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طبعة العراق 
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حــذر وزيـر الــداخـلــيــة عـثــمـان
ي من الـعـبث بـإجنـازات الـغـا
التـظاهرات الـتي حتققت فـيما
عامـلة العابـث باحلزم وجه 
والـشــدة .وقــال الــنـاطـق بـاسم
الــوزارة الــلــواء خــالــد احملــنــا
ي أجرى زيارة امس إن (الغـا
لـقـيـادة شـرطــة مـحـافـظـة بـابل
دراء الشرطة والتقى خاللهـا 
من كــــــافــــــة الـــــتــــــشـــــكــــــيالت
ـــــديـــــريـــــات) واضـــــاف ان وا

ي اكـــد خالل الـــزيــارة (الــغـــا
احلــرص في تــنــفـيــذ الــقــانـون
وتطـبيقه وعـدم السـماح مطـلقاً
بـالتـجاوز عـلـيه حتت أي ظرف
وفـرض هـيـبـة الــدولـة وتـعـزيـز
دور رجل الــــــشـــــرطــــــة وعـــــدم
الـتـساهل إزاء حـاالت الـتـطاول
) وأوعـز وزير ـنـتـسـب عـلى ا
الداخـليـة إلى (إعادة الـنظر في
األقـــســـام اخملـــتـــلـــفـــة وإجــراء
الـتغـييـرات التي تـخدم وتـطور
أداء تــلك األقــســام) مــؤكـداً أن
(من يــــــــعــــــــبث بــــــــإجنـــــــازات

الـتـظـاهـرات الـتي حتـقـقت حلد
اآلن يــجب أن يــعـــامل بــاحلــزم
والـشـدة) وتـابع ان ( الـشـرطـة
أمـــــام واجب وطــــنـي مــــقــــدس
ومـسـؤولــيـة جـسـيــمـة ومـهـمـة
وطــنـيــة كــبــيــرة وهي حتــقـيق
األمن وفـرض النـظام في عـموم
مــــنــــاطق الــــبـالد). كـــمــــا وجه
ي بافتتاح دورة الضباط الغا
ي في العـالية 52 . وقال الغا
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(الــشــجــعـان مـن أبــنـاء الــوطن
يــتــســابــقــون خلــدمــة الــعــراق

ومنهم من يطـمح ان يكون أحد
ضـبـاط الـوزارة وعـلـيه وجـهـنا
بــافــتــتـاح دورة  52 الــضــبـاط
الـــعـــالـــيــة وايـــضـــاً وجـــهـــنــا
ـــتــقــدمــ من ذوي ــراعــاة ا
الـــشــــهــــداء ألنـــهـم أمـــانــــة في
اعـناقـنا واالهـتـمام بـذويهم من
واجـبـنـا كمـا وضـعنـا لـلـمؤهل
العـلمي نـسبة أيـضاً لـكي نعزز
ـــــيـــــة مـن الـــــقـــــدرات األكـــــاد
والـعــلـمـيـة في صـرح الـوزارة 
فـــــضالً عـن مـــــراعـــــاة الـــــقــــدم
الــعــســكـري) مــعــربـا عـن امـله
ــسـتـوفــ لـلـشـروط (جلـمـيع ا
الـنـجـاح وان يـكــونـوا ضـبـاطـاً
يفـخر بـهم العراق كـما وجـهنا
ـراعاة شـروط اللـجـنة الـعلـيا
لـلــصـحـة الــسالمـة الـوطــنـيـة).
واصــدرت الــوزارة تــعــلــيــمـات
جــديــدة اســتــنــادا الى احــكــام
ـادة  78 من قــانــون اخلــدمـة ا
والـتقـاعد لـقوى االمن الـداخلي
ـكـافاة رقم 18 لـسـنة  2011 
رجـل الـشـرطـة الـذي يـتـقن لـغـة
اجــنــبــيــة او اكــثــر . واطــلــعت
(الــزمــان) عــلـى الــتــعـــلــيــمــات
الصـادرة من الوزارة جاء فـيها
ـنح الـوزيـر مكـافـاة مـالـية ال )
تزيد عن  500 الف دينار لرجل
الـشـرطـة الـذي يثـبت بـأمـتـحان
الكـفاءة انه يتـقن لغة اجـنبية 
ـــــكـــــافــــاة عـــــلـى ان تـــــمــــنـح ا
نصوص عليها في البند اوال ا
رة واحدة عن كل لغـة يجيدها
ـكـافاة  كـمـا يـعـتـمـد في مـنح ا
ـــالــيـــة اجــادة لــغـــة او اكــثــر ا
حتـــدثـــا او كــتـــابـــة في لـــغــات

االنـــكـــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــســـيــة
واالســــبــــانــــيــــة والــــروســــيــــة
والصـينـية والـعبريـة والتـركية
والـــفــــارســـيـــة) واضـــافت انه
(تـــشــــكل جلــــنــــة في مــــقـــر كل
ـستوى مـديريـة عامة تشـكيل 
في بــــغـــداد واحملـــافـــظـــات من
ضـــبــاط او مـــوظـــفــ تـــتــولى
ــتــقــدمــ تــوحــيــد طــلـــبــات ا
لــــلــــشــــمــــول بــــأحــــكــــام هـــذه
التعلـيمات بعـد تدقيق الوثائق
قدمة منهم) واشارت الى انه ا
ــــنــــتــــسب من (يــــتم ارســــال ا
ـنـصـوص عـلـيـها في الـلـجـنـة ا
الـبــد اوال لالمـتـحـان في احـدى
ـســتــمـر او مــراكــز الـتــعــلـيـم ا
مراكز اختـبار اللغـات االجنبية
في اجلـــامـــعـــات احلـــكـــومـــيــة
الـعـراقـيـة او مـركـز الـلـغـات في
ـعهـد العالـي للـتطويـر االمني ا
واالداري او مـعـهـد الـلـغـات في
جــامـــعــة الـــدفـــاع لــلـــدراســات
العسـكرية) واكدت الـتعلـيمات
(اهـــمــيــة حتــديــد مــســتــويــات
اجـــادة الــــلـــغــــة من اجلــــهـــات
بـاربــعـة مـسـتـويـات  يـتـضـمن
االول درجـــة اخــــتـــبـــار من 90
الى مــئـة والــثـاني من  80 الى
 89والــــثــــالث من  70 الى 79
واالخـــــــيـــــــر من  60 الى 69)
ـالية كـافاة ا مشـددا على ان (ا
تـــــمـــــنح لـــــلـــــشـــــرطـي ضـــــمن
ـسـتويـ االول والـثـاني فقط ا
ويعاد االمتحان بعد مرور سنة
واحــدة لـــلــمـــســتـــوى الـــثــالث
رة وسنت للمستوى الرابع و

واحدة فقط). 
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تــداولت تــســريــبــات اخــبــاريــة
وقـــائع اجــــتـــمـــاع بـــ رئـــيس
الــوزراء مــصـــطــفى الـــكــاظــمي
الية والـتخطيط علي ووزيري ا
عالوي وخـــالــــد بـــتـــال الـــنـــجم
ورئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمد
احلــلــبـوسـي ورئــيس الــلــجــنـة
ـالــيـة هــيـثم اجلــبـوري شــهـد ا
الـية مشـادة شديـدة ب وزيـر ا
ـالـيـة. وقالت ورئـيس الـلـجنـة ا
ـالية جتاوز صادر إن (وزير ا ا
ــالــيـة بــألــفـاظ عــلى الــلــجـنــة ا
الـنـيـابـيـة ومـجـلس الـنـواب فرد
عليه اجلبوري بقوة ما ادى الى
ايقافه عن االستمرار باحلديث)
 مــضــيــفـة ان (اجلــبــوري اشـار
الـى فـــشل عالوي وعـــدم قـــدرته
عــــــــلـى ادارة الـــــــوزارة وعـــــــدم
امـــتـالكه اي رؤى صــــحـــيــــحـــة
ـــلف االقــتـــصــادي تـــنــهض بـــا
ـصـادر التي ـالي) بحـسب ا وا
اضــــافت ان (اجلـــبـــوري فـــضح
كــذلـك ادوات الــوزيــر الــفــاسـدة
ــدة الـــتي اعــتـــمــدهـــا طــيـــلــة ا
الــــســــابــــقـــــة كــــمــــا دعــــاه الى

االستقالة).
واتـــفـق رئــــيـــســــا احلــــكــــومـــة
ـان مــصـطـفى الــكـاظـمـي والـبـر
مـحـمــد احلـلـبـوسي عـلى اعـداد
واطن موازنة تـراعي مصلـحة ا
ـعـاشي فـيــمـا عـد ومـســتـواه ا
الــنــائب جـــمــال كــوجــر ارســال
مـــســــودة الــــقــــانــــون خــــطـــوة
اسـتبـاقـية لـتقـد قـانون جـديد
لالقـتراض. وقـال بـيـان للـمـكتب
االعالمي لرئـيس الـوزراء تلـقته
(الـــزمــان) امـس ان (الــكـــاظــمي
واحلـلــبــوسي عـقــدا اجــتـمــاعـا
وازنة العامة ناقـشة ا مشتركا 
واضاف لـلدولـة لـلـعام 2020)  
ان (االجــــتــــمــــاع يــــاتي ضــــمن
منهجية التـعاون ب السلطت

الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة ومن
أجـل وضـع أفــــــضـل الــــــســـــــبل
والـركائـز التي تـخـدم االقتـصاد
الــــــــوطـــــــــني) ولـــــــــفـت الى ان
(اجلـــانـــبـــ نــاقـــشـــا مـــســوّدة
القانون  كـونها واحدة من أهم
ـــــنـــــهـــــاج الـــــوزاري أهـــــداف ا
ا يـضمن مـراعاة للـحـكومـة و
ـواطـن ومــســتـواه مــصــلــحــة ا
ـعاشي) وتابع ان (االجـتـماع ا
شتـرك تطرق الى متـابعة آخر ا
خــطــوات إعــداد ورقــة اإلصالح
االقـتـصـادي فـضالً عن مـنـاقـشة
قـبلة). األطر الـعامة لـلمـوازنة ا
عنية ووجه الكاظمي اجلهـات ا
بـتــعــديل الــتــصــمـيـم األسـاسي
حملـــافــــظـــة الــــبـــصـــرة و إدراج
مـشـروع قـنـاة الـبـدعـة اإلنبـوبي
وازنة.وذكـر البيان  ان ضمن ا
(رئــيس مـجــلس الــوزراء عـقـد
اجتماعا مع كل من وزراء النفط
ــوارد واإلعـــمـــار واالســكـــان وا
ـــائــيـــة ومـــحــافـظ الــبـــصــرة ا
ـسـؤول إضـافـة الى عـدد من ا
احلكومي تمت خالله مناقشة

ــشـاريع اخلــدمـيـة في تــنـفــيـذ ا
الــبــصـــرة ومــشـــاريع اإلعــمــار
فـيــهـا) واضــاف ان (الـكــاظـمي
وجه بــــإدراج مــــشــــروع قــــنــــاة
وازنة البـدعة اإلنـبوبي ضـمن ا
مع اإلسراع بوتـيرة العـمل فيها
إلجنازها) ولفت البيان الى ان
عنية (الكاظمي اوعز للـجهات ا
بـتــعــديل الــتــصــمـيـم األسـاسي
ـكّن ــا  حملـافــظــة الـبــصــرة 
ـزيـد من احلـكـومـة من إضـافـة ا
ـشــاريع الــتـنــمـويــة ويــحـقق ا
أفـــــــضل اخلــــــدمـــــــات ألهــــــالي

احملافظة). 
ــالــيــة وعــد عـــضــو الــلــجـــنــة ا
الـنــيـابــيـة جــمـال كــوجـر رغــبـة
احلــكــومــة االحتــاديــة بــإرسـال
مــوازنــة الــعــام احلـالـي بــأنــهـا
خـــطـــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة تـــهــدف
لـلــحـصـول عـلى فـرصـة لـتـقـد
قــانـون جــديـد لالقــتـراض.وقـال
كـــوجــر فـي تــصـــريح تـــابـــعــته
(الـــــــزمــــــان) امس إن (رغــــــبــــــة
وازنـة الى احلـكـومـة بـإرسـال ا
مـجلس الـنـواب برغم ان الـسـنة

الية قاربت على نـهايتها لكن ا
حــاجـتـهــا إلى قـانــون اقـتـراض
جـديـد دفــعـهـا الى ذلك) مـؤكـدا
ان (االقــــــتـــــــراض الــــــداخـــــــلي
واخلـــارجي الــذي  تـــشــريــعه
داخل مجلس النواب سابقا كان
له سقفان أحدهما زمني واآلخر
مــالي) ومـــضى الى الـــقــول أن
ــــالي  حتــــديـــده (الـــســــقف ا
بخمسة مليارات دوالر خارجياً
و 15 تـريـلـيـون ديـنـار مـحـلـياً)
مشـيـرا الى ان (السـقف الـزمني
تـمـثل بـانتـهـاء نـفاذيـة الـقـانون
ـوازنـة االحتـادية حـ مـجيء ا
ـان) وتـابع اجلــديـدة الى الــبـر
كوجر أنه (وفـقاً لهـذه السقوف
فـقــد ارتــأت احلـكــومــة اعـتــمـاد
خطوة استباقـية وإيجاد فرصة
وازنة جديدة من خالل إرسال ا
إلـى مـــجـــلس الـــنـــواب بـــغـــيـــة
احلـصـول عـلى مسـاحـة لـتـقد
قــــــانــــــون آخــــــر لالقــــــتــــــراض
واحلـصول عـلى مـبالغ إضـافـية
ــالي لــســـد جــزء من الـــعــجـــز ا

قبل).  ا
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والـعالجـيـة لـلـكـابـ نـاظم شـاكر).
واضـــــاف درجـــــال (ان ان جنـــــوم
الــريـاضــة وروادهـا ثــروة وطـنــيـة
حـقيـقية وارث عـراقي يستـحق منا
ان نــقـدم لـهم كل مـانــسـتـطـيع ولن
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وجـه رئـــــيس مــــــجـــــلس الـــــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي امـس االثـن
بـــارســـال فـــريـق طـــبي الى اربـــيل
ــتـابــعـة احلـالــة الـصــحـيــة لـنـجم
ــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة الــســابق ا
الـكـاب نـاظم شـاكر عـقب اصـابته
بـــفــايــروس كــورونــا . وقــال وزيـر
الـشـبـاب والـرياضـة عـدنـان درجال
(ان هــذه االلـتـفـاتـة من قـبل رئـيس
ــكـــانــة مـــجـــلس الــوزراء تـــؤكـــد ا
الـــكـــبـــيــــرة لـــقـــطـــاعي الـــشـــبـــاب
والــريـاضـة واهــتـمـامه بــالـنـجـوم
نـتخـبات الـوطنـية الـذين خدمـوا ا
ورفـــعــوا اسم الــعـــراق عــالــيــا في
احملـافل الـدولـيـة)  مـقـدمـا (شـكـره
حلـكـومة اقـلـيم كردسـتان ووزارتي
الـــشــبـــاب والــصـــحــة في االقـــلــيم
ـــســـؤولـــ الــذيـن لم يـــدخــروا وا
جـهدا إال ووضعوه من اجل مد يد
الـعـون وتقـد اخلدمـات الـصحـية

وضـعه الـصـحي ويـتمـاثل لـلـشـفاء
من تبعات كورونا إن شاء الله).
وكـان درجـال قد اعـلن عودة جـميع
الـنشاطـات الرياضـية بدءا من يوم

قبل. السبت ا

نــقـصــر مـعــهم ابــدا في الـعالج او
رعـــايـــتــهم لـــرد الـــدين لـــهم جتــاه
بــلـدهم وان شـاكـر بــصـحـة جـيـدة
ومــعـنـويــات عـالـيـة فـي االنـتـصـار
ـرض ونـتـمـنى ان يـتـحسن عـلى ا
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أعلن الناطق باسم القائد العام
سلحـة يحيى رسول للقـوات ا
عن مــقــتل واعــتــقــال قــيــاديـ
بـداعـش في كـركـوك والـفـلـوجـة
. وقال خالل عملـيت مبـاغتت
رسول في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس إنه (بـحــسب تـوجــيـهـات
رئـيـس مـجـلس الـوزراء الـقـائـد
ـسـلحـة نـفذت الـعـام لـلقـوات ا
قـوة خـاصة من جـهـاز مُكـافـحة
اإلرهاب عملية مُباغتة إستندت
عـلى جُـهـد إسـتــخـبـاري كـبـيـر
أســفــرت عن مــقــتل إرهــابــيــ

إثــنـــ من قــادة داعــش أثــنــاء
مُــحـاولــتــهـمــا الــهـرب وإلــقـاء
الـقـبض عـلى إثـنـ آخـرين في
قضـاء داقوق جـنوبي مُـحافـظة
كـــــركــــوك) واضـــــاف ان (قــــوة
خاصة أُخرى نفذت واجباً نتج
عـــــنه الــــقـــــاء الــــقــــبـض عــــلى
عُــنــصـريـن خـطــرين من داعـش
ـدينة في قضـاء الكرمـة التابع 

الفلوجة). 
وألقت قوات الشرطة اإلحتادية
طلوب القبض على عـدد من ا
بـــــقـــــضـــــايــــا إرهـــــابـــــيـــــة في
كــــركـــوك.وذكـــر بـــيـــان لـــوزارة
الـداخلـية تـلـقته (الـزمان) امس

إن (قوة من فرقة االسـتخبارات
تـمـكـنت بـعـمـلـيـة نـوعـية ووفق
مـــعــلــومــات دقــيـــقــة من الــقــاء
الـــــــــقـــــــــبض عـــــــــلـى ثـالث من
ـــطـــلـــوبـــ واحـــالـــتـــهم إلى ا
اجلـــهـــات اخملـــتـــصـــة إلكـــمــال
اإلجــــراءات الــــتــــحـــقــــيــــقــــيـــة
والــقـانـونـيـة الالزمـة بـحـقـهم)
مشـيـرا الى (إلقـاء القـبض على
طـلوبـ في مـنطـقة حي احـد ا
الـعــمل الـشــعـبي  ضــمن قـاطع
عـــمـــلــــيـــات كـــركـــوك وإحـــالـــة
طـلوب الى اجلهات الشخص ا
اخملــتــصــة إلكــمــال اإلجــراءات
الـــقــانــونـــيــة الالزمـــة بــحــقه).

وأكــدت مــديــريــة شــؤون وأمن
مــحـافــظـة كــركـوك عن تــنـفــيـذ
تــــوجـــيـــهـــات رئـــيس الـــوزراء
ووزيـــر الـــداخــــلـــيـــة عـــثـــمـــان
ي بـفـرض هـيـبـة الـدولـة الـغـا

في احملافظة.
وذكـــر بـــيـــان لـــلــمـــديـــريـــة انه
ـراجع (تـنــفـيـذاً لــتـوجـيــهـات ا
العـليا ومع جـملـة من القرارات
التي اتخذت ومنها فرض هيبة
ديريـة بإشراف الدولة قـامت ا
مــبــاشـــرٍ من الــعـــمــيـــد ســنــان
الــــبــــيــــاتي وأمـن احملــــافــــظـــة
ساندة جـهاز األمن الوطني و
واألجـــهـــزة األمـــنـــيـــة األخـــرى

بـــــنـــــصبِ ســـــيـــــطـــــراتٍ داخل
احملـافــظـة لــتـنــفـيــذ اولى تـلك
ــتــمـــثــلــة بــحــجــز الــقــرارات ا
ـركــبـات ـظــلـلــة وا الـعــجالت ا
التي الحتـمل لوحات تـسجيل)
مـــــؤكــــدا ان (تـــــلك اإلجــــراءات
شـمـلت الـعـجالت احلـكـومـية و
ـــدنــــيـــة داخـل احملـــافــــطـــة). ا
وأضـــــــاف انـه ( تــــــبـــــــلـــــــيغ
الـــــســــيــــطـــــرات اخلــــارجــــيــــة
ــنع دخــول اي لــلــمــحــافــظــة 
عجـلة مظـللـة كانت حكـومية ام
مــــدنـــيــــة الى داخل كــــركـــوك).
وكــشـفت خــلـيــة االعالم االمـني
عن االســـــلـــــحـــــة الـــــتي تـــــمت

مـصادرتـها خالل عـملـية امـنية
في مــيـسـان.وقـالت اخلـلـيـة في
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إنه
(بـعد أن بـاشـرت قطـعـات قوات
الــرد الـســريع بــتـنــفــيـذ واجب
مـداهـمة وتـفـتيش قـضـاء اجملر
الــكــبــيــر ومــركــز الــقــضــاء في
ـنـفذة مـيـسـان تمـكـنت الـقوة ا
لــلــواجب من الــعــثــور عــلى31
بـنـدقـيـة مـخـتـلـفـة االنـواع كـمـا
الـقت الـقبـض على 4 مطـلوب
وفق مواد مخـتلفـة اضافة الى
حـجــز عـجالت ال حتـمل ارقـامـا
واوراق ثبـوتيـة). وتمـكنت قوة
أمـــنـــيـــة من شـــؤون اخملــدرات

ـؤثــرات الـعـقــلـيــة من الـقـاء وا
الـقــبض عــلى مــروج مــخـدرات
بـحـوزته عـمـلـة أجـنبـيـة مـزيـفة
في ديـــــالـى.وذكـــــرت شـــــرطـــــة
احملـافـظـة في بـيـان ان (مـفـارز
مـن قــــــسم شــــــؤون اخملـــــدرات
ـؤثرات الـعـقلـيـة تمـكنت من وا
الــقــاء الــقــبض عــلـى مــطــلـوب
واد ضبط بحوزته كميات من ا
اخملدرة وادوات تعـاطي وعملة
اجــنـبــيـة مـزورة) وأضـاف انه
( اتخاذ االجراءات القانونية
ه للـعـدالة). كـافـة بحـقه وتـقـد
واطـاحـت قـوة أمـنـيـة بـشـخص
اغـتـصب فـتـاة بـعـد اخـتـطـافـها

في بغـداد. وقال بـيان امس انه
(بــعــد ورود شــكــوى من إحـدى
الــفـــتــيـــات بــشـــان قــيـــام أحــد
تهم باسـتدراجها وخطفها ا
واغـــتــصـــابـــهــا ومن ثـم أطــلق
ســراحــهــا  تـشــكــيل فــريــقـا
للعمل اخملتص من مفارز وكالة
االستخبارات وبعد استحصال
ـوافـقـات الـقــضـائـيـة وبـداللـة ا
ـــشــتـــكـــيـــة  نـــصب كـــمــ ا
ــــتـــــهم في والــــقــــبـض عــــلى ا
مــنـطــقــــة الــنـهــروان بـبــغـداد
الـــــــــذي اعـــــــــتـــــــــرف مـن خالل
الــتـحــقـيـقــات األولـيــة بـقــيـامه

ته النكراء).  يحيى رسول بجر
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شخـصت وزارة الصحـة والبـيئة
 4314 اصـابـة جـديـدة بـكـورونـا
ـعدالت وسط تـصـاعد مـلـحـوظ 
الشفاء التي جتاوزت اربعة االف
حـالـة وبـواقع وفـيـات  77 حـالة
وقف الوبائي ليوم امس ضمن ا
. وقـالت الـوزارة في بـيان االثنـ
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امـس انه
(مـــخــــتــــبــــرات الــــوزارة اجـــرت
فــــحــــوصـــا بــــواقع  24318 في
جـــمـــيع احملـــافـــظـــات وســجـــلت
 4314 حـــالى اصـــابـــة مـــؤكـــدة
بـكـورونــا و شـفـاء  3299 حـالـة
وبــــواقع وفــــيـــات  77 حــــالـــة).
وكشف مصدر عن موافقة اللجنة
الـعـلـيـا لـلـصـحة والـسـالمة عـلى
ــطـاعم وفق شـروط إعـادة فـتح ا
تــضــعـهــا الــصــحـة الحــقــاً.وقـال
ـــصــــدر في تـــصــــريح امس إن ا
(اللجنة العليا وافقت على إعادة
ـــطـــاعـم وفـــقـــاً لـــشـــروط فـــتح ا
تضعهـا الوزارة الحقاً) واضاف
انـه ( انــهـــاء تـــكـــلـــيف مـــوفق

الـربـيعـي من سـكرتـاريـة الـلـجـنة
الـوطـنـية من دون ذكـر مـزيد من
الـتـفـاصـيل). وأصـدرت الـسـفارة
الـعــراقـيـة في تــركـيـا تــوضـيـحـا
بــــشـــأن اغالقــــهـــا جـــراء وجـــود
اصــــــابــــــة بــــــكــــــورونــــــا ألحـــــد
مـوظـفـيــهـا.وقـال الـسـفـيـر حـسن
اجلنابي في بيان تـلقته (الزمان)
امس (نـــظــــرا النـــتـــشــــار خـــبـــر
اإلجراء اإلحـترازي الـذي اتخذته
الـــســـفـــارة في انـــقـــرة بـــصــورة
واسعة  نوضح أنه بـعـد التـأكد
من وجــود إصـــابــة داخل مــبــنى
الــسـفــارة وحـفــاظـاً عــلى سالمـة
وظف تقرر تأجيل راجع وا ا
راجعـات القنـصليـة التي كانت ا
مـخطـطـة أليام األثـنـ والـثالثاء
واالربـــعـــاء مـن كل إســـبـــوع الى

قبل)  اإلسبوع ا
واشـار الى ان (ذلك جـاء لـغـرض
الـقـيـام بـتـعـفـيـر بـنـايـة الـسـفارة
وفــــحص جــــمــــيع الــــعــــامــــلـــ

ـن فـيـهم الـسـفـيـر) وعـوائـلـهم 
لـحـوظة في وتابع ان (الـزيـادة ا
عـدد اإلصـابـات في أنـقرة حـسب
آخــر تــصــريح لــوزارة الــصــحــة

الــتــركــيــة نـتــوقع ان تــســتــغـرق
الـفـحـوصـات ونـتـائـجـهـا مـا ب
 48 الى  72 ســـــــاعـــــــة  فـــــــإن
وظف مدعـوون للعودة للدوام ا
فـقط بـعـد احلــصـول عـلى نـتـائج

فــحــوصــاتــهم الــتي تــثــبـت عـدم
وجــود إصــابــة وســيــكــون يــوم
ـقـبل موعـدا لـلدوام). اخلمـيس ا
وتستعد الشركـة العامة لصناعة
ستـلزمات الـطبية في األدوية وا

ســـامــراء احـــدى شــركــات وزارة
ـــعــادن إلنـــتــاج الـــصـــنــاعـــة وا

مستحضر لعالج كورونا. 
ونـــقل بـــيـــان لـــلـــوزارة تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس عن مـــديـــر عـــام
الــشــركـــة عــبـــد احلــمــيــــد عــبــد
الـــــرحـــــمـن الـــــســـــالـم قـــــوله ان
(االسـتــعـدادات اجلــاريـة إلنــتـاج
مــســـتـــحـــضــر أفـــافـــيــرا لـــعالج
كورونا فضالً عن إنتـاج فيتام
سي ومــسـتـحــضـر الـزنك قــريـبـاً
ستلزمات اإلنتاجية بعد تهيئة ا
من مـواد أولـيـة ومـواد الـتـعـبـئـة
والـــــتـــــغـــــلــــيـف لـــــغـــــرض رفــــد
ــؤســـســات ــســـتــشـــفــيـــات وا ا
الـــصـــحـــيــــة بـــهـــا) مـــؤكــدا ان
(البـرنامج اإلنـتاجي لـلشـركة في
ــاضي الـــذي ســيــتم شــهـــر آب ا
ـــوجــــبه جتـــهــــيـــز الــــصـــحـــة
والــــوكــــاالت الـــــتــــســــويــــقــــيــــة
ــــخـــتــــلف الــــتـــخــــصــــصـــيــــة 
ـــســتــحــضــرات الــصــيــدالنــيــة ا
والــــــدوائــــــيــــــة مـن احلــــــبــــــوب
ـراهم ـضــادات احلـيـاتــيـة وا وا
وبــقـيـمــة بـلــغت ثالثـة مــلـيـارات

و334 مليون دينار).
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الــــشــــركــــة عــــلى (زيــــادة االنــــتــــاج
والـــتـــعــجـــيل في مـــشـــاريع تـــأهــيل
وتــطـــويـــر الـــوحــدات االنـــتـــاجـــيــة
تـضررة جراء الـعمـليات االرهـابية ا
ــــــصـــــفى فـي وقت الـــــتي حلــــــقت ا
ســابق) مــؤكـدا أن (الــوزارة عــازمـة
على رفع الطاقـة االنتاجيـة للمصفى
الى اكثر من 280 الف برميل باليوم
من خالل مـشـاريع الـتـاهـيل وتـنـفـيذ

مشاريع جديدة). 
WOłU²½« W UÞ

من جانبه قال وكـيل الوزارة لشؤون
الـتـصـفيـة حـامـد يـونس ان (الـطـاقة
ـصـافي الـشـمـال حـالـيـا االنـتـاجـيـة 
اكثر من 75 الف برميل باليوم ومن
ؤمل ان تصل إلى 120 الف برميل ا

بـالـيـوم نـهـايـة الـعـام احلـالي بـرغم
تمثلة بجائحة التحديات الصحية ا
كــورونــا الـتي قــيــدت حـركــة الــعـمل
والــــعــــامــــلــــ بــــســــبب احملــــددات
الصـحـية لـكنـها لـم تؤثـر على سـير
شاريع التي تنفذ وتائر العمل في ا
وذلك الصـرار الـعـامـلـ الذي سـاهم
ــضي قــدمــا لــتـــحــقــيق خــطط فـي ا
الـوزارة فـي زيـادة مــعـدالت االنــتـاج

لدعم االقتصاد الوطني للبالد). 
فيـمـا شدد مـدير عـام شـركة مـصافي
الــشــمـال قــاسم عــبــد الــرحـمـن عـلى
ضى (قدماً بتنفيذ مشاريع االعمار ا
ـصـافي والـعمل والـتاهـيل جلـمـيع ا
على زيـادة االنتـاج وحتسـ نوعـية

نتجات النفطية) . ا

امس الى ان (خــطط الـوزارة تــهـدف
الـى زيــــادة االنـــتــــاج مـن مـــصــــافي
الشمال الى 280 الف برميل باليوم
مؤكداً انه  وفي ضوء تراجع أسعار
الــنـفط والــصـعــوبـات الــتي تـواجه
االقـــتــصــاد الــعـــراقي فــإن الــوزارة
تعـول كثـيـراًعلى قـطاعـات التـصفـية
والغاز والصنـاعات البتروكـيمياوية
وتــعـدهــا ركـيــزة اقـتــصـاديــة الدامـة
وتعزيز التنمـية الوطنية وقد اعدت
الـــوزارة اخلـــطط الـــتي حتـــقق هــذا

الهدف) .
عـلى صـعـيـد مـتـصل حث اسـمـاعـيل
الـعـامــلـ في مـصــفى الـصـمـود في
بيجـي خالل اجتمـاع عقـده مع مدير
شركة مصافي الشمال والعامل في
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ساندت اليمن العراق في عهد الرئيس علي عبد الله صالح أثناء حرب الثمان
ـتطوعـ الغيـر مدرب  سنـوات مع ايران وأرسـلت لواءي مشـاة اغلبه من ا
تـقدم احلرج من خط اجلـبهة وقد اخـتيـرت لهم مواقع قـتالـية ولكن لـيس في ا
عـلى امـتداد اجلـبـهـة من قـاطع بـدر حـتى قـاطع قـره تـو  واغـلب هـذه الـقوات
جتحـفـلت كـضـيف أسـنـاد مع الـويـة مشـاة في قـاطع خـانـقـ  وحـتـمـا كانت
هنـاك فوارق في الـبنـية اجلـسمـانية والـهنـدام العـسكـري بيـنهم وبـ العـسكر
العـراقي إذ يـبدو اجلنـدي اليـمني قادمـا بحمـاسة اليفـقه في معنـاه سوى ما
ـضـادة ضـد ايـران تـبـريـرا لـلـحـرب انك سـتـحـارب قـالـوا لـه ضـمن الـدعـايـة ا
الــفـرس أعـداء اإلسالم فـي مـقـاتــلـة جـهــة لم تـكن هي تــعـنـيه ولــكن احلـمـاس
ـذهـبي اتى به مع إغراءات شـحـنات من الـنـفط العـراقي الـتي تأتي الـقومي وا
ـنـدب اقفل وقـتـها في عن طـريق شاحـنـات عبـر احلـدود السـعـوديـة الن باب ا
وجه الــبـحـريـة الـعــراقـيـة. اغـرب مـا فـي تـمـوين هـذا اجلـيـش هـو مـا اشـتـرطه
اجلانب الـيمني على وزارة الدفاع العـراقية ان يسمح للجنـود اليمن بتخزين
القـات وان يجلب لـهم ضمن قوافل الـتموين العـسكري وقـد  تأسيس موقع
لك في إلعـاشة اجليش الـيمـني في مكـان قريب عن مديـنة خـانقـ اسمه تل ا
الـطـريق الى نـفط خـانه ومن هـنـاك كـان الـقـات يـوزع أسـبـوعـيـا مع الـصـمـون
والقـصعة وسكـائر يهوى تـدخينهـا اليمنـيون من نوع سلي كـات بلوني علـبتها
األصـفر واألزرق. تخـيل جـيش وعلى جـبهـة حرب ويـكون ويـعيش خـدر القات
وهو نـبـات مخـدر فكـيف يـستـطيع ان يـدافع عن نـفسه اذا هـجم علـيه احلرس
والبـسيج في ليلة ظلماء يفـتقد البدر فيها?! حـتما جميع مراتب هذين اللواءين
سـيـقـعـان في األسـر وسـيـطـلـبـون من الـصـلـيب األحـمـر وقـتـهـا تـوفـيـر الـقات
فيـعطى لـهم احلشيـشة لعـدم توفـر القات في ايـران. انها واحـدة من دراميات
احلـرب ان جتبـر وزارة احـتـرافـيـة مـثل وزارة الدفـاع ان تـوفـر اخملـدر جلـنود
ـكال وعـدن عـلى جــبـهـات الـقـتـال فــكـان لـيل جـنـود صـنــعـاء وحـضـرمـوت وا
ـضغ وتــبـادل أحــاديث الـهـوى الــتي ال تـمت وصــعـدة هــو خـيـال ســارح في ا
هـمتـهم بـصلـة ومتى سـقطـت قذيـفة مـدفع على مـواقـعهم او قـربهم هـبوا من
الـفزع وطار الـقات من رؤوسـهم ومتى أحـسوا بـاألمان عـادوا ليـحشوا حتت
ـضـغونه... بـ خانـق والـقـات وعلي عـبد الـله صـالح فكـاهة لـتاريخ الفك و
وقـدرية وغرابة ان تـأتي بجيش همه األول ان يـعيش خدر اللـيل ولهذا أحست
القـيادة الـعراقـية بـذلك وجعلـتهم في اخلط األسـناد اخلـلفي او في جـبهـة غير
نية ولكن مسوك بأيـدي  راصد في خط النـار ا ملـتهبة وقد  زيـادة عدد ا
. يـذكـر لي أحـدهم انه في لـيـلة شـتـائـيـة امام اغلـب جنـوده وضـبـاطه عـراقيـ
جبـهة خـسروي واخ داغ في خـانقـ انه كان مـكلفـا بواجب رصـد عنـدما بدا
الـهجـوم اإليـراني من جهـة وادي جنف وقـاطع قصـر شـيرين. وانـه أخبـر امر
السـريـة بضـرورة اليـقـظة واحلـذر وكان وقـتـها يـحشـو فـمه في القـات وح
ـلجـأ ألخـبـاره بـضـرورة تشـديـد احلـراسـات وجدت عـدت الى ا
لجأ وقد ترك مسجله الكاسيت يبث أغنية ال ا شخـيره 
لـلـراحل أبـو بـكـر ســالم... مـات صـالح ومـات أبـو بـكـر
ــا هـذا الــضـابط مــات أيـضــا ..ومن بـقي سـالم .. ور
ـتـصـارعون في خـانـق ...والـقـات الـذي يخـزنه اآلن ا

ارض اليمن السعيد.

