اشتداد أزمة جائحة
كورونا) ,مبيناً أن (هناك جالية عراقية
كــبـيـرة في اغـلب الـدول اجملـاورة). في
غــــضــــون ذلك  ,نــــعـى رئـــيـس اركـــان

درجـات احلــرارة الـتي تــبـدو طـبــيـعـيـة)
ــصــدر ان (مــنــاخ الــعــراق بــدأ .واكــد ا
ـدة بـالـتـغـيـر نـحـو حـار جـاف صـيـفـا و
تـتـجـاوز الـثـمـانـيـة اشـهـر وشـتـاء يـكـاد
يــخــلــو من االمــطــار في اغــلب مــنــاطق
الـعراق عدا اقلـيم كردستان نـوعا ما بعد
ـاضي ان كـان فـي ثـمـانـيــنـيـات الــقـرن ا
عــبـارة عن اربــعــة فـصــول صــيف حـار
رطب وربــيع مـعـتـدل وخــريف تـنـخـفض
فـيه درجات احلرارة لتمهد دخول الشتاء
ــمـطــر)).ولـفـت الى ان (الـدالئل الــبـارد ا
الـتي توصل الـيهـا خبراء عـراقيـون تكاد
تـكون ادلة دامغـة على ان العراق اضحى
ـناخهـا مشروع من الـدول التي يـتحكم 
هــارب االمــريــكي) عــادا ذلك (حــربـا من
نـوع جديد ستـكون نتـائجها كـارثية وقد
تــفــوق مــا تـعــرض له الــعــراق من ثالث
اضي حـروب خالل من ثمانينات القرن ا
ـنـاخ الذي وحـتى االن كـونـها تـتـعلـق با
يـنـعـكـس عـلى االمن الـغـذائي والـصـحي
لالنـسان) .ويـؤكد الـباحث تـيري مـيسان
ذلك بـالقول انه (في أعقاب حـرب فيتنام
تحدة واالحتاد تـخلت كل من الواليـات ا
الــسـوفــيــتي بــشــكل رسـمـي عن احلـرب
ـتـضـمـنـة زالزل تـسونـامي الـبـيـئـيـة  ا
نطقة ما في تبدالت في التوازن البيئي 
ناخية تيارات في احمليطات الـظروف ا
حـالة طبقة االوزون أو طبقـة اليونسفير
وذلك بـالـتـوقـيع عام 1976عـلى مـعـاهدة
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ــوجــهـة الى جــدد خـبــراء االتــهــامـات ا
ــتــحـدة االمــريــكـيــة بــشـأن الــواليـات ا
ـنـاخ اسـتـخـدامـهـا الـعـلم في الـتـحـكم 
الــدول االخــرى وزيـادة درجــات احلـرارة
ل فـيـمـا يـشـهـد الـعـراق وافـتـعـال الــزالز
مـوجــة حـر تــاريـخـيــة غـيــر مـســبـوقـة .
وكـشف خبـير في هـيئـة االنواء والـرصد
الـزلـزالي التـابـعة لـوزارة الـنقل في وقت
سـابق عن امـتالك الـهـيئـة ادلـة تـثبت ان
ارتـفـاع درجـات احلـرارة في الـعـراق هـو
بـفعل فاعل وليس امرا مناخـيا طبيعيا 
مــتـوقـعـا ان تــصـــــــــل درجـات احلـرارة
ـقـبـلـة. الى  70 درجـة خالل الـسـنـوات ا
وقــال اخلــبــيــر ان (الــهــيــئــة ومن خالل
مـختص في هذا اجملال اسـتطاعوا بعد
جــهـود مــضــنــيـة وعــلى مــدى اكــثـر من
خــمس سـنــوات  احلـصـول عــلى االدلـة
الــدامــغـة الــتي تــبــثت تــورط الــواليـات
ـنـاخ ـتـحــدة االمـريـكـيــة بـالـتـحــكم بـا ا
ـنـاخ الـعــراقي)  مـضــيـفـا ان (خــبـراء ا
يـرجــعـون ارتــفـاع درجـة احلــرارة بـهـذا
الـشكل الـغـريب الى جود طـاقة صـناعـية
 تـوجــيـهــهـا عـبــر مـركــز األبـحـاث في
مـجال الـتـرددات العـليـا للـشـفق القـطبي
الــشـمــالي واخـتــصـاره هـارب  بــوصـفه
ـركز الـوحـيد الـقادر عـلى افتـعال زالزل ا
وفــيـضــانــات وأعـاصــيــر ورفع وخـفض

الى انه (عـقب ذلك بأشهر ناقشت وسائل
االعالم الـصينية هذه الفرضية التي تعد
مـؤكـدة بـحـسب الـرأي الـعـام الـصيـني).
ومــضى قـائال انه (لــيس هــنـاك ثــمـة مـا
ـكن أن يـفيـدنـا في التـمـييـز بـ ما إن
كـان هـذا الـزلزال طـبـيـعـيا أم مـصـطـنـعا
مـثل زلزال هايـيتي لكن ما أثـار الشكوك
تـحدة فـفي ح هـو رد فعـل الواليـات ا
كــان اإلعالم األطــلـسـي يـكــتــفي بــتــتـبع
الـســجـال الــقـائم حــول انـتـهــاك سـيـادة
هـاييـتي كانت وسـائل االعالم األمريـكية
الالتـينية تتساءل بشـأن السرعة الكبيرة
النتشار القوات األمريكية في اجلزيرة اذ
مـنـذ اليـوم األول لـوقوع الـزلـزال انتـشر
عـشرة آالف جـندي ومـتعـاقد في هـاييتي
وكـان هـؤالء اجلنـود مـسـتـعدين مـسـبـقاً
ضـمـن إطـار اجـراء تــدريـبـات عــسـكـريـة
حتت قـيادة الـسلـطة الـثانـية في الـقيادة
اجلـنوبية اجلنرال ب. ل. ك وكانوا قد
شاركوا في عمليات إنسانية مشابهة في
هـاييتي إثر إعصار. وكان ك وفريقه قد
وصلوا إلى العاصمة قبيل أيام قليلة من
حــدوث الــزلـــزال وخالل حلــظــة حــدوث
الـزلـزال كـانــوا في مـأمن مـنه في مـبـنى
شيد حسب معايير الـسفارة األمريكية ا
مـقاومة الزالزل باستـثناء رجل كانا في
فــنـدق وتــعـرضــا جلـروح) مــضـيــفـا ان
(اجلـنرال كـ اجرى مـقابالت عـديدة مع
وسـائل االعالم االمريـكيـة أدت إلى زيادة

حــظــر اســتــخــدام الــتــقــنــيــات إلحـداث
تـغييـرات بيئـية ألهداف عـسكرية أو أي
أهــداف مـعـاديــة اخـرى) مــشـيـرا الى ان
(الـسوفــيـيت كانوا قـد دشـــــــــــنوا بدءاً
من  1975 ابـــحـــاثـــاً جـــديـــدة خـــاصــة
بــدراســة الـقــشــرة األرضــيــة والــتــنــبـؤ
بــالـزالزل وكــانـوا يــرومـون من وراء ذلك
إلى إمـكــانـيـة احـداث زالزل بـسـيـطـة من
أجل تـفادي الزلـزال األضخم. وفيـما بعد
 عـسـكـرة هـذه االبحـاث لـيـنـتـهي األمر
إلى ابــتـكـار آلــة وهي خـاصــة بـالـزالزل)
مـــوضـــحــــا انه (لـــدى تــــفـــكك االحتـــاد
ـســؤولــون عن هـذا الــسـوفــيــتي قــرر ا
الـبــرنـامج الـرحــيل من بـاب اجلـشع إلى
تحدة ولكن البنتاغون رفض الـواليات ا
الـدفع لـهم ألن بـحثـهم لم يـكن في حـالته
الـنـهائـية وفي  1995 جـنـد سالح اجلو
االمـريكي هـؤالء البـاحثـ فقـاموا بـبناء
آلـة أكـثـر قـدرة جـرى اخـتـبـارهـا بـنـجاح
حـينهـا قام البنـتاغون بـشراء االشخاص
والـتــجـهـيــزات ونـقـلـوهــا إلى الـواليـات
ـتحدة لتنضم إلى برنامج هارب. ولفت ا
الى ان (إمــكــانـــيــة اســتــخــدام الــسالح
الــزلـزالي اثــيــرت مـجــددا خالل األعـوام
األخـــيــرة والســـيــمـــا في اجلــــــــــــزائــر
وتـركـيـا ولـكن زلـزال شـيـوان في الـص
عـام  2008 يـعد األكـثر جـدالً حيث الحظ
الـسـكـان قـبل ثالثـ دقـيـقة مـن حدوثه
ألـواناً غـير مـألـوفة في الـسمـاء) مشـيرا

اجلـيـش عـبـد االمـيـر يـا الـله وفـاة آمـر
الــلــواء الــثـاني فـي الـقــوات اخلــاصـة
الـذي رحل مـتـأثراً بـإصـابته بـكـورونا.
وقـال يار الله في بـيان امس إنه (ببالغ
ـقاتل األسـى واحلزن تـلقـت نـبـأ وفاة ا
الـعـقيـد الـركن غسـان كـاظم مـحمـد آمر
الـلواء الثاني قـوات خاصة الذي توفى
مـتأثراً بإصابته بجـائحة كورونا). كما
نـعت قيـادة شرطـة بابـل ضابـطاً كـبيراً
فـي شـــــرطــــــة احملــــــافــــــظـــــة تــــــوفي
بـكـورونـا.وذكـر بـيـان لـقـيـادة الـشـرطـة
امس (تـنعى قيـادة شرطة بابل فـقيدها
الـعـمـيـد هـاشم حـسـ مـحـيسـن خلف
نـسوب إلى قـسم شرطة اجلـميـعاوي ا
االقــضــيـة الــذي وافــاه األجل نـتــيــجـة

إصابته بفايروس كورونا). 
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قــالت فــيـه انه جــاء (نــتــيــجــةَ سـوء
تـصرّفٍ شخصيّ من بعض العناصر
الـــتـــابــعـــة لـــقــسـم حــفظ الـــنـــظــام
ــــســــؤول عن حــــمــــايــــة احلـــزام وا
األخــضــر اجلـنــوبيّ الــذي هـو حتت
قـدّسة منذ إدارة الـعتبـة العبّاسـية ا
أكـثـر من ثالث سـنـوات وبالـتـنـسيق
مع الـقوّات األمـنيّـة للـمحـافظـة على

.( ال العامّ واخلاصّ ا
 مـوضحـة انه (صادف وجـودُ سيّارةٍ
يــسـتـقــلّـهـا ثالثــة من الـشــبـاب عـنـد
الـساعة احلادية عـشرة ليالً وعندما
اقـتربت الدوريّـةُ منهـم الذوا بالفرار
ّــا أدى الى سـوء تـقـديـرٍ وتـصـرّفٍ
شـــخــصيّ مـن أحــد أفـــراد الــدوريّــة
بــإطالق الــنــار عـلــيــهـا وســبّب ذلك
جــرحَ أحـد اإلخـوة الــذي تُـوفّي بـعـد
ذلـــكن جـــهـــة اخـــرى دعــا اخلـــبـــيــر
الـقانوني طـارق حرب رئيس الوزراء
الـى فك االشــــتــــبــــاك بــــ جــــهـــات
خـاضعـة  للـقانـون العـسكـري  بحكم
القانون 40 لسنة 2016 وكونها من
احلـشـد الـشـعـبي وجـهـات عـسـكـرية
وبـ جـهات اخـرى تـدعي ذلك. وقال
حــــرب في تـــعــــلـــيـق عـــلـى حـــادثـــة
ـانـيـة هـيال اخــتـطـاف الـنـاشـطــة اال
مـــوفـــيس فـي بـــغـــداد وحتـــريـــرهــا
ــانــيــة من (صـــحــيح ان حتــريـــر اال
خــاطــفــيــهــا جنــاح جــديــد لــرئــيس
الـوزراء مصطفى الكاظمي واالجهزة
االمـنـية ولـكن  كنـا نتـمنى ان تـتولى
اجلـــهــات اخملــتــصـــة ذكــر شيء عن
عـمــلـيـة االخـتـطـاف ومن هي اجلـهـة
الـتي نفذتها اذ ان عدم ذكر شيء عن
ذلـك أكـد ان اخلـطف كــان من اجلـهـة
الـــتي تــكـــرر ذكــرهـــا في كــثـــيــر من
وســــــائـل االعالم ) بــــــحـــــسـب رأيه
مـشيرا الى انه (كـان من االفضل ذكر
اجلـهـة التي تـولت اخلطف واسـباب
اخلــطف وعـمــا اذا كـان لــغـرض دفع
فـــديـــة او الســبـــاب ســـيــاســـيــة  او
شـخصـية ولـكن ما اظهـرته الكـاميرا

øÊuL²Mð qK  Í_

 ÍdJA « wKŽ

بغداد

ــرويـات الــعـربــيـة  وأعــمق مـعــنى من األثـر لـيس أكــثـر حــكـمــة من ا
الـعـراقي  روي أن طيـراً مـشـاكسـاً يـتـعمـد يـومـياً إيـذاء خـادم إحدى
ـصلون  الكنـائس لعـدم التكـرم عليه بـفضالت الـطعام  ومـا يتركه ا
فـكان يـقف كل يـوم عـلى جـرس الـكنـيـسـة لـيـترك فـضالته  فـيـضـطر
ـشـاكـسـة ذاتهـا وفي اخلـادم لـلـتـنـظـيف والـتـطـهيـر  واعـتـاد الـطـيـر ا
ـلل  فـراح يتـأمل هل الـصـدفة ـوعـد ذاته  حـتى أصـيب اخلادم بـا ا
الـسـيئـة هي من تـوقف الطـيـر على اجلـرس لـيتـرك فـضالته ? أم سوء
طالعه ? أم الـطير يتعمد اإليذاء ? فمر مستطرق بخادم الكنيسة وأدى

التحية عليه فلم يجبه لعمق 
تأمـله وشرود ذهنه  فسأله  ومـا يشغلك فروى اخلـادم ما يتكرر معه
سـتطـرق خطـة لإليقـاع بـالطـير  بـوضع قطـعة حلم يـوميـاً  فوضـع ا
ـنـقـوع بـاخلـمر أبل في إنـاء خـمـر  حـتى إذا اكل الـطـير مـن اللـحم ا
سيسـقط حتماً في شـباك اخلادم فاستـحسن اخلادم الفـكرة ونفذها
لل  فوقع الـطير صيداً بـيد اخلادم الذي بادر بـسؤال الطير  ألي ا
نتـمي أن يفعل تنتـمي فيقـينـاً هو ليس من قـوم سيـدنا عيـسى فليـس 
ما فـعل  وهو ليس لقوم سيدنـا محمد إذ حّرم اإلسالم شرب اخلمر
 وهــو لـيس لــقـوم سـيــدنـا مـوسـى حـيث حـرّمـت بـني إسـرائــيل عـلى
نــفــســـهــا أكل حلم اإلبل. فـي الــعــراق اتــفق الــســـاســة  بــطــوائــفــهم
وقـومـياتـهم وديـاناتـهم عـلى التـغـني بحـب الوطن  ولـيس مـنهم من لم
تـاخذه الـقشـعريرة ويـتمـلكه اخلـشوع وهـو يستـمع لنـشيـده الوطني 
ال الـذي مأل الـدنـيـا وأغـاظ الـبـاغض  لـكن الـقلـيـل منـهم مـن حفـظ ا
وصان األمـانة وتـغـنى بالـعـراق قول وفـعل  في الـعراق لـيس من ب
السـاسة من لم يهاجم الفساد  ومن لم يشخص علته  ومن لم يرفع
صوته ضـده  وهو الفاسد بل أن أعالهم صوتاً أكثرهم فساداً . في
الـعـراق ليس من بـ الـساسـة من لم يـتحـدث عمـا وصـلت اليه بـلدان
اجلوار واإلقـليم والعـالم من إعمـار ومدنـية وبنـاء وتطـور  ويندب حظ
العـراق علـى ما وصل الـيه  من تـخلف وتـراجع وتـأخر وتـخريب  بل
ـا آل الــيه حـال ـن تـســبب  لــيس مـنــهم من لم يــوجه سـهــام الـنــقـد 
ـال واهدر العـراق  وكأن من تـصـدى وشغل واتـخـذ القـرار وسرق ا
الـثـروة كـائن فـضـائي او دخـيل أجـنـبي عـلى الـعـراق  نـعـيب زمـانـنـا
والعيب فـينا  وما لزماننا عـيب سوانا . في كل يوم يذكرنا من تسبب
بـضيـاع مـسـتـقـبل  وتـخـلف جـيل  وهدر مـال  ومـسـاس بـسـمـعة 
يـذكـرنـا بـتـاريخ الـوطن  ومـآثـر بـنـاته  واجنـازات أجـيـاله  ومـا كان
عليه ومـا آل إليه احلال  فيستخرج من أرشيفه الثر  تخطيط مدينته
 وعمـارة واجهاته  وزهـو ساحاتـه  وأناقة أجـياله  ونضـارة شبابه
 وشمـوخ رجاله  وحـشمت نـسـاءه  وأثار عـلمـائه  وإبداعـات فنه 
وكـأن من تـسـبب بـنـكبـاته  قـادم من الـفـضـاء أو دخـيل من اخلارج 
في الــعـــراق لــيس مـن بــ الــســـاســة مـن لم يــتـــحــدث عن االصالح
عرفي التشـريعي  والتصحيح التنفيذي والـتطوير القضائي والبناء ا
واإلصالح الـصـحي والـنـهـوض اخلدمـاتي  وكـأن اجلـمـيع مـعـارضة
والـشـعب حـاكم مــدبـر مـقـرر راسم مــنـفـذ  فـيه اخلــلل وفي سـاسـته
ـوقف يـتفق الـساسـة عـلى كلـمة سـواء  ال بديل العالج . في ظـاهر ا
عن دعم احلكـومة  وال خيار اال وحدة الـكلمة وال مـناص من اجتماع
وقف لـتجـاوز األزمـة  وفي العـمل اجلـميع يـهاجـم اجلمـيع  والكل ا
يشـكك بالـكل وليس من بـينـهم من لم يتـوجس اخليـفة من شـريكه في
ستقـبل . في العراق اليوم لـيس من ب الساسة الوطن واحلـاضر وا
من لم يعـلن أن ال حل للمـشكل االقتـصادي اال بدعم الـقطاع اخلاص
وتنميـة االستثمار وتطوير الـقطاع العام وإسناد حركـة التنمية بحزمة
تشريـعات حـديثة مـتطـورة  وفي التطـبيق لـيس من بيـنهم اال ما رحم
ربي او نـدر من لم يــنـاصب الــقـطـاع اخلــاص الـعـداء  ومن لم يــبـتـز
ال  سـتـثـمـر  ومن لم يـعرقل تـشـريـعـات التـنـمـية  بـحـجـة حـفظ ا ا
واطن . في عصر ومنع الـفساد  وهاجس الوطن  والذود عن حما ا
ـشـوهـة كمـا اريـد لـهـا  لـيس من بـ الـساسـة من لم قـراطـيـة ا الـد
يـنـقــد احلـاكم ويـنـدب الــقـابض عـلى الــسـلـطـة ويـوجـه سـهـام االتـهـام
لــلـــشــريك  اال من رأى في الـــعــراق وطن  وفي الـــغــربــة ذلــة  وفي
القادم مـصير  وفي حفظ البيضة مسـتقبل . ويبدو أن من استصغر
ـال الـعـام لـقـيـطـة  نـسى أو ـواطن واتـخـذ من ا الـوطن وهـزأ بـعـقل ا
تـنـاسى أن الـعـراق يـثـأر ولـو بـعـد حـ  وأن التـاريخ يـؤرشف  وأن
احلرام يطول وال يدوم  وأن الشعب يفرز وسيفرز وإن اختلطت على
يـز وإن شح الشريف وندر النزيه بعـضه الرؤيا وراح يعمم دون أن 
وقل الــوطــني . لـكن الـالفت ومـا يــثــيـر االســتــغـراب ويــعــدد عالمـات
ـتسارع في االستفـهام ويـثيـر التسـاؤالت    الم يسـتنـهض التـطور ا
بـلــدان أخـذت عن الـعـراق الــكـثـيـر  واقـتــبـست من مـديــنـته وعـمـارته
ـا كان وتـخطـيـطه ما لم تـخفـيه  الم يسـتـنهض ذلك الـهمم  ويـذكّر 
عــلـــيه الــعــراق ومــال آل إلـــيه حــاضــره ? ألم يـــحــرك مــســبــار األمل
اإلماراتي الغـيرة عند مـتخذ القـرار  ليس للسيـر فقط على خطى من
ـســبــار حــاضـر نــظــر الى وطــنه أوال ثم جلــيـرانـه  ألـيـس في هــذا ا
ن فـكــر وخـطط وسـعـى ونـفـذ? ألم يــسـتـذكـر من ومــسـتـقـبـل وتـاريخ 
تسـبب في نكبة الـوطن  اثار من خان ونصـح  وخرب وشيد  وطور
وخلف  فـتاريخ الـعراق حـفظ لـكل عمـله  وإن حاول الـبعض جـاهدا
تشويه تـاريخ االمة  لكن احملفـوظ كفيل بتـنحية الـغث وابراز السم
لل . عجـيب أمرك من تسبـبت وخربت وسلبت وسـرقة وشوهت ألي ا
تـنـتـمـي وألي الـنـحل تــدعي وألي تـاريخ سـتــحـفظ  فــالـكل زائل لـكن
تدين ال ـسلم ا الذكر خـالد  فلـو ادعيت ظلـما وعدواناً إسالمـيتك فا
ـدنيـة فمـبـادئهـا تـنهض عـلى التـطـور والعـمارة يـسرق  وان ادعـيت ا
والتطـوير والتجديد  وإن انتسبت للعـلمانية فالدين عندها لله والوطن
ـتـفق عـلـيه أنك ال تـنـتـمي لـلـوطن  فـاالنـتـمـاء للـوطن لـلـجـمـيع  لـكن ا
مـدعــاة لـبـنـاءه وحـفـظه وتــطـويـره  لـكن الـعــراق بـقـاء ومن عـمل عـلى

خرابه زائل عاجل ال أجل .

