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كـشف عـضـو مـجلـس النـواب عن
البـصـرة اسعـد عـبد الـسادة عن
مطالب احملافظة الـتي ستطرحها
خـالل زيــــــارة رئـــــــيـس الــــــوزراء
مصطفى الكـاظمي اليوم االربعاء
الى البصرة وعقد جلسة مجلس
الـوزراء فـيـهـا.وقـال عـبـد الـسـادة
في تصريح امس إنه (بـحسب ما
مـــتـــداول فـــإن مـــجـــلس الـــوزراء
سيعقد اليوم االربعاء جلسته في
البصرة ونلتمس من الكاظمي ان
تـكـون اجلـلــسـة خـاصـة بـقـرارات
تخدم البصـرة ومشاريعها وان ال
تكـون جلـسة اعـتيـادية). واضاف
ـــــــشــــــــاريع ان (مـن اهـم هـــــــذه ا
مــشـــروع احملــطــة احلـــراريــة في
الفـاو) موضـحا ان (هـذه احملطة
تـنـتـج مـا يـقـارب الـف مـيـغـا واط
من الكـهربـاء وملـيون مـتر مـكعب
ـــيـــاه الــصـــاحلـــة لــلـــشــرب من ا
والنـظر بـها وحتـسيـنهـا سيـكون
حـسن نــيـة من الــكـاظــمي). واكـد
عــبـــد الــســـادة (ضــرورة اعـــطــاء
االولويات اخلاصة بـانشاء ميناء
الـفـاو الـكـبـيـر الـذي يـحـتـاج الى
امــوال الكــمــالـه بــاخلــطــة االولى
والــثــانــيـة وحتــيــيــد الــنــزاعـات
الـعـشـائـريـة في الـبـصـرة واعـادة
هيبة الدولة) مشيرا الى (حدوث

كــــثــــيــــر من االمــــور فـي شــــمـــال
الـــبــــصـــرة  فـــضـالً عن الـــسالح
ـنـفلـت).وتابـع (اذا صدرت مـثل ا
هذه القرارات عن مجلس الوزراء
فـهــذه قـرارات حــقـيــقـيــة امـا اذا
كانت جـلسـة اعـتيـادية وال تـوجد
فيـهـا قـرارات تخص الـبـصرة فال
جـدوى مـنـهــا). وشـدد الـكـاظـمي
خالل زيـــــارته الـى كـــــربالء امس
الــثالثــاء عـلى وجــوب مــحــاربـة
ـتـلــكـئـة. ـشــاريع ا الـفــسـاد في ا
وقـال في كــلـمــة له خالل افــتـتـاح
مستشفـى اإلمام احلسن اجملتبى
ـستـشفـيات امس (أتعـهد بـفتح ا
تبـقيـة في احملافـظات األخرى) ا
مــشــيــداً بـ(اجلـــيش األبــيض في
مـواجـهـة جــائـحـة كـورونـا).وأكـد
الـــكـــاظــــمي (وجـــوب مـــحـــاربـــة
ـتـلـكـئـة) ــشـاريع ا الـفـسـاد في ا
مضـيـفاً أنـه (سيـتم سـحب بعض
ـسـتـثـمـرين). كـمـا ـشـاريع من ا ا
زار الـكــاظـمـي عـددا من مــشـاريع
القـطاع اخلاص فـي كربالء  واكد
دعـمه للـقـطـاع اخلـاص و(الـعمل
عـــلى تــوفـــيـــر كل مــســـتــلـــزمــات
إجنــــاحـه واالرتــــقــــاء بــــواقــــعه)
.واضاف ان (تفعيل ودعم القطاع
اخلـاص سـيــسـاهم بـشــكل كـبـيـر
بتـوفـير فـرص الـعمل) مـؤكدا ان
(الــشـــراكــة بــ الــقـــطــاع الــعــام
واخلــــاص مـــــهــــمـــــة جــــدا خالل

ـقــبـلــة) وتــابع (نـحن ـرحــلــة ا ا
نـتوج ـشـاريع احمللـيـة وا ندعم ا
العـراقي ونـسعى بـكل قـوة لدعم
وتــفــعــيـل وتــنــشــيط الــصــنــاعــة
الـعـراقـيـة وسـنـعـمل عـلى تـنـفـيـذ
ـتلـكـئـة) .وكان ـشـاريع ا جمـيع ا
الـكـاظـمـي قـد وصل صـبـاح امس
الى كـــربالء الفــتـــتــاح  مـــشــاريع
خـدمــيـة في احملــافـظــة وكـان في
استـقبالـه احملافظ نصـيف جاسم
اخلطابي حـيث عقـد اجتـماعاً مع

احلكومة احمللـية. من جهة اخرى
طـالــبت الـنــائـبـة عــالـيــة نـصـيف
رئــيس الـــوزراء بــاالشــراف عــلى
مـلف الـكــهـربـاء من خالل (أدوات
نـظيـفـة).وقـالت نـصـيف في بـيان
تعـقيبـاً على تـوجيـهات الـكاظمي
اول أمس بــــتــــفـــعــــيل مــــشـــاريع
الكـهربـاء كافـة السيـما االتـفاقـية
ـبـرمــة مع شـركـة ســيـمـنس  ان ا
(إشراف رئيس الـوزراء شخـصياً
عــلى مــلف الــكـهــربــاء هــو بـادرة

جيـدة قد تسـاهم في وضع نـهاية
لـــكل تـــلك الـــســـنـــ من الـــفـــشل
والــفــسـاد فـي قـطــاع الــكــهــربـاء
ولـكن يجـب علـيه أن يـعـتـمـد على
أدوات نـظــيـفــة في مـعــاجلـة هـذا
ـــــلـف ولـــــيس بـــــاســـــتـــــخـــــدام ا
األشـخـاص نـفـسـهم الـذين كـانـوا
شـكلة طـيلة الـسنوات جزءاً من ا
اضيـة وقد حتـدثنا في بـيانات ا
وحـوارات تـلـفـزيونـيـة عن بـعض
ـرتـش الفـاسـدين اخملـضـرم ا

الـــذين كــــانـــوا ومـــازالـــوا ســـبب
الدمار واخلراب والسرقة والغش
في قطاع الـكهـرباء) مـشددة على
(ضـــرورة قـــيـــام رئـــيس الـــوزراء
بـــإبـــعـــاد أيـــدي الـــفـــاســـدين عن
اتــفـاقــيــة سـيــمـنــز). وتــابـعت أن
(تـفــعـيل هـذه االتــفـاقـيــة بـوجـود
نفس العصابة التي تضم - ر.ح-
و -ع.ك - و - ن) - يـعــني انه لن
ــال يــتــحــقـق شيء ســوى هــدر ا
الـعـام وحـصـول أفـراد الـعـصـابـة
عـلـى ماليـ الــدوالرات من خالل
ـــقــاوالت حـــصـــولـــهم عـــلى كـل ا
الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة ) بــــــــحـــــــسب
قــولـــهــا.وأوضــحـت نــصــيف  ان
(ر.ح  هو اخملـطط إلحـالـة مـحـطة
ـركـبـة بـرفـقة - ع.ش - األنـبـار ا
إلى شركة اسمها مـتكا اوفر سيز
وإسمـها يـشـابه اسم شركـة متـكا
العمالقه اليونانية وبعد اإلحالة
باعـوا العـقـد الى شركـة سيـكو 3
الصينية بفارق مبلغ 350 مليون
دوالر وبــاإلمـــكــان الــتـــحــقق من
ـعـلـومات مـن خالل طلب صحـة ا
ســـمــــات الـــدخـــول الـى الـــعـــراق
وتــأشـيــرات اخلـبــراء والــعـمــالـة
الـتي دخــلت في الـبـدايــة وكـلـهم
صـينـيـون وال يـوجـد أي يـوناني
وعــنــدمـا تــأكــدوا من اســتــحــالـة
بلغ اكتفوا شروع بهذا ا إكمال ا
ـواد أي أن الــشـركـة بـتــجـهـيــز ا

الـصـيـنـيـة قــامت فـقط بـتـصـريف
مــوادهــا لـــلــعــراق والــفــاســدون
تـسـلـمــوا عـمـوالتـهم دون اجنـاز
شيء )عـــلـى حـــد قـــولـــهـــا. ورأت
نـــصــــيف ان (طـــرد الــــعـــصـــابـــة
سيطرة على ملف الكهرباء منذ ا
ســنــ هـو أولـى خـطــوات احلل
ــبــاشــرة ــمـــكن ا وبــعـــدهــا من ا
بــتــفــعــيل االتــفـاقــيــات وتــنــفــيـذ
شـاريع وتـرمـيم مـا دمـره هؤالء ا
الــلــصـوص) بــحــسب وصــفــهـا 
داعية هـيئة الـنزاهة إلى (اعـتماد
كافة بياناتها كإخبارات رسمية)
مبدية (اسـتعدادها لـلحضور إلى
الهيئة).وأصدرت اللجنة النيابية
الـتـحــقـيـقـيــة بـشـأن عـقـود وزارة
الـكــهـربـاء عــددا من الـتــوصـيـات
خالل  اجتمـاعها االول الـذي عقد
اول امس بـرئــاسـة الــنـائب االول
لــرئــيس مــجــلس الــنـواب حــسن
الـكـعــبي وتـضـمـنـت الـتـوصـيـات
القـيام بـزيارات مـيدانـية لـلوزارة
وعــلى الــوزارة تــزويــد الــلــجــنــة
ــشـاريع بــتـفــاصــيل الــعـقــود  وا
االستثمارية وبتفاصيل القروض
 وتقد كشف تفصيلي باجلباية
احلكومـية واخلاصـة  وايراداتها
وعــلى وزارة الــتـخــطــيط  تــقـد
ــبــالغ بــيـــانــات تــفــصــيــلـــيــة بــا
اخملـصـصة لـلـكـهـربـاء من تـنـمـية

االقاليم.
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الطـبيـة والـتمـريضـية والـصحـية
والتـقـنيـة وكذلك خـريـجي كلـيات
الــعـلــوم وتـتــابع بــاسـتــمـرار مع
ــــــالــــــيــــــة حــــــسم هــــــذا وزارة ا
ــــــــوضـــــــوع). واوضـــــــحـت انه ا
ر به بـلدنـا احلبيب ـا  (نتـيجةً 
من أزمـةٍ اقـتـصاديـة في ظـل ازمة
جــائــحــة كــورونــا وتــأخــر إقــرار
ــــوازنــــة تـــأخــــر تــــخـــصــــيص ا
الدرجـات لـوزارتـنا رغـم حاجـتـنا
اسة لـها) مضـيفة انه (لألسف ا
الـشــديــد وبـرغم ان هــذا الـتــأخـر
غـير مـتـعـلق بـوزارتنـا وبـسـابـقة
خـطــيـرة تــوجـهت مــجـمــوعـة من
اخلـريـجــ لـتـتــجـاوز عـلى حـرم
وزارة الــصـحــة والــتـجــمع داخل
مـبـنى الـوزارة الـتي سـتكـون هي
اخلــيــمــة الــتـي حتــتــضــنــهم في
ستقبل القريب). ومضى البيان ا
ـرفـوض ـوقـف ا قـائال ان (هــذا ا
جـمـلـة وتــفـصـيالً جب ان يـرفض
من أبنـائنـا اخلريـج وان تُـثمن
ـطالـبة جهـود الـوزارة اجلادة بـا
بــحــقــوقــهم وتــعــيــيــنــهم حــسب

القانون).

هــــنـــغـــاريـــا لـــلــــعـــراق في اطـــار
الـتــعـاون الـصــحي بـ الــبـلـدين
ـواجـهة وهي شحـنـات تعـزيـزية 
هـذه اجلــائـحــة).من جـهــة اخـرى
دعت وزارة الــــصــــحـــة الــــقـــوات
تـلكات األمنيـة للمـحافظـة على 
الــوزارة وانــهـــاء االعــتــصــامــات
داخل الوزارة بـالـطرق الـسـلمـية
ــوازنـة مــؤكـدة ان تــأخــر إقـرار ا
وراء تـأخـر تـخـصـيص الـدرجـات

الوظيفية للوزارة . 
وقـالت في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس انه (في الـوقت الـذي يـقاتل
فـيـه ابـطــال اجلـيـش األبـيض من
ـــواطـن الـــعـــراقي اجل سـالمـــة ا
وتسـعى الـوزارة بـجديـة حملـاربة
هـــذه اجلـــائــحـــة الـــتي عـــصــفت
وعـــلـى الـــرغـم من كل بــــالــــعـــالـم
الظـروف اال انهـا ملـتزمـة بتـقد
ـسـتـمـرة لـلـمـواطـن خـدمـاتـها ا
وتـــواصـل مــطـــالـــبـــاتـــهـــا لـــدعم
مالكـاتهـا لـنـيل حقـوقـهم) مـؤكدة
سـتمرة طالـبة ا انها (تـسعى بـا
بتـخـصـيص الدرجـات الـوظيـفـية
الكـات لــلـخــريــجــ اجلـدد مـن ا

سـريــراً بـجـمــيع االخـتــصـاصـات
الـطـبـيـة من ضـمـنـهـا حـوالي 70
ــــركـــزة ســـريــــراً لــــلــــعـــنــــايــــة ا
ـــواصــفــات عـــالــيـــة وبــأحــدث
ـيـة) . كـما األجـهزة الـطـبـيـة العـا
اعـلــنت وزارة الــصــحـة امس عن
وصــــــول وجـــــبـــــة جــــــديـــــدة من
ـسـتـلزمـات الـطـبـيـة والـوقـائـية ا
ـقـدمـة من هـنـغـاريـا. وقـالت في ا
بــيــان ان (الـوجــبــة الــثــانــيـة من
ـسـتـلزمـات الـطـبـيـة والـوقـائـية ا
ـقـدمـة من جـمـهـوريـة هـنـغـاريـا ا
وصـلت عـلى مـ طـائـرة عـراقـيـة
عـســكـريـة) مــشـيـرة الى ان (ذلك
جـاء في اطـار الـتـعـاون الـصـحي
ـواجـهـة ـشـتـرك ودعـم الـعـراق  ا
ـــســاهــمــة جــائـــحــة كــورونــا و
الشيخ فيصل العبد الله الزبيدي
وتـواصلـه مع التـجـار الـعـراقـي
في هــنــغـاريــا) .من جــهــته عــبـر
الـســفـيـر الــهـنـغــاري لـدى بـغـداد
اتـيال تـار عـن سـعـادته لـ(وصـول
الـوجـبـة الـثـانـيـة من الـتـعـزيزات
لــــلــــعـــراق) مــــبــــيـــنــــا ان (هـــذه
سـتـلزمـات هديـة من جـمهـورية ا

يزة للحفاظ على قدسة بآلية  ا
الذي يعدُّ إضافة البنية التحتية 
مــــوضــــحــــاً أن(هــــذا نــــوعــــيــــة)
ــسـتــشــفى يـحــتــوي عـلى 492 ا

ان(وزارة الصحة وبـالتنسيق مع
دائرة صحة كربالء وضعت خطة
لتشغيل مـستشفى اإلمام احلسن
اجملــتـــبى في مــحـــافــظــة كــربالء

والـوفـيـات  .3345الى ذلك اعـلن
وزيــر الـصــحـة حــسن الــتـمــيـمي
امـس الـــــثـالثـــــاء أن شــــــركـــــات
اســتــرالــيــة ســتــبــاشــر بــانــشـاء
مـسـتـشـفــيـات في مـديـنـة الـصـدر
والـــــديــــوانـــــيــــة وديـــــالى.وقــــال
الـتـمـيـمـي خالل مـؤتـمـر صـحـفي
في كـــربـالء إن(هـــنـــاك مـــشـــاريع
منها ستفتتح في محافظات عدة 
ــاني في الــنـجف ـســتــشـفى األ ا
ـسـتشـفى الـتركي في األشرف وا
الـنــاصـريـة ومــيـسـان والــبـصـرة
منـها وهنـاك مـشاريع في بـغـداد 
مستشفى حي العامل الذي وصل
الى نسـبـة إجناز عـاليـة) مـضيـفا
ان (شـركـات استـرالـيـة سـتـبـاشر
ــــقـــبــــلـــة الــــعـــمل خـالل األيـــام ا
ـســتـشــفـيــات اخـرى مـنــهـا في
مـــــديــــنــــة الــــصـــــدر في بــــغــــداد
والـديـوانـيـة وديـالى بـسـعة 400
سـرير).واكـد الـتـمـيـمي أن (هـناك
توجـهاً حـكومـياً حـقيـقيـاً بإجناز
تلكئة بإشراف مباشر شاريع ا ا
تابعة من رئيس مجلس الوزراء 
) مـشـيرا الى شـاريع شـخـصيـاً ا
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
لــلــيــوم الــثــاني ارتــفــاع حــاالت
ـصـابـ بـكـورونـا لتـبـلغ شـفـاء ا
 3784 مـــقـــابل  2022 اصـــابـــة
وقـف الوبـائي جـديـدة. وكشـف ا
لــــــيـــــوم امـس عن شــــــفـــــاء 320
مــصــابــا في بــغــداد و 1871 في
الـســلـيـمــانـيـة وتــقـدم في حـاالت
كـربالء وواسط والـديـوانـية وذي
قار والـبـصـرة الـتي سـجلت 341
وبـــابل  184و فـــحص15540
ـــوذج فـي كـــافـــة اخملــــتـــبـــرات
اخملتصة في العراق لهذا اليوم ;
وبــذلـك يــكـــون اجملــمــوع الـــكــلي
ـفـحـوصـة مـنـذ بـداية لـلـنـمـاذج ا
ـــرض فـي الـــعـــراق تــــســـجــــيل ا
  713552 امــــــــا األصــــــــابـــــــات
اجلــديـــدة  الــيــوم فــبـــلغ عــددهــا
  2022 حــالـــة فــيــمـــا بــلغ عــدد
وقف الوفيات  95 حالة . واكد ا
الـــوبــــائي ان مـــجــــمـــوع حـــاالت
ـاضي الـشـفـاء بــلـغت مـنـذ اذار ا
 5078 حالة واالصابات 81757
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مـــوجـــات احلـــر الـــشـــديــد الـــتي
تضرب إفريقيـا جنوب الصحراء
الـكـبـرى يـصـعّب إجـراء دراسـات
عنـها ووضـع أنظـمة إنـذار مبـكر
لـرصدهـا.وقـال لـوك هاريـنـغـتون
من مــعــهـد الــتـغــيّـر الــبــيـئي في
جـامـعـة أكـسـفـورد الـبـريـطـانـيـة
وهـو الــبـاحـث الـرئــيس في هـذه
ـترتبة على الدراسة إن (اآلثار ا
موجات احلرّ الشديد في إفريقيا
ال يـــتم تـــســـجـــيــلـــهـــا) في وقت
ــــوجـــات تــــخــــضع مـــثـل هـــذه ا
ونـتـائـجــهـا لـلـدرس تـلـقـائـيـاً في
مناطق العالم الغنية.وأضاف أن
يدانية والنمذجات الحظات ا (ا
ناخية تظهر أن إفريقيا جنوب ا
الصحراء الكبـرى معرّضة بشكل
وجات احلرّ الشديد) .ومع كبير 
ذلك ال تظهر في قاعـدة البيانات
ــيـــة الــرئـــيــســـة في شــأن الــعـــا
يرجنسي الكوارث الطبيـعية (إ
إيفـنتس داتابـيس) سوى اثـنت
من مـوجـات احلــرّ الـشـديـد الـتي
ـنـطـقـة في الـسـنوات شـهـدتـهـا ا

ئة والعشرين األخيرة. ا
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تــوقــعت هــيـئــة األنــواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة
الــنــقل ارتــفــاع درجــات احلـرارة
لـيـكـون الـطـقس مـشـمـسـاً وحاراً
نطقت جدا اليوم االربعاء في ا
الوسـطى واجلنـوبيـة. وقالت في
تــقــريــر اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان)
امس ان (طــقس الــيـوم االربــعـاء
ســـيــكــون مــشـــمــســاً حــاراً جــدا
ودرجــات احلـرارة تــرتــفع قــلـيال
نـطقـة الـوسطى ومـشمـسا في ا
وحارا جـدا وال تـغيـر في درجات
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة) احلــرارة بـا
مـشــيـرة الى انـه (سـيــكـون حـارا
صحوا الى غائم جزئي ودرجات
نـطقة احلرارة ترتـفع قلـيال في ا
الشمالية). وبلغت درجة احلرارة
العـلـيا في بـغداد امس  45 وفي
الـنــاصـريــة والـبــصـرة  49 وفي
يا الحظت دراسة دهوك 39  عا
ت نـشـرتهـا مـجـلـة "نـيـتشـر كال
تـــشــيــنج" أن غــيـــاب الــبــيــانــات
اإلحــصـائــيـة الـشــامـلــة في شـأن
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قـبل خمس وأربـع سـنة أقـبل عـليـنا ونـحن في حلـقة زمالء
الصق وأصـدقـاء اتـخـذنـا زاويـة في حـدائق نـادي االعالم ا
لـوكـالـة االنـباء الـعـراقـيـة (واع) عـلى شـارع أبـو نـواس شاب
لـمس صـافحـنـا وسلم عـلـينـا قبل ان لـبس  رقـيق ا أنـيق ا
يـنـكب على رأس حـارث طـاقـة رحمه الـله يُـقـبله بـود وحـنان

وعرفنا انه سعد البزاز.
ودارت االيـام ومـضت أكـثـر مـن خـمـسـة أعـوام والـتـقـيـنـا من
جــديــد ولــكن في مــنــاسـبــة حــزيــنــة في جـامـع أبـو حــنــيــفـة
الـنعـمان ونـحن نـشيع خـاله اجلمـيل وزمـيلـنا الـنبـيل حارث
الـذي استـشـهـد مع معـاونـته بـلقـيس الـراوي زوجة الـشـاعر
الــكــبــيــر نــزار قــبــاني ودبــلــومــاســيــ آخــرين فـي احلـادث
االجـرامي الذي استـهدف السـفارة العـراقية في بـيروت فقد
جـاء عـلى عــجل من مـقـر عـمــله الـلـنـدني لــيـشـارك في حـمل
الـنـعش الــطـاهـر ووجـهـه يـكـاد يـنــفـجـر من االحـتــقـان لـوعـة

وأسى على رحيل أبي شيبان.
وانـهى مـهـمته فـي عاصـمـة االنـكـليـز وعـاد الى الـوطن وبـعد
حـ عُ مـديـراً عامـاً لـلدار الـوطـنيـة وكانـت باكـورة جناحه
فـيهـا اقامـة معـرض الشـرق للـكتـاب الذي ضاقـت منـشئات
ـا ضم من كتب وأجـنـحة وصـاالت مـعـرض بغـداد الـدولي 
ومــطــبــوعــات وأذكـــر له مــوقــفــاً جـــمع بــ اجلــرأة واحلس
االنـسـاني عـنـدمـا اسـتـقـبل الـدكـتـور عـزة مـصـطـفى الـوزيـر
والـقطب الـبعـثي السـابق بحـفاوة وألـفة وكـان الرجل مُـبعداً
ومـغضوبـاً علـيه وقد جاء كـسائـر الناس يـقتـني كتبـاً علـمية
وطـبية وسيـاسية وتأريـخية صارت حـمولة (بيك آب) ورفض
أبـو الطيب ان يدفع الدكتور أثمـان ما اشتراه وسمعته يقول

له : انت استاذنا وعزيز علينا وهذا قليل منا.
وجتـددت لـقـاءاتـنـا في عـمـان وقـضـيـنـا فـيـهـا أربع سـنـوات
كـانت ملـيئـة بالـوجع قـبل ان يشـد الرحـال الى لنـدن وأحلقه

بعد شهور.
وتزاملنا في (الزمان) في لندن هو رئيس التحرير وانا مدير
حتـريرهـا وأقـمـنا حتت خـيـمـتهـا مـرحلـة شـهـدت مُنـغـصات
ومـسـرّات وفـيــهـا اشـتـبـكــنـا في تـفـاهــمـات واخـتالفـات في
الـرؤى والتوجهات وقـد غادرتها بعـد ان شبّت وأصبح لها
اسم وصـيت واصطفـت الى جانب زميالتـها (القـدس العربي
هجر. واحلياة والشرق االوسط والعرب) وكن الرائدات في ا
ـنهج سـعـد الـبزاز الـصـحـفي قـد تـخـتـلف مـعه في الـرأي وا
ـا تُخـاصمه ولـكنه ال يـقطع الـصلـة بك ويظل واخلـطاب ور
ا يـسـأل عنك يـتـتـبع أخـبارك ويـتـابع مـقـاالتك وبعـضـهـا ر
بادر بـالتحية تـشاكسه أو تنتـقده وعندمـا يلقاك يكـون هو ا
والـسالم وكـأن ما جـري بـيـنـكمـا في سـابق االوقـات مضى
وانـقـضى بـرغم انه ال يـنـسى ولـكـنه ال يـضـمـر بُـغضـاً وفي

قلبه حب ال ينضب واحترام لآلخر له يُحسب.      
وكـثيرة هي الـشائـعات التي تـناولت سـعداً ولكـنه تدرب على
ان يـكون أكـبر مـنهـا ال يأبه بـها وال يـلتـفت اليـها وفي كـثير
من االحـيان يـضحـك علـيهـا فهـو لـيس من النـوع الذي تـهزّه
الـتقـوالت وال يهـتم باالفـتراءات خـصوصـاً تلك الـتي تصدر

تهني التشهير واالساءات. روءات و من منزوعي ا
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رور امس. وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) انه ( كرمت رئـاسة اجلـمـهوريـة اثنـ من رجـال ا
ـؤسـسات ـرور أعتـرضـا مـوكـباً رسـمـيـاً مخـالـفـاً يـعود الحـدى ا تـكر اثـنـ من رجـال ا

روري على اجلميع). احلكومية في مسعىً لفرض تطبيق النظام ا
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اعـلـنت مـديـريـة تربـيـة مـيـسان عن
سـرقة رواتب مالك احدى مدارسها
وسـط احملـافــظــة. وقــالت مــديــريـة
اعـالم الـتــربــيــة في بــيـان امس ان
(رواتـب مالك احـدى مـدارس دائرة
تـــربـــيــة مـــيـــســـان تــعـــرضت الى
الـــــســـــرقــــة مـن قـــــبل اشـــــخــــاص
يــســتـقــلـون دراجــة نــاريـة في حي
ـــــعـــــلـــــمــــ اجلـــــديـــــد ). ودعت ا
ــلف االمـني الى ــسـؤولـ عن ا (ا
ـــعـــهـــود ومـــعـــرفــة اخـــذ دورهـم ا
اجلــــنـــاة بــــاســـرع وقـت). الى ذلك
كـشـفت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة عن
صــــدور أمــــر اســــتــــقــــدام رئــــيس
وأعـضـاء سابـقـ للـجنـة الـرئيـسة
لـــتــوزيع األراضي الــســـكــنــيَّــة في
مـحـافـظة نـيـنـوى بتـهـمـة مخـالـفة
ـة. وافــادت الــواجــبــات الــوظــيــفــيـَّ
دائـرة التـحقيـقات في الهـيئة وفي
مــعــرض حـــديــثــهــا عن تــفــاصــيل
ة في بـيان تـلـقته (الـزمان) الـقـضيـَّ
امـس ان (قـاضي مـحـكــمـة حتـقـيق
ُخـتصَّة بـقضـايا الـنزاهة نـينـوى ا

أمـر استقدام بـحق رئيس وأعضاء
ة ; عـلى خــلـفـيـَّ الــلـجـنــة الـسـابـقــ
اتـهـامـهم  بـحـذف اسم من الـقـرعة
ـنح األراضي الـسكـنيَّة اخلـاصَّة 
وإدراج اسـم مـــســــؤول األمالك في
ـــوصل بـــدالً مـــنه; وذلك بـــلـــديَّــة ا
ــوجب مـحـضـرٍ مـوقع من رئـيس
وأعــضــاء الــلــجــنــة). وتــابــعت إن
(حتـريـات مـديـريَّة حتـقـيق الـهـيـئة
ـعــلــومــات الـتي فـي احملـافــظــة وا
قـــدمــتـــهــا إلـى الــســـيــد الـــقــاضي
اخملــــتص قـــادت إلـى أن أعـــضـــاء
اللجنة  وهم كل من محافظ نينوى
األســـــبق وعـــــضــــو فـي مــــجـــــلس
ة ــنــحل ومــديـر بــلــديـَّ احملــافــظـة ا
نـيـنـوى الـسـابق). وبـيـنـت أن (أمر
االســتــقــدام الــصـادر بــحق رئــيس
وأعـضاء الـلجـنة في الـقضـيَّة التي
حـقَّقت فـيهـا الهـيئـة وأحالـتها إلى
ـادة  الــقـضـاء; جـاء وفق أحـكـام ا
 340 مـن قانـون الـعـقـوبـات الفـتةً
ـفتش ـثل مكـتب ا إلـى اعتـراض 
الــعـام في حــيـنــهـا وامـتــنـاعه من
الـتوقـيع علـى احملضر الـذي مرَّرته

اللجنة).

ـرور الـعـام. وتـعـد هذه االلـتـفـاتـةُ من رئـاسة واضـاف انه (جـرى الـتكـر بـحـضـور مـدير ا
اجلمهـورية رسالة تأييدٍ ومـساندةٍ جلميع رجال القـانون بصنوفهم كافـة ومواقعهم اخملتلفة
مــفــادهــا ان إلــتــزامــكـم بــتــطــبــيق الــقــانــون هــو حــرص عــلى هــيــبــة الــدولــة وقــوانــيــنــهــا

ومؤسســـــاتها).

