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اخــتــتم رئــيس مــجــلـس الـوزراء
مـــصــطــفـى الــكــاظـــمي والــوفــد
رافق له امس األربـعـاء زيارته ا
الــــرســــمــــيــــة الـى ايــــران الــــتي
استـمـرت يومـ والـتقى خاللـها
ـرشــد االعــلى عـلي خــامــنـئي بــا
. وقال خـامنئي سؤولـ وكبـار ا
في لـقـائه مـع الـكـاظـمي إن بالده
ستـوجه ضـربة ألمـريكـا ردا على
قتل قـائـد فيـلق الـقدس بـاحلرس
الـثوري قـاسم سـلـيمـاني مـؤكدا
أن (بالده لن تـــتـــدخل في عـالقــة
بـغداد بـواشـنـطن) لـكـنه حذر من
أن الوجـود األمـريكي عـلى حدود
إيـــــران يـــــتـــــســـــبـب بـــــانـــــفالت
أمني.ونقل عن خامئني  قوله إن
(إيـــران لن تـــتــــدخل في عالقـــات
العراق مع أمريكا لكن تتوقع من
األصـدقـاء العـراقـيـ أن يـعـرفوا
أمريـكا ويـدركوا أن وجـودها في
أي بـلـد يـسـبب الـفـسـاد والـدمـار
والـــــــتــــــــدمـــــــيـــــــر). وتــــــــابع أن
(اجلـمــهـوريـة اإلسالمــيـة تـتـوقع
ـان الـعراقي االلـتـزام بقـرار الـبـر
طـرد القـوات األمـريـكـيـة حيث أن
وجــودهـا ســبب النــفالت األمن).
وأشـــار خــــامـــئــــني إلـى مـــقــــتل
ســلــيــمــاني فـي غــارة أمــريــكــيـة
بطائرة مـسيرة قرب مـطار بغداد
في بداية العـام قائال (لقـد قتلوا
ضيفكم في بيتكم واعترفوا بذلك
بـوقـاحـة). وأضاف أن إيـران (لن
تـــنــــسى أبــــدا هــــذا وســـتــــوجه
بــالــتــأكــيــد ضـــربــة انــتــقــامــيــة
). وفي سياق آخر اكد لألمريكي
خـامــنـئي إن إيـران تــعـارض (مـا
يــضــعف احلـكــومــة الـعــراقــيـة)
عـكس واشـنـطن الـتي قـال عـنـهـا

إنــهـا ال تــريـد (حــكـومــة عـراقــيـة
مـســتـقـلـة وقـويـة مــنـتـخـبـة عـبـر
تــــصـــويـت شـــعـــبـي). وشـــهـــدت
الزيارة ايضـا عقد مبـاحثات ب
الـــكــاظـــمي والـــرئــيـس اإليــراني
ـــكــتب حـــسن روحـــاني. وقـــال ا
اإلعـالمي لــــرئــــيـس الــــوزراء في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
اجلـــانـــبـــ أكـــدا خالل الـــلـــقــاء
(رغــبــتــهــمــا في تــعــزيــز أواصـر
العالقـات االقتـصاديـة والثـقافـية
ب البلـدين وفي مجال مـكافحة
اإلرهاب  والـتـعـاون الـصحي في
مـواجهـة جـائحـة كـورونـا فضالً
ـســتــمـر من أجل عن الــتـعــاون ا
ـنـطقـة واسـتـقـرارها). دعم أمن ا
واشار الـبيان الى لـقاء الـكاظمي
ـرشـد اإليـراني علي خـامـنئي. با
وتــــابع ان الــــوفــــدين الــــعـــراقي
بــرئــاســة الــكــاظــمي واإليــراني
بـرئــاسـة الــنـائب األول لــلـرئـيس
اإليــراني إسـحــاق جـهــانـغــيـري
عـقـدا اجـتـمـاعـاً مـوسـعـاً (تـنـاول
تـفــعـيل اتـفـاقـيــات الـتـعـاون بـ
البـلدين وسـبل تـذليل الـعقـبات
وجتــاوز اإلشــكــالــيــات الــتي قــد
تــــعــــتــــرض ســــيــــر الــــتــــعــــاون
ـــشـــتــرك).والـــتــقـى الــكـــاظــمي ا
ــــرافـق له بــــرئــــيس والــــوفــــد ا
مجـلس الـشورى اإليـراني محـمد
باقر قـاليبـاف (حيث جرى بحث
اجلــهـــود الــثــنــائــيــة في جتــاوز
اآلثــار الـصــحــيـة واالقــتـصــاديـة
جلــائـحــة كـورونــا والـتــحـديـات
التي شكـلتهـا األزمة االقتـصادية
الـــراهـــنـــة فـــضالً عـن اجلـــهــود
ـا يـخـدم الـثـنـائـيـة لـتـجـاوزهـا 
مـــصــلــحــة الــشــعــبــ الــعــراقي
واإليراني). وأكـد الكـاظمي خالل
مـــؤتــمـــر صــحـــفي مــشـــتــرك مع
الـرئـيـس اإليـراني ان (الـعـراق ال

ـــكن أن يـــكــون مـــحط تــهـــديــد
إليران ) مـشـيرا الى ان (الـعراق
تـلك روابط جـغـرافيـة وثـقافـية
وتاريخية مع إيران) مشددا على
(ضـرورة الـتنـسـيق فـيـمـا يخص
شـتركـة ب الـبلدين). صـالح ا ا
وتــابع ان (الــعـراق الــقــوي قـادر
عـــلـى أن يـــســـهم في اســـتـــقـــرار
نـطـقة) مـؤكدا (اهـمـية الـتركـيز ا
ـشـاكل عـلى الـعــمل اجلـاد حلل ا
نـطقة) مـشيرا الى العالـقة في ا
ان (الـبـلـدين يـواجـهـان حتـديـات

اقــتـصــاديـة والــشـعــوب تـنــتـظـر
الكثير) منوها الى ان (اجلانب
نــاقـشـا تــفـعـيـل االتـفـاقــيـات بـ
البـلدين). مـن جهـته اكد الـرئيس
اإليــــراني ان (طـــهــــران جـــاهـــزة
لـــــتـــــقـف مع الـــــعـــــراق الرســـــاء
ـنـطـقـة) االسـتـقـرار واألمـن في ا
مــضـيــفـا ان (الــطـرفــ تـبــاحـثـا
بـخــصـوص دور الــعـراق في حل

نطقة). قضايا ا
وفي الـســيـاق نـفــسه أعـلن وزيـر
ـالـيـة عـلي عـبـد االمـيـر عالوي ا

ـــعـــابـــر عـن قـــرب إعـــادة فـــتـح ا
اجلنـوبيـة للـعراق مع ايـران.جاء
ذلك خـالل اجـــــــتـــــــمـــــــاع عالوي
بــرئـــيس مـــصـــلـــحــة الـــكـــمــارك
االيــرانـــيــة مــهــدي مــيــراشــرفي
وذلك عـلى هـامش لـقـاء روحـاني
والكـاظمي . واكـد عالوي ااتخاذ
ـنافذ العـراق قرارا بإعـادة فتح ا
اجلـنــوبـيـة قــريـبـاً الــتي اغـلـقت
عــلى خــلــفــيــة تــفــشـي فــايـروس
كـورونـا و تـشغـيـلـهـمـا جـزئـيا
مؤخـرا.وأعـرب عن رغبـة الـعراق

ـشــتـرك واالفـادة في (الـتــعـاون ا
من جتارب الكمـارك االيرانية في
مجال أتمتة االجراءات) مقترحا
(ايفـاد خبـراء وموظـفي اجلمارك
العراقية لـهذا اخلصوص). وأكد
اجلانبان (ضرورة انشاء بوابات
جتـاريــة مـشـتـركــة) فـيـمـا أعـرب
رئـــيـس مـــصــــلــــحـــة اجلــــمـــارك
االيـرانيـة عن اسـتـعـداده لتـنـفـيذ
ـجال تـبادل اجراءات مـشـتركـة 
ـعــلـومـات اجلــمـركـيــة وتـأهـيل ا
مـــوظـــفي اجلــمـــارك الـــعــراقـــيــة

ÍuKF « s Š

بيروت

‰Q ¹ ÁUA «

هل.كان الشاه شيعيا ام متشايعا ليرضى.ايران الشيعية?
ــلـوك فـي ساللـة ــلك الــراحل واعــظم ا في مــذكـراتـي كـمــلك.. يــقــول ا
ـطـار الـشـريف احلـسـ بن عـلي انه زار ايـران واسـقـبـله الـشـاه في ا
ـلكيـة جنبـا الى جنب لـكن الشاه ظل لـفترة صـامتا واسـتقال الـسيارة ا
ـلـك الـعـربي يـتـسـاءل مع نـفـسه مـا الـذي حـدث?.. لـكن الـشـاه حـرك وا
شفتـيه بسـؤال استنـكاري موجه جلاللـة احلسـ أليس جاللتـكم علوي
ا ال يحتاج منا لتفسير.. النسب?.. اجـابه احلس ان جاللتكم ادرى 
ـذهب اجـدادك?.. اجـابه ـاذا انـت سـني ولم تـاخـذ  عـاد الـشـاه ..اذن 
ذاهب ظـهرت بعد احلس ان اجـدادي لم يكونـوا سنة وال شيـعة الن ا
رحــيــلـهم بــاكــثــر من قـرن كــانــوا هم االسالم واالسالم هـم.. ايـرضى

جاللتكم ان يتحول االمام علي الى رئيس مذهب?.
اخذ الشاه نفسا...ولم يتنفس.

×××
زرت الـسـيد اخلـامـنـئي بـدعوة مـن سمـاحـته ولم انـزع حـذائي ونـشرت

الصورة في الصحف.
قـلت له انا عـلمـاني ولـست اسالميـا فاصـدر الـسيـد اخلامـنئ ما يـشبه
الـفـتـوى ان (كـتب حـسن الـعـلـوي تـخـدم الـبـشـريـة) ونـشرت فـي جمـيع
صحف ايـران ونـشرته  صـوت الـرافدين الـتي  كـان اجمللس االسالمي

العراقي يصدرها ..
…—U¹“ ‰Ë«

اول لـقاء رسـمي ب ايـران الشـاه والعـراق الفـيصـلي حدث بـعد تـعي
ـرحـوم تـوفـيق الـسويـد الـذي اشـغل رئـاسة اول سفـيـر بـطـهـران وهو ا
وزراء الـعـراق ثم عـ ســفـيـرا لـدى ايــران الرضـاء غـرور الـشـاه االب
وتــعــالــيه عــلى الــعــراق. وعــنــد اســتـــقــبــاله اخــذ الــســويــد مــعه ثالثــة
دبـلومـاسيـ عيـنوا مـعه فـسأله الـشاه هل فـيهم واحـد من اصل كردي
فطمـأن السفـير جاللته بـعدم وجود كـردي. كان ذلك بعـدمرور اكثر من
ست سـنوات عـلى اسـتـقالل الـعـراق اي عام 1928 الن ايـران رفـضت
بــتـــعــال ان يــكـــون الــعــراق دولــة مـــســتــقــلـــة وهي تــعــتـــبــره جــزءا من
امـبراطـوريتـها التـي لم تكن قائـمة لـكن فيـصل االول حتمل هـذه االهانة
حتى يستكمل اعتراف محيط العراق باستقالله ومن يدرينا ان االنكليز
بــهــذلـوا الــشـاه فــقـرر االعــتــراف.. لالسف ان الـعــراق اســتـقــبل هـذا

العنصري الفار اكثر من مرة عندما حدثت ثورات وانقالبات ضده.
·UŠ dz«“

ـكنا ـناسـبة زيـارة رئيس وزراء الـعراق اليـران وظهوره حـافيـا كان 
ان يـاخذ الـزائر الـعراقي كالش جـديد ويحـتذيه عـند عـتبـة القـاعة بدال
. وان تفرض هـذه احلالـة على اي زائر ايـراني يقابل هـ من التـحفي ا
ـوسق اللقاء باغنية امشي فروض باخملرج ان  رئيسـا عراقيا. وكان ا

وراكم حافي وعبيتي على اجتافي.
هـذه بشـكل عام في الـدبلـوماسيـة تعـني ان العـرب حفـاة.. وهي مسـتلة
من فتـرة صـراع قـومي بـ الـبلـدين في الـعـصـر الـعبـاسي عـنـد ظـهور
فـاخر الـشعـوبيـة التي حتـتقـر العـرب الـذين تبـادلوا مع شـعراء فـرس ا
الـقومـية وكال الـطرفـ مسـلم كان الـعربي يـعيـر الفـرس بتـاريخـهم قبل
االسـالم حي كـان االب يـتـزوج من بـنــته فـيـجـيـبه الــفـارسي كـيف اكـلك

للضب الن العرب كانت تاكل الضب.
مـر الـنـبي وكـان عـدد مـن الـصـحـابـة يـأكـلـون فــدعـوه مـعـهم فـسـالـهم..
مـايأكـلون وحـ عـلم انه الضب اعـتذر الـنبـي فقـال له خالـد بن الولـيد
اذا لم.تاكل أحرام اكل الـضب اجابه الرسول.بـانه ليس محـرما ..اذن 

فقال عليه السالم ..لم اجد قومي تألفه فعافته نفسي..
هـذا هـو ابن امنـة عـبـقـري.بالوحي  ونـبي بعـد الـوحي اذا حـرمه فـماذا

تإكل البادية?
` U ² «Ë ÊUÐUO «

هل وصلنا الى حال ان احلكم يصدر ضد احد رجالنا والعراق ينفذه.
سـينـتقدني احملـبون قـبل غيـرهم ح اقول ان الـسيـد اخلامئـني تلـميذ
جمـال الدين االفغاني وعالقتي بسماحته دهن ودبس. وهو مقاتل ضد
االستعـمار الغربي لهذا اخاطبه.. ان تـخفف اجلمهورية االسالمية من
غلـواء الـهـجوم عـلى الـعـراق واطـفاء مـا عـلق بـها من روح الـثـأر بـسبب
احلـرب العـراقيـة االيرانـية ال سـيمـا وان القـائد الـعراقي قـد حكم عـليه
ـوت ونـفـذوا احلكـم.. ان الـيـابـان غـير االمـريـكـان وهم اعـداء ايـران بـا
بـعـيــدة عـنـكـم وقـد جـربت امــريـكـا قــوتـهـا الــنـوويـة بــقـصف مـديــنـتـ
دينت وهي حليفه له حاليا .. عاشت .. ونسيت اليابان قاتل ا يابانـيت

اليابان ام الصناعة ورائدة التسامح الكوني.
WO «dF « W¹dJ F « ÊUDKÝ

للمرة الـثانية وقد تليـها الثالثة وانا ارثي قـامة اجليش وعنفوانه القومي
والوطني...واخلزي مدى الدهر لسجانيه...

اذا تـهيـأ لـباحث في تـاريخ اجليش الـعـراقي لدرس قـائد فـسيـخيب الن
كل ضابط عراقي يـتخرج في الـكليـة العسكـرية فهـو قائد...وكل ضابط

صف من نايب عريف فما فوق هو قائد..
ـكن ان امـا رئـيس االركـان فـهـو اعـلى من اي مـنـصب في الـدولـة اذ 
يــصـدر قــرار من مـجــلس الـنــواب بـتــرشـيح شــخص لــرئـاسـة مــجـلس
الوزراء او وزيـر حيث التفرض شـروط عليهمـا اال رئيس اركان اجليش

فهو ال يحمل هذه الصفة ما لم يكن:
خريج كلية عسكرية.
خريج كلية االركان.

امــضى في اجلــيش ســنـواته من مـالزم ثـان الى اعــلى رتــبـة مــهـيب او
فريق اول ركن.

والـضـابط هـو الـوحـيـد الـذي يـفـحص خـشـيـة ان يـكـون قـد مورس مـعه
اللواط. وهو فحص ال يخضع له مخلوق اخر في الدولة ولو عمم لكفانا
الـله شر من مـر علـيه الرصـافي فرفـض استـقبالـه فتـرك الشـاعر ورقة

عليها بيت شعر ساكتفي بالشطر االول منه.
ان اخملانـيث في الدنيـا بالعدد.وكلـهم..?  من هذا الوسط وفي اجلـندية
امـضى القـائد الكـبيـر سنـوات عمـر ناقصـا سبع عـشرة سـنة امـضاها

وت. سجينا وهي التي اثرت عليه وطرحته على فراش ا
ال ادري هل ســاعـيش الـى الـيـوم الــذي ارى فـيـه سـجـانـي هـذا الــقـائـد
مـكـبـلـي الـرجـلـ والـيـديـن وهم يـسـألـون عن اي جـرم ارتــكـبه سـلـطـان
هـاشم سـوى اداء مـهـمـته في الـدفـاع عن قـدسـيـة حـدود الـعراق .حـتى
ن يـتـنـازل عن كـرامـة بـلده ـوت  ـوت وا ـضي في الـسـجن سـنـوات ا

وينتصر لقوى خارجية ان تعبث بامنه القومي.
مات الفارس شهيدا ..مات مكلالً بشارات الشرف الوطني 

مات سلطان هاشم كما مات عظماء التاريخ في ظالم سجونهم.
اذا لم تفتح اجلنة لهذا الفارس ابوابها فمن يستحقها..سوى من كانوا

اشجار تفاح اجلنة?

ــــــــعــــــــابــــــــر واعــــــــادة فــــــــتـح ا
ـشـتـركـة.وفي شـأن مـتـصل اكـد ا
الـنـائب محـمـد شـيـاع الـسوداني
اهــــمــــيــــة الــــزيــــارة . وقــــال في
تصريح امـس أن ( الزيارة مـهمة
في إطـار تـدعـيم عالقـات الـعـراق
مـع دولــة جـــارة يــرتـــبط مــعـــهــا
ــصـــالح ومــشــتــركــات ديــنــيــة
واجتـمـاعيـة وجـغرافـيـة وأمنـية)
وأضـــاف أنــهـــا (مــهـــمــة ايـــضــا
التي حلكومة الكـاظمي اجلديدة 
ينـتظـر منـها أداء سـياسي مـتزن
بـــــعـــــيـــــد عن احملـــــاور  يـــــضع
مصـلحة الـعراق وسـيادته وأمنه
أوال وآخــرا) .وشــدد الــســوداني
عــلى ان (الــزيــارة تــمــثل فــرصـة
وهــو مــؤهل أن يــكـون لــلــعــراق 
الـتي ــنـطـقــة  عـامـل تـوازن في ا
تــشـهــد تـوتـرات جــمـة تــؤثـر في
االســـتـــقـــرار واألمن).من جـــهـــته
انـــتــقــد عــضــو جلـــنــة الــنــزاهــة
النيـابية كـاظم الصيـادي الزيارة
وقال في مقابـلة متـلفزة انه (كان
على الكاظـمي ترميم الداخل قبل
القيـام بزيارات خـارجية) مـشيرا
الى ان (الـــــســـــعــــوديـــــة اجـــــلت
استـقبـال الـكاظـمي بسـبب زيارة
ظـريف لـلــعـراق) مـنـوهـا الى ان
(ولي العهد محمد بن سلمان هو
احلـاكم الفـعـلي لـلسـعـودية). من
جـــــهـــــة اخـــــرى  يـــــقـــــوم وزيــــر
اخلـــارجــيــة الــفــنـــلــنــدي الــيــوم
اخلــمــيـس بــزيــارة رســمــيــة إلى
بـغــداد بـحـسـب بـيـان مــقـتـضب
لوزارة اخلـارجيـة اكتـفى بالـقول
ان(وزيــر اخلـارجــيــة الـفــنـلــنـدي
بـيـكا هـافـيـسـتو سـيـزور الـعراق
الــيــوم اخلــمــيس) مــضــيــفــا ان
(وزيــر اخلــارجـيــة فــؤاد حــسـ
ســـيــســـتــقـــبل في مـــقــر الــوزارة

نظيره الفنلندي).

ــنـظــمـات اغــتـيــال اخلـبــيـر في ا
اإلرهـابـيـة هـشـام الـهـاشـمي قـبل
). من جـهـتـهـا أعـلـنت أسـبـوعـ
وزارة الداخلية أنها شكلت فريقا
خـــاصــا مـن خــبـــراء اخملـــابــرات
ومـكـافحـة اإلجـرام لـلـتـحقـيق في
تحـدث الرسمي القضـية وقـال ا
بـــاسم الـــداخـــلـــيـــة إن (الـــقــوات
األمــــنــــيــــة ال تــــزال تــــبــــحث عن
ـصـدر ــانـيـة) لـكن ا ـواطـنـة األ ا
ابـلغ (الـزمـان) ايـضـا ان خـيـوطـا
بـــدأت فـي الـــظـــهــــور في حـــادث
االخـتطـاف بـعـد مـراجـعـة بعض

االدلة. (تفاصيل ص 2).

الثقـافة والفنـون في العراق إلى
سـيارة أمـام مـكـتـبهـا في مـنـطـقة
ـطـل عـلـى شـارع ابي الــكــرادة ا
نؤاس.  وقـالت صـديقـة ميـفيس
ذكـرى سـرسـم إن (اإلخـتـطـاف 
بشكل مـفاجئ في حي أبو نواس
في بـغـداد) مــضـيـفـة (اخـتـطـاف
هـيال يـعـد كارثـة إنـسـانـيـة) كـما
أشـــارت إلى أن مـــيـــفــيـس كــانت
لـديـهـا عالقـات طـيـبـة مع فـنـان
ومـــثــقــفـــ في الــعـــراق وأنــهــا
أسهمت في فعاليات عديدة هناك
مـــنـــذ عــام 2010 . وتــابـــعت أن
مـــيـــفـــيس (كـــانت مـــســتـــاءة من

الـــــــعـــــــراق.  وشـــــــكـــــــلت وزارة
انية فريق أزمة في اخلارجية األ
انية ـواطنة أ أعقاب اختطاف ا
في وقـت أكــد وزيـــر اخلـــارجـــيــة
هايكـو ماس أن بالده تـعمل على
إيــجـــاد حل يــضــمـن سالمــتــهــا.
وقـال مـاس خالل زيـارة لـلـيـونان
إن (وزارة اخلارجية بـدأت النظر
في الـقـضـيـة من أجل إيـجـاد حل
ــعـني وأمـنه يـضـمـن الـشـخص ا
وسالمـــته) من دون أن يـــضــيف
أي تـفـاصـيـل. وكـانت مـعـلـومـات
أفــادت بــأن مـجــهــولــ اقــتـادوا
مـيـفــيس الـتي تـعــمل في مـجـال

ـانـيـة) داعـيـآ الى اخملـتـطـفــة اال
(ضرورة قيام احلـكومة الـعراقية
بـواجــبـهـا في حــمـايـة الــبـعـثـات
الــدبـــلــومــاســيــة ورعــايــا الــدول
تـواجدين الصـديقـة والـشقـيقـة ا
داخل االرض الــعــراقــيــة).  وقـال
بيان تلقته (الزمان) امس ان هذه
الـزيـارة تــأتي في سـيــاق تـعـزيـز
العالقـات الطـيبـة وااليجـابية مع
ـا ـاني  احلـكـومـة والــشـعب اال
يخـدم مصـلـحة الـعراق وشـعبه 
و انــطالقــا من الــدور االنــســاني
لـلـتــحـالف وتـضـامــنـا مع عـائـلـة
انـية اخملتطفة داخل واطنة اال ا

مالبساتها في وقت طـالبت كتلة
ـانــيــة بــحــمــايـة ســائــرون الــبــر
الـبـعـثات الـدبـلـومـاسـيـة ورعـاية
الـدول الـصـديــقـة والـشـقـيـقـة في
العـراق. وقـال بـيـان ان (زار وفدا
من حتـــالف ســـائـــرون بــرئـــاســة
نـبـيل الـطــرفي رئـيس الـتـحـالف
وصـادق الـسـلـيـطي نـائب رئـيس
الـتـحـالف  وحــمـد الـله الـركـابي
ـــتــحــدث الـــرســمي الـــســفــارة ا
ــانـيــة في بــغــداد امس. واكـد اال
حتــالف ســائــرون خالل الــزيــارة
ساعدة (استعـداده التام البـداء ا
الـالزمـــــــة مـن اجـل االفـــــــراج عن
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تـواصل الـقـوات االمـنـيـة الـبـحث
ــة عـن اجلــنـــاة مـــرتـــكـــبي جـــر
انـية هيال اختطـاف الناشـطة اال
مــيــفــيس في بــغــداد مــســاء اول
امس من قبل مجـموعة مـجهولة
وقال مـصـدر لـ (الـزمان) امس ان
ي (وزير الـداخلـيـة عثـمان الـغا
يــرأس شـخــصـيــا فـريق حتــقـيق
امـــني رفـــيـع لــكـــشـف مــقـــتـــرفي
ـة الـتي ادانـهـا نـاشـطـون اجلـر
وطــالـــبــوا احلــكــومـــة بــالــبــحث
ــرتــكـبــ وكـشف الــسـريع عن ا
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اعــــلــــنت وزارة الــــصـــحــــة  امس
األربــعـاء مـوافــقـة جلـنــة الـصـحـة
والــسالمـة الـوطــنـيـة عـلى طــلـبـهـا
تضمن فرض حظر جتوال شامل ا
طــيــلــة أيــام عــيــد األضـحـى. وقـال
مــديـــر عــام الــصــحـــة الــعــامــة في
الـــوزارة ريـــاض عــبـــد األمـــيــر في
تـصريح إن الوزارة (طالبت بفرض
حـظـر التـجـوال الشـامل طـيلـة أيام
ـبـارك و إقـراره عــيـد األضـحـى ا
مـن قـبل جلـنـة الــصـحـة والـسالمـة
الـوطـنـيـة بـسبـب الكـارثـة الـكـبـيرة
الـتي حـدثت بعـد مرور أسـبوع من
عـيد الفـطر السـابق والتي أسهمت
بــارتـفـاع عـدد اإلصـابـات) مـشـيـرا
الـى أن (اإلصــــــــابــــــــات تــــــــواصل
االرتـفاع مـنذ أسـابيع لـكن تـقابـلها
ـــتــعــافــ زيـــادة كــبــيـــرة بــعــدد ا
وحـــــاالت الــــشـــــفـــــاء في بـــــغــــداد
واحملـــافـــظـــات وهــذا مـــا يـــشـــعــر
مــســؤولي الـوزارة بــاالطــمـئــنـان).
ــمـكن ورأى عــبــد األمــيــر أن (من ا
انــــخـــفـــاض عــــدد اإلصـــابـــات اذا

ــــواطــــنــــ اســــتــــمـــــر الــــتــــزام ا
بــاالجـراءات الــوقـائــيـة). مـن جـهـة
اخــرى اتـــخــذت خــلــيــة األزمــة في
مـحـافـظة الـنـجف برئـاسـة احملافظ
لـؤي الياسري الثالثاء قرارات عدة
مــنــهـا  ان يــكـون حــظــر الـتــجـوال
جـزئـيا من الـسـاعة الـثـانيـة عـشرة
لـــيالً حـــتى الـــســـاعــة الـــســـادســة
صــبـــاحــاً  مع  غــلق الــســيــطــرات
خـالل عــيــدي األضـــحى والـــغــديــر
بــالـــكــامل  وأن حــركــة الــتــجــوال
طــبـيــعـيــة داخل احملـافــظـة لــغـايـة
الـسـاعة الـثانـية عـشر لـيال .وقالت
اخلــــلــــيـــة فـي بـــيــــان ان ( كــــثـــرة
اإلصـــابـــات في الـــنـــجـف وبـــقـــيــة
احملــافــظـات جتــعــلــنـا نــعــتـذر عن
أسـتـقبـال الـزائرين مـن احملافـظات
األخـرى  مع  توجيه مديرية شرطة
الــنـجـف لـلــتـشــديــد وغـلق الــطـرق
الـنيسمـية القادمة  ومـنها احلرية
ـهـناويـة والـعبـاسـية  وتـكـليف وا
قــوة مـن مــديــريــة الــشــرطــة بــذلك
ســنــحـاسب الــقــادة األمـنــيـ ولن
نــــســـمـح بـــأي خــــرق من الــــطـــرق
الـنسيمية) مضيفة  انها طلبت من
قـسم الـصـحة الـعـامة (تـقـد رؤيا

وتـــقـــريـــر صـــحي  ودراســـة حــول
أحـيـاء مراسم عـاشوراء  لـكي يتم
مــنــاقــشــة تــلك الــرؤيــا مـع خــدمـة
واكب األمـام احلـس وأصـحـاب ا
احلــسـيـنــيـة) مـشـيــرة الى (اتـخـاذ
قـرار بنصب تمـثال نصفي لـلشهيد
الراحل معاون دائرة صحة النجف
الـدكـتـور حسـن احلاتـمي  تـقـديراً
لـلجهود التي بذلها الشهيد لرعاية
مـرضى جائحـة كورونا  وسـيكون
مـكان التـمثال في مدخل مـستشفى

الـــــفــــرات األوسـط) كــــاشـــــفــــة عن
(مـــنــــاقـــشـــة مـــلـف قـــطع األراضي
الـسكنـية  وسيـتم تخصيص 300
دو فـي قـضــاء الـنــجف لــكي يـتم
تـصدين مـن أبطال تـوزيعـها بـ ا
الــــصـــــد األول في دائــــرة صــــحــــة
الــنــجف  وســيــتم اعــطــاء حــصـة
ـــوظــفـي بــقـــيــة الـــدوائــر وكـــافــة
ـشـمـولـة  وقـد خـولـنـا الـشــرائح ا
لف). تابعة هذا ا النائب الثاني 
ــرجع الـديــني عـلي وكــان مـكــتب ا
الـــســيـــســتـــاني قــد اعـــلن ان يــوم
وافق  31 تموز اجلاري اجلـمعة ا
ســــــيـــــــكــــــون  أول أيـــــــام عــــــيــــــد
كـتب في بـيان أن األضـحى.وقـال ا
يــوم امس األربـعـاء هـو(غـرة شـهـر
ذي احلـــجـــة احلـــرام لـــعــام 1441
لـــلــهـــجــرة) مـــضــيـــفــا انـه (بــذلك
وافق  31 تموز سـيكون اجلمعة ا
اجلـاري  أول أيـام عيـد األضحى).
وكـــانت الـــســـعــوديـــة قـــد أعـــلــنت
بـدورها أن امس األربعاء هو األول
مـن شـهــر ذي احلــجــة بــعــد تــعـذر
رؤيـة هالل شـهر ذي احلـجة مـساء
ــاضـي بــحــسـب بــيــان االثـــنــ ا
مـلكة اكد ان لـلمحـكمة العـليا في ا

أول أيــام عــيـد األضــحى ســيــكـون
ــوافق 31 ايــضــا يــوم اجلــمــعـة ا
تــمـوز اجلـاري. وطــالـبت اخلــلـيـة
وزيـر الصـحة بـ(الـتدخل شـخصـياً
فـي ملف أزمـة األوكسـج الـسائل
لـتـسـهيل مـهـمـة دخول الـشـاحـنات
من اجلمهورية االسالمية االيرانية
 ومـن دولة الـكـويت  اذ ان كـمـيات
االوكـسجـ اجلاف قـليـلة ونـتمنى
مـن بـــقــــيــــة احملـــافــــظـــات ووزارة
ـــلف) .وفي الــــصـــحـــة دعم هــــذا ا
الـســيـاق نـفـسه دعـا الـنـائب ارشـد
الـصـاحلي الى تـوفـير االوكـسـج
في مـحافـظة كـركوك وقـال في بيان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس انه (بــعــد
تـدهـور الواقع الـصحي في كـركوك
ورغـم مـنــاشـداتــنــا اجلـمــيع  فـإن
كـــركـــوك تـــعـــاني مـن عـــدم وجــود
اوكــســجـ لــلــمـصــابــ  ودائـرة
صـحـة كـركوك ال تـتـمكـن من تلـبـية
سـتشـفيـات) مشـيرا احـتـياجـات ا
الـى انه (نـظــرا لـعـدم تــمـكن وزارة
الصحة من تزويد الدائرة باالموال
الـكـافيـة فـإننـا فـتحـنـا باب الـتـبرع
امـام من يـتـمكن من الـوقـوف جنب

اهالي كركوك).
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شــــاركـت ســــبع فــــرق اطــــفــــاء في
الـسيطرة على حـريق مجمع كلشي
وكـالشي في حي اجلامعـة ببغداد.
وقــال مـصــدر أنه ( االنـتــهـاء من
حــــادث احلــــريـق دون تــــســــجــــيل
اصـابـات بـشـرية). وشـهـدت بـغداد
ـاضي سـلـسـلـة حـرائق االسـبـوع ا
الــتـهــمت مــسـتــودعـات لالخــشـاب
ومـحـال جتـاريـة وعـزا خـبراء ذلك
الـى ارتفـاع درجـات احلـرارة وعدم
تـطـبيق قـواعـد السالمـة في اخلزن
والـتحـقق من توصـيالت الكـهرباء.
واسـتـشـهد مـسـؤول قـسم الطـبـابة
فـي الـلواء  31 بـاحلـشـد الـشـعـبي
ومــعــاونه وأصـيـب أربـعــة آخـرون
اثــنــاء تـأديــة الــواجب في جــزيـرة
صـالح الــــدين. وبــــحـــــسب مــــوقع
احلشد فإن (مسؤول قسم الطبابة
فـي الـلواء  31 بـاحلـشـد الـشـعـبي
نـاصـر صـابـر الـسـاعـدي ومـعـاونه
ثـائـر أميـر الزم البـديري نـاال شرف
الـشهادة اثـر انفجـار عبوة نـاسفة
اســتـهـدفت دوريــتـهم اثــنـاء تـأديـة
الــواجب خالل عــمـلــيــة أمـنــيـة في
جـزيـرة صالح الـديـن). وأضاف أن
(االنـفـجار اسـفـر أيضـا عن إصـابة
أربــعـة مــقـاتــلـ بــالـلـواء  31 في

احلــشــد الـشــعـبـي". وكـان احلــشـد
الـشعـبي واجليش انطـلقا في وقت
ســابق من االحــد بـعــمـلــيـة أمــنـيـة
ـالحـقــة فــلــول داعش فـي جــزيـرة

صالح الدين). 
واعـلـنت مـديـريـة جنـدة بـغداد عن
حـــصــيــلـــة حــمـــلــة الــقـــبض عــلى
. وقـالت في بـيـان امس ــتـسـولـ ا
ان (دوريـات جنـدة بغـداد مـستـمرة
في تـنـفـيـذ حـمـلـة واسـعـة الـنـطـاق
لـلحد من ظاهرة الـتسول في عموم
الـعاصمـة بغداد" مـبينة انه "خالل
ــاضـيــة  إلــقـاء االيــام الــثالثــة ا
الــــقـــــبض عــــلى 289 مــــتــــســــوآل
وخملـــتــــلف الـــفـــئــــات الـــعـــمـــريـــة
وتــسـلــيـمــهم الى مــراكـز الــشـرطـة

اصوليآ).  
واكـد مدير جندة بغداد ان (احلملة
مـســتـمـرة لـلـقـضـاء عـلى الـظـاهـرة
غــيـر احلـضــاريـة) مــشـيـرا الى ان
(احلـــمـــلـــة جــاءت نـــظـــراً لـــكـــثــرة
واطـنـ حول الـشـكـاوي من قبـل ا
ظـاهرة الـتسول الـتي بدأت تنـتشر
فـي اآلونــة األخـيــرة بــهــدف كــسب
االمـــوال بـــطـــريــقـــة ســـهـــلـــة جــداً
بـاالضافة إلى تمادي البعض منهم
بـالـسـرقـة الي شيء ثـمـ مـن امام
واطن وايضا القضاء على دور ا

هذه الظاهرة غير احلضارية).
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في بغداد على بعد أمتار من مركز
تـركـيب الـداعـم لـلـفـنـانـ الـشـبـاب
الــذي تـعــمل فـيه بــحـسب مــا قـال
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ــانــيــة مــسـاء خــطــفت مــواطــنــة أ
االثـنـ عـلـى كـورنـيش نـهـر دجـلـة

هلسنكي
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دعـاني احــد زمالء الـدراسـة في قـسـم االعالم لالنـضـمـام فـي احـد مـجـمـوعـات
التـواصل االجتماعي  والتي تضم  الـنخبة التي تقود عـجلة االعالم والصحافة
في الـوقت احلـاضـر ,وقـد وجـدت في اجملـمـوعـة صـورا خـاصة بـأيـام الـتـحـاقـنا
بـقسم االعالم في كـليـة األداب بجـامعـة بغداد ,وراحت ذاكـرتي جتتـر كل االيام
السعـيدة والتي اعـتبرهـا الفتـرة الوحيدة الـتي عشتـها بفـرح وسرور من مشوار
حــيـاتي  فــتــذكــرت اول الـلــحــظـات الــتي وطــأت فــيـهــا اقــدامي الــقـسـم وكـيف
اسـتـقـبـلـتـنـا جلـنـة االسـتـقـبـال الـطالبـية ,وكـيف تـعـثـرت في اولى اخلـطـوات ب
مـشـاعر خـوف وفـرح في ان واحد ,وكم كـانت لهـفـتي كـبـيرة بـالـقـبـول في قسم
الـصـحـافـة ,حـيث كـنت مـولـعـا بـكـتـابـات الـعـمـالقـ ( داوود الـفـرحان ,وحـسن
جـلـة الف باء رغم ان االيـام كـانت عجـافـا وقاسـيـة بعض االحـيان الـعاني) ,و
ـفروض على بـلدنا آنذاك ,اال انـها كانت ايام لم ولن يـستطيع بـسبب احلصار ا
ـحيـها من الـذاكرة ومن الـغرابـة في تلك االيـام ان طعم لـفة الفالفل الزمن ان 
التي كانـت توزع مجـانا لـلطـلبـة في نادي كـلية الـتربـية ابن رشـد كان لـها طـعما
مـخـتلـفـا ومـذاقا لـذيـذا يـعادل عـنـدي هـذا اليـوم وجـبـة في افخم مـطـاعم بـغداد
وعنـدما بدأت اشق اولى خـطوات طـريقي في مجـال دراسة الصـحافة اكـتشفت
ـؤسـسات الـصـحـفيـة ألتـعـلم مـنهم مـيـدانـيا ان االمـر يـتطـلب ان اذهب ألحـدى ا
وعـملـيا طـريقـة كتـابة اخلـبر والتـحقـيق الصـحفي والـقصـة اخلبـرية بـشكل عام,
فالـتحقت بدار اجلماهير للصحـافة ( جريدة اجلمهورية ) آنذاك  وفجأة وجدت
نـفـسي اتـدرب عـنـد الـسـيـدة الـفـاضـلـة (نـدى شـوكت) مـسـؤولـة االخـبار ,وكـنت
ـتــمـيـز الـدكــتـور مـجـيــد الـسـامــرائي  في الـطـابق اجــلس في مـقــعـد االعالمي ا
اخلامس  وبـلمح البصر انتهت ايـام الدراسة اجلامعيـة اجلميلة رغم آالم العوز
واحلصـار واحلرمـان  لنـجد انـفسـنا بدون سـابق انذار امـام نائب ضـابط (ابو
علي) لـيقول لنا باحلرف الواحد (خريج مريج كلها تشرب من البريج !!) ,بعدما
ـاجـســتـيـر رغم مـعـدلي اجلـيـد بـاءت مـحـاوالتي بـالـفـشـل بـالـقـبـول في دراسـة ا
وحصولي عـلى شهادة كفـاءة اللغة االنكـليزية من كلـية اللغات في جـامعة بغداد
حـيث  رفـضي ظـلـمـا وزورا وبـهـتـانـا  لـنـقـضي سـنة ونـصـف من حـيـاتنـا في
خـدمـة الـعــلم االلـزامـيـة مـع صـرخـات عـريف الــفـصـيل (اسـتــعـد.... اسـتـريح),
ـاجستـير والـدكتـوراه  لتـأتيـنا بـعدهـا ايام الـدخول العـملي في ليتـالشى حلم ا

ة لعوائلنا. معترك احلياة وتكوين االسرة وتام احلياة الكر
 اريد ان اقـول ان االيام اجلـميـلة في عـراقنـا احلبـيب تكـاد تكـون معـدودة  ولو
ســألـتــمـوني :هـل مـســتـعــد ان تـعــود أليـام لــفــة الـفالفل مــقــابل ان تـتــنـازل عن
امتـيازاتك احلالية والبحبوحة االقتصادية ?  ,فاني سأوافق وبدون تردد ألن في
السابق كان كل شي جميل ,فـالصديق اخ لك ال يغدر وال ينكر وال يخدع ,وكان
وت هـناك سـارق واحد ,امـا االن االف السراق ,وكـان االحبـة الذين اخـتارهم ا
كانـت ضحكاتهم مازالت تـدغدغ مسامعنا ,وكـنا نتصافح بالقلوب قبل االيادي,
ونـتـبادل الـقبالت ,ولم نـسمع (بـكـورونا وال صـخمـونا ) ,وال احـد يسـألنـا (من
جـاي وين رايح و و و و ) وانـصح شـبـاب االجـيـال الـقادمـة بـان يـسـتـغـلون كل
ثانـية في تطوير مهاراتهم الشخـصية فقد توفرت لهم فرصة من
االنـفــتـاح االلـكــتـروني في ضــوء تـطـور وســائل الـتـواصل,
وبـإمــكـانـهـم االطالع عـلى كل مــعـلـومــة عـلــمـيـة من خالل
الـشـبـكـة الـعـنـكـبـوتـيـة. لـقـد ظـلم جـيـلـنـا االف مـرات فال
تضـيعـوا اوقاتـكم في لهـوا تافه حتت مـسمـيات عـريضة

اولها وليس اخرها (البوبجي)..

بناية اليونسكو
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رفض صحـفي معتـمد لدى مـنظمة
ـقـر الــعـام بـبـاريس الـيـونــسـكـو ا
وجهـة لسفـير العراق االتهامـات ا
ـة) ـنــظـمـة وقـال انــهـا (ظـا لـدى ا
وتخفي خلفهـا (استهدافًا واضحًا
وتــســقــيــطًــا ونــيــات تــخــريــبــيــة
ومـغــالـطــات)  لــغـرض االســتـيالء
ـنــصب مــشـيــدا  بــسـفــيـر عــلى ا
العـراق محـمود مال خـلف واصفا
ايـــــــاه بــــــأنـه ( شــــــخـص نــــــاجح
ـي)  وحــــــقـق اجنـــــازات واكــــــاد

لصالح الدولة. 
وكشفت مصادر مطلعة لـ (الزمان)
ـثل الــعـراق اول امس عـن قـيــام 
ـتحدة الـتربية لدى منـظمة اال ا
والـثـقـافـة والــعـلـوم (الـيـونـسـكـو)
ثـلية الـعراق في باريس باغالق 
دون ســـــابـق انـــــذار مـــــؤكــــدة ان
ــــثــــلي الــــدول االخــــرى ابـــدوا )
ـثل الـعراق انـدهاشـهم من قـيام 
لـدى مـنـظـمـة الــيـونـسـكـو بـاغالق
ـثـلـيـة الـعـراق) وقـد اتـضح عدم

زاعم.  صحة هذه ا
وقـــال سالم عـــادل في رد تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس وتـنـشـر نـصه بـناءً
عـلى حق الـرد (مـنـذ سـنـوات وانـا
اعـمـل في بـاريس وعـنـدي اعـتـمـاد
كصحـفي لدى منـظمة اليـونسكو-
قر الـعام وخالل السـنوات التي ا
مــرت أسـتــطـيع ان اقــدم شـهـادتي
في مـا يـخـص بـعـثــة الـعـراق لـدى
ـــنــظـــمـــة الــدولـــيــة) مـــضــيـــفــا ا
كنني القول بكل (بصراحة تامة 
ـثل الـعــراق الـدكـتـور ثـقـافــة ان 
مـحــمـود مال خــلف يـعــد من أكـثـر
كــوادر الــدولـة نــشــاطــاً وأكــثـرهم
فاعلية لدرجة ان بعثة العراق لدى
ــنـظــمـة اكــثـر عــطـاءً من ســفـارة ا
الــــعــــراق لـــدى فــــرنــــســــا رغم ان
السفارة تتكون من كادر كبير جداً
وامـكانـيات مـاديـة كبـيرة) بـحسب

قوله.
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وتــابع (ومع انـني لم أتــعـود مـدح
ــســؤولــ ولــكن اســتــوقــفــتــني ا
ـــمــثـل الــعــراق بـــعض االســاءات 
ـة الـهـدف مـنـهـا وهي إسـاءات ظـا
تــخـريب مــا هــو نــاجح. وبــجـردة
ــرور عـلى أهم ـكــنـنـا ا سـريــعـة 
نجزات التي حتققت خالل تولي ا
مال خلف رئاسة بعثة العراق لدى

اليونسكو : 
1- تسـجيل قـلعـة اربيل فـي الئحة
ي وتسـجيل االهوار التـراث العـا
فــــضالً عن ثـالث حــــضـــارات آور
اريدو الـوركـاء وخالل هذا الـعام
ســـيـــتم إدراج بـــابل عـــلى الئـــحــة
لف من التـراث بعد ان  إكـمال ا

الناحية التقنية.
2- يتـولى مال خلف حـاليـاً رئاسة
اجملـمـوعـة 77 الـصـ وهي أكـبر
ــنـظــمـة مــجـمــوعـة ضــغط داخل ا
الــتي تـضـم في عــضـويــتــهـا 190
دولــة وجــرى اخــتــيــار مال خــلف
عبـر االنتخـابات وهو يـعد مؤشراً
عـــــلى فــــاعــــلـــــيــــته بــــ أوســــاط

نظمة. السفارات داخل ا

بشكل ظالم يخـفي خلفه استهدافا
واضحـا ونيـات تخـريبـية ال تـخلو
من الفسـاد لغرض االسـتيالء على
ــنـصب ال أكـثــر وال أقل حـتى لـو ا
كـان العـراق يـخسـر بـذلك شخـصا
نـــاجــحــا وعــمال مـــفــيــدا لــصــالح
الـــدولـــة) مـــضــيـــفـــا (بـــعـــد هــذه
ـالحــظـــات دعــونـــا نــعـــمل عــلى ا
إصالح واقع وزارة الـــتــربـــيــة في
داخل الـــعــراق وعــدم مـــراعــاتــهــا
احلـــفــاظ عـــلى ســـمـــعـــة الـــعــراق
الـدولـيـة بل الـعـمل عـلى تـهـد ما
اجنـز أوالً لـكـونـهـا األهم من خالل
منع حتكم وزراء التربية السابق

في عـمل الـوزارة  مـحـمـد تـمـيم +
مــحــمــد اقــبـال مـع احلــفـاظ عــلى
بعثة الـعراق لدى اليونـسكو ثانياً
النــــهـــا تـــمــــثل صـــفــــحـــة جنـــاح
خصوصاً رئيس البعثة مال خلف)

بحسب قوله. 
ـهم جـداً ومـضى قــائال (أَجِـد من ا
الـكـتـابة عن قـصص الـنـجـاح التي
حتـــقــقــهــا بـــعض كــوادر الــدولــة
لعـلهـا تكون مـصدر دفع وتـشجيع
ـؤسـسـات لـبــقـيـة الـعــامـلـ فـي ا
احلـــكــومـــيــة الـــعــامـــة ومن هــذه
احلـكـايات الـنـاجحـة  قـصة بـعـثة
الـعــراق لـدى الــيـونــيـسـكــو الـتي
كــنت مـتــابـعــاً لــهـا عــلى مـدار 10
ســنـوات عـن قـرب وبــالــتــفــاصـيل
قر العام للمنظمة في ومن داخل ا
بــاريس رافـقت خـاللـهـا ســفـيـرين
لـلعـراق وثالثة رؤسـاء لـلمـنظـمة)
مــوضـحـا ( في الــبـدايـة وذلك عـام
 2014جنح الــطــلب الـذي تــقـدمت
به وزارة الــثــقــافــة في كــردســتـان
ثابة إلدراج قلعة أربيل  وكانت 
قــصــة الـــنــجــاح األولى وهــو مــا
شجع البـعثة الـعراقيـة على تقد
زيد األمـر الذي حتقق فيـما بعد ا
بــإدراج االهـــوار وحـــضــارات أور
(أريــــدو) الـــوركـــاء ومن ثم إدراج
بــابل وجـــاءت هــذه الــنــجــاحــات
تـتالـية نـتيجـة تراكم خـبرة كادر ا
الــبــعـثــة الــتي يــقـودهــا الــسـفــيـر
الـــدكـــتــور مـــحـــمــود مـال خــلف) .
وتـــابع عـــادل ان (تـــراكم اخلـــبــرة
ـتـواصل والـعـمل الــدبـلـومــاسي ا
فـتاح الرئيس لـتحقيق أثبت أنه ا
ـــنـــظـــمــات الـــنـــجـــاحـــات داخل ا
الـدولــيـة لــكن يـضــاف له عــنـصـر
رئــيس أخــر ومــهم هــو الــنــزاهـة
ونـظــافـة الـيــد واالخالص لـلــعـمل
ولـلـبـلـد الى جـانب تـوفـر الـكـفاءة
ــهـنــيـة وهي الــعــنـاصــر الـتي وا
توفـرت في كادر بعـثة الـعراق لدى
الـيـونـسكـو احملـدود الـعـدد والذي
يــتـكـون من أربـعــة أشـخـاص فـقط
ثابة بقيـادة مال خلف الذي يعـد 
ناسب كان ا ناسب في ا الرجل ا
بـحـكم تخـصـصه كـأستـاذ جـامعي
وبـحكم عـمله الـسابق مـديراً عـاماً
لـلتـعلـيم الـتقـني في العـراق.وأَجِد
هم اإلشـارة الى أن احلكـومة من ا
الـعـراقـيـة مـازالت بـخـيـلـة جداً مع
بعثة العراق لدى اليونيسكو رغم
ما حتققه هذه البعثة من إجنازات
وأدوار دبـلـوماسـيـة مفـيـدة للـبـلد

فـــرغـم كل مـــا  إجنــــازه مـــازالت
الــــبــــــعــــثــــة تــــنــــتـــظــــر تــــمــــويل
ومـخصـصـات عامي 2019-2018
لــتــحــقــيق إجنــازات أكــثـر وجــلب
ــكــتـــســبــات لــصــالح ـــزيــد من ا ا
الـــعـــراق) مـــشـــيـــرا الى انه (ومع
الي إال أن نقص الدعم والتمويل ا
بـــعــثـــة الـــعــراق قـــد تـــمــكـــنت من
التـحرك رغم األوضاع الـشحـيحة
وذلك مـن خالل اسـتــخـدام خــطـاب
الــنـــصــر عــلى داعش بــالــطــريــقــة
الصحيحة األمر الذي فرض تفهماً
ـيــاً وجـلب تــضـامن الــبـعــثـات عــا
ـنـظمـة مع الـعراق) الـدولـية لـدى ا
مــســتـدركــا (وال شك في أن األدوار
الــســانــدة الــتي كــانت تــخــرج من
الـعـراق والـتي كـانت تـصل بـشكل
مــســتـمــر الى الــيــونـســكــو كـانت
مــؤثـــرة ومــهـــمــة القـــنــاع الـــعــالم
بضـرورة مسـاعدة العـراق ليـتمكن
مـن إســـتـــعـــادة حــــضـــاراته الـــتي
دمـــرتــــهـــا احلـــروب وكـــانت تـــلك
ـبادرات األدوار الـسانـدة تـتمـثل 
الـنـشـطـاء والـنــخـبـة من مـحـافـظـة
بـابل وكذلك اإلصـرار سـنويـاً على
إقــامـة مــهـرجـان بــابل من قـبل دار
ـية بابل لـلـثـقـافـات والفـنـون الـعـا
ــبـادرات الى جـانـب الـعــديــد من ا
الــتـطــوعــيـة احملــلـيــة الــتي سـعت
لتـقول للـعالم إن بـابل مازالت على
ــكن أن قــيــد احلــيــاة وأن بــابل 
ــهم تــعـــود) مــضــيــفـــا ان (ومن ا
اإلشـــادة بـــأدوار بـــعض الـــدوائـــر
الـتــخـصـصــيـة في وزارة الـثــقـافـة
العـراقيـة ودائرة الـسيـاحة واالثار
ــتــمــثــلــة بــدور مــجــمــوعــة من وا
ـوظـفـ الـتـقـنـي الـذيـن عـمـلوا ا
لــسـنـوات عـلى تـهـيـئـة مـلف إدراج
بــابل بـاحلـد األدنـى من الـشـروط).
وخـــــلص عـــــادل الى الـــــقــــول (فِي
اخلتام .. مـثلمـا جرت اإلشارة الى

الــدور الـذي قـام به ســفـيـر الـعـراق
لـدى الــيـونـســكـو والـكــادر الـعـامل
مـــعـه وجـــهــــود الـــعـــراقــــيـــ من
الـداخل يــنـبــغي اإلشـارة وتــأكـيـد
دور الـفـنـان نـصيـر شـمـة الـذي هو
سـفـيــر الـسالم لـدى الـيــونـيـسـكـو
ـنـظـمة والـذي تـمـكن من نـيل ثـقة ا
ــتـلــكه من مــوهــبـة وثــقــافـة ــا 
ومــقــدرة عـلـى االبـداع األمــر الـذي
جـــعل لـــلــعــراق ســـفــيـــرين ولــيس
سـفــيـرا واحـدا لــدى الـيـونــيـسـكـو
ــتــحـدة الــتي هي مــنــظـمــة األ ا
لـلـتـربـيـة والعـلـم والـثقـافـة والـتي
نـحـتـاجـهـا كـثـيـراً من أجل نـهـضـة
كـننا ـزيد من الـدعم  بلـدنا ومع ا

أن ننجح أكثر).
Vð«Ë— ŸUDI½«

وكـانت (الـزمان) قـد نـشرت تـقـريرا
ـاضي تقـريرا عن اواخر حـزيران ا
إنــقـطـاع رواتب عـدد من الـعـامـلـ
ــنـــظــمــة ـــثــلــيـــة الــعـــراق  في 
الـيــونـســكـو في بــاريس وامــتـنـاع
ـثل الـعـراق لـدى الـيـونـسـكو عن

تنفيذ أمر تقاعده.
 ونــــشـــرت (الــــزمــــان) في حــــيــــنه
وثـيـقتـ رسـميـتـ االولى صادرة
عن االمـانـة العـامـة جملـلس الوزراء
كـشـفت عن تـمـديـد اجملـلـس خلـدمة
الذي ثل العراق لدى اليونسكو 
احالـته وزارة التربـية للـتقاعـد منذ
نحـو عام بـدعوى وجوب تـنفيذ
نص قانوني عـلى ان يقوم اجمللس
ــعــاجلـــة االمــر في مــوازنــة عــام
2020 فـي وقت افـــــادت مـــــصــــادر
ـــوظـــفــ بـــعـــدم تــســـلـم بـــعض ا
ـثـلـيـة الـعـراقـيـ الـعـامـلـ في  
الـعـراق لـدى الـيـونـسـكـو رواتـبـهم
منـذ اشهـر جراء ارتـكاب الـشخص

عني مخالفات ادارية. ا
ـؤرخة في 30 وجـاء في الـوثيـقـة ا
ـــوجـــهــة الى وزارة /12/ 2019 ا

ــشــدوهــة  والــتــسـاؤالت هــو ولــيس غــيــره  أبـو الــطــيب اجــاب عن الــفــكــرة ا
كـتضـة بالوجع والـتوجس واخلـوف  هو وليس غـيره كان احملاصـرة  وااليام ا
سـافة التي تبـعد ب لندن ضوءاً في نـفق الغربة  حـاضراً وسط اجلميع رغم ا
وعمـان  كان الكل خائفاً من اليوم الـذي يأتي بعد الغد  والكل يبحث عن مالذ
 فتـجمع حولهم من يدعي باالنتـماء للمعارضة  فمـنهم من سقط بحكم احلاجة
ال القـناعة  ومنـهم من ظل واقفاً رغم احليـرة ب العودة الى الـبيت الذي غادره
 وبــالـطـبع يـتـرتـب عـلى ذلك دفع فـاتـورة االخــتـيـار بـ الـزنـزانــة الـعـلـيـلـة وبـ
غـادرة قصراً الى النهايات االبـدية  وحتى لم تتحق كال احلالـت فهو متيبس ا

العقل واجلسد والرغبة في االستمرارية .
ـتناقـضة  واحلـيرة في تمـضية نـهايات الـيوم  عسى في ظل كل االشكـاليات ا
تحدة يجيب أن نسـمع في صباح اليوم الـتالي خبراً من منـظمة الهجرة لـأل ا
بااليـجاب على رغبـات الذين جلاؤا الـيها  وشـتان ب االنتـظارات الطـويلة وب

تيبسة . تحجرة في احللوق ا الغصة ا
ــمـكن تـسـمـيـتـهـا بـالـرمــاديـة  حـيث لـيس من الـسـهل في تـلك االيـام الـتي من ا
للحـيارا الفرز ب االلـوان  وفي تمام الساعة الـثالثة بعد الـظهر  حيث يتوجب
في الـساعة السابعة تسديد ( 25) دينـارا اردنيا حصتنا من االيجار الذي يبلغ
(100) دينـار اردني موزعة على اربعة اشخاص ثالثة منهم من العامل سابقا
في جريـدة اجلمهورية العراقية  نقول في تلك الساعة وصل اخلبر ثم االتصال
منه هـو وليس غيـره وانفكت االزمـة وبدأت الـساعة تـسجل مرحـلة جديـدة حلياة

الفرق فيها ب البقاء في عمان أو السفر .
عـشـرات الـصـحـفـيـ واالدبـاء والـشــعـراء  وبـأمـر مـنه ولـيس غـيـره  جـعل من
مكتـب جريدة الزمان التي تقع في الشميسـاني بالعاصمة االردنية  مرجعاً لهم
بغض الـنظر عن اسهاماتهم في اجلريدة أم ال  والـعدد االكبر من الذين يتلقون
سـاعـدة والدعم  وحـضرت إن احـد الزمـالء الذي اصـبح مؤخـرا ذا شأن في ا
رض حياة زوجته  وعندما علم هو وليس غيره بهذا احتاد االدبـاء  قد نغص ا
الوضع قدم الدعم بدون سؤال وعادت حياة الزوجة الى طبيعتها واحلمد لله .
عـقـد وفي عام ( 2006) جـاءنـا اخلبـر بأن ابن في حلـظة من الـزمن الـعـراقي ا
خـالي زياد (45) سنه وابـنه طـارق طـالب أول كلـيـة  وهمـا لـيس لهـمـا عالقة ال
بـالـطـوائف وال باالحـزاب   تـقـطـيـعهـمـا ورمـيـهمـا في مـدرسـة بالط الـشـهاء 
وحزمت أمـري للسفر لـلعراق  ومسـاء اليوم الذي بق سفـري بيوم اتصل بي
رحوم نضال الليثي وجرى حديث  أكاد اجزم جرى باجتاهات خارج الزمـيل ا

قناعاتي وموقفي .
فيـما مضى واالن هو وليس غـيره  كان وبقى شجـاع بوطنيته كـر بخصائله 
جامع الـكل اليهاب أحداً واليـتردد في الدفـاع عن قناعاتـه  فلما كـنا في جريدة
ؤتمر الـصحفي لوزيـر التجارة  بـحضور عدد اجلمهـورية  ارسالي لـتغطيـة ا
من الـتـجار والـصحـفيـ  وقـد طالب الـوزير الـتـجار بـتخـفـيض االسعـار سيـما
ؤتـمر سأل ـواد مخـفضة الـقيـمة من الـتجـارة  وعند نـهايـة ا وانهم يسـتلـمون ا
الــوزيـر الـصــحـفـيــ إذا عـنـدهم راي أو مــداخـلـة  فـتــقـدمت أنـا بــأسم جـريـدة
دعـومة من ـواد ا اجلمـهوريـة  وقلت سـيادة الـوزير إذاكـان التـجار يـستـلمون ا
عـنـيـ بتـوزيع الـبـطـاقة واد الـى ا الـوزارة  فـاالجـدر بالـوزارة أن تـسـلم هـذه ا
دعوم والحاجة العطائها للتجار واطن بسعـرها ا التمـونية حتى يحصل عليها ا
واطن هـو احملروم وتضـاف علـيهـا االربـاح ثم تنـزيل لبـاعة االرصـفـة  ويكـون ا
ـدعوم  فـسألـني الـوزير عن اسـمي وعشـيرتي واجلـهة الـتي اعمل من السـعر ا
فـيـهـا  وقـال بــاحلـرف الـواحـد ( لـو لم تــكن في جـريـدة اجلـمــهـوريـة لـقـلت إنك
مـدفـوع مـن اخملـابـرات االجــنـبـيــة ) بـالــطـبع خــرست ولم احتـدث  ونــقـلت هـذا
ؤتمر  وفي اليوم التالي لصدور جريدة اجلمهورية كان احلديث ومـاجرى في ا
مـانــشـيـتــهـا االحـمــر الـعــريض  وزارة الـتـجــارة تـتـهـم اجلـمـهــوريـة بـاالنــحـيـاز
للمـخابرات االجـنبيـة . وجاء الوزيـر معتذرا وعـقد مؤتـمرا صحـفيا بـحضور هو

وليس غيره  ودعاني ابو الطيب للجلوس بجانبه مع الوزير .
ـارســة وتـضـحـيــة من اجل عـراق عــزيـز  وشـعب ابي الـوطـنــيـة هي انـتــمـاء و
يـسـتـحق احلـيـاة في سـيـاق الـكـونــيـة الـتي تـسـتـغل كل الـفـرص من اجل الـرقي
الـبــشـري  وهـو ولـيـس غـيـره يـوظـف الـزمن بـالــفـكـرة والـرأي
واالعالم لــكي يــنــهض الــوطن الــذي يــســتــحق احلــيـاة 
والشـعب الذي يطـمح للرقي والـتطور واحلـداثه مثله مثل
تطـورة االخرى  هو وليس غيـره يريد عراقا الشـعوب ا
ـا فـات  مـوحــدا مـتـطــورا عـزيـزاً  فـالــعـذر كل الــعـذر 

واهالً بقادم االيام من اجل وطن الكل .  

