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جتــــددت االحـــــتـــــجــــاجـــــات في
محـافظـة ذي قار لـليـوم السادس

عـــــلى الـــــتـــــوالي عـــــلـى تــــردي
تـظاهرون اخلدمـات كما طـالب ا
. ــســؤولـ بــتــغــيــيــر عــدد مـن ا
وتـــواصــــلت الــــتـــظــــاهـــرات في
قــضــاء ســوق الــشــيــوخ وطــالب

احملـتــجـون بـاقــالـة الـقـائــمـمـقـام
ومدراء الدوائـر وقطعـوا الطرق
ـؤديــة الى مــدخل الـقــضـاء من ا
مــديـنــة الـنــاصـريــة وكـرمــة بـني
سـعــيـد والـعــكـيـكـة ومــنـطـقـة تل

الـــلــحـم وغــلق جـــمــيـع الــدوائــر
احلكـومـيـة. وفي قضـاء الـرفاعي
جتــــددت االحـــتـــجــــاجـــات امـــام
مــــحـــطــــة الــــكــــهــــربـــاء وقــــطع
احملـــتــجـــون الــطـــريق الـــرئــيس
الرابط بـ الـرفاعي والـناصـرية
بـاالطـارات احملتـرقـة  احـتـجـاجاً
عـلى تـردي الكـهـربـاء واخلـدمات
كــمـا قــطع احملــتـجــون  الــطـريق
الـرئـيس الــرابط بـ الـنـاصـريـة
وبـغـداد بـاالطـارات احملروقـة في
تـصـعـيـد احـتـجـاجي عـلى تـردي
خــدمـات الـتــيـار الــكـهــربـائي في
مـــنــاطــقـــهم. وشــهـــدت الــدوائــر
اخلـدمــيـة والـصـحـيــة تـغـيـيـرات
عـــدة فـي اداراتـــهـــا خالل االيـــام
ـاضـيـة وتـضـمـنت الـتـغـيـيرات ا
تـــعــــيـــ أيــــاد بـــجــــاي مـــديـــرا
ـســتـشـفى احلـسـ الــتـعـلـيـمي
وتكـلـيف عـقيل اخلـفـاجي بادارة
مركز القـلب وتسميـة الصيدالني
صالح غــيــاض نــاطــقــا رســمــيــاً
لدائـرة صـحة ذي قـار. كمـا جرى
تكلـيف مهدي شـياع  بادارة فرع
شــركـــة جتــارة احلــبــوب في ذي
قـــار واظــهــرت الـــوثــيـــقــة مــنح
احملافظ نـاظم الوائـلي قائـممـقام
اجلبايش عـبد الكـاظم ملك طاهر
ـدة عشـرة أيام إجازة اعـتـياديـة 
مع تــكـــلـــيف قـــائــمـــقــام قـــضــاء
االصالح احــمــد نــاظم الــرمـيض
بــادارة الــقــضــاء حلــ انــتــهــاء

منوحة. اإلجازة ا
ـثنى قدمت حملة وفي محافظة ا
تـــبـــرعـــات واســـعـــة عـــلى مـــدى
اضـي قام بها اهالي اليوم ا
احملـــافـــظـــة الى نـــســـاء قـــضـــاء
واد غذائية الرميثة  مساعدات 
واسـتــهالكـيـة عـجــزت احلـكـومـة
ونـواب احملافـظـة عن تـوفـيـرها 
واكتـفت الـدولة بـالـتفـرج بـالرغم
من التصريحات التي صدرت من
رئــيـس احلـــكــومـــة بـــالـــشـــعــور

بــاخلـــجل  جتــاه وقــوف نــســاء
الـــرمــيـــثـــة من االرامل وأمـــهــات
وأخـــوات الــشــهــداء بـــطــوابــيــر
مزدحـمـة  من اجل مـواد غذائـية

بسيطة ال تتعدى قوت يوم .
راة واعـلـنت رئـيـسـة مـؤسـسـة ا
ــثــنى ــاهــرة فـي ا الـــعــراقــيـــة ا
النـاشـطة بـلسم فـالح الـتمـيمي 
ان احلـمــلـة بـدأت قــبل عـدة ايّـام
بــتـحـشــيـد اهــالي احملـافــظـة من
ـيسـورين وبجـهود اخليـري وا
شبـاب ناشطـ ومنـظمـة احباب
الله  الـتي عمـلت قاعـدة بيـانات
للعوائـل احملتاجة  بـعد ان ظهر
ـئـات الـنـسـاء في فـديـو مـصــور 
قـضـاء الـرمــيـثـة يـنـتـظـرن سالت
غـــذائــيـــة مــحــدودة خـالل شــهــر
ـاضي  ورغم تـصريح رمضـان ا
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الكاظمي بشـعوره باخلجل جتاه
ــــــوقـف  اال ان اي حتــــــرك من ا
الـدولـة واحلـكـومـة لم يـصدر  ال
بــاإلعـــانــة االجــتــمــاعــيــة وال من
اعــــضـــاء مـــجـــلـس الـــنـــواب عن

احملافظة . 
واشــارت الـتــمـيــمي ان الـنــخـوة
واالنسـانيـة دفـعت إلعالن موقف
حملة تبرعـات واسعة استطاعت
ـــــواد تـــأمــ 80 الف طـن مـن ا
الـغدائـيـة اخملـتلـفـة  حتـميـلـها
عبر 100 سيـارة حـمل بيك اب 
دخـلت قـضـاء الـرمـيـثـة ومـنـاطق
اخــرى من احملــافـظــة  وتــركـزت
الـتــبـرعـات من مـديــنـة الـسـمـاوة
ــــثـــنى  واقــــضـــيــــة ونـــواحي ا
ووضعت احلـملة خـطة اسـتمرار
ــــســـاعـــدات لـاليـــام واألشـــهـــر ا
القادمة بـعد ان تأمـ تبرعات ال
تــنـــقــطع من األهـــالي وشــهــامــة
الــطـيـبــ  مـتـعــهـدين بـالــوقـفـة
ـــشــــرفـــة وانــــقـــاذ اخــــواتـــهن ا

النســاء.
ــنــظــمــة ان وتــابـــعت رئــيــســة ا

اهالي احملافـظة منعـوا قبل فترة
دخـول مـسـاعــدات مـخـجـلـة عـلى
مشارف السماوة عبارة عن اربع
عــجالت نـوع كــيـا حــمـوالتــهـا ال
تتـعـدى سبـعة اطـنـان جمـيعـها 
واعتـبـروها إهـانـة كونـهـا جاءت
بـــدوافع ســيـــاســيــة ولـــلــدعــايــة
والـــتـــرويج  واتـــصل الـــنـــاشط
هشام الذهبي لتـام احتياجات
اضافـة الى وجـهاء وشـخصـيات
مجـتمـعيـة خيـرية  وان اجلـميع
ــثــنى اقل يــعــلم ان مــحــافــظــة ا
مـحــافـظـة بـالـســكـان في الـعـراق
ونسـبـة الفـقر والـبـطالـة تتـجاوز
ـئة  وتـشـهد احـتجـاجات 60 با
وتــظـاهــرات لـلــمـطــالـبــة بـفـرص

