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نعقدة قـرر مجلس الوزراء بجلسته ا
امـس اعـتـمــاد درجـة نــصف الــسـنـة
درجـة نهائية للـنجاح في االمتحانات
توسط العامة لطلبة الصف الثالث ا
لــلــعــام الــدراسي اجلــاري كــمــا قـرر
الــسـمــاح لـلــطـلــبـة الــراسـبــ بـأداء
واد امتحانات الدور الثاني بجميع ا
الـتي رسبوا فيها. وقال بيان حكومي
ان (اجملـلس قـرر ايـضـا قـيـام الـطـلـبة
بــأداء امـتـحـان مـفـتــوح من الـطـلـبـة
قررة واد ا كمل في ا الـراسب وا

بـاالمـتـحـانـات الـوزاريـة خالل ثـالثة
أسـابيع من خالل تعـليمـات تصدرها
وزارة الـتـربيـة بشـكل عاجل وتـكون
ـفتـوح مـوضـوعة أسـئـلـة االمتـحـان ا
نهجية . درسة من الكتب ا من قبل ا
وكـان اجمللس قـد اصدر قرارا رسـميا
بــإيــقــاف ازدواج الــرواتـب وايــقـاف
مـــســتــحــقـــات مــحــتـــجــزي رفــحــاء
واقـتصـارها على شـخص واحد فقط
عـلى ال يـتـجـاوز راتـبـه مـلـيـون ديـنار
سـتفيد داخل شـهريًا عـلى ان يكون ا
الـعـراق وربـاً ألســــــــــرة وال يـتـسـلم
أي راتـب من الــدولــــــــــــة.وفي أدنــاه

نـص الـــقـــرار الــــذي حـــمل رقــم  27
لسنــة  2020:

قَـــرّرَ مـجــلـس الـــوزراء فـي جـلــسـتـهِ
ُـنــعــقــدة االعــتــيــاديــة اخلــامــســـة ا
بـتأريـخ  9 حـزيـران اجلاري  تـمويـل
مـسـتحـقـات مـحتـجـزي رفـحـاء وفـقـًا
ـا مـنـصـوص عـلـيه في الـقـانـون 35
لـسنة   2013 عـلى أالّ يتـجـاوز احلـد
ـسـتـحـقــات عن مـلـيــون األعـلـى من ا
فـي حـــال تــوافـــر ديـــنـــار شــهــريـًـــا 
الـشـروط التـاليـة  أن يـكـون احملتجـز
ـقيمـيـن في العــراق حاليـًا .وأن من ا
يـكـون احملتـجـز ربـًا لألســرة حاليـًا 

ـــســــاكن واألعـــمـــال لـــلــــســـكّـــان وا
الـتمـهيديـة له وناقش أيضـا مفردات
ــــقــــدّم من صــــنــــدوق األ الــــدعـم ا
ـتحـدة للسـكان والتي تـضمّنت دعم ا
عـــمــلـــيــة الـــتــعـــداد ودعم بـــرنــامج
الـسـياسـات السـكّانـية)  مـضيـفا  ان
(اجملـلس تطـرّق الى منـاقشـة الوثـيقة
الــوطـنـيــة لـلــسـيـاســات الـسـكّــانـيـة
ـعــتـمـدة وإدارة الــعـمل بــالـوثــيـقــة ا
حالياً وعملية حتديثها).ونقل البيان
عن الـكاظمي تأكيده (األهمية اإلدارية
والـتخطيطيـة لوجود إحصاء سكّاني
مــتـكـامل ضـمن تـعــداد عـام لـلـسـكّـان

ساكن).  وا
وفي شـأن آخر أكد الكاظمـي  للممثلة
تـحدة اخلـاصـة لألم الـعـام لأل ا
فـي الـــعــــراق جـــيــــنـــ هــــيــــنـــيس
بـالســخـــارت عـــزم احلـــكـــومــة عـــلى
الــتـهـيــئـة واإلعـداد اجلــيـدين إلجـراء
االنـــتــخـــابــات وجتـــاوز الــعـــقــبــات
ـــعـــوقـــات الـــتي تـــعـــرّضـت لـــهــا وا

االنتخابات السابقة.
 وقــال بـيـان جملـلس الـوزراء تـلـقـته (
الـزمــان) امس ان الـكـاظـمي اسـتـقـبل
بـالسخارت  امس وبـحث معـها (عمل
ية في العـراق باإلضافة الـبعثـة األ
الى اجلـهـود الـتـي تـبـذلـهـا احلـكـومة
من أجـل الــتــحــضــيـر لـالنــتــخــابـات
بكـرة). ونقل البيان عن الـتشريعـية ا
الـكـاظـمي تـأكـيـده لـبالسـخـارت (عزم
احلــكــومـة عــلى الــتــهـيــئــة واإلعـداد
اجلـيدين إلجراء االنتخابات وجتاوز
ـعــوقـات الـتي سـبق أن الــعـقـبـات وا
تـعـرّضت لـهـا العـمـلـيـات االنتـخـابـية
الــســابـقــة وأن تــكــون االنـتــخــابـات
ـقـبـلـة معـبّـراً حـقيـقـيـاً وصـادقاً عن ا
إرادة الـشعب العراقي وعـن تطلعاته
في حتــقــيق الــتــنــمـيــة واالســتــقـرار نطقة العالوي ببغداد »ÂUB²Ž∫ طلبة جامعيون في حالة اعتصام امام بوابة مجلس الوزراء 
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نــعت االوســاط االدبــيــة والــثــقــافــيـة
الـــعـــراقـــيـــة امس الـــروائي حـــمـــيــد
الــربـيـعـي الـذي تـوفي في بــغـداد اثـر
مـرض عضال. فيما عزّى وزير الثقافة
والـــســـيـــاحـــة واآلثــار حـــسن نـــاظم
الـوسط  الثقافي  بـرحيل  الربيعي 
.وقـــال نــاظم فـي بــيـــانٍ عن مــكـــتــبه
اإلعـالمي  تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس
(تـلـقـيـنـا بـأسفٍ وحـزنٍ بـالـغـ  نـبـأ
وفاة القاص والروائي حميد الربيعي
   أحــــد رمــــوز احلـــركــــة األدبــــيـــة 
ناسبة والـثقافية في العراق وبهذه ا
ـــة نـــعــــزي الـــشـــعب الـــعـــراقي ـــؤ ا
والـــوسط الــثـــقــافـي وذوي الــفـــقــيــد

ومتابعيه). 
وأضـاف (لقد كانت للفقيد  إسهامات
ــشـهــد الــروائي وسـجل كــبــيـرة في ا
حــافـل بــاالبــداع والــتــمــيــز).  وخــتم
بـالـقـول (تـغـمـد الـله عـز وجل الـفـقـيد
بـواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
والــــهم ذويـه ومــــحــــبـــيـه الــــصــــبـــر

سـعـد الـبزاز لـتـغـطـية نـفـقـات االدوية
ـرض الذي ألم الـتي يـتـنـاولـهـا ضـد ا
به. وقـدم الراحل االمـتنان للـبزاز على
مــبـادرتـه الـتي شــمـلت ايــضـا اثــنـ
اخـرين من االدبـاء اثر رسـالـة وجهـها

الشاعر البارز جواد احلطاب.

بــشــكل رســمـي مــنــذ ظــهــور كــورونـا
بــسـبب ارتـفـاع عــدد االصـابـات هـنـاك
واعـــطي لــلـــمــرضـى وتــعـــافى بــعض
ـرضى خـالل اربـعة ايـام بـدال من 14 ا
ــئـة من يــومـا ) مــضـيــفـا ان ( 90 بــا
ـرضى شفوا بعـد تناولهم العالج في ا
وقت مــبــكــر الصــابــتـهـم حـيـث اثـبت
ــصــابــ في فــعــالــيــتـه عــلى اغــلب ا
اضي وادى الى روسـيا منذ  14ايـار ا
نحـنى الوبـائي لالصابات انـخفـاض ا

 وشـــــــــــــفـــــاء اكــــــثـــــر من  20 الـف
اصــابــة). وتــداولت مــواقع الــتـواصل
االجـتــمـاعي صـوراً لـطـائـرة عـسـكـريـة
ضـخـمة حتـمل شحـنة من هـذه االدوية
وصـــلت الى بــغـــداد امس.  وســجــلت
مــحـــافــظــة ذي قــار امـس رقــمــا غــيــر
ـصـابـ  بـفـايـروس مـســبـوق بـعـدد ا
كــورونــا بـعــد ان اظــهـرت الــفــحـوص
اصـــابــة   225 شـــخـــصًـــا خالل يــوم
واحــد.وقـال مـصـدر طـبي في تـصـريح

انـه ( امس تــســجــيل  225 اصــابــة
بـفايروس كورونا في احملـافظة بعدما
ظـهـرت نتـائج الـفـحص اخملتـبـري لهم
وكــانت مــوجــبـة) مــشــيـرا الـى ( نـقل
ـصـابـ الى احلـجـر الـصـحي).ودعا ا
الـنائب عن ذي قـار ستـار اجلابري الى
تـضييف رئيس الوزراء ووزير الصحة
ـقــرر عـقـدهـا ـان ا خالل جــلـسـة الــبـر
الــيــوم االربــعــاء. وبــحــسب تــصــريح
سؤول لـلجابري انه (بعد لقاء احد ا
فـي شــــركــــة نــــفط ذي قــــار بــــعــــد ان
خـصـصت وزارة الـنـفط مـلـيوني دوالر
لــلـــمــحــافــظــة تــبـــلغ لــشــراء اجــهــزة
ومــسـتـلــزمـات طــبـيـة تــبـ ان بـعض
االشـخـاص في دائـرة صـحة احملـافـظة
اصــبـحــوا جتـار كــورونـا ويــتـاجـرون
ـعلومات بـارواح الناس )وأضاف ان(ا
تـشـير الى انه (في الـنيـة شراء اجـهزة
تـنـفس  ارسـال قوائـمـها واسـعـارها
عـن طــــريق هــــؤالء االشــــخـــاص و
ـبـلغ  100مــلـيـون ديـنـار تــقـيـيـمــهـا 
لــلــجـــهــاز الــواحــد وبــعــد الــتــقــصي
والــبــحث تـبــ ان ســعـر اجلــهـاز 50
مـليون ديـنار وقد تـوصلنـا الى حقائق
ــة حـيـث اتـفق هــؤالء االشــخـاص مــؤ
ـئـة عـلى احلـصـول عـلـى نـسـبة 25 بـا
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من قــيـمـة كل جــهـاز ويـحــصل الـتـاجـر
).وشدد اجلـابري ـئة ايـضـاً عـلى 25 بـا
عـلى (ضـرورة تـضـيـيف رئـيس الوزراء
عنـية بشراء ووزيـر الصحـة واللجـان ا
ــعـنــيـة ــؤسـســات ا االدويــة وبــقـيــة ا
كـــوزارة الـــنـــفط الـــتي وجـــهـت امــوال
ـسـتـلـزمات الـطـبـية لـشـراء االجـهزة وا
لـبعض احملافظات).وطالب رئيس جلنة
الــتــربــيــة الـــنــيــابــيــة قــصي مــحــسن
الـيـاسري بـتـغيـيـر خلـيـة االزمة في ذي
قــار وتــشــكــيل خــلــيــة جــديــدة يــكــون
رئـيـسهـا وزير الـصحـة او احد وكالئه.
وعــزا  الــيــاســري في وثــيــقــة اطـلــعت
ـطــالـبـة عــلـيـهــا (الـزمــان) امس هـذه ا
ـطـالب ابـناء بـأنـهـا (جـاءت اسـتجـابـة 
دينة بعد ان شهدت ارتفاعًا كبيرا في ا
اعـداد االصابـات والوفيـات بالـفايروس
وحــسب اطـالعــنـا عــلـى كـافــة جــوانب
تــفــاقم االزمـة وجــدنـا ان مــا يــعـلن من
ا تعلنه خلية اعـداد االصابات مخالف 
االزمـة احلـكـومـيـة). بـدوره دعـا الـنائب
عن مــحـافـظــة نـيـنـوى أحــمـد اجلـربـا
رئـــــيـس الـــــوزراء لـــــلـــــدوام في وزارة
الــصـحـة بـســبب تـفـشـي الـوبـاء .وقـال
اجلـربا في بيان امس (نـتمنى ان يكون
هـنـالك اهـتـمام خـاص بـوزارة الـصـحة

الن أقـــوى كــارثــة تــواجـه الــعــراقــيــ
بـــالـــظـــرف احلـــالي هـي كـــارثـــة وبــاء
كــورونــا لـــذلك نــتــمــنى ان يــخــصص
رئــيس الـوزراء يــومـ من كـل أسـبـوع
لــلـــدوام في وزارة الــصــحــة الن االيــام
الــقــلــيــلــة الــقــادمــة حتــتــاج لــقـرارات
حـاســمـة وهـذه الـقـرارات ال يـسـتـطـيع
وزيــر الـصــحـة وحــده اتـخــاذهـا بـدون
الـــرجـــوع لــرئـــيس الـــوزراء وجملــلس
الــوزراء) وأضــاف (نــتــمــنى ايــضـاً ان
يــتــخــذ مــجــلس الــوزراء قــرارا يــكـون
مــضـمــونه اعـطــاء صالحـيــات مـجـلس
الـوزراء لــرئـيس الـوزراء فـيـمـا يـخص
كافحة كورونا اتـخاذ التدابير الالزمـة 
عــلى ان ال تــزيــد مــدة الــصالحــيــة عن
ثالثــة أشـهــر).وعـبـرت جلــنـة الــصـحـة
الـنــيـابـيـة عن قـلـقــهـا الـبـالغ من تـزايـد
اعـداد االصـابـات والوفـيـات. وقالت في
بــيـان أنـهــا سـتــعـرض عـلى احلــكـومـة
قــريـبـا جـمـلـة مـالحـظـات قـد تـكـون من
ـهـمـة الـتي أدت الـى تـدهور االسـبـاب ا
جهود مواجهة الوباء. بدورها اقترحت
خــلــيــة االزمــة الــنــيــابــيــة عــلى وزارة
المـسـ الــصـحـة زيــادة الـبـحـث عن ا
ـسـحات الـطـبـية ـصـابـ وتوفـيـر ا وا
لـلفيروس لتطـويق ومنع انتشار الوباء

بــحـسب الــنـاطق بــاسم اخلـلــيـة فـالح
ــعــتــصـمــون في الــزيــادي . وطــالب ا
سـاحـة الـتـحريـر وسط بـغـداد بـ(اقـالة
وزيـر الـصـحـة ومـحـاكـمـته) مـتـهـمـ
ايـاه بـ(الـتـخـاذل والـتـهـاون) بـاألرواح
ووقــوفه (مـكــتـوف االيــدي) امـام وبـاء
كــورونـا و(عــجـزه) عن تــوفـيـر قــنـاني
االوكـســجـ مـتـذرعًـا  بـقـلـة االمـوال .
وقـالـوا في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
انه (مـن منـطـلق الـتـكـاتف االجـتـماعي
والـــروح الــواحــدة و بــعـــد الــتــخــاذل
والـتهاون بأرواح شـعبنا الـكر قررنا
ـطـالـبـة نـحن ثـوار سـاحـة الـتـحـريـر ا
بــاقـالــة وزيـر الــصــحـة ومــحـاكــمـته).
وبــحــسب الــبـيــان فــإن الــوزيـر (وقف
مـكتوف االيدي امام هـذا الوباء اللع

وعــجــز عن تــوفـيــر ابــسط االشــيـاء -
- وتــعــذر بــقــلــة قــنــاني االوكــســجــ
االمــوال داخل الــوزارة كــأنه نــسي ان
ـركـزيـة خـصـصت خلـلـيـة احلـكــومـة ا
االزمـــة 400 مــــلـــيـــار لــــتـــوفــــيـــر كل
ـسـتلـزمات الـطـبيـة والوقـايـة التـامة ا
الكـات الصحيـة) مضيفا لـلمرضى وا
دة شاهدنا مناشدات انه (خـالل هذه ا
كـثـيرة من االهـالي والـكوادر الـصحـية
ــسـتــشــفــيـات تــفــتـقــر لــوجـود بــأن ا

ــسـحــات اخملـتــبـريــة واالوكـســجـ ا
ــفــتــرس لــعــصب بــســبـب الــفــســاد ا
الوزارة من قبل وزير الصحة ومن اتى
به) عــلى حـد قـول الـبــيـان الـذي تـابع
(لذا نطالب باقالته فوراً واختيار وزير
كفء بــعـيـدًا عن مـحـاصـصـة االحـزاب
يــنــقــذ ارواح شــعــبــنــا الـكــر ورسم
خــارطــة جـيــده لـلــســيـطــرة عــلى هـذا
الـوبـاء). من جـهـته قـرر وزيـر الـصـحة
تــخــصــيـص مــســتــشــفى الــتــمــريض
دينة الـطب للمصاب اخلـاص التابع 
الكـات الـصحـيـة وفـقًا بـكـورونـا من ا
لـوثيـقة اطـلعت عـليـها (الـزمان) أمس.
وكـــشف مــصـــدر طــبي امس ان وزارة
ـــتـــوفـــ الـــصـــحـــة وجــــهت بـــدفن ا
بـالفـايروس  في مـحافـظاتـهم بإشراف
فــريق طـبي مـخــتص عـلى ان يـتم ذلك
بـعد اجراءات الـتعفـير. بدورهـا اعلنت
فـرقــة االمـام عـلي(ع) الـقـتـالـيـة الـلـواء
الـثاني- احلشد الشـعبي عن دفنها 71
جـثمانًـا جديدًا لـضحايـا كورونا خالل
ـاضـيـة في مـقـبـرة وادي  24 ســاعـة ا
الــسالم اجلـديــدة بـالــنـجف األشـرف 
بــحــسب  مــســؤول مــكــتـب الــشــهـداء
واجلــرحى في الــفـرقــة عــبـد احلــسـ
احلــيـدري الـذي اوضح في بـيـان امس

الـــســيـــاسي واســتـــكــمـــال الــبـــنــاء
ستدام لـلدولة العراقية) الـدستوري ا
مــضـيـفـا ان (رئــيس مـجـلس الـوزراء
ي في أشـار الى أهـميـة التـعاون األ
ا لـها عـمـليـات الـتحـضيـر واإلعـداد 
من انـــعـــكـــاســـات إيـــجـــابــيـــة عـــلى
مـصـداقيـة الـعمـلـية االنـتخـابـية). في
غــضـون ذلك اعـلــنت االمـانــة الـعـامـة
ـنـظـمات جملـلس الـوزراء عن اجـراء ا
غير احلكومية العشرات من احلمالت
ـكـثـفـة بـشـأن اإلجراءات الـتـوعـويـة ا
الـصحية الواجب إتباعها للوقاية من
مـــــخـــــاطــــر كـــــورونـــــا في بـــــغــــداد

واحملافظات. 
وقـالت في بيان تلـقته ( الزمان) امس
ـدة من تـأريخ 25 انـه (في حـصـيـلــة 
آيـار ولغاية  15حـزيران اشتركت 50
مــنــظــمــة مــحــلــيــة في إيــصـال 423
رســالـة تـوعـيــة نـفـذت من خالل 259
ـيـداني حــمـلـة تــوعـويــة بـشـقــيـهــا ا
واإللــكـتـروني وشـهـدت 13مــحـافـظـة
و 34 قــضــاء و  82 نـــاحــيــة وحــيــا
ـيـدانـيـة سـكــنـيـا حـمالت الـتـوعـيـة ا
بـــطــريــقـــتــ من خالل  99 حـــمـــلــة
ــطــبــوعـات و 96 حــمــلــة لــتــوزيـع ا
ـــبـــاشـــرة  مع إلجـــراء الــــلـــقـــاءات ا
ـواطن باسلوب التوعية واإلرشاد ا
باشر) من ناحية ومـحاولة التأثيـر ا
ـســتـفـيـدين من أخــرى وصل أعـداد ا
حـــمالت اإلغـــاثــة الـى ثالثـــة ماليــ
وتــســعــمــائــة وســتـة وعــشــرين الف
ومـائـت وثالثـة وتسـعـ مسـتفـيدآ
مـن خالل  9 آالف  و 953حــــــمـــــلـــــة
تــوزيع نـفــذتـهـا  835 مــنـظـمــة غـيـر
نـظمات حـكومـية منـها سـبعة فـروع 
ؤسسات واطنـ وا أجـنبيـة لدعم ا
ـواجــهـة آثــار فـايـروس احلــكـومــيـة 

كورونا والتوعية من مخاطرة.

ويـكـون الـصـرف لــرب األسـرة فقـط 
وال يُــصــرف لـبــقـيـــة أفــراد أسـرتـه .
ـن ال يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة و
أو راتــبا تقاعـديا أو حـصـة تقاعديـة
أو أيّ دخــل آخـــــــــر مـن الــــــــدولــــــــة
ــســتـفــيـــد مـســؤولــيــة .ويــتــحـمـل ا
تــســلـمــه الـرواتـب خــالف الـفــقــرات
الــســابــقــة  وســتُــتــخـــذ اإلجــراءات
األصـوليـة بحقـه . كما قرر ان تتولـى
مــؤسـســة الــسـجـنـــاء الـسـيــاسـيـيـن
ـذكـورة الـتـأكـد من تـوافـر الـشـروط ا
آنـفـًا . وفي غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف
تــمــويـل الــرواتـب الــتــقــاعــديــة وأيّ
مـستـحقــات مالـيـة مُـقـررة حملـتجـزي
نـصـوص عليـهـا في قانـون رفـحـاء ا
مـؤسسـة الـسجنــاء السيـاسييـن رقم
ُـعـدّل بالقانـون 35  4لـسنـة  2006 ا

لسنـة   2013 وإلشعـار آخـر .
ـادة   10من والـتأكـيـد عـلى تنـفيــذ ا
الـقـانــون  26 لـسـنــة  2019 قـانــون
الــتــعــديـل األول لــقـانـــون الــتــقــاعــد
ــوحـــد   9 لــســنــة   2014 بــشـــأن ا
إلـغــاء الـنـصــوص الـقـانـونـيــة كـافـة
الـتـي تسـمـح بـاجلمـع بـ راتب أو
ذكـورة في أكـثر باسـتثنــاء الفئــات ا
ــــادة آنــفـًـــا .من جــهـــة اخــرى اكــد ا
رئـــيس مــجــلس الـــوزراء مــصــطــفى
الــكـــاظــمي أهــمــيــة وجــود إحــصــاء
ســكّـانـي مـتــكـامل ضــمن تـعــداد عـام
ـــســـاكن.وقـــال بـــيــان لـــلـــســـكّــان وا
لــلـمــجـلس تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
الــكــاظــمي تــرأس اجــتــمـاع اجملــلس
األعــلى لـلــسـكّــان بـحـضــور عـدد من
الـوزراء ورؤساء ومـسؤولي الهـيئات
ـــعـــنـــيــــة نـــاقش خالله والـــدوائـــر ا
ــدرجــة ضــمن جـدول ــوضــوعـات ا ا

األعـمال التي تضمّنت (مراجعة ما 
إجنــازه مـن أعــمــال الــتــعــداد الــعـام
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قــررت الـسـلــطـات الــسـعـوديــة إقـامـة
مــنـــاسك احلج لــهــذا الــعــام بــأعــداد
مـــحـــدودة جــدا لـــلـــراغـــبــ في أداء
الــفـريــضـة خملــتـلف اجلــنـســيـات من
ــمــلـكــة بــســبب ــوجــودين داخـل ا ا
اسـتـمـرار جـائـحـة فـايـروس كـورونـا.
وقـــالت وزارة احلج الــســـعــوديــة في
بـــيـــان أنه (في ظـل اســتـــمـــرار هــذه
اجلائحة وخطورة تفشي العدوى في
الــتــجــمــعـات واحلــشــود الــبــشــريـة
والــتـنـقالت بـ دول الـعـالم وازديـاد
ـيـا فـقـد تـقرر مـعـدالت اإلصـابـات عـا
إقـامة حج هـذا العـام بأعـداد محدودة
جـدا لـلـراغـبـ في أداء مـناسك احلج
ـوجـودين خملــتـلف اجلـنـســيـات من ا
ــمـلـكــة) مـوضـحــة  إن اتـخـاذ داخل ا
هـذا الــقـرار جـاء (حـرصـا عـلى إقـامـة
ا يحقق الـشعيرة بشكل آمن صحيا 
مـــتــطـــلـــبــات الـــوقــايـــة والـــتــبـــاعــد

االجــتــمــاعي الـالزم لـضــمــان سـالمـة
اإلنــسـان وحـمـايـته من مـهـددات هـذه
ـقاصـد الشـريعة اجلـائحـة وحتقـيقا 
اإلسـالمــــــيـــــة فـي حــــــفظ الــــــنــــــفس
الــبـشـريــة).وكـانت مـنــظـمـة الــصـحـة
ـــيـــة قــد أعـــلـــنت في  11 آذار الـــعـــا
ـاضـي أن فايـروس كـورونـا أضـحى ا
ــــيـــاً (جـــائـــحـــة) داعـــيـــة وبـــاءً عـــا
احلـــكـــومــــات إلى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر
واجهته. واتخذت وإجراءات صارمة 
معظم دول العالم إجراءات استثنائية
تــنــوعت بــ اإلغـالق الــتــام والــعـزل
الــكــامل لـلــمـواطــنــ وفـرض حــظـر
جتـول اسـتثـنـائي ومنع الـتـجمـعات
وإلـغاء األحـداث الريـاضية والـثقـافية
واالجــتـمــاعـيـة والــسـيــاسـيـة ووقف
حـركة الطـيران  بشـكل جزئي أو كلي.
وجتـرى حـالـيـاً الـعـديـد من الـتـجـارب
اخملـتـبـريـة والـسـريـريـة في الـواليـات
ـتحـدة وفرنـسا وبريـطانـيا وغـيرها ا
مـن البـلـدان فـي مـحـاولـة إلنـتاج دواء

أو لــقـاح ضـد الــفـايـروس إال أن هـذه
اجلــهـود لم تـثـمــر عن شيء مـلـمـوس
حــتى اآلن. وفي شــأن مـتــصل حـذرت
ـيــة من بـؤر مــنـظــمـة الــصـحــة الـعــا
جـديـدة لـفيـروس كـورونـا في عدد من
الــدول اإلفــريــقـيــة بــيــنـهــا اجلــزائـر
مـؤكـدة أن الـقـارة الـسـمـراء سـتـواجه
ــرحـــلـــة اجلـــاريــة ارتـــفـــاعــاً خـالل ا
ـديـر مــسـتـمـراً في اإلصــابـات.وقـال ا
اإلقـليمي للمنظمة في الدول اإلفريقية
مـاتـشـيـديـسـو مـويـتي  خـالل مـؤتـمر
صـحــفي امس إن (إفـريـقـيـا سـتـشـهـد
ارتـفـاعـا مسـتـداما حلـاالت اإلصـابات
ـسـتـجـد بــعـدوى فـايـروس كـورونــا ا
رض حـتى تـطـويـر لقـاح فـعـال ضـد ا
ـنـطـقـة) مـحذرا من أن وتـوزيـعه في ا
ــنــظــمــات (احلــكــومــات احملــلــيــة وا
الـصحـية سـيكـون علـيهـا التـعامل مع
ـرض فـي عـدد من دول بــؤر تــفــشي ا
ــنــطــقــة خــاصـة جــنــوب إفــريــقــيـا ا
واجلزائر والكاميرون).من جانبه أكد

ـنـظـمة مـديـر بـرنـامج الـطـوار فـي ا
مـايك رايان أن (األوضـاع في إفريـقيا
مــتـــبــايــنــة) وقـــال(رأيــنــا زيــادة في
ئة في اإلصـابات بنسـبة تفوق 50 بـا
بـــــعض الــــدول وفـي بــــعض الــــدول
األخـرى هذا العدد مسـتقر. لكن بشكل
عــام حـــصــيــلــة اإلصــابــات تــرتــفع).
وســجل عـدد من الـدول اإلفـريـقـيـة في
اضـيـة ارتفـاعـا كبـيرا في األسـابـيع ا
اإلصـابات بالفـيروس وسط حتذيرات
مــســتـمــرة من مــنـظــمـة الــصــحـة من
رض فـي ظل نقص تـسـارع انـتـشـار ا

نطقة. عدات الطبية با األدوية وا
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يــصل الـى الــعــاصــمــة بــغــداد الــيـوم
ن االربـعاء وزير اخلـارجية االردني ا
الـصـفـدي في زيـارة رسمـيـة . ويـلـتقي
الــصــفــدي خالل الــزيــارة  مـع رؤسـاء
اجلـمـهوريـة والـوزراء والنـواب ووزير
. وكان الصفدي اخلـارجية فؤاد حسـ
قــد زار بـغـداد  اواسط كــانـون الـثـاني
ــاضي وسـلم الى الـقــادة الـعـراقـيـ ا
رسـالة من ملك االردن عبـد الله الثاني
كــمـا اجــرى مـبــاحـثــات مع الـقــيـادات
الـسـيـاسـية الـعـراقـية بـشـأن تـخـفيف
حــدة الـتــوتـر والــعـمل عــلى الـتــهـدئـة
والــــــوقـــــوف إلـى جــــــانب الــــــعـــــراق
ومــســـانــدته. من جــهــة اخــرى شــارك
الـعـراق في االجـتـمـاع الـطـار جمللس
ـناقـشـة التـطورات اجلـامـعة الـعـربيـة 
في لـيـبـيـا وأزمـة سد الـنـهـضـة. ونقل

ـتحدث باسم وزارة اخلارجية  أحمد ا
الـصحـاف عن وزير اخلـارجيـة تأكـيده
خالل الـقائه كلمة العراق في االجتماع

(ضــــرورة  حل اخلالفــــات بـــالــــطـــرق
ـنع الــســلــمـيــة وتــوحــيـد الــكــلــمــة 
الـــتـــدخالت اخلـــارجـــيـــة فـي الـــشــأن
الـعـربي) مـوضـحـا ان (مـوقـف الـعراق
من الـتـطـورات في لـيـبيـا يـتـمـثل بدعم
ـبـادرات اإلقـليـمـيـة والـدولـية جـمـيع ا
الــــتي تــــســــاعِــــد في تــــعـــزيــــز األمن
واالسـتقرار في ليبيـا الشقيقة ورفض
الـــتــدخالت اخلــارجـــيــة في الــشــؤون
الــداخــلــيــة لـلــيــبــيــا واحلــفـاظ عــلى
وحــدتـهــا حـكــومـة وشــعـبــا). ويـشـأن
مـوقف الـعراق إزاء أزمـة سـد النـهـضة
اكــد الـوزيـر ان (الـعــراق يـدعم حـقـوق
مـصـر والـسودان في مـيـاه نهـر الـنيل
ويــؤيــد جـهــودهـمــا في الــتـوصل إلى
اتــفـاق نـهـائي لـقـســمـة عـادلـة تـضـمن
حـقـوقـهـمـا ويـدعـو اجلـانب األثـيوبي
عنية إلى الـتفاهم مع الـدول العربيـة ا

لضمان حقوقها في مياه نهر النيل).

