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ــواطـــنــ الـــكــرد مـــحــاربـــة أرزاق ا
مــحـاوالت خــطــيـرة تــنـسف الــوحـدة
الــوطـنـيــة واألمن والـســلم الـداخـلي)

على حد تعبيره.
 ومــضى االلـوسي الى الــقـول (يـبـدو
ان الـــدواعـش وأهـــدافـــهم في نـــسف
اجملـتمع العراقي يسعى البعض الى
حتـقـيـقهـا في االمـانـة العـامـة جمللس
الــوزراء  وقـد آن االوان لــرفع الـغـ
دون حـجج سفيـهة مشبـوهة) بحسب
وصــــــفه. مـن جـــــانـب اخـــــر انـــــذرت
ــثـــنى االدارة الـــعــامــة مـــحــافـــظــة ا
ــصــرف الـرافــدين بــضـرورة تــفـادي
تــأخـــيــر رواتب مــوظــفي احملــافــظــة

وطّنة رواتبهم.  ا
وكـشفت وثـيقـة وقعـها نـائب احملافظ
عـادل نـازك الـيـاسـري اطـلـعت عـلـيـها
(الــزمـان) امس ان مـصــرف الـرافـدين
ـرات عــدة في تـســلم مـوظـفي تــأخـر 
ــوطــنـة بــرغم ان ــثــنى رواتــبــهم ا ا
مـصرف الـرشيـد ارسل مبـلغ الرواتب

بــتـاريخ  11 ايــار اجلـاري. واطـلـعت
الـــوثـــيـــقـــة الــصـــادرة في  17 ايـــار
اجلــاري من مـصــرف الـرافـدين اعالم
احملـافـظـة عن اسـباب الـتـأخـيـر برغم
ـوظف يحـملون بطـاقات ماستر ان ا
صارف االخرى احلكومية كارد وان ا
ـستحقيها. واالهـلية سلمت الرواتب 
ادة صرف (بنص ا وذكـرت الوثيقة ا
الــســادســة من االحــكــام الــعـامــة من
اتــفـاقــيـة االشـتــراك بـخــدمـات الـدفع
االلـكتروني الـبند الـسابع التـي تشير
الـى ان اخالل الــــــطــــــرف الــــــثــــــاني
بـالتزاماته فـعلى الطرف االول انذاره
رســمـيـا خالل  14 يــومـا وعــنـد عـدم
االسـتجابـة يتم نسخ االتـفاق تلـقائيا
واخـتيار مـصرف بديل مع حتمل دفع
تـعـويـضـات عن االضـرار الـتي تـلحق
بـالـطرف االول ومـوظـفيه بـسـبب هذا
االخالل). وكـان مــصـرف الـرافـدين قـد
دعـا بعض دوائـر الدولـة الى اإلسراع
ـاســتــر كـارد في تــفــعــيل بـطــاقــات ا
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أكــد مـصــدر حــكـومي  أمس تــأمـ
ـوظف لشـهر أيار وستدفع رواتب ا
ــصـدر ان (عـطـلـة كــامـلـة . واوضح ا
عـيد الـفطـر قد تـؤثر في مـوعد صرف
الـرواتب حتى نهـاية الشـهر او مطلع
حـزيـران لكـنـهـا مؤمـنـة ) مضـيـفا ان
(هــنـاك إجـراءات في مـجـلس الـوزراء
لـــعــدم تـــكـــرار مــا حـــصل مع رواتب
ـتـقـاعـدين الـتـي تـأخـرهـا صـرفـها). ا
ونـفى مـصـرف الـرافـدين مـا تـردد عن
تـــلــــقـــيه تــــوجـــيـــهــــا بـــوقف رواتب
ـصرف في بيان انه . وقال ا ـوظف ا
(ســـيــبـــاشـــر بــصـــرف رواتب دوائــر
ـصرف لـشـهر ـوطنـة عـلى ا الـدولـة ا
ايــار واألشـهـر الالحــقـة حـال وصـول
ــالي فــيــمـا يــخص الــتــخــصــيص ا
ـركزي) موضحا ان دوائـر التمويل ا
(صــرف الـــرواتب لــدوائــر الــتــمــويل
الـذاتي سـيتم وفق الـتوجـيهـات التي
عـنيـة) مشـيرا سـتـرده من اجلهـات ا
ــصـرف جـهـة تـنـفـيـذيـة في الى ان (ا
عــمــلــيــة الــصــرف).من جــهــة اخــرى
ابـلغت االمـانة العـامة جملـلس مجلس
الـوزراء حكـومة اقـليم كـردستـان بأنه
لــيس من واجب بـغـداد تـأمـ رواتب
مـوظفي االقليم مـؤكدة ان على اربيل
تـام رواتب موظفيها.وقالت االمانة
الــعـامــة في وثـيــقـة اطــلـعـت عـلــيـهـا
(الـزمان) امـس ان (صرف مـستـحقات
ــا فــيــهـا رواتب اقــلــيم كــردســتـان 
قـــوات الــبـــيــشــمـــركــة وحـــصــته من
الــنـفــقـات احلــاكـمــة اليـكــون اال عـنـد
تـنفيذ االقلـيم اللتزاماته احملددة وفق
ـوازنـة الـعـامـة االتـــحـــاديـة قـانـون ا
رقم  1 لسنة 2019 بناء على الوثيقة
  الـــصــادرة عـــنــهـــا الــتـي حتــكم كل
ـرتــبـطـة الــوزارات واجلـهــات غـيــر ا
بــوزارة واالقــلـيم واحملــافــظـات غــيـر
مـنتظمة باقليم).واشارت الوثيقة الى
ان (صــرف رواتب مـوظــفي االقـلـيم ال
يـــعـــد مـن اخـــتـــصـــاص احلـــكـــومـــة
االحتــاديـة بل من اخـتـصـاص اقـلـيم
كـــــردســــتـــــان عــــلـى وفق احلـــــصــــة
اخملــصــصــة لـالقــلــيم بــعــد تــنــفــيــذ

الــتـــزامــاته اصــولــيــا). وتــابــعت ان
ـــشــرع لـــو اراد غــيـــر ذلك لــوضع (ا
مـــبـــالغ الـــرواتب ضـــمن الــنـــفـــقــات
الـسـياديـة التـي يتـكرر الـنص عـليـها
ـوازنة بـشـكل دوري ضـمـن قـوانـ ا
ـتـعـاقـبة).وافـادت الـوثـيـقة انه (في ا
مـا يخص النازح سيجري الوقوف
عــــلى رأي كل مـن وزارات الـــهـــجـــرة
ـالــيـة ــهـجــرين والــتـخــطــيط  وا وا
لـتـزويـدنـا بـاالرقـام الـرسـمـيـة العداد
صـروفة بـالغ ا الـنـازح وحـقيـقـة ا
نـكوبـة ومقدار عـلى هذه الـشريـحة ا
ـــســاعـــدات الـــتي مـــنــحت ـــنح وا ا
لالقـلـيم في سبـيل اغاثـة النـازح ).
وتـابـعت ان (مـوضوع الـتـجـاوز على
ـوازنـات العـامة سـبق ان احيل الى ا
جلــنـة تــدقـيق مــخـتــصـة وقــد انـهت
الـلـجنـة اعمـالهـا وقدمت الـتوصـيات
الـى رئاسـة الـوزراء) مـشـيرة الى ان
الية االحتادي ملزم (ديـوان الرقابة ا
وازنة العامة منذ عـلى وفق قوان ا
عـــام   2015 الى   2019 بـــتـــدقــيق
ـسـتـحـقـات بـ االقـلـيم واحلـكـومة ا
االحتــــاديـــة لـــلــــمــــــــــدة من  2004
لــغــايـة   2018 بــاحــتــســاب حــصـة
صاريـف الفعـلية االقـليم في ضـوء ا
لـلــسـنـوات الـسـابـقـة الـتي تـظـهـرهـا
صادق عليها احلـسابات اخلتاميـة ا
ـــــالـــــيــــة مـن ديـــــوان الـــــرقـــــابـــــة ا
االحتــادي).ونـفت الــوثـيـقــة حـصـول
ـثـلي ـثـلـي االمـانـة و اتــفـاق بـ 
ـــالـــيــة االحتـــادي من جـــهــة وزارة ا
ووفــــد االقــــلـــيـم  من جــــهــــة اخـــرى
ـوافـقـة حـصلـت على مـوضـحـة ان (ا
اطـالق رواتب االقلـيم لـشـهـر نـيـسان
فـــقـط). ووصف رئـــيس حـــزب األمـــة
مــثـال اآللـوسي  اســبـاب عـدم صـرف
رواتـب موظـفي االقـلـيم بـأنـهـا حجج
مـشبـوهة. وقال في تـغريدة رصـدتها
(الــــزمـــان) امـس ان (صـــدق كــــتـــاب
مـجـلس الـوزراء فـإن كاتـبه ومن وقع
عــلـيه يـســتـحق اإلحـالـة لــلـقـضـاء) 
مـــضـــيــفـــا ان (الـــتـــعــامـل الــغـــريب
ركزية مع امـن محافظات لـلحكومـة ا
بـعـيـنهـا وإقـلـيم كردسـتـان واجلـنون
الــــذي يـــدفع بــــعض الـــغــــربـــاء الى

وتـسـلم رواتب مـوظفـيـهـا لشـهـر أيار
كتب الـكترونيا وليس يدويًا . وقال ا
اإلعـالمي لـــلـــمـــصــرف فـي بـــيــان ان
ــــصـــرف يــــطــــالب بــــعض مـــدراء (ا
حـسابات الـدوائر الى تفعـيل بطاقات
ــوظـــفــيــهـــا والــتي ـــاســتــر كـــارد  ا
صـرف حتى يتم تـسلـمتـها من قـبل ا
صـــرف الـــراتـب لـــهـــذا الـــشـــهـــر عن
طـريقـها الكـترونيـا). مشيـرا في بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس الى (ان عــلى
مـــدراء دوائــر احلـــســـابــات لـــبــعض
الــدوائــر مــخــاطــبــة اإلدارة الــعــامــة
لـلـمـصرف واإليـعـاز بـاسـتكـمـال كـافة
اسـتر ـتعـلقـة بـتفـعـيل ا اإلجـراءات ا
كـارد خصوصا في ظل األوضاع التي
يـعيـشهـا البـلد حـاليًـا جراء فـايروس
كـــورونــا وضــرورة مـــغــادرة الـــنــقــد
اليدوي والتعامل بالنظام اإللكتروني
ركزي لـصرف الـراتب). ودعا الـبنـك ا
واطنـ كافة ألخذ الـعناية الـعراقي ا
الــواجـبـة واتــبـاع الـتــعـلـيــمـات عـنـد

اسـتخـدام بطاقـات الدفع االلـكتروني.
وطـلب الـبنك فـي بيـان (عدم الـتـعامل
مـع بطـاقـات صادرة مـن شركـات غـير
مـرخـصة من قـبل هذا الـبنك) مـحذرا
مـن أنــهـــا (قـــد تـــعـــرضـــهم خملـــاطــر
االحــتـيـال ومـا يـرافـقــهـا من مـخـاطـر

مالية او قانونية).
ــواطـــنــ  وأوضـح أنه (بــإمـــكـــان ا
ــصــارف االســـتــفـــادة من خــدمـــات ا
ـــدرجـــة ـــرخـــصـــة ا والـــشــــركـــات ا
ـوقع الـرسمي اســـــــــــــمـاؤهـا على ا
لـلـبنك  www.cbi.iq). وقـالت وزارة
الـعمل والشـؤون االجتماعـية ان تب
ان دائــــرة الــــتـــقــــاعــــد والـــضــــمـــان
االجـتماعي التـابعة لهـا اكملت جميع
ـتـعـلــقـة بـصـرف رواتب اإلجــراءات ا
ضـمونـ وأرسلت اشـعاراً الـعمـال ا
بــذلك الى مـصـرف الــرافـدين بـتـاريخ
ايـار اجلـاري لـذا فـان عـدم صـرف 11
الـــرواتب حلـــد اآلن يـــعــود الســـبــاب

صرف الرافدين. تتعلق 
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حـسمت وزارة التـربية  قرارهـا للعام
الــدراسـي اجلــاري لــلــصــفــوف غــيــر
ـرحـلـتــ االبـتـدائـيـة ــنـتـهـيـة مـن ا ا

والثانوية .
 وذكـــرت الـــوزارة في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمان) امس ان (هيـئة الرأي برأسة
الــوزيـر عـلـي حـمـيــد مـخـلـف نـاقـشت
ضـمـن جـدول اعـمـالـهـا في جـلـسـتـهـا
ـتعـلقة الـدورية قـرارات عدة ومـنها ا
ـنـتـهـيـة لـلـمـرحـلة بـالـصـفـوف غـيـر ا
االبــتـدائـيـة والـثــانـويـة و اعـتـمـاد
درجـــــة الــــنـــــصف االول مـن الــــعــــام
الــدراسي اجلـاري كـدرجــة  لـلـنـجـاح
ـرحـلة ـنـتهـيـة في ا لـلـصـفـوف غيـر ا
االبـتدائـية ويـسمح لـلتـلمـيذ الراسب
بـأداء امتحـان الدور الثـاني الحقاً في
ـواد التي رسـب فيهـا وكذلك جـميع ا
اعــــتـــــمــــاد درجــــة  الــــكــــورس االول
ـنـتـهـيـة  لـلـمـراحل لـلـصــفـوف غـيـر ا
هني ـتوسطة واالعدادية والتعليم ا ا
و مــعـاهـد الـفــنـون اجلـمـيــلـة كـدرجـة
لـلنـجاح) واضاف الـبيـان انه (يسمح
لـلـطـالب الـراسـب اداء امـتـحـان الدور

الـثاني في جمـيع الدروس التي رسب
فــيـهـا) . واضـافت ان (الــهـيـئـة قـررت
تــخــفـيض الــقــسط الــسـنــوي الــكـلي
ـــســتـــحق الـــدفع من اولـــيــاء امــور ا
دارس االهلية الـتالميذ والطلـبة في ا
داخـل وخـارج الـعــــــــــــــــــراق لـلـعـام
الـدراسي 2019 - 2020 بــنـسـبـة 10
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فــرضت وزارة الـداخـلـيــة في حـكـومـة
إقــلــيم كــردســتــان حــظــر الــتــجــوال
الـشـامل فـي عمـوم مـدن اإلقـلـيم خالل
أيـام عـيد الـفـطر مـوضـحة أن احلـظر
سـيبدأ أول أيام الـعيد ويسـتمر ثالثة
ايــام . وقـالت الــوزارة في بـيـان امس
إنـه (استنادا الى كتاب وزارة الصحة
فـي حــكـــومـــة االقـــلــيم 4714 في 30
ــاضي ومـن اجل حــمــايــة نـــيــســان ا
االمـن الصحي القلـيم كردستان قررت
الــوزارة تـمــديـد الـعــمل بـالــبـيـان 34
لــغـايـة الـيــوم االول لـعـيــد الـفـطـر أي
حـظر التجوال اجلزئي). واضافت انه
(تــقـرر ايــضـا فـرض حــظـر الــتـجـوال
بشكل تام في جميع محافظات االقليم
دة 72 سـاعة من ستـقلة  واداراتـها ا
الــيـوم االول لـعـيـد الــفـطـر) مـتـوعـدة
(اخملــالـــفــ بــعــقــوبــات).  وتــابــعت
ــواد (ســـيــتم غــلق جـــمــيع أســواق ا
الـغـذائيـة واخملـابز واالفـران واالماكن
الـتي سبق وان سـمح بفـتحهـا خلدمة
ـدة 72 ســاعـة ابـتـداء من ـواطـنـ  ا
الـيوم االول لـلعيـد ماعـدا الصيـدليات
اخلـافرة) الفتة الى (استثناء مركبات

الــقـوات االمــنـيــة والـفــرق الـصــحـيـة
وســــيـــــارات االســــعــــاف من حــــظــــر

التجوال).
  واكـدت ان (حظـر التـنقل بـ االقليم
واحملـافـظـات االخـرى سيـكـون ابـتداء
من 20 ايــار اجلـاري لــغـايـة االول من
ـقــبل). مـشــيــرا الى (غـلق حــزيــران ا
ــــعـــابـــر احلــــدوديـــة بــــرويـــزخـــان ا
وبـاشـمـاخ وحـاجي عـمـران وابـراهيم
اخلـليل وسرزيري وسـيران بن وكيلي
وطـويلـة وبشـته وشوشـمي) ومطاري
اربـيل والـسـليـمـانـية الـدولـيـ بوجه
ــسـافـريـن لـغـايــة االول من حـزيـران ا

قبل).  ا
 وبــيــنت (اسـتــمـرار حــركــة الـتــبـادل
ـعـابر احلـدوديـة وب الـتـجاري في ا
سـتقلة حسب احملـافظات واالدارات ا

الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتي ســـبق وان 
اقرارها).

أعـــلن الــرئـــيس الــتــركـي رجب طــيب
إردوغان امس حظر التجول في سائر
أنـحـاء الـبالد طـوال أيـام عـيـد الـفـطـر
وذلـك في إطــــار تـــدابــــيــــر احــــتـــواء
سـتـجـد.وجاء في فـايـروس كـورونـا ا
كــلـمــة وجّـهـهــا إلى األمـة أنـه (سـيـتم
فـرض حــظـر جتـول في كـافـة واليـتـنـا

الـ 81 ابـتـداء من يوم الـوقـفة الـسبت
وحـتى آخر أيام العـيد الثالثاء) وفق
مــا أوردت وكــالــة أنــبــاء األنــاضــول.
وشــهـدت تـركـيـا مــنـذ رصـد فـايـروس
كـورونــا عـلى أراضـيـهـا حـظـر جتـول
لـيوم واحـد أو خالل نهايـة األسبوع

ـا ــدن  ــدة أطــول في عــدد مـن ا أو 
فـــيـــهـــا اســـطــنـــبـــول والـــعـــاصـــمــة
رة األولى التي أنـقرة.لكنهـا ستكون ا
يــشـمل فــيـهـا حــظـر الــتـجــول جـمـيع
سكان البالد البالغ عددهم  83 مليون
ـدة أربــعـة أيــام مـتــواصـلـة. نــسـمــة 

ـسـاجد وأعـلـن أردوغان إعـادة فـتـح ا
ـصلـ ابـتداء من  29أيـار.أمـا أمـام ا
دارس فلن تفتح أبوابها قبل أيلول. ا
ــعـلـنـة وبــحـسب األرقـام الــرسـمـيـة ا
اإلثــنــ سـجّــلت تـركــيـا  4171وفــاة
و 150 ألـف إصابـة مـؤكـدة بـكـورونا.

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تـــوقــعت هـــيــئــة األنـــواء اجلــويــة
والــرصـد الــزلـزالي ارتــفـاع درجـة
احلــــــــرارة بـــــــدءًا مـن يـــــــوم غـــــــد
اخلـمـيس. وبحـسب تقـريـر للـهيـئة
اطــلـعـت عـلــيه (الـزمــان) امس فـأن
توقع اليوم االربعاء في (الـطقس ا
ـنـطـقـتـ الـوسـطى  واجلـنـوبـية ا
ـنـطـقــة الـشـمـالـيـة صــحـو  وفي ا
صـحـو مع بعـض الغـيـوم) مشـيراً
الـى (عدم حصول تـغير في درجات
ــــنــــاطـق الــــثالث). احلـــــرارة في ا
وأضــــــاف ان (طـــــــقس يــــــوم غــــــد
ــنــطـقــة الــوسـطى اخلــمــيس في ا
صـحـو وفي الـشـمـالـيـة صـحو مع
ـــنـــطـــقــة بـــعض الـــغـــيـــوم وفي ا
اجلـنوبية صـحو ودرجات احلرارة
تـرتفع قليالً).وبشـأن طقس بعد غد
اجلـمعة قـال انه (صحو مع بعض
ــنــطـــقــة الــوســطى الــغـــيــوم في ا
ودرجــات احلـــرارة تــرتــفع قــلــيالً
ـنـطقـة الـشمـالـية صـحو مع وفي ا
بــعض الــغــيــوم وفـي اجلــنــوبــيـة
صـحو) مضـيفا ان (طـقس السبت
ــنــطــقــتــ الـوســطى ــقــبل في ا ا

ـنـطـقـة واجلـنـوبـيـة صـحـو وفي ا
الــشـمـالـيـة غـائم جــزئـيـاً واحـيـانـاً
غــــائم). وبــــلـــغت درجــــة احلـــرارة
الــــعــــظــــمـى في بــــغــــداد امس 43
درجـــة مـــئــويـــة. من جـــهـــة اخــرى
أشــارت دراســـة نــشــرتــهــا مــجــلــة
(نـــيــتــشــر جــيـــوســايــنس) إلى أن
ـــريـخ الـــتي بــــعض تــــضـــاريـس ا
فـسـرت على أنـها نـاجمـة عن تدفق
حـمم بركـانية قـد تكون نـاجمة عن
وحــــول.وتــــوصّلَ فــــريـق دولي من
الـبـاحـثـ إلى هذه االسـتـنـتـاجات
بــعـدمـا درس انـتـشـار الـوحـول في
ــريــخــيــة في اجلــامــعـة الــغــرفــة ا
ــفـــتــوحــة في بــريـــطــانــيــا الــتي ا
تُــحــاكي الــظــروفَ الــقــائــمــة عــلى

الكوكب األحمر.
 وجــاء في بـيـان لـلــمـركـز الـوطـني
لــلــبــحـث الــعــلــمي في فــرنــســا أنّ
(الـــوحــــول في ظل ظـــروف كـــهـــذه
تـــتــصــرف مـــثل احلــمـم األرضــيــة
وتُـشكل طـيات كـثيرة). وأوضح أنّ
(تدفقات الوحول هذه العائدة إلى
مليارات السنوات احتاجت كميات
ــيـاه لــتــتــشـكّـل عـلى كــبــيــرة من ا

ريخ). سطح ا

ÎU³zU½ ±¥μ s  ÎUFÒ u  ÎU³KÞ ”—bð ÊU*d³ « WÝUz—

 U K'« bIŽ ·UM¾²Ýù
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـسـلم الـنـائب االول لـرئـيس مـجـلس
الــنـواب حـسن كـر الـكــعـبي طـلـبـا
يـحمل تواقيع  145 نـائبا الستئناف
عـقد اجللـسات بشكل مـنتظم مع اخذ
االحـتيـاطات الـصحـية الالزمـة. وقال
مـصـدر لـ(الـزمـان) امس ان (الـكـعـبي
تـسلم  من عضو جلنـة الصحة غايب
الــعـمـيـري طـلـبـا مــوقـعـا من الـنـائب
صـادق الــسـلـيـطي  مـرفـقـا بـاسـمـاء
وتــواقـيع  145 نــائـبـا  يــدعـون فـيه
رئــاســـة اجملــلس الســتــئــنــاف عــقــد
اجلــلـــســات بــشــكل مـــنــتــظم وعــمل
ــمـارســة الـدور الــلـجــان الــنـيــابـيــة 
الـرقـابي والتـشريـعي جمللس الـنواب
مع اخـــذ االحــتــيـــاطــات الــصـــحــيــة
ر الـالزمة)  عازين طـلبـهم الى (ما 
به الـبلـد من حتديات صـحية وامـنية
واقــتـصـاديــة وسـيـاسـيــة).وبـحـسب
ـصدر فـقد (اوعز الـكعـبي الى مدير ا
انية في اجمللس لعرض الـدائرة البر
قبل ـهم في االجتمـاع ا هـذا الطلب ا
لـهيئـة رئاسة اجمللس وحتـديد موعد
لـلـبدء بـعـقد اجلـلـسات وفـقـا للـنـظام
الــداخـلي)  مـؤكـدا (ضــرورة تـفـعـيل
عــمل الـسـلــطـة الــتـشـريــعـيـة في ظل
الــتـحـديــات واالزمـات الــتي تـعـصف
بــالـبـلـد واهـمــهـا وبـاء كـورونـا). من
جــهـة اخـرى أسـتـبـعــد نـائـبـان عـقـد

جــلـسـة لـلـمــجـلس قـبل عــطـلـة عـيـد
الــفـطــر لـلـتــصـويت عــلى اسـتــكـمـال
تــشــكــيــلـة احلــكــومــة.وقــال الـنــائب
ســعـران االعـاجـيــبي في تـصـريح ان
(عــقـد جــلـسـة قــبل عـيــد الـفــطـر أمـر
مــسـتـبــعـد الن اخلالفـات بــ الـكـتل
ـرشـحــ ال تـزال قــائـمـة ولم حــول ا
ـرشـح تـصـل  حتـى االن اسـمـاء ا
لــلــمـجــلس) مــشــيـرا الى انـه (لـيس
هــنــاك بـوادر الي جــلـســة خالل هـذه
ـدة). من جـانـبه قـال الـنـائب نـاجي ا
ادريـس في تـــــصــــريـح  ان (رئــــيس
الوزراء الى االن لم يقدم باقي اسماء
الـكابينة الـوزارية الى رئاسة مجلس
الـــنــواب) مـــشــيـــرا الى ان ( رئــيس
الـوزراء يـتـحمل مـسـؤولـية الـتـأخـير
ان حاضـر في اي وقت لعقد الن الـبر
جــلــسـة لــلــتـصــويت عــلى الـوزارات
ـتـبـقـيـة) بـحـسب قـوله.وقـال رئيس ا
الـوزراء مـصطـفى الكـاظمي في مـقال
نـــشــرته (الـــزمــان) امـس انه يــواجه
(وعـوداً متناقضة للكتل في استكمال
احلــكـومـة الـتي أكــدت عـلى حـريـتي
في إخـتيار الـتشكـيلة الـوزارية  وما
يــدور وراء الـكــوالـيس مـن مـنـاورات
وشد من قبل البعض وهو ما يعرقل
ويــعــطل إســتـكــمــال احلـكــومــة لـكي
تــبــاشـر مــهــامــهـا بــحــيــويـة ). وفي
كـون الـتركـماني الـشـأن نفـسه دعـا ا
الى مــنـحـهم حـقـيـبـة الـثـقـافـة. وقـال

مـثـقـفـون تركـمـان في رسـالـة تلـقـتـها
(الــزمـان) امس ان (الـتــركـمـان الـذين
يــعـانــون من الـتــهـمــيش الـســيـاسي
يـتـوقـعـون قـيـام الـكـاظـمي بـإخـتـيـار
إحــدى الـشــخــصـيــات الـتــركــمـانــيـة
ـنصب وزيـر الثقـافة الـذي لم يحسم
حتى اآلن) مشيرين الى ان (من ابرز
ــرشـحــة لـلــمـنـصب الــشـخــصـيـات ا
الـسياسي واألديب فـوزي أكرم سم

تـــــرزي). واشــــارت الـــــرســــالـــــة الى
مــؤهالت تــرزي بـالــقـول انه (يــحـمل
شـهـادة بكـالـوريوس عـلـوم سيـاسـية
من جـامـعه بـغـداد ويـبـلغ من الـعـمر
سـتـ عـامـا.يـجـيد الـلـغـات الـعـربـية
واالنـكـليـزية والـتـركيـة والتـركـمانـية
والــكـــرديــة. عــمل في مــجــال اإلعالم
ـسمـوع. وهـو كاتب ونـاقد ـرئي وا ا
فـي مـجـال األدب والـشـعـر وسـيـاسي
ونـاشط ومن مؤسسي قـناة توركمن
ايـلي ورئـيـس حتـريـر صـحـفـيـة بـابا
كــركـر. وهـو عــضـو نـقـابـه صـحـفـيي
الـــتـــركـــمـــان ومن مـــؤســسـي إذاعــة
الــتــركــمــان فـي كــركــوك بــعـد 2003
وعــمل في اإلذاعــة والــتـلــفــزيـون في
ـوجهة بـاللـغة التـركمـانية الـبرامج ا
في الـثـمانـينـيات والـتـسعـينـيات من
اضي. لـه كتابات فـي العديد الـقرن ا
من الــصــحف الــعـراقــيــة والـتــركــيـة
واآلذريــة. مــعــد ومــقــدم الــعـديــد من
الـبـرامج الـتلـفـزيـونيـة واالذاعـية في
الـتـسـعـيـنات. له كـتـابـات في الـعـديد
من الــصــحف الـعــراقــيـة والــعـربــيـة
والـــتــركـــيــة واالذريـــة. له إصــدارات
ثــقـافـيـة وأدبــيـة بـالــلـغـات الــعـربـيـة
والــتـــركــيــة والــكــرديــة واالذريــة.من
لـحـمـة الشـعـريـة نوردان مـؤلـفـاته ا
وديـــنــتي طــوز خـــوزمــاتــو/ بــغــداد
مــلـحـمــة شـعـريه بــالـلـغــة والـكـرديـة

والتركية واآلذرية).
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أعــلن مــديــر صــحــة بــغــداد الــكـرخ
جـــاسب احلــجـــامي امس الـــثالثــاء
تـــعــافي  28 مـــصــابـــاً بــفـــايــروس

كورونا. 
وقــال احلـجـامـي عـلى صـفــحـته في
فـيسبوك (غادر مستـشفيات دائرتنا
اآلن  28 مــصـابــاً بــعـد اكــتـســابـهم
الــشـفــاء الـتــام من مــرض فـايـروس
كـورونـا).وكـان احلـجـامي أعلن اول
أمـس االثـنـ تــعـافي  19 مــصــابــا
اضي شـفاء 49 فـيـما اعـلن األحـد ا
آخـرين. وسـجلـت محـافظـة الـنجف
امـس الــــثالثــــاء إصــــابــــة واحـــدة
جــديــدة بــفـايــروس كــورونــا .وقـال
رئــيس خـلــيـة األزمــة في احملــافـظـة
مـحـافظ الـنـجـف لؤي الـيـاسـري في
بـيان إنه  (تسجـيل إصابة واحدة
فـي احملـافـظـة ) داعـيـا األهـالي إلى
(االلـــتــزام بــقــرارات خـــلــيــة األزمــة
والـتوصيـات الصحـية للخالص من
).وقـررت خلـية األزمة الـوباء نـهائـياً
فـي نـــيــــنــــوى امس إغالق مــــداخل
احملــافـظــة أمــام الـوافــدين بـدءاً من
صـبـاح غـد اخلـمـيس  مـشـددة على
ضـرورة الـتزام األهـالي بـاإلجراءات
الـوقـائيـة واالبتـعـاد عن التـجمـعات
ــتـــحــدث بــاسم الـــبــشــريـــة.وقــال ا
اخلـلـيـة عـدي الـعـبـادي في بـيان إن