إلى عـملـيـات اغتـيـال أو اختـطاف
وال يـــــزال بـــــعـــــضـــــهـم في عـــــداد
فقودين. ومؤخراً اغتيل الباحث ا
هشام الهاشمي برصاص مسلح

أمام منزله. 
وأكـدت إحــدى صـديــقـات مــيـفـيس
لوكـالة فـرانس بـرس أنّ صديـقتـها
أعـربت مـنـذ اغـتـيـال الهـاشـمي عن
قـلـقـهـا إذ إنّه كـان داعـمـاً لـقـضـيـة
ـتـظـاهـرين. وقـالت ذكـرى سـرسم ا
ـاضي وكانت (حتدّثـنا األسـبوع ا
قــلـقــة بـعــد االغــتـيــال ألنـهــا كـانت

نشيطة خالل االحتجاجات).
wH×  dLðR

ودعـــا نــاشــطـــون يــطــلـــقــون عــلى
ـــــادة 38 انـــــفـــــســــــهم حتــــــالف ا
الـدســتـوريـة اجلـهــات احلـكـومـيـة
ـشــتــركـة الى والــقــوات االمـنــيــة ا
التحـري والبحث عن هـيال ميفيس
مـنــسـقـة مـعـهــد غـوتـا في الـعـراق
والتي تعرضت لالخـتطاف من قبل
اشـخـاص يـسـتـقـلـون عـجـلتـ في
شارع ابـو نؤاس. وقـالت النـاشطة
ــدنـيــة هــنـاء ادور خـالل مـؤتــمـر ا
صـحـفي ظــهـر الـثالثـاء ان (مـديـرة
ــعــاصـرة بــيت تــركـيـب لـلــفــنـون ا

تعمل في العراق منذ عشر سنوات
وقـدمـت خـدمـات نــوعـيـة لــلـشـبـاب
ــــوهــــوب  عــــجــــزت الــــعــــراقـي ا
احلـكـومـة الــعـراقـيـة عن تـوفـيـره 
وجـــاءت بـــنــــــــــــشــاطـــات فـــنـــيــة
وثــقـافـيــة مـتـطــورة وفـرت لـطــلـبـة
ــيـــات الــفـــنــون اجلــمـــيــلــة أكــاد
واالعالم والــــــتــــــراث والـــــتــــــاريخ
التـواصل مع الـعالـم خاصـة الدول
االوربـــيــــة فـي إوضــــاع صــــعــــبـــة
وانــعــدام الــســفــر  وأصــرت عــلى
الـــبــقــاء في بــغـــداد وتــتــجــول مع
الـعراقـيـ وتعـيش حـيـاة بسـيـطة
ولَم تــغـادر رغـم الـظــروف االمـنــيـة

والصحية). 
ؤسسة ديرة التنـفيذية  وشددت ا
بــــرج بــــابـل ذكــــرى ســــرسم عــــلى
(اهـمـيـة ان تـاخـذ الـقـوات االمـنـيـة
دورهـــا فـــاحلــادث يـــعـــتــبـــر خــرق
واضح وسط مــــنـــطــــقـــة تــــشـــهـــد
انـتـشارا كـثـيـفـا لـعنـاصـر الـشـرطة
ـنـطـقـة واالمن الـوطـني وحــمـايـة ا
الـــرئــاســيـــة الــقــريـــبــة وان هــيال
ـانـية تـقـيم في مـيـفـيس مـواطـنـة ا
الـعـراق بـصــورة رسـمـيـة وضـيـفـة
ــثل تـــعــرضــهــا عـــلى الــشــعـب و

مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.
ـصدر أن (هـيال مـيـفيس وأوضح ا
خطفت من قبل مجهول يستقلون
سيـارت واحدة مـن نوع بيك آب
عـادة مـا تسـتـخـدمـها قـوات أمـنـية
مـعيـنـة) وذلك خالل جتـولـهـا على
دراجـــة هــــوائـــيـــة في شـــارع أبـــو
ـمتـد عـلى طول نـهر دجـلة نواس ا
إلى حي الـكـرادة في بـغـداد. وتمت
عــمــلـيــة اخلــطف عــلى مــقــربـة من
مركـز للشـرطة لـكنّ أحداً من قوات
ــــصـــدر األمـن لم يــــتــــدخّل وفـق ا

نفسه.
وكان هاتف ميـفيس خارج اخلدمة
مـسـاء االثـنــ ورفـضت الـسـفـارة
ــانــيــة الـتــعــلــيق عـلـى عـمــلــيـة األ
اخلــــطف.ومــــنــــذ بــــدايــــة الــــعــــام
اجلــــاري خــــطـف صــــحـــــافــــيــــان
فـرنــسـيــان أليـام عــدة إضـافـة إلى
ثالثــة عــامــلــ في مــجــال حــقـوق
اإلنـسـان أفـرج عـنـهم بـعـد شهـرين
من االحـتــجـاز إثـر اخـتــطـافـهم مع
عــــراقي في حي الــــكـــرادة. ومـــنـــذ
انـطالق االنتـفـاضـة الشـعـبيـة غـير
ــــســــبــــوقــــة فـي تــــشــــرين األول ا
اضي تعرض عشرات الناشط ا
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لـلـخـطف حـالـة مـسـيـئـة لـلـمـجتـمع
وتقـالـيد الـعـراقيـ كـونهـا امرأة 
وعــلى رئـــيس الــوزراء  والــوزراء
االمـن الـتـحـرك السـريع النـقـاذها
والكـشف عن اجلهـة التي تـعرضت
لـهـا ووضع حـد لـعـشـرات حوادث

اخلروقات والنيل من احلريات).
 واكـدت الـنـائــبـة الـسـابـقـة شـروق
الـــعـــبــايـــجي ان (مــيـــفــيـس تــدعم
الــثـــقــافـــات والــفـــنــون والـــتــاريخ
والــــتـــراث ووفـــرت تـــعـــلـــيم الـــفن
الــتـــركـــيـــبـي احلــديـث والـــلـــغــات
ـسـرحـية والـفـنـون الـتشـكـيـلـيـة وا
اخملــتــلــفــة وال عالقــة لــهـا إطـالقـاً
بالـسيـاسة وحـالة خـطفـها تـعتـبر
إساءة عـلى لسـمعـة العـراق) فيـما
أشــار احلـقــوقي مـحــمــد الـسالمي
ــدافع ــادة 38 ا الى ان (حتــالف ا
عن احلــــريــــات من الــــنــــاشــــطــــ
واالعـالمــيــ ســيـــتــخــذ خــطــوات
قادمـة باالحـتجـاج واالعتـصام الى
ـــواطـــنـــة ان يــــتم اطالق ســــراح ا
ـــانــــيــــة واحلـــد مـن انـــتــــشـــار اال
مجموعات تهديد وتتعرض للحياة
دنية وتـمارس سلـطة خارجة عن ا

القانون وتتحدى الدولة). انية هيال مويس وهي تقود دراجة في الكرادة ببغداد Wł«—œ∫ الناشطة اال

3- خالل ســنـوات داعـش لـعب مال
خـــلـف أدواراً كـــبـــيـــرة في جتـــر
داعش حيث ان اليونسكو هي أول
مـنـظـمـة أعلـنـت حـالـة إنـذار دولـية
ــوصل حـــيـــنــمـــا اقــتـــحم داعـش ا
وقامت بتنبـيه العالم خلطورة هذه
ـــنـــظـــمـــة ووفــقـــاً لـــتـــوصـــيــات ا
الـــيــونـــســكـــو جــرى إصـــدار قــرار
جتــــر داعش من خـالل مـــجــــلس
األمن الـدولـي وقـد لــعـبـت إيـريــنـا
ـنـظـمة الـسـابـقة بوكـوفـا رئـيسـة ا
ادواراً نــشــطـة مع مـال خـلف بــهـذا
اخلـصـوص. -4في الــوقت احلـالي
يــعــمل د. مال خــلف مع الــرئــيــسـة
احلــالــيــة لـلــمــنــظــمـة وهي اودري
ازوالي عـــلى مــعــاجلـــة مــخــلــفــات
ـــنـــاطق احلـــرب فـــيـــمـــا يــــخص ا
احملـررة وبـتــشـجـيع من مال خـلف
شــاركت الــيــونــســكــو فـي مــؤتــمـر
الـــكـــويت وقـــد جـــرى حـــتـى هــذه
الـلـحـظـة جـمع قـرابـة 100 مـلـيـون
دوالر لـلـنـهـوض بـالـواقع الـتـربوي

واالثاري في العراق). 
ومضى عادل قائال انه (عالوة على
مــا سـبق أعاله فـقــد جنـحت بـعـثـة
الــعـراق فـي تـمــريــر قــبــول مـرشح
عـراقي لــرئـاسـة الــيـونـســكـو وهـو
صـالح احلسـنـاوي وفعـالً بجـهود
جـبــارة تــمــكن مال خــلف من جــمع
ـطلـوبـة لـذلك لـوال قرار األصـوات ا
احلــكــومــة الـعــراقــيـة فـي حـيــنــهـا
ســـحـب مـــرشح الـــعـــراق لـــصـــالح
ــصـــري) مـــضـــيــفـــا انه ـــرشـح ا ا
(عـطـفـاً عـلى سـيـرة مال خـلـف فـهو
حـــاصل عـــلى االســتـــاذيــة لـــكــونه
استاذا جـامعيـا سابقـا وهو يحمل
شـــهــادة الـــدكــتـــوراه من جـــامــعــة
مـــانـــشـــســــتـــر  وقـــد تـــولى إدارة
هـني والتقني في العراق التعليم ا
ـهمـة في مجال ويعـد من الكوادر ا
بنـاء الهـياكل التـعلـيميـة مع العلم
ان وجـــوده عـــلـى رأس الـــبــــعـــثـــة
الـعـراقيـة لـدى اليـونـسكـو هـو ع
الــصـواب الن الـســفـراء عـادة لـدى
الـيونـسـكو يـتم اختـيـارهم من قبل
دولهم على أسـاس كونهـم تربوي
وتـــدريــــســـيـــ ولـــيـس لـــكـــونـــهم
دبلوماسي الن منـظمة اليونسكو
مـنظـمة تخـصصـية تـهتم بـالتـربية
والـعــلم والـثـقــافـة ولــيس االعـمـال

السياسية) .
وتــــابع (أكــــرر مــــرة اخـــرى انــــني
شـعـرت بـاحلـزن جـراء الـكـتـابة عن
ســفــيــر الـعــراق لــدى الــيـونــســكـو

اخلــارجــيـة الــتي اطــلــعت عـلــيــهـا
(الــزمـان)امس الــتي حتـمـل تـوقـيع
رئــيـس الــدائـــرة الـــقــانـــونـــيــة في
االمــانـــة الــعــامـــة جملــلس الــوزراء
ـثل جنــيب شـكـر مـحـمـود بـشـأن 
لـــدى مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــســـكــو ان
ــــوضــــوع عـــــرض امــــام رئــــيس ا
ــا يـأتي انه (عـلى الـوزراء ووجه 
ـوقع وخـطـورة الـرغـم من اهـمـيـة ا
فــراغه اال انـنـا امــام نص قـانـوني
ـادة 30/ واجب الــتـنــفــيــذ اذ ان ا
وازنة  العامة ثانيا/د من  قانون ا
لسـنة 2019 اوجبت اعـادة رؤساء
ــمـثــلـيــات والـبــعـثــات الـعــراقـيـة ا
الــدبــلـومــاســيـة مـن الـعــامــلـ في
ــنــظـمــات الـعــربـيــة واالقـلــيـمــيـة ا
والـدولــيــة الى مــركــز الـوزارة وان
العمل بخالف ذلـك يعرض اجلهات
ا اخملـالفـة لـلمـساءلـة الـقانـونيـة 
يسـتلزم االلـتزام بذلك وإنّ مـا تقدم
ـوضـوع ال يــحـول دون مــراجـعــة ا
ـوازنــة الـعـامــة االحتـاديـة ضـمن ا
اعــام 2020 اال انـه حلــ الــســيــر
ـشـروع يـجب االلـتـزام بـاجـراءات ا

بنص القانون).
واظــهــرت وثــيـقــة رســمــيــة اخـرى
صـادرة عن وزارة الـتـربـيـة مـؤرخة
ــــثل في 2018/12/26 احـــالــــة 
الـعـراق الـدائم  لدى (الـيـونـسـكو )
في باريس الى  التقـاعد ابتداء من
2018/11/15 كـــونه من مـــوالــيــد

. 1953/11/16
واوضــحت الـوثـيـقــة الـتي اطـلـعت
عـلــيـهــا (الـزمــان) ان الـقــرار صـدر
اسـتـنـادًا الى احـكـام الـفـقرة اوال/أ
ــادة  11مـن قــانــون اخلــدمــة من ا
اجلـــامــعــيــة رقم  23لــســنــة2008
ـعـدل وبـنـاءً عـلى مـا جـاء بـكـتاب ا
االمــانـة الــعـامــة جملـلس الـوزراء /
ـرقم 43626 الــدائـرة الـقـانـونـيـة ا

في 2018/12/16.
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اقــام مــركــز بــحــوث الــبــيـئــة في
اجلـامــعـة الـتـكـنــولـوجـيـة  نـدوة
ـوارد عــلـمــيـة الــكـتــرونـيــة عن ا
ــالــيـة لــلــدولـة بــ الــسـيــاسـة ا
االسـتـيـراديـة واقـتـصـاد الـسـوق
بــالـــتــعــاون مع مـــنــتــدى االعالم

االقتصادي .
 وقــــــال  رئــــــيـس اجلــــــامــــــعــــــة
التكنولوجية  أحمد محمد حسن
الـــغــبــان ان (الــنـــدوة تــضــمــنت
مـحـورين هـي  االغـراق الـسـلـعي

والـضـريــبـة اخلـضـراء وكـيف 
ـفـتـوح تـبــني سـيــاسـة الـبــاب ا
ـنـظـومـة تـنـظر واصـبـحت تـلك ا
الـى االقــتـــصـــاد الــعـــراقي كـــأنه
ـــمــول االول القـــتــصــاديـــاتــهــا ا
ـوضـوعـيـة ـعــاجلـات ا ومـاهي ا
وأن يكون اقتصاد الدولة مبرمج

ومركزي بتدخالته). 
ــســتــشــار االقــتــصــادي وقــدم  ا
ماجد جواد األمير عرضاً أوضح
فــيه  (اهــمـيــة اتــبـاع اخلــطـوات
الـصــحـيـحـة والالزمــة لـلـوصـول
وكــيــفــيـة الـى بـيــئــة اقل تــلــوثــاً
فــرض الــضــريــبــة اخلــضــراء له
جـوانب ايــجـابـيــة في احلـصـول
عــلى بـيــئـة نـظــيـفــة واخـرى قـد
تـكــون سـلـبــيـة مـتـمــثـلـة في رفع

االعالم واالتـــصـــاالت وشـــركـــات
االتـصـاالت التـي شرعـت بإطالق
اخلــدمـــة اجملــانـــيـــة لــتـــغــطـــيــة
االمتحانات النهائية اإللكترونية

في اجلامعات العراقية). 
وفي سياق مـتصل اكدت الوزارة
عــلى ســـحب شــهــادة االعــتــراف
بــالـكــلـيـات االهــلـيــة الـتي تــمـنع
الــطـــلــبــة من اداء االمــتــحــانــات
االلـــكــتـــرونـــيــة او الـــدخــول الى
الصفوف االلكترونية بحجة عدم
دفعهم االجور الـدراسية الن هذه
الـــكــلــيــات يـــجب ان تــكــون ذات
اهــداف عــلــمـيــة ولــيس ربــحــيـة
ـــــكـن ألكـــــبـــــر وجتـــــاريـــــة وال 
كــــــــــلـيــة ان تـمــنع الــطـلــبـة من
االمـــتـــحـــانــات. وعـــلى صـــعـــيــد
الـدراســات الـعـلـيــا اعـطت دائـرة
ــوافــقـة الــبــعـثــات في الــوزارة ا
على شمول طلبة النفقة اخلاصة
ــبـــاشــرة فـي كــورس الـــلــغــة بـــا
ــيــة بــصـورة والــدراســة األكـاد
إلـــكـــتـــرونـــيــــة في اجلـــامـــعـــات
ـعـتـــــــــــمـدة خـارج الـرصـيـنــة ا
الــعـراق واحــتـســابـهــا ضـــــــمن
ــدة احملـددة لــلــدراســة عـلى ان ا
بـاشرة بعـد انتهـاء الظرف تتم ا
الـــطـــار بـــســـبـب جـــائـــحـــــــــة

كورونا. 
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اسـتـمـرت ظـاهـرة الـسـحـر والـشـعـوذة في
ـة وبـقيت اجملتـمـعات واحلـضـارات الـقد
على مـر الـعصـور وهي من الـظواهـر التي
انتشـرت بكل اجملتـمعات بغـض النظر عن
ــسـتــوى الــثـقــافي لــلـشــعــوب. وال يـزال ا
ـهن يـلـقـون اسـتـجـابة في اصـحاب هـذه ا
البالد نـتيجـة قلـة الوعي الـثقـافي ويقول

قاضي مـحكـمة حتـقيق مـدينة
الصـدر حارث عـبد اجلـليل إن
"مجتمعنا العراقي ومن خالل
عـمـلـنــا في مـحـاكم الــتـحـقـيق
خملــتـلـف مـنــاطق بــغــداد فــقـد
وجدنا هـذه الظـاهرة تـنمو في
األحـــيــاء الـــراقـــيــة واألحـــيــاء
الـشــعـبـيــة عـلى حــد سـواء مع
الـفــارق من حــيث انــتـشــارهـا
فـــهـي تـــنــــتـــشـــر فـي األحـــيـــاء
الشعبية اكـثر منها في األحياء
الــراقـيــة واغــلب الــدجــالـ من
الـــــرجـــــال يــــتـــــخـــــذ مــــســـــمى
الـــروحــــاني". ويـــضــــيف عـــبـــد
اجلليل أن "اسـبابـا ثقـافية وراء
انــتـــشـــارهــا وهي قـــلـــة الــوعي

ومنها اسباب مادية تدفع اجلاني المتهان
مـهـنـة الـسـحـر والشـعـوذة والـدجل فـضال
عن اسـبــاب مـعـنـويــة تـتـمــثل بـاحلـاجـات

واألمنيات الشخصية للضحية". 
وأضاف عبد اجللـيل أن "وسائل التواصل
االجتـماعـي ساهـمت في انتـشـارها بـشكل
واسع حــــيـث اصــــبح مـن الــــســــهل عــــلى
الــدجــالـ عــرض خــدمــاتــهم لــلـنــاس عن
طــريق صــفـــحــات وحــســابــات عــلى هــذه
ـواقع  والـتي تـكـون غـالـبـيـتـهـا بـأسـماء ا
وهــمــيــة وكــذلك اصــبح من الــســهل عــلى
الـضـحـية الـوصـول الـيـهم بل وصـل األمر
الى أطالق قـنـوات فـضــائـيـة مـتـخـصـصـة
بـــهـــذا اجملـــال عـن طـــريق ارقـــام هـــواتف
والتي تـعد هي اخلـطوة األولى السـتدراج
الـــضـــحـــيـــة". وأشــار إلـى أن " األســـلــوب
الـدارج لـدى هـؤالء الـدجـالـ هـو االتـفـاق
على مـبـلغ معـ مـقابـل حصـول الـضحـية
ــبـلغ عـلـى مـراده وعــادة مــا يـكــون  دفع ا
على دفعـت األولى عـند االتفـاق والثـانية
ـراد وفي بـعــد اجنــاز الـعــمل وحــصــول ا
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حــال لم حتـصـل الـضــحــيـة عــلى مــرادهـا
تكون الدفعة األولى غير قـابلة للرد بحجة
انـهـا كــانت تـكــالـيف لـشــراء مـواد إلجنـاز
العمل وبـالتالي فـأن الضحـية ال تسـتطيع
ـدفـوع مـقــدمـاً بـسـبب ـبــلغ ا ـطـالــبـة بـا ا
االتـــفـــاق عـــلى عـــدم ارجـــاعه أو بـــســـبب
خوفها من علم ذويها" الفتا إلى أن اآلونة

األخـــــيــــرة لـــــوحظ

تطور هذه الظاهرة بواسطة طريقة ابتزاز
الـضحـيـة مـاديـاً والـتي تـصل جـسـدياً من
خالل مقـاطع فيديـو تصـور للـضحـية بأي
شكل من األشكـال أو صور كانت الـضحية
قـد ارسلـتـهـا لـلـجانـي بحـجـة حـاجـته لـها
إلكمال اعمـال السحر والـشعوذة ففي هذه
ـبـالغ ـطـالــبـة  احلـالـة يــقـوم اجلـاني بــا
نقدية او استغالل الضحية جسدياً مقابل
ـقاطـع عـلى شـبـكة عـدم نـشـر الـصـور أو ا
ـادة االنـتــرنت وهـذه احلــالـة عــاجلـتــهـا ا
452 من قانـون العـقوبات رقم 111 لسنة
ــة ـــعــدل وتـــعـــتـــبــر هـــذه اجلـــر 1969ا
جناية". وتابع القاضي حارث عبد اجلليل
ــــة اصـــبـــحـت من اجلـــرائم "هـــذه اجلـــر
ــا لـهـا من عـواقب االجـتـمـاعــيـة اخلـطـرة 
كــارثــيــة في حــال حــاولت الــضــحـيــة حل
وضـوع بنـفسهـا دون علم اي مـن ذويها ا
خـشــيــة الـفــضـيــحـة وبــالـتــالي قـد جتــبـر
الضـحيـة احلصـول على مـبالغ مـاليـة بأي
شكل من األشـكال لدفـعهـا الى اجلاني اما
دوافع الـــنـــاس لـــلــجـــوء الـى مــثـل هــؤالء

الـــدجــالـــ فــهـي عــلـى الــغـــالب مـــســائل
شــخــصــيــة كــأن تــكــون الــضــحــيــة فــتـاة
وتــأخـــرت بــالــزواج او مـــطــلـــقــة وتــرغب
بالعودة الى طلـيقها أو قد تـكون الضحية
شاب أو رجل ويرغب باحلصول على عمل
أو يعتقد ان بإمكان هؤالء الدجال لديهم
الـقـدرة عـلى جـعل الـضـحـيـة مـقـبـول لـدى
اجلـمــيع وكالمه
مـــــســـــمـــــوع أو
يطـلب زيادة في
رزقه و غير ذلك
مـن األمــــــــــــور"
مـــــــــوجــــــــهــــــــا
النـصـيـحـة لكل
ـواطـنـ عدم ا
الــــلـــجــــوء الى
مــــــثـل هــــــؤالء
الــــــدجــــــالـــــ
واالعـــــتـــــمــــاد
على ارادة الله
ســــــبـــــحــــــانه
وتــعــالى وفي
حال تعرضهم
الى مـضــايـقـات الــتـوجه الى اقــرب مـركـز
ـكافحـة اإلجرام لـيأخذ للشـرطة أو مـكتب 
الــقــانــون دوره وبــالــتــالي احلــد من هــذه
الظاهرة التي باتت تشكل خطرا مجتمعيا
حــقـيــقــيـا ومــكــافـحــتـهــا تــقع عــلى عـاتق

اجلميع". 
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فيما يقول قاضي محكمة حتقيق الرصافة
احـــمـــد مــكـي إنه "في ظـل غــيـــاب الـــوعي
الــديــنـي والــثــقــافـي اخــذت اعــداد زبــائن
ـشعـوذين في االزدياد" هؤالء الـسحرة وا
الفــتـا إلـى أن "الـفــئــة االكــبــر من مــرتـادي
أمــاكن هــؤالء من الــنــســاء فــتــارة تــرغب
رأة فـي حتسـ صـورتـها بـعـ زوجـها ا
وابـعـاده عن الـعـالقـات اخلـارجـيـة وتـارة
ـرأة بــانـهــا واقـعـة حتت اخـرى تــعـتـقــد ا
تأثير عمل السـحر الذي تسبب في حدوث
شاكل بينها وبـ زوجها واحيانا تظن ا
ـنـاسب اال انـهـا لن حتــصل عـلى الــزوج ا
بواسطـة السحـر او انها حتت تـأثير عمل
ا تسـبب في عدم زواجها وهنا السحر 
ـــشـــعـــوذين في يـــأتي دور الـــســــحـــرة وا

استغالل ما تصبو الـيه النساء واقناعهن
بـانــهن لن يــصـلن الى اهــدافـهـن اال بـهـذه
االعــــمــــال". وأضــــاف مــــكي أن "قــــلــــة من
الـــضــحـــايــا يـــقــومـــون بــاالبالغ عـن تــلك
احلـــاالت حتت خـــشــيـــة الـــفــضـــيـــحــة او
النـتائج الـسلـبيـة العـائلـية الـتي تتـعرض
لهـا الـضحـيـة بعـد اكـتشـاف االمـر من قبل
عـائلـتـهـا اال أنه في حـال ابالغ الـضـحـية
يـتـم اتـخــاذ االجــراءات الـقــانـونــيــة بـحق
تهم وبـشكل سـريع وفوري وقـد  القاء ا
تهم في القضايا القبض على عدد من ا
ـعـروضـة عــلـيـنـا واعـتـرفــوا بـارتـكـابـهم ا
ة و احالة قضاياهم الى احملكمة اجلر
اخملـتــصـة وصـدرت احــكـام بـحــقـهم وقـد
اعتمدنا في الكـثير من احلاالت التي القي
ـتـهـم عـلى تـشـكيل فيـهـا الـقبـض على ا
فـريق عـمل ونـصب كــمـ لـلـمـتـهم والـقـاء
ــته الــقــبـض عــلــيه اثــنــاء ارتـــكــابه جــر

شهود)".  (باجلرم ا
وأوضح "الـدجالـون يـعـتمـدون في عـمـلهم
علـى كتـاب ويـتم الـلجـوء  الى اخملـطـطات
والرسـومـات لـلقـيـام بـالسـحـر مـستـشـهدا
ـتهـم اثـن يـعمالن في الـدفاع بحـادثة 
ـدني قــامـا بـانـشــاء صـفـحــة عـلى مـوقع ا
الفيس بوك ادعيا بانهما يعمالن بالسحر
شاكل الزوجية وفك ولديهم القدرة حلل  ا
االعـمــال" مـضــيـفــا " تـواردت الـعــديـد من
الــطــلــبــات عــلى تــلك الــصــفــحــة من قــبل

uIŽ‰∫ أدوات شعوذة للتالعب بالعقول

شـعـبـة الـتـراخـيص واالسـتـخـبارات
وموافـقة قـاضي حتـقيق أم قـصر 
تـشــكـيل عـلى أثــرهـا جلـنــة لـلـكـشف
على حاويـت داخل احلرم الـكمركي
ـعــنـيــة وبـعـد بــعـضــويـة اجلـهــات ا
الكشف على ما بداخـلها تب وجود
مـــواد (أســمـــدة ومــواد كـــيــمـــاويــة)
مـنتـهـية صالحـيـة اإلنتـاج ومـخالـفة
للضوابط والتعلـيمات النافذة. وقال

بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه (
ضبوطت باخلتم ختم احلاويت ا
الـــكــمــركي وإعــداد مـــحــضــر ضــبط
أصولي لـغرض عـرضهـا أمام أنـظار
قــاضي حتــقــيـق مــحــكــمــة أم قــصـر
التخاذ اإلجـراءات القانـونية الالزمة

بحقها).
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واستناداً إلى مـعلومات اسـتخبارية
ـشـترك مع وبـالتـعـاون والـتنـسـيق ا
مــكــتب جــهــاز اخملــابــرات الــوطــني
ـنـافـذ احلـدودية في تـمـكنـت هيـئـة ا
مـحـافـظــة الـبـصـرة وبـعـد احلـصـول

عــلى مــوافـقــة قــاضي الـتــحــقـيق 
تشكيل جلـنة مشتركـة لفتح حاويات
عـدد 11  ضــبــطــهــا داخل احلــرم
ــعـلــومـات الــكـمــركي تــبـ صــحـة ا
ــواد كــيـمــيــاويـة وأنــهــا مـحــمــلـة 
شـــــديـــــدة اخلـــــطــــــورة ال يـــــســـــمح
بــاســـتـــيـــرادهـــا (مـــنـــظف خـــامــات
صناعي). وقـال بيـان تلقـته (الزمان)
امس انه ( إعــداد مــحــضــر ضـبط

عنـية وختم احلاويات من اجلهات ا
بـاخلــتم الـكـمــركي لـغــرض عـرضـهـا
أمام أنظار قاضي التحقيق اخملتص
التخاذ اإلجـراءات القانـونية الالزمة
بـحقـهـا). وتفـقـد رئيس الـهـيئـة عـمر
عـدنان الـوائـلي والفـريق الـركن عـبد
األمير الشـمري نائب قائد الـعمليات
ـشـتـركـة بـعـد محـطـتـهم االولى في ا
مــنـــفــذ زربـــاطــيـــة مــنـــفــذ الـــشــيب
احلـــدودي في مـــحــافـــظـــة مــيـــســان
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تـمـكن مـنـفـذ زربـاطـيـة احلـدودي في
مـــحــــافـــظـــة واسط مـن ضـــبط ثالث

ـواد مـخـتـلـفـة  عـجالت مـحـمـلـة 
ـعـامالتهـا الكـمركـية بـعد التالعب 
نـفذ إجنازهـا من قـبل مـركز كـمـرك ا

احلدودي. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(عمـليـة الضـبط تمت من قـبل شعـبة
الـبــحث والـتــحـري هـيــأتـنـا وخـارج
احلـــرم الــــكــــمـــركـي بـــعــــد تــــدقـــيق
مـعــامالتــهــا الـكــمــركــيـة ومــعــايــنـة
البضـاعة من قـبلهم تـب أن العـجلة
ادة (سـجاد خـيوط األولى محـملـة 
قـــــطـــــنـــــيـــــة) بــــوزن  16طن و640
كـيلـوغـراما) وان الـبـضاعـة الـفعـلـية
سـجـاد موكـيت ويـعـتـبـر ذلك تالعـبآ
في وصف البضـاعة وتـهربا من دفع
الرسوم الكمركية والضريبية حسب
الضـوابط والـتعـليـمات الـنافـذة. اما
ـعـامـلـة الـعــجـلـة الـثـانـيـة وحــسـبـةا
الـــكــمــركــيــة ومـــا مــثــبت في إجــازة
االستـيراد محـملة (أسـالك كهربـائية
غـير مـعـزولـة) وبوزن (17طن و800
نشأ إيران ولكن الفعلي بعد كغم ) ا
الـكشف (أسالك كـهـربـائيـة مـعـزولة)
ـــنـــشــأ تـــركــيـــا وهـــذا تالعب في وا
ـنشـأ. والـعجـلة وصف البـضـاعة وا
الـثــالـثـة الـتـي  ضـبـطـهــا مـحـمـلـة
(بــأدوات احــتــيــاطــيــة لــلــســيـارات)
وبــوزن إجـمــالي( 2طن و440 كـغم)

عــنـــد الــتــدقــيق  تــبــ عــدم تــنــزيل
ــــســـتـــوردة من إجـــازة الـــكـــمـــيـــة ا

االســتــيــراد. كل تــلـك اخملــالــفـات 
إجناز مـعـامالتهـا الكـمـركيـة من قبل
مـــركــــز كـــمـــرك مــــنـــفـــذ زربــــاطـــيـــة

احلـدودي) واضـاف الــبـيـان انه (
إحــالـة مــا  ضــبـطه وفـق مـحــضـر
أصولـي إلى قاضي حتـقـيق محـكـمة
بـدرة التـخـاذ اإلجــراءات الـقـانـونـيـة
ـقــصـرين الالزمــة بـحــقـهــا وبــحق ا
ـــنــــجــــزين لــــلـــمــــعــــامالت خـــارج ا
نـفذ الضـوابط والـتعـليـمـات داخل ا

احلدودي).
وأعــلن مـــنــفــذ أم قــصــر االوسط في
محـافظـة البـصرة  ووفق مـعلـومات

ـنـفـذ احلدودي واالجـتمـاع بـقـيادة ا
ــتـــخــذة لالطـالع عــلى اإلجـــراءات ا
السـتــقـبـال اإلسـنـاد لــتـعـزيـز الـواقع
ـنــفـذ تـمـهـيـدا لـوصـول االمـني في ا
قوة أمنـية سانـدة تعمل عـلى حماية
ــــنـــفــــذ احلـــدودي من الــــتـــدخالت ا
اخلــارجــيــة وكــذلك تــأمــ الـطــريق
ـديــنـة ـنــفـذ ومــركــز ا الــرابط بــ ا
وقـطع دابـر محـاوالت الـتـجـاوز على
احلرم الكـمركي ومـحاربة الـفاسدين

ال العام. وتأتي تجاوزين على ا وا
هــذه الـــزيـــارة اســتـــكـــمــاالً لـــزيــارة
وتوجيـهات رئيس الـوزراء مصطفى
ــنــفــذ مــنــدلي وســفـوان الــكــاظــمي 
ـــوانئ الــبــحــريـــة في مــحــافــظــة وا
الــبــصـرة. التــخــاذ إجـراءات أمــنــيـة
صـارمـة لفـرض هـيـبـة الـدولة في كل
ــنــافــذ احلــدوديــة واحلــفــاظ عــلى ا
إيـراداتهـا من الـهـدر والتـجـاوز على

مقدرات الدولة.
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أعـلنت هـيـئة الـنزاهـة العـامة عن حتـرزها
عـلى 16 مـولـدةً  كـهـربـائـيَّـةً ديزل لـم يتم
إدخـالها في اخلدمة لرفد الـشبكة الوطنيَّة
مـــــــنـــــــذ عــــــام 2012. واشـــــــارت دائــــــرة
عـرض حديـثها الـتحـقيـقات في الهـيئـة 
عن تـفـاصـيل عـمـلـيَّـة الـضـبط الـتـي نُـفذَت
; إلى (تــمــكُّن ــوجب مـــذكــرةٍ قــضــائــيَّـــةٍ
مالكـات مكتب حتقـيق الهيئـة في محافظة
الــــنــــجف األشـــــرف من ضــــبط أولــــيــــات
والـتحرز على  16 مـولدةً  كهربائيَّةً ديزل
ســــعـــة الــــواحـــدة d td; 1750 فـي قـــسم
الـوحـدات  السـاندة الـتـابع لفـرع  توزيع
كهرباء احملافظة). وتابعت الدائرة فيبيان
تــلــقــته (الــزمـان) امـس أن (حتـقــيــقــاتــهـا
ضـبـوطة ـولـدات ا األولـيَّـة قادت إلى أن ا
لم يـتم إدخالـها فـي اخلدمـة لرفـد الشـبكة
الـوطنيَّة منذ عام 2012; بـحجة عدم توفر
مــادة الـكـاز رغـم أن تـاريخ شــرائـهـا  من
قــبل وزارة الـــكــهــربــاء يـــعــود إلى الــعــام
2004).وكــــانت الـــــهــــيــــئــــة قــــد رصــــدت

مـعلومـات خالل فترة احلـظر تفـيد بوجود
مـــولـــدات عــمـالقـــةٍ  شــراؤهـــا من قـــبل
وزارة  الكهرباء ولم يستفد منها منذ عام
2004 إذ ألف فــريـق عـمـل عــلى الــفـور; 
ــولــدات وأولــيــاتــهــا و لــضــبـط تــلك ا
ـتحرز واد ا تـنظـيم محضـر باألولـيات وا
لـخصـات التـحقـيقات عـليـها مـشفـوعًة  
ــة وعـرضــهــا عـلـى الـســيــد قـاضي األولــيَّ
الـتحـقيق اخملـتص; بغيـة اتخـاذ القرارات
ـنـاسبـة بصـددهـا.وأفصـحت الـهيـئة عن ا
تــفـاصــيل عــمـلــيَّـات الــضـبـط األربع الـتي
نـفذتها في ميناء أم قصـر الشماليّ مُبينةً
ضـــبـــطـــهـــا عـــجالتٍ حـــوضـــيَّــــةً وبـــراداً
ادَّة السيراميك ومواد وسـياراتٍ مُحمَّلة 
ــنــتــهــيــة الــصالحــيــة وأخــرى غــذائــيَّــة مُ
ــنـوعــة من االسـتــيـراد. واشــارت دائـرة
الــتـحــقـيــقــات في الـهــيــئـة وفي مــعـرض
حـديثها عن تفاصيل العمليَّات التي نُفذَت
ــوجب مُـــذكَّــرات ضــبطٍ قــضــائــيَّــةٍ إلى
(تـنفيذ مديريَّة حتقـيق الهيئة في محافظة
الـبـصرة عـمـليَّـة ضـبطٍ في مـينـاء أم قـصر

الــشــمــالي أســفـرت عـن ضـبط 27 عــجــلـةً
صلحة وزارة اإلعمار حوضيَّـةً مُستوردة 
واإلسـكان والبـلديَّـات تبيَّن أنـها تُرِكَت في
ـراجـعة ـيـنـاء مـنـذ عام 2016 ولـم تتم ا ا
ــديــريَّـة عــلــيـهــا).وتــابـعـت  ان (مالكـات ا
تـمــكن في عـمـلـيَّـة ضــبطٍ ثـانـيـةٍ من ضـبط
َّ ادة السيراميك  سبع سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ 
الـــتالعب فـي أوزانــهـــا فـــيـــمـــا ضــبـــطت
ـديـريَّـة في عـمـليَّـةٍ أخـرى عـجـلـة ذُكِرَ في ا
الـتـصريـحـة الگـمـرگـيَّة اخلـاصَّـة بهـا أنَّـها
مُـحمَّلـة بقطع غـيارِ فيـما تبـيَّن احتواؤها
عـلى دراجـاتٍ ناريَّـةٍ أُخفـيت بـنيَّـة التـهرُّب

من دفع الرسوم).
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وأشارت إلى ضبطها (12 عجلة نوع براد
ـصلـحة الـشـركة الـعامـة للـنقل مـسـتوردة 
الـبــري مـتـروكـة مـنـذ عـام 2005 ولـم تتم
ـراجـعة عـلـيهـا مـنذ تـاريخ اسـتيـرادها) ا
الفـــتــةً إلى ضـــبط ثالث حـــاويــاتٍ حتــوي
منـوع استيراده فضالً عن مـادة العسل ا
مـواد غذائـيةٍ ومـسـتلـزماتٍ طـبيَّـةٍ منـتهـية

الصالحية).
ونـوَّهـت الى (تـنـظــيـمـهـا مــحـاضـر ضـبطٍ
ضبوطـة في العمليَّات األربع برزات ا بـا
َّ عـرضها رفقة األوراق التـحقيقيَّة على و
; بـغـية ُـخـتصّ الـسـيـد قـاضي الـتحـقـيق ا

ناسبة) .  اتخاذ القرارات ا
وكـــانـت الـــهـــيــــئـــة أعـــلــــنت في الــــثـــاني
ـاضي عن تنفيذها والـعشرين من الشهر ا
أربع عــمـلـيَّـات ضــبطٍ في مـيــنـاء أم قـصـرٍ
الــشــمــالي مُــبــيــنــةً تــمـكُّــنــهــا من ضــبط
حــاويـاتٍ حتــوي أدويـةً مــخـتــلـفــة ومـوادَّ

غذائيَّة منتهية الصالحية.
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cHM∫ شاحنة تنقل مواد غير مصرح بها في منفذ زرباطية

عبد األمير الشمري

اسعار بعض السلع).  
مبـينـاً  ان (معـاناة الـعراق شأنه
شأن دول الـعالم بـاختالف درجة
تـــقـــدم اقـــتـــصــــادهـــا من اآلثـــار
اخلطيرة لـلتلوث الـبيئي وفرض
ــســبــبي الــرســـوم والــغــرامــات 
التلـوث غير كـافية بـاإلضافة الى
ـوازنة لـلنـفقـات لتـطبيق حتمل ا
قـانـون حـمـايـة وحتـسـ الـبـيـئة
في الــــعــــراق رقم (27©  لــــســــنـــة
2009 الى أمكانيـة فرض ضريبة
جـــديــــدة وهـي الــــضــــــــــريــــبـــة
ـسـتـلـزمات اخلـضـراء وحتديـد ا
الواجب تـوفرهـا إلمكـانيـة إجراء

التحاسب الضريبي).
من جــهـــة اخــرى اعــلــنت  وزارة
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
ــبــادرة الـوطــنــيــة لـدعم إطالق ا
االمتحانات اإللكترونية النهائية
في اجلـــامـــعـــات عـــبـــر تـــوفـــيــر
اإلنــــتــــرنت اجملــــاني عن طــــريق
خــدمــة 3G لـــطــلــبـــة الــدراســات

األولية. 
ـتــحـدث الـرسـمي لـوزارة وقـال ا
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
حـــيـــدر الـــعـــبـــودي ان (الـــوزارة
التعـليم تـثمن  اجلـهود الوطـنية
الــــســـــانــــدة فـي هــــذا الـــــظــــرف
االســتــثــنــائـي والســيــمــا هــيــئـة

ÊËbFÝ V UÞ

بغداد

لـم يذهب أسـعـد بـاشـا الـعظـم والي دمـشق أيام الـعـثـمـانـي  ( 1757 – 1701)
الى الـرواتب أو زيادة الـضرائب أو فـرض جديـدة   أو يكـبل الواليـة  بديون  أو
ـا يـؤثر عـلى مـستـوى اخلـدمات يـقـلل من  تـخصـيـصات هـذا الـقطـاع أو ذاك  

الية في الوالية  .. وارد ويحل االزمة ا للمواطن  لكي يزيد ا
صـحـيح إنه إسـتـشـار جـمـاعـة من حـاشـيـته  لـيـقف عـلى رأيـهم - كـمـا هـي حال
أصـحـاب الـشـأن الـيـوم في تـشـكـيل الـلـجـان - عـله يـجـد لـديـهم مـا يـفـيـد الـبالد

والعباد من أراء سديدة  وحلول  ناجحة  لعبور االزمة االقتصادية اخلانقة ..
ا ـا كان أقل بكثير  استـمع اليهم   لكنه لم يأخـذ برأيهم  الن ما طرحوه   ر
يأمل حلل مـشكـلة الواليـة والناس الـذين ثاروا في زمـنه لغالء سـعراخلبـز ويثقل
شكلة  والبالء  وهو الفساد كاهل شـرائح من الشعب  كما لم يقترب من أس ا
صالح شخصية .. ال العام   والفاسدين وسوء  االدارة واستخدام السلطة وا
فماذا إقترحوا عليه ?... وما كان  رده ?..  وماذا فعل  لكي يبقى ما فعله  خالدا

 يصلح للعظة واالعتبار في كل زمان ومكان ..? ..
سيحي وعلى صناع النسيج في دمشق إقتـرحوا عليه أن يفرض ضريبة على ا
ـكن احلصول عليـها عن هذا الطريق .. بالغ التي   وعنـدما سألهم عن  قيـمة ا
جـاءه اجلـواب مـا بـ خـمـسـ الى سـتـ كـيـسـا من الـذهب .. سـألـهم ومن أين
ال  وهـم من ذوي  الدخل احملـدود  ?.. قـالـوا يبـيـعـون حلي يأتي هـؤالء  بـهـذا ا
بلغ وذهب زوجاتـهم ... قال لهم ... وماذا تقولون لو حصلت على أكثر من هذا ا

ا تقترحون ..? وبطريقة أفضل 
في اليـوم التالي إستدعى أسعـد باشا مفتي الواليـة سرا في الليل وقال له (انني
علـمت أنك  منـذ  زمن  طويل تـسلك سـلوكـا غيـر قو في بـيتـك .. تشـرب اخلمر
وتخـالف الشريعة  وسأبلغ  اسالمـبول (اسطنبول) بـذلك لكني فضلت أن أبلغك
ـا عــرضه الـبـاشـا وأخـذ ـفـتي  أوال  لـكي ال تـكــون لك حـجـة عـليّ)  فــوجيء ا
وضوع .. فـعرض في البداية الف يتـوسل  به  ويعرض  علـيه مبالغ لكي يـسد ا
بلغ قطـعة ذهبية فرفض الباشـا  وضاعفه  لكنه رفض أيضـا  وكلما يضاعف ا

يرفض الباشا الى أن إتفقا على ستة االف قطعة  ذهبية فاخذها ثم عزله ..
بـعـده  استـدعى القـاضي واتـبع معه الـطـريقـة نفـسـها  وأبـلـغه أنه  ليس  جـديرا
آربه الـشـخصـية  بـالـثقـة التـي منـحت له  النه يـقبل الـرشـوة ويسـتـغل منـصـبه 
فتي من مبالغ ودفع وهنا أخذ القاضي يناشد الباشا ويعرض عليه  ما عرضه ا
ـا وقع فيه  و هكذا فعل ما دفـعه  بالتمام  وغـادر مسرعا غير مـصدق بنجاته 
مع احملـتـسب و(آغا الـيـنكـجـرية) وكـبـير الـعـسـكر والـنـقيب وشـيخ الـتجـار وكـبار
الـية ـسلـم والـنـصارى  فـجمع مـاالً كـثيـراً غطى  به الـضـائقـة ا األغـنيـاء من ا

وزاد منه الكثير. 
بعـدها سأل حـاشيته .. هل سـمعتم إني فـرضت ضريبـة معيـنة  قالـوا ال .. فقال
.. قالـوا : وكيف  تـمكنت لهم : لـقد جـمعت مائـتي كيس ذهب  بـدال من اخلمـس
من ذلك يـــا مــوالنــا .. أجــاب : إن جــز صــوف الــكــبــاش خــيــر من ســلخ جــلــود

احلمالن..
تلك  خالصـة  بتـصرف لروايـة نقـلهـا الرحالـة الفـرنسي فولـني  عن والي دمشق
اسـعـد بــاشـا الـعـظم  خالل رحـالته بـ دمـشق وبـيــروت    فـيـهـا دروس وعـبـر
ـن (أخوى الـفـسـاد) خـزائن بـلـدانهم كـثيـرة  كـتب عـنـهـا وعـلق عـليـهـا الـكـثـير 
ووقعوا في ضـائقة مـالية (إن اقـصر الطـرق لعبـورها  والشـروع فيمـا بعد بـخطة
لالصالح والـبناء هو أن  يـجز احلاكم  صـوف الفاسدين  –بـدال من  سلخ جلود
)..  ويــبـدو  أن هـؤالء  مـعـروفـون  لـيس  من مــحـيـطـهم  فـقط  بل من ـواطـنـ ا
احلاكم أوال... ولـذلك لم يـكن أمامـهم غيـر االستـسالم   وتـنفـيذ مـا يريـد الوالي

صاغرين ..
الـفـاسدون  لـيسـوا فقط  لـصوصـا يسـرقـون  اموال الـشعـوب وقوتـها ومـستـقبل
أجيـالهـا وفرصـها في الـبنـاء  والتـطور  بل يـسرقـون االوطان  كـذلك  ويتـركون
ـنـافي أهــلـهـا  نـهــبـا لـلـحـاجــة  واحلـرمـان في أوطــانـهم    أو يـتـوزعــون عـلى  ا

يتجرعون  مرارة الغربة في اصقاع العالم اخملتلفة ..
 } } } }             

∫ bOH  Âö

إذا عرفـنا كيف فشلنـا  نفهم  كيف ننجح ... (ارنست
همنغواي ..) ..

WOÝU uKÐœ W UÝ—
. حتياتي هـذا هو اول اتصال بـيننا معـالي وزير  اخلارجيه األسـتاذ فؤاد حـس
أمل أن يـكـون مـفيـد تـنـاقـلت بعـض مواقع الـتـواصل االجـتـماعي كـالما مـنـسـوبا
للـسيد محـمد جعفر الـصدر بشأن ثورة 14 تموز 58 ( نصه أعاله ). وددت أن

ابـ اآلتي بـشأن هـذا الكالم
.اوال هل هـو ســفــيـر الــعـراق
ـتـحده? ـمـلـكه ا حـالـيا لـدى ا
كل االراء الـتي طرحت تقييما
لـهذا احلدث التاريخي سواءا
له او عـليه محتـرمه . بالنسبه

لـلـسيـد محـمـد جعـفـر الصـدر إذا كـان قد عـبر عـن رأيه ألصدقـائه ومـعارفه فـهو
رأيه الشـخصي ومحترم كذلك. لكن إذا كان قد أدلى به بـصفته الرسميه سفيرا
لـبلد ( العـراق ) يحتفل ب 14 تمـوز عيدا وطنـيا فهـذا غير مقـبول دبلـوماسيا وال
ـسـتـلـزمـات عـمـله ولـيـس له الـعـذر كـونه حـديث الـعـمل بـالـسـلك يـدل عـلى فـهـمه 
الدبـلوماسي. انه مـوقف مؤسف وفي تصـورنا على الـوزاره أن تصدر تـوجيهات

له بهذا اخلصوص . اكرر حتياتي مع التقدير. 
{ استاذ دكتور

االشـخــاص وكــان جـمــيــعـهم مـن الـنــسـاء
وكــان اغـلـب الـطــلــبـات تــتــعــلق بـالــقــيـام
ـشــاكل الـزوجـيــة". ويـذكـر بـاعـمــال حلل ا
ـتـهـمـ كـانـوا الـقـاضي احـمـد مـكي أن "ا
يــطــلـبــون من الــضــحــيـة فــتح الــكــامــيـرا
والــتــعــري بــشــكـل كــامل وكــتــابــة بــعض
الكلـمات والعـبارات عـلى مناطق حـساسة
من جـسـدهـا بـعـدمـا كـانـا يـقـومـان بـحـفظ
احملــادثـــة وبــعــد ذلك الـــلــجــوء لـــتــهــديــد
الضـحيـة بـدفع مبـالغ مـاليـة او االنصـياع
ـارسة اجلـنس معـهما الى رغبـتهـما في 
وبـخالفه يـقـومـان بـنـشـر صـور الـضـحـيـة
وهـي عــــاريــــة عــــلـى مــــواقـع الــــتــــواصل
االجتـماعي"  ويـب أنه بـعد ورود اخـبار
من قبل احد الضحايا صدر قرار من قبلنا
بـــتـــشــــكـــيل فـــريق عــــمل ونـــصب كـــمـــ
للـمتـهم والـقاء الـقبض عـليـهمـا باجلرم
ــشــهــود و ضــبط بــعض الــرســومــات ا
واالوراق التي حتتوي على كتابات تتعلق
ـتهـم والتي باعمـال الشـعوذة بـحيازة ا
كانت تسـتخدم في خداع الـضحايـا". فيما
لفت القـاضي احمد مـكي إلى أن " القانون
الــــعـــراقـي لم يـــجــــرم اعـــمــــال الـــســــحـــر
ـارسـيـها اال ان والـشعـوذة ولم يـعـاقب 
تهم في االجراءات القانونية تتخذ بحق ا
ادة هذا النـوع من اجلرائم وفـقا الحـكام ا

(456) من قانون العقوبات العراقي".