ن الصفدي  ا
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ضـــبـط مـــنـــفـــذ أم قـــصـــر االوسط في
نافذ مـحافظـة البصـرة التابع لـهيئـة ا
ــعــلــومـات احلــدوديــة وبــنــاء عــلى ا
الـوراده اليه بـالتعـاون مع جهاز االمن
الـوطـني ومركـز كمـرك ام قـصر ومـركز
شـرطـة الـكـمـارك ام قـصر االوسط 12
ادة حـاويـة حجم  40 قـدمـاً مـحمـلـة 
الـصـابـون مـخـبـأة خـلـفـهـا كـميـات من

عــــصـــيـــر رانـي مع شـــانـي حـــيث 
الـتالعب في وصف الـبـضاعـة لـلتـهرب
ــــمــــنـــوعــــة من مـن دفع الــــرســـوم وا
ـال ــا سـبب هــدراً في ا األســتـيــراد 
الـعام). وقال بيان تلقته (الزمان) امس
انـه (تــمت احـــالــة مــا  ضـــبــطه الى
مــــــــركــــــــز شــــــــرطــــــــة كــــــــمــــــــرك ام
قـصراالوسط).كما ضبـط منفذ أم قصر
الـشـمالـي حاويـات عدد  12حـجـما 20
نشأ ـادة زيت النخيل ا قـدما محملة 
مــالـيـزي وانـديـنــوسي بـواقع حـمـولـة
 14568 كــــــارتـــــــونــــــا  الــــــتـالعب
بــالــتـصــريــحـة الــيــدويـة بــعــد إجنـاز
ـنـفذ من مـعـامـلـتهـا الـكـمركـيـة داخل ا

قـبل محطة كـمرك بوابة الـبصرة. وقال
الـبــيـان انه (تـمت عـمـلـيـة الـضـبط من
قـبل شـعـبـة البـحث والـتـحري هـيـأتـنا
وخــارج احلـرم الـكـمـركـي بـعـد تـدقـيق
مـعاملتها الـكمركية ومعـاينة البضاعة
ــادة دهن طـعـام مـن قـبـلــهم تـبـ أن ا
و قــطع وصــلـ لــلـرسـم الـضــريـبي
ـــادة وبـــعــد االســـتـــفـــســار لـــنـــفس ا
والــتـحـري  من الـوحــدة الـتـخـمــيـنـيـة
لـبــوابـة الـبـصـرة وكـذلك مـكـتب الـنـقل
الـبري لـنفس البـوابة أتـضح أن هنالك
تـالعــــبــــاً واضـــــحــــاً واخــــتـالفــــاً في
الـتـصريـحة الـيـدوية الـكمـركـية لـنفس
ــادة بـعــد قـطع وصــلـ ضــريـبــيـ ا
ــعـامـلــة). واضـاف انه (تـمت لــنـفس ا
إحـــالــة مــا  ضــبــطـه وفق مــحــضــر
أصـولي إلى قـاضي حتقـيق محـكمة أم
قــصـر التــخـاذ اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
ــتـالعــبـ الالزمــة بــحــقــهــا وبــحق ا

نفذ ). عامـلة الكـمركيـة في ا پـأوراق ا
وفي بــغــداد انـفــجـرت عــبــوة نـاســفـة
مــســتــهــدفـة مــجــمــعــاً خــاصــا بـبــيع
ــشــروبـات الــكــحــولـيــة في الــكـرادة ا

سرح الوطني. بالقرب من ا
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كـردستـان حلـيف مهم وإسـتراتـيجي
نطـقة). واكد تحـدة في ا لـلواليـات ا
الــبــيــان ان (رئــيس حــكــومــة إقـلــيم
كـردسـتـان عـبـر عن قـلـقه الـبـالغ إزاء
ـنـاطق تــدهـور الـوضع األمــني في ا
الـكـوردسـتانـيـة خارج إدارة حـكـومة
اإلقـليم وشـدد في الوقت نـفسه على
ضـرورة تفعيل آليـة التنسيق األمني
شترك ب اجليش العراقي وقوات ا
الـبيشـمركة إلعـادة األمن واالستقرار

ناطق). إلى تلك ا
وفي الـسـلـيـمانـيـة انـطلـقت تـظـاهرة
احــتـجـاحــيـة بــالـقـرب من احلــديـقـة
ـــرور الـــعــــامـــة نـــظـــمــــهـــا رجـــال ا
ـوظـفـون عمـومـا احـتجـاجـا على وا
تـــأخــر الــرواتـب واالســتــقـــطــاعــات
االخـــيــرة فـــيـــهــا. وقـــال رجل مــرور
لـوسـيـلـة اعالم كـرديـة (لن نـعود الى
الـدوام مـا لم نـسـتـلم رواتبـنـا) فـيـما
ــان ســيـروان قــال الــنــائب في الــبـر
بــابــان سـاخــرا من مــوقف اجلــهـات
الــتي انـتـقـدت قـرار الــتـخـفـيض (كل
االطـراف الــسـيـاسـيـة تـقـول انـهـا لم

تــصـوت عـلى قـرار تـخـفـيض رواتب
ــوظــفــ اذن انــا من صــوّت عـلى ا

هذا القرار ليلعنني الله)
وقـال شـهـود عـيـان امس ان (شوارع
الـسـليـمانـية خـالـية تـمامـا من رجال
ــرور  اثــر قــرار حــكــومــة االقـلــيم ا
بـاستقطاع نـسب متفاوتة من رواتب

.( وظف ا

ـدفـونــ ارتـفــــــــــــــع بـذلك ان عــدد ا
الى  1100 مـتوف من احملافـظات كافة
ـسـيـحـيـة بـيــنـهم ثالثـة من الـديــانـة ا
.وكـشف مـصدر بـدائـرة صحـة الـنجف
األشــــرف عن تــــمـــاثل  88 مــــصـــابـــاً
بــالـفــايـروس لــلــشـفــاء وتـســجـيل 37
إصـابة جـديده في احملـافظـة باالضـافة
الى اصــابـة اثـنى عــشـر مـنــتـسـبـا من
مالكـاتـهـا  بكـورونـا لـيصـبح اجملـموع
ــصــابـ الــتــراكـمي لــلــمــنـتــســبـ ا
بـالـفـايروس 155 مـنـتـسـبـا من جـميع
ـقدسـة قـامت الـعـنـاوين وفي كـربـالء ا
الـقـوات االمنـيـة باغالق جـمـيع مداخل
ـة. وقـال مـصـدر مـطـلع ـديــنـة الـقـد ا
ة ـديـنة الـقـد إنـه ( اغالق مداخل ا
كـافــة ومـنع حـتى الـسـيـر عـلى األقـدام
ـركـزيـة والـبـارودي واغـالق سـيـطـرة ا
واحملــكـمـة حــتى الـدخـول ســيـرا عـلى
األقـدام). ويـأتي هـذا االجـراء فـي اطار
فــرض الـقـوات االمـنـيــة حـظـراً شـامالً
ـدة اسـبـوع لــلـتـجــوال في احملـافـظــة 
بــدءًا من يــوم امس  بـدوره وجه قــائـد
عــمــلــيـات كــربالء الــلــواء الـركـن عـلي
الـهـاشمي نـداءً السلـكـيًا يـقضي بـغلق
مـديــنـة كـربالء واسـواقـهـا غـلـقـاً تـامـاً

امس. 
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اعـلن خـبيـر الـصحـة الـعامـة في دائرة
صــحــة بــغـداد الــكــرخ زيــاد حـازم ان
فــريـقــا طـبــيـا عــراقـيــا سـيــتـوجه الى
روســـيــا لالطالع عـــلى جتــارب عــقــار
ستـخدم في عالج كورونا  افـيفافـير ا
راكز الصحية مؤكدا انه سيتوفر في ا
الــرســمــيـة حــصــرا نــهـايــة االســبـوع
اجلـــاري.واضــاف حــازم فـي تــصــريح
امـس ان (وزارة الــــصـــــحــــة عـــــقــــدت
اجـتـمـاعـا عـبـر الـدائـرة الـتـلـفـزيـونـيـة
ـغـلـقة مع الـشـركـة الروسـيـة لـتنـفـيذ ا
عـــقــد بــروتـــوكــول تـــعــاون مـــشــتــرك
السـتيراد العالج) مـشيرا الى ان (هذا
الــعالج غـيـر مـتـوفــر في الـصـيـدلـيـات
ومن الـصعوبة احلصول عليه وسيتم
تــوفــيــره في الــوزارة ومــؤســســاتــهـا
الـصـحـيـة حـصـرا) مـضـيـفـا ان ( هـذا
الــدواء لن يـتم تـصـنـيــعه بـالـكـامل في
ـادة اخلـام الــعـراق بل سـيــتم جـلب ا
ـلك وتــوضع في كـبــسـوالت ألنــنـا ال 
حق تـصـنـيـعه).واوضح ان (افـيـفـافـير
انـتجـته احدى الـشركات الـيابـانية في
الـعام  1995 و تـطـويـره في روسـيا
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اســـتــقـــبل رئـــيس حـــكــومـــة إقـــلــيم
كــردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني وفـداً
أمــريـكـيــاً بـرئـاســة كـبـيــر مـسـؤولي
لحق العسكري الـشؤون الدفاعية وا
في الـسـفـارة األمريـكـية لـدى الـعراق
اجلــنــرال إرنــيـسـت تـايــكــرت. وقـال
بـيان تلقـته (الزمان) امس انه (جرى
فـي مــســـتـــهل الـــلــقـــاء بـــحث آخــر
مـــســتــجـــدات الــوضع فـي الــعــراق
والـتأكـيد عـلى أهميـة وجود تـنسيق
مــشــتــرك بــ قــوات الــبــيــشــمــركــة
واجلـــيش الـــعــراقي). وأكـــد كــبـــيــر
مــــســـؤولي الــــشـــؤون الـــدفــــاعـــيـــة
األمــريـكـي لـدى الــعـراق (اســتـمـرار
ـتـحــدة في تـقـد الـدعم الــواليـات ا
لـقـوات البـيشـمركـة التي لـعبت دوراً
مــحـوريـاً في الــتـصـدي لإلرهـاب في
ــنــطــقــة كــمــا أشــاد بــاخلــطــوات ا
اإلصالحـيـة الـتي تـقـوم بهـا حـكـومة
اإلقــــــلـــــيـم وال ســـــيــــــمـــــا في وزارة
الـــبـــيـــشــمـــركـــة). وقـــال (إن إقــلـــيم

مسرور البارزاني

والــسـلــوان وحـســبــنـا في خــسـارته
مـاخـلـفه من اعـمالٍ حـيـةٍ وذكـرٍ طيبٍ
وسـيرةٍ خـالدة) . وكـان الراحل قد زار
(الــزمــان) قــبل اســابــيع حــيث تــلـقى
الــتـفـاتـة مـاديـة مـن رئـيس مـجـمـوعـة
ــســتــقل االســتــاذ االعـالم الــعــراقي ا

WM×ý∫ طائرة عسكرية ضخمة تنقل شحنة من الدواء الروسي
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دفنت فـرقة االمام علي (علـيه السالم) القتـالية اللـواء الثاني- احلشـد الشعبي االحد
اضية. قبرة وادي السالم خالل الـ 24 ساعة ا جثام  79 متوفيا بسبب كورونا 

وقـال مسؤول مـكتب الشـهداء واجلرحى
في الـفــرقـة عــبـد احلـسـن احلـيـدري في
اضية بيان انه ( خالل الـ 24 سـاعة ا
دفن جـثام 79 مـتوفـيـا جديـدا من قبل
متطوعي الفرقة وطبابة احلشد الشعبي
فـي مـــقــــبــــرة وادي الــــسـالم اجلــــديـــدة
بـــالــنـــجف االشـــرف اخملــصـــصـــة لــدفن
ـتــوفــ بــجـائــحــة فــيـروس جــثــامــ ا
كـورونا الوبائي) مضيفًا ان (عدد الذين
قـبرة وصل الى دفـنوا حـتى اليـوم في ا
اكـثــر من الف مــتــوف بـاجلــائــحـة ومن
احملـافظات كافـة بينهم ثالثـة من الديانة
تـوف الـ79 ـسيـحيـة). واوضح ان (ا ا
اجلـدد تـوزعـوا كمـا يـأتي من الـعـاصـمة
بــغــداد 39 مــتــوفــيًـا و14 مــتــوفــيًـا من
مـحافـظة ذي قار و4 مـتوفـ من النجف
االشـــــرف ومن مـــــحـــــافــــظـــــة واسط 4
مـتوف و10 من مـحافـظة الديـوانية و6
توف من مـحافـظة البـصرة بـاالضافـة  
ـــثــنى واحــد من كل مـن مــحــافـــظــتي ا
وصالح الــديـن-  قــضــاء بـــلــد). وكــانت
وزارة الـصـحــة والـبـيــئـة قــد اعـلـنت في
بـيان مساء اول امس عن تسجيل 1870
اصـابة جديدة بـفايروس كـورونا وشفاء

فـي احملـــافــــظــــة.وقــــال الــــصــــاحلي في
تــــصــــريح إن (مــــســــتــــشــــفى كــــركــــوك
اجلـمهوري سجـلت امس أول حالة وفاة
بـفــيـروس كـورونــا لـشـخص يــعـاني من
ستشفى الـعجز الكلوي) مـوضحا ان (ا
يـحتـوي على ردهـة خاصـة بعـجز الـكلى
فروض ان ال تتحول الى مركز كـان من ا
لــعالج الــوبـاء). واضــاف الــصـاحلي أن
(هـــذا خــطـــأ ارتــكــبـــته وزارة الـــصــحــة
ومـديرية صـحة كركـوك) مشددا على أن
(هـــذا خـــطـــأ خـــطـــيــر جـــداً ألن الـــكـــلى
ـــركـــز أصــبـــحت الـــصـــنــاعـــيـــة داخل ا
مـخــتـلــطـة مع الــوبـاء) مــؤكـدا (ضـرورة
تخصيص مستشفى آخر لعالج الوباء).
في غـضـون ذلك  نـفت مـنـظـمـة الـصـحة
ية في العراق امس األحد صحة ما الـعا
نـسب الـيـها مـن تصـريـحـات بـشـأن عدم
فـعالية العقار الـروسي أفيفافير . وقالت
ـؤسـسـات ـنـظـمـة فـي بـيـان إن (عـلى ا ا
االعالمــيـة في الــعـراق حتـري الــدقـة في
ـتلـفـزة او ما يـنـشر تـناول خـطـاباتـهـا ا
عــــنــــهـــا عــــبــــر مـــنــــصــــات الـــتــــواصل
االجـتمـاعي) نـافيـة (مـا نسب الـيـها من
تــصـريــحـات اعــتـبـرت عــقـار أفــيـفــافـيـر
الـروسي اجلـديد لـعالج كوفـيد- 19غـير

ناجح).
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واضـافـت ان (الـبــروتــوكـوالت الــدولــيـة

تـنص عـلـى تـكـامل الــهـيــئـات الـرقــابـيـة
الــدوائــيــة حــول الـعــالم فــيــمــا بــيــنــهـا
بـاسـتــخـدام وجتـربـة اي عــقـار او لـقـاح
جـديـد الخـتبـار جنـاعـته ومـأمـونيـته في
أوقــات االوبــئــة واجلــائــحــات خــاصــة
عـنـدمـا تـثـبت جنـاعـته في احـد الـبـلـدان
كـــمــا هـــو احلــال مع الـــعــقـــار الــروسي
لــوكــفــيــد- 19الــذي اثــبــتت الــتــجــارب
األولــيـة فـي روســيـا قــدرتـه عـلـي شــفـاء
بــعض احلـــاالت احلــرجــة مـن مــصــابي
كـورونــا). وتــابـعت (عــلى هــذا الـنــحـو
تـقـوم االن  120 دولـة بــتـجـربــة جنـاعـة
دواء ديـكـسامـيـثـازون سـريريـا لـلـتـحقق
مـن قـــدرته عـــلى الـــتـــخـــفـــيف مـن حــدة
ـصـابـ بـكـوفـيد- 19 مـثـلـمـا اعـراض ا
يـتكامل العـراق وسوريا في جتربة دواء
أفـيفافـير الـروسي سريريـا على احلاالت
ــرضى) عــادة ان (وزارة احلــرجــة من ا
الـصـحـة والـبـيـئـة الـعـراقـيـة سـبـاقـة في
اسـتـخـدام السـبل الـعالجـيـة والـوقـائـية
كـافــة والـتي من شــأنـهــا ضـمــان صـحـة
ـواطن الـعـراقي) مـشـيرة الى وسالمـة ا
ان (اخــتـيــار الــعـراق لــعـقــار أفـيــفـافــيـر
الـروسي اجلـديـد هـو جـزء من الـتـكـامل
ــطـــلـــوب في اوقـــات االزمــات الــدولـي ا
ية اليـجاد عالج لـلحاالت الـصحيـة العـا
صابـ بكـوفيد- ـرضى ا احلـرجة من ا
 19وضـمان عـدم ازديـاد حاالت الـوفاة).

واوضح الـبـيـان انه (كـمـا هـو احلـال في
اإلمـــارات والــســـعــوديـــة وتــركـــيــا فــان
بعد الـعراق يتـوجه لتصـنيع هـذا العقـار
ثـبــوت جنــاعــتــة وهـو اجــراء مــحــمـود
بـهدف سـرعة توفـيره لـلمـرضى الراقدين
في مـــســـتــشـــفـــيــات الـــعـــزل وإضـــافــته
ــعـــتــمــد في لــلـــبــروتــوكـــول الــعالجي ا
الـعراق وإن تعـذر تصـنيعه مـحلـياً فإن
اجتـاه العراق السـتيراده هـو اجراء مهم
) داعيا (ابنـاء الشعب العراقي الى أيـضاً
دعم وزارة الـصحة والـبيئـة في تصحيح
ـعـلـومـات اخلـاطـئـة واالشـاعات حـيث ا
رافق جـائـحـة كـوفـيد- 19 انـتـشار واس
ضـلـلة والـشـائعـات التي لـلمـعلـومـات ا
علومة جتعل من الصعب الوصول الى ا
ـنظـمة ـوثـوقة) واهـابت ا احلـقيـقـية وا
بــاجلــمـيع (حتــري الـدقــة عــنـد مــتـابــعـة
تعلقة بكوفيد- 19 ومـتابعتها االخـبار ا
ـوثـوقة والـرسمـية) من خالل اجلـهات ا
مــؤكــدة انــهـا (ســتــبـقـى داعـمــة جلــهـود

 1006من الــوبـــاء بــعــد فــحص 10022
ـوذجا  في جمـيع اخملتبـرات اخملتصة
في الـعــراق لــهــذا الــيـوم وافــاد الــبــيـان
بـحصول  88 حـالة وفاة في اليوم نفسه
. وبـذلك بـلغ اجملـمـوع الـكـلي لإلصـابـات
29222 ومــــجـــمـــوع حــــاالت الـــشـــفـــاء
31211 والــــراقــــديـن الــــكــــلي 14998
ــركــزة 247 والــراقــدين في الــعــنــايــة ا

مؤكدة أن مجموع الوفيات 1013. 
 «—uAM  ¡UI «

وفي شـأن مــتـصل ألـقـى طـيـران اجلـيش
مــنـــشــورات في مــنـــاطق مــخــتـــلــفــة من
ــنــشــورات مـــحــافــظــة كــربـالء.وحــثت ا
ـواطنـ عـلى االلتـزام بحـظـر التـجوال ا
ــنع تــفــاقم والــتــعــلــيــمــات الـــصــحــيــة 
اإلصــابــات بــفــيــروس كــورونــا. وقـررت
مـحــافـظــات كـربـالء والـديــوانـيــة وبـابل
فـــرض حـــظـــر شـــامل لـــلـــتــجـــوال خالل
االسـبــوع اجلـاري  فــيـمــا اعـلن مــحـافظ
الـنــجف انه ال تـوجــد نـيه لـفــرض حـظـر
كـــامـل . واتـــهم رئــــيس جلـــنــــة حـــقـــوق
االنـسـان الـنيـابـيـة أرشـد الـصالح وزارة
الـصـحة ودائـرة صـحـة كركـوك بـإرتـكاب
خـطأ خـطيـر أدى لوفـاة مواطن بـكورونا

UI¡∫ رئيس اجلمهورية يلتقي وفد الكرد الفيلي

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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-1-
ـواخــذات عـلى مـا يــجـري في الـســاحـة من حـراك  –أيــا كـانت االعــتـراضـات وا
طـبـيـعـتُه سـيـاسـيـةً او اجـتـمـاعـيـةً او اقـتـصـاديـةً او أدبـيّةً  –تـكـاد ال تـنـقـطع عـلى

االطالق.
-2-

انّ سرد االعـتراضات وتبيانها ال يكفي لـلوصول الى مرافئ السالمة واالستقامة
ستوفي لشرائط الصحة.  مالم يُبيّنْ البديل ا

-3-
عيون  على مدار األيام ... فكرون والباحثون األ وهذا ما التزم به العلماء وا

-4-
ومن أبـرز األمثـلـة عـلى ذلك مـا نقـله الـتـاريخ عن أبي االسـود الدؤلي  –وهـو علم

األعالم  –الذي قال عنه اجلاحظ انه :
( معدود في طبقات الناس  وهو في كلها مقدّم مأثور عنه في جميعها :

معدود في التابع 
والفقهاء 

واحملدث 
والشعراء  
واألشراف 
والفرسان 

واألمراء 
والدهاة 
والنحاة 

واحلاضري اجلواب ..!!!
ح سمع ابو االسود رجالً ينشد قول الشاعر :

اذا كنتَ في حاجةٍ مُرسِالً 
فأرسلْ حكيماً وال تُوصِهِ 

قال :
" قد أساء قائل هذا !!

أَيَعْلمُ الغيبَ اذا لم يُوصِه ?
كيف يعلم ما في نفسه ?

هالّ قال :
اذا أرسلتَ في أمرٍ رسوالً 

فَاَفْهِمْهُ وأرسِلْهُ أديبا 
وال تترك وصيتَه بشيٍ 

وإنْ هو كان ذا عَقْلٍ أربيا 

فانْ ضيّعتَ ذاك فال تَلُمْهُ 
على أنْ لم يكنْ عِلَمَ الغيوبا 

-5-
وهــكــذا نــخــلص الى أنَّ االعــتــراض اخلــالي مـن احلــجـة
الواضـحة مـاهو اال مـجرد ثرثـرة ليس لـها من مـزية وثقل

يزان . في ا

√¼b»·∫ قوات أمنية تتقدم نحو أهدافها
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في الـقـرنــ الـثـامن والـتــاسع عـشـر وحـتى بــدايـات الـعـشــرين  شـهـد الـعـراق
موجـات متزاحمة للـبدو الصحراوي  الـذين يعتمدون في مـعظم مفاصل احلياة
ـبنـيـة على الـغـلبـة والـتدافـع  وكان ابـرز هـذا السـلوك الـيـوميـة  عـلى الغـزوات ا

رحلة وغياب سلطة الدولة . مبني على الثقافة العامة في تلك ا
يزاتها  وهو قوة فرض القانون وبعد ثالثة قرون خسرت الدولة العراقية أهم 
وسيـطرتهـا على مواردهـا والنظـام االجتمـاعي وعندمـا تضعف الـدولة كمـا يقول
عتمدة نـفلته ا ـكانية العشائـرية والبلطجـية واجملموعات ا علمـاء االجتماع تبرز ا

على العشير وقوتها التسليحية الذاتية 
منوعات القانونية والتفاعالت اجملتمعية الوطنية ونتيـجة لنظام فاشل اسقط كل ا
 واعـتمـد علـى التـجمـعات والـثقافـات الفـئويـة والعـرقيـة والطـائفـية  هـذا الوضع
ـتخـلفـة من اجتـياح االنـفس البـريئـة والقـوان مـكّن الـعشـائريـة الال منـضبـطة وا

ذهبي . واعتماد قوة السالح واالسناد السياسي ا
ونحن نـعتقد  عـسى أن يكون اعـتقادنـا خاطئ  إنه مادام هكـذا نظام يـستسهل
ذهبية  فأنه من إختراق الـقوان  ويعتمد على الشللية والـعشائرية والعرقية وا
الـصـعب جـداً أن تــتـمـكن اجـهـزة وزارة الــداخـلـيـة بـكل صـنــوفـهـا وقف الـتـدافع
العـشائري الـذي سرعان مـايستـخدم السالح وهـو مبذول في كل مـكان والدوس

على حرمة االنسان وقوان الدولة .
نحن في الـعراق نكذب على انفسنـا  وحكام السلطة يكـذبون علينا  نتحدث عن
قابل نحني الرؤوس للـعشير وللمذاهب واالعراق  وهنا شتان ـقراطية  وبا الد
ـقراطي الذي ينـبني على شروط الـوعي والنظام والـقانون  ومثل ب الـنظام الد
هذا الـنظام يبدأ من رياض االطفال وقوان وانـظمة الدولة  والينتهي عند حدود
اجملتـمع  أما النظام الذي يعتمـد على العشائرية والعالقـات الشللية واجلماعات
ارس كن الـقـول نحن فـي العـراق  ـذهـبيـة فـهو بـالـتأكـيـد نقـيض االول  لـذا  ا
ال العام  ونـلجأ للـعشائريـة والعرقية قـراطية كعـوامل اختراق للـقانونيـة وا الد

ذهبية كمنصات للوصول للسلطة واالستفادة من منافعها . وا
ة الـتي تمارسـها بعض الـعشائـر عبر االغـارة بالسالح ؤ ؤسفـة وا فاالحـداث ا
توسط بكـافة انواعه على عشيرة اخرى وهي ايضاً تستخدم السالح اخلفيف وا
والـثـقيـل والسـبب سـخـيف نـتـيجـة لـعـراك بـ طفـلـ أو دهـسـة سيـارة أو كـلـمة
يـاه ب اعتـبرهـا الطـرف االخـر تخـدش حيـاءه أو عـلى خطـأ في تنـظـيم مجـرى ا
ـزارعـ  وهــذا االمـر يـجــري ويـسـتــفـحل نـتــيـجـة ضــعف الـدولـة وغــيـاب قـوة ا

السلطة.
اصبـحت دواوين العشائر تعقد في مكاتب السياسي احلكام  وهذا بالضرورة
ا يـفعلـها ويعـطي للـعشيـرة قوة القـرار وحمايـة السيـاسي  ـشاكل وإ اليحل ا
ا تتمتـع بقوة القرار ولو كـان األمر معلق عـلى السلطـة واجهزتهـا في الداخليـة 

ا تمادت تلك العشائر من استباحة القانون واالنفس . الصارم 
ـزري  فــأن االنـفالت وســطــوة االعـتــداءات وصـلت الى نـتــيـجــة لـهــذا الــوضع ا
وت مريض بسـبب مرضي فأن العـشيرة تغـير على هذا االطبـاء  حيث عندمـا 
ـريض ( الـعبـقري ) وتـفرض ـسـتشـفى وحتمـله مـسؤولـية مـوت هذا ا الطـبيب وا
ـالي  والبعض من اوالد هـؤالء أبناء الـعشيرة  علـيه الدية واحلـشم بعشرات ا
شـكلـة  ويـبدأ الـشيـوخ بـالذهـاب واجمليء حتى يـخـتلـقون الـقـصص حتى تـثـار ا

يتقرر كمية الفصل وهكذا دواليك .
عـروف سكـانها كمـا نظن هـذه االزمة مـستمـرة وإذا حدثت الـيوم في الـبصـرة ا
االصلـي بـالـطيـبة والـوعي والـكرم واصـالة الـنـفس والعالقـات فـإنهـا حتدث في
محـافظة مـيسان وقـد تمتـد الى مدن بـغداد بحـكم تواصل العالقـات العشـائرية 
نقـول كمـا نظن لـيس مـنهـا مخالص إال بـالسـلطـة الـقويـة الردعـية الـتي الجتامل
عــلى الـقـانـون والــنـظـام  وهــنـاك مـســألـة اخـرى وهي صـعــبـة الـتــحـقـيق لــكـنـهـا
ضروريـة وهي إعادة الـعمل بـقانـون خدمـة العـلم أي التـجنـيد في اجلـيش وقوى
االمن الداخـلي  قد يضحـك البعض من وجهـة النظر هـذه  لكنهـا ضرورية جدا
لـسـببـ اولهـا ترويض الـشبـاب وتعـريفـهم قـيمـة الوطن وخـدمته عـبر مـعسـكرات
الـتـدريب وثـانــيـهـمـا فــاجلـنـديـة تـلــغي الـفـواصل االجــتـمـاعـيـة
هم نـحن بحـاجة الى والطـائفـية وتـعزز الـلحـمة الـوطنيـة . ا
عـراق عزيـز وقـوي  ونظـام وقـانون التـلـومه الئـمة من اين
ــقــدور الـســلـطــة الـتـي تـتــقـاذفــهـا هـذا وابـن من فـهل 
االنانـية احلـزبية والـطائـفية والـعرقـية حتـقيق ذلك  نشك

والشك حالة مشروعه.

ناسب) واجـتمع حبـيب في مكتبه بـالوقت ا
ــنــاقــشـة ـؤســســات الــبــلــديــة  مـع مــدراء ا
مــوضـــوع تـــهــيـــئـــة وافــراز قـــطع االراضي
شـمولة الـسكـنيـة لتـوزيعـها بـ الشرائـح ا
بـالـتـخـصـيص. وأضـاف الـبـيـان أن (حـبـيب
إجــــتـــــمع كــــذلـك  في مـــــكــــتــــبـه مع مــــدراء
ــنـاقــشـة تـوجــيـهـات ـؤسـســات الـبــلـديـة  ا
مـحـافظ مـيسـان عـلي دواي الزم بـخـصوص
االسراع في افراز وتهيئة االراضي السكنية
ــشـــمـــولــة لـــتـــوزيــعـــهـــا عــلـى الـــشــرائـح ا
بــالــتـــخــصــيص ومــوضــوع الــتــنــظــيــفــات
وضـرورة بذل اقصى اجلهود لـرفع النفايات
وتـنــظـيف وغـسـل الـشـوارع وتــقـد افـضل

). بحسل البيان. اخلدمات للمواطن
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زار مدير بلديات ميسان صالح فالح حبيب
ـشرح ـشرح والـتـقى مديـر بـلديـة ا نـاحيـة ا
مـحـمـد فـرحـان كـاظم وعـبـاس ارحـيـمـة احد
ـقــيم  لـلـمـشـروع ــهـنـدس ا مالكـات دائـرة ا
ـواضـيع والـقـضـايا الـتي ونـاقش مـعـهـمـا ا
ـعــوقــات الـتي تـخـص الـقــطــاع الـبــلــدي وا
ناسبة تـواجه سير العمل وايجـاد احللول ا
لـهــا وبـعــدهـا قــامـوا بــجــولـة تــفـقــديـة الى
ــشــرح اجلــديــدة مــشــروع بــنــايــة بــلــديــة ا
لالطالع مـيــدانـيـا عـلـى االعـمـال الـنــهـائـيـة.
وقـال بـيان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (حـبيب
اكـد ضـرورة االسـراع بـبـذل اقـصى اجلـهـود
النهاء تلك االعمال قبل موعد افتتاح البناية
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إقـليم كردستان). وختم الـتقرير بالقول
(وأخـيـراً يـتم حتـديـد مـصـاريف احلج
من قـبل الهيئة الـعراقية العـليا لشؤون
احلـج.  وعـــادة مـــا يــــبـــقى احلــــجـــيج
ملكة العربية الـعراقيون  35يـومًا في ا
الــســعــوديـــة وتــعــد أمــاكن إقــامــتــهم
وطـــعــامــهـم جــزءًا من الـــدفــعــة األولى
 4200دوالرًا عـن طــــريق اجلــــو عالوة

ــمــلــكــة الــعــربــيـة عــلى ذلك تــفــرض ا
الـسـعـوديـة وشـركـات الـطـيـران جـمارك
مـعينة في هذا الصدد).ويـعتمد التقرير
ـذكـور  بحـسب البـيـان على مـسودة ا
الـتـقـاريـر من الـسـفـارات األمـريـكـية في
ــقـدمـة جــمـيع أنـحــاء الـعــالم.  ووفـقًـا 
الــتـقــريـر  فــإن الـســفـارات تـركــز عـلى
ـــصــادر الــرســمـــيــة ووســائل اإلعالم ا

في ذلـك سـنــجـار كــركــوك خـانــقـ و
تــســعى جــاهــدة لــتــحــقـيـق الــتـعــايش
ـنـاطق لـلـيـزيـدي واالزدهـار في هـذه ا