W∫  جانب من جلسة مجلس النواب االخيرة برئاسة محمد احللبوسي Kł
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دعت الـلــجـنـة الــنـقــابـيـة الــقـانــونـيـة
رئـاسـة مـجـلس الـنـواب الى مـفـاحتـة
الكـتل الـسيـاسيـة لـبيـان رأيـها بـشأن
ـــقـــتـــرحـــة لـــقـــانـــون الـــتـــعـــديـالت ا
االنتخـابات  كمـا حددت سـقفا زمـنيا
اقـصى أمـده 15 يـومــا لـتـســلم رؤيـة
ومقترحات الكتل بشأن طبيعة توزيع

الدوائر االنتخابية.
 وقـالت الــلـجـنــة في وثـيــقـة رســمـيـة
ـان اطـلـعت مـوجـهـة الى رئـاسـة الـبر
علـيها (الـزمان) امـس  انها (كـانت قد
فـاحتـت الـقــوى الــســيـاســيــة مــنـذ 9
ــاضي لــتــقــد رؤيــتــهــا حــزيــران  ا
بـــشـــأن طــــبـــيـــعـــة تــــوزيع الـــدوائـــر
االنـتــخـابــيـة  لـكــنـهــا لم تـتــسـلم اي
اجـابــات بــاســتــثـنــاء  كــتــلــة حتـالف
سـائـرون ) داعـيـة الـكتـل الـسـيـاسـية
الى (تـكـثــيف اجلـهـود لــلـوصـول الى

آلية لتوزيع الدوائر االنتخابية).
وطــالــبت الـــلــجــنــة رئـــاســة مــجــلس
ـفـاحتـة الـكـتل الـسـيـاسـيـة الـنـواب 
لــتــحـــديــد مــوعــد الســـتــكــمــال االراء
ضي قـتـرحـات ليـتـسـنى للـجـنـة ا وا
ــان في عــرض الـــقــانـــون عــلى الـــبــر

القراره.  
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من جـهــته قـال نـائـب رئـيس الـلــجـنـة
القانـونيـة النـيابـية مـحمـد الغزي في
تـصـريح ان (الـلـجـنـة اعـدت تـقـريـرها
تـعددة الفـني بشـأن تـوزيع الدوائـر ا
الكمال قانون االنتخابات و االتفاق
على ان تـتـبـنى رئـاسـة اجمللس ابالغ
الـكــتل الـســيـاسـيــة بـتــقـد رؤيــتـهـا
ومـقــتــرحــاتــهـا بــشــكل خــطي بــشـأن
ـتـعددة توزيـع الدوائـر االنـتـخـابـيـة ا
الكمـال الـقانـون االنـتخـابـات) كاشـفا
عن ان (الـــلــجـــنـــة حــددت 15 يـــومــا
كــسـقـف زمــني اقــصى لــتــسـلـم رؤيـة
ومـقـتـرحـات الـكـتل الـسـيـاسـيـة بـهـذا
الـشـأن). وبـحـسب الـغـزي فـإن (كـتـلـة
سـائــرون هي الــوحــيــدة الـتـي قـدمت
رؤيتها وتضـمنت اعتماد 237 دائرة

الـواقع وبــالـنـتــيـجــة سـتـكــونُ كـثـرةُ
الدوائر االنتخـابية حجـرَ العثرة أمام
حــسـم عــدد الـــدوائـــر االنـــتــخـــابـــيــة
والـذهـاب النـتـخـابـاتٍ حـقـيـقـيـة تـفرزُ
إرادةَ الــــنــــاخبِ الــــعــــراقي وتــــمــــكنُ
الـنــاشـئــةَ الـســيـاســيـةَ مِنَ الــفـوز في
االنتـخابـات) معـربا عن اعـتقـاده بأنَّ
(تـــقـــســيـمَ احملـــافـــظــة إلـى دائِـــرَتــ
انـتـخـابـيـتَ هـو الـتـقـسـيم الـواقـعي
الــذي مُــمــكِن أن يُــحــققَ انــتــخــابــاتٍ
ــنحَ مــسـاحــةً لــلــتــنـافس مُـبــكــرة و
وإمـكــانــيـةً حــقـيــقــيـةً لــفـوز الــوجـوه
ستـقل واألفراد الذين ال اجلديدة وا

ينتمون لكتل سياسية ).
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ـــكن ان  واشــار الـى ان هـــذا االمــر 
يوصول الى (حتـقيق هدف اجـتماعي
مهم وهـو تـغـييـر الـطبـقـة الـسيـاسـية
بــإرادة جــمـاهــيــريــة دون امالءات او
قيـود الـكتـل السـيـاسيـة الـتي قـبضت
عــلـى اإلرادات الــوطـــنــيـــة ألكـــثــر من
خمـسـة عـشـر عامـا وجـعـلـتهـا رهـيـنة
الـــقـــرار الــســـيـــاسـي الــذي تـــفـــرضه
الــزعــــــامــاتُ الــســيــاســيــة وكــتــلُــهـا
ــصـلـحـيـة ُـنـقـادة خــلفَ رغـبـاتـهـا ا ا

والضيقة).
 وصــوّت مــجــلس الــنــواب اول امس
على قانـون االنتـخابـات باجملـمل بعد
ان  وافـقت علـيه الـلـجـنـة الـقـانـونـية.
واوضح  رئــــيس مــــجـــلس الــــنـــواب
مــحـــمــد احلـــلــبـــوسي انه لـــيس من
صالحية رئـاسة اجمللس الـعودة على
قــانـون االنــتــخــابــات بــعــد تـصــويت
ــان عـــلــيه إال بــعـــد نــشــره في الــبــر
الــصــحــيــفـــة الــرســمــيــة.وقــال خالل
اجللـسـة  انه )بعـد أن صـوَّت اجمللس
على قانون االنتخابات باجململ ليس
من صالحـيـة رئـاسـة اجملـلس الـعودة
على الـقانـون إال بعـد نشـره) واضاف
ــكن لــكل كــتــلــة ســيــاســيــة أو انه (
ــفـوضـيـة االنــتـخـابـات احلـكـومـة أو 
ـالحـظـات أو أي تعـديـل تراه تـقد ا
مـشـيرا الى ان منـاسـبـا إلى اجملـلس)

ـؤسسة التعلـيمية  حتديات كـبرى بسبب  جائحـة كورونا  واحتماالت تواجه ا
ـقـبـل  سـريـعـا لــيـطـرق أبـواب جــامـعـاتـنـا اسـتــمـرارهـا في الـعــام الـدراسي ا
وذج الـتعليم احلكـومية  ام االهـلية   واقع احلال  هـناك ضرورات حلـوكمة 
االلكـتـروني  بعـد ان  شـابه الكـثـير  مـن األخطـاء  تتـمـثل في  احلـضور  غـير
شـاركة الـطلـبة في احملـاضرات  حـ تتـيح احملـاضرة االلـكتـرونية النـوعي  
تـسـجـيل الـطـالب  حـضـوره من دون قـدرة األسـتـاذ عـلى  الـتـعـامل  الـواقـعي
ا يجعل  احملـاضرة مجرد تـسجيل فديوي بـوجود  ذلك الطالب  من عـدمه 

من  دون أي  تفاعل  ب  احملاضر  وطالبه  .
فـتوح "  يضـاف الى ذلك فـكرة  االمـتـحانـات  االلكـتـرونيـة بـنمـوذج الكـتـاب ا
وفـيـهـا الـكـثـيـر  من األمـور  الـتي  جتـعـل  الطـالـب  امـام  مـهمـة قـد تـبـدو في
بعض األحـيان سـهلة حـسب  نوع  األسئـلة االمتـحانيـة فضال  عن  منـاقشة
ـكن ان يحـصل فيـهـا  من مداخالت  وامـور  ما االطـروحات اجلـامعـية ومـا 

زال الكثير  من األساتذة غير قادرين على جتاوز بعض العقبات التقنية  .
كن  حوكمة   التعليم  االلكتروني? كيف 

 من جتـارب األ والشعـوب  ظهـور  استخـدام تقـانة االتصـال في التـعليم  
وهــذا يـــتــطــلـب  أصال ان يــتـــدرب  كل  من الـــطالب  واألســاتـــذة عــلى هــذه
التـقنيات  االتصالية  عبر  أنظمـة باتت  منتشرة لعل ابرزها  " غرفة الدراسة
" عـلى تـطـبـيق غـوغل فـضال  عـن بـعض األنـظـمـة األخـرى الـتي  تـطـور  هـذا
الــبـرنــامج االلـكــتـروني  وتـضــيف او حتـذف  مــنه بـعض األمــور  كل  حـسب

اجتهاده .
طـلوب عراقيـا  ان  تنهض  اجلهـات العراقيـة اخملتصة  في  وزارة الـتعليم ا
العـالي والـبـحث العـلـمي  بإصـدار نـسخـة عـراقـية من  هـذه الـبرامج لـضـمان
امن بـرتـوكـول  االتـصـال أوال  وسـهـولة االتـصـال  ثـانـيـا من خالل ربـط هذا
ا البـرنامج  مع بـرتوكـول  االتصـال بالـشبـكة الـدوليـة ونفـاذها في الـعراق 
كن  الـكثير من الـطلبة  واألساتـذة من االتصال االسهل عبـر هذ ا البرنامج

نتظر  . ا
  االمــر الــثـــاني ان يــصـــار الى اعــداد بــنـك بــاحملــاضــرات حتـــول الــكــتب
ا يجـعل احملاضرة نقاشية تـفاعلية  ب األستاذ ـية الى هذا البنك  االكاد
والطـالب  وليس مجرد االستماع  للمحاضر من قبل الطالب  حسب الطريقة
التـقـليـدية  في الـصف االعـتيـادي  بذلك نـضمن وجـود  الـطلـبة مع  األسـتاذ
وتفاعلهم مع احملاضرة وليس  التسجيل  فقط  من دون أي  تفاعل  مشترك.
قـترح عراقـيا ما يـعرف بـرجع الصدى ان يـتضمن الـبرنـامج ا  االمر الـثالث 
نزلية التي يتطلب من الطالب الدخول على للـمحاضرة من خالل  الواجبات ا
ادة الـدراسية وادائها مبـاشرة على هذا الرابط مثل الـتحضير اليومي رابط ا
ا  وأداء االمتـحـانـات الـيومـيـة الـسـريعـة الـتي يـضـعـها األسـتـاذ لـلـطالب  
يـضمن الـنـسغ الـصاعـد  من األسـتاذ  احملـاضـر والنـسغ الـنـازل من الطالب
وتـوثيق كل ذلـك على رابط احملـاضـرة الـذي يـضمن الـشـفـافـية مـا بـ تـفاعل
الـطـالب  وحـسن أدائه  وتـقــيـيم  األسـتـاذ احملـاضـر لـه  في درجـات الـتـقـيـيم

الفصلية .
ـفــيـد  وجــود بـنك لألســئـلــة االمـتــحـانـيــة   لـكن  االمــر  الـرابع  نــعم  من ا
ادة  وتـسـتـخدم ـتمـثـلـة ان تشـمل  جـمـيع  أبـواب  ا بشـرطـهـا  وشروطـهـا  ا
ـوذجا  مـتجـددا في كل امـتحـان تخـتلف  عن سـابـقه  من خالل  تنـوع هذه
وذج  جـديد  غـير  مـكـرر  واعتـماد مـبدأ ا يـجعل الـطالب امـام  األسئـلـة 
العـصف الذهني  في اغـلبية هـذه  األسئلة ولـيس  األسلوب الـتقليـدي للشرح

من م الكتب .
بانـتظار  ظهور  مثل هذا البرنامج التقني العراقي للتعليم  االلكتروني  يبقى
األستـاذ والطالب  امام تـقنيات اجـنبية  عـربت من قبل  جامعـات عربية  البد
ـية مـتـخصـصـة في كل  جامـعة من تـوافر  خـبـرات  اكاد
حــكـومـيـة  او أهــلـيـة  الخــتـيـار افــضـلـهـا  ونــسـال الـله
الـتوفيق لـكل  طلبـتنـا األعزاء ولكل الـعراق في  جتاوز

هذه اجلائحة انه سميع  مجيب 
 × عميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية  اجلامعة

(أهمـية تـكامل األدوار بـ مؤسـسات
الــدولــة الـــعــراقـــيــة وتــوفـــيــر الــدعم
واالســـنــاد الـالزم إلجنـــاح مــثـل هــذه
ـلـفـات الــتي تـتـطـلب جــهـدا وطـنـيـا ا
رجوة استثـنائيـا لتـحقيق األهـداف ا
والــــوصــــول الى ضــــفــــة الــــنــــجــــاح

نشود).  ا
WOLKŽ ÕËd

ووجه وزير الـتـعلـيم العـالي والـبحث
الـعــلـمي نــبـيل كــاظم عـبــد الـصـاحب
رســــالــــة الى أعــــضــــاء الــــهــــيــــئـــات
الـتـدريـسـيـة في اجلـامـعـات الـكـلـيـات
احلكومية واألهلـية. وتضمنت رسالة
عبد الصـاحب (يسعـدني أن أخاطبكم
أخــوة وأخـــوات وأبـــنـــاء في صــروح
عـلـمــيـة عـرفـهــا الـتـاريخ مــنـذ الـقـدم
ن ونــقف جـــمــيـــعــاً إكـــبــاراً وإجالالً 
ســعى وأسس لــهــذه الــصــروح الــتي

احــتــضــنـــتــنــا فـي زمن   وهــا نــحن
نواكب الـتطـورات لـنحـتضن أجـياال 
وتـســعى أجــيــال أخــرى من عــمق مـا
غــرســنــا لــتــثـمــر مــعــرفــة وأخـالقـا).
واضـاف عــبـد الــصـاحب في رســالـته
(كنـتم ومـا تزالـون أمـناء في عـطـائكم
عـلى الـرغم مـن الـتـحـديــات وسـعـيـتم
مـنــذ فـتــرة قــريـبــة جـداً بــاإلمـكــانـات
واكـبة العـالم وقد سـجلتم احملدودة 
جناحـاً ألبـنـائـنا وبـنـاتـنـا من الطالب
والـطـالــبـات والــيـوم تـصــعـدون سـلم
الـبــحث الــعـلــمي وتــواكـبــون الــعـالم
ونــأمل أن تــأخــذ بــحــوثــنــا واقــعــهـا

احلقيقي والتطبيقي). 
وطــلب عــبـــد الــصــاحب فـي رســالــته
(أرجو من البـاحث  االنـطالق بثورة
عــلـــمــيـــة نــحــو مـــؤســســـات الــدولــة
احلـكــومــيـة الــصــنـاعــيــة والـزراعــيـة

ان تـتــخــذ الـوزارة قــرارا بـتــخــفـيض
االجور الدراسية.

وتابع وزراء التعليم الـعالي والتربية
ـراكـز االمتـحـانـية لـطـلـبة والصـحـة ا
الــســادس االعــدادي ضـــمن مــديــريــة
تـــــربـــــيـــــة الـــــكـــــرخ الـــــذين يـــــؤدون
امـتـحــانـاتـهـم الـنـهــائـيـة في جــامـعـة
بـغـداد. وأعـرب كل من وزيـر الـتـعـلـيم
نــبــيل كــاظم عــبــد الــصــاحب ووزيــر
الـتـربـيـة  عـلي حــمـيـد مـخـلف ووزيـر
الصحة  حسن التـميمي لدى زيارتهم
راكز االمـتحـانيـة في كلـيتي الـعلوم ا
ــــســـتـــوى واإلعالم عن تــــفـــاؤلــــهم 
اإلجـراءات الـلـوجــسـتـيـة والــصـحـيـة
الداعـمة لالمـتحـانات في هـذا الظرف
الذي يـخوض فـيه الطـلبـة العـراقيون
اخـتــبـارا مــفـصــلـيــا وحتـديــا كـبــيـرا
لتـجـاوز تـداعـيات اجلـائـحـة من جـهة
ـدى ورسم عـتــبــة مـســتــقـبــلــهم في ا

نظور.   القريب ا
وقال وزير التربية  علي حميد مخلف
إن (إسهام وزارتي الـتعـليم والـصحة
تابعة وتقـد الدعم يوفر زخما في ا
ـهم الذي ـلف ا وطنـيـا بـاجتـاه هـذا ا
يؤديه أبناء جميع العراقي حضورا
ــقــطع الــزمـني وامـتــحــانـا فـي هـذا ا
الـتــاريــخي). وســجل وزيــر الــصــحـة
حــسن الــتــمــيــمي تــقــديــره لاللــتــزام
الوقـائي ومراعـاة احملددات الـصحـية
داخل الـقــاعــات االمـتــحـانــيـة مــؤكـدا
توفير الـدعم الصحي الـكامل لتـغطية
امتـحانـات طلـبة الـسادس اإلعدادي .
وأكد وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث
الـعـلـمي  نــبـيل كـاظم عــبـد الـصـاحب
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تفقد وزير النفط احسان عبد اجلبار
حافظة اسماعيل مـصفيي القيـارة 
نـــيـــنـــوى والــــصـــمـــود فـي بـــيـــجي
ـــحــافـــظـــة صالح الـــدين  لالطالع
عـلى ســيـر تـنـفـيــذ مـشـاريع االعـمـار

والتأهيل. 
واكـد اسمـاعـيل خالل جـولة تـفـقـدية
ولـقائه بـالـعامـلـ (اهمـيـة االسراع
بــخـطط زيــادة االنـتــاج  في مــصـفى
الــقــيــارة) واوعــز (بــاضــافــة وحـدة
جــديــدة لإلنــتــاج بــطــاقـة  (70 الف

برميل باليوم). 
صـفى الصـمود وفي جولـة تفـقديـة 
ــحــافـظــة صالح الـدين في بــيـجي 
اشـار بـحـسب بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
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واالقتـصـاديـة والـتـنمـويـة واخلـدمـية
وســـواهـــا فــــضالً عن الــــقـــطـــاعـــات
شتـركة واخلـاصة لـنسـجل حضوراً ا
متـمـيزاً خلـدمة بـلـدنا الـعـزيز الـعراق
) مـوضـحا (يـسـعدني أن احلبـيب اوالً
أضع عطـاءكم أمـام أعـيـنكم لـتـفـخروا
ـا حــقـقـتم من ـا أجنـز ونـفــخـر 
تذلـيل للـتحـديات والـصعـاب وعلـينا
ـرحلـة لـنـسجل أن ال نقف عـنـد هـذه ا
أبــحـــاثــا جـــديــدة ونـــســوق الـــبــحث
الـعــلــمي لــلـداخل واخلــارج من خالل
فرق عمل بحثية تـعمل باختصاصات
ـتكاملة التي عرفة ا مختلفة وتـنتج ا
ــؤســســات والـــشــركــات من تــمــكـن ا
تطبيقها واإلفادة منها ليكون عراقنا
عموما وصـروحنا الـعلميـة خصوصاً
نطقة وذجـاً في ا حكومية وأهـلية أ

والعالم).

انتخابية).
ورغم أن الـلجـنـة أقـرت نـظـام الـدوائر
ــتــعــددة فـإن اخلالف االنـتــخــابــيـة ا
ــادة اخلــامـــســة عـــشــرة من بــشـــأن ا
الـقـانـون مـازال مـســتـمـرا بـ الـقـوى

السياسية.
ـــادة عــلـى اعــتـــمــاد  وتــنـص هــذه  ا
ـتـعـددة في كل الـدوائـر االنـتـخـابـيـة ا
محـافـظـة بدل الـدائـرة الـواحدة. وهي
مــادة تـلــقـى دعـمــا مـن بـعـض الــقـوى
الــســيــاســيــة مـــثل كــتــلــة ســائــرون
ــطـالــبــ بــالــتـغــيــيــر خــاصـة من وا
نـشـطـاء االحـتــجـاجـات األخـيـرة لـكن
كتال سـياسـية تـقلـيدية أخـرى مازالت
تــفـضـل نــظـام الــدائــرة االنــتــخــابــيـة
الـواحدة.ووسـط هـذه اخلالفـات يـبدو
سـتبـعـد تمـرير الـقـانون اجلـديد من ا
قريبـاوفي هذا الشـأن رأى عضو كـتلة
النهج الوطني النيابـية مهند العتابي
ُـبــكـرة لن تــقـام مع ان االنـتــخـابــات ا

تصغير الدوائر االنتخابية . 
وقـال في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
(لــــقــــد آلَ احلـــــراكُ الــــســــيـــــاسي في
مـــوضـــوعـــة حتــــديـــد عـــدد الـــدوائـــر
االنـتــخـابــيـة لــكل مـحــافـظــة إلى عـدم
ـنطـقي بـ صـيـغة التـوازن الـفـني وا
القانـون وإمكـانية تـطبـيقه على أرض
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رُّ خاللها (هناك إجراءات تشريـعية 
القانون).

وفي لقاء اوضح احلـلبوسي ان( امام
ان جـملة من االمور في مـقدمتها البر
الدوائـر االنتـخابـيـة وقانـون احملكـمة
هـمة االحتاديـة ويعـد من الـقوانـ ا
ان علـى قانون وسبق ان صـوت البـر
االنـتخـابـات وفي احـدى فـقـراته تـمت
االشارة الى استكمـال جداول للدوائر
ـتــعــددة والـزمــنـا نــفــسـنــا بـاكــمـال ا
الـقـانـون وهـنــالك حـوارات مـسـتـمـرة
وحـسـمت الـكـثـيـر من احملـافـظـات في
تـسـمـيــة دوائـرهـا لـكـن هـنـالك بـعض
نـاطق الـتي حتـتـاج الى رؤيـة فـنـية ا
وتفاهم سـياسي ومن الـصعب تـمرير
الـــقـــانــــون بـــاجـــمــــاع لـــوجـــود رؤى

مختلفة).
 واضــاف ان (اجلـــانب الــكـــردي كــان

ـعرفة موقـفه واضحـا وابدى رغـبته 
طبيـعة الـدوائر وهم مع الـدوائر التي
ـــكـــونــات وهـــنــالك حتــفـظ تــمـــثــيل ا
اجتمـاعات مـستـمرة ومـكثـفة الى يوم
ــقـــبل) مــشـــيــرا الى انه اخلــمـــيس ا
(ومن حق اي طــرف تــقــد الــتـعــديل
على القانون سواء كان من النواب او
طرف حكومي ولم يـردنا شيء وبحال
ورد فلـن يكـون الـتـعـديل اال بـعـد نـشر

القانون في الصحيفة الرسمية).
ــان يـحـتـاج لــتـهـيـئـة وتـابع ان (الـبـر
ـــتــعـــلــقـــة به وهي اكـــمــال االجــواء ا
تـعددة بـقانـون االنتـخابات الدوائـر ا
واستـكمـال قـانون احملـكـمة االحتـادية
الذي فيه خالفات عـديدة ووصلنا الى
القراءة الـثانيـة بالـقانون اجلـديد لكن
اخلالفـــات اجـــبــرتـــنـــا لـــلــذهـــاب الى
التـعـديل وبحـال لم نـتـمكن من تـمـرير

القـانـون االصـلي بالـثـلـث فـسـنذهب
الى الـتـصـويت عـلى الـتـعـديل) الفـتا
الى ان (القوى السياسـية تبنت خيار
ـتعددة خالف الـسابق الذي الدوائر ا
كان يـعـتمـد عـلى القـوائم االنـتخـابـية
وكـان يــشـكـل عـلــيه ســابـقــا انه قـد ال
يـــأتي بــــشـــخـــصـــيــــات تـــمـــثل ارادة
الـنـاخـبــ لـكن الـدوائـر االنــتـخـابـيـة
ـتـعـددة سـتـعـتـمـد االعـلى والـدوائـر ا
اصــواتــا فـي الــتــمـــثــيل والـــقــانــون
ــــــؤســـــســـــة ســـــيــــــخـــــرج مـن رحم ا
الـتـشــريـعــيـة وسـيــمـر الــقـانـون وفق
ارادة اجلماهيـر) بحسب تـعبيره. من
جــهــة اخـرى انــهـى مــجـلـس الــنـواب
الـقـراءة االولى لـنص قـانـون مـشـروع
قــانــون مــجـــلس الــوزراء والــوزارات
الـــــــــذي ورد الـــــــــيـه مـن رئـــــــــاســـــــــة

اجلمهورية.

والـســادســة في الــنــصف الـثــاني من
قـترحات االسبـوع. وكذلك تـضمـنت ا
ــتــوســطـة ــرحــلــة ا تــقــســيم طالب ا
واالعداديـة  الى قـسمـ ويـكون دوام
كل قـسم ثالثــة ايـام في االســبـوع مع
ــنـاهج الــدراسـيـة و تـقـلــيص مـواد ا
ــهــمــة فـقط االبـقــاء عــلى الــفــصـول ا
نـصـات االلكـترونـيـة التي والعـمل بـا
اطـلــقـتـهــا وزارة الـتــربـيــة ومـطــالـبـة
الـتالمــيـذ والـطــلـبـة بــتـقــاريـر نـصف
شهـريـة او شـهـريـة امـا فـيـمـا يخص
ـدارس االهـلـيـة من اسـتـيـفـاء اجـور ا
التالميذ والـطلبة بـحسب ايام الدوام
او بحسب اعـطاء الدروس الـتعلـيمية
ـنصـات االلـكـتـرونـيـة على من خالل ا

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

قـدمت جلـنــة الـتـربــيـة الـنـيــابـيـة الى
وزارة التـربـيـة رسـمـــــــيـا مـقـتـرحات
من اجل تـــطــــبــــــــيـــقـــهـــا في الـــعـــام
الــدراسي اجلــديــد بــســبب فــايــروس

كورون . 
ــقــتــرحــات حــول وتــمــحــــــــــــورت ا
تـــأجــــــــيـل بـــدايـــة الــعـــام الـــدراسي
(2020-2021 ) الى ما بعد منتصف
ــقــبل  ويــكــون دوام تــشــرين االول ا
الصفـوف االولية لـلمرحـلة االبتـدائية
االولى والــثـانــيــة والـثــالــثـة  في اول
ثالثــة ايـــام من االســبـــوع (الــســبت 
االحد  االثن ) ويـكون دوام صفوف
ــــرحـــلــــة الــــرابــــعـــة واخلــــامــــســـة ا
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اعـلـنت الـشـركـة الـعامـة لـلـنـقل الـبـري تسـلم اراضي
مقر فرع نينوى رسمـيآ بعد اعادة ملكيته الى وزارة
ـوجب ســنـد عــقـار  حـيـث تـبـلغ الـنــقل من جـديــد 
ـــــا وتـــــقـع في وادي مـــــســـــاحـــــة االراضي  42دو
عــگــاب.وقـــال مــديــر عــام الـــشــركــة مـــرتــضى كــر
الـشـحـماني انـه (استـجـابة لـتـوجـيهـات وزيـر الـنقل
الـكـابـ نـاصـر حسـ بـنـدر الـشـبـلي وحرصـه على
ـواطـنــ في جـمـيع اراضي اعــادة الـعـمل خلــدمـة ا
ـتـلـكـات الـوزارة الـتي اسـتـغـلت من قـبـل االرهاب
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واصلت الشركة العمل وبجد وبالتنسيق مع مجلس
محافظـة نينوى عـلى اعادة الفرع لـيضاف من جديد
ــتــلــكــات الــشــركـــة بــعــد ان اســتــولت عــلــيه الى 
عـــصــابــات داعـش وحــولــته الـى مــكب لــلـــنــفــايــات
ثل ومخلفات احلرب). وب الـشحماني ان (الفرع 
رافـدآ مـاليـآ مـهمـآ لـلشـركة ولـه اسهـامات فـاعـلة في
عـدة من ادارة الشـركة) مـؤكدا تـنفـيذ خـطة الـنـقل ا
واصفات (تقد الفرع كمشـروع العادة بناءه وفق ا
ـــا حلق به مـن اضــرار جـــســيـــمــة جــراء احلـــديــثه 

وصل). عمليات حترير ا راكز االمتحانية bIHð∫  وزراء التربية والتعليم والصحة خالل تفقدهم ا
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ــديــريــة الــعــامـة أعــلـن مــديــر عــام ا
للـتـنـميـة الـصـناعـيـة الـتابـعـة لوزارة
عـادن عزيــز ناظـم عـبـد الصـناعـة وا
ــديـــريـــة أتـــخــذت حـــمـــادي عـن أن ا
مـــســـارا جـــديــــدا وتـــبـــنت خـــطـــطـــا
وخطوات فـاعلـة لتحـفيـز الصنـاعي
ــتــوقــفــة عــلى إعــادة مـــشــاريــعــهم ا
وتـأســيس مـشــاريع جـديــدة تـنــفـيـذاً
لـرؤيــة وتـوجــيـهــات الـســيـد الــوزيـر
وإنــســـجـــامــاً مع الـــرؤيــة اجلـــديــدة
لــلــحـــكــومــة الــعـــراقــيـــة . وقـــال في
تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة

تلـقـته (الـزمـان) امس أن (الـعـديد من
ــديــريـة ــشـاريع اجملــازة من قــبل ا ا
غـيــر مـفــعـلــة إلسـبــاب كـثــيـرة مــنـهـا
خاصة بالصناعي أو أسباب تتعلق
ـواد األولية وتـهيـئتـها أو بـتهـيئة با
ـــــشــــاريع األراضي إلقـــــامــــة هـــــذه ا
وغـــيــرهـــا الســيـــمــا بـــعــد الـــظــروف
الـصـعــبـة الـتي مــر بـهـا الــبـلـد جـراء
تـفـشي فـايــروس كـورونـا األمـر الـذي
ـشاريع أدى إلى إنحـسار نـشـاطات ا
ــديــريـة الــصــنـاعــيــة) مــبــيـنــاً أن (ا
أتـخـذت مــسـار جـديــد من خالل مـنح
الـصـنــاعـيـ مــدد سـمـاحــات إلكـمـال

مشاريـعهم وتسـهيل اإلجراءات داخل
ـتـابـعـة اجلادة ـديـريـة والـسـعي وا ا
والفاعلة مع الدوائـر األخرى لتسهيل
ـوافــقـات إجـراءات احلــصــول عـلـى ا
وافـقة لألمور الـسانـدة لـلمـشاريع كـا
ـوافقات البيـئيـة وتهيـئة األراضي وا
اخلــاصـــة بــالــوقـــود ومــســتـــلــزمــات
اإلنــتـاج وأخــرى تــتــعـلـق بـالــكــمـارك
ومــــخــــتــــلف الــــدوائــــر األخـــرى ذات
العالقـة من أجل دعم وتـشجـيع اقـامة
شـاريع الستـيـعاب الـشبـاب وتقـليل ا
نــسب الــبـــطــالــة بــالــدرجــة االســاس
نهاج احلكومي) وحسب ماتضمنه ا

ــديــريــة مــابــعــد مــشــيــراً إلى (دور ا
ـرحـلـة ــشـروع والـبـدء بــا تـأسـيس ا
التجريبية او اإلنتاج من خالل تقد
ـــواد األولـــيـــة الـــدعـم في تـــوفـــيــــر ا
وتــسـهــيل دخــول اخلــبــراء ألغـراض
الـــتـــدريب وتـــوجـــيه كـــتـب تـــقـــاريــر
ــهـمــة خملــتـلف احلـاجــة وتــسـهــيل ا
الـدوائــر وغــيـرهــا من وســائل الـدعم
والـــرعـــايـــة األخـــرى) مـــضـــيـــفــاً أن
ـديريـة أعـدت خـطـة إلفـتـتـاح فروع (ا
ومـكــاتب لـهـا فـي عـمـوم احملــافـظـات
ضمـن مواقع الـشـركـات الشـقـيـقة في
احملافظات لـتجنـيب الصنـاعي مشقة
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نـــــاقـش رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
ــمـــثــلــة مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي مـع ا
ـتـحدة اخلـاصـة لألمـ العـام لأل ا
جـيـنـ بالسـخـارت مـلف فـي الـعـراق
االنــتـــخــابــات وضــمــان عــودة امــنــة