ثـلـثـات هو مـا جـعـلني اُــحـيط كل قـضـية أو ظـاهـرة بـثالثة قـد يـكـون تعـلـقي بـعلـم ا
أضالع وأحـدد زوايـاه حسب تـفـوق ضـلع عـلى آخـر خذ مـثال أزمـتـنـا السـيـاسـية
ستـدامة أضالعُها اجلهل واجلـيران والتبعيـة أما التحديـات التي تواجه احلكومة ا
اجلديدة فـأضالعـها اإلقتـصاد والـفسـاد واخلارج  واحلل مـن وجهة نـظري يـكمن
ــصـلـحـة والــدهـاء ... وأنـا أرسم هـذه أيـضـا في مـثــلث مـضـاد أضالعه اإلرادة وا
صطفى الكـاظمي ح نفذنا إضرابا داخل شبكة اإلعالم الثالثيـات تذكرت موقفا 
الـعـراقي أيـام تـأسـيـسـهـا األولى وإخـتـارني زمـالئي كي أمـثـلـهم في الـتـفـاوض مع
فاوضات وكنتُ صلبا ـتعاقدة إلحتساب أجور معقولة للـعامل  دخلنا ا الشركة ا
قابل لكننا خرجـنا ولم نحقق شيئا .. فجاءت مشورة في طلبـاتي إلحراج اجلانب ا
دير آنـذاك أحمد الركابي بان أستمع إلى ما يـنصحني به الكاظمي وفعال إنتحى ا
بي جـانـبا وهـمس في أذني وقـال : في اجلـولـة الـثـانـية ال تـتـصـلب وال تـفـرّط بـعمل
زمالئك فـأغلـبـهم يريـد الـعمل بـأي أجـر وهي فـرصتـكم لـتؤسـسوا إعـالما حـرا لذا
الية بـقدر ما تطلب احتياجاتكم من معدات ستحقات ا أنصحك بـأن ال تركز على ا
رة وقف .. دخلنـا مرة ثانية للتفاوض ولكن هذه ا للعـمل وسوف ترى كيف يتغير ا
كـان اخلـصـم حـاسـمـا وهـذا مـا قـرأته في مالمـحه وحـديـثه  طـرحتُ إحـتـيـاجـاتـنـا
ـشـروع لـيس لدي ـثل الشـركـة : أنـا مـديـر ا ومـنـهـا أثـاث لـغرفـة الـتـحـريـر فـقـال 
كرسي للـجلـوس .. إبتسـمتُ وكان ردي هادئـا : لستَ مـحررا لتـحتاج إلى مـنضدة
الي ـشكـلـة كلـها بـجانـبـيهـا ا وكـرسي .. نهض الـرجل وصـافحـني ووعدني بـحل ا
والـفني وعـادت احلـياة لـلـبث . ح تـسـلم الكـاظـمي مهـمـة رئاسـة احلكـومـة وصفه
سك ومـهمته لإلنـتخابات فـقط  نعم أوافقهم الـرأي بان أقوى شخص البعض بـا
ستأسـدة لكن الدهاء والـتفكير ال يستطـيع مواجهة الـلوبيات الـسياسية الـعميقـة وا
ــغـلق كــفـيل بــطـرح رؤى جــديـدة فــالـوبــاء تـعـاضــد مع الـفــاسـدين خــارج اإلطـار ا
والسياسـي لتـكوين مثلث يـعيق عمـله داخليا أمـا في اخلارج فثـمة إختبـار حقيقي
صـالح اإلقلـيمـيـة ب زوايـا مثـلث الـرياض وطـهران و واشـنطن له وسط تـصـارع ا
ـصـالح ولـيـست مـاسـكـة الـعـصـا  هـو يـعـرف جـيـدا أن لـغـة الـسيـاسـة هـي لعـبـة ا
مفاهيم الـدين والعقائد التي يستخدمها جتار احلروب شـعبيا وبراغماتيا للتجييش
ــصـالح فــقط ويـعـرف أن ــفـاوضـات هي مــسـاومـات ا ألن مـا يُــطـرح عـلى طــاولـة ا
الشـعب ملّ مـن الرمـوز والـتـيـجـان والـنمـوذج الـبـالي لـرئـيس احلـكـومـة بل عـليه أن
يقتـطع حصة الـعراق من كل طاولة مـفاوضات لـضمان إستـمرار الدولـة كما ضمن
بـدهــائه إسـتـمـرار الـبث مع زمـيـله الــركـابي في حلـظـات حـرجـة .. هـنـا البـد من أن

نـحـدّث مــطـالـبــنـا ونـعــيـد حـســابـاتــنـا في أن يـكــون الـرئـيس
ـاكر لكي ـتهور ا ـناور وليس ا اهر ا بشخـصيـة الثعـلب ا
ثلثات فيمزق أحشائها السيما يدخل في جـوف كل هذه ا
أنه رجل مــخــابــراتـي ولــديه مــعــلــومــات رصــيــنــة عن كل
محـيطـنا فـنضـمن أمن الـعراق وبـناء إقـتصـاده ودولته من

جديد بعد أن ضيعتها مهاترات الفاسدين .
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.19ودفـع االرتــفــاع فـي االصــابــات
في بــاكــســتــان مــنــظــمــة الــصــحـة
ـطالبـة بفرض إغالق ية الى ا العـا
جـديـد هنـاك.وقـال خان عـبـر تويـتر
"يــجب االحـتــفــال بـبــسـاطــة بـعــيـد
األضــحى حـتـى ال يـتـكــرر مـا حـدث

ـــاضي عــنـــدمــا  خـالل الــعـــيــد ا
جتــــاهل االجــــراءات واخـــــتــــنــــقت

مستشفياتنا".
 مضـيفـا أنه أعطى أمرا ب"الـتنـفيذ
الـــــــــــــــصـــــــــــــــارم" لــالرشــــــــــــــادات
احلــكـومــيــة.ويــحل عــيــد األضـحى
نهاية الشهـر احلالي ويستمر لعدة

{ اسالم ابـــاد (أ ف ب) - طـــلب
رئـــيس الــوزراء الـــبــاكــســـتــاني
عـمـران خـان مـن الـبـاكـسـتـانـي
اعـتمـاد "البـساطـة" في االحتـفال
بـــعـــيــد األضـــحى وذلـك لــقـــطع
الطـريق أمام أي ارتـفاع حاد في
اإلصابات بـفيروس كـورونا.ففي
ـــــاضي في عـــــيـــــد الـــــفـــــطـــــر ا
أيـــار/مــايـــو جتــاهل كـــثــيــرون
اجـراءات الــتـبــاعـد االجـتــمـاعي
ــــــســــــاجـــــد وتــــــوافــــــدوا الـى ا
ــوجـة واألســواق مــا تـســبـب 
جـديـدة من االصـابـات بـكـوفـيـد-
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{ شــيـكــاغــو(أ ف ب) - أصـيب 14
شـخـصـاً بـجـروح في تـبادل إلطالق
الــنـــار وقع امـس خالل جـــنــازة في
شيـكاغـو بحـسب ما أعـلنـت شرطة
ــديــنــة في واقــعـة تــأتي في وقت ا
هــدّد فـيـه الــرئـيـس دونــالـد تــرامب
بــإرســال قــوات فــدرالــيــة إلى مــدن
ـوقـراطيـون وتـعاني من يـديرهـا د
ـة.وقـال ارتـفــاع في مـعـدّالت اجلـر
ـــــســــؤول في إدارة إريـك كــــارتــــر ا
شـرطـة شـيـكـاغـو لـلـصـحـافـيـ إنّه
مــســـاء الــثالثـــاء قــرابـــة الــســـاعــة
 23,30) 18,30ت غ) بـدأت سـيارة
ــشـاركـ في "بــإطالق الـنــار عـلى ا
جــنـازة" فــمــا كــان مـن هـؤالء إال أن
"ردّوا بــــإطـالق الــــنــــار بـــــاتّــــجــــاه
السيارة" التي مـا لبثت أن تعرّضت
حلـــادث فـي حـــ جنح مـن فـــيـــهـــا

بالفرار.
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وأضـاف أنّ إطالق الــنـار أسـفـر عن
إصـابة  14شـخـصاً بـجـروح نـقـلوا
ـــســتـــشــفـــيــات عــلى إثـــرهـــا إلى ا
لـــلـــعالج من دون أن يـــوضح مــدى
ـتـحدّث خـطـورة إصـاباتـهم.ولـفت ا
إلى أنّ الـشرطـة تسـتجـوب شخـصاً
له صـــلــة بـــإطالق الــنـــار.وإذا كــان
العنف آفة مزمنة في عدد من أحياء
شيـكاغـو إلّا أنّ هـذه الواقـعة تأتي
في وقت اعتـبر فـيه الرئـيس دونالد
تــرامب أنّ الــوضع األمـنـي في هـذه
ـــــديـــــنـــــة الـــــتـي يـــــحـــــكـــــمـــــهــــا ا
ا هو ـوقراطيـون هو "أسـوأ  الد
علـيه في أفغـانسـتان".واإلثـن هدّد
تـرامب بــإرسـال قـوات فـدرالـيـة إلى
شــيـكــاغـو ومــدن أخــرى يـحــكـمــهـا
ـوقراطـيـون إلخـماد تـظـاهرات الـد
مــنــدّدة بــالـعــنــصــريــة في خــطـوة
اعتبرهـا ضرورة أمنية فـيما ربطها
خـــصـــوم لـــلـــرئـــيس اجلـــمـــهـــوري
ـقبلة.وبعد باالنتخابـات الرئاسية ا
نـشـر وزارة األمن الـداخـلي عـشرات
الـــعـــنــــاصـــر من شــــرطـــة احلـــدود
ـارشال الفـدرالية الـعديد وشرطة ا
مـنـهم بـبـزات قـتــالـيـة في مـديـنـتي
بـــورتـالنـــد وأوريـــغـــون األســـبـــوع
ــاضي قــال تــرامـب إنه ســيــقــوم ا
بـاخلـطـوة نــفـسـهــا في مـدن أخـرى
ـوقــراطــيـون مــسـمّــيـاً يــديـرهــا د
باالسم شـيكاغـو ومدنـاً أخرى.وقال
تـرامب "انـظـروا إلى مـا يـجـري (في
ــدن). جــمـــيــعــهـــا يــقــودهــا هــذه ا

اخلـبـراء الطـبـي ان الـتـراجع جاء
بسـبب انخـفاض الفـحوص اعـتبر
خــان أن "االجتـاه اإليـجــابي" يـعـود
في الــدرجـــة األولى الى عـــمــلــيــات
اإلغالق "الــذكــيـة" الــتي يــتم فــيــهـا
إغالق النقاط الساخنة.وواجه خان
انتـقادات في بـداية أزمـة الفـيروس
ــعــارضــته اإلغـالق الــشــامل عــلى
الـــصــعــيـــد الــوطـــني وتــرك األمــر
لـــلــحـــكـــومـــات احملــلـــيـــة.وقــال إن
ـكــنـهـا ان بـاكــسـتــان الـفـقــيـرة ال 
تـــتـــحـــمـل اجـــراءات اإلغالق الـــتي

تقوم بها بلدان أخرى.

أيام حيث تتوقع السلطات اندفاع
الناس مجددا الى األسواق للبحث
عن األضــاحـي لــذبــحــهــا.ويــنــتــقل
دن الكـثيـر من البـاكسـتانـي من ا
الى مــــنــــازل أســــرهم فـي الــــقـــرى
والــبــلـــدات الــبــعــيـــدة لالحــتــفــال

بالعيد.
ووفقا لإلحصـائيات الرسـمية فقد
ـصـابــ في بـاكــسـتـان بـلغ عــدد ا
ـتـوفـ  ?5,470لـكن  260ألـفـا وا
في األيــام األخـيــرة شــهــدت الـبالد
تراجع مـعدالت االصابـات اجلديدة
بــشــكـل كــبــيـر.وفــيــمــا قــال بــعض

ـوقـراطـيـون جـمــيـعـهـا يـديـرهـا د
وقراطـيون جمـيعها ليـبراليـون د
يــديـرهـا يـسـاريـون راديـكـالـيـون. ال
ـــكن أن نـــســـمح بــحـــصـــول هــذا
لـلـمـديـنـة".وأضـاف "سـأفـعـل شـيـئاً
كنني أن أقـول لكم هذا ألنّنا لن و
نــــتـــرك نــــيــــويـــورك وشــــيـــكــــاغـــو
وفـــــــيالدلـــــــفـــــــيــــــا وديـــــــتـــــــرويت
وبـالـتـيـمـور".ومـنـذ مـقـتل األمـيـركي
األسود جورج فـلويد اخـتناقاً حتت
ركـــــــــبــــــــة شـــــــــرطـي أبـــــــــيـض في
مــيـنـيــابـولـيس في  25أيـار/مـايـو
ومـا أعقـبه من احـتـجاجـات واسـعة
منـدّدة بالعـنصـرية وعنف الـشرطة
ـتظـاهرين سـعى ترامب لـتـصويـر ا
عــــــلى أنــــــهم مـن الـــــيــــــســـــاريـــــ
الـراديكـالـي الـعازمـ عـلى تدمـير
الــبالد.وأمــام مــعــركــة انــتــخــابــيــة
صـعبـة في تـشريـن الثـاني/نـوفمـبر
ــوقــراطي جــو يــواجه فـــيــهــا الــد

بـايـدن يــسـتــخـدم تـرامـب بـحـسب
ـــــوقــــراطـــــيــــ خـــــصـــــومه الـــــد
االحـتجـاجات حلـشـد تأيـيد قـاعدته

احملافظة.
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الى ذلك أظــهــرت دراسـة نــشــرتــهـا
ــراكـــز األمــيــركــيــة لــلــوقــايــة من ا
األمـراض والـسـيـطـرة عـلـيـهـا (سي
ـصاب دي سي) الثالثـاء أنّ عدد ا
ــسـتــجــدّ في بــفــيــروس كــورونــا ا
تّـحدة خالل الـربيع كان الواليـات ا
ـا بـ ضــعـفـ فـي الـواقع أكـبــر 
ـسـجّل إلى  13ضــعـفـاً من الــعـدد ا
رسـميـاً لإلصـابات في أرقـام تـؤكّد
أنّ عدوى الفيروس تـنتقل بواسطة
أشـــخـــاص قــد ال يـــعــلـــمـــون أنّــهم
مــصـــابــون.وقـــالت هــذه الـــهــيـــئــة
الصحيّة احلكومية إنّها أجرت ب
آذار/مــــارس وحـــزيـــران/يــــونـــيـــو
فحوصـات مخبـرية على عـيّنات في

بـــنــــوك الــــدم في  10مــــنــــاطق في
ـتحـدة بحـثاً عن أجـسام الـواليات ا
ــرض كــوفــيـد- ?19وذلك مــضــادّة 
ــعـرفــة مــا إذا كــان أصــحــاب هـذه
الدماء قـد أصيبـوا بالفـيروس حتّى
وإن لم تـــظـــهـــر عــــلـــيـــهم أعـــراض
رض.وأوضحت الهيـئة أنّ نتيجة ا
هذه االخـتـبارات أظـهرت أنّ مـا ب
ـنـاطق  1و %5.8من ســكـان هــذه ا
كـانوا مـصـاب بـالفـيـروس في تلك
الـفـتـرة بـاسـتثـنـاء نـيـويـورك حيث
بـلغ مـعـدل اإلصـابـة بـالـفـيـروس في
السادس من أيار/مايو  %23.2من
الـــــــســــــــكّــــــــان أي رُبع ســــــــكّـــــــان
قارنة مع العدد الرسمي دينة.وبا ا
لإلصــابـات في تــلك الـتــواريخ فـإنّ
العدد الفـعلي للمـصاب تراوح ب

الـــضـــعـف في واليـــة يـــوتـــاه و10
أضـعـاف في جـنـوب واليـة فـلـوريدا
في نهاية نيسان/أبريل و 13ضعفاً

والوفيـات الناجمـة عن كوفيد-?19
عــــلــــمــــاً بـــأنّ عــــدداً مـن اخلــــبـــراء
يعـتبـرون أنّ عدد الـفحـوصات التي
جتـــــــرى حــــــالـــــــيــــــاً ال يــــــزال دون
طلوب.واالستنتاج األبرز من هذه ا
الـــــدراســــــة هـــــو أّن مــــــئـــــات آالف
األميركي أصيـبوا بكوفيد- 19من
دون أن يــعـرفـوا ذلـك وسـاعـدوا في
نــقل الــعـدوى إلـى سـواهم كــمـا أنّ
نـسـبـة األمـيـركـيـ الـذين أصـيـبـوا
بالفيروس كانت حتى نهاية الربيع
ال تـزال عــنـد مـسـتـوى  %5أي دون
ـسـتـوى الـالزم لـتـكـويـن حـصـانـة ا
ــرجّـح أن تـســجّل جــمـاعــيــة.ومن ا
وجة التـالية من فـحوصات مراكز ا
الـسـيـطـرة عـلى األمـراض والـوقـاية
مـــنـــهـــا زيـــادة كـــبـــيـــرة في أعـــداد
ـــصـــابــ فـي فــلـــوريـــدا وأجــزاء ا
أخـــرى من الـــبالد حـــيث يـــتــفـــشّى

رض منذ حزيران/يونيو. ا
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في واليـة مــيـســوري الـريـفــيـة.وفي
مـديـنـة نـيـويــورك الـتي كـانت أكـبـر
ـتـحدة بـؤرة لـلـوبـاء في الـواليـات ا
في الربيع بلغت احلصـيلة الفعلية
للمصاب عشرة أضعاف احلصيلة
ـصلـية الرسـميـة.وهذه الـدراسات ا
جتـري في العـديد مـن البـلدان وهي
تــســمح لــلــبــاحــثــ ولــلــســلــطـات
عرفـة مدى تـفشّي الـصحـية فـيهـا 
الـــفــيــروس فـي صــفــوف الـــســكّــان
ــعـزل عن الـفـحــوصـات اخملـبـريـة
الــتي تـتم عــلى مـســحـات من األنف
أو احلــــلـق لـــــكــــشـف مـــــا إذا كــــان
الـشـخص مـصـابـاً بـالـفـيـروس أم ال
حلـظـة إجـراء الـفحـص.وفي الـربيع
ـتـحـدة تعـاني من كـانت الـواليـات ا
نـــقـص في أعــــداد الـــفــــحــــوصـــات
اخملــبـريــة لــلــكــشف عن اإلصــابـات
بالـفيـروس وقد أدّى هـذا األمر إلى
خفض احلصيلة الفعلية لإلصابات
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بـقراءة موضوعية مـنطقية  وتـزامناً مع تأجيل  زيارة الـسيد رئيس مجلس
ـملـكة الـعربـية  الـسعـوية السـباب مـتعـددة اظهرت الـوزراء العـراقي الى ا
جتــلــيــات هــذا الـتــأجــيل  احلــاجــة  الــضـروريــة العــادة تــرتــيب اولــويـات
اخلـيـارات  االستـراتيـجيـة لتـأييـد وحتـقيق دعم دولي  اذ نـفتـرض  وجود
اسـتـراتـيـجـيـات مسـبـقـة وانـيـة ومـسـتقـبـلـيـة  لـلـحـكومـة الـتـنـفـيـذيـة حتاكي
ية تـعمل عـلى تمـت وحتـصيل الدعم ـتغـيرات والـتطورات الـدوليـة والعـا ا
ـؤثـرة عـربـيـاً  اقـلـيـمـيـاً ودولـيـاً واالسـتـثـمـار الـدولي  وخـصـوصـا الـدول ا
ـيـاً . وفــيـمـا يــخص احملـيط  اخلـلــيـجي والــعـربي الـذي يــحـيط مـوقع وعــا
ــهـمـة الـتي تـعـزز الـثـقـة الـعــراق االسـتـراتـيـجي  نـرى ان اولى احملـطـات ا
ـتبـادلة  وتـخلق اجـواء سيـاسيـة واقتـصاديـة واستـثمـارية جدّيـدة  حتقق ا
انـبـعاث جـديـد  وجتدد روحـيـة احلكـومـة وترسم الطـار عالقـات سـياسـية
اقـتصاديـة دولية متـينة تمّـد  الدولة بامـدادات لوجسـتية فضالً عن الـتأييد
والــدعم الـدولي  وهــنـا جنـد ان دول اخــرى مـهـمــة في احملـيط اخلــلـيـجي
والــعـربي يــتـطــلب الـتــخـطــيط والـتــرتـيب بــعـقــلـيــة سـيــاسـيــة واقـتــصـاديـة
واسـتثمارية  الجراء زيـارات مخططة مسـبقاً الهداف سياسـية واقتصادية
وابـــرزهم الــكـــويت واالمــارات وعـــمــان لــتـــنــســـيق اجلــهـــودالــســيـــاســيــة
ـنـطـقة ـكـانـة اخلـاصـة لـهم في ا واالسـتـثـمـاريـة واالقـتـصـاديـة ولـلـعـمق وا
وامـكـانيـة وجـود مجـموعـة او دائـرة مخـتـصة تـعـمل بكـثب وبـعقـلـية مـدبرة
خـبــيـرة  عـلى صـيــاغـة خـيـارات اسـتـراتــيـجـيـة فـضــلى وتـوظـيف الـفـرص
االسـتثمارية اخلليجية والعربية االكثر اهمية اقتصادياً  للعراق فضالً عن
االقـلـيمـيـة والدولـيـة... وامكـانيـة  فـتح افاق اسـتـثمـار دولي  في احلـصول
عـلى اتـفـاق دولي بـيـني  لـتـعـزيـز واستـثـمـار الـشـراكـة اخلـليـجـيـة الـبـيـنـية
وابــرزهـا  مع اجلــمـهــوريـة الــعـربــيـة الــيـمــنـيــة  بـشــأن امـدادهــا  بـالــنـفط
واد الغـذائيـة فضالً عن اخـذ دور النـاقل الوطني واحملـاصيل الـزراعيـة وا
واخـذ الدور االستـراتيجي الـذي يعزز مكـانة العـراق في محيـطه اخلليجي
والــعــربي ويــحــقق اعــادة الــتــوازن الــعــربي وتــســكــ االحــداث االمــنــيـة
والـسـيـاسـية ولـعب الـدور االسـتـراتـيجـي في العـمق الـعـربي والـذي تـقّدر
حـجم هذا الدور الدول اخلليـجي  للعراق حتديداً  لطـبيعة   موقع العراق
اجلـيوسياسي واالقـليمي والعربي فـهو حلقـة الوصل ب اجلانب االيراني
واخلــلـيـجـي من جـهـة واجلــانب الـعــربي من جـهــة اخـرى فـضالً عن دوره
ي  واهـمــيـة وجـود عـقـلـيـات اقـتـصـاديـة ـؤمـل في احملـيط الـدولي والـعـا ا
واسـتـثـمـاريـة عـلى مـسـتـوى دولي لـديهـم فهـم لطـبـيـعـة احلـيـاة الـسـيـاسـية
ـنطـقة الـعربيـة لوضع واالجـتمـاعيـة واالقتـصاديـة وبيـئة اخلـليج الـعربي وا
تـغيرات وتـقيـيم اخلطط واالسـتراتـيجـيات الـتي حتاكي واقع الـتطـورات وا
كتسبات الـدولية. هنا دعونا نـفكر بعقليـة القطاع اخلاص لكي ال نخـسر ا
االقــتـصـاديـة واالســتـثـمــاريـة   وتـوظــيف االسـتـثــمـارات الـدولـيــة بـافـضل
ـقتدرة ـؤهلة وا اسـتثـمار  بتـدابير  شـراكات القـطاع اخلـاص العراقي  ا
مع الـقطاعات اخلاصة او احلكـومية في هذه الدول اخلليجـية وعربياً منها
مـصـر وتـونس واجلـزائـر وغـيـرهـا اقـلـيـمـيـا ايـران وتـركـيـا ودولـيـاً روسـيـا
ـانـيـا وفـرنـسـا وهـولـنـدا وغـيـرهـا مع امـكـانـيـة بـلورة وحتـقـيق والـصـ وا
حتـالفـات  وتعاقـدات دوليـة مع الشـركات القـابضـة ومجمـوعات الـشركات
االقـتـصـاديـة الـكـبـيـرة لـتـعـزيـز واقع هـيـاكل الـشـركات
اخلـاصـة وتـنمـيـة وتطـويـر بيـئـة الـعمل في االقـتـصاد
الـوطـني بـنـمـاذج عـمل وهـيـاكل اقـتـصـاديـة مـتـطورة
اكــثــر قــدرة عــلى مــحــاكــاة ومــواجــهــة الــتــحــديـات

ية...  والتطورات الدولية والعا

بغداد
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-1-
الـركود واجلمود والسكـون صفات سلبيـة تأباها النفـوس الكبيرة وتأنف من

االتسام بها الهمم العلية ..
-2-

وجتري على ألسنة الناس مقولة شهيرة مؤداها ( احلركة بركة) 
-3-

ومُخْطِأ مَنْ قال :
ا يكونُ جرى قلم القضاء 
فسيّان التحركُ والسكونُ

-4-
قال تعالى :

( فامشوا في مناكبها وَكُلُوا مِنْ رزْقه )
لك /15 ا

ـشي هو عـبـارة عن السـعي واحلـركة نـحـو الرزق ال انـتظـار وصـوله اليك وا
ا عمل أو حراك ... دو

-5-
يدان حضور وبيان : وللشعر في هذا ا

قال ابن قالقس 
سافرْ اذا حاولت قَدْرا 

سارَ الهاللُ فصارَ بَدْرَا 
اءُ يكسب ما جرى  وا

طِيباً ويخبثُ ما استقرا 
ان الـهالل حينمـا يُطل عليـنا أول الشهـر يبدو ضـعيفا .. ولـكنه يسيـر ليكون

في الليلة الرابعة عشرة من الشهر بَدْرا .
وأين الهالل مِنَ البدر ?

اء اذا كان ساكناً حتوّل بعد مدة الى ماء آسِنٍ .. وا
وهكذا يشجع الشاعر االنسان على احلركة مُشيدا بآثارها االيجابية .

صداق الوحيد للحركة وما السفر االّ لون من ألوان احلركة واالّ فانه ليس ا
.

وااللـتحـاق بـالـبعـثـات الـعلـمـيـة  لون من ألـوان الـسـفر الـهـادف الى حتـصيل
ـتميّز مـنه والسفـر للتـجارة هو اآلخـر لون معروف  الـعلم ونيل الـنصيب ا

وهو سبب من أسباب نيل الربح وكسب الثروة 
وأين الغاط في سباته والراكد في قعر داره من هذا كله ?

قال الطغراني في الميته 
انّ العال حدّثَتنِي وهي صادقِة 
فيما حتدّثُ أن العِزّ بالنقلِ

آوى بلوغُ منىً  لو كانَ في شرف ا
لم تبرح الشمسُ يوماً داره احلملِ

نعم قد يكون العزّ باالنتقال من موضع الى موضع آخر 
ن ضاقت بكم السبل في أماكنهم ولكنهم ح انتقلوا منها الى وكم رأينا 

غيرها انفتحت لهم أبواب التقدم والرخاء .
هم : وا

ـا يـكون ان االنـتـقـال من خنـدق الى خـنـدق ال يـكـون بـالركـود واجلـمـود وا
باحلركة والتصميم على مكابدة الصعاب نحو غد أفضل .

وقال ابو فراس احلمداني :
اذا لم أَجِدْ في بلدةٍ ما أريدُه 
فعندي لِأُخرى عزمة وركابُ 

نطلق الصائب والنظر الثاقب .. هذا هو ا
وقال شاعر آخر :

رء في بلدٍ  ا كان ( ذُلُ ) ا ور
( لِعزّهِ ) في بالدٍ غَيْرِها سببا 

ـا يكون بـاالنتقال وال يـكون الذُلُّ سـبباً لـلعز مع الـبقاء في مـنازل الذل  وا
منه الى مكان آخر .

وقال شاعر آخر :
ليس الرحيل الى كَسْب العُال سَفَراً 

قامُ على ذُلٍّ هَوَ السَفرُ  بل ا
ا قاله االديب االندلسي : ولنختم 

اذا كان أصلي مِنْ ترابٍ فَكلُّها 
بالدي وكلُّ العا أقاربي 

ـناورة احلـياتـية لـيمـتد وهـكذا يـوّسع الشـاعر هـامش ا
الى أقـصى الــبـلـدان فـكــلـهـا من تـراب وكـل أهـلـــــيـهـا

منــــه ..!!

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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{ الـقــاهـرة (أ ف ب) - بـ شـوارع
ــزدحــمـة الــقــاهــرة الــصــاخــبــة وا
حتاول زيـنب كسب قـوت يومـها من
ـنـاديل الـورقيـة لـلـمارة خالل بـيع ا
وأصـحــاب الـسـيـارات كـواحـدة من
آالف أطـــفــال الـــشـــوارع في مـــصــر
الـذين يــعـانــون من الـفــقـر الــشـديـد
وسـط جــــــــائــــــــحـــــــــة فــــــــيــــــــروس
كـورونــا.وبـيــنـمــا حتـاول االعــتـنـاء
بـرضـيـعـها عـبـد الـله الـذي يـبلغ من
الـعمـر عـاماـ تـروي زينب مـعـاناتـها
في كيفية تغطية نفقاتها أثناء فترة
الوباء.وفي مـلجأ مؤقت لـلفقراء في
حي الــعـــبــاســيــة بــوسط الــقــاهــرة
أوضحت الشابـة العشرينـية لوكالة
فـرانس بـرس تأثـيـر كـورونا عـلـيهم
"اعــتـــداءات الــنـــاس أصــبـــحت أقل
ألنــهم يـــخــافــون (مـن اإلصــابــة) ...
ولــكن أيـــضــا أصــبح لـــديــنــا عــمال
وأمــواال أقل".وال يـعــرف الـعــامـلـون
لجأ األعمار احلقيقية لالطفال في ا
الـــذين يــــتـــرددون عــــلـــيـــهـم ألنـــهم
يفضّلون عدم الـكشف عنها.ويعيش
حتت خـط الـفـقـر مــا يـقـرب من ثـلث
ســكــان مــصــر الــبــالغ عــددهم 100

مليون نسمة.
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وأفــاد خــبــراء لــفــرانس بــرس بــأن
أطــــــفـــــال الــــــشـــــوارع هم فـي أدنى
درجات السـلم االجتمـاعي في مصر
ويــتـعــرض الــعـديــد مــنـهم لــلــعـنف
الــــــــــلــــــــــفـــــــــــظـي واجلــــــــــســــــــــدي
واجلـــــنـــــسي.وحـــــتـى اآلن لم يـــــتم
اإلعالن رســمـيــا عن حــاالت إصـابـة
ـــرض كـــوفـــيـــد- 19مـــكـــتـــشـــفــة
بـالـتـحديـد بـ أطـفـال الـشوارع في

مـــــصـــــر الـــــني تـــــســـــجّل حـــــسب
احـصاءات وزارة الـصحـة أكـثر من
 80ألف حـالـة إصـابة بـيـنـهم قـرابة
أربــعـــة آالف حــالــة وفـــاة.وفي عــام
صرية أن  ?2014قدرت السلطات ا
هــنــاك حـوالى  16ألــفــا من أطــفـال
الـــــشـــــوارع في جـــــمـــــيـع أنـــــحــــاء
الـــبالد.لـــكن هـــذا "تــقـــديـــر نــاقص"
مـقارنـة بـعددهم احلـقيـقي حـسبـما
يــقـول جـونـاثــان كـريـكس مـسـؤول
االتـصـاالت في مـكـتب مـصـر الـتابع
ــتـحــدة لــلـطــفــولـة ــنــظـمــة األ ا
(يونيـسف).وغالبًـا ما يتـألف أطفال

الشوارع مـن عدة أجيـال تعيش بال
مأوى أو مسـكن قد يسـهّل االتصال
بـهم ومــعـظــمـهم مــسـتـبــعـدون من
ـدنـية مـا يـجعل سـجالت األحوال ا
عــمـلــيــة تـوثــيق بــيـانــاتــهم مـهــمـة
صعبـة.ويقول يـوسف باستاوروس
مدير إحـدى منظمـات العمل األهلي
الـــفـــرنـــســـيـــة "ســـامـــوســـوســـيــال
انــتـرنـاشـيـونــال" والـتي تـعـمل مع
الــعــديـــد من أطــفـــال الــشــوارع في
مـصــر "إنــهم مـعــزولــون والـســكـان
بـشـكل عـام يـتـجـنـبـوهـم مـا تـضرر
مـــعه دخـــلـــهم الـــضـــئـــيل".وأوضح

مسؤول وزارة التضامن االجتماعي
ـصريـة محـمد شـاكر أن بـرنامـجًا ا
وطنيًا أطلق عليه "أطفال بال مأوى"
 إطالقه في  ?2016ويــهــدف إلى
"ادماجـهم (في اجملتـمع)" و"التـخلي
عـن سـلــوك الــشــارع". .ويــوجّه هـذا
الــبــرنـامج  17وحــدة مــتــنــقــلـة في
جـــمـــيع أنـــحـــاء الـــبالد لـــتـــلـــبـــيــة
احتيـاجات أطفال الـشوارع.وبحذر
كـان الـصـبـي الـصـغـيـر كـر يـسـير
ــتــنــقــلــة إلـى وحــدة الــعــبــاســيــة ا
لـلحـصول عـلى وجـبة خـفيـفة.وبـعد
أن فـكر ثـوان في اإلجـابة قـال كر

إنه يـــبـــلـغ من الـــعـــمـــر  12عـــامًـــا
وأضـاف لـوكـالـة فـرانس بـرس "لـقـد
جـئت الى هـنـا من أجل الـلـعب فـقد

درسة". اشتقت الى ا
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وذكــــر أنه "مــــنــــذ أن  اغـالقــــهـــا
نـــســـيت كـل شيء. قـــبـل ذلك كـــنت
أتعلـم القراءة وعـد (األرقام)".وكانت
ـصـريـة اتـخـذت نـهـايـة احلــكـومـة ا
ـــاضـي قـــرارات عــدة آذار/مـــارس ا
بـــــإغالق الـــــبالد مـن مــــؤســـــســــات
ـكافـحـة فيـروس كـورونا وأنـشطـة 
ــســتــجـــد وبــدأت بــتــخـــفــيــفــهــا ا
تـدريـجـيـا مـنـذ نـهـايـة أيـار/مـايـو.ال
يزال هذا الصبي الـضعيف ينام في
إحــدى احلــدائق الــعــامــة ويــكــسب
رزقـه من خـالل تـــــنــــظـــــيـف زجــــاج
الــــســــيــــارات في الــــشــــوارع.وأثـــر
ساعدة اإلنسانية كوفيد- 19على ا
ــقــدمــة لألطــفــال الــذين يــعــانــون ا
بالـفعل بسـبب األحوال االقتـصادية
النـاجتة عن الوبـاء.وكانت مـصر قد
حــصــلت مــؤخــرًا عــلى أكــثــر من 7
مــلـيـارات دوالر من صـنــدوق الـنـقـد
الـدولي لـوقف التـبـاطؤ االقـتـصادي
الناجم عن األزمة الصـحية ولكن ما
سيـتم تـخصـيصه لـوزارة التـضامن
االجــــــتـــــــمــــــاعـي مــــــا زال غـــــــيــــــر
واضـح.ودفـــــــــعـت هـــــــــذه األزمـــــــــة
االقتصادية منظمات العمل اخليري
إلى التركيـز على القضايـا الصحية
ألطفال الـشوارع باعـتبارهـا مصدرا
لــلـقـلق.ويـقــول بـاسـتـاوروس "نـحن
نـعـلمـهم (أطـفـال الشـوارع) بـاألمور
الـصـحـيـة ونـوزع األقـنـعـة ونـشـرح
لهم كيفية غسل أيديهم".وزاد إغالق

ـــســاجـــد والـــكــنـــائس مـن جــانب ا
الــســلـــطــات كــجــزء من الــتــدابــيــر
االحـتــرازيــة ضــد كــوفــيـد- ?19من
معـاناة أطفـال الشـوارع حيث كانت
ــــؤســـــســــات مالذًا تــــوفــــر هـــــذه ا
ضروريًا لألطفال من ناحية النظافة
الـشـخـصــيـة.وكـان قـرار الــسـلـطـات
بـالــغــاء حـظــر الـتــجــول في أواخـر
ـثـابـة مـتـنـفـسا حـزيـران/يـونـيـو 
آلالف األطـفال الـيـائـس خـصـوصا
ــطـاعم ــقــاهي وا مـع إعـادة فــتح ا
ــارسـة أنـشـطـتـهم ـكـنـهم  حــيث 
ــال ســواء عــبـر لــلــحــصــول عــلى ا
الــتــســـول من الــزبــائـن أو بــيــعــهم
ــنـاديـل الـورقــيـة.وتــقـول احلـلي وا
تـخـصـصة مـر هـشـام البـاحـثـة ا
في قـضـايـا أطـفـال الـشـوارع  إنـهم
مـعــرضـون بــشـكل خــاص لـلــمـرض
وكثيراً ما يتعـرضون للمضايقة من
قـبل السـلـطات الـتي جتـوب شوارع
مــــصــــر.وأشــــارت إلـى أن مــــبـــادرة
"أطفـال بال مـأوى" تعـاني من بعض
أوجـه الـقـصــور ألن الـدولـة مــعـنـيـة
بــشــكل رئـــيــسي بـ "الــقــضــاء عــلى
الظاهرة" بدالً من التخفيف من حدة
ي لـها كتبت الفقـر.وفي بحث أكاد
ـوت هـشـام أن "الـقـاهـرة هي عـالم ا
الـذي ال يـحق ألطـفـال الـشـوارع فـيه
الشعـور باألسى".وحـذّرت هشام من
أن هـــنـــاك "غــمـــوضـــا" في قـــوانــ
مـكـافـحة الـتـسـول خصـوصـا وأنـها
تسول في الشارع تعتبر تواجـد ا
غيـر قانـوني ما يـجعلـهم فضال عن
تهميـشهم في اجملتمـع أكثر عرضة
للـخطـر.وتقـول إن "الشـرطة تـتعامل

معهم بالفعل مثل النفايات".
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اطفال مصريون في شوارع القاهرة
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ال يـخـتلف عـاقالن أن أشـد االنهـيـارات واعمـقـها اثـرا وتـداعي "اإلنهـيـار القـيمي"
ألنه أس كل االنـهــيـارات مــجـتــمـعـة ســيـاســيـاً واجــتـمــاعـيـاً وصــحـيــاً وثـقـــــافـيـاً

وإقتصادياً ; 
نـزلي يـصدمـك مقـطع فـيديـوي لـنائب وأنت تـقـلب فضـاء مـيديـا مـتـنفس احلـجـر ا
يسـتل هاتفه الشخصي ويبث تسجيال صوتيا عبر (مايك) البرنامج احملمول على
ــوظــفــ احلــكــومــيــ أو بــاألحـرى الــصــدر مــفــاده أن هــنــالك مــجــمــوعــة مـن ا
" في جلان مشتـريات إحدى مسـتشفيات الـصحة !!! يتفق "السمـاسرة الرسمـي

مع أحد التجار لتوريد أجهزة التنفس مقابل نسبة %25(مصرف جيب) !!! 
عـلى حـسـاب ضيـاع أرواح الـعـراقيـ جـراء تفـاقم حـدة اجلـائحـة وخـروجـها عن
السـيطرة وتـفشي الـوباء في عـموم البالد وسط حتـذيرات حـكوميـة بدخـول الوباء
ـرحـلـة احلـرجـة واخلــطـيـرة في ظل كل هـذا "األلم الـصـحي" وخـوف الـنـاس من ا
مـصـيـرهم احملـتـوم جنـد مـجـمـوعـة ضـالـة خـارجـة عن الـقـانـون اإلنسـانـي حتاول
الية استـغالل انشغال الـدولة في احلد من انتـشار الوباء وإيـجاد حلول لألزمـة ا
عـنـية عـانـاة ; نطـالب االدعـاء الـعام واجلـهـات ا اخلـانـقة لـتـعتـاش عـلى الـوجع وا
ال العام إلى الـعدالة ليكونوا عبرة ـتالعب با لف اخلطير وإحالة ا بتعـقب هذا ا

عاناتهم ;  تاجرة  ساهمة في قتل العراقي وا لكل من تسول له نفسه ا
ـلـيـون مـعـضـلـة ووطن الـشـهـداء أن يـتولـى عـلـيه الـلـصوص وإال مـاذا جـنى بـلـد ا
البتالع أمـواله ويتـزاحم عليه جتـار األزمات حملوه إقـتصـاديا. اذا صمت الـقضاء
وتلـعثـمت أجهـزة الدولة فـإن أصوات األحـرار لن تخـرس وسيـخرج من رحم هذا

الـوطـن رجـال يـقـتـلـعـون جـذور الـفـسـاد من األعـراق وهـذه
رة سـتـكون "الـكـرة اجلمـاهـيريـة" مـغايـرة وأشـد وطأة ا
وأبلـغ أثرا والـذي ال يـعـرف صـولـة الـعـراقـيـ عـليه أن
يراجع صـفـحـات الـتـاريخ لتـتـضح له الـرؤيـة وتـتـب له
مديـات وضـخـامة الـغـضب الـعـراقي وتـصاعـد ألـسـنته
عـنـوي الـذين تتـعـاظم شهـواتهم اديـ وا إزاء قاتـليـه ا

يوماً بعد آخر .

ظـهــيـرة الـثـاني عـشـر من تـمـوز 1968
ــنـصــور وحـضـرهــا عـدد من بــنـادي ا
أصـدقـاء االثـنـ ومـنـهم ناجـي طالب
وفــيـصل الــوائـلي مــديـر اآلثــار الـعـام
انـبرى رجب عبداجمليد ينصح صديقه
احلـــبــيـب بــالـــتـــوقف عن مـــشــاوراته

ـوقف لـيس الــوزاريـة الن ا
فـي صاحلـه وقال : انـا لم أكـن أريد أن
أصـــدمك فـي الـــبــدايـــة وأقـــول لك ان
مـهمتك صعـبة وال تقدر علـيها ولكني
اآلن النـك صـديــقي وأحـتــرمك فــانـني
ـدعــوين بـانك أعــلن أمـام (االخــوان) ا
لن تـنـجح في تـشـكـيل حكـومـة تـتـمنى
ان تـكون قومية مـوسعة النك بعيد عن
الـعراق منذ فتـرة وال تعرف ما يجري
في بـغداد?. وفـور انتهـاء وليمـة الغذاء
الـــرجـــبــيـــة اتـــصل مـــحـــسن حـــســ
ــنــصـور احلــبــيب من هــاتف نــادي ا
بـــالــقـــصــر اجلـــمــهـــوري وحتــدث مع
الـرئيس عـبدالرحـمن عارف باقـتضاب
طــالـبـاً الـلـقـاء به فــابـلـغه االخـيـر انه
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الـصفـحات التي تـسلـمتهـا كانت مـنها
اثــنـتـان حتـمالن فـي الـصـفـحـة االولى
تـقـريـرين اخـبـاريـ (اشـرهـمـا بـالـقـلم
االحـمر) كتبتـهما انا في ذلك الزمن اي
قبل 62 عـاما. كان االول عن زيارة عبد
الـسالم عارف  الـى الديـوانية نـشر في
عـدد االثـن 28 تـمـوز 1958 والـثـاني
عـن زيارتـه الى الـعـمـارة نشـر فـي عدد

تـلـقيت الـيـوم اروع هديـة من الـصديق
الرائع حميد قاسم.

عـدد من الـصـفـحـات االولـى لـصـحـيـفة
اجلـمهورية التي صدرت بعد ثورة 14
تـموز 1958 وكـانت حتـمل في البـداية
اسـم صــاحـــبـــهـــا احـــد قـــادة الـــثــورة

العقيد الركن عبد السالم عارف.
ـا فـمن ب كـان االخ حـمـيد قـاسم كـر

االربــــــعـــــاء  6 اب 1958.حـــ قـــامت
الـثورة كنت اعـمل في صحيـفة الشعب
وبـعــد الـثـورة سـيـطـرت عـلـيـهـا وعـلى
مـطــابـعـهـا وبـنـايــتـهـا في حي الـسـنك
بـبغداد مجموعة من الـشباب وابلغونا
بــان الـصـحـيـفــة اصـبـحت حتـمل اسم
اجلــمـهـوريـة وان صــاحـبـهــا هـو عـبـد
الــــسالم عـــارف ورئــــيس حتــــريـــرهـــا

الدكتور سعدون حمادي.
…dOG  …dzUÞ

وكـنت ضمن عدد من الصـحفي الذين
عــمــلـوا فـي الـصــحــيــفـة وقــد اخــتـرت
ـرافـقة عـبد الـسالم عارف وكـان نائـبا
لـرئـيس الـوزراء ووزيـرا لـلـداخـلـية في
زيـاراته لاللوية (احملافظات) حيث كان
يــخــطب في اجلــمـاهــيـر ويــشــرح لـهم

اهداف الثورة.
كـنا نذهب في الصباح بطائرة صغيرة
وكـــان مع عــارف وزيـــر االعــمــار فــؤاد
ثل حزب الـبعث في حكومة الـركابي 

الثورة.
ـدن الـتي زارهـا كـانت هـناك وفـي كل ا
وفد استعدادات الستقبال جماهيري  

الــثـورة حـيث يـلــقي خـطـابــا يـتـضـمن
اهــداف الــثــورة ومــا تــنــوي حتــقـيــقه

للشعب.
وكـــمـــا فـي الـــصـــحـــيـــفـــتــ
ـــنـــشــورتـــ مع هــذا ا
ـوضـوع جنـد عـناوين ا
بـارزه (مـانـشـيـتات) في
الــصــفــحــة االولى نــقال
عـن اقــــــوال عـــــــارف في

خطاباته.
مـن خطابه في الديوانية
كـان مـانشـيت الصـحيـفة

نقال عن تقريري:
- عـبد الـسالم يخطب في
100 الـف مــــــــــــواطـن فـي

الديوانية:
ال اقطاع بعد اليوم

ومـن خـطــابه في الـعــمـارة
مـانـشـيت نـقـلـته عن عارف
(انـا ابن عـبد الـكـر قاسم
وسـتتم الـوحدة) في اشارة
نـفي لالشاعـات عن خالفات
بـــيــــنه وبـــ قـــاسم  حـــول

الـوحـدة الـعـربـيـة ومن الـعـناوين
االخرى هذا العنوان:
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تكررة التي يعاد ذكرها كل عام ولم تـلق اهتماماً واسلوباً جدياً إحدى األزمـات ا
في مـداراة عـلـتهـا هي أزمـة طوابـيـر الشـبـاب أصحـاب الـشهـادات الـذين لم يحن
توظـيفهم ولم يجتمع القـدر الرباني والقرار احلكومي خلـلق شعور الفرحة لديهم

وبعث الطمأنية إلى قلوبهم.
كنـها حمل هـذه األعداد الثـقيلة الـية ضعـيفة ونـحيلـة ال ـوازنة ا احلق يقال أن ا

ا احلكومية?  من الشهادات ومقابلتها بالوظيفة احلكومية.. و
ـتلـئة ومـكتـظة ؤسـسات احلـكـوميـة ال تسـتقـبل دفعـات بهـذه األعـداد كونـها  فـا
وليـست شاغـرة .. فمن غـير الصـحي أن تخـتنق الـدوائر احلـكومـية بـهذه األعداد

من الشباب اخلريج .
إذن فما هو الصحي? 

احلل الصـحي هو غـض النـظر عن الـعـمل في القـطـاع العـام والنـظـر الى القـطاع
ـوازنـة الــنـحـيـفـة الـتي اخلـاص . البـأس.. سـنـغض الــنـظـر ونـعـمي الــبـصـر عن ا
الحتـتـمل أعـداد  الـعـاطـل الـشـبـاب بل حتـتـمل أعـداداً من كـبـار السِـن و بعض

وظف غير األكفاء الذين يبصمون صباحاً لكي يبصمون ظهراً دون انتاج . ا
ليس من الصحي أن يتجه الشباب الى القطاع العام بل الصحي أن تُعَمر إمرأة
 في وظـيـفتـهـا مـحـتكـرة هي وأمـثـالـها الـعـمل احلـكـومي دون أن يـفسـحـوا مـجاالً
للـشبـاب في العمـل واإلبداع . ليس مـن الصحي أن تـختـنق الدوائـر بالـشباب بل
ـشـروع اسـتـثـمـاري الـصـحي أن يُـخـنق الـشــبـاب ! . إن فـكـرة الـعـمل اخلـاص 
ـال اجلـيـد والوفـيـر الـذي قد فـردي لـيس قـصة سـيـئـة بل العـكس جـيـد و يـدر با
يـكـون أكـثـر بكـثـيـر وأفـضل من رتـابة الـعـمل احلـكـومي دون إنـتـاج أو إجناز مع
امـكـانـيـة الـتــفـرد بـاإلبـداع دون الـعــمل حتت سـيـطـرة أو سـلــطـة أحـد مـا ضـمن
ـا في ذلك تـصـديـر األوامـر الـتي يـغـلـبـهـا قـالب مـؤسـسـات الـقـطـاع اخلـاص... 
الــتـجـنـيـد وأسـلـوب اإلسـتـعـبـاد وعــدم الـشـعـور بـاألمـان لـغـيـاب الـضـمـان . إذن
اإلستـعباد وعدم وجود الضمان أهم أسبـاب هروب الشباب من حياة الكفاح الى
روتـ الـعـمل احلكـومي فـلـو فَـعَّـلت الشـركـات مـثالً قـانـون الضـمـان اإلجـتـماعي
سـيــلـجـأ الـشـاب الى الـعـمل فــيـهـا دون أن يـجـلس في الـبـيـت تـتـمـلـكـانه " الـكـآبـة
ـقـهى يـشرب ـلك في جـيبـه إال " الف دينـار " يـذهب عـصراً الى ا والبـؤس "  ال
الشاي مع كـومة دخان من السجائر الرخـيصة يطلق قهقهـة كذابة للمكابرة على
الضـعف والشعور باخلذالن والفشل . أود القـول: أن الشخص حينما يتعطل عن
العـمل يعـطل لديه كل شـيء بإسـتثـناء الـقلق الـنـفسي . زوال الـقلق مـتعـلق بزوال
وازنـة الـعامـة فـإن صـحصـحت وصـلـحت سَـتَصـلح األمـور.. مـثل صرف وهـن ا
ـتفـوقـ العـاطلـ الذي يـنتـظرون فـرجاً ـوظـف اإللـتفـات الى شريـحة ا رواتب ا
ويأمـلون خيـراً كلـها معـاناة حتـتاج الى نـظرة مسـؤولة .  نـأمل أن تكـون احللول
ـنـال لـكي ال يـكـون الـعـمل الـوظـيـفي مـن أحالم الـيـقـظة يُـقـرأ في قـريـبـة وسـهـلة ا

خطوط الكف ورموز الفنجان وطالع احلظ . 
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واد الغذائية ابحث عن ماكنة غير معقدة تقوم في كل مرة ادخل الى مـحل لبيع ا
بوظيـفة طحن السـمسم ليتـحول الى طحيـنة او راشي كما نـطلق عليه في لـهجتنا

البغدادية.
اكنة,وادقق نـظري في حبات السمـسم الصغيرة التي غـالبا ما اتأمل عـمل هذه ا
تتـجمع في قمع فـضي اللون وهي تنـزلق الى االسفل حيث تـصبح عصـيرا ثقيال
يـجـمع في قنـاني من الـبالسـتك. هذه الـعـملـيـة البـسيـطـة الستـخـراج الراشي من
حبـات السمـسم حتدث في السـياسـة وبشكل يـومي.فهنـاك مبـدأ سياسي انـتشر
ا قبله تصبح فيه قوان السياسة او احلكومة عبارة عن من ايام محمد علي ور
نافع الـسياسية.وفي هـذه احلالة يكـون الشعب عبارة عن ماكنـة للحصـول على ا
اطنان من حبات السمسم التي تعصر بال رحمة. في الوضع احلالي,وبعد اعوام
خـتـلف االحـجام من سـقـوط الـنظـام الـسـابق  حتولت احلـيـاة كـلهـا الى مـكـائن 
المـتـصـاص عـصـيـر سـمـسم الـنـاس. في كل مـكـان هـنـاك حيـل لـها طـابـع مهـني
ـوظف الـفـاسـد مـتـمـتـعا ـبـتـزون. وهـكـذا سـيكـون ا البـتـزار واخذ كـل ما يـريـده ا
,واخـتالق شـتى االسـباب ـراجـع بـقـابـليـة انـعـدام الـضمـيـر لـتـاخـير مـعـامالت ا

نونية.  راجع كخصم يدفع الرشوة بكل  الضعاف ا
اذن نـحن نـعـيش في مـاكـنـة عــصـر كل امـكـانـيـاتـنـا وطــاقـاتـنـا لـتـذهب الى جـيب
سـؤول الفـاسدين.وال اظن ان عمـلية طـحنـنا وسحـقنا في (بـراغي) وصواميل ا
سـؤول زعيم احلـزب يراقب عمـليـة الطحن اكنـة سيـتوقف.هـناك دائمـا السـيد ا ا
ا انتظـارا للنتـائج.وقد يحلو له ان يـتذوق اول عصرة من سـمسم عمرنا لـيتمتع 
ـاكــنـة نـذوب بـألم,ونـخـسـر كـل شيء لـيـظل الــسـيـاسي يــجـني.لـكن فـي اعـمـاق ا

الفاسد حاصال على خيرات ما كان يتوقع ان يحصل عليها. 
قراطيـة طحن الشعب كـسمسم..واخذ قراطيـة اسم:د اذن لنـطلق على هذه الـد
كل مـصـادر خـيـره ورزقه وثـرواته.وكل مـا تـفـعـله هـذه االحـزاب هـو الـبـقاء لـضخ
اطنـان واطنان من عافـيتنـا لتصب في كـروش تمتليء ثم سـتمتـليء ثم سرعان ما

جتوع. 
يـبـدو ان القـوى السـيـاسيـة استـسهـلت فـكرة ان حتـكم الـبلـد.وعلى هـذا االساس
نـشـاهد كـيف تـنقـسم االحـزاب لـتفـرخ احـزابا وحـركـات وجمـاعـات مسـلـحة. في
السـابق اي قبل سـقوط نـظام صـدام حسـ كان اجلـدميع يـكره الـسيـاسة بل لم
تــكـن فــكــرة احلــزب شــيــئــا مــطــروقــا لــعــدم تــســاهل نــظــام صــدام حــســ مع

ــنـتـمـ ــعـارضـ او ا االحـزاب.وكــنـا نـسـمـع بـطش االمن بـا
ألحزاب حـظـرها الـنظـام من الـتواجـد على الـسـاحة. لـقد
تــغــيــر مــزاج الـنــاس كــثــيـرا الـى درجـة ان الــكــثــيـرين
يحـلمون اليوم لو قفزوا الى داخل سور العالم السعيد
اي الى واحدة مـن السـلطـات الثالث.الـغالـبيـة العـظمى
تـبـحث عن االمـتـيـازات.ومـا دام الوضـع الـرقابـي هـشا

فلن تتوقف ماكنة الفساد عن العمل.