(اخلـلية قـررت غلق مداخل مـحافظة
نــــيــــنــــوى بــــالـــكـــــــــــــــــامـل امـــام
الـــــوافـــــديـن ابـــــتـــــــــــداء من يـــــوم
اخلـــمــيس  21 ايـــار اجلــاري ومن
الـساعة السـادسة صباحـا) مضيفا
ان اخلــلــيــة قــررت ايــضــا (تــعــزيــز
ســيــطــرة الــبــراري بــقــوة من األمن
الــوطـنـي ومـفــرزة من دائـرة صــحـة
نــيـنـوى مـع عـدة الـفــحص الـسـريع
ــرض اخلـــاصــة بـــالــتــحـــري عن ا
وتــكـلــيف قـيــادة عـمـلــيـات نــيـنـوى
ـتابعة إغالق وقـيادة غرب نـينوى 
الـطرق الـنيـسميـة  غيـر الرسـمية).
وأكـــد الــعـــبـــادي (ضــرورة الـــتــزام
ـواطنـ باالبـتعاد عن الـتجـمعات ا
ــوالت الـــبـــشــريـــة في األســـواق وا
ــــغـــلــــقــــة والـــتــــقــــيـــد واألمــــاكن ا
بـاإلجـراءات الـصحـيـة الوقـائـية من
ارتـداء الكمامات والـقفازات والتزام
ــنــازل قــدر اإلمــكــان) الــعـــوائل بــا
مــشــيـرا إلـى (اسـتــمــرار اسـتــثــنـاء
واد الغـذائية وصهاريج شـاحنات ا
الـوقود مـن هذه اإلجـراءات) محذراً
مـن أنه (ســيـــتم اتـــخــاذ اإلجــراءات
الــــقـــانـــونــــيـــة بــــحق اخملــــالـــفـــ
ـديرية لـلتـعليـمات). عـربيا أعـلنت ا
العامة لألوقاف اإلسالمية في لبنان
سـاجد ألداء صالة عـن إعادة فـتح ا
اجلــــمــــعــــة ابــــتــــداء من  22 أيــــار
اجلـــاري عــلى أن تـــبــقـى صــلــوات

ـنـزل اجلــمـعـة وهي: الـوضـوء في ا
واعـتماد فـحص احلرارة قبل دخول
ـــســجـــد بــعـــد الــتـــعــقـــيم ووضع ا
الــكــمــامــات والــقــفــازات وإحــضـار
سجادة صالة خاصة بكل فرد ومنع
ـصـاب بـأمـراض مـزمـنة حـضـور ا
ومن تــظـهـر عـلـيه أعـراض مـرضـيـة
ومـنع حضـور كبـار السـن والتـباعد
ـســجـد في أثــنــاء اخلـطــبـة داخـل ا

ـصــافـحــة بـالــيـد والــصالة وعــدم ا
وعدم حضور النساء واألطفال لعدم
وجــوبــهــا عــلــيــهم أصـال).وأشـارت
ــديـريــة إلى أن (أصــحـاب األعـذار ا
ومن ال جتب اجلمعة عليهم يصلون
ــنـازل) الــظــهــر أربع ركــعــات في ا
ـــســـاجـــد داعـــيـــةً جـــمـــيع أئـــمـــة ا
وخطبائها إلى أن (ال تتجاوز خطب

اجلمعة الدقائق العشر).
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 اوعـز رئـيس مـجـمـوعـة اإلعالم
ـســتـقل األسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
بـــتـــكـــر مـــديـــرة دار الـــرجــاء
لــلـــمــســنــ في أربــيل خــالــدة
ــرأة بـــولص تـــومـــا  بـــقالدة ا
ـــثــالـــيــة فـي احــدث حـــلــقــات ا
ــثـالـيـة) الـذي ـرأة ا بــرنـامج (ا
تـعـرضه قـنـاة (الشـرقـيـة) ضمن
ـتــمـيـزة دورتــهـا الـبــرامـجــيـة ا
لـشهر رمـضان  تثـمينـاً لدورها
ـــســـنــ بـــرعـــايـــة شــريـــحـــة ا
ــــســــنـــات .وتــــرعى بــــولص وا
ـسـاعدة شـقيـقـتيـها  17 نـزيال
ونــزيـلـة في بـيــتـ مـتـجـاورين
بـأربيل . وكانت نسـاء متميزات
بـعملهن التـطوعي واالستثنائي
فـي خـدمــة االخــرين قــد حــظـ
ـــثـــالــيـــة خالل ـــرأة ا بـــقالدة ا
الــبـرنــامج الـذي انـطــلـقت اولى

االقــــــتــــــصــــــاص من قــــــتــــــلـــــة
تظاهرين. ا
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حـــلـــقــاته مـــطـــلع شـــهــر رمـــضــان
اجلــاري كــالـســيـدة أم مــحــمـد من
أهــالـي بــغــداد الــتي كــانت تــطــبخ
وتـقدم الطعام للمتظاهرين وتغسل
مـالبــســهم  فــضالً عن تــوزيــعــهــا
الـــسـالت الــغـــذائـــيـــة عـــلـى األســر
وفي تعففة واأليتام في العاصمة ا
أيـام حضر التجـوال بسبب إنتشار
فــايـروس كـورونــا قـامت بـخــيـاطـة
واطن الـكمامات وتـوزيعها بـ ا

ستشفيات. وفي ا
 وكـذلك الطـبيبـة الشـابة أمل طالب
مـن بغداد  الـتي تعمل بـخط الصد
األول جلــائــحــة كــورونــا فـي ردهـة
ـــســتـــشـــفى احلـــلــة الـــوبـــائــيـــة 
اجلـراحـي والسـيـدة أم فـاطـمـة من
الـنـاصـريـة الـتي تـمـيـزت بـخـيـاطـة
أعــــداد كـــبــــيـــرة مـن الـــكــــمـــامـــات
ـســاعـدة ابـنـتـيـهـا  والـسـيـدة ام
مــهـنـد والـدة الـشـهــيـد مـهـنـد الـتي
اجـــلت الـــتـــقـــلـــد بـــالـــقـالدة حلــ

خالدة بولص
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اشـتـبكت قـوة من احلـشد الـشـعبي
والـشرطة االحتادية امس الثالثاء
مـع دواعـش احــــــــــرقــــــــــوا أراضي
زراعـــيــــة في كـــركـــوك.وقـــال اعالم
احلشد في بيان ان (عناصر تنظيم
داعـش االرهابية احرقوا محاصيل
وأراضي زراعـية تابـعة للـمواطن
فـي جنـوب غـرب كـركـوك). وأضاف
انـه (عـلى اثــرهـا تـوجــهت قـوة من
احلــــشـــد الــــشـــعــــبي الــــلـــواء 16
والـــلــواء  56 وقـــوة من الــشــرطــة
االحتـــــاديــــــة إلطـــــفـــــاء احلـــــرائق
واشـتبكت معـهم كما  رؤية عدد
آخــر مـن الــدواعش في الــكــامــيــرا
احلـراريـة و مـعـاجلـتـهم والزالت
الـقوة مرابطـة عند موقع احلريق).
وفـي الــشــأن االمــنـي ايــضــا ألــقت
مـــفـــارز شـــعــبـــة االســـتـــخـــبــارات
الــعـســكــريـة في الــفــرقـة الــثـامــنـة
بــالــتـعــاون مع الـفــوج الــثـاني في
شاة 30 الـقبض على أربعة لـواء ا
ـوجب ــطــلـوبــ لـلــقـضــاء  من ا
ـادة 4 مــذكـرة قـبض وفق أحـكـام ا
إرهــاب في قـضـاء الـقــائم بـاالنـبـار

بـحسب بـيان تـلقـته (الزمان) امس
اكـد  احالتهم إلى جهة الطلب. كما
اسـتولت االسـتخـبارات الـعسـكرية
عـلى مـخـبأ لـلـعـبوات الـنـاسـفة في
ـعلومات قـضاء عنـة باالنبـار وفقا 
اسـتخبارية دقـيقة وتعاون األهالي
خالل عـمـليـة نـفذتـها مـفـارز شعـبة
االسـتخـبارات في الـفرقـة السـابعة
واسـتـخـبـارات الفـوج الـثـاني لواء
ـــــــــشــــــــاة 8 وقـــــــــوة مـن فــــــــوج ا
الــطـــــــوار  23 تــمـكــنت خاللـهـا
مـن الوصـول الى اخملـبـأ الـذي كان
يــضم 34 عــبــوة عــلى شــكل وعـاء
ادة نـترات سـعة 20 لـترا مـعبـأة 
االمـونـيا شـديـدة االنفـجـار. واشار
الـــبــيــان الى ان (مـــفــارز هــنــدســة
ــواد الــفــرقـــة تــكــفــلت بــتــدمــيــر ا
مــوقـعـيــا دون حـدوث أضـرار). من
جـــهــة اخــرى اعــلـن مــصــدر أمــني
امـس سقوط صـاروخ ليلـة الثالثاء
في مــحــيـط الــســفــارة االمــريــكــيـة
ـنـطـقـة اخلضـراء بـبـغـداد.وهذا بـا
ــصــالح الــهـــجــوم اجلــديــد ضــد ا
األمـريـكـيـة هـو الـثـامن والـعـشرون
مـن نـوعه خالل ســبــعـة أشــهـر في
ــــــصـــــدر أن الــــــعــــــراق.وأوضـح ا

الـصـاروخ أسـفر عن أضـرار مـادية
من دون وقوع ضحايا).وعلى غرار
صـالح الـهـجـمـات الـسـابـقـة ضـد ا
األمـــريــكـــيــة  لم تـــعــلـن أي جــهــة
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عن الــــقــــصف
تحدة الـصاروخي لكنّ الـواليات ا
تــتّـهم عــادة الـفــصـائـل الـعــراقـيـة
ـواليـة إليران بالـوقوف وراء هذه ا
ــرشــد األعــلى الــهـــجــمــات.وقــال ا
اإليــراني آيــة الــله عــلـي خـامــنــئي
ــــــاضي إن (الــــــواليـــــات األحــــــد ا
ـــتـــحـــدة ســـتُـــطــرد مـن الـــعــراق ا
وســوريـا).ورغم انــخـفــاض وتـيـرة
ـصالح األمـريكـية الـهـجمـات ضد ا
فـي الــــــعــــــراق خالل األســــــابــــــيع
األخـيـرة فـإنـهـا تـبـقى مـصـدر قلق
لألمــريــكـيــ الــذين لـديــهم مــئـات
الـــدبـــلــومـــاســـيــ عـــلى األراضي
الـعـراقيـة إضافـة إلى بضـعة آالف
ـان مـن اجلـنـود الـذين صـوّت الـبـر
عـــلى طـــردهم في كـــانــون الـــثــاني
ــتــوقّع أن يــنـاقش ــاضي. ومن ا ا
وفـــــدان عـــــراقي وأمـــــريـــــكي في
ـقـبل الـوجـود االمـريـكي حـزيـران ا
والــشــراكــة واالتــفــاقــيــة االمــنــيــة

وقعة ب البلدين.  ا
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يـستـذكر اهـالي مـحافـظة نـينـوى غدا بـألم وحزن شـديدين
فـاجـعـة الـعـبَّـارة الـتي راح ضـحـيـتـهـا الـعـشـرات من سـكان
ـديـنة قـبل اكـثـر من عـام .وحـضـرت اسـر شـهـداء الـعـبارة ا
التي غرقت في نهر دجلة ليبتلع نحو مئة وعشرين شخصا
ـوصل حــيـنــهـا حــكـومـة ـاضي . واتـهم أهــالي ا في ايــار ا
ُتسبب الرئيس نينوى واحملافظ نوفل سلطان العاكوب بأنه ا
ـباالة . بـهذه احلـادثـة  نـتيـجـة االهـمال والـتـقـصيـر وعـدم ا
وبـعـد مـضي عام ونـصف الـعـام علـى احلادثـة  حـضر ذوو
الـضحـايـا الى مـوقع احلـادثة السـتـذكـار أبـنائـهم مـطـالـب
رئــيـس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمـي بــتــفــعــيل الــقــوانــ
واحـتــسـاب أبـنـائـهم من الـشـهــداء . من جـهـته الـتـقى مـديـر
ـشترك السـتخبـارات وامن نينـوى اللواء الـركن عبد ركز ا ا
اخلــالق اخلـيـكـانـي ذوي الـضـحـايـا وأكــد لـهم أن (الـقـضـاء

ُـتسبـب بهـذه احلادثة ـقصرين وا مستـمر بإجـراءته بحق ا
األلـيمـة)  مـؤكـدا ان (اجلمـيع يـتـابع ويهـتم بـقـضيـة شـهداء
ومفـقودي العبـارة).وفي يوم االثن  21 ايار  2019 غرقت
وصل وكـانت تـنقل ديـنـة ا عـبّارة سـيـاحيّـة في نـهر دجـلـة 
مـجـمـوعة من الـعـائالت إلى جـزيـرة أم الـربـيـعـ في غـابات
ــوصل. مــا أدى الى وفـاة أكــثـر من  120من ركـابــهـا من ا
اء واألطفال والرجال. وأعلنت إدارة اجلزيرة السياحية النسـ
الـتي كـانت تـقـصدهـا الـعـبَّـارة أن سـبب احلـادثة يـرجع إلى
ــسـؤولــة عن سـحب انـقــطـاع ســلك مـثــبت بـأحــد األعـمـدة ا
وتـثـبيـت العـبـارة مـا أدى إلى غـرقـهـا إال أن مـصـدرا أمـنـيا
أفـاد خالف ذلك وقــال بـأن الـعـبـارة كـانت حتـمل عـددا من
الـركاب يـفـوق قـدرتهـا االسـتيـعـابـية الـتي  تـبلغ  50 راكـباً
ـئــتـ وهــو الـذي تــسـبب فــيـمــا كـان عــدد الـركــاب يـفــوق ا

بغرقها.

حسن الكعبي

×h∫ الفرق الصحية تفحص احد سكان مناطق ضواحي بغداد

قدسة يحيون ليلة القدر وسط اجراءات احلماية من كورونا »UOŠ¡∫ زوار العتة العلوية ا

اجلــمــاعــة اخلــمس والــتــراويح في
ـديـريـة إنه (سـيـتم ـنــازل.وقـالت ا ا
ــســاجــد تــدريـجــيــا لــبــقــيـة فــتح ا
الـصلوات بناء على التقارير الطبية
مـن األطبـاء أهل االخـتـصـاص حول
ـديـريـة جـائـحـة كـورونـا). وذكـرت ا
ـصلـ باإلجـراءات الوقـائيـة التي ا
تــــعـــتـــمــــدهـــا بـــوضـع الـــضـــوابط
والـــشــروط الـــصــحـــيــة ألداء صالة
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الشـخـصي اما مـكـتب حتـقيق صالح
الــديـن فــتـــمـــكن من ضـــبط 50 دفــتــر
وصوالت و71 سـجل اخــراج مـخـزني
في مـديـريـيـة مــرور احملـافـظـة لم يـتم
تـسلـيم مـبـالـغـهـا الـتي جتاوزت 170 
مــلــيــون ديــنـــار الى حــســابــات مــقــر

ديرية). ا
وبعـد تـمكـنـها من ضـبط مـدير تـقـاعد
مـحــافـظــة نـيــنـوى ومــديـرة مــنـدوب
مــكـــتب اإلدارة الــعـــامــة لـــلــمــنـــطــقــة
ـصـرف حــكـومي ومـديـر ة  الـشـمـالــيـَّ
إحدى شركـات الدفع اإللـكتروني و16
مـــتــهـــمــاً مـن مــوظـــفي الـــشـــركــة في
احملــافـظــة تــمـكــنت هــيــئـة الــنــزاهـة
الـعـامـة من ضـبط مـديـر شـركة لـلـدفع
اإللـــكــتـــروني في كـــركـــوك ومـــعــاونه
ومــســؤول الــتــنــســيق بــ الــشــركــة
ودائرة التقاعد الوطنيَّة في احملافظة.
 واشـــارت دائــرة الـــتـــحــقـــيـــقــات في
الــهــيــئــة في مــعــرض حــديــثــهــا عن
تفـاصـيل عمـلـيَّة الـضـبط التـي نفـذها
فريق عـمل مكـتب حتقيـق كركوك إلى
أن (الــفـــريق الــذي انـــتــقل إلـى مــقــر
إحـدى شـركات الـدفع اإللـكـتـروني في
احملافـظـة والـدوائـر ذات الـعالقـة قام
بـإجـراءات الـتـقــصي والـتـحـري الـتي
كــــــشــــــفـت إيــــــقــــــاف صــــــرف رواتب
ــتــقــاعــدين وإيــقــاف بــطــاقــةإحـدى ا
شركات الـدفع اإللكتـروني; بالرغم من
وجود عقد أصولي لعملها). وأضافت
في بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس إن
(حتـريـاتــهـا قـادت إلى وجــود شـبـهـة
إجـبــار لـلـمــتـقـاعــدين عـلى اســتـبـدال
بـطــاقــة الـدفـع اإللـكــتــروني بـبــطــاقـةٍ
لشـركةٍ أخـرى مقـابل استـقطاع مـبالغ
مــالـيــةٍ كــبـيــرةٍ بــدون سـنــد قــانـوني
وتــأخـيــر مــتــعـمــد لــصــرف رواتــبـهم
بـتـواطـؤ من مـوظــفي دائـرة الـتـقـاعـد
الـوطــنــيـة) مــوضــحـة أنـه ( ضـبط
مـــديـــر شــــركـــة الـــدفع اإللــــكـــتـــروني
ومـعــاونه ومــســؤول الـتــنــســيق بـ
الشركة ودائرة التقاعد الوطنية).  
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وبيـنت أنه ( تـنـظيم مـحـضـر ضبطٍ
ة ــضـبـوطـات في الــعـمـلـيـَّ أصـوليٍّ بـا

ـوجب مـذكرةٍ قـضـائـيَّةٍ التي نـفـذت 
ـتــهـمـ عـلى الـسـيـد وعـرضه رفـقـة ا
قـاضي مـحــكـمـة الـتـحــقـيق اخملـتـصـة
بقضايـا النزاهة في كـركوك; الذي قرَّر
ادة تهم استناداً ألحكام ا توقيف ا
336من قــانــون الـــعــقــوبــات). وكــانت
الهـيئـة قد أعـلنت في الـثالث عـشر من
الشهر اجلـاري عن ضبطهـا مسؤول
ومــوظــفـــ حــكــومــيـــ في نــيــنــوى
وآخرين تـابعـ إلحدى شركـات الدفع
ـتقـاعدين اإللكـتروني بـتـهمـة إجبـار ا
على استبدال بطاقاتهم من شركة إلى
أخرى لغرض إرغامهم على دفع مبالغ

قرر.  أكثر من ا
وكشفت الهيئة عن وجود أخطاء فنية
في تــنـــفــيــذ مــشــروع تــأهـــيل مــعــمل
الــدرفـلــة واخلــدمــات الـهــنــدســيـة في
ـا أدَّى إلحلـاق ـَّ مـحــافــظـة الــبــصـرة 
ـال العـام مبـينـة أن الكـلفة الضـرر با
اإلجمـالـيـة لـلـمـعمـل قاربت  40مـلـيون
دوالر. واكـدت دائـرة الـتـحقـيـقـات في
الهـيئـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس

تــمت احـــالــتــهــا بـــاســلــوب الــدعــوى
ـبــاشـرة والـبــالغ كـلــفـته 16 مـلــيـار ا
ديــنـــار اضـــافــة الى ضـــبط اولـــيــات
مـشــروعي شـبـكــة مـاء قــصـبـة بــشـيـر
ة وتـأهيل مجمع مـاء في ناحية القد
تـازة وتـبــلـيط شــوارع مـنـطــقـة واحـد
حــزيـــران). واوضــحت انـه ( ضــبط
مخـالفات مـاليـة وقانـونيـة في اوليات
عقـد جتهـيـز وانشـاء وتشـغـيل محـطة
ــبـــرم بــ مـــطــار الــشـــحن اجلـــوي ا
الـــنـــجف واحـــدى شـــركــات الـــشـــحن
اجلـوي فــضال عن ضـبـط مـســتـنـدات
ـتـعـلـقـة االدخـال واالخـراج اخملـزني ا
بــفــقـدان مــايــقــارب الف طن مـن مـادة
الـســمـاد اجملــهـز لــعـام  2019 خملـازن
الـعـبـاسـيـة الـتـابـعـة لـلـشـركـة الـعـامـة
لـلـتـجــهـيـزات الـزراعــيـة في الـنـجف).
واضافت ان (مـديريـة  حتقـيق نيـنوى
ضـبــطت مــتــهـمــ اثــنـ بــحــوزتـهم
صـكــوك ومـعــامالت تــتـعــلق بـاعــطـاء
مـقـاوالت وتـعـهــدات الى مـقـاولـ في
مديريـة ماء نـينـوى عن طريق تـسهيل
ـالــيـة مـهــمـة صــرف مـســتـحــقـاتــهم ا
ـقـاول وتأخـيـر صـرف مـسـتحـقـات ا
االخريـن كمـا ضـبـطت مـتـهم بـحوزته
ـواد الغـذائـيـة ومـكائن  100 طن من ا
خــيــاطــة فـي قــضــيــة وجــود مــخــازن
حتـــتــوي مـــواد غــذائـــيـــة مــنـــتــهـــيــة
الـصالحــيـة  جـلـبــهـا من مــخـيـمـات
ــواد الــغــذائــيــة الــنــازحــ ووكـالء ا
واعادة تعبئتها لبيعها في االسواق).
وأكـدت الـدائرة انـه ( ضـبط اولـيات
عقـد شراء سـيـارات مكـافحـة احلرائق
الــنــفــطــيـة اجملــهــزة الـى شـركــة نــفط
ــبــلغ  1,920,000 مــلــيـون مــيــســان 
يورو اضافة الى قيام مديرية حتقيق
بغـداد بضـبط خطـابات ضـمان مزورة
في الـــشــركــة الـــعــامـــة لــلــصـــنــاعــات
الـكـهـربــائـيـة وااللـكـتـرونــيـة الـتـابـعـة
ـعــادن لــصـالح لـوزارة الــصــنـاعــة وا
احـدى الشـركـات االهـلـيـة). كـمـا اكدت
قيـام فريق عـمل مكـتب حتقـيق االنبار
بضبط اوليـات قيام اثـن من موظفي
مــــركـــز تــــوزيع كــــهــــربـــاء الــــرمـــادي
بـاخـتالس مـبـالغ اجلـبـايـة حلـسـابـهم
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أن (فـــريـق عـــمـل مـــديــــريـــة حتــــقـــيق
الــبــصــرة الــذي انــتــقل إلى الــشــركــة
الـعـامـة لـلـحــديـد والـصـلب تـمـكن من
ضــبط أولـــيــات عــقـــد تــأهــيـل مــعــمل
الـدرفـلـة واخلـدمـات الـهـنـدسـيـة الـذي
أبــرمــته الــشـــركــة الــعــامــة لــلــحــديــد
والــــصــــلب  مـع إحــــدى الــــشــــركـــات
الـتـركــيـة مـشـيــرة إلى وجـود أخـطـاء
ــشــروع أدت إلى فــنــيــة في تــنــفــيـذ ا
تـضـرُّر الفـرن احلـراري وطـفح وتـدفق
ا أثـر ـَّ ـعــمل;  ـيـاه اجلــوفـيــة في ا ا
سلبـاً على البـنى التحـتية لـلمشروع).
وأوضــــحت الــــدائــــرة أن (الـــقــــيــــمـــة
اإلجمالـية لـلعـقد الـذي أُبْرِمَ عام 2012
بـلــغت  39 مـلــيــونـا و 250 الف دوالر
أمـريـكي.  وفي عــمـلـيـةٍ ثــانـيـةٍ تـمـكن
ـديــريـة من ضـبط مـعـمل فـريق عـمل ا
إلنتـاج األوكـسجـ تـعاقـدت مـحافـظة
الـــبــــصـــرة عــــلى إنــــشـــائه ولـم يـــتم
اسـتالمـه اسـتالمــاً نـهــائـيــاً مـنــذ عـام
2012). وأضــــــافت إن (احملــــــافــــــظـــــة
ـقاوالت تـعـاقـدت مع إحـدى شـركـات ا
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كـشـفت هـيـئــة الـنـزاهـة االحتـاديـة عن
نـتــائج حتـريــهـا عن وجــود نـقص في
مــادة احلـنــطــة في  مــخــازن ســايــلـو
النجف األفقي مبينة أن كمية النقص
تصـل إلى أكـثر من  750 طـنـاً بـقـيـمة

تتجاوز 400 مليون دينار. 
وأشارت دائرة التحقـيقات في الهيئة
وفي معرض حـديثهـا عن العمـلية إلى
أن (مالكــات مــكــتب حتــقــيق الــنــجف
الــتي انــتــقــلت إلى  ســايــلــو الـنــجف
األفـقي بــالـتــعـاون مـع دائـرة الــرقـابـة
ـالـية في وزارة الـتـجارة التـجـارية وا
اذ تمـكـنت من ضبط سـنـدات اإلدخال
ــادة واإلخــراج اخملـــزني اخلـــاصـــة 
احلــنــطــة احملــلــيــة  –درجــة أولى في
مخازن السايلو التـابع للشركة العامة
لتـجـارة احلـبـوب لـلـمدة من 2019/5/4
لغـاية 2020/4/1 ). وأكدت الـدائرة في
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) أمس وجــود
نقصٍ في مـادة احلـنطـة بلغ  752 طناً
و 498 كغماً وأن قيمته الكلية وصلت
إلى 421  مـلــيــونـاً و 20 ألف ديــنـار)
الفـتــة إلى أن (الـتــسـعـيــرة الـرســمـيـة
لـلـطن الـواحـد تـبـلغ 560 ألف ديـنار).
وتابعت (إنه  تـنظـيم محـضر ضبط
ـضـبـوطــات في الـعــمـلـيـة أصـولي بــا
الـتي نُــفـذَت بــنـاءً عــلى مـذكــرة ضـبط
قضـائيـة وعرضـه على الـسيـد قاضي
محـكـمـة التـحـقيق اخملـتـصـة بقـضـايا
النزاهـة في النجف التـخاذ اإلجراءات
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واعلنـت دائرة التـحقـيقـات في الهـيئة
عن مــجــمل عـــمــلــيــات الــضــبط الــتي
نـفذتـهـا مـديـريـات ومـكـاتب الـتـحـقيق
ـنصرم التابـعة لهـا خالل شهر اذار ا
مبيـنة انهـا نفذت 24 عملـية ضبط في
بغداد واحملـافظات أسـفرت عن ضبط

. تسعة متهم
واشــارت الـــدائــرة فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الزمـان) أمس إلى أن (مالكـات مـكتب
حتقيق كركـوك نفذت خـمسة عـمليات
ابـرزهــا ضـبط اولـيــات مـشــروع بـنـاء
لـتقى دور واطئـة الـكلـفـة في ناحـيـة ا
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اسـتـنـادًا إلى تـقـرير اسـتـخـبـارات بـشـرية 
اعـتراضه  انـدلع جدل في نيـجيـريا حيث 
الـكـشف عن أن بـيـل غيـتـس عرض  10مالي
دوالر رشـوة لفرض برنامج التطعيم القسري
لــفــيــروس كــورون من قــبل مــجــلس الــنـواب
الـنــيـجـيــري. ورفـضت األحــزاب الـسـيــاسـيـة
ــمــول من ــعـــارضــة "مــشـــروع الــقــانـــون ا ا
اخلـارج" الـذي يـقــضي بـالـتـطـعـيم اإلجـبـاري
جلـمــيع الــنـيــجـيــريـ حــتى عــنـدمــا لم يـتم
اكـتــشـاف الـلــقـاحـات وطــالـبت بــعـزل رئـيس
ـان إذا فـرض الــقـانـون عــلى األعـضـاء. الـبــر
يـأتي هذا الـتطـور بعـد شهـر من قيـام روبرت
إف كـيـنـيـدي جـونـيـور  ابن شـقـيق الـرئـيس
األمــريـكي الــسـابـق جـون إف كــيـنــيـدي  في
حـديث طـويل بفـضح مـخطـطات بـيل جـيتس

في الهند و "هوسه باللقاحات".
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بــعـــد ذلك بـــيــومـــ فــقط  طـــالب ســـيــاسي
ـان إيـطــالي بـاعــتـقــال بـيل غــيـتس في الــبـر
اإليــطــالـي. شــجــبت ســارة كـــونــيــال عــضــو
ـــان في رومــا  بــيل جــيـــتس عــلى أنه الــبــر
"مـجــرم لـقـاح  حـثّت الـرئــيس اإليـطـالي عـلى
تـسليمه إلى احملكمة اجلنائية الدولية بتهمة
ارتـكاب جرائم ضد اإلنسانية. كما كشفت عن
أجـندة بـيل جيـتس في الهـند وأفـريقـيا  إلى
جـانب اخلطط الـرامية إلى اسـتعـباد اجلنس
الـبـشري من خالل بـرنـامج الـتعـريف الـرقمي

ID2020 
زعم الـتحالف النـيجيري لألحزاب الـسياسية
ــتــحــدة CUPP يــوم االثـنــ  أنه اعــتـرض ا
تـقريـر اخملابـرات البشـرية بـأن قيـادة مجلس
الـنـواب الـنـيـجـيـري تـسـتـعـد لـتـمـريـر قـانون
الــلــقــاح اإلجــبـــاري بــالــقــوة دون إخــضــاعه

لتقاليد اإلجراءات التشريعية.
ــتــحــدث بــاسم وفي بــيــان أصــدره ووقــعه ا
ـعـارضــة  احملـامـيـة األحـزاب الــسـيـاســيـة ا

ومـقـاومة كل خـطـة لـتمـريـر مـشروع الـقـانون
بشكل غير قانوني.