ـســيـحـيـ واجملـمـوعـات األخـرى.) وا
مــضـيـفــا ان (الـتـقــريـر يــشـيـد بــجـهـود
حـكـومة إقـلـيم كـردستـان لـتـعزيـز الـقيم
ـتعلـقة بـالتعـددية الديـنية والـتعايش ا
في كـــردســتـــان. ويــفـــتــرض أنـه يــضع
حتـلـيالً مـقـارنًـا حـيث حتـصل حـكـومة
كــردسـتــان عــلى اعـتــراف كــبـيــر فـيــمـا
يــتــعــلق بــتــوفــيــر الــسـكـن والــتـعــلــيم
والــتــشـريــعــات والــتـكــامل اجملــتــمـعي
والـــتـــمـــثـــيـل الـــســـيـــاسي وتـــســـهـــيل
االحــتـفـاالت الــطـقـســيـة واألمن والـدعم
ـالي وأكـثر من ذلك بـكـثيـر).وتابع انه ا
سيحي (مع ذلك فقد  توضيح أن ا
والـيزيدي الذين يعبرون نقاط تفتيش
ـوصل يحصـلون على الـبيشـمركة في ا
الــتـسـهـيـالت الالزمـة. عالوة عـلى ذلك
 نـــشــر وحـــدات إضــافــيـــة من قــوات
األمن لـتسهـيل عبورهم وتـوفير األمن)
مـشيرا الى انه ( فـيما يـتعلـق بالتـمييز
ـزعوم ضـد اإليزيـدي قـدمت حكـومة ا
إقــلـيم كــردسـتـان الــوثـائق الــقـانــونـيـة
الالزمـة والـبـديلـة بـعد نـزوحـهم بـسبب
اإلرهاب.  على عكس ما  اإلبالغ عنه
لم يـــضــطــر اإليـــزيــديــون إلـى تــعــريف
أنــفـسـهم بـأنـهـم أكـراد أو دعم حـكـومـة
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ــراكــز ونــشـــطــاء حــقــوق اإلنـــســان وا
ــؤســـســات الـــديــنـــيــة ــيـــة وا األكـــاد
لـصيـاغـة تقـاريرهـا;  و بعـد ذلك يراجع
مــكـتـب احلـريــة الــديـنــيـة الــدولــيـة في
واشـنطن التـقييمـات ويرسم مالحظاته
ـنــظـمــات غـيـر ــسـاعــدة ا الــنـهــائـيـة 
احلــكـومـيــة احملـلــيـة والـدولــيـة وقـادة
ــــؤســـــســــات اجملـــــتــــمـع احملــــلـي  وا
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اشـادت وزارة اخلـارجيـة األمـريكـية في
تــقـريـرهــا الـســنـوي عن حـالــة احلـريـة
الــديـنـيـة في الــعـراق بـجـهــود حـكـومـة
تـعلـقة إقـليم كـردستـان لتـعزيـز القـيم ا
بــالــتـعــدديــة الـديــنــيـة والــتــعـايش في
اإلقـــلــيـم .وأصــدرت وزارة اخلـــارجــيــة
األمـريكيـة تقريـرها السـنوي األخير عن
حـالة احلرية الدينية في العراق في 10
حـزيـران اجلاري بـعنـوان (تقـرير 2019
عن احلـريـة الـدينـيـة الـدوليـة: الـعراق).
وتـقدم الـوزارة هذا التـقرير سـنويًا إلى
الـــكـــونــغـــرس األمـــريـــكي  كـــجــزء من
الـتـزامـها  ازاء قـانـون احلـرية الـديـنـية
الــدولـيـة لـعـام  1998 . وبــحـسب بـيـان
ـكـتب منـسق الدعـوة الـدوليـة حلكـومة
كـردستان تلقـته (الزمان) امس فقد جاء
في الـتقرير ان (حـكومة إقلـيم كردستان
تــســـعى إلى حــمــايــة وتـــعــزيــز الــقــيم
ـتعلـقة بـالتعـايش السلـمي واالندماج ا
اجملـــتـــمـــعي. وفـي هــذا الـــصـــدد لـــكل
مـــجــتـــمع مـــقــيم فـي اإلقــلـــيم حـــقــوقه
الــقـانــونـيــة والـســيـاســيـة والــثـقــافـيـة
واالقـتـصاديـة الـتي يـحفـظـها الـقـانون.
عـالوة عــــلى ذلـك  تــــراقـب حــــكــــومــــة
كـردسـتـان باسـتـمـرار أوضاع األقـلـيات
ا تـنازع عليها  ناطق ا الـدينية في ا
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احلــكــومــيــة األمـريــكــيــة ذات الــصــلـة
. ومراقبي حقوق اإلنسان و الصحفي
الى ذلـك اسـتـقـبل  رئــيس اجلـمـهـوريـة
بـرهم صالـح في قصـر السالم بـبغداد
. وأكـد ـثل  الــكـرد الــكـاكــائـيــ وفــداً 
رئــيس اجلـــمــهــوريــة أهــمــيــة تــعــزيــز
الـتـكـاتف والـتـآزر بـ جـمـيـع مـكـونات
ـا يسـهم في حتقيق الـشعب الـعراقي 
الــــــــســــــــلـم األهــــــــلـي ويــــــــرسـخ األمن
واالسـتقـرار في البالد  مـشدداً بـحسب
بـيان تلقـته (الزمان) امس (على وجوب
الـــتــعـــاون والـــتــنـــســـيق بـــ األهــالي
والـــــقــــــوات األمـــــنــــــيـــــة مـن اجلـــــيش
واجهة اإلرهاب والبيشمركة و احلشد 
واســتــئـصــال جـذوره. وشــدد الــرئـيس
عـلى أن القوات األمـنية مطـالبة بـتوفير
األمن واحلـمـايـة لـكل مـكـونـات الـشـعب
الــعـراقي وأن تـعـمل عــلى مـنع  تـكـرار
االعـــتـــداءات اإلرهــابـــيـــة الـــتي تـــطــال
( ـواطـن وخـاصة الـكـرد الكـاكائـي ا
مـشيداً (بالتـضحيات التي قـدمها أبناء
ــكـــون في مــواجــهــة عــصــابــات هــذا ا
داعـش ودفــاعــهـم عن مــدنـــهم وقــراهم.
بـــدورهم اســتـــعــرض أعــضـــاء الــوفــد
ـشاكل والـتحـديات التي يـواجهـونها ا
وحـرصهم على تعزيز  اللـحمة الوطنية
وتقوية  األواصر اجملتمعية التي تربط

كونات). جميع ا

االنــبــار وتـأمــ احملــافـظــة من تــسـلل
). وافـاد بـيان آخـر لـلـخـلـية اإلرهـابـيـ
ـشاة الـسابع و بـتـنفـيذ قـوة من لواء ا
ـشــاة الـســابـعـة الــعـشــرين في فـرقــة ا
عـملية استباقية في وادي حوران وفقاً
ـعـلومـات استـخبـاريـة دقيـقة اسـفرت
عـن (تدمير عـجلة مفخـخة نوع بيك اب
نــيــســان والــعــثــور عــلى ثـالثــة أوكـار
وهــاون 120 مـــلم وآخــر  82 وقـــاعــدة
إطـالق صواريخ كـاتـيـوشا و33 قـنـبرة
هـاون عـيار 82 مـلم و 72 قـنـبـرة هاون
عـيار 120 مـلم). من جـهة اخرى اعـلنت
مـديـريـة الـشـؤون الـداخـليـة واالمن في
االنـــبـــار عن اعــتـــقــال ارهـــابي مـــتــهم
بــتـفـجـيـر مـنــازل مـنـتـسـبـ في وزارة
ـديـرية في بـيان إنه الـداخـليـة.وقالت ا
( الـــقــاء الـــقــبـض عــلى ارهـــابي في
قــضــاء عــامــريـة الــصــمــود حــيث كـان
يـــعــمل عــنـــصــراً امــنـــيًــا في صــفــوف
عـصـابـات داعـش). وأضـاف الـبـيان أن
ـعتقل (متهم بتفجـير بيوت منتسب ا

في وزارة الداخلية).

تـفتيشهـا ومالحقة العـناصر اإلرهابية
ـطـلـوبـ والـبحـث عن أوكار داعش وا
ورفـع اخملـلــفــات احلـربــيــة ولـتــعــزيـز
ــنـاطق). األمـن واالسـتــقـرار فـي هـذه ا
مـن جهـتهـا اكـدت خلـيـة االعالم االمني
فـي بيـان مـبـاشـرة طـيران اجلـيش  من
الــــســـاعـــات االولى  مِن صـــبـــاح امس
بـاسناد  محاور عمـليات ابطال العراق
ــرحـلـة الـثـالـثـة واكـدت ان (صـقـور / ا
اجلـو في قيادة الـقوة اجلويـة يغطون
أجـواء األراضي التي شمـلتها عـمليات
رحلـتها الـثالثـة بحثاً ابـطال العـراق 
نـهزمة). عـن أوكار داعش وعـناصـره ا
ـشـتـركـة عـمـلـيةً كـمـا أطـلـقت الـقـوات ا
الحقة فلول أمـنيةً في صحراء االنبار 
داعـش . واكـد اعالم احلــشـد الـشــعـبي
فـي بـيـان ان (الـعــمـلـيـة انـطــلـقت فـجـر
شـاركـة احلشـد الشـعـبي وقوةٍ امـس 
مـــــشــــتــــركــــةٍ مـن اجلــــيش واحلــــشــــد
الــعــشــائــري) مـضــيــفــا ان (الـعــمــلــيـة
ــدة ثـالثــة أيــامٍ وتــهـدف ســتــســتــمــر 
لـلـقضـاء على فـلول داعش في صـحراء

ـتـمـثـلـة بـقـطـعـات من قـيـادة الــبـريـة ا
عـمـليـات صالح الدين وقـيادة عـملـيات
ســـامـــراء وقـــيـــادة عـــمـــلـــيـــات ديـــالى
ـدرعـة التـاسـعة وقـطـعـات من الـفرقـة ا
ولــــواء الــــقــــوات اخلــــاصــــة  ووزارة
الـــداخــلــيـــة / قــطــعـــات قــيــادة قــوات
الـشـرطـة االحتـاديـة وقـيـادة فـرقـة الـرد
الـسـريع وافـواج سوات والـتـكـتكي من
مـديـريـات الـشـرطـة فـضال عن قـطـعات
تـقدم قـر ا الـشـرطة االحتـادية ضـمن ا
ـشتركـة في كركوك لـقيـادة العمـليات ا
وهـيـئة احلـشـد الشـعبـي / قطـعات من
ألـــويـــة احلــشـــد الــشـــعــبي فـي ديــالى
وصـالح الــديـن وســامـــراء وكـــركــوك).
واضـاف رسول ان العـمليـة تنفـذ (وفقاً
ـعلومات اسـتخبارية دقـيقة من جميع
الوكاالت االستخبارية التي تشترك في
هـذه الـعمـلـيات الـتي تـأتي بإسـناد من
طــيـران قـيـادة الـقـوة اجلـويـة وطـيـران
اجلــيش وطــيــران الـتــحــالف الـدولي)
مــوضـحــا انـهــا ( تـسـتــهـدف مــسـاحـة
  4853كــيــلــومــتــرًا مــربــعًــا  لــغـرض
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ــشـتــركـة فــجـر أول أطــلــقت الـقــوات ا
رحلة الـثالثـة من عملـية ابطال امـس ا
الـعـراق لـتطـهـيـر وتفـتـيش مـناطق في
مــــحــــافـــظــــة صالح الــــدين واحلـــدود
الــفـاصـلـة مع قـيـادات عـمـلـيـات ديـالى
وســامــراء وكـركــوك من ثالثـة مــحـاور
بـالتـزامن مع انطالق عـملـية أمـنية في
الحـقـة فـلول داعش. صـحـراء االنـبـار 
وقـــال الــنـــاطق بــاسـم الــقــائـــد الــعــام
سلحة الـعميد يحيى رسول لـلقوات ا
انـه (بـــتــــوجـــيـه من رئــــيس مــــجـــلس
سلحة الـوزراء القائد الـعام للقـوات ا
ـشتـركة وبـإشـراف قيـادة الـعمـليـات ا
انــطــلــقت فــجــر امس عــمـلــيــة ابــطـال
ـرحـلـة الـثـالــثـة لـتـطـهـيـر الــعـراق / ا
وتـفـتـيش مـنـاطق في مـحـافـظة صالح
الــدين واحلـدود الـفـاصـلـة مع قـيـادات
عـمـلـيـات ديـالى سـامـراء كـركـوك  من
ثـالثـة مـحـاور) مــوضـحـا ان اجلـهـات
الـتي اشتركت في العملية هي ( وزارة
الــــدفــــاع /من خالل قــــيـــادة الــــقـــوات
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ـرجع الديني علي السيستاني في النجف اول شهر ذي القعدة لعام 1441 أعلن مكتبُ ا
وافق  6/23/ 2020م ـاضي :  أن يوم الثالثاء ا وقال بيان لـلمكتب مـساء يوم األثن ا

هو األول من شهر ذي القعدة احلرام لعام   1441 للهجرة).
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وزارة الــصـــحــة والـــبــيــئـــة الــعـــراقــيــة
وخـطواتها اجلبارة التي تستحق الثناء
لــلــسـيــطـرة عــلى جــائـحــة كـوفــيـد-(19
بـحسب قولـها.وفي سيـاق متصل وقعت
صرية في طوكيو على مذكرة الـسفارة ا
دبـلـومـاسـيـة تـتـضـمن تـوفـيـر احلـكـومة
الـيـابــانـيـة جــرعـات مـجــانـيــة من عـقـار

افيجان  للقاهرة.
ويـستخدم  هذا العـقار ضمن بروتوكول
ُستجد .وأوضح عالج فـيروس كورونا ا
ن ـصــري لــدى طــوكــيـو أ الـســفــيــر ا
كـامل أن (إتـاحة اجلـرعات اجملـانـية من
عـــقــار افــيــجــان ســيـــتم من خالل قــيــام
صرية بـتبادل اخلطابات مع احلـكومة ا
ـشاريع ـتحـدة خلـدمـات ا مـكـتب األ ا
لـترتيب توريد الـدواء التجريبي) وأشار
إلى أن (ذلك يـأتـي في ضـوء مـا تـمـتـلـكه
جال البحوث مصر من إمكانات رائدة 
الـعـلـمــيـة في مـنـطــقـتي الـشـرق األوسط

وأفريقيا).



ـرحلـة صـعبـة خـاصة فـي ليـبـيا والـيـمن وسوريـا والـعراق  تـمر االمـة الـعـربيـة 
والنـداءات هنـا وهنـاك تـقول إن هـذه الدول مـهددة بـأمـنهـا وسيـادتهـا .. اذا كان
التـهديـد من تركيـا او غيـرها من الـدول او االحزاب والفـئات ... الن الـواقع يثبت
بـعدم وجـود ايـة قوى عـربـية تـواجه هذا الـتـهديـد. فـاجلامـعة الـعـربيـة مـطالـبة من
بعض الـدول العـربيـة او االقلـيمـيـة الى عقـد اجتـماع وزاري او عـلى اي مسـتوى

ناقشة التدخل التركي العسكري في ليبيا وسوريا والعراق بشماله وغربه. 
وعود للـجامعـة العربيـة ال ننتـظر منه نتـيجة او قرارات وان عقد هـذا االجتمـاع ا
ــعـهــود مـنــهم ...ولـكن هـل هـذا يـكــفي والــهـجـوم اال االســتـنــكـار او الــشـجب ا
العسـكري التركي على احملافظات الشمالية العراقية اال يكفي كدليل على االدانه
والرد. وهل ان اجلـامعة الـعربيـة قادرة على ان تـعقد االجـتماعـات واصدار بيان
ـفــروض ان تـتـخـذ قــرارا مـلـزمــا لـكل االقـطــار الـعـربـيــة بـقـطع ـا ا االدانــة.. وا
الـعالقـات االقـتصـاديـة والـسيـاسـية مـع اية دولـة تـهدد االمـن واالراضي العـربـية
ـا يــاتي مـثل هــكـذا قـرار مـوحــدا لـكـافــة اجلـهـود الــعـسـكــريـة والـســيـاسـيـة ور

واالقتصادية لدعم الدول التي تتعرض لهذا التهديد.. 
ويجـد العـالم االخـر الذي يـسبب الـضـرر للـدول العـربـية ان هـناك قـوى وقرارات
سـوف تـؤثـر على اقـتـصـاده نـتـيجـة وحـدة قـرارات اجلـامـعة الـعـربـيـة .. ان االمة
الـعـربـيـة الـيـوم مـهددة ارضـا وشـعـوبـا واقـتـصـادا  فـهل يـخـفى عـلى مـتـابـع ما
ـا تقـوم به احلبـشـة بانـشاء الـسد تـتعـرض له مـصر من تـهـديد المـنهـا القـومي 

العمالق . 
ولوال دور مـصر في ليـبيـا وما قدمـته من مقـترحات لـوأد الفـتنة وايـقاف االقـتتال
بـ الـشـعب الواحـد فـهل يـبـقى من سـبـيل . لـبـنان الـبـلـد احلـبـيب هل نـنـسى ما
يتـعرض له من ف داخـليـة وتهـديدات خارجـية . ولـو تركـنا هذه الـساحـة لنذهب
غـرب العربي لـعرفـنا انه يـستـوجب على جـامعتـنا الـعربـية ان تـاخذ دورها الى ا
في ايقـاف التدهـور الداخـلي في دولهـا خاصـة في اليـمن ولبنـان وليـبيـا وسوريا
ـنـطقه وعـودة الـقوى الـعـربـية بـقـيادة مـصـر الـتي تمـتـلك اكـبـر جيش عـربي في ا

العربية ودعم توجهها في طرح مبادرة السالم لعودة االمن في ليبيا . 
ـصـانع ـتـسـيّـدة الـيـوم وامس فـعـنـدنـا الـنـفط والـزراعـة وا بالدنـا يـا سـادة هي ا
كن ان نشير الى السياحة ايضا الدينـية والتاريخية والترفيهية فهي الكبـرى و
ـكن ان تـكون الـدول مـتـفرجـة عـلى مـا يجـري في ارض الـعرب قـوة عـربـية. وال 
ـتلـكون الـقـدرة على الـتأثـير والـفاعـليـة لدور كـبيـر في ايقـاف هذا الـتهـديد وهم 

والتمزيق اخلطير على امنها وسيادتها وبقائها ..
 لـيـس اجلـامـعـة الـعـربـيـة وحـدهــا الـتي تـؤثـر سـلـبـا عـلـى واقـعـنـا  لـكن اجلـمـيع

هني ايضا لها الدور .  منظمات وقيادات وادارات العمل ا
ـسار الـصـحيح لـتعـود امتـنـا كسـابق عهـدهـا ومجـد قوتـها ان فالبـد من وضع ا
التـوغل التـركي في شمال بـحجج وجـود عنـاصر من حزب الـعمـال الكـردستاني
ناطق وهنا اليعـطيه احلق في خرق السـيادة العراقـية وقتل وتهـجير اهالي تلـك ا
البد ان يكون للحكومة العراقية موقف شديد وقوي في ايقاف هذا اخلرق الكبير
الـسـياده الـعـراقـيـة ومـفاحتـة اجلـهـات الـدولـيـة مجـلس االمـن واجلامـعـة الـعـربـية
وتـمر االسالمي كـذلك ان اليقـتـصر ان يـتم استـدعاء الـسفـير الـتركي ومنـظمـة ا
ا يـجب ايقاف اي تعاون اقتصادي او سياسي مع من يتجاوز على السياده وا

العـراقيه ان الـعراق الـيوم بـحاجـة الى وقوف اشـقائـه العرب
ن يريد الشر والتجاوز على سيادته وامنه في التصدي 
ـــر في ضـــروف صــعـــبـــة من تـــفــشي خـــاصـــة وهــو 
فايـروس كورونا وتدني اسـعار النـفط كونه يعتـمد عليه
بــنـســبـة 95/100 عــلى قــتــصـاده لــذلك هــنــا يـجب ان
تتـوحد كل اجلـهود الن يقف الـعراق ويـكون قوة عـربية

ساندة اشقائه .
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احلدث إضـافـة الى تـدابيـر واحـكام
يراث". الضم وحقه با

وانتقد الـتميمي "تـبعثر الـتشريعات
ـواد اخلـاصـة بـحـمـايـة الـطـفـولة وا
اضـــافـــة الى أن بـــعض ?الــقــوانـ
صـدرت منـذ دهـر طـويل وال تـنـسجم
مع تـعــقـيـدات احلـيــاة والـتـطـور في
مــجــاالت الــتــكـنــولــوجــيــا والـوضع
االقـــتــصـــادي وتــشـــعــبـــات احلــيــاة

وصعوبتها".
وأكــد اخلــبــيــر الــقــانــوني "ضــرورة
تـشــريع قـانــون (حـمــايـة األسـرة من
الـعـنف) وصـيـاغـته صـيـاغـة حـديـثة
تــنـــســـجم مع األعـــراف الـــعـــراقـــيــة
والـشــريـعـة اإلسـالمـيـة وبــعـيـدة عن
ـأخـوذة من الـقـوان االقـتـبـاسـات ا
االجــنـبــيـة النـه كـلــمـا كــان الـقــانـون
عراقـيا كـان سهل الـتطـبيق ويـضمن
حـــقـــوق الــطـــفـــولـــة وفـــقـــا لـــلــقـــيم

العراقية".
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بدورهـا ذكرت البـاحثـة االجتمـاعية
الدكـتورة نضـال العـبادي في حديث
لـ"الـــقــــضــــاء" أن "الـــعــــنف يــــعـــرف
اصــطالحــاً بــأنّـه اســتــخــدام الــقـوة
بـطـريـقـة غيـر قـانـونـيـة أو الـتـهـديد
بــاســتـــخــدامــهــا من أجل الــتــســبّب
بـالــضـرر واألذى لـآلخــرين ويُـعـرّف
الـعــنف في عـلـم االجـتـمــاع عـلى أنّه
الــلـجــوء إلى األذى من أجل تــفــكـيك

العالقات األسرية".
واضــافت ان "لــلـعــنف تــأثــيــرا عـلى
احلـالة الـنفـسـية والـعـصبـيـة للـطفل
عنف وقـد يؤدي الى انـخفاضً في ا
" لـأللـــيـــاف ـــايــــلـــ سُــــمك غـالف "ا
العـصبيـة عن االنسـان الطـبيعي عن
عاملة حادة في أدمغة مَن تعرضـوا 

طفولتهم".
ورجـــحت أن "اســتــمـــرار الــتــعــرض
ـــدة طـــويــلـــة فـي فـــتــرة لـــلـــعــنـف 
الــطـفــولـة يُــحــدث خـلــلًـا دائــمًـا في
خ التي تتشكل األلياف العصبية با
في أثـناء الـعـقـدين األولـ من حـياة
اإلنـسـان وهـو مــا يُـحـتـمل أن يـدفع

الشخص إلى االنتحار".
ـــــكن واضــــحـت الــــعـــــبـــــادي انه "
تـــوضــيح األمــر عـــلى نــحـــوٍ عــلــمي
مبسط فلو تخيلنا أن الشكل األمثل
لــعــمل الــدمـاغ يــعــتــمـد عــلى إطالق
ــنــزلـة إشــارات كــهــربــائــيــة تُــعَــدُّ 
رســائـل ألعــضــاء اجلــسم حــيــنــهــا
ســـتــكــون اخلاليــا الـــعــصــبــيــة هي
ساعي الـبريد الـذي يسـافر مـسافاتٍ
طويلة لنقل الـرسالة ويقوم في هذه
احلالـة بـتسـليـمهـا لـساعٍ آخـر"خلـية
عـصبـيـة أخرى" وهـكـذا حـتى تصل

إلى مناطق اجلسم".
وتابعت ان "الـطريق الـذي يصل ب
اخلاليـا الـعـصــبـيـة يـسـمى "مـحـورًا
عــصــبــيًّـا" ولــلــحــفــاظ عـلـى سالمـة
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عـــلى الـــرغم مـن الــعـــقـــوبـــات الــتي
فـرضــتـهـا الـقـوانــ الـنـافـذة والـتي
تـــصـل إلى حـــد ســـلب األطـــفـــال من
ذويـهم مـازالت ظـاهـرة الـعـنف ضـد
الــطــفل تــتــفــــــــاقم فــقـــــد ســجــلت
احملاكم العـراقية 1606 دعوى بهذا
ــاضي طـبــقـا الــشـأن خالل الــعـام ا
إلحـصائـيـة رسـمـية جملـلس الـقـضاء
األعـلى بـغض الــنـظـر عن تـلك الـتي
ــوصـدة ولم بــقـيت خــلف األبــواب ا
تسـجـلهـا احملاكم بـسـبب قلـة الوعي

القانوني واألعراف االجتماعية. 
وفيما يرى قاض متخصص بالعنف
األســري أن الــعــقــوبـات الــواردة في
القوان كافية لردع هذه ?الظاهرة
يــؤكـد خــبـيــر قــانـوني احلــاجـة الى
تشـريع مـوحد خـاص يالئم األعراف

العراقية.
t²LK  ¡UCIK

وقال قـاضي محكـمة الـعنف االسري
في الـرصــافـة عـلي كــمـال في حـديث
لـ"القضاء" إن "تـعنيف األطـفال يأخذ
صـــورا مــتـــعـــددة مـــنـــهـــا االهـــمــال
والــــضـــرب فـــضـال عن االعـــتـــداءات
اجلــسـديــة والـنـفــسـيــة واجلـنــسـيـة
اخملتـلـفة الـتي تـمـارس ضد االطـفال
ـن هم عـــــلى مـن قـــــبل ذويـــــهم او 
رعايتهم سواء ?كان االب او غيره".
وتـــابـع كـــمـــال أن "اآلونـــة االخـــيــرة
شــهــدت انــتــشــارا لــهــذه الــظــاهــرة
وتـــــنـــــاقـــــلت وســـــائـل الـــــتـــــواصل
االجــتــمـاعـي وكـافــة وســائل االعالم
صـورا وفيـديـوهـات العـتـداءات على
االطــفــال في مــنــاطـق مـخــتــلــفــة من

البالد". 
ـوقف الـقانـوني والـتـشـريعي وعن ا
يذكـر الـقاضـي ان "قانـون الـعقـوبات
عـدل وكذلك رقم 111 لسـنة 1969 ا
قـانــون رعـايـة االحـداث الــعـراقي قـد
تــــنــــاوال اهم الــــعــــقــــوبــــات بــــهـــذا
اخلـصـوص اذ أكـد ?قـانــون رعـايـة
االحـداث عـلى عــقـوبـة سـلب الـواليـة
مـن االب او االم في حـــــال تــــعــــرض
الطـفل لالساءة او االعـتداءات فضال
عن كــون الــقـانــون تــرك لـلــمــحـكــمـة

اخملــتــصــة الــسـلــطــة الــواســعـة في
تقدير متى وكيف يتم ذلك".

شار وأضاف ان "جمـيع العقـوبات ا
إليها في القوانـ النافذة هي كافية
ومالئـمـة وكـفـيـلـة لـلـحـد من انـتـشار

حاالت العنف ضد االطفال".
واشــــــار كـــــمــــــال الـى "انه هــــــنـــــاك
ــــارســــات تـــتـم من خالل اجــــبـــار
االطفال على االعمال وهم دون السن
الـقــانـونـيــة وجتـدر االشـارة الى انه
هــنـاك تـطــبـيــقـات كـثــيـرة تـشــهـدهـا
احملــاكم الــعـراقــيـة تــخــضع لـرقــابـة

جهات الطعن".
ولــفت الى ان "هــذه الـظــاهـرة تــتـرك
عنف آثارا سيئة سواء على الطفل ا
كانت عـلى سلـوكه او نفـسيـته جراء

اخلوف والقلق الذي يتعرض له".
قوان عراقية بحتة

بدوره ذكر اخلبير القانوني الدكتور
علي الـتمـيمي في حـديث لـ"القـضاء"
ان "هنـاك ضـمانـات حلـقوق االطـفال
مــوجـودة في االتــفـاقــيـات الــدولـيـة
ـوقـعـة على والـعـراق أحد الـبـلـدان ا
تـــلك االتـــفـــاقـــيــات فـــضال عـن كــون
الــدســتـور الــعــراقي اقــتـبـس بـعض
مواده في ما يخـص حماية الـطفولة
ــادتـ  29 و30 من تــلك السـيــمـا ا

االتفاقيات".
وأضـاف التـمـيمـي ان "هنـاك قـوان
متعـددة حلماية الـطفولـة مثل قانون
رعـايـة االحـداث والـذي قـسـمـهم الى
اطفال وصبية دون 18 عاما واوجب
عـقـوبـات عـلى الـولي او اي شـخص
يـقـوم بتـعـذيب االطـفـال اضـافة الى
ان قـانـون رعـايـة القـاصـرين رقم 97
لـسـنة 1980 الـذي تطـرق في بـعض
مــواده الى حــمــايــة حــقــوق الــطــفل
وكذلك احلال بالنسـبة لقانون العمل
رقم  35 لسنة   2015 حيث اشارت
بعض فقراته الى مسـألة حماية حق

الطفولة".
واوضح التـميـمي ان "قوانـ اخرى
أوجــبت تـواجـد مــحـكــمـة مـخــتـصـة
حملــاكـمــة االحـداث بــحـيث ال يــجـوز
توقيف احلدث باخملالفات وان تكون
اجلــلــســة ســريــة حــفـاظــا عــلى حق

الرسـالة "اإلشـارة الكـهربـائيـة" جرى
عزل "احملور الـعصبي" وحـمايته من
ـادة دهـنـية بـيـضاء خالل إحـاطته 
ـادة " هـذه ا يـطــلق عـلـيـهـا "مــايـلـ
تــتــكــون خـالل مــرحــلــة الـــطــفــولــة
وتتـراكم تـدريجـيًّـا في عمـلـية تُـعرف
بـاسم "ميـلـينـاتـيـون" في إشارة إلى
" ثم تستمر في ايل تشكيل مادة "ا

بكر". النضج حتى سن البلوغ ا
ولفتت الى ان "احملـنة التي يـتعرض
لها في مرحـلة مبكـرة من احلياة قد
تــعـــطل بــشــكل دائـم مــجــمــوعــةً من
الــوظــائف الــعــصـبــيــة في الــقــشـرة
احلــزامــيــة األمـامــيــة لــلـمـخ والـتي
تـؤدي دورًا بارزًا في عـمـلـيـات صنع

شاعر والعاطفة". القرار وإدارة ا
وتـــطـــرقـت الـــعـــبـــادي الى اجلـــانب
ـعنف والـذي تكون النـفسي للـطفل ا
له اسـبـاب عـديـدة مـنـهـا ان الـشـباب
يـكونـون عـنيـفـ ويـكرّرون مـا فـعله
آباؤهم بهم وكأنّ دورة العنف تنتقل

من جيل الى اخر".
وبيـنت ان "الـعنف األسـري قد يـكون
لــفـــظـــيـــاً فـــيه الـــصـــراخ والــعـــويل
والــشـتــائم بــ أفـراد األســرة وبـكل
االجتـاهـات وقـد يـكـون عـنـفـاً بـدنـياً
فــالــطــفل الــذي يــشــاهــد عــنــفــاً بـ
والديه ستـنمو لـديه مشكـلة او عقدة
تــــتـــلـــخّص بـــأن إثـــبـــات الـــذات في
اجملـتـمع يـتم عـبر اسـتـعـمـال الـقوة

وســـيــــنـــمــــــــــو عـــنــــده اجلــــــــانب
االنـــفــعـــالي عـــلى حــســـاب اجلــانب

العقالني".
وتضيف انه "عندما تعنف األم األب
مـن خالل ضـــربـه أو إجـــبــــاره عـــلى
تـنـفـيـذ أمـور ألنـهـا تـتـحـكّم بـاألسرة
اقتـصاديـاً سيـكره الـطفل شـخصـية
أبــويـه وال يــتــوحّــد نــفــســيــاً مع أي
مـنـهـمـا وال يـعـتـبـر أي مـنـهـمـا مـثـله
األعلى وسـيكون هـذا الطـفل مشروع
شـخـصـيـة بالمـشـاعـر يـعـذّب القـطط
والكالب وال يتألم أللم اآلخرين ال بل
ـكن القول ان يتـلذّذ بـتعـذيبـهم لذا 
العنف الذي يـتعرّض له اإلنسان في
الــطــفــولــة قـــد يــجــعــلـه أكــثــر مــيالً

للتطرف".
واكــــدت ان "هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة
لــتــفــعـــيل االجــراءات الــتـــنــفــيــذيــة
وتــــشــــريع قــــوانــــ جــــديــــدة وفق
مـتطـلـبات احلـاجـة ووفق مـا توصل
الــيه اجملـتــمع من عــنف وســلـبــيـات
اجتماعـية بكل مـجاالت احلياة ,وان
يكـون لـلسـلطـة القـضـائيـة دور كبـير
في سـن ومـعــاجلــة ظــاهــرة الــعــنف
األسري" واعـتبـرت العـبادي ارتـفاع
منسوب قـضايا العـنف لعدة أسباب
مـنهـا تـداعيـات نـفسـيـة واقتـصـادية
واجتماعية وثقافية أمنية وسياسية
انــعـكـست بــشـكل كــبـيــر عـلى األسـر

واجملتمع".
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الــــــتـي ظــــــهـــــــرت في بـــــــغــــــداد في

اضي اربعينيات القرن ا
وصــمــمت مــقــهى الــكــيت كــات وفق

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يــعـد مــقـهى الــكـيت كــات واحـدا من
قاهي االوربـية غيـر التقـليديه اهم ا

الـــطــراز اإلنــكــلــيـــزي الــرفــيع وكــان
مـوقـعـهــا امـام سـاحـة الـتـحـريـر الى
جـانـب مـكـتـبــات الـنـهـضــة ومـكـتـبـة

يـة الـعريـقـة وقريـبا الـتحـرير والـعـا
جــــدا من حـــلــــويـــات احلـــاج جـــواد
الــشـــكـــرجي ومـــدرســـة الـــراهـــبــات

(العقيدة ) .
وتـــتــمــيـــز بــاطاللــة خـــــــالّبــة عــلى
ـا تمـوج به من الـسـاحة نـفـسـهـا و
حــركـة التــهــدأ في وســـــــط شــريـان
بغداد ومركزها الـضاج باحلركة ليل

نهار .
WOÐ—Ë« WŽe½

ثقف ذوي كان اغلب مرتاديها من ا
الـنـزعـة االوربـيـة ورجـال الـصـحـافـة
التنـويرية والـسياسيـ الليـبرالي
ـيّـالـ لـلفـكـر والـتـيـارات الـغـربـية ا
الـتي كـان يـعـجّ به الـشـارع الـعـراقي
وقتـذاك .. والذين نـأوا بانفـسهم عن
ـــقـــاهي االعــتـــيـــاديــة الـــتي بــدأت ا
بـــالـــدخـــول في مـــتـــاهـــات االفـــكـــار
الـسـيـاسـيـة اخملـتـلـفـة من قـومـية او

ماركسية او دينية .
واضــافــة " الـى تــمــيــز الــكــيت كــات

بـديـكـوراتــهـا اجلـمـيـلـة .. كـان اغـلب
روادهـا شــبــاب من كال اجلـنــسـ ..
وقـد خـصص صـاحب احملل الـطـابق