العمل واحلقوق واخلدمات .
واكد الناشط من اهالي السماوة
ـيـالـي ان تـصـاعـد رعـد شــريف ا
نــســبــة الــفــقــر جــاءت نــتــيــجــة
االٍرهــــــــاب الــــــــذي اخـــــــذ االالف
ــثــنى الــشــبــاب من مــحــافــظــة ا
ومــــحـــافـــظــــات وسط وجـــنـــوب
الـعــراق  الـذي قــدمـوا ارواحـهم
ـنـاطق شـهـداء من اجل حتـريـر ا
التي سـيطـرت علـيهـا اجلمـاعات
ـــتــطـــرفــة عــام 2014 وتــركت ا
الــزوجــات واالمــهــات واالخـوات
والـبـنـات  ومـسـؤولـة احلـكـومـة
القانـونية واألخالقـية والشـرعية
بــتـــأمــ حــيــاتــهن  ومــا جــرى
بعدهـا استغالل الـدماء لسـيطرة
كـتل وأحـزاب سـيـتـسـيـة وحتول
احلـقـوق لـلـفـسـاد  جـعـلـنـا امـام
حـــالـــة مـــا شـــاهـــدنـــاه من ظـــلم
الـنــســاء  وعـلى رئــيس الـوزراء
الــعـمل اجلــاد لــتـســخـيــر مـوارد
وخـيـرات الـعــراق لـهـذا الـعـوائل
وتـــأمــ الـــعــيش الـــكــر  وان
اهـــالي الـــســـمـــاوة لن يـــتـــركــوا
نـــســائــهـم حتت طــائــلـــة الــفــقــر
والـــظــــلم واحلــــرمـــان والــــعـــوز

ويتقاسمون اخلبر معهم .
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أفــــرج عـــنـــهم بـــعـــد شـــهـــرين من
االحـــتــجـــاز إثــر اخـــتــطـــافــهم مع
عــراقي في حي الــكـرادة نــفـسه و.
تــــداول نـــاشــــطـــون عـــلـى مـــواقع
الـتواصل االجتماعـي مقطع فيديو
قـالـوا إنه يعـرض حلظـة اختـطاف
مـيـفيس  .ويـظهـر الـفيـديو سـيارة
مــدنـيـة نــزل مـنـهــا عـدة أشـخـاص
ويــعـتـرضـون طـريـق مـيـفـيس قـبل
اخــــتـــطـــافـــهـــا ووضـــعـــهـــا داخل
الــــســـيـــارة والـــتـــوجه إلى جـــهـــة

مجهولة. 
مـن جــهــة اخــرى ســقــطت طــائــرة
مُـسّـيـرة في  مـنـطـقـة اجلـادرية في
ـــنـــزل الـــســـابق بــــغـــداد  عـــلى ا
ـلـكي لـرئـيـس الوزراء فـي الـعـهد ا
نـــوري الــســعــيــد  الــذي يــشــغــله
حـاليا قـاطع مغاويـر الفرقة االولى
الــتـابع لـلـشـرطـة اإلحتـاديـة. وقـال
مــصــدر امـنـي ان (الـطــائــرة كـانت

ــانــيــة . ــواطـــنــة األ اخـــتــطــاف ا
وقــالت صــحــيــفـة ديــلي تــلــغـراف
الــــبـــريـــطـــانـــيــــة ان االجـــانب في
الـعـاصـمـة الـعـراقـيـة رفـعـوا درجة
احلـمـايـة واالحـتـيـاطـات خـوفا من
عـــمــلـــيــات تـــســتـــهــدفـــهم . وقــال
مــسـؤول امـني ان الـعــمـلـيـة تـبـدو

مخططة بشكل جيد .
وقـال ماس أثـناء زيـارته العـاصمة
الــيــونــانــيــة أثـيــنــا إنه ال يــعــتـزم
الــتــصــريح بــشــكل واضـح بــشـأن
ـــشــــاعـــر الــــقــــضـــيــــة (مـــراعــــاة 
ـتضررين) مضيفا (ولكننا بدأنا ا
ـــانـــيــة فـي وزارة اخلـــارجـــيـــة األ
االهـتمام بـالقضـية والتوصل حلل
ـعني يـتم خالله تـأم الـشخص ا
وشـعـوره باالرتـيـاح). ومنـذ بـداية
الـعام احلـالي اختُـطف صحـافيان
فـرنسـيان أليام عـدة إضافة إلى 3
عـاملـ في مجـال حقـوق اإلنسان

تــظـاهـرات هـنـاك . وتــعـلـيـقـا عـلى
احلـــادث أعــلن وزيــر اخلــارجــيــة
ــــاني هـــايــــكـــو مـــاس أمس أن األ
وزارتـه دعت إلى اجـــتــمـــاع فــريق
األزمـات اخلـاص بهـا على خـلفـية

قــبل قــوة شــرطــة خـاصــة حــصـرا
دون اي جــهـاز اخـر). بـدوره اعـلن
الـناطق باسم الـقائد العـام للقوات
ــســلــحــة الــلــواء يــحــيـى رسـول ا
ــانـيــة هـيال حتــريـر الــنـاشــطـة اال
مــيـفــيس. واصــدر قـائــد عـمــلـيـات
بـــغــداد امــرا بــتــكــلـــيف الــعــمــيــد
احلـقوقي محمد عـبد الوهاب سكر
ـهــام مــعـاون قــائـد الــســعـيــدي 
عـمـليـات بغـداد في اطار تـغيـيرات
ـــنــاصـب االمــنـــيـــة  من اجل فـي ا
تـــــدارك اخلــــروقــــات في اخلــــطف
واالغــتــيـال. وكــان رئــيس الـوزراء
مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي قـــد كـــلف
ي بـرئاسة فـريق البحث عن الـغا
اخملـتـطفـة. والسـعيـدي كان يـشغل
مـنـصب قائـد الفـرقـة اخلامـسة في
الـشـرطـة اإلحتـاديـة قـبـل أن تـناط
بـه مـهـام قــائـد شــرطـة ذي قـار في
ــــــاضي عــــــقب تــــــشــــــرين األول ا

شاركة في عملية حترير الـوزارة ا
اخملتطفة). 

مـن جـهــته قــال  مـجــلس الـقــضـاء
االعــلى في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس انه (باشراف قاضي مـحكمة
حتـقـيق الـرصـافة تـمـكـنت الـقوات
االمـنيـة من حتـرير ميـفيـس والقاء
الـقـبض عـلى اخلـاطفـ فـجـر يوم
امـس اجلـــمـــعــــة) مـــضـــيـــفـــا  ان
(الــتــحـقــيق جـار بــخـصــوص تـلك
ــة وسـوف تــعـلـن نـتــائـجه اجلــر
حـــــــ اكـــــــتـــــــمـــــــال االجـــــــراءات

التحقيقية). 
وقـال مصدر مقرب من ميفيس (ان
ي بـذل جـهـودا استـثـنـائـية الـغـا
فـور اختـطاف الـناشـطة واسـتعان
بـجـهـود مـعـلـومـات دولـيـة وحترك
مـهني محـترف حتى ابلـغونا انهم
كـانـها سـاعـة اخلامـسة وصـلـوا 
فــجـرا وتـمت عـمـلــيـة انـقـاذهـا من

بـوكـالـة االستـخـبارات وتـشـكيالت
خــلــيــة الــصــقــور واســتــخــبـارات
الـشـرطـة االحتـاديـة بـاإلضـافة إلى
مـكـافـحـة اجـرام بـغـداد من حتـرير
مــيــفـيس بــعـد مــا يـقــرب عـلى 72
ـنــطــقـة ســاعــة من اخــتــطـافــهــا 
الــكـرادة بــبـغــداد) كـاشــفـة عن أن
(عـمـلـيـة التـحـريـر جـرت في احدى
مـــنــاطق الــرصـــافــة) وأضــافت أن
(جــهـود الـوزارة تــكـلـلت بــتـحـريـر
اخملــــتـــطــــفـــة نـــتــــيـــجـــة الــــعـــمل
ـعـلـومات االسـتـخـبـاري وتقـاطع ا
ومـتابـعة الـكامـيرات ورصـد كل ما
ـــة االخــتــطــاف) يـــتــعــلـق بــجــر
مــؤكــدة أن (وزيــر الــداخــلــيــة قـام
بـتسليم ميفيس إلى القائم بأعمال
ـانـية فـي بغـداد ووفد الـسـفارة األ
الــســفــارة الــذين قــدمــوا شــكــرهم
ـســلـحـة لــلـقــائـد الـعــام لـلــقـوات ا
ووزيــر الـداخــلـيــة وكل تـشــكـيالت
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ــانـيــة هـيال غــادرت الــنـاشــطـة اال
مـيـفـيس بـغداد عـائـدة الى ديـارها
بـعد ان تمـكنت القـوات االمنية من
حتـــريـــر امـس اجلـــمـــعـــة والـــقــاء
الـقـبض عـلى اخلـاطـفـ فـيـمـا قام
وزيـر الـداخـلـيـة بـتـسـلـيم مـيـفيس
إلـى الـــقــائـم بــأعـــمـــال الـــســـفــارة