فؤاد شاكر العانيطاهر يحي

قــدم الــفــريق طــاهــر يــحـي اســتــقــالـة
حــكـومــته الى الـرئــيس عـبــد الـرحـمن
عــارف فـي الــتــاسع من تــمــوز 1968
واعـــــتــــكف فـي مــــنــــزلـه في حي دراغ
نصور معـتذراً عن استقبال زواره بـا
ومـعـارفه النه كـان محـبطـاً وفي حـالة
نـفسية سـيئة بعـد أن أخفق في اقناع
رئـيس اجلـمـهـورية بـان لـواء احلرس
اجلـمـهـوري وكـان يـقـوده وكـالـة آمـر
ـــقـــدم الـــفـــوج الـــثــــاني في الـــلـــواء ا
ابـراهـيم عبـدالـرحمـن الداوود بـصدد
تـــنـــظـــيـم انـــقالب عـــســـكـــري عـــلـــيه
بــالــتــعـاون والــتــنــســيق مع مــديــريـة
االســـتــخــبـــارات الــعــســـكــريــة وكــان
مــديــرهــا الـعــقــيــد شــفـيـق الـدراجي
ــقـدم عــبــدالـرزاق وابــرز ضــبـاطــهــا ا

دير. النايف معاون ا
لم يـكن عبـد الرحمن عـارف يُصّدق ما
يـحذره الفريق طـاهر يحي من ضباط
الــقـصـر اجلــمـهـوري واالســتـخـبـارات
الـعـسـكـريـة وهـو أصالً كـان يـشك في
الــفـريق نـفــسه ويـخـشى مــنه ولـكـنه
اضـطر الى التعـاون معه طيـلة الفترة
ـاضـيـة الـتي ابـتـدأت مـنـذ مـنـتـصف ا
الــعـام 1967 حتــيـيــداً له ومــنـعه من
الـقــيـام بـانـقالب عـلـيه وهـو يـدرك ان

طـاهر يحي صـاحب نفوذ في اجليش
ويـحظى بـاحتـرام عدد من قـادته. وكان
أكـثر الضـباط فرحـاً باستـقالة حـكومة
طــاهـر يـحي هم ضــبـاط لـواء احلـرس
ـقدم اجلـمـهـوري الـثالثي الـداوود وا
كـمال جميل عبود آمر الفوج االول في
ــقـدم ســعـدون غــيـدان آمـر الــلـواء وا
كـتيـبة الدبـابات التـابعة لـلواء واالمر
نـــــفـــــسـه انـــــعـــــكـس عـــــلى ضـــــبـــــاط
االســتــخــبـارات وخــصــوصــاً الــنـايف
الـذي حترك بسرعة وطلب من أنصاره
فـي (حـركــة الـثــوريـ الــعـرب) اصـدار
بـيان (منـشور) مساء الـتاسع من تموز
 جـاء فـيه ان الرئـيس عـارف هو1968
الـــذي أقـــال الـــفـــريق يـــحي ولـــيـــست
اســتـقــالـة كـمــا يـروج االخــيـر وأشـار
ـرشـحـ حـظـاً الـبـيـان الى أن أقـرب ا
فـي تـولي رئـاســة احلـكـومــة اجلـديـدة
هــمــا : الــعــقــيــد عــبــدالــغــني الــراوي
والـعقيد رجب عبداجمليد وكان االثنان
مــتـقـاعـدين ولـكن الــنـايف الـذي شـعـر
ـنتـصـر في معـركـته مع طـاهر بـزهـو ا
يــحي فــوجيء في الــيــوم الـثــاني من
استقالة احلكومة القائمة بان الرئيس
عـــارف اســتــدعى عـــلى عــجـل ســفــيــر
الــعـراق فـي مـوســكـو الــلـواء مــحـسن

حــســ احلــبـــيب وكــلــفه بــتــشــكــيل
حـكـومة جـديدة بـاقتـراح من الدكـتور
مــحــمــد بــديع شــريف رئــيـس ديـوان
رئـــاســة اجلـــمــهــوريـــة واســمـــاعــيل

خيرالله وزير اخلارجية وكالة. 
وبــدأ احلــبــيب مــشــاوراته لــتــشـكــيل
حـــكــومــته فــور وصـــوله الى بــغــداد
مـسـاء الـعـاشـر من تـموز 1968 حـيث
ذهـب الى صــــديــــقه األثــــيــــر رئــــيس
الـوزراء االسـبق الـلـواء نـاجي طالب
لـالسـتـئـنـاس بــرأيه ولم يـكن االخـيـر
مـرتــاحـاً لـتـكـلـيف صــديـقه الـسـفـيـر
ولـــكــنـه أبــدى اســـتــعـــداده لــتـــقــد
ـسـاعدة له وتـذليل الـعـقبـات أمامه ا
وزار الــلــواء احلــبـيـب أديب اجلـادر
الـذي وافق عـلى االشتـراك بـحكـومته
كــوزيــر لــلـــنــفط وأبــلــغه أيــضــاً انه
سـيــحـاول اقـنـاع الـدكـتـور خـيـرالـدين
حـــســيب بـــقــبـــول حــقـــيــبـــة وزاريــة
اقـــتــصــاديــة فـي حــكــومــتـه والــتــقى
احلـبيب مسـاء احلادي عشـر من تموز
تـقـاعـد أحـمد حـسن الـبـكر بـالـلـواء ا
الـــذي شـــجـــعه عـــلى االســـتــمـــرار في
مهمته ورشح له عزة مصطفى وزيراً
لـلصحـة وأحمد عـبدالسـتار اجلواري
وزيــراً لـلــمـعــارف كـمــا اتـصل أيــضـاً
بـعدد من الـسياسـي الـقوميـ أمثال
صـبـحي عـبـداحلـمـيـد وفـؤاد الـركابي
وعــبـدالــسـتــار عـلى احلــسـ راجــيـاُ
تـعـاونهم مـعه ولـكنـهم اعـتذروا وكل

واحد منهم أبدى أسباب اعتذاره.
كــان الـلـواء الــسـفــيـر مـحــسن حـسـ
ـقدوره تـشكيل احلـبيب يـعتـقد ان 
حـكـومة قـوميـة موسـعـة يجـمع فيـها
قــيـادات نـاصــريـة وبـعــثـيـة وقــومـيـة
ـفارقـات الـتي حدثت في ولـعـلهـا من ا
تــلك االيــام الـقــصـيــرة انه الــتـقى مع
الــدكــتـور فــؤاد شــاكـر الــعــاني وكـان
يــقــود اجلـنــاح الــقــطـري (الــيــسـاري)
حلـــزب الــبــعث وعـــرض عــلــيه وزارة

الــعــمل والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة في
ـوعــودة واعـتـذر الـعـاني حــكـومـته ا
وحتـجج بانه طـبيب أصـالً وال يصلح
لــوزارة الـعـمل وهــنـا أحس احلـبـيب
ـا يـتـطـلع الـى وزارة الـصـحة بـانه ر
فـــأخــبـــره بــانــهـــا مــنـــحــهـــا الى عــزة

مـصـطـفى فـمـا كـان مـن فؤاد
اال أن يـقـول لـزائـره هل تـريد
احـداث فتـنة بيـني وب عمي
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وعـندها اكتشف احلبيب ان
فــــؤاد شــــاكــــر مــــصــــطــــفى
الـــعــــاني هـــو ابن أخ عـــزة
مــصـطـفى الـعـاني وضـحك
االثـــنــان. والـــتــقـى الــلــواء
احلـبيب أيـضا مع الـفريق
طـاهر يـحي الذي بارك له
تـكـليـفه برئـاسـة احلكـومة
اجلـديـدة ولـكـنه لم يرشح
أحــــــداً وهــــــو مــــــا عـــــدّه

احلـــبــيـب عــدم رضـــا من (أبــو
زهير). 

ولم يـكن العقيد رجـب عبداجمليد وهو
أيـضـاً صـديق حـمـيم لـلـواء احلـبيب
مــتـفــائالً بـنــجـاح األخـيــر في تـشــكـيل
حـكـومة جـديدة تـخـلف حكـومة طـاهر
ـسـتـقـبــلـة بـرغم انه رافـقه في يــحى ا
زيـــاراته الى عـــدد من الـــســيـــاســيــ
وأعـطاه هواتف بعضـهم ليتصل بهم
فــقـد كــان يــعـرف مــسـبــقـاً ان ضــبـاط
الــقـصــر اجلـمـهــوري واالسـتــخـبـارات
الــعـسـكـريـة وهــو عـلى صالت وثـيـقـة
مـــعــهم يـــشــتــغـــلــون عـــلى خط آخــر
ويـعـمـلـون عـلى افـشـال مـهـمـة صديـقه
الـقادم من موسكو ولم يتحمل طويالً
فـفي حـفـلـة غـداء أقـامـهـا لـلـحـبـيب في

مـــطــالــبـــة كــافـــة مــنـــتــســبـي الــدوئــر
ــؤسـســات بـيــان مـصـدر ثــرواتـهم. وا
شــكـــرا لالخ حــمــيــد قـــاسم عــلى هــذه
الـهديـة الثـميـنة بـالنـسبـة لي واقدمـها
هـنا لالصدقـاء لالطالع على فصل مهم

من تاريخ العراق.
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فـي ظل التـركيـز عـلى اجلانب الـكارثي
لـلوباء وانتشار فيروس كورونا  حيث
يـتـناقل اجلـميع ويـنـشغـلون بـسرد كل
اخملــاوف الـسـلـبـيـة الـتي تـثـيـر الـذعـر
والـرعب في قـلـوب الـناس وخـصـوصاً
ــتـــعـــلـــقـــة بــأعـــداد الـــوفـــيــات تـــلـك ا
.غير أن هناك حقائق ـتصاعدة يومياً ا
إيـجابيـة تدعو لـلتفـاؤل  ومن االخبار
االيــجــابــيـة هـي نـسب الــشــفــاء حـيث
ـــصـــابــ غـــالـــبـــاً مــا نـــرصـــد عــدد ا
ـتـوف فـقط في ح نـتجـاهل عدد وا

. األشخاص الناج
وبــحــسب االحــصـائــيــات الـدولــيـة ان
ـرضى أي الــغــالــبـيــة الــعــظـمى مـن ا
ـائة مـن احلاالت تـكون حـوالي  80بـا
اإلصـابة بفـيروس كورونـا خفيـفة جداً
إلـى متوسطة. وهذا يعني  ان أعراض
مــثل الـسـعـال وبـحـة في الـصـوت دون
أن يـتـطـور األمر إلـى مسـتـوى أعراض
صاب من لم "كوفيد 19. وهناك من ا
يـلـحـظوا أي أعـراض لـديهم بـاالضـافة
الـى ان هــنـــاك نـــحــو 120 مـــشـــروعــا
بـحثـيا يـعمل علـيهـا العلـماء لـلوصول
إلـى لقاح ضد مرض كوفيد 19 الناجم
عـن اإلصابة بـفيـروس كورونـا. وهناك
حوالى مئة مشروع  لقاح مضاد لوباء

كــوفــيـد-19 بــيــنـهــا نــحـو عــشـرة في
مـرحـلـة الـتـجـارب الـسـريـريـة بـحـسب
بــيـانـات و احـصـائـيـات مـدرسـة لـنـدن

حلفظ الصحة وطب.
 حــيث وصــلت ثـمــانــيـة مــشـاريع إلى
ـرحلة األولى من التـجارب السريرية ا

عـلى البـشر بـينهـا مشـروع صيني 
تـطـوره خـصـوصـا شـركـة "كـانـسـيـنو"
ـدرجة في هونغ كونغ وقد وصل الى ا
مـرحلة أكثر تقدماً مع جتارب سريرية
ـــرحـــلـــتــ األولـى والـــثـــانـــيــة, فـي ا
ـرحـلـة والــهـدف الـرئـيـسي لـتـجـارب ا
ـــنــتج األولـى هــو اخـــتـــبــار سالمـــة ا
الــطــبي وبــدرجــة أقل  فـاعــلــيــته. أمـا
ـرحـلـة الــثـانـيـة ثـم الـثـالـثـة جتــارب ا
والــتي جتـري عـلى نـطـاق أوسع فـهي
تـهـدف خـصـوصـاً إلـى تقـيـيـم فـاعـلـية
الـــلــقــاح قــبل أن تــســـمح الــســلــطــات
الـصحـية بـإنزاله إلى األسـواق.وهناك
ثـالثــة مــشـــاريع صــيــنـــيــة أخــرى في
ــرحـلـة األولى من الـتـجـربـة: أحـدهـا ا
تـــطـــوره شـــركـــة األدويـــة الـــعـــمـالقــة
سـيـنـوفـاك واثـنـان يـقـوم بـهـمـا مـعـهد
شــيـنـزيـن الـطـبي بــحـسب مــعـلـومـات

مدرسة لندن حلفظ الصحة وطب. 
ـانـيــا حملـاولـة جـمع وال نــنـسى دور ا

525 مـليون يـورو للتـعاون الدولي في
تــطــويـر لــقـاحــات  مـضــادة لـفــيـروس
سـتـجد. هـذا ما كـشـفت عنه كـورونـا ا
انـية أنـغيال مـيركل في ـسـتشـارة األ ا
أيـار 2020 خـالل مؤتـمر مـانحـ عبر
اإلنــتــرنـت والـذي دعـت إلــيه رئــيــسـة
ـفـوضيـة األوروبـية أورزوال فـون دير ا

الين. 
وأضـافت ميـركل في كلمـة مقتـضبة أن
كن ـيـا ال  اجلـائـحـة تمـثل حتـديـا عا
ي الـتـغلـب علـيهـا إال عـبر  تـعـاون عا
مــنـتــقـدة عــدم اسـتــعـداد اجلــمـيع إلى
تـعاون متعدد األطراف في هذا الوقت
وقـالت: "إنهـا حلظة األمل" مـضيفة أن
بـالدهـا ســتـســاهم في ذلـك عـلى نــحـو

فعال.
كــمــا هــنــاك مــشــروعــان في الــواليـات
ـرحلـة األولى من ـتـحـدة لـلـقـاح في ا ا
الــتــجــارب: أحـدهــمــا تـقــوم به شــركـة
الــتـكــنـولــوجـيــا احلـيــويـة "مــوديـرنـا"
ـعاهد الوطنـية للصحة بـالتعاون مع ا
األمـــريـــكـــيـــة واآلخـــر جتـــريـه شـــركــة

"إينوفيو للصيدلة."
 UŠUI  d¹uDð

ويــعـد تـطـويـر لـقــاحـات فـعـالـة وآمـنـة
ـعـركـة ضـد وباء نـقـطـة رئـيـسـيـة في ا
كوفيد-19 الـذي تسبب بوفاة أكثر من
210 آالف شخص في العالم. وفي ظل
غـــيـــاب عالجـــات مـــثـــبـــتـــة لألشـــكــال
ـــــرض فــــإن الـــــشـــــديـــــدة من هـــــذا ا
الــلــقــاحــات الــتي جتــري عــلى نــطـاق
ــنــاعـة في واسـع وحـدهــا قــد تــتــيح ا
ــــرض ووقف انــــتــــقـــال مــــواجــــهــــة ا
ـشكـلـة األسـاسـية الـفـيـروس وتـكـمن ا
فـي البـطء النـسـبي لـتـطـويـر لـقـاحات
وإنـتـاجـهـا عـلى نـطـاق واسع والـقـيام

بحمالت تلقيح الواسعة.

ــانــيــة لــشــركــات تــقــول الــرابــطــة األ
األدويـة الـقـائمـة عـلى األبـحاث إنه من
ــكن أن تـسـاهم الــنـاحــيـة الـنــظـريـة 
بــعض الــلــقـاحــات في احلــمـايــة ضـد
كــورونـا حـتى وإن كـانت مـنـتـجـة في
األصـل ضـد فـيـروسـات أخـرى كـلـقاح
ــنـاعي الــسل "الــذي يــقـوّي اجلــهــاز ا
ــكـــنه مــنع تــأثــر ضـــد اجلــراثــيم و
رضي الـسارس وكـورونا أو الـنـاس 
عـــلى األقـل مــنـع تــضـــررهم بـــشــدة"..
والسـيما ذكر دور تايلند  الفعال حيث
قــال مـسـؤول إن تـايــلـنـد بـدأت إجـراء
جتــارب عــلى لــقـاح مــضــاد لـفــيـروس
كــــورونـــا عـــلى الــــقـــرود وذلك بـــعـــد
فحوص إيجابية أجريت على الفئران.
وقـال وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالـي والـعـلوم
واألبــــحــــاث والـــتــــطـــويــــر ســــوفـــيت
مـايسينسي إن البـاحث نقلوا جتربة
الــلـقـاح إلى الـقـرود وإنه يـأمل في أن
يـخـلصـوا إلى "نتـيـجة أكـثر وضـوحا"
لــفـعـالــيـته بــحـلـول ســبـتـمــبـر/أيـلـول
ــقــبل.  وأضـاف لــلــصـحــفـيــ "هـذا ا
ـشـروع لعـموم الـبشـر وليس قـصرا ا
. وقــد رسم رئـيس عــلى الــتـايــلـنــديـ
ـشاركة في الـوزراء سيـاسة تـلزمنـا با
تـطـويـر لـقـاح نـنضـم به إلى قـوة عمل

اجملتمع الدولي في هذا الصدد".
وأعـلنت تايلـند عن عملهـا على تطوير
لـــقــاح وهــو من بــ 100 لـــقـــاحـــات
أخـرى يـجري تـطويـرها عـلى مسـتوى
العالم وقالت إنها تأمل أن تنتهي من

قبل. إنتاجه بحلول العام ا
وقــال ســوفــيـت إن تـايــلــنــد بــدأت في
تـكـلـيف اثنـتـ من شـركات الـتـصـنيع
بــإنــتــاج لــقــاحــهــا ضــد كــوفــيـد-19.
ويـعـتـمـد اللـقـاح الـذي تـطوره تـايـلـند
على احلمض النووي الريبوزي الذي

يـــحـــفـــز خاليـــا اجلـــسـم عــلـى إنـــتــاج
األجـــســـام واجلـــزيـــئـــات عـــلى ســـطح
ـنـاعي الــفـيــروس لـتــحـفـيــز اجلـهــاز ا

للعمل.
وفـي فــــرنـــســــا تـــراجـع عـــدد مــــرضى
ـســتـشـفـيــات مع تـعـافي كــورونـا في ا
205 مـصـابـ ليـبـلغ العـدد اإلجـمالي
ــســتــشـفــيــات حــالــيـا 17,178 في بــا
اســتـمــرار لـتــراجع تـدريــجي بــدأ مـنـذ
أكـثـر مـن خـمـسة أسـابـيـع لـدى وصول
الـرقم لذروة بلغت 32,292 مريضا في
اضي.وكانت فرنسا قد منعت نيسان ا
اسـتخـدام عقـار هيـدروكسي كـلوروك
خـــارج إطــار الـــتــجـــارب الــســـريــريــة
وصـــــرحت بــــاســــتــــخــــدامـه فــــقط في
ــعـــاجلــة ـــســـتــشـــفــيـــات وحــصـــرا  ا
اإلصــابــات اخلــطــرة بــنــاء عـلـى قـرار
لـــلــجـــان واألطــبـــاء.وقــبل أيـــام كــشف
الــرئـيس األمـيـركـي دونـالـد تـرامب أنه
يـتـنـاول مـنـذ حـوالي عـشـرة أيـام على
ســبــيـل الــوقــايـة عــقــار هــيــدروكــسي
ــضـاد لــلــمالريــا والـذي كــلــوروكــ ا
أوصـت الـبــرازيل بـاســتـخــدامه لـعالج
اإلصـابـات الـطـفـيفـة بـفـيـروس كـورونا
ـسـتـجـدمـن جـهتـه قـال الـبـروفـيـسور ا
طـــوفــان تــوكــاك عــمــيـــد كــلــيــة الــطب
بــجـامـعـة إسـطـنــبـول في تـصـريـحـات
لـألنـــاضـــول إن "عـــقــار هـــيـــدروكـــسي
كــلــوروكــ ظــهــر في الــبــدايـة كــعالج
لـلمـالريا إال أنه ال يـستـخدم في تـركيا
كـــثـــيـــرا بـــســبـب عــدم انـــتـــشـــار هــذا
ـــــرض".وأوضح تــــوكــــاك أن اجملــــال ا
األســـاسي لــلــعــقــار حــالــيــا هــو عالج
ـفـاصل وأنه الــرومـاتـيــزم والـتـهــاب ا
لـيس لـه آثار جـانـبـيـة خـطـيـرة .وأشار
إلـى أن تـــركــيـــا بـــدأت في اســـتـــخــدام
الــعـقـار مــبـكـرا مع الــصـ بـعـد أن

اتـــضح أنه يــســاعــد في مــنع تــكــاثــر
فـيـروس كـورونـا داخل اخلـلـية إذا 

رض.  استخدامه في بداية ا
ولــفت تـوكـاك إلى حـدوث نـقـاش مـنـذ
شـهـرين بـخصـوص جـدوى استـخدام
عـقار هيدروكسي كلوروك لألغراض
الوقائية.وذكر أن األطباء األتراك رأوا
أن اسـتخـدام العـقار بـهــــدف الـوقاية
كن رض ليس له فـائـــــدة بل  مـن ا
أن يـــــكــــون مــــضــــرا بــــســــبب آثــــاره

اجلانبية.
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وأوضـح أن "هنـاك أقاويـل بخـصوص
تـسبب الـعقار في حـدوث حاالت موت
مــفــاجئ إال أنـهــا لم تــثـبت بــعـد ,وأن
الــعالج يـســتـخــدم بـجـرعــات مـحـددة
وبـــروتــوكـــول خــاص تــطـــبــقه وزارة
الــصـحــة وال مـعــنى السـتــخـدامه من
دون اإلصــــابـــة بـــفــــيـــروس كـــورونـــا
ـــنع .وأضـــاف فـــورال أن "الـــعـــقــار 
دخــول فــيـروس كــورونــا إلى اخلاليـا
ـنع تلف األنـسجة من وتـكاثـره كما 
خـالل منـعه إفـراز الـسـيتـوكـ بـشكل
مــفــاجئ"وأشــار إلـى أن هـيــدروكــسي
ــنــاعي كـــلــوروكــ يــعــدل اجلـــهــاز ا
ويــقــضي عــلى بــعض األعــراض مـثل
االلـتهاب واآلالم وارتفاع درجة حرارة
اجلــسم.  ونــتــأمل عــودة احلــيـاة الى
شـكلها الطبيـعي  تدريجيا  خصوصا
 بــعــد إعــادة فـتـح الـكــولــوســيـوم في
رومـا والـبـازار الـكـبيـر في إسـطـنـبول
ـتاجـر في موسـكو واسـتـئنـاف عمل ا
ـدارس في بريـطانيـا كما تـتسارع وا
عـملية عودة مـظاهر احلياة الـطبيعية
فـي أوروبــا بــعـــد أشــهـــر من الــعــزل

الصحي بسبب كورونا. 
انية عن اللغة اال

جـــــاهــــز الســــتــــقـــــبــــاله اآلن
وبـــالـــفـــعل الـــتـــقـى االثـــنــان
واعـــــــتـــــــذر احلـــــــبـــــــيـب عن
االسـتمـرار في مهمـته بعد ان
شــرح لـه بـايــجــاز مــا قــام به
واســـتـــأذنه فـي الــعـــودة الى

موسكو حيث مقر عمله.
wHOþË q³I²

كــــــان ضــــــبــــــاط الــــــقــــــصـــــر
اجلــمـهـوري واالسـتـخـبـارات
الـعــسـكـريـة يـتـابـعـون بـقـلق
اتـصـاالت ومـشـاورات الـلـواء
الـــســـفـــيـــر مـــحــسـن حـــســ
احلـبـيب ويـتـمـنـون في قرارة
أنـفسـهم ان يُخفق في مـهمته
فـقد كانوا يعدونه خطراً على
مــســتــقــبــلـهـم الـوظــيــفي في
االقـل فــهـــو قــائـــد عــســـكــري
مـــحـــتـــرف وأحــد الـــضـــبــاط
اآلحـــــرار وســـــبـق له ان تـــــولى وزارة
الـــدفــاع وبـــالــتـــالي فـــانه لن يـــســمح
لـصـغـار الضـبـاط بالـتـدخل في الـشأن
الــسـيــاسي وتــشـكــيل مـراكــز قـوة في
ـؤسـسة الـعسـكريـة.ولكن مع ارتـياح ا
جــمــاعــة الــنــايف والــداوود من فــشل
مــحــسن حــســ احلــبــيب في تــألــيف
حــكــومـتـه اال انـهم صُــعــقـوا
عـــــــنــــــدمــــــا
عـــــرفــــوا ان
الـــــــرئــــــيس
عـبـدالـرحـمن
عـــــــــــــــــــارف
اســــــتـــــقــــــبل
الـفريـق طاهر
يــــــــــــحـي فـي
الــــــــقــــــــصـــــــر
اجلـــمـــهـــوري
صــبــيـحــة يـوم
الرابع عشر من
تـــــمـــــوز 1968
وكـلـفه بتـشـكيل
حـكـومة جـديدة
وهـم الـذين كـانـوا يــعـتـقـدون ان زيـارة
الـفريق الـى الرئـيس (تقـليـدية) لـتقد

الـتـهـاني بالـذكـرى الـعاشـرة لـثورة 14
تـــمــوز 1958  وقـــال الـــفــريق الحـــقــاً
وثـــبّت ذلك في مـــذكــراته اخملـــطــوطــة
الــتي نـأمـل ان تـرى الــنـور قـريــبـاً انه
ذهـب الى لــقــاء الــرئــيـس اثــر تــلــقــيه
اتـصـاًال هـاتفـيـاً منـه دعاه الى الـلـقاء
لــتـــصــفــيــة الــقـــلــوب وبــعــد أن زارته
احلـاجة صبـيحة محـمد عارف شـقيقة
الــرئـيس الـكــبـرى في مـنــزله وتـمـنت

. عليه اال يترك (أبو قيس) وحيداً
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وكان آخـر الالعب الـذين حصـلوا على
اجلنسيـة هو البرازيلي فـابـــــــيو ليما
والــذي أعـلن في 2 فــبــرايـر/شــبـاط عن
مـنـحه اجلــنـسـيـة اإلمــاراتـيـة ويـعـد من
أبــــرز الالعــــبـــ األجــــــــــانب في دوري
اخلــلـــيـج الــعـــربـــــــــي في الـــســـنــوات

األخيرة.
وانــضم فــابــيــو إلى الــوصل في مــوسم
وقـــدم مـــعـه مـــســـتـــويــات 2014-2015
رائـعـة أسـهــمت في حـصــوله عـلى لـقب
أفــــــضـل العـب أجــــــنـــــــبي فـي دوري في
اخلليج الـعربي في موسم 2017-2018
وفضل البقاء فـي صفوف الوصل دائماً
ــغـــريـــة الــتـي تــصـــله رغم الـــعـــروض ا

سنوياً.
WIÐUÝ W ËU×

وعـلـى مـدار تـاريخ الـكـرة اإلمـاراتـيـة لم
يـــســـبق أن  مـــنـح العب اجلـــنـــســـيـــة
اإلمـــاراتــيــة فـي سن كــبـــيــر إال ألربــعــة
العــبـ وهـم الـثالثـي تـيــجــالي وكــايـو
وفـابـيو وقـبـلهـمـا اإليفـواري إبـراهيـما
دياكيه وقت أن كان محترفاً في صفوف

اجلزيرة.
وأعـــلن عن مـــنح ديـــاكـــيه اجلـــنـــســـيــة
اإلماراتية في سبتمبر/أيلول عام 2006
لــيــلــعب بــاسم اإلمــارات في الــبــطـوالت
الـدولية بـيد أن األمـر تعـثر بـعدمـا تب
مــشـاركـته مع مـنـتـخب كـوت ديـفـوار في
مبـاراة رسمية ضـد ليبـيا بتـصفيات أ

أفريقيا.
ــصـريـ ـاضي مــنح ا وشـهــد الـعــام ا
يحي نـادر العب نادي الـع وعـبد الله
رمضـان اجلنـسية اإلمـاراتيـة للعب في

ـبي بـعـدمـا  صـفـوف مـنـتـخــبـهـا األو
قيدهمـا في صفوف ناديهـما ضمن فئتي
ــــقـــــيم ومــــوالـــــيــــد اإلمــــارات الـالعب ا

بالترتيب.

ومن بــــيــــنــــهم 3 العـــبــــ  مـــنـــحـــهم
اجلـنـســيـة اإلمـاراتــيـة أوائل عـام 2020
لــيـــمــثــلــوا "األبـــيض" في الــتـــصــفــيــات
ـــؤهــلــة إلى ــشـــتــركــة وا اآلســيـــويــة ا
نــهـائــيــات كــأس الـــــعـالم 2022 وكـأس

آسيا 2023.
والثالثي اجملـنس مكـون من سبـيسـتيان
تيـجالي العب الـوحدة الـسابق والـنصر
احلـالي وجنـسيـته األصـليـة األرجنـت

وكـايو كـانـيدو العب الـعـ وفابـيو دي
لــيــمـــا العب الــوصل وجــنـــســيــتــهــمــا

األصلية البرازيل.
b¹bł tłuð

وجـاء الـتـجـنـيس في إطـار تـوجه جـديد
حاولـة االستفادة للريـاضة اإلماراتـية 
ــتــواجـدين في من الالعــبـ اجلــيـدين ا
األنـديـة اإلمـاراتـيـة في مـخـتـلـف األلـعاب
ن يـنطـبق عـليـهم شروط الـريـاضيـة و
االحتــادات الـريــاضــيـة الــدولـيــة لــلـعب
بـجنـسيـة أخـرى بخالف جـنسـية بالدهم

األصلية.
ـاضي ففي 20 يــنـايـر/كـانـون الـثـاني ا
أعـلن احتـاد الـكـرة حـصـول العـب الـع

الـــبـــرازيـــلي كـــايـــو عـــلى اجلـــنـــســـيـــة
اإلمــاراتـــيـــة لــيـــكــون ضـــمن الالعـــبــ
ـوجودين في تـشـكيـلة الـع احملـليـ ا

ــنــتـخب ويـحـق لالعب االنــضـمــام إلى ا
اإلماراتي.

وتـبـعه في الـيوم ذاتـه حصـول تـيـجالي
البالغ من الـعمر 35 عامـاً العب الوحدة
اإلمـــــاراتـي مـــــنـــــذ عــــام 2012 قـــــبل أن
يـتعــــــــاقـد مـنـذ شـهور قـلـيـلـة لـلعب في
صـفــــــــوف الـنـصـر عـلـى اجلـنـســــــــية
اإلمــاراتـيــة بــعـدمــا ســــــــــبق وطـاردته
شائعــــات التجـنيس قبل أ آسيا التي
جــــــرت في اإلمارات خالل ينـاير/كانون

الثاني 2019.

ه من فيـروس كورونا الـذي سيـتم تقد
قــــــــبل "ســــــــبـــــــورت رادار" الـــــــشــــــــريك
االستراتيجي فـي االحتاد اآلسيوي لكرة

القدم.
وعـبرت شـخصـيـات كرويـة عن أملـها ان
تـتـضـافـر اجلــهـود لـتـامـ مـهـمـة إعـداد
ـنـتـخب الـوطـني لـكـرة الـقـدم  خلـوض ا
أخـر ثالث مــبـاريـات لـه في الـتـصــفـيـات
ــزدوجــة لـكــاس الــعــالم 2022 وكـاس ا
ــواجــهـة أســيـا 2023 عــنــدمــا يــخــرج 
مــنـتـخب هـونغ كـونغ  في  الـثـالث عـشـر
ــقــبـل  ثم يــســـتــقــبل مـن تــشــريـن أول ا
مـنـتـخب كـمـبـوديـا في الـثـاني  عـشر من
تـشرين الـثاني الـقادم  وبـعدهـا بخـمسة
ـــواجــهــة أيــام ســيـــخــرج الى طـــهــران 
العب الى منتخب إيران على إن حتدد ا
ـطـلـوب تـامـ أجواء مـا قـبل شـهـرين  ا

اإلعداد للمنتخب  الوطني.
WŽuL:« …—«b  

ويـــتــصــدر مـــنــتــخـــبــنــا الـــوطــني فــرق
مــجــمــوعــته الــثــالــثــة في الــتــصــفــيـات
ـشـتركـة بـإحـدى عشـر نـقطـة من الـفوز ا
بـثالث مـبـاريـات والتـعـادل بـهـدف وفي
سجل جيد لالن  ويسـعى لالحتفاظ على
نظافة سجله لألخير ومن ثم التأهل الى
نـــهـــائـــيـــات قـــطـــر احلــلـم الـــذي بــرواد
نتخب العراقيـ جميعا في ان يـحقق ا
ــهـمــة كـمــا يـجــيب بـعــدمـا قـدم نــفـسه ا
بـشــكل جـيــد  وأهـمـيــة ان تـأتي عـمــلـيـة
اإلعداد متكاملة من حيث دعوة الالعب
بـاريات التـجريـبية  واالنـفتاح وإقامـة ا
ــدرب والـتــنــســيق مــعه في  دعم عــلى ا
ـنـتـخـب في مـهـمـة خـيـاراته في إعــداد ا
خطرة وصعبة امام اخر طريق الوصول
الى نهائيات كاس العالم احلدث  األبرز.
ضـمت الــتـشــكــيـلــة األولـيــة لـلــمـنــتـخب
اإلمــاراتي األول لـكــرة الـقـدم 36 العـبـاً

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعلن االحتاد العراقي لكرة السلة اصابة مدرب فريق العمارة كرار صالح.
وقـال امـ سـر االحتـاد خـالـد جنم في تــصـريح صـحـفي ان مـدرب نـادي الـعـمـارة
درسة التخصصية في محافظـة ميسان كرار صالح اجرى فحوصات سريرية وا

بعدما ظهرت عليه اعراض االصابة بفيروس كورونا.
 واضاف ان نـتـائج الـفـحـوصات اثـبـتت اصـابـة صالح بفـيـروس كـورونـا وهو االن
يخـضع لـلحـجـر الصـحي مـعربـاً عن املـه في ان ينـتـصر عـلى الـفيـروس في اقرب

كن. وقت 
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ـدرب كـيـكي سـيتـيـان خـسـارة بـرشلـونـة لـقب الـلـيـكا ا ال يـتـحـمل ا ر
ذلـة على ملعبـه مع اسسونا بعـشرة العب .. فثـمة مقدمات ته ا وهز
تـتحـمـلـهـا اإلدارة الـتي جـاءت بـكـيـكي من الـقـاع لـتـسـلـمه مـهـمة فـريق
تـلك  افـضل العب بـالتـاريخ ومـجمـوعة مـن جنـراالت اإلجناز عـمالق 
واألداء واجلـماهـيريـة والعـطاء .. في مـهمـة ليسـت كبـقية اخلـطايـا التي
ائـة مليون دوالر دون كن لهـا ان تغتـفر من قبـيل التعـاقد مع العب 
ان يـبرهن عـلى انه يسـتحق ذلـك وفقـا لقـياسـات اجلودة االحـترافـية ..
ـا آل اليه ـسائـلة  ـا يسـتحق ا فـان الرئـيس جوسـيب بارتـيمـو اخـطا 
وضع الفريق بـعد اإلطاحـة بفالـفيردي الـذي لم يكن ماسـوف عليه لكن
ـسـموح بـها ـا يـفسـر بعض خـطـايا اإلدارة غـير ا الـتوقـيت والـبديل ر

احترافيا ..
في دوري االبطـال خرج برشـلونـة بأخطـاء فنـية واضحـة خالل سنوات
خلت ثم امـام ليفـربول بـرغم فوزه بثالثـية كـان اغلب احمللـل يعـتقدون
انها غير كافية لضمان الـتاهل في ظل أداء خنثوي سيطر على البرشا
منـذ رحيل جيل الـعمالـقة ( نيـمار انيـستا كـزافي .. بويل  .. ) .. حتى
ـدرب مــوريــنــو احملـلـل آنـذاك فـي الـبـي ان سـبــورت عــلى مــبـاراة ان ا
الـبـرشا لـيـفـربول فـي ملـعب االنـفـليـد قـال ب الـشـوطـ : ( اذا سجل
كن ان يـصده فالـفيردي ) ليـفربول الـهدف الثـاني سيحـدث زلزال ال 
.. فـعال حـدث مـا تـنـبيء به الـسـبـشـل وان .. اذ حـدث االنـهـيـار وبدات
شـهد كان الـكرات تدخـل مرماهـم بيـسر في وقت انـعدمت فـاعلـيتـهم 
يكفي النهاء مشوار مسي ورفاقه في دوري االبطال كردت فعل ونتائج
تـعد طبـيعـية للـكرة اخملـنثـة التي ظـلت تدور بفـلك البـرشا بـرغم مغادرة

جيل الكبار ..
ؤثرة والكرات ما هي الكرة اخملنثـة .. هي تلك احليازة اخلجولـة غير ا
ـتثاقـلة بـ خطـوط الفـريق طوال وعـرضا بـال ادنى فاعـليـة تذكر .. اذ ا

شاهد واحمللل ...  قابل وا تشعر ا
ان األداء واحلـيـازة ال تـمـتـلك قـدرة حتـقـيـق الـفـوز جـراء فـقـدهـا لـلـقـوة
والرجولة والـتاثير واحلـضور الفاعل .. فمـنذ رحيل نيـمار كانت جميع
نـتـائج الـبرشـا تـعـتمـد عـلى اجنـاز مسي الـذي اذا حـضـر حقق .. وان
حى من قائمة العرض وجدول العطاء .. غاب الي سبب فان البرشا 
ـباريـاتهم مـنذ انـطالقة مـا الذي حـدث للـبرشـا .. بصـراحة كل مـتـتبع 
ـوسم سـيـجد ان أي مـنـافس مـهمـا كـانت تـصنـيـفه مـجرد يـضـغـطهم ا
ـقدمـة سيـسجل فيـهم ويخـضعـهم لفوضـى اخلطورة الـدائمـة .. كما با
ان أي منافس يطبق خـطة دفاعية مـحكمة يستـطيع ان يحد من خطورة
البرشا الذي برغم احليازة الكبيـرة لكنه ال يشكل أي تهديد حقيقي اذ
تبـقى حـيازة فـارغة بال خـطورة بال اهـداف .. فالـبرشـا أيام كـوارديوال

كان يخلق عشرات الفرص احلقيقية ... 
باراة برغم الفارق الكبير في ثم يسجل كم منها .. فيما اليوم تـنتهي ا
احلـيازة وأسـماء الـنـجوم ومـبالـغهم ... اال ان الـنـتيـجة امـا تكن بـهدف
سي او ال خطورة تذكر .. انها علة اللعب بال قوة وبال رجولة ... يتيم 

بال صناعة للفرص ... 
ساندين من اخللف فان زمن انيستا كزافي قد ولى .. وخط الوسط وا
واالذرع البـرشلونـية تـعطلت ولـم تعد تـع مسـي الذي اصبح مـشغول
ساعدة االخرين وعليه أيضا ان يع نفسه وهي مهمة صعبة معقدة
ـا يفرض تغيير سياسة سيما على اعتاب االعتزال 

وأسلوب البرشا .. 
فــــــــــان التكـي تاكــــا قد ولى زمـانها فــــضال
عـن اعــــتـــــــــزال اغـــــــــلب ادواتـــــهــــا وصـــــنــــاع

مجــــــدها ..
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ــنـتــخب الـبــحـريـنـي الـسـابق قـال جنم ا
عالء حبيل ان حظوظ منتخب العراقي و
البحريني في التأهل لكاس العالم صعبة
و لـكـن ال يـوجـد شيء مـسـتـحـيل في كـرة

القدم.
وكد حبيل ان الالعب العراقي  يتميز عن
الالعب اخلليجي  بان  مستواه دائما ما
يـكـون عـلى مـستـوى عـال  بـاإلضـافة الى
صــغـر الـسـن وفـيـمــا يـتـعــلق بـاخــتـيـاره
خـلـيـفة لـلـدولي الـسابق يـونس مـحـمود
بـ  إن هــذا االمـر يــعـتــمـد عـلـى طـمـوح
الالعب و الـتـزامه بـالـوحـدات التـدريـبـية
ومن جـانـبي اتـمـنى ان ارى العب عـراقي
يفـوق جمـيع الالعبـ السـابقـ و يخدم

نتخبات الوطنية في بلده. ا
وتـابع ان الـعـراق يـحـتـاج الى وقت اكـثر
من اجل استضافة الـبطوالت الكبيرة في
ارضـه عــلى الــرغم مـن وجــود مالعب في
العراق لـكن اعتقد ان الـعراق يحتاج الى
ـــنــــشــــــئـــات مـالعب اكـــثــــر و اكـــمــــال ا

الرياضية .
واكـد ان بـسـبب االوضـاع الـسـابـقـة التي
شــهـدهــا الـعــراق لم تــكن هــنـالك فــرصـة
القامـة بطـوالت اخللـيج في الـعراق و انا
ن عـــــلـى الــــعـــــراق االمن اتـــــمــــنـى ان 
ـقبلة واالزدهار و نرى بـطوالت اخلليج ا

تقام في العراق
ومن اجلــديـــر بــالــذكــر أن الــنــجم
الـبحـريني عـالء حبـيل شارك مع
مـنـتــخب بالده بـنـســخـتـ من
نهـائيـات أسيـا األولى أقيمت
عــــــــام  2004فـي الــــصــــ
ـشــاركـة لــلــثـانــيـة له وا

كـــــانت عـــــام 2007
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا
اسـتـضـافت

أنـدونيـسـيـا مـبـاراة اجملـمـوعـة الـرابـعة
وســجل في تـــلك الــنــســخـــتــ خــمــســة

أهداف.
باريات تأم ا

وتــسـعى الــهـيــأة الـتــطـبــيـعـيــة لالحتـاد
الـــــعــــراقـي لـــــكــــرة الـــــقـــــدم إلى حـــــسم
مــخـــاطــبـــاتــهـــا مع االحتـــادات االخــرى
بـخصـوص تأمـ مبـاريات وديـة اخرى
ــــثــــالي وذلـك من أجل الــــتــــحــــضــــيـــر ا
ــواصـلـة الــنـتـائج لــلـمـنــتـخب الــوطـني 
اجلـيـدة والـتـمــسك بـصـدارة اجملـمـوعـة

الثالثة.
شارك  األمـ الـعام لـلـهـيأة الـتـطـبيـعـية
مــحــمـد لـالحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقــدم
ؤتـمـر الذي نـظـمه االحتاد فـرحـان  في ا
اآلسـيـوي لـكـرة الــقـدم عـلى مـدار يـومـ
ــرئـي عن بُــعــد عــبــر نـــظــام االتـــصــال ا
لألمــنـاء الــعـامــ لالحتـادات الــوطـنــيـة

نطقة غرب آسيا. األعضاء 
ـؤتمـر الـذي ترأسه ويـنـدسور ونـاقش ا
جون األمـ العام لالحتـاد اآلسيوي في
يـومه األول أحــدث الـتـطـورات في إدارة
كـرة الـقـدم حـيث رؤيـة وأهـداف االحتـاد
ــمـــارســات اإلداريــة الـــقــاري وأفـــضل ا
لالحتـادات الـوطـنيـة األعـضـاء والوضع
ـبـاريـات بـعـد جـائـحة األنـسب جلـداول ا

كورونا.
 «—UI «  U öŽ

كمـا تمت منـاقشة الـعالقة ب
قـــــارتَي آســـــيــــا وأوروبــــا
وإمــكــانــيـة تــطــبــيق فــكـرة
إلى جــــانب ?«أوراســــيـــا»
مـنــاقـشــة تــطـويــر اجلـوانب

الفنية في االحتادات.
ــــؤتــــمــــر امــــتــــدادا ويـــــعــــد ا
ــصـمم لـلــبـرنــامج الـســنـوي ا
خصـيصا لألمـناء الـعام

ولـلــمـرة األولى هـذا الـعـام
شـمل الـقــيـادة الـعــلـيـا من
االحتـــادات اإلقــــلـــيــــمـــيـــة
لـالحتـاد اآلســيــوي كــجـزء
مـن اجلــهــود الـرامــيــة إلى
تعـزيـز روح الشـراكة داخل
عائلة كرة القدم اآلسيوية.
كـــمــــا  الـــتـــطـــرق خالل
االجــــــتـــــمــــــاعـــــات آلخـــــر
مـــســــتـــجــــدات فـــيـــروس
كـورونـا (كـوفـيد -

سابقات (19 وتأثيرها على ا
اآلســـيــويـــة وإدارة كــرة الـــقــدم

بشكل عام.
ــــؤتـــمـــر  وعـــلى امــــتـــداد ا
الـــتــعــرف ومــنـــاقــشــة أحــدث
الـــــتــــطـــــورات في إدارة كــــرة
الــقـدم خــاصـة فـي مـوضـوع
مـكـافحـة الـتالعب في نـتائج
ــبـاريــات فـي ظل انــتــشـار ا
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كانت بـدايات العب كرة الـطائره
مُــرتـــضى عـــلي مــتـــواضــعه من
مـــســتـــلـــزمــات تـــمـــرين وتـــوفــر
ُنـاسـبه الـذي بدأ في الـظـروف ا
درب عام 2011 عندما التقى با
عـــادل حـــسـن وقـــال لهُ بُـــنـــيـــتك
اجلـسمـانـيه تؤهـلك لـدخول الى
عـالم الـطــائـره وبـعــد الـتـمـرين

ــــــــــــتـــــــــــواصـل ا
واجلــــهــــد انــــظم
الـــــــصـــــــجـي الى
نـــادي الـــشـــطـــره
واحرز العديد من
بـــطـــوالت االنـــديه
لـــــــــلــــــــشـــــــــبــــــــاب
والـنــاشـئـ ومـثل
بـــطـــولــة مـــنـــتــدى
شــبــاب الـنــاصـريه
وتــــربــــيــــة ذي قـــار
وحـــــصــــلـــــوا عــــلى
تقدمة راكز ا ا

اســتــدعى لـصــفـوف
نـتـخب وشارك في ا
البـطوله الـعربيه في
تونس واختـار سنة
2015 افــــــــضـل العب
في بـطـولـة مـنـتـديـات
شــبـاب الــعـراق تــولـد
1995 الـــتي شــــهـــدت
احـداثـها في مـحـافـظة

النجف االشرف
الــــتــــقت الـــــصــــحــــافه
رُتـضى عـلي في هذا

احلوار.
{ مـــا الــصـــعــوبـــات الــتي
واجــــــــهــــــــتـك فـي انــــــــطالق
مشوارك مع كرة الطائره?
- واجـــهـت صـــعــــوبـــات

عـــده ومــنـــهـــا كـالم احملُـــبـــطــ
ـر بها وحُرب نـفسـيه وظروف 
كُل العب وبــفـضل الـله جتـاوزت
الـــصـــعــــاب وحـــقـــقـت جـــزء من

طموحاتي..
{ من كــان وراء دخــولك لــعـالـم كـرة

الطائره?
- صـــــــاحـب الـــــــفـــــــضل االول

طلوب.. وهذا هو ا
{ فوز تعتز به ?

- كُل فوز وكُل خساره اعـتز بها
بدون حتديد..

{ كيـف تنـظر الى مـســـتـقبل الـلعـبة
محلياً ?

- الـــلــــعــــبـــة مــــحـــلــــيــــاً افـــضل
. تصاعدياً

{ مع اي االنديه دخلت?
- دخــلت في عـــدة انــديه مــنــهــا
نادي البحري ونادي الروضت
ـديـنه والـدغـاره ونادي ونـادي ا
بــلـد واخـيــراً نـادي الـغـراف ولم
اكــمل مــعـهـم فـقـط جتـمـع واحـد
من الـدوري وُهــنـاك عــقـد جــديـد

مع نادي اجليش
{ كيف تقييم واقع اللعبه ?

- الـــلـــعــــبـــة بـــحــــاجـــة الى دعم
اعالمي وجـماهـيـري وكذلك دعم
ـبــيــة ومــتـأمل من الــلــجـنـه االو
بـــاالحتــــاد اجلـــديــــد بـــرئــــاســـة

االستاذ  "جميل عزيز "
{ هل لـــــديـك خالف مـع مُــــدرب? او

العب?
- نــعم مـررت بـخـالفـات عـده مع
العبـي ومُـدربيـ وعادة تـكون
سـوء فـهم وانـا لـسُت من مُـحبي

التبرير..
{ مــــــا هـــــو طــــــمـــــوحـك ? والى مـــــا

تســعى?
- طمـوحي ان اسعى الى اثـبات
نــفـسي اكــثــر وتـوصــيل رســالـة
لـــلـــجـــمـــيع بـــأن الـــريـــاضــــــــــة
وخاصتاً في مجـال كرة الطائرة
هـي مـــوهـــبه وعـــطـــاء وأتـــاحـــة
الـــفُـــرص لـــلـــشـــبـــاب وفــــــــــتح
مــجــاالت وعــدم الــتـمــسـك بـرأي
واحــــد وال يـــــوجــــد لـــــلــــحظ اي

تبرير.

األخرى التي ضمنتهـا التطبيعية في
ـــــــؤمل الـنـظـام الداخـلي الـذي من ا
أن يـــــتم إرســـــاله لـالحتــــاد الـــــدولي
لــلـحــصـول عــلى مــصـادقــة رسـمــيـة.

يــذكــر أن األنــديــة طــالــبت بــضـرورة
ـمـتـازة االعـتــراف بـرابـطـة الــدرجـة ا
لـتـأخــذ دورهـا احلـقـيــقي في الـفـتـرة

قبلة. ا

العب كرة السلة مرتضة علي
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أكـــد  مـــصـــدر  في احتـــاد الـــكــرة أن
متازة بالعراق جتمع أندية الدرجة ا
ـقـتـرح لم يـرفض الـنــظـام الـداخـلي ا
من الهيئة التطـبيعية بشكل كامل بل
اعـتــرض عـلى بـعض الــفـقـرات.وقـال
ـصـدر في تـصـريـحـات صـحـفـية إن ا
االجـتـمـاع الــذي عـقـدته األنـديـة عـبـر
ثليـها وفق احلضور الـفعلي وعبر
أحــــد الـــتــــطــــبــــيـــقــــات أفــــضى إلى
االعـتـراض على بـعض بـنـود الـنـظام
قدم من الـهيئة التـطبيعية الداخلي ا

وتوافقت مع تفاصيل أخرى.
وبـ أن أبرز مـا  االعـتـراض عـليه
هــو شـــرط شــهــادة الــبــكــالــوريــوس
ــنــصب رئــيس االحتــاد بــالـــنــســبــة 
ووصـفـوا هـذه الفـقـرة بـأنـهـا تـقصي
الـنـجـوم الـذيـن لم تـتح لـهم الـفـرصـة
إلكـمـال دراسـتـهم.كـمـا  االعـتـراض
عـلى فـقـرة مـنع ازدواجـية الـعـمل في
األنـديـة واالحتـاد وعــلى تـمـثـيل عـدد

أنـــديــة الـــدرجــة األولى كـــون الــعــدد
مبالغ فيه. وأشار إلى أن هناك أيضا
ـمـتاز اعـتـراض عـلى آلـيـة الـدوري ا
بـيـنـمـا تـوافـقت األنـديـة عـلى الـبـنود
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الــسـومـريـة نـيــوز ان االجـتـمـاعـات
الــــــتـي جــــــرت فـي الــــــريـــــــاض مع
ـمــلـكـة اثـمـرت عن ــسـؤولـ في ا ا
اإلتــفــاق عــلى ارســال جلــنــة فــنــيـة
مـخــتــصـة ســتـصـل الـعــراق قـريــبـا
وقع الـنهائي واطر العمل لتحديد ا
لعب الكبير دينة الرياضية وا في ا
ـهـداة مـن قـبل الـعـاهل الـسـعـودي ا
الـى اجلــــمــــاهــــيـــــر الــــريــــاضــــيــــة
والــريـــاضــيـــ في الــعـــراق.وتــابع
بــالــقــول ان بـــروتــوكــول الــتــعــاون
ــبـــرم بــ الـــشــبـــابي الـــريــاضـي ا
الــبــلــدين عــام 2017 ســيــتم إعــادة
تــفـعــيـله مــرة اخـرى بــنـطـاق اوسع
عسـكرات التـدريبية ليـشمل اقامـة ا

ــؤتـمــرات الــشـبــابــيـة وتــطــويـر وا
ـا يـخـدم شـبـاب الـبـلدين الكـات  ا
.وفـيــمـا يـتـعـلق بـالـشـأن الـشـقـيـقـ
الـريــاضي لــلـمــنــتـخــبـات واالنــديـة
العب اوضح الــوزيــر درجــال ان "ا
الـسـعــوديـة سـتــكـون مـشــرعـة امـام
ــنـــتــخــبــات واالنــديــة الــعــراقــيــة ا
ــخــتــلف االلــعــاب ومــنــهــا اقــامـة
نتخـب العراقي مباراة ودية بـ ا
والــســعـودي اذ  بــحث جــمــــــيع
ــتـعـلـقـات والــظـروف الـتي تـواجه ا
العالم اجـمع ومنـها جائـحة كورونا
ــبـــــاريـات ــعـســكـرات وا لـتــكـون ا
مــســتــوفــيــة لــلــشــروط الــصـــحــيــة

. ياً تعارف عليها عا ا

الـســعــوديـة الــشـقــيــقـة بـ أكــثـر من
جــــانب حـــيـــوي يــــعـــزز الـــعالقـــات

شتركة ب البلدين. االخوية ا
وقـــال درجــــال في بــــيــــان تــــلـــقــــته
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اكد وزيـر الشبـاب والرياضـة عدنان
درجال انه اجرى مباحـثات ناجحة
ـــــســــؤولــــ في الـــــعــــربــــيــــة مع ا

متاز نافسات دوري الكرة ا لقطة 

جانب من
اجتماع اجلانب

السعودي
والعراقي حول
لعب اجلديد ا

ُـــــدرب عـــــادل حـــــسن هـــــو من ا
اسـتــدعـانـي لـلــعـبـه ووقف مـعي
بكُل الظـروف وساندني من كالم

او فعل..
ُــشـاركـات احملــلـيـة { رصـيـدك في ا

وكم بطوله شاركت بها?
- شــاركت في بـــطــوالت كــثــيــره
مـــــنــــهـــــا بــــطـــــولــــة
الـتــربـيـات وبـطـولـة
الشباب والـناشئ
ومُـنــتـدى مُـحـافـظـة
وشاركـت في انديه
الـــدوري الـــعـــراقي
BوA  مـتاز فئه ا
ولـــســـبـع مـــواسم
ومـسـتـمـر ان شاء

الله..
{ مـــــاهي اصـــــعب

مُباراة خضتها?
- مـــــــــــــــــــــــــــــررت
باريات صعبه
كثيـره وعادةً ما
تـكــون االصـعب
هـي احلـــاســـمه
بـــســبب الــقــلق
الـــــــــشـــــــــديــــــــد
ومواجـهه فرق
ال تقل اهميه..
{ تــــوجه لــــديك
اتـــــــــهـــــــــامـــــــــات
بـــــالــــغـــــرور مــــا

رأيك?
- كـــثــيــراً مــا
ســمــعت هـذا
الـــكالم وأنـــا
لـــــــــــيـس مـن
مُــــــــــحــــــــــبي
الــــغـــرور لـــكن
مُتحـفظ بعض الشيئ

عالء حبيل



{ باريس- وكـاالت- امـتـدح سيـدني جـوفو مـهـاجم لـيون ومـنـتخب فـرنـسا
ـا جنم ريال مـدريد مـؤكدًا أنه أكـثر تـكامـلًا الـسابق مـواطنه كـر بـنز

من تييري هنري جنم الكرة الفرنسية وآرسنال وبرشلونة السابق.
وقال جوفـو في تصريـحات نـلقتـها صحـيفة "ديـلي ميل" الـبريطـانية

ا في نفس مستوى هنري". "أعتقد أن بنز
ــا أبـهــــــرني هـنــري ألنه لم يـكـن العـــــبـاً وأضـاف "لــطــــــــا
سـريـعــاً فـحـسب بل كـان يـجـيـد الــتـصـرف بـالـكـرة بـشـكل

مذهل". 
ا وتـابع جوفو "لـكن في رأيي كر أكـثر تـكامـلًا لـطا
ـا العــبًـا من مـسـتـوى رفـيع". وأردف "إن كـان بـنـز
ــسـتـحـيل أال حتب كـنت حتب كــرة الـقـدم فـمن ا
ـا يجب ـا".وأ العب ليـون الـسابق "بـنز بـنز

أن يـــفــــوز بـــالـــكـــرة
الـذهـبيـة لم أر
العـــــبـــــا قــــدم
مــــــوســــــمًـــــا
ــيـــزًا مــثل
ـوسم الذي ا
قــــــــــــــــــــــــــــدمــه
ـا".جد بـنـز
يــر بــالــذكـر
أن مــــجــــلـــة
"فـــــــــــــرانـس
فـــــوتـــــبـــــول"
قـــررت حــجب

الكرة الذهبية هذا
الـعـام ألول مـرة في
الـــــتـــــاريخ نـــــظــــرًا
لـألحـــــــــداث الـــــــــتي

شهدها العالم.