تلكئة في كربالء بعد زياته لها امس شاريع ا Y¹bŠ∫ رئيس الوزراء يتحدث عن ا
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من دخول بـغداد والتـسبب بـسقوط
ضحايا منهم جراء إطالق الرصاص
عـلـيـهم في عـمل غـيـر مـبـرر اطالقـا
ونعـده انتهـاكا لـلحقـوق الدسـتورية
في االحتـجاج الـسلـمي) منـوها الى
أن (احملــتــجـــ من أبــنــاء اجلــنــوب
ـضــحــ أبــطـال احملــرومــ ومن ا
االنتفاضة الـذين حتدوا أبشع نظام

استبدادي عرفه العراق).
 وطـــــالـب حـــــمـــــودي احلــــــكـــــومـــــة
بـ(االصــــغـــاء لــــصـــوت احملــــتـــجـــ
ــسـؤولــيـة وطــنـيــة والـعــمل عـلى
انصافهم ومعاجلة مـشاكلهم بحكمة
ووفــقــا لـــلــســيـــاقــات الــقـــانــونــيــة
ـا قدموه من واستـحقـاقهم الـوطني 
تـــضــحـــيــة ومــا يـــكــفل لـــهم حــيــاة

ة).  كر
من جهـته دعا رئـيس جلنـة الشـهداء
والـضحـايـا والـسجـنـاء الـسيـاسـي
ــانـيــة عــبـد االله الــنــائـلي الى الــبـر
ــتـظــاهـرين من مـحــاسـبــة من مـنع ا
الـــــدخــــــول الى بــــــغـــــداد الكــــــمـــــال

تظاهراتهم .
وقــــال في بــــيــــان (نـــســــتــــغـــرب من
االجراءات الـتي قـامت بهـا احلكـومة
جتـــاه هــذه الـــشـــرائح الـــتي جــاءت
تــطــالـب بــحــقـــوقــهـــا الــدســـتــوريــة
والـــقــانـــونــيـــة فــضال عـن كــون حق
التظـاهر والـتعبـير عن الرأي مـكفول

دستوريا وقانونيـا وال يجوز تقييده
أو الـــــتـــــصــــدي لـه) الفــــتـــــا الى ان
تظاهرين (اجراءات التضييق على ا
وسلبـهم هذا احلق اجلوهـري بشكل
أو بـاخــر مـا هـو اال اســتـهـداف اخـر
نعهم من مزاولة حق لهذه الشرائح 
من حـقـوقـهم الــتي اعـطـيت لـشـرائح
اخـرى من الــشـعب الــعـراقي ومـازال
الـبـعض مـنـهم يتـمـتـعـون بـاحلـمـاية

العتصاماتهم وتظاهراتهم).
Í—u²Ýœ oŠ

ورأى النـائـلي ان (احلكـومـة تتـعامل
ــكـــيــالــ تــارة تــســـمح لــشــرائح
بالتظاهر واخرى تمنعهم بالرغم من
ان اجلـــــمـــــيع خـــــرجـــــوا وفق احلق
الـــدســتـــوري) مـــشــيـــرا الى ان (مــا
يـحـصل الـيـوم من مـنع الـدخـول الى
بــغـداد لــلـمـتــظـاهــرين الـقــادمـ من
احملــــافـــظـــات مـــاهي اال عـــمـــلـــيـــات
اسـتـهـداف لـلــمـتـظـاهـرين والـتـعـدي
عـلى حـقـوقـهم الـقـانـونـيـة ومـخـالـفة
صـريــحـة لـلــدسـتـور).ودعـا الــنـائـلي
ـنع احلـكـومــة الى (الـتــدخل عـاجال 
تـــلك األعــمـــال وحملــاســـبــة مـن مــنع
تـظاهـرين والسـماح لـهم بالـدخول ا
الـى بـــغـــداد الكـــمــال تـــظـــاهـــراتـــهم
الــسـلـمــيـة لــلـتـعــبـيــر عن مـطــالـبـهم
واالستماع اليهـا لكون احلكومة هي
طالب وحل عنية بتحقيق ا اجلهة ا

ـتـظـاهـرين بـالـتـعـدّي عـلى الـقـوات ا
األمـــنــــيــــة الــــتي كــــانـت مــــوجـــودة
حلمايتهـم ومحاولة العـبور بالقوة
فـــمــا كـــان من الـــقــوات األمـــنــيــة إال
صـدّهم). وادانت شـخـصـيـات وقـوى
ســـيـــاســـيــة اســـتـــخـــدام الــقـــوة في
واجـهات الـتي ادت الى اسـتشـهاد ا

تظاهرين.  واصابة عدد من ا
وقــال رئــيـس تــيــار احلــكــمــة عــمــار
احلــكــيم في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
ـا امس (نــعــبــر عن شــديـد اســفــنــا 
حـصل من احداث عـنـد مـدخل بـغداد
اجلـــنــوبـي اثــنـــاء مــحـــاولــة دخــول
مـتــظـاهـرين مـن مـحـافــظـات الـوسط
واجلنـوب من مـحتـجزي رفـحاء أدت
الى ســـقـــوط عــدد من الـــضــحـــايــا)
مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بـ(فتح
حتقيق فوري باحلادث للوقوف على
حيثياته وعرض نتائجه للرأي العام
) مشـيرا الى ان (الـتـظاهـر السـلمي
حق دستوري مـشروع وعـلى القوات
ــســؤولـيــة مع األمــنــيــة الــتــعــامل 

تظاهرين).  ا
من جهـته قال رئيـس اجمللس االعلى
االسالمي الــعــراقـي هــمــام حــمـودي
(نـرفض بـشـدة الـقـمع بـقـوة الـسالح
للمتظاهرين الوافدين من احملافظات
الوسطى واجلنوبية لالحتجاج على
إجراءات حـكـوميـة بحـقـهم ومنـعهم
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ــعــرقـالت الــتي تــواجه ــشـــاكل وا ا
ابنـاء شعبـنا من مـختـلف الشرائح)
مضيفا ان (على احلكومة ان تستمع
البـنائـهـا وخـصوصـا الـشـرائح التي
قدمت تضحـيات من اجل هذا الوطن
ومـــازالت تـــقــدم الـــتــضـــحـــيــات في
سواتر اجلهاد وان التضع احلواجز
بــيـنــهـمــا وتـصـل االمـور لــعـواقب ال
يحـمد عقـباهـا وال يتـحملـها وضـعنا
الراهن حتت الظـروف الصعـبة التي
نـــواجــهـــهـــا من حتــديـــات صــحـــيــة

واقتصادية وامنية).
وفـي شــأن مـــتـــصل شـــهـــدت نـــقــاط
الـــتــفــتــيـش في مــحــافـــظــة الــنــجف
االشـــرف تـــظـــاهـــرات بـــســـبـب عــدم

Íö  wKŽËÆÆwLþUJ «
يبـدو انني حالم ومثـالي ياجمـاعة اخلير.واظن ان من الـصعب ان يتـحقق حلمي
ابدا.ومع ان للـعراقي جميعا حلمـا واحدا يتفقون عليه كمـا يتفق البشر جميعا
ـاء والـهواء فـان هـذا احلـلم العـراقي الـعـريض جدا لن يـرى الـنور عـلى اهـمـية ا
على االطالق. وبـال سرد طـويل لـتـصريـحـات رؤسـاء احلـكومـة مـنـذ عام 2003
الى االن فانـنا وصلنـا الى نتيجـة مخيبـة لألمال مفادهـا ان االصالح السياسي
صـعب الى ابعد احلدود,وكأن الـوضع السياسي طبيعي جـدا كما لو كنا نعيش

في سويسرا.. اال تالحظون ما يجري من حولنا?
حــديث عن الــفــسـاد ومـن مـســؤولــ في احلــكــومــة ومع ذلك ال شيء يــقع.ومع
انتـفاضة شـعبيـة عارمة هي انـتفاضـة تشرين الـتي قدمت شهـداء وجرحى االفا

اال ان شيئا لم يتغير.
ـالكي كما ال اتـذكر حيتـان السيـد العبادي,واتذكـر ملفـات فساد حتدث عـنها ا
يـغـيب عن بـالي االربعـ مـلفـا من فـساد يـنـخـر جسـد الـدولة وقـد اعـلن عن تلك

ان. تلفزة امام البر هدي في كلمته ا لفات عبد ا ا
ـهـدي عـنـهـا ثم انـطـوت الـصـفـحـات دون ان يـجري اربـعـون مـلـفـا حتـدث عـبـد ا

لف منها.  حتقيق جدي واحد 
وهــا قـد جــاء الـكـاظــمي وهــو غـيـر تــابع حلـزب,وعـدم تـبــعـيــته حلـزب يــعـني ان

االحزاب تنظر اليه نظرة خاصة بها.
الــكــاظـمـي حتــرك في اكــثــر من مــكــان وحــاول ان يـفــعـل شــيـئــا يــخــتــلف عن
سابـقيه.لكنه على ما يبدو يواجه تيارا قويا يحد من حركته.ذلك الن عدة حوادث
وقـعت ولم تـكن نتـائـجهـا تشـيـر الى ان الكـاظمـي سيـحقق مـا كـان يفـكر في ان

يفعله.
يـواجه الـكـاظمـي حتديـات اقـتـصـاديـة وصـحيـة وسـيـاسـيـة تـقلـل من قدرتـه على
ـنـافذ اتـخـاذ قـرار حاسم في قـضـايـا اشـار الى انه سـيـحسـمـهـا ومـنهـا مـلف ا

احلدودية مثال.وملفات اخرى.
يـحــتــاج الـكــاظـمـي الى ان يـســدد ضــربـات قــصـيــرة مــتـتــابـعــة قــويـة الى انف
الـفـاسـدين.يـحـتــاج الـكـاظـمي ان يـحــمي وجـهه مـثل كالي امــام فـريـزر الـعـنـيـد

ويتكيء على حبال احللبة حاميا نفسه من ضربات خصمه.
يحـتاج الكـاظمي ان يـرقص في حلبـة معركـته كراقص وهو
ـتليء ينـاور ثم يـوجه بـعـنف لكـمـة تـطيـح باخلـصم الـذي 
غـرورا. يــحـتـاج الـكـاظـمـي ان يـسـخـر من اخلـصم الـذي
مـكن ان يكـون الكـاظمي في يتـحداه عـلنـا.لـكن هل من ا
عقد مالكما مرنا راقصا مثل كالي ? ظل هذا الوضع ا

واجهة فايروس كورونا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة »dý»·∫  مسرور البارزاني يشرف على اجتماع اللجنة العليا 
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أشـــرف رئــيس احلـــكــومـــة مــســرور
الــبـارزانـي عـلى اجــتــمـاع الــلـجــنـة
ـواجـهـة فـايروس الـوزاريـة الـعـلـيـا 
كورونـا وذلك عبر دائـرة تلـفزيـونية

مغلقة.
وفي االجتماع الـذي شارك فيه نائب
رئــيس احلــكــومـة قــوبــاد طــالــبـاني
ـعــنــيــ جـرى وعــدد من الــوزراء ا
الـتـبـاحث بـشـأن الـوضع الـراهن في
ظل تـــــفــــشـي فـــــايــــروس كـــــورونــــا
واخلــــطــــوات الالزمــــة لــــلــــحــــد من
انـــتــشــاره بـــاإلضــافــة إلى تـــقــيــيم
اإلجـــراءات والــتــدابـــيــر الــوقـــائــيــة

والتعليمات الصحية. 
وقـــال ن تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(وزيــــــر الـــــصــــــحــــــة عــــــرض خالل
ـصاب االجتـماع تـقريـراً عن عدد ا
ـتعافـ من الفايروس والوفيات وا
وأشـار إلـى أن سـبب ارتــفـاع مــعـدل
اإلصــابـات يــعـود إلـى عـدم االلــتـزام

باإلرشادات الصحية). 
 «¡«dł« .uIð

وقـــدم وزيـــرا الـــداخـــلـــيـــة والـــنـــقل
ـــــواصـالت ومــــــســــــؤول دائـــــرة وا
الــعالقــات اخلـارجــيــة مالحــظــاتـهم
تخذة وتقو لإلجراءات الوقـائية ا
ومستوى االلتزام بها. وسلط رئيس
احلكومـة الضـوء على مخـاطر زيادة
تــفــشي الــفـايــروس وارتــفــاع أعـداد
توفـ وعبّر عن أسفه صابـ وا ا
نــتــيــجــة تــســيــيس الــبــعض لــهــذا
وضوع وعدم االلـتزام بالتـعليمات ا

بــالــتــنــســيق مع وســائل اإلعالم في
إقليم كردستان).

دني الى ذلك بينت سلطة الطيران ا
العراقي استمرار  تمـديدها لتعليق
ـــنـــتــظـــمــة في الـــرحالت اجلـــويــة ا
العـراق لـغـاية 22 من تمـوز اجلاري
والــذي يــشـمـل الـرحالت الــداخــلــيـة
واخلـــارجـــيـــة بــاســـتـــثـــنــاء رحالت
الـطــوار واإلخالء الــطـبي ورحالت
الشـحن اجلـوي والطـائـرات العـابرة
لـالجـواء الــعــراقــيــة الــتي تــســتــمـر

بشكل طبيعي. 
 UI «u  `M

وأشــارت الـسـلــطـة في بــيـان تــلـقـته
(الزمـان) امس الى (استمـرار عمـلها
وتــواصــلــهــا مع مــخــتــلـف شــركـات
ــطــارات الـــطــيـــران الــعـــامــلــة فـي ا
ـوافـقات الـعراقـيـة لـغرض مـنـحـها ا
الــرسـمــيـة لــلـرحالت االســتـثــنـائــيـة
اخلاصة بسفر مواطـنينا احلاصل
عـــلى فـــيــزا دخـــول لــلـــدول األخــرى
واإلقــــامــــة بـــحــــسب قــــرار رقم  74
الــصــادر من قــبل الــلــجــنـة الــعــلــيـا
للصـحة والسالمـة الوطنـية مكـافحة

جائحة فايروس كورونا). 
مؤكـدة أن (الهـدف من تمـديد تـعليق
الــــرحالت اجلــــويــــة هــــو لــــغــــرض
نـاقشـة مع اللـجنـة العـليـا للـصحة ا
ـا يـخص فتح والـسالمة الـوطـنيـة 
ــســافــرين ـــطــارات امــام حــركـــة ا ا

.( العراقي
الـى ذلك اصـــدرت وزارة الــــثـــقــــافـــة
والــسـيــاحــة واالثـار قــرارا بـأعــطـاء

"فرضنا عقوبات على أعضاء احملكمة اجلنائية الدولية وسوف تُتخذ اإلجراءات
... ـنـاسـبـة في حال إقـدامـهـا عـلى إصـدار قـرارات بـشأن اجلـنـود األمـريـكـي ا
س أحد أفرادنا ونرفض قرارات احملكمة التي تتعلّق بإسرائيل  ولن نقبل أن 
وحـلـفـاءنـا..." هذا مـا قـاله مـايك بـومـبـيـو وزيـر اخلـارجـيـة األمـريـكي في مـؤتـمر
صحـفي عقده نـائب الرئيس األمريـكي مايك بنس ضـمّه إلى وزير العـدل ويليام

بار ووزير الدفاع مارك أسبر ومستشار األمن القومي روبرت أوبراين.
نـاسـبة صـدور أمـر تنـفيـذي  من الـرئيس وإذا مـا عـرفنـا أن هـذا الكالم يـقـال 
دونالـد ترامب حتت عـنـوان "حمـاية األمن الـقومـي األمريـكي"  سنـدرك أهمـية 
دعـي العام  في احملـكمة بل خطـورة  مثل هـذا الكالم الذي يـأتي عقب اتـخاذ ا
ـضي ـنـصــرم قـضى بــا اجلــنـائــيـة الــدولـيــة قـراراً في شــهـر مــارس (آذار ) ا
بتحـقيقات بخـصوص اجلرائم التي ارتكبـها اجلنود األمريكـان في أفغانستان 
حـيث خدم  فـيهـا نحو 800 ألف جـندي منـذ غزوهـا العام  2001ولـغايـة العام
اجلـاري 2020 وكـانت واشــنـطن قـد قــررت االنـســحـاب من أفـغــانـسـتــان بـعـد

اضي 2020. توقـــــــيع اتفاقية مع تنظيم طالبان في فبراير (شباط) ا
أمـا روبـرت أوبــراين فـقــد أضـاف عـلى كـالم بـومـبــيـو بـأن واشــنـطن ســتـفـرض
عـقـوبـات عـلى مــسـؤولي احملـكـمـة وعـائالتــهم في حـال اتـخـاذهـا إجـراءات ضـد
جــنــود اجلـيش األمــريــكي وأفــراده وزاد عـلى ذلك ولــيــام بـار اتــهــام احملـكــمـة
بالـفساد مؤكداً أن النـظام القضائي األمريـكي هو أفضل من أي نظام وقال إن
الــقـرار يـهـدف إلـى الـدفـاع عن "الـســيـادة األمـريـكــيـة" وأن احملـكـمــة تـسـتـهـدف

"العدالة األمريكية".
ـحـاكـمـة ـسـألـة من زاويـة أخــرى حـ قـال: لن نـســمح  وقـارب مـارك أسـبــر ا
مواطـن أمريكـي بقـضايا " غيـر شرعيـة" وأن رجال ونسـاء اجليش األمريكي
ثـلوا بأي حال من األحوال أمام احملكـمة اجلنائية الدولـية وإننا نعمل على لن 

دعم القانون وحقوق اإلنسان.
عطيات ثالث قضايا قانونية دولية أمام الباحث:  وتطرح هذه ا

ة- ن العـلوية لـلقـانون الـوطني أم لـلقـانون الـدولي? وهي إشكـاليـة قد أولهـا-  
جـديـدة وإذا كـان هـناك في واشـنـطن من يـقـول سـمـو الـقوانـ األمـريـكـيـة على
ـتـحدة دول جـمـيع الـقـوان ألنـهـا األفـضل واألرقى فـلـمـاذا تطـالب الـواليـات ا
الـعـالم وشعـوبـها بـاخلـضـوع للـقـانون الـدولي?  ولـعلـهـا ال تـتحـرّج عن مـثل هذا
نطق الـقانوني وال ترتضيـه الدول مهما كانت التـناقض الصارخ الذي ال يـقبله ا

صغيرة أم كبيرة.
 وثانـيهـا- فكرة الـسيـادة التي لم تعـد "مطـلقة"  بـل إن واشنطن هي من أوائل
الدول التـي بشّرت بهـدم مبدأ السـيادة التقـليدي واعتـبار قاعدة حـقوق اإلنسان
ـعـاصر وكـانت تـصرّ خالل ذات سمـة أرقى من بـقيـة قـواعد الـقـانـون الدولي ا
ـعسـكـر االشـتراكي عـلى ذلك وجنـحت في تـثـبيت صـراعـهـا اآليديـولـوجي مع ا
هذه الـقـاعـدة الـعـلـويـة كـقـاعـدة مسـتـقـلـة في مـؤتـمـر هـلـسـنـكي لألمن والـتـعاون
األوروبي الـعام 1975 الـذي حضـرته مع كنـدا إضافة إلى  33دولـة أوروبية 

فكيف لها أن تقول بتقدّم السيادة على حقوق اإلنسان?
وثالثـها- مـوضوع العـدالة الـدولية وعالقـتهـا بالعـدالة األمـريكيـة   فكـيف تهمل
واشـنـطن ما تـراكم من قـواعـد قـانـونيـة دولـيـة ذات صـفة إنـسـانـية فـيـمـا يـسمى
بالـقانـون اإلنـساني الـدولي وخصـوصـاً اتفـاقيـات الهاي لـعام 1899 و1907
واتـفاقيات جـنيف لعام 1949 ومـلحقيـها لعام 1977 وتـضع نظامهـا القضائي
فـوق الـنـظـام الـقضـائي الـدولي بـل تهـدّد  األخـيـر بـالـعـقـوبـات  ضـاربـة عرض

احلائط التراكم الدولي التاريخي على هذا الصعيد.
والسـؤال اليوم إذا كـانت واشنطن تـرفض إخضـاع جنودهـا للـمحكـمة اجلنـائية
الدولية التي تأسست في روما العام 1998 وسبق لها أن انضمت إليها ومعها
"إسرائـيل" ولكنها حـ دخلت حيّز التـنفيذ العام 2002 انـسحبت منها ومعها
حليـفتهـا  فكيف تـسمح لنـفسهـا اليوم أن تالحق قـادة دول ومنظـمات وحركات
حترّر شعـبية وفقاً لقوانيـنها في ح أنها ترفض مثـول أفرادها للقضاء الدولي
ـوجب مـواثـيق واتـفـاقـيات عن جـرائم ارتـكـبـوهـا بـحق شـعوب ودول مـسـتـقـلـة 
دولـية مـن جانب مـحكـمة تـتلـقّى ملـفات يـحـيلـها إلـيهـا مجـلس األمن الدولي في

الكثير من األحيان?
ـفـارقـة أن واشـنـطن حـ تـتـحـلّل من الـقـوانـ الـدولـيـة وتـزدري الـقـضاء ومن ا
الدولي تـسمح لنفسهـا بفرض قوانينـها اخلاصة على اآلخـرين كما هو "قانون
قـيــصـر" الـذي دخل حـيّـز الـتـنـفـيـذ ضـد سـوريـا بـفـرض حـصـار مـشـدّد عـلـيـهـا
يل مـعهـا حيـثما وعـقوبـات على من يـتعـامل مـعهـا باعتـبارهـا صاحـبة " حـق" 
تـميل  مـثلـما قـامت بقصـف مدينـتي هيـروشيـما ونـكازاكي اليـابانـيتـ بالـقنابل
الـذرية في العام 1945 عشـية انتهاء الـعمليـات احلربية واستـخدمت " سياسة
دة 6 األرض احملـروقـة" في حـربـها ضـد فـيـتنـام ومـارست حـصاراً ضـد كـوبـا 
عـقـود من الـزمـان واحـتـلت أفــغـانـسـتـان بـزعم الـقـضـاء عـلى اإلرهـاب الـدولي
وكـانت قد فـرضت حصـاراً شـامالً ضد الـعراق ألكـثر من  12عـامـاً استـهدفت
منـه جتويع وإذالل شعب كامل  ثم قـامت باحتالله وتدمـير الدولة
العـراقية بجعـلها عرضـة للعنف واإلرهاب وفـرضت عليها

نظاماً طائفياً إثنياً;
رتكب عن كن مساءلة ا فعن أي عدالة نتحدث وكيف 

جرائم دولية حسب القانون الدولي?!
{ باحث ومفكر عربي

ويرجع ذلك للـعقوبـات التي أعادت
ـــتــحـــدة فــرضـــهــا في الـــواليــات ا
2018 بــــعــــد أن انـــــســــحـــــبت من
برم عام االتفاق النووي اإليراني ا

.2015
وتــراجع إنـــتــاج ايــران من الــنــفط
اخلام إلى النصف ليصل إلى نحو

مليوني برميل يوميا. 
وواصل الــريــال اإليــراني هــبــوطه
الـــتــاريـــخي في مـــقــابل الـــعــمالت
األجـنـبـيـة ليـسـجل قـيـمـة مـتـدنـية
وصــــلـت إلى أكـــــثــــر من 215 ألف

ريال للدوالر الواحد. 
ورفع العـراق سعـر الـبيع الـرسمي
خلــــام الــــبـــــصــــرة اخلــــفـــــيف في
أغــسـطـس آب إلى آســيـا لــيــصـبح
2.10 دوالر للـبرمـيل فوق مـتوسط
ــعــروضــة أســعــار عـــمــان/ دبي ا
بـــزيــادة 85 ســـنـــتـــا عن الـــشـــهــر
الــســابق وفـقــا لـوثــيــقـة تــسـعــيـر
. اطلعت علـيها رويتـرز يوم االثن
وحتدد سـعـر خام الـبـصرة الـثـقيل
آلســيـا فـي نـفس الــشــهـر عــنـد 15
ســنـــتـــا لــلـــبـــرمــيـل فــوق أســـعــار
عـروضة بارتفاع 75 عمان/دبي ا

سنتا عن الشهر السابق.
وأوردت قـــــــنـــــــاة اإلخـــــــبـــــــاريــــــة
الـتـلـفـزيـونـيـة الـرسـمـيـة أن شـركـة

أرامـكو الـسـعـودية الـعـمالقـة قالت
امس إنهـا سـترفع أسـعـار البـنزين
احملــلــيــة لـشــهــر تــمـوز. والــســعـر
اجلديـد لبـنزين 91 هو 1.29 ريال
بـــدال من 0.98 ريـــال وســــيـــكـــون
بنـزين 95 بـسـعـر 1.44 ريـال بدال

من 1.18 ريال.
ومـن جــــهـــــة اخـــــرى اكــــدت وزارة
النفط انها  االلتـزام بتعهداتها في
تـعـيــ خـريـجي مـعــاهـد الـتـدريب
الـنـفطي  مـوضـحـة انـها بـانـتـظار
مـعـلـومــات طـلـبـتـهـا من شـركـاتـهـا
ــالـيـة. وقـالت لـتــزويـدهـا لـوزارة ا
ـالـيـة لـلـوزارة الـدائـرة االداريــة وا
في بـيــان انـهـا (ســبق وان فـاحتت
ــالـــيــة في شــهــر نــيــســان وزارة ا
ـاضـي بـشـأن امــكـانـيــة مـبـاشـرة ا
اخلـريجـ في الـشـركـات النـفـطـية
الــوطـنــيــة بـعــد اضــافـة الــدرجـات
الـية الوظـيـفيـة والـتخـصيـصـات ا
الكات ـاليـة تـزويدهـا بـا فـطلـبت ا
ـصــادق عـلـيــهـا لـلـشــركـات لـعـام ا
 2020 واوامر الدرجات الـوظيفية
الشـــــــاغـرة لـعام 2019 من الذين
 احالتهم للتـقاعد باالضافة الى
تزويـدهـا بجـدول اصـولي يتـضمن
كــــلـف الــــدرجـــــات والـــــعــــنـــــاوين
ــطـــلـــوب حــذفـــهــا الــوظـــيـــفــيـــة ا

2003 تمـددت ايـران داخل الـعراق
مـسـافـة 5- 10كـيــلـومـتــر ونـقـلت
ــواقع الــعالمــات احلــدوديــة الى ا
اجليدة فأصبح حـقل مجنون حقال
مـشـتـركـا والـفـكـة حـقال مـشـتـركـا)
واكـــــــد انـه (اذا لـم يـــــــنـــــــتــــــــفض
الــعـراقــيـون لــكــرامـتــهم ويـوقــفـوا
ــــنـــظّم الــــذي يـــقـــوم به الـــنـــهب ا
االيـرانـيـون إلراضـيـهم ومـواردهم
فــســـيــصــبح حــقل عــكــاز الــغــازي
والنـفطي في مـحافـظة االنـبار هو

اآلخر حقال مشتركا).
wLÝ— dFÝ

وقـال وزيـر الـنــفط اإليـراني بـيـجن
زنـغنـه في كلـمـة نـقلـهـا الـتلـفـزيون
امس إن بالده عـازمـة عـلى تـطـوير
صنـاعتـها الـنفـطيـة رغم العـقوبات
ـفـروضـة عـلى الـبالد. األمـريـكـيـة ا
وقال زنغـنه (لن نسـتسلم حتت أي
ظروف... عليـنا زيادة قـدرتنا حتى
نتمكن عـند الضرورة وبـقوة كاملة
مـن دخـــول الـــســــوق واســـتـــعـــادة

حصتنا السوقية).
 وتتـراوح صادرات إيران الـنفـطية
من 100 ألف إلى 200 ألف بـرميل
ا يـربو على 2.5 يوميـا هبـوطا 
مــلـيــون بــرمـيـل يـومــيــا في أبـريل

نيسان 2018. 
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ــتـحــدث بــاسم الــقـائــد الــعـام قــال ا
ـســلـحـة الــعـمـيــد يـحـيى لـلــقـوات ا
رسـول ان القـوات األمـنـيـة اضـطرت
تظاهرين الذين قاموا لصد  بعض ا
بالـتـعدّي عـلـيهـا عـندمـا حـاولت منع
لـتزمة دخول بعض الـباصات غـير ا
بـإجـراءات الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحة
والــسالمــة الــوطــنــيــة بــخــصــوص
جـــائـــحـــة كـــورونـــا الكـــتـــظـــاظـــهــا
توجه إلى بغداد.  تظاهرين ا با
وقـــــال رســـــول فـي بـــــيـــــان امس إن
(الـقـوات األمــنـيـة مـلـتــزمـة بـحـمـايـة
احلق الدستوري بالتـظاهر السلمي
سلحة لن وإن القائد العام لـلقوات ا
يـــتـــوانـى عن فـــتـح حتـــقـــيق في أي
ــتــظــاهــرون اعــتــداء يـــتــعــرض له ا

السلميون) . 
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واوضح (لـقـد قـامت قـواتـنـا األمـنـية
ــــــــنع بــــــــعض اول امـس األحـــــــد 
ـلـتـزمـة بـإجـراءات الـبـاصـات غــيـر ا
الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والـسالمـة
الوطنية بخصوص جائحة كورونا
تـوجه تـظاهـرين ا الكتـظاظـها بـا
إلـى بــــغــــداد ورفـــضـت االمــــتــــثـــال
إلجــراءات الـغــايــة مـنــهــا سالمــتـهم
ـســاهــمـة بــنــشـر الــعـدوى) وعــدم ا
مـــضـــيـــفـــا انـه (لألسف قـــام بـــعض
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ـطــلـوب والــدرجـات والــعــنـاويـن ا
اســتــحــداثــهــا لــيــتــســنى تــعــديل
الكـات وكـذلك تـزويـدهـا بـجدول ا
تـــــفــــصـــــيـــــلي بـــــشــــان الـــــرواتب
واخملـصـصـات لـكل درجـة وعـنوان
وظـيــــفي مـسـتـحدث لـلـمدة من1  
تــمـوز اجلــاري لــغــايـة 13 كــانـون
( ـــقــبل لـــغــرض الــتـــعــيــ االول ا
مـضـيــفـة انـهـا (فــاحتت تـشـكـيالت
ــا طـــلـــبــته وزارة وزارة الـــنــفـط 
ـــالــيـــة وهي بــاتـــصــال مـــبــاشــر ا
ومـتـابـعــة مـسـتـمـرة مع الـشـركـات
ـعـلـومات الـنـفـطـيـة السـتـحـصـال ا
ـالــيـة ــطـلــوبــة وارسـالــهــا الى ا ا

الستكمال االجراءات).
ــفــاحتـة  وتــابــعت انــهــا (قــامت 
الشركات النـفطية الوطـنية لغرض
ـعـاهـد الـنـفـطـية تـعـيـ خـريجي ا
لـــلـــعـــام الـــدراسي  2019-2018 
و اجنــاز وتــنـظــيم اجلــداول من
ـــالـــيــة قـــبـل الـــدائـــرة االداريـــة وا
ـالية لغرض وارسالها الى وزارة ا
اضـافة الـدرجـات والـتخـصـيـصات
اضي  الية بتاريخ 30 نيسان ا ا
و االســـتـــفـــســـارعن امـــكـــانـــيـــة
مباشرة اخلريج بالتعي بغض
ـوازنـة الـنـظـر عـن صـدور قـانـون ا

االحتادية لعام 2020). lO∫  وزاوة النفط توقع عقدا مع شركة النفط الوطنية االيرانية uð

ــــا أدى إلى تــــزايـــد الـــصــــحــــيــــة 
اإلصابات والـوفيـات يوماً بـعد آخر
ـواطـنـ وقـال (لـذا أهـيب بـجـمـيع ا
مــــرة أخـــرى االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات
الــوقـائــيـة لــلـحــفـاظ عــلى سالمــتـكم

وسالمة أقاربكم واجملتمع). 
وبـعـد تقـيـيم الـوضع قـررت الـلـجـنة
ـواجـهــة كـورونـا الــوزاريـة الـعــلـيــا 
االســـتـــمـــرار في إصـــدار اإلجــراءات
االحـتـرازيـة والـتـعـلـيـمـات الـصـحـيـة
ـواجـهـة الـفـايـروس وإلزام الالزمـة 
ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد
االجـــتـــمـــاعي فـي األمـــاكن الـــعـــامــة
ؤسـسـات احلـكـومـية والـوزارات وا
ومــتــابــعـة تــطــبــيق الــقــرارات الـتي
أصدرها مجلس الوزراء بهذا الصدد
. وعـلـى غـرف ومــعــاقــبــة اخملــالــفــ
الــعــمـلــيــات في احملـافــظــات إصـدار
قـرارات مــنع الـتــجـوّل والـتــنـقل بـ
دن واحملافـظات مع استـمرار غلق ا
األمــاكـن الــعـامــة. وتــمــديــد تــعــلــيق
الرحالت اجلـوية إلى 22 من الشـهر
اجلـاري عــلى أن يـتم اتــخـاذ الـقـرار
ــنـاسب بـالــتـنــسـيق مع احلــكـومـة ا
ـا يـراعي الـتـعـلـيـمـات االحتـاديـة و
واإلجـــراءات الـــصــحـــيـــة. وتـــوجــيه
وزارة الـــثــقــافــة والـــشــبــاب ودائــرة
ـعـلـومـات بـاالسـتمـرار في اإلعالم وا
ــواطـنـ في إطـار حـمالت تــوعـيـة ا
قـــــــــرارات وزارة الـــــــــصـــــــــــــــحــــــــة
ـواطـنـ عـلى وتـعـلـيـمــاتـهـا حلث ا
االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات الـــوقـــائـــيـــة
والــتـــعـــلـــيــمـــات الـــصـــحــيـــة وذلك
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صالحـــيــة ايـــقــاف الــدوام الـــرســمي
لــدوائــرهــا 14 يــوم لــلـــحــفــاظ عــلى
وظـف من انتـشار فايروس سالمة ا