زعـومة بـشأن لـقد  إعالمـنـا بأن الـصفـقـة ا
تـمريـر مـشروع الـقانـون قـد  إبرامـها خالل

رحـلة إلى النمسـا قبل بضعة أشـهر بينما 
شـروع القـانون ـالي للـتـرويج  تـلقـي الدعم ا
ـاضي لــلـتــعـبـئــة من أجل ضـغط األسـبــوع ا
يـؤدي إلى محـاولـة متـعجـلة لـتمـرير مـشروع

القانون بأي وسيلة ضرورية.
يــتم تـــذكــيــر الــنـــيــجــيــريـــ أنه في الــوقت
احلـاضـر  ال يوجـد لـقاح مـكـتـشف / معـتـمد
رء اآلن في في أي مـكـان في العـالم  ويبـدأ ا
الـتساؤل عن سـبب اإلسراع في تمـرير قانون

لقاح إجباري عندما يكون غير موجود. 
ـطـاف مــاذا لـو لم يــجـد الـعــالم في نــهـايــة ا
لـقاحًا أو عالجًا لـفيروس كورون كـما لم يجد
ــنــاعـة الــبــشــريـة عالجًــا لــفـيــروس نــقص ا
ـكــتـسب (اإليــدز)? مـا هـو ســرّ الـعــجـلـة في ا
تـمريـر مشـروع قانون عـلى أساس الـتكـهنات
أو هل هناك أي شيء آخر تريد قيادة مجلس
الــنــواب إخــبــار الــنـيــجــيــريــ به? هـل هـذا
القانون هو الذي سيوقف الوفيات اجلماعية
ــتــزايــدة فـي الغــوس وكــانــو واإلصــابـــات ا
وأبـوجـا وغومـبي وبـورنو وكـادونـا وأوغون
وبوشي وفي الواقع في جميع أنحاء البالد?
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هل سـيـقــوم مـشـروع الـقـانـون هـذا بـإنـعـاش
االقـــتـــصــاد وتـــنـــمـــيـــته واحلـــد مـن اجلــوع
زيـد من مـجمـوعـات االختـبار أو ويـعـطيـنـا ا
األســـرة لــلـــمــرضـى? هل ســيـــوقف مـــشــروع
ــوجــهـة ــســاعـدات ا الــقـانــون هــذا ســرقـة ا
لـلنيـجيـري الفـقراء والـضعفـاء? هل صحيح
ـشـروع الـقــانـون كـله أن كل هــذا الـضـجـيـج 

زعومة? مقابل  10مالي دوالر ا
حتـتـاج قـيـادة مـجـلس الـنـواب إلى الـبدء في
احلـديث اآلن عن سبـب السـرعة عـندمـا يكون
هـناك الـكـثيـر من مـشاريع الـقوانـ الـعاجـلة

كن تمريرها.  التي ال 
أين مــشــاريع قــوانــ اإلحـيــاء االقــتــصـادي
حلـمــايـة الــوظـائف والــعـمــال الـنــيـجــيـريـ
الـضعـفاء الذيـن تتهـدد حيـاتهم بـشكل يومي
بــســبب هــذا الـوبــاء? أين الــفــواتــيــر إلرغـام
احلـكـومـة االحتاديـة عـلى الـنـظـر إلى الداخل

وتـــشـــجـــيع الـــبـــحث فـي حـــاالت الـــطــوار
لــتــصــنــيع الــضــروريــات مــثل مــجــمــوعــات
ـــراوح  ومــعــدات احلــمــايــة االخــتــبــار  وا
الشخصية  واللقاحات  واألدوية  واألقنعة

طهرات وما إلى ذلك.  وا
ـعـارضـ أن ـشـرعــ ا يـجـب عـلى جـمــيع ا
يـثبتوا أنهم ليـسوا جزءًا من الشر أو شركاء
ـالي وأن يـواجـهـوا الـرئـيس فـيـمي اإلغـراء ا

. غباجابياميال ليصبحوا نظيف
انـية تُسقَط ويجب دعـوا جميع القـواعد البر
ـعـارضــة قـلب اجملــلس رأسـاً عــلى أعـضــاء ا
انـية عـلى عـقب باسـتخـدام امـتيـازاتهم الـبـر
إذا كــان هــذا هـــو مــا يــلــزم لـــوقف مــشــروع

القانون الذي يرعاه األجانب.
ـاذا سـن قـانـون لـقــاح لم يـتم اكــتـشـافه? هل
روج يـعني ذلك أن فيمي غـباجابيـاميال وا

لـديهم فكرة عن اللقـاح ومتى سيكون جاهزًا?
عــنــدمــا تــقــوم دول مــثل مــدغــشــقــر بــصــنع
الـعالجـات احملـليـة الـتي تعـمل  فـإن مـجلس
الـنواب يسن قانونًا حلقن الـنيجيري بشكل
إجـباري بلقاحات لم يكتشفها أسيادنا –نحن

العبيد- السابقون حتى اآلن.
إن خطة دفع تمرير القانون فاترة.

كـافحة األمراض  ركـز النيجـيري  لم يـقدم ا
 NCDC أي مـسـاهـمـات في صـيـاغـة مـشروع
الـقـانـون  وقـد أخـبـر فـيـمي جـبـاجـابـيـامـيال
بـتعلـيق مشروع الـقانون ألن الـتوقيت خاطئ
لـلغاية ولكن السـيد جباجابيـاميال يعتقد أنه
 NCDC يـستطيع تأم الصمت والقبول من

مع كل الصالحيات.
نـقول بصـوت عالٍ مـرة أخرى وندعـو مجلس
الـنواب إلى تـعلـيق مشـروع قانـون السـيطرة
ــعــديــة وانــتــظــار اإلدخــال عــلى األمــراض ا
ناسـب بعـد الوبـاء وتوجيه كل والـتدقـيق ا
اجلـهـود نـحــو تـقـد الـدعم الالزم لـلـحـد من

االنتشار وإيجاد حل محلي.
في غـضون ذلك  شكّل رئيـس مجلس النواب
فـيـمي غـباجـيـابيـامـيال جلـنة من  12شـخـصًا
لـلــنـظـر فـي االدعـاءات أعاله بـأنه هــو نـفـسه
وبعض أعضاء مجلس النواب جمعوا رشوة
ــوّل أجــنـبي بــقــيــمــة  10ماليــ دوالر من 
ـشـروع قـانون لـلـتـأكـد من الـتمـريـر الـسـريع 

عدية. مكافحة األمراض ا

و أوجوتـشينيري في أبوجا يوم إيـكينجا إ
ـشرعـ في مـجلس االثـنـ  حثت الـهـيئـة ا
الـــنـــواب عـــلى الــــتـــصـــدي ضـــد اإلفالت من

العقاب. 
وزعـمت الهيـئة في البـيان أن مبلغ  10مالي

دوالر قـدمهـا القـيصـر األمريـكي للـكمـبيـوتر 
بـيل جــيـتس لـلـتـأثــيـر عـلى تـمــريـر الـقـانـون
بـســرعـة دون الــلـجــوء إلى جـلــسـة اســتـمـاع
تــشــريــعــيــة عــامــة  وهــو تــطــور جتــنــبــوه
بـاعــتـبـاره مـفــارقـة تـاريــخـيـة  مــضـيـفــًـا أن
رئـيس مـجـلس النـواب  فـيـمي جبـاجـيـاميال
 Femi Gbajabiamila يـــــجـب أن يُـــــعـــــزل إذا

فرض مشروع القانون على األعضاء.
وجـاء في البـيان الـذي نشـرته صحـيفـة ديلي

نيجيري اليومية:
عـارضة  CUPP مـعلـومات اعـترض ائـتالف ا
اسـتـخـبـاريـة ذات مـصـداقـيـة كـبـيـرة  وينـبه
ـوجب ذلـك الـنـيـجـيــريـ إلى خـطط قـيـادة
مـجلس النـواب بقيـادة فيمي غـباجيـابياميال
إلجــبـــار الــشـــعب ودون االلـــتــزام بـــقــوانــ
الـتـشـريـع لـتـمـريـر مـشــروع قـانـون مـكـافـحـة
ـعـروف باسم عـدية لـعام  2020 ا األمـراض ا
مــشـروع قــانــون الـتــطــعـيم اإلجــبــاري الـذي
يـقترح تـطعـيمًا إجـباريًا جلـميع الـنيجـيري

حتى في حالة عدم اكتشاف اللقاحات.
ـــعــلــومـــات االســتــخـــبــاريــة تــقــتـــرن هــذه ا
ـزعــوم  من مـصـادر ـعــلـومــات االسـتالم ا
شروع خـارج الدولة ولـكنها مـهتمـة للغـاية 
بلغ  10مـالي دوالر من قبل رعاة الـقانـون  
مـشــروع الـقــانـون ومـروّجــيه لـتـوزيــعه عـلى
ـشـرعـ لـضـمـان تـمـريـر مـشـروع الـقـانـون ا

بسالسة .
عارضة النيجيرية مشروع القانون  ترفض ا
ــعــارضـــ في مــجــلس ــشـــرعــ ا وحتث ا
الـنواب عـلى مـواجهـة رئيس مـجلس الـنواب
بـهــذه احلـقـائـق الـيـوم في اجلــلـسـة الــعـامـة

ـبلـغ مـقداره عـمـل  الـعـامـة إلنـشـاء ا
مـلـيار و 62ملـيـون ديـنـار لكـن لم يتم
اســــتالمه بــــشــــكلٍ نــــهــــائيٍّ من قــــبل
ـوانئ الـتـعـليـمـي التـابع مـسـتـشـفى ا
لدائـرة صـحة الـبصـرة بـالرغم من أن
ـعمـل من األوكـسـجـ يغـطي إنـتـاج ا
راكز الـصحية سـتشفـيات وا حاجة ا
في احملـافـظـة) الفــتـة إلى (تـوقـفه عن
الــعـــمل; لــوجــود عـــطل فــيـه ولم تــتم
صـيـانــته لـوجـوب حتـديــد الـعـطل من
قبل الـشركـة اجملـهزة األمـر الذي أدَّى
ـــركــز ـــســـتــشـــفـــيــات وا إلى قـــيــام ا
الــصــحـــيــة بــشــراء األوكـــســجــ من
الـــــســــوق احملـــــلــــيـــــة لــــتـــــغــــطـــــيــــة
َّ تـنظيم نت أنه ( احتيـاجاتهـا). وبيـَّ
ــــ مــــــحـــــضـــــري ضــــــبط أصــــــولـــــيـَّ
تـ الـلـت ـضبـوطـات في الـعـمـلـيـَّ بـا
نُفـذَتا بـناءً عـلى مذكـرت قـضائـيَّت

وعرضهما عـلى السيد قـاضي محكمة
التـحـقيـق اخملتـصـة بقـضـايا الـنـزاهة
في الــــبــــصـــرة; التــــخــــاذ اإلجـــراءات

ناسبة). القانونية ا

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ـقـالـة رئيس الـوزراء مـصـطفـى الكـاظـمي غـير ال تـبـدو القـراءة األولى 
سـتقـيل .. ويتـطلب أن قـاالت التي كـتبـهـا سلـفه ا ط مـتجـدد لتـلك ا
ا يواجه  غضب فجوة الثقة يترجم افكاره من خالل برنامج حلول ر
تصـدية للـسلطـة وب جوهر االصالح وجودة بـ فرقاء االحـزاب ا ا
توقع ـواجهـة حتديـات األسوأ في غـضب اجليـاع ا نـشود  الشـامل ا

ظهوره مجددا في ساحات التحرير .
طيلة  17 عاما مضت لم تظهر احزاب عراقية غير تلك التي جاءت من
ـعـارضة الـعـراقـية لـكل مـنهـا مـشـروعه العـقـائدي .. مـعطـف احزاب ا
ـتـصـديـة الـيــوم لـلـسـلـطـة ـفـتــرض أن تـتـحـول تـلك االحــزاب ا فــيـمـا ا
نفعة العامة ـنفعة الشخصيـة وا ساواة ب ا سؤولية اجملتـمعية وا با

للدولة .
الـفـارق الواضح والـصـريح بـ احـزاب عـقائـديـة تـكـونت في ظـروفهم
عروفـة .. وب احزاب سـياسيـة مطلـوب منهـا إدارة سلطـة في نظام ا

اني. قراطي بر د
ومـا طـرحه الـكـاظـمي مجـرد اسـتـمـرار لـسـياسـة االحـتـواء والـتـكـييف
األمني حلماية واقع مفاسد احملاصصة وحكومتها العميقة وسالحها
هـيمنـة على السـلطة نـفلت واالجنـدات االقليـمية والـدوليـة لالحزاب ا ا
نشورة اليوم  أن التشريعية .. فيما تبدو قراءة ما ب سطور مقالته ا
مرحلـة مفصـلية حتـتاج إلى إعادة صـياغة العـمليـة السيـاسية بـرمتها

ر به من انغالق سياسي . ا  النقاذ العراق 
أول مراحل هذا االنتـقال يتـطلب اخلروج من عنق زجـاجة االختالفات
ـتـصديـة لـلـسلـطـة علـيـها مـغـادرة هذا الـعـقائـديـة .. فصـفـة االحزاب ا
االنـغالق الـعـقـائـدي قـومـيـا كـان ام ديـنـيـا وهـذا االنـتـقـال بالـدولـة الى
ــوذج مـتــجـدد من مـصـاف الــتـدبــيـر في عــالم مــتـغـيــر بـحــاجـة إلى 
االحزاب التي تـمثل الـعراق من الفـاو حتى زاخو .. وهـذا يعني مـهمة

عسيرة أمام مجلس النواب اليجاد هذا النمط من االحزاب .
كن ـا لديـهم فـرحـون .. فـكـيف  مـصـدر صعـوبـة ذلك أن كل حـزب 
ـفتـرض النهـوض بالـعملـية الـسياسـية واخـراجها أحداث الـتعديالت ا
من حـالــة االحـتـراب أو عــلى األقل من وضع االنـغـالق الـدسـتـوري ..
بــتـعـديل قــانـوني االحــزاب واالنـتـخــابـات لـكي تــكـون هـنــاك مـؤسـسـة
سياسيـة حقيقـية وليس تراث عـقائد حزبـية بعوائل حـزبية حتولت إلى
ـلك كـمـا هو حـال الـعراق الـيـوم وهو أمـراء طوائف االنـدلس فـضاع ا
يـجـتـاز أزمـات مـتـعـاقبـة في عـالم جـائـحـة كـورونـا وانـخـفـاض أسـعار

النفط .
تصدية للسلطة البد أن تلغي اعراف مفاسد إعادة هندسة االحزاب ا
احملــاصـصـة مـن خالل تـعـديـالت يـتـفـق عـلـيــهـا في قــانـوني االحـزاب
واالنتخابات .. حتتاج ليس إلى إسقاط فرض في مقال سياسي يذيل
بــتــوقــيع رئــيس الــوزراء بل إلى مــشــروع قــوانـ .. تــنــطــلق من ذلك
نتظـر أن يطلقه رئـيس الوزراء كما جاء في ـسؤول ا احلوار الوطني ا

برنامجه احلكومي .
ولــعل انـتــظـار ( غــودو) الـتــغـيــيـر مــدنـيــا .. افـضل
للجميع داخل صندوق العمـلية السياسية وخارجه
نـظـور ال جتـعل الكـثـير سـتـقـبل ا .. فـمتـغـيـرات ا
يتة) ولله في خلقه شؤون!!! يتمنون حتى ( اكل ا

-1-
ما أحـلى االحسـاس بالنـشوة واالنـتصار عـلى الذات وكـبح جمـاحها
وتــرويـضـهــا لالنـصـيــاع الى االلـتـزام الــكـامل بــطـاعـة الـلـه واجـتـنـاب
مـعاصـيه وهـذا هـو احسـاس الـصـائمـ في ظلّ الـكفّ عن تـنـاول ما

يشتهونه من لذيذ الطعام والشراب ....
-2-

انك تــسـتـطـيـع أنْ تـمـد يـديك وتــتـنـاول مـا تــشـتـهـيـه ولـيس هـنـاك من
تخشى أنْ يرصدك ويراك فهل تفعل ذلك ?

ال  وبكل تـأكيـد النك تعـلم ان الله سـبحـانه مطلـع عليك وانـه ال تخفى
عـلـيـه خـافـيـة . وهـنـا يـبـرز دور الـصــيـام في تـدريـبك عـلى االحـسـاس
عية الـله معك ورصده الكـامل لكل ما يصـدر منك من قول أو فعل
وح تستـحضر هـذه الرقابة االلـهية علـيك في مساراتك كلـها تصبح

طلوب .. تق وهذا هو ا من ا
-3-

فالصيام ليس عبادةً مـوسمية تنتهي آثارهـا بانتهاء شهر رمضان من
كل عــام  بـل هــو مــدرســة تـــلــهم طـــريــقــة الــتـــعــاطي الــصـــحــيح مع
شتهيات النفسية والرغائب الذاتية.... األشخاص واالشياء ومع كل ا

-4-
الـصـيـام األمـثل هـو صـيـام اجلـوارح كـلـها ولـيس االمـتـنـاع عن االكل

والشرب فقط
صيام الع عن النظر الى ما حرّم الله

وصيام السمع عن اللغو والباطل والبذاءات واالغتيابات ...
وصــيـام الـلـســان عن الـكـذب واالفـتــراء والـبـهـتــان واالسـاءة واالتـهـام

الباطل ...
-5-

ومن جميل ما قرأتُ قول الشاعر :
وال تكتبْ بِكفكَ غيرَ شيءٍ 
بسرّك في القيامة أنْ تراهُ 

انها نصـيحة ثمـينة جديرة بـالرعاية ولـكن أين منها الـذين ال يُحسنون
اال فنّ العدوان على اآلخرين ?

-6-
ينسى بعضهم انه في شهر الطاعة واالنابة الى الله  

وينسى انه مرصود ومراقب ومحاسب على كلّ ما يصدر منه 
ويــكـتـب كـلــمـات تــقـطــر عـدوانــيـةً وإســاءةً واتـهــامـاً ويــحـسب كلَّ ذلك

انتصارا له على من يشتعل أوارُ الكراهية له في نفسه ...
انه ينسى  –لفرط غـفلته  –أنّ ما يكتـبه من جتريح وتوهـ وانتقاص
ا هو اساءة لنـفسه أوالً قبل أنْ تكون اسـاءة لالخرين وسيحاسب ا

على كل حرف من حروفه احلاقدة ..!!
-7-

وواهـم من يــعــتـقــد انه يــســتــطــيع بــبــضع كــلــمـات
وسـطـور أنْ يحـمل الـنـاس عـلى تـعـبـير آرائـهم في
ــعـرفــة وأحــاطــوا بـكـل جـوانب مَنْ عــرفــوه حق ا

النقاء والسالمة في مسيرته.
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السيد رئيس الوزراء احملترم 
ـطــالـبــة بــحـقــنـا بـعــد ان يــبـسـت عـروقــنـا مـن ا
ـوقـوفـة الـقـانـوني والـشــرعي بـاسـتـحـقـاقــاتـنـا ا
لـشهـرين وهـا نحن نـشـرف على الـشـهر الـثالث
ـوازنـة الــتي اليـبـدو بــدون رواتب حتت ذريـعــة ا
انـهـا سـتـشهـد الـنـور وبـ اعـذارشـبـكة االعالم
الــتي تـتــحـجـج بـعـدم وجــود امـوال او دعـم لـهـا
وهـذا مخـالف لـقانـون الـعمل والـدين  الـذي اكد
عـلى ضـرورة اعـطـاء حق االجـيـر قـبل ان يـجف

عرقه 
واقع احلــال انــنـا نــعــمل رغـم احلــظـر الــوبــائي
السـتـمـرار شـاشـة لـسـان الـدولـة الـعـراقـيـة ولـنا
عـــوائل ومــســـؤولـــيــات اســـريــة مـــابــ ايـــجــار
ومـستـلـزمات مـعـيشـة دون رواتب وقـد امضـيـنا
سنوات نطـالب باجر يـاتي والياتي حتى ضاقت

بنا السبل وانفجر الصبر 
نـحن لـفـيف مـن الـعـامـلـ مـابـ مـقـدم ومـخرج
ومـعـد وفنـي واختـصـاصـات عده نـتـحـمل اعـباء
تـواصل الــشــاشـة الــعــراقـيــة مع شــعـبــهـا دون
امـتــعـاظ او تــذمــر وكـلــنــا حـرص لالبــقــاء عـلى
ومـة رسالـة قنـاة الدولـة لكـننـا نفـاجأ في كل د
شـهــر بـتــاخــر الـرواتب الــتي ارهــقت كــواهـلــنـا
شـاكل عـائلـية كـبـيرة وصل الـبعض وتـسبـبت 
مـنـهــا الروقـة الــقـضــاء مـايـعــني تـفــكك االسـرة
الـعــراقـيـة وهـذا اليـصح فـي مـثل هـذه الـظـروف
الك بالرواتب العصيبة بينمـا يستمتع موظفوا ا
الـدائـمـة الـتي ان تـأخـرت تـقـوم الـدنـيـا والتـقـعـد
واالقامة بالـبيوت منـذ استهداف كـورونا للعراق
العزيز بينما االجور يهرولون في فضاءات البث
الـيومي والـبـعض منـهم يـأتي سيـرا عـلى اقدامه

لقلة مابجيبه 
وعـدتـنـا ادارة الـشـبكـة ان نـتـحـول عـلى الـعـقود
لـهـذا العـام ولـكنـهـا اخلـفت وعـدهـا لعـدم الـتزام
الـية بـواجبـاتهـا صوب فئـات الذنب لهم وزارة ا

ان خلت خزائنها 
نفط الـعراق سيل جـارف للتـصديـر بينـما نغص

بالقحط واجلوع والبطالة 
اضع ب يـديكم ملـف مظلـومي السـلطة الـرابعة
التي السلطة لها عـلى من ركن استحقاقها على

ذمة الفساد 
نـتـمـنى ان تـدرج اسـتـحـقـاقـاتـنـا وفق الـتـزامـات
الية بشكل دائم وحتويـلنا للمالك كوننا وزارة ا
عراقـيون لـسنـا عمـالة اجنـبيـة يسـتهـان بها وان
تصرف استحقاقاتنـا قبل العيد وقبل ان نحجر

بكورونا
ادامكم الله واعـانكم على ترك بـصمة يشـيد بها
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شتريات اخلارجية.  عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري / شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
رفقة مع مالحظة مايأتي: وجب الوثائق القياسية ا درجة تفاصيلها ادناه  واد ا ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم لتجهيز ا بدعوة مقدمي العطاءات ا

ؤهل والراغـب باحلصول على مـعلومات اضافـية مراجعة مـقر الشركة العـامة لصناعـة االسمدة/ البصرة  –خـور الزبير او االتصال ١- عـلى مقدمي العطـاءات ا
بالهاتف  (07802780915 او   (E-mail:scf@scf.gov.iq) من االحد الى اخلميس/ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت

قدمي العطاءات .  مدينة البصرة احمللي وكما موضحة بالتعليمات 
الية اآلتية:  -1احلسابات اخلتامية تطلبات ا اليـة: على مقدم العطاء ان يقدم أدلة موثوقة تثبت قـدرته على القيام با طلوبة :- (أ) القدرة ا ٢- مـتطلبات التأهيل ا

معدل ربح آلخر سنت مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 
اثلة من شركات القطاع العام في العراق (عقود جتهيز سابقة)  اخلبرة والقدرة الفنية:- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأن لديه أعمال 

ـهتم شراء وثائق العطـاء بعد تقد طلب حتريري الى الـعنوان احملدد في ورقة بيانات الـعطاء وبعد دفع قيمة الـبيع للوثائق البالغة ٣- بـإمكان مقدمي العطاء ا
(٢٥٠٠٠٠)الف دينار (غير قابلة للرد) يتم ختم الوثائق. 

ؤشرة إزاء كل مناقصة من اجلدول أدناه بعـملة الدوالر االمريكي على شكل صك مصـدق أو خطاب ضمان أو سفتجة نافذة ٤- يـجب تقد ضمان العطاء باالقيـام ا
ركزي العراقي.  دة (٣٠) يوم من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا

٥- تقدم العطاءات بثالثة ظروف (فني/ جتاري/ مستمسكات) وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي .
٦- االسعار النهائية تكون  DDPواصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير 

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا
٨- يـتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي (بناية قسم االعالم والعالقات العامة/ شعبة الـعالقات العامة/ الشركة العامة لصناعة االسمدة/ خور الزبير/ البصرة

(جمهورية العراق). 
٩- يـتم تسليم الوثائق اخملتومـة التي  استالمها من قبل مقدم الـعطاء بعد ختمهـا من قبله في ظرف مستقل مع تسـليم وثائق القسم الرابع ومتـطلبات التجهيز
ذكورة فـي القسم الثاني (١١-١-ح) في ظرف اخر مع نسـخة اضافية من القسم الـرابع في موعد اقصاه الساعة الـواحدة والنصف ظهرا ليوم طلوبة ا والـوثائق ا
٩ / ٦ / ٢٠٢٠ وسـوف يهمل اي عـطاء ال يحـتوي على الـوثائق القـياسيـة اخملتومـة. وفي حالة مـصادقة يـوم الغلق عـطلة رسـمية يـكون الغـلق في اليوم الـذي يليه
ثـليهم الراغب بـاحلضور في العنوان االتي مـقر الشركة العـامة لصناعة تأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح العـطاءات بحضور مـقدمي العطاءات او  الـعطاءات ا

االسمدة/ خور الزبير/ البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢٠.
كنكم زيارة زيد من التفاصيل  و

www.industry.gov.iq موقع الوزارة www.scf@scf.qov.iq   موقع الشركة
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تقـدم في الوزارة في اول اللقاءات الرسمية له بعد تكليفه بإدارة الوزارة وكالة.واطلع درجال الك ا اجتمع وزير الثقافة والسياحة واالثار وكالة عدنان درجال با
ديـرين العام على الهيـكلية االدارية والوظيـفية لدوائر وتشكـيالت الوزارة باالضافة الى التعـرف على اخر تطورات نشاطات خالل اللقاء الذي ضم الوكالء وا
اضية التـي تزامنت مع جائحـة كورونا. واستـعرض االجتماع بادرات الـتي قامت بها دوائـر الوزارة في الفتـرة ا الوزارة وتعامالتـها احمللية والـعربية والـدولية وا
ـرافق السيـاحية ـشاركة الـعراق باالضـافة الى طرح رؤيـة جديدة بـشأن استـثمار ا اخر (نـتائج مـؤتمر مـنظمـة جامعـة الدول العـربية  وفقا لـبيان تـلقته (الـزمان) امس 
رافق السـياحية مع التشديد على منع الفـساد واحلد من الترهل الوظيفي في كثير من واآلثارية). ودعا درجال الى (تطبيق رؤية احلكومـة اجلديدة الى تعظيم عائدات ا
ـنجز الفني للدائرة والذي رسم في ساحة التحرير من قبل فناني اضي على ا فاصل االداري). الى ذلك اطلع درجال  في اولى زيارته لدائرة الفنون العامة االربعاء ا ا
قدم خالل هذه نـجز الفني والثـقافي ا شارك وا ديـر العام للدائـرة علي عويد شرح عن مـشاركات الدائرة في سـاحة التحريـر ودعم الفن والفنانـ ا الدائرة . وقدم  ا
رحلة من خـيمة للفـن التشكيـلي وتقد اربعـة معارض فنـية اليصال صوت الـشعب والسعي لـلحفاظ عـلى النصب والتـماثيل التـابعة ضمن صالحـياتها من اي اضرار ا

نتيجة االحداث احلاصلة.

رسالة بغداد
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bFB*«
ــصــعــد يــرتــفع رويــدا واخــذ ا
رويــدا وفـجــأة ازدادت سـرعــتـة
لـــيــرتــفـع خــارج الــبـــنــايــة إلى
األعـلى بـسرعـة أرهـبت الـنـساء
وبــــدأن بــــالـــصــــراخ وفي تــــلك
الـلـحـظة ظـهـرت نـافـذة من احد
ــصـعــد وإذا بـه يـرى جـوانـب ا
انه كأنه في السـماء فارتعب ثم
ـصعـد إلى األسـفل بـكل هـوى ا
سرعتـه وظن انه الفراق وضاق
صدره كـأن جـبال من الـهم جـثم
عـلــيه  وفــز من مــنــامه مــرعــبـا
فـوجد نـفسه انه كـان يحلم وان
أخــــاه قـــد تـــوفـــاه األجل مـــنـــذ
خـمس وعـشرون عـاما  وان أمه
قد مـاتت منذ اكـثر ثمانـية عشر

عاما .....
نهـض من فـراشه وهـو مـحزون
والـهم كـســيل  عـلى صـدره حط
من عــلـو شــاهق ذهب لــيــغـسل
ــاء بــدمـوعه وجــهه فــاخـتــلط ا
وهــو يــردد ال حــول وال قــوة إال
بــالـله الــعـلي الــعـظـيـم  إنـا لـله
وإنـا إليه راجـعون وقـال " حتى
في احلــلم لم الــتــقـيـك يـ أمي

وأبي رحمك الله ..

