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طبعة العراق 
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اخـرى? فنـحن مواطـنون عـراقيـون لذلك
ـــســاواة بـــيــد أن يـــجب ان نـــعــامل 
الـــســؤال هــو: مـــاذا بــشــأن االيــرادات
ـتـبقـيـة الـتي هي في حوزة احلـكـومة ا
االحتـــاديـــة? مــاذا فـــعـــلت احلـــكـــومــة
ــتــبـقــيـة االحتــاديــة بـهــذه االيـرادات ا
ناطـق االخرى من العراق? هذه لـباقي ا

االتــهـامـات هي فــقط لـتــغـطـيــة الـفـشل
االداري لــلــمــسـؤولــ في احلــكــومـات
ـــتــعـــاقــبـــة في الــعـــراق ولم يــؤدوا ا
ــنـاطق واجــبــاتـهـم بـشــكل جــيــد في ا
ـؤسف ان الـكرد االخـرى) مـردفـا (من ا
سـؤولية هم األسـهل لتـحمـيلهم هـذه ا
نـصف الـقول لـذا نـعـتقـد أنه من غـيـر ا
إن كـردستان قد طور نفسه على حساب
ــنـاطـق االخـرى) مــضـيــفـا انه (بــعـد ا
إقــرار الـدســتـور عـام 2005 لـم يـشــعـر
شــعب إقـلـيم كـردســتـان بـأن احلـكـومـة
االحتـادية في بـغداد مـلتزمـة بالـدستور
ـشاكل كـمـا هو مـطلـوب لـذلك فإن كل ا
الـتي نـشهـدها الـيوم هي نـتيـجة لـعدم
تــطـبـيق الـدســتـور كـمـا يــجب).وفـيـمـا
ــعــابــر احلــدوديــة قـال ان يــتــعــلق بــا
(الـــدســـتــور يُـــبـــ مــا هـــو حـــصــري
لـلحكومة االحتـادية وما هي صالحيات
اقــلــيـم كــردســتــان ومــا الــصالحــيــات
ـعـابـر احلـدوديـة لـيـست ـشـتـركـة فـا ا
سـلـطـة حـصـريـة للـحـكـومـة االحتـادية
ــعـابــر احلـدوديــة بـشــكل عـام وادارة ا
يـــجب ان تــكــون بـــشــكل مـــشــتــرك مع

احلـكـومة االحتـاديـة وال مشـكـلة لـديـنا
أن تـدار بـصورة مـشـتركـة) مـضيـفا ان
(الـدسـتـور يُبـ مـا هي االيـرادات التي
تــعـود الى احلـكـومـة االحتـاديـة وكـيف
يــجب تــنــظـيــمــهـا ونــحن عــبــرنـا عن
استعدادنا الدائم للتوصل مع احلكومة
االحتـــاديـــة الى اتـــفـــاق عـــلـى اســاس
الــدســتـور ولــكن لألسف نــشـعــر بـأن
احلـــــكـــــومــــة االحتـــــاديـــــة لم تـــــرسل
الـيـة كمـا هي لإلقـليم ). ـسـتحـقـات ا ا
واوضـح ان (معـظم االيرادات الـعراقـية
تُـــســـتـــوفى مـن الـــنــفـط واحلـــكـــومــة
االحتـاديـة وبـضـمـنهـا إقـلـيم كـردسـتان
يــنــتــجـان خــمــســة ماليــ بـرمــيل من
الــنــفط وهــذه الــنـســبــة كــانت تــشـكل
اغــلـبـيـة ايـرادات احلــكـومـة االحتـاديـة
الـتي هي من النـفط تصـدر منهـا أربعة
ماليـــ وتــســتــخــدم مــلــيــون بــرمــيل
ـفترض لـالستخـدام احمللـي وكان من ا
ان يـسـتفـيد كـردستـان من هذه احلـصة
فـترض السـتـهالكه احمللي.  وكـان من ا
ـليون بـرميل من النفط أن يـشكل هذا ا
ـئـة من ايـرادات الـعراق نـسـبة  22 بـا

وهــــذه االيــــرادات لـم تـــكـن تــــدخل في
الـعـائدات الـعامـة للـحكـومة االحتـادية
ـئة من لـذلك فـان ما يـتبـقى كان  78 بـا
االيــرادات الــنـفــطـيــة كــإيـرادات عــامـة
ـوازنـة الدولـة) مـضيـفـا انه (مع مرور
الـزمن كانوا يزيدون النفقات السيادية
عــامـا بـعـد آخـر الى ان وصـلت الى 45
ئة إذا ئة لذا فان نسبة من  78 با بـا
ـئـة نالحظ أن 45 نـحـتـسـبـهـا مـئـة بـا
ـئـة تـخـصص لـلـنـفـقـات الـسـيـاديـة بـا
ــفــتــرض ان يُــشـمـل اقـلــيم وكــان من ا
ـتـبقي كـردسـتـان من هـذه الـنفـقـات وا
ـئـة كـان يُـوزع عـلى والـذي هـو  55 بــا
اقــلــيم كــردســتـان وبــاقي احملــافــظـات
الـعراقية).وخلص البارزاني  الى القول
ان (اقـليـم كردسـتان مـستـعد لـلنـظر في
الـنــقـاط اخلالفـيـة لـكي نـعـرف مـا عـلى
احلـكومة وعلينـا من حقوق والتزامات
ن). من جــهـة اخـرى ومـن هـو مـديــون 
اســتـقـبل مــسـرور الـبـارزاني اول امس
اخلـمـيس  وزيـرة اجلـيـوش الـفـرنـسـية
ـرافـق لـهـا فــلـورانس بــارلي والــوفـد ا
وجـرى خالل الـلـقـاء بحث سـبل تـعـزيز

الـعالقـات بـ فـرنـسـا واإلقـلـيم وزيادة
دعم قـوات الـبيـشمـركة وتـأكيـد ضرورة
تــطــويــر الــعالقـات االقــتــصــاديــة بـ
اجلـانب بالتوازي مع التنسيق األمني
والـعــسـكـري. وبـحـسب بـيـان حلـكـومـة
االقــلــيم فــقــد تــقــدم رئــيس احلــكــومـة
تواصل بـالشكـر لفرنسـا على (دعمـها ا
لـإلقـلـيم  وال ســيـمــا خالل احلـرب ضـد
تــنــظــيم داعش) مــشــيــراً إلى أن (هـذا
الـــتــــنـــظـــيـم عـــاود شن الــــهـــجـــمـــات
واالعـتـداءات اإلرهـابـيـة في الـكـثـير من
مــنـاطـق الـعــراق وبـات يــشـكل خــطـراً
ـنـاطق). وشدد جـديـاً على سـكـان تلك ا
الــبــارزاني عــلـى (ضــرورة الـتــنــســيق
األمـني ب قـوات البيـشمـركة واجليش
الـعراقي للـتصدي إلى تـهديدات تـنظيم
داعـش). من جـــهـــتـــهـــا جـــددت وزيــرة
اجلـيـوش الفـرنسـيـة دعم بالدها إلقـليم
كـردستـان وقوات الـبيـشمـركة واعربت
عن أمــلـهـا في أن (يـســتـأنف الـتـحـالف
الــدولي تـدريب قـوات الـبــيـشـمـركـة في
الــقــريب الـعــاجل بــعــد تـوقف قــصــيـر

بسبب جائحة فايروس كورونا).
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بيروت

 هذه تعزية ومواساة الى االخ والصديق حسن العلوي لوفاة
الصـحـفـية امـنـة عبـد الـوهـاب شقـيـقة زوجـة الـعـلوي الـسـيدة

محاسن عبد الوهاب.
ـرحومة امـنة ح كـانت تعمل نحن من جيل نـعرف الزمـيلة ا
في جريدة اجلـمهوريـة في الثمـانينـات  وكان خبر وفـاتها في
هلها طـويال كالصاعقة اضي بعـد مرض لم  لندن االحد ا

على زمالئها وزميالتها .
اليـوم حتـدثت مع االخ حـسن الـعـلـوي فوجـدته مـهـمـومـا على
غـير الـعـادة وقـال لي ان امـنـة ال تـعـرف اذيـة احـد وال تـعرف
الـغش كــانت صـامــته تـخــفي االلم مـضــحـيــة لم تـكن تــهـتم

. رحوم عبد الوهاب االم بنفسها كوالدها ا
توقف قليال. وقال مـسكينـة عملت لتـعيش هي واوالدها بكيت
كثيـرا علـيها  سـكت ثم اجهش بـالبـكاء بـشكل لم اكن اعرفه

من شخصية العلوي القوية في مختلف مراحل حياته.
وت وافـضلنا من ابا اكثم هذه حـال الدنيـا فمصـيرنا كلـنا ا
يـجـد له من يـذكـره ويـبـكـيه كـمـا بـكـيـتـها. لـك الـعـمر الـطـويل

صاب. والصبر على هذا ا
الى رحمة الله زميلتنا امنة.
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دعــا رئـيس حـكــومـة إقـلــيم كـردسـتـان
مـسـرور الـبـارزاني الـى اجـراء احـصاء
ســـكـــاني لـــكي تـــتـــســـلم كـل االطــراف
سـتحـقة مـشيرا الى ـاليـة ا حـقوقـها ا
ان مــــا كــــان يــــرسل الـى االقــــلــــيم من
ـئـة احلـكـومـة االحتـادية  أقل من  5 بـا
ــوازنـة الــعـامــة . وقـال من مــجــمـوع ا
الــبــارزاني في مــقــابــلــة تـلــفــزيــونــيـة
مـشتركة  أن (اإلقليم لم يتسلم حتت أي
ـاليـة من مـجـموع ظـرف مـسـتحـقـاته ا
االيــرادات الــعـامــة لــلـعــراق ومــا كـان
ئة من مجموع يرسل كان أقل من  5 بـا
ــوازنـة الــعـامــة لـلــدولـة الــعـراقــيـة) ا
مـوضحـاً أن (أفضل حل لكي تـتسلم كل
سـتحقة هو الية ا االطـراف حقوقهـا ا
اجــراء احــصــاء ســكــاني). واوضح إن
(عالقـتنـا مع احلـكومة االحتـادية بُـنيت
على أسس التوازن والتوافق والشراكة
لـكنها لم تنفذ) مضـيفاً  (لقد اتفقنا في
الـبداية على ان تكـون حصة اإلقليم 17
ئة من االيـرادات العامـة في العراق بـا

ولـكن هذه الـنسـبة خـفضت الى 12.67
ئـة  بقـرار شخـصي فقط وبدون اي بـا
اســاس قـانـوني). وتـابع أن (الـدسـتـور
الـعراقي يُب االيـرادات التي تعود الى
احلـكـومـة االحتـاديـة وآلـية تـنـظـيـمـها
ونــحن عــبـرنــا عن اسـتــعـدادنــا الـدائم
لـلــتـوصل مع احلـكـومـة االحتـاديـة الى
اتــفــاق عــلى اســاس الــدســتـور ولــكن
لألسـف نشعـر بأن احلكـومة االحتادية
ـالـيـة كـما هي ـسـتـحـقـات ا لم تـرسل ا
إلقـلـيم كـردسـتـان) مـنـوهـا الى انـه (لو
قـارنـا الـوضع في كـردستـان من نـاحـية
الـبنـية االقتـصادية والـتطور الـعمراني
ــنـاطـق في الـعــراق فـإنــنـا مـع بـاقي ا
نـالحظ أن هـنـاك اخـتالفــا كـبـيـرا جـدا
وهــذا لــيس بــســبب إن االقــلــيم يــأخـذ
الـية على جـزءا اكبـر من مسـتحقـاته ا
ـشـاكل الـعـكس تـمـامـاً بـالـرغم من كل ا
بــاعــتــقـادي ان هــنــاك ادارة جــيـدة في
كـردسـتـان تـمـكـنت من تـطـويـر االقـليم
ـستـوى). وتـساءل وايـصـاله الى هـذا ا
ـاذا تـوجد حـسـاسـية واعـتـقاد ) : قـائالً
ســائـد بــأن هـذا عــلى حــسـاب مــنـاطق
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اكــدت الـسـعـوديـة وفـرنــسـا دعـمـهـمـا
لـلـعـراق وسـعيـهـمـا لـتعـزيـز الـتـعاون
مـــعه خـالل لــقـــاءات اجـــراهـــا وزيــر
اخلارجية السعودي ووزيرة اجليوش
ـســؤولـ في الــفـرنــسـيــة مع كـبــار ا
بــغـــداد اول امس اخلــمــيس وفــيــمــا
ركــزت زيــارة الـوفــد الـســعــودي عـلى
اجلـانب االقـتـصادي  انـصب اهـتـمام
ــيــدان الــوزيـــرة الــفــرنــســيـــة عــلى ا
الـعــسـكـري ومـواجـهـة بــقـايـا تـنـظـيم
داعـش. وبحث رئـيس مـجـلس الوزراء
مـصطفى الكاظمي مع وزير اخلارجية
الـسـعـودي فـيـصل بن فـرحـان بن عـبد
الـله (العـالقات الـثنائـية بـ البـلدين
وســـبل تــعـــزيــزهـــا وتــطــويـــرهــا في
اجملــــاالت كـــــافــــة فــــضال عـن بــــحث
ـنطقة) كما مـستجدات األوضاع في ا
نـاقش اجلانبـان (التعـاون االقتصادي
بــ الـبــلـدين وحتــقـيق الــتـوازن في
اإلنـتاج الـنفطي بـالشكل الـذي يخفف
الـــعـبء االقـــتـــصـــادي عن الـــعـــراق)
ـكـتب الـكـاظـمي تـلـقته بـحـسب بـيـان 
(الـزمان) امس نـقل عـنه تأكـيده لـلوفد
الـضيف أن (السعودية شريك حقيقي
لـلـعراق وأن الـعراق يـتـطلع الى بـناء
عالقــات مــتـمــيـزة تــسـتــنـد الى اإلرث
الــعـمــيق لـلــروابط الـتــاريـخـيــة الـتي
ا يحقق مـستقبال أفضل جتـمعهمـا 
لـلـبلـدين) مـشـيرا الى (أهـمـية تـفـعيل
مـقررات اللجنة التنسيقية ب العراق
ا يؤمّن مصالح شعبي والـسعودية 
). من جـانـبه أكـد الــبـلـدين الـشـقـيــقـ
ـمـلـكـة تـنـظر الـوزيـر الـسـعـودي أن (ا
بـع احلرص واالهتمام الى عالقاتها
مع الــعـراق كـمــا تـتـطـلـع الى تـعـزيـز
ـشـتـرك وتـفـعيل وتـوطـيـد الـتـعاون ا
ا برمة ب اجلانب و االتـفاقيات ا
ـشـتـركـة لـلـبـلدين) ـصـالح ا يـحـقق ا
ملـكة تتطلع الى الزيارة مـضيفا أن (ا
ــرتـقــبـة لــرئـيس الــوزراء الـكــاظـمي ا

شـريكا إسـتراتيـجيا لـلعراق في حربه
ضد تنظيم داعش اإلرهابي فضال عن
كــونــهـا دولــة صـديــقــة) مـنــوهـا الى
(مـتانـة العالقـات ب الـعراق وفـرنسا
الــتي تــمــتــد لـســنــوات طــويــلـة). من
جــانــبــهـــا أثــنت بــارلي عــلى قــيــادة
الـــكـــاظـــمي و(تـــمــكـــنه مـن حتــقـــيق
خـطوات نـاجحة عـلى الرغم من أنه لم
تـمض سوى أسابيع على تسلم مهامه
احلـكـومـيـة).  وفق الـبـيـان كـمـا أكـدت
(عـزم بالدهـا على الـوقوف مع الـعراق
في احلرب ضد اإلرهاب ودعم القوات
األمـنيـة العـراقيـة السيـما وأن فـرنسا
قـد ساهمت ضمن التحالف الدولي في
احلـرب ضد تنـظيم داعش). وبيّنت أن
(فـرنـسا تـشاطـر العـراق في أن تنـظيم
داعش مــازال يـشـكل تـهــديـدا لـلـعـراق
ـنـطقـة السيـما أنـشطـته اإلرهابـية وا
فـي ســـوريــــا) مــــســــتــــدركـــة (نــــحن
ـجـابـهـته) مـشـيـرة الى مـسـتـمـرون 
ـهم الـذي يـقـوم به الـتـحـالف (الـدور ا
الـدولي فـي مـواجـهة داعـش بـخـاصة
مــا يــتــعـلـق بـالــدعم اجلــوي وتــبـادل
ـعـلـومـات) .وأبـدت وزيـرة اجلـيـوش ا
الـفرنسية (استـعداد بالدها الستئناف
جـهـود تـدريب الـقوات الـعـراقـيـة التي
تــوقـفت بـســبب جـائـحــة كـورونـا في
ـط عـــمل ــــكن ووفق  أقــــرب وقت 
ــسـاهـمــة الـتـحـالف وإطــار جـديـدين 
الــدولـي في الــعــراق حتــدده الــرؤيــة
واحلـاجــة الـعـراقـيـة وبـالـشـكل الـذي

يعزز سيادة العراق). 
وتـضمن اللقاء ايضا بحث الوضع في
سـوريا وتـأثيـره في استـقرار الـعراق
ـــنــطـــقـــة.ووصــلت بـــارلي مـــســاء وا
ـاضي إلى بـغـداد للـتـعـبـير األربـعـاء ا
عن دعـمها للحكومـة العراقية اجلديدة
التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية
وصــحـيـة في ثـاني زيــارة يـقـوم بـهـا
وزيـر فـرنـسي إلـى العـراق خـالل سـتة
أســـابـــيع. الى ذلك اســـتـــقــبـل رئــيس
اجلـــمـــهــوريـــة بــرهـم صــالـح بــارلي
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الـيها) . وترأس وزير الـتخطيط خالد
بـتال الـنجم اول امس االجـتماع االول
لــلــجـــنــة االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة
واالسـتـثـمـاريـة والـتـنـمـويـة واالغـاثة
ــنــبــثــقــة عن اجملــلس الــتــنــسـيــقي ا
الــعــراقي- الــســعــودي. واســتــعـرض
الـنـجم في مسـتـهل االجتـمـاع النـتائج
االيـجابـية الـتي تمخـضت عنـها زيارة
الـوفـد الـعراقي الى الـسـعـودية لـلـمدة
ـاضي مـبـيـنا ان من 19- 20 تـمـوز ا
(لـدى اجلانب الـسعـودي رغبـة كبـيرة
فـي فتح افـاق واسـعة من الـتـعاون مع
العراق في مختلف اجملاالت التجارية
واالسـتثماريـة والصناعـية والزراعية
واخلــدمـــيــة) مــشــيــرا الى (تــرحــيب
الــعــراق بــهــذا الــتــعــاون االيــجــابي
الــبـنـاء واســتـعــداده لـتـوفــيـر افـضل
الـظـروف الجناحه) الفـتـا الى (اهمـية
ودور الــقــطــاع اخلــاص في الــبـلــدين
ــزيــد من الــشــقــيـــقــ في حتــقــيق ا
ـــشــتــرك). واوضح ان االســـتــثــمــار ا

(زيــارة الـوفـد الـعــراقي الى الـريـاض
تـمـخضت عن تـوقـيع عدد من مـذكرات
الـــتــفــاهـم في مــجـــاالت الــتــقـــيــيس
والـسيطرة النوعية وتمويل مجموعة
ـشـاريع مـن الـقـرض الــسـعـودي مـن ا
ـيـسر لـلـعراق والـبـالغ ملـيار دوالر) ا
مــنـوهــا الى ان (الـبـلــدين سـيــوقـعـان
عـددا من االتـفـاقـيات بـعـد اقـرارها من
قــبل مــجــلـس الــنــواب) مــضــيــفـا ان
(اجلـانب العراقي سيقـدم مجموعة من
ــقــتـرحــات الى اجلــانب الـســعـودي ا
ـشـاريع تــتـضـمن امــكـانــيـة تـمــويل ا
ــتـوقـفـة ومـنــهـا إجنـاز اجملـمـعـات ا
ـشـاريـع اخلـدمـيـة في الــسـكـنــيـة وا
ـاء قــطـاعــات الــصـحــة والـتــعـلــيم وا
واجملــاري).ونــاقش االجـتــمـاع ايــضـا
(الــعـــمل عــلى تـــفــعــيل االتـــفــاقــيــات
ـتـفق عـليـهـا ب ومـذكـرات الـتفـاهم ا
اجلـانــبـ السـيـمـا مـا يــتـعـلق مـنـهـا
ـنــتج الـوطـني بــتـشـجـيع وحــمـايـة ا
وكـــذلك إنـــشـــاء مـــركـــز لـــلـــشـــركـــات

الـــســعــوديــة في الـــعــراق فــضال عن
اســـتــعـــراض اجلــهـــود احلــكـــومــيــة
اإلغـاثية واإلنسانية وإعادة االستقرار
). كــمـا اسـتـقــبل الـكـاظـمي لــلـنـازحـ
وزيـرة اجلـيـوش الفـرنـسيـة فـلورانس
رافق لها وجرى خالل بـارلي والوفد ا
الــلــقــاء بــحث األوضــاع األمــنــيــة في
نـطقة ودعم جـهود العراق الـعراق وا
فـي حـربه ضــد اإلرهــاب. ونــقل بــيـان
ـكـتب الـكاظـمي تـلقـته (الـزمان) امس
عــنه قــولـه خالل الــلــقــاء أن (فــرنــسـا
شـــريـــكـــة في احلـــرب ضـــد اإلرهــاب
واحلــكـومـة الـعــراقـيـة حــريـصـة عـلى
تــطـويـر هـذه الـشــراكـة لـلـوصـول الى
تــعــزيــز وتـأهــيل مــتــكــامل لــلــقـدرات
األمـنـيـة الـعـراقـيـة وتـطـويـر كـفـاءتـهـا
ـعـلـومات الـقـتـالـيـة وتـعزيـز تـبـادل ا
األمـــنــــيـــة) وأشـــار الى أن (اجلـــيش
الــــعــــراقي تــــعــــرّض الى مــــحـــاوالت
إلضـعافه وقـد تصـدّت احلكـومة لـهذه
احملــاوالت) .وبـــيّن أن (فــرنــســا تــعــدّ
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انـه ( وضع الــعــديــد من اخلــطط
جملــابــهــة هــذه اجلــائــحــة حتــديــد
ـهـمـة لـتــأمـ اسـتـقـبـال احملــاور ا
الـــزائــرين). واعــلـن احلــكــومــة عن
تــــعــــطــــيـل الــــدوام الــــرســــمي في
ــؤســســات كــافــة يــوم غــد االحــد ا
ـــنـــاســـبـــة الـــعـــاشــر مـن مـــحــرم.
وســجـلت وزارة الـصـحـة في اقـلـيم
و458 كــردســتـان  26 حــالــة وفـاة
اصـابـة جـديـدة بـفـايـروس كـورونـا
ــاضــيــة.وقــالت خـالل الــسـاعــات ا
الــوزارة في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امـس انـهـا (اجـرت  4617 فــحـصـا
جــــــــــديــــــــــدا فـي كـل مـن اربــــــــــيـل
والــسـلـيــمـانــيـة وكـرمــيـان ودهـوك
مـشـيـرا الى ان (الوزارة وحـلـبـجـة)
ســــجـــلت  458 اصــــابـــة جــــديـــدة
تـــوزعت بــواقع  208 فـي اربــيل و
 93 فـي السليمانية  23في كرميان
و  119 فــي دهــــــــــــــوك و  15 فـي
مــؤكـــدا (تـــعــافي 561 حـــلـــبــجـــة)
مـصابا مـنها  269 في اربيل و 11
فـي السـليـمانـية و  29 فـي كرمـيان
و  235 فــي دهــــــــــــــوك و  17 فـي

ولـفت الـبـيـان الى انه ( حـلـبـجـة)
تـسـجيل  26 حـالـة وفـاة  بواقع  9
حـــــــــــاالت فـي اربــــــــــيـل  و  11فـي
الـسـلـيـمـانـية و 6 فـي دهـوك). واكد
ـشتـرك لالحتـاد الـوطني الـرئـيس ا
بــافــال الــطــالـبــاني الــكــردســتــاني
إصـابته بـكورونـا.وكتب الـطالـباني
ان في  صــفـحـتـه عـلى الـفــيـسـبـوك
(صـحتي اآلن مستقرة بعد اصابتي
بــالــفــايــروس). واعــلن عـن اصــابـة
ـان عن االحتاد الـوطني عـضو الـبر
الـــكـــردســـتــــاني اال الـــطـــاالـــبـــاني
بــــــفـــــايـــــروس كــــــورونـــــا.وأوضح
غـيـبـريـسـوس أن (كـورونـا أثـر على
الـصحة الـنفسة لـلمالي من جانب
الــقـلق واخلــوف الـذي يــسـبــبـهــمـا
وكــذلك تــعــطــيل خـدمــات الــصــحـة
الفتا الى ان (هذا الوضع الـنفسيـة)
نـاجم عن الـتدابـير الـتـقيـيديـة التي
وما أدخـلت في الـعديـد من الـبلـدان
يـرتـبط بذلك من غـياب الـتفـاعل ب
ـنظـمة ديـر العـام  الـنـاس) ورأى ا
يـة تيـدروس أدهانوم الـصحـة العـا
غـيـبريـسوس بـأن وبـاء كورونـا أثر
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اقـدم رجل عــلى قــتل أبـنــاء أخـيه
الـثالثــة جـراء شــجـار عــائـلي في
ذي قار. وقـال مصـدر في تـصريح
امس إن (شـجــاراً عـائـلــيـاً انـدلع
بـســبب خالف عــلي قـطــعـة أرض
في قــــضـــــاد الــــرفــــاعي الــــتــــابع
حملـــافــــظـــة ذي قـــار تــــطـــور إلى
اسـتـخـدام الـسالح مـا أسـفـر عن
مـــقـــتل ثـالثـــة أشــــقـــاء عـــلى يـــد

عمهم). 
وأضــاف أن (قــوة أمــنـيــة طــوقت
مـكـان احلـادثـة وفــتـحت حتـقـيـقـاً

أولياً في مالبساتها).
كـــــمـــــا افــــاد مـــــصـــــدر في وزارة
الـداخـلـيـة  بـانـتـحـار شـخـصـ
احدهما في بغداد واالخر بواسط
صدر في السباب مجهولة.وقال ا
ــدعـو تــصــريح امس (انــتــحــار ا
س.ط موظف في وزارة الـصنـاعة
ـعـادن عـن طـريق شـنـق نـفـسه وا
داخل داره ضـمن مــنـطـقــة بـغـداد

اجلديدة).
واضـــــاف (كـــــمـــــا اقـــــدمت عـــــلى
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سـجل الـعراق  4177 حـالة اصـابة
جــديـــدة بــفــايــروس كــورونــا و72
حـــالــة وفـــاة بــواقع  3865 حـــالــة
وقـف الوبـائي لـيوم شـفـاء ضـمن ا
امـس اجلـــــمـــــعــــــة. وقـــــالت وزارة
الـصحة والـبيئـة في يبان امس انه
ـــوذجـــا في ( فـــحص  22634 
اخملــتـبــرات اخملـتــصـة فـي الـعـراق
وبـــذلـك يـــكـــون اجملـــمـــوع الـــكـــلي
ـفــحـوصــة مـنــذ بـدايـة لــلـنــمـاذج ا
الفـتـا رض 1547498 ) تـسـجـيل ا
الـى ان (الــــوزارة ســـــجــــلت 3865
حـالة شـفاء و  4177 حـالة اصـابة
جــديـدة بـواقع وفـيـات  74 حـالـة).
فـيـمـا اكـد الـوزيـر حـسن الـتـمـيـمي
اتــخــاذ اجـراءات صــحــيـة مــشـددة
اسـتعدادا لزيارة الـعاشر من محرم
فـي كــــربـالء.ونـــــقل الـــــبــــيـــــان عن
الـتميمي القول (عقدنا اجتماعا مع
مـــدراء االقــســام فـي دائــرة صــحــة
كــــربالء لـإلطالع عــــلى االجـــراءات

مؤكدا أن ـتخذه لزيارة عاشوراء) ا
(االجـراءات تـخـتـلف هـذا الـعام من
حـيث االسـتعـدادت الـتي قامت بـها
الـــوزارة و صــحــة كــربـالء بــســبب
فـهـنـاك انــتـشـار فــايـروس كـورونــا
حتــديـــات كــبــيــرة أمــام مالكــاتــنــا
الـصحية للتعامل مع هذه اجلائحة
 ونـحن نـشـهـد توافـد اعـداد كـبـيرة
مؤكدا من الـزائرين لهذه احملافظة)

ـــدعــوة ز.خ بـــشــنق االنــتـــحــار ا
نـفـســهـا). من جـانب اخــر اعـلـنت
خلـية االعـالم االمني  عن احـباط
مخطط لتنـفيذ عملـية ارهابية في

الرصافة ببغداد. 
وقالت اخلـليـة في بيـان اخلميس
انـه (بــــنــــاء عــــلى مــــعــــلــــومــــات
أسـتـخـبـاريــة أسـتـطـاعت قـواتـنـا
االمنية مِن احـباط مخطط لـتنفيذ
عــمــلــيـة إرهــابــيــة مــســاء الــيـوم
اخلـــمــيـس في قـــاطع الـــرصـــافــة

ببغداد).
وافـاد مـصـدر امـني  بـأن جـنـديا
اسـتـشـهـد واصـيب اخـر بـاعـتداء
صدر قدادية.وقال ا لداعش في ا
في تصـريح امس ان (عنـاصر من
داعش شنوا اعتداء  على قوة من
اجلــيش فـي مــنــطــقـــة الــشــيــحــة
ـقداديـة التـابع حملافـظة بقـضاء ا
ديــالى مـــا ادى الى اســتـــشــهــاد
جندي واصـابة اخر). واضاف ان
(قوة امنـية طوقت مـكان احلادث
ــصـاب الى مــسـتــشـفى ونـقــلت ا
قـريب لـتـلقـي العـالج واجلثـة الى

الطب العدلي).
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. قد يـنشق احـدنـا على الـتاريخ اخي ابوعالء.مـحسن حـسـ
لكن التاريخ كعادته يأبى االنشقاق .

فنلتقي كلما ابتعدنا.الن التاريخ يحتاجنا شهودا .
وهذا هو سر لقائنا.وسر وجودنا االنساني والوطني.

والن فـقه مــحـمـد يــعـتــمـد عـلـى شـهـادة شــاهـدين كــنـا نـحن
. الشاهدين. لو كنا مصري الطلقوا علينا مصطلح احلسن
مرت االحداث عـلى قرب منـا .  بعضـها بحـضورنا وبـعضها

بحضور من كان يعمل مثل عملنا.
عشنا عمرا زاهيا في عهود زاهية وخائبة.الفرق كبير بيننا.
فانا اعمل في الصحافة وكانها دابتي امتطيها لتحملني الى
هدف مرسوم موسوم وانت من.جعـلتك.الصحافة رجال تدب

عليه لتحقق ذاتها.
فــانت كـــامل االوصــاف .وانـــا كــامل االنـــصــاف.نـــصف لــله

ونصف للحزب.
لم نلتق في مهمة سرية لكن سرنا واحد.

.رسـمـيـا فـبـدأ مـرحلـة مـا بـعـد الـتـقـاعـد.ونـحن في تـقـاعـد
مكتب ال يعرف التقاعد.

وماذا بعد يا ابو عالء..لم يبق اال الهوى والهواء.

ـرافق لهـا  وأكد خالل الـلقاء والـوفد ا
(وجــوب تــضــافــر اجلــهــود الــدولــيـة
ــــواصــــلــــة احلــــرب عــــلـى اإلرهـــاب
والـــقــضــاء عـــلى بــؤره الــتـي تــشــكل
تـــهـــديــداً لألمـن والــسـالم وتــعـــزيــز
ـكافـحـة أشـكال الـتـعـاون والتـنـسـيق 
الـتطرف) مشيراً إلى (أهـمية التشاور
شـترك مع االحتاد األوروبي والـعمل ا
ــنــطــقــة لــتـــرســيخ االســتــقـــرار في ا
ـــزيــــد من األزمـــات وجتــــنـــيـــبــــهـــا ا
والـــتــوتــر) مــشـــيــدا بـ(دور فــرنــســا
احلــيــوي في الــتــحــالف الــدولي ضـد
اإلرهـاب). وبحسب بيان رئاسي تلقته
(الــــزمـــان) امس فــــقـــد شــــدد رئـــيس
اجلـمـهوريـة عـلى (ضرورة دعم جـهود
الـــعـــراق حلـــمـــايــة ســـيـــادته وأمـــنه
واسـتقراره وعدم الـتدخل في الشؤون
الـــداخــلــيـــة) مــؤكــداً (أهـــمــيــة وقف
االنـتـهـاكـات العـسـكـرية الـتـركـيـة على
األراضي الـعـراقيـة الـتي تعـد انـتهـاكاً
لــســيـــادة الــبالد وخــرقــاً لــلــقــوانــ
ــواثــيق الــدولـيــة وعالقــات حـسن وا
اجلـــوار). بـــدورهــا جـــددت الـــوزيــرة
الــفــرنــســيــة (دعم بالدهــا الســتــقـرار
الــعـــراق وحــمــايــة ســيــادته ووقــوف
ـنع االنــتـهـاكـات فــرنـسـا إلى جــانـبه 
عــلى أراضـيه واســتـعـدادهــا لـتـقـد
اإلســنـاد لـلــقـوات األمـنــيـة الـعــراقـيـة
). وجـرى خالل اللقاء تـدريباً وجتـهيزاً
(بـحث تـطـويـر العالقـات بـ الـبـلدين
الـصديق وتوسيع آفاق التعاون في
اجملـاالت كافة السـيما الـتعاون األمني
وبـنـاء الـقدرات الـعـسـكـرية الـعـراقـية
ستجدات فـضالً عن استعراض آخـر ا
والـتطـورات التي تـشهدهـا السـاحت
اإلقـلـيمـية والـدولـية). كـما أكـدت وزير

اجليوش الفرنسية خالل لقائها وزير
الـدفـاع جـمـعة عـنـاد اسـتـعـداد بالدها
ـواصـلـة دعم الـعـراق في احلـرب ضد
فـلول داعش. وقالت الوزيرة الفرنسية
خـالل مــؤتـــمـــر صـــحـــفي مـــقــتـــضب
ـشــاركـة عـنـاد (نـحن عـازمـون عـلى
االسـتـمرار في تـقـد الدعم في مـجال
ـسلـحة الـتدريـب والتـسلـيح للـقوات ا
الــعـراقـيـة) مـضـيــفـة (ونـحن عـازمـون
عـلى تعـزيز قـدرات العـراق في مـراقبة
سـمـائه وتعـزيـز أمن أراضيه) مـؤكدة
أن (احلــرب مع داعش لم تــنـتـه بـعـد).
وكــان مــكــتب بــارلي قــد قــال في وقت
ســـابـق ان (الـــزيـــارة ســـتـــركـــز عـــلى
الـقـضـايـا الـكبـرى الـتي بـحـثـهـا وزير
اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان
خـالل زيارته قبل اسابـيع من مكافحة
داعـش إلى احــتــرام ســـيــادة الــعــراق
حــــيـث يــــتــــنــــافس األمــــريــــكــــيــــون
ـصـدر نـفـسه إن واإليـرانـيـون).وقـال ا
(بـارلي سـتـتطـرق في مـحادثـاتـها إلى
الـــتــدخالت الــتــركـــيــة عــلى األراضي
الـعراقية خصوصـا الضربات اجلوية
ضــد حـزب الـعــمـال الـكــردسـتـاني في
كــردسـتـان الـعــراق) .وقـال مـصـدر في
وزارة اجليوش الفرنسية (انتقلنا إلى
ـساس بـالسـيادة مـسـتوى مـقلق من ا
الــعــراقــيــة) مــؤكــدا من جــديــد (دعم
فـرنـسا الـكامـل للـسيـادة الـعراقـية في
إطـار تـوازن إقلـيمي مـعـقد).كـما زارت
بـارلي اقلـيم كردسـتان والـتقت كال من
نـيــجـيـرفـان الـبـارزاني رئـيس االقـلـيم
ومــسـرور الــبـارزاني رئــيس حــكـومـة
االقــــلــــيـم  مــــؤكــــدة دعـم بالدهــــا له
وســـعــيـــهــا الى اســـتــئــنـــاف تــدريب

البيشمركة.
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وجه وزيــــر الـــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
والبحث العـلمي  نبـيل كاظم عبد
الـصـاحب اجلـامــعـات بـاإلسـهـام
الـــــفـــــاعــــــل في دعـم اجملـــــتـــــمع
وحتـــــقــــيـق اإلصالح واحـــــتــــرام

القانون.
وجاء ذلك في رسـالـة وجهـها الى
هــيـئــة الــرأي ركــزت عــلى خــدمـة
اجملتمع وتـمحـورت في ( نريد أن
يكون لـلجامـعة دور بارز وواضح
في اجملـتـمع لــيس عـلى مـسـتـوى
قــاعـة الــدرس والــبــحث الــعــلـمي
ا مع اجملـتمع بشكل فحسب وا
مباشر حيث يعاني مجتمعنا من
ظروف كـثـيـرة وعلـيـنـا مسـؤولـية
غرس احملبة والتسامح والتعاون
ــــهــــني اخلالق وقــــيم الــــعــــمـل ا

واحترام القانون وإن هذا يتحقق
عندمـا يكون لـلجامـعات دور بارز
وكبـيـر من خالل تـشـكـيل فرق في
مـــــخــــتـــــلف االخـــــتــــصـــــاصــــات
االجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــصــــحــــيـــة
واإلرشادية والتربوية والقانونية
والعالقـات العـامة وعلـى مجالس
اجلــامـعــات والــكـلــيــات أن حتـدد
الــبــيــئـة الــتي تــتــطــلب اإلصالح
والتطوير وتتعاون مع مؤسسات
ــــشـــروع الــــدولـــة لـالنـــطـالق بـــا
فـكر هو الذي باعتبـار أن العقل ا
يـــتــبـــنى احلـــلــول لـــلـــمــعـــوقــات
واإلشـكــالـيــات والـيـوم اجملــتـمع
ــثــقـفــ الـنــهـوض يـنــتــظـر من ا
بـــالـــواقع واالرتـــقـــاء بــالـــبـــيـــئــة
واالقـتـصـاد والـصــحـة والـتـعـلـيم
والـتــربـيــة وكل مــتـطــلـبــات بـنـاء

البلد).

مسرور  البارزاني

الي سـلبا عـلى الصحـة النفـسية 
األشــخـاص حـول الـكـوكب.واوضح
غــيـبــريــسـوس أن (مــلـيــار شـخص
إال يـعـانون من اضـطرابـات نـفسـية
أن الـرعـاية الـطـبيـة اجلـيدة مـتـاحة
قـالت ألقــلـيــة من الـســكـان). فــيـمــا 
ـديـرة الـفـنـيـة لـبـرنـامج الـطـوار ا
ماريـا فان يـة ـنظـمة الـصحـة العـا
ـنـظـمـة تـعـمل عـلى إن (ا كـيـرخـوف
مؤكدة أن تـطويـر لقـاح آمن وفعـال)
(الـــوصــول إلـى مــنـــاعــة الـــقـــطــيع
طـبيعـيا قد يـسبب موت الـكثيرين).
اشـارت كبيـرة اخلبراء في بـدورها 
أن سـمـيــة سـوامـيـنـاثـان ــنـظـمـة  ا
(أحــسن طــريـقــة لـتــحـقــيق مـنــاعـة
شـاملة تكون من خالل لقاح يخضع
ـئـة مـن الـسـكان). له  65إلى  70بـا
واكـــد مــديـــر بــرامج الـــطــوار في
ية مايك رايان مـنظمة الصحـة العا
أن (بــــرامـج إخــــضــــاع الــــســــكــــان
لـفحـوص كورونا عـلى نطاق واسع
إذ دعت اســتــنــزفت مــوارد كــبــيــرة
ـنـظمـة إلى التـركـيز عـلى احلاالت ا

التي تظهر عليها أعراض).

