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طبعة العراق 
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قــررت الــلـجــنـة الــعــلـيــا لــلـصــحـة
والــسـالمــة الــوطــنــيــة عــدم فـرض
حـظر التجـوال الشامل خالل األيام
ـــقــبــلـــة  وتــقـــلــيل ســـاعــاته من ا
الــســابــعــة مــســاء الى الــســادســة
صـبـاحـا من كل يوم فـيـمـا سـجلت
وزارة الـــصـــحـــة والـــبـــيــئـــة امس
االثـنــ قـفـزة بـحـاالت الـشـفـاء من
كـــورونــا  بــعــد انـــخــفــاض بــعــدد
االصـابـات في سـابـقـة لم تـشـهـدها
الـبالد منذ ظـهور جائـحة كورونا 
وسط مـطالبات بفرض حظر شامل
دة شهر بهدف السيطرة للتجوال 
عـلى الوبـاء وكبح جـماح اجلـائحة
ــتـفــشــيـة. واكــد بـيــان مـقــتـضب ا
تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (الـلـجـنـة

عـقدت اجتمـاعها برئـاسة مصطفى
الـكاظمي  وقـررت عدم فرض حظر
الـــتـــجـــوال الـــشـــامل خـالل االيــام
ـقـبلـة). وطالـبت الوزارة في وقت ا
ســـابق بـــفــرض حـــظــر الـــتــجــوال
ـدة شـهـر كـامل  لـلـحـد الــشـامل و
مـن انـتــشـار كــورونـا.وكــان عـضـو
الـلـجـنـة العـلـيـا لـلخـبـراء اخلـاصة
ــواجــهــة اجلــائــحـة فـي الـوزارة
ريــاض عــبـد االمــيــر قـد أعــلن عن
رفع تـوصـيات الـى اللـجـنة بـفرض
دة  30 يـومـا (لكـسر حـظر شـامل 
انـتشار سـلسلـة الوباء في البالد).
وسـجـلت مـخـتبـرات الـصـحة امس
االثــنـ  1749 إصــــابـــة جـــديـــدة
و 1852 حـــالــة شـــفــاء بــواقع 83
حــالـــة وفــاة. ووفــقــا الحــصــائــيــة
ــــوقف الـــوبــــائي الـــيــــومي فـــأن ا

(الـــرصــافـــة ســجــلت  241 حـــالــة
و 184 فـي الــكـــرخ وحـــالـــتــ في
مدينة الطب و 87 في النجف و95
في السليمانية و 40 في اربيل و4
فـي دهـــوك و 84 فـي كــــربالء و50
فـي كـــركــوك و 57 فـي ديــالى و56
فـي واسط و 218 فـي الــــبـــــصــــرة
و 124 فـي مـــــيــــــســـــان و 138فـي
الـديـوانـية و 200ف ي ذي قـار و5
فـي االنـبـار و 12 فـي نـيـنـوى و50
ثنى). فـي صالح الدين و 20 فـي ا
ووجه قـائد عـملـيات بـغداد الـفريق
الـــركن قـــيس احملـــمـــداوي بــوضع
الـيات القيادة حتت خدمة اصحاب
معامل وشركات االوكسج بهدف
ـسـتـشـفـيات ايـصـاله الـى جـمـيع ا
تـحـدث بـاسم مـكتب .فـيـمـا اعـلن ا
إعـالم األمـــانـــة الــــعـــامــــة جملـــلس

الــوزراء حـيـدر مـجـيــد عن جتـهـيـز
ـســتـلـزمـات الـطـبــيـة والـصـحـيـة ا
الـضـروريـة لـدائـرة صـحـة ذي قـار
ـواد سيتم مـشيـراً إلى أن تسـليم ا
. وجـهـزت ـقـبـلـ خالل الــيـومـ ا
الـــعـــتــبـــة الـــعــبـــاســـيــة  ذي قـــار
ـعمل متكاملـ وبتقنية جديدة
إلنـــــتــــاج األوكـــــســــجـــــ من دون
ادة الـسائـلة حيث االعـتمـاد على ا
ســـيــتم انــشـــائــهــمــا خالل 7 أيــام
ــوجـود ــنــظــومــة ا بــالــقــرب من ا
حــالــيـــاً في مــســتــشــفى احلــســ
الـتعليـمي.واستقبل الـكاظمي وفداً
الكـات الطـبية في ـثل عدداً من ا
ّـن تــــــعــــــرّضــــــوا الى ذي قــــــار 
.واسـتــمع اعــتــداءات قــبل يــومــ
لـشـرح عن الـواقع الـصـحي في ذي
ـشــاكل الـتي تــعـاني مــنـهـا قــار وا

ـستـشفـيات  والسـيمـا ما يـتعلق ا
بـتـوفـيـر مـادة األوكـسـجـ الـطـبي
ـصـابـ الـتي تـسـببت لـلـمـرضى ا
ـالكـات العـامـلـة في بـإربـاك عـمل ا
ــــســـتـــشـــفى) وأشـــاد بـ (الـــدور ا
الـوطـني لـلجـيش األبـيض في هذه
ــرحـلــة وهم يـواجــهـون جــائـحـة ا
كـــورونــا) مـــؤكـــدا أن (مــواقـــفــهم
اإلنـسـانـيـة ال تـقـدّر بـثـمن) مـؤكـدا
الكـات رفــضه (ألي اعــتـداء عــلى ا
الــــصـــحــــيـــة و أن مـــجــــلس األمن
الـــوطــنـي قــد أصـــدر تــوجـــيــهــات
الكــات الــصــحـيــة في بــحــمــايــة ا
ستـشفيات بـعموم العراق جـميع ا
وســتـتـخـذ إجـراءات مـشـددة بـحق
من يـتجاوز أو يعتدي على األطباء
ـؤسـسات ـالكات الـعـامـلـة في ا وا
الـصـحيـة). كـما اسـتـقبل الـكـاظمي
رض ـصابـ  طـفال عـراقيـا من ا
الـــســـرطــان مع عـــائـــلــته  وابـــدى
رغــبـته بـلـقــاء رئـيس الـوزراء عـبـر
مـــقـــطع فـــديـــو تـــنــاقـــلـــته مـــواقع
الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي. وأشــرت
جلنة الصحة والبيئة النيابية عدم
ـناسب ايـالء احلكـومـة االهـتـمـام ا
الزمـــــة انـــــتــــــشـــــار كـــــورونـــــا في
الــبـالد.وقــالت الــلــجــنــة في بــيــان
تـــلـــقــته (الـــزمـــان) امس إن (ازمــة
انـتـشـار الـوبـاء ال زالت في اتـساع
مـن دون وجـود ردود افــعـال ورؤىً
نــاهــضـة وســتـراتــيــجـيــة عــلـمــيـة
واضــــحـــة مـن قـــبـل احلـــكــــومـــة).
وافـــادت الــصــحــة بـــوفــاة طــبــيب
تــــخــــصص جــــراحــــة بــــاجلــــهـــاز
الـهـضمي بـكـورونا.وقـالت الوزارة
ان (وائـل الـــصـــفـــار اخـــتـــصـــاص
جــراحــة دقـيق اجلــهــاز الـهــضـمي
تـوفي اثر اصابتـه بالوباء). ونعت
شـرطة ذي قار احد مـنتسبـيها بعد

وفـــاته بـــالـــفـــايــروس  لـــيـــصــبح
مــجـمــوع الـضـحــايـا بــ صـفـوف
الــشـرطـة الـى خـمـســة افـراد. وقـام
الـفريق التطوعي بفرقة االمام علي
الـقـتـاليـة وطـبـابة احلـشـد بـعمـلـية
جتـهيز ودفن  85 مـتوفي بـكورونا
فـي مـقـبـرة وادي الـسالم بـالـنـجف
ـاضية. واصدرت خـالل الساعات ا
خــلـــيــة االزمــة في كــركــوك حــزمــة
ــواجـهـة انــتـشـار قــرارات جـديـدة 
كـورونا في احملافظة. وقررت خلية
كـركوك (فرض حالة حـظر التجوال
شـدد من الساعـة اخلامسة الـعام ا
من صـبـاح الـيـوم الـثالثـاء ولـغـاية
الـساعـة اخلامسـة صبـاحا من يوم
ـقـبل تـكـون قـابل لـلـتـمـديد االحـد ا
حــسب مــقـررات الــلــجـنــة الــعـلــيـا
لــلـصــحـة والــسالمـة الــوطـنــيـة أو
مـتطلبات الوضع الصحي اخلاص
احملـافظة كـركوك). وحذرت مـنظمة
يـة من الـوصول الى الـصـحة الـعـا
عـدم قدرة مستشـفيات العراق على
ــثل ـــرضى.وقـــال  اســـتـــقــبـــال ا
ـيـة في الـعراق أدهم الـصـحـة العـا
ــنـظــمــة بــاشـرت إســمــاعــيل إن (ا
بـحـمالت تـوعـويـة في  10 مـنـاطق
بـبغـداد للحـد من انتشـار كورونا)
واضـاف ان (النظام الصحي وصل
إلـى ذروته وعدد احلـاالت الـيومـية
ـــســـتــــشـــفـــيــــات في تـــزايـــد فـي ا
مـستمر) مـحذراً من (الوصول إلى
سـتشفيات على مـرحلة عدم قدرة ا
رضى) وتـابع (قـدمـنا اسـتـقـبـال ا
ســتـة مــقــتـرحــات بــدايـة من إدارة
األزمــة ومـرورا بـكــيـفــيـة مـكــافـحـة
الـوبـاء إضـافة إلـى السـيـطـرة على
احلـدود ثم الشـراء السـريع لـلمواد
الـتي نـحـتـاجـهـا مـثـل األوكـسـج

ستلزمات الصحية). وغـيرها من ا
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لـلـمـانحـ الـذي عـقـد مـطـلع عام
2018  فيما دعا النجم الشركات
الــكــويـــتــيــة إلى االســتــفــادة من
ـتاحة في الفرص االسـتثـمارية ا
الـــــعـــــراق.وقــــــال الـــــبـــــيـــــان إن
(اجلــــانـــبـــ نـــاقـــشـــا عـــدداً من
ـشـترك القـضـايا ذات االهـتـمام ا
والسـيـما فـي ما يـتـعـلق بـتـعـزيز
الـعالقـات الـثـنـائـية فـي اجملاالت
االقتـصاديـة واالستـثمـارية ومن
بــيــنـهــا تـأهــيل وتــطـويــر مـنــفـذ
سـفــوان احلـدودي وتـنــفـيـذ عـدد
ــــشــــاريع اخلــــدمــــيــــة في مـن ا
قـــطــاعــات الــصــحـــة والــتــربــيــة
وتـنفـيـذ طريـق يا حـسـ الرابط
بـــ احملـــافـــظـــات اجلـــنـــوبـــيــة
ومحافظة كربالء مرورا بعدد من
مــحـــافــظـــات الــوسط) واتــفـــقــا
الـــطــرفــان وفــقــاً لــلــبــيــان عــلى
(تشـكيل جلـان مشـتركـة عراقـية-
تابعة وتفعيل مخرجات كويتية 
مـؤتمـر الـكـويت لـلمـانـحـ الذي
ـبادرة مـطـلع عام 2018) عقـد 
واشاد النجـم بـ (مواقف الكويت
حكـومةً وشـعـبا الـداعمـة للـعراق
والســيـــمــا في مــجــال مــواجــهــة
جــائــحــة كــورونــا ودعم جــهـود
عمـلـيات اعـادة اإلعـمار وحتـقيق
االسـتـقـرار والــتـنـمـيـة في عـمـوم

الـــعــراق) مـــؤكـــدا ان (الـــظـــرف
الــــراهن الــــذي تـــمـــر بـه بـــلـــدان
زيد من نطقة والعالم يتطلب ا ا
الــتــعــاون من اجل عــبــور األزمـة
وجتـاوز الـتحـديـات االقـتـصـادية
الـنــاجـمــة عن انـخـفــاض أسـعـار
الـنــفط) مــبــيــنــا ان (احلــكــومـة
مـاضــيـة في اتــخـاذ سـلــسـلـة من
اإلجــــــــــــراءات واإلصــالحــــــــــــات
ـدي القريب االقتصـادية على ا
ــــتـــوسـط من خالل تــــفــــعـــيل وا
االسـتــثـمـار وخـلق بــيـئـة جـاذبـة
لألعـــمـــال) داعـــيــــاً الـــشـــركـــات
الــكــويـتــيــة إلى (االســتــفـادة من
ـتاحة في الفرص االسـتثـمارية ا
الـكثـيـر من الـقطـاعـات الـتنـمـوية
وفــقــا لألولــويــات االقــتــصــاديــة
ـؤشـرة على وفـجوات الـتـنـميـة ا
مـــســــتــــوى كل مــــحــــافـــظــــة من
احملــافــظــات). من جــانــبه رحّب
الـزمـانـان بـ(تـوجـهـات احلـكـومة
الــعــراقــيــة في دعـم االســتــثــمـار
ـثـمر وتـعزيـز عالقـات الـتعـاون ا
مع دولــة الــكــويت) مــعــربــاً عن
ـزيد من (استـعداد بالده تـقد ا
الـدعم لـلشـعب الـعـراقي الـشـقيق
فـي مــخـــتـــلف اجملـــاالت ورغـــبــة
الـكـثـيـر من الـشـركـات للـعـمل في

العراق). 
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تدخل ذكـرى ثورة الـعشرين
الوطنـية التي انـدلعت ضد
االحتالل البريـطاني للعراق
في  30 حــــــزيــــــران 1920
مــئـــويــتــهـــا االولى الــيــوم
الـثالثــاء. وبـرغم مـرور قـرن
عـــلى ذكــراهـــا فـــان اصــداء
انــدالعـهــا وانــتــشــارهـا في
طـــــول الـــــعـــــراق وعـــــرضه
تـتـكـرر. ودعـا نـاشـطون الى
ـنـاسـبــة عـيـدا وطـنـيـا عـد ا
يــنـهـي اخلالف عــلى بــقــيـة
ـناسـبـات واحلـوادث التي ا
ـــا بـــرز مـــعـــارضــون لـــطـــا
ومـــــؤيـــــدون لـــــهـــــا وقــــال
الـدكـتـور الـصـيالدني زهـيـر
الـــراوي ان (هــذه الـــعـالمــة

ــضـــيــئــة في تـــاريخ الــعــراق ا
احلـديث ال يـخـتلف عـلـيـها رأي
او جنـــد لـــهـــا مـــعـــارضـــا بــ
االطـيـاف الـعـراقـيـة الن جـمـيع
ـكـونـات شاركت بـقـسط فـيـها ا
وقــدمـت لــهــا طــاقــة الــصــمــود
بوجه اآللـة البريـطانيـة احملتلة
انــذاك). واضـاف الــراوي الـذي
ـاضي ســبق ان طــالب الــعــام ا
عــبـر (الـزمـان) بـاخـتـيـار ذكـرى
ثـورة الــعـشــرين عـيــدا وطـنــيـا
لــلـبالد يــنـهي اخلـالف عـلى مـا

عـداهــا من وقـائع وتـواريخ 
اعــتــمــادهــا لــهــذا الــغــرض ان
(مـــــجـــــلس الـــــنــــواب مـــــدعــــو
لـــلـــتــصـــويت عـــلى هـــذا االمــر
واعتـماد يـوم الثـورة التـحررية
ا يـنطوي عيـدا وطنيـا بالنـظر 
عـــلـــيـه من دالالت ســـيــــاســـيـــة

ووطنيـة ومبدأيـة تخص جميع
فـئــات الــشـعب الــعــراقي. فـهي
تـــكــــرس االســــتـــقـالل بـــأبــــهى
مــعــانــيه). واشــار الــراوي الى
قترح انه سبق ان عرض هذا ا
بعـد نيـسان  2003 في مؤتـمر
حـاشـد دعـا الـيه الـشـيخ مـهدي
اخلـــالــصـي واقــيم فـي نــقـــابــة
احملــــامـــ وحـــظـي بـــاجـــمـــاع
ـــثـــلــون احلـــاضـــرين الـــذيـن 
الــــطـــيف الـــوطــــني الـــعـــراقي.
وكـــانـت ثـــورة الـــعـــشـــرين قـــد
مـهـدت لـقـيـام الـدولـة الـعـراقـية
احلديـثة وبـعد اندالعـها بـسنة
واحــــدة  تـــنـــصـــيب االمـــيـــر
فـيـصل بن احلـس مـلـكـاً على
الـعـراق في الـثـالث والـعـشـرين
من آب  1921 بـعـد ان رضخت
بــريــطـــانــيــا لـــشــروط الــثــورة

ومبادئها في االستقالل.
ودعا اجملـلس األعلى اإلسالمي
الــعــراقي الـى عــدّ ذكــرى ثــورة
العشرين يوما وطنيا ومناسبة
تـاريـخـيـة يـحـتـفى بـهـا كـل عام
رسـمـيـا وشـعبـيـا  تـخلـيـدا لـها
ــا لــلــذين قــامــوا بــهــا وتــكـــر
كونها أول ثورة وطـنية عراقية
حتـرريــة في الـعــراق ومـنــطـقـة
الشـرق األوسط مشـيرا الى ان
هـــذه الـــثـــورة مـــثـــلت نـــقـــطـــة
انـــعـــطــاف كـــبـــيــرة فـي تــاريخ
الـعراق احلـديث. وقـال اجمللس
ـناسبة مرور األعلى في بيان 
مـئـة عـام عـلى إنـدالعـهـا تـلـقـته
(الزمـان) امس (يحـتفـل شعـبنا
الــعــراقـي الــعــزيــز هــذه األيــام
ئـوية االولى إلندالع بالـذكرى ا
ثــــورة الـــعــــشـــريـن  بـــرعــــايـــة

ــرجــعــيــة وتـــوجــيه وقــيـــادة ا
شاركة فعالة الدينية العلـيا و
وكبيـرة من أبناء الشـعب بكافة
طوائفـهم) واشار الى  تلـبيتهم
ــرجع نــداء اجلــهــاد وفــتــوى ا
الــديـــني مـــحـــمــد احلـــســـيــني
الـشـيـرازي ليـخـوضـوا (مـعارك
الــشـرف والـكـرامـة ضـد الـغـزاة
) منوها واحملتل البريطاني
الى  انــــهــــا (كـــانـت بـــحق أول
ثورة شـعبيـة وطنـية في تأريخ
العراق ومنطقة الشرق األوسط
وقـد وصـفـهـا اإلمـام الـشـيرازي
في وقـتـهـا بـأنـهـا الـثـورة الـتي
هـــزت الــعـــرش الــبــريـــطــاني).
وتابع البيان ان ثورة العشرين
(مـــثــلت إنـــعــطــافـــة كــبــرى في
تـــــاريـخ الـــــعــــــراق احلـــــديث 
ومـــهـــدت لـــتـــأســـيس الـــدولـــة

الــعــراقــيــة  وأجــبــرت احملــتل
البريطاني على الرضوخ إلرادة
الشـعب العراقي وجـعلته يـعيد
النظر في حسـاباته وسياساته
بــعــد أن كــان قــد خــطط جلــلب
أعداد كثيـرة من شعوب جنوب
شــرقي آســيــا وتــوطـيــنــهم في
العراق بهدف الـبقاء أطول مدة
كنه والـسيطـرة على مقدرات
الـبـلـد ونـهب ثـرواتـه) مـضـيـفا
ـئـوية انه (إذ نـعـيش الـذكـرى ا
لــهـذه الـثـورة الـعـظـيـمـة وألجل
ا للذين قاموا تخليدها وتـكر
بهـا ندعو الى عـدّ ذكراهـا يوما
وتــخــصـيص اســبـوع وطـنــيـا 
سـتـوي لالحـتـفال بـهـا عـلى ا
الــرســـمي والــشــعـــبي وإقــامــة
ـــهـــرجـــانـــات واالحـــتـــفــاالت ا
والــــنــــدوات فـي اجلــــامــــعــــات

ـــــراكـــــز ــــــدارس وا وا
الــبـحــثــيـة حــتى تــبـقى
حــيـــة في نـــفـــوس اجلــيل

احلاضـر واألجيـال القـادمة 
ولنـأخذ  الدروس والـعبر مـنها
في مـــســـيــرتـــنـــا وأوضـــاعـــنــا
الـــراهــــنـــة). واشـــاد الــــبـــيـــان
بـالــشـعب الــعـراقي (الــشـجـاع
الـــســـائـــر عــلـى نــهـج ثــورة
كربالء اخلالدة) وقال انه
(اســتــوعب دروس ثــورة
الــعـــشـــرين في اجلـــهــاد
والتـضحـية والتالحم من

خـالل إسـتـجـابـته الـسـريـعـة
لـفتـوى اجلهـاد الـكفـائي) التي
ــــــرجـع عــــــلي أصــــــدرهــــــا ا

السيستاني.
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بحث وزير الـتخـطيط خالـد بتال
الــــنـــجـم مع الــــســـفــــيـــر االردني
مــنـــتـــصـــر الـــزعـــبي الـــعـالقــات
الــثـــنـــائــيـــة بـــ الـــبــلـــدين في
اجملــــــــاالت االقـــــــتــــــــصـــــــاديـــــــة
واالســــــتــــــثـــــــمــــــاريــــــة وســــــبل
تـــطــويــرهــا.وأكــد بـــيــان تــلــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (اجلـــانـــبـــ
لفات بحثا عـددا من القضايـا وا
شـترك من بيـنها ذات االهتمـام ا
استكمال اتفاق الربط الكهربائي
واإلنــتـرنت بــ الــعـراق واألردن
ـدينة وكذلك الـعمل على إنـشاء ا
االقتصادية على اخلط احلدودي
فضال عن مناقشة إمكانية العمل
عــلى تــأهــيـل وتــطــويــر وتــأمـ
الــطــريق الــدولي الــســريـع الـذي
واكــد يـــربط الـــعـــراق بـــاألردن) 
الــنــجم ان (قـوة ومــتــانــة وعـمق
العالقات الـثنائـية تتـسع لتشمل
اجلوانب االجـتمـاعيـة والثـقافـية
و اجلـــــوانـب االقــــــتـــــصــــــاديـــــة
والـسـيـاسـيـة) الفـتـا الى(حـرص
الـوزارة عــلى فــتح آفـاق جــديـدة
من التعاون في عدد من اجملاالت
ا االقـتـصـاديـة واالسـتـثـمـاريـة 
يــــســـــهم فـي تــــعـــــزيــــز الـــــواقع
االقـــتــصــادي والـــتــنـــمــوي لــكال

البلدين) 
بــدوره  راى الـــســـفــيـــر األردني
(وجـــود تــطـــور كــبـــيــر شـــهــدته
الــــعالقــــات الــــثــــنـــائــــيــــة خالل
الــســنــوات الــســابــقــة نــتــيــجــة
تطابق وجـهات النـظر ازاء اغلب
ـقـدمة ـشـتركـة وفي ا الـقضـايـا ا
مــنــهـا اجلــوانب االقــتــصــاديـة)
مشـيـرا إلى ان  (تطـور الـعالقات
انـــعــــكس ايـــجـــابـــا عـــلى حـــجم
الـتـبـادل الـتـجـاري وزيـادة حـجم
شـتـركـة). واتفق االسـتثـمـارات ا
الــنـجـم والـســفــيـر الــكــويـتي في
الـــعــراق ســـالم الـــزمــانـــان عــلى
تـشـكـيل جلـان مـشـتـركـة لـتـفعـيل
مـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر الـــكـــويت

التركية بقصف ثالث مناطق في
احملـــافــظـــة الـــواقــعـــة شـــمــالي
الــعـــراق. وقــال مـــديــر نـــاحــيــة
باطوفا  دلشـير عـبدالـستار في
تــــصــــريـح امس ان (الـــــقــــصف
ـدفــعي اسـتـمـر حــتى الـسـاعـة ا
الــســادســة من مــسـاء اول امس
و قصف قـريتي مـن وبـيربل
الـتـابــعـتـ لـلــنـاحـيــة بـاطـوفـا
ومنطقة شـاقوال التابعـة لناحية
ـدفـعـية) وعن دركـار بـكـثافـة بـا
اخلسـائـر التي أوقـعـها الـقصف
دفعي الـتركي اكد عبـدالستار ا
إنه (لم تسجل حتى اآلن خسائر
بشرية لكن القصف بث اخلوف
والــــهــــلع في عــــدد مـن الــــقـــرى

احلدودية األخرى). 

ــــاضــــيـــة  حــــيث تــــعــــرضت ا
ـنـاطـق احلـدوديـة لـنـحـو 137 ا
مــــــرة إلى الــــــقــــــصـف اجلـــــوي
دفعي  135 من جانب تركيا وا
ومــــرتــــ من جــــانب إيـــران اذ
شـنت تـركـيا  85 عـمـلـية قـصف
جـــوي و 50 عـــمــــلـــيــــة قـــصف
ــنـــاطق) مـــدفــعـي عــلـى هـــذه ا
مـؤكـدا (اذا ارادت بــغـداد إنـهـاء
آسي فعلـيها اصدار بيان هذه ا
واضـح وصـــــريح بــــــشـــــأن مـــــا
يــحـدث) داعــيــاً إلى (الــتــعــامل
بجـديـة مع كل من تـركيـا وإيران
والـدخـول في حـوار مـعـهـمـا من
أجل حـل مــــشــــكـالت الــــقــــصف
ـتكـرر). واعـلن مسـؤول مـحلي ا
في دهــــوك عن قــــيـــام الــــقـــوات

كن لـطائرات حـربية تـركية أن
تــخـتــرق أجـواء الــعـراق بــعـمق
 120 كـيـلومـتـراً وتـقـصف كونه
مــاسي في الــسـلـيــمـانــيـة بـدون
مــــوافـــقـــة ســــلـــطـــة الــــطـــيـــران
الـعـراقـيـة? بـيـنـمـا ال يسـمح ألي
طـائــرة بــالــتــحــلــيق فـي أجـواء
الــعــراق إال بــعـــد اســتــحــصــال
مــوافــقــة هـذه الــســلــطـة  لــهـذا
السـبب أشكك في عـموم بـيانات
ــتـعــلـقـة احلــكـومــة االحتـاديـة ا
ـــدفـــعي بـــالــقـــصـف اجلــوي وا
الــتـــركي واإليــراني) وتــابع ان
(قــصـف احلـدود مــســتــمــر مــنـذ
العام  2007 وإلى يومـنـا هذا 
أي أن حـــدود وأجـــواء الـــعــراق
تنتهك باستمرار طيلة السنوات

اجلميع أن يـشيع األمان في تلك
ـــدن ومـــنع اي اعـــتـــداءات من ا
وبـشأن ـشـهد)  شـأنـهـا تـفـاقم ا
مـوقـف احلـكـومــة االحتـاديـة من
ـنـاطق احلــدوديـة قـال قـصـف ا
ـــوجب الـــدســـتــور يـــاور انـه (
والقـانون تقـع مسؤولـية حـماية
حـــدود وأجـــواء الـــعـــراق الـــذي
يــشـكل إالقــلـيم جـزءاً مــنه عـلى
احلـكــومــة االحتــاديـة  بــيــنــمـا
تـلــقى تــهم الــتـقــصــيــر في هـذا
اجملال وفي أحيان كثيرة وبدون
وجه حق على كردسـتان أو على
قـوات الـبـيـشـمـركـة) مـعـربا عن
اسـتـغــرابه من (قـيـام الـطـائـرات
الــتـــركـــيــة بـــاخــتـــراق األجــواء
العـراقـية) وتسـاءل يـاور (كيف

تسوغ قيامهما بتلك العمليات)
واضـاف انه (بـسـبب تـكـرار هذا
القـصف اخليـنا نـحو مائـة قرية
تـــــمــــامـــــاً في مـــــنـــــاطق زاخــــو
والــعـمــاديـة خالل أقل مـن شـهـر
في ح أن  450 قرية كانت قد
أخــلـــيت في أوقــات ســابــقــة في
ــنـاطق احلـدوديـة بـعـد عـمـوم ا
ــواطـنـ اســتـشــهـاد عــشـرات ا
ـــــدنــــيــــ وأحــــرقـت حــــقــــول ا
وبـــســاتـــ وقــتـــلت أغـــنـــامــهم
ومـــواشــيـــهم جـــراء عـــمــلـــيــات
ــــدفــــعي الــــقــــصـف اجلــــوي وا
هــنـاك) مــشــيــرا إلى ان (هــنـاك
ناطق حالة هلع انتابت سكان ا
احلـــدوديــة بـــســـبب عـــمــلـــيــات
القـصف ولهـذا فإن من مـصلـحة
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شـــكـك أمـــ عـــام وزارة شــؤون
الــبــيــشــمـركــة جــبــار يــاور في
بــيــانــات احلــكــومــة االحتــاديــة
ــتـــعــلــقـــة بــالـــقــصف اجلــوي ا
دفعي التركي واإليراني على وا
احياء ومدن في اقليم كردستان.
وقـال يـارو في تصـريح مـتـلـفز 
تـــــابــــعـــــته (الـــــزمــــان) امس إن
(حـكومـة االقـلـيم أبدت من خالل
رئـاسة مـجـلس الـوزراء موقـفـها
من موضوع االعتـداءات التركية
واإليـرانــيـة  وطـالــبت بــإيـقـاف
عــــمـــلــــيـــات الــــقــــصف اجلـــوي
ـــدفـــعي كـــمـــا دعت إلـى عــدم وا
تـــزويــد تــركــيــا وإيــران بــذرائع

هـكـتـار من احملـاصـيل الـزراعـية
وتــدمــيـر  61 مــنــزال وخــســائـر
اقتـصـادية مـباشـرة أولـية بـلغت
نـحـو مـلـيـار يوان ( 144 مـلـيون
دوالر). وأضـافت إدارة الـطوار
في مقـاطـعة آنـهوي أن  ,تسـاقط
ـسـتـمـر أليام األمـطـار الـغـزيـرة ا
يـاه مسـتويات أدى إلى جتاوز ا
التحذير في بعض األنهار حيث
شــــهــــد  201 خــــزان مـــــائي في
ـياه آنـهـوي جتاوز مـسـتـويـات ا
فيـهـا حدود مـوسم الـفـيضـانات
فـيـمـا كـثفت الـسـلـطـات أعـمـالـها

لتصريف مياه الفيضانات.
وضـرب زلــزال بـقـوة  6.4 درجـة
مــنـطــقــة سـنــجــان ذاتـيــة احلـكم

. شمال غرب الص

االماكن الى  47 درجة). وسببت
الـــفــيــضــانــات الـــتي شــهــدتــهــا
مـقـاطـعــتي جـيـانـغـشي وآنـهـوي
بـــشـــرقـي الـــصـــ فـي تـــدمـــيـــر
ـــنــازل وإجالء اآلالف عـــشــرات ا
باإلضافة إلـى خسائر اقـتصادية
مباشـرة بلـغت نحو  144مليون

دوالر.
وذكـــــــرت إدارة الـــــــطـــــــوار في
مــقـاطــعــة جـيــانـغــشي في بــيـان
امس أن  ,الـفـيـضـانـات الـنـاجتـة
عن األمــــطــــار الــــغـــزيــــرة الــــتي
ـقــاطــعـة عــلى مـدار تــشـهــدهــا ا
ــاضـيــة أثـرت عـلى 526 األيـام ا
ألف شــخص في  45 مــحــافــظـة
ومــــديـــــنــــة وحـي مع إجالء 42
ألـف شــــــخـص وتــــــلف 38300
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكون
ناطق طقس اليـوم الثالثـاء في ا
كــافـة حــارا تـصـل خالله درجـات
احلـــرارة الى  47 درجـــة. وذكـــر
بيان للهيـئة تلقته (الزمان) امس
ان (طقس اليوم الـثالثاء سيكون
ــنـاطق كــافــة حـارا  تــرتـفع في ا
خـالله درجــــات احلـــــرارة حــــيث
ـعدل تكـون العـظمى في بـغداد 
درجـة) ,وأضــاف ان (حــالــة  45 
ــتــوقــعـة خـالل االيـام الــطــقس ا
قبلة تكون مـقاربة لهذا اليوم , ا
حـــيث تــرتـــفع تــكـــون في بــعض

 ÊU²ÝœdJ  WFÐUð ¡UOŠ√ vKŽ w d² « nBI « œb&

Ê«dNÞË …dI½√  «¡«b²ŽSÐ WIKF²*« œ«bGÐ  U½UOÐ w  pÒJAð W dLAO³ «
œö³ « ÕU²& dŠ Włu  ∫ ¡«u½_«

¥μ œ«bGÐ w  vLEF «Ë

UI¡∫ وزير التخطيط خالل لقائه السفير االردني ببغداد صابي كورونا Uſ“∫ منتسبو صحة ذي قار يخلون مركبة تابعة للحشد محملة بغاز االوكسج الستخدامها 



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

wŠUO « tLÝu  vFM¹ ÊU²Ýœd  rOK ≈

±π ≠ bO u  ¡UÐË V³ Ð

(أمـراً صدر بتكليف األسدي عضواً في
مـــــجـــــلـس أمـــــنـــــاء هـــــيـــــئـــــة اإلعالم
واالتــصـــاالت بــديالً عن صــفــاء الــدين

ربيع) على حد قوله. 
وتــأتي هــذه الــتــغـيــيــرات بــعـد إعالن
رئــيس الــوزراء فـي لــقــائه مــجــمــوعـة
ـــاضي  ,انه اعـالمـــيــــ اخلـــمـــيـس ا
سـيتـخذ في الـقريب الـعاجـل مجـموعة
ـــواقع إجـــراءات لـــتـــغـــيـــيـــر بـــعض ا