للنازح الى مناطق سكانهم. 
كتب رئيس الوزراء تلقته وقـال بيان 
(الــزمـان) امس ان (الـلـقـاء بـحث آخـر
ــؤســسـات اجلــهــود الــتي تــبـذلــهــا ا
ـعنيـة بإجـراء االنتـخابات الـعراقـية ا
بكـرة كما جرت مـناقشة الـتشريعـية ا
ســبل تــعــزيـز الــتــعـاون بــ الــعـراق
ـنظمـة من أجل الوصـول بالعـملية وا
االنـتخابـية إلى أفضـل صورة صادقة
واضاف و مـعـبّـرة عن إرادة الـشـعـب)
ان ( اجلـــانـــبــــ تـــطـــرقـــا الى مـــلف
ـبـذولة من الـنـازح وآخـر اجلـهود ا
أجـل تـأمــ عــودتـهـم الـطــوعــيـة الى
وكذلك سير مـناطق سكناهم األصلية 
تــنــفــيــذ بــرامج مــكــافــحــة الــتــطــرّف
ا يؤمّن بيـئة وطنية آمنة وأهـدافها 
مـسـتـدامـة و ال مجـال لـعـودة اإلرهاب

فيها بعد اندحاره). 
وحــذر رئـيس ائـتالف الــوطـنـيـة ايـاد
عالوي مـن نتائج كارثية باالنتخابات
ـقـبـلـة في حـالة عـدم ردع الـطـائـفـية ا
نفلت الـسياسية واستـمرار السالح ا

والنزاعات العشائرية .
وقـال عالوي في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
تـابعتها (الزمان) امس (ال تستعجلوا
حـسم قانـون االنتخـابات قـبل اعطائه
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فـرصةً كافيةً ووافيـةً للحوار والنقاش
واضـاف (اذا لـم يـتم ــان) داخـل الـبــر
ــنـــفــلت الـــســيـــطــرة عـــلى الــسـالح ا
والـنزاعات العـشائرية وردع الـطائفية
فـان اي انتـخـابات مـقبـلة الـسـياسـية 
ســـتــشــهـــد عــزوفـــاً جــديــداً ونـــتــائج
كـــارثـــيـــة).بـــدوره  أكـــد الـــنـــائب عن
سعودي أن حتـالف سائرون ريـاض ا
أي تـــعـــديل في قـــانـــون انــتـــخـــابــات

مـجلس النـواب لن يتحقق قـانونياً اال
بـعد مـصادقة رئـيس اجلمهـورية على

صوت عليه .  القانون ا
ـسعـودي في تـصريح امس إن وقـال ا
(اجملــــــلـس صــــــوت عــــــلـى قــــــانــــــون
االنـتخـابات وخـاصة مـادته اخلامـسة
عـــشــرة الـــتي نـــصت عــلـى أن تــكــون
الفـتا الى احملـافـظـات دوائـر متـعـددة)
ان (الــــقـــانـــون لم يــــحـــدد عـــدد هـــذه

الـدوائـر وحـجمـهـا و الـنـاخبـ فـيـها
وتــرك حتــديـدهــا إلى مــلــحق جـداول
يــتم حـسـمه والـتــصـويت عـلـيه داخل
ــان وهــو مــا يــجــري اآلن قــبــة الــبــر
ـسـألة مـبيـنـا ان (أن (ا الـنـقـاش فـيه)
فـنـيـة وبحـال  االتـفـاق على صـيـغة
فــأن الــلـجــنــة الــقـانــونــيـة مــقــبـولــة 
ســـتـــمــضـي بــإعـــداد مـــلـــحق جــدول
ــتـــعــددة يــرفـق بــقــانــون لـــلــدوائــر ا
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الـسـلـطـة  واالحـداث الـسـيـاسـيـة  ولم
تـكن تلـعب دور  الكـومبـارس بل كانت
فـي احيان كثيرة محركة لالحداث عبر
دورهــا احملـوري في نـسـج مـا شـهـدته
ـوصل بـشـكل خـاص او الـبـلد سـواء ا
عـمـومـا من ادوار ومـحـطات مـتـعـاقـبة
لـتـلعب الـصورة الـتي استـعان بـها ال
زكـــريــا دورا مــحــوريـــا في ان تــســهم
بـتـشكـيل الـصورة الى جـانب الوصف
فـي فـــــهم اهـم  مـــــجـــــســـــدي الـــــواقع
الـــســـيــاسي وقـــدرتــهـم عــلى اضـــفــاء
الـــنــبض واحلـــيــويــة لـالحــداث الــتي
ــديـنـة  في عــقـود ســابـقـة عــاشـتــهـا ا
ويـنـتـهي في هـذا القـسم  البـراز صور
فــنــاني مـوصــلــيـ مــثــلـوا نــوعـا من
الـبرجوازية الفنية لتشكيل فن النخبة
ســـواء عــبــر مــحــاور ابــداعــيــة شــتى
اقــــتـــبـــســــهـــا من اضــــاءة اخلـــشـــبـــة
ــســرحــيــة  ورمــزهــا  الـذي التــدانى ا
ــثال بــالــفــنـان ــوصــلــيـة  شــهــرته ا
الــــراحل شــــفـــاء الــــعـــمــــري  او بـــفن
الـتشـكيل  الذي تـناول اطرافه فـنانون
مـهمون كالـفنان جنيب يونس  وجالل
احلـسيني وحازم اطـرقجي وبشير طه
 وطـالل صــــفـــــاوي  وراكــــان دبــــدوب
ومــــخـــلــــد اخملـــتــــار وضـــرار الــــقـــدو
واخـلـيف محـمود  اضـافـة للـموسـيقى
ومـا ابدعه من اوتـارها  كالـفنان  اكرم
حــبـيـب فـضال عن ابــداع الـفــوتـغـراف
ومـا قـدمه في هـذا الـسيـاق نـور الدين
حـس واخـرون . وفي الفـصل الثاني
يـواصل ال زكريا انشاد ترنيمة الوفاء
لــلــمــديـنــة  فــفي ســيـاق هــذا الــفـصل
قـتـرنة بـالوصف يـقـودنا في جـولـته ا
ـهن والــصـورة لــلـعــديـد من اســواق ا
واخــــتـــصـــاصـــاتـــهـــا وابـــرز روادهـــا
لـيستهل هـذا الفصل باشـارة تاريخية
ــوصل  ومــحالتــهــا ومن ثم البــواب ا
يــــدلف نـــحــــو االســـواق  واخلـــانـــات
والــقــيــســاريــات  فـيــجــعــلــنـا في اول
واجـهة اصـالة مـطاف هـذه اجلولـة  
وصلي  وطبيعة البناء الذي ـعمار ا ا
اشـتهر به  ثم يعقبه في جولة لدراسة
ــوصل وجتــارتــهـا حــيث  اقــتــصــاد ا
يـورد في هـذا اجلـزء  نصـائح لـلتـجار
وارشـــاداتــهـم في تــعـــامل اوالدهم مع
نـــحس االزمـــنـــة  وعــاديـــات الـــدهــور
ويــصـطـحـبـنـا في جــولـة مـهـمـة نـحـو
عـــلـــوة ســوق احلـــنــطـــة  وجـــمــعـــيــة

ـوصل  مــقـتـبــسـا في الــعالفـ  فـي ا
ي ابراهـيم العالف ذلـك مقـالة لالكـاد
نـشـرها بـجريـدة نيـنوى  الـتي صدرت
ــوصل  عـام 2000 كــمـا فـي مـديــنــة ا
يـبرز فـي السيـاق ذاته  اسـماء رؤساء
ـــوصـل  واعـــضـــاء غــــرفـــة جتــــارة  ا
ـن تـعاقـبـوا عـلى مـجـالـس ادارتهـا  
نصب  في خمـس سنة امتدت هـذا ا
 مـنذ الـعام 1926 وحـتى العام 1976
ويــتــرك هـذا اجلــانب لـيــتـوجه  نــحـو
ســوق احلـدادين  مـصـنــفـا ايـاهم بـ
حـــداد كـــبــيـــر واخــر صـــغـــيــر نـــظــرا
لــلـمــشـغـوالت والــصـنـائع الــتي يـقـوم
بـتصنيـعه وحدادتها  لـيعقبـها بجولة
اخـرى بـ االقـمـشـة وابـرز اخلـيـاط
ــاد االقـمـشـة الـتي يــعـكـفـون عـلى وا
خـيـاطـتـهـا  سـواء تـلك الـتـي يـرتـديـها
ـدينة وتطـور تدرجها اهـل القرية او ا
مــنـتــهـيـا الـى مـا ابـرزتـه الـسـدارة من
تـباين وتنوع في الشارع العراقي بعد
صـدور اوامـر مـلـكـيـة تـلـزم بـارتـدائـها
وفـي الفصل الثالث  يـتناول  ال زكريا
مـن خالله الـــفـــعــالـــيـــات الـــثــقـــافـــيــة
والـتـراثـيـة واالدارية مـبـرزا في سـياق
ؤلف هـذا الفصـل نخبة كـبيرة  مـن ا
ـوصليـ وصورا الغلـفة ما انـتجوه ا
من  االصدارات والكتب  وكان في هذا
الــفـصل يــحـاول ال زكــريـا مـصــافـحـة
ــاضـي بــاحلــاضــر  ومــعــانــقـة رواد ا
ـن   اعـقــبـوهم في الــفــكـر القــرانـهم 
ـتـتالـيـة  لـيـنـتـهي الى دورات الـزمـن ا
ــؤســســات جـــزء تــالي  يــعــنــونه  بــا
ـا قـدمته اخلـدمـيـة واالدارية مـنـوها 
ـوصل  ومديريـة  معارف لواء بـلدية ا
ـكــتـبــة الـعــمـومـيــة  الـتي ــوصل وا ا
حـمـلت اسم  االمـيـر غـازي في بـدايات
ا  كتبه تـاسيسـها  ومنهـيا الفـصل  
الـرحـالـة االجـانب ومـا اخـتوته رؤاهم
ـدينـة في تفـصيل واسـتعراض نـحو ا

مهم  .
امـا اجلـزء الـثـانـي من الـكـتـاب  فـابرز
فـي مقدمته الكاتب معن عبد القادر ال
وصل منه زكـريا  حكايات في تاريخ ا
مــــا يـــتـــعـــلق بـــالـــقـــد او  احلـــديث
ـعـاصر  وابـرز هذا اجلـزء عددا من وا
وصـلـية  مـبرزا الـعـشائـر والـعوائـل ا
فـي سـيـاق هـذا جلــزء  اضـاءات لـعـدد
مـن تلك الـعشـائـر وياتي في مـقـدمتـها
قــبـيــلـة شـمــر  الـعـربــيـة والـكــثـيـر من
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بــعــد نــحــو خــمــســة اعــوام من جــهـد
ؤرخ يز  انهى  الباحث وا تـوثيقي 
مـــعن عــبــد الــقــادر ال زكــريــا  كــتــابه
ــركــز واالطـراف ــوصـل  ا ــوســوم ا ا
خـارطـة مكـونات تـوثيق انـثربـولوجي
حـيث صـدر بجـزأين  كـان اجلزء االول
ب795 صـفحة من القطع الكـبير بينما
حـــوى اجلــزء الـــثــاني 531 صـــفـــحــة
ـا تـطـرق ــاثـلـة  نــاقـشت جـوانـب 
الـــيـه الــبـــاحث فـي اوسع مـــوســـوعــة
وصل لـتـستـقريء تـصـدر في مديـنـة ا
واقــعـهـا وتـنـاقش  اصـول مـكـونـاتـهـا
ءين وخــــلـــفـــيـــاتـــهم ..ومع ان اجلـــز
يـحتويان على االف الصـور التوثيقية
والـنـادرة  الـتي تـبرز جـوانـبـا مخـفـية
ـديـنـة  ومـهـنـهـا وروادها مـن تـاريخ ا
ن عمـلـوا في مـجـاالت شتى االوائـل 
اال ان ال زكـــريـــا يـــتـــوقف عـــنـــد تـــلك
الــشـخـصــيـات ومـحــطـاتـهــا ويـخـتـزل
الــزمن الــفـاصل بــيـنــنـنــا لـيــتـيح لــنـا
مـــصــافـــحــتــهـم واحلــديث مـــعــهم في
ــــســــافـــات اخــــتــــزال دورة الــــزمن وا
الـزمنية الـفاصلة بـيننا وبـينهم  حيث
يـــعــد هــذا الــكــتــاب خالصــة اخلــبــرة
االرشـيفـية والتـوثيـقية الـتي جنـد لها
ـقـارنـة مع مـؤلـفاته ال زكـريـا قـلـمه بـا
الــتي اصــدرهـا في فــتـرات مــتـعــاقـبـة
الســيـمــا حـيــنـمــا يـقــتـرن هـذا الــعـمل
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ــوسـوعـي في تـاريخ وهــو الــوجـيــز ا
ـوصل  لـكن الـذاكـرة سـتحـتـفظ اهـل ا
ـــركـــز واالطــراف ـــوصل ا بـــكـــتـــاب ا
هـمة  للـكثير ـصادر ا وسـتعده قـبلة ا
الحــظــات الـتـي اسـهـم الـبــاحث مـن ا
بــامـاطـة الـلـثـام عـنـهـا خـصـوصـا وان
ـا يـحـتويه الـكـتـاب يـعـد نافـذة بـارزة 
مـن وثـائق نـادرة ومـهـمـة في الـسـياق
ذاتـه .. يـسـتهـل ال زكـريـا اجلزء االول
مـن الـكـتـاب  بـاهـدائه الى عـائـلـته  ثم
ثل وسوعي   يبرز ان هذا الكتاب  ا
ـكـونـات رســالـة  حب وسالم الى كل ا
الــقـومــيـة والـطــائـفـيــة  في مـحــافـظـة
نـينوى  ويعقبه تقـد للكاتب بعنوان
ــوصل  ونــهــر دجــلـة  هــلــة الــقــمـر  ا
صـنوان  بينما يبرز في مقدمة الكتاب
كـنـنا سـؤال  حـول حتت  اي مـنهـج 
تــصـنـيف الـكـتـاب حــيث يـلـتـفت لـعـلم

االنـثربولـوجي ليمنـحنا تعـريفا  حول
الـعلم  الذي يـختص بدراسـة  السلوك
ـــاضي واحلـــاضـــر االنــــســـاني  فـي ا
ويـساعدنـا على فهم  كـامل للتـعقيدات
احلـضارية  في اي عصـر من العصور
فـــضال عن ان هـــذا الــعــلم يـــقــدم لــنــا
تـراكـمـيـة معـلـومـات  عن حيـاة الـبـشر
مــعـتـمـدا عـلى الـعــلـوم الـبـايـولـوجـيـة
واالجـتـمـاعـيـة  والـثـقـافـيـة  والـديـنـية
ـــعــلــومــات الـــتي تــســـرد مــثل هــذه ا
وغــــيــــرهــــا من الــــعــــلــــوم  االخـــرى .
ويـحتوي اجلزء االول من الـكتاب على
ـبـاحث التي ثـالث فصـول وعـشـرات ا
تــسـتــنـد عـلــيـهـا تــلك الـفــصـول حـيث
يــنــاقش في ســيــاق الـفــصل االول من
ـدينة وقـدمها  في الـكتـاب  تاريخـية ا
ـوصل عــنــوان مــلــفت حــيث يــقــول  ا
تـاريخ  يـحـتضن اجلـغـرافـيا  ومـديـنة
مـوغلـة  في القـدم  ليبـرز في الصـفحة
االولـى من هــــذا الــــفــــصل  اشــــوريـــة
دينة  فضال عن مبحث تالي يتحدث ا
وصل  واهلهـا  مستطردا عـن تاريخ ا
ــــقـــدمــــة الـــقس فـي هـــذا الــــســـيـــاق 
ــطـران)  سـلـيـمـان الـصـائغ حـيـنـمـا (ا
ـوصل بـكـتابـه الذي كـتـب عن تـاريخ ا
حــمـل هـذا الــعــنــوان  وصــدر بـجــزئه
ـــطــــبـــعـــة االول فـي عـــام 1923 عـن ا
ـنـحـنا ال الـسـلـفـيـة بـالـقـاهـرة  كـمـا 
ـــات الزمـــة في تـــاريخ زكـــريـــا تـــقـــد
ــديــنــة  فــضال عن مــقــاالت تــنـاولت ا
ـديـنـة وحواضـرهـا الـعتـيـقة جـوامع ا
كــاجلـامع الـنـوري الـشـهـيـر  بـاجلـامع
ــا  ابــرزه عن الـــكــبــيــر  واليــكــتــفي 
ــعـلم الــتـاريـخي بل تــاريـخــيـة هـذا  ا
ه للمستندات التاريخية يـواصل تقد
الـدالـة عـلى  قـدمه  ويـبـرز في صـفـحة
ـدارس  الــديـنــيـة تــالــيـة اجلــوامع وا
ــديـنــة  في عـام الــتي احــتـضــنــتـهــا ا
 1949 وفـي مـــبــحـث اخـــر يــدرس ال
زكـريا  متوالـيات التواصل  في تاريخ
ــديـنــة  مــبــرزا في ســيــاق هـذا اهـل ا
ــبـحث  اهم الـركـائـز  الـتي تـنـاولـهـا ا
وصلـية  منـتهيا فـي دراسة  احليـاة ا
الـى االلـتفـات الـى دور  التـجـار  واهل
ـال  في دعم التوجهات الدينية راس ا
 ويـناقـش في الصـفحـات التالـية  اهم
ن عـدت  رمـوز البـرجـوازية الـنـخب 
ـــوصل لــيـــجــعـــلــنــا الـــوطــنـــيــة في ا
ــواجــهــة اســمــاء كــان لــهــا دور في

مـــــقـــــتـــــطـــــفــــات
الـــــــــــــصــــــــــــحـف
ــوصـلــيـة الـتي ا
تــنــاولـت شـؤون
هـــذه الــقــبـــيــلــة
تــلــيــهــاقــبــيــلــة
اجلــــــــــحـــــــــيش
الــعــربــيـة  ومن

ثـم قبيـلة  السـادة احلديدي
ـبحـث لـقراءة ثـم يـفـرد جزء مـن هـذا ا
عــشــائـر كــرديــة  يـاتي في مــقــدمـتــهـا
عـشائـر الزيـبارية  وعـشيـرة الدوسكي
وعـــشـــيـــرة الـــســورجـــيـــة وعـــشـــيــرة
الريكاني وعشيرة الزيدكية  فضال عن
مــبــحث اخـر يــفـرده الــكــاتب  لالسـرة

النقشبندية.
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كـــمـــا يـــبـــرز فـي ســـيـــاق هـــذا اجلــزء
اضــاءات مـوسـعـة لـقـبـيـلـة  الـكـركـريـة
وقـبـيـلة  الـهـسـنيـان  اضـافـة الى ابرز
مـعـلـومـات مفـصـلـة يـتنـاولـهـا الـكاتب
لـلـحـديـث عن  الـتـركـمـان في مـحـافـظة
نــيــنــوى  بــنـاءا عــلى مــا افــاده بــهـذا
الـسـيـاق  الـسـيـد مـحـمـد عـلي  رئـيس
اجلــبـهـة الــتـركـمــانـيـة  فـي احملـافـظـة
يـعـقب هذه الـصـفحـات  فصـول اخرى
يــــتــــنـــاول فــــيـــهــــا  الــــكـــاتـب تـــاريخ
ـسـيـحـيـ ويـسـتـهـلـهـا  بـوجيـز في ا
ـــــــديـــــــنـــــــة  وابــــــرز تـــــــاريـخ ارمـن ا
شـخصـياتهم السـيما كـولبنـكيان  وال
جـقـمـاقـجيـان ودورهم االجـتـماعي في
ــديـنــة  اضـافــة لـنــخب مـعــروفـة من ا
االطـــــبــــاء االرمـن  وفــــنـــــانــــيـــــهم من
ـــســرحــيــ ـــصــورين  فـــضال عن ا ا
ــغـنــ  وفي مـجـاالت واخملــرجـ  وا
االدب والــكـتــابـة  والــتـربــيـة  اضــافـة
لــلــريـاضــيـ االرمن  امــا في الــفـصل
الـثاني من الكتاب فـيتحدث في سياقه
الـــــكــــاتـب عن  االديــــان والـــــطــــوائف
ـــركــز واالطــراف في الـــديــنـــيــة بــ ا
مــقـاربــة مـهــمـة  ومــفـيــدة لـلــدراسـات
ـي حـيث يسـتهل والـبـاحثـ االكاد
الـــفــصل  بــدراســة حــول مــســيــحــيي
ــوصـل وابـرز كــنــائــســهم  واســمـاء ا
عروفة سيحـية  والبيـوتات ا االسـر ا
ـديــنـة ويــسـتــقــريء في عـدد من فـي ا
اشـجار بـعض من تلك الـعوائل مـقدما
صــورة مــضــيـئــة البــرز الــنـخـب الـتي
ابـــرزتــهــا تــلك الــعـــوائل وهي كال من

عـائلـة سرسم  وال عـبد الـنور  واسرة
جـــمـــيل ابن يـــوسف ابن الـــيــاس ابن
ســـمــعــان فـــنــدقــلـي  واســرة ال حــنــا
علومات يتيحها حول االسود اضافة 
ــديــنــة ــنــبــسط احملــيط   الـــســهل ا
ــا حتـتــويه  بــلـدة ــوصل مــنــوهـا  ا
احلـــمــدانــيــة او قـــرقــوش  او الــقــرى
ـســيــحــيــة  في حـدود والــقــصــبــات ا
احملــافـظــة  كـمـا يــتـحـدث عن  طــائـفـة
االشـــوريــ الــنــســـطــوريــة  في لــواء
ـوصل  لـيـنتـقل من خالله الى مـكون ا
ـــديــنـــة وهم  يــهــود اخـــر عــاش في ا
ـبـحث اخـر  مـوسع ــوصل  اضـافـة  ا
تناول  الكاتب فيه  محطات من تاريخ
 االيــــزيـــديــــ  واصـــلــــهم ومــــنـــاطق
سـكـنـاهم  وديـانـتهم  كـمـا يـلـتفت الى
طـائـفة الـشـبك  التي تـعـيش غالـبا في
دينة ليتحـدث عنها باسهاب اطـراف ا
..وتـتـلـخص اهـمـية  الـكـتـاب بـجـزئيه
بـــكــونـه مــحــاولـــة تــعـــريــفـــيــة جــادة
غلوطة فاهيم ا كونات وازالة كل ا با
الــــتي ادت الـى  حـــدوث مــــشــــاكل في
مـسـالـة الـتـعايش الـسـلـمي واضـطرار
مـنـاطق حتوي اغـلبـيـة معـينـة من تلك
ـــــكــــونــــات الى االنــــغالق بــــاجتــــاه ا
مــكــونــات اخــر نــظــرا حلـدوث بــعض
الــتـنـاحـرات الـتي ابـرزتـهـا فـتـرة  الال
ســتــقــرار الــتي عــاشــــــــتــهــا مــديــنـة
ؤرخ ـوصل وفـعال يـقدم  الـكـاتب وا ا
مـــعن عـــبـــد الــقـــادر ال زكــريـــا كـــتــبه
ـوسوم كرسـالة محبـة وسالم منوها ا
بــان  كـل مــا يــبـرزه فـي هــذا الــكــتـاب
يــتـعــلق بـحــصـيــلـة تــاريـخــيـة مــهـمـة
ـديـنــة  الـتي تـعـيش مـثل احــتـوتـهـا ا
ـدينة هـذا التـنوع  الذي يـدور حول  ا
الـتي مـثـلهـا بـغالفه االخيـر عـلى شكل
تـفاحة شهيـة  تتمحور حـولها اطياف
ـديـنة وازيـاؤها الـتي تـمثل هـويتـها ا

تفردة والغالبة .. ا

W¹ƒ—Ë UN «dÞ√Ë WM¹b*« e d  ¡«dŁ

UN½UJÝË UNðU½ÒuJ* WOłu uÐd¦½√

q u*« ÊQAÐ WFÒÝu  WŽuÝu  ‰Ë√ e−M¹ U¹d “ ‰¬

ـراجعات فضالً عن السفر وتـسهيل ا
سـتـشارين طرحـهـا مقـتـرحاً لـهـيئـة ا
بالـعمل بـاإلجراءات االلـكتـرونيـة بدالً
عن الـبــريـد واإلجـراءات الــورقـيـة من
خالل نـافــذة الـكـتــرونـيــة واحـدة لـكل
اجلهـات والـدوائر ذات الـعالقـة للـحد
من الــبـيــروقـراطــيـة وضــمـان ســرعـة
ــوافـــقـــات الالزمــة ــواقـف وا ورود ا
ــشـاريــع) .وأشــار حــمـادي إلنـشــاء ا
ديرية تبنت أيضاً موضوع إلى ان (ا
تــــعـــــديل قـــــانــــون رقم 20 لــــســـــنــــة
ـديــريـة من 1998الـذي يــنــظم عـمـل ا
خالل إعــــداد دراســـة بـــالــــتـــعـــديالت
ـــقـــتـــرحــــة عـــلى الـــقـــانـــون وفـــقـــاً ا
للمـتغيـرات احلاصلة خـالل السنوات
ستشارين ساندة هـيئة ا اضية و ا
وإحتـــاد الــــصـــنـــاعـــات الــــعـــراقـــيـــة
وإسـتـشـارة الـصــنـاعـيـ اخملـتـصـ
هم ومـختلف القـطاعات األخرى وا
التي تـهتم وتـعنى بـالشـأن الصـناعي
لدعم وتـشـجيع وحتـفـيز الـصـناعـي
على اقـامـة مشـاريعـهم) الفـتاً إلى أن
(مــسـودة الــتــعـديـالت عـلى الــقــانـون
مطـروحة حـالـياً عـلى مـجلس الـنواب
ـديـريــة سـتـأخــذ عـلى عــاتـقـهـا وأن ا
التنسيق مع السادة النواب لتوضيح
الـرؤية اجلـديـدة وأهـمـيـة الـتـعديالت

طروحـة) .  ا
وأعلـنـت الشـركة الـعامـة للـمنـتوجات
الـــغــــذائـــيـــة إحــــدى شـــركـــات وزارة
ـعـادن عن اعـادة تـأهيل الـصنـاعـة وا
خط إنـتــاج صــابـون غــسـيل (ثــريــا )

البس الــذي يـــســتـــخــدم في غـــسل ا
واألوانـي . وذكــر مـديـر عـام الـشـركة
مـحـمــد جبــار حـسـيـن : فـي تصـريح
لـــلـــمـــكـــتب اإلعـالمي في الـــوزارة ان
مالكـات مــصـنـع األمــيـن تـمــكـنت من
إعــادة تــأهــيل خط إنــتـــاج صــابـــون
ـنـشـأ والـذي غـسـيل ثـريــا ايــطـالي ا
ة يعـد من اخلطـوط اإلنتـاجيـة القـد
بـطـاقة 1 طن في الـسـاعـة مـؤكداً أن
ــنــتج يــخــضع لــعــدة فــحــوصــات (ا
واد مختبرية لتقييم كفاءة ونوعية ا
األولية في جميع مراحل اإلنتاج كون
ـواصـفات الشـركـة مـلزمـة بـتـطبـيق ا
العراقـية جلـميع مـنتـجــــاتهـا للـتأكد
من صـالحـــيــــتــــهـــا لـإلســـتــــــــخـــدام

البشـري) .

االنــــتــــخــــابـــات ويــــتـم الـــتــــصــــويت
وتــابع ان (الــتـــشــريع بــشــكل عــلـــيه)
رسـمي  التصويت عليه بشكل كامل
وصـحيح وهي خـطـوة انتـهـينـا مـنهـا
أن هــنــاك بـعض الــقـوى الــســيـاســيـة
رفــضت بــعض الـصــيغ وبــعـضــهـا لم
مـشــيــرا الى ان (أي تــعـديل يــصــوت)
لـلـقانـون لن يـتحـقق إال بـعـد مصـادقة
رئــيـس اجلــمــهــوريــة عــلى الــقــانــون
ــصـــوت عــلــيه ونـــشــره بــاجلــريــدة ا
الـرسمية ومن ثم يتـم تقد مقترح أو
مـشـروع تعـديل للـقـانون وفق اآللـيات
ـــعــروفـــة لــتـــعــديـــله وفق إجــراءات ا
تـشريع الـقوانـ الطـبيـعيـة من قراءة

ومناقشة وتصويت). 
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فــيـمــا عـد الــنـائـب عن حتـالف الــفـتح
ان مــســـودة مــشــروع كـــر عــلــيـــوي

قــانــون احملـكــمــة االحتـاديــة الـذي 
اكـــمــال الــقـــراءة االولى له بــجـــلــســة
ـثل انــتــهــاكـا لــلــدســتـور ــان  الــبــر
. وقال عليوي في تصريح امس مـرت
ان (الـنسـخة التي  قـراءتهـا القراءة
االولـى من مــشـروع قــانــون احملــكــمـة
ـاضي االحتــاديـة بــجـلــســة الـســبت ا
كـانت مـخـيـبـة بـعد طـول انـتـظـار مـنذ
صـــدور الــدســتــور عــام 2005 وحــتى
مـبـيــنـا ان (مـشــروع الـقـانـون الــيـوم)
ـعـد في عام 2015  قـراءته الـقراءة ا
الـــثــانــيــة في 26 أيــار 2019 لـــكــنــنــا
اســــتــــغـــربــــنــــا من إرســــال رئــــاســـة
ـشـروع قــانـون جـديـد اجلــمـهـوريــة 
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جناحُ األمة لن يكون االّ اذا أدّى كلٌّ منا دَوْرَهُ دون إبطاء أو نكوص .

وهذا الـقانون االجتـماعي سارٍ في كل القـضايا والشؤون في مـختلف احلقول
واجملاالت احلياتية .

واجـهـات السـاخنـة للـتحـديات ـهـمة : قـضيـة النـهضـة وا ومن هذه الـقضـايا ا
الصعبة التي تواجهها األمة .

ولم ُتستثن نهضة االمام احلس (ع) من ذلك على االطالق .
-2-

وقد تسأل وتقول :
كيف تثبتُ لنا ذلك ?

واجلواب :
انّ االمـام احلس (ع) قبل أنْ يصل الى العراق .. التقاه الفرزدق  –الشاعر

عروف  –فبادر الى السالم على االمام احلس (ع) وقال له : الكبير ا
يا ابن رسول الله

كيف تركن الى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل ..?
فاستعبر احلس (ع) ثم قال :

" رحم الـله مسلماً فقلد صـار الى روح الله وريحانهِ  وحتياتهِ ورضوانهِ  أما
إنّه قد قضى ما عليه .

وبقي ما علينا "
لـقـد أدّى مـسـلم بن عـقـيل الـدور الـذي أُنـيـط به ولم َيـحِـدْ عـنه حـتى الـشـهـادة
فــكـان مـن الـشــهـداء األوائل قــبل يــوم عـاشــوراء  وســجّل له الـتــاريخ مــوقـفه

العظيم بأحرف من نور .
-3-

لحـوظ اليـوم هو أنّ هنـاك مَنْ يريـدون أنْ تتحـقق لهم امـانيهم دونَ ان اخللـل ا
ـطلـوب في عـمـلـية الـتـغيـيـر لـلواقـع الفـاسـد وهذا ال أنْ يؤدي كلُّ مـنـهم دورَهُ ا

يكون .
والسؤال اآلن :

ـطلوب للـوقوف مع الوطـني اخملـلص لرسم هل بلـغ االسناد الشـعبي حدّه ا
فسدين ? اخلارطة السياسية اجلديدة للعراق وانقاذه من براثن الفساد وا

واجلواب :
عروفة لم تشمل االّ قطاعا شبابيا انّ انتفاضة تشرين /2019 وامتداداتها ا

محدودا ولم تشمل سائر القطاعات .
انّ هناك القطاع االكبر الذي بقي متفرجا ومترقبا ما تؤول اليه األوضاع .

وهذا ع ما أردنا ان نقوله
ا يريدون . انهم لم يؤدوا ما عليهم لينعموا 

-4-
السلبية وحدها ال تكفي فمعظم العراقي قاطعوا االنتخابات النيابية التي

جـــرت عــام  2018 ولـــكــنـــهم بــذلك لـم يــســـــتــطـــيــعــوا
التغيير..!!

وهنا البد ان نتمثّل قول الشاعر :
ــا لــستُ أذكــرُهُ فَــظُـنَّ خــيـراً وال قــد كــان مــاكــان 

تسألْ عن اخلبرِ
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من االولويـات التي تقوم بها احلكـومات هي مهمة توفيـر االمن واالمان لشعوبها
وغياب هذه الـسيادة يشـكل هماً كبـيراً وتخوفاً من خالل فرض سـيادة القانـون 
ـهمة مـتفق علـيها في كل اجملـتمعات وال اكبـر لدى الناس فـي اجملتمع الن هذه ا
وتنـص علـيهـا كل الـشرائع الـسـماويـة والـوضعـية تـخـضع للـرؤى واالجـتهـادات 
واال لم انتـقل االنسان من احليـاة الطبيـعية الى احلـياة اجملتمـعية التي حتـكمها
اليس من اجل ضمان االمن الذي توفره الدولة القـوان  والتشريعات القانونـية 
وهناك عتـدي   عـتدى علـيه من ا بحـكم  مسؤولـياتهـا  وضمان اسـترداد  حق ا
الــكــثـيــر من الــدول الـتـي تـشــعــر عـنــد زيــارتـهــا بــاال من  واالمـان ,ال نــهـا دول
مؤسسـات وفيها اجهزة امنيـة تضع  في مقدمة مسئولـياتها حفظ االمن والنظام
بل ان الـبعض منها ال وبحكـم مسئوليـاتها جتدهـا منتشرة في  امـاكن متعددة 
لـكن سـيـتم ـكن ذكـر بـعض هـذه الـدول  تـشـعـر بـأدنى مـسـتـوى من اخلـوف  و
بل تــرجع الى عــشـرا ت جتــاوز ذلك الن بــعـضــهــا حـديــثــة  قـيــاســا بــالـعــراق 
قابل هناك دول كبرى  ولكن وبـا لكنها دول امينـة بكل معنى  الكلمة  السنـوات 
مـارسـات الال انسـانيـة  ال جـهزتـهـا االمنـية ـرء باآلمن فـيـها بـحـكم ا ال يـشـعر ا
تحدة االمريكية بسبب  شيوع ظاهرة العنصرية وابرز مثال على ذلك الواليات ا
ومن طرائف حـيث يـقـتل الـسود بـدم بـارد  والـشواهـد في الـفـضـائيـات كـثـيـرة 
قال احلديث حـدثني مـواطن امريـكي بعـد ان شاكـسته عن فـقدان االمن لـديهم  
نحن ال ـعنى  انـك ستـقـتل  هـناك احـيـاء اذا دخـلتـهـا قد ال تـعـود  مـنهـا  نـعم 
نــتــمــنـى لــبالدنــا الــتي كــانت امــنـــة ويــتــذكــر االحــيــاء   من جــيل االربــعــيــنــات
واخلمـسينات  اطال الله في اعمارهم ان بغداد تبقى سهرانه حتى الصباح ايام
لكي واجلمهوري لغاية السبعينات والثمانينات وترى بعض الناس ينهي العهـد ا
اي تـنزهات حـيث  هناك بـاعة للمـا كوالت  يعـملون  في الـليل  فقط   ليـلته في ا
ـا كوالت  للـسهارى مطاعم  لـيليـة غير ثـابتة لـكنهـا تتخـذ اماكن محـددة جتهز ا
ولـيس هـنـاك من يـشـعـر باخلـوف الن االمن مـشـاع وحـقـوق الـناس من الـنـاس  
مضـمونه وكل يحـصل على حقـوقه عند حـصول اعتـداء عليه من اي كـان بسبب
عـتدي والـقبض ـطـارة ا واالجـهزة االمـنيـة فـاعلـة ولن تتـا خر  سـيـادة القـانون 
ـقـارنة مع عـهـد ما بـعد 2003 عـام االحتالل فـاين كنـا واين اصـبحـنـا با علـيه 
شـؤوم الذي غـيب االمن واالمان وسادت الـفوضى واصـبح الناس ال يـشعرون ا
ـنـفـلت ووجـود العـنـاصـر الفـاعـلـة من اخلـارج عن بـاال مـان بـسبب  الـسالح ا

الـقـانـون وغـيـاب سـيـادته واحلـبل كـمـا يـقـال علـى اجلرار
ولم تــا خـر فـايـن سـيــادة الـقــانــون يـا اهل الــقــانـون 
ـتابعة كشف الـقتلـة واخلاطف مع وجـود كا مرات با
وامنـيـا ت الـشعب ان ـسـتـور  كن كـشف ا اجلـادة 
يـســود الـقـانـون واالمن واالمـان والـتـوحـد لـبـنـاء وطن

دمره االحتالل .