الـتـغـطـيـة اإلعـالمـيـة لـعـمـلـيـات اإلغـاثـة
وأشـار إلى وجـوده في الـعـاصـمـة بورت
أوبـرنس اثناء حدوث الزلزال دون تقد
أســبـاب وجــوده) مـخــتـتـم بـالــقـول انه
(يـحـق لـنـا أن نــطـرح تــسـاؤالً فــيـمـا إذا
ـفارقـة هي وليـدة مصـادفة). كـانت تلك ا
واكـدت الهـيـئة الـعامـة لالنواء ان مـوجة
ــســبــوقــة الـتي احلــر الـشــديــدة غــيـر ا
اجـتاحت الـعراق بـدءا من يوم اول امس
ع نهـايـة االسـبوع اجلـمـعة سـتـنـتـهي 
اجلـاري. وقال مـدير قسم الـتنـبؤ اجلوي
في الـهيئة حيدر حبيب في تقرير ان (من
ـتوقع أن تشهد البالد ارتـفاعا ملحوظا ا
ـختـلف محـافظات في درجـات احلرارة 
الـعـراق)  منـوهاً الى ان (درجـة احلرارة
ـــكن ان تــصل الى  51 مـــئــويــة وذلك
ـوسمي نـخفض ا بـسبب زيـادة تـأثيـر ا
ــدة ـــتــوقـع ان يــســـتــمـــر  احلــراري وا
أسـبـوع). ووصف خبـراء الـطقس مـوجة
سبوقة احلـرارة هذه بالتاريخيـة وغير ا
في الـعراق. من جـهـتهـا قالت الـهيـئة في
تـقرير ان (طقس اليـوم االحد سيكون في
ـنطـقت الـوسطى واجلـنوبـية سـيكون ا
غـائمـا جـزئيـا حـارا جداً وفي الـشـمالـية
مـشمـسا حـارا جداً وال تـغيـر في درجات
ـناطق) مـشيرة الى ان احلـرارة بعـموم ا
(درجــات احلـــرارة الــعـــظــمـى كــانت في
بـغـــــداد امس  49  مـئـويـة  وفي كل من
االنــبــار ومــيــســان وكــربالء والــبــصـرة
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الـــتي صــورت االخـــتــطـــاف من كــون
اخلــطف حـصـل من اكـثــر من سـيـارة
وبـقــطع طـريق عـام تـمـر به كـثـيـر من
الــــســـيــــارات وهــــذا ال يـــحــــصل من
ا يحصل خـاطف او من عصـابة وا
مـن جـهــة  أكـبــر  وأقـدر كــمـا ورد في

كثير من وسائل االعالم).
 وتـابع ان (اجلـهـات االمنـيـة لم تـذكر
ـا في ذلك تـبـرئـة تلك ايـة تـفـاصـيل 
اجلـهة وبالتـالي زادت الشكوك  حول
جـــهــة اخلــطـف الــتي تـــعــد من أقــذر
اجلـرائم لـذا فقـد عـاقب علـيـها قـانون
الـعـقـوبات وقـانـون مـكافـحـة االرهاب
بــاالعـدام حـتى ولـو اســتـمـر اخلـطف
لـــدقــائق فـــقط) مــســتـــدركــا انه (في
جــــمـــيع االحــــوال ال بـــد مـن تـــرديـــد
الـهالهل للجهات االمـنية التي حررت
اخملـطـوفـة لـيس النـهـا نـفـذت حتـريـر
ـوضـوع اخملــطـوفـة فـقط  ولـكن الن ا
انـية اخـذ ابـعاداً دولـية لـيس النهـا ا
ـية).ورأى ـا لـكـونـهـا ناشـطـة عـا وا
ـــوضـــوع يـــتـــطـــلب من حـــرب ان ( ا
رئـــيس الـــوزراء فك االشـــتــبـــاك بــ
جـهات  خـاضعـة  للـقانـون العـسكري
بـــحــكم الـــقــانــون 40 لـــســنــة 2016
وكـونهـا من احلشـد الشـعبـي وجهات
عـســكـريـة وبـ جـهـات اخـرى تـدعي
ــا يــسيء لــلــحـشــد ولــلــقـوات ذلك 
االمـنية) مشددا عـلى (وجوب تطبيق
الـقـانـون الـسـابق وعـدم ابـقـاء احلال
عـــلـى مـــا هـــو عـــلـــيـه االن  كي يـــتم
الـتمـييـز ب احلـشد الـذي هو عـسكر
بـحـكم هـذا الـقـانـون وبـ من يـدعي

انه من احلشد).
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غرب عدم السماح بإقامة صالة قـرر ا
ـسـاجــد كـإجـراء عــيـد األضـحـى في ا
احـــــتـــــرازي مـن عـــــدوى فـــــايــــروس
كـــورونــــا.وقـــالت وزارة األوقـــاف إنه
جتـوز إقـامـة صالة عـيـد األضـحى في
الـبــيـوت وأن اخلـطـبـة لـيـست شـرطـا
ــمـلــكـة حــالـة لــصـحــتــهـا.وفــرضت ا
ــاضي طــوار صــحــيــة مــنــذ آذار ا
واتـــخـــذت إجـــراءات إغالق صـــارمــة
وتــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة في احملالت
ــواصـالت الـــعـــامــة والـــتـــنـــقل فـي ا
وصالة اجلـمـاعـة لـلـتـصـدي النـتـشـار
الــفــايــروس.وفــجـرت تــغــريــدة حـول
مــسـلـسل خــالـد بن الـولــيـد سـيال من
االنـتـقادات عـلى الصـحـفي السـعودي

عــبـد الــله وافـيه وأثــارت الـكــثـيـر من
اجلـدل حول دراما الـسيرة التـاريخية
خـــاصــة تـــلك الــتي تـــتــنـــاول حــيــاة
الـصـحابـة.وكان الـصحـفي السـعودي
قد نشر تغريدة قبل أيام يتساءل فيها
عـن جــدوى إنـــتـــاج مــســـلـــسل حــول
الـصـحـابي خـالـد بن الـولـيـد في وقت
ـفــاهـيـم.فـكــتب ومـاذا تــتــغـيــر فـيـه ا
ـسـلـسل) خـاصـة أن هـنـاك سـيـقـدم (ا
أحــداثــا مـــرعــبــة ال تــتــوافق مع زمن
يـذهب نحو الـوعي والتنويـر ونسيان
تـاريخ من الـدماء والـقتل .. أتـمنى أن
سلسالت ومثلها وما هذا النوع من ا
يـدور في فلكها أن تتوقف. وقد أثارت
تـصـريـحـات وافـيه حفـيـظـة الـكـثرين
وانــهــالت الــتــعــلــيــقــات الــغــاضــبــة

حاسبته. طالبة  وا

والـناصرية  50  مـئويـة وفي الديـوانية
ـثـنى والـنـجف  51 مـئـويـة) وشـهدت وا
مــحــافـظــتــا الــبــصــرة وذي قــار مــسـاء
ـاضية حـالة جويـة تعد غـريبة اجلـمعة ا
في مـثـل هـذا الـوقت من الـســنـة تـمـثـلت
بـسقوط أمطار رعـدية حتديدا في مناطق
شـمال البصرة وجنـوب ذي قار صاحبها
نـشاط في الرياح بـسبب الرياح الـهابطة
من الــســحب الــرعــديــة . مـن جــهـة
اخـرى اكـد اخلـبـيـر الـقـانـوني عـلي
الـتميمي عدم وجـود قانون يتضمن
تـعطـيل الدوام بـسبب حـرارة اجلو
الــعـــالــيــة .وقـــال في رأي تــلـــقــته
(الـزمـان ) امس ( أرى انـه ال يـوجد
نص في قـانون الـعطـالت الرسـمية
 يتيح تعطيل1972 لسنة 110
الــدوام بــســبب حــرارة اجلــو لــكن
ـتـعـاقـبـة درجت عـلى احلـكـومـات ا
مــثل هــذا اإلجــراء الــوقــائي عــنــد
وصـــول احلـــرارة إلى50  درجـــة)
ـان يـحتـاج إلى مـوضـحـا ان (الـبـر
تـعـديـل هـذا الـقـانـون الـذي يـعـطي
صالحـيـة إعـطـاء الـعـطل الـرسـمـية
إلى رئـيس اجلـمـهوريـة كـما أن في
هـذا القانون عطال كانت نافـذة قبل
عــام  2003 ولـــيس االن). واوضح
الـتـمـيمـي ان (تعـديل الـقـانـون هذا
الـقـانـون يـنـبـغي ان يـحـدد ويـنص
عـلى متى تمـنح عطلـة حرارة اجلو

وبـأي درجـة حـرارة وكذلك نـسـبـة الدوام
في شـهـر رمـضـان) مـشـيـرا الى انه (في
كــثــيـر من الــدول يــتم تــعــــطــيل الـدوام
في ح تصل احلرارة بدرجة 35 درجـة 
فـي العـراق إلى 52 وأكـثـر وكـمـا تـسـمى
في الـعـراق طـبـاخـات الـتـمـر . ويـبدو أن
هـذا احلــر يـطـبخ الـتــمـور والـنـاس وكل

شيء).
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صورة ضجت بها مواقع التواصل توضح
حال العراقي في الصيف وانقطاع الكهرباء
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بـــيـــروت الــدولي. وأنـــهى فـــريق دولي
لــلــتــحــقـيـق حتـلــيال أولــيــا لــبــيــانـات
الـصــنـدوقـ األسـودين لـطـائـرة ركـاب
أوكـرانــيـة أسـقـطـتـهـا إيـران عن طـريق
ــاضي. اخلـــطــأ فـي كــانـــون الــثـــاني ا
وقـالت رئيسة اجملـلس كيتي فوكس إن

عطيـات األولية كان (حتـميل وحتلـيل ا
مـرحـلـة مهـمـة ضمـن ما يـجب أن يـكون
حتقيقا شامال وشفافا حول السالمة).

…bŽ WK¾Ý√

وأكـدت في بـيـان أن (الـعمـل في باريس
أُجنــز لـكن الـتــحـقـيق لم يــنـته بـعـد. ال

ويــرفــعه كــامالً بــعـد الــعــيــد. وفــتـحت
ــراكـز الـتـجـاريـة أبــوابـهـا أيـضـاً مع ا
قـاهي الـتي طـاعـم وا تـواصل إغـالق ا
تـكــتـفي حـالـيـاً بـاالعــتـمـاد عـلى خـدمـة

التوصيل لزبائنها.
…dzUÞ ÷«d²Ž≈

وذكـــرت وســـائـل اعالم اســـرائـــيـــلـــيـــة
وايـرانية ان مقاتلـة كانت  فوق السماء
السورية اعترضت طائرة ركاب ايرانية
مـدنيـة من خالل االقتراب الـشديد مـنها
 مـا جعل الـطيـار يرفع فـجأة لـلخالص
فـوقـعت اصابـات عدة بـ الركـاب لكن
مــــصـــادر اخــــرى نـــفـت كـــون احلـــادث
ــقـاتـلـة مــتـعـمــدا ولم حتـدد جـنــسـيـة ا
وقــيل انـهـمـا مـقـاتــلـتـان. وقـالت وكـالـة
هــيـئـة اإلذاعـة والــتـلـفـزيــون اإليـرانـيـة
لألنـباء إن (طائـرت للـتحالف  اقـتربتا
مـن طــائــرة ركــاب إيــرانــيــة في اجملــال
ا اجلـوي السوري في مـنطقـة التنف 
آثـار الـرعب والهـلع بـ ركـاب الطـائرة
ـا دفـع الـطـيار وجـرح بـعض الـركـاب 
إلى تــغـيـيـر االرتــفـاع سـريـعــا لـتـجـنب
االصـطـدام وهـو مـا تـسـبب في إصـابة
عـــدد من الــركـــاب). وأظــهـــر تــســـجــيل
مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من
نــافـذة طــائـرة الــركـاب وتــعـلـيــقـات من

راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.
وقــــد  إجالء إصــــابــــات من طــــائـــرة
الـركاب اإليرانـية التي هـبطت في مطار
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تـزال هناك عـدة أسئلة رئـيسيـة بحاجة
إلجــابـــات). وقــالت (دعــونــا إيــران إلى
نـــشــــر مـــعـــلــــومـــات عن الــــوقـــائع من
الـتسجيالت في أقـرب وقت) مضيفة أن
(طـهـران التـي تقـود الـتحـقـيق لم تأذن
جملـلس سالمـة الطـيـران الكـنـدي بنـشر
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ــدني اســـتــأنــفت ســـلــطــة الــطـــيــران ا
الـعـراقي الـرحالت اجلـويـة الـسـيـاحـية
في غـالبيـة مطاراتهـا بعد أربـعة أشهر
مـن اإلغالق بسـبب وبـاء كورونـا حيث
يــعــتـــبــر رفع احلــجــر أســاســيــاً لــدعم
االقــتـصـاد الــذي يـشـهــد أسـوأ أزمـاته.
وأقـلـعت صبـاح اخلـميـس طائـرات عدة
مـن مــطــار بــغــداد الــدولـي إلى لــبــنــان
وظـفون الذي يـضعون وتـركيـا وكان ا
كــــمـــامــــات وقــــفـــازات يــــتــــأكـــدون من
فـحوصـات الركـاب التي يـجب أن تثبت
خــلــوهـم من الــفــايــروس لــلــتــمــكن من
الـسفـر. وأعاد مطـارا البصـرة والنجف
في  فــتح أبــوابـهــمـا اخلــمـيس أيــضـاً
فـيما مددت أربيل والسليمانية اإلغالق
حـتى األول مـن آب بـحسـب مـا أشارت

سلطات إقليم كردستان.
 «¡«dł≈ nOH ð

وسـبق لـلـسـلـطـات الـعـراقـيـة أن خفـفت
مـن إجـــراءات احلــــظـــر الـــشــــامل رغم
تـواصل ارتـفـاع أعداد اإلصـابـات التي
المــست مــئــة ألف مع أكــثــر من أربــعـة
آالف وفـــيــة. وقــلص الـــعــراق ســاعــات
احلــظـر لـيــبـدأ من الـســاعـة الـتــاسـعـة
والـــنــصـف مــســـاء وحــتـى الــســـادســة
صـبـاحـاً وقـرر أن يـعـيـد فـرض احلـظر
الــشــامل خالل عـيــد األضــحى لـيــعـود
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جدد رئيـس اجلمهورية برهم صالح دعم العـراق جلمهورية مصر الـعربية في سعيها
ـائيـة بشأن قـضيـة سد النـهضـة مؤكدا مـوقف العـراق الثابت في حلمايـة حقـوقها ا

صيرية. الوقوف مع أشقائه في جميع القضايا ا
وقــال بــيــان رئــاسي تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان صـــالح اســــتـــقــــبل اول امس
اخلـمــيس في قـصـر بـبـغـداد الـسـفـيـر
ـصـري لدى بـغداد عالء مـوسى الذي ا
نــقل له حتـيـات الـرئـيـس عـبـد الـفـتـاح
الــسـيــسي وتــمـنــيـاته لــلـعــراق بـدوام
الــتــقــدم واالزدهــار.وأكـد صــالح خالل
(دعم العـراق جلـمـهوريـة مـصر الـلـقـاء
الـعـربيـة في سعـيـها حلـمايـة حـقوقـها
ا ـائية بشأن قضية سد النهضة و ا
ائي) يـحـفظ مـصـالح مصـر وأمـنـهـا ا
مـــشــيـــراً إلى (مــتـــابــعـــته لـــتــطــورات
األوضــاع عـلى الــسـاحـة الــلـيــبـيـة عن
ـنطـقـة بـشكل كـثب وتـأثـيـراتهـا عـلى ا
عـــام).وجـــدد صــالح (مـــوقف الـــعــراق
الثابت بالوقوف مع أشقائه العرب في
ــصـيـريـة) مـشـدداً جــمـيع الـقـضـايـا ا
عـلى (ضرورة اعـتمـاد احلل السـياسي
ا واحـتـرام إرادة األشـقـاء الـلـيـبـيـ 
يـضـمن االسـتقـرار والـسالم في ليـبـيا
نـطقـة ويالت حربٍ ال حتـمد ويـجـنب ا
عــقـبــاهـا).وحــمّل رئـيـس اجلـمــهـوريـة
الـســفـيـر حتـيـاته إلى أخـيه الـسـيـسي
زيد صري الشقيق ا مـتمنياً للشـعب ا
من الـــتــطــور والــرفــاهــيــة.بــدوره أكــد
مــوسى (حــرص مــصــر عــلـى تــوطــيـد
الــــعـالقــــات مـع الــــعــــراق واالرتــــقــــاء
ــسـتـوى الـتـعــاون لـيـشـمل اجملـاالت
ـشتـركة). كـما كـافـة خدمـة للـمصـالح ا
سـتجدات بـشأن سد اسـتعـرض آخر ا
ــــصـــري من ــــوقف ا الــــنـــهــــضـــة وا

التطورات على الساحة الليبية. 
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وفي شـأن آخر هنـأ رئيس اجلـمهورية
وكـــيل وزارة الـــتـــخـــطـــيط لـــلـــشــؤون
ـهـندسـ الـعراقـي اإلداريـة ونـقيب ا
ازهـار حـسـ صـالح بفـوزهـا بـجـائزة
ـتـمـيـزة . ونـقل بـيان ـرأة الـعـربـيـة ا ا
رئاسي تلقته (الزمان) امس عن صالح
خـالل اسـتــقـبــاله اخلـمــيس في قــصـر
الـسالم بـبغـداد وكيل وزارة الـتخـطيط
اشــادته بـ(جــهــودهــا اخملــلــصـة الــتي

بـذلتهـا في مجال عمـلها واختـصاصها
ــرأة الــعــراقــيــة الــذي يـــعــكس قــدرة ا
ـتـمـيزة وعـطـاءهـا الذي ال ومـكـانـتهـا ا
يـنضب في اجملاالت كافة)  مشيرا الى
ـرأة تـعـرضت إلـى احلـرمان وآن أن (ا
األوان الــيــوم إلنــصـافــهــا والـعــمل من
أجل مــشــاركــتــهــا الـفــعــلــيــة في بــنـاء
ـسـؤولـيـات في اجملـتــمع وتـسـنـمـهـا ا
ــارســتــهـا ــا يــكــفل  إدارة الــبالد و
حلـقـوقـهـا ومـسـؤوليـاتـهـا وواجـبـاتـها
الـكــامـلـة). بـدورهـا عـبـرت وكـيل وزارة
الـتخطيط عـن (تقديرها الهـتمام رئيس
ــسـتـمـر ـرأة ودعـمه ا اجلــمـهـوريـة بــا
لـــدورهـــا في بـــنـــاء الـــعـــراق وتــقـــدمه
وازدهـــاره) مــشـــيــرةً إلـى أن (فــوزهــا
بــاجلــائــزة هــو فــوز وتــكــر لــلــمــرأة