اإلدارية في الدولة). 
وقــــال الـــكـــاظــــمي خالل الــــلـــقـــاء انه
(سـيُـواجهُ حـمـلـةً مـنـظـمـةً من االحزاب
الـتي سـيطـالـها الـضرر بـعـد جتريـدها
ــنــاصـب الـتـي حــصــلت عــلــيــهـا من ا
ـهـنـيـة) ,وتـابع ان خالفــا لـلـقـانـون وا
ـلــيـارات الـدوالرات (هــنـاك خـســائـر 
ـنـافـذ احلـدوديـة وهـنـاك سـنــويـا في ا
عـــصــابــات وقــطّـــاع طــرق وأصــحــاب
نــفــوذ هم من يــســيــطــرون عـلـى هـذه

نافذ وعلى حساب الدولة). ا
ومــضى الى الــقــول ان (هــنـاك حــمــلـة
ـنـافـذ), قــريـبـة إلعــادة االعـتـبـار الـى ا
واشـــار الى ان (حــكــومــتـه لن تــســمح
ألحـد بـأن يـهـدد بـهـدم الـدولة) ,مـؤكـدا
ان (احلــــكــــومــــة مــــلــــزمــــة بــــتــــأمـــ
االنـتـخـابـات ومـنعِ الـفـوضى وهـيـمـنةِ
الــسالح وان حـمـلـةً كـبــرى سـتـقـودُهـا
الحقـة الفاسـدين في العراق). الـدولةُ 
وثـمـنت الـنـائبـة عـالـية نـصـيف جـهود

رئـــيـس الــوزراء فـي مـــكـــافـــحـــة وبــاء
كـورونا انـطالقاً مـن مبدأ الـشعب أوالً
ومن ضـمـنهـا إيعـازه بإرسـال شحـنات
طـبـيـة وإنـسـانيـة عـاجـلـة وصـلت جواً
الى الـنـاصريـة ومـناطـق اخرى داعـية
إيــاه الـى تـعــزيــز هــذه اخلــطــوات من
خـالل التـحـرك في الـوقـت ذاته لـضرب

أوكار الفساد . 
وقـالت نـصـيف في بـيان امس انه (في
الــوقـت الــذي نــشــيــد فـــيه بــخــطــوات
الـكـاظـمي وجـهـوده فـي مـكـافـحـة وباء
كـورونا بـاعتـبار أن مواجـهة اجلـائحة
له األولـويـة حـالـيـاً وفق مـبـدأ الـشـعب
أوالً ومـن ضــمــنــهــا ايــعــازه بــإرسـال
مــسـاعـدات طـبــيـة وإنـسـانــيـة عـاجـلـة
وصـلـت جـواً الى الـنـاصـريـة ومـنـاطق
أخـــرى نــرى ضــرورة أن يــتــحــرك في
الحـقـة الــفـاسـدين الـذين الــوقت ذاته 
هـم الـســبب فـيــمـا وصـل إلـيه الــعـراق
الـــــيــــوم وضـــــرب أوكــــار الـــــفــــســــاد

باستخدام أدواته).
ولــفـتت نـصــيف الى ان (أي حتـرك من
قــبـله نــحـو مـالحـقــة حـيــتـان الــفـسـاد
ـافـيـات الـذين تالعـبـوا بـقوت وكـبـار ا
الــشـعب ســيـجــعل اجلـمــاهـيـر تــلـتف
حــــوله وتـــدعــــمه وتـــســــانـــده وهـــذه

وادعـــــو وســـــائـل اإلعالم إلـى تـــــوخي
ـعـلـومـات). من جـانبه الـدقـة في نـقل ا
اكـد النائب قاسم االعـرجي عدم تسلمه

مستشارية األمن الوطني.
وقــال االعــرجي فـي تـصــريـح تـابــعــته
(الـــزمــان) امس (ال صــحــة لـــتــســلــمي
مــنـصب مـسـتـشــاريـة األمن الـوطـني ,
واطـــــــالب وســــــائـل االعـالم ومــــــواقع
الـتواصل االجتماعي بتوخي الدقة في

علومة).  نقل ا
وأفـــادت تــقــاريـــر مــعــلـــومــات أولــيــة
بـــإصـــدار الــكـــاظـــمي جــمـــلـــة أوامــر
وتــعــيــيـنــات في مــنــاصب رفــيــعـة في
الـدولـة.وذكـرت التـقـارير ان (الـكـاظمي
عـ ايـاد مـحـمـود مـديـراً عـامـاً لـهـيـئة
الـــتــقــاعـــد الــعـــامــة بــديـال عن احــمــد
الــسـاعــدي ونـائل سـعــد عـبــد الـهـادي
ـدني مـديـراً عـامـاً لـسـلـطـة الـطـيران ا
ــصـرف الــرشـيـد وبــاسم عـلي مــديـراً 
وحـيدر الشـمري رئيسـا لديوان الوقف

الشيعي).
واكـــدت الــتــقـــاريــر ان (الــتـــغــيــيــرات
سـتطال منـاصب أمنية علـيا لكن هناك
تــــريث في إجــــرائـــهـــا وفـي األســـمـــاء
ــطـروحــة لــتـولــيـهــا). وأفـاد مــصـدر ا
جلس بتكليف محمد األسدي عضواً 
أمــنـاء هـيـئـة اإلعالم واالتـصـاالت بـدالً

من صفاء الدين ربيع.
ـــصـــدر في تـــصـــريح امس إن وقـــال ا
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اخلــطـوة بـحـاجـة إلـى قـرارات جـريـئـة
تـضـمن تـطبـيق الـعدالـة دون االكـتراث
إلى أيـة ضغوطات سيـاسية باإلضافة
إلـى ضــرورة قـــيـــامه بــإعـــادة تـــقــو

ناصب القيادية).  ا
 «¡«dłô« W¹—u²Ýœ

من جـهة اخـرى اكد اخلبـير  الـقانوني
طــارق حـرب  دسـتــوريـة ايـة اجـراءات

يتخذها الكاظمي بهذا الصدد. 
وقــال حـرب في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
ـــادة  78 مـن الــــدســــتـــور امـس إن (ا
مـــنـــحت لـــرئـــيس الـــوزراء صالحـــيــة
عـظيمة وخـطيرة وكبـيرة اذ قررت هذه
ــادة انه هــو الـقــائـد الــعــام لـلــقـوات ا
ـسلـحة وهو رئـيس الوزراء ومـنحته ا
صالحــيــة ثــالـثــة عــظــيـمــة وخــطــيـرة
سؤول عن السياسة ومـهمة هي عده ا
الــعـامـة لـلـدولـة وهــكـذا فـهـو مـسـؤول
الـدولة وليس مسؤول احلكومة فقط )
مـضيفا ان (الـدولة دستوريـاً وقانونياً
ولـــغــويــاً تـــشــمل الـــوزرات واالقــالــيم
ــان ومـــجـــلس واحملـــافـــظـــات والـــبـــر
الــقـضـاء واالسـتـخـبـارات واخملـابـرات
ـسـتـقـلـة واالمن الــوطـني والـهـيـئـات ا
سـتقلـة وغيرهـا  ألن مصطلح وغـير ا
دولـة الـذي مـنح رئيـس الوزراء سـلـطة

ا يهدد السياحة في االقليم WŠUOÝ∫  مطعم وفندق مغلق في شقالوة  بسبب جائحة كورونا 

{ الـعـمـاديـة (الـعـراق) (أ ف ب) - في
هـــذا الــوقـت من الــعـــام عــادة يـــكــون
. لـكن مع مــطـعم أحـمـد حـازم مــزدحـمـاً
تـفـشي وبـاء كـورونـا واحلـظـر الـشامل
ـفـروض في العـراق ال يـستـقـبل هذا ا
الـكـردي حالـياً إال بـعض أبنـاء مديـنته
الـعاطل عن العمـل.يقول حازم لوكالة
فـرانس برس وسط الـكراسي احلمراء
الـتي رتبـها العـام احلالي ظـناً منه أنه
اضية (قطع واسم ا سـيستعيد زخم ا
الـطـرق بـسبـب احلظـر تـسـبب في عدم
ــــكـــان فـــارغ من وصــــول الـــســـيـــاح ا

الزوار). 
نـاطق الـسيـاحـية في إقـليم وتـعـتمـد ا
كــردســتــان الــعـراق فـي الـغــالب عــلى
الـسـيـاح الـعـراقـيـ اآلتـ من مـناطق
وسـط وجـنــوب الــبـالد هـربــاً مـن حـرّ
طاعم الـصيف القاسي إلى الفنادق وا

في جبال اإلقليم الكردي.
ويـــتــمــتع إقـــلــيم كــردســـتــان الــعــراق
ــنـاطق الـســيـاحـيـة من بــالـعـديـد من ا
أنـهر وعيون طبيعية وشالالت وتكون
درجــة احلـرارة فـيـهـا مــعـتـدلـة.ويـقـول
مــديـر الـسـيـاحـة في قــضـاء الـعـمـاديـة
ـحـافظـة دهـوك نـظيف عـلي لـفرانس
بــرس إنـه "بــســبب فــايــروس كــورونــا
انخفض قطاع السياحة إلى الصفر".
ويـــضـــيف أنه "وصل فـــقط فـي مــوسم
ــاضـي أكــثــر من الـــربــيع في الـــعــام ا
مــئـتي ألف ســائح" إلى مـنـطــقـته لـكن

ئة" في مشاريع حـالياً هي صفـر في ا
كـــانت تـــهــدف أصـالً إلى خـــلق فــرص
عــمل في بــلــد تــنــتـشــر فــيه الــبــطــالـة

والفقر.
ويـقول نائب رئيس الرابطة شكر عزيز
لــفــرانس بــرس إنـه كــان يـعــمـل نــحـو
8500 شخص في قطاع الفنادق

والشقق الفندقية في اإلقليم.
ـطـاعم فـيـضيف أمـا في مـا يـتـعلـق با
ـطاعم تعـمل ولكن ليس عـزيز "حـاليا ا
مــثل الـســابق.. نـســبـة الــتـشــغـيل هي
ـئـة واالعـتـمـاد فـقط تـقـريـبـا 50 فـي ا
عــــلـى ســــيــــاح الــــداخل الــــذين عــــادة
ـناطق الـسيـاحية في يـتوجـهون إلى ا

أيام العطلة الرسمية".
هـن خائـفـ فإن وإذا كـان أصـحـاب ا
الــسـلـطـات تــشـهـد أيـضــاً انـدثـار أحـد
ـاضي ضخ مــصـادر الــدخل.فـالـعــام ا
قــطــاع الــســيــاحــة مــا يــقــارب مــلــيـار
ونـــصف مــلــيـــار دوالر في االقــتــصــاد
تحدث الكردستاني بحسب ما يؤكد ا
بــاسم الـهـيــئـة الـعــامـة لـلـســيـاحـة في

كردستان نادر روستي.
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لــكن الــعــام احلـالي لـن تـكــون األرقـام
وسم لكنها تعد مـعروفة حتى نهاية ا
بـأن تــكـون كـارثـيـة مع انـهـيـار أسـعـار
الـنفط وعجز احلكومة الكردية عن دفع
رواتب مـوظفيها مـنذ أشهر عدة.وعلى
اإلقـــلـــيـم أن يـــســـدد شـــهـــريـــاً ديـــونه

لــلــشـركــات الــنــفـطــيــة الـعــامــلــة عـلى
أراضـيه. ومـؤخراً كـان علـيه أن يلـتزم
بــخـفض اإلنـتـاج الـذي قــررته مـنـظـمـة
أوبـك.ويجب عـلى أربيل أيـضا تـسوية
ديـونــهـا اخلـارجـيـة. وقـد أعـلن رئـيس

الـوزراء الـكـردستـاني مـسـرور بارزاني
ـبلغ مـؤخـراً أن أربـيل مـدينـة إجـمـاالً 
27 مليار دوالر.وفي داللة على األوقات
الـــعــصـــيـــبــة قـــام الــرئـــيس الـــكــردي
نــيـجـرفـان بـارزانـي بـزيـارة إلى بـغـداد

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

نـفى نائبان  تـسلمهـما مواقع تـنفيذية
فـي احلـكـومــة احلـالـيـة  ,بــعـد تــلـويح
رئــيس الــوزارء مــصــطــفى الــكــاظــمي
ـفـاصل بـأجـراء تـغـيـيـرات جـوهـريـة 
الــدولـة  ,وسـط تـســريــبـات بــتــكــلـيف
مـسؤول جدد لرئاسة هيئات ومواقع
خــدمــيــة فـي احلــكــومـة  ,بــحــسـب مـا

توقعه خبراء للمشهد الراهن. 
ــراقــبــون لـ (الـزمــان) امس ان وقــال ا
(الــكـاظـمي فـجـرهــا امـام اجلـمـيع بـان
هــنـاك جـهــات مـتـنــفـذة كــانت الـسـبب
وراء مـا يعانـيه العراق من تردي واقع
ؤسسـات الصحـية في ظل ازمة حـال ا
كــورونـا وتــفـشي الــفـســاد الـذي نــخـر
جــسـد الـدولـة لـسـنـوات ووضع الـبالد
فـي موقف صـعب جراء انـهـيار اسـعار
ـليارات وذهـابها في الـنفط بـعد هدر ا
جــيــوب الــفــاسـدين  ,االمــر الــذي دفع
احلـكومة احلـالية الى الـتفكـير بأجراء
سـلسلة تـغييرات جـوهرية في مفاصل
ومـواقـع تـنـفـيـذيـة مــهـمـة تـنـسـجم مع
تـطـلعـاتـها احلـالـية وتـكون بـعـيدة عن

احملاصصة احلزبية).
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مـــؤكــدين ان (الــتـــغــيــيـــرات ســتــطــال
مــسـؤولـ بــارزين ويـشـغــلـون مـواقع
مـهمة منذ سنوات والسيما ان البعض
مــنـهم عــلـيـه مـؤشــرات فـسـاد) ,ولــفت
ـراقـبون الى ان (تـوجـهات احلـكـومة ا
ـقـبـلـة سـتـتـركـز عـلى حـصـر الـسالح ا
بـيد الدولـة وكذلك ابعـاد الفاسدين عن
ــنـافـذ وغــيـرهـا , مــفـاصل حـيــويـة كـا
واجـراء اصالحات حـقيـقيـة تتالئم مع
مــا طـرحـته ســاحـات االحـتــجـاج الـتي
اجــبـرت رئـيس الـوزراء الـسـابق عـادل
ـهــدي عــلى تــقـد اســتــقــالـته عــبــد ا
بـسبب تراجع اخلـدمات وفرص العمل

 .( للعاطل
بـــدوره رأى الـــنــائـب مـــحــمـــد شـــيــاع
الـسوداني الـتسـريبات الـتي تداولـتها
مــواقع الــتــواصل االجــتـمــاعي بــشـأن
نـصب تنـفيذي ال اسـاس لها تـكلـيفه 
مـن الـصـحـة . واضــاف الـسـوادني في
بــيــان امـس (لم اكــلف بــأي مــنــصب ,
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الـــعــام احلـــالي "لم يـــأت أحــد".ذلك ألن
إقليم كردستان كان أول من بدأ تطبيق
احلــــظـــر الـــشـــامـل مـــنـــذ آذار/مـــارس
ـاضي وأغـلـقت أربيل والـسـلـيمـانـية ا
ودهـــوك مـــداخــلـــهـــا أمـــام الــزائـــرين
وقـطـعت الطـرقات مع بـاقي مـحافـظات
ــطـاعم الــعــراق وأغـلــقت الــفـنــادق وا

أبوابها.
¡UÐu « —UA²½«

كـل ذلك كــان لــلــحــد من انــتــشــار وبـاء
كـــوفـــيــد-19 الـــذي أصـــاب مــنـــذ بــدء
ـاضي حتى انـتـشاره في آذار/مـارس ا
الـــيــــوم أربـــعـــ ألف شـــخص وأودى
بــــحـــيــــاة حـــوالى 1500 شــــخص في
الــعـراق بــيـنـهـم حـوالى خــمـسـة آالف
إصابة ونحو 150 وفاة في كردستان.
نطقة ويـشكل ذلك ضربة قاسيـة لتلك ا
الـغـنيـة بـالنـفط وتـعتـمـد منـذ سـنوات
عـــلـى الـــســـيــــاحـــة حملـــاولــــة تـــنـــويع

اقتصادها ومصادر دخلها.
وشـهد إقـليم كردسـتان خالل الـسنوات
األخـيــرة طـفـرة كـبـيـرة في مـجـال بـنـاء
ـــطـــاعم الـــســـيـــاحـــيـــة الـــفـــنـــادق وا
وخــصـوصــاً بـعــد تـنــشـيط الــسـيــاحـة
الـشتوية أيضاً.وبـحسب بيانات رابطة
ــطـاعم والـفـنـادق فـي اإلقـلـيم يـوجـد ا
أكــــثـــر مـن ألف مـــرفـق ســـيــــاحي إلى
جـانب  868فـنـدقاً وشـقق مفـروشة في
ـنطـقة.وتـشير الـرابطـة نفـسها عـموم ا
رافق إلى أن "نـسبة التشغيل في تلك ا

اضي عـقب زيارات لـوفود األسـبـوع ا
ـناقشـة وضع اإلقليم مع كـردية أخرى 
ـركزيـة. لكن في اجلـانب الـسلـطات ا

اخلـزائن فـارغـة حـالـهـا حـال الـفـنادق
طاعم في دهوك. وا
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ـؤسسات الدولة.. هناك حـاجة ملحة اليوم مثلما تنتـظم العالقات العامة 
ستفيد من خدماتها . ؤسسات واجملتمع ا النتظام العالقة ب تلك ا

تـمثـل هذه الـعالقـة تـاطـيـرا واقـعـيـا لـنمـوذج مـعـتـمـد في مـعـايـيـر اجلودة
اإلداريـة من خالل قـيـاس رضـا الـزبـون عـن تـلك اخلـدمـات الـعـامـة الـتي
ؤسـسات   فيـما تـستـفيد ذات الـدوائر من تـوعيـة اجملتمع تقدمـها هـذه ا
ا يـعزز قـيمـة إنتاج اخلـدمات احلـكومـية وهـذا النـسغ النازل سـتفيـد  ا
والصـاعـد في صـيرورة الـعالقـات الـعامـة يـتـضح في األزمـات ومنـهـا ما
ـر به وطــنـنـا الــيـوم في مـواجــهـة حتــديـات وبـاء كــورونـا ومـا نــحـتـاجه
ـسـجـيـبـة من اجملـتمع وهـي حتى كـمجـتـمع في تـعـزيـز رصـانـة العالقـة ا
ـقدسة اللحـظة مجـرد مبادرات فـردية ظهـر من بينـها مبـادرات للعـتبات ا
واخرى لـعدد من رجـال األعمـال العـراقيـ ..يبـارك الله فـيهم ولـهم على

سلتزمات الصحية والغذائية . بذولة في سبيل توفير ا هذه اجلهود ا
فترض أن تـنهض به جهـات  مساندة نعم... ولكن التـواصل اجملتمـعي ا
كـن أن تـتوحـد مـا بـ فـعـالـيـات مـجـتـمـعـية لـلـجيـش الـعراقـي األبيـض 
مرمـوقة ومـنظمـات حقـوقيـة وسائل اإلعالم واالدبـاء ورجال ديـن لتحـقيق
ــبـاشـرة حـيـث يـفـتـرض الــتـبـاعـد ال ـواجـهـة ا ذلك الـتـاثــيـر في مـيــدان ا
التقارب في الفواحت واالعـراس كما تنقلهـا وسائل اإلعالم في الكثير من

ناطق في بغداد واحملافظات . ا
لتـزمة بـتعلـيمات وذج صريح لـلرقابـة اجملتـمعيـة ا  هذا ما يـحتاج إلـى 
تـعاونة مع رجال األعمال في نـشر حقيبة اجلهات الصحيـة واالمنية .. ا
ا يـنـجز االفـعـال اإليجـابـية ـتعـفـفـة  اخليـر والـبركـة الـغـذائيـة لـلعـوائل ا
لـتـزمـة بـتـعـلـيمـات اجلـهـات الـصـحـية ـمـارسات الـبـلـهـاء غـيـر ا ورفض ا
واالمنية.. وهـذا يتطـلب بالتـأكيد ادوار مـحددة األهداف مـرجوة بقوة من
اجلـهاز اإلداري لـلـحـكم احملـلي والـشـرطـة اجملـتمـعـيـة واالوقـاف الـديـنـية
لتشـكيل جلان اسـناد ميـدانيـة ال مكتـبية .. تـفرض هذا اإللـتزام بالـرقابة

اجملتمعية على من ال يلتزم بتعليمات اجلهات الصحية واالمنية .. 
فهل اجللوس حلل نزاع عشائري يخالف تعليمات التباعد التي أدت الى
مـارسات على اغالق اجلوامع واحلسـينيـات مطلـوب ام الغاء مـثل هذه ا
ـا تــطـرح وجـهــات نـظـر ــرحـلـة من مــواجـهـة الــوبـاء ور األقل في هـذه ا

وحلول معتبرة ومحترمة جدا لالنتهاء منها كليا . 
خالصـة الــقـول أن حتــديـات األســوأ مـقــبـلــة في وبـاء كــورونـا ومــطـلـوب
معـاجلة االخـطـاء اجملتـمعـيـة بعـدم اإللتـزام من خالل تـفعـيل مـنظـومة من
الـعالقــــــــات الــعـامـة لــلـدوائـر احلــكـومـيــة ذات الـعالقـة مـع اسـتـحـداث
مـنـظـومـة رقـابة مـجـتـمـعـيـة شـامـلـة وتالحم اجلـمـيع في بـرنـامج صـحـيح
ـكن أن يؤتي اكله بـسرعة وينـقذ ارواح عراقيـة عزيزة من هذا ومباشر 

الوباء .
اللهم احفظ العراق والعراقي في وطن واحد مالذ

اجلميع .

{ عميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة
(اجمللس كلّف الوزارة بالتنسيق مع
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي
بتوجـيه الدعـوة لطلـبة كلـيات الطب
في جـــــامـــــعــــات الـــــعــــراق كـــــافــــة
لـلـمـرحـلـتـ اخلـامـسـة والـسـادسـة
الــراغــبـــ بــالـــتــطـــوّع لــلـــعــمل في
الكـات ـسـتـشــفـيـات بـهـدف دعم ا ا
ـسـتـشــفـيـات وتـعـزيـز الـطــبـيـة في ا
ـشــاركـة اجملـتــمـعـيـة فـي مـواجـهـة ا
جائـحة كورونـا على أن تُـعتـمد تلك
شـاركة ضـمن التـقيـيمـات العـلمـية ا
ـــطـــلـــوبــة لــلـــدراســـة والـــدرجــات ا
لـلــنـجــاح). وتـابع أن (اجملــلس خـتم
واطنـ كافة الى اجتمـاعه بدعـوة ا
ضـــــرورة االلـــــتـــــزام بـــــاإلرشـــــادات
الـــوقــائــيـــة  من أجل احلـــفــاظ عــلى
سالمتهم وحـماية اجملـتمع من خطر
اجلـائـحـة مع الـتـشـديـد عـلى تـوفـيـر
احلمايـة الكامـلة للـمالكات الصـحية

من أية اعتداءات). 

يـبــذلـون جـهــوداً كـبـيـرة فـي عـمـلـهم
ويتفـانون في تقـد اخلدمة الـطبية
) ,مــشـــيــداً بـ ــصــابــ لــلــمــرضى ا
(شـــجــاعـــتــهم فـي الــقــيـــام بــدورهم
اإلنــسـاني الــنــبـيل مـن أجل حـمــايـة

األمن الصحي للمجتمع).
ولفت الـبيان الـى ان (اجمللس ناقش
جـــمــلــة من الـــقــضــايــا واإلجــراءات
ـواجـهـة جـائـحة الـواجب اتـخـاذها 
ـــــا يـــــضـــــمن سـالمــــة كـــــورونــــا 
ـواطـنـ وتـقـد أفـضل اخلـدمـات ا
). ووجّه اجملـلس بـحسب للـمـصـاب
الــبــيـان وزارة الــصــحــة بـ (إصـدار
تــعــلــيـمــات تــتـضــمّن بــروتــوكـوالت
صـاب بـفايروس رضى ا لدخـول ا
ــسـتــشـفـيــات وكـذلك كــورونـا الى ا
واطن راجـعة ا تعليمـات تتعلق 
ا يـكفل ؤسـسات الـصـحيـة  الى ا
حــمــايـتــهم مـن الـتــعــرّض لإلصــابـة
بــــــالـــــفـــــايـــــروس) ,وأشـــــار الى أن
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وصالحــيـة جــاء مـطـلــقـاً عــامـاً شـامالً
مــحـــدداً رئــيس الــوزراء فــهــو يــشــمل
جـمـيع من ذكرنـا وغـيرهم مـا لم يـوجد

نص دستوري). 
وتـــابع  انه (في هـــذه احلــالـــة يــطــبق
الــنص الــدســتــوري وهــذا يــظــهــر في
الـسـلـطـتـ الـتـشـريـعـيـة والـقـضـائـيـة
وبــنــاءً عــلى مــا تــقــدم تــعــد اجـراءات
رئـيس الوزراء بصـرف بعض اصحاب
ديرين واحالتهم الـدرجات اخلاصة وا
الى الــتـقـاعـد او نـقــلـهم او عـزلـهم عن
ــنـاصب الـتي يـشــغـلـونـهـا اجـراءات ا
دسـتـوريـة قـانـونـية واجـبـة الـتـنـفـيذ)
ـــذكـــورين مـــنـــوهـــا الى ان (جـــمـــيع ا
والـدرجـات اخلاصـة لم يصـوت علـيهم
مــجــلس الــنـواب احلــالي بــاسـتــثــنـاء
اعـــضـــاء مـــفـــوضـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات
ـا ال ومــفــوضـيــة حــقـوق االنــســان و
يــزيــد عــلى عــشــرة فــقط مـن بـ آالف
اخلـاضع لـسلطة رئـيس الوزراء كما
ـــديــريـن لم يـــصــوت ان جـــــــــــمـــيع ا
عــــلـــيــــهم مــــجــــلس الــــوزراء احلـــالي
وبـالـتـالي فـأن الدسـتـور والـقـانون مع
الـكـاظـمي في اجـراءاته كـون الـدسـتور
عـــده مــســؤوال عن الـــدولــة ولــيس عن

احلكومة فقط).

بـقى جـهـاز مـكـافـحـة االٍرهـاب وقـيـادته الـوطـنـيـة وقـادته األبـطـال وآمـروه
واطن وضباطه ومقـاتلوه ومنـتسبوه ومؤسـسوه على العـهد مع الوطن وا

ال يتغيرون باحملن وال يتراجعون في حماية الوطن .
الـوطن الــذي تـعـرض الـى احملن لـكن احملن لـم تـغـيــر من طـبــاع الـرجـال
قاتل والرجال في جـهاز مكـافحة االٍرهـاب باقـون من اجل الوطن فهـذا ا
ـعـلـومات مـحـمد يـراقب فـلـول الـعـدو االرهـابي في الـسـواتـر ويـتـقـصى ا
ـقاتل ويقـاطع البـيانـات من اجل رصـد العـدو االرهابي الـغاشم  وذلك ا
كـمـال يـقود الـهـمـر في اجلـبـال والـتالل والـوديـان وطـاف أراضي الـبالد
ـقـاتل عـبـاس لـيـحـمي الـعـبـاد مع اخـوانه بــصـوالتـهم  وجـوالتـهم وهـنـا ا
يسـاعـد الشـيخ والـعـجوز ويـتـذكر انه قـاتل في جـرف الـصخـر وسـامراء
ـقـاتل ـوصل وتـلـعـفـر وهـذا ا وتـكـريت والـفـلـوجـة والـرمـادي واحلــويـة وا
ـفخـخـة التي خضـر الـذي صمـد ومـازال شامخ رغم جـراح الـسيـارات ا
أصبحت أوسمة في جسده يتغنى بها ويحكي قصص الصمود والنصر
وصل بـيت بيت وشـارع شارع وزقـاق زقاق لـتتـحرر في ستـال غـراد ا
وصل احلـدبـاء والتي كـانت عـرس العـراق الـكبـير تـالقت دماء األبـطال ا
قـاتل الـشجعان لـيعاهـدوا الله والوطن ان يـبقوا على والقادة الكـبار وا
نتيجة عودة العراق والدولـة ويصنعون االمل بغد جديـد بعد نكسة كبيرة

انتكس بها عراقنا الكبير في 10 حزيران 2014.
سـيبـقى جـهـاز مـكـافـحة االٍرهـاب وقـيـادته الـوطـنـية بـقـيـادة رئـيس جـهاز
مكـافـحـة االٍرهـاب الـفريق الـركن عـبـد الـوهـاب السـاعـدي الـذي سـيـكمل
مسـيـرة القـادة األبـطال الـذين بـنـوا جهـاز مـكافـحـة االٍرهاب مـعه الـفريق
االول الركن الـدكـتور طـالب شغـاتي الـكنـاني والـفريق الـركن عـبد الـغني
االسدي والفريق الـركن مناف التمـيمي والفريق الـركن سامي العارضي
رحوم اللواء فاضل واللواء الركن باقر عثمان واللواء الركن رعد الزم وا
بـرواري رحــمـة الــله عـلــيه والــشـهــداء واجلـرحى قــادة وامـرين وضــبـاط
ومـقـاتـلـ ومــراتب ومـنـتـســبـ ومـؤسـسـ الـذي نــحـتـوا عـلى اجلـدران
بـأسـمـــــائـهم الــذهـبـيـة ووضـعــــوا جــمـاجـمـهم الـنــبـيـلـة من اجل الـوطن

واطن . وا
مــازلت اتــذكــر ســفــر األبـطــال فـي كل مــعــركـة مـن مــعـارك اجلــهــاز مع

شتركة . اخوانهم في القوات العراقية ا
سـلحة رئيس مازال الوطن امانـة في قيادة السـيد القـائد العام لـلقوات ا
مـجــــــلس الـوزراء االسـتـاذ مـصـطـفـى الـكـاظـمي الـذي يـسـعى لـتـحـويل
النـصـر الـعسـكـري الـذي تـعطــــل كـثـــيـرا الى اسـتقـرار سـيـاسي طويل

االمد .
ان العـراق الـيوم نـزف كثـيـرا لكن مـازالت دمـاء ابنـائه الـزكيـة غـزيرة في
العـطـاء ومن بـ ابنـائه الـغيـارى سـيبـقى جـهـاز مكـافـحة االٍرهـاب قـائدا
وقـيـادة وامـرين وضـبـاطــا ومـقـاتـلـ ومـنـتـســبـ ومـؤسـسـ عـلى اهـبـة
االستـعـداد حلـمايـة الـدولة ومـشـروعـها الـوطـني في بـناء وتـعـزيز الـنـظام

قراطي نحو التنمية واالستقرار والتقدم . الد
ان ابـنـاءــكم في جـهــاز مـكـافـحـة االٍرهـاب نـزفت دمــائـهم الـزكـيـة في كل
مـكــان واخــتـــــلــطت دمــائـهم مـع دمـاء اخــوانـهـم في اجلـيـش والـشــرطـة
واحلشـد الـشـعبـي واخملابـرات واألمن الـوطـني والـبشـمـركـة لتـكـون هـالة

للحياة .
ان الـعـراق يــبـقى مــرفـوعـا الــرأس بـبـطــوالت جـهـاز
مـكـافـحـة االٍرهـاب واخوانـهـم في الـقـوات الـعـراقـية

شتركة . ا

{ استاذ االمن الوطني - جامعة النهرين 

كـــورونـــا وعــــلى مـــدار الــــســـاعـــة).
وأضـافت أنـهـا (سـتـتـخـذ االجراءات
ـعتـدين على القـانـونيـة كـافة بـحق ا

مالكاتها الطبية). 
ووجه مـــجـــلس األمـن الــوطـــني اول
امس بــدعــوة طــلــبــة كــلــيـات الــطب
لـلــمـرحـلـتـ اخلــامـسـة والـسـادسـة
ـسـتـشـفـيات لـلـتـطوّع بـالـعـمل في ا

الكات الطبية. لدعم ا
Δ—UÞ ŸUL²ł«

وذكر بيـان للمكـتب اإلعالمي لرئيس
الـــوزراء تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
(رئــيس مــجـلـس الـوزراء مــصــطـفى
الــكــاظـمـي تـرأس اجــتــمـاعــاً طــارئـاً
جملــــلـس األمن الــــوطــــني خــــصص
نـاقشـة جـائحـة كورونـا وإجراءات

مواجهتها).
وثـمّن اجملـلس خالل االجـتـماع (دور
الكــات الــطــبـيــة والــصــحــيـة وكلّ ا
ــســتــشــفـيــات وهم الــعــامــلــ في ا

الك الطبي الذي يعمل الطبيبـات وا
مــعــهــا في ظل عــدم قــدرة احملـافــظه
ـسـتــشـفـيـات عـلى ضــبط األمن في ا
الكـات الصـحـية), وضمـان سالمـة ا
ونـــاشــد الـــشـــمــري رئـــيس الــوزراء
ــســلــحه الــقــائــد الــعــام لــلـــقــوات ا
بـ(اتخـاذ اإلجراءات الـعاجـله لفرض
الـقـانـون وبـسط األمن في احملـافـظـة
واتـــخـــاذ اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيــة
واستنكرت ـعتدين) , الرادعه بحق ا
ـا وصفـته بـ دائـرة صـحـة ذي قـار 
(االعتـداء الـسـافر) الـذي حـصل على
الك الطـبي في مسـتشـفى احلس ا
التعليـمي في مدينة النـاصرية اثناء
تأديـتـهم الواجب.وقـالت الـدائرة في
بـيــان إنـهـا (تــدين هـذه الــتـصـرفـات
اآلثــمــة فـي الــوقت الــذي تــقــدم فــيه
الكــات الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة ا
واالدارية خـدمـاتهـا بـشكل مـتواصل
ـصابـ بفـايروس رضى ا خلدمـة ا

الكـات الطـبية ـعتـدين على ا بحق ا
والصحية.

