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طبعة العراق 
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ـراقبـ الـدوليـ لـتمـكـينـها إشـراف ا
مـن أداء دورها الوطـني وحمايـتها من
ــواطن الـــتـــدخالت وتــكـــريس ثـــقـــة ا
بـالعمـلية االنـتخابـية). وكان الـكاظمي
ـقبل قـد حـدد الـسـادس من حـزيـران  ا
ـبــكـرة مــوعـدا الجــراء االنـتــخـابــات ا
ــنـاســبـة عــيـد خالل كــلــمـة الــقـاهــا 
األضــحى اشـار فـيـهــا الى الـتـحـديـات
الــتي تـواجـه حـكـومــته واشـار الى ان
أهــداف احلـكـومــة تـتــمـثل في اإلعـداد
النــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة وعــادلــة
ـتفاقمة ومـواجهة األزمة االقـتصادية ا
ومــواجــهـة أزمــة كــورونـا ومــواجــهـة
االضــــطـــراب األمـــنـي ورفض حتـــويل
الــعــراق الى ســاحــة تــنــازع مــصــالح
إقــلـيـمـيـة ودولــيـة  والـهـدف اخلـامس
ـسـتـقل الـعـادل في كل مـا الـتــحـقـيق ا
صـــاحب تـــظـــاهـــرات تــشـــرين 2019
واألشــهـر الــتـالــيـة.بـدوره دعــا رئـيس
مـجلس الـنواب محـمد احلـلبوسي الى
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رحّـب رئيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صالح
بـــــإعالن رئـــــيس مـــــجــــلـس الــــوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمـي مــوعــد إجـراء
ــبـكـرة داعــيـا مـجـلس االنــتـخـابـات ا
الــــنـــواب إلـى اســـتــــكــــمـــال قــــانـــون
االنــتــخــابــات وإقــرار تــعــديل قــانـون
احملـكــمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا مـتـعـهـدا
ــوافـقــة عـلى رفـع أي مـقــتـرح حلل بــا
ـان تقـدمه احلكـومة. وقـال صالح الـبر
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امـس نرحب
بـإعالن رئـيس مـجـلس الـوزراء (مـوعد
ـبـكرة الـذي جاء إجـراء االنـتخـابات ا
ـــا تــعـــهــد به الـــبــرنــامج الـــتــزامــاً 
احلــكــومي) مـؤكــدا ( أهــمـيــة الــعـمل
اجلــاد من أجل حتــقــيق هــذا االلــتـزام
ـكن). وتابع احلـكـومي بـأسـرع وقت 
انـه (من أجل حتــــقـــيـق هـــذا نــــدعـــو
مـجـلس الـنـواب إلى اسـتـكـمـال قـانون

ـــكن االنـــتـــخـــابـــات بــأســـرع وقت 
وإرســـاله إلى رئـــاســـة اجلــمـــهـــوريــة
لـلـمـصـادقة عـلـيه والـشـروع بتـنـفـيذه.
كـــذلك نـــدعـــو إلى اإلســـراع فـي إقــرار
تــعــديل قــانــون احملــكــمــة االحتــاديــة
مـشـددا عـلى  ضرورة (تـوفـير الـعـلـيا)
ـطلـوبة لـعمل ـوازنـة والتـسهـيالت ا ا
ستقـلة لالنتخابات ـفوضية العـليا ا ا
ـا يضمن استقالليتها ويحفظ نزاهة
العملية االنتخابية ). ومضى قائال انه
(حــال تـقـد احلـكـومــة مـقـتـرحـاً حلل
وافـقة على رفعه إلى ان نـنوي ا الـبر
مـــجـــلـس الـــنـــواب لـــغـــرض عـــرضه
ان لـلـتـصويـت ومع صدور قـرار الـبـر
فـإننا سـنقرر رسمـياً موعـداً ال يتجاوز
ـان بـحـسب مـا شــهـرين من حلّ الـبــر
نـصّ عـلـيه الـدسـتـور) مـنـوهـا الى ان
(إجـراء انتخاباتٍ مبـكرة حرة ونزيهة
ـفوضية ـياً مع ا يـستوجب تـعاوناً أ
ستقلة لالنتخابات فضالً عن الـعليا ا

فـوضية تـفرضه مـن قيود عـلى عـمل ا
فــقــد عــمل اجملــلس عــلى دراســة واقع
ـفوضيـة وتقو احتـياجاتـها وتبني ا
خطة استراتيجية للستة أشهر القادمة
تـــنــــســـجم وتـــتـــمــــاشى مع االهـــداف
الـرئيـسة لـلخطـة اخلمـسيـة التي سبق
فـوضيـة  والتي تـعمل وأن اطـلقـتهـا ا
عـلى حتـقـيـقهـا عـلى الـرغم من الـعـديد
ـعـوقات الـتي تعـترض إجنـازها) من ا
ـعـوقـات (عـدم مــوضـحـة ان من هــذه ا
الحق إكــتــمـــال تــشــريع الــقــانــون وا
ـوازنة اخلـاصـة به وكذلك عـدم إقرار ا
الـعــامـة لـلـدولـة الـتي تـنـدرج ضـمـنـهـا
ــبــالغ ــفــوضــيــة وإطالق ا مــوازنــة ا
والــتــخــصــيــصــات الــتي حتــتــاجــهــا
فوضية في عملها).واشار البيان الى ا
انـه (من أجل إجــــراء االنــــتــــخــــابــــات
ـوعد الـذي حدده رئـيس الوزراء في بـا
ــقــبـل  فـان الــســادس من حــزيــران  ا
ــفـوضــيــة تـأخــذ خـطــوات جـادة في ا
تـنـفيـذ فـقـرات اخلطـة الـتي أشرنـا لـها
والـتي  عـرضهـا في اجتـماع مـجلس
ــفـوضـ مع رئــيس مـجـلس الـوزراء ا
ـــوافق  30 تـــمـــوز يـــوم اخلــــمـــيس ا
ـاضي وتعهد من جانبه بتقد الدعم ا
الالزم الجنـاح الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة).
ـفـوضـيــة قـد اكـدت في بـيـان وكــانت ا
اعــقب كــلـمــة الـكــاظـمي اســتـعــدادهـا
ـوعـد احملدد الجـراء االنـتـخـابـات فـي ا
فـي حــال تـــوفــرت  4 شـــروط  هي  ان
يـقـوم مـجـلس الـنـواب  بـاجنـاز قـانون
ـكن ونـشره االنـتـخـابات أسـرع وقت 
فـي اجلــريـــدة الــرســـمـــيــة وان يـــقــوم
بـتشـريع نص بديل لـلمادة  3 من االمر
رقم 30 لــســنه 2005 الكــمــال نــصــاب
احملــكـمــة االحتـاديــة الـتي هـي اجلـهـة
ـصـادقة الـوحـيدة اخملـولـة قـانونـيـا با
عــلى نــتــائج االنــتــخــابــات وأن تــقـوم
وازنـة االنتـخابـية احلـكومـة بـتهـيئـة ا
ـــســتــلــزمــات الــتي طــالــبت وتــوفّــر ا
ــفـوضــيـة بـهــا سـابــقـا من الـوزارات ا
ـعـنيـة مع عقـد جـلسـة خاصـة جمللس ا
ـشــاكل الــتي ــنــاقــشـة حـل ا الــوزراء 

ـوعد احملـدد.وقال انـتخـابات أبـكرمن ا
فـي تــــغــــريـــــدة عــــلى (تـــــويــــتــــر) إن
تعاقبة لم تـنفذ منهاجها (احلـكومات ا
وتــعـــهــداتــهــا مــا أدى إلى اســتــمــرار
االحـتـجاجـات) مداعـيا إلى انـتخـابات
ــــوعــــد احملــــدد (من أجل أبــــكــــر من ا
الــعـراق ووفـاءً لــتـضـحـيــات أبـنـائه) .
ادة 64 وطـالب  احللبـوسي بـ(تنـفيذ ا
مـن الــدســـتــور إلجـــراء االنــتـــخــابــات
ـبكـرة) داعيـاً إلى (جلـسة انـية ا الـبـر
عـلنية طارئة للـرئاسات الثالث وللقوى
الـسياسية) من جهتها اعلنت مفوضية
االنـتخابات عن خطـة لتحديث سجالت
ــراكـز لـلـشـروع في الــنـاخـبـ وفـتح ا
ـبـكـرة  مـشـيـرة الى ان االنـتــخـابـات ا
ـفــوضـيـة رئــيس الـوزراء وعــد بـدعم ا
مـاليا لتـثبيت موعد االنـتخابات.وقالت
في بـيان  انه ( بعد أن استكمل مجلس
ـفوض الهيكل التنظيمي للمفوضية ا
وعـلـى الـرغم من جـائـحـة كـورونـا ومـا

nAJ  uŽbð »U³A «
dI  dO−H²Ð 5Þ—u²*«

ÊU O  jH½ ÍœU½6

Êu½UI « kHŠ …“dH  ¡«b²Ž≈ WO×{ v²HK  ÈËUŽœ W U ù ŸÒuD²ð 5 U;« WÐUI½
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

قـررت نقـابـة احملامـ العـراقـي تـأليف
فــريق من اعــضـائــهــا إلقـامــة الــدعـاوى
الـقـضائـيـة اخلاصـة بـالـفتى الـذي ظـهر
عـبر وسـائل الـتواصل االجـتمـاعي الذي
وقع عـلـيـه الـظـلم والـتـشـهـيـر من قـوات
حــفظ الـقــانـون. وقــال نــقـيب احملــامـ

ضـياء السـعدي في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انه (انــطالقـاً من الـتـزام  الـنـقـابـة
مـنذ تأسـيسها بـالدفاع عن حـقوق أبناء
الــشــعب الــعـراقـي وتـبــنــيــهــا آلمـالــهم
وآالمـهم تـقـرر تـألـيف فريـق من الزمالء
ـنــضـوين في جلـنــة حـقـوق احملـامــ ا
رصد القـانوني في النقابة االنـسان - ا
إلقـامــة الـدعــاوى الـقـضــائـيــة اخلـاصـة
بـالفتى الذي ظهـر عبر وسائل التواصل
االجــتـــمــاعي الـــذي وقع عـــلــيه الـــظــلم
والـتــشـهـيـر من قــوات "حـفظ الـنـظـام")

مـضــيـفــا (انـنــا بـدورنــا كـمـحــامـ عن
ظـلـوم نسـتـنكـر هذه الـشعـب العـراقي ا
األفــعـــال الــشــنـــيــعـــة الــتي ال تـــرتــبط
ـروءة في شـيء وتـنـافي بــاألخالق او ا
مــبـاد حــقـوق االنــسـان واالتــفـاقــيـات
الـدولية التي يـرتبط بها الـعراق وتمثل
خـرقاً فادحاً حقيقيـاً  للدستور والقانون
الـعراقي الـنافذ). ومـضى السـعدي قائال
(واذ تـتـعدى نـقـابتـنـا حـدود االستـنـكار
ـبـادرة لتـقـد اخلدمـة الـقانـونـية إلى ا
ـظلـوم من سـك وكل ا لـهذا الـفتـى ا
أبـنـاء شـعــبـنـا الـعـظـيم لــتـبـقى نـقـابـة
احملــامــ الــبـيـت اآلمن جلــمــيع ابــنـاء
ـدافع االول عنـهم راج من الـشعب وا
عـتدى علـيه التواصل مع عـائلة الـفتى ا
الـنقابة فـوراً عبر منـصاتها االلـكترونية
التـخـاذ اإلجـراءات الـقانـونـيـة الـعـاجـلة
كـــافــــة) .وضــــجت مــــواقع الــــتـــواصل
قطع فـيديـو يظهـر اعتداء االجـتمـاعي 

ــذكـور عــنــاصـر امــنــيــة عــلى الــفــتى ا
بـدعــوى قـيـامـه بـسـرقــة دراجـة مـا اثـار
سـخطا شعبيا واسعا . واستقبل رئيس
مــجـلس الــوزراء  مـصــطــفى الـكــاظـمي
احلـدث حامد سعـيد بعد إطالق سراحه.
ونــقل بــيـان عن الــكــاظـمـي قـوله خالل
ـا الــلـقــاء إنه (يـشــعــر بـاأللم واحلــزن 
حـدث وإن ثقافـة استمـراء اإلعتداء على
ن يــســتــغل ــواطن مـن قــبل بــعض  ا
ـــعــاجلــة مــوقـــعه هي أمــر يـــتــوجب ا
ـثل احلــازمـة). وأضـاف ان (مــا حـدث 
ـواطن مـشــهـدا لالعــتـداء عـلى كــرامـة ا
يــنــتـمـي الى كل مــا حــاربـنــاه خالل كل
ـاضيـة وسـنـحـاربه لـنـمنع الـسـنـوات ا
تـكراره).ووجه الـكـاظمي بـتشـكيل جلـنة
حتـقيقية فـورية  شخّصت خالل ساعات
ـتجـاوزين من مـنـتـسـبي قوات أسـمـاء ا
حــفـظ الــقـــانـــون وفــســـخت عـــقــودهم
واحـالـتهم الـى القـضـاء كمـا اصـدر امرا

بـاعفاء  قوات حـفظ القانـون من منصبه
واحـالته الى امرة وزارة الدفـاع كما امر
بــالــقـبـض فـوراً عــلى جــمــيع عــنــاصـر
عتدية مع آمرهم واحالتهم الى فرزة ا ا
هم للقضـاء حملاكمتهم الـتحقيق وتقـد
ووجه وزيـر الداخـلـية بـاستـدعاء الـفتى
مع والــدتـه الى مــقــر الــوزارة وتــقــد
اعـتـذار لهـمـا. من جـهتـهـا اعـلنت وزارة
عتدين نتسب ا الـداخلية  عن اسماء ا
وهم  رئــيس عـرفــاء عـلي خــلف مــحـمـد
ـنـتـســبـ سـجـاد بـلـول عـلي وخـلف وا
مـحـمـد مـحـسن وعـلي صـالح الـصاحلي
وزيــدون احــمــد الــكــعــبي وعــبــاس ابـا
يـاحي وعمر مـحمد الـقرغولي احلـسن ا
ـــركـــز ــــشـــرف عـــلى ا .بـــدوره اعـــلن ا
االعالمي فـي مــجـلـس الــقـضــاء االعــلى
القاضي عبد الستار البيرقدار ان رئيس
مــجـــلس الــقــضـــاء االعــلى اطـــلع عــلى
وقوف بعد التداول مع تهم ا موضوع ا

بـاالستـقرار واألمان والـرفاهـية).وتابع
الـــبــيــان انـه ( الــتــبــاحـث في ســبل
تـوطـيـد الـعالقـات بـ الـعـراق والدول
الـشـقـيقـة والـصـديقـة وأهـمـية تـعـزيز
األمـن اإلقـلــيـمي وضــرورة الــتـنــسـيق
ـا يـخـدم ازدهـار ـشـتـرك و والـعــمل ا
وتــقــدم الــشـعــوب كــمــا جـرى تــأكــيـد
وجـوب احتـرام سيادة الـبلدان وأمـنها
كـونه مصـلحـة مشـتركـة للـجمـيع تقود
ــنـــطــقـــة فــضالً عن إلـى اســتــقـــرار ا
كافـحة وباء كورونا مـناقشة الـتعاون 
فـيـروس واحلد من تـأثيـراته الـوبائـية
ـا يؤمن عـودة احليـاة إلى طبـيعـتها
فـي هـــــذه الــــدول). وتـــــقـــــدم رئـــــيس
اجلـمـهـوريـة بالـتـهـنئـة ألبـنـاء الـشعب
الــعــراقي واألمــة اإلسالمــيــة جــمــعـاء
ناسبة سائال الله العلي القدير بأن بـا
(يـجـعل هذا الـعيـد فـاحتة خـير وبـركة
وأمـن وسالم على بالدنا). وأكد صالح
في تـهنـئتـه  (ضرورة الـتآزر والـتوحد
ر بها البلد ـواجهة التحديات الـتي 
وتــأثـيــرات جـائـحــة كـورونــا فـيـروس
وتـداعيـاتهـا االقتـصاديـة) مشـيراً إلى
ــبـكـرة (أهــمـيـة إجــراء االنـتــخـابـات ا
وإعــادة الـثـقـة جلـمــيع الـعـراقـيـ في
ــارســة حــقــوقــهم بــصـورة ضــمــان 
عـادلة).من جـهته تبـادل رئيس الوزراء
الـــتــــهـــاني مـع عـــدد من قـــادة الـــدول
ــكـتب الــعـربــيـة واإلسالمــيـة . وقـال ا
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تــبـــادل الــرؤســاء الــثالثـــة الــتــهــاني
نـاسـبـة عـيـد األضحى والـتـبـريـكـات 
داخـليا وخارجيا كما تـقدموا بالتهنئة
ناسـبة. وقال بيان لـلشعب العـراقي با
رئـاسي تلقـته (الزمان) امس ان رئيس
اجلـــمـــهــوريـــة بـــرهم صـــالح تـــبــادل
الـــتــــهـــاني مـع عـــدد من قـــادة الـــدول
نـاسبـة العـيد. الـعـربيـة واإلسالميـة 
ـــات واوضـح انه أعــــرب خـالل مــــكــــا
هــاتــفـــيــة مع مــلك األردن  عــبــد الــله
ـصري عـبد الـفتاح الـثاني والـرئيس ا
الـسيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل
ثــــانـي والــــرئـــيـس اإليــــراني حــــسن
روحـاني والرئيس الـتركي رجب طيب
أردوغــان وســلــطـان عُــمــان هـيــثم بن
طـارق آل سعيد ورئيس دولة فلسط
مـحـمـود عـباس ومـلك الـبـحـرين حـمد
بـن عــيـــسى آل خــلـــيـــفــة وولي عـــهــد
الـكويت نواف األحمد اجلابر الصباح
عن (أطـيـب تـهانـيـه وخالـص تـمنـيـاته
وفور الصحـة والسعادة سائالً لـهم 
نـاسـبة الـعـلي الـقديـر أن يـعيـد هـذه ا
ـباركة على دولهم وشعوبها الشقيقة ا
والــصــديــقــة بــوافــر اخلــيــر والــيــمن
والـــبــركـــات).بــدورهـم هــنـــأوا رئــيس
ولى عز اجلـمهـورية بـالعـيد  داعـ ا
نّ عــلى الــشـعـب الـعــراقي وجـل أن (

االعـالمي لـــرئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء
مـصطـفى الكـاظمي انه تـبادل الـتهاني
ـنـاسـبـة مع الـعـاهل والـتــبـريـكـات بـا
األردنـي. وأعرب خالل اتـصال هـاتفي
عن خـالـص تـمنـيـاتـه للـمـلـك وللـشـعب
األردنـي الـــشــــقـــيق بــــدوام الـــتــــقـــدم
واالزدهـار متـمنـياً أن (ينـعم الشـعبان
الـعـراقي واألردنـي بـاألمن واالسـتـقرار
وأســــبــــاب الــــرفــــاه). واشــــار الى ان
(اجلـانب تـباحثا في مـجمل العالقات
الـثـنـائيـة الـتي جتمـع البـلـدين وسبل
تـعـزيـزهـا وتـطويـرهـا واالرتـقـاء بـها)
ـلك عــبـد الــله (أطـيب بــدوره تـمــنّى ا
األمــنـيـات لــلـعـراق حــكـومـة وشــعـبـاً
وتـطـلـعه ألن ترفل الـشـعـوب الصـديـقة
ـــنـــطــقـــة بــاألمن والـــشــقـــيـــقــة في ا
والـعالقات البـنّاءة).كمـا وجه الكاظمي
الـتهنئـة للشعب في كلـمة اعلن خاللها
ـبـكرة. عن مـوعـد اجـراء االنتـخـابات ا
بــدوره تــقـدم رئــيس مــجـلس الــنـواب
مـحـمد احلـلـبوسي بـالـتهـنـئة لـلـشعب
ـنـاسبـة. وقـال في تهـنـئته الـعـراقي با
(اتـقدم ألبـناء شعـبنا بـالتـهنئـة حللول
ـولى ـبــارك ســائال ا عــيــد األضـحـى ا
الــكـر أن يــجـعـله عــيـد فــرج وشـفـاء
وطــمــأنــيــنـة مــدركــا حــجم الــظـروف
ــواطن ـــر بــهـــا ا الـــصــعـــبــة الـــتي 
وحتـــديــات الـــوبــاء الـــتي حــالت دون
اكـتـمال هـذه الـفرحـة) مضـيـفا انه (لم

رئـيس الـوزراء بـخـصوص االشـكـالـيات
ـوضـوعه واوعز ـتـعلـقـة  الـقـانـونيـة ا
ـعـاجلة مـوضـوعه وفق القـانـون حيث
قــرر الــقــاضي اخملــتص اطالق ســراحه
بـكـفــالـة حلـ اكـتـمــال الـتـحـقـيق. وفي
ردود االفــعــال ايـضــا نــاشــد عــضـو في
ساوي من اصل ان مديـنة ڤـيينـا   بـر
عـراقـي  وزيـري الـداخـلــيـة والـعـدل في
ــلــفــات الــنــمــســا االســـراع في الــبت 
الالجــئــ الـعــراقــيـ مــشــيـرا الى ان
بـعـضـهم يـنـتـظـر نـتـيـجـة جلـوئـهم مـنذ
الـعـام  2015. وقــال عـمـر الـراوي وهـو
ـدينه ايـضا عـضو في  اجملـلس البـلدي 
ڤـيــيـنـا في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
(كــنت قـــد اعــلــنت من عـــلى صــفــحــتي
انـيـة في فـيـسـبـوك وعلى الـعـربـيـة واال
حـساب تويتر خبر التعدي السافر الذي
قـام به بعض رجال االمن العراقي على
احـد االطـفـال وهـو عـار والـذي ظـهـر في
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ـرتــبـطـة ـفـوضــيـة ا تــعـتـرض عــمل ا
ــذكــورة آنــفــاً واصــدار بــالـــوزارات ا
الــقـرارات  الالزمـة حلــلـهـا وأن تـقـدم
ــنـظــمــات الـدولــيـة ــتــحـدة وا اال ا
ـــــســــاعــــدة االخـــــرى اخملــــتـــــصــــة ا
االنـتــخـابـيـة وتـوفّـر الـرقـابـة الالزمـة
الجنـــاز انــتــخــابـــات حــرة وشــفــافــة
ونـزيـهـة تـمـثل ارادة الـشـعب الـعراقي
احلــقـيــقـيـة.وفي الــشـأن نــفـسه اشـاد
رئـيس حتالف عـراقيـون عمـار احلكيم
بــتـحـديـد مــوعـد إلجـراء االنــتـخـابـات
وقـال في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر ان هذا
االمـــر (خــــطـــوة مـــوفـــقـــة بـــاالجتـــاه
الـصحـيح وهو مؤشـر لعزم احلـكومة
عــلـى اإليــفــاء بــوعــودهــا) مــطــالــبــا
اجلـهــات الـتـشـريـعـيــة بـ(مـسـانـدتـهـا
واســتـكـمـال تـمـريــر قـانـون انـتـخـابي
رصـ يضمن اجراءها بصورة شفافة
وعــادلـــة ومــعــبــرة عن إرادة الــشــعب
وبـعــيـدا عن الـضـغـوط والـتـسـيـيس).
وأكــد حتـالف ســائـرون انه انه مع أي
مـوعـد تـتـفق عـلـيه الـكـتل الـسـيـاسـية
بــتـحــديـد مــوعـد لالنــتـخــابـات .وقـال
عـــضـــو الـــتـــحــالـف الـــنــائـب ريــاض
ــــســــعـــودي فـي تـــصــــريح امس ان ا
(الــسـلـطــة الـتــنـفـيــذيـة ال يـجــوّز لـهـا
الــــدســـتـــور حتــــديـــد مـــوعــــد ثـــابت
لالنـتـخـابـات ومـا حـدده الـكاظـمي من
مــوعـــد غــيــر دســتــوري) وأضــاف ان
ـوعد وهو (حتـالف سائـرون ال يهـمه ا
مـع أي مــوعـــد تــتـــفق عـــلـــيه الـــكــتل
الـسـياسـية عـلى ان يـكون خالل الـعام
ـقبل). وأوضـح أن (الذي يـهمـنا هو ا
اتـفاق الـكتل عـلى الـدوائر االنـتخـابية
وعـدم مخـالـفة مـا صوتـنا عـليه لـكونه
طالب اجلـماهـير وهو كـان استـجابـة 
ان يــعــتــمــد الــقــانــون عــلى الــدوائــر
ـتعددة والـفائزين بـاعلى األصوات). ا
بــدوره عـدّ عـضـو مـجـلس الـنـواب عن
الـتحـالف نفسه سـالم الشمـري حتديد
موعد محدد الجراء االنتخابات خطوة
مهمة لتنفيذ الوعود وااللتزامات.وقال
بكرة مطلب في بيان ان  االنتخابات ا
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النجف

عـلمـتني أمّـي أروع األشيـاء علـمـتني الـثقـة بـالكـرماء وعـلـمتـني اعرف
ـلوك بافـعالـها ال بتـيجـانها كـانت لديـها حكـم جميـلة مـنها (الـگاصد ا
ـلوك عـندمـا تـقصـد تلـبي الـنداء وتـكون مـلك البد عـلـيه منـشود) .. فـا
عند احلـسن الظن امـا مدعي الـسلـطة زيفـا فهـؤالء تنـكشف زعـامتهم
ـجرد اصـغـر طلب ومـا اكـثـر زعمـاء الـوهم بـعراق مـا بـعد الـوهمـيـة 
ـنـصب.اليـوم أثـناء ـلـكون أذن الـطـرشة قـبل كـرسي ا 2003 الـذين 
نـطقتي بالنجف وأثناء تصـويري بث مباشر رسالة عيد لكل جتولي 
مـحافـظـاتنـا الـعراقـيـة ما أن انـتـهيـت حتى حملت امـرأة كـبيـرة بـالسن

تناديني خاله يا بنيه ومعها البقال عالء يضحك..دنوت منها
 گالت : انتي شنهي صحفية
 گلت لها أي خالة اتفضلي

گالت خـالة اريد اتوصل صوتي ألن اموري تـعبانه واحتاج مساعدة
وبنتي مريضة..

( (گلت لها تتدلل
ــگـاريـد اخلـيـرين أهل الـغـيـرة گـلت اوصل  في بـالي فـكـرت بـربـعي ا
صـوتهـا لهـم عسى ولـعل واحد بـيهم مـا مفـلس بأزمـة كورونـا اتشـيله
ـسـنّة عـنـدما فـتحت لـهـا الكـامـيرا طـلبت رأة ا الغـيـرة علـيـها ..لـكن ا
مساعـدة من قناة (الشرقية) ومن سعد البزاز..لم اعترض على طلبها
رغـم انـني لـست مـراسـلــة قـنـاة (الـشـرقـيـة) ولــست من الـعـامـلـ في
مؤسسـتها العـريقة لـكن ثقتي بـالكر  شجـعتني أن اوصل رسـالتها
ألن امي علمـتني الگاصـد ملك البد علـيه منشود لـو غيري راح يگول
ـــلـكن ثـقتي لـها حـجـيـة مـا اشـتـغل عـنـدهم ومـا اگـدر اسـويـلك شيء 
بـطــيب ابـو الــطـيب األسـتــاذ سـعـد الــبـزاز الــذي ال تـربـطــني صـداقـة
مبـاشرة معه وثقتي أنّ الكر ال يهمه من يقصده وعن طريق من لكن
يـهـمه أن يـلـبي نـداء من يـقـصـده وألن األمام عـلي بـن أبي طـالب عـليه
نعك عنه نداه وأحسن ما في السالم يـقول (أسوأ ما في الكر أن 
الـلـئـيم أن يـكف عـنك اذاه) ..ولـهـذا لـست من الـلـئـام ألمـنـع نـداء هذه
ــرأة الـــنــجـــفـــيــة أم ربـــاب عن إيــصـــال صـــوتــهـــا لــلـــكــر ســـعــد ا
ـقـطـع ونـشـرته وارسـلت الـرابـط مع رقم مـوبـايـلـهـا الـبـزاز..صـورت ا
ومـسج صـوتي الى األســتـاذ الـدكـتـور فـاحت  فــلم تـمض سـاعـة حـتى
اتصل بي أشخاص من الشرقية طلبوا رقم أم رباب اعطيتهم الرقم.

وبعد ربع ساعة اتصلت بها فوجدتها تبكي فرحا
ه صدك عـود يگـولولي اجـتچ عيـدية من سـعد الـبزاز ثالث  اتگـولي 

مالي
 گلت لـا حجيه بالعافية عليچ وربي يحل كل ازمتك ويشافي بنيتك

..اطـمـانـيت أن الـرسـالة وصـلت فـالـعـهـد بالـكـرام يـلـبـون النـداء تـلـبـية
أسـرع من سـرعة الـصـاروخ لم تـمض ساعـة لم تـمـر هذه الـلـيـلة لـيـلة
الـعيـد دون أن يفـرحـها بـخبـر  ايضـا اتصل بي أسـتاذ مـحمـود االغا
مـدير مـكـتب الشـرقيـة بـلنـدن يطـلب رقم احلـجيـة أم ربـاب. احلمـد لله

وصل صوتها وفرح قلبها بليلة العيد.
وكـعـادة مشـاكـسـاتي الزم اسـوي مـقـارنـة سـاخـرة فـلـو هـذه الـسـيدة
ـــوضــوع لن يــتم بـــهــذه الــســرعــة نـــادت جــمــاعــة الــعـــمــا لــكــان ا
الـصاروخـية الرسـلـوا لهـا واحد مـعـتور من الـثـريد يـجيـهـا على كـيفه
يــتــگــلب وره كم يــوم يــعــني الــعـيــد خــالص ورايح واحــتــمــال طــابـ
حرم..ويـظل يفلي بعلباته ويباوع لـها صفح ويقلبها من كل اجلهات
ويسوي جـولة ماكـوكية بـالبـيت يشوف شـنو االثاث وبـعد شهـر ينطي

القرار لو تستحق لو ما تستحق.
ـهم عيـدكم مـبارك يـا عراقـي يـا كرام والـله يخـلصـكم من حكـامكم ا

اللئام واذاناتهم الطرشة

ــسـرّات احملــتــفــلــون أيــام الــعــيــد بــا
واألفــراح وأن يــلـتــزمـوا بــاإلجـراءات
االحـتـرازيـة والـتـعـلـيـمـات الـصـحـية)
مــشــيــرا  الى انه(مـن احملـزن أن يــحل
عـلـيـنـا عـيد األضـحى ونـحن في وضع
اقــتـصـادي عـصـيب وهـو وضع شـاقّ
خــارج إرادتـنـا وإرادة حــكـومــة إقـلـيم
كـردستان).وتـابع (لقد بذلـنا مع بداية
األزمــة كـل مــا في وســعــنــا لــتــقــلــيل
الـتـبـعـات الـسلـبـيـة لألزمـة عـلى حـياة
ــواطـنـ ومــعـيـشــتـهم إال أنه ومن ا
الية التي عصفت ـؤسف أن األزمة ا ا
ـــعـــظـم بـــلـــدان الـــعـــالم أكـــبـــر من
ـتــاحـة حلــكـومـة إقــلـيم اإلمــكـانــات  ا
كـردستان)  مستدركا (وعلى الرغم من
واطـن بأن كل الـصعـاب كلي أمل بـا
تـكون لديـهم ثقة تامـة بحكـومة اإلقليم
الــتي لم تـدخــر جـهـداً فـي مـسـاعــيـهـا
ن الية  ستحـقات ا احلـثيثة لتـأم ا
يـتقاضون الـرواتب في اإلقليم )واعرب
رئـيس حـكـومة اإلقـلـيم عن امله في أن
تـؤدي مـبـاحثـات االقـليم مع احلـكـومة
االحتـادية بعد عطلة العيد إلى (اتفاق
ـستـحقات مـتوازن يـضمن احلـقوق وا
الـدسـتـوريـة لـشـعب إقـلـيـم كـردسـتان)
مـضيفـا (اتمنى وبـدعم  األطراف كافة
أن نـتـخـطى هـذه األيـام الـصـعـبة وأن
قـبلة وهو يـحتفل شـعبنا فـي أعياده ا

بأحسن حال).
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رئـيس لدعـاة االصالح والتـغيـير وعلى
رأسـهم زعـيم الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
الـصــدر( وهـو الـتـعـبـيـر احلـقـيـقي عن
حتـقـيق مطـالب الـتظـاهرات الـسـلمـية)
مـن جـهــته اكـد حتــالف الــنـصــر دعـمه
الـتـوجه إلنـتـخـابـات مـبـكـرة مـشـتـرطـا
نـزاهتها. واعرب التحالف في بيان عن
ــؤسـسـات امــله في ان تـبــدي جـمـيع ا
والـقوى الـسـياسـية (الـتضـامن لتـذليل
ـتصـلة بـقانـون اإلنتـخابات الـعقـبات ا
ـفوضية واإلجراءات احلكومية وأداء ا
الــضـامـنـة إلنـتـخــابـات نـزيـهـة وحـرة
بـــعــيـــداً عن الــوصـــايــة والـــهــيـــمــنــة
والــتــزويــر) ورأى ان (حتــديــد مــوعـد
ــبــكـرة خــطـوة إلجــراء االنــتـخــابـات ا
مـوفقة وباالجتاه الصحيح وهو مؤشر
لـعـزم احلكـومة عـلى اإليفـاء بوعـودها)
ورأى احلــــزب اإلسالمي الــــعـــراقي ان
حتديد موعد الجراء االنتخابات خطوة
مــــهـــمــــة. وأكـــد فـي بـــيــــان (ضـــرورة
اســـتـــكـــمـــال مـــســـتـــلـــزمـــات اجنـــاح
االنــــتــــخــــابــــات ووضع الــــضــــوابط
الـــصــارمــة الــتـي تــضــمن نـــزاهــتــهــا
وشـفافيتها وفي مقـدمتها اقرار قانون
االنـــتــخــابـــات واعــتـــمــاد الــبـــطــاقــة
الـبايـومتـرية طـويلـة األمد والتـي تمثل
ضـامناً اساسيـاً بوجه التزوير وحسم
مــوضـوع نـصــاب احملـكـمــة االحتـاديـة
ـــكن اجـــراء االنـــتـــخـــابــات الـــتي ال 
بـدونهـا) مضـيفـا انه (من الضروي ان
ي حتـظى االنـتـخابـات بـاالشراف األ
ـفـوض اجلـديـد حديث كـون مـجلس ا
عـهـد بـالـعـمـلـيـة االنـتـخـابـية وان يـتم
اعــتــمــاد كل مــحــافــظــة دائــرة واحـدة

لتسهيل االدارة واالشراف عليها).
∫¡UI

رئيس الوزراء
خالل لقائه
اآليزيديات
الناجيات من تنظيم
ناسبة داعش 
ذكرى اجملازر
رتكبة في سنجار ا
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سـجـلت وزارة الـصـحة والـبـيـئة 1992
حـالـة شـفاء من فـايـروس كـورونا امس
ـــوقف الـــوبــائي وقـــالت الـــوزارة في ا
الـيـومي ان بـغـداد سـجـلت  794 حـالـة
من الـشفاء في عدد استثـنائي تلتها كل
مـن الــبــصــرة وبــابـل وكــربالء بــفــارق
واسـع. واضـافـت انــهـا ســجــلت 2836
حـــالــة اصــابــة بـــكــورونــا فـي جــمــيع
احملـافـظات تـتـقدمـها بـغـداد ايضـا. اما
عدد الوفيات فبلغت  83حالة بينها 14
فـي بابل و 19 فـي بغـداد. وبـذلك يـكون
عـدد حاالت الشـفاء منـذ ازمة الوباء في
ـــاضي  96103 بـــنــســـبــة 71,3 اذار ا
ـئة والـوفـيات  5017 حـالـة.وشددت بـا
وزارة الــداخـلـيـة في إقــلـيم كـردسـتـان
اإلجـــراءات اخلــــاصـــة لـــلـــوقـــايـــة من
دن بعد زيادة فـايروس كورونا داخل ا
أعــــــداد اإلصــــــابـــــات والــــــوفــــــيـــــات
ــشـخـصـة.وجــاء في بـيـان  امس ان( ا
جــمـيع االمــاكن الــعـامـة مــثل األسـواق
ــطـاعم واحملـال الـتــجـاريـة يـجب اال وا
ــواطـــنــ من دون تـــســمح بـــدخــول ا
ارتــداء الـكـمــامـات) مـحــذرا ايـاهـا من
دة  10 ايـام ويـغرم صـاحبـها االغـالق 
مبلغ مليون دينار.كما قرر البيان اغالق
ــراكــز والــعــيــادات االطــبــاء جــمـــيع ا

واطــبــاء االســنــان ومـالكــات الــصــحـة
دة  14يـومـا وكذلك اغالق اخملـتـبريـة 
االمـــاكن الـــســـيـــاحـــيـــة والـــســـاحــات
ـقاهي).  واضاف انه والـكافـتيـريات وا
(يستمر اغالق قاعات الرياضة والكمال
ـسابح واالنـدية اللـيلية اجلـسماني وا
نـاسبات وكـذلك استـمرار مـنع جمـيع ا
ـــنـــاســـبـــات الـــعـــزاء االحــــتـــفـــال وا
ــطــاعم االجــتــمــاعــيــة ) واســتــثــنى ا
ـــأكــوالت من االغالق ولـــكن بــشــرط وا
ـبـاشـر فـقط الـبـيـع بـشـكل الـتـوصـيل ا
الــديـلــيـفــري مع مـراعــاة الـتــعـلــيـمـات
الـصحـية. وقرر الـبيـان( استمـرار حظر

الــتــجــوال بــ احملــافــظــات واإلدارات
ــســـتــقــلــة والــتــجــوال في احلــاالت ا
ـلـحـة يـكـون وفـقـا لـنـظـام الـضـروريـة ا
الـسـماح االلـكتـروني اما الـتجـوال ب
االقـلـيم واحملـافـظـات الـعـراقـيـة فـيـكون
ـدة أسـبــوع واحـد. وفــيـمـا مــحـظــورا 
يـخص جتـوال الدبـلومـاسيـ األجانب
وقـــوات الــتـــحــالـف بــ احملـــافــظــات
ـستقـلة يكون مـسموحا به. واإلدارات ا
واضـاف البيـان انه سيتم تـكليف دائرة
الـعالقات اخلارجية لتـقد التسهيالت
ومــنح الــرخص لــلـتــجــوال في جــمـيع
مـنـاطق اقلـيم كردسـتان. والـزم داخلـية

كــردسـتــان جـمــيع سـائــقي الــسـيـارات
اخلـصـوصي احلمل واالجـرة في حال
وجــود الـــراكب ان يــرتــدي اجلــانــبــان
الـكمامات محذرا اخملـالف بغرامة 50
الـف ديـنــار لـكل حــالـة ويــتــوجب عـلى
الــســائق دفـعــهــا ). كـمــا الــزم الـبــيـان
(مـؤسـسات الـقـطاع اخلـاص ان يـرتدي
مـوظفوهـا وعمالـها الكـمامات وتـطبيق
الــتـعـلــيـمـات الــصـحــيـة الـوقــائـيـة في
مـؤسسـاتهم مـحذرا اخملـالفـ بغـرامة
مــقــدارهـا  150 الـف ديـنــار لـكل حــالـة
ـؤسـسـة دفع ويــتـوجب عـلى صــاحب ا

الغرامة).
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زيد من واطـن حتمل ا يـعد في وسع ا
الـــتــــدهـــور وعـــلى اجلـــمــــيع حتـــمل
ـسـؤولـية إلصالح األوضـاع فـالوقت ا
لن يــــبـــقى مــــفـــتـــوحــــا أمـــام صـــبـــر
).كما وجه الزعـماء في إقليم الـعراقيـ
ـنـاسـبـة وقـال كــردسـتـان الـتـهـاني بــا
رئـــيـس حـــكـــومـــة اإلقـــلـــيم مـــســـرور
ــوجـهـة إلى الــبـارزاني في تــهـنــئـته ا
ـــســلـــمــ في كـــردســتــان والـــعــالم ا
ـنـاسـبـة عـيد ـنـاسـبـة (يطـيب لي  بـا
بـارك أن أتقـدم للـمسـلم األضـحى ا
في كـردسـتـان والـعـالم بـأحـر الـتـهاني
والــتــبــريــكـات مــتــمــنــيــاً أن يـقــضي

برهم صالح

فـديو انتشر في وسـائل االعالم اخملتلفة
هـ عليه ونـددت باالعـتداء الصـارخ وا
والـتــعـدي اجلـنـسـي الـذي طـال والـدته
وهـذا الـتـصـرف يـعـد انـتـهـاكـا واضـحـا
ـكن حلـقــوق االنـســان والـطـفــولـة وال 
الـسكوت علـيه) مضيفـا (بدوري كعضو
ـان مـديـنـة ڤـيـيـنـا نـاشـدت وزيـر في بـر
داخــلـيــة الــنــمـســا ووزيــرة الــعـدل الى
االسـراع في الــبت في مـلـفـات الالجـئـ
الـعراقيـ الذين بعـضهم ينـتظر نـتيجة
جلــوئـهم مــنـذ الــعـام  2015 و طــالـبت
نح العراقي على االراضي الـوزيرين 
لـفـاتهم حق ن لم يـبت  الـنـمسـاويـة 
احلـمـايـة الـثـانـويـة علـى االقل و ايـقاف
حـاالت العودة القسرية الى العراق التي
تـطـال بعـضهـم او الكـثيـر مـنهم الن ذلك
ـا يــشـكل خــطـرا عــلى حــيـاتــهم وفـقــا 
نـشاهـده من فـيديـوات تنـشر بـ احل
واالخـر على مواقع التواصل االجتماعي

واعــلـنت ان كل مـن يـرحل هــؤالء يـكـون
مـــشـــاركــا فـي مــصـــيـــرهم فـي حــال 
اعــادتــهم الى الــعـراق قــســرا ) . وتـابع

(هـنا اود ان انـفي نفـيا قـاطعـا كل ما 
تـناوله على مواقع الـتواصل االجتماعي
وبــــعـض كــــروبــــات واتـــــســــاب من ان
احلـكــومـة الــنـمـســاويـة قــد قـررت مـنح
الــطــفل واهـلـه حق الــلـجــوء ومــنــحـهم
ـسـاويـة  واؤكد ان كل جـوازات سـفـر 
مـا روج لـهذا اخلـبـر هـو كذب و فـبـركة)
مــضــيـفــا (كــمــا اســتــنــكــر بــشــدة هـذا
االســلـــوب الــدنيء الـــذي يــتـــســبب في
الـتالعب بأعـصاب النـاس و نشـر اخبار
عـارية عن الـصـحة لـها تـأثـيرات سـلبـية

على االفراد واجملتمع.
 وقـد تـلـقـيت سـيال من االتـصـاالت الـتي
وردتـني من الـعراق وخـارجه لـلتـأكد من
صـحة اخلـبر مـا دعاني الى اصـدار هذا

البيان).
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عـبــدالـله احلـيــالي عن انـطالق حـمــلـة اعـتـقــاالت بـحق اصـحـاب
ــولـدات األهــلـيــة بــسـبـب عـدم الــتـزامــهم بــاألســعـار وســاعـات ا
التـشـغـيل. وقال احلـيـالي لــ ( الزمـان )  إن  ( االجـهزة االمـنـية
ولدات األهـلية بسبب عدم بدأت حملـة واسعة العتقـال اصحاب ا
التزامهم بـالتسعيرة الرسميـة وال ساعات التشغيل رغم اعطاءهم
وقــود مـــجــاني لــدعم مـــلف الــطــاقـــة خالل شــهــر اب اجلــاري).
ـولـدات األهــلـيـة واضــاف احلـيـالـي أن  ( سـبـعــةمن أصـحــاب ا
زيد اعـتقلـوا على شـكاوي حـتى االن والعمـل متواصل العـتقـال ا
بناءً  عـلى شكاوي االهالي الـتي تردنا بشـكل رسمي مؤكدا بان
عتقـل سيتم عـرضهم على قاضي مـختص إلحالتـهم للمحاكم ا
الفتـا إلى أن أي مخـالفـة لسـاعات الـتـشغـيل أو التـسعـيرة سـيتم

التعامل معها فورا من قبل االجهزة االمنية).