اال الطالباني
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عبر اولـياء امور تالميـذ ثانوية الـنظامية
لـلــبــنـ عن ارتــيـاحــهم لــعـمــلـيــة بـلــديـة
ـياه الثقـيلة الى الرصـافة ايقـاف تسرب ا
مدخـل مدرستـهم من عمـارة غيـر مشـغولة

ــدرسـة ــدرسـة. وشــكـرت ادارة ا قـبــالـة ا
هندس احمد وتالميذها مدير عام بلدية ا
ـناشدتهم اخلوام على سـرعة استـجابته 
ياه الثقيلة التي ودعوتهم اليقاف تدفق ا
تهدد الـبيئة والسـيما انهم يـتهيأون الداء

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

بـــحث رئــيـس مــجـــلس الـــقــضـــاء االعــلى
الـقــاضي فــائق زيـدان مع رئــيس مــجـلس
الــنـــواب مــحــمـــد احلــلــبـــوسي وعــدد من
السياسـي والنواب تـداعيات االفراج عن
تهـم في قـضيـة تفجـير جـامع مصعب ا
بن عـمـير في مـحـافـظـة ديـالى. وقـال بـيان
لـلـمـجـلس تـلـقتـه (الـزمان) امـس ان زيدان
استـقبل احلـلبوسـي ووفدا مرافـقا له ضم
كال من رئــيس جـبــهـة االنــقـاذ والــتـنــمـيـة
اسـامـة الـنـجـيـفي ورئـيس جـبـهـة احلـوار
طـلك وعضـو جلنـة االمن والدفاع صالح ا
الـنــيـابــيـة عــبـد اخلــالق الـعــزاوي وبـحث
معهم (التـعاون ب السلـطت التـشريعية
مضيفا ان ( والقضائيـة في اقرار القوانـ
الــلــقــاء نــاقش ايــضــا (مــا اثــيــر مــؤخــرا
بـــخــصـــوص صـــدور قــرار مـن مــحـــكـــمــة
تـهمـ في قضـية التـميـيز بـاالفـراج عن ا
شـــهـــداء جـــامع مـــصـــعب بن عـــمـــيـــر في

محافظة ديالى). 
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وحـضـر الـلــقـاء عـدد من اعـضــاء مـحـكـمـة
التـميـيز ورئـيسـا االدعاء الـعام واالشراف
الـــــقــــضــــائـي. وكــــان عــــدد مـن الــــنــــواب
والــسـيــاســيـ قــد ابــدوا حتـفــظــهم عـلى
ـة اطالق سـراح مــتـهـمــ بـارتـكــاب جـر
ــصــلــ في جــامع مــروعــة اســتــهــدفـت ا
مصـعب بن عـمـيـر قبل 5 سنـوات بـدعوى
اخذ االعترافات حتت التعذيب. وقالوا في
بـيــان انه ( إلـقـاء الــقـبض عــلى اجلـنـاة
وجب وصدرت احـكـام باإلعـدام ضـدهم 
و نـقض اعـتــرافـات وشـهــادة الـشــهـود 
فتم احلكم احلكم من قبل محكمة الـتمييز 
فقرر التمييز ؤبد  دان بالسجن ا على ا
وفي عـام 2019 نـقض احلــكم من جــديــد 
احـيلـت القـضـيـة إلى احملـكـمـة مـرة أخرى
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ليتم ؤبـد  دانـ بالسـجن ا فحكم عـلى ا
بعـدهـا نقـض احلكم من مـحـكمـة الـتمـيـيز
.( تـهـم وإطالق سـراح ا للـمـرة الـثانـيـة 
وتــابع الــبــيــان انه (يـالحظ من تــســلــسل
احملـاكمـات مـا يـأتي : إن شـهـادة الـشـهود
عـرضـت في أكــثـر من مــرحــلـة مـن مـراحل
وعدت دليال رئيسا إلصدار قرار احملاكمة 
ال االعـــــــتــــــــراف االبـــــــتــــــــدائي احلــــــــكـم 
موضحا ان (عدم وجود تقارير طبية فقط)
ـــشــتـــكــ الـــذين أدلــوا تـــؤيــد إصـــابــة ا
بشهـاداتهم ليـس مسوغـا لهدر شـهاداتهم
وبـالـتــالي تـبـقى هـذه ـشـاهـدة اجلــنـاة 
حــتى لــو كـان الــشـهــادات بــحق اجلــنــاة 
صـاب الشـاهـد مسـتطـرقـا ولم يكـن من ا

ة).  في اجلر
ـطــلك والــنـجــيـفي ووقع الــبـيــان كل من ا
ــشـهـدانـي وسـلـيـم اجلـبـوري ومـحــمـود ا

ياه والقـيام باعمال محطات اسالـة ا
صـيــانـة لــهـا في حــال حـاجـتــهـا الى
ذلك). مــــشــــيــــرا الى ان (اعــــمـــالــــهم
اخلــدمـيــة سـتــســتـمــر حـتـى انـتــهـاء
الـزيــارة). فـيــمــا اوضح مـديــر دائـرة
صـحــة كـربالء الــدكـتـور صــبـاح نـور
ـوســوي بـالــقــول انه تـمت تــهـيــئـة ا
الــعـــشــرات مـن ســيـــارات االســعــاف
الكـــات الـــطـــبـــيــة بـــاالضـــافـــة الى ا
والـصـحـيــة لـلـقـيـام بــاعـمـالـهـا خالل
الــزيــارة فــضال عن تــهــيــئـة عــدد من
رضى ـراكز الـصـحـيـة السـتـقـبـال ا ا
ــراجــعــ من الــزوار). مــوضــحــا وا
سـتشـفيات (كمـا  تهيـئة عـدد من ا
وجتـهـيـزهـا بــاالدويـة بـاالضـافـة الى
ــزمــنــة فــضال عن ادويــة االمــراض ا
تــوزيع الــكــمــامــات والــكــفــوف عــلى
ــواكب لـغـرض تــوزيـعـهـا اصـحـاب ا
عـلى الـزوار لـتـجـنب حـاالت االصـابة
وسوي بفـايروس كـورونا). واشـار ا
الى (تهـيـئة عـدد من اخلـيم الـصحـية
للقـيام بـاعمالـها خلـدمة الزوار خالل
الــزيــارة وبـالــتــنــســيق مع جــمــعــيـة

الــهالل االحــمــر فــرع كــربالء كــمـا 
التـنـسـيق بـالعـمل مع وزارة الـصـحة
والـعـتـبتـ احلـسـيـنـيـة والـعـبـاسـية
واحلـكــومـة احملـلــيـة من اجـل الـعـمل
عـلى اجناح اخلـطـة اخلـدمـيـة لـدائرة
صحة احملـافظة بـاالضافة الى تـوفير
خـتلف الفـصائل فضال قناني الـدم 
عن تـوزيع الــبـوسـتــرات عـلى الـزوار
وحـــثــهـم عــلـى تــطـــبـــيق االرشــادات

الــصــحــيــة). فــيـمــا اوضـح مــسـؤول
ــنـــتـــجــات اعالم مـــديـــريــة تـــوزيـع ا
الـنـفــطـيـة والـغــاز في كـربالء حـسـ
ركبات علي جاسم انه (تمت تهـيئة ا
ـدينة لنقل قـناني الغـاز داخل مركز ا
وخـــارجــهـــا لـــغــرض تـــوزيع الـــغــاز
ــــواكب الــــســـائـل عــــلى اصــــحـــاب ا
احلــسـيــنـيــة بــاالضـافــة الى تــهـيــئـة
الكـــات الـــهــنـــدســـيــة ـــوظــفـــ وا ا
والــفــنـيــة وفــرق الــصــيـانــة لــلــقــيـام
ـهــمــتـهــا خالل زيــارة الـعــاشـر من
مــحــرم) واوضح جــاسم لـ (الــزمــان)
امس انه (سـيـتم تـوزيع الـبـوسـترات
ـواكب والــزوار لــلـتــعـاون من عـلـى ا
خاللـــهـــا عـــلى تـــطـــبــيـق االرشــادات
الصحيـة جتنبا لـهذا الفايروس). في
حــ ذكـــر مـــديــر الـــنــقل فـي كــربالء
ـــوســـوي انه ( تـــهـــيـــئــة صـــادق ا
مـركـبـات ذات سـعـات مـخـتـلـفـة لـنـقل
الـزوار خالل الـزيـارة وخـصوصـا من
مـنـطـقـة بـاب طويـريـج باالضـافـة الى
مــحــوري كــربـالء - جنف  فــضال عن
اشـراك مـركـبـات الـنـقل اخلـاص بـعـد
منح اصحـابها بـاجات خاصـة للعمل
خالل الـزيــارة كـمــا  تـعـفــيـر مـرآب
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ـحـافـظـة اكـمـلت الـدوائـر اخلـدمـيـة 
كـربالء خــطـتــهـا اخلــدمـيــة اخلـاصـة
بتـقد اخلـدمـات للـزوار خالل زيارة

العاشر من محرم. 
وقــال مـــديــر بـــلــديـــة كــربـالء رئــيس
ـهنـدسـ عـبـيـر سـلـيم اخلـفاجي لـ ا
(الـزمـان) امس انه ( اكـمـال اخلـطة
اخلدمية اخلـاصة بزيـارة العاشر من
محـرم بهـدف تـقد اخلـدمات لـلزوار
خالل الـــزيــارة حـــيث قـــامت بــلـــديــة
احملــافــظــة بــتــهــيــئـة الــعــشــرات من
اآللــيـــات والـــقالبــات والـــســاحـــبــات
والـشـفالت من اجـل الـقـيـام بــعـمـلـهـا
بـاالضـافـة الى تـهـيـئـة اكـثـر من 700
عــامل وبـــوجــبــتي عــمـل صــبــاحــيــة
الكات ومـسائـيـة فـضال عن تـهـيـئـة ا
ـتابـعة الفـنيـة والـهنـدسيـة من اجل ا
واالشراف). واضـاف اخلـفـاجي (كـما
 تــوزيع اكـــيــاس الــنــفـــايــات عــلى
ــــــواكـب اخلـــــدمــــــيـــــة اصــــــحـــــاب ا
وتــوجــيــهــهم بــوضع اخملــلــفــات في
االماكن اخملـصصـة لهـا للـحفـاظ على
ــديــنــة). الفــتـا نــظــافــة وجــمــالــيــة ا
االنــــتـــبــــاه الى انه (ســــيـــتـم تـــوزيع
ــواطــنـ خالل الــبـوســتــرات عــلى ا
الزيـارة لغـرض توعـيـتهم بـاستـخدام
الكمامات والكفوف كأجراءات وقائية
وصـحـيـة لـتالفي فـايـروس كـورونـا).
فـيــمــا اوضح مــديـر مــجــاري كـربالء

ـهـنـدس االقـدم عــامـر عـبـيـد انه ( ا
ـتــابـعــة شــبـكــات اجملـاري الـقــيــام 

لـــتالفي حـــاالت االنـــســـداد الــتـي قــد
حتصل خالل الزيارة كما تمت تهيئة
الـســاحــبـات والــقالبــات لـتــوزيـعــهـا
ـــديـــنـــة وخـــارجـــهـــا داخل مــــركـــز ا
بـاالضـافـة الى تـهـيـئـة اكـثـر من 300
عـامـل لـلــقـيــام بـاعــمــالـهــا فـضال عن
ـالكـات الــهــنــدســيـة الــعـشــرات من ا
والــفـنــيـة بــهـدف مــتـابــعــة اعـمــالـهم
اخلــدمــيـــة خالل الــزيــارة). واضــاف
عـــبــــيـــد انـه ( تـــوجـــيـه اصـــحـــاب
ــواكب اخلـــدمــيـــة بــضــرورة وضع ا
مــــخـــــلــــفــــات الـــــطــــبخ فـي االمــــاكن
اخملـصصـة لـتـجـنب حـاالت االنـسداد
في شبـكات اجملـاري والـقيـام باعـمال
الـصـيـانـة عــلى شـبـكـات اجملـاري في

دينة).  عدد من مناطق مركز ا
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مــشــيـــرا الى انه ( تــشـــكــيل فــريق
هـندس صيـانة مـكون من عـدد من ا
والعمال للقيـام بحمالت على شبكات
اجملاري ومعـاجلة حالـة االنسداد في
البـعض منـها). الى ذلك اوضح مـدير
ـهــنــدس مـحــمـد دائـرة مــاء كــربالء ا
نكـوشي انه (تمت تهـيئة الـعشرات ا
من السيارات احلوضية من اجل نقل
واكب ميـاه الشـرب وتوزيعـها عـلى ا
ـديـنة ـنـتـشرة في مـركـز ا اخلـدميـة ا
وخـارجـهـا لـتـقـد اخلـدمـات لـلـزوار
خالل الـزيـارة). مـضـيـفـا (حـيث تـمت
ـهـنـدس تـهـيئـة عـدد من الـعـمـال وا
وفرق الصيانة للقيام باعمالهم خالل
الـــزيـــارة بــاالضـــافـــة الى مـــتـــابـــعــة

كـربـالء تالفـيــا لــفـايــروس كــورونـا).
ــوســوي (ســيــتم تــوجــيه واضــاف ا
الـزوار بـأرتـداء الـكـمـامـات والـكـفوف
واوصـيـنـا بـحـالـة الـتـبـاعـد بـ زائر
واخــــر جتــــنــــبــــا لالصــــابــــة بــــهـــذا

الفايروس). 
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ومن جـــانـــبه اوضح مـــســـؤول قــسم
الـشـعـائـر احلـســيـنـيـة في الـعـتـبـتـ
احلسـينـية والـعـباسـية ريـاض نعـمة
السلمان انه ( تـهيئة اكثر من 400
موكب خدمي لتقد اخلدمات للزوار
خالل زيـارة الـعـاشـر من مـحـرم وهي
ـــــديـــــنــــة مـــــوزعـــــة داخـل مـــــركـــــز ا
واكب وخارجها). موضـحا ان (تلك ا
ستـقـتـصـر خدمـاتـهـا عـلى الزوار من
قبل اهالي كربالء وسيتم فيها توزيع
ـيـاه االطـعــمـة والـعــصـائـر واقــداح ا
لــــهم). مــــشـــيــــرا الى ان (اصــــحـــاب
واكب اخلدمـية في كربالء يـحملون ا
باجات مصدقة من قبل مديرية شركة
كربالء - الشـعبة الـقانـونية كـتعريف
ـوكب للـقـيام بـعـمله خالل لصـاحب ا
الزيارة). داعيا الى (اتباع االرشادات
الـصـحـية وحـث الـزوار بالـعـمل عـلى

تطـبـيق الوقـايـة الصـحـية كـأجراءات
احتـرازية من خـالل ارتداء الـكمـامات
والكفوف والتباعد ب الزوار لتالفي
مــرض فـايــروس كــورونـا). كــمــا اكـد
مــديــر شـرطــة كــربالء الــلــواء احــمـد
زويــنـي انه  اعــداد خـــطــة امـــنــيــة
خاصـة بزيـارة العـاشر من مـحرم من
اجل حــمــايــة الــزوار خالل الــزيــارة.
واوضح زويـني في تـصـريح صـحفي
انه ( نشر االف الـقوات االمـنية من
اجلـــيش والـــشـــرطــة وعـــلـى جــمـــيع
مـحـاور احملـافـظـة بـغـداد - كـربالء -
جنف كــــربالء - بــــابـل - كــــربالء من
اجل تأمـ الـطرق اخلـارجـية لـلزوار
القادم الى الـزيارة). موضـحا (كما
 القيام بعمـليات استبـاقية والقيام
ـسح مـيداني لـلـطـرق الـصـحـراوية
والــنــيــســمــيــة خـوفــا مـن اعــتـداءات
ارهــابــيــة ال ســمح الــله عــلى الــزوار
وتوفير االمن واحلـماية لـهم). مشيرا
الى انه (سـيـتم الـتـأكـيـد عـلى الـزوار
الـــوافــديـن الى احملـــافــظـــة بـــأرتــداء
الكـمامـات والـكفـوف لتالفي االصـابة
بـفــايــروس كـورونــا خـصــوصـا بــعـد

تصاعد االصابات في البالد).   
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اعـتـرفــا  ومن خالل الـتــحـقـيــقـات األولـيـة
ـتـهمـا الـنكـراء والـغـرض من قتـلـها بجـر
بـعـد االغــتـصـاب لـلــمـتـاجـرة بــأعـضـائـهـا
مــؤكـدا (جــرى االســتــدالل من الــبــشــريــة)
خالل الـتــحـقـيـق مـعـهــمـا عـلـى مـكـان دفن
ـــغـــدورة فـي بـــســـتـــان ضـــمـن مـــنـــاطق ا
وأثناء تهـم احملافظة الـعائد إلى أحـد ا
التـفتـيش  العـثور مع رفـاة الطـفلـة على
ومــسـدس ومـخـازن البس الـعــائـدة لـهـا ا
). وأفاد قائـممقام قضاء واطالقات وسك
ــقـتل اجملــر في مــيـســان أحــمـد عــبــاس
مـطــلـوب لـلــقـضـاء وإصــابـة عــنـاصـر أمن
بـعدمـا ألـقى األول رمـانـة يـدويـة عـلى قوة
أمـنــيـة حــاولت اعـتــقـاله.وقــال عـبـاس في
إن (مطـلـوبـاً لـلـقـضـاء ألقى تـصريـح امس
رمانة يدوية على قوة أمـنية أثناء محاولة
ـــحــافـــظــة اعـــتــقـــاله في قـــضـــاء اجملــر 
وأضاف أن (ذلـك أسفـر عن مـقتل ميـسـان)
طـلـوب وإصـابـة عدد مـن عنـاصـر الـقوة ا
اعـــلـــنت قـــيــادة األمـــنــيـــة). وفي كـــربالء 
العـملـيات عن اتـباعـها ثالثـة إجراءات في
الـــتــعـــامل مع الـــزائــرين الـــوافــديـن عــلى
من بـينـهـا منع دخـول الـعجالت احملافـظـة

في السيطرات اخلارجية.
وقـال مـديــر إعالم الـقــيـادة الـعـمــيـد فـاهم
في تـــصـــريح تـــابـــعــته كـــر الــكـــريـــطي
إن (قـرار خلـية األزمـة بعدم (الزمان) امس
مــايـزال تـنــقل الــعـجالت بــ احملـافــظـات
مـؤكـدا ان (الـعــجالت الـقـادمـة من ( قـائـمــاً
احملــافــظــات ســتــتــوقف في الــســيــطــرات
اخلارجية حـيث جرى تهيئـة عجالت لنقل
الـــزائـــريـن إلى داخل احملــــافـــظـــة وكـــذلك

بالنسبة للعودة). 
ـنـافـذ احـبـطـت  هـيـئــة ا في غـضــون ذلك 
احلدوديـة محـاولة تـهـريب تبغ مـعسل في

منفذ أم قصر االوسط . 
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يـة للعـراق جينـ بالسخارت الـذي القته في بعـوثة اال عكس  خطـاب ا
26 اب 2020 في مجلس االمن الدولي بشأن آخر التطورات في العراق
اشادة واضـحة بـخـطوات حـكـومة رئـيس الـوزراء مصـطفى الـكـاظمي في
مواجهة الـتحديات الـتي يواجههـا العراق وسعـيه لبناء عالقـات خارجية;

تراعي لغة احلوار مع الدول.
في قراءة سريعة الهم الـنقاط في كلمـة بالسخارات.. جندها اشارت الى
التـحـديـات االقتـصـادية الـتي يـواجـههـا الـعراق بـعـد ارتـفاع نـسـبة الـفـقر
وانخـفـاض الـنـاجت احملـلي وتأثـر الـقـطـاع اخلـاص بفـقـدان فـرص الـعمل
الي واالداري في اغلب داخـيل في ظل استشراء الـفساد ا وانخفاض ا
مفـاصل مـؤسسـات الـدولة وحـرمـان شريـحة كـبـيرة من  احلـصـول على
اخلـدمــات واحلــقــوق االجـتــمــاعـيــة األســاسـيــة والــتـعــلــيم اضــافـة الى

التحديات التي يواجهها النازح البالغ عددهم 1.4 مليون . 
كمـا انهـا استـعـرضت ارتفـاع العـنف القـائم عـلى النـوع االجتـماعي دون
دافـع عـن حقوق ايجـاد حلـول سريـعة واسـتهداف وقـتل الـناشـط وا
اإلنسان ووسائل اإلعالم مؤكدة ان هنـاك قلق واضح من تغييب الفرص
التي اتاحها الدسـتور في مجال احلقـوق واحلريات واحلمايـة التي كفلها

الدستور العراقي.
اما ما يتعلق باجلانب السياسي واالمني.. اشارت بالسخارت الى حجم
ـشــهـد الــعـراقي و ســعي الـعــديـد من األطـراف اإلربـاك الــذي يـكـتــنف ا
ـا ادى إلى إضعاف الدولة واالحزاب إلى حتقيق مـصاحلها الـضيقة 
ـسـلـحــة في خـلق بـيـئــة من الـتـرهـيب واخلـوف واسـتـمـرار اجلـمــاعـات ا
ـان في حــسم مـلف االنـتــخـابـات من حـيث اضـافـة الى ضـعـف دور الـبـر
وحدة قاعد وحتديد الـدوائر االنتخابية بـسبب اخــتالف الرؤية ا توزيع ا
ـســتـمـر بــ احلــــكـومـة ــانـيـة والــذي يـتـزامـن مع اجلـدل ا لـلـكــتل الـبـر
االحتاديـة وحـكومـة إقـليم كـردسـتـان دون اتفـاق عـلى التـعـزيز الـتـدريجي
للنظـام االحتادي اال انهـا لم تستـثني اقلـيم كردستـان في اشــارتها الى
ضـرورة الــشـفــافـيــة ومـحــاربـة الــفـســاد وحـريـة الــتـعــبـيــر واإلصالحـات
األسـاسـيـة بـاعـتـبـارهـا أهـمـيـة قـصـوى; حـالـهـا حـال أي مـكـان آخـر في

العراق.
ما يلفت االنتباه ان اكثر القضايـا التي كانت محل تشديد وتركيز واطالة
في خطاب بالسخـارات هي قضية االنتـخابات احلرة والـنزيهة بـاعتبارها
ـكن أن تـفـتح ـواطن ثـقـته بـحــكـومـته و أهـمـيـة حـاسـمـة في اســتـعـادة ا
صـفــحـة جـديــدة ومـهــمـة لـلــعـراق وذلك لن يــتـحــقق مـا لم يــتم تـعــضـيـد
ستقـلة لالنتخابـات وحتريرها من الضغـوط السياسية فوضية العـليا ا ا
وظـف وكيـفية صـياغة اإلجراءات ستـمرة حاصة مـا يتعـلق باختـيار ا ا
االنتـخـابيـة وتـنفـيـذها من خالل مـنـظومـة رصـينـة إلدارة نـتائـجـها تـمـتاز

عاجلة الشكاوى والطعون.  وثوقية والشفافية في إطار قضائي  با
لفات التي اعتادت ذكرها خطاب بالسخارات كرر عبر فقراته كثير من ا
واثــارتــهــا خالل االســتــعــراض الــدوري الــذي يـــتم داخل مــجــلس االمن
الــدولي; اال ان اخلــطــاب االخـــيــر لــهــا ركــز وبــشــكل كـــبــيــر عــلى مــلف
االنتخـابات من كـافة جـوانبه الـقانـونية واالداريـة والتـوقيـتات الواجب ان
تعلقة بانتخابات مبكرة شروعة ا طالبه ا حتترم ارادة الشعب العراقي 
ـلف بالـذات وآلـية ـشاكل الـتي تـعـترض هـذا ا ونزيـهـة واشارتـهـا الى ا
طالب وحـمايتهـا وهذا يعكس ان الـبعثة ا يضمن تـلك ا ايجاد احللـول 
ية تـدرك جيدا ان احلـل االساسي واجلذري  لـتركة ال 15 عام بعد اال
الـتـغـيــيـر ومـا تـرتب عـلــيـهـا من مـشـاكل ســيـاسـيـة وامـنــيـة واقـتـصـاديـة
كن ان يـتحـقق اال بظهـور طبقـة سيـاسية وطـنية واجتمـاعية وثـقافـية; ال 
ـصلـحـة البـلد من مهـنيـة تـمثل الـشـعب بشـكل حقـيـقي و تمـنح االولـوية 
ـواجهـة االزمات وخـلق بيـئة مـستـقرة تـتوفر خالل بنـاء حلـول مستـدامة 
فيها شـروط السالمة واالمـان ورفض استغالل الدولـة كساحـة تتصارع

عليها مختلف القوى احمللية واالجنبية .
رتبطة في النهاية كل احللول مرهونة بـارادة التغيير ا

بحـجم الوعي االنـتـخابي لـلـمواطن/ة الـعراقي/ة 
يـة والدولية واالقـليمية نـظومة اال ومدى جدية ا
في اخـراج الـعـراق من مـأزق مـا تـرتب عن جـعـله
سـاحـة لـصـراع قـوى سـيـاسـيـة مـحـلـيـة واجـنـبـيـة

صالح. مختلفة التوجهات وا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6745 السبت  10 من محرم  1442 هـ 29 من آب (اغسطس) 2020م
Issue 6745 Saturday 29/8/2020

-1-
الطالق البـائس بَيْنَ عشّـاق الدنيـا والالهث وراءهـا وبَيَنْ القـيّم األخالقية
ارسات فظيعة يندى منها جب االنسانية خجالً. يجعلهم يُقدمون على 
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ولقـد شـاعت في اآلونة االخـيـرة ألوان مُـنـكرة من هـذه االنـتهـاكـات الفـجّة

كن ان تبرر بحال من األحوال . التي ال 
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ـعـسـكـر األموي مَعَ أَبيّ ـا صـنعه ا وهذه احلـالـة هي االمـتـداد احلقـيـقي 
الضيم االمام احلس (ع) في طفوف كربالء .

لـقـد أرعــبـوا الـنــسـاء واالطـفـال وضــيّـقـوا عــلـيـهم  –مع انـهم لــيـسـوا من
قاتل  –وهذا مادعا االمام احلس ان يخاطبهم ويقول لهم : ا

إنْ لم يكن لكم دِين 
عاد  وكنتم ال تخافون ا

فكونوا أحراراً في دنياكم ...
ان الذين تزل بهم األفدام ويقعون في مستنقعات الرذيلة عليهم أنْ يكونوا
ـمارسـات الـهابـطـة الـتي ينـسـلخـون بـها عن أحراراً فـيـرتدعـون عن تـلك ا

معنى االنسانية .
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وأريد اآلن  – ولالختصار  – أنْ أذكر لَكم قضـيةً هي من أكثر الـقضايا
ولالربـاح داللـةً  عـلـى عـمق الـســفـالـة عــنـد من ال يــقـيم وزنــا االّ لالربـاح 

شوبة بأعظم اآلثام حتديدا . ا
هناك من يُـقدم عـلى استيـراد األدوية  الـفاسدة مع عِـلمه بـأنها ادويـة غير

صاحلة لالستعمال النتهاء مدة صالحيتها .
انّ هذه االدوية  تتحـول بعد انتـهاء مدة صالحيـتها الى ما يـشبه السموم
ُـصنـعـة لهـا ومذاخـر االدوية تـاع وحتارُ الـشـركات ا وتُصـبحُ مِنْ سَـقَط ا

في طريقة اخلالص منها  ولهذا فانها قد تقدّم مجانا ..
ـضرّة واغماض الـنظر عـن كل آثارها الـوخيمة انّ استيـراد هذه األدوية ا
ال تعـنيـنا االّ اإلمـعان في انـتـهاك كـرامة االنـسان  وهـذا ما ال يُـقدمُ عـليه

األحرار يقينا .
انه عملُ العبيد ...

ـوجعـة في الـدنـيا ـال ... احلرام الـذي يـسـتحـقـون به الـعقـوبـات ا عبـيـد ا
ولهيب النيران في اآلخرة ..

ُـربح  ولـكنْ ليس عـلى حـساب صـحة نـعك من الـعمل ا ليس هـنـاك مَن 
الناس وحياتهم .
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ويـبـلغ احلــقـد ذروته عـنـد أحــد هـؤالء الـعـبـيــد فـيـعـمــد الى قـطع ايـصـال
االوكـسـجــ لـلـمــصـابـ ( بــالـكـورونــا الـراقـدين في غــرف االنـعـاش في

مــســتــشـــفى مــرجــان فـي احلــلــة ) لــكي يـــتــهم  بــذلك
سؤول عن ايـصاله اليـهم  في منحى من الـنذالة ا
ـرضى الـرهـيـبــة واالسـتـهـانــة الـعـجـيــبـة بـأرواح ا

صاب .  ا
انّ هــذا الــلــون من اجلــرائم ال تــقــدم عــلــيه حــتى

البهائم ...!!

رسـالــة اخـرى قــال ( قـمـنــا بـحـمــلـة لـربط
ـالكات الـبلـدية مـنهـول الـعمـارة من قبل ا
وســـيــتـم تــغـــر صـــاحــبـــهـــا). واضــاف
(بـخـدمـتكـم الي عنـوان ضـمن قـاطع مـركز
الـرصــافـة والي مــنـاشــدة).ورحب سـكــنـة
ـــوقـف اخلــدام الــزقـــاق مـن جــانـــبـــهم 

وعـدوه مـثـاال للـمـسؤول الـبـلـدي اخمللص
واطن . في عمله والـساعي الى خدمـة ا
واكـد اخلوام في رسـالـة نصـيـة ثالـثة (ان
شـاء الله سـنكـون معـكم اوال باول خلـدمة
مــنــاطـقــنــا). واضـاف (ســنــكـون بــخــدمـة
االهالي دوما ونؤدي واجبنا بكل امانة). 

عمال بلدية الرصافة في حملة
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االمــتــحــانــات الــوزارة
في االول مـن ايـــــلـــــول

قبل. ا
وكـــانت (الـــزمــان) قــد
نـاشدة  كما نشرت ا
تــــــولـت االتـــــــصــــــال
باخلوام  الذي اظهر
اسـتــجــابـة ســريــعـة
بـــــارســـــال مـالكــــات
الـبـلـديـة الى الـزقاق

7 في احمللة  101
وتــــولـت عــــمــــلــــيـــة

تـنـظيـف اثار الـتـدفق وفـتح اجملاري
ـغـلـقـة. وعـلى مـدى يومـ شـهـد الـزقاق ا
عمـلية سـريعة شـاركت بها آلـيات البـلدية
وعـدد من الـعـمـال والفـنـيـ وقـال اخلوام
لـ(الزمـان) عبـر رسالـة نصـية انه ( ربط
مــجـــرى الــعــمـــارة اخملــالــفـــة مع اظــهــار
مـشبـكـات الزقـاق واعادة تـرتـيبـها) . وفي

مواكب حسينية في كربالء

وخــالــد الــعــبــيــدي ومــشــعــان اجلــبــوري
ـساري وظافر وسلمـان اجلميـلي واحمد ا
الـعـاني وقــاسم الـفـهــداوي وكـر عـفـتـان
ــفـرجي وطـالل الـزوبــعي وكـر وخـالــد ا
ـطـلك وكر عـبـطان السـامـرائي وحـامد ا

وعلي الصجري وآخرين.
 «u  e¹eFð

وقــرر مــحــافظ صـالح الــدين عــمــار جــبــر
نطقة شيخ خليل تعزيـز القوات األمنيـة 
ابـراهـيـم واالتـفـاق مع الــقـيـادات األمــنـيـة
ـنع اســتــغالل سـور عــلى سـتــراتــيـجــيــة 
بـغــداد في اسـتـهــداف االسـتـقــرار جـنـوب
احملــافــظــة.وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
إن (احملـافظ قرر في مـؤتـمـر الـدجيل امس
ـنـطـقـة األمـني تـعــزيـز الـقـوات األمـنــيـة 
شـيخ ابـراهـيم بــابـراج مـراقـبـة ونـواظـيـر
لــيــلــيــة وقــنــاصــات وكــامــيــرات حــراريـة

أن (خـلـيل اتفق وأضـاف وعربـات مـدرعة)
مع الـقـيــادات األمـنـيـة عـلى ســتـراتـيـجـيـة
ـنـع اسـتــغالل سـور بــغـداد في تـعــبـويــة 

أستهداف االستقرار جنوب احملافظة).
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة
الداخـلـيـة عن إلقـاء الـقـبض علـى متـهـم
قتال طفلة بعد اغتـصابها في محافظة ذي
قـــار. وقــالت الـــوكــالـــة في بــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس إنه (بـــعـــد ورود بالغ من
واطنيـ بتعرض ابنـته البالغة من أحد ا
الــعــمـر 10 ســنــوات لــلــخــطف من جــهــة
يجـهلـها عـلى الفـور تشـكيل فـريق عمل
مـخـتص مـن مـفـارز وكـالــة االسـتـخـبـارات
نـظـمة ـة ا تـمـثلـة بـاستـخـبارات اجلـر ا
حــيث  الـــتــوصل لــلــجـــانــيــ وإلــقــاء
القـبض عـلـيـهمـا وهـمـا من أقارب الـطـفـلة
ـتــهـمـ الفــتـا الـى ان (ا اجملـني عــلـيــهـا)

UI¡∫ رئيس

ان محمد البر
احللبوسي
يلتقي رئيس

مجلس القضاء
االعلى 



حـركــة مـكـوكــيـة فـاعــلـة وزيـارات خــارجـيـة مــسـتـمــرة قـام بـهــا رئـيس الـوزراء
الـهـدف منـها مـصطـفى الـكاظـمي مـنذ تـولـيه رئاسـة احلـكومـة في ايار 2020 
إستـعـادة الدور الـفاعل في احملـيط اإلقلـيمي وجـعل العـراق العبـاً أساسـياً في
ـكن إنكـار الثـقل الـذي يتـمتع به الـعراق والـذي بدأت ـنطـقة إذ ال  تفـاعالت ا
ـاضي والعراق ـراقب فمـنذ حـزيران ا ثمـاره تتـجلى بـوضوح ال يـخطئ ع ا
ـسـؤول مـن دول مخـتـلـفـة وبـالـتالي يـشـهـد حـركـة غـير مـسـبـوقـة في زيـارات 
تعـكس تلك الـزيارات مدى إهـتمام تـلك الدول بـالعراق في عـهد الكـاظمي ففي
جـولة احلـوار الـعـراقي األمريـكي األولى الـتي جـرت في حزيـران كـانت نـتائج
احلوار تـفصح عن الـشيء الكـثيـر من محـورية دور مرتـقب للـعراق في مـحيطه
ا اإلقلـيمي والسيـما فيمـا يخص إتفـاق الطرف عـلى عقد جـولة اخرى مكـملة 
 تهـيئته من إتفـاقيات وذلك اثنـاء زيارة الكاظمي لـواشنطن وما تـمخض عنها
من توقـيع إتفاقيات في مجاالت األمـن والطاقة والكهرباء واإلسـتثمار وتشجيع
كبـريات الشركات األمريكية للدخَل في السوق العراقية وتنمية القطاع اخلاص

فيه.
وبعـد زيـارة واشنـطن تـوجه رئيس الـوزراء مـصطـفى الـكاظـمي الى الـعاصـمة
ـمـلكـة األردنـية الـهـاشـميـة عـبدالـله الـثاني األردنيـة عـمّان لإلجـتـماع مـع ملك ا
ورئـيس جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسي وتـعـد تـلك الـزيـارة
استـمراراً لـلحـوار القـائم ب قادة تـلك الدول وهي الـثالـثة من حـيث التـسلسل

الزمني بعد لقاء القاهرة ونيويورك. 
ـشـروع يـربط الـدول الثـالث اطلق وكـان السـيـد الـكـاظـمي قـد طرح تـصـوراته 
ـا سيـؤول اليه إتـفاق ـشرق اجلـديد) وفـيه يـوضح اخلطـوط العـريضـة  علـيه (ا
الدول الـثالثة فالبعد اإلقـتصادي يتجلى بـنقل النفط العراقي الى مـيناء العقبة
ومـنـه الى مـصـر وهــذا يـعـني الــتـفـكـيــر في إيـجـاد بــدائل اخـرى لـنــقل الـنـفط
نافـذ التـقليـدية الى اخرى مـبتكـرة حتسبـاً لكل طار قـد يحدث العـراقي من ا
نـطقـة وخـصوصـاً مع التـهديـدات اإليرانـية بـغلق مـضيق هـرمز الـذي تتم في ا
عن طـريقه اغـلب صـادرات الـنـفط العـراقي وبـالـتـالي يسـمح مـثل ذلك الـنـشاط
اإلقتـصـادي بإسـتمـراريـة تدفق الـنـفط العـراقي عـبر مـيـناء الـعـقبـة وصوالً الى
مصـر وهدا سـيوفر قـدرة إقتـصادية في تـنمـية القـطاع النـفطي وزيـادة اإلنتاج
وتوفـير السيولة النقدية التي يعاني منهـا العراق نتيجة تأثره بإنخفاض اسعار
النـفط والذي أثر بـدورة على مجمل الـنشاط اإلقتـصادي للبـلد هذا من جانب
ـشــروع اجلـديـد سـيـعـود بـالـنـفع امـا من الــنـاحـيـة االخـرى نـرى بـإن ابـعـاد ا
ـفروض للـعـراق وخـصوصـاً فـيـما يـتـعـلق بـإستـعـاد الـدور الـريادي الـعـراقي ا
ـنطقة فضالً عن تـعزيز التعـاون وترجمة العالقات تأديـته في خضم تطورات ا
اإلسـتراتـيـجـية الـتي جتـمع الـدول الثـالث على ارض الـواقع وبـاخلـصوص في
اجملاالت اإلقـتصاديـة االخرى مثل مـشاريع الربط الـكهربـائي والطاقـة وتفعيل
ـا يسهم في تكامل شتركة وتـبادل اخلبرات الـوطنية و نـاطق اإلقتصاديـة ا ا
ـوارد بينهـا وتبلغ الـصادرات االردنية الى الـعراق بحدود 634 مـليون دوالر ا

خالل عام 2019.
ويأتي إنـعقـاد القـمة الـثالثيـة في هذا التـوقيت إلسـتثـمار الـدعم جلهـود العراق
ــا يـحـقق الـهـدف من طـرح مـشـروع ـنـطـقـة و وإســتـعـادة دوره الـريـادي في ا
ـوحـد ـتـعـلـق بـإضـفـاء  بـعـد تـكـامـلي لـلـمـشـروع الـعـربي ا ـشـرق اجلـديـد وا ا
وخـصــوصـاً فـيـمــا يـخص رؤيـة الـســيـد مـصـطــفى الـكـاظــمي واإلسـتـفـادة من
وقـع احلغرافي شـتركـة بينـها لـلوصـول الى تعـاون مثـمر بـفعل ا اإلمكـانيـات ا
هم لـكل منها والذي سـيساعد ببـلورة تكامل التـكامل اإلقتصادي فضالً عن ا
ـنطـقة وذلك عـبر صـياغـة حلـول تسهم ـواقف باألزمـات التي حتـيط با توحـيد ا
باإلسـتقرار فيـها إذ تعـكس تطورات األزمات في سـوريا وليبـيا اآلثار السـلبية
ـترتـبة على األمـن القـومي ولذا تـسـهم منـاقـشة األزمـات في تـوحيـد اجلهـود ا
ـنطقة ا يدعم اإلسـتقرار في ا على ذلك عـبر مواجـهة التـنظيمـات االرهابيـة و
ا يسد حاجاتها من الوقود فاالردن تـعول على نقل النفط عبر ميناء العـقبة و
ـصرية وبـاخلصوص في ـشروع سيـوفر نـقل التجـربة ا اما من جـهة مـصر فا
مــجــال اإلعــمــار عــبـر تــشــجــيع شــركــاتــهــا في الــدخـول لــلــســوق الــعــراقــيـة
ناطـق احملررة فضالً عن تـنسيق اجلـهود في مجال وبـاخلصوص في إعـمار ا

اإلرهاب واألمن ب البلدين. 
ـشـتـرك وفق رؤيـة سـتـكــون قـمـة عـمـــــّـان الـثالثـيــة بـدايـة الـتـنـسـيق الــعـربي ا
جــــديـدة تمـثل اسـتثـمار الـعالقات  بـشـــكـلـها اإليـجابي لـلوصـول الى افضل
ـــؤمل ان يسـاعد احلـلول والـبحـث عن البـدائل وخـصوصـاً لـلعــــراق إذ من ا
شـــروع في توفير بدائل لنقل النــــفط العراقي وصوالً الي مصر وهذا هذا ا
يعـني توافر النـية الصادقـة لبداية تـكامل عربي مشـترك سيكـون نواة إلنضمام
دول اخرى ذات وزن سـياسي وإقتــصـادي وهذا بالتــــأكيد سيـــعـود بالفائدة

على العراق.
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{ بــيـــروت  (ا ف ف ) أمــضت الــعــامــلــة
اإلثـيـوبـيـة تـريك كـيـبـيـدا عـامـاً صـعبـاً في
لـبنان حيث شهدت عـلى انهيار اقتصادي
ثـم انـتــشــار وبـاء كــوفــيـد-19 إلى أن وقع
انــفـجــار مـرفــأ بــيـروت لــيـشــكّل الـضــربـة
الـقاصمة التي جعلـتها عازمة على العودة

إلى بلدها.
وتقول تريك ( 22عـاماً) "أحب لبنان كثيراً

لكن ال أستطيع العيش فيه بعد اآلن".
في مـنـزل صغـير تـتقـاسـمه مع صديـقاتـها
رفأ بيروت في منطقة الكرنتينا احملاذية 

واالكــــثـــــر تــــضــــرراً جـــــراء انــــفــــجــــار 4
ــــطــــبخ آب/أغــــســــطـس ســــقط ســــقـف ا
وتـــصــدّعـت اجلــدران وتـــكــســـرت جـــمــيع

النوافذ.
وتـقـول تـريك "أخـاف أن أنام هـنـا ويـسقط
اجلـــدار فــوق رؤوســنــا" مـــا دفــعــهــا إلى
االنـتـقال لـلـسـكن مع جاراتـهـا اإلثيـوبـيات

. في منزل تشققت جدرانه أيضاً
عـلى غرار آالف العمـال األجانب في لبنان
فــقـدت تــريك وصـديــقـاتـهــا وظـائــفـهنّ في
مـقـاهي ومـتـاجـر بـيـروت عـلى مـر األشـهر

اضية. ا
ويـــعــيش آالف الـــعــمــال األجـــانب أزمــات
مـــتــتـــالــيـــة في لـــبــنـــان عــلـى وقع األزمــة
االقتصادية التي جعلت غالبيتهم عاجزين

تـزال رومـان تـقـفز من مـكـانـهـا خوفـاً كـلـما
. سمعت صوتاً مرتفعاً

وتــقــول الـشــابـة الــتي تــركت طــفـلــهـا في
أثــيـوبـيــا من أجل تـأمــ مـســتـقـبــله عـبـر
الـعـمل في لـبـنـان "أتـمـنى أن يـعـود لـبـنان
إلى ســابـق عــهــده" لــكن بــعــد الــضــربـات
ـتالحـقـة وآخـرهـا االنفـجـار "لم يـبق هـنا ا

أي شيء".
أمــام قـنـصـلــيـة غـامــبـيـا هـتــفت نـحـو 30
عـاملـة "نريد الـعودة إلى بالدنـا". منهنّ من
بـكت وأخريـات صرخنّ بـأعلى أصـواتهنّ
ومـنـهنّ مـن طرق بـكـل قـوى علـى الـباب أو
ّ عليه التراب. لـكن الباب بقي موصداً رمـ

أمامهن.
ــنـزلـيـة وتــقـول فـاتـو كــونـتـيه الــعـامـلـة ا
سـابـقــاً بـغـضب "ال تـفـعل قـنـصـلـيـتـنـا أي
ـال ـلك ا شيء لــتـرحـيــلـنـا وال أحـد مــنـا 

الكافي لشراء تذكرة".
تـتدخل إحدى صـديقاتـها من دون الكشف
عن اسـمـهـا "نـحن هـنـا كالـعـبـيـد ال نُـعامل
بـشـكل جيـد ومـستـوى الـعنـصـرية مـرتفع
" مـشـيـرة إلى أن كـثـر أصـيـبـوا جـراء جـداً
انـفـجـار مـرفأ بـيـروت إال أن "أحـداً ال يـهتم

بنا".
ويـعيش في لبـنان نحو 250 ألـفاً من عمال
ـنـزلـيـة غـالـبـيـتهـم العـظـمى من اخلـدمـة ا

الـــســـلـــطــات لـم تــول االهـــتـــمـــام الــكـــافي
لـلـضـحايـا في صـفـوف العـمـال والـعامالت
األجـــانب. وتـــعـــتـــبــر أنـــهم يـــتـــعـــرضــون
ـمـنـهـج ويُـجـرّدون من كـامل "لــلـتـهـمــيش ا

اتهم". إنسانيتهم في حياتهم كما في 
خـارج مقـر القـنصـليـة الكـينـية في بـيروت
بـدأت عشرات الـعامالت اعتـصاماً مـفتوحاً
مـنـذ 10 آب/أغـسـطس لـلـمـطالـبـة بـالـعودة
إلـى بلدهنّ وبينهن شابة ( 21عـاماً) تروي
كـيف هربت من منزل كـانت تعمل فيه جراء
ــعـامـلــة الـســيـئـة لــتـصـاب الحــقـاً جـراء ا

رفأ. انفجار ا
وتـقـول "أعـطـيت الـقـنـصـلـية 600 دوالر من
أجـل التذكـرة إال أنهم لم يفـعلوا أي شيء"
األمـر الـذي تـنـفيه الـقـنـصـليـة مـؤكـدة أنـها

تبذل جهوداً لترحيل الراغبات بالعودة.
وتــروي شــابـة أخــرى أن أصـحــاب الــعـمل
رمـوهـا بعـد االنفـجـار أمام بـاب القـنـصلـية
مـن دون جـواز ســفــرهـا أو حــتى راتــبــهـا
مـتـذرع بـأن مرضـهـا يجـعلـهـا غيـر قادرة

على العمل.
) "أيعقل يلي (27 عـاماً وتـقول صديقتها إ

رمي امرأة مريضة في الشارع ليالً?".
وتـضيف بينـما جتلس قربـها امرأة حتمل
ـساعدة لـلعودة طـفالً رضيـعاً "نريـد فقط ا

إلى بلدنا. فقط ال غير".

الـنـسـاء ويـتـحـدر الـقـسم األكـبـر مـنـهنّ من
إثيوبيا. 

ـنـازل وال يــشـمل قـانــون الـعـمل عــامالت ا
ـهاجـرات اللـواتي يخـضعـن لنـظام كـفالة ا
تـندد به منظمات حقـوقية وناشط يربط
إقـامـتــهنّ الـقـانـونـيـة بـعالقـة تـعـاقـديـة مع

أرباب العمل.
ـــنح هـــذا الـــنــظـــام أصـــحـــاب الــعـــمل و
"سـيطـرة شبه كـاملـة" على حـياة الـعامالت
األجـنبـيـات ويجـعلـهن عرضـة لكل أشـكال
ـعـامـلـة مـقـابل رواتب االسـتــغالل وسـوء ا

ضئيلة تتراوح ب   150و400 دوالر.
ودعت زيــنــة عــمـار من "حــركــة مـنــاهــضـة
ـعـنـية إلى الـعـنـصـريـة" في لـبنـان الـدول ا
اسـتـعـادة مـواطـنيـهـا و"تـمـويل تـرحـيـلهم"
ـلـكــون وثـائق وإعــادة الـعــمـال الـذيـن ال 

ثبوتية "من أجل احلفاظ على حياتهم".
بـعد انفـجار مرفأ بـيروت سارعت عامالت
أجــنــبــيـــات لالنــضــمــام إلى مــجــمــوعــات
ـتـطـوع في الـشـارع. وتداول نـاشـطون ا
عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي مـقاطع
فــيــديــو أثــنــاء مــشــاركــتــهنّ في تــنــظــيف
الـشـارع وأخرى وثّـقتـها كـاميـرات مراقـبة
حلــظـة االنــفـجـار تــظـهـر عــامالت سـارعن

. نازل حيث يعملنّ إلنقاذ أطفال في ا
إال أن "حـركة مناهضة العنصرية" تقول إن

عن نـيل رواتبـهم بالدوالر مع انـهيار قـيمة
الــعـمــلـة احملـلــيـة أو تــسـبّــبت بـفــقـدانـهم
لـوظائفهم من دون دفع مسـتحقاتهم حتى.
وفـــاقــمت إجــراءات اإلغـالق جــراء تــفــشي
وبـــاء كـــوفـــيــد-19 الـــوضع ســـوءاً. وكــان

روع احللقة األخيرة. رفأ ا انفجار ا
وتـقول تـريك "ليس هنـاك عمل كيف لي أن
ال أطـعم نـفـسي?" عـدا عن أنهـا ال تـمـلك ا

الكافي لشراء تذكرة العودة إلى بلدها.
ويـكاد لم يـسلم منـزالً واحداً في الـكرنتـينا
مـن األضـرار أو حـتى الـدمـار مـا يـزيـد من
ثـقل األعباء على سكانها وكثر منهم عمال

أجانب وسوريون.
ويـــشـــكـــو بـــعض هـــؤالء الـــعـــمـــال من أن
ـساعدات ال تـصلهم باعـتبار أنـهم ليسوا ا
. وتقـول هـنا شـابـة إثيـوبـية في لـبـنانـيـ
الـعـشـريـنـات من الـعـمـر "أتت شـاحـنـة في
رات لتوزيع صناديق طعام لكنهم إحـدى ا

قالوا إنها مخصصة للبناني فقط".
وال تــزال رومـان أبــيـرا (31 عــامـاً) تــعـيش
هــول صـدمــة االنـفــجـار كــمـا لــو أنه حـدث
بــاألمس. وتــتــذكـر بــالــتــفـاصــيل مــشــاعـر
اخلـوف الـتي اعتـرتهـا حـ اختـبأت حتت
سيارة وكيف عادت لتجد فجوة كبيرة في

جدار منزلها.
وبـعد نحو  20يـوماً من وقـوع االنفجار ال
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اإلصـابة أكـبر بـكثيـر وذلك بسـبب قلة
االخـــتــــبـــارات وكـــذلك وجـــود حـــاالت

إصابة ال تصاحبها أعراض.
وهــنـاك ارتـفـاع جــديـد في عـدد حـاالت
اإلصـابة في مـناطق شتى مـنها لـبنان

وكوريا اجلنوبية ودول أوروبية.
ـية وقـال رئـيس منـظمـة الصـحة الـعا
تـيــدروس أدهـانـوم غـيـبـريـسـوس إنه
يـأمل انقضاء الـوباء خالل عام لكن
ـسـتـشـارين الـعـلـميـ في أحـد كـبـار ا
ــكن بــريــطـــانــيــا حــذّر من أنه قــد ال 
الـقضاء على الفـيروس إطالقا.ونشرت
ــوقــعــهــا عــلى اإلنــتــرنت ــنــظــمــة  ا

نصائح لثالث فئات عمرية:
األطـــفـــال في سن 12 عـــامــاً أو أكـــبــر:
يــــجـب أن يـــرتــــدوا أقــــنــــعــــة الــــوجه
بــالـشــروط ذاتــهـا الــتي تـنــطــبق عـلى
الـبـالغـ خاصـة في حـال عدم ضـمان
إمـكانيـة احلفاظ عـلى مسافـة متر على
ـنـاطق الـتي األقـل عن اآلخـرين وفي ا
تشهد انتشارا واسع النطاق للمرض.
األطــفــال بـ  6 و 11 عـــامــاً: تـــنــصح
نظمة باألخذ باالعتبار سرعة وحجم ا

انـتقـال الفيـروس حيث يعـيشون وإن
كــانــوا عــلـى تــواصل مع بــالــغــ من
الـفـئـات األكـثـر عـرضـة لإلصـابـة مـثل

كبار السن. 
ـنــظــمـة إلى ضــرورة وجـود وتــلــفت ا
ـساعدة إشـراف من أشخـاص بالـغ 
األطــفـال أثــنـاء ارتــداء ونـزع األقــنـعـة

بطريقة آمنة.
األطـفال في سن  5 سـنوات أو أصـغر:
ال يــلـزم في الـظــروف الـطـبــيـعـيـة أن

يرتدوا األقنعة.
ــعــلـــمــ قــالت وفي مـــا يــتــعــلـق بــا
ـناطق الـتي يـوجد بـها ـنـظمـة "في ا ا
انـتــشـار واسع (لـلـمـرض) يـجب عـلى
الـبـالـغ الـذين تـقلّ أعـمارهم عن 60 
عــامـاً والــذين يـتــمــــــتــعـون بــصـحـة
جـيـدة بشـكل عـام ارتداء قـنـــــــاع من
قـمـاش إن لم يـسـتـطـيـعـوا احلــــــــفاظ
عـلى مـسـافة مـتـر واحـد على األقل عن

اآلخرين"."
هـــذا األمـــر مـــهم عـــلـى نـــحـــو خــاص
بـالـنسـبة لـلـبالـغ الـذين يـعمـلون مع
األطــفــال الــذين قــد يــتــواصــلــون مع

أكـــــــبــر وأولـــئك الــذين يــعــانــون من
مــتــاعب صــحّــيــة ارتــداء أقــنــــــــــعــة
ـنـظـمـة مـا إذا كـان طـبّـيـة. ولم حتـدد ا

األطـــــفــــــال أو في مــــــا بـــــيـــــنـــــهـم عن
ـية قـرب".وتـقول مـنظـمة الـصـحة الـعا
إن عــــلى من هـم في سن 60 عــــامـــاً أو

عــلـى األطــــــــــفــال الــذيـن جتـاوزا 12
عـــامـــاً ارتـــداء أقـــــــــنــعـــة الـــوجه في

دارس. ا
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اذا الشاب يعتبر تشرين نيزك جديد في سماء التاريخ العراقي?