وقــال اجملـــلس في بــيـــان مــقــتــصب
تلـقـته (الزمـان) امس إن (تـوجيـهات
صــدرت من قـــبل اجملــلس بــأهــمــيــة
تـشـديـد االجـراءات الـقـانـونـية بـحق

الكات الطبية). عتدين على ا ا
 وعـلق األطـبـاء الـعـمل في مـحـافـظـة
ذي قـــار احـــتـــجــاجـــاً عـــلى حـــادثــة
ـــبـــرح عــلى االعـــتـــداء بـــالــضـــرب ا

مالكات صحية بينهم طبيبة.
وقـــال نــقــيب األطــبـــاء عــبــد األمــيــر
الـشـمـري فـي بـيـان اول امس (نـعـلن
تـعــلـيق عــمل األطـبـاء في احملــافـظـة
حلــ ضــبط األمن وضــمــان سالمـة

الكات الصحية). االطباء وا
مــبـــيــنـــا ان (الــقـــرار يــأتي بـــســبب
تـكررة على األطباء في االعتداءات ا
ذي قـار وآخرهـا مـاجـرى من اعـتداء
ــــبــــرح عــــلى إحــــدى بــــالــــضــــرب ا
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وجه مجـلس الـقضـاء األعلى مـحاكم
التـحقـيق اخملـتصـة ومكـاتب االدعاء
العـام بتـشديـد اإلجراءات الـقانـونية
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قاسم االعرجيمحمد شياع السوداني

UI¡∫  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل لقائه عدداً من االعالمي
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فـــقــدت هـــويــة نـــقــابــة
الصـحـفـي الـعـراقـي
بــاسم (قــحــطــان جـواد

خلف) برقم 11429.
ـن يـــعــــثـــر الــــرجـــاء 
عـليـها تـسلـيمـها جلـهة

االصدار مع الشكر.



تـاسـست دولـة الـعراق  في 1921 مـن ثالث واليات عـثـمـانـيـة مـختـلـفـة الـثـقـافات
واجلـغـرافيـة من قبل بـريطـانـيا وتـوجت فيـصل احلجـازي مـلكـا علـيهـا من خارج
تلك الـواليات وكـان نظام احلـكم ملكـيا دسـتوريا لـغاية  14تـموز 1958 واسـتبدل
ـا يـسـمى بـنـظـام جـمـهـوري بل في واقع احلـال الى نـظـام عـسـكري اقـرب الى
الـدولة الـعمـيقة الى  9 نـيسان  2003 نـهاية نـظام الـبعث وفي عام  2005 شـكلت
واطـنون مـنها ـقراطي وبـدستور جـديد تـامل ا حكومـة جديـدة منـتخبـة بنـظام د
ـتـقدمـة في غضـون سـنوات بـثرواتـها بنـاء عراق جـديد يـرتـقي الى ركب الدول ا
الـهـائـلة وتـامـ االمن واالسـتـقرار والـعـيش الـرغـيـد للـتـعـويض عن فـتـرة اجلوع
ا العـجاف واحلرية عن الظلم واالستبداد في العهد البائد ولكن الرياح لم تاتِ 
ن انـتخـبـهم الـشعب تـشـتهي الـسـفن بل جـاءت كنـسـيم عـلى قلـوب الـطـامعـ 
امنـاء فنهشوا ثروة البالد بسرقات مقننة برواتب ومخصصات وامتيازات تصل
الى خـمـسـ ضعـفـا القـرانهـم بنـفس مـؤهالتـهم في الـدولة عـدا الـسـرقات حتت
كشـوفة هم تكـلموا عـنها في حـ من كان يغش او يـسرق يطرد من الطـاولة وا
ة مـخلة بـالشرف واسـتمر الوظيـفة وال يـعاد اليـها ويحـرم من حقـوقه النها جـر
احلال الى ان ادخـلوا العراق السجل االسود للفساد الدولي ومن دولة ثرية الى
ـيـزانـيـة مـثــقـلـة في الـديــون فـوق طـاقـاتــهـا واصـبـحت شــبه عـاجـزة عن تـامــ ا

التشغيلية  .
انيـطت مهـمة ادارة البالد الى رئـيس مجـلس الوزراء وفق الدسـتور احلالي ومن
نـصب ويـريـد اعـادة الـعراق الى مـكـانـته الـسـابـقة دولـيـا وداخـلـيا يـشـغل هـذا ا
امامه لـغز او سؤال لم يفكر أي حاكم للعراق حله بل انشغلوا بتسطير االوسمة
لطـخة بدماء ابـناء الفقـراء على اكتافـهم ومن يجيد واالنواط والرتـب العسكـرية ا
اذا اختارت بريـطانيا تتويج اجلواب يسـتطيع حتقيق امـال الشعب واللغـز هو  

ملك على العراق من خارج الواليات الثالث التي اسست منها العراق ?
تعـددة االعراق واللغات ومن ثم اتبـاع نهج مهاتـير محمـد رئيس وزراء ماليـزيا ا
ــتـاخــيــة بـعــد نـزاعــات مــريـرة وبــدأ مـشــواره االصالحي بــعــزم وثـبــات  ضـد ا
الفاسـدين و منع بحزم مضغ العلـكة التي تستورد بعمـلة البالد تتسخ شوارعها
ـعارضة عـن اصالحاته بالـرغم من اعتراض وتكـلفهـا مبالغ لـتنظـيفـها واسكت ا
دولي وحول الـبالد من دولة زراعيـة مقـفرة الى دولة صـناعيـة متقـدمة وجعل من
ـنجزات مستـنقـعاتهـا ناطحـات سحـاب تنافس نـظيـراتها شـرقا وغـربا كل هذه ا
حتـقـقت بالـقـضاء عـلى الـفسـاد وحتت ظل هـويـة وطنـية بـحـياد دون انـحـياز الى
وان كان العـراق يشبه مـاليزيا مـن حيث التعـددية ولكـنه يختـلف عنها مكون مـا 
بثرواته الـهائلة هـدرتها ايادي الفـاسدين في السلطـة وال يحتاج اال لقـيادة نزيهة

حكـيمة العادته الى مكانته السابقة وايصاله الى ذروة التقدم
ا انعم الله عليه من وافر الثروات . 

ـقومـات السـاندة لبـناء عـراق احتادي مـتعدد تلك هي ا
ـواطـن بـعـزة وكــرامـة ويـفــتـخـر االعـراق لــيـعـيـش فـيه ا
بهـويته الـوطنـية بـ اال  وحتقـيق هذا االمـل مرهون

ن يقود العراق الى بر االمان. بالعزم واالرادة 

احلـيــاة الـسـيـاســيـة الـعـراقــيـة فـقـد
انـتــخب خلــمس دورات في مــجـلس

االمـــــة خالل
لـكي   كما ان من ابرز قادة العهد ا
مــعــركــة الـعــارضــيــات الــذين اشـار
ررخون  الـذين تنـاولوا تلك اليهـم ا
ــعـــركـــة  الـــشـــيخ عـــبــد احلـــسن ا

ـعـركة في ـدفع بـعـطل من جـراء ا ا
الـــوقت الـــذي كـــان الـــثـــوار بـــأمس
احلاجة الـيه إذ إن أسلـحتهم بـالية

ة. وقد

دفع بـعيداً عن انظار وضع الثوار ا
القوات البريطانية عند شط الكوفة
وكان يـشرف عـليه عـدد من الضـباط
ن كـانــوا في اجلـيش الــعـراقـيــ 

العثماني والتحقوا بالثوار.
كـــانت الـــبـــاخــــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة
(فايـرفالي) في (شط الـكوفـة) تصب
ــتـواصــلــة عـلى الــثـوار نـيــرانـهــا ا
لـــتــحـــول بــيـــنــهم وبـــ احلــامـــيــة
الـبـريــطـانـيـة ألنــهـا كـانـت مـجـهـزة

دفع واثني عشر رشاشاً.
ـدفع الى الـكـوفـة لـيالً نـقل الـثـوار ا
فـوجـدوا ان مــغالقه قـد تـعـرض الى
عـــطـل وهم بـــأمس احلـــاجــة الـــيه
فــتـطــوع الــشــاب الــبــغــدادي (عــبـد
الــرحـــمن خــضــر)2- الــذي كــان قــد
ـظاهرات ـسيرات وا شارك في كل ا
واالحـــتـــجـــاجــات فـي بـــغـــداد ضــد
غالق احملـتل البـريـطاني - بـحـمل ا
الى بـغـداد إلصالحه أو تـبـديـله لذا
كــان تــطــوعه اســـتــمــراراً لــنــضــاله

السابق ضد احملتل.
غالق حـمل (عـبد الـرحـمن خـضـر) ا
الى بــغــداد عـلـى الـرغم مـن أنه كـان
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الـــرمـــيــثـــة  لـــقـــد بـــيـــنت  مـــعـــركــة
الـعـارضـيـات ان تـكـافـؤ الـفـرص ب
ـــــيل الى اجلــــانــــبـــــ كــــان 
البريـطانـي بالـقوات الكـبيرة
تـجحـفلـة  بيـنمـا تمـيل قوة ا
قاومة العراقية ة الى ا العز
وهــذا الــتــبــاين  في الــفــرص
ـقـاتلـون الـعراقـيون حسـمه ا
لـــــصــــاحلــــهـم عن جــــدارة ال
شـكـوك عـلـيـهـا الوضـع الذي
يـــعـــكس االصـــرار الــعـــراقي
على مواجهة احملـتل مهما
كــانت الــتــضــحــيــات وجلـؤ
البـريطـانـي الى مـحاوالت
شق وحدة الـصف الـعراقي
مـن خـالل شـــــــراء بـــــــعض

ناصب . ال وا الذ با
واظــــــهـــــــرت مــــــعـــــــركــــــة
وقف العارضيات وحدة ا
الـوطـني في اغــلـبـيـته من
خالل الـتنـوع الـعـشـائري
للمقاتلـ الذين انتظموا
عركـة  فلـقد ضمت في ا
الــتـشــكــيالت الــعـراقــيـة
مقاتـل من عشـائر بني
عـــــارض واالعـــــاجـــــيب
واخلــــــــزاعـل وال بــــــــو
حــــســــان وبــــني ازريج
والظـوالم وبـني حـجيم

 والى ذلك ايضـا ان  معـركة
الـعـارضـيــات انـضـجت  قـيـادات من
ـــقـــاتـــلـــ قـــادوا مـــجـــامـــيع بـــ ا
الــهـجـمــات وفي مــقـدمـتــهم سـوادي
احلـــســــون الـــذي اصـــبح بـــعـــد ذلك
واحدا من  السـياسيـ البارزين في

يــفــتــقـد احلــديث عـن ذكـرى االطـاللـة
الــســنـويــة لـثــورة الــعـشــرين طــعـمه

ــبــدئـي احلــقــيــقي اذا  الــوطـــني ا
االعــتــمــاد فـــقط عــلى ســرد الــوقــائع
فــحـسب عـن  تـلك الــثـورة الــوطـنــيـة
وثـقة ـعروفـة وا الكـبـيرة بـدالالتهـا ا
عـــراقــــيــــا  اذ البـــد مـن الـــتــــحــــلـــيل
ـوضــوعي  الـذي يــعـتـمــد مـحـتـوى ا
اعــتــرافــات الــوثــائـق الــبــريــطــانــيـة
بالـنسـخـت الـعسـكريـة والسـياسـية
وهي لــيــست قــلــيــلــة واصــبــحت في
مــتـــنــاول الــبـــاحــثـــ حــيث تـــلــجــأ
تعاقبة  الى احلكومات البريطـانية ا
الـــكــشف عـن وثــائـــقــهــا بـــعــد مــرور

خمس سنة على صدورها .
ؤكد ان هذه الوثائق على درجة من ا
االهمية جلهة االعـتراف بالصعوبات
الـتـي واجـهت احلـمــلـة الـبـريــطـانـيـة
ية ألحتالل العراق خالل احلرب العا
االولى الـتي بـدأت  في  28تـمـوزعـام
تشرين الثاني 11وانتهت في  1914
عـــام  1918وادت بــــعـض ذيــــولــــهـــا
خاللـها الى تـوقـيع اتفـاقـية سـايكس

صـادقة عـروفـة عام  1916 بيـكـو ا
االمــبـرطــوريــة الـروســيـة وايــطـالــيـا
وتضمنت وضع الـبالد العربية حتت
الــنــفـوذين الــبــريـطــاني والــفــرنـسي
وكانت اسبقياتها  القرار البريطاني
الحـتالل الـعراق ووصـول اول طالئع
هذه احلـملـة االستـعمـارية  الى رأس

اخلليج في تشرين الثاني .1914
لقد واجه احملتلون البريطانيون 

مقاومة وطنـية شديدة ادت الى تأخر
وصـول الــقـوات الــغـازيــة الى بـغـداد
حـتى اذار عـام  1917ومن وصـولـهـا
1918 الى كــــــــركـــــــوك فـي اب عـــــــام 
وبتحلـيل احصائي  استـغرقت حركة
الـــغــزو اكــثـــر من ثالث ســـنــوات في
ـسـافة الـتي قـطـعـتهـا بـ الـبـصرة ا
وبغـداد  ان مايـهمـني  هنـا   التوقف
عـند الـسـياقـات الـعـسكـريـة  وهامش
ـــاذا اســتـــغــرقت ســـؤال  مــشـــروع 
دة الطويلة القوات البريطانية تلك ا
حـتى تـمكـنت من بـسط نـفـوذهـا على

بعض مناطق  العراق 
 ومــا تــطــلب ذلك مـن  امــدادات  كـان

احلــســـون  بــالــرغـم انه كــان انــذاك
ــشـــــــــــاهــد شــابــاً يــافــعــاً  ومن ا
االخــرى الـــتي ظــلت مـــطــبــوعــة في
الـــــضـــــــــــمــــيــــر
الوطـني الـعراقي
موقــــــــــف امرأة
من بـــني حـــجـــيم
اسـمـهـا (اجنـيدة)
اسشـهـد ابنـها في
مـــــــــــــعــــــــــــركــــــــــــة
الــــــعـــــارضــــــيـــــات
وذهـبـت الـيه وسط
النيران وامنت نقله
لــدفـنـه مـعــززا وهي
(تـــهــوس) تـــأكـــيــدا
لـــشــجـــاعـــة ابــنـــهــا
(عــــربــــيـــــد اسم امك
يـاهــيــبه) وكـانـــــــت
هــذه الــســــــــيــدة قـد
فــــقــــدت زوجـــهــــا في
مــعــركـة ســابــقــة ضـد

االنكليز 
ومـن الــــــنــــــتــــــائـــــــج
ــــــهــــــمـــــــة الــــــتـي لم ا
يـــخــتــــــــــلف عـــلــيـــهــا
مـــــــؤرخـو مـــــــــعـركة
الــعــارضـــــــــيــات انــهـا
دفعــــــــــت االنكـليز الى
تـــــــــــغــــــــــــيــــــــــــــــــيـــــــــــر
سـيـاسـاتــــــــــهم واعالن
اســـــــــتـــــــــعــــــــــــــــــدادهم
لـلـتـفـاوض من اجـــــــل الـتـخـلي عن
فكرة االنــــــــتـداب على العراق  مدة
 طـــــــــويــــــــــــــــلــــــــة واالعــــــــتــــــــراف

بأستــــــــقالله.
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الــبـريــطــانـيــون يـحــتـاجــون الـيــهـا
لــتــثــبـيـت نـفــوذهم فـي يـغــداد وفي
ــنـاطـق الـعــراقــيــة شــمـاال بــقــيــة  ا

وغربا  والى الشمال الشرقي
 بـال شـك ان الـــــســــــبـب االســــــاسي
واجلوهري في تدمير او تأخير تلك
االمدادات  يعود لـلمقاومـة الوطنية
الــعــراقـيــة الـبــاســلـة الــتي تــصـدت
لـلـمـحتـلـ بـشـجـاعـة نـادرة رغم ما
ـلــكه احملــتـلــون من اسـلــحـة كــان 
مــتــقــدمــة في قــيــاســات ذلك الــزمن
بــيـنــمـا الــعـراقـيــون الـذيـن قـاومـوا
ـلـكـون اال اسـلـحـة بـسـيـطـة جدا ال
ة اعـيد ترمـيمها اغلبـها بنـادق قد
وفي هذا الـسيـاق البد ان تـستوقف
ـــــنـــــصـف مـــــعـــــركـــــة الـــــبــــــاحث ا
ـعـركـة االهم في الـعـارضـيـات تـلك ا
ـقــاومـة الــتي تـمــيـز بــهـا نــوعـيــة ا

العراقيون ضد االحتالل
لــقـد تــمـثــلت مـعــركـة الــعـارضــيـات
بــصـفــحـتــيـهـا االولـى والـثــانـيـة ان
هـــدفــهـــا ضــرب  امـــدادات الــقــوات
البريطانية التي كانت متوجهة الى
بـــغــداد بـــالــقـــطــار ووفق الـــوثــائق
الـبـريـطــانـيـة شـاركت في الـتـصـدي
ــقــاومـة الــعــراقــيــة قـوة لــهــجــوم ا
عــســكــريـة قــوامــهــا اكــثـر من1200
جـــنـــدي وضــابـط حــسـب الــوثـــائق
البـريـطانـية ذاتـها  بـيـنمـا مجـموع
قاومـة العراقيـة  لم يتجاوز قوات ا

مقاتل وباسلحة بسيطة كما 600
اشـرت  ومن هــنـا تـأتي قــيـمـة تـلك
ــعــركـة  الــتي وقــعت في مــنــطــقـة ا
العـارضـيات واتـخـذت اسمـها وهي
ــنــطــقــة الــواقــعــة شــمــال قــضــاء ا

ـا أدى الى فــانـفــجـرت الــذخـيــرة 
تـــــطايـر أشالء البـاخرة مصـحوبة
بـ(هـوسـات) وأهـازيج الـثـوار وذلك

في 17 آب 1920.
وبعـد تدمـير الـباخـرة وغرقـها جلأ
افـرادها الى احلـامـية الـبـريطـانـية
بعـد ان فقدوا عـدداً منـهم واستراح

الثوار من شرورها.
احملــامـي احــمـد مــجــيــد احلــسن -

مستشار نقابة احملام

ناطق 1- (الرارجنية) اسم 
زراعـيـة واسـعـة بـ احلـلـة والكـفل
تـــــبـــــعـــــد عـن األولى (18) كم وعن
الثـانـية (12) كم وتـبلغ مـسـاحتـها
(4000) دو تــــروى بـــــواســــطــــة
جــداول صــغــيــرة تـــتــفــرع من شط

احللة.
2- عبد الرحمن خضر (1898-
1957) ولد في بغداد من عائلة

ديــنــيــة مـــحــافــظــة درس الــعــلــوم
الـــديــنــيــة عــلى يــد والــده ثم دخل
دارس احلكـوميـة التحق بـخدمة ا
االحتيـاط في اجليش العـثماني في
إسطنـبول سنة 1917 وبعد عودته
الى بــغــداد دخل مــدرســة احلــقـوق
وتخرج فـيهـا سنة 1925 ساهم في
ثورة العـشرين مـنذ انطالقـها وكان
قــد انــضـم قــبل ذلـك الى جــمـــعــيــة
حـرس االسـتــقالل الـوطـني الـسـري
ـهــد لـقــيـام فـي بـغــداد الـذي كــان 
الـــثــــورة. مـــارس احملـــامــــاة مـــنـــذ
تـــخــرجه فـي مــدرســة احلـــقــوق ثم
تــولى الــقـضــاء في بــغــداد وديـالى
ــوصل والـنــاصـريــة والـبــصـرة وا
عـ بـعـدهـا مـديـراً عـامـاً لألوقـاف.
ألف عــدداً من الــكــتب الــقــانــونــيــة
والفـقهـية وكـان محـاضراً في كـلية

احلقوق ومدارس الشرطة.
∫—œUB*«

- جابر حـسن علوان احملـامي عبد
الــرحــمـن خــضــر وأثـــره الــوطــني
والـفـكـري في الـعراق 1957 -1898
رسـالـة مــاجـســتـيـر غــيـر مــنـشـورة
مــــحـــفـــوظـــة في مــــتـــحف نـــقـــابـــة
احملـامــ مـعـهـد الــتـاريخ الـعـربي
والتـراث العلـمي للـدراسات العـليا

بغداد 2004.
- سـعـد عـبـد الـقـادر مـاهـر تـراتـيل
عـلى شـاطئ الـبـحـر قـصـة الـعراق
ـــوقع ج1 ص46 مـــنـــشـــور عــــلى ا
https:// :االلـــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــرونـي

books.google.iq/
books?id=w8m5DwAAQBAJ

&pg=PA45&lpg=PA45&dq
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لـقـد فـرضت الـثـورة عـلى احملـتـلـ
األجــانب تـــغــيــيــر مــخـــطــطــاتــهم
والتـعجـيل بإقامـة الدولـة العـراقية
ـــشـــروع احلـــديـــثـــة وأحــــبـــطت ا
الـــبـــريـــطـــاني الــــطـــامع في جـــعل
العـراق جزءاً من الـتاج الـبريـطاني

كما هو احلال في الهند.
اسـتـمـرت الـثـورة مـا يـقـارب اربـعة
أشــهـر تــكــبــد فــيــهــا احملـتـل أفـدح
اخلــــســــائـــــر بــــاألرواح والــــسالح
واألموال الى احلد الذي تعالت فيه
األصـــوات في مـــجــــلس الـــعـــمـــوم
الـبـريــطـاني تـدعـو الى االنـسـحـاب
من الـعـراق لـتالفي تـلك اخلـسـائـر
ئات في الوقت نفسه دفع العراق ا
بل االالف من دماء أبـنـائه الطـاهرة
قـــربـــانـــاً الســـتـــقالله ودفـــاعـــاً عن

سيادته.
كن القول بـأن ثورة العشرين - و
بــرغم عـجــزهـا عن حتــقـيق أهـداف

ـئـويـة النـدالع تـمـرالـيـوم الـذكـرى ا
ثـورة الـعــشـرين في الـعـراق في 30
حـزيـران سـنة  1920ضـد االحتالل
الــبــريـطــاني حــيث بـدأت بــخـروج
الــعـراقــيـ عن بــكـرة أبـيــهم وبـكل
مــكـونـاتـهـم في مـظـاهـرات ســلـمـيـة
ضد االحتالل للمطالبة باالستقالل
ظـاهرات سرعـان مـا حتولت هـذه ا
السـلمـية إلى ثـورة مسـلحـة نتـيجة

ارسات االحتالل القمعية..
وتـــعــدُّ ثـــورة الـــعــشـــرين مـن أبــرز
األحـــــــداث في تـــــــاريـخ الــــــعــــــراق
ــكن الــقــول إنَّ ــعــاصــر حــيـث  ا
أحــداثــهـــا تــؤلف مــرحـــلــة قــائــمــة
بذاتهـا ال سيمـا أنَّ نتائج أحـداثها
أثـــرت بـــشـــكل واضح في احلـــيـــاة
الفكريَّة والـسياسيَّة وتعـد منعطفاً
تـاريـخـيّـاً وســيـاسـيّـاً واجــتـمـاعـيّـاً
لـلـشـعب الـعـراقي وبـدايـة تـأسيس

الدولة العراقيَّة احلديثة.
جاء قيـام ثورة العـشرين جراء عدم
إيـــفــاء الـــبـــريــطـــانــيـــ بـــوعــدهم
بـاســتــقالل الــعـراق عــنــدمــا صـرح
القائد البريطاني اجلنرال مود عند
دخوله بغداد "بأنا جئنا محررين ال
" وبسبب الـسياسة اجلائرة فاحت
الـتـي طـبـقـهـا الـبـريـطـانـيـون أثـنـاء
حــكـمــهم لــلـعــراق ورعـونــة بـعض
احلــكـام الـسـيـاسـيــ ومـعـاونـيـهم
الـــــذين تـــــولــــوا احلـــــكم فـي مــــدن

العراق.
كـــانـت ثـــورة الـــعـــشــــرين جتـــربـــة
سياسـية غنيـة للشـعب في مواجهة
القوات البريطـانية أكدت استعداد
اجلـــمــاهـــيـــر لــلـــقــتـــال في ســـبــيل
األهداف التي تسعى إليها وعبرت
في الوقت نفسه عن نشوء الوحدة
الوطنيـة ب العراقـي في مختلف
مــنــاطق الــعـراق وأظــهــرت وجـود
أهـداف مشـتـركة بـ أبنـاء الـشعب
العـراقي وقدرة واسـتعـداد الشعب
الـعــراقي عـلى خــوض الـنـضـال من

شروعة. أجل حقوقه ا
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الثوار كاملة لصـالح العراق لكنها
شــكــلت نــقـــطــة حتــول أســاس في
ســيــاســة بــريــطــانــيــا في الــشــرق
األوسط وكـانت السـبب في تـغيـير

ســيــاســتـهــا إزاء الــعـراق
وفـي قـــــــيـــــــام الـــــــدولـــــــة

العراقية.
وفي صـــفــحــة خــالــدة من
صـــفــحــات الــثــورة جــرت
مــعـــركـــة (الـــرارجنـــيــة)1
وهـي مــعــركــة عــســكــريــة
دارت بــــــــــ الــــــــــثـــــــــوار
الــــعـــراقــــيـــ والــــقـــوات
البريطانية وانتصر فيها
الــــثـــوار عــــلى الــــرغم من
الــتــفـوق الــبــريـطــاني في

الـــعـــدة والــعـــدد وقـــد كـــان لـــهــذا
االنتصار األثر الكبير في الثورة.
كانت خسـائر القـوات احملتلـة فيها
(800) رجــل بـــــــــــــ
قـــــــتــــــــيل وجــــــــريح
واسير بـينمـا خسر
الــــثــــوار أكــــثــــر من
بضـعـة عشـر شهـيداً
وبــــضـــــعــــة عـــــشــــر
جـريــحـاً واصـبـحت
ــعـركــة مــثـاالً هــذه ا
يــــــحــــــتــــــذى بـه في
بسـالـة الثـوار الذين
ـــلـــكــون كـــانـــوا ال 
ســــــوى  الــــــفــــــاالت
ـــــــــــكـــــــــــاويـــــــــــر وا

والسيوف).
وقـــد غــــنـم الــــثـــوار
مـــعـــدات واســـلـــحــة
كـــثــيــرة من بــيــنــهــا
(52) رشــــــــــــاشـــــــــــاً
ومـقـاديـر كـبـيـرة من
االعـتــدة واالطـعــمـة
وكـان من أهم غـنـائم
الـــــثـــــوار مـــــدفعُ من
عـيار (18) رطالً وقـد أصـيب هـذا

مــطـلـوبـاً من الـسـلـطـة الـبـريـطـانـيـة
ــواقـــفه الــســـابــقـــة اال أنه جــازف
بــحـيــاته ولـم يـفــكــر اال في كــيــفــيـة
الوصول الى بغـداد بعيداً عن رجال

الــســلــطــة فــسـافــر في طــريق
بعـيـد عن اعيـنهـا متـنكـراً بزي
ـا يدل عـلى شجـاعته عربي 

وحسه الوطني.
وصـل الى بــــغــــداد وذهب الى
شـخـص يـعـرفـه اسـمه (احلـاج
عــبــد الـرزاق مــحــســوب) عـلى
أمل ان يـــرافـــقه الى الـــكـــوفـــة
دفع فأخـبره احلاج إلصالح ا
بـــضـــرورة االطالع عـــلـى نــوع

دفع وحجمه.   ا
ومن حــسن الــصـدف ان (عــبـد
الرحمن خضر) كان يعرف عيار ذلك
ـدفع وبـعـد مـرور عـدة أيـام أرسل ا
(احلـــاج عــبـــد الـــرزاق مـــحـــســوب)
ــدفع بـــيــد (عــبــد الــهــادي مــغالق ا
االعظـمي) وكان قـد حصل عـليه من
معمل اجليش البريـطاني في القلعة
ة (وزارة الدفاع) حالياً حيث القد

كان يعمل آنذاك.
كـانت فــرحـة (عـبـد الـرحـمن) كـبـيـرة
ـغالق ولـكن اخـذ بـحـصـولـه عـلى ا
يــفــكـر كــيف يــعـود الى الــكــوفـة مع
غالق الن نقاط الـتفتيش مـنتشرة ا

على طول الطريق الى الكوفة.
لــذا ســلك طــريــقــاً خــفــيــاً عن اعــ
السلطة عن طريق (عكركوف) ثم في
الطريق الصحراوي حتى وصل الى
اجلــــانـب الـــــغـــــربي مـن مـــــديـــــنــــة
ـــســيب) ثم وصل (الـــكــوفــة) عن (ا

طريق (كربالء  – النجف).
ــــغالق فــــرح الــــثــــوار بـــوصــــول ا
وســارع الــضــبــاط الــعــراقـيــون الى
ــــدفـع وصــــوبــــوه نــــحــــو اصالح ا
الـبـاخـرة الـبـريـطـانـيـة (فايـر فالي)
وكان الـتوفيـق حليـفهم بـاإلطالقت
األولى والـثــانــيـة الــلــتـ اصــابــتـا
الـبـاخــرة واشـعـلـتــا الـنـيــران فـيـهـا
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بغداد
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قال الشاعر :

لي حيلة فيمن يَنُّمُ 
وليس في الكذّاب حِيلهْ

مَنْ كانَ يخلقُ ما يقولُ 
فحِيلتي فيه قليلهْ 

-2-
الـكـذب من الــرذائل الـكـاشـفـة عن خــسـة ودنـاءة في نـفس الــكـذوب حتـمِـلُهُ عـلى
اصـطنـاع مـا ال حـقـيقـةَ له من االخـبـار تـغـطيـةً عـلى تـلك الـثـغرات الـكـبـيـرة التي

أزومة ... يعيشها في أعماق ذاته ا
-3-

ـذموم  –وقـد شـاعت في أوساطـنـا مـؤخراً  –نـشـر االخـبار ومن صـور الـكـذب ا
نـبئة عن وفـاة بعض االشخـاص ... ثم سرعـان ما ينـكشف بطالنُ تـلك االخبار ا
ـا نشر عن وفـاته من اخبار زعومـة وفاتُه وبتـكذيبه  وزيفـها  بظـهور الشـخص ا

...
كان أنْ يُعرّضَ ناشر خبرِ زوج باحلماقة حيث انّ مِنَ احلمـاقة  والكـذب هنا 
ـكــذوبه نَـفْــسَهُ الى أنْ يــكـون مــحالً لـلــنـقــد واالسـتــخـفــاف والـســخـريـة الـوفــاة ا

واالستهزاء ...
-4-

توفى وخاصتُه . نبأُ الوفاة ال يُذيعه عادةً االّ أهل ا
ومن هـنـا فـان تـصـدي الـكـذّابـ الشـاعـة أخـبـار وفـاة هـذا أو ذاك من الـنـاس ال

ن يجب ان تصدر عنه ..!! تُتلقى عادة بالقبول ألنها لم تصدر 
-5-

انّ احلـاقـد علـيك يـتمـنى مَـوْتَكَ  وح ال يـشـهد يـوم وفـاتك الـذي ينـتـظره بـفارغ
الصبر يذيع  –زوراً وبهتانا  –خبر وفاتك ليشفي غليله احملموم..!!

وجعـةَ ح يكتشفُ اجلمـيعُ أنَّ ما اذاعَهُ مِنّ أخبار ليس لها ثم يتـلقى الصدمةَ ا
أيُّ نصيب من الصحة .

-6-
وت نهاية طبيعة لنا جميعاً . ان ا

وكما قال تعالى :
وت }  { كلُّ نفس ذائقة ا

وتون  فاالنبياء 
وتون   واألوصياء 

وتون . فكرون والعباقرة  والعلماء وا
وتون ستضعفون  والفقراء وا

وت غيره  وت يتساوى الناس جميعاً فال ينبغي ألحد ان يفرح   وأمام ا
اذا حلّ أَجَلُه ..

وت لن يتخطاه متى ما حَلَّ أَجَلُه أيضاً . فا
-7-

ويـبـدو أنَّ االخـبـار الـكــاذبـة عن مـوت هـذه الـشـخـصــيـة او تـلك تـأتي في سـيـاق
احلمالت احملـمومة الـتي تستـهدف التـسقيط واالسـاءة واالنتقـاص  ولكنـها ترتد
ردودات سلبية على أصحابها  مادامت منطلقة من الكذب واحلسد واحلقد . 