ÆÆ ÍdLA كشفت ناحية بهرز في  محافظة « ÂöÝ ‡‡‡ v U¹œ
ديـالى عن ان احلرائق الـتي اجـتاحت بـسـاتيـنـها هي األكـبر ولم
حتـدث ســابــقـا بــاإلطالق. وقــال مـديــر الـنــاحــيـة نــزار الـلــهــيـبي
لــ(الـزمان) امس إن  ( احلـرائق الـكبـيرة الـتي اجتـاحت بسـات
ـاضـيـة التـهـمت من 200 - 300 دو من بـهـرز في االسـابـيع ا
اشجار النـخيل واحلمضـيات مؤكدا ان عـمر تلك البـسات يزيد
عن  100سنة تـقريبا). واضـاف اللهيبـي أن ( هذه احلرائق تعد
ساحات الكبيرة األكبر في بهـرز ولم حتدث سابقا نظرا حلجم ا
الـتي الـتـهـمــتـهـا وأن دوافع احلـرائق التـزال مــجـهـولـة حـتى االن
ـعـرفة حـقيـقـة ما حـدث وتـبيـان إذا كانت والـتحـقيـقـات مسـتـمرة 
بـفعل فـاعل أم أنـها نـاجـمة عن إهـمال فـي إجراءات الـسالمة ) .
وفي بـعـقـوبـة مـركـز مـحـافـظــة ديـالى أعـلن قـائـمـمـقـام الـقـضـاء 
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الــدوائــر احلــكــومــيــة  فــهـذا حتــطــيم
أنقل لـلـوطن وحتـقيق ألهـداف األعـداء 
ـيداني لـسـيادتـكم مـشـهدا من الـواقع ا
ـنـاسـبـة الـعـيد إذ تـلـقـيت يـوم أمس و
مـحـادثتـان للـمعـايـدة من شخـص كال
ــتــقــدمــ عــلى حـــدة  وكالهــمــا من ا
لـلـدراسات الـعلـيـا لهـذا الـعام  سـألني
األول عـن أطـــــــروحـــــــتـي فــــــــقـــــــلـت له
إســتــخــدمت حلــد االن أكــثــر مـن مــائـة
وسـبـع مـصـدرا  وتبـقى لي اكـثر من
ثالث مــائـة مــصــدر لـدي حــتى تـكــتـمل
فأجابـني ضاحكا مـستخفا: األطـروحة 
(( أنت ســـيــقـــولــون لك (دكـــتــور) وأنــا
سـيـقـولون لي (دكـتـور)  فـاإلمتـحـانات
ــاجــســتــيــر إلــكــتــرونـــيــة  ورســالــة ا
سـأشتـريهـا من سوق مـريدي )) فـلماذا
تـعمي عينـيك في القراءة ?!  وقد شرح
لي كـيف إجتاز الـبكالـوريوس بالغش 
إن هـذا النمط من األفـراد احملترف في
الـغش والزيف سيتسـلط على الكفاءات
في الــدوائـر احلـكـومــيـة  أو سـيـصـنع
جـــيال مـن الـــفـــاســـدين واجلـــهـــلـــة في
ـــؤســـســـات ـــيـــة وا ـــعـــاقـل األكـــاد ا
اجلـــامـــعــــيـــة  إن تـــعـــ بــــشـــهـــادته
االلــكــتـرونــيــة اسـتــاذا في اجلــامــعـات
تظاهرين على عـلما أنه سيكـون اول ا
وزارة الـتعلـيم العالي مـطالبـا بتعـيينه
وســـيـــســـتـــخـــدم كل األســـالـــيـب غـــيــر
الـشـرعـية الـتي يـحـترفـهـا لـيرغم وزارة
الـتـعـلـيم عـلى أخـذ الـدرجـة الـوظـيـفـيـة
الـتي سيسـلبها من الـكفاءات الـوطنية

في قــبـال ذلك اتــصل الـشــخص الـثـاني
مـعــايـدا لي وطـلب مـني إيـصـال صـوته
لـقيادة التـعليم العـالي حول شكواه من
الــتــعــلــيـم اإللــكــتــروني في الــدراســات
الـعـلـيـا  إذا قـال بـأنه مـنـذ شـهـور عـدة
يـستـعـد لإلمتـحان الـتنـافسي ويـلخص
ــصـــادر  ولــكــنه صـــدم بــاالمــتــحــان ا
االلـكتـروني عن بعـد وأصابـه اإلحباط 
إذ قــال قـــطــعــا ســـتــذهب فـــرصــتي في
ــــنــــافــــســــة أدراج الــــريــــاح  ألنه كل ا
شـخص متقدم سيجلب عدة اصدقاء أو
تحنون مـتخصص ولقاء اجـر مع 
بـدال عنه في االمتحان التنافسي ومهما
حــاولت الـوزارة وضع مــقـيــدات سـيـتم
واحلل هو اإلحـتيـال عليـها وجتـاوزها 
إمـــا  أن تـــكـــون الـــدراســـات الـــعـــلـــيـــا
حــــضـــوريــــا مع مــــراعــــاة الـــضــــوابط
الـصـحـيـة أسـوة بامـتـحـانـات الـسادس
االعـدادي أو تــأجـيل الـدراسـات الـعـلـيـا
حـــتى زوال األزمــة الـــوبــائـــيــة  وهــذه
اخلـطوة تنـسجم أيضا مع عـجز الدولة
عن إسـتـيعـاب حـملـة الـشهـادات الـعلـيا
احلـالـيـ  الـذين كـانـوا الـشـرارة التي
إنــــطـــلــــقت مــــنــــهــــا اإلحـــتــــجــــاجـــات
الــشـــــــــــعــبـيــة وهــزت أركــان الــنــظـام
الــســـــــيــاسي بـعــد إسـقــاط حـكــومـته
إنـني أعـتـقـد أن كل مـن سـيـوافـق بـقول
أو بــــفــــعل أو بــــصــــمت وإقــــرار عــــلى
إقـــــــامـة الـدراسـات الـعلـيـا إلـكـتـرونـيا
ـة إنهيار عن بـعد  لهـو شريك في جر
اللـهم إني الـتـعـلـيم واألجـيـال والـوطن 

شروع بحث بـجامعة الـفرات األوسط 
تــخــرج عن تــصــنــيـع بــورد مــخــتــبـري
ـسيـطرات يـسـتخـدم في مـختـبر مـادة ا
الــرقـــمــيــة عـــبــر أتـــمــتــة الـــعــمـــلــيــات

الكهروميكانيكية.
ــعــتــمــد عــلى جــهــاز ونــفــذ الــطــالـب ا
ـنــاقــشــة اجلـانب األوكــســجـ خـالل ا
األكبر من اجلزء العملي للمشروع الذي
يــهـدف الى الــســيـطــرة عـلى احملــركـات
الـكهـربـائيـة وتعـليـم الطـلبـة أساسـيات

عمل  PLC في اخملتبرات.
و وجه طـالـب الـدراسـات الـعـلـيـا اسـعد
تـركي سواري رسـالة حتذيـر الى جميع
سـؤولة عن الـتعـليم الـعالي الـقيـادات ا
في الــعــراق جـاء فــيــهــا (نـثــمن عــالــيـا
جـــهــــودكم احلـــثــــيـــثـــة فـي مـــعـــاجلـــة
إشكاليات التعليم العالي في ظل األزمة
ومــنــهـا إعــتــمـاد ــيـة  الــوبـائــيــة الـعــا
الـتـعلـيم اإللـكتـروني عن بـعـد  تدريـسا
وإخـتبارا ولكن إذا لم تق التكنلوجيا
ـا يــحـفظ رصـانـة الـتــعـلـيم  فـإقـرأوا
وإذا كان باإلمكان على أوطاننا السالم 
حتـمل مخرجات الـدراسات األولية على
فـإن وفق اإلخــتــبــارات اإللــكـتــرونــيــة  
ــر به الـيــوم هـو إخــضـاع أخــطـر مــا 
الـدراسـات الـعـلـيـا لـلـنـظـام اإللـكتـروني
ـكن حتـمل تمـرير إذ  بـطـريقـة سائـبة 
أمـا أن يـتم تـخـريج الـدراسـات األولـيـة 
جـيل كامل من صـناع الـقادة وهم حـملة
الـشهادات العليا الذين سيصبحون إما
أســتــاذة في اجلــامــعــات أو مـدراءا في
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ـســعـودي نـائب وثــمن الـنـائـب حـسن ا
رئـيس جلـنـة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث
الـعـلمي جـهـود وزارة التـعـليم ودعـمـها
خلــطـــوات وزيــرهــا نــبــيـل كــاظم عــبــد
الـصاحب في اختـيار الكـفاءات العـلمية
ــســـتــقــلــة لــلــمــنــاصب ــيــة ا واالكــاد
الـقـيـاديـة لـبـعض اجلـامـعـات الـعـراقـية
ــعــايــيــر الــكــفــاءة الــتي جــاءت وفــقــا 
والـنـزاهـة والـلقـب العـلـمي والـتـسـلسل

واقع االدارية.  في ا
سعودي في بيان تلقت (الزمان) وقال ا
نــســخـــة مــنه ان (جلــنــة الـــتــعــلــيم في
ــان حتـت وزيــر الــتـــعــلـــيم عــلى الــبـــر
ـــبـــدأ ابـــعــاد اســـتـــمـــرار الـــتـــمـــسك 
ـؤسسـات التـعلـيمـية عن اجلـامعـات وا
احملـسوبـيات السـيما في مـجال اخـتيار
ـدراء العـام ورؤسـاء اجلامـعات الن ا
االرتــقـاء بــالـتــعـلـيـم واعـادة مــكـانــتـهـا
ــيـا يــتــطــلب الــتــمـسك اقــلــيـمــيــا وعــا
هـنيـة اساس في ـيـة وا ـعايـير الـعا بـا
ـنـاسـبـة لـهـذه اخـتـيـار الــشـخـصـيـات ا
ـنـاصب). واضاف الـبيـان ان (الوزارة ا
اثــبـتت وبــخـطــوات عـمــلـيــة جـدارتــهـا
بـتـرســيخ وتـنـفـيـذ مـفــهـوم اسـتـقاللـيـة
اجلــامـــعــات الــعـــراقــيــة وفـق بــرنــامج
ـيـة التي يـتـضـمن ارسـاء الـقـيم االكـاد
تـنسجم مع التقاليد االجتماعية النبيلة
واحلـــفـــاظ عـــلى تـــطـــبـــيـق الـــقـــوانــ
والـتــعـلـيـمـات الــنـافـذة  وكـذلك اجنـاح
جتـربة االمتحانات االلكتـرونية لطلبتنا
فـي هــــذا الــــظــــرف احلـــــرج ووضــــعت
احلــلـول لــلــمـشــكالت الــتي واجــهـتــهـا
ـــعـــاهـــد اجلـــامـــعـــات والـــكـــلـــيـــات وا
احلــكــومــيـة واالهــلــيــة عــلى مــســتـوى
الـدراسـات االولـيـة والـدراسـات الـعـلـيـا
لـــلـــعــام الـــدراسي احلـــالي والـــظــروف
ــا تــخــلـلــتـه من تــظــاهـرات احملــيــطــة 
ـيـة عبـر مـراعاة وجـائـحة كـورونـا الـعا
ـوازنـة مـابـ ـعـاجلــات وا احلــلـول وا
ظـروف البـلد ومـاب الرصـانة الـعلـمية
وسـمـعـة الـتـعـلـيم في الـعـراق. واوضح
الـبـيان ان (مـتابـعة الـلـجنـة خلطـة عمل
الــوزارة فـقــد سـعت لـالرتـقــاء بـســمـعـة
اجلـامـعات الـعـراقـية من خالل دخـولـها
في الــتـصــنـيــفـات الــدولـيــة والـعــربـيـة
ووضع برامج في العالقات التقافية مع
جـــامــعـــات في اخلـــارج والـــعــمـل عــلى
تـرص الكـليـات االهليـة وجعلـها رافدا
اضـافيا لـلتنـمية البـشرية واالقـتصادية

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ
حـددت وزارة الـتـعلـيم الـعـالي والـبحث
الـعـلـمي الـثـاني والـعـشريـن من تـشرين
ــقـبـل مـوعــدا لــتـخــرج الــطـلــبـة االول ا
الـــنـــاجـــحـــ من الـــدور األول لـــلـــعـــام
الـدراسـي اجلاري . واطـلـعـت (الـزمان )
امس عــلى وثــيـقـة رســمـيــة صـادرة من
دائـرة الدراسات والتخطيط في الوزارة
جــاء فـي مــعــرضــهــا ان ( هــيــأة الــرأي
ـــوعــد وأطـــلــقت قـــررت حتــديـــد هــذا ا
تـسـمـية (تـعـلـيـمـنا لن يـتـوقف) عـنـوانا
عـــلى دورة الـــتـــخــرج وحـــددت أيـــضــا
الـسادس والـعشـرين من تشـرين الثاني
ـقبل موعـدا لتخرج الـطلبة الـناجح ا
مـن الــــدور الـــــثـــــاني. ودعـت  الــــوزارة
الـطـلـبـة الـذين أكـمـلـوا دراسـتهـم خارج
الـعــراق ولـديـهم نـقص في مـدة اإلقـامـة
الى مـلء االســـتـــمـــارة االلـــكـــتـــرونـــيـــة
علومات من أجـل استكمال اجراءات بـا
ـوافـقـة مــعـادلـة شـهــادتـهم وحـصــلت ا
عـلى ترويج واستكمال معادلة شهادات
ـعاجلـة على وفق شـمولـ با الـطلـبـة ا
ن تــعـرض الســبـاب قــاهـرة و تــخـويل
دائــرة الـبـعــثـات والـعالقــات الـثـقــافـيـة
ـعـادلـة لـلـطـلـبة بـاسـتـكـمـال اجـراءات ا
الـذين لـديـهم نـقـص في مـدة اإلقـامة 10
ـدة تـزيـد عن أيــام فـمـا دون اذا كـانـت ا
 10 أيام الى شهر وال يتوفر سبب

قـاهـر فـعـندئـذ يـتم عـرض احلـاالت على
اجملـلس االسـتـشـاري لدراسـتـهـا والبت

في كل حالة بحالتها.
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وتـابع وزيــر الـتـعـلـيم نـبـيل كـاظم عـبـد
الــصــاحب   االمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة
اإللـــكـــتــرونـــيـــة في جـــامـــعـــة الــقـــاسم
اخلــضـراء من خالل دائــرة إلـكـتــرونـيـة
مــغـلـقــة مـعـربــا  عن تـقــديـره لـلــجـهـود
ـبذولـة من تدريـسيي وإدارة اجلـامعة ا
في اسـتكـمال مـتطلـبات الـعام الدراسي
ـنـصـات االمــتـحـانـيــة الـرقـمـيـة. عـبــر ا
واســـتــــمع  عــــبـــد الـــصــــاحب الى آراء
الـطـلبـة ومالحظـاتهـم مثـمنـا في الوقت
نفسه إصرارهم على النجاح والتزامهم
بـتوجيهات مجالس الكليات وتوصيات
األقـسـام الـتي حتـتـضن ألـفـا وخـمـس
طـالبا موزع على ثـماني كليات وستة

عشر قسما علميا.
 »UB  V UÞ

وشـــارك الـــطــالـب فــهـــد أحـــمـــد هــادي
ـصاب بالوباء من قسم تقنيات القدرة ا
سيب الـكهـربائـية في الـكلـية الـتقـنيـة ا
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ـركـبـات وشاحـنـات احلمل الـعـامـلة عـلى طـريق بـغداد كـركـوك اربيل نـاشـد سواق ا
فـتول قـرب طوز رئـيس الـوزراء مصـطفى الـكـاظمي مـتابـعة مـلف سـيطـرة اجلبـايـة 

خورماتو.
ويـقـوم مــجـهـولـون بـاســتـيـفـاء أتـاوات
(خــاوة) من مـركــبـات احلــمل تـصل الى
نــحــو  25الف ديــنــار لــكل مــركـبــة في
رحــلـتـي الـذهــاب وااليــاب الى كــركـوك.
واكـد شـهـود عـيـان لـ (الـزمـان) امس ان
(عــنـــاصــر ســـيــطـــرة مــفـــتــول وهم من
ــــدنـــيــــ مـــازالـــوا حــــتى الــــســـاعـــة ا
يـســتــوفــون مــبـالـغ غـيــر قــانــونــيـة من
الـسـواق برغـم ان مكـتب رئـيس الوزراء
وهـيئـة النزاهـة اعتـقلت في وقت سابق

العامل في السيطرة). 
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وقـالوا ان (السواق الذين يرفضون دفع
ـذكورة يـتـعـرضون االتـاوة لـلسـيـطـرة ا
لـلتهديد والـوعيد وان بعـضهم يتعرض
لالهـانــة واالسـاءة والـعــنف) وطـالـبـوا
(بـتـكـرار دهم هــذه الـسـيـطـرة واعـتـقـال
الــقــائــمــ عــلــيـــهــا وهي تــابــعــة الى
مــحــافــظــة صالح الــدين). وكــانـت قـوة
ـكـتب رئـيس الـوزراء مـصـطـفى تـابـعـة 
الـكـاظـمـي وهـيـئـة الـنـزاهـة امس االحـد
جـمــيع الــعـامــلـ بــســيـطــرة اجلـبــايـة
ــفــتــول قــرب طـــوزخــورمــاتــو. وقــال
مــصـدر مــطــلع ان قــوة خـاصــة تــابــعـة
ـكـتب رئــيس الـوزراء وهـيـئـة الـنـزاهـة
اعـتــقــلت الــيــوم جـمــيع الــعــامــلـ في
ســيــطـــرة اجلــبــايـــة في مــفـــتــول قــرب
طـــوزخــــورمـــاتــــو وبــــ أن (ذلك جـــاء
بـالـتزامن مع إجـراءات رئـيس احلكـومة
ــنــافــذ احلــدوديـة بــالــســيـطــرة عــلـى ا
والـقضاء على الفساد). وبحثت الشركة

انـــتــشـــار جـــائــحـــة كــورونـــا الــتـــزامــا
ـعـنيـة). وعـقدت بـتـوجيـهـات اجلهـات ا
وزارة الـنــقل اجــتــمـاعــاً مــشـتــركــاً بـ
الـشـركـتـ الـعـامـتـ لـتـنـفـيـذ مـشـاريع
الـنـقل والـنــقل الـبـري إحـدى تـشـكـيالت
الـوزارة لبحث الـسبل الكـفيلـة باالرتقاء
بــــعــــمل الــــشــــركــــتــــ واجملـــاالت ذات
شـتـرك. وبـحث اجملـتـمـعون االهـتـمـام ا
اسـتــئـنـاف الــعـمل في مــشـروع اجملـمع
اإلداري لــــــلــــــنـــــقـل الــــــبـــــري مـن خالل
الـتفـاوض عـلى األسعـار لـتوقـيع مـلحق
ــشــروع عــقــد إلكـــمــال بـــاقي فــقـــرات ا
ـدنـية). ـيـكـانـيكـيـة والـكـهـربـائـيـة وا (ا

وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان مدير
عـام تـنــفـيـذ مـشــاريع الـنـقـل زيـد خـلـيل
شــعالن قــال ان (مــضــمــون االجــتــمــاع
يـنــســجم مع تــوجـيــهـات مــعــالي وزيـر
الــنــقل الــكــابــ نــاصــر حــســ بــنــدر
الـشـبـلي  بـأن تـعـمل تـشـكيـالت الوزارة
بـروح الفـريق الـواحد من خالل حـلحـلة
عـوقـات  الـتي تقف جـمـيع العـقـبـات وا
( ــشـاريع بـ الـشـركـتـ أمـام إجنـاز ا
باشرة بتنفيذ ملحق العقد مـؤكداً أن (ا
ـقــبـلـة). سـيــتم خالل األيـام الــقـلــيـلــة ا
وعقدت الشركة العامة للخطوط اجلوية
الـعـراقـيـة اجـتــمـاعـاً بـرئـاسـة مـديـرهـا

ـــنــعم لــلــمالكــات الــعــام مــنــاف عــبــد ا
ـــتـــخـــرجــة مـن الــدورة الـــهـــنـــدســيـــة ا
االسـاســيـة لـلــصـيــانـة الـتي اقــيـمت في
ية غارودا االندونيسية للطيران.  اكاد
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نعم في بيان تلقته (الزمان) وقـال عبد ا
امس انه (اســتـنــاداً لـتــوجـيــهـات وزيـر
الــنـقـل نـاصــر حــســ الــشـبــلي بــايالء
اهمية كبيرة بالطاقات الشبابية وتنمية
قـدراتها ومـهاراتهـا التي تنعـكس بشكل
ايـجــابي عـلى اخلــدمـات الــتي تـقــدمـهـا
اخلـطوط اجلويـة العـراقية مـشيرا الى
ـومــة الـدوررة حــرص الـشــركـة عــلى د

ـسـافرين والـوفـود خطط الـعامـة لـنقل ا
تـفــعــيل الـنــقل الــداخــلي في مــحـافــظـة
نـينوى ضمن خططها الـتشغيلية العادة
تــفــعـــيل خـــطــوط الــنـــقل الـــداخــلي في
احملافظات. وب مدير عام الشركة كر

كـاظم حـسـ فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس انه (انـــســـجـــامـــاً مع رؤيـــة وزيــر
الـنـقل نـاصـر حـسـ الـشـبـلي بـضرورة
تــفــعـــيل الــنـــقل الـــداخــلي خـــطط عــمل
مـدروسة تـسـهم بـتقـد خـدمة حـقـيقـية

وصل  لـلمواطـن الـكرام في مديـنة ا
ارسـال وفـد بــرئـاسـة مـديــر قـسم الـنـقل
الــداخــلي خــضـــر جــاسم  ومــديــر فــرع
ــــوصل ومـــــديــــر فــــرع صـالح الــــدين ا
ـوصل لاللـتــقـاء بـالـنـائـب عن مـحـافظ ا
مـنى العـبيـدي و معـاون محـافظ نيـنوى
عــبــد الــقــادر  لــبــحث وتــطــبــيق خــطط
الـشركـة اخلاصـة بتـفعـيل النـقل وخدمة
ـواطــنـ في مـحــافـظـة نــيـنـوى).  من ا
جـانـبـه قـال مـديـر قـسم الــنـقل الـداخـلي
خــضـر جــاسم  ان (الــقــاء كـان نــاجــحـا
وانـتج عن رؤية واضحـة لتطـبيق خطط
الـشـركـة التي تـهـدف الى  خـدمـة جـميع
ا شـرائح اجملتمع في محافظة نينوى 
ــدارس واجلـــامـــعــات فـــيـــهـــا طــلـــبـــة ا
ومـرتـادي االمـاكـن احلـيـويـة والـتـراثـيـة
الـسياحية). واضاف الـبيان ان (الشركة
ـسافـرين وفـرت اكـثر من الـعـامة لـنـقل ا
50 حـافلـة مجـهزة بـشكل كـامل تتـواجد
االن فـي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى خلـــدمــة
ـواطـنـ إال انـهـا مـتـوقـفه مـنـذ بـدايـة ا

االسـاسـية لـلـصـيانـة والـدورات االخرى
بـشـكل دوري لـتـطـويـر الـقـدرات الـفـنـيـة
واخلـدمـية لـلشـركـة) . ب انه ( خالل
االجـــتــمــاع مـــنــاقـــشــة الــيـــة الــتــدريب
ـنـاهج الــعـلـمـيـة الــتي خـضع الـيـهـا وا
ــشـاركــون في الــدورة  مـؤكــدا  عـلى ا
اهـميـة ان تـنعـكس نـتائج هـذه الدورات
عـلى مستوى خدمـات الصيانة واالدامة
الـدوريــة الــتي جتــريـهــا الـشــركــة عـلى
اسـطـول طائـراتـهـا اضافـة الى طـائرات
الـــنـــواقل احملـــلـــيــة واالجـــنـــبـــيــة وفق
ـعتـمدة ـواصفـات وشـروط السالمـة ا ا

.( ياً عا

في الـعـراق وكـذلك االهـتـمـام في الـبـنى
الـتـحـتـية لـلـجـامـعات الـعـراقـيـة بوضع
ـتـوقـفة ـشاريع ا خـطـة زمـنيـة الجنـاز ا
والـتنـسيق مع وزارة الـتخـطيـط اليجاد
فـرص عـمل حلـملـة الـشـهادات الـعـلـيا).
ودعت الـــلــجــنـــة عــبــر الـــبــيــان الى ان
سـؤولـ مع الوزارة (يـتـعامل جـمـيع ا
ـصــلـحـة الـعــامـة ولـيس عــلى اسـاس ا
ــصـالح اخلــاصـة بـهم ال عــلى اسـاس ا

التعليم اساس تقدم الشعوب).
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ومن جــــانــــبـه حتـــدث صــــبــــاح عالوي
الـسامـرائي رئيـس جامـعة سـامراء (انا
شــخــصــيـاً عــمــلت عــلى مــدى ســنـوات
طـويـلة في الـعمل االداري اجلـامعي من
عــمــيــد الى مــســاعــد اداري الى رئــيس
جــامــعـة والكــثــر من عـشــر ســنـوات كل
وزيـر له ما له وعلـيه ما علـيه ولن نقدح
بــأحـد لـكــنـنــا الـيــوم اقـولــهـا لـلــتـاريخ
ولـيـست غـايـتي ان تـصل هـذه الـرسـالة
الى  وزيـر الـتعـليم  حـيث استـطاع  في
خالل ثـالثـة اشــهــر فــقط اعــطى مــعـنى
الـوزارة حـقـها وقـيـمـتـها واعـطى قـيـمة
لـلجامعة واشعـر االدارات انهم يعملون
ـهنـية هي بـاالمان واشـعر اجلـميع ان ا
ـقيـاس في التـقييم واشـعرنـا جمـيعا ا
في االدارات اجلــــامــــعــــيــــة ان مــــســـار
الــتـــعــلـــيم بـــدأ يــتـــجه نــحـــو الــســـكــة
يـحــمل من الـتــواضع مـا الــصـحــيـحــة 
يُـخـجـلـنـا دومـا بـصـراحـة اكـبـر عـلـمـنـا
الـتـواضع الـعـمـلي واشـعـرنـا بـأنـنا في
مـوضع خدمـة وليس فـي موضع فـوقية
ومــتــابـــعــته الــيــومـــيــة مــحل اعــجــاب
اجلميع ويتعامل بأخالق عالية بطريقة
مـلفتـة للنظـر حيث يكـتب اسمه مجردا
يـعـلـمنـا انـنا ويـخـاطبـنـا بـكلـمـة ارجو 
ـئـة من فـريـق واحـد ) مـؤكدا ان (99 بـا
الــقـرارات تـصــدر بـالــتـصـويـت جلـمـيع
اعـضاء هـيـئة الـرأي واشعـر اجلامـعات
انـها امام مسؤولية اخالقية ثم اجلانب
ويضع الـعلمي وتطوير البحث العلمي 
ال االن اخلــطط لــدعم ذلك بــكل مـا أوتي
ـا رأيـنا ازكـيه عـلى الـله ولـكن نـشهـد 

وعلمنا).
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واعــلن تــصــنــيف الــدول الــعــربــيــة في
جـودة الـتـعـلـيم عـن عـدم دخـول الـعراق
التصنيف العلمي للجامعات الى جانب
ســوريــا والــيــمن ولــيــبــيــا والــســودان
ـركـز االول والــصـومــال فـيـمــا حـصــد ا

دولة قطر وتلتها االمارات ولبنان. U½U×² ∫ طلبة جامعيون يخوضون اإلمتحانات ≈

نافذ على الطرق اخلارجية ب بغداد وأربيل cHM∫ أحد ا

الناصرية
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اطالل وخرائب مـتناثرة هنا وهناك  حطام شـعب عائد بخطوات مترددة اكتاف
مثـقـلة بـذكريـات تـهد اجلـبـال .. نفـوس مـنكـسرة  اسـتـسالم من ال حول له وال

قوة...
رجـال مـغـلـوبـون عـلى امـرهم قـلوبـهم مـحـطـمـة يـجـرجـرون ارجال ال تـقـوى على
حمـلهم .. عـيون غـائـرة في احملاجـر تنـظر الى مـصيـر مجـهول  ومـاض مرعب

ومستقبل ال يبشر بخير يرجى.
اشبـاح نساء متعثـرات اخلطى خائفات يـحملن الذل والهوان .. وجـراح متقيحة
ة  نفوس مسحوقة .. ضياع  بؤس ومستقبل تنـزف بصمت  وجع هلع وهز

ليس له هوية.
اطفـال انتزعوا من صدور امهـاتهم كانوا شهودا على ذبح ابـاء تعرضوا للجور
والظـلم .. كـبروا عـلى التـعـسف واالغتـصـاب ومشـاهدة الـدم والـذبح .. وبيـعهم

وامهاتهم عبيدا يتنقلون ب اياد عفنة مجرمة سافلة.
اطفـال يحـتمـون باذيـال أمهـات تعـيش صراع األمـومة والـعار امـهات حتـتضن
اطفاال ولدوا في األسر ينظر لهم اجلميع بعيون حاقدة  ليصبوا غضبهم على
ثـمــرات جـرائم مـروعـة .. ضــحـايـا لـيس لــهم آبـاء  في مـجـتــمع ظـالم ال يـعـرف

ن ال انصاف لهم . الرحمة يطلبون االنصاف 
تعـبة شاخصـة الى السماء  مـحاطات بصور امهـات تفترش األرض عـيونهن ا
فـلـذات لم تـزل بـقـايـا دمـائهـم متـنـاثـرة عـلى بـقـايـا بـيـوت كـانت بـاألمس الـقريب
سا الذين حتـتضنهم طبيعة خالبة ومزارع وبسات عامـرة باهلها الطيب ا

غناء .
ام  تبحث عن ابنها في مقابر جماعية (حتفر التراب بأظافرها) لتفاجأها ببقايا
مالبس وهيـاكل عظميـة  هذا كل ما تبقى مـن ابنها الشـاب اجلميل الذي كانت

سلوب  مرغة  بالتراب والتي تندب شرفها ا تأمل ان تزفه الى عروسه ا
ابادة جـمـاعـيـة  تعـذيب وقـهـر واغـتصـاب  حـدث جـلل حـَــدَثَ عام  2014 قـبل
ست ســنـوات اسـتـهــدفت فـيه اقـلــيـة ديـنـيــة  و اعـدام مـايـقـارب  10000رجل
وصـبي  واخـتـطـاف مـا يـقـارب  7000شـابـة وطـفل تـعـرضـوا ألبـشع اجلـرام ..
جرائم يـندى لـها جـب األنـسانـية خـجال  ابادة وذبح وتـعزيب واغـتصـابات ثم
ــئـات اآلالف الـتـي فـرت عـلى بـيــعـوا في اســواق الـنــخـاســة .. ومن فـرَّ مــنـهم ا
ـرض والـذل .. هـلـكت اعـداد كـبـيـرة مـنـهم غـيـرهـدى فـتــعـرضـوا الى اجلـوع وا
جـوعــا وعـطــشـا .. خــربت ديــارهم  وامـحــلت مـزارعــهم وبــسـاتــيـنــهم وآبـارهم
ـقـابـر اجلـماعـيـة الـتي تـزيـد اعـدادها عن  70مـقـبرة ال زالت ..غصـت مدنـهم بـا
ـة ..مواردهم ـنـكوبـة ال ذنب لـهم اال انـهم اقـلـيـة دينـيـة مـسـا حتـتـضن رفـاتـهم ا
محـدودة .. وتـأثـيرهـم السـيـاسي قـلـيل  فتـغـاضت عـنـهم وعن ماحـل بهم والى

احمللية واإلحتادية ... اآلن احلكومة
 بقـايا مدينة اسمها سنجار فـي وطن مباح اسمه العراق وشعب مهمش منسي
) شريـحة من فـسيفـساء الـشعب الـعراقي الـذي يكـمل بعضه اسمه (األيـزيديـ
الـبــعض كـانت سـرجـمــاله ورونـقه الـتي سـحــقت  شـعب سـحـقــته عـصـابـة من
السـراق واحلراميـة فرشت عـباءة الدين وبـدأت بكنس ثـرواته الكبـيرة وحتويـلها
الى بنـوك العالم والى اجلارة العزيزة التي يديـنون لها بالوالء والطاعة  اجلارة

التي سرقت العراق واهله واحالته الى رماد منثور.
ـنـكـوبـ تـسـتـصـرخ سـنـجـار تـسـتـغـيث بـعـد ان عـاد الــيـهـا بـعض من اهـلـهـا ا
الــضـمـيــر االنـسـاني لــيـنـقـذ الــبـقـيــة الـبـاقـيــة احملـطـمــة .. الـتي تـفــتـقـر الى كل

عنوية والعالج النفسي   ادية وا ة ا مستلزمات احلياة الكر
ر والـضياع بحـاجة الى وقفة نكـوبون يتجـرعون ا   سنـجار تستـغيث واهلـها ا

ن الزال في قلبه بعض من ضياء .. انسانية 
 ترى من سيلبي النداء ويجير بقايا قلوب محطمة منكوبة....

في عقـد السـتيـنات كـان الشـاب الثـالثيـني محـمد بـاقر الـناصـري ربان سـفيـنة
ـادية عـاصـر وهي تـمخـر عـبـاب امواج عـاتـية مـن األفكـار ا االسالم احلركـي ا
ـلـحـدة والـقـومـيـة الــعـنـصـريـة الـوافـدة إلى مـديــنـة الـنـاصـريـة أكـبـر مـدن لـواء ا

الناصرية( محافظة ذي قار حاليا).
ـؤمنـون الـرسالـي من خالل ـيـام وا وكان يـلـتف حول سـماحـته كل الـدعاة ا
مدرسـة اإلمام الباقر ومـكتبتـها العامرة ومـجلة التضـامن الفصلـية واالحتفاالت
يـام صـلوات الـله علـيهم ـيالد الرسـول االعظم ومـواليـد آله الهـداة ا العـامة 
ـسيرات احلـسيـنية الـهادفـة في أيام محـرم احلرام ذكرى اجمـع ومن خالل ا

( ع)    استشهاد اإلمام أبي عبد الله احلس
تقاطعة كان الشيخ اجملاهد محمد تالطم من األفكار ا وفي خضم هذا البحر ا
ؤلـفة من: (الـسيـد قاسم ـؤمنـة ا باقـر النـاصري يـبحـر باخـوانه الثـلة الـقلـيلة. ا
هجـر والشـيخ مـحمـد حسن عـليـوي أبـو عفـاف والشـهداء الـسـعداء عـبد الـغني
شـكـر الشـمـري وجواد الـعـتـابي وعبـد الـعظـيم نـعـمة الـعـمر. والـفـقيـدين شـهاب
واجـهـة سـيل خـيـون وعـبـد الـرضـا شـريف وآخـرين ال يـسـع اجملال لـذكـرهـم)  

عتقدات واألحزاب الوافدة.  فاهيم وا ا
ـاديـة بـثـوبـها اجلـديـد كـانت قـد دخـلت الـنـاصـريـة في عـشـريـنات ألن األفـكـار ا
اضي وفي  31آذار تـأسس في الـناصـريـة احلـزب الشـيـوعي الـعراقي الـقـرن ا

ومنها انطلق إلى محافظات العراق األخرى وكان هذا احلزب يحسب آنئذ
 لـلـشــيخ الـنــاصـري اجملـاهــد ألف حـســاب ويـعـده الــعـقـبــة الـكــاداء في طـريـقه
ا كان لالستـيالء على عـقول أبـناء احملـافظـة وتخـتزن ذاكـرتي الشـيئ الكـثيـر 
ـواجـهــة عـصـيـا عـلى يـضـمــره هـذا احلـزب لـسـمــاحـته. الـذي ظل عـنــيـدا في ا
ـهـادنـة صـلـبـا في سـاحـة الـصـراع من خالل أحـاديـثه الـهـادفـة االسـتـسـالم وا
وخـطـبه الـعـصمـاء ومـا يـنـشـره في مجـلـة الـتـضامـن التي يـرأس حتـريـرهـا وما
يصـدره من مؤلـفات لـلشـبـيبـة تتـناسب مع مـتطـلـبات ذلك الـعصـر أتذكـر منـها(

قصتي مع صديق مشكك)  
باد الهدامة)   باد التي كانت تسمى وقتئذ( با كل ذلك من أجل دحر ا

وتور   أما األحـزاب واحلركات القومـية العنصريـة وفي مقدمتهـا حزب البعث ا
فــهي األخــرى كـــانت قــادمــة من خـــلف احلــدود. وقــد ســبـــقت أفــكــار اإلسالم
ـعـاصـرة ونـهـضـته احلـديـثـة بـأكـثـر من عـقـد من الـزمـان وقـد ركـزت وضـعـهـا ا
ورسخت قـواعدها بأساليب تـنظيمية مـحكمة وكان لهـا حضورها ومريدوها في
الناصرية فعقائديا كانت حصون احملافظة مهددة بأفكار هذه األحزاب الوافدة

وقـد  غزا حزب البعث الـناصرية عام 1949وزار فـائز اسماعـيل االسكندروني_
وهـو أول من بذر بـذرة الـبعث في الـعراق _الـناصـريـةوسوق الـشـيوخ في الـعام
ذكـور قبل أن يـغادر الـعراق نـهائـيا إلي بـلده سـوربة في األشـهر االخـيرة من ا

العام نفسه. 
( البعث والشيـوعي) يعرفان  بدقة صالبـة شيخنا الراحل أية إن هذين احلـزب
الـله محـمد بـاقر الـناصـري ومـوقفه مـنهـما وأنه  _في كل تـاريخ حيـاته احلافـلة
بـالـعلـم واجلهـاد والـتـضـحـيـة والـهـجرة _كـانت مـواجـهته لـهـمـا عـادلـة وشـريـفة
وباسـاليب حضارية مختارة من منهج اإلسالم القـو لم يطلع عليها العراقيون

إال الحقا. 
فـكـانت عــدته الـقـلـم والـلـسـان في تــلك اجملـابـهــة الـعـنــيـدة ولم يـخــطـر بـبـاله أن
ـوعـظـة يـسـتـخـدم أسـالـيب انــتـقـامـيـة أخـرى( ادع إلى سـبـيل ربك بـاحلـكـمـة وا

احلسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).
وفد شـيخنا الـراحل العزيز عـلى ربه جل وعال صابرا مـحتسبـا بعد أن تعرض
ـقـايـيس شـاركت فـيه مـنـزله في الـنـاصـريـة الـتي أحـبـهـا إلـيـهـجـوم مـدان بـكل ا

جهات شتى ال تعرف قدره الكبير ومنزلته اجلليلة. 
رحم اللـه شيخنـا العالمة اجملاهـد محمد بـاقر الناصري
ـفـجوعـ برحـيله وأسكـنه فـسيح جـناته والـهـمنـا نحن ا
األبـدي الـصبـر والـسـلـوان(وبـشـر الـصـابريـن الذين إذا

أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)
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جامعة بغداد مشرفا.
ودافـعت الباحثة عن محتوى اطروحتها فيما
نـاقشـة بأهـميـة النتـائج التي اشـادت جلنـة ا
تـوصـلت اليـها االطـروحـة بهـدف تعـزيز واقع
الــبــحث الــعــلـمي فـي رفع انــتـاجــيــة الــثـروة
ــنـــاقــشــون احلـــيــوانــيـــة. وبــعـــد ان ابــدى ا
مالحـظاتـهم وسجـلوا مـداخالتهم قـرروا منح
الـــبـــاحــثـــة مـــيــادة صـــاحب حـــسن شـــهــادة

الدكتوراه بتقدير امتياز.
وتـعـد االطـروحـة واحـدة من مـخـرجـات كـلـيـة
عـلـوم الـهـنـدسـة الـزراعـيـة التـي تشـكـلت من
تــوافق كــلــيــتي الــزراعــة والــطب الــبــيــطـري

بجامعة بغداد.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
نـالت الـبـاحـثـة مـيـادة صـاحب حـسـن شـهادة
الــــدكـــــتــــوراه في الـــــطب الــــبـــــيــــطــــري عن
ـوســومــة (اسـتــخــدام بـعض اطــروحــاتـهــا ا
تــقـنـيــات فـصل الــنـطف ومـضــادات االكـسـدة
نوي وتـأثيـرها في حتـس صفـات السـائل ا
رديـئة النـوعية لـثيران الـهولشـتاين). وترأس
ـناقـشة االسـتاذ الدكـتور عـبد الـستار جلـنة ا
فــرج مـجـيــد من جـامــعـة الـفــلـوجــة وتـألـفت
الــلـجـنـة من االسـتـاذ الــدكـتـور رائـد ابـراهـيم
ـسـاعـد خــلـيل من جـامـعـة ديــالى واالسـتـاذ ا
الـدكتور حسام جاسم بنانة من جامعة بغداد
واالسـتاذة الدكتورة ساجدة مهدي عيدان من
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أعلـن مدير عام شـركة الزوراء العامة
إحـــدى شـــركـــات وزارة الـــصـــنـــاعـــة
ـعـادن هــادي عـلـي طـه عن إكـمـال وا
إجـراءات الـتــسـلـيم الـنــهـائي حملـطـة
كــهــربــاء الــزويــة الــتــابــعــة لــتــوزيع
كهـربـاء بغـداد الـرصافـة الـتي تعـتـبر
ــهــمــة كــونـهــا تــقع في ــواقع ا من ا
منطقـة سكنيــة .وأفصـح في تصريح
لـلـمكـتب اإلعـالمي في الـوزارة تـلقـته
(الـزمـان) امس (عـن إتـمـام الـتــسـلـيم
الـنهـائي لـلـمحـطـة بـعـد إنتـهـاء فـترة
الضمـان البالـغة عـام كامل من تاريخ
ـبرم االسـتالم األولي حـسب الـعـقـد ا
مع الـشـركـة الـعـامـة لـتـوزيع كـهـربـاء
الـــوسـط لـــتـــصـــبـح احملـــطـــة ضـــمن
ـسـتلـمـة إسـتالمـا نهـائـيا احملطـات ا
والـبــالــغـة 23 مـحــطــة من مــجــمـوع
32محـطة داخـلة بـاخلدمـة مؤكداً ان
(الـشــركــة حـريــصـة عــلى دعم قــطـاع
ـعــانـاة عن الـكــهــربـاء من أجل رفـع ا
ـواطن خــاصـة فـي مـوسم الــصـيف ا
ومــايــشـــهــده من إرتــفـــاع كــبــيــر في
درجـات احلــرارة ).وأعـلـن مـديـر عـام
طـاطية الشـركة العـامة لـلصـناعـات ا
واإلطــــارات إحـــــدى شــــركــــات وزارة

لـزيادة اإلنـتـاج وتـلـبـية كـافـة طـلـبات
ــواجــهـــة أزمــة تــفــشي الــتــجـــهــيــز 
الـوبـــاء).وتـواصـل الــشـركــة الـعــامـة
لـلصـنـاعـات البـتـروكـيمـيـاويـة إحدى
عادن رفد شركات وزارة الصنـاعة وا
الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائيـة.
وأكـد مـديـر عـام الـشركـة عـقـيـل عـبـد
الزهـرة في تصريح للمكتب اإلعالمي
في الـــوزارة تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس
(إستمـرار منتـسبي الشـركة بتـشغيل
وحدة تـوليـد الطـاقة (الـكازتـوربايـن)
لـتـزويـد الـشـبــكـة الـوطـنـيـة بـالـطـاقـة
ـســاهـمـة في الـكـهــربـائـيــة من أجل ا
التـخـفيف من عـبء األحمـال عـليـها)
مشـيـراً إلى (عقـد إجتـمـاع موسع مع
وفد من شـركة جـون بـراون والشـركة
الـعـامـة لـلـصــنـاعـات الـهـيـدرولـيـكـيـة
كتب االستشاري جلـامعة البصرة وا
ـــعــامل بـــحــضـــور عـــدد من مـــدراء ا
واألقـسـام في الـشــركـة لـبـحث آلـيـات
ـــشــتـــرك ووضـع بــرنـــامج الـــعـــمل ا
ــولـد مــتــكــامل لــلــشــروع بــتــأهـيـل ا
الـتــوربــيـني A وإدخـالـه الى الــعـمل
لـزيـادة الطـاقـة الـكـهـربـائـيـة اجملـهزة
للـشبـكة الـوطنـية) مـؤكدا ان (الـعمل
مـستـمـر في إنـتـاج الـنـتـروجـ وماء
Ro إضـــافــة الى إســـتـــمــرار أعـــمــال
تصـليح وصـيانـة خزان األثيـل رغم
الــــظــــروف الــــصـــحــــيــــة واجلــــويـــة

الصعبـة).
…b−²  W UÞ

شــاركـت هــيـئــة الــبـحـث والـتــطــويـر
الصـنـاعي الـتابـعـة لـوزارة الصـنـاعة
ديـر مـركـز بـحوث ـثـلـة  عـادن  وا
ـتــجـددة والــبـيـئــة مـنـدوب الـطــاقـة ا
كـتب الـتنـفيـذي للـهيـئة العـراق في ا
تـجددة سعــد عبـد العربـية لـلطاقـة ا
ـكـتب الـواحــد طـعـمــة في إجـتـمـاع ا
الـتـنفـيـذي الـعـاشـر لـلهـيـئـة الـعـربـية
ـنعقـد الكتـرونياً تـجددة وا للطـاقة ا
ونـظــمـته الــهـيـئــة الـعـربــيـة لـلــطـاقـة
ــتـجــددة بــرئــاســة رئـيس الــهــيــئـة ا
تجددة وزير الطاقة العربية للطاقة ا
غرب عزيـز ستدامـة في ا والتنميـة ا
ـشــاركـة أمـ عـام الــهـيـئـة ربــاح و
وأمــ عــام وزارة الــطــاقــة والــثـروة
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كـشــفت قــيــادة شـرطــة ديــالى  مالبــسـات
واطـن فـي قضاء محـاولة اغـتيـال ألحد ا

بعقوبة .
وقال قائد شرطة ديالـى اللواء حامد خليل
الشمري في بيان تلقته ( الزمان ) امس ان
ـعــلـومـة ( سـرعـة االســتـجــابـة واعـتــمـاد ا
االستخبـارية الدقيقـة وخالل ساعة واحدة
من وقــــوع احلــــادث   تـــمــــكــــنت مــــفـــارز
ودوريـــات قــسـم شــرطـــة الـــبـــلـــدة وفــوج
طوار ديالى الرابع من ألقاء القبض على
ـة اطالق ـشــتـبه بـارتــكـابـهـم جـر 4 من ا
ــواطــنــ في مــنــطــقـة الــنــار عــلى احــد ا
اجملـمع الـصـنـاعـي بـعـد أن كـشف اجملـني
ـســتـشـفى عـلـيـه بـعـد تــلـقـيه الــعالج في ا
بــوجــود خالف مــســبق وتــهــديــد من قــبل

لقي القبض عليهم ) .  ا
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واضاف  الشمـري  ان  (اخلالف شخصي
والتحـقيق جـاري في هذا احلادث من أجل
تقد اجلنـاة الى القضاء لـينالوا جزاءهم
الـعــادل)  مـشــيــرا الى ان (حـمــايـة أرواح
ـواطــنــ مـســؤولــيـة ديــنـيــة وأخالقــيـة ا
ـا يــقــابــلــهــا من ووطــنــيــة وإنــســانــيــة 
مـحـاسـبـة اخلـارجـ عن الـقـانـون وفـرض
هيبة الدولة في حماية أمن أهالي محافظة

ديالى ) .
كـمــا وقـال الــنـاطق االعـالمي بـاسم قــيـادة
هداوي لــ شرطة احملافـظة العـميد نـهاد ا
(الــزمــان )  إنه  ( الــقـــبض عــلى ثالثــة
ـشـتـبه بارتـكـابـهم احلادث أشخـاص من ا
االجــــرامـي الــــذي راح ضــــحــــيـــــته احــــد
ـــواطـــنـــ الــــعـــزل في مـــنــــطـــقـــة احلي ا
الـعـسـكـري ضـمن نــاحـيـة ابي صـيـدا بـعـد
اطالق النار عليه من قبل جهة مجهولة ) .

ـــــــهـــــــداوي أن (االجــــــراءات وأضـــــــاف ا
ـلقى الـقبض تـهمـ ا التـحقـيـقيـة بحـق ا
عليهم ما زالت مستمرة حتى التوصل الى
ة وكشف جميع تفاصل هذا خيوط اجلر

احلادث وتقد اجلناة للعدالة) . 
ومن جــانب آخــر قــال قــائــمــمــقــام قــضــاء
بعقوبـة عبدالله احلـيالي لـ  (الزمان)   ان
(مـشـروع تـطـويـر مـحـلة 313 في بـعـقـوبة
والـتي تــضم عــدة احــيـاء ســكـنــيــة تـوقف
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العـمـل به مـنذ 9 سنـوات مـتـتـالـيـة بـسبب
ـنــفـذة في اداء مــضـامـ تـلـكــا الـشــركـة ا
الــعـمـل   مـا دفـع الى ســحــبه مــنـهــا وفق

االطار القانوني ) .
ـــشــروع والــذي ان (ا واضــاف احلـــيــالي 
كـلــفـته 7 مـلــيــارات ديـنــار  احــيـاءه من
جـديــد وانـاطـه مـهــمـة اجنــازه الى شــركـة
اخــرى  مـــؤكــدا بــانـه ســيــخـــدم في حــال
اجنـازه االف االســر خــاصـة وانـه يـعــتــمـد
ـتـكــامـلـة بــاإلضـافـة الى مـلف اخلـدمــات ا
انـشــاء طــريق حـولي فـي مـحــيط مــنـطــقـة
ــروري في الــتــحـريــر لــتــخــفــيف الــزخم ا
الـــداخـل ونـــقل مــــداخل االحــــيـــاء صـــوب
احلـــولي) .  واكـــد احلــــيـــالي أيـــضـــا  ان
(وزارة الداخلـية قررت تـعي الـعميـد عطا
ديريـة مرور ديالى بـالوكالة الطائي مديـر 
ـديـر الـسـابق الـلـواء بـعـد ايـام عـلى نـقل ا
محـمـد محـمـود التـمـيمي الى مـقـر الوزارة
بنـاء على قـرار رسـمي بعـد مرور 12 سنة
ـنــصب) . واضـاف احلـيـالي عـلى تـبـوءه ا
ان  ( لــطــائـي من الــضـــبــاط  الــكـــفــوئــ

ــعـــروفــ في مـــديــريــة مـــرور ديــالى ) وا
مـؤكــدا بــان  ( الــتـغــيــرات تـأتـي في اطـار
ستراتيجية وزارة الداخلية ).ونعى رئيس

أركــان اجلـــيش الــفـــريق أول الــركـن عــبــد
األمـيـر يـار الـله آمـر الـلـواء الـثـاني قـوات
خاصـة الـعـقيـد الـركن غـسان كـاظم مـحـمد
الذي توفي بعد إصابته بفايروس كورونا.
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وقال يار الله في بـيان امس (ببالغ األسى
واحلـزن تــلـقــت نـبــأ وفـاة األخ والــصـديق
قـاتل البـطل العـقيد الـركن غسـان كاظم وا
مـحــمـد آمـر الــلـواء الــثـاني قــوات خـاصـة
الـذي تــوفى مـتــأثــراً بـإصــابـته بــجـائــحـة
كورونـا).وأضـاف (لـقـد كـان الفـقـيـد الـبطل
هني الـشجاع الذي ضرب مثاالً للـضابط ا
أروع األمــثــلـــة في الــشـــجــاعــة والـــصــبــر
والبطولة في معارك التحرير وفي مكافحة
اإلرهـاب وتـثـبـيت دعـائم الـنـصـر والـسالم
فضالً عن حسن قـيادته طوال فـترة خدمته
ـشـرفـة والتي أثـبت فـيـها أنه العـسـكـرية ا
أهل لــلــمــســؤولـيــة الــوطــنــيــة والــنــزاهـة
واالخالص). واكـــــد مـــــديــــر عـــــام  دائــــرة
التوعية واإلعالم البيئي في وزارة الصحة
والـبـيـئـة امـيـر عـلي احلـسـون ان اصـابـته
بـكـورونـا ڤــايـروس جـاءت نـتـيــجـة الـعـمل
ـنـاطـق كـثـيــرة االصـابـات . ـيـدانـي في ا ا
ــــيــــداني وقــــال احلــــســــون ان الــــعــــمـل ا

واحلـمالت التـوعـويـة الـتي تـبـنـتـهـا دائرة
ـكـتــظـة بـالـسـكـان ـنـاطق ا الـتـوعـيـة فـي ا
ــواطـنـ ــزدحـمـة لــتـوعــيـة ا واالسـواق ا
بـخــطــورة الــفـايــروس وضــرورة االلــتـزام
بـالــقـواعــد الـصــحـيــة والـوقــائـيــة  كـانت
نـتـيـجـتــهـا اصـابـتي واصــابـة الـعـديـد من
مالك الــدائــرة . مــشــيــراً في بــيــان الى ان
(مالكات الـتـوعـيـة واإلعالم كـانت ومازالت
الظهـير األول في دعم اجلـيش األبيض في
مواجـهـة اجلـائـحـة الـتي اجـتاحـت  البالد
وبلدان العالم كافة).وأكـدت الشركة العامة
سـتلزمـات الطـبية في لصنـاعة األدويـة وا
سـامـراء إحــدى شـركــات وزارة الـصــنـاعـة
ــعـــادن أن مــصــنــع بــغـــداد لـــلــغـــازات وا
الـطـبـــــــيــة الـتــابع لـهـا مــسـتـمـر بــالـعـمل
واإلنتاج بشـكل يومي على مدار 24 ساعة
دون أي تـوقف لـتـلـبـيــة طـلـبـات الـتـجـهـيـز
واطنـ من أسـطوانات للـمسـتشـفيـات وا
غــاز األوكـــســـجــ وســـائل األوكـــســـجــ
الـطــبـي. وقـــال مــديـر عــام الــشـركــة عــبــد
احلميـد عـبـد الرحمـن الـسالـم في تصريح
لـــلــمـــكـــتب اإلعالمـي في الـــوزارة تـــلــقـــته
(الــزمــان) امـس أن (الــعــمل مـــتــواصل في
مصـنع بـغـداد للـغـازات الـطبـيـة عـلى مدار

{ التـدخ عادة سيئة تزداد مضارها في
ظروف جائحة كورونا ماذا عن ذلك ?

- بالـتـاكيـد من الـضروري عـدم شرب
النـارگيـلة اطالقـا او ترك الـتدخ او

تخـفيـفه الى الـنصف في هـذه الفـترة
كــونـــهــا عــوامـل مــســاعـــدة لــنــشــاط
الـــفــــايـــروس.ويــــأتي فـي الـــصـــدارة
االهتمام بالنظافـة الشخصية واتباع
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كـــثـــيـــرة هـي الـــنـــصـــائح اخلـــاصـــة
بالـوقايـة من فايـروس كورونـا والتي
تــــــعج بـــــهــــــا وســـــائل الــــــتـــــواصل
االجـتـمــاعي اال ان الـبـعـض مـنـهـا ال
ا يعتمد يستند الى مصـدر طبي وا
عـلى اجـتـهـاد شـخـصي وهـو امـر قـد
يتـسبب بـالضـرر لذا في حـوارنا مع
طبـيب شـعبـة تعـزيـز الصـحة بـدائرة
ــواد صــحــة كــربالء نــتــعــرف عــلى ا
ـــنـــاعــة الـــواجب تـــنـــاولــهـــا لـــرفع ا
والتصرفات اليومية التي تدعم ذلك.
{ مـا هي الــفـيـتـامــيـنـات الــتي يـحــتـاجـهـا
ــواجـهــة فــايـروس اجلــسم لــرفع مـنــاعــته 

كورونا?
- تـناول اقـراص او حـبـوب فـيـتـام
كن احلـصول عـليه من خالل سي و
تـنــاول (الـلـيــمـون الـكــيـوي الــفـلـفل
االخضـر) بشـرط عدم شـرب الشاي ال
قبل او بعد تناولهـا.و تناول فيتام
ـكن احلـصـول عـلـيه من خالل دي و
تــنـــاول مــلـــعــقـــة كــوب (راشي).ومن
الـضــروري تــنــاول مـعــدن الــزنك امـا
على هـيـئة اقـراص من الـصيـدلـية او

من خالل تناول بيضـة واحدة يوميا
 3او 4جوزات يوميا او مقدار

استكان شاي حب الشمس.
{ ماذا عن النشاط البدني الصحي?