اذا أفتخر أنني تشريني?
اذا ح اسمع كلمة تشرين أرجتف?

مـن أشـهـر وأنــا أراقب وأكـتب عـن هـذا اجلـهــاز الـعـمـالق الـذي يـود أن يــعـيـد
قراطية مشوهة وبالد منهكة ... الخ اإلعتبار لد

ـبــاركـة من وجــهـة نـظــري وأسـبــاب انـتـصــارهـا وقــوتـهـا من ركـائــز تـشــرين ا
يتلخلص بالنقاط التالية :

1- أكثر معركة غير متكافئة بالتاريخ
ـرخصة والتي تقع خارج لك مالي الدوالرات ومالي السـلحة غير ا طـرف 

ال إطار الدولة بيده اإلعالم والسلطة ورأس ا
لك سوى العراق  مقابل طرف ال 

عدم تـكافؤ رهيب يجعـلك ترى في كل حلظة أن اإلنتصـار بات وشيكاً ولصالح
تشرين.

ـليشـيات بهذه 2- ال يوجـد حراك أو احتـجاج واصل الضـغط على السـلطة وا
القوة وهو يراهن على السلمية

ـدة اشـهـر مـن اجل نـزع تـلك روح الـتـشـريـنـيـة بـحـيث حتـركت دمى االحـزاب 
"السلمية" وتشويهها لكنها لن تستطيع.

3- كــلــمــا اقــتــربت تــشــرين من رمــز أو طــرف ســيــاسي وضـع هــذا الــطـرف
صحف على رأسه مدعيا أنها حركة ضد الدين وضد اإلله  ا

ان التشريني بالعراق كان على الدوام أكبر وكل تـلك احملاوالت أحبطت ألن إ
ان الطرف اآلخر بقشور الدين. من ا

4- استـطـاعت تـشـرين أن تنـتج رسـامـ وفـنانـ وأدبـاء ومـتـحدثـ ووطـنـي
ا أنـتجته كل مـؤسسات الدولـة منذ العام 2003 حتى خالل 10 اشـهر أكثر 

اآلن 
ـكن تـصـورهـا عـلى أنـها ـا  وهـذا مـا جـعـلـنـا نعـتـقـد أنـهـا مـركـز علـمي أو ر

جامعة أو معهد لتعليم الوطنية.
5- اقـتربـت بعـض األطراف الـسـيـاسـيـة من بـعض الـشـبـاب في تـشـرين وكان
انــفـتـاح بــعـضـهم مـن أجل احلـوار وتـبــادل وجـهـات الــنـظـر والــذي عـده أغـلب

التشرين نوع من التسوية والتخاذل
ـان البعض باحلوار استمر إلى أن حصلت سلسلة من أخطاء لكن ذلك وإن إ
كـلـه مـر مـرور الـكــرام واسـتـعــادت تـشـرين تــمـاسـكــهـا حـيث هــشـمت كل تـلك
احملاوالت وهـذا ما جعل القوى الـسياسة تشعـر بالذعر من حركة غـير منظمة

وعشوائية جتدد نفسها وتقوي نفسها بعد كل ضربة.
6- اسـتـسلـمت الـقـوى الـسيـاسـيـة بـعد 8 أشـهـر تـقريـبـا بـعـد أن جـربت شتى

أشكال العنف والقتل والترويع واخلطف فتريد أن تبدأ جولة جديدة
في قتـالها مع تشرين حيث جتعل من التشريـني وسلية ضغط على حكومة ال
عالقة لهم بها كما ال تربطها بتشرين أي عالقة وهذه احملاوالت فشلت ايضا
7- جنحـت تشـرين في إبـعـاد نـفـسهـا عن لـعـبـة احلكـومـة فال تـريـد أن تـصبح
راقب رغم طرف في هـذه احلكومة وال تمثـلها حكومة الـكاظمي واكتفت بدور ا
ـعـاديـة لـتـشـريـن يـريـد أن يـلـصق الـكـاظــمي بـتـشـرين لـكن أن إعالم الــقـوى ا

الفشل حليف كل ما خارج تشرين.
ـاضــيـة من : قـتل واخـتــطـاف وتـرويع هـو خـطـوة 8- كل مـا جـرى في االيـام ا
كونة للعملية السياسية ليشيات واألحزاب والقوى السياسـية ا استـباقية من ا
ـا تـفــكـر أن تـشـكـل كـيـانـات من أجل تــضـيـيق اخلــنـاق عـلى تــشـرين الــتي ر
ناطق الـفقيرة والـهامشية وتـبور بضاعة سيـاسية سوف تـنافس االحزاب في ا

النوح والبكاء واألكاذيب التي تتبجح بها هذه االحزاب منذ ١٧ سنة.
كـن ألي مواطن وعـراقي أن يكـتب نقـاط قد تـختـلف أو تتـفق أو تعـزز النـقاط

أعاله 
لـكن األهم أن ما خرجت به تـشرين هو تـاريخ جديد ودرس في الـسلمـية وعدم

التكافؤ
تابع والتشريني : لذا أقول لالصدقاء وا

كل هـذه اخملاوف مشـروعة لـكن من يعـرف روح تشـرين علـيه أن يثق أنـنا ضد
كل انواع العنف وضد كل فئات السالح وضد كل قطرة دم تسقط.

أن تشرين لن تضرب رصاصة في الهواء ألن لنا ريش وغيوم تترقب 
ياه ألننا نحب دجلة والفرات والسمك. لن نضرب رصاصة في ا

ـيـة { أصـدرت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
إرشـادات بـضرورة ارتـداء األطـفال في
سن 12 عــامـاً أو أكـبــر أقـنــعـة الـوجه
ـتـعلـقة ـا يـتفـق مع التـدابـير ا وذلك 
نـاطق التي بـالبـالغـ في بالدهم أو ا
يــعــيــشـون فــيــهــا لـلــحــد من انــتــشـار

فيروس كورونا.
تاحة علومات ا نظمة بقلـة ا وأقـرّت ا
عن كــيــفــيــة نـقـل األطـفــال الــفــيـروس
لـكنها أشارت إلى وجود أدلّة تظهر أن
ـراهـقـ يـنقـلـون الـعـدوى بالـطـريـقة ا
ذاتـهـا الـتي يـنـقـلـهـا الـبـالـغـون.وقـالت
ـــنـــظــمـــة إن األطـــفـــال دون اخلــمس ا
ســـنــوات ال يــلــزم أن يـــرتــدوا أقــنــعــة

الوجه في الظروف العادية.
وحـــتى اآلن مــات أكـــثــر من 800 ألف
شــخص حــول الــعـالم جــراء اإلصــابـة

بفيروس كورونا.
وسُـجّـلت 23 مـلـيـون حـالـة إصـابـة في
شـــتى أنـــحـــاء الــعـــالم أغـــلـــبـــهــا في
ـتـحـدة والـبـرازيل والـهـند الـواليـات ا
بحسب جامعة جونز هوبكينز.ويسود
اعــتــقــاد بــأن الـعــدد الــفــعــلي حلـاالت

WOKBM∫ نساء كينيات يعلمن في لبنان عامالت منزليات أمام قنصلية بلدهن في بيروت
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{ بـاريس (أ ف ب) - في مــواجـهـة
عـــودة تـــفــــشي فـــيــــروس كـــورونـــا
ــســتـــجــدّ فــرضت فــرنــســا وضع ا
الــكــمــامـات إلــزامــيــا في كل أنــحـاء
انـيا تدبيرها العاصمة فـيما تعزز أ
ـــكــافـــحــة وبــاء كـــوفــيــد-19 الـذي
جتـاوزت حـصـيـلـته عـتـبـة 180 ألف
ـتـحـدة الـدولـة وفـاة في الـواليـات ا

األكثر تضررا.
وأعــلــنت الـــســلــطــات الـــفــرنــســيــة
اخلمـيس أن وضع الكمـامة سـيكون
إلــزامـيــا في كل األوقــات في جــمـيع
شــوارع بــاريس بــدءا مـن الــثــامــنـة
صبـاحا اجلمـعة حتت طـائلـة غرامة
مــقــدارهــا 135 يــورو. ويــطــال هــذا
ــشــاة وراكـبي الــدراجـات اإلجـراء ا
الــهـوائـيــة والـنـاريــة والـكـهــربـائـيـة
ارسي (الـسكـوتـر) بـاإلضـافـة إلى 

رياضة الركض.
وقـالـت األربـعـيــنـيـة مــاريـيـتـا آدوت
وهي تدخن سـيـجارة "فـوجئت بـهذا
الـتـدبـيـر. أتـفـهم وضع الـكـمـامـة في
وســائل الـنــقل لــكـنــني ال أعـتــقـد أن

الفيروس يسير في الهواء". 
أمــا ســيـلــفي ســوفــيـر فــتــعـتــقـد أن
احلـكــومـة "كـان يـجـب أن تـفـعل ذلك
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. أعــتــقــد أنــهــا
ا انتظرت حتى انـقضاء الصيف ر
لـــلــــســـمــــاح لـــلــــســـيــــاح والـــنـــاس

باالستفادة".
كن تـعـمـيم إلـزامـية الـكـمـامة كـمـا 
في مـدن رئــيـسـيــة أخـرى في الـبالد
مع تـــســـجـــيل رقـم قـــيـــاسي لـــعـــدد
اإلصــــابــــات اخلـــمــــيس بــــلغ 6111

إصابة في 24 ساعة. 
وحــالـــيــا هــنــاك 21 مــقـــاطــعــة في
ـــنــطــقــة احلــمــراء" من ضــمــنــهــا "ا
مقاطعة األلب ماريتيم (جنوب شرق
ــرحــلــتــان الــبـالد) حــيث ســتــقــام ا
األولـيـان من ســبـاق تـور دو فـرانس

للدراجات الذي يبدأ السبت.
وتعتبـر بلدان عديدة بـاريس منطقة
خـطـر فأضـافت بـلـجـيكـا الـعـاصـمة
الـفـرنـسـية إلـى قائـمـتـهـا لـلـوجـهات
األوروبـــيـــة الـــتي لـم يـــعــد يـــســـمح
بـــالــســفــر إلــيــهــا بــدون اخلــضــوع
لـفــحص لـكـشف اإلصــابـة بـفـيـروس
كـورونـا عـنـد الـعـودة ولـفـتـرة حـجر
ـارك بعدم صحي كـما نصـحت الد

السفر "غير الضروري" إلى فرنسا.
ـانـيـا قـيـمة ومن جـانـبـهـا سـتـزيـد أ
ـفـروضة عـلى عدم وضع الغـرامات ا
الــكـــمــامــة إلى 50 يــورو وســـتــعــزز
الـضوابـط لضـمـان االمـتثـال لـفـترات

احلجر الصحي.
وحتى لـو بقي انتـشار الـفيروس في
ـا كان عـليه في الـربيع البالد أقل 
فــــإن بــــرلــــ تــــشــــيــــر إلـى أنه "في
األســــابـــــيـع األخـــــيـــــرة ازداد عــــدد
اإلصـابات مـرة أخـرى" مـبـدية قـلـقـها
خــصــوصـا من اإلصــابــات اجلــديـدة
الـــتي تـــســــجل تـــزامــــنـــا مع عـــودة

. صطاف ا
انـيـة أنـغيال سـتـشـارة اال وحـذّرت ا
مـيــركل من أنه "خـالل الـصــيف كـان

هـناك حـريـة تنـقل عـلى نـطاق واسع
." لكن اآلن يجب أن نكون يقظ

فروض كما سـتمدد الـدولة احلظـر ا
على الـتجـمعـات التي تضـم أكثر من
ــفـتــوحـة 50 شــخـصــا في األمـاكن ا
حــتى نــهــايــة الـعــام مع اســتــثــنـاء

باريات كرة القدم. محتمل 
وفي إســبــانــيــا أعــلــنـت احلــكــومـة
اخلمـيس أنه سـيتـعـ على األطـفال
الذين يـبـلـغون  6 سنـوات ومـا فوق
وضع الـكـمـامـات في كل األوقـات في
ـــــدرســــــة. وخالل األســــــبـــــوعـــــ ا
اضي سجلت البالد 190 إصابة ا
جـديــدة لـكل 100 ألف نـســمـة وهـو

أعلى معدل في االحتاد األوروبي.
لــكن الـفـيــروس كـان أكــثـر فــتـكـا في

ـكسـيك البـرازيل (118649 وفـاة) وا
ـمـلـكة (62076) والـهـند (60472) وا

تحدة (41449). ا
وأودى الـوبـاء بـحـيـاة مـا ال يـقل عن
826512 شـخـصـا فـي أنـحـاء الـعـالم
مـنـذ نـهـايـة كـانـون االول/ديـسـمـبـر
وفـقــا إلحـصـاء وكـالــة فـرانس بـرس

اخلميس الساعة 11,00 ت غ.
وبـعد نـحـو سـتـة أشـهر من اإلغالق
كــــان مــــتـــــحف الـــــفن احلـــــديث في
نيـويـورك أول متـحف رئـيسـي يعـيد
فــتح أبــوابه اخلــمــيس مـع حتــديـد
عـــــــــدد زواره بـ 100 شــــــــــخـص في

الساعة.
وقـــال آلن أوريـــنـــبــوخ ( 66 عـــامــا)
كان عـندما ال يـكون هناك "يعجـبي ا
عدد كـبـير من األشـخـاص وعنـدما ال
يتحدث الزوار وال يلـتقطون الصور

كل هذا رائع".
ـنطقـة األكثر في أميركـا الالتيـنية ا
تـــضــررا في الـــعــالم من حـــيث عــدد
اإلصــابــات اســتــؤنف الــنــشــاط في
بـوغـوتـا حــيث عـادت زحـمـة الـسـيـر

اخلانقة. 
فــرغم االنـتـشــار الـكـبــيـر لـلــفـيـروس
وبـــهـــدف إعــــادة إطالق الـــعــــجـــلـــة
االقتصـادية سمح لـسكان الـعاصمة
الـكـولـومـبـيـة الـبـالغ عـددهم ثـمـانـية
مالي نسـمة باستـئناف نـشاطاتهم
بـــعــد أكــثــر من خـــمــســة أشــهــر من
اإلغـالق مع تــــــوصـــــيـــــات بـــــوضع

الكمامات في االماكن العامة.
وفي األرجنت أقرت بوينس آيرس
اخلـمـيس قـانـونـا يـضـمن "احلق في
ـصــابـ بــوبـاء كــوفـيـد-19 وداع" ا
ـوتون غـالبا بشـكله احلـاد والذين 

لوحدهم. 
وبـالـتـالي سـيـتـمـكن شـخص مـقرب
يتراوح عـمره ب 18 و 60 عاما من
ــريض بـفـيــروس كـورونـا مـرافــقـة ا

رحلة األخيرة. خالل ا
وقـال مـقـتـرح مـشـروع الـقـانـون هـذا
الــنـائب فــاكـونــدو ديل غـايــسـو "في
كـثـيـر من أنــحـاء الـعـالم  تـعـريف
فـــيـــروس كـــورونــا عـــلى أنـه مــرض

الوحدة. 
هناك العديد من احلاالت التي يشعر
فيها األقارب بأن أحباءهم ماتوا من

فرطة". الشعور بالوحدة ا

اجلـمــــــــهـوري "سـنـنتج لـقـاحـا قبل
نـهــايـة الـــــــــعــام وربّـمــا حـتّى قـبل

ذلك!".
وتــابـع "ســنــحــصل عـــلى لــقــاح آمن
وفعّـال هذا الـعـام وسويّـا سنـسحق

هذا الفيروس.
مؤكّدا أنّ "مئات مالي اجلرعات من
هذا اللقاح ستكون متوفّرة سريعا".
وقـال الــرئــيس اخلـامس واألربــعـون
ا قلّل من تحـدة الذي لطا للواليات ا
خــطـورة اجلــائـحــة وتــوقع حـتّى أن
ــــعـــجــــزة" مـــا "ســــنـــهـــزم تـــزول "
الــفـــيــروس وســنــضع حــدّا لــلــوبــاء
وســــنــــخـــــرج أقــــــــــوى من أي وقت

مضى".
ــــتـــحـــدة تـــأتي وبـــعـــد الـــواليـــات ا
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ــــتـــحـــدة. فــــتم جتـــاوز الـــواليـــات ا
مـسـتـوى جـديـدا اخلـمـيس من حـيث
عـدد الــوفـيـات مع 180527 وفـاة من
ب 5860397 إصـابة وفـقـا إلحـصاء

جامعة جونز هوبكنز. 
وفي غـضون 24 سـاعـة قـتل الـوبـاء

931 شخصا.
ــنع الــرئـيس دونــالـد إال أن ذلك لم 
تـرامب الــذي قـبل رسـمــيـا اخلـمـيس
تـــــرشـــــيح احلـــــزب اجلـــــمـــــهـــــوري
لالنـتـخابـات الـرئـاسـيـة من اإلشادة
بـإجــراءاته ضـد كــوفـيـد- 9 1وتـوقع
"سحق" الوباء بواسطة لقاح أكّد أنّه

سيتمّ إنتاجه بحلول نهاية العام.
وأضاف فـي اخلطـاب الـذي ألـقاه في
ــؤتـــمــر الــوطــنـي لــلــحــزب خــتــام ا
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الى رئــتي من خالل مالمــســة احـدهم
في زحـــام مــتـــرو رومــا او مـــحــطــات
قطاراتـها  أو في مطـعم لبيـتزا  فأن
لـيـلـتـ في قــطـار نـصف مـضيء بـ
مقدونيا وروما الهب بطني جوعا.

ســـأعــود الى رومـــا أبـــنــة ايـــطــالـــيــا
دللة  وسأحاول سكينة وطفلـتها ا ا
ان احـجـر نــفـسي في غـرفــة بـفـنـدق 
وسـأكـتب لــهم لـيــحـلـوا لي الف اورو
كوث هنـا سيطول  فلقد حتسبا ان ا
رأيت البابا في صالة الفصح  يقول :
ليرحم الله ايطـاليا ومعـها العالم كله

كنائس ومعابد ديانات اخرى.
زرتهـا أول مـرة قـبل سنـوات بـعـيدة 
وزرتــهـا وهي فـي مـحــنــة عـصــيــبـة 
وهربت منـها جهـة أور  في امنية ان
ـولود الـوذ بـعـبـاءة ابـراهيـم الـنبـي ا
في مدينتي لـينجيـني والبشريـة كلها
 لكن الـطـريق انـتـهى عنـد مـديـنة في
ــقــدونــيـة ألن احلــدود الــيــونــانــيــة ا
الـبــلـدان اغــلــقت حـدودهــا  فال أمـام

كن. للمسافر  ولكن الرجوع 
أضــحك واقــول : الــفــايـروس هــو من
ـصــانع  اغـلـقـوا يـأمـركم . اوقــفـوا ا
دارس  ارتدوا الكمـامات  ال تقبيل ا
وال مصـافـحة  تـبـاعدوا في الـتـسوق
ـــشـي في الـــشــــوارع  ابـــقـــوا في وا
مـنـازلـكم  واخـيرا  حـتـى في الـغرام
عـــقـــمــوا اوال اعـــضـــائـــكم الـــذكـــريــة

واالنثوية .
يـوم رأيت رومــا اول مــرة  قـلت :اآلن
شـــاهـــدت وجه صـــوفـــيـــا لـــورين عن
القرب  وتذكرت مـا كان يقوله عاشق
لها من معلمي مدرستنا التي تقع في
الـــــعـــــمــــيـق الــــبـــــعـــــيــــد فـي اهــــوار
ـعدان يعرفون ميزوبوتـاميا : لو أن ا
صــوفــيـا لــورين  جلــلــبــوا شــاشـات
الـســيـنــمــا الى هـنــا رغـمــا عن انـوف

اجلواميس.
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ـا بـسـبب الـكـورونـا تـتـمـنى اآلن  ر
ــعـدان لــتـجـلــبـهم لـورين ان تــعـرف ا
ــا أن حــلـيب الــيـهــا  لــشــعـورهــا ر
اجلـوامـيس بـعـضـا من الـوقـايـة ضـد

هذا الوباء.
أستظل بـنهار رومـا واتذكر مـشاعري
األولى عنـها  فـأحـزن لفـارق اليـوم
عندمـا شدني انـبهار الـعطر والـسحر
وأنــا اهـتـف الى هــوائــهـا الــذي دخل
صدري : ها انـت أذن حتقق حـلمي يا
هـواء مـديـنـة الــقـيـاصـرة  وبـ هـذا
الـيـوم الــذي كل مـسـافـري قــطـاراتـهـا

يرتدون الكمامات.
تــمــر فــاتــنــة بــقــوام عــاضــة الــهــواء
وتـهـمس لي بـاإليــطـالـيـة  فال افـهم .
تـشـعـرني ســعـادة غـريـبـة وان ارتـدي
جمال مالمـحها  واقـول لها : ال افهم
االيطالية  اعيدي عبارتك باإلنكليزية
 فتقول : ارفع الكمامة من حنكك الى

فمك .الكورونا في كل مكان .
امــتـــثل الى نــصـــيــحــتـــهــا  وتــذهب
ـــوســيـــقى ســاقـــيــهـــا وتــنـــورتــهــا
الـقـصـائـد الى الـساللم الـكـهـربـائـية 
تلفت لـتراني اتابع خـطوتهـا  فتضع
اصـابـعـهــا عـلى شـفـتـيــهـا لـتـقـول لي

:هذه قبلة من خلف الكمامة.
 وأنا اتخيل اللحظة الرومانسية  ان
ثـيرين قد الفتـاة صاحبـة الساقـي ا
ومـثــلــهــا فــعـلت خــلــعت كــمـامــتــهــا 
وتبادلـنا انخـاب الشفتـ  ومع عطر
ـتقـدة لـذة ولـقـاحا الـلحـظـة ونـارهـا ا
ضــــد الـــفـــايــــروس اســـتــــذكـــر رومـــا
ودهشتهـا ح وطأتـها خطواتي أول

مرة?
روما ظهيـرة الصيف فيهـا يشبهُ قيظً
البـصـرة  لكن حـدائـقهـا وبسـاتـينـها
بـدون أراجــيح جـذوع الــنـخلْ  بـدون
نـواعيـر  بـدون بـيت من الـطـ وقـبةٍ
من خزف الـلقى االثـرية غـلفـوا به قبة
لسيدة هاشميةٍ ماتت في ليل االهوار
 وكرامتها أن النـبي جدها  وجدتُها

فاطمة الزهراء .
ديـنة الرومـانية الـعريقة أجتول في ا
 البناتُ من الـضوء ما يُـعمي الشوق
لـلــعــطـر في نــظــرة ذكـر جــامـوس في

عيدي ) . قرية ( سدخان ــ ا
ــ من سماكَ سدخان ?

يـــقـــول أبـي : جـــدْ جـــدُك كـــان أســـمه
سدخـان  وجدتُكَ ( غـرموشة )عـشقت
ســيـخــيـاً هــنــديـاً من جــنــد الـكــركـة 
تزوجـته  تَـشيـعَ هو وجـدتُكَ عـشقت
بـسـبـبه بــهـارات دلـهي  ويـقـال : هـو
ـــاء من هــور من عـــلم ســـكــان قـــرى ا
الــواويــة في قــلــعــة صــالح الى هــور
احلـــمــار  أن يـــضـــعــوا عـــلى مـــرقــة
الـســمك صـلــصـة الــطـمـاطـم والـكـركم
االصفر . عـندهـا شعروا بـلذة الـطعام
في نــكــهـة الــتــوابل  وقــبــلـهـم كـانت
ايـطــالــيـا قــد ارســلت حـجــاجــهـا الى
الـهـنـد  ورحـالـتـهـا مـاركـو بـولـو الى

الص من أجل الغرض نفسه.
ـــديـــنـــة تـــأخـــذني الـــيـــهـــا  حـــدث ا
أســطــوري  من حـــر أور الى نــســائم
رومــا الــتي كـــنــا ال نــراهــا ســوى في
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الرسـميـة أو أن الـعثـمانـي ألـزموا
ــوظـــفــ في واليــاتــهم أن جــمــيع ا
يـرتـدوا الـبـالــطـو والـطـربـوش غـيـر
أني كـنت أنـتــبه إلى حـراس شـوارع
ـديـنة كـانـوا يـرتـدونه مـثل أبي مع ا

العقال.
صـورة الـبـالـطـو واسـتـدارة الـعـقال
كـمــا تــلك احلـلــقــة الـتي تــدور حـول
كـوكب زحل. هي من بـعض نـوافـذنـا
أرواحـنـا وكم كـانت تـلك الـشـتـاءات
جمـيلـة وساحـرة ح يـجيء تالمذة
مـدارسـنـا وهم يـحــتـمـون من لـسـعـة
بـــرد شــتـــاء صـــبـــاح األهــوار بـــذلك
البالطو الذي توزعه مـديرية التربية
كمعونـة شتاء لألطفـال الفقراء وألن
نـسب الـفـقـر في الـقـريـة تـكـاد تـكـون
مـتـسـاويـة فـكـانت الـقـرعـة هي احلل

األسلم لم نوزع (البالوطات).
وعلى الـرغم أن البـالطـو هو الـقبوط
ـــعـــطف) إال أنه بـــســـبب حـــجـــمه (ا
اجلـاكــيت الـكــبـيــر كـنـا نــوزعه عـلى
تالميذ قصار الـقامة فكانـوا يطلقون

على اجلاكيت اسم بالطو.
لذلك الزي أساطيـر حلوة يوم سعى
ـعـلــمـون بـعــد أن شـعـروا بــقـسـوة ا
الـبـرد الـشـتــائي في أيـام (جـويـريـد)
ـــعـــدان وهـــو يـــنـــهـش في عـــظـــام ا
وإصـــرارهـم لـــيـــتـــحــــدوا الـــرجـــفـــة
ويــنــتــظــروا مع جــوامــيــسـهـم عــنـد
اء وال يذهبوا معها لبرودة حافات ا
اء; ألن أقـدامهم الـعاريـة ال تتـحمل ا
هذا الـبـرد سعـوا إلى إقـناع الـبعض
بـشراء الـبـالـطـو من مـحالت الـباالت
أو من الــــشـــرطـــة اخلـــيــــالـــة الـــذين
يتقاعدون ويبقون معاطفهم اخلاكية
مـعـهم وتـكـون ثـقـيـلـة وقـمـاشـهـا من

الوبر الشعري.
بــدأ الــبـــالــطــو يــغـــزو أجــســاد أهل
الـقـريـة وفي عـام مـا اكـتـمل نـصـاب
جميع أبناء الـقرية في ارتدائهم هذا
ــعــطف وحتـــول اجلــمــيع في أول ا
الــــصـــبــــاح إلى فـــصــــيل مـن جـــنـــد
انكشارية أو خـيالة في مخفر (وانه)
الـــذي يـــقـع عـــلى احلـــدود الـــبـــريـــة
اجلنوبية ألهـوار اجلبايش فنسجل
منظراً جديـداً في حياة هؤالء الناس
ـعـاطف وهم يـقـون شـتـاءهـم بـتـلك ا
الــطـــويــلـــة الــتي يـــرتــدونـــهــا فــوق
دشـاديش ثـقـيـلـة ومن فـرط تـعـلقـهم
بهـا صـار الـبعض يـسـتـعيض عـنـها
باللحـاف في نومه ويهجـعون معها
بعد أن يتمـددوا ليغفوا نـائم فيما

. واقد تخفت رويداً رويداً ا
لك الليـلة تقيم دار أزيـاء في شارع ا
في مـديـنـة دوسـلـدورف عـرض أزياء
بيـار كـردان بـعنـوان (مـعـاطف ليـلـنا

الطويل).
لن أحـضـره فبـطـاقـة الـدخـول غـالـية
جـداً ولـكــني حـتــمـاً سـأتــابـعه عـلى
قنـاة (فـيـوشـون شو) فـقط ألسـتـعـيد
متـعة صـباحـات البـالطو الـذي يأتي
من معامل نسيج أوروبا وإسطنبول
ومــخــازن مـيــرة الــشــرطــة اخلــيــالـة
ليشـتريه أهل قـريتـنا ليـهزمـوا البرد
ويـظـلـوا يـتـمـتـعـون بـلـذة جـلـوسـهم
أمــام الــنــار وهـم يــتــكــورون مــعــهــا

بسعادة حتى حلظة النعاس. 
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افــكــر بــرغــبـــة ابــنــتي  ومع صــدى
التقاء عجالت احلديد بسكة الطريق
اكتئب من ظـلمـة القطـارات في الليل
ـتـعـة اسـتـعـادة  فال أشـعـر سـوى 

الذكريات .
عـنـدمـا احلـنـ والـدفيء يـوفـران لك
اصـرار الـعـودة الى رومـا  فـتتـغـلب
عـلى هـذا الـيـأس الذي صـنـعه قـاطع

التذاكر : روما اغلقت ابوابها .
ـدن كـلـهـا اردت ان اقـول له : كـانت ا
تــغــلـق ابــوابــهــا بـــوجه االســكــنــدر
ـقـدوني ولـكـنه يـفـتـحـهـا بـجـبروت ا

وقع سنابك خيوله.
فيرد : انت لست االسكندر .

لك ـة ا ابتـسم  وانـا اتـذكـر ان هـز
قدوني لم تكن بحرب وأنا بوباء. ا
بــ الـــوبــاء الـــذي قــتل االســـكــنــدر
مــنــفــردا وهــذا الــوبــاء الــذي يــقــتل
اجلـمـيع  وهـنـاك غـازيـا اخـر ألرض
بــــابل مــــات بـــوبــــا ايـــضــــا وبـــذات
الكـوليـرا الـتي قتـلت االسـكنـدر وهو
اجلـنـرال مـود الذي احـتـل بغـداد في
ـــاضي وانــهى عــهــد اوائل الــقــرن ا
الـتـرك فيـهـا.بـعـضـهم يـقـول ال يـعود
الى رومـا سوى الـقـيـصـر  فـالـعودة
الى روما تـعـني الـعـودة الى االدمان
على الـبهـجـة الغـامضـة  واعرف ان
الــنــســـاء والــعــطـــور هي من بــعض
ادمـان هذه الـبـهـجـة . وتـعـني ايـضا

اخلنجر في اخلاصرة.
اعـرف ان طـفـلـتي وهي تـتـمـنى عـلي
الـعــودة الى رومــا ال تـعــرف بـقــصـة
اخلـــنـــجـــر وبــــروتس  ولـــو عـــرفت
ستقارن األمر مع الـوباء وتتخيل أن
الـــــكـــــورونــــا هـي اخلـــــنــــجـــــر وأنه
سيتـرصد رجوعي الى رومـا ويتغلل

هذه القصة قادتني الى ذكريات خان
ـرحـوم جـارنا ـلـكه ا الـبـصل الـذي 
احلـاج رضــا وكـان قــبل امــتالك هـذا
اخلــان يــشــتـــغل بــصــنــاعــة االســرة
والـكـراسي من جـريـد الـنـخل .ولـكـنه
استـأجر اخلـان من مالـكيـة احلاج
عودة وجـواد الـعـطـار وكـان قبل ذلك
ـرحـوم مال ياسـ الـذي كان لـكه ا
يــبــيع بـه الــنــفط األســود ألصــحــاب
ـــائـي واصـــحـــاب مـــراكـب الـــنــــقل ا
مطاحن الطح  قبل ان يتحول الى
بــنـايــة حــديـثــة بــخــمـســة حــوانـيت
ومخزن كـبيـر وشقتـ  وكان اخلان
قريب من بيتنا واليفصلنا عنه سوى
ـرحوم طـلب مـسيـر (ابو لـيلى بيت ا

ضمد). ا
كـــان يـــديـــر هـــذا اخلـــان في غـــيـــاب
الـصـديق احـمد صاحـبه ابـو مـحـمد 
والذي اظن انـه استـشـهـد في احلرب
العراقـية االيرانـية  وكنـا نقضي في
اخلـــان بـــ اكـــوام الـــبــصـل مـــرحــا
تسكـنه رغبـتنا بـالبـكاء لنـبقى قـريبا
مــنه بــالــرغم من رائــحــتـه الــثــقــيــلـة
ومـتـى تـسـاقط الـدمع من ـزعـجـة  وا
اعـيـننـا كـنـا نـضـجك لـشـعـورنـا انـها

دموع بصل .
رحوم لكه ا ب خان البصل الذي 
وب قبو البصل رضا كاظم حمادي 
اني  هـناك حـقيـقة تـمت بالـصلة اال
ـشـاعـر  فـقــد كـانت مـشـاعـرنـا الى ا
تـخـتــبـر اكـوام الـبـصـل الـذي عـنـدمـا
يتـأخر بـيعه وتـصريـفه يصـبح وباال
على شـارعنـا من خالل رائـحة الـعفن
الــتي تــنــضح مــنه حــ يــتـأخــر في
ـطر كـان او يتـعرض الى رشـقات ا ا
النـه كـــــان مـــــنـــــثـــــورا عـــــلى االرض

وبأطنان كثيرة.
هذه احلقيقة التي حولت البصل الى
ـي يــــرتــــبط بــــالــــطــــبخ هــــاجس ا
والـدمـوع لـكن الـفـاصـلـة بـيـنـهـمـا ان
خـان الـبـصل في شـارعـنـا كـان خـانـا
لـرزق الرجـل سوى أن ادمـع  البـصل
امــا قــبــو الــعــيــون او لم تــدمــعــهــا 
الــبـصل فــهــو مـشــاعــر مـفــتــعـلــة قـد
نـشـاهـد مـثـلــهـا الـيـوم في عـيـون من
ـهــمـ الــذين يــتـصــنـعـون الـنــاس ا
مشـاعـر البـكاء لـكي يـستـدرجوا والء
الناس واظن ان هكذا نوع من البشر
ال يـحـتاجـون قـبـوا لـتـقـشـيـر الـبصل
وال يـحـتاجـون ان يـجـلـسوا لـيبـكـوا 
قرب اكوام البصـل في خان الذي كنا
نـقـضي قـرب اكوام بـصـله بـعض من
مــحــطـات طــفــولــتـنــا وكــنــا ال نــهـتم
للدموع التي تسـيل من عيوننا بفعل
قــوة رائــحــة الــبــصل.اآلن والــقــطــار
ــقـدونــيـة انــتـهى عــنــد الـعــاصـمــة ا
وعــلـيــنــا ان نــعـبــر الى الــيــونـان ثم
تــركــيـا ثـم الـعــراق. تــلــوح في االفق
عـصــافـيــر بـســاتـ مــطـعــمـة بــنـدى
صـبـاحـات مـطــر اصـفـر .فـأشـعـر انه
رحوم احلاج مطر البصـل في خان ا

محمد رضا.
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اللـيل طـويل  ووحـشة الـطـريق ح
يـــصـــبـح صـــوت صـــفـــارة الـــقـــطـــار
موسـيقـاهـا تتـحول الـى غربـة قاتـمة
ومصير مجـهول  فاحملطات ب أور
وب الـلحـظة الـتي ركـبت فيه قـطارا
سـوفيـتـيـا من مـقـدونـيا الـى سواحل
الــيــونــان تــثـــيــر في اوردتي رعــشــة
شجن لذكريات  ولكن امي تتقول :ال
تـتـذكــر واجـفـانك لـيـس لـهـا اجتـاهـا

تذهب اليه.
وعندما أقول : ان اور جهتي .

يأتـيـني صـوتـها الـبـعـيـد : ولكن اور
تعيش الوبـاء ايضا. عد الى ايـطاليا
واحتـمي بـعيـون صـوفيـا لورين  او
غـــامــــر وارتــــدي درعك الـــســــومـــري
اني وكمامة الوجه وعُد الى بيتك اال

 ومت هناك قرب اطفالك.
اتذكـر اصغـر اطـفالي وهي تـكتب لي
اسـنـجـر : بـابـا هـنـا يـحـرقون عـبـر ا
جــــــثث مـــــوتـى الـــــوبــــــاء بـــــأفـــــران
ستشفيات  وكنت تقول لنا : حتى ا
تــرى الـــله في نــهـــايــة الــعـــمــر عــلى
جسـدك ان يـذهب كامال الـيه  فـكيف

اصل الى الله اذا احرقوا جسدي?
ابــكي  وأطــمــئـن ابــنــتي .انك بــسن
نـاعة تمـتلـك فـيه مـناعـة قويـة  وا
يا صغيـرتي وحدها من تنـتصر على

الفايروس .
تكـتب لي : ولـكـني اخاف عـلـيك فأنت

في سن الست يا ابي.
قـلت : لنـا الـله  وأور الـتي اخـتـرتـها
جـهـة  وتـركـتــكم هـنـاك ألن الـوصـول

اليكم عسيرا.
ترد بلغة لـم اسمعه من صوت واحدة
بـــعــمـــرهــا وتـــقــول : اآلبـــاء عــنـــدمــا
ـشـون عـلى تـسـكـنـهم لـهـفـة االبـنـاء 
ـا ور ــحـاذاة الــنـعــوش  اجلـمــر و
يسبحون عومـا في انهر الفايروسات

التي تصادفهم في الطريق?
ارد عليـها باكـيا : ابنتـي انا بشر ولم
اكـتــسب من االلــهـة شــيـئــا كـمــا عـنـد

جلجامش?
ترد ثانية : إذن عد الى روما يا بابا 

فهي االقرب الينا منك.
أنــزل في اقــرب مــحــطـة  وأســأل عن
اجلــهـة الــتي يــعــيــدني قــطــارهـا الى
رومـا  فــيـجيء الــرد لـغـة انــكـلــيـزيـة
ركيكة من لـكنة روسيـة لقاطع احملطة
قـدونيـة : ايطـاليـا اقفلـت حدودها  ا
اما ان تتـابع سيـرك او تبقى في بالد
االسكنـدر  تتذكـر ما اجنـبنا  الـقائد

العظيم الذي وصل الى بابل.
اردت ان اقــــــول له ان بــــــابـل بالدي .
لـكـني فــضـلت ان اعـود الـى الـقـطـار 

واكرر العبارة روما لم تعد روما . 
كان عـلى ان انتـظر لـساعـات فتـدثرت
ـقـدوني يـشـبه ـعـطـفي  فـالــربـيع ا
شـتـاء الـعـراق بـرده يـطـرق الـعـظـام 
أقـــتـــرب مـــني رقـــيب في الـــبـــولـــيس
وهمس لي بذات االنكـليزية الـركيكة :
بـإمـكـاني ان ابـيــعك زجـاجـة كـونـيـاك
لتـتدفئي .ولـكنـها لـيست اصـليه فهي

صناعة مقدونيا .
ضــحـكــة وتــذكــرت في زمن احلــصـار
حــــ انـــتــــشـــرت ظــــاهـــرة الــــعـــراق
ا اضطر بعض مدمنيه غشوش   ا
وعاشـقـيه الى تـقطـيـره في الـبيت من

تمر الزاهدي .
قلت :انا ال اشرب الكحول .

قـال الـقـطـار يـصل صـبـاحـا وال يـقـيك
من هـــذا الــبـــرد غــيـــره الســيـــمــا انكَ

ترتدي بحذائك جورابا صيفا .
ضـحـكت مـرة اخـرى وقـلت : الـشـرطة
يـنـتبـهـون الى كل شـيء. وطلـبت مـنه
ان يؤجـرني بـطانـيـة واحدة او اثـن

للساعات القادمة فقط .
قال : ما العملة التي حتملها .

ــ يورو
ــ اذن الــبــطـانــيــة الــواحــدة بــعــشـرة

اورو.
قلت : اريد ثالثة .