رون أنـفـسهم انـهم مـثـقـفـون ويـحسـبـون أنـهم يـحـسـنون صـنـعـا إال أن سـلـوكهم
يفضحهم وان

أفـعالـهم تـكشـفهم ..لن تـنفـعهم شـهاداتـهم الدراسـية لـيخـدعوا الـناس عـلى انهم
عرفة في وقت تـركبهم الضاللة ويـحتويهم الغرور ..من تـلكون ناصية الـعلم وا
كـان عـلى غـيـر هدى ولم يـسـتـقم امـره ولم تالزمه حـكـمـة مـنشـودة فـهـو ابـعـد ما

يكون عن الثقافة ; 
ـعــرفـة وحـدهــا والـفـعل فـالــثـقـافــة سـلـوك قــبل أن تـكـون مــعـرفـة إذ مــا جـدوى ا
ـعرفـة هي معـرفة نـاقصـة لم تكـتمل مـواصفـاتهـا إذ لو يـناقـضهـا بل حـتى هذه ا

كانت له معرفة حقيقية لسار على الدرب كما ينبغي . 
ن تـدعي الثقـافة ال تـمتـلك اية مقـومات في إعـطاء صـورة واضحة هذه الـزمرة 
عن مفـهوم الثقـافة نفـسها ..فهي أن حتـدثت حتاول أن تقـحم اسلوبهـا احملتضر
في أمور ال تـفهمهـا بل تريد أن تشـوهها رغم أنها حـقائق ثابتـة اجمع أهل العلم

على صحتها ; 
وهي زمرة تـهيم في كل واد لعلها جتـد مكسبا أو شهـرة ولكنها تعـود خائبة بعد
أل وأنـهــا غـيـر قـادرة لـلـوصــول إلى غـايـتـهـا رغم أن أن كـشـفت لـعـبــتـهـا أمـام ا
البعـض تسلق في صـعوده بوسـائل ملتـوية ليـعطي انـطباعـا بأنه خذل نـفسه قبل

حاولته في تقمصها .  غيره واساء إلى مفهوم الثقافة 
ان الـثـقـافة احلـقـة تـعـطي ثمـارهـا الـيانـعـة مـتى مـا كانت
نـابعـة من أرض صـلبـة وحتت شـروط الزمة لـهـا .. أما
ـا يبـثه من أفكـار منـحرفـة فمـثله من يحـاول تزيـيفـها 
ـاء الـعـكـر . وتـبـقى الـثـقـافـة الـهـادفـة كـمن يـصـطـاد بـا
الواعـيةض هي الـسبيل الـوحيد لـنهـضة اجملتـمع وأنها

كن أن تنال منه . احلصانة من االخطاء التي 

ــادة 92 من بـــعـــيــد كـل الــبـــعـــد عن ا
الـدستور الـتي نصت علـى ان احملكمة
االحتـاديــة هـيـئـة قـضـائــيـة مـسـتـقـلـة
مــالـيــا واداريـا وتــتـشــكل من عـدد من
الـقضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه
اإلسـالمي ويـــحــدد عـــددهم بـــقـــانــون
يـصـوت عـلـيه بـاغـلبـيـة ثـلـثي اعـضاء
مـؤكـدا ان (مـا حدث مـجـلـس الـنـواب)
حـ نـرى هـو ذر لــلـرمـاد في الـعـيـون
اجملـــلـس يـــأتي بـــقــــانـــون في مـــادته
األولـى  الذي يـنص عـلى عـدد أعـضاء
سـبـعة مـنهم  اعـضاء مع احملـكـمة  9 
ثم يـــأتي في الـــفــقــرة رئـــيس ونـــائب
الـثـانـيـة لـيـقـول يـتم تـرشـيح الـقـضاة
بـناء عـلى اقتـراح من مجـلس الـقضاء
واحملــــكــــمــــة االحتــــاديــــة الــــعــــلــــيـــا
وبـالـتـنـسـيق مع مـجـلس الـقـضـاء في
االقــــلــــيـم ثم يــــعــــرض عـــــلى رئــــيس
اجلـــــمــــهـــــوريــــة إلصـــــدار مــــرســــوم
واشــــار الـى ان (هــــذا جـــــمـــــهـــــوري)
ادة 3 االجـراء هـو نـفس مـا ورد فـي ا
مـن الــقــانــون الــقــد رقم 30 لــســنــة
2005 الــذي حــكــمـت احملــكــمــة بــعـدم
دســـتــوريـــته) ومـــضى عــلـــيــوي الى
الــقــول ان (مــاحــصل بــجــلــســة امس
االول ســيــســجل بــشــكل ســلـبـي عـلى
ـان وعلى رئـيس مجـلس الوزراء الـبر
وعــلى الـشــعب الـوقـوف بــحـزم جتـاه
هـذا االنـتـهـاك الـذي حـصل لـلـدسـتـور
ومـــا حـــصل من اســـتـــبــعـــاد خـــبــراء
الـقانون والـفقه اإلسالمي من تشـكيلة

احملكمة).  ية في بغداد مثلة األ UI¡∫ رئيس الوزراء خلل لقائه ا

غالف الكتاب
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ـسـاءلة أطـلت فلـنـنـتقل الى الـهـيـئة الـعـامة لـلـضـرائب والتي بـسـبب اخـطاء ا
والـعـدالــة ايـضـا تــرفض مـصــادقـة وكـاالت احملــامـ  الـقــادمـة من اخلـارج
ـصادرة .. مع العرض ان الـدستور نص على لـلمشمـول بقانـون احلجز وا
(( حق الـتقاضي مكـفول )) وقانون احلـجز نفسه نص عـلى حق اللجوء الى
مـحاكم الـبداءة والـهيـئة ترفـض الدستـور والقـانون ... الـيس في ذلك (عيب)

في دولة سن فيها اول قانون في العالم  وكتبت فيها اول كلمة  
صـادرة اعتادت ان تضمن قـراراتها للمـشمول (( تب انه جلـنة احلجز وا
ــقـاالت واقــول لـهم مـشــمـول)) ورفع احلــجـز عـن عـقــاراته  وكـنت انــشـر ا
باشر ان الشمول من عدمه شأن داخـلي للجنة ال داعي لذكره في القرار بـا
شـورة بـصدر ـذكـورة تتـقـبل ا كـونه اطالـة ال داعي لـهـا  ورغم ان اللـجـنة ا
رحب وتـراجع االخطـاء في قراراتهـا بسالسـة اال انهـا استمـرت بهـذا النهج
ألني كـرجل قـانون  وبـاحث اسـتـحي ان ان احتدث دون دلـيل فـلم اذكـر لهم
شـمولـ امـواال تدفع حـتى ل (ابـو الفالفل ) في الـدائرة ان هـذا سيـكـلف ا
الـفالنــيــة  وصـار األمــر ان الـذي يــرفع احلــجــز عن عـقــاراته تــبـقـى هـيــئـة
الـضـرائب تـعـده مشـمـوال وعـنـدمـا يـرغب بـبـيع الـعـقـار او حـتى شـراء عـقار
جـديـد يــقـولـون له انه مــشـمـول  وال يـوجــد اي نص قـانـوني يــتـيح لـهم ذلك

بضمنها نصوص قانون (العيب)??
وال (عـيب) ليس في ذلك فقط بل في ان الهـيئة تستـخدم هذه الطـريقة للذبح
ذبـوح) الذي رفغ احلجـز عن امالكه بل مع اوالده وزوجته وهذا لـيس مع (ا

ما اخبرني به الكثيرون
أمون وأحلحت في طلبك وال (عـيب) اآلخر انك ان راجعت مديرية ضريـبة ا
يـعطوك كـتاب استـفسـار الى الهيـئة الـعامة فـتفرح اشـد الفـرح وتتخـيل انها
فـرجت وأن دعاء زوجتك لذلك اليوم قد جاء بـالفرج األلهي .. لتراجع العامة

ليقولون لك ال نوافق
الـية زيـفة وغـيرهـا من التـعـقيـدات البـيروقـراطيـة من ا هـذه االستـفسـارات ا
ن يـريد ودوائـرهـا هل هي حـافـظت عـلى امـوال الـنـاس ام امـوال الـدولـة ?? 
االتـصـال بي الخـبـره عن قـيـادي يـغـتصب ( (13بـيـتـا مـتالصـقـة في بـغداد
ن يـريـد مـعـرفة مـصـيـر امالك الـدولـة (الدومـ الـعـام) فـعـليه ـشـمولـ  و
هـازل الـتي حصـلت في هذا اجـدة مـاجدة الـتمـيـمي لتـخـبره بـا االتـصال بـا
ـوجب قانون اجملـال .. فلمـاذا التعـامل بهذه الـطريـقة مع من اغتـصب بيته 
ـنـفـعـة الـعـامـة مقـابل ـلـكـيـة اال ألغـراض ا غـيـر دسـتـوري (( ال يجـوز نـزع ا
ـواد الـدسـتـورية الـتي تـفـضح الـقـانون 72 تـعـويض عـادل ..)) وهذه احـد ا

ــهـلـلــ له .. وعـنـدمـا  ـصـوتــ عـلـيه ومــقـتـرحـيه وا وا
الـطـعن بـدســتـوريـة الـقـانـون لــدى احملـكـمـة االحتـاديـة
اجابت جوابا يجعلك تفقد الثقة بالتغيير الى االبد .
كـيف تـربيـنـا?? اساس تـربـيتـنـا جـميـعـا ان هذا حالل

وهذا حرام وهذا عيب وذاك ليس عيبا .
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عرفـية والوجـدانية والنـفس حركية للخيـال اثر في تنـمية قدرات الـطفل ا
الن اخليال سواء اكـان ادبيا ام عـلميـا ام فنيـا .... الخ يساعـد على بناء
شخصية الطفل والسيما اذا عرفنا ان حتديد عمر الطفولة مختلف عليه
ؤرخة هتمـ بالطفل  فتعـريف الطـفل في اتفاقـية حـقوق الطـفل ا ب ا
في  20/11/1989م ( يـعــني الـطــفل كل انــسـان لم يــتـجــاوز الـثــامـنـة
رحـلة او الفـترة التي ( عشرة ) وفي عـلم النـفس تعرف الـطفولـة بانـها ا
تبدا منـذ حلظة الوالدة وحـتى سن البلوغ ) " عن االنـترنيت " وكذلك اذا
ـدرسة الفـرويدية عـدت تربية الـطفل االساس لـبناء شـخصية عرفنا ان ا
الفـرد في الكـبر . فـاخليـال طريق الـى العـلم وخيـر مثـال على ذلك قـصة
جـول فيـرن الـصـعـود الى الـقـمـر اذ حتقق صـعـود االنـسـان عـلى الـقـمر
وهبوطه عليه  حتى االساطير التي حتتوي من اخليال العجيب والغريب
ـفــكــرين عــلم اولي وبــنـاء عــلى ذلك اهــتم رجــال الـتــربــيـة عـدهــا احــد ا
يكانيـكية وااللكترونية النها تغذي عقول بتشجيع االطفال على االلعاب ا
ـعـارف بـشــرط اال حتـمل رسـائل عـنف كـمـا يـؤدي االطـفـال بـاخلـيـال وا
ا حتمل و الطفل من خالل احلكـاية الشعبية  اخليال دورا مؤثرا في 
من شحـنات عـاطفـية ومـعارف لـذلك يـشجع رجـال التـربيـة االطفـال على
سـمـاع احلـكي الـشـعـبي ذي اخلـيـال الـهـادف وخـاصـة عـنـدمـا يـوصون
السارد ان يطـلب من االطفال تـكملـة حكايـة فانهـا تتيح لالطـفال الطالقة
في الكالم والتـخلص من امـراضه كالـتأتأة والـفأفـأة والثأثـأة وتشـجعهم
عـلى الــتــعـبــيـر فــيــمـا بــعـد  والبـد من االشــارة الى ضــرورة االهـتــمـام
بالعوامل الـفيزيـقية في غرف نـوم االطفال كـالديكور
واالضاءة والـوان االفـرشـة واالغـطـيـة اذ يـسـتوجب
ان تكـون مالئمـة خلـيال عـمر الـطـفل وتشـجع على
وه فالبيئة بصورة عامة لها اثر في تنمية قدرات

االطفال  .
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٢١/٢

قاطعة: ٧ كجية احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: اراضي زراعية

رقم االبواب: /
رقم الطابق: /
رقم الشقة: /

مقدار الدين ٥١٠٢٥٢٠٠٠ مليون دينار
رتهن: شركة التأم الوطنية اسم الدائن ا

تاريخ االستحقاق: مستحق
وصف سجل التـأمينات العينية: ١ / ت ١ / ٢٠٠٦

مجلد ٦ مداينة
ب بالـعقد: بـغداد/ اجلــادريـــــــــة محل االقامـة ا

م ٩٢٣ / ز ٤٣ / د ١٤
ـبــ اعاله وطـلب بــنـاء عــلى اسـتــحـقــاق الـديـن ا
الـدائن حتـصيـله وبـالـنظـر لـعـدم اقـامتك في احملل
ب بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غيره ا
فتـعـتـبـر بذلـك مجـهـول مـحل االقـامة فـعـلـيه قـررنا
تبـليـغك بـلزوم دفع الـدين وتـوابعه خالل ١٥ يـوماً
اعـتبـاراً من اليـوم التـالي لتاريـخ نشر االعالن واال
ـزايـدة وفـقـاً ـوصـوف اعاله بـا فـسـيـبــاع عـقـارك ا

للقانون.
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ـتــحــدة الـدول وحتث الــواليــات ا
الـعـربيـة عـلى االحتـذاء بـاإلمارات
فـي الـــــتــــــوصل التـــــفــــــاقـــــات مع

إسرائيل.
ــــمـــلـــكــــة الـــعــــربـــيـــة غــــيـــر أنّ ا
السـعودية صاحـبة أكبـر اقتصاد
بـــ الــــدول الـــعـــربــــيـــة تـــواجه
حسابات سـياسية أكثـر حساسية

من اإلمارات.
ولن يــنـــظـــر الــفـــلــســـطـــيــنـــيــون
ومؤيدوهم إلى االعتراف الرسمي
بـإسـرائـيل في حـال حـصـوله على
أنه خـيـانة لـقضـيـتهم فـحسب بل
ـمــلـكـة سـيـضــر أيـضًـا بــصـورة ا
كقـائدة لـلعالم اإلسالمي عـلما أن
مـؤشـرات الـتـقـارب بـ الـدولـت
تــتـزايــد مــنــذ تـســلم ولي الــعــهـد

منصبه في .2017
وإلـى جــانب عــمــلــيــة الــسالم في
ـــنـــطــقـــة حث تـــرامب الـــعــاهل ا
الـسـعـودي عـلى "رأب الـصدع" في
اخللـيج في إشارة إلى أزمـة قطع
الـسـعـوديـة واالمارات والـبـحـرين
ومصر منذ حزيران/يونيو 2017
عالقاتهـا مع قطر الـتي تضم أكبر
نطقة. قاعدة جوية أميركية في ا
ويــرى خــبــراء أن تـرامـب يـســعى
إلى حتـقـيق أكـبـر قـدر من الـنـقاط
الـدبــلـومــاســيـة قــبل أســابـيع من

االنتخابات الرئاسية األميركية.
وفـى مــوكب اقــتــصــر عــلى افــراد
ـقـرب وعـدد مـن ابـناء اسـرتـه وا
بلـدته شيعت جـنازة يوسف والى
ــصــري االســبق وزيـــر الــزراعــة ا
والـــــذى تـــــوفـى اول امس بـــــعـــــد
اصــابـــته بـــالـــتــهـــاب شـــديــد فى
الرئت عن عـمر يناهز  89عاما 
ويعد  اشهـر الوزراء الذين اثاروا
جـــدال واســــعـــا بــــســـبب عـالقـــته
بـاسـرائــيل حـيث وصــفه الـبـعض
بانه مـهندس عـمليـة التطـبيع ب
مصر واسرائيل حيث شهدت مدة
تـــولــــيه وزارة الـــزراعــــة عالقـــات
واســعــة بــ مـــصــر واســرائــيل.
حــــتـى انّ الــــبــــعـض اشــــار ان له
جـذوراً يـهـوديـة كـمـا رفـعت ضـده

الـعديد من الـقضـايا اشهـرها تلك
الـــتى رفـــضــهـــا مــجـــدى حــســ
رئــيس حتــريـــر جــريــدة الــشــعب
صرية السابق يتهمة باستيراد ا
بــذور ومـــبــيــدات مــســـرطــنــة من
اســرائـيل وهـو مـا ادى الى وفـاه
ــواطــنـــ الــفــشل الـــعــديــد مـن ا
الـــــكــــــلـــــوي وعـــــلـى الـــــرغـم من
ـسـتـنـدات الـتى ارفـقـهـا مـجـدى ا
حـســ دخل الـســجن بـدعـوى ان
ــســـتــنــدات كــانت مــزورة تــلك ا
بـــيـــنـــمـــا بـــقـى يـــوسف والى فى
مـــــنــــــصـــــبـه وعـــــلـى الـــــرغـم من
االتهامات اال انه جتنب الرد كما
رفض كـتـابة مـذكراته الـشـخصـية
ـقـربـ له بل ان مـديـر مـكــتـبه وا
والعامل بالوزارة اكدوا انه كان
ورعــــــا وحـــــريـــــصــــــا عـــــلى اداء
كتبه بل الصلوات فى موعدها 
انـه رفض تــــــقـــــاضـي راتـــــبـه من
وزارة الـزراعـة مفـضال الـتـبرع به

للفقراء.
 ونـفى اقـربـاؤه ان تـكـون عائـلـته
تنتمى الى جذور يهودية مؤكدين
ان تـلك االتـهــامـات ال اسـاس لـهـا
ـعـادون له من الـصـحـة اطـلـقـهـا ا
خـــــاصـــــة جــــــمـــــاعـــــة االخـــــوان

ســـلم . ا
فيمـا كشف مصدر بـجامعة الدول
العربية رفض طلب دولة فلسط
ـنــاقـشــة قـيــام  دولـة ادراج بــنــد 
االمارات بـتـوقـيع اتـفاق لـتـطـبيع
الــــعالقــــات مـع اســــرائــــيل خالل
جـلـسـة  وزراء اخلـارجـيـة الـعرب
ال . 54واضاف مصدر ان (االم
الـعام فـضل عدم ادراج هـذا البـند
ـــؤتـــمــــر فى ظل ضــــمن بـــنــــود ا
انـقسـام الدول الـعربـية . و سوف
يـــنص الـــبـــيـــان اخلــتـــامى عـــلى
الــــتـــأكــــيــــد عــــلى اقــــامــــة دولـــة
فـلـسـطـيـنيـة وعـاصـمـتـهـا الـقدس
عــــــــــلـى اراضـى  67ورفـض ضم
اســرائــيـل اراضى الــضـــفــة كــمــا
سيتضمن اعمال وزراء اخلارجية
مــنــاقـــشــة االوضـــاع فى لــيـــبــيــا

وسوريا وملف سد النهضة).

{ الـــــــريــــــــاض (أ ف ب) - أكـــــــد
لك سلمان بن العاهل السعودي ا
عــبـد الــعـزيـز لــلـرئـيـس األمـيـركي
دونـــــالـــــد تــــرامـب أنّ الـــــريــــاض
حــريـصــة عــلى الـتــوصل إلى حل
"دائم وعـادل" لـلنـزاع الفـلـسطـيني
اإلســــــرائــــــيـــــــلـي في وقـت حتث
واشـنطن دوال عـربيـة على تـطبيع

عالقاتها مع إسرائيل.
ـقـابل أشـاد تـرامب في اتـصال بـا
هــاتــفـي مع الــعــاهـل الــســعــودي
مـلـكـة الـسـمـاح لـلرحالت بـقـرار ا
بـ اإلمــارات وإسـرائــيل بــعـبـور
أجـوائهـا بـعـد االتـفـاق الـتـاريخي
بــــ أبـــوظــــبي وتـل ابـــيـب عـــلى
تطبـيع العالقات برعايـة أميركية
وهــو االول فـي مــنــطـقــة اخلــلــيج
والــثـــالث عـــلى مــســـتــوى الــدول

العربية.
وتــشــدد الــريــاض عـــلى أنــهــا لن
تـطـبـع الـعالقـات مـع إسـرائـيل إال
في حــال تــوقـيـع اتـفــاق سالم مع
الــفـلـسـطـيـنــيـ يـنص عـلى قـيـام
دولة فلسـطينية مسـتقلة علما أن
الـفـلـسـطـيـنـيـ اعـتـبـروا االتـفـاق
اإلمــاراتي االســرائــيــلي "خــيــانـة"

لقضيتهم.
وقـالت وكـالــة األنـبـاء الـسـعـوديـة
لك سلمان أكد في احلكوميـة أن ا
اتــصـال أجــراه مع تــرامب مــسـاء
ـــمــــلـــكــــة عـــلى األحـــد "حــــرص ا
الـــــوصــــول إلى حـل دائم وعــــادل
لــلـقـضــيـة الــفـلـســطـيــنـيـة إلحالل
ــنــطـلـق األسـاسي الــسالم وهـو ا
ملكة وللمبادرة العربية جلهود ا

للسالم".
وأشار في الوقت ذاته إلـى "تقدير
ــمـلــكـة لــلـجــهـود الـتـي تـبــذلـهـا ا
ــتـــحــدة االمــيـــركــيــة الـــواليــات ا

إلحالل السالم".
وكـانت الـسـعوديـة أكّـدت األربـعاء
اضي أنّـها واقـفت على الـسماح ا
لـكـافـة الــرحالت اجلـويـة الـقـادمـة
ــغـادرة مــنـهـا لــدولـة اإلمـارات وا
بـعـبـور أجــوائـهـا وذلك بـعـد أول
رحلة جتارية إسـرائيلية ألبوظبي
ـمــلـكــة مـطـلع عــبـرت في ســمـاء ا

األسبوع.
وبــحـسب بــيـان لــلـبــيت األبـيض
أشـــــاد تـــــرامب خـالل االتـــــصــــال
الهاتفي باخلطوة السعودية وأكّد
عــلى أهــمــيــة االتــفــاق اإلمــاراتي
اإلســرائــيــلي وبــحث مع الــعــاهل
الــســعـــودي "ســبل تـــعــزيــز األمن

نطقة. واالزدهار" في ا
وســارعت الــريــاض إلى الـتــأكــيـد
عــــــلـى أن فــــــتح االجــــــواء أمــــــام
الـطائـرات االسـرائـيلـيـة "لن يـغـير
مـلكة الثابـتة والراسخة مواقف ا
جتــاه الــقـضــيــة الــفــلـســطــيــنــيـة
والـشعـب الفـلـسـطيـني" والـقـائـمة
على مـبادرة الـسالم العربـية التي
تـنص عـلى أن ال تطـبيـع قبل قـيام

دولة فلسطينية مستقلة.

دونالد ترامب  سلمان بن عبد العزيز 
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السليمانية

كـنت اتـابع لـقاء مع احـد األعالمـي  له
حـــظــور مــتـــمــيـــز من خالل بــرنـــامــجه
الـسيـاسي ويبدو ان الـقنـاة التي اجرى
لـقاء مـعها ايـضا كـانت انطالقـة شهرته
 ‘محور اللقاء كان تداعيات بقاء

امـــريـــكـــا في الـــعـــراق و قـــوة تـــاثـــيـــر
وجـودها  ‘اسـتغربت من كالم األعالمي
الـضيف الذي قاله بصيغة السؤال : انا
اذا التعلن االدارة االمريكية عن الافـهم 
الــقـوة او اجلـهــة الـتي افـشــلت اخلـطـة
ـا أدى الى هذا االمـريكـية في الـعراق 

عقد ...?!  الوضع ا
ان االدارة االمـريكية على خطاء في ذلك
وان اعالنــا صــريــحــا عـن بــرنــامــجــهـا
وحتـديد اجلهـة التى افشـلها يؤدي الى
تـــغــيـــيــر الـــوضع وســـتــرى ان الـــقــوة
الـعـراقــيه بـدعم من الـقـاعـدة الـشـعـبـيـة

تــكـون مــعه  لــنـجــاح بـرنــامـجــهـا كــمـا
رسـمها منذ االحتالل ..( لالمانة الادعي
عني هذا نص كالمه  ‘ولـكن واثق من ا

قصود منه). وا
À«bŠô« WÐuF

ــكن يـتــذكـر الـعــراقـيــون من الـذين لم
يـــؤدي صــعـــوبــة االحـــداث في بـــلــدهم
مـصيـبة النـسيان ,مـنذ (نـعمـة االحتالل
...!!) عــنــدمــا صـمم مــصــدر الــقـرار في
االدارة االمـريكية في نـهاية التـسعينات
ضي قـدما باجتاه اضي عـلى ا الـقرن ا
(تــدمــيــر ارادة الــعــراق الــدولــة ) حتت
عــنـــوان انــقــاذ الــعــراقـــ من الــنــظــام
الـدكتـاتوري  ‘ونـشر مـعلـومات وبـشكل
واسـع عن خــطـــوات  تـــلك االدارة بــدءا
بـاالنـفـتـاح عـلى مـاكـان يـسـمى بـالـقوى
ـعارضـة للـنظـام في اخلارج و  فتح ا

اكــثــر مـن قــنــوات اعالمــيــة مــوجــهــة
لـلعراقي في الـداخل مهمتهم في تلك
ـرحلـة التـرويج الستـعدادات (الـقوى ا
الــتـحــرريــة بـالــدعم االمــريـكي النــقـاذ
الــعـراقــيـ ) من الــظـلم  ‘ومـن ضـمن
تــــلـك اخلــــطــــوات ايــــضـــا ان االدارة
االمـــريــكـــيــة وبــاشـــراف مــبـــاشــر من
اخملــابــرات  ‘فــتــحـت دورات لــنــخــبـة
مـختاره من العراقـي من الشباب لهم
نـشاطـات اعالميـة و تعـي بـعضهم
ــؤســســات االعـالمــيــة الــعــامــلـة في ا
داخل امـريكـا وموجـهة الـى العـراقي
 ‘عاد هؤالء النخبة الى العراق بعد
االحــــــتالل مــــــنـــــهم مـن اصـــــبـح جنم
(الـتـحـلـيالت الـسـيـاسـيـة ) ومنـهم من

ـسـؤولـيـة في نـفس اجملال  كـلف بـا
تــدريـبــهم عـلـيـه قـبل األحــتالل و عـنـد

ظــهــورهم وهم يــحــلــلــون (وحلـد االن)
واليــــزال يـــركـــزون عـــلـى احلـــديث عن
الـوضع بـاجتاه يـؤدي الى محـو ذاكرة
الــعـــراقــيــ واتــذكــر جـــيــدا انه بــعــد
االحتالل  ‘يـوميا يظـهر احد من هؤالء
ـنطـقة والعـراق يدعو عـلى فضـائيات ا
ــاضي وسـمي الــعـراقــيــ لـنــسـيــان ا
تـــوجـــهه االعـالمي بـ( نـــهـــايـــة الــروح
الـوطنيـة الكالسيـكية ....!!!) واألنـفتاح
عــلى الـبـنــاء احلـديث مـنــفـتح عـلى كل
االجتــاهـات ( كـأن لـســان حـاله يـقـول :
ـاي خـلـيل تـعـلم وطـنـيـة الـعـصـر من ز
زاد تـــرك وطــنه افـــغــانــســـتــان وســهل
طــريق احــتالله لـيــطـردوا طــالـبــيـان و
يـشـجـعـون بـاألهتـمـام بـزراعـة خـشاش
فـي اراضـيـهـم ..!!)  وتـوسع في حــيـنه
مـــصــــطـــلـــحـــات ســـاخــــرة  بـــديال عن
(الــوطـنـيـة والــقـومـيـة واخلــصـوصـيـة
الـوطـنـيـة ...ألخ ) لـذلك عـنـدمـا سـمعت
دعـوة األخ ألمريـكا ان تـعلن عـن اجلهة
الـتي عرقلت برنامجها في بناء العراق
اجلــديـد بـعــد (الـتــحـريـر) تــذكـرت تـلك
الـدورات و مـاسـمـعنـا مـنـهم (واليزال )
بـاجتـاه الـترويج بـان االمـريكـيـ فعال
اتـوا لتحـرير وبناء الـعراق كمـا يتمنى
هـو والـعـراقـيـون ولـكن يـبـدو ان هـناك
(قـوى واجلـهات االقـلـيمـية  –والـغريب
اليـقولـون الـعراقـيون) يـعرقـلون تـنفـيذ
اخلــطــة ...!! عـلــمــا ومــنـذ الــبــدايـة ان
االدارة االمــريــكــيــة نــفــســهــا لم تــخف
اهـدافـهـا الـبـعـيـدة والـقـريـبـة في خـطة

تـخريب الـعراق بـحيث اي مواطن واع
يـشعر بان الهـدف االساس هو تخريب
الـعراق  ‘ومـا كان رفع الـشعـار ( انقاذ
الــعـراقــيـ الــشـيـعــة والـكــرد من ظـلم
الـنـظـام ) اال خطـوة لـفتح الـبـاب لروح
االنـتـقام والـتـخريب ودلـيل بان االدارة
االمريكية تسعى لتدمير العراق وخلق
اطـــراف تـــخــــدم اســـرائـــيل من جـــهـــة
وتــمـكــيـنــهـا من الــسـيــطـرة عــلى نـفط
الــشـرق االوسط و اســتـعـمــال الـعـراق
ورقـة ضاغـطة على دول اخلـليج وعلى
ايــران وان جنــاح امـريــكـا في الــعـراق
يـعني انـتقالـها الى فلـسط والـقضاء
ـــقــاومـــة هـــنــاك وهـــذا يـــعــني عـــلى ا
أســرائــيل هـي الــتي ســتــقــرر مــصــيـر
ا فيها ايران ...!! نطقة  جميع دول ا
الـــيس مـــا يــحـــدث االن حتــقـــيق هــذه
االهـداف ...ومن يـاتـرى مـعـرقل تـنـفـيذ
تــلك اخلـطـوات لـيـدفع االخ (ذو الـروح
الـوطـنـيـة واالنتـمـاء الـعـصـرية) زعالن
عـلى االدارة االمريكيـة النها التعلن من
يـعرقل برنامجـها التحرري ....!! لو ان
االدارة االمــريـــكــيــة في عــصــر تــرامب
اصــبـحت ( تــخـجل ) والتـريــد تـفـرض

نفسها على االخرين ?
هــنــاك مــثل كــردي شــائع بــ الــنـاس
يـــقـــول: (اذا طــمـــست قـــلـــيل احلـــيــاء
رات في الـبـحر كـلـما يـخرج عـشـرات ا
يـقـول: عـجـبـاً ارى أنـني غـيـر ــاء من ا

مبلل ?!!.....)
أقـول كمتـابع متواضع أن كـل ما يقال

ـتـالحقـة صـحـيح عن هـزائـم أمـريكـا ا
ولــكن لي شــعـور أن الـقــول (....وشـكل
اإلنـسـحـاب االمريـكي من الـعـراق فشالً
إسـتراتـيجـياً كبـيراًومـؤشراً النـسحاب
وأن قــرار ــشـــرق الـــعـــربي كـــلـه مـن ا
اإلنـسحاب من العـراق ليس سوى قرار
ــهــمــة الــتي يـــعــكس فــشالً  فـي أداء ا
شنت احلرب ألجلها وأن هذه اخلطوة
تـــعـــني طـي فـــصل ألـــيم من الـــتـــاريخ
االمـريـكي....!!)  واضافـة احدهم عـتاب
ــاذا التــكـــشف  عن من عـــلى امــريـــكــا 
يـعـرقـل تـنـفـيـذ بـرنـامـجـهـا في الـعـراق
كـالم وتقييم غير دقيق و قراءة الوضع
الــعـراقي الــداخـلـي بـعــد مـرور ســبـعـة
عـشر عاما وبعد خروج الـعسكر يظهر
بــوضــوح أن الــعــدوانــيــة األمــريــكــيــة
ـســؤولـة عن تـنــفـيـذ (نــخـبـة الــقـوة وا
ثــوابـت هــدف الــتــوجه إلى الــعــراق) 
نـفـذت  اشيـاء كثـيرة من االهـداف التي
 وضـعها بشكل منظم ضمن برنامج
عـملية الـغزو وستسـتمر نتـائجها على
اهـل الــعــراق كــارثــيــا حــيث بــوادرهــا
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كـثـيـر من احملـلـلـ يـركـزون ومـنـذ بـدء
حتــركــات أمـريــكـا بــهــدف الـغــزو عـلى
ـــوارد مـــوضـــوع الــــســـيـــطـــرة عـــلى ا
الـنـفـطيـة وتـشـكـيل سلـطـة في الـعراق
تــكــون مــوالــيــة لــهم  في كـل األحـوال
عــنـدمـا تـكــون الـقـوة الـغــازيـة أمـريـكـا
والـبـلد احملـتل وادي الـرافدين فـتوجه