- الـــنــشـــاط الـــبـــدني الـــيــومـي مــهم
دة 20 الى 30دقيقة شي  ويتمثل با
بــــــهـــــدوء وجـــــو مـــــعـــــتـــــدل غـــــيـــــر
مـشــمس.وعـمـل تـمــرين الـتــنـفس من
خالل اخذ شهيق عميق جدا ثم يليه
زفـيـر بكـل هـدوء تكـرر من  20الى30
مرة كل 3-2 ساعة يـوميـا.فضال على
تمرين السعال من 4-3 سعالت بقوة
لـــتــنـــظــيف الـــرئــة مـن (الــبـــلــغم) او
الـفــضالت في الــرئـة ... بــعـد تــمـرين

التنفس مباشرة.
مع الـــتـــاكــيـــد عـــلى ضـــرورة جتــنب
كيف او السبلت او التعرض لهواء ا
اء الـبارد االجواء الـرطبـة او شـرب ا
بـعـد الـعـودة مـن الـعـمل او بـعـد بـذل
جهد من اجـواء حارة.ومن الضروري
ـاء احلـنـفـيـة االسـتـحـمـام الــيـومي 
الــــفـــــاتــــر لــــغــــسـل اجلــــلــــد وازالــــة
الفايروسات وجتنب التعرض للهواء

البارد بعد االستحمام.

االرشـادات الــصــحـيــة الـوقــائــيـة من
الـتبـاعـد االجـتـماعي ولـبس الـكـمـامة
(فـقـط في حــال وجـود زحــام بــشـري
االســــواق او الـــدوام الــــرســــمي) وال

يـــنـــصح بـــلـــبـــســـهـــا فـي الـــســـيــارة
ـشي بالشارع منفردا الشخصية او ا
نـزل في غـرفة مـعـزولة اذا او داخل ا

لم يكن الشخص مصاب.
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ـعدنـيـة وأمـ عـام مـجـلس الـوحدة ا
االقتصادية العربية في جامعة الدول
الــعــربــيـة وبــحــضــور كــافــة أعــضـاء
ــكــتب الــتـنــفــيـــذي .وقـــدم مــنـدوب ا
العراق خالل اإلجتماع شرحاً مفصالً
عن أنـشـطـة هـيـاة الـبـحث والـتـطـوير
الصـنـاعي وإمـكانـاتـها ومـخـتبـراتـها
نـفـذة في شـاريـع ا الـتـخـصـصـيـة وا
ـتــجـددة في الـعـراق مـجـال الــطـاقـة ا
ودعا إلى تـعزيـز التـعاون الـعربي في
ــتـجـددة مـخــتـلف مــجـاالت الـطــاقـة ا
لــتــبــادل اخلــبــرات في مــجــال إعــداد
الــدراســات واإلشــراف عـــلى تــنــفــيــذ
ـــشـــاريع وبـــنـــاء الـــقـــدرات وبـــنــاء ا
شـــــراكــــات عـــــربـــــيــــة مـن أجل نـــــقل

تجـددة .  تكنولوجيا الطاقة ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(جـرى خالل اإلجـتـمـاع الـتـركيـز عـلى
حتقـيق الـتـكـامل العـربي االقـتـصادي
واإلجـــتـــمـــاعي فـي مـــجـــال الـــطـــاقــة
تجددة وكفاءتـها في الوطن العربي ا
وتبادل اخلبرات وتنسيقها باإلعتماد
عــلى الــذات ودمـج مــوضــوع الــذكــاء
ــتــجـددة االصــطـنــاعي مـع الـطــاقــة ا
والتوصية بإنشاء هيئة عربية للذكاء
االصطنـاعي والتـعاون بـ القـطاع
العـام واخلاص ومـؤسـسات اجملـتمع
ــــدنـي الـــعــــربـي في الــــتــــخــــطــــيط ا

ـستـقـبل واعد مـشرق االستـراتيـجي 
لــلـدول الــعـربــيــة كـمــا جـرى تــعــمـيم
مـــبــادرة األجـــيـــال اخلـــضــراء الـــتي
اطــلـقـت في األردن عــلى بــاقي الـدول
العـربيـة وكذلـك فقـد تطـرق اإلجتـماع
ـتـوسـطة ـشاريع الـصـغـيرة وا الى ا
تقدمة شترك مع الـدول ا بالتعـاون ا
ـتـجـددة وكـفـاءة في مـجـال الـطــاقـة ا
الـطــاقـة وأهــمــيـة مــعـيــار ربط حـجم
ــتــجــددة بــعــدد الــســكــان الــطــاقــة ا
وإيجاد شبكة عربية واحدة للكهرباء
كـخطـوة اسـتـراتـيجـيـة لـتـحـقيق أمن

التزود بالطاقة وأمن اإلمدادات) . 
واضــــاف الـــبــــيــــان انه (فـي خــــتـــام
اإلجـتـمــاع أطـلـقت الــهـيـئـة الــعـربـيـة
ـتـجددة مـبـادرات لـتـحـقيق لـلطـاقـة ا
ـســتـدامــة إعـتــمـاداً عـلى الـتــنـمــيـة ا
ـتجددة وصـوالً إلى االكتفاء الطاقة ا
ـبـادرات الـذاتي عــربـيـاً وتــضـمــنت ا
تأم أنظمة الطـاقة الشمسية لألسر
لتـحـقـيق االكـتفـاء الـذاتي من الـطـاقة
تجددة وبرنامج من مصادر الطاقة ا
مدير طاقة في الوطن العربي لضمان
ـؤســسـات إدارة ذكـيــة لـلــطـاقــة في ا
العامة واخلاصـة والشركات واألفراد
وإيـجـاد فـرص عـمل جـديـدة وجـوائز
لتحفيز البـاحث العرب على اإلبداع

واالبتكـار) .

الـيـوم دون تــوقف لـسـد الــنـقص احلـاصل
ـســتـشـفــيـات نـتـيــجـة إرتـفـاع في بـعض ا
االصـابـات بـفــايـروس كـورونــا في الـفـتـرة
االخـيــرة) مــشــيــراً الى أنه ( الــتــوجـيه
ــديــر الــعــام لــشــؤون بــتــواجــد مــعــاون ا
ـصــانع الــكـيــمـيــاوي خـالـــد مــحـيـي في ا
ـــصـــنع إلدارة الـــعـــمل ووضـع احلـــلــول ا
لــلـــمــشـــاكل الـــتي تــواجـه ســيـــر اإلنــتــاج
وخــصــوصـــاً مــشــكـــلــة إنــقــطـــاع الــتــيــار
الكـهربـائي ولفـترات طـويلة) الفـتاً إلى أن
(هناك جهوداً كـبيرة وإستثنـائية تبذل من
ـــومـــة اإلنــتـــاج وزيـــادة الـــطـــاقــة أجل د
اإلنتـاجـيـة لـتلـبـيـة كـافة الـطـلـبـات الواردة

للمصنـع). 
مـن جانبـه أكد مـدير مصـنع بغداد غـزوان
كـمـال أن (الـتـجـهـيـز  مـسـتـمـر  ولـسـاعات
ـصـنع تـمـكن مـتـأخـرة) مـشـيــراً إلى أن (ا
وافق 24 تموز اجلاري من يوم اجلمـعة ا
جتــهـــيــز أكـــثــر من 435 أســطـــوانــة غــاز
األوكـسـجــ مـايـفـوق الــطـاقـة اإلنــتـاجـيـة
ـــواطــنــ لــلـــمــصــنـع من أجل جتــهـــيــز ا
واإلسهـام في تـوفيـر مادة األوكـسـج في
هذه الـظروف احلـرجة بـسـبب تفـشي وباء

كورونـا).
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استبـشرنا خيرا حـينما تسـنم السيد مصـطفى الكاظمي رئـاسة مجلس الوزراء;
وازاة رغم التـحديات التي واجـهت التكـليف وما سبـقه من مخاض عـسير.. و 
حـجم االسـتبـشـار كنـا ندرك جـيـدا حجم الـتـركة الـثـقيـلـة التي وقـعت عـلى كاهل
الكاظـمي والتي تـوزعت ب منـظومة أمـنية هـشة  و عالقات دولـية وإقلـيميـة غير
متـوازنة اسـتثـمرت أرض الـعراق لـتكـون ساحـة تصـفيـات وب أزمـة اقتـصادية
ـلفات فـساد مـالي وإداري نخـرت كل مفاصل مـؤسسـات الدولة كبـرى توجت 
ـتظاهـرين بتغـيير الواقع وب ما تـرتب عن االحتجـاجات اجلمـاهيريـة و مطالب ا

رير. ا
مـقـدمة مـقـالي الـتي أعـطت حملة سـريـعـة لواقع سـيـاسي واجـتمـاعي واقـتـصادي
نصب و أيدناه يحتـاج ثورة إصالحية أشار لها الكاظمي مسبقا حينما تسنم ا
ا ترتب الحقا على مسـتوى اإلعالم والتعيينات وسانـدناه بالرغم من مالحظاتنـا 

والقرارات ذات اخلط الواحد الذي جعلنا نستفهم كثيرا.
ــرأة الـــذي غــاب عن تــلك الــقــرارات مـــا يــهــمــني عــبــر هـــذه الــســطــور  مــلف ا
واإلجراءات أو  تـغيـيـبه بقـصد أو بـغيـر قـصد ورغم ذلك بـررنا مـا صدر عن
حكومـة الكاظمي بحجة التركـة الثقيلة  والتحديـات التي يواجهها ولكن هل يعلم
السـيد الـكاظـمي أنه سبق وأن كـان لديـنا مـوقف واضح إبان حـكومـة عادل عـبد
هـدي بعد أن أصدر أمرا بتشـكيل اجمللس الوطني للمرأة في 30 كانون األول ا
من عام 2019 برئـاسته و عضـوية بعض اجلـهات وطالـبنا في حـينهـا بإنصاف
جـلس ال تـعرف مـهامـه وقابـليـته علـى أن يكـون جهـة تنـفـيذيـة رصيـنة ـرأة ال  ا
رأة   وإيـجاد احلـلول الـنـاجعـة كونه وفق الـقرار ظل قادرة عـلى إدارة مـلف ا
بـصيـغته االستـشاريـة الشـكليـة أكثـر من الصيـغة الـتنفـيذيـة و قدمنـا في حيـنها
ـرأة احلـلــول بـإصـدار قـرار من قـبل رئـيس مــجـلس الـوزراء عـلى إعـادة وزارة ا
والعـمل الحقا لـتكـون بحقـيبـة وزارية ألن إلغـاء الوزارة  بقـرار من قبل الـسيد
وبالـتالي فإن إعادتها ال تتـطلب ذلك اجلهد اجلهيد و حـيدر العبادي عام 2015 
كن إعـادتها أيضا بـقرار وحقيقـة و بعد حزمـة االعتراضات التي عـبرت عنها
نـظمات والنـاشطات النـسويات  إيقـاف العمل بـهذا اجمللس وخاصـة احلملة ا
اإلعالمــيـة الـتي تـبـنــاهـا مـنـتــدى اإلعالمـيـات الـعـراقــيـات وسـانـدهــا الـكـثـيـر من
اجلـهـات حـتى إن رئـيس اجلـمهـوريـة أعـلن رسـمـيا عن ضـرورة أن تـكـون هـناك

تحدة للمرأة في العراق ..  وزارة للمرأة بحقيبة و بحضور هيئة األ ا
ـرأة بقـدر االحتـجاج عـلى ما صدر عن أنا هـنا لـست بصـدد الدفاع عن وزارة ا
ـهـجـرين الـسـيـدة إيـفـان فـائق بـصـفـتـهـا نـائب رئـيس اجملـلس وزيـرة الـهـجـرة وا

رأة!!!!!  الوطني لشؤون ا
وتنـظيـمهـا اجتـماعـات ولقـاءات لبـحث خطـة عمل اجملـلس!!!! ما صـدر عن وزيرة
ـهـجرين جـعـلنـا في حـيرة من أمـرنـا فجـعـلنـا نـتسـاءل : مـتى أصدر الـهجـرة وا
السـيد رئيس مـجلس الـوزراء مصطـفى الكـاظمي أمـرا بتشـكيل اجملـلس الوطني

للمرأة ? 
وأستـفهم ماذا يـعني هذا اجملـلس? من هم أعضايـؤه و كيف يعـمل ? ألم يعلم أن
ـنــصـبـ ـاثـلــة وكـانت مــحل جـدل كــبـيـر أن يــزج اسم امـرأة  هــنـاك جتـربــة 
مــنـفـصــلـ األول تـنــفـيــذي واآلخـر اسـتــشـاري حتت مـســمى مـجــلس أو جلـنـة
ــرأة والـتي كــانت تـرأســهـا حــيـنــهـا الــسـيــدة ذكـرى عــلـوش الــنـهــوض بـواقع ا

باإلضافة إلى كونها أمينة بغداد!
رأة بـحاجـة للـجنة أو كيف يـكون اإلصالح ونـحن نعـيد أمـجاد األخطـاء? و هل ا
ـؤسـسـة تنـفـيـذية مـجلس بـصـفـات ومـهام شـكـلـيـة واستـشـاريـة? أم هي بـحاجـة 
هامـها أسوة بـالوزارات األخرى ويكـون لها صـوت داخل مجلس رصيـنة تقـوم 

الوزراء?..
الـسـيـد رئـيس الـوزراء أو بـاألحـرى زمـيـلـنــا في مـهـنـة اإلعالم الـسـيـد مـصـطـفى
ا عـملـنا لنـصرة قـضايـا حقوق اإلنـسان بـشكل عـام وحقوق الكاظـمي الذي طـا
ـستـشـارين الـذين يـفـقـهون ـرأة بـشـكل خـاص.. هل خال مـجـلس الـوزراء من ا ا
ـرأة وهل من استـعـنت بـهم أبـلـغوك بـأن الـتـركـة بكل ويـدركـون فـحوى مـلـفـات ا
مثـقالتها الـسلـبيـة كانت محل اعـتراض أن يـكون هـناك جلان أو مـجالس لـلمرأة

عـهود أن تـراجع ما  بـهذه الـتركـيـبة الـغريـبة الـعجـيبـة ?أتوسم بـحجم ذكـائك ا
تـداوله مـؤخـرا حتت عنـوان اجملـلس الوطـني لـلمـرأة.. إنـصافـهـا ال يكـون بـإعادة
لفات لتهتم بها هجرين لديها ما يكفي من ا اضي و وزيرة الهجرة وا أخطاء ا

هـام سيـعيـد لنـا جتـربة أمـينـة بغـداد ورئيـسة جلـنة فخـلط ا
رأة بذات الوقت .. النهوض با

ـــاضـي الــــقـــريـب خـــيــــر درس لــــتالفي  مـــراجــــعــــة ا
رأة ال تـمثـلنا األخطـاء.مجـالس وجلان حتت عـناوين ا
فـنـحن شــريـحـة كـبـيـرة حتـتـاج أن يـكـون لـهـا صـوت و

هام نسوية. بصمة تنفيذية وزارية 
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لقـاء السيد مصطفى الكاظمي مع الـشاب الذي عُذّب وأه من قبل منتسب في
(حـفظ الـقانـون!)  لقـاء كـر يعـكسُ أخالقـة الشـخـصيـة الرفـيـعة قـبل مـسؤولـيته
وإشـارة بلـيغة نـتمنى أن الرسـمية .إنه عـزاء جلميع ضـحايـا التعـذيب في العراق
نـتسب لـألجهزة األمنـية من أجل احلفـاظ على هيـبتها نُحدِثَ تـغيراً في سـلوك ا
بادرة التي تعبر حدود اللقاء الشخصي فعلها سابقاً واحترامها الشعبي هذه ا
ـتظـاهر ابن رئـيس مـجلس الـنواب الـسـيد مـحمـد احلـلبـوسي وهو يـلـتقي عـائلـة ا
دينة)  رمزية مبادرات كهذه تطمئن الناصـرية حميد ضاغطهم (كما يلقبونه في ا
ـســؤولـ في الـسـلــطـات الـعـلـيــا بـالـنـاس من  الــشـارع الـعـراقي  الى إهــتـمـام ا
ـؤسسات الـعراقـية وحتـديدا األمـنيـة بضـرورة احترام وترسل رسـالة الى ا جهـة
الـشبـاب الـعـراقيـ الـذين يـطالـبـون بحـقـوقـهم بصـورة سـلمـيـة بل تـدل على  أن
ن يُتهمون أو يدانون الدولـة راعية للجميع راعيـة لالبرياء وغير األبرياء أيـضا 
في احملاكم اجلـنائيـة ألن لهم حـقاً في صـون الكرامـة اإلنسـانية كـما تـنص عليه
واألعراف اإلجتـماعية قبل ذلك  فاجملـتمع العراقي مجتمع لوائح حـقوق اإلنسان
عشـائري وجميع أفـراده لهم ارتباطات اعـتبارية من اقـارب وعشائر تقف وراءهم
اذا ما  اإلعـتداء عـليهـم . القصـاص احلكـومي من مرتـكبي اجلـرائم واإلهانات
والتـعذيب  يـوقف رغبـة اإلنتقـام الفـردي التي حتـصل ح اليـجد الـناس قـانونأ

يحميهم من هذه التجاوزات.
ضــبط الـســلـوك األخالقـي لـلـمــنـتــسـ في األجــهـزة األمــنـيــة  يـحــتـاج الى ثالث
ـنتسب بانه يـواجه العقوبة اإلدارية معـاجلات أساسية  األولى قـانونية الشعار ا
الـصـارمـة في حـال ارتـكـابـه خـطـأ ضـد اجملـتـمع  والـثـانــيـة دعم اجملـتـمع نـفـسه
نتسب أيضا له أهل وأقارب وعشائر عليهم أن باشرة  ألن ا للقـوان بالتربية ا
يـديـنـوا أي سـلـوك مـنــحـرف يـبـدر مـنه  فـواجب الـدولــة تـتـخـذ اإلجـراءت وتـنـظّم
الـعـقـوبـات لـكن لـيس من واجــبـهـا أن تـعـلم األخالق  األخالق تـربـيـة اجـتـمـاعـيـة
وهناك مـنظمات ومـراكز ثقافـية ودينيـة عليهـا القيام بـذلك وال أعتقد أن الـعشائر
ا يشبه حصر ة ترضى أن تعمل الدولة على اإلرشاد األخالقي  العراقية الكر
ـكونات نـحرف لألفـراد  هذا مـاالترضـاه هذه ا األخالق بيـدها لـوقف السـلوك ا

اإلعتبارية العريقة  بالتأكيد.
ـنـتـسـبـ مــاهي اسـاسـيـات حـقـوق ـهم جـدا هــو تـعـلـيم جـمـيـع ا األمــر الـثـالث ا
اإلنـســان في األقل من خالل دورات مــكـثــفـة قــبل الـدخــول الى سـلـك اخلـدمـة 
ــدان أو مـرتــكب الـفــعل اجلــنـائي  ــتـهم  و حــتى ا ــكن الـتــعــامل مع ا وكــيف 
ثابة ردع إسلوب الضرب والتعذيب اإلنتقامي جتعل حتى اجملرمَ على حق ألنه 
ـة مضـادة أخرى ففي حـاالت الطـواريء  واحلروب التي ـة بارتـكاب جر اجلر
تـتـعـطل فـيـهـا مـبـادي كـثـيـرة مـن حـقـوق اإلنـسـان مـثل حق الـرأي وحق الـتـجـمع
مع ذلك ومثـيالهما ويـصبح حتى الـقتل مشـروعا ب األعـداء في ساحات الـقتال
يبقـى بعض احلقـوق فاعالً  كاحملـاكمة الـعادلـة وصيانـة الكرامـة اإلنسانـية التي
التـسـمح بـانـتـهـاكـات جـسـديـة أو جـنـسـيـة أو لـفـظيـة أو اسـتـعـراض األسـرى في
الشـوارع وتصوير اذاللـهم كما فـعل ارهابيو داعش من بـشاعات في وقت سابق
ـدني من جـميع أطراف الـنزاع   فضال عن احلق  كذلك احلـفاظ على أرواح ا
في احليـاة الذي اليـخول لك مـهمـا كنـت منـفعال أن تـقتل أسـيرا  وقـد رأينـا ماذا
ـدنـيـ والـعـسـكـريـ عـلى حـد سـواء هـذه فـعل الـدواعش األجنـاس بـاألسـرى ا
باديء لـيست قوانـ فقط بل هي أعراف وقـيم اجتمـاعية أيـضا مدعّـمة بالـكثير ا

من األدبيات الدينية والدنيوية  .
ثل الـتحدي األول حلـكومة الـكاظمي بل لـلحيـاة السيـاسية كـلها لعل هـذا األمر 
في الــعـراق  فالبــد من تـطــهـيــر الـبـلــد من الـســجـون األهــلـيـة والــسالح األهـلي

واإلنـفالت االخالقي الـذي يـقـتل الــبـعض ويـخـطف ويـعـذب دون
عــقـاب حتت ذرائع شـتى  وهــذا يـتـطـلـب جـرد الـسـجـون

الـتي فـي البـلـد وتـوحـيـد جـهـات أوامـر الـقـاء القـبض 
ـستقلة احملايدة وتقـوية القضاء لتصـبح له اليد العليا ا
في الـبالد ويـقـيـنـاً أن ضبـط األمن في الـعـراق ووحدة
ـفـتـاح الـسحـري إلصالح سـيـاق الـقـوات األمـنـيـة هـو ا

ؤسسات األخرى . جميع ا

عبد األمير يار الله

فنيون في محطة كهرباء

ــعـادن يـوسـف مـحـمــد الـصـنـاعـة وا
جاسـم عن قيام مصنـع إطارات بابـل
الـتـابع لـلـشـركــة بـتـسـويق حـبـيـبـات
مـطاطـيـة مـختـلـفـة األحـجام وبـكـمـية
سـتــة اطـنــان إلى الــقـطــاع اخلــاص.
وبيـن فـي تصـريح لـلـمكـتب اإلعالمي
في الـوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس أن
(هـذه احلــبـيــبــات يـتم إنــتـاجــهـا من
ــواصــفـات ـســتــهــلـكــة  اإلطــارات ا
ـيـة وتـخـضـع في جـمـيع مـفـاصل عـا
تــصـنــيــعــهــا الى فـحــوصــات جــهـاز
التقييس والـسيطرة النـوعية وبفترة
ضـمـان كـافـيـة) مشـيـراً الـى ان (هذه
احلبـيبـات يسـتفـاد منـها في صـناعة
العب التـارتـان الـذي يـسـتخـدم في ا
نع حاالت األذى وفي رياض األطفال 
وفي صـــنــاعـــة واقـــيــات وأرضـــيــات
ـائيـة وكـعوب السـيـارات والعـوازل ا
األحذية وفي صناعة اإلسفلت لتقليل
الضـجـيج ومـنع الـتـخسـفـات وإطـالة
عمر إطار السيارة كما وتستخدم في

صناعة مواد مطاطية أخـرى). 
الكــــات الــــفــــنــــيـــة ولــــفت الـى ان (ا
والــهــنــدســيــة في الــشــركــة بــاشـرت
بأعـمال الـصيـانـة والتـأهيل لـلمـكائن
ـــصـــانــــعـــهـــا فـي بـــابل ـــعــــدات  وا

والديوانية لغرض إعادة تشغيل هذه
ـصـانع وإنـتــاج أحـجـام جـديـدة من ا
اإلطارات بنـوعيـات عاليـة ومضـمونة

وبأسعار تنافسيـة).
 U½«uDÝ« ÃU²½«

وتمـكنـت الـشـركة الـعامـة للـصنـاعات
الــــفـــوالذيــــة إحـــدى شــــركـــات وزارة
ـــعـــادن من إنـــتـــــاج الـــصـــنـــاعــــة وا
وجتـــهـــيــز 55068 لـــتـــرا من ســـائل
األوكـــــســــــجـــــ الــــــطـــــبي و11353
أسـطــوانــة غـاز األوكــسـجــ الــطـبي
لــلــفـــتــرة من  6 ولــغــايـــة 16 تــمــوز
اجلــاري . وأفــاد مــديـر عـام الــشـركـة
عـالء نـــاصـــر حــســـيـن فـي تــصـــريح
لـــلـــمــــكـــتب اإلعـالمي في الـــوزارة ان
(مالكــات مـعــمل إنــتـاج األوكــســجـ
الـــطــبـي أســتـــطـــاعت خالل الـــفـــتــرة
سـتشـفـيات في بـغداد ذكـورة رفـد ا ا
طـلـوبة من واحملافـظـات بـالكـمـيـات ا
غـــاز وســـائل األوكـــســـجـــ الـــطـــبي
واطـنـ مجـاناً إضافـة الى جتـهيـز ا
مساهـمة من الـشركـة في دعم وإسناد
الـقــطـاع الــصـحي والــوقـوف مع خط
ـــــصــــابــــ الــــصـــــد األول إلنــــقــــاذ ا
بفـايروس كـورونا) مـؤكداً (إسـتنـفار
اجلهود وإستمـرار العمل ليالً ونهاراً

»$U“∫ محطة كهرباء الزوية التي  اجنازها

هداويعبد الله احليالي نهاد ا
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الرياض

 w³O²F « oKD  bN

ـشتركة هـي التي يجب أن حتكـم عالقات الدول وليس صالح ا ثبت لـلجمـيع أن ا
ذهبية لذلك جند إيران اإلسالمية شاعر الشخصية وال اإلنتماءات ا العواطـف وا
على عالقة وثـيقة بحركة حماس الفلسطـينية واحلوثي في اليمن كما تدعم حزب
الله في لـبنان والفـصائل الشيـعية في الـعراق وعلى وفاق مـع جورجيا الـتي فيها
مسلـمون سنة وخالف مع أرمـينيا التي فـيها مسـلمون شيعـة من إصول إيرانية.ال
غرابة في ذلك وال مـثلبة حتـسب على السياسـة اإليرانية فـمصلحة الـدولة وحماية
أمـنـها الـوطـني والقـومي والـدفـاع عن األهـداف اإلستـراتـيجـيـة واإللـتزام بـالـثوابت
ـرسـومـة هـو مـا يـرسم سـيـاسـات الـدول ويـحـدد عالقـتـهـا مع اآلخـرين ولـيس ا

. قدم على كل شيْ ذهبي فحسب.. فشعار إيران اوال هو ا الوالء الطائفي وا
ـسـطرة الـتي نـقـيس فيـهـا عالقتـنـا مع الدول لم نـحـدد في العـراق ولـيومـنـا هذا ا
ـذهبي والعقـائدي مع إلغاء هـويتنا الـوطنية وإنـتمائنا فهذا يـريدها بحـسب البعد ا
ا تصل حد الرغبة بإلغاء احلـدود بحسب تعبيرهم!  أخر يريد اجلغـرافي بل ور
ــشـتـركـة ـتــبـنـيـات ا أن تـكـون الـعـالقـة بـحـسـب الـبـعـد الــقـومي مع إلـغــاء كـافـة ا
والعالقات الـتاريخية واإلرتـباطات اإلجتمـاعية والسيـاسية والتجـرية التي أظهرت
حقـيقة كل طرف وعالقتـه مع العراق ما زالت قريـبة حاضرة في األذهـان.علينا أن
نـدرك أن الـعراق هـو عـمق األمن القـومي اإليـراني الذي لن تـتـنازل عـنه كـما انـها
الـعمق اإلسـتـراتيـجي لـلعـراق وبـدونهـا سـيكـون مـكسـور الـظهـر تـتنـاهـشه وحوش
ـكن إسـتـبـدالـها بـعالقـتـه مع الـعرب الـصـحـراء وأن عالقـة الـعـراق مع إيـران ال 
أجـمـعهم وأن الـغـالبـيـة العـظـمى من شـعبه سـوف تـرمى في مـياه اخلـلـيج إذا ما
تــخـلى الــعـراق عـن إيـران وهــذا ال يـعــني عــدم إقـامــة عالقـات مــتــيـنــة مع الـدول
العربـية.لكـننا بحـاجة الى رسم العالقـة مع جميع األطـراف شرقية كـانت أو غربية
دولية أم إقـليمية هذه العالقـة يجب أن تكون مبنيـة على مصلحة  العراق أوال مع
مـراعـاة ثوابت حتـفظ األمـن الوطـني واإلقـلـيـمي وسـيـادة الـعـراق  فالـتـبـعـيـة سـبة
ـكن أن نبـيع أنفـسنـا الى إيران حتت شـعارات ومذلـة والنـدية جنـاح وفالح فال 
ــذهــبـــيــة أو نــرتـــمي في أحـــضــان الــعـــرب بــدعــوى اإلنـــتــمــاءات ــقــاومـــة أو ا ا
الـقـومـيـة.حـقـقت إيـران كل هـذه االجنـازات ألنـهـا تـمـلك كـيـان دولة
ـصـالح الـعـلـيـا لـهـا تـقـودها قـويـة لهـا قـرار مـسـتـقل يـحـدد ا
ـكن احلـيـاد مـؤسـسـات تـرسـم سـيـاسـتـهـا وفق ثـوابت ال 
عنـها.أما نحن .. فدعونا نعمل لنملك الدولة ونتخلص من
ـذهـبـيــة قـبل أن نـرسم الــتـبـعــيـة والـوالءات الـطــائـفـيــة وا

السياسات ونصنع القرارات.

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

—ôËœ —UOK  ±∂[∏ WOKB  …—U š qÒ− ð WODHM « wÐ wÐ

r
«u

Ž

{ لــنــدن  (أ ف ب) - ســـجّــلت "بي بي"
خسارة صافية تبلغ قيمتها نحو 16,85
ملـيار دوالر في الـربع الـثاني من الـعام
وفق مــا أعـلــنت الــشـركــة الـبــريـطــانـيـة
الـعـمالقـة لـلـنـفط الـثالثـاء بـعـدمـا سـدد
كـوفـيـد-19 ضـربــة لـلـطــلب عـلى اخلـام
وتــسـبب بــهـبــوط أسـعــاره.وأفـادت "بي
بي" في بــــيـــان بــــشـــأن إيــــراداتـــهـــا أن
ـسـتـمـرة لـوبـاء "الـتـداعـيـات الـشـديـدة ا
كـوفـيد-19 تـواصل خـلق بـيـئـة جتـارية
متـقلّـبة وصـعبـة".وأضافت "بـالنـظر إلى
ــســتــقـبل ال تــزال الــتــوقـعــات بــشـأن ا
ـنــتـجـات أســعـار الـســلع األسـاســيـة وا
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خـاللـهــا حتـقــيق انــبــعـاثــات كــربـونــيـة
نسبتها "صفر" بحلول 2050.

وتــــوقــــعـت "بي بي" الــــتـي حتــــوّلت من
شـركـة نـفــطـيـة دولـيـة إلى "شـركـة طـاقـة
مــتـكـامـلــة" بـأن يـنــخـفض إنـتــاجـهـا من
ـا ــقـبل  الــنـفط والـغــاز خالل الـعــقـد ا
يعادل ملـيون برميل من الـنفط يوميا أو
سـتـويات 2019. ـئة مـقـارنـة  40 في ا
ـقبل مـهم للـغاية وأكد لـوني أن "العـقد ا
بالنـسبـة للعـالم في معركـته ضد التـغير
ــنــاخـي. ســيـحــتــاج الــدفـع لـتــحــقــيق ا
الـتـغـيـيـر الـضـروري في أنـظـمـة الـطـاقة
ـيـة حتـرّكـا من اجلـمـيع".وسـيـكـون الـعـا

اضي للـمطالبة حملة واسعـة األسبوع ا
بحـريتهـا مشـيرين إلى أن استـراتيـجية
أسـتـراليـا في اتّـبـاع دبـلومـاسـيـة هـادئة
إلطالق ســراحــهـا فــشــلت.وأفـادت وزارة
الشؤون اخلارجية والـتجارة األسترالية
أن مـور-غيـلـبرت بـحـالة "جـيّـدة" مشـيرة
إلـى أنــهـــا قــادرة عـــلى احلـــصـــول عــلى
ـنــشـآت الــصـحــيـة ــواد الـغــذائـيــة وا "ا
والكتب".وأكدت إيـران توقيف احملاضرة
في الـــدراســات اإلسالمــيـــة في جــامــعــة
مـلـبورن فـي أيلـول/سـبـتـمـبر 2019 لكن
يــعــتــقــد أنــهــا اعــتــقــلت قــبل عــام عــلى
ذلـك.وأعــربت عــائـــلــتــهــا عـن شــعــورهــا
"بـاالطـمـئـنـان" بـعـد زيـارة الـسـفـيـرة لـهـا
األحــد وأكــدت عــلى تــأيــيـدهــا لــطــريــقـة
تعامل أسـترالـيا مع القـضية.وأفـاد بيان
صــــدر عن وزارة اخلــــارجـــيــــة "نـــواصل
االعـتـقـاد بـأن الـسـبل الـدبـلـومـاسيـة هي
الـوسيـلـة األفضل لـتـعزيـز فـرص اإلفراج

عن كايلي".
وذكــرت مـجـمــوعـة تــطـلق عــلى نـفــسـهـا
اضي "أطلـقـوا سراح كـايـلي" األسبـوع ا
أن عـلى احلكـومـة األستـرالـية الـنـظر في
جـمـيع اخلـيـارات وحـضّت األسـتـرالـيـ
عــلى تــوقــيع عــريــضــة تــطــالب أعــضـاء
ان ووسائل اإلعالم بتسليط الضوء البر

على قضيتها.
ـية حكما بـالسجن عشر وتقضي األكاد

سنوات بتهمة التجسس التي تنفيها.
ورفض مـتـحـدث بـاسم وزارة اخلـارجـية
الدعوات لتشـديد احلملة من أجل إطالق
سراحها مضيـفا أن السفارة "ستواصل
السعي لـلقيـام بزيارات قنـصليـة متكررة

للدكتورة مور-غيلبرت".

عـــلى "بـي بي" إعـــادة تـــرتـــيب أمـــورهــا
ـسـتـقـبل الـقريـب حيـث قرر ـالـيـة في ا ا
لوني إلغـاء نحو 10 آالف وظيـفة أي ما
ــئـة من الــقـوة يـعــادل تــسـريح 15 في ا
العـاملـة لـدى الشـركة حـول العـالم جرّاء
تـداعـيـات كـوفـيـد-19 عـلى الـطـلب عـلى
الــطـــاقــة واألســـعــار.وبـــعـــدمــا أغـــلــقت
الـشـركــات حـول الـعـالم وتــوقـفت حـركـة
الـــطـــيـــران في ذروة أزمـــة كـــوفـــيــد-19
أواخـر الـفـصـل األول من الـعـام تـهـاوت
أسـعـار الـنـفط حـتى أنـهـا بـلغـت ما دون
ــدة وجـــيـــزة.لـــكـن األســـعــار الـــصـــفـــر 
حتسّنت بشكل كبـير في األشهر األخيرة
مع تـخـفـيف احلـكـومـات تـدابيـر اإلغالق
وإعــــادة فــــتح األعــــمــــال الــــتــــجــــاريــــة
تـدريـجـيـا.وفي مـحـاولـة لـلـحـصول عـلى
األمــوال أعـــلــنت "بي بـي" مــؤخــرا بــيع
شـركة تـابعـة لـها لـلـبتـروكـيمـاويات إلى
منافستها اخلاصة "إنيوس" لقاء خمسة

مليارات دوالر.
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وأعــربت عــائـلــة الـبــاحــثـة األســتـرالــيـة
ـسجـونـة في إيـران بـتهم الـبـريطـانـيـة ا
التـجسس كـايـلي مور-غـيلـبرت الـثالثاء
عن "اطـمـئنـانـهـا" بـعدمـا أكـد مـسـؤولون
أسـترالـيـون قامـوا بـزيـارة قنـصـليـة لـها
أنـهـا في حـالـة "جـيّـدة".وزارت الـسـفـيرة
األســتــرالـيــة في إيــران لـيــنــدال سـاكس
مواطنـتها في سجـن "قرتشك" األحد في
ظل تـزايـد الـقــلق بـشـأن صـحـة وسالمـة
ـية.ونُـقلت مـور-غيـلبـرت مؤخرا األكاد
إلى "قرتشك" وهو سجن لـلنساء كان في
عـاجلـة الدجـاج خارج اضي مـصـنعـا  ا
طهران.وأطـلقت مجـموعة من أصـدقائها

صعبة وضبابية".
وذكــرت أن اخلــســائــر الــفــصــلــيــة بــعـد
احتـساب الـضرائب بـلغت 16,85 ملـيار
دوالر (14,10 مـــلـــيـــار يـــورو) مـــقـــارنــة
بأرباح صافية كـانت قيمتها 1,82 مليار

دوالر في الربع الثاني من 2019.
وقـال رئـيـسـهـا الـتـنـفـيـذي بـرنارد لـوني
ـفـتـرضـة "كـان إلعـادة ضـبـط أسـعـارنـا ا
ـرتـبط ـدى الـبــعـيــد والـقـصــور ا عــلى ا
بــذلك وتـكـالــيف الـتـنــقـيب الـتـي يـتـعـذر
حتــصــيــلــهـــا تــأثــيــر كــبـــيــر عــلى وجه
اخلــــصــــوص".كــــمــــا نــــشـــــرت "بي بي"
تفـاصيل بـشأن الـكيـفيـة التي تـتوقع من
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بكارثة اقتصادية قد تؤدي إلى مزيد
من الـــــعــــنـف.وقــــال اخلـــــبــــيـــــر في
الدبلوماسية ريتشارد غوان لفرانس
شـهد األول برس "مـا زلنـا فـقط في ا
من مسرحـية طـويلة األمـد".بتشـتيته

االنــتــبــاه ومــوارد الــقــوى الــكــبـرى
ــنـــشـــغــلـــة بــشـــدة في مـــكــافـــحــة ا
الــفــيــروس عــلى أراضــيــهــا يــهــدد
كوفيد- 19مصيـر العـديد من برامج
ـسـاعـدات واقـتـصـادات دول سـبق ا

األفق. مــرة أخـرى الــنــزاع يـتــفـاقم.
مـرة أخرى االقـتـصاد بـحـالة سـيـئة
جـداً و(مـوارد) الـوكـاالت اإلنـسـانـيـة
شـبه جافـة. يـضاف ذلـك إلى مشـكـلة
جـــديــدة: تــفـــشي وبــاء كـــوفــيــد-19
بــشـكـل خـارج عن الــســيـطــرة".وقـال
الــدبــلـومــاسي الــبــريــطـانـي جملـلس
األمن الـدولي إن إرســال األمـوال من
اخلـارج إلى الـيـمن قـد تـراجع بـفـعل
الوبـاء بـنسـبة %70  وهو يـعدّ مـنذ
زمـن طــويـل حــبـل جنــاة القـــتـــصــاد

البالد.
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وأضــــاف "أنــــقــــذوا الـــيــــمن اآلن أو
ـــســؤول شـــاهــدوه يـــنــهـــار".حــذر ا
ي أيــضــاً من وضـع االقــتــصـاد األ
تضـرر أصالً بفـعل عشر السـوري ا
ســنـــوات من احلـــرب.وأشــار إلى أن
تدابير العزل الهادفة إلى ردع تفشي
الوباء قـد أدت إلى انكمـاش إجمالي
الناجت الداخلي السوري بنسبة 7%
هـذا الـعـام.وبــحـسب دبـلـومـاسـيـ

أرغم الـوبــاء أيـضـاً الـقــوى الـكـبـرى
عـلى خـفض قـيـمـة مـسـاعـداتـهـا إلى
ــــنــــاطـق الــــتي تـــــشــــهــــد أزمــــات ا
إنـسـانـيـة.فـي كـانـون الـثـاني/يـنـايـر

أن دمرتـهـا احلروب.وحـذر غوان من
أن "هــنــاك الــعـديــد من اخملــاوف من
حـقـيـقـة أن الـتـداعـيـات االقـتـصـاديـة
زيد من (ألزمة كوفيد-19) قد تولّد ا
ــــــــــــزيـــــــــــد مـن الـــــــــــفــــــــــــوضـى وا
النزاعات".ولهذا السبب أطلق األم
ــتـــحــدة أنـــطــونـــيــو الــعـــام لأل ا
غـــوتــيـــريش في آذار/مـــارس دعــوة

ي. لوقف إطالق نار عا
لكن حتقيقه في سوريا وليبيا واجه
ــعــارك صــعــوبـــات حــيث ال تــزال ا
قـائـمـة.وعـرقـلت تـدابـيـر الـعزل الـتي
أبـــقـت في وقت مـن األوقـــات نـــصف
الـــبــشــريــة داخل الـــبــيــوت جــهــود
عـــمـــلـــيــات حـــفظ الـــسالم وجـــهــود
ـنـظـمــات غـيـر احلـكـومـيـة في هـذا ا
الصدد كـما أعاقت تـوزيع مساعدات
أســاســيــة. في الـيــمن الــذي يــشــهـد
أسـوأ أزمــة إنـسـانـيــة بـحـسب األ
عـارك ضراوة وفق تـحدة تـزداد ا ا
دبـلــومـاسـيــ مـعـتــبـرين أن الـبالد
تـــتـــجه ســـريـــعـــاً نـــحـــو مـــزيـــد من
االنـهـيـار.وأسـف نـائب األمـ الـعـام
ـتـحــدة لـلـشـؤون اإلنـسـانـيـة لأل ا
اضي لذلك مارك لوكووك األسبوع ا
قائالً "مـرة أخرى اجملـاعة تـلوح في

انـيا في وخالل قمـة اسـتضـافتـهـا أ
بـرلــ أعـرب الـقـادة الــدولـيـون عن
الــــتـــزامــــهم بــــرفض أي تــــدخل في
احلـرب األهـلـيـة في لـيـبـيـا واحـترام
احلـظـر عـلـى إرسـال األسـلـحـة لـهـذا
وجـب قرار صـادر عن األ الـبـلـد 
ــــــتـــــحــــــدة في عـــــام 2011. لـــــكن ا
اضي إلى غوتيـريش أشار الشـهر ا
أن الــتـــدخل اخلــارجي فـي لــيــبــيــا
حــــيـث تــــدعم روســــيـــــا وتــــركــــيــــا
مـــعــــســــكـــرين مــــتــــحـــاربــــ بـــلغ
"مـستـويـات غـير مـسـبـوقة".وأوضح
ريـتـشارد غـوان من مـركـز مـجـمـوعة
األزمـات الـدولـيــة لألبـحـاث "حـالـيـاً
ـانـيـا يـتـركـز عـلى إنـعـاش انـتـبـاه أ
االقتـصاد األوروبي".يـراقب اخلبراء
بـــحــذر أيــضــاً الــوضـع في لــبــنــان
الـغــارق في أسـوأ أزمــة اقـتــصـاديـة
منذ عـقود انعـكست في انهـيار غير
مـسـبـوق لـلـعـمـلـة احملـلـيـة وتضـخم
مــفــرط وعــمــلــيــات طــرد مــوظــفــ
وقـيود مـصـرفيـة مـشـددة تزيـد مـنذ
أشـــهـــر مـن مـــســـتــــوى االســـتـــيـــاء

االجتماعي. 
وخـلص غـوان قــائالً "في احملـصـلـة

شهد قا جداً ومحزن". ا

بغداد
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ـــتــحـــدة (أ ف ب) - حــذر { اال ا
خـــبــراء ودبـــلـــومــاســـيــون من األ
تحدة من أن وباء كوفيد-19 يفاقم ا
الـوضع اإلنـسـانـي الـنـاجم عن أكـثـر
الـنـزاعـات دمـويـة في الـعـالم ويـهـدد
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{ واشـــــــنــــــطـن (أ ف ب) - أمــــــهل
الــرئـيـس األمـيــركي دونــالــد تـرامب
ـملوك من امس تطـبيق "تـيك توك" ا
شـركـة صـيـنـيـة سـتـة أسـابـيع لـبـيع
تحدة لشركة عملياته في الواليات ا
أمـــيـــركــــيـــة حتت طــــائـــلـــة "إغالق
نــشــاطه" وقــال إن احلــكــومــة تــريـد
تــعـــويـــضـــات مــالـــيـــة من صـــفـــقــة
البـيع.وردت الصـ الثالثـاء متـهمة
واشــنــطن بـ"الـتــرهــيب" في قــضــيـة
تـــطــبـــيق "تـــيك تــوك".وقـــال تــرامب
"يـجب أن تـكـون شـركـة أمـيـركـيـة ...
ـلوكة هنـا" مضيفا يجب أن تكون 
"ال نـريــد أن تـكـون لـنــا أي مـشـكالت
مع مـسـالـة األمن".وصـرح ترامب أن
شـركـة مـايـكـروسـوف بـصـدد إجـراء
مـحــادثـات لـشـراء تــيك تـوك الـبـالغ
عدد مستخدمـيه نحو مليار شخص
في أنحاء العـالم يقومون بـتسجيل
فـيــديـوهـات قــصـيـرة ال تــتـعـدى 60
ثــانـــيــة بـــتــطـــبــيق عـــلى الـــهــاتف
ـسـؤولــ األمـيـركـيـ الـذكي.لــكن ا
ـثل مـخـاطر يـقولـون إن الـتـطبـيق 
ـــكن أن عـــلى األمـن الـــقـــومي ألنه 
يـتـيح تـقـاسم مـعـلـومـات شـخـصـيـة
الي األميركيـ مع االستخبارات

الصينية.
وأمــهل تـرامب الــشـركــة الـصــيـنــيـة
الـكة لـلتطـبيق "بـايت دانس" حتى ا
مــنـتــصف أيــلـول/ســبـتــمـبــر البـرام
اتـفـاق.وقـال تـرامب "حـددت تـاريـخا
بــحــدود 15 أيـــلــول/ســبــتـــمــبــر لن
ارسـة نشاطهم يتمـكنوا بـعده من 
ـتـحـدة".ومهـمـا كانت في الـواليات ا
قيمة الصفـقة "يجب أن تذهب نسبة
تحدة مئوية كبيرة منها للواليات ا
ـــكـــنـــا" وفـــق ألنــــنـــا جنـــعل ذلـك 

ترامب.
وقـــارن تـــرامب بـــ طــلـب جــزء من
ــالك عـقـار يـطـلب "مـبـلغ الـصـفـقـة 
خــلــو" غــيــر مـصــرح من مــســتــأجـر
ـارسة غـيـر قـانـونـية جـديـد وهي 
عـلى نـطـاق واسع يـشـمل نـيـويـورك
ـلـيـاردير امـبـراطـوريته حـيث بنى ا

في مجال العقارات.
وقـــال تـــرامـب إن "تـــيك تـــوك حـــقق
جناحـا كبـيرا لـكن جزءا كـبيـرا منه
في هذا الـبلد" مـعتـبرا أن ذلك "عادل
جدا".لكن ترامب وضع شرطا جديدا
مفاجـئا لـتفعـيل أي صفقـة محتـملة

حيث أعـلن أن بيع أعـمال "تـيك توك"
ــــتــــحـــدة يــــجب أن في الــــواليـــات ا
يـتـرافـق مع دفع تـعـويــضـات كـبـيـرة
لـوزارة اخلـزانـة.وقــال لـلـصـحـافـيـ
"جـزء كـبـيــر جـدا من قـيـمـة الـصـفـقـة
يجب أن يـذهب الى خـزيـنة الـواليات
ـمكن لهذه تحدة ألنـنا جنعل من ا ا

الصفقة أن حتدث".
ــلـكــون أي حــقـوق وأضــاف "هم ال 
في حال لم نعطها لهم".في بك قال
تـحـدث باسم اخلـارجـية الـصـينـية ا
وانغ ويـنـبــ "يـتــــــــعـارض ذلك مع
مـبــدأ اقـتـصـاد الــســــــــوق ومـبـاد
ية القائمة على منظمة التجارة الـعا
االنــــفــــتــــاح والـــشــــفــــافــــيــــة وعـــدم

التــــــمييز".
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ووضــعت الــضــغـوط لــبــيع أنــشــطـة
تطـبـيق تيك تـوك -- الـذي يتـخذ من
لوس أجنلـيس مقرا له -- االمـيركية
ية الـشركة وبايت دانس أمام والعا
قرارات صـعـبة.وجـعل تـرامب قضـية
تـيك تـوك أحـدث جـبـهـة مـواجهـة في
ـعـارك الـسـيـاسـيـة والـتـجـاريـة ب ا
.ويـخضع الـتـطـبيق واشـنطن وبـكـ
لـتحـقيـقـات رسمـية ألسـبـاب متـعلـقة
بـاألمن القـومي األمـيـركي النه يـجمع
كـــمـــيــــات هـــائـــلـــة مـن الـــبـــيـــانـــات
ستخدم الشخصية حول جـميع ا

وهــو مــلـزم قــانــونــيـا بــتــقـاسـم تـلك
الـبيـانـات مع الـسلـطـات في بـك إن

طلبت ذلك.
ـسـتـخـدمـ وقـاعـدته الـكـبـيـرة من ا
إضـــافــــة إلى اخلـــوارزمـــيـــات الـــتي
يعتـمدهـا جلمع البـيانـات جتعله ذي

قيمة هائلة.
غـير أن إجـبـاره من جـانب احلـكـومة
األمـــيــركـــيـــة عـــلى بـــيع عـــمـــلــيـــاته
األميركـية على األقــــــــل حتت طـائلة
اإلغالق ومن ثم تـقـاسم مـبـلغ الـبـيع
مع اخلـزانـة األمـيــركـيـة كـمـا يـطـالب

ترامب تكتيك بالكاد سمع به أحد.
ستخدم كن أن يجبر ا واإلغالق 
على التـحول إلى منـافس والـعديد
ـسروريـن يشـجـعون ـبتـكـرين ا من ا
ـسـتــخـدمـ عـلى مـتــابـعـتـهم عـلى ا
مــــنـــــصــــات تــــواصـل اجــــتـــــمــــاعي
أخـرى.ويرى خـبـراء االسـتثـمـار لدى
اليتشـيد بارتـنرز أن "من الواضح أن
ـــســـتـــفـــيـــدين هم ســـنـــابـــتـــشـــات ا

وفيسبوك وتـويتر ويرجح أن تكون
ســـــــــنــــــــابـــــــــتـــــــــشــــــــات أكـــــــــبــــــــر
ـسـتفـيـدين".واالثـنـ أقـر مؤسس ا
شركة بايت دانس جتانغ ييمينغ في
رســـالــة إلى مــوظــفـــيه بــالــضــغــوط
الـكبـيـرة وفق مـا نـقـلت عـنه وسائل
إعالم صــيــنــيــة مـضــيــفــا أن الــفـرق
تــعـمل عــلى مــدار الـســاعـة "من أجل

كن". التوصل إلى أفضل مخرج 
وقال جتانغ "نحن غيـر موافق على
هذا القرار" القاضي بفرض بيع تيك
ا كنا ملتزم ضمان توك "ألننا لطا
ـستـخـدمـ وكذلك سالمـة بيـانـات ا

نصة". حياد وشفافية ا
غـــيــر أنـه قــال إن الـــشــرطـــة تــواجه
ــشــهــد "تـــعــقــيــدات مــتـــزايــدة في ا
اجلـيـوسـيـاسي وضـغـوطـا خـارجـية
كـبيـرة". واعـتـبر أن عـلى الـشـركة أن
تـحدة "من تواجه حتـدي الواليـات ا
دون الـــتــخــلـي عن اســتـــكــشــاف أي
إمكانيات".وبـحسب صحيفة ذا صن
الـــبــــريـــطـــانــــيـــة االثـــنــــ فـــإن من

ســتـواصل "تــوفــيـر الــوظــائف الـتي
يعشقـها الناس في األجـهزة األنيقة
ولكن بأسعـار معقولة أكـثر".وسيبلغ
ســعــر "بــيــكــسل 4 إي" (5 جي) 499
دوالراً عـــــلى األقـل وســــيـــــطــــرح في
ـانـيا أسـواق أسـتـراليـا وفـرنـسـا وأ
وإيرلنـدا وكندا وبريـطانيـا واليابان

تحدة. وتايوان والواليات ا
وكــــانت ســـوق الـــهـــواتف الـــذكـــيـــة
يـة شهدت "انهـياراً" في الفصل العا
الــثـاني من الــسـنــة اجلـاريــة فـيــمـا
واصلت "آبل" وحدها حتـقيق النموّ

بحسب "كاناليس".
وقـــد بـــاعت الـــشــركـــة أكـــثــر من 45
ملـيون جهـاز "آيفـون" في العالم أي
ـــــئــــــــــــة عن بــــــارتـــــفـــــاع 25 فـي ا
مــبـيـعـاتــهـا في الــفـتـرة نـفــسـهـا من

العام الفائت.
ية قابل شـهدت السوق الـعا وفي ا
ــئــة في تــراجــعــاً بــنــســبـة 14 في ا
الـربـع الـثـاني من الــسـنـة عــلـمـاً أن

التراجع بدأ في الفصل األول.