لــلـمــنـغــولـيــ الـريــفـيــ إنـهــا رحـلـة
ـزيد من الفرص في اعـتياديـة فهناك ا
الـعـاصـمـة.ومـثل الـعـديـد من الـوافدين
اجلـــــدد انــــتــــقـــــلت األســـــرة إلى حي
تــــقـــلـــيــــدي حـــيـث نُـــصـــبـت اخلـــيـــام
ـبــاني اإلسـمــنـتــيـة ــسـتــديـرة بــ ا ا
والـقـرميـدية. في الـشتـاء يخـنق دخان
ـتجـمـد أصالً من شدة ـداخن اجلـو ا ا
الــبــرد.كـــرة الــقــدم لــيــست الــريــاضــة
ـناخ هـناك الـرئيـسـية في مـنغـوليـا. فا
يـالئم الـــريــــاضــــات واأللـــعــــاب الـــتي
ــغـلــقــة لـذلك تــمــارس في الـصــاالت ا
يــتـنــافس مـعـظـم الـفـتــيـان لــلـعب كـرة
الـسلة.ولـكن عندمـا كان مراهـقاً اعتاد
أوشــيــرو عــلى لــعـب كـرة الــقــدم عــلى
جـهاز "بالي ستايشن" عرّفه أصدقاؤه
األكــبــر ســنـا عــلى فــريق مــانــشــســتـر
يــــونـــايــــتـــد فــــتــــعـــلـق به مــــنـــذ ذلك
.أراد أن يـكـون مـثل واين روني احلــ
لـــذلك بــدأ فـي الــتـــدريب عــلـى الــكــرة
وعـنـدما حلَّ فـصل الـشتـاء حتدث إلى
ــشـرف عـلـى مـدرسـته وحــصل عـلى ا
ــفـتـاح وبــاشـر بـالـتــدريب في صـالـة ا

األلعاب الرياضية كل صباح.
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وبـعد عام من بـدء اللعب انضم إلى
فــريق لــكـرة الــقــدم وفي نــفس الـوقت
ظــهــر في بـرنــامج تــلـفــزيــون "الـواقع"
فـيمنـغوليا.,وفـي الوقت الذي نـشأ فيه
رجل األعـمال إنكجـ بات سومبر في
مـــنــغـــولـــيــا كـــانت كـــرة الــســـلــة هي
الـرياضـة الرئيـسية.يـقول بات سـومبر
): "بالـنسبـة إلينـا كان جنوم (37 عـاماً
زمـانـنـا أمـثـال الالعب مـايـكـل جوردان
وفـريق "شـيـكـاغـو بـولـز" لـكـرة الـسـلة
"لــكــنـنـي أصـبــحت من مــشــجــعي كـرة
الـقدم بفضل والدي الذي كان من أشد
ـعـجـبـ ومشـجـعي فـريق تـشـيـلسي ا
الــلــنـدني وجــيــله كـان مــتــأثـرا بــشـدة
باالحتاد السوفيتي السابق".كان إنكي
مـتحمساً لكرة القـدم في منغوليا لكنه
كـان مـحـبطـاً. كـان يـعتـقـد أنه ال تـوجد
فـــرص لالعـــبــ الـــشــبـــاب ويـــفــضل
شجعون مشاهدة الدوري اإلجنليزي ا
ـمـتاز.يـقول: "بـالـفعل لم تـكن حتظى ا
بــاهــتــمــام أحـد".فـي عـام 2013 أنــشــأ
إنــكي فــريــقه اخلــاص وســمــاه "بــيـان
غـــــول إف سي" كـــــان بــــحـــــاجــــة إلى
ـسـاعدة لـذلك اتـصل بـبول واتـسون ا
وهــو رجل إجنــلــيــزي ألف كــتــابــاً عن
تـــــدريـب كـــــرة الـــــقــــــدم في جـــــزيـــــرة
ميكرونيزيا النائية التي لم تكن تعرف
كـرة الـقدم.يـقول بـول: "كـان يعـلم أنني
ـا يــكــفي ألخـذ شيء كــهـذا مــجـنــون 
عــلى عـاتــقي".بــعـد أن سـافــر بـول إلى
مــنـغــولـيــا في أكـتــوبـر/تــشـرين األول
 اخـتـبـار العبـ جـدد من قبل 2013

AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكـاالت - كشف تقرير صحـفي إسباني امس األربعاء أن فـلورنتينو بيـريز رئيس ريال مدريد
يـرجني على حـصـد الكـرة الذهـبيـة في يوم من األيـام. وبـحسب مـوقع "ديفـينـسا مـقتـنع تمـامًـا بقـدرة جنم ا
سينتـرال" اإلسباني فإن بيريز مقتنع بأن ماركو أسينسيو سـيفوز بالكرة الذهبية.وتعرض أسينسيو إلصابة
وسم اجلـاري وكان مقـدرا له عدم اللـحاق بأي مـباراة لوال جـائحة قوية بـقطع في الربـاط الصـليبي مـطلع ا
وقع إلى أن بـيريز أخـبر أسيـنسيـو بهذا األمر كـورونا التي جمـدت النشـاط ما يقرب من  3أشهـر. وأشار ا
عدة مرات منذ عودته من اإلصابة حيث قال له: "سترى ستفوز بجائزة الكرة الذهبية في يوم ما.. نحن نثق

بك كثيرًا".
ويعـتـبـر بيـريـز أحد أكـثـر األشـخاص الـذين أظـهـروا دعمًـا غـيـر محـدود ألسـينـسـيـو خالل فتـرة الـتـعافي من
إصـابته اخلـطيـرة. جديـر بالـذكر أن مـجلـة "فرانس فـوتبـول" اتخـذت قرارًا بـحجب جـائزة الـكرة الـذهبـية هذا

العام بسبب تداعيات جائحة كورونا.
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أجرى الـصحـفي الـرياضي الـكولـومبي
كـــــارل وورزوِك حـــــوارا مـع العب كـــــرة
عـتزل غيراردو بـيدويا صاحب القدم ا
الـــرقم الـــقــيـــاسي في احلـــصـــول عــلى
بــــطــــاقــــات حــــمــــراء فـي تــــاريخ كــــرة
القـدم.يـقول وورزوِك: "قـبل الـذهاب إلى
مـنزل بـيـدويـا قمـنـا بـتصـويـر مـصارع
ثيـران لـفهم شـخـصيـته لـكنه كـان على
النقيض من ذلك .. إنه يجسّد معنى أن
لعب لعب شخصا وخارج ا تكون في ا
شـخــصــا مــخـتــلــفــا تـمــامــا".ويــضـيف
وورزوِك: "لـقـد كان العـبـا مـحـافـظـا لكن
ذلك لم يـكن كــافـيـا لـصـرف األنـظـار عن
الـــوجه اآلخــر فـي مــهــنـــته. فــعـــنــاوين
أقذر األخــبـار دائـمــا تـشــيـر إلــيه بـأنه '

العب في العالم."'
ــــكن تــــفــــهُّم أي تــــصــــوُّر مُـــســــبق و
لـــشــخــصـــيــة هــذا الـالعب الــذي عُــرف
ــتــوحش" بـــألــقــاب كـ "اجلــنـــرال" و "ا

وحصـل على 45 بـطـاقـة حمـراء في 20
عــامــا من الــلــعب انــتـهـت عـام - 2015
فضالً عن طرْدين حصل عليـهما بيدويا

وهو عـلى مقـاعد الـبدالء بـعد ذلك.ولـقد
حــصل بــيــدويــا عــلى الــطــرد األول في
مـقـاعـد الـبـدالء بـعد 21 دقـيقـة فـقط من
ا عمـله مدربـا مسـاعدا عام 2016. ور
كانت أشهر بـطاقة حمراء حـصل عليها
بــيـــدويــا هي الــبـــطــاقــة رقم  41الــتي
ـرفقه استـحقـهـا بعـد تسـديده ضـربة 
لـالعب من الــــفـــريق اخلـــصـم طـــرحـــته
أرضا ثم شفعها بيدويا بركلة في رأس
خصـمه اجلاثم عـلى األرض في مشـهد
اســتــتـــبع قــرارا بـــحــظــر بـــيــدويــا من
ـشـاركـة في 15 مـبـاراة بـعـدهـا.يـقـول ا
وورزوِك: "عــنــد حـصــول بــيــدويــا عـلى
بطاقـة حمراء بـعد مرور 21 دقيقة فقط
من عــمـــله مــدربـــا مــســـاعــدا انـــفــجــر
الالعـبـون ضحـكـا وقـد كـانوا يـعـلـمون
أن ذلـك ســيـــحــدث. تـــاريخ بــيـــدويــا لم
يـرحـمه".لـكن ثـمـة حلـظـات انـتصـار في
ولـود في كولومـبيا عام حياة بـيدويا ا
رغم بروز البـطاقـات احلمراء في 1975
تـاريـخ الالعب.وقـد كــان بـيـدويــا العـبـا
أساسـيا في تـشكـيلـة منـتخب بالده في
النـصر الـكروي الـذي أحرزه في بـطولة

كــوبـا أمــريــكـا 2001 عــنـدمــا أســهـمت
تــســديـدة صــوبـهــا من خــارج مــنـطــقـة
اجلــزاء في فـوز بالده عــلى هــنـدوراس
فـي نـــصف الـــنـــهـــائي قـــبـل أن تـــهــزم
ـــكـــســيك بـــهـــدف مــقـــابل ال شيء في ا
النهائي وحتصل على البطولة. في عام
أيــضـا أحــرز بـيــدويـا هــدفـا في 2001
الدقيقة 86 لصالح الفـريق األرجنتيني
راسـينغ ضـد مـنافـسه عـلى اللـقب ريـفر

بلـيت في بطولـة أبرتـورا. وال يزال هذا
الــهـدف يُــحـتــفى به فـي نـادي راســيـنغ
كـأحد أهـم النـقـاط الـتي أمّـنتْ له الـفوز
بــأول لـــقب في  35 عــامـــا.كــمـــا أســهم
بـيـدويـا كـمـسـاعـد لـلـمـدرب في حـصول
نـــادي إنـــديـــبـــنـــديـــنــــتي ســـانـــتـــا في
الكولومبي عام  2013 على لقب منتظَر
مـنــذ أكــثـر  37 سـنــة.ويــقـول وورزوِك:
ـحـبـة بـ مـشجـعي "يـحـظى بـيـدويـا 
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فـي صــــبــــاح يــــوم بــــارد ومــــظــــلم في
مـنــغـولـيـا يـغـادر صـبي مـراهق خـيـمـة
ـدرسـة في جـو عـائــلـته ويـتـوجه إلى ا
ضــبـابي كـثـيـف ومـعـتم.إنـهــا الـسـاعـة
الـسادسـة صباحـاً ودرجة احلرارة 20
درجــة مــئــويـة حتـت الـصــفــر.ال تــفـتح
ــدرســة 107 الــتي تــقـع عـلـى أطـراف ا
الـعاصمـة أوالن باتور أبوابـها إال بعد
سـاعـتـ من ذلك الـوقت لـكن أوشـيرو
درسة.كان بـاتبولد يحمل مـعه مفتاح ا
يُــسـمح لــلـشــاب الـبــالغ من الــعـمـر 14
عــامـاً بـالــدخـول إلى صـالـة
األلـعاب الرياضية
ــــدرســـة فـي ا
وإضــــــــــــــــاءة
األنـــــــــــــــــوار
والـــــتـــــدرب
ـفـرده.كان
يــركل الـكـرة
بــــــــــاجتــــــــــاه
احلـــــــــــــــــــائـط
ويـجـري خـلـفـها
ثـم يـــقـــفـــز هـــنـــا
وهـنـاك ويتـصبب
عــــــرقــــــاً رويـــــداً
رويــــداً يــــصـــبح

أداؤه
أفــــضل.ومع
اقــــــتـــــراب
الـــســاعــة
الــثـامـنـة
صباحاً
يــــــبــــــدأ
بـتـغـيـير
مـالبــــسه
ويــــــغــــــادر
صـــــــــــالـــــــــــة
األلــــــــــعــــــــــاب
الـريـاضـيـة لـيـبدأ
حــــــــضـــــــور دروسه
االعـتـيـاديـة. ولـكـنـه أثـناء
احلــــصـص الــــدراســــيـــة
غـالباً مـا يسافـر بخياله إلى
عـالم كرة القدم.ويـحلم الصبي
بـــــأن يــــصـــــبح العـب كــــرة قــــدم
واالنـتقال لـلعيش فـي اخلارج. كما
يــــحـــلم بــــأن يـــذاع صـــيــــته واســـمه
ــشــاهــيــر أو عــلى األقل أن يُــطــبع كــا
اســمه عــلى قــمـيــصه مــثل العــبي كـرة
ـذهل أن .وكــان من ا الــقـدم احملــتــرفـ
يــقــدم له هـذا الــعــرض في وقت أسـرع
ـا تـخيل لـكن العـرض واحلـلم ليـسا

كما يبدوان.
كـان أوشيرو بـاتبولـد في اخلامسة من
عمره عندما انتقلت عائلته من مقاطعة
تــــوف إلى أوالن بـــاتــــار.بـــالـــنــــســـبـــة

{ لـنـدن- وكاالت- انـبرى مـيكـيل أرتـيتـا مدرب آرسـنال لـلـدفاع عن إدارة نـاديه بعـدما
وضعت اجلـمـاهـير الفـتـة عـلى طائـرة حـلـقت فـوق استـاد فـيال بـارك تقـول "ادعم أرتـيـتا
ـهـدد بالـهـبـوط بقي ته (0-1) أمـام مـسـتضـيـفه أسـتون فـيال ا ارحل يـا كرونـكي".وبـهـز
وسم في ـركـز العـاشـر بـالدوري.ويـواجه الـفـريق اللـنـدني احـتمـال إنـهـاء ا آرسنـال في ا
ـليـاردير األمـريكي سـتان رتـبة الـ12. وأصبح ا أسـوأ مركـز له منذ 1995 عنـدما احـتل ا
كرونكي مالك آرسنـال محل انتقادات جماهير النادي بسبب افتقاره للمغامرة في سوق
االنـتـقاالت. وعن ذلك قـال أرتـيتـا في مـؤتمـر صـحفـي "لدي دعم كـامل من عـائلـة كـرونكي
دير الرياضي.. نضع خطة قوية للغاية معا حملاولة فعل أقصى ما في وسعنا واإلدارة وا
طاف جدول الدوري ال يكذب ونحن ندرك في فترة قصـيرة للغاية". وأضاف "في نهايـة ا
الفجوة ونحاول سدها.. نحن في مركب واحد ونحاول فعل كل شيء معا". ووُجهت أسئلة
ألرتيـتا عـمـا إذا كانت تـعـليـقاته بـعـد الفـوز عـلى ليـفربـول تـسبـبت في هـذا التـصرف من
ـبــاراة إن مـسـألـة حـصـوله عــلى أمـوال كـافـيـة لـدعم اجلـمـاهـيـر.وقـال أرتــيـتـا بـعـد هـذه ا

التشكيلة مصدر "قلق" بالنسبة له.

"إيـفـنيـنغ سـتانـدرد" الـلنـدنـية الـقـصة
وظــــهـــر بــــول في عــــدد من الــــبـــرامج
ــطـلـوب ــبـلغ ا الــريـاضــيـة  جـمع ا
ـسـاعـدة مـشـجـعي فـريق مـانـشـسـتر
ـنــغـولي يــونـايــتـد الــذي يــقـتــدي به ا
ــراهق.وهـكــذا حـافـظـت األسـرة عـلى ا
ـراهق الذي مـنـزلـها ورغم ذلـك فكـر ا
تـعـرض لالحتـيال في الـتخـلي عن كرة

. القدم نهائياً
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يـقول أوشـيرو: "بـعد عـملـية االحـتيال
". "ولـكن بـعـد جـمع فــقـدت الـثـقـة كـلـيــاً
الـتـبـرعـات ومـشـاعـر الـتـضامـن عادت
ـاني". فعـاد ثانيـة للعب إلي ثـقتي وإ
مـع فــــريـق بــــيــــان غـــــول في الــــدوري

نغولي عام 2016. ا
لــــكـن مــــســــتــــوى الــــفــــريق كــــان قــــد
ـركز هـبط.وعـنـدمـا احـتل بـيـان غـول ا
اخلامس في دوري الدرجة الثانية عام
و حـل فـريق الـبـالــغـ شـعـر 2017
أوشــيـرو أن مــسـيــرته الـريــاضـيــة قـد
شـارفت عـلى الـنهـايـة.وبعـد غـيابه عن
مــوسم  2018 بـــســبب اإلصــابــة وقع
أوشــيـرو عـقـدا لـلــعب مع فـريق جـديـد
يـدعى "يـو بي سـيتي" وهـو فـريق غني
وواد مـن خـــمــــســـة أو ســــتـــة أنــــديـــة
مـــنــــغـــولـــيـــة تـــدفـع رواتب شـــهـــريـــة
لـالعبـيـهـا.وفي عام 2019 نـال الـفـريق
لــقـب الــبــطــولــة في مــنــغــولــيــا.وقــبل
أســـبــــوعـــ لـــعب فـي مـــبـــاراة كـــأس
مــنــغــولـيــا الــكــبــرى وعـنــدمــا تــعـود
األوضـاع كما كانت سابـقاً قبل انتشار
فـيروس كورونا سـيلعب فريق "يو بي
سـيـتي" فـي بـطـولـة كـأس آسـيـا.وقد ال

ـــــواهب الـــــنـــــادي وصًـــــورت تـــــلـك ا
لــبــرنـامج تــلــفـزيــوني مــنــغـولي حتت
عـنـوان "حـلم فـريق".كـان أوشـيـرو أحد
هـؤالء الالعب لـم يكن األكثـر موهبة
لــــكـن إنــــكي وبــــول أحـــــبــــا ســــلــــوكه
ومــوقـــفه.وفي صــبــيــحــة أحــد األيــام
ـدرسة  107لـم عـرفـة ما تـوجـهـا إلـى ا
إذا كـــان حـــقـــاً يـــتـــدرب في الـــســـاعــة
.يقـول إنكي: "مـررنا الـسـادسة صـباحـاً
عــبــر الــتالل في جــو ضــبــابي كــثــيف
ومـتجمد لقد رأيـناه هناك كان يتدرب
ـفـرده في صـالة األلـعـاب الريـاضـية
مـــســتـــخــدمـــاً احلــائط والـــقــفـــز عــلى
ــــشـــهـــد الــــكـــراسـي. لن أنـــسـى ذلك ا
".واتـــخــذ االثــنــان الــقــرار فــكــان أبــداً
أوشـيرو البـالغ من العمر  16عاماً من
ضــمن فـريق الـعــرض.كـان فـريق بـيـان
ركـز الثاني في غـول ناجـحاً واحـتل ا
الــدوري غـيـر الــرسـمي ثم انــتـقل إلى
الـدوري الـرسـمي.بـعـد الـفـوز بـبـطـولـة
الـــهــواة خـــاض الــفـــريق مـــبــاراة في
دوري الـــدرجـــة الـــثــانـــيـــة عــام 2015
ـنـغـولي وبـعـدهـا انـتـقل إلى الـدوري ا
ـمتاز ولـكن خالل حفل الـعشاء الذي ا
أقــيم احــتـفــاال بـذلك لـم يـكن اجلــمـيع
سعداء.يتذكر بول: "كان أوشيرو شارد
الـذهن بشكـل غير عادي مـن بينـنا بعد
" وحـيـنـها أن  االعـتـراف بـنـا رسـميـاً
روى لــنـا مـا حــدث مـعه.وتــقـرّب وكـيل
تحدة من أوشيرو مـقيم في الواليات ا
عبر فيسبوك مقدماً له عرضاً بخوض
جتـــربـــة الـــلـــعـب مع فـــريق كـــرة قـــدم
أمــــريـــكي مــــشـــهـــور لــــوس أجنـــلس
غــاالكـسي.وطـلب الـوكـيل من أوشـيـرو
مــبـلـغـاً قـدره سـتـة آالف دوالر كـرسـوم
لالنـضمام إلى الفريق وبـالفعل دفعها
ـراهق.يقول بـول: "لقد قـال لنا الـفتى ا
إن ال أخــــبــــار من الــــوكــــيل انــــقــــطع
ـاذا". "لكـنـنا االتـصـال لـكنه ال يـعـرف 
كـنـا نعـلم الـكـثيـر مـنذ الـبـداية."عـنـدما
تـــقـــرب "الــوكـــيل" من أوشـــيــرو  أراد
ـراهق طلب نصـيحة بـول.يقول بول: ا
"لـكن الـطـريـقـة الـتي يـعـمـل بـهـا هؤالء
الـرجـال هـو أنـهم يـطـلبـون من الالعب
أال يـــخـــبــر أحـــداً وخـــاصـــة نــاديـــهم
مـقــنـعـ إيـاهم بـأنـهم إذا فـعـلـوا ذلك
غادرة".لذلك فـلن يسمح لـهم النادي بـا
 خـداع أوشيرو واألسوأ من ذلك أن
أسرته رهنت منزلها كضمان القتراض
ــال وهـذا يـعــني إنـهم ســيـخـسـرون ا
مــنــزلــهم. يــقــول إنــكـي: "بــاخــتــصـار
أصـــبح وضـــعــهم عـــلى احملك".وبـــعــد
ا جرى قـال أوشيرو خـمس سنـوات 
. إن "اليأس" أوقعه في شباك احملتال
يــــقـــول: "كــــنت أرغـب بـــتــــصـــديق أي
شـخص قـد يـسـاعـدنـي لـقـد كـان قراراً
مــبـنـيـاً عـلى األحــاسـيس".بـعـد إخـبـار

ÍdM¼ s  Îö UJð d¦ √ U1eMÐ 

ســانـــتـــا في الـــذيـن يـــرون فــيـه العـــبــا
كالعـاصفة ينـدفع نحو الـكرة ويبذل كل
طـاقته فـي سبـيل حتـقـيق الـهدف .. إنه
ـعــنى الـكــلـمــة من وجـهــة نـظـر قــائـد 
". ويـضـيف: "بـيـدويـا ـشـجـعـ هـؤالء ا
جـديــر بـاالحـتـرام وقــد أحـرز عـددا من
هـمة لـكنه مع ذلك يـشعر أن األهداف ا
اســـــمه ال يـــــقـــــتـــــرن فـي الـــــذاكــــرة إال
بــالــبـطــاقــات احلـمــراء أمــا مـشــجــعـو
فريـقي سانتـا في وراسيـنغ فسـيذكرون
ــهم في إنــهـاء جــفـاف له دائــمـا دوره ا
األلــقـــاب والــبـــطـــوالت الــتـي عــانـــاهــا

الناديان".
وأحرز بيدويا في مشواره كالعب ثالث
بـــــطــــوالت كـــــانـت أوالهـــــا مع فـــــريق
ديبورتيـفو كالي الكـولومبي عام 1998
وفـــيـــهــا حـــصل بـــيــدويـــا عــلى  14من
البـطاقـات احلـمراء الـتي لم تبـتعـد عنه
أبدا.والالعب الكولومبي عمر فاسكويز
البس كان يشارك بيدويا غرفة تبديل ا
أثنـاء لعبـهمـا معـا ضمن صـفوف فريق
مـلـيـونــاريس في الـفـتـرة مـا بـ 2007
و2010.يـقــول فـاسـكـويــز لـبي بي سي: U ∫ اشتهر غيراردو بيدويا باحلصول على بطاقات حمراء أكثر من أي العب كرة قدم آخر UDÐ
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بـــول بــالـــقـــصــة أثـــنــاء وجـــودهم في
ــــطــــعـم عــــادوا إلى شــــقــــة الــــرجل ا
اإلجنـليزي.يقول بـول: "كان يبكي وهو
يـحكي لنا كـل التفاصيـل لقد كان أمراً
ــجــرد حــصــول مــروعـــا لــلــغــايـــة".و
احملــتـال عـلى األمـوال تـوقف عن الـرد
عــلى رســائـل أوشـيــرو لــكــنه فــقط رد
ـراهـق إن العـباً عـلـيه عـنـدمـا أخـبـره ا
آخـر يــريـد خـوض الـتـجـربـة في لـوس
ـال أجنــلــوس وأنه مــســتــعــد لــدفـع ا
عـــنــدهــا فــقط رد احملـــتــال.واتــصل به
بــول فـرد احملـتـال بـحـذر حـصل بـول
عـلى عـنوان في لـوس أجنلـوس وأبلغ
الـشرطة ولـكن دون جدوى. باخـتصار

ال. لقد ضاع ا
ولم يكن أوشيرو أول العب يتم خداعه
مـن قـبل وكــيل مــزيف. فــهــنــاك عـدد ال
يـحصى من الـقصص وكـثيـراً ما حذر
احتــاد الـالعــبــ من ذلك. "لــقــد كــانت
ضـربــة كـبـيـرة له والسـرته". "أمـر غـيـر
قــابل لـلــتـصـديق".ورغم أن احــتـمـاالت
الـنـجـاح الـضـئـيـلـة إال أن بـول قرر أن
ـال ألوشـيـرو.يـقـول بول: "إنه يـجـمع ا
أحـد هؤالء األطفال الذين إذا قابلته ال
بــد أن حتــبه". "ولــكـن أيــضــاً عــنــدمـا
تـتعامل مع نـادٍ مثل نادينـا تشعر أنك
مـسؤول جـداً عنهم".وأطـلق بول حـملة
جلـمع الـتـبـرعات وطـلب من مـشـجعي
ومـحـبي كـرة الـقـدم تـغـطـيـة اخلـسـارة
الـــتي حلق بــأوشـــيــرو قــائالً إن هــذا
ـــــنــــــغـــــولي ســـــيــــــغـــــيـــــر حــــــيـــــاة ا
ـراهق.وبالفـعل القى استجـابة جيدة ا
وبـــــدأت األمـــــوال تـــــأتـــــيـه شـــــيـــــئــــاً
فـــشــيــئـــاً.وبــعــد أن غـــطت صــحـــيــفــة

تــــــمـــــوز/يــــــولـــــيـــــو 2021. وأظــــــهـــــرت
اسـتطالعات للرأي أجريت في اليابان في
اآلونـــة األخـــيــــرة ان غـــالـــبـــيـــة ســـكـــان
الـعــاصـمـة غـيـر مـتـحــمـسـ السـتـضـافـة
ــبـيـاد السـيــمـا وان حـاالت اإلصـابـة األو

بـ"كوفيد-19 تسجل زيادة مؤخرا.
وأبـدى مسـؤولون يـابانـيون ومن الـلجـنة
ـاضـية ـبـيـة الدولـيـة في األسـابيع ا األو
خــشـيــتــهم من عـدم الــقــدرة عـلى تــأجـيل

{  طـــوكــيـــو (أ ف ب) - اعــتــبـــر رئــيس
بـية ـنظـمـة لدورة األلـعـاب األو الـلـجنـة ا
الـصيـفيـة في طوكـيو يـوشيـرو موري ان
تــوافــر لــقــاح مـضــاد لــفــيــروس كــورونـا
ـسـتــجـد سـيـكـون أسـاسـيـا لـلـتـمـكن من ا
ـبــيـاد الــذي أرجئ الى الــعـام إقــامــة األو
وردا على سؤال 19بـسبب "كوفيد- 2021
ـطـلـوبة لـلـتـمـكن من إقـامة عن الـعـوامل ا
ا ـبيـاد قال مـوري "األمر سـيرتـبط  األو
اذا كـــانت مــحـــنــة فـــيــروس كـــورونــا قــد
تـبـاطـأت (...) بـالـتـحـديـد الـنـقطـة األولى
سـتكـون ما اذا كـان قد  تـطويـر لقاح أو
عـقار" وذلك فـي مقابـلة مع قـناة "ان اتش
كـاي" الــرسـمـيـة بـثت األربـعـاء.وتـابع ردا
عـــلى ســؤال عــمـــا اذا كــانت الـــعــاصــمــة
الـيــابـانـيـة قـادرة عـلى إقـامـة األلـعـاب في
حـــال عـــدم حــــصـــول تـــبـــدل في الـــوضع
الـصـحي "في حـال بـقـيت األمـور عـلى ما
هـي عـــلـــيه لـن نـــتـــمــــكن" من ذلـك.لـــكـــنه
اسـتـدرك بأن سـيـناريـو من هـذا القـبيل ال
كـنني أن أتـخيل يـزال افتـراضيـا اذ "ال 
اسـتـمرار وضع كـهـذا لعـام إضـافي".وكان
ـبــيــاد طـوكــيـو ــقــرر ان يـنــطــلق أو من ا
تـمـوز/يـوليـو احلـالي لكن 24 في  2020
تــبـعـات "كـوفـيـد-19 دفــعت الى تـأجـيـله.
ــوعــد اجلــديـــد النــطالقه في 23 وحُـــدد ا
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يـــكـــون ذلك مـــثل الـــلــعـب في الــدوري
ـــمــــتـــاز أو فـي فـــريق اإلجنــــلـــيــــزي ا
مـانشسـتر يونـايتد. لـكن اسم أوشيرو
مــــــوجـــــود عــــــلى ظــــــهــــــر قـــــمــــــيص
األبـطال.ويقول بول: "إنه أمر ال يصدق
فـي الواقـع عـنـدمـا تفـكـر فـي األمر"."إن
الـلعب لـصالح أفضل فـريق في أي بلد
كـنك تـخيل لـيس بـاألمر الـسـهل. وال 
تدريب أسوأ من أن يقوم شخص بذلك
عــبــر ركل الــكــرة لـنــفــسه مــنــفـرداً في
صـالة ألعـاب رياضيـة باردة إلى درجة
الـتـجــمـد"."هـنـاك رسـالـة مـلـهـمـة حـقـاً
لـــيـس فـــقط لألطـــفـــال الـــذين وقـــعـــوا
ضـحــيـة لالحـتـيـال ولـكن ألي شـخص
يـــنـــشــأ في ظـــروف ال تـــوفــر طـــريـــقــاً
ـسـتـقـبل وال تـقـدم إال واضـحــاً نـحـو ا
الــقـلـيـل من الـفـرص"."قــد ال يـكـون ذلك
شــبــيـهــاً بــعــالم ديــزني أو الـلــعب مع
مــانـشـسـتـر يـونــايـتـد. ولـكن من اجلـد
جــداً الـلــعب لـصــالح أفــضل فـريق في
ـلــقب بــاسم وازا بــلــدك".وأوشــيــرو ا
عـــلى اسم واين رونـي ال يــزال يــحــلم
بـالـلعب في اخلـارج وتمـثيل بالده.لـقد
تـــغــيـــرت أشـــيــاء كـــثـــيــرة مـــنـــذ تــلك
ـدرسة - 107 احلـصـص الفـرديـة فـي ا
ولـــكن الـــطـــمــوح ظـل نــفـــسه.ويـــقــول
أوشـــــيــــرو: "أريـــــد أن أشــــكـــــر كل من
سـاعدني في مسيـرتي". "سأفعل كل ما
بــــوســـعي كـي ال أخـــذلـــكـم وســـأبـــذل
قــــــــــصـــــــــــارى جــــــــــهـــــــــــدي حــــــــــتـى
الـنهاية".ومتسلحـا بهذه الثقة يتوجه
أوشــيـرو لــلــتـدريب كــمــحـتــرف وبـطل
والعـب كــــرة قــــــــــدم لم يـــــــــــخــــســــر

عركة أمام لص. ا

دورة األلــعــاب مـجــددا مـعــتــبــــــــرين ان
عـدم توافر الـظروف الصحـية إلقامـتها قد

يدفع الى إلغائها.
سؤولون اليابانيون قرر ان يبدأ ا ومن ا
ـقـبل بـدراسـة االقـتـراحات فـي اخلريف ا
إلجــراءات صـحــيـة تــرافق دورة األلـعـاب
في حــال إقــامـتــهــا مع اســتـمــرار تــفـشي

يا. الوباء عا
ومن االقــــتـــراحـــات احملـــتـــمـــلـــة إقـــامـــة
ـنـافـسـات من دون جـمـهـور أو احلـد من ا
ـــســـؤولــ ال ـــشـــجـــعـــ لـــكن ا عـــدد ا

يحبذون االقدام على خطوة كهذه.
وقـــــال مـــــوري بـــــشـــــأن احلـــــد مـن عــــدد
ـــشــجــعـــ "اذا كــانت هـــذه الــطـــريــقــة ا
الــوحــيـــدة إلقــامــة (األلــعــاب) فــعــنــدهــا

سيكون أمرا علينا التفكير به".
ـبـية الـدولـية وسـبق لـرئـيس اللـجـنة األو
ـاني تـومـاس بـاخ أن أبـدى رغـبـته في األ

تفادي إقامة األلعاب من دون جمهور.
وأعـــلــنت الـــيــابــان حـــتى اآلن تــســـجــيل
"19 وفـاة بـ"كوفيد-989 إصـابة و26300
لـــكن طـــوكــيـــو شــهـــدت تــزايـــدا في عــدد
ــــســـــــــــجـــلــــة فـي اآلونـــة اإلصــــابــــات ا
األخـيـرة عـلـمـا بـأن حـدود الـبالد ال تـزال
عــمــلــيــا مـقــفــلــة تــمـامــا في وجـه الـزوار

األجانب.
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واطـن إلى شـوارع اشينـجتون انـدفع آالف ا
في نــورثـمـبـرالنـد لـلـمـشـاركـة في جـنـازة جـاك
تـشارلتون الفـائز بكأس العـالم لكرة القدم عام
مـع إجنلتـرا حيـث طاف موكـب اجلنازة 1966
في شـوارع البـلدة الـواقعـة شمـال شرق البالد
يــوم الـثالثـاء.وتــوفي مـدرب ايـرلــنـدا الـسـابق
ومـدافع ليدز يونايتد فارع الطول الذي ساعد
ـانيـا الـغـربيـة لـتـصبح إجنـلـتـرا للـفـوز عـلى أ
بلي عام 1966  في بـطلة للعـالم في استاد و
الـعـاشر من يـوليـو تمـوز احلالي عن  85عـاما
رض.ولم يـهتم الكثير عـقب صارع طويل مع ا
من اجلــمـاهـيـر بـقـواعـد الــتـبـاعـد االجـتـمـاعي
حـيث جتمـعت بأعداد كـبيـرة لوداع تشـارلتون
الـذي قـاد ايـرلـنـدا كـمـدرب لـلـمـشـاركـة في أول
بــطـولـة كــبـرى عـام 1988 فـي بـطــولـة أوروبـا
وبــعـدهــا بـعـامــ في كـأس الــعـالم 1990 في
إيـطاليا.وظهرت رايـات حتمل صور تشارلتون
ــنــازل أثـــنــاء مــرور من الـــشــرفــات وخـــارج ا
اجلـنـازة. ولم يتـمـكن بوبـي شقـيق تـشارلـتون
وأسـطورة مـانـشسـتر يـونايـتد الـسابق الـبالغ
عـــمــره اآلن 82 عـــامــا وزمـــيــلـه في مــنـــتــخب
إجنــلــتـرا الــفــائـز بــكــأس الـعــالم من حــضـور

"لــــــــــــيـس
غريبا في
مجتمعنا
أال يتـذكر
الــــــنــــــاس
لــلــمــرء غــيـر
ســيـئــاته لــكن
التاريخ يجب أن
يـذكـر بـيـدويا عـلى

أنه العـب عــــظـــــيم من
كـــولـــومـــبـــيـــا".ويــضـــيف

فـــاســكـــويــز: "بـــيــدويـــا أحــرز
انـتـصارات وصـنع تـاريـخـا. لـقد
لـــعـب لـــصـــالح أنـــديـــة كـــبـــرى في
األرجـنــتـ وكـولـومــبـيـا وأسـهم في
فوزها بـالبـطوالت".لكن أحـدا ال ينازع
بيـدويـا حتى اآلن عـلى الـرقم القـياسي
ـي الـــذي ســـجـــله في حتـــصـــيل الـــعـــا
الــبــطـاقــات احلـمــراء.حــتى ســيـرخــيـو
رامـوس مــدافع ريـال مـدريــد ومـنـتـخب
إســبـانــيــا واحلـاصـل عـلى 26 بــطــاقـة
ـنـافـسـة ال حـمــراء ال يـزال بـعـيـدا عـن ا

. سيما وأنه في عامه الرابع والثالث

{ روما- وكاالت - قال تـقرير إسباني امس األربعاء إن الكـولومبي خاميس رودريجيز
يركـاتو الصـيفي احلالي. ويـرتبط خاميس جنم ريـال مدريد تلقى  4 عروض لضـمه في ا
ـرجح رحيله هـذا الصيف في ظل ـقبل ومن ا وسم ا بـعقد مع ريـال مدريد حـتى نهـاية ا
خروجه من حسابـات زين الدين زيدان.وبحسب بـرنامج "الشيـرجنيتو" اإلسبـاني الشهير
فـإن خامـيس لديه  4 عـروض من أنـدية بـنفـيكـا وإنـتر مـيالن وميالن ومـانـشسـتر يـونايـتد
مشيـرًا إلى قيمته السوقية تقدر بـ 32 مليـون يورو.وحصد خاميس لقب الدوري اإلسباني
لكي.جـدير بالذكر ـوسم ليكون هـذا اللقب هو الـتاسع له بقمـيص ا مع ريـال مدريد هذا ا
اضي معارًا إلى بايرن ميونخ لكنه اتفق مع إدارة النادي ـوسم ا أن خاميس قضى ا

البافاري على عدم تفعيل خيار ضمه نهائيًا.

ا  كر بنز

يوشيرو موري

{ واشـنـطن  –وكاالت - قـال لـيـبـرون جـيمـس عمالق
ــنــتـمي لــدوري كــرة الـســلـة لـوس أجنــلـيـس لـيــكـرز ا
األمريكي للمحترف إن أصعب شيء واجهه في فترة
العـزل واحلجر الـصحي خالل جـائحة كـوفيد-19 هو
الـوقت الـذي اضـطـر فـيه لالبـتـعـاد عن والـدته.وتـوقـفت
ــسـابـقــة في مـارس آذار بـســبب انـتــشـار فـيـروس ا

سـتـجد وقــــــــــضى جـيمـس الفـائز كـورونـا ا
بــلــقب الـــدوري األمــريــكي ثالث مــرات
فــــتـــرة احلــــجــــر الـــصــــحي فـي لـــوس
أجنـلـيس في كـاليـفـورنـيـا بيـنـمـا كانت
والـــــدته جـــــلـــــوريــــا فـي أكــــرون في

أوهايو.
وقــال جــيــمس ”الــشـيء الــوحــيـد
الـــذي افـــتـــقــــدته خالل احلـــجـــر

الصحي والدتي. 
هــذه أول مـرة في حـيــاتي تـمـر
هذه الـفتـرة الطويـلة دون رؤية
والدتي.“وأضاف ”لم أتمكن
من رؤيـــــة والــــــدتي مـــــنـــــذ
مــبــاراة كل الــنــجـوم ثم
رأيـتهـا أسـبـوع أو
ثالثـة أسابـيع قبل
العودة إلى مدننا.

ـقـرر هـذا أمـر شـديـد الـصـعـوبـة بـالـنـسـبـة لي.“ومن ا
اســتــئـنــاف الــدوري األمــريــكي في 30 يــولــيــو تــمــوز
اجلــاري في مــنــتـجـع ديـزني وورلــد في فــلــوريـدا دون

 . حضور مشجع
وســــيـــــتــــنــــافس 22 من 30
فــريـقــا حلــسم بــطــاقـات
الـــــــــــتـــــــــــأهـل لـألدوار

اإلقــصائية.
وسـيـلـعب لـيـكرز
الـــذي يــــتـــصـــدر
الـــقــسم الـــغــربي
بــســـجل 49-14
ـه لــــــــوس غـــــــــر
أجنـليس كـلـيـبرز
مع اســـتـــئـــنــاف

سابقة. ا
اجلـنـازة بسـبب حـالته الـصحـيـة.و السـماح
لـنـحو 20 شـخـصـا فقـط من أقارب تـشـارلـتون
ــراسم اخلـاصـة لــلـجـنـازة بــيـنـهم بــحـضـور ا
شـقيـقاه جوران ( 77عـاما) وتومي ( 74عـاما)
بـسـبب قيـود جائـحـة كوفـيد-19. وقـال أحـفاد
تـشارلتون في مراسم تأبينه إنه لم يتوقع أبدا
ــنــتــخـب إجنــلــتــرا وأول مــبـاراة انــضــمــامه 
خـاضها معه جاءت بعد بلوغه  30عاما بوقت

قصير.

جاك تشارلتون
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قـبل اخلوض في هـذه اجلدلـية البد من
االشـــارة ولــو بــبــضـع كــلــمــات الى ان
االعـالم له تـــــاثــــــيـــــره في الـــــوجـــــدان
االنـــســاني والــتـــاثــيــر عــلـى الــعــقــول
خـاصة اذا وتـغـييـر مـسارات الـسـلوك 
مــا اجــيــد صــنــعه وصــمــمت رســالــته
بــوعـي واتــقــان  وعــلى هــذا االســاس
مـــنـح هــذا الـــدور و  هـــذه الـــثـــقـــة في
صــــنــــاعــــة االحــــداث االقــــتــــصــــاديـــة

واالجتماعية وتفاعل معها وصعد من
فـعلهـا في عملـية التغـيير الـذي يتطلع

اليها االنسان
ـنـطـلق يـعـتـني الـبـاحـثـون ومن هــذا ا
في  مــجــتــمــعــنــا الــعـربـي في  مــجـال
احلـقل االقتصادي  عن دور اإلعالم في
تــنــمـيــة االقــتـصــاد الــعـربي جملــابــهـة
ــنــطــقـة الــتــحــديــات الــواقــعــة عــلى ا
وتـعـزيز شـراكـة االعالم واالقتـصاد ,اذ

ــال واالعــمـــال يــحــكم لـم يــعــد عــالـم ا
ــهــيــمن هــو عــالم ــا ا االقــتــصــاد وا
االعـالم والـذي بـاسـتـطــاعـته ان يـحـرك
ـا يـضـمن تـفـاعـلـهـا تـلـك الـفـعـالـيـات 

لبلوغ الغايات راالهداف االقتصادية 
نطقة خالل العقد االخير  لـقد شهدت ا
الـعـديـد من االزمـات الـسـيـاسـيـة  الـتي
انـعكست بشـكل كبير عـلى اقتصاديات
ـو ــنــطــقــة مــا ادى الى تــردي  دول ا

االقـتـصـاد.في مـنـطـقتـنـا الـعـربـيـة ولو
راجـعـنا  االحـداث لـوجدنـا انه نـتيـجة
نطـقة والذي االرهـاب الذي  واجهـته ا
تـدمـرت فيه  الـبـنيـة التـحـتيـة واصبح
اقـتـصـادهـمـا  احـادي اجلـانب يـعـتـمد
عــلى ســوق الــنـفط ,ويــعــاني مــشـاكل
عـديـدة مـا تـسـبب في عـرقـلـة الـعـمـلـية
الـتنموية ,وهـذا دليل على ان احلروب
نطقة  هدفها  استنزاف الـتي مر بها ا

االقتصاد العربي.
وهـــنـــا يــاتـي دور االعالم بــاعـــتـــبــاره
ارس دوره الـسلـطة الـرابعـة ليـؤثر و
ـــوكل الـــيه بـــاعـــتــبـــاره مـــصــدر من ا
مـصادر خلق حالـة الوعي اجملتمعي و
 عـلى عـملـية صـنع القـرار بكل اشـكاله
والــتـعـريف بــالـتـحـديــات الـتي تـواجه
عــمـلـيــة الـتــنـمـيــة وبـخــاصـة مـشــكـلـة
الي كما العمل على الفساد اإلداري وا
حتـــديــد عـــنــاصـــر الـــقــوة والـــضــعف
ووضع اسـتراتـيجيـات تنـموية شـاملة
تــخـاطـب الـرأي الــعـام بــهـدف إقــنـاعه
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شاركة االيجابية في عـملية التنمية بـا
واإلصـالح االقـتـصـادي والـتـوقف عـنـد
الـعثرات التي تعترض مـسار التنمية 
عوقات امام الراي العام دون وكـشف ا
حتيز او استهزاء  اننا بهدف التقو
مارسات اخلاطئة على مستوى ونـقد ا

ؤسسات او االفراد  اداء ا
كـــمــا يـــجب االعـــتــراف بـــالــدور الــذي
يـضطـلع به االعالم االقـتصادي  بـشكل
خــاص واالعالم الـتــنـمـوي بــشـكل عـام
فـي حتريك األسـواق وتوجـيههـا حيث
يُــنـشّط عـجـلــة الـتـنـمـيــة االقـتـصـاديـة
ويــــجـــذب الـــفــــرص االســـتـــثــــمـــاريـــة
ـسـتـثـمـرين إلـيـهـا. وقـد بـرز اإلعالم وا
االقــتـــصــادي مــســتــخـــدمًــا الــوســائط
ــــتــــعـــددة إضــــافــــة لــــلـــصــــحــــافـــة ا
والـــفــضـــائـــيــات ووســـائل الـــتــواصل
االجـتماعي وغيرها بل أضحى إعالمًا
جـوالًـا بـأخـبـاره مـرافـقًـا كل مـهـتم  في
الــشـان الـذي يــخـصه ويــتـرقب احـداث
جـديدة أينـما كان عبـر جواله أو بريده
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أنه احلوت .. حوت النـاصرية الـذي (ابتلع) االبـرياء  وليس احلوت
الــذي (الـتــقم) ســيــدنــا يــونس (ع) ولــذلك كــني بــصـاحـب احلـوت
ضغ بل وجاءت (التقم ) لـلتدلـيل على انهـا عملـية ال تشمـل البلع وا
االلـتــقــام فـقط  وال يــعــرف احـد  كـم طـال مــكــوثه داخل احلـوت (3
ساعات 40 –يومـا)  وأصحـاب احلوت (سلـطان هـاشم وجمـاعته)
نعـرف حتـديـدا انـهم قـضـوا سبـعـة عـشـر عـاما مـبـتـلـعـ في سجن
احلـوت  والـبـاقي يـعــرفه عالم الـغـيـوب  حـيـث دأبـنـا عـلى اسـتالم

جثامينهم واحدا بعد اآلخر.
ـزايـدة ــاضـويـ  وا ـاضـويـة وا هـنـا ال اريـد ان ادخـل بـدهـالـيــز ا
وضـوع دسـتـوريا وقـانـونـيا  ولن زايـدين  بل اريـد اخلـوض بـا وا

ي حلقوق االنسان .. انس االعالن العا
ادة (11) منه ((ال يدان ي حلـقوق االنسان في ا يقول االعالن العا
أي شـخص مـن جـراء أداء عــمل أو االمـتــنــاع عن أداء عـمل إال إذا

((.. كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني  وقت االرتكاب
ـة وال عـقـوبة اال ادته (19) على (( ال جـر نص دستـورنـا الـدائم 
بـنص وال عـقـوبـة اال عـلى الـفـعل الـذي يـعـده القـانـون وقت اقـتـرافه

ة...). جر
ـادته (95) عـلى (( يـحـضـر انـشـاء مـحـاكم كـمـا ونص الـدسـتـور 
خـاصة او اسـتـثـنـائـيـة)) وهذا احلـضـر مـوجـود في مـعـظم دسـاتـير
ــادة االسـتـثـنـائـيـة (134) من اهـمـيـتـهـا كـمـبـدأ الـعـالم  وال تـقـلل ا
قانوني ال مبرر خلرقه خصوصا بعد استقرار القضاء لدينا  وبكل
االحوال حـتى ان كـان هـنـاك من يـرى ان احملكـمـة الـعـليـا دسـتـورية
فـأن ذلك ال يـضــفي الـدســتـوريـة عــلى احـكـامــهـا بـســبب خـرق تـلك
االحكام لـلمادة (19) اعاله خصـوصا وأن الـدستـور هو ((الـقانون
االسمى واالعـلى في الـبالد  ويـكـون مـلـزما في انـحـائه كـافـة بدون
ي كـمـا اسـتـثـنـاء)) فـضال عن مـخـالـفــة تـلك االحـكـام لإلعالن الـعـا

اوردنا في اعاله .
من يريد ان ينـزل العقـاب  فليس امامه سـوى قانون الـعقوبات رقم
ـادة االولى مـنه عـلى ـعـدل والـذي نص في ا (111) لـسـنة 1969 ا
((ال عـقــاب عــلى فـعـل او امـتــنــاع اال بـنــاء عـلـى قـانــون يــنص عـلى
ه وقت اقترافه وال يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم جتر

ينص عليها القانون.))
ـاضـويـة والكـراهـيـة والـثأر ما الـذي بـقى لـديـنـا لنـسـتـنـد اليـه غيـر ا

زايدات السياسية ? وا
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هنـا نقـول ان القـضاة يصـدرون احكـامهم (بـاسم الـشعب) ولـنسأل
ـرحوم الـفـريق اول الـركن ـة علـى ا الـشـعب هل انـهم الحـظـوا جـر
سـعــدي طـعــمـة اجلــبـوري  وهل ان تــقـيــيـمــهم لــلـفــريق اول الـركن
سـلـطـان هـاشم فـيه سـلـبـيـة تـسـتـدعي مـا حـصل له من اجـحـاف ??
ولنـسأل اهـلنـا في كربالء إن كـانوا ال زالـو يتـوسلـون بعودة الـفريق
صابر عـبدالعـزيز الدوري مـحافظا لـكربالء خـصوصا وأنهـم نظموا
تظاهرات بهـذا الصدد وشكلـوا وفودا تظم مشايـخهم وأعيانهم الى

مسؤول حكومي دون جدوى.
ي ونفترض جدال ان اي من لنترك الدستور والقانون واالعالن العا
رؤساء احلـكومـات أو رمـوزها بـعد 2003 كان قـائدا ألحـد فـصائل
اجليش في زمـانـهم وصـدرت اليه االوامـر من الـقـائد الـعـام بالـقـيام
بأي فـعل او امـتنـاع عن فـعل يتـعـلق بواجـبـاته العـسـكريـة فـهل كان
سـيمـتـنع عن تـنـفـيـذ األوامـر ????? فـفي ظل الـقـانون الـنـافـذ حـيـنـها
ة بل يكرم من كانت االنفال او جتفـيف االهوار وغيرها ال تعـد جر
يستبسل فيها او يبدع . فهل كنـتم ستختارون غير التنفيذ ??? وهل
ان سقـطت الـدولة وجـاءت دولـة اخرى سـتـقوم بـإعـدامكم وسـجـنكم
وقـطع ارزاقــكم بــهـذه الــطــريـقــة .. اي ان تـسن ثـالثـة قــوانـ غــيـر
دستـورية ألنـهاء مـواطـنتـكم ?? وهل صحـيح ان يـتم احالـة من تورط
بصولـة الفرسـان او الزرقـة وغيرهـا الى احملاكم ?? ام أن الـصحيح
سلحة نتيجة ان يصار الى ان هذه اوامر عسكرية نفذتـها القوات ا
اوامـر صـدرت لـهـا ?? وهل سـيــغـتـصب  رؤسـاء األحـزاب اجلـديـدة
ـة في هذا اجملـال يـقـشـعر لـهـا الـبدن بيـوتـكم  ولـدي مـعلـومـات مـؤ
ويهـتز امـامهـا العـرش  خصـوصا عـندمـا ال يتـمكن من كـان رئيس
غتصب  كون الدولة اركان جيش سابق مثال ان يقيم دعوى على ا

دنية له .. تمتنع عن جتديد هوية االحوال ا
ـاذا االعالن والـدسـاتـير والـقـوانـ تـؤكد ببـسـاطـة فـائـقة سـأوضح 
على وقت االقـتـراف  فلـنـتخـيل وجـود منـطـقة عـبـور شارع وعـبـرها
نوع الـعبور شخص ما بـعدهـا رفعت منـطقـة العبـور وحل محـلهـا 

فهل يحاسب ذلك الشخص??? انه امر مخجل حقا .
أقـتـرح عــلى  سـيــادتـكم انــتـخـاب عــشـرة قـادة من اجلــيش احلـالي
والطلب اليهم ان يقيـموا  سلطان هاشم وسـعدي طعمة اجلبوري او
حس رشـيد او صـابر عـبدالـعزيز وغـيرهم الـكثـير  اتـوقع االجابة

ولن اقولها .
صـاحلة صنـوان ال يفـترقـان  فبال مـشاركـة (اجلميع) االصالح وا
واطنة للـجميع سيبقى االصالح متعثرا  او على االقل نيل حقوق ا
ـصـاحلــة او حتـويـلـهـا الى وقـد امـعـنـا مــا فـيه الـكـفــايـة في رفض ا
سفرات سياحية ومؤتـمرات فاشلة في اخلارج لم تفظ الى اي شيء

.. والسالم عليكم ورحمة منه وبركا ته

اإللــــكـــتــــروني أو عــــبـــر صــــفــــحـــاته
االجـتـمـاعـيـة الـشـخـصـيـة حـيث يـقوم
اإلعـالم االقــتــصـــادي بــنــقـل وحتــلــيل
وتـفـسيـر الـتـغيـرات االقـتصـاديـة التي
حتـــدث في اجملــتــمـع وتــشــمل األفــراد
ــــتـــصــــلـــة واألمــــاكن والــــقـــضــــايـــا ا
بـاالقـتـصاد كـمـا يشـمل أيـضًـا تغـطـية
أداء الـشـركات ونـشاطـاتهـا حتت هذه

ظلة اإلعالمية االقتصادية. ا
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يــبـذل الـكـتّــاب االقـتـصــاديـون جـهـودًا
كــبــيـرة فـي الـبــحث والــتــمـحــيص في
ـنــاهج االقـتــصـاديـة ثــنـايــا األرقـام وا
لـــكـــثـــيـــر من شـــركـــات ومـــؤســـســـات
الــقـطـاعـ الــعـام واخلـاص عـلى وجه
ا ينظم العملية االنتاجية ـساواة و ا
ـطـلـوب من هـذيـن الـقـطـاع والـدور ا
بـشكل عادل ومـساهمتـهما الـفاعلة في
ا يـضمن حركـة دائمة في الـتنمـية و
مـعــتـرك الـعـمـلـيــة الـتـنـمـويـة اذن اين

شهد? تكمن اجلدلية في هذا ا
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بغداد

ـلك بـصـعـوبـة الـتـعـامل الـدولــة ادرك ا
مــعــهــا و نـــسب الــيه قــوال نــصه ( في
اعـتـقـادي ال يـوجـد في الـعـراق شـعب 
بل تـكـتـالت بـشـرية خـالـيـة مـن الـفـكرة
الـوطـنـيـة مـتـشبـعـة بـتـقـالـيـد وابـاطيل
ديـنية الجتمع بينهم جامعة  سماعون
لـلـسؤ مـيـالـون للـفـوضى  مسـتـعدون
دومـا لالنتـفاض ضـد أي حكـومة كانت
ـلك يـعـلم بـالـقـوة الـسـيـاسـية ) وكـان ا
الـتي تمتلكها عشائر اجلنوب الشيعية
وقـام بـتـطـويـر اسلـوب الـتـعـامل مـعهم
وخــلق الــعالقــات والــروابط بـشــكل لم
يـستطع أي حاكم عـراقي اخر من بعده

حتقيقه .  
لـك حدثـني شخـصا وتـصـديقـا لقـول ا

شـــؤنـــهـــا إلخـــتالف جـــغـــرافـــيـــاتـــهــا
وثـقافاتها والتـهديدات من اجملموعات
الـقومية والدينية فـيها  لتكون موبؤة
ــصـلــحـتــهـا الــسـيــاسـيـة بــاخلالفـات 
اخلـاصـة بعـد مـعارك ضـاريـة مع عرب
الـســنـة والـشـيـعـة في ثـورة الـعـشـرين
ومـع الكورد في ثورتي الـشيخ محمود
و ابـــراهـــيم خـــان الـــدلــو في  1919و
 1920وتــظـاهــرات عـارمــة ضـدهـا في
مـــــدن الــــبالد مـن الــــواليـــــات الــــثالث
وبـحكم قوتها العسـكرية الهائلة انذاك
ســيـــطــرت عــلـــيــهــا بــالـــنــار واخلــبــز
ـعني عـينت فيصل وإلرضـاء القادة ا
احلـجـازي مـلـكا عـلـيـهـا من خـارج تلك
الـواليـات وعن التـنـاقضـاة في تـركيـبة

ية احـتلت بريطانيا خالل احلرب العا
الولى واشـتـدت قـبـضتـهـا بـعـد احلرب
يـة الـثانـيـة على مـنـطقـة اخلـليج الـعـا
الـعـربي وثـالث واليـات عـثـمـانـيـة بـعد
وصل طـرد قـواتهـا منـها وهي واليـة ا
االكـــثــريــة الـــكــورديــة وواليـــة بــغــداد
االكــثــريــة الـســنــيــة الـعــربــيــة وواليـة
الـبـصـرة االكـثـريـة الـشـيـعـيـة الـعـربـية
وكانت الكويت ومناطق اخرى ضمنها
وفــصــلـتــهـا واتــبــعـتــهــا الى مــنـطــقـة
ـوقعـها اجلـغرافي ومـواالتها اخلـليج 
ــنـطــقـة ثــمـان لــهـا وشــكـلـت في تـلك ا
امــارات بـضــمـنــهــا الـكــويت واسـست
دولـة العراق من الـواليات الثالث التي
لم تـتجرأ الدولة العثمانية التدخل في
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بغداد

لـتـحـولـهـا إلى عـنـاصر مـفـيـدة لـلـبـيـئة
ولـلمباني ولساكنيها. و أهم عناصر و
ـدن اخلـضـراء اهـداف اسـتـراتـيـجـيـة ا

ستدامة] : [ا
  - االمن الغذائي الذاتي.