األعلى للعوائل .. 
امـا الــطـابق األرضي فــهـو لـلــشـبـاب
والـــــذي كــــان يـــــنـــــقـــــلب الـى مــــزار

وخصوصا أيام األعياد .
مقـهى الـكــــــــيت كـات كان من اوائل
ـطـروقة .. من ادخل الـدونــــــــدرمـة ا
ومن اوائل من اســـــــتخدم الثـعلبية
في صــنـع الــدونــدرمــة واشـــــــــتــهـر
باضـافـة الفـســـــــــتق احللـبي لـها ..
كـــمــا كـــانـت تــقــــــــــدّم لـــزبـــائـــنـــهــا
احللويات الغربيه وكؤوس العصائر
ـــيـــاه الـــغـــازيــة ــرطــــــــــبـــات وا وا

والصودا
ومـن الــنـــادر جـــدا ان تـــرى الـــشــاي
تـعارف علـيها عـلى مائدة وأقداحه ا
روّادهـــا.. فـــقـــد اســـتــبـــدلت ابـــاريق
الــشـــاي والـــســمـــاورات الـــشــرقـــيــة
ــرطــبــات وآالت ــاكــيــنــات صــنع ا

حتــضـيـر الــقـهـوة و الــكـابـاتــشـيـنـو
كن قهى ال  والنسكافيه . في هذا ا
ان تسمع صوت الدومينو والطاولي
كن .. وكان الـصوت الـوحيـد الذي 
ـقهى هـو صوت فـيروز سمـاعه في ا
ومـوشّـحـاتـهـا واغـانــــــيـهـا الـرقيـقه
الـذي كــان يـصـدح في اركــان الـكـيت

كات .
ـــنـــافـــــــــســـة احلـــقــيـــقـــيــة بــدأت ا
للـــــــكيت كات بعد افتتاح كافتــــريا
( ومــقـــهى (اكــســـبــريـس فــلـــســطــ

القريب منه  .
مكـانهـا احلالي اصـبح محالت لـبيع
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة األجــهــزة وا
للـعاجـزين عن احلـــركة مـثل كراسي
ـْـعـدين والــعـكـازات ومـايـتـعـلّق ـقــــ ا
ـتـجـولـ بـهـا اضـافــة الى الـبـاعـة ا
الذين يفترشــون االرض ويـعرضون
بضائـعهم قرب عـتَـــــــبة الـكيت كات
ورصــيــفــهـا الــذي كــان يــومـا قــبــلـة

الشـــــباب العراقي .
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مـشـروع خــدمي في بـعـقــوبـة وبـقـيـة
ـــرتـــبـــطــة بـــهـــا اداريــا الــنـــواحي ا
كوسيلة لتفادي انتشار الفيروس مع
ـشاريع قيد الـتنفيذ مع بقاء بعض ا
تــعــهـد بــاعــتـمــاد اقــصى االجـراءات
بـالـوقايـة لـتـفادي تـسـجـيل اصـابات

جديدة) .
واشار احليالي الى ان (سوق العمل
تأثر بقوة بتـداعيات فيروس كورونا
ــشــاريع تــوفــر فـرص خــاصــة وان ا
عــمل مـبــاشــرة وغـيــر مـبــاشـر آلالف
واطـن من شريـحة االجـر اليومي ا
ــثـلـون الــبـسـطــاء والـفـقـراء  وهم 
مــعــربــا عن امــلـه بــان يــكــون هــنـاك
حلول عالجية لفيروس كورونا تعيد

االنفتاح االقتصادي من جديد) .
واكـــد عـــضــو مـــجـــلس الـــنــواب عن
محـافظـة ديـالى النـائب احمـد مظـهر
اجلـــبــوري  بـــان هــنــدســـة اجلــيش
بــدأت بــاخـتــراق احلــوض الــسـاخن

شمال شرق احملافظة.
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وقال اجلـبـوري لـ ( الـزمان) امس ان
(هندسة الفرقـة اخلامسة بدأت بفتح
طـــرق في قـــلب زور شـــيـخ بــابـــا في
اطراف ناحـية جلـوالء باعتـباره احد
اهم اوكــار تــنــظــيم داعش االرهــابي
ومن خاللها تـنطلق بعض الـهجمات
صـــوب الــقــرى والـــنــقــاط االمـــنــيــة)
.واضـاف اجلـبـوري ان (فـتح الـطـرق
في قــلب الـزور سـتــراتـيـجـيــة بـالـغـة
االهمـية لـنشـر النـقاط وانـهاء نـشاط
خاليا داعش في منطـقة ستراتـيجية
حلــمـــايـــة اهـــالي قـــرى شـــيخ بـــابــا

بـالــكـامل والــتي قـدمت دمــاء غـزيـرة
بـســبب هـجـمــات واعـتـداءات داعش

اضية ) . االجرامي خالل االشهر ا
واشــــــار اجلـــــبــــــوري الى  (وجـــــود
اهـتـمـام كـبـيـر من قـبل وزارة الـدفاع
في ملف ديالى خاصـة شيخ بابا من
اجل تـــعــــزيـــزهــــا وانـــهــــاء تـــكـــرار

نطقة) . اخلروقات في تلك ا
الى ذلك قال قائممقـام قضاء بعقوبة
عـبـدالـله احلـيـالي  لـ (الـزمـان) امس
داولـة مع محـافظ ديالى انه  (بعـد ا
مـثنـى التـمـيـمي صـدر تـريث بإغالق
مــخـيم مــعـسـكــر سـعــد في بـعــقـوبـة
للنازحـ حل انتهـاء ازمة فيروس
كــورونـــا ) . واضــاف احلــيــالي  ان
(اخملـيم والــذي يـضم اكــثـر من 150
اسرة نـازحـة انشى في بـداية 2015
الستيعـاب النازحـ من عدة مناطق

اجتاحها داعش االرهابي) . 
واكــد احلـيــالي   بـان  ( تــعـلــيـمـات
صـــدرت قــبل فـــتــرة بـــإغالق اخملــيم
ونـقل الـعـوائل الى مـخـيـمـات الـونـد
في خانق لـكن التريث جاء لدواعي
انـســانـيــة بـاألسـاس بــاإلضـافـة الى
خـوفـنـا عـلــيـهم من جـائـحـة كـورونـا
باعـتبـار عملـية االنـتقـال حتتاج الى
تدابيـر وجهود وهي لـيست منـاسبة
في الـوقت الـراهـن) . من جـانـبه قـال
مديـر ناحـية بـهرز نـزار اللهـيبي في
ان تــصـــريح تــلــقـــته الــ (الــزمــان)  
(الــنـاحــيــة دخـلت مــرحــلـة الــعـطش
احلــاد بـــســبـب شــحـــة مـــيــاه نـــهــر
غذي االساس ثل ا خريسان الذي 
ـيـاه حملـطـات االسـالــة الـتي تـؤمن ا
ألكثر من 70 الف نسـمة ) . واضاف
اللـهيبي ان  (سـبب شحـة ميـاه نهر
خـريـسـان وجــود عـوائق في مـجـراه
ضــمن حــوض الــوقف شــمــال شـرق
بعقوبة   ورغم اخملاطبات الرسمية
لم يـــجــري اتـــخــاذ اي اجـــراء حــتى
االن) .وأوضح الـلهـيـبي  أن  ( بـقاء
االمور دون اي عالجـات على االرض
سـتــدخل بـهـرز فـي كـارثـة انــسـانـيـة
بـسـبب شحـة مـيـاه الـشـرب مـا يدفع
االهـــالي الى اعــتـــمــاد عـــلى االنــهــر
وهـذا فــيه مـخـاطـر صـحــيـة لـيـحـمـد
عـــقــبـــاهــا)   داعــيـــا الى  (ضــرورة
ـلف شــــــحـة ايـجــاد حـلـول طـارئــة 

مياه نهر خريسان بأقصى سرعة).

نــحــو 50 مــشـــروع خــدمي بـــســبب
تـزايـد االصابـات بـفـيـروس كـورونا.
وقـال قــائــمــمــقــام قــضــاء بــعــقــوبـة
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كـشـفت قائـمـمـقامـيـة قـضاء بـعـقـوبة
في  مــحــافــظــة ديـالـى   عن ايــقـاف

اضية  في ديالى) . واضاف االيام ا
احلــــيــــالي  ان (ارتــــفـــاع مــــعـــدالت
االصــابــة دفع الى ايــقــاف نــحـو 50

عـبـدالـلـه احلـيـالي  لــ (الـزمـان)  ان
(معـدالت االصابة الـيومـية بـفيروس
كــورونــا شــهــدت ارتــفــاع كــبـيــر في

احمد مظهر اجلبوري

اذا اجـلت الكتابة عن رحيل الالعب السابق االن وانا اكـتب هذه الكلمات اعرف 
علي هـادي الذي رحل قبل ايام بعد اصابته بكورونـا.توقفت اياما قليلة كي اكتب
في رحيل زمـيل له هـو احمـد راضي.وها انـا االن افكـر مثل عـبد مـقيـد بسالسل
ثـقيلة بـطبيعـة هذه احلياة,وباسـلوب سيطـرتها علـينا.افكـر االن في الواقع برحيل
الـعـشــرات في ازمـة قـاتــلـة.ويــبـدو ان رحـيل هــذين الالعـبــ فـجــر بـئـر االلم في

داخلي.
عقول ان يكون ليس عـيبا ان اكون حزينا جدا وانا اكتب هـذه الكلمات.فهل من ا
ـوته الى هذه الـدرجـة ثم يطل احـد الـتافـهـ برأسه الـعـالم من حـولنـا مـشغـوال 

ليتحدث مفسدا طقس موت االبرياء.
وت? يوجد من ال يعرف ماذا يعني ا

يوجد هناك من ال يتعلم معنى الرحلة الغامض في وجودنا على هذه االرض.
هل اســتــمــعـنــا جــيــدا الى صــوت احـمــد راضي وعــلي هــادي جــيــدا في االونـة

االخيرة?
ال لم نستمع.

كـان هـنـاك من يـلـهـو وهـو يـعـتـقـد ان حيـاتـه اقوى مـن حـجارة اجلـبـل.نعـم يـوجد
اشخاص يعتقدون ان وجودهم راسخ مك ال يتزعزع.

اذن ما معنى ان اقوم بتفسير ونقد موت االخرين?
مـا مـعنـى ان يظـهـر سـيـاسي مـسؤول وهـو يـتـحـدث عن قـضايـا بـائـسـة ال تـرتبط

صير الناس ال من قريب وال من بعيد.
وت فـقـد قيـمته تـمـاما حـتى صـار بال اهمـية تـذكـر.وفي رأيي ان الذين اظن ان ا
يسرقـون ويتحدثـون في الفضـائيات عن السـياسة بهـذه السطحـية التي نسـمعها

ليسوا اال عبيد رغباتهم.
وت اهـميـته.ومهـما اراد الـسيـاسي ان يكون كن ان يـفقـد ا ال 

وت فـانه سـيمـوت.وعنـدها ذكيـا مراوغـا مغـيـرا حلقـيقـة ا
سيكتشف هول العالم الذي كان ينكره.

لــكـني ال اشك في ان احـد ابـداعــات هـذه الـسـلـطـة هـو
قــدرتــهــا عــلـى جــعل الــنــاس يــتــجــادلــون حــول هــويــة
ـوتى..وهذا هـو احـد اهم اجنـازات لـصوص الـسـلـطة ا

عندنا.  
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انـهـا عنـوان تغـريـده قرأتـها قـبل أيـام ألحد األخـوة بـعد يـوم من إكـمـال السـيد
الكاظمي  لكابيتنه  الوزارية والسبب كان جوهريا حيث انه فقط قال ((معاجلة
ـعاجلـة كما نـعلم قـد تعني زيـادة الرواتب  ولـكن األخ الكاتب قانـون رفحاء)) وا
كان يـعلم ان هنـاك ظلما في ذلك الـقانون وخـروجا عن النـظام القـانوني العراقي

والدولي  ومباد التقاعد .
ا مـعـنـاه ان ايـذاء ثـوار االنتـفـاضـة يـنذر ـالـكي  قـبل ذلك بـيـوم صـرح السـيـد ا
بالـعودة الى الدكـتاتوريـة أو عودة النـظام الدكتـاتوري ان لم تخـني الذاكرة  ولم
أجــد الــربط بـــ هــذا وذاك غــهل ان االنـــتــفــاضــة هـي الــتي اســقـــطت الــنــظــام

الدكتاتوري أم األمريكان أم االكراد ام الشيعة والسنة ?? .
نسـيت من هـو اخللـيـفة الـذي ولى والـيا عـلى الـعراق وأوصـاه قائـال : إذا طلـبوا
منك ان تـولي عليهم كل يوم والي فولي عليهم ألن ذلك خير لك من ان يرفع عليك
عجب بشاعرنا الكبير مظفر النواب وال أزل وكان الف سيف .. كنت من اشد ا
ـنوعة طبـعا ولذلك جتدني لدي سـجل اسجل فيه اي قـصيدة تقع بـيدي وكانت 
اكـرر في مـفـاالتي شـطـر من بيت يـقـول فـيه ((ان الـسـياسـة عـهـر فـدوًل)) ولو لم
تـكن كـمـا قـالـهـا فـهل يـجـوز ان نـحـارب رجال قـبل ان تـكتـمـل حكـومـته  ووصل
ـعـارضة األمـر في الـنـقـد انه يـصـبغ شـعـره  الـرجل لم يـقل بـسـم الـله بـعـد  وا
لـيسـت هكـذا ايهـا االخـوة أنهـا تـقيـيم وتقـو عـلى اسس منـطـقيـة وطـنيـة قبل ان
تـكـون على اسـس مزاجـيـة سـياسـيـة الـبـعض من اللـعـانـ الـشتـامـ تـصدى له
ـتـقاعـدين  نـاسـ او متـنـاس أن بسـبب أنه ارتـبك في مـوضوع قـطع رواتب ا
الية وهيئة التقاعد فيها بعض من اركان الدولة العميقة  وأال من يفسر وزارة ا
لي بـقـائـهم لــقـرن من الـزمن ?? ومن يــفـسـر لي تـوزيــر وزيـر حلـكـومــة اسـقـطـهـا
الشـعب بوزارة سـياديـة اخرى وباصـرار شديـد نعـود الى الفـتيل الـذي فجر كل

القنابل العنقودية ضد السيد الكاظمي ألقول اآلتي.
أن الرواتب الـتقـاعدية هي لـيست من مـوازنة الـدولة بل هي من صنـدوق التـقاعد
ـوظـفـ فـمثال الـذي مـصدره الـتـوقـيـفـات التـقـاعـديـة الـتي تسـتـقـطع من رواتب ا

يـسـتـقــطع الـصـنــدوق بـحـدود نـصف مــلـيـون ديـنــار من الـنـائب
ـبـالغ يــجـري تـعــظـيــمـهـا من خالل الــفـوائـد مـثال هــذه ا
ـصـرفــيـة واألسـتـثـمـارات والــتـبـرعـات  وهي امـانـات ا
مــودعـة في الــصـنــدوق وعـلى الــصـنــدوق ان ال يـخـون
امـانته وبـالتـالي ان اجلانب الـقانـوني واالخالقي (وهو
هم ) ال يـجـيـز لـلـدولـة االستـدانـة من هـذا الـصـندوق ا

كما حصل ألكثر من مرة.  
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الـدولـة لـيـسـت كـمـا يـتـصـور الــبـعض ذلك الـكـيــان الـذي يـقـوم عـلى
األرض بأطـر (حـدود) مـعـروفـة تـعزله عـن دول اخرى وعـلـيـهـا يـقوم
وارد شعب ويـستـمـر وحكـومة تـسـير مـصيـر هذا الـشـعب وهنـاك ا
الطبيعـية والبشـرية التي تقوم وجـود واستمرار ذلك الـشعب بقانون
تفرضه احلكومة ينظم إيقاع هذه التفاعالت بل األمر ابعد من ذلك
لعل األهم في كيان الدولة هـو ائتمان تلك احلكـومة على مصير هذا
الشعب أو ذاك وتـأم تـطلـعاته ورسم مسـتقـبله نـحو األفضل وهي
من صـلب عـمل واداء احلــكـومـة وهـذا واجب شــرعي يـحـدده الـدين
ـسمـيـات مادامت احلـكـومـة أقسـمت الـيـم عـلى أدائـها خـتـلف ا

وعملها..
وقــانـــوني مــادامت احلـــكــومــة هـي من يــســـيــر أمــور ذلـك الــشــعب
باختالف مسـمياتهـا أيضا وبأي طـريقة وصلت سـدة احلكم انقالبا
ام ثورة ام انتخابات وأيضا بصنوف هـذه االنتخابات مقبولة اوغير

مقبوله نزيهة شريفة ام مزيفة مزورة رغما عن الشعب
وكذلك واجب إنساني مـادامت الضرورة أوصلت احلـكومة إلى هذا

وقع ا
ستوى طموح شعوبها??? ويبقى السؤال هل أن احلكومات 

1- اجلـواب نـعـم إذا مـاتـعــدت كل الـصــعـاب وأخـذت بــشـعـبــهـا بـر
األمان مـتـعـديـة كل الظـروف الـصـعـبة الـتي تـعـطل ذلك اإلجنـاز وقد
ـكـان يـسـتـحـيل مـعه حتـقـيق ذلك األمـر دون تـكـون تـلك الـصـعـاب 
عنوية وقد تكون تاريخية أو اديـة وا زيد من اخلسائر ا التضحية 
هم هنا شق الطريق بأعلى اقتصادية أو سياسية أو حتى سيادية ا
نشـود وهو استـمرار الشعـب باقيا التكـاليف حتى حتـقيق الهـدف ا

وباحسن األحوال...
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فهـذه اليـابـان التي ضـحت بتـاريـخهـا اجمليـد يـوم كانت إمـبراطـورية
تخـيم عـلى وسط الصـ وشـمال اسـترالـيـا وشبه اجلـزيـرة الكـورية
وجزر احملـيط الـهادي حـتى انـكـفأت دولـة صـغيـرة تـقوم عـلى أربـعة
جـزر صـغـيـرة بـعـد أن ركـعـهـا الـعـالم عـلى وثـيـقـة اسـتـسالم نـهـايـة
يـة الـثانـية 1945 بعـد أن خـسرت مـواردهـا اقتـصـاديا احلرب الـعـا
وتاريخـها كدوله شامـخة فيـما خسـرت سياسـيا نفـوذها في الشرق
األدنى وعـســكـريــا فـرطت بــاراضي كـانت حتـت سـيــطـرتـهــا وحـتى
خـســرت ســيــادتـهــا يــوم اقـتــطــعت جــزر الـكــوريل لــتـضـم لالحتـاد
السوفـيتي السـابق عقابـا لها عـلى مطاولـتها في تـلك احلرب وكذلك
أصبحت جزيرتها اكي ناوه قاعدة أمريـكية وأكثر ماصاب سيادتها
هو تـوقـيع مـلـكهـا هـيـرو هيـتـو عـلى عدم الـقـيـام بـالتـصـنـيع احلربي

وتسريح مئات اآلالف من جيشيها...
لكـن هل أخلت بـواجـبـهـا اما شـعـبـهـا حتى يـتالشى ويـصـبح نـسـيا

منسيا... 
كال انها احلكومة اليابـانية التي أخذت على عاتقـها أن تعيد اليابان
ـراتب وبـكل االجتاهـات انـهـا األمـانة دولة وتـنـهض بـهـا إلى أعـلى ا
الوطنـية واألخالقـية الـتي حتتم عـليـها ذلك حتـى جتاوزت الوقت في
بـعض من مــراحل نـهـوضــهـا الـشـامـخ فـأمـست بــعـد كل ذلك الـذي
ـرتـبة الـثانـية اقــــتصـاديـا في العـــــالم وليـكون حصل دولـة حتتل ا
رتبـة الثالثة في متوســط العـمر فيـها لإلنسان بـ 84 سنة ولتـحتل ا
مـؤشـر الــسـعـادة و لــتــــكـون مــصــدر إلـهــام لـدول أخــــرى حتـاول
انيا وتـلك إيطاليا و... تسابق الوقت تكرار التجربة اليـابانية فهذه أ

شؤومة.. من أجل حـضورها بعد انتكاستهما في تلك احلرب ا
انهـا احلكـومة األمـيـنة يـاسادة ولم يـتوقـف احلال عـند ذلك بل ابـعد
من ذلك مـادامت احلــكـومـة اول مــهـامـهـا الــنـهـوض والــتـقـدم ولـيس
ـأسـاة الـتـوقـع واألنـهـيــار ومـافـعــلـته حــكـومـات دول كــانت تـعــيش ا
اليـ من أبـنـائـهـا نـتـيـجـة اجملـاعـات فـاثـيـوبـيـا الـتي كـانت تـشـيـع ا
منتـصف الثمـانينـات يوم كان جالدهـا الفاسـد منغـستو هـيال مريام
يقبض عـلى السـلطة بـيد من حـديد  نراهـا اليوم تـشق طريق الـتقدم
واالزدهـار بعـد وصـول األمـ عـلى مـصـيـر الـشـعب مـلـيس زيـناوي
عام 1991 ويـواصل الـطـريق بـعـد  مـوته خـلـيـفـته ابي احـمـد لـتـكون
أكثـر دول أفـريقـيـا سـباقـا مع الـوقت نـحو الـتـقدم وهـذا حـال روندا
التي عصفت بها احلــــرب األهلية بداية الـتسعينات وكـانت نتائجها
أكثر من 800 الف قتـيل حتى جـائتـهم حكـومة بـول كاغـامي األميـنة
وهكذا احلال في كـمبوديا بعـد مجازر اخلمـير احلمر ورومـانيا بعد
شـاوشـيـكو و الـبـرتـغـال بـعـد دكـتـاتـورهـا سـاالزار وكـثـيـر كـثيـر من
الـفـاسـدين اطـفــؤا وهج تـقـدم دول وا لــــكن الــشـعـوب كـانت لـهم

رصاد لتعيد األمور نصابها كما مضى...  با
2- اجلواب كال سادتي فهــــــناك دول كانت تتوهج تقدما وحضارة
ــراتب  لـكن وصـول حـكـومـات فـاسـدة ورقي وشـعـوبـهـا في أعـلى ا
بـعــيـدة عن أصــول وشـــــــروط األمــانـة إحــالـتــهــا إلى ركـام بل إلى
أشباه دول ومايــعرفها اجلـيوبولتك بـالدول الفاشـــــــلة فقــــــيادات
هذه الدول تأخذ عـلى عاتقـــــــهـا مصاحلهم الشـخصية وتـطلعاتهم
ـهم هم وحـاشـيــته فـقط اول مــاتـفـكــر به هي مـكــاسـبـهم ومـــــــــغـا
وينـظـرون إلى الـسـلطـة واسـطـة تـقربـهم من مـأربـهم ونـوايـاهم ألنهم

ركبوا السلطة في غفلة من الزمن أو لنقل حظ شعوبهم العاثر.
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بدأ واألمانـة والشرف والغيرة وهؤالء غيبت من قواميـسهم أخالق ا
والشـهـامة حـتى جـردوا من معـاني كل مـعانـي اإلنسـانـية واضـحوا
ا يالقـيه أبـنـاء هذه ـنـبوذيـ لـدى شـعوبـــــــهم والـعـالم  في خانـة ا
الـدول من مـحن ومــاسي عـلى يــد هـؤالء حـتى حـولــوا أوطـانـهم إلى
بالد خربة أو الى غابة تتسيدهـا العصابات واخلارج عن القانون
ة وينـحدر التعـليم ويتفـشى الفساد إذا يشاع القـتل وتنتشـر اجلر
وتزداد الـبطـالة وتـسود األمـيـة وتتـــحول ثـروات البالد إلى مـكاسب
ـارقـة أواحلكـومـة الـتي فـقـدت اهـلـيـتـها ومـغا بـيـد هـذه الـسـلـطـة ا
وشرعيتها ويتحم على الشعب إسقاطها بل إقتالعها ونزع جذورها
ــوارد الـدولـة ـكــان آخـر ونــتـيــجـة ذلك تــضـحــيـات  حـتى التــمـتــد 
الطـبـيعـيـة وتطـلـعات شـعـبهـا وحتـطيم مـرتـكزاتـهـا التي تـقـوم علـيـها

واسوداد مستقبل أبنائها وقتل طموحاتهم نحو حياة أفضل...
وماحـصـــــــل لدول كـانت مـنارات لـتقـدم والـتحـضر إلى دول تـعوم
في قاع التـخلف والفـقر والضـياع فاليـمن التي كـانــــــت عز العرب
أصـبـحـت عـاصـمــتـهم صـنــعـاء رهـيــــــــنـة حـرب الــقـوى اإلقـلــيـمـيـة
وشـعــــبــهـا يـهــان وسـوريـا الـتـي كـانت حـاضــرة الــــــــزمن امـست
خنـادق قتال بـ كل من هب ودب ولـيـــبـيا الـتي كانت تـخـطـوا نحو
التقدم أصـبحت ساحة صـراع ب  تركيـا وإيطاليـا وروسيا وبعض

العرب ويوغسالفيا التي تشضـت بعد موت قيادتها األمينة.
وماحال الـعراق بأفضـل من ماذكر بـعد أن كان التـاريخ واحلضارة
لـنا والـريـادة نـصــــيـبـنـا والـتقـدم عـنـوانـا والـرقي طـريــــــــقـنـا حتى
أصبـحـنـا آخر دول هـذا الـــــعـالم ونتـصـدر الـدول األكثـر فـســــادا
وبقـيـنـا نـصارع الـوقت لـلـمحـافـظـة عـلى موقـعـنـا هذا سـنـ وسـن
واضحت عـاصـمـة الـرشيـد بـغـداد أقـذر مديـنـة في الـعـالم واضحى

العراق
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الديوانية تعاقـبة . وفي كتابه " سن الصينـية ا
يــاتــسـن أبــو الــصــ " يـــســتــعــرض
الـــعــقـــاد شــيـــئــاً مـن تــاريخ الـــصــ

واألسـر الـتي تـنـاوبت عـلى حـكـمـها 
مـــــروراً بـــــحـــــربي األفـــــيـــــون األولى
والــثـانــيــة  وصــوالً إلى ظــهــور هـذا
ــفـكــر والـفــيـلــسـوف الـذي الـقــائـد وا
يطلق عليه لـقب أبو الص : " ويحق
ألبـنــاء الـصــ احلـديـثــة أن يـلــقـبـوه
بـهــذا الــلـقـب  ألنه في احلق قــد ولَّـد
الـصــ والدة جـديــدة  فـهــو أب لـهـا
بكل مـعاني األبـوة الروحـية .. وفـكرة
سن يـــاتـــسن الـــتـي ولَّـــد بـــهـــا األمــة
الــصــيــنــيــة مــولــداً جــديــداً هي هــذا
الكلمة : ما أسهل العمل  وما أصعب
الــفـهم .. ومـن الـكــلــمـات مــا يــلـخص
حـضـارة كـامـلـة  " . " عـبـاس مـحـمود
الـعـقـاد  سن يــاتـسـون أبـو الـصـ 
مؤسسـة هنـداوي للـتعلـيم والثـقافة 
القـاهـرة " . وبعـد مـباحث يـذكـر فيـها
العـقـاد بعـضـاً من عـقائـد أهل الـص
وعاداتـهم وطـباعـهم  يـبدأ بـاحلديث
عن سن يـــاتـــسن مــنـــذ والدته الـــعــام
1866 في قـريـة بـجـنـوب الـصـ ألب
فالح  وتـلـقـيه تـعـلـيـمـاً عـصـريـاً  ثم
هـجــره قـريــته إلى مــديـنــة كـانــتـون 
وارســاله الحــقـــاً في بــعــثــة لــدراســة
الـــطب في هــــونغ كـــونغ  ثم ظـــهـــور
قدرته اخلارقة على التأثير واإلقناع 
مـستـشـهـداً بـشـهادة لـيـنـ الـذي قال
عــنه : " إن سن يــاتــسن تــعـم أفــكـاره
ـقـراطـيـة مــنـاضـلـة وال يـبـدو روح د
عـلـيـه أثـر من الـعـي الـسـيــاسي وقـلـة
االكتـراث للـحريـة وال هو يـقبل الـقول
طلق كـفؤ إلجناز مطالب بأن احلكم ا
" . وال اإلصالح االجتمـاعي في الص
تــفـــوت الـــعــقـــاد شــارة وال واردة في
حـــيـــاة سن يـــاتـــسـن الـــشـــخـــصـــيــة
وزيجاتـه وأوالده وبناته  نـاهيك عن
األحـــداث الـــســـيـــاســـيـــة واحلـــوادث
الـصـعـبـة الـتي واجـهـهـا حـتى وفـاته
سنة 1925 ولم يبلغ بـعد الـست من

عمره .
بعد الـعقـاد الذي نظـر إلى الص عن
بــعــد  وكـتـب عن مــؤسِـســهــا بــحــثـاً
يـــطــغـى عــلـــيه اجلـــانب الـــتـــاريــخي
النظري  يـأتي من يلقي علـيها وعلى
آسيا نظرة طائر بداية السبعينيات 
ولم يــكن هـذا الــطــائـر ســوى مـحــمـد
حسن هيكل ( ت 2016) في كتابه "
أحاديث آسـيا " الـذي يتـضمن رحـلته
إلى عدد من الـبـلدان اآلسـيـوية  بـعد
سـنـوات من زيــارته األخـيــرة لـلـشـرق
األقــــصى ســــنــــة 1966: ومـــنــــذ ذلك
الوقت كانت رياح التغيير تهب بشدة
عــــلـى الــــشــــرق االقــــصى : الــــثــــورة
الثقافيـة في الص  والقنـبلة الذرية
الصـينـيـة  والقـنبـلة الـهـيدروجـينـية
ثير الذي شهـد ا الصينـية  ثم ذلك ا
ذهب فيه إمـبـراطور الـغرب : ريـشارد
نـيـكــسـون  طـارقـاً عــلى بـاب الـصـ
فإذا الباب يفتح له  وإذا هو في لقاء
مع أسطورة الـشرق : مـاوتسي توجن
 الـذي يعـتـبـرونه في الـصـ مـزيـجاً
من اإلله والنـبي والشـاعر " . " مـحمد
حـسـنـ هـيـكل  أحـاديث في آسـيـا 
دار الــشــروق  " . ويـــلــقي هـــيــكل في
كتـابه هـذا نـظـرة عامـة عـلى الـص 
حتت عـــنـــوان " الـــشـــرق أحـــمـــر " إذ
ـتـغـيرات يالحظ مـا حـدث فـيـهـا من ا
ـشـاهـدات الـتـي يـعـدهـا أقـرب إلى وا
عجـزة  كما يـلتقي بـرئيس الوزراء ا
آنذاك  شوان الي  وهو اللقاء الثالث
معه  بعـد أن التقاه لـلمرة األولى في
مؤتـمـر بـاندوجن  1955والثـانـية في
الـــقــــاهـــرة 1965. وعــــلى صــــعــــيـــد
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في مــقـاطــعـة تــشــجـيــانغ الــتي كـنتُ
أعمل فيـها  هنـاك رجل أعمال أردني
 اسمه مهند  يدير مطعماً عربياً في
مديـنـة إيوو الـتي يـعيش فـيـها كـثـير
من رجـال األعـمـال الـعـرب . من خالل
نـقل االطـبـاق الـعــربـيـة األصـيـلـة إلى
إيـوو  أحــرز مـهـنــد جنـاحــاً جتـاريـاً
ــديـنــة الــصـيــنــيـة كــبـيــراً في هــذه ا
زدهرة  اضافة إلى ذلك  تزوج من ا
فتـاة صـيـنيـة وتـأهل في الـص . إن
هـذا الــشـاب الـعــربي الـذي انــدمـجت
أهـدافه الـشـخـصــيـة مع حـلم الـصـ
الــســاعي وراء الــســعــادة  ال يـخــلق
حياة رائـعة لنـفسه بجـهده وإصراره
فـحسب  بـل يجـسـد أيـضـاً االنـدماج
الـــكــامـل بــ حـــلم الـــصـــ واحلــلم
الــعــربي ".  الــرئــيس الــصــيــني شي