مـــحــدوداً. وطــرحـت الــعــام الـــفــائت
جهـاز "بـيـكسل  3إيه" بـسـعر يـذهب
ـعاكس ألسـعار الـسوق في االجتاه ا

شتعلة. ا
وهـذا الـتـوجـه تـأكـد هـذه الـسـنـة مع
إصـدار شـركـة "آبل" هـاتـفـهـا "آيـفـون
إس إي" الـــــــذي بــــــــدأ بـــــــيــــــــعـه في
نـــيـــســـان/أبـــريل اعـــتــبـــاراً من 399
دوالراً مــتـضــمــنـاً بــعض الــوظـائف
ـوجـود في ثالثــيـة هـواتف "آيـفـون ا
11 التي طـرحت في العام 2019. أما
شركة "سامسونغ" الكورية اجلنوبية
فـــــطــــــرحت لـــــلـــــبــــــيع فـي مـــــطـــــلع
نــيــســان/أبــريل عــدداً من الــهــواتف
أحدهـا يلـحظ إمكان الذكـية اجلديـدة
اسـتـخـدام مـوجات " 5 جي" الـفـائـقة
الـســرعـة ويــبـلغ ســعـره أقل من 500
دوالر.وقـال بـراين راكــوفـسـكي أحـد
نـواب رئــيس مـجـمــوعـة "غـوغل" إن
"بـيــكـسل  4إيه" وهــواتف "بـيــكـسل"
ــصــمــمــة لــتــقــنــيــة "5 جي" األولى ا
ــقــبل والــتي تــطـــرح في اخلــريف ا
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الـتـداعـيـات احملـتـمـلـة لـلـضـغوط أن
تـــكـــون بـــايت دانس تـــخـــطط لـــنــقل

عملياتها الدولية إلى بريطانيا.
وكــــشــــفت "غــــوغـل" عن هــــاتف ذكي
جـديـد طـرحـته في الـسـوق وأعـلـنت
عـزمـهـا عـلـى إطالق هـواتف تـتـكـيف
مع تـقــنـيـة اجلــيل اخلـامس (5 جي)
في وقـت الحـق من الـــــــســـــــــــــــنـــــــة
اجلاريـة رغم الـتراجع الـذي تشـهده

السوق.
WOJ¹d « ‚uÝ

وســـيُــطــرَح هـــاتف "بــيـــكــسل  4إيه"
اجلديد في الـسوق األميـركية في 20
آب/أغـــســـطـس ويـــتـــضـــمن بـــعض
خصائص الـهواتف السـابقة ومـنها
آلـة تـصويـر مـتـطـورة بأسـعـار تـبدأ
بـ349 دوالراً أي نـــــــصـف ســـــــعـــــــر

"بيكسل 4 أهم هواتف "غوغل".
تخصصة وكانت الشركة العـمالقة ا
في مـحـركـات الـبـحث عـلى اإلنـتـرنت
دخلت أخـيـراً عالم الـهـواتف الذكـية
لــكنّ حـضــورهــا في الـســوق ال يـزال

−fK∫ مقاتلون انفصاليون من اجمللس االنتقالي جلنوب اليمن 

شعار شكة بي
بي النفطية
جنوب شرق

لندن 
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ـقصـود أن هـناك من الـنـاس من ال يتـحـمل وطأة تـقول الـعـرب "ومن احلب ماقـتل". وا
ثل وإن كنت أرى فـيها مـبالغة ا قد يـقوده إلى قتل نـفسه. وقصـة ا فراق احلبـيب 
رواها ألصمـعي بقوله أنه  مرّ ذات يوم  بـصخرةٍ  مكتـوب عليها بـيت من الشعر: (أيا
معشـر العشّاق بالله خبروا إذا حلّ عشق بالفتى كيف يصنع). فرد عليه األصمعي:
(يُـداري هواه ثـم يكـتم سره ويـخشع في كل األمـور ويخـضع). وفي اليـوم التـالي مرّ
األصمـعي عـلى نـفس الـصـخرة والحظ وجـود بـيت من الـشـعـر مكـتـوب أسـفل الـبيت
الـذي كتـبه  في الـيـوم السـابق:(وكـيف يـداري والهـوى قـاتل الفـتى وفي كل يـومٍ قـلبه
يـتـقـطع). فـمـر األصـمـعي مـرة ثـانـيـة وردّ عـلى هـذا الـبيـت:(إذا لم يـجـد الـفتـى صـبرًا
وت ينفع).وبعدهـا بأيام مرّ األصمعي ليجد شابًا لكتمـان أمره فليس له شي سوى ا
قـد قتل نـفسه عنـد الصـخرة وتـبيّن له بـأنه الشاب الـعاشق الـذي كان يـكتب الـشعر
وقـد أخــذ بـنـصـيـحـة األصـمـعي بــأن يـقـتل نـفـسه وكـان قـبـل انـتـحـاره قـد كـتب عـلى
الصخرة بيـتان من الشعر يـقول فيهمـا التالي:(سمعنـا أطعنا ثم متـنا فبلّغوا سالمي
ـسـكـ مـا ـنع  هـنـيـئًـا ألربـاب الـنـعـيـم نـعـيـمـهم ولـلـعـاشق ا إلى من كــان لـلـوصل 
ـشهـورة : ومن احلب ما قتل  .”وإذا كان يتجـرع). ومن هنـا قال األصـمعي مقـولته ا
هـذا قـبل جـائـحـة كـورونا فـإن لـلـعـاشـقـ في زمن هـذه اجلـائـحـة قـصـصهـم في عدم
الـقـدرة عــلى فـراق احلــبـيب في ظل الــتـبـاعــد االجـتــمـاعي. وهـنــا نـســتـحـضــر قـصـة
الـبــروفـيـســور الـبـريـطــاني  نـيل فــيـرغـسـون 51 عــامـا الـذي نــصح رئـيس الـوزراء
الـبـريـطـاني بوريس جـونـسـون بـاإلغالق الكـامل لـلـبالد وهـو ما بـالـفـعل انـطالقا من
. إال أن هـذا الطبـيب لم يـتحمـل بعد واطـن إدراكه خلـطر الـتقـارب االجتـماعي عـلى ا
تـزوجة وهي قـابلـة عشـيقـته ا ا جـعله يـخرق قـواعد الـتبـاعد االجـتمـاعي  محـبوبـته 
نزل أثناء أنـطونيا ستاتس 38 سنة ! حـيث وسمح البروفيـسور للمرأة بـزيارته في ا
فترة اإلغالق في الـوقت الذي دأب فيه على إلقـاء محاضرات للـجمهور حول ضرورة
الـتـبـاعـد االجـتـمـاعـي لـوقف انـتـشـار فـيـروس كـورونــا. فـقـد زارته مـرتـ عـلى األقل
احـداهما في 30 مارس وتـزامنت مع حتـذير عـام منه بـأن إجراءات اإلغالق يجب أن
تبـقى حتى يونيو. أما الزيـارة الثانية فكانت في 8 أبريل على الرغم
من إخـبـارها بـعض أصدقـائـها بـأنهـا تـشك في أن زوجهـا وهو
ي في الــثالثــيـنــيــات من عـمــره يــعـانـي من أعـراض أكــاد
فــيـروس كـورونـا. وقــد قـاده هـذا األمـر بـعــد انـكـشـافه إلى
االسـتـقالـة من مـنـصـبه االسـتـشـاري احلـكـومي. وهـنـا قد
نسـتميح األصـمعي عـذرا بتـعديل مـقولتـه في زمن كورونا

إلى: " ومن احلب ما خرق". 

تربينا وتعلمنا وتفتحت مداركنا على حقيقة ان احلرية هي صنو االدمية. فالبشر
احرار منذ ولدتهم امهاتهم وال بد للحرية من مالزمتهم حياتهم كلها .

أن تكـون حرا تلك بديهـة وان حتافظ على حريتك فـذلك منهج بني ادم ال ينازعه
علـيه احد وال يخـتلف معه عـليه احـد وال يسعى احـد الى انتزاعه مـنه. فان فعل

رصوص . فاجملتمع والدين والعرف يقفون لثنيه صفا واحدا كالبنيان ا
ان احلـرية قـيـمة عـليـا تُتـبنى مـنا نـحن من ال نـرى عيـشا اال بـها وهـذا التـبني به
ة من الثلم . حاجة الى ادراك عميق بكنهها وماهيتها وطرائق احلفاظ عليها سا
قد يُـستعـبد الـفرد وهـو غيـر مدرك أو غـير آبه بـالعـبوديـة التي يـرزح حتت نـيرها
وغيـر مكتـرث بهـا . ولعل اكـثر مـا يتـعرض الـيه االنسـان ويجـعله غـير مدرك الى
ـقـدس بـأن يـضفـي علـى سلـوك مـا هـالـة من الـيـقـيـنـية عـبوديـته تـقـديـسه غـيـر ا
بصـوابها ومن انعدام الشعور باحلاجة الى اخلوض في مدى فائدتها وما يترتب
علـيها من اضـرار . ان توسيع مـدى القـدسية لـيشمل مـا هو مـجبول عـلى اخلطأ

يُعد اخطر ما تتعرض اليه اجلماعات البشرية .
ال بد ان نـعي ان القـدسية اخـتصـاص الهي حـيزه الـله وعقـيدته ومـا يرتـبط بدينه
ـاضي واخلالف ــؤكـدة . ومـن دون االنـشــغـال واخلــوض في ا وكــتـابه وســنـته ا
ـعـاصر في شـغل شاغل عن واالختالف الـقائـمان عـلى االجـتهـاد فان انـسانـنا ا
ـة في ابـسط ـا يـعـانـيه ومـا يفـتـقـر الـيه من مـسـتـلـزمـات احلـيـاة الـكر ذلك كـله 

صورها وادق تفاصيلها .
احلرية تـطلب اهلـها مثـلمـا هم يطلـبونهـا ويسعـون اليهـا وال يطيب لـهم العيش اال

باستنشاق عبيرها.
يـقع الـكـثـيـر من الــعـراقـيـ في الـثـقب االسـود لــلـعـبـوديـة من دون الـوصـول الى
تعددة الـتي يظنها مقدسة احلريـة وال حتى االقتراب من حافاتهـا بتلك الوالءات ا
وغـير قـابـلة لـلثـلم والتـشـكيك كـالوالء لـلمـذهب او الـعشـيرة او الـفئـة او احلزب .
ينهـمك في دعاوى أساطـينهـا ويسيـر خلف منظـوماتهـا كاالعمى لـيجد نـفسه بعد

هُنيهة أسير سلطانها وأجير ربابنتها لكن بال أجر.
يـفـقد االنـسـان الذي ال يـأبه لـشرط احلـريـة الكـافل آلدمـيـته وعيـشه الـكر شـيـئا
فشـيئا روحه ووعيه باالشياء التي حوله ناهيك عن السماح لنفسه فرض معتقده
او فكـرته التي يـؤمن بهـا او والءه الذي يـكبل حـريته عـلى االخر الـذي يظـنه عبدا
فـهوم : من ليس هانـة ولقد تـربى الكثـير على مـثل هذا ا يسـتحق االستـرقاق وا
ـا اؤمن به يـسـتـحق مـني –ان تـمـكـنت- كل مـا مـعي فـهـو ضـدي ومن ال يـؤمن 

تقرره نفسي االمّارة بالسوء من فحش وايذاء وامتهان .
هذا مـا حصل بـالضـبط من مجـموعـة قـوات حفظ الـقانـون مع الطـفل محـمد عـبر
مقـطع الفيديـو الذي انتـشر على مـواقع التواصل االجتـماعي واحدث ضـجة غير
ـغـيبـ الـذين تـربوا عـلى الـعبـوديـة فظـنـوا ان هذا مـسبـوقـة .انـهم مجـمـوعة من ا
الطـفل االعزل هو عـدوهم . ذلك النه خرج متـظاهرا عـلى الفقـر الذي عانـوه مثله
وعلى الـظلم الذي جترعوه مثله وعـلى مهانة الوطن الذي يـشاركون محمدا فيه 
ـة التي فـقدوها مـثلـما فقـدها. عـاقبوه وعلى فـرص احلياة الـكر
بكـرامته ألنهم لم يتربـوا على معنى ان يـهان االنسان بهذه
الـطـريـقـة الـشــنـيـعـة. وامـتـهـنـوا عـرضه واسـاءوا الى امه
ال ألنهم يـظنون ان االخـر اخملتلف مـستبـاح العرض وا

والروح .
هكذا تعمل العبودية على أرضنا التواقة الى احلرية.

{ الشريف االستاذ الدكتور 
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رئـيـسـاً لـلـجمـهـوريـة)  واإلطـاحة
بـحـكـومـة طـاهـر يـحـيى  عـلى أن
يـــــتــــولى الـــــنــــايـف وأنــــصــــــاره

احلكومة .
ويـــــــــــــــــقــــــــــول أن احلــــــــــركـــــــــة
تــأســـــــــست في (بــدايـة شــــــهـر
كـانــون األول عـام 1967 ولم تـكن
تـضم عـند 17 تـموز 1968 سوى

83 شخصاً ) ! 
ا كان العمـيد قيس محقاً في ور
ـنتـمـ حلركـة الـنايف مع عـدد ا
أن الـــرأي الـــســـائـــد آنـــذاك أنـــهم
كـانــوا أقل من نـصف هـذا الـعـدد
لـــكن مـــتـــابـــعـــتي الـــتـــاريـــخـــيـــة
لـألحـداث أثــبــتت لي  أن احلــركـة
كـانت مـوجـودة قـبل هـذا الـتاريخ
تقاعد قيس الذي حدده العميد ا
ألن العـميد دريـد الدمـلوجي وزير
اإلرشـاد في حـكـومـة نـاجي طـالب
أصـــــــدر في 1966/10/2 قـــــــراراً
ـــنــار) بـــتـــعـــطـــيل صـــحـــيـــفـــة (ا
لـصــاحـبــهـا عـبــد الـعـزيــز بـركـات
ألنــهــا نــشــرت في الــيــوم نـفــسه
خـبراً زعـمت فـيه أن هنـالك حـركة
سـيـاســيـة سـريـة جــديـدة أسـمـهـا
(حركة الثوري العرب)  وهو ما
نـفـاه الوزيـر الـدمـلـوجي  وعاقب

الصحيفة بالتعطيل.
وسبق لـلمرحـوم فيـصل حسون 
نــقـيب الـصـحـفـيـ لـثالث دورات
نــقــابـــيــة  أن أكــد لي خــطــيــاً أن
(الـثوريـ الـعرب) لم يـكـونوا من
الـصـحفـيـ احملـترفـ وأظـهرت
األيـــام الـــتي أعـــقـــبت 30 تـــمـــوز
صحـة ذلك حيث لم يـدم اعتـقالهم
ســـوى فــــتـــرة قـــصــــيـــرة واطـــلق
سـراحـهم النـهم كـمـا يـؤكد صالح
عمـر العلي   لم يـكونوا يـشكلون

تهديداً .
وكــــان صــــحــــفــــيــــو تــــلـك األيـــام
يـــســخـــرون من تــعـــدد احلــركــات
واالحزاب الصغيرة باالشارة الى
أن ( كل أثــنـ ورونـيـو) يـشـكالن
حـزبــاً  وهـكــذا كـان عــبـد الـرزاق
الـنايف الـذي يسـتـمد سـطوته من
مـديريـة االستـخبـارات العـسكـرية
وخصوصاً عقب حرب حـــــزيران
عــام 1967 وأخـــتـــرع تــســـمـــيــة

(حركة الثوري العرب) ! 
ولم يـكن عنـاصرهـا من احلزبـي
 بل بحكم عالقـتهم بدائرته وهم
في الـــغـــالـب من الـــعــــامـــلـــ في
الـوسط الــصـحــفي  كـمــا لم يـكن
ـهن بـيــنــهم أحـداً من أصــحــاب ا
االخــــرى كــــاالطــــبــــاء واســــاتـــذة
هـنـدسـ واحملـام اجلـامـعـة وا

. والعمال والفالح
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جــــــاء حتــــــســــــ الــــــســــــوز الى
الصحـافة في البدايـة في البصرة
عـنـدمـا وظفه عـبـد الـعزيـز بـركات
نـار) وأنتقل معه في صحيـفته (ا
عـنـدما نـقل بـركـات صحـيـفته الى
بــغـداد  وواصل عــمـله فــيـهـا بل
كــان هــو وراء نــشــر ذلك اخلــبــر
وكـانت األسـتخـبـارات الـعسـكـرية

وثيقة الصلة به.
وأنتقل حتس الـسوز بعد تأميم
الــصــحــافــة مـطــلع شــهــر كــانـون
االول عـــــام 1967 لــــــلـــــعـــــمـل في
صــــحـــيــــفـــة (الــــثــــورة) ورئـــيس
حتـريـرهـا الـدكتـور حـازم مـشـتاق
حتى 17 تموز  1968عنـدما واله
عبد الرزاق النـايف رئاسة حترير
الـصــحـيــفــة والـتي لم تــدم سـوى
أقل من  ثالثة عشـر يوماً وأطيح

 بالنايف في  30تموز 1968.
وبــعــد أعــتــقــال لــفــتــرة قــصــيـرة
أطــلـقت الـسـلـطـات سـراح الـسـوز
وســـــراح زمـالءه الــــذيـن كـــــانــــوا
مـحـسوبـ عـلى الـنـايف  وجرى
تــوظـيـفـه في الـثــقـافـة الــعـمــالـيـة
بــــــوزارة الــــــعــــــمل والــــــشــــــؤون
األجـتــمــاعـيــة .والبــد من االشـارة
الى صــحــفي آخــر عُــرفَ عــنه في
ـرتبـط ب (الـثوري حيـنه من ا
الـعـرب )  وهـو سـامي فـرج الذي
ــــراســـــلــــته أشــــتـــــهــــر آنـــــذاك 
طبوعات دار الصـياد اللبنانية 
اجملــلـة األســبـوعــيــة (الـصــيـاد) 
والـصـحـيـفـة الـيـومـيـة (االنـوار) 
ونــسب له بــعــد سـنــوات طــويــلـة
قوله أنه لم يـكن عضـواً في حركة
عـــبــد الـــرزاق الــنـــايف كـــمــا كــان
احلال مع حتـس الـسوز  إال أن
الصحـافة اليومـية  في تلك االيام
كانت  تـمنـح سامي فـرج إهتـماماً
هنية  وقيل في أكثر من قدراته ا
حــيــنه أنـه كــان  يــعــتـــبــر نــفــسه
صديقاً للنـايف الذي كان يستغل
ـــنــار) وجـــوده فـي صــحـــيـــفـــة (ا
كمـحـرر سيـاسي ومن ثم مراسالً
جملــلـــة (الـــصــيـــاد)  وصـــحــيـــفــة
(االنــوار) الــلــبــنــانـيــة  لــتــمــريـر

زعومة. اخبار تخدم حركته ا
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ـؤكد هـناك خالف ب ة حـرق االبناء من قـبل االب في كربالء  من ا اساس جـر
الـزوج دفع ثمنـها االبناء  واخلالفـات الزوجية في اجملمع الـعراقي تختلف عن
باقي اجملـتمـعات كون الـعراق يعـيش من زمن طويل حتت ظل احلـروب واحلصار
ا ولد جـيل او اجيال هـمها الـوحيد الـبحث عن اكمـال احلياة والعـنف الطائـفي 
) جيل ال يـنتـقي شـهيـة الطـعـام وال ينـتقي بـطريـقـة (شبـعني الـيـوم والله كـر غـداً
البس السـتر ويـتخـذ من الـطعـام حشو البس  فيـتخـذ من ا شـريك احلـياة وال ا
االمعـاء ويتخـذ من الزواج لـلتخـلص من الضـغط اجلنـسي لكال اجلنـس وتـنفرد
الفـتاة العـراقيـة بالبـحث عن الزواج لـلسـتر والتـخلص من الـعزوبـية وروت االهل

والنظرة السلبية من اجملتمع العراقي .
ا دفع االغـلبـيـة في القـبول في اول ظل احلروب انـتج قلـة فـرص الزواج لـلفـتـاة 
دقة الـبـاب لشـاب يـطلب الـزواج في اي شـكل من االشـكال ونـتـائج هذا االخـتـيار
نـقوال عليها بالعراقي الله كر   الرب رحـيم والستار الله بهذه العبارات يتوكل
الـزوجـ في حـيـاتـهم الــزوجـيـة وال نـنـسى الـضـغط اجلــنـسي لـلـطـرفـ وفـرصـة
ا يـكون السـبب الرئيسي لـتغاضي عن سـلبيات الزواج هـو احلل للتخـلص منه 
االختـيار ونتـائجه حـيث عنـد االختـيار لم نـركز عـلى الفـروق الفـردية في مـستوى
ا تـسبب الذكـاء وال على الـفروق الـفرديـة في السـمات الـشخـصيـة وال الطبـقيـة 

مشاكل لنا بعد الزواج .
ــوعـظـة ــان بـالـلـه في نـفــوس الـبـعـض يـؤدي الى نـســيـان ا تــذبـذب مـســتـوى اال
وبنفس الوقت البعـد من الله  الذي يعد اساس كل مـشاكلنا في احلياة واحلكـمة 
اصــلح نـفــسك مع الــله يــصـلح مــا بـيــنك وبــ االخـرين  فـابــاحلــمـد والــشــكـر

واالستغفار تدوم النعم .
فالـشاب بعـد الزواج عـند االشـباع اجلـنسي من شريـك احلياة يـكتـشف سلـبيات
كـثـيـرة الـبـعض مـنـهم يـتـغـاضى عـنه والـبـعض يـتـخـذ قـرار اخـر مـنهـا الـطالق او

الزواج الثاني او االنحراف اجلنسي مع نساء اخر.
رأة تـتمسك بأول من يطرق الباب للزواج والبحث عن الستر تتخذ قرار في اول ا
ايـام زواجـهـا بـأن عـلــيـهـا ان تـنـجب اطـفـال مـن الـزوج كـثـيـرون مـا دامت في عـز
شـبـابهـا والـهدف مـنه هـو قـصم ظهـر الـزوج لكـي ال يفـكـر في يوم من االيـام عـند
لل مـنهـا بالطالق او الـزواج باخـرى او االنحـراف وهي محاولـة لتـقيـيد الزوج  ا
وبنفس الوقت هي تعلم انها عند االربع سنة يصيبها البرود اجلنسي واالهمال
نزلية  في هذه الفترة يدق من كثـرة االوالد وانشغالها بامور تربـيتهم واالعمال ا
ناقـوس اخلطر عندها يشعـر الرجل باالهمال وانه لم يعـد يرى تلك االيام اجلميلة
ـصالح وبـوادر انـتهـاء العـالقة بـانتـهاء وانـكشـفت احلـقيـقة انـهـا العالقـة اشـبه با

صلحة .  ا
ة كـربالء تعـد من هذا الـنوع فـبدأت الـزوجة بـأهمـال الزوج واسـتغـنت عنه فجـر
بـاجناب االوالد والسـكن في بيت ملك لـها واوالدها وهـذه االسباب تـفقـد الزوجة
الـكثـيـر من أنوثـتهـا .عنـدها اتـخذ الـرجل قـرار االنتـقام مـنهـا وقال لـها اذا كـانوا

االطفال السبب الرئيسي باهمالي فساحرقهم انتقاماً منك.
هذه هي نـتاج ثقافة الزوج لم يـعد يرى زوجة في البـيت تخدمه وتلبي احـتياجاته 
مـجـتمـع بشـكل كـامل فـلـو كـان هـنـاك تـخطـيط سـلـيم في االخـتـيـار بـدون ضـغوط
جنـسية او هناك مقـبولية في اجملتـمع العراقي من تعدد الـزيجات الذي يصب في
ـرأة في ظل اجناب االطفال والـعمر تكون الكل يعلم ان ا ـرأة  مصـلحة الرجل وا

باردة جـنسيـاً والرجل يـظل في حاجة جـنسيـة من الطرف
ـتعدد االخـر لذا االسالم في كتـابة اكـد وحلل الزواج ا
وبنـفس الوقت اجملتمع ال يدرك هناك فروق فردية ب
رأة تـصل الى ان الرجل بـحاجـة الى امرأة الـرجل وا
ـرأة بـيــنـمــا ا تـعــتـني بـه الى اخـر حلــظـة من الــعـمــر 
ـكن تـعـويـضهـا بـعـنـاية تـسـتـعـني عن هـذه احلاجـة و

احدى بناتها او اوالدها او من ينوب عنها الى 
اخر العمر .
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ريحات رئيس الوزراء
يفة التآخي تنشر تص

صح

عبد الرزاق النايف

كانت الصحافة العراقية تتعرض
عـادة لــلـضـربــة الـقــاضـيـة في أي
تــغـيــيــر سـيــاسي  وتــلــحق هـذه
الـــضــربـــة  األذى بـــالـــكـــثــيـــر من
الــصــحـــفــيــ ســواء كــانت تــلك
الــتـغــيــيــرات قــد جـرت فـي  حـكم
ـلكي أو في الـتـغـيـيرات الـعـهـد ا
الـــتي جـــرت خالل حـــكم الـــعـــهــد

اجلمهوري.
ــا لم يـــتـــرك الــســـيــاســـيــون ور
والـعسـكريـون شيـئاً لم يـتعـاملوا
مــعـه خالل تـــلك الـــتـــغـــيـــيــرات 
وكـــانت الـــصـــحــافـــة إحـــدى تــلك
الشؤون التي ال يكاد من يستولي
ـلكي عـلى الـسـلـطـة  في الـعـهـد ا
وفـي الـــعــهـــد اجلـــمـــهــوري عـــلى
السواء أن يستقر حتى يبدأ في
 إيـجاد صـحف جـديدة مـوالـية له
بـــعـــد ان يــــقـــضي عــــلى صـــحف
سـابقـة بـعضـها كـان بـعمـر تاريخ
ـــعـــاصـــر دون درايـــة الــــعـــراق ا
مـــهـــنــيـــة  ولـــكن فـــقط الـــرغـــبــة

ا سبق. باالنتقام 
وفي عرض موجز حلالة الصحف
خالل تـلك الـتغـيـيرات الـسـياسـية
كن إسـتذكـار بطش احلكـوميـة  
حـكـومات أرشـد الـعـمـري وصالح
والـــــفــــــريق جــــــبــــــر عـــــام 1948 
نـــورالــديـن مــحـــمـــود عــام 1952
وفـــــاضـل اجلــــمـــــالـي عــــام1953
ونـوري الــســعــيــد عـام 1954 في
ــــلــــكـي بــــالــــصــــحف الــــعــــهــــد ا
. وكـذلك احلـالـة في والــصـحـفـيـ
الـــنــــظـــام اجلـــمــــهـــوري وبـــطش

حكومـاته بالصحف في  14تموز
1958 وفِـــــي آذار 1959 وفِـــــي 8
شــــبـــاط 1963 وفي 18تــــشــــرين
الثاني1963 ثم الضربة القاضية
في 3 كـانـون االول 1967 عـنـدمـا
إحـتكـرت الـدولة إصـدار الـصحف
وطـــبــاعــتـــهــا ومــا بـــعــد ذلك من
تـــنـــكـــيـل وتـــنــقـالت تـــعـــســـفـــيــة
للـصحفيـ الى خارج الـصحافة
وهـو مـوضـوع يسـتـحق الـتـحدث

عنه علناً في وقت الحق. 
ولـست هــنـا بـصــدد تـقـيــيم فـتـرة
مـحــددة في تــاريـخــنـا الــعـراقي 
لــكن كـاتب هـذه الـسـطـور يـحـاول
أن يلقي نظرة عـلى حالة صحفية
نــادرة لـم يــســبق لــهـــا مــثــيل في
تـاريخ الصـحافـة العـراقيـة. وهذه
الفترة هي حتـديداً  األيام الثالثة
عـشـر الـساخـنـة مـا ب 17 تـموز
الى  30تـــمــــوز عـــام 1968 ومـــا
تــخــلــلــهــا مـن شــؤون صــحــفــيــة
وإذاعـيـة لم تـدرس سـابـقـاً بـشـكل
مـــســتـــقل بـــعـــيـــداً عن الـــظــروف
الــسـيــاسـيــة الـتي أحــاطت بــتـلك

األيام.
rJŠ ÂUE½

ــــــــعـــــــروف أن طــــــــرفـــــــ ومن ا
سـياسـي تـوليـا نظـام احلكم في
الـثالثـة عـشـر يـومـاً تـلـك وأتـخذا
خاللـهـا عــدة إجـراءات سـيــاسـيـة
وعـسـكــريـة وحـكــومـيـة وإداريـة 
حــتى أنـهــا قـضت عــلى الـصـحف
ـــؤســســة اخلــمـس الــتي كـــانت ا
الـعــامــة لــلــصــحـافــة والــطــبــاعـة
تصـدرها مـنذ تـأميم الـصحف في
شهر كـانون االول عام 1967 قبل
ثـــمــــانـــيـــة شــــهـــور من األحـــداث
اجلــديـدة في تــمـوز 1968. والبـد
من أن يــكــون األمـــر واضــحــاً من
ـــعــلـــومــات الـــبــدايـــة أقــول أن ا
ـــوضـــوع هي الـــواردة في هـــذا ا
حـصــريــاً :  شـهــادتي اخلــاصـة 
وشـهـادات شـهـود  غالـبـيـتـهم ما
يزال عـلى قيـد احليـاة إستـرشدت
الحـظاتـهم حتريـرياً وهـاتفـياً 
ولـم أركن فـي أي حـــــــــادثــــــــــة من
حــــــــوادث هـــــــــذه احلــــــــقـــــــــبــــــــة
الــتـاريــخــيـــــــــة لــلـصــحــافـة إلى
نــــصــــوص األنـــــتــــرنـت ومــــوقع
تلىء باألخطاء ويكييديا الـذي 
ــعــلــومــات غــيـر الــصــحــيــحـة وا

لألحـــداث نـــاهــيـك عن الـــقــصص
التي يلعب اخليال فيها دوره.

كـذلـك البـد مـن الـتــنــويه هــنـا الى
ظاهرة مؤسفة شهدتها الصحافة
العراقية بعد األحتالل عام 2003
وهي جلــوء الـبــعض أشــخــاصـاً
وهــــيــــئــــات الى نــــشــــر مــــقـــاالت
وحتــلـــيالت في جــوانـب احلــيــاة
الـسيـاسـية والـصـحفـية من خالل
أقـــتـــبـــاس الــنـــصـــوص الـــتـــامــة
واضيع كتبها غيرهم  والبد من
وضع حــد لــهــذا الـســطــو بــهـدف
احملـافــظـة عـلى الـتـاريخ الـعـراقي
دون تــشــويه او تــزويــر وأعــاني
شـخــصـيــاً من مـثـل هـذا الــسـطـو
غـــيـــر األخـالقي عـــلى مـــؤلـــفـــاتي
ومقاالتي الصحفية والسياسية.
كن أن لم يكن واضـحاً بـدقة مـا 
تـكـون عـلـيه الـصحـافـة في الـعـهد
اجلــديـد الـذي تـولى الــسـلـطـة في
السابع عشر من تموز عام 1968
 وقد أسـتخدم طـرفا  نـظام احلكم
أنـصـارهـمـا في مــهـام صـحـفـيـة 
لـــكن أحـــد هـــذين الـــطــرفـــ كــان
ـتـلك في صـفـوفه عـدداً مـعـتـبراً
من مـحـترفي الـصـحافـة والـثقـافة
بـيـنمـا كـان الطـرف اآلخـر يسـتـند

 ! الى عضالت قادته العسكري
ـــفـــتـــرض أن إدارة اإلعالم ومـن ا
والــصــحــافــة قــد أصــبــحت حتت
سلطـة وزير اإلرشاد ( أي الـثقافة
واالعالم)  الــــدكـــتــــور طه احلـــاج
الــــيــــاس الــــوزيــــر الــــذي جــــرى
تــرحــيــله من وزارة الــتــربــيــة في

حــكـــومــة الــفــريق طــاهــر يــحــيى
الـسـابـقـة  إلى وظـيـفـته اجلـديدة
فـي احلـــكـــومــــة اجلـــديـــدة مع أن
إخــتــصــاصه الـتــربــيــة ويـفــتــقـر
لـلـخـبـرة في الـشـؤون الـصـحـفـيـة
واالعالمـــيـــة  لـــكــنـه من أنـــصــار
الــنــايف ونــراه يــصــدر بــيــانـات
لــــتـــصــــريف أمــــور وزارته  ومن
ـنع دخول بعض بيـنهـا بيـانات 
الــكـــتـب إلى الـــعـــراق وتــنـــظـــيم

إدارات ديوان الوزارة.
وخال الـبـيـان رقم واحـد لـيوم 17
تـمــوز تــمـامــاً من أيــة إشـارة الى
مــصــيــر الــصــحــافــة واالعالم في
الـعــهـد اجلــديـد وهـو مــا تـداركه
بيان يوم 30 تموز 1968 حيـنما
أشــار بـــوضــوح الى الـــصــحــافــة
واالعالم وقال في الفقـرة الثامنة
ــــوجــــهـــة الى  ضـــمـن الـــتــــهم ا

النايف وجماعته  ما يلي :
( ثـامـناً  –تـوجـيه أجـهزة االعالم
ــنــطق الــثــورة بــإجتـــاه مــغــايــر 
وجـعـلـها مـنـبراً لـتـرسـيخ اإلجتاه
الـــرجـــعـي وحتـــطـــيم مـــعـــنـــويـــة

اجلماهير).
وهكـذا تمكن سـعد قـاسم حمودي
وعـدد من الصـحفـيـ واحلزبـي
صباح يـوم األربعاء الـسابع عشر
من تمـوز من تولي مـهام صحـيفة
(اجلــمــهــوريــة) في الــكــرنــتــيــنــة
وبـسهـولة  بـينـما سـارع حتس
الـــــســـــوز ومــــعـه ضـــــبــــاطـــــاً من
االســـتــخــبــارات الـــعــســكــريـــــــة
ومــدرعــة عــســكــريــــــة الـى مــقـر
صـحــيـفـة ( الــثـورة ) في الــقـصـر

األبيض وأستولى عليها.
وجنـح صالح عـمــر الــعـلـي ومـعه
ـدنـي مـجـمـوعـة من احلـزبـيـ ا
والــعــســكـــريــ  بــيــنـــهم ضــابط
االحتيـاط محمـد سعيـد الصحاف
 واحلــــــــــزبـي  نــــــــــزار فــــــــــاضـل
الـسـامـرائي من الـسيـطـرة الـتـامة
على اإلذاعـة والتـلفـزيون ومـهدوا
الـطـريق لـيـلقي حـردان الـتـكـريتي
الـــبــيـــان رقم واحــد صـــبــاح يــوم
األربــعـاء الـسـابع عـشـر من تـمـوز

عام 1968.
ـا أســتـتــبت االمـور ظــهـر  يـوم و
األربـعـاء طـلب صالح عـمـر الـعلي
من نـــزار الــســـامــرائي أن يـــكــتب
تعـليقاً ويـذيعه بصـوته بشرط أن

ال يـتـضمن إشـارة حلـزب الـبعث
الحظات سـبق أن أبداها ووفقـاً 

الرئيس أحمد حسن البكر.
كـنت أنـا يـومـذاك قـد وصـلت إلى
دمـشق وأوشك عـلى توقـيع عـقد
مع الــوكـالـة الــعـربــيـة الــسـوريـة
لألنـباء  سـانا  ألكـون مـراسلـها
ببغداد حـسب أتفاق جرت بعض
تـــفــاصـــيــلـه ضــمـن الــتـــســـلــسل
احلــزبي في الــتــنــظــيم الــبــعــثي
اآلخـر وبــعــد تــخـرجي مـن قـسم
الصحافة بكلية اآلداب  وقبل ان
يشهـد العراق تلك الـتغييرات في
الــســـابـع عـــشــر مـن تـــمـــوز عــام
1968. لـذلك فقـد أسـتشـرت عدداً
ـــعــــنـــيـــ غــــيـــر مــــحـــدود مـن ا
واالصدقـاء وبعـضهم شارك  أو
كـان شاهـداً مبـاشراً عـلى أحداث
تــلك األيـام حــتى تـوفــرت عـنـدي
تـفـاصـيل حـصـريـة  لم يـسـبق ان
نـشــرهـا أي بـاحث قـبـلي عن تـلك

األيام الصحفية .
 } } } }

كـــــتب نـــــزار الــــســـــامـــــرائي ذلك
الـتـعــلـيق وأذاعه بـصــوته  ظـهـر
يــوم االربــعـاء 17 مــوز  وأعــيـد
يــوم اخلــمـيس 18 تـمــوز مـرتـ
ظهرا ومسـاء وركز على( إخفاق
احلـكومـات العـربيـة في مواجـهة
الـعـدوان الـصـهـيـوني عـلـى األمة
ــة ـــا أدى إلى هــز الــعـــربــيــة 
ا أوجب اخلـامس من حـزيـران 
أن تـرد الـقـوى الـعـربـيـة الـثـورية
ـة بـإسـقـاط ـنـظـمـة عـلى الـهـز ا
واحـد من الــنــظم الـضــعـيــفـة في
واحـد من أهم األقــطـار الــعـربــيـة
الــفـاعــلـة فـي الـســاحـة الــعـربــيـة
الســــتــــعــــادة دوره احملــــوري في
مواجهـة الصهيـونية اإلمبـريالية

ية). العا
كـــــــمــــــــا أشـــــــار إلـى الـــــــظـــــــرف
االســـــتـــــثـــــنـــــائي الـــــذي عـــــاشه
الـعــراقـيــون كـطـاقــة مـعــطـلـة عن
اإلضـطالع بدورهم في الـنـهوض
الـســيـاسي واالقــتـصــادي وبـنـاء
الـــتـــجــربـــة الـــتي تـــتــطـــلع لـــهــا
جماهيرنـا العربية. وأخيرا أورد
الــسـامــرائي في تــعـلــيـقه عــبـارة
(الطـليـعة العـربيـة الثوريـة تعود
إلى الـسـاحـة الـعـراقـيـة لـتـنـتـشل
ـــا حلق به من تـــخــلف الــبـــلــد 

وانهيار وترد).
وكـــانت هـــذه الـــعـــبـــارة كـــافـــيــة
ألســتــفـزاز عــبــد الــرزاق الــنـايف
ودفـــعت بـه إلى االحـــتـــجـــاج في
اجتماع بالقـصر اجلمهوري على
الــسـيـاسـة اإلعـالمـيـة في اإلذاعـة

والتلفزيون.
ومـــــــســــــاء اخلـــــــمـــــــيـس غــــــادر
الـسـامـرائي اإلذاعـة والـتـلـفـزيون
لــلــراحـة  وعــنــد عــودته لــلــعـمل
صــبــاح يـوم اجلــمــعــة أعــتـرضه
اجلــــنـــود عـــنـــد مـــدخل  اإلذاعـــة
نوع والتلفزيون وأبلغوه بأنه 
من الدخول وبأن حتـس السوز
قـد تولى ادارة الـعـمل في اإلذاعة

والتلفزيون .
ـتـابــعـة الـتـاريــخـيـة لـهـذه وفي ا
احلادثـة توصـلتُ الى أن حتس
الــســـوز لـم يــكـن مـــتــمـــركـــزاً في
األذاعة والتلفـزيون بالصاحلية 
ا قد يـكون وزير اإلرشاد طه ور
احلــاج الـــيـــاس من أصـــدر تــلك
نع التعليمات جلنود احلراسة 
ــبــنى الــســامــرائـي من دخــول ا
ــا كـان وبــدون دلــيل مــوثــوق ر
الـنــايف  رئــيس الــوزراء نــفـسه
ـنع البـعثي من أصدر أوامره 
دير بنى علمأ بأن ا من دخول ا
الــعـام نــزار الــطـبــقـجــلي أخــتـار
عـنـدمـا سـمع يــوم الـسـابع عـشـر
من تـمـوز  الـبـيـان رقم واحـد من
اإلذاعــــة الـــبـــقـــاء فـي بـــيـــته ولم
يــلـتــحق بـالــعـمـل ولم يـتــعـرض
ــصـادر لألذى .وتــشــيــر بـعـض ا
الى أن اآلمـر الــعــسـكــري لــقـاطع
الــــكــــرخ والــــذي أتـــخــــذ من  دار
االذاعة بالصاحلية مقراً له  راح
يــــتــــصــــرف في شــــؤون اإلذاعـــة
خـارج صالحــيـاته الــعـســكـريـة 
فـــطــلب مـن أمــيــر احلـــلــو مــديــر

االذاعـــة  وعـــبــد
الـــرحـــمـن فــوزي
مديـر التلـفزيون
االســتــمــرار في
عــمــلــهــمـا ولم
يــســـتـــمــرا في
عــمــلـــهــمــا إال
أليام محدودة
عـــــــنـــــــدمـــــــا
أُســـــتـــــبـــــدال
ــــــــــــــــدراء

جدد. 
وألـــــتــــحق
صـــــــــــــالح
عــــــــــمـــــــــر
الـــــعــــــلي
بـــــــــعــــــــد
السيطرة
عــــــــــــــلـى

األذاعــــــــــــــــــــة
والتـلفـزيون

بــالــقــصــر اجلــمــهـوري
لــكــنه بـــقي مــهــتـــمــاً بــتــطــورات
ــوقف في اإلذاعــة والـتـلــفـزيـون ا
حتى يوم 30 تموز 1968 عندما
حــســـمت االزدواجــيـــة في نــظــام
احلكم بـأعتقـال النـايف وأنصاره
 وإبـــعـــاده الى خـــارج الـــعــراق
واعـتـقـال أتـبـاعه من  ( الـثـوري
الـعـرب)  عــلى قـلـتـهـم  لـبـضـعـة
أيـام ثم أطـلق سـراحـهم وترددت
بــيـنــهم اســمــاء حتـســ الــسـوز
وسـامي فـرج ونـزار بـكـر وفـاروق
الــبــيــاتـي وجــمــيل كــاظم مــنــاف

ومحمد سالم.
وبـالـتـأكـيــد كـان حتـسـ الـسـوز
يـــتـــصــــرف بـــتـــوجـــيه مـــبـــاشـــر
وبحـماية عـسكـرية وفرهـا له عبد
الـرزاق النـايف شـخصـياً. وخالل
يـــوم األربـــعــاء 17 تـــمــوز أذاعت
إذاعـة بـغـداد نـداءً  لـلـعـامـلـ من
مــحـررين وطـبـاعـ في صـحـيـفـة
(الـثـورة)  لإللـتـحـاق بـعـملـهم في
مـقر الـصحـيفـة التي كـانت تتـخذ
من مطابع دار األخبار في القصر

األبيض مقراً لها.
وعـــنـــدمـــا ألـــتــأم شـــمل عـــدد من
العامل السـاخط الذين عملوا
مع الـدكتـور حازم مـشتـاق رئيس
الـتـحـريـر قبل 17 تـمـوز  أتضح
أن أحدهم هو حتس السوز هو
مـن كـلـفه الــنـايف بــتـولى إصـدار
الـصحـيفـة  وزعم هو أن ( قـيادة
الـــثــورة) قـــد أســـنـــدت لـه مـــهــام
رئـاسـة حتـريـر هـذه الـصـحـيـفـة .
ـــعــنــيــ بــهــذه وروى عــدد من ا
الواقعة لي  أنهم عندما التحقوا
 يــوم 17 تـــمــوز بـــالــصــحـــيــفــة
ــنـطـقـة وكــانت في دار االخـبـار 
الـقصـر االبيض شـاهدوا مـدرعة
ـبـنى  و عـقـد عـسـكـريـة امـام ا
اجـتـماع تـرأسه الـسوز وبـرفـقته
ضـابط بـرتـبه مالزم  يـعـتـقـد أنه
الزم مـــشــعل الـــتــمـــيــمي أحــد ا
ضـباط عـبد الـرزاق الـنايف مـدير
االسـتـخـبـارات الــعـسـكـريـة الـذي
أصبح االن رئيساً للوزراء  وهو
الــذي شـــارك حتــســـ في دعــوة
الــعــامــلـــ في الــصــحـــيــفــة الى
مــســانــدة حتــســ الــذي زعم أن
مشعل هو مندوب (قيادة الثورة)

لهم!
وتــــشـــيـــر الـــوقــــائع إلى أن هـــذا
األجـــــتــــمـــــاع لم يـــــضم جـــــمــــيع
الصحفـي العاملـ في صحيفة
(الثـورة) ألن ظروف منع الـتجول
ورفـعه وعدم تـوفـر وسائط الـنقل
قـد أعــاقت إلـتــحـاقــهم في الـوقت

ناسب. ا
وقـــد كــان مـــعـــاذ عـــبـــد الــرحـــيم
سـكـرتيـر التـحـرير في الـصـحيـفة
صــريــحــاً حــيــنــمــا أبــلـغ الــسـوز
وبــغــضب أن مــحـرري صــحــيــفـة
(الـثــورة) مــوزعــون عــلى أحـزاب
وعــدة حـركـات قـومـيـة ونـاصـريـة
وهم أحـرار وبــعـثـيـة وشـيـوعـيـة 
فـي إتــخـــاذ مـــا يــنـــســجـم مع مــا
يــرونـه مــنــاســبـــاً لــهم  وإنــزعج
حتــســـ من حــديث مـــعــاذ عــبــد
الـرحيم الـذي كـان يعـرفه من أيام
عـمله احلـزبي في الـنـاصريـة عام
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فحة غير كاملة لصحيفة (اجلمهورية)
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ؤتمر الصحفي األول واألخير لرئيس الوزراء عبد الرزاق النايف —fOz∫ ا

 1962-1961حينمـا كان حتس
بـعـثـيـاً وأسـتنـكـر مـعـاذ مـا حدث
فـقـاطـعه حتـسـ لـيـتحـدث له عن
مــــا أســـمــــاه (مــــبـــاد الــــثـــورة)
غادرة مشعل وإنفض االجتماع 
الى مـدرعـته أمـام مقـر الـصحـيـفة
بــيــنـــمــا ذهب الــســوز الى غــرفــة
رئـــيس الـــتـــحـــريـــر في الـــطـــابق
الــثـــاني لــيــتــولـى عــمــله ووضع
أسمه على الصـحيفة في اعدادها
القليلة التي اصدرها وراح يوقع
الكـتب الـرسـمـيـة بـصـفـته رئـيـساً

للتحرير.
WOH×   U d%

وفـرطت حـبـات الـســبـحـة  فـأبـلغ
هــــادي مـــحـــمــــد جـــواد وهـــارون
مـحـمـد وإبـراهـيم خـلـيل الـعاني 
الـسـوز بـعـدم أستـعـدادهم لـلـعمل
مــعـه ومع الـــصـــحـــيـــفـــة  وعــدم
الـدوام فـيـهـا  فلم يـتـمـكن الـسوز
من األعـــتــراض عـــلى مــوقـــفــهم 

وأنقطع غيرهم أيضاً .
وفي خـضم التـحركـات الصـحفـية
الـتي شـهـدتـهـا تـلك األيـام  كانت
السلطات اجلديـدة قد عينت منذر
عـر رئـيـساً لـلـمـؤسسـة الـعـامــة
لـلصـحافـة والـطبـاعة وأسـتبـعدت
رئــيـسـهـا الــسـابــق غـربي احلـاج
أحـمـد وجـرى نـقــل الــصـحـفـيـ
مـن( الــــثـــــورة) ومــــنـــــهم مـــــعــــاذ
وابـراهــيم خــلـيل وهــادي مـحــمـد
جــواد وهـارون مـحــمـد  وآخـرين
غـــــيـــــرهم مـن ذوي األجتـــــاهــــات
الـسـيـاسـيـة األخـرى  إلى  ديوان
ؤسسـة  وأستقبلـهم منذر عر ا

ودة.
وتــعـــذر عـــلـى  احلــكـــومـــة الـــتي
يــتـرأسـهـا الــنـايف في تـلك االيـام
حتـقـيق أي تقـدم ولم يـكن يـجمع
طــرفــيــهــا أي أمــر مــشــتــرك وكل
ـعـاكس مـنـهـمـا يـجـر بـاالجتـاه  ا
لـلــطـرف اآلخــر وكـانت (الــثـورة)
صـحـيـفـة جـمــاعـة الـنـايف تـقـول
شــيـئــاً بــيــنــمــا تـقــول صــحــيــفـة
( اجلـمـهـوريـة)  شـيـئـاً الـبـعـثـيــ