كورونا.
وقــام الـــفــريق الــتــطـــوعي في فــرقــة
األمـــام عــــلي الــــتـــابـع الى احلــــشـــد
الشعبى بالتعـاون مع متطوعي طلبة

احلـوزة الــديـنـيـة بــدفن جـثـامـ 98
ـستـجد مـتوفـيـا بفـايـروس كورونـا ا
في مـــقــبــرة وادي الـــسالم اجلــديــدة
بـــالــــنـــجف خالل الـــســـاعـــات ال 24
اضـية. وبـ مسـؤول أعالم الفـرقة ا
توف وسوي في بيان ان (ا طاهر ا
ال 98 اجلدد توزعوا بـ احملافظات

الــتـالــيــة بــغـداد  32 مــتــوفــيـا و22
متوفيا من البصرة و 13 متوفيا من
ذي قار و10 متـوفـ من الـنجف و8
متوف من الديوانية و 6متوف من
بــــابل و4 مـــتــــوفــــ من مــــيــــســـان
ومـتــوفـ أثـنــ من واسط ومـتـوف

واحد من كربالء.
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ــشــتـرك مع تــطــويـر حــقل يــاران ا
حـقل مــجـنـون الـعــراقي عـلى مـدى
10 سنوات  باستثمارات مباشرة
وغيـر مبـاشرة بـقيـمة 294 ملـيون
دوالر وتــكــلــفـة بــنــاء مــنــشـآت  بـ
236 مليون دوالر. وقال خبير نفط
عــراقي ان (حــقل مــجــنــون عــراقي
بكـامله وال تـمتـد مكـامنه الـنفـطية
داخل االراضي االيرانية  ولو كان
االمــر كـذلك إلســتـغــلت ايـران مــنـذ
أيــام الــشــاه اجلـزء االيــراني مــنه
لــــكن الـــذي حـــصـل هـــو أنه بـــعـــد
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أبـــرمت شــركــة الــنـــفط الــوطــنــيــة
االيرانية مع شـركة برشيـا لتطوير
صناعة النفط والغـاز عقدا لتطوير
حــقل يـــاران الــواقع جــنــوب غــرب
ــــشـــتـــرك مـع الـــعـــراق. الــــبالد وا
وحـــضــر مـــراسم الـــتــوقـــيع وزيــر
ـــديــر الــنـــفـط بــيـــجن زنـــكـــنـــة وا
الـتنـفـيـذي لشـركـة الـنفـط الوطـنـية
مسـعود كـرباسـيان بـحسب وكـالة
فــارس االيـرانــيـة شـبـه الـرســمـيـة.
وذكرت الوكالـة ان العقد يـستهدف

الـتـزام الـسـيــطـرات بـتـخـفـيف حـظـر
الــتــجــوال وعـدم  فــتح الــســيــطـرات

الداخلية. 
ـؤدية ـتـظاهـرون ان الـطرق ا وقال ا
إلى مـركـز احملـافـظـة مـغـلـقـة بـالـكـتل
الـكــونـكـريــتـيــة مـنـذ أكــثـر من ثالثـة
أشهر وبرغم تـخفيف حظـر التجوال
اال ان تلك الطرق لم تفتح حتى االن.
ــــتـــــظـــــاهــــرون بـــــإزالــــة وطــــالـب ا
السيـطرات نـهائيـا كونهـا أثرت على
عيشي السيما مع  (تعنت وضعهم ا
القـوات األمنـيـة) ما تـسبب بـأضرار
مـاديـة. وعـمـد  احملـتـجون الـى حرق
اإلطـــارات االمــر الـــذي دفع الـــقــوات

األمنية الى االستجابة للمطالب.
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ذكــــــر مـــــصــــــدر فـي االحتـــــاد
األوروبـي  أن الــــــعــــــديــــــد من
الـبلـدان والـشركـات األوروبـية
قــررت الــتــوقف عن تــقـد أي
ا مـنح ومـسـاعـدات لـلـعـراق 
ـدن يــخص صــنـدوق إعــمـار ا
احملـــــررة لــــغــــيـــــاب الــــثــــقــــة
والـشـفـافيـة من قـبل احلـكـومة
الـــعــراقـــيـــة بــإدارة صـــنــدوق
ــدن احملـررة. ونــقـلت إعــمـار ا
ـسؤول تـقـارير اخـبـاريـة عن ا
ـــنــظـــمــات الــتـــنـــفــيـــذي في ا
ـنـســقـة لـشـؤون احلـكـومــيـة ا
االحتاد األوروبـي براون هـيد
قوله في تـصريح من لـندن  أن

حـــكــــومـــة بــــغـــداد اخــــتـــارت
مـــــســــؤوال بــــديال عـن رئــــيس
ـــنــــاطق صـــنــــدوق إعــــمــــار ا
احملـررة يـدعى محـمـد الـعاني
ونـحن لـديـنـا قــنـاعـة بـأن هـذا
الــتــغــيـــيــر يــشــكل تــدخال من
أطراف حزبية تمارس الرشوة
والـــفـــســـاد وأيـــضـــا غـــســـيل
األمــــوال وقــــضــــايــــا فــــســــاد
ـبـدأ مــصـرفـيـة عـلى حـسـاب ا
اإلنساني الـذي قررنا جـميعا-
 دولًـا أوروبيـة وخـليـجـية- أن
نـــســـاهم بـــدعـــمه إلســـتـــقــرار
ـــدن الــــنــــازحــــ واعــــمــــار ا
ـدمـرة مـشـيـرا الى الـغـربـيـة ا
ـديــر الــسـابق مــصــطـفى أن ا

الــهـيــتي يــحــظى بــدعم وثــقـة
اجلهـات الـدوليـة. الى ذلك أكد
مــــصــــدر ان الـــكــــويـت أنــــهـــا
ســتــوقف مــنـحــة مــخــصــصـة

دمرة.  دن ا العمار ا
ونـــقـل مـــوقـع مـــنــــبــــر الـــرأي
ـــصـــدر قـــوله الـــعـــراقـي عن ا
(نـحن نـعلم ان عـمـليـات الـهدر
والفسـاد بالعراق مخـيفة لذلك
لن نــعــطي هــذه األمــوال بــيــد
ـــا جــــهـــات ال نـــثق بـــهـــا ور
نــتــدخل بـــأنــفــســـنــا لــصــرف
األمـوال بـسيـاقـها الـصـحيح).
وأظــهـرت وثـيــقـة صـدور قـرار
بــإنـهــاء تــكـلــيف الــهــيـتي من
مـهــام رئــيس صــنــدوق إعـادة

ـتـضـررة من ـنـاطق ا اعـمــار ا
الـعمـليات االرهـابيـة وتكـليف
ـهـام مـحـمــد هـاشم الـعــاني 
رئـاســة الــصـنــدوق بــدالً عـنه.
وتسلم العاني حقيبة التجارة
ـهدي في حـكـومـة عادل عـبـد ا

ستقيلة. ا
واكد ائتالف الوطنية تواصل
لـــــقــــــاءاته ومــــــشـــــاوراتـه مع
مـخـتـلف الـقـوى والتـنـظـيـمات
الــــســـيــــاســــيـــة الــــتي تــــؤمن
شــــــــروع الوطني بتـكريس ا
ـــــــدني نـــــــحــــــو عــــــــــــــراق ا

واطنة .  ا
واضاف الـقيـادي في االئتالف
ـــعـــيــــني في بـــيـــان ضـــيـــاء ا
صـحـفي امس ان (اجـتـمـاعات
مـــهـــمــة حتـــقـــقت مع شـــرائح
وقــــطـــاعـــات مــــخـــتـــلــــفـــة من
ـتـظاهـرين الـسلـمـي الـكرام ا
ـــواقـــفـــهم الــذيـن تـــمـــيــزوا 
ودورهـم الـــــــكــــــبـــــــيـــــــر خالل
ـبـاركـة ). انــتـفـاضـة تـشـرين ا
واوضح ان (تـلك االجـتـمـاعات
حـقـقت تـقدمـاً واضـحـاً وبـناءً
الفـــتـــا الى ان االجـــتـــمـــاعــات
ســـــتــــــتـــــواصل مـع الـــــقـــــوى
والــشــخـصــيــات الــسـيــاســيـة
الــوطـنـيـة حلــ بـلـورة تالحم
دنية والوطنية ضمن القوى ا
مــشــروع مـدني وطــني يــجـمع
ؤمـنة الـقوى والـشـخصـيـات ا

بهذا النموذج ).
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نــــفـت وزارة الــــدفــــاع االمــــريــــكــــيـــة -
الـبنـتاغـون -  امس علـمهـا بأي هـجوم
اسـتـهـدف مـصالـح أمريـكـيـة في مـحيط

محافظة الديوانية بالعراق . 
ـتحـدث بـاسم الوزارة إن وقـال مكـتب ا
(الــوزارة لـيـست عـلـى عـلم بـأي هـجـوم
استـهدف مـصالح أمريـكيـة في العراق
وحتـــديـــدا في مـــنـــطـــقــة الـــديـــوانـــيــة

ومحيطها). 
وقــال مــصـدر امــني في وقـت سـابق أن
مـسـلحـ أضـرمـوا النـيـران في ناقالت
عـراقــيـة حتـمل مــعـدات أمـريـكــيـة عـلى
طريق سريع بـ السماوة والـديوانية.
مـن جــهـــة اخــرى دعـــا حتــالف الـــفــتح
احلـكـومـة الى اإلسـراع بـتـقـد شـكوى
ـتـحـدة بــشـأن اغـتـيـال رسـمـيــة لأل ا
نائب رئـيس هيئـة احلشد الـشعبي ابو

هندس. مهدي ا
وقـال في بيـان امس انه (تـابع مـا يدور
تـحـدة بإدانـة مـجلس في اروقـة األ ا
ــتــحــدة حــقــوق اإلنــســان لــلــواليــات ا
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وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو
االنـتـقادات الـتي وجـهـتهـا مـقررة األ
عـنـية بـحاالت اإلعـدام خارج ـتحـدة ا ا
نطـاق القضـاء بشـان اغتيـال واشنطن
لــلـقــائــد في احلـرس الــثــوري اإليـراني

قاسم سليماني. 
ووصف بـومبـيو الـنـتائج الـتي خرجت
تحدة بـأنها خاطئة مشددا بها األ ا
على أن بالده كانت شفافة بشأن اإلطار
الـــقـــانـــوني الـــدولي لـــلـــضـــربــة الـــتي
وجـهــتــهــا لــســلــيــمـانـي.وشـدد رئــيس
الــدبـــلــومــاســيـــة األمــريــكـــيــة عــلى أن
ـواصـلـة ـتـحــدة مـسـتـعـدة  الـواليـات ا
الـدفاع عن دبـلومـاسيـيهـا وعسـكريـيها
.ورأى بـومـبـيو أن وجـمـيـع األمـريـكـيـ
ـوكـب الـذي كان الـغـارة اجلـويـة عـلى ا
به ســلــيــمــاني أصــبــحت (عــامل ردع)
عـلى خــلـفـيـة تــهـديـد إيـران لــلـمـصـالح
الــوطـنــيـة األمــريـكــيــة.وكـانت أغــنـيس
تـحدة اخلاصة كاالمارد مـقررة األ ا
بــالـتــحــقـيق فـي حـاالت اإلعــدام خـارج
نـــطــاق الــقــضــاء قـــد وصــفت الــغــارة
األمـريـكـيـة الـتي قـتل فـيـهـا سـلـيـمـاني
بأنـها (انـتهـاك للـقانـون الدولي).وقالت
ــــتــــحــــدة كـــــاالمــــارد إن (الــــواليــــات ا
باسـتـهـدافهـا سـلـيـماني خـرقت مـيـثاق
ـتـحـدة) الفـتــة في تـقـريـر بـهـذا األ ا
اخلـصـوص إلى أن (اجلـانب األمـريـكي
لـم يـــقـــدم أي دلـــيل عـــلى أن اجلـــنـــرال
صالح األمـريكية سليـماني كان يـهدد ا

نطقة).  في ا
وفي شـأن آخر ظـهـر الرئـيس االمـريكي
دونــالـد تـرامـب مـرتـديــا كـمــامـة طــبـيـة
لـلــمـرة األولى بــعـد نــحـو 4 أشـهـر من
تـفــشي فــيـروس كــورونـا في الــواليـات
ــتـحــدة.ووضع تــرامب كــمــامـة خالل ا
زيــارته مــركــزا طــبـــيــا في الــعــاصــمــة
األمــريــكــيــة وذلك بــعــدمــا أثــار طــوال
أسـابـيع جـدال بـســبب عـدم اسـتـخـدامه
الــكـــمــامــات.وبــذلك اســتــجــاب تــرامب

لـلــضـغــوط كي يـكــون مـثــاال في مـجـال
الــصــحـة الــعــامـة مـع اشـتــداد وتــيـرة
اإلصـــابـــات بـــكــــورونـــا في الـــواليـــات
ـــتـــحـــدة.وســار تـــرامب داخـل أروقــة ا
مـسـتشـفى والـتر ريـد الـعسـكـري خارج
واشـــنــطن وعـــلى وجــهه قـــنــاع أســود
الــــلـــون قـــبـل لـــقــــائه جـــنــــوداً قـــدامى
.وقــبل أيـــام اعـــتــبـــر وزيــر مــصـــابـــ
الـــصـــحــــة واخلـــدمــــات اإلنـــســــانـــيـــة
األمــريـكي ألـيــكس عـازار أن الـظـروف
(الـفــريـدة) لــلـرئــيس تــرامب هي سـبب
عـدم وضـعه كـمـامـة رغم حث حـكـومته
واطن على الـقيام بذلك.وفي حديثه ا
ـفــاجـئ في عــدد حـاالت عن االرتــفــاع ا
ُـبـلغ عنـها اإلصـابة بـفـيروس كـورونا ا
في بــعض الـواليـات قــال عـازار (يـجب
عــــلى الــــنــــاس أن يــــتـــحــــكــــمــــوا) في
سلوكياتهم اخلـاصة عن طريق التباعد

وصل بعد حتريرها %d¹d∫ اثار الدمار في ا

ناطق يصـعب تطبـيق احلظـر في ا
الـريـفــيـة والـعــشـائـريــة واألقـضـيـة
والـنــواحي ذات الـطـابـع الـقـبـلي) 
مـــشـــيـــرة الى ان (فـــقـــدان الـــعـــمل
وزيـادة انـقـطاع الـكـهـربـاء وارتـفاع
درجـات احلـرار بــالـصـيف الـقـاسي
وازديــاد الــفــقــر  ازمــات نــفــســيــة
وصـحــيــة اخــرى تـنــذر بــاخلــطـر 
اضـــــــافــــــة الى ان فـــــــتح احلــــــدود
ــطـــارات لــلـــقــادمـــ من خــارج وا
العـراق تسبب بـالشهـرين االخري
ــعــدالت الــنــســبــيـة في تــصــاعــد ا
لإلصـابـة الى اضـعـاف). واكـدت ان
(لقـانون ضـعيف واالجـهزة االمـنية
اضي وال إجراءتهـا مستهـلكة من ا
تــــمـــتـــلك ال قــــيـــادة مـــتـــطـــورة وال
دراسـات وأبـحـاثًـا مـثل الـدول التي
تعـايشت مع الـوباء ورفـعت الـقيود
بـشروط عـلـميـة  لـذا تتـحـمل خلـية
ـواطن االزمـة تـبـعـات مـا يـجـري وا
لـه احلق بــخــرق الــقــرارات  حــتى
اخـــذنــا نـــرى عــودة الـــتــظـــاهــرات
واالحتجاجات للمطالب بحقوقهم
ـان امـام مــقـرات احلــكـومــة والـبــر
ووزارات الصـحة والـنقل والـتربـية
والتـعليم وجتـمعهم رغم خـطر عدم
الـتـبـاعـد واالخـتالط)  مـضـيـفـة ان
(احلـل يــتـــمــثل بـــدراســة عـــلــمـــيــة
رصيـنـة للـواقع ألن افاق احلل غـير

مــــوجـــــودة ونــــحن نــــحــــتــــاج إلى
شخصيـات متمكـنة تقدم الـنصيحة

وجتيد تنفيذ تفكيك االزمات).
وأجــرى مـديـر عـام دائـرة احلـمـايـة
االجتماعية في وزارة العمل حس
عـلي جـولـة تـفـقـدية فـي حي طارق
ـتــابـعــة عـمل الــبـاحــثـ بـبــغــداد 
االجتمـاعي وكـذلك لزيارة عدد من
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ألـقى مـخـتـصان عـراقـيـان بـالالئـمة
على اجلـهات احلـكومـية في تـفشي
وبــــاء كــــورونــــا جــــراء الــــقـــرارات
ـتـتـاليـة خلـلـيـة االزمة احلـكـومـية ا
للشهر الـرابع على التوالي التي لم
تـــكن فـــعـــالـــة مــا ادى الـى تــفـــشي
الـــوبــاء وتـــفــاقم ازمـــات انــقـــطــاع
الـكـهـربـاء وزيـادة الـبـطـالـة والـفـقـر
واسـتـمــرار االيـجـارات والـضـرائب
ـــعــــانـــاة مــــا افـــضـى الى زيــــادة ا
ـعـيــشـيـة .وقـال وتــدهـور احلـالــة ا
البـاحث واخلـبيـر القـانوني صـباح
صــادق االنـــبــاري ان (تــشـــريــعــات
الـصحـة العـامـة والظـروف القـاهرة
وردت بــقــانــون الـــصــحــة الــعــامــة
الـنــافـذ الـذي تــعـتـمــد عـلـيه خــلـيـة
االزمـــة بـــرئـــاســة وزيـــر الـــصـــحــة
واللـجنـة العـليـا للـصحـة والسالمة
الـوطـنـية بـرئـاسـة رئـيس الوزراء 
وقـد حددهـا بـأنـها حـاالت الـكوارث
الـطـبـيــعـيـة الـفــيـضـانـات والـزالزل
واحلــرائق والــبـراكــ واألوبــئـة) 
مـشـيـرا الى انه (يـجب اصـدار قرار
من احلــكــومـة بــايــقــاف اسـتــيــفـاء
الــرســوم واإليــجــارات والــضــرائب
كـافة نـتـيجـة تـوقف احليـاة وفرض
حـظـر الـتـجـول  ولالسف لم يـتـخذ

هـذا الــقــرار حلـد االن فــمــا تــعـاني
طبقة الفقراء وذوي الدخل احملدود
من صعـوبـات احليـاة). واضاف ان
اليـة لم تتوقف (معظم الـقطاعـات ا
ــطــالــبــة بــبــدالت عن اجلــبــايـــة وا
اإليـجار  ودوائـر الضـريـبة وامـانة
ـالـية والـبـلديـات ما زالت بـغداد وا
تـــفــرض اجـــراءاتـــهــا وتـــســـتــوفي
ـرورية الـرسـوم وحتى الـغـرامـات ا
يــــجـب ان تــــتـــــوقـف واالكــــتـــــفــــاء
بــعــقــوبـــات اداريــة)  مــنــوهــا الى
شاكل  (تصاعد الـعنف االسري وا
حــتى ان حــظــر الــتــجــوال مــا عـاد
يــنـفـع نـتــيــجـة صــعــوبـة تــطــبـيق
احلـظــر وإرهــاق الــقــوات االمــنــيـة
وعــدم امـكــانــيـة الــوقــايـة لــتــجـنب
ـستـجـد  كـما االصـابـات بالـوبـاء ا
ـنــافـذ احلـدوديـة ان قــرارات فـتح ا
وعــدم جــدوى الــســـيــطــرات كــلــهــا
عوامل اخرجت االمور من زمامها 
مع استمرار التجمعات االجتماعية
اذ مــــا زال الــــكــــثــــيــــر ال يــــلــــتــــزم
بـالـتـعـلـيـمـات فـتـقـام امـام األنـظار)
.فــيــمـا تــرى الــطــبــيـبــة اخملــتــصـة
بالـصحـة العـامة منـى اخلفاجي ان
(الــقـوات احلـكـومـيــة بـاتت مـرهـقـة
وغــيــر نـافــعــة  فــحـظــر الــتــجـوال
بالشوارع العامة يـجعل التجمعات
ـنـاطق الــشـعـبـيـة عــلـنـيـة  كـمـا بـا

االســر الــفــقـــيــرة الــقــاطــنــة ضــمن
الـرقـعة اجلـغـرافيـة لـلـحي. واكد ان
(عـــمل الـــبــاحـث االجــتـــمـــاعي هــو
الركـيزة االساس في تـطبـيق قانون
احلمـاية االجـتمـاعية رقم 11 لسنة
2014) مــــــــنـــــــوهـــــــا الـى ان (دعم
الباحث سيحثهم على اداء عملهم
ــســؤولــيــة والــعــدالــة. بــروح من ا

وبـــ لــــهم ان عـــمـــلــــهم انـــســـاني
بالـدرجة االولى وهـذا جزء مهم من
رســـــالـــــة وزارة الــــــعـــــمـل لالســـــر

الفقيرة). 
ـدير الـعـام في جـولته هـذا ورافق ا
ــديــر الــعـام مــســؤول قـسم نـائب ا
حـمايـة الـصدر وعـدد من الـباحـث

. االجتماعي
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االجـــتــمــاعـي ووضع الــكـــمــامــات قــدر
ـســتـطــاع.لــكن عـازار قــال إن تـرامب ا
ليس مضـطرا التباع تـوجيهات إدارته
ألنه كـقـائـد لـلــعـالم احلـر يـتم اخـتـبـاره
بـانــتـظــام وهـو في (ظــروف مـخـتــلـفـة

تمامًا عن البقية).
وكــان تـرامب أشـاد بـارتـداء الـكـمـامـات
ـنع انتـشار كـورونـا مؤكـدا في الوقت
نفسه أنـه يؤيد تمـاما ارتداء الـكمامات
 وذلك رغم عـدم ارتـدائه الـكمـامـة.وقال
إن (وضـع كــمــامــة لن يـــكــون مــشــكــلــة
بــالــنــســبــة لـي) مــجــددا اعــتــقــاده أن
ستجد سيختفي في (فيروس كورونا ا

حلظة معينة).
وأوضح تـــرامب ان (وضع كـــمـــامــة لن
يكون مـشكلة بـالنسبـة لي) مضيفا (إذا
كـنت عـلى مــقـربـة من الــنـاس فـسـأقـوم

بذلك).

 —bB « 5 Š
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ال.. وال اظن اني سـاجـبـر الـقاريء احلديث عـن همـوم الـكـهـرباء صـار 
ا سـيضع لي (اليك) مـجـاملـة  او سيـعلق على قـراءة ما اكـتـبه االن.. ر
مقهـور  مهـمومـا  منتـفضـا .. والنه يعـرف ان جسد الـعراق قـد تخدر 
ودمه قد تـخـمر  والـفـساد قـد تـنمـر . ولم يـدر في خلـد تـوماس اديـسون
صبـاح الكهـربائي  في حي مـنهاتن في مـدينة نـيويورك  الذي اختـرع ا
ان احـفاد گـلـگـامش .. يـعـانـون من نـقص في الـتـغذيـة الـكـهـربـائـية  وان
الـتـيــار الـكـهــربـائي يـعــاني من انـقــطـاعـات مـســتـمـرة  بــيـنـمــا الـتـيـارات
السياسـية تعمل عـلى قدم امريكـية  وساق ايرانـية . اليوم.. يعـلن السيد
ـان عن تشـكيل جلـنة نـيابـية بـرئاسة نـائبـه .. وصرنا نـضحك رئيس الـبر
حـد الـبـكـاء  كـلـمـا نـسـمـع بـتـشـكـيل جلـنـة مـا .. والادري كم وصل عـدد

اللجان التي شكلت منذ كارثة  2003 وحلد االن . 
رة ان جلنة احلـلبوسي .. ستـذهب بسرعة حسنا / دعـونا نصدق هـذه ا
تورط .. وستجري  متابعة كهرب وا لفتح ملفات الوزراء السابق  ا
حياتـهم اليـوميـة.. وهم يعيـشون في اخلـارج منـعــــم مـكرمـ  فرح

مـا اتــاهـــــم الــله من خــيــرات الــعـراق الــعــظــيم .. كـــم من الــعــمـارات 
لـكـون .. ومـا حـجم الـرشـاوى التي القـصـور   والـفـلل  والـشــــركـات 
ية استـلموهـا من شـــركـات وهمـية حتـمل اسمـاء مسـتعـارة لشـركات عـا

معروفة.
ولـنـصـدق ان جلـنـة احلـلـبـوسي  سـتـذهب ايـضـا الى فـتح مـلف الـلـجـان
ـرتبطـة بزعمـاء الكتل الـسياسـية  التي االقتصـادية في وزارة الكـهرباء ا
قسوم الى رؤوساء الكتل  دفاتر ومجلدات .. وماذا عن رؤوساء تدفع  ا
الـوزراء الـسـابـقـ  هل هم شـركــاء ام مـتـفـرجـ . بـدء  من (عالويـهـا..

جعفريها .. .. مالكها ..  و عابدها) . 
سـلسل احلـلبـوسي ومصـباح واخيـرا ..دعونـا نسـتمـتع على مـضض  
عالء الدين .. ونسـترخي  بقراءة مـغامرات  عـلي بابا  واسـرار الف ليلة
صري ـسلـسل ا وليلـة .. كمـا كنـا نستـمتع بـقصص اغـاتا كريـستي.. وا

(لن اعيش في جلباب ابي) . 
يا ناس .. يا عالم .. يا هو .. اذا كانت اللجان صادقة في عملها .. وهي
امام  مسـؤوليـة استرجـاع اكثـر من اربع مـليـار دوالر ذهبت هدرا من
ال العام .. فـلتضع لنـا سقفا زمـنيا محـددا لعملـها .. ولتعـقد مؤتمرات ا
صـحـفـيـة عـلـنـيـة ب احلـ واالخـر .. وتـكـشف فـيـهـا عـن العـقـبـات الـتي
واجهـتـهـا .. ومـاهي القـوى اخلـفـيـة التـي تسـقط الـلـجـان في اول يوم من
عملهـا.. واال فهذه اللـجنة  ستـكون مثل سابـقاتها ..  تـولد كسيـحة ميتة
.. و يظل نفعـها  بامتصـاص نقمة الـعراقي وتـذمرهم الكبـير من انقطاع

الكهرباء  .
 والسؤال االهم / اذا كان من ب اعضاء اللجان من هو فاسد .. فكيف

اذا ال تعلن اسماء اعضاء اللجنة يستقيم العمل .. و
احلـلـبـوسـيـة  الـتي تـشـكـلت وبـارك الـكـاظـمي في
مهمتـها الصعـبة .  ما زلت احـفظ عن ظهر قلب 
حـكمـة ابـا حـامـد الـغـزالي الـفـيـلـسـوف الـعبـاسي
ـتــصــوف الــذي قـال / مــتى يــســتــقـيـم الـظل .. ا

والعود اعوج .. & دمتم بخير..

-1-
ـطـالــعـة في كـتب الـتـراجم والـتــاريخ والـسِـيـر أنّك تـقف عـلى من فـوائـد ا
أخـبــار وأسـرار عن جتـارب احلُــكّـام في إضــعـاف مَنْ يـريــدون إضْـعـافَه

وتوه سطوته ...
واقف ح يقلبون له ظَهَر اجملنّ  وجتعلك حتسب حسابا للتغيير من ا

فليس الظاهرُ مطابقاً  للواقع في كلْ االحوال .
-2-

ـيدان ولعـلك تعـلم أنّ مـحاوالت احلطّ من قـيمـة أيـة شخـصيـة بارزة في ا
ـا تــكـون بـالـبــحث عن (الـضـد الـعــلـمي أو االجـتــمـاعي أو الـســيـاسي ا

النوعي) 
ه وصوالً الى اخلالص الكامل منه . القادر على حتجيمه وتقز

-3-
ولن ان الــضــد الـنــوعي لــعــالم الــدين البُــدَّ ان يــكــون من عــلــمـاء الــدين 
ضمار يستطيع البعيدون عن دنيا العلماء ان يؤدوا دوراً مهماً في هذا ا

.
-4-

جاء في التاريخ 
ـلك الـعزيـز بن صالح الـدين األيـوبي اجـتـاز بـالـقـدس فـرأى الـشيخ ان ا
احلـسن النـعـمـاني يُدّرس فـسـأل عـنه وحـ أُخبـر بـأنه من كـبار الـعـلـماء
أحـضـره ورغـبّهُ في أنْ يـصـطـحـبـه مـعه الى مـصـر ( لـيـقـمع به الـشـهـاب

الطوسي) فوافق على ذلك  وسافر مع العزيز الى مصر .
وقد أمر العزيز له براتب متـميّز وأوعز بتهيئة مـا يلزمه في حياته اليومية

واستطاع النعماني أنْ يقتحم أسوار القلوب فمال الناس اليه 
وهنا :

لك ناظرة بينه وب (الطوسي)  –الذي سعى ا قرر (العزيز) ان يجري ا
النكساره ..!!

ولكن ذلك لم يتم ...
-5-

وح حلَّ الـعـيد ركب الـعزيـز وركب مـعه الطـوسي والنـعـماني وتـقرر أنْ
لك فقال له : ناظرة بينهما وأراد (النعماني) ان يتملق ا جترى ا

" انت وابوك في اجلنة 
فانتهزها الطوسي فرصةً لاليقاع بصاحبه فقال له :

وما يدريك انه من أهل اجلنة ?
وكيفَ تُزّكي على أبيهِ ?

ومَنْ أخبرك بهذا ?
ما أنت اال كما زعموا :

انّ فأره وقعت في دنّ خَمْر فشربتْ وسكرتْ فقالت :
أين القطط ?

فالح لها هِرّ فقالت :
ا يقولون ..!! ال يواخذ السكارى 

لك فسكرتَ   وأنتِ شربتَ من خمر دِنّ نعمةِ هذا ا
فصرَت تقول :
أين العلماء ?

فلم يجد النعماني جواباً  وانصرف  
وقد انكسرت حرمته عند العزيز "

وشــاعت هــذه احلــكـــايــة بــ الــنــاس  وصــارت مــتــداولــة في األســواق
واحملـافل فآل أمـره الى ان انـضـوى في مـدرسـةٍ ديـنيـةٍ يُـدّرس بـهـا الـفقه

الى ان مات سنة  598 هـ 
ويالحظ هنا :

1- وجوب احلذر الشديد من قبل العلماء ازاء اية محاولة خبيثة لاليقاع
بينهم .