قـــال : ســـأجـــلب من غـــرفـــتـي اثـــنــ
والثـالـثـة سأنـتـزعهـا من فـوق زمـيلي
الــنــائم .فــلن يــشــعــر ابــدا في طــقس

الشخير ألن غرفته دافئة.
ــاذا وانـــا اســـتــمـــتع بــدفء ال ادري 
الـبــطـانــيـات تـذكــرت اغـنــيـة جـمــيـلـة
ـطــرب عـراقـي اسـمه كــر مـنــصـور
تقول : تـغطيت وبـعدني اللـيلة بردان

.
قال لي الشرطي بإمكانك خلع معطفك

فهو ال يريحك في النوم .
شعـرت انه يريـد ان يسـرقه  وعنـدما
يصبح الـشرطي لصـا  تلك مشـكلة ال
تردعه عن فـعل اقوى من الـسرقـة فقد

يلصق لديك تهمه.
نظـرت اليه وقـلت : ال يـذهب بك الظن
ــعـــطف لــيـس ايــطـــالــيــا بـــعــيـــدا  ا
ة في اشتـريـته من بـائع مالبس قـد

بوخارست.
ــــــعــــــاطف قــــــال : اوه لــــــكم اكــــــره ا
الــســوفــيــتــيــة .حــتــمـا هــو مـن عــهـد

شاوشيسكو.
ــعـطف تــلـفــلـفـت مع الـبــطــانـيــات وا
وقررت ان اظل مـسـتـيقـظـا  افـكر عن
مـحــنـة كــورونـا احملـطــات  فال رومـا

قريبة وال أور .
ــعـــطف عــاد بـــذكــرى الــزمن وحــده ا
البـعـيـد  يـوم كان الـبـالـطـو جزاء من
ـعـلمـ  ولـكـنه االن جـزا من انـاقـة ا
حـــربك فـي االنـــتـــصـــار عـــلى الـــبـــرد
والهروب من الفايروس الذي يقال ان

شهر عسله هو موسم البرد.
فأعـيش الـظن أن كـلمـة بـالطـو لـيست
عربـيـة وأقـرب الـظن أنهـا تـركـية أتت
إلـــيــنـــا يـــوم دخــلـت مــوضـــة مالبس
ـوظــفـ في الــدوائـر األفـنــديـة بــ ا

افالم صـوفــيـا لــورين وراكـيل وولش
وجوليـا ناجيـما وانتـونيو سـاباتو 
واألخــوين تـرنــيــتي ودمــيــة اخلـشب

الشهيرة بينوكيو.
لكن الـسفـيـر االيطـالي في بغـداد وقد
رابـطة في زار القـطـعات االيـطالـيـة ا
أطــراف الــنــاصــريــة  وقــد قــابــلــنـاه
كمثقف نطالب بحماية اثار أجدادنا
الــســـومـــريــ من مـــعــاول الـــسُــراق
واللصوص منحنا مكرمة من سيادته
احـترامـا لـشـجـاعتـنـا في الـطـرح بأن
نكون ضيوفا للخارجية االيطالية في
ـدة اســبـوعـ في رحـلــة تـرويـحــيـة 

روما .
نقلتـنا طائـرة عسكـرية من قاعدة أور
اجلــويـــة الى الـــكــويت  ومـن هــنــاك
نقـلتـنا طـائرة حتمـل جنودا مـجازين
الى قــاعـدة عــسـكــريــة الى رومـا  ثم
قالوا لـنا هـناك مـجد القـيصـر  وهنا
انتـحرت كلـيوبـاترا  فـانتـحروا انتم
بــجـمــال الــنــسـاء واألثــر الــتــاريـخي
لــواحـــدة من اعــظـم امــبـــراطــوريــات

الكون.
أنــا لم أخــتــرْ إال مـن يــســكن خــيــالي

(وجه صوفيا لورين ) .
تلك فـتـنتـنا وطـفـولتـنـا على شـاشات
السـيـنـما  أيـام كـان الوغـد الـذكوري
يـحـركُ فـيـنـا شـجن رغـبـتـنـا لـتـجـاوز
طــبـقــتــنــا االجــتـمــاعــيــة الـتـي كـانت
سـتـوى بيـوت الطـ  ونـتمـنى ما
ـرأة ذات هــو فــوق طــاقــتــنـا  تــلـك ا
العـطـر االغريـقي الشـامخ  تـلك التي
ـعدان خبـايا التأريخ يكتشـف معها ا
بـ ســيف األسـكــنـدر و( شــومـيـة )×
ــعــيــدي الــتي يــقــود فــيــهــا قــطــيع ا
اجلــامـــوس عــنـــدمــا ( يـــحــرنُ )× في

اء الراكد. مغادرة قيلولته في ا
مثـلة االيطالـية  ألكتشف أسأل عن ا
أن الــكــبــار فــقـط من يــعــرفــهــا  أمــا
الـشــبـاب فال يـعــرفـوا سـوى الــلـيـدي
غـاغـا  ومـادونــا واجنـيال جـولي  ال
احد منـهم يعـرف جينـا لولو بـرجيدا
وراكــــيـل وولش وأرســـــوال انــــدرسن
التي سرقت كل دهشتنا الغامضة في
فـيــلـمــهــا االكـشن الــشـمس احلــمـراء
1971 مـع آلن ديــــــلـــــــون وجــــــارلس

برونسون.
ســـألت واحـــدة  ضــــحـــكت وقـــالت :
أسألـني عن صـدري هذا  هل اخـتزن
ضــوء الــشــمس عــلى الــرمــال وصـار
اسـمــرا كـأفــريـقـيــةٍ شـهــيـة . هل انت

افريقي .?
ــ ليـست زجنيـا حتى أكـون افريـقيا 
أنا من العراق من بالد ميزوبوتاميا?
ــ هــنــاك مـن هم بــشــكـــلكَ من تــزاوج
افريـقيـة وأوربي . تـعال نـفـعلـها مـعا
وننتج صـبيا بـسمرة مـيزوبوتـاميا 
هـناك حـيث كـان في بـابل الـكـثـير من
اجلنـود وجـوهـهم بـرونـزيـة من الذي
يـشتـريـهم مـلـوككم الـشـبـقـون  قرأت
عن هــــذا مـــرة فـي كـــتــــاب الــــتـــأريخ

درسي. ا
تـعــال  لــيـلــتي مـعـكَ بـاجملــان  فـقط
نــطـفــتك فـي جـوفـي ثم أذهب ايــنــمـا
تـــريــــد  حـــتـى اني لن اعــــرفكَ حـــ
اصـــــادفـكَ مـــــرة اخـــــرى  وطــــــفـــــلكَ
سأسجـلهُ بأسم جـدتي ماريـا  تعرف
ماريـا  هم أم يسـوع  وإذا كان ذكرا
ســأســمــيه يــولــيــوس  فــأنــا اعــشق
ــرأة بـجـبـروت الـقـيــصـر ألنه يـذكـر ا
الـقــوة في احلــرب والــفـراش  هــكـذا
كان مع كـلـيـوباتـرا في الـوسادة ومع

اعداء روما في ساحة احلرب. 
هـربت منـهـا  فـأنـا أكـره من يـريد أن
يسـرق مـني (ضـناي) × حـتى لـو كان
سـفـاحـاً  أللـتـحق بـأصـدقـائي الـذين
جــــاءوا مــــعي فـي هــــذه الــــرحــــلـــة 
ــصـلـي فـيــنـا وجنـلـس في مـقــهى  ا
يـشـرب شـاي الـنـبـتـون  والـعِـلـمـاني
يشـرب الـبيـرة  ونـهار رومـا يـراقبـنا
بـأشـفــاق  وهـنـاك في االفق الــبـعـيـد
قبر أبي وجنـوبيته الصـامتة التي لم
تعْ من الدنـيا سوى مـفردات الـتعامل
في عـــالم الـــرز الـــشِـــتـــال وقـــطـــعــان
ــودته اجلــوامـــيس ومــتـى أراد امي 

يحدثها بعينيه فتفهم.
روح أبي في إيــطــالــيــا  تــطــوف في
ـعالم فضـاء الـكأس  وتـتـجول بـ ا
الـرومــانــيـة  وتــتــخـيل الــغــرابـة في
نـحوتة الئكـة ا هنـدسة الـكنـائس وا
برخام خواطـر أجنلو  فـأتذكر جامع
ـبني من الـقصب  في وسط القـرية ا
ـفروش بـحـصيـرة من خوص اء وا ا
الــنـخل وبــســاط نــسـجــته أمـي الـتي
كـــانـت واحـــدة من اروع نــــســـاجـــات
ســـومــر حـــيث تــبـــتــكـــر اشــكـــالــهــا
اخلرافـية داخل رسـومات نـسيـجها 
ومرات وبفطرة عجـيبة تنسج اشكاال
أقـــــرب لـــــوجــــــوه اله أور  ووجـــــوه
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قبل أن يبتـعد أو يغـرق في قاع الهور
 أمــا بــنــايــة اجلــامع فــقــد عــقب ابي
قـائال : الـله بـنـاه  واللـه هدمـه .وغدا

سنباشر بناء جامعا جديدا .
بـ الـكـاتـدرائيـة الـتي تـفـتح الـقـلب 
وذلك اجلـامـع الـقــصب الــذي طـار مع
العاصفة في لـيلة مقـمرة  حيث يقول
قمرة هي أبي : أن عواصف الليـالي ا
من صنـاعة ضـجـر النـائمـ في تراب
التالل البعيـدة في عمق االهوار حيث
نع االقتراب منـها ألن ( الطناطل )×

تسكنها.
آه  صـدر تـلك االيـطـالـية الـتـي تمـنت
نـطــفـة من ذكــورة اجلـنـوب الــسـمـراء
يسكن فيه الـطنطل ايضـا  لهذا خفت
وهـربت  وااليـطـالــيـون الـذين جـاءوا
ساحات احمليطة ليحتلوا الزقـورة وا
فيهـا كانت لـهم وجوه طنـاطل مخـيفة
خاصـة عـندمـا اشـتبـكـوا ألول مرة مع
ــهــدي في شــوارع افــراد من جــيـش ا

دينة. ا
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ـنـعوا طـنـاطـلـهم من اآلن عـرفـوا أن 
ــديــنــة  وادخــلـوا الــتــجــوال داخل ا
سفـيرهـم ببـدلته الـسـموكن واصـغاءه
الــعـمــيق  ومــكــارمه الـســخــيــة الـتي
كانت على شكل سفـرات ترويحية الى
رومـا  وأنـا نـلت واحـدة مـنـهـا  وفي
ـــكـــان في حلـــظــته خـــيــالـي صــورة ا
الـــســاحـــرة.أوربـــا .حـــلــمـي االبــدي 
وصـــورة مــخـــيــلـــة الـــقــراءات االولى
لبرانـدلو وروفـائيل الـبرتي والـساحر
ـدهـش إيـتــالـيــو كـالــفـيــنـو...ال احـد ا
يــعــرفه هــنـا  وال يــعــرفــون صــوفــيـا
ـطـرب لـورين وحـتى هم لـم يـعـرفـوا ا

الريفي شخير سلطان.
ال يهم  دعهم ال يعرفون ...

أبي يعـرف  وقد قـرأ قـبل ذلك الكـتاب
الطلسمي لـكالفيـنو الذي اسمه ( مدن
ال مـرئيـة ) .وكـان مـعـجـبا بـشـخـصـية
غولي قبالي خان  فيما اإلمبراطور ا
كنت انـا مـسـحورا بـشـخـصيـة مـاركو

بولو
أضـــحـك :أبي لم يــــدخل مــــدرســـة في
حـيـاته  عـاش مـعـدياً أصـيـالً  ومات
مـعــديـاً اســطـوريــا  أنـا فــقط من قـرأ
(مدن المـرئـيـة)  وكـان وقتـهـا قـد فـقد
ثالثة ارباع نـظره  وفي يوم ما أردت
أن أسمعه نـصوصـاً من هذا الـكتاب 
ابــتـــسم وقــال : عـــنــدمــا كـــانت مــعي
ذاكــرتي وعـــيــنــاي لـــيس لــدي ســوى
كلـمـات صالتي  وبـعض جـمل الـغزل
من أجل والدتك أمـا اجلـوامـيس فـقـد
كنت اكلمهـا بلغة خاصـة اغلبهُ صفير
وتــمــتـــمــات ورثــتـــهــا من ابي  وابي
ورثـهــا من اجــداده  ويــقـولــون انــهـا
لهجة الناس الذين كانوا يعيشون في
االهــــوار قــــبل االف االعــــوام  قــــار
اجملـــالس احلـــســـيـــنـــيـــة الـــقـــادم من
الناصرية قال لـنا مرة : أن اللغة التي
نـــكــــلم بـــهــــا اجلـــوامـــيـس هي لـــغـــة

نوح.....!
كـــالــفـــيـــنـــو  وأبي  ورومـــا  وقــرى
ــعـــدان وصــوفـــيــا لـــورين  ال شيء ا
يسـكنـني غيـر تلك األسـماء  الـطافـية
على نهـر ذاكرتي كمـا تطفـوا األسماك
ـدافع الـنـافـقـة جــراء سـقـوط قـذائف ا

النمساوي في حروب االهوار.
مات الـكـثـير من أصـدقـائي . اتـذكرهم
ــديـنــة الــرومـانــيـة اآلن في ظــهـيــرة ا
واغـلـبـهـم مـثـلي كـان عــاشـقـا لـقـبالت
صــــوفــــيــــا لــــوريـن وراكــــيل وولش 
وصبـريـة بنـت حافـوفـة القـريـة  التي
كـانت تــعـشق كل لــيـلــة مـقـمــرة شـابـا
مــعــديـــاً كــمــا كــانت عـــشــتــار االلــهــة

السومرية تفعل ذلك.
أسبوعان من الدهشـة والثمالة وخلط
الــصـــور في شـــفــاه نـــادلــة ورســـامــة
ثلـة طنجـاوية تـسكن في روما من و
عشرة اعوام والحتمل اوراقا رسمية 
ومعـا اسـتـذكرنـا بـهـجة مـا ضـاع مـنا
في األنـدلـس  ومـعــا بـكـيــنـا  فــظـنت
قريتـنا وهي تـسمع نـحيـبي الثمل في
لــيل الــوســادة الـــســ أني ابــكيَّ من
اجل جـــامــعـــنــا الـــذي طــار فـي مــهب
الـريح  ولـكـنه عـاد في الـيـوم الـثـاني
ونــقـوش الــبـســاط الــسـومــريــة تـزين
أرضه  وقـتـهـا ارغــمـني ابي وانـا في
اخلامـسة من عـمري أن اتعـلم الصالة
ؤمن في القرية   كي تزداد اعداد ا
وال جترء الـريح على قـلعـة مرة اخرى

اء وتذهب به بعيدا. من قاع ا
روما هي روما ...

دينة... غدا اعود الى ا
اء ونشوة ة بعودة ا الى القرية احلا

القصب وعودة البط الصيني.
سـأعـود  وكـانت مـعي أمـنـيـة أللـتـقط
صــورة مـع صــوفـــيــا لـــورين  وحــ
تمنيت على دليل سفرتنا أن يوصلني
الـيــهـا قــال : لــقـد هــرمت وانـزوت في
ـرة مـكــان ال يــعـرفـه أحـد?واآلن بــ ا
ــــرة  ســــأكـــرر ذات األولى  وهــــذه ا

العبارة : روما لن تعد روما.
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مـنـذ سنـ طـويـلة وعـقب تـشكـيل كل حـكـومة جـديـدة وفي منـاسـبات  وفي
غـير مناسبات أحياناً نسـمع عن زيارة وفود من إقليم كردستان الى بغداد
ركـز واإلقلـيم التـي لم تُحل ألسـباب عـديدة حلل الـقـضايـا اخلالفيـة  بـ ا
شـاركون في هذه الـوفود الى قـرب التوصل وبـعد انـتهاء الـزيارة يـصرح ا
حلل جــمـيـع اخلالفـات الــعـالــقـة بــ الــطـرفــ لـكن ســرعـان مــا تـتــسـرب
األخـبارعن عدم التوصل الى حلـول للخالفات اجلوهرية الـقائمة منذ سن
ـنـافـذ احلـدودية وخـصـوصـاً مـا يـتـعـلق بـتـصـديـر نـفط اإلقـلـيم وإيـرادات ا
ورواتب مـوظفي اإلقليم  واألسباب معروفة وفي مقدمتها ان النوايا لم تكن
صالح ـصالح احلزبية والقـومية على ا وتقد ا صـادقة في حل اخلالفات
ـشـكــلـة ان كال الـطـرفـ وا الـوطــنـيـة الـعـلــيـا ومـصـالح الـشــعب الـعـراقي 
يـتمـسكان بـالدسـتور كـونه الفيـصل في حل اخلالفات لـكن سرعـان ما يتم
صالح القومية واحلزبية ضـرب الدستور عرض احلائط عندما يتعارض وا
ـثـال ان الـدسـتـور يـقـول ان الـنـفط مـلك والـفـئـويـة الـضــيـقـة وعـلى سـبـيل ا
الـشـعب العـراقي كله وال تـستـطـيع أي محـافظـة أو إقلـيم الـتصـرف بالـنفط
ـركـزيـة لكـن إقلـيم كـردسـتـان ال يـلـتزم وتـصـديـره دون مـوافـقة احلـكـومـة ا
بـالنص الـدستوري ويـصدر نـفطه خارج شـركة سـومو التي تـتولى تـصدير
ركزية أي عائدات مالية من تصدير كل الـنفط العراقي وال يدفع للحكومة ا
ـوازنة مع رواتب الـنفـط وفوق هـذا كله فـاإلقلـيم يريـد حـصته الـكامـلة من ا
ـوظـف الـكـرد والبـيـشمـركـة وهذا مـا لم تـوافق عـليه كل احلـكـومات وفي ا
هدي  االتفـاق على ان يسلم اإلقليم قيمة  250 إلف برميل حـكومة عبد ا
ركزية وهو الذي يصدر نحو ستمائة ألف برميل يومياً فقط الى احلكومة ا
بــاعـتـراف وزيـر الــنـفط الـسـابـق ثـامـر الـغــضـبـان مـقــابل إطالق احلـكـومـة
ـوازنــة ومع ذلك لم يـلـتـزم ـوظـفـ وحــصـة اإلقـلـيم من ا ــركـزيـة رواتب ا ا
اإلقـليم ولم يـسلم قـيمـته برمـيل واحد مـن النفـط وظل يسـتلم حـصته كـاملة
هدي وظف والبيشمركة خالل فترة حكومة عبد ا ـوازنة مع رواتب ا من ا
ـركزيـة  لم يـتم التـوصل الى أي اتـفاق مع وفي ضـل ضعف احلـكـومات ا
ـاضيـة بـسبب تـعنت حـكومـة اإلقلـيم  وعدم حـكومـة اإلقـليم طـيلـة السـن ا
ركـز وظل فيـما يتـعلق بـتصديـر النـفط وعائدات اإليـفاء بـالتزامـاتهـا جتاه ا
ـنافذ احلـدودية  وقد أكدت حـكومة الكـاظمي للـوفد األخير بـرآسة قوباد ا
ــوازنـة مع رواتب طــالـبــاني تـعــهـدهــا بـتــسـلـيـم كـامل حــصـة اإلقــلـيم من ا
ـوظــفـ والـبـيـشـمــركـة مـقـابل ان يـلــتـزم اإلقـلـيم بـتـصــديـر الـنـفط ضـمن ا
ركـزية ركـزية (شـركـة سومـو) وان تكـون للـحـكومـة ا صـادرات احلـكومـة ا
نـافذ احلدوديـة في اإلقليم وان يـقدم اإلقلـيم بيانـات حقيـقية حـصتهـا من ا
وظف  لكن اإلقـليم رفض شروط احلكـومة وظل يناور واقترح عن أعـداد ا
ركزية من عائـدات نفط اإلقليم لتصل الى أربعمائة زيـادة حصة احلكومة ا
ـركزية الـتي عليـها التـزامات دولية ألف بـرميل وهذا مـا رفضته احلـكومة ا
صـدر سواء من اجلنـوب أم اإلقليم ضـمن منـظمة أوبك في كـميات الـنفط ا
ـصالـح الوطـنية وتـبقى احلـلول بـسيـطة جـدا إذا صدقت الـنوايـا وقدمت ا
ـصـالح الفـئـويـة واحلزبـيـة والقـومـية ومـصـالح الـشعب الـعـراقي كـله فوق ا
ـركـزيـة هي من تـتـولى الـضـيـقــة  وفي مـقـدمـة هـذه احلـلـول ان احلـكـومـة ا
تـصـديـر النـفط الـعـراقي كـله سواء من اإلقـلـيم أو احملـافـظات األخـرى عـبر

شركة سومو ويتم توزيع اإليرادات مركزياً .
كـمـا يـجـب وضع ضـوابط لـلـمـنـافـذ احلـدوديـة في اإلقـلـيم خـصـوصـاً غـيـر
ـركـزية مـن إيرادات الـرسـمـيـة مـنـهـا وان يـسـلم اإلقـلـيم حـصـة احلـكـومـة ا
طارات  والـتي لم تسلم حـكومة اإلقلـيم  دينارا واحداً مـنافذه احلـدودية وا
ـركزيـة منذ  2003 الـى أيامنـا هذه وتـقد اإلقـليم بـيانات مـنهـا للـحكـومة ا
وظـف في اإلقـليم الـتي تـوجد فـيهـا اختالفـات كبـيرة حـقيـقـية عن أعـداد ا
ومع كـل هذه اخملـالفـات الـدستـوريـة والقـانـونيـة فاإلقـلـيم يريـد حـصته من
ـوظــفـ والـبــيـشـمـركــة ودون ان يـسـلم عــائـدات نـفط ــوازنـة مع رواتب ا ا
ــكن في ظل الــظـروف احلــالـيـة ــنـافــذ احلـدوديــة  وهـذا غــيـر  اإلقــلـيم وا
ومع تـزايد الـضـغوط ـر بـها الـعـراق  واألزمـة االقـتـصاديـة اخلـانـقة الـتي 
الـشـعبـية عـلى حـكومـة اإلقلـيم وخـروج التـظاهـرات بـسبب تـردي األوضاع
ـوظـفـ لــعـدة أشـهـر والـتـي طـالب فـيـهـا ــعـيـشـيـة وعــدم صـرف رواتب ا ا
ان وحـكـومة اإلقـليـم ألنهـما خـذال الـشعب الـكردي ـتـظاهـرون  بحـل البـر ا
وفي ضـل هـذه الـظـروف الـصـعـبـة في اإلقـلــيم جـاء االتـفـاق بـ الـكـاظـمي
ـنـافذ ـكـون من سـبعـة بـنـود أهـمـهـا توحـيـد إجـراءات ا ومـسـرور بـرزاني ا
ــنـافـذ في احلـكـومـة ـنـافـذ مع ا احلـدوديــة وتـوحـيـد إجـراءات الـكــمـارك وا
ستحصلة االحتـادية ووضع أنظمة محاسبة الستيفـاء الواردات الكمركية ا
من مـنـافـذ اإلقـلـيم والـتـزام اإلقـلـيم بـتـسـلـيـم احلكـومـة االحتـاديـة جـزءا من
صـادراتـه الـنـفـطـيـة وااللـتـزام بـحـصـص أوبك وتـسـلم احلـكـومـة االحتـاديـة
لـإلقـلـيم مـبـلغ 320 مــلـيـار ديـنــار لألشـهـر (آب وأيـلـول وت1) لـدفع رواتب
فهل سـتلـتزم حـكومـة اإلقلـيم بهـذا االتفـاق أم ستـتنـصل منـه كما ـوظفـ ا
حــدث في االتـفـاقـات الـســابـقـة ? وكـمـتــابع لـلـخالفــات بـ كل احلـكـومـات
الـسابـقة وإقلـيم كردسـتان  فان هـذا االتفـاق لن يصمـد طويال وهـو مناورة
إلنـقـاذ حـكـومــة اإلقـلـيم من الـغـضب الـشـعـبي الـكـردي ووقف الـتـظـاهـرات
ـنافـذ احلدودية الـشعـبيـة في اإلقلـيم أي ستـعود مـشكـلة تـصديـر النـفط وا
ـشــاكل لـتـطـفــو عـلى سـطح اخلـالفـات ثـانـيــة بـ احلـكـومـة وغــيـرهـا من ا

ركزية واإلقليم ولن يطول كثيراً . ا

ايقـونـة الـعـراق وزهـرة البـصـرة الـفـيـحاء من مـنـا ال يـعـرف من هي ريـهـام 
لم تـهـادن على حـساب ريـهـام الشـرف والعـز والـتضـحيـة من اجل الـعراق 
وطـنـها ولم جتـلس في بـيـتهـا كـما يـجـلس غيـرهـا ينـتـظر الـقـدر للـتـغيـيـر ما
خرجت وهـي تنـادي صاحـباتـها ان تـشـعر به ومـا يشـعر به ابـنـاء شعـبهـا 
و ألنـهـا مـصـدر الـثـقـة وااللـهـام يـخــرجن لـيـقـولن نـريـد وطن ولـيـس سـواه 
لـصـاحـبـاتهـا الـبـصـريات والـعـراقـيـات جمـيـعـا فـان اسـتجـابـتـهن بـاخلروج
لـلـشارع مـطالـبات بـحـقوقـهن وحقـوق الـعراقـيات لن تـتاخـر وفي مـقدمـتهن
ان مـا يتمـناه العـراقيون ـدنية  الـدكتورة ريـهام خـبيرة الـتغذيـة والناشـطة ا
جـميـعا هـو القـصاص من قـتلـة ريهـام وحتسـ والهـاشمي وجـميـع شهداء
انـتــفـاضـة تـشـرين وان يـتــحـقق الـوعـد الـذي قـطــعه الـسـيـد رئـيس الـوزراء
الـكاظمي على نفـسه وقسمه بدم ريهام بـان لن يفلت قتلـة ريهام من العقاب

وان ياخذ القانون مجراه. 
فـما اروع ان تـاخـذ احلقـوق بالـقانـون وليس بـالفـوضى واستـهتـار السالح
وان تـكـون االسـتـجـابـة واعـيـة ومـسؤولـة من قـبل واخلـارجـ عن الـقـانـون 
الى ما قاله والد ريـهام بانهم عـائلة حضـارية والتسعى االجـهزة اخملتصـة 
بـاحلـصـول على حـقـوقـهـا والقـصـاص من قـتلـة ابـنـتـهم اال بالـقـانـون وليس

بالوسائل الثائرية والفوضوية .
الذين فهل وصلت الرسالة الى اجملرم الذين خططوا لقتل ابنت البصرة 
تظـاهرين هم انـفسـهم ومن يقـف وراءهم الذين قـتلـوا سبـعمـائة شاب مـن ا

واصابوا اآلالف منهم .
ؤمن الذي خرج يطـالب بحقوقه في احلرية ان االمل مـعقود على الشـباب ا
واالمن واالمـان والـرزق احلالل بـعد الـتـخلص مـن الفـسـاد والفـاسـدين افة
هـذا الزمن بعد ان اكلوا علينا األخـضر واليابس ولم يقتنعوا حلد االن وما
زالـوا  يـسـعـون  الى مـزيـد  الـنـهب والـسـرقـة بال رادع لـهم مـحـاول خـلق
مـزيد مـن الفـوضى وعدم االسـتقـرار وتهـديد امن اجملـتمع من اجل حتـقيق

نواياهم ومقاصدهم غير الشريفة جتاه البلد وابناء شعبه.
ضـحـيـات لكي انـنـا بـحاجـة الى امـثـال ريهـام من الـعـراقيـات الـبـاسالت  ا
تـرتـفع رايـة الـوطن عـالـيـة ونـفرض احـتـرامـنـا عـلى اعـداءنـا قـبل االصـدقاء

رحــمك الـله يـا ريــهـام عـظم الــله اجـر اهـلك ومــحـبـيك وانت
تـنـال الـشهـادة في غرة شـهرمـحرم يـوم ضحى ابن
رسـول الـله وسيـد شبـاب اهل اجلـنة احلـس عـليه
الـــسالم  من اجـل الــقـــيم الــتـي نــذرت نـــفــسك من
اجــلــهــا لــيــقــدم لــنــا ولك الــدروس الــبــلـــــيــغــة في
الـتضحـية فـهنيـئا لك هذا الـعز وانت تغـظـــظادرين

الى عليـــ شهيدة سعيدة .
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نـعى نادي الـزوراء الـريـاضي وفـاة عـضو الـهـيـئـة اإلدارية الـشـرفي عـبـد الـله عـويز اجلـبـوري.  وتـوفي اجلـبوري
ستـجد "كـوفيد 19 وذكـر النـادي في بيان صـحفي  بـبالغ احلـزن واالسى تنـعى الهـيئة مـتأثـراً بفيـروس كورونـا ا
ـرحوم عبدالله االداريـة لنادي الزوراء الريـاضي وجمهورها الـوفي وفاة عضو الشـرف في النادي رجل االعمال ا
عويـز اجلبـوري تغمـده الله بـرحمـته الواسعـة واسكـنه فسيح جـناته والـهم اهله وذويه الـصبر والـسلـوان. يذكر ان

دينة الرياضية في البصرة. العب الرياضية في العراق ابرزها ا اجلبوري ساهم في بناء العديد من ا
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اكــد الـــنــجم الــدولي الـــســابق يــونس
ؤسـسة الـعسـكرية مـحمود ان هـيبـة ا

تــتــطــلب مــســانــدتــنــا. وقــال مــحــمـود
تــشـرفــنــا الـيــوم بـزيــارة رئــيس أركـان
اجليش الفريق أول قوات خاصة الركن

عبد األمير رشيد يارالله مضيفا وجدنا
ؤسسة العسكرية تتطلب ان ان هيبة ا
نــسـنــد الـدولــة وقــواتـهــا االمـنــيـة وان

نـكـون سـنـدا حلـفظ الـقـانـون وانـتـصار
الـــدولـــة. ومـن جـــانـــبه اكـــد اخلـــبـــيـــر
الـقانـوني طارق الـشرع ان االنـتخـابات

التي ستقام في الـثاني عشر من الشهر
قبل لعضويـة ورئاسة الهيأة االدارية ا
لــنــادي الــقـوة اجلــويــة غــيـر شــرعــيـة.
واوضح الـــشـــرع  ذلك بـــعـــد ان قـــامت
ـؤقـتـة لـنــادي الـقـوة اجلـويـة الـهـيــأة ا
بــأدخــال مــســاء الــيـوم 14 شــخص من
ـقـربـ لـتــوجـهـاتـهم) في اجلـمـهــور (ا
الهـيأة العامـة للنـادي دون ان تعلن عن
ذلـك.  واضـاف الـشـرع  لــزامـاً ان يـعـلن
بـشــكل رسـمي عن فـتح بـاب االنـتـسـاب
لـلـدخــول في الـهـيـأة الــعـامـة وفق مـدة
مـعـينـة التـقل عن اسـبوع. وبـ الـشرع
ايـضـاً ان قــائـد الـقـوة اجلــويـة الـسـيـد
شـهــاب جـاهــد والـذي ســيـكــون رئـيس
ر الـهـيأة االداريـة اجلـديـدة حتـمـاً لم 
عـليه سـنة في الـهـيأة الـعامـة ولم يدفع
اشـتراك لـذا فأن انتـخابـه غير قـانوني.
في الـــوقـت ذاته اكـــدت لــــنـــا مـــصـــادر
خاصـة ان هناك خروقـات كثيـرة تسبق
انتخابات البـيت اجلوي من بينها فتح
بــاب الــتــرشــيح النــتــخــابــات الــهــيــأة
االداريــة لـنـادي الــقـوة اجلـويـة دون ان
تصـادق وزارة الشبـاب والريـاضة على

اعضاء الهيأة العامة للنادي.

∫¡UI

يونس محمود
يلتقي برئيس
أركان اجليش

عبد األمير رشيد
يارالله
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االجتماع
االستثنائي للجنة
بية يعلن االو
جناحه في اقرار
النظام االساسي
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إتــــخـــــاذ اجلــــمــــعــــيــــة
الـــعـــمـــومــــيـــة جـــمـــيع
قـــرارتـــهـــا بـــاالجـــمـــاع
ــــــــــطــــــــــلـق مـن خالل ا
الـــتـــصـــويت الـــعـــلـــني
ـبــاشـر وهـو إنـطـبـاع ا
يــؤكــد وبـشــكل واضح
عــــلى جتــــاوز مـــرحــــلـــة
اخلالفـــــات الـى مـــــراحل
ــشـــتــركــات وإنـــســجــام ا
ـا يــخـدم الـصـالح الــعـمل 

الرياضي العام.

منتخبات الدول األخرى وهذا األمر
يـتـطـلـب اسـتـثـمـار حــقـيـقي لـعـامل
الـــزمن وتــظـــافــر جــهـــود اجلــمــيع
لتـحقـيق الهدف.  وأخـتتـمت أعمال
ــؤتــمـر االســتـثــنـائي لــلـجــمـعــيـة ا
بية الـوطنية العـمومية لـلجنـة األو
العراقـية على وفق مـا حقق أهدافه
ـــرســـومــة له بـــتـــنـــفــيـــذ مـــثــالي ا
ـبـية ـتـطـلبـات رسـالة الـلـجـنة األو
ـاضي وما ال الدولـية في  7تمـوز ا
يـتعـارض مع أحكـام قانـون اللـجنة
ـبــيـة الــوطـنـيــة الـعــراقـيـة ذي األو
الــــرقم  29في .2019ولـــــعل أبــــرز
ـؤتـمـر االستـثـنـائي هو مـعـطـيات ا

هو اول اجتماع للعمومية جند من
خالله توافـقا كـامال وحرصا كـبيرا
بـية من اجلـميع عـلى انـتشـال األو
بعـد أن تعطلـت تماما خـالل الفترة
نـاقشات اضـية. وأشـار إلى أن ا ا
كــانت مــثــمــرة حــتى وإن تــنــوعت
اآلراء الن االخــتـالف بــالــرؤى جـزء
ـقراطـية سـيمـا ان اجلميع من الد
يعلم أن ال سبيل لنا سوى التوافق
ــبــيــة أقــوى وارصن. لــتــكــون األو
وأضاف تـأخرنا اجتـاه العبـينا في
كن أن نـضيع ـاضيـة وال السـنة ا
الـــوقت لـــديــنـــا جـــدول ومـــنـــهــاج
مـسـابـقات عـلـيـنـا أن نـلـحق بـركب

الــعـراقــيـ و وسـائـل االعالم كـافـة
ــســاهــمـتــهم فـي اخـراج الــلــجــنـة
بية من وضعـها غير القانوني األو
الذي ابـتليت بـه إبان حقـبة احلاكم
دني مـثمنـا دور أعضاء اجلـمعية ا
شاركة و ابداء العمومية كافة في ا
قترحات في ادق تفاصيل االّراء وا
الـنـظـام األسـاسي و إخـراجه بـهـذه
ـتـناغـمة مع نـاسـبة و ا الـصـيغـة ا

بي. يثاق االو القانون  و ا
dO³  ’dŠ

رئيس احتاد القـوس والسهم سعد
ـشـهـداني قـال إن االجـواء الـودية ا
فـي إجتـمـاع الـيـوم يـبـشـر بـخـير و

االســـتــــقـــرار واالســـتـــقالل االداري
والــفـني ســيـمــا بـعــد إقـرار قــانـون
ــبـيــة مـشــيـراً الى ان الــلـجــنـة االو
الـــظـــروف بـــاتت مـــهـــيـــأة إلجـــراء
انتخابات جديـدة ينتج عنها مكتب
تـنـفـيـذي قـادر عـلى رسم اخلـطط و
الــسـيـاســات الـكــفـيـلــة بـالــنـهـوض
بــالــريــاضــة الــعــراقــيــة و حتـقــيق

اإلجناز العالي.
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و طــــالب نــــقــــيب الــــصــــحـــفــــيـــ
الـعــراقـيـ والــعـرب مــؤيـد الالمي
أعـضاء اجلمـعيـة العـموميـة للـجنة
ــــبــــيــــة  اخــــذ دورهم اجلــــاد االو
والـفـاعل والـعمـل على اعـادة هـيـبة
ـبـيـة و اسـتـقاللـيـتـها الـلـجـنـة االو
ـفاهيم الـدولية بـعد تراجع ضمن ا
اضـية نتيجة عملهـا خالل الفترة ا
تـــدخالت و ضـــغــــوطـــات كـــبـــيـــرة
تـعرض لـهـا من جهـات غيـر مـعنـية
بـــالــــريـــاضــــة مـــؤكــــدا ان االســـرة
الـصحـفيـة العـراقيـة على ثـقة تـامة
بـاجلمـعـيـة الـعـمـومـيـة في اخـتـيار
مـكـتب تـنـفـيـذي يـحـقق مـا نـصـبوا

اليه جميعاً.
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ـــبــيــة وقــدم رئــيـس الــلــجـــنــة االو
الـوطــنـيـة الــعـراقـيــة رعـد حـمـودي
ــكـــتب بـــالـــنــيـــابـــة عن أعـــضـــاء ا
بية التنفيذي ومالكات اللجنة األو
الــشــكــر و الـتــقــديــر لــلــســلــطــتـ
الـتـنفـيـذيـة و التـشـريعـيـة في إقرار
بية و ما رافقته قانون اللجنـة االو
من حتــــديـــات كــــبـــيـــرة ســــاهـــمت
ــؤســـســات احلــكـــومــيـــة و غــيــر ا
احلكومية في إنـهاء هذه التحديات
ــبــيـة عــلى و ارســاء الــلــجــنــة االو
شـاطـئ األمـان والـقـانـون كـذلك قـدم
حـمـودي شكـره لنـقـابة الـصـحفـي

ــاضــيــة كــانت درســا أن الــفــتــرة ا
حقيقيا للجميع لذا نرى هذا اجلو
ـثالـي والتـوافـقي من اجلـميع في ا
اجلمعـية العـموميـة والتي توحدت
فـي ارائـــهــا. وبـــ أن اجلـــمـــعـــيــة
الـعـمـومـيـة تـسـعى السـتـثـمـار هذه
الـفـرصـة التـاريـخـيـة لالتـفـاق عـلى
لـــــــوائـح تـــــــنــــــهـي جـــــــدال األمس
واســـتــثــمــار الــقــانــون الــذي أقــره
ـبـيـة ـان لـنــنـطـلق بـلـجـنـة أو الـبـر
رصينة تـتحمل مسؤولـيتها الكامل
لـــتــــحـــقــــيق اإلجنــــازات. وأكـــد أن
الرياضي ظـلموا ونحن كرؤوساء
احتـادات كـنـا جـزء من الـظـلم الـذي
حلق بـهم نـتـيـجــة الـتـقـاطـعـات في
االنـتـخـابـات وبـالـتـالي دفـعـوا ثمن
مــاجــرى و عـلــيــنـا أن نــعــيـد بــنـاء
الــــريـــاضــــة مـن خالل االهــــتــــمـــام
احلـقيـقي بـالريـاضي وتـوفيـر سبل

النجاح. 
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وأكـــد وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
عــــدنـــان درجـــال ان إقـــرار قـــانـــون
بـية رقم 29 لعام 2019 اللـجنـة االو
و كــتــابـــة الــنــظــام األســاسي جــاء
نتـيجـة تعاون مـثمـر ب الوزارة و
ـبـية و مـجلس الـنواب الـلجـنة االو
ـواثــيق الـدولـيـة ـا يـتـنــاغم مع ا
بـغــيـة الــوصــول الى الـهــدف الـذي
ننشده جـميعاً مـبينا ان الوزارة لن
تـألـوا جـهـداً في وضع امكـانـيـاتـها
خلـدمـة الريـاضـة و الريـاضـي في

البلد.
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مـن جـــهـــتـه أوضح رئـــيـس جلـــنـــة
الــشــبــاب والــريــاضــة في مــجــلس
الــنـواب الـنـائب عـبـاس عـلـيـوي ان
الــريــاضـة الــعــراقـيــة عــلى اعــتـاب
مــرحــلــة جـــديــدة من الــتـــنــظــيم و
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عـقـدت اجلمـعـية الـعـمومـيـة للـجـنة
ـــبــيـــة الــوطـــنــيـــة الــعـــراقــيــة االو
اجـتـماعـها االسـتـثنـائي لـلتـصويت
على الـنظام األسـاسي للجـنة. واكد
ــبـــيــة  رعــد رئــيس الـــلــجــنـــة األو
ــبـــيــة حــمـــودي أن الـــلــجـــنـــة األو
الـــدولــيــة صــادقت عـــلى الــقــانــون
اجلـــديــد لــلــجـــنــة الــذي  إقــراره
ــان الـعـراقي مـؤخـرا من قــبل الـبـر
بيـة الدولـية وصفت مؤكـدا أن األو
ـــيــثــاق الــقـــانــون مــتـــوافــقــاً مع ا
ـبي ومــتـنــاغـمـاً مـع قـانـون 29 األو
ــان لـــســنــة 2019 الــذي اقــره الـــبــر
الــعـراقـي. وأشـار حــمـودي إلى أنه
يرى مؤتمـر اليوم مختـلفا عن بقية
ـؤتمـرات الـسابـقـة وهنـاك حرص ا
واضح من اجلــمــعــيــة الـعــمــومــيـة
ـصــلــحـة الــعـامــة عـلى لــتــغـلــيب ا
صلحة اخلـاصة واجلميع يسعى ا
ـــؤوســـســـة لـــلـــحــــفـــاظ هـــيـــبــــة ا
وخـصـوصيـتـهـا عاداً هـذا الـتوافق
مـؤشرا إيـجابـيا يـحسب لـلجـمعـية
العمـومية. وأوضح أن هـناك اتفاق
ـرجــعـيـات عـلى ضـرورة احــتـرام ا
فيما يخص قضيـة تسمية االمين
ـالي مــثـلــمـا مــعـمـول في الـعــام وا
ـبيـة في بـلـدان الـعالم الـلـجـان األو
عــلـى أن يــرشـــحــا من قـــبل رئــيس
كتب التـنفيذي اللجـنة ومصادقـة ا
ــنـتــخب. ووجه حــمــودي رســالـة ا
لـلريـاضيـ في جمـيع األلعـاب بأن
ـقــبــلـة التــوجــد أعـذار بــعـد ــدة ا ا
بية وكذلك إقرار قانون اللجنة األو
ـا يدفعنا تثبيت الـنظام الداخلي 
جــمــيــعـا لــلــتــفــكــيــر بـشــكل كــامل

برياضة اإلجناز العالي.
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رئـيس احتـاد الـيـد سالم عـواد أكـد
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ـمتاز طالـبت جلنـة التـراخيـص من انديـة الدوري  ا
ـرخـصـة الـتي تــمـتـاز بـتـحـقـيق العب ا بـاخـتـيــار ا
طـلـوبـة عـلى أن يـكون ـعـايـيـر ا نـسـبـة كـافيـة من ا
فــريــقــان لــكل مــلــعـب حــسب تــعــلــيــمــات االحتـاد
االســيـوي. وقـال رئــيس جلـنــة الـتـراخــيص حـسـ
ــقـدمـة من فالمــرز  ان الـلـجــنـة ســتـرفع الــوثـائق ا
االنـدية حسـب صالحيـاتهـا على ان تـكون صادرة
في الـعـام احلـالي  2020 وأن االسـبـقـيـة في تـثـبيت
ن يـقـوم بـتـقـد الـوثائق العب سـتـكـون  اختـيـار ا
ــطـلــوبـة واضـاف اوال مع اسـتــيـفــائـهــا لـلــشـروط ا

فالمرز  تـأمل الـلجـنة من االنـديـة جمـيعـا اسـتثـمار
العـب كـــافــــة مـن دون اســــتــــثــــنــــاء في جــــمــــيع ا
احملافـظات ال سـيمـا بعـد التـعاون الـكبيـر  من قبل
وزارة الـشباب مع االنـدية. واوضح فالمـرز بالـنظر
ـمـنـوحـة لالنـديـة بـاخـتـيـار لـكـون الـفـتـرة الـزمـنـيـة ا
العب لم يـتبق منها سوى ثالثة أسابيع على غلق ا
الــنــظــام لــذا بــات عــلى جــمــيع االنــديــة االســراع
بــإجـراء مــاهــو مـطــلـوب مــنــهـا الكــمـال مــتــطـلــبـات
ــمــتــاز ومــحــاولــة ــشــاركــة في دوري الــكـــرة  ا ا
احلــصـول عــلـى الـرخــصــة لــلــمــشـاركــة في دوري

االبطال االسيوي.
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مقر االحتاد االسيوي بكرة القدم
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عقدت اللجنـة االمنية للهيـأة التطبيعية
اجـتـمـاعا  وذلـك لـرسم اخلـطـة الـكـامـلة
ـسـابـقــات الـكـرويـة لالنـديـة لـتـغــطـيـة ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة. وكـان اجـتـمـاع وا
اللـجنـة االمنـية بـرئاسة طـه عبد حالته
وبــحـضـور االعـضـاء سـالم عـبـداحلـسن
وفيـصل مسـربت وعمـاد فاهم ومـناضل

كاظم الـساعـدي. وقال حالتـه ان اللـجنة
االمـنيـة قـدمت مجـموعـة من الـتوصـيات
ـقـتـرحـات إلى  مـجـلـس إدارة الـهـيأة وا
الــتــطــبــيـعــيــة من اجل اإلطالع عــلــيــهـا
ومصادقـتها قبل تـعميمـها على اجلهات
ـسـؤولـة. واضـاف نـعــمل عـلى تـهـيـئـة ا
ــنــاســبــة إلقــامـة ــتــطـلــبــات ا جــمــيع ا
ــبـاريــات بــتـخــطــيط عــالٍ من اجلـانب ا

االمــني بــشــكل يــتــوافق مع الــضــوابط
ـبـاريـات الـدولـية مع عـمـول فـيـهـا با ا
االلـتـزام بـقـضـيــة الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي
بسبب جائحة كـورونا.  واختتم بالقول
ــبـاريـات في نـطـمـح ان تـظـهــر جـمـيع ا
ـقــبل بـصــورة الئـقـة من خالل ــوسم ا ا
تــعـاون جــمــيع االطــراف بـشــكل يــخـدم

سابقة. ¾U ∫ مطالبات من قبل العبي الفئات العمرية تقدم الحتاد الكرةمشوار ا
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واليد 2002 الى حضر مجموعة من العبي االندية 
وافقة مقر احتاد الكرة وقدموا طلبا يرومون فيه ا
قبل. على مـشاركتهم في دوري الشبـاب للموسم ا
وقال عـضو الـتطـبيـعيـة  الدكـتور اسـعد الزم: لـقد
 االستـمـاع الى مـطـالـبات الـالعبـ ومـنـاشـدتهم
ـشـاركـة في دوري الـشـباب و بالـسـمـاح لـهم بـا
ـسابـقات لـرفع التـوصية حتويل الـطلب الى جلـنة ا
ــقــبل. واضــاف ان الى اجـــتــمــاع الــتــطــبــيـــعــيــة ا
الـتـطـبـيـعـيـة تـولي االهــتـمـام الـكـبـيـر لـفـرق الـفـئـات

الــعــمــريــة الــتي تــعــمل جــاهــدة عــلى تــوفــيـر ســبل
كن جناحـهـا وبنـاء اسس سـلـيمـة لـتـطويـرهـا وال
إحلاق الـغ بأية فئة النهم مستقبل الكرة العراقية.
ـسـابــقـات لـديــهـا رؤيـة واشــار الزم الى ان جلـنــة ا
مـتـكـامـلـة عـن واقع فـرق الـفـئـات الـعـمـريـة وتـمـتـلك
الـعــديـد من االفـكـار الــهـادفـة الى اقــامـة الـبـطـوالت
ـنـتـخـبات ـواهب لـزجـها الى ا ـنـظـمـة الكتـشـاف ا ا
ثلـي الالعب الوطـنيـة. واختـتم بالـقول الـلقـاء مع 
اتــسـم بــالـــتـــفـــاهم والـــقــرار الـــنـــهـــائي ســـيــصب

نفعة كرتنا. صلحتهم و
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انـــتــظـــار طــويل دام  30عــامـــا فــاز
ـمــتـاز وأنـهى لــيـفـربـول بــالـدوري ا
وسم متفوقا بفارق 18 على أقرب ا
مـنـافـسـيه مـانـشـسـتـر سـيـتي فـريق

درب بيب جوارديوال. ا
وشـارك هــنــدرسـون في 30 مــبـاراة
ـاضي قـبل ـوسم ا في الـدوري في ا
أن تـبـعـده إصـابـة في الـركـبـة.وعـبر
موقع نـاديه الـرسمي عـلى اإلنـترنت
حث العب وسـط مـنــتـخـب إجنـلــتـرا
زمالءه على االسـتمرار في الـتحسن
قـائال ”نـحن بــحـاجــة إلى االنـطالق
من جديـد وأن نـكـون أفضل من أجل
احلــفـاظ عــلى هــذا احلـمــاس وهـذه
ـنافـسـة كـما الـرغـبة والـقـدرة عـلى ا
كــان حــالــنــا فـي األعــوام الــقــلــيــلــة
ـــاضـــيـــة.“وأضـــاف هـــنـــدرســـون ا
”عليكم فقط االستمرار في العمل
ـكن من والـفــوز بـأكـبــر عـدد 
األلـــقــاب ألنــنــا أثـــبــتــنــا
خــالل األعـــــــــــــــوام
الـــقــــلــــيــــلـــة
ـــــاضــــيــــة ا
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{ مـدريـد- وكاالت - كـشف تـقـريـر صـحفـي إسبـاني عن كـوالـيس جــــديـدة بـشأن الـقـنـبـلـة التي
فـجرهـا األرجنـتيـني لـيونـيل ميـسي جنم وقائـد برشـلونـة بـإعالن رغــــبـته رسمـيًا في الـرحيل عن

"كامب نو".
وأرسل ميـسي فاكسًـا رسمـيًا إلدارة برشـلونـة منذ أيـام إلبالغهم بـنيته الـرحيل هـذا الصيف عن

صفوف النادي الكتالوني.
ستقبله خارج النادي الكتالوني ووفقًا لـبرنامج "الشيرجنيتو" اإلسباني فإن ميسي بدأ الـتخطيط 