احملــتل  الـى نــهب الــثــروات حتـصــيل
حـاصل ولـكن الذي حـصل ويبـقى أثار
ــكـنـة  وبـشـكل مــاحـدث ألطـول فـتـرة 
مـبـرمج مـخطط له مـسـبـقاً  المـريـكا
بنجاح مع األسف  ‘بدءاً ب : تدمير كل
ركـائز الدولة العراقية ثم خلق فوضى
مــبــرمـجــة حتت عـنــوان حــريـة الــفـرد
والـفـرد الـعـراقي هـنـا هم الـذين  كـانوا
ئة منهم يـعيشون قبل االحتالل 20 بـا
فـــقط في األحـــيــاء الـــفـــقــيـــرة أصــبح
ـوثـوقة من نـسـبتـهم حـسب التـقـارير ا
ـنظمـات الدوليـة  بعد (الـتحريـر) بيد ا
احملـتل %53 و وفـق نفس الـبرنامج
ـعد سـلفاً لـتدميـر العراق ‘تـدمير 84 ا
ـئـة من مـراكز الـتـعـلـيم وحرق 700 بـا
مـدرسة  التوجه إلى تـدمير اجملتمع
الـعـراقي بـشـكـل يقـود الـى سـلـوك هدم
ـخـتلف أشـكالـها الـقـيم ااالجتـماعـية 
بـأجتـاه إيـصالـهـا إلى تفـكـيك بـنيـانـها
رتبطـة باألصالة وكـسر كل أطوارهـا ا
أن االســـلـــوب األمـــريــكـى في تـــفــكـــيك
الــتـمـاسك االجــتـمـاعـي وزرع عـدم ثـقـة
بــــ مـــكــــونـــات اجملـــتــــمع الــــعـــراقي
ـة حتت عـناوين ـارسـة هـذه اجلر و
بـراقة كـحريـة الفـرد واختـياره لـطريـقة
حـــيــــاته و...ألخ مـن هـــذه الـــعـــنـــاوين
اخملــدرة الفـراد  اجملــتـمع  الــذي عـانى
مـن ويالت احلــرب وقــســاوة احلــصـار
خــلق وضــعـاً مـن الـصــعب الــسـيــطـرة
عـلـيه وسـيـعانـى منه الـعـراقـيـ لوقت
طــــــــويل ان اإلعـالن فـي الـــــــصــــــــحف

ـقـدسـة الـعـراقـيـة بـأن مـديـنـة كـربالء ا
ــنــتـشــر فــيـهــا جتـارة اكــثــر االمـاكن ا
اخملــدرات و ظـهـور ظــاهـرة اإلنـحـراف
بـ الشباب في بغداد بدءت من مدينة
الــكـاظـمـيـة كــدلـيل ان عـمـلــيـة حتـطـيم
القيم االجتماعية في هذا البلد وراءها
قـوة منظمـة وال يستغـرب عقالء القوم
إذا ظــهـرت بــعـد عــشـرات من الــسـنـ
ــســـؤولــ وثـــيـــقــة تـــروى كــيـف ان ا
االمــريـكــ ضـمن قــوى االحـتالل وراء
هـذه الظـواهر وكانت مـهتـمة بهـا أكثر
ـد ـحـاربـة ا من اهــتـمـامـهـا الــكـاذب 
اإليـرانـى  واخطـر ظـاهـرة مـن أفرازات
االحـتالل  ‘أن الـسـياسـي في الـعراق
ال يــعــارضــون بـــعــضــهم من مــنــطــلق
اإلنـتـماء لـلعـراق والتـوجه نحـو إعادة
بـــنــائه بـــعــد ان دمــره احملـــتل بل من
مـنـطـلق تـبـادل التـهم بـعـضـهم لـبعض
... والتـرى (عـاقال) بـيـنـهم يـتـحدث عن
ظـاهرة تـوزيع الوالءات لـلدول الـراعية
خارج احلدود وهم يعرفون ان امريكا
مـرتـاحة لـهذه الـظاهـرة والعـكس ليس
صـحـيـحاً ... لـذلك ان الـطريق الـوحـيد
ـكن انـقـاذه في الـعـراق هو النـقـاذ مـا
دعـم كل جـهـد خـيـر مـنـطـلق من الـروح
الـوطـنـيـة الـصادقـة يـهـدف اعـادة بـناء
دولـــة الــــعـــراق بـــاالرادة الــــعـــراقـــيـــة
احلــقــيـقــيـة  ‘فــهي الــطـريـق الـوحــيـد
ولـيس عـتـاب احملتل الـذي يـتوجه الى
خـــلق مـــزيــد مـن الــدمـــار في الـــعــراق
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مــنـذ أن وعـيـنـا واحلــديث عن الـقـضـيـة
الـفـلـسـطـيـنـيـة  الـتي أضـحـت أسـطورة
الشارع لم تخلُ منه صحيفة يومية وال
مـجـلـة اسبـوعـيـة أو شـهريـة أو حـولـية
وال تـــــوقــــفت عـــــنه شــــبـــــكــــات االعالم
ـــؤتـــمــرات ـــرئـــيــة وا ـــســـمــوعـــة وا ا
واالجــتـــمــاعــات والــلـــقــاءات مــتــعــددة
األشــكـال واألهـداف وال غـاب يـومًـا عن
الــــفـــضـــائــــيـــات ووســـائـل الـــتـــواصل
االجـتمـاعي بعد أن شـهدت هـذه طفرات
كـبيـرة في التقـنيـة واالتصال والـتمويل
واالنــــتـــاج واإلخـــراج ومــــا ســـوى ذلك
كــثــيـر. فــيـمــا الــواقع يـحــكي قــصـة بل
قـــصــــصُـــا كـــاذبـــة ال تـــخــــلـــو من دجل
وتــدلــيس وتــبــجّح فــارغ وضـحـك عـلى
ـغـرّرين بـالـشـعارات بـسـطـاء الـبـشـر وا
الـــشــعــبـــويــة والـــقــومــيـــة والــديـــنــيــة
والــيــافـــطــات الــكــذابــة ألجل الــدعــايــة
والتغطية على حقائق تُركبُ في مطابخ
مــشـبــوهـة ال تــمتُّ بـصــلـة إلى مــعـانـاة
الــقـضــيـة األسـطــورة هـذه والــتي كـمـا
يـبدو أصبحت بـقرة حلوب لـلمتاجرين
ـروّجي أفـكار ـزايـدين عـليـهـا و بـهـا وا
ـشـاريـعـهم الـشـخـصـية أمـثـال هـؤالء و
ذهبية واحلزبية والـفئوية والدينيـة وا
ـيـة في آنٍ مــعًـا. وقــد أظـهـرت بـل واأل
احلــقـائق مــشـاركــة هـذا الــنـفــر أفـرادًا
وحــكـومـات ودولًـا وشــعـوبًـا وطـوائف
بـشيء مـن هـذا الـدجل وأشـكـال الـنـفاق
الـــتي ســاهـــمت بـــزيــادة مــبـــاشــرة في
مــعــانــاة شــرائح تــعــبــانــة وبــســيــطــة
وسـاذجة فـي اجملتـمع الفـلسـطيـني قبل
نطـقة العـربية مـنها غـيره من شعـوب ا
واإلسالمـيـة بـشـكلٍ خـاص فيـمـا طـبـقة
أخـرى مرفـهة ومتـرفعة من صـفوف هذا
ــقــهــور افـــتــرشت ومــاتــزال الــشـــعب ا
تـفترش الـقصور والـفلل وتديـر مخازن
ومــتــاجـر ومــحالت وفــنــادق وتـواصل
ة في حساباتها زيـادة إيداعات مستد
فـي مـصـارف وبـنــوك وزيـادة أسـهم في
شـــركــات مـــســاهـــمــة ســـواء في داخل
ـهـجر. فـلـسطـ نـفـسهـا أو في بـلدان ا
فــقـد أجــاد هــؤالء ومَن آزرهم واصـطفّ
إلى جــانـبـهـم في كـيـفــيـة إدارة الـلــعـبـة
اكرة فأوهموا الـتجارية الفلسطـينية ا
الــشــعب الــفـلــســطـيــني قــبل غــيـره من
شــعـوب ودول الـعـالم بــأنـهم أفـضل مَن
يدافع ويساند ويؤازر وينفق عليه أكثر
مـن غـيــرهم انــطالقًــا من حــرص زائف
عـلـى مـصـالح "األمـة الـعـربـيـة" الـكـبـرى
نـطقة ومة "عـروبة" دول ا وضـمانًا لـد
وحــمـايــة ل"الـدين االسالمـي احلـنـيف"

بــحــسب الــتـصــريــحــات الـهــولــيــوديـة
والـبـولـيـوديـة واالعالنـات اجملـانـيـة في
ــتــنــوعــة االجتــاهـات وســائـل االعالم ا
واالهـتــمـامـات والـسـيـاسـات وبـحـسب

مصالح كل دولة أو فئة أو شخصية. 
اثلة في نتائج هذه جميعًا واحلـقيقة ا
أن ضاعت القضية الفلسطينية في هذه
ــتـاهــات والـتـعــرّجـات والــتـخــريـفـات ا
ــزايـــدات وفــقــدت والـــتــنـــاقــضـــات وا
ـعلنـة صدقيتـها وبدأ بـريقها ـقاومة ا ا
بـاخلـفـوت وسط دعـوات مـتـنـاقـضـة في
ـــبـــاد والـــوســـائل الـــتي ـــواقـف وا ا
أصــبــحت قــلــقــة ومــتــحــركــة ال تــعـرف
صـالح والرؤى الـثبـات بسـبب تقـاطع ا
واالنـتماء والـوالء. فال الداعون لـتحرير
ـؤدجلــة اجلـرارة الــقــدس بـفــيـالــقــهم ا
تــقـدمــوا بــخـطــوة الـصــدمـة إلفــنـاء مَن
أســـمــوهـم بــعـــدوّ اإلسالم ومــغـــتــصب
ـتـبـجـحـون فـيـمـا أُسـميت األرض وال ا
ــقــاومـــة اتــخــذوا الـــقــرار اجلــريء بـــا
وتـواصلـون معه وأدامـوا زخم احلروب
ــعــارك الــتي جــرت طــيــلــة الــعــقــود وا
ـــنـــصــرمـــة. واحلـــقـــيــقـــة أنّ كلّ تـــلك ا
احملـاوالت سواءً حصلت بتوافق عربيّ
ضــمن مـؤتـمـرات جـمــعت الـعـرب فـيـمـا
بـيـنهم أو ضـمّت بـ ظـهرانـيـها زعـماء
دول وأ اسـالمية ادّعت رفـضها لـقيام
دولــة اســرائــيل قــد حـقــقــتــتــقــدمًـا في
. ــسـمّى بــالــعـدوّ اخــتــراق جـدار هــذا ا
واجلــمـيـع يـعــلم كـيف انــتــهت كل تـلك
احملـاوالت والتاريخ جدير بالكشف عن
الــنـوايــا والـرغــبـات واإلرادات وأسـرار
الصفقات واخليانات والتواطؤات. وقد
ال نـشـهـد ذلك نـحن الـذين عـاصـرنـا تلك
ـفـتـعل احلـقـبـة الـسـوداء من الـنـضـال ا
والـكاذب ضـدّ الدولـة اليـهوديـة القـائمة

بالرغم من اجلميع!  
من هـنا في اعـتقادي واعتـقاد الكـثيرين
مـن الـــذين أحـــكـــمـــوا الـــعـــقل وتـــروّوا
بــاحلـكـمـة لـم تـعـد تـنــفع ال الـشـعـارات
الـــبــراقـــة وال الــدعـــوات الــطـــنــانــة وال
ـتباكيـة على فقدان الـتأوهات الـباطلة ا
الــــوطـن أو مــــا تــــبــــقـى من أرض وطن
يـسـمّـونه بـفـلـسـطـ حـ يـأتي الـيوم
الـذي تـخـفت فـيه تـمـامًـا سـمـةُ الـعـروبة
ـقـاومـة ــزيّـفـة وتـتــوارى عـنه صـفــة ا ا
وتــنــتـهي ســنّـةُ الــعــداء والـعــداوة بـ
شـعــبي فـلـسـطـ واسـرائـيل. فـسـيـأتي
الــيـــوم الــذي يــســـتــفــيق فـــيه الــشــعب
الــفــلــســطــيــني "الــعــربـي" ويــدرك كـونَ
الـقـضـيـة لم تـعـد سـوى لـعـبـة الـتـجـارة
يــتــوالهـا مــتــاجـرون ومــقــاولـون كــبـار

رئـيسيون وثانويـون يتقاضون أجورًا
وامــــتـــيــــازات عن كل خــــطـــوة ســـواءً
بـاجتـاه الـتطـبـيع الواقـعي أو بـاجتاه
تـأجـيج القـضيـة في مـناسـبات لـكسب
ـزيـد من األمـوال والـعـطـايـا. فـكـلّ ما ا
يــجـري ويـحــصل في هـذا وذاك لـيس
ســـوى جــرعــات تـــخــديــريـــة لــلــنــاس
ّن أكلـوا الطعم الـبسـطاء والـطيبـ 
وصــدّقـوا مـا قـيل مـنــذ عـقـود وسـنـ
بــالـدفـاع عن قـضـيــة مـصـيـريـة حتـكي
قـصة وجـود شعب بـائس تعـرّض مثل
ـاكـنـة التـغـيـير في ـنـطقـة  غـيـره في ا
ــتـــقــلـــبــة الـــتي لــيس اجلـــغــرافـــيــا ا
بـالـضـرورة أن يـشـعـر بـهـا الـبـشـر في
ســـيــرة حـــيـــاتــهم احملـــدودة. فــدوالب
الـتاريخ قد سبـق هذا الشعب ح دار
ـراّتٍ وكرّاتٍ عـلى غـيره وغـيّـر مجـراه 
عـبر الزمن وبـفعل الظـرف الذي جنهل
حـــدوثه أحـــيــانًـــا. فــهـــذه هي حـــركــة
الــتــاريخ وهــذا دوالب الــزمـن يــجـري
ــا حــيـاةُ ســواءً شــعــرنــا به أم ال طــا
الــبـشـر ال تـعــرف أو تـدرك غـيـرَ صـدق
وواقـع الـــســـنـــوات الـــقـــلـــيالت الـــتي
يـعيشُها على الفـانية مقارنة بآالف بل
اليـ الـسنـ الـتي سبـقـتنـا والتي
قـد تـدركنـا بـعد قـضـاء مشـوار احلـياة
الـقـصـيـرة علـى األرض. فيـمـا احلـكـمة
تـوصـيـنا بـل تأمـرنـا أحـيانًـا بـالـعيش
ا هو ـان  ـتاح واإل حـسب الواقع ا
ـكن قــائم وحـاصل ومـوجـود وواقع 
ومـن دون تــكـلّـف أو مــراءاة أو نــفـاق.
فــهـذه األخـيـرة قـد أضـحت من سـمـات
الـعــديـد من الـبـشـر وأخـلّت بـحـيـاتـهم
وحــيــاة مَن يــجــاورهم ومَن يــتــمـاهى
مـعهم صدقًا أو تـبجحًا أو نـفاقًا زائفًا
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قـد يـكون الـواقع احلـكيم لـلـتطـبيع مع
ــشـوَّش هـذا اســرائـيل في عــصـرنـا ا
صـفقـة جيـدة ومنـاسبـة إلدامة احلـياة
ونـــشــر االســتـــقــرار وأشـــكــال األمــان
والـــسالم بـــســـبب الـــتـــقـــاطــعـــات في
ـصالح الـتي ابتـليت بـها مـجتـمعات ا
كـــثــيــرة غـــاصت في وحل الـــنــزاعــات
واحلـــروب الـــعـــمـــلـــيـــة والـــنـــظـــريـــة
واأليــديـولـوجـيــة الـتي ال نـهــايـة لـهـا.
وهــذه هي حـال عــمـوم شــعـوب الـدول
االسـالمــيــة الــتي غــرقت في مــفــاهــيم
ــقــاومــة ونــشــر الــعــداء ضــدّ كــيــان ا
ســيـاسيّ زرعـته دول عـظــمى بـقـوتـهـا
وجـــبــروتـــهــا وسـط دولٍ تــنـــتــمي في
قـوميتها وعراقتهـا لصفة أخرى تتخذ

ــذهب والـطــائـفـة ســبـيالً مـن الـدين وا
إلثـــبــات الــذات واألحـــقــيـــة في احلــكم
واألرض والــنـــفــوذ والــســيــادة. وهــذا
يـحصل بالـرغم من ثبات هـوية الشعب
الـيهودي تاريخيًا هو اآلخر على أرض
فـلـسـطـ إلى جـانب غـيـره من شـعوبٍ
كــــانـت قــــائــــمــــة بــــحــــسب الــــتــــاريخ
واجلــغـرافــيــا الـتي ال تــكـذّبــهـا بــطـون
ــكن أن تــمــحــوهــا اآلثـار الــكــتب وال 
ـاثـلـة لـلـعيـان. فـالـتـاريخ يـتـحدث عن ا
شــعــوبٍ سـادت ثمّ بــادت عــبـر حــركـته
تغيّرة دومًا.هكذا هي حركة الشعوب ا
واأل عــبــر الــتــاريخ: تــولــد وتــســكن
وتـعيش تـسود وتـبيد تـثبت وتـتنقل
تــسـالم وحتــارب تـتــشـرّد وتــعـود إلى
أصــلــهــا تـــنــتــظــر وتــتــرقب تــصــبــر
وتــصــابــر وهـكــذا. لــكنّ ايــادي الــشـر
يـبـدو عـلـيهـا صـعـوبـة الـعيش من دون
إبــراز أدواتــهــا بــوجه األفــضـل مــنــهـا
حـيـاةً واحـترامًـا وتـفاعالً وتـعـاونًا مع
الـبـشـر جمـيـعًـا. واألنـكى من هذا وذاك
أنّ مــجـــرّد االخــتالف في الــنــظــرة إلى
حــيــاة اإلنـســان كــكــائن بــشـري فــيــمـا
يـخصّ احتـرام خيـاراته أو احلكم على
اجملـتمعـات عمومًـا بسبب الـتقاطع في
ثـقـافـات الـشـعـوب صـارَ يـشـكل إحـدى
أهـمّ الــســمــات الــتي تــرسم له طــريــقه
وخــارطـتَه وفـكـرَه وإرادتَه في احلـيـاة
سـواءً كـانت هـذه األخـيـرة تـتطـابق مع
ــعــاش أو خــارجًــا عن إطـاره الــواقع ا

اإلنساني والواقعي.
من هـنا جاء التدخل الـسافر في مصير
الـشعب الفلسـطيني من أطراف خارجة
عـن إرادته أحــــيــــانًــــا حــــيـث لم تــــتح
الـتدخالت في شؤونه الوطنية الفرصة
ــعــاجلــة جــروحه بــنــفـسه ــنــاســبـة  ا
وإيــجـاد طـريـقه حلـيـاة أفـضل من دون
هذه التدخالت بحجج كثيرة ومختلفة
ــعــتــقــد الســيّــمـــا حــ دخلَ الــدينُ وا
ـصـالح واأليـديـولـوجـيـة والـقـومـيـة وا
عـونًـا مـشـبـوهًـا في الـسـيـاسة الـتي لم
تـأتي بـنـتائج إيـجـابـية ولن تـأتي بـها
ـا االنــغالقُ عـلـى الـتـســفـيه الــبـتــة طـا
والــعـنـاد قـائم بل وتــؤجـجُه الـفـتـاوى
والـــتــفـــاســـيــر الـــنــاقـــمـــة واألحــاديث
والـروايـات التي انـتهى دهـرُها وفـقدت
بـريـقـهـا الـزمنـي بتـقـادم الـزمن وتـغـيّرِ
اجملــتـمـعـات وتـقــدمِ الـشـعـوب وتـطـور
ــكن أن الــدول. فــاأل والــشــعـوب ال 
ـاضي الــسـلــبي الـذي تــبـقـى أسـيــرة ا
مــازال يـدمغ أفــكـار ورؤى مــجـتــمـعـاتٍ
وجـهاتٍ تأبى التـغيير واالنـفتاح وفتح
صــفــحــات جــديـدة نــاصــعــة لــلـتــاريخ
بـأشكـالٍ أكثر واقـعية وقـربًا من الواقع
الـــذي تـــفــرضه الـــظـــروف الــزمـــانـــيــة
ـكـانيـة ح حتـكيم الـعقل وتـرجيح وا
ـنـفعـة العـامة الـتي تـأتي بثـمار أكـثر ا
ــمــانــعـة نــضــجًــا عــوض الــتــعــنّت وا
الـتسفيهية التي لم تعد تنفع مع تطور

العصر وأدواته.
فـي احلــقـــيــقـــة هــذا مـــا أفــضـت إلــيه
الـقضيـة الفلـسطيـنية من تـركيع للـغير
حـ وقعَ الـشـعب الـفلـسـطيـني رهـيـنةً
صيره من مختلف تالعب  بأيادي ا
قــــادة الـــعــــالم وســـاســــته بــــاخـــتالف
ـــــــذاهب االتـــــــنـــــــيــــــات واألديـــــــان وا

والــطـوائف كـلّ بـحــسب قـوة الــنـظـام
ــسك بـهـا في بـلـده الــسـيـاسي الـتي 
وطـــائــفـــته وحـــزبه وأتـــبــاعه وروّاده.
ّـــا جـــعل تـــفـــاصــيـل االدّعــاء وهـــذا 
ــداهــنـة والــتـفــاوض وفـرض اآلراء وا
والــواقع يـتــنـاقض في أغــلب األحـيـان
مـع رغــبــة وإرادة أصــحــاب الــقــضــيـة
أنـفسهم. ألم تفتح دول عـربية منذ بدء
بــواكـيـر الــنـزاع الـعـربـي-االسـرائـيـلي
بـابَ التطوّع لتحريـر فلسط والقدس
بـسبب ادّعاءات واتهـامات من البعض
لــلـحـكــومـات بـالــتـخـاذل في مــواجـهـة
ــــحــــاوالت الــــتــــدنــــيس االدّعــــاءات 
لــلـمـقـدسـات وبــحـجـة حتـريـر لألرض?
ـروجون عن ـاذا تـخـلّفَ األدعـيـاء وا و
ـقــدســة الــتي ادّعـوا خــوض احلــرب ا
ودعـــوا إلــيـــهــا مــرارًا وتـــكــرارًا? وهل
نـسي الـعـراقـيـون فـتح نـوري الـسـعـيد
سـعيد الذكر بـاب التطوّع للـمتظاهرين
طـالـبـ بالـتـوجه حملـاربة الـثـوريـ ا
"الــــعــــدو" دولــــة اســــرائـــيـل في أوائل
ـاضـي بـعد اخلـمـسـيـنـات من الـقـرن ا
ــلـــكي بــالـــعــمـــالــة اتـــهــام الـــنــظـــام ا
والـتخـاذل. فما كـان من هؤالء إال الـقلّة
ـشهد الـقلـيلة مـنهم كي يـتواروا عن ا
يـدان لـعلـمهم نـافق وتـرك ا الـثـوري ا
ــسـبق بـالـنـتــيـجـة. وكم من احلـروب ا
سلـمون" معًا الـتي خاضها الـعرب و"ا
ّا ولم يـفلحوا آنذاك في حترير شبرٍ 
اغــتــصب. بل الــعــكس حــصل األدهى
واألكـثـر مرارة حـ تـوسعت اسـرائيل
لـتشكّل دولتها الكبرى التي ماتزال في
طـريـقـهـا لالكتـمـال مـتى شـاءت األقدار
الـتي لن يكون لـنا نصيب بـرؤية ما قد
يـــحــصل الحـــقًــا. ورحـم الــله الـــزعــيم
ـصـري اخلالـد محـمـد أنور الـسادات ا
الــذي حــكّـمَ الــعــقل ووضع مــصــلــحــة
الـبالد الـعـلـيـا فوق كلّ مـنـفـعـة فـنجح
في احلـصول علـى سيناء آنـذاك مقابل

السالم.
fO «uJ « X% s   UIH

مـــا جـــرى ومــايـــزال يــجـــري من حتت
ظـلـمة بـشأن الـكـواليس وفي الـغـرف ا
أسـطورة الـقضيـة الفـلسطـينـية لم يتم
الـكــشف عـنه كـلّه بـعــدُ. فـالـتـسـريـبـات
الـتي تـتوالى والـتي ستـشـتدّ وتـيرتُـها
فـي ظـــروف أخـــرى أكـــثـــر انـــفـــتـــاحًــا
ومـكاشفةً ستكشف "بالوي" كثيرة قد
ـغرَّر ـسلم ا ال يـتـصورهـا عـقل الفـرد ا
الــبـســيط قـبـل غـيــره "عـربــيًـا" كـان أم
أجـنــبـيًـا أم "أعـجـمـيًـا" أو "عـصـمـلـيًـا".
فـهؤالء جميعًا عبر سياسات زعاماتهم
ـرتـهـن ـتـهـالـكـة والـقـائـمـة كـانـوا ا ا
ـــا جــرى ـــقــاولـــ الــرئـــيــســـيــ  وا
لـفلسطـ أرضًا وشعبًا عـبر صفقات
مـن خلف الكـواليس درّت علـيهم وعلى
أعــوانـهـم وأتـبــاعـهم مــكــاسب كـثــيـرة
مـحـليـة داخـليـة وأخـرى خارجـيـة على
حـــــســــاب حـــــقـــــوق أهل األرض. ومَن
يـصرخ اليوم ويعربـد ويعاند ويشجب
ويـهدّد بسـبب انصيـاع العقـل البشري
لدى دولٍ وشعوبٍ أدرك ساستُها جزءًا
من احلـقيقة وليس كـلَّها ال ولن ينفعه
ا هناك ولو ـبرّر طا هـذا العناد غير ا
بـــضـــعـــة أفــرادٍ مـن الــشـــعب صـــاحب
األرض يـقـبل بـالـتـطـبـيع وعـيش حـياة

طــبـيـعـيـة طـلــبًـا لألمن واألمـان وحـيـاة
فـقـودة والـرفاهـيـة بـسبب االسـتـقـرار ا
تـبجّح فئـات وزعامات ومافـيات ال يهدأ
لــهـــا بــال وال تــســتــقـــرُّ لــهــا حــيــاة إالّ
ــقــابــر وتــأجـيج بــالــنــبش في أتــربـة ا
الــنـيـران وتــنـظـيم صــفـقـات الـتــسـلـيح
ـدمّرة الـتي تُجنى من ورائـها األموال ا
واالمـــتـــيـــازات. أمّـــا مَن يـــغـــرّدُ خــارج
الـسـرب بـالعـويل والـلطـم والبـكـاء على
احلــقـوق جـهـارًا وهـو في قـرارة نـفـسه
يــضــمـــر عــكس مــا يــجــاهــر به فــهــذا
شـيـطـان أخـرس ربـيـبُه الـزيـف والـكذب
والـنفاق والـضحك على ذقون الـبسطاء
نـطقـة سواء في صـفوف من شـعـوب ا
الـعرب أو العجم أو العصملّية. فعندما
تـتـنـاقض احلـقيـقـة والـواقع مع اخلفي
ـدســوس سـمًـا زعـافًـا بـهـدف الـكـسب ا
ـشبـوه شعـبيًـا والظـهور بـزيّ الراعي ا
احلــريص ألهــداف سـيــاســيـة زائــفـة ال
ـصـداقـيـة حـيـنـئـذٍ يُـفـترضُ تـتـمـتع بـا
قـــراءة الــسالم عــلى هـــذا الــصــنف من
نـافق. وخير مثال على الـبشر الكاذب ا
مــا ذهـــبــنــا إلــيه اســـتــنــكــار دول لــهــا
ـثـلـيـات أو تبـادل دبـلـومـاسيّ رسميّ
مع اسـرائيـل لكـنّها اسـتشـاطت غـضبًا
حــ اتـخــذت دولـة اإلمــارات الـعــربـيـة
ـتـحـدة قـرارهـا بـتـحـكـيم الـعـقـل الذي ا
يـنمّ عن رؤيـة صـائـبـة وحـكيـمـة بـعـيدة
ـا يـجـري مـن أحـداث ومـا يُـحاكُ ـدى  ا
في الـكواليس. وبذلك نالت ما تستحقه
من تــقــديـر في قــرارهـا الــشـجــاع الـذي
يـحكي قصـة إدارةٍ سياسـية محـنكة في
هـذا البلـد الذي جذب األنظـار في نقلته
الـتطوريـة النوعيـة خالل بضع سنوات
بــسـبب انـفــتـاحه الـكــبـيـر عــلى الـعـالم
وفـتحه أبـوابًا ونـوافذ أدخـلته في عالم
آخـر في التـقنيـة والتقـدم والتطـور بعد
أن عـــاش مــعـــظم طــبـــقــات شـــعــبه في
غـياهب الصـحراء وأتربتـها مسـتخدِمَة
اجلـمال واحلمير وبـيوت الط والنوم
في الــعــراء غــيــر عــارفــةٍ كـيـف تـقــضي
حــاجـاتـهـا طــيـلـة فــتـرة سـبــاتـهـا. وقـد
عـشنا جزءً من تـلك احلقيقـة ح تمنّى
الــراحل الــشــيخ زايــد آل نـهــيــان بـاني
الـبالد الكبـير في إحدى زيـاراته لبغداد
مــطـلع الــثـمــانـيــنـات أن يـرى فـي بـلـده
شـارعًا على غـرار شارع حيـفا. والعاقل
مَـن يـقـارن مــا وصل إلــيه الـبــلـدان بـ

األمس واليوم!  
هــنــاك دول مــشـهــود لــهــا بـتــاريــخــهـا
تاجـرة بالقضية ملّ في ا الـطويل بل ا
الـفــسـلـطـيـنـيــة في حـ أنـهـا لم تـقـدّم
ســـوى أدوات الــــشـــر والـــغلّ واحلـــقـــد
والــكـراهـيــة ضـدّ شـعــوبٍ ودولٍ راغـبـة
بـالسالم. والشهادة لله كلّ ما قامت به
لم يـكن سوى جـرعات تخـديرية دائـيمة
ألصــحـاب الـقــضـيـة عــبـر عــمالئـهـا من
مـــقــاولي الــشـــعب الــفـــلــســطـــيــني من
ــقـاومـة والــتـصـدّي مــنـظـمــاتٍ تـدّعي ا
لــدولــة اسـرائــيل بــألــعـاب صــاروخــيـة
بـدائـيـة في الـكـثيـر من األحـيـان وبـدالّة
اشـخاصٍ سذّج توهموا بـحملهم شعار
ـــقـــاومـــة بـــيــنـــمـــا زعـــامـــات هــؤالء ا
ـنــتـجـعـات ــرحـون في ا يــسـرحـون و
ويـسكون الفلل الفارهة ويرفلون بحياة
أمـراء احلـرب. فـقـد جنـحت بـعـض هذه

الـكـيـانـات والـدول صـاحـبـة االدّعـاءات
الـفـارغـة والسـيّمـا زعـامـاتُـها الـديـنـية
الــتـي تــتــخــذ من الـــســيــاســة جــســرًا
ــصـالـح اخلـاصــة وزيـادة لــتــحـقــيق ا
ـــكـــاسب عـــلى حـــســـاب شــعـــوبـــهــا ا
ـقـهـورة بـفـرض أجـنـداتـهـا الـديـنـية ا
ــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة عــبــر إثـارة وا
ـشـاعـر وزيـادة األحـقـاد الـبـعـيدة عن ا
أيـة نـفـحـة إنـسـانـيـة كـمـا أمـر بـها ربُ
الـسـمـاوات واألرض حـيـنـمـا دعا األ
والـشـعـوب لـلـعـيش بـسالم والـتـعارف
فــيــمــا بـيــنــهــا عـلى احملــبــة والــوفـاق
والــتـضـامن. ومــثل هـذه الـســلـوكـيـات
الــتــحـريــضــيـة ســاهــمت بـطــريــقـة أو
بـــاخـــرى في تـــعــمـــيق االنـــقـــســام في
صـفــوف الـشـعب الـفـلــسـطـيـني نـفـسه
ووضـع الـعــراقــيـل بـوجـه أيــة خــطـوة
إيــجـابـيـة تــسـاهم في تــوحـيـد الـصف
الـعـربي حـينـمـا ادّعت "الـفلـسـطيـنـية"
الـــــزائـــــفــــة أكـــــثـــــر من أهـل الــــبـــــيت
الـفلـسطيـني نفـسه. فقد تـصرّفَ هؤالء
ـنـافـقـون ومـازالوا من ـتـبـجـحون وا ا
دون تـخـويلٍ رسـمي مـن عـامة الـشـعب
قهور ربّما إالّ نكوب وا الـفلسطيني ا
ــــقــــاومـــة مـن أدوات ومــــنــــظــــمــــات ا
أساوي ـستـفيدة من إبـقاء الـوضع ا ا
عــــلى حـــالـه. فـــإذا كـــانـت احلـــكـــومـــة
الـفلسطينية ورئاستُها بالذات تتعامل
مع دولــة إسـرائـيل رسـمــيًـا فـمـا شـأنُ
ـــهـــووســـون الــــغـــربـــاء والـــدخـالء وا
أيـديولوجـيًا ودينيًـا ومذهبـيًا? أليست
الـسـياسـة إدارة حكـيـمة تـهمّ بـتحـقيق
مــصـالح وال تـنــسـاق لـلــعـواطف الـتي
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نـطلقـات اإلنسانـية جاءت ومن هـذه ا
مــبـادرات الـسـالم الـعـديــدة لـلـتــطـبـيع
ــطــلــوب بــ والــتــعــايش الــبــشــري ا
ـنـطـقة اجملـتـمـعـات التي حتـتـضـنـها ا
الـتي ما تـزال تعيش عـلى طبق ساخن
. وقد مـنـذ بـدء الـصـراع بـ الـشـعـبـ
جــنت الـدول الــتي سـبــقت غـيــرهـا في
الـتطـبـيع مع اسرائـيل بتـمثـيل مبـاشر
أم غـير مباشر نتائج قرارها السيادي
بـعـيـدًا عن تـأثـيـرات خـارجـيـة دخـيـلة.
وهـذا ما أثبتـته األيام مع كل من مصر
واألردن حـــصــريًــا فــيـــمــا ســعت دول
أخـرى لعقـد اتفاقات ثـانوية للـتخفيف
من وطــأة الـعـداء بـيـنـهـا وبـ الـدولـة
الـعبرية تفاديًا لآلثار غير الطيبة التي
قد تترتب في حالة استمرار ذات الب
ـطـاف الــقـد والـرضـوخ في نــهـايـة ا
ــهــ فـي الــشــكل لـــرنّــات الــتــركـــيع ا
ـصــالح. ولــيس من شك والــصــورة وا
بــوصف اخلـطـوة اإليـجــابـيـة األخـيـرة
لــدولـة االمـارات بــالـشـجــاعـة واجلـرأة
حـــ وعت لــضــرورة حتـــقــيق تــبــادل
ـشتـركة وإرسـاء السالم في ـصالح ا ا
ـنـطقـة السـاخـنة مـنذ عـقـود السيّـما ا
عـنـدمـا أدركت أسـرار وحقـائق الـنـفاق
ـي والــدولي والســـيّــمـــا من داخل األ
احلــظـيـرة اإلسالمـيـة الـعــربـيـة مـنـهـا
واألجـــنـــبــــيـــة من شـــرق-أوســـطـــيـــة
ّن سـاهـمت وأعــجـمـيـة وعــصـمـلـيــة 
بــوضع الــعـراقــيل أمــام ايـة مــبـادرات
دولــيـــة لــتــســويـــة عــادلــة لــلـــقــضــيــة