-8-                                            
انّ سالمــة الــنـفس من أدران الــضــغــائن راحـةً كــبـرى
وتـلـك الــراحـة هـي الــتي يــبـــحث عــنــهــا الـكــذّابــون فال
يـزدادون بـهــا اال أوجـاعـاً وهـمــومـاً مــبّـرحـة تـفـتـك بـهم

وتعـصف باستقرارهم ...!!
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تُـــعـــد ثــورة الـــعـــشـــرين عــام 1920
ـنــعـطف الــهـام في تــاريخ الـعـراق ا
ـــا تـــأســـست احلـــديـث. إذ لــوالهـــا 

الـدولـة الـعـراقـيـة احلـديـثـة  ولبـقي
اضي مجرد أراضٍ العراق كما في ا
تابعة لإلمـبرطورية الـبريطانـية كما

كان لقرون مجرد والية تابعة للدولة
الـعــثـمـانـيـة. لــقـد أدت الـثـورة الـتي
رجـعية الديـنية في النجف قادتها ا
األشـــــرف وعــــــلـــــمــــــاء من كــــــربالء
والكـاظـميـة  ورجـال قبـائل وزعـماء
الـــعــشـــائــر الـــعــراقــيـــة  إلى إقــرار
اإلنــكــلـيــز بــضـرورة تــأســيس دولـة
لك فيصل يحكـمها مـلك مسلم هـو ا
األول وتــــأســـيـس مـــجـــلـس شـــعب

وتدوين دستور فيما بعد. 
واحـتـفـاءً بـتـلك الـثـورة اجملـيـدة قام
ـركز الـثـقافـي البـغـدادي في شارع ا

ـتـنـبي بـاقـامـة أول مـعرض نـوعي ا
عن ثـــــورة الـــــعـــــشـــــرين. فـــــفي 29
ـعـرض حـزيران 2012  افـتـتـاح ا
حـــيث تــصـــادف الــذكــرى الـــرابــعــة
والتـسعـون النـطالقة الـثورة في 30

حزيران 1920.
ــعــرض كــتـبــاً تــاريــخــيـة تــضــمن ا
تناولت الثورة بـسرد الوقائع ونشر
الـبـيـانـات والـرسـائل وصـور زعـماء
الثـورة  وكـتب شـعر وأدب تـتـحدث
عن الثـورة ومـجريـاتهـا وأهـازيجـها
ومـالحم الــبــطــولـــة الــتي ســطــرهــا

الــــثــــوار في مــــواجــــهــــة الــــقــــوات
الـبــريـطـانـيـة إضــافـة إلى صـحـافـة
الــثــورة ونــسخ من الــصــحف الــتي
صـــدرت آنـــذاك. كــمـــا شـــمل عــرض
أســـلـــحــة اســـتــخـــدمت في الـــثــورة
كــالـــبــنـــادق واخلـــنــاجـــر والــفـــالــة
ـكـوار والقـامـات وغـيـرهـا. وعلى وا
ـفـتـوح كــان هـنـاك عـرض ـســرح ا ا
ثل حلظة انطالق الثورة مسرحي 
فـي الــرمــيـثــة عــنــدمــا كــان الــشــيخ
شـــعـالن أبـــو اجلـــون مـــعـــتـــقالً في
احلامـية الـبريـطانـية ثم جـاء رجال

الــقــبــيــلــة وحــاصــروهــا وأطــلــقــوا
سراحه. 

وكـــانت هـــنـــاك أهـــازيج وقـــصـــائــد
شـعــبـيـة  ورجــال يـحـمــلـون رايـات
وبـــنــادق يــهــتــفـــون بــاسم الــعــراق

رجعية.  وا
ـســؤولـ وأبــنـاء حــضـر عــدد من ا
قادة الثورة عـلى رأسهم السـيد عبد
احلـسـ الـيـاسـري والـسـيـد مـجـبل
الـيـاسـري رئـيس جتـمع أبـنـاء ثورة
ـــثـــقـــفــ الــعـــشـــرين وجـــمع من ا

. ؤرخ واألدباء والباحث  وا
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ـنـشـودات والـعـبـارات الـرائـعـات الـتي قـيـلت ـشـهـورات واحلِـكم ا ـقـوالت ا من ا
ومـازالت تُـقـال (الـوقـايــة خـيـر من الـعالج) .وتـخـبــرنـا احلـكـمـة ان الـوقـايـة درع
احلـمـايـة من الـعـنـاء أو األذى فـقــبل وقـوع األذى أو اخلـطـر فـيـنـا واجب عـلـيـنـا
حـمـاية انـفسـنـا . وحمـايتـنـا ألنفـسنـا حق وواجب ووعي.. فـقد اسـتـدل احلكـماء
ـقولة التي تـنذر وتنَّبه مـن الضرر واخلطـر الذي يلحق بـالبشر اً با واألطباء قـد
من األمــراض واألوبـئــة إذا اهـمـلــوا أهـمـيــة الـوقـايــة . ونـحن في فــتـرة عـصــيـبـة
نعـيشـها مع وبـاء كورونـا اخلطـر الذي هـدد ومايـزال يهـدد حيـاة البـلدان ويـهلك

األبدان لـيس باإلمـكان اإلنـتصـار على هـذا الوبـاء الفـتّاك اال
بـالــوقـايـة مــنه بـدالً من الـعـالج بـاحلـجـر الــصـحي أليـام
ولـيـال . يـرشـدنـا الـعـقل ويـنـصـحـنـا الوعـي أن نحـافظ
عــلى سالمـــة أبــدانــنـــا دون أن نــزل ونــقـع في شــبــاك
رض وحـفـرة الوفـاة . الـوباء يـجـرنا لـلـوفاة والـوقـاية ا
حتمـلـنـا إلى الـسالمـة وهي خـيـر من الـوفـاة وخـير من

العالج .
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شهـدت بدايـة العـام الدراسي -2014
 2015 في جــامــعـة أمــســتـردام  أول
مـجــمـوعـة من الــطالب تـبــدأ بـرنـامج
الـبكـالـوريـوس في اختـصـاص جـديد
لم يــعـرف مـن قـبل حــيث يــجــمع بـ
الــعــلــوم الـســيــاســيــة وعــلم الــنـفس
Politics, والـقانـون وعـلم االقـتـصاد
Psychology, Law and Eco-
PPLE ًويـعـرف اخــتـصـاراnomics 
وهـــو فــريــد من نـــوعه وكــمـــحــاولــة
تــطــبــيــقــيــة ســنــعــالج االنــتــخــابـات
الـعـراقـيـة الــقـادمـة بـغض الـنـظـر عن
كـــونــهــا مـــبــكــرة أو دوريـــة بــحــسب
الـعـلـوم األربـعـة مـجـتـمـعـة ومـتـفـرقـة
ــعــرفـة وفــقــاً لــلــنــمط اجلــديــد من ا
كن ان ونقدم تصوراً علمياً وعملياً 
يـــضع االنـــتــخـــابـــات في نـــصــابـــهــا
ويسـاهم في بـناء مـرحـلة قـادمـة على

أسس معرفية سليمة.
االقــــتــــصـــاد :Economicsلــــنــــبـــدأ
ر بـأزمة مـالية باالقـتصاد فـالعـراق 
حادة وصلت الى تـعذر صرف رواتب
ــوظـــفـــ وطــلـــبت ـــتـــقـــاعــديـن وا ا
احلكـومة جتـويز االقـتراض الـداخلي
ان بعد بعض واخلارجي ووافق البر
الـــــتــــعـــــديالت بــــاإلضـــــافــــة الى ان

احلـــكــومــة لم تـــرسل مــوازنـــة لــعــام
 2020الى هذا الـتـاريخ فـهل في هذه
ــكن لــلـحــكــومــة ان تــنـفق األجــواء 
امــواالَ تـــقــدر بـ  250مــلـــيــون دوالر
إلجـــراء االنــتــخـــابــات ســـواء أكــانت
مـبـكـرة خـالل عـام واحـد أم كـانت في
موعدها الدوري بـعد سنتـ تقريباً?
ان الـنـسـبـة األكـبـر من هـذه الـنـفـقـات
يــــذهب الى الــــعـــامـــلــــ في مـــراكـــز
الــتـســجـيل ومــراكـز االقــتـراع فــعـدد
مـوظـفي مراكـز الـتـسـجـيل الـتي يـبلغ
عددها  550مركـز تسـجيل في عـموم
ـوظفـ فـي كل مـركز الـعـراق وعـدد ا
 12مـوظف ويـسـاوي  6,600مـوظف
ـراكـز الـفـرعـية في حـ عـدد مـدراء ا
 550مـــديــراً وعـــدد مــعـــاوني مــدراء
ـراكـز الـفـرعـيـة  550مـعـاونـاً وكـان ا
الـراتب الــشـهــري لـلــمـديـر 600,000
ديـنــار والـراتب الـشــهـري لـلــمـعـاون
 550,000ديــنــار الــراتب الــشــهــري
ـرتبات للموظف  450,000دينـار فا
الشهرية للمدراء = 600,000 * 550
ـــرتـــبــات  330,000,000ديـــنـــار وا
الـــشـــهــــريـــة لـــلــــمـــعـــاونـــ * 550
 302,500,000 = 550,000ديـــنــار
ــرتـــبــات الــشــهــريــة لــلــمــوظــفــ وا

5500* 450,000
 2,475,000,000=دينـار فـمـجـموع
ـوظفـ لـلـمـراكـز الـفـرعـية مـرتـبـات ا
شـهـرياً  3,107,000,000ديـنـار هذه
الــنــفــقــات لــشـهــر واحــد فــقط مع ان
عملية التسجيل تستغرق عدة أشهر
امـــا مــوظـــفي مــراكـــز االقــتـــراع فــان
عــددهـم إذا كــان يـــتــكـــون من خــمس
مـــحـــطـــات يـــتـــكـــون من  35مــوظف
اقــتــراع وعـــدد مــراكــز االقــتــراع في
العراق  8,000مركـز وعـدد محـطات
االقـــتـــراع  48,000مـــحـــطـــة وعـــدد
ـراكـز خـارج احملـطات ـوظفـ في ا ا
 80,000 = 10 * 8,000مــــــــوظف
ـراكز  8,000منـسق عـدد مـنـسـقي ا
عـدد مـدراء احملـطـات  48,000مـدير
ـوظـفـ في احملـطات 48,000 عـدد ا
 192,000 = 4 *مـــــــــوظـف عــــــــدد
ـــراكـــز واحملـــطــات ـــوظـــفـــ فـي ا ا
192,000 + 72,000 = 264,000
ــــــركــــــز مــــــوظف راتـب مــــــنــــــسق ا
 400,000دينـار راتب مـديـر احملـطة
 350,000دينار راتب موظف محطة
االقـتـراع  300,000ديـنــار مـجــمـوع
ــراكـز * 8,000 مــرتـبــات مــنـســقي ا
400,000 = 3,200,000,000
ديـــنـــار مـــجـــمــوع مـــرتـــبـــات مــدراء
احملـــــطـــــات = 350,000 * 48,000
 16,800,000,000ديــنـار مــجــمـوع
ـــوظــــفـــ * 264,000 مــــرتـــبــــات ا
300,000 = 79,200,000,000
ديــنـار اجملــمــوع الـكــلي لــلــمـرتــبـات
 99,200,000,000ديــــــنــــــار وهـــــذه
ـــبــالغ الـــطــائـــلــة تــصـــرف في يــوم ا
االقـــتــراع ولــلـــتــخــلـص من األعــبــاء
الـيـة التي تـتـحمـلهـا الـدولة بـسبب ا
ــكـن االســتــفــادة من االنــتـــخــابــات 
ـتـوفرة الـطاقـات الـبـشريـة الـكـبيـرة ا
في وزارتي التـربيـة والتـعليـم العالي

وظف وبقية الـوزارات األخرى من ا
احلــكـومــيــ وهم من اكــثـر طــبــقـات
اجملـتـمع وعـيـاً وادراكـاً لـلـمـسـؤولـيـة
ــــــنع مـن اخــــــتــــــراق كــــــمــــــا وانـه 
االنـــتــخـــابــات مـن الــعـــنــاصـــر غــيــر
ــوظــفـ ــعــروفـيــة ا ــرغــوب بـهــا  ا
احلـكــومــيـ هــذا بـاإلضــافـة الى انه
يــــحــــد من ظـــــاهــــرة احملــــاصــــصــــة
واحملـســوبـيـة الــتي تـســتـفـيــد مـنـهـا
بعض اجلـهات الـسـياسـية وهـو امر
تـــقـــوم به الـــعـــديـــد من دول الـــعـــالم
فيـمكـنـنا ان نـوفر  225ملـيون أي ان
تـكلـفـة االنـتخـابـات تـكون  25ملـيون
دوالر فـــقط وهـــو رقـم صـــغـــيـــر جــداً
وازنات العـراقية ومن هنا قياساً بـا
نستطيع جتاوز العائق االقتصادي.
الــســـيــاســة : Politicsنــظـم قــانــون
األحـــزاب الـــســـيـــاســـيــة - الـــوقـــائع
الــعـراقــيــة رقم الــعـدد:  4383تـاريخ
العدد : – 2015-10-12وفقـاً لـلـمادة
 39من الـدسـتـور الـنـافـذ لـعام 2005
العمل الـسياسي في الـعراق وتضمن
ادة  32اوال:  – 1يجوز القانون في ا
حل احلــــزب الـــســـيـــاسي بـــقـــرار من
ـوضــوع بـنــاءً عــلى طـلب مــحـكــمــة ا
مـســبب يــقـدم من دائــرة االحـزاب في

احدى احلاالت االتية:
أ  –فقدان شرط من شـروط التأسيس
ـادت  7و8 ـنصـوص عـلـيـهـا في ا ا

من هذا القانون.
ـادة  8ثـالــثـاً: أال وســنـأخــذ مــنـهــا ا
يكـون تأسـيس احلـزب وعمـله متـخذاً
شكل الـتنـظيـمات الـعسـكريـة أو شبه
العسكرية كما ال يجوز االرتباط بأية

قوة مسلحة.
ب  –قــــيـــامه بــــأي نـــشـــاط يــــخـــالف

الدستور.
ج  –قيـامه بـنـشاط ذا طـابع عـسـكري

أو شبه عسكري.

ــارســة د- اســتــخــدام الـــعــنف في 
نشاطه السياسي.

هـ- امــــــتـالك أو حـــــيــــــازة أو خـــــزن
األســلــحــة احلــربــيــة أو الــنــاريــة أو
فـرقـعة ـواد القـابـلة لالنـفـجـار أو ا ا
في مـــقــره الــرئــيـــسي أو أحــد مــقــار
فـــــروعـه أو أي مـــــحـل أخـــــر خالفـــــا

للقانون.
و- قـــيـــامه بـــأي نـــشـــاط يــهـــدد أمن
الــــدولـــة أو وحــــدة أراضـــيــــهـــا أو

سيادتها أو استقاللها.
ــكن ــمــارســـات ال  وجـــمــيع هـــذه ا
فوضية االنتخابات اثباتها أو البت
فـيــهـا ال اخـتـصــاصـيـاً وال ســيـاسـيـاً
فــمـخــالـفــة الــدسـتــور شـأن قــضـائي
والقيام بـنشاط ذي طـابع عسكري أو
شبه عـسـكري واسـتـخدام الـعنف في
ارسة نشـاطه السياسي كـلها شأن
أمـــنى وكــذلـك امــتالك أو حـــيــازة أو
خزن األسلحة احلـربية أو النارية أو
فـرقـعة ـواد القـابـلة لالنـفـجـار أو ا ا
في مـــقــره الــرئــيـــسي أو أحــد مــقــار
فـــــروعـه أو أي مـــــحـل أخـــــر خالفـــــا
لـلـقــانـون هـو اآلخــر شـأن أمـنى أمـا
الـــفــــقـــرة (و) فال يــــوجـــد أوضح من
الدعـوات االنـفصـاليـة التـي نسـمعـها
بــ احلـــ واآلخــر ولم جنـــد جــهــة
شـاركة ـنع أصـحابـهـا من ا حتركت 
في االنتخابـات وحل احزابها وهذا
بـحـد ذاته خـلل كـبـيـر يـتطـلب تـدخالً
يـــــلـــــزم احلـــــكــــومـــــة بـــــالـــــرقـــــابــــة
االسـتـخـبـاراتــيـة واألمـنـيـة لألحـزاب
وعمـلـها ومـقدار مـخـالفـتهـا لـلقـانون
وتـــزويــــد اجلـــهــــات الـــقــــضـــائــــيـــة
بــتـحــقـيـقــاتـهــا الـتي تــبت بــهـا كـأي

ة أخرى. جر
ـادة: وامــا الــفــقــرة ثــالـثــاً مـن ذات ا
دة ايقـاف نـشـاط احلزب الـسـيـاسي 
 6ستـة أشهـر بناءً عـلى طلـب مسبب

من دائــرة االحــزاب في حــالــة ثــبـوت
تلقيه امواالً من جهـات اجنبية خالفا
ألحـكــام هـذا الــقـانـون ويــحل احلـزب
الــــســـيـــاسـي في حـــال تــــكـــرار هـــذه

اخملالفة.
فإنـنا نـعتـقد ان هـذه العـقوبـة مبـهمة
وغـيـر كــافـيـة فـلــو تـلـقى احلـزب مـاالً
ـا احتـاج الى مرة ـرة واحدة  كثـيراً 
أخرى كـمـا انه هل تـلـقي األموال من
ـر دون عقـوبة وهـو تخـابر اخلارج 
مع األجـــنــبي يـــعــاقب عــلـــيه قــانــون
الـعـقــوبـات الـعــراقي? هـذا ان لم يـكن
غـسـيل أمــوال كـمـا وانه يـواجه ذات
شكلة حيث انه ليس من اختصاص ا
ـــا األجـــهــزة ـــفـــوضـــيـــة وا عـــمل ا
صـرفية الرقابـية وخـاصة األمنـية وا

منها. 
‘UI½ q×

اال انه سياسياً وهو محل نقاشنا في
هـذه الـفــقـرة سـيــؤثـر وجـود الـسالح
ـال السـيـاسي واسـتـخـدام الـقـوة وا
عـلـى عـمل األحــزاب األخـرى ونــتـائج
انتخـاباتـها وهو امـر جد خطـير على
مـسـتــوى الـسـيـاســة فـضالً عن كـونه
يــفــسح اجملــال في تــمــريــر اجــنــدات
خـارجـيـة فكـيف نـتـصـور انـتـخـابات
ــــال حـــــرة ونــــزيـــــهــــة والـــــسالح وا

وقف.  السياسي هو احلاكم في ا
الـقــانـون :Lawتــواجه االنـتــخــابـات
القـادمـة مشـكـلتـ قـانونـيـت األولى
بــعــديــة: وهي عــدم اكــتــمــال نــصـاب
احملـــكــمـــة االحتـــاديــة ولـــذا يــتـــعــذر
ـصـادقـة عـلـيـهـا وقـد فـصـلنـاهـا في ا
قـراطية في مقال سـابق بعنـوان الد
فرغة...رؤية العراق وخطر احللـقة ا
قانونـية والثـانية قـبليـة وهي قانون
االنتـخـابات ويـتطـلب الـقانـون اجناز
مهمت أسـاسيت كيـما يكون ناجتاً
ولـيـس اجـتـراراً لــلـمــراحل الـســابـقـة

ـتـعددة األولى: الدوائـر االنـتخـابـية ا
 Multiple constituenciesكمـا هو
تحدة بنحو يكون ملكة ا احلال في ا
لـكل دائـرة مـنــتـخب واحـد وان تـعـدد
ـرشــحـون ويــؤخـذ بـأعــلى اصـوات ا
ـئة + من رشـح من يـحوز 50 با ا
ـشـاركـ في االنـتـخـابـات أصـوات ا
ــتــعـــددة بــهــذه ــاذا الــدوائـــر ا أمـــا 
الشاكـلة فألسبـاب اقتصـادية حيث ال
ــــرشح ان يـــتـــواصل يـــتــــطـــلب من ا
ـنطـقة التي دعائـيا بحـدود تتـجاوز ا
يسـكـنهـا فلـو فرضـنـا انه لكي يـغطي
الــعــراق بـأكــمــله أو احملــافــظــة الـتي
يسـكـنهـا نـظام الـدائـرة الواحـدة فاذا
افتـرضـنا انـه ينـفق دعـاية انـتـخابـية
لـيغـطي دائـرته الـصغـيـرة مـعنى ذلك
انه يتـطلـب ليـغطي الـعراق بـأسره بـ
 329ضـــعــــفـــاً فـــاذا كـــانت الـــدائـــرة
ـنـفـردة تـتـطلب 500 - 50 الـواحدة ا
ألف دوالر دعـاية انـتـخابـيـة فلـلـعراق
16,450,000 - 164,500,000
دوالر واذا عـلـمنـا ان كل قـائـمـة فـيـها
ــرشـحــ في ضــعف الــعــدد فــعــدد ا
انتـخابات  2018هو  7,367مرشحاً
فيكـون اجملموع 121,187,150,000
 1,211,871,500,000 –دوالر وهي
ارقـام كــبـيـرة جــداً وهـدر بـاألمـوال ال
ضـــرورة له الــدائـــرة عــلى مـــســتــوى
احملـافظـة اقل ولـكـنهـا تـبقـى مرتـفـعة
نسبياً. والسبب اآلخر تنظيمي حيث
تكـون العالقـة مبـاشرة بـ النـاخب
ـعـرفة الـكـامـلة به ـرشح فلـديـهم ا وا
ـكن ان يــقـدمه لـهم وبـتـأريــخه ومـا 
ــــــــــــثـل  100ألـف مـن وان كـــــــــــــان 
الـعـراقـيـ بــحـسب الـدسـتـور اال انه
يبـقى هـؤالء مسـؤولـون عن ترشـيحه
نـيــابـة عن االخـريـن واالمـر االخـر في
حـالة فـشـله في أداء مـهـامه لـيست له
فــرصـــة لــلــفــوز مـن خالل جتــمــعــات

بشرية أخرى لفقدانه ثقة جمهوره. 
رشح هـمـة الـثانـيـة: في شـروط ا  وا
بأن يكـون حاصالً في أقل تقـدير على
شــــهـــــادة جــــامـــــعــــيـــــة أولـــــيــــة في
االخـــتـــصــاصـــات الــتـــشـــريــعـــيــة أو
الـرقـابـيـة أو مـا يـكـون مـؤثـراً فـيـهـما
فــــيــــكــــون االعــــتــــمــــاد عـــــلى ثالثــــة
اخــتـصــاصــات أســاســيـة هي اإلدارة
والـقـانـون والعـلـوم الـسـيـاسـيـة واما
اذا هذه االختـصاصات فالن مجلس
النواب وظيفته تشريعية رقابية وفقاً
للمادة  61من الدستور ومن الواضح
ان غير هـذه االختـصاصات لـيس لها
عالقـة بــالـتـشــريع والـرقـابــة ويـبـقى
ـــســــتـــشـــارين في االســـتــــفـــادة من ا

القضايا التخصصية ح احلاجة.
Psychology:عـــــــــلـم الــــــــــنــــــــــفس 
سـيـكـولـوجــيـة االنـسـان تـدفـعه نـحـو
احلـصــول عــلى حـقــوقه فــيـرفض كل
اشــــكـــال الـــتـالعب الـــتـي تـــؤدي الى
ضياع مـكتـسباته وحـيث ان الناخب
وجد عدم جـدوى االنتخـابات ألسباب
متـعددة من أهـمـها انـها لم تـعد عـليه
بـفائـدة فـمـا زال يـعيش الـفـقـر وسوء
اخلـدمــات وتـفـشي الــبـطـالــة وتـغـول
الــفـــســاد وانــفالت الـــسالح كل هــذا
بكـفة والـتزويـر في االنتـخابـات بكـفة
أخرى حيث الحظنا عزوفا شديداً في
االنـتـخـابـات األخـيـرة بـحـسب بـعض
ــراقــبــ انـــهــا لم تــصل الى 20% ا
ـوثوق وعلى األرقـام الـرسمـيـة غيـر ا
بها  %39ولطـمأنت الـنـاخب ينـبغي
معـاجلـة اإلشـكاالت الـسـابقـة والـعمل
على زيـادة الشفـافيـة التي تـؤكد على
حـريـة ونزاهـة االنـتـخـابـات وبـعكس
ذلك فـإنــنـا سـنـشـهــد عـزوفـاً اكـبـر قـد
يـؤدي الى فـشل االنـتـخـابـات عـمـلـياً
وخــــــروج الـــــنـــــاس الـى الـــــشـــــوارع

للحصول على حقوقها.
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بغداد

سـتفيـدين منهم وكتلـهم ومقربـيهم ا
ـسـتـشــارين الـذين ال يـعـرفـون ومن ا
ـــدح والــتــزلف من االســـتــشــارة إال ا
ــســاو وتــبــريــر أخــطـاء وتــزيــ ا
هـؤالء الـساسـة والـزعـمـاء والـرؤساء
ـكـاسب  ,وقـد بـرز لـلـحـصــول عـلى ا
هـــؤالء الــوعــاظ  بـــشــكـل بــارزفي كل
احلـكـومـات الـعــراقـيـة الـتي تـشـكـلت
بعـد االحتالل األمـريكي  لـلعـراق عام
ـسـتشـارون وغـيرهم  2003فهـؤالء ا
من (الـــوعــاظ)  كــانــوا يــبــاركــون كل
قرارات رئيس احلكومة أو احلزب أو
تدحون كل الكتلة وان كانت خطاً و
عـمل يـقـوم به وان كـان يـنـطوي عـلى
فساد وسرقة وظلم وجور وحتى قتل
ويـبـررون له ذلك بـتـبـريـرات مـا انـزل
الــله بـــهــا مـن ســلـــطــان وســـمــعـــنــا
ا فعله وشاهدنـا وعاصرنا الـكثيـر 
هــــؤالء الــــوعــــاظ  خـــــصــــوصــــا في
ـالـكـي األولى والـثــانـيـة حــكـومـتـي ا
ـالـكي  ووعـاظه كـانوا فـمـستـشـارو ا
يزيـنـون له أعمـاله حـتى في عـملـيات
الــفــســاد الــكــبـرى كــإبــرام صــفــقـات
األسلـحـة الفـاسـدة وصفـقات وزارات
التـجارة والـداخـليـة والنـفط وغيـرها
شـبوهة ودافعوا عنه من الصفقات ا
ـعــتـصــمـ في حــتى عـنــدمـا  قــتل ا
احلويجة والزركة والـفلوجة وغيرها
ودافــعــوا عــنه حــتى بــعــد اخلــيــانـة
ـذلـة أمام داعش ـة ا الـكبـرى والـهز
عـنـدمـا سـلم هـو وقـادته والـفـاسدون
ثـلـث مـسـاحــة الـعـراق لــداعش فـكـان

ـدافع عنه وعن هؤالء الوعاظ من ا
أخـطـائه وجـرائـمه فـهم وعـاظ الـزمن
األغبر والسـلطان الفاشل  ,وما يقال
ـــالــــكي يــــقــــال عـــلـى وعـــاظ عـــلـى ا
اجلـعــفـري أيــضـاً  ,أمـا وعــاظ عـادل
ـهـمة ـهـدي فـلم يـضـطـلـعـوا  عـبـد ا
الـوعـظ والـدفـاع عــنه فـقـط بل كـانـوا
يتخذون قرارات مـصيرية ويصدرون
أوامر باسمه ويوقعون على مكاتبات
خطـيرة بـدال عنـة وأخطـرها مـا تعلق
ــتـــظـــاهـــرين الـــســلـــمـــيــ بـــقــتـل ا
واستخدام األسـلحة اخملتـلفة ضدهم
واعـتـقـال الـنـاشـطـ مـنـهم واغـتـيال

بعضهم .
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ـهـدي من الــوعـاظ من اعــتـبــر عـبــد ا
ـا في االقتصـاد والسـياسـية وهو عا
الــــذي أوصل الـــــعــــراق الـى حــــافــــة
الـــهــاويــة فـي كل اجملــاالت نــتـــيــجــة
الـفــسـاد الـذي أصـبـح ال مـثـيل له في
حكومـته بسبب ضـعفه وسوء إدارته
لكـل ملـفات الـدولـة خصـوصـا األمني
واالقــــتـــصــــادي والـــســــيـــاسي ,أمـــا
الــقــرارات الــتي حتــدد الــعـالقــة بـ
ـركـزيـة وإقلـيم كـردسـتان احلـكومـة ا
التي لم تشهد كل احلكومات السابقة
ـبـرر فـيـها الـضـعف والـتـنـازل غـيـر ا
لإلقلـيم كمـا في عهـده فكـانت مخـزية
ومع ذلك فــقـد امـتــدحـهـا وعــاظ عـبـد
ـهـدي الـعـرب والـكـرد حـتى بـعد ان ا
تـنـصل اإلقـلـيم عن االتـفـاق  اخلـاص
ـهــدي الـقـاضي ــوازنـة مع عــبـد ا بـا

بتـسـليم اإلقـليم  250ألف برميل من
ــركـزيــة مــقـابل الــنــفط لـلــحــكـومــة ا
صـرف مـوازنـة اإلقلـيم  ,أمـا الـفـساد
ــال الــعـــام  والــصــفــقــات وســـرقــة ا
شبـوهة وتـعي غـير الكـفوئ في ا
مناصب عليا والتبذير الكبير ألموال
العراق فلم تـشهد أية حكـومة سابقة
هدي مثلـما حصل في حـكومة عـبد ا
ومع ذلـك كــان الـــوعـــاظ الــفـــاســدون
يزينـون أعمـاله ويدافـعون عنه . ولم
يــــــقـــــتـــــصــــــر وعـــــاظ الــــــسالطـــــ
) اليـوم عن احلـكـومات (الـسيـاسـيـ
ـركزيـة فـهنـاك وعـاظ كثـر في إقـليم ا
كــردسـتــان  يــزيـنــون أعـمــال رؤسـاء
األحــزاب ويـــدافــعــون عــنــهم دفــاعــا
ـتـدحـونـهم بـ مـسـتـمـيــتـا ال بل و
الـفــيـنـة واألخـرى عـبــر الـفـضـائـيـات
وفي مقـاالت علـى صفـحات الـصحف
ومن هـــؤالء الــوعـــاظ مــســـتــشــارون
لـــرؤســاء األحـــزاب والـــقــادة الـــكــرد
ولألسف بـعـضـهم كـتـاب وإعالمـيون
حــتى صــوَر هــؤالء الــوعــاظ عــمــالـة
رؤســـاء بــــعض األحـــزاب الـــكـــرديـــة
وطـنــيـة وحـنــكـة وسـعـيــهم احملـمـوم
لالنفـصال مـطالـبه باحلـقوق ودفـاعاً
عـنهـا وسـرقاتـهم لـنفط اإلقـلـيم الذي
لم يـحـصل شـعـبـنـا الـكـردي عـلى أي
فـــلس مــنه بـــطــولــة وفـن وســيــاســة
ــان وعــنـــدمــا طــالب أحــد نــواب بــر
اإلقــلــيـم  مــعــرفــة أين تــذهب أمــوال
تصـديـر نفط اإلقـليـم والذي لم يـسلم
من عـــائــــداته ثــــمن بــــرمــــيل واحـــد

ـركزيـة والـشعب الـكردي للـحـكومـة ا
ـــا لم يـــحــصـل عــلى بـــدون رواتب و
إجـابــة لـتـسـاؤالته تــصـدى له بـعض
الـوعـاظ وسـكت آخـرون ولم يـنـطـقوا
بــحـرف  ,أمــا تــهـــريب نــفط كــركــوك
ــــوصل الـــذي يــــهـــرب الى إيـــران وا
وتــركــيـا بــآالف الــشـاحــنــات يـومــيـا
يــعــتـبــره الــوعـاظ أعــمــاال مـشــروعـة
وفــسـاد الــســيـاســيـ الــكـرد نــزاهـة
نـافذ احلدودية واالستئثـار بأموال ا
ــطـارات وعــدم تـسـلــيم احلــكـومـة وا
ــركــزيــة أي فــلس مــنــهــا مــنــذ عـام ا
 2003الـى أيـــامـــنـــا هـــذه ســـيـــاســة
وشـــطـــارة. وهـــكـــذا يــــنـــشط وعـــاظ
) ويــكـثـرون (الــسـيـاســيـ الــسالطـ
ويتـسابـقون لـلحـصول عـلى احلظوة
من الـسالطـ حيـثـمـا يكـون الـفـساد
مـدمــرا والـفـاســد األكـبـر هــو الـزعـيم
وحـيـثـمــا تـكـثـر الـسـرقـات واجلـرائم
وبقات من قبل الزعماء والرؤساء وا
وحــيـثــمـا يــســيس  الـقــضـاء لــصـاح
الـزعـمـاء والرؤسـاء ويـجـيـر الـقـانون
لــهم وإلتــبــاعــهـم  و(تـطــمــطـم) اكــبـر
اجلـرائم والسـرقـات وأعـمال الـفـساد
والرشـا والـصفـقات الـفـاسدة خلـاطر
الـــزعــيم والـــرئــيـس وحــيث تـــصــبح
اجلرائم بطوالت والسـرقات والفساد
من الضرورات التي تلغي احملذورات
والـعـمـالة والـنـذالـة شـرفـا واخلـيـانة
ســيــاســة فـمــا أشــبه األمس بــالــيـوم
فوعاظ سـياسـيي اليوم أشـبه بوعاظ