العراقية).
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كـمـا اعـادت فـنـلـنـدا فـتح سـفـارتـهـا في
ــدة  30ســنــة. بـــغــداد بــعــد إغـالقــهــا 
وأعــلن وزيــر اخلـارجــيـة فــؤاد حـسـ
خالل مـؤتـمـر صـحـفي جـمـعه بـنـظـيره
الـفـنـلـنـدي بـيـكـا هـافـيـسـتـو في بـغداد
إعـادة افـتـتـاح الـسفـارة الـفـنـلـنـدية في
بــغـداد عـقب إغالق دام  30ســنـة. جـاء
ذلـك خالل زيارة هـافـيـسـتـو الى بـغداد
ولــــقــــائـه رؤســــاء مــــجــــلس الــــوزراء
مـصطفى الكاظمي واجلمهورية برهم
صـــالح ومـــجـــلس الـــنـــواب مـــحـــمــد
ــاضي احلـــلــبــوسي.  وفي الـــشــهــر ا
أعــلـنت وزارة اخلــارجـيـة الــفـنـلــنـديـة
اســـتـــئـــنـــاف الـــعــــمل في بـــعـــثـــتـــهـــا
الــدبـلــومـاســيــة بـبــغـداد الــتي تـوقف
ــاضي بـسـبب عــمـلـهـا يـوم  17 آذار ا
ــتــعــلق بــفــيــروس كــورونـا. الــوضع ا
ووصـل  نـحـو  20ألـف مـهـاجــر عـراقي

الى فنلندا في عام 2015 .
وفي لـقـائه بـرئـيس اجلـمـهـوريـة أعرب
هـافـيسـتو (عن الـتـزام بالده وحرصـها
شـترك مع عـلى تـوطيـد أطر الـتعـاون ا
يـادين كافـة) مشـيراً إلى الـعـراق في ا
(عـمق الـعالقـات الثـنائـيـة ب الـبـلدين

تـفـاصـيل). والـتـقى فـريـق محـقـقـ من
الـدول التي ينتمي لها ضحايا الكارثة
هــذا األســـبــوع في مــكــتـب الــتــحــقــيق
والـتـحـليل الـفـرنـسي لسـالمة الـطـيران
ـــدني فـي بـــاريس لـــلـــمــبـــاشـــرة في ا

استخراج البيانات.
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أمر مـفرح أن يشهد الـتعليم العالي تـوسعا في مراحله األولـية والعليا ذلك ان
كنهـا توفيره من من مهـام وزارة التعـليم العالي والـبحث العلـمي أن توفر مـا 
فرص تـعليـمية لـلشباب ولـكن يجب أال يكـون هذا التـوسع على حسـاب الطاقة
االستـيعـابـية لـلجـامـعات وعـلى مـا تتـوافر عـلـيه من امكـانيـات وعـلى مسـتوى
اجلودة الـتي يفترض ان تتحلى بها اخملـرجات وهذه اجلوانب الثالثة مترابطة
كن ان تتحقق اجلودة مع كـم كبير من الطلبة مع بعـضها ارتباطا وثيـقا فال 
يفـوق قدرات اجلامـعة وامـكانيـاتهـا وهذه بديـهيات مـسلم بـها و احلديث عـنها
يـأتي مـن بـاب التـأكـيـد والـتـذكـيـر. لـكن الـواقع ومـنـذ عـقـود يـشـير الـى ان هذه
اجلـوانب لم تـؤخـذ بـاحلـسـبـان وألسـبـاب شـتى اذ غـالـبـا مـا يـوظف الـتـوسع
سيـاسيـا وال يحدث حلـاجة تنـموية بـداللة ان غـالبيـة اخملرجات لم جتـد فرصا
كافـية لـلتـعي في مـؤسسـات الدولـة او العمل فـي القطـاع اخلاص او لـتطور
حدث في الـبنية التحتية للجامعة او على مستوى مالكاتها التدريسية واألمثلة
كثـيرة ومنهـا استحداث كـليات في ( كرفـانات ) او في مبان خـصصت ألعمال
اخرى غـير الـتـعلـيم اجلامـعي او قيـام تدريـسـي بـتدريس مـواد علـميـة خارج

تخصصاتهم.
ـيـزانـيـات اجلـامـعـات جند  وفي الـوقت الـذي ال تتـوافـر فـيه األمـوال الـكـافـية 
ـراحل األولـيـة ويـتــواصل الـتـوسع في الـدراسـات أعــداد الـطـلـبـة تـتـزايــد في ا
الـعـلـيا وبـاحملـصـلة يـتـعـذر علـى اجلامـعـة تـأهيل هـذه األعـداد الـكبـيـرة تـأهيال
سـلـيـما مـا جـعل غـالـبيـة مـخـرجاتـهـا ال تـتنـاسب مع حـاجـة الـسوق لـلـخـبرات
هـارات ومـا نريـده لـلشـبـاب من حـصيـلـة معـرفـية تـسـهم في رقـيهم الـعـلمي وا

واحلضاري
قـد ال يرضـي االعتـراف بـهـذه احلـقـيقـة بـعض األطـراف لـكن هـذا هـو الواقع
ـؤهـلـ فـيهم وليـرد من يـرى غـيـره نـخّـرج سنـويـا مـئـات اآلالف لـكن نـسبـة ا
معـدودة والبـقية لم يـحدث عـليهـا تغـييـرا وكأنهم مـازالوا طالبـا في االعدادية
ليـس بالضـرورة أن يكـون اخللل في الكـليـات بل من الطلـبة من ال يـستحق أن
يـدخل اجلـامـعـة بـاألصل ويـشـمل هـذا الـكالم طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا أيـضا

رحلة الدراسية اطالقا.  الذين ال يصلح الكثير منهم لهذه ا
ـعنية تراجع مـستوى اخلريجـ الذين يطالبون لم يحـدث أن ناقشت اجلهات ا
الدولـة بالتعـي مع ان تع الـكثير مـنهم يشـكل عبئا يـثقل كاهل مؤسـساتها
وافتـقادهم للمـهارات يصّعب علـيهم شق طريق احليـاة ما يؤدي الى مشكالت
اقتصادية واجتماعية وأمنية ظهر بعضها على السطح في السنوات األخيرة.
طـلق ? بالـتأكـيد ال فهل الـتوسع فـي التـعلـيم اجلامـعي هو خـطوة ايـجابـية بـا
ا نريد للـمخرجات أدوارا في خطط التنمية فالبد فمع الـكم يضيع النوع وطا
ـؤهــلـ من طـلــبـة االعـداديـة لــلـدخـول الى اجلـامــعـة وأال تـكـون من اخــتـيـار ا
اجلامـعـة بـابـا مفـتـوحـة لـكل خريـجي االعـداديـة ويـقتـضي هـذا الـتـنـسيق مع
توسطة وهو اجراء عُمل به رحلـة ا وزارة التـربية بضرورة الغربـلة في نهاية ا
تفوق رحـلة االعدادية على الطلبة ا سابـقا. يُفترض ان يقتصر الدخول الى ا
ناسب لدخولـهم االعدادية والغربـلة الثانية ـعدل ا الذين حتـدد وزارة التربية ا
ــعـدالت الــتي يــحـصل عــلــيـهــا الـطــلــبـة بــعـد تــخــرجـهم من تـكــون من خالل ا

عاهد. االعدادية ليجري تصنيفهم وبحسب معدالتهم الى الكليات وا
ماذا يـعني ذلك ? يعني ان باب اجلامعة سيغلـق بوجه الضعفاء علميا وحصر
كن تطويرهم ن يستحقها بدل هدرها على طلبة ال  فرص الـتأهيل اجلامعي 
الفـتـقـادهـم احلـدود الـدنـيـا الـتي تـؤهـلـهم لـلــجـامـعـة وبـالـتـالي احلـصـول عـلى
ـكن االستـفـادة منـهـا فعـلـيا في مـؤسـسات الـدولة مخـرجـات جامـعيـة نـوعيـة 

بضمنها مدارس وزارة التربية التي تشهد تراجعا واضحا يعرفه اجلميع.
ؤهـلـ بقـبـولهم فـي اجلامـعـة وخروجـهم بـخفي اننـا جنـني على الـطـلـبة غـيـر ا
تـوسطة انـخراطهم رحلـة ا حنـ منهـا بل من مصـلحتـهم بعـد تخرجـهم من ا
ــهـني ألن ذلك ـهــنــيـة ومــراكــز الـتــدريب ا فـي االعـداديــات ا
يـكــسـبـهم مـهــنـا عـلى اسس عـلــمـيـة تـسـاعـدهـم عـلى الـقـيـام
ــشـاريع شـخـصــيـة تـوفـر لــهم سـبل الـعـيـش بـكـرامـة بـدل

رابط قبالة الوزارات. اضافتهم الى صفوف العاطل ا

مــنــذ مــدة لـيــسـت بـالــقــصــيــرة ابــحث عن اسم مـن اقـتــرح االعالن عـن عـدد
وقف الوبائي تعاف من " كورونا " في مبتدأ االعالن اليومي عن ا واطن ا ا
للـجائحـة فلم افـلح..واظنه احد اعـضاء خلـية االزمة او وزارة الـصحة فـاتخذ
صـاب بـهذا الـفـايروس االسـود.. واعتـقد ان الـهدف من مسـارا في بـيانـات ا
رض قـترح هدف نـبيل لـتهدئـة هلع اجملـتمع من ا ذلك كـما تصـوره واضع ا
واطن ال ..فـجـعل ا ـقـترح نـسيّ وبعث الـطـمـأنيـنـة لـلمـواطـنـ لكن صـاحب ا
يكـتر للمرض العتقاده ان الفايـروس ولى او في طريقه الى النهاية فأصبحت
الوقـاية اولوية ثانية او ثالثة عنده كما نشاهد من خالل ما يعرضه التلفاز من

ناطق الشعبية.. واطن السيما في ا لقاءات مع ا
ية وغيرها من اجلهات التي تتعامل مع االوبئة والكوارث منـظمة الصحة العا
تؤكـد عـلى ضـرورة مـبـدأ ( الصـدمـة ) لـلـمواطـن وجتعـله مـتـيـقظ دومـا وعلى
ـتعـافـ  مع االشارة مـعرفـة بـعدد اإلصـابـات والوفـيـات اوال بأول قـبل عـدد ا
الـى ان ذلك سـبـبه عـدم الـتـقـيـد بـاإلجـراءات الـواجب اتـخـاذهـا لـلـوقـايـة  فـمن
ادية عـروف ان خطوات احلد من وقـوع اخملاطر وتكبـد اخلسائر البـشرية وا ا
ستقبل هو من خالل بناء القدرة على التكيف في النظم الصحية وتعزيز في ا
إدارة اخملـاطر في حاالت الطوار وهو نهج ينطوي على اتخاذ تدابير تتراوح
ـواجـهـتـهـا والـتـصـدي لـهـا وجـعل بـ الـوقـايـة مـن احلـالـة الـطـارئـة والـتـأهب 
.. ــوضــوع هــيــنـاً ــواطن في حــذر دائم وعــدم االســتــكــانــة إلعـالم يـجــعـل ا ا
ـرض يقض مـضـاجع الـعـالم اجمع. فال دواء فـالتـعـافي ال يـزال متـدنـيـا الن ا
وتـلـقـيح له مـعـتـرف بـه دولـيـا حتـى الـلـحـظـة.. والـدعوة الـى اسـتـمـرار الـوقـاية
صاب تعاف بل انظروا الى عدد ا ضـرورة واجبة.. فال تركنوا الى اعداد ا

. توف وا
ــواطن نـتــيـجـة ـبـارك مــهم فـا ان قــرار فـرض احلـظــر ايـام عــيـد االضـحـى ا
تعـاف شكل له مبررا في الـتراخي عن التوصيات االعالن الـيومي عن عدد ا
الصـحية بـشأن التـباعد االجـتماعي وارتـداء الكفـوف ولبس الكـمامات وغـيرها

طلوبة.. من االحترازات ا
ــواطــنـ قــد يـظن الــبــعض ان احلــظـر فـي الـعــيــد يـعــد تــدخال في حــقـوق ا
تعافـ حسبـما تذكر يـوميا دائـرة الصحة الشـخصيـة في ظل تنامي اعـداد ا
رض ـواطن اهم.. فـا العـامـة بوزارة الـصـحة والـبـيـئة لـكـني اقول ان حـمـاية ا

يسري كالهشيم..
أن القـيـود الـتي تـفـرَض علـى بعض احلـقـوق في سـيـاق الـتهـديـدات اخلـطـيرة
للصحة العامة وحاالت الطوار العامة التي تهدّد حياة األمة ضرورية للغاية
ــدى اتــســاعه بــنــاء عــلى أدلــة عـلــمــيــة فــمن الــواضح أن وبــاء كــوفــيـد-19 
وخطـورته يرقى إلى مستوى تهديد للصحة العامة.. وفي نهاية سطوري التي
ادرك ان وزارة الـصحة تنظر لها بسوداوية وعدم الرضا غير اني احتدث عن
سـتها قـبل يومـ في احد االسواق من خالل مـعايشـة عيانـيه 
حـديث بـصـوت عـال بـ اثـنـ احـدهـمـا يـرتـدي كـمـامة
والـثـاني لم يـرتـديـهـا.. فـقال الـثـاني لـألول ( عمـي انزع
تـعاف الـكمامـة.. وزارة الصـحة تـعلن يومـيا ان عـدد ا

في ازدياد.. لقد انتصرنا على " كورونا )!..
والله من وراء القصد.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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وضـرورة االرتـقاء بـهـا إلى مسـتـويات
أكـثر تـطوراً). كـما اكد خـالل  لقائه مع
الـكاظمي (رغـبة فنـلندا في بـناء أفضل
الـعالقات مع العـراق وتعزيـز التعاون
الــثــنــائي بــ الــبــلــدين في مــخــتــلف
اجملـــاالت).وتــوجه هــافـــيــســتـــو بــعــد
انـتـهـاء زيـارته الى بـغـداد نـحـو اربيل
حــيث الـتـقى رئـيس إقــلـيم كـردسـتـان
نــيــجــيـــرفــان الــبــارزاني وبــحث مــعه
الـعالقات الثـنائية بـ اإلقليم وفـنلندا
نـطقـة. وأبدى سـتجـدات في ا وآخـر ا
وزيـر اخلـارجـيـة الـفـنـلـنـدي اسـتـعـداد
ـساعـدة لقوات ـواصلـة تقد ا بالده 
الـبيـشمـركة في إطـار التـحالف الدولي
ضد تنظيم داعش. كما رحب بخطوات
فـتح الـقـنـصـلـيـة الـفـنـلـنـديـة . واجـرى
رئــيس الــوزراء  مــصـطــفى الــكــاظـمي
لك السعودية سلمان اتـصاالً هاتفياً 
بن عـبـد الـعـزيـز آل سعـود لالطـمـئـنان
فـيه على صحـته . وقالت وكـالة االنباء
ــــلك اعــــرب خالل الــــســــعـــوديــــة ان ا
االتـصـال الهـاتفي عن شـكره لـلكـاظمي

عـلى مشاعره النبيلة.  وخضع العاهل
ـنـظار الـسـعـودي لعـمـلـية جـراحـيـة با
ـرارة تـكــلـلت بـالـنـجـاح الســتـئـصـال ا
ـلك وسـيــمـضي وقـتـا في مـسـتـشـفى ا
فــيــصل الــتـخــصــصي. وكــان الــعـاهل
سـتـشفى اإلثـن الـسـعودي قـد دخل ا
ـــاضي إلجـــراء فــحـــوصــات بـــســبب ا
ـــرارة.ومـن الـــنــادر أن الـــتـــهـــاب في ا
ـملـكة بـيانـات تـتعـلق باحلـالة تـنـشر ا
الـصـحـيـة لـلـمـلك الـبـالغ من الـعـمر 84
ــلك الى تــأجــيل عــامــا. وادى مــرض ا
زيــارة الـكـاظـمي لـلــريـاض الـتي كـانت

اضي. مقررة االثن ا
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من جـهـة اخرى أشـادت الـنائـبـة عالـية
نـصيف بـقرار الكـاظمي إلغـاء مناصب
ــــســـتــــشـــاريـن في جلــــان الـــطــــاقـــة ا
واالقـــتــــصـــاد وغـــيـــرهــــا في رئـــاســـة
الـــوزراء. وقــالت في بـــيــان ان (هــنــاك
أنـبـاء عن قـيـام رئـيـس الـوزراء بـإلـغاء
ــسـتــشـارين كـافــة في جلـان الــطـاقـة ا
واالقـــتــــصـــاد وغـــيـــرهــــا في رئـــاســـة

الــوزراء وهــذه اخلــطـوة فــيــمــا لـو 
تـنـفيـذها بـالـفعل سـتـكون ضـربة اولى
لـبعض الـفاسدين وتـغلق أول بؤرة من
بــؤر الـفـسـاد) مــشـيـرة الى ان (بـعض
ــســتــشــاريـن لم تــكن اســتــشــاراتــهم ا
ـصـلـحـة الـعـراق ألنـهم لم يـوقـفـوا من
خـالل اسـتــشــاراتــهم الــكم الــهــائل من
الــعـــقــود الــتي  احلــصـــول عــلــيــهــا
بـاسـتـثـناءات من الـلـجـان الـوزارية في
مــــجـــلس الــــوزراء وأغـــلب الــــعـــقـــود
الـــــفــــاســـــدة كـــــانت تـــــمـــــرر من خالل
احلــــصــــول عــــلى اســــتــــثــــنــــاءات في
اجــــــتـــــمــــــاعـــــات اجملـــــلـس الـــــوزاري
ـسـتشـارين)  مـضيـفـة ان (التـمادي وا
سـتـشـارين وصـل إلى حـد قـيـام أحـد ا
بــإبـرام الـعـقــود في الـلـجــنـة الـوزاريـة
ــصــلــحــة جـهــة أجــنــبــيــة) عـلـى حـد
قـولـهـا.ودعت نـصـيف الى (إلـغـاء كـافة
اســتـثـنــاءات الـعـقــود)  مـوضـحت انه
ــــثــــال كــــانت وزارة (عــــلـى ســــبــــيـل ا
الـكهربـاء يحق لـها التـعاقد بـقيمـة مئة
ـبلغ مـلـيون دوالر ومـا يـزيد عن هـذا ا

يـتم جتـزئته بـالـتحـايل ويـتم الـتعـاقد
وإذا لم يــســتــطـيــعــوا تــمـريــر الــعــقـد
يـذهبون إلى اللجان الوزارية) مطالبة
احلــكــومـة بـ(تــشـريع قــانــون الـعــقـود
احلـكــومـيـة الـذي سـيـسـاهم في إغالق
الــكـثــيـر من مــنـافــذ الـفــسـاد من خالل
مـــواد صــريــحـــة وثــابــتـــة تــوضع في
الــقـــانــون  ويــتم اتــبـــاعــهــا في إبــرام

الـعقود) مـوضحة أن (هـذا القانون 
وضــــعه عــــلى الـــرف مـن قـــبـل بـــعض
الــوزراء الــفــاســدين لــلــحــيــلــولـة دون
تــمـريـره). واشــارت نـصــيف الى انـهـا
كـانت قد (وضعت اللمسات األخيرة له
بعد أن  إعداده بالتعاون مع الزمالء
في الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة سـيـتم تـوحـيد
جــهـود الـقـانـونــيـ إلجنـازه) مـهـددة
بــأنه (إذا لم تــقم احلـكــومـة بــإصـداره
فـإننـا نتعـهد لكم كـقانـوني بـأن نقوم
ــان بـــتــشـــريع هــذا داخل قـــبـــة الــبـــر
الـقانون الذي يفسح اجملـال للمحاسبة
ــــواد صــــريــــحــــة أمــــام الــــقــــضــــاء

لتنفيذها).