ـلوك والـسالط يـجعـلهم مـعرضـ للـمخـاطر 2- ان اتصـال العـلمـاء با
ـا يُـعـدّ لهم احلـكّـام مِنْ مـقـالب حتـى اذا كانـوا مـقـرب وهم ال يـنجـون 

اليهم.
كـانـة التي يـحـتـلهـا الـعالِم الـديـنيُّ في وجدان 3- انّ ا
النـاس ليس من الـصـحيح ان تـكون مـحل مسـاومة

لوك واحلكام بحال من االحوال . مع ا
وعـلى كل حـال فــان الـطـمع من أخــطـر اخلـصـال
الـــتي قـــد تـــقـــود االنـــســـان الى الـــقـــاع بـــدالً من

الصعود الى القمم .
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هندس مايك بومبيوأبو مهدي ا

ــسـيـرة في السـتــخـدامـهـا الــطـائـرات ا
اغتـيال الـشهيـد قاسم سـليمـاني ويعد
ذلك تــطــورا إيـــجــابــيــا آمال  من األ
ـتـحدة اتـخـاذ مواقـفـها اكـثـر شجـاعة ا
في وضع حــد لـلــتـمــادي االمــريـكي في
انـتهـاك سـيادة الـدول وتنـفـيذ عـملـيات
عـدوانـية مـتكـررة) داعـيا احلـكـومة الى
(االسـراع في الـتـقـدم بـشـكـوى رسـمـيـة
ـتـحـدة مـعــززة بـاالدلـة تـطـالب لأل ا
ــتـحـدة فـيــهـا بــإدانـة قـيــام الـواليـات ا
ـهـندس بـاغـتـيال الـشـهيـد أبـو مـهدي ا
وشـخـصـيـات عـراقـيـة أخـرى بـطـائرات
مـسـيرة وانـتهـاكـها الـسيـادة الـوطنـية
الـعـراقـيـة) . كـمــا دعـا الـبـيـان مـجـلس
الـنـواب الـى (تشـكـيل جلـنـة تـنـبـثق من
جلـنــتي الـعـالقـات اخلــارجـيــة والـعـدل
تابعة اإلجراءات احلـكومية والشكوى
ـــتـــحـــدة) مـــحـــمال فـي أروقـــة األ ا
احلكومة (مـسؤولية أي تـفريط بالدماء
الـعـراقـيـة الـزكــيـة الـتي كـان لـهـا فـضل
ـة الــدفـاع عن الـسـيـادة واحلـاق الـهـز
بــأعــداء الـوطـن).وفي واشـنــطن  رفض
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ــان أكــدت جلــنــة حــقــوق الــطــفل بــالــبــر
الـعـربي لـلطـفل خالل اجـتـماعـهـا عن بـعد
عـلى أهـميـة تـضـافـر اجلـهود لـلـمـحـافـظة
عـلى الـصـحـة النـفـسـية لألطـفـال في كـافة
دول الوطن الـعربي  في ظل أزمـة فيروس
ـسـتـجـد (كـوفـيـد19) وطـالـبات كـورونـا ا
عني بـالطفولة االسر وأولياء األمـور وا
الــعـربــيــة بــأهــمـيــة الــعــمل عــلى  اتــبـاع
مــخـتـلـف الـقـواعــد لـلـحــفـاظ عــلى صـحـة
األطــفـال الــنـفــسـيــة واجلـســديـة واتــخـاذ

اإلجراءات الوقائية لذلك.
ـية لضمان عـايير العا ودعت إلى اتباع ا

صحة الطفل وحمايته .
وبـحـثت الـلجـنـة خالل اجتـمـاعهـا الـثاني
رئي الـذي عـقدته بـاسـتـخدام الـتـواصل ا
إلى تـعزيـز الروح االيـجابـية لـدى األطفال
لـلـتعـامل والـتـعايـش وفق ظروف صـحـية
ســـلـــيــمـــة مع جـــائـــحــة كـــورونـــا وطــرح
اإلرشادات والتعليمـيات الوقائية لضمان
الـقواعـد الـصـحـيـة لألطـفـال من الـنـاحـية
الـنـفــسـيـة وكـذلك اجلـســديـة وتـوجـيـيـهم
التباع السلوك السـليم للوقاية واستغالل

أوقاتهم بشكل مفيد .
ـا عدي رئـيـسـة جلـنة تـرأست الـلـجـنـة د
حـقوق الـطـفل وهي  من الـعراق وحـضره
من أعــضـاء الــلـجــنـة: الــثـريــا مـحــمـد من
األردن ومــثــايل الــصــريــدي من االمــارات
وفـاطمـة بـنت محـمـد اجلزيـري من تونس
وعـبدالـرؤوف ضـيفي مـن اجلزائـر وإلواد
إدريس من جــيـبــوتي وعـبــدالــله بن زيـاد

احلمام من السعودية ورزان فتح الرحمن
مـن الـــســـودان ورنـــيم فـــيـــصل عـــزام من
فــلـــســطـــ وأحــمـــد نــواف احلـــمــود من
الكويت وعـبدالرحمن عـفت علي من مصر
ــغــرب بـجــانب وحــا الــبــخــتــاوي من ا
ــعــنــيــ من األمــانــة الــعــامــة حــضــور ا
ــان الـعــربي لــلــطـفـل من مــقـره في لــلــبــر
تحدة . الشارقة بدولة اإلمارات العربية ا
ـا عـدي وفي بـدايــة االجـتــمـاع رحـبـت د
رئــيــسـة جلــنــة حـقــوق الــطـفـل بـأعــضـاء
اللجنة وأكـدت أن اللجنة تعـقد اجتماعها
ر بـها أطفال في ظل ظروف اسـتثنائـية 
الـوطن الـعـربي فـي ظل انـتـشـار لـفـيروس
ــســتـجــد ودعـت األعـضــاء إلى كــورونــا ا
ـساعدة األطـفال على جتاوز طرح أرائهم 

هذه اجلـــائحة.
بـعــدهـا تـطــرق أعـضـاء وعــضـوات جلـنـة
حـقوق الـطـفل إلى تقـد وجـهات نـظرهم
في حـمـايــة االطـفـال من اجلــائـحـة وقـيـام
ـعنية بدورها في في ؤسسات ا األسر وا
تـكــوين فــهم واضح لــدى أطـفــالــهم حـول
جــــائـــحـــة كــــورونـــا مع طــــرح الـــبـــرامج
والـفـعـاليـات الـتي تـمـكـنـهم من اسـتـغالل
وقت فراغهم بـشكل مفيـد وإرشادهم نحو
العادات الصحية وتناول األطعام الالزمة

لهذه الفترة.
ودعوا خالل االجتـماع إلى أهمـية حتقيق
الــتـبــاعـد االجــتــمـاعي واســتـخــدام طـرق
الوقاية وأكدوا على أهمية اتباع اجلهات
يـة لضمـان صحة عـنية  لـلمعـايير الـعا ا

أطفال الوطن العربي .

∫wÐdF « ÊU*d³ UÐ qHD « ‚uIŠ WM'
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واد ـا كنـتم متـهمـ وفق ا ـؤشـرة ازائهم  ـدرجة اسـمـائهم ادنـاه والسـاكنـ في العـناوين ا ـتهـم الـغائـب ا الى ا
ا ان بينة ازاء اسم كل واحد منكم و عدل والقضايـا ا القانونية من قانـون العقوبات العسكري رقم ١٩ لـسنة ٢٠٠٧ ا
مـحل اقامـتكم مـجهول لـذا اقتـضى تبـليغـكم في الصـحف احمللـية عـلى ان حتضروا امـام احملكـمة الـعسكـرية اخلـامسة
خالل مـدة ثالثون يوما من تـاريخ نشر هذا االعالن وعـند عدم حضوركـم سوف جتري محاكـمتكم غيـابيا واعطاء احلق
حل اختفـائكم ان يخبـر اجلهات العـسكرية بذلك لـلموظفـ العمومـي بالقاء الـقبض عليـكم والزام كل شخص يعـلم 

استنادا للمادة ٨٠ / ثالثا/ رابعا من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .
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واد ـا كنـتم متـهمـ وفق ا ـؤشـرة ازائهم  ـدرجة اسـمـائهم ادنـاه والسـاكنـ في العـناوين ا ـتهـم الـغائـب ا الى ا
ـبيـنة ازاء اسم كل مـنكـم من قانـون العـقوبـات العـام رقم (١١١) لسـنة ١٩٦٩ وتـعديالته وقـانون الـعقـوبات الـعسـكري ا
ـا ان محل اقامتكم مجهول لـذا اقتضى تبليغكم في ؤشرة ازاء اسمائكم و عدل في القـضايا ا رقـــم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ ا
الـصحف احمللـية على ان حتـضروا امام احملـكمة العـسكريـة الثانـية خالل مدة ثالثـ يوما من تـاريخ نشر هذا االعالن
في الـصحف وعنـد عدم حضـوركم سوف جتـري محاكـمتكم غـيابيـا واعطاء احلق لـلموظـف العـموميـ بالقـاء القبض
حل اختفائكم ان يخبر اجلهات الـعسكرية بذلك استنادا للمادة (٨٠) من قانون اصول عليكم والـزام كل شخص يعلم 

احملاكمات اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .
w uI(« bOLF «
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W¹u¼ Ê«bI
( M79356746 ) ــرقـــمــة فـــقــدت الـــهــويـــة ا
الـــصـــادرة مـن وزارة الـــداخـــلـــيـــة / الـــدائــرة
االداريـة / شـعبـة الـهـويات بـاسم (رافـد هاشم
ـن يـعـثـر عـلـيـهـا تـسـلـيـمـها والي) . الـرجـاء 

جلهة االصدار. مع التقدير
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تنـفـيـذاً لـقـرار الـسـيـد قـاضي حتـقـيق مـحـكمـة ابي غـريب
ــتــضـمـن تـعــمــيم اوصـاف ــرفــقـة نــســخـة مــنه طــيـاً وا ا
لصقة صورته في اعاله (عـبد القادر عبد علي فـقـــــود ا ا
مطـــــلك الـزركـاني)  تولـد ١٩٩٢ اسم االم سـلـيـمة خـضـير
عـبـاس يـسـكن ابـي غـريب شـارع الـسـكالت مـنـطـقـة واحـد
حـزيران بـالـقرب من مـدرسـة االبـتهـال والـذي فقـد بـتاريخ
(٢٠٢٠/٣/٦) اثـــنـــاء خـــروجه مـن داره الـــواقـــعـــة ضـــمن
نطـقة اعاله.. راج التـفضل باالطالع وتـعميم اوصافه ا
ـذكـورة في صـحـيـفـتـكم وتـزويـدنـا بـنـسـخـة من صـفـحـة ا

النشر . مع التقدير.
ÊUŠd  ÂUŠœ r¦O¼ ÂbI*«
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اكـثـر خـطـورة تـركت بـصـمـاتـهـا عـلى
العراقي بدءا من احلروب الطائفية
تـلــتـهـا حـروب االرهــاب الـتي انـتـهت
بـالــقـضـاء عـلى عــصـابـات داعش ثم
حروب الـفـساد الـتي ابـتلـعت  ثروات
الــعـــراق  وادت الى انــتــشــار الــفــقــر
والـتفـاوت الـطبـقي وظـهـور البـطـالة
بـــشـــكل غـــيـــر مـــســـبـــوق لم يـــعـــرفه
الـــعـــراقــــيـــون عــــلى مـــدى تــــاريـــخه
احلــديـث  وتــردت اثــرهــا اخلــدمــات
ـسـتـويـات وتـراجـعـت عـلى جـمـيـع ا
وسط مـسـاعي لــلـقـضـاء عـلى ثـرواته
ونهـبهـا و هنـاك من يريـد للـعراق ان
يتصحر وينتهي ويذل شعبه وتقضم
اراضـيه ويـصبح غـنـيـمـة لـكن هذا لم
ولن ويــحـــدث الن خــزين الــعــراق من
احلـــكـــمـــة واحلـــكـــمـــاء والـــتـــجــارب
ـنــطـلــقـات االنــسـانــيـة والــقـواعــد وا
والـــروحــيــة الـــشيء الــكـــبــيــر. ورغم
عـاناة واحلـروب والـصراعـات التي ا
دارت (ومــا زالـت تــدور) عـــلى ارضه
يــبــرز ســؤال مــهم مــتى يــفــهـم قـادة
العـراق اصول الـلعـبة الـسيـاسية في
هـذا الـعـالم اجلـديـد بـعـصره?? ومـتى
يستثـمروها  قبل ان تـمر??  هناك من
يقـول انها مـرت بالـفعل !! واصـبحوا
الــيــوم خــارج الــلــعــبه الــســيــاســيــة
وخــارج الــواقع فــيـمــا كــبــر وتـوسع
وتــعـــفـن مـــســـتــنـــقـع االزمـــات الــذي
وضــعــنــا فـيـه  رغم انــوفـنــا !! ورغم

في انه كــيف يـتــخـلى هــؤالء الـقـادة
والـــســـيـــاســـيـــ عـن مـــصـــاحلـــهم
واطـــــمــــــاعـــــهـم وامـــــتـــــيــــــازاتـــــهم
وتخندقاتهم وصراعاتهم  و ينظروا
ــــر الــــذي وضــــعــــوا الـى الــــواقـع ا

الناس فيه !!
ÊUÞËô«Ë »uFA « ` UB

 يــــــظــــــهـــــر ان ( بــــــعـض الــــــقـــــادة
) ال يريدون ان يـفهموا والسياسـي
ـاً جـديـداً او يـقـتـنــعـوا ان هـنـاك عـا
وعــصــراً مــخــتــلــفــاً في الــســيــاسـة
واالقـتـصـاد فـرض نـفـسه عـلى واقع
الــبـلــدان والـتـغــيـر الــذي حـدث في
حياة الشعوب واجملـتمعات يفرض
مـــغــادرة الـــعــالـم الــقـــد  الى هــذا
اجلديـد الذي تخـتلف فـيه السـياسة
بــــأخــــتالف مــــصــــالـح الــــشــــعـــوب

واالوطان.
هـنــاك حتـالـفــات تـخـتـفي بــأخـتـفـاء
اهـمـيتـهـا وتـظـهر حتـالـفـات جـديدة
ــصــالح الــوطــنــيـة مـنــطــلــقــاتــهـا ا
والـــســــيـــاســـيــــة واالجـــتـــمــــاعـــيـــة
واالقتصـادية التي يـفرضهـا العصر
ـــتـــغـــيــرات فـي هــذا والـــظـــروف وا
الـــعــالم  ونـــحن نـــعــيش الـــفــوضى
ــنـــنــتــشــرة في كل مــكــان بــعــد ان ا
خـــــرجــــنـــــا من حـــــروب الــــنـــــظــــام
الدكـتاتـوري  الذي اسقـطه االحتالل
االمــريــكي  لــنـدخل  حــروب الــعــهـد
ــا اجلـــديــد وهـي من نــوع اخـــر ر

تــــشــــهــــد  ظــــروف الــــعــــراق حــــالـــة
اسـتـثـنـائـيـة وال جـديـد ان قـلـنـا ذلك 
والغــــــــرابــــــــة فـي ان تــــــــزداد هــــــــذه
االستثنائية يوما بعد آخر وبخاصة
في الوقت احلاضـر وحاضرنـا اليوم
ــراحل وهي مــرحـلـة ـر بــاصـعب ا
ـصـيـر وعـلـيـنـا كـعـراقـي اخـتـيـار ا
تــقـريـر مــصـيــرنـا بـعــد  االسـتــيـعـاب
والـتـفـهم  لـلـواقع اخلـطـيـر وحلـظـات
الــتـخـبط والــفـوضى الــتي نـعـيــشـهـا
والتي تشكل مصـدر قلق للناس بدءا
من كـــارثــة االفالس ولــيـس انــتــهــاءً
بـوباء كـورونـا فيـمـا الدولـة تـترنح..
تلكون زمام االمـور السياسية ومن 
في الـــعــراق ال يــريــدون فـــهم الــواقع
غادرة واحلقائق ومتـغيرات العـصر 
ــرحـــلــة واحلــقــبــة  احلــرجــة الــتي ا
و البد ان يدرك وضعـوا العراق فـيهـا
القـادة والسـيـاسيـون حقـيقـة الوضع
الـــذي نــــعـــيــــشه  ومــــعـــرفــــة الـــزمن
بــتــفــاصــيـلـه  لـنــتــمــكن من الــلــحـاق
بعجلته  وفـلكه  قبل ان نصبح خارج
 هـــذه الــــعـــجـــلــــة  نـــولــــول ونـــلـــوم

ونتحسر..
ويظهر ان بعض القـادة والسياسي
ن فــشـلــوا خالل الـعــقـد والــنـصف
ـواقع الـذي تــسـلــمـوا خالله بــعض ا
ال يريـدون ان ينـظروا الى في العـراق
ــســتـقــبل  ويــنـتــقــلـوا الــيه..  وهي ا
عـجزه تـكمن ـعـجزة  لـكن ا ليـست با

عــلى  انــتـاج او تــقــد اي افــكـار او
مشاريـع وطنيـة لتغـير الـواقع وانقاذ
العراق مـن محنـته  واحلفـاظ على ما
تــبـقى  بــعـد هــذا االنـكــسـار الــكـبــيـر
ــدمـر والــذي   يـعــيش  الــعـراقــيـ ا
مـأسـاته   في هـذه احلـظـات احلـرجـة
من تاريـخهم  وبـهذا الكـم الهائل من
الفـاسـدين والـطامـة الـكبـرى جند ان
الـفـاسـدين يـريـدون  تـوريث الـسـلـطة
ألشــــبـــــاهــــهـم وكل هـــــذه االوضــــاع
والظـروف يعـيشـها الـعراقـيون الـيوم
بال افـق لــلــنــجــاح والــعــبــور الى بــر
الراحـة والطـمأنـينـة. ولهـذه االسباب
اصــبح الــنــاس في الــعــراق ضــحــيـة
قـيـاداته الـسيـاسـيـة  الـتي وضـعـتهم
ضمن دوائـر اطماع اقـليـميـة ودولية
واتمـنى على الـسيـاسيـ في العراق
ان يـدركـوا ان لـلسـيـاسه اعـتـبـاراتـها
وثوابتها  واصولـها..  واحلقيقية ان
سـبب هذا الـتـخلـف السـيـاسي يرجع
الى عــدم  االعــتــمــاد عــلى الــكــفـاءات
هـنـيـة الـوطـنـيـة وما واالمـكـانـيـات ا
شــهـدنــاه  من ارسـاء قــواعـد جــديـدة
غــريـــبــة عـــجــيـــبــة  والـــتي تــمـــثــلت
بــــســــيـــــاســــيي  الـــــداخل واخلــــارج
ومواطـني الـداخل واخلارج...   وهي
عمليـة او نظرية او فـكرة من الصعب
اســتــيـعــابـهــا وتـوصــيــفـهــا بـدقه  ?!
ن وكـيف ال  يـحــدث ذلك و الـعـديـد 
تـــســلـــمــوا احلـــكم و اصــبـــحــوا  في
مـواقع مـتـقـدمـة في  سـلـطـات الـدولـة
حكـمـوا  بشـهـادات مزورة!!  وبـهؤالء
وامـــثــالـــهم اصــبـح الــعــراقـــيــون في
اصـــعـب  ظـــروفـــهم بـــعـــد ان اصـــبح
وطـنـهم مـنــطـقـة تـقـاسم نـفـوذ دولـيـة
واقـليـمـيـة  وسـاحة صـراع  مـفـتوحه
امـام اجلـمـيع وبـدون حتفـظ  وبشـكل
ــتــصــارعــ عـــلــني مــبــاح .. و كـل ا
يـــصـــرحــــون عـــلـــنــــا ان الـــقـــيـــادات
السـياسـية  الـعراقـية  ضـعيـفة  وهي
ســبب كل هــذا اخلــراب ..   و امــثــال
هـؤالء الـسـيــاسـيـ  في االسـاس هم
مـن ســــــمـح  بــــــهـــــــذه الــــــتـــــــدخالت
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والصراعات على  االراضي العراقية
وهم من خيبوا امل العراقي  الذين
كــانــوا يــامــلــون ويــطــمـحــون في ان
تــخــرجــهم قــيــاداتــهم اجلــديــدة  من
واقـــعــهـم  االنــســـاني واالجــتـــمــاعي
ــــؤلم   بــــعــــد ســــقــــوط الــــنــــظــــام ا
الـدكـتـاتـوري الى آخـر اكـثـر اشـراقـا
لـــكـن مــــا حـــصـل مــــا هـــو اال صــــنع
فـراغــات شـغـلــته بـعض دول اجلـوار
االقـــلــــيـــمي  وامـــريـــكـــا  عـــلى وجه
اخلـصـوص.. واقــولـهـا بـاسف ان مـا
نــلــمــسه من خــيــارات بــعض الــقـادة
والسـيـاسيـ  تعـتـمد عـلى اخلارج..
لــذلك  نــراهم  يـقــفــون عـاجــزين  عن
ــــشـــاريع طــــرح االفــــكـــار وارســــاء ا
الـوطـنيـة الخـراج الـبالد من ازمـاتـها
وكــوارثـــهــا   بــعــد ان فــقــدوا هــؤالء
السيـاسي  الـثقه بانـفسهم  وقـبلها
فقد العراقيـون الثقه بهم  وبقدراتهم
في االستمرار  بادارة الدولة  وقيادة
الـعـمـليـة الـسـيـاسـيـة. بالـرغم من كل
ــة يــريــدون ـــؤ هـــذه االرهــاصــات ا
الـبــقـاء في مـواقــعـهم..   ويــطـالـبـون
العـراقي  بـقبـول االمر الواقع..  اي
ـة  والــتــعـايش مع الــقـبــول بــالـهــز
ثــقـافــتــهـا  وهــذا يــعـني   ان يــكـون
النـاس مهـزوم امـام انفـسهم  اوال
والــقــبـول بــالــعــار!  والـعــراقــيـون ال
ة وعارها  بل تعلموا يقبلون بالهـز
االصرار واالنتصار وحتـلوا بالقوة
عــلى تـسـلــيح انـفــسـهم بــكل صـفـات
الـنـبل والـرجـولـة مـنـذ بـدء اخلـلـيـقة
وساحات التـظاهر واالعـتصام ماهي
اال دلـيل علـى الطـريـقـة الفـاعـلـة التي
ركــنــوا الــيــهــا الــعــراقــيــون من اجل
االصالح والــتــغــيــبــر ورفض ثــقــافـة
ـة وفـرض االمـر الـواقع  الـذي الـهـز
تـريـد واشــنـطن وبـعض دول اجلـوار
االقليمي فـرضه عليهم  بـالتعاون مع
اعــــوانـــــهم فـي الــــداخـل الــــوطـــــني
والنـأتي بــسـر حـيـنـمــا نـقـول ان تـلك
اجلهـات هي من صـنعـت لنـا االزمات
ومــصــائـبــهــا  وكــوارثـهــا  وهي من

تريد االسـتثـمار في مسـتقـبل الشعب
العـراقي بـخـبث ومـؤامرات من خالل
قـــبـــول االمــر الـــواقع وفـــرضه  بـــكل
الــوسـائل واذا تــطــلب احلــال فـرضه
ـخـتلف الـطرق بالـقـوة الغـاشـمة  و
عــنــدمــا تــفــشل وســائــلــهم من خالل
اســتــعــمـــال الــقــوة الــنـــاعــمــة لــكن
العراقـيون تعـلموا الـدرس..  وفهموا
هـذه الـلـغة  بـعـد ان  فـهـمـوا اسـلوب
الــعـــصــر اجلــديـــد  ومــســـتــلـــزمــاته
وضــرورة االنـتــقــال له  من اجـل نـيل
حـــقـــوقـــهم  في االصالح والـــتـــغـــيــر
واحلــــصـــول عـــلـى  احلـــيـــاة احلـــرة
ة الـتي تليق بهم فـيما يحاول الكر
البعض فـرط عقـد دولتهم  الـتاريخي
الن مـا حـدث  ويـحـدث مـنـذ االحـتالل
وحـتى االن هــو زرع اخلـوف  الـرعب
والــظـلم والــفـقــر  في نـفــوس الـنـاس
نـتـيـجـة الـسـيـاسـات الـغـيـر مسـؤوله
ــتــخــبــطــة  والــفــســاد والــقــيــادات ا
ـــســتــشــري الــذي امـــسك بــشــراين ا
الــدولـة و الــثـروات الـوطــنـيــة  حـتى

وضعت الناس حتت كل هذا القهر.
wIOI(« dOOG² «

وسـط هــذه الـــصـــورة جنـــد الـــقــادة
والسـياسيـ يتـحدثون عن االصالح
والـــتـــغــيـــيــر مـن خالل الــدســـتــور!!!
واقـــولــهــا بــصــراحــة ال تــغــيــيــر وال
اصالح يــــــــحـــــــدث مـن خـالل  هـــــــذا
الــدســتــور و الــقــيــادة الــســيــاســيــة
احلـاضـرة   نـاهــيك عن ان دسـتـورنـا
اصــبح  في وقــته احلــاضــر ال يــلــبي
طــمــوحـات الــنــاس وال يــتـمــاشى مع
حياتهم وضـمان امنـهم  واستقرارهم
وال يـنـفع مـعه االصالح  النه في ذاته
بحاجة الى االصالح في جميع بنوده
وفــصـــوله  لــيـــتــنــاسب مـع الــعــصــر
الـعـراقي احلــديث وامـال وطـمـوحـات
وتطلـعات ومطـالب الناس  وحـاجتنا
كعراقـي حتتم  عـلينـا كتابـة دستور
جـــديـــد  بـــعــيـــد عـن  صــنـع االزمــات
ـذهـبــيـة والـعــنـصـريـة الـطــائـفـيــة وا
والــقــومــيـــة  وهــذا الــتــغــيــر لن ولم

يـــحـــدث مـــا لـم  يـــتــحـــقـق الـــتـــغـــيــر
الـــســيــاسـي  احلــقـــيــقي ومـــواجــهــة
الضغوطات اخلارجـية  بارادة وطنية
عـــالـــيـــة  وبـــحث  اخلـــطـى  بـــاجتــاه
انتخابات مـبكره  لنتـمكن من معاجلة
وسد جميع الثـغرات وصوال الى بناء
 حكـومة قويـة  ورؤى سيـاسيـة فاعله
تـعزز وتـسـند قـوة الـسـلطـة الـتنـفـذية
العـادة بـنـاء الــدولـة واالنـتـصـار عـلى
هـزائــمـنـا الـســيـاسـيـة واالقــتـصـاديـة
واعـادة تـرمـيم نـسـيـجـنـا االجـتـمـاعي
ـــــــــضـــــــــروب  وهـــــــــو االهـم فـي كل ا
الـفـعـالـيــات  والـعـمـلـيـات وبـعـد هـذا
ـتحقـق سوف يقف نـجز او الـفعل ا ا
العراقـيون اقـوياء واصـحاب قرار في
اللـعبة االقـليـمية  والـدوليـة  والعودة
بـــالـــعـــراق الى مـــوقـــعه الـــســـيـــاسي
واجلـــغــرافي والـــريـــادي الــتـــاريــخي
كــدولــة مــحــوريــة   بــعــد ان غــادرهــا
بسبب االحـتالل وما أعقـبه من تخبط
سياسي وانهيار اقتصادي وتفكك في
النسيج االجتـماعي وكذلك تراجع في
مـستـويـات الـثـقافـة واالداب والـفـنون
الـتـي هي هـويــة االوطــان والـشــعـوب
نـجز والفعل احلقيقـية احليـة. بهذا ا
تحقق  نتخلص من الدائره الضيقة ا
الــتي وضـعــنــا بـهــا االحــتالل وكـذلك
ضـــغـــوطـــات وتـــدخالت  بـــعض دول
اجلـــــوار االقـــــلـــــيـــــمي والـــــنـــــظـــــام
الـدكــتـاتــوري الـســابق.. هـذا الــنـظـام
الذي كـان الـسبب في  اخـراج الـعراق
مـن  دوره وهـــيـــبــــته  الـــفــــاعـــلـــة في
الــســـيــاســة االقــلــيـــمــيــة والــدولــيه 
والــــيــــوم البـــــد من الــــعــــودة  وبــــكل
ـــدنـــيـــة واحلـــضـــاريـــة الـــوســــائل  ا
ــتــاحــة   وكل هــذا والــدمــقـــراطــيــة ا
مرهون بـارادة الشـعب العراقي احلي
ــتـطــلع لالصـالح والـتــغــيـيــر  بــعـد ا
الذهـاب الى انـتخـابـات مبـكـرة نزيـهة
تنتج لنا دولـة  مهابة بحكـومة مهنية
عــلـــمـــيـــة قـــويـــة تـــلـــبي طـــمـــوحــات
وتـــطـــلـــعـــات الـــعـــراقـــيــــ وجتـــلـــو

همومهم..