سالط األمس .   
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في كل زمــان وحــيث مـا وجــد الــظـلم
والـــفـــجـــور والـــفـــســـاد في كـل دولــة
فاسدة وحكـومة فاسـدة  جند ثلة من
ـــتــدحـــون هــذه وعـــاظ الــسـالطــ 
الــدولـة ويـثــنـون عــلى أعـمــالـهـا وان
ظلمت وقتلت وأفسدت  كما جند لكل
سـلطـان ومـلك متـجـبر وظـالم وفـاسد
هـنــالك وعـاظ الـسالطــ يـزيـنـون له
أعـــمــاله وجــرائـــمه ومــوبـــقــاته ولــو
خالف بـهـا الدين  والـشـرع والقـانون
واألعـراف  ,وفي تــاريــخــنــا الـعــربي
واإلسالمي صور شتى وأمثلة عديدة
لــوعـاظ الــسالطــ  فـقــد كـثــر هـؤالء
الـوعـاظ في الـدولـة األمـويـة والـدولـة
الـعبـاسـية وغـيـرهمـا من الـدول التي
تلتـهما في مـنطقـتنا الـعربيـة بالذات
وكـان دور هـؤالء الـوعـاظ يـبـرز أكـثـر
في زمن اخلـلـفــاء والـوالة الـفـاسـدين
واجلـائــرين والـظــلـمـة فــكـان لـكل من
هــؤالء اخلــلـفــاء والــوالة بــطــانـة من
تـدحونهم ـتزلفـ الذين  الوعاظ  ا
ويـــدافــعــون عــنــهـم ويــبــاركــون لــهم
أعـــمــالــهـم ويــصــورونـــهــا اجنــازات
وخدمات لألمـة وان كانت أعـمال هذا

اخلــلــيــفــة أو الــوالي تــنــطــوي عــلى
الظـلم والـفـساد والـتـبذيـر واإلسراف
وان وصـــلـت حـــد الـــقـــتل وارتـــكـــاب
وبقـات والقبـائح والذنوب ,وكانوا ا
ـتـدحـونه ويـزيـنـون أعـمـاله فـقط ال 
ن يعارض أفعال بل كانوا يتصدون 
هـــــذا اخلــــــلـــــيــــــفـــــة أو الـــــوالـي بل
ويفسقـونهم ويؤذونهم ويـخرجونهم
لة وقرأنا الـكثير عن مثل هؤالء من ا
ـــقـــربــــ من اخلـــلـــفـــاء الـــوعـــاظ  ا
والــسـالطــ ووالة الــواليـــات الــذين
بـاعـوا دينـهم ودنـيـاهم مـقـابل حـفـنة
من الــدنــانــيــر ومــقــابل الــتــقــرب من
اخلــلــفــاء والـسالطــ لــيــكــونـوا من
حـاشـيـته ومـريـديه ونـدمائـه ومقـابل
مــنـاصـب يـســتـأثــرون بــهـا وجــوائـز
ومكافئات سخيـة ومكاسب يتنعمون
بـهـا في دنـيـاهم الـزائـلة  ,وما أشـبه
األمس بـاليـوم في الـعراق خـصـوصاً
حـــيث يــنـــشط وعــاظ الــســـيــاســيــ
(رؤســاء األحـــزاب والــكـــتل ورؤســاء
احلـكــومـات) الـفــاشـلـ والــفـاسـدين
واغـلب الوعـاظ  لـهـؤالء السـيـاسـي
الــفـاشــلـ هم من أعــضـاء أحــزابـهم
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بولندا

t¹uMð
ـــنــاقـــصــة ١٥١ في االعالن رقم ا
ـــــنــــــشــــــور يـــــوم ٢٠٢٠/٥/١٤ ا
االربــــــــــــــــــعـــــــــــــــــاء ٢٠٢٠/٦/٢٤
بـــــالــــعــــــــــــــــدد ٦٦٩٢ اخلــــاص
بــاكـــشــاك عــدد (٣) بــلـــديــة عــلي
الـــشـــرقـي لم يـــتـم ذكـــر الـــشـــرط
تـضمن (على ان يكون الـتشييد ا
واد قابلـة لالزالة سندويج بنل
حــصـرا وبــخالفه يــفــسخ الـعــقـد
وتــتــخــذ االجـراءات الــقــانــونــيـة

ؤجر). بحق ا
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صيدُ البط البري

بيعت رسـمة بعنـوان ال بيروغ لـلمؤلف الـبلجيـكي أندريه فرانـكان (سبـيرو) مقابل  337 ألفا
ـا كـان مـقـدرا وفق ما ي لكـنه أقل  و 600 يورو الـسـبت في بـاريس وهـو رقم قـيـاسي عـا
أعلـنت دار آركـوريـال في بـيـان. وأجنـز هـذا الرسـم الذي كـان سـعـره مـقـدرا ب  350 ألف
يورو و 450 ألفـا بـاحلبـر الـصيـني لـغالف النـسـخة الـ  49جمللـة "جـورنال دو سـبـيرو" في
ـيا جديدا في األعمال التي أجنزها نيسان  .1954وكانت هذه اللوحة التي سجـلت رقما قياسيا عا
صورة مع أكثر من زاد التي أقيم على أعمال ألسماء بارزة في القصص ا فرانكان أبرز قطعة في ا
عـروضة لوحة من خـيال فرانكـان وغوتليب أجنـزها البلـجيكي مأخوذة  300قطعة.ومن بـ القطع ا
من اجلزء االول من إيـدي نوار ألبـوم الفـكاهـة السـوداء والسخـرية االجـتمـاعية  1981 بيعـت مقابل
ـغـامـرات تـان تـان مـقـابل  306 آالف و600  117 ألف يـورو.كـمـا بـيع رسم إليـرجـيه مـن األلـبـوم الـثـامن 
يورو كـان مـقـدرا ب  250 ألف يورو و 350 ألفـا.كـذلك بـيع رسم آخـر إليـرجـيه بـعـنـوان لـيل نوار ب39

ألف يورو أي أقل من السعر الذي كان مقدرا ب 39 مرة.

رسالة باريس
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مــحــمــود ســـعــيــد روايــتـه "صــيــد الــبط
الـبـري"  بــكـارثـة دمـويـة ولــغـة مـلـهـوفـة
تـقدم أحـداثـها دون تـمهـيـدات فمـا جرى
ويـجـري للـعـراق وشعـبه لم يـعد يـحـتمل
ـقدمات ألنه صار أي تمهـيد وال يحتاج 
مـعـلـومـا لـلــعـالم كـله.." سـيـحـتـرقـون مع
أبـويـهم كـآالف األطـفـال الـذيـن احـتـرقوا
ـــــوت داخل وأهـــــالـــــيـــــهـم في طـــــريـق ا
سـيـاراتــهم هـاربــ من الـكــويت.." جـمل
قصيرة فاحلدث ال يحتمل اإلسهاب إنه
يـريد أن يالحق مـا يـجري يـحـرص على
ســرد حـــكــايــة عـــصــر مــأزوم بـــفــصــول
ة ـعـاصرة اجلـر ـة األمريـكـية ا اجلـر
التي قـتلت الـعراقيـ وشردتهم..يـرويها
عــبـــر لــغـــة ال تـــنــفي الـــواقع وال تـــهــمل
الـتـخـيـيل بل جتـمع بـينـهـمـا في أسـلوب
ذجة لـغوية استطاع صدق الروي عبر 
الـتــجـربــة الـفــنـيــة أن يُــديـرهــا بـتــمـكن
فـالـكتـابـة حـياة  ال فـواصل بـ الكـتـابة
ـوذج ال يـنفي واحلـيـاة وهذه الـروايـة 
الـواقع وال يغـادر مـا تتـطلـبه لـغة الـسرد
الروائي بل يجـمع بينهـما في تشكيالت
حــركــيــة بــحـيث صــارت الــروايــة حــيـاة
قــائــمـة بــذاتـهــا حــيـاة تــعـرض أحــداثـاً
مـتـنــاقـضـة لـكـنـهـا تـبـدو لـلـقـار بـغـايـة
االنسـجام انـطالقاً من قـدرة اخمليـلة على
تناقضات وإعادة تشكيلها وسط صهر ا
احلــدث الـــرئـــيس مـن جـــديــد مـن هـــنــا
اسـتـطــاع الـروائي أن يـســتـعـرض وسط
الــنــيـران آثــار وطــنه ونــخـيــله وأنــهـاره
والسـفرات التي كـانت تهـيب بالعـراقي
لــلــخــروج إلى بـهــاء طــبــيـعــته وأنــهـاره
وغـــابــاته اخلـــضــر. ويــوجـــعه احــتــراق
الـنـخــيل بـصـواريـخ الـعـدوان واألحـداث
التي مرت عليه محولةً إياه لصور عذاب
مـريـرة تـسـتـوقف الـشـخـصـيـة الـرئـيـسـة
(مــنـصف) لـيـردد فـي مـونـلـوج مـوجع " 
كـل الـــــــعالقـــــــات تـــــــذوب فـي زحـــــــمــــــة
وحـدهـا أحـداث العـراق تـسـيـطر احلـيـاة
على عـقله الـعراقُ يعـني هو  هـو يعني
الـعـراق" أي وجع أقـسى من هـذا الـذي ال
ساومة.!  يغادر وال يهدأ وال يقبل ا

ونولوج يـأتي لقطع السـرد ولتنبيه إن ا
الــقــار ألمـر مــهم يــسـاور الــشــخـصــيـة
الـرئـيـسة ويـهـيـمن على وجـدانـهـا فضالً

عن مهمته األسلوبية اجلمالية..
إن التالعب بالزمن قطعاً ووصالً يرد في
الروايـة دون نتوءات بل هـو يجـري عبر
انعطافات سريـة ال يجد القار نفسه إال
وقد انـعطف مـن حلظة زمـنيـة إلى أخرى
مـختـلفـة وبعـيدة من حلـظة موجـعة إلى
مـاض جـمـيل..يـنـسـاب احلـزن واألحـداث
الــكـبــيـرة فال نــشـعــر اال بـتــغـيــر الـزمـان
ـونـتاج« ـكان وهـذا مـا أتاحه فن »ا وا
الــذي ابــتـــكــره الــســـيــنــمـــائي الــروسي
»سـيـرغي إيـزنـشـتاين(1898-1948 ) «
بـإيـحـاء من فن الـشـعـر وخـاصـة أشـعار
بـوشـكـ والشـعـر الـيابـاني والـصـيني
ـــهــتم بــفن ويــوضح مــحـــمــد األســعــد ا
ـعـنيَّ هنـا هو الـهـايكـو بوقت مـبـكر أنَّ ا
ونـتـاج أو القـطع والوصل الـبارز في ا
قـصائـد الهـايكـوالتي تـتشـكل تركـيباً من
صـورتـ رمـزيـتـ ال يـبـقى فـيـه الـناجت
تعـبيراً عن مـجموعـهما بل نـتاجاً لـهما
بــوصـفه قــيـمـة لــبـعـد آخــر يـنـبــثق مـنه
مـفـهـوم جـديــد ال يـنـتـمي ألي واحـدة من
الـصورتـ على انـفراد وكـثيـراً ما يـكون
ضـارع مستمدا من التركيـز على الفعل ا
الـتصـوير الـبـصري."عـليه أن يـسألـها إن
جـسمها رياضي من كانت حتب التزلج 
يــدري انـهـالت في ذهــنه رحالت الـربـيع
سلـمان باك احلـبانيـة جزيرة في الصـبا
األخـيـضـر أم اخلـنـازيـر بـحــيـرة سـاوة 
الشمال " ص 90إنه يرتل أسماء األماكن
في وطـنه يـثـبـتـهـا عـلى الـورق مـنـتـزعـاً
صـورهـا من الـذاكرة ومـحـاوالً تـشكـيـلـها
آنياً لـيمنحـها حضوراً عـينياً يـستقر في
احلـدث لـيـنـفـتح عـلى الـقـراءة من جـديد.
أســــــمــــــاء األمــــــاكـن في الــــــنـص األدبي
اســـتـــحـــضـــار لـــهـــا مع تـــعـــدد الـــقـــراء
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عاصر فنا عُدت الرواية عبر تاريخها ا
مركبا وغير مستقر منذ فتحت أبوابها
خملــتــلـف أنــواع الــفــنــون والــثــقــافـات
وغـدت منطـقة مـتغيـرة قابـلة الستـقبال
مـا يفـد إليـهـا فهي أقـرب ما تـكون إلى
الشكل الذي تتداخل فيه ألوان عدة من
عارف ويتضمن ب طياته فضال عن ا
احلــكـــايــة واالخـــبــار أبـــعــاداً فـــكــريــة
ــا  ومـــنــظـــورات ورؤى مــتـــعــددة  
يــعــني أن الـــروايــة فن دائم االنــفــتــاح
ليس له شكـل حتدّه حدود وتـرسيمات
لـــقــدرتـه الــدائـــمــة عـــلى االســـتــقـــبــال
واالحـــتـــواء فــــضال عن كــــون فـــنـــهـــا
ـــتــغــيــرات الــســـردي يــتــشــكـل عــبــر ا
الـسـيـاسيـة واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـية
ـتلك الـشعـر والـلوحـة والفـنون فـيمـا 
الـتشـكيـلـية أشـكاالً ذات سـمات خـاصة
بــهــا تـــقــوم عـــلى ألــوانٍ من الـــتــوتــر
ـــــائــــزة.لـــــقــــد كــــان واخلــــصـــــائص ا
السـتــيـعــاب الـروايــة مـيـاديـن عـدة مـا
ــشــتــغـلــ بــهـذا أن سـوّغ لــلــنــقـاد وا
يـطلقـوا علـيهـا مصـطلـحات ذات عالقة
ـضــامـيــنـهــا كــالـروايــة الـتــاريـخــيـة
والرواية السـياسية والروايـة الشعرية
وغــيــر ذلك من واقــعــيــة واجـتــمــاعــيـة
وطبـيـعـية وكـان هـذا جـديـرا بتـفـسـير
الـتـطـورات السـريـعة  الـتي مـرت بـها
ـكثـفـة الـتي ـتـداخـلـة وا والـتـشـكالت ا
آلت إليهـا  والتي جتعلـها اليوم أقرب
مــــا تـــكـــون الـى مـــصـــطــــلح الـــروايـــة

اإلشكالية. 
       ان اإلذابـة واالحـتـواء الـلذين
اتــســمت بــهـــمــا الــكــتــابــة اجلــديــدة 
تلكـان القدرة على الـتخلل في جوهر
الـنص واحلـلول  في خـفـاياه لـتـنهض
الـــتــداخالت دون مـــنــطق او تـــبــريــر 
تـــنـــهض فـــجـــاة وعــلـى حــ غـــرة من
ــتــلــقي مــجــاريــة ال مــنـطـق األحـداث ا
والوقائع في زمن غيـر محدد ومكان لم
يــعـد أرضــيـة لـفــعل الــشـخــصـيـات الن
حضوره لم يعد  حضورا فيزيائيا بل
غدا نبـضا يتـوهج في مجمل الـعناصر
الـبــنــائـيــة لــلــنص مـعــبــرا عن وجــهـة
نـظـرهــا ونـاهـضـا بـتـشــكـيل وظـائـفـهـا
كـان مرتبطـاً بظاهرة وصارا اجلمالـية
طلق  الـذي غابت فيه احلدود الزمن ا
والـتـرسيـمات ولـذلك يـؤكـد هيـدجر ان
ـتـعالي الـذي ننـظر الـزمن هو األفق  ا
مـنه الى الـسـؤال عن الوجـود  فـغـياب
مـــحـــددات الــزمـن في الـــنص األدبي ال
يــعــني غــيــاب الــزمن بل يــدعــونــا ذلك
الغياب الى البحث عن فاعليته الكامنة
في الطبقات اخلفية داخل النص   من
اجل كـتـابـة حـرة ارتـبـطت بـفـنـيـة نص

الكتابة أو كتابة النص/ الرواية.
≤

 يفتتح الروائي العراقي محمود سعيد
نـــصه في أعـــلى اجلـــهــة الـــيــمـــنى من
احملــور األول لـلـروايــة بـالـرقم   1دون
ـــا يـــعــني أن أقـــواس وال مــحـــدّدات 
الـزمن مــفــتـوح فــاألدب فن زمــني لـكن
ومـا زمـنـيـته كـثـيـرا مـا تـكـون مـطـلـقـة 
غــيــابه في مــثل هــذا الــنص إال غــيـاب
تـمـويـهي ليـكـون احلـدث مفـتـوحـاً على
وت فيها شعب كوارث دموية ماحقة 

كامل ويتشرد ويـجوع ويعرى ويحترق
ــنــازل. وتــنــهـــار عــلى رأسه ســقــوف ا
ويـتــسـاءلُ الـقـار الـشـريف ألـيس من
ـشـكلـة احـتـالل الكـويـت غـير حـل آخـر 
دمار مالي العراقي األبرياء الذين ال
عالقــة لـهـم بـالــسـيــاسـة وال بــأربـابــهـا
اجملـــرمــــ وحـــرقــــهم بـــالــــصـــواريخ
ـاحقـة وأنـواع التـعذيب في والـقنـابل ا
ـنـافي..جتيب عـتـقالت وا الـسـجـون وا
ـهم جتيب الروايـة عـلى هذا الـسؤال ا
على لـسان أقـطاب الـسياسـة األمريـكية
ذاتهـا كـمـا سـيـرد عـبـر فـصـول الـرواية
الـتي دارت حــول قـضـيــتـ رئـيــسـتـ
نفى وبـينهما تـنهض قضية احلرب وا
تـظل حـاضــرة ومـصـاحـبــة هي قـضـيـة
ا يـجعل النص الـروائي ثريا الهـوية 
بـــأحــداثـه الــتي تـــداخــلت فـــيــهــا رؤى
ؤلف الـذي كـان عـبر الـسـارد مع رؤى ا
سطور النص واضح االنتـماء لعراقيته
ــنـكـوب بــعـدوانـات ولـقــضـيــة شـعـبه ا

الداخل واخلارج معا.
تُــروى أحـداث الـروايـة بــأكـثـر من نـوع
ســــردي قـــد يــــكـــون االســــتــــرجـــاع في
طــلــيــعــتـهــا وقــد يــوكل ســرد األحـداث
أمـا الــوسـائل الـسـرديـة لـلـشــخـصـيـات
فـكـانت تـتـراوح بـ الـوصف واحلوار
ــتــفــحــمــة وصـف الــقــصف واجلــثـث ا
ـتــطـايــرة والـعــوائل الـتي احــتـرقت وا
وتــفــحــمـت بــســيــاراتــهـــا عــلى طــريق
صفـوان عبـورا من الكـويت في طريـقها
ـتفجـرات عبر للـعراق هربـا من نيران ا
اجملـازر األمــريـكــيـة الــتي خـلــفت آثـارا
كـارثيـة كابـوسـية في اإلنـسان الـعراقي
جنـــدهـــا واضـــحـــة في الـــشـــخـــصـــيــة
الـرئـيـسـة "مـنــصف" والـكـوابـيس الـتي
وتـــعــرقـل حـــيــاتـه ومــا تـــداهــمـه لـــيال
يــصــحــبــهــا من صــراخ رافض وحــمى
ت أثــنــاء مــؤكـــداً لــلــقــار أن مـن لم 
ــة مــات فـي طــريق الــعــودة من اجلــر
ـــوصل ومــدن الــكـــويت إلى بـــغــداد وا
أو الــعـراق األخـرى مـشـيـا عـلى األقـدام
ـــا بــعـــد احلــرب كـــمــا حــمل أوزارهـــا 
حـمـلـها "مـنـصف" الـذي فـقـد والديه في
ملـجأ العـامريـة وأجنبت شقـيقته طـفلة
ــتـفـجـرات  مـعــاقـة   بـسـبـب سـمـوم ا
وتـــلــوث أجــواء الـــعــراق لـــزمن طــويل
قـــادم.مـــنـــصف الـــعـــراقي الـــذي عــاش
احلــروب فــقــدانــاً ومـنــافـيَ وكـوابــيس
وصـراخـا لـيـلـيا وحـمـى "لـنلـعـب الـكرة
..مـاهذه هـيـا رمى الـعريف كـرة سـوداءَ
لـــــيـــــسـت كـــــرة رأس إنـــــســـــان آدمي
مـحـروق" هـكـذا يـوظف مـحـمـود سـعـيد
الــصــدمــة في مـــعــاجلــة الــشــخــصــيــة
ومــا يــحـسب الــروائـيــة والــقـار مــعـا
لــلــروايـة أنــهـا كــتــبت بــروح االنـتــمـاء
للعراق وشعبه وهـويته مُدينة العدوان
ة من خالل تعرية وكاشفة أبعاد اجلر
زيف وادعـــاء حــضــارة مـــاديــة ال تــمت
لإلنسانية بصـلة انطالقا من حقيقة أن
أول درجـات الـسـقـوط تـتم عـبـر تـعـريـة

سلبيات العدو وكشفها للعيان.
  لــقــد كـانـت دالالت األسـمــاء إشـارات
همـاتها فكـان منصف مـخلصا موظـفة 
لـقـضـيـة وطـنـه وكـانت سـنـاء وابـنـتـهـا
فــجــر تـــمــثالن أمل الــغـــد لــفــلــســطــ
والــعـراق مـعــاً وكـانت احلـوارات تـدور

منـسجمـة مع الوقـائع وإن كان بعـضها
مـتـســمـاً بـالـســرعـة وكـان الـوصف في
الــروايـة مــوظـفـا ضــد احلـرب من خالل
  جتــــر صـــورتــــهـــا بــــعـــ الــــقـــار
وتـبـشيـعهـا وتـعريـة دمويـتـها وإسـقاط
ونـلوجـات حمـيمة مُـشعـليـها وكـانت ا
وقـــد أضـــفت في قـــطــعـــهـــا لــلـــســـيــاق
ـا جـمـالـيـات أسـلــوبـيـة عـلى الـسـرد 
ـاجـد اخلـطــيب الـقـول "إذا كـان حــدا 
مـحـمـود قـد اسـتـخـدم سـيـنـاريو األفالم
ـــــشــــاهـــــد األولى من فـي صــــيـــــاغــــة ا
فـإنه اسـتـخـدم الـبـنـاء الدرامي الـروايـة
ــســـرحي الــكـالســيـــكي في صـــيــاغــة ا
مـشــاهـده األخــيـرة" وال بــد من اإلشـارة
هـنا إلى أن الـرواية أعـطت للـمرأة أكـثر
من دور إيـجـابي فـكـانت تاتـشـر (سـناء
الــفــلـــســطــيــنــيـــة) واحــدة من الــرمــوز
النـسويةاإليـجابيـة التي فهـمت اشتياك
قضـايا أمـتهـا وقامت بواجـبهـا الثوري
اإلنساني في تـوثيق العـدوان األمريكي
على السجناء العراقي في أبي غريب
نـاهضة كـما كانـت السيـدة األمريـكيـة ا
لــلـــحــرب عـــلى الــعـــراق مــشـــاركــة هي
وابـنـتهـا الـطـفلـة  في الـتظـاهـرات ضد
ـــا يــعـــمل عــلى الـــعــدوان األمـــريــكي 
تلوين احلدث وحتريكه ما ب الواقعي
فضال عن تنوع عاصر وغيـر الواقعي ا
أســالــيب الــســرد مــا بــ االســتــرجــاع
واحلــــدث احلــــاضــــر وأنــــواع احلـــوار
وحــركـة الــشـخــصــيـات وقــدرتـهــا عـلى
ــا أضــفى نــشــاطــا حتــريك األحــداث 
وال بد من وحركية على أسلوب الرواية
اإلشــارة هـنــا إلى مالحــظـات ســجـلــهـا
محـاورو النـدوة اخلاصـة بهـذه الرواية
أهـمـها وجـود بعـض األخطـاء الـنحـوية
وعــدم الــدقــة فـي روي بــعض األحــداث

علومات السياسية. وا
 لـقد أثـنى الـناقـد فـاضل ثامـرعلى أداء
الــروايـة إذ تــخــرج من عـنـق الـزجــاجـة
الــفــردي إلى فـــضــاء اجــتــمــاعي أوسع
مــؤكـدا أن الـفـصــول األولى ركـزت عـلى
ـركزي الـعـالم الداخـلي لـبـطل الروايـة ا
ـغـترب وكـوابـيسه "مـنـصف" العـراقي ا
في طـريق هـربه من الـكـويت ومـعـانــاته
وأثــنى  الــنــاقــد أســعــد الـى الــبــصــرة
الالمي عـلى الـرواية وكـاتبـهـا من حيث
ـركزية والتف في تشكيل الـشخصية ا
ـــكــان وخـــلق الـــصــور الــتـــعـــامل مع ا
ــشــاهــد وتــصــويــرهــا عــبـر وحتــريك ا
فـضـاءات مـتنـامـية بـحـيث قـدم الروائي
نصـاً جـمـعـيـا للـمـكـان واالنـسـان فضال
عـن تــعـــبــيــره عـن الــوجــود االنـــســاني
ـتنـاقض في ذاته.ويـورد النـاقد مـاجد ا
اخلــطــيب اســتــذكـاره لــفــلم "جــارهــيـد"
األمـــريـــكي الـــذي قـــدم بـــشـــاعـــة حــرب
الــــكـــويت الــــتي جــــرت عـــلـى الـــعـــراق
والــعــراقـــيــ وفــنــاء مــئــات اآلالف من
ـوت وحده في الـعـراقيـ عـلى طـريق ا
تـــلـك احلـــرب ويـــدون اخلــــطـــيب زيف
ـة األمــريــكـيــة بــأسـلــحـة ادعــاء اجلــر
الـــدمــار الـــشــامل وأشـــاد بــاحلــوارات
الــداخـــلــيــة مـــؤكــدا أن مــونـــولــوجــات

تعة.  الرواية ذكية و
≥

يـســرد الـراوي بــضـمــيـر الـغــائب كـونه
ــبـدعـ كــتـابـاً ـنح ا الـضــمـيــر الـذي 
وقـراء أفــقـا حـركــيـا وفــضـاءً أوسع من
تكـلم اجلمل قصـيرة متـتالية ضمـير ا
ســـرعــة األحـــداث ال تـــمــنح أي فـــرصــة
حلــروف الـعــطـف; ألن حـروف الــعــطف
حــتى لــو كــانـت حــرفــاً واحــدا كــالـواو
والـفــاء فـهي حتــتـاج زمــنـا ألجنــازهـا
ولذلك تـتوالى اجلـمل سريـعة مـوجعة "
فجأة مرقت السيـارة الصغيرة احلمراء
أمـامه ... تــفـجــرت الـدمــاء سـاخــنـة في
صدغيه... كارثة  كارثة رهيبة احتراق
أطفال ثالثـة مع أمهم وأبيـهم." يتماهى
لون الـسيارة األحمـر مع الدمـاء النازفة
والـتي سـتـواصل نـزفـهـا عـبـرصـفـحـات
الــروايــة كــلــهــا. هـــكــذا يــبــدأ الــروائي

ا يـعني تـشكـلهـا من جديد والقـراءات 
في كل قـــراءة لــتـــظل شــاخـــصــة عـــبــر
الزمن  تدفع عنه بـعض جروح الوحشة
واالغــتــراب الــذي يــحــجب عــنه بــهــجـة
احلـــيــــاة وصــــخب الــــنـــاس مـن حـــوله
لكنه ..(احليـاةُ دائما صـاخبة من حـوله 
دائـمـا وحـيــد) حـيث يـتــداخل الـصـوتي
بالبـصري في مقابـلة طباقـية ح يكون
الـطـبـاق في مثل هـذا الـنص نـابـضا في
بـنـيـته ولـيـس زيـنـة خـارجـيـة لـتـلـويـنه.
ـرئي ـسـمـوع ووحـشـة ا وبــ صـخب ا
فـي الصـورة الـبـصريـة الـسـمعـيـة يـكمن
عـذاب الـشـخـصـيــة الـرئـيـسـة (مـنـصف)
مؤكـداً أنّ " العراق يـعني هو هـو يعني
الــعــراق" الــروايـة  .85إن وعي الــسـارد
هــو الــذي يــقــود الــسـرد ألنـه هــو الـذي
يــوجه حـركــة احلـيـاة ووعـي (مـنـصف)
كــان بـــالــرغم من حـــركــيــته يــدور حــول
مـاجرى فيه وما يـجري احتراق العراق
والديه معا في مـلجأ العـامرية مع مئات
األطــفـــال والــنــســـاء والــشــيـــوخ حــرقــاً
بالصواريخ الـذكية مصطـلحات العصر
مرائـية مضلـلة الصواريخ كلهـا كاذبة 
ألنـها تـبـيـد اإلنـسان ذكـيـة في االخـتـيـار
فـال تـبـقي لـه أثـرا "كل الــعالقـات تـذوب
في زحـــمـــة احلـــيـــاة وحـــدهـــا أحـــداثُ
العـراق تسـيطر عـلى عقـله" الرواية ص
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إن سـيـطـرة مـحـمـود سـعـيـد علـى الـلـغة
ــا كـانت والــقـدرة عــلى تــوجـيــهــهـا  إ
نــاجت وعي بــقــدرتــهــا األيـحــائــيــة عــبـر
تشكـيالت معينـة تمنح طاقـةً دالليةً أكبر
ح يـختـزل مفـرداتها هـا هو يـعبر عن
وجع عبر اغتراب الشخصية الرئيسة ا
جملت موجزت ال غير.. "احلياةُ دائما
صاخبة مـن حوله لكنه دائـماً وحيد" قد
يظن القار ألول وهلة أن اجلملة عابرة
ـتأمل وخـاليـة من جـمالـية الـقـول لكن ا
سيـجد أكـثر من انـعطافـة حترك اجلـملة
نــــحـــو أدبــــيـــة كــــامـــنــــة لـــكن بــــهـــدوء
الـتـأمل.اجلـملـة األسـمـيـة تـفـيـد الـثـبوت
ـا يـعـمـق وحـشـة اغـتراب ـومـة  والـد
الــبـــطل ويــطـــيل أمـــدهــا اسم الـــفــاعل
–صاخبـة بقدرته عاى الـدوام واستمرار
الــفـاعــلـيــة الـطــبـاق الــبالغي يــرد عـبـر
الــــتـــنــــاقض الــــواضح بــــ الــــصـــخب
فــضالً عـن تــداخل الــصــوتي والــوحــدة
  بـالـصـوري ما بـ الـصـخب والـوحدة
ـنح امتـداداً زمنياً تكـرار (دائما) الذي 
لوحـشةٍ موغـلة بالـعذاب فالـسارد يدرك
أن العـبرة كلـها تكـمن فيمـا يختبئ وراء
عـنى مـتاح في الـكلـمـات من داللـة ألن ا
الــقـوامــيس بــيـنــمــا الـداللــة يــشـكــلــهـا
السياق بتموجاته عبر "الفهم" ب قار

وآخر. 
ان الــروايـة تــتـبـنـى مـنــذ بـدايــة الـسـرد
وجــهـة نــظـر واضــحـة مـع قـضــيـة وطن
مــنــكــوب وشـعـب لم تــفـقــده الــضــربـاتُ
ــوجــعــة الــتــوازن كــلــيــاً ولم تــوصــله ا
بل ـتـقـاطع مع احلـياة  ـرحـلـة اليـأس ا
ظـل يــــقــــاوم مــــحــــاوالً احلــــفــــاظ عــــلى
مقومـاتها مؤكداً أن احلـدث التاريخي ال
يــقلّ أهـمـيـة عن الــواقع في مـد الـروائي
ـادة التي سـيعـيـد صيـاغتـهـا ألنهـما بـا
مــعـاً مــصــدر مـهـم من مـصــادر اخلــبـرة
اإلنـســانـيــة فـالــتـاريخ واألحــداث لـيس
مـــجـــرد حـــكـــايـــات يـــرويـــهـــا الـــســـارد
باستعادة أحداث ماضية بل هو يسعى
لــتــحـقــيق هــدف مـهـم يـكــمن في إنــتـاج
عـرفة تـشكـيل فـني يـهدف إلى حتـقـيق ا
ـتـعـة اجلـمـالــيـة وتـكـمن فـيه الـعـبـرة وا
واحلـكــمـة والــرؤى اإلنـسـانــيـة إيــجـابـا
وسـلـبـا من خالل إعـادة تـشـكـيـل احلدث
الـــــتــــــاريـــــخي."نـــــدوة عـن مـــــحـــــمـــــود

بغداد".     الزمان سعيد
μ

حتــــرص الــــروايـــة عــــلـى ســــرد أنـــواع
الــعـدوانــات عــلى الــعــراقـيــ من خالل
ـارسـات االحـتالل القـمـعـية فـتـعـترف
مـنـظـمـة الــعـفـو الـدولـيـة أنـهـا تـفـاجـأت
ـعـتقـلـ الـعـراقـي - بـضخـامـة عـدد ا
ــسي "وضـــعــنــا اعـــتــراف اجلــنـــرال د
مكـافأة لكل من يـقدم وشايـة على عراقي
أيـة صـحــيـحــة كـانت أم كــاذبـة (يــألـله 
قـراطيـة وأية عـدالة وإنسـانيـة يندى د
لـهـا جـبـ الشـرفـاء!).. " شـددنـا أيـديهم
إلى ظــهــورهم مــدة تــزيـد عــلى ثــمــانـ
سـاعة قـبل أن تتـأكد تـهمـتهم" /حـضارة

إنسانية.!!
-اجلنرال شافسيز "ال تتركوهم ينامون
 ضـــوضــــاء ضـــرب إهــــانــــات يـــجب
مـعـامـلـة الـسـجـنـاء كـالكـالب وإال فـقـدنا
السيـطرة ربطـناهم إلى الشـبابيك عراة
في بـرد حتت الـصـفـر." اعـتـراف مـوظف
أمـــريــــكـي في الــــداخــــلــــيـــة " تــــقــــضي
ـساجـ كل يوم الـتعـليـمـات أن جنعل ا

أسوأ من سابقه".. ص  .91
يــتــابع الـــســارد ردود فــعل دول الــعــالم
حـــول الــعـــدوان ثــانـــيــة وثـــالــثـــة عــلى
الــعـراق.. "تــعــذيب ســجــنـاء أبـي غـريب
لـكن مـاذا فـعل هذ ا يـثـيـر غضـبـا دولـيا"
الــغـضـب ألمـريــكـا ومــاذا قــدم لـلــعـراق
والــــعـــراقـــيــــ وهل عـــاقــــبـــهـــا وأدان
ســيــاســتــهـا احلــاقــدة وأجــبــرهــا عـلى
تــــعـــويض الــــعـــراقـــيــــ مـــا خـــســـروا
ويخسـرون..رئيس عمال نـقابات السكك
الــفـرنـســيـة يــسـيــر في مـقــدمـة رافـضي
الــعــدوان عـــلى الــعــراق.. الــروايــة ص
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   يـؤكــد الــنـقــاد أن حـوادث الــروايـة
أكـثر تـشويقـا من احلـوادث الواقـعية
بـــســبـب غــوايــة االســـلــوب والـــلــعب
بـالــلـغــة وفـتـنــة اخلـيـال .ان تــطـبـيق
أحـــــداث الـــــروايــــــة عـــــلى األحـــــداث
نتهـى التعقـيد يقول احلقـيقية أمـر 
بـوتـور لـكـنه في مـثل روايـة مـحـمود
سـعـيـد الـتي كـتـبت في كـنـف أصوات
ـتـفـجـرات قـد ال الــصـواريخ ودخـان ا
ـفـسـر ألحـداثـهـا ذلك الـتـعـقـيد يـجد ا
الـــذي يــشــكـل عــقــبــة حـــجب كــلي أو

نتوءاً مستعصيا على الفهم.
إن الــقـــصص احلــقـــيـــقــيـــة في حــال
صـيرورتـها تـغدو شـيئـا فشـيئـا عامة
وتـاريخـيـة تـتـحـدد وتـنـتـظم وتـتـبدل
ــبــاد فــالــعــالم عــلى وفـق بــعض ا
يتغير بسرعة والـتقنيات الروائية قد
ال تـكون صاحلـة للـتعـبير إذ تـنقـصنا
أدوات الـتعـبيـر في كثـير من األحـيان
ـا يـنـتج قـلـقـاً دائـمـا يـنـعـكس عـلى
ويــؤكــد بــوتــور.ان اآلبــتــكــار الــنــقــد
الشكلي في الرواية بعيد عن مناقضة
الـواقعـية كـمـا يتـصور بـعض النـقاد
ـزيد وهـو الـشـرط الـذي ال غـنى عـنـه 

من الواقعية.
      إن نص روايــة " صــيــد الـبط
الـبــري" يـتـسم بــالـتـنـوع  والــتـكـامل
مـحقـقا  انـفتـاح السـارد على الـقار
ـؤلف فـي مـحـاولـة لـردم الــهـوة بـ ا
والــقــار بــوصــفــهــمــا شــخــصــيـات
افــتــراضــيــة يــتــحــركــان داخل نــسق
احلــكــايــةعــبـر الــتــجــاور الــدائم بـ
الــتــخــيــيــلي والــواقــعـي.  وحتـرصُ
مــجـريــات األحـداث في الــروايـة عـلى
تــرســيـم أدوار نــبــيــلــة لـــلــعــراقــيــ
ـقــيـمــ في اخلــارج وال سـيــمـا في ا

ة.    أمريكا اجلر
ا يلفت االنتـباه ونحن نقرأ    إن 
الـكـوارث التي حـلت بـالـعراقـيـ وما
رافق ذلـك من عـذاب الـتــشـرد والـنـفي
أن كل ذلك ورد بـأسـلـوب والــتـهـجـيــر
هـاد وجــمل يـغــلب عـلــيـهـا الــقـصـر
والسـرعة ال تسـتوقفـها اجملازات وال
تـــقــــطع أســـلــــوبـــهــــا االنـــزيــــاحـــات
وكـــأن الـــراوي يالحق ـــتـــالحـــقـــة  ا
األحــــداث بــــســــرعــــة حتــــرص عــــلى
استيفـاء كل الوجع دون أن يفلت منه
لكن تلـك اجلمل القـصيرة ظلت شيء 
مكتـنزة باالحتجـاج والغضب ومرارة
الــلـوعــة عـلى شــعب يُـحــرق وُيـهــجّـر
ويُــشـتت دون أن يــقـتــرف إثــمـا غــيـر
وفي وجوده في قلب التاريخ ماضيا 
  وغير وجود ذلك قلب الدنـيا موقعـاً
الــكــنــز األســود مــدفــونــا في أعــمــاق

ترابه. 