ج بينغ
هـذه الـكــلـمـات الــتي قـالـهــا الـرئـيس
الــصـــيــنـي ضــمن خـــطــابـه في حــفل
افـتتـاح االجـتـمـاع الـوزاري الـسادس
نـتـدى الـتعـاون الـصـيني  –العـربي
الذي عـقـد في الـكـويت في حـزيران /
يـونــيـو 2014 وبـحـضــور أمـ عـام
جـامـعـة الـدول الـعـربيـة  هـي رسـالة
بـسـيــطـة حتـمل في ثــنـايـاهـا  دعـوة
شترك ب الص والعرب لالنفتاح ا
 وحتــقـيـق االنـدمــاج بــ احلــلــمـ
ــعـــنــاهــمــا الــصـــيــني والــعـــربي  
الشخصي والـعام  من خالل توسيع
التبـادل التجـاري والثقـافي  والعمل
االقتصادي واالستـثماري ب الص
والبـلـدان الـعـربيـة  وكـذلك تـعني أن
الص  تعتمد كافة السبل الناعمة 
ألن تـكـون صنـاعـاتـهـا هي األولى في
اسواق هذه البـلدان  لشعـورها أنها
األقـرب من غــيـرهــا إلى شــعـوب هـذه
نطقـة من األوروبي واألمـيركي  ا
ـكن أن تــكـون أرض األحالم وانـهــا 
وعـودة  واجلنـة الدنـيويـة لشـباب ا
العـرب احلـا بـالعـمل واالسـتثـمار
ال والـزواج واالسـتـقـرار الـعـائلي وا
أيـضـاً  وقـد تـعـمد الـرئـيس بـيـنغ أن
يبدأ خطـابه بالسالم علـيكم  وينهيه
بـــكـــلــمـــة شـــكــراً   نـــاطـــقـــاً الــسالم
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ولـو جتــاوزنـا الـعـالقـات الـعــربـيـة –
ــة من أيــام طـريق الـصــيــنـيــة الــقـد
احلـريـر  ووضــعـنـا جـانـبــاً مـا نـقـله
الـتـجـار والـرحـالـة الـعـرب من وصف
لبالد الص وطبـائع الصيني  من
سـلـيـمـان الـتــاجـر الـبـحـري الـعـراقي
الذي نقـل لنا أخـبار الـص والـهند 
إلى رحــلـة ابن بــطــوطـة الــشـهــيـرة 
وغـيـرهمـا  فـإنـنـا جنـد إهـتـمـاماً من
ـــثـــقــفـــ الـــعــرب ـــتــاب وا قـــبل الـــكُ
ـعــاصـرين  بـالــصـيـنــيـ وبالدهم ا
وتـــاريــخـــهم ولـــغـــتــهـم وثــقـــافـــتــهم
وفـلــسـفــاتـهـم وديـانــاتـهم وعــاداتـهم
وتـقــالــيـدهـم  وقـد تــبـلــور مــثل هـذا
االهــتـــمــام في الـــنــصف الـــثــاني من
اضي  وباألخص بعد ظهور القرن ا
الـــصـــ الـــشــيـــوعـــيـــة في األول من
ولعل تشـرين األول/ اكتـوبر 1949.  
أبرز مـا يحـضـرنا في هـذا االستـذكار
كــتـاب عــبــاس مـحــمــود الـعــقـاد ( ت
1964) عن الـقـائـد الـثـائـر سـون يات
ســـــــــ  الـــــــــذي يـــــــــوصـف بـــــــــأنه
عاصر ويُعد كونفوشيوس الـص ا
مؤسس الـص احلـديثـة بعـد الثورة
التي قادهـا في العام 1912 لإلطاحة
بــحـكم اســرة تــشــيـنـغ الـتـي تـوارثت
احلكم ألكثـر من قرن ونـصف القرن
 لـــيـــعــلـن في الـــعــام الـــتـــالي قـــيــام
اجلــمــهــوريــة  وانــهــاء حــكم األســر

الــســـيــاســـة اخلــارجـــيــة فــإن هـــيــكل
يـســتـنــتج من أمـثــلـة مــتـنــوعـة  بـأن
الــصــ صــبـــورة جــداً  عــمــلــيــة في
صبرها  ال يستفزها شيء  وال حتى
عواطـفـها وشـعـورها . وأنـهـا حتسب
بـدقـة خـطـواتـهـا  وتتـعـلم بـهـدوء من
جتاربها وجتارب غـيرها . وهي تفهم
حــركــة الــتــاريخ وتــعــتــمــد عــلــيــهـا 
وعـندمـا يـجيء إلـيـهـا تـيـار الـتاريخ 
فجأة في رأي اآلخرين  فإنه بالنسبة
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ــا احـــتــواه كـــتــاب " وعــلـى الــرغـم 
االسالم في الــصــ " من مــعــلــومــات
كـثـيــرة وحـقـائق ورؤى عـمــيـقـة حـول
سـلم فيـها  اال أن مؤلفه الص وا
الـدكـتـور فـهـمي هـويـدي ( 83 عـاماً )
يعده مجرد غَرفـة من بحر احلقيقة : "
أنــــــنـي أشــــــعـــــر  –بـــــرغـم ذلك  –أن
سلـم لم يوف حقه  وأن موضوع ا
ـسـلـمـ رحـلـة ماليـ مـحـدودة من ا
عبر   13قرنـاً  ووسط بحـر هائل من
الــــبــــشــــر ذوي طــــبــــيــــعــــة شــــديـــدة
اخلصوصية  هذه الرحلة حتتاج في
التصدي لها إلى جهد يفوق طاقة فرد
واحــــد  وإلى مــــســــاحــــة أضــــعــــاف
ـكن أن يــحــمـله كــتـاب أضـعــاف مــا 

واحد . 
وإذا كـنتُ قــد حـاولت أن أتـغــلب عـلى
عــدم مــعــرفــتـي بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة
باالعتمـاد على عون أصدقـاء صيني

ن أثق في إخـالصــهم وكــفــاءتــهم 
فـإننـي أعتـرف بـأن شـعـوري بـالـعـجز

ظل مضاعفاً " . " 
االسالم في الص  د . فهمي هويدي
ـــــــعـــــــرفــــــــة  الـــــــكـــــــويت  عــــــــالم ا
1981ويــشـرح هــويــدي مــعـانــاته في
الحظات عديدة  اجناز هذا الكتاب 
ـتـعـلـقـة بـالـكتـابـة الـصـيـنـية ومـنـها ا
الـتي حتـتـوي عــلى عـدد يـتـراوح بـ
300 و 400 لــفظ صــوتـي ذي مــقــطع
واحـد  ولـكل مـنـهـا أنـغـام مـخـتـلـفة 
بـحـيث يـخـتلـف معـنـى اللـفظ وداللـته
باختالف طريقة نطقه : " فحرف الباء
مــثالً قــد يــؤدي 69 مــعــنى  كــمــا أن
للـفظ شي  59 معـنى  ولـلـفظ كو 29

معنى .. وهكذا ! " 
مـثــلـمـا يــشـرح حــيـرته أمــام غـمـوض
ـا أسـماه الـشخـصـيـة الـصـينـيـة  و
ـرئـيـة الــتي تـنـتـصب األسـوار غـيــر ا
شــاهـــقــة فـي أعــمــاق الـــصــيـــنــيــ 
ا ويـسـتشـهـد عـلى هـذه احلـقـيـقـة  
ـــــاني الـــــكــــونت قـــــاله الــــبـــــاحث األ
كـيــســرلـنج : إن الــصـيــني هــو أعـمق
ــــا يالحــــظه رجل فـي الـــعــــالم ! . و
هويدي أيضـاً وهو يعد الـعدة لرحلته
إلى الصـ االبتـسامـة الواسعـة التي
تاز بـها الصـينيـون  واألدب الزائد
ـهـذب في تـعــامـلـهم مع  والـسـلــوك ا
اآلخــــــــــــريـن  ويـــــــــــعـــــــــــزو ذلـك إلـى
كــونـفــوشــيــوس الـذي دعــا أن يــكـون
هذب هو األصل واألساس  السلوك ا
لذلك فإن ابـتسامـة الصيـني  ال تعني
كـمــا يـخــطــر عـلى بــالـنــا  الـتــرحـيب
والبهـجة والـقبول  إنـها تـعني فقط 

أنه صيني قح ! . 
وفيما يـخص االسالم في الص فإنه
يشـير إلى تـعثـر خطـاه بعـد أن خضع
للتصيـ  وتشكله عـلى نحو يناسب
البيئة احمللية  وحتوله إلى مجموعة
من الـــطـــقــوس والـــرمـــوز والـــعــادات
والــتـقــالــيــد  رغم أنه وصل إلـى تـلك
البالد قبل 1300 عام  غـير أنه يـذكر
ــسـؤولـ الـصــيـنـيـ أيـضـاً أن كل ا
الذين التقاهم  يـدللون على : " التزام
احلــزب والـــدولــة بـــســيـــاســة حـــريــة
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اعـتـماد الـسيـاسة االقـتصـاديّة اجلـديدة
والـتي تـسـعى إلى رفع مـسـتـوى مـلـكـيّة
الـيـزيـ وتـوجـيه الـشـركـات من قـبـل ا
الــقـيـمــة األكـبـر من الــنـمـو االقــتـصـادي
لـصالح السكان األصلي كما  إنشاء
"شركة النفط الوطنيّة " في عام 1974م;
لــلـسـيـطـرة عــلى عـمـلـيــات الـبـتـرول في
الـبالد ثـم تال ذلك تـعـزيـز قـطـاع تعـدين
الــقـصــديــر وإطالق قـانــون الــتـنــسـيق
ـشـاركة الـصـنـاعي ووضـع قـيود عـلـى ا
األجــنـــبــيــة في االقــتـــصــاد; وبــالــتــالي
االعــتــمـاد بــشــكل أكــبــر عـلـى الـعــمــالـة
احملــلـــيّــة وتــوجــهت الـــســيــاســات في
الفترة 1985-1981م إلى زيادة اإلنفاق
عــلى الـتــنـمــيـة وبـعــد ذلك  تـشــجـيع
االسـتثمار األجنبي خاصة في صناعات
الـتصدير ليبدأ في عام 1990م التوجه
نـحـو الـسـيـاسـة االقـتـصـاديـة اجلـديدة
والــتي تـتــضـمـن حتـقـيـق تـنــمـيــة أكـثـر

دول مـنطقة جنـوب شرق آسيا ويعود
الــــفـــــضل فـي هــــذه الــــنــــهـــــضــــة إلى
االسـتراتـيجـيّات والـسيـاسات الـفعّـالة
الـيـزية في الـتي اتـخدتـهـا احلكـومـة ا
ســبـيل إعــادة الـهــيـكــلـة االجــتـمــاعـيّـة
واالقـــتــصــاديّـــة وتــنــمـــيــة مـــخــتــلف
الــقـطــاعــات ومـجــاالت مـثل الــزراعـة

والتصنيع واخلدمات.
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 الـسـيـاسـات االقـتصـاديّـة في مـالـيـزيا
ـالـيـزيـة بـاسـتـمـرار سـعت احلـكـومـة ا
إلـى وضع الـــــعـــــديــــد مـن اإلجــــراءات
واتــبـاع الـسـيـاســات الـتي من شـأنـهـا
تــطـــويــر الــبالد وحتــقـــيق الــنــهــضــة

االقـــتــــصـــاديـــة; فـــفي عـــام 1970م 
تـأسيس "شركـة بيربـادانان ناسـيونال
بـيـرهـاد " احلـكـومـيـة; بـهـدف تـشجـيع
وتــطـــويــر الــشــركـــات الــواقــعــة حتت

سـيطـرة مالـيزيـا وفي العـام التالي 

تـوازنــاً لالقـتـصـاد ورفع مـعـدل الـنـمـو
الـسنـوي واالعتـماد عـلى اخلصـخصة
وتـشــجـيع انـتـشـار الـصـنـاعـة في كـافـة
الــدولـة وتـوفـيـر الــتـمـويل لــلـصـنـاعـة
وزيـادة الـتـصـنـيع في مـنـاطق الـتـجارة

احلرة. 
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تـطـوّر الـقـطاع االقـتـصـاديّ والـصـناعيّ
في مـالـيـزيـا حـظيَّ القـطـاع االقـتـصادي
ـالـيـزي بـتـطـوّرات كـبـيـرة عـبـر تـاريخ ا
الــبالد; فــقــد كــان االقــتــصـاد قــبل نــيل
مـاليزيا استقاللها في عام 1957م قائم
بـشكل أساسي عـلى قطاع الـزراعة لكن
ـالـيزيّ بـعـد االسـتقالل بـدأ االقـتـصاد ا
بـأخذ منحنى آخر والبحث عن مصادر

أخرى غير الزراعة; 
فــتـم الــتــوجه نــحــو الــتــصــديــر ودعم
الـصـناعـات احملـلـية وتـعـزيز الـتـجارة
ـالـيـزي أكـثـر تـطوراً وأصـبح الـسـوق ا
وانــفـتـاحـاً عــلى دول الـعـالـم وتـمـكّـنت
مــالــيـزيــا بــالــفـعـل من حتـقــيق مــكــانـة
واً في مـتقدمـة من ب أسرع الـبلدان 
االقـتصاد على مسـتوى دول قارة آسيا;
ــو الــنــاجت الــقـومي فــقــد بــلغ مــعـدل 
اإلجـــمـــالي مـــا يُـــقـــارب أكــثـــر من 8%

 . سنوياً
لـقد تـطور القـطاع التـجاريّ في مالـيزيا
تــوجـد عالقــة قـويــة بـ الــتـجــارة ومـا

و اقتصادي;  حققته ماليزيا من 
فــقـد اعــتــمـد الــنـمــو االقــتـصــادي عـلى
ـرتـبـط بـدوره بـالـصادرات الـواردات وا
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بغداد

واالســـتــيــراد وهــو مـــا أحــدث نــقــلــة
نـوعية في اقتصاد البالد وتتمثّل أهم
ـــعـــدات ـــالـــيـــزيــــة بـــا الـــصــــادرات ا
اإللـــكــتـــرونــيـــة والــبـــتــرول والـــغــاز
ــــســـال واألخــــشـــاب الــــطـــبــــيــــعي ا
ـنـتـجات اخلـشـبيـة وزيت الـنـخيل وا
ـــواد ــــنــــســـوجــــات وا ــــطـــاط وا وا
الـكيميائية وأكثر الدول التي تستقبل
صــــادرات مـــالــــيـــزيــــا هي الــــواليـــات
ــتـــحــدة وســنــغــافــورة والــيــابــان ا
والـص وهوجن كـوجن وتايالند أمّا
أهـم الــواردات فــهي اإللـــكــتــرونــيــات
ـــنـــتـــجــات الـــبـــتـــرولـــيــة واآلالت وا
ـركــبـات ومـنـتـجـات والــبالسـتـيك وا
ـواد الكيمـيائية احلـديد والصلب وا
وأكـــثـــر الـــدول الـــتي يـــتم اســـتـــيــراد
الـبضائع مـنها هي اليـابان والواليات
ـــتــحـــدة وســنـــغــافـــورة والــصــ ا
وتـايوان وتايالند وكوريـا اجلنوبية
ـانيا. اما نهـضة النظام اإلداريّ في وأ
مـالـيزيـا فقـد حـظي النـظام اإلداري في
مـاليزيا بتطوّر كبير وملحوظ منذ نيل
الـبالد استقـاللها في عام 1957م; فـقد
تـــمــثّل الـــنــظـــام اإلداري في الـــبــدايــة
بـاإلدارة االستعمـارية البريـطانية لكن
ـالـيــزيّـة آنـذلك أنَّ وجــدت احلـكـومــة ا
الـهـيـكل الـتـنـظـيـميّ آللـيـة احلـكـومة ال
ـستـقـبلـية; فـعـملت يُـلـبي التـطـلعـات ا
ــدنــيـة عــلى إصالح نــظــام اخلــدمـة ا
وإعــــادة تــــنــــظــــيـم اجلــــهـــاز اإلداري
بــاإلضــافـة إلعــادة هــيـكــلــة الـعــمل في

ـــــركــــــزيّـــــة والـــــوزارات الــــــوكـــــاالت ا
ؤسسات كما  واستخدام نهج بناء ا
ــالــيــزيــة تــشـــكــيل الــوحــدة اإلداريـــة ا
ووحــدة تـخــطـيط الـــــــــقـوى الــعـامــلـة
وإنـــشــاء الــعـــشــرات من الـــشــــــــركــات
الـعامة والهيئات القانونيّة وإدخـــــــال
دنية وامتدت فترة قـانون األخالقّيات ا
إعـادة هيــــــــكلة األجـهزة احلكـومية من
عــــام 1966م واســــتــــمــــرت حـــتـى عـــام

1981م.
تـولى الـدكـتـور مـهـاتـيـر مـحـمـد منـصب
رئــيس وزراء مـالـيــزيـا في عـام 1981م
بــذلـك اســتــمــرت في عـــهــده الــنــهــضــة
واإلصـالحـــــات في الـــــنـــــظـــــام اإلداري
وحتـوّل الـنـظـام اإلداريّ من اإلصالحات
ُـعــتـمــدة عـلى الــتـغــيـيـرات الــسـابــقـة ا
ـؤسسات الـهيـكلـيّة واإلجرائـيّة وبـناء ا
إلى إصـالحات قـائمـة على الـرعايـة غير
ــؤســسـيــة ومن أهم اإلجــراءات الـتي ا

عمل عليها بها مهاتير; 
حتــــســـ نــــظـــام وإجــــراءات الــــعـــمل
وحتـسـ اخلدمـات لـلجـمهـور وتـغيـير
ـدنية وغرس مـواقف موظفـي اخلدمة ا
أخالقـــيّــات الــعـــمل واتــبـــاع ســيــاســة
اخلـصــخـصـة واالسـتـفـادة من األتـمـتـة
والــتـــكــنــولــوجـــيــا اجلــديــدة وإصالح
الية ـيزانية وحتسـ نظام اإلدارة ا ا
وقــد سـاهـمت هــذه اإلجـراءات وغـيـرهـا
في تـطـويـر الـنظـام اإلداري في مـالـيـزيا
ستقبلية. والـنهوض به ليخدم الرؤية ا

مالية وتأم .

ــــــــمــــــــارســـــــات     فـي ظـل تــــــــراكـم ا
ـؤسـسـاتـيـة االصالحـيـة لـلـحـكـومـات ا
الـتنفيـذية في العراق عـلى مدى تعاقب
احلــكــومـــات الــعــراقــيــة ونــضــوجــهــا
ـاذج واحلــاجـات الـضـروريـة اليـجـاد 
مــتـجــددة اصالحـيـة مــعـززة بــقـيـادات
ورمـــوز اصالحــيـــة مــؤهـــلــة لالصالح
احلـقـيقي في حـكومـة الـسيـد الكـاظمي
بــودّي الـتــعــرض الى جتـربــة  نـهــضـة
مـــالـــيـــزيـــا في االصالح االقـــتـــصــادي

ؤسساتي : واالداري وا
حــقـقت دولـة مــالـيـزيــا (بـاإلجنـلــيـزيـة:
 (Malaysiaنـهضة كـبيرة في مـختلف
قـطاعـاتهـا منذ بـداية الـسبـعيـنيات من
ــاضـي ذلك بــعــد نـــيل الــبالد الـــقــرن ا
اســتــقاللــهــا; حــيث حتــوّل االقــتــصـاد
ـاليزي من اقـتصاد قـائم على مصادر ا
مــحــدودة إلى واحــد مـن أقــوى وأكــثـر
ـوًا من ب اقتصادات تـنوعًا وأسرع 
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ومـثل عــمـلـيــة تـبـديل الــسـفـراء  فـإن
الشيـخ جالل احلنفـي حال عودته إلى
ـفـكر هـادي الـعـلوي في بغـداد أعـان ا
أمر ابتعاثه إلى الـص  ليحل مكانه
ويـواصل رسالـته  ثم يـقـوم بـتـرجـمة
لكـتاب " الوتـزو  التاو  نـصوص من
ـة " وينـجز الفـلـسفـة الصـيـنيـة القـد
) سـنة وهـو مازال فـي بَيْـجـيـنغ (بـكـ
1992 واحداً مـن أهم وأطـرف وأعمق
عاصرة التي تناولت الكتب العربية ا
الـكـثـيـر من مـعـالم الـصـ  وأضاءت
جـــوانب من تـــاريـــخـــهــا وحـــيـــاتـــهــا
االجــتـــمــاعـــيــة ولــغـــتــهــا وأديـــانــهــا
ومنجـزاتهـا الكبـرى في التـكنولـوجيا
والصنـاعة واآلداب  فـضالً عن تاريخ
الــتـبــادل الــثــقـافـي بـ احلــضــارتـ
الــصــيــنـيــة واإلسالمــيــة  وأعــني به
ستـطرف الصيني " من تراث كتاب (ا
الص ") وهو يـشير في فـاحتة كتابه
إلى معونـة الشـيخ احلنفي بـالقول : "
حــ تـــأهــبتُ لـــلــرحــيـل إلى الــصــ
عونة صديقي الشيخ جالل احلنفي
البغـدادي لم يكن في حسـابات سفري

أن أجدد ذكرى ابن بطوطة . 
إذ كـان الـغـرض أن أغـادر بـلـدي فراراً
ا من االضطـهـاد إلى بلـد آمن .... ور
حـــســـدتُ ابن بـــطـــوطـــة  الـــذي جــاء
سفيـراً من ملك الـهند إلى مـلك الص
بيـنـمـا جئتُ هـاربـاً من مـلوكـنـا أحمل
ســـفـــارة الـــوطـن واألمـــة الـــتي تـــرفع
احلصـانة الـدبـلومـاسيـة عن حـاملـها.
وأحـمـد الـله عـلى أي حـال انه لم يـكن
هروبـاً كـهروب ابن هـبّـار من البـصرة
سـاعة دخـلـهـا الـزجن وأخـرجـوا مـنـها
ـسـتـطرف الـصـيـني .. الـتـجـار " !. " ا
ـدى لـلـثـقـافة من تـراث الـصـ  دار ا

والنشر  " 2000. 
ولـعل من أطـرف مـبـاحث الـكـتـاب ذلك
ـتعـلق بـالـلغـة الـصـيـنيـة  إذ يـظـهر ا
الــعــلـــوي بــراعــته وتــعــمـــقه في فــهم
أســرارهــا وتــراكــيــبــهــا وأفــعــالــهــا 
وكـيـفـيــة كـتـابـة االسـمــاء األجـنـبـيـة 
ويحكي طرائف في هـذا اجملال ناجتة
عن طـريـقـة تــقـطـيع الـلـغــة الـصـيـنـيـة
لألســـمـــاء والـــبـــلـــدان  كـــمـــا يـــقـــوم
ـتـبـادلة ـفـردات ا بـإحـصـاء عـدد من ا
ا يحتويه في العربية والصينية  و
كتوب ـنطوق وا القاموس العربي  ا
من مفردات صينية األصل على سبيل
ثـال : " جـنـدي : وهي في الـصيـنـية ا
من مقـطـعـ جون  –دوي  ومي اسم
ـعروف مـنذ اجلـاهلـية . وهو الفـتاة ا
صيـني األصل يعـني اجلـمال ويـسمي
به الصينـيون بناتـهم أيضاً  وشاخة
يـسـتــعـمـلـهـا الــعـراقـيـون لــلـسـاقـيـة 
والكلـمة صيـنية تـتألف من مقـطع :
ـعـنى ـعـنى صــغـيـر  وخه  شـيـاو 
نـهـر  أي الــنـهـر الــصـغـيــر ? و كـلـمـة
تشولة يطلـقها العراقـيون على البرية
 وتعـني في الـصـيـنيـة اخلـارج  ولو
أنـهـا في الــكـرديـة أيــضـاً  وال سـبـيل

إلى تقرير أيهما االصل . 
وتشـيـنكـو في الـلهـجـة العـراقـية  من
مـقـطـعـ : تـش وهـي الـصـ  وكو
عــــنى صفيحة وتعني الصفـيحة  فا

صينية !! .
كـان الــعــرب - قـبل جــائــحـة فــيـروس
COVID – 19 - ـســتـجـد كـورونــا ا
مقـبـل عـلى الـصـ من دون تردد أو
حـذر  حــيث االبــتـســامــة والـتــهـذيب
عامــــــــلة واجلدية والصبر وحـسن ا
في العـــــــمل والـبـضائـع الرخـيـصة 
يـــحـــدوهـــــــــم األمــــــــل في االجتـــاه
شـرقـاً  بـعــد أن ذاقـــــــوا األمـرين من
االجتـاه غربـاً  غـيـر أن ظـهـور الـوباء
في الص وانـتشـاره إلى بقـية أرجاء
الـعــالم  قــطع هـذا الــطــريق  وعـرقل
حتـقـيق احلـلم الـعـربي الـصـينـي ولو

مؤقتاً .
يـقــيــنـاً  انــهم يــحـتــاجــون لـوقـــــــت
طـويل بـعـد انـتـهـاء جـائـحـة كـورونا 
قـبل أن يـذهب مــهـنـد آخـر - مـثل ذلك
الذي حتـدث عـنه الـرئيس الـصـيني -
باحـثاً عن عـمل واستـقرار وزوجة في
الـصـ .. األمــر يـحـتــاج إلى صـبـر ..
وصـبــر الــصـيــني طــويل جــداً .. لـكن
العـــــــربي صبــــــره قصير .. وقصير
جـداً ! . ... وواشـنـــــــطن عـلى عــجـلـة
مـن أمــــــــــــرهــــــــــــا  وهـــــي ال حتـــــب

الصابرين !

ـا كـان تـعـقــيـداً  وأكـثــر صـعـوبــة 
يـتـصـوره  وقـد يكـون كـالمه مـقـبوالً
بعض الـشيء عنـد صـدور كتـابه قبل
أكــثــر مـن عــقــدين مـن الــزمــان  أمــا
ـــنـــا الـــيـــوم  والســـيـــمـــا بـــعـــد عـــا
ــتـــغــيــرات الـــتي شــهـــدهــا في ظل ا
ـسـتـجد  جائـحـة فـيـروس كورونـا ا
وجـهـة لـلـص وموجـة االتـهـامـات ا
من واشــــنـــطن  فــــإن الـــكـــثــــيـــر من
ـيـة  مثل ـشـكالت الـعـا الـقضـايـا وا
قضية تايوان  صارت أكثر تعقيداً 

وأكثر بعداً عن احلل النهائي .
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عند ذكر الص في العراق  فإن أول
ثقفـ والكُتاب ما يتبـادر إلى ذهن ا
وعموم القراء  شخصيتان ثقافيتان
تلـكان كاريـزما خاصة  كبيرتـان  
وحـــضـــوراً في الـــفـــكـــر والـــثـــقـــافــة
الـعـراقـيـة والـتـراث الـبـغـدادي  هـما
الشـيخ جالل احلـنفي الـبـغدادي ( ت
ـفـكـر هـادي الـعـلـوي ( ت 2006)  وا

 .(1998
وللحنفي رحالت عديدة إلى الص 
كان أولها في العام 1966 واستمرت
أربع سـنــوات  والـثــانـيـة فـي الـعـام
1975 واســتــمــرت نـــحــو ســنــتــ 
وثالثـة في العام 1987 وكان القصد
من هـــذه الـــرحالت تـــدريـس الـــلـــغــة
العربـية في معـاهد اللـغات األجنـبية
في بـكــ وشـنـغــهـاي  وقـد رزق في
بكـ بولـده الـبكـر لبـيد  ثم رزق في
شــنــغــهــاي بــولــده الـثــانـي داعــيـة 
وابـنـته الـتي اسـمـاهـا عـروض  أمـا
عــقـــيل فــهـــو من مــوالــيـــد كــركــوك 
وواعــيــة من مـــوالــيــد ســوق الــغــزل
بـبـغــداد  ومن الـطــريف ان احلـنـفي
واسـرته بـعـد عــودتـهم إلى الـعـراق 
كــانـوا يــتــحـدثــون أحــيـانــاً بــالـلــغـة
الصينيـة التي تعلمـوها هناك  فظن
كــثـيــر من الــنــاس  ونــشــرت بـعض
علومـات التي تؤكـد  أن الشيخ قد ا
تـزوج بـفـتـاة صــيـنـيـة وعـاد بـهـا مع

أوالده ! . 
واحلقيـقة أنه تـزوج في العام 1969
من فتـاة عراقيـة تركـمانـية من سـكنة
كركوك  كان قد رآها مع أبيها وامها
في العاصمـة السوريـة دمشق  فقرر
أن ال يـــعـــود إلـى الـــصـــ إال ومـــعه
زوجـــة  فــــتــــزوج في دمــــشق  ومن
هـنـاك سـافـرا مـعـاً إلى بـكـ  ومـنـذ
ذلك الـيـوم مـنـحـهـا لـقب " الـشـيـخة "
الـتي يـنـاديـهـا بـهـا مـعـارفـهـا وأفراد

أسرتها . 
وقـد حــاولتُ احلــصـول عــلى أي أثـر
لتـجربـة الشـيخ الصـينـية  فلـم أعثر
على شيء  وكـان قـد أعـلن مراراً أنه
بصـدد اجنـاز مـعـجم عـربي صـيني 
لـكـن لألسف الــشـديــد فــإنه لم يــتـرك
كتـاباً مـحدداً عـن تلك الـتجـربة  ولم
ـــعــجم  ومــا بـــقي مــجــرد يــصــدر ا
مقاالت ومـحاضرات مـتناثـرة  وغير
ـا مـتــوفـرة في شـبــكـة االنــتـرنت  
دعــاني لــلــتــواصل مع ولــده واعــيــة
الـذي قـام مــتـفــضالً بـتـزويــدي بـتـلك
ـــعـــلـــومــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتي ا
اخـتـصــرتـهـا هـنــا فـضالً عن بـعض
ــا كـــتــبه عـن الــصــ  الــســـطــور 
ومـنـهـا مــا كـتـبه عن مــعـاجلـة الـصم
والـبــكم في أطـفــال الـصـ وحــكـايـة
اإلبـر الـصـيـنـيــة الـتي يـعـدهـا فـتـحـاً
مبينـاً في عالم اخلدمات االنـسانية 
مـــشــيـــراً الى قـــدم مــعـــرفــة الـــصــ
بــطــريــقـــة الــعالج بــاإلبــر  وداعــيــاً
اجلـهات الـصـحـيـة إلى اسـتـخـدامـها
في عالج الـصم والـبـكم في الـعراق .
ا يـكـتبـه من طرائف الـطـعام  ان و
الصينـي ال يأكـلون اخليـار (القثّاء)
إال مقـليـاً بـالدهن قـليـاً خـفيـفاً  ومن
عــاش مـن الــطالب الـــصــيــنـــيــ في
العراق واعتاد أكل اخلـيار كما يأكله
الــعـراقــيــون فــإنه يــثـيــر اســتــغـراب
الـصــيـنــيـ اذا أكــله هـنــاك بال قـلي

بالدهن ! . 
ـعــجم الـعـربي الــصـيـني الـذي أمـا ا
حدثني عنه الشـيخ شخصياً في يوم
مـــا  فـــقـــد غــرقـت بـــعض أوراقه في
سفينة لشحـن البضائع  وبقيت منه
قصـاصـات متـنـاثـرة في مخـزن كـتبه

تناثر هنا وهناك . وأرشيفه ا

ـساجد االعتـقاد  بـثالثة أشـياء : إن ا
ـطاعم يـعـاد فتـحـهـا تـدريـجـيـاً  وإن ا
اإلسالميـة منـتشرة فـي كل مكان  وإن
سـلم ودفنهم تقاليد تـشييع موتى ا

تؤخذ بع االعتبار " .
s¹dAF « ÊdI « W¹UN½ …e−F

وفي كــتـابه " الــصـ مــعـجــزة نـهــايـة
القرن العشرين " يتحدث ابراهيم نافع
عن أهــمـيــة الـصــ  من نــاحـيــة عـدد
سـاحة والـبحـار التي تطل السكـان وا
عـلـيـهـا  والـدول اجملـاورة لـهـا  إذ أن
لــهــا حــدوداً مــشـتــركــة مع 14 دولـة 
وهـو رقم قــيـاسي بــكل تـأكـيــد  " كـمـا
يتبع الص عـدد هائل من اجلزر يزيد
على 5400 جزيرة  وأكـبر هذه اجلزر
جزيرة تـايوان الـتي تصر الـص على
أنـهــا جــزء من الــوطن األم ( الــصـ )
وتـصـر عـلى أنـهـا سـتـعـود إلـيـهـا كـما
عــادت في عــام 1997 جــزيـــرة هــوجن
كـوجن .. إن الـصـ بـلـد كـبـيـر يـتـزايـد
تأثيـره في ضمـير الـعالم وسـياساته 
خاصة بـعد انهـيار االحتاد السـوفيتي
وجناة الـصـ من هـذا االنـهـيـار برغم
انـهــا تـنــتـهج الــسـيــاسـة الــشـيــوعـيـة
ـركــزيـة  ولــكـنـهــا في الـوقـت نـفـسه ا
رونة واستـجابت لكثير من تصرفت 
التـغـيرات احلـادة الـتي اعتـرت الـعالم
دون أن تـــفـــقـــد تـــوازنـــهـــا أو مـــعـــظم
أفكارها  كما أنها وجدت في تاريخها
وحـضــارتـهــا حـمــايـة لـهــا من الـزالزل
والــبـراكــ الــسـيــاســيـة الــتي غــيـرت
اجملـتـمع الـدولـي " . " الـصـ مـعـجـزة
نـهـايــة الـقـرن الـعــشـــــــرين  ابـراهـيم
نافع  مـركز االهـرام للـترجـمة والـنشر