وارد  - االمن االجـتمـاعي باسـتثـمار ا
الــــبـــشــــريـــة وحتــــقـــيـق االســـتــــقـــرار

وغرافي. الد
 - امن الـطاقة استثمـار مصادر الطاقة

تجددة و عدم هدر الطاقة  . ا
ـدن نسبـاً كبـيرةً في وحـققت عـدد من ا
الـتقـليل من انـبعـاثات الـكربـون بسبب
اهــتـمـامــهـا بــنـشـر الــطـاقــة اخلـضـراء
واسـتـخـدام الطـاقـة الـكـهرومـائـيـة. أما
ـدن التي ـدن الـذكيّـة فتـعـرف بأنـها ا ا
ظــــهـــرت اســــتـــجــــابـــةً لــــلـــتــــطـــورات
الـتكنولـوجية اجلديـدة و التي ساعدت
عـدد من احلـكـومـات عـلى حتـقـيق حـلم
ـــدن الـــذكـــيــة فـــأســـهـــمت تـــطــورات ا

ــدن اخلــضــراء لــيــســـــت خــضـراء وا
الـلـون في مبـانيـها و ال مـجرد تـسمـية
تـطلق كـما حـصل في بـلدنـا العراق? و
ـــدن اخلــــضـــراء من ــــا ال بـــدّ فـي ا إ
تـوافـر مـجـمـوعـة عـنـاصـر تنـسـجم مع
احلـفــاظ عـلى الـبـيـئــة أهـمـهـا تـرشـيـد
اســتـهالك الـطــاقـة  و اسـتــخـدام مـواد
عـــازلــة جلـــودة اكــبـــر في الـــتــكـــيــيف
والـتـدفـئـة  مع أهمـيـة إعـادة تـدوير و
ـيـاه و اسـتـخـدام اسـلوب اسـتـخـدام ا
ـائي األمـثـل واسـتـغالل اإلســتـخــدام ا
األمــطـار و عـنـاصـر اخـرى تـسـاهم في
حتــســ حــيــاة الــســكــان و تــقــلل من

تلوث البيئة في نفس الوقت.
ـديـنــة اخلـضـراء مـنـظـومـة فـتــعـتـبـر ا
مــتــكــامــلــة من اإلجــراءات والــقــواعــد
واحلـلــول الـتي تـطـبق عـلى كل مـرافق
ـشـاريع الـعـقـاريـة لـتـقـلل ـبــاني أو ا ا
مـصـروفـات الطـاقـة و هدرهـا و أيـضاً

ـدن الـذكـيّة] مـصـطلح أصـبحَ واقـعاً [ا
ـدن اخلـضـراء] و كل ســبـقه مـسـمّى [ا
مــنـــهــمــا كـــان عــابــراً لــلـــقــارات بــعــد
ـرّ أحـدهـما اجلـامـعـات لـكن دون أن 
بــبـــلــدان الــتـــخــلف والــتـــخــلف لــيس
مــصــطــلـحــاً بــذيـئــاً بل وصـف واقـعي
انــدرج ضــمن أدبـيــات عــلم اإلقـتــصـاد

رتبطة به.  والعلوم ا
ـــدن اخلـــضـــراء ـــكـن أن تـــعـــرّف ا و
ـدن التـي تراعى ـسـتـدامـة] بـأنّـهـا ا [ا
في أنـــشــائــهــا مــحــاولــة اإلســتــخــدام
األجـود ألنـواع الطـاقة الـبـديلـة التي ال
ــلـــوثّــة مــثل ثــاني تــبـــعث الــغــازات ا
أوكـسيـد الكـاربون في الـبيـئة لـتحاول
توفير الطاقة و تخفيف االستهالك لها
واصفات القياسية لبعض عن طريق ا
مـــواد الــبــنــاء كـــالــســطـــوح الــعــازلــة
وقع من لـلـحرارة  والـبرودة بـحـسب ا

 . خط اإلستواء أو القطب

الـية تـطـوير حـلول تـوفيـر اخلدمـات ا
إلـكتـرونية ال سـيما عـبر تـقنيـات أكثر
صـرفـية. ـالـيـة وا أمـانـاً لـلحـسـابات ا
ـدن الذكية اخلدمات وتـتجاوز افكار  ا
االقــتــصـاديــة و االجــتـمــاعــيـة لــتــوفـر
ابـتكـارات تتيح لـلمـواطن الـتصويت
في االنـتـخـابات عـبـر الـهواتف الـذكـية
مع تــوفـيـر حـمـايـة كـافـيـة ضـد أعـمـال
ــدن اخلـــضــراء االخـــتــراق. وكـل من ا
ـدن  الذكـيـة  يدرَّس في ـسـتدامـة و ا ا
تخلفّة دون سعي من جامعات الدول ا
ـــوذج أهـل الـــقـــرار فــــيـــهـــا خلــــلق إ
تــطــبــيــقيّ و لــو كــتــطــبــيق جتــريــبي

مصغرّ? 
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ـــشـــكـــلـــة أن واقع بـــعـض الـــبـــلــدان ا
ــتـخـلـفــة أصـبح مـزريـاً لــدرجـة أنـهـا ا
أصـبحت بـحاجة إلى مـحاولة إبـداعية
ــدن لـــتـــأســـيس أنـــواع جـــديــدة مـن ا
تـتالئم مع رزاياهـا مثل مـدن لأليتام و
أخـرى لـلـمجـرمـ أو حتى احملـكـوم
كـــبــديل لـــلــســـجــون فـي حــالـــة كــثــرة
نـزالئـها? و غـيـرها لـلـراغبـ بـسيـطرة
أقـل لــــلــــدولــــة مع أحـــــكــــام مالئــــمــــة
اذا ال تـكون هناك مدينة لـلعشائرية. و
و لـو واحدة مـطابـقة بـالكـامل للـقانون
[أو صـديـقـة لـلـقـانـون] في الـدول التي
يـكثـر فيـها صـفع القـانون أو اإللـتفاف
عـــلى روحه و خـــنــقـــهــا عـــلى األقل???
هــذه لــيــست طــرفــة بل فــكــرةً مــا زلت
أضع مـالمحَ لها لـتبـدو مقـبولـة علـمياً
عـلى األقل? فـهـناكَ فـي أي دولة يـنـتهك

[إنــتــرنـــة] األشــيــاء الــقــائم عــلى ربط
األجـهزة وتـبادل البـيانات و اسـتخدام
أنـــظــمــة حتـــكم مــركـــزيــة في تـــوفــيــر
اسـتـهالك الطـاقـة وحتسـ مـنظـومات
ـــرور  مع تــطــبـــيــقــات الــذكــاء إدارة ا
االصــطـنـاعي الـتي تــقـوم عـلى حتـلـيل
قـاعدة كبيرة من البيانات إلثراء عملية
صــنع الـقـرار لــيـتم االعــتـمـاد عــلـيـهـا
بـالفعل في مجاالت عديـدة منها البيئة
ــــالــــيـــة ــــؤســـســــات ا والــــزراعــــة وا

والصحية والتعليمية.  
وبـسـبب تكـدس أكثـر من نصف سـكان
ــدن فـــإنّ قــرار الـــتــوجه الـــعــالـم في ا
لـلمـدن الذكـية لم يـعد رفـاهيـة. و هناك
دن الذكية في ساهمة ا ـاذج عديدة 
حتس جودة احلياة أبرزها الشبكات
الــذكـيـة الـتي تــسـتـخـدم تـكــنـولـوجـيـا
االتـصاالت في إدارة شـبكـات الكـهرباء
ط اسـتـهالك إذ تـوفـر مـعـلـومـات عن 
الـطـاقـة وتوفـيـر عـدادات ذكيـة تـسـاعد
في حتـسـ اسـتـخدام الـطـاقـة كـما أن
التطبيقات احلديثة تساعد على توفير
بـــيـــانــات عـن مــنـــاطـق االخــتـــنـــاقــات
ــروريـــة بــهــدف جتــاوز مـــشــاكــلــهــا ا
وتـفاقـمـها  ولـتحـس حـركة الـسيـولة
ــروريــة. و كــذلك اســتـخــدام أجــهـزة ا
لــقــيـاس نــــــــسب الــتــلـوث والــتــحـكم

فيها. 
كــمــا أن الـــتــطــور يــصل الى الــتــوجه
لــتــوفـيــر شـبــكــات لـلــســيـارات ذاتــيـة
الــقــيـادة لــتــوفــيـر الــنــقل الــشــخـصي
لـلزبائن عـند الطـلب وكذلك إلى جانب

نصرم خالل الـسبعـينيـات من القـرن ا
عن الـسـياسـة الـبريـطـانيـة  في تـكوين
دولـة العراق بـان احد قادتـهم قد قال (
نـحن شـكـلـنـا دولـة الـعراق عـلى اسس
اذا اخـرجـونـا مـنـهـا يـكـون الـعـراقـيـ
بــ سـجـ وســجـان ) ولــكن مـاحـدث
اكــثـر من ذلك فـقـد اضــيـفت الـيه سـفك
الـدمــاء والـسـرقـة والـفـسـاد واقـبح من
جـــمـــيـــــــــعــهـــا الـــتـــعــصـب الــقـــومي

والطائفي .
وقـال نوري الـسعيـد الذي تـولى معظم
ـلكي رئـاسـات احلـكومـات في الـعهـد ا
واخــرهـا سـقـطت في  14تــمـوز 1958
يــردده الـنــاس الى الـيــوم ( إني سـداد
مـنفذ فضائح الـعراق وبزوالي تتسرب
روائـح تـــزكـم االنـــوف ) وفــــعال حـــدث
اكــثـر مـن ذلك في الـســيـادة الــوطـنــيـة
واالقــتـصـاديـة وفي االمن واالسـتـقـرار

كذلك .
بـريـطـانـيـا تـركت االمـارات اخلـلـيـجـية
مـــســـتــــقـــلـــة واحـــدة عن االخـــرى ولم
تـدمـجـهـا بدولـة واحـدة كـمـا فـعلت في
الـعـراق النـها كـانت مـوالـية لـهـا اثـناء
حـربــهـا مع الـقـوات الـعـثـمـانـيـة ولـكن
دمــجت الــواليــات الــثالث في تــشــكـيل
دولـة العـراق  لتـصديـها لـها بـاختالف
قـومياتهـا وطوائفهـا وثقافاتـها لتكون
مــــوبــــؤة بــــاخلـالفــــات والــــنــــزاعـــات
ـصلحـتها ولم تـكن االقوال آنف الذكر
اعــتـبــاطــا بل حـقــيـقــة لالمــر الـواقع 

وعـنـد انـسـحـابهـا من اخلـلـيج لـلـفـترة
(1971 – 1968) تـركـت االمارات عـلى
حالها واصبحت الكويت دولة مستقلة
عـلى حالها واحتـدت االمارات السبع (
ابـــوظـــبي و دبـي و الـــشـــارقــة و راس
اخلـــيـــمـــة و عـــجـــمـــان و ام الـــقـــيــوم
والــفــجـيــرة ) وشـكــلت دولــة االمـارات
ــتــحـدة وهـي مع الــكـويت الــعــربــيـة ا
تـعتـبران من الدول الـغنـية ذات الدخل
واطنـيها ومحط انـظار العالم ـرتفع  ا
فـي االمن واالســـــتــــقـــــرار  لــــوكـــــانت
بـريطانـيا تعامـلت مع الواليات الثالث
كـــمـــا تــعـــامـــلت مع امـــارات اخلـــلــيج
الصـــبـــحت ثالث دول تـــظـــاهي الــدول
اخلـليجـية من حيـث النمـو االقتصادي
نطقة برمتها. واالمن واالستقرار في ا
ان بـريطانيـا اينما احـتلت منطـقة غير
مـواليـة لها اسـست منهـا دولة لم تراع
مــصـلـحـة شــعـبـهـا بل اســتـخـدمت كل
الــوسـائـل لـتــكـون مــوبـؤة بــاخلالفـات
ــصـلــحـتـهــا الـسـيــاسـيـة والــنـزاعـات 
ــســتــقــبــلــيــة وبــعـد واالقــتــصــاديــة ا
خـــروجــهــا من الــعــراق في  14تــمــوز
 1958قـام قادة تغير النظام السياسي
ـلـكي الـدسـتــوري الى مـا يـسـمي مـن ا
بــــالـــنـــظــــام اجلـــمـــهــــوري في الـــبالد
واالنـقالبات العسكرية التي تلته حتى
في اســقـاط الـنــظـام الـبـائــد اسـتـمـروا
عـلى نفس النمط بل ازدادوا عليه دون
ازالـة ما زرعـتها بـريطانـيا من التـمايز

واالنـــحـــيــاز كـــمـــا فــعـل رئــيس وزراء
ســنـغـافــورة بـعـد االســتـقالل لي كـوان
ـســتـعــمــر لـيــفـتــخـر بــإزالـة رواسـب ا
ـتـطورة ـواطن بـانـتمـائه الى بالده ا ا
ــتـعــددة ثـقــافــيـا وتــعـزيــز الـهــويـة وا
الـوطـنـيـة  ولم يـكن الـتغـيـيـرلـديـنا إال
لـــتــــولي رئـــاســـة احلـــكـم واســـتـــغالل
ـصــالح خـاصــة اوكـتــلـويـة الــسـلــطـة 
ـــتــــعـــالي ــــادي واجلـــاه ا لــــلـــثـــراء ا
مـــصــحــوبــا بـــاالنــتــقـــام والــنــزاعــات
الـسياسية والـقومية والطـائفية زرعها
ـسـتعـمـر والـراميـة الى شـرخ البـنـية ا
الــتــحــيــة لـهــذه الــدولــة و حلـد االن ال
تــوجـد مـؤشـرات لـتـغــيـيـر هـذا الـنـهج
والــقــادة هم الــوحــيــديـن يــتــحــمــلـون
مـسـؤلـيـة هدم الـبـيت الـعـراقي واعادة
الـعـراق الى اصـله الـثالثي اذا اسـتـمر
الـــوضع دون الـــتـــخـــلي عن احـــتـــكــار
الـسلطة وعن التعصب الفكري وقرقعة
الـسالح ويكـون العراق لـكل العـراقي
دون تـمـيـيـز   فـالـدولـة الـتي صـنـعـهـا
االســتـعـمـار الـبـغـيـض هم يـهـدمـونـهـا
عـلى رؤس الـعـراقـ خـالفـا لـلـدسـتور
وارادة كـل الــعــراقــيــ الــرافــضـ ان
يـتالشـى قرن مـن الـعشـرة فـي التـاخي
والــتـالحم وان كــانت خــيــاراتــهم تــلك
ا يحتسبون . فارادة الشعب اقوى 
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ـا يـطـرح ومـن االجـابه عـلـيه ســؤال ر
نـــقـــول مـــادام االعالم هـــو احملـــرك في
تــطـور الــعـمــلـيــة االنـتـاجــيـة وحتــلـيل
وتـــفــســيـــر مــجــمـل الــتــغـــيــرات الــتي
تـتـطلـبهـا الـعمـليـة االنتـاجـية من جـهة
وخــلق حــالــة الــوعـي لــدى الــعــامــلـ
القائم على االنتاج وتصعيد وتفاعل
ـواطن واشـاعـة الوعـي والثـقـافة دور ا
االقـــتــصـــاديـــة يــطـــرح االعالم نـــفــسه
مـتفاعال لـيس كعامل مسـاعد في تطور
االنــتــاج بل عــامل اســاسي من عــوامل
ـنـظم ــال وا االنــتـاج كـاالرض وراس ا
والــــتـــســـويق واالعـالن واالعالم كـــمـــا
يــعـمـل االقـتــصـاد عــلى تـطــور وسـائل
االعالم في استخدام التقنيات احلديثة
فـي صـــنــــاعــــة الــــرســـائـل االعالمــــيـــة
ــتـلــقي ــتــخــصــصــة الــتي تــهــتم بــا ا

اخملتص وغير اخملتص.
 وبــتـــفــاعل هــذيـن الــعــامــلــ االعالم
واالقــتـصــاد تـزداد االهــمـيــة وتـتــوطـد
الـعالقة بيـنهما  في ظل عـملية تـنموية

صـاحلـة وناجـحـة يحـسب لـها حـساب
مـن اجل الــــــبــــــنــــــاء االقــــــتــــــصـــــادي
واالجـــــتــــمـــــاعـي .الي مــــجـــــتـــــمع من
اجملـتمـعات مـتقـدما كـان ام على طريق

النمو .
نـــخــلص الى الــقـــول ان الــعالقــة بــ
االقــتــصـاد واالعالم تــفـضـي الى خـلق
واقـع اقــــتــــصـــــادي  يــــحــــرك  فــــرص
االسـتثـمار واالداء اجملـتمـعي وحتريك
االنـتاج واالسواق واالعالن وتـصحيح
ـا يضـمن انـتاج ـسـارات اخلـاطئـة  ا
وطـــني ذا نـــوعــيـــة وكـــمــيـــة وجتــاوز
الــعـثــرات وهـذا مــا يـحــقق الـتــنـمــيـة
ـنـطـلق يـعـتني ـسـتـدامة ,ومـن هذا ا ا
الـبـاحثـون  في  محـتـمعـنا الـعربي في
مــجـــال  احلــقل االقــتــصــادي  عن دور
اإلعالم فـي تـنـمـيـة االقــتـصـاد الـعـربي
جملــابــهــة الــتــحــديــات الــواقـعــة عــلى
ـــنـــطـــقــة وتـــعـــزيـــز شــراكـــة االعالم ا
واالقـــتـــصــاد ,فـي اجــواء الـــتـــنــمـــيــة

ة ستد الشاملة ا
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اربيل

ووصـلت الى خـمـسـة وعشـرين مـلـيون
في 2015 بــحــسب تــصــريح مــحــافظ

كربالء .
 ولــــهــــذه الــــظــــاهــــرة تــــفــــســــيــــرهـــا
الـــســـيـــكـــولـــوجي هـــو ان الـــطـــقــوس
اجلـمعية يـجري فيها تـفريغ او تنفيس
لــلـمـكــبـوت في حــالـة حتـرر من الــقـهـر
واالنـــكـــفــــاء عـــلى الـــذات ومـــشـــاركـــة
بــعــواطف ايـجــابــيـة وانــتــشـاء روحي
وزهــو يـتـسـامى بــالـروح في احـسـاس
غـامـر من الـذوبان فـي جمـوع يـوحّدهم
حـــــضــــور مـــــهـــــيب فـي مــــنـــــاســـــبــــة
صار فـيـهـا احلـسـ رمزا اسـتـثـنـائـيـة
انـسانيا جتسّد في تراجـيديا فجائعية
ـشهـد قـضـيـة انسـانـيـة ازلـية لـيـكـون ا
هي في الــعـراق:ســلـطـة بــ خـصــمـ
وجمـوع مغـلوب فـيـها حـكام فـاسـدون 
عـلى امـرهـا جـزعت من البـؤس والـفـقر
ومـوت يومي تتطاير فيه اشالء األحبة
فـي فــضـــاءات شـــوارع كــانـت تــســـمى

مدينة السالم!

وخـذلـوا حـتى من انـتـخـبـهم..وبـيـنـهم
اآلن ويــدبّــر أمـرا بــلـيل ان مـن يـكــيـد 

حترش الكاظمي بهم!
 سـاصـارحـكم بـأنـكم خـنـتم الـذمّـة  في

: اخطر قضيت
. األولى : قيم االمام احلس

كانت زيارة بـعد األنتفـاضة الشعبـانية
األمـام احلـس مـقيـدة في زمن النـظام
وكـثيـر منـهم يالقي صـعوبات الـسابق
ومـضايقات من االجهزة االمنية.وكانو
حـ يصـلون الصـحن الشريف يـبثون
شـكواهم من الظلم الواقع عليهم ولكن
بـحذر وخوف ان يكون بينهم مندسون
من االجــهـزة االمـنــيـة.وبـزوال الــنـظـام
الـذي اعتدى على ضرب قباب احلس
فـان جـمـاهـير بـوقـاحـة مـسـتبـد أحـمق
طـلـقة في الـشـيعـة اعـتبـرت حـريتـهـا ا
زيــارة كـربالء هـي أهم اجنـاز يــتـحـقق
لـها..ونـست كل ما حلق بهـا من مظالم
اليـ في اربـعـيـنـيـته اتي فـزحــفت بـا
بــدأت بـثالثـة ماليـ زائـر عـام 2004
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الـذمّة تـعـني العـهد والـكفـالة..واثـقلـها
حـــ يــكـــون الــشـــخص مـــســؤوال عن
وأقــبــحــهــا حــ يــكــون هـذا الــرعــيــة
ـسؤول رجل دين امتهن السياسة او ا
جــمع بــيــنــهــمــا.وبــدءا نــشـيــر الى ان
فب قادة خـطابنـا هذا يخصّ وال يـعمّ
الـشيعة من صان الذمّة والضمير وظل
مـخــلـصـا لـلـوطن وأهـله رغم مـغـريـات
الــسـلـطــة والـثــروة. وال يـعـنــيـنــا هـنـا
ــتـــورطــة احلـــديث عن كـل اجلــهـــات ا
فــأمــرهــا صـار بــالــفــســاد في الـعــراق
مـفـضـوحـا ومـعـتـرفـا به مـن احلـكـومة
ـــرجــعـــيـــة والــكـــتل الـــســـيــاســـيــة وا
بل عـن مــســـؤولــ شـــيــعــة والـــنــاس
وعـدوا جمـاهيـرهم برفع احلـيف عنهم
وتــــعـــويــــضـــهـم عـــمــــا اصـــابــــهم من
فـاغــتـنــوا ومـا وفــوا..ومـا مــظـلــومـيــة
ـــطـــالب تـــظـــاهــرات اســـتـــجـــابــوا ال 
اجلــمـاهــيـر وال لــلــمـرجــعـيــة الـتي بح
بل اســتــبــدوا واســتــهــانــوا صــوتــهــا

لـلـفـسـاد لـو كـشـفـتـهـا النـقـلب عـالـيـهـا
ســافــلــهــا).وكــان نــاطــقه األعالمـي قـد
بــــررهــــا لـي بــــقــــوله(لــــو كــــشــــفــــهــــا
يـادكـتور..تـصـير دمـايـات) وهو تـبـرير
ـالــكي كـان الــقـائـد غــيـر مــقـبــول ألن ا

سلحة ووو. العام للقوات ا
ولـه نـــســــأله بـــوصــــفه رئــــيس حـــزب
ـواكب ـشـارك الـرئـيس في ا الــدعـوة ا
احلـــســيـــنــيــة:بـــحق االمـــام احلــســ
عــلــيك..هل خــفـت عـلـى الـنــاس ام انك
صـــرت عـــلى يـــقـــ بـــانك ان كـــشـــفت
ـــســـؤولــ من الـــفــاســـدين وابـــنــاء ا
فانـهم سيـفضـحون فـاسدين اخلـصـوم
كـــبــــار من حـــزبك?.الــــيـــست هـــذه هي
حـقيقة أمرك وحقيقة خلفك الذي تعهد
ودعــته بــكــشف الــفــاســدين ومــا فــعل
ـرجـعـيـة الى الـضـرب بـيـد مـن حـديد ا
ومـا ضـرب?. وألـيـست هي بـالـضـد من
قيم احلس و خيانة ذمّة  ألبيه األمام
..الـيكم عـلي..سـلطـة احلق?.فـان انكـر
مـا كتبه عـلي(ع) الى عثمـان بن حنيف
عامله على البصرة وقد  بلغه انه دعي
الى ولـيمة قوم من اهلهـا فمضى اليها
جـاء فـيه :(امـا بعـد يـا ابن حنـيف فـقد
بـلـغني ان رجال من فـتيـة اهل البـصرة
دعـــاك الى مـــأدبـــة فـــاســـرعت الـــيـــهــا
تـــســتـــطــاب لك االلـــوان وتــنـــقل الــيك
االجــفـان "الـصـحــون" ومـا ظـنـنت انك
جتـيب الى طـعام قـوم عائـلـهم مجـفو "
اي مـواطنـهم فقـير".اال وان لـكل مأموم
امــامــا يـقــتــدي به ويــسـتــضيء بــنـور
عــلــمه. اال وان امــامــكم قــد اكـتــفى من
ومن دنــيـاه بـطـمـريــة "الـرداء الـعـتـيق"
طــعـمه بــقـرصـيــة(رغـيف) .اال وانـكم ال

والـذي حصل لكم انكم (ساسة الشيعة
في الـــســلــطــة) تــنـــافــســتم في صــرف
ـــواكب ـــلــــيـــارت عـــلـى تـــســـيــــيـــر ا ا
ظـاهــرهـا تــكـر لــسـيـد احلــسـيــنـيــة 
الــشـهـداء االمــام احلـسـ وجــوهـرهـا
..ودع كــسب اكــبــر عـدد مـن الـنــاخــبـ
ـلــيـارات مــا كـانت من عــنـكم ان تــلك ا
جــيــوبـكـم ألن مـعــظــمـكـم كـنــتم فــقـراء
(تـاكلون باليوم وجبة وحده..بتصريح
فـــــان الــــذي مـن صــــار رئـــــيس وزراء)
يـعــنـيـنـا هـنـا ان احلـسـ ثـار لـ(طـلب
وألنه وجد أن االصـالح في أمّة جـدي) 
احلـق ضــــــــاع (أال تــــــــرون أن احلق ال
وألن الــفـــســاد قــد تـــفــشى يـــعــمل بـه)
وشـاعت الـرذيله.ومع انه كـان بامـكانه
جرد ان يـنجـو هو وأهـله وأصحـابه 
ان يـنطق كلمة واحدة (البيعة) فانه ما
فـعلهـا ألنه صاحب (ذمّة)..وكـان عليكم
ان تـقـتـدوا به وتـكـونـوا اصـحـاب ذمـة
ايـضـا..لكـنـكم-اعني هـذا الـنفـر مـنكم-
خـانوها.فـهم تخلـوا عن العـهد وتركوا
ماليــ الـشـيــعـة الـتي اوصــلـتـهم الى
الـسـلطـة يعـيـشون في بـيـوت الصـفيح
بـينهم من يفـتش عن قوت يومه بنبش
لتصبحو بعد ان كنتم معدم الزبالة 
تـعيشون حـياة باذخة وتـشترون الفلل
والـــــــشــــــقـق الـــــــفــــــارهـــــــة فـي مــــــدن
او ــتــظــاهــرين  الــعــالـم..وتــقــتــلــون ا
ألنــهم تــســكــتــون عن كــشف قــتــلــتــهم
طـالــبـوا  بـاالصالح مـقـتـدين بـأمـامـهم
. واعـتـراف بـخـيــانـتـكم لـقـيم احلــسـ
األمام احلس من قادتكم..اليكم نصه:
ـالــكي بـشــهـادة ادلى الــســيـد نــوري ا
صـريحـة عبر الـفضائـيات:(لديّ مـلفات

تـقدرون على ذلك ولكـن اعينوني بورع
واجــتــهـاد وعــفــة وسـداد فــوالــله مـا
وال كـــنــزت مـن دنــيـــاكم تـــبــرا(ذهـــبــا)
وال اعددت ادخـرت مـن غـنـائـمـهـا وفـرا

لبالي ثوبا طمرا).
 تــأمـلــوا انـفــسـكم- اعــني هـذا الــنـفـر
الــكـثــيـر مــنـكم- فــانـتم والــله بــالـضـد
تـــــمـــــامـــــا مـن امـــــامـــــكم..لـــــبـــــســـــتم
وجـلـسـتم عــلى كـراسي األبـهـة الــذهب
طليـة بلون الذهب.وفعلتم والـفخامة ا
هــذا وهــو الــقــائل (الــفــقــر في الــوطن
غــربـة)..وانــتم الـســبب في افــقـار احـد
عــشـر مــلـيـون عــراقي بـاعــتـراف وزيـر
التخطيط (تموز  (2020ونزوح ثالثة
ماليــ بــكت عــلى حــالــهم( اجنــلــيــنـا
ألن جـــولـي) ومــا اهـــتـــزت شـــواربـــكم
االمـــــــــــام احلـــــــــــســـــــــــ مـــــــــــات فـي
ضـمائـركم..وان كنـتم ترون فـيمـا نقول
ـاذا صارت افـتـراءا..فـاسألـوا أعـينـكم
تـصـعب عـلـيهـا الـدمـعة حـ (تـبـكون)
ــآ بـعـد أن كـانت تــتـدفق مـنـهـا في ا

سهلة قبل أن تصيروا في السلطة?!
 وانــــتـم يــــاســــاســــة الـــــشــــيــــعــــة في
اعـنـي اولـئـك الـذيـن جـزعت الــســلــطــة
ـوقـرة وبح صـوتـها ـرجـعـية ا مـنـهم ا
مـن مـطـالــبـتـهم بــاالصالح..تـأكـدوا ان
اســتـــغــفــالـــكم جلــمـــاهــيــر الـــشــيــعــة
واشـغالهم بالـلطم ما عاد يـنفع بعد ان
ابـتـانت لـهـم خـيانـتـكـم (الـذّمّـة) وصار
لـو ان االمام احلس خرج لـديهم يق
اآلن عــابـرا جــسـر اجلــمـهــوريـة يــقـود
ــــتــــظــــاهـــــرين خلــــيــــرتــــمــــوه بــــ ا
أمـــــريـن:الـــــعـــــودة من حـــــيـث أتى..أو

القتال!.
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الــقـانــون فـيــهـا كلَّ ســاعـةٍ ثــمّـة أنـاس
يـتمـنون لو يـتمّ تطـبيق القـانون كلّه و

على اجلميع. 
أوّل شـيءٍ قد أفكّـر به هو [هل من روح
دينـة أو أكثر فقط?] الـقانون حـصره 
و هـذا تـنـاقض كـبـيـر مع أهم مـبدأ في
أغـلـب دساتـيـر الـدول. إذ أنّ أهـم مواد
ـواطن أي دسـتور تـلك التي تـعتـبر ا
ـقرّة سَّـنّة ا سـواسـية أمـامَ القـوانـ ا

وجبه. 
وبــرغم هــذه اإلشـكــالـيــة الـتي قــد يـتم
الـتـوصّل إلى حل ريثـمـا تكـتمل مالمح
ـــدن الــــبـــيـــضـــاء? فــــأنّـــني أرى أهم ا
مالمــحـهـا ان تــكـون مـنــزوعـة الـسالح
بـالكامل وال وجـود له داخلها مـطلقاً و
أن تـكون في مـنأىً عن أي تـعرض بأي
نــوع من األسـلــحـة من خـارجــهـا و لـو
ـيّة أو اقـتـضى ذلك اتـفاقـات دولـيّة عـا
إقـليمية أو تعهـدات جزائية محلية أو
مــركـزيــة. كـمــا يـتــعـيّن بــالـضـرورة أن
يـكـون الـدخـول واخلروج مـنـهـا بأذون
ـمـكن أن تـكـون مـطـوقّة أمـنـيّـة. و من ا
بـــوســــائل الـــرقـــابـــة األلــــكـــتـــرونـــيـــة
والـعـسكـريـة حسب الـوضع واحلـاجة.
المح حالـياً أتـركها خلـيالكم و بـاقي ا
الـعلـمي وليس السـياسي أو الـقانوني
اجملرد. علماً أنني أول الراغب بسكن
أول مـديــنـة مـنـزوعـة الـدّسم[سالحـيّـًا]
وذجاً سـعيداً يغري عـسى أن تكون إ
مـن يـــرى إراقـــة الـــدم عـــاراً و الـــسالم
شـرفاً ال لـفظـاً لتـحيـة يتم تـفريـغها من

فحواها بالتطبيق.
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صري عصام سامي لـ(الزمان): للكلمة الصادقة ثمن باهظ وأنا مستعد لدفعه الشاعر ا
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بغداد

كنا قد تعاهدنا أنـا وصديقتي ح كنا صـغارا أن نتزوج ذات الرجل لكي نبـقى سويا فقدم كنا نحب أن
نبـقى مـعا وال نـفـترق اال عـنـد النـوم  لـكن صـديقـتي جـاءت بعـد أيـام لتـخـبرني أن فـكـرة الزواج من ذات
الرجل فـكرة سيـئة وقـد تكـون سبـبا في افـتراقـنا كمـا حدث مع جـارتهم  سـنيـة  قبل أيـام والتي جـاء لها
زوجها بـأمرأة أخرى لتـشاركهـا العيش في ذات الـبيت الصـغير الـذي ال يحوي سـوى غرفة واحـدة للنوم
وهول صغير  ( للكـعدة  ) ومخزن صغيـر عبارة عن مسقف مائل لـوضع بعض االغراض فيه وهي لديها
ا ثالثة أطفال مـازالوا صغارا فـأين يكون مكـان هذه الشـابة الصغـيرة التي جاء بـها زوجها ? تـعجبت 
يحدث وسألت صديـقتي فعال كيف سـيكون احلال ? صاحـبتي شدت ظفـيرتها لتـعيد ظفرشـعرها االشقر
هدول  قالت لقد غادرت سنية البيت وذهبت الى أهـلها ... لذا علينا أن ال نتزوج ذات الرجل بل تتزوج ا
كل واحدة  منـا رجال أخر ولكن عـلينـا أن نعيش في بـيوت متـجاورة  تسـألت بدوري واذا كان زوجك أو
ال الـكافي لـيـستـأجر لـنا بـيتـا ? أجابت وعـينـاهـا اللـتان تـتمـددان على وجـههـا االبيض تـلك ا زوجي ال 
النـضر اذن نـسكن في غـرفتـ متـجاورتـ في بيت كـبيـر تشـترك فـيه أكثـر من عائـلة كـما هـو احلال في
البيوت التي تسـكنها العوائل في مـنطقة  (قهوة شـكر )  فرحت لهذا احلل ووجدته مـريحا لذا طلبت من
ـدرسيـة فقد كـانت ما تزال في بـداية عامـها الدراسي في الـسنة صديقـتي أن نعود لـتحضـير واجبـاتنا ا
راجـعـة الـدروس معـهـا وأسـعد االولى من الـدراسة االبـتـدائـية وكـنت أسـبـقـها بـسـنـت لـذا كـانت أقـوم 
بالـلعب واجلـري  واحلديث مـعهـا  صديـقتـي حتب الضـحك وتهـوى مشـاهدة االفالم في سـينـما الـشرق
الصـيفي الـتي تـقع قريـبة من سـكـننـا في منـطقـة  ( فـضوة عـرب )  كنـا نتـسـلل الى مقـاعد االربـع في
ليـئة بالعجائب سينما الشـرق الصيفي حيث نفـترش االرض وعيوننا تـتطلع الى تلك الشاشـة الساحرة ا
نحهن جماال خالبا  وااللوان  تطل علينا حسـناوات السينما وهن يـستعملن صابون ( لـوكس ) الذي 
اذا ال نـشتـري هذا الـصابـون بدال من صـابون تسـأل صديـقتي وهي ( مـنسـدحه ) علـى الثـيل االخضـر 
ـاذا أجيب   لـكنـها تـقول قـد يكـون هذا الـلوكس الرقي الـذي يحـرق عيـوننـا ح نـغتـسل به ? ال أدري 
غالـيا في ثـمنه أو غـيـر متـواجد في االسـواق الصـغيـرة التي نـشتـري مـنهـا حاجـاتنـا  رفرفت بـرموشـها
الـطـويـة الـكثـيـفـة  وتـواصـلت بـالـنـظـر الى الـشـاشـة  شـهـقت وهي تـرى الـدخـان يـتـصـاعـد من الـفـانوس
السحري ويظهر اجلني بلونه االزرق وظفيرته الطويلة التي تنوس على كتفه ويتعالى صوته شبيك لبيك يا
مثلة السيـنمائية حبيبة عالء الدين موالي  صديقتي الرقيقة كانت تـمنحني الكثير من الفـرح وهي تقلد ا
لون على رأسها وأنا معها االمير الذي ينقذها من الوزير في مشيتها  وتغنجها وتضع تاجا من الورق ا
الشرير وح يشتد الـصراخ وتتعالى اصواتنا  بـطلب النجدة ومنادات اجلنـود وامتشاق السيوف كانت
أمي تفتح بـاب غرفة الـنوم الـتي حتولت الى فوضى  وهـرج طالبـة منـا الهدوء ألن خـالي وصل الى البيت
لـيتـنـاول الـغـذاء ثم يـغادر الى عـمـله ثـانـيـة ولن يعـجـبه أن يـسـمع صـراخـنا وأن يـكـتـشف أنـنـا نذهب الى
ـا فيـهـا من مشـاهد عـري وقبالت السـينـمـا ليـليـا  لنـشـاهد االفالم الـتي تعـد في نـظره مـسيـئة ومـفـسدة 
وتنـهدات حب  نـصمت خـوفـا   أعتـذر من أمي التي يـعلـو وجهـهـا السـمح ظل ابتـساة حـزينـة وأبدأ مع
لمة االغـراض وتعديل الفراش في غرفـة نوم أمي التي جتمعني وأيـاها ليال  حيث تضعني صديقتي في 
ـر الوقت ب أحـضـانـهـا بعـد أن تـضع فـراشا طـريـا عـلى االرض تـاركة الـسـريـر بسـعـته البي وحـده  
عجال يـدفعنـا أمامه نـنزع عن جـلودنـا ما اعتـدناه ويـتلـبسنـا اجلديـد   صديـقتي تـتغيـر فقـد بدأ بـرعمان
صغيران يبرزان في صـدرها ويكادان يخرجـان من قماش قميـصها االبيض الشفـاف كانت تتعمد وضع
ـدرسيـة على صـدرها كي تـخفيـهمـا أخبـرتهـا أن ذلك لن يجـدي نفعـا آلن قمـيصـها اليـخفي ما احلقـيبة ا
حتته والفـانيـلة التـي ترتديـها حتت الـقميص غـير كـافية ألخـفاء مـعالم البـرعمـ الصغـيرين الـناهدين في
صدرهـا ! رفـعت  نـحـوي عيـنـيـهـا اخلضـراوين كـخـضرة أشـجـار بـعـقوبـة والـلـت تـمألن نـصف وجـهـها
وتـسألت مـاذا أفـعل ? ألـبـسي احلـمالـة كـمـا تـفـعل خالـتي سـعـاد   عـادت تـسأل مـاهي احلـمـالـة ? أنا أل
دور مـثل صحن قـيمـر من احللة أعرف لـكنهـا قادرة عـلى أخفـاء البـرعمـ   تسـألت ووجهـها االبـيض ا
اذا ال تلبس احلمالة ?  أنـا سألبسها لوكان لي مـثل برعميك ولكن صدري ما زال هزيال ال بروز وأنت 
فيه  أزاحـت خصـلـة الشـعـر االشقـر عن جـبهـتـهـا  وتمـتـمت سأخـبـر أمي وسـتشـتـري لي احلمـالـة  لكن
لـمت كتبـها واضعـة أياها أتعرفـ ? ماذا خبـريني ? أنا أحب هـذين البرعـم  كركـرت مثل دفقـة ماء  
ـدرسيـة وقـبـلـتني من وجـنـتي  ومـضت عـلى أن نـلتـقي لـيال عـنـد سيـنـمـا الشـرق الـصـيفي في احلـقيـبـة ا
ـاذا ذهبت ـصـبـاح السـحـري )   دخـلت أمي سـألـتـني  لـنشـاهـد لـلـمـرة العـشـرين فـيـلم ( عالء الـدين وا
صاحبتك ولم تبقيها للغداء معنا  ? أخبرتها أننا سنلتقي ليال وأن جدي سيأخذنا الى السينما كما يفعل
كل يـوم  صمـتت أمي ونـظـرت الي طـويال ثم دعـتني لـتـنـاول الغـذاء  لم تـأت صـديـقتي لـيال الى سـيـنـما
الشرق وبقيت وحدي مع بعض االصدفـاء مرتم على العشب النـدي وعيوننا معلقـة الى شاشة السينما
ـفاجأة كـانت في الفيـلم فقد  تغـييره وبـدال من مشاهـدة عالء الدين شاهـدنا البطل شعة بـالضوء   ا ا
ردة واجلن واالسود  كانت دهشـتنا ال توصف ونحن نشاهد ذلك البطل الفاتن ماجستي وهو يصارع ا
ـفتـول وهـو يـصـرع الوحـوش ويـتـصدى لالسـود وال يـتـواني عن تـمـزيق فكي بعـضالته الـبـارزة وقـوامه ا
االسد كما لوكان يفتح غطاء الثالجة اخلشبية التي تـضع أمي فيها الثلج ليحفظ الطعام باردا ويبعد عنه
العطب  لم أر صـديقتي فـي اليوم الـثاني وح ذهـبت الى دارها كان الـباب مـغلقـا ولم يكن ثمـة اجابة 
عدت الى البيت  كـنت في حيرة وقلق أين ذهـبت صديقتي  ? لـقد تعودت أن تـعلمنـي بغيابـها وحتركها 
ـدرسة ونـقـطع الـطـريق بـالـثرثـرة والـضـحك وحـ الـعودة الى تـعودت أن تـكـون مـعي ونـحن نـذهب الى ا
ـلؤة بالطح رأة العجوز ونشـتري منها احللـوى التي فرشتها عـلى صينية مدورة  البيت نتوقف عنـد ا
لونـة ونلتهـمها قبل أن تـسيل من قطعـة الورق التي وضعت عـليها ونـحن نضحك وقد تضع لنا احلـلوى ا
أحمرت شفاهنـا بلون احللوى وصـديقتي التي تزين فـمها الضاحك شفـتان بلون البـرقوق  يتوهج خداها
نحها جماال ساحرا من الضحك توهج رمان بعقوبة في حمرته   كنت أحب ضحك صديقتي فقد كان 
ـسـها وأكـتـفي بـالـتـطـلع الـيـهـا مـبـهورة  مـن أين جاءت فـتـبدو مـثل لـوحـة  مـتألألة بـالـضـوء ال أسـتـطـيع 
نخـفض والغارق في الـظلمـة أغلب الوقت ? لم صديقـتي بكل ذاك اجلمـال وهي من ذلك البيت الـصغيـر ا
غلق  الـذي بدا لي كئـيبا خـاويا   طرقت تأت  صديـقتي للـيوم الثـاني  قلـقت كثيـرا  ذهبت الى بيـتهـا ا
ـكـان تـلـفت أكثـر من مـرة علّ الـبـاب يفـتح  لـكن الـسـكون البـاب الكـثـر من مـرة  لم أتـلق ردا   غادرت ا
العابس  هو كل ما رأيت   في بيـتي أنتبهت أمي لشرودي وأحـست قلقي سألتني بـطريقتها الودودة هل

هناك ما يشغلك ?   مثل ماذا يأ أمي ? 
 غير دراستك هل هناك شيء ما ?

 صديقـتي لم أرها مـنذ يـوم وال علم لـي بأخبـارها أنـا خائفـة أن يكـون قد حـدث لها مـكروه !! ضـمتني
ـاذا يا أمي أمي الى صدرهـا ومـسحت عـلى شـعري وأخـبرتـني بـصوت خـفـيض أن صديـقتـي لن تأت ! 
أين ذهبت ? قالت أمي وهي تـنظـر في عيني بـتلك النـظرة احلزيـنة  لـقد أخذوهـا الى بعقـوبة وهنـاك سيتم

زواجها من أبن خالتها .
 ذلك الرجل الضخم الذي يزورهم ويحمل لهم أقفاص البرتقال والرمان ? 

نعم هـو  يا أمي ولـكنه كـبيـر وهي صغـيره قـالت أمي هو أبن خـالتـها وقـد خطـبهـا منذ كـانت صغـيرة لم
شي بعد  ووافقت العائلة على ذلك . تتعلم ا

اذا لم تخبرني ?  وصديقتي هل وافقت  هل ذهبت برضاها  
 قـالت أمي وهي تـضـمـنـي الى صـدرهـا هـذا أمـر يـتم بـ الـكـبـار  مـن تـظـنـ كـان يـصـرف عـلى عـائـلـة
سكينة التي ال حتسن غير الطبخ والعناية باالب ريض الذي ال يغادر سريره  أمها ا صديقتك ? أبوها ا

وتى ? أبن خالتها هو الذي كان يتكفل بكل شيء . ريض  والبكاء على ا ا
ندلق أبن  لكن صديـقتي لن تـقبل فـهي تريد طـريقـا أخر حليـاتهـا ليس فيـه الرجل الضـخم ذي الكـرش ا

خالتها  صرخت هذا ليس عدال !! 
 أمسكـت أمي بوجهي بـ راحتـيهـا وسمّرت عـينـيها في عـيني وطـلبت مـني أن أنسى صـديقتي وعـينـيها
اخلضراوين اللتـ تمألن كل وجههـا والتي كانت أمي ح تـقبلها تـضحك وتقول لـها ( كل وجهك عيون
يا حلو )   أفلت نـفسي من ذراعي أمي ذهبت الى غرفتـها أقفلت البـاب  أجهشت بالبـكاء  كان فراقها
وضحـكـتـهـا وبراءتـهـا وعـذب كلـمـاتـها صـعب ومـوجع    االن بـعـد كّر الـسـنـوات بحـلـوهـا ومرهـا عـنـدما
أغمض عـيني تـنبعـث من ثنايـا الروح عـينـاها اخلـضراوان مـثل خضـرة أشجار بـساتـ بعـقوبـة  وفيـهما

عتب شديد أهمس لهما ما زلتما معي في زوايا القلب والروح  .... 
{ كاتبة ومخرجة مسرحية 

طـبوعة على ـا أجبر ا ـوسيقـية البريـطانية عن الـصدور بعد  34عاما فيـما أسرعت جائـحة فيـروس كورونا من التـراجع في قطاع اإلعالم  تتوقف مجـلة كيو ا
وقف عملياتها. وأعلن تيد كيسلر رئيس حترير اجمللة الشهرية إغالقها في تـغريدة على حسابه على تويتر قائال إن اجلائحة أضرت بنشاط اجمللة. ومجلة كيو
هي أحدث وسيلة في صناعة اإلعالم والنشر تتأثر باجلائحة. فسبق أن أعلنت شركـة (ريتش بي.إل.سي) البريطانية الناشرة للصحف وهيئة اإلذاعة البريطانية
(بي.بي.ٍسي) في اآلونة األخـيرة عن سلـسلة من خـفض الوظـائف.وقال كيـسلر فـي رسالة بـالعدد األخـير (علـي أن أعتذر بـشدة لفـشلي في ضـمان استـمرار كيـو.. لقد
كانت العمـليات ضعـيفة طوال فـترتي وجلأنـا لطرق مخـتلفة كي نـبقى في سوق نـشر تنطـوي على حتديات ومـصاعب جمة. لـكن كوفيد- 19جاء فقضى على ذلك كله).
ـوسيـقيـة للـبيع في مـايو أيار ـانيـا وهي الشـركة األم لـكيـو قد عرضـت اجمللة ا وسيـصدر الـعدد األخـير يوم  28تمـوز اجلاري. وكانـت مجمـوعة بـاور ميـديا ومـقرها أ
ـبيعات وإيرادات اإلعالنات أثنـاء اجلائحة.وقالت اجملمـوعة إن مجلة مودرن كالسيك سـتتوقف أيضا عن العـمل ألن الشركة لم تتمكن من اضي بعد تراجع حاد في ا ا
وسيـقي مارك إل وديفـيد هيبوورث قـد أسسا مجـلة كيو عام  1986لتنطلق إلى عـالم الشهرة بعد .كان الـصحفيان في مـجال ا العثور عـلى مشترين جدد لـلمطبـوعت
.يـحوي عدد اجملـلة األخيـر الذي يحمل اسم ”مغامرات مـع األساطير من  1986إلى  “2020بعضا من أفضل طـولة عن جنوم الـروك البريـطاني ذلك من خالل موضوعـاتها ا

قابالت التي أجرتها اجمللة ومنها مع ديفيد باوي وجوني ميتشل وبرينس. ا

رسالة لندن
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ـديـنـة وارتقـوا نـاصـيـة الرأي في ا

العام فيها.
يـــــربط الـــــقــــاص اجملـــــر االحالف
ــهــولــة عــبــر الـتــاريخ الــدولــيــة ا
اضي بتـرميز موفق من مجسـدا ا
دون مـزايــدات وطـنــيـة وهــو يـرى
على الـفضـائيـات امه وخالته وكل
من احبهم مرعوب ينهمرون مثل

قطع اللحم في الثرامة.
وذج للقص أما "مسـألة خلود" فـإ
ـــــركب من واقـع عـــــبــــد االمـــــيــــر ا
ـنـدغم مـتــداخال مع بـطل الـقـصـة ا
أصـال بـحـيـاة مـفــتـرضـة في روايـة
غــائـب طــعــمـــة فــرمـــان "الــنـــخــلــة

واجليران".
إعـتمـدت قصة "مـسألـة خلـود" على
أجمل مـا بلغـته السيـنما احلـديثة
وهـو بـنـاء الـسـرد عـلى الـكـركـتر –
الــشــخــصــيــة وتـــعــاقب االمــكــنــة

واالزمنة داخل الشخصية.
œuKš W Q

لـكن الـنـهـايـة الـفـقـرة االخـيـرة في
قصة "مـسألة خلـود" تدل على تعب
عـبــد االمـيـر اجملــر فـ "خـبــنـهـا" لم
ـهـد لإلنـتقـال من حـلم مـسـترسل
الى قـــطع فـي احلـــلم كـــمـــا لــو ان
شخصا نام في غرفة باردة مظلمة
واســتــيــقـظ عــلى ســطــحــهــا حتت

صهد الشمس.
يــتــواصل قــار مــجــمــوعــة "مـا ال
يـتـبـقى لـلــنـسـيـان" تـالـيف الـقـاص
تـعة وهي عـبد االمـير اجملـر مع ا
تعود به الى فضاءات الريف الذي
مــا زال يـشـد مـعــظم الـذين غـادروه
دينـة السائر وإنتظـموا في صف ا
بـالــتـتــابع نـحــو اإلرتـبــاط بـعـوالم
جــديـــدة عــلــيــهم أعــادت تــشــكــيل
شخصـياتهم بطـريقة درامية ذات
سـرد أجــاد اجملـر سـبـكه في دراري

من القص اجلميل.

عـن أخت لـهـمـا.. يـلـهـون ثالثـتـهم..
عند حلول العصر.. مع االسماك.
في قـصة "الـثمـن" تمـتزج شـخصـية
ـــوقـــوف بـــضـــابـط الـــتـــحـــقـــيق; ا
ـتـعـة يـتـمـنى فـتـتـداعى االحـداث 
الـقـار اال يـفـصـلـهـمـا اجملـر الـذي
يــلـــخص إضـــاءة الــقـــصــة بـــوفــاء
الـــطـــيـــور مـــعه وهـــو يـــســـاق الى
ـقاضـاتـه; جـراء مـطـالـبة احملـكـمـة 
بــائـع طــيـــور بـــألف دوالر; إلطالقه
طـــــــيـــــــرا وتالشـــــــيـه في وحـــــــدته
العسكرية.. ومع كل تلك التداعيات
ـوقـوف لـم يـنـفـصم الــضـابط عن ا

. محققا جمال التلقي للقار
"مــا ال يـتــبـقـى لـلــنـســيـان" دســتـور
هاجـرين اجلنوبيـ الذين حلقوا ا
فـي فـــضــاءات بـــغـــداد خـــضـــعــوا
إلشــتــراطــاتـــهــا.. كل في مــيــدانه..
وظــــائـــــفــــيــــا وجـــــمــــالــــيــــا
وإجــتـمــاعـيــا لـكــنـهم ظــلـوا
رهـيـني إنــتـمـائــهم الـقـروي
مــهــمــا إرتــقــوا عــلى مــدارج
الـتـعلـيم واالسـهـام في صنع

ثقافة العاصمة.
اسقاطـات فائقـة اجلمال في
قصـة "احالف" ب السـياسة
الــــــدولــــــيــــــة والــــــعالقــــــات
االجـتمـاعيـة لـضابط شـرطة
مــا زال رهــ طـفــولــته الـتي
عاش فيهـا احالفا بينه وابن
خــالــته ضـد صــبــيـان احلي
في كـــتل مــتـــعــددة تـــتــضــاد
مــعــهم وفي مــا بــيــنــهــا من
خالل ســـرد مــشـــوق.. بـــلــيغ

البساطة.
تــأتي بالغـــة الــبــســاطــة من
كون بـطل القـصة قـروي نشأ
ـديـنـة الـواقعي.. في سـحـر ا
إنه عبـد االميـر اجملر وسواه
من قرويـ تعـلمـوا وتثـقفوا

وعــــشـــرين صــــفـــحــــة من الــــقـــطع
ـتـوسط ذيـلت بـبـلـيـوغـرافـيـا عن ا
عــبــد االمــيــر اجملــر الــذي ولــد في

اجملر الكبير .1962
ـكـان في الـقـصة يـتـدارك الـزمان وا
االولى "أنــ الـــضــفــدعــة" مــؤطــرا
شـخـصـيـة أمه بـثـوان تـسبـق وتلي
الـغـروب وبـالـكــوخ الـقـصـبي الـذي
يـتـفــاعل مع شــبح االم في مـخــيـلـة
زحومة بنقيق الضفادع. القاص ا
الـبـطل وأخــواه يـخـافــان الـوحـشـة
سترسل من التي يبـعثهـا النقـيق ا
ـعــتـاد في اجلـنـوب نــشـيج االم.. ا
مع كل صــفــنـــة.. بــســبب ومن دون
سبب.. كـأن النـعي ومواويل الـبكاء
طـقس يـومي من قـبل االم بـوجـود
االب واالبــــنـــ االثـــنــــ الـــلـــذين
تفصح القصـة في تتابعها الدرامي

إجتـماعـيا: "يا جـبان.. يـا ضعيف..
يــا أغم مـا تـنــذب وراك مـخـدة بـ

الزلم في الديوان".
W¹dI « »œ«

قرويون متطـامنون مع قدرهم أفاد
الـــقـــاص عـــبـــد االمـــيــر اجملـــر من
تـلقـائيـة بنـيتـهم السـوسيـولوجـية
ـكـن إخـضــاعــهـا الى في قـصـص 
أدب الــقــريـة بــطــمـأنــيــنـة; لــتــمـام

ــــصـــطـــلح.. إنــــطـــبـــاق ا
بـحـثـيـا.. عـلى مـا جـاء به
اجملر في هذه اجملموعة.
غـلف الـقـاص عـبـد االمـير
اجملر اجملـمـوعة بـصورة
ــشـحـوف فـوتــوغـرافــيـة 
عـــــلـى صـــــفـــــحـــــة هـــــور
ــشــحـوف ".. ا "الــصــحـ
يـحــمل طـفال بـيـده مـردي
"اجملــــــــــــذاف اخلـــــــــــاص
ـشـحـوف بـاالهـوار" بـدا ا
كــمـا لــو يـطــيـر; نــتـيــجـة
صــــــفــــــاء مـــــيــــــاه هـــــور
" مــثل مـعـرض "الــصـحـ

ذي واجهة زجاجية.
حــمــلت اجملـمــوعــة الـرقم
في ســلــســلــة "ســرد" 42
الصادرة عن دار الشؤون
الثقافية العامة في وزارة
الثـقافة  2015متـضمـنة
احــــدى عــــشـــــرة قــــصــــة
قصيـرة في مائة وإثـنت

يعـشق القاص عـبد االمـير اجملر
عــــذاب طـــفــــولـــتـه الـــذي يــــفـــغم
حـــــواسه مـــــثـل نــــســـــيـم عــــذب
ومـوسيـقى ساحـرة مـنطـلقـا منه
الى فـضـاءات جـمال بـلـيغ حـبكه
في قــصـص كــمــا لــو أنــهــا عــلى
مــســتــوى رفــاه عــيش االبــاطــرة
ـلــوك.. إنه بـهـاء الـتـمـاهي مع وا
تـــفــاصـــيل أحــبـــهــا.. لم يـــخــطئ
إجــتــمـاعــيــا خاللــهــا لم يــحـنث
بـقسم ولم يـرتـكب فاحـشة وسط
أنـاس ال هـموم تـشـغـلـهم وال قلق
يــتـآكـلــهم بـكــآبـته; لــذلك يـتــمـتع
ـواكـبة تـفـاصـيل حـياة الـقـار 
طفل يـعايـشه طوال إحـدى عشرة
قـصة قـصيـرة ضمـتهـا مجـموعة
"ما ال يـتـبـقى لـلـنـسـيـان" لـلـقاص
عـــــبـــــد االمـــــيــــــر اجملـــــر الـــــتي
إسـتعـرض فيهـا طفـولتـه وصباه
في قـرية تـابعـة لـقضـاء اجملر في
محافظـة ميسان  360كيلومتر..