هــــذا احلــــال والــــتــــوصــــيـف صــــمم
الـعــراقـيـون عـلى مــغـادرة هـذا الـوقع
ر وانـهاء  حـاالت الفـساد واجلـمود ا
واالنـحـسـار والـتـراجع الـذي تـشـهـده

السياسة وقادتها في العراق.
W Ëb «  Uſ«d

العراقيـون يعرفون الـيوم جيدا انه ال
يوجـد من يدافع  او يـقاتل بـدال عنهم
كـمــا يـتـصــور الـبـعض الن مــا تـركـته
الـقيـادات الـسـياسـيـة من فـراغات في
الـعــراق  كـبـيـرة وهي بــسـبب ضـعف
االرادة احلــقـــيـــقـــيـــة في الـــنـــهــوض
والبـنـاء واالعمـار والتـغـير ومـكافـحة
الفـساد ومـحـاصرته وحتـجيـمه هذه
االفـــــة الـــــتـي تـــــرعـــــرعـت وكـــــبـــــرت
وتــضـــخـــمت وافـــقـــرت الــعـــراقـــيــ
وافلست دولتـهم.. نعم نغـالي ان قلنا
بــان الـــدولــة مــفـــلــسـه ومــا لـــديــهــا
(اليسـمن واليغنـي من جوع ) كل هذه
العوامـل احدثت الفـراغات الـتي يريد
الــــغــــربـــــاء  وحــــتى مـن يــــســــمــــون
ـشكـله االكبر باالصـدقاء امالءها  وا
الـتي  يـعـاني مـنـهـا الـعـراقـيـيـون  ان
القيـادات السياسـية  الفـاشلة  والتي
إعـتـرفت بـفشـلـهـا  ال تـريـد  ان تـغادر
الـســاحـة الـســيـاسـيـة وتــنـسـحب من
ـــــواقع ادارة الـــــدولـــــة وتـــــخـــــلـي  ا
ـــنـــاصب  فـي ســـلـــطـــات الـــدولـــة وا
لالصــلح   بـعــد ان اصـبـحـت عـاجـزة
عن الـــقــــيـــام بـــعـــمــــلـــيـــات االصالح
ومواكبة العصر وبذل العطاء كونها
فـاقـدة  لـلقـدره عـلى احلـركـة الـفـكـرية
واالســتـراتـيــجـيـة احلــيـويـة الــبـنـاءة
الواعـدة وهذا يـعني فـقدانـها الـقدرة
على االصالح والتغير للواقع  هؤالء
الــســاســة اصــبـحــوا ال يــعــرفــون مـا
يــــريــــدون  بــــعـــــد كل هــــذا اخلــــراب
والـفـسـاد والـتـخـلف  والـتراجـع امام
متـغيـرات العـصر واالوضـاع الدولـية
واالقــلــيــمــيــة بــشــكـل عــام والــعـراق
ــنــكــوب بــشــكل خــاص حـتـى بـات ا
الــنـاس الـيــوم يـعــرفـوا ان قــيـاداتـهم
السـياسـية  ومن يـحكم  غـير قادرين

الشوق  السـكرية " شخـصية أحمد
عبد اجلواد  ثم ولده كـمال  وبقية
شـــخـــصـــيـــات االســـرة في مـــراحل
ـــراهــقــة والـــشــبــاب الــطـــفــولــة وا
والــرجـولـة والـشـيــخـوخـة  وهـكـذا
كــانت قــد فـعـلـت بـيــرل بـاك بـتــتـبع
شـخـصـيـة الـفالح الـصـيـني  " وانغ
لنغ " وأوالده وأسرته  قبل محفوظ
بـربع قـرن  مع الـفـوارق الـكـبـيـرة 
بــ كل من األســرتـــ الــصــيــنــيــة
ـــصـــريـــة  وبـــ اجملـــتـــمـــعـــ وا
ـصـري  وبــ جنـيب الــصـيـنـي وا
مــحـفـوظ وبــيـرل بـاك الــتي حتـسب
ــقــايـيس الــنـقــديـة روايـتــهـا وفق ا
للرواية الكالسيكية  رواية بسيطة
ــا سـاذجـة  تـفـتـقــد الـتـقـنـيـة  ور
الــــروائــــيــــة  واخلـــيــــال الــــروائي
الـواسـع  فـهي مـجــرد سـرد واقـعي
عن أحــداث يــومــيــة لــشــخــصــيــات
الـرواية  لـكنـها بـالـتأكـيد لم تـفتـقد
احلس اإلنـسـاني في وصف وتـتـبع
حـركـات شخـصـيـاتـها اخملـتـلـفة في
نـوازعــهــا وســلــوكــيــاتــهـا  وردود
ريرة التي أفعالها جتاه الـتجارب ا
مــــرت بــــهــــا  وكــــذلك تــــقــــلــــبــــات
الـشـخـصيـة الـرئـيـسـة في الـرواية 
بـ الـعوز والـثـراء  وبـ الـقـسوة
والـــرأفـــة  والـــتـــمـــرد واخلـــضــوع
لألصنـام القـابعـة في معـبد اآللـهة .
وفي الـــعــمـــوم كـــانت عـــمالً أدبـــيــاً
جــديـراً بـاالهـتـمــام والـتـقـديـر الـذي
حظيت به وقت صـدورها  في عالم

ية الثانية . ما قبل احلرب العا
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لكن .... وبـعد 90 عامـاً على صدور
االرض الــطــيــبــة  يــصـف مــسـؤول
أمــيــركي كـبــيــر تـعــامل الــصـ مع
ـسـلـمة بـأنه أشـبه أقـلـيـة اإليـغـور ا
بــــروايــــة  1984جلــــورج أورويل 
ففي حـديث جديـد لوزيـر اخلارجـية
األمــيـــركي مـــايك بـــومــبـــيــو  وفي
ســيــاق الــتــحـــشــيــد االعالمي ضــد
الـــصــــ الـــذي أعـــقـب اتـــهـــامـــهـــا
ـسـؤولـيـة عن جـائـحـة كـورونـا  بـا
قـال أن احلـزب الـشـيـوعي الـصيـني
يـحـتجـز أكـثـر من ملـيـون مـسلم من
اإليغـور في معسـكرات االعـتقال في
شنغيانغ النائـية ويسيء معاملتهم
. مؤكداً أن  " صفحات رواية 1948
تــتـــجــســـد هــنــاك . وتـــوصف هــذه
الـروايـة بــانـهـا من روايـات اخلـيـال
الــعـــلـــمي الــســـيـــاسي الــتـي تــدين
الـطـغـيـان والـشـر والـفـسـوق وتـنذر
بــنـهـايـة الــعـالم  وهي تــنـتـمي إلى
عني بـتصور أدب " الديسـتوبيـا " ا
دن الفاسقة والشريرة والدموية  ا
ــدن الـفــاضـلـة " عــلى الـعــكس من ا
الـيـوتـوبـيـا " . ويـنـطـبق ذلك أيـضـاً
عــلى روايــته الـــشــهــيــرة االخــرى "
مــــزرعــــة احلـــيــــوان " الــــتي تــــدين
األنظـمة الـدكتـاتوريـة والشـمولـية 
وكـانت تـمــثل وقت اصـدارهـا إدانـة
حلــــــكم ســــــتـــــــالــــــ في االحتــــــاد

أرضه  لـيـتــعـرض مع زوجـته الـتي
كانت جارية في بيت السيد العظيم
"هوانغ " صاحب األراضي واألمالك
الــواســعــة  إلى عــدد مـن احلـوادث
تلك صادفات التي تنتهي بأن  وا
هذا الـفالح الفـقير في الـنهـاية بيت
ـتـلك "هـوانغ " واراضـيـه  مـثـلـمـا 
ـــزيــــد مـن الــــزوجـــات  واألوالد  ا
ـــــزيــــد مـن الــــذهب والـــــفــــضــــة وا
واجملوهـرات  التي مـا كان يـحصل
عــلـيــهـا لــوال تـمــسـكه بــتـلك األرض
الـطيـبـة . ومنـذ ظـهور هـذه الـرواية
الــــــتي تُــــــحـــــسـبُ مـن الـــــروايـــــات
ــهــمـــة في تــاريخ الــكالســـيــكــيـــة ا
ـيـة  حـصدت الـكـثـير الـروايـة العـا
مـن االعــجــاب واجلــوائــز  ومــنــهـا
جائـزة بولـيتـزر األدبيـة  وتصدرت
الروايات األكـثر مبيـعاً في الواليات
ـتـحـدة في سـنـة صـدورها  1931 ا
والــســنـــة الــتــالــيـــة  حــتى أن ذلك
الــنــجــاح الــكــبــيــر حــفــز الــكــاتــبــة
الستكـمال عملـها بروايتـ الحقت
بـعـنـوان  " األبنـاء " ومـنـزل مـنـقسم
عـلى نفـسه "  لـتكـون هـذه الثالثـية
الـــتي تـــمــثـل  " األرضُ الــطـــيـــبــة "
اجلزء األول مـنهـا  عامالً مـهماً في
حصول بـيرل باك عـلى جائزة نوبل
لآلداب في العام 1938 وقد جُمعت
هــذه الــثالثــيــة بــعـد ذلـك  بــكــتـاب
واحد حتت عنوان " بيت األرض " .
لــقـد اتـيح لــهـذه الـروائــيـة - بـحـكم
ــهــمـة نــشـأتــهــا في أســرة تــقــوم 
الـتـبـشيـر الـديـني في الـصـ  أيام
مــا كــانت الــبــعــثــات الــتــبــشــيــريـة
االمـيركـية تـمارس نـشاطـها بـكثـافة
مـنـتــصف ونـهـايـات الـقـرن الـتـاسع
عشـر - أن تـعيش مـراحل مهـمة من
حيـاتـها في الـص  وتـتعـرف على
طـبـيـعة اجملـتـمع الـصـيـني وعاداته
ـدينة  اط حيـاته في الريف وا وأ
فـضالً عن تـعـلمـهـا اللـغـة الـصيـنـية
الـــتي أتــــاحت لـــهــــا االنـــدمـــاج في
اجملـتــمع والـتـعـرف عــلى خـفـايـاه 
ومــعــتـــقــداته الــديـــنــيــة والســيــمــا
الـــكــونــفـــوشــيـــوســيــة والـــطــاويــة
والبوذيـة  وبدأ اهتـمامهـا باحلياة
االجتـماعـية الـصيـنيـة مبـكراً  ح
أصدرت " ريـح الشـرق وريح الـغرب
" وحـاولـت في جـمـيع روايــاتـهـا أن
تـفــتح نــافــذة إلطاللــة األمــيــركــيـ
والـغـربـيـ عـمـومـاً  علـى اجملتـمع
الـصــيــني  وطــقــوسه الــعــبــاديـة 
وعــــادات الـــفـالحــــ في الــــريف -
ومـنـهـا عـادات اسـتـنـكـرهـا الـغرب 
مـــثل تــــقـــيـــيــــد أقـــدام الـــفــــتـــيـــات
الصغيرات في سن مبكرة للحصول
ـثـاليـة الـصغـيـرة التي عـلى الـقدم ا
يفضلهـا الرجال - وأن تتواصل مع
أجـــيـــال عـــديـــدة من شـــخـــوصـــهــا
الروائيـة في األسرة الواحدة  وفي
عــمل أدبي مـــشــابه الحــقـــاً  تــتــبع
صري جنيب محفوظ في الروائي ا
ثالثــيــته " بــ الــقــصــرين  قــصــر

إعـطــاؤهم مالبس وعـربــات مـتـقـنـة
إلفساد أبصارهم

إعــطــاؤهم طــعــامــاً لــذيــذاً إلفــســاد
أذواقهم

إعـطـاؤهم مـوسيـقـا ونـسـاء إلفـساد
أسماعهم

ــبـانٍ فــخــمـة  مــخـازن تــزويــدهم 
عامرة  وعبيد إلفساد مِعَدِهم

أما أولـئك الـذين يأتـون لالسـتسالم
 فـإن على اإلمـبـراطور أن يـتـملـقهم
ـــهم في حـــفل اســـتــقـــبــال بـــتــكـــر
إمـــبــراطـــوري  يــتـــعـــ فــيـه عــلى
اإلمــبــراطـور أن يــصبَ لــهم اخلــمـر
والطعام وصوالً إلى إفساد عقولهم

.
ــــكن أن هــــذه هـي األمــــور الــــتـي 
حتمل عـنوان الـطعـوم " االغراءات "

اخلمسة .
( وزيـر في ساللـة الـهـان الـصـيـنـيـة
يــقـــدم وصــفـــاً خلــمــســـة طــعــوم –
كن استخدامـها لتدبر إغراءات  –
ـقـيـمـة أمـر إدارة قـبـائل الـفـرسـان ا
على امتداد حـدود الص الشـمالية
الــغــربــيــة  مع أن الــصـ كــانت –
تفوقة من منظور القوة العسكرية ا
التحـليل الـتقلـيدي  ... يشـير هنري
كـــيـــســـنــــجـــر إلى هـــذه اإلغـــراءات
يّ .. الصينية في كتابه النظام العا
تــأمالت حــول طالئـع األ ومــسـار

التاريخ ) .
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ح صدرت روايـة " األرضُ الطـيبة
" للـروائيـة األميــــــركـية بـيرل باك "
Pearl S. Buck قبل 1892 مواليد
مــا يــقـرب مـن تـســعــ عـامــاً  فـإن
األميـركيـ تفـاعلـوا معـها بـإعجاب
شــديـــد ورومــانـــســيــة عـــالــيــة  إذ
تعاطفوا مع الفالح الصيني الشاب
الـبسـيط " وانغ لـنغ " الـذي يـتـشبث
بـــأرضـه عـــلـى الـــرغـم من قــــســـاوة
الـطــبــيـعــة  واحــتـبــاس األمــطـار 
والــفـقــر واجملـاعــة الـتـي وصـلت به
إلى حـــــد الــــرضــــوخ لـــــذبح ثــــوره
الوحـيد الـذي كان يـحرث له األرض
 من أجل أن يـطــعم والـده الـعـجـوز
وزوجــــته وأطــــفــــالـه  رافــــضـــاً أن
يـذبحه بـيـديه  لتـقـوم زوجته بـهذه
هـمة  ولـيقدم عـلى أكل حلم ثوره ا
انـعة واستنـكار وامتعاض . بعد 
لقـد كان رهان الـفالح الصـيني على
أرضه الطيبة  لذلك فأنه ال ينفك أن
شاق والصعوبات والعمل يتحمل ا
الـطـويل حلـرثـهـا وسـقـيـهـا وزرعـها
وحـصـادهـا وبـيع غالتـهـا الـتي تدر
علـيه الـعمالت الـفضـية والـذهبـية 
وحـ جتـدب هـذه األرض  وخـوفـاً
من الهـالك جوعـاً  يضـطر لـلهـجرة
إلـى اجلــنــوب  لــكـن دون أن يــبــيع
االرض  ليـعـمل هنـاك في جر عـربة
ـــــوســـــرين حتـــــمـل األشــــخـــــاص ا
والـسـياح  فـيـمـا يـتجه بـقـيـة أفراد
الـعـائلـة لـلـشحـاذة واالسـتـجداء من
الــنــاس  لــكــنه يــقــرر الــعــودة إلى

مـاو في 1976 ومـجـيء خـلـيــفـته  "
دنغ شياو بـنغ " اجتهت الص إلى
ـــــــاوي الــــــــتـــــــخـــــــلـص من اإلرث ا
األيــــديـــولـــوجـي والـــســـيــــر نـــحـــو
اإلصالح التدريجي  وشرع احلزب
الــشــيـــوعي الــصــيــني في اإلصالح
واالنـفـتــاح عـلى الـعـالم اخلـارجي 
ووضع عمـليـة التنـميـة االقتـصادية
عـــلـى رأس أولـــويــــاته . " صــــعـــود
صـالح اجلوهـرية لـبكّ الصـ : ا
والتداعيات احملتمـلة عربياً  ناصر
الــتـمـيـمي  بـحــوث ومـنـاقـشـــــــات
النـدوة الــــــفكـرية عن الـعالقـــــــات
العربية  –الصينية  مركز دراسات
الـوحـــدة العـربـيـة  بـيروت 2017.
ـراقب ـؤرخ وا ويعـتبـر بعض ا
ــثـل والدة جــديــدة ان عـام 1978 
جلمهوريـة الص الشعـبية على يد
شياو بنغ  فقـد  في عهده حتديد
هـــدف واحـــد : وضـع الـــصـــ بــ
ـتـقــدمـة بـحـلـول ــيـة ا الـقـوى الـعـا
الــعـام  2000وذلك فــقط عن طــريق
مـضــاعــفــة اإلنــتــاج الـقــومي حــتى
دة من – 1980 أربـعـة أمثـاله فـي ا
وهــذا مــا حــدث بــالــضــبط  2000
وإلى احلـد الــذي أبـدى فـيه كالوس
توبفـر رئيس برنامـج حماية الـبيئة
تـحدة آنذاك مخاوفه التابع لأل ا
من أن ذلـك ســــيـــــؤدي إلـى إضــــرار
ـية هـائل بـالـبيـئـة الـصيـنـيـة والعـا
أيضـاً  بل وصل بعـد ذلك بسـنوات
قلـيلة  إلى حـد ان الصـ اصبحت
ـسـافـرة الـى الـفـضـاء  من الــدول ا
ففي سـاعة مبـكرة من يـوم السادس
عـشـر مـن تـشـرين األول / اكـتـوبـر 
هـبـطـت كـبـســولـة تـابــعـة لـســفـيـنـة
فـضـاء صـيـنـيـة في وسط مـنـغـولـيـا
لـيـخـرج منـهـا بـعـد دقـائق أول رائد
فـضـاء صــيـني " يـانغ لي وي " بـعـد
أن دار 21 مـــــــداراً حـــــــول األرض 
وبـهذه اخلـطـوة أصبـحت الـص -
ـوســومـة بـالـفـقـر األرض الــطـيـبـة ا
واجلوع والـتـخلف لـقـرون طويـلة -
ـسافرين العـضو الثـالث في نادي ا
إلى الفـضاء بـعد روسـيا والـواليات
ــــتـــحـــدة  وفـي وقـــتــــهـــا حتـــدث ا
الـرئـيس الـصـيـني " هـو جـ تـاو "
بفرحة غامـرة قائالً : إن هذه خطوة
تــاريـخـيــة لـلـشــعب الـصــيـني حـتى
تـضـعه عـلى طـريق رواد الـعـالم في
مـجاالت الـعـلـوم والتـكـنولـوجـيا . "
التحدي الـصيني  فولـفجانغ هيرن
" . وبـالــطـبع فـإن هــذا احلـدث غـيـر
من نظرة احملـلل الـغربيـ للص
بـشـكـل كـبـيـر  فـهم دائـمـاً يـنـظـرون
إليها باعتبارها متفوقة في صناعة
اخلردوات الرخيـصة ولعب األطفال
ا يالد ور واألحذية وزينة أعياد ا
الهواتف احملـمولة وأجـهزة التـلفاز
 ولكن هل تتـمكن الصـ من إنتاج
تـكــنـولــوجـيــا فـائـقــة ? أو تـصــنـيع
ــــصــــدر نـــفــــسه " . صــــواريخ ? " ا
ويشير الدكـتور صادق جالل العظم
إلى أن الصـ اصبـحت مطـلع سنة
 ثـــــاني أكــــبــــر مـــــســــتَــــقــــبِل1990ٍ
لالسـتـثــمـار االجـنـبي في الـعـالم . "
ّ تـــقــديـــر عــدد وفي ســـنــة 1993 
ـمـلـوكـة أجـنــــبـيـاً فـيـها ـشـاريع ا ا
بـحـوالي 80 ألف مـشـروع . أمـا في
ســـــنـــــة  1995فـــــقـــــد بـــــلغ حـــــجم
ــبـاشــر األجــنـبي في االســتــثـمــار ا
البلد ما يعادل 35 مليار دوالر . لذا
ال غـرابة في أن تـنـجز الـصـ اعلى
ـو اقــتـصــادي ســنـوي في مــعــدل 
الـــعـــالم أثـــنـــاء الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات
والتسعينيات من القرن العشرين ..
وان يــقـــتــرب الـــفــائض الـــتــجــاري
ــتــحــدة الــصــيـــني مع الــواليـــات ا

الـسوفـيـتي . ويـعكـس هذا الـتـحول
في نظر األميركان إلى الص خالل
أقل من   100عـام  من أرض طـيـبة
ـا تـمـثل " يـوتـوبـيـا " لـلـكـثـيـرين ر
ــــ مــــنـــــهـم  والســــيـــــمـــــا احلـــــا
بــاالســتـثــمــار  إلـى دولـة تــتــســلط
علـيهـا حكـومة شـريرة " دسـتوبـيا "
تــغــيــيــراً أيــضــاً  في احلــســابــات
األمـــيـــركـــيـــة  جتـــاه هـــذه الـــقـــوة
اجلــديــدة فـي الــعــالم  الــتي بــاتت
تـــنــافـــســـهـــا لــيـس عــلـى األســواق
ـا على واالسـتـثمـارات فـحـسب  إ
مناطق السيطرة والنفوذ العسكري
 وال سيما في شرق وجنوب شرقي
آسيا  حتى باتت ألن تكون الالعب
األهم في الــنـظـام الــدولي اجلـديـد 

نظام القرن الواحد والعشرين  .
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ـهم عن صـعـود الـصـ في بـحـثـه ا
ـقدم ـصـالح اجلـوهريـة لـبـكـ ا وا
ضــــمن بــــحــــوث نــــدوة الـــعـالقـــات
ــنـعـقـد في الـعـربـيـة  –الـصــيـنـيـة ا
بيروت شباط / مارس 2017 يشير
قيم في بـريطانيا الباحث العـربي ا
نــــاصــــر الــــتـــمــــيــــمي إلـى أن هـــذا
تواصل للـص : لم يعد الصعـود ا
مـفــاجـئــاً ألحــد  فـقــصـة نــهـوض "
الــتـنــ الـصــيـني " أبــهـرت الــعـالم
بــأسـره  وأصــبـحت مــصـدر إلــهـام
لعـدد من الدول  ومـبعث قـلق لدول
أخــــرى فـي آن . ذلك أن احلـــــقــــبــــة
الــتـاريــخــيـة  1949 – 1839أو مـا
أصطـلح عـلى تسـمـيته في الـص "
قـرن اإلذالل " الـذي امــتـد عـلى مـدى
سـنـوات  انــطـبـعت في ذاكـرة 110
الـصيـنيـ عـلى أنهـا حـقبـة سوداء
شهدت هزائم عسكرية مذلة على يد
الـقـوى األجــنـبـيـة اخلـارجـيـة  وقـد
كانـت هذه الـذاكرة األلـيـمة حـاضرة
بقوة ح أعلن ماو تسي تونغ بعد
انـتـصار الـشـيـوعـيـة في عام 1949
أن : الـشـعب الـصـيـني  الـذي يضم
ربع الـبـشـريـة  قـد نـهض الـيـوم . .
ويـسلط الـبـاحث الـضـوء على ثالث
قضايـا أساسية  ودروس تـاريخية
استلهمها الصينيون ح تراجعت
مــكــانـــة بالدهم  وتــتـــلــخص هــذه
الـقـضــايـا بــأنه يـســتـلــزم ان تـكـون
ركزيـة موحدة ومتماسكة السلطة ا
ولديها قـدرات اقتصاديـة وعسكرية
تؤهـلها لـلدفـاع عن نفـسها وحـماية
مصاحلها من أجل عدم تكرار " قرن
اإلذالل "  ,وان ال يـنـظـر الـصـيـنـيون
إلـى صـــعــود بـالدهم عـــلى انـه امــر
طــار او تــهـديــد ألحــد بل عــمـلــيـة
طبيعيـة ومنطقيـة الستعادة الص

دورهــا الـــتــاريـــخي واحلـــضــاري 
وأخــيــراً فـإن مــوقف الــصــ جتـاه
النزاعات اإلقليمية  وخصوصاً في
بـحـر الـصـ اجلـنـوبي والـشـرقي 
يـنــبع أسـاسـاً من الـشــعـور بـالـظـلم
الــتــاريــخي الــذي حــصل أبــان قـرن
اإلذالل  وبـــــالـــــتــــالـي فـــــإن عــــودة
ـنـاطق الــتي اقـتـطـعت إلى حـضن ا
الوطن األم تمثل الـعدالة التـاريخية
 وال نزعـة توسـعيـة أو استـعمـارية
تمـارسها بـك جتـاه الدول األخرى
. كمـا أن الصـ حتت قيـادة ماو لم
صالح اجلـوهرية " َّ مـفهـوم " ا تت
ـــبــاد ـــا هـــيـــمــنـت عـــلــيـــهـــا ا إ
األيديولوجـية مثل الصـراع الطبقي
ـية الـبـروليـتـارية  ونـظـرية  واأل
مــاو عـن الــعـــوالم الـــثالثـــة  الــتي
يـعــني بـهـا عـالم الــقـوى الـعـظـمى "
ــــتـــــحـــــدة واالحتــــاد الـــــواليـــــات ا
الـسـوفــيـتي " وعـالم حـلـفـاء الـقـوى
الــعـظــمى  ثم الـعــالم الـثــالث وهـو
دول عــدم االنــحـيــاز . وبــعــد رحـيل
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ــسـتــويــات الــتي األمــيــركـيــة مـن ا
حتـقــقــهـا الــيــابـان عــادة عــلى هـذا
الصعـيد مع الدولـة األعظم في عالم
اليوم . " حـوارات القرن الـعشرين 
ة ? الـدكتور حـسن حنفي  ما العـو
الـدكـتــور صـادق جالل الـعـظم  دار
الـــفـــكـــر  دمـــشق  . " 2002ان مــا
عملته الصـ خالل العقود األخيرة
في تـــــغــــيـــــيـــــر مــــوازيـن الــــعـــــالم
االقتصـادية عـلى وجه اخلصوص 
يجعلها األكثر منافسة لألميركي 
بل أن رئـــــــيس الـــــــوزراء األســــــبق
لـسـنـغـافـورة  " لي كـوان يـو " الـذي
يــرجع الــيه الــفــضل في الــنــهــضــة
الـتـنـمـويـة والـعـلـمـيـة والـصـنـاعـيـة
والـتكـنولـوجـية واالقـتـصاديـة التي
بـلـغتـهـا سـنـغـافورة  –ودوره فـيـها
مـشــابه لــدور مــهــاتـيــر مــحــمـد في
مــالــيــزيـا  –يــتــســاءل ويـجــيب في
الوقـت نفـسه : " إلى أي مـدى يضع
العـالم الص خـارج حسـاباته على
ـــا هي فـــيه من ضـــخــامــة الــرغم 

حجمها ? . 
يـــجب أن يــبـــحث الــعـــالم عن قــوى
تـوازن جــديــدة تـســيــطــر عـلــيه في
غضون  30 أو 40 سنة قادمة  وال
ــكـن االدعــاء بــأن الــصــ مــجـرد
العب مــــهم فــــقط عــــلـى الـــســــاحـــة
ــيــة  ولــكــنــهــا أهم العب في الــعــا
تاريخ البـشرية " . وبـحساب تاريخ
قــول هــذا الـزعــيم الــســنـغــافـوري 
فـأنـنا الـيـوم قـد جتـاوزنـا  أو نحن
في العقود الثالثة  أو األربعة التي
حـددها لـكي يـبحث الـعـالم عن قوى
تـوازن جــديـدة تـسـيــطـر عـلـيه  وال
شك أن موقع الـص في الـصدارة 
إن لم تــــــكن أهـم العب  بــــــحـــــسب
وصـفه . فـكـيف تـتـصـرف واشـنـطن
فـي مــواجـهــة هــذا الــتــحــدي  وقـد
جــاءتــهـا الـــفـرصــة عـلـــى طـبق من
ذهب يــحـــمــله فــايـــروس كــــورونــا
COVID- 19 ?!وقــــبـل ذلك كــــيف
تـنـظـر الـصـ احلـمـراء الـشـيـوعـية
لـــلـــغـــرب عــــامـــة  وإلى الـــواليـــات
ـتـحـدة األمـيركـيـة  والـرأسـمـالـية ا

ية  على وجه اخلصوص ? . العا
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يــــقـــــول ه . ج . كــــريـل في كـــــتــــابه
ـهم " الـفـكـر الـصـيـني ـوسـوعـي ا ا
من كــنــفــوشـــيــوس إلى مــاو تــسي
توجن " : إن الشيـوعي أخذوا على
أنفـسهم وعداً بـأن ينـتقمـوا ألخطاء
ـية تـشن نـيـابة الـصـ  بحـرب عـا
ـظـلـومـ في كل عـلن األشـخــاص ا
مكان  وهذه احلرب يجب أن تمحو
احلكـومـات " الرأسـمـاليـة " من على
ظهر األرض ( هكذا ! ) . ويشير إلى
تــلك احلــقـبـة الــزمـنــيـة الــتي كـانت
تحدة ترسل بعثات فيها الواليات ا
تـبشـيـريـة إلى الـص  –ولـلـتـذكـير
فإن عـائلة الـروائيـة بيـرل باك كانت
ــهــمـــة تــبــشـــيــريــة  ومن تــقـــوم 
مـرافــقـتــهـا لـعــائـلــتـهـا  وتــلـقــيـهـا
تعليـمها األولي  وعودتـها الالحقة
مع زوجهـا إلى الصـ تعـرفت على
اجملــــتــــمـع الــــصــــيــــني  وعــــاداته
وطقـوسه وآالمه الـتي جـسدتـها في
رواية األرض الطـيبة   –وقد بعثت
شـعـوب الغـرب وبـخـاصـة الـواليات
ـتـحدة   –والـقـول لـكـريل  –لـعدة ا
ــبــشــرين ســـنــوات  إلى الــصــ 
وأطـبــاء ومـعـلـمــ وأمـوال إلنـشـاء
مـدارس ومـسـتشـفـيـات  ومـعـونات
إلغـاثـة اجملاعـات  ومـعـونـات عـامة
لــلــحـكــومــة والـشــعب  لــكن بـعض
الغربي  كانوا يقـولون للصيني
بــاسـتـمـرار  كــمـا يـقـول الــبـالـغـون
لألطفال  أنـهم يجب أن " يتـمدينوا

" أي يجب أن يتـخلوا عن أسـاليبهم
الــتـــقــلــيـــديــة في احلـــكــومــة  وفي
الــــقـــانــــون  وفي الــــديــــانـــة  وفي
ـــــارســــاتـــــهم االجـــــتـــــمــــاعـــــيــــة
واالقـتــصـاديـة  وان يـنــهـجـوا نـهج
الــغــرب  وقــد قــيـل لــهم بــأنــهم اذا
كن أن فعلوا ذلك وال شيء غيره  
يتلقاهم الغربيون كشركاء في أسرة
ـتــحـضــرة . ! . غـيـر ان الــشـعــوب ا
الصـينـي لم يـستـسيـغوا مـثل هذا
الـنـقـد من األجـانب  ولم يـتـقـبـلوه "
وال يــتـــوقع من أنـــاس يــحـــتــرمــون
أنفسهم أن يتقـبلوا  شاكرين  مثل
زج ب االحسـان والتحضر  هذا ا
ـنـطـقـية هي ولـقـد كـانت الـنـتيـجـة ا
قيـام الصـينيـ الشـيوعيـ بحـملة
hate شــعـارهــا : " اكـرهــوا أمـيــركـا
Americaويـفسـر الـشيـوعـيون كل 
هديـة وكل اجراء كـر فيه مـساعدة
موجهة إلى الصيني على أنه جزء
من مــؤامــرة رأسـمــالــيــة ضــخــمـة 
ـــســـتــشـــفــيـــات الــتي ــدارس وا وا
ولها الغرب تُفسر على أنها قرون
اسـتــشــعـار لـألخـطــبــوط الــضـخم "
الــرأسـمـالـيـة الـثـقـافـيـة "  اخملـطـطـة
إليـــقـــاع الــــصـــيــــنـــيـــ بــــ فـــكي
االستغالل الرأسمالي واالمبريالي .
وهـكـذا صـار الـصـيـنـيـون  بـضـربـة
بـارعـة  في حلٍ من اي دَين بـتـقـدير
اجلــمــيـل  واســتــردوا احـــتــرامــهم
الذاتي  وصـاروا في حالة طـيبة " .