انية في بغداد  .  األ
وقــالت وزارة الـداخــلـيــة في بـيـان
ــتـابــعـة تــلــقـتـه (الـزمــان)  إنه (
شـخصية مستمرة من القائد العام
ــســـلـــحــة مـــصـــطــفى لـــلـــقـــوات ا
الـــكــاظــمي واشـــراف مــبــاشــر من
ي وزيــر الـداخـلـيـة عــثـمـان الـغـا
واشــــــراف مــــــيـــــدانـي من وكــــــيل
الـــوزارة لــشــؤون االســتــخــبــارات
والـتـحـقـيـقـات االحتـاديـة تـمـكـنت
الـقوات األمنية في الوزارة متمثلة
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اجـتمـعت حشـود كبـيرة لـلمـشاركة
فـي أول صالة جـمـعـة تقـام فـي آيا
صــوفـيـا بـعـد حتــويـله من مـتـحف
إلـى مسـجد.وقـال حاكم إسـطنـبول
ـــســـلـــمـــون عـــلـي يـــرلـــيـــكـــايـــا (ا
مـــتـــشــوقـــون لـــلــحـــدث اجلـــمــيع
يــــرغــــبـــون فـي حـــضــــوره).وكـــان
ــبــنى الــذي أنــشيء قــبل 1500 ا
درج على الئحـة اليونسكو عـام وا
ي قــد حتــول إلى لـــلــتــراث الــعـــا
مــتـحف عـام .1934ولــكن مـحـكـمـة
تــركــيــة أبــطــلت قــرار حتــويـل آيـا
صــوفــيــا إلى مــتــحف قــائــلــة إنه
(يـجب أن يـصبح مـسجـدا). وأعلن
الـــــرئــــيس الـــــتــــركي رجـب طــــيب

ــبــنى ســيـســتــخـدم أردوغــان أن ا
كـــمــســجـــد ابــتــداء من  24تـــمــوز
اجلـاري.وحـث يـرليـكـايـا فـي كـلـمة
مـتلـفزة اخلمـيس الذين يـحضرون
لــــــلـــــصالة اجلـــــمــــــعـــــة عـــــلى أن
يــسـتـخـدمـوا األقــنـعـة ويـحـضـروا
مـعـهم سـجادة صـالة وأن يتـحـلوا
ــنع بـــالـــصــبـــر والـــتــفـــهم وذلـك 
انـتـشار فـايـروس كورونـا.وأضاف
أن مــوظـفـ من الـقــطـاع الـصـحي
ــكــان لــتــقـد ســيــنــتــشــروا في ا
ـساعدة عند الضرورة.وقال وزير ا
الــشــؤون الــديــنــيــة الــتــركي عــلي
إربــــاس إن (نـــــحــــو الف شــــخص
ســيـتــمـكـنــون من أداء الـصالة في
ــوقع فـي نـفـس الـوقـت).وأضـاف ا
أن (تـعـديالت قـد أجـريت في داخل

ــــكــــان وأنـــشــــئت حــــديــــقـــة في ا
بـنى سيـكون الـداخل) وقـال أن (ا
مـــفــتـــوحــا طـــوال الــلـــيل).ووضع
بــســاط أزرق عــلى األرض من أجل
ــصـلـ كـمـا تـمت تـغـطـيـة اآلثـار ا
ـسيـحيـة بقطع قـماش بـيضاء أو ا
ـقرر حـجـبت عـنهـا اإلضـاءة.ومن ا
حـجب فـسـيـفـسـاء تـصـور الـعذراء
ــــســـيح داخل قـــوس مـــزخـــرف وا
يالدي. تـعـود إلى الـقرن الـتـاسع ا
وادى الــرئـيس الـتــركي رجـا طـيب
أردوغــــــان صالة اجلــــــمـــــعــــــة مع
ــــســـجـــد.وكـــانت ــــصـــلـــ في ا ا
جــمـاعـات إسالمــيـة في تــركـيـا قـد
طـالـبت أكـثـر من مـرة بـتـحـويل آيا
صــوفـيــا إلى مــسـجــد مـرة أخـرى
ولـكن معارضة علمانية حالت دون

هـذه اخلطـوة.وح أعـلن أردوغان
عـن هـذه اخلـطـوة فـي الـعـاشـر من
تــــمـــوز أثــــار اســــتـــنــــكـــارا واسع
الـنطـاق.وقال الـبابـا فرانـسيس إن
(قـــلــبه مع إســطــنــبــول) وأضــاف
(أفــكــر فـي سـنــتــا صــوفــيــا واأللم
يـعتصرني). وحذر رئيس الكنيسة
يو األرثـوذكسـية الـبطريـرك بارثـو
ـبـنى إلى مـسـجـد مـن أن حتـويل ا
سـيحي سـيثيـر استيـاء مالي ا
ويـــــــؤدي إلى الـــــــشــــــقـــــــاق بــــــ
.ودعــا مــجــلـس الــكــنــائس ــ عـــا
ي الــذي ضم فـي عــضـويــته الــعــا
 350 كــــــنــــــيـــــســــــة إلى إلــــــغـــــاء
الـقرار.وعبـرت منظمـة اليونـيسكو
عن أسفها للخطوة وقالت إنها قد
تـفاقم التوتـر مع اليونان اجملاورة

الـــــتي يــــعـــــيش فــــيـــــهــــا ماليــــ
ـــســـيــحـــيـــ األرثــوذوكـس.لــكن ا
أردوغـان دافع عن الـقـرار قائال إن
كان. بالده تمارس سيادتها على ا
وأضــاف (بـعـد  86 عــامـا سـتـعـود
آيــا صــوفــيــا مــســجــدا كــمــا أراد
ــبـنى مــحــمـد الــفـاحت).وقــال إن (ا
سـيبـقى مفـتوحـا للـمسـلمـ وغير
ــســلـمــ والــزوار األجـانـب.يـقع ا
ـبنى ذو القبة في حي الفاحت في ا
اسـطـنـبـول عـلى الـضـفـة الـغـربـية
لــلـبـوسـفـور ويـشـرف عـلى مـيـنـاء
الــبــوق الـذهــبي).وبــدأ تــاريخ آيـا
صــوفــيــا قـبـل حـوالي  1500عــام
حــ بـنى اإلمـبـراطـور الـبـيـزنـطي
جـوستنيان الكنـيسة الضخمة عام
.537وفـي عــــام  1453ســـــيـــــطــــر

الـسلـطان الـعثـماني مـحمـد الثاني
عـلى إسطـنبـول (التي كـانت تعرف
بـالـقـسطـنـطـينـيـة) وجـرى حتويل
كــنـيـسـة آيــا صـوفـيــا إلى مـسـجـد
ألداء صـالة اجلمـعـة.وأضـيفت إلى
ـبـنى  4مـآذن كـمـا جـرت تـغـطـيـة ا
سـيحية والفـسيفساء األيـقونات ا
الـــذهـــبــيـــة بــخـــطـــوط وكــتـــابــات
عــربـيـة.وبـعـد قـرون من اسـتـخـدام
الـكنـيسـة كمـسجـد جرى حتـويلـها
إلـى مــــتــــحف عــــام  1934ضـــــمن
اخلـطـوات الـتي قـام بهـا مـصـطفى
كـمـال أتاتـورك لتـحـويل تركـيا إلى
دولــة عـلـمـانـيـة.وحتـولت مـنـذ ذلك
ـواقع الــوقت إلى واحـدة من أهم ا
الـسياحية في تركيا وكان يزورها