هندس ≈U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية يستقبل نقيبة ا

تـعاقـبة حـرارة اجلـو لكن احلـكومـات ا
درجـت عـلى مـثل هـذا اإلجـراء الـوقـائي
عــنــد وصــول احلــرارة إلى 50 درجــة)
ان يحتاج إلى تعديل موضحا ان (البر
هــذا الــقــانـون الــذي يــعــطي صالحــيـة
إعــطــاء الـعــطل الــرسـمــيــة  إلى رئـيس
اجلــمـهـوريــة كـمـا أن في هــذا الـقـانـون
عــــطال كـــانـت نـــافـــذة قــــبل عـــام 2003
ولــــيس االن). واوضح الـــتــــمـــيـــمي ان
(تـعديل القانون هذا الـقانون ينبغي ان
يــحـدد ويـنص عــلى مـتى تـمــنح عـطـلـة
حـرارة اجلو وبـأي درجة حـرارة وكذلك
نـسبة الدوام في شهـر رمضان) مشيرا
الـى انه (في كثير من الدول يتم تعطيل
في ح تصل الـدوام بدرجة 35 درجـة 
احلرارة في العراق إلى 52 وأكثر وكما
تــسـمى في الــعـراق طــبـاخـات الــتـمـر .
ويــبــدو أن هــذا احلــر يــطــبخ الــتــمــور

والناس وكل شيء).

وريـاحـا هـابـطـة في ذي قـار والـبـصرة.
وقـال عـطـيـة في مـنـشـور عـلى صـفـحته
في فـيـسـبـوك انـه (في ظـاهـرة التـتـكرر
كـثيـرا شهـدت مديـنة الـبصـرة وجنوب
ذي قـار تـكونـات رعديـة ورياحـا هابـطة
مطرة في بعض من السحب الركامية ا
ـناطق). واضاف ان (ذلك جاء بسبب ا
داري نشأ ا تكدس عال للرطوبة ذات ا
ــوجـة في جــمــيع الــطــبــقـات مــرافــقــة 
مـدارية قصيرة تـؤثر في جنوب العراق

والكويت ووسط السعودية).
Êu½U  œułË ÂbŽ

من جـهـة اخـرى اكـد اخلـبـيـر الـقـانوني
عـــلي الـــتــمـــيــمي عـــدم وجــود قـــانــون
يـتـضـمن تـعطـيل الـدوام بـسـبب حرارة
اجلــو  الــعـالــيــة. وقـال في رأي تــلــقـته
(الـزمان ) امس ( أرى انه ال يوجد نص
في قانون العطالت الرسمية 110 لسنة

1972 يتيح تعطيل الدوام بسبب

ــــنـــاطـق الـــوســــطى والـــشــــمـــالــــيـــة ا
واجلـنـوبـيـة غـائـمـا جـزئـيـا حـارا جداً)
مـــــشــــيـــــرة الى ان (درجـــــات احلــــرارة
الـعــظـمى سـتـكـون في بـغـداد وعـدد من
). وأضـافت ان ـعدل  50مْ احملـافـظـات 
ـقـبل ســيـكـون في (طــقس يـوم األحــد ا
ـنطقت الوسطى والشـمالية مشمساً ا
نطقـة اجلنوبية غائم حـارا جدا وفي ا
جـزئيـا حارا جـدا وال تغـير في درجات
احلـرارة بعموم مناطق البالد).وشهدت
مـحـافظـتا الـبصـرة وذي قار مـساء اول
امس حـالـة جـويـة غـريـبـة في مـثـل هذا
الـوقـت تـمـثـلت بـسـقـوط أمـطـار رعـديـة
حتــديــدا في مــنــاطق شــمــال الــبــصـرة
وجــنـوب ذي قـار صــاحـبـهــا نـشـاط في
الــريــاح بــسـبـب الـريــاح الــهــابــطـة من
تنبئ اجلوي الـسحب الرعدية. ونشر ا
في مـطار البصرة صادق عطية مقاطع
ـطـرة فـيــديـو تـظـهـر سـحــبـا ركـامـيـة 

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـلـنت الهـيئـة الـعامـة لالنواء اجلـوية
والــرصـد الــزلــزالي دخـول الــعـراق في
ـسـبـوقـة مـوجـة احلـر الـشـديـدة غـيـر ا
ــدة ـــاضي  بـــدءا من يــوم اجلـــمــعــة ا
اســـبــوع. وقــال مــديـــر قــسم الـــتــنــبــؤ
اجلــوي في الـهــيـئــة حـيـدر حــبـيب في
ـتوقع أن تـشهـد البالد تـقـرير ان (من ا
ارتـفـاعـا مـلحـوظـا في درجـات احلرارة
ـخـتلف مـحافـظـات العـراق)  منـوهاً
ـكن ان تـصل الـى ان (درجة احلـرارة 
الى  51درجة مئوية وذلك بسبب زيادة
ـوســمي احلـراري ـنـخــفض ا تــأثـيــر ا

دة أسبوع). توقع ان يستمر  وا
ووصـف خبراء الطـقس موجة احلرارة
ـسـبـوقة في هـذه بـالـتـاريـخيـة وغـيـر ا

العراق. 
من جـهـتهـا قـالت الهـيـئة فـي تقـرير ان
(طـــقس الــيـــوم الــســـبت ســيـــكــون في
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يعـبر سياسـيون عن اإلنزعاج الـبالغ من سياسـة  مكتب رئيس الـوزراء مصطفى
الــكــاظـمـي األخـيــرة والــتي تــهـدف إلـى وقف حــالـة اإلنــفالت في الــفــســاد الـتي
قـدرات الدولة وتـعميم مظـاهر اإلبتزاز تشـهدها البالد بـسبب حتكم الـفاسدين 
ـا تـعرض واحلـصـول عـلى األمـوال بـيـنمـا الـشـعب الـعـراقي يـعـاني األمـرين ور
ضاد على حصونهم هؤالء إلى الـصدمة ولم يكونوا يتـوقعون مثل هذا الهجـوم ا
ـعـزولـة واحملصـنـة والـتي كـانت تـبتـلع أمـوال الـدولـة بكل وقـاحـة وصـفـاقة دون ا
مـراعـاة لـظـروف الـبالد ومـا تـواجـهه من حتـديـات يـحـاول رئـيس الـوزراء وفريـقه
جتاوزها والـعمل على تذليلها حيث تنـهج احلكومة نهجا صارما ويبعث إشارات
قويـة إلى اجلمـيع بـأن سلـوك احلكـومـة مع الفـاسـدين سيـختـلف عن كل مـاسبق
وسـيـكون عـثـرة بل عـثـرات في طـريـقهم وسـيـمـنـعـهم من فـعل ما يـحـلـو لـهم كـما
إعتـادوا في السابق حيث يـعيشون في تـرف هم وعوائلهم بـينما عـامة الناس في

عوز وقهر وحرمان لم يعودوا يطيقونه وهم يأملون أن يتوقف وينتهي .
ـلك اجلرأة والشـجاعة رئيس الـوزراء مصطـفى الكـاظمي أول مسـؤول تنفـيذي 
على إنتـهاج سياسة صارمة كقائد لفريق أخذ على نفسه مسؤولية التصدي لكل
ا يـريدون  بينما ـنافية للـقانون التي تضـمن ألقلية من النـاس الظفر  األعمال ا
ـواطن من حقـوقهم الطبـيعية  وقـد آن األوان ألن يرتدع هوالء عن يحـرم بقية ا
غيـهم  ويتم منعـهم من فعل ما يريـدون متجاهـل مالي الناس  ومـن الطبيعي
ـهــمـة الـتـي يـتـخـذهــا رئـيس الـوزراء أن يـجن جـنــونـهم  وهم يــرون اخلـطـوات ا
ضدهم  ولـيضعهم في مـكانهم  وحـجمهم احلقـيقي  ويؤكد لـهم أن ما تعودوه
لن يستـمر  وسيزول  وليس لهم أن يأمـلوا أن تستمر الفوضى لـيستغلوها كما
غلوب على أمره  يشـاءون  ويحققون من ورائها ثرواتهم على حساب الشعب ا
ـفسدين والذي يـحدوه أمل حـقيـقي في وقف الفسـاد  ومنع الـسرقـات  وكبح ا
مهـما علت مناصبهم .  يـسعدنا كثيرا أن نرى مـكتب رئيس الوزراء وهو يضرب
مـثال في الـشجـاعـة  والتـصدي لـلـفسـاد مـا دفع بعض الـفـاسدين لـيـنالـوا منه 

ا ليس فيه بل إنهم عجزوا عن إيجاد تهمة ويحـاولون إتهامه 
كن أن يـلصـقوها به  فـصاروا يـتخـبطون بـتصـريحات
فـارغـة  وال مــعـنى لـهـا وال قـيـمــة وسـتـرتـد عـلـيـهم ألن
مـكـتب رئـيس الـوزراء لـن يـرضح لـهم  ولن يـتـراجع 
ارسة فـسادهم الذي يلحقون وسيـواصل منعهم من 

من ورائه األذى بالشعب وثروات البالد .        

www.azzaman.com
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بغداد

عـندمـا تذكـر بغـداد ال بد من ذكـر شارع
الرشـيد الـذي يفتـرض ان حتتـفل امانة
الــعــاصــمــة بـغــداد يــوم غــد اخلــمـيس

رور 104 سنوات على افتتاحه.
شـارع الـرشيـد الـذي افـتـتح عام 1916
ـثل تاريخ الـعراق مـنذ بـدايات الـقرن

اضي  حتى االن ا
كـان فـي سـنـوات شـبـابه مـحط االنـظـار
ومـركز الـقوة  لـكنه في الـنصف الـثاني
من عــمـــره بــانت عــلـــيه الــشـــيــخــوخه
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فـنــافـسـته  شـوارع اخـرى في
االهـــمـــيــــة في بـــغــــداد الـــتي
ـرات عـمـا اتـســعت عـشـرات ا
كانت علـيه في يوم مولده 23

تموز 1916.
dO³J « Ÿ—UA «

تـواضعة حسب مـعلـوماتـي ا
كان اول اسم يطلق عـلى شارع الرشيد

(الشارع الكبير).
 لكن والي بغـداد العثمانـي خليل باشا

ـــا الـــزمــرة الـــذي افــتـح الـــشـــارع ور
احملـيطـة به مثـل اي زمرة حتـيط بكـبار
ـسـؤولـ اطـلــقـوا عـلى الـشـارع اسم ا
(خـــلـــيل بـــاشـــا جـــادة سـي) وهــو اول
شـارع بــبـغــداد يـنـور بــالـكــهـربـاء ومن
ــفــارقــات انه االن بــعـد 104 ســنـوات ا
يـشــكـو في كــثـيـر مـن مـفـاصــله الـظالم

الدامس.

كـان خــلــيل بــاشــا اخـر والة
العثماني في بغداد قبل ان
يـدخلـها اجلـيش الـبريـطاني
بـقـيـادة  اجلـنـرال مـود الذي
قــال في بــيـــانه الهل بــغــداد
يوم 19 اذار (جئنـا محررين
). لــــــكن ولــــــيس فــــــاحتــــــ
اجلـــنــــرال مــــود لم يــــهــــنـــأ

باحـتالل بغداد فـقد انـتقمت بـغداد منه
رض الـكوليرا ومات بعد 8 باصابته 
اشــهــر وبــالــتــحــديــد يـوم 18 تــشــرين
الثاني 1917 ودفن في مقـبرة االنـكلـيز
ـعـظم وكـمـا هـو مـعـلـوم فـقـد في بـاب ا
صنع له تـمثـال كان في الـصاحلـية قبل
ان يـقــوم الـشـعـب بـاسـقــاطه في االيـام

Æ1958 االولى لثورة 14 تموز
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ـعـدنــيـة الـتي حتـمل وكـانت الـلــوحـة ا
اسـم الـشـارع (خـلــيل بـاشـا جـادة سي)
معلقة على جـدار جامع (السيد سلطان
عــلي) الى مــابــعـد اخلــمــسـيــنــيـات من
ــاضي  وســمي هــذا الــشـارغ الــقـرن ا

عـــــنــــد اهل بـــــغــــداد بـــــاسم ( اجلــــادة
الـعمـوميـة ) ثم سمي ( الـشارع الـعام )
واخـيرا عـندمـا اجتـمعت جلـنة تـسمـية
الـشـوارع واحملالت في بـغـداد في عـهـد
ــلك غــازي عــام (1935) اطــلق عــلــيه ا

اسم ( شارع الرشيد ).
واذا كـــان الــعـــراقــيـــون قــد عـــانــوا في
ـاضي من الـنـصـف الـثـاني من الـقـرن ا
احلروب فان شارع
الـرشـيـد بـدأ ايـامه
ــــعـــارك االولى بــــا
بـ الــعــثـمــانــيـ
الـــــــذين كـــــــانـــــــوا
يــحــكــمــون بــغـداد
وبــــ االنـــكــــلـــيـــز
الـــذين اســـتـــولـــوا

عــلى بـغــداد وشــارعـهــا بــعـد 8 اشــهـر
فدخـلـها 40 الف جندي في اذار 1917
ليعلن اجلنرال مـود كلمته الشهيرة في
بـيـانه الهل بـغـداد يـوم  19اذار "جـئـنا
" تـمــامـا كــمـا فـعل مـحــررين ال فـاحتــ
الــرئـيس االمــريــكي جــورج بــوش يـوم
اعـلن غـزو الـعـرق في 19 اذار لـتـحـريـر

العراق.
هل هـي مـصــادفــة ان يـوم 19 اذار عـام
1916 كـان الغـزو الـبريـطاني و19 اذار

2003 بدء الغزو االمريكي.
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ولـلـتـاريخ فـان شـارع الـرشـيـد لم يـفتح
من اجل عـيـون العـراقـي فـقـد كان ذلك اجليش البريطاني يستعرض في شوارع الرشيد

عبد الرحمن
عارف

ألســبــاب حـــربــيــة ولــتــســـهــيل حــركــة
اجليش العثماني وعرباته امام القوات
الـــبــريـــطـــانــيـــة فـــتم الـــعــمـل في هــذه
(اجلــادة) كــمــا كــانت تــســمى بــصـورة
مـسـتـعـجـلـة وارجتـالـيـة رغم مـعـارضـة
الـعلـمـاء ورجال الـدين البـغـدادي عـند
ظهور عـقبة امـام استقامـتهِ ببروز أحد
اجلـوامع عــلى الـطــريق جـامـع مـرجـان
قرب الشورجة كما كان يصطدم بأمالك
ــشــمــولـ ــتــنـفــذين واألجــانب من ا ا
بـاحلـمـايـة وفق االمـتـيـازات األجـنـبـية
ـتـوفـر لـدي الـوالي ـال ا وكـذلك لـقـلـة ا
الــعــثــمــاني الســتـمـالكـهــا لــذلك وجب
حـصــول انـحـنــاءات في الـشـارع تــبـعـاً

لهذه العراقيل.                  
وعنـد افتـاحه في االيام االخـيرة لـلحكم
الـــعــــثـــمـــاني قـــام
خـلـيل بـاشـا حـاكم
بـــــغـــــداد وقـــــائـــــد
اجلـيش العـثـماني
بـتــوسـيع وتـعـديل
الــــطــــريـق الــــعـــام
ــمــتــد من الــبـاب ا
الــشــرقي إلـى بـاب
ـــعــــظم وجــــعـــله ا
شارعاً بـاسمهِ كما
بـدأ بـتـهـد أمالك الـفـقـراء والـغـائـب
ومن ال وارث لـــــهـم وهـــــكـــــذا أصـــــبح
ـــهــداً واســعــًا تـــســلك فــيه الــطــريق 

القوات العثمانية.
حتية للشارع العجوز الذي كان شاهدا
على االحداث الكبيرة في تاريخ العراق
احلـــــديـث من تــــــظـــــاهـــــرات وثـــــورات
واجـتـمـاعـات ومـعـارك واغـتـيـاالت كـما
ــــصــــارف كــــان مــــركـــــزا لالســــواق وا
ـدارس  والـفـنـادق  ودور الــسـيـنـمـا وا
وامال من مـحـبي هـذا الشـارع ان تـبدي
الـدولة اهتـمامـا به ورعايـته وحتسـينه
لــيــكــون مـــركــزا تــاريـــــخــيــا لــلــعــراق

احلديث.
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رحم الله من قال :

مِنْ عادة الناس لألصنام تعبدُها 
مِنْ خِسة الناسِ ال مِنْ رفعةِ الصنمِ 

ثمة سؤال خطير يقول :
هل انتهت عبادة األصنام وأَسدل عليها الستار أم انها ال تزال قائمة ?

لم يـعـد لـ ( الالت ) و( الـعُـزَّى ) و( هُـبل) وجـود فـاذا كـانـت هـنـاك أصـنـام تُـعـبد
فأين هي ?

وما هي اسماؤها ?
واجلواب باختصار :

انّ ( االهواء ) 
ال)  و(ا

و(اجلنس) 
ناصب)  و( ا

  ......
كلَهُّا أصنام تُعبد مِنْ دون الله .

عـاصرة صَنَـماً آخر الـيها اسـمه (التطـور) يقول ـادية ا وقد أضـافت احلضارة ا
كاتب السطور :

باسمِ التَطّوِرِ ساغَ كلُّ مُحرّمٍ 
حيثُ احلياةُ تَغَيُّر وتطورُ

باسمِ التطّوِرِ واحلضارةِ بُدّلتْ 
ِنْكَرُ  قِيمُ احلياةِ وقد أُبيحَ ا

إنْ كانَ مِنْ سُ احلضارةِ ما جَنَوْا 
إنا بهاتيكَ احلضارةِ نكفرُ 
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قال تعالى :

( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ )
اجلاثية /  23

ما أكثر عبّاد الهوى .
انهم جعلوا هوى النفس صنماً يعبدونه ويدورون مداره بال هوادة...

وح يعبد االنسان هواه ينقطع عن شرائع السماء كلها ...
ويركل بقدميه كلَّ احلرمات وال يبقى هناك شيء محرّم عليه ...

وهكذا يـنساب مع شهواته احملمومـة ورغائبه احلمراء لتراه والـغا في مستنقعات
الرذيلة والهبوط األخالقي .

-3-
وقال الشاعر :

ما كان في ماضي الزمان مُحرّماً 
للناسِ في هذا الزمان مُباحُ

صاغوا نعوتَ فضائلٍ لِعُيوبِهِمْ 
فَتَعّذَرَ التمييزُ واإلصالحُ

فالفَتْكُ فنٌّ واخلداع سياسة 
وغنى اللصوصِ بَراعة وجناحُ
والعُريُ ظرف والفساد تمدّن 
والكذبُ لطف والرياءُ صالحُ

ـسخ لـلــمـفـاهـيم هي الــتي تـسـمّى اخلــداع والـضـحك عـلى انّ أخـطـر عـمـلــيـات ا
الذقون سياسة ...!!

والتي تعتبر االحتيال واالختالس واالنتهاب للمال العام براعةً ومزيةً وذكاءً ..!!
ـنـظم لـثـرواته الذي ان من أخـطـر مـشـاكل ( الـعـراق اجلـديد ) مـشـكـلـة الـنـهب ا
ن دفعت بهم األصـابع البنفـسجيـة الساذجة ـتسلطـون على الرقـاب  ارسه ا
الى مواقع تـمـكنّـهم من االبـتـزاز واالكتـنـاز وتضـخم األرصـدة واحلسـابـات على
حـســاب الـصــالح الـعــام لـلــعــراق وعـلى حــسـاب مــواطـنــيه جـمــيـعــاً وال سـيــمـا

ستضعف والفقراء والبائس . ا
-4-

ان معزوفة العمل اجلاد للقضاء على الفساد أصبحت مُملة ...
حيث يتغني بها الفاسدون قبل غيرهم ..

نهوبة ? واالّ فاين هي االموال ا
ومتى أُرجعت ?