 .1999
وعــلى ذكـر هــوجن كــوجن الــتي يــعـني
ُعطَر اسمها شـذى الورد  أو الهـواء ا
 فقـد زارها في الـستـينـيات الصـحفي
ــصــري انــيس مــنــصــور( ت 2011) ا
وخــصص لـــهــا صــفــحـــات من كــتــابه
الـــشـــهـــيــــر في ادب الـــرحالت " حـــول
العالم في 200 يوم " الذي طـبع مرات
عديدة  حتدث فيـها عن مشاهداته في
ـواقف هـذه اجلـزيــرة وانـطـبــاعـاته وا
ـا الــطــريــفــة الــتي تــعــرض لــهــا  و
يرويه عن حلـظـة وصوله الـى مطـارها
بأسـلـوبه الصـحفـي الطـريف : " وكنتُ
أتـخيـل أن كل الـنـاس في هـوجن كوجن
يلبسون بدالً من الـشاركسك األبيض
 وفي أيديهم ساعات أومـيجا ذهبية 
وفي جــيـوبــهم راديــوهـات صــغــيـرة 
ا ويـدخـنون الـسـجـائـر األمـريـكـيـة . و
انــفــتح بـــاب الــطــائــرة ورأيت أنــاســاً
كأنني أعرفهم من قبل .. كأنني رأيتهم
في الـهـنـد وانـدونــيـسـيـا والـفـلـيـبـ .
أنــاســاً قــصــار الــقــامــة صــفــر الــلــون
وعـيـونـهم بـيــاضـهـا شـديـد وسـوادهـا
أشد . وبـالـبـيـجامـات .. كـأنـهم أعـقاب
سجائر .. ووجـوههم كاحلة كـالنحاس
.. وايـديــهم تــمــتـد حلــمل احلــقـائب ..
ـرات .. وكـلـمـة سـيــدي تـتـردد مـئـات ا
وأول مـرة سـمــعـتـهــا في هـوجن كـوجن
كـانت هــامـســة خـجــولـة لـدرجــة أنـني
تـخــيـلت أنــهـا صــادرة مـني .. ولــكـني
تأكدتُ أكثر من مرة أنها كانت موجهة
لي .. وعرفتُ بعـد ذلك أن هذا هو حال
ـديـنـة .. فـفـيـهـا ذهب  وفـيـهـا أناس ا
في لون الذهب .. وفيهـا أغنـــــياء جداً
وفـــيــهـــا فــقـــــــــراء جـــداً .. وفــيـــــــهــا
ناطحـات للسـحاب  وفـيها نـاطـــحون

لألرض " ! .
وعودة إلى ابراهيم نافع في كتابه عن
الـصـ  فــقـد تــنـاول فـيه الــعـديـد من
ـهــمـة  ومـنـهـا الـصـ ـوضـوعـات ا ا
ـسـتـقـبل  وفي مـقـدمـتـها ومـشـكالت ا
شـكلة مشكـلة تـايوان الـتي يشـبههـا 
الـعراق والـكـويت  غـيـر " أن الـتـفـكـير
الـصـيـني إزاء تـايـوان مـخـتـلف تـمـاماً
عن الـتـفـكـيـر الـعراقـي جتـاه الكـويت 
فــالـصــ تــرى أن الــوقت كــفـيـل بـحل
خصوصاً إذا سـارت النهضة شكلـة  ا
االقـتــصـاديــة الـصـيــنـيــة في طـريــقـهـا
ــــانع ــــرســــوم  فــــحــــيـــــنــــئــــذٍ لن  ا
الـتــايـوانــيـون كـثــيـراً في الــعـودة إلى
الــوطن األم بـشــروطــهم  وأهــمــهـا أن
قراطي "  يسود الص نـظام حكم د
ومن الـبـديـهي أن نـافع في اسـتـنتـاجه
هذا  قد بـسط قضـية تايـوان تبسـيطاً
أبـــعـــد مــــا يـــكـــون عن الــــواقع  فـــمن
ـعــروف أن هــذه الـقــضـيــة هي أكــثـر ا
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اعلـنت وزارة الشـباب والـرياضـة اعالن احلداد ثالثـة أيام تـرحما عـلى رحـيل جنم الكـرة العـراقية
ـستـجد ووفـاته في مسـتشـفى النـعمان في احمد راضي عـقب اصابـته بجـائحـة فايـروس كورونا ا
الــعـاصـمــة بـغــداد وجه وزيـر الــشـبـاب والــريـاضــة عـدنـان درجــال دوائـر الــوزارة بـإعالن احلـداد
ـدة ثالثة ايام  ترحمـا على وفاة جنم الكرة العـراقية احمد راضي عقب إصـابته بجائحة الرسمي 
ؤسسات الرياضية التابعة لها كورونا. وأشار الوزير إلى أن احلداد سيشمل نشاطات الوزارة وا
توف من في محافـظات العراق كافة كمـا وجه بتسمية عدد من مالعب وقاعـات الوزارة بأسماء ا
نـية جـراء الـڤيـروس الـقاتل فـضالً عن طـباعـة صـور كبـيرة الـشبـاب والـرياضـيـ الذين وافـتهـم ا
لـفقـيدي الـكرة الـعـراقيـة "حمـد راضي وعلي هـادي والـتنـسيق مع اجلـهات ذات الـعالقـة لتـثبـيتـها

باماكن محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليداً لذكراهما.
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أحـــمــد راضي هـــمــيش 21مــارس 1964
العـب كرة قـدم عراقي. يـعـد من من ابرز
العـب الـعصـر الذهبي لـلكـرة العـراقية
اشـــتـــهـــر بــاقـــتـــنـــاصه لالهـــداف ومن
أصـعب األماكـن قدم الـكثيـر في مـسيرة
حـياته لـلكرة الـعراقيـة... عرف مخـلصاً
لـلـكرة الـزورائـية قـدم مـعهـا الكـثـير من
ــنــتــخب اإلجنـــازات... كــذلك نــال مـع ا
الـكـثيـر من االلـقاب والـبـطوالت جـعـلته
يـــســــتـــحق العب الــــقـــرن في الـــعـــراق
بـأجـدريـة كـبـيـرة وهـو مـحـبـوب جمـيع
عـشاق الكـرة العراقي واطـلق عليه عدة
الــقـاب من أهـمــهـا الـنــورس والـسـاحـر
والـفتى الذهبي كما مثل عدة اندية هي
الزوراء والرشيد والوكره القطري وهو
هـــداف بـــطـــوالت االنـــديـــة الـــعـــربـــيـــة
بــرصــيــــد  26 هــدف كــمــا عــمل أحــمـد
راضـي مــدربـــاً وهي اآلن رئـــيس نــادي

الزوراء لكرة القدم..
أحــمـد راضي بـيـانــات شـخـصـيـةاالسم
الــكـامألحــمـد راضي هــمـيش الــسـهـيل
ــيالد 21 أبـــريل 1964 مـــحل يـــتــاريـخ ا

يالدبغداد ا
ولـــد أحــمــد راضي في  21 أبــريل 1964
وهــو من مـوالــيـد بــرج احلـمل... بـرزت
مــــواهــــبـه في سـن مــــبــــكــــر مع نــــادي
الـزوراء... الـذي شهـد تالـقه معه فـجمع
ـهاجم الـعـصـري بعـدهـا تألق صـفـات ا
أحمد راضي في كاس فلسط للشباب
التي كانت بداية شهرته العربية والتي
ـغـرب عـام  1983 وبـعـدهـا اقــيـمت في ا
ـنــتــخب الــوطــني وواصــله لــعب مـع ا
ـنـتــخب األول حـتى كـان له تــالـقه مع ا
الـدور الكبير بوصول العراق لنهائيات
كــأس الــعـالم بــفــضل اهـدافـه الـرائــعـة
شاركته بكاس مـختتم هديته للـعراق 
الـعالم بـهدف الـعراق الـوحيـد حلد اآلن
في هـذه الـبـطـولـة الكـبـيـرة كـمـا كان له
الــدور الـكـبـيــر بـفـوز الـعــراق بـبـطـولـة
كــأس اخلـلــيج خــاصـةً عـام  1988حــيث
حــصل عـلى لـقب هـداف الــبـطـولـة كـمـا
اخـتـير في هـذا الـعام كـأفضل العب في
آســـيــــا كـــمـــا كـــان لـه دور كـــبـــيـــر مع
ـنـتخب فـي فتـرة التـسـعيـنـات وكانت ا
ــنـتـخب عـام 1997 اخــر مـبـاراة له مع ا

في التصفيات امام باكستان.
امــا عن مــســيــرته احملــلــيه فــبــدات مع
نـــادي الـــزوراء عـــام  1982ولــــعب مـــعه
مــبـارايـات جــمـيــله حـتى عـام  85حـيث
لـــعب مع الــرشــيـــد وواصل ابــداعه مع
الـــنـــادي حـــتـى عــام  1989 حـــيـث تــرك
الـرشيـد عائـداً إلى زوراء الذي ظل معه
حـتـى عام  1993قــدم خالل هـذه الـفـتـرة
أفـضل مـواسمه واجـمل اهـدافه جعـلته
يــسـتـحق لـقب أفــضل العب مـحـلي لـ 6
مــواسـم مــتــتــالــيــة من  1987 إلى 1993
حـيث حقق مع الـزوراء االجنازات وفاز
مــــــــــــعـه بـــــــــــــلــــــــــــقـب الــــــــــــدوري فـي
مــوســــــــــــــــــــــم  1991-1990 كــان ذلك
بـفــضل اهـدافه اجلـمـيـله مع نـاديه االم
الـــزوراء حــيث حـــصل مــعه عـــلى لــقب

هــداف الـدوري مـوسم 1993-1992. وفي
مــوسم  1994-1993 غــادر أحــمــد راضي
الــدوري الــعــراقي مــتــوجــهــاً لــلــدوري
الـقـطـري حـيث الـتـحـق بـصـفـوف نادي
الــوكــرة ولــثالث مــواسم مـن عـام 1993
إلـى عــام  1996 حـــيث قــدم مـع الــنــادي
الـقطري كرة عـراقية رائعـة وتألق هناك
كثيراً بعدها عاد إلى ناديه االم الزوراء
لـيلعب موسم حتى عام  1998 لـينهي
مــسـيــرته احملــلـيــة الــتي كـانـت مـلــيـئه
بــــالـــتــــالق لــــعب أحـــمــــد راضي خالل
مــسـيــرته احملــلـيـة  125مــبـاراة ســجـله
خاللـها أكثـر من مئة هدف بـعد اعتزاله
الــلــعب مــحــلــيــاً ودولــيــاً اجتـه أحــمـد
راضـي إلى الــتــدريب حــيث درب نــادي
الـشـرطـة كمـا درب نـادي القـوة اجلـوية
لــفـتـرة بــسـيـطــة ومـنــتـخب الـنــاشـئـ
ونـادي الـزوراء الـذي أصـبح رئـيـسـاً له

فيما بعد..
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لـعل أجمل االهداف العراقية كانت على
يــد الـنـورس الـطـائـر أحـمـد راضي وان
اهـدافـه الـرائـعـة سـاعـدت عـلى حتـقـيق
الـكـثيـر من االجنـازات للـكـرة العـراقـية.
الـكرة الـعراقـية بعـده لم تنـجب هداف

امثاله
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كــيف نــنــسى يــوم وضـع كـرتـه بــهـدوء
وثـقـة وحـرفـيـة عـالـيـة في مـرمـى بـفاف
حـارس بـلـجـيـكا بـعـد تـمـريـره أكـثر من
ـرحـوم ناطق هـاشم التي الـرائـعة من ا
قـــدمـــهـــا عـــلى طـــبق من ذهـب ألحـــمــد
وجود في راضـي الذي اختـار الفـراغ ا
الـزاوية البعـيدة للحـارس بفاف مسدداً
كـرته مـعلـناً هـدفاً تـاريـخيـاً للـعراق في
الـدقـيـقة  57بـعـد أن تـقـدم الـبلـجـيـكـي
بــهــدفــ في الــدقــيــقــتـ 16و20 الـــذي
ســجـله في مــرمى الـبــاراغـواي وتـدخل
احلكم بيكون من (موريشيوس) اللغائه
بـحجة انتهاء الوقت بعد أن استلم كرة
عــالــيــة مــرســلــة من ضــربــة زاويــة في
الـــدقــيــقـــة األخــيـــرة من الــشــوط األول
ووضـعهـا برأسه في الهـدف لكن احلكم
(بــيـكـون) ســرق الـهـدف ولم يــحـتـسـبه
لـلـمـنتـخب الـعـراقي يومـهـا ثـار غضب
ـكسـيـكي الـذي تـعاطف مع اجلـمـهـور ا
ـنتـخب العـراقي وجنمه أحـمد راضي ا
وانـــتـــهت قـــصـــة الــهـــدف هـــذا بـــعــدم
ـشـرفـة على احـتـسـابه وقـيام الـلـجـنة ا
احلـكـام بطـرده من البـطـولة ومـنعه من
ـــونـــديـــاالت قــــيـــادة اي مـــبـــاراة فـي ا
الالحقة وكان قراراً متوافقاً مع خطيئة

ئة! االجهاض لهدف شرعي مئة با
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ان اهـداف أحـمد راضي كـثـيرة وبـطرق
مـتــنـوعـة كـالـتـسـديـد وضـربـات الـرأس
ـهـارة الـفـرديـة وغيـرهـا سـجـلـها مع وا
نـتخـبات الـعراقـية ونـستـطيع جـميـع ا
تلخيص مكانه اهداف أحمد راضي مع
نتخبات العراقية على النحو التالي: ا
يـعتبر أحمد راضي ثاني هداف للعراق
ـنـتـخـبـنا األول حـيث سـجل بـالـنـسـبـة 

مـعه  65هـدفـاً وبـالـتـالي هـو يـاتـي بـعد
الــنـجم حــسـ ســعـيـد الــذي سـجل 73
ـنتـخبنـا العـراقي وفي تصـفيات هـدفاً 
كـأس العـالم عام  1985 أسـتدعي الـنجم
ـــديــر الـــفــني أحـــمــد راضي مـن قــبل ا
لــلـمـنـتـخب الـعــراقي لـكـرة الـقـدم واثق
نـاجي ليمـثل منتخب بالده لـكرة القدم.
وكــان لــلــمــهــاجم أحــمــد راضـي الـدور
الـكـبـيـر لـنـقل الـعـراق إلى كـأس الـعـالم
ـكــســيك حـيت لــكــرة الــقـدم  1986 فـي ا
ـدرب الـقديـر واثق نـاجي على أعـتـمد ا
الــــثالثـي حــــســـ ســــعــــيــــد وأحــــمـــد
راضـيـوكر صـدام في حتـقيـق النـصر
الـكــبـيـر بـتـأهل مـنــتـخب الـعـراق لـكـرة
الـــقــدم الول مــرة بـــتــاريـــخه إلى كــأس
الــعـــالم لــكــرة الــقـــدم وخــصــوصــا في
ـــنــتـــخب ـــبـــاراة احلـــاســمـــة امـــام ا ا
ــدرب الــبـرازيــلي اإلمــاراتي بــقــيــادة ا
كـارلـوس ألـبـرتـو بـيـريـرا. ومن اجلـدير
ــــدرب واثق نـــــاجي لم بــــالـــــذكــــر ان ا
ـبـاراة ألخـيرة ـشـاركـة فـي ا يـسـتـطع ا
ـنـتـخب الـسـوري ذهـابــا وايـابـا امـام ا
ــدرب فـــقـــد كـــلف االحتـــاد الـــعــراقـي ا
ــنـتـخب ــعـروف عـمــو بـابـا لــقـيـادة ا ا
ـبـاراة األخـيـرة الــعـراقي فـقط خال ال ا
امـــام مـــنـــتــــخب ســـوريـــا في مـــبـــاراة
نـتخب الـسوري مـحـسومـة سلـفـا الن ا
كـان ضعيفا جـدا لدرجة انه االحتفاالت
بــالـتـرشــيح لـكــأس الـعـالـم في الـعـراق
كـانت قـد بدأت بـعـد الفـوز الـكبـيـر على
باراة مـنتـخب اإلمارات وقـبل خـوض ا
الــنـهــائـيــة مع سـوريــا. امـا بــالـنــسـبـة
ـنتـخبنـا األولبي فأحـمد راضي يعـتبر
ثـــالث هـــداف حلــد اآلن حـــيث ســجل 9
اهـداف مع منتخبنـا وبالتالي هو ياتي
بـعد حسـ سعيـد الذي سجل  12هـدفاً

ويـونس محمـود الذي سجل  9اهداف..
ـنــتـخب الـشــبـاب فـهـو امــا بـالـنـســبـة 
يـعتـبر هدافه األول حـيث سجل معه 17
هـدفـاً في محـافل مخـتـلفـة ومتـعددة كل
هــذه األهـداف جتــعل من أحــمـد راضي
بـالفعل جنمـاً لن يتكرر فـي سماء الكرة
الـعراقية عـلماً ان جنمـنا النورس حمل
ــنــتـــخب الـــوطــني في شـــارة كــابـــ ا

عـــــام 1992.
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كان ألحمد راضي دور كبير في حصول
الـعـراق عـلى الـقـابه الـثالثـة في دورات
اخلـليج عن طريق اهـدافه الرائعة التي
ســـــجــــلـــــهــــا واول اهـــــدافه في دورات
اخلــلـيج هـو هـدفـه الـذي سـجـله في 25
مـارس  1984 فـي بـطـولـة كـاس اخلـلـيج
الــسـابـعـة الــتي اقـيـمـت في عـمـان ضـد
مـنتـخب قطـر يوم خـسرنـا بنـتيـجة 1:2
ـبــاراة الــتي الــتـي قـادهــا احلــكم فـي ا
الـسـويسـري مـارسـيل فيـلـيب وفي هذه
الـبـطـولة فـاز مـنتـخـبـنا الـعـراقي بـلقب
كـمـا ال ننـسى دور أحمـد راضي الـكبـير
في بـطولـة كأس اخللـيج التاسـعة التي
مـلكـة الـعربـية الـسعـودية اقـيـمت في ا
مـن تاريخ  2مـارس  1988إلى  18 مـارس
يــومـهـا تـوج مـنـتــخـبـنـا الـعـراقي 1988
لـكرة الـقدم بـلقب تـلك البـطولـة وحصل
حـيـنـهـا جنمـنـا أحـمـد راضي عـلى لقب
هــداف الـبــطـولـة مــنـاصــفـةً مع الالعب
اإلماراتي زهير بخيت برصيد  4أهداف
باريات على استاد حيث جرت جميع ا
فــهــد في الـريــاض واول اهـداف أحــمـد
راضـي في الـبـطـواة يوم  8مـارس 1988
عـنـدما فـزنـا عـلى الكـويت بـنتـيـجة 0:1
ـبـاراة وقـتـهـا احلـكم الـفـرنسي وادار ا
كــلـود بـولــيت وسـجل جنــمـنـا الــكـبـيـر

أحــــمــــد راضـي يـــوم  13 مــــارس 1988
هــدفي فـوز الـعــراق عـلى قـطــر الـثـاني
والـثــالث وسـجل هـدفـنـا األول حـيـنـهـا
ـباراة بـنتـيجة حـبيب جـعفـر لتـنتهي ا
ــــبــــاراة وقــــتــــهــــا احلــــكم 0:3 وادار ا
الــفـرنـسي كـلــود بـولـيت واخـر اهـداف
هـذه الـبـطولـة كـان يوم  16مـارس 1988
عـندما سـجل أحمد راضـي هدفنا األول
ضـد السعودية واتـبعه باسل كوركيس
بـالهـدف الثـاني لتـفوز الـعراق في هذه
ــبـاراة ــبــاراة بـنــتـيــجـة  0:2 وادار ا ا
يومها احلكم اإليطالي كارلو لوجني. 
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فـي مــوسم  83-82احـــتل أحـــمــد راضي
ثـالث هداف الدوري العـراقي مناصفةً
مـع العب صالح الدي عناد عبد بعد أن
ســـجل  8اهـــداف وجــاء بـــعــد حـــســ
سـعيـد الذي سجل  17هـدف مع الطـلبة
ورحـيم حميـد الذي سجل  9مـع الطلبة
أيـضا حينهـا احتل نادي الزوراء الذي
يـلـعب به جنـمـنـا الكـبـيـر أحـمد راضي
ـركز الــ  7وجـاء بالـترتـيب بعـد اندية ا
صـالح الــديـن والــطـــلـــبــة والـــطـــيــران
والــصــنــاعــة واجلــيش والــشــرطــة في
مــوسم  86-85احــرز أحـمــد راضي لـقب
هــداف الــدوري مــنــاصــفــةً مـع حــسـ
سـعـيـد الـذي يلـعب مع الـطـلـبـة ورحيم
حـميد الـذي لعب مع اجليـش برصيد 9
ـــوسم اهــــداف لـــكـل العب وفي هــــذا ا
ركـز التاسع بـعد اندية احـرز الزوراء ا
الـطـلبـة والـرشـيد والـطـيران والـشـباب
واجلـــيـش والـــشـــرطـــة وصالح الـــدين
ـوصل في موسم  91-90احـتل أحـمد وا
راضـي ثـاني هــدافي الـدوري الــعـراقي
بـــرصــيــد  19هـــدفــاً بــعــد كــر صــدام
بـــرصـــيـــد  20هـــدف الــــذي يـــلـــعب مع

ــوسم الــزوراء أيـــضــاً حــيــنــهــا كــان ا
ـئـة عــنـدمـا فــاز بـلـقب زورائي مــئـة بــا
ــوسم 91-92 الـــدوري أيــضــاً في هــذا ا
احـرز أحـمد راضي لـقب هـداف الدوري
الــعــراقي بــرصــيـد  34هــدف وحــيــنــهـا
ـركز الـثانـي بعـد القوة احـتل الزوراء ا
اجلـويـة الـذي فـاز بـلـقب في مـوسم -92

احتل أحمد راضي ثالث هدافي 93
الــدوري الــعــراقي بــرصــيـد  25هــدف...
وجــاء بـــعــد كــر صــدام الــذي يــلــعب
لــلـزوراء أيــضـاً والــذي سـجل  35هــدفـاً
وعـدنـان حـمـد الـذي سجل  31مـع ناديه
ـوسم احتل الزوراء سـامراء وفي هذا ا
ـركز الـثاني بـعد نـادي االنيـق الطـلبة ا
ـــوسم بـــعــد أداءه الـــذي فـــاز بـــلـــقب ا
ـنـتــخـبـات الــعـراقـيـة وفي الــرائع مع ا
الـدوري احمللي واختياره كأفضل العب
مـحـلي لـ  6 مــواسم مـتـتـالـيـة من 1987
إلى  1993انــتــقل أحــمــد راضي ســاحـة
االحــتـراف في الـدوري الــقـطـري لـثالث
مواسم من عام  1993إلى عام  1996وفي
نــادي الـوكـرة بـالــتـحـديــد وعـاد بـعـد 3
اعــوام نـاجــحـة إلى نــاديه االم الـزوراء
لـيـلعب مـعه مـوسمـ ويـختم مـسـيرته
الـرياضـية احلـافلة بـاالجنازت الـكروية

على الصعيد احمللي.
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إن أجمل  4ايـام في حياة جنمنا الكبير
أحــمـد راضي هي يـوم نــيـله لـقب العب
الـــقـــرن في الـــعـــراق ويـــوم اخـــتـــيــاره
كـــأفـــضل العب في آســـيــا  1988 ويـــوم
بـاراة احلاسمه فـزنا عـلى سوريـا في ا
ــؤهــله لـتــصــفـيــات كــاس الـعــالم في ا
ـكـسيك والـتي انـتهت  1-3إضـافةً إلى ا
الــيــوم الــذي احــرز هــدف مــنــتــخــبــنــا
الـوحـيـد في كـاس الـعـالـم عام 1986. ان
ــبـاراة األكـثـر حــبـاً ألحـمـد راضي في ا
الـــدوري الـــعـــراقي هي الـــتـي جــمـــعت
فـــريــقـه الــزوراء ضـــد نــادي الـــطــلـــبــة
وانــتـهت بـنــتـيـجـة  1-3 لــلـزوراء ألنـهـا
كـــــانـت بــــدايـــــة انـــــطـالق الـــــشـــــهــــرة
والـــنــــجـــومـــيـــة له  ان اغــــلى واجـــمل
االهــداف لـدى أحـمـد راضي والـتي قـام
بـتـسجـيلـها هي هـدفه ضـد بلـجيـكا في
كـــاس الـــعـــالـم عــام  1986وهـــدفـه ضــد
الــيــمـن عـام  1993فـي تـصــفــيــات كـاس
الـعالم ومحـلياً هـدفه ضد الصـناعة في
الــدوري الـعـراقي ان اقـرب العب يـحـبه
أحـمـد راضي في منـتخـبـنا احلـالي هو
ـايـسـتـرو نـشات جنـمـنـا خط الـوسـط ا
اكـرم ويجده أحمد راضي الالعب اقرب
لــطــريــقـة لــعــبه وهــو من يــســتـحق ان
يـرتــدي الـفـانـيـلـة الـتي حتـمل رقـمه ان
مـثل أحـمـد راضي األعـلـى مـحلـيـاً فالح
ـيـاً حـسن وعـربـيـاً طـاهـر أبـو زيـد وعـا
سقراط وهو يحب ومتابع دائم للدوري
اإلنكليزي واإلسباني وعن أفضل معلق

يحبه هو الكويتي خالد احلربان..
اضي اثـلجت قلـوبنا واالن فـي الزمن ا
احـرقت قـلـوبـنا لـفـراقك ..رحم الـله رمز
من رمـوز الـكـرة الـعراقـيـة وداعـاً احـمد

راضي.
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»U$ù“∫ تشكيلة منتخب العراق التي تأهلت إلى كأس العالم مع الراحل أحمد راضي

الـيـه الـفـقـيـد الـغـالي .. وانـا لـله وانـا الـيه
راجـعـون وال حـول وال قوة اال بـالـله الـعلي

العظيم). 
WO³*Ëô« WM−K «

بية الوطنـية العراقية وعـبرت اللجنـة االو
عن حـزنهـا الكبـير (بقـلوب إعتـصرها األلم
الـصادق وعـيون مـا أنفـكت تدمع بـسخاء
تــــلـــــقى الــــوسـط الــــريــــاضـي الــــعــــراقي
وجــمــاهــيــره الــوفــيــة نــبــأ رحــيل الالعب
الـدولي الـكـبـيـر أحـمـد راضي إثـر إصـابته
لـقـد أخذ الـوباء مـأخذه بـفـايروس كـورونا
من عــمـوم الــعـراقـيــ واالنـسـانــيـة أجـمع
ويـقـينـاً فـان كل من رحل ترك غـصّـة كبـيرة
بـقـلوبـنـا وقلـوب أحبـته وذويه لـكن رحيل
الــنــجم الـكــبــيـر أحــمـد راضـي أظـهــر مـرة
ساحة احلقيقية الـكبيرة والنبيلة أخـرى ا
). ان لــلــريــاضــيــ في قــلــوب الــعــراقــيـ
بية رئيساً و ـكتب التنفيذي للـجنة األو ا
أعـضـاءً يـجـمـعـهم احلـزن الـرخيـم والدمع
الـبـاذخ لـفـقـد أحـمـد راضي وهـم يـتـابـعون
حــجـم األلم الــشــعـــبي الــعــفــوي واحلــزن
اجلـماهـيري الـكبـير في صـورة موحدة لم
يــشـهـدهـا الــعـراقـيــون اال بـالـفــوز الـثـمـ
بـكـأس ا اسـيـا وهمـا صـورتـان تـؤكدان
الـعمق واألثر الكبيريـن للرياضة وجنومها
الـكـبـار في الوسط الـشـعـبي الوطـني. إنـنا
ـرارة ـا نـعـزي  إذ نـنــعى العـبـاً كـبـيـراً ا
فــقـد أخ طــيب الــقـلب ودود احلــرف مـرح
الـلـقـاء وقـد خـسـرنـا كـلـنـا أحـمـد االنـسان
ــوقف فــكــان حــزنـنــا مــدافــاً بــ عـبق وا
الـذكريات وفاجعة الـفقدان..نسأل الله جل
ــغـفـرة لـلـراحل الـكـبـيـر وان يـنـزله وعال ا
جـنـانـه الـبـاقـيـات وان يـلـهم اهـله واحـبـته
وذويه جـميل الصبر ونعـمة النسيان وإنا

لله وانا إليه راجعون.
w³ d « WM'

وتــقــدمت  جلـنــة الــركـبـي الـعــراقي بــأحـر
واسـاة الى الـوسط الـرياضي الـتـعـازي وا
و عـائــلـة جنم الـكـرة الـعـراقـيـة االسـطـورة
ـــرحــوم ( احـــمــد راضي ) والـــذي وافــته ا
ــنــيه جــراء إصـابــته بــفـيــروس كــورونـا ا
نــسـئـل الـله ان يــتــغـمــدالــفـقــيـد بــرحــمـته
الـواســعـة ويـسـكـنه فـســيح جـنـاته ويـلـهم

تــلـقـيـنـا نــبـأ فـاجـعــة وفـاة أحـد أهم رمـوز
الـعـراق وأيـقـونـة فـرحـته  أسـطـورة الـكـرة
الـعراقـية أحـمد راضي ونـحن إذ نقف إلى
جـانب أسرة الـفقـيد نتـقدم بـاسمـنا وبإسم
جـــمــيع افــراد الـــشــعب الــعـــراقي بــأعــمق
ــواســاة إلى عـائــلـة مــشـاعــر الــتـعــزيـة وا
ومـحـبي الـفـقـيـد الكـبـيـر سـائـلـ الـله عز
وجل أن يـتـغـمـده بواسع رحـمـته ويـسـكنه
فـــســـيـح جـــنـــاته وأن يـــلـــهـم أهـــله وذويه

ومحبيه الصبر والسلوان).
¡«d³)« WOFLł

ــســتــشـارين ونــعت جــمــعـيــة اخلــبـراء وا
الـعـراقـيـ بـكـرة الـقـدم (لـقـد كـان الـكـابـ
احــمــد راضـي ( أبــو هــيــا ) اســمــا ورمـزا
كــبــيـرا فـي سـمــاء كــرة الــقـدم والــريــاضـة
الـعـراقـيـة خالل أربـعـ عـام مـضـت .. قدم
الـكثـير العبـا ومدربا واداريـا ومسؤوال في
ـواقع الـتي بـذل فـيـهـا اجلـهـد عـدد مـن ا
الـالزم في سبيل تصحيح األوضاع
وإعـادة كـرتـنـا وريـاضـتـنا الى
ا يليق سـكتها الـصحيحـة 
بــتـاريــخـنــا وامـكــانـاتـا ..
وبـهـذا الـظـرف العـصـيـبة
ــر بـهــا شــعـبــنـا الــتي 
جــراء جــائـحــة كــورونـا
فــانـنــا نـعــزي انـفــسـنـا
واالوســاط الــريـاضــيـة
والـــــــــــــكـــــــــــــرويــــــــــــة
واجلـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة
واإلعـالمــيــة وبـــقــيــة
الــــــــقـــــــــطــــــــاعــــــــات
والـــــفــــــعـــــالـــــيـــــات
اجملــتـمـعـيـة بـرحـيل
جنـم كبيـر من سماء
الـعـراقـيـ .. نـسـال
الــــلـه ان يــــتــــغــــمـــد
الــفــقــيــد بــالــرحــمــة
والـرضـوان وان يـلهم
اهــله وذويه ومــحــبـيه
الـصـبـر والسـلـوان .. آمـل من بـقـية
ــضي قــدمــا في زمـالئه ورفــاق دربه ا
عـــــمـــــلـــــيـــــات اإلصـالح الـــــريـــــاضي
واجملـتـمعي لـتحـقـيق ما كـان يصـبوا
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اســتــمـرت الــتــعـازي لــلــيـوم الــثــالث عـلى
الـتــوالي بـعـد رحـيل جنم الـكـرة الـعـراقـيـة

احـــمــد راضي بــســـبب اصــابــته
بـفايروس كورونا
وفـارق احلياة
ــســتــشـفى
الــــنـــعـــمـــان.
وقـدمـت كـتـلة
االحتــــــــــــــــــاد
الــــــــوطـــــــــني
الــكـردسـتـاني
تـــــعــــازيـــــهــــا
(بــبـالغ احلـزن
و األســـــــــــــــــى
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ا ارثـي نفـسي بل انـني ارثي الـعراق حـينـمـا ارثـيك ا
لقـد ابكيت قلـوبنا يا ابا فـيصل  ماذا سنـقول لفيصل?
 لم نـستطع ان نـحافظ على حـياة والدك ومـاذا سنقول
لهـيا الطـبيبـة?  هل سنقول فـشل نظامـنا الصحي وهل
عـجزت مـالكاتـنـا الـصـحـية مـن انقـاذ روحك الـطـيـبـة يا
احـمد? وان فساد مؤسساتنا الصحية قد وصل حلياة
الــكـــابــ وعـــضــو مـــجــلس الـــنــواب الـــســابق ونـــقــيب
الـريـاضـيـ الـعـراقـيـ احـمـد راضي? ومـاذا سـأقـول
لـلرقم  8 ومـاذا سأقول حلـس سعـيد وليونـس محمود
ـؤيد الـبـدري عـندمـا يـهتـف باسـمك احـمدددددددد??, و
ي ـونـديـال الـعا ومن سـيـأتي لـنا بـالـهـدف الـثـاني في ا