آخر.
ويــــقـــتــــبس حـــنــــا بـــطــــاطـــو في
الـصفـحـات بـاألرقام 1067-1077
من كـتـابه بـالـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة مـا
كـانت الـصـحف  الـلـبـنـانـيـة الـتي
يـسـمــيـهـا (الـصــحف احملـافـظـة)
تـــنــشـــره عـن تـــطـــورات احلـــيــاة
السـياسييـة في العراق ويـقتبس
من صـحـيفـة (الـنـهـار) الـلـبـنـانـية
الـتي لم تـكن تـخـفي تعـاطـفـها مع
النايف وإبراهيم الداود الترويج
 إللـغـاء عـقد شـركـة إيـراب وإعادة
حـقل شـمـالـي الـرميـلـة إلـى شـركة
نـفط الــعـراق  ومــنح شـركــة بـان
أمــــريــــكـــان االمــــريــــكــــيــــة عــــقـــد
الـفـوسـفات.ويـؤكـد العـمـيـد الركن
تقاعد قيس عـبد الرحمن محمد ا
عـارف  في ذكـريـاته الـتـي نـشـرها
فـي مـوقع (الــقـومـي) األلـكــتـروني
قبل بضعة سنوات بأن النايف لم
يــكن يـهـدف ســوى أن يـتـولى هـو
الــسـلــطـة بــنـفــسه وأنـهــا لم تـكن
سـوى ( حـركـة تصـحـيحـيـة تـبقي
عــلى الـرئـيس عــارف في مـنـصـبه

بهجت شاكر 

زيـن باألقـدام احلافـية اي لم يبـهرني فـي (سوق الـشيـوخ)  القـضـاء اجلنـوبي ا
شـيـوخ او (سراكـيل) او وجـهـاء اصحـاب حـظوات اقـتـصاديـة او اجـتمـاعـية  بل
ـواويل وجسـراً خـشبـياً عـناويـن باسـقة لـلـبسـاطـة االنسـانـية و زوارق تـسـيرهـا ا
يثـقله احـيانـاً مـرور طفل او سالل رطب تـتمـاوج زهـوا على رؤس صـبايـا متـوجة

رطّب بنضارة العشب. باحلياء والعطر الريفي ا
كـان سـوقـاً متـيـمـاً بـالشـعـر والـلـ اخلاثـر واخلـرّيط  احلالوه اآلتـيـة من اعـماق
الهور وحـزمة طيـور خضيـري ملونه تـتوسد ارصفـة بانتـظار من يشـتريهـا لتكون
ولـيـمـة عائـلـيـة  بل وايـامـاً تـسـتـحم عـنـوةً بـالـدفء الـشـمـسي وحـضـور صديـقي
ــقـعـد اجلــمـيل والــطـريف والــكـر  الـراحل ســعـد الــدلي  وقـد تــرافـقـنــا عـلى ا
تـوسـطـة للـسـنتـ الـسـابقـتـ على 14 تـموز الـدراسي خالل مـرحـلة الـدراسـة ا

.1958
ـعتقة غير لم يبق في ذاكـرتي من ذلك السفر التـاريخي في تلك البلـدة اجلنوبية ا
اطاللـة (بكّـة) الـفسـيلـة البـشريـة الـفارعـة ح تـلفـني بـشارتـها وهي تـقود اخـاها

درسة االبتدائية اجملاورة للمتوسطة . الصغير الى ا
لم يـبق مـن انـدهـاشي عن (سـوق الـشـيـوخ) غــيـر (طـعـمه مـرداس) ذلك (الـقـائـد)
ـمهـور بـعـفـة الـضـمـير وشـهـامـة الـصـبـر  صـاحب الـدرس اليـومي في اجلـلـيل ا
لـغوم  بانـتظـار صباحٍ يـصر على مقارعـة التـوهان والسـذاجة والبـخل  السـيد ا
انه سـيـاتي في يـوم من االيـام لكـنه لم يـرث سـوى الـيأس وابـتـسـامةً حـزيـنـةً تمأل

زدحم بالعديد من االسئلة .  وجهه ا
كـنت أمـر نـهـار كل يـوم مــدرسي من امـام بـقـالـته اخملـصـصـة لـبـيع اخلـضـروات
فاجـده جالسـاً على كرسي مـتهالك مـصنوع من اجلـريد وفي يده كـتاب بحـاشية
زرقاء يـتطلع اليـه ب احل واآلخر  او يـجري حواراً مع عابـر طريق  يشخص
بـنـباهـة صـقـر ازعجـته كـثـرة األحـراش اجلافـة  لـكن مـاشـغلـني مـنه تـلك الـقدرة
الفـذة التطوعية في حل نزاعات سريعـة طارئة  دون سابق انذار ب فقراء  باعة

وازي لبقالته . يحتلون الرصيف ا
وقع الـذي يكون ـزمنـة ان بعضـهم يأتي من الـفجـر (غباشـي) ليحـتل ا شـكلة ا ا
ـوقع بائعات الل الـرائب والقيمر والزبدة تبارون على ذلك ا ارة  ا امام أعـ ا
الـطـازجـة وحيـنـهـا تـبدأ اخلـصـومـات وسعـي االزاحة  ويـتـفـاقم الـوضع الى حد
ـتـمـرسة في ـة ا ـتـخـاصمـون الى (طـعـمه) صـاحب الـعـز الـكـباش وهـنـا يـلـجـأ ا
ـعـنى مـضـاف اطـفاء ـتخـاصـمـ من فـرص االشـتـباك  و الـتـفاوض لـتـجـريـد ا

وقته) بينهم . احلدة واحالل الهدنة (ا
يثـولوجيا النفـسية اليوميـة (ماكو واحد ياخذ كان يسـتخدم عبارات على صـلة با
اكـثـر من رزقه  مـاكو طـابـو هنـا)  ويـباشـر في تـقـسيم (مـقـرات) الـبيع بـيـنهم 
ـتـخـاصمـ يـصـادقون عـلى احلـلـول التي كـان يـوصي بـها والـغـريب ان جـميع ا
ـفـاوضـات ــعـارك)  ومن ا ــشـهـد تـلك (ا لــكـني اكـتـشــفت من كـثـرة مــتـابـعـاتي 
الـسـريـعـة الـتي يـديـرهـا انه يـحـرص أشـد احلـرص  عـلى االنـحـيـاز لـلبـاعـة االقل

براعة في استقطاب الشراة .
كان سـاحراً في االقنـاع  وفي احد االيام شـاهدته مسـرعاً باجتـاه شارع فرعي
فـقـادني الـفضـول لـلـحاق بـه  كان مـعه رجل بـذات الـسن مـتوسط الـعـمـر وكانت
فـاجأة ذيول معركة ضارية ب اصحاب (بسطات) متجاورة  بعضهم يدمدم  ا
واخر يعـالج جرحاً طفيفاً في جبينه وآخرون كأنهم قد انتهوا من معركة ضارية
راقب عن كثب  هكذا طار اليوم الدراسي كله وانا ما أزال اتابع واتخـذت دور ا
فـاوض طعـمه يتـنقل ب اصـحاب اصـحاب الـبسطـات  وبيـنما حملت شـهد  ا ا
ان  الـشـارع ملـيء بالـطـلـبة تـيـقنـت ان الوقت قـد حـان لـلعـودة الى الـبـيت  ولكن
ـكن لـلـسـيـد طـعـمه ان يـنـهي الـنزاع الـفـضـول اخـذني بـعيـداً لـكي اعـرف كـيف 
بالـصلح وهذا ما جرى فـعالً  مصافحـات وقبل وابتسـامات عريضـة وكأن شيئا
ـشاهـد الـتي ظـلت في ذهـني  طـعمه مـرداس وهـو يـعود الى لم يحـصل  آخـر ا

دكانه مع يقيني القاطع انه لم يبع شيئاً.
ـشـاهـد  تتـكـرر  ب احلـ واالخـر  ومن الـنادر ان اجـد طـعمه لـقـد كـانت تلك ا
متـفرغـاً الى دكـانه  بل ظل في نفـسي ان اراه وهو يـبـيع من خضـروات بقـالته 
ا يحصل ذلك في ساعات اخرى  وفي أحد األيام مررت صباحاً وكان دكان ر
طـعـمه مــقـفًال وبــعـودتي الى الــبـيت وجـدت االقــفـال عـلـى حـالـهــا  ومـضت ايـام
والدكـان مقفالً فدفعني احلزن الى احدى بائعات الل ألسألها (وين العم طعمه)
فأجـابت بسرعـة وبصـوت خفيـض (اخذوه  الشـرطة) ومن ايـامها حتـول الشارع
ـاذا فـعلـوا ذلك كـان شخـصاً الى متـاريس لـبائـعات الـلـ  و اخذت اتـساءل  
اً  وكبـر السـؤال معي  ألكتـشف بعـد ح انه كان شـيوعـياً متـمرساً  وان مسـا
همـة اخرى  وان اخلضـروات اداة تمويه   وان دكانه لـيس سوى مـوقع متقـدم 
ا هـي جزء من مسـؤوليـاته جلمع شمل مهـمة الوسـاطة الـتي كان يضـطلع بـها ا

الفقراء ومحاصرة مظلوميتهم .
ـتـعـبـة  والـضائـعـة عـنـدمـا يـغيب يـالـلمـهـمـة الـصـعـبة وا
الـوســيط  ويـالــلـمــحــنـة الــتي كـانت (ســوق الـشــيـوخ)
تـكـابـدهـا  فـقـراء  يـخـاصـمـون بـعضـهـم البـعض عـلى
قاهي يتباهون فرص لقمة العيش واثرياء يتصدرون ا
لـفقـة  وجدران سجـن (حتتفي) بغـزواتهم الـنسـائيـة ا

بطعمه مرداس .
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tO³Žô s  œbŽ qOŠdð sKF¹ œ«bGÐ ÍœU½
‰Ë_« ÍËdJ « o¹dH « v ≈

jÝu « jH½ ·uH  “ÒeF¹ ÍdO−O½ ·d²×

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
اكد العب وسط نادي نـفط عبادان االيـراني مسلم مـجدمي عن تلـقيه عروض من الـدوري العراقي من فـريق النجف و
الـيـة. و قال مـجدمي في ـفاوضـات بـينـهمـا الى طـريق مغـلق بـسبب االتـفـاق على االمـور ا نفط الـوسط لـكن وصلت ا
العب الكبيرة و انا لي الشرف حديث صحفي ان العراق متطور كرويـا و الدوري العراقي بتطور مستـمر و فيه من ا
ان امثل احـد الفـرق العـراقيـة مسـتقـبال . ومن اجلديـر بالـذكر ان مـجدمي كـان قريـبا من االنـتقـال الى صفـوف فريق

وسم السابق لكن بسبب االمور االدارية و تمسك النادي االيراني بخدماته حالت دون ذلك. الزوراء في ا

w b−  rK  w½«d¹ù« ‰UI²½≈ WIH  qA
w «dF « Í—Ëb « v ≈

¡öÐd  w  ÀuOK « dJ F  —Ëe¹ WOFO³D² « W¾ONK  ÂUF « 5 _«

5Ðd²G  5³Žô WF³  …uŽb « tłu¹ »U³A « V ²M  »Ò—b
W¹—«œù« rN «—Ë√ qON ²Ð V UD¹Ë

U³¹—bð ∫ منتخب الشباب يجري معسكره التدريبي في كربالء

وسيـتأثر الـفريق في الـبطولـة بأزمة
اللياقة البدنية. 

ـنـتـخب عـلى اجلــانب اآلخـر يـبــدو ا
الياباني أكثر جـاهزية وكذلك نظيره
الكـوري اجلـنوبي. وأوقـعت  قرعت
نــهـائــيـات كـاس شــبـاب أســيـا الـتي
ــاضي في جــرت نــهـايــة األســبـوع ا
ماليزيـا منتخب شـباب العراق حتت
سنة ضمن اجملمـوعة الثانية الى 19
جـانب مـنـتـخـبـات الـبـحـرين وكـوريا
اجلــنـوبــيـة والــيـابــان الـتي ســتـقـام
للفترة من  14الى  31من تشرين أول
ـقـبل في أوزبـكـسـتـان وتـعـد بـنـظر ا
تابعـ للكـرة األسيوية راقبـ وا ا
أنـهـا األقـوى بـ اجملـموعـات األربع
قـبل ان يــصـفــهــا مـدرب مــنـتــخـبــنـا
عـدنان جـثيـر بـاجملمـوعـة احلديـدية
مـا تـتـطـلب احلـاجـة الى فـتـرة إعداد
ــنــافــســة عــلى مــنــاســبــة من اجل ا
ثل الطريق تخطي اجملموعة وذلك 
نــحـو الـوصــول الى الـنـهــائـيـات في
مهمة تبدو صعبة ويأمل  ان تتوفر
ظــروف اإلعـــداد  من اجل الــدخــول
بــقــوة لــلـتــصــفــيـات من خـالل جـمع
باريات التجريبية الالعب وإقامة ا
والن الــبــطــولــة ســتــقــام بــالــتــزامن
مع  ما تبقى من مباريات للمنتخب
الــوطــني األول في تــصـفــيــات كـاس

العالم وأ اسيا.
WOFO³D² « WM−K «

ــشـاركـتـان يــشـكالن ضـغــطـا عـلى ا
اللجنة التطـبيعية إلدارة احتاد كرة
الـــقـــدم في تـــامـــ أجـــواء الـــلـــعب
 وان تأتي خياراتها أكثر للمنتخب

ـنــتـخب حتــضـيـراته لــكي يـواصل ا
الـــفــعـــلــيــة اســـتــعـــدادا لــلــبـــطــولــة

اآلسيوية.
w×B « l{u «

تــفـــاقم عـــدد اإلصــابـــات بــفـــيــروس
ـســتـجــد في الــعـراق دفع كــورونــا ا
وزارة الــصـحــة الــعــراقــيــة وخــلــيـة
األزمة للتـشديد على منع الـتجمعات
واحلـث عـلـى الـتــبــاعــد االجــتـمــاعي
وبالـتالي باتت فـرصة جتـمع الفريق
مــعـــقــدة جـــدا رغم اقـــتــراب مـــوعــد
البـطولـة. اجلهـاز الفـني بات عـاجزا
عن تــــغـــيـــيــــر الـــوضـع احلـــالي ألن
الـــــــقــــــرارات الــــــصـــــــادرة من إدارة
أزمــــــــــــة اجلـــــائــــحــــة واجــــبــــــــــة

التنفيذ.
WKDF  WDš

نتخب قحطان جثير رغم أن مدرب ا
قــدم بــرنــامج حتـــضــيــرات الــفــريق
ـكـلـفـة بإدارة لـلـهـيـئـة الـتـطـبيـعـيـة ا
االحتـاد لـكـنه بـقي أسـيـر الـظـروف.
نتـخب بحاجـة إلى تدريبـات أولية ا
ومــعــســكــرات داخــلــيــة وخــارجــيــة
ــــــبــــــاريــــــات وخــــــوض عـــــــدد من ا
الـتــجـريـبـيـة لــكن يـبـدو أن الـظـروف

احلالية تمنع ذلك.
w½b³ «  ËUH² «

ـشاكل الـتي سـتواجه الـطاقم أكبـر ا
الــفــنـي هي الــتـــفــاوت الــكـــبــيــر في
ستـوى البـدني لالعب ألن مـنهاج ا
ـنـزل الـذي أعـده الـتـحــضـيـر داخل ا
مـدرب اللـياقـة الـبدنـية أحـمـد جمـعة
غيـر كـاف. اجلهـاز الفـني سـيصـطدم
ــــشـــكــــلــــة في أول جتــــمع بــــهــــذه ا

زيـارة مـعسـكـر مـنتـخب الـشـباب في
ــــتـــابــــعــــة أجـــواء كــــربالء جــــاءت 
ـتـطـلـبـات كـافـة ـعـسـكـر وتـقـد ا ا
الك الـتـدريبي الـتي يـحـتاج إلـيـهـا ا
ـثـالي لـلـيـوث من أجل الـتــحـضـيـر ا
الـرافـدين قــبل االسـتـحـقـاق الـقـاري.
ونــقل االمـ الــعـام حتــيـات الــسـيـد
ايـاد بــنــيــان رئـيس الــتــطــبـيــعــيـة 
ألعضاء الـوفد كافة وأكـد: أن الهيأة
التطبيعية حريصة كل احلرص على
ـنـهــاج الـكـامـل الـذي قـدمه تــوفـيــر ا
الك الـــتـــدريـــبي لـــلـــمــنـــتـــخب من ا
معـسكـرات تدريـبيـة ومبـاريات ودية
ـقــبــلـة من أجل رفع خالل الــفـتــرة ا
وتـــيـــرة اإلعـــداد قـــبل الـــذهـــاب إلى
أوزبكـستـان خلوض غـمار الـبطـولة.
وســيـــلــعب مــنـــتــخــبــنـــا الــشــبــابي
باجملـموعـة الثـانيـة في بطـولة آسـيا
لــلــشــبــاب إلـى جــانب مــنــتــخــبــات
الـــيــــابــــان وكــــوريـــا اجلــــنــــوبــــيـــة

والبحـرين.
¡öÐd  dJ F

ووصل وفد مـنتخـبنـا الشبـابي لكرة
ـقـدسة الـقـدم إلى مـحافـظـة كـربالء ا
ـعــسـكـر تــدريـبي داخـلي لــلـدخـول 
يـستـمـر لـغايـة الـعاشـر من شـهر آب
ـــقـــبل وذلك ضـــمن حتـــضـــيـــراته ا
لـبـطـولـة آسيـا حتت  19عـاما والـتي
ستقام في أوزبكسـتان للفترة من 14
ولــغــايــة  31من اكــتــوبــر / تــشــرين
ـقـبل. وقـال مـدرب مـنـتـخـبـنا األول ا
الـشــبـابي قـحـطــان جـثـيـر : إن وفـد
نـتـخب وصل مسـاء االربـعاء إلى ا
ـعـسـكر مـحـافـظـة كـربالء لـلـدخـول 
تدريـبي مغـلق بتـواجد جـميع العبي
ـــنـــتــخب بـــاســـتـــثــنـــاء الالعـــبــ ا
ــنـــتــخب : ان ا . مـــؤكــداً ــغـــتــربــ ا
ســيــخـوض أول وحــدة تـدريــبــيـة له
على ملعب كـربالء الثانوي. وأضاف
جـثـيـر : الـتـدريبـات سـتـكـون مـغـلـقة
ـعـسـكـر وذلك لـلـحـفاظ طـيـلـة أيـام ا
عـــلى سالمـــة اجلــمــيـع من فــيــروس
كـورونــا وااللـتـزام بـطــرق الـوقـايـة.
ـنــتـخب مــشـيــراً الى: ان مـعــسـكــر ا
. وثمن سيـسـتمـر ألسبـوع تـواليـاً
جــــثـــيــــر مــــوقف وزيــــر الـــشــــبـــاب
والـريــاضـة عـدنـان درجــال لـتـكـفـله
ــنـــتـــخب في كـــربالء ـــعــســـكـــر ا
وتـوفـيـر مـسـتـلـزمـات الـنـجـاح كـافة

ÊU e « ≠œ«bGÐ
وجه مـــدرب مــنـــتــخـــبـــنــا الـــوطــني
للـشـباب لـكرة الـقدم قـحطـان جثـير
الـدعــوة لـســبـعــة العـبــ مـغــتـربـ
ـنـتـخب خالل لاللـتـحـاق بـصـفـوف ا
قـبلـة ضـمن القـائـمة األولـية األيـام ا
الـتي تـواصل حتـضـيراتـهـا لـبـطـولة
آســيــا حتت  19عــامــا. وقــدم مــدرب
مــنـتــخب الـشــبـاب قــائـمـة الـالعـبـ
نتخب دعوين لصفوف ا غترب ا ا
إلى الــهـيــأة الــتــطـبــيــعــيــة لالحتـاد
الــعـراقي لــكـرة الــقـدم وذلـك إلكـمـال
أوراقــهم اإلداريــة وإصــدار اجلــواز
العراقي بـالتنـسيق مع اجلهات ذات
نتخب العالقة ليتسنى لهم تمثيل ا
ـــنــتــخــبــات الــوطــنـي لــلــشــبــاب وا
. الوطنـية العراقـية االخرى مـستقبالً
ـغـتـربـ وضـمت قــائـمـة الالعـبـ ا
لـصــفـوف مـنـتـخـب الـشـبـاب كل من
ـــوســـوي : عـــلـي بـــاسل ا الالعـــبـــ
ــاركي) وأيــسن (كـــوبــنــهــاكن الـــد
اســـحـــاق (مـــلـــبـــورن فـــيـــكـــتـــوريـــا
األســـــتـــــرالـي) وعـــــلي احلـــــمـــــادي
(سوانـزي ستي االنـكلـيزي) وكاردو
كــامــيــران صـديـق (كـرســتــال بـاالس
االنــكــلــيـزي) وأمــ نــوفل الــدخـيل
(سـتـانـدرلــيـيج الـبـلـجـيـكي حتت 19
عامـا) ومتـ ديار صالـح (بروندبي
ــاركي) واحلــارس نــد نـاظم الــد
(فالـكنـبرغ الـسويدي). ويـعد الالعب
علي احلـمـادي العب سوانـزي ستي
االنـكـلـيـزي الـعـراقي الـوحـيد ضـمن
ـتـلك جواز ـدعـوين الـذي  قـائـمة ا
ســفـر عـراقـيـا بـيـنـمـا يـحـتـاج بـقـيـة
ــــدعـــويـن إلى إكــــمـــال الالعــــبــــ ا
أوراقــــهـم اإلداريــــة وإصــــدار جـــواز
عراقي لـيتسـنى لهم تـمثيل مـنتخب

قبلة. الشباب خالل الفترة ا
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زارَ األمـ العـام للـهـيأة الـتطـبـيعـية
لالحتاد الـعـراقي لكـرة القـدم محـمد
فرحان تـدريبات مـنتخـبنا الـشبابي
قام حالياً خالل معسكره التدريبي ا
ـقـدسـة وذلك في مـحـافـظـة كـربالء ا
ضـمن حتــضــيـراتـه لـبــطــولـة آســيـا
حتت  19 عـــامــا والــتي ســـتــقــام في
أوزبــكـــســتــان خالل تــشــرين األول/
ـقــبل. وقـال األمــ الـعـام أكــتـوبــر ا
للهيأة التطبـيعية محمد فرحان: إن
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ذاك دمع هذا مد ..
خيم الغيم وشاحه

كلما احلزن فيك جد  .. 
مجلجل  مر فينا األربع ..

خاضب الع يندي ..
قد بدى العشب حزين ..

صامت حرفي لم يعد فيه رد 
صوتنا عالي ينادي ..
حدونا فيك جنادي ...
آه  يا جنم بالدي ...
كم رجونا فيك سد 

ساحر خط في الط ثراه ..
احتوى كلي ما بقى اسم سواه ..

هزني الوجد كلما احلادي نعاه..
شاح لوني في ثراك خد 

فقدناك يا احمد
ذاك دمع هذا مد
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أعـــلـــنـت أدارة نـــادي امـــانــــة بـــغـــداد
الــريــاضي عـن تــرحــيــلـــهــا عــدداً من
العبي فـريـقهـا الشـبـابي والرديف إلى
الــفــريق األول بــعــد الــتــعــاقــد مــعــهم
ـقبل. ـوسم ا رسمـيـا اسـتـعـدادا إلى ا
سـعودي  رئـيس النادي وقال فالح ا
الك الــتـدريـبي ان الـهـيــأة االداريـة وا
اتـفــقـا عــلى تـرحــيل عــدد  من العـبي
الفريق الرديف والشباب بغية ضمهم
إلى صـــفـــوف الـــفـــريق األول. وأشـــار
ـسـعـودي إلى ان نـادي امـانـة بـغداد ا
قــد قــام بــتـــرحــيل عـــدد من الالعــبــ
ـوسم الشـبـاب إلى الـفـريق األول في ا
ـاضي يـضـاف لـهم الالعـبـ اجلـدد ا
ليـصبح الـعدد  8العب مـوضحا" إن
هــذا الــقــرار جـــاء بــعــد تـــمــيــزهم في
دوريـــات الــــرديف والــــشــــبـــاب الــــتي
يقـيـمهـا اإلحتـاد كرة الـقـدم مبـيـنا ان
ادارة نـادي امــانـة بـغــداد تـعــمل عـلى
ـواهب في الـفـئات استـثـمـار تواجـد ا
العمرية ومـنحهم الفرصـة لتمثيل كرة

اســود الــعــاصـمــة. ومـن جــهــة اخـرى
تـعـاقـدت الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي نـفط
الـــوسط مـع مـــحـــتـــرف نـــيـــجـــيـــري
لالنـضـمـام إلى صــفـوف الـفـريق قـبل
ـقــبل. ــوسـم ا انــطالق حتــضــيـرات ا
وقـال مـدرب الــفـريق جــمـال عـلي في
تصريحات لكووورة نفط الوسط أكمل
إجراءات التعاقد مع محترف نيجيري
يـلـعب في الـدوري الـعـمـاني. وأضـاف
ــنـتــظــر أن يــوقع بــشـكـل رسـمي من ا
قـبـل لنـفط الـوسط خالل اليـومـ ا
لــيــكـــون ثــالث الـالعــبــ احملـــتــرفــ
قـبل. ونوه بقـائـمة الـفريـق للـموسـم ا
أن التـعـاقـدات أوشـكت عـلى االنـتـهاء
حيث ستقفل الـقائمة بـعد االنتهاء من
. وأشار التـفاوض مع العـبـ محـليـ
إلى أن اجلـهـاز الـفـني يـتـرقب قـرارات
خلـيـة األزمـة من أجل بدء الـتـدريـبات
ـنـافـسـات اجلـمـاعـيـة. يــشـار إلى أن ا
احملــلــيــة مــتــوقــفــة في الــعــراق مــنــذ
ـاضي بــسـبب انــتـشـار مـارس/آذار ا

جائحة كورونا.

مـــنــفـــصل تــعـــهــد وزيــر الـــشــبــاب
والرياضة عدنان درجال بحل جميع
ــــتــــعــــلــــقـــة االجـــراءات االداريــــة ا
بــاســتــدعـــاء الالعــبــ احملــتــرفــ
للمـنتخب الـوطني لكـرة القدم. وقال
درجـال في تـدوينـة له انه تـواصـلـنا
مع الهـيئـة التطـبيـعية الحتـاد الكرة
غـترب بشـأن موضـوع الالعبـ ا

كـونـنا نـدرك جـيدا اهـمـيـة مسـتـقبل
كل ريـــــــاضـي عـــــــراقـي وحـــــــاجــــــة
ــنــتــخــبــات الــوطــنــيـة خلــدمــاته. ا
واضــاف ســنـعــمل عــلى حل جــمـيع
االمور اخلاصة باإلجراءات االدارية
قدر تـعلق االمر بـنا بعـد عطلـة عيد
ـبـارك ولن نــدخـر جـهـداً االضــحى ا
سـاعـدة خدمـة لـلريـاضة في ابـداء ا

وألبنائها داخل وخارج العراق.

ÊU e « ≠œ«bGÐ
دعت وزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
األجــهـزة األمـنـيــة إلى حتـرك سـريع
ـتورطـ بتفـجيـر مقر للـكشف عن ا
نـادي نـفط ميـسـان الـريـاضي. وذكر
بـيـان لـلـوزارة نـدين بـأشـد عـبارات
االسـتـنــكـار احلـادث اإلرهـابي الـذي
تعـرض له نادي نـفط ميـسان والذي
ت الى صــــفـــة غـــيـــر ـــكـن أن  ال 
اإلرهاب الذي يـسعى الى شل حركة
احلــيـاة. وأضــاف الـبـيــان في نـفس
الــــوقـت تــــعـــــلن وزارة الـــــشــــبــــاب
والريـاضـة تضـامنـها مع نـادي نفط
مــيـسـان وتـطـالـب اجلـهـات األمـنـيـة
اخملتصة بـضرورة التحـرك بسرعة
تورط بهذا والكشف عن اجلناة ا
. وفـي ســـــيـــــاق ـــــشـــــ الـــــفـــــعـل ا

U³—»…∫ فريق نادي بغداد بإحدى مبارياته
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كن التـطـوير اآلجل  2019و 2020 و
حتــويل مـنح الــتــطـويــر األخـرى إلى
واجهة صناديق اإلغـاثة التشـغيليـة 
ــقــرر أن فــيــروس كــوفــيــد 19 ومن ا
يتـلقى كل احتاد مـحلي مـنحـة قدرها
ملـيون دوالر وسـيتم تـخصيص 1ر5
نـــصف مـــلــيـــون دوالر لـــكــرة الـــقــدم
الــنــســائــيــة بـــحــلــول يــنــايــر 2021
ـــكن لـــكل احتــاد مـــحــلـي أيــضــا. و
التـقدم بـطلب لـلحـصول عـلى قروض
بدون فائـدة تصل إلى خمـسة مالي
ــكن اسـتـخــدامـهـا في دوالر والـتي 
ـــا في ذلك إعـــادة بـــدء األنـــشــــطـــة 
ــســابــقـات وتــنــفــيـذ بــروتــوكـوالت ا

العودة إلى اللعب.
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أعــلـن االحتــاد الــدولي لـــكــرة الــقــدم
فــيـفـا  مــوافـقـتـه عـلى خـطــة إغـاثـة
ــواجــهــة وبـاء االحتــادات احملــلــيـة 
سـتجد كـوفيد 19  فيروس كـورونا ا
وقـال الـفيـفـا في بـيـانه  إن مـجـلسه
التنفيذي وافق عـلى البنود اخلاصة
بخطة اإلغاثة التي تبلغ تكلفتها 5ر1
مـــلــيـــار دوالر و تـــخـــصـــيـــصـــهــا
ــــواجــــهــــة لالحتــــادات احملــــلــــيــــة 
اجلائحة. وأشار االحتاد الدولي الى
أن اخلطـة تـنـقسـم إلى ثالث مراحل

211 حـــــيـث تــــــلـــــقـت االحتـــــادات الـ
نـضوية في فـيفـا حصتـهم البـالغة ا
مــــلـــــيـــــون دوالر من بـــــرنـــــامج 152 آثار تفجير نادي نفط ميسان

واحد مباشـر فضال عن مقعدين في مرحلة الـتصفيات "ملحق" بعد
ـعتـمد لألنـدية. أن ارتقى لـلمـركز اخلـامس في الـتصـنيف اآلسـيوي ا
قـبلـة حسب وسـيتم اعـتـماد مـشاركـة األنديـة العـراقيـة في النـسخـة ا
ــاضي لــلــدوري والــكــأس حــيث ســيــشـارك فــريق ــوسم ا تــرتــيب ا
ـبـاشـر في دور اجملمـوعـات بيـنـما ـقـعد ا الـشـرطة بـطل الـدوري با
سيشارك فريق الزوراء بطل مسابقة الكأس والقوة اجلوية وصيف
ـؤهـلـ لـدور اجملـمـوعـات لـدوري أبـطـال آسـيـا ــقـعـدين ا الـدوري بـا

لنسخة 2021 .

ÊU e « ≠œ«bGÐ
قـاعد لألنـدية الـعراقـية في دوري كـشف االحتاد اآلسـيوي عن عـدد ا
قبلت عامي  2021 و 2022 ويـعتمد أبطال آسـيا خالل النسختـ ا
تـقيـيم االحتاد اآلسيـوي على اخـتيـار الدول األعـلى في التـصنيف في
قـاعد. ويأتي قـسمي الغـرب والشـرق للحـصول عـلى أكبر عـدد من ا
التقيـيم وفقاً لنتائج األندية في البطوالت خالل السنوات الـ 4األخيرة
ــقــاعـد حــيث حتــصل أكــثــر دولــة جنـاحــاً عــلى احلــد األقــصى من ا
سابقة. وحصل العراق على  3مقاعد من بينهم مقعد شـاركة في ا ا

Í—Ëœ w  ‚«dF « bŽUI  bL²F¹ ÍuOÝü«
5²K³I*« 5² MK  ‰UDÐ_«

طــمــوحــا فـي ظل الــوضع الــصــحي
الــــذي يـــعــــيـــشه الــــبـــلــــد والـــقـــارة
وبعد زيادة اإلصابـات والوفيات ما
يجعل األمر غاية في الصعوبة امام

اجلـزاء الـتـرجيـحـيـة. كـمـا شارك في
تــــصـــفـــيـــات أســـيـــا فـي ســـلـــطـــنـــة
عــــمــــان وفي مــــجــــمــــوعــــة ضــــمت
مــنــتــخــبــات (الــكـويـت وبــاكــســتـان
وفلـسطـ وعمـان) وفيـها تـعادل مع
الــكـويـت بـهــدف ومع عــمـان بــثالثـة
أهـــداف وتـــغـــلب عـــلى بـــاكـــســـتــان
بثالثية نظيفة وعلى فلسط بثالثة
أهــداف لـواحـد وتــصـدر مـجــمـوعـته
كـما شـارك بـبطـولـة منـتـخبـات شاب
الــعــرب الــتي جـرت فـي الـســعــوديـة
وتــأهل عن مــجـمــوعـته الــتي ضـمت
مــــنــــتــــخــــبـــات تــــونـس والـــكــــويت
وموريـتانيـا قبل ان يـخرج من الدور
التالي بعـدما خسرمن مـصر بهدف

دون رد.
V ²M*«  U¹—U³

ـنـتــخب اولى مـبـاريـاته وسـيــلـعب ا
في  اجملموعة إمام مـنتخب اليابان

وذلك في اخلـامس عـشـر من تـشـرين
اول الـــقــــادم كـــمــــا ســـــــيـــلــــعب مع
منـتخب كوريـا اجلنـوبيـة في الثامن
عـشــر مـنه وفي احلـادي والــعـشـرين
سيال عب منتخب البحرين ويترشح
اول وثـاني اجملـمـوعـة لـلـدور التـالي
فـي وقت تـتــأهل أربــعـة مــنــتـخــبـات
ــــقـرر ان لــنـهـائــيـات كـاس الـعــالم ا
تـــقــــام في انـــدونــــســـيـــا عـــام 2021
وتــــضــم اجملــــمــــوعـــــة األولى فــــرق
ضيف اوزبكستان منتخبات البـلد ا
وانـدونـســيـا وكـمـبـوديـا وإيـــــــــران
في وقت تلعب منتخـبات السعودية
واســتــرالــيــا وفــيــتــنــام والوس في
اجملــــمـــــوعــــة الــــثـــــالــــثـــــة وتــــضم
اجملــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــة
الـرابــعــــــــــــــة مــنــتـخــبــات قــطــــر
وطـــــــــــاجــاكــســتـــان والــيــمن ومــا

ليزيا.

نـتـخبـ ولـو إنهـمـا مرا الـلجـنـة وا
بفترة إعداد ولعب.

W¹u  WŽuL−
واحلديث عن مـنتـخب الشـباب الذي
سيـكون في مـجمـوعة قـوية ومـتوقع
باريـات صعبة إمام ثالث ان تكون ا
مــبـاريـات جـمــيـعـهـا مــهـمـة وقـويـة
طالب في وتشكل حتد للـمنتخب  ا
ان يعكس نفسه كما يجب ويأمل ان
ــنــافــسـات وان يــثــبت وجــوده في ا
يـقـدم نـفــسه كـمـا يـجب واثـبـات انه
ـشاركـة من اجل حتقيق من الفرق ا
نجز بعد فترة عمل طويلة قدتكون ا
من عام  2016 بـعـد إحــراز مـنـتـخب

النـاشئـ لكاس اسـيا لـلنـاشئ 
تصعـيد الالعب لـفئة الـشباب الذي
شـــارك بـــبـــطـــولــة غـــرب أســـيـــا في
فـلـسـط وأحـرز الـبـطـولـة اثـر فوزه
عــلى مــنــتــخب األردن بــفـارق ركالت

محمد فرحان
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{  (رويـترز) - بعـد توقف حـوالي خمسـة أشهر بـسبب جـائحة فـيروس كورونـا أصبحت
دونـا فـيكـيـتش أول العـبة حتـقق الـفـوز في بطـولـة تـابعـة الحتـاد الالعـبات احملـتـرفات في
حقبـة ما بعـد كوفيد-19 بعد الفوز 1-6 و2-6 على أرانتـشا روس في الدور األول لـبطولة
قامة .وتمثل البطولة ا باليرمو للسيدات يوم االثن
على األراضي الرملية في صقلية بداية
السـتئـناف بـطوالت احملـترفـات التي
تـوقــفت مـنــذ مـارس آذار وتــؤكـد
عودة احلـياة إلى طـبيـعتـها في
اللعبة رغم وجود قيود صحية
نـع انتـشـار فـيروس صـارمـة 

كورونا.
وحـققت فـيـكيـتش الـفوز في
 75دقيقة وحظيت بتحية
مـن عـــــــدد مـــــــحــــــــدود من

ــــشـــــجـــــعــــ الـــــذين  ا
السـماح لهم بـاحلضور مع
مـــراعــاة قــواعــد الـــتــبــاعــد
االجتماعي إلى جانب إجراء
فحـوص لـقيـاس احلرارة.ولم
تتـصافح الالعـبتان بـاليد بل
ـضرب نـفسه ولم عن طريق ا
حتـدث أي مـصافـحـة أيـضا مع
احلــكم.واســتـخــدمـت كل العــبـة
مــنــشــفـــتــهــا اخلــاصـــة مع مــنع
الـــتـــوقـــيع عـــلى أي تـــذكــارات أو
الـتـقـاط صـور ذاتــيـة (سـيـلـفي) مع
آخرين حـتى أنه لم يتم الـكشف عن
هـويــة العـبـة قــررت االنـسـحــاب بـعـد
مـعـانـاتـها من فـيـروس كـورونـا.وقالت
فـيــكـيــتش لــلـصــحـفــيــ في مـؤتــمـر
صـــحــفي افـــتــراضي ”كـــانت األمــور
غـريــبـة بــعض الــشيء. كـنت أشــعـر
بـتوتـر كبيـر باألمـس واستـمر األمر
حـتى اليـوم. لكن بـعد أول شـوط
بــدأت أشـعـر بـالـراحـة واسـتـعـدت

التركيز.“
‰UÝ—«  UÐd{

وعانت فيـكيتش في الـبداية في
ضربات إرسـالها قـبل أن تكسر
إرســـــــــال روس سـت مـــــــــرات
ووصل األمـــــــر إلى فـــــــوزهــــــا
بــثــمــانـيــة أشــواط مــتـتــالــيـة
لـتـفــرض سـيـطـرتـهــا عـلى الالعـبـة
ـانـيـة لورا الـهـولـنـديـة الـبـالغ عـمـرها 29 عـامـا.وتـأهـلت األ
سـيـجـمـونـد إلى الـدور الـثـاني أيـضـا بـتـفـوقـها 3-6 و6-3
على الرومانية إيرينا-كامـيليا بيجو.واحتاجت اإليطالية
سـارة إيـراني إلى مـجـهـود كـبـيـر قـبل الـفـوز في حـوالي
ثالث ساعات على الـرومانية سورانـا كريستيا  5-7و-1
 6و  4-6 لترفع رصيدها إلى 179 انتصارا في األدوار
الرئـيسية لـلمسـابقات على األراضـي الرمليـة وهو أكثر

من أي العبة حالية وغير معتزلة.

مـسابـقـة الدوري اإليـطـالي بعـدما
خــاض آخـر مــبـاريــاته أمـام رومـا
اضي في الـبطـولة التي السـبت ا
توج بطالً لها للمرة التاسعة على

التوالي.
وســـيــكـــون الــيـــوفي أمــام
مــهـمــة صـعــبـة لــلـغــايـة
حــيث سـيـكــون مـطـالـبًـا
بــتــحــقــيق الــفــوز عــلى
همة ليون الذي صّعب ا
عــلى بــطل إيــطــالــيــا في
لقاء الذهاب الذي حسمه
بفوزه بهدف من دون رد.
على مدار التاريخ اشتهر
يوفـنتوس بـالدفـاع القوي
واحملــكـم الــذي كـــان أحــد
أفضل خـطوطه وكـان سبـبًا

فـــــــي
ســـيـــطــرته
وتــتــويــجه بــالــعــديــد من

األلقاب.
 W×{«Ë …dGŁ

إال أنه في الـفتـرة األخـيرة
حتول خط دفـاع يوفـنتوس
من جــدار صــلب إلـى ثــغـرة
دائـمـة تـسـبـبت فـي انـهـيار
الـــــــفـــــــريـق إال أن ضـــــــعف
منافسي اليوفي محليًا منحه
فـرصة مـواصـلة هـيـمنـته على

األلقاب.
ـوسـم ورغم فـوزه بــلـقب هــذا ا
سابقة االسكوديتو قبل نهاية ا
بــجـولـتـ إال أن يــوفـنـتـوس لم
سابقة بل يكن أقوى خط دفاع بـا
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ـيـركاتـو الصـيفي { مـدريـد- وكاالت  -كـشف تـقريـر صحـفي إسـباني عن مـفاجـأة بـشأن خـطة ا
لريال مدريد.

ـنقـضي وسط اضـطرابـات اقتـصـادية كـبرى ـوسم ا وتـوج ريـال مدريـد بالـدوري اإلسـباني في ا
ستـجد. ووفقًا لبـرنامج "الشيـرجنيتو" اإلسبـاني فإن ريال مدريد بسبب جـائحة فيروس كـورونا ا
يـفـكر هـذا الصـيف في بيع عـدد من العـبيه فـقط لكـسب األمـوال وال ينـوي التـعاقـد مع أي صفـقة
لكي أن ريال مدريد لن يبرم أي صفقة جديدة. وسـبق أن صرح فلورنتينو بيريز رئيس الـنادي ا
كـبـرى الـصــيف اجلـاري. يـذكـر أن الـفــرنـسي زين الـدين زيـدان مــدرب ريـال مـدريـد يـرغب في

التخلص من أكثر من العب في فريقه مثل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.
يرجني حلصد لقب الليجا بـينما ال يزال الفريق ينافس في دوري أبطال وجنح زيدان في قـيادة ا

أوروبا ولديه مباراة مهمة هذا األسبوع ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن النهائي.

7 b¹—b  ‰U¹— uðU dO  w  Èd³  …QłUH
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{ مـدريد (أ ف ب) - طـالب إسـبانـيول
بإلغاء الهبوط في دوري الدرجة األولى
اإلسبـاني لكـرة القـدم في ظل الفوضى
التي تسبب بهـا تفشي فيروس كورونا
ـسـتـجد فـي البالد.وانـهى إسـبـانـيول ا
البطـولة التي توّج بـلقبهـا ريال مدريد
ـركـز األخــيـر بــرصـيـد 25 نـقــطـة فـي ا

مـحقـقا فـوزا واحـدا في مبـارياته الـ11
الـتي خـاضــهـا بـعـد الــعـودة من تـوقف
لثالثـة أشهر نـتيجـة تفشي "كـوفيد-19
مقـابل تعـادل وثـماني خـسارات.وقال
الـنـادي الـكـاتـالـوني الـذي تـنـاوب عـلى
ضطرب أربعة وسم ا تدريبه في هذا ا

مـدربــ في بـيــان له إن مـا حــدث كـان
ـعـنى الـرياضي "غـيـر عادل بال شـك با
ـرحـلة األخـيرة (بـعد نـظرا إلى أن في ا
االســــتــــئــــنــــاف) مـن الــــدوري لم يــــكن
ـتـسـاويـة الـتـنــافس بـنـفس الـظــروف ا
كـــــــالـــــــتـي كـــــــانت قـــــــائـــــــمـــــــة قـــــــبل
التـعـلـيق".وأصـبـحت مـسـألـة الـصـعود
والهبوط ب الدرجت األولى والثانية
في إسـبانـيا قضـية شـائكـة بعـد مباراة
رحلة األخيرة في الـدرجة الثانية ب ا
فـويـنالبـرادا وديـبـورتـيـفـو ال كـورونـيا
والتي أرجئت نتيجة اصابة العديد من
العـــبي األول بــفـــيــروس "كـــوفــيــد-19.

ـنح فويـنالبـرادا مكـانا والـفـوز كفـيل 
في الدور الفاصل "بالي اوف" للصعود
إلى الـدرجـة األولى إذ سـيـزيح إلـتـشي
ركز السادس وينضم بالتالي الى عن ا
يـريا وجـيرونـا في الدور سـرقسـطة وأ
الـفـاصل لتـحـديد ثـالث الـصـاعدين الى
الــلــيــغــا بــعــد قــادش وهــويــســكــا.أمـا
ديــبــورتــيــفــو فـــهــبــوطه الى الــدرجــة
الثالـثة للمـرة األولى منذ موسم -1980
1981 قــد حـسم بــفـوز مــنـافــســيه عـلى
الـبقـاء في الـدرجـة الـثـانـيـة ألـبـاسـيتي
ولوغـو على قـادش وميـرانديس تـواليا
ـرحلـة الثـانـية واألربـع األخـيرة في ا
الــــــتـي أقــــــيــــــمـت في 20 الـــــــشــــــهــــــر
سابـقات باقامة اضي.وقررت جلـنة ا ا
ؤجـلة بـعـد غد األربـعـاء لكن ـبـاراة ا ا
العـبـي ديـبـورتــيـفــو فـشــلـوا في اجـراء
طلوبـة في وقت مبكر من االختبـارات ا
الـيـوم االثـن مع تـأكـد هـبوط فـريـقهم
الى الدرجة الثالثة.ونتيجة لذلك اتخذ
الـقـرار بـتـأجيل الـدور الـفـاصل مـا أثار
غضب ريـال سرقـسطـة الذي فـوت عليه
ـــركـــزين األولـــ فـــرصـــة نـــيـل أحـــد ا
ــؤهـلـ مـبــاشـرة الى الـدرجـة األولى ا
ـركــز الـثـالث وخـوض واكـتـفى بــنـيل ا
الـ"بـالي أوف" الســيـــمــا أنه ســـيــفـــقــد
جهود جنمه الكولـومبي لويس خافيير

ســـواريـــز الـــذي انـــهت فـــتـــرة إعـــارته
وســيــعــود لـفــريــقه الــســابق واتــفـورد
ـعنـي اإلنـكـليـزي.ونـاشد إسـبـانيـول ا
بـإلـغـاء هبـوطه عـلى الـرغم من انـتـهاء
مــنـــافــســات دوري "ال لـــيــغــا" الـــشــهــر
اضي من دون أي حوادث أو مشاكل ا
زاعمـا أنه تعـرّض للـحرمـان بشـكل غير
ـالعب الـــفــــارغـــة في عـــادل بـــســــبب ا
مــواجــهـة فــرق تـنــافــسه عـلـى الـبــقـاء

والـعدد الـكـبيـر من حـاالت "كوفـيد-"19
الــــتي أصــــابت الــــنــــادي خالل األزمـــة

الصحية.
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وجــاء في بــيـان الــنــادي "مع األخـذ في
االعــتـبـار جـمـيع الـظـروف الـتي حـدثت
ــنـافـسـة وفي ضـوء مـنـذ الـعـودة إلى ا
األحداث التي وقعت في األيام األخيرة
والتي أعـربت فيهـا مختـلف األندية عن
مـعارضـتـها لـلظـلم وعـدم وجود حـلول
يحتج إسبانيول من اجل إلغاء الهبوط
ـسابقـات التي تشرف وسم في ا هذا ا
عـلـيهـا رابـطـة الدوري اإلسـبـاني أسوة
ـسابـقـات الـتي ـا حـدث في كل تـلـك ا
ينظمها االحتاد اإلسباني لكرة القدم".
ويــــشــــرف االحتــــاد اإلســــبــــاني عــــلى
الـدرجـتـ الثـالـثـة والرابـعـة وقـد ألغى

وسم. فيهما نظام الهبوط لهذا ا

أخبار النجوم
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يـسـتـعـد يـوفـنـتـوس لـتـحـدٍ جـديد
عـنـدمــا يـسـتـضـيف نــظـيـره لـيـون

لعب أليانز الفرنسي 
ســـتــاديـــوم يــوم
قبل اجلمعـة ا
فـي إيــــــاب دور
الـ 16من دوري
أبطال أوروبا.
وأنــــــــــــــــــــهــى
يــوفـــنـــتــوس

ولـديه مــسـتـوى يــؤهـله لـصــنـاعـة
إجنازات في عالم كرة القدم".