ومتى حوكم السرّاق وحوسبوا ?
-5-

اطلة . سألة اليوم لم تعد حتتمل تأجيالً او  ان ا
انهـا بحاجـة الى اجراء فوري حـاسم يُلقي الـقبض على
رموز الـفسـاد ويُنْـقـذُ منـهم البالد والـعبـاد ويعـيد الى
خـزانــة الـدولـة مـا نــهب مـنـهــا ولـيس ذلك بــعـسـيـر ان

ة القويّة. توفرت االرادة اجلادّة والعز
ونحن باالنتظار ..
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Firashamdani57@yahoo.com
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يـكـفـيك فـخـرا انك حتــمل رتـبـة لـواء... واصـلـهـا جـاء مـن رايـة الـنـبي مـحـمـد في
عـارك ثم سمـميت لـواء وصاحـبهـا حامل الـلواء وكـان االمام علـي يحمـل الراية ا
ـضاف وهـو الـلواء ـضاف الـيه بـاالسـتعـمـال وبـقي ا ويـهـاجم الـكفـار ثم حـذف ا
فصـار رتبة عـسكريـة  وعلى كل لـواء في جيشـنا العـريق ان يتـباهى مفـتخرا انه
قاتل الشاب في معارك عركة كما حملها الصحـابة وفي مقدمتهم ا حامل لـواء ا

االسالم االولى علي بن ابي طالب....وانه اول لواء في تاريخ.اجليش العربي.
ومـا زال لـهـذه الـرتـبـة رن اجـتـمـاعي يـفـوق رنـ الـفريق

هيب.  وا
هذا هو رأينا والله.. وانتم اعلم.

{  نزيل لبنان في جغرافيته الفقيرة.وليس لبنان
الترف العربي
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الــــســــعـــوديــــة. ولــــيس دفــــاعــــاً عن
السعودية ولم يكن لها دور سياسي
فــاعـل في الــعــراق وخــصــوصــاً في
الـــــفـــــتـــــرة الــــتـي أعـــــقــــبـت ازاحــــة
عـــبـــدالــرحـــمـن الـــبــزاز عـن رئـــاســة
احلـكـومـة في آب 1966 وهـو الـذي
أعـاد تــطـبـيع الـعالقــات مـعـهـا وفي
ذهــــنه ايــــجـــاد تـــوازن فـي عالقـــات
الــــعــــراق الـــعــــربــــيـــة وتــــخـــفــــيف
ــصــري الــذي كـانت االســتــقــطـاب ا
تستـقوي به قوى واطراف سـياسية
وعسكريـة وحتييد الـنفوذ السوري
الـداعم لالجــنـحـة الـبـعـثـيـة غـيـر ان
الذي فات عـلى الرئيس عـبدالرحمن
وهــــــــو رجل بــــــــطيء فـي الـــــــفــــــــهم
السـيـاسي وال يُجـيد قـراءة االحداث
وحتـليـلـهـا كمـا ثـبت أنه لم يـتـب

من مـعه ومن ضـده فـهـو مـثالً راح
يـبـيت فـي الـقـصـر اجلـمـهـوري مـنـذ
الـتــاسع من تـمــوز تـاريخ اســتـقـالـة
حــكــومــة طــاهــر يــحي حتــسـبــاً من
ـعـروف عـنه انه كان االخـير وهـو ا
يـــــنـــــظـــــر الى ســـــاعـــــته فـي االيــــام
االعــتــيــاديـة ويــســتــعـجـل ان يـصل
عــقـربــهـا الى الـثــالـثــة بـعـد الــظـهـر
ليـهرع الى مـنزله ويـحمد الـله على
ان اليـوم قـد مرّ بـسالم كـما أنه صّم
أذنـيه عن الــتـحـذيـرات الـتي وصـلت
الـــيه عن حتــركـــات ضــبــاط قــصــره
واســــتــــخــــبــــاراتـه واتــــصــــاالتــــهم
بــالــســـفــارات واجـــتــمــاعـــاتــهم مع
دبلوماسييـها وزياراتهم الى مقرات

شـركات الـنـفط االجـنبـيـة في بـغداد
وكـركـوك والـبـصـرة وكـانت عـلـنـيـة
وبـــدون حتـــوطـــات أمـــنـــيـــة بل أنه
رفض عرضـاً في فجـر يوم االنقالب
ـــقــدم من مـــرافـــقه اخلـــافـــر مــعـه ا
عـبـدالـرزاق الـعـبـيـدي باخلـروج من
الـبـاب اخللـفي لـلـقصـر اجلـمـهوري
متعهـداً ايصاله بسالم الى مـعسكر
ســعـد في بــعـقــوبـة وآمــره الـعــقـيـد
شـكـيب الـفـضـلي أو الى احلـبـانـية
حيث تـعسـكر قوات الـعمـيد مـحمود
عــر وهـمـا مـن ألـد أعـداء الــنـايف
والـــداوود وعــــلى غــــيـــر وفــــاق مع
ــرافق الــبـــعـــثــيـــ ولــكـــنه زجـــر ا
الـــعــبــيــدي وطــلب مــنه (ال تــســوي
قارش وارش) وارتدى بـدلته وخرج
الـى بـهــو كــتـيــبـة دبــابــات الـقــصـر
وجــلـس مع أحـــمــد حـــسن الـــبـــكــر
يتبـادالن السـجاير ويـناقشه في أي
الـــدخــــان أفـــضـل (لـــوكـس تـــركي
اركـات الثالث غازي) وكـانت هـذه ا
الرائـجـة في العـراق قـبل ان يحـمله
حــردان الـــتـــكـــريــتـي وصالح عـــمــر
الــعــلي الى مــنـزل األول ويــتــنـاول
الــقــيـــمــر واخلــبـــز احلــار والــشــاي
الــســاخـن ريــثــمـــا تُــجــهـــز طــائــرة
عسكرية في قاعـدة الرشيد اجلوية
لـنـقـلـه الى لـنـدن لـيـكـون الى جـانب

زوجته التي تعالج هناك.
قـدم ابراهيم الـداوود يخضع كان ا
للمقـدم عبدالـرزاق النايف برغم انه
أكـبـر منـه عمـراً وأعـلى مـنه مـرتـبة
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ؤلفة في تموز  1968 حكومة طاهر يحيى ا
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وكـان ال يُـقـدم عـلى خـطـوة حـتى لـو
كانت تـلبيـة دعوة أصـدقاء أو زيارة
أقـــارب ومـــعــارف اال بـــعــد احـــاطــة
الــنـايف بــاألمـر حــتى انـهــمـا شـكال
ثــنـــائــيـــاً فــرض نـــفــسه بـــقــوة في
ــؤســســة الــعــســكــريــة واالوسـاط ا
الـسـيـاسـيـة وبـاتـا أقـرب اثنـ الى
الــــرئــــيس عــــبــــدالــــرحــــمـن عـــارف
مـستـغـلـ بسـاطـته وتـواضع وعيه
السياسي وفـقره الثقـافي وأصبحا
ـارس نشـاطه يـؤلـفـان مـركـز قـوة 
باسم الدولة حتى وصل األمر بهما
الى اعــتـقـال ســيـاسـيــ كـمـا حـدث
ـارسـة تـهـديدات لـفـؤاد الركـابي و
على وزراء كما حصل مع عبدالكر
فــــرحــــان وزيـــر االصـالح الـــزراعي
الـذي قدم اسـتـقـالتـه من الوزارة في
وقابل اخلـامس من حـزيـران 1968  
رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريــــة وشـــرح له
خطورة االثنـ على موقـعه ومكانته
وســـمــعـــته ولـــكن الــرئـــيس عــارف

وعده خيراً.
ـــــا عـــــزز من نـــــفـــــوذ الـــــنـــــايف و
والـداوود أن مـديـريـة االمن الـعـامة
ـسؤولـة عن مـتـابـعة الـنـشاط وهي ا
الـــســـيــاسي فـي داخل الـــعــراق الى
جانب مهامهـا االمنية االخرى باتت
ـــديــريـــة االســـتــخـــبــارات تــخـــضع 

كــان الـرئــيس عــبـد الــرحــمن عـارف
يـــعــطـف عــلـى الــرائـــد عـــبـــدالــرزاق
النايف مـنذ كان االخـير حتت امرته
ضـابـطـاً في مـنـظـومـة اسـتـخـبارات
الـفرقـة اخلامـسـة التي عُـ الـعمـيد
ثـم الـلــواء عـبــدالـرحــمن قــائـداً لــهـا
عـقب اعادته الـى اخلدمـة الـعسـكـرية
عــقب حــركـة  8 شــبـاط 1963 وكـان

متقاعداً.
وسـعى عــبـدالـرحـمـن عـارف عـنـدمـا
أصبح رئـيسـاً الركان اجلـيش وكالة
عقب حركة 18 تشرين الثاني 1963
نح عـبـدالرزاق الـنـايف موقـعاً ان 
مـتـمـيـزاً في مـديـريـة االسـتـخـبارات
الــعـســكـريـة ولــكن تـصــدي الـعــقـيـد
هـادي خـمـاس مـديـر االسـتـخـبـارات
ـــقــدم فـــاروق صـــبــري ومــعـــاونه ا
بـتـنـســيق مع الـعـمـيـد الـركن مـحـمـد
مجيـد معاون رئـيس أركان اجليش
أفسـدا علـيه سـعيه فـقد كـانت لهـما
مالحـظـات عـلى سـلـوك الـنايـف وقد
ظل عـبـدالـرحـمن يـنـظـر الى الـثالثـة
بارتياب ويتهمهم بانهم سياسيون
ومن حـزب الـقومـيـ الـعـرب حسب
رأيه فـقـد كــان ال يـفـرق بـ احلـركـة
واحلـــزب ويـــعـــتـــبـــرهـــمـــا شـــيـــئــاً

واحداً.       
وقـد مكـنّ اخلالف الـذي حصل
بـــ الـــرئـــيـس عـــبـــد الـــسالم
عــارف واجملـمــوعـة الــقـومــيـة
النـاصـرية ومن ضـمنـها الـعمـيد
مــحــمــد مــجــيــد والــعــقــيــد هـادي

ـقـدم فاروق خمـاس وا
صـبـري الـذين

غـــــــادروا
مـواقع

ابراهيم الداود
الـعسـكـريـة منـذ نـهايـة الـعام 1967
مـــا أدى الى احــتـــجــاج مـــديــر االمن
العام أنور ثامر عـلى هذه الصيغة
مــطـالــبــاً الـرئــيس عـارف بــضـرورة
االيعـاز الى االستـخبـارات بالـتوقف
عن تـــــدخالتـــــهــــا فـي شــــؤون االمن
الــعـامــة غــيـر ان الــرئــيس بـدالً من
ــا طــلــبـه ثــامــر وهـو االســتــجــابـة 
قـريــبه طـلب مـنـه ان يـتـرك (دوخـة)
االمن الـعـامــة ويـذهب الى الـبـصـرة

ويكون متصرفها (محافظها).
وقد التقيت شخصياً مع أنور ثامر
وتـــربــــطـــنـي به عالقــــة مـــنــــذ كـــان
متصـرفاً في الكوت 1965 وكنت في
مهمة صحفية بالبصرة في حزيران
1968 ووجــــدته في غــــايـــة احلـــزن
والنه يـعـرف اجتاهـاتي الـسـيـاسـية
فانه لم يـتـحرج في احلـديث بألم عن
سطوة النايف والداوود على رئيس
اجلـمـهـوريـة مـتـسـائالً عن اجلـهـات
التـي تدعم االثـنـ فلم أجـد جـواباً
غيـر أن أقول له : أنت أعـرف فصاح
بــحـرقـة ال والــله مـا أعــرف ! الحـقـاً
ـالزم قــيس جنـل الــرئــيس تــزوج ا

من أحدى بنات أنور ثامر. 
©l³²¹®

{ جزء من كتاب (ب الصحافة والسياسة..
تاعب) قيد التحضير نصف قرن من ا

هم الــعــســكـريــة مــكنّ رئــيس أركـان
اجلـيش وكـالــة الـلـواء عـبـدالـرحـمن
عـارف من احـتـضـان الـنـايف بـقـوة
واالهـــتــمـــام به ودفــعـه الى صــدارة
مـديـريــة االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة
والن رتــبـته الــعـســكـريــة ال تـســاعـد
لـيـكـون مـديرهـا فـقـد جيء بـالـعـقـيد
ن شـفــيق الـدراجي وهــو ضـابط 
) وعُـ مديراً سـلكـي يسـمون بـ (ا
صـــوريــاً لالســـتــخـــبــارات في حــ
أصــبـح الــنــايف مــعــاونــاً له ومــنح
صالحيـات تـفوق صالحـيات مـديره
خــصـــوصــاً عـــنــدمــا اخـــتــيـــر عــبــد
الــرحـمن رئــيـسـاً لــلـجـمــهـوريـة في
منتصف نيسان 1966 خلفاً لشقيقه
ـشـيرعـبـدالـسالم عـارف الـذي لقى ا
مـصــرعه في حــادث سـقـوط طــائـرته
ـروحيـة في شـمال الـبـصرة خالل ا

زيارة تفقدية. 
واحلــــقـــيــــقـــة ال تــــوجــــد وثـــائق أو
شـهــادات رصـيــنـة
تـــــــــــــــــــؤرخ
الــفــتــرة

الــتي بـدأ فــيـهــا يـفـكــر في االنـقالب
على رئـيـسه عبـدالـرحمن واالسـباب
التي دعـته الى ذلك وكيف تـمكن من
اســـتــقـــطــاب ابــراهـــيم الــداوود الى
ا نشره جانبه وشخصياً ال أعتد 
الــداوود فـي صــحـــيـــفـــة (احلـــيــاة)
الــلــنـــدنــيــة عــقب ســـقــوط الــنــظــام
  وفـيـهـا قـدم شـهـادة الـسـابق بـعـام
ـوضـوعــيـة وتـتـضـمن تـفــتـقـر الى ا
تفردة التقالب مبالغات عن قيادته ا
17 تــمـــوز وتـــهـــمـــيـــشه لالخـــرين
بــضــمــنـهـم رفـيــقه الــنــايف كــمـا ان
االخــيــر الــذي نــشــرت الــصــحــيــفـة
ذاتـهــا بـعض االوراق الـتـي تـركـهـا
لـدى  اســرته هي االخــرى لم جتب
عن أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة وقـــد كـــتـــبت
بــــانـــشـــائــــيـــة مــــفـــرطـــة خــــلت من
صداقية ولكن من خالل السياقات ا
رحـلة التي التـاريخـية ومـعاصـرة ا
كن القول بان سبقت تموز 1968 
شركـات النـفط االجنـبيـة لعبت دوراً
بـارزاً في التـمـهـيد الزاحـة الـرئيس
عبدالرحـمن عارف عن السـلطة وهو
نــفـــسه اعـــتــرف بـــذلك ولـــكن بـــعــد
ســــنــــوات في لــــقــــاء مع الــــبــــاحث
الـســيـاسي حـنـا بــطـاطـو عـنـدمـا
أبلغه بـان عبدالـرزاق النايف لم
يكن في األمـر ـ ويقـصد االنقالب
عـليه ـ غـيـر أداة جذبـهـا اغراء
ــال ولـكــنه يـقع في اخلــطـأ ا
عــنـــدمــا يــقــول : ان شــركــات
الــــنـــفـط اشـــتـــرتـه من خالل
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لــضم جنـمه خالل مـفــاوضـات الـنـاديـ
حول ليروي ساني.

ــديـــر الــفــني أشـــاد بــيب جـــوارديــوال ا
ـستـويـات الرائـعة ـانـشسـتر سـيـتي با
الــتي قـدمــهـا الــنــجم اإلسـبــاني ديـفــيـد

سيلفا مع النادي اإلجنليزي.
وسـيــلـعب سـيــلـفـا مـبــاراته األخـيـرة مع
ـقبل ـيرلـيج األحد ا الـسيـتي في البـر
ـنـاسـبـة سجل أمـام نـورويـتش.وبـهذه ا
ي لــســيـلــفـا جــوارديــوال فـيــديــو تـكــر

حتدث فيه الالعب أيضًا.
VŽô qC √

ـدرب اخملـضـرم : "عـنـدمـا يـتـعـ وقـال ا
الــلـعب بــ اخلــطـوط فــإن سـيــلـفــا هـو

أفضل العب رأيته في هذه اجلزئية".
وأضـــــاف: "إنـه العب رائـع لـــــقـــــد قـــــرر
الرحيل وقال ذلك في مرات عديدة.. أراد
أن يغادر بعد 10 سنوات هنا ونأمل أن
يعود مرة أخـرى".وتابع: "دعونا نأمل أن
نتـمكن من إقـامة حـفل وداع له وهو أمر
يسـتـحـقه تـماًمـا".أمـا سـيـلفـا فـقـال: "أنا
فــخـور بــكــوني الالعب األكــثــر مـشــاركـة
بـقـمـيص مـانـشسـتـر سـيـتي في الدوري
متـاز.. ما يجعلك أفضل هو اإلجنليزي ا
الــقـــرارات الـــتي تـــتــخـــذهـــا عــلى أرض
لعب".وأردف جنم فالنسيا السابق: "لم ا
نـكن نـفوز من قـبل لـكن بدأنـا في الـفوز
توقع منا دائمًا أن ننتصر.. وإذا واآلن ا

لم نستطع حتقيق ذلك سيعتبر فشال".
: "القـرارات مهمـة للغـاية إنهـا لعبة وأ
قــرارات.. وإذا اتـــخــذت قـــرارات جــيــدة
وتــعـلـمـت كـيـفــيـة الـقــيـام بـهــا سـتـكـون

أفضل بكثير".

مـــولـــ والعب الـــوسط األرجـــنـــتـــيـــني
لــيــانــدرو بـاريــديس.وبــعــد االسـتــعــانـة
بـتـقنـيـة الفـيـديو قـرر احلكـم أيضـا طرد
الالعب لـوي بــيـرين بــعـد ثـبــوت تـدخـله

العنيف ضد كيليان مبابي.
ولم تــنـجح مــحــاوالت إسـعــاف مــبـابي
ـلـعب ليـشارك مـكـانه بابـلو حـيث غادر ا
سارابـيا والنـتيـجة تشـير لتـقدم باريس
بــهــدف ســـــجــله نـــيــمــار جـــونــيــور في
الدقيقة 14. وتبدو إصابة كيليان مبابي
عنـيـفـة حـيث عـاد لـلـمـلعـب في الـدقائق
األخيرة يرتـدي واقيا طبيـا ويسير على
عــكــازين. وعــلى األرجح ســتــكــون هـذه
ــبـاراة هي األخــيــرة في مــسـيــرة لـوي ا
بيرين مع سانت إيتيان إذ أنها األخيرة
وسـم احلالي بـفرنـسا وهـو األخير في ا
أيـــضًـــا في عـــقــد الـالعب اخملـــضــرم مع
ناديه.كـشف تقـرير صحـفي إنكـليزي أن
نـادي مـانشـسـتـر يونـايـتد يـسـعى لضم
أحـــد أهم جنــــوم بـــايــــرن مـــيــــونخ في
قـبل.وبحسب مجلة يركاتـو الصيفي ا ا
"ذا اتالنــتــيك" فــقـد أجــرى مــانـشــســتـر
يونـايـتـد بـالـفـعل مـحـادثـات مع اجلـناح
الــفــرنــسي كــيــنــجــســلي كــومــان العب

البايرن البالغ من العمر 24 عاما.
جتـــدر اإلشــارة إلى أن كـــومــان مـــرتــبط
بــعـــقــد مع بـــايــرن حــتى 2023.وكــانت
جـهـود يونـايـتد مـنـصبـة حـتى اآلن على
ضـم جــــادون ســـــانـــــشـــــو العـب نــــادي
ــاني.وكــشف بــوروســيــا دورتــمـونــد األ
ـاني عن وجـود رغـبـة تــقـريـر صـحـفي أ
من مانشسـتر سيتي للـتعاقد مع كومان
لكن بايرن ميونخ منع محاوالت السيتي
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تلقت الهيأة التـطبيعية لالحتاد الـعراقي لكرة القدم دعوة من
شاركة رئيس االحتاد الدولي لـكرة القدم جـياني انفـانتينـو 

Æ2021 منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب في  قطر
يـذكـر ان  الـنـسـخـة الـعـاشـرة لـبـطـولـة كـأس الـعـرب سـتـكـون
شاركة 22 منتخب عربي حتت تنـظيم االحتاد العربي لكرة
القـدم واالحتاد الـدولي لـكرة الـقدم الـتي تـستـضـيفـها قـطر و

قرر أن تلعب في الفترة 1 و 18 ”ديسمبر 2021. من ا
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نــــفت االحتـــادات الــــريـــاضـــيـــة
الـــعــــراقـــيـــة تـــرشــــيح الـــوزيـــر
السابق أحمد ريـاض للمنافسة
ـبـيـة عـلى رئـاســة الـلـجـنــة األو
ووصـفت التـرويج له بــمحـاولة

خائبة للتأثير الهيئة العامة.
وقــــال مــــصــــدر مـن االحتـــادات
الــريـــاضـــيــة فـي تــصـــريـــحــات
صـحــفـيـة ان مــحـاولـة الــتـأثـيـر
عـلى الــهـيــئـة الـعــامـة من خالل
واقع اإللكترونية الترويج في ا
ومـــواقع الـــتــواصل بـــتـــرشــيح
الــوزيـــر الــســابـق هــو مــحــاول
إلعـــــــادة ريـــــــاض مـن نـــــــافــــــذة
ــبـــيــة بــعـــد أن خــــــرج من األو

الــــــــــــــوزارة مـن الــــــــبــــــــــــــاب
الواسع.