ليكون اسمه بعد اسمك?.
لـقد حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة الفساد واالفساد
في اجلـانب الـصـحـي وضـرورة ابـعـاده عن جتـاذبـاتـكم
السـياسيـة وفسادكـم ومحاصصـتكم احلـزبية والـعرقية

والطائفية ولكن من دون اي جدوى.
لـقـد مـات احـمـد ومـاتت مـعه اجـمل الـذكـريـات الـكـروية
ذكـريات الـصبـا والشـبـاب وذكريـات عمـو بابـا من هذا
الـذي يطلب الـعراقيـ فاتـورة دماء مفـتوحه احرقت كل
شي جـميل فـيه? اال يـكفـيكم كل هـذه الدمـاء التي روت
ارض الـعراق من شماله الى جنوبه? ,اال تـكفيكم مالي

االرامل واليتامى والثكالى?.
امـا انت يــا فـيــصل فـابــحث من االن عن من يــعـقب لك
راتـبك الـتـقـاعـدي في اروقـة هـيـئـة الـتـقـاعـد (الـوطـنـية )
والـتي حتــتـاج هي نــفـســهـا الى تــقـاعـد ,وابــشـرك فـان
تقاعدك لم ولن يتجاوز( الـ 400 الف دينار) اذا ما تاثر
ـضاربـات الـغـرب الـتافه سـعـر النـفط صـعـودا ونـزوال 
ـــآسي مــنـــذ ان عــرفـــته امـــتــنــا الــذي جـــلب لــنـــا كل ا
ومـنطقتنا ,وقـد يعمدون الى قـطع راتبك بحجـة التقشف
ـفروض عـليـنـا وينـسون سـرقـاتهم طـوال هـذه السـن ا

العجاف.
لقـد انطوت صفحة جمـيلة من صفحات حيـاتنا البائسة

وتك وفقدك يا ابا فيصل. في عراق الشهداء انتهت 
وفـي اخلـتــام اقـول مــنـاشــدا رب الــعـرش الــعـظــيم بـان
جـاءك ضــيف من ارض الــعــراق من جــمــجـمــة الــعـرب
ـسلم نـسألك رحمتك ومغـفرتك ورضوانك عنه ,فيا وا
رب انـنـا صـبــرنـا صـبـر ايــوب في بـلـدنـا

اجلريح.
الـــلـــهم نــــســـتـــودعك احـــمـــد كـــمـــا
اسـتـودعـنـاك اخـي الـشـهـيـد مـهـدي
وشـهـداء الـعــراق وانـا لـله وانـا الـيه

راجعون.
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العبْ وداعا ياشذا ا
يقولُها الوجعْ

من فوقِ الضلوعْ
ومن حتتِ الضلوعْ

فماعاد للشمسِ 
مشرق وطلوعْ

العبْ  انقطعَ بعدكَ خبرُ ا
وغُيبَ احلكامْ

وتوقفتِ 
الصافراتُ عن مسكِ اخلتامْ

واحتجبَ نورُ الكواكبْ
فال قدم ذهبيةْ 

وال قصةُ (مردونا) 
ستعودُ ثانية 

ولن يعودَ بعدكَ للمالعب 
هدفُ اللحظةِ احلاسمةْ

ولن 
ترجعَ الدنيا بعدك باسمةْ

ولن يعود َ
صياحُك (يامؤيد البدري)

صادحا يغريْ
وأنتَ تعلنُ انقضاء 

لحمةْ  أعظم أشواطِ ا
رحلتَ عنا( يااحمد راضي! )

من غيرِ وداع ٍ 
والتراض 

! ومازلتَ فينا أعظم راهبْ
 } }
العبْ وداعا ياشذا ا
الدنيا من بعد النجومْ

محطمة التدومْ 
ومظلمة 

كأنها ماجاءتْ لتدومْ 
( فكيف بنا نحنُ (الهوامشْ

( تسكع (ا
 على ذيلِ الدنيا 
نرجو الفواحشْ

واخلائب 
! بكل مؤجل وناضبْ
العبْ وداعا ياشذا ا

أصابنا رحيلُك َ
بالنوبةِ القلبيةْ
فكانت صدمتُه

 قنبلةً ذرية 
أصابتْ العالم  

فــــــــــاحــــــــــتــــــــــرقتْ
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اهله وذويه الصبر والسلوان.
    fO —u

اخي احلـبـيب أبـو هـيا ..اقـف اليـوم بـاكـياً
رحـلـيك ودموعـنـا تنـهـمل بسـخـاء وشاكـياً
قــدرك الـذي وضـعك في ايـاد غــيـر أمـيـنـة..
رحــلـت عــنــا وســرقت مـــنــا كل الــذكــريــات
اجلـمـيلـة واحلزيـنـة التي كـنت انت بـطلـها
وشـاهـدا عـلـيـهـا ..خـسـرنـاك ألنك االنـسـان
وقف.. فـاجعـة فقدانك كـبيرة والـبطـولة وا
وألــيــمـة عــلـيــنــا..  بـأمــان بــ مـلــكـوت
غفرة لروحك الطاهر الرحمن .. الرحمة وا

وتـعازيـنا ألسرتك ومـحبيك .. وداعـاً احمد
راضـي .. وداعــاً صــديــقي ورفــيــقي واخي

احلبيب..تركت في قلوبنا غصة كبيرة.
…—U−² « d¹“Ë

عـزى السـيد وزيـر التـجارة عالء اجلـبوري
الـعـراقـيـ  واألوساط الـريـاضـيـة بـرحيل
أسـطـورة الـكـرة الـعـراقـيـة الـكـابـ احـمـد
راضـي اثـر إصــابــته بــفــيــروس كــورونـا.
وقـال اجلبوري   في برقـية تعزيـة   بقلوب
مـؤمنـة بقـضاء الـله وقدره احملـتوم نـتقدم
ـواسـاة ألسـرة بــاحـر الـتـعـازي وصـادق ا

فـقـيـد الـوطن وأسـطـورة الـكـرة الـعـراقـية
الكاب احمد راضي الذي فُجعنا برحيله
اثـر إصـابـته بـفـيـروس كـورونـا". وأضـاف:
واسـاة العـميـقة "كـمـا أتقـدم بالـتعـزيـة وا
لـــلـــشــعب الـــعـــراقي عـــمــومـــا واألوســاط
صاب اجللل الـرياضية خصوصا لهذا ا
سـائال الله العلي القدير ان يتغمد الراحل
الـكـبـيـر بـواسع رحـمـته ويـسـكـنه فـسـيح
جـــنـــاته ويـــلـــهم أهـــله وذويـه ومـــحــبـــيه
ومـريـديه الصـبر والـسلـوان.. إنا لـله وإنا

اليه راجعون.

العبْ  (هيروشيما) ا
(ونكزاكي) النوائبْ
وهوى برج( ايفل)

وتوقفَ سورُ الص 
عن مباهاة 

العمالقة في التاريخ
وصارَ 

ْ مجرد شاخصٍ من ط
وصارَ مجرد سحابٍ قد

عار على كورونا 
أن يخطف بعدكَ جنما 

او يفجع بعدكَ أختا 
 أو زوجةً  أو أما

فهو فيكَ قد اخذ كفايته 
 وما عاد َ

يحتاج بعدك 
! أن يصولَ  او يغالبْ
 } }

سمعتُ العراق يبكي  عليك 
وهل يهونُ بكاءُ العراقْ

على فقيدِ الثريا 
عميدِ السباقْ

قد صفّرَ احلكمْ 
عليكَ ضربةُ جزاءْ

بأمرِ القضاءْ.. فقلْ نعمْ
انقطع رغيفُك ًمن الدنيا

! فما للدنيا من رفيقٍ  وال مُصاحبْ

دينة الرياضية باراة الودية في ا جانب من ا
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ومـتــواضع لـكـنه يــحـتـوي عـلى احالم
كــبــيــرة وكـنـت اجــهـز نــفــسي واعــمل
االكالت الـتي كــان يـحـبـهـا زوجي لـكن
وصـول خــبـر اسـتـشـهـاده كـان صـدمـة
كبيرة لي غيـرت كل شئ بحياتي لكني
لم اسـتـسـلم وواصلت طـريـقي بـنـجاح

من دون عــــــقـــــبـــــات ) .وعن
اعـمـالهـا الـسـابـقة
تـقول(لـقـد شاركت
بـــــالــــــعـــــديـــــد من
االعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال
الـتـلـفـزيـونـيـة مـنـها
فـــيـــلم حـب غـــيــر
مـــــعـــــلن اخـــــراج
عــبـاس الــعــبـودي
وكـــان دوري فــتــاة
فـاقـدة لـلـسـمع تـقع
بـــــــحـب شـــــــاب من
خالل شــبـاك الــبـيت
عــنــدمـا كــان الــشـاب
يــقـــتـــرب من الـــبـــيت
فانزل اليه اللفت نظره
لــكن دون فــائــدة وكــنــا
نــتـواعـد لــكـنه اليــتـكـلم
واليعتـرف انه ابكم وانا
الاســـمــعـه كــوني فـــاقــدة
لــلـسـمع ويــنـتـهـي الـلـقـاء
دون مــوعــد  كــذلك مــثـلت
سلـسل ليالي ابـو غرييب
لــلـــمــخــرج صــبـــاح رحــيــمــة
وجـست دور طـالبـة جـامـعـية
لـــهــا ســوابق في الــســجــون
واخر عـمل مـسـرحي لي كان
ــفــقـود الــبــحث عـن الــشئ ا
لـــلـــمــــخـــرج عالء حـــمـــيـــد)
مــــشـــيـــرة (مـــازالت في اول
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تـسـتـعـد دائـرة ثـقـافـة وفـنـون الـشـباب
الطالق فـعـالـيـات مـهـرجـان كـوفـيـد 19
االلكتروني االول لسيـنما الشباب على
مـسـرح الـطـلـيـعـة في االعـظـمـيـة  ومن
ــهــرجـان االفـالم الـتـي سـتــشــارك في ا
فــيــلم (دمــوع دجــلــة) خملــرجه عــبــاس
العبودي وقصة محـمد صبيح وبطولة
الــشـــابـــة صـــبـــا احملـــنـــا الـــتي قـــالت
لـ(الزمان ) ان ( دوري في الـفيلم زوجة
ــقـاتــلــ الـذي يــدافع عن ارض احــد ا
الــوطن وكــنـــا نــســكن بــبــيت صــغــيــر

الـطــريق واطــمح لـلــحـصــول بـفــرصـة
مــنـاسـبـة الكـمل مــشـواري الـفـني وانـا
راضـيـة ومـقـتـنـعه عن جـمـيع مـاقـدمت
من اعمـال واطمـح للنـجومـية لـكن هذا

لن يتحقق بفعل فقر التسويق ).
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الصحـفية العراقية تلقت تعازي االوساط الصحفية لوفاة
سائـلـ الله تـعالـى ان يسـكنـها ـاضي والـدتهـا الـسبت ا

فسيح جناته.

V UÞ ·UM

مـثل الـعراقي يـرقد عـلى فراش ا
الـعـافـيـة في مسـتـشـفى الـنـعـمان
الصـــابـــته بـــفـــايـــروس كـــورونــا
وتـلـقى امــنـيـات االوسـاط الـفـنـيـة

بالشفاء العاجل.
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الـــكـــاتب االردني صـــدر له عـن دار فــضـــاءات لـــلـــنـــشــر
نسي في والتوزيع بـعمّان كتاب (معجم القلوب الكوكب ا
رحـلة يـاقوت احلـمـوي) يقع في  170 صـفحـة من الـقطع

توسط. ا

 …dLŽ sÐ bOLŠ

اخملرج اجلـزائري  عرضت له مساء امس الثالثاء سينما
مؤسسة عبد احلميد شومان في العاصمة االردنية عمان
ؤسسة ـنفرد بذاته) عبـر موقع ا مثل ا فيلـمه (هواجس ا

اإللكتروني والفيلم مزيج ب الروائي والوثائقي.
Ê«œu¼ .d  sÝuÝ

عميـد كلـية االدارة واالقتـصاد بجـامعـة القادسـية حتدثت
ووكــيل وزارة الــزراعـة مــهـدي ســعــد اجلـبــوري عن (اثـر
جــائــحــة كــورونــا عــلى االمن الــغــذائي في الــعــراق) في

محاضرة توعية الكترونية نظمتها اجلامعة مؤخرا.
 Íd¹dŠ rOK(« b³Ž

رئـيـس فـرقـة نـغـم الـسـوريـة شــارك في االحـتـفــالـيـة الـتي
وسـيقى  بـالـتعـاون مع فرع ـسـارح وا اقـامتـهـا مديـرية ا
ي والتي وسيقى العا ناسبة يوم ا حلب لنـقابة الفنان 
تـضــمـنت تـقــد عـدة مــقـطـوعــات من األحلـان الـشــرقـيـة

والغربية.
 —bO(« —bOŠ

االديـب العـراقي نـعاه االحتـاد الـعـام لألدباء والـكـتّاب في
اضي في بـغداد بعد ـوت  السبت ا العـراق الذي غيبه ا
ـرض.سـائـل الـله تـعـالى ان يـسـكنه مـعـاناة مـريـرة مع ا

فسيح جناته.
 V¹œ UMO

التـشـكيـليـة الـسوريـة تقـدم في مـعرضـها الـذي يـحتـضنه
ركز الوطـني للفنون البصـرية تشكيلة فنـية يتفاعل فيها ا

طبوع بأنواعه. فن احلفر وا

‰Ë_« t u³ √ oKD¹ Êö¹œ »uÐ

bIŽ u×½ bFÐ
شــخــصـــيــة).يــســتــشـــهــد ديالن في هــذه
األغـــنــيـــة بــإنـــديــانـــا جــونـــز وآن فــرانك
ـقـطع نـفـسه. وفي ورولـيـنغ سـتـونـز في ا
أغـنـيـة مـوردر مــوست فـاول الـتي أطـلـقت
ألول مرة في آذار يتكلم عن عمـلية اغتيال
الرئـيس كـيـنـيـدي في داالس أثـناء وصف
ـضادة في ستيـنات القرن تطور الثـقافة ا

اضي. ا
كــمـــا يــذكــر ديـالن الــذي تــنـــاولت بــعض
أغــانـيـه في الـســتــيــنـات والــســبـعــيــنـات
وحشية الشرطة والعنصرية مثل هوريكن
مـذبـحـة تـالـسـا الـعـام 1921 ويأتي ديالن
أيـضـا عـلى ذكـر بـيـردمـان أوف ألـكـاتـراز
وهو قاتل مدان أصـبح عالم طيور إذ بات
يربيـها في الـسجن.ورغم تـقدمه في السن
بـــقـي ديالن الـــذي مـــنـح وســـام احلـــريـــة
الرئاسي من باراك أوبـاما في العام 2012
يقوم بجـوالت منتـظمة دون توقف تـقريبا
اضية.وقد أجبرته طوال العقود الثالثة ا
ـستجد على إلغاء أزمة فايروس كورونا ا
سلسـلة من احلـفالت في اليـابان وأمـريكا
الشمـالية هـذا الربـيع والصيف لـكنه وعد
ـجــرد أن يــكـون ذلك بــإعـادة إحــيـائــهــا 

آمنا.

{ نـيـويـورك (أ ف ب) - أصـدر أسـطـورة
مـوسـيـقى الـفــولك الـروك األمـريـكي بـوب
ديالن ألـبـومه األول مـنـذ ثـمـاني سـنـوات
اضية بعنوان (راف أند راودي اجلمعة ا
ويــز). ويـــضم ألـــبــوم ديالن الـ 39 الــذي
يأتي بـعد  58 عاما مـن إطالق أول ألبوم
له أغنـية مـدتها  17 دقيقـة حول اغـتيال
جون إف كـيـنـيـدي باإلضـافـة إلى أغـنـية
غـني الـبـلوز األمـريـكي جـيمي ـيـة  تكـر
ريــــد.وهـــذا األلــــبـــوم اجلــــديـــد هـــو أول
مجموعة لديالن احلـائز جائزة نوبل منذ
عـلـما ألـبـوم (تـامبـسـت) في الـعام  2012 
أنه أصدر عددا من األلـبومـات التي تضم
أغنـيات سـابقـة بعده.وعـندمـا سئل خالل
ـز وهي األولى مـقابـلـة من نـيـويـورك تا
بـعد نـيـله جـائـزة نـوبل لـآلداب في الـعام
 2016عن كـــلــمـــات أغــنـــيــة آي كـــونــتــ
مالـتيـتيـودز الـتي يتـضمـنهـا األلبـوم قال
(أفكـر في موت اجلـنس البـشري. الـرحلة
الغريبة الـطويلة للـقرد العاري). وأضاف
(حيـاة اجلمـيع عابـرة. كل إنسـان بغض
الـنــظـر عن مـدى قــوته وجـبــروته يـكـون
وت. أفكر ضعيـفا عنـدما يتـعلق األمر بـا
في ذلـك بـــشــكـل عـــام ولـــيس بـــطـــريـــقــة

ــسـاء مع مــداخــلـة هــاتــفــيـة في بــرنــامج (ا
قـصـواء) ("صــوته زي الـعـسل وأنــا بـعـشق

صوته).
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طرب ولـيد توفيق الصدار اغنيت يستعد ا
جـديـدتـ بـاللـهـجـة الـعـراقـيـة كـلـمـات كاظم
الــســعــدي من أحلــان ولــيــد تــوفــيق تــوزيع
ـوقع شـيــرو وسـجـلــهـمــا في بـيـروت وفــقـا 
الـفن.وكـان تـوفيق قـد أكـد أنه بـصحـة جـيدة
هـــو وعــائــلـــته وأنــهم الـــتــزمــوا جـــمــيــعــاً
نزلي بسبب باإلرشادات الصحية واحلجر ا
تــفــشي فــيـروس كــورونــا مــنـذ فــتــرة قـائالً
(صــحـتـي جـيــدة احلــمـدلــله وال صــحـة ألي
شائعات تـتردد من آن آلخر).وأضاف :(يارب
وباء كورونا يخـلص في أقرب وقت مكناش
حـاسـ بنـعم ربنـا عـليـنا يـارب نـلتـقي بكل
).أمـا عن تـعـاونه مع الـفـنان حبـايـبـنـا قـريبـاً
صـري هاني شـاكر في أغنـية جـديدة تدور ا
في إطار رومانـسي إذ يغني شـاكر بالـلهجة
ــقـرر طـرح هــذه األغـنـيـة الــلـبـنـانــيـة ومن ا
ــقــبـــلــة قــال تــوفــيق خالل خالل الــفــتــرة ا
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ذكرت مـصادر في مـستشـفى أبوخلـيفة
للـعزل الـطبي فـي اإلسمـاعيـليـة أن حالة
صريـة رجاء اجلداوي ال تزال الـفنانـة ا
خــطــرة وتـدهــورت بــشــكل كــبــيـر خالل

اضـيـة مشـيرة إلى أنه ( الـساعـات ا
نقل الفنانة على جهاز "تنفس اختراقي"
مــتـــصـل بــأنـــبـــوبـــة أنــفـــيـــة لـــتــوصـــيل
األكـسج إلى الرئـت بعـد فشل جهاز
"سـيـبـاب" الـذي كـانـت مـوضـوعـة عـلـيه
اضية) ونقل مصدر طوال الـ 21 يوما ا
عن الـــفــريـق الــطـــبي قـــوله أن (نـــســـبــة
األوكسج في الدم ما ب  50 إلى 60
وهي نــسـبـة ضـعــيـفـة) مـوضــحـة وفـقـا
اليـالف أن (اجلـــــداوي ال تــــــزال عــــــلى
ـركـزة "اجلـهـاز االخـتـراقي" بـالـعـنـايـة ا

وفى حالة غيرمستقرة

ـزيـد من الـراحـة.رقم تـلـبـيـة دعـوة صــديق تـشـعـرك 
احلظ .2
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 تركز على العائلة واألمور الشخصية وقد تهمل من
حتب بسبب ذلك.
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ال تــســتـطــيع الــكالم أو مــجــامــلــة أي شـخـص فـأنت
عصبي ومزاجك متقلب. 
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 ال تكن متهوراً وتتلفظ بكلمات بدون تفكير فهذا قد
يؤذيك .رقم احلظ.5
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يـوم ليس بـسهـل وخاصـة في مجـال العـمل والصـحة
فهما األكثر تأثرًا. 
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تــهــورك يـــجــعــلك تــدفع الــثـــمن غــالــيــا وخــصــوصــا
يوم السعد االربعاء. بالعمل
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عـليك بـالتـزام هدوئك وعـدم معـاكسـة األمور ألنـها لن
تسير معك كما ترغب.
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 تشتعل عندك الرغبة باالنتقام وخاصة في اجملال
ساء. العاطفي في فترة ا
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تـرى في نـفـسك شـخـصـا مـزعـجـا ألنه يـتـكـلم كـثـيـرا
ويريد فقط التدخل بشؤون غيره. 
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ريح وهذا بسببك وليس بسبب  يوم ثقيل وليس با
اآلخرين رقم احلظ.3
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يوم هاد بـشكل عام ألنه لـيس لديك الرغـبة في فعل
أي شيء.
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جتـنب االفـكار الـسـوداء فـفي االفق اخبـار سـارة.يوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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نــــكـــتـب مـــفـــردات ومــــعـــاني
الــكـلـمــات بـشـكـل افـقي حـيث
احلـــــــروف داخل الـــــــدوائــــــر
ــضـلـلــة تـشـيـر الى الــكـلـمـة ا

طلوبة: (مطربة عربية): ا
 1-خصم على القيمة
 2-عاصمة عربية

 3-صــاحـب نــظــريــة في عــلم
النفس

 4-زجاجة
 5-من انواع الصلوات

 6-مسرات
 7-منطقة اماراتية
 8-من اقسام النبات
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في حـوار مع الـفـنـان خـالـد الـنـبـوي قال (و
لكن مع أنا صـغير كان عـندي جزمة بـحبها
الـوقت ضـاقت عـلـيـا و بـقت تـوجع رجـلي و
كــمــان جـرحــتــني.جــدتي قــالت: اشــتــريـلك
غــيــرهـا ! قــلت أل دي بــحـبــهــا. و أصـريت
رجلي شويّـة إني الـبـسهـا. فـكانت الـنـتيـجـة
اتـعورت و بـقـيت مش عـارف امـشي عـلـيـها
فـكـرهـت اجلـزمـة دي ..فـي الـنـهــايـة روحت
عـيـطت جلـدتي.فـقـالت لي جـمـلـة حـلوة أوي
:"كل مــرة الــدنـيــا تــخـيــرك بــ الـلـي حتـبه
وإلـلي يريـحك اخـتار الـلي يـريحك يـا ابني
إلنك لــو مش ..راحــتك أهم من الــلـي حتــبه
مـرتــاح مع شيء بــتــحـبه  ,,هــتـكــرهه".ومن
يـومـهـا وأنـا بـعمل

كده).

صبا احملنا

- عـمـر- وهـو االخـر عـرف عـنه يــاسـ
االدوار اجلــادة في مــجــال الــســيــنــمـا
والدراما التلفزيونية أذن هو مسلسل
يـخضع لـلمـنهج (الـتجـريب) وقد جنح
فــعال في هــذه الـتــجــربـة خــاصـة وان
سـلسل الـبـطولـة جمـاعيـة سـاهم في ا
(مــصــطـفـى درويش- فـتــحي- وأسالم
إبــراهــيم- حــمــاده- شـريـف دسـوقي-
ســبـــاعي- عال رشــدي- مــاجي- ديــنــا
مـاهـر- جنالء- مـحـمد عـبـد الـعـظيم –
ســامح- نـدى عـمـران- بـاسـمـة- زنـيب

عرب- رضوى- واخرون).
ـسـلـسل بـسيـطـة لـكـنـهـا تـملك قـصـة ا
امـكـانـيـة الـتـطـويـر والـتـصـعـيـد تـبـدأ
بـعــمـلـيـة نـصب تـقـوم فـيـهـا (سـكـر) –
- وهي تــعـمل في صــالـون نــيـلـي كـر
كـوافيـر عملـية الـنصب في مـحل لبيع
اجملــوهــرات تــســتــطــيع ســرقــة خــا
ـــاس وعـــنــــد خـــروجـــهـــا من مـــحل ا
اجملـوهـرات  يـنـصب عـلـيـهـا (عـمر) –
- ويــــدعـي انه ضــــابط اســــر يــــاســــ
شــرطـة ويـأخــذ مـنـهــا اخلـا وعـمـر
ايـضـا نـصـاب يـعـمل عـلـى خـداع كـبار
الـسن عبر مواقع التواصل االجتماعي
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ـصــريـة ــســلـسـالت ا لــعل من أجنح ا
وسم هو مسلسل (بـ 100وش) لـهذا ا
والـــذي كـــان اســـمه قـــبل ان يـــتـــغـــيــر
) الـعـمل من تـألـيف أحـمـد (الـنــصـابـ
وائل وقــصـة سـيـنـاريـو وحـوار عـمـرو
الــــدالي أخــــراج كـــامــــلـــة أبــــو ذكـــري
وكالكـيت سيد أمـ سيكو. الـعمل منذ
احلـلـقـة االولى الى نـهـايـة احلـلـقة 30
ــــســــتــــوى واالداء الــــرائع بــــنــــفـس ا
ــفـاجئ لــلـنـجــمـة نـيــلي كـر بـدور وا
الـــنـــصـــابــة  –ســـكـــر- وهــو اول دور
كـــــومــــيـــــدي واكــــشـن تــــقـــــدمه عـــــلى
الــتــلــفــزيـون وهي تــشــتــهــر بـاالدوار
ــركــبــة احلــزيــنــة والــصــعــبــة الــتي ا
قـدمـتـهـا في خـمس مـواسـم رمـضـانـية
(اخــتـــفــاء- ألعــلى ســعــر- ذات- حتت
الـسـيـطـرة- سـجن الـنـسـاء) تـأتـي هذا
ـــوسم مع اخملــرجــة الـــتي اشــتــركت ا
مـعـها بـثالث مـواسم رمـضانـيـة لتـقدم
(بـ 100وش) وهــنــاك اشــارات الى ان
كــر هي من اقـنــعت اخملـرجـة كــامـلـة
ابـــو ذكـــري لــلـــعـــودة الى درامـــا هــذا
ـوسم! ويشـترك مع نـيلي الـنجم اسر ا

اســتـخـدام الــنت ألجـراء عـمــلـيـة زواج
وهــمي لـلـمـتـغــربـ في دول اخلـلـيج-
واخــيــرا الــنــصب عــلى رجـل االعــمـال

يـجـعـل نـفـسه فـتـاة جـمـيـلـة تـسـتـخـدم
االغـــراء وجتــعـل الــرجـــال يــخـــلــعــون
مالبـسهم ومن ثم تهديدهم بـالفضيحة

وابتزازهم ماليا!
تــــتـــعــــاون ســـكــــر مع عــــمـــر
ــــــشـــــاركــــــة بـــــاقـي افـــــراد
الـعــصـابـة لـلـقـيـام بـعـمـلـيـات
نـــصب مـــتـــعـــددة عــلـى طــول
ـــســـلـــسل  وسط حـــلـــقــــات ا
احــتــفـالــيــة مع ايــقـاع اغــنــيـة
ــقـدمــة (مـلـيــونـيــر) من غـنـاء ا
ــدفــعــجــيــة  –كــلــمــات فــرقــة ا
شـبـندي  –كـنـكا وتـلحـ ديزل
اغــنـيـة شــعـبـيـة بــإيـقـاع راقص
وســريع مع اداء مــتــقن وجــمـيل

لكافة افراد العصابة!
عــمـلـيــات الـنـصب (ســرقـة تـركـة
رجـل غـــــنـي لـــــيـس لـــــديـه وريث
وســـحب  20مـــلــيــون جـــنــيه من
حـسـابه-تـأجـير سـيـارات وتـبديل
ارقـامهـا وبيعـها على اسـاس انها
انية جـديدة- فتح مـدرسة اهليـة ا
والــنـصب عـلى االهـالـي بـتـسـجـيل
اطـــفــالــهم ودفـع االجــور مــقــدمــا-
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(سـامح) مـحمـد عـبد الـعظـيم- لـبيع له
ــــبـــلغ  850مــــلـــيـــون جــــنـــيه ارض 
ــــبـــلغ الى واالتــــفـــاق عـــلـى حتـــويل ا
وفي ســويـسـرا  والـســفـر الى هـنـاك 
كل عـملية يـنتحل كل فرد مـن العصابة
ـكـيـاج مـتـنوع شـخـصـيـة مـخـتلـفـة و
وهــذا يــجــعل الــعــمل مــســلـسـل بـأداء
شـخـصـيـات عـديدة وتـغـيـيـر احلـركات
ــســلــسل 100وش والــصــوت.واسم ا
اسـتمـد من هذا الـتقـمص والتـغير في

شكل الوجوه.
لـكن فتحي- مصـطفى درويش- يتفق
ــــفـــروض ان مـع الـــرجـل الـــذي من ا
يــقـــوم بــالــتــحــويـل ويــعــطــيه 300
مـلـيـون جـنـيه لـيـبـيع الـعـصـابـة! مع
الـــقــاء الـــقــبض عـــلى (جنالء) وهي
تتسوق و(سامح) وهو في الطائرة
الى احدى الدول االفريقية تكتشف
بــاقي اعـضــاء الـعـصــابـة بـخــيـانـة
فـتحي لهم  وجنـدهم في سويسرا
حتت الـثلوج يشكلون فرقة غجرية
لــــلــــعـــــزف والــــغــــنــــاء والــــرقص
لـــــــلـــــــحـــــــصـــــــول عـــــــلـى قــــــوت
العرض الـدرامي وجتسيد يـومهم

االفــكــار الــدرامــيــة كــان من االتــقـان
ـشاهـد بـأي ملل بـحـيث ال يـشعـر ا
لـتنوع االحداث وتطورها كما ان
ــونـتـاج االحـالل الـتـدريــجي وا
الــديــنــامي لــلــمــشــاهــد وقــوة
ــــوســـيــــقى الــــتــــصـــويــــروا
الـتـصـويـريـة (تـامـر كروان)
خــــــلـق ذلـك الــــــتــــــفــــــاعل
ـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــد بـــــــ ا

شـاهد  الـشـخصـيـات وا
ــــــشــــــاهــــــد كــــــمــــــا ان ا
اجلـماعيـة تعطي جـوا اكثر
تـــرحــيــبــا واســـتــقــبــاال لــدى
ـــشـــاهـــد وسط تـــلـــقـــائـــيــة ا
ـماحكة والنقاش واخلصام ا
والـــــتــــصـــــالح بـــــ افــــراد
الــــعـــصـــابــــة  مـــســــلـــسل
شاهد وكاميرا أسـتوعب ا
ــتــفـرج مــعــهـا ســحــبت ا
ايـنما ذهبت حتية لكادر
ـتـكـامل ـسـلـسل ا هـذا ا
فــــنــــيــــا ويــــذكـــــــــرنـــا
بــــاالفالم االجـــنــــبـــيـــة

الناجحة.

ÊUFL−¹ ÊËdOŁË ”d¹UÝ

U½Ë—u  Í—ÒdC²*  UŽd³² «
{ لـــنــدن  –وكـــاالت  - يــقـــدم جنــوم بــارزون في
وسيـقى والسينـما في العالم حـفال ينقله سـماء ا
قبل الـتلـفزيـون ويعرض عـلى اإلنتـرنت السـبت ا
جلـمع الـتـبـرعـات لـلـمـسـاعـدة فـي مـحـاربـة مرض
كـوفـيد- 19في إطـار مبـادرة مشـتركـة ب مـنظـمة
فـوضـيـة األوروبـيـة.وتـهدف جـلـوبـال سـيـتـزن وا
ـبـادرة الـتي أُطـلق عـلـيـهـا اسم (جـلـوبـال جول: ا
يــونـايت فـور أور فــيـوتــشـر) إلى جـمع مــلـيـارات
الـــدوالرات في شـــكل تــبـــرعــات خـــاصــة وعـــامــة
لإلســـهــام في احلـــد من تــأثـــيــر اجلــائـــحــة عــلى
هـمشـة.وفي بث عـلى اإلنتـرنت قبل اجملـتـمعـات ا
احلــفل قــالـت جنـمــة مــوســيــقى الــبــوب مــايــلي
هـمش هم األشد تضررا سـايرس (إن الفقراء وا

من اجلائحة. 
ال لـلفحوص انحـ الذين يـتبرعـون با وحـثت ا
والـعـالجـات والـلـقـاحـات عـلـى ضـمـان تـطـويـرهـا
بـطـرق جتـعــلـهـا مـتـاحـة لـلـجـمـيع في كل مـكـان).