قصتان قصيرتان

وقال له " هـنالك مصـعد خاص ال
ــدراء سـأرشـدك يـســتـعــمـله إال ا
إلـيه فـفـرح الــرجل فـرحـا شـديـدا
واجته إلـى حــــــيـث أرشــــــده إلى
صـعـد لكـنه كـان يجب عـليه أن ا
يـصــعـد سـلـمـا قـبل أن يـصل إلى
ـصـعـد الـكـهـربـائي ? عـمل بـكل ا
جـهـده في صـعـود الـسـلم إلى أن
وصل إليه  ,ولج إلى داخل غرفة
ـــصـــعـــد وكــانـت هــنـــالك أزرار ا
مــرقــمــة حــسـب الــطــابق ضــغط
بــإصـبــعه عــلى رقم ســتــة ارتـفع
ــصـعـد ثم هــبط واألرقـام بـدأت ا
تـتـنـاوب وحـدهـا بـالـضـغط عـلى
نـفـسـها كـان يـدا غـيبـيـة ال يـراها
تـضـغط  عــلـيـهــا فـحـيــنـا يـرتـفع
ـصـعــد وتـارة أخـرى يــهـبط ثم ا
وجـد نـفـسه في الـطـابق األرضي
من حــيث بــدا وفـتح الــبـاب وإذا
بـعـدة مــوظـفـ يــرتـدون مالبس
أنـــيـــقــــة قـــد دخـــلــــوا مـــعه ومن
ضــمـنــهم نــسـاء وبــعــد أن أغـلق
وظـف ـصعـد بادر احـد ا باب ا
بضغط األزرار كـل حسب وجهته
فأشار الرجل لـلموظف بأنه يريد
الـطـابق الـسـادس فــضـغط عـلـيه

قرر أن يـذهب لـيـزور أخـاه الذي
لم يـره منـذ خمس عـشرون عـاما
وعلم بأنه يعمل في احد الدوائر
احلــــكـــومــــيـــة  ودع أهــــله وأمه
ـلم بـعض أشـيـائه ـريـضــة   و ا
عـــلى وجـه الــســـرعـــة إلى كــراج
الـسـيـارات وتـمـنى حلـظـتـهـا أن
يـركب طائـرة حتى يـصل بأسرع
وقـت  فـــالــــشـــوق مــــثل لــــهـــيب
مــســتــعــر في صــدره مــثل لــهب
الــشــمس عــلى رمــضـاء عــفــرهـا

الظمأ لطول فراق الغيث .
ركب الـــســـيـــارة وفي رأسه ألف
أمنية وسؤال وعتاب على نفسه
وأخــيـه وهـــو يــنـــدب الـــســـنــ
ـاضيـات وحـشـرجـة في صدره ا
تـنـضح إلى عـيـنـيـه وهـو مـطرق
الـــرأس يـــحـــدث نــفـــسه بـــحــزن
عــمـيق وهــو غـيــر مـصــدق بـأنه
ســيــلـــتــقي أخـــاه بــعـــد كل تــلك

السن 
ـــطـــاف إلى حـــيث انـــتـــهى بـه ا
الـدائـرة الـتي يـعـمل فـيـهـا أخـيه
اجتـه إلى اسـتــعالمــات الــدائـرة

وظف عن أخيه ? وسال ا
وظف عن اسـمه فأعـطاه سـأله ا
ـوظف إن محل االسم فـقـال له  ا
عــمـله فـي الـطـابـق الـسـادس في
وظف الغـرفـة الـفالنـية  ,شـكـر ا

ــــصــــعــــد فــــوجـــده واجته إلى ا
عـاطال وأثــنـاء ذلك مـرت مـوظـفـة
بالقرب منه فـأوقفها بعد أن سلم
عــلــيــهـــا قــال لــهــا " كــيف لي أن
اصــعـــد إلى الـــطــابق الـــســادس
ــصــعــد عــاطـل فــأجــابــته انه وا
دائـما يعـطل ولكن لـو أردت فهذا
الــســلم واصــعــد ألـيه  ,ارتــعـدت
أوصـــــالـه ألنه يــــــعــــــلم بــــــأنه ال
يــســتـطــيـع فـقــدمــاه ال حتــمالنه
وقــلـبه الــضـعــيف ال يـقــوى عـلى
االســـتـــمـــرار  ,رجـع إلى مـــوظف
االســتــعالمــات واخــبــره بــاألمــر
وظف سـأتصل بـأخيك فـقال لـه ا
لـعلـه يـنـزل إليـك فـفـاضت عـيـناه
بـــاحلـــزن والـــفــرح فـي أن واحــد

وهو غير مصدق .
اتـــصل مــــوظف االســـتـــعالمـــات
ـوظــفــ الــعــامـلــ مع بــأحــد ا
أخـيه في نــفس الـغـرفــة فـقـال له
انه نـائم نــومـا عـمـيــقـا وال أظـنه
يـــســـتـــيـــقـظ فـــتـــعـــجب مـــوظف
االســتــعالمــات وأعـطـى الـهــاتف
وظف نـتظـر فتكـلم مع ا ألخـيه ا
فـأجــابه بــنــفس اجلــواب فـزادت
حـيـرته وأخـذت الـدمـوع تـنـساب
عـــلـى خـــديه فـــلـــمـــا رآه مـــوظف
االسـتــعالمــات عــلى هــذه احلـال
رق قلـبه عـلـيه وأخـذه إلى جانب
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التي لم تزل تشعل حريقك
ة?!.. وتطفيء نارك القد
نحن ال ننظر إليك بإعتبارك

ظال سخيا يرف حول شمسنا
ا يشاء ويلقي إلينا 

من إبـــــتــــســـــــــامــــات وأحالم
تائهة

نحن نراك من بعيد
وأنت تتثائب أو تغفو

وتـــــدس أنـــــفك الـالمع فـي كل
شيء يخصنا

اذا ال تتوقف عن
إبتكار الضجيج

والبقاء خلف ليلك األنيق
ليء بالذكريات  ا

والسهر
        واآلمال 

غشوشة?!..                 ا
أيها القمر:

مــرة أخــرى..مـا الــذي يــغـريك
بالسطوع

وأنت وحيد دون حبيب
تبكي وتئن وتنزف وحدك

ونحن هنا ال نراك
                 إال
                من

                بــــــــعــــــــيــــــــد?!..

تـشـرب خـلـسـة كـأسـا مـلـطـخـا
بالتجاعيد

طر يوزع أنينه ببنما ا
على الغادين والرائح

ـسـافـر مــا الـذي دهـاك أيـهــا ا
دون حقيبة?!..

النجوم ما زالت بإنتظارك
وأنت كما في كل مرة
لم جترؤ على التفاهم

مع هواجسك
التي ترغمك على التقهقر

أمـا زلت مـنـهـمكـا في لـم شمل
تبعثرك

               والتداخل
                  مع 
              جراحك
ة               القد

أم أنك جتاوزت صدأك األزلي
الذي يعيق تقدمك الى اخللف

ويرغمك على البقاء
ره إنفرادك بنفسك

تصرخ لوحدك
ثم تبكي ألن ال أحد

يعير
      سطوعك

                اإلنتباه?!..
أيها القمر:

هل مـــــازلت أســـــيـــــر نـــــزواتك

أيها القمر:
ماالذي يغريك بالسطوع

ويبعثك على اإلرتعاش?!..
هل يــفـــتــنـك الــلـــيل بــغـــمــوضه

ووحدته
وتواريه خلف

                  ظل
                       سري
ال يستر مشاعره اجلريئة
وال يبدد غربته األصيلة

التي يكتبها كل ليلة
على صفحة

                 وجه
                 حزنه

              الصقيل?!..
هل ثـــمـــة مــا يـــشـــجــعـك عــلى

الصهيل
بعد ليلة كنت فيها

                     مكبال
      بالنحيب?!..
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فتسللت مر لتسترق السمع من
فتـحة صـغيـرة فرضت عـلى جدار
انـهـكـته السـنـ مـلتـصـقا بـبـاحة
ـــــنــــزل وهي فـــــرحــــة تـــــمــــسك ا
بـصـدرهـا وكـأنـهـا حتـادث قـلـبـها
..(رفـقا بي سـتفـضح دقـاتك حبي
كــمــا فــضــحت عــقــارب الــســاعــة
الزمن.. امهلني حتى اسمع جيداً
مــــا ســــيــــدور مـع ابي).. فــــجــــأة
.. ردت: قادمة صرخت أمهـا: مر

امي.
طار عقل مر فرحـاً عندما طلبت
أمها مـنها تقد واجـب الضيافة
بـنفـسهـا.. سارت بـخطى مـتعـثرة
خـجالً وهي تـكلم نـفـسهـا: اخـيراً
ن سأغادر هذه البؤس اللتحف 
احـب واشق طـريــقي نـحــو حـيـاة
مـــلـــؤهــــا االمل واخـــيـط جـــمـــيع
العيون التي كانت تنتهش حلمي

دون ان تلمسه.
في اليـوم الـتالي خـرجت ام مر
الى الـسـوق وعـادت بـعـد سـاعات
طـوال وهي حتـمل اكيـاسـاً ثقـيـلة
بـداخـل اثـواب واقـمـشـة وعـطـور
واخــــذت تـــرص مـــا شــــتـــرته في
حقيبة كـبيرة عدا مكـحلة صغيرة
وفـسـتـان ابـيض تــتـخـلـله حـبـات
لـؤلـؤ بـلـون الـفضـة الـنـقـيـة علق
عـلى احلائط كـلـوحة فـنيـة طرزت
خيوطه لتوحي لك ان بعد العسر
يــسـر وان الـفـرج قـادم ال مـحـالـة
وعــيـــون مــر كــادت تـــنــطق من
شدة السـرور وهي تنظر الى ذلك
الفـستان الـذي سيـكون اما سـببا
لسعادتها او شقائها مدى الدهر.
في فـجـر يوم أخـيـر عـلقت الـزيـنة
ــــنــــزل وانـــطــــلـــقت في بــــاحـــة ا
الزغـاريد واخـذت النـساء يـنشدن
االهــازيج ويـطـرقن عــلى الـدفـوف
ـر الــتي والــفــتــيــات يـحــطـن 

كانت تقرصـهن ليلتحـقن بها عرفاً
تــتـداوله اغــلب اجملــتــمــعـات وفي
اخلــارج كـــان ابــيـــهـــا واخــوتـــهــا
يــســتــقـبــلــون االقــارب واجلــيـران
واألطـــفـــال يــركـــضـــون في بـــاحــة
ــنـزل يــنـتــظــرون قـدوم الــفـارس ا
ــا حــلــمت به مــر كل الــذي لــطـا
ليلة وهو يـحملها لـيطير الى دنيا
وعـــالم جـــديـــد التــسـع ســواهـــمــا
وخضـرة األرض وكـتاكـيت حتسن

تربيتها.
فجأة صرخ احد األطفال بوجهها:
جــاء الـعـريس.. انـتــفض جـسـدهـا
خــوفـاً وسـعـادة وارتـعـشت كـأنـهـا
عــصـفــور يـحــلق جـديــداً لـيــمـسك
عــنـان الــسـمـاء عــالـيــاً بـعــيـدا عن
جنـاح والديه وهي مطـرقة الرأس
خـــجالً وقــد ذابت بـــخــديـــهــا تــلك
الـثـغـور الـصـغـيـرة الـتي زادت من
حالوتــــهـــا وعــــذوبـــتــــهـــا.. مـــرت
الــثــواني عـلــيــهـا وكــأنــهـا ســنـ
طـويـلة وهي تـنـتـظر قـدومه بـفارغ
الـصـبـر.. اقـتـربت اهـازيج الـرجال
من حــجــرتــهــا وشــريـط ذاكــرتــهـا
يـتــلـون بـطـفــولـتـهـا وضــحـكـاتـهـا
وبـكــائـهــا وتـقـاســمـهــا اخلـبـز مع

اخـوتـهـا وامـهـا وجـدتـهـا بـعـيدا
عن ابـــيــهـــا الــتي كـــانت ال تــراه
ـــلــبـس الــقـــســـوة فــاذا ســـوى 
بــالـــبــاب تـــفــتح وتـــغــلـق بــقــوة
عـــلـــيــهـــا.. وقـــفت وهي مـــازالت
مــطـرقـة الــرأس وتـلك اخلـطـوات
اخلــشــنــة تـقــتــرب مـنــهــا لــتـقف
امـامهـا واذا بصـوت قـبيح يـقول

لها: انت عروستي.
رفعت عينيها الواسعت بوجهه
ــفــعم فــتــوقــفـت دقــات قـلــبــهــا ا
بــاحلب وحتـــولت بــلـــحــظــة الى
سـكـون وصدمـة واخـتـلط الـكحل
األسـود بــدمـوعــهــا لـيــرسم عـلى
خـديــهــا طــرق مـلــتــويــة مـثــقــلـة
بجراح جديدة كأنها كتبت بحبر
سـري ال يــعــرف لــغـتـه سـوى من
مـــلــــكه اشـــارت بـــأصــــابـــعـــهـــا
ــنـقــوشــة بـاحلــنــاء ابـدعت من ا
رسـمـتـهـا واوصــلـتـهـا الى كـفـ
صــغـيــرين وكـبــلت مـعــصـمــيـهـا
بــأزهــار مــتـمــاســكــة تــشـبـه تـلك
ــرء عن الــقــيــود الــتي حتــجب ا
حريته.. فـتمتـمت تقول: لن أكون
مـــثل االعـــمـى الـــذي غـــرست في

قدمه شوكة وسار دون اهتمام.

جـمـيـلـة هي احلـيـاة حيـنـمـا تـأخذ
منها احالمك وطمـوحاتك لتزرعها
داخل عـالـم بـنـيت احـجـاره مع كل
حلـظـة تـرى عـيـنيـك فيـهـمـا الـنور
غروس وتصـبح مؤذية كـالشـوك ا
فـي قـــــــدم اعـــــــمـى ال جـــــــدوى من

انتزاعه.
كـــان الــلـــيل حـــالك الـــظالم وبــرق
ورعـد في الـسمـاء وعـجـوز جتلس
عـــلى اريــكـــة عــتــيــقـــة داخل بــيت
جــــدرانـه من طــــ وســــقــــوفه من
الـقـصب وقـنـديل يـتـأرجح ضـوئه
ـيـنا راقـصـاً مع الريـاح شـماال و
وباحـة صغيرة حتـمل ب طـياتها
مطبخ وحمام يتوسطه بئر عميق
ـنزل ـلئ ارجـاء ا وصـراخ امـرأة 
ــوت رغــبـة ــاً كــأنــهـا تــصــارع ا ا
بـاحلـيـاة لـتـلـد مـر وسط أربـعـة
ذكــور أكـبــرهم احــمــد وأصــغـرهم

حسام.
تـلك الفـتاة رغم صـغر سـنها تـملك
قــوامـا مــشــدودا وبــشـرة خــمــريـة
ـديـنـة قـبل جتـذب انـظـار شـيـوخ ا
شبابها ووالدها انتهازي ال يحب
ســوى الــدرهم الــذي يــنـفــقه عــلى
الــغــيــواني مــتـى مــا اتــيح له ذلك
تــاركـاً امـراته واوالده يـتـخـبـطـون
الــطـرقــات بـحــثـا عن لــقـمــة عـيش
تــقـــيــيـــهم بــرد الـــشــتــاء ولـــهــيب

الصيف. 
في لـيـلـة كـان فـيه الـقـمـر بـارزاً في
السماء والنـجوم تتوهج فرحاً دق
بـــاب الـــدار بـــشـــكل عـــنــيـف هــرع
حـســام لـفــتـحه قــبل ان يــخـلع من
مــكــانه فـاذا بــرجل مــسن ذا بـطن
كــبــيــر ووجه عــبــوس رسم عــلــيه
ــكــر واخلــديــعــة قــصــيـر مالمـح ا
الـقـامة بـيـده مسـبـحة طـويـلة: اين
والـدك?.. فــرد حــســام: تـفــضل انه

بالداخل.
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بغداد

تتسابق لرحيقها  العبرات 
وتبقى من ح آلخر 

تسترق منها أجمل النظرات 
يا هذا ... رمت انهزامي 

فـمـا علـمتَ أنـني أعتـلي عرش
الصباحات

وزهو  الربيع .. مني  
يستجدي  ندى الزهرات 

أيـا أنت .. هــاك قـيـدي  حَـار
مني 

تــوارى .. تـقـهـقــر عـلى أبـواب
روحي 

 وازدانت أســـفـــاري بـــأعـــذب
الكلمات 

 قف.. ترجّل .. 
فأنا في عمقك أرحل 

سجـون في أروقة األنا أيهـا ا

أزل ضباب اجلهل   واعقل 
ثم تذكر  قول احلـبيب  محمد
شـقـائقـكم نـحن   وقواريـر هو

زانها .. 
فـمـا نـحن إال جـذور  ألسـمى

الروايات.  

ضــاعت حـروفـي عـلى عــتـبـات
قيدي 

تصرخ الويالت 
تلملم بقايا النبضات 

يـــا هـــذا .. عـــراك ســطـــوك لم
ينلني 

أ نسيت أني أصل احلكايات 
ي  أنسج من دجى أ
أمال يعانق النجمات 

ال تظن أني لك خاضعة 
وسالسل قيدك لي مانعة 

فمثلي أضاءت كل اجملرات 
فتية الروح أنا .. 

أنثى عربية هنا .. 
حرة أبية تقيم في أيسري  

لمات  رغم كل ا
من زفرات همسها
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الـــداخل (عــلى أقل تـــقــديــر ) عــلى
ـصـيـري ولـيس اسـاس الـتــوافق ا

رحلي (إن صح التعبير)  ا
(2)

نــظـــرا لـــلــوضـع  الــذي فـــرض من
ــــتـــــقن من خـالل الــــتــــخــــطـــــيط ا
احلـكــومــات الـعــراقــيــة الـســابــقـة
ـشروع لـلـكرد في بـوجة الـنـضال ا
اقــلــيم كــردســتــان قــلــنــا ان جلـوء
الـــقــيــادات الــكـــرديــة الي نــوع من
الــتـعــاون مع االطـراف اخلــارجـيـة
بــشــكـل غــيـر مــتــوازن لـه مــبـررات
موضوعية أحيانا   ‘ولكن من بعد
ركزية انسحـاب قوات  احلكومـة ا
مـن اقــــلـــــيـم كــــردســـــتـــــان اواسط
ــاضي ‘ الــتـــســعــيـــنــات الــقـــرن ا
حـصلـت فرصـة ذهـبيـة لـكل الـقوى
ـشـاركـة في الـثـورة الـكـرديـة بـان ا
يــوجه لـلــتـخــطـيط الــسـتــراتـيـجي
الـدقـيق في الـتـعـامل مع مـسـتـقـبل
وضع الــــكـــردســــتـــان مـع الـــقـــوى
نتمية للعراق الوطنية احلقيقية ا
 ‘ذلك  بـان يــضـعـهم فـي مـواجـهـة
الـواقع ان من يـريـد مـنـهم احلـفاظ
عـــلى وحـــدة الــعـــراق واســتـــقالله
عـلــيـة ان يـتـفق مـع الـكـرد كـشـريك
ن يـريد ان وليـس طرف مـحتـاج 
يــحـكم الـعــراق  ويـتـفــاوض مـعـنـا
ويبدأ بالسؤال : ماذا يريد الكرد ?
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ولــــكن مـع االسف ان الــــقــــيــــادات
الــكــردســتــانـــيــة ورطــوا نــفــســهم
بـالـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة الــعـرجـاء
وتتطرفوا  بثقتهم بالغرب الشرير
الـــذي له هــدف واحـــد في الــشــرق

االوسط   ‘مـعـتـقـدين مع االسف أن
ــشـــاركــ فـي الــعـــمــلـــيــة هـــؤالء ا
السـياسـيـة والنهم جـائوا من خالل
عـملـيـة احـتالل التـحـالف الـغربي ‘
سيـخافـون من شراستـهم في ادعاء
اتهامـهم حتت نفس العـناوين التي
كانـوا يـحاربـون به النـظام الـسابق
...!!!  ‘نــــــــــاســــــــــ مـع االسـف ان
الضمان احلقيـقي الستقرار العراق
لـم يـــــــكـن ابـــــــدا هـــــــدف اســـــــاسي
وســـتـــراتـــيـــجي لـــهـم  بل هـــدفـــهم
الســــقــــاط ذلك الــــنــــظــــام  ( فـــرض
الـهــيـمـنـة من اجـل نـهب الـثـروات )
اوال وثــانــيــا ضــمـــان امن الــكــيــان
ـسخ   ‘وأن كالم الـغـرب الـعـبـري ا
عمومـا و االدارة االمريكـية ومصدر
قـــرارهـــا مــــلـــتـــزم بــــالـــتـــخــــطـــيط
واالســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة
ـيـة عن حق حتـريـر واسـتقالل الـعا
الـشـعــوب بـالـنـسـبـة القـوام الـشـرق
االوسـط لــيس ذلـك احلق لـــتــقـــريــر
ــصــيـر الــذي يــحـلم بـه الـشــعـوب ا
والقـومـيات  في الـشرق االوسط بل
وضوع استراتيجيـتهم حول هذا ا
هــو تــعــمــيق اخلالفــات الــقــومــيــة
والــطـائـفــيـة و الـقــبـلـيــة عـلى شـكل
دكـاك مـسلـحـة وسيـاسـية تـضمن
عدم اجناح ظهور االرادات الوطنية
ـنـطـقة الن ذلك احلـقيـقـيـة في هذا ا
ــســتــحــيـالت ان يــضــمن امن مـن ا
ــنـطـقـة ‘ ــسخ في هـذه ا كــيـانـهم ا
عـلــيه ان الــوطـنــيــ الـكــرد كــانـوا
واليـــــزال يـــــدعـــــون لــــــلـــــتـــــعـــــاون
ــتـــــــــوازن مع الـقــوى الــعـراقــيـة ا
ـؤمنـة بوحدة الوطـنيـة احلقـيقـية ا

نطقة . ارادة شعوب ا

يشعـرون فيه بـاخلطر عـلى وضعهم
يــتــوجـــهــون بــالــلـــوم الى  الــوضع
اخلــاص القـلــيم كـردســتـان ويــظـهـر
انـهم فـقط في الـتـوجه الى تـقـويض
وضع الــــكـــرد في الــــعـــراق يــــنـــهي
مــشــاكــلــهم و خــطــورة عــلى وحــدة
الـعـراق عـلـمـا هم اول من اسـقط كل
مــــعــــانـي تــــلك الــــوحــــدة عــــنــــدمـــا
اســتـــجــابــوا  لـــرغــبـــة احملــتل وكل
االعــداء الـــتــاريـــخــيـــ لــلـــعــراق و

اشعلوا نار احلرب الطائفية .
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ــشــاركـة في مــايــســمى بـاالطــراف ا
العـمليـة السـياسيـة تراهم جـمعا او
فـرادا يسـكـتون سـكـوت االموات عن
كل شيء يسيء لـلعـراق والعـراقي
اذا كــان ذلك من الــبــلــدان احملــيــطـة
بــــالــــعــــراق او مـن اي طــــرف داخل
العراق ساكتـ على الفاسدين ومن
ينهب عـلنا اموال الـعراق ولكن فقط
عــنــدمـــا يــتــعـــلق اي شيء بـــاقــلــيم
كردستان كل هؤالء االطراف يتفقون
ويـتوحـدون ويـهـاجمـون عـلى الـكرد
ومكسـبهم الذي حـصلوا عـليه بالدم
وفـي اصــعب ايــامــهم في مــواجــهــة
االعــداء الــذين كــانـوا يــفــتــحـون كل
الــطـرق في اجلــبل لـهــؤالء االطـراف
لكي اليقـعون بيـد النظـام انا اتطرق
ـــوضـــوع لــيـس دفــاعـــا عن لــهـــذا ا
ـشـاركة في  سـلـطة اقـليم االطراف ا
كردستان بل العكس هو الصحيح ‘
ـــــشــــدد مـن االطــــراف ــــوقـف ا ان ا
شاركـة في العملـية السـياسية في ا
الــعــراق حتــصـــيل حــاصـل بــســبب
تــصــرفــات ســلـــطــة االقــلــيم  وعــدم
دقــتـــهم في اخـــتــيـــار احلــلـــفــاء في
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بغض الـنظـر عن اجراء االنـتخابـات كانت مـبكـرة بأن يـحل مجـلس النـواب وفقاً
طـلقـة لعدد أعـضائه بـناءً على لـلمادة  64أوال: يحل مـجلس النـواب باألغـلبـية ا
ــوافـقــة رئـيس طـلبٍ مـن ثـلث أعــضـائه أو طــلبٍ من رئــيس مـجــلس الـوزراء و
ادة بـكرة وفـقاً ا اجلمـهورية ومن ثم يـدعو رئـيس اجلمـهورية الى االنـتخـابات ا
: يدعو رئيس اجلـمهورية عند حـل مجلس النواب إلى انـتخابات عامة 64 ثانـياً
في البالد خالل مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ احلل ويعد مجلس الوزراء

في هذه احلالة مستقيالً ويواصل تصريف األمور اليومية.
ادة   أوال: تـكون مدة الـدورة االنتخـابية جملـلس النواب 56 أو دوريـة اظهرتـها ا
ـيـة تـبـدأ بـأول جـلـسـة له وتـنـتـهي بـنـهـايـة الـسـنـة الـرابـعة. أربع سـنـوات تقـو
: يجري انتخاب مجلس وجتـرى االنتخابات قبل  45 يـوماً وفقاً للمادة  56 ثـانياً
الـنـواب اجلديـد قـبل خمـسـةٍ وأربعـ يـومـاً من تاريخ انـتـهاء الـدورة االنـتخـابـية

السابقة.
ـكنـنا إقـامة االنـتـخابـات في ظل األوضاع  فـإنـنا نـواجه حقـيـقة مـهمـة هي هل 

الفعلية من وجهة نظر قانونية?. 
ادة  93 من الدسـتـور العـراقي الـنافـذ اختـصـاصات احملـكـمة االحتـادية بـنت ا
ـصادقـة على الـنـتائج الـنهـائـية لالنـتخـابات الـعـامة لـعضـوية الـعلـيا  سـابـعا: ا
ستقلة لالنتخابابت رقم فوضية العـليا ا مجلس الـنواب وتأكيد ذلك في قانون ا
ادة  2019 لـسـنـة  31 ـفوضـ ا ـصـادقة 10 صالحـيات مـجـلس ا سـابـعاً: ا
صادقـة عليها على النـتائج النهـائية لالنتخـابات واستفـتاء واالعالن عنـها بـعد ا
من اجلهات الـقضائـية اخملتـصة باسـتثنـاء نتائج انـتخابـات مجلس الـنواب التي

تصادق عليها احملكمة االحتادية العليا. 
قراطـية في اذن احلاجـة لوجـود احملكـمة االحتـادية أسـاسيـة في استـمرار الـد
ا بعده كن وجود اجمللس التشريعي األساس القانوني  العـراق احلديث فال 

صادقة اال من خالل مجلس النواب. احلكومة وكل ما يحتاج ا
اال اننـا نواجه حـقيـقة في غـاية األهـميـة وهي ان احملكـمة االحتـادية الـعليـا التي
واد الدستورية لم يصدر لها قانون على الرغم من نص الدستور نصت عـليها ا
على ضرورة تـشريعها بقانون واما قانونها احلالي فيواجه مشكلة آلية ترشيح
ادة  3 من قانون ادة اخلاصة بذلك ا أعضـاءها الن احملكمة بذاتها قد ابطلت ا
احملـكـمـة احتـادة رقم  30 لـسـنـة  2005 تـتكـون احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا من
رئيس وثـمانية اعضـاء يجري تعـيينهم من مجـلس الرئاسة بـناء على ترشيح من
مـجـلس القـضـاء االعلى بـالـتشـاور مع اجملـالس القـضـائيـة لألقالـيم وفق مـا هو
منـصوص عـليه في الـفقـرة هـ من مادة رقم الـرابعـة واالربعـ من  قانون ادارة
ـادة  3 من قـانــون مـجـلـــــــــــس الـدولـة الــعـراقـيــة لـلـمــرحـلـة االنــتـقـالــيـة . وا
هام االتية القــضاء اعلى رقم  45 لسنة  2017 يتـولى مجلس القضاء األعلى ا

:
ثالثاً- ترشيح أعضاء احملكمة االحتادية العليا من القضاة.

قضـت احملكمة االحتـادية العلـيا بالعدد  38 في 5/21/ 2019 بـعدم دستورية
ـادة  3 في قـانـونـهـا بـالـرقم  30 لـسـنـة  2005والـتي مـنـحت جملـلس الـقـضـاء ا

األعلى صالحية ترشيح رئيس وأعضاء احملكمة االحتادية العليا.
فأن "احملـكمـة االحتادية الـعلـيا ذكـرت أن األمر قـد اختـلف بالـكامل بـعد صدور
ادة 92/ أوالً مـنه دسـتور جـمـهوريـة الـعراق ونـفـاذه عام  2005 حـيث نـصت ا
على كون احملـكمة االحتادية العلـيا هيئة قضائـية مستقلة مـالياً وادارياً عن بقية
ادة  89 من الـدستور وأفرد نـصوص عليها في ا مكـونات السلطة الـقضائية ا
الدستـور لها الفرع الثاني من الـفصل الثاني اخلاص بالسلـطة القضائية وبيّن
ادة 92/ ثانـياً من الـدستـور األحكـام اخلاصـة باحملـكمـة ومنـها تـشكـيلـها فـي ا
ـوجب قـانـون يـسن بـأغـلـبـيـة أعـضـاء مـجلس واخـتـيـار األعـضـاء ويكـون ذلك 

النواب."
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وأشارت إلى أن "احملـكمـة االحتادية الـعلـيا ذكرت أن صـالحية مـجلس الـقضاء
ادة 91/ ثانياً أصبحت مقصورة على ترشيح عناوين قضائية وجب ا األعلى 
محـددة وردت على سبيل احلـصر وعرضـها على مـجلس النواب لـتعيـينها وهي
رئـيس وأعـضاء مـحـكمـة التـمـييـز االحتـادية ورئـيس االدعـاء العـام ورئـيس هيـئة

اإلشراف القضائي."
ذكور أن ترشيح ولفت إلى أن احملـكمة أكدت أن الـثابت من النص الدستـوري ا
رئـيس وأعـضـاء احملـكـمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا أصـبح خـارج اخـتـصـاص مـجـلس
القـضاء األعلى اعتـباراً من صدور دسـتور جمـهورية العـراق ونفاذه عام 2005
ـوجب نص لـقانـون يشـرع من مـجلس الـنواب يـكـون بأغـلبـية ا يـكون ذلك  وإ
ادة 91/ ثانـياً من الـدستور يـراعي فيه اختـصاصات أعـضائه إعمـاالً ألحكام ا
هـذه احملـكمـة وضـمـان اسـتـقاللـيـتـها عـلى الـوجه األكـمل لـتـأمـ حـسن تـطـبيق

شروعية. الدستور وا
وفي نفس الـوقت فانه قـضى قرار الـهيـئة العـامة في مـحكـمة الـتمـييـز االحتادية
بــالـعـدد 5/4 الـهـيــئـة الــعـامـة/ 2020 في 3/17/ 2020 بـعــدم جـواز تـرشـيح
احملـكمـة االحتـادية الـعـليـا أو رئـيسـهـا ألي قاضٍ مـتـقاعـد أو مـستـمـراً باخلـدمة
الـقضـائـية بـصفـة عـضو أصـلي او احتـيـاط لعـضويـة احملـكمـة االحتاديـة الـعلـيا
ادة  3 من قـانـون احملـكـمـة االحتـادية بـاالسـتـناد إلـى احلـكم بـعـدم دسـتـوريـة ا
الـعـلـيـا وفق قـرارهـا بـالـعدد  38 في 5/21/ 2019فـضالً عن عـدم وجـود نص

دستوري أو قانوني يُجيز ذلك.
وعـلـى هـذا األسـاس جـاء في اهم وقــائع وقـرارات مـجـلس الــقـضـاء االعـلى في
نعقدة بتاريخ  23/ 1/ 2020 الفقرة ... 2اعمام اجللسة الرابعة لعام  2020 ا
على كـافة احملاكم بعدم التعامل مع اي قرار صدر عن احملكمة االحتادية العليا

كون النصاب القانوني للمحكمة أصبح ... غر مكتمل
وهذا اعـمام كشف ان كل قرار صـدر عن احملكمة االحتـادية العلـيا الغ ومنعدم
االثر وعـلى هذا األساس قضت محـكمة التمـييز االحتادية بـعدم دستورية قرار
احملـكـمة االحتــــــــادية الـعـليـا كونه فـاقـداً للـشـــــــــــكل القـانوني لـعـدم اكتـمال
ـوافق 1/27/ 2020 ومـا نـصـاب احملـكـمـة الـعـدد/2/الـهـيـئـة الـعـامـة/ 2020ا