وعـن أحـــواله بــــعـــد الـــرحــــيل عن
بــلــوجـرانــا أكــد: "الـكــثــيـر كــانـوا
يـقـولـون إن األجـواء تـكـون صـعـبة
بـعـيدا عن بـرشـلونـة لـكني أعـتـبر
أن هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر من احلـــيـــاة

خارجه".
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وأردف: "أنـا بـحـالـة جـيـدة لـلـغـايـة
في رومــا وأحـاول حـجــز مـكـان لي

بالتشكيلة األساسية".
وحـول مواجـهـة إشبـيـليـة في ثمن
نـــــهــــائي الـــــدوري األوروبي يــــوم
ـانـيــا قـال: "سـبق اخلــمـيس فـي أ
وأن واجــهـــتـــهـم مع بـــرشـــلـــونــة
حقيقـة إنه فريق جيد لـلغاية وهذا
يـــعـــكس تـــأهــلـه لــدوري األبـــطــال
ــواجـهـة قـد ـقــبل لـكن ا ـوسم ا ا

يحسمها أي طرف".
أمــا عـن مــدى تـــقــيــيـــمه ألدائه مع
"الـذئـاب" حـيث خاض  16 مـباراة
ســـــــواء بــــــالـــــــدوري أو الــــــدوري
األوروبي وسجل هـدف وصنع 3
قــال: "أنــا ســعــيـــد لــلــغــايــة بــأول
ـسـتوى أعـوامي هـنـا وخـاصـة بـا
الـذي أظــهـرته عـقب فـتـرة الـتـوقف
: "عـــــلى بـــــســــبـب كـــــورونــــا".وأ
ــســتــوى الــشــخــصي أرى أنــني ا
أسـتــحق مــزيـدا من الــدقــائق لـكن
هناك الكثير من الالعب واجلميع

عـانى األمريـن في هذا الـشـأن على
وسم. مدار ا

وخالل 38 مباراة تلقى يوفنتوس
7 هزائم بينما استقبلت شباكه
43 هدفًا ليصبح ثالث أقوى خط
ـسـابقـة بـعـد إنـتـر ميالن دفـاع بـا
الذي استقبل أقل عدد من األهداف

(36) والتسيو (42).
ورغـم مــحــاولـــة يــوفــنـــتــوس ســد
الــثـغــرة الـدفــاعـيــة بـالــتـعــاقـد مع
مـــاتـــيـــاس دي لـــيــــخت ومـــيـــريح
ـاضي إال ـيـرال في الـصـيف ا د
أن الــفــريق عــانـى من نــفس األمــر
سـواء بــاألخـطــاء الــكـارثــيـة داخل
منطقة اجلـزاء أو التمركز اخلاطئ
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والشك أن الــدفـاع ســيــكـون كــلــمـة
صيري السر في لـقاء يوفنـتوس ا
أمــام لــيــون خــاصـة وأن الــفــريق
بـحــاجــة إلى عـدم تــلــقي أي هـدف

يقتل آمال اليوفي.
وحـال كــان دفـاع يـوفـنـتـوس في
يــومه وبــأفــضل حــاالته فــإنه
بال شك سيـمنح دفـعة كـبيرة
لـلفـريق نحـو العـبور لـلدور

ربع النهائي.
لــكن لـــو تــواصل تـــراجــعه
ـــــســــتــــمــــرة وأخــــطـــــائه ا
فـسـيـتـمـتـع لـيـون بـأفـضـلـيـة
وســيـكــون قــريــبًــا من الــتـأهل

قبل. للدور ا
كـشف تـقـريـر صـحـفي فـرنـسي  أنَّ
الـبـرتـغـالي كـريـستـيـانـو رونـالدو
جنـم يـوفـنـتـوس فــكَّـر في مـغـادرة

وسم. السيدة العجوز هذا ا
ووفــقًــا جملــلــة "فــرانس فــوتــبــول"
الـفـرنـسـيـة فـإنَّ كـريـسـتـيـانـو كان
يـــفـــكــــر في إمـــكــــانـــيــــة مـــغـــادرة
يـــوفــــنــــتـــوس إلـى بـــاريـس ســـان
ـيـركـاتو الـشـتوي جـيـرمان خالل ا

اضي. ا
وأشارت اجمللة إلى أن كريستيانو
لـــيـس ســـعـــيـــدًا بــــالـــتـــواجـــد في
يــوفـنـتـوس ألن الــنـادي اإليـطـالي
ثالي لتحقيق أهدافه كان ا ليس ا
الــشــخــصــيــة.وأوضــحت أن أزمــة
ـســتـجــد الـتي فـيــروس كـورونــا ا
انـــدلـــعت مـــطـــلع الـــعــام احلـــالي
تــــســـــبــــبـت في عـــــدم خــــوض أي
مـــــــفــــــاوضـــــــات بـــــــ األطــــــراف
ـعنـية.وكـان كـريسـتيـانو قـد قرر ا
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دونا
فيكيتش

في قــرار تــاريــخي مــغــادرة ريــال
مــــدريـــــد صــــيف 2018 واالجتــــاه

صوب البيانكونيري.
يذكـر أن كريسـتيانـو صرح مؤخرًا
أنه يـرغـب في حـصـد لـقب الـدوري
اإليـــطـــالي لـــلـــمـــرة الـــثــالـــثـــة مع
يوفـنتوس.وأكـد اجلنـاح اإلسباني
كارلـيس بيـريز أنه يشـعر بـسعادة
كــبـــيــرة فـي رومــا اإليـــطــالي رغم
إقـراره بــشـعــوره بـاأللم في بــدايـة
األمــر لــرحــيـلـه عن بــرشــلـونــة في

أوائل العام اجلاري.
وقــال بـيــريـز: "ظــنـنـت أن الـتــأقـلم
ا كان أنا سيكـون أكثر صعـوبة 
سعـيد للـغايـة في روما وأرى أنني

اخترت الوجهة الصحيحة".
وحــــول أســـبـــاب رحــــيـــله أوضح
الالعب صاحب الـ22 عـامـا: "حتى
الــيــوم ال أعـلـم مـاذا حــدث. إمـا أن
الـنـادي كـان بـحاجـة لـلـمـال أو أمر

آخر ال أعلمه".
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كــــشـف: "لـــــكن األمـــــر أصـــــبح من
ــــاضي. وقـــتــــهــــا كـــنت أشــــعـــر ا
بــالــضـيـق لـرحــيــلي عن الــبــارسـا
وتـــرك أســرتـي وأصــدقـــائي لـــكن

اضي". األمر أصبح من ا
ـنافـسة وتـابع: "كان يـتحـتم علي ا
بيـلي أو ميسي ومن في مركـز د
الـصــعب ذلك كـمـا أنـني دائـمـا مـا
قــلت إن أنــســو فــاتي العـب كــبــيـر

الوتارو
مارتينيز

{ لـنـدن (أ ف ب) - سـيكـون العـبو كـرة الـقدم
ــوسم ــلــعب في ا عــرضــة لــلــطــرد من أرض ا
ـــقـــبل في حـــال تـــعــمّـــدوا الـــســـعــال بـــوجه ا
خــــصـــومـــهـم أو احلـــكـــام فـي ظل اإلجـــراءات
ـكـافــحـة جــائـحــة فـيــروس كـورونـا ــتـخــذة  ا
ـستـجد وفق قـواعد مـجلس االحتـاد الدولي ا
لــكــرة الـــقــدم (ايــفــاب) واالحتــاد االنــكــلــيــزي
لــلـعـبـة.وأشــار "ايـفـاب" الى أن الــقـرار مـتـروك
لـلحكم العـتبار مـا إذا كان السـعال متـعمدا من
ـتـعـمد في عـدمه إذ صـنّف اجملـلس الـسـعال ا
ـاءات مــسـيــئـة فــئـة "اســتـخــدام لـغــة و/أو ا

ومهينة وبذيئة".
وأضـاف "كمـا هو احلال في جـميع التـصرفات
ـسيـئة يـجب على احلـكم إصدار حـكم بشأن ا

طبيعة التصرف. 
إذا كــان من الــواضـح أنه غــيــر مــتـعــمــد فــلن
يــتـــخــذ احلــكم أي إجــراء وال حــتى إذا حــدث
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شاركة في البطولة الي الى الفرق ا rŽœ∫ يويفا يقرر تقد الدعم ا

الصيني يوو لي (في الوسط) مهاجم إسبانيول اإلسباني السنغالي
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ـــســــتـــوى جـــيـــد يـــتـــمــــتـــعـــون 
لـلــغــايــة".كـشـف االحتـاد األوروبي
لــكــرة الـقــدم (يــويــفــا) أنه يــبـحث
حاليا مسألة توزيع العائدات على
ـشـاركـة في دوري أبـطال األنـديـة ا
أوروبـــا والــــدوري األوروبـي.وقـــد
تتراجع عائدات البطولت في ظل
تغيير نظاميهما الستكمال األدوار
ـتبـقـيـة بـعـد فـتـرة تـوقف طـويـلة ا
بـســبب جـائــحـة فــيـروس كــورونـا

ستجد (كوفيد-19). ا
وذكـر (يـويـفـا) أنه يـنـظـر فـي األمر
لـكـنه أشـار إلى عـدم وجـود تـقـيـيم
نــهــائي مــتــوقــعــا حــدوث تــأثــيــر
مــحـدود عــلى األنـديــة في عــمـلــيـة
ـــمــكن أن يـــحــقق الــتـــوزيع.ومن ا
(يــويـفـا) عـائــدات أقل من شـركـائه
خاصة أن كال البطولت القاريت
سـيـتم إقـامـتـهـمـا من خالل مـباراة
واحدة في دور الثمانية ابتداء من
ــقـبل عــبـر بــطـولــتـ األســبـوع ا
انيا. مصغرت في البرتغال وأ
ــنـافـســات عـادة من خالل وتــقـام ا
مــبـاراتي ذهـاب وإيـاب فـيـمـا عـدا
ـباراة الـنهـائيـة.ويخـطط االحتاد ا
األوروبي لتـوزيع مبلغ 2.55 مليار
يــــورو ( 3 مـــــلـــــيــــار دوالر) عـــــلى
األنــــــديــة في كال الـــبــــــطـــولــتــ
وسم 2020-2019 مع تـخـصـيص
مــبـلغ 2.04 مــلــيــار دوالر لـألنــديـة

شاركة في دوري األبطال. ا

{ بـرل - وكاالت - يسـتـهدف مـانـشـستـر يـونـايتـد وضع خـطة
جديدة لتأم التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا
دورتمونـد هذا الصيف إال أن الشياط احلمر ليس أمامهم

سوى أسبوع واحد إلتمام االنتقال.
ويرغب الـيونايتد في ضم الالعب الـبالغ من العمر 20 عامًا
إال أن دورتـمـوند يـتمـسك بـاحلصـول على 108 ماليـ جنيه

إسترليني (120 مليون يورو) للتفريط في خدماته.
ـانيـة يـرغب مانـشسـتر يـونايـتد وبـحسـب صحـيفـة "بيـلد" األ
بدفع 63 مليـون جنيه إستـرليني هذا الـصيف على أن يدفع

. قبل 27 مليونا و18 مليونا في الصيف ا
ـانيا فـإن يونايـتد اتفق مع وبـحسب شبـكة سكـاي سبورت أ

دة 5 سنوات. سانشو مبدئيا على التعاقد معه 
ـلك مانـشسـتر يـونايـتد سـوى أسبـوع واحد فـفي حال وال 
عـسكـر دورتمـوند اإلعـدادي للـموسم اجلـديد انـضم الالعب 
ـقـبل فـسيـكـون من الصـعب إتـمام يـوم 10 أغـسطس/ آب ا
الــصـفـقـة هــذا الـصـيف.يــذكـر أن بـعض الـتــقـاريـر الـصــحـفـيـة
ــفــيس ديــبــاي العب مــانـشــســتــر يــونــايــتـد أشــارت إلى أن 
الـسـابق قد يـسـهل من تـلك الـصفـقـة حيث يـعـتـبره دورتـمـوند

ناسب لسانشو. البديل ا

يـريك أوبـامياجن { لـندن- وكاالت   -قال تـقريـر صحـفي بريـطاني إن اجلـابوني بـييـر إ
مهاجم آرسنال قدم مطالبه اخلاصة بالتجديد إلدارة ناديه.

وينـتهي عقد أوبامـياجن مع اجلانرز في صيف 2021 ولم يتفـق الطرفان بعد عـلى التمديد
ـفــاوضـات ال تـزال جـاريـة مع حـتى اآلن. ووفــقًـا لـصـحـيــفـة "ذا صن" الـبـريـطــانـيـة فـإن ا

أوبامياجن بشأن التجديد لكنه طلب أن تكون مدة العقد اجلديد 3 سنوات.
كــمــا اشــتــرط الالعب اجلــابــوني حــصــولـه عــلى راتب أســبــوعي يــبــلغ 250 ألف جــنــيه

إسترليني.
وكـانت تـقـارير سـابـقـة أكدت أنَّ أوبـامـيـاجن يحـصل حـالـيًـا على 180 ألف إسـتـرلـيني

أسبوعيًا مع آرسنال.
وأشـارت الـصـحيـفـة الـبـريـطـانـيـة إلى أن إدارة آرسـنال سـتـكـون حـذرة لـلـغـايـة قبل

وافقة على شروط أوبامياجن اخلاصة بالتجديد. ا
وذكـرت "ذا صن" أن أوبامـيـاجن مرتـبط حـاليًـا بـاالنتـقـال إلى برشـلـونة أو مـانـشسـتر

يونايتد في حالة فشل جتديد عقده مع آرسنال.

{ روما - وكاالت   -كشف تقـرير صحفي إسباني عن تطور جديد
بـشأن ارتـبـاط األرجـنـتيـني الوتـارو مـارتـيـنيـز مـهـاجم إنـتـر ميالن
ـيركـاتـو الصـيفي. ووفـقًـا لبـرنامج بـاالنـتقـال إلى برشـلـونة خالل ا
"الـشـيرجنـيـتـو" اإلسبـاني فـإن بـرشلـونـة أبـرم اتفـاقًـا مع الوتارو
بأنه سيـنتقل إلى "كامب نو" هذا الصـيف إذا فاز البارسا بلقب

دوري أبطال أوروبا.
ـقبل عـلى ملـعب "كامب ويـلتقـي برشلـونة مع نـابولي الـسبت ا
نـو" في إياب ثـمن نـهـائي دوري األبـطـال.وكانت مـبـاراة الـذهاب
بـ بـرشلـونـة ونـابـولي على مـلـعب "سـان بـاولو" انـتـهت بـتـعادل
الـفريـق 1-1.يـذكـر أن الـعـديـد من الـتـقـاريـر تـؤكـد أن الوتـارو
يـركـاتو الـصيـفي واتـفق البـارسا الهـدف األول لبـرشـلونـة في ا
ــفـاوضـات عـقب نــهـايـة بـطـولـة دوري مع إنـتـر عــلى اسـتـئـنـاف ا

أبطال أوروبا.
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ـمتاز لـكرة القدم امس نافس في الـدوري الصيني ا { أعلن شـينغداو هـوانغهـاي ا
الثالثاء تـعيـ وو جيـنجـوي مدرب شنـغهـاي شيـنهوا الـسابق مـدربا جـديدا لـلفريق

ـمـتاز عـقد .وانـهى هوانـغـهاي الـصاعـد لـلدوري ا خـلـفا لـبابـلـو ماشـ
ـاضي بـعـد مـدرب اشـبـيــلـيـة واسـبـانـيــول الـسـابق الـشــهـر ا
إصـابة أحد أقـاربه بكـوفيد-19 مـا منـعه من السـفر إلى
همـة.وأكد النادي تعيـ وو عبر تعليق الصـ لتولي ا
عــلى حــسـابه في ويــبـو.وقــاد وو الـذي خــاض عـدة
فتـرات في تدريب شنـغهاي الـفريق إلى الفـوز بلقب
دير الفني كأس الص عام 2017 وتـولى منصب ا
درب الـبـالغ عـمره  59عـاما في الـعام الـتـالي.وقـاد ا
شـانــدونغ لـونـيــنغ لـفـتــرة قـصـيـرة كــمـدرب مـؤقت في
ركـز قبل األخير 2012. ويحـتل شينـغداو هوانغـهاي ا
ــمـتـاز هـذا في اجملـمـوعــة الـثـانــيـة بـالـدوري الــصـيـني ا
. وسيـلتقي وسـم عقب خسـارة وتعادل في أول مـبارات ا

مع شنغهاي سيبج يوم اخلميس.

+الــــســـعــــال+ عـــلـى مـــســــافـــة بــــعـــيــــدة بـــ
".وســــتـــــدخل إرشـــــادات االحتــــاد الـالعــــبـــــ

اإلنـكليـزي لكرة القـدم حيز الـتنفيـذ على الفور
. لدى فئات الصغار والناشئ
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مـقـام فـوق خـلـيج بـحـري ضـحل
ياه  بجزيرة تايباه أو " طيبة ا
" وهي جـزيـرة صـغـيـرة  لـكـنـهـا
مـهمـة بسـبب ضيق الـيابـسة في
مـاكاو  ويطـلق الصـينـيون على
هـذه اجلـزيـرة اسم " تـنغ جـاي "
ــاكــاو ــثــابــة مـــتــنــفس  وهي 
الـــضــيــقــة  فـــهي أقل ازدحــامــاً
بـالسيـارات  وشوارعـها منـظمة
أكـثر  وحـدائقـها أكـثر وأنـضر 
كــمـا أنــهـا حتــتـوي عــلى أبـنــيـة
مـتعددة الـطبقـات  لكنهـا ليست
مـتــزاحـمـة  كـمـا هـو حـالـهـا في
مـــاكـــاو . " رحـــلـــة هـــونغ كـــونغ
ومـــاكــــاو  مـــحـــمـــد بن نـــاصـــر
العّبودي  الرياض   " 2002.
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تـرى الصـ الشـعبـية أن مـصير
هـــونغ كـــونغ ومـــاكـــاو مـــرتـــبط
ارتبـاطـاً وثيـقـاً ومتـكـامالً مع برّ
الـصـ الـرئيـسي  وفي الـذكرى
الـسـنويـة الـثـالـثة عـشـرة لـعودة
مـــاكــــاو إلى الـــوطن األم الـــعـــام
حتدث الـرئـيـس الصـيـني 2012
شي بــــ تــــونـغ إلى الــــرئــــيس
نطقة ماكاو  وأكد له التنفيذي 
ركزية ستواصل  أن احلكومة ا
مـثلـمـا كانـت  تطـبـيق وتنـفـيذ "
دولـة واحـدة ونــظـامـان " مـعـربـاً
ستقبل الدولة عن ثقته التامـة 
واألمـــة  وثــقـــته احلــازمـــة بــأن
مـــخـــتـــلف األعـــمـــال في مـــاكــاو
ســــتـــتــــطــــور بــــصـــورة أفــــضل
بـالـتـأكـيـد . كـمـا حتـدث الرئـيس
بــــيــــنـغ في اذار/ مــــارس 2013
ـنـطـقة إلى الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي 
هونغ كونغ مؤكـداً بأن : " مصير
هونغ كونغ وماكاو وبّر الص 
مرتـبط بشـكل وثيق ودائم . وان
حتقـيق حلم الـص في النـهضة
العـظيمة لألمـة الصينـية يحتاج
إلى أن تـــتــــمـــسك هــــونغ كـــونغ
ومـاكاو وبّـر الـصـ الـرئـيسي 
بــتــكــامل الــتـــفــوق والــتــنــمــيــة
شتركة  ويحتاج إلى أن يثابر ا
ــــواطــــنــــون في هــــونغ كــــونغ ا
وماكـاو وأبـناء الـشـعب في الـبّر
الـــرئــــيــــسي الــــداخــــلي  عــــلى
االهــتـمــام بـعــضـهـم بـالــبـعض 
ومــسـاعــدة بــعــضــهـم بــعــضـاً 
والـتـقـدم يداً بـيـدٍ إلى األمام " . "
شي جـــ بـــيــنـغ  حــول االدارة
واحلكم " . والشك في أن القيادة
الـصــيـنــيـة تــدرك أهـمــيـة وحـدة
األمــة الــصــيــنــيــة في مــخــتــلف
اجــزاءهـــا في الـــبـــر والــبـــحــر 
ومنـها هـونغ كونغ وماكـاو  كما
أنــهـا تــسـعى بــصــبـر صــيـني ال
لل إلى اليوم يعرف اليأس وال ا
ا الـذي تـعـود فـيه تـايـوان  ور
مــنــاطق أخــرى مــثل الـتــبت إلى
حضن الـوطن األم  مثلـما عادت
ـنطـقتـ وفق فكـرة " دولة تـلك ا
واحــدة ونــظــامــان " وبــطــريــقــة
ســـلــمــيــة تــنــضــوي فــيــهــا تــلك
ــــــنــــــاطق ذات االقــــــتــــــصــــــاد ا
الـــــرأســـــمـــــالي  إلـى الـــــصــــ
الـشـعـبـيـة االشــتـراكـيـة  وبـذلك
تـضــمن لــهــا دوراً أســاســيـاً في
ي اجلــديـد  بــعـد الـنــظـام الــعـا
عــصــر الــهــيــمــنــة األمــيــركــيـة 
ولكـونها من " الـدول ذات الشكل
الـقــاري " بـحـسـب وصف هـنـري
كـــــيـــــســــــنـــــجـــــر فـي كـــــتـــــابه "
الــدبـــلـــومــاســـيـــة .. من احلــرب
الـبـاردة حـتى يومـنـا هذا " وهي
الدول التـي تستوعب شـتيتاً من
الـلـغـات الـتي تـوحـدهـا الـكـتـابـة
ــشــتـركــتــ وكـذلك والــثــقـافــة ا
شـترك  والتي يُحتمل التاريخ ا
أن تــشـكـل الـلــبــنـات األســاســيـة
ي اجلـديـد  وهـذا لـلـنـظـام الـعـا
االحــتـمــال الـكــيـســنـجــري لـيس
بـــبـــعــــيـــد عن الــــواقع وحـــركـــة
الـتـاريخ  فـالـتـاريخ كـمـا يـصـفه
زبيـغـنـيو بـريـجنـسـكي : " سجل
لـلـتـغـيـيـر  وتـذكِـرة بـأن ال شيء

يدوم إلى األبد . 
لـكـنه يــذكّـرنـا أيـضــاً بـأن بـعض
ـدة طويـلة  وأنه األشـياء يـدوم 
عـنـدمـا يـزول  ال يعـاود الـوضع
السابق الظهـور ثانية . وهذا ما
ي سيكون عليه أمر التفّوق العا

األميركي احلالي . 
فـهـو أيـضــاً سـيـتالشى في وقت
ا يـكون متأخراً من األوقات  ر
عـمـا يـتـمـنـاه الـبـعض  ومـبـكـراً
عـــمــــا يـــســـلّـم به الـــكــــثـــيـــر من
األميـركي . والـسؤال األساسي
هو : مـا هو الـبديل الـذي سيحلّ
مـحـلّه ? " االخـتـيـار .. الـسـيـطرة
عــلى الــعــالم أم قــيــادة الـعــالم 
زبـيـغنـيـو بريـجـنـسكي  تـرجـمة
عــــمـــر األيــــوبي  دار الـــكــــتـــاب
العربي  بيروت   2004بالطبع
فـإن بـريـجـنـسـكي يـرجح حـدوث
ية شاملة يعجل فيها فوضى عا
ـــفـــاجئ لـــلـــهـــيـــمـــنـــة الـــزوال ا
األمــيــركـيــة  تـتــخـلــلـهــا ثـورات
تـتـسـم بـالـدمــار الـشـامـل  لـكـنه
يـعود للـتأكيـد بأن زوال الهـيمنة
األميركية  لن يـنطوي في نهاية

األمر عـلى إعادة تعـددية األقطاب
ـعـروفة – إلى القـوة الـرئيـسـية ا
ويــقــصــد بـــهــا أمــيــركــا  –الــتي
سـيـطـرت عــلى شـؤون الـعـالم في
القرن االخيرين  وبالتالي فإنه
ال يـرجح قــيـام  " ســلـطــة جـديـدة
مــهــيــمــنــة حتـل مــحل الــواليــات
تحدة بحيازتـها تفوقاً سياسياً ا
وعــــســـــكـــــريــــاً واقـــــتــــصـــــاديــــاً
وتكـنولوجياً وثـقافياً واجـتماعياً
ي " . مـشابهـاً على الـصعيـد العا
وال يـخــفى عـلى لـبــيب الـتـنـاقض
الــذي انـتــهى الـيـه بـريــجـنــسـكي
بــخـــصــوص اطــروحـــته حــول  "
التـاريخ سـجّل للـتغـيـير " حـينـما
تحدة وصل األمر إلى الواليـات ا
الـتي ســتـبـقـى - بـحـسـب وجـهـة
نـظـره - محـافـظة عـلى هـيـمنـتـها
ــيـة تــبــرز عـلى ازاء أيــة قـوة عــا
مـسـرح الـنـظـام الـدولي اجلـديـد 
كـنهـا أن تقلب مـوازين القوى و
تـحدة  وتـتفـوق عـلى الواليـات ا
في مخـتلف الـنـواحي السـياسـية
والـــعـــســكـــريـــة واالقـــتـــصـــاديــة
والــتــكـــنــولــوجــيــة والـــثــقــافــيــة
واالجتـمـاعيـة  كـما أنه يـسـتبـعد
قـــيـــام حتــــالف يـــجــــمع الـــقـــوى
الـرئيسيـة السابـقة  ويقـصد بها
ــانــيـا وفــرنــسـا  بـريــطــانــيـا وأ
ـراكز اخلـمـسة مشـيـراً إلى " أن ا
ـــقــارن األولـى في الــتـــصـــنــيف ا
ـية  تقـاسمتـها سبع لـلقوى الـعا
دول عــلـى فــتــرات مــتــتــالــيــة من
عـشرين سـنة  وهـذه الدول هي :
ـــمــلـــكــة ـــتــحـــدة وا الــواليـــات ا
ـــانــيـــا  وفــرنـــســا ـــتـــحــدة وأ ا
وروســـيــا والـــيــابـــان والــصــ .
تحدة حافظت وحدها الواليـات ا
بـشـكل ال لـبس فـيه عـلى مـركـزهـا
بــــ اخلــــمــــســــة األوائـل في كل
فـترات الـعشـرين سنـة  واتسعت
الـــفــــجــــوة في ســــنـــة  2000ب
ـتــحــدة الـتي تــبـوأت الـواليــات ا
مـراكـز الـصـدارة والـدول األخـرى
أكــثـر من أي وقـت مـضـى "  لـكن
بـالنسبـة لهنـري كيسـنجر فإن : "
ـتحدة والص كالً من الواليات ا
ـكن االسـتـغـنـاء عـنـها ركـيـزة ال 
ي . ومـن الالفت ألي نـــظــــام عــــا
أنــهــمــا  كــلــتــيــهــمــا  اتــخــذتــا
تـاريــخـيــاً مـوقــفـاً مــلـتــبـسـاً إزاء
ي الـذي تـلـوذان به الـنـظــام الـعـا
اآلن  مــؤكـدتـ الـتــزامـهـمـا إيـاه
حــتى وهـــمــا تــتــحـــفــظــان حــول
جوانـب من تصـمـيـمه . ال تـتـمتع
الـصـ بـأي سوابق بـشـأن الدور
الذي يـطلـب منـها أن تـضـطلع به
فـي نـــــظـــــام الــــــقـــــرن الـــــواحـــــد
والـــعــشـــرين  بــوصـــفــهـــا دولــة
رئــيــســـيــة بــ أخــرى . كــذلك لم
ـــتــحــدة أن يــســـبق لــلـــواليــات ا
خــاضـت جتــربــة الــتـــفــاعل عــلى
قـاعـدة مـسـتـدامـة مع بـلـد مـتـوفر
عـــلى قـــدر مـــشـــابه من احلـــجم 
الــنــفـــوذ  واألداء االقــتــصــادي 
ــوذج نــظــام داخـلي  يـتــبــنى أ
نــظــام حــكـم مــحــلي  مــخــتــلــفــاً
اخـــتالفــــاً صـــارخـــاً " . " هـــنـــري
يّ " 98 كيـسنـجر  الـنـظــام الـعا
عامـاً  مـرت على مـقـولة بـرتـراند
راسل بخصوص مستقبل الص

 في كـتــابه مــشـكــلـة الــصـ "  "
The Problem Of Chinaوكـان
ذلك قــبل انــتـصــار الــشـيــوعــيـ
ـاوي  وتأسيسهم اركسي ا ا
جمـهورية الصـ الشعبـية بأكثر
من ربـع قــرن  حــيث عــاش ســنـة
من حـــيـــاته هـــنـــاك  يــوم كـــانت
الص فالحية اقـطاعية متناحرة
متخـلفة  ولم تـكن قد مضت على
ثــورة أبــو الــصــ سِن يــات سَن

أكثر من سبع سنوات . 
ويـبـدو لـلـنـاظـر إلى مـقولـة راسل
أنـــهــا بـــدأت في الـــتــحـــقق خالل
الـــعـــقـــود الــثـالثـــة االخــيـــرة من
نهـايات القـرن العشـرين وبدايات
الـقــرن الـواحــد والـعــشــرين عـلى
وجه اخلـصـوص  حيـث انـفلـتت
الـصـ من اجلـمـوع الـعـقـائـدي 
وبدأت تتجه إلى اقتصاد السوق
واالنــفـــتــاح عــلى الــعــالم بــرؤيــة
ـتـغـيـرات رأسـمـالـيـة تـسـتـوعب ا
ية  وبخصوصية اشتراكية العا
ا تـعـتمـدها إلى حـد مـا  للـبّر ر
الــصــيــنـي فــحــسب  مع تــعــامل
مـــخـــتـــلف لـــلـــمـــنـــاطق االداريـــة
اخلاصة مثـل هونك كونغ وماكاو
راقبة  غير أن الـع األميركـية ا
بـحذر وتـوجس لـنـهـوض الـص
ــوهـــا االقــتــصــادي واتــســاع و
نــفــوذهـا  ال تــرغب وال هـي عـلى
اســتـعــداد خلــســارة هــيـمــنــتــهـا
الـتـاريـخـيـة عـلى مـقـدرات الـعـالم
أمــام الــتــنــ األحــمــر الــنــاهض
ـة واصـرار عـلى أن بـقـوة وعــز
يـــكـــون الـــقـــوة الـــعــظـــمـى بـــعــد
تـحدة  بحسب نبوءة الواليات ا
راسل  إن لم يـــكن الــقــوة األولى
في مــحـيــطه االقــلــيـمي عــلى أقل
تـــقـــديـــر ..... خـــيــراً كـــان ذلك أو

شراً!! .
{ برفيسور فلسفة
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ـبـكرة حتـديـات حـقيـقـية تـتـمثل تـواجه االنـتخـابـات العـراقـية ا
بأربعة اشكال من القوان هي كاالتي:

 1-قانون االنتخابات.
 2- قانون اكمال نصاب احملكمة االحتادية.

 3-قانون األحزاب.
 4-قانون موازنة االنتخابات.

ولـقد عـاجلنـا في مقـاالت سابـقة مـوضوعـة االنتـخابات - حل
مـــــجــــــلس الـــــنـــــواب لـــــيـس من صـالحـــــيـــــات الـــــســـــلـــــطـــــة
ــــقـــراطـــيـــة في الــــتـــنـــفـــيــــذيـــة...تـــوضـــيـح دســـتـــوري الـــد
ـفـرغـة...رؤيـة قـانـونـيـة انـتـخـابات الـعـراق...وخـطـر احلـلـقـة ا
عـراقـيــة حـرة ونـزيـهـة حـقـيـقـة أم خـيـال? - وهـذه هي احلـلـقـة
الـرابـعـة فـي نـفس االجتـاه وسـنـحـاول فـيـهـا تـسـلـيط الـضـوء

بشكل أكبر على ثالث مسائل هي كاالتي:
األولى: الدائرة االنتخابية.

الثانية: بطاقة الناخب.
رشح.    الثالثة: شروط ا

ـسـألـة األولى: الـدائرة االنـتـخـابـية  Constituencyوالـدوائر ا
تـعددة  Multiple Constituenciesوهي مسـألة االنـتخـابيـة ا
جـوهـريـة في حتـديـد نـتـائج االنـتـخـابـات ومن اسـوء مـا مـر به
غـلقة   Closed Electoral Listثم نظام العـراق هو الـقائمـة ا
ــا أدى الى Open Electoral List    ـــفــتــوحــة الـــقــائــمــة ا
صعود اشخاص لم يكن لهم أي تمثيل جماهيري وهو انتهاك
حلق الـناخـبـ بـصـعـود اشخـاص لم يـصـوت لـهم او صـعود
قـراطيات اشـخاص اقل تـمثـيالً من غيـرهم ولذا تـوجهت الـد
ــتـحـدة الى اعــتـمـاد ـمــلـكـة ا الـعــريـقـة  كــمـا هـو احلــال في ا
الدوائر االنتخابية الفردية   Individual Constituencyبنحو
يـكــون الـبـلـد مـوزعـاً الى دوائـر مـتــعـددة ولـكل دائـرة مـنـتـخب
ـرشح ـرشحون ويـؤخذ بـأعلى اصوات ا واحد وان تـعدد ا
شـاركـ في االنـتخـابات ـئة +من أصـوات ا من يـحوز 50 با
طـلـوبة يـصار وفي حالـة عـدم حصـول احدهـم على الـنسـبـة ا
اذا الى انـتخابـات ب االثـن من اعلى األصـوات منـهم أما 
ـتعـددة بهـذه الشـاكلـة فألسبـاب اقتـصاديـة حيث ال الـدوائر ا
نطقة رشح ان يتواصل دعائـياً بحدود تتـجاوز ا يتطلب مـن ا
الـتي يسـكـنهـا فـلـو فرضـنـا انه لكي يـغـطي الـعراق بـأكـمله أو
احملـافظـة التي يسـكنـها نظـام الدائـرة الواحدة فـاذا افتـرضنا
انه يـنفق دعـاية انـتخـابيـة ليـغطي دائـرته الصـغيرة مـعنى ذلك
انه يـتـطـلب لـيغـطي الـعـراق بـأسره بـ  329ضـعـفـاً فـاذا كانت
نـفـردة تتـطلب  500 - 50ألف دوالر دعـاية الـدائرة الـواحـدة ا
انـتـخـابيـة فـلـلـعراق  164,500,000 - 16,450,000دوالر واذا
ـرشـح في علـمـنـا ان كل قائـمـة فيـهـا ضعـف العـدد فـعدد ا
انــتـــخــابــات  2018هــو  7,367مـــرشــحـــاً فــيــكـــون اجملــمــوع
دوالر وهــــي 1,211,871,500,000 – 121,187,150,000
ارقام كبـيرة جداً وهدر بـاألموال ال ضرورة له بالـطبع الدائرة

على مستوى احملافظة اقل ولكنها تبقى مرتفعة نسبياً.
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والـسـبب اآلخــر تـنـظـيــمي حـيث تـكــون الـعالقـة مــبـاشـرة بـ
عـرفـة الكـامـلـة به وبتـأريـخه وما رشح فـلـديـهم ا الـناخـبـ وا
ـثل  100ألف من الـعـراقـي ــكن ان يـقـدمه لــهم وان كـان 
بـحـسب الدسـتـور اال انه يبـقى هـؤالء مسـؤولون عـن ترشـيحه
ويـبـقى تـمـثيـله مـحـفـوظاً الى  100ألف من الـعراقـيـ واالمر
االخـر في حـالة فـشـله في أداء مهـامه لـيست له فـرصـة للـفوز
من خالل جتـمعات بـشريـة أخرى لـفقدانه ثـقة جـمهوره داخل

الدائرة االنتخابية الفردية. 
ـسألة الـثانيـة: بطاقـة الناخب وفـقاً لوسـائل القيـاس احليوي ا
Biometrics ان الـعـراق فـيه مـشـاكل خـاصـة قـد ال جنـد لـهـا
ــواطن الـعــراقي حـيث مـثـيـالً في دول الـعــالم ومـنــهـا هــويـة ا
ـوظف الشـبحي بـسبب فـقدان حتـديد الـهويـة شاعت ظـاهرة ا
Ghost Employee ـوظفـ وكذلك مـشاركة الفـضائـي في ا
اشـخــاص ال وجـود لـهم او مـتــوفـ في االنـتــخـابـات وهـو مـا
تـعـتـمـد عـلـيه بـعض اجلـهات الـسـيـاسـيـة كـوسـيـلة مـن وسائل
شرع العراقي التزوير في االنتخابات ولذا صار لزاماً على ا
الـنص عـلى استـخـدام بـطـاقة الـنـاخب وفـقـاً لوسـائل الـقـياس
احلـيوي  Biometricsالـتي ال تـقـبل الـتـزويـر أو الـتـكـرار وهو
تـعاقـبة ان تسـتخـدمه اثناء امـر كان يـنبغي عـلى احلكـومات ا
كن الـتـعداد الـسـكاني الـذي لم يـنجـز حلـد االن والذي كـان 
وظف تـكـررة مـرة في ا ان يغـنـيـنا عن كـثـيـر من اإلجـراءات ا
وأخرى في االنـتـخـابات وثـالـثة في حتـديـد عـدد النـاخـب في
ـســائل األخـرى الـتي يـسـتـفـاد كل مـحـافـظـة وغـيــر ذلك من ا
منـهـا في البـحـــــوث اإلحـصــــــــــائيـة واالقـتصـاديـة وغيـرها
ــشــاكل في ــكـن ان نــضع احلـــــــلــول لــكــثــــيــر من ا الــتي 

العراق.
رشح ولن نتحدث في جميع الشروط سألة الثالثة: شروط ا ا
ا سـنسـلط الـضوء عـلى أهمـهـا بتـقديـرنـا وذلك بأن يـكون وا
رشح حاصالً في أقل تـقدير على شـهادة جامعـية أولية في ا
االخـتـصـاصـات الـتـشـريـعـيـة أو الـرقـابـيـة أو مـا يـكـون مـؤثّراً
فيـهما فـيكون االعـتماد عـلى ثالثة اختـصاصات أسـاسية هي
ـــاذا هــذه اإلدارة والـــقــانـــون والـــعــلـــوم الــســـيـــاســيـــة وامــا 
االخـتصاصـات فالن مجـلس النواب وظـيفته تـشريـعية رقـابية
وفــقـاً لــلـمـادة  61 من الـدســتـور ومن الــواضح ان غــيـر هـذه
االخـتـصاصـات لـيس لـهـا عالقـة بـالتـشـريع والـرقـابـة ويـبقى
ـستـشـارين في الـقضـايـا التـخـصصـيـة ح االستـفـادة من ا

احلاجة.
{ سياسي عراقي وخبير قانوني واقتصادي
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بغداد
والعمل في بريطانيا دون التقيد
عمول بها  دة الستة اشـهر ا
وبـعد خـمس سـنوات من اإلقـامة
ـــكن ــتـــحـــدة  ـــمـــلـــكـــة ا في ا
واطن حلاملي جوازات سـفر ا

الـــبـــريـــطـــانـــيـــ في اخلـــارج 
الـتـقـد لـتـسـويـة أوضـاعـهم ثم
التقـدم لطلب بطاقـة مواطنة بعد
ذلـك بــعــام واحــد  وقــد وصــفت
لـندن تـطـبـيق الـقانـون الـصـيني
في هــونغ كــونغ بــأنـه مــخــالــفـة
صـــريــحـــة اللــتـــزامــات الـــصــ
الــــدولـــيــــة  وانـــتــــهـــاك واضح
وخــــطــــيـــر لـإلعالن الــــصـــيــــني
شـتـرك  فيـمـا ندد الـبريـطـاني ا
وزير اخلـارجـيـة األمـيـركي مايك
بومـبيو بقـيام السلـطات احمللية
بـعد اقرار الـقانـون بإزالـة الكتب
الـتي تـنــتـقـد احلـزب الــشـيـوعي
ــكــتــبـات الــصــيـني مـن رفـوف ا
الــعــامــة  وبــحــظــر الــشــعـارات
السياسيـة  وفرض الرقابة على
ــدارس  وتـــنــقـــيح وازالــة أي ا
ـكـن أن يـنـتـهك كـتــاب مـدرسي 
مـضمـونه الـقانـون الذي فـرضته
الــــــصــــــ فـي هــــــونـغ كــــــونغ 
وتــــصــــاعــــد غــــضب الــــواليـــات
ـــتــحـــدة جتــاه هـــذه اخلــطــوة ا
الــصــيــنــيــة   بــإعالن الــرئــيس
تـرامب مـنـتـصف تـمـوز/ يـولـيـو
أنه وقع أمـــراً تــنــفـــيــذيــاً 2020
عاملة التجارية وجبه ا ينهي 
الـتـفـضـيـلـيـة لـهـونغ كـونغ الـتي
سـتـعـامل مـثـلـمـا تـعـامـل الـص

الـقـارية  بال امـتـيازات خـاصة 
وال مـعامـلـة اقـتصـاديـة خـاصة 
وال تــصــديــر لـــلــتــكــنـــولــوجــيــا
احلـســاسـة  كـمــا أعـلن أنه وقع
عـلى قـانون " هـونغ كـونغ للـحكم
الـذاتي " الـذي أقـره الـكـونـغـرس
بأغـلبـية سـاحـقة رداً عـلى فرض
بك قانـون األمن القومي فيها 
ويــجـــيــز هـــذا الــقـــانــون فــرض
ــــســــؤولـــ عــــقـــوبــــات عــــلى ا
الـصـيــنـيـ وعـلى شـرطـة هـونغ
كــــونغ  واألهم مـن ذلك كــــله أنه
يـــجـــيـــز فــرض عـــقـــوبــات عـــلى
الـبــنــوك الــتي جتــري تــعـامالت
كبيرة مـعهم  وقد أدانت الص
هـذا الـقــانـون بــشـدة واعــتـبـرته
تـدخالً ســافـراً في شــؤون هـونغ
كـونـغ وفي الــشـؤون الــداخــلــيـة
لـلــصـ  مـتــوعـدة األمـيــركـيـ
اثلة على االشخاص بعقوبات 
ـعـنـية . والـكـيـانـات األمـيركـيـة ا
ويــؤكـد الــصـيــنـيـون  –بــحـسب
وكـالـة أنبـاء شيـنخـوا - إن قرار
اجملـلس الـوطـني لنـواب الـشعب
الـــصــــيـــني يــــتـــضـــمـن انـــشـــاء
وحتــســـ الــنـــظــام الــقـــانــوني
وآليات الـتنفيذ في مـنطقة هونغ
كـونغ اإلداريـة اخلـاصـة حلـمـاية
األمن الـــقـــومي  وانه يـــتـــوجب
عـلى جـمــيع مـنـاحي احلـيـاة في
مـجتمـع هونغ كونغ فـهم وتنـفيذ
مـبـدأ " دولــة واحـدة ونـظـامـان "
بـشك ل كـامل ودقـيق  وان تدعم
بــفـعــالـيــة سـلــطـة قــرار اجملـلس
الوطـني لنـواب الشعب الـصيني
ـزيـد مـن الـطـاقـة  وأن تـكــرس ا
اإليــجـابــيـة حملــاربــة االنـفــصـال
والعنف وحمايـة سيادة القانون
واحلـــفــــاظ عـــلى االســــتـــقـــرار 
ويـتــوجب عـلى مـثــيـري الـشـغب
الذيـن يحـاولـون تعـطـيل منـطـقة
هــونغ كــونـغ اإلداريــة اخلــاصــة
واسـتـعداء الـص  أن يـتوقـفوا
فـــوراً عـن الــقـــيـــام بـــأعـــمــالـــهم
اإلجــرامــيــة الــتي تــقـوض األمن
الــقـــومي  كـــمــا يـــتــوجـب عــلى
مــخـتــلف الــقـوى اخلــارجــيـة أن
تـوقف عــلى الـفــور تـدخـلــهـا في
شــؤون هـونغ كــونغ  فــضالً عن
الـتـوقـف عن الـقــيـام بـنــشـاطـات
االنـفصـال والـتـخـريب والـتـسلل
ــــضي قـــرار ضــــد الـــصـــ . و
مجلس النواب الـصيني بلهجته
احلادة معلـناً : " لقد حان الوقت
لهم لوقف سوء تقديرهم للوضع
. ال تـسـتـهـيـنـوا بـاإلرادة الـقـوية
والـــتــصــمــيـم الــراسخ والــقــدرة
الـكــافـيـة لــلـحــكـومـة الــصـيــنـيـة
والـشـعـب الـصـيــني لـلــدفـاع عن
الـــســــيـــادة الــــوطـــنــــيـــة واألمن
والــوحــدة  إلى جــانب حــمــايــة
ازدهار واسـتقـرار مـنطـقـة هونغ
كـونغ اإلداريـة اخلـاصـة " . وقبل
تـــمــكـــنـــهــا من اســـتــعـــادة هــذه
ـسـتـعمـرة من بـريـطـانـيـا  فإن ا
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الص قادرة بسـكانها ومواردها
على أن تصبح القوة العظمى في
ـتـحـدة  الـعـالم بــعـد الـواليــات ا
وإن كل العالم في احلـقيقة سوف
يـؤثـر فــيه وبـشـكل حـيـوي تـطـور
األوضـاع في الـصـ  والـذي قـد
يـثبت انه عـامل حاسم  خـيراً أو

شراً  خالل القرن القادم .
 الـفـيـلـسـوف االنكـلـيـزي بـرتـراند
راسل في كتابه " مشـكلة الص "
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لـو نــظـرتَ بــإمـعــان إلى خـريــطـة
سـاحة الصـ الـشعـبيـة هـائلـة ا
والسـكان  وتـفحـصـتهـا عن كثب
بحثاً عن جزيرة هونغ كونغ التي
تـــوصـف - عـــلـى مـــســــاحـــتــــهـــا
الصغيـرة البالغة ألف كم أو أزيد
بــقــلــيل - بــأنــهـا مَــكــتب الــعــالم
ــكــاتب الــشــركـات الزدحــامــهــا 
ؤسسات االقتصادية العمالقة وا
الكبيرة  وعن جزيرة ماكاو التي
ال تـكاد أن تـكـون أكـثـر من مـديـنة
قِـمــار ومـراهــنـات وكــازيـنــوهـات
ومالهي تـزدحم عــلى مـسـاحـتـهـا
الصـغيرة الـتي ال تتعدى الـ 116
كـم  فـــإنـك لن جتــــدهـــمــــا إال في
نــقـطــتـ صــغـيــرتــ في اقـصى
اجلـــــنــــــوب الــــــغــــــربي  حــــــيث
اطاللــتــهــمــا عــلى بــحــر الــصـ
اجلـنـوبي  ولـو تـخـيـلتَ خـريـطة
الــصــ  تِــنــيــنــاً عــمالقــاً  فــلن
تكونا أكثر من اصبع صغيرين
في أحــدى مـخـالـبـه الـسـفـلى  أو
ـرَّة فـي بــطـن حــوت عـــظــيم ! . سـُّ
ــا بــســبب مــوقــهــمــا هــذا – ور
بـتـور الـثالث ومـعهـمـا األصـبع ا
تـــايـــوان  –صـــارت هـــذه اجلـــزر
مـحطات ومـوانئ جاذبـة للـبَّحارة
والـتـجـارة والـغـزو االسـتـعـمـاري
ـتعـاقب  مـثـلمـا صـارت بـسبب ا
اداراتـها وسـياساتـها وتـبعيـاتها
ومفـاهيـمهـا االقتـصاديـة احلرة 
ــحــابس رأســمــالـيــة في أشــبه 
أصابع الـتن االشـتراكي األحمر
. وقـد اســتــطــاعت الــصــ حتت
ـــفــهــوم الــذي ابــتــكــرته " دولــة ا
واحـدة ونـظـامـان مـخـتـلـفـان " أن
تـعـيـد بـطـريــقـة سـلـمـيـة  كالً من
هـونغ كـونغ ومـاكـاو من اإلدارت
الـبـريــطـانـيـة والـبــرتـغـالـيـة عـلى
التـوالي قبـيل الدخول في األلـفية
الـثالـثة  بعـد استـعمار بـريطاني
دام مـــائــــة وخـــمــــســـ عــــامـــاً 
واســتــعــمــار بــرتــغــالي دام 442

عاماً .
وشـــــكـــــلت كالً مـن هـــــذه اجلــــزر
الــصـــغــيـــرة الــثالث  فـــرمــوزا "
تـايـوان " وهــونغ كـونغ ومـاكـاو 
خناجر في خاصـرة البَّر الصيني
الـكـبــيـر  وواحــدة من الـقــضـايـا
التي عادة ما تـواجه فيها الص
الـشـعـبـيـة اتــهـامـات مـتـعـددة من
قـبـل الـعـالم الــغـربي  والـواليـات
ـتـحــدة األمـيـركـيـة وبــريـطـانـيـا ا
عــلى وجـه اخلـصــوص  تــتــعـلق
بـطـبـيـعـة تـعـامل الـص مـع هذه
اجلـزر من نــاحـيـة االسـتـقاللـيـة 
واالسـتفـزاز العـسكـري  وطبـيعة
احلكم واالدارة  وشكل االقتصاد
ـقراطـية وحقـوق اإلنسان  والد
 وال سـيـمـا في هـونغ كـونغ حتى
بـعـد عـودتـهـا لـلوطـن األم  وآخر
مـا أثيـر حول ذلك تـطبـيق الص
لـقـانـون األمـن الـوطـني في هـونغ
كـونغ الذي اقـرته اللجـنة الـدائمة
لـلمجـلس الوطـني لنـواب الشعب
في جـمـهـوريـة الـصـ الـشـعـبـيـة
ووقــعه الــرئـيس شـي جـ بــيـنغ
يــوم الــثالثــ من يــولــيـو 2020
والـذي يــهـدف إلعـادة االســتـقـرار
إلى هـذه اجلـزيرة بـعـد تظـاهرات
ـركزيـة في بـك  ضد الـسـلطـة ا
ومــنع الــتـدخالت اخلــارجــيـة في
شؤونـهـا  وقد لـوحت بـريطـانـيا
ـنع تــطـبـيق في مــحـاولـة مــنـهــا 
الــقــانــون عـــلى مــســتـــعــمــرتــهــا
الـسابـقة  بأنـها سـتفـتح الطريق
ـقـيـمـ فـيـها  والـذين أمـام كل ا
ولـدوا حتت احلـكم الـبـريـطـاني 
لــــكي يــــصــــبـــحــــوا مــــواطــــنـــ
بــريــطــانــيــ  كــمــا اعــلن وزيــر
اخلـارجـية الـبـريـطـاني دومـيـنيك
راب امــــام مـــــجــــلس الـــــعــــمــــوم
الـبريطـاني بأن الـقواعـد اجلديدة
ــا يــزيـد لإلقــامـة ســوف تــسـمح 
على ثالثة ماليـ من أبناء هونغ
كونغ التي يبلغ عدد سكانها نحو
ثـمانـيـة ماليـ نـسمـة  بـاحلـياة