الــفـلــسـطــيـنــيـة وذلك بــحـجــة حـمــايـة
ــقــدســات االسالمــيـة الــتي وحتــريــر ا
أصــبـحـت شـمــاعـة لــهـذه األخــيـرة. بل
تـشـيـر تـسـريبـات حـديـثـة إلى مـحـاولة
دول اسالمــيــة غـيــر عــربـيــة مــتـمــثــلـة
بـبـاكـسـتـان وتـركـيـا وإيـران ومـالـيـزيـا
ــبــادرة من ومَـن في دائــرتــهـــا ألخــذ ا
دول عــربـيـة بـهــدف عـزل هـذه األخـيـرة
والــتـوجه بـالـعـالم االسـالمي لـتـشـكـيل
ـنـظـمـة مـنــظـمـة اسالمـيـة بـديــلـة عن ا
الـقائمـة حاليًا بـرعاية الـسعودية. وكلّ
ذلك بــســبـب وجــود تــيــارات مــتــعــدلـة
تــسـعى لــلـتــطـبـيـع حـفـاظًــا عـلى األمن
الـــدولي والـــســلم األهـــلي وحتـــقــيـــقًــا
ـصـالح علـيا لـلـمنـطقـة وبـلدانـها. وإن
ـثـابة صـحّت األخـبـار فهـذا سـيـكون 
تــــوجه واضـح وخــــطـــيــــر يــــضع دول
ـنطقـة في مواجهـة "اسالميـة عربية- ا
اسالمـيـة أجـنـبـيـة" سـتـزيـد مـن الـهوّة
الـــقـــائـــمــة بـــ شـــعـــوب هـــذه الــدول
وحـكوماتهـا. واخلاسر األكبـر سيكون
طاف الـشعب الـفلـسطـيني في نـهايـة ا
الذي ال تنفكّ الدول واأل بالتدخل في
شـؤونه والـتـحـدث بـاسـمه وفـي تـقـرير
مــصــيــره بــعــيــدًا عن إقــامــة احلــكــمـة
وإحــكــام الــرويــة وطــول األنــاة بــغــيـة
حتــقـيق سالم دائم وشــامل بـعـيـدًا عن
ـقـاولـ ـصــيـره وا ـتـاجـرة  أربــاب ا
الـكـبار وفـروخهم الـثانـوي في الـعالم
االسـالمي وفـي صـــــفــــــوف الـــــشــــــعب
ـنظمات الـفلسـطيني نفـسه من أمثال ا
مولة تشددة ا االسالمية واإلخوانية ا
ـــشــبــوه ســـواء من الــصف الـــعــربي ا
لـــغــايــة الــســـاعــة أم من زعــامــات دول
إسالمــيـة أجـنـبـيـة مـثل إيـران وتـركـيـا
حتــديـدًا. فــعــنـدمــا يـكــون الــقـرار بــيـد
الــشـــعب الــفــلــســـطــيــني ذاته من دون
تـدخل في شؤونه ومصيره ومستقبله
ســـيــجــد حـــتــمًـــا طــريــقـه إلى الــسالم
ـشـتـرك ضـمن والــرفـاهـة والـتـعــايش ا
سـيادة دولت جـارت تنعـمان باألمان

واالستقرار.  
طـلوبة والعقالنية هـذه هي الواقعية ا
في الــدبـلـومـسـايـة واإلدارة احلـريـصـة
الـتي ينـبغي الـبحث عنـها في الـتعامل
مـع اسـرائــيل. فـمـن حقّ أيـة زعــامـة أو
أمـة أو دولـة أن تـبـحث عـن مـصـاحلـها
الــعــلــيـــا ومــصــالح شــعــبــهــا من أجل
ــا تـراه إســعــاده وحتــقــيق رفــاهــتـه 
ــصــلــحــة ولـيس مــتــوافــقًـا مـع تـلك ا
ـقــاومـة بــالــبـقــاء أسـيــرة مــسـتــنـقـع ا
الـفـارغة ومـا يـترتب عـلـيهـا من سـمات
الــكـراهــيــة الـبــربـريــة واحلـقــد األبـدي
واحلــروب والــنــزاعـات واخلــصــومـات
الـتي ال تـنـتـهي. فـالـتـاريخ لم يـثبت أن
أرض فـلسط كانت ملكًا لسواه دونه
مــثـلـمـا هـو الــعـراق وايـة دولـة أخـرى.
هــذه مــسـيــرة الــتــاريخ واجلـغــرافــيـا.
شعوب سادت ثمّ بادت وأخرى عاشت
وتــنـقـلت وتـهــجّـرت ونـزحت ثم عـادت
وعــاشت وتـعــايـشت. هـكــذا هي حـركـة
الــبــشــر واحلــجــر. وســتــكــشف األيــام
ــمــانع كــمـا ــطــاوع ولـوعــة ا صــدق ا
ــقـاوم لـدخـول أنــهـا لن تـخــفي لـهـفـة ا

صفقة الواقع هو اآلخر!
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لندن 

ال يـزال الـعراقـيـون يبـحـثون عن حل أو
ـر بــوطـنـهـم  "بـالـله مــخـرج من ظــلم 
عـلـيكم أال تـرون نـعم الله عـلـينـا" ونحن
كـــمـــا يـــقـــال  "عــيـــون لـــديـــهم ولـــكن ال
يــبـصــرون"  واذا كـان الـشــعب مـفــكـكـا
فـكيف توحدت هـذه النسبـة الكبيرة من
أبــنـاء الـشـعب الـصــابـر في أنـتـخـابـات
12ايــار 2020 ومـن جــمــيع مــكــونــات
ـسـؤول مـا قـبـلت الـشــعب  ولـو كـنت ا
ــدة أربع ســاعـات كــمـا زيــارة أيــاً كـان 
حـدث بزيـارة الرئـيس الفـرنسي لـبغداد
مـوخــرا  والـعـراق دولـة تـمـسـكـوا بـهـا

وعليكم كسب اجلميع .
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أقـرأوا شـكـوى بعـض نواب كـوردسـتان
مـا يـفعـله الطـغـاة في األقلـيم ونحن من

خـاطبـنـا رسولـنا الـكر بـالتـفائل  في
بـغداد الـشعب يـستـغيث بـنا وقدم أالف
الضحايا من شهيد ومضيع في سجون
وحـشيـة يخـافهـا حتى الـباستـيل أبشع
سجون التأريخ  "وال تيأسوا من رحمة
الـــله أنـه ال يــيـــأس من رحـــمـــة الــله إال
الـقوم الكافـرين"  أملنا بـالله وبالشعب
الــصــابــر كــبــيــر   وأرى مــا عــجــز عن

بصرون وال تنكروا . رؤيته ا
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لـقد أعـلنـها الـكاظـمي ولم يغـير الراي 
ــشــروع وفـــهم الــعــمــلــيــة مــفــيــدان  ا
ـــعــجــزات أو وإنـــتــخــابــات 2018 أم ا
ــركـبــة  ومـعـجــزة الـعـراق ــعـجـز ة ا ا
الــكـــبــرى مــعـــجــزة الــشــعـب الــصــابــر
والــشـعب الــقـائــد  ويـبـدو لـم نـــــــــعـد

نــصـدق أن يــرى شــعـبــنـا خــيـراً بــعـد
خـوازيق األسـتـعــــــــمـار األمـيــــركي 
ويأس قاتل علينا التحرر  مـــــــنه قبل
فـــوات األوان أمــا أعــظم مــا أجنـــــــزه
شـعـبـنـا الـصـابـر فـهـو تـوحـده الـرائع
فـنــــــسـبـة 84% نـسـبـة عـالـيـة وغـالـية
ونـــادرة  لـــذا يـــســـتــحـق الــشــــــــعب
الـعراقي كل آيات الشكر والتــــــقدير 
لـــيـــقـــول لـــلـــكـــاظـــمـي من يـــعـــرفه أن
اجلــمــاهـــيــر احملــتــجــة  أكــبــر جتــمع
إنــتــخــابي إن إســتــطــاع تــشـــــــــكــيل
جتـمع إنـتــــــخابي شـعــــــبي وتوصل
مـــعــهم الى مــنـــهــــــج عــمل يـــتــعــهــد
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قراطية حكم أغلبية الشعب التي الـد

تـبنت مـشروعـاً يدعم حـكومـة الشعب 
والـقبـول بأن حتديـد األغلبـية ال يتم إال
عـبـر إنتـخـابات نـيـابيـة تـشرع بـقـانون
لـضمان أختيار شعب وأمن واستقرار
ـا يـعـني أن إخـتـيـار  وبـحـريـة تـامـة 
ــثـلي الــشـعب بــحـريــة هي اخلـطـوة
ـا أن ــقـرا طــيـة . لــكن و األولـى لـلـد
الــعـمــلــيـة تــهـدف الـى ضـمــان مـعــرفـة
تــوجـهـات أغـلـبـيـة  51% فـالبد أذن من
ن لهم احلق شاركة  حتديد النسبة ا
بــالـتـصـويت  عــلى أن تـتـرواح مـابـ
ــشـرع فــقـد ال نــعـتـرض 51% وغــايـة ا
ن عــلى مــشـاركـة 60 أو 70 أو %80 
يـــحق لــهم األنـــتــخــاب وضــمــان والدة
مـــجـــلـس نـــواب  يـــفـــخـــر بـــأنه جـــاء
ن يـحق لـهم ـوافــقـة نـسـبـة كـبـرى 
ـقابل ال بـد من حتديد اإلنـتخـا ب  وبا
ن نــسـبــة مـشــاركـة مــابـ %50-30 
يــحق لـهم الـتـصــويت  وال نـعـلم كـيف
سـوغت حكومة الـعبادي لنفـسها قبول
نـتـائج أنـتـخـابات 2018/5/12  ال في
الـنـسبـة الهـزيلـة التي شـاركت  والتي
قــيل أنـهـا ضــمت بـعض ال كل أصـوات
قـابضي مـورد عيـشهم من احلـكومة بل
ومـا شـاب تـلك االنـتـخـابـات مـن تـزوير

دنيئ ومقرف وبطرق ال أخالقية .
ثـقــافـة الـشـعـوب مـهم ان يـعـرف أبـنـاء

الـشـعب الـعـراقي أن أكـبـر خـطـوة على
ـــا يــكـــفي طـــريق األصـالح  الــفـــوز 
لـتشكيل معارضة وطنية وبالقدر الذي
ـان يــكــفي حملــاربـة الــفــسـاد في الــبــر
نـفسه  سواء بسرقة أموال الشعب او
فــرض الـرشـا لـتــمـريـر هـذا أو ذاك من
الـتـشـريـعات مـن جهـة وتـمـريـر كوارث
مـــدمــرة لـــبــلــدان أكـــبــر مـن الــعــراق 
ـوصل وفـضــيـحـة تـدمـيـر أو تـسـلـيم ا
الى إرهابي  داعش وغيرها من الكوار
ــوت ـــدمـــرة  الـــتي تـــســـبـــبـت  ث ا
وأعـتـقـال وتـهـجـيـر  عـشـرات أو مـئات
اليـ من الـعـراقـ الى األلــوف بل وا
خــارج الـعــراق و فـرصــة اإلنـتــخـابـات
الـقـادمـة ومـالم تـسـتـثمـر لـبـدء عـمـلـية
إعـادة إعــمـار الـعـراق الـطـويـلـة فـقـد ال
تـــتـــكـــرر فـــرصـــة أخـــرى إال أراد الـــله
ســبـحـانـه لـلـعــراق مـا يـريــد وبـأمـره 
ــيـاه ووصــلــنــا الـى اســتــخــدام اداة ا
نـتيـجة هـشاشـة الدولـة  والكل يـشكو
مــحــذراً من اجلـفــاف بــعـد ســرقـة دول
ياه العـراق  ولكن  متى نبدأ اجلـوار 
ياه داخل العراق لسد عـملية تخزين ا

عطش الناس والدواب .
q _« W×  ôu  gOF « oO{√ U

ال دفـــاعــــاً عـــمـــا جـــرى في 1963 من
اذا أعـمال وحـشيـة وأراقة دمـاء ولكن 

نـــنـــسـى من بـــدأ األعـــمـــال الـــدمـــويـــة
د األحمر والـتعذيب واألعتقاالت أيام ا
وصل ـقـاومـة الـشعـبـيـة ومـجـزرة ا وا
ومـحكـمة الدمـلمـاجة ومجـزرة كركوك 
ـهداوي وعـشـتـهـا بـنـفـسي ومـحـكـمـة ا
ومـعتقل معـسكر الرشيـد ومعسكر أبي
غـريب  الذي حضرت حـفالت التعذيب
فـــيـه بـــعض الــــرفـــيـــقـــات لــــيالً حـــتى
ـدى  ولم وســأحـاول إيــصــالـهــا الى ا
يـــعـــيش ال وحـــشـــيـــة الـــشـــيـــوعـــيـــ
والـبـعـثـيـ األول عـام 1959 والــثـاني
1963  وكـالهـمــا في مــوقف أجــرامي

واحد .
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رشح كـمـالة أكـبـر منـاصـري صهـيون 
فــــــرد تـــــرامـب بــــــأعالمـه أنه صــــــديق
صـهــيـون األكـبـر والـعـرب بـ أحـذيـته
فـأمـر بن زايـد بـالـتـطـبـيع مـع صـهـيون
اجلـانب الثاني  واإلمـارات تعدادها 9
مـليـون وكسـر نسـبة الـعرب 12% فـقط
نـــصــهم أمــراء وخــدمـــهم والــكــفــاءات
الــعــربـيــة تـمـأل الـعــالم  أمــا الـقــبـائل
الـعـربـية فـتـمأل كل مـضارب الـصـحراء
حـاول زايد وفشل أو مل  وتورطت في
حـرب اليـمن شمـاالً وجنـوبا وتـصورت
أن إسـرائـيل وبـأمر تـرامب سـتـحمـيـها
مـن إيـران  لــو كــانت مــصــر وســوريـة

واجلـزائر والـعراق عـربيـة بعـد وقادرة
ألسـتحت األمارات  األمة الـعربية على
وت وإال ما معنى التطبيع مع فـراش ا
األمــارات والــبــحــرين  وال يــعـرف أين
سـتكون  وأم الكوين بعد كم سنة يظل
األمل حملـتجيً العراق بـإطالة عمره أذا
أتـــفــــــقـــوا مع الـــكــورد قـــبل فــــــــوات

االوان .
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احلـل والــطــريـق الــســـلــيم والـــوحــيــد
ــســتــقــبل عــراق جــديــد والــصــحـــيح 
صــــنـــاديـق االقـــتــــراع الـــنــــظـــيــــفـــة ال
االنـقالبات وحكم العسكر  وانتخابات
2018 مبادرة شعبية بدون دفع من أي
أحـد وفــازت اجلـمـاهـيـر فـيـهـا بـنـسـبـة
ــقــيـــاس الــشــرق األوسط خـــيــالــيـــة 
وألـغت جـمـيع أصـوات اخلـارج وكـثـير
مـن صـــنــــاديق الــــداخل  لـم يـــخــــشى
الــشـعب أحــداً عـمـامــة أو مـلـيــشـيـا او
غـيرهم  ئشملت جميع العراق في أول
تـوحد عراقي مـنذ أيام سـيدنا نوح ع 
لـم تخص أحداً ال مـكون وال أقـليم فهي
أول وقـفة شعـبية فوق الـطائفيـة ولكنا
ستوى أبناء فقراء العراق . لم نكن 

  UÐU ²½_« «–U*

الـطــريق الًـوحـيـد الـنـظـيف بال سالح 
تـظـاهـرة شعـبـيـة سيـسـتـمع كل الـعالم

لـهـا فلم يـعـد أحد يـهـتم بأيـة فـعالـيات
أخــــرى  ســـنـــضــــمن حتـــقــــيق نـــفس
الــنــتـيــجــة   ســؤال تـصــعب األجــابـة
سـتـوى جـمـاهـير والـسـبب سـنـكـون 
ـنـطـقة تـغـيـيـر  إن رضـيت جـماهـيـر ا
الــتي سـأتــرشح عـنــهـا أوالً  األصالح
ـــتـــحـــدة قــــالت قـــبل بـــطــــيئ واأل ا
سنوات أن إعادة إعمار العراق تتطلب
نـصـف قرن  و70 سـنـة وأكـثـر  وألني
والــعــيــاذ بــالــله من اإلنــانــيــة ال أومن
بــالــعـنـف وال أن نـفــوز بــاألغـلــبــيـة بل
انية بنسبة تكفي لتشكيل معارضة بر
ان نفسه  قـادرة على وقف فساد الـبر
ال وتـفضح السرقات وتصون بعض ا
لألعمار  وتوقظ وبنفس الوقت بعض

غرر بهم ولو تدريجياً . ا
w½b*« rJ(«

لك) دني (ال ا لـدينا في جتربة العهد ا
 أســوة حـــســنــة ألنــنــا ال نــريــد حــكم
الـعسـكر وأنـا منـهم  ومهـمتـنا الـدفاع

عن الوطن ال حكمه.
ســأحـاول جـعل الـرسـالــة أكـبـر لـتـصل
جلـــمــهـــور ومــدى واسع    ومـــعــرفــة
االراء وســمـاعـهــا طـريق لـقــيـادة دولـة

وافقة واسناد الشباب . ناجحة و

{ باحث ومؤرخ
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والرياضـية والبطـوالت العربية
واالســيــويــة والــدولــيــة والجل
فـــسح اجملـــال امــــام شـــبـــابـــنـــا
وريـــــاضــــيــــيــــنـــــا في االنــــديــــة
واالحتـادات الريـاضيـة وغيـرها
ـــــــارســــــة مـن الــــــعـــــــودة الى 
انشطتهم الرياضية في مختلف
االلــعــاب وتــاهـيــلــهم لــتــحــقـيق
ــشـاركـات افــضل الـنــتـائج في ا
والـبــطـولــة احملـلـيــة والـعــربـيـة

والدولية.
وبــ مـديـر عـام دائـرة الـتـربـيـة
الــبــدنــيــة والــريــاضــة ان عـودة
االنشطـة الرياضيـة ستسهم في
الـتـأثـيـر ايـجـابـا عـلى الـنـاحـيـة
الصحـية للـشباب والـرياضي

فـضال عن الوقـايـة من االمراض
وحتــســـ احلــالــة الـــنــفـــســيــة
زاجية والتخلص من نوبات وا
الــــقـــلق والــــتــــوتـــر والــــضـــعط

العصبي.

والرياضة انها ارسلت كتابا الى
رئيس خلية االزمة وزير الصحة
والبيـئة الدكـتور حسن الـتميمي
بشأن انطالق االنشـطة الشبابية
والـريـاضيـة بـعد تـوقـفهـا بـسبب

جائحة كورونا
وقـال مــديـر عـام دائــرة الـتــربـيـة
الـبدنـيـة والريـاضـة احمـد عودة
ان الـوزارة ارسلت كـتـابا مـوقـعا
من قبل وزيـر الشبـاب والرياضة
عــدنـان درجــال مــعــــــــنــونـا الى
وافقة على وزير الصحة بشأن ا
انـطالق االنــشـطــة والـفــعـالــيـات
الشبابية والرياضية في مختلف
اجملــاالت وجلــمـــيع احملــافــظــات
اعــــتــــبــــارا من االول مـن شـــــهـــر
ايـلول اجلـاري مع الـتاكـيـد على
االلــتــزام بــتــعــلــيــمــات خــــــلــيــة
االزمـــة.واضـــاف عـــودة ان هــذا
االجراء يـاتي تـزامنـا مع انطالق
االنـشـطة والـفـعـاليـات الـشبـابـية

واالدارية إذ إن حتـويل االنـدية
واالحتادات الى شركـات خاصة
سيخفف االعباء على الدولة من
خالل تـشريـع قانـون االسـتثـمار
الـريــاضي الـذي يـجب أال يـكـون
عـلى اي مــرفق يـخــدم الـشــبـاب
والــريــاضــة الن الــشــبـاب أوالً
ويجب ان يكون االسـتثمار على
الــنــسب الــقــلــيــلــة من االراضي
الـــتي التــتــعــارض مـع الــبــنــيــة
التحـتية الـرياضيـة وستخضع

جميع االندية للتـــقييم.
وب الوزير درجال على وجوب
اختيار العقليات الشبابية التي
تتـمتع بـرؤية واسـعة بـعيداً عن
القومية والطائفية وتخصيص
قطع االراضي اخلـاصة بـالرواد
واالبـطـال كــونـهـا اسـتــحـقـاقـهم
ــا قــدمــوه الــطــبــيــعي نــتــاجــا 

للعراق من جهد وعطاء.
من جـانب اكـدت وزارة الـشـباب

الـشـباب فـنيـا وعـلمـيـا ورياضـيا
وحتى سياسيا.

وأضـــاف: نــتـــواصل مـع مــعـــظم
الـشـبــاب الـعـراقي عــبـر الـدوائـر
ـنـصـات وبـدأنا الـتـلـفـزيـونيـة وا
الكات لـتأهيل الشباب بتدريب ا
بــعــد عـزوفــهـم مـؤكــداً انه عــلى
الرغم من الظروف الـصعبة التي
يعاني مـنها الـبلد لكن عـلينا ان
نـــــزرع روح االرادة والــــــطـــــاقـــــة
االيجـابيـة داخل الشـباب ونحن
عــازمـون عــلى حتــويل الــشــبـاب
والـرياضـة الى وزارة الكـترونـية
مع الــعــمل عــلى إدخــال مــديــري
ادارات االحتـــادات واالنـــديــة في
دورات إعــداد وتـأهــيل لــتــنــظـيم
الـعــمل ولـيس لــفـرض الــسـطـوة

والسيطرة. 
واوضـحـنــا ان قـانـون الــريـاضـة
وحـد هو الكـفيل بـ حل الـعديد ا
مـن االشــــكــــاالت الــــقــــانــــونــــيــــة
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اســــتـــــقـــــبل وزيـــــر الــــشـــــبــــاب
والـريــاضــة عــدنــان درجـال في
مــكـتــبه مــحــافظ كــركــوك راكـان
اجلــــبــــوري ومـــــجــــمــــوعــــة من
ـسـؤولـ الـريـاضـيـ وجنوم ا
الـــــريـــــاضـــــة فـي احملـــــافـــــظــــة
ـــشـــاريع لـــلـــتـــبـــاحث بـــشـــأن ا
الـريـاضيـة في كـركوك ال سـيـما
الــتي طـالــهـا االرهــاب وكــيـفــيـة
اعـــادة تــاهـــيل مـــا  تــدمـــيــره
ـنـشـآت االخـرى الـتي وإكـمــال ا

لم تكتمل.
وقـال الـوزيـر درجـال ان كـركـوك
فــيـــهــا الــكـــثــيــر من الـــكــفــاءات
والـطـاقـات الـذين سـنـلـتـقي بـهم
عـنـدمـا نـزور  احملافـظـة كـونـها
مـــا زالت مـــرتــبـــطــة بـــالــوزارة
مـشـددا  عـلى ضـرورة االهـتـمـام
بـــــالـــــقــــطـــــاعـــــيَّن الـــــشــــبـــــابي
والــريــاضي فــضالً عن تــأهــيل
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اعلن نادي بـيرسبوبـيس االيراني تمـديد عقـد جنمه العـراقي بشار رسن حـتى صيف العام
قبل. ا

وذكر النادي في بـيان مقتـضب ان ادارة نادي بيرسـبوليس جددت عـقد الالعب بشار رسن
لعام اخر.

يذكر ان رسن يلعب في صفوف بيرسبوليس منذ ثالث سنوات.
وحقق رسن لـقب الـدوري االيراني ثالث مـرات متـتـاليـة وبلغ نـهـائي دوري ابطـال اسيـا مرة

واحدة.
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Ëb½uJ¹U²K  WOÐdF االدارية الحتاد السباحة محكمة»
الــنــزاعـات الــريــاضــيــة كـاس في
ســــويـــــســــرا بــــشـــــأن انــــعــــقــــاد
اجـتـماعـات لـلجـمـعيـة الـعمـومـية
لالحتاد فيـما اخلت مسـؤوليتها
مـن رســـــائـل وزيـــــر الــــــشـــــبـــــاب
والرياضة السابق أحمد رياض.
وذكـــر بــيـــان الحتــاد الــســـبــاحــة
برئاسـة سرمد عـبد االله أن ستة
أعـــضـــاء من الــــهـــيـــئـــة االداريـــة

لالحتـــاد الــعـــراقي لـــلـــســبـــاحــة
يـبعـثون اعـتـرافاً واقـراراً رسمـياً
الى محـكمة  CAS في سويـسرا
يــؤكـدون فــيـهــا عــدم انـعــقـاد اي
اجـتماع لـلجـمعـية الـعمـومية في

اضي. شهر نيسان ا
وأضـاف أن األعـضـاء اقـروا عـلى
عــــدم حتــــمــــلــــهم مــــســــؤولــــيــــة
ضللة التي زورة وا علومات ا ا
أرسـلــهـا الـوزيــر الـســابق احـمـد
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اخـــتــتـــمت الـــبــطـــولــة الـــعــربـــيــة
االفتراضية االولى لـلبومسي التي
نـــــظـــــمـــــهــــــا االحتـــــاد الـــــعـــــربي
للتايكواندو عبر الفيديو بالتعاون
ــغــربــيـة ــلــكــيــة ا مع اجلــامــعـة ا

شاركة عربية واسعة. و
ـيزة وجـاءت الـنـتـائج الـعـراقـيـة 
بحصـد اربع ميداليـات نصفها عن
طريق الالعبة شهد حمادي شهاب
بحـصولـها عـلى فضـية وبـرونزية
بـيـنـمــا حـصـد الالعـب بالل مـهـنـد
غـازي وزميـله حـميـد عـبد الـرحمن

بــرونــزيــتــان لــتــكــون احلــصــيــلــة
الــنــهــائــيــة اربع مــيــدالـيــات وهي
نـتـيـجـة ايـجـابـيـة في ظـل الـظروف
الـتي تــعـصف بــالـريـاضــة بـشـــكل

عام.
وقدمت رئـاسة احتـاد التـايكـواندو
درب عمر حميد امتنانها جلـهود ا
والعـــــبـــــيه الـــــتـي بـــــذلت مـن اجل

حتقيق هذه النتائج اجليدة.
يـذكـر ان الـبطـولـة اجريـت بطـريـقة
الـفيـديـو االفتـراضي عن بـعد حتت
اشـــراف حــكـــام وخــبـــراء االحتــاد

العربي.

يواخيم لوف
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ــنـــتــخب الــرابـــعــة. لـم يــلـــتــقـط ا
األوكــراني أنــفـاسـه حـتـى تـســبب
أنـســو فـاتـي في ركـلــة جـزاء بــعـد
مــرور أقل من دقــيــقــتــ ســددهـا
ســـيــرجــيــو رامـــوس بــنــجــاح في

الزاوية اليمنى.
ســار الــلــقــاء بــعــد ذلك في اجتــاه
واحــد فــقط نـحــو مــرمى احلـارس

بــاجملــمــوعــة الــرابــعــة لـدوري أ
أوروبـا. سـجل لإلسـبـان سـيـرجـيو
رامــوس "ثــنـــائــيــة" وآنــســو فــاتي
وفيران توريس في الدقائق 2 و29

و 32و84.
اتـادور رصيده إلى  4 نقاط رفع ا
لــيــتــجــاوز أوكــرانــيـا ( 3 نــقـاط)
ويــــخــــطـف صــــدارة اجملــــمــــوعــــة
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اكتسح مـنتخب
إسبانيا ضيفه
األوكــــــــــراني
برباعية دون
رد فــــــــــــــــــــي
اجلــــــــولــــــــة
الـــــثـــــانـــــيـــــة
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ـــنــطــقــة اجلــزاء ن  اجلــانب األ

اني. اصطدمت بالقائم األ
ــــدرب يــــواكــــيم لــــوف وأجــــرى ا
ـانــيـا مع بـدايـة الــتـبـديل األول أل
الــشـوط الــثــاني بـنــزول بــرانـدت

على حساب ساني.
وجنــحت سـويــســرا في تــســجـيل
هدف التعادل في الدقيقة 58 عبر
يزة فيدمير الذي تـلقى عرضية 
مـن إمــبـــوال لــيـــســدد كـــرة قــويــة

سكنت شباك لينو.
ودفع لــوف بــورقــته الــثــانــيــة في
الــدقـــيـــقــة 62 بـــنــزول تـــاه عـــلى

حساب سولي.
وفي الدقيقة 66 سدد براندت كرة
قـويـة ذهـبت أعـلى الـعـارضـة ورد
عـلـيه تـشاكـا بـتـصويـبـة من خارج

منطقة اجلزاء.
وحـاولت سـويـسـرا خـطف الـنـقاط
الـــثـالث بـــعــــدمـــا أرسل زوبــــيـــر
عـــرضــيــة أرضـــيــة إللـــفــيــدي في
الـدقـيـقـة 80  لـيـسـدد األخـيـر كـرة

علت العارضة.
ونفذ تشاكا مخالفة لسويسرا من
عــلى حــدود مــنــطــقـة اجلــزاء في
الـدقــيـقـة 85 مـســددًا كـرة أرضـيـة
قوية أبـعدها ليـنو بصعـوبة لركلة

ركنية.
وفي الــدقـــيــقــة األولـى من الــوقت
بــدل الــضــائع ســدد تــشــاكــا كـرة
رأســيــة مــرت إلى جــوار الــقــائم

لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).
ـــانـــيــا قـــد تــعـــادلت في وكـــانت أ
اجلولة األولى (1-1) مع إسبانيا
بــيــنـمــا انــهـزمـت سـويــســرا أمـام

أوكرانيا (2-1).