" ه .ج . كريل " .
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ـقـابل  فـإن األمـيـركـيـ كـانوا في ا
يتـوقعـون توقـعاً خـاطئـاً  ان النـمو
دى  الـذي حتـققـه الصـ قـصـيـر ا
وانه لن يـستـمـر طويال ً  كـمـال قال
جــيـــمس بـــيــكـــر وزيــر اخلـــارجــيــة
األمــيـــركي األســـبق في االجـــتـــمــاع
ـعـهـد الـصـحـافـة الـدولي الـسـنــوي 
الــذي عـقــد في الـعــاصـمـة الــكـوريـة
اجلنوبية سول  وقد وصف الص
بـأنـهـا أكـبـر عالمـة اسـتـفهـام : " من
ب جميع عالمات االستفهام  التي
سـتـقبل اآلسـيويـ تـعتـبر حتـيط 
الص أكبر عالمة استفهام في هذه

القارة الشاسعة ! . 
وتـــــوقـع بــــــيـــــكــــــر صـــــعــــــود جنم
الديـكتاتـورية الـعسكـرية بـعد رحيل
كن ان دنغ شياو بـنغ " األمر الذي 
يـــفـــتح الـــبـــاب لالضـــطـــرابـــات في
الصـ " . ولم يكن مـا تنـبأ به بـيكر
صـــحــــيـــحـــاً  ألنـه لم يـــكـن في ذلك
الـوقت قـد رأى الـفـرق بـوضـوح بـ

اليوم واألمس في الص . " 
الـــصـــ مــعـــجـــزة نـــهــايـــة الـــقــرن
الــعــشــرين  ابـراهــيم نــافع  مــركـز
األهرام للترجمة والنشر  القاهرة 
فـضالً عن هـذه الـتـصـورات . 1999
األميركـية للـغز الصـيني  فإن توقع
مــواجــهـة نــوويــة في بــحـر الــصـ
اجلــنـوبي  الزال تــصـوراً مـحــتـمالً
أمام أنـظار الـساسـة األميـركان على
ـاضـيـة الــتي تـمـثل مــدى الـعـقــود ا
ــاضـي وبــدايـات نــهـايــات الــقــرن ا
الـــقــرن احلـــالي  ولـــعل الـــتــقـــريــر
ــفــكـر اخلــطــيـر الــذي كــشـف عـنـه ا
األمــيــركي نــعـوم تــشــومــسـكي (92
عاماً ) في كتابه " من يحكم العالم ?
ــتـــلك الـــعــالم ? " يـــقــدم " أو " من 
مـشـهـداً حــقـيـقــيـاً لـلـقــلق األمـيـركي
واجهة : إذا بدأنا " جتاه مثل تلك ا
بـالـبـحــيـرة األمـريــكـيـة " قــد يـتـمـلك
الـبـعض الـدهـشـة من الـتـقـريـر الذي
صــدر في مــنـتــصف كــانـون األول /
ديــــســــمــــبــــر 2015 عـــــلى لــــســــان
مسؤول عسكري كبار ومفاده أن
B-52 قــاذفــة أمــريــكــيـة مـن طـراز "

ــهــمـة حـلــقت في أثــنــاء قـيــامــهـا 
روتينـية على مسـافة ميلـ بحري
فقط من جزيرة اصطنـاعية أنشأتها
الــصـ  األمــر الـذي فــاقم من حـدة
قـضـية بـالـغة احلـسـاسيـة بـالنـسـبة
لواشنطن وبـك . ال شك بأن أولئك
الـــذين هـم عـــلـى اطالع بـــالــــســـجل
قـيت لسبـع عامـاً من عمر حـقبة ا
األسـلـحـة الـنـوويـة سـيـدركـون تـمام
اإلدراك بــأن هــذه احلــادثــة تــقــتـرب
غــالــبـاً إلى حــد اخلــطـر من إشــعـال
فـتـيـل حـرب نـوويـة مـدمـرة ال تـبـقي
ـــضي هــذا الـــتــقـــريــر وال تــذر . و
اخلــطــيــر بــالــقــول : ال حــاجــة بــنـا
لــلــدفـاع عـن األعـمــال االســتـفــزازيـة
والـعدوانـيـة التي تـقـوم بهـا الـص
في بـــحــر الـــصـــ اجلــنـــوبي  كي
نالحظ بـأن احلـادثـة لم تـتـضمن أي
مـشـاركة ألي قـاذفـة صيـنـيـة محـمـلة
بــقــنــابل نـوويــة في الــكــاريـبي  أو
قـبـالة سـاحل كـالـيفـورنـيـا  حيث ال
يــوجــد لـلــصــ أي حـجج أو ذرائع
إلقامة " بـحيـرة صينـية "  من حسن
حظ الــعـالم . " نـعـوم تــشـومـسـكي 
من يحكم الـعالم ?  ترجـمة د . فواز
زعـــرور  دار الــــكــــتـــاب الــــعـــربي 
بـــيـــروت  وعـــنـــوان الـــكـــتـــاب هــو
مــحـاضــرة ألـقـاهــا تـشـومــسـكي في
جامعة ماسـاتشوستس الـتقنية عام
وال بــــد أن يـــــســــتــــحــــضــــر .2012
الــقــارىء هــنــا  مــا يــشــهــده بــحــر
الـــصــ اجلـــنــوبي هـــذه األيــام من
تدريبات عسكرية أميركية تثير قلق
الــصـ وتـســتـفـزهــا  والـتي بـدأت
بـإجـراء حـاملـتي طـائـرات تـدريـبات
ــائي  حتت ــمــر ا لـــلــطــيــران في ا
انـظــار ســفن الـبــحــريـة الــصــيـنــيـة
الـراسـية قـرب االسـطـول األمـيركي 
ومع أن األمـيـرال األمـيـركي جـيـمس
كــــيــــرك أوضح  بــــان الــــقــــطــــعـــات
االميركية والصينـية تبادلتا التحية
العسـكرية  أال أن الـبنتـاغون أعرب
عن قــلــقـه من مــنــاورات عـــســكــريــة
صيـنـية حـول أرخبـيل متـنازع عـليه
في بــحــر الــصـ اجلــنــوبي  وهـو
ـطـلـة الـبــحـر الـذي تـتـنـازع الـدول ا
عـلــيه الـسـيـادة عــلى بـعض أجـزائه
مـــنــــذ قــــرون عـــديــــدة  وبـــاألخص
الـص وفـيـتـنام والـفـلبـ وتـايوان
ومـــالـــيــــزيـــا وبـــرونـــاي  غـــيـــر أن
واشـــنـــطن تـــرفض مـــطـــالب بـــكــ
بـحـقـوقهـا في مـنـطـقة ضـمن الـبـحر
تــضم احـتـيــاطـيـاً كـبــيـراً من الـنـفط
والــــغــــاز   وفـي كل األحــــوال فــــإن
الهـدف من التـدريبـات األميـركية في
بــحــر الــصــ اجلــنـوبـي  بـحــسب
مصادر عـسكرية  وتـقارير صـحفية
هـــو : " تـــوجـــيه رســـالـــة واضـــحــة
ـتحدة للصـ مفادهـا أن الواليات ا
غير راضية عن التصـعيد العسكري

نطقة " . لبك في ا
 } } } }

كانت الص تمثل لألميركي بداية
الــقــرن الــعــشـريـن  أرضــاً طــيــبـة 
ــكن أن تــكــون حـلــمــاً طـوبــاويـاً 
وأرضــاً بـــكــراً  وســـوقــاً مـــوعــودة
للـعمل واالستـثمـار وتوسيع الـنفوذ
ــوارد الــطــبـــيــعــيــة  واســتــغـالل ا
الـــضـــخـــمـــة  واأليـــدي الـــعـــامـــلـــة
الرخيصة  ,يوم كان التن الصيني
مــــخــــلـــــوع اخملــــالب  مـــــشــــغــــوالً
بصراعاته الـداخلية  مخـتبئاً خلف

سور عظيم .
 لكنه بعـد أن أظهر مخـالبه القوية 
وخــــرج من مـــخــــبـــئـه الـــتــــاريـــخي
واجلــغــرافي  فـأنـه لم يـعــد تــنـيــنـاً
طيبـاً .. ولم تعد أرض الصـ طيبة

.. أبداً .. أبداً ! .
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قضـايا قـانونـية أخـرى. التـعديالت
ـقـترحـة يـجب منـاقـشتـها الـقـليـلة ا
مـع وزيـــر الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
ــبـيـة ـهـا إلـى الـلـجــنـة األو وتـقــد
الــدولـيــة  من قـبل رئــيس الـلــجـنـة
ـــبــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيــة االو
الحـظاات ـسـبـقـة وا لـلـمـراجـعـة ا
ــوافــقــة عــلــيــهــا قــبل اجــتــمـاع وا

اجلمعية العامة االستثنائي.
WOKLF « …œUO

الــتـأكـيــد عـلى أن الــرئـيس احلـالي
ـبــة الوطـنـيـة العـراقـية لـلـجنـة االو
رعـد حـمـودي  ســيـقـود الـعــمـلـيـة
حــــتى االتــــنــــهــــاء مـن الــــعــــمــــلــــة
االنتخـابية للـجمعيـة العامة لـلجنة
ـبــة الوطـنـية الـعـراقـية  وذلك االو
للحفاظ على االستمرارية القانونية
ـبــة الـوطـنـيـة لـقـيـادة الـلـجـنـة االو
الـــعـــراقــيـــة . إذا لـــزم األمـــر  فــإن
اجلــمـعـيـة الـعــامـة االسـتـثـنـائي و
وفـقًا لـتـقديـرهـا بالـكـامل وخاضـعة
ـسبق مع وزيـر الشـباب للـتـشاور ا
والـريــاضــة  سـتــكــون قــادرة عـلى
تــــعــــيـــ عــــدد مــــحـــدود جــــدًا من
ـسـاعـدة رئـيس الـلـجـنـة األعـضــاء 
بــة الوطـنيـة العـراقيـة في تلك االو
الـعــمـلـيـة.ولـتـجـنب الـشك  سـيـظل
ـبــة الــوطـنـيـة رئـيس الـلـجــنـة االو
ـمـثل الـقـانوني الـعـراقـية احلـالي ا
ــبــاشــر الــوحــيــد لـــهــا واحملــاور ا
بي ـبـة الـدولــة و اجملـلس االو االو
االســــوي خالل هــذه الــفــتــرة الــتي
تــؤدي إلى االنــتـــخــابــات اجلــدـــدة

بـة الوطنية العراقية. للجنة االو
ــا أن الـهــدف الــرئـيــسي من هـذه
الــعــمــلــيــة هــو اســتـعــادة الــوضع
بــة الوطـنية القـانوني الـلجـنة االو
الـعـراقيـة في الـبـلد ومـع السـلـطات
يـجب على احلـكومـيـة ذات الـصلـة 
ـبـة الـوطنـية الـعراقـية الـلجـنة االو
أن تــنـسـيق جـمــيع هـذه اخلـطـوات
مع وزيـــر الــشـــبـــاب والــريـــاضــة 
ويجب وضع العملية بأكملها حتت
بـية الـدولية / إشراف الـلجـنة األو

مــكـــتب الــشـــؤون الــقــانـــونــيــة 
لــــضـــمـــان مـــا يـــلي  ســـتُـــجـــرى
االنــتـخــابــات اجلــديـدة لــلــجــنـة
االنــتـــخــابـــات الــوطــنـــيــة عــلى
أســاس الـنـظــام األسـاسي الـذي
ـبية الـعراقية أقرته اللـجنة األو
والــقـــانــون الـــعــراقـي اجلــديــد
بــشـــأن عــمــلــيـــة االنــتــخــابــات
و ســيـتم الـوطــنـيــة الـعـراقــيـة 
االعتراف بـنتائج هـذه العمـلية
عــلى الــنـحــو الـواجـب من قـبل
ـــبـــة الــدولـــة و الــلـــجــنــة االو
ـــــبـي االســـــوي اجملـــــلس االو

من جدول أعمـالها:  لإلقـرار رسمياً
بــــقــــرار احملـــــكــــمــــة الـــــذي أبــــطل
انـــتــخـــابــات جلــنـــة االنــتـــخــابــات
الـوطنـيـة الـتي جرت في  15 و 16
فــبــرايــر 2019. ونـــتــيــجــة لــذلك 
يـــنــبــغي لــلــجــمـــعــيــة الــعــامــة في
ــجـتـمــاعـهـا االسـتـثــنـائي أن تـؤكـد
الـــتــــاريخ الــــذي ســــتــــجـــري فــــيه

انتخابات.
wzUM¦²Ý« ŸUL²ł«

الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة الــوطــنــيـة
اجلـديـدة (في غـضـون ثالثـة أشـهـر
من إجـــتــمــاع اجلــمــعـــيــة الــعــامــة
االستثـنائي) وينبـغي أن تؤكد على
ـســاواة أنه يــجب سـحب أي قــدم ا
إجـراء قــانــوني مــعـلّـق آخـر فــيــمـا
سـألة بشـكل نهائي يتـعلق بهـذه ا
عـلى الـفور واحملـور الـثـاني دراسة
واعـتــمــاد بـعض الــتــعـديـالت عـلى
ـبــة الــنـظـام األسـاسي لــلـجـنـة االو
ــراجــعـة الــوطـنــيــة الـعــراقــيـة و 
ــبــة وتــأكــيـد مــســبق مـن قــبل االو
ــعــتــاد الــدولـــة حــسب اإلجــراء ا
للتأكـد  على وجه اخلصوص  من
بــة الوطنية أن قوان اللـجنة االو
العراقية متوافقة تمامًا مع القانون
ـبــة الـعـراقي اجلــديـد لــلـجـنــة االو
الـوطـنـيـة الـعـراقـية الـتي  وضع
اللمسات األخيرة عليها واالتفاق
بيـة الدولية علـيها مع الـلجنـة األو
اضي جلـعلـها مـتوافـقة مع العـام ا
كـن تسـجـيلـها ـبي و ـيثـاق األو ا
حـسب األصــول من قـبل الـسـلـطـات
ـجـرد اعــتـمـادهـا من اخملــتـصـة  
بـة قبل اجلمعية العامة للجنة االو

 الدولـة.
إلكــمـــال إجــراءات الـــتــســـجــيل في
الــعــراق والــتـــأكــد من عــدم وجــود

الــذي أرسـله إلــيـنـا مــكـتـبك في 20
ا في ذلك الـطلب يونيو 2020   
من الغالبية العظمى من االحتادات
األعـضاء إلجـراء انتـخـابات جـديدة
ـبـــة الــوطـنــيـة داخل الــلـجــنــة االو

العراقية.
وبعـد منـاقشـاتنـا مع وزير الـشباب
والرياضـة العراقي عـدنان درجال 

نحن نفهم أن هناك اآلن إجماع ب
بـة الوطنـية العراقية  اللجنـة االو
ومـــــعـــــظم االحتـــــادات األعـــــضــــاء
والــوزارة عـلـى إجــراء انــتــخــابـات
ـــبـــة جـــديــدة داخـل الــلـــجـــنــة االو
الـوطــنـيـة الـعـراقـيـة في أقـرب وقت
ــكن  بــالــنــظــر إلى أن الــقــيــادة
ـبــة الـوطـنـية احلـالـيـة لـلـجـنـة االو
الـعـراقــيـة لـيس لـهـا وضع قـانـوني
في الــوقت احلــالـي في الــعـراق وال
ــنــظــور ـــــــــكــنــهــا الــعــمل من ا
الـقــانـونـي بـســبب قــرار احملـكــمـة
الــذي أبــطل انــتــخــابــات الــلــجــنــة
بــة الوطـنية الـعراقـية التــــــي االو

جرت في 15 و 16 فبراير 2019.
ــأزق وبـــالـــتـــالـي  ومن أجل حـل ا
احلالي مـرة وإلى األبد والـتأكد من
ـــبـــة الـــوطــنـــيــة أن الـــلــجـــنــة االو
ـكن أن تــعــمل بــشـكل الـعــراقــيــة 
قـانــوني في الـعــراق  نـؤكـد أنه لن
يكـون لـدينـا أي اعتـراض إذا قررت
ـبـة الـوطنـية الـعراقـية الـلجـنة االو

عقد
إجـــتــــمـــاع اجلـــمــــعـــيـــة الــــعـــامـــة
االستـثنائـي حتت قيادتـكم لتـحديد
ــــؤديـــة اخلــــطــــوات الــــتــــالــــيــــة ا
بـة الوطنية النتخابات اللجـنة االو
الـعراقـية . و كـمـا نوقش  نـفهم أن
هذه اجلـمعـية الـعامـة غيـر العـادية
ينـبغي أن تـنظـر في البنـود التـالية
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اتــفق وزيــر الـــشــبــاب والــريــاضــة
عــدنـان درجــال مع رئـيـس الـلــجـنـة
بيـة رعد حمودي عـلى تشكيل االو
جلـــــنــــة مـــــؤقـــــتــــة حلـــــ اجــــراء

االنتخابات.
ـبـيـة وقـال مـصـدر في الـلـجـنـة االو
في تــــصــــريـح صـــحــــفـي ان وزيـــر

الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال
ـبـية يـتـفق مع رئـيـس الـلـجـنـة االو
رعـد حــمـودي عــلى تـشــكـيل جلــنـة
مــؤقــتــة لــتــسـيــيــر امــور الــلــجــنـة

بية حل اجراء االنتخابات. االو
واوضح ان الـلجـنة تـتـألف من رعد
حــمـودي رئـيـســاً وعـضـويـة كل من
اكرم العـطواني رئيس جلـنة القرار
 ايـــــاد جنـف رئـــــيس احتـــــاد140
اجلمباز و زياد حسن رئيس احتاد

بارزة. ا
بـيـة الدولـيـة طـالبت يـذكـر ان االو
ـبية باجراء انـتخابـات جديدة لالو

العراقية
تــتــرقب االحتــادات الـريــاضــيـة في
العراق نهـاية األزمة التي تـعيشها
مــنــذ أكــثـــر من ســنــة و 3 أشــهــر
ــكــتب ـــتــمــثـــلــة في تـــعــطــيـل ا وا
نتخب بيـة ا التنـفيذي للـجنة األو
خــارج الـقـوانــ الـعــراقـيـة ووقف
ـالي نـتـيـجـة قرار الـدولـة دعـمـها ا

القضاء بعدم شرعية االنتخابات.
o¹dÞ WÞ—Uš 

ـبيـة الدولـية وأرسلت الـلجـنة األو
ـــبـــيـــة إلـى رئـــيس الـــلــــجـــنـــة األو
الـعــراقـيــة رعـد حــمـودي خــارطـة
طــريق إلقـامــة انـتــخـابــات جـديـدة

قبلة. خالل الفترة ا
ــبـيـة ونـصت رســالـة الــلـجــنـة االو
الدولية االخير على باستالم البالغ
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يناء الرياضي طاهر بلص حقيقة استقالته من منصبه. كشف ام سر نادي ا
وقـال بـلص في تـصـريح صـحـفي  إن بــعض مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي نـشـرت

ابناءً تفيد باني قدمت استقالتي من منصبي مبيناً ان هذا االمر غير صحيح.
يـناء من اجل اعفائي من جلنـة التعاقدات واوضح بالقول قدمت طـلباً إلدارة نادي ا

والتفرغ والتركيز على عملي كأم سر للنادي وهذا كل ما في االمر.
جتـدر اإلشـارة الى ان بــلص قـدم اسـتــقـالـته في ثالث مــرات سـابـقـة إال ان إدارة

يناء كانت ترفض االستقالة دائماً. ا
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{ بــــاريـس- وكــــاالت - أعـــــلن العـب الــــتــــــــــنس
ـصنف الـ19 ــــــــتروف ا الـبلـغاري جريـجور د
ـستجـد بعد يا تـعافيـه من فيروس كـورونا ا عـا
إصـابــته أثـنـاء مــــشـاركـته في بــطـــــــــولـة أدريـا
الـــتي نــظــمـــهــا بــطل الـــعــالم الــصـــربي نــوفـــــاك

ديوكوفيتش.
ــتــروف قـد أعــلن إصــابــته بـالــفــيـروس وكــان د
ـاضي كـأول العب بـتاريخ 21 يـونـيـو/حـزيـران ا
محترف يتعرض لإلصابة بالعدوى قبل أن يلتزم

باحلجر الصحي في موناكو.
تروف في بـيان نشره عـبر حسابه على وقال د
"إنــســـتــجــرام": "أشــكــركم جــمــيـــعــا عــلى دعــمــكم
تواصل لـقد أجريت مسـاء اليوم فحـصا جديدا ا

في موناكو وجاءت نتيجته سلبية".
: "لقـد الـتزمـت بكـافـة التـعـلـيمـات خالل فـترة وأ
احلجر الصـحي واآلن أنا بحالـة جيدة وسأعود
إلى التدريـبات وآمل أن أكون مـستعدا لـلبطوالت

األمريكية".

كــاسـيــمـيــرو تـبــعه هـجــمـة مــرتـدة
سريعة انتهت بهدف.

وأبعد تيبو كورتـوا مقصية نفذها
أنـتــونــ في الــدقـيــقـة 85 قـبل أن
يـبـعـد سـيـرجـيـو رامـوس تـسـديـدة
رامـــــــون عـــــــزيـــــــز مـن عـــــــلـى خط
ــرمـى.وبــهــذه الــنـتــيــجــة يــرتــفع ا
رصـيــد ريـال مـدريـد إلى 83 نـقـطـة
فـي صــــدارة الــــدوري اإلســــبــــاني
بينما جتمد رصيد غرناطة عند 50

ركز العاشر.  نقطة في ا
وأصـبح ريــال مــدريـد عــلى بــعـد 3
نـــقـــاط مـن حتـــقـــيق لـــقب الـــدوري
اإلسـبـاني بـغض الـنـظـر عن نـتـائج

برشلونة الوصيف (79 نقطة).
انـتـقد قـائـد ريال مـدريـد سيـرجـيو
راموس فـريقه بـسبب الـسقوط في
فخ الشعور بالكمال خالل الفوز -2
عـــلى غـــرنــــاطـــة إذ اســـتـــمـــرت 1
عاناة حتى اللحظة األخيرة رغم ا

التقدم بهدف في أول 16 دقيقة.

قال راموس: "ارتكبنا خطأ الشعور
بــــالـــتـــراخي عــــقب الـــوصـــول إلى
نــتـيـجــة كـانت ســتـجـعــلـنـا نــشـعـر
بسـعادة كبـيرة".وأضـاف: "لكن هذا
لم يـكن كـافــيـاً والـيــوم لم يـعـد من
مـكن الـفوز عـلى أي فريق إال عن ا

دة 90 دقيقة". طريق التركيز 
وتــــابع: "فــــزنــــا بــــالــــشــــوط األول
وخــســرنــا الــشــوط الــثــاني ورغم
اخلـروج بـاالنـتـصــار فـإنـنـا فـعـلـنـا
أشياء ال يجب تكـرارها مجدداً مثل

استقبال هدف بسهولة".
وتـــدخل احلــارس تـــيــبـــو كــورتــوا
إلنـــقـــاذ مـــحــاولـــة خـــطـــيـــرة قــرب
النهاية ليـحافظ لريال على تقدمه
بـينـما أبـعد رامـوس الكـرة من على
ــرمى في الــثــواني األخــيــرة خط ا

ليحقق الفريق فوزه 9 توالياً.
وســـيـــتـــوج ريـــال بـــلـــقب الـــدوري
اإلسـبـاني ألول مـرة مـنذ 2017 إذا
فاز عـلى أرضه أمام فـياريـال وقبل
أن يــواجه لـيــغــانــيس في اجلــولـة

األخيرة.
وقـــال رامـــوس الـــذي كـــان فـــريـــقه
يـتأخر بـنقـطتـ عن برشـلونـة عند
تــــوقـف الــــدوري في آذار بــــســــبب
جــائـحــة كـوفــيـد-19 الــفـوز بــلـقب
الدوري سـيـعـني الـكـثيـر بـالـنـسـبة
لـنـا وسيـكـون هـذا تتـويـجا لـثـبات
مـسـتـوانـا وبـسـبب طـريـقـة عـمـلـنـا

بجدية على مدار العام بأكمله".
وأضـاف "فـتـرة الـتــوقف سـاعـدتـنـا
ثـابة نقطـة التحول كثيـرا وكانت 
ألنـــنــا عـــمــلـــنــا عـــلى االســتـــعــداد
الستئناف النشاط وحددنا ألنفسنا
هـــدف الــفـــوز بــالـــلــقـب. اآلن نــحن
نــصــارع عــلـى الــلــقب وأتــمــنى أن
يــكــون بــوســعـــنــا االحــتــفــال يــوم

اخلميس"
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ة الـهـاتفـية  الـتي تـلقـيـتهـا صـباح يـوم األحد ـكـا لم أتوقع ان ا
صادف 6/21 حتمل اسوء خبـر  سمعته  في حـياتي فما أن ا
قلـت ألو فـإذا عـمـر خـالص. احلـديثي يـبـكي ويـقـول لي " كـاب
احـمـد راضي مـات " لـم أجـيه فـهـول الــصـدمـة جـعــلـتـني انـهي
ـرافق للـكـاب ـة واتصـل بسـرعـة باألخ بالل الـصـاحلي ا كـا ا
سـتشـفى للـتأكـد من صحـة اخلبـر بعـد أن طمـأنني احمـد في ا
بالل قـبل سـاعـات بـأن عـمه حـالــته مـسـتـقـرة ويـنـتـظـر الـطـائـرة

الطبية التي تقله لألردن .
حلظـات لـكـنـهـا موجـعـة عـنـدما اتـصـلت بـبالل وأنـا مـرعوب من
جوابه إذا أكـد صـحة اخلـبـر . فقـال لي الـبـقيـة بـحيـاتك اسـتاذ
عـلي الــكـابــ تــوفى . اغـلــقت الـهــاتف وبــدأت ابـكي ك الــطـفل
فسمع  ابني حسن ذات العـشرين عاما البكـاء فقال خير بابا .
فـقــلت له احــمـد راضي مــات وحـظــنت حــسن وهـو يــرى والـده

ألول مرة يبكي أمامه .
بعد دقائق مسحت دموعي واتصلت ببالل مرة أخرى عسى أن
يكـون اخلـبـر كـاذبـاً واألطبـاء أعـادوا احلـيـاة الحـمد . رفع بالل
الـسـمـاعــة ولم ادعه يـتــكـلم وقـلت له بــتـوسل بالل عـفــيـة أتـأكـد
اخـاف عـمك احـمـد بي روح  / فـجـاءت الـضـربـة الـقـاضـيـة من
ـة وال اعـرف ــكـا ــوتى " انـهـيت ا بالل " عـمي احـمــد بـثالجـة ا
ماذا افعل والـدموع بدأت تـنزل بال خـجل وفتحت صـفحتي في
الـفـيـسـبـوك وكـتـبـت "  احـمـد راضي في ذمـة الـله " وحلـد هـذه
الـلـحـظـة لم اسـتـوعب الـفـاجـعـة واشـعـر ان احمـد رحـل جـسدا
وروحه توزعت ب مالي العراقي الـذين صدموا بخبر رحيله
وأنـــتــشـــر خــبـــر الـــرحــيـل  بــ الـــنــاس بـــســـرعــة الـــصــاروخ
ـواقع والـصـحف واإلعالم في كـل دول العـالم والـفضـائـيـات وا
بثت خبر مـوته ولم يتاخـر االحتاد الدولي الـفيفـا في نعيه وذكر
انه واحـد من جنوم اسـيـا وصـاحب الـهـدف الـوحـيد فـي مرمى
بلجيكا في نهائيات كأس العالم عام 86 حتى أن حارس مرمى
بـلـجيـكـا الـشـهـيـر في تـلك الـبـطـولـة نشـر تـعـزيـته لـعـائـلـة احـمد
راضي عن طريق فديو ومـدح الفقـيد احمد راضي كـثيرا وعلى
غراره الكثـير من جنوم الـعرب واخللـيج قدموا الـتعازي لـعائلته
وذكروا أنه رحيله خـسارة للـكرة العـربية الذي يـعد الفـقيد احد

ميزين جنومها ا
أول من اتصل ليـتأكد من خـبر رحـيله صديـقنا الـفنان الـكويتي
عبـد الرحـمن الـعقل الـذي دعـانا الى مـسـرحيـته عام 2017 مع
زميـله الفـنان طـارق العـلي والفـنانـة العـراقيـة ميس كـمر ورحب
ـسـرح . فسـمـعت صـوته يرجتف بنـا اجـمل تـرحيب فـي قاعـة ا

شلونك استاذ علي فعال الكاب رحل . 
نعم  اخي عبد الرحمن  الكاب رحل . 