جنوب العاصمة بغداد.
يـوتــوبـيـا عــبـد االمــيـر اجملـر في
قــريـة يـتـطــامن أهـلـهـا مع االسى
في نــوع من مــازوشــيــة فــطــريــة
نـابـعـة من شـعـورهم بـأن الـضـيم
واقع ميداني مسلط عليهم كرامةً
مـن رب رحــيم فــإذا نــغــزت فـردا
بــساليـة ســعف مــدبـبــة تـخــتـرق
أد اجللد نافـذة في اللحم حتى
عبد االمير اجملرتـــشـج الــعـــظـم; وتـــأوه; يـــؤاخــذ

ـفــرطـة في الـرومــانـسـيــة والـشـعـر ا
الـوجــداني  نـعـم ال ضـيـر أن يــكـتب
الــــــشــــــاعـــــــر من آن آلخـــــــر بــــــعض
النـصوص الرومـانسـية والوجـدانية
من بـاب كـسـر "الـتنـشـنـة " أو تـغـيـير
اجلـمـود فـي احلـالـة الـنـفــسـيـة الـتي
وضـوع أتـذكر ر بـهـا . وفي هـذا ا
حوارا لـلشـاعر الـعراقي الـراحل عبد

الـرازق عـبـد الــواحـد قـال فـيه انه 
ـؤتـمــر كـبــيـر في الــقـاهـرة  دعــوته 
ه ـؤتمـر سـيتم تـكر وكان في هـذا ا
وصــــــادف وجـــــوده في الـــــواليـــــات
ـتـحـدة في ذلك احلـ  فـطـلب مـنه ا
هـرجان ؤتـمـر أو ا القـائـمون عـلي ا
أن يرسل لهم عبر الـبريد اإللكتروني
بـــعض الــــنـــصـــوص الــــوجـــدانـــيـــة
كـتوبة حـديثـا فقال والرومـانسيـة ا
ـن أرسل الـــرســــالـــة :يــــا رجل  أنـــا
إنـــســان  يــرى شالل الـــدمــاء يــغــرق
وطـنه وأنــتم تـريــدون مـني أن أكـتب
شــعـــرا رومـــانـــســيـــا ووجـــدانـــيــا 
والـشـاعـر نـزار قـبـاني أيـضـا عـنـدمـا
قـيل  له كـلـمـا كـتـبت  كـتـبت لـلـمـرأة
فـقال : أسـقـطـوا عني قـومـيـتي أه لو
تـــدركــون  أن جل مـــا أكـــتب من أجل
ــة ـــعــروف أن هـــز الـــوطن  ومن ا
حزيـران مـثـلت صدمه لـنـزار وحولت
مجـرى أشعـاره من الرومـانسـية إلى
ـقاوم وهـو أعتـرف بهذا في الشـعر ا
قصيدة "هوامش علي دفـتر النكسة "
فـقــال يـا وطـني احلـزيـن / حـولـتـني
بـــلـــحــظـــة من شـــاعـــر يــكـــتب احلب
واحلنـ / لـشاعـر يكـتب بـالسـك "
وأعــتـقــد أنــنـا في هــذا الــوقت وتـلك
ـلــبـدة بـالـغــيـوم جتـاوزنـا احلـقــبـة ا

ة حزيران. راحل أجواء هز

كـتـابـتـهـا لـوقت
ـــــــــا أطـــــــــول 
ـقال. يحـتاجه ا
وفي احملــصــلــة
أعتقـد أن معظم
الـــــــشــــــــعـــــــراء
يكـتبـون مقاالت
في الـــــصـــــحف
وأيــضــا مـعــظم
من يـكـتبـون في
األدب الــــروائي
يقـومـون بـنفس

الشيء .
{ أراك مـــهـــتـــمــا
في نــشــر إبـداعك
داخـل مـــــــــصـــــــــر
وخــــارجـــــهـــــا في
مـــخـــتــــلف الـــدول
...مـا الذي يـدفعك
.. هل هي الـرغـبـة
فـي االنـــتـــشــار  ?
أم الــــــرغـــــبـــــة في

إيصال صوتك?
- موضوع النشر بالنسبة لي وسيلة
عنى أن النشر طريقة وليس غاية  
إليــصــال أفـكــاري إلى الــقــراء  وهـو
أيضا من الـوسائل التي أخـوض بها
مـعركـة الـوعي  ضد مـثـقـفي السـلـطة
وأبــواقـهــا الـذين يــديـرون مــنـظــومـة
اإلعالم الــرسـمي في الــوطن الــعـربي
نظـومة التي تسـتهلك مالي ..تلك ا
الـدوالرات من أجـل إدخـال الــشـعـوب
الــراغــبـة فـي الـتــحــرر واحلــريـة إلي
ـسـتـبـدين وبـيـوت الـطـاعة حـظـائـر ا
اآلثمة   وطبعا ال يفوتنا أن نذكر أن
األمــوال الـتـي تـنــفق عــلي مــنـظــومـة
األعـالم الـــرســــمي هـي من مــــقـــدرات
الشعـوب .... وفي هذا السـياق أيضا
ومـــا دمـــنـــا نــتـــحـــدث عن مـــوضــوع
ـطـروح بـشـأنه  الـنـشـر والــسـؤال ا
فـالـقـضيـة بـرمـتـهـا قضـيـة جـدلـية أو
عنى أدق قـضية مـحيرة وتـتلخص
في ســؤال يـفــرض نــفـسـه وهـو : هل
اإلنسان يكتب من أجل نفسه  أم  من
أجل اآلخـــرين? واإلجـــابــة عـــلى هــذا
الــســؤال تــخـــتــلف من كــاتب آلخــر 
ولكن في النـهايـة  الكاتب يـنطلق من
ذاته ومن الـقـضايـا الـتي تـشـغل باله
تـلقي الـذي بالـتأكـيد هـناك باجتـاه ا

قواسم مشتركة جتمعه بالكاتب. 
 { تـكـتب الـشــعـر في مـواضـيع مــخـتـلـفـة
..أين جتـد نفسك في الـشعـر الوجداني أم

الوطني?
ـوضـوع يـخـتـلف من مـرحـلـة إلى - ا
أخــرى  فــمـثـال بـعــد ثــورات الــربـيع
الـعـربي كـان لـديـنـا رفـاهـيـة الـكـتـابـة
الرومانسيـة  ولكن أمام سيل الدماء
ــقــهــورة الـــذى نــراه في أوطــانـــنــا ا
أعــتــقـد أنـه ال وقت لــديـنــا لــلـكــتــابـة

مـتمـيـزا  وإن كـنت أرى أن الـتـنافس
ليس عيبـا مادام ذلك التنـافس بعيدا
عن احلـقد وغـيـره من األمـراض التي
تــصـيـب الـنــفس الــبـشــريــة وجتـعل
اإلنسان يـحزن لنـجاح اآلخرين وكان
األجــــدر أن يــــحــــاول الـــوصــــول إلى
الـنـجـاح بـدال من شـغل نـفـسه بـغـيره
الــذى قـد يـكــون أشـتــغل عـلى نــفـسه
وبذل مـجهودا من أجـل الوصول إلى
مـسـتـوى مـتـمـيـز  فـالـنـجاح ال يـأتي
مـصـادفـة ولـكن الـنـجـاح يـحتـاج إلى

اجلد والعرق والكفاح .
{ أنت تكـتب في أجناس أدبية مختلفة ...
أال تــخـشى من الـتـشـتت أال  تـرى أنك لـو
ـا ركـزت في مــجـال واحـد أو مـجـالـ لـر

أبدعت أكثر?
- مــوضــوع الــتــشــتت غــيـر وارد ألن
ـــوضــوع يـــدور في فــلـك الــكـــتــابــة ا
األدبـية فـأنـا اكتـب القـصـة القـصـيرة
من خالل عـــنــاصــرهــا احملــددة وهي
اإلضـمار وإبـهـام العـنـوان والتـلـميح
وعدم التصريح واحلبكة وغيرها من
ـتـعـارف عـلـيـهـا  وأكتب الـعـنـاصر ا
ــبــاشــرة والـعــمق ــقــال من خالل ا ا
ــقــال وأمــا وغــيـــرهــا من عــنــاصــر ا
الشعـر فمن خالل الـعروض والقـافية
والصور اجلمـالية.. وكـما أسلفت كل
مــا أكـتب هــو في األدب فــمــثال أنـا ال
وسيقى أو الرسم أمارس الكتابـة وا
حتى أخـشى من التـشتت وأن كنت ال
ارس عمل مختلف ألوم على من 
فـفي الغـرب مـثال قـد يكـون الـشخص
يًـا متـخصصًـا في الكيـمياء أو أكاد
الفيـزياء ومهـتم بدراسة اآلثار  ومن
هنا يتضح أن التنوع أثراء أكثر منه
تلك أدواته تشتتًا ما دام الشخص 

.
{ وهل هذا الـتنـوع إشبـاع لرغـبة أم ألنك
تـعـتـقـد بـقـدرتك عـلى ذلك? ومـاذا لـو طـلبت
منك أن تـختـار ميـدانـا واحدا فـأين ستـجد

نفسك?
- موضوع التـنوع له أبعاد تـاريخية
حيث كانت بـداياتي في عالم الـكتابة
من خـالل الــقــصــة الــقــصــيــرة وأدب
ــــرحــــلـــة األطـــفــــال وكــــان ذلـك في ا
اإلعــداديــة من الــتــعــلــيم األســاسي 
ـو وعـيي اكـتـشـفت أن الـشـعر ومع 
هـــو األقــرب إلى وجـــداني ونـــفــسي
فاجتهت لدراسـة العروض وإن كانت
كـــتــابــاتي الــشــعـــريــة قــبل اجتــاهي
لدراسـة الـعروض كـانت مـوزونة إلي
وهـبة التـي حباني حد كـبيـر بفـعل ا
الــــله بـــهــــا شـــأني فـي ذلك شـــأن كل
ـقــال فـكـانت الــشـعـراء. أمــا كـتـابــة ا
نـتــيـجــة  تـســارع األحـداث ومن أجل
مواكبة كل جديد في حياتنا حيث أن
دة زمانية الشعر يحـتاج في كتابـته 
أطــول من تــلك الــتي قــد يـحــتــاجــهـا
ــقـال. وأيــضـا الــقــصـة حتــتـاج في ا

ـواقف  وفي تـبــعـات ونــتـائج تــلك ا
احملـصــلـة أن يـأخـذ اإلنــسـان مـوقـفًـا
ويـــكــون لـه دور في مــعـــركـــة الــوعي
أفـــضل بـــكـــثـــيـــر من الـــعـــيش عـــلى
الـهامش ذلك الـهـامش الـذي ال يـليق
بكاتب صاحب فكر ورؤية يحاول من
ؤلـم الذى خاللـهـمـا تـغـيـيـر الواقـع ا
يــعـــيش فــيه أبــنـــاء وطــنه  هــذا من
ـقاوم. نـاحيـة الـشعـر الـسيـاسي أو ا
أما مـن ناحـية الـشـعر الـعـاطفي فـأنا
أحـاول أن ارتقي فـي كتـابـاتي بـعـيدا
ــســتــهــلك وإن كــنت ال ــقــرر وا عن ا
أكــتـب قــصــائــد رومــانــســيــة بــشــكل
ــزاجــيــة مــســتــمــر بــفــعـل احلــالــة ا
الـناجتـة عن األوضـاع الـتي تمـر بـها
أمـــتـــنـــا والــتـي هي بال شك ســـيـــئــة

للغاية .
{ ال تـكـاد الـقـصـيـدة عـلي الـدوام مـنـقادة
ومطـواعة للشاعر في جميع األوقات... هل
عانـدك الشعر يوما ما ? وكيف تتغلب على

القصيدة وتخرجها على الورق ?
- مــنــذ دخــولي عـالـم الـكــتــابــة وأنـا
أحــــاول أن أكــــتب فـي الـــوقـت الـــذي
أريـــده  بــغـض الــنـــظــر عن حـــالــتي
زاجية وهذا ما النفسية وتقـلباتي ا
حتـقق منـذ مـدة لـدرجـة دفـعت بعض
األصـــــدقــــاء مـن الــــوسـط األدبي إلي
يكن وآلي القول أنني أكـتب بشكل 
ــنع أنه في  ولــكـن طــبــعــا هـــذا ال 
بــعض األوقـات تــعـانــدني الـقــصـائـد
فانصرف عنـها وأعود إليها في وقت
الحق فـأجـدهــا مـطـواعـة وال أجـد أي
صـعـوبـة في كـتـابـتـهـا  وفي حـقـيـقة
األمر أنـا ال أمـتـلك رفاهـيـة الوقت في
الكتابـة ألن الوقت اخملصص للـكتابة
لــدي قـلـيل بــفـعل ضــغـوطــات الـعـمل

والوقت التي يستغرقه .
ـبـدع { هل تـشعـر انك في تـنافس مع ا
اآلخـرين من شعـراء وكـتـاب قـصة? أم انك
تدخل في حتـد ذاتي لـتتقـدم أكثـر في عالم
اإلبداع وتـرى أن ذلك هو وسـيلـتك للـنجاح
بـــغـض الـــنـــظـــر عـن مـــدى جنـــاح وتـــقـــدم

اآلخرين?
- أنـا أحــاول بـقـدر اإلمـكــان مـتـابـعـة
احلــركـة األدبــيـة في الــوطن الــعـربي
ليس من باب التنافس ولكن من أجل
الـوقـوف عـلى مـدى الـتـطـور احلـادث
شـهد األدبي ولكـني في النـهاية في ا
أنـــكــفئ عـــلى ذاتي كي أخـــرج نــصــا

يـــبــــدو ان الـــشــــاعـــر والــــقـــاص
ــصــري الــشــاب عــصـام ســامي ا
يــريــد أن يـتــفــرد بــشيء مـا ال ان
يـحـجز لـنـفـسه مـكانـة مـهـمـة ب
ابــنــاء جـيــله فــحــسب.. هــذا هـو
انـــطــبـــاعي االول مــنـــذ ان بــدأت
اتابعه .. ادركت انـني ازاء مثقف
مــتـوهج مــعـطــاء .. يـسـلـك طـرقـا
ودروبـا مـتـنـوعـة بـعـضـها شـائك

لكنه ال يبالي ..
أقـرأ في ســيـرته الــذاتـيـة : االسم
عصام سـامي ناجي تولد /15/7
 1986بـدأ كتـابـة الـشـعر في سن
مبكـرة  ليسـانس أداب - جامعة
عــ شـمس بــالــقـاهــرة صـدر له
أربــعــة مـجــامــيع ( أغــاني احلب
واحلرية) و(شاهـد على مأساتي)
ــــنــــفى) و و(هــــوامـش من زمـن ا
(وانـتــصف لـيـل الـقــاهـرة). وهـو
عضو في احتاد كتاب مصر وفي
رابـــطــة ادبـــاء احلــريـــة ورابــطــة
الزاجلـ وكتّاب األغاني. واحلق
اني وجـدت نــفـسي مـجــبـرا عـلى
سبر غور هـذا الشاعـر الذي يريد
ان يتقـدم بقوة فـما وجدت افضل
من ان اقــدمه لـلــقـراء عــبـر حـوار
ــكـنــون.. فـكـان الســتـخــرج مـنه ا

السؤال االول : 
{ يأخـذنا الشعـر إلى مناطق وعرة ال
يـــعــرف تـــضــاريــســـهــا إال الـــشــعــراء
ناطق وأحيانا تكون تلك ا احلقـيقيون 
محـظورة ... كـيف كان اخـتراقك لـتلك
األمـــــاكن ? حـــــدثـــــنـي عن جتـــــربـــــتك
الـشـخـصيـة بـهـذا اخلصـوص حتـديدا

?.
ـــرحـــلــة - أنــا أدرك طـــبـــيـــعـــة ا
ومـاهــيـة احلـقـبـة الــزمـنـيـة الـتي
نعيش فـيهـا اآلن  وأعرف أنه قد
تـكون لـلـكـلمـة ثـمنـهـا الـباهظ في
مـعــظم األقـطــار الـعـربــيـة  ولـكن
رغم هــذا لم أســتــكن في يــوم من
األيـــام وأخـــوض مـع غـــيـــري من
ثـقفـ والكـتّاب مـعركـة احلرية ا
ــعـــركــة هــو وسالحـي في تــلـك ا
قـلـمي الذي لـم أكتـب به - بـفضل
الـله - كـلمـة تـخـالف قـنـاعاتي أو
ا أو مـستـبدا.. نعم أسانـد به ظا
حــتى اآلن لم أدفع ثــمــنــا كــبــيـرا
ـواقـفي ولـكنى مـسـتـعـد لـتـحمل

عصام سامي 
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تــأبى اخلــنــوع واإلســتــسالم لــقـوى
اإلرهاب والشـر والظالم واإلسـتبداد
وتــــرفض اإلحــــتـالل والـــهــــيــــمــــنـــة
اإلســـتـــعـــمــاريـــة عـــلى مـــقـــدراتـــهــا
ومـــصــيـــرهـــا وتــتـــطـــلع إلســـتــرداد
حريتهـا ومكانتـها وكرامتـها وحقها
ة الطبـيعي في احلـياة احلرة الـكر
أن تلمـلم تبعـثرها وتـضمد جـراحها
الـنــازفـة وتـعــيـد تــنـظــيم صـفــوفـهـا
وحتـشــد طــاقـاتــهــا مـســـــــــتــرشـدة
ــبـــاد ثــورة يـــولــيـــو الــقـــومــيــة
الــتـقـدمـيـة الـتي حتــتـفل اجلـمـاهـيـر
الــشـــعــبــيــة الـــعــربــيـــة وطالئــعــهــا
وقـــــــــــــــواهـا الـثـوريـة احلـيـة هذه
األيــام بـــذكــرى قــيـــامــهــا الـــثــامــنــة
والـسـتـون وبـتعـالـيم وأفـكـار الـقـائد
علم جـمال عبـد الناصـر ومشروعه ا
الــوحــدوي احلــضــاري الــنــهــضـوي
ــــا هي من ضــــعف لــــتـــتــــخــــلص 
وإحـبـاط وتـشـتت وجتـزئـة وتـتـمـكن
مـن إعــــادة تـــــشــــكــــيـل وصــــيــــاغــــة
مستـقبلـها اجلديـد الذي ينـتظرها و
من بـــــنــــاء دولــــتــــهـــــا الــــعــــربــــيــــة
دولـة حـقوق ـقـراطيـة الـواحـدة الـد
ــــســــاواة اإلنـــــســــان واحلــــريـــــة وا

والعدالة األجتماعية..

وعـلى مـســتـوى الـعـالم الـثـالث وفي
شــتى أنــحـاء الــعـالم وخــاصـة بــعـد
تـأمــيم قــنــاة الـســويس والــتــصـدي
الـبــطـولي لـلـعــدوان الـثالثي الـغـادر
عام 1956والـوقوف بـوجه األحالف
اإلسـتـعمـاريـة كـحـلف بـغداد ومن ثم
إقامة أول دولة وحـدوية في التاريخ
العـربي احلديث ب قـطرين عـربي
هــــــمــــــا "مــــــصــــــر وســــــوريــــــا" هي
تحدة)وحمل (اجلمهوريـة العربيـة ا
عبد الناصر لرايـة الوحدة والقومية
العربـية قاعدة شـامخة لـنضال األمة
الـعـربـيـة وشـعـوب الـعـالم  من أجل
نيل حـريتهـا وإستـقاللها دولـة قوية
مـــرهــوبــة اجلـــانب لــهـــا كــلــمـــتــهــا
ــؤثـرة في ـســمـوعــة ومـكــانـتــهـا ا ا
مـيدان الـسـيـاسة الـدولـية..إن أمـتـنا
الــعـربـيـة الــبـاسـلــة وهي تـمـر بـأدق
وأعقـد وأصعب مراحـلهـا التاريـخية
بــســبب مـا تــتــعـرض له مـن هـجــمـة
آرهـابـيـة تـكـفـيريـة بـربـريـة وهـيـمـنة
الـــقـــوى األجــنـــبـــيـــة عـــلى قـــرارهــا
الــسـيــاسي واإلقـتــصـادي  وتــسـلط
حـكومـات وأنـظمـة مـستـبـدة معـادية
لتطـلعات وآمـال اجلماهـير الشـعبية
ال بد لـها وهي أمة مـكافـحة منـاضلة

الفتح العربي اإلسالمي لها وإفتتاح
إذاعة خاصة بالقران الكر وتوزيع
ماليــــ الــــنـــسـخ مـــنـه في الــــقـــارة
األفــريـقـيــة وشـتى أرجــاء الـعـالم ثم
جــمــعـه مــجــودا ومـــرتال بــأصــوات
أفــضل وأشـهــر الـقــراء لـيـكــون عـبـد
النـاصر بذلك أول حـاكم مسـلم يقوم
بجـمعه مـرتال منـذ أن  جمعه ألول

مرة في عهد اخلالفة الراشدة.
ÂuKF « f¹—bð

الى جـــانـب تـــطـــويـــر األزهـــر الـــذي
أصبحت تدرس فـيه العلوم  والطب
والهندسة الى جانب العلوم الدينية
ثـم بـدأ الــتـحــول نـحــو اإلشـتــراكـيـة
ـــفـــهـــومــهـــا الـــنـــاصـــري الــذي ال
يــتــعــارض مع الــثــوابت اإلسالمــيـة
والقـيم الـعربـية وبـناء الـسد الـعالي
الذي وصف بإنه أعظم بناء هندسي
في القـرن العشـرين وغيـرها الكـثير
ثم لـتــصـبح مــصــر بـقــيـادة الــزعـيم
اخلالد جـمال عبـد الناصـر الذي غدا
بـطال قـوميـا وزعـيمـا ال يـنـازع لألمة
الــعـــربــبــة خـالل ســنــوات الـــكــفــاح
الالهبة التي  فيهـا مواجهة مثلث
الشـر/اإلمبـريالي/الـصهـيوني/الرج
عي/ في كل مكان من الوطن العربي

مــقـــتــصـــرة عــلـى بــعض اإلعـــانــات
ولم تكن الدولة للجـمعيـات اخليريـة
تــعـيـر الـثــقـافـة أدنى إهــتـمـام.. تـلك
كــانت صـورة مـصــر عـشـيــة الـثـورة
..ص..(105/106بـعـد الـثـورة تـغـير
كـل شيء ..فـــــلـــــقـــــد أعـــــادت ثــــورة
يوليو/تموز مـصر ألبنائها وأزاحت
عن وجــهــهـــا اجلــمــيل ظـالم الــلــيل
الثقـيل الذي هيـمن على وادي النيل
ئـات طـويلـة من السـن وإسـتردت
بــعـــد أن طـــردت احملـــتــلـــ وأزالت
الــزمـرة الـسـيــاسـيـة الــفـاسـدة الـتي
ـستعـمرون وتـخلصت من نصـبها ا
طــبــقــة اإلقــطــاع وقــوى اإلسـتــغالل
األجــنــبي والــداخـــلي لــلــمــصــريــ
كــرامـــتــهم وحـــريــتـــهم وحــقـــوقــهم
وإســتــقاللــهم وثــرواتــهم وإرادتــهم
ـسـتقـلـة وثـقتـهم بـإنـفـسهم احلـرة ا
وحــقــقت لــهم مــكــاسب ومــنــجــزات
ثابـة أحالم غير قابلة كبرى كانت 
للتحقـيق كتوزيع األراضي الزراعية
عـــلى الــــفالحـــ مـن خالل قـــانـــون
اإلصالح الــزراعي الــذي حـررهم من
عبـوديـة األقطـاع وإستـغالله الـبشع
وإزالـة الـفوارق الـطـبـقيـة بـ أبـناء
اجملــــتـــــمع وحتـــــقــــيـق الــــعـــــدالــــة
ــســاواة وحتــريـر اإلجـتــمــاعــيــة وا
ــرأة من الــظـلـم اإلجـتــمــاعي الـذي ا
كــانت تـــتــعـــرض له خالل ســـنــوات
اإلســـــتــــبـــــداد ونـــــيل الـــــطـــــبـــــقــــة
الـعامـلـةحلـقوقـهـا الضـائـعة وإجالء
قـوى اإلحـتالل اإلنـگـلـيـزي عن أرض
الـنـيل ومـجـانـية الـتـعـلـيم والـتـأم
ـستشفيات الصحي واإلجتماعي وا
ــدارس والــوحـــدات الـــصــحـــيـــة وا
واجلــامــعـات في كل مــديــنـة وقــريـة
ــاء الـنـظـيف ووصـول الــكـهـربـاء وا
الى كل قـربـة من قـرى مـصـر وإقـامة
أكـبــر قــاعـدة صــنــاعــيـة فـي الـوطن
العربي والـعالم الثـالث جتسدت في
بــنــاء أكــثــر من 1200مــصــنــعــا في
ـا كـان مــخـتـلف أوجـه الـصـنــاعـة 
دعامة قوية لنهضة إقتصادية كبرى
شـــهـــدتـــهـــا مـــصـــر أصـــبح فـــيـــهــا
صري أقوى من إقتصاد اإلقتصاد ا
كـوريـا اجلـنـوببـة بـشـهـادة اخلـبراء
ـــتــــحـــدة واخملـــتــــصــــ في األ ا
إضافة لبناء أكثر من أحد عشر ألف
مـــســـجــدا لـــتـــكـــون أكـــثــر مـن عــدد
ـسـاجـد التي بـنـيت في مـصـر مـنذ ا

أسـاس الـتـصـنـيع وتـطـويـر الـزراعة
فقـد كانت هي األخـرى بيـد األجانب
فـإســتـخـراج الـنـفط إحـتـكـار لـشـركـة
شل وأسـتــيــراد الــنـفط ومــنــتــجـاته
ية وتوزيعـها بيـد شركة الـنفط العـا
ومــحــطــات الــكــهــربـاء أو فــروعــهــا
احلــراريـة الــهــامــة فــقــد كــانت بــيـد
شركـات فرنـسية أو بـلجـيكـية وكان
للمصـالح اإلستعمـارية الوزن األكبر
فـي قـطــاع الـنــقل فــقـنــاة الــسـويس
دولـة داخـل الـدولـة وشـركــات الـنـقل
الـبـحـري والـنـهـري يـسـيـطـر عـلـيـهـا
األجــانب والــنـقل الــعـام بــالـقــاهـرة
وكـان اجلزء تـملـكه شـركة بـلـجيـكـية
ــوهــا األكــبــر من الــصـــنــاعــة"رغم 
ـتـمـصرون احملـدود"بـيد األجـانب وا
ــصـريـة وحــتى صــنـاعــة الـنـســيج ا
ال دخلت مرحلة التعاون مع رأس ا
األجـنــبي الــذي كــان يـســيــطــر عـلى
ـصـريـة وعلى مـنـتـجـات الصـنـاعـة ا
احملالت الـــتــــجـــاربـــة الـــكـــبـــرى في
الـــــــبالد..ص101/102مـن مـــــــقـــــــال
بــعـنــوان"ثــورة يــولــيـو والــتــنــمــيـة
ـــســـتـــقــبل ــســـتـــقــلـــة"/مـــجـــلــة ا ا
89 الــــــــــــــعــــــــــــــربـي/الــــــــــــــعـــــــــــــدد
لسـنة..(1986ويضـيف قـائال (كانت
الــسـلـطـة احلـاكـمــة ال تـهـتم بـصـحـة
فقـد كـان عدد ـواطن وال بـتعـلـيمـه  ا
األطــبـاء في جــمــيع أنـحــاء الـبالد ال
يتجاوز""5668طبيبا وكانت غالبية
األســــرة واألطــــبـــــاء في الــــقــــاهــــرة
أمــا ســكـــان الــريف واإلســكـــنــدريـــة
فأقـصى ما كـانوا يطـمحـون إليه هو
وجـــود مــســـتـــشـــفى مـــتـــواضع في
أمـا الـتعـلـيم فـقد ـديريـات عـواصم ا
حــــكــــمــــتـه لــــعــــشــــرات الــــســــنــــ
سـيـاسـة"دنـلـوب" الـشـهـيـرة الـقـائـمة
عــلـى تـعــلــيـم الـعــدد احملــدود الالزم
ولم يزد وظـف لتزويـد احلكومـة با
ـــدارس اإلبــتــدائــيــة عــدد تالمــيــذ ا
عن""7500تــلـــمـــبــذ لـــكل مـــئــة ألف
ــدارس مــواطـن أمــا عــدد تالمــيــذ ا
الـــثـــانـــويــة الـــفـــنـــيــة فـــلم يـــزد عن
""1160تــــلـــمــــيــــذا لـــكـل مـــئــــة ألف
أمــا الـتـعــلـيـم الـعـالـي فـكـان مــواطن
الـوصـول إلـيه مـقـتـصـرا عـلى أبـنـاء
أغنى أسر الـطبقـات الوسطى ولذلك
لـم يـــــــزد عــــــدد الـــــــطـالب فــــــيـه عن
""189طـالـبــا لـكل مـئـة ألف مـواطن
أمــا اخلـدمــات اإلجـتـمــاعـيــة فـكـانت

لك وحـتى في أيـام ا الـذي يحـكـمون
فـــاروق كـــانت األمـــيــرات يـــتـــلـــقــ
الدروس بـاللـغة الـعربـية الـتي كانت
تبـدو غريـبة عـنهم كـاللـغة الـصيـنية
ـــلــوك ســارت طـــبــقــة ..وعــلى دين ا
الكــ وأصـبـحت الـفــرنـسـيـة لـغـة ا
الـــصــالـــونـــات وكــانت الـــســـيــدات
يتـباهـ بجـهلـهن للـعربيـة.. لم يكن
عـنــد هـؤالء أي شـعــور نـحـو الـرجل
ـسك بـاحملـراث والذي يـؤمن الـذي 
لـــــهـم أســـــبـــــاب الـــــتـــــرف بـــــعـــــرق
صري بالرغم فحالـة الفالح ا جبينه
من كل هـذا الـثراء لم تـتـبـدل إطالقا
فقد كـان هم مالك األرض أن يـعصره
ويـعـصـره لـيـنـتـزع كل قـطـرة مـنه ثم
يحيل إليه جـباة الضرائـب ليجلدوه
ويـــنـــتــزعـــوا مـــنه كل شيء..ص/16
 (..19وكما يـقول الدكتـور إسماعيل
صــبــري عـبــد الــله الـوزيــر الــسـابق
ـعـروف (فإن واخلـبيـر األقـتـصادي ا
الــســيــطــرة اإلســتــعــمــاريــة لم تــكن
إحتالال عسكريا فقط بل إن الثمان
ـصـر كـانوا ألف جـنـدي بـريـطـاني 
في الواقع يحرسون عملية إستغالل
إقـتصـادي بشع يـتـوالها اإلسـتعـمار
صرفي بأكمله ي..كان النظـام ا العا
ــركـزي"الــبــنك إبـتــداءا مـن الـبــنـك ا
األهلي"حـتى أصغر بـنوك الـرهونات
ـال األجــنـبي. حتت ســيـطــرة رأس ا
وحـتى بـنـك مـصـر جنح اإلسـتـعـمـار
مـستـعيـنـا باحلـكـومة في أن يـقصي
عنه القيادات الوطنية ويفرض عليه
قيادة متعاونة مع اإلستعمار ويربط
ــال اإلســتـعــمـاري نــشــاطه بـرأس ا
وكــان كل نـشــاط الـتــأمـ فـي مـصـر
بيـد وكاالت أجـنبـية أو فـروع لها أو
شركات مصرية إسما يـسيطر عليها
األجـانب في الـواقع ..وإلى هـذا فـإن
التجـارة اخلارجـية كانت حـكرا على
صري تدور في األجانب وقلة من ا
فـأهم الـصادرات وهـو الـقطن فـلكـهم
حــــوالي  %85مــــنه بــــيــــد بــــيــــوت
الــتــصــديــر األجــنــبــيــة الــتي كــانت
تـــســيـــطـــر في الـــوقت نـــفــسـه عــلى
ـكــابس..كـانت الــتـجـارة احملــالج وا
اخلــارجـــيـــة تـــمـــثل في ذلك الـــوقت
 %50من الــدخل الــقــومي ومــعــنى
ذلك أن نصف الدخل القومي ال تؤثر
فــــيه يــــد وطــــنــــيــــة وال ســــيــــاســــة
..أمــا مـصـادر الــطـاقـة وهي وطــنـيـة

الناصر وثورته كتابه الشهير"ناصر
العـرب..البحث عن الـكرامـة" الصادر
في الـعـام  1959فـإنك(لــو سـرت في
ا القاهرة منذ سـنوات "قبل الثورة" 
رأيـت الــكــثـــيــر من الـــدالئل عــلى أن
مصر بلد عربي أسالمي فاإلعالنات
ــرور كـــانت مـــكـــتـــوبــة وإشـــارات ا
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة أو اإليـــطـــالـــيـــة أو
اإلنـگـليـزيـة أو الـيـونانـيـة ونـادرا ما
وحتى هـندسة تسـمع اللغـة العربـية
ويوم العطلة في البناء كانت أوربية
ـنـطـقة الـتـجـاريـة كـانت األحـد بدال ا
من اجلـمـعــة..وفي اجلـامـعـات كـانت
الكـتب واحملـاضرات بـاإلنگـليـزية أو
ـانـيـة أما الـعـربـية الـفـرنـسيـة أو األ
فكانت لغة اخلدم واجلهلة..وفي تلك
األيــام كــنت تـــســتــطـــيع أن تــرتــكب
ة قتل وتنجو من العقاب شرط جر
أن تكـون أوربيـا أو حتمل اجلـنسـية
األوربـيـة..كـان أسوأ شـيء أن حتمل
ونظام اإلمتيازات صرية اجلنسية ا
الذي كان يتمـتع به األوربيون يعني
أن الـغـربيـ ال يـخـضـعون لـلـقـانون
ـصري وال يـحـاكمـون أمـام احملاكم ا
ـصــريــة وال يــدفــعــون الــضــرائب ا
وهـذه احلـصـانـة لألجـنـبي شـجـعـته
عــلى أن يـهــرب الـســمـوم الـى مـصـر
ويــبــيــعـهــا حتـت ســمع الــســلــطـات
وبــصـرهــا عـلى أنــهـا أدويـة دون أن
يـخـشى شيـئـا..واجلـنسـيـة األوربـية
فــوق ذلك كـانت حتــمي حـامــلـهـا من
وكان هـنيـة نـافسـة التـجاريـة أو ا ا
واضحـا أن طريق الـنجـاح في مصر
هـو أن ال تـكـون مـصريـا..وبـالـنـسـبة
لألسـرة احلـاكـمـة فـقـد كـانت أوربـية
كــــان أفـــرادهـــا ولــــيـــست شــــرقـــيـــة
يتـكلمـون الفـرنسيـة أو اإليطـالية أو
وكـان القالئل التـركيـة أو األنگـليـزية
مــنـهم يـعـرفـون الـعـربـيـة لـغـة الـبـلـد

كـانت مـصـر قـبل قـيـام ثـورة الـثـالث
والــعــشــرين مـن يــولــيــو عـام 1952
التـي أطاحت بـقيـادة الـزعيم اخلـالد
ـلكي جـمـال عبـد الـناصـر بـالـنظـام ا
الرجعي الفاسد وبساللة محمد علي
باشا الـذي حكم مصـر ماب /1805
 1845دولـة ضـعــيـفــة مـحــتـلــة مـنـذ
الــعــام  1882من قـــبل اإلســتــعــمــار
الــــبــــريـــطــــاني مــــســـلــــوبـــة اإلرادة
شـعـبـهـا الـسـيـاسـيـة واإلقـتـصـاديـة 
مــنـهـك فـقــيــر يــخــيم عــلــيه الــبـؤس
يـعــاني من الـقـمع واجلـهل والــظـلم 
واإلضـــطـــهـــاد واإلســـتـــغالل في ظل
إحــــــتـالل أجـــــنــــــبي غــــــاشم ظــــــالم
وسيـطرة طـبقـة سياسـية مـصلـحية
مـتـخـلـفـة متـواطـئـة مـعه وعـمـيـلة له
وعصابـة مستغـلة مجرمـة مؤلفة من
اإلقــطـاعـيــ وسـمـاسـرة الــسـيـاسـة
ـتـمـصـرين وشـرذمـة من األجـانب وا
يــهــيــمــنــون عــلى مــفــاصل احلــيــاة
الـــيــومـــيـــة وشـــتى مـــرافق الـــدولــة
ويسـتغلـون مصـادر طاقتـها وقـوتها
ويــحــلــبــون خــيــراتــهــا ويــنــهــبــون
ثــرواتــهــا مــا شــاء لــهم األســتــغالل
والنـهب في وقت كانت فيـه الغالـبية
صـري يـعيـشون في العـظـمى من ا
أدنى درجــــات الــــفــــقــــر واحلــــاجــــة
واإلنـــــــحــــــطـــــــاط وكـــــــأنـــــــهم "دون
مـبـالـغة"لـيـسـوا بـشرا لـهم احلق في
أن يعيـشوا إحرارا يتـمتعـون بحياة
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وبـــــحــــسـب مــــا يــــؤكــــده الـــــكــــاتب
عروف"ولتون والصحفي األمريكي ا
وين " الــذي عـاش لـسـنــوات طـويـلـة
في مصـر قـبل الثـورة وبعـدها ورأى
ـصري عن قرب مـا يعـانيه الـشعب ا
مـن حـرمــان وعــذاب وحــيــاة مــزريـة
تـكـاد ال تصـدق والـذي كـتب عن عـبد

تــــمْــــرُ في  23 من تـــــمــــوز اجلــــاري
الــذكــرى الـثــامــنــة والـســتــ لــثـورة
الـثالث والـعـشـرين من تـموز/ يـولـيو
 1952كـــانت ابـــتـــدأً يُــغـــيـــر مـــعــالم
ـصري ال بل حـتى اجملتمع اجملتمع ا
العربي  وبعـثت في احلياة الثـقافية
والـفـكــريـة روح جـديــدة مـتـحـررة من
قيـود الظـلم واالستـغالل والتـبعـية ..
ـــكن أنّ مـــســـيـــرة ثـــورة ظـــافــرة ال 
ايــجــازهـا بــســطـور  لــكــنـنــا نُــسـلط
الـضـوء عـلى ابـرز مـا حـدث مـنـذ ذلك
الـتـاريخ  ال اســتـرجـاع تـلك احلـداث
لكي تطلّع االجيال احلالية على حدث
ـــكن االســتــفــادة مــنه في تــاريــخي 
حـالـة الـتـردي او الـضـعف ومـعـاجلـة
االخــفــاقـات الــســابــقــة بـالــوقت ذاته
كـنـوع من الـتــصـويب او الـتـصـحـيح
وعـدم الــوقـوع بـاخلــطـأ ذاته ان صح

التعبير . 
مُقدّمة ال بد منها : 

ـادة االوليـة لـكل انقالب االقالم هي ا
ولــكل وعي  فــإذا كــانت قــد أدت الى
االن رسـالتـهـا بـخـلق الـوعي وشـعور
الـكـرامة  فـأنّ رسـالـتـهـا ال تـقف عـند
هـذا احلــد  بل عـلـيــهـا  ان تـســتـمـر
على مُـسانـدة هذا الـوعي والشـعور 
وتـوجيه وجـهـتهـا الـصـحيـحـة  لئال
تـــنـــقـــلب احلــــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة
ُباركـة عكس اهـدافها واالجتمـاعيـة ا

ومراميها القومية النبيلة. ( (1
تـلك احلـقـيـقـة يـنـبـغي أن تـسـتقـر في
االذهــــان بــــكل مــــا في الــــوسـع قـــوة
وتوكيد  ألنـها لم تخـرج من جتاربنا
الـوطـنـيـة بــحـقـيـقـة أهم مـنـهـا وأحقُ
بـالـتقـريـر . فـاألمـة جتد نـفـسـهـا ح
جتد وجـهـتهـا  وجتد وجـهـتهـا ح
ا جتد زعامـتها التي تـنضوي الـيها 
تفق عليها . حتسهُ فيها من القدرة ا

2)  )
ا أنّ االذهان هي جوهر االنسان  و
أذن فــاإلنــســان هـو  –وهــو وحـده –
الــــذي يـــقــــرر م أذا كـــان حـــرا أو ال 
يعني قادرا على االختيار أوالً  وكما
يقـول سارتـر : " اني مـحكـوم عليّ أن
ـكن أكـون حـرا  وهـذا يـعـني انه ال 
أن يوجد لتجربتي حدود غير ذاتها "

3) ) .
مسـألة مـهمـة وهي عنـدما نـقول الفن
 –فـالـفن  –ثـقــافـة والـثـقــافـة حـيـاة 
والــفــنــون مـتــنــوعــة كــالـرسـم والـفن
الــتــشــكـــيــلي والـــتــمــثــيـل والــغــنــاء

وسيقى الخ ..  وا
أنّ الـــفن الــعــربـي الــتــقـــلــيــدي وجــدّ
ـرتـلـ خـلـوده وثـبـاتـه في حـنـاجـر ا
ُــنــشـدين لــكـتــاب الــله  وفي افـواه ا
ـتـد اليـها ـولد الـنـبوي و لقـصص ا
ـنـاسب  الـذي يـجمع جـمال الـلـحن ا
بـــ اطـــرافه الـــوقــار  وشـــهـــد هــذا
الـبـعث الـكـبــيـر وتـمـتع بـأصـدائه من
أمــتـد بــهم الــعـمــر الى مــطـلع الــقـرن
اجلـديـد (الـعـشـرين)  حـ نـسـتـقـبل

اصـداء االغـاني الــسـحـريـة واالحلـان
الـقـويـة ويــصـبح كل شيء في خـدمـة
الـسالم  واسـعـاد االنـسـان العـربي .

4) )
وبــهــذا الـصــدد يــقـول الــفــنــان كـامل
الــشـنــاوي : " أن الـفــنـان الــصـادق ال
يتعجل اجملـد  ولكن ينتـظره  وكلما
أحسّ أنـه في حــالــة انـــتــظــار  فــأنه
يـــدنــو مـن الــقـــمــة الـــتي يـــتــوق الى

بلوغها واالستقرار عليها " . 
ـــــســــرحي زكي ويـــــعــــرفهُ الــــرائــــد ا
طُليـمات : " ال يوجـد هناك ربع فن او
ـسـألـة هي فن أو ال نـصف فن .. كل ا

فن شرف او ال شرف ! ". ( (5
كــــمـــا ان تـــذوّق اجلـــمـــال يـــخـــتـــلف
ُـالبـــســات الـــنـــفـــســـيــة بـــاخـــتالف ا
واالجتماعـية واحلضـارية . واجلمال
ـعنى قـيـمة نـسـبيـة  ولكن اال بهـذا ا
تــوجــد عـنــاصـر مــشــتـركــة جتــعـلــنـا
نـــتـــذوق االعـــمــال اجلـــمـــيـــلــة الـــتي

حدثت?(6)
Y¹bŠ dBŽ

وتــرى الـدكــتـورة ســهـيــر الـقــلـمـاوي
(رحـمـهـا اللـه) : " أن أشكـاالً من الـفن
بــعـيــنــهـا هي الــتي أخــذت تـروج في
العصر احلـديث شرقا وغربـا ولننظر
لألدب مثالً  فسنجد في كل البيئتيّن
ـــســـرح والـــســـيـــنـــمـــا  ان فـــنـــون ا
والــروايــة ومــا شــابــهــهــا من فــنــون
جـمـاهــيـريـة هي الـتـي لـهـا الـصـدارة
على سائر أشكال الفن القولي . وهذا
يؤثـر في تقـنيـة الفن ودروب ازدهاره
ــا كــان الــدارسـون بــأكــثــر كــثــيــراً 
يقررون حـول عالقة الـسلطـة بالفن –
وتــضـــيف  –نـــحن الـــعــرب ألـــســـنــا
نستطيع ان نُسهم في هذه الدراسات
اذا أجتــــهــــنــــا الى تــــاريخ الــــفن في
بــيـئـتــنـا الـعــربـيــة ال لـنـكــون مُـجـرّد
ا باحث بأصالة ... " . راصدين وإ

7) )
وبــهــذا الـــشــأن يــرى االديب تــوفــيق
احلـــكـــيم : " أن الـــكــاتب او الـــفـــنــان
عنـدما يـضطـر الى توقـيع الهـدنة مع
واقـع مـــــريـض ال يـــــؤمـن به .. فــــــأنه
يـصبـح نوعـاً من ..... ولـلـعـمل الـفني
شــرطـــان هــمــا الــتــعــبــيــر –اخلـلق-
والتفسير  –معنى اخللق-  فـالفنان
ـا يـعـبـر عن مـوهـبة عـنـدمـا يخـلق ا
اخللق الـكامنـة فيه . وهـذا ما يـجعلهُ
فناناً . ولكنه احـياناً يُريد ان يضيف
شـيئـاً اخـر الى اخلـلق الـفـني .. وهو
ـعـنى ان يـجـيئ هـذا اخلــلق مُـفـسـراً 
من مـعـاني احلـقـيـقـة او ان يـدل عـلى
موقف معـ من احليـاة واجملتمع " .