بعده.
و الشك ان هذا يـنتج عنـها مشـكلـة دستوريـة وقانونـة واضحـة تواجه انتـخابات
الـقـادمة سـواء أكـانت مـبـكرة بـعـد ان أصـبح مـطـلبـاً شـعـبـيا وسـيـاسـيـا أم كان

وعدهـا الطبيعي. لالنتخابات 
ـشـكـلـة الــقـانـونـيـة والـدسـتـويـة فال مـعـنى من والـتـسـاؤل عن احلل جتـاه هـذه ا
فـوضـية الـعلـيـا لالنتـخابـات وقـانون احـزاب وقانـون انـتخـابات تـشريـع قانـون ا
صادقة وغيـرها من القوان ذات العالقة بل واجراء انتخابات كل هذا ومكننا ا

على نتائجـها? 
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وهنـا تدخل الدولة العراقية في فراغ دسـتوري حقيقي وشلل كامل لعدم وجود
مـجـلس الـنـواب ويتـبـعه مـجـلس الـوزراء ففـي الوقت الـذي يـحل مـجـلس الـنواب
كن بالـصورت يتـحول مجلس الـوزراء الى حكومة تـصريف اعمال يـومية وال 
كن الـتـصـديق على االنـتـخـابات لـعـدم قانـونـية الـعـودة عن ذلك فـمن ناحـيـة ال 
ـكن الـعـود الى اجملـلس الـسـابق قـرارات احملـكـمـة االحتـاديـة كــمـا أشـرنـا وال 
لتـشـريع قانـون احملـكمـة االحتـادية الن اجملـلس قل انـتـهى عمـله وقـد حل وهذا
حـقـيقـة خـطر بـالغ وحـلقـة مفـرغـة تواجـه العـراق.ونحـن هنـا نطـرح حال  جـذريا
شـكلة الـتي وصلـنا الـيهـا هو كاالتـي: تشرع قـانون احملـكمـة االحتادية الصل ا
ـا يــتـضـمن آلــة تـرشـيح أعـضــاء احملـكـمـة وهــو احلل االسـاسي الـذي كـامال 
ـادة  92 ثـانـيـاً: تـتـكـون احملـكـمـة نـنـتـظــره مـنـذ صـدور الـدسـتـور كـمـا نـصت ا
االحتـاديـة الــعـلـيـا مـن عـدد من الـقــضـاة وخـبـراء فـي الـفـقه االسالمـي وفـقــهـاء
الـقـانون حـدد عـددهم وتـنـظـيم طـريقـة اخـتـيـارهم وعـمل احملكـمـة بـقـانـون يسن
بـأغـلـبـة ثـلـثي أعـضـاء مـجـلس الــنـواب. ومن ثم تـرشـيح أعـضـاء احملـكـمـة وفـقـاً
ـعلـوم  صعـبوته وهو للـقانـون و الشك ان هذا هـو احلل االفضل ا اال انه من ا
مـا اخـره طـوال هــذه الـسـنـوات بـســبب اخلالفـات الـسـيــاسـة حـوله. فـكل دعـوة
النتخـابات مبكـرة او انتخابات غـر مبكرة تـتطلب تشريـعا قبلـها واال فانه لو قام
مـجـلس الـنواب بـحل نـفـسه أو انتـهت فـتـرته الـدستـوريـة قبـل ان يشـرع  قـانون

ترشيح أعضاء احملكمة االحتادية فأننا سندخل في فراغ دستوري حقيقي.
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بغداد

مـايــســمى بــالــنــظـام الــفــدرالي في
الــعــراق يـــســيــر بـــاجتــاه اخلــراب
ـــنـــظم  ‘آلن و بـــشــكـل مـــتـــعـــمــد ا
ومــخــطط لـه مــنــذ اول يـــوم لــقــرار
احــتالل  الـعــراق كـان  بــرنـامــجـهم
االســاس  اســـتالم اخلــراب الى من
يـزيد اخلـراب... في الـعراق مـا بـعد
 9نـيــسـان  2003لـكـل شيء وجـود
عــدا االمـــان والـــدولــة ومـــايـــســمى
بـاالرادة الــوطـنــيـة  ‘كل مـجــمـوعـة
مشـتركـة ضمن الـعملـية الـسيـاسية
له ارتــبــاط بــخــارج احلــدود و وكل
طــرف مـنـهم يــتـهم الــطـرف االخـر (
حــلـيــفه ومـشــارك مـعه في تــخـريب
البلـد) بهذا االرتـباط طريـقا البتزاز
بــعـــضــهم الــبــعض  ‘هــؤالء كــلــهم
شـــاركـــوا في وضـع دســـتـــور مـــلئ
مــواده وكل فـــقـــراته بـــااللـــغــام في
غــالــبـيــته  يــفـرق وال يــوحـد  ‘وفي
هذا الـوضع الـتراجـيدي تـظهـر تلك
االطراف  عندما تظهر ازمات كبيرة

تاسـيسهـا  في هذا الـبلـد حيث قاد
الـعـمـلـيـة  اسـوء قـوة عـدوانـيـة في
ــيـة الـعــالم مـن بـعــد احلــرب الــعــا
ــتــحـدة الــثــانــيــة وهي الـواليــات ا
االمـريـكـيـة   مـدعـيـة تـاسـيس دولـة
ـقـراطــيـة تـكـون مـنـارا لـشـعـوب د
الشرق االوسط  ‘وبدل ذلك وبشكل
مـنـظم  تـوجـهوا الى تـنـفـيـذ اخـطر
خطة لـزرع الفـوضى حتت عنوان (
الــعــمــلــيـــة الــســيــاســيــة )   كــانت
خطواتها خالل قـرابة عشرين عاما
لم تـــنــتـج اي مــكـــسب يـــشـــعــر من
خاللــــهـــا الـــشــــعب الــــعـــراقي ذات
ــتــعــدده  بــان وضــعه ــكــونــات ا ا
ستقبل يضمن لهم الراهن وليس ا
ـــة ‘بل بـــدل ذلك ومع حـــيـــاة كـــر
مـرور كل عــام من االعـوام  ان عـمل
واداء ( قادة الـعـملـية الـسـياسـية )
يـزيـد  من تـشـائم الـشـعب الـعـراقي
ستـقبلهم بكل مكـوناتة الـوطنيـة 
حــيث يـــشــعـــرون بــان  تـــوجــهــات

- مالحـظـة : كـتـبـنـا اراء مـطـروحـة
ـقـال قـبل اعالن تـشـكـيـلة في هـذا ا
حكومة مصـطفى الكاظمي والن في
رأيـنــا لم يـظـهــر اي شيء مـلـمـوس
يـؤشر الى ان هـنـاك اي اتـفاق ذات
اسـاس مضـمـون قـابل لالدامة حلل
ــركــز مع االقـلــيم وان مـا مــشـاكل ا
اعــلن اليــتــعـــدى ( جــبــر اخلــاطــر)
ولـيس التـوجه لـلـحل اجلذري ‘لذا
نرى ان ارانا التزال صاحلة للطرح
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 (1)
الــــوضع فـي الــــعــــراق  في أســــوء
حاالته  ‘وبعد مرور قرابة اكثر من
 17عـــــام من عـــــمـــــلـــــيــــة اســـــست

تـــفـــاصــــيـــلـــهـــا عـــلى مـــبـــررات 
صـيـاغــتـهـا عـلى الـنـفـاق وادى الى
اسـقاط كل مـرتـكزات وجـود الـدولة
بـــشــكـل مــتـــعـــمــد يـــصـــعب اعــادة
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بــرســله الـــيه من أجل الــتــفــاوض
عـلى تنـفـيذ مـطـالبه  فـيـذهب وفد
من عـشـرة رجـال انـتــقـاهم الـقـائـد
ـسـلم مـن بـ صـفـوفه  وجتـري ا
بـيــنـهم وبـ االمـبـراطـور ورجـاله
مـحــادثـات وحـوادث كـثـيـرة  لـعل
مـن أبرزهـا ذلك الـقَـسَم الـذي حلف
به قـائــدهم : " أال يــنــصــرف حـتى
يــــطــــأ أرضـــــكم " فــــمـــــا كــــان من
االمــــبــــراطـــــور إال أن يــــجــــد حالً
مـنـاسـبـاً  فقـد قـدم لـلوفـد الـهـدايا
واجلـــوائـــز وأكــرم ضـــيـــافـــتــهم 
وأرسل مـعـهـم اجلـزيـة والــغـلـمـان
والـهـدايـا  ومن ضـمـنـهـا صِـحاف
مـن ذهب فـــيـــهـــا أكــوام مـن تــراب
أرض الــصــ قــائالً لــهم : " فــإنــا
ــيــنه  نــبـعـث إلـيه نــخــرجه من 
بترابٍ من تراب أرضـنا فيطؤه " !!
. هـكــذا حل اإلمـبـراطـور الـصـيـني
ــثل هــذه الـطــريـقـة ــشـكــلـة  و ا
الــهــادئــة تــعــامل مع جــيـش قـوي
يـهـدد بـاجـتـيـاح بالده وال قـدرة له
على صـده  إذ قام الباهـلي بعدها
بوطيء تـراب الصـ  لكن بوضع
قدمـيه على ترابـها الذي وصله في
صحاف من ذهب  وبذلك خرج من
ـــيـــنه  ولم يـــحــــنث به  وقـــفل
عـائـداً من حـيث أتى  تـاركـاً سـور
الــصـ خــلـفـه بال نـدمٍ وال أسف 
حـتى قُــتل بـســهم طـائش نـتــيـجـة
صـــراع ســــيـــاسـي أيـــام الــــدولـــة
األمــــويــــة  ولم يــــكـن يــــتــــجـــاوز
الـســادسـة واألربــعـ من عــمـره 
ودفن قــرب مــديــنــة انــديــجــان في
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َـثَل التاريـخي  ال يدل فقط وهذا ا
عـلـى طـبـيـعـة تـصـرف االمـبـراطور
الـصـيـني جتـاه األزمـات الـكـبرى 
ا يجسد والتهديدات اخلـطيرة إ
طـبــيـعـة ردود أفـعـال الــشـخـصـيـة
الـصينـية جتاه الـتحديـات على مر
ـــكن أن نــفــهم الــتـــاريخ  ومــنه 
كـــيف قــامت الــصـــ بــتــســخــيــر
ـة االمريـكية لـصاحلـها حتى الـعو
صـــارت مـــا يـــطـــلـق عـــلـــيه اسم "
مـصـنع الـعـالم "  فـبـدالً من الـغزو
ـبـاشر الـذي عـادة ما العـسـكري ا
ـــتــحــدة تــلــجـــأ إلــيـه الــواليــات ا
لتـحقيق أهـدافهـا االستـراتيـجية 
أو لتأديب األنظمة التي ال تعجبها
حتت ذرائـع مـــخـــتـــلــــفـــة  تـــبـــدأ
ــحــاربــة اإلرهــاب  وال تــنــتــهي
ـوقراطـيـة والـدفاع عن بـنشـر الـد
حــقــوق اإلنــســان  قــامت الــصـ
بــغـزو اقــتــصــادي وتــكــنـولــوجي
وتقني لـلعالم  فلم يـعد هناك بيت
في أغـلب قــارات الـعـالم اخلـمس 
وأولــهــا امـريــكــا  يـخــلــو من أثـر
صــيـــني مــتــمــثالً بــأوانٍ وأكــواب
خزفيـة  أو أنسجة وحتـف منزلية
 أو لــــوحـــــات واكــــســـــســــوارات
جتــمـــيــلـــيــة  أو الـــبــســـة ولــعب
لـألطـــــفـــــال وقـــــرطـــــاســـــيــــة  أو
مـــســتـــلــزمـــات ريــاضـــيــة  وآالت
مــوســيــقــيـــة  وأجــهــزة طــبــيــة 
ا وأجـهزة إلـكتـرونيـة  وغيـرها 
ال يُـــعَــدُ وال يُــحــصـى من بــضــائع
كـــســبت بــهــا قـــلــوب الــشــعــوب 
وجـــيـــوبـــهـــا ! فــضـالً عن بـــراعــة
الــصـيـنــيـ في إنــتـاج الــبـضـائع
ــيـة مـثل ُـزيَـفــة لـلـمـاركــات الـعـا ا
الـنظـارات والسـاعات والـكامـيرات

ثـمـار  تـسـاقـطت عـنـد الـنـهـاية في
الـسلـة التي وقعت بـ فكي الـتن

األكبر ! .
° sJ Ë ÆÆ 5B « ÷—√ QD¹ wK¼U³ «

تـتــسم الــشــخـصــيــة الــسـيــاســيـة
الـصـيــنـيـة بـصـبــرٍ عـجـيب  أشـبه
بـصـبـر العـامل الـيـدوي الـصـيني 
وهــو يــزخـرف أعــمــاله الــفـخــاريـة
واخلــــزفــــيــــة بـــأجــــمـل الــــرســـوم
والزخـارف  وأكثرهـا دقة وتعـقيداً
 أو كـمـا كــان يـنـسج احلــريـر قـبل
آالف السن فيدهش العالم بجمال
واتقان صنعته  حتى قال فيه أحد
الـشــعــراء الـرومــان : " ان احلــريـر
الـصـيـني أجـمل من الـزهور  وأدق
من نـسج الــعــنـكــبـوت " كــمـا عــبـر
ــؤرخـ الــعـديــد مـن الــرحــالــة وا
ــقــدرة الــعـــرب  عن اعــجـــابــهـم 
الصيـني في الصنـاعات الدقيقة 
ـثـال الـرحـالة ومـنـهم عـلى سـبيل ا
ابن بطوطة الـذي وصفهم بقوله : "
وأهل الــصـ أعـظم األ إحــكـامـاً
لـلصـنـاعات وأشـدهم إتـقانـاً لـها ..
وأمـا الـتـصـويـر فال يـجـاريهـم أحد
فـي إحــــــكــــــامه مـن الــــــروم وال من
ســواهم  فــإن لــهم فــيـهــا إقــتـداراً
عـظـيـمـاً . ومن عـجـيب مـا شـاهـدتُ
لــــهـم من ذلـك أني مـــــا دخـــــلت قط
مـدينـة من مـدنهـم  ثم عدتُ إلـيـها
إال رأيت صـورتي وصور أصـحابي
منـقوشـة في احلـيطـان والكـواغد 
مــوضـوعــة في األسـواق ". وتــمـتـد
جـذور هــذا الــصــبـر إلى حــقبٍ من
الـتـاريخ  شهـدت مخـتلف اخملـاطر
ــرونــة في والــتـــحــديــات  حــيث ا
الـتعـامل  وعدم الـتسـرع في الفعل
ورد الـفـعل  وجتــنب االنـفـعـال في
اتـــخــــاذ الـــقــــرارات  وصـــوالً إلى
الـتـنـازل الـشـكـلي لـلـعـدو إن تـطلب
األمـر  لـلتـخلـص من مواجـهته في
ـا نــقـرأه في ــعـركــة  و سـاحــة ا
تــاريخ الـفـتــوحـات اإلسالمـيـة  ان
ـســلم قـتـيـبـة بن الـقـائــد الـعـربي ا
ولـود في مـدينة مـسلم الـباهـلي  ا
البصرة سنة  669للميالد  واصل
فـتـوحـاته نـحـو الـشـرق  وبـعـد أن
فـتح مديـنتي بخـارى وسمـرقند في
أوزبكـستان حـالياً  وصل إلى عدد
من ثـغور الـصـ الـغربـيـة  وصار
قــــريـــبـــاً من اإلطـاللـــة عـــلى ســـور
الـصـ العـظيم  وعـندهـا حَلَفَ أن
ال يـنصرف حـتى يطـأ أرض الص
! لــكن امــبــراطـور الــصــ في ذلك
األوان  طــلب أن يــبــعث الــبـاهــلي

ـــوســيــقــيــة واألحــذيــة واألدوات ا
والـصــنـاعـات اجلــلـديـة وغــيـرهـا 
وتـوفـيـرها لـلـمسـتـهـلك غيـر الـقادر
ـــاركـــات األصـــلـــيــة عــلـى شـــراء ا
باهضة الثمن  بسعر رخيص جداً
 وتقـليـد مُتـقَّن ال يكـاد يخـتلف في
شـيء من نـــــاحــــيـــــة الــــشـــــكل عن
الـبـضـاعـة األصــلـيـة !  ولـهـذا كـله
ــتـــحــدة فـــقــد وجـــدت الــواليـــات ا
نفسها أمام حتدٍ كبير جتاه الص
ــة إال  فــهي لـم حتــصل مـن الــعــو
عـلى نـتـائج مـلـموسـة عـلى صـعـيد
نـــشــر الــثــقـــافــة االمــريـــكــيــة بــ
الـشعوب  وفـرض النـمط االمريكي
في احلـيــاة كــالــعـادات الــغــذائــيـة
مــتـمــثــلــة بـالــوجــبــات الـســريــعـة
ووسائل الترفيه  مثل افتتاح آالف
قـاهي التي انتشرت من طاعم وا ا
أوروبــــا إلى آســــيـــا وأفــــريـــقــــيـــا
واستـراليا وحـتى روسيـا واليابان
والص نفسها  مثل انتشار النار
في الـــهــشـــيم  حـــتى وأن غـــيــرت
طاعم  أو حورت أسمائها بعض ا
لإليـحـاء بـوطـنـيـتـهـا ومـحـلـيـتـها 
وعـــدم ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــشـــركــات
األمــيــركـيــة األصــلـيــة  عــلى غـرار
ـــاركـــة مـــطـــاعـم الـــهـــامـــبـــرغـــر 
ــاركـة مــاكــدونــالـد  أو الــدجــاج 
كنتاكي   KFC  أو سلسلة مقاهي
ســــتــــــــــاربـــكس   Starbucks أو
وسـيقى والغناء والرقص  فنون ا
ــاط وغـــيـــر ذلك الـــكــثـــيـــر من األ
االسـتـهالكـيـة والـتـرفـيهـيـة  وقـبل
ذلك كـله انـتـاج وبـيع األسـلـحـة من
طـــــائـــــرات ودبـــــابـــــات وقـــــنـــــابل
وصــواريخ ومــعـدات حــربــيـة  من
ـتحاربة أجل " مـساعدة " الـبلدان ا
 أو حتـقـيـق حـالـة الـردع  والـردع
ُــــنـــتِج ــــقـــابل بــــ الـــدول  فـــا ا
األميركي  –في القطاع احلكومي
واخلاص على السواء - يبحث عن
الــــربح الــــوفــــيــــر الــــذي تــــوفــــره
الـصنـاعات الـثـقيـلة وفـي مقـدمتـها
األســلـــحــة  ويـــعــدُ الـــصــنـــاعــات
صانع االستهالكية الـتي تنتجها ا
الـصغـيـرة عـبـئـاً وبـضـاعـة كـاسدة
بـسـبـب ضـآلـة قــيـمــتـهـا وبــسـاطـة
أربـاحـها  وهـذا يعـود بالـطبع إلى
عيشة التباين الكبير في مستوى ا
ـتحـدة والص  إذ بـ الواليات ا
وصل الــدخـل الــفـــردي لــلـــمــواطن
األميركي في السنوات األخيرة إلى
ما يقرب من  60 ألف دوالر سنوياً
 وهو أعـلى بست مـرات من الدخل
الـــفـــردي لـــلــمـــواطـن الــصـــيـــني .
ونـتـيـجة لـذلك كـله  وبـسـبب عـجز
األمـيـركيـ عن مـجاراة الـص في
انـتــاج الـبـضــائع رخـيـصــة الـثـمن
الـــتي تـــلـــقي رواجـــاً في األســواق
ـــيـــة عــــلى الـــرغم من رداءة الـــعـــا
صـنـاعــة الـكـثـيــر مـنـهــا  وبـسـبب
جلــــوء أصـــحــــاب رؤوس األمـــوال
االمــــريــــكــــان الفــــتــــتــــاح أو نــــقل
مـصـانـعهم ومـعـامـلـهم إلى الـص
ـــواد األولـــيـــة واأليــدي لـــرخـص ا
الــعـــامــلــة  فـــقــد وجــد الـــســاســة
االمــــريـــكـــان  انـــهـم خـــرجـــوا من
ـة بال حـمص  بعـد أن الـتهم العـو
الــصــيـــنــيــون احلـــمص كــله  ولم
ـة إال الـفـتـات . يـبـقـوا ألرض الـعـو
وحــقـيــقـة األمــر أن الـصــيـنــيـ لم
يـفـعـلـوا جتـاه االمـريـكـيـ  إال مـا
فــعــله امــبـــراطــورهم زمن الــقــائــد
قـتـيــبـة بن مــسـلم الــبـاهــلي  فـقـد
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حَــلَفَ االمــريــكـــان عــلى حتــقــيق
ي اجلــديــد  فــلم الــنــظــام الــعـــا
يـجـابــهـهم الـصـيـنـيـون مـجـابـهـة
قـوية  ولم يـستنـكروا عـليهم ذلك
ـــا فـــتـــحـــوا لـــهم األبـــواب   إ
وجـــــلــــــبـــــوا رؤوس أمــــــوالـــــهم
وشـــــركــــاتــــهـم ومــــصــــانـــــعــــهم
ومــــطــــاعــــمــــهـم ومــــقــــاهــــيــــهم
اط ومـوسيـقـاهم  وشـيـئـاً من أ
حـــيــــاتـــهـم  وبـــذلـك لم يــــحـــنث
األمـيـركـان بـيـمــيـنـهم في حـربـهم
الـتجـارية على الـص وتـهديدهم
ـســتـمـر بــرفع حـجـم الـضـرائب ا
اجلمركية على البضائع الصينية
  لكنهم لم ينـتبهوا ألنفسهم إال
وقـد غرقـوا في الطـوفان الـصيني
الـكـاسح  الـذي يشـبه طـوفان من
جـيـوش الــنـمل الـتي ال تـبـقي وال
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وقـد نـبه بـريـجـنـسـكي مـسـتـشـار
األمن الـقومـي االمريـكي األسبق 
فارقة وهو يتحدث عن إلى هذه ا
ــة : " من أوجه مــعــضالت الــعــو
الـتــنــاقض أن احـتــضـان الــصـ
ـة  بــدالً من رفـضـهـا  هـو لـلـعـو
الـذي يـلـحق الــضـرر بـالـسـيـطـرة
ية ألميركا  فإن االقتصادية الـعا
فضل دلل وا الص هي الـطفل ا
ــتــحــمــسـ ـنــاصــرين ا ألشــد ا
ة  فهي ال جتـذب الرأسمال للـعو
األمــيـــركي وحــسـب  الــذي يــرى
احــتـمــاالت تــراجـع الــصــنــاعـات
احملــلــيــة في امــريــكــا  بل إنــهــا
تــــتـــحـــول بــــســـرعـــة لــــتـــصـــبح
ــــغــــنــــاطـــيـس األكــــثــــر إغـــراءً ا
لالستـثـمـار األجنـبي بـوجه عام 
ــتـــدنــيــة مــدفـــوعــاً بــالـــكــلـــفــة ا
ــتــزايــدة لــلــقــوة واإلنــتــاجــيــة ا
العـمالـية الـوفيـرة للـص " . كـما
يـبدي خشـيته من هـذا األمر الذي
قـد يـكون عـامالً رئـيسـاً في خراب
الـصـنـاعـة األمـيـركـيـة  بـقـوله : "
ــــــيل وفـي حـــــال اقـــــتــــــرن ذلك ا
بانخـفاض كبيـر في االستثمارات
ـباشـرة في امـريـكا .. األجـنبـيـة ا
سـتمر فـي ربحية ومع الـتدهور ا
الـصنـاعة األمـيركيـة  فقـد يصبح
ـة في حتويل الـص جنـاح العـو
إلى احملـطة الـصناعـية األولى في
الـعــالم عـامالً رئــيـســاً في خـراب
الصنـاعة في امريـكا : االختيار ..
الـسـيــطـرة عـلى الــعـالم أم قـيـادة
الـعالم  زبـيغـنيو بـريجـنسكي " .
لـــذلك ال يـــنــبـــغي فـــهم الـــتـــوتــر
ــتـحـدة احلــاصل بـ الــواليـات ا
والص  على أنه بـسبب جائحة
ـستجـد وحدها فيـروس كورونا ا
ـثــابـة الــقـشــة الـتي ـا هـي   إ
قــصــمت ظــهــر الــبــعــيــر  وهــنـا
يـنـتـعش خــيـال أصـحـاب نـظـريـة
ـــؤامــــرة  ويــــزداد خـــصــــبـــاً  ا
بـــخــصــوص أصل ومــنــشــأ هــذه
الـفايـروس  الـذي قـد يكـون ظـهر
ــثـابـة الـقـشـة لـلــوجـود لـيـكـون 
التي تـقصم ظـهـر بعـير الـعالقات
االمريـكية  –الصـينيـة  فهم عادة
ما يقولون لـتسويغ نظريتهم  إن
ـســتـفــيـدين احلــوادث تـقــاس بــا
مـنهـا  وح تبـحث عن أسبـابها
ــسـتـفــيـد دائـمـاً !   ابـحث عن ا
وفي هذا السياق نضع االتهامات
االمريـكـيـة لـلـصـ بـتـخـلـيق هذا
الــفــايــروس  فـي مــعــمل مــديــنــة

ووهـان  أو التـستـر على انـتشاره
 مــثــلــمــا نــنــظــر إلى االتــهــامـات
تـحدة بـأنها الصـينـية لـلواليـات ا
تـقف وراء خــلق هـذا الـفـايـروس 
تحدث والتي وصلت إلى حـد أن ا
الرسـمي للخارجـية الصيـنية اتهم
فـي احــــدى تـــغــــريــــداته اجلــــيش
االمـريــكي بــأنه يــقف وراء ظــهـور
الـــوبـــاء  وكـــذلك تـــأكـــيــد بـــعض
الـعلـماء واخملـتصـ بأنه نـشأ في
مــخــتــبــرات لــلــجــيش في شــمــال
كــارولــيــنـا  وأن هــنــاك اصــابـات
ـتـحـدة قـبل ظـهـرت في الـواليـات ا
ظـهـورهــا في ووهـان الـصــيـنـيـة 
ـتـبـادلـة لـكن كل هـذه االتـهـامـات ا
تنقصهـا األدلة الدامغة التي تقطع
الـــشـك بــــالـــيــــقــــ . ويــــبـــدو أن
االمــريــكــان لم يــسـتــوعــبــوا بــعـد
ـة قـواعــد الــلــعب مـع طــفل الــعــو
ُـدَّلل  ومـا تتـسم به الـشـخـصـية ا
الـصيـنيـة من صبـر عجـيب وهدوء
يـقــتــرب إلى الـبــرود جتـاه أخــطـر
ـــواقف  ومـــنـــهــا الـــقــضـــايـــا وا
مــحــاولــة االمــريـكــان تــلــبــيــسـهم
مسـؤولـية الـفـايروس " الـصـيني "
كـمـا أسـمـاه تـرامب في واحـدة من
مؤتمراته الصـحفية اليومية  ذلك
أن الــــســـــيــــاسي ورجـل الــــدولــــة
الـــــصـــــيـــــني تـــــدرب فـي احلــــزب
اوية  وتعلم الشيوعي بنسخته ا
من اجلـذور الـفـلـسفـيـة الـطـاوية -
الــــــــتــــــــاويــــــــة  واألخـالقــــــــيـــــــة
الـكونـفشـيوسـية  عـلى أن " يطبخ
سـمـكـة صـغـيـرة " وهـو قـول يـعود
إلى الفـيـلـسوف الـطـاوي ال وتسي
– أو الوتـــــــــــــــــــزو  604 –ق . م 
اسـتـخـدمه الـرئـيس الـصيـني شي
جــــ بــــيــــنـغ في أحــــد لــــقــــاءاته
الصحـفية : أثنـاء لقاءاتي مع قادة
بــــعض الـــــدول  يــــســــألـــــونــــني
بــانـدهـاش : كـيـف حتـكم الـصـ 
هـــذا الـــبـــلـــد الـــكـــبــيـــر احلـــجم ?
ويـستـعرض بـينغ عبـارات صيـنية
حول اسـلـوب الـقيـادة  ثم يـقول :
ان مـسـؤولــيـاتي ثــقـيــلـة وكــبـيـرة
لـلغـاية مـثل جبل تـايشان  –يشـير
الـرئـيـس بـيـنغ هـنـا إلى جـبل تـاي
ــــقــــدس الــــذي كــــان االبــــاطــــرة ا
يتعبـدون فيه ألكثر من ألفي عام -
فـي هـــــذه الـــــبالد الـــــكـــــبـــــيــــرة 
ـعــقـدة والـضــخـمــة الــسـكــان  وا
األوضـاع  يـجب عـلى الـقـادة فـهم
أحــوال الـبـالد بـصــورة عــمـيــقـة 
ومــعـرفــة مـا يــفـكــر به ومـا يــأمـله
الـــشــعب  ويـــجب أن يــكـــون لــهم
ـشـون عـلى جـلـيـد وعي بـأنــهم " 
رقيق  ويـقـفون عـلى حـافة هـاوية
عـمــيـقـة "  ويــتـبــنـون مـوقف أن "
حـكم بـلـد كـبـيـر  أمـر بـالغ الـدقة 

مثل طبخ سمكة صغيرة " .
ـا ـة " - ور " نــهـايــة عـهــد الـعــو
نـهــايــة الـتــاريخ  لـكــنــهـا لــيـست
الـنهـاية الـتي نَـظَّرَ لـهـا فرانـسيس
فــوكــويــامــا في مــقــاالته " نــهــايـة
الـــتــاريـخ واإلنــســـان األخــيــر "  -
هـكذا يـرى الـرئـيس تـرامب الـعالم
ستجد . لكن بعد جائحة كورونا ا
للصـيني طبـائع وحِكَم وفلسفات
 تدعـوهم للـتـعامل بـصبـر وهدوء
وبــرود وحـكــمــة ورويــة مع هــكـذا

نوع من التحديات . 
 وفـق ما جـاء في فـلسـفـة الو تسي
ــتـكـلم فــانه :  " البـأس أن يــكـون ا