الص لم تغـفل يوماً عن مراقبة
ما يجـري فيها من أحداث  ومن
ذلك مـا يـذكـره هـنـري كـيـسـنـجـر
في مـذكراته من أنه عـندمـا أنهى
زيـارة لــلـعـاصــمـة الــفـيــتـنــامـيـة
هــــانــــوي فـي الــــعـــام  1973في
مـــــحـــــاولـــــة إليـــــقـــــاف احلــــرب
الــفــيــتـنــامــيــة  رغب أن يــعـطي
لــنــفــسه فــرصــة اســتــجـمــام في
دة ثـماني وأربـع هـونغ كونـغ 
سـاعـة  وقـد اغـتـنم الـصـيـنـيون
هـذه الفـرصة فأعـلمـوه بإمكـانية
قـبوله لـديهم  : " لدى الـصيـني
 مـصــلـحــة اسـتــخـبــارات قـويـة
والئقة في آن واحد .. فإن رئيس
مكتب الوكالـة الصينية اجلديدة
مـثل األعلى  الـذي كان يـعتـبر ا
لـلـصـ في هـونغ كـونغ  اغـتـنم
نـاسبـة لـيبّـ لـنا  أن ال شيء ا
يــجــري في مــســتــعــمــرة الــتــاج
الـــبـــريـــطـــاني هـــذه  وجتـــهـــله
الص . واستعلـم من قنصليتنا
ســاعــة مـغــادرتــنـا لــيــتـمــكن من
ـطــار ويــكـون في الــذهــاب إلى ا
وداعـنـا  وهــــــذا مـا جـرى فعالً
" ! . " هـنري كـيسـنجـر  مذّكرات
   2تـــرجـــمـــة عـــاطف أحـــمـــد 
األهـلية لـلنـشر والتـوزيع  عّمان
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شـأنهـما شـأن فرموزا  لـم يكتب
الــعـرب الــشيء الــكـثــيـر من أدب
الـرِحالت عن اجلـزر الـصـيـنـيـة 
بـــاســتــثــنــاء مـــا وجــدنــاه عــنــد
الــرحــالــة والــداعــيــة الــســعـوي
مــحـمـد بـن نـاصـر الــعّـبـودي في
كــتـابه الــصـغــيــر " رحـلــة هـونغ
كــونـغ ومــاكــاو  –طُـــبــعـت عــلى
الـغالف خـطأً ومـاكـو - " وبعض
الــــكـــتــــابــــات واالنــــطــــبــــاعـــات
ـتـفـرقـة لـسواح والـفـيـديـوهات ا
من الــشـــبــاب الــعــرب . وتــعــني
ـيـناء هونـغ كونغ بـالـصيـنـية " ا
الـعَــطِـر " وهي جـزيــرة تـتـبــعـهـا
شبه جـزيرة كولـون التي ال تزيد
مساحتها عن ثمان كيلومترات 
ويفـصل بـيـنهـمـا خلـيج بـحري 
وتــعــنـي كــولــون بـــالــصــيـــنــيــة
التِـنـانـ التـسـعـة  ألن كول : 9
ولـون : تِـنــ  ويـتـحـدث سـكـان
هــونغ كــونـغ في األغــلب الــلــغــة
الــــصـــيـــنـــيـــة  بــــعـــدمـــا كـــانت
االنـكــلـيــزيـة هي الــسـائــدة أبـان
احلـكم البـريطـاني الذي بـدأ بعد
انـتهـاء حرب األفـيون  إذ تـنازل
امـــبــراطـــور الــصـــ من ساللــة
ــــنـــطــــقـــة تــــشــــيـــنغ عـن هـــذه ا
لـبريـطـانيـا كـقـاعدة بـحـرية وفق
مـعـاهــدة نـاجنـيـنغ الـعـام 1842
ثم حلـقـتهـا شـبه جـزيـرة كـولون
ـوجب مـؤتـمـر بـكـ في الـعام
1898وفـي الــــــــــعـــــــــام   1860
استـأجرت بريـطانيـا هونغ كونغ
دة  99عـامـاً  وهذا من الصـ 
مـا حـدث بـالـضـبط  إذ أعـادتـها
بريـطانـيا إلـى الصـ  ودخلـها
اجلـــيش الـــصــيـــني فـــجـــر يــوم
الثالثـاء األول من تموز / يـوليو
بـعـد سـاعـات قـلـيـلـة عـلى 1997
رحــيل آخــر مــوظف بــريــطـاني "
بعد مرور  99عاماً على التأجير
"  وقد بقيت بريطانيا تدير هذه
ـــدة اجلــــزيــــرة طــــيــــلــــة تــــلـك ا
بــاسـتــثــنـاء أربع ســنـوات خالل
ـيـة الـثـانـيـة وقـعت احلـرب الـعـا
فـيـها حتـت االحـتالل الـيابـاني 
ولم يــتــسنَ لــلـزعــيم الــتــاريـخي
دينـغ شيـاو بـيـنغ صـاحب اعالن
انــفــتــاح الــصـ عــلـى الـعــالم 
وصـيـاغـة أكـبـر قـصص الـنـجاح
في تاريـخ الشريـة ألكبر اقـتصاد
في الـعالـم  أن يشـهد يـوم عودة
هـونغ كـونغ إلى أحـضـان الوطن
األم ورفع الــعــلم الـصــيــني عـلى
هـذه اجلـزيــرة بـعـد انـزال الـعـلم
الـبـريــطـاني  فـقـد غـادر احلـيـاة
قبل هذا اليوم ببضعة أشهر عن

عمر  93عاماً .
 وتقع كولون وهي قلب اجلزيرة
الـتــجـاري  عـلى مــسـافـة نـصف
ساعة من مطار هونغ كونغ ويتم
قـطـعـهـا بـاحلـافالت أو سـيـارات
األجـــــرة  ويـالحظ الـــــرحـــــالـــــة
الــعـبّــودي كـثـرة األجــانب الـذين
جـاؤوا إلى هونـغ كونغ لـلتـجارة
 كــمـــا يالحظ نـــشـــاط الــشـــابــة
الــصــيــنــيــة في احلــصــول عــلى
ــال  ألن ذلك يــحـسن الــعــمل وا
من فـرص زواجـهــا بـزوج نـاجح
مـــالــــيـــاً  والـــشـيء اجلـــيـــد في
الـــشــابـــات الـــصـــيـــنـــيــات تـــلك
الـرشاقـة  فال جتـد فـيهن ثـقـيـلة
أو خــشـــنــة اجلــسـم  واجلــديــة
الــظــاهـرة عــلى تــصــرفــاتـهن : "
والــــشيء الــــعـــجــــيب أنـك تـــرى
الــواحــدة مــنــهن تــســيـر أمــامك
فيعجبك مـظهرها وحتى لونها 
حــتى إذا اســتــدارت إلى جــهـتك
وألقـيت نظـرة على وجـهها ذهب
ذلك اإلعـــجــاب بـــهــا من قـــلــبك 
وحلَّ محله صدود بنظرك عنها "
عـالم الـسـيـاحـية ! . ومن أبـرز ا

الـتي يقـبل علـيهـا زوار جزيرة أو
أرخـبــيل هـونغ كــونغ الـذي يـضم
عــــشــــرات اجلــــزر الــــصــــغــــيـــرة
والـنتوءات الـصخـرية  قـمة جبل
ظَـهـر الــتِـنـ  وقـد سـمـيت بـذلك
ألن الـطـريق إلى قـمـة هـذا اجلـبل
يــشـبـه تـقــوس الـعــمــود الـفــقـري
لـلـتِـنـ  وهــنـاك أيـضـاً األعـمـدة
الــصـــخــريـــة الـــســداســـيـــة عــلى
الــســاحل اجلــنــوبي لــلــجــزيـرة 
وحــديـقـة كــولـون الــتي كـانت في
السابق ثكـنة عسكريـة انكليزية 
تـبقـية فـإنها أما آخر الـفنـارات ا
ائة وخمسون تعود إلى حوالي ا
سـنة  وكـأي مديـنة سـياحـية فإن
في مرتفعات هـونغ كونغ اجلبلية
مـــنــشـــآت ســـيــاحـــيــة مـــثل مــدن
األلـــعـــاب وحــدائـق احلــيـــوانــات
ومعـارض بحـرية ألسمـاك القرش
وأنــــواع كـــثــــيـــرة من األســــمـــاك
والـكـائــنـات الـبــحـريـة وأحـواض

الـدولــفــ  والـبــطــريق الـذي 
تهـيئة بـيئة ثلـجية تنـاسبه  غير
أن أكـثــر مـا يـبـحـث عـنه الـسـائح
الراغب بالتـسوق هو سوق الليل
الـذي يــبــدأ عـمــله من الــســادسـة
مـسـاءً حـتى مـنـتـصف الـلـيل ألنه
غـير قـانـوني ويـبـيع في دكـاكـينه
ــؤقـــتــة وبــســطــيـــاته بــضــاعــة ا
ــيـة مُـقـلَـدة ـاركـات عـا مـتـنــوعـة 

بأسعار مناسبة .
 وعــلى مـســافـة قـريــبـة من هـونغ
كـونـغ يـتم قـطـعـهـا بـالـبـاخـرة في
أقل من ســاعــة تـقع مــاكـاو " الس
فيغاس آسيا "  وهي تمثل قطعة
صــغــيــرة من األرض الــصــيــنــيـة
الـكـبــيـرة  ولــيـست جــزيـرة مـثل
هـــونـغ كــــونغ  وقــــد أعــــادتــــهـــا
البرتغال لـلص في العشرين من
كانـون األول / ديسـمبر  1999إذ
دخلها اجلـيش الصيني ظهر ذلك
الــيـوم االثــنـ  بــعـد  12ســاعـة
على رحيل آخر مـسؤول برتغالي
 اسـتجـابة لرغـبة الـبرتـغال التي
طـلـبـت من الـصـ تـأخـيـر مـوعـد
ــدة  12ســاعــة وصــول اجلــيش 
مراعاة لـلمسؤول الـبرتغالي 
وقـــد قـــوبل اجلــــيش الـــصـــيـــني
باسـتقـبال حـافل وبـاقات الـزهور
واألعالم الصينـية  العتقادهم أن
حــــضـــــور اجلــــيش الـــــصــــيــــني
سيطمئن سكان ماكاو : " وحذرت
نـتشرين الصـ من أن اجلنـود ا
ـقـدر عـددهم بـنـحـو ـكـان وا في ا
ألـف جــــنـــدي  قــــد يــــضــــطـــرون
لــلــتــدخـل وفــرض األمن في هــذه
نطقة التي شهدت في السنوات ا
األخيرة لـلحكم البـرتغالي  حرب
عصابات مرتبـطة بالسيطرة على

نوادي القمار ". 
ـلـيـارديـر سـتانـلي ويُـنـسب إلى ا
هُو الـذي يطلق عـليه لقب " عَّراب
" أو مـلك الكـازينـوهات في مـاكاو
 الـــــفــــضـل في تـــــطــــويـــــر هــــذه
ـــســتـــعـــمـــرة الـــبــرتـــغـــالـــيــة  ا
ـيـة وحتـويـلـهــا إلى عـاصـمــة عـا
َيسـر في غضون بـضعة أللعـاب ا
عقـود  مع إيـرادات تـفوقت فـيـها
عـــــلى الس فــــيــــغــــاس مــــديــــنــــة
الـكازيـنـوهـات والـقِمـار والـتـرفيه
واحلـــيــاة الــلــيــلــيــة األمــيــركــيــة
الشـهـيرة  وكـان سـتانـلي هُـو قد
حصل على حق حصـري بتشغيل
الكازينوهات في ماكاو منذ العام
وحتى حترير السوق أمام 1962
ــنــافـســة في  2002وقــد احــتل ا
ـرتبـة الثالـثة عـشرة على قـائمة ا
مـجـلــة " فـوربس " ألغـنى أغـنـيـاء
هـــونغ كـــونغ لـــدى تـــقـــاعـــده في
وتوفي نهـاية أيار / مايو  2018
 عن عـمـر ناهـز الـثـمـانـية  2020
والـتسـع عـاماً . وتـرتبط مـاكاو
بـالـصـ بـراً  كـمـا تـرتـبط مـعـها
بـــلـــســـان بـــحـــري من جـــهـــتـــهــا
الشمـالية  ويسـتطيع السائح أن
يـــذهب من مـــاكـــاو - الــتي تـــعــد
منطقة جتارية حرة - إلى الص

ويــعــود فـي غــضــون ســاعــتــ 
ــواطـنـ بـيــنـمــا يـفــضل اغـلب ا
الـسـفــر عـبـر هــذه احلـدود سـيـراً
ـــســـافــة  عـــلى األقـــدام لــقـــرب ا
وســهــولـة الــوصـول إلى " بــوابـة
الصـ " الـتي تـمثل رمـزيـاً قوس
احلــدود بــ مــاكــاو والــصــ  
سـاحة  فإن وألن ماكـاو ضيـقة ا
شــــوارعــــهـــا ضــــيــــقـــة أيــــضـــاً 
ومــزدحــمــة بــالــســيــارات  ورغم
االسـتـعمـار الـبـرتـغـالي الـطويل 
فال وجـود مـلـحـوظ لـلـبـرتـغـالـي
فيها  كما أن الـلغة الصينية هي
الـــغــالـــبـــة عــلـى الفــتـــات احملــال
والـدكـاك واألسـواق الـتجـارية 
ـكـتـوبـة حـتى صــارت الالفـتـات ا
بـالـبــرتـغـالــيـة قـلــيـلـة جــداً  قـلـة
الـبـرتـغــالـيـ في مــاكـاو  وتُـعـد
الـــلـــغـــة االنـــكـــلـــيـــزيـــة  ولـــيس
الــبـرتـغـالـيــة هي الـلـغــة الـثـانـيـة
ـا يــدل عـلى عـدم ـواطـنـيــهـا  
اهتمام البرتغالي بتعليم لغتهم
لسكان ماكاو طيلة وجودهم فيها
. وتـتـصـل مـاكــاو بـجـســر طـويل
يتـجاوز طـوله ثالث كيلـومترات 
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واقع األثـرية والتـراثيـة في عمـوم محـافظة الـنجف قـامت مفـتشـية اآلثار والـتراث بـحمـلة إلزالة بعـد التجـاوزات الكـثيـره والتي طـالت ا
دينة احليره االثرية مؤخراً . التجاوزات احلاصلة على موقع كنيدره األثري التابع 

واقع ـتجـاوزين عـلى أحـد ا ـيالي فـي تصـريح امس أن (احلـمـلة الـتي أقـمـناهـا مـؤخراً عـلى بـعض ا ـفـتشـيـة مـحمـد ا وأوضح مـدير ا
ـذكور  على الرغم وقع األثري ا شـيدات احلاصلـة على ا هـمة في موقع ناحـية احليـره األثري  كانت قد شـملت إزالة العـديد من ا اآلثارية ا

ر بها البلد بصوره عامة واحملافظة بصوره خاصة).  من الظروف الصعبة التي 
يـالي الى أن (احلـملـة نـفذت ـفـتشـيـة لم تـتوانى في عـمـلهـا ولم تـكن هـذه احلمـله األولى لـنا خـالل جائـحـة كورونـا . وأشـار ا مضـيـفاً إال أن ا

بالتعاون مع مديرية بلدية الكوفة وشرطة حماية اآلثار والتراث في محافظة النجف).
ÍdÐU'« ÊËbFÝ

رسالة النجف
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باجلبهة  االحتاد الوطني العراقي 
انتصرت الثورة

ثورة    14من تموز   1958اخلالدة
باجنازاتها الكبيرة 

لكي  غيرت النظام السياسي من ا
الى اجلمهوري 

واالقتصادي  خروج من االسترليني

واالجـــتـــمــاعـي اصــدار دســـتـــورهــا
دني   وحدت ب العراقي ا

والــــثـــــقـــــافـي ولـــــد احتـــــاد االدبــــاء
العراقي 

ونقابة الصحفي العراقي
ـــرأة حــقـــوقـــهـــا بـــاصــدار ونـــالت ا

قانونها 

“uLð Èb
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ديالى

عتقل السياسي واطلقت سراح ا
وحررت الفالح  من االقطاع 

باصدار قانون االصالح الزراعي 
واصــدار قــانــون رقم  80 بــالــشــركــة

النفط الوطنية
واصبح صـرف الدينـار العراقي ثالث

دوالرات ونصف الدوالر
واجـــبــرت شـــركـــات الــنـــفط تـــســـديــد

الشراء 
بالدينار العراقي 

ومن هذه االجنازات ارعبت الشركات
االحتكارية

وشجعت ايتام القومي العربان
مـــثل عـــبـــد الـــسالم عـــارف الحـــتــواء

الثورة
ــرتـــزقــة جــاءوا بــالــقــطــار والــفــلــول ا

االمريكي

الســقــاطــهــا في الــثــامن من الــشــبـاط
االسود 1963

بـســبب احــتــكــار الـســلــطــة بــشـخص
عــــســـــكــــري ولــــيـس ســــيــــاسي

ومحاربة القوى الوطنية
الـتي اوجـدت الفـراغ الـسـياسي

الوطني
الـــتي فــتــحت الـــطــريق لــلــذئــاب

فترسة ا
والــشـعب الـثـائـر بـدخـول بـغـداد
يـــطــالب بـــالــسالح لـــلــدفــاع عن

الثورة
ولكن عبد الكر قاسم استسلم

للمتآمرين 
وكــــان جــــزاءه رصـــاصــــات في

صدره مع رفاقه
في مبنى اذاعة بغداد

   كــان مــسـاءً دافــئــا حـ مــرّ الــقـاطن
اجلـديــد أمــام كـرسي شــعالن كــعـادته
كـان يــرتــدي الـبــذلـة الــرمــاديـة إيــاهـا
ــة الــطـراز بــاهــتـة نــظـيــفــةً ولـكـن قـد
االلوان ويبدو من حجم البذلة الواسع
أن جــســمه الــنــحــيل لم يــكن كــذلك في
وقت مــا. دعـاه شــعالن كــعــادته مع كل
ــارّة. كــان كـرســيي احلــديـدي قــبــالـة ا
كــرسي شــعالن تــمــامــا إال أنـنـي فـوق
تهـالكة وهو السـطوح خارج غرفـتي ا
تآكلة صـطبة االسمنتـية ا على طرف ا
أمـــام بـــاب الــعـــمـــارة أراه واليـــراني

أحــمل البـتــوبي وأُسـجل مــنـذ فــتـرة
قـصــصًـا أسـرقــهـا من حــيـاة الـنـاس
احلق أقول لكم أشعر بوخز الضمير
ألنـي اســرق من الـــنــاس قــصـــصــهم
وبـدافع من تـأنـيب الـضـمـيـر أهـديتُ
الطفـلة في الطابق الـرابع التي كتبت
قصتـها االسبـوع الفائت علـبة حلوى
كامـلة. واالسـبوع الـذي سبـقهُ عثرتُ
على الـقطـة التي ضيـعتُهـا انا ألكتب
–بواقعية- عن فراق العجوز لقطتها
الــتي لم تُــفــارقــهــا مــنــذ أعــوام. أمــا
قــصـتي هـذه فـقــد هـيـأتُ لـهــا مـقـدمًـا
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الديوانية

خـمس عـلب سـجائـر روثـمـان هي أحد
أمـــنــــيــــات شـــعالن قــــررت إبـــدالــــهـــا
ـعـفن الـذي أتـلف بـالـسـيـجـار احملـلي ا
ملة. رئتيه وحنجرته. مقابل قصصه ا
     ســــرى في شـــعالن فـــرح غـــامـــر إذ
استجاب األخرس وركض نحو كرسي
ســـعـــاد بـــيّـــاعـــة احلـــنـــاء والـــكـــمـــون
وتـوابـعـهــمـا واسـتـعـاره دون انـتـظـار

مــوافــقـتــهـا
كـان مـشـهـدًا
كـــومــــيـــديًـــا
حقًا شعالن
الـــــــــــــــــــــــذي
اليـــــــســـــــكت
أبــــــــــــــــــــــــدًا
وحـــــمــــادي
وهــــــــذا اسم
الــــــــقــــــــاطن
اجلـــــــديـــــــد
الــــــــــــــذي لـم
يـــســمع مــنه
اهل احلـــارة
غـيـر كـلـمـات
تُــــعــــدّ عــــلى
األصـــــــــــابـع
مــنـذ حــلـوله
جـــــارًا قـــــبل

شهرين.

ســـيـــســـرد شــعـالن قـــصــصـه الــثـالثــة
ــعـتــادة. اآلن بـدأ كــمـا خــمّـنت قــصـة ا
كفاحه يوم كان مشغل سـينما يستذكر
تاريـخًا من األفالم الـتي حفظ اسمـائها
وأبطـالها وقـسمًا كـبيرًا من حـواراتها
يضع بكرة الفيـلم على ماكينة العرض
ويُــدخل طــرف الـفــيـلـم عـبــر مـوجــهـات
ـاكـيـنـة ويـثـبـتـهـا في بـكـرة الـسـحب. ا
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والـــــشـــــعـــــيـــــر .. وأخـــــذ جـــــدي  وأبي
وعـــمــومـــتي وأخــوتـي الــكـــبــار يــذرون
ـتكـسرة جـراء أقـدام احلمـير الـسنـابل ا
وأصبحت تلك األكداس والبيادر مزيجا
من احلـنطـة وقطـعا نـاعمـة من السـنابل

وأعواد  ..
 وفي الــظــهـيــرة هــبت الــنـســائم فــأخـذ
اجلــمــيع يــذرّ الــســنــابل وفــتــاتــهــا في
الـهواء لـيـفك عنـها أسـرهـا واحتـباسـها
ثم يـجـمـعـون حـبـوب الـقـمح في أكـياس
ويخزنونها في غرف البيت ليأمنوا  لنا

الطعام  في األيام اآلتية ..
لم تـأتِ الـينـا ( عـشتـار ) بخـبـرٍ سارٍ عن
مصـير تـموز حتى سـمعـنا قرع الـطبول
ثانية وبـعد عدة أشهر أذاع كـبير اآللهة
ان اِلـهـنـا (تـمـوز ) قد مـات ونـعـاه الـيـنا
بـحـزن وبصـوت أجش والـدمـوع تنـهـمر
عــلى خــدوده وسط ولــوالت ( عـشــتـار )
ــوظــفـ وبـحــضــور كــبـار الــكــهــنـة وا
وزوجـات األمـراء الالتي لـبـسنّ الـسـواد
وارتدينَّ اخلمار والنظارات السود ..  
لــقــد  حتــديـد يــوم اخلــمــيس مــوعـدا
لــتـشـيـيع رمـزي جلـنـازة اإلله ( تـمـوز  )
وفــعال كـان طــقـسـا جــنـائــزيـا مـهــيـبـا 
حـضره  أركـان الدولـة في بابل وشـيوخ
قريـتـنـا ومـخـاتيـر ( كـيش)  ووجـهـائـها
ورجـال الـدين وشـيـبـها وشـبـابـهـا حتى
ـــوكب الـــذي اتــشح غص بـــهم شـــارع ا
بالـسواد من بدايـته حتى نهـايته وفوق
ـبـاني   وعـلـقت في مـداخـل الـشوارع ا
الـرايـات الـسـود والالفـتـات الـتي تـنـعى
فـــقـــيـــدهم شـــهـــيـــد احلب والـــعـــشق ..
الـــشــهــيـــد الــذي أفــدى نـــفــسه من أجل

(عشتار ) ومن أجل شعب بابل ..

ــأ وطـقـوس هـكــذا شـهـدنــا طـقـوس ا
احلزن ومرّت مواكب الـوفود التي تمثل
ثل عن أقاليم كل مدن بابل وقراها و
( الــبــحـــرين وعــيالم وآشــور وكــنــعــان
ومـــســقـط وعــكـــا وجنـــد ) وسط شــارع
ـقـصـورة  الـرئـيـسة ـوكب ومـن أمـام ا ا
لالحـتـفـال الـتـي وقـفـوا فـيـهـا ( عـشـتـار
وننماخ ) وبعض أنـبياء بابل يحيون و
عزين وهم مطأطؤا رؤوسهم يشكرون ا

كل ما مرّ موكب ما ..
لـقــد كـان أبي مـحــبـا لـتــمـوز الـذي ورث
حـبه  من جــدي (عـبــد حـمـد الــفـيـاض )
فـــعــمـــد عــلـى تــعـــلــيـق الــرايـــات  عــلى
األشجـار والنـخيل وواجـهة بـيتـنا وأمر
أمـي وأخــواتي الــكــبـــيــرات والــصــغــار
واألوالد جمـيعا وأوالد وبـنات عـمومتي
وجيراننا صغيرهم وكبيرهم أن يرتدوا
السواد ويقيمـوا مجالس الذكر والشعر
على روح فـقيد بـابل  وأمرنـا  أيضا أن
تـقام هـذه الكرنـفاالت سـنويـا في موسم

احلصاد تخليدا لذكراه الطيبة .. 
في مـثل هـذه األيـام من كل عـام وحـسب
األمـر الـديـواني والـكـنـسي يـحـظـر عـلى
األزواج أن يقتربـوا من زوجاتهم  وأما
ـــولــود فـي مــثل هـــذه االيــام فـــيــكــون ا
مــولــودا  مــكـــروهــا وصــاحب نــحس ..
لــــهـــذا وحـــسـب الـــتـــشـــريــــعـــات الـــتي
تضـمـنـتـهـا مـسـلّـة ( حـمـورابي )  يودع
ــولــودون  لــدى مــدرســة أعــدت لــهــذا ا
عبـد الكبير ليـعلمونهم ما الغرض في ا

طلوب منهم ?  ا
 وحسب الـشريـعة الـنافـذة التي تنص :
يــتـوجب عـلى كل من بــلغ اخلـامـسـة من
عـــمــره  أن يـــهــبط الـى الــعـــالم األســفل

لــيــكــون أنــيـســا ( لــتــمــوز ) في مــثـواه
وخـادما له .. وعـلى كل أسـرة من أسر (
بـابل ) ومن ضـمـنـها  قـريـتـنا أن تـتـبرع
بــامـــرأة بــالــغــة .. وفي كل عــام تــلــتــزم
هؤالء النـسوة بالـهبوط  لـيحرصنّ على
خــدمـة ( تــمــوز)  ويـقــيـمـنّ له جـلــسـات
الـسـمــر لـيـأنــسن وحـشــته .. وبُـلـغنّ أن
يـــلــبـــسـنّ أجــمـل الــفـــســـاتــ واحلـــلّي
ـكــيـاج والـعــطـور الـشــامـيـة ويـضــعنّ ا
ويـسـرحـنّ شـعـرهـنّ وكـمـا يــحـلـو له أن

يراهنّ ..
عـابد لـقد سـمـيت كثـير مـن الشـوارع وا
ا لذكراه .. والقرى باسم ( تمـوز ) تكر
حـتى شـيوخ قـريتـنـا اتفـقـوا أن يسـموا
أوالدهم باسم ( تموز ) ويـنذروا البنات
ألجـله .. وكل مـا يـجـنوه من بـسـاتـيـنهم
وزراعــتـهم وجتــارتـهـم لـيــقـتــسـمــونـهـا
مــنــاصــفــة حــيث يـــذهب نــصــفــهــا الى
ــمــلـكــة والــنــصف اآلخــر لـهـم ..  لـكي ا
ـلـكون يـبـارك  ( تـموز ) بـنـسـلهم ومـا 
ويــدفع عــنــهم الـبـالء من الــفـيــضــانـات

لكة ( بابل ). واألعداء الطامع في 
 كـنـا جـالـسـ نــشـرب الـشـاي في لـيـلـة
شـتويـة قـارصة الـبرد نـتـسامـر احلديث

قال أبي :
يـا أوالدي ال تـمـرحـوا عـلـنـاً وال تـتـعالى
ـيادين العامة وال تتبرج قهقهاتكم في ا
نسـاؤكم وأخواتكـم كي ال تصيـبنا لـعنة
(تـموز ) وال جتـعلوا أبـوكم مـتهـما أمام
الـكــهـنـة والـقــضـاة بـتــهـمـة االزدراء من
فــاجــعـــة (عــشــتـــار)    احــذروا اقــامــة
مـنــاســبــات الـفــرح عــلــنـا وال تــظــهـروا
عالمات الـفرح عـلى وجهـوكم .. تكـتموا
عــلى حلـظــات الـغــبــطـة واالنــشـراح في

أنفسكم وتزوجوا سراً كي يبارك (االله)
ـلـكـة والـكـهـنـة بـذريـتـكم لـيـصـبـحـوا وا
صــاحلــ مـطــيــعـ صــاغــرين لــكل مـا
يصدر عن القصر بـأية تعليمات وأوامر

( وحشر مع الناس عيد ) ..
لـقـد كـانت أمـي وعـمتـي تـذكـرنا بـكـل ما
قـاله لـنـا أبي وحتـاسـبـنـا ان نـسـيـنا أو
هـفـونـا فـتـوبخـانـا كـثـيـرا .. حتى وصل
بــنـا األمــر أن نـحــفظ كل شـاردة وواردة
من حتـذيرات أبي  لـقـد حفـظـناهـا على
ظـــهــر قــلب ونـــقــلــنـــاهــا الى أبـــنــائــنــا
وأحـفـادنـا  ومن وصـايـاه ان الـصدَّ عن
الــفـــرح واجب ولـه أجــر صـالة .. حــتى

حُـرّم عـلــيـنـا  لـعب الــكـرة والـشـطـرجن
وأكـل احلـلـوى واالبـتــعـاد عن بـاركـات
العب وشــــرب األلــــعــــاب وارتــــيــــاد ا
األركــــيــــلـــــة وجتــــر عـالقــــات احلب
والــــوقـــوف قــــرب مــــدارس الـــبــــنـــات
واجلــلـوس مع زمـيالتــهم من طـالـبـات
اجلامعات  وعدم رفع رؤوسهم عندما
ـــوكـب وعــلـــيـــهم ـــرون في شـــارع ا
وضع ( باجات ) على صدورهم لصور
(تــمــوز )  وعــلـى الــبــنــات احلــذر من
كياج في مناسبات األعياد .. وضع ا
هكذا تـوارثنا التـقاليد والـطقوس حبا

وتنسكا لفدى تموز لزوجته عشتار .

في يوم من االيام  كنـا ذاهب صباحا
الى احلــقل لــنـزرع الــقــثـاء والــبــطـيخ
وبــاقي اخلــضــراوات  وبــيــنــمــا كــنـا
مـنـهـمـك بـالـزرع سـمعـنـا صـوت قرع
الـطــبـول ونــداءات من هــنـا وهــنـاك ..
تـــركــنـــا الــزرع وافـــئــدتـــنــا وكل شيء
جـلبـناه مـعنـا قرب الـساقـية التـي تمر
داخل بسات (أبي احلاج) الذي أطلق
يـده جدي ( عـبد حـمد الـفيـاض )  بكل
اراضــــــــيـه وامـالكه    وكـــــــــانـت أمي
وعـمـتي وأخـتي  يـعـدنّ الـطـعام  حتت
شــجــرة الــتــوت  ســـمــعــنــا أصــواتــا
فهرعنا مـسرع نحو مـعبد ( ننماخ )
وكـــانت حــــشـــود كـــبــــيـــرة تـــتــــجـــمع
وتــتــراكض صــوب وجــهــتــنــا ومـا أن
زقة وصـلنـا حتى وجـدنا ( عـشتـار) 
ثــيـــابــهــا وتـــنــوح وتــصـــرخ بــحــرقــة
ــزقـون اجلـيـد والـكــهـنـة يـلــطـمـون و

ويحفرون بأظافـرهم الطويلة وجوههم
تاركـ الـدم يـنـزف  .. لـقـد فـزعـنـا كـما
بــاقي الــنـــاس ونــحن نــتـــلــقى اخلــبــر
ـفـجع ان االِله ( تـموز ) افـتـدى نـفسه ا
كي يـأتي الى ( عشـتار ) بـأسرار الـقاع
وأخــبـار الــعــالم األســفل عــالم األرواح
ـدفــونـة لــيـعــود الــيـهــا بـخــبـر يــبـدد ا
مخـاوفـهـا من الـلـحـظـة الـتي سـتـفارقه

فيها ..
انـتـظـرنـا عـودة ( تـمـوز ) .. وانـتـظـرنا
عـشـتار كي تـزف لـلـناس بـشـراها ان ال
خوف عـليـهم ان ذهبـوا الى ذلك العالم
اخملـيف عــالم الــفــراق عـالـم الال عـودة

وعالم الال لقاء كما نعتقد ..  
لـــقـــد مـــضت األيـــام  دون خـــبــر حـــتى
اخــضــر الــزرع وقــطــفــنــا ثــمــاره وحل
مــــــوسـم احلــــــصــــــاد .. وحــــــتـى جيء
بـاحلمـيـر التي تـدوس أكـداس احلنـطة

والــذين جـلــبــوهم ايــضـا طــردوهم في
التاسع من نيسان الفان وثالث

والــتــاريخ يــعـلــمــنـا مـن يـخــون شــعـبه
بارادة اجنبية مصيره الزوال..

تكاد أن تنضب  
موسيقى 

امتهنت فعل االعتالء 
لصرح بادلته الوفاء  

اليوم  
أمام من أكد فأقر االتهام 

تصاغ مفاهيم 
الغدر واخلداع 

قالوا 
"إنه حلن

عالق منذ أمد
 يعزف رغم أنه يختنق...."

 ×××

عقوبة  
تالحق من ظل على العهد 

يردد ميثاقا جوهره " احلق "
ينتقد مجتمعا يأسره "العقد"

يبحث عن الرق
فاخليانة درب مجتمع 
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هاجسه االنصياع 
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يأبى أن ينسكب على الورق.
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تونس

ــاكـــيــنــة ويــضـــبط الــصــوت يُـــشــغل ا
والـصـورة. يـراقب الـتشـغـيل ويـنـشغل
تـابعـة الـفيـلم عبـر نـافذته الـصغـيرة
وحـيـدًا.     في الـليـلـة التـالـية ابـتدأت
ـعركـة الـتي تـخـسـر فـيـها الـقـصص بـا
الــكــتــيــبــة ثـم يــتــداركــهــا شــعالن في
الــلــحــظـات األخــيــرة لــيــنــتـصــروا. لن
يـــخــجل شــعالن مـن اســتــعــارة بــعض
مــــــشـــــاهـــــد
الـــســيـــنــمــا
ألجــــل ذلـــك
وهــو أثــنــاء
ذلك يـشـتعلُ
حـــــمــــاسًــــا
ويـــــــنـــــــسى
ســيـــجـــارته
مـــشــتـــعـــلــةً
حـتى تـلـسعَ
اصــــبــــعــــيه

. النحيل
    سـيـحكي
شـــــــــــــــعـالن
الــلــيــلــة عن
كـــــابــــــوسه
ويــــبــــدو أن
الـــكـــابـــوس
يـقــسـو عـلى
شـــــــــــــعـالن

فــصـوته الــذي مـاهــدء يـومــا يُـحــشـرج
االن وهـو يـفصل الـكـلمـات بـ واحدة
وأخـرى بـنَفَس سـيـجار يـسحـبه بـعنفٍ
إلى بطنه. الكابوس عن صديقه جندي
كان رفـيـقه في أحـد الـليـالي الـصـاخـبة
في نـهــر جـاسم لــيـلـةَ لم يــهـدأ صـراخ
الراحلـ إلى العالم اآلخـر صراخ يهزّ
األرواح ويـضـرب على الـيـافـوخ كانت
اجلــثث تــمأل الــنــهــرَ وضــفــافه وكــان
ــهــنــدس كــر صــديــقه جــنـــدي أول ا

حـمـادي جـازع سعـفـةً في مـهب الريح.
ح ذُكر االسم فزع األخرس وانتصب
واقــفًــا. لـيــلــتــهــا وقف الــنــقـيـب أنـور
شـــكــــيب أمــــام اجلـــحــــر الـــذي لــــويـــا
اجسادهما فيه وأصدر أوامره بهدوء;
كرومي الدبابة  8851 استولى عليها
الـعدو وهـو اآلن يـسحـبهـا إلى الضـفة
األخرى اذهب أنت وشعالن واجـلباها
هـنا. اسـتوى كـر حمـادي في جلـسته
وصـرخ; سيـدي أموت.. أجـابه النـقيب
ضـغ عـقب سـيـجـارة ب فـكـيه وهـو 

هم الدبابة.  أنا أريد أن تموت ا
    صك جـنـدي أول كر عـلى أسـنانه
ورمى القاذفة نحو النقيب اذهب أنت.
دبـابـة فـرّطـتَـ فـيـهـا بـغـبـاء أنت مـكـلف
بإرجـاعها. ولـكن شعالن جتـاسر حمل
ـوت قــاذفـتـه وركض مـثــلهُ يــفــهم أن ا
واحـد أمـا أن تقـتـلك الدبـابـة أو يقـتلك

الـذئب اجلــائع.     حــ عــاد شـعالن
مـن مهـمته الـفاشـلـة فجـرًا استـقبـلته
يد على أحد أصابعها خا زفاف ثم
رِجل وفي احلفـرة تكوّمت الـكثير من
األعضـاء البشريـة مختـلطة ببـعضها.
كـانـت الـقــاذفــة عــلى ضــفــة احلــفـرة

عاريةً من قذيفتها. 
 صرخ حمادي; يـاروح ولدي ياولدي

ياولدي ياولدي ياكبدي.
ــنـظـر     في األيــام الالحـقــة تـغــيـر ا
أمـام شـرفـتي لألبـد حـمـادي األخرس
حتـول ثرثـارا يُجـالس اجلـميع رغـمًا
ـــســـاء يـــقـــعـــد حـــيث عـــنـــهم وفي ا
ـارين بعنف مصـطبة شـعالن يدعو ا
إلـى سمـاع قـصـته "قـالـوا أنه مـفـقود
فُقد في نـهر جاسم انتـظرته كل ليلة.
شعالن يقول صار خليطًا من أعضاء

بشرية مُكومة".
    رأيـتُ شـــعالن مـــرةً واحـــدة بـــعـــد
احلـــادثــة كـــان يــشـــتــري ســـجــائــره
ـعــتــادة صــامــتًــا هـيــكل احملــلــيــة ا
عــظــمي يـرتــــــدي دشــداشـةً مُــثـقــّبـة
وحـ عُـدت إليـه بسـجـائر الـروثـمان
قـال: ال حـاجة لـهـا السـجـائر احملـلـية
تـــلـــذع الــــقــــــــلب وتـــكـــوي الـــرأس.
وأشــعل ســيــجــارةً جــديــدةً من جــمـر
سـيـجـارته الــتي اليـزال يـعـضـهـا بـ

اسنانه.



ـشهـد لشـيوخ قـبـائل ليـبيـا الـذي رأينـاه في رحاب الـرئـيس عبـدالفـتاح هـذا ا
ـفـردات ـتـقن ا الـسـيـسي يـوم اخلـمـيس  16يـولـيـو/ تـمـوز  2020وحـديـثه ا
ـا يـقـطع الـطـريق على أي نـطـلق الـقـومي واألخـوي واألمني  بـحـيث يـحـقق ا
صري نطلـقات ب قدرة الواجب ا حسـاسيات وفي الوقت نفسه تـتساوى ا
وسالسة الـتجاوب وسيادة القرار الـقبائلي الليـبي مع تلك القدرة رأيناه قبْل
سـبع عـشــرة سـنـة في رحــاب "قـصـر الــشـعب" في دمـشـق عـنـدمـا إســتـقـبل
ـثالً الـرئـيـس بـشَّـار األسـد وفـداً من عـشـائــر الـعـراق يـضم أكـثـر من  60 
لـلمـجـتمع الـعشـائري الـراسخ اجلذور كـما الـقـبائـلي في ليـبيـا وبعض أقـطار
األمة وحـيث البـوادي كثـيرة وشـاسعـة. لكن مـا أبعـد جوهـر مشـهد احلـاضر

صري- الليبي عن مشهد األمس البشَّاري-العراقي. ا
ـعـاناة ـنـطـلـقـات مـن ا ـعـانـاة الـعـشـائـريـة الـعـراقـيـة قـريـبـة ا زمـنـذاك كـانت ا
ـنـزوع الــقـبـائـلـيـة الــلـيـبـيـة في أيــامـنـا هـذه. ضـيق مـن الـذي أصـاب الـوطن ا
السيادة بنسبة مقلقة حيث إصطفت أطياف عراقية كثيرة إلى جانب الوجود
األمـيـركي ولـم تـعـد هـنـالـك حـكـومـة في الــعـراق تـمـثل كـل شـرائح اجملـتـمع.
ويكـفي تدليالً على عمق اجلرح في النفس الوطنـية العربية قول حاكم العراق
ر في اليوم نـفسه في تصريـحات بثـتها فضـائيات عربـية ودولية "إن بول بـر
ـتـحـدة سـتـسـاعـد في صـوغ دسـتـور عـراقي مـؤقت يـعـكس الـقـيم الـواليـات ا
األميـركية ويؤدي إلى قيام حكومة جديدة" مؤكداً أن قوات التحالف لن تغادر
األراضي الـعـراقيـة حـتى بـعد نـقْل الـسـلطـات إلى حـكومـة عـراقـية مـؤقـتة في
يـونـيـو/ حـزيـران " 2004بـل سـتـبـقى بـعض الـوقت لـلـمـسـاعـدة في تـرسـيخ
وجب إتـفاق االسـتـقرار عـلى أن تـتحـدد ترتـيـبات تـمـركزهـا في هـذا البـلـد 

ينبغي التوصل إليه قبل مارس/آذار مع مجلس احلكم اإلنتقالي...".
في ذلك اللـقاء الـعشـائري في دمشـق أكد الرئـيس بشَّـار حرص سـوريا على
ـساعدته على عانـاة عن الشعب العـراقي الشقيق و "بذْل كل جـهد لتخـفيف ا
تــعـزيـز الـلُّـحـمـة الـوطـنـيـة من أجْل الـتــوصل إلى إقـامـة حـكـومـة وطـنـيـة تـمـثل
مخـتلف شرائح الشعب كـما تريد مـساعدة الشعب الـشقيق من أجْل حتقيق
االستـقرار واألمن في العـراق وإستـعادة الـبلد الـشقـيق سيادته كـاملـة بحيث

يكون هو الذي يقرر شؤونه بنفسه...".
وما لم يـقله الـرئـيس بشَّـار عن الوجـود األميـركي في الـعراق الـذي إستـحوذ
ـعـارضـة الــعـراقـيـة الـتي أســقـطت بـالـذراع األمـيــركـيـة والـلـسـان بـشــرعـيـة ا
اإليــراني الـهــوى الــنـظــام الـبــعـثي قــاله وزيــر الـدفــاع زمـنــذاك الـعــمـاد أول
مصـطفى طالس الذي وصف القوات األمـيركية في العـراق بأنها قوة إحتالل
"وإننا نشعر بقلق من وجود هذه القوات على حدودنا ومن نتائج احلرب على

نطقة...". شعوب ا
الـوجـود األمـيركي مـوضـوع شـكوى الـعـشـائر الـعـراقـية في حـضـرة الـرئيس
م شـيـوخ الـقـبائل بـشَّـار هـو قـريب الـشبـه بالـوجـود الـتـركي الـذي بـسـبـبه 
الـلـيبـيـة شـطـر اجلــــــارة مـصـر عـمالً بـقـاعدة اجلـار لـلـجـار عِـلْـمـاً بـأن هذه
الـقـاعـدة غـيـر مـوضع إحـتـرام من جـانب تـركـيـا مع الـعـراق ومع سـوريا قـبل

ليبيا.
بصرف الـنظر عـما إنـتهى إليه أمـر إنتخـاء شيـوخ العشـائر العـراقية لـلرئيس
بشَّار واإلنـتخاء الراهن بعد سبع عشرة سنة من جانب شيوخ القبائل الليبية
للـرئيس الـسيسي بـأمل وضْع حد لـهذا الـهلع األردوغاني الـذي يبـاري الهلع
ـؤذي للـجـار العـربي فـإن أهمـية ـعـنى إستـلـهام دوره ا اإليراني أو يـبارزه 
اخلطوتـيْن الليبـية بعد العـراقية تكـمن في تأكيد حقـيقة بدهـية وأساسية وهي
أن األخ ألخـيه جـاراً كـان في مـحـنـة أو جـاراً يـحـتـاج إلى نـصح يـضـعه عـلى
سـتـقيم. كـما أن اخلـطـوتيْن هـمـا إذا جاز الـقول طريق الـهدايـة في اإلجتـاه ا
مجـرد لفـت إنتـباه من جـانب شـريحـة في اجملـتمع الـعربـي برسم أهل الـقرار
ـتـدخل في شؤون األخ الـقـريب بإقـنـاع هذا بأن يـواجـهوا األجـنـبي الغـريب ا
األخ بأهـمية تـنقـية الثـوب من شوائب تـندرج إما وفـق رهانات والـرهان عادة
ا هـنالك مـخاطـرة وإمـا نتـيجـة خطـأ في الـتقـدير ودائـماً هـنالك تـصـحيح طـا

خطأ.
وتبـقى مالحظة أساسية وهي أن لإلنتخاء مواصفات في من يُنتخى به. وهنا
وفي الـظـروف البـالغـة التـعقـيد الـتي يعـيشـها الـنظـام البـشَّاري نـرى أن الذي
قاله أمـام شيوخ العشائر العراقية في ما يخص أحوال بلدهم يعيشه الشعب
الـسـوري مـنذ أحـد عـشـر عـامـاً. فـفي ظل عـهـد رئاسـته إسـتُـبـيـحت الـسـيادة
السـورية وحـدث من جـانب النـظام واحلـليـفـيْن الروسي بـعد اإليـراني أن بات
ثـلث الــشـعب الــسـوري في حــالـة جلـوء أو نــزوح كـمــا بـات الــوطن الـسـوري
سـاحـات يـصـول عـلـيـهــا الـتـركي ويـجـول اإليـراني كــمـا يـحـلـو له الـتـصـرف
ويـحتـكـر احلـلـيف أجواء الـسـاحـة الـعروبـيـة الـعريـقـة وشـاطـئهـا. ولـذا هـنالك
حاجـة من جانب الـرئيس بشَّـار نفـسه لكي يطـلب من اجلمع الـعربي مـا طلبه
شــيـوخ عـشـائـر الــعـراق مـنه قـبل سـبـع عـشـرة سـنـة أتـوا يــشـكـون الـسـيـادة
ُـصادر والـشتـات الذي طـال أمده والـسمـعة التـي تتآكل. نـقوصـة والقرار ا ا
وحتى إذا كـانت الـقيـود ثـقيـلـة واإلرتـهان في أعـلى درجـات عدم الـقـدرة على
التـصرف فإن فك هذه القيود ال يعود صـعباً خصوصاً إذا جاء العالج على
النـحو الذي عبَّـر عنه الرئيـس السيسي أمـام شيوخ القـبائل اللـيبية من خالل
إيـحـاءات عـسكـريـة ومـفـردات أخويـة وروح قـومـية وأحـاسـيس وطـنـية ووضْع
مضـام كل هـذا التعـبيـر ضمن إطار سـيادة الـوطن وحصْـر القرار في أهل

الدار.
محنـة بعض األوطان متـنقلة ولـهفة القـبائل تذكيـر لتنفع الـذكرى. وفي إنتظار
اإلنتـفاضة العـربية األهم.. إنـتفاضة قـبائل اليـمن لكي يعود
سـعـيـداً ومـسـتـعـيـداً شـرعـيـته مـتـخلـصـاً بـإذن الـله من
القـبضة اإليرانية كما خالص آتٍ بإذن الله لليبي من

القبضة األردوغانية.
وكل أضحى واألمتان نحو األفضل واألهدأ. 
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الـعـراقي الـذي بـلغ نـحـو مـلـيون
شـكـلة جنـدي عـاظم من حـجم ا
االقــتــصــاديـــة ولم يــكن بــوسع
ســوق الـعــمل احــتــواء اجلــنـود
الــذين ســيـتـم تـســريـحــهم كــمـا
ليس بـإمـكـان إيجـاد فـرص عمل
جــديـــدة لــهم خــصـــوصــاً بــعــد
ـســاعــدات اخلـلــيـجــيـة تــوقّف ا
ـمــلـكــة الـعــربـيــة الـســعـوديـة (ا
والــكــويـت) وهــذا هــو الــســبب
األسـاسي الــثــاني أمــا الــسـبب
الــثــالث فـيــعــود إلى شــخـصــيـة
الـرئـيس الـعـراقي صـدام حـس
التي تتـميز بالغرور والـعنهجية
واالستعالئية التي كان يتصرف
بـها إزاء اخلـليـجيـ  وطموحه
في أن يـــصــــبح زعــــيـــمــــاً عـــلى
ـنـطـقـة  ولـتـحـقـيق مـا عـجزت ا
عنه بعض الشخصيات العراقية
الـتي كانت تمـتلك ذات الـطموح
لكنها لم تتمتّع بنفس القدرة من
ــــغــــامـــــرة وعــــدم الــــشــــعــــور ا
لك ـسؤوليـة وفي مقدمـتها ا با
غـــازي والـــزعـــيم عـــبـــد الـــكــر

قاسم.
إن ضـــــــيق أفـق الـــــــرئـــــــيس
الـــعــراقي وقــصـــر نــظــره وعــدم
مـــعــرفـــته بـــقـــواعـــد الــعـالقــات
الــدولــيــة ومــا ســمّي بــالــنــظــام
الدولي اجلـديـد خـصوصـاً بـعد
انهيار جدار برل في  9تشرين
الـثـاني (نوفـمـبر)  1989وبـداية
تــفــكك الــكـتــلـة
االشـــتـــراكـــيـــة
ودولــــــــــــهـــــــــــا
واالحتــــــــــــــــــاد
الــسـوفــيــيـتي
فــــــــــــــضـالً عـن
استدراجه عبر
لـــــــــــــــقــــــــــــــائـه
بـــالـــســــفـــيـــرة
األمــــريــــكــــيــــة
ابريل غالسبي
 قــــبل الــــغــــزو
والـــــــــــقــــــــــائـم
بــاألعــمــال جـو
ويلسون بعده
هــــو مـــا دفـــعه
لالعــتــقــاد بـأن
واشـنـطن قـد ال
تتـدخل عسكـرياً إذا ما وقع غزو
الكويت بعـد أن أوحى لهما بأن
بــغـــداد  هي األجـــدر بــتـــطــمــ
ـنطقة مصـالح واشنــــــطن في ا

.
وكـان قد صـدر مـؤخراً كـتاب  
مــهم لــلــمــفــكــر والــدبــلــومــاسي
الـكـويـتي عـبــدالـله بـشـارة وهـو
كاتب ومحاضـر ومحلل سياسي
ستوى وقد عمل مندوباً رفيع ا
دائـمــاً لــدولــة الـكــويت في األ
ـتحـدة مـنذ الـعام  1971ومثّل ا
الكويت في مجلس األمن الدولي
1978- 1979وكــــان رئــــيــــســــاً
لـلــمـجــلس في شــبـاط (فــبـرايـر)
 1979وبشارة هو أول أم عام
جملـــلس الـــتـــعـــاون اخلـــلــيـــجي

 1981واسـتـمــر في مـوقـعه 12
. عاماً
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ولـذلك تأتي جتربـته متـميّزة
وجديرة بالقراءة السيّما وأنها
من قلب احلـدث  وقد تناول في
ـــوســـوم " الــغـــزو في كـــتـــابه ا
الـزمن الــعــابس- الــكـويـت قـبل
الـغـزو وبـعـده" (مـنـشورات ذات
الـــسـالسل  الــــكـــويت 2019)
تــاريـخ الــعالقــات الــعــراقــيــة -
الكويـتية  ومقـدمات الغزو وما
بــعـده  وقــد أهــداني مــشــكـوراً
نــســـخــة من الـــكــتـــاب مــرفـــقــة
بعـبارات صداقـية. يقـول بشارة
في مــقــدمــة الــكــتــاب أن صــدام
حــســ أراد أن : يــدخل أبــواب
التاريخ كزعيم حقق أحالمه في
ضم الــــكـــويـت بــــاعـــتــــبــــارهـــا
احملافظـة التاسعـة عشرة حيث
تــكـــشف وثــائق الـــغــزو هــوسه
بالـتـاريخ من جـهـة إضـافة إلى
شـهيـته في الـتوسع نـاهيك عن
نطق وغياب النصيحة ضياع ا
. ويعـدّ هذا الكـتاب إضافة إلى
كتـابه الـسـابق" حـروب الـكويت
الدبـلوماسـية" مادة تـاريخية  ال
تـــخص مـــســـألـــة الـــغـــزو ومـــا
رافــقـهـا بل دراسـة فـي طـبـيـعـة
العالقـات الـعراقـية - الـكـويتـية
وبحث مستفيض في االدعاءات
 واالســتــهــدافــات الــتي تــخص
دولة الكـويت منذ تأسـيسها في