حتى قبل خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (8-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وينـتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021 ويتـضمن عقده شرطًا جـزائيًا بقيمة 700 مليون

يورو.
وكان البرغوث طلب من برشلونة السماح له بالرحيل مجانًا عن طريق تفعيل بند فسخ العقد.
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{ (رويــتـــرز) - وافق العــبــو دوري
كرة السلة األمريكي للمحترف يوم
وسم بعد اخلميس على استكمال ا
أن أجــبـروا الــرابــطــة عــلى تــأجـيل
مـــبـــاريــات بـــاألدوار اإلقـــصـــائـــيــة
احــتـجـاجـا عـلى الــظـلم الـعـنـصـري

ووحشية الشرطة.
وقــال الـــرئــيس األمــريـــكي دونــالــد
تــــرامب يــــوم اخلــــمــــيس إن دوري
الــســلــة لــلــمــحــتــرفــ بـات يــشــبه
”منـظـمـة سـيـاسـية “بـعـد مـقـاطـعة
ـباراة في األدوار مـلـيووكي بـاكس 
االقـصـائـية تـضـامـنـا مع احملـتـج
عـــلى إطالق الــشـــرطــة الـــنــار عــلى
جـيـكـوب بـلـيك وهـو رجل أسود في
مــــديـــــنــــة كـــــيــــنــــوشـــــا في واليــــة
ويسكونسن مقر الفريق.وعبر مايك

بــاس نــائب الــرئــيـس الــتــنــفــيــذي
لـرابـطـة دوري الـسلـة األمـريـكي عن
ـســابــقـة أمــله في اســتـئـــــــــنــاف ا
يـومي اجلمـعـة أو السـبت لكـنه قرر
تـأجـيل مـبـاريـات إقــصـائـيـة لـلـيـوم
الــــثــــانـي عــــلى الــــتــــوالـي يـــــــــوم

اخلميس.
ÍdBMŽ rKþ

وكـانت الـرابـطة قـررت تـأجيل ثالث
مـبـاريـات بـاألدوار اإلقـصـائـيـة يـوم
األربعاء بعدما قاطع باكس مباراته
اخلــامـسـة في ســلـسـلــة مـواجـهـاته
ضـد أورالنــدو مــاجـيـك احـتــجــاجـا

على الظلم العنصري.
كــمـا قــررت الــرابــطــة تـأجــيل ثالث

مباريات أخرى يوم اخلميس.
وسار دوري الـبيسـبول ودوري كرة

الـقدم األمـريكي لـلمـحتـرف ودوري
كـرة السلـة األمريكـي للسـيدات على
هـــذا الــــنـــــــــهـج وقـــرروا تــــأجـــيل

مباريات.
وقــال العـبــو بــاكـس في بــيــان يـوم
األربـــعــاء إنـــهم ال يـــســتـــطــيـــعــون
الــتـركــيــز فـي كــرة الـســلــة بــســبب
أحـــــــــداث كـيـنــــــوشـا الـتي تـبـعد
نـــحـــو 60 كـــيـــلـــومـــتـــرا جـــنـــوبي

ميلووكي.
ووافق العبو دوري السلة األمريكي
عـلى اسـتـئـنـاف األدوار االقـصـائـية
بعد اجتمـاع جرى بينهم في ديزني
وورلـــد في فـــلـــوريـــدا حــيـث تـــقــام
ـنـافــسـات هـنــاك بـسـبـب جـائـحـة ا

كورونا.
وعـقـد مـجـلس رابـطـة دوري الـسـلـة

األمــريــكي اجــتـــمــاعــا طــارئــا يــوم
اخلــمـيس. ومــنـذ اسـتــئـنـاف دوري
الـسـلة األمـريكي بـعـد توقف بـسبب
اجلـائـحـة  كـتـابـة ”حـيـاة الـسـود
مــــهــــمـــة “عــــلـى أرض جــــــــــمــــيع

العب . ا
كما وضـــع أغلب الالعب شعارات
تـطـالب بـالـعدالـة االجـتـمـاعـيـة على
قـمــــــــصـانـهم لـكن مـقـاطـعة بـاكس
كــــــانـــــــت احلــــــدث األبـــــرز من أي

فريــــــق حتى اآلن.
وقـال باس إن مـؤتـمرا عـبر الـهاتف
ســـــيــــجـــــري في وقــــت الحق يــــوم
ــــــــثل عن العبي اخلميس بـ 
الـدوري والفـرق واحتــــاد الالعـب
ــنـــاقــشــة ومـــســؤولي الـــرابــطــة ”

قبـــــــلة.“ اخلـطوات ا
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{  لنـدن - وكاالت -  يـقول جوردان
هـنـدرسـون قـائـد لـيـفـربـول إن الـفوز
متاز لكرة بلقب الدوري اإلنكلـيزي ا
ــاضي لم يـوقف ـوسم ا الـقــدم في ا
رغــبــة فــريـقـه في حــصـد
زيد من األلقاب ا
واجلـــوائـــز
وإنــــــــــــــــــه
ســيـســعى
لـتــحــقـيق
مـــزيــد من
اإلجنـــــازا
ت فـــــــــي
ـــــوسم ا
اجلديد.
وبــــــعـــــد

{ لنـدن- وكـاالت- أكـد جوردان هـنـدرسـون قائـد لـيفـربـول أن الـفوز بـلـقب الدوري
ـزيـد من األلـقاب ـاضي لم يـوقف رغـبـة فـريـقه في حـصـد ا ـوسم ا اإلجنلـيـزي في ا

وسم اجلديد. واجلوائز مشيرا إلى أنه سيسعى لتحقيق مزيد من اإلجنازات في ا
وسم متفوقا مـتاز وأنهى ا وبـعد انتظار طويل دام 30 عاما فـاز ليفربول بالدوري ا

بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.
ـاضـي قـبل أن تـبـعـده ـوسم ا وشـارك هـنـدرسـون في 30 مـبـاراة فـي الـدوري في ا

إصابة في الركبة.
وعـبر مـوقع ناديه الـرسمي حـث العب وسط منـتخب إجنـلتـرا زمالءه على االسـتمرار
في التـحسن قائال: "نحن بـحاجة إلى االنطالق من جـديد وأن نكون أفضل من أجل
نـافسة كـما كـان حالـنا في احلـفاظ عـلى هذا احلـماس وهـذه الرغـبة والقـدرة علـى ا

اضية". األعوام القليلة ا
كن من األلقاب; ألننا وأضاف: "علـيكم فقط االستمرار في العمل والفوز بأكبر عدد 
اضية أننـا أحد فرق القمـة. وهذا كله يرجع إلى العمل أثبتنـا خالل األعوام القليـلة ا

اجلاد وااللتزام".
وسم اجلديد وأن نقدم موسما كننا القيام به في ا وأردف: "يسعدني الـتفكير فيما 

كبيرا مرة أخرى".
ـاني يـورجن كلـوب في مبـاراة الدرع اخلـيريـة غدا وسـيلـتقي لـيفـربول الـذي يدربه األ
الـسبت مع آرسـنال بـطل كأس إجنـلترا قـبل أن يبـدأ رحلـة الدفـاع عن لقب الدوري

قبل. في مواجهة ليدز يونايتد الوافد اجلديد في  12سبتمبر/أيلول ا
ـبـاراة والـتي تـقـدم لـنا وعن ذلك قـال هـنـدرسـون: "عـلـيـنـا أن نـحـسن األداء في هـذه ا
ـمتاز.. ولذا فـرصة أخرى لـلفوز بـلقب وبعـد ذلك بفتـرة قصيرة طـويلة يـبدأ الدوري ا

فعلينا االستعداد لكل ذلك".

مـاغوايـر الـبالغ من الـعـمر 27 عاما
ـدة 21 شـهـرا و10 ايام بـالــسـجن 
مع وقـف الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــعـــد ادانـــته
ــثـلــ لـلــدولـة" بـ"االعــتـداء عــلى 
و"األذى اجلـــــســــدي" و"اإلهـــــانــــات
اللـفـظيـة" و"محـاولـة الرشـوة".وقال
مـاغـواير فـي مقـابـلـة مع شـبـكة "بي
بي سـي" الـبــريــطـانــيــة إن عـنــاصـر
شرطة كانوا يـرتدون مالبس مدنية
لم يسـتـطع حتديـد هويـتهم أوقـفوا
حــافـلـة صــغـيـرة تــابـعـة جملــمـوعـته
وســحــبــوه من الـســيــارة وضــربـوه
عـلى سـاقـيه. مـشـيـرا إلى أنه حـاول
الهرب ألنه لم يكن لديه أي فكرة عن
هــويـــة هــؤالء األشــخــاص.وأضــاف
"ضـربـوني كـثـيـراً عـلى سـاقي. كـنت
مذعورا. خائف على حياتي" مؤكدا
أن ضــمــيــره مــرتــاح.وتــابع ""أنــا ال
أتـمــنى حــدوث ذلك مع أي شـخص.
من الـواضح أن الــوضع جـعل األمـر
صــعـبـاً عــلى أحـد أكـبــر األنـديـة في
الـــعـــالم لـــذلك يـــؤســـفـــني أن أضع
وقف اجلمـاهيـر والنادي فـي هذا ا
لــكــنــني لم أفـــعل شــيــئــا خــاطــئــا"
مــضــيـفــا "وجــدت نـفــسي في وضع
ــكـن أن يــحـــدث ألي شــخص وفي
أي مـكـان".وتـقـدم مـاغـوايـر األربـعاء
عبر فريقه القانـوني باستئناف ضد
وجب القانون اليوناني احلكم. و
يـلـغي االسـتـئـنـاف اإلدانـة األصـلـيـة
حــتى تـكـون هــنـاك إعـادة مــحـاكـمـة
كاملـة.كما أدين جـو ماغوايـر شقيق

أنــنــا أحــد فــرق الــقــمــة. وهــذا كــله
يـــــــــرجـع إلى الــــــــــعـــــــــمل اجلـــــــــاد
وااللـــتــزام.“وأردف الـــقـــائـــد قـــائال
كننا ”يسعدني التفكير فيما 
ــوسم اجلــديـد وأن الــقــيــام به في ا
نــــقــــدم مـــــوســــمــــا كـــــبــــيــــرا مــــرة
أخرى.“وسـيــلـتـقي لـيــفـربـول الـذي
ـــاني يـــورجن كـــلــوب في يـــدربه األ
مباراة درع اجملتـمع يوم السبت مع
أرسـنال بـطل كـأس اجنلـتـرا قبل أن
يـبـدأ رحـلـة الـدفاع عـن لقـب الدوري
في مـواجـهـة لـيـدز يـونـايـتـد الـوافـد
اجلــديـد في  12 ســبــتــمــبــر أيــلـول
ـــقــبـل. وعن ذلك قـــال هــنـــدرســون ا
”عــلــيـنــا أن نــحـسـن األداء في هـذه
باراة والتي تقدم لنا فرصة أخرى ا
للفوز بلقب وبعـد ذلك بفترة قصيرة
ـمـتاز.. ولـذا فـعلـيـنا يـبدأ الـدوري ا

االستعداد لكل ذلك.“
ـــنــافس في دوري وقـــال التــســيــو ا
الدرجـة األولى اإليـطالي لـكرة الـقدم
إنه ضـم احلــارس اخملــضــرم بــيــبي

رينا من منافسه احمللي ميالن.
وانــضم احلــارس الـبــالغ عــمـره 37
عـــامـــا إلـى مـــيالن في 2018 بـــعـــد
ثالثة مواسم مع نابولي لكنه شارك
في 13 مـــبـــاراة فـــقط.ولـــعـب ريـــنــا
ـاضي عـلى سـبـيل اإلعـارة ـوسم ا ا
في صـــــــفـــــــوف أســــــــتـــــــون فـــــــيال
ــتـوقع أن يــكـون اإلجنــلـيــزي.ومن ا
ريـــنــا بــديال لــلــحــارس األلــبــاني
تـــــومــــاس ســـــتـــــراكــــوشـــــا في
التسيـو.وقال ستـراكوشا ”أنا
لك سعـيد بـانـضمـامه فهـو 
خـــبـــرة مـــذهـــلـــة. إنه أحـــد
أفضل احلـراس في التاريخ
وســــــيـــــســــــاعــــــدني عــــــلى
الـتـطور.“ولـعب ريـنـا الذي
شــــارك في 36 مـــــبــــاراة مع
مـنـتـخب إسـبـانـيـا ونال لـقب
كــأس الـعــالم 2010 ثــمــانــيـة
مـواسم مع لـيفـربـول حـيث نال
جائـزة الـقفـاز الـذهبي ألكـثر من
حافظ على شبـاكه نظيفة في أول

ثالثة مواسم مع الفريق.
وعزز نـادي كريـستـال باالس قدراته
ــوسم الـــهــجــومــيــة قـــبل انــطالق ا
ـمـتاز اجلـديد لـلـدوري اإلجنـليـزي ا
ـدة خـمـسـة لـكــرة الـقـدم بـالـتـعــاقـد 
ـهـاجم الشـاب إيبـريشي أعوام مع ا
إيز العب فريق كـوينز بـارك رينجرز
نافس في دوري الـقسم الثاني في ا
الـــبالد.وقــــدم إيـــز العب مــــنـــتـــخب
إجنـلـتـرا حتت 21 عـامـا أداء جـيـدا

U½Ë—uJÐ wKO³ Ëb½Ë U³łuÐ WÐU ≈

WKÝ∫ مباراة في
دوري السلة
االمريكي

WFł«d0 ÊU uI¹Ë o¹dH « lO³Ð ÊU³ÒŠd¹ e UO Ë UIzUÝ

WÐuKD*«  «dOOG²K  WK Uý
يفز بأي سباق منذ Æ2012 وتأسس الفريق في
1977 وحــقق أفــضل نـــتــائج في ثـــمــانــيــنــات
اضي بفضل جهود سائقيه وتسعينات القـرن ا
الـسـابـقـ الـبـارزين مـثل اآلن بـروست ونـايجل
مـــانــسل وكــيــكـي روزبــرج واآلن جــونــز وجــاك
فـيلـينـيف وآخرين.وآخـر مرة تـوج فيـها ولـيامز
بـــلــقـب فــورمــوال  1كــانت عـن طــريق الـــكــنــدي
ــركـز فــيــلــيـنــيف في 1997. واحــتل الــفــريق ا
األخــيـر فـي الـتــرتـيـب الـعــام في نــهـايــة مـوسم
2019 كـما أنه الـفريق الـوحيـد الذي لم يـسجل
ـوسم.وعـانى الـفـريق مـالـيـا جراء نقـاطـا هـذا ا

ـــاضي وأحـــرز هـــدفــا ــوسم ا فـي ا
رائعا في مباراته األخيرة مع كوينز
بـــارك ريـــنـــجـــرز فـي شـــبـــاك وست
بــرومـــيـــتش ألــبـــيـــون في الــشـــهــر
ـــاضي.وعن الالعـب اجلــديـــد قــال ا
ستـيف بـاريش رئيس مـجلس إدارة
كـريـسـتـال بـاالس ”لـقـد تـابـعـنـا عن
كـــــــــثب تـــــــــطـــــــــور أداء وقـــــــــدرات
إيبـريشي.“وأضاف باريش ”ونحن
ــوافـــقــته عــلى ســعــداء لــلـــغــايــة 
الـتـعـاقـد مـعـنـا رغم أن أنـديـة أخرى
كـانت ترغب فـي ضمه ونـحن نـشـعر
ـــنـــاسب أنه تـــعـــاقــد مـع الـــنــادي ا
لـــتــنــمــيــة قــدراته ومــهــاراته.“وعن
ــهـــاجم اخلــطـــوة اجلـــديـــدة قـــال ا
الشاب ”بالنسـبة للنـادي فأنا أشعر
أن هناك العـب جيـدين هنا وأعـتقد
أنـهـا فرصـة كـبـيـرة بالـنـسـبة لي أن
أتواجـد مع هؤالء الالعـب من أجل
ــضي قــدمــا.“واحــتل كــريــســتــال ا
اضي وسم ا ركز 14 في ا باالس ا
لــكـــنه أحــرز 31 هــدفـــا فــقط طــوال
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وأكــد هــاري مــاغــوايــر قــائــد فــريق
مانـشسـتر يـونايـتد اإلنـكلـيزي لـكرة
الــقـدم اخلـمــيس أنه كـان "خــائـفـا"
عــلى حـيــاته العــتـقــاده أنه ضـحــيـة
عملية اختطـاف عندما ألقي القبض
عــــلـــيه فـي جـــزيــــرة مـــيــــكـــونـــوس
الـيـونـانيـة خالل تـمـضـيته لـلـعـطـلة
ــاضي.وحُـكم عـلى خالل األسـبـوع ا بول بوجبا

تـــراجع أدائه في الــســـبــاقــات وأيــضــا بــســبب
سـتجـد هـذا العـام.لكن هـناك فـيروس كـورونـا ا
ما يبـعث على التفاؤل بـعد توقيع فـرق البطولة
الـعــشـرة اتــفـاقــيــة جتـاريــة جـديــدة مع مــالـكي
احلـقوق الـتـجـاريـة للـبـطـولـة ما يـبـشـر بـتوزيع

اإليرادات بصورة أفضل.
وقـال بـيـان ولـيامـز عن ذلك ”االتـفـاق الـتـجاري
قرر أن يـحدث حتوال في الـرياضة اجلديـد من ا
وســيـــســـاعـــد في الـــتــعـــاطي مـع الــتـــحـــديــات
الــتــاريــخــيــة الــتي واجــهــهــا ولــيــامــز كــفــريق

مستقل.“

واالنـــــــــدمــــــــــاج والـــــــــعـــــــــدالـــــــــة
االجــتــمــاعــيـة.”نــتــفـهـم أن مـآسي
جـــيــكــوب بــلــيـك وجــورج فــلــويــد
وبـريـونــا تـيـلـور وآخــرين حتـتـاج

إلى أن ندرك هذه اللحظة.“
وتــقـام مـبـاريــات الـدوري في كـنـدا
في مـديـنتي تـورونـتو وإدمـونـتون
فـيــمــا  إطالق الــنـار عــلى بــلـيك
ســــبع مـــرات مـن مـــدى قــــريب في

{ تـــورونـــتـــو (رويـــتــرز) - قـــالت
رابــــطــــة دوري هـــوكـي اجلــــلــــيـــد
بــأمـريــكـا الــشـمــالـيــة إنـهــا اجـلت
مباريات يومي اخلـميس واجلمعة
لـتـنـضم إلى احـتـجـاجـات بـطوالت
أخــرى عـلى إطالق الـشــرطـة الـنـار
عـلى رجـل أسـود في ويـسـكـونـسن

اضي. يوم األحد ا
ويـطـبق الـقـرار عــلى ثـمـانـيـة فـرق
مـتـبـقـيـة في األدوار اإلقـصـائـية إذ
ــــفــــتـــــرض أن يــــلــــعب كــــان مـن ا
فـيالدلــفـيـا فـاليـرز ضـد نــيـويـورك
أيالنـدرز وفـانـكـوفـر كـانـوكس ضد
فــيـــجــاس جـــولــدن نـــايـــتس يــوم
اخلـــمــيس.وســـتــتــأجـل مــواجــهــة
بـوسـطن بـرويـنـز ضـد تـامـبـا بـاي
اليتنـينج وكولـورادو أفاالنش ضد

داالس ستارز يوم اجلمعة.
ـباريات وأشارت الـرابطة إلى أن ا
ســتـعــود بــدءا من الــسـبـت.وقـالت
رابطة الدوري في بيان مشترك مع
رابـــطــة العـــبـي الــدوري ”رابـــطــة
دوري هــــوكي اجلـــلـــيـــد ورابـــطـــة
العبي دوري هوكي اجلليد يدركان
أنه ما زال هـناك الـكثـير من الـعمل
إلجنـازه قبل لـعب دور مـناسب في
اتــخـــاذ قــرار مــتـــعــلق بــالـــتــنــوع
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دافع الـدولي وصديـقه كريـستـوفر ا
جـموعـة من التـهم وحكم شارمـان 
دة 13 شهراً مع علـيهـما بـالسـجن 
دة ثالث سنوات لكن وقف التنفيذ 
األشـخـاص الـثـالثـة نـفـوا كل الـتـهم
الـتي وجـهت إلـيـهم.ووفـقـا لـتـقـارير
وسائل اإلعالم بدأ شجار في ملهى
لــيـــلي بـــســـبب مـــزاعم بـــأن ديــزي
ا شقيقة ماغواير الصغرى حقنت 
وصــفه الــدفـاع بــأنه عــقـار مــشــتـبه
به.ولفت ماغوايـر الذي اسفر احلكم
عــلـيه إلى اســتـبـعــاده من تـشـكــيـلـة
ـنـتـخب اإلنـكـلـيـزي الـذي يـخـوض ا
قـبل مبـارات ضمن دوري الشـهر ا
األ األوروبـــيــة إلى أن "االعـــتــقــاد
األول كــان أنــنــا ســنــخــتــطف. لــقــد
ركعنا على ركبتينا ووضعنا أيدينا
في الـهواء وبـدأوا بـضـربنـا. كـانوا
يــضـربــوني عـلى ســاقي قــائـلـ إن
مـسيـرتي الـكرويـة انتـهت: +ال مـزيد
من كــــرة الــــقــــدم. لـن تــــلــــعب مــــرة
ـرحــلـة أخــرى+".وواصل "في هــذه ا
ـــكن لـــهـــؤالء أن اعـــتـــقـــدت انه ال 
يكونوا من الشرطة. ال اعرف من هم
لـــــذلك حـــــاولـت الـــــهـــــرب".وأوضح
ماغواير أنه حاول أخذ شقيقته إلى
ـسـتـشـفى ألنه بـدت فـاقـدة لـلـوعي ا
بــعـد أن تـقــرب رجالن مـنـهــا.وأنـكـر
العب لـــيــــســـتـــر ســـيـــتـي الـــســـابق
مــحــاولـــته رشــوة رجــال الـــشــرطــة
وعندما سُئل عن هذا االدعاء أجاب
"ال بالتأكيد (...) أنه كالم سخيف".

ويـــــســــكــــونـــــسن فـي واقــــعــــة 
تـــصــويـــرهـــا.وأدت الــواقـــعــة إلى
انــدالع احـتــجـاجــات في الـواليـات
ــتــحــدة وتـــضــامن الــكـــثــيــر من ا

قاطعة اللعب. الرياضي 
ووافـــقت رابــــطـــة دوري الــــســـلـــة
األمــريـــكي لـــلــرجـــال والــســـيــدات
ودوري الــبـــيــســـبــول ودوري كــرة
ـبـاريات أمس الـقـدم عـلى إيـقـاف ا

األربعاء احتجاجـا على العنصرية
منـهجة بيـنما استـمرت مباريات ا

دوري هوكي اجلليد.
وكـــتب إيـــفـــانـــدر كــ العـب ســان
هـــوزيه شـــاركس وهـــو واحـــد من
الالعـب الـسـود القالئل في دوري
هــوكـي اجلــلــيـد ”افــتــقــار رابــطــة
دوري هـــــوكـي اجلــــلـــــيـــــد لـــــلــــرد
واالعتراف تعـتبر حلظـة مهينة لي
كـــــرجـل أســـــود فـي دوري هـــــوكي

اجلليد. إنها إهانة مباشرة.“
واعــــتـــبــــر كــــثـــيــــرون في مــــواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي أن قــرار
الــرابـــطــة بـــإيــقـــاف الــلـــعب جــاء

متأخرا وغير كاف.
iOÐ Êu³Žô

وطالب مات دامبا العب مينيسوتا
وايــلـد وهــو العب أســود آخـر في
الـــبــــطـــولـــة الالعــــبـــ الـــبـــيض
بـاخلــروج عن صـمــتـهم وطــالـبـهم
ــزيــد.وكــتب دامــبــا في بــتــقــد ا
ـــكن أن تـــأتي عـــلى تـــويـــتــر ”ال 
حـسـاب األقـلـيـة في كل مـرة يـتـكرر
هـذا الـوضـع. يـجب عـلى الالعـبـ
البيض في الدوري أن تكون لديهم
إجـــابــــات جتــــاه مــــا يـــحــــدث في

اجملتمع اآلن وما هو موقفهم.“

نتخب { باريس- وكاالت - أثـبتت الفحوصات الطبية التي أجراها العبو ا
الـفـرنـسي إصـابة بـول بـوجـبـا جنم مـانـشـسـتر يـونـايـتـد ومـتـوسط مـيدان

توتنهام هوتسبير تاجني ندومبيلي بفيروس كورونا.
ووفقـا لـصحـيفـة "ديـلي ميل" فـقد  اسـتـبعـاد الثـنـائي من قائـمة

ـقبل بدوري األ بـاراتي السـويد وكـرواتيـا الشـهر ا فـرنسـا 
األوروبية.

قبلة إلى جانب بول ـباريات ا وسيغـيب ندومبيلي بالتالي عن ا
بـوجبـا العب مانـشسـتر يونـايتـد الذي  تـعويـضه باسـتدعاء

إدواردو كامافينجا.
كـمـا سيـغـيب نـدومبـيـلي البـالغ من الـعـمر 23 عـامًا بـالـتالي عن
وسم اجلديد بعدما خاض جزء من حتضـيرات توتنهام لبداية ا
الـسـبـيـرز مـبـاراة وديـة بـالـفـعل تــغـلـبـوا خاللـهـا عـلى إبـسـويـتش

بثالثية نظيفة.

{ رومـا- وكـاالت - بعث الـسـويـدي زالتـان إبـراهيـمـوفـيـتش مـهاجم
ميالن برسالة جديدة حول جتديد تعاقده مع الروسونيري.

ونشر إبـرا عبر حسابه الرسمي على "تـويتر" صورته بقميص ميالن
وكتب عليها: "كما قلت من قبل أنا ال أزال في مرحلة اإلحماء".

يالن عـلى "تويتر" وقام زالتان بـاإلشارة في تغريـدته للحسـاب الرسمي 
باإلضافة إلى تعديل رقم قميصه ليكون 11 بدلًا من 21.

ـوسم وكـانت تــقـاريـر إيــطـالــيـة ذكــرت بـاألمس أن إبـرا ســيـحــصل خالل ا
اجلـديد على القميص رقم 9 الذي أصـاب كل من ارتداه عقب اعتزال فـيليبو

إنزاجي بغياب التوفيق والرحيل سريعًا.
وأشارت إلى أن العـقد اجلديد يتـضمن راتبًا سنـويًا بقيمة 7 مالي يورو دون

وجود أي مكافآت

مباراة في هوكي اجلليد

{ (رويـتــرز) - رحب جــورج راسل ونــيــكـوالس
لـطـيـفي بـانـتـقـال مـلـكـيـة فـريـقـهـمـا ولـيامـز إلى
مؤسـسة دوريلتـون كابيـتال لالستـثمارات وقاال
إنهـا خطوة إيـجابـية ستـساعد بـطل فورموال 1
السابق عـلى استعادة قـدراته التنافـسية.وأعلن
الــفــريق ومــقــره جــروف بــإجنــلــتــرا األســبــوع
ــاضي انـتـقــال مـلـكـيــته جملـمـوعــة دوريـلـتـون ا
تحدة لـتنتهي سيطرة عائلة ومقرها الواليات ا
ولـيامـز على الـفـريق.وقالت مـؤسسـة دوريلـتون
إن مـجـلس إدارة الــفـريق وافق بـاإلجــمـاع عـلى
ــشــارك ــؤسس ا ــا في ذلك ا صــفــقــة الـــبــيع 
لـلــفــريق فـرانـك ولـيــامـز (78 عــامـا) مــؤكـدا أن
ـتـعـثـر على الـصفـقـة سـتـضـمن جنـاح الفـريق ا
ـدى الـطويـل. وقالت كـلـير ولـيـامز ابـنـة فرانك ا
ـا تكـون هـذه نهـاية ونـائبـة رئـيس الـفريق ”ر
ـلوك لعائلة لكننا نعرف حقبة لوليامز كفريق 
أن الـفــريق سـيـكــون في أيـد أمــيـنـة.“وأضـافت
”صـفــقـة الـبــيع تـضـمن اســتـمـرار الــفـريق لـكن
األهم أنها ستوفر له طريقا نحو النجاح.“وقال
الــسـائق الــكــنـدي لــطـيــفي الـذي يــخـوض أول
مواسـمه في فورموال  1هذا الـعام لـلصـحفـي
في مــؤتـمــر عـبـر الــفـيـديــو عـلى هــامش سـبـاق
بلـجيـكا يـوم اخلميس ”ستـضمن هـذه الصـفقة
اسـتـقـرار الفـريق مـسـتـقبال وهـو الـشيء األكـثر
أهـمــيـة.”األمــر مـتــروك لـلــمالك اجلـدد لــلـقــيـام
ـطـلوبـة لـكـني أتطـلع بـشـكل عام بالـتـغـييـرات ا
لـتـغـييـرات إيـجـابـية.“وفـريق وليـامـز هـو ثالث
نيكوالس لطيفيجورج راسلأقدم وأجنح فريق في تاريخ فورموال  1لكنه لم
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الـكــبـر احـدهــمـا او كالهــمـا فال تـقل
لهما أف وال تنهـرهما وقل لهما قوال
ـتحـدين حلـكم ـا ]. ان األبـنـاء ا كـر
هذه اآلية الذين يلقـون بوالديهما أو
أحـــدهـــمــا قـــرب بـــاب دار الــعـــجــزة
ويــنــصــرفــون عن طــيب خــاطــر هم
األشخـاص الذي استـهدفـهم مشروع
الــقـــانــون لــلــضــرر الــذي حلق أحــد
أفراد األسـرة والسعي إلـى إيداعهم
ـراكز األمـنـة حـفـاظاً لـكـرامـتهم في ا
أوالً وتـأمــ حـمـايــتـهم ثــانـيـاً. لـذا
ـشروع منـسجمـاً تماماً يكون نص ا
ـتــعــلــقـة بــالــوالـدين. مع األحــكــام ا
ــرأة  بــحـــضــور الفت في حــظـــيت ا
الـعـديـد من الـنـصـوص الـقـرآنـية اذ
ذكـرت في الـسـور القـرآنـيـة الـتـالـية:
ـائـدة (الـنــسـاء الـطالق الـبــقـرة ا
مـتحـنة النـور األحزاب اجملـادلـة ا
) الـتي شـكـلـت مـنـظـومـة والـتـحــر
تـشـريـعــيـة خـاصـة بـهـا ومن ضـمن
نـــصــوصـــهـــا اآليــة  228من ســورة
الــبـقــرة: [ ولـهن مــثل الــذي عـلــيـهن
ــــعــــروف ...] الـــــواردة في نص بـــــا
السورة أعاله وهو مـا تناولته كتب
الـتـفـاسـيـر بـشيء من الـتـفـصـيل اذ
يـقول ابن كـثـير: ( فـلـيـؤد كل منـهـما
لـــآلخــــر مـــا عـــلـــيه أي ولـــهن عـــلى
الــرجـال مـن احلق مــثل مـا لــلــرجـال
عـلـيــهن). والـتـمـاثل حــسـبـمـا يـقـول
ـــثل يــعــني الــطـــاهــر بن عــاشــور: ا
شابه اذ قد يكون مشابهاً النظير وا
فـي جــمـــيع صـــفـــاته أو بـــعــضـــهــا.
وعــنـــدمــا قــال الــرئــيس الــتــونــسي
ـسـاواة بـ الـراحل (الــسـبـسي) بــا
ــــرأة والـــرجل لـــقـي هـــذا الـــقـــول ا
ؤازرة والـتأييد من قبل الترحيب وا
(مــجــلـس االفــتــاء في اجلــمــهــوريــة
التـونسـية) بـقوله ان ديـننـا احلنيف
ــــــرأة والـــــرجـل في ســـــاوى بــــــ ا
احلـقـوق والـواجـبـات مـسـبـبـ هـذا
التأييـد باالستنـاد حلكم اآلية (ولهن
ـعـروف). هـنـا مـثل الـذي عـلــيـهن بـا
يأتي دور مشـروع القـانون للـتصدي
ألي من الـــزوجــ عـــنــدمـــا يــخل أو
ـسـاواة هـذا لـيـشـكل يـنـتـهك مــبـدأ ا
رادعاً للـسلـوك اخملالف له. [ الطالق
ـعروف او تـسريح مرتـان فأمـساك 
بأحسـان ] البقرة 229. واآلية: [ وال
تمـسكوهن ضـرارا لتـعتدوا ] الـبقرة
واآليـــة: [ .. وال تـــعـــضــلـــوهن .231
لتذهبوا ما أتـيتموهن ] النساء 19.

ال تــعــضــلــوهن تــعــني ال تــقــهــروهن
وتـضــاروهن في الـعــشـرة الــزوجـيـة.
هـكـذا أذن حـكم النـصـوص بـالـنـسـبة
لـلطالق. إال أن جـانب كـبـيـر من الـفقه
االسالمي أطـلق لـلـزوج الـيـد الـطولى
في الـطالق أنّى شــاء وحـيـثـمـا رغب
فـــنـــتـج عـــنه مــــا يـــعـــرف بــــالـــطالق
الـتـعـسـفي الـذي يـقع خـارج احملـكـمـة
باركة من رجال الدين فكان للفقه و
مــعــوله ولـرجــال الــدين مــعـولــهم في
تـفـكـيك األسـرة وإيـقـاع الـطالق حـتى
من دون تــســبــيـب اســتـنــاداً لــلــفــهم
ـوضـوع الـقـيـمـومـة.  ومن اخلـاطيء 
ـشــرع الـعــراقي أنه تـصـدى حـكــمـة ا
لــــهــــذا الــــنــــوع من الــــطالق وألــــزم
تعسف بدفع تعويض للمطلقة متى ا
مـــا أصــابـــهــا ضــرر جـــراء ذلك وهــو
الـــنـــوع الــغـــالب لـــدى احملــاكـم تــلك
ـشـروع لــيـتـصــدى لـلـفـاعل لـيــجيء ا
ليـس بالـتـعويض عن الـضـرر حسب
ة بل باعتبـاره مرتكب فعالً يُـعد جر
ــطـلــقـة الصــابــتـهــا بـالــضـرر بــحق ا
واألذى تـــمــــاهــــيـــاً مـع الـــنــــصـــوص

القرآنية تلك.
[ ومن آياته ان خـلق لـكم من انفـسكم
ازواجا لـتسكـنوا الـيهـا وجعل بـينكم
مـــودة ورحــــمـــة ] الـــروم 21. هـــكـــذا
ـعـايــيـر الـتي رسـمـت هـذه األحـكــام ا
يجب أن تقوم عليها مؤسسة األسرة
ألن التأسيس بُنيّ عـلى ميثاق وليس
عقـد حسب التـوصيف الـفقـهي لكون
ـوضـوع هـو الـثــابت نـصـاً في هــذا ا
يثاق: [ اخذن مـنكم ميثاقـا غليظا ] ا
ـشـرع الـنـسـاء 21. األمـر الـذي دفع ا
غربي وفي مدونـة األسرة ان يعرّف ا
الـزواج بأنه: (مـيـثـاق تـراض وترابط
شـرعي بـ رجل وامـرأة عـلى الـدوام
غـايــته االحـصــان والـعـفــاف وانـشـاء
ادة  4منـه. لذا أسـرة مـسـتـقـرة....) ا
فــــــان أي فـــــرد من أفـــــراد األســـــرة ال
يــنــســجم مع األحــكــام تــلك ويــسيء
ـودة ويــنـبـذ لالســتـقــرار أو يـفـســد ا
الـرحمـة ويـجافي الـسـكيـنـة يجب أن
تــعــيـده الــنـصــوص الــقـانــونــيـة إلى
الـــوضـع الـــذي كـــان عـــلـــيه وإال عـــدّ
متمـرداً يلحـقه اجلزاء وهذا ما ذهب
ـا تـقـدم يـتـضح أن ـشــروع.  الـيه ا
ـشـروع اليـعـارض أحـكـام الـشـريـعة ا

االسالمية.

{ قاض وباحث عراقي

. ؤجـلة منـذ شهـور وبات األمـر قريـباً جداً واقـيت ا وضعت احلـرب أوزارها وبـانت ا
ـبكـرة وموعـدها  هـا هو تـعلـقة بـاإلنـتخـابات ا ريـرة ا بـعد الـصراعـات السـيـاسيـة ا
ان وينهي القيل رئيس مـجلس الوزراء مصطفى الـكاظمي يلقي الـكرة في ملعب البـر
والـقـال ويـفي بـوعـده الـذي قـطـعه لــلـشـعب في بـرنـامـجه احلـكـومي  إذ حـدّد مـوعـد
ـبـكـرة في يـوم الـسـادس من حـزيـران لـسـنـة  2021م  وهـذا اإلجنـاز اإلنـتـخـابـات ا
اضية يُحـسب حلركة تشرين العراقية التي انطلقت في األول من تشرين في السنة ا
صابـ على طريق والتي كـلّفت العـراق وشعبه مـجموعـة كبيرة جـداً من الشهـداء وا
ـة للشعب العراقي بكلّ ألوانه احلرية وبـناء الدولة احلديثة الـتي تضمن احلياة الكر
وأطيـافه. ويبقى على رئـيس مجلس الـوزراء مسؤوليـة كبرى وهي حصـر السالح بيد
ـيلـيشـيات لـلتـهديـد والتـرهيب واالغـتيـال والتـزوير الـدّولة ومـنع استـخدامـه من قبل ا
سألة هي مسـألة مصيرية وهي مهـمة صعبة حتتـاج إلى (التحدي) اجلريء  فـهذه ا
إلجناح اإلنتـخابـات وبثّ الثقـة في قلوب الـشعب ليـؤمن بهـذه العمـلية الـتي فقدت كلّ
شـروطها منذ إنـتخابات سنة  2010م والتي تـتحمل نتيـجتها احملكـمة اإلحتادية التي
حـرّفت الـدّسـتـور لـصـالح جـهـة عـلى جـهـة. إنّ أي إنـتـخـابـات من دون ضـمـان األمن
ستقلة لإلنتخابات هي مضيعة للوقت وصرف للمال من ـفوضية العليا ا وإستقالل ا

دون فائدة تعود على الدّولة ومستقبلها.
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بكـرة  وهي عشرة أشـهر  تقع على تبقـية على إجـراء اإلنتخـابات ا ـدة ا في هذه ا
ـكن أن تُـقـام ــان الـعـراقي مـســؤولـيـات عـديــدة ومن دون إتـمـامـهــا فال  عـاتق الـبـر

انية بالتالي:    سؤوليات البر كن حصر أهم ا . و بكرة إطالقاً اإلنتخابات ا
 1-إتمـام قانون اإلنـتخابـات: بعد الـضغط الشـعبي واحلـراك اجلماهـيري التـشرينيّ
الكبـير ومـا رافقه من فـرض معـادالت سياسـية وإجـتمـاعيـة جديدة  أهـمهـا إستـقالة
احلكومة العراقية ألول مرّة منذ سنة  2003صوّت مجلس النواب في جلسته الرابعة
والعشرون يوم الثالثاء 12/24/ 2019علـى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
ـنــتـفض عــلى الـسّــلـطــات واألحـزاب الــسـيــاسـيـة اجلــديـد والـذي فــرضه الـشــارع ا
ــتـصـدّرة لـلـمـشـهـد الـعـراقي. وحـسم مـجـلـس الـنـواب في جـلـسـته  جـدلـيـة الـكـتل ا
ادة  15من قـانون االنـتـخـابـات اجلـديـد  حـيث حـسم الـفـقرات الـسـياسـيـة بـشـأن ا
ـتعـددة  اإلنتـخاب الـفردي  ّ إعـتمـاد الدّوائـر ا اخلالفيـة في القـانون االنـتـخابي و
ـبــدأ احلــاصل عـلـى أعـلى عــدد من األصــوات في الــدائـرة حــسـاب الــفــائـز طــبــقــاً 
اإلنتخـابية وتـقسيم الدوائـر على أساس دائرة إنـتخابيـة لكل قضاء في احملـافظة. إلّا
تعلّـق بتنظـيم عمل الدوائر لحق اخلـاص بالقانـون وا ّ تأجـيل التّصويت عـلى ا أنه 
ـا تسـبب في جـدلـيـة واسـعـة وحـمـلة االنـتـخابـيّـة  وهـو مـا بـقي مـعـطالً إلى الـيـوم 
شـعــبـيــة قـام بــهــا احلـراك الــشـعــبي الــعـراقي حتت عــنــوان "حـمــلـة إكــمـال قــانـون
اإلنـتـخابـات" وبـعـد إتـمـام هذه الـفـقـرة يـجب إرسـال الـقانـون إلى رئـيس اجلـمـهـورية
صـادقة عـليه  وتـعد الـقوانـ مصـادقاً عـليـها بـعد مـضي خمـسة عـشر لإلطـالع وا
ادة 73 يومـاً من تاريخ تسـلمهـا من قبل رئيس اجلـمهوريـة  حسب ما نصّـت عليه ا

ثالثاً من الدستور العراقي النّافذ. 
 2-تـشـريع قـانون احملـكـمـة اإلحتـادية: تُـعـدُّ احملـكـمة اإلحتـاديـة الـعـليـا أهمّ ركن من
ادة  93من الـدستـور العراقي عن ـتمـمة للـعمـليـة اإلنتخـابيـة  إذ حتدّثت ا األركان ا
ادة على إختـصاص احملكـمة االحتاديـة العـليا ونـصّت في الفـقرة سابـعاً من نـفس ا
صادقـة على النـتائج النـهائيـة لالنتخـابات العـامة لعـضوية مجـلس النواب" هي أنّ "ا
ّ إقـرار قانـون احملكمـة اإلحتاديـة العـليا من إختـصاص احملـكمة اإلحتـادية ال غـير. 
رقم 30لـسـنـة  2005في أيـام احلـكــومـة اإلنـتـقـالــيـة بـرئـاســة أيـاد عالوي  ويـتـكـون
الـقـانون من  11مـادة حتـدد مهـامـها وآلـيـة عمـلهـا ومـستـحـقاتـهـا إلّا أنّـهـا نصّت في
ادة السادسـة على أن يستمـر رئيس واعضاء احملـكمة االحتادية الفـقرة الثالثـة من ا
العـليا باخلـدمة دون حتديد حـد أعلى للـعمر إلّا إذا رغب بـترك اخلدمة. وهـذه الفقرة
تـعـطي الـصالحـية بـإسـتـمـرارهم إلى حـ وفاتـهم وال تـوضّح مـا هـو احلل في حـالة
وفاة أحـدهم أو رغبـته بتـرك اخلدمـة!. ورغم أنّ الدسـتور الـعراقي قـد ترك األمر إلى
ادة  ? 92ونصّ عـلى أن " تـتكـون احملـكـمة مجـلس الـنّـواب في الـفـقرة الـثـانـيـة من ا
االحتــاديـة الــعـلــيـا من عــددٍ من الــقـضــاة وخـبـراء  فـي الـفــقه اإلسالمي وفــقـهـاء
القانـون يُحدد عددهم وتنظم طريقـة اختيارهم وعمل احملكمة بـقانونٍ يُسن بأغلبية
ثلـثي أعضاء مجلس النواب." إلّـا أنّ مجلس النّواب تقـاعس عن مهامه ولم ينجز هذا

انية الرابعة!. هم والضروري  رغم أننا في الدورة البر القانون ا
همة قد طفت على السّطح أخيراً وخاصة بعد جتاوز سألة ا والحظـنا كيف أنّ هذه ا

أعمار غالبية أعضاء احملكمة اإلحتادية ال 90سنة! 
أعلن مـجلس القضـاء األعلى في بيان غـير مسبـوق يظهر مـدى اخلالفات العمـيقة ما
ب مـجلس الـقضـاء األعلى واحملـكمـة اإلحتاديـة العـليـا والذي اعتـبر فـيه أن قرارات
احملـكـمة اإلحتـاديـة غيـر مـلزمـة ولـيـست دستـوريـة بسـبب اخـتالل نـصابـهـا. وأصدر
مجلس الـقضـاء إعمـاما رسـميـا إلى جمـيع السلـطات الـقضـائيـة واحملاكم اخملـتصـة
بشأن نـصاب انعـقاد احملكـمة االحتاديـة. وقال إن "النصـاب غير مـكتمل من الـناحية
القانـونية بسبب احالة أحد اعضائهـا على التقاعد وعدم وجود نص دستوري يحدد
آلـيـة ترشـيح وتـعـي بـديل جـديد مـحـله".وذكـر اجمللس في بـيـانه أن "قـانون احملـكـمة
الـنـافـذ يوجـب أن تتـكـون احملـكـمـة من رئـيس وثـمـانـيـة أعـضـاء وال يـكـون انـعـقـادها
ا أن أحـد أعضـاء احملكـمة أحـيل على صحـيحـاً إال بحـضور جـميع أعـضائـها وطـا
كن التقـاعد فقد اختلّ نصاب احملكمة وبالـتالي فإنّ كل ما يصدر عنها معدوم وال 
أن يوصف قـرارها بأنه ملزم". فيما ترفض احملكمة اإلحتادية تفسير مجلس القضاء

األعلى.
إنّ هذا اخلـلل هو بسبب مجـلس النواب العراقي الـذي لم يشرّع الكثـير من القوان
التي أحالـها الدستور إلى السـلطة التشريـعية ومنها قـانون احملكمة اإلحتادية  إذ ال
ـكن الـتـصديق عـلى نـتائـج اإلنتـخـابات من دون هـذه احملـكمـة الـتي تـملك احلق في

ذلك من دون غيرها.
ـدّة ليمكن على مـجلس النواب الـعراقي أن يعمل عـلى تشريع هذا الـقانون في هذه ا
ـوعـدهـا الذي حـدده رئـيس ـبـكـرة إن أقـيـمت  الـتّـصـديق عـلى نـتـائج اإلنـتـخـابـات ا