ستمع حكيماً "! أحمقاً.. مادام ا

في تــصــريح قــصــيــر لــكــنه الفت
لـقنـاة " فوكس نيـوز " األميـركية 
قـال الـرئـيس تـرامب : ان جـائـحة
ــســتـــــــــجـد فــيــروس كــورونــا ا
في العـالم  أظـهرت " نـهـاية عـهد
ة " ! . وبـذلك يعـلن الرئيس الـعو
األمـيـركي في كـلـمـات مـعدودات 
نــهــايــة عـــصــرٍ بــدأت طــروحــاته
الـــفــكـــريــة والـــفــلـــســفـــيــة مـــنــذ
اضي  الـسبـعيـنيـات من القـرن ا
وتصاعدت موجاته لتشمل العالم
أجـــمع من الـــنـــواحي الـــفــكـــريــة
والسـيـاسـية والـثـقـافـية والـفـنـية
واالعالمــــيــــة واالجـــتــــمــــاعــــيـــة
والتربوية والتعليمية  وقبل ذلك
كلـه الناحيـة االقتصـادية  وكانت
ـبـاشـرة  جتـديـد من نـتـائـجـهـا ا
ي جديد  الـدعوة لـقيام نـظام عـا
تحدة بعد أن أصبحت الواليات ا
ــــــــا هـي الـالعـب األقــــــــوى  ور
الـــوحــــيــــد عـــلـى الـــكــــوكب وفق
ـنظورة . لكن ادية ا احلسـابات ا
الـسـؤال األهم الـذي يُـطـرح هـنا :
هل كــان تـرامب يــعــني مـا يــقـول
حــــقــــاً  أم ان ذلك يـــــأتي ضــــمن
مـوجة الـتـوتر االعالمي األمـيركي
الـصيـني عقب انـتشـار الوباء  –
ومــا احـتــواه من تـردد وتــنـاقض
وارتــبــاك  الســيــمــا من اجلــانب
االمريكي ? . في تـقديري وقراءتي
لـهذا الـتصريح الـذي قد يـكون مر
مـــــرور الــــــكـــــرام عــــــلى بــــــعض
الــســـيــاســيـــ واالقــتـــصــاديــ
ـراقــبــ لألحـداث واحملـلــلــ وا
ــيــة  انه أهـم مـا صــدر عن الــعـا
ـعركـة اإلعالمية تـرامب في هذه ا
ــفـتـوحـة  وهـو الـدبــلـومـاسـيـة ا
تـصريح يخص الـص وامـريكا 
وال يـشـمل بـقـيـة الـبـلـدان  فـعـهد
ا انـتـهى أو سيـنـتهي ـة ر العـو
ب الـبلدين وحدهـما  لكنه الزال
شغـاالً في مختـلف أرجاء العالم 
وان أدواتـه االتــــــــصــــــــالــــــــيــــــــة
والـتكـنولـوجية الزالـت في اتساع
وتطـور مدهشَـيْن  وال غرابة أبداً
ــســتـقــبل ــة في ا أن جنــد الــعــو
القريب  وقد أصبحت ب طرف

اثـنــ هــمـا  الــصـ من جــهـة 
والـعــالم أجـمع مـن جـهـة أخـرى 
ـة  وال تـبـقى خـارج طـريق الـعـو
إال امـريــكـا وحــدهـا  الـتي زرعت
بذورهـا الفـكرية األولى  وروجت
فـاهيمـها  ووضـعت فلـسفـتها 
لـكـنـها لم حتـصـد مـا تـشـتهي من

نتصر اجليد قاتل اجليد ليس غضوباً .... ا  "  اجلندي اجليد ليس عنيفاً ....  ا
ليس انتقامياً

ستضعفون  "  من هنا  اذا حمي الوطيس .... ينتصر ا
ـة  تـرجـمـة  هادي  ( ال وتـزو  الـتـاو  نصـوص مـن الفـلـسـفـة الـصـيـنـيـة الـقـد

العلوي ).
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ـقبل. وقال أم سر الـنادي حازم تيمور: "قـرار استئناف الدوري في فتحت إدارة نادي احلـدود العراقي النار على الـهيئة التـطبيعية بـعد قرار استئـناف منافسات الـدوري في الثالث من تموز ا
هذا التوقيت يعـد مهزلة حقيـقية وإن فسر بشـكل دقيق فهو عدم احتـرام لقرار األندية بعد أن اجـتمعت الهيئـة التطبيعـية بها ولم تأخذ بـرأيها بل خالفته". وانـتقد تيمور الـقرار موضحا أن األندية
بـاريات في قمة ارتفاع درجات العب دون إضاءة ليلية وبالـتالي كيف ستقام ا من الصعب علـيها أن تتدرب في أجواء مرتفـعة احلرارة حتى أن معدلها فاق الـ 40 درجة. وزاد: "كما أن معـظم ا
سابقـة". وحمل تيمور الـتطبيعـية نتائج قرارهـا ومسؤوليـة تعرض أي العب لإلصابة بـفيروس كورونا أو لألذى بـسبب ارتفاع درجات لتـهبة الستئـناف ا احلـرارة حيث اختارت التـطبيعيـة األيام ا

. احلرارة داعيا منظمة حقوق اإلنسان للتدخل وحماية الالعب
متاز وذلك خالل االجتـماع الدوري للتطبيعـية الذي عقد عبر الدائرة قبل موعـداَ مبدئيا لعودة منـافسات الدوري ا وكانت الهـيئة التطبيعـية لالحتاد العراقي لكرة القـدم حددت الثالث من تموز ا
نافسات اإللـكترونية في مقر االحتاد. وقال رئـيس اللجنة التطبيـعية اياد بنيان في بيان رسـمي أن قرار إعادة الدوري جاء استناداَ إلى مـخاطبة االحتاد اآلسيوي بضرورة حتـديد موعد لعودة ا
ـصلحة الـكرة العراقـية التي تنـتظرها اسـتحقاقات مـقبلة مـهمة. وأضاف: "هـناك تواصل مسـتمر مع خلـية األزمة احلكـومية للـحفاظ على سالمـة الالعب واألجهزة كما أن هـذه اخلطوة تصب 

الفنية واإلدارية والتحكيمية".
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اتـفـق عـدد من رجـال الـسـيـاسـة
ــو عـــلى بــقــاء فـي مــديــنـــة مــا
الـتـمـثـال الــبـرونـزي لـنـجم كـرة
الـــقـــدم الـــســـويـــدي اخملـــضــرم
زالتـــان إبــراهـــيــمـــوفــيـــتش في
ــديـــنــة مع تـــغــيـــيــر مـــوقــعه ا
احلـالي إلـى مـوقع آخـر. وقـالت
ــايـر نــائـبــة عـمـدة فـريــدة تـرو
ــو لـشـؤون الــثـقـافـة مـديــنـة مـا
والـــريــاضـــة فـي تـــصـــريـــحــات
صــــحـــــيــــفـــــة "أفــــتـــــونــــبالدت"
الـسـويـديـة: "التـمـثـال يـرمز إلى
اإلجنــاز الـريــاضي الـذي حــقـقه
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ـــهــاجـم (إبــراهــيـــمــوفـــيــتش) ا
ـــو". ورغم هــــذا لم يـــحـــدد ــــا
ـوقع اجلديد ديـنة ا مسـؤولو ا
الــذي ســيــنــقل إلــيـه الــتــمــثـال.
ويـنـتـظـر أن يـتخـذ الـقـرار بـهذا
قـبل. وبدأ الشـأن في حزيـران ا
الـتـفـكـيـر في نـقـل التـمـثـال جنم
كـرة الـقــدم الـسـويـدي الــشـهـيـر
زالتــان إبـــراهــيــمــوفـــيــتش إلى
مـــوقع آخـــر بـــعـــدمـــا تـــعــرض
لــعـمــلــيـات تــخــريب عــديـدة في
ـو ـديــنـة مـا مـوقـعه احلــالي 
مـــســـقـط رأس الالعب. وذكـــرت
صـحـيـفـة "ســادسـفـنـسـكـان" في
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اسـتئـنـاف منـافسـات مـسابـقتي
دوري الــــــــــدرجـــــــــتــــــــــ األولى
ــانـيـا اعـتـبـارا من والـثـانـيـة بـأ
ــــــاضي بـــــإقـــــامـــــة الـــــســـــبت ا
ـبـاريـات بدون جـمـهـور ووفـقا ا
عايير وقواعد صحية ووقائية

صارمة.

اني ن في الدوري اال لقطة من مباراة ليفركوزن وبر

الــصـحي بــذلك. وقـال االحتــاد الـدولي
في بـيـان رسـمي: "يـطـمح الـفـيـفـا الذي
بلغ 10 مالي دوالر سـبق أن ساهم 
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أعـــلـن االحتــاد الـــدولـي لـــكـــرة الـــقــدم
"الـفيفـا" اول امس االثن عـزمه إقامة

مـــبــاراة خـــيــريـــة جلــمع الـــتــبـــرعــات
لـلـمـساعـدة في مـكـافحـة وبـاء فـيروس
ستجد عندما يسمح الوضع كـورونا ا

تمثال
إبراهيموفيتش

البرونزي
و في مدينة ما

السويدية

وسجل  46وعليه 46 وجع 47 نقطة
 قـبل ان يـقـدم أكـثـر من اسم سـلـطت
عـلـيـهم األضـواء  وهم يـبـحـثـون عن
االنتقال لـفرق أكثر شـهرة  بحثا عن
عـقـود ورواتب  اكـبـر  بـعـدمـا تـركوا
بصـمة مع الـصنـاعات الـفريق  الذي
جنح في تـقــد  نـفـسه  فـي بـطـولـة
مهمـة وكان  الالعبـ في وقتها  من
دفع  بــالـوضع بــاالجتــاه الـصــحـيح
وكـل مــــــــا كـــــــــنت
تــــــريـــــده اإلدارة
ـــــــر هــــــــو ان 
الـفـريق بـسالم
وان يــــــحـــــــقق
الــــــــــــهــــــــــــدف
األسـاس حـيث
الــبــقــاء  وفــعال
جنــــــــــــــــــــــــــــــــح
الــــصــــنــــاعـــات
مـتــذوقـا حالوة
ـــشــاركـــة الــتي ا
انــــــتـــــظــــــرهـــــا
ســـنـــوات بـــ
اللعب بالدرجة
الــــــثــــــانــــــيـــــة
واألولـــى ومـــن
ثـم حتــــــقــــــيق
طــــــــــمــــــــــوح
الــلــعب في
اكــــــــبــــــــر

بــــهـــدفـــ دون رد قـــبـل ان يـــتـــوقف
الدوري إبـان االحتجـاجات الـشعـبية
وتـــوســـعـــهـــا دون ان تـــذهب جلـــنــة
ــسـابــقـات  لــلـحل   فــيـمــا اسـتــمـر ا
التوقف لوقت وصل الى أربعة أشهر
رغم مـا طـرح من افـكـار والـيات  لـكن
دون جدوى الن اسهل القرارات التي
تعاقبة هو اعتادت عليهـا اإلدارات ا
تــــأجــــيل الـــدوري مـن دون الـــنــــظـــر
ـصــالح  الـفـرق بــسـبب زيـادة طـول
الـــفــتـــرة ومــا يـــتــرتب عـــلى ذلك من
صرف أموال وفي سيـناريو تكرر في
ـــواسم الـــتـي شـــهـــدت  دوريـــا كـل ا
مـــرتــبــكـــا  في مـــثل كل مــرة دون ان
تـراجع التـجـربـة وتـتعـلم مـنـها  رغم
االنــتــقــادات الــكــثــيـرة الــتي تــواجه
الـــدوري من قـــبـل الــفـــرق  ووســـائل
اإلعالم لـكن شيء لم يـتـغـيـر وتـخرج
البـطولـة عن السـيطـرة وتنـتهي بـعد
وقت طويـل وفي أسوء تـوقـيت حيث

شهر اب.
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سـابقات وبعـد عدة لقـاءات ما بـ ا
والفـرق توصـلوا الى إعـادة البـطولة
ـشـاركـة 15 فـريـقــا وسط مـخـاوف
أمنيـة بسبب اسـتمرار االحـتجاجات
ــبــاريــات من دون وكــان ان جتــري ا
جمهور وتلغى آليات إقامة  البطولة
بطـريقـة الـتجـمع  ليـعود الـصنـاعات

ــــنـــافــــســـات والــــقـــدرات الـــوقت وا
ـعـدومة الـتي استـمرت واإلمكـانات ا
تــشـكل حتــدي لـلــفـريق الــذي مـر من
شاركة االخرى في موقع أبعده عن ا
مواقع الهبوط وكانت اإلدارة راضية
 النـهــا واجـهت مـشـاكـل كـبـيـرة إمـام
فرصـة اللـعب واالسـتمـرار بالـبطـولة
الن غــيــر ذلك  يــعـني نــهــايــة األمـور
وكـان الفـريق قـد واجه مـرارة الـلعب
في الـدرجــة األولى  قـبل ان تــخـتـلف
األمور بعد االنـتقال للـممتازة احلالم
الـذي الزال يـراود الـكـثـيـر من الـفـرق
ألنهـا تـرى نفـسـها فـيـها والن الـلعب
في الــــــدرجـــــة األولـى المــــــعـــــنـى له
ومـتــوقع ان  يـصــار الى تـغـيــر الـيـة
البطولة  بعد االنفتاح على اكبر عدد
من الــفـرق وسـط الـرغــبـة الــطـوعــيـة
ـشاركة فيها للفرق التي وصل عدد ا
الى أكـثـر  من 50 فـريـقـا ولـو األمـور
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ـــــوسـم احلـــــالي ودخل الـــــفـــــريـق ا
والــثــالث وسط ازمــة مــالــيــة حتـدث
عـنــهـا رئـيس الـنــادي وبـدا مـشـواره
ـمــتـاز عــنـدمــا خـسـر من بــالـدوري ا
الـكـرخ بـثالثـة أهـداف الثـن قـبل ان
يـحقق فـوزا مـهمـا عـلى نفط مـيـسان
بثالثة أهداف لهدف كما تغلب على
الـــوافـــد اجلــديـــد لــلـــدوري الـــقــاسم

بــطــولــة مــحــلــيــة  وأكــد دوره عــبــر
ـدرب احلـلــول الـتي تــعـامل مـعــهـا ا
والالعــبــ ومــا تــقــدر عـلــيه اإلدارة
ـشـاركة الـتي ظـهر فـيـها في تـام ا
عدد من الالعبـ حيث الهـداف منار
طه الـذي سجل 18 هـدفـا وكـان احد
جنــوم الـفــريق وســاعــد في حتــقـيق
الــنـــتــائج االيــجــابــيــة  إضــافــة الى
حسـ طـعمه الـذي سجل 10اهداف
وعـــــلي رشــــــيـــــد وســـــيف طـــــاهـــــر
ومــصــطــفى نـاظـم وحـســ مــحــمـد
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شـاركـة الثـانـية ودخل الـصنـاعـات ا
ــاضي وتــمــكن أيــضــا من ــوسم ا ا
الـوصـول الى الـهـدف حـيـنـمـا احـتل
وقع  16 في سلم الـترتـيب الفرقي ا
بعـدما خاض 38 مباراة حـقق الفوز
في 9 مــــبــــاريــــات وتــــعــــادل في 14
وخـسـر 15وسجل 30 هـدفـا وتـلـقى
38 وجمع 41 وتظهر مشـاركة قريبة
لألولى واسـتطـاع من ضـمان الـبـقاء
بعـدمـا تعـامل مع األمـور برغـبة رغم
الية لكن اإلدارة قامت بكل شاكل ا ا
ما لـديهـا من اجل حتقـيق البـقاء في
مهـمة شـكى مـنهـا رئيس الـنادي في
وقـــتـــهــا لـــكن الــفـــريق حـــقق عــودة
مقبولة للمـرة الثانية  وسط تغيرات
شـهدنـهـا البـطـولة والـفـرق من حيث
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ـمـتـاز الـقرار تـنـتـظـر فـرق الـدوري ا
الـنـهـائي لـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـية إلدارة
احتاد لكرة القدم بشان تقرير مصير
الـــدوري  من حــيـث  اســتــئـــنــافه او
إلـغـائه بـالـتـنـسـيق مع خـلـيـة األزمة
فيـما يتـعلق  بـتطـور الوضع  بواقع
فــيـــروس كــورونــا  ومــا يــشــهــد من
زيـــادة واضــحـــة بـــعــدد اإلصـــابــات
األخـــيــرة الـــتي أثــارت قـــلق خـــلــيــة
األزمة فيمـا قالت اللجـنة التطـبيعية
انـهـا سـتحـسم األمـر  نـهـايـة الـشـهر
بـعـد االتـفــاق عـلى مـوعـد افـتـراضي
قـبل وسط ترقب خالل شهـر تمـوز ا
األندية ألنهـا  ترى صعوبـات  كبيرة
ــالي من حـــيث اإلرهــاق الــبـــدني وا
وإمــام تــســعــة ادوار  مــتــبــقــيــة من
البطولة  الـتي ظهرت من البداية
مـــرتـــبــكـــة ومـــرت في بـــدايــة
ــوسـم بــتــأجــيـل اســتــمــر ا
ألربـعـة أشـهـر ومـنـهـا  قد
شــاركت في الــلــحــظــات
األخيـرة بسـبب األزمة
ــالـــيــة الـــتي تــقف ا
وراء رغـبــة  الـفـرق
في  ذلك والذهاب
لـــلـــتـــفـــكــيـــر في
ـوسم مـشـاركة ا
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الــــصـــنــــاعـــات
الـــفــــريق الـــذي
دخل مـنــافـسـات
ــمــتـاز الــدوري ا

في مــــوسم 2017
ومن تـلـك الـلــحـظـة
ظــــهـــرت مـــعــــانـــاته
وسط حتديـات الـلعب
في دوري مختلف   عن
تــلك الــفـتــرة الــقـصــيـرة
الـتي مــر بـهــا في الـدرجـة
األولى وجتـــاوزهـــا  بـــثـــقــة
وبــســرعـة  لــكن لألمــانــة قـدم
ـدرب مـوســمـا مـهــمـا بـقــيـادة ا
عماد عـودة الذي تمـكن من الدفاع
عـن مــوقـع الــصـــنـــاعـــات  بــصـالبــة
واستمـر في حملـة الدفاع عن الـبقاء
ـــشــاركـــة  الــذي الـــهــدف األول من ا
حتــقق  في تـولــيـفــة  حـقـقـت نـتـائج
مـقــبـولـة ومـنـهـا مــفـاجـأة مع الـفـرق
ـعــمـرة في الــدوري قـبل ان يــحـقق ا
ـوقع احلـادي عــشـر  مـتـقـدمـا عـلى ا
ــيـنــاء واحلــدود بـعــدمـا الــطالب وا
لـعب  38مـبــاراة حـقق الــفـوز في12
وتـــــعـــــادل في 11 وتـــــعـــــادل في15
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مدرب
الصناعات

عــنـه اجلــهـــــــــاز الـــفـــــــــني ووضع
الالعــبـ إمـام مــوقف الـنــــــــتــيـجـة
درب ألهـمـيتـهـا  كـمـا حتدث عـنـهـا ا
وبـعـد  النـتـيـجـة اجلـيـدة علـى اربيل
يـــرى اهل الـــصـــنـــاعـــات ان إيـــقــاف
وسم  بعد الطالب يعني ضـــــــربة ا
الــتــعــامـل مع فــرصـــــــــتي مــيــســان
واربيل والبـد ان تاتي احملـاولة التي
يــطـــمح الــيــهــا عــادل نــعــمــة والــتي
ستنقل الـفريق للواجـهة اذا ما حقق
الــــفـــوز  فـي الــــلــــقـــاء الــــذي دخــــله
ـعـنـويــات عـالـيـة لـكن الـصــنـاعـات 
ـهـمـة ظـهـرت بـعـد الـشوط مـخـاطـر ا
األول الـــــذي قــــــدم بـه الــــــــــــفــــــريق
مستوى مقبول قبل ان ينــــــــهار في
احلــصــة الـثــانـيــة ويــخـســر بــثالثـة
ـوقع أهــداف لـواحـد لــتـســتـقــر في ا
العاشر وله ستـة أهداف تعاقب على
 تــسـجــيـلــهــا الالعــــــــبــ مـحــمـود
احـمـد هـدفـ وهـدف لكـل من حـسام
مـالك وإيــاد خـلف وذو الـفــقـار عـايـد
ورحــيم اوالبي وظـهــر اضــعف دفـاع
بـعدمـا تـلـقى  احـد عشـر هـدفـا   قبل
اإلعالن عن تــأجــيل الــدوري بــســبب
انتـشار كـورونـا وهو االخـر الرافض
بــــقــــوة الســــتــــئــــــــــــنــــاف الـــدوري
وبـانـتظـار قـرار الـلجـنـة الـتـطبـيـعـية
األسـبــوع الـقـادم فــيـمـا جتـــد الـفـرق
انـهـا تـقف في مـنـتـصف الـطـريق في
دوري  مـرتـبك  اســتـمـر دومــــــــا مع
ان إخـــبـــارا تــشـــيـــر الى ان الــدوري
ســيــســتــأنـف في الــثــالث من تــمــوز

القادم.

الـفريق بـشـكل اكـبر بـ بـقيـة الـفرق
عـنـدما تـلـقى سـتـة أهـداف  ما وضع
ـدرب إمام الـبـحث عن منـفـذ لتـغـير ا
ــبــاريـات والبــد من الــعـودة مــسـار ا
لـســكـة االنـتـصــارات وهـو مـا حـصل
عندما  جنح بالفوز على نفط ميسان
بهدفـ دون  لتـتوقف حالـة التراجع
الــسـريع والــبـدايــة الـغـيــر مـتــوقـعـة
لـــلــمــدرب والـالعــبــ قـــبل ان تــأتي
الـــنـــقــاط الـــثالث واحلـــديث بـــشــكل
اختلف  حينها  لكن النتيجة  شكلت
دعما كبـيرا عندما انـتقل الفريق الى
اربـيل في مـهـمـة صـعـبـة أخـرى غـيـر
انه تمكن من جتاوز أصحاب األرض
بـثالثــة أهـداف لـهـدفـ  فـي نـتـيـجـة
شــكــلت نــقــطــة الــتــحــول في مــسـار
ــنـافــســات  بـفــضل الــفـوائــد الـتي ا
كسبهـا الفريق ألنه تـغلب على اربيل
ــيــدانه  والــعـودة بــكــامل الــنــقـاط
ورفع الـــرصــــيـــد الـى ســـتــــة نـــقـــاط
عنـوية والنـفسية وارتفعت احلـالة ا
لالعـبــ بـعـد الـنـتــيـجـة األفـضل في
ضيف في عقر وسم التي  قهـرت ا ا
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قـبل ان تــعـطي  مـهـمــة اربـيل  دفـعـة
لـلــصـنـاعــات في الـدخـول بــالـنـتـائج
ـتـوازنـة  بــعـد حتـسن األداء وبـعـد ا
مبارات ناجحتـ ومضاعفة رصيد
الــنــقــاط وجتــاوز مـعــانــاة الــنــتـائج
والــــدخـــول فـي أجـــواء احلــــذر قـــبل
مواجهة الطالب والـرغبة في حتقيق
ـوسم وهو مـا كـان يـبحث  نـتيـجـة ا

درب رة بقيادة  ا للمشاركة وهـذه ا
عادل نعـمة  حـيث انتـقل الفريق الى
النـجف وخسر الـلقـاء األول بنتـيجة
عــريـــضــة بــثالثـــيــة دون رد قــبل ان
يـخـســر بـنـفس الـنـتــيـجـة من الـقـوة
ـشـاركـة بـعـد اجلـويـة مـا اثــر عـلى ا
خـسـارتـ متـتـالـيـتـ وظـهـر مرمى
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اكــد وزيـــر الــشـــبــاب والـــريــاضـــة عــدنــان
ـقبـلـة سـتشـهـد عمال ـرحلـة ا درجـال ان ا
ــبـيـة مـشــتـركــا بـ الـوزارة والــلـجــنـة االو
بـهـدف دفع عـجـلـة الـريـاضـة الـعراقـيـة الى

االمام. 
وبـ درجـال ان الـلــقـاء مع رئـيس الــلـجـنـة
بـية رعد حمودي بـحضور رئيس جلنة االو
انية عـباس عليوي الشبـاب والرياضة الـبر
ومـسـتـشار رئـيس مـجلس الـوزراء لـشؤون
الــريــاضــة ايــاد بــنـــيــان ونـــــــائب رئــيس
ـبـيـة فالح حـسن كـان مـثـمرا الـلـجـنـة االو
ــرحــلـة و خالله اســتــعــراض مــســيــرة ا
ـــاضــــيـــة والـــعـالقـــة الـــتـي جتـــمع وزارة ا
ــبــيـة الــشــبــاب والـريــاضــة والــلــجــنــة االو
كمـؤسـستـ مـعنـيـت بـالـرياضـة الـعراقـية
وريــــــاضـــــــة االجنــــــاز ووجــــــوب جتــــــاوز
ؤسسي اخلالفات الـتي تؤثر على الـعمل ا

والرياضي. 
واضاف انه  خـالل اللـقاء الـذي استـمر
ـلـفـات لـ سـاعـات عـدة بــحث الـعـديــد من ا
الــتي تــخص الــعـمـل الـريــاضي واالتــفـاق
ــصـلــحــة الــعــامـة عــلى ضــرورة تــغــلــيب ا
وصـــوال الى تـــذلـــيل الـــعـــقـــبـــات وتـــوفـــيــر

ـناخـات االيـجـابـيـة التـي تخـدم ريـاضـتـنا ا
ورياضيـينا وتمنـحهم مساحة لـلتركيز على
عملهم ورفع اسم العراق عاليا في احملافل
اخلارجـية. وتطرق درجال الى موضوعات
شتى كـانت حاضـرة في مفـكرة احلـضور
ووضـع احلــلـــول الـــنـــاجــعـــة الـــتي تـــعـــيــد
الـريــاضــة الــعـراقــيــة الى ســابق عــهــدهـا
وانــهـــاء حــالـــة اخلالفـــات الــتي أكـــلت من

جـــرف ريــاضـــة االجنــاز. من جـــانب اخــر
اســتـعــرض وزيـر الـشــبـاب والــريـاضـة مع
مـــديــري الــشــبــاب والــريــاضــة في بــغــداد
واحملـافـظـات قـانـون نـقل الـصالحـيـات الى
مــجـالـس احملـافــظـات واالســتـثــمـارات في
ـنتديات الـشبابية وبـناء الشباب االندية وا
وفق اطـر والــيـات جـديـدة تــمـنح االمل لـهم

ببناء وطنهم وتقدمه واستقراره.

س رغبة حقـيقية من واضاف درجـال انه 
ديـريات الى ديـرين وطروحـاتـهم بعـودة ا ا
الـوزارة والـغـاء مـفـصل وحـالـة ترهـل تربط

احملافظة ومجلسها.
مـــــشــــيــــرا الى انـــــنــــا نــــســــــــــعـى لــــربط
ـديـريـات فـنـــــيـا عـلى اقل الــــــــــوزارة بـا
تــقــــــــديــر مع تــشــكـــيل جلــنــة من خــمس
وزارات هـي الــــشــــبــــــــــــاب والــــثــــقــــافــــة
والـصحـة والـتربـيـة والتـعـليم الـعـالي وبذلك
نــؤسس لــقـاعــدة حــقـيــقــيـة مـن اجل عـودة

نتديات.  الشباب الى ا
وتـابـع الـســيــد الـوزيــر بــالـقــول ان شــبـاب
الــعـراق ازاء خــطـر حــقـيــقي يـتــهـددهم في
ــنــشـــطــات واخملــدرات واحلل يــكــمن في ا
مـنتـديات شـبابـية تـسـتوعـبهم لـذلك شرعـنا
ــوهــبـــة الــشــبـــابــيــة بــان تـــكــون مــراكـــز ا
والـريـاضـيـة فـاعـلـة بـهذا االجتـاه مـع الـغاء
ــنــتــديــات أي مـــشــروع اســتــثــمــاري في ا
واالنــديــة يــتــعــارض مع الــبــنــاء احلــقـيــقي

للشباب. 
وجــرى خالل الــلـقــاء مــنــاقــشــة مـواضــيع
ـشـاريع تـتـعـلق بـاجلـدوى االسـتـثـمـاريـة وا
ـتــوقــفــة وخــطط االنــشــطــة لــلــمــنــتــديـات ا

الشبابية. ؤسست شاكل ب ا بية ويبحث ا UI¡∫ درجال يستقبل رئيس اللجنة االو

أوروبـا والـذي يشـغـله اليـبزيج
ن عـند فـيـمـا تـوقف رصـيـد بـر
ـركـز الـثـاني من 18 نـقـطـة في ا
الـقـاع. وبـعـد فـتـرة تـوقف بدأت
ـــــاضي في مــــــنـــــتـــــصـف أذار ا
بــســبب أزمــة فــيــروس كــورونـا

ــــســــتـــجــــد (كــــوفــــيـــد-19)  ا
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اكـتسح بـاير لـيفـركوزن مضـيفه
ن 4 -1  اول امس فـــيـــردر بــر
ـرحــلـة الـسـادسـة اإلثــنـ في ا
والــعــشــريـن من دوري الــدرجــة
ــــاني لــــكــــرة الــــقــــدم األولى األ

(بوندسليجا). 
وخـاض الــفـريــقـان أول مــبـاراة
لـــهــمـــا مــنــذ تـــوقف الــــــــدوري
احملــــــلي فـي مـــــنــــــتــــــصف آذار
ـــاضي بـــفـــعل أزمـــة فـــيــروس ا

ستجد.  كورونا ا
وتــقــدم كــاي هــافــيــرتــز بــهــدف
لـليـفركـوزن في الـدقيـقة 28 لكن
بعـد دقيـقتـ فقط أدرك ثـيودور
جــــيــــبــــر ســـيـالسي الــــتــــعـــادل

ن.  لبر
وعــاد هـافـيـرتــز وسـجل الـهـدف
الـثـاني له ولـفـريـقه في الـدقـيـقة
33 ليـنتهي الـشوط األول بـتقدم
ليفركوزن بهدف مقابل هدف. 
وأكـد الـفـريق الـضـيف فـوزه في
الـــشــوط الــثـــاني عــبـــر إضــافــة
هـدفـ حــمال تـوقــيع مـيــتـشـيل
ـــيـــربـــاي في فـــايـــزر وكـــر د

الدقيقت 61 و78. 
الفوز رفع رصـيد ليـفركوزن إلى
ــركــز اخلــامس 50 نــقــطــة في ا
ـركـز بـفـارق نـقـطـة واحـدة عن ا
ـــؤهل لـــدوري أبـــطــال الـــرابع ا

ـو أن الــلـجـنــة الـتــنـفــيـذيـة مــا
ـديـنـة سـتوافـق على ـجـلس ا
ـــوقـع آخـــر نــــقل الــــتــــمــــثــــال 
ـــــو وســـــتـــــطــــــالب نــــــادي مـــــا
ـــســاعــدة فـي هــذا من خالل بــا
اقــتـراح مــوقع آخــر يــنـقـل إلـيه
التـمثال. وأوضـحت الصحـيفة
أن عملية نقل التمثال يرجح أن
تـكــون بـعــد صــيف هـذا الــعـام.
و الـكــشف عن هــذا الــتـمــثـال
الـــبـــالغ ارتـــفـــاعه  3أمـــتـــار في
ـوقـعه ـاضي  تـشـرين األول ا
ـــو. وأزيل بـــجـــوار مـــلـــعب مـــا
التمثال في أوائل كانون الثاني