الـهـدف الــرابع بـعـد مـتــابـعـة لـكـرة
عــرضــيـــة من خــيــســوس نــافــاس
بـيـنـمـا كـان شـيـفـيـشـينـكـو ورجـاله
ضيوف شرف طوال الشوط الثاني
بـاستـثـنـاء فـرصـة يتـيـمـة أضـاعـها
يارمتـشوك في الدقـيقة 91  تصدى

لها دي خيا بثبات.
ــانــيــا مع مــضــيــفــتــهـا تــعــادلت أ
ــبـاراة الـتي سـويــسـرا (1-1) في ا
احـتـضـنـهـا مــلـعب سـانت جـاكـوب
بــــارك  ضـــمن لــــقـــاءات اجلـــولـــة
الــثــانــيــة من اجملــمــوعــة الــرابــعـة
لـــلـــمـــســـتـــوى األول بــدوري األ

األوروبية.
ـــانــــيـــا إلــــكـــاي وســــجل هــــدف أ
جـونـدوجـان (14) بــيـنـمــا تـعـادلت
سويسرا عن طريق سيلفان فيدمير

.(58)
ــانــيـا وبــهــذه الــنـتــيــجـة رفــعت أ
ـركـز رصـيــدهـا إلى نــقـطــتـ فـي ا
الـثـالث بـيـنـمـا حـصـدت سـويـسرا
نــقــطــتــهــا األولى لــتــبــقى في ذيل

اجملموعة.
ــاكــيــنــات في افــتــتــاح وجنــحـت ا
الـتــسـجــيل قــبل مـرور ربع ســاعـة
عــبــر تــســديــدة أرضــيــة قــويــة من
جوندوجـان من على حدود مـنطقة
اجلـزاء. وأهـدرت سـويـسـرا فـرصـة
مـحقـقة لـلـتسـجيل في الـدقيـقة 28
بـعـدمـا أرسل سـو عـرضـيـة مـتـقـنـة
لسـيفيروفـيتش اخلالـي من الرقابة
تمامًا داخل منطقة اجلزاء ليفشل
األخـيـر في تـوقـيـت تـسـديـد الـكـرة

رمى. التي ذهبت بعيدًا عن ا
وفـي الــــــــدقــــــــيــــــــقـــــــة 43 ســــــــدد
ســيـــفـــيــروفـــيــتـش كــرة قـــويــة من

األوكـراني آنـدري بـيـاتـوف الـذي
تــــعــــرض الخــــتــــبــــارات عــــديــــدة
ــو ــحــاوالت ألنـــســو فــاتي وأو
وجيرارد مورينو ومـيكيل مورينو

وتياجو ألكانتارا وريجيلون.
نتخب اإلسـباني أفضليته ترجم ا
بهدف ثـان سجله رامـوس برأسية
ـو ولم بـعــد كـرة عــرضـيــة من أو
تـمـر سـوى دقـائق قلـيـلـة حـتى هز
آنــســو فـاتـي الـشــبــاك بـتــســديـدة
رائـعـة اصـطـدمت بـالـقـائـم األيـسر

قبل أن تدخل الشباك.
ــديـر أمــا أنــدري شــيـفــشــيــنـكــو ا
الـفــني ألوكـرانـيـا بـدا بال حـول أو
قــوة فـلم يــصل فـريــقه إلى مـرمى
ديـفـيــد دي خـيـا سـوى بــتـسـديـدة
بوهدان ميخايليـتشينكو أمسكها

احلارس اإلسباني بسهولة.
تـواصلت الـسيـطرة اإلسـبانـية في
الـشـوط الـثـاني لكن بـإيـقـاع أكـثر
هـدوءً ومــحـاوالت مــسـتـمــرة عـلى
رمى من فاتي وميكيل مورينــــو ا
ــــو ووريــــجـــــــيــــلــــون وبــــاو وأو
تــوريس بـــيــنــمـــا ألــغت تـــقــنــيــة
الـفـيــــديو هـدفـا جلـيرارد مـوريـنو

بداعي التـــسلل.
حتــرك لــويس إنــريــكي لــتــنـشــيط
الــصـفـوف بـعــد ربع سـاعـة حـيث
أخرج سيرجيو راموس ثم رودري
ومـوريـنـو لـيـشـارك مـكـانهـم إيريك
جــارســيــا وأوســكــار رودريــجــيــز

وفيران توريس.
وكــان لــبــدالء إســبـــانــيــا بــصــمــة
واضـحـة حـيث تـصـدت الـعـارضة
لــتــســديــدة أوســكــار رودريــجــيـز
بـــيــنـــمــا أضـــاف فــيـــران تــوريس u“∫ منتخب اسبانيا يحقق فوزاً عريضاً على نظيره االوكراني
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لحية احدى منافسات السباحة ا

االداريــة لــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا من
اجـتـمـاع الـهيـئـة الـعـامـة لالحتاد
في 2020/4/3 والــذي اقــرت فـيه
الـهـيـئـة الـعــامـة عـقـوبـة الـرئـيس
السابق إلضراره بـسمعة االحتاد
بـأفـعـاله الـفــاضـحـة فـان تـغـيـيـر
الـــبــعـض من اعـــضــاء الـــهـــيـــئــة
االداريــــة مــــواقــــفــــهم او ســــحب
تـواقــيـعـهم من احملـضـر لن يـؤثـر
من قانونـية االجراءات  حيث ان
الـقرار هـو لـلهـيئـة الـعامـة وليس
هــنــالك اي أثــر قــانـونـي لـســحب

التوقيع.
وأوضـح ان االجــــراءات مـن هــــذا
ـــعــرفــة الــنــوع تـــدل عــلى قـــلــة ا
الـقـانـونـية حـيث ان قـرار الـهـيـئة
الــعـــامــة تـــرتــبـت عــلـــيه قــرارات
كن واجراءات دولية ومحلية ال 
ـجرد سحب احد الرجوع عـنها 
اعـضاء الـهيـئـة االدارية لـتوقـيعه
عـلـى الـقـرار وان هـذه احملـاوالت
سـتــواجـهــهـا اســــــرة الـســبـاحـة
بـــــقــــــوة  وســـــوف لن نــــــســـــمح
لــلـــعــابـــثــ بـــإرجــاع عـــجـــــــلــة
الــــســــبــــاحـــــة الى عــــهـــــد الــــلف
والــــدوران واســــتــــغـالل االحتـــاد
ـنـافع شخـصـية  ولـديـنا الـقدرة
ـــــة على الرد. القانونية والعز
وخـاطب 6 أعــضــاء من الــهــيــئـة

ريــــاض الـى االحتـــاد
الـــدولي لـــلــســـبـــاحــة
والــــتي ادعـى فــــيــــهـــا
انـــعـــقـــاد اجــتـــمـــاعــات
لــلــجـمــعــيـة الــعــمـومــيـة

لـالحتـــاد الـــعـــراقي في 3
واتخاذ و6 نيـسان  2020 
جـمـلـة قـرارات من ضـمـنـهـا
ابعاد الـرئيس الشرعي

ســرمـد عــبـداالله.

خالد عبد
الواحد كبيان
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اكــــد رئــــيـس االحتـــاد الــــعــــراقي
لــلــســبــاحــة خـالــد عــبــد الــواحـد
كــبـيــان ان احتــاده لــديه الــقـدرة
ــة عـلى الـرد الـقــانـونـيــة والـعـز
فـيــمـا يــخص مـخـاطــبـة مـحــكـمـة
كــاس من قــبل ســتــة أعــضــاء في

احتاد السباحة.
وكــان رئـــيس احتــاد الـــســبــاحــة
السابق بـرئاسة سـرمد عبد االله
قـد اصـدر بـيـانـاً اكـد من خالل ان
سـتـة أعضـاء من الـهيـئـة االدارية
لـالحتــاد الـــعــراقي لـــلــســـبــاحــة
بـعـثــوا اعـتـرافـاً واقــراراً رسـمـيـاً
الى مـحـكـمـة CAS في سـويـسرا
يــؤكـدون فــيــهــا عـدم انــعــقـاد اي
اجـتمـاع للـجمـعيـة العـمومـية في

اضي. شهر نيسان ا
وفـي هـذا الـصـدد قــال كـبـيـان في
بـــيـــان إن االيـــادي الـــتي عـــبـــثت
برياضة الـعراق وسمعته الزالت
حتــاول بـشـكل بــائس  لـعب ذات
لتوي  للتأثير على واقع الدور ا
احتاد السباحة العراقي  بعد ان
شـــهــد مــرحــلـــة اســتــقــرار اداري

ومالي.
واضـــــــاف ان هـــــــذه احملـــــــاوالت
ـكـشـوفـة الـتي تـبـتـغي الـتـأثـيـر ا
عـلى بــعض من اعــضـاء الــهـيــئـة العب عراقي يشارك في بطولة افتراضية للتايكواندو
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هرجـان البندقيـة السينمائي بـعد عرضه 
ـقـام حــالـيـاً فـي إيـطـالـيــا يـسـافــر فـيـلم ا
(الــرجل الـــذي بــاع ظــهـــره) لــلــمـــخــرجــة
الـتونسية كـوثر بن هنية إلى مـصر الشهر
ـقـبل للـمـشـاركة في الـدورة اجلـديدة من ا
مـهرجـان اجلـونة الـسـينـمـائي.الفـيـلم مدته
 104دقـائـق ومن بـطــولـة يـحــيى مـهــايـني
وديـا ليـان وتـشارك فـيه اإليـطـاليـة مـونيـكا
بـيـلـوتـشي فـي أول ظـهـور لـهـا بـالـسـيـنـمـا
اني الـعربية وهو إنتـاج تونسي فرنسي أ

بلجيكي سويدي مشترك.
يـتنـاول الفـيـلم قصـة مهـاجر سـوري غادر
بـلده هـرباً من احلـرب إلى لبـنان على أمل
الـسـفر مـنه إلى أوروبـا حـيث تـعيش حب
حـيـاته وفـي سـبـيل ذلك يـقـبل أن يـرسم له
ــعـاصـرين وشـمـاً أحـد أشـهــر الـفـنـانـ ا
عـلى ظهره ليتحول جـسده إلى حتفة فنية
لـكــنه يـدرك بــعـد ذلك أنـه فـقـد حــريـته من

جديد بسبب القرار الذي اتخذه.
وسـيـنافس الـفـيـلم ضمـن مسـابـقة األفالم
الــروائــيــة الــطــويــلــة في الــدورة الــرابــعــة
ـهرجان اجلونـة السينمـائي التي تقام في
الـــفــــتـــرة من  23إلى  31تــــشـــرين االول
ـقبل .وقـبل عام بـينمـا كان الـفيلم في ا
مـرحلـة التـطويـر حصل عـلى منـحة قـدرها
 10آالف دوالر من مـــــنـــــصـــــة اجلـــــونـــــة
الـسـيـنــمـائـيـة الـتي تــدعم األفالم الـعـربـيـة
اجلـديدة في مرحلتي التطوير وما بعد

اإلنتاج.
وقــال مــديــر مـــهــرجــان اجلــونــة
انـتشال الـتميـمي في بيان (إن
الـــفــــيـــلـم عُـــرض ألول مـــرة
ــــيـــاً في قــــسم آفـــاق عـــا
ـهـرجـان بـالـدورة الـ 77
الـبندقية بيـنما سيكون
ـنـطـقـة عـرضه األول 
الــــــــشــــــــرق األوسط
وشـمال إفريـقيا في
اجلــــــــــــــــونـــــــــــــــة).
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الـكاتب الدرامي العراقي يضيفه
ــلــتـقـى االذاعي والــتـلــفــزيـوني ا
مـسـاء الـيــوم الـثالثـاء لــلـحـديث
عن جتـربته في الكـتابة ومـفهومه
ـنصـة االلكـترونـية لـلنص عـبر ا

المانة الشؤون الثقافية الحتاد االدباء والكتاب.
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مديـر شعبة االبتزاز االلكتروني العراقي ضيفه منتدى
ـاضـية في امـسـية ال البـيت عـلـيهم الـسالم اجلـمعـة ا
على نـافذة االتـصاالت التـابعة جملـالس بغـداد الثقـافية
في محـاضرة بـعنوان (االبـتزاز االلـكتروني.. مـخاطره

والوقاية منه).

 oO uð bO Ë
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ـصـريـة  أحـتـفـلت  بـعـيـد زواجهـا الـرابع من ـمـثـلـة ا ا
ـصري أميـر اليمـاني ونشرت عـبر حسـابها اخملرج ا
اخلـاص على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صوراً

جتمعها بزوجها .
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عـــلى اإلعالمــيــة األمـــريــكــيــة إلــ دي
جـيـنيـريس في بـرنـامجـهـا الشـهـير مع

إل وحتديداً في عام 2008. 
وفي الــتــفـــاصــيل أنه خالل احلــلــقــة
حـــــاولـت إلـــــ إحـــــراج كــــاري
وإجــــبــــارهـــا عــــلـى اإلعــــتـــراف
بـحـمـلـهـا مــقـدمـةً لـهـا كـأس من
شروبات الكحولية فإذا شربت ا
كـــاري مــنـه فــهــذا يـــعــنـي أنــهــا
لـــيــست حــامال وإذا رفــضت أن
حتـــتــســــيه فــهـــذا يــعــني أنــهــا

حامل.
ـوقف احملــرج قـالت وعن هــذا ا
كاري في لـقـاءٍ أجرته مـؤخرًا مع
مـجـلـة: (كـنت غـيـر مـرتـاحـة على
اإلطالق لـتلك الـلحـظة هـو كل ما

كنني قوله. 
وقـد واجــهت حـقًــا صـعــوبـة في
الــتـعــامل مـع تـداعــيــات ذلك. لم
أكن مسـتعدة إلخـبار أي شخص

بأنني كنت حامال وأجهضت).

{ لـــوس اجنــلــوس  —وكــاالت - روت
يـة ماريـا كاري تـفاصيل الـنجمـة العـا
ــريـحـة بــحـسب مـا جتـربــتـهــا غـيـر ا
وصـفـتهـا وذلك خالل حـلولـهـا ضيـفة
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زار وفـــد من نــــقـــابــــة الـــفــــنـــانـــ
الـعـراقيـ الـفنـانـة الرائـدة سـليـمة
خضـير في منـزلهـا لالطمئـنان على

وتــألف الــوفـد مـن الـفــنـانــ زهـرة
الـــربــيـــعي ورجـــاء كـــاظم واحـــمــد
ــيــاحي وحــسـ حـمــود و فــريــد ا

عجـاج. وخـضيـر من موالـيد 1946
بـدأت عـمـلهـا الـفـني مع فـرقـة هواة
الـفن في نــهـايــة اخلـمــسـيــنـات في
الـبصـرة نشـأ عشـقهـا للـتمـثيل مع
تـرددهــا الـدائم عـلى دور الـسـيـنـمـا
في مـديـنتـهـا أثرت احلـيـاة الفـنـية
تـنـوعـة ب بـالـعديـد من األعـمـال ا
سرح والتلفزيون ومن السينما وا
أبـرز أفالمـهـا (الـتـجـربـة احلـارس
حـمى األبــطـال) ومن مـسـلـسالتـهـا
(بـــرج الـــعـــقـــرب هـــذا هـــو احلب
البيت الكبيـر) اعتزلت الفن بسبب
تـقــدمـهــا في الـعــمـر ووفــاة ابـنــهـا
وســـام في حـــادث. وهي شـــقـــيـــقــة

طربة أمل خضير. ا
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ـطـربــة هـيـفـاء وهــبي عن سـرقـة 14 أعـلــنت ا
قـطـعـة من مـجـوهــراتـهـا الـثـمـيـنـة جـداً والـتي
فـقدتـها مـنذ سـنة تـقريـباً ونـشرت صوراً لـ
4 مـنـهـا عـبـر حـسـابـهـا اخلـاص عـلى أحـد
مـواقع التواصل اإلجتماعي وعلقت كاتبة:
(إذا حـدا شـاف هـاخلا أو جـرب يـنـباع
حلـدا بـليـز يـبلـغـني هيـدا من ضـمن قطع
ضـاعــوا مـني من ســنـة تـقــريـبًـا بس هال
صـرت متـأكدة إنه مـسروق 14 قـطعـة لو
حـدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على
الــدايـركـت ووعـد مــني لن أذكــر أســمـاء

شكرًا).
وعــلى صــورة أخـرى كــتــبت)وهــيــدا احلـلق
وضوع اللي شافه يبلغني على كـمان نفس ا

الـدايــركت بـلــيـز مــا حـدا يــشـتــري مـجــوهـرات
مسروقة).

تصرفك مـثل الفلـفل يضيف قـليالً من نكـهة التوابل.
لكن إذا أكثرت منه يصبح مزعجا.
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 يـتــقــبل االخـرون اراءك بــكل رحــابــة صـدر و تــكـون
ناجحا في مواعيدك و اجتماعاتك . 
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ال تـدع االفــكـار الـسـوداء تـخـيم عــلى عالقـاتك الـيـوم
ابحث عن كل ما مبهج .
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ساء وقـد تقوم بتـلبية دعوة جاذبيـتك في اوجها في ا
اجتماعية.
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 تعلّم أن تتفهم اطفالك.أنت مرتبط بوجهة نظر معيّنة
رقم احلظ.2
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انـتـهت الـفـترة الـصـعـبـة التـي مررت بـهـا في الـيـوم
اضي .رقم احلظ .3 ا
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تــدخل صــراعــاً حــول مــشــروع وهـذا لــيـس الـطــريق
الصحيح اآلن.
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تـشـعـر بالـنـشاط والـتـفاؤل الـيـوم االمـور تسـيـر معك
كما تريد. 
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حاول أن تـتّفق مع االصدقاء و الزمالء في العمل كي
تتمكن من حتقيق امانيك.
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ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 
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ما تزال امـورك جيدة وخاصة في الـعمل الذي يشهد
دفعة نوعية صباحا.
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تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر .

 u(«
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اكـتب مــرادف ومـعــاني الــكـلــمـات
افـــقــــيـــا فـــقـط حـــيث حتــــصل في
الــعـــمـــود الـــوسط عــلـى الــكـــلـــمــة
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©W¹dB  W½UM ®

- الة كهربائية منزلية 1
- يزمع على الفعل 2
- مطربة اماراتية 3
- مسؤوليات 4

- من انواع االحجار الصلبة 5
- من قارات العالم 6

- رتبة عسكرية غربية عليا 7
- وسيلة نقل حضارية 8

- لقب رسام ايطالي شهير 9
- فران 10

- يصرح بالكالم 11

ــطـرب الــلــبــنــاني اشــرف عــلى تــوزيع نــحـو 1100 ا
ـنـظـمـة خـدمـات صـحـيـة حـصـة غـذائـيـة فـي طـرابـلس 

رضى. وغذائية تعنى باألطفال وا

ـصري يبدأ تصوير فيلم (مطبعة هرم) خالل اخملرج ا
اسـابـيع ويـعـقـد حالـيـا جـلـسات عـمل الخـتـيـار ابـطال
الفيلم الذي هو من تأليف أم جمال ومحمد محرز.

اخلبـير األمـني العـراقي  تعيـينه مـستـشارا لـلشؤون
االسـتــراتـيــجــيـة لــرئـيس جــهـاز االمـن الـوطــني قـاسم

االعرجي اضافة لوظيفته.

الــنــاقــد الــعــراقي تــلــقى تــعــازي االوســاط الــثــقــافــيـة
واالعالميـة لوفـاة والده سـائلـ الله تـعالى ان يـسكنه

فسيح جناته.
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االديب الـعراقي صدر له ضـمن منشـورات االحتاد العام
لالدباء والـكتاب في العراق كـتاب بعنوان (حـكايا الليالي

توسط. احللوة ) يقع في 241 صفحة من القطع ا

هيفاء وهبي

عـلـيـهـا).وكــتب مـحـامـيـهـا صـمـويل
إنغام الثالث في مـلف حصلت عليه
بي بي سـي(هــذه وصــايــة طــوعــيـة.
ـارسة وصى عـلـيهـا في  وترغـب ا
حـقهـا في تـرشـيح وصي).وكـان هذا
فـعول مـنذ انـهيار التـرتيب سـاري ا
سبيرز العلني قبل أكثر من عقد. في
مـــعــظـم ذلك الــوقـت عــمل والـــدهــا
ـي ســبــيــرز كـــوصي قــانــوني جــا
ـا عـلــيـهـا وأشـرف عـلى رعــايـتـهـا 
يتـعلق بـالصحـة العـقلـية واجلوانب
األخــرى من حــيــاتــهــا ومــســيــرتــهـا
ـهــنـيـة.اســتـقـال والـد الــنـجـمـة من ا
ـاضي عازياً ذلك إلى مهامه الـعام ا
ّ مـشـكالت صحـيـة يـعـاني مـنـها و
اســتـــبــداله بــشــكـل مــؤقت بــجــودي
مــونــتـغــمــري وهــو وصي قــانـوني
ـغنيـة جهداً كـبيراً مجاز.ولم تـبذل ا
لـتـغـيـيـر شـروط الـتـرتيـب الـقانـوني
قبل شـهر آب عـندمـا قدّم مـحامـوها
أوراقـاً فـي لـوس أجنــلـوس قــائـلـ

{ كـالـيـفـورنـيـا - وكـاالت - وصـفت
بــريـــتــني ســبــيــرز الــوصــايــة الــتي
سـيـطـرت عـلى جـوانب مـخـتـلـفـة من
حياتها منذ عام  2008بأنها ترتيب
طوعي.وجاء بيان النجمة في دعوى
قـضـائــيـة طـلـبت فـيــهـا تـولي شـركـة
ـالـيـة.وتـعـني ائـتـمـانــيـة شـؤونـهـا ا
ـعـ من قبل الوصـايـة أنّ الوصي ا
احملـــكـــمــة يـــشــرف عـــلى الـــقــرارات
ــالــيــة لــلــمــغــنــيـة الــشــخــصــيــة وا

باإلضافة إلى رعايتها الصحية.
ـغـنـية الـبـالـغة من الـعـمر وتـسعى ا
38 عـامـاً إلى إجــراء تـغـيـيـرات عـدة
عــلى الــتــرتــيب الــقــضــائي.وتــكــهّن
ـعـجـب بـأنّ الـوصـاية الـعديـد من ا
ا أدى فرضت عليهـا ضد إرادتها 
إلـى حــركــة شـــعــبـــيــة عـــرفت بــاسم
حـرروا بـريتـني .إال أنّ األوراق الـتي
ـاضي  في ـهــا االسـبــوع ا ّ تـقــد
محكمة بلوس أجنلوس أشارت إلى
(أنّ ســبــيــرز تــريـد بــقــاء الــوصــايـة

التغييرات الرغبة في عدم الغناء في
الوقت احلالي وعزل والدها كوصي
عـلــيـهـا.وعــزّزت األوراق الـقـانــونـيـة
التي قدمـتهـا سبيـرز هذا االدعاء من
خـالل تــرشــيــحــهــا بــديال مــحــتــمال

(إنّ النجمة تعتقد أنّ الوصاية يجب
تغـييرهـا بشـكل كبـير من أجل عكس
الـتـغـيــيـرات الـرئـيـسـيـة في أسـلـوب
ط حـــيــاتــهــا حـــيــاتــهـــا احلــالي و
عـلنة).وكـان من ب تلك ورغباتـها ا

ي ســـبـــيـــرز.وقـــال لـــوالـــدهـــا جـــا
مـحـاميـهـا: (بـريتـني تـعـارض بـشدة
استمـرار عمل والدهـا كوصي وحيد
ـمتـلـكاتـهـا).وأضـاف: (بدالً من ذلك
مـن دون الــــتــــنــــازل بــــأي شــــكل من
األشكال عن حقهـا في السعي إلنهاء
ـستـقبل تـفضل هذه الـوصايـة في ا
بشـدة تعـي وكيـل مؤهل للـعمل في
هذا الدور).وطلبت النجمة من شركة
إلدارة الــثــروات مــقـرهــا نــيــويـورك
ـالـيـة — الـســيـطـرة عــلى مـواردهــا ا
التي تقدر بنحو 57.4 مليون دوالر
ا في ذلك حوالي 2.7 مليون دوالر

ستندات احملكمة. نقداً وفقاً 
ــقـــدمــة الى ــســـتــنـــدات ا وذكـــرت ا
احملكـمـة أيضـاً أنّ سـبيـرز ال تـعاني
من عــجـز في الــنـمــو وأنـهـا لــيـست
حالياً مـريضة في إدارة مسـتشفيات
واليـــــة كــــالـــــيـــــفــــورنـــــيــــا أو إدارة
خـدماتـالـصـحـة العـقـلـية واخلـدمات
دمن في كاليفورنيا. قدمة إلى ا ا

ــقــرر عــقــد جـلــســة اســتــمـاع ومن ا
بـشــأن الـوصــايـة في تــشـرين األول.

وكانت الـقاضـية بـرينـدا بيني
ـــــاضي مــــددت الـــــشـــــهــــر ا
اإلصــدار احلـالـي لـلــوصــايـة
حـتى  1شـبـاط 2021 وفـقـاً
لـرغـبـات سـبـيـرز.في غـضون
ي ســبــيـرز ذلك ســعى جــا
إلـى جـــــــــــــعـل اإلجــــــــــــراءات
ـستـقـبلـية فـي القـضـية غـير ا
علنية حلمايـة ابنته وطفليها.
وقـــال مـــحـــامــيـه إنّ مــثـل هــذه
ـــعــلــومـــات ســتـــغــذي بال شك ا
دعــايــة واسـعــة الــنـطــاق وتــعـزز
القـدرة على الـوصـول إلى بريـتني
أو أطفالهـا كما يتـضح من الدعاية
احمليطة بهذه الوصـاية منذ بدايتها
وحـصـول مـضـايـقـات عـدة.وأضـاف:
هـذه الدعـايـة ستـكـون ضـارة للـغـاية
ــوصى عـــلــيــهــا وكــذلك بـــصــحــة ا

بصحة أطفالها القصر.
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خـــرجت لـــنـــا اذاعــة بـــغـــداد عـــشــرات
االصــــوات االذاعــــيـــة  الــــنــــســـائــــيـــة
والـرجـالــيـة  الــتي اثـبـتـت امـكـانــتـهـا
االذاعــيــة مـن الــنــاحــيـــتــ الــلــغــويــة

ايـكرفون وعشق وااللقاء واالهم حب ا
االذاعـة ومـهنـيـتـهم لتـصـدح اصـواتهم
في اذاعــات الــعــراق والــوطن الــعــربي
بكل اقتدار بالتالي وبهمة رواد االذاعة
تـمـكـنت من اسـتـقـطـاب اسـمـاء اذاعـيـة
شـبــابـيــة تـتــلـمـذت عــلى يــد االسـاتـذة

واخلبرا.
ـذيـعات الـلواتي قـدمن عدداَ ومن ب ا
ــذيــعــة فــاتن من الــبــرامج االذاعــيــة ا
مـزهــر الــتي قــدمت بـرامـج صـبــاحــيـة
ومـسائـية مـستـفـيدة من خـبرة الـرائدة
ــدرس وعـــبــد الـــواحــد مـــحــسن امل ا
لـتكـتسب مـحبـة اجلمـهور الـتي عرفـها
من خالل ستديو عشـرة وصباح اخلير
وبرامج منـوعة واخرهـا صدى االخبار
الــذي تــقـــدمه االذاعــة مـــســاء كل يــوم
.وبـعـيـدا عن اروقـة االذاعـة والفن
ـذيـعـة فـاتن مـزهر في نـلـتقي ا

هذا احلوار:
{ أوال نــــود ان نــــتــــعـــرف عــــلى

الهواية التي تعشق ?
ــــــــــشـي  - احـب جــــــــــدا ا
ـسـافـات طـويـلـة  الحـرر
نفـسي من كل الـطـاقات
الـــســلـــبــيـــة الــتي من
مكـن اكتسـبها من ا
االشـــــــــــــخـــــــــــــاص
الــســلــبــيــ الــذين
الـــتـــقـــيـــهم بـــعض
االحـــــيـــــان . كــــذلك
احـب تــــــــعــــــــلـم فن
الـــطــــبخ  واقـــضي
ــتــابــعــة ســـاعــات 
عــــــــــــــمـل واعـــــــــــــداد
الـــوصــــفــــات المــــهـــر
واشـــهــر الــطـــبــاخــ

وجتربتها  فيما بعد .
{  تاريخ لن تنسيه?

- الـتــاريخ الـذي فـقـدت
به  صــــديـــقــــة عـــمـــري
اخملــــلـــــصــــة احملــــبــــة
والداعمة واالمينة على

كل اســـراري  أمي  والـــتي تــوفـــيت في
2013/6/10

{ متى جتدين نفسك في قمة السعادة ?
- عـنـدمـا اكــلف بـاي عـمل واتـقـنه عـلى
ا وجه  وايــضـا عـنـدمــا اقـدم الـفـرح
والـســعـادة لــكل شــخص يـحــتـاجــهـا 
اشــــعــــر بـــرضــــا داخــــلي عـن نـــفــــسي

وتتضاعف سعادتي . 
{  صديق وزميل تتواصل معه دوما ?

- بعد تخـرجي في كلية الـلغات  فقدت
كــثــيــرا من االصــدقــاء والــصــديــقـات 
والني مـن االشــــخـــــاص اخملــــلـــــصــــ
عـملت جـاهدة لـلبـحث عنهم بعالقـتهم 
بعد دخول االنترنت للعراق واستطعت
ان اعيـد صداقـتي بالـكثـير مـنهم  وانا

اعتز  بتجدد تواصلي معهم . 
{ اللون الذي تعشق وتفضل ?

- اعـد نـفـسي عـاشـقـة ومـلـكـة االلـوان 
احـبـهـا جـمــيـعـا  خـصــوصـا مـايـزهـو
ويـبـرق مـنهـا  لـكن يـوجـود لـون واحد
ـكن ان الــبـسه في كـل حـاالتي سـواء
كــنت فــرحــة أو غــاضــبــة او حــزيــنــة 
وتكون النتيجة واحدة  وهي اني اجد
نـفــسي فــيه جــمـيــلــة وانـيــقــة اال وهـو

اللون االزرق الكحلي .
{ متى تذرف دمعة ? 

- اي شئ يــذكـرني بـأمي وذكــرهـا عـلى
لساني كفيل بانهماردموعي فورا . 

{ اي بلد عراقي وعربي عشقتيه ?
- انـا عراقـيـة الـهوى واحملـتـوى اعشق
كل شـبـر فـي بـلـدي  وفي كل مـرة كـنت
اغـــادر بــهـــا الـــعــراق  كـــانت دمـــوعي
تـنــهــمـر وانــا اصــعــد سـلم الــطــائـرة 
ـغــتـرب عن وارجع بــعـد ذلـك بـحـنــ ا
بلده لـسنـ حتى لو كـانت سفرتي اقل
من شـهر . من الـعـواصم الـعربـيـة التي

عشقتها  القاهرة. 
{ لقب توشحت به وتعتزين به ?

- اي لـقب يـطـلق عـلي انـا احـبه واعـتز
ن لقـبني به  كـثيـرة هي االلقاب به و
الــتي اطــلــقت مـنــهــا  فـراشــة االذاعـة 
حـمـامة الـسالم  فـاتـنـة العـراق  مـلـكة

كمـذيعـة كان اكـبر مـغامـرة دخلت فـيها
واحلمـدلله اجتـهدت عـلى نفسي كـثيرا
حـتى اصــبـحت مـذيــعـة مــتـمــكـنـة في
تــقـد االخـبـار والـبـرامـج الـسـيـاسـيـة

نوعة والوثائقية .  والبرامج ا
{  واين انت من الرياضة وهل مارستيها?
- من بــــ كـل الـــريــــاضــــات  اعــــشق
سـافات طـويلة  وفـيما شي  رياضـة ا
عدا هذه الرياضـة ليست لدي اي رغبة

للقيام باي نشاط رياضي اخر . 
اذا ? { واي وسيلة اعالمية تفضل و
-احب العمـل االذاعي وخاصة الـتقد
بـاشر النه يـقربـني مع النـاس ويرفع ا

احلواجز بيننا .

االنـاقة   والـعـديد من االلـقـاب االخرى
اشـكــر كل من لـقـبـني بــهـا  لـكن يـبـقى
لـقب  بـنـتي احلـلـوة  الـذي كـانت حتب
امي ان تـنــاديـني به  يــبـقى اجـمل كل

هذه االلقاب واالقرب على قلبي . 
{ ماذا تعني لكي الطفولة ?

- أم حــنــون وفــرت لي كل مــتــطــلــبـات
احلــيـاة الــســعــيــدة  أب طــيـب كـان ال
يـدخـر جــهـدا لـتـوفــيـر لـ الــعـصـفـور
البـــنـــتـه الـــغـــالـــيـــة  أخـــوة واخـــوات
جتــمــعــهم ســفــرة واحــدة  هـم  وفـرح

واحد  امان واستقرار .
{ موقف تتمن ان اليتكرر بحياتك?

-احـتـرامي لـبعض الـشـخـصـيـات التي
عملت معها ولم تـكن تستحق االحترام
هـذا اعــتـبـره اهـانــة لـذاتي ولن اسـمح

بان يتكرر مرة اخرى . 
{ عرفي لنا االم ?

- الدواء والبـلسم لكل الم وجرح  هي
طعم الفرح احلقيقي الذي لن تراه على

وجه اوعيون اي شخص اخر .
{ والوطن ?

- حب الوطن يـسري بـدمي كمـا يسري
بدمي حبي ألمي .

{ هل غامرتي بحياتك ومتى ? 
- نــعم دخــولي مـجــال االعالم وعــمـلي
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برتني سبيرز

حالتهـا الصحية بـتوجيه من نقيب
الـــفـــنـــانـــ جــبـــار جـــودي وبـــعــد
االطمـئنان عـلى صحـتها قـدم الوفد
بـطــاقـة الـعــضـويــة اخلـاصــة بـهـا.
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ـوت امس االثـن الـفـنـانـة عـايدة غـيب ا
كـــــــــامـل عن 89 عـــــــــامـــــــــا فـي أحــــــــد
مسـتشـفيـات القـاهرة بـعد مـعانـاتها من
ــــــعــــــدة مــــــشــــــاكـل صــــــحــــــيــــــة فـي ا
والـقولون.كانت الـراحلة قـضت ما يقرب
ـسـتـشـفى إثـر تـدهور من 3 أسـابـيع بـا
حالـتـها الـصحـية وطـالـبت اجلمـهور في

آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.
ولــدت كــامل عــام 1931 وتـــزوجت من
الـفنـان الـراحل مـحـمـود عـزمي وجنـلـها
الـدكتور هشـام عزمي أم عام اجمللس
األعلـى للـثـقـافـة وقـبـيل مـرضـهـا أحيت
كـــامل مـــؤخـــرا ذكـــرى مــيـالد زوجـــهــا
الــفــنـان مــحــمــود  حــيث نــشــرت عــبـر
ة حـسابها عـلى (فيسبـوك) صورة قد
الــــتـــقـــطت له فـى أحـــد اســـتـــديـــوهـــات
غفرة.. التـصوير  داعيـة له بالرحـمة وا
ــسـلـسالت وقـدمت كــامل الـعــديـد من ا

التلفزيونية واإلذاعية).

فاتن مزهر
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ـتـحدة)-(أ ف { هـيـوسـ (الـواليـات ا
ب)  –أعـلـنت الــسـلـطـات األمـيـركـيّـة أنّ
مجـموعـة قوارب صـغيـرة كانت تـشارك
في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس
الـســبت دعــمـاً لــلـحــمــلـة االنــتــخـابــيّـة
لـلـرئـيس دونـالـد ترامـب واجهـت عدداً
من الـــصــعــوبــات تـــراوحت بــ غــرق
بـعــضـهـا وجــنـوح عـددٍ مـنــهـا وتـسـرّب
ـــيـــاه إلـى عـــدد آخـــر في حـــوادث لم ا

تتسبّب بأيّ إصابات.
وقـال مكـتب شـريف مقـاطـعة تـريـفيس
في تـغريـدة علـى تويـتر إنّـه (استـجاب
ـات عـديـدة تتـعـلّق بـقـوارب تواجه ـكا
ؤيّد ائي) ا صعوبات أثـناء العـرض (ا
لـتـرامب في بـحـيـرة تـريـفـيس). مـشـيراً

إلى (غرق قوارب عدّة).
تـحدّثـة باسم وقالت كـريسـتـ دارك ا
مـكـتب الـشـريف إنّ ال دلـيل عـلى أنّ مـا

حدث مُفتعَل.
ولـم تُـــســــجّل أيّ إصـــابــــات أو حـــاالت

ائي في البحيرة طارئة خالل العرض ا
. وأضافت الواقعـة شمالي غـرب أوس
دارك أنّ “بـعض الـقـوارب تسـرّبت إلـيه
ـيـاه وأنّ عـدداً آخَــر تـعـطّل في حـ ا
جـــنــحـت قــوارب أخـــرى. كـــان الــوضع

مزيجاً من كلّ شيء.”
وأظــهــرت صــور نُـشــرت عــلى تــويــتـر
قوارب ترفع أعالماً تـدعم حملة ترامب
تُبحِـر وسط أمواج ناجـمة على األرجح
عن حتـرّك عـدد كـبـيـر من الـقـوارب قرب

بعضها البعض في الوقت نفسه.
وأوضــحـت دارك أنّه (كــان هـــنــاك عــدد
اسـتــثـنـائي مـن الـقـوارب في الــبـحـيـرة
اليوم). الفتة إلى أنّ (السلطات ما زالت
بـــصــدد إحــصــاء عـــدد الــقــوارب الــتي

غــــرقـت وعــــدد األشــــخــــاص الــــذين 
إنقاذهم).