قرب فقد تأسف على رحيله وقال  اعزيك على رحيل صديقك ا
ا استمتعنا بأهدافه ومهاراته وطلب  مني نقل خسرنا جنمآ طا
تـعـازيه الى عـائـلـــــــــته واغـلق الـهـاتف مع كـلـمـة اخـيـرة مـثواه
اجلنـة ان شـاء الـلـهـبـعد أيـام اقـتـنـعت أن احـمـد راضي لم يـعد
موجـودا بـيـننـا فـقــــــــد رحل وتـرك لنـا تـاريخ حـافل بـاألهداف
واقف اإلنـسـانـية والـبـعض تـركه غــــــــصة في قـلـبه بـعد أن وا
اضية وألصقوا شـــــنوا عليه حرب بال هوادة طيلـة السنوات ا
به أنـواع الـتــهم والـسب والـشــتم والـرجـــــــل صــامت ال يـعـيـر
أهميـة ألكاذيـبهم وبـعد أن رحل حتـولت هذه األصوات واألقالم
الى نـعـيه ودمـوع  الـتـمـاسـيح تـصـاحـبـهم أيـنــــــــما يـأتـي ذكر
الـــراحـل لـــعـل الـــنــــاس تـــنــــسى افــــعــــالـــهم
الـشــــــــنـيـعـة ضـده لـكن عـشـاق الـكـابـ
احمد راضي ذاكرتهم قـوية ويعرفون من
الـذي حــاربه وظـلــمه والـيــوم يـبـكـي عـلـيه

كذبا وزورا.
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{ مــدريــد- وكـاالت -  تــقــدم فـريق
ريـال مـدريـد خـطــوة جـديـدة نـحـو
لـــقب الــدوري اإلســـبــاني بـــعــدمــا
انتصر عـلى غرناطة بـهدف مقابل

واحد.
وحل ريـــال مـــدريـــد ضـــيـــفًـــا عـــلى
ــلــعب "نــويــفــو لــوس غــرنــاطــة 
كــارمــيــنـــيس" ضــمن مـــنــافــســات
اجلـــــولــــة 36 من عـــــمـــــر الــــدوري

اإلسباني.
وســجل هــدفي ريــال مـدريــد كل من
ا فيرالنـد ميندي (10) وكر بنز
(16) بــيــنــمـا جــاء هــدف غــرنــاطـة
الـــــــوحـــــــيـــــــد عن طـــــــريـق داروين

ماتشيس (50).
ولم يـحـتـاج ريـال مدريـد لـكـثـير من
الوقت حتى يتقدم في النتيجة عبر
ظـهـيـر الـفـرنـسي فـيـرالنـد مـيـنـدي
الـذي سـدد كـرة صـاروخـيـة سـكـنت

شبباك غرناطة في الدقيقة 10.
ـــا الـــهــدف وأضـــاف كـــر بـــنــز

الثاني لريال مـدريد في الدقيقة 16
مـن تــســـديــدة رائــعـــة عــلـى يــســار

احلارس.
ـــقـــابل هـــدد دومـــيـــنـــجـــوس في ا
دوارتي العب غـرانـاطـة مـرمى ريال
مـدريــد ولـكن تـيــبـو كــورتـوا تـألق

وأبعد الكرة في الدقيقة 36.
ـــا أن يـــســـجل هـــدفه وكــاد بـــنـــز
الـشخـصي الـثاني والـثـالث لفـريقه
في الـدقـيـقة 43 ولـكن روي سـيـلـفا
ــرة حــارس غــرنـــاطــة تــألق هــذه ا
وحـول تـسـديـدته الـقـويـة إلـى ركـلة

ركنية.
وأهـدر إيـسكـو فـرصة هـدف مـحقق
بــعــدمــا مــرت تــســـديــدته الــقــويــة
ــحــازاة الــقــائم األيــســر حلـارس

غرناطة في الدقيقة 44.
وفي الــشــوط الــثــاني جنح داروين
مــاتـــشــيس مــهــاجـم غــرنــاطــة في
تـسـجـيل هـدف تـقـلـيص الـفارق في
الــــدقــــيــــقـــة 50 بــــعــــد خــــطــــأ من

u“∫ فريق ريال مدريد يتجاوز عقبة غرناطة بهدف

حملاولـة إيجـاد حل. بصـورة عامة 
ــبي ونـظـام و وفـقًـا لــلـمـيــثـاق األو
ـبــة الـوطـنـية الـداخـلي لـلـجـنـة االو
العـراقـية  فـإن االحتادات الـوطنـية
الـتي تـعتـبـر شـرعيـة لـلمـشـاركة في
اجـتـمـاع اجلـمـعـيـة الـعـامـة لـلـجـنـة
بــة الوطـنيـة العـراقيـة هي تلك االو
التي يـتم االعتراف بـها على الـنحو
الواجب من قبل االحتادات الرـاضـة
ـــعـــنــــة بـــهـــا في تـــاريخ الـــدولــــة ا

اجتماع اجلمعية العمومية.
نتـطلع إلى تلـقي تأكـيدك للـخطوات
ــكن من الـــتــالــيــة في أقــرب وقت 
أجل تسريع العمـلية والتأكد من أن
بــة الوطـنـية الـعراقـية الـلجـنـة االو
ـكن أن تـعـمل بـكـامل طـاقـتـهـا في
ــكن من أجل الـتـركـيـز أقـرب وقت 
عـــــــــلـى إعـــــــــداد وفـــــــــدهــــــــا
ـبية الرــاضيلأللـعاب األو
 طـــوكــيــو 2020 الــتي
تــــقـــــام في عــــام 2021
وتــســتــفــيــد من الــدعم
الـكـامـل من الـسـلـطـات
ــا فـــيه احلـــكــومـــيـــة 
مـــصـــلـــحـــة احلـــركـــة
ـبـيـة والـريـاضـيـة األو
ـقـام الـعـراقـيـة  وفي ا
األول الـــــريـــــاضـــــيــــ

العراقي

والسلطات احلكومية ذات الصلة
في العراق.
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وأخــيـرًا  ال يـنــبـغي أن تــؤثـر حـالـة
االحتـادات الــوطـنــيـة عـلـى عـمــلـيـة
بـة الـوطنية انتـخابات الـلجنـة االو
نــحن نـــدرك جــيــداً أن الــعـــراقــيـــة 
الــقــانــون الـــعــراقي اجلــديــد حــول
االحتادات الرـاضـة الوطنية ال يزال
أمـام مـجـلس الـنـواب. نـأمل أن يـتم
االنــتـــهــاء مــنه قــريـــبًــا  لــكن هــذه
الـعـمـلـيـة  وآثـارهـا احملـتـمـلـة عـلى
الــــقـــوانـــ و / أو االنــــتـــخـــابـــات
ـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة داخـل االحتــادات ا
الـوطـنـيـة  يـجب أن تـظـل مـسـتـقـلة
عـن عــمــلــيــة انــتــخــابــات الــلــجــنـة
ذكورة بـة الـوطنيـة العراقـية ا االو

أعـاله. بــــالــــنــــســــبــــة
لـــالحتـــــــــــــــــــــادات
الوطـنية الـقلـيلة
الــــــتـي تــــــواجه
نــــــــــــزاعـــــــــــات
داخــــــلــــــيــــــة 
ســــــــنـــــــكـــــــون
مــــســـتــــعــــدين
للمساعدة  إذا
لـــزم األمـــر  في
الـــتـــنــســـيق مع
االحتــــــــــــــــــــادات
الرــاضـة ا  لـدولـة

ــــعــــنــــيـــة عدنان درجالا
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اكد العب نـادي القوة اجلـوية علي
حـصني انه سـيظـهر بـشكل مـغاير

قبل. وسم ا ومختلف في ا
وقــال حـصــني في حـديـث صـحـفي
إنه تـلـقـيت عرضـاً من احـد األنـدية

ـوسم الــكـويـتــيـة لــتـمـثــيـلـهــا في ا
ـــقـــبل لـــكـــني رفـــضـت الـــعــرض ا
وفـــضـــلت االســـتـــمـــرار مع الـــقــوة

اجلوية. 
نتخب الوطني وأضاف ان مدرب ا
سريتشكو كاتانيتش واحتاد الكرة
يعتقدون انـني ال زلت مصاباً وهذا
هو سبب عدم استـدعائي للمنتخب
واحلــقـيــقــة انــني ال اعــاني من أي
إصـــابــــة. وأوضح بــــالـــقــــول اعـــد
اجلماهـير بأنهم سـيشاهدون (علي
حـــصـــنـي) مـــخـــتـــلـف جـــذريـــاً عن
ـواسـم الـسـابـقـة مـؤكـداً بـالـقول ا
نـتخب الوطني انا جاهـز لتمـثيل ا
اكـثـر من اي وقت مـضى.ومن جـهـة

اخــرى أصـيب العب نــادي الـزوراء
الـــســابـق اشـــرف عــــــبـــد الـــكــر
بــــــــفـــــــــيــــــــــــــــروس كـــــــــورونــــــــا

ــــــــــستــــجد “كوفيد 19. ا
وقـال مصـدر قـريب من عـبد الـكر
إن العب نـــادي الــــزوراء الـــســـابق
اشــــرف عـــــبــــد الــــكـــــر أصــــيب

ستجد. بفيروس كورونا ا
وأضــاف ان االعــراض الــســريــريـة
للفيروس ظهرت على الالعب خالل
ـا دفعه الى الـيـومـ السـابـقـ 
إجــراء الـــفــحــوصـــات الــتي اكــدت
اصـابــته بـكــورونـا. يــذكـر ان عــبـد
الــكـــر مــثل الــنـــوارس في ثالثــة
مـواسـم مـنـذ 2012 ولـغــايـة 2015.
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نتخب جنم ا
الوطني علي
حصني
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عــامالً رئـيـســيـاً في جنـاح فـرق
ـنــافـسـات الــنـادي قـبل بــدايـة ا
ــؤمل الـــريــاضــيــة والـــتي من ا

انطالقها قريباً .
وفـيـمـا يـخص الـبـنـى الـتـحـتـية
لــــلـــنـــادي   اســــتـــمـع  حـــامـــد
ـــراحل احلـــســـيـــني إليـــجـــاز 
الــعـمـل قـدمه امــ سـر الــنـادي
لعب تدريب حازم تيموز بدءاً 
فــرق كــرة الـقــدم والــذي يــشـمل
تــغــيـيــر الـتــربــة وعـمـل شـبــكـة
مـــــرشـــــات وإنــــشـــــاء مـــــبــــازل
ـياه وفـرش ارضـية لـتـصـريف ا
ــلـــعب بــالــعــشـب الــطــبــيــعي ا
ــواصـفـات عــالـيـة اجلـودة  و
ـلحقـات التـابعة واجنـاز بقـية ا
للملعب  اضافة الى انشاء قاعة
صارعة االلعاب القتالية لفرق ا
والكيك بوكسنغ واجلوجيتسو.
اطــلع احلــســيــني عــلى مــراحل

انــشـاء الـسـيــاج االمـني احملـيط
بـالـنـادي ومـنـظومـة الـكـامـيرات
احلـديـثـة الـتي سـتـسـتـخـدم فيه
اضــافــة الى تــصــمــيم الــبــوابـة
الـرئـيـسـيـة لـلـنـادي  كـاشـفـا عن
ـا تـقـدمه فـرق الـنادي ارتـيـاحه 
ـيزة اخملـتـلـفـة من مسـتـويـات 
وحـصـدهـا االجنـازات اخملـتـلـفة
ـــــشـــــاركـــــات احملـــــلـــــيـــــة فـي ا
واخلـارجيـة .بارك اجلـهود التي
تـبـذلـها ادارة الـنـادي في سـبيل
االرتـــقـــاء بـــالـــنـــادي الى اعـــلى
ـصـاعب التي ـسـتـويات رغم ا ا
تـــواجــهــهـم واخــرهــا جـــائــحــة
كـــورونــا مـــبــديـــاً دعــمه لـــعــمل
االدارة وتذليل كافة العقبات كي
يخرج النادي بأجمل حلة واكثر
تـطوراً وهو ماسينعكس إيجاباً
عـــلى نـــتـــائج فـــرق وريــاضـــيي

. النادي مستقبالً
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اعـــــرب   قــــائــــد قــــوات حــــرس
احلــدود الـــفــريق الــركن حــامــد
احلـسـيـني عـن اعـجابـه الـكـبـير
ازاء مــــا قـــدمه  نـــادي احلـــدود
ـــنــــافـــســـات الــــريـــاضي  فـي ا

خملتلف االلعاب الرياضية .
ونـاقش احلـسـيـني مـااعـلن عنه
رئـــيـس الـــهـــيـــئـــة اإلداريـــة من
وصــفـاً تــفـصــيــلـيــاً عن مـراحل
الــتـطــور الـتي مــر بـهــا الـنـادي
مـــؤخــراً  وفي كــافــة اجلــوانب
والـــعـــمل الـــفـــنـــيـــة واإلداريـــة 
ـتـواصل من قبل كـافة اعـضاء ا
الهيئة اإلدارية ومالكات النادي
اخملـتـلـفـة رغم الـظـرف الـصحي
الــصـعب الــذي تـمــر به الـبالد 
والــذي كــان دافــعـاً كــبــيــراً لـهم
لــلـعــمل وتـغـيــيـر شــكل الـنـادي
نـحو االفضل  وهو مـا سيشكل
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ـدة ثمـانيـة أعوام بـتهـمة بـعد ان سـجنت 
ــمـــثــلــة تـــعــاطي اخملـــدرات أصــبـــحت ا
الـــــســـــوريــــة صـــــبـــــاح الـــــســــالـم حــــرة
ـوقع الـفـن (إنـهـا لم تـكن طــلـيـقـة.وقــالت 
تـــتــوقع احلــيـــاة بــكل هــذا الـــســوء بــعــد
خــروجـهـا) مــشـيـرة إلى (أن كـل الـدنـيـا
تـغيرت عـليهـا وكأنهـا في دنيا أخرى إن
كـان الـبشـر أو احلجـر). وتمـنت أن يقف
مـعـها زمالئـهـا الفـنانـ بـعد األزمـة التي
عـانت مـنـهـا لسـنـ طـويـلة خـاصـة أنـها
تــريــد الـعــودة إلى مــجـال الــتـمــثــيل مـرة
أخــرى. سـالم كـانت في الـسـجن وقـالت
إنــهــا تـــعــرضت لــظــلم وواجــهت جتــربــة
قـاسـيـة أثـنـاء عـملـهـا في شـركـة مـرمـوقة
لـصــنـاعـة األدويـة وبـعـد انـتـقـادهـا الدارة
الشركة ,كـان االنتقام منها بجعلها تدمن
عـلـى اخملدرات وذلـك بـوضع الـهـيـروئ
فـي الــقــهــوة مـــراراً إلى أن حتــولت إلى
مـدمـنـة قبل أن تـصـبح سـجـينـة بـعد أن
لـفقـوا لهـا تهـمة االجتـار باخملـدرات كما
تـقـول وحكم عـليـها بـاإلعدام قـبل أن يتم
خـــــفـض احلـــــكم إلى
الـــــــســـــــجن 12 

عــــــــــامـــــــــاً 
خـــفــضه إلى
8 سنوات.
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مـديــر اإلعالم في قـيــادة شـرطـة مـحــافـظـة بــابل تـلـقى
امنـيات أسرة الـبيت الثـقافي الـبابلي بـالشفـاء العاجل

بعد إصابته بفايروس كورونا .
bO³Ž rþU  ”U³Ž

مثليّة العراق لدى مكتب األ ؤقت  القـائم باألعمال ا
تـحدة في جـنيف  شارك في حـلقة نـقاش افتـراضيّة ا
ـسـلح حـول مــنع الـنُـزُوح الـداخـليّ بــسـبب الـصـراع ا

والعنف والكوارث.
Ê«“u « vM
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اإلعالمي الـسوري اعلن خـضوعه لـعملـية جـراحية في
الـدماغ في احد مشـافي دبي وتلقى امـنيات االوساط

االعالمية بالشفاء العاجل.

TÞUý vKŽ ÍuKŽ vKO
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ـصــري اجلـمـيل وبـدت ـصـيف ا هــذا ا
مـبــتــسـمــة وســعــيـدة وهي تــســتــمـتع
نـظر الـبحـر اخلالب وأشعـة الشمس
وعلـقت على الصـور :(ذبذبات صـيفية
الـصيف الـسنـة دي في مديـنة الـعلـم
اجلديدة).واعتمدت علوي في إطاللتها
على عبـاءة باللون الـكحلي واألبيض
بقمـاش ناعم وبقصـة جميلـة واعتمرت
قـبـعـة كـبـيــرة تـقـيـهـا من احلـرارة كـمـا

غطت عينيها بنظارات شمسية.
إشـارة إلى أن لـيلـى كانت نـعت الـفـنان
ــمــثــلـة الــراحل مــحــمــود رضـا والــد ا
صرية شيـرين رضا ناشرة صورة له ا
وعـــلـــقت عـــلــيـــهـــا (بـــنــودع أحـــد أهم
الفـنانـ في الشـرق األوسط اللـي حفر
ـيـز وعـبـر بـالـفـنـون اسـمه في مـكـان 
عبرة من الشعبية والرقصات الراقية ا
يـة محمود رضـا لم يقدم احمللـية للـعا
فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة
بل قدم سينـما استعـراضية من الطراز
االول وأفالم مــيــوزيــكــال كــانـت لــيــهـا
السبق في تأسيس النوع ده من الفن).
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ـصريـة لـيلى عـلوي مـثلـة ا اخـتـارت ا
مــديــنــة الــعــلــمــ اجلــديــدة لــقــضـاء
إجازتها الصـيفية فيـها.ونشرت علوي
أربع صـور لهـا على شـاطئ البـحر في
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قـــامت دائـــرة الــتـــوعـــيــة واالعالم
الـبـيـئي بـوزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
بــاحــيــاء مــعــزوفــات مــوســيــقــيــة
واغـاني تـراثــيـة الضـفـاء الــبـهـجـة
الكـات والــســرور لـلــمــصــابــ وا
الــصــحــيــة داخل مــســتــشــفى ابن

اخلطيب .
وقـال مـدير عـام الـدائرة امـيـر علي
احلــــســــــون ان (الـــدائــــرة احـــيت
اغاني تراثيـة ومعزوفات واضافت
اجــــواء من الــــفــــرح والـــبــــهــــجـــة
لــلــمــصــابــ بــفــايــروس كــورونــا
والـكـوادر الـصـحيـة في مـسـتـشفى
ابن اخلـــطـــيب بـــبـــغــداد مـن قــبل
عـــازفـــــ من فـــرقـــة اوركـــســـتـــرا

بغداد). 
احلــسـون اكـد ان (دائـرة الـتـوعـيـة
بــكـوادرهـــــــا وفــرقـهــا االرشــاديـة
تـعــمــــــــل بـجــهــود اســتــثــنــائــيـة
اليــصـال رســائل الـوعي والــوقـايـة

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
خضعت جنـمة تـلفزيـون الواقع كيم
كـــارداشـــيـــان جلـــلـــســـة تـــصـــويـــر
بــســروالــهــا الــداخــلي مع تــوب من
مـــاركــة (ســـكـــمــز)الـــتي تـــمـــلــكـــهــا
ية كيم.وأوردت وسائل اإلعالم الـعا
ــا هي عــلـيه (ان كــيم بــدت أطـول 
في الـعـادة) مــعـتـبـرين (أن الـزاويـة
الــتي  الـتـقــاط الـصـور مــنـهـا هي

التي جعلتها تبدو كذلك).
يذكر أن مجلة فوربس كانت قد ردت
عـلـى إعالن مـغــني الـراب األمــريـكي
كــانـــيــيه ويــست ان زوجــته جنــمــة
تــلـفــزيـون الــواقع كــيم كـارداشــيـان
أصـبحت "مـلـيارديـرية" مـشـيرةً إلى

(أن هذا اإلعالن غير صحيح).
ووفقاً للمجلة تبلغ ثروة كيم حوالي
900 ملـيون دوالر بـعد إبـرام صفـقة

مـع شــــركــــة (كــــوتي اي ان سي)
ـــئـــة في لـــبــــيع حـــصـــة 20 بـــا
ـكــيـاج شــركــتـهــا الـتي تــبــيع ا
والـعـطـور مقـابل 200 مـلـيون
دوالر. وأوضحـت "فوربس" أن
ـقرر أن (الـصـفـقـة التـي من ا
ـــالي تـــنـــتـــهـي في الـــربع ا

الـــــثـــــالث مـن عــــام 2021
ســـتــجـــعل كـــيم تــمـــتــلك
حصـة األغلـبيـة بنـسبة
ـا أن والـدتـها 72 و
كريس جينر تمتلك
ـنع ذلك 8 فـقـد 
كــــــــــــــــــيــم مـن
احلـــــصـــــول
عــــلى لــــقب
ـلـيـارديـر ا
احلقـيقي)

ال تـتردد في وضع اسـتراتـيجـيات لـلعالقـة مع الناس
و اال وقعت فريسة االحتيال. 

qL(«

رتاحـة تنعكس إيـجاباً عـلى صحتك. وهذا نفسيـتك ا
قربون منك. ما يالحظه ا
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قـوتك الـعـضـلــيـة سـتـكـون بـازديـاد. حـيـاتك الـعـائـلـيـة
ستجلب لك الرضا العميق.

—u¦ «

هذا يوم جـيّد جداً تتمتع خالله بـالقدرة على مواصلة
سيرة حتى خط النهاية.  ا
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 الــشـــريك ســيــعــرف كــيف يــشـــجّــعك ويــدعــمك. مع
أطفالك سيكون هناك تشارك لطيف.

¡«“u'«

قد تـرتـكب خـطأ فـادحـاً في إهمـال أعـمالك وسـتـندم
الحقاً على التقصير. 
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ـالـيـة في هـذا تـسـتـقـطب بـعض الـعـروض والـفـرص ا
ناسب لتحس الوضع احلالي. اليوم ا

ÊUÞd «

قـــد ال تــــكـــون األوضــــاع أفـــضـل عـــاطــــفـــيـــاً إذ إن
احلسابات تشير إلى توتر وضغط.
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 قــد تــســافــر في رحــلـة عــمل او اســتــجــمــام. تــكـون
األجواء العاطفية سلسة وجيدة.

bÝô«

مشـاعـر سـلبـيـة ومـواجهـات مع الـشـريك أو احلـبيب.
يوم السعد االربعاء.
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حتصل على فـرصة جيدة لتـفسير مـشاعرك وتنشط
التنقالت واالتصاالت. رقم احلظ 2.
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ال عـذر لـديك لـلـتـقاعس وال حـجّـة لـلـتـهـرّب من تـنـفـيذ
فروضة عليك. الواجبات ا

 u(«
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اكـتب مـرادف الـكـلـمـات حـسب
اخلط الــــرقــــمي لــــهــــا بـــحــــيث
حتــــصـل مع تـــــوالي احلــــروف
طـلـوبة من خالل على الـكـلمـة ا

االرقام:
1-13= صحافي وأديب عربي

12-19= مجلة اماراتية
18-23= اسبيرات
23-26= استفسر

25-41= قائد اوربي قد من
مقدونيا

39-49= طــــــراز ســـــــيــــــارات
حديثة

48-57= مطراب لبناني
56-61= توثيق

60-64= اسم لعدة ملوك
-39-19-12-39-23-6
45-3= عاصمة اوربية

الـكـاتـبـة الـكـويــتـيـة صـدر لـهـا حـديــثـا ضـمن سـلـسـلـة
ــؤســسـة الــسـنــدبــاد اجلــديــد/ ارتــيــاد اآلفــاق عن ا
العـربيـة للـدراسات والـنشـر كتـاب جديـد بعـنوان (في

ظالل االنكا/ مغامرة تسع نساء في البيرو).

مـــــــــثلـة اللـبنانـية عـادت الى تصـوير اجلـزء الثاني ا
من مـســلـسل عـــــــروس بـيـروت بـعـد انــقـطــاع اشـهـر
عـديــدة عن الــتـصــويـر بــســـــــــبب انـتــشـار فــايـروس

كورونا .

الـشــاعـر الـعـراقي تـصــدر له قـريـبـا عن دار خـطـوط و
ظـالل لـلنـشـر و الـتـوزيـع في األردن مـجـمـوعـة شـعـرية

جديدة بعنوان (البقية في حياة شخص آخر) .

ـــغــــربي طـــرح فــــيـــديــــو كـــلـــيـب أغـــنــــيـــته ـــطــــرب ا ا
اجلـديـدة(الـدرهـم) وهي من كـلـمــاته وأحلـانه  وصـور
الـعـمل في مـديـنـة مـراكش حتت إدارة اخملـرج عـثـمـان

إسماعيلي علوي .

Í«d « dLŽ

ـركزي الـشاعـر عـضو اجملـلس ا
لالحتـاد الـعــام لالدبـاء والـكـتـاب
الـعراقـي تـلـقى تعـازي االوساط
الـثقافـية واالعالمـية بـوفاة والده
ســائـلــ الـله تــعـالى ان يــسـكـنه

فسيح جناته.

كيم كارديشيان

تساهل بـعضـهم بتطـبيق اإلجراءات
ــطــلــوبــة لـلــوقــايــة من الــفــيـروس ا
الـــقــــاتل والــــفـــرق بــــيـــنــــهم وبـــ
احلريص عـلى االلتزام باالجراءات
االحـــتـــرازيـــة حلـــمـــايـــة أنـــفـــســـهم
وغــــيـــــرهم.وقـــــال اخملــــرج ظـــــاهــــر
ــشــاركـ اخلــزاعــلــة لـ(بــتــرا) إن (ا
بدع من شباب ثلون نخبة من ا
فـرق والزرقاء) مـضيفا محافـظتي ا
أن (عـلـيـنـا اسـتـغالل الـتـكـنـولـوجـيا
احلديثة في بث الرسائل التوجيهية
والتوعوية واإلرشادات التي تساهم
في مـعــاجلـة الـقـضـايــا الـتي يـعـاني
منها اجملتمع وهـو ما سيقدمه فيلم
(كــوفــيــد  (19الــذي ســـيــعــرض في
ــفـــرق عــقب تـــخــفــيف مــحــافـــظــة ا
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حتـدث فـيــلم كـوفـيـد  19الـذي أنـتج
مــؤخــرا عن الــواقع اجملــتـمــعي في
زمن كـورونــا وبـقـالـب أسـري مـبـدع
ـشـهـد الـذي سارت يـنـقل تـفـاصـيل ا
في خـضـمه تـداعـيـات كـورونـا خالل
ـاضـيـة وهو من الـشـهور الـقـلـيلـة ا
إخــراج وســيــنــاريــو وحــوار ظــاهـر

اخلزاعلة.
وشـــارك فـي الـــفــيـــلـم الـــذي ســـاعــد
بإخـراجه نـضال عـليـمات مـجمـوعة
ــفــرق شــبــابـــيــة من مـــحــافــظـــتي ا
والزرقـاء.ويـركز الـفـيلم وفـقـا لوكـالة
االنـــبــاء االردنـــيــة بـــتــرا عــلـى فــئــة
راهق كونهم الشباب وباألخص ا
األكـــثــر عــرضـــة لإلصــابـــة بــســبب

فروضـة للحد من إجراءات احلظـر ا
انتشار الفايروس).

ــفــرق فـيــصل وقــال مــديــر ثــقــافــة ا
الـسـرحــان إن (الـفـيـلم يــلـقي نـظـرة
على الـقضـايـا األساسـية في احلـياة
وهـو جتـسيـد فـني يـعـكس تـفـاصيل
من حياتنـا اليومـية ويعد من األفالم
ـلـهـمة فـي تـصحـيح الـتـحـفـيـزيـة وا
نظـرتنـا وأسلـوبنـا في احليـاة وآلية
تـعامـلـنا مع كل مـسـتجـد) الفـتاً إلى
ــســؤولــيــات أن (واقــعــنــا مــليء بــا
وااللتزامات لتأتي مثل األفالم سواء
الـفـنـية أو الـتـوعـويـة إليـصـال هدف
مع يصـبو إلى اإلصالح والتـغيير

نحو اإليجابية).
وقــال مــديــر الــدائـرة الــثــقــافــيـة في

فـرق خـالد بلـديـة ا
الـــشـــرمـــان والـــذي
لعـب دور رب األسرة
(أبـــــــــو أجـــــــــود) إن
(الفـيلم يـعتـبر وسـيلة
ــعــتــقـدات لــتــغــيــيــر ا
اخلاطئـة وغرس أفكار
جـديـدة بـنـاءة مـثـلـمـا
أن اتخـاذ االحتـياطات
واإلجـراءات الـوقـائـيـة
يـجب أن تــشـمل دائـمـا

مختلف اجلوانب).
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قبل ستة  اعـوام وفي مثل هذا الوقت
ـلحن مـن شهـر تـمـوز اعـلـنت عـائـلـة ا
الـكـبـير مـحـمد جـواد امـوري رحـيله 
عن عـمـر نـاهـز الـتـاسـعـة والـسـبـع

ـنـزله فـي بـغداد والـذي ودع الـدنـيـا 
بــعـــد مــعـــانــاة طـــويــلـــة من امــراض
ـسـتـشـفى عدة الـشـيـخـوخـة ادخلـته ا
مــــرات في الـــســـنــــوات االخـــيـــرة من
حيـاته . واكد مديـر عام دائرة الـفنون

ـوسـيـقـار حسن ـوسـيـقـية االسـبق ا ا
الشـكرجي ان ( رحـيل العـمالق مـحمد
جــواد امـــوري يــعــد خــســارة فــادحــة
ــوسـيـقي والـغــنـائي بـعـد لـلــمـشـهـد ا
رحيل الفنان الكبير طالب القره غولي
ــطــربــ ــلــحــنــ وا وعــشــرات من ا
ــلــحن الــعــراقــيــ ) ووصــفه (بــانه ا
الـذي له الـفضل فـي اكتـشـاف اصوات
غـــنـــائــيـــة رائــعـــة ووضع ورسـم لــهم
الـطريق لـلـنجـوميـة احمللـية والـعربـية
عــنـــدمـــا قــدم لـــهم عـــشـــرات االحلــان
اخلـالدة الـتي كـانت و سـتبـقى خـالدة
في ذاكرة الـعراقيـ والعـرب  اضافة
الى ماكان يـتمتع به الـراحل من طيبة
ووفــاء لـزمالئه والتـفــارقه االبـتـسـامـة
والــــطــــرفـــــة بــــ اهــــله ومـــــحــــبــــيه

واصدقائه).
× كانت ألموري بصـمات واضحة جدا
عـــلى االغــــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة في اوج
ازدهـــارهـــا في ســـبــعـــيـــنـــات الـــقــرن
ــاضي وكـانت اسـهـامـاته مـلـمـوسـة ا
وعـميـقـة في تطـوير األغـنـية الـعراقـية

طوال خمسة عقود .
ــــولـــود فـي كـــربـالء عـــام وأمــــوري ا
وسيـقى منذ كان طفال 1935 عشق ا
حـــيث اجـــاد الــعـــزف عـــلى عــدة آالت

بـالــعـطــاء واالبـداع الــلـحـنـي ويـحـتل
مكـانة مـهمـة في عالم الـغنـاء العراقي
خالل مدة تـمتـد لنـصف قرن امـضاها
في اكــتــشــاف االصــوات الــغــنــائــيــة.
واكـــتــشــاف االحلـــان الــتي تـــنــســجم
وطـبـقـاتـهــا الـصـوتـيـة وبـعـد رحـلـة
البـحث والتنـقيب في اسـتخراج
االنغام والـبحث عن الـقصائد
الـــــــتـي مــــــــازال الـــــــنـــــــاس
ـا تـتـضـمـنه يـرددونــــــهـا 
من صـــــدق الـــــعــــاطـــــفــــة
شاعر وهي وانثياالت ا
تــعــــــــكـس صــدى تـــلك
ــــــعـــــــــطـــــرة االيــــــام ا
بـــالــــذكـــرى واحلـــنـــ
والـعــاطــفــة وتــتـرجم
آهـــات وحــزن ولــوعــة
العشاق وهم يكابدون
قـــــــســـــــاوة الــــــــواقع
ـنـبـعـثة واحلـرمـان ا
ــــلـــحن من صـــوت ا
امـوري وكـأنه نواح
يــــــــرثي بـه مـــــــوت
االحالم والسعادة
ـــــســــروقـــــة من ا

واقع الناس.