العام  1961وإلى اليوم.
تـــضــمن الـــكــتــاب ثـــمــانــيــة
فــصـــول تــنــاول في الــفــصــول
الـثالث األولى تـاريخ الـعالقات
ـا فيـهـا الـشهـيـة إلى مـشاريع
الـــتـــوسّـع والـــضم مـــنـــذ قـــيــام
ـملـكـة العـراقـية والسـيّـما في ا
فتـرة الثالثيـنات وفيـما بعد في
الــعـهــد اجلـمـهــوري خالل حـكم
عــبـد الــكـر قــاسم ومــطـالــبـته
بـالكـويت وتـشـمل فـتـرة استالم
حزب الـبـعث السـلـطة في الـعام

1968حتى غزو الكويت.
ويـسلط فـي الفـصلـ الرابع
واخلـامـس الـضـوء عــلى الـغـزو
واجلــهـــد الــكـــويــتي والـــعــربي
إلعــادة الــشــرعــيــة ثم يــتــنــاول
مـــســار الــتـــحــريــر الـــتــاريــخي
وصـــوالً إلى خـــيـــمـــة صـــفــوان
ويــبــحث في مــوضــوع األسـرى
ـفـقـودين; أما في الكـويـتـي وا
الــفـصــلــ الـســادس والــسـابع
فإنه يبحث في تداعيات احلرب
وجلـــنـــة نـــزع الــسـالح وصــوالً
لالحتالل األمريكي العام 2003
ويـركـز فـيه علـى سايـكـولـوجـية
صـــدام حـــســـ ومــــحـــاكـــمـــته
والـــتـــحـــقــيـق األمــريـــكي مـــعه
لــيـــخــتـــتم فـي فــصل ثـــامن عن
حــيــاة الـكــويت بــعـد الــتـحــريـر
ـسـتـقـبل بـاالرتبـاط مع وآفـاق ا

مجلس التعاون اخلليجي. 
ويـثــني مـؤلف الــكـتـاب عـلى
تـسـامح الـقـيـادة الـكـويـتـيـة في

مـعـاجلته
ا لـألزمـــة
مــــــــــــــــــــع
الــــعــــراق
وتعـاملـها
بـشـجـاعـة
وحـــكـــمـــة
دون حــقــد

أو
كـــراهـــيـــة
والســـيّـــمــا
دعـــوتــــهـــا
إلـــــــــــــــــــــــى
عـالقـــــــــــات
خــالــيــة من
االشـــتـــيــاق
إلى مفردات
ـــــــــــاضـي ا
وإن كـــــــــــــان
"مــــــــــاضٍ لم
ـض" عـــلى
حــد تــعــبــيــر
الـــــكـــــاتب د.
حــــــــــــامـــــــــــد
احلــــــــمــــــــود

الـعجالن الذي عـاش فتـرة الغزو
ـأسوية دون أن بـكل تفـاصيلـها ا
تـتـرك فـي نـفـسه كـراهـيـة أو ثـأراً
أو انـتـقامـاً من الـعـراقـيـ ألنهم
هـم اآلخــرون كـــانـــوا ضــحـــايــا 
ويـــدعـــو عــبـــدالـــله  بـــشــارة إلى
حتـــويـل األولـــويـــة إلـى تـــعـــاون
شـامل فـي اعـتـراف عــراقي أبـدي
في قـــبـــول الـــواقع الـــذي أفــرزته
عـــمـــلـــيـــة الـــغـــزو في خـــريـــطـــة
الـــعالقـــات بـــ الــــبـــلـــدين بـــكل

جوانبها.
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ومــثــلــمــا كـان الــغــزو مــأسـاة
حقـيقية عـلى الكويتـي فقد كان
كـارثــة مــدمّــرة عــلى الــعــراقــيـ
أيــضـاً الــذين كـانــوا بـ نـارين
فلم يـكن الغزو بـاسمهم مـثلما لم
تـكن احلـرب بـاسمـهم أيـضاً وإن
تــمـكّــنت نــخــبـة وطــنــيــة  خـارج
الـــبـالد من الـــتـــعــــبـــيـــر عن ذلك
بــدعـــوتــهـــا إلى ســحـب الــقــوات
الــعــراقــيـــة ونــزع فــتــيل احلــرب
وتــفــويت الــفـرصــة عــلى الــقـوى
ــتــربــصــة بــالــعــرب إقــلــيــمــيــاً ا
وهـنـا أستـذكـر بعض ودولـياً 
الــشــخــصــيــات الــعــراقـيــة الــتي

قبل ثالثـ عاماً وبالـتحديد في
 2آب (أغسطس)  1990استفاق
الــعـــالم عــلـى مــفــاجـــأة كــاد ألّــا
يـصـدقـهـا لـوال مـا نـقـلـته األقـمار
الصـناعية من صـور عن اجتياح
الـــدبــابـــات الــعـــراقــيـــة احلــدود
الكـويـتيـة  وإذا كـانت الـعالقات
الـعراقيـة- الكويـتية قـد تدهورت
في األسابيع األخيرة قبل الغزو
ولكن لم يكن بإمكان أحد التكهّن
ـا سـيــقـرره الـرئــيس الـعـراقي
غامرة صدام حس من قـيامه 
ســــيــــدفـع الــــعــــراق والــــكــــويت
نطقة أثمانها الباهظة والتي وا
ما تزال بعض فصـولها مستمرة
إلى الـيوم عـلـمـاً بأن أمـيـر دولة
الــكـويت الــشــيخ جــابـر األحــمـد
الـصـباح  كـان قـد زار بغـداد قبل
ثـالثـة أشـهــر من الـغــزو ومـنـحه
الــرئــيس الــعـراقي خـالل زيـارته

تـلك وسـام الـرافـدين من الـدرجـة
األولى وهـو أعـلى وسـام عراقي
(أيـار /مـايـو/ 1990) وقـيل فـيه
مـا لم يقـله مالك في اخلـمرة كـما
يـقـال; وذلك تأكـيـداً عـلى امـتـنان
الــــنـــظــــام الـــعــــراقي وعــــرفـــانه
بـاجلــمــيل لـوقــوف الــكـويت إلى
جانبه في احلرب مع إيران التي
دامت ثـمــاني سـنــوات بـالــكـمـال

والتمام (1980- 1988).
WOIOIŠ »U³Ý«

وثـمــة أسـئـلـة تـبـرز عـلى هـذا
اذا حصل الغزو? وما الصعيـد: 
هي األسبـاب احلقيـقة التي تقف
خلفه? وهل كان بـاإلمكان تسوية
اخلـالف الــعـــراقـي - الــكـــويـــتي
ســلـمــيـاً? ابــتـداءً أقــول أن فـكـرة

ـــغـــامـــرة احلـــربـــيــة الـــغـــزو وا
واالستقـواء على اآلخر كانت في
رأس الـــرئـــيـس صـــدام حـــســـ
وحــده وهــو لـم يــشــارك فـــيــهــا
حـتى وزير دفـاعه ورئـيس أركان
جــيــشه وبــاسـتــثــنـاء ثـالثـة من
الـدائرة احملـيطة لم يـكن أحد في
العراق يتصور حصول مثل هذه
ــغــامــرة بــعــد مــأســاة احلــرب ا
العراقية- اإليرانية واألشخاص
الـثالثة هم أركان الـعائـلة: قصي
االبـن الـثـاني لــلـرئــيس وحـسـ
كامل صهـر الرئيس وعلي حسن
اجملــيــد ابن عـــمه الــذي أصــبح
عــمـلــيــاً حـاكــمــاً لــلـكــويت خالل
عـروف باسم علي غزوهـا وهو ا
الكيـمياوي نسـبة إلى استخدام
األسـلحة الـكيمـياوية في حـلبجة

كما أشيع حينها.
ـــفـــاوضـــات قــد وإذا كـــانت ا

فشلت ب الشيخ سعد ولي عهد
الكـويت ونائب الرئـيس العراقي
عزت الدوري وقيل فيها ما قيل
وتوّلـد عـنهـا ردود فعـل غاضـبة
سـرحـية فـذلك مجـرد سـينـاريـو 
ســمـجــة وحــسب تــقـديــري فـإن
الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة كــانت
الـسبـب األول للـغـزو خـصـوصاً
ـالية وقـد بدّد الـعراق فـوائضه ا
الــتي كــانت تــقــدّر بـ  37مــلــيـار
دوالر قـــبل احلــرب إضـــافــة إلى
ديــــون جــــديــــدة زادت عــــلى 60
مــــلـــــيـــــار دوالر حــــسـب بــــعض
الـتـقـديرات عـنـد انـتـهـاء احلرب
إضــافــة إلى انــخــفــاض أســعــار

النفط;
كــــمـــــا أن تــــضــــخّم اجلــــيش
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عـرفت بــحـكم عــمـلي الــصـحـفي
الــرئـيـس عـبــد الـرحــمن مـحــمـد
عـارف مـنـذ االيـام االولى لـثـورة
 14تــــمـــوز   1958وكــــنت اقف
الـى جـــواره حلــظـــة انـــتـــخـــابه
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة في 16
نــيــسـان  1966ورافــقــته خالل

فـتـرة رئـاسـته وكـنت مـعه خالل
زيارته التاريخية الى ايران عام
 1967واســتـــطـــيع الـــقـــول انه
مثـال لالنسان النـزيه لم يستغل
مـــنـــصــــبه ولم يــــســـمح الفـــراد
عــائـلــته بــاحلـصــول عــلى مـا ال

حق لهم. 

وقـد تـلــقـيت قــبل فـتـرة من االخ
الصـحفي الـرائد سـجاد الـغازي
هــذه احلــكـايــة انـشــرهـا خــدمـة
لـلـحـقـيـقـة والـتـاريخ واالنـصاف
ـــقـــارنـه في زمن عم لـالطالع وا
فيه الفساد ونهب اموال الدولة.

 يروي “صـبـاح مـحـمـد عـارف”
شـقـيق الـرئـيس عـبـد الـرحمن:-
ذهبت الى الكويت جللب سيارة
مستعـملة لي ولدى العودة وفي
منـطقـة الگـمارك طـالبـوني بدفع
مبلغ  1200دينار كـرسوم گمرك
لـلـســمـاح لي بـإدخــال الـسـيـارة
وخالف ذلـك تـــبـــقى الـــســـيـــارة
مــحـــجــوزه حلــ دفع الــرســوم
الـــگــمـــرگــيـــة… كــنـت أحـــمل في

حـيـنهـا مـبـلغ  600دينـار فقــط
وكــان عــليّ في هــذه احلــالــة أن
بلغ أعود الى بغداد واستكمل ا
ومـن ثم الــعـــودة الى الـــبــصــرة
لــــدفع الـــرســــوم واســـتــــخـــراج
الـــســـيــــارة من احلـــجـــز بـــعـــد
الـتـفـكـير إرتـأيت مـراجـعـة مـدير
الــگــمــارگ والـطــلب مــنه تــقـد
ساعـدة وارشادي الى الطريق ا
ـــــكـــــنــــنـي من جتــــاوز الــــذي 
الــذهــاب الـى بــغـــداد والــعــودة
ثــــانــــيــــة الى الــــبــــصــــرة ومــــا
ــتـاعب يــصـاحــبـهــا من جتـشم 

الطريق في الذهاب واالياب.
…bOŠË …bŽU

أجــابــني مــديــر الــكــمــارك عــنـد
ـساعدة الوحيدة مراجعته أن ا
ـها لي هي التي يـستـطيع تـقد
أرسـال احـد مـنـتـسـبي الـكـمـارك
من الــــشــــرطــــة مـــعـي وحــــجـــز
الـسـيـارة في كـمـارك بـغـداد بدال
من كـــمــارك الـــبـــصـــرة وتــبـــقى
مـــحــــجـــوزة هـــنــــاك حلـــ دفع
الرسـوم والسـماح لّي فـيمـا بعد
بـرفع احلـجـز عنـهـا واسـتالمـها

منهم.
ـــقــــتـــرح ورأيت انه قـــبـــلـت بـــا
االنسب واالريح من الذهاب الى
بـــغـــداد والـــعـــودة ثـــانـــيـــة الى
الـبـصـره لـدفع الـرسـوم وهـكـذا
كان في اليوم التالي ذهبت الى
اخي “عــبـدالـســمـيع ”وعـرضت
األمـر عـلـيه فـقـدم ليّ مـبـلغ 300
ديـنـار وبـقى عـليّ أن أدبـر مـبـلغ
 300ديــنــار اخــرى الســتــكــمـال
مــبــلغ الـرســوم الــبـالــغـة 1200

دينار كما اسلفت.

أجتـــهت حـــال مـــفــارقـــتي الخي
عـبـدالـسـمـيع ”واســتالم مـبـلغ “
 300ديـــــنــــار الى اخي “عــــبــــد
الرحمن ”رئيس اجلـمهورية في
مـكتـبه بـالرئـاسة وبـعـد السالم
ـــعـــتــادة عـــلـــيه واجملـــامـالت ا
سألني عما وراء الزيارة أجبته
للـسالم عليه فقـال شكراً وماذا
بـعـد? أجـبـتـه بـعـد تـردد جـلـبت
سـيــارة مـن الـكــويت… وقــبل ان
أسـتــمـر في الــكالم انــتـفض من
مكانه متسائالً عن كيفية قيامي
بـذلك وكـان األمـر في ذلك الوقت
لــيس بــالــسـهــولــة الــتي جتـري

فيها اآلن..
قـــلت لـه إن قــائـــمـــة صــدرت من
رئيس الـوزراء في حينه “طاهر
يـــحـــيى ”وضـــمن صالحـــيـــاته
ـــوجـــبــــهـــا لـــعـــدد من ســــمح 
االشـــخـــاص بـــجـــلـب ســـيــارات
مــسـتــعـمـلــة من الـكــويت وكـنت
احـــدهم أجــــابـــني وهـــو يـــرفع
سـمـاعـة الــتـلـفـون والـتـوتـر بـادٍ
عـلى مـحـيـاه لـالتـصـال بـرئـيس
الــوزراء… وهــو يــردد … اال انت

ياصباح…. اال انت..!
rÝ« ÂULC½«

ال يـجب عــلى رئـيس الـوزراء أن
يضم اسـمك الى القائـمة سألته
اذا انـا بالذات? وهل مـستغـرباً 
انـا اخـتـلف عن بــقـيـة االسـمـاء?
أجــابــني وقــد اســتــعـاد بــعض
الــشيء من هــدوئه بــعــد ثــورته

فاجئة: ا
ـــــواطـن ابن يـــــاصــــــبـــــاح ان ا
الشـارع سيـتـحدث ويـتنـدر على
الـواقعـة ولن يـتكـلم عـما ضـمته

الــقـائــمـة من اســمـاء و ســيـركـز
عــــلـى اســــمـك فــــقـط النك اخــــو

رئيس اجلمهورية.
 وكـان عـلى الـفـريق “طـاهر ”أن
يعي هذه الناحية عند استعمال
ــوافــقــة صالحـــيــاته في مــنح ا
عـــلـى اســـتــــيـــراد الــــســـيـــارات
ـســتـعـمــلـة لالشــخـاص الـذين ا

ضمتهم القائمة.
سـاد الـصــمت بـعض الـوقت ثم
ـطلوب سـألني بعـد هدوئه ما ا

مني?
أجـبـته الشيء وكـنت مـتـوتـرا ً
كرر سـؤاله: قل ليّ من اجل ماذا

جئت لزيارتي أذن?
وانـــا اكـــرر… لـــلــســـؤال عـــلـــيك
واالطـــمـــئــنـــان عـــلى صـــحـــتك
أجابني هذه فـهمناها وعليك ان
ــوضـوع تــدخل في تــفــاصــيل ا

الذي جئت لزيارتي من أجله.
امـام اصـراره رويت له حـاجـتي
الى اسـتكـمال مبـلغ الكمـرك بعد
ان شـرحت له مـاعنـدي من مـبلغ
ومـــا حــــصـــلت عـــلــــيه من اخي
ـتـبـقي الـذي “عـبدالـسـمـيع ”وا
كنت آمل استحصاله منه وبعد
ما سمعته منك من تقريع فانني
أتـــراجـع عن مـــطـــالـــبـــتك بـــذلك
وســـأقـــوم بـــتـــدبـــيـــر األمـــر من
االقرباء واالصدقاء والحاجة ليّ

ساعدتك.
 ابـتـسم وقــد عـاد الــيه الـهـدوء
ــــــبـــــــلغ الــــــذي وقـــــــال ليّ كـم ا
حتـتاجه أجـبته بـعد تـردد قليل
ثالثـمائـة ديـنـار أستـدعى مـدير
حـســابـات الــقـصـر اجلــمـهـوري
واســـتــفـــســر مـــنه عـن الــفـــتــره

ــــتـــبــــقـــيــــة لـــصــــرف الـــراتب ا
الــشـهـري أجــــــــابه خـمـسـة أو
سـتـة ايام اسـتـفـسر مـنه ثـانـية
ــكـنــني اخــذ ســلــفــة عـلى هل 
الــراتب? أابه مــديـر احلــسـابـات
ـــانع مـن ذلك? طــلـب مــنه ومــا ا

جــلب مـــبــلغ ثـالثــمــائـــة ديــنــار
واعــــــطـــــائــــــهـــــا الـى صـــــبـــــاح
ــبـلغ مـن الـراتب واســتـقــطــاع ا

عند حلول موعد صرفه.
ال تـعــلـيق عــنـدي اتــرك ذلك لـكم

ايها االصدقاء.
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غالف الكتاب

عائلة عبد الرحمن محمد عارف

أصــدرت نـداءً عـاجالً إلى الـرأي
الــعـام  حتت عـنــوان " لـتـتـوقف
احلـرب فـوراً  ولـتـنـتـصر إرادة
السالم واخلـير " وقـد وقّع عليه
كل مـن صالح عـــــمـــــر الـــــعـــــلي
ونوري عبـد الرزاق ود. حتس
مــــــــــعــــــــــلّـه ود. إيــــــــــاد عـالوي
واســمـــاعــيل الــقـــادري وبــلــنــد
احلـــيـــدري ومــحـــمـــد الــظـــاهــر
ـــفــــتي ود. مـــهـــدي وعــــدنـــان ا
احلــــــــافظ وعــــــــادل مـــــــراد ود.
محـمود عثـمان وهاني الـفكيكي
ود. مـــصـــطـــفـى جـــمـــال الـــدين
وآخـرون وكان لـكـاتب السـطور
شرف كتابة الـبيان الذي أعقبه
بإصدار كتاب بعنوان: احملاكمة
ــشــهــد احملــذوف من درامــا - ا
اخلـــــلــــيـج  دار زيــــد لـــــنــــدن
 ?1992وفيـه دعوة حملاكـمة من
تـســبب في الـغــزو وتـداعــيـاته
والسيّـمـا احلـصار اجلـائـر على

العراق.
لـكن احملـذور قــد حـصل ومـا
يـــزال الــعـــراق مـــنــذ  30عـــامــاً

. ينزف دماً

{ باحث ومفكر عربي
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ـشي بخـطوات سـريعـة لم يعد الـتمـارين الريـاضية وا
رفاهية بل ضرورة لك.

qL(«

سـاعـدة للـجـميع سـواء كـانوا قـريـب أو تمـدون يـد ا
بعيدين.

Ê«eO*«

لـديك شـفـافــيـة وحـدس صـائـب يـجـعـلك تــتـخـطى كل
الصعاب.رقم احلظ .9

—u¦ «

بدأ وزنك بـالزيادة وهـذا من األمور الـتي ستـؤثر على
حياتك الصحية .

»dIF «

 تقف على ارض احلقائق  وتتجنب االبحار في عالم
اخليال والفرص الضائعة.

¡«“u'«

حتــقق الــنــجــاح الــذي تـــفــكــر فــيه. حــاول االعــتــنــاء
بصحتك.رقم احلظ .8

”uI «

شاكل بالكثير من الصبر والذكاء  يوم تتغلـب على ا
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

تـتـسم بـأنك مـتـجــدد عـلى الـدوام وهـذا يـفـيـد حـيـاتك
العملية واالجتماعية .

Íb'«

حتـصــد الــشـهــرة الــكــبـيــرة في مــجــال عــمـلك  دون
. مشاكل.يوم السعد االثن

bÝô«

تــرى أن لـلـحــبـيب الــكـثـيــر من احلـقــوق وتـسـعى إلى
ها بكل سعادة . تقد

Ë«b «

مـخـلص فـى احلب بـشـكل كـبـيـر . واألبـواب مـفـتـوحة
على الدوام أمامك.

¡«—cF «

احـوالك الصـحية حتـتاج منك الـكثـير من الرعـاية.يوم
. السعد االثن

 u(«
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ادخلت قـناة (الـشرقيـة) وكعـادتها في
كل عيـد الفـرحة في قـلوب الـعديد من
الـــعــوائـل الــعـــراقـــيـــة واالطــفـــال في

مـخـتـلف احملـافـظـات بـتوزيع
كـســوة الـعــيـد عـلـى االطـفـال
وتــقـــد الــلـــحــوم من خالل

اضــــاحي الــــعـــيــــد الـــتي 
نــحـرهـا عــلى ارواح شـهـداء
الـعـراق وشـهداء (الـشـرقـية)
خالل ايــام الـــعــيــد االربــعــة
بـايعـاز من رئـيس مـجمـوعة
ـــســتـــقل االســـتــاذ االعالم ا
سـعد الـبزاز الـذي استـجاب
في لـيـلـة الـعـيـد الى االرمـلة
ــتــعــفـــفــة من الــنــجف (ام ا
ربـــاب) الـــتي وجـــهت نـــداء
النـــــقـــــاذهـــــا مـن الـــــفـــــقــــر
ومساعدتها في توفير مبلغ
الجـــراء عــمــلــيـــة البــنــتــهــا
الــوحــيــدة ووجه بــتــوفــيــر
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مــحـافـظــاً عـلى مــبـادئه في اإلنــتـصـار
لــقـضـايـا اإلنـسـان الــكـبـرى  في حـيـاةٍ

 .( ةٍ كر
والـــراحل احلــائــز عـــلى قالدة االبــداع
نحـها رئيس مجموعة الـذهبية التي 
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبزاز االعالم ا
ـبــدعـ في مـخـتــلف مـنـاحي لــكـبـار ا
ولــد فـي بــغـــداد عــام 1939 احلـــبـــاة 
ـية الـفـنون  اجلـميـلة تـخـرج في اكاد

 œ«uł ezU ≠ œ«bGÐ
نــعت زارة الــثــقــافــة الـكــاتب الــدرامي
ـوت بـبـغداد عـادل كـاظم الـذي غـيـبـه ا
ــــاضي وقــــالـت الــــوزارة في االحـــــد ا
بـيــانـهـا (لـقـد كـان الـكـاتب عـادل كـاظم
كاتباً درامياً متميزاً بأسلوبه مجّتهداً
في الــتـعــبـيـر عـن الـواقع احملــلي عـبـر
مـسيـرته الفـنيـة الطـويلـة التـي ناهزت
ـسـرح والــتـلـفـزيـون نــصف قـرن في ا
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ـوســيـقـيـة في (فـيـسـبـوك) (اكـد جنل ا
الـراحـلـة نبـيل زكي احـمـد في تـصريح
قــائال :تــوفت والــدتي الــفــنــانـة احالم
وهـبي في سـكـنهـا وسط بـغداد مـساء
 27 تــمـوز 2020 بــعــد مـعــانــاتــهـا مع
زمنة و دفنها في مقبرة االمـراض ا

الشيخ جنيد البغدادي).
وعـاصرت وهـبي العـديد مـن  مشـاهير
الـغـنـاء الـعـربي  وغـنت لـلـمـرة األولى
خــارج الــعــراق في الــكــويت مـع كــبـار
الـفـنـان الـعـرب وهم جنـاة الصـغـيرة
ومــحـمــد رشــدي وفـايــزة احـمــد وكـان
هـناك ايضا فريد االطرش يستمع لهذا
الـصوت العراقي االصيـل وبعد انتهاء
أحـالم وهبي من الغـناء شد عـلي يدها
واصـحـطـبـها إلى الـقـاهـرة الـتي كانت
تــنـتـظــر هـذا الـصــوت الـقـادم من بالد
الـرافدين. فـغنـت لبيـلغ حـمدي ومـحمد
ـوجي وسـيد مـكاوي وبـعد  12 عـاما ا
مـن الغـربـة عادت أحالم وهـبي لـتـغني
جلـمهـورها بـالعـراق ففـوجئت به يردد

أغانيها توقفت عن الغناء وبكت.
 و وهــــبـي من مــــوالــــيــــد عــــام 1938
عــاشت واســمـــهــا احلــقــيــقـي ســهــام 
الــراحــلـة مع عــائــلـة فــنــيـة فــوالــدهـا
الــشـاعـر حـافظ جـمــيل الـذي شـجـعـهـا
ـطـربـة منـيـرة الـهـوزوز. التي وكـذلك ا

سنة 1969. كتب أول أعماله مسرحية
(الـــطــحـــلب) في عــام 1962 ثـمَّ أخــرج
مـــســـرحــيـــة (الـــكــاع)ا جملـــمـــوعــة من
مـنتـسبي وزارة الشـباب في عام 1971
 وكتب مسرحية (الطوفان) إعداداً من
(مــلــحـــمــة كــلــكــامش) وأخــرجــهــا له
إبـراهيم جالل لـطلـبة فـرع التـمثيل في
مـعـهـد الفـنـون اجلـميـلـة في عام 1966
فــقــد تـــنــاول بــأســلــوب أدبي مــتــقــدم
األسـطـورة برؤيـة تقـتـرب من الفـلسـفة
الـوجوديـة مقسـما اجملتـمع القد إلى
سـادة وهم الـكـهـنـة وعـبـيـد وهـم أبـناء
ـتـنـبي) ومـن مسـرحـيـاته ( ا الـشـعب 
ـكم و( تـمـوز يـقـرع األجـراس). و(نـد
ـومـيـاء) و( مـقـامـات ـسـاء) ( ا هـذا ا

أبي الورد). 
أمـا في التلـفزيون فـقد كان أحـد أعمدة
الــدرامـا الــتـلــفـزيــونـيــة الـرئــيـســيـ

ـيـزة  صارت من وظـهـرت له أعـمـال 
كالســيـكــيـات الـدرامــا الـعــراقـيـة وهي
ــديــنـة) ســلــســلــة (الــذئب وعــيــون ا
ديـنة) و(األحـفاد و(الـنسـر وعيـون ا

دينة). وعيون ا
الـى ذلك نـعت االوســاط الـفــنـيـة قــبـيل
ـطــربـة احالم عــطـلــة عـيــد االضــحى ا
ـوت في بـغداد  وهـبي الـتي غـيـبـهـا ا
ووفـــقـــا لــــصـــفـــحـــة دائـــرة الـــفـــنـــون

حـلـويــات الـعـيـد الطــفـال الـدار فـضال
على تقـد القنـاة لكسوة الـعيد لهم 
بعدها واصل البرنامج تقد الكسوة
 فـي مــنـــاطق عـــدة مـــنـــهــا مـــنـــطـــقــة
الرحـمانـية ودور الـتجـاوز في منـطقة
الــــشــــيـخ مــــعـــروف
واالعـــــــظــــــمـــــــيــــــة,
واسـتمـعت الـبـياتي
الى شـكــاوى مـعـظم
الــعـوائـل من ضـعف
عيل احلال وغياب ا
وانــقــطـــاع مــصــادر
الــــــــــــــرزق الــــــــــــــتـي
تــضـــاعـــفت بـــســبب
فـيما جائحـة كورونا
عــــبــــر االطــــفــــال عن
فـــرحــتـــهم بـــكـــســوة
الــعــيـد الن عــوائــلـهم
عـجـزت عن تـوفـيـرهـا

لهم.
اما احلـلقة االولى من

بـرنــامج (اضـاحي الـعـيـد) فـكـانت في
احــــد اخملــــيــــمــــات وزارت مــــقــــدمــــة
الـــبـــرنـــامج مـــعـــظـم الـــعـــوائل داخل
خيـمـهم الـذين بـعـثـوا بـتـهـانيـهم الى
االقربـاء واالهل بعد ان بـاعدت بـينهم
ـسـافات مـسـتـذكـرين تـقـالـيـد الـعـيد ا
ارسـونـها في اجلـمـيلـة التـي كانـوا 
مسـاكنهم قـبل اللجـوء الى اخمليمات
وشـكـرت العـوائل الـبـزاز مـؤكدين انه
(ابو الفقراء). وفي احللقة الثانية من
الـبـرنـامج تـوجه مـقـدمـهـا رأفت كـامل
ـوصل والى ن من ا الى اجلـانـب اال
حي الــســادة ومـــنــطــقـــة االحــمــديــة
وشـكـرت الـعـوائل مـبـادرة (الـشـرقـية)
وهـي تـعـيش في ظـروف صــعـبـة بـعـد
الـدمــار الـذي تـعــرضت له مـسـاكــنـهـا
فـــضال عـــلى انـــقــطـــاع ارزاقـــهم ومــا
تـــســـبــبـت به جـــائـــحـــة كــورونـــا من
مــصـاعب. امـا الـيـوم الـثـالث من عـيـد
االضحى فتوجه البـرنامج الى منطقة
الـصـدريـة ببـغـداد وفي الـيـوم الرابع

زار الـبـرنـامج مـحـافـظـة الـبـصرة و
تـوزيـع اضـاحي الـعـيـد من قـبل مـقـدم
احلــلــقــة عــمــار الــســعـد عــلى عــوائل
تــــشـــــكــــو ضـــــعف احلـــــال وغــــيــــاب
اال ان الــعـوائل عــبـرت عن الـكــهـربــاء
فرحتها باضاحي الـعيد مترحمة على
شــهـاء الــعـراق وشــهـداء (الــشـرقــيـة)
ووجـهت دعــوتــهـا الســرة الـبــرنـامج
ـشـاركـتـهـا االطــعـمـة الـتي سـتـعـدهـا
بــالــلــحم الــذي قــدمــته  لــهــا الــقــنــاة

وتصدرها تشريب البامية.
امــا بــرنــامج (كالم الــنــاس) فــزار في
اول ايـــام عـــيـــد االضـــحى فـي احــدى
فــقــراته دار الــنــور لــرعــايــة االطــفــال
ـطرب االيـتـام في بـغـداد حـيث كـان ا
مـحـمد الـسـالم بـرفقـة مـقدم الـبـرنامج
عـــلي اخلــالـــدي وعــبــر االطـــفــال عن
فــرحــتـهم بــالــسـالـم واسـتــمــعـوا الى
اغنيات طلبـوا منه ان يؤديها لهم ثم
قدمت (الشرقـية) هدايا الـعيد  الطفال

الدار.

 Íœ«bI*« rþU

ي الــعــراقي غـادر الى اســطـنــبـول االعـالمي واألكـاد
ليـلة عيد االضحى منهيـا اشهرا من البقاء في مسقط
رأسه قبل ان يلتحق بالعائلة على سواحل الباسفيك.

ŸuÐdł W U¼

الـقـاضـيـة االمــريـكـيـة من اصل
عــراقي  تـــعــيـــنــهــا قـــاضــيــة
فـدرالية بـعد ترشـيحـها من قبل
الـــرئــــيس االمــــريـــكي دونــــالـــد

ترامب.

rþU  tK «b³Ž r$

ـقارن في جـامعـة بغـداد نعـته االوساط استـاذ االدب ا
ـوت اثـر مـرض ــيـة الـعــراقـيـة بـعــد ان غـيـبـه ا االكـاد
ــهــله طـويـال  سـائــلـ  الــله تــعـالى ان مــفـاجيء لم 
يسـكـنه فـسيح جـنـاته والـراحل زوج الكـاتـبـة ميـسـلون

هادي.

Ídz«e'« ÕU³

سلسل الشامي (حارة مـثلة السورية انضـمت الى ا ا
القـبـة) تـأليف اسـامـة كـوكش وإخراج رشـا شـربـتجي

.وبطولة عباس النوري و سالفة معمار.
 Íb¹e « tÞ

ي العراقي حتدث مـؤخرا عن (صنـاعة القدوة االكـاد
تـقـدم الذي العـلـميـة) ضـمن اسبـوع الـبـحث العـلـمي ا

اقيم عبر منصة أريد العلمية.
 ÊUšœ qOLł

ـــوســيـــقــاه الـــشــعــراء عـــازف الــعـــود االردني رافق 
دينة شـارك في االمسية التي نظمها بيت الشعر  ا

فرق بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد. ا
œULŠ œU¹≈

الــكــاتب االردني حــصــد اجلــائــزة الـثــانــيــة عن نــصه
(أحمـد اجلـديـد) مـنـاصفـة مع سـهـام أبـو عـواد ضمن
جــائــزة الـــتــوثــيق اإلبـــداعي في زمن كـــورونــا  الــتي
أطلـقتـها وزارة الثـقافـة االردنيـة بالتـعاون مع مـؤسسة

ولي العهد.
—uJ¹d   fO «

رئـيـسـة  قــسم تـقــنـيـات اخملــتـبـرات الـطــبـيـة فـي كـلـيـة
ية  الفـارابي  اجلامعة ببغداد نـعتها االوساط االكاد

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

h d « rÒKF  d Òc² ð bO³Ž WKO³½
UNO ≈ …¡UÝù« s  —Òc% s¹dÐU

ـصــريـة ـمــثـلــة ا عــلى صـعــيــد آخـر وجّــهت ا
صـابريـن حتذيـراً الى الذين يـسيـئون لـها من
خالل تـــعــلـــيــقـــاتــهـم عــلى مـــواقع الـــتــواصل

اإلجتماعي. 
ونــشــرت صـابــرين عــبـر صــفـحــتــهـا اخلــصـة
صــورة كـتُب فـيــهـا: (أي حـد يـكــتب أي كـلـمـة
فــيــهــا إســاءة أو تــنــمــر هـعــمـل تـصــرف مش
لـصـاحله) لـتـعـلق علـى الصـورة قـائـلـة: (وقد
أعـذر من أنذر من هذه اللحظة).ونالت الرسالة
تـفاعل الـكثـير من مـتابـعيـها الـذين شجـعوها
عـلى إتـخـاذ اإلجراءات الـقـانـونيـة ضـد هؤالء.
وتـشارك صابرين في فيلم النمس واإلنس من
بـطولـة محـمد هـنيـدي منـة شلـبي عمـرو عبد
اجلـليل بيـومي فؤاد محـمود حافظ وإخراج

شريف عرفة.

ÊU e « ≠ …d¼UI «
ـتابع صريـة نبيلـة عبيد ا مثـلة ا شـاركت ا
مـقطع فـيديو من فـيلمـها الـراقصة والـسياسي
وذلك عـلى صفحـتها اخلاصـة على احد مواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي. وحتــدثت عــبــيــد عن
الـرقص مشـيرة الى (ان ابـراهيم عـاكف واحد
من األشـخاص الذي علّمها فن الرقص) معلقة
عـلى الـفيـديو بـالقـول: (من الـتفـاصيل احلـلوة
ا بتسألوني عليها... أنتي م علمك الـلي دا
الـرقص يا بلبـلة...طبعـا أنا كنت بحب الرقص
ا بحب اتعلم الفن ده من صغري.... وكنت دا
مـن جـــمــــيع مــــدربي ومــــصـــمــــمي الــــرقص).
وتــابــعت: (إبــراهـيم عــاكف واحــد من الــنـاس
الــــلـي دربـــونـي وعــــلـــمــــونـي ازاي ارقص في

األفالم... مساء الفل عليكم يا أجمل ناس).

ÊU e « ≠ oA œ
ـمـثـلـة الـسـوريـة سـوسن مـيـخـائـيل أنـهـا قـامت كـشـفـت ا
ــسـتــشــفى وقـد فــكّت هــنـالك بـزيــارتـهــا األخـيــرة إلى ا
ــوضـوع عــلى قــدمـهــا مـنــذ حـوالى شــهـر اجلـبــصـ ا
ـــوقع الـــفـن الى (أنـــهـــا عـــادت إلى ونـــصف).وأشـــارت 
حـيـاتـهــا الـطـبـيـعـيـة وسـتـبـدأ الـتـحـضـيـر لـشـخـصـيـة أم
فــخــري في اجلــزء احلـــادي عــشــر من مـــســلــسل بــاب
ـقـرر الـبــدء في تـصـويــره مـطـلع شــهـر أيـلـول احلــارة وا
قبل).وكـانت ميخائيل قد أكدت (أنـها جاهزة للعمل وال ا
مـشـكلـة لـديهـا في احلـركة أبـداً بل إنـهـا تنـجـز أعمـالـها
الـيــومـيـة بـشـكل إعـتـيـادي). وكـانـت مـيـخـائـيل نُـقـلت إلى
ــاضي بـعـد أن ـســتـشـفى فـي الـتـاسع مـن حـزيـران ا ا
إنـزلـقت في احلـمـام فـتـبـيّـن إصـابـتـهـا بـكـسـرين واحـد

شط القدم والثاني بإصبعها. 

عــلى صـعــيـد آخــر قـررت امــطـربـة
الـــلــبـــنـــانــيـــة كـــارول ســمـــاحــة ان
تنـسحب من أداء اغـنيـة لفـيلم توأم
روحي مـن إنـتــاج أحــمــد الــسـبــكي
.حـيث وإخـراج عـثـمـان أبـو الـلـ
أرسل مـكـتـبـهـا بـيـانـاً صـحـفـيـاً
جـــاء فـــيه: (تـــوضح الـــفـــنـــانــة
كارول سـماحـة أنهـا اتفقت مع
ــنـــتج أحــمـــد الــســبـــكي عــلى ا
سـحب صــوتـهـا- الــذي وضـعـته
فـي تـسـجــيل جتــريـبي- ألغــنـيـة
بـعـنـوان حلم حـيـاتي من تـأليف
صـابـر كمـال و تـلـح مـحـمد

يحيي.

مـــــــــــــــــــرادف
ومــــــعـــــــاني
الكلـمات لها
مــــكـــانــــهـــا
حــــــــــــــسـب
ارقـــامــــهـــا
وتـــــكــــــتب
افــــــقــــــيـــــا
وعـــمــوديــا
لـــتـــصل الى

حل كامل وصحيح:
 1-فاكهة ذكرت في القرآن الكر

 2-مادة قلوية مفيدة
 3-كسب الصراع العسكري

 4-مدينة لبنانية
 5-من انواع الفنون

 6-وحدة قياس مختلفة
 7-منطقة سعودية
 8-صاف بال شوائب

بــدات مــعــهــا رحــلــة الـغــنــاء وهي في
الـتــاسـعـة من عـمـرهـا وقـدمت بـهـا من
الـبصـرة لبـغداد وبعـد ذلك تزوجت من
الـلـواء رشـاد عبـد الـواحـد وقدمت اول
ــلــحن حلـن الحـمــد اخلــلــيل ثـم جـاء ا
خــلـيل مـخـتـار الــذي  حلن لـهـا اغـنـيـة
عـشـاق وتـقـدمت بـهـا لإلذاعـة وجنحت
وكـانت بـدايتـها احلـقـيقـية وعـملت مع
ــلـحـنـ نــاظم نـعـيـم وخـزعل مـهـدي ا
وغـيـرهم. وسـجـلت عـشـرات االغاني
الـبـغـداديـة التـي احبـهـا اجلـمـهور
الـعـراقي والـعـربـي مـنـهـا اغـنـية
من عـيونك الـتي كانت تـغنـيها
فـي غالبـية احتـفاالت االذاعة
والــتـلــفـزيــون واغـنــيـة راح
الـــــلي كـــــان الي ســـــلــــوى
وســبــعــة ايــام ومـااعــتب
عـلـيك واليـقـلـبي التـعـتب
وغـــــيــــرهـــــا . و تــــركت
وهـــــبي الــــغـــــنــــاء في
مـنـتـصـف تـسـعـيـنات
ـــــــاضي الـــــــقــــــرن ا
مــــــبـــــــتــــــعــــــدة عن
االضــــــــــــواء وهـي
مــاتــزال فـي قــمـة
عـــــطـــــائـــــهـــــــــا

الفني. احالم وهبي عادل كاظم

احتياجاتها قـبل ان تنتهي عطلة عيد
ـبـارك  وقال مـخـاطـبا (ام االضـحى ا
ربــــــاب)( نـــــــداؤك وصل وفـــــــرحــــــتك

ستكتمل قبل انقضاء عطلة العيد).

وفي احللقـة االولى من (كسـوة العيد)
تــوجــهت مــقــدمـــة الــبــرنــامج ولــيــان
الــبـيـاتـي وبـرفـقــتـهـا الــشـيف مــحـمـد
ســـوادي الى دار احلـــنـــان لـــشـــديــدي
الــعـوق في بــغـداد حــيث اعـد سـوداي

ية كاتي بيري عن { لوس اجنلوس  –وكاالت- أعلنت النجمة العا
قبل اذ تأجيل طرح ألبومها اجلديد (سمايل) الى  28 من شهر آب ا

نشرت صورا على صفحتها اخلاصة على احد مواقع التواصل
االجتماعي تظهر وكأن أحد رمى على وجهها قالب كيك وعلقت عليها
قائلة (ال أحب أن أخبركم بهذا اخلبر السيئ وكأني القي فطيرة في

وجههكم.. علمتني  2020أال أتعلق باخلطط أكثر من الالزم أنه بسبب
قبل). وكانت رأت بيري أمور إنتاجية تقرر طرح األلبوم في  28أب ا
مؤخرا (أن مسألة ترشح النجم كانيي ويست زوج جنمة تلفزيون

الواقع األميركية كيم كارداشيان لإلنتخابات الرئاسية األمريكية غريبة
بعض الشيء) مؤكدة (أنها حتب كانيي كفنان).

UN u³ √ ÕdÞ qÒłRð ÍdOÐ
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{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -
ــصـور حـظي األلــبــوم اجلـديــد ا
للـمـغـنيـة بـيـونـسيه الـذي يـحـتفي
بثقافة السـود بإشادة كبيرة  مع
ـــاضــيـــة في طــرحـه اجلــمـــعـــة ا
خضم زلزال ثقافي بشأن العرق
والــعـدالــة االجــتــمــاعــيـة. وقــالت
ـنــاسـبـة بـيــونـسـيـه في رسـالــة 
طرح ألبوم بالك إذ كينج األسود
ملك الـذي يعـيد رسم قـصة فـيلم
ــــــــلك اليـن كـــــــيــــــــنـج األســــــــد ا
بـاالسـتـعــانـة بـبــشـر إن (األلـبـوم
ي ـفـهـوم الـعـا يـهـدف لـتـغـيــيـر ا

لكلمة أسود).
وبــدأ الـعــمـل في إنــتــاج األلــبـوم
ــاضي ويـعــرض مـقـاطع الـعـام ا
مصورة حتتفل بالبحث عن هوية
وجــمــال الـــســود في الـــعــصــور
ـعـاصـرة.ويـأتي طرح ـة وا القـد
األلــــــــبــــــــوم عــــــــقـب زيــــــــادة في
احتـجـاجـات بأنـحـاء الـعـالم ضد
التمييز العنصري جرى تنظيمها
بـعــد مـقــتل رجــال ونـســاء سـود

على أيدي الشرطة األمريكية.
ووصـفت مــجـلــة فــاريـتي الــعـمل
اجلـــديــد (بـــأنـه تـــذكــرة تـــنـــبض
باحليـاة لقـوة وعظمـة السـود هنا
في أمريكا وأيضا في أفريقيا).

tO ½uOÐ
W UI¦Ð wH²%

œu «

{ جــبل هـلـكــورد (الـعـراق)-(أ ف ب) –
قـرر الـكـرديان الـعـراقـيـان سـاالر وسـوما
الزواج في مـوقع عـلى جـبل هـلـكورد في
شـمـال الــبالد عـبـر الــقـيـام بــنـزهـة لــيـلـة
األحد في اجلـبل. وأمضى العريسان ليلة
زفافـهمـا داخل خيـمة عـلى أرتفاع 2000
مــتـر لـيـبـدآ في أول صـبـاح لـهـمـا تـسـلق
جبل هـلكـورد الذي يـعد ثاني أعـلى جبل
في الـعراق ويرتـفع أكثر من  3600 مـتر.
قـضى سـاالر جـوماني ( 34عـامـا) أثـنتي
عــشــرة ســـنــة من حــيــاتـه بــالــتــجــول في
اجلبـال واستفـاد من حبه لـتسـلق اجلبال
لـيجـد وظـيفـة في منـطـقة شـومـان الواقـعة
عــلى احلـدود الـعـراقــيـة اإليـرانــيـة كـدلـيل
لــشــركــات الــنــفـط الــتي تــســتــكــشف في

نطقة اجلبلية في شمال العراق, ا
أما زوجـته سوما محمد ( 28عاما) فهي
طــالــبـــة في كــلــيــة الــتـــربــيــة في جــامــعــة
كويسنجق وهي منطقة جبلية كذلك وتقع

قرب احلدود مع إيران.
ـسـافـات طـويـلة وسـومـا مـولـعـة بـالـسـيـر 
عـلى اجلـبال فـيـما حتـظى ريـاضة الـسـير
في اجلــبـال بـشـعـبـيـة مــتـزايـدة في إقـلـيم

كردستان العراق.
ــسـيـر ارتـدى األهل واألصــدقـاء ورفـاق ا
ــشي والـنــظـارات عــلى اجلــبـال أحــذيـة ا
الــشــمـســيــة وصــوال إلى ســتـر ســمــيــكـة
رتفـعة التي جـنبت احملتفـ موجة احلر ا
احلـارقـة الـتي تـضــرب الـعـراق مـنـذ عـدة
أيام مـسجلة أرقـاماً قيـاسية جتاوزت 50

درجة مؤية.
ـشـاركـون وتـمـســكـاً بـالـتــقـالـيـد حتــلق ا
الــذين ارتــدى أغــلــبـهـم مالبس ريــاضــيـة
وآخرون زيـا كردياً حول العروس ألداء
ـميـزة. في نهـاية رقـصة الـدبكـة الكـردية ا
احلفل تـوجه ساالر وسوما الـلذان ارتديا
ســـتــرتــ بــالـــلــون األصــفــر وبـــنــطــالــ
زرقاوين وحمال حـقيبتيهمـا الثقيلت على
ظـهـريـهـمـا إلى خـيـمتـهـمـا بـعـد ولـيـمة من
الـفـاكـهـة الـطـازجـة واجلـ الـذي أحـضر

من قرية قريبة.
ـثل القـائد ويـعيـد هـذا احلدث الـتذكـيـر با
أن ال صديق لألكـراد سوى اجلـبال فـيما

ينتظرون منذ قرون تشكيل دولة لهم.

q³ł vKŽ√ w½UŁ vKŽ Íœd  Ã«Ë“

‚«dF « w

الــعـراقـيــون سـمـعــوا أو شـاهـدوا فــيـديـو الــصـبي الـذي
س شـرف أمّه من عناصر ا  تـعرض ألبشع االهـانات 
أمنـيـة قال بـيان حـكومي انه جـرى فسخ الـتعـاقد مـعهم
واحــالــتـــهم لــلــقــضـــاء . وفي الــوقت نـــفــسه رأوا رئــيس
احلـكومة مستقبالً ذلك الصبي  وقيل انه شقيقه بحسب
ـتــاحـة وبـغض الــنـظـر عــمـا قـيل فـإنَّ االفـالم والـصـور ا
االسـتـقـبـال الـتـفـاتـة فـيـهـا ردّ اعـتـبـار لـكرامـة ذلـك الفـتى
اليـافع . ربّما  كان الطفل مسـتغرباً أن يقوم مسؤول برد
االعـتبار لـلكرامة واحلق الـشخصي واحلـق العام  فذلك
أمــر لم يــحـــدث في الــعــراق مــنـــذ ســنــوات بــعــيــدة ألنَّ
الكـرامات ديست بالقنادر وسحقت بأعقاب البنادق مئات
ـرات حتـت عـنــاوين وحــجج مــتــعــددة  فــمـرةً بـل آالف ا
بــاسم حتــريــر الــعــراق من خالل قــيــام جــنـود االحــتالل
االمريـكي بتـفتيش بـيوت العـوائل العـراقية بـطريـقة مهـينة
ســبع سـنـوات مـن أجل أن تـهـنــأ حـكـومـات فــاسـدة عـلى
نطـقة اخلضراء  وباسـم حفظ القانون سـدة احلكم في ا
ومالحــقـة مـخــالـفـيه ومــنـتـهــكـيه مــرةً أخـرى بـعـد أن زال
ـدن من االرهـاب مـرةً ثـالـثـة االحـتالل  وبـاسم حتـريــر ا
وبــأســمــاء شـتى وبــاسم مــحــاربـة االرهــاب مــرةً رابــعـة 
أخـرى وأعطى ذلك كله االنـطباع  في أنّ كـرامة العراقي
هي أول شيء قـابل لـلـهدر من دون سـؤال أو كالم  كـما
ـنـهج رسـخت الـقـنــاعـة في أنّ االفالت من الـعــقـاب هـو ا
ـبــررات الـسـيــاسـيـة ومـادامـت الـنـصــوص الـقــانـونـيــة وا
واالمــنــيـة الــتـي يـتــغــطّـى بـهــا فـالن وعالن قــابــلـة لــلــمطّ

والتحوير والتدوير .
شـهد ليس مقنـعاً كما بدا الـيوم وكانت به حاجة ألن ا
يتـم اظهار أولئك الـعناصر الـسافلة احملـسوبة على االمن
الــعـراقي بــغض الـنـظــر عن تـفــاصـيل الــعـنــوان الـدقـيق
لـيـقـدمــوا اعـتـرافـاتـهم عـمّـا اقـتـرفـوه في واقـعـة الـصـبي
الــيـتـيم الـذي انــتـهـكت كــرامـته وكـرامـة أمّـه وأثـار الـفـعل
اليـ وليكن هـناك قرار قـضائي سريع ـش غضب ا ا
يــســمح بـبـث هـذه االعــتــرافــات بـعــد الــتــحـقــيق االولي 
للضرورة القصوى واالستثنائية من أجل الصالح العام.
أمّـا مَن يُصر عـلى عدم جواز عـرض اعترافـاتهم ألسباب
قــانـونـيـة  فــعـلـيه أن يـحــاسب مـركـز الــشـرطـة الـذي بث
ـعذب أو اعـترافـات شقـيقـه  بالـبدلة اعتـرافات الـصبي ا
ــعــتــقل ومن دون قــرار قــضـائي الــصــفــراء ومن داخل ا
يـــجـــيـــز ذلك . هل حـــدث فـي الـــعـــالم كـــله أن جـــرى بث
اعتـرافات صبي يتـيم محروم مسـحوق الكرامـة لسرقته-
بــايـسـكل  –دراجــة هـوائــيـة يــقـضي عن فــعـلــته حــكـمـا
بالـسجـن منـذ ثالثة اشـهر  فـيـما يـتمـتع نـاهبـو ملـيارات

العراق باحتكار مستقبل أجيال ?
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