ــــاضي إلصالحـه بـــعــــد قـــطع ا
. وتــعــرض الــتــمــثـال الــســاقــ
لـلـعـديد مـن عـمـلـيات الـتـخـريب
ــاضي مــنــذ تـشــريـن الـثــاني ا
بعدما أعلن إبراهيموفيتش عن
اعتـزامه شـراء حصـة في أسهم
نـــادي هــامـــاربي بـــالــعـــاصــمــة
سـتـوكـهـولم مـا أثـار ردود فعل
ـو غـاضــبـة لـدى مــشـجــعي مـا
الـذي بـدأ فـيه إبـراهـيـمـوفـيـتش
مـسـيـرته الـكـرويـة. وفـي كـانون
ـاضي  قـطع جزء من األول ا
أنف الـتـمــثـال كـمـا  تــغـطـيـة
هــذا الــتــمــثــال الــذهــبي بــطالء

فضي. ويرتبط إبـراهيموفيتش
( 38عاما) حاليا بعقد مع ميالن
ـوسم اإليـطــالي حـتى نــهـايــة ا
احلـــالي. وعــاد الالعب مــؤخــرا
إلى إيطـاليا بـعد قضـاء شهرين
في السويد; بـسبب أزمة تفشي
اإلصــابــات بــفــيــروس كــورونــا
ــسـتــجـد. وخالل تــواجـده في ا
ســـــــــتـــــــــوكـــــــــهـــــــــولـم تــــــــدرب
إبــــراهــــيــــمـــوفــــيــــتش بــــنـــادي
هامـاربي ما أثـار بعض اجلدل
حـول إمـكانـيـة عـودته لـلعب في
الـدوري الـسـويـدي بـعـد انـتـهاء

ارتباطه مع ميالن اإليطالي.
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1983- االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم يـكلف
ــكـــســيك بــتــنــظــيـم كــاس الــعــالم بــدال من ا
كــولــومــبــيــا  الــتي اعـــــتــذرت فـي الــلــحــظـة

االخيرة .
ـدربـ عـدنـان الـكـروي بــعـد مـفـاضـلــة مع ا

حمد  ونزار اشرف .
2001- اجلـويـة يـحـرز لـقب بـطـولـة الـقدس
ـبـاراة النـهـائيـة على الثـالثـة بـعد تـغـلبه في ا
الــكــرامــة الــســوري بــثالثــة اهــداف مــقــابل
هدف سـجلها علي زغير وعدي عبد اخلالق

 .2
2004- تـعـادل منـتـخـبي البـرازيل وفـرنـسا
نتخب  في شاركة جنوم ا بدون اهـداف  
ـئوي ـناسـبـة الـعيـد ا ـباراة الـتي  جـرت  ا

لـلفيفا . 2004- فوز مـنتخبـنا الوطني على
فريق مجـلس العموم البـريطاني بنـتيجة احد
ـــــــبــــــاراة عـــــــشـــــــر هـــــــدفـــــــا دون رد فـي ا
ـعـسـكـر االسـتــعـراضـيـة الـتي جـرت خالل ا

نتخب في لندن. التدريبي الذي اقامه ا
1991- الــنــجف يــوقف حتــلــيق الــصــقــور
ويــهــزمــهم بــهــدف دون رد سـجــلـه روضـان
كـــولي  في اطــار مــنـــافــســات دوري الــكــرة

متاز . ا
1991- االردن  يــــحـــقق نــــصـــرا كــــبـــيـــرا
ركـز الثاني في للريـاضة العـربية بـاحرازه ا
بـطـولـة الـعـالم  اخلـامسـة لـلـتـايـكـوانـدو التي

جرت في يوغسالفيا .
درب 1998- نادي الـطلـبة يـسمي شـيخ ا

عمو بابا مدربا لفريقه.
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يـة بأن ينظم من ـنظمـة الصحة الـعا
خالل مـؤسستـه اخليرية مـباراة جلمع
الــتـبـرعـات من أجل حــمـلـة (احلـصـول
عـــلى جتـــهـــيــزات كـــوفـــيــد-19) وهي
ــيــة تــهـــدف إلى تــســريع مــبـــادرة عــا
الـتـطـويـر واإلنـتـاج والـوصـول الدولي
ـنصف إلى الـتكنـولوجـيات الصـحية ا
ـــكـــافــــحـــة الـــفـــيـــروس األســـاســــيـــة 
(الـتـشخـيص العالج والـلقـاح)". ونقل
الـبيان عن رئيس "الفـيفا" السويسري
جـياني إنفانتينـو قوله: "إننا ملتزمون
ي جلــمع األمـوال بــتــنـظــيم حــدث عــا
ــجــرد أن يــســمح الــوضع الــصــحي
بــذلك حــتـى لــو كــان يــتــعــ عــلــيــنـا

االنتظار بضعة أشهر".
الـى ذلك أعـلن االحتــاد األوروبي لـكـرة

الـقدم "اليويـفا" تأجيل اجـتماع جلنته
ــقـرر في الـ 27مـن ايـار الــتــنـفــيـذيــة ا
بـسبب "بعض النقاط العالقة" اخلاصة
ـالعب بـطـولــة أوروبـا الـتـي تـأجـلت
ـقـبل. وقـال "الـيـويـفـا" في إلى الــعـام ا
بـيـان رسـمي إن االجتـمـاع سيـعـقد في
ـــقــبل. وتـــأجــلت الـ 17مـن حــزيــران ا
بـطـولـة أوروبـا "يورو 2020 الـتـي كان
ـقرر إقامـتها هـذا الصيف في 12 من ا
مـدينة أوروبيـة بسبب جائـحة كورونا
الـــتي أوقـــفت الـــنـــشـــاط الــكـــروي في
"الــقـارة الـعـجـوز". وقــال "الـيـويـفـا" إن
تــغـيـيـر مـوعـد االجــتـمـاع جـاء بـسـبب
"بـعض الـنقـاط العـالـقة اخلـاصة بـعدد
العب الـتي ستـستـضيف صـغـير من ا

قبل". بطولة أوروبا  2020العام ا
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أكـــد رئــيس وزراء جــامـــيــكــا أنــدرو
هــــولــــنــــيس اول امـس االثــــنـــ أن
الـعـداء يـوس بـولت احلـاصل عـلى
بية رزق ثماني مـيداليـات ذهبيـة أو
بـطـفـلـته األولى من صـديـقـته كـيسي
بــيــنـيت. وكــان بــولت الــذي يــحـمل
ي في سـبـاقي الـرقم الـقـيـاسي الـعـا
100 و200 مـــــتــــــر أعـــــلـن عـــــبـــــر
ـــاضي أنه انــــســـتـــجـــرام فـي اذار ا
وصــديـقــته يـنــتـظــران مـولــودتـهــمـا
األولى. وقـال هولـنـيس على تـويـتر:
"تـهانـيـنا لـلـعـداء األسطـورة يـوس
بــولت وكــيــسي بــيــنــيت عــلى والدة

طـفـلـتهـمـا". كـان بـولت وهـو الـعداء
الــوحـيــد الـذي فـاز بــذهـبــيـتي 100

ـــبـــيــة و200 مــتـــر في 3 دورات أو
مـتــتـالــيـة (2008 و2012 و2016)
قد أكد أنه سينـصح أوالده مستقبال
بـعــدم الـسـيـر عــلى خـطـاه. وأضـاف
الـعـداء الـبــالغ من الـعـمـر 33 عـامـا:

"إنه مجال صعب للغاية. 
لــو رغـبــوا في ذلك لن أمــانع لــكـني
ســأنـصــحــهم في بــاد األمـر بــعـدم
الـــقــــيـــام بــــذلك ألنـي أعـــرف حــــجم
الـــضــغـــوط". واعــتـــزل بــولـت بــطل
العـالم 11 مـرة بـعـد بـطـولـة العـالم
2017 فـي لــــنــــدن حـــــيث تــــعــــرض
إلصابـة في عضالت الـفخـذ اخللـفية

في آخر سباق في مسيرته. العداء يوس بولت 

شعار االحتاد
الدولي لكرة
القدم
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االديــبـة الــسـوريـة صــدرت لـهــا عن دار عـقل لــلـدراسـات
والنـشر والـتـرجمـة . رواية (ثـورة اخملـمل) وتقع في 200

توسط. صفحة من القطع ا
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الـتدريـسي في كلـية الـفنـون اجلمـيلـة بجـامعـة ديالى ادار
مع الـتدريـسي احـمـد عبـدالـسـتار ورشـة عـمل الـكتـرونـية
اقامـها قـسم الفـنون الـسيـنمـائية والـتلـفزيـونيـة في الكـلية

قال العلمي). بعنوان (فن كتابة ا
 …bý«Ëd « r¦O¼ Ècý
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طـالب الدراسـات العـليـا بجـامعـة تكـريت مشـغول بـاعداد
ـاجـسـتـيـر عن بـرنـامج (اطـراف احلـديث) الـذي رسـالـة ا
تـقــدمه قـنـاة (الـشـرقـيـة) ويـعـده ويـقـدمه االعالمي مـجـيـد

السامرائي.
 pO uð włdO¹
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ـركز لـيـجاثم لـلـتنـمـية وريـادة االعـمال ديـرة الـتنـفـيذيـة  ا
تــديـر مــسـاء الــيـوم الــثالثــاء حـواريــة يـعــقـدهــا  مـنــتـدى
مـؤسـسـة عـبـد احلــمـيـد شـومـان في االردن حـول (إعـادة
بناء االقتصاد بعد تداعيات كورونا من خالل االبتكار).

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.
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الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .
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مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير

الـلواء الـركن في اجليش الـعراقي
اصــدر رئـــيس الــوزراء الـــعــراقي
مـصـطفى الـكـاظمـي امرا بـتعـيـينه

قائدا للقوات البرية.
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(الــلــهم اغــســلــني فــيه من الــذنــوب
وطهرني فيه من العيوب وامتحن
فيه قلـبي بتقوى القـلوب يا مقيل

.( ذنب عثرات ا
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ــوهــوبــة االردنــيــة حــصـــدت اجلــائــزة األولى عن حــقل ا
الـنـصوص األدبـيـة في مـسـابـقـة (مـوهـبتي مـن بيـتي) في
وحصدت أسبوعـها الـسابع التي تـنظمـها وزارة الـثقافـة 
از محـمد الغندور عن الرواشـدة اجلائزة مناصـفة مع ر

حقل العزف والغناء.
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ـــســنـــات . وبـــيــنـت تــومـــا لـ(الـــزمــان) وا
(غــمـرتــني الــفـرحــة الـكــبــيـرة انــا واخـتي
شــمـريــته بـولص تــومـا الــتي تـعــمل مـعي
مــنــاوبـــة بــإدارة دار الــرجــاء لـــلــمــســنــ
ـسـنات في مـدينـة هه ولـير كـذلك معـنا وا
أخـتي الصغـرى أيضا تسـاعدنا في شؤون
ـرأة الــدار  عـنــد وصــول طـاقم بــرنــامج ا
ي بـالـقالدة ـثــالـيــة لـلـدار لــغـرض تـكــر ا
الــذهـبــيـة الــتي تـعــد رمــز كـبــيـر لــلـنــسـاء
الـعـراقـيـات). مـوضـحـة (انـا أعـمل مـعـلـمـة
ومـن موالـيـد أربـيل , 1968راودتـنـي فـكرة
فـــتح دار إليــواء الـــنــاس كـــبــار الـــسن من
الــرجــال والــنــسـاء  الــذيـن المـعــيل لــهم 
وتــطـــوعت مــعي أخــتـي شــمــريــته وهي
مــدرســـة في إعـــداديــة الــصـــنــاعــة
بــأربـيل أيـضـاً  واســتـأجـرنـا
بـيت كبـيرين متجاورين
لــيــكـون واحــداً لــلــرجـال
واآلخـر للنـساء) .مضـيفة
(في الـبـداية دخـلت لـلدار
  5 نساء كبيرات السن 
وازداد الـعـدد حـتى وصل
الى    23مـسـنـاً  وتـوفي
عــدد مــنــهم واآلن أصــبح
ــــــوجــــــودين 17 عــــــدد ا

نـزيالً ونزيلة). موضـحة (الدار فتحت يوم
  3 آب   2010دون أي دعـم  لــكن هـــنــاك
مـــســــاعـــدات تــــصل لــــنـــا مـن رجـــال دين
مـسلمـ ومسيـحي وبـعض السيـاسي
ــسـؤولــ احلـكــومــيـ  ومن الــنـاس وا

يسورين في داخل العراق و خارجه). ا
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مـشـيرة(تـعـلمـنـا من خالل الـعشـر سـنوات
الــتي فـتــحـنــا فـيــهـا هــذه الـدار  كــيـفــيـة
سنـ الذين نرعاهم الـتعامل مع الـناس ا
كــآبـاء وأمــهـات لــنـا  ألجل أســعـادهم وال
جنـعـلـهم يـفـكـرون بـأنهـم ال معـيل لـهم من
عـوائــلـهم  كـنـا بــ احلـ واآلخـر نـنـظم
لــهم الـســفــرات الـتــرفــيـهــيــة لـلــمــصـايف
والت لكن بعد تفشي وباء ـتنزهات وا وا
كــورونـا في كـردســتـان وبـالـعــالم ايـضـاً 
حـجـرنـا الــنـزالء بـالـدار خـوفـاً عـلـيـهم من
مـيت). الفته اإلصـابـات بهـذا الفـايـروس ا
الى أن (الـدار تـتـوفـر فـيـهـا وسـائل راحـة
من غـرف واسـعة مـكـيفـة مـزودة بشـاشات
تـلــفـاز كـبــيـرة  ومـكــتـبـة ولــوحـة خـاصـة
ـتوفـ من كبـار السن في الدار). بـصور ا
مــؤكـدة: (الـنــزالء جـمــيـعــهم من الـطــائـفـة
ــوصل ـــســيـــحــيـــة  وهم من اربـــيل وا ا
والــبــصــرة وبــغــداد وكــركــوك وســنــجــار

وبـرطـلـة وديانـا وزاخـو ودهـوك  اجلـميع
مـرتاح في إقامتهم بالدار بوجود كوادر
تـــقـــدم لــــهم افـــضل اخلــــدمـــات من مـــأكل
ومـلبس وغـسيل وكـوي مالبسـهم وغـيرها
من اخلـدمات ).مضـيفة(امنـيتي أن نحصل
عـلى دار كــبـيـرة أليـواء اهـلـنـا كـبـار الـسن
ورعــايــتــهم  أو حــتى اذا حــصــلــنـا عــلى
قــطــعــة أرض نـــشــيــد عــلــيـــهــا بــنــايــتــ
مــنــفــصــلــتــ واحــدة لــلــرجــال واألخـرى
لـلنساء  وبهـمة الناس اخليـرين نستطيع
وذجـية). مـوضحة (في بـنائـها لـهم داراً 
الـدار هناك مـكان للـعبادة والـقداس وكذلك
لــلــمــحــاضــرت الــتي تــلــقى عــلـى الــنـزالء
بـصـورة دائــمـة  والـقـاعـة هـذه عـبـارة عن
كـنيسـة مصغرة  كـما هنـاك نزيل من كبار
الـسن واسمـة بولص من موالـيد احلبـانية
عــام  1937 وهــو فــاقــد الــبــصـر  وســكن
سـابـقـاً في بـغـداد قـبل دخـوله الـدار  لديه
هـواية الـعـزف على عـدة اجهـزة موسـيقـية
يـحـتـفظ بـهـا في غـرفـتـة بـالـدار  األجـهـزه
ـة لكـنـهـا صاحلـة لـلـعزف ـوسـيـقيـة قـد ا
ومــنــهــا الـكــيــتــار واألورغ والــعــود  هـذا
الــرجل بـ فــتـرة وأخـرى يــقـوم بــالـعـزف
وسيقية  وحتى في عـلى احدى أجهزتة ا
ي عـزف عـلـى األورغ إبـتـهـاجـاً يـوم تــكـر

االديـب الـعـراقـي نـعـاه فــرع الـبــصـرة في االحتــاد الـعـام
اضي عن وت الـسـبت ا لـالدباء والـكتـاب بـعد ان غـيـبه ا

رض. سبع عاما بعد صراع مع ا

الـكاتب الـتشـيكي صـدر له في العـاصمة الـتشـيكـية براغ
كتاب بـعنوان (زنوبـيا ملكة الـصحراء السـورية) ويتحدث
ـؤلف في الكـتاب الـذي يقع في  385 صـفحـة عن حياة ا
ـلـكــة تـدمـر في الــفـتـرة بـ 267 زنـوبــيـا الـتي حــكـمت 

و 272م.

ي) .وأكـــــدت  (لـي جـــــوالت في بـــــتـــــكـــــر
ــوصـل وكــركــوك مــحـــافــظـــات األقــلـــيم وا
لألطالع عـلى الـناس الـكبـار بالـسن والذين
المــعـــيل لــهم  جلــلـــبــهم مــعـي بــعــد اخــذ
مـوافقات وزارة الـعمل واحلكومـات احمللية
بـاألقليم  ليكونون ضـيوفاً أعزاء علينا في
ي الــكـبـيـر دارهم). مــبـيـنـة (فـي يـوم تـكـر
ـثــالـيــة من قــبل الــشـرقــيـة ــرأة ا بــقالدة ا
بــايــعـاز من االســتــاذ ســعـد الــبــزاز كـانت
معنوياتي عالية التوصف  وقلدتني أختي
شـمـريـته نـيـابـة عن إدارة الـقـنـاة الـشـرقـية
بـالقالدة وبـحضور وفـرحة نـزالء الدار أما
مـبلغ اخلـمسة ماليـ دينـار التي كرمت به
ــبـلغ الــكـبــيـر أيــضـاً  ســأتـصــرف بـهــذا ا
خلــدمـات ومـصـاريف الــدار وايـضـاً لألسـر
ـتعففة التي أعـرفها في اربيل من اخوتنا ا
ـسيـحي  ـسلـم وا الـعرب والـكرد من ا
وفق الـله أسـتاذنـا العـزيز الـبزاز عـلى هذه

ة من لدنه لناو لدارنا). اإللتفاتة الكر
وضم فـريق عمل (الشرقية) في هذه احللقة
ـثـالـيـة): اإلعـداد : عـمـر هادي ـرأة ا من (ا
الـتـقـد : تامـيال سـنـان مـدير الـتـصـوير :
ـــــصـــــور : عـــــصــــام ا أحـــــمــــد الـــــطـــــائـي
اإلخـــراج : عـــبـــد الـــوهـــاب مـــعـــد ســـهـــيل

تابعة : سعدون اجلابري. وا

- بالنـسبـة لي تغيّـر من حيث الوعي
والنـضج أصبحت أدرك أكـثر قـدسية
رمضـان وقدسـية الـعبـادات وتطـبيق
ما علمه لـي أهلي وأصبحت بـقناعة
ـــــا أقـــــوم به مـن صـــــيــــام أكـــــثـــــر 

وعبادات.
{ من هــو الــنـجم الــذي حتــرصــ عـلى
مـتـابعـته رغم تـوقف الـتـصـوير لـكـثـير من

االعمال الرمضانية بسبب كورونا?  
- كـثــيـر من الـنـجــوم مـثل سالفـة
مـعـمـاري عــبـاس الـنـوري بـسـام

كوسا.
ـفـضـلـة لـديكِ عـلى مـائـدة { األكـلـة ا

اإلفطار?
الشوربة والفتوش والتبولة.

احـبهـا كـثـيراً وخـاصـة نـسمـعـها من
اإلذاعة والتلفزيون وقت السحور .

{ ما طقوسكِ بعد اإلفطار?
- أجــمل شيء اجلــلــوس مع جــمــيع
أفراد الـعـائلـة وأشـاهد مـعـهم برامج
ـنوعـة ب االجـتـماعـية التـلـفزيـون ا
والـكـومـيــديـة وأيـضـا شـرب الـقـهـوة

والصالة .
{ كيـف تمـضـ يـومكِ الـرمـضاني خالل

نزلي? احلجر ا
- أقــــرأ قــــرآن وأيــــضــــا نــــصــــوص
ـطـبخ سـيــنـاريـو وأسـاعــد أمي في ا

ائدة اإلفطار. للتحضير 
اذا يـختلف لديكِ رمضان ب األمس  }

واليوم ?

رمضان في ظل جائحة كورونا?
- رمـضـان شـهـر مـبـارك وشـهـر كر
جــدا واالشـيـاء الــتي نـتــعـلـمــهـا مـنه
كــثــيــرة جــدا مـن الــصــبــر والــعــطـاء
والـتــقـرب من الــله بـصـراحــة أشـيـاء

كن حصرها بجملة. كثيرة ال 
{ هل تـذكرين صـيـام أول شـهـر رمـضان

في حياتكِ?
- طبعا أتذكر انـا بدأت الصوم بعمر
صـغــيـر بـسـن الـ٨سـنـ كــانت مـامـا
تعودني على الصـيام بشكل تدريجي

وكنت سعيدة جداً.
{ أنشـودة رمضـانيـة حتـب سـماعـها في

هذا الشهر?
  إنـشودة (رمـضـان جتـلى وابـتسم )

احلـال القت حـنـا آالف اإلعـجـابـات والـتـعـلـيـقـات
الــتي عـبّــرت عن إشــتـيــاق لـلــعـمل
الـــدرامـي في اإلشـــارة إلى أنه
سلسالت. كان من أجمل ا
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ـدفعي وألول مرة حفل (اون يقيم  الـفنان الهام ا
ــدرج الـرومــاني في الين) وبــدون جـمــهــور من ا
الـعاصـمـة االردنيـة عمّـان  في الـساعـة العـاشرة
ـقـبل احـتـفـاال بـعـيـد الـفـطـر من مـسـاء الـســبت ا
بارك ليـبث من االردن الى العالم و عن ذلك قال ا
ـدفـعي (تـابعـوني من مـنـزلكم يـوم الـسبت 23 ا
ـقبل في بث مـبـاشر عـلى قنـاتي الـرسمـية أيـار ا
دة 30 على يوتيوب في عرض موسيقي ثالثي و

دقيقة).
ـمثـلـة الـسوريـة كـندة على صـعـيـد آخر نـشـرت ا
ـمـثالت حـنـا صـوراً جـديـدة جتــمـعـهـا مع عـدد ا
الـسـوريــات عـبـر حـسـابـهـا الــرسـمي عـلى مـوقع
(انستغرام).ومن خاللها استرجعت حنا ذكريات
ـسلـسل الـسوري الـشهـيـر (صبـايا) الـذي شكّل ا
فارقاً لديها في مسيرتـها الفنية.وظهرت حنا في
ا ا بياعة د الصور التي نشرتها مع كل من د
اجلــنــدي جــيــني إســبــر نــســرين طــافش. وفي
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ثل جنم يـقول لي نصف مـازح نصف جاد : ا يـكون اقل النـاس وسواسا هـو منضـد هذه الـسطور بـالقيـاس الى  ر
حتى  استـكان الشـاي اغسله بالـهايجـ ! ثم إنه ينصحـني (التفرك عـينك حتى لـو سالت دما) !. وكلـما حكـتني عيني

اتذكر حكايته !
ـصـل فـي الشـارع الـذي اقيم فـيه   اواظب مـنذ   قبل االفـطـار بانـتـظار االذان مـرفـوعا من سـت جوامع خـالـية من ا
قام احلـجاز . من الـبرتا بـكندا عـشر سـن من اقامـتي بعـمان على سـماع القـرآن من (الشـرقية) ثم االذان مـرفوعـا 

قام وضروبه وهو احلائز على الدكتوراه في النقد االقرائي. نتحاور ضاري العاصي وانا بشؤون ا
لوءا باحلـزن والشفقة  تاز بـغزارة الشعور وكـأنه  غرب الـعربي   قـام في العراق والشـام ومصر وا انتـشر هذا ا

كن اعتباره جامع الشرق والغرب في آن واحد . قام الوحيد الذي  وهو ا
 وقـد امتاز هذا االذان بـصبغـته عند أهل الـعراق  ويؤدى في الـتالوة واآلذان . وقد شاع وعـرف عند اهل الـصنعة من
ؤذنـ ومنهم احلافظ  صالح الـدين  واحلافظ خليل اسـماعيل  واحلافظ يس الـعزاوي ومال علي حسن دَاوُدَ القرّاء وا

ومال بدر األعظمي  ومال منذر العبيدي وغيرهم رحمهم الله.
ـقام الـسيـكـا  الميـزة لك عن غـيـرك ولقـد سبـقك مـحمـدر رفـعت فقـد رفـعه عام 1952  بـعمـان تـرفع جمـيع الـصلـوات 

وانت من مواليد 1957.
ـرحوم جالل احلـنفي ركـز االقـرائي بجـامع اخلـلفـاء عام 1977- والـكالم للـعـاصي-  عنـد الشـيخ ا عنـد  الـتحـاقي بـا
اشـرت اليه بتـطبـيق مقـام السيـكاه فـلمـا سمعه أعـجب به وقال لي أريـد ان اسمـعه اليوم مـن على مأذنـة جامع اخلـلفاء
ـؤذن بعـد ان كان احلجـاز والبيـات مهيمـن على حناجـرهم.  اسمعه وأديته ألول مرة وبـعد ذلك عرف الـسيكـاه عند ا
لل عـند االسـتماع فـالبد من التـنوع بـاألنغـام وحالوتها كل يـوم من جامع الـطباع بـعمـان بالـسيـكاه.وهذا  يـؤدي الى ا
وفـروعها لـتشـبع االستمـاع باألنـغام التي تـسر وتـدخل القلـوب وخاصـة عندمـا تنـادي الى إشعار الـصالة  فاالعـتماد
على نـغم واحد يحـجب التّذوق واحلالوة واالسـتمـتاع باألنـغام التي تـبني اجلـو في اخلشوع  واالطـمئنـان .   أما نحن
العراقيون ال يصعب عـلينا نغم فكل األنغام واالصول والفروع وأنغام اجلنوب نـستطيع تأديتها مثل اخللوتي والنهاوند

نصـوري والقزاز والـشطراوي واحملـمدي والركـباني واحلكـيمي واخملالف. واحلـجاز كاركـرد وا
وغيرها . فتراث العراق ونغمه ثري ال حدود له).(إنتهى كالم الشيخ ضاري )

ا الني اسـتذكر أنا  كل يـوم اجهش بـالبكـاء لسـماع االذن مـرفوعـا من العراق بـاحلجـاز ر
جـمعـتنا وسـفرتـنا الـدائمـة هنـاك ببغـداد وتلـفزيـون العـراق يسـجل جزءا من ذاكـرة رمضان
ـدفأة الـغازيـة واسأل اصـحابي : هل اجلـو بارد اخلالـصة. اخـاف ان اصاب بـالبـرد اوقد ا

كم : فيضحكون .. نعم نعم ابعدك الله عن دواعي الكورونا واعراضها.
روحه تدور على درجة السيكاه  بدرجت . .. صَيفَنا !  اليوم تركت ا
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wz«d U « bO−

WKO

—bI «
قال النـبيِّ محـمد صلَّى
الـــله عـــلـــيه وســـلَّمَ
(مَن  يَــقُمْ  لــيــلـةَ
ـــانًـــا الـــقَــــدْرِ إ
واحتسـابًا غُفِرَ
له مــا تَــقــدَّمَ من ذَنــبِه). وعن
عــائـشــةَ رضِيَ الــلهُ عــنـهــا قـالتْ:
كان رسـولُ الله صـلَّى الله عـليه وسلَّمَ
يُجاوِر في العَـشْر األواخِر من رمضانَ
ويـقـول: (تَـحرُّوا لـيـلـةَ الـقَـدْر في الـعَـشْر
األواخِــر من رمــضــانَ) رواه الــبــخــاريُّ

ومسلم .

{ الــــقـــدس  –وكــــاالت - اعــــتـــادت
الفرقة الـصوفية لـلفلسـطيني فراس
الــقـزاز خـالل شـهــر رمــضـان من كل
عــام تــقــدم تـــرانــيــمــهــا الــنــابــضــة
بـــاحلـــيـــاة أمـــام اجلـــمـــهـــور.اال ان
رمـضـان هـذا الـعـام يـخـتلـف بسـبب
جــائـحــة كـورونــا لـهــذا اكـتــفت بـأن
تــقــدم أداءهــا الـصــوفي في مــديــنـة
ـة من خـالل حفـل يتم الـقـدس الـقد
بـثه عـبر اإلنـتـرنت بـسـبب إجراءات
الــعــزل الــعــام. وأقـــيم الــعــرض في
ـة احلـي اإلسالمي بــالــبـلــدة الــقــد
داخل مركز السرايـا خلدمة اجملتمع
الـــذي كــــانت يــــكـــتـظ في الــــســـابق
بـاجلمـاهيـر الـراغبـة في االسـتمـتاع
بـاإليـقـاعـات الـصـوفـيـة.وقـال الـقزاز
ـاضية في تصريح ( في الـسنوات ا

كنـا نقيـم هذه األمسـيات بـ الناس
صل ويكون هناك جمع غـفير من ا
ـة وكــنـا ومـن أهـالي الــبــلـدة الــقــد
نحيي أزقتها باألمسيات الرمضانية

ـدائـح الـنـبـويــة لـكن في ظل هـذه وا
الظروف نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يـــرفع هــذا الــبالء والــوبــاء عــنــا

.( وعن الناس أجمع

- ما الفرق ب أعوذ و ألوذ?
العياذ: للفرار من الشر.