ا راوده مـوسـيـقـية وحـقق حـلـمـا طـا
بـااللـتــحـاق بــالـفـرقــة الـســيـمـفــونـيـة
الــعــراقــيــة بـعــد ثــمــانــيــة أعـوام من
الدراسة على آلة الكمان حيث اصبح
الحقـا عازف الكـمان االول فيـها طوال
سـتـة عـشر عـامـا . ولم يـقتـصـر عـطاء
غنـ عراقي أموري على الـتلحـ 

بـل قــدم احلــانــا لـلــمــغــني الــكــويــتي
ــــعـــروف عــــوض دوخي وغــــنت له ا
ـــصـــريـــة إلــهـــام بـــديع الـــفـــنـــانـــة ا
وانـــتــشـــرت أحلــانـه في الــعـــديــد من
بــلــدان الـــعــالم الــعــربـي عــلى انه من
ـوروث الــعـراقي وهـو مـا دعـاه الى ا
ـصـاحـبة تـسـجيـل اغـانـيه بـصـوته 
الــعــود .و قــدم الــراحل خالل رحــلــته
الــفـنـيــة الـطــويـلـة لــونـا غـنــائـيـا ضم
الـقـد مع اجلـديد وتـمـكن ايـضا من
مـوالفـة ذائقـتـ مخـتلـف هـما ذائـقة
ــديـنــة مـعــا فـخـرج الـريـف وذائـقـة ا
بـاسلـوب اخـتص به عن غـيره وتـمـيز
في تـقــد احلـان ذات مــيـول تـنــتـمي
ـمـتـزجة لـروحـيـة اجلـنوب الـعـراقي ا
بـقـراءات الـرثـاء احلــسـيـني وهـو مـا
أكسبه شـعبية جـعلت منه االقرب الى
وجــدان ودمــوع الــعــراقـيــ  ويــقف
ـــلـــحن الـــراحل عـــلـى تــاريـخ زاخــر ا
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واالقــنــــــــــاع الــنــفـــسي واضــافت
اجـــواء الــفـــرح وادخــال الـــســرور

ـــصــــابــــ ورفع داخـل نــــفــــوس ا
ــعــنــويـة لــهـم مع رســالـة الــروح ا

عـــرفـــان وشــكـــر البـــطـــال اجلــيش
االبيض).
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شرعـيـاً سيـتـولى تشـريح اجلـثة
لـلــتـحـقق مـن هـويـة صـاحــبـتـهـا
انــطالقــاً من بــصـمــة األســنـان)
لــكــنه لــفت إلى (أن الــشــرطــة لم
تــــتـــلـق بالغـــات عـن فـــقـــدان أي

شخص آخر في البحيرة).
ــــرجّح أن تــــكــــون نــــايـــا ومـن ا
ريفـيرا (33 عامـاً) غـرقت عـرضاً
في الـــبـــحــيـــرة حــيث كـــانت مع
جنـلـهـا الــبـالغ أربع سـنـوات في
قارب استأجرته في 8 تموز.ولم
تــظـهــر ريـفــيـرا مــذّاك فـأطــلـقت
السلطات في اليـوم نفسه عملية
شاركة عدد بحث واسعة عنها 
كــبـيــر من الـغــواصـ مــعـززين

روحيات. با
وقد عُثر بعد ساعات على الطفل
في القارب نـائما ومرتـديا سترة
جنــــــــــــاة وفـق مــــــــــــا أفـــــــــــادت
ـمـثـلة (إنه الـشرطـة.وقـال جنل ا
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زيندزي مانديال

{ لـوس اجنـلـوس-  نـيـويورك-
ـــمــــثـــلـــة (أ ف ب)  —تــــوفـــيـت ا
األميـركيـة كيـلي بريـستـون التي
شــاركت في أفالم نــاجــحــة مــثل
جــيـري مــاكــغـوايــر) و(تـويــنـز)(
جراء إصـابـتهـا بـسرطـان الـثدي
عــــلى مـــا أعـــلـن زوجـــهـــا جـــون

ترافولتا.
ـمــثل عـبـر (إنـسـتـغـرام) وكـتب ا
بـقــلب حـزين جــدا ابـلــغـكم وفـاة
زوجتي الرائـعة كـيلي بريـستون
الـــتي خـــســرت مـــعـــركــتـــهــا مع
ــسـتـمــرة مـنـذ سـرطــان الـثـدي ا
ــرض . لــقــد واجـــهت ا ســـنــتـــ
بشـجاعـة بدعم وحب الـكثـير من

األشخاص.�
وقال نـاطق بـاسم العـائـلة جملـلة
(بـيـبـول) األمـيـركـية الـتـي تعـنى
ــمـثــلـة ــشـاهــيـر إن ا بــأخـبــار ا
تــوفـيت صــبــاح األحـد. وأوضح
لـوكـالــة فـرانس بـرس (أرادت أن
ـعركـة بـعـيدا من تـخوض هـذه ا
األضـــواء وخــضـــعت لـــعالجــات
طــبـــيــة مــنــذ مــدة مــدعــومــة من

عائلتها واألصدقاء).
ولدت بـريـسـتون في 13 تشـرين
األول/أكـتـوبر 1962 في هاواي
ـــســـرح فـي جـــامـــعـــة ودرسـت ا
جـنـوب كـاليـفـورنـيـا. واشـتـهرت
بــدورهـا في الــفـيــلم الـكــومـيـدي
(تويـنز) الـعام 1988 إلى جانب
أرنــــولـــد شـــوارزيــــنـــغـــر وداني
ديـفــيـتــو. وشـاركت فـي عـشـرات
سلسالت التـلفزيونية األفالم وا
خـالل مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة. في
الــفـيـلم الــكـومــيـدي الــرومـنـسي
الـــشــهــيــر (جــيـــري مــاكــغــويــر)
إلى جـــانـب تـــوم كــروز (1996)
وريـنــيه زيـلـويــغـر جـسـدت دور

صديقة البطل السابقة.
ـمثل جـون تـرافـولـتا وتـزوجت ا

ــتّـحــدة بــتـســجــيـلــهـا 44819 ا
ـــكـــســــيك مع 35006 وفــــاة وا
وفــيــات وايـــطــالــيــا مع 34954
وفاة. تعيد جنوب إفريقيا فرض
حظـر جتـول اعـتبـاراً من االثـن
مع منع بيع الكحـول بعد ارتفاع
في عــــدد إصـــــابــــات فـــــيــــروس

ستجد. كورونا ا
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عملياً كان عمر الوزارة السابقة كمعدل ستة أشهر ب
تـعيـ وزير مـبكـر أو التـأخـر في تعـي آخـرين وكذلك
هـذه الـوزارة كـمـا يـقـولـون عـمـرهـا سـنـة وسـتـة أشـهـر
يـعـني مـا تــلـبث ان تـقـلـع حـتى تـهـبـط  وهـذه الـفـتـرات
الـزمنـيـة القـصيـرة التخـدم أي بـناء وتـغيـيـر حقـيقي في
اخلـدمات الـعـامة والـبرامج االنـتـاجيـة إذا افـترضـنا أنَّ
حقائب الـوزارات العراقـية ليـست سدَّ فراغ وتـرضيات

ب األحزاب وما يتصل بها .
في الــعـالم قــد ال تــدوم الــوزارة ســنـة أو أقل وتــتــغــيـر
ـكن مــقـارنــة وضع الـعـراق جـزئـيــاً أو كـلــيـاً . لــكن ال
بـــأوضــاع الــدول االخـــرى حــيـث الــســـيــاقـــات هــنــاك
مسـتقـرة والوزيـر هو مـوظف كبـير خلـدمة عـامة كـبيرة
ــقـــصــود الــوزراء ولـــيس شــيـــئــاً آخـــر. وهــنـــا لــيـس ا
ـنـاصب كـواقع حـال مع الـفـرشـة كـأشـخـاص وإنّــمـا ا

احلزبية السائدة.
ـشكلـة االساسيـة ليست في الـوزارات وانّما في لكن ا
االنـظـمـة الـعـامــة الـتي قـد تـتـيح اطـالق يـد مـديـر مـنـفـذ
حـدودي اكثـر من وزيـر الداخـلـية او حتـركـات ميـر عام
خارج الـسياقـات في محافـظة اكـبر من امكـانات وزيرهِ
في بغداد عـلى التحـرك بحكم الـتنسـيقات الـداخلية في
ديرين العام قد احملافظات ومجالسهـا . فضالً عن ا
ـدير حتـولوا الى طـبقـة متـكـلّسـة غيـر قابـلة لـلتـغيـير وا
وهو مـطمئن الواحـد يعـاصر خـمسة وزراء  مـتعـاقبـ 
كن بأنّ أيّ تغـيير حكـومي ال يعني أنّه مـشمول به  و

أن نحسب وكيلي الوزارات مع هؤالء أيضاً .
ؤتـمر عام اآلن الدولـة العراقـية بحـاجة لالعداد اجلـيد 
لالصالح االداري مع ربطه بالطـاقات االنتاجيـة الفعلية
والتصـميمـية جلمـيع القطـاعات. إنّهـا وقفة صـعبة ال بد

ثابة مراجعة بعيداً عن االحزاب .  أن تكون 
سألـة ليست سـياسية هي اعـادة بناء أسـاسيات دولة ا

مفكّكة.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كنْ حــرامـيــاً ومــرتـزقــاً وخــائــنـاً ومــنــافـقــاً وكــذابـاً . إزرعْ
عدتك . عطوب  ضميرَك ا

نغلـة . إكتبْ وارسمْ وغن وهِز واخـير الغـزاة وا بِعْ حرفَكَ 
ـزاد الــكـبــيـر . إحـمل مـؤخـرتـكِ  كـمـا يــشـتـهـي صـاحبُ ا
زمـار وبوّقْ بباب السـلطان . واصل خلعَ وريقات الطبلة وا
تهرئة من على جسدك التالف  كما لو أنك بفرجة التوت ا
˙ ˙ستربتيز   مكتظة بناثري الدنانير  
ـا تبـقّى فيك من أوشال شـرف وآدمية  لكنْ بالـله عليك و

ال تطلبْ منّيَ أنْ أكون مثْلَكْ .
طـلـبتُ مـنك أن تـكـتب سـطـراً واضـحـاً بـائـنـاً صـارخـاً ضد

نغلة واحلثالة . الغزاة وا
ضحـكتَ بـوجـهي ضحـكـة مـومس بائـرة وقـلت أنك ال تـفهم

في السياسة !!
يـنك مال وفـير  وفي بـطـنك طعـام كثـير  وجـسمك حتت 
مكفّن باحلـرير  وعمرك راكض صـوب األخير  ومؤخرتك
الضخمة مزروعة فوق كرسيٍّ وثير  وسريرك العالي ليس
على صرير  فقل احلقَّ قبل أن تـغادر األرض وما عليها 
ن ال هو راكب حتى ال تلعنك الناس وتصـير قياساً ومثاالً 

بالعير وال خارج بالنفير .
كان عليك أن تقـرأ ابتسامتي جيـداً  يومَ قلتَ لي أنك تنتجُ
اجلمال وهو صنف من أصناف مقاومة ومقاتلة الباطل !!
أعلم أنك كـنت تكذب وتـستـعمل سـطراً باهـتاً بـغيـر محله 
وقد صنعه قبلك جـوق من نقدة حيّال شـياط  وفصلوه

لباساً لك وتقيّةً عرجاء لزمان أعرج !!
سرح الـعتيق : ليس بـاخلبز وحده كنتَ تصرخ فـوق دكة ا
ـغفلون  وعندما تحمسون ا يحيا االنسان  فيـصفق لك ا
تخـتـفي في الكـوالـيس البـعـيدة عن الـفـرجة  فـأنك تـعرض

لسانك كي يصير ملطعةً لتلميع حذاء السلطان !!
رأيـتك مـرةً في ســاحـة الـثـائــرين وانت تـرسم صـورة وردة
حـمـراء ضـخـمـة عـلى جـدار مــشـهـور  وعـنـدمـا طـلب مـنك
الـنــبالء رسمَ وجه جــيـفـارا  أعــدتَ عـلــيـهم نــفس اجلــمـلـة

الطقطوقة التي تتكلم عن اجلمال !!
لم تبـدلك األيام أبـداً  فأنت مـنشار في

شيت . الزمن وقد ملكت ا
ـهرج وقاطع أنت احلبل والسـيرك وا

التذاكر والزهر واحلية والدرَج !!
هل فكرت بيومٍ أغـبر أرمد ال بيع فيه

وال شراء ?!

األفراد الـذين أصيـبوا بـعوارض
ـئــة من طــفــيــفــة. وأبـدى 60 بــا
اجملــمــوعــة الــتي جــرى درســهـا
استـجـابـة منـاعـية (قويـة) خالل
األســـــابــــيع األولـى الــــتـي تــــلت

إصابتهم بالعدوى. 
لـكن وبـعــد ثالثـة أشـهـر حـافظ
ــئــة فـــقط مــنـــهم عــلى16,7  بـــا
مـســتـويـات عـالــيـة من األجـسـام
ضـادة لكـوفيد-19 فيمـا خسر ا
بـضـعـة مـرضى أي جـسم مـضاد
قـابل لـلـرصـد في دمـهم. وعـنـدما
يـتعـرض اجلـسم خلـطـر خارجي
كاإلصابة بفيروس يولد اجلهاز
نـاعي خاليـا تـقوم بـرصـد هذه ا
الـفــيـروسـات والـقـضــاء عـلـيـهـا.
ويــنــتـج اجلــسم لــهــذا الــغــرض
بــروتـــيـــنـــات حتـــمل أجـــســـامــا

ـرض كــوفــيـد-19). مــرتـبــطــة 
وفـي أالبــامـــا حـــذرت ســـلـــطــات
تـسكـالـوسا مـطـلع تـموز/يـولـيو
من إقامة حـفالت (كوفـيد بارتي)
الـتي تـنـظم بـحـضـور مـصاب أو

رض. مصاب عدة بهذا ا
إال أن الــــدراســـة الــــتي نــــشـــرت
ــنــاعــة ضـد االثــنــ بـيــنت أن ا
ـسـتـجـد قد ال فـيـروس كورونـا ا
تــسـتــمــر أكـثــر من أشــهـر وهي
احلـال أيضـاً بـالـنسـبـة لـلمـنـاعة
ضــــد فـــيــــروســـات أخــــرى مـــثل
االنفلونزا. وقال اخلبراء إن هذه
النتـائج قد تغـير كيـفية تـخطيط
احلـكـومـات لـلـمـرحـلـة الـوبـائـيـة
ـقـبـلـة كـطـرق تـمويـل وتـنظـيم ا
ـتـعــلـقـة بـالــلـقـاحـات األبـحــاث ا
وتـطـويـرهـا. وأكـد لـورنس يـونغ

الـــفـــيــروس فـــعــلـــيـــا وإن كــانت
العدوى ستنتقل إلى آخرين.�
وقد أصيب رجل ثالثيني بالفعل
خالل الــسـهــرة وتـدهــور وضـعه
ـــســتـــشــفى إلى أن أدخـل هــذا ا
ـصدر حيث تـوفي عـلى مـا قال ا
نـفــسه. وروت جـاين أبــلـبـاي ان
ـــمــــرضـــة كـــانت ــــريض قـــال  ا
بــــجــــوار ســــريــــره �أظن أنــــني
ارتـــكــبت حـــمــاقـــة كــنت أظن أن
الــفــيـــروس خــدعــة إال انه لــيس
كـــذلك. ظن انه شـــاب وال يــقـــهــر

رض.� ولن يتأثر با
وقالت الـطبـيبـة (ما من أحـد منا
ال يـقــهـر) مــشـيــرة إلى أن (عـدة
مـــــرضى فـي الــــعـــــشـــــريـــــنــــات
والثالثـيـنات مـوجودون اآلن في
ـسـتــشـفى بـسـبـب مـضـاعـفـات ا

مـــضــــادة مــــعـــدّة خــــصـــيــــصـــاً
ستضدات. وما الستهداف تلك ا
ـا يـكـفي دام الـشـخص يـتـمـتع 
ضـادة يكون من تلك األجـسام ا
جـسده قـادراً عـلى الـتـصدي ألي
ـنـاعـة. ـنـحه ا عـدوى وهـو مـا 
فيما  توفـي أميركي ثالثيني في
واليــة تــكــســاس جــراء فــيـروس
ـستـجـد بعـدمـا أصيب كورونـا ا
به خالل حـفـلة �كـوفـيد بـارتي�
نـظـمهـا شـخص مـصـاب عـلى ما
أفـــادت مـــســــؤولـــة طـــبــــيـــة في

مستشفى محلي.
وأوضـــحت جـــايـن أبــلـــبـــاي من
مــــســـتــــشـــفى �مــــيـــثــــوديـــست
هوسـبيـتال �في سان انـطونـيو
تقـوم فكـرة هذه الـسهـرات على�
ــــعــــرفــــة إن كـــان االجــــتــــمــــاع 

أسـتـاذ علـم األورام اجلزيـئي في
جامـعـة وورويك أن (هـذه دراسة
مهمة فهي تبـدأ بتحديد اآلليات
الـــطــويـــلـــة األمـــد الســـتـــجـــابــة
ـــضـــادة لـــســارس- األجـــســـام ا
كــوف-2 أو فـــيــــروس كـــورونـــا

ستجد). ا
وأضاف يونغ أن (الـدراسة تلقي
الـضــوء عـلى حـاجـتــنـا إلى فـهم
ــنــاعــيــة أفــضـل لالســتــجــابــة ا
الوقائية لنتمكن من تطوير لقاح
فـــــعــــال). ورأى جــــيــــمـس غــــيل
احملاضر الفخـري في كلية الطب
في وورويك أن الــدراســة تـظــهـر
مــدى أهــمــيــة مــواصــلــة اتــخـاذ
ـــنع الــــفـــيـــروس من تـــدابـــيــــر 
الــتـــفــشي وخــصـــوصــاً مع بــدء

موسم اإلجازات في أوروبا.

في الــعــام 1991 واجنــبــا مــعــا
ثالثة أطفـال توفي أكبـرهم العام
 في سن الـسادسـة عـشرة.2009
فيـماتوفي حـفيـد جنم الروك أند
رول إلـفيس بـريـسـلي بنـجـام
كيو األحد عن 27 عامـاً على ما
أعــــلن لــــوكـــالــــة فــــرانس بـــرس
مـــــــــــديــر أعــمــال والــدته لــيــزا
مــاري بــريــســلي مــؤكــداً خــبـراً
نــــــــشــــــــره مـــــــــوقـع (تي ام زي)

اإلخباري.
ولم يـعـطِ مـديـر األعــمـال رودجـر
فـــيـــديــــنـــوفــــســـكي مــــزيـــداً من
التوضيجـات عن أسباب الوفاة
ولــكن مــوقع (تي ام زي) ذكــر أن
عـلومـات األوليـة تشـير إلى أن ا

الوفاة ناجتة عن االنتحار.
ولم يُـدلِ مـكـتب شـريف مـقـاطـعة
لــــوس أجنــــلـــــيس الــــتـي تــــقع
ضمنها مدينة كاالباساس حيث
تـــوفي بـــنـــجـــامـــ كـــيـــو بــأي
مـعـلـومـات لـوكـالـة فرانـس برس
عـــنــــد اتــــصـــالــــهـــا بـه. وأشـــار
فـــيـــديــنـــوفـــســكـي في تـــصــريح
مكتـوب أرسله إلى وكـالة فرالس
برس إلى أن والدة كـيو (مـنهارة
كلياً ومدمّرة وال شيء يواسيها
لكـنـهـا حتاول الـصـمود من أجل
ابـنـتيـهـا الـتـوأم وابـنتـهـا الـبـكر

رايلي).
كـــــانـت مـــــولــــــعـــــة�وأضـــــاف  
بهذاالـشاب. كان أكـثر من أحبّته

في حياتها.�
وكــان بــنــجــامــ كــيــو يـعــيش 
بـــعـــيــداً مـن األضــواء ولـم يــكن
يظهر عـلناً على اإلطالق تـقريباً.
نشورة وتُظهر الـصور القليـلة ا
له أنه يـشـبه إلى حـدّ كـبـيـر جدّه
إلـــفــيـس بــريـــســلي الـــذي جــعل
موسيقى الروك أند رول شعبية.
 وقــــالت والـــــدته لـــــيــــزا مــــاري

قابالت مع بريـسلي في إحـدى ا
محطـة (سي إم تي) التـلفزيـونية
معـلّقـة عـلى شبه ابـنهـا بوالـدها
أصــاب بـالــذهــول عــنـدمــا أنـظـر

إليه

.  وبــيــعـت أكــثــر من واألربــعـــ
ـلك الـروك أند مـلـيار أسـطـوانـة 
رول فـي الــعـــالم بـــيـــنـــهــا 146
ـتــحـدة مــلـيــونـاً فـي الـواليــات ا

وحدها.

أسـطـــــــــوانـات لـكنـه لم يـصدر
أي عـــمـل مـــوســـيـــقي مـــنـــذ ذلك
. وكـان إلــفـيـس بـريــسـلي احلــ
نـفــسه تـوفي بــاكـراً إذ رحل في
الـعـام 1977 وكـان في الــثـانــيـة

وبـحـسب صـحــيـفـة (ديـلي مـيل)
البريـطانـــــــيـة حصل بنـجام
كــــيـــــــــــــو الــــعـــام 2009 عـــلى
عــرض بــقــيـمــة خــمــســة ماليـ
دوالر لــــــتـــــــســــــجـــــــيل خـــــــمس

{ جــوهـانــسـبــرج - وكـاالت -
أعـــلـن مــتـــحـــدث بـــاسـم حــزب
ـــؤتــمـــر الــوطـــني األفـــريــقي ا
احلــاكم فـي جــنــوب أفــريــقــيــا
ـاضي وفــاة زيـنـدزي االثــنـ ا
مـانـديال ابـنـة الـرئـيس الـراحل
نـاضل في نـيـلـسـون مـانديـال ا
سـبـيل الـقـضـاء عـلى الـتـمـيـيـز

العنصري.
وكـــانـت زيـــنـــدزي ابـــنـــة بـــطل
الـتــحـريـر الــراحل والـنــاشـطـة
ـــنـــاهـــضـــة ويـــني مـــانـــديال ا
لــلـتــــــــــفـرقــة الــعـنــصـريــة قـد
ـــســـرح الـــدولي بـــرزت عـــلى ا
أل رفض عــنــدمــا قــرأت عــلى ا
نــيـــلـــســون مـــانـــديال لـــعــرض
الــرئـيس الــســابق بي.دبــلــيـو.
بــــوتـــــــــــا إطالق ســـــراحه في

العام 1985.
وقـــــــالت هـــــــيـــــــئـــــــة اإلذاعــــــة
والتلفزيون الـتابعة للدولة (إن
زيـنـدزي الـبـالـغـة من الـعام 59
عــامــا وكـانـت تــشـغـل مـنــصب
ســفــيـر جــنــوب أفــريـقــيــا لـدى
رك تـوفـيت في مسـتـشفى الـد
بـجـوهـانـسـبـرج) دون أن تـذكر

سبب الوفاة.
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{ بـاريس- نـيـويورك -(أ ف ب)
ذكـرت دراســة نـشـرت امس أن —
ــتـعــافـ من فــيـروس كــورونـا ا
ـنـاعـة ـسـتـجـد قـد يـخـسـرون ا ا
ضـــده خالل أشـــهـــر مـع إشــارة
ـعطـيات قد خبـراء إلى أن هذه ا
يكون لها أثر �كبير �على كيفية
تـــعــــامل احلـــكـــومـــات مع وبـــاء
كـــوفــــيـــد-19. وفي دراســــة هي
األولى مـن نـــــوعـــــهــــــا فـــــحص
باحثون من �كينـغز كولدج �في
لـــنـــدن مـــســـتـــويـــات األجـــســام
ـــــضــــادة لــــدى أكـــــثــــر من 90 ا
مـــصـــابـــا بــــفـــيـــروس كـــورونـــا
ـسـتجـد وراقـبـوا كـيف تـبدلت ا
مع الـــوقت. وأظــهـــرت فــحــوص
ناعـية ضد الدم أن االستـجابـة ا
الـــفــيـــروس ظـــهــرت حـــتى لــدى

ووالـــدتـه كـــانــا يـــســـبـــحـــان في
الـــبـــحـــيـــرة وأنــــهـــا ســـاعـــدته
لــلـصــعــود مـجــدداً إلى الــقـارب
وعـنـدمـا اســتـدار رآهـا تـخـتـفي
ــاء) وفق مــا روى قــائــد حتت ا
الشـرطة بـيل أيوب.وتـوقع أيوب
أن يكـون غرق ريـفـيرا عـائداً إلى
ـائــيـة الـقــويـة الـتي الـتــيـارات ا
تـشـهـدها أحـيـانـاً بـحـيـرة بـيرو.
ــمـكـن أن يـكـون وشـرح أن (من ا
الــقــارب بــدأ يـــجــنح إذ لم تــكن
ا ـاء أو ر ـرساة مـلـقـاة في ا ا
كــان لـدى ريــفــيـرا مــا يــكـفي من
الطاقـة لتعـيد جنلـها إلى القارب
ولــكن لم يــعــد لــديـهــا مــا يــكـفي

لتنقذ نفسها).
وكانت الـبحـيرة أغـلقت في وجه
الــعــامـــة تــســهـــيالً لــعـــمــلــيــات
البحث.وأضاف أيوب (نعتقد أن
ـــوجــودة في قــعــر الـــنــبــاتــات ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
عـثـر عــلى جـثـة جنـمــة مـسـلـسل
ــمـثـلـة نـايــا ريـفـيـرا في (غـلي) ا
الــبــحـــيــرة الــتـي فــقــدت فـــيــهــا
األسبوع الـفائت على مـا أعلنت

الشرطة احمللية.
وأوضح قــائــد شــرطــة مــنــطــقــة
فـــيــنـــتــورا بــيـل أيــوب أن (فــرق
اإلنقـاذ تـمكـنت من انـتـشال جـثة
مثلة بعدما رصدتها طافيةً في ا
مــــشـــيــــراً إلى أن الـــبــــحــــيــــرة)
(الـتــحـقـيـقـات األولــيـة بـيّـنت أن
الــوفــاة نــاجتــة عن حــادث غـرق

عرضي).
وقــال أيـوب (نــعــتـقــد أن اجلــثـة
التي عـثرنا عـليهـا هي جثـة نايا
ـكـان ريــفـيــرا) اسـتـنــاداً عـلـى ا
الـذي كـانت مـوجـودة فـيه وعـلى
شــــكـــــلــــهـــــا وعـــــلى مـــــا كــــانت
تــرتـديه.وأشــار إلى أن (طــبـيــبـاً

البـحـيـرة حجـبت اجلـثة إلى أن
ـــاء بـــفــعل طـــفت عـــلى ســـطح ا
عـــمــلــيـــة الــتــحـــلل). وأفــاد بــأن
ـاء كانت محدودة الرؤية حتت ا

ولم تتخط عمق 30 سنتيمترا.
وكـــانت ريــفـــيــرا اشــتـــهــرت من
خالل تأديتها شخـصية سانتانا
لـوبـيـز في مـسـلسـل (غلـي) الذي
شــــاركت فــــيه لــــســـتــــة مـــواسم
(2009-2015). وقــد حـقـق هـذا
الـعـمل الــتـلـفـزيـوني الـذي تـدور
أحــــداثه فـي مـــدرســـة ثــــانـــويـــة
أميـركيـة جناحـا كبـيرا وانـتهى
عرضه في 2015. كـذلك شـاركت
ريــفــيــرا أخــيــراً في مــســلــســلي
(ديـفـيـوس مـايـدز) و(ستـيب آب:
هـاي ووتـر). وكـانت تـطـلـقت في
الـــعــام 2018 من والـــد الـــطـــفل
ـــمـــثل رايـــان دورسـي وكـــانــا ا

يتناوبان حضانته.
نايا ريفيرا

في أسـتـراليـا طـلـبت الـسـلـطات
مـن ســـكــــان ســـيـــدنـي احلـــد من
التجمّعات االحتفالية بعد ظهور
بـؤرة جـديــدة بـفـيـروس كـورونـا
ـــســـتــجـــد في إحـــدى حـــانــات ا
ـديــنـة فـيــمـا فــرض عـلى ثـاني ا
مـدن الـبالد مـلـبـورن عـزل جـديـد

لستة أسابيع.
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دعت مجـموعة من 83 مليـونيراً
ـشارك لـشـركة ـؤسس ا بـينـهم ا
(بـن أنــد جـــيــريـــز) األمـــيــركـــيــة
ـــثــلــجـــات جــيــري لــصــنـــاعــة ا
غـريـنـفيـلـد واخملـرج الـبـريـطاني
ريـتـشـارد كـورتيـس االثنـ إلى
فـرض مــزيـد من الـضــرائب عـلى
أكــبـر األثــريـاء في الــعــالم (عـلى
بهدف الفـور) و(بشـكل مسـتدام) 
اإلسهام في عـملية اإلنـعاش بعد
األزمـــة الــنـــاجــمــة عـن فــيــروس
كــورونـــا. وكـــتـــبت مـــجـــمـــوعــة
(أثـريـاء من أجل اإلنـسـانيـة) في
رسـالـة مـفــتـوحـة (فـيـمـا يـضـرب
كــوفــيــد- 19الــعــالم ألصــحــاب
اليـــ أمــثــالـــنــا دور أســاسي ا
ــســاهــمـة في يــؤدونه من أجل ا

تعافي العالم).
وعلق الـقضـاء اإلسبـاني االثن
إعــادة فــرض عـــزل عــلى ســكــان

مــنـطــقـة لـيــريـدا في كــاتـالــونـيـا
(شـمـال شـرق) مـعـتـبـراً أن هـذه
التدابير التي اتـخذتها احلكومة
احملــلــيـــة األحــد (تــتــعــارض مع

القانون).
وبــــؤرة الـــــعـــــدوى هــــذه الـــــتي
يقـطنـها 200 ألف شخص وتقع
على بعد 150 كلم من برشلونة
واحدة مـن البـؤر الـوبائـيـة التي

تثير قلقاً خاصاً في البالد.
ـغربـيـة إعادة قررت الـسـلطـات ا
فرض تدابـير العـزل الصحي في
ــمـلــكـة مــديــنـة طــنـجــة شــمـال ا
اعـتـبـارا من ظـهـر االثـنـ (عـقب
تـــســـجــيل بـــؤر جـــديــدة لـــوبــاء
ــديــنـة) بــحـسب كـوفــيـد- 19بـا

بيان لوزارة الداخلية.
وفي مـانـيـال يـبـدأ فـرض الـعـزل
ـقبـلـة وألسـبـوع خالل األيـام ا
عــلـى ســكــان نــافــوتــاس الــبــالغ
عـددهم 250 ألف نــســمــة وهـو

واحد مـن األحيـاء الـكبـيـرة التي
تــــتـــألـف مـــنــــهــــا الـــعــــاصــــمـــة

الفيلبينية.
بـاتت أمـيـركـا الالتـيـنـيـة االثـن
ـنـاطق األكثـر تـضررا في ثاني ا
الـــعــالم بــوبـــاء كــوفــيــد- 19من
حيث عـدد الوفـيات مع تـسجيل
أكثر من 145 ألف وفاة رسـميا
بــحــسـب تــعــداد وكــالــة فــرانس

برس.
سـتـجدّ أودى فيـروس كـورونـا ا
569,135 ــــــــــا ال يــــــــــقـلّ عـن 
شـخـصـاً في الـعالـم وفق تـعداد
لــوكـالــة فـرانس بــرس اسـتــنـاداً
إلى مــــصــــادر رســــمـــيّــــة حــــتى

. الساعة 11,00 ت غ االثن
ـتّــحــدة هي الــبــلـد والــواليــات ا
األكـــثــر تـــضــرّراً من حـــيث عــدد
الوفيات مع تسجيلها 135,205
وفــيـات تـلــيـهــا الـبــرازيل حـيث
ـمــلـكـة سُـجّـلت 72100 وفـاة وا
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{ روما - وكاالت- بعد أن كانت
في وقـت من األوقـــات مـــســـرحــا
لــســبـاقــات الــعـجالت احلــربــيـة
ــــة هـــــا هـي ســـــاحــــة الـــــقـــــد
مـاكـسـيـمـوس في رومـا تـسـتـعـد
ـوسم جـديـد مـن الـعـمل ولـكـنه
ــــرة كــــدار لـألوبــــرا مع هـــــذه ا
ـنـظــمـ حتت وطـأة اضـطــرار ا
جــائــحــة فــايــروس كـورونــا إلى
البحث عن مواقع ضخمة تسمح
بـالتـبـاعد االجـتـماعي. اسـتـغرق
األمـر أسابـيع لـتـجـهيـز الـسـاحة
التي تعود إلى 2800 عام وهي
من أكـبـر أمـاكن الـتـرفـيه الـعـامة
فـي الــعـــالم كـــمـــا أن أبــعـــادهــا
الـواســعـة وهـيــكـلـهـا الــطـبـيـعي
ـسـارح اإلغـريـقـيـة الـذي يـشـبه ا
ـــة يـــجــعـــلـــهــا مـــوقـــعــا الــقـــد
ـديـر الـفـني لـدار مـثـالـيــا.وقـال ا

أوبـرا رومـا فـرانـشـيـسـكـو أريـنا
في تصـريح(ساحة مـاكسـيموس
حتـولت من سـاحـة إلى مـسـرح..
إلـى دار أوبـــــــــــــــرا فـي هــــــــــــــذه
احلــالــة).وأضــاف (إنــهــا تــعــود
بــطـــريــقــة أو بــأخــرى ألصــلــهــا
وجــذورهــا ووظـيــفــتــهـا كــقــاعـة

عرض).
وعـــادة مـــا تـــنـــظـم أوبـــرا رومــا
مـوسـمـهـا الــصـيـفي في مـنـطـقـة
حـــمــــامـــات كــــاراكـــاال األثــــريـــة
كـنـها ـفتـوحـة أيضـا لـكن ال  ا
ضــمــان الــتــبــاعــد الــذي تــوفـره
سـاحــة مـاكـســيـمـوس.ولــتـوفـيـر
األمن والسالمـة لكل من مـرتادي
األوبـــــرا والــــعـــــازفـــــ عـــــمــــد
ـــنــظــمــون إلـى إتــاحــة قــيــاس ا
لـــدرجــــات احلــــرارة ومــــقــــاعـــد

متباعدة ومنصة كبيرة للغاية.
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