وأكد  ان االحتادات شكلت كتلة
من الـهيـئـة العـامـة رفعت شـعار
ــبي إعــادة تــرتــيب الــبــيت األو
بـعـد أن تعـطـلت الريـاضـة جراء
ـكـتب الــتـنـفـيـذي اخلـالف بـ ا
السـابق والقـضاء الـعراقـي بعد
ـــبـــيـــة ومـن ثم دفـــعت حل األو
االحتـــادات ثـــمـــنـــا كـــبـــيـــرا في

اضية. الفترة ا
وتـــابـع بـــدأت مــــجــــمـــوعــــة من
االحتادات احلوار بـشأن السبل
التي تساعد في انـتشال اللجنة
ــبـــيـــة من الــواقـع احلــالي األو
ونـرفض رفـضـا قـاطـعـا تـرشـيح
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قـدمة من ـية نـلمس احـتدام الـصراع ب فـرق ا ـسابـقات الـعا في اغلب ا
ـركـز االول ونـيل لـقب الـبـطـولـة اجل تـصـدر تـرتـيب الـفـرق واالسـتـئـثـار بـا
شاركة بالبطوالت االوربية فضال عن الصراع  على البطاقات  اخلاصة با
ؤخرة لالبتعاد عن مراكز اخلطر  اضافة للصراع الذي يحتدم ب فـرق ا

قبلة في الدوريات االدنى.. واسم ا التي تنقلهم  للعب في ا
ـثـلـيـها من خالل اما في ريـاضـتـنـا فـهنـالك صـراع اخـر تـبـرزه االنديـة و
ــنــتـظــر اقـراره االعـتــراض عـلـى مـا تــضـمــنــته بـنــود الــنـظــام الــداخـلي  ا
ـصـادقــة عـلــيه من قـبل االحتــاد الـدولي  حــيث يـحــتـدم الــصـراع حـول وا
الـنـظـام مـا بـ  الـهـيـئــة الـتـطـبـيـعـيـة  والـهــيـئـة الـعـامـة الحتــاد كـرة الـقـدم

العراقي ..
وتختلف وجـهات النـظر ما بـ اجلهتـ فالتـطبيـعية تـرى من جانبـها بعدم
جواز  بقاء رئيـس االحتاد لدورت انتـخابيتـ  وفي هذا االمر تبـلغ جانبا
من الـصــوابـيـة فـي ظل  ابـراز اجلــهـود واالجنــازات الـتي يــقـدمـهــا رئـيس
االحتاد واعتماد  صيغة مناسبة  لغرض استقالة  رئيس االحتاد في حالة
اخـفــاقـه بــالـكــثــيــر من االعــمــال  الــتي  تــطــرز جــهــوده في جــانـب اعـداد
نـتخـبـات وتهـيـئتـهـا لغـرض الدخـول اجلـدي في االستـحـقاقـات الـرسمـية ا
وقـد يـبـلغ ايـضـا االمـر جـديـته بـعـدم  امـسـاك  رئـيس االحتـاد لـصـوجلـان
القـيـادة  لـوحـده والـتشـبث بـكـرسي الـرئـاسـة مـانعـا اي من الـشـخـصـيات
ـشـتـرك والـتـوحـد بـافـكـار مـنـاسـبـة لـغـرض ـارسـة الـعـمل ا االخـرى من 
ستقيمة بدون انحرافات قد تؤدي تسيير دفة االحتاد في سلوكها طرقها ا
رات بهـا الى اهـتزاز الـسـمعـة الـكرويـة الـعراقـيـة وهذا االمـر قـد شهـدنـاه 
عديدة  وفي مناسبات شتى فلذلك ينبغي ان ناخذ من تلك النماذج دروسا

نتعظ فيها ..
كما ان اشـتراط الـهيئـة التـطبـيعيـة  للـمرشحـ بان يـكونـوا على درجة من
يـة  تخـولهم للـترشح  فـهذا امـر منطـقي للـغايـة فالنـخب الريـاضية االكاد
ـطـلـوبـة فـلـذلك الفـائـدة من تـلك ـيـة ا البـد لـهـا من اقـران عـمـلـهـا  بـاالكـاد
ؤسسات الرياضـية  التي تعنى بالـعلوم الرياضـية السيما من خالل علم ا
ــنــاســبــة الــتي تــعــمـل في ضــوئــهــا سـواء االدارة الـذي يــحــدد الــصــيغ ا
االحتـادات او االنـديـة  والـكــثـيـر من انـديـة الــعـالم تـتـحــدد وفق هـذا الـعـلم
لغـرض االستـفادة من خـبـرات السـابقـ الان تكـون مـهمـة االدارة مرهـونة
فقط بـاخلبـرة او الـتجـربة الـتي سـبق وان مارسـها جنـم سابق يـوظف مثل

هذا االمر حتت اطار العالقات فحسب ..
ومن االمور الـتي ايضـا اثرت في واقع ريـاضـتنـا العـراقيـة هو االزوداجـية
حيث تـتـيح بـنود بـعض االنـظـمة لـلـشخص االداريـة من ان يـكـون في نادي
مع ومن ثم يترشح في الوقت ذاته لـشغل منصب في االحتاد  الرياضي
 فلذلك في هذه احلالة يبدو  على ذلك الرياضي مـهمت تبرز فيها عاطفته
وتتغـلب على مـوقعه الريـاضي وقد خـدشت مثل تـلك الصور  واقع االدارة
الرياضية فنجد في محطات سابقـة محاباة لنادي مع على نظيره اللشي
ــثل ذلك الــنــادي  يــشــغل مــنــصـــبــا في الــوقت ذاته في االحتــاد اال ان 
الرياضي  لذلـك  تبدو االزدواجيـة غير مـناسبـة البتـة وتؤشر خلـلل  تعانيه
رياضتـنا من غيـاب الكفـاءات  وحاجة الـساحة الـرياضيـة لرياضي مـحايد
ـعـايـيـر واالنـظـمـة  الـتي تـسـيـر عـلـيـهـا اليـتـاثـر بـالـعـاطـفـة ويـحـدد عـمـله بـا

عنية .. االحتادات الرياضية ا
ثلي االنـدية على هذا االمر وقد ابرز تقريـر  نشر مؤخرا حـول اعتراض 
رحلة ثليهم  ولكن لـنلتفت الى  واقع ا ومرد اعتراضهم  تعطيل تـرشيح 
قبلة وقدرتها بارساء طموحات اجلمـاهير الرياضية  نحو مرافي مناسبة ا
ـنتـخب العراقي  وعدم ابقـاء امنـيات  ظلـت وستبـقى من  ان يسـهم تاهل ا
مجـددا لـنهـائـيـات بطـوالت كـاس الـعالم في ابـراز الـقـابلـيـة الـعراقـيـة  على
حتـدي الـظـروف واالخـذ بــركب الـتـطـور  اســوة بـاالحتـادات االخـرى الـتي

تعمل جهدها لتطوير قدراتها  في هذا اخلصوص ..
كـمـا ان تــوسـيـع قـاعـدة الــهـيــئـة الــعـامــة ايـضــا  حـوصــر بـاالعــتـراضـات
خصوصا في منح الفرصة  النديـة التنافس في الدوري فلهذا االمر ايضا
ذكورة  في  فك عاجلة ترتبط بقدرة االندية ا قصور في ا
قيود عزلتها او احلصول على فرصة مناسبة للظهور
مـتاز  واالنتـظار  بالشك في في مسابـقة الـدوري ا
ـثـلـيـها  لـلـهـيئـة الـعـامـة  بغـيـة االسـهام ان يدخل 
ـنـتـظـرة من بـشـكل فـعـلـي في ابـراز اهم اجلـهــود ا

احتاد حتاصر والدتها الكثير من االعتراضات ..
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فـاز بــاريس ســان جـيــرمـان عــلى سـانت
إيـتــيـان بــهــدف دون رد  عـلى مــلـعب دو
فرانس في نـهائي كـأس فرنسـا ليـنتزع

اللقب الغالي محققًا الثنائية احمللية.
ـبـاراة وسـجل نـيـمـار دا ســيـلـفـا هـدف ا
الـوحــيـد في الـدقـيـقـة 14 لـيــتـوج فـريـقه

باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.
واسـتـطـاع الـنـادي الـبـاريـسي أن يـنـجو
من الـلـقـاء احلـمـاسي بـفـوز شـاق حـيث
ـبـاراة الـتـحـامـات قـويـة ب شـهـدت ا
العـبي الـفـريـقـ تـسـبـبت في إصـابة
كيليان مبابي ومغادرته اللقاء وطرد
لوي بيرين العب سانت إيتيان في

الدقيقة 31.
W¹u  W¹«bÐ

بــدأ الـلــقـاء بــإثــارة كـبــيـرة
حـيث كاد ديـنـيس بـواجنا
أن يــــتـــــقـــــدم لــــســـــانت
إيـــــــــتــــــــيــــــــان إال أن
الــعـــارضـــة حــرمت
اخلـضـر من هدف
مـــبــــكـــر ثم عـــاد
نــــــــــفـس الـالعـب
ـــرمى لـــيــــهـــدد ا
الـــــــبـــــــاريـــــــسي
بــــضــــربـــة رأس

لكن كيلور نافاس تعامل معها بثبات.
انـــتــفض بـي إس جي ســـريــعـــا ونــشط
الــثالثـي الــهــجــومي إيــكــاردي ومــبــابي
ونــيــمــار ومن هــجــمـة ســريــعــة انــفـرد
مــبـابـي وســدد كـرة ارتــدت مـن احلـارس
لـيــقـابـلـهـا نـيـمـار بــسـهـولـة في الـشـبـاك

بالدقيقة 14.
وبـعـدها بـدقـائق قـليـلـة انفـرد دي مـاريا
من اجلــهــة الــيــمــنـى وســدد كــرة قــويـة
أنـقـذهـا احلـارس جيـسي مـولـ بـبـراعة

شديدة.
WÝdý W dF

واجه تـومـاس تـوخيل سـوء حظ في أول
نــصف ســاعــة حــيـث خــســر تــبــديــلــ
إلصـابــة تـيــلــو كـيــريـر وكــذلك كــيـلــيـان
مبـابي الذي تـعرض لتـدخل عنـيف أسفر
عن طــــرد لــــوي بـــيــــرين مــــدافع ســــانت

إيتيان.
شوط

غـلب األداء البـدني واالحتـكاكـات القـوية
على العبي الفريق بينما جنح بي إس
جي فـي تـأمــ تــقـدمه لــنــهـايــة الــشـوط

األول.
حتــرك كـلـود بـويل مـدرب سـانت إيـتـيـان
لـتـنـشـيط صــفـوف الـفـريق حـيث أجـرى
عـدة تبـديالت في الـشـوط الثـاني أبـرزها
نــزول وهـــبي اخلـــزري وأرنـــود نــوردين
ـرمى بأكثر من تـسديدة لكن الذي هدد ا

دون خطورة كافية.
قابل أضاع الـفريق الباريسي في ا
أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثانٍ
من مـحـاوالت خـطـيــرة لـلـيـانـدرو

بـاريـديس وسـارابـيا ونـيـمـار وإيـكاردي
ودي ماريا.

كـما قـرر توخـيل أن يكـتفي بـ 3تبديالت
فــــقط حــــيـث أقــــحم فـــــيــــراتي مــــكــــان

بــــــاريـــــــديس
لـــيـــنــجح

في تـعزيـز الـكثـافـة العـددية
ــلــعب ومــواجــهــة بــوسط ا
االنــدفــاع والـــعــنف الــشــديــد
لالعبي اخلضر الذين نالوا 6
بـــطـــاقـــات صـــفـــراء وواحـــدة

حمراء.
لم يقدر كيليان مبابي مهاجم
بـاريـس سـان جـيـرمـان عـلى
اسـتكـمال مـبـاراة فريـقه ضد
ســانت إيــتـيــان في نــهـائي

كأس فرنسا.
وفي الــــــدقــــــيــــــقـــــة (30)
أصــــــيـب مـــــــبــــــابـي في
الـكــاحل نـتـيـجـة تـدخل
عنـيف من لوي بـيرين
مدافع سانت إيتيان.
واندلعت اشتباكات
بــــــــــــ العــــــــــــبـي
الفريـق دفعت
حـــكـم الـــلـــقـــاء
إلشــــــــــهــــــــــار
الـــــــــكـــــــــارت
األصــــفـــر 3
مــــــــــــــــرات
لــــرومـــان
حـمــومـة
وجـيس
ي
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رجح وزيــر الـــشــبــاب والــريــاضــة
عــدنـــان درجــال عــودة الـــعــمل في
مــــشــــروع مــــلــــعب الــــزوراء خالل

قبل. األسبوع ا
وذكر بيان صحفي صدر عن مكتب
درجــــــال أن وزيــــــر الــــــشــــــبــــــاب
والـريـاضــة عـدنـان درجــال تـفـقـد
الــيــوم مــلــعب الــزوراء الــريــاضي
وبـــحث اهـم اســبـــاب ومـــعـــرقالت
ـاضـية ـدة ا تـوقف الـعـمل خـالل ا
ومــنــهـــا جــائــحـــة كــورونــا وعــدم
عـدات الـضـرورية وصـول بـعض ا
الـتي ادت الى تـوقف الـعـمـل طـيـلة

نصرم. الزمن ا
وب الـوزير درجـال وفقـاً للـبيان
ـكن الـتـغـلب ان جـمــيع الـظـروف 
عـلـيهـا عـلى الـرغم من صـعوبـتـها
واالهـم ارتـفـاع وتـيـرة الـعـمل بـعـد
لـعب الى مراحل مـتقدمة وصول ا

جــداً يـجب أال تـهــمل" مـشـيـراً الى
انه "سـيـتـخذ الـتـدابـيـر الالزمة مع
اجلهات احلكـومية لتـسهيل العمل
وانـســيـابــيـته مــتـوقـعــا ان تـعـاود
الكات الـهندسـية والفـنية عـملها ا

قبل. مطلع االسبوع ا
…—«“u «  U UB²š«

ومن جـانبـه أكد مـديـر عام الـدائرة
ــالــيــة شــاكــر مــحــمــد اإلداريــة وا
عودة أن وزير الـشباب والـرياضة
عـدنـان درجــال لـديه مـســتـشـارين
اثـن فـقط احدهـمـا للـرياضـة هو
حـــسن عـــلـي كـــر وثـــانـــيـــهـــمــا
لـلـشـبـاب هـو عـلي سـلـمـان نـافـيـاً
تـــعــيـــ أي شـــخــصـــيـــة بــصـــفــة
مــســتــشـار بــكــافــة اخـتــصــاصـات
الــــوزارة. وقــــال عـــــوة في بــــيــــان
صحفي إن بـعض مواقع التواصل
االجتـماعي تنـاقلت مؤخـراً أخبارًا
لــبـــعض الـــشــخـــصـــيــات كـــونــهم

يـعـمـلـون بـصـفـة مـسـتـشـار لـوزيـر
الـشـبـاب والـرياضـة نـافـيـاً بــشـكل
قاطع تلك األنباء جملة وتفصيال.
وأضـاف أن كل مـن يـدعي تـعـيـيـنه
ستـشارين بـصفـة مسـتشـار غيـر ا

ــشــار إلـــيــهــمــا في الــرســمـــيــ ا
تــخــصــصي الــشــبــاب والــريــاضـة
يــــــتــــــحــــــمـل كــــــافــــــة اإلجـــــراءات
القانــــــــونية جراء ذلك داعيا إلى
تـــوخي الـــدقــــة في الـــتــــعـــامل مع

األشـــخـــاص الــــذين يـــدعـــون ذلك
الســــــيــــــمـــــــا في ظـل الــــــظــــــروف
االسـتـثــنـائـيـة الـتي نــعـيـشـــــــــهـا
ـــر بــهـــا اجلــمـــيع في وطـــنــنــا و

العزيز.
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تــوج فـريـق بـيــرســبـلــويس بــلـقب
متاز لكرة القدم الدوري اإليراني ا

للمرة الرابعة على التوالي.
وجنـح بـيـرسـبـولـيس بـحـسم لـقب
الـبـطـولة بـعـدمـا تغـلب الـيـوم على
مــضــيــفه نــفط مــســجـد ســلــيــمـان
بـــنــــتـــيـــجـــة 1-2 ضــــمن لـــقـــاءات
األسـبـوع الـسـادس والـعشـرين من

البطولة.
وسجل هـدفي بيرسـبوليس كل من
ومـهدي عـلـي بـور في الـدقـيـقـة 39 
ابــدي في الــدقـيــقـة 58 فــيـمــا جـاء
هـــدف نـــفـط مـــســـجــــد عن طـــريق
الـالعب حــــســـ ابــــراهـــيــــمي في

ـنـتخب الدقـيـقة Æ71  وشارك جنم ا
الــوطـنـي لـكــرة الــقــدم بــشـار رسن
ــبـــاراة وقــدم اداءً اســـاســيـــاً في ا

كـبـيــراً كـعـادتـه لـيـتــوج مع فـريـقه
للمرة الثالثة على التوالي.

وسم هو الثالث لرسن ويعد هذا ا

ـــؤمل ان مع الـــفـــريق حـــيث من ا
يــــــحـــــــسم رسـن مــــــصـــــــيــــــره مع
بـيـرسـبولـيس خالل األيـام الـقلـيـلة

قبلة. ا
ــنــتــخب لــوح بــشــار رسن العب ا
ـــــغـــــادرة فــــــريـــــقه الـــــعـــــراقـي 
بـيـرسـولـيس اإليـراني بـعـد نـهـايـة
وسم عقده مع الفـريق مع انتهاء ا

اجلاري.
وقـال مـصـدر مـقـرب من الالعب في
تصريحات صحفية إن بشار رسن
العب يـرغب في إنـهـاء جتـربـته بـا
اإليـرانيـة بعـد أن حقق الـكثـير من
األلـقاب ومن ضـمنـها دوري أبـطال

آسيا.

وأشــار إلى أنـه يــســعى لــتــجــربــة
احــــــتــرافــيـة جــديــدة بــعــيـدا عن
الـــدوري اإليـــرانـي رغــــــــم رغـــبـــة

بيرسبوليس بتجديد العقد.
ــصــدر أن بــشــار لــديه  وأوضح ا
عـــــروض مـن دوريـــــات أوروبـــــيــــة
ويــرغب في خــوض جتــربـة تــقـربه
من الـدوريـات األوروبـيـة الـكـبـيـرة
ــلـك مــواصـــفــات الســـيـــمــا وأنـه 
ـــلك خــــــــــبــرة مـــهـــاريـــة وبـــات 

كبيرة.
يــشـار إلى أن بــشـار رسن يــعـد من
أبـــــرز احملـــــتـــــرفـــــ فـي الــــدوري
ـــواسـم الـــثالثـــة اإليـــرانـي خالل ا

األخيرة. 