 3.7مالي سائح سنويا.
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ـدنـيـة النـافـذ وإيـقـاف الـتـرفيع ا
وظفي الـدولة بتجاوز والعالوة 
ـدنــيـة فــقـرات قــانــون اخلـدمــة ا
النافـذ وإيقاف الـترفيع والعالوة

وظفي الدولة.
ـوجـهة الى  وبـحسب الـوثـيـقة ا
األمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
ــــــالـــــيـــــة فـــــإن إضـــــرار وزارة ا
وظـفـ اصبح نـهـجا سـنـويا بـا
بـأســبـاب وذرائع مــخـتـلــفـة مـثل
الية وازنة واالزمة ا عدم اقرار ا
مــــشــــددا عـــلـى ان الـــنــــصـــوص
الــقــانـونــيــة ال تـقــبل الــتــفـســيـر
والـــتــأويل. وفـي الــشــأن نـــفــسه

ـــركـــزي تـــأمــ اعـــلن الـــبـــنك ا
وظفـ للشـهر اجلاري رواتب ا
مؤكدا (إطالقها دفعة واحدة قبل

عيد األضحى).
 وقال البنك  في بيان إن (رواتب
ـوظــفـ لـشـهـر تــمـوز مـؤمـنـة ا
وستطلق بـدفعة واحـدة قبل عيد
األضـــــــحى) وتـــــــأخــــــرت رواتب
ـــتــقـــاعــدين خالل ـــوظــفــ وا ا
ــــاضـــيــــة اكـــثــــر من االشـــهــــر ا
اســـبــوعــ بـــســبب عـــدم تــوفــر
الـسـيـولـة الـنـقـديـة جـراء ظـروف
جــائــحــة كـورونــا الــتي ادت الى

انخفاض اسعار النفط.
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طـــالـب نـــائب رئـــيس الـــلـــجـــنـــة
القانونـية النيـابية محـمد الغزي
بـتـشـكـيل جلـنـة حتـقـيـقـيـة عـلـيـا
بحق مدير عام الدائرة القانونية
ـــــالــــيـــــة الرتــــكـــــابه في وزارة ا
مخـالـفات قـانونـيـة. وقال الـغزي
في وثيقة اطلعت عليها (الزمان)
انه يـــطـــالب بـــتـــشـــكـــيل جلـــنـــة
حتـقـيـقـيـة عـلـيـا بـحق مـديـر عام
الـــدائــرة الــقــانـــونــيــة في وزارة
الية الرتكابه مخالفات قانونية ا
وجتـاوزه فـقـرات قـانـون اخلـدمة
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لـعقد جـلسة طـارئة جمللس الوزراء
ـعاجلـة االمتحـانات النـهائيـة بعد
ان جتـاوز عدد االصـابات بـكورونا
فـي الــــعــــراق  100 ألـف اصــــابــــة
وجتــاوزه ايــضـا الى اكــثـر من 80
ي دولـة في تـرتيب االصـابات الـعا
وتــزايــد عـدد الــوفـيــات لــيـتــجـاوز
 4100 مـتوف. وقـال السـاعدي في
بــيـان ان (هـذا االنــتـشـار اخلــطـيـر
لـــلـــوبــاء اجلـــائح  يـــســتـــدعي من
احلـــكـــومـــة مـــعـــاجلـــة كــثـــيـــر من
الــقـضـايـا ذات االولـويـة الـقـصـوى
وخـصـوصـا مـوضوع االمـتـحـانات
الـــنـــهــائـــيـــة وطــلـــبـــة االمــتـــحــان
اخلــارجي لــلــدراســتــ االعــداديـة
ــتـوسـطــة بـســبب تـعـنت وزارة وا
الــــتــــربـــــيــــة في قــــرارهــــا اجــــراء
االمـتحـانات وعـدم اعتـماد احلـلول
اجلـريـئـة والـقـرارات االسـتـثـنـائـية
الـــتـي تـــقـــدم بــــهـــا الـــكــــثـــيـــر من
الــتــربـويــ واخملــتــصـ ومــنــهـا
عدل التراكمي موضوع احتساب ا
ـوافقـة اوليـاء االمور االخـتـياري 
عدل مع اضـافة درجات لـتحسـ ا

الـعام لـلطـلبـة بشـكل عام ) مـشيرا
الـى ان احلكـومة مـسـؤولة عن امن
ـواطنـ وان قرار وزارة الـتربـية ا
بـاجراء االمتحـانات يهدد بـانتشار
الـوبـاء في احملافـظـات كافـة بـشكل
ـعـدل احتـساب مـخـيف ومرعب و
جــديــد يـصل فـي ادنى حـدوده الى
خـــمــســة ماليـــ اصــابــة في مــدة
االمــتـحـانـات الـتي حـددتـهـا وزارة
ـا يؤدي الى الـتـربيـة في قـرارها 
مــعــدل وفـــيــات اكــثــر بــكــثــيــر من
احلــالي وقــد نــصل مــعه الى  الف
مــتـوف بــكــورونـا يــومـيــا ال سـمح
الــله).فـي غــضـون ذلـك دعـا رئــيس
جلــنـة حــقـوق االنــسـان الــنـيــابـيـة
الـــرئـــاســـات الــثـالث في الـــعــراق
الكـات الصـحـية الـعامـلة لـتـكر ا
في مـجابـهة جائـحة كـورونا .وقال
الــنـائب ارشـد الـصـاحلي في بـيـان
انه دعـــا تـــلــــقـــته (الـــزمــــان) امس
رؤســـاء  اجلـــمـــهـــوريـــة والــوزراء
ـان لـتـكـر ابـطـال الـكـوادر والـبــر
الصحية في عموم العراق وخاصة

كركوك.
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ســجـلت  وزارة الـصــحـة والـبــيـئـة
امس اجلمعة 1863حالة شفاء من
فـايروس كـورونا في عمـوم العراق
مـقـابل 2485 إصـابـة جـديـدة و90
وفـاة. وبـحـسب بـيـان لـلـوزارة فـقد
ســــــجـــــلـت هـــــذه االرقــــــام بـــــعـــــد
ـوذجا في جـميع فـحص 18234 

اخملتبرات اخملتصة في العراق.
وفـي شــــأن مـــتــــصـل اكـــدت وزارة
الـعدل رفـعها جـميع أسمـاء النزالء
ـشــمـولـ بـقـرار الـعـفـو اخلـاص ا
إلـى رئــاســة الــوزراء. واعــربت في
بـيـان عن طـمـوحـهـا بـإخـراج أكـبـر
ـــــكن من الـــــنــــزالء ضــــمن عــــدد 
إجـراءات احلد من انـتشـار كورونا
مــشـيــرة الى انـهــا فـاحتـت رئـاسـة
اجلـمـهـورية لـشـمول أكـبـر عدد من
الــنــزالء مــوضـحــة انــهــا (أصـدرت
ــنع الــزيـــارات في الــوقت قـــراراً 
احلـالي). وفي السياق جدد النائب
صـــبـــاح الــســـاعـــدي الـــدعــوة الى
رئـيس احلكومة مصطفى الكاظمي

عـائلة في منطقـة الكرادة) مضيفة
ــــدني بــــذلت أن (فــــرق الــــدفــــاع ا
جـــهـــودا كـــبـــيــرة مـن اجل انـــقــاذ
الــعـائــلـة أوالً ثم عــمـلت عــلى مـنع
تـوسع النيـران التي اندلعت داخل
ـولـدات الكـهـربائـيـة باد احـدى ا
ــولــدات االمـــر لــتــحـــرق مــعــهـــا ا
اجملــاورة مـع كــمــيـات كــبــيــرة من
وقــود الـكــاز) مـؤكــدة (الـســيـطـرة
عــلى الـنـيـران بـوقت قـيـاسي حـال
دون تـسـجـيل اصابـات بـشـرية مع

ادية).  حتجيم اخلسائر ا
وافـــاد مــصــدر بــانــدالع حــريــقــ
آخــرين في بــغـداد احـدهــمـا داخل
مـخزن لـلعـطور فـي منـطقـة جمـيلة
قــرب شــارع حــســيــنــيــة االنــصـار
وأحلـق اضرارا مادية دون خسائر
بــشـريـة والـثـانـي انـدلع في بـنـايـة
ـنـطقـة الـطـوبـچي . داخـل سـوق 

واكدت السيطرة على النيران.