مجلس الوزراء.
بـكرة يُـفتـرض أوالً حلّ مجـلس النّواب  3-حلّ مجـلس النّـواب: إلجراء اإلنـتخابـات ا
وتبعـاً لذلك تتحـول احلكومة تلـقائياً إلى حكـومة تصريف أمور يـومية  وهذا اإلجراء
:- يُحل مـجلس ادة  64مـنه والتي تـنصّ عـلى: أوالً يـوضّحه الـدّستـور العـراقي في ا
طلـقة لعدد أعضائه بنـاءً على طلبٍ من ثلث أعضائه أو طلبٍ من النـواب باألغلبية ا
ـوافقـة رئيس اجلـمهـوريـة وال يجـوز حل اجمللس في أثـناء رئيس مـجلس الـوزراء و

مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثـانـياً:- يـدعو رئـيس اجلـمهـوريـة عنـد حل مـجلس الـنـواب إلى انتـخـاباتٍ عـامة في
البالد خالل مـدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ احلل ويعد مجلس الوزراء في هذه

احلالة مُستقيالً ويواصل تصريف األمور اليومية.
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ـجرد أن أعـلن عنهـا رئيس مـجلس الوزراء بل ـبكرة  كن إجـراء اإلنتـخابات ا فال 
يـقـتـضي ذلك أن يـحلّ مـجلس الـنّـواب نـفـسه وأن يـدعـو رئيس اجلـمـهـوريـة بـعد ذلك

بكرة. إلجراء االنتخابات ا
ستقـلة: يُخطئ من يـعتقد أن حـركة تشرين التي احلراك السّـياسي للقـوى الوطنيـة ا
اضي بأنها لم حتقق طمـوحاتها وأنها قدّمت ضحايا انطـلقت في األول من تشرين ا
يـاه الـرّاكدة وأجـبرت الـقـوى السـياسـية من دون مـنـفعـة. إنّ حركـة تـشرين حـرّكت ا
عـلى اخلـضـوع لـهـا ومـا زالت تـفـرض شـروطـهـا وقـد طـوّرت مـفـهـوم حبّ الـوطن من
خالل فعـالياتـها وشـعاراتـها السـلمـية وعـلى رأسها شـعار (نـريد وطن)  حـيث يبرز

سلوب.  طالبة بالوطن ا طالبة باخلدمات إلى ا هذا الشعار التّحول الكبير من ا
ـكن حلركة أن ما ينـقص احلركـة التـشرينـية الـشعبـية هـو احلراك السـياسي  فال 
. فلم تـنجـح من دون هـات الـركـيـزتـ  وأعـني احلـركة الـشـعـبـيـة والسـيـاسـيـة مـعـاً
ـناقـشته ـي قـد قدّمـوا مـشروعـاً سيـاسـيا طـموحـاً مكـتـوباً  نالحظ الـنّـخب واألكاد
ودراسته وإمـكانية أن تلـتفّ اجلماهيـر حوله رغم علمـنا بوجود حـركة بهذا اإلجتاه 
ـثـل وطـنـي ـهم هـو: هل بـإمكـانـها وضع بـرامج فـعّـالة واخـتـيار  ولـكن الـسؤال ا
ـدة الـقـصـيـرة? وكـيف ـشـروعـهـا في هــذه ا كـفــوئـ ونـزيـهـ وإقـنـاع اجلـمــاهـيـر 
ـلـيشـيـات الـتي تـهدد ـنـفـلت وا لـلمـسـتـقـل أن يـرشـحـوا أنـفـسهم في ظـلّ السالح ا
عارضـ تهديدا وجودياً بعملـيات إغتياالت منظّمة كـما حدث مع نخب كثيرة أمثال ا
نفلت هشـام الهاشمي وعالء مشذوب?!ليس األمر سهال بالتأكيد ومواجهة السالح ا
همـة الكبرى الـتي على احلكومة الـتعامل معهـا وإال فلن يكون معـنى إلنتخابات هي ا
ا حتت سطـوة التهـديد والـقتل. إنـني أخشى أن ال تـستـطيع احلكـومة الـقيـام بذلك 
سـتـقـل عن الـتـرشيح وبـالـتالـي عزوف الـشـعب عن اإلنتـخـابات يـؤدي إلى عـزوف ا
وهذا سيـكون من صالح القـوى السياسيـة نفسهـا إذ أن القانون اجلديـد لإلنتخابات
يكـون إحتساب الفـائزين فيه من خالل حساب أعـلى األصوات فإن كان في دائرة ما
سـتقلون فإن ذلك مرشح تـابع لقوى سياسـية قائمـة وحتت تهديد السالح يـنسحب ا
سيـؤدي إلى فوزه بـالتأكـيد ولـو انتـخبه خـمسـة أشخـاص فقط!. إنّ حـدوث سيـناريو
قراطي عن طريق صناديق اإلقتراع كهذا يـؤدي بالتأكيد إلى نهـاية حلم التغيير الـد
وبـسلـميـة تامـة ويحـول مسـتقـبل العـراق إلى طريـق آخر وهـو ما نـخشـاه. أعتـقد بأنّ
اإلنتـخابات الـقادمـة إن لم تسـير بـشكل صـحيح فـإنّ الشـعب العـراقي سيـتحول من

ا يؤدي إلى كوارث ال تُحمدُ عقباها. التغيير السّلمي إلى التغيير العنيف 
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كربالء
فـضالً عـمــا تـقـدم فـان بـعض الـدول
عــنـدمــا وجــدت ان األحـكــام الـعــامـة
تـعـلقـة بالـطفـل تضـمنت مـواضيع ا
الرضـاعة واحلـضـانة والـنفـقة وانه
بـحـاجـة إلى نــظـام تـشـريـعي أفـضل
ومـتـكــامل فـقـد قــامت بـسن قـوانـ
حـــمــايــة الــطــفل لـــكي يــلــبي كــافــة
احتياجاته منذ تشـكيله جنيناً حل
بلـوغه سن الرشـد. هذه الـتشـريعات
اخلـاصـة مـدعــاة لـتـغـطـيـة وقـائع لم
تعاجلها التشـريعات النافذة واألمر
ذاته يـنـطـبق عـلى الـوقـائع اجلـديدة
الـــتـي أصـــبـــحت ظــــاهـــرة من خالل
ـتـكرر ـتـمـثل في الـضـرر ا األسـرة ا
الـذي يـصــيب األسـرة نـسـاء ورجـاالً
واطـفـاالً الـذي وصل إلى حـد الـقـتل
كــــقـــتل الـــنـــســـاء أو طـــرد األبـــوين
الــعـــاجــزين أو الـــســعـي لــتـــدمــيــر
شـخصـيـة الـطـفل أو ايـذائه أو حتى
قتـله أو اجبـار األطفـال على الزواج
أو الــتـســول وسـواهــا من الــوقـائع
األخرى تـكـون مدعـاة إلصدار قـانون
خاص يحـمي األسرة ويـشكل رادعاً
عـــامــاً وخـــاصــاً لـــكل من تـــســول له

نفسه ارتكاب العنف في األسرة.
Êu½U  ŸËdA

طروح احلالي ان مشروع القـانون ا
وسّع من نــطـاق األسـرة ولـم يـكـتف
بتـعـريف األسـرة الوارد في الـقـانون
ــــادة  38مــــنه) لــــكــــونه ــــدني (ا ا
تــعــريــفـاً مــبــتـســراً ال يــغــطي أفـراد
ـطــلــوب حـمــايــتـهم. اذ ان األســرة ا
ــشــروع احلـــالي وسّع من  نــطــاق ا
ســريـــانه فــشــمـل الــزوج والــزوجــة
وأبنـائـهم من فراش الـزوجـية أو من
زواج ســابق واألحـــفــاد والــوالــدين

wKŽ e¹eŽ ÍœU¼

بغداد

ما ان اعلن عـن ارسال مسـودة قانون
(احلــمــايــة من الــعــنف األســري) إلى
مـــجــــلس الــــنـــواب  حــــتى اشــــرأبت
ـسـوسة هـلـعـة متـبـاكـية األصـوليـة 
عــلى الــثــوابت االسالمــيــة وقــبل ان
يــقــرأوا نـصــوصه او يــطـلــعــوا عـلى
ـــشــروع مـــضـــامــيـــنه رغم امـــتالك ا
ـادة 29 ـرجـعـيـته الـدسـتـوريـة في ا
منه وانسجامه وتـماهيه مع مبادىء
الـشــريـعـة االسالمـيـة لــكـون فـلـسـفـة
التشريع وفي مناسـبات عديدة تلزم
السلطـة التشـريعية بـأن تسن قوان
خــاصـة اســتــجـابــة حلــركـة اجملــتـمع
سـتمـرة وتطـوره أو حلدوث وقائع ا
جـــديــــدة شـــكــــلت ظــــاهــــرة  تـــوجب
الـتــغـطـيـة الـتـشـريــعـيـة بـسـبب عـدم
كـفـاية الـنـظـام الـتشـريـعي الـنـافذ في
مـعـاجلـتــهـا أو انه ال يـتـضـمن أصال
نــصـوصـاً تــغـطـي الـوقـائـع اجلـديـدة
ـثـال ان األحـكـام تـلك. فـعـلى سـبـيل ا
العقـابية في قانـون العقـوبات لم تعد
كـافــيـة أو غـيـر مــجـزيـة لـلــتـعـامل مع
االجتـار بــالـبـشـر وخلــطـورة األخـيـر
دمرة عـلى اجملتمع ولكونه وآلثاره ا
يـــدار من قـــبـل مـــافـــيـــات ذات بـــنـــاء
مؤسسي مت وبغـية التعامل بحزم
وضـوع وتـغـليظ الـعـقـوبة مع هـذا ا
ــشـــرع إلى سن قـــانــون فـــقــد بـــادر ا
خاص به حتت اسـم (قانـون مـكافـحة
االجتـــار بـــالـــبــشـــر) رقم  28لـــســـنــة
عـطيات  .2012 ولنـفس األسبـاب وا
ــشــرع قــانـونــاً خــاصـاً فــقــد أصـدر ا
بـأسم (قـانـون مـكـافـحة االرهـاب) رقم
ألن قانون العقوبات  2005لسنة  13
لم يـعـد يغـطي الـوقـائع الـتي يـفـرزها

االرهاب. 

واألخــوة واألخــوات لــكال الــزوجــ
ـــشــــمـــولـــ بـــالـــوصـــايـــة وكـــذلك ا
والــقــيــمـــومــة والــضم ومن كــان في
كــــنف األســــرة. ويـــبــــدو ان الـــرؤيـــة
ـــتـــجـــذرة في الـــفـــكـــر الـــذكـــوريـــة ا
األصـولي وخـلــفـهم من األحـزاب ذات
اخلـطـاب الـسـياسـي الديـني لـم ترق
ــشـروع بـاعــتـبـارهـا لـهـم مـضـامـ ا
تهديـداً  لسلـطانهم وال مـناص لديهم
–وكما هو معتاد في مواقف كهذه  –
ســـوى رفع عـــقــيـــرتـــهم واالحــتـــمــاء

بثوابتهم.
وقبل الدخول في موضوع كهذا ال بد
لــنــا مـن الــوقـــوف عــلى مـــا تــعـــنــيه
الـــثــوابـت. فــمـــا هي ثــوابـت أحــكــام

االسالم? 
لالجابة على هذا الـسؤال جنده فيما
سلـمون أنها استقـر عليه الـفقهـاء ا
أمــا ان تــكــون احــكــامــاً قــطــعــيــة أو
أحكامـاً ظنيـة. وخالصة ذلك وجدناه
في حكم احملـكـمة الـدستـورية الـعلـيا
ـــشـــهـــود لــرئـــيـــســـهــا في مـــصــر ا
وأعــضــائـهــا حــيــنــئــذ ســعــة الــعــلم
واالحـــاطـــة بـــاألحـــكـــام الـــشـــرعـــيــة
وروث الـفـقهي بـحكـمـها الـصادر وا
في القضية 201/ قضائية دستورية
/  23في 11/15/ 2002 عندما ردت
طــعـنــاً بـقــانـون اخلــلع واعـتــبـرته ال
يـــتـــنـــاقـض ومـــبـــادىء الـــشـــريـــعـــة
االسالمـية الـذي جـاء فـيه: (ال يـجوز
لــنص تــشــريــعي يــصـدر فـي ظـله ان
يـناقض األحـكـام الـشرعـيـة الـقطـعـية
في ثبوتها وداللتـها بأعتبار ان هذه
ــتــنع األحــكـــام وحــدهــا هي الـــتي 
االجـــتــهــاد فــيــهــا ألنـــهــا تــمــثل من
الشـريعـة االسالميـة ثوابـتهـا التي ال
حتــتـمـل تـأويالً أو تــبــديالً ولــيـست
كــذلك األحـكــام الـظــنـيــة في ثـبــوتـهـا
وداللتـها أو فـيهمـا معـاً فهـذه تتسع
فـيـها دائـرة االجـتـهاد فـيـهـا تنـظـيـماً
صـاحلهم لشـؤون الـعبـاد وضمـانـاً 
التي تتغير وتـتعدد مع تطور احلياة
ـكان وهـو اجتـهاد وتغـير الـزمان وا
وان كـــان جــائـــزاً ومــنـــدوبــاً من أهل
الـــفــــقه فـــهـــو فـي ذلك أوجب وأولى
لـولي األمـر بــبـذل جـهـده السـتـنـبـاط
احلــــــكـم الــــــشـــــــرعي مـن الــــــدلـــــــيل
التـفصيـلي ويعـمل حكم الـعقل فـيما
ال نص فيه ... التـي ال تضفي قـدسية
عـــلـى أراء الـــفــــقـــهــــاء في شــــأن من
شؤونـهـا وال حتول دون مـراجـعتـها

وتــقـيـيــمـهـا وابــدال غـيــرهـا الـتي ال
ـقاصد الـعليـا للشـريعة...). تناقض ا
معلـوم ان النظـام التشريـعي العراقي
وقــبل صــدور دســتــور  2005يــطــلق
عــلى ثـوابـت أحـكــام االسالم تــعـبــيـر
(مبادىء الشريعة االسالمية) كما هو
ـدني مـنـصـوص عـلــيه في الـقـانـون ا

وكذلك قانون األحوال الشخصية.
ومـن هــــذا الــــنص الـــــوارد في حــــكم
احملـكمـة الـدستـورية الـعـليـا نـخلص
إلى ان الثوابت هي األحكام الـقطعية
الــتي جـاءت بــهـا الــشـريـعــة الـتي ال
تخضع لالجتهاد وان تغيرت األزمان
واألمـــاكن هــذا اوالً أمــا ثـــانــيــاً فــان
األحـكام الـظـنيـة هي الـتي يجـوز بـها
االجتـهـاد وتتـسع دائـرته فـيهـا وهو
الـــبـــحث عن احلـــكم الـــشـــرعي الــذي
يعمل فـيه حكم العـقل. وهذا يعني ان
األحــكــام الــظــنــيــة مــا هي إال مــنــتج
بـــشــري وثـــالــثـــاً ان احلــكم الـــظــني
ولكونه منتـجاً بشرياً يتـغير ويتطور
بـتـغـيـر األزمـان واألمـكـنـة فال تـطـاله

القداسة واحلالة هذه.
WIH « ‰UG²ý«

ـعـلـوم ان اشـتـغـال الـفـقه عـلى ومن ا
ـؤسـسة هـذه األحكـام مـنذ مـبـاشرة ا
الـتـفـسـيـريـة عـمـلـهـا ومـا رافـقهـا من
نشاط فقهي أفضى إلى ظهور العديد
ـــنـــتـــجـــة ـــذاهب االسالمـــيـــة ا مـن ا
ذهب لثـوابـتهـا حتى بـاتت ثـوابت ا
الفالني تـخـتلف وتـتقـاطع وتتـناقض
ـذهب اآلخـر. واصبح كل مع ثوابت ا
مذهب يعتقد انه الوحيد احلائز على
ثوابت الـدين االسالمي ويـسعى إلى
فرض هـذا االعتقـاد طوعـاً وفي حالة
عـدم االسـتـجـابـة فـرضه كـرهـاً وهـنـا
تـكـمن اخلـشـيـة. اذ بـامـكـان هؤالء أن
يـعـطلـوا أي تـشـريع يـسـاهم في بـناء
ـدنيـة عـنـدمـا يـدفـعـهم األمر الـدولـة ا
بــالــتــحــجج بــثــوابــتــهـم خــاصـة ان
مــسـودة قــانــون احملـكــمـة االحتــاديـة
الـعلـيـا أعطت الـصالحـيات الـواسـعة
قاصد خلبراء الفقه االسالمي خالفاً 
شرع الدسـتوري.  ولكي ال نتيه في ا
لُج األحـكـام الـفـقـهـيـة فـانـنـا نـضـرب
بعض األمثال  –اختصاراً - للثوابت
ــصــدر الــقــرآني حــصـراً لــكي ذات ا
نتلمس قرب مشروع القانون منها أو
ابـــتــعــاده عــنـــهــا. فــفي اآليــة  23من
ســــورة اإلســـــراء الــــنص الــــتــــالي: [
وبالوالـدين احسانـا أما يبـلغن عندك
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الـــعـــامــة وهـــيـــبـــة وبــنـــاء الـــدولــة
واســتـقــرار اجملـتــمع  وهي عـوامل
واســبـــاب تـــزيـــد من االنـــحـــرافــات
واخلــروقـات والــتـجــاوزات من قـبل
بــعض  رجـال الــشـرطـة  وتــزيـد من
سوء  مـعـاملـتهم  لـلمـواطنـ وهذه
ـنـحــرفـة  مـا هي اال الــسـلـوكــيـات ا
مظهر  من مظاهر االستغالل السيئ
 لــلــســلـطــة  وهي اســبــاب وعـوامل
اســهـمـت في تـوســيع الــفـجــوة بـ
واطن  الن االجهزة االمنية وب ا
الــشــرطــة  جـــهــاز يــتـــعــامل مع كل
الــنــاس  عــلى اخــتالف ثــقــافــاتــهم
واخالقـيـاتـهم  وهـذه نـقـطـة البـد ان
ــعــنـيــون في وزارة يــقف عــنــدهــا ا
ـهم الــتـاكـيـد عـلى الـداخــلـيـة ومن ا
هنـية والثقـافة العالـية التي يجب ا
ان يـــتــمـــتع بـــهـــا افــراد الـــشـــرطــة
لــيـتـمــكـنـوا من اداء رســالـتـهم واال
اصـــبـــحـــوا اداة بــــطش بـــالـــنـــاس
وحقوقهم ومثل هذه االعمال  حتول

الدولة الى دولة بولسية.
  اذا البد من ان يكـون رجل الشرطة
في غــايــة احلـرص عــلى تــصــرفـاته
ـــواطــنـــ من وتـــعـــامالته مـع كل ا
ــــــذاهب كــــــافــــــة  الــــــطــــــوائـف  وا
واالعــــراق ال بل يــــتــــوجب عــــلــــيه
الـتـعـامل  حـتى مع اخلـارجـ عـلى
الـقـانـون عـنـد االمـسـاك بـهم والـقـاء
الــقــبض عــلـيــهم  ضــمن الــضـوابط
وملـتزمـا بكل  معـاير الـعدالـة معهم
اذا كـيف اذا  االعـتـداء والـتـجاوز
عــــــلى االبــــــريــــــاء  واالمـــــنــــــ من
ــــواطـــنــــ  واهـــانــــتــــهم وجـــرح ا

مشاعرهم.
ÂöŽô« —Ëœ

 البــد مـن تـــســلـــيـط االضــواء عـــلى
الـــدور الــفـــاعـل والــكـــبـــيـــر لالعالم
وتــاثــيـــره عــلى الـــراي الــعــام   في
جـمـيع االحـداث  والـقـضـايـا  سـواء
كــانت  في االزمـات   والــتـظــاهـرات
الشعـبية  التي تـتعلق بـعدة اسباب
وظــروف سـواء كــانت سـيــاسـيـة او
اقــتـصــاديـة  او اجــتـمــاعـيــة   وقـد
يـــــكـــــون لــــــدور االعالم فـي بـــــعض
االحيـان جوانب سلـبيـة  على عالقة
الــشـرطــة بـالــنـاس  خــاصـة عــنـدمـا
تــتـحــيـز اجــهـزة االعـالم الى جـانب
مـــعــــ  والـــســــؤال االن كـــيف اذا
ـنـتسب مـارس ضـابط الـشـرطه او ا
الـوسـائل الـغـيـر مـشروعـة في ادارة
عــــمـــلـه?? هل ســــيــــكــــون له االعالم
ــرصـاد  ويــنـشــر كل اخلــروقـات بــا
والــتـجــاوزات واالعــتـداءات?   وهل
ســـيـــنــشـــر االعالم اي جتـــاوز عــلى
الـشــرطـة وافـرادهـا واالعــتـداء غـيـر
ــبــرر عــلـيــهم??. الــبــعض يـرى ان ا
لـالعالم ومـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصل
االجــتــمــاعي دور كــبــيــر في فــضح
مـارسـات التي تـرتكب العـديـد من ا
من قـبل بــعض افـراد الـشـرطـة عـلى
تـظاهرين يـصل حد الـقتل احـيانا ا
وبـــشـــكل يـــرعب الـــنـــاس  ويـــهـــدد
حرياتهم  الن انتهاك حرمات الناس
 بــدون رادع قـــانـــوني  او ضـــمـــيــر
ـة ولـيس من االنـصاف الـقول جر
ـهام ـعـيار  ان هـذه السـيـاسة هي ا
جهاز الـشرطة  . ان دور االعالم هو
الــــوصــــول الى احلــــقــــائق وجــــمع
ـــعــلـــومـــات والــتـــدقــيـق والــنـــقــد ا
وتــســـلــيط االضــواء عــلى االحــداث

واجلـرائـم  الـتي يـرتـكــبـهـا الـبـعض
وله دور ايــضــا فـي عــرض شــجــاعـة
ومـهـنـية جـهـاز الـشـرطـة في الـكشف
عن اجلـرائم وكيـفيـة  الـتعـامل معـها
هنية وشجاعة ونزاهة ومعاجلتها 
  ونشـر مـثل هذه االخـبـار وتنـاقلـها
من قبل وسائل التـواصل االجتماعي
  مــــثـل  تـــبــــرع بــــعـض الــــضــــبـــاط
ـنـتــسـبـ بـالـدم النـقـاذ جـريح او وا
احلـــديث عن دور شــرطـــة مــكــافــحــة
اخملـدرات  او تـسـلـيط االضـواء عـلى
نـــزاهـــة وامـــانـــة بـــعض الـــضـــبـــاط
ـــنـــتـــســـبـــ في رفض الـــرشـــوة وا
ومكافحة التهريب  ناهيك عن الكثير
مـن الـــعــــمــــلـــيــــات الـــتـي تـــقـع بـــ
اخلــارجـــ عـــلى الـــقــانـــون ورجــال
الــــــشــــــرطــــــة   والــــــتي تــــــؤدي الى
ـنــتـســبـ اسـتــشـاهــد الـضــبــاط وا
ــواقف اثـــنــاء الـــواجب..  كل هـــذه ا
ـشـرفــة لـلـشـرطـة البـد من ان تـعـمل ا
بـهـا اجـهـزة االعالم  وتـسـلط عـلـيـهـا
االضواء في كل نقـطة  وفي كل مكان
كــمـا ان عـلى  والــنـطق بــاحلـقـيــقـة  
اجـــــهــــزة االعـالم االمــــنـي حتــــلـــــيل
االحداث وشـرحها  والـتعـليق علـيها
وتــقـد الـبــرامج  واقـامــة احلـمالت
نظمـة  التي تبرز جهود االعالمية  ا
 ودور ومـســؤولـيـات رجـل الـشـرطـة
ولــيس بـــصــفــتـه االمــنــيـــة فــقط بل
بتسلـط االضواء على خصـوصياتهم
ـهــنـيــة  واالنـســانـيــة  كـمــواطـنـ ا
عــراقــيـ يــؤدون مـهــامــهم  بـكــفـاءة
واقـتــدار كـأي مـواطـن  يـعـمل في اي
وزارة او مـــؤســســة مـن مــؤســســات

الدولة. 
وهنـا البـد ان يدرك  كل الـعامـل في
الــعالقــات واالعـالم االمـنـي  اهــمــيـة
ـــؤســـســـات دور الـــتـــنــــســـيق  مـع ا
االعالمـيــة الـوطـنـيـة  بـكل وسـائـلـهـا
والـقـيـام بـعـقـد الـنـدوات واحلـوارات
ؤتمرات  والعمل على لقاء الناس وا
بـاشـر  واحلضـور علـى منـصات  بـا
الــتــواصل االجـــتــمــاعي  وتـــشــكــيل
مــجـامــيع اليــصـال نــشـاطــات وعـمل
وزارة الــداخــلـيــة  وجــهـاز الــشــرطـة
بــــشـــكـل خــــاص  من اجل تــــعــــريف
الــنــاس  بــدورهـم احلـقــيــقـي ونــشـر
ــواطــنــ الــوعي والــثــقــافه  لــدى ا
الشـعارهم بـان الـوظـيفه االمـنـية هي
وظـيـفـة ومهـمـة اجـتـمـاعيـة  من اجل
ـواطن  ومـثل هذا خـدمة الـوطن و ا
الـعمل حـتـما سـيـنعـكس عـلى تعـزيز
الـــعالقـــة االيــجـــابـــيــة بـــ الـــنــاس
واجــهــزة الــشــرطــة  ومــد اجلــســور
وتـوثـيق العالقـة فـيـما بـيـنـهم وهذا
يـعتـمـد ايضـا عـلى الثـقـافة اخلـاصة
والعامة  لضباط ومنتسبي الشرطة
ـــهم الـــقـــول بـــأن عـــلى وزارة ومـن ا
الــداخــلــيــة  االســتــفــادة من احــداث
ـة  والتعجـيل في تطوير ؤ تشرين ا
وسـائل الـتـدريب والـتـاهـيل الـعـلـمي
ــنـــتــســبــ ــهـــني لــلــضـــبــاط وا وا
هارات الـعاليـة في مجال ليـكسبـوا ا
ــيـــداني الن من الــضــرورة الـــعــمل ا
ـكـان الـتـركـيـز عـلى مـهـارة اجـهـزة
الـــشـــرطـــة فـي تـــطـــبـــيق االنـــظـــمـــة
والــقــوانــ واالجــراءات اجلــنــائــيـة
بدون اي جتـاوز او تهاون  من خالل
حتقـيق الـعدل واالنـصاف  والـتوازن
بــ مــبــدأ حق اجملــتــمع  في عــقـاب

تهم.   اجملرم  وتبرئة ا

صنوفهـا  فهي اداة الدولة في حفظ
االمن  واقـــرار الــنـــظــام  وتـــنــفـــيــذ
الــقــوانـ الــصــادرة عـن الــســلــطـة
ومــواجـهــة الـتــحـديــات الـتـي تـهـدد
سـالمــة اجملـــتــمـع واســتـــقــراره في
الداخل الـوطني  وان  حتـقيق  مثل
هام هذه الـعملـيات والـواجبـات  وا
تـتطـلب احلـزم واحلسم في تـطـبيق
االنـظـمـة والـقـوانـ   بـشـكل عـمـلي
يـدان  وعلى النـاس احتـرامها في ا
حـتى وان ادت مـثل هـذه االجـراءات
ـضــايـقــات الـبـســيـطـة الى بــعض ا
ـا حتـدث لـلــنـاس.   واحلـقـيــقه  طـا
ضايقات في ارقى الدول مثل هذه ا
والـشــعـوب واجملـتـمــعـات  ويـحـدث
شــيئ من الــتـوتــر  في الـعالقــة بـ
الــشـــرطـــة والــنـــاس  اثــنـــاء فــرض
ـقـدمة  من الـقانـون. بـعد كـل هذه ا
ـــهم االشـــارة الى  ان الـــتـــوتــرات ا
واالضـــطــــرابـــات واالحــــتـــكــــاكـــات
الـــــســــاخـــــنــــة الـــــتي حـــــدثت بــــ
تـظـاهرين والـشـرطة  في سـاحات ا
الــــتــــظـــاهــــرات واالحــــتـــجــــاجـــات
واالعـتـصـامـات  مـنـذ تـشـرين الـعـام
وحتـى االن وما تـخلـلـها من 2019
استخـدام لوسـائل العنف والـقسوة
ســقط عــلى اثـرهــا مـئــات الـشــهـداء
واالف اجلرحى   افرزت الـكثير من
ـواقف السـلـبيـة  وتـزعزعت الـثـقة ا
بــ الــنـاس  واجــهــزة الـشــرطـة و
ظهـور بـعض ردود االفعـال  من قبل
نـتسـب بعض ضـباط الـشرطـة  وا
انـفــسـهم   ادت الى احــجـامـهم  من
اداء عمـلهم  بـعد ان تـسرب اخلوف
من احملـاسبـة الى نـفوسـهم  بـسبب
ســقـوط اعـداد كــبـيـرة من الــشـهـداء
واجلرحى في سـاحات الـتظـاهرات
وبــات الــنــاس يــتـــهــمــون  اجــهــزة
ارسـة اساليب الشـرطة  بـأتبـاع و
الـــعــــنف  وعـــدم احــــتـــرام حـــقـــوق
االنسـان معـهم  واحلقـيقـة اقول ان
من غـير االنـصاف الـتـعمـيم بأطالق
االتهامات جزافـا على جميع اجهزة
ـطـلق  الن فـيـهـا فروق الـشـرطـة بـا
فــرديه كــثــيــره وكــبــيــره  و حـدوث
ـدانـة   من قـبل ـمـارسـات ا بـعض ا
ـنتـسـبـ  التي بـعض  الـضبـاط وا
تــــتــــقــــاطع مـع حــــقــــوق االنــــســـان
واالنــظـــمه والـــقــوانـــ  ال  تــعـــبــر
بــالــضــرورة عن اخـالقـيــات جــمــيع
الـعـامـلـ  في جـهـاز الـشـرطـة   من
ـكن ضـبــاط ومــنــتـســبــ كــمــا ال
الـقول بـأن سـياسـة وزارة الـداخلـية
بـــنـــيت وقـــامت عـــلى هـــذا الـــنـــهج
والــســلـوك الــعـنــفي  وان مــثل هـذه
دانـة  تعبر السلـوكيات الالمهـنية ا
عن سـلـوك مرتـكـبـيهـا الـذين خـرقوا
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تـفـرض الـتغـيـرات والـتـطـورات التي
تـشـمل كافـة نـواحي احلـيـاة  خـاصة
االقــــتــــصــــاديــــة واالجــــتــــمــــاعــــيـــة
والسياسية وحتى الصحية نفسها
عــلى قـيم  اجملــتـمــعـات وسـلــوكـيـات
افـرادهـا ومـن الـضـروري ان التـتـرك
مـثل هـذه الـتـغـيـرات تـمر دون ضـبط
ــعــنـــيــ في ادارة ايــقـــاعــهــا  مـن ا
الدولة وقـيادة اجملتـمع اال بفلـترتها
واحــكــام صــمــام امــانــهــا الن بــنـاء
اجملــتــمــعــات يــعــتــمــد عــلى االسس

والثوابت القيمية.
وعــلى الـرغم من كـل مـا حتـقــقه هـذه
اجملــــتــــمـــعــــات من تــــقــــدم  عـــلــــمي
وتكنلوجي الن الـعلوم نفسـها تعتمد
و ال تـــــــقــــــوم اال عــــــلـى الــــــثــــــوابت
ــنــطـلــقــات والــقــواعـد الــقــيــمــيـة وا
خـاصـة  في اجملتـمـعـات احلـية  وكل
هـذه التـغـيرات واالصالحـات والـقيم
ـثـل تـعــتــمـد  مــنـطــلــقـاتــهــا عـلى وا
عـــمــــلـــيـــات الـــضـــبـط االجـــتـــمـــاعي
لـسـلـوكـيـات افـرادهـا .. ويـعـد جـهـاز
الــشـــرطــة احـــد اهم االجــهـــزة الــتي
تــــشـــكل صــــمـــام االمــــان لـــلــــضـــبط
االجـتمـاعي  وسـلـوكيـات افـراده لذا
يـعـتـمـد  اسـتـقـرار االمن االجـتـمـاعي
عـلى الـعالقـة االيـجـابـيـة بـ الـنـاس
والـــــشـــــرطـــــة وان اي تـــــصـــــدع او
تـضــعـضع  في هـذه الــعالقـة  سـوف
تـنــعـكس ســلـبــا عـلى حــيـاة الــنـاس
وامــنـهـم ومن هــنــا يــاتي الــتــاكــيـد
ــتـواصل دائــمـا عــلى دعم وتــرمـيم ا
هـذه الـعالقــة وتـقـويـة اواصـرهـا من
اجل حتقيق استـقرار وامن  اجملتمع
 وهـــذا يـــؤدي في نـــفس الـــوقت الى
احلــفــاظ عـــلى هــيــبـــة الــدولــة كــون
الــشـــرطــة بـل اجــهـــزة االمن كـــافــة
تــــشـــــكل جــــزء اســـــاسي ومـــــهم من
السـلطـة التنـفيـذية  وهي الـتي تمثل
اهم اداة من ادوات الـدولـة في فرض
الــــــقــــــانـــــون  وحــــــفـظ االمن الن اي
اضــــطـــــراب  وتــــخـــــلــــخـل في االمن
والسـلم االهـلي يؤدي بـالنـتيـجة الى
ضعف صورة احلكومة  واهتزاز ثقة
الناس بها  وينعكس هذا بالضرورة
عــــلـى  الــــصــــعـــــد الــــســــيـــــاســــيــــة
واالجتماعية واالقتصادية وياكل من
جــرف الــدولــة وهــيــبــتــهــا  وتــقــدم
والـشــعـوب ورقـيـهـا وتـعـزيـز ثـقـتـهـا
بالدولة  يعتمد ويتأتى من مساحات
االمـن واالســتـقــرار الــذي يــشــعــر به

الناس وبدون تميز.
كل هــذه الــفــعــالــيــات والــعــمــلــيــات
ـهـام وحتـقـيـقـهـا يـنـطـلق من قـوة وا
ــعــني الــدولــة وفــرض الــقـــانــون وا
بـــتــطـــبــيـــقه االجــهـــزة االمــنـــيــة في
مــقــدمــتــهــا  اجــهــزة الــشــرطــة بــكل

ـسـؤولـيـة وقـيـمـهـا ـهــنـة وا شـرف ا
واهدافها االنسانية .

وهـــنــاك من  يــرى ان بـــعض الــيــات
بــنــاء اجـهــزة الــدولــة وســلــطــاتــهـا
تلوثت بـفساد احملاصـصة  و شملت
اهـم مــفــصل حـــيــوي وهي  اجــهــزة
االمن والــــدفــــاع حــــيث اصــــبــــحت
الــوالءات في هـذه االجــهـزة االمــنـيه
لالحزاب  وبعض القادة السياسي
 وليـس للـدولة و لـلمـهـنة  والـصالح
ـــشـــكـــلـــة  ان اي خالف الـــعـــام  وا
يـــحــدث بـــ الــقـــوى الــســـيــاســـيــة
واحـزابـهـا في الـبالد  يـنـعكـس فورا
وبــاســـرع من الـــضـــوء  عــلـى  هــذه
االجـهـزة االمـنـيـة بـكـافـة صـنـوفـهـا 
وبــالـنـتــيـجـة تــدمـيـر الــسـلم االهـلي
ــهــنــة وتــدمــيـــر وتــشــويه صـــورة ا
واالجـهـزة والــوزارة نـفـسـهـا وجنـد
عــلى الــطــرف االخــر عــدد كــبـيــر من
ضباط ومنتسبي الشرطه يتمسكون
  بــثــوابت  واخالقــيــات  مــهــنــتــهم
ويـحتـرمونـها وال يـتـجاوزون عـليـها
وهــنــاك حـــالــتــان البــد ن الـــتــفــريق
بــيـنــهـمــا االولى هي جتــاوز بـعض
ــنـتـســبـ بـاســتـعـمـال الـضـبـاط وا
ـفـرط حـد الـقـتل كـمـا حدث الـعـنف ا
ــتـــظــاهــريـن الــســلـــمــيــ  في مع ا
ســاحـات الــتـظــاهـرات  امــا احلـالـة
ـــشـــروع الـــثـــانـــيــــة  هي الـــدفـــاع ا
ـطــلـوب  والـذي يـتــمـثل في دفـاع وا
ـنــتــســبـ عن بــعض الــضــبــاط  وا
اقـسام الـشـرطة  ومـؤسـسات الـدولة
الـــــــتي اراد بـــــــعض االشـــــــخــــــاص
مهاجمتها و االعتداء عليها وحرقها
اثــنـاء الــتـظــاهـرات.. وامــثـال هـؤالء
ارادوا بـاعـمالـهم هـذه تـشـويه صور
تـظاهـرين السـلمـي التـظاهـرات وا
حـــيث نــشـــخص وجنــد فـي احلــالــة
ـنتـسبـي االولى هؤالء الـضـباط وا
الــذين خـرقـوا  االنــظـمـة والــقـوانـ
ــهــنـة وجتــاوزوا عــلى اخـالقــيــات ا
واالنــــضـــبــــاط بـــاعـــتــــدائـــهـم عـــلى
ـتـظـاهرين وقـتـلـهم  وامـثـال هؤالء ا
البــــد مـن احــــالــــتـــــهم الـى احملــــاكم
اخملـتـصـة  وامـا في احلـالـة الـثـانـية
ـنـتسـبـ الذين نـشاهـد الـضـباط وا
تــــمـــســــكــــوا بــــحــــقــــهم الــــشــــرعي
تلكات واستخدموه في الدفاع عن 
الـــدولــــة  والـــنـــظــــام  والـــدفـــاع عن
انفسـهم وامثال هؤالء اعـتقد  ال تقع
سؤولية سؤولية بل تقع  ا عليهم ا
ـنــتــسـبــ الـذين عــلى الــضـبــاط وا
تــخــلــوا عن واجـــبــاتــهم  و هــربــوا
فاسح  اجملال للمندسي  الحراق
ــدنــيــة  واالمــنــيــة مــرافق الــدولــة ا
وتهـريب السجـناء  واالسـتيالء على
مــا مـــوجــود فـي  مــراكـــز الــشـــرطــة
ومـؤسسـات الـدولة. والـيـوم البد من
عودة  جهاز الشرطة بشكل فاعل من
اجل عــودة الـنــظــام واالمن ووعـودة
هيـبـة الدولـة  وتطـبـيق القـانون  من
غيـر جتاوز او تهـاون من قبل وزارة
ـــواطـــنــ الـــداخـــلـــيه  حلـــمـــايـــة ا
وسلـمـهم االهلي  واعـادة بنـاء هيـبة
الـــدولـــة وقــــوتـــهـــا مـن خالل بـــنـــاء
هنـية الجهزة اجلوانب الثـقافيـة  وا
الشـرطة  الن عالقة الـشرطه بـالناس
هي من اهم  وادق واعــقـد الـعالقـات
ـا لـهــا من ابـعـاد مـتـعـددة وكـثـيـرة
ـفـهوم واحـداث تـشـرين اكـدت هـذا ا

بسبب االنحرافات التي ظهرت.
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 ان  اي تـصـرف يـصـدر عن الـشـرطـة
ســواء كــان  ايــجــابــيــا او ســلــبي له
مـردوداته وتـاثيـراته الـبـاهـضـة على
الـعالقة بـ الـشرطـة  والـناس  كـما
احلـــال مع اي انـــحـــراف في ســـلــوك
نتسب والذي من شأنه الضابط او ا
الـتــاثــيــر ســلـبــا عــلى هــذه الــعالقـة
ـقـصود والـعـكس هو الـصـحـيح  وا
هـــنــا بـــاالنـــحـــراف  الـــســلـــوكي اي
ـــمــارســات  الــتـي ال تــنــســجم   او ا
ـــقـــايـــيس تـــتـــمـــاشى مع الـــقـــيم وا
واالعـــراف والــعـــادات والـــتــقـــالـــيــد
ـنـحرف االجـتـمـاعـيـة الن الـسـلـوك ا
هو الـذي يجـلب السـخط االجتـماعي
وهنـاك العديـد من االنحـرافات لرجل
الـشـرطـة  وان مـثل هـذه االنـحـرافات
الجندها فـي رجال الشـرطة العـراقية
ـية واخـرها فقط بل هـي ظاهـرة عا
قـــتـل الـــشـــرطـــة االمـــريـــكـــيـــة الحـــد
ــواطــنـ الــزنــوج وهــذا حـدث في ا
ـقراطـية و دولة تـعـد من الدول  الـد
ــتــحــضــرة  فـكــيف احلــال في دول ا
العـالم الـثالث والـدول التي حتـكمـها
الـــفـــوضى? والـــعــراق(لـالسف) احــد
هذه الـدول  ناهـيك عن الصالحـيات
التي منحها القانون الجهزة الشرطة
ــفــوضــة حلــفظ كــونــهــا االجــهـــزه ا
الــقــانــون  وخــدمــة اجملــتـمـع  وهـذه
الـسلـطـة  مخـولـة قانـونـيا بـعـملـيات
االعــتـــقــال وااليـــقــاف  واالحـــتــجــاز
ــواطـنــ السـبـاب والــقـبض عــلى  ا
يـحــددهـا ويـفـرضـهــا الـقـانـون  لـكن
شـكلة تـكمن بـبعض رجال الـشرطة ا
الـــذين يـــســـيـــؤن  اســـتـــخـــدام هــذه
الــصالحــيــات واســتــعــمــال الــعــنف
ـفـرطــة في اثـنـاء  تــطـبـيق والــقـوة ا
االنـظمـة والـقـوان  وهـذا مـا يـسيئ
لــلــعالقـــة بــ الــشـــرطــة واجملــتــمع
ويشكل عائقا قويا في هذه العالقة.
 وهــــنــــا البــــد مـن االشــــاره الى دور
الـنـظـام الـسـيـاسي في الـتـاثـيـر عـلى
الـعالقة بـ الـشرطـة والـناس  عـلـما
ان بعض االنحرافات التي حتدث من
ـنـتسـب في قـبل بعض الـضـباط وا
ـكن فصـلـها عن اجـهزة الـشرطـة ال 
الـســيــاقــات الــسـيــاســيــة  وهــذا مـا
شــــهــــدنـــــاه ظــــاهــــرا في ســــاحــــات
الــتـظــاهـرات واالحــتـجــاجـات  خالل
الـعـشـر سـنـوات االخـيـرة في الـعراق
واصحاب االخـتصاص يـصفون مثل
هـــــــــذه االحــــــــــداث والـــــــــعـالقـــــــــات
ـتـكـامل من واالنـحـرافــات  بـاجلـزء ا
الــتــفــاعل بـــ الــصــفــوة احلــاكــمــة
واجلــمـاهـيــر  ومن هـنـا تــاتي نـظـرة
اخلبـراء بـان مشـكلـة  جهـاز الشـرطة
الــرئــيــســيـة تــكــمن  في ان رجــاله ال
يــنــظــرون الى انــفــســـهم عــلى انــهم
مهـنيون بـعد ان  تـسيسـهم بدرجة
كبيرة بفعل احملاصصة السيئة التي
لبـست  الـدولة وهي مـن حقـقت هذه
الـفــكـرة  وجـعـلت االجــهـزة االمـنـيـة
اســــيــــرة بـــــيــــد الــــكــــتل واالحــــزاب
الـسـيــاسـيـة  وبـاتـوا يـتـحـكـمـون في
تــعــ الـعــديـد مـن ضـبــاط الـشــرطـة
ـناصب الـعـلـيـا وهذا وقـادتـهم في ا
ينـسـحب على تـنقـالتهم  ومـكافـاتهم
وجـزاء ذلـك عـلـيـهم حــمـايـة مـصـالح
الـــــــكـــــــتل واالحـــــــزاب  والـــــــقـــــــادة
. وكل هذا  ومـا يـجري والـسيـاسـيـ
ـصالح اثر ذلك  يـنصب سـلبـا على ا
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قـبل احملفل العـلمي الدولي الـسابع حتت عـنوان (التـواصل العلـمي الرقمي آفـاق لالرتقاء) تعـقد منـصة أريد لـلمدة من  11الى  15تـشرين الثـاني ا
واشار بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (احملفل بنسخته السابعة هو وِعاء عِلميٌّ خاصٌّ بالعلماء واخلبراء والباحث الناطق بالعربية  يستوعبُ
ما يُمكنـهم القيام به من أنشطٍة وفعالـياتٍ علميةٍ  وثقافيةٍ  وفـكريةٍ  وتواصليةٍ  تُحققُ الـفائدةَ للمنصةِ وأعضائـها في ضوء ما أقرّته األمانة العامة
للمنصة وأعـضاءُ اللجنةِ التحضيريـةِ لهذا احملفل  من قيمٍ  ورسالةٍ  ورؤية وسيتم عقـد هذه النسخة بالكامل عن بعد عـبر االنترنت نظرا جلائحة كورونا).
ـقبولة في نسخ الدول لخصات ا ـقبولة في كتـاب ملخصات احملـفل العلمي الدولي ويـضم ا لخصات ا شاركات الـعلمية اشـار البيان (تنشـر ا وعن نـشر ا
عـهد االمريـكي للـفيزيـاء (تصنـيف سكوبس) والـبحوث الـعربيـة في مجالت منـصة اريد الـدولية وهي قبـولة بالـلغة االنـكليـزية في ا الـثالث وتنشـر البحـوث ا
كن ارسال الـبحث كـامال بعد  60يـوما من  انـتهاء فـعالـيات احملفل الـعلمـي الدولي لغـرض التحـكيم الـعلمي مـجالت علـمية مـحكـمة برقم تـسجـيل دولي و

شارك   5000 باحث وعالم وخبير). ستهدف هو  52الف باحث وعدد ا نصة ان (عدد احلضور ا والنشر).واوضحت ا

رسالة بغداد
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نخوتك يوم الطف محتسبا
ومن سواك لرد الظلم يكفيني?
فاسرجت خيول الله منتفضا
ومـن غــــيـــــره بــــفـــــيض اجلــــود

يغنيني
يــا أمـــة الــتــوحـــيــد ذي رايــاتك

ارتفعت
اني   من اجلك  ثرت فعينيني 
   لم ندخل الوغى اال على كره
 نــــــــدفع بـه االذى عـن اخلـــــــلق

والدين
ســقـنــا الــيــهــا ونــحن نــشـتــعل

غضبا
ساك من جور الطغاة ظالم ا
من كتاب الله كانت مبادؤنا 

ومن حـــــــديـث جــــــدي ســـــــامي
ضام   ا

اعــــلـــمـــنـي جـــدي ان االعـــمـــار
ارزاق مقسمة 

نية يوما ال بد تأتيني   وا
 وضــعــنـــا حــلــو احلـــيــاة عــلى

االكف وسرنا لها 
نـــذود بـــأرواحـــنـــا عن حـــقـــوق

الناس و  الدين
خـرجـنــا الـيه ومـا كــان دافـعـنـا
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قصتان قصيرتان

فـي شــهـــرهـــا اخلـــامس أتـــمـــنى أن
طبـيبـتهـا لم تخبـرها بـأنبـاء ال تسر
بـخـصــوص اجلـنـ هــذا مـا تـبـادر
الى ذهني لـلـوهـلـة األولى.   خرجتُ
من صـمــتي وحتـدثتُ اطـمـأنـهـا وان
كل شيء سـصــيـبح عـلى مـا يـرام ال
تنـظـر نحـوي غريـب! ال تعـيرني أي
انــتـــبــاه كــنت اود ان أســـألــهــا عن
صحة اجلـن لكنـها كانت في حالة
ـا جـعلـتـني ارجعُ الى من الـتـوتـر 
صــمـتي فـانــا اعـرف زوجـتي هي ال
حتب ان يـــزعـــجـــهــــا وهي في مـــثل
هـــكـــذا مــزاج. نـــزلتْ مـن الــســـيــارة
مـسرعـة بعـد ان دخلـنا بـاحة بـيتـنا
ــهــمل هــالـــني مــنــظــر احلـــديــقــة ا
والـفوضى الـتي حلت بـالبـيت حتى
ـولـودنـا الـهــدايـا الـتي احـضــرتـهـا 
الـقادم مـا زالت في عـلب الكـرتون لم
تـفــتح بـعــد! كـان كـل شيء لـيس في
مــــــكـــــانـه كل شـيء فـي حـــــالــــــة من
الـفـوضى الـعـارمة! لـم تكـن من عادة
زوجتي أن تقبل أو أن تعيش وسط
هـــكــــذا عــــالم مـن الالنــــظــــام عـــدم
الـتـرتـيب كـان أبـغض األمـور إلـيـها
في الـواقع كـانت توبـخـني في كـثـير
من األحـيـان جملرد أنـني اضع شيـئا
ما في غـير مـكانه ويـصبح حـدثيـنا
لـبـقــيـة الـيــوم. حـالـة الــهـرج هـذه ال
أصـدقـهـا اطالقـا يبـدو انـهـا مـزحة
مـا او مـقــلب قـد دبـرته زوجـتي لي
هي واالصـــدقــــاء لـــكن هي تـــعـــرف
تـمـامـا أنـني ال احب هـذا الـنوع من

زاح االمر بدأ يـقلقني صار يجب ا
أن اعــرف مـا الـذي يـحــصل? هـمـمتُ

اسألها واذا بالباب تصطفق! 
دخـلتْ غــرفـتـنـا وتــركـتـني وراءهـا
ولم تــعـر لــوجــودي أي انـتــبـاه زاد
هــذا احلــدث قـــلــقي أحـــســست أن
درجـــة حـــرارتي قـــد بـــدأت تــرتـــفع
صــرت أرجتف كــلي..فــتــحتُ الــبـاب
أتـلـصص عـلـيـهـا وأسـتـرق الـنـظـر
كـــانت جتـــلس وظـــهـــرهـــا نـــحــوي
بـللة نـاديل الورقـية ا والكثـير من ا
بــالـدمــوع حتـيـطــهـا لم اســتـطع ان
اتب اكثر من ذلك وانا اقف خلفها
صــار قــلــقي ال يــطــاق فــلـمَ الــبــكـاء
فـحـيـاتنـا ال تـشـوبهـا أي شـائـبة اال
ـــمــكن ان بـــعض االمــور الـــتي من ا
ـعــقـول حتــصل في أي بــيت أ من ا
إنـهـا مـا زالت غـاضــبـة مـني بـسـبب
آنــيــة االزهــار الــتي كــســرتــهــا دون
قصد قبل إسبوع? أم أن الطفل ليس
بـخـيــر كـان بـإمــكـانـهـا أن تــخـبـرني
فـــقـط لم احـــتــــمل اكـــثــــر حتـــركتُ
نـحـوهـا كـانت تـضم صـورةً مـا الى
صدرهـا وهي تبـكي. كـانت تتـصرف
بــغـــرابــة حـــاولتُ أن اطـــمـــئــنـــهــا

أخبرتها: 
..ال " مــا بكِ? مــا زلتُ هــنــا بــجــانــبكِ

تقلقي" 
لـكـنـهـا لم تـعـر جـمـلـتي أي انـتـباه..
انـــهــارت عــلى الــســـريــر وانــزلــقت
وسومة بشريطٍ اسود في صورتي ا

زاويتها من ب يديها!