بية جانب من اجتماع اللجنة االو

درجال يتفقد ملعب الزوراء

أي شـخــصـيـة من خـارج الـبـيت
ـــبي لــقـــيــادة الــلـــجــنــة في األو

قبلة. الفترة ا
وشــــدد عـــلـى أن الـــتــــرويج ألي
شـــخـــصـــيـــة من خـــارج الــبـــيت
ـبي هــو مـحـاولــة لـلـتــأثـيـر األو
عـــــــلى خـــــــطــــــوات االحتــــــادات
الـريـاضــيـة ومـسـاعــيـهـا إلعـادة
ـبــيـة بـعـد الــهـيـبــة لـلـجــنـة األو

اضية. تعثرها في الفترة ا
ـبـيـة يــشـار إلى أن الـلـجـنـة األو
بية الدولية أرسلت خطابا لألو
احملـــلــــيـــة بــــضـــرورة احــــتـــرام
الــــقـــــانــــون الــــعـــــراقي إلجــــراء
انــتــخــابــات جــديـــدة لــلــمــكــتب

قبلة. التنفيذي في الفترة ا
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تــنـــطــلق في الـ  27 من تــمـــوز احلــالي
فـعالـيـات مـهرجـان(كـوفـيد   19لسـيـنـما
الشباب األول) الذي تقيمه دائرة  ثقافة
ـدة ثالثـة وفـنــون الـشـبـاب ويــتـواصل 
شـاركة فيـه فيلم أيام ومن بـ االفالم ا
(الــســـتــمـــام االخــيـــر) أخــراج حـــســ
جــمــيل.وعن فــكــرة الـفــيــلم قــال جــمـيل
لـ(الزمـان ) (الـفيـلم يتـحـدث عن مسـيرة
غتسل يوم واحد لشاب عراقي يعمل 
ــوتى في مــنـطــقـة ســكـنــيـة ويــعـرض ا
هذا الفيلـم مجموعـة حتديات يواجـهها
الشاب بطـريقه إلى عمله يـواجه العديد
من حتديات وخصـومات وأناس أموات
ومع كل هذا كـان لديه مـتسع من الوقت
لشـرب الشـاي وسمـاع صوت فـيروز كل
صــبــاح..ومـن خالل هــذا الــفــيــلم أوجه
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رســـالــــة مـــفــــادهـــا ان إي شــــخص في
الـعـراق هـو عـبـارة عن مـشـروع لـلـموت
ؤجل) وعن صعوبات الفيلم قال (عدم ا
وجود دعم مادي اومـعنـوي لكن اصرار
كادر الـفيـلم على إجنـازه وهم مجـموعة
من الـشبـاب يـحـلمـون بـسيـنـما عـراقـية
حــقــيــقــيــة أثــمــرت عـــنه هــذا الــفــيــلم)
واضاف (لم تكن لـدي فكرة في صـناعة
هـذا الـفــيـلم لـكن كــنت أطـمح ان اصـنع
شيئا مؤثرا أطـرح فيه أفكاري ومشاكل
اجملـتمع الـتي نـعـيشـهـا الـيوم ). ×وعن
الــفــيــلم حتــدث الــنــاقــد خــالـد احلــسن
ــوثــرات قـــائال(اعــتــمــد اخملـــرج عــلى ا
ؤديـة الى اثارة السـمعـيـة والبـصريـة ا
االحسـاس والصراع الـنفـسي العاصف
بـــاالنـــســـان كل يـــوم في هـــذا الـــوطن 
مـكـبال خـائــفـا  من اجملـهـول ...والـفـيـلم
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أعــلن مـديـر عــام دائـرة صـة بــغـداد الـكـرخ
جـاسب لطـيف علي احلـجامي اجلـمعة عن
تـدهــور احلــالــة الـصــحــيـة لــلــمــمـثـل خـلف
ضيـدان بعـد اصابته بـفايروس كـورونا قبل
عــــدة أيــــام.وقـــال احلــــجــــامي إن (حــــالـــة
ضـيـدان وصــلت الى مـســتـوى حـرج جـداً
بعد استمرار تدهور حالتهِ الصحية) مبينا
أنه ( يـرقد اآلن في مسـتشـفى الكـرخ العام
مــنـذ عـشــرة ايـام بــعـد اصــابـته بــفـايـروس
الكــات ــســتــجــد).مــؤكــدا أن (ا كــورونــا ا
الـطــبـيـة والـصـحـيـة تــبـذل كل جـهـودهـا من
أجـل اسـتـقـرار حـالـة الـفـنـان الـقـديـر خـلف
ـرض) مـتـمـنـيـاً (له ضـيـدان وتـعـافـيه من ا

رضى الشفاء العاجل). وجلميع ا

والــتـنــافس الــتـربــوي واجلــمـالي عــبـر
اختـيـار أفضل األعـمـال التـعـبيـرية ذات
الـطابـع الوطـني والـتـربـوي واإلبداعي)
ـشـاركــة في إغــنـاء هـذه مــبـيــنـاً بــأن (ا
ـــبـــادرة تــمـــثـل تــعـــزيـــزاً لـــلـــجـــهــود ا
والـفـعـالـيـات الـتي اطـلـقـتـهـا الـدار مـنذ
دخـــول الــعـــراق في أجـــواء اجلــائـــحــة
وظـروفــهـا اإلسـتـثـنـائــيـة حـيث أطـلـقت
الــدار شـعــار  إبـداعــنــا صـوتــنـا .. ولن
تــوقــفه اجلــائــحــة  وقــد بــاشــرت الـدار
بـالـعـديـد من األنشـطـة عـلى صـفـحـاتـها
ومـواقعـهـا اإللكـترونـيـة في فـيسـبوك و
ــعــرض مـــنــصــة اإلبــداع والــعــطــاءو ا
ـــفــتـــوح وقــد ســـلــطت اإللــكـــتــروني ا
األضواء عـلى أهم االجنـازات اإلبداعـية
واهب الـتي حـققـهـا أطفـالنـا األعزاء وا
ختـلف مسمـياتهم في مـجال الرسم 

مـؤثـر عـاطـفيـا ومـشـاهـده مـتـرابـطة مع
حركـة الكامـيرا). ×وفي اطـار الفعـاليات
الـتي تـقـام الكـتـرونـيـا ضـمن االجراءات
رافقـة جلائحة كـورونا تنظم الوقائيـة ا
واقع دار ثقـافة األطـفـال مسـابقـةً عبـر ا
االلــكـــتــرونـــيــة ومـــنـــصــات الـــتــواصل
االجتمـاعي لتنـمية مـهارات االطفال هي
األولى من نـــوعـــهــــا إلخـــتـــيـــار أفـــضل
األعــمــال اإلبــداعــيـة الــتي يــشــارك بــهـا
أطفال العراق من خالل صفحات الدار (
بـــــــــأســـــــــمــــــــاء اجملـالت والـــــــــسـالسل
اإلبــداعـيــة).وأكـد وكـيـل وزارة الـثــقـافـة
ـدير الـعـام لدار ثـقـافة األطـفـال نوفل وا
ـســابـقـة تـهـدف ابـو رغــيف بـأنَّ (هـذه ا
بــاألســاس الـى خــلق الــطــمــوح وإدامــة
زخم احلـــيـــاة وزرع األمل لـــدى اجـــيــال
عرفة ستـقبل وتشجـيع اإلقبال عـلى ا ا

وسيقى  الشعر  الرسوم الكارتونية ا
ـقـاطع  األعـمــال الـيـدويـة  الــنـحت  ا
الــفــيـديــويــة والــكــلــيــبــات الــتــوعــويـة
وغـيـرهـا من الـفـنـون خالل مـدة احلـجر
ــنـزلي لــلـوقــايـة من جــائـحــة كـورونـا ا
).واوضح أبـــــــو رغـــــــيف بـــــــأن (هــــــذه
ــبــادرات قـد  القت اقــبــاالً واســعـاً من ا
ـــشـــاركـــ ومـن مـــخـــتـــلف األطـــفـــال ا
احملـــافـــظـــات). وذكـــر قـــسم الـــعـالقــات
واإلعالم في ثقافةِ االطفال وفقا لصفحة
الدار في (فـيسـبوك )بـأنه (سيـتم تقـييم
ـــشــاركـــات الــتـي جــســدت األعـــمــال وا
إبـداعــات األطـفــال ومـواهـبــهم اخلالقـة
عـبر جلـنـة مـختـصـة وبـإشراف مـبـاشر
من قبل وكيل الـوزارة وإدارة الدار على
ان يتم الحقاً إعالن أسـماء الفائزين من

هم معنوياً ). األطفال والفتيان وتكر
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الـسـفيـر االسـبق والشـخـصيـة الـوطنـيـة العـراقيـة نـعته
سـائلـ الله تـعالى االوساط الـسيـاسيـة واالجتـماعـية 
ووري جــثـمـانـه الـثـرى في ان يـســكـنه فــسـيح جــنـاته 

االردن.

ÂuK « býd  rþU

الــنـاقــد الــسـيــنـمــائي الــعـراقي
تـلـقى تــعـازي االوسـاط الــفـنـيـة
واالعالمـــيــة لــوفـــاة شــقــيـــقــته
سـائلـ الله تـعالى ان يـسكـنها

فسيح جناته.

 w{UI « bL×

االديب االردني صـــدر لـه عن دار اخلـــلـــيج لـــلـــنـــشـــر
والــتــوزيع بــدعم من وزارة الــثــقــافــة األردنــيــة كــتـاب
بعـنوان (استـدعاء الشـخصيـات التأريـخية في الـشعر

العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري).

ÂuKE  ÊU½bŽ

هـندس خبيـر الطرق واجلسـور العراقي تضـيفه قناة ا
(الشـرقيـة) مسـاء اليـوم االحد ضـمن برنـامج (اطراف
احلـــديـث )الـــذي يــــعـــده ويــــقـــدمه االعـالمي مــــجـــيـــد

السامرائي.
 dF¹Ëœ sF

ـسـرحي الـسـوري شارك بـفـعـالـية مـسـرحـية اخملرج ا
شهـرية أطلقتهـا مديرية ثقـافة السويداء مـقدما مشهدا

بعنوان (صابر بياع اليانصيب).
 ö  s¹b « w×  .d

الـروائـيــة الـسـوريـة وقـعت مـؤخـرا  في (كـتـاب كـافـيه)
ـتـحدة روايـتـها ديـنـة دبي بـدولة اإلمـارات الـعـربيـة ا
ـعـنــونـة (هــذه حـيـاتـي) بـحـضــور نـخــبـة من مــثـقـفي ا

اإلمارات وعبر منصة (زووم) االفتراضية.
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خلف ضيدان

مشاهد من فيلم (اإلستحمام األخير)
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ـتـحـدة االمريـكـيـة مع أية لـلـمـرة االولى تتـسـاوى الـواليات ا
تحدة من دولـة في العالم الثالث في تلـقي حتذير من اال ا
ـتـظـاهـرين واإلعالمـي في ـفرطـة ضـد ا اسـتـخـدام الـقـوة ا
ـتـحـدة وقـالت إنَّ نشـر رجـال أمن غـيـر مـعـرّف الـواليـات ا

زاد خطر انتهاكات حقوق االنسان في هذا البلد.
يـبدو انّ صوت الـتحدي لـلمدنـي في الشـوارع بات سالحاً
يـحـتـاج الى اسـلحـة مـضـادة  وان الـفارق بـدأ يـتـقـلص ب
دولــة حتــمل رايــة احلــريــة وبـ دولــة من دولــنــا الــشــهــيـرة

باخلطف والتغييب والتعذيب واالغتيال .
ـاذا العـالم يتـغيـر بسرعـة على هـذا النـحو الـذي نشـهد فيه
ا ظـننا أنّها مـكتسبـات راسخة لفتـرة ما بعد احلرب تـهديد 
ية الثانية والقـضاء على النازية? بعض اآلراء تتجه الى الـعا
اعـتـبـار ذلك جـزء من اتـساع الـهـوة بـ رأي الـشارع ورأي
ـا يحـيل الى تساؤالت احلـكومـات حتى لـو كانت مـنتخـبة 
أكـبر حول تصميم شكل ومسار االنتخابات لتكون كيف ما
ظـهـرت نـتـائجـهـا تـصب في صـالح الـسلـطـة كـقـوة أعلى في
اجملــتـمع ومن ثمَّ يـكـون لــهـذه الـسـلـطـة خــيـاراتـهـا الـتي قـد

نأى عن خيارات الشارع . تتطور بسرعة لتكون 
ـكن أن  ومــنـهـم مَن يـذهب الى أنّ هــذا الـقــرن اجلـديــد ال 
ـصـطـلـحـات بـاتت ـاضـي وانَّ كُلّ ا يـعــيش بـثـيـاب الـقـرن ا
خـاضـعة لـلـتقـنـ الذي يـنـتج اجتاهـات إجـباريـة االتـباع في
ي اجلديد الى أنَّ كُلّ اجملـتمع. ويلفت دارسون لـلوضع العا
ـيــة ثـالـثـة إلعــادة تـرتـيب مــا يـحـدث هــو مـقـدمـات حــرب عـا
تـقسيـمات الـنفوذ في الـعالم  من دون التـوصل الى الشكل
احلـقــيـقي الـذي قـد تـكـون عـلــيه هـذه احلـرب مع اسـتـبـعـاد
ـاً وانّما اخلـيار الـنووي طـبعـاً ألن العـالم معه لـن يكـون عا

شعّ . مساحات قاحلة حتت سحب الرماد النووي ا
حــ تـقـع احلـروب او تــظـهــر مــقـدمــاتـهــا ســيـكــون صـوت
الـشـارع غـيـر قادر عـلى ان يـسـتـقل بـذاته وسيـكـون مـجـبراً
لـالنـخــراط في  مــســارات جـديــدة اجــبــاريـة. لــكن في واقع
احلـال انّ الـعالـم  لم يصل الى هـذه الـدرجة الـقـصوى وانَّ
الــشـارع الـذي هــو واجـهـة حلـركــات سـيـاســيـة وتـنــظـيـمـات
وشــخـصـيـات فـي أيـة دولـة بـالــعـالم سـيــبـقى مـنــتـفـضـاً في
مــنـاســبـات كــثـيــرة حـامـالً شـعــارات تـســعى لـلــوصـول الى
أصـحـاب القـرار من أجل صـنع سيـاسـات جديـدة أو تـغيـير
قــوانــ ودسـاتــيــر أو اسـقــاط تــمـاثــيل لــيس إال  كــعالمـة

حملاكمة حقبة تاريخية ورفض تكرارها .
ـتـحـدة سـوف تتـكـرر كـثـيراًً في اعـتـقـد انَّ حتـذيرات األ ا

قبلة. الفترات ا

ـا فعله رئـيس وزرائهم اجلديـد مصطفى تـفاجأ الـعراقيون 
ـديـرية الـتـقاعـد الـعامـة عنـدمـا هاتف الـكـاظمي عـنـد زيارته 
أخـيه األكـبر عـماد قـائالً: (اسمـعني أخي أنت أخي الـكبـير
عــلى عــيــني وراسي أحــبك وأحــتـرمك بـس الـيــوم آني مــالـة

الناس مو مالتك. دير بالك).
اســتـظــرف الـكــثـيــر من الــعـراقــيـ مــا قـاله رئــيس الـوزراء
وأصـبحت هلو عمـاد على طرف كل لسان ومـهما يقال حول
ـوضـوع وحـيثـيـاته هل كـانت محـاولـة مـنه لتـلـمـيع صورته ا
مثالً إال أن ما قاله يبقى رسالة لذوي الشأن: أن كفى تقد
ـسـك مـن عمـوم الـشعب األقـارب والـعـشيـر والـتابـع على ا
الـــذي ال أقـــارب في الـــســلـــطـــة له يـــســـهل أمـــره في غـــابــة

نسوبية والرشا. احملسوبية وا
وضـوع بالـنسـبة لي أن الـرئيس جتـاوز على والـظرافـة في ا
ـؤنث عـنـدما عَـبَـر بـالكالم الى الـعـامـيّة في ـذكر وا قـواعـد ا

وقف. حرارة ا
بـــاألمس وقـف رئـــيس وزراء الـــعـــراق اجلـــديـــد مــصـــطـــفى
الـكاظمي مع رئيس اجلـمهورية اإلسالميـة اإليرانية روحاني
لـيــقـول عـلى الـهـواء الـطــلق وبـعـيـنـ ثـابــتـتـ ال تـتـحـركـان:
الـعراق يـسـعى الى عالقات مـتوازيـة وفق مبـدأ عدم الـتدخل
في الـشـؤون الـداخـلـيـة ويـضـيف في جـانب آخـر من كـلـمته:
عالقـاتنـا اخلارجـية تـعتـمد عـلى مبـدأ التـوازن واالبتـعاد عن

أي محاور …
ال شك أن رجـل اخملابـرات العراقـي السـيد الكـاظمـي يعرف
أن روحــاني يـعـاني مــثـلـمـا يــعـاني هـو مـن الـدولـة الـعــمـيـقـة
ولـسـان حـالـه جتـاهه: يـا ذيب لـيش تـعـوي حـالك مـثل حـالي
وأن الــرســالـة مــوجــهــة في الــواقع الى من يــهـمـه األمـر في

الدولة العميقة في البلدين.
واحــدة من أهم مــشــاكل الــعــراق في الــعــصـر احلــديث أنه
مـحاط بجارتـ كبيرتـ لهما تـاريخهمـا وطموحات قـادتهما
عــبـر الــتـاريخ في أرض الــعـراق خــصـوصــا وأرض الـعـرب

. عموماً
يـقال والـعهـدة على الراوي أن قـادة اجليش الـعراقي الـكبار
ذهـبـوا الى رئـيس الوزراء نـوري سـعيـد واحـتجـوا لـديه على
دخــول الــعـراق فـي حـلـف بـغــداد الــذي ضم أيــضـا تــركــيـا
وإيـران باإلضافـة الى بريطانـيا معلـل احتجـاجهم بأن لدى
بـريطـانيـا مشـاكل في مسـتعـمراتـها ولـيس لـلعـراق مصـلحة

في حروبها من قريب أو بعيد.
 يـقال والعهدة على الرواة أيضـاً أن نوري السعيد قال لهم:
إن كـنتم تـظنـون إني دخلت احللـف ألدافع عن بريطـانيـا فقد
أســأ الـظن. لــقــد دخـلت احلــلف لـيــكـون لــلـعــراق مـنــتـدى
ـاذا يـفـكـرون لـنـحـفظ مـشــتـرك مع إيـران وتـركـيـا لـنـعــرف 

بلدنا.
ــد الـقـومـي الـعـربي في ومــهـمـا يــكن األمـر فـإن انــحـسـار ا
ـاضـيــة بـسـبب خــيـبـة من اتـخــذ مـنه ومن حتـريـر الــعـقـود ا
فـلسـط وسيـلة لـلتسـلط والقـيادة في بالد العـرب نتج عـنها
تـدمير جيوش العرب وخلق فراغـاً حفز القائم على شؤون
تـركـيا وإيـران عـلى العـمل لوراثـة الـفاشـلـ من قادة الـعرب
في أرض الــعـرب فــشـرعـنــوا لـطـمــوحـاتـهـم بـوراثـة اإلسالم
وفـلسط من العرب وساعدهم في ذلك أن أفكار سيد قطب
وحـسن البنـا كانت جاهـزة وشعارات حتـرير فلـسط كانت

ذهب. جاهزة والقسمة بينهما جاهزة وفق ا
لـيت رسـالة رئـيس وزراء العـراق من طـهران قـد وصلت الى
الـدولـة الـعـمـيـقة في كـل من طـهران وبـغـداد وعـبـرت اجلـبال

الى أنقرة: أن ال تدخل في الشؤون الداخلية وال محاور.
الـرسـالـة واضحـة وعـسى أن تـكـون فاحتـة خـيـر وود ورخاء
للشعب العراقي واإليراني والتركي
لينتقل اهتمام حكوماتهم الى توفير
اخلــدمــات والــعـيـش الـرغــيــد الـذي
يـــســــتـــحـــقـــونـه بـــعـــد طـــول عـــنـــاء

وتضحيات.
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{ لــــوس اجنـــلــــيس-(أ ف ب) –
تقدم األمير هاري وزوجته ميغن
مـــــاركـل اخلـــــمــــــيس فـي لـــــوس
اجنلـيس بـشكـوى ضد صـائد أو
صـائــدي صـور بـتـهــمـة تـصـويـر
ابــنـــهـــمـــا آرتـــشي فـي حـــديـــقــة
مــنـزلــهـمــا خـلـســة عـلـى مـا أفـاد