ـنــطـقــة اخلـضـراء  حتــلق فــوق ا
ـواد مـتـفـجـرة وقـنـابـر) مــحـمـلـة 
ـتـفـجـرات لم تـنـفـجـر مــؤكـدا ان (ا
حلـظـة سـقوط الـطـائرة) .كـمـا افاد
مـــصــدر امـــني  بــســقـــوط طــائــرة
مــــســــيـــرة ضــــمن تـل اجلـــواد في
ـحافظة صالح نـاحية الصـينية. 
الــدين ). ولم يـتـضح في حـيـنه مـا
اذا كـــانت الــطــائــرة امــريــكــيــة ام
عــراقــيـة لـالسـتــطالع ولم تــعـرف
اسـباب سـقوطهـا. واعلنت مـديرية
ــدني عن انــقــاذ عــائــلــة الـــدفــاع ا
واخــمـاد حـريـق في ثالث مـولـدات
كـــهــربــائــيــة وسـط بــغــداد.وقــالت
ديرية في بيان ان فرقها (تمكنت ا
مـن الـسـيــطـرة عـلـى حـادث حـريق
انــــــــدلـع داخـل ثـالث مــــــــولـــــــدات
كـــهــربــائــيــة اهــلــيــة مع خــزانــات
حتـوي وقود الـكاز بـكمـيات كـبيرة
مـــوضــوعه داخـل مــنــزل تـــســكــنه هيال ميفيس 

عن مجموعة واتساب
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طــبـقت بــصـورة صـحــيـحــة مع اتـخـاذ
ـواجهة الفساد) . ناسبة  اإلجـراءات ا
ومـن جـانب آخــر قــال مـصــدر امـني  لـ
(الــزمــان ) إن  (الــفـرقــة اخلــامــسـة من
اجلـــيش الــعــراقـي ولــواء نــداء ديــالى
لــلـحـشــد الـشــعـبي انـطــلـقــا بـعـمــلـيـة
عــســكــريـة فـي قـاطـع الـصــفــرة شــمـال
نـاحيـة العظـيم  شمالي قـضاء بعـقوبة
لــــتــــعــــقب خاليــــا داعـش ) . وأضـــاف

ــصـدر  أن  ( الــعـمـلــيـة انـطــلـقت من ا
ـنـطـقـة و تـفـكـيك ثالثــة مـحـاور في ا
عــبـوات نــاسـفــة) . الى ذلك  قــال مـديـر
الـبـيــئـة  في مـحـافـظـة ديـالى عـبـد الـله
هـــادي الــــشـــمـــري لـ ( الـــزمـــان )   ان
(مـحافظـة  ديالى تفقـد سنويا من -500

1000 دو من االراضي والبسات
الـزراعية نتيجة اسباب متعددة ابرزها
الـتجريف وحتويلـها الى اراض سكنية

الية مـضيفا انهمـا اكدا  ان (االزمت ا
ــــكن والــــصـــــحــــيــــة عــــارضـــــتــــان و
مــواجــهــتـهــمــا بــالـتــخــطــيط الــســلـيم
وحتــديــد األولــويــات) داعــ مــجــلس
الــنــواب الى (حتــمل مــســؤولــيــاته في
ـرحـلـة مــلـفي الـتـشـريع والــرقـابـة في ا
ــتـعــلــقـة الــقــادمـة وحــسم الــقـوانــ ا
بــاالســـتــحــقــاقــات الـــقــادمــة كــقــانــون
االنــــتــــخــــابـــات وقــــانــــون احملــــكــــمـــة
االحتـــاديــة).ورجح الــنـــائب عن ديــالى
احـمد مظهر اجلبوري  أن يؤمن فرض
ـــعـــابـــر احلـــدوديـــة الـــقـــانـــون عـــلى ا
ــئــة من بـــاحملــافــظــة مع إيــران 80 بـــا

الية خلزينة الدولة.  اإليرادات ا
WO U   «œ«d¹«

وقـــال اجلـــبــوري لـ (الـــزمــان) امس إن
ــــافـــــيـــــات والــــفـــــســــاد (األحـــــزاب وا
عابر احلـدودية منها يـسيطرون عـلى ا
ـنذرية في مـحافـظة ديـالى التـي تضم ا
ــــالــــيـــة ومــــنــــدلي إال أن اإليــــرادات ا
لـلمعـابر تذهب إلى جيـوب الفاسدين) .
وأضـاف  اجلبـوري  أن  (عملـية فرض
الـقـانون وسـلطـة الـدولة ونـشر الـقوات
ـحافظة عـابر احلدودية  األمـنية في ا
ديالى مع إيران سيؤمن %80 من حجم
ـالـية الـشـهـرية إلى خـزيـنة االيـرادات ا
الـدولة". وب اجلبوري أن  (اإليرادات
ـكن أن تـشـكل بديال ـالـيـة لـلمـعـابـر  ا
ـــوازنــة الـــعــامــة إذا عـن الــنـــفط في ا
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بــــســـبب االزمــــة احلـــاصـــلــــة في هـــذا
ـضـمـار والـتي اشـتـدت في الـسـنوات ا
االخـــيـــرة)  . واضـــاف الـــشـــمـــري  ان
(خـسـائـر االراضي الـزراعـيـة اخلـصـيـة
والـبـساتـ التي يـعود تـاريخ زراعتـها
الى ســنـوات طـويـلـة خـسـارة كـبـيـرة ال
ــكن تــعــويــضــهـا بــســهــولــة) . واكـد
الـشمري  ان (عمليـة حرق البسات لم
تـعـد حـوادث مـنفـرده بل ظـاهـره اخذت
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بــحث رئــيس مــجـلس الــنــواب مـحــمـد
احلـلبوسي مع سفير دولة الكويت لدى
بـغداد سالم الزمانان العالقات الثنائية
بــ الـبـلــدين كـمــا اطـمـان عــلى صـحـة
كـتب رئيس امـيـر الكـويت. وقال بـيـان 
مـجلس النواب تـلقته (الزمان) امس ان
احلـلـبـوسي استـقـبل الزمـانـان (وجرى
خالل الـلـقـاء بـحث الـعالقـات الـثـنـائـية
بــ الــبـلــدين الــشــقــيـقــ وتــطـورات
ــنـــطــقــة األوضـــاع الــتي تـــمــرُّ بــهـــا ا
ومــواجـهـة أزمــة كـورونــا كـذلك نـاقش
واضيع ذات االهتمام الـلقاء عدداً من ا
شترك) مضيفا ان احللبوسي اطمأنَّ ا
عـــلى الـــوضـع الـــصــحـي ألمـــيـــر دولــة
الـكـويت الـشيخ صـبـاح األحمـد اجلـابر
الـصـبـاح مـتـمنـيـاً له (مـوفـور الـصـحة
والـــعـــافـــيـــة). من جـــهـــة اخــرى بـــحق
احلـلبوسي مع رئيـس حتالف عراقيون
عــمــار احلــكـيـم ( مـســتــجــدات الـوضع
لف نـطقـة وا الـسيـاسي في الـعراق وا