8) )
الثورة والفن : 

 لـقـد ظـهـرت جتـلـيّـات هـذا الـفن عـبّـر
اثير اذاعـة صوت الـعرب من الـقاهرة
 لتستـمع الشعـوب اعذب االنغام من
خالل افــصـاح شــعب مــصـر عــمـا في
جـوهــره ويـرى الـبــعض " والـذي ظلّ

دائماً صادق احلس في الوصول الى
هـدفه .. شديـد الـصـبر عـلى احـتـماله
كـاره واالهوال من اجل هـذا الهدف ا
 يـتــصـرف بــوحي من مــوقف اصـيل
سـؤولية جتـاه حركة دائم في حمل ا

التحرر العربية ". (  (9
أن الفـنـون في بلـد كـمصْـر  مـا كانت
لتسـتمر  و تـزدهر بغـير أن تسـندها
الـــدولــة  و تــرعــاهـــا بــاســتــمــرار و

شجاعة ( (10
أنَّ ثـورة يــولـيـو 1952حـقـقت أوسع
مـعـنى من مـعـاني احلـريـة في مـيدان
الفن  فمن الناحية العملية لم يحدث
أن دولـة الــثـورة صــادرت ديـوانـا من
الـشــعـر او قــصـة او روايــة او لـوحـة
ـوقف جتـريـديـة او واقـعـيـة . وهـذا ا
الـعمـلي بـجـانب مـا يحـمـله من قـيـمة
ا يـصدر في خاصـة ومغـزى كـبيـر ا
احلقيقة عـن موقف اصيل من احلرية

الفنية . 
فــالـثــورة لم تـبــدأ الــعـمل في مــيـدان
الــفن  بـفــرض نـظــريـة مــعـيـنــة عـلى
الفنانـ دون السماح لـهم بتجاوزها
سـألة او اخلروج عـلـيهـا  ولم تـكن ا
بالهـــة او ســذاجـــة ثــوريـــة ولم تــكن
عجـزاً عن التـدخل في احلركـة الفـنية
ـــوقف ان ولـــكـن االســـاس في هــــذا ا
الـفن فـي الـنـهـايــة انـعـكـاس لــلـحـيـاة
وتـعـبـيـر عــنـهـا  وان تـغـيـيـر الـواقع
االجـتـمـاعي سـوف يـؤدي بـالـضرورة
الى تغييـر وسائل التعـبير الفني - (
نود االشارة هُنـا نحن الكاتب الى ان
هذه الـكلـمات بـحد ذاتهـا رأي صريح
وكان مـسمـوح بـنشـرها في الـصحف
صرية في ستينات القرن واجملالت ا
اضي ..لذا اقتـضى التنـويه للقار ا

 . -(
ولم تـــقع الــثـــورة فــيــمــا وقـــعت فــيه
ثورات اخـرى في بعض مـراحلـها من
ـفـهـوم الـفن ومـعـناه  حتـديـد ضيق 
فـالثـورة لم تـعـتـرف بنـمـاذج اجلـمود
الفـكري والـفني  ومـنذ يـوليو 1952
صري بأنه لم يشعر الفنـان العربي ا
محروم من التـعبير بـأيّ أسلوب فني
جاء  فال هو محروم من التجريد وال
من الرمز وال من التعبير الواقعي وال
هو مـحـروم من الـتعـبـيـر عن عواطف

احلــــــزن او عـــــواطـف الـــــغــــــضب او
عـــــــواطـف الــــفـــــرح واحلُـب  او مــــا
شـاءت له عــواطـفه أن يُـعــبـرّ عـنه في

فنهِ . 
ـا ساعـد الـثـورة على ان والشك أن 
ــوقف بــاإلضـافــة الى مـا تــقف هـذا ا
ناخ سبق  هو وعي قيادة الـثورة با
الـفـكـري الـسـائد فـي الـنصـف الثـاني
من القرن العشرين  انه مناخ متحرر
من اجلـمـود العـقـائـدي والـتطـبـيـقات
تـعـصـبـة الـتي تـبـتـعد عن الـفـكـريـة ا
جــــوهـــر الـــروح الــــثـــوريـــة والـــروح

االشتراكية معاً . ((11
كان الـهدف من الـرصـيد الـغنـائي هو
ـــعـــنــوي لـــثــورة تـــعـــزيــز اجلـــانب ا
تـمـوز/يـولـيـو واالسـتـفـادة من جنـوم
الساحة الغنائية امثال فريد االطرش
وسيقار الكبير محمد عبدالوهاب وا
ومــحـمــد فـوزي وكــارم مـحــمـود ومن
ـطــربـات ايـضــا الـسـيــدة ام كـلـثـوم ا
(كوكب الـشـرق) ولـيلى مـراد وشـادية
وجنـــاة الـــصـــغـــيـــرة وفـــايــدة كـــامل
وجنـــــاح سالم ووردة اجلـــــزائـــــريــــة
وغــيــرهنّ وال نــنـسـى مـحــمــد قــنـديل
ومـــحـــمــد رشـــدي ومُـــطــرب الـــثــورة
عبداحللـيم حافظ (العنـدليب االسمر)
مع االعتذار عن االخـفاق في عدم ذكر

االخرين وال يسع اجملال هُنا ... 
" تعد األغـنيـة الوطنـية مكـوناً أصيالً
ومـــوروثــا ثــقـــافــيــاً حـــاضــرا مع كل
األحداث الـتي مرت بـها مـصر وكانت
ثورة  23يـولـيـو  1952الـتي حـولت
ـلــكي إلـى احلـكم مــصـر مـن احلـكـم ا
اجلمهوري عن طريق تنظيم الضباط
األحــرار الــذى كــان يــتــزعــمه الــلــواء
مـحـمد جنـيب و جـمـال عـبـد الـنـاصر
من أهم احملـــطـــات النــطـالق األغــاني

الوطنية "  .( (12
لـــقـــد بــدى ان هـــذه اجملـــامـــيع تُــردد
اغـاني احلــيـاة بــكـلــمـات واحلـان من
ُتلقي صنعهـا لتكتـمل الصورة عنـدّ ا
سـتمع  ولـنـا وقفـة تسـتحق مع او ا
مُــــــطـــــرب ثــــــورة يــــــولــــــيـــــو 1952
ُــلـحن )عـبــداحلـلــيم حـافـظ) ويـذكـر ا
ـــــوجي عن دور الـــــراحل مــــحــــمــــد ا
عـبــداحلـلــيم وأغـنـيــاته الـوطــنـيـة : "
يـبدو أنّ عـبـداحلـلـيم أدرك بـذكائه أن

ــعــنى ســبـب جنــاحه ســيـــاسي أو 
ـناخ الـسـيـاسي وبـذلك سعى أصح ا
بــســرعــة الى االقــتـراب مـن االضـواء
ـســئـولــ  كـمـا الــسـيــاسـيــة ومن ا
ـسئـولون ايـضا بـسبب اقتـرب منه ا
شــهــرته الــتي تــوطــدت ســاعــة بــعـد
ســـاعــة ويـــومــا بـــعــد يـــوم حــتى أن
الـرئـيس عـبـدالـنـاصـر قـال عـنه سـنـة
 1956انه  –مُغـنيّ الـثورة  –وقالـها
ناسبـة أغنيتـ .. االولى ناصر يا
اليــــ وحـــكـــايـــة الـــســـد حــــبـــيب ا
ـوجي  –ثـمـة شـبه بـ ويـضـيف –ا
عــــبــــداحلـــلــــيم والــــرئـــيـس الـــراحل
عــبــدالـــنــاصـــر  لــقـــد كــان مـــتــأثــراً
بـشـخـصـيتـه الى حـد كـبيـر حـتى انه
ـصـور ألغـنـيـة –الـسد- في الـفـيـلم ا
كان يـتحـرك بطـريقـته نفـسها والحظ
أن عبداحلليم أبتدع بدعة جديدة في
الـغـنـاء وهي الـقـاء اخلـطب قـبل اداء

أيّ أغنية في احلفالت ". (    (13
ومـن احلــــوادث فـي تــــلـك الــــفـــــتــــرة
اخلالف الذي كان اثناء اعياد الثورة
بـ عـبــداحلـلـيم حــافظ والـسـيـدة ام
كلثوم  وذلك عندما تأخر عبداحلليم
فـي الــقــاء اغــنــيــتـه بــاحلــفــلــة وقــام
يـكرفون وعلى بالتعـليق عن طريق ا
الـهـواء مـبــاشـرةٍ  حـتى انه مُـنع في
ُشـاركة بـحفالت السـنة الـتـاليـة من ا
اعياد الثـورة  لكن وبأمـر مُباشر من
الـرئـيس جـمـال عـبـدالـنـاصـر  سُـمحّ
بتأديـة واجبه الوطـني اجتاه الثورة
خالل نفس الـفـترة لـكن خـارج مديـنة
الـقـاهـرة بـسـبب انـتـهـاء االحـتـفـاالت
فيـهـا  وبعـد نـكسـة حـزيران/يـونـيو
 1967خــصـص عــبــداحلـــلــيم ايــراد
حفالته للمجهود احلربي  –انه فعالً
مُطـرب ثورة يـوليـو بجـدارة وبعـطاء
تـــخـــطى الــــزمن . وفي الـــشـــأن ذاته
يقـول الرئيس جـمال عـبدالـناصر عن
عبداحللـيم حافظ :     " أن أغنية من
أغـنــيـات عـبــداحلـلـيم  –الـوطـنـيـة –
تُعادل جهد وزارة في ثالث سنوات "

14) ) .
امـا اشـهـر اغــنـيـات مُـطـرب الـثـورة 

ُلحن معاً وهي :  ؤلف وا يليها ا
حـكـايـة شـعب" احـمـد شفـيق كـامل –
كـــمـــال الــطـــويل" (فـي حــفـل اضــواء

ناسبة وضع حجر االساس دينة  ا
للـسد الـعالي)  أرض اجلـزائر "كـمال
مـنــصـور - بــلـيغ حـمــدي" الـبـنــدقـيـة
اتــكــلــمت "مــحــسن اخلــيــاط - بــلــيغ
حــمــدي"  الــفــوازيـر "مــرسـي جـمــيل
ـــوجي"  انــذار " عـــزيــز - مـــحـــمــد ا
صـالح جـــاهـــ - بــــلـــيـغ حـــمـــدي" 
بـاألحــضـان  "صالح جـاهــ - كـمـال
الطويل"  بستان االشتراكية " صالح
ــوجي"  بــلــدي جــاهــ - مـــحــمــد ا
"مرسى جميل عزيـز - كمال الطويل "
 رايـة الـعـرب  "أحـمد شـفـيق كـامل -
كــــمــــال الـــــطــــويل"  صــــورة "صالح
جاهـ - كمـال الـطويل" عـدى النـهار
"عـــبـــد الـــرحـــمن األبـــنـــودي - بــلـــيغ
حمدي"  نشيد ناصر " صالح جاه
- كمـال الـطويل"  وال يـهـمك يا ريس
"عـــبـــد الــرحـــمن األبـــنــودي - كـــمــال
الــطـويل"  يــا بـركــان الــغـضب "عــبـد
الـرحـمـن األبـنـودي - كـمــال الـطـويل"
الـله  يـا بلـدنـا "أنـورعبـدالـله- مـحـمد
عبـد الوهـاب"  مطـالب شعب " احـمد
شـفــيق كـامل - كــمـال الــطـويل "  يـا
ـعارك "صالح جـاه - كـمال اهال با
الطـويل"  مـوال النـهـار "عبـدالـرحمن
ــسـيح االبــنـودي - بــلـيغ حــمـدي"  ا
"عبدالرحمن االبـنودي - بليغ حمدي"
سـؤوليـة " صالح جاهـ - كمال   ا
الــطـويل"  فــدائي  "مــحــمـد حــمـزة -
بلـيغ حمـدي" وغيـرها الـكثـير يُـضاف

لها الروائع العاطفية .. ( (15
ولألمـانـة  –مـا كـانت احـداث الـثـورة
واجنــازاتـهــا تـمــرُ  مــالم تُـســجـلــهـا
ريشة صالح جاه بالعبارة الرائعة
ــمـزوجــة بــاألصـالــة والــبـســاطـة   ا
يـرافــقـهــا الـلـحـن اجلـمـيـل والـتـوزيع
وسيـقي -(اضافة الـشكل اخلارجي ا
للـحن)- بقـيـادة علي اسـماعـيل رفيق
مــشــوار عـبــداحلــلــيم ( رحــمـهـم الـله

جميعا ) .
 يُـضـاف الى ان هـذه االغانـي تعـكس
قصـة ونحن نـعرف بـأن القـصة شيء
واالغـنـيـة شـيء اخـر  مـا نـريـد ذكـره
حـول هـذه االشـكــالـيـة بـأنـهـا ظـاهـرة
حتتـاج الى دراسـة متـخـصصـة يجب
الــوقــوف عــنــدهــا من قــيـل اصــحـاب

ية .(الكاتب) .  الدراسات االكاد
وكـمــا كـان عــبـداحلــلـيم حــافظ كـانت
السـيدة ام كلـثوم سـبّاقـة في رفد هذا
اجلانب من الغناء الوطني واجملال ال
يــسع إلحـصــاء تــراثـهــا ولــكن كـلــمـة
احلـق تُـــقـــال  هـــنـــاك الــــكـــثـــيـــر من
الشعراء خلدّت كلماتهم ام كلثوم ولم
يقتصـر على ادباء مصـر وشعرائها 
بل امــتــد ايــضــاً الى شــعــراء وادبـاء
الـعـالـم الـعـربي كـلهُ .. فــهـذا الـشـاعـر
الـــعـــراقي الـــكــبـــيـــر جـــمــيـل صــدقي
الزهاوي  يـكتب قصيـدة عنهـا فيقول

فيها : 
الفن روض أنيق غير مشئوم 

وأنتِ بلبلهُ يا أم كلثوم 
ألنتِ أقدرُ من غنى بقافية 

حلناً يرجعهُ من بعدٍ ترنيمْ  
كن القـول بأن ام كـلثوم اسـتطاعت
أن تـــوحّـــد قــلـــوب ماليـــ الـــعــرب 
فكانـت رافداً اساسـياً للـعروبـة بشكل
مُــبــاشــر ان جــاز الــتــعــبـيــر  والــكل
ــان والــتـــزام الــســيــدة ام يــعـــرف ا
كلـثوم يـضاف الى انـتمـائهـا الوطني
والقـومي االنـساني   وتـقـول السـيدة
ام كـلـثوم بـهـذا الـصـدد : " أنـهـا غنّت
ــصــر وهـي تــعــاني آالم الــنــكــســة 
فـكــيف ال تـغــني لـهــا بـعــد ان حـقـقت

نـصـراً عــظـيـمــاً في اكـتـوبـر " 1973
على حد وصف الشاعر صالح جودت

16)) .
 كـــمــا غـــنّت ام كــلـــثــوم حتـت ســطح
اهــرامــات اجلـيــزة لــصــالح مــشـروع
انـقـاذ معـابـد (فـيـلـة) وهي اجملـمـوعة
اجلديدة من اثـار النوبـة التي وجهت
هـيــئـة الـيــونـسـكــو الـدولـيــة الـدعـوة
ـية إلنـقاذهـا وتقرر لتـنظـيم حملـة عا
اقــامــة مــســرح كــبــيـر يــسع ((4000
مــتــفـرج بــجــوار تــمـثــال ابــو الــهـول
وكـــذلك دورهـــا في الـــســفـــر ألحـــيــاء
حفالت كـما حـدث اثنـاء توجـهها الى
لـيبـيـا إلقـامة حـفـلتـ كـبـيرتـ تـقرر
اقامـة احدهـما في طـرابلس واالخرى
ـــنـــظـــمــات فـي بـــنــغـــازي لـــصـــالح ا
الــفـــلــســـطــيـــنــيـــة . وكــذلك لـــصــالح
مهـاجري مـنطـقة الـقنـال (بعـد عدوان

.(17)(1967
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كــانـت اغــنــيــات احلــيــاة (الــثــوريــة)
تــــعـــكس قـــصـــة الـــثـــورة ووالدتـــهـــا
صـاعب الـتي مـرت فيـهـا  وترسم وا
مالمح مـصـريـة عـربـيـة انـسـانـيـة في
ــصــري من اقــصى انــحــاء الـــقــطــر ا
الــشـمــال الى اقــصى اجلــنـوب وبالد
الــنــوبــة وحــتى االخــيــرة عــبــرّت عم
مظاهـر التـغييـر بعد 23تموز/يـوليو
 ? 1952يــــرى الـــبــــعض "هُـمَ انـــاس
يعشقون الغناء وتراثهم الفني يشمل
مــــجـــمــــوعـــة من االغــــاني واالحلـــان
ا يتـغنون ـة  لن يُفـهّم كلمـة  القد
به ولـكن الـلـحن وصـدق االداء وعمق
التعبير يشـجع على االستماع بشوق
وشـــــفـق .. اغـــــانـي احلُب الـــــعـــــذري
العفيف وانـاشيد جمـاعية عن الوطن
الـكـبـيـر واغـاني لـلـنـيل واخلِـصّب " .

18) )
ومن اجلـــديــر بـــالــذكــر كـــانت هــنــاك
ظاهـرة نـقديـة فـنيـة في الـغنـاء وعلى
ـثـال ال احلـصـر برز عـدد من سـبـيل ا
ـغـنـيـ امـثـال الـشـيخ امـام وعـدلي ا
فــخـــري -(ظــاهــرة وســطــيــة نــقــديــة
مــسـتــوحـاة من الــواقع )-  والــشـيخ
امام يُغني عـلى العود ويـلحن اغانيه
ومُـعظـمـهـا من كلـمـات الـشاعـر احـمد
فـــؤاد جنم حـــيـث تـــمـــيـــز بـــالـــنـــقـــد
واحلماس فيغني : يا مصر أنتِ اللي
بــاقـيــة ... وأنتِ اصل االغــاني  فــقـد
كانت االذاعة تـذيع اغانيه يـومياً عام
 1968من صـــوت الــعــرب : بـــرنــامج
دة بعـنوان (من احلـان الشـيخ امام) 
شـهـرين ثم اعـتـرض الـشيـخ امام ألن
االذاعـــة حتــــذف اجـــزاء من اغــــانـــيه
وبــســبب ذلك لم يُــغــني فـي االذاعـة .
اما عـدلي فخـري واغـانيه الـتي كانت
تُــقــدّم شـيــئـاً مُــشــابـهــاً وكــمـا يــقـول
الــدكـتــور واالديب يــوسف ادريس : "
رحلة األولى الشيخ انهما مرحلتان ا
ــرحـلـة امـام حــيث يـنــقـد الـواقع . وا
الـثانـيـة عدلي فـخـري يُـبشـرنـا بواقع
اخر . فـاألمل ينـطلق من اغـاني عدلي
فــخــري وهــو امـل مع ثــورة فــيُــغــني
ــقــاومــة مـثل لــلــكــثـيــر من شــعــراء ا
سـمــيح الـقـاسم ومــحـمـود درويش ".
ويقول في احدى اغـانيه : في عزّ ليل

القهر .. تخضر االماني .( (19
واخيرا : كـانت هذه الثـورة العظـيمة
من الـــشـــعب والى الـــشـــعب ويـــقــول
الزعـيم الراحل جـمال عـبدالـناصر : "
إن اإلرادة الشعبية هي التي تملك أن
تــصـــنع قــيــادتـــهــا  وأن حتــدد لــهــا
مـكـانــهـا. إن الـشـعـب يـجب دائـمـاً أن

يـــبــــقى ســـيـــد كل فـــرد وقـــائـــده  إن
الـــشــعب أبــقـى وأخــلــد مـن كل قــائــد
مـهـمـا بـلغ إسـهامـه في نـضال أمـته 
أقــول هـــذا وأنــا أدرك وأُقــدّر أن هــذا
الـشعـب العـظـيم أعـطـاني من تـأيـيده
وتقـديره مـا لم أكن أتصـوره يوماً أو
أحـلم به. لـقـد قـدمت له عـمـرى ولـكـنه
أعــطــانـي مــا هــو أكــثــر من عــمــر أيّ

إنسان " . 
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( (1عــيــسى الــنــاعــوري  رســالــتــنـا
اليوم  مجـلة القلم اجلـديد  العدد 3
 ?الـــســــنـــة االولى  االردن  ?1952

ص .3
 (2)عـبـاس مـحـمـود الـعـقـاد  شـبـاب
وشـبـاب  مـجـلـة الـهالل  الـعـدد ? 3

مصر   ? 1949ص .15
 (3)مــــهـــدي الـــنـــجــــار  مـــواقف من
احلـرية  مـجـلـة الـثقـافـة  الـعدد ? 2
1972? الــســنــة الـثــانــيــة  الــعـراق 

ص .17
 (4)د. مـــحـــمـــود احـــمـــد احلــفـــني 
ســيــتــحـقق احلــلم الــذهــبي  مــجــلـة
الهالل  عدد خـاص  مصر  ?1959

ص .128
 (5)كامل الشناوي  افـكارهم  مجلة
الهالل  العدد  ?11السنة  ?70مصر

  ? 1962ص .34
 (6)دائــــرة مــــعــــارف الــــهالل  عــــلم
اجلـــمــال  مــجـــلــة الـــهالل  مــصــر 

 ? 1965ص .184
 (7)د. سـهـيـر الــقـلـمـاوي  الى اين 
مجلة الهالل  العدد  ?10السنة ?74

مصر   ? 1966ص .120
 (8)مـحـمــد عـوض  تـوفــيق احلـكـيم
حتت الـفـحص  مــجـلـة اخـر سـاعـة 

مصر   ? 1969ص .29
 (9)حـــسن فــؤاد  مـــدرســة مـــصــر 
مـجلـة صـبـاح اخليـر  الـعدد ?1029

مصر   ?25/9/1975ص .7
 (10)حسام الطباخ  الفن وثورة 23
يولـيو  ? 1952بوابـة اخـبار الـيوم 

مصر   .24/7/2016
 (11)رجاء النقاش  حرية الفنان في
ــصـور  مــجـتــمع الــثـورة  مــجــلـة ا

مصر   ?1968ص   . 36
 (12)اميمة سيد احـمد  ثورة يوليو
وارســاء مــبـدأ الــعــدالــة الـثــقــافــيـة 
الهيـئة الـعامة لالسـتعالمات  –مصر

22/7/2017. 
 (13)بــكــر الـــشــرقــاوي  مــوســيــقى
ــوجي  مـجــلـة الــدسـتـور  مـحــمـد ا
العدد  ?147السنة  ? 3لبنان  /6/8

 ? 1972ص .40
 (14)مـقــابـلـة خــاصـة مع شـخــصـيـة

فنية . 
( (15مــــــوقـع الــــــرئـــــــيـس جــــــمــــــال
عــبـدالــنــاصـر  الــفـنــون والــثـقــافـة 
http:// : اغاني الثـورة : على الرابط

nasser.bibalex.org/ 
 (16)مـأمـون غـريـب  شـعـراء خـلّـدت
كلمـاتهم ام كـلثوم  مـجلة اخـر ساعة

 مصر   ?1975ص. 
(  (17جـمــيل عـارف  حــكـايـات وراء
االخبـار  مـجلـة اخـر ساعـة  مـصر 

 ? 1969ص . 12
  (18)فاروق اباظـة وعواطف حليم 
ــصــور  مــــــــصــر  /10/5 مــجــلــة ا

1968 . 
 (19)سلوى اخلـطيب و سـهام ذهني
 الـغــنـاء الــسـري في مــصـر  مــجـلـة
صباح اخلير  العدد  ? 1075مصر 

 12/8/1976ص .6
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زبيدة حمادة

{ طــوكـــيــو  –وكـــاالت -عــثـــرت الــشـــرطــة
ـمثل اليـاباني هارومـا ميورا اليـابانيـة على ا
 الـبــالغ من الــعــمـر 30 عـامــاً مــعـلــقًـا في
. وكـشف مــنـزله وإعــتــبـرت وفــاته انــتـحــاراً
مـوقع يـابـاني (أنه  الــعـثـور عـلى هـارومـا
مــيـتـاً في مـنــزله في طـوكـيــو وعـنـدمـا ذهب
نزله لإلطمئنان عليه بعد تغيبه مديـر أعماله 
عن الــعــمل إكــتــشـف الــوفــاة).كــمــا ذكـرت
وكالـة أنـباء كـيودو نـيوز الـيـابانـية (أن مـدير
أعمـاله عـثـر أيـضـاً عـلى رسـالـة إنـتـحار في

ـسـتـشـفى إال أنه  غـرفـته.و نـقـلـه إلى ا
ـــســــتـــشـــفى إعالن وفـــاته فــــور وصـــوله ا
وحتـقق شـرطة طـوكـيـو حـالـياً فـي وفاته إال
أنــــهـــــا تــــعــــتــــقـــــد أن ســــبـب الــــوفــــاة هــــو
اإلنـتــحـار).وإكـتــسب هـارومــا شـعـبــيـة مـنـذ
مـنتـصف عام
.2000
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مفـتش اثـار وتـراث مـديـنة الـنـجف الـعـراقـيـة  اعلن ان
فـتشية قامت بحملـة إلزالة التجاوزات احلاصلة على ا

دينة احليره  االثرية. موقع كنيدره األثري التابع 
ÕUýd « ÍœUN « bL×

ي العـربي يـحـاضـر في ورشة (اعـداد وكـتـابة االكـاد
الورقـة البحـثيـة) تقـام عير مـنصـة أريد العـلمـية ضمن

تقدم . اسبوع البحث العلمي ا
 wÝU³Ž Íb½«—
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ـؤسـسة أخـصـائـيـة التـدريب الـبـحـريـنـية صـدر لـهـا عن ا
العـربيـة للـدراسات والـنشـر كتـاب (قاعـات الكالم/ غرف

التدريب قصص احلياة) يقع في 232 صفحة.

Îôbł dO¦ð qOÝuÐ W U×½
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غـربية أثـارت مصـممة األزيـاء ا
بــسـمــة بــوسـيـل زوجـة الــفــنـان
ــصــري تــامــر حــسـنـي جـدالً ا
ـتــابــعـ بــسـبب واســعـاً بــ ا
نــحــافـتــهــا الــزائــدة في أحـدث
ظـهور لـها.ونشـرت بوسـيل عبر
صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى أحـد
مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمـاعي
صـوراً ظهرت فيها وهي ترتدي
فستاناً أبيض ضيق عن جهت
اخلـصــر األمـر الـذي أظـهـرهـا
بنحافة كبيرة بحسب ما أشار
ــــتــــابــــعـــــون والــــذين أبــــدوا ا
إسـتغرابـهم متسـائل إن كانت
تــــــلـــــــجــــــأ إلـى إســــــتــــــخــــــدام

الفوتوشوب.
وكانت بوسيل إعتزلت الفن اثر
زواجــــهـــــا حــــســـــني وعــــادت
وطـرحت فـي الـفـتـرة الـسـابـقـة
أغـنــيــة جــديـدة لــهــا بــالـلــهــجـة
ـغربـية حتـمل عنوان إيال راح ا
الـغــالي عـبـر قــنـاتـهــا اخلـاصـة

على يوتيوب.

«dÐuý
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Ã«Ëe « ـسلـسـلهـا اجلديـد الـذي تعـاقدت
ــنــتج  صــادق ـه مع ا عــلى تــقــد
الصبـاح للعرض في شـهر رمضان
ـقـبل حـيث تـعـمـل الـشـركة ا
نـتجة عـلى إختـيار اخملرج ا
والـسـيـنـاريــو تـمـهـيـداً لـبـدء
جلسات العمل. واشار موقع
الفن أن(عبد الرازق ستصور
أحـداث مـســلـسـلــهـا اجلـديـد
لـبـنـان ??وذلك بـالــكـامل في ?
على غـرار مسلـسل نساء من
ذهب الـــذى أنــــتـــجه صـــادق
الــصـبـاح أيــضـاً وعـرض في
اضي ولذلك شهر رمضان ا
ـنـتـجـة بـدء قــررت الـشـركـة ا
تصوير مشـاهد العمل بشكل
مـــبــكـــر واالنــتـــهــاء مـــنه في

أسرع وقت).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صريـة غادة عبد ـمثلـة ا تواصل ا
الــرازق الـــتــحــضــيــرات اخلــاصــة

{ سيدني  —وكاالت - أستعرضت
مثـلة األستـرالية ريبـيل ويلسون ا
الـــبــالـــغـــة من الــعـــمــر  40 عــامــاً
خــســارتــهــا الــكــبــيــرة لــلــوزن في
إطاللـتـهـا اجلـديــدة خالل قـيـامـهـا
ـــشـي في ســــيـــدني. بـــريــــاضــــة ا
ونشـرت ريبـيل ثالثة صـور جديدة
عـلى صــفـحـتــهـا عـلـى أحـد مـواقع
التواصل اإلجتـماعي وهي ترتدي
ســـروال ريــــاضي ضــــيق أزرق مع
تـوب ريــاضـيــة مـتــنـاسـقــة.وكـانت
ريبيل بـرفقة صـديقهـا هايدن الذي

أطل برفقتها في إحدى الصور.
وخسـرت ريبيل  18 كيـلوغرام من

شهر كانون الثاني  حتى اليوم.
يــذكـر أن ريــبــيل صــرحت مــؤخـراً
أنـهـا كــانت تـعـمل بــجـد لـلـوصـول

إلى وزن 75 كلغ.

ــنــزل أو خــارجه الــضـــغــوط الــتي حتــيط بـك داخل ا
كن تخفيفها بالتنظيم.

qL(«

عليك االسـتمرار فى الطـريق الذي اخترته فـهذا أكثر
يزك. ما 

Ê«eO*«

تـصمـيـمك جلـدول أعمـال سـيؤدي إلـى تخـفـيف وطأة
الضغط العصبي.

—u¦ «

تتـواصل مع زمالئك وجتتـمع بهم  خـالل هذه الـفترة
وحتسن عالقتك بهم.

»dIF «

تتـسم بالـنظـرة الثـاقبة والـراى السـديد لـكنك مـتسرع
فى اتخاذ القرار

¡«“u'«

اجــتـــمع مع زمالء الـــعــمل إلبـــتــكـــار أفــكـــار جــديــدة
لتنفيذها.رقم احلظ 2.

”uI «

تـمتـلك جاذبـية كـبيرة فـى عالم احلب وقـادرعلى جعل
احلبيب يف بك.

ÊUÞd «

يـجب أن تمـتلك الـشجـاعة وتـصارح احلـبيب بـحقـيقة
رقم احلظ 3. مشاعرك

Íb'«

الـعـنـاية بـاجلـمـال والـرشـاقة من سـمـاتك حـتى تـظـهر
أكثر جاذبية وشبابا.

bÝô«

تـبدأ عالقـة عـاطفـية جـديـدة مع شخص مـناسب لك
رقم احلظ 7.

Ë«b «

شـــخـــصـــيــتـك تــشـع أمل وحـــيـــاة في طـــريق كل من
يعرفك.رقم احلظ .9

¡«—cF «

خوفك لن يـجدى بشىء.يـجب أن تهـتم بصحـتك أكثر
من ذلك.

 u(«
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اشــطـب الــكـــلـــمـــات ادنــاه ولك
ـــخــــتــــلف حــــريــــة الـــتــــنــــقـل 
ـــــكـن شـــــطب االجتـــــاهـــــات و
احلرف اكـثـر من مرة لـتـحصل

طلوبة:  على الكلمة ا
.dJ « Ê¬dI « —uÝ s

دمـشق الـفــيـحـاء  –الـكـويت –
برج  –حلب الشـهباء  –بانه –
مـهـرجــان قـرطـاج  –مـهـرجـان
جـرش  –مــعــركــة  احــد –أبـو
ظبي  –الـشـارقة  –عـجـمان –
بـغداد  –عـقـيد  –سر  –ريف
 –بن  –حـماه  –سـعـد زغـلول

 –عمـر اخملتار  –غار حراء –

احــمـــد عـــرابي  –جــبـل طــور.

اخملـرجـة االردنـيـة فـاز فـيـلـمـهـا الـوثائـقي (دورهـا) من
ركـز العربي لـلخـدمات االستـشاريـة والتدريب انتـاج ا
ـرأة) الدولي في بجـائـزة مـسابـقـة مـهـرجان (تـمـكـ ا

دورته الثالثة عبر تطبيقات التواصل عن بعد.

ــظــاهـر ي االردني صــدر لـه كــتــاب (بـعـض ا االكــاد
احلـضـاريـة الـبيـزنـطـيـة في مـنـطقـة األغـوار اجلـنـوبـية)
يتـناول فـيه مـوضوع بدعـم من وزارة الثـقـافة األردنـيـة
االسـتـيـطـان الـبـيـزنـطي في مـنـطـقـة األغـوار اجلـنـوبـيـة

وشمال شرق العربة.

الـشــاعـر الـغـنــائي الـعـراقي تــلـقى تـهــاني زمالئه بـعـد
ـشـفى في جنـاح عـمـلـيـة جـراحـيـة في عـيـنه اجـراهـا 

متمن له الصحة الدائمة. بغداد 
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ـي العراقي حاضر في الندوة االلكترونية التي االكاد
اء لتطوير وتدريب الكفاءات االثن ية  اقامتها اكاد
ــاضي بــعـنــوان (اكــتــشــاف دواء جــديــد لــفــايـروس ا

كورونا واالحصاءات االولية).

بريانكا شوبرا

فـوتـوغـرافـيـة وثـقت اجلـرائم الـتي
ارتـــكـــبــهـــا داعـش بـــحق مـــديـــنــة
ــوصل احلـدبــاء) مـشــيـرا الى ان ا
(الـشمـري ابدع في الـتـقاط الـصور
وصـل مثل ـواقع ومـعـالم وأثـار ا
جـــامع الـــنـــوري والـــنـــبي يـــونس
ومــئــذنــة احلـــدبــاء الــتـي طــالــهــا
الــتـدمــيــر وأزقــة وحـارات مــديــنـة
ــعــرض ـــة).امــا ا ــوصـل الــقــد ا
الـسـابع و الـسـتــ لـلـدائـرة فـكـان
لــلـــفــنـــان جــاسم كـــاظم بـــعــنــوان
(مــذكـرات عـراقـيــة) واحـتـوى عـلى

15عمال فنيا .
ـديـر الـعـام لـدائرة الى ذلك اطـلع ا
الـفـنـون عـلـي عويـد الـعـبـادي عـلى
إجــــراءات ادارة مــــعـــهــــد احلـــرف
والفـنون الـشعـبية عـلى امتـحانات
ـؤجـلـ من الـدور االول الــطـلـبـة ا
كمل ايضا ..ووجه (باإلسراع وا
في تـــهـــيـــئـــة مـــســـتـــلـــزمــات اداء
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أطــلــقـت دائــرة الــفـــنــون الـــعــامــة
الثالثاء ضمن بوابتها اإللكترونية
معـرضـها ال 70 لـلتـشـكيـلي مـؤيد
والـــــذي اقـــــيم  حتت االعـــــظـــــمي 
عـــنـــوان ( أفـــكـــار حـــرة ) وأوضح
ديـر العـام للـدائرة عـلي عويد ان ا
(احتـوى على 13 عمال فـنيـاً  عبر
فـيـها الـفـنان عن افـكـاره احلرة من
مكنـوناته الفنـية واالبداعية) .وفي
الـــيـــوم نــفـــسـه اطـــلــقـت الـــدائــرة
مـــعـــرضــهـــا الـــتـــاسع والـــســـتــ
الـكـتـرونـيـاً حتت عـنـوان (نـسـمات
من بالدي) لـلـفنـان مـحمـد ابـراهيم
الـيــاسـ وضم 14 عـــمال فـــنــيــا .
ـاضي وضــيـفت الـدائــرة االثـنـ ا
مــعـرضــاً فــوتــوغـرافــيــاً لإلعالمي
حـاكـم الـشـمـري بـعـنـوان ( اغـتـيال
احلـــضــارة ) . واوضـح عـــويــد إن
ـعرض اشـتـمل على  21 صورة (ا

(بــاعــتــمــاد 10 درجــات لــلــطــلــبــة
ر كمل مراعـاة للظروف التي  ا

بها الطلبة).

االمـتـحـانات وفق تـعـلـيمـات خـلـية
األزمــــة واحلــــفــــاظ عــــلى سالمــــة
ــديـــر الـــعــام الـــطــلـــبـــة). ووعـــد ا
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بــرعــايــة وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
عدنان درجل تقيم دائـرة ثقافة وفنون
الـشـبـاب مـهـرجـان كـوفـيـد 19 لالفالم
تموز الـقصـيرة ولـلفـترة من 27- 29 

احلالي .
( الزمان ) التـقت مدير قسم

سـرح في الدائـرة محـمد الـسيـنمـا وا
ـهــرجـان عــمـر الــذي قــال ( تـتــخـلـل ا
الـعديـد من الفـعالـيات مـنها مـواضيع
شــبـــاب الــســيــنــمــا في زمن كــورونــا
يـقـدمـهـا اخملـرج الــتـلـفـزيـوني صـالح
الصحن حـيث ان الدعوة مـوجهة الى
كــافــة الـشــبــاب في الـداخل
ـشـاركة واخلـارج لغـرض ا
ـهـرجـان عـلى بـفـعـالـيـات ا
ـشـاركة ان حتـمل االفالم ا
لــــغــــة احملــــبــــة والــــسالم
والــــتــــاخي بــــعــــيــــدا عن

احلروب والعنف ).
 وعن جلـــنـــة الــتـــحـــكــيم
اشـــار الى (ان الــلـــجـــنــة
تتالف من اخملـرج صباح
رحيـمة رئيـسا وعـضوية
ســالـم شــدهـــان وجنــاح
ابــــراهــــيم مـن ســــوريـــا
وســــــردار زنــــــكــــــنـه من
كـركـوك  أمـا جلـنـة فـرز
االفـالم فـــــتـــــتـــــالف من
حـسن الـعزاوي رئـيـسا
وعضوية محمد صبيح
وعـــــلـي الــــــقـــــريــــــشي
واالشـــــــراف الـــــــعــــــام

دير التنفيذي الفنان فائز طه سالم وا
مـحـمد عـمـر. وحددت الـلـجنـة يوم 25
من تـمــوز احلـالي اخــر يـوم لـتــسـلـيم
شاركة  و حتديد اجلوائز االفالم ا
الفــضل ســيـنــاريــو وافــضل تـقــنــيـات
وافـضـل فـكـرة وكـذلك افـضل مـونـتـاج
ـثل وافــضل عـمل مــتـكـامـل وافـضل 
ـــثـــلـــة وجــائـــزة وزيـــر الـــشـــبــاب و
والـريــاضـة ســيــمـنــحـهــا شــخـصــيـا)
ـهرجـان سوف .مؤكـدا على ان فـكرة ا
تدعم اجليش االبيض وقواتنا االمنية
لـلجـهود الـتي يبـذلونـها حملـاربة وباء

الكورونا والقضاءعليه.
الى ذلـك  اخـتــار مــهــرجــان الــعــنــقـاء
الــذهــبـيــة الــدولي الــرحــال في دورته
اخلـامـسة 2018-2021 (اسـتـرالـيا -
الـعـراق) الـفـارسـة زبـيـدة حـمـادنـة من
ـمـلــكـة األردنـيـة الـهــاشـمـيـة (امـيـرة ا
الـعنـقاء الـذهبـية الـدوليـة لالنسـانية)
تــثــمــيــنــا لــدورهــا الــبـارز فـي اجملـال
االنــــســـاني وإرســـاء مــــبـــادىء وقـــيم
الــسـالم  وجــاء  اخــتــيــار  حــمــادنــة
ضمن مسـابقة امـيرات جائزة الـعنقاء
الذهـبـيـة الـدولـيـة لـلـتـسامـح والسالم
والتنمـية لعام 2020 التي ستقام في
ــقـبل فى اربـيل 25  تــشـرين الـثـاني ا

ــمـثـل الـعــراقي جــواد الــشــكـرجي وا
وعـدد من جنـوم الثـقـافة والـفـنون في

الوطن العربي) .
ويذكـر ان من الفائـزات بهـذه اجلائزة
الدوليـة من (دولة اإلمارات الـعربية و
ـمــلــكـة الــعــربــيـة الــســعــوديـة ومن ا
واليــتي كـــنــتــاكي و لــوس اجنــلــوس
االمريكية و البحرين واربيل وسلطنة
عـمـان وفـلـسـطـ واالردن واسـتـرالـيا
والــســـلــيـــمــانـــيــة ودهـــوك وبــيــروت
والـقاهـرة وتونس ولـيبـيا ). مـؤكدا
ــســابـــقــة مـــفــتــوحـــة لــكل (ان ا
مـــتــمــيــزات الــدول الــعــربــيــة

لــــلـــمـــشـــاركـــة في هـــذه
ـســابـقـة والـفـوز ا
بـــلـــقب احــدى
االمــــــيـــــرات
لــــــــــدورهن
ــثــمــر في ا
كـــــــــــــــــــــــــل
الـفـعـالـيات
االجتماعية
االنـســانـيـة
والثقافية). 

هرجان بـعدها في عدد من ويتجـول ا
دن العـربية وهى :الـشارقة  صاللة ا
اخلرطوم و القاهرة  نامة  بيروت  ا
الــريـــاض) .  وقــال مـــؤسس ورئــيس
جـائــزة الـعــنــقـاء الــذهـبــيــة الـدولــيـة
األديب مـحمـد رشيـد(انه سـيتم الحـقا
اإلعالن عن 26 اميـرة في تخـصصات
عـــديـــدة تــســـهـم في بـــنـــاء االنـــســان
واجملــتــمع ) مــشــيـرا الـى ان (جـمــيع
االميرات سـيحملن الـلقب لعام 2021
وعمل نشـاطات كل في دولتهـا لتسهم

في بناء مجتمعها). 
واكد أن (النـاشطة االجـتماعـية زبيدة
ملكة حمادنة هي اردنية من مواليد ا
الـعربـيـة الـسـعـودية  لـهـا مـسـاهـمات
بـــارزة فى الـــعـــديـــد مـن  فـــعـــالـــيــات
ــــدني وهـي فـــارســــة من اجملــــتــــمع ا
فـرسـان الــسالم االردني لـهــا انـشـطـة
انسانية واجتـماعية بارزة في الوطن
الــعـربي حـيث لـقـبت  سـفـيـرة الـسالم
ــركــز الــعــربي االوربي حلــقــوق من ا
االنــســـان والــقـــانــون الـــدولي ولـــهــا
اهـتـمـامـات في تـنمـيـة الـطـفل) . وقال
رشــيــد (ان هـذا الــكــرنــفـال يــحــضـره
ــطـرب الــتــونـسي لــطــفي بـوشــنـاق ا

في شــهــر كـــانــون الــثــاني  قــالت
ريـبيل (إنـها مـلتـزمة بـجعل 2020
عــام الــصــحــة عـنــدمــا شــرعت في

رحلتها لفقدان الوزن).
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الــكــاتب الــســوري صــدر له عن
رابــطـة كــاوا لــلـثــقــافـة الــكــرديـة
اجلــزء الـــرابع من مـــذكــراته في
كـتاب (احلـركة الـوطـنيـة الكـردية
ــدة مــا بـ الــســوريــة) يـغــطي ا

2018-2020 ويقع في 300 صفحة .

ÊU e « ≠ X¹uJ «

ضــــــــجت مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
االجــتـــمــاعي في الــكـــويت بــشــكل
خـاص والعـالم الـعربي بـشـكل عام
ـوضـة الـكـويـتـيـة بـقـصـة مـدونـة ا
روان حـسـ وخـبـر طالقـهـا الذي
تـضـمـن اعـتـرافـات صـادمـة مـثـيرة

للجدل
.فقد أعلنت روان عـبر حسابها في
مـوقع إنـسـتـغــرام انـفـصـالـهـا عن
زوجــهــا رجل اعــمــال لــيــبي وعن
األسبـاب التي دفـعتـها لإلعالن عن
هــذه الــتــفـــاصــيل في هــذا الــوقت
بالتحـديد.وعبر خاصـية الستوري
في انستـغرام كتبت مـنشورا قالت
فـيه( زوجي هــو مـغــتـصــبي كـنت
ســـــأقـــــوم بـــــاإلبالغ عـــــنـه بـــــعــــد

االغــــتـــصـــاب لـــكـن والـــده تـــدخل
وأقنعني بعدم اإلبالغ عنه مقابل
أن يــتـزوجــني فـور تــخـرجي من
اجلامـعة وهـذا سيـجعل األمور
أســـــهل).  وأوضـــــحت روان أن
سـبب نـشرهـا لـهـذه التـفـاصيل
هو احلديث مؤخرا عن قضايا
الــتـحـرش في الــعـالم الـعـربي
ـا أنّ اجلـمـيع صـار فـقــالت: (
ــتــحــرّشــ يــنــشــر قــصص ا

أحـــبــــبتُ أن أنــــشـــر قــــصـــتي.
وذكـــــرت روان تــــفـــــاصـــــيل عن
خــيـانــة زوجــهـا لــهـا واتــهــمـته
بـنــقل مـرض خــطـيــر إلـيــهـا من
ارسـته عالقـات جنـسية خالل 
مـع بـــائـــعـــات هــــوى عـــلى حـــد

زعمها).
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{ لــــنــــدن - وكــــاالت - فـي ذكـــرى
مرور سـنتـ على مـوافقـة النـجمة
ــيــة بــريــانــكــا شــوبـرا عــلى الـعــا
ـي نــيك الـــزواج من الــنـــجم الـــعــا
جوناس نـشرت صورة لهـما سوياً
عـلى صــفـحـتــهـا عـلـى أحـد مـواقع

التواصل اإلجتماعي.
ويـظـهـر نـيك الـبـالغ مـن الـعـمر 27
عــامـــاً فـي الـــصــورة وهـــو يـــقـــبل
شوبرا البالغة من العمر 38 عاماً.
وكــتـــبت شــوبـــرا تــعـــلــيــقـــاً عــلى
الـصـورة) ألكبـر فـرحـة في حـياتي
قـبل عـامــ في هـذا الـيــوم طـلـبت
ــــا كــــنت مــــني الــــزواج مــــنك! ر
عاجزة عن الـكالم في تلك الـلحظة

لـــكــــنـــني
قـــلت نـــعم
وأقـولــهـا في
كل حلـــظـــة مـن كل يـــوم مـــنـــذ ذلك

 .( احل
وتـابــعت بــريــانـكــا (أن نــيك جـعل
عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع ال تـنسى)
وأضــافت: (شــكــرا لــتــفــكــيــرك بي
طــوال الـوقت. أنـا أســعـد فـتـاة في

العالم! أحبك يا نيك).

مشهد من ياس يغنيمحمد عمر
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شـــهــدت احـــدى جلــان الــثـــانــويــة
ـصر ـنـطقـة الـطالـبـية   الـعـامة 
حــادثـة حتـرش بـشـعـة ضـد احـدى
ـــراقـــبـــة ـــكـــلــــفـــة  ــــدرّســـات ا ا
امـتـحـانـات الـثـانـويـة الـتـى جترى
االن وتـبـدأ الـواقعـة عـنـدمـا  حاول
احــد الـطـالب الـغـش فــمـا كــان من
مراقب اللجنة ان قام بسحب ورقة
الــطـــالب ومــنـــعه من اســـتــكـــمــال
االمــتــحــان وتــضــامن الــطالب مع
زمــيـلــهم وحــاولـوا االعــتــداء عـلى
ـدرس وعــنـدمـا تــدخـلت زمــيـلـته ا
لــلــدفـاع عــنـه الـتـف الـطـالب حـول
ـدرسـة وحاولـوا االعـتـداء علـيـها ا
وتــمـــزيق مالبــســهـــا حــتى تــدخل
زمالؤهـا لـلدفـاع عـنهـا و حتـرير

محضر بالواقعة.
ـدرسـة بــابالغ مـديـر وقـام مـديــر ا
االدارة الـــتـــعــــلـــيــــمـــيــــة التـــخـــاذ

االجراءات الالزمة.
فى الــسـيــاق ذاته وبــعــد الـضــجـة
الـتى اثـيـرت مـؤخـرا عن الـتـحرش
بـالـفـتـيــات تـفـجـرت قـضـيـة اخـرى
وهي قضية التحرش بالرجال بعد
ان تــعــددت الــبالغـات مـن عـدد من
الـرجال حـاولت الفـتيـات التـحرش

بهم فى اماكن مختلفة.
وســــــجـــــلت وحــــــدة الـــــدراســـــات
ركـز حمـاية اجملـتمع االجـتمـاعيـة 
الـتـابعـة لـلمـركـز القـومي لـلبـحوث
اجلـنـائـيـة واالجــتـمـاعـيـة فى احـد
ــئـة من الـرجـال بـحــوثـهـا ان 9 بـا
تـعـرضـوا لـلــتـحـرش اجلـنـسي من
نـساء وان  4من الـرجـال اضـطروا
القامة عالقـات جنسـية خارج اطار
الــــزواج بــــنـــــاء عــــلى ضـــــغط من
سـيدات مـديـرات شركـة او مـنصب
ـــطـــلــــقـــات او غـــيـــر وانـــهن مـن ا

ستقرات فى حياتهن. ا
من جهـة اخرى  أثـار قرار قـضائي
في سنغافورة بـالسجن اثني عشر
يـومـا لـطـالب جـامـعي اعـتـدى على
حـبـيـبـته الــسـابـقـة مـوجـة غـضب
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مـرشد الثـورة االيرانـية األعلى قـالهـا بصراحـة اليوم
في أنّ (ايــران لـن تــنـــسى اغــتـــيــال اجلــنـــرال قــاسم

 .( سليماني وسنوجه ضربة انتقامية لالمريكي
هذه اجلملة التي سمعـها رئيس احلكومة العراقية في
طهران  هي مـلخص  احلصيـلة التي سيـعود بها من
هــنـاك وهي اصـعب زيـارة اداهـا مـسـؤول عـراقي الى

ايران في خالل عقدين من الزمان.
ايـران تـركز عـلـى الـوجود االمـريـكـي في الـعـراق بأي
مـسـتــوى كـان وهـذا أمـر لـيس بــإمـكـان احلـكـومـة أو
تد الى القـوى السيـاسيـة حلّه ألنه معـقّد ومتـداخل و
أيـام قـرار جــورج دبـلـيـو بــوش شن احلـرب  الحـتالل
الــعــراق الـذي لـم يـكـن قـراراً فــرديــاً جــزافــيــاً  كــمـا
يــــصـــوره االعـالم أحـــيــــانــــاً  وانّـــمــــا هـــو جــــزء من
ـنطـقة اسـتـراتيـجيـة الـدولة االعـظم في ترتـيب اوراق ا
بـصـيــغـة تـرســمـهـا فـي مـدى زمـني بــعـيـد قــد يـشـغل
خـمـس سـنـة وهي خـطـة الـقـرن الـواحـد والـعـشرين.
فــالــعــالم لــيـــــس ســائــبــاً وإنّــمــا يــســيــر وفق خــطط

مدروسة.
ـهم هـو انَّ الـعراق يـجب أن يـحـصل من ايـران على ا
تـعـهـد وضـمــان في انّ الـضـربـة االنـتـقـامـيـة اجلـديـدة
لالمـريـكـيـ يجـب أن ال تقع عـلى أراضـيه ومن خالل
اسـتـهداف مـصـاحله وعالقـاته الـدوليـة مع واشـنطن .
كــمـا سـمـعـت الـقـيـادة االيــرانـيـة من رئــيس احلـكـومـة
ــســمــوح اســتــخــدام الــعـــراقـــــــــيــة بــأنه من غـــيــر ا
االراضي الــعـراقــيـة لـــــشن هـجــمـات أليــة دولـة ضـد

ايران .
تبادلة وترك بغداد اذا جرى االلتزام بهذه التعهدات ا
عـقدة الصـامتة مع حـلفائـها بطـرقها حتل مـشاكلـها ا
ـمــكن ان تــزدهـر الــعالقـات مع اخلــاصـة  فــإن من ا
ايـــران جتــاريــاً وســيـــاســيــًا  وقــد تـــتــجــاوز حــاجــز
الـعشـرين مـلـيـار دوالر الـذي حتـدثت عـنه االتـفـاقـيات

والتفاهمات ب البلدين .
ـكن تلـخيـصه بهـذه الصـورة اجملمـلة  لـكن االمر ال 
ذلـك ان هـنــاك نـفــوذاً ايـرانــيــاً حتت عـنــوان مـواجــهـة
ـر عــبـر مــلـيــشـيـات امـريــكـا ومــحـورهــا واسـرائــيل 
وحتــديـدات في الــعـراق ويــتـوزع الى ســوريـا ولــبـنـان
واليـمن وقد يتـوسع نحو دول عـربية اخـرى  والعراق
ـعوزين ـشـكـلـة الـتي جـعـلت من ابـنـائه ا عـالق بـهذه ا
حتت ضغط احلاجة والفقر وقودا في معارك االخرين
ـلـيـشـيـات في سـوريا . وان اسـرائـيل الـتي تـقـصف ا
ويقـتل ابـناء الـعـراق في الـغارات قـد تـباشـر الـقصف
داخل العـراق بنـفس الذرائع . ولـو جرى كـشف قتلى
العراقي في مـعارك سوريا واليمن لـكان أمراً مفزعاً

وكبيراً للبلد كله . 
ال أدري إن كـان احلـكم العـراقي يـفـكر بـهـذا االمر أم
أنه تــارك لــشــأنه جلــهــات تـعــامــله مــعــامــلــة االحـوال
الشخصيـة والعقود التي تكـاد تخرج من ايدي الدولة

الى ايدي اخرى .
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الـفتـيـات الـصغـيـرات عـلى تـيك توك
ــظـهـر وتــسـلـيــعـهن وتــصـويـرهن 
جنسي) يسبب مشكالت لدى األهل.
أمـا احملـامـيـة نـكـهت داد الـتي تـقـدم
تـدريـبـا لـلـنـساء عـلى األمـن الرقـمي
فـــقـــالـت لــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس إن
الــشـكــوى من (االبـتــذال) لـهــا مـعـان
فضـفـاضة وغـالبـا مـا تسـتخـدم ضد
الـنـسـاء مـشـيـدة بـإفـراد (تيـك توك)
مـساحـة لـيـعـبر الـنـاس عن أنـفـسهم
بطرق قد ال تكون مـتوافرة لهم غالبا

في احلياة العامة.
ولـم تــــرد (تــــيك تـــــوك) عــــلى طــــلب
للـحـصول عـلى تـعلـيق بـشأن الـقرار

الباكستاني.
كــذلـك أعـــلـــنت هـــيـــئـــة االتـــصــاالت
الـباكـسـتانـيـة عزمـهـا حجب تـطـبيق
آخـر أقل شـعـبـيـة هـو (بـيـغـو) لـلـبث
ــبـــاشــر عـــبـــر اإلنــتـــرنت بـــســبب ا

نتشرة عليه. ضام ا ا
مـن جــهــة اخـــرى ألــغت مــجـــمــوعــة
(نـتفـليـكس)الـعمـالقة لـلبـث التـدفقي
إنــتـاج مــسـلــسل في تـركــيـا يــصـوّر
شـخصـيـة مثـلـيـة جنـسـيا بـعـد عدم
مـــــــنـح احلــــــــكـــــــومــــــــة اإلذن الالزم
لــلـتـصــويـر عــلى مـا أعــلـنت كــاتـبـة
ســيـنـاريــو الـعــمل الـثـالثـاء. وأكـدت
كــاتــبــة الــســيــنــاريــو ايس يــورنش
لـــوكــالــة فــرانس بـــرس مــعــلــومــات
صحافـية عن إلغـاء تصويـر مسلسل

(إيف أونلي).
وكـــانت يــونـش قــالت األحـــد جملــلــة
(ألــتـــيـــازي فـــاســـيـــكـــول) األحــد إن
ــعـنــيـة لم تــمـنح اإلذن الــسـلــطـات ا
ــســلــسـل ألنه يــصــوّر بـــتــصــويـــر ا

احملـــافظ مع اتـــهــامــات خـــصــوصــا
بنشر الرذيلة والعري.

وأعـــــلـــــنـت هـــــيـــــئـــــة االتـــــصــــاالت
الـبــاكـسـتـانـيـة أنــهـا تـلـقت شـكـاوى
كثـيرة ضد (تـيك توك) بـسبب (آثاره
الــسـلــبــيــة لــلــغــايــة عــلى اجملــتــمع

.( وخصوصا على اليافع
وذكّرت الهـيئة االثـن بأنـها وجهت
سـابـقـا حتـذيـرات لـلـشـركـة حلـمـلـهـا
على تـعديل مـضمـونهـا قبل تـوجيه
إنذار أخير يـطالبهـا بفرض ضوابط
ـــضــامـــ (الـــبــذيـــئــة لــلـــحـــد من ا
ـــبــتــذلـــة والالأخالقـــيــة). ورحب وا
مستشار رئـيس الوزراء عمران خان
لشؤون اإلعالم الرقمي ارسالن خالد
بـــهــذا الـــقــرار قـــائال إن (اســـتــغالل

شـخـصـيـة مـثـلـيـة وهـذا األمـر يـثـيـر
سـتقـبل . ولفتت خوفا كـبيـرا على ا
اجملـلــة إلى أن (نـتــفـلـيــكس) رفـضت
االنــصــيــاع لـــطــلب اجملــلس األعــلى
ـسمـوع في تـركـيا ـرئي وا لإلعالم ا
ثلية من االستغناء عـن الشخصيـة ا
ـشروع الـسـيـنـاريـو وآثـرت إلـغـاء ا

تماما بدل اخلضوع للرقابة.
وردا على أسئلـة وكالة فرانس برس
الـثالثـاء لم تــؤكـد (نـتـفـلـيـكس) ولم
تـــنف مـــحـــاوالت وجـــود مـــحــاوالت

لغى. سلسل ا رقابة على ا
وقالت منصة البث التدفقي في بيان
ـشتـركيـنا (نبـقى متـمسـك بـشدة 

بدع في تركيا). جتمع ا و
ويـــأتي هـــذا اجلـــدل في ظـل تـــزايــد
ـناوئـة للـمـثلـي من التـصـريحـات ا
مـسـؤولـ ووسـائل إعالمـيـة مـقـربة
من احلــــكــــومــــة الــــتــــركـــيــــة. فــــفي
نيسان/أبـريل وصف رئيس مديرية
ـثلية الشؤون الـدينيـة علي إرباش ا

اجلنسية بأنها مرض. 
قـاطـعة شـركة كذلك وُجـهت دعـوات 
(ديـكـاتـلـون) الـفـرنـسـيـة لـلـمـنـتـجات
ـاضي في تركـيا الريـاضيـة الشـهر ا
. بسبب نشرها رسائل دعم للمثلي
ـان وقُـدم مـشـروع قــانـون أمـام الـبـر
الــتــركي الـثـالثـاء من شــأنه تــعــزيـز
الـــرقـــابـــة عـــلى وســـائل الـــتـــواصل

االجتماعي. 
ويــــرى مـــــراقــــبــــون أن الـــــقــــانــــون
سـتقـبلي سـيتـيح للـحكـومة أيـضا ا
ـثـلـيـ احلـد من قــدرة الـنـاشـطــ ا
عــلـى الــتـــعـــبـــيـــر عن آرائـــهم عـــبــر

اإلنترنت.
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الـــثـالثــاء إذ رأى فـــيـه نـــاشـــطــون
حــــقــــوقــــيــــون تـــــســــاهال في ردع

االعتداءات على النساء.
وحــــاول يـــــ زي تـــــشــــ خـــــنق
حــبـيــبـته الــسـابــقـة إلى أن فــقـدت
الـوعي في مـنـزلـهـا فـي أيـار/مـايو
2019 بـعـدمــا حـاول عـبــثـا إقـنـاع
الشـابة الـبالـغة 21 عامـا بالـعودة
عن قـــرارهـــا إنــهـــاء عالقـــتـــهـــمــا

بحسب وثائق نشرتها احملكمة.
بـعـد اإلقـرار بـذنـبـه بـتـهـمـة اإليذاء
تعمد للضحية حكم على الشاب ا

(الـتـقـلـيل غـالـبـا من خـطورة األذى
الالحق بالنساء).

وفي ظل تـــنـــامي الـــغــضـب أعــلن
وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة والــــعــــدل ك.
ـوغـام أن احلـكــومـة سـتـعـيـد شـا
النـظر في طـريقـة إصدار الـقرارات

في مثل هذه القضايا.
وأعـــلـــنت جـــامــعـــة ســـنـــغـــافــورة
الـوطـنـية تـعـلـيق عضـويـة الـطالب
ـعـتـدي واحـتــمـال فـرض عـقـوبـة ا
مـسـلـكيـة عـلـيه رغم أن احلـادثة لم
حتصل ضمن حرمها.وتثير حاالت

وكـــان الــشـــاب يـــواجـه احـــتـــمــال
السجن سنت كحد أقصى.

وأثـــار احلــكـم غــضــبـــا عــبّـــر عــنه
نـاشـطـون حـقـوقـيـون عـلى وسـائل
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي كــمــا أن
ــدافـــعــة عن مـــجــمـــوعــة (أويـــر) ا
حقوق النساء اعتبرت أنه (يعكس
مــرة جـديــدة اخـتالل الــتـوازن بـ
ـمنـوحة لـلنـساء الـلواتي الـقيـمة ا
ــعــتـدين يــتـعــرضن العــتـداءات وا

الذكور عليهن).
وحتـدثت اجلـمـعـية عـن اجتاه إلى

الــبـالغ 23 عــامـاو وهــو طـالب في
طب األسنان في جامعة سنغافورة
الوطـنيـة اجلمعـة بـ(عقـوبة سجن

دة قصيرة). 
وسـيــمـضي اثــني عـشــر يـومـا في
الـسـجن من دون ذكـر الـعـقـوبـة في

سجله العدلي.
كذلك سيتع عـليه القيام بأشغال
ـدة  80سـاعة لـلـمـنـفـعـة الـعـامـة 
ومـراجــعـة الـســلـطـات بــاسـتـمـرار
مــدى خــمــســة أشــهــر واخلــضـوع

إلعادة تأهيل.

الـتـحـرش اجلـنسـي غـضـبـا كـبـيرا
دينـة الواقعة في في هذه الدولـة ا
جــنـوب شــرق آســيــا مـنــذ كــشـفت
ـاضي قـيـام أحدهم طـالـبـة العـام ا
بـتـصـويرهـا من دون عـلـمـها خالل
االسـتـحـمـام في نـزل الـطالب الذي

تعيش فيه.
وشــكــلت هــذه احلــالــة شــرارة مــا
سـمي حـركـة #أنا_أيـضـا بـنـسـخة
مـحـليـة في سـنغـافـورة خصـوصا
بعد العقوبـة اخلفيفة التي طاولت

عتدي. ا

{ اسالم ابـــاد- أنــقــرة -(أ ف ب) –
وجــهت بــاكــســتـان حتــذيــرا أخــيـرا
لــشــبــكــة (تــيك تــوك) االجــتــمــاعــيـة
الــصــيـــنــيـــة بــســبـب مــا اعــتـــبــرته
مـــضـــامـــ (ال أخالقـــيـــة وبـــذيـــئـــة
ومـبـتـذلـة) تـنـشـرهـا عـلى مـنـصـتـهـا
ــصــورة لـــتــشـــارك الــتـــســجــيـالت ا

القصيرة.
يا كبيرا ويحقق التطبيق جناحا عا
مع فـيـديـوهــاته الـتي تـراوح مـدتـهـا
ب 15 ثانية و60 وهو يلقى رواجا
ـراهـق الـباكـسـتانـي كبـيـرا ب ا
مع حــســـابـــات يــتـــابــعـــهـــا ماليــ

ستخدم أحيانا. ا
غـــيــر أن (تــيـك تــوك) تــثـــيــر أيــضــا
انـتـقادات في اجملـتـمع الـبـاكـسـتاني
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