اللياذ: لطلب اخلير .
ـــغـــفـــرة و و مـــا الـــفـــرق بـــ ا

الرحمة إذا اقترنتا ببعضهما?
ا مضى من الذنوب. غفرة :  ا
الـرحـمــة : الـسالمـة من الـذنـوب

ستقبل. في ا
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تـمـيزت ـثـلـة سوريـة  دانـة نصـري 
بـعـدة أدوار بـطـولـيـة وتـركت بـصـمـة
فـي الــدرامـــا الـــســوريـــة  نـــذكــر من
أعمـالـها دورهـا في مـسلـسالت (خان
(زنـود الـست ) (3نـساء الـدراويش) 
من هـــذا الــزمن)  (نـــيــو لــوك) (دبل
فـيس) وغـيرهـا الـكـثيـر.سـألـنـاها عن
بـعض طقـوسـهـا الرمـضـانـية في ظل

كورونا:
{ خـالل احلـجـر الصـحـي كـيف  تـصـف

رمضان?
- يــبـــقى رمــضــان شــهــر الــتــســامح

والسالم.
{ مــا الــذي يــجب أن نــتــعــلــمه مـن شــهـر
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دفعي الهام ا

دانة
نصري
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ـســتـقل اوعــز رئـيس مــجـمــوعــة اإلعالم ا
األسـتـاذ ســعـد الـبـزاز بـتـكـر مـديـرة دار
الـرجاء لـلمـسنـ في أربيل خـالدة بولص
ـثــالـيــة في احـدث ــرأة ا تــومـا بــقالدة ا
ـثـالـيـة)الـذي ــرأة ا حـلــقـات بـرنـامج (ا
تـعــرضه قـنـاة (الـشـرقـيـة)
ضـمن دورتها البـرامجية
ـتميزة لشهر رمضان  ا
تـثمـيناً لـدورها الكـبير
بـرعـايـة شـريـحة
ـــســنــ ا

خالدة بولص مع
سنات إحدى ا

نزالء الدار يحتفلون بتكر مديرتهم
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ـا كان لالطباء هذا النصيب في دمرة  لوال اجلائحة ا
الظـهـور االعالمي وهذا امـر يشـيـر الى خلل في بـناء
التعاطي االعالمي العام في البلدان العربية مع اخبار
واحـداث الـشـأن الــعـام. ال يـزال االعالم مـحـتـكـراً من
قبل ثالثـة اصناف مـفروضـة وهي االخبـار السيـاسية
و اخــبــار الــفن واخــبــار الــريــاضــة. ال حتــتل اخــبــار
اجلــامـعـات  ومـراكـز االبـحـاث الــراقـيـة بـرغم نـدرتـهـا
ــسـاحـة الـقـلـيــلـة والـهـامـشــيـة كـمـا يـحل عـربـيـاً إالّ ا
االطبـاء كضيـوف شرف في بـعض البـرامج في سياق
الـتعلـيق عـلى عمـليـات جتمـيل وامور صـحيـة غالـبا ما

تخص الفنانات.
 ظنّـنا لـفتـرة طويلـة انّ العـالم ليس فـيه سوى مـجاميع
الـسـياسـيـ من جهـة والـغنـاء ومـعـظمه اسـتـعراضي
هابط ومـوسيـقاه مسـتنـبطة من سـرقات ال تـخفى على
ـكن التـوافق على تـسمـيته احد اذا وجـدنـا هنـاك ما 

موسيقى من جهة اخرى.
شاهير  اطباء التـجميل السـيما الذين يـتعاملون مـع ا
في الـفن كــانـوا ضــيـوفـا أحــيـانــاً في بـرامج لــبـنــانـيـة
ومـصـريـة وخـلـيـجـيـة في اطـار دوران االعالم الـعـربي
في ادنى االفالك الهابطة من دون رؤية وال خطط فيها
ـســتـواه. دراسـات تــعـنى بــاجملــتـمع وســبل الــرقي  
وح يسـتضيـفون طبـيب عيون جنـده كالمه كله حول
ــلـونـة الـتي يـجــري تـبـديـلـهــا يـومـيـا لـدى الـعـدسـات ا

الفنانات.
ال نـزال خـاضـعـ في االعالم الى مـقـولـة سـافـلـة هي
(اجلـمـهـور عـايـز كـده) وفي احلـقـيـقـة هـنـاك اجـندات

كثيرة تمرر من خالل ذلك االدعاء.
الـيـوم جنـد ظهـور كـثـيف لالطـباء لـكن هـذا الـفـيروس
كن الـتنظـير في وضعه الذي حيـر الدول العـظمى ال
من خالل اي طبـيب يجـد متـعة اجتـماعـية في الـشهرة

في هذه االيام.
لم نر االجـهزة االعالميـة العربـية الكـبيرة تـنظم ندوات
عـلــمـيـة وطـبـيـة ذات بـعـد اجـتـمـاعي تـفـتح من خاللـهـا

حوارات ميدانية. 
ـــرئـي خـــاصـــة ال يالمس ال يـــزال االعالم الـــعـــربي ا
شكالت السياسية ويكتـفي باالخبار الرسمية ويهتم ا
يـديـا االجـتمـاعـية لـفـنـان من دون بـاسـماء رائـجـة بـا
اعـطــاء اهـمــيـة جلــوهـر الــفن  كــمـا ان مــفـهــوم الـفن
غنـيات والـراقصات فـروض علـينا هـو ما جتـود به ا ا
ـمثـلون  وال مـجـال لالنفـتاح عـلى مـجاالت الـثقـافة وا
والــفن االخـــرى الســبــاب تــبــررهـــا الــقــنــوات بــأن  ال

جمهور لتلك اجملاالت.

ومن طـرائف ولـذائـذ ومـحاسـن وشالـة شـهـر الـصـيام 
هـو ما جـاء علـيه احمللل الـبـحاثـة الثـقة صـاحبي الـفقـير
ــسـلــول  الــذي تــخــصص في الى ربه عــبــد فــرهــود ا
حتـلـيل وتــفـكـيك وتـمـحـيص وحتـمـيص وإضـاءة الـظالم
الـداخـلي للـشـخـصيـة  من خالل حـركـة اجلسـد ونـبرة
سافة ب أرنبة الصوت وأثاث الوجه ولباس اجلسد وا

اخلشم ونقرة احلنك !!
قـال انه رأى الـرئـيس اجلـديـد مـصـطـفى الـكـاظمـي وقد
أمسك بالعصا من وسطها بـطريقة لم يسبقه اليها أحد
من قبل  فـاطمأنَّ إلـيه األمريـكان والعـربان وإيران وآل

عثمان !!
قلتُ أنـرنا أيها الـعزيز وأزح الـغبار والـغبش عن أعـيننا
ـا رأيت  بل كـان ما شـفنـاه هو  فوالـله لم نـر شيـئاً 
أن مـصـطـفـى قـد قـبض عــلى الـتـوثـيــة من مـفـتــتـحـهـا 
وأعـلن بكالم شـديـد الـوضوح عن نـفـسه وهواه ومـنـبعه
ومـرجــعه في واقـعـة ارتـدائه جـاكــيت احلـشـد الـشـعـبي
الــشــهـيــر  فــجـعـل الـنــاس الــنـاظــرة تــذرع الــتـفــســيـر
بالـتفـسيـر  وتخـلط الزيت بـالقـير وتـرقص كأنـها حتمل

عكاز البشير !!
قـال هـا أنت قـد جـئت بـها مـن خاصـرتـهـا ولبِّ مـعـنـاها
ومــهـواهــا أيـهــا الـدرويش الــدائخ  ولـو هــدأتَ وتـأمـلت
ـا استـعـجلت وضـربتَ زبدة وتـفكـرتَ وأعمـلت الـعقل  

نتهى .  نظر بنقطة ا ا
واآلن عـد إلى الـصـورة كــامـلـة غــيـر مـنـقــوصـة  لـتـرى
صــدق نـظــريـتي ونـظــرتي الـتي ال تــسـقط بــأرضٍ يـبـاب
يبـاس  لترى كـيف أن الرجل قـد ارتدى السـترة فقط 
وترك باقي جسده مغـطى ببنطرونه األزرق الذي أتى به

أول مرة !!
ضحكتُ كما لو أنـني قنبلة عظيـمة سمعها سابع جار 

وقلت لصاحبي البحاثة العالّمة :
إنـي أراك تـــطـــلب من الـــرئـــيس نـــزع الـــبـــنـــطـــال أمـــام
احلـاضرين والـكـاميـرا  فـيكـمل ارتـداء البـدلة بـتـمامـها
ليقـال عنه أنه حشدي الـهوى شكالً وجـوهراً . قال بلى
ـنـتـصف هـذا اال رسـالـة مـعـلـنة وحـقك ومـا كـان فـعـله ا

أراد منها القول بالعراقي الفصيح :
أيـها الـقـوم انتـظـروني في يـوم قريب  لـتـرونني مـرتـدياً
اجلزء العـلوي من بجامـة مقلّمـة بازة  وشروال عريض
بـحـجـم بـرشـوت طـيـارة  ويـاشـمـاغ فـوقه عـقـال وحتـته
عـرقــجــ  وقـنــدرة جــلـد أصــلي من الــصـنـف الـبــائـد
ـعـمل بـاتـا فـي الـكـرادة خـارج  وسـأحـمل ـصــنـوع  ا
بيميـني صينية فـسنجون وبـيساري سبع لفـات همبركر
مـاكـدونـالـد وفـوق رأسي كالص
لــ أربـيل  وبــهـذه ســأكـون قـد
أتــمــمـت عــلــيـــكم رسم خـــريــطــة
الــبالد كــمـا حتــبـون وتــشـتــهـون

هههههههههههههه.
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تــوصـلت شــابـة كــنـديــة إلى طــريـقـة
عـانقة والـدتهـا بأمـان أثناء مبـتكـرة 
تـفشي فيروس كورونـا قفاز العناق
وهـو ستارة بالسـتيك مزودة بـأربعة
أكـمام ومعلـقة على حـبل غسيل. في
مـديـنـة غـويـلـف في جـنـوب أنـتـاريـو
طـورت كارول إليس وزوجها أندرو
مـا يسـمى بـ (قـفـاز الـعـنـاق) عـشـية
عـيد األم الـذي احـتفل بـه هذا الـعام
في  10 أيـــار/مــــايـــو في أمــــيـــركـــا

الشمالية.
وقـالت كارول لـوكالـة فرانس برس
فـــكــرت فـي أنــهـــا لن حتــصـل عــلى
معـانـقة وكـان علـيـنا أن نـفـعل شيـئا
حـيال ذلك. أردت أن أعـطـيهـا عنـاقا

في عيد األم.
وقـام الـزوجـان بـتـثـبـيت األكـمـام في
ستـارة بالستـيكـية كـبيـرة ما يـسمح
عانـقة بعضهـما بعضا لشـخص 
دون اتـــصـــال مـــبـــاشـــر. وأضـــافت
إلـيس لقـد احتـاج إجنازها إلى وقت
كــبــيــر خـــصــوصــا في مـــا يــتــعــلق
ــحــاولــة مـــعــرفــة حــجـم الــثــقــوب
وارتـفـاعـهـا. عـمـلــنـا عـلى ذلك حـتى
سـاعات مـتقدّمـة من ليل الـسبت ثم
جـــهّــزنـــا كل شيء لـــعــيـــد األم يــوم

األحد.
وقــد تـمـت مـشــاركــة مـقــطع فــيــديـو
سجـل للشـابة ووالـدتهـا في اللـحظة
الــتي تــعـانــقــتـا فــيــهــا عـلـى وسـائل
الـتواصل االجـتـمـاعي وانتـشـر على

نطاق واسع.
لــكـن إلـــيس تـــقـــول إنـــهــا فـــوجـــئت
بـسرعة انـتشار الـفيـديو. وأوضحت
أردت فـقط معـانـقة والـدتي. فـوجئـنا
بـــســرعــة انـــتــشــار الـــفــيـــديــو عــلى
الشـبكـات االجتمـاعيـة لكنـنا شـعرنا
بــسـعـادة كـبــيـرة عـنــدمـا أدركـنـا أن
كنهم االستفادة أشخاصا آخرين 
من هـذه الـفـكـرة وقـالت هـذا يـسـمح
لنـا بالـقـيام بـأمور طـبيـعيـة نوعـا ما.
ـنحنا أمال بأن هذا الوضع لن إنه 

يستمر إلى األبد,
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مــنــهــا. لـــذلك عــادت إلى مــالي
حيث تعيش.

وتــــســـــتـــــأنف تـــــراوري قــــرار
ـنح احملــكــمــة الــبـلــجــيــكــيــة 
حـضـانـة طفـلـتـهـا بـشـكل كـامل
لــشــريــكـــهــا الــســـابق. ووفــقــا
حملاميـها فإن قـرارا في محاكم

مالي منح احلضانة للمغنية.
وسيقى اشتهرت وبعيدا عن ا
تـراوري بعـملـها أجل الالجـئ
و تــعــيــيـنــهــا ســفــيـرة لأل
ـتــحـدة لـشـؤون الالجـئـ في ا

العام 2016.

وقــالت تـراوري فـي صـفـحــتـهـا
عــلـى فــيـــســبــوك الـــثالثــاء في
مـنــشـور رصــدته صـحــيـفــة لـو
بـاريـزيـان الـفـرنـسـيـة الـيـومـية
عـــدت إلـى بـــامـــاكـــو. الـــســـعي

لتحقيق العدالة مستمر.
وفي مـنــشـور اجلــمـعـة كــتـبت
تــراوري الــتي عـادت إلـى مـالي
في طـائرة خـاصـة أنهـا لـيست

إرهابية.
وقـال محامـيهـا كيـنيث فـيلـيهو
لــوكــالـة فــرانـس بــرس هـذه أم
يائسة تخشى أن تؤخذ طفلتها

{ بـــــاريـس- (أ ف ب): عـــــادت
ـالـيـة روكـيـا تراوري ـغـنـيـة ا ا
إلى وطنـها مـتجـاهلـة قرار منع
الـسـفـر الـذي أصـدرته مـحـكـمـة
فــرنــســيـــة بــنــاء عـــلى مــذكــرة
تـوقـيف بـلجـيـكـية بـسـبب نزاع
عــلى حـــضــانــة طـــفــلـــتــهــا مع
شـريـكهـا الـسـابق وفق مـا قال

محاميها األحد.
ـغنـية وقـد ألقي الـقبـض على ا
ـالــيـة لـدى وعـازفــة الـغــيـتــار ا
وصـولهـا من بامـاكو إلى مـطار
شـــــــارل دوغــــــول فـي بــــــاريس
ـاضـي لـكن حــكـومـة الـشــهـر ا
مالي استنـكرت توقيفـها وقتها
قـائـلة إن روكـيـا تـراوري حتمل

جواز سفر دبلوماسيا.
وصــــدرت مـــذكـــرة الــــتـــوقـــيف
الـبـلـجيـكـية بـحق تـراوري بـعد
حــكم قــضـــائي ضــدهــا أواخــر
ــاضي أمــرهــا بــإعـادة الــعـام ا
ابنتها البالغة من العمر خمس
سنوات إلى والدها البلجيكي.
وقــضت مـــحــكــمـــة في بــاريس
ــكن تـســلــيـمــهـا الحــقـا بــأنه 
لــبـلــجــيـكــا مع مــنـحــهـا إطالق

سراح مشروط.

الـبديـلـة. وبسـبب اخملـاوف على
الـــصــحـــة والـــبــيـــئـــة يــتـــحــول
مـسـتـهـلـكـون إلى بـدائل الـدجاج
والــلـــحــوم الـــتي تـــســتـــنــد إلى
الـــنـــبـــات. وكــان تـــقـــريـــر لأل
ـتــحـدة اقـتـرح اعـتــمـاد حـمـيـة ا
تـــســـتـــنـــد أكـــثـــر إلى الـــنـــبـــات
لــلـمــســاعــدة فـي تـخــفــيـف آثـار
ــنـــاخي. وأدت هــذه الــتـــغــيـــر ا
الــــــفــــــورة إلى ارتــــــفــــــاع عـــــدد
زروعة بـاجلاكية في البسـات ا

هذه الوالية الساحلية.
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. ويـوضح فـيـروس ـسـتـهـلـكـ ا
كورونـا سبب خـوفا من الـدجاج
فانـتقـل النـاس إلى اجلاكـية. في
كيراال أدى العزل إلى ارتفاع في
الـطـلب عـلى اجلـاكـيـة اخلـضراء
اليـانعـة واحلبـوب بسـبب نقص
في اخلـضار الـنـاجم عن الـقـيود

فروضة عند احلدود. ا
ي في وكـــان االهـــتــــمـــام الـــعــــا
الغـذاء الـنبـاتي الـصرف (فـيغن)
يرتفع كثيرا قبل جائحة كوفيد-
 19بسـبب حـركات كـثيـرة تروج
له ولـالقــــبــــال عــــلى الــــلــــحــــوم

كثيـرة. وتبلغ زنة قـطعة الـفاكهة
هذه خـمسة كـيلـوغرامـات بشكل
وســطي وهـي عــنـــدمـــا تـــصــبح
يـانـعـة يـصـبح لـون لـبـهـا أصـفر
وتــؤكل نــيــئـة أو تــســتــخـدم في
ثلجات احللويات والعصـائر وا

وكرقائق البطاطا.
وعنـدما يـكون فـجة تـضاف إلى
أطبـاق الـكاري أو تـقلى وتـقطع.
في الــغــرب أصــبــحت اجلــاكــيـة
فرومة بديال يلقى رواجا للحم ا

وتستخدم أيضا في البيتزا.
ـلك ويـقـول انـو بـامـبـري الذي 
ســلــســلــة مــطـاعـم في الــواليـات
تحـدة والهنـد الناس يـعشقون ا
اجلـــاكـــيـــة. وحــــقـــقت الـــتـــاكـــو
بـاجلاكـيـة حقـقت جنـاحا في كل
مـكــان طـرحـنـاهــا فـيه. وشـرائح
اجلاكية مطلوبة على كل طاولة.
غـــادر جـــيـــمـس جـــوزف عـــمـــله
كمـديـر في شركـة مـايكـروسوفت
بــعــدمــا الحظ زيــادة كــبـيــرة في
اهــتـمـام الـغــرب بـهـذه الــفـاكـهـة

كبديل نباتي صرف للحم.
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ويـؤكـد أن أزمـة كـوفـيد- 19أدت
إلى اهتمام متـزايد فيها من قبل

{ تـريــسـور- الــهـنـد- (أ ف ب):
حتـــــولت فــــاكــــهـــــة اجلــــاكــــيــــة
(جـــاكــــفـــروت) اخلــــضـــراء ذات
ــــلـــمـس اخلـــشـن والـــرائــــحـــة ا
الــقــويــة من مــصــدر إزعــاج في
الــفــنــاء اخلــلــفـي لــلــمــنــازل في
ســاحـل الـــهــنـــد اجلـــنـــوبي إلى
ـفــضل لـلـنــبـاتـيـ عن الــبـديل ا

تناول اللحوم في الغرب.
وتــســتـخــدم هــذه الــفــاكــهــة في
أطباق تعد في جـنوب آسيا منذ
قرون وكانـت لفتـرة طويلـة تنتج
بــكـمـيـات فــائـضـة بــحـيث كـانت

تهدر أطنان منها سنويا.
لكن الهند وهي اكـبر منتج لهذه
الـفــاكــهـة تــعــول عــلى شـعــبــيـة
ـتعاظمـة كـطعام فائق اجلاكية ا
اجلـودة بديـل للـحـوم يـتـغنى به
كـــــبــــــار الــــــطـــــهــــــاة مـن ســـــان
فــرانـسـيــكـسـو إلى لــنـدن مـرورا

بنيودلهي.
ويـقـول فـارغـيـز تـاراكـان لـوكـالة
فـــرانس بــرس مـن بــســـتــانه في
تريسور في كيراال نـتلقى الكثير
من االتـــصـــاالت لالســتـــعالم من
اخلـارج… على الـصـعـيـد الدولي
زاد االهتـمـام باجلـاكيـة أضعـافا
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ــــــمـــــثل { بـــــاريس- (أ ف ب): تــــــوفي ا
الفـرنسي الـشهيـر ميـشال بـيكولي في 12
أيـار/مــايـو عن  94عــامـا عــلى مـا أعــنـلت
. وجاء في بيـان للـعائلـة نقله عائـلته االثنـ
لوكـالـة فرانس بـرس جـيل جاكـوب صديق
ــهـرجــان كـان ــمــثل والـرئــيس الــسـابق  ا
للـفيـلم توفي مـيشـال بيـكولي في  12 أيار
بـ ذراعـي زوجـته لـوديـفـ وولـديه إيـنـور
ومـيـسيـا إثر جـلـطة دمـاغيـة. وبـرز ميـشال
بيـولي بفـضل فيـلم لو مـيبـري العام 1963
الـذي شـكل فـيه ثنـائـيـا رائعـا مع بـريـجيت
بــاردو. وشـارك بـعـدهـا في أكـثـر من 150
فـيــلـمــا من دوره االسـتــفـزازي فـي غـرانـد
بـوف إلى ابــيـمـوس بـابـام الـذي يـؤدي فـيه
دور بابا تساوره الشكوك في العام 2011
وكــــان هــــذا آخــــر أدواره الـــكــــبــــيــــرة في
الـسيـنمـا. وتميـزت مسـيرته الـفنيـة بطـولها
وارتـبـاطـهـا بـأفالم كــثـيـرة لـلـويس بـونـويل
وكـلـود سوتـيه. وكـان بـيكـولي انـتقـائـيا في
أفـالمه وقــد تــعــاون أيــضــا مع مــخــرجـ
كــبـــار آخـــرين من أمـــثــال رنـــوار وريـــنــيه

ي وملفيل وفاردا وهيتشكوك. ود
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{ الــبــنــدقـــيــة- إيــطــالــيــا- (أ ف ب): عــادت
مراكب الغـندول الشـهيرة وإن بـخجل االثن
إلى الـقنـاة الـكبـرى في الـبـندقـيـة ناقـلـة عددا
قـلــيال جــدا من الـركــاب لـعــبـور هــذا اجملـرى
ائي بانتظار عودة السياح الغائب راهنا. ا
وقد نـقل سائـقا مـركب بـعدمـا وضعـا قنـاع
وقــفــازات فـي الــغــنــدول األســـود قــبل ظــهــر

االثن راكبا وحيدا لعبور القناة الكبرى.
ركب ويعتمـد التبـاعد االجتمـاعي على م ا
ـقـعـد واآلخـر مع مـسـافــة مـتـر فـاصـلــة بـ ا
رسمت حـدودهـا بواسـطـة شـريط الصق على

ارضية الغندول.
ــراكـب الــتي تــشــتـــهــر بــهــا ويــحـق لــهــذه ا
الـبـندقـيـة نـظـريـا اسـتئـنـاف نـشـاطـاتـهـا لكن
احلركـة تبـقى بطـيـئة جـدا مع غيـاب السـياح
راكب قليال جدا في دينة. ويبقى عدد ا عن ا
يـاه. ويـفـترض أن تـسـتـأنف نشـاطـهـا فعال ا
بـــعـــد إعـــادة فـــتح احلـــدود أمـــام الـــســـيـــاح

األوروبي في الثالث من حزيران/يونيو.
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{ نـــــيـــــويـــــورك- (أ ف ب): أدى
الــنـــجــاح الــهـــائل لــلـــســلـــســلــة
الــــوثــــائـــــقــــيـــــة ذا الست دانس
الــرقــصـــة األخــيــرة الــتي تــلــقي
الـــضــوء عـــلى مــســـيــرة مـــايــكل
جـوردان ويـخـتــتم عـرضـهـا لـيل
تحدة األحد بتـوقيت الواليـات ا
إلى تـعـزيـز مـبـيـعـات الـتـذكـارات
اخلـاصـة بـأســطـورة كـرة الـسـلـة
األمـــيــركــيــة وتـــداول بــعــضــهــا
بــعـشــرات آالف الــدوالرات حـيث
بات حـذاؤه الريـاضي األغلى في
الـــتـــاريخ بــعـــد بـــيــعـه في مــزاد

علني.
ــــقــــرر ان تــــعــــرض وكـــــان من ا
ــؤلــفـــة من عــشــر الــســلــســـلــة ا
حـــلــقــات في حـــزيــران/يــونــيــو
ــقــبل. لــكن تــوقـف مــنــافــسـات ا
الــلـعــبـة والــريـاضــة عـمــومـا في
ـــتـــحـــدة والـــعـــالم الــــواليـــات ا
وتــــدابـــيـــر االغالق الــــتي أبـــقت
ــواجــهـة اليــ في مــنــازلــهـم  ا
ـستجد تفشي فـيروس كورونا ا
ــوعــد. وبـدأ دفــعت الى تــقــد ا
الـعــرض في  19نـيــســان/أبـريل
ــعــدل حـــلــقــتــ األحــد من كل
أسبوع عبر شبكة إي أس بي أن
األمـيـركـيـة عـلى ان تـتـوافـرا في
الـــيــــوم الـــتــــالي عــــبـــر خــــدمـــة
“نـتفـلـيكس لـلـبث التـدفـقي حول
الـعـالم. وبــات احلـذاء الـريـاضي
إيـــر جــوردان  1الـــذي انـــتـــعـــله
جوردان األغلى في الـتاريخ بعد
أن بـيع األحـد في مـزاد علـني في
دار سوثبير بقيمة قياسية بلغت
 560ألف دوالر. وحـــطم احلـــذاء
من طـــراز إيـــر جــوردان  1الــذي
صممـته شركة نـايكي عام 1985
ــوقّع من قــبل جنم شــيـكــاغـو وا
بــولـز الــسـابق الــرقم الـقــيـاسي
حلــــذاء نــــايـــكي مــــون والــــبـــالغ
سـجل العام  437500 دوالر وا
اضي في مزاد لـسوثبـيز أيضا ا
ويــــــعــــــود تــــــصــــــمــــــيــــــمـه الى
الـسـبعـيـنـات. ويـعتـبـر حـذاء إير
ـوذج صــمـمـته جوردان  1أول 
شركة نـايكي خصـيصا جلوردان
وقد انتعـله في موسمه األول في
ال (أن بي أي) ح بـدأ مسـيرته
االحترافية مع شيكاغو بولز عام
 1984وتــوج بــلــقب الــدوري في

ست مناسبات.
وقـــال جـــوردان غــيـــلـــيـــر جــامع
ــــقــــتــــنــــيــــات وبــــائع احلــــذاء ا
الــــريـــاضـي جلـــوردان لــــوكـــالـــة
ـزاد الـعلـني فـرانس بـرس قـبل ا
أعتـقد أن حـذاء اير جـوردان هذا

الـذي انــتـعـله خـالل مـبـاراة هـو
األشهـر على مـر العـصور. وتابع
غـيلـيـر الـذي كـسب مـا ال يقل عن
 240ألف دوالر لقاء بيع احلذاء
الـــتـــوقــيـت هــو كـل شيء هـــنــاك
اهـتـمام أكـثـر من أي وقت مـضى
ايكل جـوردان وهذا احلذاءهو
أكثر التـذكارات قيـمة في السوق

حاليا.
وعلى عكس حذاء اير جوردان 1
فـإن حذاء نـايـكي مـون الـذي بيع
ـــاضي لم يـــنــتـــعــله أي الـــعــام ا
العـب. وكـــــان أغــــــلى حــــــذاء في
الــتـاريخ انــتـعــله ريـاضي يــعـود
لــــلـــــحـــــذاء اجلــــلـــــدي اخلــــاص
بـالـبـريــطـاني روجـيـر بـانـيـسـتـر
انــتــعـلـه عـام  1954ح أصـبح
أول عــداء يــركـض مــســافــة مــيل
بــــــأقـل مـن اربع دقـــــــائـق. وقــــــد
اشــتــراه عـام  2015 شـخص لم
يـكــشف عن هـويـته بــقـيـمـة 409
آالف دوالر في في دار كــريــسـتي

للمزادات العلنية في لندن.
واكـتــسـبـت أحـذيــة إيـر جـوردان
بـتـصامـيـمـها اخملـتـلـفة شـعـبـية
ـقـتـنـيات واسـعـة لـدى جـامـعي ا
ـــاضــيــة عـــلى مـــدى الــعـــقــود ا
وكـــذلك الـــقـــمـــصــان والـــتـــذاكــر
صـورة اخلاصة بـالالعب الذي ا
فـــاز بــســتــة ألـــقــاب في الــدوري
األمـيركي لـلـمـحـتـرف ان بي ايه
مـع بــــولـــــز بــــ  1991و1998
ويعـتـبـر على نـطـاق واسع أعظم
من زاول اللعبة على مر التاريخ.
تـخصص ويعتـبر العـديد من ا
جـوردان مــسـاهـمـا أســاسـيـا في
خـلق سـوق لألحــذيـة الـريـاضـيـة
القـابـلة لالقـتنـاء كـتذكـارات. لكن
ذا الست دانس الــذي يـركــز عـلى
الـــــعــــام األخــــيـــــر جلــــوردان مع
شـــيــكــاغــو لــكـن يــعــرض كــامل
مــسـيــرته ولـقــطـات تــبث لـلــمـرة

األولى صوّرت في كوالـيس بولز
مــــــــــــوسـم  1998-1997زاد من
اإلقـــبـــال عـــلـى كل مـــا يــــتـــعـــلق

باألسطورة.
ويـــقــــول كــــريس آيــــفي مــــديـــر
ــقــتــنــيــات الــريــاضـيــة في دار ا
هيريتادج للمزادات إن السلسلة
الوثائـقية “تغـير قواعـد اللـعبة,
ويـرجح أن يبـقى االهـتـمـام الذي
ولّــدته قـائــمـا حــتى بـعــد نـهــايـة

عرضها.
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ووصل سـعـر حـذاء إيـر جـوردان
1عـــلـى مـــنـــصـــة ســـتـــوك اكس”
اخلــاصـة بــإعـادة بــيع األحــذيـة
 1500دوالر حـالــيـا مــقـابل 900
دوالر في آذار/مـــــارس أي قــــبل
بدء عـرض السـلـسلـة الوثـائقـية.
ويقـول اخلبـير االقـتصـادي لهذه
ـــنــصــة جــيـــسي ايــنــهــورن إن ا
الـزيـادة تـعــزى بـشـكل كـبـيـر إلى
الـسلـسـلة الـوثـائقـيـة ألن احلذاء
كـان متـوافـرا مـنذ أعـوام. ومـثاال
عـلى ذلك بـيـعت تـذكـرة مـصورة
جلـوردان خــاصـة بــالـعـام 1986
ـــبـــلغ  96ألف دوالر في أوائل
أيــار/مــايـو في دار هــيــريــتـادج
عـلـمـا أن قـيـمـتـهـا كـانت تـتراوح
ب  20ألف دوالر و 30ألــفــا في
بـــدايـــة الـــعـــام. ويــــقـــول جـــيف
ويـلـسـون وهــو مـؤسس مـنـصـة
الــكــتــرونــيــة خـاصــة بــالــتــذاكـر
ـصورة إن “الكـثير الريـاضـية ا
من الـــــنــــاس الـــــذيـن اقــــتـــــنــــوا
لـصقـات الريـاضية مجـموعـات ا
في طفـولتـهم سـارعوا لـلصـعود
إلى علـيات منـازلهم لـلعـثور على
تـلك الـصـنـاديق وتـلك اجملـلدات.
ويــضـــيف لم أرَ شــيـــئــا من هــذا
القبيل حـيال العببـعد مرور فترة

طويلة على نهاية مسيرته.
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