التشريعي ومواجهة ازمة كورونا).
 ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
احلـكيم قوله انه ( خالل اللـقاء تأكيد
اهـمـيـة ادامـة الـتـنـسـيق والـتـفاهـم ب
الــسـلـطــات الـتـشــريـعـيــة والـتـنــفـيـذيـة
والـقضـائيـة إذ ان تكـامل االدوار بيـنها
كـــفــيـل بــتـــجــاوز االزمـــات احلــالـــيــة)
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اسـتقبل رئيس حـكومة إقلـيم كردستان
مــســرور الــبــارزاني الــقــنــصل الــعــام
األمـريـكي اجلديـد لدى إقـلـيم كردسـتان

روب وولر.
وجـرى في مـسـتـهل الـلـقـاء بـحـث آخر
مــــســــتـــجــــدات الــــوضع فـي الــــعـــراق
نطقة كما تمت مناقشة سبل تعزيز وا
الـعالقات الثنائية ب إقليم كوردستان

تحدة. الواليات ا
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(رئـيس احلكومة قـدم التهاني لـلقنصل
ــنــاســبــة الــعــام األمــريــكي اجلــديــد 
تـسنمـه منصـبه وتمنى له الـنجاح في
ــــا يـــعـــزز أداء مـــهــــامه اجلــــديـــدة و
الـــعالقـــات الـــقـــائـــمـــة ويـــرسخ أسس
تـحدة وإقـليم الـتعـاون بـ الواليـات ا
كـوردسـتـان كمـا هـنأ رئـيس احلـكـومة
الـقـنـصل الـعام الـسـابق سـتـيـفن فـيغن
عـــلى تـــســـنــمـه مـــهــامـه اجلــديـــدة في
السفارة األمريكية ببغداد وعبّر له عن
أمله بنجاحه في مسؤولياته القادمة).

 U öŽ bOÞuð

وأشـار القنصل العـام األمريكي اجلديد
إلى أهـــمــيـــة تــوطــيـــد الــعـالقــات بــ
ــتــحــدة والــعــراق وإقــلــيم الــواليــات ا
كــوردســتـــان وأبــدى اســتــعــداد بالده
لــتـقــد الـدعم إلقــلــيم كـوردســتـان في
مـجـال التـنـمـية االقـتـصـادية وال سـيـما
في قــطــاعي الــطـاقــة والــزراعـة).وردت
حـكــومـة اقـلـيـم كـردسـتـان عــلى تـقـريـر
ـــنـــظــــمـــة (هـــيـــومـن رايـــتس ووتش)
ــعـنــيـة بــحـقــوق االنـسـان  الــدولـيـة ا
بـشـأن مـنع عـدد من سكـان قـرى عـربـية
من الـعـودة الى مـناطـقـهم ضـمن حدود
مــحـافـظــة نـيــنـوى بــعـد حتـريــرهـا من
تـنظـيم داعش موضـحة ان سـكان هذه
الـــقــرى انـــفــســـهم كـــانــوا ضـــد عــودة

الـعائالت ذات الصلة مع داعش  خشية
نطقة وطالبوا قوات  زعـزعة استقرار ا
ـنـع عـودة كل من لـه صـلـة الــتـحــالف 
ــنــظــمـــةقــد اتــهــمت بــداعش.وكـــانت ا
سـلطات االقلـيم بـمنع نحو 1200 اسرة
عــربــيــة من الــعــودة الى مــنــازلـهــا في
خــمس قـرى وهي جـدريــة واحملـمـوديـة
والــقـاهــرة والـســويـديــة وصـوفــيـة في
نـاحـية ربـيـعـة غرب مـحـافـظة نـيـنوى 
بـينـما سمـحت للـسكان الـكرد بـالعودة.
ونــقل بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس عن
مـنسق الـتوصـيات الدولـية في حـكومة
اإلقـليـم  دينـدار زيبـاري قوله انه (بـعد
ســيـطـرة تــنـظـيم داعـش االرهـابي عـلى
حافظـة نينوى اضطر ناطق  بـعض ا
ـنــاطق الـى الـنــزوح الى ســكــان هــذه ا
اقـليم كردستان و اسـتقبالهم من قبل
سـلـطـات االقـلـيم بـدون تـمـيـيـز وتـقـد

تـاحة لـهم) مـضيـفاً  كـافـة اخلدمـات ا
ان (بــعض هــذه الـقــرى واقــعـة في خط
الـتـماس ولم يـتـمكن سـكـان هذه الـقرى
ـعـارك ـنــاطـقــهم بـســبب ا من الــعـودة 
والـعمليات العسكرية) واوضح زيباري
ان (بــعض سـكـان هــذه الـقـرى اخلـمس
تــعـاونـوا مع تــنـظـيـم داعش وكـان لـهم
دور في جـرائـم الـتـنـظـيم وبـعـد حتـريـر
نـاطق توجـهوا الى مـركز مـدينة هـذه ا
ــوصل والـى ســوريـا )  مــشــيــراً الى ا
ان(قـرية القاهرة مثال كانت لـ 37 عائلة
فـيـهـا عالقـة مع داعش والـبـعض مـنهم
ارتـكب جرائم وعـملـيات انـتحـارية ضد
قـوات البيشمركـة والقوات االمنية وفي
قـرية صـوفيـة اكثر من  20 عـائلـة كانت
لــهـا عالقــات مع داعش ومــنـهــا عـائــلـة
نـواف بـرجش الشـمـري الذي كـان وزير
االقـتـصـاد في تـنـظيـم داعش).  وتابع 
ان (نـحو 70 عـائلـة من قريـة السـويدية
كــانـت لــهم عالقــات مع داعش وكــانــوا

تـزداد وتثـير عالمات اسـتفـهام   حيث
اصــبـحت احملـافــظـة تـعــاني من فـقـدان
ا يـجعـلهـا أمام األحـزمـة اخلضـراء  
كـوارث بـيـئـيـة تـسـتـدعي حتـركـا جـديـا
إلنــهــاء هـــذه احلــرائق الــتي الــتــهــمت
ــات الــزراعــيــة واهـلــكت مــئــات الــدو

عمرة) .   عشرات البسات ا
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ودعــا مـديـر بـيـئـة ديـالى الى  (ضـرورة
ـــلف الـــتـــجـــريف واتـــخــاذ االنـــتـــبــاه 
االجـراءات لــلـحـد مـنه من خالل تـوفـيـر
ـناطـق الـزراعـية االراضـي بعـيـدا عـن ا
ـدن الـرئـيـسـيـة الـتـي تـعد خـاصـة في ا
االكـثر تـضررا بـالوقت الـراهن  اضافة
الى محاسبة من يقوم بهذا الفعل )  . 
فــيـمـا اكــد قـائـمــمـقـام قــضـاء بـعــقـوبـة
عــبــدالــله احلــيــالـي لـ ( الــزمـان )   ان
ـشــتـرك بــ قـائــمـمــقـامــيـة (الــفـريـق ا
بــعـقـوبــة وبـلـديــتـهــا جنح خالل تـمـوز
اجلـاري من كـشف 20 جتـاوز لألراضي
ـملـوكة للـدولة في مـناطق متـفرقة من ا
ـديـنـة وصـلت الى اكـثـر من 30 الف م ا
مـربع).  واضاف احليالي  ان  ( جميع
ــســتــولى عــلــيــهــا من قــبل االراضـي ا
جــهــات مــتــنـفــذة  بــسط الــســيــطـرة
احلــكــومـيــة   مــؤكــدا بـان قــيــمــة تـلك
االراضـي تصل الى مليارات الدنانير  
الفـتـا الى ان عـمـليـة كـشف الـتـجاوزات