ــمــثل دوين ذا وســـيــقــدم احلــفـل ا
روك جــونــســون وســتــشــارك فــيه
سـايرس والثنائي الـغنائي كلوي
غنـية كريـست آند ذا وهـالي وا
كــــويــــنــــز وفــــريق كــــولــــد بالي
وشـاكيرا وغـيرهم كمـا سينضم
ــمــثل هــيــو جــاكــمــان إلــيــهـم ا
ـعتزل ديـفيد والعب كـرة القدم ا
ــمـثــلــة تــشــارلــيـز بــيــكــهــام وا

ثيرون.
وقـــال هــيــو إيــفـــانــز الــرئــيس
الـتنـفيذي جلـلوبال سـيتزن في
نا تـصريح (نريد من زعـماء عا
تـــوفــيـــر مــلـــيــارات الــدوالرات
ـــطــلـــوبــة لــتـــطــويـــر وتــوزيع ا
الـفحوص والـعالجات واللـقاحات

بالتساوي).
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ثـمـاني عـشـرة سـنـة من عـمـر الـعـراق  في عـهـده اجلـديد 
مدة زمنيـة كبيـرة تعادل فتـرة مناسـبة لظـهور جيل  كامل 
ذلك انّ الطـفل الـذي كـان في ريـاض االطـفال بـعـمـر خمس
الى ست ســـنـــوات  فـي الـــعــام 2003 هـــو االن طـــبـــيب أو
مهـندس إذا سـار في تعـليـمه على نـحو صـحيح ومـتصل .
بالتـالي فهو جـيل جديـد من حيث التـعلـيم والثقـافة والوعي
والـذكـريـات أيــضـاً . لـكن هــذا اجلـيل مـتـصـل بـاحلـاضـنـة
تنوعة من حياة االجتماعية التي عاشت الفتـرات السابقة ا
الـعــراق  وانّ ذلك ايـضــاً له تـأثــيـره الـواضـح في تـنــشـئـة

اجليل .
القـوى السـياسيـة احلالـية  في الـعراق راوحـت مكانـها من
تـفـكـيـر بـالـتـغـيـيـر الذاتـي  وهي بـعـد هـذه الـفـتـرة الـزمـنـية
الـطويـلـة تـكـاد تـمـسك الريـح في قـبضـة يـدهـا من حـصـيـلة
ـكن ان يـكون شـاهـدا تـاريـخيـا عـلى مـرحـلة البـنـاء الـذي 
توافر فيها اجنازات اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية. 
إنّ ما كان يظـهر من فلـتات هنـا وهناك انّـما هي من جهود
فردية أو ذات صـيغ وظيـفيـة لم تزل خـارج التأثـير الـشديد
للهيمنة احلزبية ذات الغطاء الكا للمواهب واالبداع ما لم

تداولة . يكن كل شيء خاضعاً للمسايرة السياسية ا
اجلـيل ذو الـسنـوات الـثـمـاني عـشـرة االخـيـرة شـهـد حـرباً
خارجية امريـكية  دوليـة وحرباً اقليـمية عبـر سوريا واليمن
وحرباً داخلية وحـرباً ارهابية وحرب تـهجير قسري ونزوح
ومخـيمات وحـرب أرزاق ومعـاشات وبـنسب مـتفـاوتة تـبعاً

للتقسيمات اجلغرافية والفترات الزمنية . 
كل تـلك احلـروب احلـقـيـقـيـة والـتعـبـويـة كـانت تـضـغط عـلى
تكـوين النـفس الـبشـرية لالنـسـان العـراقي من دون انفـتاح
حـقيـقي عـلى الـعـالم  ولـهـا اثـار دفـيـنـة واخـرى ظـاهرة لن
سار يستـطيع اجملتـمع اخلالص منـها إال بشـروع البلـد 
سـيـاسي وطــني جـديـد تــكـون فـيه الــدولـة قـيــمـة أعـلى من
احلزب ويـكـون فيه الـوطن قـيـمة أعـلى من االنـتمـاء الـقومي
الديـني  وتـكـون الـثـروات مـلك كل االجـيـال ولـيس مـصرف

صائر هذا اجليل .  تحكم  تنفذين وا جيب ا
نــحن االن نـتــحــدث عن بــديــهــيـات جتــاوزتــهــا مــعـظم دول
الكوكب منذ  قرن أو ثالثة أرباع القرن في أسوأ احلاالت.
لنـنـظر كـم تخـلـفنـا عن ركب االنـسـانيـة والى أين وصـلـنا?
ـســؤولـيـة الـتـاريــخـيـة في اكـمـال وأين نـتـجه? ثم نــتـحـمل ا

مسار البلد  إمّا الى هاوية محدقة أو ساحل االمان?

 1-تركـيـا أردوغـان تـقـصف من الـشمـال . إيـران خـامـنئي
تقصف من الشرق . الصهيونية تـبتلع كلَّ فلسط العربية
احملـتـلـة وتتـمـدد نـحـو مـا حـولـهـا . أثـيـوبـيـا تـبـني مـحـبـساً
عمالقـاً سينـمو ويـتكـاثر حتـى تعطـيش وتصـحيـر السودان
ومصر . أما العرب فنائمون ويشخرون ويتلقون الصفعات
ـسـتـردة بـامتـنـان كـبـيـر  حيـث الذئـاب تـتـقـافـز على غيـر ا
جهـاتهـم األربع بعـد أن صارت حـوائـطهم واطـئـة مثل ظـهرٍ

مكسور !!
يـحـدث هـذا اخلـراب بـرعـايـة وســقـايـة من أمـريـكـا الـراعي

الرسمي لإلرهاب الكوني .
 2-قريـباً جـداً سـيشـعـر ذيول وقـنادر الـسـلطـان الـعثـماني
الدجال بـحرجٍ كـبيـر  بعد أن يـقوم أردوغـان بخـلع حجابه
وقنـاعه اللـغوي الـبائس  ويـتحـدث بالـتركي الـفصـيح  هو
أو من ينوب عنه من عـتاة القومـي الشوفـيني الـكريه 
عن حـقــوق تــركـيــة كـانت مــؤجـلــة في مــحـافــظـتي كــركـوك
وصل العـراقيـت  ومـا قواعده وجـنوده الـغزاة بـشمال وا
بالد الرافـدين الواحـدة  سوى مـقدمـة لفـضيـحة جـغرافـية
كبرى تـنام على جـبل أكاذيب وتزويـر مستل كـله من قانون

القوة القائمة !!
 3-كتـبتُ وقلتُ غـيـر مرة ومـرة وكان الـقـول واحلرف بـباب
النصح : يا رجب اسحب جندك الغزاة األوغاد من العراق
وسـوريـا واآلن لـيـبـيــا وقـبـلـهـا قـطـر والــصـومـال وجـيـبـوتي
والسـودان قبل تـبـديل البـشيـر  ألن الـلقـمة الـعـربيـة كبـيرة
ولـيـست بـحـجم حـلقـك األبـله ورأسك الـغـبي الـذي سـيـأخذ

ب .  تركيا اجلميلة وشعبها الصديق الى اجلحيم ا
إجعل عالقـتك بـالعـرب كـلهم طـيـبة ودافـئـة ومثـمـرة ومفـيدة
وطبيعـية  وتشبه تـماماً عالقـتك بأمريكـا واسرائيل وايران

وروسيا والص .
لم يسمع ولم ينصح ولم يستجب  بل تمادى كالغفل الذي

حفر قبره بيديه !!
 4-الوحش األمـريـكي الـقذر بـدأ بـخنـق سوريـة حتت كـذبة

خنق نظام حكمها . 
صيـبة العـراقية الـتسعـينيـة التي ال شبيه وحتى ال تتـكرر ا
لــهـا  فــإنَّ كل دولــة تــسـتــجــيب لــهــذه االبـادة اجلــمــاعــيـة
مـنـهجـة هي دولة غـيـر شريـفـة  والقـيـاس يشـمل األفراد ا
ـعلـنة الـتي تذكّـر بقتل ة ا روّجـة لهـذه اجلر واجلماعـات ا

اكثر من مليون عراقي في حصار التسعينيات اجملرم . 
أما الـصـهيـونـيـة اجملرمـة الـغازيـة  فـهي تـقصف كل شيء
بسـورية لـكنـهـا ال تقـصف القـاعدة

وداعش والنصرة !!
هل فهمتم أيها العرب األمجاد ?
سـا أقصـد حكـامـنا احلـلـوين ا

الـنـائـمـ الـذي أكـلت الـقـطـة حـتى
ألسنتهم ?!
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{ لـندن- (أ ف ب)  –اكـتـشف هيـكل فـريـد من عصـور مـا قبـل التـاريخ يـشكل
دائرة يزيد قـطرها عن كيلومترين قرب موقع ستونهنج في جنوب غرب إنكلترا

االثن وفق ما أعلنت جامعة سانت آندروز االسكتلندية.
وقع وأوضحت اجلامـعة التي تعـاونت مع مؤسسـات تعليـمية أخـرى على هذا ا
ـيداني وحتـليالت جـرت مؤخرا سـلطـا الضـوء على وجود 20 فـي بيان الـعمل ا
حـفرية ضـخمـة أو أكثر تـعود إلى عصـور ما قبل الـتاريخ يبـلغ قطرهـا أكثر من
عـشرة أمتـار وعمـقها خـمسة أمـتار. ووفقـا لعـلماء اآلثـار كانت هذه احلـفريات
رتبط بظهور أول قدسـة في العصر احلجري احلـديث ا ـنطقة ا ترسم حدود ا
زارع في بريـطانيا العظمى وإقامة هياكل طقسيّة مهيبة للغاية. وتشكل هذه ا
احلـفـريـات دائـرة يـزيـد قـطـرهـا عن كـيـلـومـتـرين حـول دوريـنـغـتـون والـز ومـوقع
وودهنج على مـسافة حوالى ثالثـة كيلومـترات من ستونـهنج. ويبدو أنـها حفرت

قبل أكثر من  4500 سنة أي في الوقت نفسه لبناء دورينغتون والز.
ـتـحدة مـلـكـة ا وأوضح الـبـيـان ال يـوجـد هيـكل يـعـود إلى مـا قـبل الـتاريـخ في ا

وقع وهو ما يجعله فريدا. نطقة كبيرة مثل هذا ا يحيط 
بالنسـبة إلى ريتشارد بايـتس من كلية العـلوم البيئيـة في جامعة سانت آندروز
ا اضـي تظهـر مجـتمـعا أكـثر تـعقـيدا  فإن هـذا االكتـشاف يـعطـينـا حملة عن ا
ــكن أن نـتـخــيـله. وأشــاد نـيك ســنـاشــال عـالم اآلثــار في مـوقــعي سـتــونـهـنج
ـذهل الـذي يــقـدم لـنــا رؤيـة جـديــدة حـول حـيـاة وإيـفــبـوري بـهــذا االكـتـشــاف ا

أسالفنا من العصر احلجري احلديث ومعتقداتهم.

{ صـــــنـــــعــــاء-(أ ف ب)  –جـــــلس
الــعــريس الــيـمــني داخل اســتــديـو
تـلـفـزيـوني في الـعـاصـمـة الـيـمـنـية
صـنعـاء في انتـظار بـدء حفل زفافه
الــذي بُث لــيــراه األهل واألصــدقـاء
في ظـل اإلغالقــات بــســـبب تــفــشي
سـتجـد. واتصل فـيـروس كورونـا ا
األقـارب واألصدقاء لتـقد التهاني
لــلــعــريـس الــذي جــلس إلى جــانب
مـقـدم البـرنـامج قـبل أن تقـوم فـرقة
شــعــبـيــة بــزفه. ومــنـذ بــدء تــفـشي
فــيـروس كـورونـا فـي الـيـمن بـدأت
ـنـيـة في صـنـعـاء قـنـاة فــضـائـيـة 
بـبث بـرنـامج أعـراسنـا هـويـة الذي
يـبث حـفالت الـزفـاف بـهـدف تـقـليل
الــتــجـــمــعــات وإقــامــة األفــراح في
الـــصـــاالت. ويــطـــلب مـن اجلــمـــيع
ـطـهـر لـتـعـقيـم أيديـهم اسـتـخـدام ا
قـبل دخول االستديو بينما يحاول
ــشـاركــون احلـفــاظ عــلى مـســافـة ا
بـينـهم. ويبدأ حـفل الزفاف بـرقصة
الـبـرع الـتـقـلـيـديـة الـيـمـنـيـة وأغـان

تـراثـية وغـيـرهـا. وفي العـادة تـعد
حـفالت الـزفاف في الـيـمن مـناسـبة
اجـتـمـاعـية تـسـتـمـر من يـوم إلى
ثالثـة أيـام يتـجمع فـيـها مـئات من
األشــخــاص الــذين يــحــضــرون من
مــنــاطـق مــخــتـــلــفــة لــلـــمــشــاركــة
يـجـلـسون مـعـا ويـغنـون ويـقـومون
بـ(الـتـخـزين) أي مـضغ نبـتـة الـقات
اخملــدرة لــســاعــات. ويــقــول مــقـدم
الـبـرنــامج عـبـد الـوهـاب يـحـيى إن
فـــــكــــــرة إقـــــامــــــة األعـــــراس داخل
االســتـديــو وبـثــهـا بـشــكل مــبـاشـر
تـأتي في ظروف احـترازيـة للـحفاظ
عـلى صـحة الـعـرسان وحـتى ال يتم
حـرمانهم من فرحـة إقامة أعراسهم
في ظـل تـــفـــشي هـــذا الـــفـــيـــروس.
وأضـاف بدال من قـدوم الضيف إلى
الــصـــالــة لــلــحــديـث مع الــعــريس
يـتواصل مـعه عبـر الهـاتف ويبـلغه
حتـياته بـدال من التـجمـعات. ومدى
ســاعـــتــ يــتم بـث حــفل الــزفــاف
ات. وخطط الشاب كـا واسـتقبال ا

أســامـة الـقـعــود لالحـتـفــال بـزفـافه
ألشـهـر قبل أن يـلـجأ إلى الـبـرنامج
بــســبـب تــفــشي فــيــروس كــورونــا
ــســـتــجــد. وقــال الـــعــريس الــذي ا
جـــلس داخل االســـتــديـــو مــرتـــديــا
لـــبـــاس الــزفـــاف الـــتـــقـــلــيـــدي مع
اجلـنـبـيـة (خـنـجـر الـزيـنـة) لـوكـالـة
فـرانس برس إنه يتفهم سبب إلغاء
احلـفل. وأكـد جتـمع الـزفـاف يـعـني
أن الـعديد من األشخاص سـينقلون
الـوباء إلـى عدة أحـياء ثم سـينـتقل
إلى قــرى ومـن الــقــرى يــنــتــقل إلى
انـحاء اجلمهورية. فرحة زفافي في
صـحـة مـجـتـمـعي. ويـدور نـزاع في
الـيـمن بـ حـكـومـة يـسـانـدهـا مـنذ
 2015 حتـــالف عــســـكــري تـــقــوده
ـتـمردين احلـوثـي الـسـعوديـة وا
ـــــدعــــومـــــ من إيـــــران والــــذين ا
يـسيـطرون عـلى منـاطق واسعة في
شـمـال الـبالد وغـربـهـا وكـذلك عـلى
الـــعـــاصــمـــة صـــنـــعـــاء مـــنـــذ بــدء

هجومهم في 2014.
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الـــزراعـــة بـــذي قـــار. قـــام مـــوظـــفــو
الـوزارة بـتـنظـيف قـنـوات عدة إذ أن
زهـــرة الــنــيـــلــتـــجــذب احلـــيــوانــات
اخلـطــرة كـ(الــثـعــابــ والـزواحف)
ولــــيس فــــقط الــــبــــعـــوض احلــــامل

للفيروس بحسب هادي.
لـكـن رد فـعل احلــكـومــة ال يـرقى إلى
حـالــة الـطــوار بـحــسب مـا يــقـول
ـــزارع أحـــمـــد يــاســـر من مـــديـــنــة ا
الـكـوت كـبرى مـدن مـحـافـظة واسط

شرق بغداد.
ويـؤكـد يـاسر لـفـرانس بـرس أن آثار
نـبتة زهرة الـنيل بدا واضحاً مع كل
مـوسـم زراعي صـيــفي حـيـث هـنـاك
انــــخـــفــــاض فـي إنـــتــــاج اخلــــضـــر
واحملـاصيل الـصـيفـيـة بنـسـبة تـزيد

على الثلث بسبب نقص الري.
خـالل الـــســــنــــوات األخــــيــــرة كـــان
ـتـطــوعـون احملــلـيـون ـزارعــون وا ا
يـصـطــفـون مع كل بـدايــة ربـيع عـلى
ضـفــاف نـهـر الـفــرات القـتالع جـذور
الـنــبــتـة الــطــويــلـة الــتي جتــعل من
األنــهــار الــعــراقــيــة تــبــدو وكــأنــهــا

حدائق يابانية.
وهـذا العام أيضاً اسـتجاب الناشط
وعـضو اجلـمعـيات الـفالحيـة محـمد
كــــويش لـــلـــدعـــوة فـي الـــكـــوت رغم

احلظر.

بـرس إنه إذا اســتـمـرت زهـرة الـنـيل
في الـنــمـو فـســوف يـنـهــار اجلـسـر
وسـد البـدعـة ويحـرمـان منـاطق عدة
ـيــاه من مـحـافــظـة ذي قـار إلى من ا
الــــبـــصــــرة عــــلى امــــتــــداد مــــئـــات

الكيلومترات.
ومع انـعـدام اخلـدمـات الـعـامـة يرى
الـعـبـودي بالـفـعل أسـوأ سـيـنـاريو 
بـ إهمـال الـبنـيـة التـحـتيـة وغـياب
الـسياسة البيـئية في بلد دخل أسوأ
أزمـة اقتصادية في تاريخه احلديث.
فــقــطــاع الـزراعــة أوالً الــذي يــشــكل
مــصــدر دخل لــواحـد مـن بـ ثـالثـة
عـراقـي سـيـدفع ثـمنـاً كـبـيراً وفق
العبودي. وبعد ذلك قد تختفي مياه
ـياه الـشرب خـصـوصاً وأن تـلوث ا
في صـــيف الـــعــام  2018 قـــد ســمم
نـحـو مئـة ألف شـخص في محـافـظة

البصرة.
ويـشير الشيخ إلى أن تقاعس وزارة
ـائـية وحـقـيـقـة عـدم وجود ـوارد ا ا
أي جتـــديـــد عــــلى اإلطالق أدى إلى
تـضـرر حـتى في احـتـيـاطـيـات مـيـاه

الشرب.
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وقــامت الــوزارة بــتــنـظــيـف قــنـوات
الـري بحسـب ما يقـول صالح هادي
ــســؤول عـن الــدراســات في دائــرة ا

الـنـيل األنـيقـة الـتي  إدخـالـها إلى
الـعــراق قـبل نـحـو  20عـامــاً بـعـدمـا
انــتــشــرت في كل مــكــان في الــعــالم

تقريباً تختنق حتتها كل حياة.
وهذه النبتة التي تعود أصولها إلى
أمـيركـا اجلـنوبـية أثـرت سـلبـاً على
أنـظمـة بيـئيـة عـدة من نيـجيـريا إلى
سـريالنـكــا مـروراً بـكـيــنـيـا وجـنـوب

. غرب فرنسا أيضاً
ـدرجة وتـشـكل أوراق هذه الـنـبتـة ا
مــــنــــذ الــــعـــام  2016 في قــــائــــمـــة
ـفوضية األوروبية لـلنبات اجملتاح ا
الـذي يـجب الـسـيــطـرة عـلـيه طـبـقـة
اء مـا يقلل من مـعتمـة على سـطح ا
كـمـيـة األوكـسـيجـ الـتي تـصل إلى
مــخــتــلف األنــواع الــتي تــعــيش في

ياه حتى اختفائها بالكامل. ا
ولـيست الثروة الـسمكيـة التي تتأثر
ــيـاه الــتي تــفـقـد فـقط وال جــفـاف ا
أيـضاً معظم مكوناتها ولكن الزهرة
تـضـعف أيـضاً اإلنـشـاءات احملـيـطة
إذ أن مـئة مـتر مـربع من زهرة الـنيل

تزن أكثر من خمسة أطنان!
فـفي قــريــة الــبــدعـة يــبــدو اجلــسـر
ـمتـد على نـهر الـفرات وكـأنه بناء ا

غريب على حقل أخضر هائل.
يـقـول شــيخ إحـدى عــشـائـر الــقـريـة
ويــدعى جــلــيل الــعــبـودي لــفــرانس

{ الـــبـــدعـــة (الـــعـــراق)-(أ ف ب) –
ـكن للـمرء أن يُذهل لـلوهـلة األولى 
بـتـلك الـزهور األرجـوانـيـة وأوراقـها
اخلـضــراء الـكــبـيــرة الــزاهـيــة الـتي
ـيـاه لكن بـطول تـطفـو عـلى سطح ا
جـذورهـا الــغـارقــة عـمــيـقـاً فـي نـهـر
الـفـرات تـهـدد زهـرة الـنـيل الـعـراق
عروف مـنذ القدم باسم بالد ولـقبه ا
الـرافـدين. وتـمتص كل زهـرة يـومـياً
مـا ب أربعة إلى خمـسة ليترات من
ــكــنـــهــا أن جتــفف مــوارد ــاء و ا
ياه في واحد من الدول األكثر حرّاً ا
في الــعــالم. وال تــوفــر هــذه الــزهـرة
ـدرجة على ياه ا شـيئاً من أهـوار ا
ي لـليـونـيسـكو الئـحة الـتـراث العـا
زارع إلى األسـماك والصـيادين وا
وحـتى مـياه الـشـرب. وفي زمن وباء
كـــوفـــيـــد- 19واحلـــظـــر الــــتـــام في
الـعـراق لم يـتبق الـكـثـيـر من األيدي
الـعـامــلـة حملــاولـة وقف انـتــشـارهـا.
لـذلك يـؤكـد جالب الشـريـفي لـوكـالة
فـرانـس بـرس أن الـصــيـاديـن فـقـدوا
مـصــادر رزقــهم في جــنـوب الــعـراق
الـــزراعـي الـــذي يــــرزح حتت وطـــأة
ـبـنـية ـتـزايـد والـسـدود ا اجلـفـاف ا

. في تركيا وإيران اجملاورت
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ــظــاهـــر خــدّاعـــة فــإن زهــرة وألن ا
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ـوجات حتت الـصوتـية لتـسبـبها ا
بـــأعـــراض تـــتـــراوح من الـــصــداع
والـغــثـيـان إلى الـطـنـ ومـشـكالت

القلب واألوعية الدموية.
ــقــابالت واســـتــخــدم الـــعــلــمـــاء ا
والــــتـــــســــجــــيـالت الــــصــــوتــــيــــة
واالخـتبارات اخملـبرية السـتكشاف
اآلثــار الــصــحــيـة احملــتــمــلــة عـلى
األشــخـاص الـذيـن يـعـيــشـون عـلى
بــــعـــد  20 كــــيـــلـــومـــتــــرا من تـــلك

التوربينات.

ال تــسـبـب آثـارا صــحـيــة تـتــجـاوز
اإلزعـــاج واضــطـــراب الــنـــوم لــدى

األشخاص الذين يعيشون قربها.
ومـع ذلـك بــــــحـــــــثـت الـــــــدراســــــة
الـفـنلـنـديـة التي أجـريت عـلى مدى
عـام بتكليف مـن احلكومة تأثير
نخفضة التردد التي ال األصـوات ا
ــــــــكـن لـالذن الــــــــبـــــــــشــــــــريــــــــة

التقـــــــــاطها.
وقـال الباحثون إن الناس في كثير
من الـــبــلــدان ألــقــوا بــالــلــوم عــلى

{ هــلـسـنـكي- (أ ف ب)  –أظــهـرت
دراسـة نشرت في فنلندا االثن أن
ـنخـفضـة الـتردد وغـير األصـوات ا
سموعة التي تصدرها توربينات ا
تـوليـد الكهـرباء من طاقـة الرياح ال
تــــضــــر بــــصــــحـــة اإلنــــســــان رغم
اخملــاوف الـواسـعــة الـنــطـاق الـتي

تدّعي عكس ذلك.
وخــــلص عـــدد مـن الـــدراســـات في
الــسـابق إلى أن الـضـجـيج الـنـاجت
ولـدة للطاقة عن طـواح الهواء ا

شـركـات دراجات سـكـوتر كـهـربائـية
في الـعـاصـمـة اإليـطـالـيـة مـنذ األول
من آذار/مــــــارس هي ال وبـــــيـــــرد
وهــلــبــيـــز ودوت. ويــوفــر مــشــروع
. دة عام الـبلدية مرحلة جتـريبية 
ونـقلت الصحافة احمللية عن رئيسة
دينة فيرجينيا راجي قولها بـلدية ا
تـمـثل دراجات سـكـوتـر الـكهـربـائـية
ثـورة صغيرة في مدينتنا من ناحية
ـــســـتــدامـــة واالبـــتـــكــار احلـــركـــة ا

التكنولوجي.

ديل كـورسو. وتـعتـبر هـذه الظـاهرة
جـديــدة في إيــطــالـيــا الــتي أغــلـقت
دة ثالثة أشهر تقريبا من بـالكامل 
آذار/مــارس إلـى أوائل أيــار/مــايــو
ـكــافـحــة وبـاء كــوفـيـد- 19 وخالل
الـسنوات األخيرة  إطالق العديد
ـــبــادرات فـي رومــا لـــتـــعـــزيــز من ا
وجـود الدراجات الذاتية اخلدمة في
ــديـنــة لــكن بــدون جــدوى إذ كـان ا
يـنتـهي جزء كبـير من هـذه الوسائل
في مـياه نـهر تـيفـيري. وتـعمل أربع

{ رومـا-(أ ف ب)  –مع رفـع تدابـير
اإلغالق وحـــلــول الـــطــقس اجلـــيــد
غـزت دراجـات سـكـوتـر الـكـهـربـائـية
الــذاتـيــة اخلـدمــة شــوارع رومـا في
األيـــــام األخـــــيـــــرة. وتـــــوافـــــد آالف
مـسـتـخـدمي وسـائل الـنقـل هذه إلى
الـــوسط الـــتـــاريـــخي لـــلـــعـــاصـــمــة
اإليـــــطـــــالـــــيـــــة وعـــــلـى الـــــطـــــريق
ــــــؤديـــــة إلى اإلمـــــبــــــراطـــــوريـــــة ا
الــــكــــولـــوســــيــــوم وحـــول ســــاحـــة
ركـزي لـفـيا فـيـنيـتـسـيا الـشـريـان ا
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أعلـنت فنـانـتان مـصريـتان اعـتزالـهمـا الفن في
صرية إجني يوم واحـد  حيث اعلنت الفـنانة ا
خطاب اعتزالها الفن وذلك بشكل مفاجئ عبر

وقع إنستغرام. صفحتها الشخصية 
 اجني خــطـــاب أعــادت نـــشــر عــنـــوان خلــبــر
اعتـزالـهـا دون ان تعـلق عـلـيه مكـتـفـيه باإلعالن
فقط وسط دهـشة من متابـعيها وانهـالت عليها
الــتــعــلــيــقـات وجــاء فـي إحــداهــا: ده بــجـد وال

إشاعة لترد اجني خطاب قائلة بجد.
وعلـقت مـتابـعه أخرى قـائلـة: اعتـزال عادي وال
حــجـاب لــتــرد اجني خــطــاب قــائــلــة: عــلــشـان

اعتزلت الزم احتجب?.
يــذكــر أن إجني خــطـاب شــاركت في الــســبـاق
ـسـلــسل كـلـبش 2 الـرمــضـاني لـعـام   2019 

من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
ــســلــسل وش تــاني مع كــمــا شــاركت إجني 
النـجم كر عـبدالعـزيز وحسـ فهمي ومـحمد
لـطفي ومـنة فـضـالي. وشاركت في فـيلم أحالم
ـنـوعـة والـذي تـقـوم بـبـطـولـته مع الـفـنانـة عال
غا أحـمد صالح حـسني ومـحمـد سلـيمان

وتأليف وإخراج محمد عادل.
ـصـرية كـانت قـد أعـلنت قـبل سـنوات الفـنـانة ا
عن فسخ خـطوبتـها من وليـد العطار بـعد فترة

خطوبة استمرت ثالثة أشهر.
ــصـريـة دالـيـا إبـراهـيم كـمـا أعــلـنت الـفـنـانـة ا
اعتـزالـهـا الـفن نـهائـيـا وذلك في مـنـشـور عـبر

وقع فيس بوك صفحتها الشخصية 
دالــيــا إبـراهــيـم قــالت في تــدويــنــتــهــا: قـررت
االعـتـزال بـعـد  40 مـسـلـسل  7 مـسـرحـيـات 5
أفالم قــــصــــيـــرة  3 أفـالم طـــويــــلــــة عــــدد من

الدوبالج.. شكرا.
ـثـلـة مـصـريـة من مـوالـيد 24 داليـا إبـراهـيم 
مـارس عـام  1974 في مـديــنـة الـقــاهـرة. بـدأت
الـتمـثـيل في سن صـغـيـرة وهي حـاصـلـة على
سرح واكتشفها الفنان ليـسانس آداب قسم ا
محـمد صـبحي عنـدما انـضمت لفـرقة بـالعربي
ــســرحــيـة الــفــصـيـح وعــمـلـت مــعه في هــذه ا

وقدمت معه بعد ذلك مسرحية ماما أمريكا.
عـرفــهـا اجلــمـهــور جـيـدًا فـي مـســلـسل عــائـلـة
ـسـلسالت بـعد ونيـس. توالت مـشاركـتـها في ا
ذلك ومـنـهـا احلـسن الـبـصـري و حـرس سالح
دوح مع عـزت العاليـلي وأبيض  أبـيض مع 
عبـد العليم والليل وآخره مع يحيى الفخراني
وكــنـــاريــا وشــركـــاه والــدم والــنـــار مع فــاروق

الفيشاوي.
لـها عدة جتـارب في السـينـما هي: دعاء وقـشر
البـنـدق والـقـتل الـلـذيـذ ومـبـروك وبـلبل وشـبـاب

رايح جاي وكلمني شكرًا.

{ باريس  –وكـاالت - قالت شركة
والت ديـزني إن (الــشـركـة سـتـعـيـد
افـتـتـاح مـتــنـزه ديـزني النـد بـاريس
الـترفـيهـي على مـراحل اعتـبارا من
 15 تـموز بعد أيام من اعتزام فتح

مـــــتـــــنــــزهـــــاتـــــهـــــا في الـــــواليــــات
ـتحدة).وقـالت ناتـاشا رافـالسكي ا
مــــديــــرة ديـــــزني النــــد بــــاريس إن
(الـشـركـة تـتـوقع إعـادة فـتح مـتـنزه
ديـزني النـد ومـتـنـزه اسـتـوديـوهـات
والت ديـزنـي وفـنــدق نـيـوبــورت بـيه

كلوب وقرية ديزني الند).
وكــــانت الـــــشــــركــــة قـــــد أغــــلــــقت
مـتـنـزهـاتـهـا الـتــرفـيـهـيـة في أنـحـاء
الـعالم في كـانون الثـاني بعـدما بدأ
ــســـتــجــد في فـــايــروس كــورونـــا ا
ا االنـتشار عـلى مستـوى العالم 
أدى إلى إغالق شـامـل وقيـود عـلى

السفر.
وقـالت ديــزني النـد أيــضـا الــشـهـر
ــــاضي إنــــهــــا ســــتــــعــــيــــد فــــتح ا
ـتـحـدة مـتـنـزهــاتـهـا في الــواليـات ا
عـلى مـراحل اعـتـبـارا من  11تـمـوز
والـتي تضم أكبـر مدينة مالهي في
الـعالم وهي والت ديـزني وورلد في
أورالندو بوالية فلوريدا.وإعادة فتح
ـتنزهات بنجاح حدث هام لديزني ا
وبـــقـــيـــة الـــعـــالـم في الـــوقت الـــذي
تـسـعى فـيه احلكـومـات والـشـركات
لـوضع استراتـيجـيات بشـأن كيـفية
اخلـروج من حالة الـعزل العام رغم
ثله فايروس اخلـطر الذي ال يزال 

ستجد. كورونا ا
الى ذلـك قــــال مــــنــــظــــمــــو احلــــفل
الـســنــوي لــتـوزيع جــوائــز جــولـدن
جـلوب للـسينـما والتـلفزيـون االثن
إنـه تـــــــــــــــأجـل إلــى شــــــــــــــبــــــــــــــاط
2021.وسـيقام حفل جـولدن جلوب

ــثل بــدايـــة مــوسم جــوائــز الــذي 
هـولـيـوود في   28 شـبـاط بـدال من
عـتـاد في األحد األول من مـوعـده ا

شهر كانون الثاني.
ـخـذ قرار تـأجـيل جولـدن جـلوب واتُ
بـــعــد تــأجــيل حــفل تــوزيع جــوائــز
األوسـكـار شـهـرين إلى  25نـيـسـان
بسبب آثار جائحة فايروس كورونا

ستجد على صناعة الترفيه. ا
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