خـــرجتْ من عـــيـــادة طـــبــيـــبـــتـــهــا
مـفزوعة هـرعتْ نحو الـسيارة في
العادة أنـا الذي أقود لكن ال أعرف
ـاذا فـضـلتْ أن تـقـود هي? لم أشـأ

ـقـعد أن أزعـجـهـا لذا صـعـدتْ في ا
األمــــامي جـــنـــبـــهـــا دون أن أنـــبس
بـكــلـمــة رغم قـلــقي الـكــبـيــر كـانت
تـبــكي هـكــذا بـدتْ لي كــانت حـامل

عال
سامي القصد   اخاذ التالح 
فـأكـرم بـكم من من جـد ومن ولـد
ومن اب   بــكـاء قــائم الـلــيل لـيث

يادين   ا
من الشـيخ وذي النـورين نهلنا

 طرائقنا
. الي ومن على الهدى امام ا

ابدا 
ناصب وال زهو النياش نيل ا
خلقتـنا يارب في احسن التقو

معجزة
خلقك الدم من ما ء ومن ط

فأنسابت عبر لسان احلق اغنية
 ب الروابي واعماق البسات

تـنــادي بـثـأرالـله في نـشـيـد مـدو
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زد في عنادك
وجات احلب وادفع 

ديات سيركع امامك كل ا
وكن كما تريد ...

ساكون معك كما أريد
وسنرى سويا

ديات راكع امامنا كل ا
كانت تعاكس احالمنا

وستري يا ( أنا )
حتى السماء تنثر النجوم

على طريق عناد اللقاء
wLKŠ X½√

والتزال  ‘انتِ في أحالمي
تد مطراً منهمراً  ‘‘على جسدي 

في غربة العمر
بجانب النهر الهاديء

حامل مع كل قطرة مطر
ذكريات التشابكات الدافئة

وذوبان روحينا . .. في العشق
تتساقط كنجوم في النهر ..ّ!

××

عيناك .. تنطق الدنيا
واليزال وجهكِ في أحالمي

يروي اساطير الشمس والقمر
والسؤال واخلبر

وكـمـا كـنتِ حـقـيـقة  ‘‘هـكـذا حـالي
معكِ

في مــهـرجــانـات الــلـيل والــنـهـار ‘‘

ومابينهما الفجر
أنتِ عشقي حلد الذوبان .. وبعده

نلتقي حبيب الغريب
أســـمع عـــتـــابكِ  ‘‘وتــبــتـــســمــــــ

لعتابي
وإلى ماالنهاية نبتسم سوياً

كالقمر في السماء.
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 ... في عينيكَ سر افقدني وعيّ
في عينيك حياة....

ــمـتــلــئـة . أبــحــرتُ في ســفـيــنــتي ا
شاعري 

ألغرق في عمق عينيكَ ..

×××××××××××××
نـظــرتُ إلـيه بـيــنـمـا كــان مـنـغــمـسـاً

بإزالة الشوك من يدي ....
 حـيـنـهـا انـغـمس قـلـبي في الـشـوق
الذي يتشبث بزحام أفكاري شاكياً

األلم ...
 عندها نسيتُ الم الشوك 

××××××××××
باتت يده مثل غيمة في سمائي 

أغـــــلقت باب قلبها
 و لعنت احاسيسها

 كأن رحلتهـا أشـــــــبه بقطار قد

حطاته الطويلة 
ذَهب وتناست موعده

××××××× 
فــــ

فـــــــــــي بــــــــئــر 
امتالت  يـــــــــــحتاج دلــــــــــوي
 لـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــو الـــــــى

قــــــــــــاع البـــــئر
×××××××××××××

فــــــي داخلي كوخ اشتياق 
مدخله ضيق وعمقه شاسع
 مــثل طفـــولتي بيـــن يديك
 مــــــدامعي تتـقــطر حُــــبا

 نــقشتُ دمــوعي هذه
 على سحابات هذا

وسيقاك ..  اخلريف االنيق 
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خذوا بِدمي أنا قتيلُ قامتِها الفارعة
أغــارعــلـيــهـا من أنــا أحلُّ لــهَّـا دَمي
بـكـيتُ دماً ـتّيّم ثـيـابهـا ومن لـفتـةِ ا
أال يـومَ الـنــوى والـنّـوّى لــيس قـائمُ
أيّــــهـــــا الـــــنـــــوّى إســــقِـــــنـي من فَمِ
كـأساتِ خَـمـر وغن بذكـرها رحيـلِـها
يــافـؤادي هي الــســرابُ يـنــأى بـدمِ
كُـلّـما تـذكـرّتُ أنذي تـذكرّتُ الـسراب
هـيّجـني البُّـكا الى مـضاربَ –ليلى-
وطـالَ الـنـوّى وبَـكى الـبَـعـادُ أحـسُـدُ
مِشـيـتَهـا ومـا وطيءَ احلصى حتت
حتت تـعـالي أخـبـؤك والله  نـعـلـيّهـا
وأسكبُ عـلى نهدّيك لـسان قصـيدتي
لــستُ مـن عــطشِ الــبــحِـر مــواجــعَه
أســـمّـــيكِ هـــذا ســـرُّمـــخـــبـــوء حتت
لــســاني قــال الــبــحــرُ وجــهي راحل
بَــعُــدتُ عن إلــيــهــا وخـــيــلُه تــعْـــبى
الـــســمــاء وظلَّ نــهـــر حــزين يــنــوحُ
وقــد بــلــغتُ من احلـب عَــتــيّـا ورائي
تــــــشـــــيـخ أزمـــــنَــــــتـي والتـــــشــــــيخُ
وال قمر فبعـدُك الشعر أكـتبهُ سمـائي

أنـادمهُ والشـجـرة أسـتـظلُّ بـفـيـئِـهـا
والشـال ألـوّحُ بهِ سـواكِ أنتِ سـواكِ
الــــــتـي أمــــــسَـــــكْـتِ بــــــجــــــلــــــبـــــابِ
وألــقـــيـــتِـــهـــا في الـــبــئـــرالى روحـي
غــريق وأحـــبّكِ ســأهــمسُ في االبــد

ٍوأخــبـرُ الـلهَ أذن الـقــصـيــدة أحّـبكِ
غدا ال التبـوحي للـرّيح  أني أحـبّك
أحـــــضـن الـــــبــــــوحَ حـــــ يــــــأتي
نـــأى اخلـــمـــيسُ الـــذي اخلــــمـــيس
وصـارَ في يــد الـلــيلِ أغـنــيـةً كــنـتُـهِ
تهاطلتْ على يابسةً ودمعـةً حَّرى 
بَــعــدُكِ الشــعــرَ أكـتــبه خــد الــزمـانْ
لـلـرّيحِ وال أقـرأ أسـرارَ الـبحـرِ في
مـــشـى الـــلـــيـلُ عـــلى ــــاء كـــتـــاب ا
والمـــــاء في فمِ ــــاء صـــــفــــحـــــاتِ ا
هـا هو الـعـطشُ إلـيكِ يجيءُ َطـر ا
أراهـا مرسومةً على بال ظمـأٍ للقُبلِ
حـــــ يـــــرحلُ شِـــــفـــــاهِ الــــّبـــــحـــــرِ
ويـــنْــسى عــلـى مــصــاطبِ الـــبــحــرُ
شـــفــتـــيكِ قــبـــلــةً حـــائــرةً وزمــانٍ

. خؤونْ

Í—u³'« —U³'« b³Ž

وصل ا

`¹dK  t³² √ dFý ô „bFÐ



  UÝ«—œ 10

www.azzaman.com

 ÊËbO  …bŠu  WOHB² «  UOKLŽË œUÝu*« WK²  

wKOz«dÝù« w «dF « lO³D² « sŽ

اربيل

d¼UA « o U)« b³Ž

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6745 Saturday 29/8/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6745  السبت 10 من محرم 1441 هـ 29 من آب (اغسطس) 2020 م

مرات عـدة من اجل تنفـيذهـا بدقة .
اال انها فشلت اثناء التنفيذ .

ويـســتـمــر الـكــاتب بــسـرد الــقـصـة
كــامـلــة مـؤكــدا عــلى شــعـور خــالـد
مــــشـــعل بـــوجــــود شيء مـــا غـــيـــر
طـــبــيـــعي وكـــذلك شـــعــور ســـائــقه
ـا سـاعــد عـلى الــشـخــصي بـذلـك 
ــهــمـة بــشــكل دقـيق عــدم تـنــفــيـذ ا
وعــلى اثــر ذلك الـقى الــقــبض عـلى
اثــنـ من افــراد اجملـمــوعـة وهـرب
اربـعة اخـرين الى سـفارة اسـرائيل
في عـــــمــــان وجنــــاح االخـــــرين من
الهـروب من االردن وبـذلك انكـشفت
العـمليـة و تشـخيص شخـصيات
ـــنـــفـــذة .امـــا افـــراد اجملـــمـــوعـــة ا
احلادثة االخرى التي انـكشف فيها
عـمل وحــدة كــيـدون هي الــعــمـلــيـة
ثـيرة والـتي  تغطـيتـها من قبل ا
االعالم الــدولي ,عــمــلــيــة اغــتــيــال
ــبــحـــوح والــتي جــرت مــحـــمــود ا
احــداثـهــا عــلـى ارض مـديــنــة دبي
االمـارتيـة ويـضيف مـؤلـفي الكـتاب
بانه عـلى الرغـم من جناح الـعمـلية
ـبـحــوح اال ان كـامـرات واغــتـيــال ا
نتشـرة في مكان احلادث راقبـة ا ا
واالماكن االخـرى والتي اسـتطاعت
ان تـفـشـل الـعـمـلـيـة وافـتـضـاح امر
عـنـاصــرهـا امــام الـعـالـم كـله الـذي
شـاهـد كـمن يـشاهـد فـلم سـيـنـمائي

بحوح . يصور بقتل اسرائيل ا
‰UI²Ž« ÂbŽ

وعــلـى الـرغـم من عــدم اعــتــقـال اي
نفذين لتلك العملية اال عنصر من ا
انها احرقت شخصيات اكثر من33
ـوســاد بــعـدم عـنــصــر من عــمالء ا
استـطاعتـهم العمل بـعملـيات كهذه
في قـــادم االيــام وفـي ســيـــاق اخــر
يستمـر الكاتب باستـعراض العديد
من عمليـات التصفيـات التي نفذها
عـــنــــاصــــر تــــلك الــــوحــــدة خـــارج
اسرائـيل حـيث يؤكـد بان اسـرائيل
اثنـاء سنـوات الثمـانيـنيـات تابعت
قـــيـــام الـــدول االوربـــيـــة بـــتـــقـــد
ــســـاعــدات الـــتــقـــنــيـــة لــلـــعــراق ا
وتـوصــلت مــعـلــومـاتــهـا الى قــيـام
ـاني (هـارمن شـمـيت) ـهـنـدس اال ا
بـالتـعـاون مع العـراق  في الـبرامج
الـعـسـكـريـة وفـورا  اعالمه بـعـدم
مـسـاعـدة الـعـراقـيـ والـتـوقف عن
ذلك فــــورا الـى ان ذلك الــــشــــاب لم

يــســتـــلم الــرســـالــة وجــراء ذلك 
تـفــجـيــر سـيــارته واحــراق مـكــتـبه

وحينـها استلم الـرسالة وتوقف عن
التعاون مع العراق .
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ومن الــذين لـم يــفــهــمــوا الــرســالــة
يــشـيــر كـاتب الــتــقـريــر هـو الــعـالم
(جيرالد بول) ذلك العالم الذي جنح
ــدفع الـعــمالق حـيث فـي صـنــاعـة ا
تشـير التـقارير الـدولية بـان عناصر
(كــيــدون) هـم من وضــعـــوا نــهــايــة
(بـــول) بـــتـــصـــفـــيـــتـــة  بـــواســـطـــة
مسدسات كاتمة الصوت امام شقته
في بـروكسل حـيث تـوقف البـرنامج
بـــعــد اغـــتـــيــاله . مـن جــهـــة اخــرى
يـــوضح لــنــا كـــاتب الــتـــقــريــر بــان
عـنـاصـر تـلك الـوحـدة اعـتـادوا على
الـــتـــعــــاون مع الـــوحـــدات االخـــرى
ـــشـــابـــهـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيش ا
االســـرئــيـــلي حــيـث اســتـــطــاع ذلك
الـتـعـاون في عام  1988بـاالشـتراك
مع عـنـاصـر الوحـدة الـبـحـرية 113
والـوحـدة اخلاصـة لـرئـاسـة االركان
االسرائيلية من تنفيذ عملية اغتيال
الـقــيـادي الـفــلـســطـيــني في تـونس
(خــلــيل الــوزيــر) مــســاعــد الــزعــيم
الـفـلـسطـيـني يـاسـر عرفـات ويـشـير
التقريـر بان عناصـر وحدة (كيدون)
عـلـومات اخلـاصة هم من جـمعـوا ا
بــالـهـدف وكـذلك هـم من اسـتـاجـروا
الــــســـيــــارات الــــتـي نـــقــــلـت افـــراد
الـــكـــومــنـــدوز من والـى الــســـواحل
التونـسية قـبل وبعد تنـفيذ العـملية
حــــيث رصــــدت الــــســــيـــارات عــــلى
همة الساحل التونسي بعد تنفيذ ا
سـؤوليـتها ولم تـعترف اسـرائيـل 
عن الــعـمـلـيـة في حـيـنـهـا اال انه في
عــام  2003 قـــال ( ارئـــيل شــارون)
بـطــريـقــة خـاطـئــة او غـيــر ذلك بـان
عــــنـــاصــــر من الـــقــــوات اخلـــاصـــة
االسـرائـيلـيـة وضعـوا نـهايـة حلـياة
كـبـيـر االرهـابـيـ عـلى حـد تـعـبـيره
.كــذلك يـشـيـر الـكــاتب الى عـمـلـيـات
اخـرى من عـمـلـيات الـتـصـفـيـة التي
نـفذهـا وحدة (كـيـدون) منـها عـملـية
تـصـفـيـة فـتـحي الـشـقـاقي الـقـيـادي
الـفـلـسـطـيـني في عـام  1995 حيث
 تـــصـــفــيـــتـه في مـــالـــطـــا بـــعــدة
اطالقــــــات من قــــــبل شــــــخـــــصـــــ
يـســتـقــلـون دراجـة نــاريـة .ويــشـيـر
الـكــاتب الـى اهم الــعـمــلــيــات الـتي
نـــفـــذتـــهـــا وحـــدة (كـــيـــدون) الـــتي
استطاعت اغتيال القيادي في حزب
الله (عماد مغنـية) عن طريق تفجير

ســــيــــارته (اجلــــيـب) وسط دمــــشق
الـعاصـمة الـسوريـة . باالضـافة الى
عمـليـات اغتـيال الـعلـماء االيـراني
الـذين  تـصـفـيـتـهم في شـقـقهم او
فـي شــــوارع طــــهـــــران دون الــــقــــاء
الـقـبض عـلـى اي مـنـهم بـعـد تـنـفـيذ
تـلك الـعـمــلـيـات . ويـضــيف مـؤلـفي
كــتــاب (حــروب الـــظل) ( مــلــمــان و
رافيف) بان لعناصر (كيدون) الدور
ــفــاعل ــهـم في عــمــلـــيــة قــصـف ا ا
السوري حـيث قام عنـاصر (كيدون)
ــفـاعل بـاخــذ عـيــنـات من ارضــيـة ا
لــغـرض حتــلـيــلــهـا فـي اخملـتــبـرات
االسرائـيـليـة من جهـة اخرى اعـلنت
وكـالـة االنـباء االيـرانـيـة وحـسب ما
جاء في تقريـر الكاتب بانـها تمكنت
مـن امــــســــاك 14ســــنـــــجــــاب عــــلى
ــنـــظـــومــة حــدودهـــا مـــجـــهــزيـن 
جتـسس الجهـزة مـخابـرات اجـنبـية
ولــكن حلــسن احلظ اعــتــقــلـوا قــبل
تـمـركزهم وبـدء عـمـلـهم على االرض
مـن جــــهــــة خـــــرى يــــشــــيـــــركــــاتب
الــتــقــريـرالـى حــادثـة ارســال ســمك
ــصــريــة حـيث ـيــاه ا الــقـرش فـي ا
انكشفت العملية بعد مهاجمة سمك
القـرش لسـائحة تـبلغ من الـعمر 70
عاما  ويعتـبر الهدف من ذلك ضرب
ـــصـــريــة وشـل جــزء الـــســـيـــاحــة ا
صري وفي حساس مـن االقتصـاد ا
ذات الـــــســـــيــــــاق يـــــواصـل كـــــاتب
ـتـعـلـقة التـقـريـرسـرد  الـتـفـاصـيل ا
ـهمـات الـتجـسـسيـة االسـرئيـلـية بـا
في احمليط الـعربي حـيث يشـير الى
احــد الــتــقــاريــر الــســعــوديــة الــذي
يـتـحــدث عن امـســاك احـد الــنـسـور
هـمـة جتسـسـية والـذي كان يـقـوم 
لـصـالح اسـرائيل حـيث كـان الـنـسر
يــحــمل جــهــاز  GPSمــربــوط عــلى
رجــله وكـذلك يـحـمل عـالمـة بـالـلـغـة
االنــكـلـيـزيـة حتــمل اسم جـامـعـة تل
ابــيب .وفي اخلـتـام نــرى بـان كـلـمـا
تـقـدم الـزمن وتـطـورت التـكـنـلـوجـيا
في كل اجملـاالت تطـور مـعهـا الـعمل
االســتـخـبـاري والـتــجـسـسي لـلـدول
ــتــقــدمــة في هــذا اجملــال من اجل ا
الــــوصـــول الـى اهـــدافــــهــــا وكـــذلك
ايــصـال الــرسـائل الى الــراي الـعـام
الـدولـي بـقــدرة تــلك الــدول بــفـرض
سـيطـرتـها عـلى احمليـط الذي تـعمل
فـيه اخـذيـن بنـظـر االعـتـبـار تـهـويل
قــــدراتـــهــــا لــــزرع الـــرعـب لـــدى من

يختلف معها في الرؤية والهدف .

wŽ«e)« w{«— rOŠ—

بغداد

( احلــــربــــة) . حــــيث تــــعــــمـل هـــذه
الــوحـدة ضــمن تــشــكــيالت شــعــبـة
وساد العـملـيات اخلـاصة بـجهـاز ا
ــا نـــشـــر في صـــحــيـــفــة ( ووفـــقـــا 
الـســانـدي تــلــغـراف) في ديــسـمــبـر
40بــان هـذه الــوحــدة تـضم  2010
ـا فـيهم ال يـقل عـن خمس عـنـصـر 
نــســاء وهم في الــعــشــريــنـيــات من
العمر واشارت الصحيفة بان قاعدة
تلك الوحـدة تقع في صحـراء النقب
.من جـــهــة اخـــرى يــتـــنــاول كـــتــاب
ـــؤلـــفــيـه ( يــوسي (حـــروب الــظل) 
مــلــمــان ودان رافــيف ) مــعــلــومـات
مفصلة عن تلـك الوحدة حيث يشير
ـوسـاد مـقر بـانـهـا تـتـخـذ من مـقـر ا
لـهـا وان عــنـاصــرهـا يــخـتـارون من
وحــدات مــخـتــلــفــة مـنــهــا الــوحـدة
الـــبـــحـــريـــة  113وكـــذلـك الـــوحــدة
اخلــاصـة الـتـابـعــة لـرئـاسـة االركـان

االسرائيلية . 
ويضيف مؤلفي الكتاب بان الوحدة
تـعمل بـطواقم صـغـيرة تـتكـون على
االغــلـبـيــة من عـنـصــرين الى اربـعـة
عــنـاصـر يـشـكــلـون خـلـيـة ومن اجل

احلــفـاظ عــلى ســريــة الــعــمالء فـان
افــراد تـلك الــوحـدة يـعــمـلـون داخل
ــوسـاد بــاســمــاء وهـمــيــة وحلـ ا
الوصول الى تنفيـذ العملية جتدهم
يسـتخـدمون اكـثر مـن اربعـة اسماء
او اكـثـر . ويـؤكد الـكـتـاب بـانه على
الـرغم بـان كـل عـمـلــيـة تـصــفـيـة في
ـــوســاد فــان الــعـــالم تــنـــسب الى ا
الـعــدد غـيــر مـعـروف بــالـدقــة ولـكن

ا يصل الى  50حادثة . ر
ويــســرد كــاتب الــتــقــريـر بــان عــلى
الرغم من السرية التي حتيط وحدة
كـيدون (احلـربة) عـملـياتـها اال انـها
تـعـرضت الى الكـثـيـر من الـفشل في
تـنـفـيــذ تـلك الـعـمـلــيـات واكـثـر تـلك
الـعمـلـيات هي عـملـيـة اغتـيال خـالد
مـشــعل الـقـيـادي في حـركـة حـمـاس
والــتي جـــرت احــداثــهـــا في عــمــان

العاصمة االردنية .
حــيث يـسـرد كـاتب الــتـقـريـراحـداث
هذه العـملية الـتي جرت بتاريخ 25
سبـتمـبر  1997عنـدما حـاول اثن
من عــنـاصـر تـلـك الـوحـدة االقـتـراب
من خـالــد مـشـعل ويـحـمـلـون ادوات
تـعـمـل عـلى رش الـسم الـقـاتل عـلـيه
بطريقـة سريعة لـكن كشفهم من قبل
خالد مشعل اال انهم  استطاعوا في
الــــنــــهــــايـــة مـن رش الـــسـم والـــذي
ـادة الـسـامـة قـتـله تـسـتـطـيع هـذة ا
بـعـد عـدة سـاعـات وبـهـذه الـطـريـقـة
تـبـتـعـد االنـظـار عن اسـرائـيل حـيث
سـيـقول الـعـالم في حـيـنه بـان موته
جــاء نـــتــيــجــة مـــرض مــعــ .هــذه
الطـريقـة من االغتـيال تـدربت علـيها
هذه اجملـمـوعة في شـوارع تل ابيب

ـنشطات رغم كل اإلكسسوارات وا
مـول والتـسميات الداعـمة من ا
ــمــنـوحــة لــهم عـلى والــعـنــاوين ا
شـاكـلـة مـديـر مـعـهـد أو مـركـز كـذا

ــقـراطـيـة وحــقـوق اإلنـسـان لـلـد
خــاصــةً أولــئـك الــذين أنــتــجــتــهم
تـخـمــة الـسـحت احلــرام ونـافـورة
اإلعالم ومـــفـــرخـــات الـــســـيـــاســـة
الــــبـــلـــهــــاء في بـــلــــدان مـــا يـــزال
سـيـاسـيـوهـا الـلـصـوص يـصـرّون
على نزاهتهـم باسم الرّب والكتاب
ـقـدس واألمـة الـعـظـيـمـة حـالـهم ا
حـــال رفــاقــهـم في داعش اإلرهــاب
الـتـي ادّعت وكـالــتــهـا لــلــّرب عـلى
األرض وقـــيــــامـــهـــا بــــواجـــبـــاته
ـفـتـرضـة عـلى أسـاس عـقـيـدتـهـا ا
الــفــاســدة في ذبح وســلق وحـرق
وتقطيع اخملتلف معهم كما حصل
في ســنـجـار وتــلـعــفـر وسـبــايـكـر
الـتي سـبـو نـسـائـهـا واسـتـعـبـدوا
أطـفالـهـا وقتـلوا آالفـاً من شـبابـها
وشــيــوخـهــا ال لــشيء إال ألنـهم ال
يـجـيـدون الشـهـادة علـى طريـقـتهم
وال يعرفون الوضوء كما يشتهون

هم!

ـسـتـهـلـكـ حـدّ الـرثـاثة ال هـؤالء ا
لــكــونــهم مــخــضــرمــ بل لــكــثـرة
ولـ وأصحاب استـخدامـهم من 
أجنـدات وأموال يـنفذون من خالل
ــالــيـة مــواسم األزمــات والــوفــرة ا
ليـقدمـوا خدمـاتهم في بـيئـة فاسدة
سـتخدم وأن تسـتدعي اسـتخـدام ا
كان مـستهلـكاً كمـا يفعل الـكثير من
السـاسة واإلعالمـي ومـا يُسـمون
بـاخلـبـراء االسـتراتـيـجـيـ ومدراء
مــــعــــاهـــد ومــــراكــــز مــــا يُــــســــمى
قراطية أو كما ينطقها بعض بالد
ـوغالجية" أي األهالي تـهكمـاً "الد
ـقــراطـيـة احلــرامـيـة وحــكـمـهم د
حــيث عــجت الـســوق الــسـيــاســيـة
الــعــراقـــيــة وبــازار الــفـــضــائــيــات
ئات ـشاريع بـا وقاعـات مزايدات ا
من هــؤالء احلـــامــلــ لــعــنــاوين ال
أســــاس لـــهــــا في تــــكــــويـــنــــهم أو
قــابـلـيــاتـهـم أو تـأهـيــلـهم فــتـراهم
ـان واحلـكـومة مـنـتـشـريـن في الـبـر
واإلعـالم ومـنـظـمــات أو دكـاكـ مـا
ـدني ومـخـتلف يُـسـمى بـاجملتـمع ا
وسائل التواصل االجتماعي ولكي
ال نــــــظـــــلــــــمــــــهـم ونــــــفــــــرق بـــــ
"اللنكة"و"الباالت" فإن "اللنكة" خير
مـا تنـطبق عـلى الـكثـير من شـاغلي
ـــان واحلــــكــــومـــة كــــراسي الــــبــــر
ومـلـحـقـاتــهـا في جـمـيع الـوزارات
وخاصـةً غاليـة الثـمن التي حتولت
الى اقطـاعيات ومـغارات عـلي بابا
أمــا "الــبــاالت" فــخــيــر مــا يــنـطــبق
علـيهم هـذا التـوصيف هم إعـالميو
الــصـــدفـــة وفــضـــائـــيــات الـــبــذاءة
راكز وأصحاب دكاك ما يُسمى 
ــقــراطـيــة وحــقـوق ومــعــاهـد الــد
اإلنـــــســـــان الــــتـي تـــــأســـــست في
السنوات األخيرة لبيع وشراء كافة
ـــشـــاريع والـــكـــوبـــونـــات أنـــواع ا
ــقــابالت الــفــضـائــيــة مــدفــوعـة وا
األجــر بــعـــد أن فــشل أصــحــابــهــا
بـاالستـئـثـار على مـنـصب في أفشل
دولـة بـالـعـالم; فـفـتـحـوا دكاكـيـنـهم
لبيع أكداس من "الـلنكات والباالت"

الــســيــاســيــة واإلعالمــيــة وحــسب
قاسات واألحجام! ا

 إن مـــا جــرى الـــيـــوم في عـــروســة
ـتــوسط بـيـروت الـشـرق والــبـحـر ا
احلـضـارة من مـحـاولـة إزالـتـها من
الوجود لـصالح الهـمج وما يجري
في عـراق سـومـر وبـابل واور واكـد
ـسـخه وتـشـويهه وآشـور ومـيـديا 
هـذه الـبالد الـتي تـعـوم عـلى بـحور
من الثروات وتعـلوها أجمل وأثرى
مـــا في الــطـــبــيــعــة مـن تــضــاريس
ومـياه وخـصوبـة وتـسكـنهـا أقوام
وأعـــراق لــو أتــيـــحت لــهـــا فــرصــة
الــتـــحــرر والـــتــقـــدم وحق تــقـــريــر
صير ألقامت حضارة تفتخر بها ا
اإلنسانيـة جمعاء وما يـجري فيها
الــيـــوم إزاء هــذا الـــكم الـــهــائل من
الــفــســاد واالفــسـاد مـن مــحـاوالت
ـكن له الـنـجاح تـغـيـير الـوضع ال 
ـسـكـنـات فـقـد غـارت بـالـتـرقـيع وا
الي والـسياسي غرغـرينا الفـساد ا
في اوصــالــهــا ولن يــشــفى مــنــهـا
اجلـســد اال بــبـتــرهــا ألن األوبـاش
ـتـطـرفـون قـومـيـاً الـعـنـصـريــون وا
ودينـياً أحـالوهـا إلى دولة لـلباالت
والــلـنــكـات تـعـج فـيــهـا عــصـابـات
ومـافــيـات بـاسم الـرّب تـارةً وبـاسم
ـــذهب تــــارةً أخـــرى ومـــا هم في ا
حـــقـــيــــقـــة األمــــر إال كـــمــــا يـــقـــول
الـعـراقيـون "سـلّابـة نـهّابـة" حـولوا
الــبـالد إلى ركـــام وخــراب فـــبــاتت
أكـثـر بــلـدان الـعـالـم فـسـاداً وفـشالً
وتـــخــلـــفـــاً بــعـــد أن كـــانت مـــنــارة

للحضارة والتقدم لكل البشريّة.
dO³  Íb%

 انه حتــدي كـبــيــر بــدأ في تــشـرين
وتـــخـــضــــبت فـــيه شـــوارع 2019
الـعــراق وشـبــابه وشــابـاته بــدمـاء
زكـيــة فـهل جنح فــيـروس كــورونـا
رض وغرغرينـا الفساد في ابطاء ا
ـقبـلـة تُـنـبأ ـسـيـرة ام ان األيـام ا ا
بــتــحـــوالت تــنــزع فــيـــهــا الــبــاالت
واللنكـات وتستعيـد البالد ازيائها

االصلية الزاهية!?

ــال والـسـلــطـة طــريـقـان المـتالك ا
طريق سهل جـدا ال يتطـلب اال قليل
من الـفــهـلـوة والــتـخــلي عن بـعض
الـثـوابت الـرئـيــسـيـة وطـريق وعِـر
جـدا وامتـحـانه عسـيـر وفي نهـاية
ــطــاف يــنـــتــهي الــطـــريــقــان الى ا
اخـتـبـار عـويص يـخـرج مـنـه مـعدن
الـــرجــال والــنــســاء وتـــظــهــر فــيه
حقيقة الـفرد واجملتمع بل ويفصل
ب احلرية والعـبودية وفيه أيضا

رء أو يُهان. يكرم ا
WOCI « VK

ـقـتـضـبة ادخل الى ـقـدمة ا بـهـذه ا
صـلب قــضـيـتــنـا في الــعـراق هـذه
الـبالد الـتي ال تـخـتـلف عن أي بالد
في األرض اال في حـــظـــهــا الـــسيء
وإداراتــهـا األســوء مــنــذ تــأسـيس
كــيــانـهــا الـســيــاسي مـطــلع الــقـرن
اضي بإرادة اجـنبيـة وهي مجرد ا
إدارات تــسـلـطت بـغــفـلـة من الـزمن
التـعس واالستغالل الـبشع لـتخلف
األهـالي وفــقـرهم مــسـتـغــلـةً شـتى
فـاتيح الغـرائزيّة والـدينيّة أنواع ا
والعنـصريّة لـتبرير اسـتمرارها في
ـــال والــثــروة االســـتــحـــواذ عــلى ا
واحلكم وترك األهالي يتلظون فقراً
تــغــطــيـــهم أكــداس من "الـــلــنــكــات
البس واألفــــكـــار والــــبـــاالت" فـي ا
والثقـافات حتى حـولوا البالد إلى
ســـــوق شـــــعـــــبي لـــــبـــــيـع وشــــراء

ستهلـكات ولكي يدرك قراءنا من ا
خـارج الـبالد الـعـراقـيـة مـا تـعـنـيه
"الـــلــنــاكــات والـــبــاالت" كــمــفــردات
ومتـداوالت شعبـية عراقـيّة موروثة
تعطي صور بالغـية في التوصيف
قـد ال ترتـقي له الـفـصحى في كـثـير
من احلــاالت خــاصــةً لــدى الــقــراء
العـراقي ولكـي يكون قارئـنا على
ــــفــــردات ـــــعــــنـى هــــذه ا دِرايــــة 

الدارجـة عليـنا أن نعـرف معنـاهما
في الـفـصـيح فـ "الـلنـكـة" تـعـبر عن

أي شـيء قـد بـســبب االســتـخـدام
ولـيس بالـزمن فـقط وكذا احلل في
البس "الــــبـــــاالت" الــــتي تــــصـف ا
ـستـخدمة والـتي تـكثر الـيوم في ا
أســواق الــعـــديــد من مــدن الــشــرق
األوسط وتــضــاعـفـت كـثــيــراً بــعـد
انـدالع مـهـرجـانـات الـربـيع الـعربي
الــدامي وهي في مـعـظــمـهـا قـادمـة
من أوربـا وأمـريكـا بـأكداس مـعـفرة
ـة ـقـراطـيــة والـعـو ـشـاريع الــد
ومـراكـز ومـعـاهـد تــعـلـيـمـهـا الـتي
انــتــشــرت بــكــثـــافــة تــشــبه غــزارة
ـدني دكـاكـ مــنـظـمـات اجملــتـمع ا

وأسواق هرج ومريدي العراقية!
 ولكي تتضح الصورة اكثر دعوني
استعير اللفظت الدارجت اللت
ــســتـــهــلــكــة ــواد ا تــعــبـــران عن ا
هـتـرئة لـلتـعبـير وأحـيـاناً كـثيـرة ا
عن شـــريـــحـــة مـن الـــســـيـــاســـيــ
ـــــســــتـــــخــــدمــــ واإلعالمـــــيــــ ا
ا سـتهلكـ كثيـراً إلى درجة ر وا
أكثـر من اللـنكـات أو البـاالت حيث

وصـل حـــال بـــعـــضــــهم إلى درجـــة
مزرية تقترب من الرثاثة واالندثار
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ــالـيــة وهـيــئـة الــتـقــاعـد الــوطـنــيـة وعـاشـت الـدولــة الـعــمـيــقـة ووزارة ا
وخصوصا مديرية القانونية فـيها ودائرة التقاعد العسكري في وزارة

الدفاع وقسم التقاعد العسكري في الهيأة .
ويسقط الدستور والقانون واجليش السابق ومجلس النواب ومجلسي

الكي واجلعفري . الوزراء في عهد السيدان ا
صبـاح اليـوم اعتـرف الرئيـس ترامب بـوجود دولـة عمـيقة فـي الواليات
تحـدة االمريكـية .. هذا يـعطي العـراقي الـذين يتصـورون ان الدولة ا
العمـيقة هي ايـران واحلقيـقة ان الـدولة العـميقـة هي فكر ولـيست دولة
فـكـر ومـنـهـاج واهـداف وجـمـاعـات واحـزاب خـارج الـدولـة الـعـراقـيـة 
الـيـة والـدولة ـاليـة بـعـنـوان وزارة ا ولذلك كـان لي مـقـالـ عن وزارة ا
العميقة . .. وتتبعوا معي ان سمحتم كيف يعمل فكر الدولة العميقة 
ـــر قــال في امــره سيء الـــصــيت الــرقم  2حل اجلــيش الــغــازي بــر
وظفـ .. ماذا قـال ?? قال تسـريح وتعـلمون والكيـانات بـتسريح كـل ا
ان التسريح ليس احالة الى التقاعـد  وشاءت الدولة العميقة في هيأة

عطيات اآلتية التقاعد أن تعده احالة الى التقاعد رغم ا
اولـهـا االمـر الـديـواني جملـلس الـوزراء رقم  30الـذي قـرر ان اجلـيش
السابق يعد محاال الى التقاعد بتأريخ 9/24/ 2005وبتوقيع السيد

اجلعفري
وافقة على قرار والثاني التأكيـد على ذلك بقرار مجلس وزراء آخـر با

الكي . جلنة وبتوقيع السيد ا
والثالث ال تنتطح به عنزتان وهو القانون رقم  41لسنة  2013والذي
ـادة عـلى الـعـسـكري ـادته الـثـانـيـة عـلى  تـنـطـبق احـكـام هـذه ا نص 
ـوجب الـقرار الـتشـريعي رقم  30لسـنة 2005 احملال الى الـتقـاعد 
الصادر عن مـجلس الوزراء في 9/24/ 2005... ..  اسألكم بربكم
هل بـقـى ادنى شك في ذلك ??!! وهل تــعــرف الـلــجــنـة الــقـانــونــيـة في

مجلس النواب كيف يتم التالعب بالقوان ??
اليـوم وقبل الـيوم الـسيـدة شذى عـاشور مـديرة الـقانـونية فـي التـقاعد
الوطنيـة منذ العام  2009مصرة على التغـاضي عن االمر التشريعي
الـكي والقانون  41. . هل للسيـد اجلعفـري واالمر الديـواني للسـيد ا
توضح لكم ان الـدولة العـميقـة هي ليست دولـة كما ذكـرت انفا بل هي

فكر ونهج ألحزاب وجماعات وافراد .
ـوجب نـفس الـقــانـون اعاله الـذي نص عـلى كـون مـكـافـأة قـبل ذلك و
ـوازنـة عـلى ان تـكـون نـهـايـة اخلـدمـة لـلـجـيش الــسـابق ونص قـانـون ا
كـافأة ... اسـوة باجلـيش احلالـي اال ان الدولـة العـميـقة ايـام السـيد ا
احمد الساعدي منحتهم خمس ما يتقاضاه اجليش احلالي بل منحت
ـا تـتقـاضاه مـنظـفـة في روضة اطـفال مع حتـياتي اللـواء الركن اقل 

نظفات الذين ال ينتسبون لفكر الدولة العميقة . لكل ا
ـالـيـة والـتــقـاعـد وقـسـمـهــا الـعـسـكـري ودائـرة كم مـقـاال نـشــرت عن ا
التقـاعد الـعسكـري   ويبـدو ان كلهـا ال تسـتحق االطالع فهم في واد
ا الفساد قائم والشعب ومشاكله في واد  ولكن سنكـتب وسنبقى طا

اضوية باقية ا الدولة العميقة ا وطا
امـا انتـم سادتي الـنـواب .. تـعـرفـون ونـعـرف كـيف جـئتـم  ولكـن انتم
اآلن نـواب وال نـريـد مـنــكم ان تـنـزلـوا لـلــشـارع وتـعـرفـون مـا
يـجــري بل عـلى االقل تــصـفــحـوا  مـقــاال واحـدا يــومـيـا
واحمـوا قـوانـيـنـكم أو ال تشـرعـوهـا اصال وال تـبـقون
راقـصـ عــلى انـغــام الـسـلــطـة الـتــنـفـيــذيـة والـدولـة

العميقة .
ر وعاش الشعب . اخيرا نقول يسقط الغازي بر
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ـــتـــابـع في الـــســـنـــوات االخـــيـــرة ا
ـسـلـسل االغـتــيـاالت والـتـصـفـيـات
اجلـسديـة في بقـاع الـعالم اخملـتلـفة
والتي حيـكت عنهـا قصص مخـتلفة
ارتـبـطت وعلـى مدى تـلك الـسـنوات
بــاسـرائـيل وعــلى وجه اخلـصـوص
وسـاد والـذي يـشرف بـجـهاز امـن ا
عــلـى الــعــمــلــيـــات اخلــاصــة حــيث
اخـتـلـفت طـرق الــتـصـفـيـات مـا بـ
ــعـروفــة بــالــقـتل طــرق االغـتــيــال ا
ـباشـر او بـاعطـاء السم لـلـضحـية ا
وغــــيـــر ذلـك من الــــطـــرق الــــتي في
ـــراد الـــنـــهـــايـــة حتــــقق الـــهـــدف ا
ــعـروف بـان الــوصـول الـيه . ومن ا
ـوســاد االسـرائـيــلي يـعـمل جــهـاز ا
حتـت مـظـلـة سـريـة جــدا في تـنـفـيـذ
عــمـلــيــاته اال انـه في مــرات عــديـدة
يكشف امره نتيجة فشل التنفيذ في
ـهـمـات الــتي يـنـفــذهـا عـنـاصـره . ا
وهذا ما حدث لـلعديد من الـعمليات
الـتي نفـذهـا على مـدى اكـثر من 50
سـنة . وتـؤكـد تقـاريـر غربـية ان من
يــقف وراء تــلك الــعــمــلــيــات وحـدة
مدربة تـدعى بالعبـرية ( كيدون) اي

سـتقبل شـكل العراق الذي قـالة" حديث الـتطبـيع جس نبض  مـلخص ا
انـهكـته مشاريع خـسارات مـتتالـية"التـطبـيع عمل سيـاسي يغـطيه اجراء
قـانـوني وغـايـة الـتطـبـيع ازاحـة احلـرب و تـقلـيل الـعـداوة. لـيس الـعراق
وحـده من له جالية جـرى تهجيـر اكثرها لـلدولة العـبرية وليـست الرغبة
الـتي يحكي بها االعالم عن رغبة قسم من اليهود العراقي سببا كافيا
لـلـتـطـبـيع بـ الـدولـتـ كـمـا ان دعـوة بـعـض قـادة احلـركـات الـعـراقـية
لــلـيــهـود لــلــعـودة ال تــشـكـل ضـمــانـات يــعـتــد بـهــا لــسالمـة الــرجـوع و
االسـتقرار في بلد يعاني سكانه مـشاكل امن و اقتصاد وهيمنة احزاب
ـطـلق لـلـيـهــوديـة ولـيس فـقط الـصـهـيـونـيـة. تـعـادي او تــدعي عـدائـهـا بـا
مـعروف ان العراق ال يشترك بأي نوع من احلدود مع الدولة العبرية و
ــكن ان يــبـنى عــلـيــهـا لم تــقم بــيـنــهـمــا من قــبل عالقــات من اي نـوع 
زعـومة مـشـروع ازالة الـعـداء ب الـدولتـ فال احلـديث عن الرسـالـة ا
عن امـكـانـيـة الـتقـارب الـتي نـقـلـها حـسـ بن طالل لـصـدام حـس من
اســحق رابـ و ال مــصـافــحـة او زيــارة بـعـض الـرســمـيــ الـعــراقـيـ
السـرائيل وال افـراز العقل الـعراقي السمـاء يهـودية مؤثـرة في اجملتمع
ـغـرب او االســرائـيـلي رصــيـد كــافٍ لـلـذهــاب الى خـطـوات في اجتــاه ا
االردن او مــصـر او االمــارات الـعـربــيـة مع اســرائـيل. حــتى تـعــقـيـدات
الـوضع الـلـبـناني الـتي اسـتـثـمرتـهـا اسـرائيل يـومـا  القـامـة عالقات مع
ـكن ان تـشـابه الوضـع العـراقي من حـيث وجـود فـلـسـطـيني لـبـنـان ال 
يـهـدد امن اسرائـيل و معه تـواجـد لشـخصـية مـثل بـشيـر اجلمـيل الذي
سـيحي بـالـقوة لـكنه اي اجلـميل انـقـلب خائـفا مـترددا وحـد الـسالح ا
ـشـهـور من الـتـصـريح بـعالقـات بـوجـه مـنـاحم بـيـغن في لـقـاء نـهـاريــا ا
مـوجودة و ستـتحول الى مـعاهدة مثـل كامب ديڤيـد لبنـاية اسرائـيلية و
ـشـروع بـثـلـمـة مـارونـيـة يــوم قـضى بـشـيـر حتت انـقـاض بـيت انـتــهى ا
الـكتائب. هل تريد اسرائيل التطـبيع مع العراق? وهل تريد التطبيع االن
ام مـستـقـبال? هل يريـد العـراق ذلك ومن مِن الـعراقـي يـريد الـتطـبيع?
ومـا هـو الثـمن الذي يـدفع او يؤخـذ? ماذا يـقـدم الطـرفان لـبعـضهـما ان
حـصل الـتـطـبـيع? عـنـدمـا ضربت اسـرائـيل مـفـاعل تـمـوز حـقـقت هـدفا
ســتـراتـيـجـيـا يــخص مـا تـعـرفه عـن الـنـوايـا الـتي حتــكم عـقل جـوارهـا
فـعملت عـلى افراغ اجملال احمليط بـها من اي تهـديد حالي او مسـتقبلي
يسمح بحرب عسكرية ضدها. ومع احتالل اسرائيل مراكز متقدمة في
الـتـنـمـيــة االقـتـصـاديـة اال انـهـا لـيـست مـعـافـاة من ازمـات الـتـضـخم و
ـصـاحلهـا و اسـتـمـرارهـا بـتـلقي الـبـطـالـة حـتى مع الـرعـاية االمـريـكـيـة 
مـســاعـدات بـقـيـمـة اقل مـن مـلـيـاري دوالر امـريـكي اال انــهـا ولـطـبـيـعـة
الــصـراع وطـول مـدته عـانت مـن هـزات اضـطـرت فـيـهــا لـقـبـول الـسالم
لالفـادة من فتح اسواق تقـوي من خاللها اقتصـادها االشتراكي والذي
وارد. اقوى و ابرز هـو افضل  قياسا بـأقتصاديات دول كـثيرة غنيـة با
اعـداء اسـرائل احلالـيـون هم ايران مـنذ 1979 مـع ان العـداوة لم تـمنع
الـعـدوت من تـمريـر صفـقـة عسـكريـة خالل احلـرب العـراقيـة االيرانـية
فـكل منـهمـا فسـر التـعاون بـحجـة تنـسجم و طـريقـة تفـكيـره السـياسي.
هـجرين اصـول مالـية مـنعوا مـنهـا يوم جـرى اجبار لـليـهود الـعراقيـ ا
اكـثرهم عـلى الرحـيل و قانـون اجلنـسيـة العـراقيـة بعد 2003 ابـقى على
مـنـعـهم من اسـتـردادهـا وبـالـتـالي فـأن من ابـدى مـن الـعـراقيـ رغـبـته
بـعـودة يـهـود العـراق لم يـنـتـبه لـذلك العـائق. اسـرائـيل تـرى ان الـعراق
مــزود مـالـي و بـشــري و فـكــري ضـدهــا لـصــالح االهــداف الـعــقـائــديـة
الـسياسيـة االسالمية و التـفكير بـتفكيك هـذا االمر يحتـاج وقتا وجهدا
كـبـيـرين ومــعـلـوم ان الـعـمـلـيـة الـتي تـديـر حـكم الـعـراق تـتـمـثل نـواتـهـا
قـابل لـهذا الـرأي الـتعـويل عـلى حتول بـأحـزاب اقوى من الـدولـة. في ا
مـشروع حكم العراق الى مشاريع ربحية لـكيانات و شخصيات حزبية
مـستـعدة خلسـارة جمـهورهـا واالكتفـاء باالثـراء قد يكـون مجـال تعاون
لــكن لـيس بـ دولــتـ بل بـ دولـة و شــركـات الـدولـة االســرائـيـلـيـة و
شـركات عراقية!. العراق لم يعد ذلك البلد الذي يفرض قراره على دول
اخلـليج وال عـلى دول مـثل تركـيا او االردن فـبمـراجعة
كن مـعـرفـة ان ليس شـواره الـسـياسـي  سـريـعـة 
كـل مـا يـقـوله االعالم احملـلي و اجملـامالت الـدولـيـة
ـهمـة اال لتـحـييـد ما لـلـعراقـي من حـيث مـكانـته ا
تـبـقى منه ومـا تـبقى قـد يـقود لـتـقسـيـمه وعنـدها

لكل حدث حديث. 