محاميهما وكالة فرانس برس.
وجـــاء في الـــشـــكـــوى بـــتـــهـــمــة
ــســاس بــاحلــيــاة اخلــاصـة أن ا
الزوجـ علمـا قبل فـترة قـصيرة
أن شخـصا يـعرض لـلبـيع صورا
التـقطهـا لنـجلهـما آرتـشي البالغ
 14شهـرا مؤكـدا بشـكل كاذب أنه
التـقطهـا قبل فـترة قـصيرة خالل

نزهة في ماليبو.
وأكــد األمـيــر هــاري وزوجـته في
الشكوى أن آرتشي لم يشارك في
أي منـاسـبـة عامـة ولم يـتجه إلى
مالـيـبو مـنذ وصـلت الـعائـلة إلى
كــالــيــفــورنــيــا مــشــيــرين إلى ان
الصور في الواقع ملتقطة خلسة
خالل نــــشـــاطــــات في حــــديــــقـــة

منزلهما.
ـرفوعـة ضد وتسـتـند الـشكـوى ا
مـــجــــهـــولـــ عــــلى قــــانـــون في
ـنع الـتـقـاط صور كـالـيـفورنـيـا 
في مـنــزل أفـراد حــتى لـو  ذلك

من خارجه.
وقال محـامي الزوجـ مايكل ج.
كـــامب في بـــيــان مــا مـن طــائــرة
مــسـيّــرة او مــروحـيــة أو عــدسـة
التقاط صور عن بعد تنتقص من
هـــــذا احلق. يـــــرفع دوق ودوقــــة
سـاسكس هـذه الـشـكوى حلـمـاية
خصـوصية ابـنهـما الصـغير (…)
ولـــــفــــضـح كل مـن يــــســـــعى إلى
االسـتــفـادة من هـذه الــتـصـرفـات

شروعة ووقفهم. غير ا
ويـــقــــيم هــــاري ومــــيــــغن مــــنـــذ
ـلكـية انسـحـابهـمـا من العـائلـة ا
البريطانـية في نيسان/أبريل في
لــــوس اجنـــلـــيـس مـــســـقط رأس
مثلة األميركية السابقة. وتفيد ا
وسائل إعـالم متـخصـصـة أنهـما
يقيـمان في دارة شـاسعة وفـخمة

في بيفرلي هيلز.
وجـــاء فـي الـــشـــكـــوى أن حـــيــاة
راقـبة العـائلـة اليـوميـة تخـضع 
مـتــواصـلــة من صـائــدي الـصـور
الـذين ال يــتـرددون في الـتــحـلـيق
فـــوق الــدارة فـي مــروحـــيــات أو
احداث ثقوب في السياج احمليط

بالدارة.
وقـــال الـــزوجـــان فـي الـــشـــكــوى
إنــــهــــمــــا يــــتــــوقــــعــــان أن تــــتم
مالحقتهما خالل مشاركتهما في
مناسبات عامة لكنهما اعتبرا أن
بـعـض صـائــدي الـصــور والـذين
يــقـفــون وراءهم اجــتـازوا اخلط

األحمر.
عــامـا) ونــدد األمــيــر هــاري ( 35 
مــرات عـــدة بــضـــغــوط ووســائل
االعالم عـلى زواجه جـاعال مـنـها
الـسبب الـرئـيـسي النـسـحابه من

لكية. العائلة ا

{ باريس-(أ ف ب)  –كـشفت دراسة
جـديدة أن جـمـجمـة متـحجـرة لفـصيـلة
تــمـاسـيح إفـريــقـيـة مـنــقـرضـة أظـهـرت
تـشـابهـا كـبيـراً مع تـمـاسيح مـعـاصرة
ــعــتــقــد أن أجــيـاال في قــارة أمــيــركـا يُ
ـة مـنـهـا قـطـعت احملـيط األطـلـسي قـد

قبل خمسة مالي سنة على األقل.
ورأى مــــعــــدّو هــــذه الــــدراســــة الــــتي
نــشـرتــهـا مـجــلـة نـيــتـشــر سـايـنــتـيـفك
ريبـورتس أن التـمـاسيح األمـيـركيـة قد
تـكـون كـلـها مـتـحـدرة من أنـثى وحـيدة
حــامل من هــذه الـفــصـيــلـة اإلفــريـقــيـة
ـة الـتي حـمـلـتـهـا أمـواج احملـيط الـقـد

إلى العالم اجلديد.
وكـانت جـمـجمـة لـتـمسـاح من فـصـيـلة
كرودوديـلوس شـيـشيـاي اكتُـشفت في
لــيــبـيــا الــعـام  1939مع أربع عــيــنـات
اثـلة لكنهـا فُقِدَت أو حتطمت خالل
احلرب. وأمـكن حفظ الـعيـنة اخلـامسة
فـحـسب وتخـزيـنهـا في مـتحـف العـلوم
واألرض التـابع جلامعـة سابيـينتزا في
روما وهي فـي حالة جيـدة رغم كونها

تعود إلى سبعة مالي سنة.
اسح الضوئي وأعيد أخيراً بواسطة ا
(سكـانر) فحص هـذه اجلمجـمة البالغ
طـولـها  50سنـتمـتـرا وأمكن تـكـوينـها
ا ساهم بعد في صور ثالثية البعد 
طــول انـــتــظــار في تــوضــيح اجلــوانب
الغـامضة في تركيـبتها. وتبيّن من ذلك
أن لـــدى فــــصـــيــــلــــة كـــرودوديــــلـــوس
شـيـشـياي نـتـوءاً علـى مسـتـوى اخلطم
. وأوضحت ا يـجعل وجـههـا محـدباً
الدراسـة أن هـذا الـشكل غـيـر مـوجود
إال في إفريـقيا لكنه يذكّر كثيراً بأربع
فصـائل قريـبة تـعيش في قـارة أميـركا

ة في فنزويال. راهناً وبفصائل قد
ويـعـني هـذا الـتشـابه في بـنـيـة الـهـيكل
الـعـظـمي أن ثـمـة تــطـوراً مـتـقـاربـاً بـ
كـــرودوديــــلـــوس شــــيـــشــــيـــاي وهـــذه
التـماسـيح األميركـية. وأتـاحت حتاليل
مـورفولـوجـية وجـزيئـية إضـافيـة تأكـيد
هذه الـفـرضـيـة وخـلصـت إلى أن هذا
الــتـمــســاح اإلفـريــقي اجلــد قـد يــكـون
أسـاس الـشجـرة الـوراثيـة لـلتـمـاسيح
ـــفـــقـــودة بـــ ـــا هـــو احلـــلـــقــــة ا ور
الـساللـتـ اإلفريـقـيـة واألميـركـيـة. أما
عن كـيـفـيـة تــخـالط هـاتـ الـساللـتـ

فــأشــارت الــدراسـة إلـى أن الـزواحف
الــكــبــيــرة هــاجــرت من إفــريــقــيــا إلى
أمــيـــركــا حـــيث تـــفــرقت وتـــوزعت في
أنــحــاء الـقــارة قــبـل نــحـو  11مــلــيـون

. سنةإلى خمسة مالي
ــعـــدّ الــرئـــيــسي لـــلــدراســة وأوضح ا
ماسـيمو دلـفينو مـن جامعـة تورينو أن
الــــتــــيــــارات الــــبــــحــــريــــة في احملــــيط
األطلـسي وخصوصاً التيار الشمالي
االستـوائي سهلت عـلى األرجح تفرّق
التماسيح خالل انتقالها إلى أميركا.
وشــرح أن فـــصــيـــلـــة كــرودوديـــلــوس
نقرضة تتشابه بالفعل مع شيـشياي ا
فـصـيلـة مـوجودة حـالـيـاً في أستـرالـيا
تـــســـتـــطـــيـع اجـــتـــيـــاز مـــســـافــة 500
ــجـرد كــيـمــلــومـتــر في شــهـر واحــد 
العـوم واالستسالم للـتيارات الـبحرية
عــلى مـا أظـهــرت صـور مـلـتــقـطـة عـبـر
األقـمـار االصـطـنـاعـيـة. وأشـار إلى أن
تكـوين صورة أوضح عن طـريقـة تفرق
الـتـمـاسـيح يحـتـاج إلى دراسـات أكـثر

. عمقاُ

{ واشـنطن-(أ ف ب)  –تمـكنـت دراسة جـديدة واسـعة من تـقفي أثـر جتارة
الـرقيـق ب إفـريـقـيا والـقـارة األمـيركـيـة واالسـتـغالل االقتـصـادي واجلـنسي
اليـ الـرجال والـنـساء حـتى الـقرن الـتـاسع عشـر بـفضل حتـلـيل احلمض
الــنـووي (دي ان إيه) لـلــمـتـحــدرين مـنــهم. وأجـريت الــدراسـة اسـتــنـادا عـلى
اخلـصـائص اجلـينـيـة التـي جمـعـتهـا شـركة 23 انـدمي. وشـارك أكـثر من 50
ألف شخص في الـقارة األميركـية وأوروبا وإفريـقيا في هذه الـدراسة الالفتة
الـتي جتـمع ب حتـالـيل احلمض الـنـووي الفـردي ومحـفـوظات مـفـصلـة حول
الـســفن الـتي نــقـلت الــعـبــيـد وعـددهم  12,5 مـلـيـون رجـل وامـرأة وطـفل بـ
ـئة مـنـهم في أميـركا الالتـينـية و 300 إلى الـعام  1515و 1865انزل  70 با
 500 ألف في أمـيـركـا الـشـمـالـيـة الـقـاريـة. وقـضى أكـثـر من مـلـيـونـ خالل
الـرحلـة. وأوضح سـتيـفن ميـكيـليـتي االخـصائي في عـلم الوراثـة في الشـركة
أردنا مقـارنة نتائجنا اجلينية مع سجالت النقل لرصد أي اختالفات محتملة
وهو أمـر ظهر في بعض احلاالت بشكل فاضح نسبيا. فمع أن الرجال كانوا
يشكلـون غالبيـة العبيد تـب للبـاحث أن النسـاء اإلفريقيـات على مر القرون
سـاهمن أكـثر بـكثـير جـينـيا في الـسكـان وقد تـوصلـوا إلى هذه الـنتيـجة من
زدوجة لـدى النسـاء. وأضاف الباحث خالل حتلـيل جينات الـصبغـية اكس ا
ــنـاطق نـقـدر ان  17 امـرأة إفــريـقـيـة كنّ يـنـجـ في مـقـابل رجل في بـعض ا
عـدل سـيكـون مرتـفـعا إلى هـذا احلد. إفـريقـي واحد. مـا كنـا لـنظن أن هـذا ا
ويعود ذلـك إلى سياسة الـتبيـيض العرقي الـتي مورست في أمـيركا الالتـينية
والـهـادفة إلى تـبيـيض بـشرة الـسكـان من خالل الـتشـجـيع على االجنـاب ب
اوروبــيـ بـيض وسـكــان سـود وال سـيـمــا في الـبـرازيل آخـر بــلـد في الـقـارة

األميركية يقضي على العبودية في العام 1888.

فــــريق االنــــتـــاج إلى احلــــد األدنى عـــدد
األشـخاص خالل االجتماعات الضرورية
جــدا فــيـمــا يــؤمن فــريق طــبي مـتــابــعـة
ـنــظـمـ عــلى مـا ــشـاركــات وا صــحـة ا
شـددت الفـارادو. وتفيـد األرقام الرسـمية
تـسـجـيل الـسـلطـات الـصـحـيـة حتى االن
ستجد  3439 إصـابة بفيروس كـورونا ا
أدت  108 مـنـها إلى وفـيات في بـلد يـبلغ
عــدد ســكــانه  6,2 مـاليـ نــسـمـة. إال أن
ـؤلف خـصـوصا من ـواطـنـ ا مـرصـد ا
أطـبـاء يـرى أن احلـصـيـلـة لـيـست دقـيـقة
ويـشيـر إلى وجود  8500 إصـابة و2260
حـالــة وفـاة يـتـشـبه في أنـهـا نـاجـمـة عن

الفيروس. 
و أعــلـنت مــجـمـوعــة ديـزني أن جــائـحـة
كـوفـيد- 19 أرغـمتـها مـجددا عـلى إرجاء
بــدء عــرض أفالم إلى أجل غــيــر مــسـمى
ـيـزانــيـة ضـخــمـة مـثل ومــنـهـا أعــمـال 
مـــوالن مع تـــأجـــيل اجلـــزء اجلــديـــد من
سـلـسـلـة أفالم ستـار وورز وأفـاتـار سـنة

كاملة.
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{ مـــانـــاغـــوا- نـــيـــويـــورك- (أ ف ب) –
تـتـدرب شـابات أنـيـقـات يضـعن كـمـامات
واقـــيـــة عــلـى وجــوهـــهن فـي فــنـــدق في
ـسـابقـة مـلكـة جـمال مـانـاغوا حتـضـيرا 
ـقـررة في الـثـامن من نـيـكـاراغـوا 2020 ا
آب/اغــســطس. وكـان يــفــتـرض أن تــقـام
ـسـابقـة اجلمـاليـةأصال في أيار/مـايو. ا
ـكـنـة الــيـوم بـسـبب رفض وهـي بـاتت 
ســلـطــات الـبالد اتــخـاذ إجــراءات حـجـر
ـسابـقة ـكـافحـة انتـشار الـوباء. إال أن ا

ستجرى من دون جمهور.
وقـالت منسـقة انتـاج احلدث كونـسويلو
الــفــارادو لــوكــالـة فــرانس بــرس لــديــنـا
بــروتـكـول صــارم عـلى صـعــيـد الـسالمـة
شاركات احترامه الصحية ينبغي على ا
بــحــذافــيــره. وأكــدت خالل الــتــدريــبــات
نـشــتـرط الـتـبـاعـد اجلـسـدي واسـتـخـدام

الكمامات وغسل اليدين بانتظام.
وأوضـحت خالل أشهر التحضير األولى
ألـغـيـنا كل االجـتـمـاعات الـفـعـليـة وقـمـنا
بــــكل شيء عــــبــــر االنـــتــــرنت الـــدروس
واالتـــصــاالت واالجــتــمـــاعــات. وخــفض
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وحـمير حلمل الثمار ولدينا أيضاً
نـوع آخر من احلميـر نحن البشر.
ويـــروي هـــنـــا كل شيء عـــمــودي.
نــتــكـل في عــمــلــنــا عــلى أقــدامــنــا
وأكـتــافـنـا.عـلى أجـسـامـنـا خـدوش
ونـــــدوب الــــبـــــعض يـــــصف هــــذه
الــزراعـة بـأنـهــا بـطـولـيــة ولـكـنـنـا
لـــســنــا أبـــطــاالً بل مـــجــرّد أنــاس
ـــهـم أن يـــتـــمـــتع . ومن ا عـــاديــــ
الـــعـــامـــلــون فـي زراعــة احلـــامض
بــبـطّـات سـيـقـان قــويـة لـكي تـكـون
قــادرة عــلى حتــمّل صــعــود مــئـات
األدراج ونــزولــهــا كل يــوم. وكـذلك
يـنـبغي أن تـكـون أكتـافـهم قويـة ما
يـــــكـــــفي حلـــــمـل سالل احلـــــامض
الـثـقـيـلة ورزم من أخـشـاب أشـجار
الـكـسـتـناء الـطـويـلـة قـد يصل وزن
الواحدة منها إلى  80 كيلوغراما.

سـالفـاتوري في الـبسـات الـواقعة
بــ الـبـحـر واجلــبل وقـد اشـتـرى
جـدّ جدّهـما أولـها فـي العام  1825
وال يـزال لـويـجي والـد الشـقـيـق

يــعـمل في بـســاتـ الـعــائـلـة الـتي
تـنتج ما ب  50و 70 طـناً سـنوياً
يـغدو إلـيهـا يومـياً مـا ب الـرابعة
واخلـامسـة فجـراً في سيـارته التي
يـعـود طرازهـا إلى ستـيـنات الـقرن
الـعـشـرين. ويـقـول ثـمـار احلـامض
هـي كل حــيــاتي. إنـــهــا في قــلــبي.
ويـروي أنه هـو نـفـسه ثـمـرة عالقة
حـب حتت شجـرة حامض ويـشعر
بـأنه حارس تراث يخـص البشرية.
لم يــتـغـيـر أسـلـوب الـعـمل في هـذا
ـــكـــان مـــنـــذ قـــرون. ال يـــزال هــو ا
إيـاه…تقـريبـاً. ويصف سـالفـاتوري
الــواقع بـنــكـتـة قــائالً لـديـنــا بـغـال

{ امـالفـي- إيطـاليا -(أ ف ب): في
مـدينـة أمالفي اإليـطالـية الصـغيرة
تـــنـــتـــشـــر أشـــجـــار احلـــامض في
ـــتـــدرجــة عـــشـــرات الــبـــســـاتــ ا
ويـتطـلب العـمل فـيهـا قوة جـسدية
كــــــبــــــيــــــرة وهـــــذا مــــــا يــــــواصل
سـالفـاتوري اسـيتـو القـيام به على

غرار اسالفه من قبله.
وبـقـبـعة الـقش عـلى رأسه وبـسـمة
ارتـــــيــــاح عـــــلى ثـــــغـــــره يُــــقـــــبِل
ســالـفـاتـوري ( 56عــامـاً) عـلى هـذا
ـنـتمي الـعـمل بـشـغف كـبـيـر هـو ا
إلـى اجليل السادس مـن عائلته في
هنة. ويعلّق مازحاً يقول لي هـذه ا
والـــدي دائـــمـــاً إن مـــا يــجـــري في
عـــروقــنـــا لــيس دمـــاً بل عـــصــيــر
. حــامض. قـد يـكـون ذلك صـحـيـحـاً
مـع شــــقـــــيــــقـه مــــاركـــــو يــــعـــــمل

ـزعـومـة مع من االجـتـمـاعـات الـسـرية ا
إنفانتينو. كما تـمت معاقبته بتخفيض
ـدة عـام واحد ـئـة  راتـبه بـنـسـبة  8 بـا
بــســـبب كـــذبه و(عـــرقــلـــة) الــتـــحـــقــيق
الــتـــأديــبـي الــذي اســـتــهـــدفه. وجــاءت
اسـتـقـالـته بــعـد قـرار احملـكـمـة اإلداريـة
االحتاديـة الـتي جلـأ إلـيهـا الوبـر نـفسه
للـطعن في الـعقـوبة الـتي فرضت عـليه.
وقـالت احملـكـمـة في بـيـان لـهـا اجلـمـعـة
إنها تؤكـد (بشكل أسـاسي خروقات في
واجـبـات الـنـائب الــعـام خـاصـة في مـا
يـتــعـلق بــاالجـتـمــاع الـثــالث مع رئـيس
الـفـيـفـا الـذي اعـتــبـرته احملـكـمـة أيـضـا
انـتــهــاكـا خــطــيـرا لــواجـبــات الــعـمل).
وأوضــحت أيــضــا أنـــهــا تــوصــلت الى
خالصة مـفادهـا أن النـائب العـام (أضر
بسمـعة) النـيابـة العامـة وأنه (غير واع

وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله).
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ـدعي الـعام { جنيف-(أ ف ب)  –قدَّم ا
السـويسـري مايـكل الوبر اسـتقـالته من
منـصـبه بـعـد جـدل مطـول حـول طـريـقة
تعـامـله مع حتـقيـقـات فضـيـحة الـفـساد
في االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم (فـيـفـا)
الـشـهــيـرة بـ(فــيـفـاغــايت). وقـال الوبـر
ــتـــهم بـــتــواطـــئه مع رئـــيس االحتــاد ا
الـدولي السـويـسـري جـاني إنـفـانـتـيـنو
عقب العديد من اللقـاءات غير الرسمية
ـؤسـسة في بـيـان (من أجل مـصـلـحـة ا

أقــدم اســـتــقـــالــتـي). وواجه الوبــر (54
عامـا) حتـقـيـقـات متـعـددة حـول طـريـقة
تعامله مع ملف التـحقيقات في فضائح
اضي الفـيـفـا. واسـتـبعـد الوبـر الـعـام ا
من التـحقـيق في فضـيحـة الفسـاد التي
هــزت االحتــاد الــدولي مــنــذ عــام 2015
ــعـلــنــة الـتي بـســبب اتــصــاالته غـيــر ا
كشـفـت عنـهـا وسـائل اإلعالم مع رئـيس
االحتاد الدولي للـعبة خصـوصا العديد
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