شتركة ) . مستمر من قبل اللجان ا

بغداد
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يـــــطل عـلـيـنا يـومـيا عـشــــرات العـبـاقـرة الفـيـسبـوكـي  بـتـفـســـيـرات فـلسـفـية
واقتـــــصادية او بيـزنطيـنيه.. بأن كورنـا  عبـــــــارة مـؤامرة غربيـة  وهو مذكور
ــاضي أو ظــهـر فـي مـســلــــسل في كــتـــــاب نــشــر في ثـمــانــيـــــنــيـات الــقـران ا
ــــــثلـة تتحـدث  عن احلجر سلـسل مصـــــري قد وفيه  كارتـــوني او مقطـع 

نــــزلي! ا
ــرض عـنـد إن كـانـت هـذه اال شــارات  دلـيال عــلى شيء فـهـي تـشـيــر إلى  أن ا
البـعض هو أغبى مؤامرة ألنه  اإلعالن عنه قبل  عقود من الزمن وبهذا حتقق

طلوب  الي مؤامرة! فاجأة ا فيها عنصر ا
يـبـدو أن الـتـراب أغـلى وأثـمن من أن يـوضع في أفـواه الـبـعض فـقـد وطـأته أقدام
ظلوم والت أسعاره أغلى لتلقم به تلك الشرفـاء من الشهداء وفقراء هذا البلد ا
االفــواه الـتي تــخـرج عــلـيــنـا في حتــلـيالت ونــظـريـات صــدعت رؤسـنــا واصـمت
أسـمـاعـنـا يـومـيـا  في الـعـبـور الى بـر األمـان من خالل نـظـريـة الـتـقـشـقف وشـد
االحــجـار عـلى الــبـطـون فــبـدل أن يـجـدو احلــلـول الـنــاجـعـة لـلــخـروج من االزمـة
الصحـية واالقتصادية للـبالد  يتراقصون فرحا بـقطع الرواتب او تأخيرها على

وظف . تقاعدين وا ا
في ظل الضـغوط الكبيـرة التي تتعـرض لها احلكومـة بسبب جائـحة كورنا برزت
لديـنا أزمة جـديدة اال وهي أزمـة االوكسـج وأجهـزة االنعـاش الرئوي فـبعد ان
ـجانية االوكـسج عرفنـا سر االعجاز االلهي ان عرفنـا تفضل الرحـمن علينا 
جعل الـهواء خـارج سيطـرة البـشر فـمع اول أزمة صـغيـرة ظهـرت لديـنا مـافيات
ولى مباحـا لالغنياء األوكسجـ التي تتـحكم ببيع الـهواء للمـرضى الذي جعـله ا
والفـقراء على حد سواء.. فشكرا كورنا فقـد تميز الغث من السم وبان اخلبيث

من الطيب.
كورنـا عرت احلكومات السابقة التي حكمت البالد منذ قرابة العقدين من الزمن
وكـشـفت زيف كثـيـرين من مدعي الـوطـنيـة فلم جنـد نـظام صـحيـا وال اقـتصـاديا
نـــواجه بـه االزمــات فـــمــاذا  لـــو كـــانت كـــورنــا تـــزامــنـت مع حـــربــــــــــنـــا ضــد
ـرضى وكيف سـيـكـون مصـيـر عوائل داعش?فـمـاذا سـيكـون مـصيـر اجلـرحى وا

الشهداء?.
ـبادرة في قيـادة البلد الى ا حـان االن دور الشرفاء لـيتصـدواوياخذوا زمام ا ر

بر االمان..
فـي الـعـراق مــثل شـعـبـي قـد يـقــول " كـلـمـن يـحـوش الــنـار لـگــرصـته" الـوزرات
ـســؤلـ احملـلـ تـتــنـافس فـيـمــا بـيـنــهـا واالحـزاب الـســيـاسـيـة واحملــافـظـات وا
سـتـلزمـات الـطبـية وتـطل عـليـنا يـومـيا عـشرات واالحتـاديـ في جلب االدويـة وا
الــنـشـرات في مـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي الجنــازات عـلـمـيـة لـعــلـمـاء عـراقـيـ
وغيـرهم انهم حققوا الـفتح في االنتصار عـلى هذا الفيروس الـلع ثم بعد ايام
تـخـفت تـلك االجنازات.. ونـعـود لـنتـمـنى ان نـلقم تـلك االفـواه بـالتـ الـذي اصبح

سعره اغلى من أن يوضع في افواههم.  
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ــيــ ومـتــخـصــصـ لــو جـئــنـا الى مــراكــز االبـحــاث الـتي تــدار من قــبل اكـاد
لــوجــدنــاهــا تــلــقى تــلــقف واســتــفــادة في اغــلب حــكــومــات الــبــلـدان فـي انــحـاء
ـوذجا وهنا نضـرب مثل واالمثال تضرب تحـدة االميركية ا العـالم...فالواليات ا

وال تقاس ....
ـتحـدة االميـركيـة ما يـقارب 200 مـركز دراسـات بحـثية في يوجـد في الـواليات ا
مـخـتـلف االخـتـصـاصـات  اذ يـقـدم الــكـونـغـرس دعـوات  لـبـعض اخلـبـراء فـيـهـا
راكز ثلـون أمامه ويـدلون بـشهـادتهم كخـبراء لـلكـونغرس شـهريـاً  لعـدد من ا و
ـشورة لـلـمـشـاركـة في صـنـاعـة الـقـرار ووضع االسـتـراتـيـجـيـات لـلـدولـة وتـقـدم ا
لرئـيس اجلمهورية وصناع السياسة  واحلـقائق واألرقام الضرورية للصحافي
راكز يختص بـقارات او دول معينة  وللعلم ان واإلعالميـ  والبعض من هذه ا
ؤسسـون وكانوا الواليـات تعتـمد هذا األسـلوب الن الذين أسـسوها هم " اآلبـاء ا

مفكرين". 
هـمة والتي تنبه صناع الـقرار في الدول لكيفـية صناعة القرار راكز الـبحثية ا وا
ـعـلـومـات الـتي بـعـيـدا عن االرجتــال الـذي يـفـضي لـلـوقـوع في االخــطـاء ....ان ا
ـراكز الـبحـثيـة تمـر عبـر فالتـر حسـاسة مـكلـفة بـصنـاعة ـعاهـد وا تـوفرهـا هذه ا
الـقــرار الــسـيــاسي واالســتــراتـيــجي االمــريــكي...والــتي يـطــلق عــلــيـهــا اجــمـاال
ــؤسـســات وهي ..مــؤسـســة الــرئـاســة ....والـدفــاع واخلــارجـيــة والــكـونــغـرس ا
ـثلـة بوزارات الـداخلـية واالقـتصـاد والصـحة.... ويأتي .....والشـؤون الداخـلية 
ــؤســســات الـرئــيــسـة وهـم.......جـهــاز اخملــابـرات اخلط الــثــاني الــداعم لــهـذه ا
...ومــجـلس االمن الــقـومي ....والــسـلك الـدبــلـومــاسي ....والـقـواعــد الـعـســكـريـة
راكز نـتشرة بجميع انحاء الـعالم .. ثم االعالم ....وبذلك يتم عرض دراسات ا ا
ــتـحـدة الـبــحـثــيـة كـمــورد من مـوارد مــؤسـسـات صــنـاعــة الـقـرار فـي الـواليـات ا
االمـريكـيـة .. ان الـكثـيـر من البـحـوث التي تـعـتـمدهـا مـراكز الـبـحوث تـتـحول الى
وارد وارد االخرى .. اما تلك التي تتطابق مع ا استـشارية عندما تتعارض مع ا