عملية اغتيال افتراضية

جنود يرفعون علمي العراق وكردستان

تظاهرات تشرين في بغداد
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ـطربـة مـائدة حـيـنـما تـتـنقل بـ اغـاني ا
سجلة على متصفح اليوتيوب نـزهت وا
ســـتـــســتـــمع الى اجـــمــلـــهــا ابـــتــداءً من
اضي وحـتى تاريخ خـمـسيـنيـات القـرن ا
اعـتزالهـا. وعادة مايـرفق مع االغنية اسم
ـلحن ماشد انـتباهي هو اسم الـشاعر وا
لــلــشـاعــرة امل ســامي الــتي كـتــبت لــهـا
اغـنية (تالـيها وياك) وبفـضول الصحفي
رحـت ابحث عن أمـل سامي فـعـثـرت على
ذكــــرٍ إلســـمـــهــــا من قـــبـل الـــكـــاتـب عـــلي
ــســيـرة عــبــداالمــيــر عــجــام في تــنــاولـه 
الـفنانة مائـدة  وذكر الشاعرة امل سامي

دون التطرق الى سيرتها. 
واخــيــرا تـوصــلت الى مــعـلــومـة ان (أمل
ســامي هــو اسم مـســتـعــار) واسـتــطـعت
الـــتـــواصل مع إبـــنــتـــيــهـــا مــهـــا وســارة
الـــهــاشــمـي ألقــتــرب أكــثـــر الى شــاعــرة
عــراقـيـة يــصح ان نـقــول عـنـهــا مـغـمـورة
كـونها كتـبت اكثر من ثالث نصـا غنائيا
ـســتــعــار في حــ بــخـلت بــذلك االسـم ا
الـصحـافة الـعراقـية في تـعريف اجلـمهور
عــلـيــهـا... شــاعـرة نــبض حـرفــهـا لــلـحب
والـــوطن في زمـن الــنــهـــوض بــاالغـــنــيــة
ـيـزا ـرأة  وبــالـفن الـعـراقي وكـان دور ا
ــخــتـلف الــصـعــد.فـمـن هي امل سـامي
الــتي عـرفت كـشـاعـرة غــنـائـيـة في عـقـدي
اخلــمــســيــنــات والـســتــيــنــات من الــقـرن
ــاذا هــذه االســـتــعــارة في ـــنــصـــرم  و ا

االسم..
×تــقـول ابــنـتــهـا الــسـيـدة مــهـا( ان االسم
احلــقـيــقي ألمل ســامي هـو  بــتـول هـادي
احلـسنـي وهي من عائـلة كـاظمـية عـريقة
تـركوا منطقة الكاظمية بداية خمسينيات
ـاضي خلـوف والـدهـا عـليـهم من الـقـرن ا
عــبــور اجلــســر الــعـتــيك ووصــولــهم الى
الـكليـات فسكنـوا االعظميـة. وولدت بتول
احلـسـنـي عام 1934 فـي عائـلـة مـتـفـتـحة
حــــيـث وقف والــــدهــــا بــــوجه عــــائــــلــــته
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عـارض وهي ثـمار إبـداعـاتهم  في ا
ظل إجـراءات جـائـحـة كـورونا فـضال
ـــســـافـــة بـــ الـــفـــنــون عـن كـــســر ا
ؤسـسات واجلـمعـيات التـي تهتم وا
بـــالـــشـــأن الـــثــقـــافي او الـــفـــنـــانــ
والـــطــاقــات االبـــداعــيـــة) واحــتــوى
ـعـرض عـلى 79 عـمالً فـنـيـاً جـسـد ا
مـدارس فــنـيــة مـخـتــلـفـة ومــضـامـ
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اطلقت دائـرة الفنـون العامـة معرضاً
جـديـداً خــصت به جـمـعـيــة الـتـربـيـة
الفـنـية شـارك فيه 66 فنـانـة وفنـاناً
دير عبر بوابتها اإللكترونية  وقال ا
العام للـدائرة علي عويـد (ان دائرتنا
فخـورة بـقربـهـا من الفـنـان وايـضاً
بــتـلــبـيــتـهــا طـمــوحــاتـهم في إقــامـة

واجملـــتــمع مــصــرا عــلى تـــعــلــيم بــنــاته
الـثالثـة حتى اكـملـوا الدراسـة اجلامـعية.
واكــمـلت دراســتـهـا اجلــامـعــيـة في  قـسم
الـلغة االنكلـيزية بكلـية اآلداب  كما سمح
لـها والدها فيـما بعد دخول مـعهد الفنون
اجلـمـيلـة لـتتـعرف فـيـما بـعـد الى الفـنان
ــلـحن عالء كـامل لــيـرتـبـطـا اجــتـمـاعـيـا ا
وفــنـيـا ويـشـكال ثـنـائـيـا جـمـيال نـتج عـنه
اغـنـيات مـازلـنا نـتـغنى بـهـا.بعـد اتـقانـها
الـعـزف عـلى آلة الـعـود عـلى يد اسـتـاذها
ـوسيقـار الراحل سـلمان شـكر الذي كان ا
نـزل حصلت أمل يـعطـيهـا دروسهـا في ا
سـامي على آلة عـود من والدها من صنع
الـعـواد الـشـهـيـر مـحـمـد فـاضـل ومـاتزال
الـــعــائـــلــة حتـــتــفظ به وقـــد نــقش عـــلــيه
ـــوســيـــقى بـــعــد اســـمه.تـــركت ســـامي ا
اقـترانـها بـالفـنان عـلي عبـد الرزاق حسن
ــــعــــروف بــــعـالء كـــامـل واجتــــهت الى ا
الـتأليف وكان عالء يلـحن نصوصها. كما
حلـن لهـا الـفنـان سـميـر بـغدادي) مـشـيرة
الـى ان (امل سـامي عــمـلت كـمــعـاونـة في
دة 35 عـاما وكـانت مـعاونة الـثـانويـات 
العــداديــة االعــظـمــيــة من عـام 1972 الى

العام 1988.
وعـن ابرز مـا كـتـبـته تـقول ابـنـتـهـا(كـتبت
امـل سـامـي مـاال يــقل عن ثـالثـ اغــنــيـة
حلـنهـا زوجهـا عالء كامـل منهـا: تسـتاهل
غـنـاء مـحمـد كـر الدنـيـا حـلوة/ مـحـمد
كـر اجلمهـورية العراقـية/ محـمود عبد
احلـــــــمــــــيــــــد الــــــلـي حــــــبك/خــــــالــــــدة
حــاســديــني/مــحـمــد كــر وحــد الـصف
ونـــــــــادي/ غـــــــــنــــــــاء اجملـــــــــمـــــــــوعــــــــة
الــســحــور/مــحــمـود عــبــد احلــمــيــد أبـد
/مـحـمـد كــر انـا اجلـيش/ غـنـاء يــاعـ
اجملــمــوعــة أي والــنــبي والــله/مــحــمـود
عـبـداحلمـيـد احلب ندامـة/ داود الـعاني
تــــهــــجـــرنـي بـــكــــيـــفـك/هـــالــــة رمـــزي ال
مــــاتـــســـتـــاهل/ فـــتـــاة الـــبـــصـــرة ال يـــا
ســـالي/مــحــمـــد كــر وهــالــة رمــزي مــا
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مائدة نزهت

{ لــــوس اجنـــــلــــوس (أ ف ب) - رفــــضت
قـاضـيـة في لـوس اجنـلـوس الـشـكـوى الـتي
رفـعهـا اخملـرج الفـرنسي مـن أصل بولـندي
رومــــان بــــوالنـــــســــكي بـــــشــــأن طــــرده من
ــيـة األمــريــكـيــة لــفـنــون الــسـيــنــمـا األكــاد
انـحـة جلـوائز أوسـكـار.وتـشكل وعلـومـهـا ا
هذه الـنكـسة الـقضـائيـة خطـوة إضافـية في
نـأي هوليـوود بنـفسـها عن اخملـرج الذي فر
تحدة قبل أربعة عقود بعدما من الـواليات ا
ــمــارســة اجلــنس مع قــاصـر.ورأت اتــهم 
القـاضـية مـاري سـتروبل من مـحـكمـة لوس
ـية اجنـلوس في قـرارها (أن إجـراء األكاد
مــــبـــــرر في اقـــــصــــاء بـــــوالنــــســـــكي عن
صــفــوفــهــا).وأوضــحت (أن هــذا اإلقــصـاء
اتى مـدعـومــا بـأدلـة ولــيس نـزوة أو إجـراء
ـيـة في الـثالث . وأعـلـنت األكـاد تعـسـفـيـا)
مـن أيـــار  2018 إبــــعـــاد بــــوالنـــســــكي عن
صـفوفهـا إلى جانب بيل كـوسبي الذي دين
بتـهـمـة االعـتـداء اجلـنـسي.وقـد نـقـل الـقرار
مع إلى اخملـــرج بــالــبـــريــد في الـــيــوم ذاته 
.وقال بوالنسكي الذي احتفل مـفعول فوري
اضي ببلوغه السـابعة والثمان األسبـوع ا
ـيـة كـان يـنبـغي ان في شـكـواه (إن األكـاد
مهـلة مـنطـقـية قـبل إجراء اإلقـصاء تعـطـيه 

وفرصة منطقية للدفاع عن ذاته)
.وكان الـسـيـنـمـائـي قرر خـوض مـحـاكـمـته
الـعام  1977 عـلى أساس االعـتـراف بتـهـمة
ارسـة اجلنس مع القاصر سامانثا غيمر
الـــتـي كـــانـت يــــومـــهــــا في سـن الـــثــــالــــثـــة
عـشـرة.وأتت هـذه الـتـهـمـة الـوحـيـدة نـتـيـجـة
اتفـاق تفاوض بشأنه مع القضاء بينما كان
بـوالنسـكي يواجه في األسـاس تهـما أخـطر
بــكـثـيــر وال سـيــمـا اغــتـصـاب قــاصـر حتت
تــأثـــيــر اخملـــدرات.لـــكــنه فـــر من الـــواليــات
ـتحـدة خـوفـا من صـدور حـكم قـاس عـليه ا
بالـسجن.وكـانت سامـانثا غـيمـر التي أكدت
مـرارا أنها سـامحت بـوالنسـكي دعمته في
ـيـة. مــسـعـاه لــلـعـودة إلـى صـفـوف األكــاد
وكــان بــوالنــســكـي فــاز بــأوســكــار أفــضل
مـــــخـــــرج الـــــعــــام  2003 عن فـــــيـــــلم (ذي

بيانيست).

فتي ادباء كركوك برئـاسة طورهان ا
ـــقــر الــوزارة مــؤكــداً في مـــكــتــبه 
(اســـــتــــعـــــداد الـــــوزارة لــــدعـم تــــلك
ـــشــاريع واالهـــتـــمــام بـــالــدواوين ا
الـشــعـريــة اخلـاصــة واخملـطــوطـات
والعـنايـة بـها وطـباعـتهـا). وأضاف
نــاظم (أنَّ في نــيــة الــوزارة طــبع 50
كـــتـــابـــاً عـن بالد الـــرافـــدين بـــغالفٍ
مــــوحـــدٍ حــــديثٍ ذي حـــلــــةٍ جـــديـــدةٍ
ومجالتٍ والـتـركيـز في نـفس الوقت
عـلى الـكــتب األدبـيـة غـيــر الـعـربـيـة
والــــطـــروحـــات اخلــــاصـــة بـــاالدب
الـــتـــركــمـــاني كـــقـــصــيـــدة لـــيــلى
واجملنـون واألدب الـكردي الـقد
مــــــنه واحلــــــديـث). مــــــبــــــديــــــا
(استعداده ودعمه لطباعة بعض
األعـــمـــال األدبـــيـــة واجملـــامـــيع
الـشــعـريــة والـدراســات وكـذلك
الــســيـــرة الــتــاريــخــيــة لألدبــاء
الــــــتــــــركــــــمــــــان و األطــــــاريح
والرسـائل اجلـامـعيـة لـلبـاحـث

الــتـركــمـان بــعـد تــرجــمـتــهـا إلى
العـربيـة  بـشرط أن حتـمل أهمـيةً
ثـقافـيـةً وأدبيـةً وعـلـميـةً وأن تـكون

.( رصينةً

شارك من متنوعة لرؤى الـفنان ا
اغـلب محـافـظـات الـعراق ومـغـتـرب
وعـرب. الى ذلك أوعـز وزيـر الـثـقـافـة
والـــســـيـــاحـــة واآلثـــار حـــسن نـــاظم
بتشكيل جلنـة لدعم األدب التركماني
في العـراق وترجمـة األعمـال األدبية
ـة وحتـقـيق اخملـطـوطـات.جاء الـقـد
ذلك خالل اسـتـقـبـاله وفـداً من احتاد
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سـابقات قـامات العـراقيـة القرآنـية واحملـكم في ا خـبيـر ا
وت الـقـرآنيـة نـعـاه ديـوان الـوقف الـسـني بـعـد ان غـيـبه ا

اضي أثر نوبة قلبية. الثالثاء ا
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الــتـدريـسي الـعـراقي حـاضـر في
الورشـة االلكترونيـة التي اقامتها
كــــلـــــيــــة االعالم فـي اجلــــامــــعــــة
اضي بعنوان العـراقية االربعاء ا
(الــــــتـــــــرويـج االعـالمي لـــــــعـــــــلم

التجهيل).
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ــكـتــبـة وزيــر الـثــقــافـة االردنـي اعـلن ان الــوزارة زودت ا
الرقمـية العربية الصـينية بألف مادة من الـكتب التاريخية
ة والـتـراثيـة تنـوّعت بـ اخملطـوطات واإلصـدارات القـد

واحلديثة واللوحات الفنية.
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الــروائي الــسـوري ضــيـفـه فـرع دمــشق الحتــاد الـكــتـاب
ـناقشة بـناء القصـة وطبيـعة السرد في مـجموعته العرب 

عنونة (متاهة العشق). القصصية ا
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نـائب رئـيس اجلـمـعـيـة العـراقـيـة لـلـعلـوم الـسـيـاسـية ادار
الندوة الـتي اقامـها مركـز اليرمـوك للـدراسات والتـخطيط
ـسـارات ــبـكـرة ا االسـتـراتــيـجي بـعـنــوان (االنـتـخـابـات ا

القانونية والتحديات االمنية).
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صـرية تسـتعـد لتصـوير فـيلم (السـقوط في حلم ـمثـلة ا ا
ـمثل أحـمد فهمي وأكـرم حسني بيومي سوسن) مع ا

ن وتار وإخراج أحمد اجلندي. فؤاد تأليف أ
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الكاتب الـعراقي تلـقى امنـيات االوساط الـثقافـية بالـشفاء
الـعاجل والـصحـة الدائـمة بعـد خضـوعه لعـملـية جـراحية

تكللت بالنجاح.
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ـركـز الثـقافي الـعربي في الـقـاصة الـسوريـة وقعت في  ا
ـعـنـونـة (االنـحـنـاء أبـو رمـانـة مـجـمـوعـتـهـا الـقــصـصـيـة ا

يسارا) الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب.
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وتوفيت بـريستـون التي ظهرت في
أفالم من بـيــنـهـا (جـيـري مـاغـوايـر)
و(تـويـنــز) عن عـمـر  57عـامــا بـعـد
مــعــركــة مع ســرطــان الــثــدي. وقـال
تــرافـولـتــا حـيـنــهـا: (أبـلـغــكم بـقـلب
يـعتـصـره األلم أن زوجـتي اجلمـيـلة
كــيـــلي خـــســرت مـــعــركـــتــهـــا الــتي
استمرت عام مع سرطان الثدي).
على صـعيـد آخر احـتفـلت العـارضة
عـتزلة كلوديا شـيفر بعيد ية ا العا
اضي ميالدهـا اخلمـس الثـالثاء ا
ـقـاطع فيـديو وشـاركت متـابعـيـها 
ظهرت فيها بإطاللة رائعة وبفستان
طـــويل شـــبــكي لـــونه أزرق داكن أو

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - أحـيا
ي جون تـرافولـتا ذكرى النـجم العـا
مـثلة األمريـكية كيلي وفاة زوجته ا
بـريــســتــون الـتـي تـوفــيت الــشــهـر
ـــاضي بـــعــد صـــراع مع ســـرطــان ا
دة عـامـ تقـريـبـاً بطـريـقة الـثـدي 
يـزة وحتبهـا هي.ونشـر ترافـولتا
عــبـر صــفـحــته اخلــاصـة عــلى أحـد
مواقع الـتواصل اإلجـتمـاعي مقطع
فيـديو ظهـر فيه بـرفقة إبـنتـهما إيال
ـطاعم وعـلّق بالـقول: داخل إحدى ا
(إبـــنـــتي ايال وأنـــا نــرقص لـــذكــرى
والـدتــهـا واحـدة من أكــثـر األشـيـاء
الـتي حتـبـهـا كـيـلي الـرقص مـعي).

خـصـيـصـا لـعـيـد مـيالدهـا. وظـهرت
شــيــفـــر عــلـى غالف مــجـــلــة فــوغ
عربية التي عرضت أبرز احملطات
في مــسـيــرة الـعـارضــة الـشــهـيـرة
عــلى مـدار أكــثــر من ثالثـة عــقـود.
ـوديل الشـهـيـرة كانت قـد اعـترفت ا
مـؤخرا بـأنـها سـعـيدة لـلـغايـة ألنـها
ستبـلغ اخلمسـ وإنها تـشعر بـثقة
وسعادة بالـغة بحيـاتها والحتاول
أن تـبـدو أو تــشـعـر بـأنـهـا أصـغـر
ســنـا وأكـدت عــلى أن الـتــقـدم في
الـعمـر أمر طـبـيعي تـمـاماً وإنـها
التـشـعر بـالـغـيـرة أو احلـسد من

عارضات األزياء األصغر سناً.

نيلي وأمسكت كلـوديا بقالب حلوى
للمناسبة مزين بالشموع وأطفأتها.
وصــفـفت كـلــوديـا شـعـرهــا الـذهـبي
على طريـقة الـويفي ووجهت الـشكر
ـي أولــيـــفــر ــصـــمم األزيـــاء الـــعــا
ـدير اإلبداعي لدار أزياء روستينغ ا
ـان حـيث أهـداهـا هـذا الـفـسـتـان بـا

ناسبة عيد ميالدها.
فـضـلة كـما كـشـفت شيـفـر الثـيـاب ا
لها فى خـزانة ثيابـها وكشفت خالل
الــفـيـديـو أن تــصـمـيم فــسـتـان عـيـد
مــيالدهـــا كــان بـــاألســاس بـــالــلــون
األخــضــر الــداكن إال أن أولــيــفــر قـد
أعــاد تــصــمــيــمه بــالــلــون اجلــديــد
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نـقـابـة الـفـنـانـ اخلـميـس عن إصـابة
كمـال بالـفايروس. وقـال نقـيب الفـنان
جـبـار جـودي في تـصـريح (إن الـفـحص
الطبي أظهر اليوم إصابة الفنانة آسيا

ستجد). كمال بفايروس كورونا ا
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تـلـقت نائب نـقـيب الـفنـانـ العـراقـي
الـفـنـانـة اسـيـا كـمـال امـنـيـات االوساط
الـفـنـيــة واالعالمـيـة بـالــشـفـاء الـعـاجل
الصـابـتـهـا بـفـايـروس كـورونـا.وأعلـنت

تعـلـمت درسا مـنـذ فتـرة وهـو أن السـعـادة ال تسـتـمر
واحلزن أيضا ال يستمر.

qL(«

ســوف حتــتــاج الى مــســاعــدة الــشــريك والـى جـدول
أعمال منظم ودقيق. 

Ê«eO*«

إذا واجـهتك الـيـوم أي صـعاب فـحـاول أن تـتخـطـاها 
وتتعامل معها بحكم جتربتك .

—u¦ «

ـنـافسـة. ال تـتـهوّر تـتمـتع يـحـيـوية كـبـيـرة ورغبـة في ا
وتروَّ قبل التنفيذ.

»dIF «

أســــتـــفــــد من خــــبـــرتـك في احلــــيـــاة فـي مـــواجــــهـــة
الصعاب.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

ال تـهــمل مــتــطــلــبــات أحــبـائـك. راعِ ظـروفــهم ولــطّف
األجواء. يوم السعد السبت.

”uI «

حتـــكم بــطـــريــقــة خـــاطــئــة عـــلى من حــولـك بــســبب  
نزل لكي تهدأ. التوترفاسترخ في ا

ÊUÞd «

تـتخـلص من جميـع القيـود وتعيـش حلظات من الـهناء
والراحة واإلنتصار. 

Íb'«

عالقـة الـعاطـفـيـة في طـور االزدهـار حـاول ان تـوطد  
عالقتك مع الشريك .

bÝô«

فـــتــرة مــصــاحلـــة وتــفــاهم بـــرغم شــعــورك بـــالــتــعب
والتوتر.يوم السعد االحد.

Ë«b «

ال جتـــازف في اتــــخـــاذ قـــرارت مـــصـــيـــريـــة بـــشـــأن
االستثمار حاليا .رقم احلظ .9

¡«—cF «

ـشـاكل واتّقِ شـرهـا بـاإلبتـعـاد عـنـها إحذر اخـتالق ا
.يوم السعد الثالثاء. كلياً

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOÝbMN « WJ³A «

ا ينـاسبها امأل دوائـر الشبـكة 
من مرادفات بحـيث تنطلق دائما
باالجتاه الذي تشير اليه االسهم
مع احلل الصـحـيح حتـصل على

ربط متكامل للحروف:
 1-مدينة مغربية
 2-ظروف ال ارادية
 3-خيمة كبيرة
 4-اجالل وتعظيم
 5-اقدام اخليل

 6-اماكن انتاج اخلبز
 7-من ادوات احلدادة

 8-انواع
انية ة ا  9-مد
 10-منشفة
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الــنـصــوص الـغــنـائـيــة من بـعــده  وبـعـد
ـبــكـر جــداً تـركت عــالم االغـاني رحــيـلـه ا
لـتكتب خواطـر وقصائد ولكنـها لم تنشر

ولم تطبع في ديوان). 
فـي مقـال لـلـكـاتب حـيـدر شـاكـر في مـجـلة
دنـيا كتب عنها (من يتأمل تلك النصوص
الــتي كــتــبــتـهــا امل ســامي يــجــدهـا ذات
لـهـجـة بـغـدادية
والتــــخــــلـــو

ــاً بـــالــهــجــر اصـــدگ/مــحــمـــد كــر دا
. بـادي/مـحـمـد كر ال تـظن/مـحـمـد كر
فـيـمـا حلن لهـا سـميـر بـغدادي اغـنـية حنْ
ه وقــد غـنـتـهـا مـائـدة نـزهت كـمـا غـنت 
ـلــحن.تـرك عالء وتــالــيـهــا ويـاك لــنـفـس ا
كــامل الــتـلــحـ نــهـايــة سـتــيـنــات الـقـرن
ــنـصـرم لـتـتـوقـف امل سـامي عن كـتـابـة ا

ــعــبــر عن احلب مـن الــغــزل الــصــادق وا
وعـــاطــفــته). وعن ســبب اســتــخــداد اسم
مـستعار توضح ابنتها مها الهاشمي (ان
تـقاليد اجملـتمع لم تكن تـسمح لشاعرة او
فـنانـة باسـتخـدام اسمـها احلـقيـقي فكان
ذلـك القيـد قد جعل والـدتي تسـتخدم اسم
امـل سـامي وكـذلك والـدي احلـاصل عـلى
شـهـادة الـبكـالـوريـوس من كـليـة احلـقوق
اضــطـر الـى اسـتـخــدام اسـمــا مـســتـعـارا

لتقد احلانه).
×امـل سـامي او بــتـول احلـســني مـازالت
عـلى قـيـد احلـياة في كـنف اسـرتـها وسط
بــــغـــداد تـــرى هـل ســـتـــلـــتـــفـت الـــيـــهـــا
ـسـؤولـة عن ــؤسـسـات احلــكـومـيــة ا ا
الــنــهــوض بــالـفـن الـعــراقي في وزراة
الـثـقافـة او وزارة الشـبـاب والريـاضة
ــهـا او فـي نـقــابــة الــفــنــانـ لــتــكــر
كن بـاعـتـبـارها مـدرسـة فـنـية عـراقـيـة 
الـــعـــودة الـــيـــهـــا واالســـتــفـــادة من

اشعارها إلنقاذ الفن.

آسيا كمال 

(من حـقك ان تفـتـخر ولـكن التـنس من له الفـضل في وصـول الكـتـاب القطـار االرض وهذا
محفوظ في الضمير االنساني احلي الذي اليبخس حق االخرين باشيائهم )!.

 عـزيز عـلى القـلب التـمس مني ان يـعيـد تفـريغ حوارات (اطـراف احلديث) عـلى الورق  ثم
عونة نـاشر من أصحابه . قلت : جـحا اولى بلحم ثوره .. يجمعـها في كتاب ثم يوزعـها  
كـتنز بـالشحم ..وانت التـعلم خبـايا واسرار ثـم أني اعرف كيف افـصل اللحم عن الـعظم ا
ـدربـون أسـرار هـزائمـهم وتـعـادلـهم وفوزهم الـسـاحق الـعـظيم .. كل حـلـقة  كـمـا يـعرف ا
وج هناك شيء ما يـسبق او يلحق بكل حلقة  مـثلما تلقي حجـرا في ماء ساكن فيتحول ا

حلقات حلقات!
 زميل أردني يـحفظ مـايـجعـله مصـدر إعجـاب زوجـته بأتـقانه لـهـجة الـعراق الـتي ترى هي
فـيـهـا مرجـله  يـردد عـلى مـسامـعي بـلـكـنة فـاضـحـة :( فضـائـيـات عـدنا بـكـد عـواء الذيب
ومن كـثر الـكصب وتيـارات عدنه بـكـد نفـوس الصـ طاحـولك علـيـنه ب طـيب وطـاب
ياهو الي تـلزمه ايكـول آنا الزين وغيـري محيل وجذاب). ثم والبردي عـدنه احزاب

يقول لي : (عنجد لو حاورته لكسر الدنيا )..
 يـدخل عـباس جـيـجـان ليـصـحح ويـتمـايل كـأن الـقصـيـدة تلـده .. فـيـصفق
صـاحبي : (هسـا كنـا جايـب سـيرتك) .. نصـعد الى االسـتوديـو قبـلها
يقـوم صاحـبي بالـتـقاط صـورة مع جيـجان ..وهـو يلـفظـها كـما تـكتب
فيصـحح له عباس : تشيتـشان .. في هولندا يسـمونني  خيخان !
مـايـزال صــاحـبـي الى االن يـحــمـلــني جـمــيـله (مِــنَـيه بــالـلــهـجـة
الــعـراقـيـة ) بــالـقـول : لــوالي أنـا مـابــتـعـرف مــ هـو عـبـاس

جيجان  !!
وهـو يـضع علـى خدي الـشـمع االخـضر الـسـاخن يـقول
لي : مع م حـوار اليـوم ?  اغمض عـينـي وانا اقاوم
ــنـتـظــرين في صــالـون احلالقـة .. عـطــسـة تــفـزع ا
فاقـول له أي إسم من بـ الفـنـان  الـذين دمرت
مـنـازلـهم في احـداث مرفـأ بـيـروت ... فـيـقول :(
يــاريت نــانــسي ) قــال وهـو يــلــبـســني الــســتـره
مشفـوعة بكلـمة نعـيما : (الله يـرضا عنك التنس

ح تقابل نانسي ان تشكر من نبهك اليها )!
ـتـنـفـذ  الـذي يـقـول له : (لـوالي أنا  يـشـكو لـي أباه ا
لـكنت االن تـركض والـعشا خـباز  تـصعـقك الشـمس امام
الوزارة وانت تهـتف:  تخرجنا نريد التعي ! انت ولد عاق  كل

جيوش العاطل اكثر برا  بآبائهم منك) !
كن الستاذ يـجهش بالبكاء أمـام الكاميرا ويطالب ذيعـة : كيف   قالت ا
بـالـتعـي أن يـقف أمـام طلـبـته الذين يـسـتجـمعـون كل قـواهم الظهـار الـتنـمر
توقفة الالزم  كـوسيلة دفـاعية عن تبـلدهم وتكاسـلهم  عن اللحـاق بعجلـة التعلـيم ا

حتى االن ?!
ـقـابلـة الـشفـهيـة في االمـتحـان الـشامل  لـنيل وكـنت ذات يـوم أرجتل ماكـنت احـفظه في  ا
الدكتوراه  ردا عـلى سؤال الستـاذ درس العمارة  في جـامعات عمـان االهلية : يـبدو فندق
ينـطلق من قـمة جبل عـمان كـأهم معلم الرويـال من بعيـد كمجـسم بيضـاوي هائل احلجم  ,
توكل صـمم شكله من ملوية سامراء التي بناها اخلليفة ا استوحى ا دينة  , معماري في ا
ـسجـد الـكبـير  ,و بـيـنمـا مـلويـة سامـراء بـنيت من في مـدينـة سامـراء بـالعـراق كـجزء من ا
سجد  ,بني فـندق الرويال من اخلرسانة يالدي لتـكون منارة ا الطوب في الـقرن التاسع ا

ـسـلحـة لـيـكون فـنـدقا و مـركـزا جتـاريا و مـركـزا تـرفيـهـيـا في نفس ا
ـهنـدس الـفرنـسي ريـتشـار مـانتـنيه الوقت ... الـعـمارة من تـصـميم ا
عام  1969كنت الـقي هذه اجلمل مـنسـوخة أمامي في حـفل توقيع
كتابي بـعمان  واذابأحـد اجللوس في الصف االول : يـشير باصبع
فـوالذي مـسـتـدق الى صـدره حـتى يـكاد يـثـقـبه ويـكـسـر ضـلـعيه ...

فهمت القصد : (لوالي أنا ماكنت لتعرف هذا) !.

عمان

wz«d U « bO−
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
ية مايلي أحتفلت النجمة العا
رور  7 سنوات على سايرس 
طرح أغنيتها(وركانك بول) اذ
نشرت مقطع من أغنيتها عبر

حسابها اخلاص وعلّقت قائلة:
( 7 سنوات منذ طرح األغنية
مفهومي تغير تماما منذ طرح
االغنية تبدو لي وكأنها منذ
زمن طويل شكرا لكل الدعم
الذي قدمه إلى اجلمهور منذ
تنه ذلك الوقت وحتى اآلن 
لكم ولألبد). و اثارت سايرس
مؤخراجدال كبيرا بعد اعترافها
بأنها غسلت شعرها مرت فقط
نزلي واعتبر من بداية احلجر ا
عدد كبير من اجلمهور انها
مستهترة وال حتافظ على
نظافتها اجلسدية وهو أمر

برر. مُقرف ال يحتاج 

وزير الثقافة يستقبل وفداً من إحتاد أدباء كركوك
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أمل سامي
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تــذكــرة الـــســفــر في الــوقت احلــالي
راقب في القطار عليها اكثر ويـركز ا
ــر .. مـن الــتـــذكـــرة فــفـي كل مـــرة 
يـراقب وضع الـكمـامة واكثـر من مرة
طلب من مسافرين تغطية األنف بها.
ادة في مدخل الفندق يوجد صنبور 
مــعـــقــمــة يــجب تــعــقـــيم الــيــد قــبل
الـدخول إلى الفـندق كان واضحا أن
الــفــنــدق يـهــتم جــدا بــالــتـعــلــيــمـات
احلـكومـية في إطـار مكـافحـة انتـشار
وبــاء الـكــورونـا ثم أن الـتــعـلــيـمـات
وظفون والـتنبـيهات في كل مكـان . ا
في الـفندق يرتدون الـكمامات وكذلك
الـضــيـوف األمـر يـأخـذ بـكل اجلـديـة
هــنــا كـمــا أن مـفــهــوم الـنــظــافـة في
الـفندق بشكل عام أصبح عليه تركيز
خــــاص  وفـي حــــالــــة أنك نــــســــيت
الـكمامة ستجـد أحدهم يشير لك بكل

مودة بضرورة االرتداء.
مـديـر الفـندق كـريـستـيان فـولف يرى
أنـه في ظل الـوضع اجلـديـد سـتـكـون
الـفنادق األكثر أمانا هي األكثر جذبا
لـلسياح الباحث عن سياحة صحية
آمـنـة لـذلك بـادر مـن البـدايـة بـوضع
أسس مــتـيــنـة حلــمـايـة الــضـيف من

خطر نقل أو انتقال الوباء إليه.
كـانت احلـركـة تـسـيـر عـاديـة جدا في
ـوظفـون يـرتادون كـمـامة الـفـندق فـا
ويتم التعقيم في اليوم أكثر من مرة
ـتعـدد جلـميع إضـافـة إلى الـتعـقـيم ا
مـقـابض األبواب واسـتـخدام األشـعة

فوق البنفسجية أيضا في التعقيم.

قــــضـــاء إجــــازة الـــصـــيـف في داخل
بلدهم ونصح بعدم السفر للخارج!
فـي ظـل الـــــــوضـع الـــــــراهـن وعـــــــدم
اكـتــشـاف عالج نـاجع لـلـقـضـاء عـلى
ـان الــكــورونــا ألـغى الــعــديــد من األ
إجـازتـهم وبدأوا يـخطـطون من أجل
قــــضـــاء اإلجــــازة الــــصـــيــــفــــيـــة في
متدة من شمال انية ا ـنتجعات األ ا
ـــــانــــيــــا إلـى جــــنــــوبـــــهــــا أو في أ
ـنـتـجعـات الـقريـبـة في دول اجلوار ا

السيما النمسا.
ــانــيــا الــتي تــشــتــهــر في جـــنــوب أ
اني ـراكـز السـياحـة األجـمل في أ
حـاولت خوض جتربة عابرة للتعرف
عــلى كــيـفــيـة اســتـعــدادات الـفــنـادق
لـــلــوضع اجلــديـــد والــشــروط الــتي
تـضعها الـفنادق واألماكن الـسياحية
لـلسيـاح قبل أن تتـوجه إليها?  وهل

هي آمنة بشكل تام?
في مـــديـــنــة جـــارمش الــســـيــاحـــيــة
الــشــهــيـرة بــقــمم جــبـال األلـب الـتي
تــصل احــداهـا الى  300 مــتــر كـانت
ـدينـة هي الـتـجـربـة مـثـيـرة  فـهـذه ا
ــدن الـتي يــفـضل واحــدة من اكــثـر ا
انيا زيارتها نصحني السائح إلى أ
ـــاني يــعـــيش ويـــعــمل في صـــديق أ
قــطــاع الــســيــاحـة بــاخــتــيــار فــنـدق
 Obermühle االكـــثــر أمــنــا من واقع

جتربته الشخصية.
ـدينـة ال تبـعد عن مـيونـيخ أكثر من ا
سـاعــة واحـدة بـالـقـطـار لـكن ارتـداء
الـــكـــمـــامـــة اجــــبـــاري وهي أهم من

جــديـد ولــكن بـشــكل بـطـيء لـلــغـايـة
وفـي ظل قـــوانــــ مــــقـــيــــدة ونـــظم
جـديـدة.. ابتـداء من االعتـنـاء بصـحة
الـضيف الـسائح ووصـوال إلى مكان
قــضـاء إجـازة مـريـحـة وسط تـنـافس
نـتجـعـات السـياحـية في كـبـير بـ ا
الـعـالم لـتـعـويض مـا فـاتـهـا والـعـمل

على جذب السياح.
ـانيـا فتـتحـت الفـنادق أبـوابها في أ
نتـجعات السـياحيـة للعمل وعـادت ا
مـن جــديــد وكــان وزيــر اخلــارجــيــة
ـان ـواطــنـ األ ــاني قـد نــاشـد ا األ
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غــيـرت الـكـورونـا مـفــهـوم الـسـيـاحـة
يـة من حريـة احلركـة والتـجول الـعـا
واخــتـيـار األمـاكن الـســيـاحـيـة حـول
الــــعــــالـم إلى حــــالـــــة من االنــــغالق
والـــتــــرقب بل االنــــعـــزال والـــبـــعـــد
ـنـزل أو االجــتـمـاعي والـبــقـاء رهن ا
احلـجـر الـصـحي خـوفـا مـن انـتـشار

الوباء.
اآلن وبـــعـــد فـــتـــرة االنـــغـالق الـــتــام
واحلـــذر والــتــرقـب  عــادت احلــركــة
الـسـيـاحـة حول الـعـالم لالنـفـتاح من
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التظلّم عنـد جيران العراق أو أمـام العالم حول شحّة
مـيـاه دجــلـة والـفــرات واالنـهـار االخــرى الـنــابـعـة من
ايـــران ال يـــفــيـــد فـي شيء. دول اجلـــوار تـــفــكـــر في
مصـاحلها وال تـنتـظر موافـقات من أحـد  لذلك كانت
تـقـيم الـسدود وتـغـيـر مجـاري االنـهـار تبـعـاً حلـاجات

اساسية في مجاالت زراعتها وصناعتها وبيئتها .
ائية لقد اهدرنا وقـتا طويالً جرى فيه اهـدار الثروة ا
من دون حـسن الــتـدبّـر في االفـادة مـنـهـا. في سـبـعـة
عــشـر عـامـاً كـان بــإمـكـان الـعــراق بـنـاء ثالثـة سـدود
ـائـيـة في زمن كــبـيـرة أو مـتـوســطـة تـضـمن الـوفــرة ا
ــائــيـة الــشح . أجل بــالــرغم من ضــعـف احلــصــة ا
لــلـعــراق اال ان الــهــدر كـان كــبــيــرا وكـان بــاالمــكـان
ـفـتـرض االحـتـفـاظ بــكـمـيـات كــبـيـرة في ســدود من ا

بناؤها في مساحات شاسعة حول دجلة والفرات.
ــوصل أو ســد حــديــثــة أو الــســدود األصــغـر ســد ا
األخرى جـميعـها يرجع الـى مخطـطات حاجـة العراق
في اخلـمسـيـنات وحـتى مـطلع الـثـمانـيـنات من الـقرن
اضي  وها نحن نقترب من طي ربع القرن اجلديد ا
. وكــان الـعــراق يــفـكــر في أن يـكــون له في كُل عــقـد
زمـني سـد كبـيـر غيـر أنَّ هـذا الـتفـكـير تـوقّف قـسراً
بسـبب احلصار الـذي فرضه الـعالم عـلى العراق في
التسعينات وبسبب احلرب مطلع 2003 وما آلت اليه
مـن غـيـاب لـلـمـشـاريع االسـتــراتـيـجـيـة في ظل فـسـاد

الوزارات وهيمنة االحزاب على ثروات العراق .
حتى أنَّ ناقـوس اخلطر الـذي يقرع بـ سنة وأخرى
ـوصل بـسـبب الـتـربة حـول احـتـمـاالت تـصـدّع سـد ا
ـتـآكـلـة في قاعـدته لم يـجـعل احلـكـومات اجلـبـسـية ا
تفـكـر بـبـدائل حـقـيـقـية  ولـيس تـرقـيـعـيـة عـبـر تـرميم

تضعضع . الشركة االيطالية للسد ا
مــهــمــا كــانت ظــروف الــعــراق صــعــبــة إال أنَّ هــنـاك
مــســارات لالبــداع في الـتــفــكـيــر من أجل بــدائل من
ـمـكن أن تـسهـم بهـا بـعض االسـتـثمـارات االجـنـبـية ا

بشكل معقول وليس من باب الهيمنة.
يـاه والسـدود االعلى في الـعراق متى يـقـام مجـلس ا

ليكون االهتمام به مثل العناية بالنفط والغاز?