في مـحافـظة االنـبار . ولم يـكن التـرحيب
مفاجئا.

  ××× 
تـواصلت مع الـصحـفي الـزميل الـراشد .
وحـددنـا اخلـطـوات الـتـنـفـيـذيـة .= وكـان

يوم التاسع من شهر تشرين اول  
  2019موعدا القامة الندوة حتت سقف
نـقـابـة الـصـحفـيـ  فـرع االنـبـار . كانت

الطريق نحو قلوب مثقفي االنبار
سـالــكـة. كـان مــقـررا ان نـســافـر سـويـة :
الـصديـقـان احمـد وطه وانـا . وكان اكـثر

من صديق مستعدون  للسفر.
  ××× 

وفي االول من تـــشـــرين األول من الـــعــام
ــاضي  اي قـبل مـوعـد انـعـقـاد الـنـدوة ا
بــعــشــرة ايــام  انــدلــعت االعــتــصــامـات
واالحــــتـــجــــاجــــات في بــــغــــداد و وسط

ــاضي صـــدر كـــتــابي مــطـــلع تــمـــوز ا
شــواطئ الـذاكـرة . وبـاشـرت بـتـوزيـعه
وعـقــد الـنــدوات حـوله. وفي األســبـوع
األخير من شهر آب  2019عقد مـثقفو
الديـوانية نـدوة حوله.تـصدرها االديب
عـيـسى الـكـعـبي  رئـيس جتـمع الـقوى

الـــوطــنـــيــة.  وفي الـــســابع مـن ايــلــول
 2019كـنتُ في الــسـلــيـمـانــيـة . وكـان
كـــتــابـي في مــتـــنـــاول رمــوز ثـــقــافـــيــة
ية عـديدة . تصدرتـها الدكتورة واكاد
ابــتـــســام اســـمــاعـــيل قــادر  رئـــيــســة
مـؤسـسة كالويـز وعمـيـدة كلـيـة العـلوم

االنسانية في جامعة السليمانية.
  ××× 

عـتاد ان ازور وعـند الـعودة  كـان من ا
جــــريــــدة الــــزمــــان  والــــتــــقي رئــــيس
حتـريـرهـا الدكـتـور احـمد عـبـد اجملـيد 
وافــتح احلــقــيـبــة الــصــحـفــيــة امـامه 
لـتـنـتـقي الـزمـان مـنـها . وفـي لقـائي مع
الدكتـور احمد  كـان ثالثنـا الدكتور طه
ي جـزاع  الـكاتب والـصـحـفي واألكاد
الـفـيلـسـوف . قـدمتُ للـصـديقـ احـاطة
مخـتصرة عن لـقاءاتي في السـليمـانية.
وهـنا حـضرت فـكرة لـدي طرحـتهـا امام
الصديق طه  مـضمونهـا ان تعقد ندوة
بشأن كتابي في مـدينة الرمادي . وفتح
الــصــديق ابـــو يــاســ الــهــاتف . ومن
اجلـــهــة االخــرى كــان الــدكــتــور احــمــد
الـراشد  رئـيس فرع نـقابـة الصـحفـي

وجنـوب الـعراق . وسـقط قتـلى.  وغطت
سماء العراق سحـابة حزن عميق . لذلك
جـــرى اتــصــال مع الـــدكــتــور الــراشــد 
وعـــلى اثـــره اجــلـــنـــا مــوعـــد الـــنــدوة .
وسافرت مـطلع عام  2020الى القاهرة
 حلـضــور مـعـرضـهــا الـدولي لــلـكـتـاب.
وفي شـــــهــــر شـــــبـــــاط عــــدت مـــــجــــددا
لـلـسـلـيـمـانـيـة لـلـمـشـاركـة في مـهـرجـان
الشاعـر مظفـر النواب.= وسافـر الدكتور

الراشد الى خارج العراق 
همـة صحفيـة. وفيما كـنا نتوقع عودة
االمـــور الى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا  جـــاء وبــاء
كـورونــا..  لـكن الــعـ تـرنــو الى طـريق
الــرمـادي الــعـظـيــمـة. والــصـديـق احـمـد
الــراشــد يــقــول : الــطــريق نــحــو قــلـوب

االنباري سالكة. يا أهلنا في االنبار :
نلتقيكم قريباً .. ان شاء الله.

d¼UD « r UÝ »UJŽ

بغداد
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سيرحل الوباء

احمد الراشد 

غالف الرواية
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ـــروح هل ان إدارة كـن الـــســؤال ا
فالح حـــسن قـــادرة عـــلى  تـــامــ
األمــــوال إلنــــهــــاء الــــتــــعــــاقـــدات
ويـخـشى األنـصار ان تـزيـد الـط
ـتـراجع ـالي ا بـله إمــام الـوضع ا
للـنادي من فتـرة طويلة  انـعكست
سـلـبـا  وتـضـرر بـسـبـبـهـا الـنـادي
في اخلروج   ملـحق بطولة دوري
ة مـخـيبـة وقـبلـها من اسـيـا بهـز

لك. بطولة ا
وألنـه الــــزوراء صـــــاحب ألـــــقــــاب
الـــــدوري والـــــكـــــأس الـــــذي قـــــدم
الـــنـــجـــوم أجــيـــال بـــعـــد أجـــيــال
وأسماء محفورة في ذاكرة النادي
والـكـرة الــعـراقـيـة مــا يـتـوجب ان
يـــــكـــــون  عــــــلى الـــــدوام وفـي كل
تلك العب الظروف جاهزا وان 
قـادرين لـلـدفـاع عن سـمـعـته  وهو
ما تعمل عليه اإلدارة  ألنها تعرف
ان  من دون تــــــرمـــــيم وتــــــأهـــــيل
ـــنــافس اخلـــطــوط يـــجــعـل مــنه ا
الــقـادر عــلى  حتـقــيق االجنـاز في
الـبــطـوالت الـتي تــأخـر عــنـهـا في

اإلرشـادات الصـحـية لـدعم جـهود
ـر تــدارك اإلصـابــة  والن الـبــلـد 
الـــيـــوم في وضـــعـــيـــة غـــايـــة في
الـصــعـوبـة  حتــتـاج الى تــضـافـر
جــهـود الــكل لـتــجــاوزهـا وتــبـقى
عودة  األنشطة الرياضية احمللية
مـــرهـــون  مــتـــعــلـق عــلـى الــواقع
الـصـحي ومـا تقـرره خـلـيـة األزمة
ــــنـــتـــخب حـــيث عــــودة وجـــمع ا
ـنتـخب الـشباب الوطـني واحلال 
ـــقــبــلــتــ في ــشــاركــتــ ا فـي ا
تــشـــرين اول الـــقـــادم ومــعـــهـــمــا
الـــشــرطـــة لــدوري إبــطـــال أســيــا
واالهم ان تعود احلياة لطبيعتها

شيء فشيء هنا في البلد.
◊uD)« e¹eFð 

اإلخبـار الواردة من الـنادي تـشير
الى   الـرغـبـة الـكـبـيـرة في تـعـزيز
خـطـوط الـفـريق بالعـبـ مـؤثرين
ولـتــحـقــيق  بـنــاء فـريق مــتـكـامل
ـنــافـسـات احملـلـيـة لـلـدخـول في ا
واخلارجية كما يجب  وألنه يبقى
ـطـالب للـمـنـافـسة دومـا الـفـريق ا
على جميع ألقاب مشاركاته حيث
  االتــــفـــاق مع جنـم الـــشـــرطـــة
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني ضـــرغـــام وا
إســمــاعـــيل الــصــفــقـــة الــكــبــيــرة
ـهم  لـتـمـثـيل الـفريق ـكـسب  ا وا
وسم الـقادم كـما اعلن من داخل ا
الــنـــادي من انه    االتـــفــاق مع
العب نــفط الـوسط مــحـمـد صـالح
وكـذلك مع العب الـنفـط عمـار عـبد
احلــــســــ  ويــــتــــوقـع ان جتـــري
اتـفاقـات أخرى في األيـام القـادمة
مـا يؤكـد  عـزم و توجـهات اإلدارة
الـتي  تــواجه ضــغــطــا حـادا  من
جمـهورهـا  والرغـبة في  تـشكـيلة
مــتـــجـــانـــســـة  تـــدافع عـن ألــوان
الـــفــريـق واهــتـــمــام بـــاألمــور الن
يـكــون مـوســمـا نــاجـحــا وهـو مـا
يـشـغل بـال اإلدارة وعـشـاق الـكرة
ومواصـلة كـتابـة االجنازات وألنه
اليـزال احـد اقـوي الـفـرق احملـلـيـة
وفي ان يـعـود بـقـوة لـلـمـشـاركـات
اخلـــارجــيـــة  وان يــكـــون فــريـــقــا
مـؤثـرا فيـهـا ويـزيـد   احلديث عن
الــزوراء  الــذي يـجـب ان  يــجــهـز
طلوب وان يـكون بحال بالشـكل ا
ـــوسـم األخـــيـــر  الن أفـــضـل من ا

القادم سيكون أهم  .

ــسـتـوى الـذي قــدمه مع اجلـويـة ا
ـنـتخب قـبل ان  يـذهب للـعب مع ا
الــوطـني   وإعـارة مـحــمـود خـلـيل
من الــكــرخ  األمــر الــذي اثــر عــلى
أداء الـــفــريق وأهـــمــيــة مـــعــاجلــة
الـــــفـــــراغ فـي خــــطـــــوط الـــــلـــــعب
والشروع باألمور من هذه األوقات

عبر اتخاذ قرارات دعم الفريق.
الية شكلة ا ا

يـبـدو ان الـزوراء  يـكـون قـد  عالج
ـالية   والعمل  على دفع شكلة ا ا
األموال للوافدين لـلفريق الذي بدا
مهمـة استقطاب العـب جدد لدعم
خــطـوط الـفـريـق الـذي حتـرك بـعـد
االنتـهاء من مـدة احلداد على روح
ــــرحـــوم جنم الــــنـــادي والـــكـــرة ا
الــعــراقــيـة  احــمــد راضي قــبل ان
تشطب اإلدارة الرقم (8© من قائمة
العبي الفريق  وفاءا ألحمد راضي
بعـد ان  ارتداه مـهنـد عبـد الرحيم
في اخــر مــوسم مـع الــزوراء الـذي
فاحت وزارة الـشبـاب  بإطالق اسم
ـرحـوم احـمـد راضي عـلى مـلعب ا
تـوقع ان يـنـجز في الـنـادي  ا

الفترة القادمة.
U½Ë—u  dOŁQð

والـــــقـي انــــتـــــشــــار
كـــورونـــا في هــذه
الـفــتــرة تــأثــيـرا
واضـــحــا عــلى
مـجـمل إرجـاء
احلــــيـــاة البل
عـــــــقـــــــدهـــــــا
بــــــــــســــــــــبب
تصـاعد عدد
اإلصـــابـــات
والـوفــيـات
بـــــــشـــــــكل
كــــــبــــــيــــــر
وســــــــــــــط
جــــــهــــــود
وإجـــــراءا
ت صحية
 حتـــتـــاج
الـــــــــــــــــــى
تـــــعـــــاون
اجلــــمـــيع
وفـــــــــــــي ان
يــــــــــطــــــــــبق
ــــواطـــنـــ ا

ÊU Š d¼U  ≠ œ«bGÐ

ثلها  لزيارة قبر الراحل احمد راضي. متاز ان يتوجه وفد  قررت رابطة اندية الدوري ا
ـمتـاز الى مقـبرة ـثل رابطـة انديـة دوري الـكرة ا ـثل الرابـطة عن نـادي الـشرطـة  عدي الـربيـعي  سيـتـوجه وفد  وقال  

الكرخ  لزيارة قبر الراحل الكاب احمد راضي.
ثلو اندية قبرة حيث سيقتصر الوفد على  ثلي االندية اوال في نادي الكرخ قبل التوجه الى ا واضاف: سيكون جتمع 

العاصمة بحكم صعوبة وصول اندية احملافظات في ظل اجراءات احلظر وصعوبة التنقل.
ـقبل باسم الراحل احـمد راضي ناهيك عن وضع :الـرابطة قررت تقـد طلباً الى الـهيأة التـطبيعـية لتسـمية الدوري ا وب
دى البعيد ندرس حاليا ا قدمه هذا االسطورة للكرة العراقية.واختتم حديثه  فيما على ا صورته على درع الدوري وفاءاً 
شاريع التي تعد صدقـة جارية على ارواح العديد من جنوم عدة مقترحـات من اجل الوصول الى االفضل فيما يخص بـا

والعامل في الوسط الرياضي الراحل والتي ستدعم ماليا من قبل ادارات االندية.

 —Ëu  ‰U¹b½u
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اكـــد وزيــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
االسبق عـبد احلـس عـــــــبطان ان
الـسيـاسيـ اتـفــــــــقـوا على انـهاء
ظــــــاهـــــــــرة جنــــــاح الــــــريــــــاضـــــة

العراقــــــية.
وقــال عــبـطــان فـي حـديـث صـحــفي
إن (الـــريــاضــة الــعــراقــيــة شــهــدت
ظاهرة جناح بسبب رفع احلظر عن
العـب الــعـــراقــيـــة وبــنـــاء مالعب ا
كبيرة في اغلب محافظات العراق).
ـنــصف ان وأوضح أنـه (من غــيــر ا
تنسب ظـاهرة النجـاح في الرياضة
العـراقيـة الى عبد احلـس عـبطان
فـــالــنـــجـــاح حتــقـق بــســـبب جـــهــد
مــجــمــوعــة من الــشــبــاب في وزارة
الــشــبـــاب والــريــاضـــة وخــارجــهــا

ايضاً).
وأضاف (بعد انـتخابات عام 2018
فترض ان تـتحول ظاهرة كان من ا
النـجاح في الـرياضـة الى اقـطاعات
األخــرى لــكن لألسف الــتــمـست
اجتــاهـاً من الـســيـاسـيـ بـان
هـنـاك اتـفـاق بـإنـهـاء ظـاهرة
النجـاح في الرياضـة ألنها

ستشكل خطراً عليهم).
وبـ عـبـطـان (حـ 
ـــنــصب تــرشـــيــحي 
امـ بــغـداد اغـلب
الــــســــيـــاســــيـــ
أبـلــغـوني بـاني
لـــو تــــســــلـــمت
ــــــنـــــصب بـــــا
ســــــــــــأخــــــــــــذ
أصــــــــــــــــــوات
الـــعــــاصـــمـــة
بــــــــــــغــــــــــــداد

باكتساح).
وعن تــســنــمه مــنــصب

مـستـشـار رئيس الـوزراء أكد
عـبطـان ان (خالل فتـرة ثالثة اشـهر
قــدمت مــجــمــوعـة مـن احلـلــول الى
ــهـدي رئـيـس الـوزراء عــادل عــبـد ا
وبـعـدهــا شـعـرت بـانـه ال يـوجـد مـا
يــســـاعـــد عــلى الـــنـــجــاح فـــقــررت

االنسحاب بهدوء).
ومن جـــانــبه وجـه وزيــر الـــشــبــاب
والـريـاضـة عـدنـان درجـال بـإيـقاف
إجـراءات االستـثمـار وتـقطـيع نادي

االعــــظــــــــــــمــــيــــة الــــريـــــاضي في
بــــــــغداد.

وقـال مـديــر عـام دائـرة االســتـثـمـار
والتمويل الذاتي في وزارة الشباب
والـريــاضــة عـلـي شـمس الــدين في
بيان نشـره موقع الوزارة الرسمي
إن "مـــشــروع االســـتــثــمـــار بــنــادي

االعــظــمــيــة هــو مــشــروع قـد 
تــوقـيـع عـقــده في عـام 2013 وفـيه

مراحل توسعة واضافات".
وأوضــــــــــح أن
وزيـــــــــــــــــــــــر
الـــشـــبـــاب
وجـــــــــــه

بـــإيـــقـــاف كــافـــة االجـــراءات وعــدم
اضـافـة اي مـكـونــات مـسـتـقـبال في
مـشروع نـادي االعظـمـية الـرياضي
بــــنـــاءً عــــلى مــــنـــاشــــدات شـــبـــاب
وريـــاضــيـي االعــظـــمــيـــة والــنــادي

للوزير.
يـذكـر ان نـادي االعـظـــــــــــمـيـة يـعد
من اعـــرق األنــديـــة في الــــــــعــراق
حــيـث  تــأســـيــــــــسه عــام 1951
بـــحــضـــور مــلك الـــعــراق الـــســابق
فيـصل الثـاني وسمي بـاسم النادي

لكي. ا
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ثالث مواقـف جمـعـتـني مع الكـابـ الـفقـيـد احـمد راضـي بداللـة ورسـالة
ذات مـغــزى واحـد .. مــرة شـاهــدته في بـاب وزارة الــشـبــاب والـريــاضـة
حيـنمـا كان مـقرهـا في متـنـزه الزوراء ... وجـدته باحـثا بـكيـفيـة النـهوض
ـكـن من خالله تـقـد بـالـواقع الــريـاضي عـامــة والـكـروي خــاصـة ومـا 
ـكن حـجبه وال األفضل لـريـاضـتنـا بـعـد ان بلـغت مـا بـلغـته من سـوء ال 
ؤسـسات دون ان ـالي الكـبيـر عـلى ا تغـطيـة فـضائـحه .. مع كل الهـدر ا
ـستقـبل القريب وال البـعيد لتـحقيق اإلجناز تؤسس قاعدة لـلنهوض في ا

او فيما يسمى بالصحة اجملتمعية وال ما يتناسب مع فلسفة الدولة ..
رة الثانية كـنت معه في العاصمـة االمارتية أبو ظـبي اثناء االحتفال في ا
االسيوي بـاختـيار األفضـل وقد شاهـدت كيف يـحتفـى به من قبل رؤساء
االحتادات الوطنـية وكذا األندية والـرياضي واالعالم الـعربي كنجم ذاع
صـيتـه بكـل مكـان ... لـكن مـنع عـلـيه ان يـكـون ضـمن الـهـيـئـة الـعـامة في
ا اضـطره للـهجرة واالبتـعاد ثم العـودة والهجرة احتاد القدم الـعراقي 
...ثم البـحث عن أي طـريق لـلمـسـاعدة في خالص كـرتـنا بـعـد ان عاشت
ـال والـتـخلف بـكل شيء أسـيرة لـسـنـوات لم نـحـصـد منـهـا سـوى هـدر ا

تقريبا.
كنت في البـيت قبل حظـر جائحـة كرورنا بـشهر تـقريبـا حينـما رن جرس
تحدث الكاب احمد راضي يدعوني الى غداء وحديث وبايل .. فكان ا ا
ـا اني ال امــتـلـك سـيــارة بـعث ســائـقه كـروي مـهم  – كـمــا وصـفه  – و
ـنـصــور خـلف نـادي ـســتـاجـرة بــحي ا اخلـاص وقـد وصــلت الى داره ا
الصـيـد وبقـيت اتـردد عـليه مـدة أسـبـوع تقـريـبا بـعـد ان طـلب مني كـتـابة
فرغ منه نتـظر وكذا لـلكتـاب ا سينـاريو مشروعه مـونديال مـورر  للفـلم ا
.. وهو عـبـارة عن مـشروع وامـنـيـة للـراحل الـرمـز الكـروي احـمد راضي
تـضـمن اقـامة الذي بـدا فـيه وصـور بعض مـشـاهـده في عـمان وبـغـداد ا
نتـخبات الوطنـية العراقـية وكذا تأسيس مدينة رياضـية عمالقة لـتدريب ا
ية كبرى على غرار اسـباير القطرية مع مدارس لـلحكام وللناشئ اكاد

واإلعالمي .... 
ـا كان ينتـظر منه كي يكون سـببا حلضـور العراق بشكل دائم والكثير 
في مـونــديـال كـاس الـعــالم الـتي غــبـنـا عــنـهـا مــنـذ اكـثــر من ثالثـ عـام
ـكـسـيك 1986 – واقـتـصـرت مـشـاركـتـنـا فـيـهــا عـلى بـطـولـة واحـدة في ا
وهدف وحـيـد ضـد بـلـجـيكـا بـاسم الـراحل احـمـد راضي .. وقـد سـمـعته
ونديال قائال : (ان يشرح باسهاب وامل ورغبة في حتقـيق حلمه ببلوغ ا
ايران والـسعـودية وكـوريا اجلـنوبـية وكـذا اليابـان دوما حـاضريـن بكاس
العـالم بـرغم كـونهم لـيس افـصل مـنا في شـيء ال امكـانـات وال تاريخ وال
اذا نحن غائـبون .. من هنا تـولدت الفكـرة وانطلق مشروع اجناز .. اذا 

مونديال مووور ) .
ــا رافـقـه من مـشــاعـر جــيـاشــة عـراقــيـة هـا قــد انـتــهى مــوسم احلـداد 
فضـلة في فرحها مخلصة لـنجمها ومـوسيقارها الـكروي وكذا اغنيـتها ا
وشجاهـا .. كما سـتنـهي التمـاسيح ذرف دموعـها ... ونـبقى نعـيش بتلك
الدوامة الـتي بلغـنا فيـها من السـوء الكروي والـرياضي ما بـلغنهـا بسبب
تسـلق من هم لـيـسـوا للـشـان اهال .. بـشـكل حطم
محطتنا الكروية وابعدها عن سكتها الطبيعية ..
آن االوان العـادة اهل الـشـأن لــبـيـوتـهم وعـودة
الكرة الهلها مع مونـديال موور وقراءة الفاحتة
على روح جنـم نذر نـفـسه لـلـرياضـة فـكـان لـها

حيا وميتا ..
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ـوسم ويــبـدو ان  الـزوراء عــانى ا
ــاضي وفي  مـنـجــز واحـد حـيث ا
لقب كاس العـراق واحلصول عليه
بــصــعــوبــة من الـكــهــربــاء بــهـدف
وقـبــلـهــا كـان خــسـر لــقب الـدوري
بـعدان حل ثـالثـا في أخر مـسابـقة
وكـاد ان يــتــراجع لــلــوراء قـبل ان
يـنـفـذ نـفـسه في اجلـوالت األخـيرة
ـوسم احلـالي عنـدما واحلال في ا
ــــوسم بــــتــــعــــادل مع اســــتــــهـل ا
الـسـماوة  الـنـتـيجـة الـتي وضعت
ــهـمــة حـكــيم شـاكــر قـبل ان حـدا 
يـــقـــود الــفـــريق بـــاسم قـــاسم الى
ـوسم كـله عـنـدمـا تـمـكن نـتـيـجـة ا
ــة بــطل الـدوري الـفــريق من هــز
الـشــرطـة بــهـدفــ دون رد  ولـعب
ثالث مباريات في البطولة الثانية
التي شارك فـيها  15 فريـقا  حقق
الــفــوز عــلى الــطـالب والــكــهــربـاء
وتـعـادل مع األمـانة سـلـبـا  قبل ان
وسم تـلـغى نـتـائج البـطـولـتـ وا

بأكمله.

ويــــــــــبـــــــــــدو ان اإلدارة  تــــــــــدرك
مــــســــؤولــــيـــتــــهــــا ازاء الـــفــــريق
شـاركة وجـمهـوره  في ان تـاتي ا
ـتوقع في الـبـطولـة التـنـشيـطـية ا
ان تــقـام قــريــبــا   وذلك لـتــحــديـد
الــفــرق لـلــمــشــاركـات اخلــارجــيـة
وهـو مـا يــبـحث عـنه الــفـريق  مـا
جـــعـــلـه االســـتـــعـــانـــة بـــعـــدد من
ـن تـمت اإلشــارة لـهم الالعــبـ 
ـهام الـقادمة وان يـستـعيد لدعم ا
بـريقه  وهـو إمـام اكثـر من فـرصة
ــعـروفـة في  اسـتــعـادة مـكــانـته ا
ولــــو الــــوقت الزال مـــــبــــكــــرا في
احلـــديث عـن أي شيء كــــان لـــكن
األمل فـي ان تــســـتـــجـــمع الـــفــرق
الـــكــــبـــيــــرة  قـــواهــــا وان تـــدخل
ــنــافـســات كــمـا تــتــطـلـع إلـيــهـا ا
جــمــاهـــيــرهـــا  الــواســعـــة حــيث
الــــزوراء الــــذي ســــلــــطت عــــلــــيه
ـــيـــا حــيث جـــريــدة األضـــواء عــا
مـــاركــا مـــا يــضـــيف عــلى اإلدارة
مـــهــام  أخـــرى تـــتـــعـــدى الــعـــمل
الــتــقــلــيــدي اجلــاري في الــنــادي
والعمل على اجناز مشروع ملعب

الــنــادي لالســتــفــادة من الــتــذاكـر
الـدولـيـة التي تـشـكل مـصـدر مالي
لـلفـريق من خالل حـضور أنـصاره
الذين يـهمـهم دعم فريقـهم معـنويا
ومـالـيـا ألحـد أنـديـة الـعـاصـمة في
ان يكـون له كيـان من خالل  البنى

التحتية.
ويـقـول احـد أنـصـار الـفـريق  أجـد
من إخـبار الـفريق بـالشيء الـطيب
في ان يـجـمع شتـاته وبـعـد موسم
خــاوي   ويــتــعــ عـلى اإلدارة ان
تـعـتـمـد بـرنـامج عـمل مـتـكـامل من
اجـل  تـــكــــوين فــــريق قــــادر عـــلى
اســــــتــــــعـــــادة دوره فـي جـــــمــــــيع
ـشـاركـات  القـادمـة ويـهمـنـا جدا ا
ان يـظـهـر فـريـقــنـا كـمـا عـودنـا من
زمن بـعـيــد  مـسـتـمــرا في حتـقـيق
االجنــازات  وجتــد خــطـوة اإلدارة
في تــعــزيــز خــطـوط الــفــريق ومن
هذه األوقات واالهم تؤمن األموال
لـــكـي تـــســــيـــر األمــــور بـــاالجتـــاه
الـــصــــحــــيح من خـالل ســـيــــاســـة
وبرمجة العمل   كما تتطلبه جلنة

التراخيص.
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يـسـتـمـر ســبـاق انـتـقـال وانـتـداب
مـتازة الالعـب من قـبل األنـديـة ا
قدمة  أالن في واجلماهيـرية في ا
اســتــقــطــاب الالعــبــ الـواعــدين
ـواهب فـي صـفـقـات واألســمـاء وا
يــبـدو كــبـيـرة تــنـســجم  وأهــمـيـة
هؤالء  الالعب  وطموحاتهم قبل
ان تـتــمـهل األنــديـة األخــرى الـتي
التـــتـــحــدث عـن هــذا األمـــر اال مع
اقـــتـــراب  انـــطالق  مـــنـــافـــســـات
ــشــاكل الــدوري   وذلك بــســـبب ا
ـالـية الـتـي تـعانـي مـنـها جـمـيع ا
الـفـرق بـدون اسـتـثـناء وهـي التي
شـكت مـنـهـا  عن ذلك في مـنـاسـبة
وأخــرى  وتـركت تـأثـيــراتـهـا عـلى
الفـرق  في حتد كـبيـر تواجهه في
كل مـــوسم البل الــصــراع من اجل
ـواسم الـتـي عـانت مـنـهـا إنــهـاء ا
البل وضـــعـــتـــهـــا إمـــام خـــيــارات
أحالهــا  مـــر عـــنــدمـــا اســتـــمــرت
ـــــشــــاركــــة في تــــعـــــاني مــــرارة ا
أدوارهـا األخـيـرة قـبل ان  تـتـفـاقم
الــعـالقــة الــســلـــبــيــة مــا بـــيــنــهــا

والـالعب
ين قـــبل

ان
تـــــــأتي
مـطالب
العــــــــــبي

الـــزوراء  عــلى
لــــســـان جـالل حــــسن من

اإلدارة بتسـديد مستـحقاتهم
واحلـال لـلـشـرطـة بـعـدمـا    طـالب
كــرار جـاسـم  ولـو الــكـل يـعــلم ان
ـالية في الشـرطة تختلف احلالة ا
عـــنــهـــا عن بـــقـــيــة الـــفـــرق حــيث
الفجوة الواسعة ب فرق الدوري
ــــتـــــوقع ان تـــــواجه ـــــمــــتـــــاز ا ا
صـــعـــوبـــات اكـــبـــر مع خـــطـــوات
اإلعــداد الـتـي  عـادت تــنــطــلق في
مــثـل كل مــوسـم من قــبـل األنــديــة
اجلــــمــــاهــــيــــريــــة الن الـالعــــبـــ
ـــنــــون الـــنـــفس في الــــواعـــدين 
الــلــعـب لــهــا الن الــفــرق نــفــســهـا
تـبحث عن  كل مـا  يـقدر لـلعب مع
الــنــجــوم فـي  هــذه الــفــرق  الــتي
سبقها نادي الزوراء الذي  كاد ان
لحق شاركة في  ا ينسحب من  ا
األســيــوي  قــبل اخلــروج اخملــيب

باسم
قاسم

من البطولـة بعد خسارته الـثقيلة
مـن فـريق بــوتــيـودكــور االزوبـكي
لك وقبـلهـا اخلروج  من بـطولـة ا
ـــــغـــــرب رغم تـــــواجـــــده في في ا
مـجمـوعـة منـاسبـة قـبل ان يتـلقي
خــسـارة احتــاد طــنــجـة بــثالثــيـة
نــظــيــفــة كــمــا خــســر بــهــدف من
الـرقـاع الـبـحـريــني  وتـغـلب عـلى
هـورسـيـد الـصـومـالي  كـمـا واجه
مـهمـة تعـزيـز خطـوط اللـعب التي
افـتـقدت لـعـدد من الالعـبـ الذين
انـتــقــلـوا لالحــتــراف  حـيث عالء
عــبــاس   وصــفــاء هــادي وعــمـاد
مـحـسن والى نفـط اجلنـوب  عـمر
مــــنــــصـــوري  فــــقـط  انــــتـــداب

احلـــــارس
فهد طالب
 وهــــــــــــو
األخــــــــــر
مــــكـــسب
مــــــــــــــهـم
لـــلـــفــريق
فـي ظـل

w{«— bLŠ√ qŠ«d « …dÝ√ —Ëe¹ wÝu³K(«
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ـرافقة السفير الـعراقي في العاصمة االردنية زار رئيس مجلس النـواب محمد احللبوسي 
ـواستهم في مصابهم عمان حيـدر العذاري اسرة االسطورة الـكروية الراحل احمد راضي 
ـصاب االليم. واسـتذكر االليم وتـفقد اوضـاعهم  متـمنـيا لهم الـصبر والـسلـوان على هذه ا

ـتميزة للـراحل واحلافلة بااللقـاب واالجنازات الكروية التي سـيرة الرياضية ا احللبوسي ا
رفع به اسم العراق عاليا.