وأشـــــــارت إلـى أنّ أكـــــــثــــــــر من 2500
شـــخص قــالــوا عــلى فـــيــســبــوك إنّــهم

ائيّة. شاركوا في التظاهرة ا

وإذا كـــانت الــكـــمــامــات تـــخــفي
األفــواه وبـوجــود مـســافـة مــتـر
واحـــد عـــلى األقـل في طـــوابـــيــر
االنـتـظـار وكـرسي فـارغ بـ كل
كرسيـ في صاالت العرض من
الـــصـــعب عـــلى احلـــاضـــرين أن
ــا يـــتــبـــادلــوا األحـــاديث إال ر
لتـوبيخ شخص قـد يكـون اقترب
ـسمـوح به من غـيـره أكـثـر من ا
أو آخـر يـحــتـال عـلى اإلجـراءات
ــجــرد إطــفـاء نــازعــاً كــمـامــته 
األنـوار في صــالـة الــعـرض. أمـا
مـتـدة أمام الـسجـادة احلـمـراء ا
(قصر السينما) فمحصّنة بجدار
ـــــــنـع احـــــــتـــــــشــــــاد رمـــــــادي 

. الفضولي
ويالحظ ألبرتـو بيتـسولي وهو
مـــصــوّر يــغـــطي مــنـــذ ســنــوات
مــهـرجــان الـبــنـدقـيــة ومـنــافـسه
مهرجـان كان أن (اجلمـهور هذه
السنة ليس هـنا فكل شيء أبعِد
عنـه وعُقِّم). ويـضـيف بيـتـسولي
لـوكــالـة فـرانس بــرس (ال يـوجـد
جـمـهـور لذلـك نفـتـقـد مـجـمـوعة
كـــامــلـــة من الــصـــور الــتـي كــنــا
ــاضي عــنــدمـا نــلــتــقـطــهــا في ا
ــمــثــلــون من الــنــاس يــقـــتــرب ا

إلهدائهم تواقيعهم).
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ويتـذكر بـيـتسـولي هذه الـلحـظة
التي يصفها بـأنها (مهمة عندما
مـثـلـون الكـبـار يـنشـغـلون كـان ا
بـالـتـواقــيع مـا بـ عـشـر دقـائق
و15 دقـــيـــقـــة ويـــقـــفـــون عـــنــد
وصــولـهم اللــتــقـاط بــضع صـور

سيلفي ذاتية).
شي  ويضيف متأسفاً “عندما 

{  فيـنيـسيا-(أ ف ب)  –اتبعت
إدارة مـــهــــرجـــان الــــبـــنــــدقـــيـــة
الــسـيــنـمــائي إجـراءات صــارمـة
لــتـطـبــيق الـتــبـاعـد االجــتـمـاعي
وفرض وضع الـكـمامـة اإللزامي
ا يجعل رواد الـدورة السابعة
والسبعـ يبقـون كلّ في فقاعته
تـفـاديا لـتـفـشّي فـيـروس كـورونا

ستجد. ا
بــهــدوء تــقـف ابــنــة الــبــنــدقــيـة
غـلــوريـا غـاربـيـســا في الـطـابـور
منتـظرة دورهـا عند إحـدى نقاط
الــتــفــتــيش بــالــقــرب من (قــصـر
الـسيـنـمـا) حيـث يتـولى عـنـاصر
الــشـــرطــة قــيــاس درجــة حــرارة
الــداخـلــ والـتــاكـد من كــونـهم
يـضعـون الـكمـامـات إضـافة إلى
الـتــحـقق من بــطـاقــات الـدخـول.
وتــقــول غـاربــيــسـا الــتي تــتـابع
هرجان منذ  24عاماً “أعلم أن ا
ـصـلـحتـنـا ولكن هـذه التـدابـير 
يـــحــــزنــــني أن أرى حــــريـــتــــنـــا

تضيق.”
وتــتــابع وهي تــعــدّل كـمــامــتــهـا
حتت نــظـارتـيــهـا الــشـمـســيـتـ
الـضـخـمتـ (كـنـا سـابـقـاً نذهب
حـيــثـمـا نـشــاء من دون تـدقـيق
من دون شـــــــرطــــــة. مـن غــــــيــــــر
الـــــطـــــبــــيـــــعـي أن نـــــرى بــــزات

عسكرية).
ويـــوجّـه شـــرطي مـالحـــظـــة إلى
رجل سبـعيـني قائال له بـانزعاج
(إرفـع كــمــامـــتك لـــتــغـــطّي أنــفك
أيضاً). وعـندما يـردّ عليه الرجل
مــعـتــرضـاً (لــكــنـنــا في اخلـارج)
يـــبـــادره مـــؤكــداً ضـــرورة وضع
(القناع طوال الوقت في الداخل

واخلارج). 

مثلون في الشارع ال نستطيع ا
نتـعرف عـلـيهم عـلى الفـور ألنهم
يــضــعــون كــمــامــات .”ويــشــيــر
ألــبــرتـو إلى أنـه اضـطــر لــشـراء
كـمــامـة سـوداء الـلــون فـرضـتـهـا
ـهــرجـان بــاإلضـافـة إلى إدارة ا
طلوب عـتادة ا البزة الرسـمية ا
ـصـورين الـذين يـتـمـركزون من ا
عـلى جـانبي الـسـجـادة احلـمراء

ارتداؤها.
 وقــد تــرك ذلك أثــره عــلى اجلــو
الــــعـــام في الـــلــــيـــدو إذ يالحظ
ألــــــبـــــرتــــــو أن (اخلـالفــــــات مع
ـلـحـقـ اإلعالمـيـ (لـلـنـجـوم) ا
بـــــــدأت مــــــنـــــــذ الـــــــيــــــوم األول
لــلـمــهـرجــان عــلـمــاً أنـهــا كـانت
حتـــصل ســابـــقــاً بــعـــد أســبــوع

بسبب اإلرهاق).
 ولـيس الوضـع أكثـر يـسـراً لدى
الـــصــحــافــيــ والـــنــقــاد الــذين
يـــفـــتــــرَض بـــهم أن يــــحـــجـــزوا
أمــــــاكـــــــنــــــهـم فـي الــــــعــــــروض
ــؤتـمــرات الــصـحــافــيـة عــبـر وا
موقـع إلكـتـروني مخـصص لـهذا
الـغـرض وكـلـهـا مـقـاعـد مـرقّـمة
ستحيل تالياً أن يجلسوا ومن ا
حيـثمـا شـاؤوا ليـكونـوا بالـقرب

من زمالئهم. 
وفـي كـل األحـــــــوال يـــــــجــــــدون
الـصـحافي نـفـسه دائـمًـا مـحـاطًا

. قعدين فارغ
 وحــتـى في صــاالت الـــعــروض
يـــتــولى رجـــال األمن بــتـــهــذيب
ولـكن بـحـزم اقـتيـاد كلّ شـخص
إلى مـــكــانـه احملــدّد وال يـــخــلــو
األمــــر من اعـــتــــراضـــات بـــعض
ـمـتـعـضـ وكـلـمـات تـعـبّـر عن ا

تذمرهم.
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{ هـــــانــــوي-(أ ف ب)  –تـــــعــــوّل
احلــائــكـة بــان تي تــوان عـلى نــبـات
اللـوتس لصناعـة نسيج مراع لـلبيئة
نـادر ومطـلوب في مـهمـة تسمـح لها
بـحـمـايـة الـبـيـئـة واسـتـحـداث فرص

عمل.
رأة البالـغة من العمر 65 تـمضي ا
عــامـــا ســـاعــات طـــويـــلــة وهـي تــلمّ
سـيـقان الـزهـرة الـذابـلـة الـتي تؤذي
الــتـــربــة وجتـــلب عـــددا كــبـــيــرا من
احلـشرات الضارة إلى حقلها الذي

ياه في ضاحية هانوي. تغمره ا
ثمّ تــعـود إلى مــشـغـلــهـا الـصــغـيـر
فتـكـسـر الـعـيـدان وتسـتـخـرج مـنـها
اخلـيوط بـدقّـة قـبل لـفّـهـا ونـسـجـها.
ـهمّـة شـاقة ومـضـنـية إذ يـتـطلّب وا
مــثال صــنع وشـــاح طــويل من هــذا
عـروف بـ(حريـر اللوتس) الـنسـيج ا
أكـــثـــر من 9 آالف ســـاق لـــلـــزهــرة
وشـــهــريـن من الــعـــمل. لـــكنّ األمــر
يسـتـحقّ الـعـنـاء بالـنـسـبـة إلى توان
الـتي تـنــسج (حـريـر الــلـوتس) مـنـذ

السادسة من العمر.
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مطـار بـغداد الـدولي له أهـمـية اسـتـراتـيجـيـة من حيث
تصلـة باسم البـلد وواجهـته وسمعته موقـعه ودالالته ا

وقبل ذلك سيادته. 
وح وقعت حرب احـتالل االمريكان لـلعراق في سنة
تعاقبة وبعض الدول باركة أطراف احلكم ا  2003
العربية كان اجليش العراقي قد وضع خطة أساسية
ــطـار وعـمل عـلـى اسـتـرجـاعه حـ في الـدفـاع عن ا
خـــســره أوّل مـــرّة ودفع ثـــمــنـــاً هــائـالً حــ ســـقــطت
الـقــنـبـلـتـان اجملــهـولـتـان في الــتـوصـيف واالسم حـتى
ــدافـعـ عن االن وأحـــــــــالت اجلــنـود الـعــراقـيـ ا
جــزء مـــهم مـــن أرض بــلـــدهم الى هـــيــاكل عــظـــمــيــة

متهاوية.
ــطـار مــحل عــنــايــة اجلــيش االمــريــكي لــسـبع وظلَّ ا
نـطـقة سـنوات تـقـريبـاً حـتى غـادر بسـبب اتـصـاله بـا
ــثــله من أهــمــيــة ــا  اخلــضــراء في أقــرب مــحـــور و

عسكرية ولوجستية يومية.
الـيـوم يـجـري قــصف مـطـار بـغـداد ومـحـيـطه بـ يـوم
كن أن يسـتبعد أحد وآخر في مسار تـصاعدي  ال 
ـرة التـاليـة علـى نحـو مبـاشر سـقـوط الصـواريخ في ا
على طائرات عـراقية أو أجنبـية مدنية تروم االقالع أو
ـاثـل في لـيـبـيـا الـهــبـوط. وقـد جـرى قـصـف مـتـكـرر 
طارات عن اخلدمة وأعيدت بصعوبة وخرجت بعض ا

في بلد يشهد حرباً معروفة.
ال تبدو احلجج مقنـعة في أنَّه بعد سنوات من قصف
نـفـذين ومواقع ـكن تشـخـيص ا ـطـار ومحـيـطه ال  ا

منصات االطالق بل االوكار التي ينطلقون منها.
الـكـرة في مـلـعب الـسـلـطـة احلـاكـمـة  فـهي قـد تـنـجـز
ـطـار بـشـكل جـذري أو أن تـترك هـدفـهـا في حـمـايـة ا
سمعة الـبلد في مهب الريح فـهل  يعقل انّ الشركات
ـية سـتغـامر في ارسـال طائرات الـى بلد يـتم فيه الـعا

قصف مطاره الدولي الرئيسي?
حـتى اللحـظة نـتحدث عن واجـهة البـلد وسـمعته  ولم
كن أن تزهق حتت وابل نقل شيئاً عن االرواح التي 

ذلك القصف الذي ال تبدو له نهاية قريبة.
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بعد انتهاء معركة الـفكة في قاطع العمارة والتي حدثت في
منـتـصف شـهـر نـيـسـان من عام  1982بـانتـصـار صـريح
لـلــجــيش الــعـراقي جــاءت الــتـوجــيــهـات مـن قـبل الــقــيـادة
ـراتب على العـسـكريـة بـضـرورة تكـثـيف الـتدريب جلـمـيع ا
الطريقـة الصحـيحة بـارتداء قناع الـوقاية حتـسُّباً من حرب
كـيـميـاويـة مـحـتـمـلـة يـشـنـهـا اجليـش اإليرانـي إضافـةً إلى
كيفيـة استخدام حقـنة اإلتروپ واإلسم الـشائع لها »إبرة
«عـنـد اإلصـابـة بـأحـدى الغـازات الـسـامـة والـتي اإلتروپ
ـرتـبط بـعـالج خـاص غـيـر إبـرة كـان أخـطـرهـا غـاز  VXا
ر يوم األتروپ تـدربنـا على كيـفيـة استخـدامه أيضـا لم 
رشد الكيمياوي مالم جتتمع الكتيبة بجميع مراتبها أمام ا
رأس عرفاء درجـة ثامنة »عبد چفَّات «الذي يسكـن مدينة
كربالء وبسبب ذلك أصبح من أقرب أصدقائي ألننا ننتمي
إلى مديـنـة واحـدة بيـنـمـا كان مـسـاعده نـائب عـريف حـمد
الـعـطـراني يـقف إلى جـواره فـي كل مـحـاضـرة كـيـمـيـاويـة
وحـمـد الـعـطـراني كـان مـثـقــفـا تـقـدمـيـا تـوطَّـدتْ عالقـتي به
نـتيـجـة تـوافق أفـكـارنـا وتـطـلعـاتـنـا وهـو مـازال حـيـا يرزق
وصديـقي على الـفيس بـوك اآلن بيـنمـا عبـد چفَّات اخـتفت
أخــبـــاره; وآخــر مـــرة رأيــته فـــيــهـــا مــصــادفـــة مــنـــتــصف
التسعـينيات وفي حـصار مه وقـد أخبرني أنَّهُ حتوَّل إلى
عـرَّاف يـبـطل الـسـحـر ويـعـمـلهُ ويـبـرأ الـنـاس من األمـراض
ـات يـتـمـتع بــروح مـرحـة جـدا ـسـتـعــصـيـة. كــان عـبـد چـفـَّ ا
تـلك كـاريـزما مـحـبـبـة لهـا سـطـوة كبـيـرة عـلى اآلخرين و
ولذا كانت محاضرته الكـيمياوية خفـيفة الظل على رؤوسنا
 برغم قسـاوة الظروف الـتي كنـا نعيـشهـا في اجلبهـة فهو
قـادر علـى ابتـكـار الـطُـرفـة بـ ثـنـايـا حديـثـة بـطـريـقـة تـثـير
الدهشة واإلعـجاب ونتـيجة تـكرار احملاضـرات الكيـمياوية
في كل يــوم غــدا عــبــد چــفـــات جنم الــكــتــيــبــة الالمع دون
مــنـازع; حــتى أنَّ شــعــبــيــته بــ اجلــنــود طـغـت عـلـى آمـر
الكتـيبة; كـان بعد انتـهاء احملاضـرة يتوجَّه إلى ارتـقاء سُلَّمٍ
مرتفع من أكيـاس الرمل  حيث مـرصده الكيـمياوي اجلاثم
على مثابـة عاليـة جداً وسط الكـتيبة وهـناك يُطـعم حماماته
البـيض التي  شـراؤها من نـثريـة الكـتيـبة كـمصـدر إنذار
مبـكـر ألي هجـوم كـيمـيـاوي محـتـمل ذلك أنَّ طائـر احلـمام
يتحـسس الغـازات السـامة ويـكون ضـحيـتها قـبل اآلخرين
وأنَّ مـوت احلــمــامـات يــعــني تـعــرض اجلــبـهــة إلى هــجـوم
بالغازات السامـة كنت أزورهُ في مرصده الكيـمياوي كلما
سـنح الـوقت إلى ذلك ذات غــروب صـعـدت ساللم أكـيـاس
الرمل ورأيت صديـقي عبد چـفات مسـتغرقـاً باإلصغاء إلى
أغنـيـة ريـفيـة تـنـبـعث من راديو صـغـيـر وضـعه إلى جواره
نهض الستقـبالي وثمة دمع نـاضج يلمع في عيـنيه شعرتُ
ا سألته عن ذلك? أجابني بصوت مبحوح: بحزنه العميق و
والله ياحسن أبكي على هذه احلمامات التي ستموت بدون
ذنب; انتـابني خـوف غامض; سـألتهُ بـقلق هل هـناك هـجوم
كيـمـياوي مـحتـمل? أجـابني بـعـد أنْ تفـحص مالمـحي كمن
يريـد الـوثوق مـن عُرى الـصـداقة الـتي جتـمـعنـا ثمَّ حتـسَّر
ما لـيهـمـس بعـدهـا بـحـذر: اإليـرانـيـون ال يـفـكـرون بـذلك إنـَّ
نحن الـذي نـريد حـربـاً كيـمـياويـة بعـد أنْ يـئسـنـا من توقف
احلـــرب. بـــقـــيت صــــامـــتـــاً أردفَ بـــصـــوت خـــافت: هـــذه
كـثفـة علـى ارتداء قـناع الـوقايـة هي باحلـقيـقة التـدريبـات ا
خـشـيـة مـن حتـوّل اجتـاه الـريـح نـحـونـا وهــذا يـعـني وقـوع
الكـارثة; لـقد اسـتوردنـا اقنـعة وقـاية أكـثر من عـدد النـخيل
حـتى تكـون خـسـائـرنـا قـلـيلـة في احلـرب الـكـيـمـيـاويـة التي
ة حلـظـة; ولـذا أتـمــنى أنْ تـطـيـر هـذه اتـوقع حـدوثـهـا فـي أيـَّ
أساة. تفاقم اخلوف احلمامات إلى البساتـ قبل حدوث ا
في قــلـبي عــنــدمــا سـمــعت ذلك الــكالم الــصــريح وغـادرت
مرصده الكـيمياوي  لـكن الهجـوم الكيمـياوي لم يقع وكان
ات يعـلل تأخـيره بـسب تقـلبـات الطقـس; ذات فجر عبـد چفـَّ
ات عن دخـلت الـكـتـيــبـة بـإنـذار شـديـد حـ أعــلن عـبـد چـفـَّ
تعرضـنا إلى هجـوم كيمـياوي; ارتديـنا األقنـعة بقـلق وبعد
سـاعـة لم نـشـعـر بـأيـة مـظـاهـر لـهـجـوم بـالـغـازات الـسـامة
رشـد الكيمياوي وسأله عن وعندما استدعى آمر الـكتيبة ا
ات أنَّ احلمامات سبب إعالن حالـة اإلنذار? أجابهُ عـبد چفـَّ
ـرصــد وظنَّ انــهــا تــعــرضَّتْ لــلــغـازات اخــتـفـت من بــرج ا
السـامـة بـعـد حتـقـيق استـمـر طـويالً لم تـصل الـلـجـنة إلى
معرفة األسـباب احلقيـقية الختـفاء احلمامات بـعضهم قال
أنها صـارت وليـمة دسمـة لهـجوم لـيلي من قطـيع للـضباع
وبعضهم اآلخر قال أنَّ جنديا مولـعا بتربية احلمام سرقها
وهـرب من الـكتـيـبـة بـيـنـمـا كـان لـلمـرشـد الـكـيـمـيـاوي عـبد
جفات رأيا مـغايراً  وغـريباً إذ قال لي سـرَّاً: إنَّ احلمامات
طـارت إلى وطن آمن بـعـد سـمـاعــهـا حلـديـثـنـا عن الـهـجـوم
تـوقع! وهـا أنا أقـول ليس عـجـباً أنَّ صـديقي الكـيمـيـاوي ا
رشد الكيمياوي بعـد تسريحة من اجليش قرَّر أنْ يصبح ا
ــســتــور في وطن »فـوَّاالً «لــكــشف ا
مـازال مـبـتـلى بـالـلـصـوص واحلروب
وتكـاثـرت في بيـوته األيـتام والـثـكالى
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{ أربــيـل (الــعــراق)-(أ ف ب) –
اعـتـاد عـمــر فـرهـادي في صـغـره
تسخـ الطعـام جليرانه الـيهود
أيــام الـــســبت. والــيـــوم لم يــعــد
هــــنــــاك وجــــود لــــلــــيــــهــــود في
كـردسـتان الـعـراق كـمـا في بـقـية
أنحاء العـراق لكن إرثهم ما زال
مــــوجـــودا. وتــــفــــيــــد الــــروايـــة
الــتـــاريــخـــيــة أن أبـــا األنــبـــيــاء
ابــراهــيـم ولــد في أور بــجــنــوب
الــعــراق. وفي اجلــنــوب أيــضــا
كــمــا ورد فـي بــعض الــروايــات
تـقع جـنــات عـدن في قـلب أهـوار
الـــعـــراق وهــنـــاك أيـــضـــا كــتب
ــانـهم الــتـلــمـود الــبـابــلي. وبـإ
الـــراسخ بـــهـــذه اجلـــذور عــاش
الـيـهـود لــسـنـ طـويـلـة في هـذا
الـبلـد حـيث شكـلـوا ثاني طـائـفة

ـئـة من في بـغـداد أو أربــعـ بـا
سـكــانـهــا وفـقـا إلحــصـاء أجـرته
االمــبـراطــوريــة الـعــثــمـانــيـة في
اضي 1917. لكن خالل الـقـرن ا
وبـــســبب تــصــاعـــد الــتــوتــر في
ــنــطــقــة وقــيــام اســرائــيل فــر ا
مـــعــــظـــمـــهـم وتـــمـت مـــصـــادرة
ــتـلــكـاتــهم وتالشت إمــكـانــيـة
عـودتهـم إلى العـراق. ويـسـتـذكر
الـــصـــحــــافي اخملـــضــــرم عـــمـــر
فـــرهــــادي الـــذي ولـــد في 1938
حي طــاجل الـيــهـود الــقـريب من
قلـعة أربـيل بشـمال الـعراق تلك
الـسـن كـمـا لـو كـانت الـبـارحة.
رحيل ومصـادرة األمالك  ويقول
فــرهــادي لــوكــالــة فـرانـس بـرس
عـنـد زقـاق قـيـصـريـة أقـدم سـوق
في مــديــنـة اربــيل يــضم حــالــيـا

دكــاكــ (هــنــا كــان مــكــان دكـان
وكشـك آخـرين لوالـدي. بعـدها
كل الدكاك كـانت ليهود أكراد).
ـــدرســـة كــان لـــفـــرهــادي وفي ا
الـــعـــديــد مـن الــزمـالء الــيـــهــود.
وحتى معلم اللغة األنكليزية كان
أســـمـه بـــنــــهـــاز عــــزرا ســــلـــيم.
ويسـتذكرهـذا الصـحافي مدرسه
قـــائالً (أحـــد األيــام جـــاء يــودع
معلمنـا للغة العـربية وهو مسلم
أسمه خضر مولود وكشف بانه
مـغـادر إلى إســرائـيل. أحـتـضـنـا
بعـضهـما وهم يبـكيـان). معـتبرا
أنه (كانت هذه نهـاية اليهود في
أربـيل). وفي 1948 سـنــة إعالن
اســـرائـــيل كـــان عـــدد الـــيـــهــود
وجودين في العراق يبلغ 150 ا
ألف شــــــــخص. وبــــــــعـــــــد ثالث

ـئـة منـهم قد سنـوات كان 96 با
رحـلـوا. وهـاجـر من تـبقـى منـهم
بعـد الغـزو األميـركي للـعراق في
2003 الــذي دشن 15 عــامــا من
ـتــواصل وتـفــيـد الــعـنف شــبه ا
واحدة من الوثائق الدبلوماسية
الـتي نـشرهـا مـوقع ويـكـيـلـيكس
أن اجلـاليـة الـيهـوديـة في بـغداد
كانت تضم ثمانية يهود فقط في
2009. وتـــــشــــيــــر أحــــصــــاءات
رســـمــــيـــة إلى وجـــود 219 الف
يـــــهـــــودي من أصـل عـــــراقي في
إسرائيل يشكلـون أكبر مجموعة
للـيهـود من أصول آسـيويـة. وقد
صـــادرت الــــدولــــة الـــعــــراقــــيـــة
ـا في ـتـلــكـاتـهم ومــنـازلـهم 
ذلك مدارسـهم بـينـها الـتي كانت
مفتوحة في منـطقة البتاوين في
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وسط بغداد الـتي تتـداعى يوما
بـعــد يـوم بــسـبب األهــمـال. لـكن
يـبـدو أن أفـعـال الـذين أسـتـغـلوا
احلـروب واسـتـولـوا عـلى مـنازل
سـيـحيـ الـعراقـي كثـيـر من ا
الذي هاجروا بعد 2003 لم تطل
ـتلـكـات الـيـهود. مـا تـبـقى هو
تــاريخ تــروي بــعــضه غــرفــة في
مـتحف أربـيل الـتـربـوي لتـخـلـيد
ذكرى (دانـيال كـساب) الـذي كان
مـدرسـا يـهــوديـا كـرديـا مـعـروفـا
لـــلــفن وكـــذلك جــمـــيع األحــيــاء
الــيــهـوديــة الــتي لم يــبق مــنــهـا
سـوى اسـمـهــا وتـقع في مـنـاطق
حــلـبــجـة وزاخـو و كــويـســنـجق
ومدن أخـرى في أقلـيم كردسـتان

العراق.
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{  طـرابـلـس (لـبـنـان))-,أ ف ب)
 –في مـصـنع صـغـيـر في مـديـنة
طــرابـلـس يـدخل الــزجــاج الـذي
تـنـاثـر قــبل شـهـر جـراء انـفـجـار
مــــرفــــأ بـــيــــروت عــــلـى ســــكـــان
الـعــاصـمـة ومأل شــوارعـهـا إلى
فرن ضخم ليخرج منه على شكل

مرطبان او إبريق تقليدي.
في الرابع من آب/أغسطس قلع
ـرفـأ أبـوابـا ونـوافذ ال انـفـجـار ا
حتصى في بـيروت وضواحـيها
وغـطت شوارع الـعـاصـمـة أكوام

تساقط من من الزجاج احملـطم ا
ـتـاجر. وفي ـنـازل وا ـباني وا ا
طـــرابــلـس عـــاصـــمـــة الـــشـــمــال
الـــلــبــنــاني اخــتــار مــصــنــعــان
تـديـرهـمـا عـائـلـتـان الـتعـاون مع
مبادرة أطلقها نـاشطون بيئيون
إلعـادة تــدويـر عــشـرات األطــنـان
ـكـسـر في بـيروت. من الـزجـاج ا
ويـقـول وسـام حـمود (24 عـاماً)
من مـصنـع (يونـيـغالس) لـوكـالة
فـرانس بــرس  نـعـمل 24 سـاعـة
في اليوم… فقد نتج عن االنفجار

كسر كميات كبيـرة من الزجاج ا
ـنـظـمـات حتـضـره لـنـا إلعادة وا

تصنيعه.
صـنع الذي أسـسه جد وتلـقى ا
حـمـود حــتى الـيـوم مـا بـ 20
و22 طـنـاً من الـزجـاج وال يـزال

زيد.  ينتظر ا
تـــصل شـــاحــنـــات الـــزجــاج إلى
ـصـنع يـفرغـهـا عـمـال يـرتدون ا
قــفــازات ســمــيــكــة عــلى األرض
يـزيــلـون مـنـهــا األوسـاخ قـبل أن
يـنـقـلـوهـا في أوعـيـة كـبـيـرة إلى

ظلمة في الداخل. يضع الغرفة ا
أحــدهم كــمـيــة بــعــد األخـرى في
الـــفـــرن الــضـــخم لـــتــخـــرج مــنه
وكأنـها عـجيـنة من لـهب قبل أن
يــنـفـخ فـيــهـا أحــد الـعــمـال عــبـر
أنبوب طـويل لتأخـذ شكل وعاء

او إبريق. 
ــتـطــايـر ســبـبـاً وكــان الـزجـاج ا
رئيسيـاً في سقوط عـدد كبير من
اجلـــرحى الــذيـن تــوافـــدوا عــلى
مستـشفيـات بيروت وضـواحيها
بــعـد االنــفــجـار الــذي أســفـر عن

مـقــتل 191 شــخــصــاً وإصــابــة
أكـثــر من 6500 آخــرين. وبــعــد
أكــثــر من شــهـر عــلى وقــوعه ال
تـــزال الـــشــــاحـــنـــات احملــــمـــلـــة
بــالــزجــاج تــتــنــقل بــ بــيــروت

وطرابلس. 
فـي األيــــــام األولى الــــــتي تــــــلت
االنفجار سـارع زياد أبي شاكر
مـــــــؤسس شـــــــركــــــة (ســـــــيــــــدر
إنفـيـرومنـتال) لـلبـيـئة لـلتـعاون
مـع مــنــظــمـــات مــجــتـــمع مــدني
ومـجـمـوعــات مـتـطـوعـ لـوضع

خطة لتـفادي رمي أكوام الزجاج
الضخمة في مكبات النفايات. 
ويقول أبي شاكر (وجدنا أنه من
ـصــانـعــنــا احملـلــيـة أن ــمـكـن  ا
تـسـتـفيـد من جـزء عـلى األقل من
الــزجــاج احملــطم كــمــواد أولــيــة

لها) .
مـضــيـفـاً (وبــذلك غـيّــرنـا مـسـار
الـزجــاج من مـكــبـات الـنــفـايـات
صـانعـنا وبتـنا نـؤمـنه باجملـان 

احمللية).
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 إنّ زراعة الفـاكهـة واخلضروات
ا هـو مطـلوب في النـمسـا أقل 
قــيــاســاً بــدول االحتــاد األوربي
في الـوقت الــذي يـتم فــيه إنـتـاج
ـا كـمـيـات كــبـيـرة من الـلـحـوم 
يـــســتـــهـــلـــكه الـــنـــمـــســـاويــون
ساحة ئة من ا وتستخدم 60 با
الـزراعـيـة لـتـغـذيـة احلـيـوانـات..
ـكنها أن حتصل على فالنمسا 
مـــا يــــكـــفـــيــــهـــا من الــــفـــاكـــهـــة

واخلــضـروات. وحتــذّر مــنـظــمـة
السالم األخضر من أن انخفاض
مــســتـــوى االكــتــفــاء الــذاتي من
ـكن أن الـفـاكـهـة واخلـضروات 
يـكون نـقـطـة ضـعف في إمدادات
الــغــذاء في الـنــمــســا في أوقـات
األزمــــات ال ســــيـــــمــــا أنّـه يــــتمّ
الــتــركــيــز عـلى إنــتــاج الــلــحـوم
بــصــورةٍ خـــاصــة عــلى حــســاب

ساحات اخلضراء. البيئة وا
ـــزارعـــون الــــنـــمـــســـاويـــون فـــا

ـئة من اخلـضار ينـتجون 58 با
ــئــة من ــســتــهــلــكــة و 46 بــا ا

طلوبة.  الفاكهة ا
وهـــنــاك أنـــواع من الــفـــاكــهــة ال
وز والبرتقال تنمو فيهـا مثل ا
ـا يدفع الـنـمـسا إلى اسـتـيراد
الــفـــاكــهــة حـــيث يــصل الى 71
ـقـابـل يـتم إنـتـاج ــئـة.  في ا بـا
ــا يـتم الــلــحـوم أكــثــر بـقــلــيل 
تـنــاوله في الـنــمـسـا بــاإلضـافـة
إلى ذلـك يــأكـل الــنـــمــســـاويــون

حـوالي ثـالثـة أضـعــاف الـلـحـوم
الـتي تـعـتـبـر صـحـيـة. ويـخـلص
سـيـبـاسـتـيـان ثـيـسـيـنج- مـاتي
اخلـبـيـر الـزراعي من غـريـنبـيس
»تــنـتج الــنـمــسـا أكــثـر من 300
ـئــة من مـتــطـلــبـات الــلـحـوم. بــا
ــاة من ويــتم اســتــخــدام 60 بــا
األراضي الـصـاحلـة لـلـزراعـة في
النمسا لزراعة علف للحيوانات
ــــئـــة أخـــرى كـــأراضي و 20 بـــا
مــراعي بــحـيـث يـتم اســتــخـدام

ــــــــائــــــــة من حــــــــوالي 80 فـي ا
ــســـاحـــة الـــزراعـــيـــة إلطـــعــام ا
نـظمة السالم احليوانات وفـقاً 

األخضر. 
ـا أن اإلعـانـات الـزراعـية يـتم و
حـســابـهـا إلى حـد كــبـيـر حـسب
ــنـطــقـة فــإن حـصــة األسـد من ا
اإلعــانــات الــزراعـيــة تــســتــخـدم
أيضـاً إلنتاج أغـذية احلـيوانات.
في جـــــمـــــيع أنـــــحـــــاء االحتــــاد
األوروبي يتم الـتـبرع بـ 28 إلى

ـزارع 32 مـلــيـار يـورو ســنـويـاً 
ـزارع الــتي تــنـتج ــاشـيــة أو ا ا
أعالف احلـــيـــوانــات. أي من 69
ـــــئـــــة من جـــــمـــــيع إلى 79 بـــــا
ــبـاشـرة ـدفــوعـات الــزراعـيـة ا ا
لـالحتــــاد األوروبي. وتـــــتــــمــــتع
ـئـة من الـنـمــسـا بـنـسـبـة 90 بـا
االكــتـفــاء الـذاتي في مــا يـتــعـلق
باحلبوب لـكنها تـتخطى الغذاء

بالنسبة للناس.
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