مشـيرا الى انه بـرحيل هـذه االسطورة فـقدت الـبالد قامـة رياضـية  كـونه مثـاال في التـميز
خلقا واداء" 

 —UL¦²Ýù«  «¡«dł≈ ·UI¹SÐ tÒłu¹ ‰Uł—œ

عبد احلس
عــــــبطان
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بي و فريق قال العب منتخـبنا األو
النـفط عبـد العـباس ايـاد  ان هنالك
عـروض كثـيرة قـدمت له و ان عـقده
مع فريق النفط مستمر و هو ملتزم

برم ب الطرف . بالعقد ا
و أوضـح عـبـد الــعـبـاس  انـه تـلـقى
اتــصـال هــاتــفي بــشــأن الـلــعب في
ــمــتـاز و لــكن ال الــدوري الــتــركي ا

يوجد شي رسمي حلد االن .
و اضـاف عــبـد الــعـبــاس  ان إلـغـاء
الــدوري اثــر ســلـبــيــا عــلى العــبـ
ـــمـــتـــاز و عـــلى العـــبــ الـــدوري ا
ــنـتــخـبــات الـوطــنــيـة بــالـرغم من ا
ــســتـمــرة لالعــبـ في الــتـمــارين ا
فـتـرة احلـجز الـصـحي في مـنـازلهم
السـيـمـا أن منـتـخـبنـا الـوطـني لديه
اسـتـحـقـاقـات مـقـبـله في تـصـفـيـات

كــــأس الـــعـــالم و اســـيـــا و بـــ ان
مــنـتــخـبــنـا قــادر عـلى الــتـأهل إلى

كـــــــــــــأس
الـــــعـــــالم

اذا
اســـتـــمـــر
أداء

منـتـخبـنا
بـــــنـــــفس
الــر في
بـاريات ا
السابقة .
و زاد ان
االعــــــــالم
الــعــراقي
الرياضي
له تــأثـيـر
كبير جدا

على مـنتـخبـات الوطنـية في دعـمها
. و مساندة الالعب

 „U ½√ s
بيتنا صار عزاء ودموع
وشاب يتيم االب واالم

يعمل كاسباً
ودخله اليومي دنانير معدودات

يقول لي
ساشتري 100 فانيلة

واضع عليها صورة احمد راضي
واوزعها ثواب على روحه

اعرف مقدار حزنك
وانت بعيد عن فيصل والعائلة

ك وقهرك واعرف أ
على السيوف واخلناجر

التي غدرت بك
انا اعرف اسمائهم
لكن احتراما لك

وللعهد الذي قطعته لك
لن اذكر اسماؤهم

وحب العراقي والعرب
هذا افضل جواب لهم
 قرير الع يا حبيبي
فكل احملب والعشاق

يدعون لك عند رب رحيم
مشتاق لك

وسازور قبرك الغالي
لن اذرف الدموع

لقد جفت منذ رحيلك
ساقرا لك سورة ياس

واترحم عليك
سابقى وفيآ لك
ما دمت حيا

rþU  wKŽ

و ما

حـــــبــــيـــــبي
احمد

مـــــــــــــــــرت
سبعة ايام
عــــــــــــــــــــلــى

رحيلك
آه ال تعرف

كــيـف حــزن الــعـــراقــيـــون والــعــرب
والعالم

تمنيت الله   أن يعيدك
للحياة دقيقة واحدة
لترى حب الناس لك

نافق وترى دموع بعض ا
الذين نعرفهم انا وانت

نافق دع هؤالء ا
وتون بغيظهم

وهم يرون حزن العالم عليك
وانظر الى جميع احملب
ماذا فعلوا بعد رحيلك 
امراة من بغداد

وت وال احمد تقول تمنيت ابني 
واخرى تقول
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ية متميزة في مسيرة حس علي هارف Ÿb³∫ محطات فنية واكاد
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ــصــريــة هـالــة صــدقي ــمــثــلــة ا اشــادت ا
نـصات ـسلـسالت عـلى ا بـتجـربـة عرض ا
الـرقمية خصـوصاً وأن مسلسـلها اجلديد
لـيه أل يعـرض عـلى مصـنة رقـمـية ويـحظى
ـشاهـدة جيدة وأصـبح محل نـقاش على

صفحات مواقع التواصل االجتماعي.
وقـالـت هــالـة وفــقــا مــوقع الــفن إنــهــا(رغم
إعـتيادها على عرض أعمالها عبر شاشات
ـاضـيـة وهذا الـتـلفـزيـون طـوال الـسنـوات ا
يـتيج فـرصـة أكـبر إلنـتـشـار العـمل وأيـضاً
ــنـصــة الـرقــمـيــة تـتــمـيــز بـأن ــمـثل إن ا ا
اجلـــمــهـــور هـــو من يـــذهب إلــيـــهـــا ويــدفع
ـعـروضـة ـشــاهـدة االعـمــال ا اشـتـراكــهـا 
عـليهـا مثلـما يحدث فـي صاالت السـينما)
الفـتــة الى أن (فــكــرة عـرض الــعــمل بـدون
ـــشـــاهـــد إعـالنـــات او فـــواصـل يـــجـــعـل ا
شاهـدة أكثر) . مسلسل ليه أل مـستمتع با
تـأليف مر نـعوم وإخراج مـر أبو عوف
بـطـولـة أمـيــنـة خـلـيل شــيـرين رضـا هـالـة
صـدقي مـحـمــد الـشـرنـوبي هـاني عـادل
وعــمــر الــســعــيــد ومـحــسـن مـحــيي الــدين
ونــاردين فـــرج وصــدقي ضــخـــر وعــمــر
الـشناوي ويتناول العمل عدة قضايا
أبـرزهــا االخـتالف بــ األجـيـال في
الـفــكـر واألخالق والــتـكــنـولــوجـيـا
بـاإلضـافـة إلى التـطـرق لـلـقـضـايا
ـر بهـا األبـناء اجملـتمـعـية الـتي 

ويعترض عليها األباء.
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الكـاتب االردني صدر له عن دار األبـرار للنشـر والتوزيع
في عمـان كتـاب (رسـالة من امـرأة) وهو اإلصـدار الرابع

اذج في األدب االجتماعي. له الذي يحتوي على 
Ê«“u « .dJ «b³Ž

ـي الـعــراقي  قـبــول بـحـثـه (اسـبـاب االعالمي واالكـاد
انــتـفـاضـة تـشـرين عـام 2019- 2020 وكـيف تـعـامـلت
احلكومـة العراقية معها) للنشر في العدد الرابع  2020
من مـجــلــة احتـاد اجلــامـعــات الــعـربــيـة لــبــحـوث االعالم

وتكنولوجيا االتصال.
 Ábý«d*« bL×
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مـثل السوري يـكرمه مهـرجان سيـنما الـشباب اخملرج وا
واألفالم الـقـصيـرة بنـسخـته الـسابـعة كـونه أحد األسـماء
الـــتي وضــــعت احلـــجـــر األســـاس في عـــالـم الـــفن عـــلى

مستوى الوطن العربي.

 ôÒu% w  ·ešË  UŠu
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لــلـــمــعــارض االلـــكــتـــرونــيـــة وشـــــــــمل
ـعرض 32 عـمال فـنـيـا بـواقع 16 عمالً ا
ـعرض اشـتمل لكالً  مـنهـما) مـبيـناً ان (ا
عــلـى اعــمــال فــنــيــة مــنــفــذة من اخلــزف
زجج وحملت اعـمالهم تعابير والفخار ا
ورمــوزا فــنــيــة حتــاكي الــثــقــافــة والــفن

وسيقى ).  وا
ــاضي كـــمــا اطــلــقت الــدائـــرة الــســبت ا
معرضها احلادي والثالث  حتت عنوان
(حتــــوالت الـــروح)
للفـنان عبـد اجلبار
الــعـتــاب واشــتـمل
عــــلى 31  لــــوحـــة
فــــنـــــيــــة حـــــمــــلت
االسلوب التعبيري
وجــــســـد خاللــــهـــا
الـــفـــنـــان االحــداث
الــــــتي مـــــر بـــــهـــــا
العـراق مـستـخـدماً
عـاصرة الطـريقـة ا
ومـخـتـزالً االحـداث
بلوحـات حاكت كل
مـــــنــــهـــــا حــــادثــــة

معينة.
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اطــلــقـت دائــرة الــفــنــون الــعــامــة االحـد
ـشـترك ـاضي مـعـرضهـا االلـكـتـروني ا ا
عــلى مــوقــعــهــا ضــمن بــوابــة الــفــنــون
االلــكـتــرونـيــة لـلـخــزافـ احــمـد جــعـفـر
ومــيـــاســة مــحــمــد حتت عــنــوان (رؤيــة
ـديـر الـعـام لـدائرة وأخـتالف) وأوضح ا
ـعرض الـفنـون الـعـامـة علي عـويـد إن (ا
ـشـتـرك جاء بـتـسـلسل 32 االلـكتـروني ا
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جائحة كورونا ومنها مبادرة فرقة
(عـمــو دبـدوب) الـكــارتـونــيـة الـتي
نـفذتـهـا بالـتـعاون مع اعالم صـحة
االنبار بـهدف نشر
الـتوعـية الـصحـية
حـــــول فـــــايــــروس
كـورونا ومـخـاطره
بـــــــ االطـــــــفــــــال
ـواطـنـ فـضال وا
عــــــــــلـى تــــــــــوزيـع
الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات
والكفـوف لعدد من

مناطق احملافظة.
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ـبــادرات اجملـتـمـعـيـة كـثـيـرة هي ا
الــهــادفــة لــتــوعــيــة اجملــتـمـع ضـد

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
رصـدت عـدسـات كـامـيـرات مـصوري
ــشــاهــيــر (الــبــابــرازي) الــنــجــمــة ا
ية نيكول كيدمان وزوجها كيث العا
أوربان وهـما يـتـناولـون وجبـة غداء
ســريــعــة داخل مــطــعم في بــيــفــرلي
هــيـــلـــز وذلك بـــالـــتــزامـن مع عـــيــد
ـمثلة  53 عامًا زواجهمـا وظهرت ا
احلـــائــــزة عـــلى جــــائـــزة أوســــكـــار
البس أنيقة وسترة بيضاء وقبعة
قشّ. واستـغلـت كيـدمان فـترة الـعزل
ـنزلي الـتي قـضـتـها بـقـصـرها في ا
مــديـنــة نــاشـفــيل بـواليــة تــيـنــيـسي
األمـــــيــــركـــــيــــة لـــــتــــعـــــلم الـــــلــــغــــة

اإليطاليـة.وقالت كيدمان
(إنها تستغل هذا الوقت
لتـعلم الـلغـة اإليطـالية)

وتابعت قائلة: 
ـــــا أحـــــبـــــبت (لـــــطـــــا
إيـــطــــالـــيـــا لـــكن
الــــقـــــدرة عــــلى
إعـــــــــــــــــــــــــادة
اكـــــتــــشــــاف
الــلـــغــة اآلن
ـثـابة كـان 
نـعـمـة إنـقـاذ
بـــالـــنـــســـبــة

إلي).

سـرحية الفـنان االردني في  مـجال اإلضاءة الـدراميـة وا
كـرمه وزير الـثـقـافـة باسم الـطـويـسي عـلى منـجـزه الـفني
بتـكرة لفن الذي أضاف الـكثيـر من التـقنيـات احلديثـة وا

سرح والدراما عبر ثالثة عقود. اإلضاءة في ا

االعالمي العـراقي مقدم بـرنامج (دفـتر مالحظـات) تسلم
ـتميز من جمعـية النـحال الـعراقيـ كتاب شـكر لدوره ا
في دعم اجلــمــعــيــة اعالمــيــا  تـزامــنــا مع احــتـــــفــالــهـا

بالذكرى  30 لتأسيسها. 

ــمـثــلـة الــســوريـة تــتــابع تـصــويـر ا
مـشـاهـدهـا في مـسـلـسل (بـورتريه)
من تــألـيف تـلـيــد اخلـطـيب وإخـراج
باسم السلكا وتؤدي فيه شخصية

طالبة في كلية الطب.

جـلس  االعالمي الـعـراقي صـدر امـر بـتـكـلـيـفه عـضـوا 
أمــنـاء هــيـئــة االعالم واالتـصــاالت بـدال من صــفـاء الـدين

ربيع.
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يـة اسراء سعـيد صالح ي الـعراقي حتدث واالكـاد االكاد
ـؤتـمر الـذي اقامـته كلـيـة االدارة واالقتـصاد بـاجلامـعة في ا
ـســتـنــصــريـة عـن (االسـتــقالل الـفــعـلي حملــافـظي الــبـنـك ا

ركزي العراقي واثاره على التضخم 2003-2017). ا

نيكول كيدمان

ـعز الشـعـبيـة حـول بيت فـي شارع ا
الـتـاريـخي االثـري وكـنت اتـمـنى ان
ــســلــسل بــنـفس يــجــري تــصـويــر ا
ــة ولـكن الــشـارع بــالـقــاهـرة الــقـد
ــديــنــة االنــتـاج جــرى الــتــصــويـر 
االعالمي  –حي االســكــنــدريــة هــذا
الـبـيت يـشـاع ان حتـته كـنـوز اثـرية
ــســلــسل ســريــعـا  ويــبــدأ ايــقــاع ا
شاهد تصوير خارجي تنتقل فيها
عز الكاميـرا من سينـاء الى شارع ا
ومن جتــــارة الـــبــــشـــر الـى مـــطــــعم
ومـحالت بــيع الـكـبـدة تــبـدو عـائـلـة
السـلطـانة غـادة عبـد الرازق سـعيدة
وهــانـئـة وتــظـهـر قــابـلـيــات شـقـيق
السلطـانة احملامي الـناجح في عمله
ثل ( سالم)  –احمـد مـاجـد- وهـو 
تاز يذكرنا بالراحل (احمد زكي) 
ـســلـسل في كل ـيــزات هـذا ا وفي 
حــلـقــة يـوجــد حـدث جــديـد وتــظـهـر
شخـصيـة جـديدة لـيخـلق التـشويق
غني- يدخل (نعيم)  –محمود عبد ا
ــــعــــز وحــــيــــاة الى عــــالـم شــــارع ا
الـسلـطـانـة من خالل تقـد تـبـرعات
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على الرغم من أن الـنجمـة "غادة عبد
ـرأة القوية الرازق" تقدم شـخصية ا
 وفي االعمال الدرامـية هناك صراع
الـــــدرامـي مع الـــــرجـــــال تـــــصل الى
الــســـجن او اخلــانــكــة (مــســتــشــفى
) او االغــــتــــيــــال (زوجـــة اجملــــانــــ
طية الرئيس).لكن أدوارها ليست 
مــرة تــلـعب دور احملــامــيــة واخـرى
ــــــــدرســــــــة او ســــــــيـــــــدة بــــــــدور ا
واضعف ادوارها كان عندما االعمال
لــعـــبت دور مـــضـــيـــفـــة طــيـــران في
مــســلــسل (أرض جــو) ! وتــســيــطــر
سيـطرة مـطلـقة عـلى البـناء الدرامي
للمسـلسل فهي جنمـة بإمتياز! وفي
مــــــوسم رمــــــضـــــان   2020قـــــدمت
ـعز) شـخـصـيـة شعـبـيـة (سـلـطـانـة ا
ـسلـسل من تـالـيف (أيـاد إبـراهيم) ا
وأخراج (محـمد بكيـر) يشتـرك معها
ـغـني- أحمـد مـاجد (مـحمـود عـبد ا
ديـنا مـحـمـد لطـيف حـسن حـسني
رنـا رئـيس كـر االبـنـودي نسـرين
امام وشريف ادريس) تـدور الدراما

تهم(شمس) ويـحصل على البراءة ا
في مرافـعـة تذكـرنـا بإداء احـمد زكي
في فــيــلم (ضــد احلــكـومــة) تــتــطـور
العالقة ب نعيم والـسلطانة االرملة
ويـــطــلــبــهــا لـــلــزواج وســرعــان مــا
تـكــتـشف الــسـلـطــانـة وهي في شـرم
الشيخ لقضاء شهر العسل اتصاالت
ـشبـوهـة وهو وسـلوكـيـات زوجهـا ا
يــفـــتش عن الـــفــتـــاة الـــنــاجـــيــة من

مـالـيـة ( (50الف جـنــيه لـتــوزيـعـهـا
عــلـى الــفـقــراء مــدعــيــا ان شــقــيــقه
ــة قــتل (شـــمس) مــظـــلــوم من جـــر
جمـاعيـة للـعمـالة االجـنبيـة التي من
ــفــروض تــهــريـبــهــا عــبــر احلـدود ا
لــكـنـهــا تـتــعـرض الى مــجـزرة ويـتم
الــلـقــاء الـقــبض عــلى شـقــيق نــعـيم
ويتـهم بقـتل اجلمـيع احملامي سالم
شـقـيق الـسـطـانـة يـتولـى الدفـاع عن

ـعــرفـة ــذبـحــة يـتــحـرك احملــامي  ا
مالبــسـات الـقــضـيــة ويـكــتـشف بـإن
نـــعـــيم هـــو من اطــــلق الـــنـــار عـــلى
اجلــمـيع ومن ثـم فـجــر الـســيـارات 
لكـنه لم يكـشف االمر بـسبب تـعرض
ــوت! ثم تــدبـر مــكـتــبه لــلــحـريق و
تحف قضية سرقة قطعة اثرية من ا
ــــصــــري وتـــــوضع فـي خــــزيــــنــــة ا
الـسـلـطـانــة! يـحـكم عـلـهـا بـالـسـجن
بـيـنـمـا يــهـددهـا نـعـيم بـان تـكـتب له
امـالكــهــا واال قــتل امــهــا وابــنــتــهــا
وابـنـهـا! وتـخــضع له  لـكـنـهـا تـقـدم
افـادة جـديـدة تــتـهم فـيـهـا شـقـيـقـهـا
ــتــاجــرة بــاالثــار ويــطــلق سالم بــا
سـراحـهـا لــتـبـدأ مـرحـلـة جـديـدة من

الصراع الدرامي.
جنـح الـــنص فـي تـــخـــصــــيص لـــكل
شـخــصـيـة من الـشــخـصـيـات  –رغم
وقف كثرتهـا- اجتاها معيـنا نحو ا
الدرامي كمـا توفق الـكاتب بتـقسيم
تنوعة شاهـد البصريـة ا احلوار وا
للشخصـيات  ولم يعجز اخملرج في
حتويل الورق الى عرض تلفيزيوني
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عــنـد مــحـاورتـنــا ألي فـنـان اعــتـدنـا ان
يـدور احلديث في إطـار عـمـله االبداعي
اال انـنا في سـلسـلـة لقـاءات مع فنـان
ابـتـعـدنـا عن الـفن مـقـتـرب مـن الوجه
اآلخـر لـهم.ووقفـتـنـا اليـوم سـتـكون مع
ــسـرحي حـســ عـلي هـارف الــفـنـان ا
ــســرح بـكــلــيـة الـتــدريــسي في قــسم ا
الـفـنــون اجلـمــيـلـة فـي جـامـعــة بـغـداد

ومعه كان هذا احلوار :
{ من انت ?

- فنان وأستاذ مسرح.
{ هل لديك موهبة مخبأة عدا الفن?

- نعم  انها موهبة الرسم.
{ ماهو الشىء الذي تتفاءل به?

- حـــبي لـــلـــحـــيـــاة وســـعــادة
اآلخرين.

{ كلمة او عبارة تزعجك?
- يزعجني النفاق.

{ إلـى إي مـــــــــدى تــــــــذهـب في
غضبك?

- إلى حد القطيعة.
{ متى تذرف دمعة?

- عــنــدمــا أرى ظــلم إنــسـان
. بر

{ حلم حققته?
- حصولي على شهادة الدكتوراه.

{ أمنية تراود ك?
- اتـمـنى ان اؤسس فـريق مـسـرح طفل

اجوب به العالم.
{ فيلم شاهدته وتأثرت به?

- انه فيلم العراب.
فضل? { مكانك ا

- اعشق الطبيعة.
{ ماذا علمتك احلياة?

- علمتني التمسك بالصدق واألمانة.
{ أبرز صفة في شخصيتك?

موالـيد بـغداد عام 1960  حاصل على
ـــاجـــســـتــــيـــر في االخـــراج شـــهــــادة ا
سرحي والـدكتوراه في االدب والـنقد ا
ـــــســــرحي . حــــصـل عــــلى مــــرتــــبــــة ا
االســتـــاذيــة من جـــامــعــة بـــغــداد عــام
ــــثال ومـــخــــرجـــا في2010 . شـــارك 
ـــســــرحـــيـــة الـــعـــديــــد من االعـــمــــال ا
والتلفـزيونية و اإلذاعـية والسيـنمائية
سـرحية .كتب الـعديـد من النصـوص ا
للكبار ولالطفال وللفتيان .وله عشرات
ـــنـــشــورة في ــقـــاالت والـــدراســات ا ا
الصـحف واجملالت العـراقيـة والعـربية
.وله الـعـديـد من الـدراسـات والـبـحـوث
ــؤتــمــرات ــشــاركــة في ا الــعــلــمــيـــة ا
الــعـلـمـيــة واحلـلـقــات الـدراسـيـة داخل
الـعـراق وخـارجه .وشـارك في عـضـوية
جلــــــان حتـــــكــــــيم فـي الــــــعـــــديــــــد من
ـسـرحـيـة داخل الـعـراق ـهـرجـانـات ا ا

وخارجه .

- الطموح.
{ احداث التنساها?

ـقــربــ اإلحــسـان - مـقــابــلــة بـعـض ا
باإلساءة.

{ ماهو جديدك ?
سرح الطفل. - أبحث عن سيناريو 

{ خـالل فــــتــــرة احلــــظـــر الــــصــــحـي مـــاذا
استفدت فنيا?

- خالل مــــدة احلـــجــــر تـــواصــــلت مع
ـنـصة اإللـكـتـرونـية طـلـبـتي من خالل ا

التي  تفعيلها في الكلية.
{ ومـــاذا تــعــلــمـت في الــبــيـت خالل فــتــرة

احلظر الصحي?
- كـــــانت فـــــرصـــــة لإلبـــــداع واطالق
شـاعر اإلنـسانـية الـعنـان للـخيـال وا
ـشـاريـع الـتي تـهم طـلـبـتي واجنـاز ا

سرح. في قسم ا
{ خالل فتـرة احلـظـر أقـيـمت الـكـثـير من
هل الفعـاليـات الفـنية والـثقـافية الـكتـرونيا

تابعت هذه الفعاليات?
تابعت الـكثير من الـفعاليات - نعم 
ـسرحـية .ومن خالل هذه الفـنية وا
الــــفـــعــــالـــيــــات وجـــدت فــــرصـــتي
لـلـتــواصل مع اآلخـرين من زمالئي
ـا بـقيت ـكن أن نقـول طـا وفـعال 

الغيوم سنكون قوس قزح.
ومن ســيــرة هــــارف نــقــرأ انه من
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عـليك مـقاومـة أوجاعك واالنـشغـال بالعـمل عن كل ما
يزعجك .رقم احلظ9.

qL(«

تـشـكـو ضـغـوطـاً وإحـراجـاً في الـعـمل وتـضـطـر الى
هماتك . تكليف بعضهم القيام 

Ê«eO*«

تــأكـد مـن حب احلــبـيـب لك بــشـرط أن يــثــبت ذلك لك
بأفعاله ال أقواله فقط. 

—u¦ «

تقـوى احلـيويـة وتـطرح الـتـحديـات ويـدور نقـاش حول
عالقة شراكة تخصّك.

»dIF «

ال جتـعل عـقـوبـة الـقـطع من راتـبك هـذا الـشـهـر عـقـبة
أمام اجتهادك بالعمل.

¡«“u'«

تصـرّف بـرويّة واتـرك مـخـيّلـتك تُـملـي علـيك مـا يجب 
فعله.رقم احلظ.5

”uI «

ـواقف من شأنـها أن تغـير حـالتك إلى األفضل تمر 
بفضل تعلمك من الدرس.

ÊUÞd «

تـذكـر ان كل شيء يبـدأ في اخملـيّلـة. إنّه يوم مـناسب 
لتعزيز العواطف .

Íb'«

ال تكثر من تـناول العقاقير الطبية حتى ال تشعر بآالم
عدة.  فى ا

bÝô«

يـوم مـنـاسب لـتـكـثـيف الـلـقـاءات واالتـصـاالت . احذر
شاكل الزوجية والعاطفية. ا

u b «

ــمل وحتب الــكــتــمــان يـوم انت ســريع الــشــعــور بــا
السعد االربعاء.

¡«—cF «

إذا كـنت ال تمـارس الرياضـة استـفد من عـطلة نـهاية
األسبوع للقيام بنزهة .

 u(«
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ضع مـرادف ومـعــاني الـكــلـمـات
بحيث حتـصل من خالل الدوائر
ـطـلـوبة: ـزدوجـة عـلى الـكـلمـة ا ا

(مسلسل تلفزيوني سوري):
- طائر خرافي

- قوم ذكرهم القران الكر
- بلدة لبنانية
- دمى لبنانية
- تناول باليد

- تقصيه من موقعه
- استعالم سري

- لقب شخصية لبنانية 
- ال يذاع مطلقا

uM¹“ .—

نــــاجـح الــــتــــلـــــقــــائــــيــــة
والــبــســـاطــة عــلى اداء كل
الشخصـيات من دون تشنج
او مـــبــالــغــة فـي الــســخــريــة
ـشــاهـد واالنــفـعــال تـتــخــلل ا
مــقـاطع مـن االغـاني الــشــعـبــيـة
وموشـحات لـلـطريـقة الـصوفـية 
ـــقـــاهي وعـــادات الـــطـــعـــام وا
وتــربـــيــة الــطــيــور! تــبــقى
هـــنـــاك لـــقـــطـــات غـــيــر
منـتجـة يطـيل فيـها
ـــشـــهـــد مـــثل ا
(فــــــــــــــــــــــتــح
الـسـلــطـانـة
ـــــــطـــــــعم
جـــــــديــــــد
لـــــــبــــــــيع
الــكـــبــدة
تـــــنــــــزيل
االغـراض
واحـــــــــــــــــدا

واحدا  ثم ترتيـب الطماطـة والفلفل
واحدة واحدة!

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ــطــرب الــلــبــنــاني عــاصي عــبّـــر ا
احلـالني عن فـــرحـــته بـــتـــحـــقـــيق
اغـــنـــيــتـه (اضــحـــكي) 7 مـــلـــيــون

مشاهدة على يوتيوب.
وكتـب على صـفحـته اخلاصـة على
احـد مواقع الـتـواصل االجتـماعي:
(سـبــعـة مــلـيـون بــوسـة لـعــيـونـكم
حــبــايـب قــلــبي وان شـــاء الــله كل
ايـــامـــكم ضـــحـك وفـــرح وســـعــادة

واستقرار).
وتـــلـــقـــــــّـى عـــاصــــــــــي عـــــــــدد
كـبـيــر من الـتــعـــــــلـيــقـات من قـبل

اجلــمـهـور الـذي تـمـنى له الـنـجـاح
الدائم.

وطـــرح احلالني مـــؤخــرا فـــيــديــو
كــلــــــــــيب أغــنــيــتـه بــعــشــقك من
ــنــجــد وكــلــمـات اخــراج أحــمــد ا
ايـهـاب عـبـد الـعـظـيم وحلن مـحـمد
عــبــيه والــذي يــحــكي قــصــة حب
عــاصي وزوجـتـه مـلــــــــكــة جــمـال
لــبـنــان الــسـابــقـة كــولــيت بـولس
خالل 25 ســــــــنــــــــة مـن الـــــــزواج
وحـــيـــــــــــــاتـــهـــمــــا الـــعـــائـــلـــيـــة
وعـالقـتــهــمــا بــأوالدهــمــا مــاريــتـا

والوليد ودانا.

حس علي هارف
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{ لــــوس اجنــــلــــيس-أ ف ب) –
قــررت شـــركــة (ديــزنـي) تــأجــيل
إطالق فـيـلم (مـوالن) مـرة أخـرى
حــتـى مــنــتــصـف آب/أغــســطس
فـيــمـا يــواصل فـيــروس كـورونـا
ـســتـجـد انــتـشـاره فـي أمـيـركـا ا

الشمالية والعالم.
وبــعــد الــتــأجــيل األول كــان من
فترض أن يـطلق (موالن) الذي ا
يــتـنــاول قـصـة مــحـارب صــيـني
أسـطوري فـي صاالت الـسـيـنـما
في 24 تـــمــوز/يـــولــيـــو. وقــالت
(ديــــزني) في بـــيــــان لـــرئـــيـــسي
الـــشــركـــة أالن بـــيــرغـــمــان وآلن
هـــورن إن (الــوبـــاء غــيـــر خــطط
خروج موالن (إلى دور السينما)

وسنـكون مـرن وفق مـا يتـطلب
الوضع).

وأضاف البيان أن (اخملرج نيكي
ــمـثــلـون وطـاقـم الـعـمل كـارو وا
قــــامــــوا بـــــإجنــــاز فــــيـــــلم رائع
وملحمي ومؤثـر يجسّد ما يجب
أن تـــكــــون عــــلـــيـه الـــتــــجــــربـــة
الـسيـنـمائـية. ونـعـتقـد أن مـكانه
ــيـة لـيــتـمـكن في الــصـاالت الـعـا
الـنـاس في جـمـيع أنـحـاء العـالم
من االسـتـمـتـاع به). وتـأتي هـذه
اخلـــطــوة بـــعــد تــأجـــيل (وارنــر
بــــــراذرز) حــــــتى مــــــنــــــتــــــصف
آب/أغسطس إطالق فيلم اإلثارة
(تـيــنـيت) لـلـمـخــرج كـريـسـتـوفـر

نوالن.
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أوضـح الــبـــروفـــيـــســـور مـــاركــوس
ـيـكـروبـيـولـوجـيـا إيـجـرت خـبـيـر ا
بــجـــامــعـــة فـــورتــفـــاجنـــ قــائالً:
“الـــهــاتـف الــذكي ال يـــعــد مـــصــدراً
لـلـجـراثـيم مـقـارنـة بـعـدد اجلراثـيم
التي قد تكون منـتشرة على اليدين
ولــــــــــذلك فــإن احلــمل اجلــرثـومي
عـــلى الــهـــــــــواتـف الــذكــيـــة قــلــيل

للغاية.
اني قائالً: وأضاف البروفـيسور األ
“تـمـتـاز الـهـواتف الـذكـيـة احلـديـثة
بــأنــهــا شــديــدة اجلــفــاف ونــاعــمـة
للـغايـة وبالـتالي ال يـلتـصق بها إال
قدر ضئيـل جداً من اجلراثيم .”ولن
جتد اجلراثـيم ما تأكـله على أسطح
الـهــواتف الـذكــيـة اجلــديـدة ولـذلك
فإنه يـصعب تـكاثـرها علـى العكس
ة ذات من الـهواتـف اجلوالـة الـقـد
األزرار والـــتي يـــزداد بــهـــا احلــمل

اجلرثومي. 

ومـن جــانـــبه أشـــار ســـبــاســـتـــيــان
ـــانـــيـــة كـــلـــوس من الـــرابـــطـــة األ
ـعلومات لالتصاالت وتـكنولـوجيا ا
Bitkom أن للمـستـخدم تأثـير على
ـنتشـرة على هاتفه عدد اجلراثيم ا
ـــاني قـــائالً: وأضـــاف اخلـــبـــيــر األ
“يــعـد الــســطح اخلـارجي لــلــهـاتف
الـــذكي انـــعـــكـــاســـاً لـــشـــخـــصـــيـــة
اني صاحبه .”وأضاف اخلـبيـر األ
أن اجلــراثـيم تــكـثــر عـلى الــهـواتف
ـســتـخــدمـ الــذكـيــة اخلــاصـة بــا

الــــذين ال يـــحـــرصـــون عــــلى غـــسل
أيـديهم كـثـيراً والـذين يـسـتعـمـلون
أجـهـزتـهـم أثـنـاء تـنـاول الـطـعـام أو
عند استـعمال احلمـام بشكل يفوق
ـــســتـــخـــدمـــ الــذين ال أجـــهـــزة ا
ــــثل هــــذه األفــــعـــال. يـــقــــومــــون 
بـــاإلضــافــة إلـى أن حــالــة الـــهــاتف
الذكي تؤثر على احلمل اجلرثومي
كن وأوضح كـلـوس ذلك بـقـوله: “
لـلـبكـتـيـريا والـفـيـروسـات ومواضع

ـفــرطـة ــانـيــة إلى أن احلــرارة ا األ
خـالل فـــصل الـــصـــيف قـــد تـــشـــكل
خـــطــورة عـــلى الــهـــواتف الـــذكــيــة
واحلـــواســـيب الـــلـــوحــيـــة مـــا قــد
يـتسـبب في تـلف األجـهـزة بـالـكامل
أو الـتـأثـيــر سـلـبـاً عـلى أداء بـعض
ـكـونـات مـثل الـبـطاريـة. وأوضح ا
ألكسندر شبيـر من بوابة التقنيات
ـرتـفـعـة في ـانـيـة أن احلـرارة ا األ
فـــصل الــصـــيف تــؤدي إلـى تــقــادم
الـبـطاريـات بـسـرعـة حلسـاسـيـتـها
ـــعــالـج فــإن ضـــد احلـــرارة.  أمـــا ا
ـرتــفــعــة ال تــمـثل درجــة احلــرارة ا
مـــشــكــلــة لـه وعــنــد جتــاوزهــا 45
درجـة مـئـوية بـاسـتـمـرار عـنـد ترك
الـهــاتف الـذكي في ســيـارة مـغــلـقـة
مـثالً فــإن الـهـاتـف الـذكي احلـديث
يـطـلـق تـنـبـيـهـا أو يــوقف تـشـغـيـله
فرطة أن كن للـحرارة ا تلقائـياً و
تـــشــــوه الــــغالف الــــبالســــتـــيــــكي
ــة أو لــلــهــواتف احملــمــولــة الــقــد

الــــعــــفن أن تــــلــــتــــصـق جــــيـــداً
وجودة في األجهزة باخلدوش ا
اجلــوالــة .”وغـــالــبـــا مــا تـــقــوم
ــنـتــجــة لــلــهـواتف الــشــركــات ا
الــذكــيــة مــثل أبـل وســامــسـوجن
بــــتـــقــــد بــــعـض الـــنــــصــــائح
واإلرشـادات لـتـنـظـيف الـهـواتف
الـــذكــــيـــة عــــلى مــــواقع الــــويب
اخلاصـة بهـا ودائمـا ما يـنصح
اخلـبـراء بـإيـقـاف اجلـهاز وخـلع
جـميع الـتـوصـيالت الـكهـربـائـية

قبل تنظيف الهاتف الذكي. 
وتـتمـثل أفـضل طريـقـة لتـنـظيف
الــهــاتـف الــذكي في اســتــعــمــال
قطـعـة قمـاش ناعـمـة وخالـية من
الـوبـر ومبـلـلـة قـلـيال وفي حـالة
ــكن االتـــســـاخــات الـــشـــديـــدة 
لـلمـسـتـخـدم استـعـمـال قـليل من
ــاء والـصــابـون عــنــد تـنــظـيف ا
الـهـاتف الــذكي. واشـارت بـوابـة
الـــتــقـــنــيــات “هــايـــزه أونالين”
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ُـعمّم سـوى احلـقيـقة بـعيـنهـا لم يزد لم يـقل السـياسي ا
علـيها شـيئاً ولم يـجمّلـها. بل لعـلّه ساعدني  والـعشرات
من الـكــتـاب امــثـالي كـثــيـراً وأخــرجـنــا من حـيــرتـنـا في
اختيار الـوصف الذي يليق بـرؤساء احلكومـات العراقية
انعة ـناسبة اجلامـعة ا فردة ا ا فكرنـا با . طا السابقـ
الـتي تـصفـهم وتـعطـيـهم حـقهم فـلم جنـد. صحـيح هـناك
ئـات أطلـقهـا الشـعب عـليـهم لكـننـا وجدنـاها مـفردات بـا
من الــهـابط والـبـذيء في لـغـة الــشـارع وال تـنـاسـبـنـا في
الكتابة  كما انّ لـغة سيبويه على عظمـتها وتفوقها على
ـعاني والـبيان جمـيع لغـات العالم في الـسَعـة والداللة وا
فـردات الـعالـيـة في الـفصـاحة لم تـسـعفـنـا ووجدنـا ان ا
والسمو ال تناسب مقام القول في الذين سيقال فيهم. 
لكن الفرج جـاء من بعد طولِ جـدبٍ في اللفظ وعسرٍ في
ـعنى وشحٍّ فـي البالغـة  فـأصبـحت في أيـدينـا مـفردة ا
الـتـغـليس مـن غلّس يـغـلس فـهـو مغـلّس وهم مـغـلّـسون
مفردة تقبل كل شيء  ترضى بالتأنيث والنصب واجلر
واجلـزم  وجـمــيع انـواع اجلـمـوع والـتـثـنـيـة ولـيس لـهـا
حـرج مع  فعل نـاقص أو مـفعـول به أو مـفعـول ألجله أو
نائـب فاعل  مـفردة كـيفـما دحـرجْتَـها طـاوعتك وأعـطتك
ــنـاسـب الـذي يــفــهــمه الــعــراقـيــون ويــعــرفـون ــعــنى ا ا

مقاسات استخدامه. 
اآلن بـات واضـحــاً لـلـعــراقـيـ مــا هي شـروط تــنـصـيب
ــســـؤول األوّل أو الـــثـــاني أو الـــثــالـث  الشيء ســوى ا
الـتغـليس صـفة الـكمـال الـسيـاسي في العـراق الصـفة
ـان والصفة ـساءلة واالسـتدعاء أمـام البر نجـية من ا ا
الـواقـيـة من احلـمالت االعالمـيـة والـتـسـقـيط الـسيـاسي

والصفة احلامية من العبوات والكوا والكاتيوشا.
اذا ضاعت علينا هذه السنوات عبثاً نضرب أين كنّا و
أخماساً في أسداس بـحثاً من دون جدوى عن توصيف
رؤساء احلكـومات والـوزراء السابـق ومَن واالهم ح
ــوازنــات وحــنــثــوا بــالــيــمــ وخـذلــوا الــشــعب بــدّدوا ا
وأساءوا لـقيم اجليـش العراقي .إذن هي الـصدمـة اليوم
ـوازين وعلت أصـوات الـشك والريـبة  عـندمـا اختـلّت ا
واخلــوف فـي انّ مــفـــردة الــتــغـــلــيـس بــاتت مـــهــددة في
وجودها وآيـلة للغـروب  وبعد كل غـروب ليل لن يطول

حتى تشرق الشمس بعده.
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كنت أخـطو في رواق الفـندق بارتـباك; إذْ لم أصـدق حتى اللـحظة كـيف سمح بوَّاب
الـفنـدق لـنا بـالدخـول? كـان البـوَّاب بقـامـته الطـويلـة وسـحنـته السـوداء يـضع عمـامة
بيـضاء عـلى رأسه أضفت وقـارًا مُـخيـفاً عـلى وجهه الـزجني; وكان الـزي العـباسي
ـنـصـور ـزركش الـذي يـرتـديه يـدعـك تـؤمن أنك سـتـدخل إلى قـصـر أبي جـعـفـر ا ا
بـيـنـمـا كـان الـوشق ثـمال وقـبل أن يـهم بـالـدخـول إِلى الـفـنـدق لـطم خـديه السـتـعادة

صحوه ثم بدأ بتقريع نفسه بصوت جهوري:
- تماسك أيها الوشق; ال تترنح في مشيتك حتى تتجاوز هذا الرمح الفاحم.

كان يـقصـد بـالرمح; الـبوَّاب الـزجني الـعمالق وبـدهـاء عجـيب تغـيـرت مالمحه إِلى
ا وصلنا إِلى بوابة الـفندق; وراح يتحدث بلغـة إجنليزية كما لو أنه قد الصرامـة حا

استغرق بحوار مهم معي وهمس ب سيل الكلمات اإلجنليزية:
- هّز رأسك يا بني.

ـا يقـوله; وانطـلت اللـعبـة على الـبوَّاب سارعت إِلى حتـريك رأسي داللة عـلى فـهمي 
الـذي ظن أن الــوشق أحــد الــضــيـوف األجــانب; ولم يــجــرؤ عــلى مــنـعـه من دخـول
الفـندق برغم مالبس الوشق الرثة وفـردة حذائه التي كانت مفتـوقة وقد برزت منها
أصـابع قـدمه الـيــسـرى; في الـواقع لـقـد حــاولـنـا شـراء حـذاء مـســتـعـمل من الـبـاب

الشرقي لكن الوشق غير رأيه فجأة وصاح محتجا:
هرجان.  - حذائي الذي ال يعجبك; أراه يناسب هذا ا

ـبـلغ الذي اتـفـقـنـا أن يشـتـري به احلـذاء. نحن  وهـرع لـشـراء ربع عرق إضـافي بـا
ـلـؤون الـصـالـة والـكـائن الـغـريب في ـنـصـور مـيـلـيـا والـشـعـراء الـعــرب  اآلن في ا
ـشـهد احلـضـاري هـو صـديـقي الوشق وبـيـنـمـا كُـنَّا نـبـحث عن مـكـان جنـلس فيه ا
حـتى أقـبل نحـونا صـديـقنـا الشـاعر الـغـجري وحـ أبصـر هنـدام الـوشق بأسـماله
الـبالـية; تـدارك األمر بـسرعـة وقام بـالتغـطيـة حتى يـبعـد عن عرَّابـنا الـشبـهات فراح

يتحدث مع موظفي الفندق قائال:
ئة - صديـقي هذا من األثرياء ال تـخدعكم مالبـسه الرثة لـيلة أمس تبـرع أمامي 

تواضعة. ألف دينار لعوائل تريد حج بيت الله فال تستغربوا من هيئته ا
لم يرق للوشق حديث صديقنا فصرخ به: 

- أغِرب عن وجهي أيها الغجري.
انتبـذنا ركناً للراحة عثرنـا عليه بصعوبة بالغـة لم تمض سوى دقائق على جلوسنا
شي متبخترا وخلفه حتى الحَ أمـام أنظارنا مسؤل ثقافي رفيع في احلكومة كان 

; علَّقَ الوشق بصوت حرص أنْ يسمعه اجلالسون: الشاعر السم
- عارات!! 

سؤول غيظا وقال حانقا:  توهَّجَ الدم بوجه ا
- ويحك أيها الوشق… نحن عارات?

ـسؤول الـثقـافي من أشرس أدباء الـسلـطة وأشـجعهم كان اجلـميع يـعرف أنَّ هذا ا
باتـخاذ الـقرارات الـتي تنـفع أترابـنـا من الصـعالـيك رد الوشق بـبرود وعـلى وجهه

طيف ابتسامة ماكرة:
- ناوشني بسرعة وسأكف عن التحرش بك.

ـوج; أخـرج من جـيـبه ـسـؤول الـثـقـافـي حـتى اهـتـز بـدنه كـزورق تالطـمه ا ضـحك ا
خـمـسة وعـشـرين ديـنارا وعـمـد أن يراهـا اجلـميع قـبل أن يـضـعهـا في يـد الوشق.
شهد أحد الشعراء العرب الذي وبَّخَ الوشق قائال: كان من ب الذين أبصر ذلك ا

 - ما عهدتكَ تأخذ العطايا من هؤالء? 
ردَّ الوشق بـاسمـا على ذلك الـشاعـر األشهب والـذي تربـطه معه عـالقة صـداقة يوم

كان في بيروت قبل سنوات:
- لم أنل منهم إال القليل من حقوقي!

ال غير الـوشق من يجرؤ عـلى مخاطبـة هؤالء السلـطوي بهـذه النبرة الـشرسة التي
تـدعـهم يـجـاملـونه لـتـجـنب لـسـانه الـسـلـيط هـجـستُ أنَّ الـوشق امـتعـض من تـوبيخ
صـديـقه اللـبـنانـي وراح يفـرك يـديه بحـنق واضح; كـأنه شـعر بـالـذنب من قبـول هـبة
ـكان واستـجاب لـرغبـتي وبينـما كـنَّا نهم سؤول الـرفيع; فـاقتـرحت عليه مـغادرة ا ا
بـاخلـروج من الـفـندق حـتى بـرقت فـكـرة في رأسي.. طـلبت من الـوشق الـتـبـاطؤ في

خطواته وهرعت إِلى موظف االستعالمات بثقة ال أدري من أين هبطت
على روحي ألقول لهُ:

 - رجاء مفتاح الغرفة 813
فـتـاح عـلى عجـل وانا غـيـر مـصدق ذلك لـقـد اخـترت ـوظف األنـيق بـيـدي ا وضع ا

بشكل عشوائي رقم الغرفة وال أدري من هو صاحبها? وهتفت:
- هيا أيها الوشق …

ـصـعـد بدأ الـوشق يـتـثـاءب فـأضـفى عـلى مـغـامرتـنـا هـذه مالمح الـثـقـة وأبـعد في ا
الريـبة عنا فالتثاؤب داللة على أن هذا الشخص راسخ وال شائبة عليه عرفتُ فيما
صـعد أحد رجال أمن الفندق الذي راح بعـد انه تعمد التثاؤب فلـقد كان معنا في ا
يرمق صـاحبي باحتقار; فلم يجـد الوشق أمامه سوى حيلة التـثاؤب.. دخلنا الغرفة
ـستـقبـل لـنا كـانت قـنيـنة من الـويسـكي منـتصـبة عـلى الطـاولة بـدأ الوشق وأول ا

فضلة: يرقص ويردد أغنيته ا
-  (أنا ألبي ليك ميال …)

ـنـتـشـرة في أركـان في الـواقع تـصـرفـنـا بـنـبل بـاد األمـر فـلم نـفـتش احلـاجـيـات ا
الغرفـة بينما الـعطر الفرنسي كـان طاغيا في فضـائها خمنت هـوية صاحب الغرفة
ا يكـون شاعرا وبـدأنا نـكرع كؤوس  الـويسكي تنـاثرة هنـا وهنـاك ر من الكـتب ا
توقعة لنا ـداهمة ا ومزتنـا الفستق احللبي كان الوشق يـشرب بسرعة خشية من ا
الئكيـة في دمه قرر االستـحمام وهـو يحثني في أية حلـظة بعـد أن سرت اخلمـرة ا
أن افتش الـدواليب عسى أن أعثر على زجاجة عرق ويبدو أن الويسكي ال يروق له;
فـأخــرج ربع الـعـرق الـذي ابــتـاعه من الــبـاب الـشـرقـي بـدال من شـراء احلـذاء وراح
يـرتـشف مـنه جـرعـات ثم طـلب مـني أن ادع بعـض الشـراب في الـزجـاجـة لـصاحب
الــغـرفـة; وحـ دخل إِلى احلـمــام خـرج مـنه بـعـد حلــظـات هـلـعـا كـمــا لـو أن قـنـبـلـة
سـتـنـفجـر فـيه لـقـد طـرد عن رأسه فـكـرة االسـتـحـمـام وراح بـإغـفـاءة عـلى الـسـرير
احلريـري بـينـمـا بدأت اخملـاوف تـزحف إِلى مخـيـلـتي .. نحن اآلن في غـرفـة جنهل
هـويـة صـاحبـهـا والـويل لـنـا لو ظـهـرت ألحـد أدبـاء السـلـطـة; أخـرستُ تـلك اخملاوف
بكـؤوس إضافية من الويسكي ويبدو أني غـفوت أيضا حتى صحوت على صوت لم
أتـمــكن من مـعـرفـة صــاحـبه ولم تـكن لــدي اجلـرأة عـلى فـتح
عـيـني ألرى مـا يـحـدث في الـغـرفـة فـعـمـدت لـلـنـوم الـكـاذب

وثمة سؤال صار يقرع في جوف رأسي:
- من هذا الشخص الذي أصبح معنا الغرفة?

من رواية حياة باسلة.
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صـرية يـاسم شـاركت الفـنانـة ا
عـبــدالــعــزيــز جــمـهــورهــا بــنــشـر
مجـموعـة صور جتـمعـها بـزوجها
الــفـنــان أحـمـد الــعـوضي في أول

ظهور لهما معا بعد زواجهما.
ظـهـرت في الصـور الـتي نشـرتـها
على حـسابـها اخلـاص على موقع
(انستجرام) في لقطات رومانسية
مع زوجـــهــا كـــشــفت قـــوة عالقــة

احلب التي تربطهما.
واعاد الفنان أحمد العوضي أعاد
نـشـر نــفس الـصـور مـع يـاسـمـ

عـلى حــسـابه اخلـاص عـلى مـوقع
(انــســتــجـرام) وأرفــقــهــا بـكــلــمـة:

(حب)  مع رموز لقلوب.
ومن نـاحـيـة أخرى نـفت يـاسـم
عبدالعزيز أنبـاء حملها في طفلها
األول من زوجـها أحـمد الـعوضي
حــيث أرجــعت زيــادة وزنــهـا إلى
قولـها: (في احلب إن لم يزد وزنك
فـــأنـت  مع الـــشـــخص  اخلـــطـــأ).

تتسبب في تفكك عناصر اإلحكام.
ــاني بـتــبـريـد ويــنـصح اخلـبــيـر األ
األجهـزة عنـد احلرارة الـشديدة مع
مراعـاة أن معـظـمهـا مصـمم لتـحمل
الــتــقـلــبـات الــبــسـيــطــة في درجـات
احلــــرارة. وفـــــيــــمـــــا يــــلـي بــــعض
الـنــصـائح حلــمـايـة الــهـاتف الـذكي
واحلــاســوب الــلــوحي من احلــرارة
ـفـرطة. 1- يـجب تـفـادي تـعـريض ا
الـــهـــاتف الــذكـي ألشــعـــة الـــشــمس
قاهي أو على باشرة طويالً في ا ا
الشواطئ. وإذا كان اجلو حاراً على
ــسـتــخـدم فــإنه يــكـون كــذلك عـلى ا
اجلـهــاز احملـمـول. 2- تـأتي مــعـظم
األجـهــزة مـزودة بــغـطــاء أسـود مـا
يسـاعد عـلى ارتفـاع احلرارة وعلى
سـتـخدم وضع الـهـاتف الذكي في ا
ـكـشـوفـة جـيـبه إذا كـان في أمـاكن ا
ـبـاشـرة. -3 حتت أشـعـة الـشـمس ا
وضع الــهــاتـف الــذكي في حــافــظــة
واقـــــيــــة قــــد يــــرفـع احلــــرارة ومن
األفــضل إخــراجه من احلــافــظـة مع

ارتفاع درجات احلرارة.
4- عـــنــد تـــعــرض الـــهــاتـف الــذكي
فرطـة يفضل إيـقافه على للحـرارة ا
الـفور لـيـبرد بـبطء ومـنع تـضرره.
ستخدم بشكل عام جتنب 5- على ا
الـــتــقــلــبــات الـــشــديــدة في درجــات
احلــرارة فال يـــجــوز تــرك الــهــاتف
الــــذكـي أو اجلــــهــــاز الــــلــــوحي في
الـــســـيــارة حتـت أشــعـــة الـــشــمس
ــبــاشــرة بــســبب حــرارة الــهــواء ا
داخـلــهـا.   6- األلــعـاب أو الــتــقـاط
الـصـور الـفوتـوغـرافـيـة أو تـسـجيل
مـقاطع الـفـيديـو يـشكل عـبـئاً كـبـيراً
على معالج األجـهزة احملمولة ومن
األفـضـل أن يـكــون ذلك عـلى فــتـرات
متباعدة. 7- ال يجوز شحن بطارية
الـهـاتف الـذكي عـنـدمـا تـكـون درجـة
احلــــرارة احملـــيـــطــــة أعـــلى من 40
درجــــة مـــئــــويـــة.  8- إذا تـــعـــرض
ـفـرطـة ال الـهـاتف الـذكي لـلـحـرارة ا
يجـب تبـريـده بوضـعه في الـثالجة
لــتـفــادي األضـرار اجلـســيـمــة الـتي

كثف له.    اء ا سيسببها ا

{ واشنطن-(أ ف ب)  –أعلنت جامعة
برينسـتون العريـقة في شرق الواليات
تـحـدة السـبت أنّـها قـرّرت إزالة اسم ا
الــــرئـــيس األمـــيــــركي الـــراحل وودرو
ويلسون عـن كليّتـها للعالقـات الدولية
بسبب “سياساته وآرائه العنصرية.”
وويـلـسون (1856-1924) الذي حـكم
ـتـحـدة ب الـعـام 1913 الـواليات ا
ـسـرح الـدولي و1921 اشـتـهـر عــلى ا
ــؤسّـس لــعــصــبـة األ بــكــونه األب ا

ـتـحـدة) (الـتي خـلــفـتـهـا الحـقـاً األ ا
والــــرئــــيـس الــــذي أنــــهـى االنــــعــــزال
األميركي. لكن في بالده سمح الرئيس
الثامـن والعشـرين للـواليات اجلنـوبية
ـمـارسـة الـفـصل الـعـنـصـري وسـمح
كـــذلك لــلـــوزارات الــفــدرالــيـــة بــفــصل
مـوظـفـيـهـا الـسود عـن أولئـك البـيض.
وقـال كـريـسـتـوفـر إيـسـغـروبـر رئـيس
جــامــعــة بـــريــنــســتـــون في بــيــان إنّ
(سياسات ويـلسون)وآراءه العـنصرية

جتعل اسمه غيـر مناسب لكلـية يتعيّن
ــــوظــــفـــ فــــيـــهــــا عــــلى الــــطالب وا
واخلريـج االنـخراط بشـكل كامل في
مــكــافــحــة آفــة الــعــنـصــري). وأوضح
رئـيس اجلــامـعـة أنّ هــذا الـقـرار وافق
علـيه مـجلس اإلدارة قـال إنّ ويلـسون
(مارس الـفصل الـعنـصري في اخلـدمة
العامـة في هذه البالد بـعد سنوات من
ـا إلـغــاء الـفـصل الـعـنــصـري فـيـهـا 
أعـاد أمــيـركـا إلـى الـوراء في سـعــيـهـا

لتـحـقيق الـعدالـة). وأثـار مقـتل جورج
ــواطن األســود فــلــويــد (46 عــامــاً) ا
الـــذي قــضـى في نــهـــايــة أيـــار/مــايــو
اختـناقاً حتـت ركبة شـرطي أبيض في
مـينـيـابـوليس مـوجـة غـضب عارم في
ـتّحـدة وأشـعلـت تظـاهرات الواليـات ا
احــتـجـاجــيـة في ســائـر أنــحـاء الـبالد

تخلّل بعضها أعمال شغب.
 وفـي األســـابـــيع األخـــيـــرة تـــكـــثـــفت
الـــدعــــوات إلزالــــة نـــصـب تـــذكــــاريـــة
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ـاضي لـشـخـصـيـات تـمـثّل ا
الـعــنـصــري لـلـبالد وتــمـجّـد
اجلـــيــــــش الـــكـــونـــفـــدرالي

خالل احلرب األهلية (1861-
1865) في احتـجاجـات أعادت

إحياء اجلـدل احلسّاس
حـــــــــــــــــــــــــــــول إرث
الــــعــــبـــوديــــة في
الــــــــــــواليـــــــــــات

تحدة. ا
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كـشفت نـتـائج دراسـة علـمـية عن
ان األشخـاص الـذي يـعـانون من
الـسـمـنــة في اخلـمـسـيـنـيـات من
العمر معـرضون أكثر من غيرهم
ــئـة بــنــســبـة تــصل لـ  31 في ا

لإلصابة باخلرف.
وأوضح اخلـــبـــراء أن الـــنـــســـاء
اللـواتي يـعانـ من الـسمـنة في
مــنــطـقــة الــبـطن تــرتــفع لــديـهم
نــســبـــة اإلصــابــة بــاخلــرف. من
جـهـته البـروفـيـسـور في جـامـعة
يـونـيـفـيـرسـيـتي كـولـيـدج لـنـدن
ر أندرو ستيبـتو وصف الزها
كـأكــثـر أنـواع اخلــرف انـتـشـارا
والـــذي وصف اخلـــرف بـــإحــدى

تـــصـــريــحـــاته قـــائال”هـــو أحــد
الـتـحديـات الـصـحـية الـرئـيـسـية
في الــقــرن احلــادي والــعــشــرين
كن أن تهدد الشيخوخة والتي 

الناجحة للسكان.”
مــضــيــفــا بــان ارتــفــاع مــعـدالت
ـشــكـلـة الــسـمــنـة ســتـزيـد مـن ا
ط احلـــــيــــاة ويـــــجب دراســـــة 
الـصــحـيـة بــشـكل جـيــد لـتـجـنب

حاالت اإلصابة باخلرف.
ووصفت دورينا كادار من معهد
عـلم األوبئـة والـرعـاية الـصـحـية
بـجـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا في لـوس
أجنـلوس بـأن تـطـور الـدراسات
ـتـعـلـقــة بـالـسـمـنـة واألبـحــاث ا
أثـبـتت دور الـسـمـنـة في ارتـفـاع

نسبة اخلرف بـحسب ما نشرت
صحـيفة “ذا صن ”البـريطـانية.
في الـوقت الــذي أكـدت فـيه عـلى
ضــرورة مــراقــبـة كـل من مــؤشـر
كـــتــلـــة اجلــسم وحـــالــة مـــحــيط
اخلــصـــر لــتــجــنب مــضــاعــفــات
الــتــمـثــيل الــغــذائي أو األوعــيـة
الـدمـويـة لـتـبـدأ بـعـدهـا مـرحـلـة
سـتـويات تخـفـيض الـوزن إلى ا
ـاط ـثــلى من خالل اعـتــمـاد أ ا

صحية ومتوازنة من األكل.
فـيـمـا قـال الـبـروفـيـسـور كالوس
كـورسـيــفن إن ارتـداء الـعـدسـات
الالصـقـة أثــنـاء الـسـبـاحـة يـرفع
خطر اإلصابة بالتهاب القرنية.
اني ذلك وعلل طبيب الـعيون األ

بأن الـعدسـات الالصقـة السيـما
ــاء الــرطـــبـــة قـــد تـــتـــشـــبع بـــا
وتــمــتص مــا به من جــراثــيم أو
مــواد كــيــمـيــائــيـة مــثل الــكــلـور
فــتــســبب اإلصــابـة بــااللــتــهـاب
الذي قـد يُلـحق أضراراً جـسيـمة

بالبصر.
وتتمثل أعـراض التهاب الـقرنية
فـي تــورم الـــقـــرنـــيـــة وتـــدهــور
الــــرؤيـــــة واحــــمـــــرار الــــعــــ

وتــشــنــجــات اجلــفن والــشــعــور
بـجــسم غـريب فـي الـعـ واأللم
الـــشـــديــد واحلـــســـاســيـــة ضــد
الــــــضـــــوء وزيــــــادة اإلفـــــرازات

الدمعية.
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{ بــروكـــسل-(أ ف ب)  –شــارك
جنـــــــوم مـن أبـــــــرزهـم فـــــــرقـــــــة
ــغــنــيــة مــايــلي (كــولــدبـالي) وا
ـــــمـــــثالن دواين ســـــايــــروس وا
جـونــسـون  (ذي روك) وجـنــيـفـر
ــفــوضــيــة هــدســـون رئــيــســة ا
األوروبـــيـــة أورســـوال فـــون ديــر
اليــ الـــســبت فـي جــمع أمــوال
لتطوير لـقاح ضد كوفيد- 19من
خالل حـفـلة افـتـراضـيـة. وانضم
ــوسـيــقى ــيــون في ا جنــوم عــا
ـوضة والـسـينـمـا والـريـاضـة وا
إلى حـــفــلـــة مـــوســيـــقـــيـــة عــلى
اإلنــتــرنت لــتــمــويل الــبــحث من
أجل ابتكار لقاح للوباء وتوفيره
لـلـسـكـان األضـعف واألكـثـر فـقرا
فـي أنــــحـــاء الــــكــــوكب. وقــــامت

ـفـوضـيـة األوروبـيـة بـالـتـعاون ا
مع مـنـظـمـة “غـلـوبل سـيـتـيـزن”
ـتـحـدة ومـقـرهـا فـي الـواليـات ا
بـرعـايـة هـذا احلـدث االفتـراضي
الذي يهدف إلى جـمع مساهمات
مـــالـــيــة. وفـي اجملــمـــوع وفـــقــا
لالحتـاد األوروبي ســاهـمت 40
حـكـومـة في الـتـحـضـيـرات لـهذه
احلفـلة التي افـتتـحتهـا فون دير
الي بإعالنها أنها حصلت على
ا 6,15 مليارات يورو السبت 
في ذلك 4,9 مـلــيــارات يـورو من
بــــنـك االســـــتــــثـــــمـــــار األوروبي
ـفــوضـيـة. وفي بـالــشـراكــة مع ا
الــــرابع مـن أيــــار/مـــايــــو خالل
القـمـة األولى التي نـظـمت جلمع
األموال تعـهد االحتاد األوروبي

ـساهمة واحلكومـات واألثرياء ا
بــنــحـو عــشــرة مـلــيــارات يـورو
ـبلغ اإلجـمالي 16 وهذا يـجعل ا
مــلــيــار يــورو. وقــالت فــون ديــر
اليــ فـي افــتــتـــاح هــذا احلــدث
االفـتـراضي (لن نــنـتـهي من هـذا
الوباء حتى ينتهي في كل مكان.
وهذا يـعني مـشاركـة كل شخص
لــــديـه إمـــــكــــان الـــــوصـــــول إلى
االخـــــتــــــبـــــارات والــــــعالجـــــات
واللـقـاحـات…). وفي هـذا اإلطار
نـــظم دواين جـــونــســون حـــفــلــة
افــتــراضــيــة الـســبت بــثت عــلى
اإلنـتــرنت شـاركت فــيـهــا سـلـمى
حــــايك وتـــــشــــارلــــيــــز ثــــيــــرون
وفـــورست ويـــتــكـــر وأجنــيـــلــيك

كيدجو.
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ونشـرت منـظمـة معـاهدة احلـظر
الشـامل للـتـجارب الـنوويـة التي
تــقـــــــيس مـــحـــطـــاتــهـــا أيـــضــا
الزيـادات في النـشاط اإلشـعاعي
ــدني خــارطــة عــلـى (تــويــتـر) ا
ـــصـــدر تـــوضــــــح مـــنــــطـــقـــة ا
احملــتــمل لــهــذا اإلشــعــاع وفــقــا

لقياساتها.
ـنـطـقـة حـوالى الـثـلث وتـغـطي ا

اجلـنوبي من الـسـويـد والـنصف
اجلـنوبي من فـنـلـندا وإسـتـونـيا
والتـفـيـا بـاإلضـافـة إلى مـنـطـقـة
كبيـرة حتيط باحلـدود الشمـالية
ــا في ذلك الــغــربـيــة لــروســيـا 
سـانت بـطـرسـبـرغ. ونـفت شـركة
نـتجة لـلطاقة (روزنيرغـواتوم) ا
الـنـوويـة الــروسـيـة من جـانـبـهـا
حصـول أي حـادث في احملطـت

التابعـت لها العـاملت في هذا
القطاع.

ــــعـــهـــد ووفـــقــــا حلـــســــابـــات ا
الــهــولــنــدي لــلــصــحــة الــعــامــة
ـشـعـة والـبــيـئـة فــإن الـنـظـائــر ا
(ســــــــيـــــــســــــــيـــــــوم 137 و134
وروتــيــنــيــوم 103 خــصــوصــا)
مـوضـحا تـأتي من غـرب روسـيا 
أنـــهـــا (من مـــنـــشــأ مـــدني عـــلى

الـــرجح).  وكـــتب األمــ الـــعــام
لـلمـنـظـمة الـدولـيـة السيـنـا زربو
في تـغـريـدة علـى تويـتـر (تـمـكـنا
ـنــطـقــة احملــتـمــلـة من حتــديــد ا
ــصـدر لــلــمـصــدر لــكن حتـديــد ا
بـــدقـــة لـــيس جـــزءا مـن مـــهـــمــة
منـظـمة مـعاهـدة احلـظر الـشامل

للتجارب النووية).
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{ سـتـوكـهـولم- مـوسـكـو -(أ ف
ب)  –سـجّـلت فـنـلـنـدا والـسـويـد
والــــنـــروج في االيــــام األخـــيـــرة
ارتفــــــــــــاعـا طفـيـفا غـيـر عادي
في نـــشــاط إشـــعــاعـي من صــنع
اإلنــســـــان لــكن غــيــر مــؤذ قــال
معـهـد هـــــــــــولنـدي أن مـصدره
قــــد يـــكـــون غـــرب روســـــــيـــا أو

التفيا.
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