االخرى فأنها حتال للتطبيق 

ـعـارك ضـد الـبــيـشـمـركـة او يـقــودون ا
ـعلومات وفي ـد التنـظيم با يـقومون 
قـرية احملمودية كان ألكثر من 80 عائلة
عالقـــات بــداعش ومـــعــظـــمــهـم كــانــوا

 .( انتحاري
وبــحــسب الــبــيــان فــإن (ســكــان قــريـة
شـيخان اسـتقبـلوا عنـاصر داعش ح
ــنـطـقـة وكـان لـهم دور رئـيس دخـلـوا ا
في اغـالق الطـريق ب مـحـافظـة دهوك
ونـــاحـــيـــة زمـــار وكـــانــوا ســـبـــبـــا في
اسـتشهاد عـدد من عناصر البـيشمركة)
وفق مـا افاد التـقرير.واكـد زيباري  ان
(سـكان هـذه القـرى انفـسهم كـانوا ضد
عـودة الـعـائالت ذات الـصـلة مع داعش
وقـالو ان عودتهم ستـتسبب في زعزعة
ـنـطـقــة وقـد طـالـبـوا قـوات اسـتــقـرار ا
ـنع عـودة كـل من له صـلـة الــتـحـالـف 
بـــتــنـــظــيـم داعش) مــؤكـــدا ان (وجــود
خاليــــا داعـش الــــنــــائــــمــــة وعــــدد من
اجلـماعـات الـعسـكريـة اخملتـلفـة وكذلك
الــهــجــمــات الــتي حتــدث من قــبل دول
اقـلـيمـيـة بسـبب جـائحـة كـورونا إال ان
هـناك مبادرات واتصاالت مستمرة ب
حــكــومــة اإلقــلــيم وبــغــداد لــتــحــســ
ـنـطـقة ـشـتـركة في ا اآللـيـات األمـنيـة ا
وتــسـهــيل عـمــلـيــات الـعـودة).والــتـقت
جـابرو  في مقر الوزارة ببغداد رئيس
ــــنــــاطق صــــنــــدوق اعــــادة اعـــــمــــار ا
ــتـضــررة من الــعــمـلــيــات االرهـابــيـة ا
ـنــاقـشـة سـبل مـحــمـد هـاشم الــعـاني  
ــــشـــتــــرك بــــ الـــوزارة الــــتـــعــــاون ا
وصـنـدوق االعمـار خلـدمة فـئـات عنـاية
الـوزارة . ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس عـن الـوزيرة قـولـهـا (انه  بـحث
جـــهــود صـــنــدوق االعـــمـــار في إعــادة
ـدن احملــررة وتــأهــيل الــبـنى إعــمــار ا
تضررة الـتحتية وإعادة إعـمار الدور ا
جـــراء مـــاخـــلـــفـــته عـــصـــابـــات داعش

ـشـاريع اخلـدمـيـة وسـبل واسـتـكـمـال ا
االســــراع في اجنــــازهـــا لــــتــــشـــجــــيع
وتــســهــيل عــودة االســر الــنـازحــة الى
مـنـاطق سـكـنـاهـا االصـلـيـة).  واشـارت
جـابـرو الى (أهـمـيـة االسـراع في اعادة
الــنـــازحــ والــبــدء بـــبــرامج االعــمــار
ـتضـررين من الـضـروريـة وتـعـويض ا
ـدن احملـررة وضـمـان الـعـيش أبـنــاء ا

الكر لهم). 
من جـهـته اكـد العـاني حـرص صـندوق
ــتـضــررة من ــنــاطق ا اعــادة اعــمــار ا
الـعـمـليـات االرهـابـيـة لـتنـفـيـذ مـشاريع
ـــدن احملــررة اعـــادة األســـتــقـــرار في ا
وضـمان سـرعة عودة الـنازح الـيها)
مـبديا (استـعداده للتـنسيق والتواصل

ـــــهـــــجـــــرين مع وزارة الـــــهــــــجـــــرة وا
واالشـتراك معها بلجان مشتركة العمار

مناطقهم).
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ــهــجـرين وبــحــثت وزيــرة الـهــجــرة وا
ـثــلـة األمـ ايــفـان فــائق جـابــرو مع 
تحدة لـدى العراق جين الـعامّ لأل ا

رافق لها; هينيس بالسخارت والوفد ا
عــــددا من الــــقــــضــــايـــا ذات الــــعـالقـــة
نظـمات الـدوليّة الـعاملـة في العراق بـا
ـعنية بـدعم االسر النازحـة والعائدة وا
. وأثـــنت الـــوزيـــرة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــــزمــــان) امس عــــلـى (دور وجــــهـــود
تحدة نظمات الدولية التابعة لأل ا ا
في مــســاعَـدة الــوزارة في دعم ورعــايـة

فــئــات عــنــايــتــهــا في شــتى اجملــاالت
ــســاعـدات ســيــمـا في مــجــال تــقـد ا
). وقــالت اإلنـــســانـــيــة إلى الـــنــازحـــ
جـابرو ان (الوزارة حتـتاج من اجملتمع
ساعدة على الدولي خطوات اكبر في ا
ــعــوقــات والــتــحـديــات الــتي تــذلــيل ا
تـواجه االسر النازحة وتشجيعهم على
الـعودة الى منـاطق سكنـاهم االصلية).
من جـــهــتــهـــا اعــربت بـالســخــارت عن
(تـأيـيــدهـا الى مـا ذهـبت الـيه الـوزيـرة
والـذي من شأنه تشجيع النازح على
الـعودة مضيفة ان اجملتمع الدولي في
ـقـبلـة سـيسـرع في تـقد كل ـرحـلة ا ا
ه وذلك بـالـتـنـسـيق مع ـكن تـقـد مـا 

عنية). الوزارة واجلهات ا

تـلـقــته (الـزمـان) امـس ان (ابـنـاء شــعـبـنـا
يــتـــطــلـــعـــون الــيـــوم الى عـــراقٍ خــالٍ من
قيتة الـتي لم تلحق بوطننا اال الطـائفية ا
الدمـار) مشيدا احلزب بـ (جميع  اجلهود
التي عـمـلت عـلى جتـاوز ونزع فـتـيل أزمة
بـدأت مالمـحـهـا في قـضاء الـطـارمـيـة إثر
ـغــرضــ الـذين تـعــالي بــعض أصــوات ا
اعادوا نـشـر سمـومـهم جتاه أهل الـقـضاء

الكرام) .
واضــاف (لــقــد تــابــعــنــا بــتــقــديــر كــبــيــر
همة التـحركات والتصريحات احلكومية ا
من قــبل رئـيس الــوزراء ومـســتـشـار األمن
الـــوطــنـي قــاسـم األعــرجـي الــتـي مــثـــلت
خـطــابـاً رشــيـداً مـســؤوالً وخـيــر ردٍ عـلى
دعــوات اثـــارة الــفــوضـى وتــغــلـــيب لــغــة
االنـــتـــقـــام) مـــوضــــحـــا ان (وقف اهـــالي
الـــطــارمـــيـــة من االرهــاب كـــان واضـــحــاً
ومـسـانـدتـهم لـقـواتــنـا األمـنـيـة ظل ثـابـتـاً
خـالل األعــوام الـــســابـــقــة وانه مـن غــيــر
ـقـبـول مـعـاقـبـة اآلالف بـسـبب نـفـرٍ ضال ا
وغريب عـنهم) داعياً لـ(استـثمار طاقاتهم
في التـشكيالت األمـنية داخل القـضاء فهو

سبيل ضروري لتثبيت االستقرار فيه). 
واسـتـشـهـد آمـر الـلواء 59 الـعـمـيـد الركن
عــلي حــمــيــد غــيــدان اخلــزرجي بــنــيــران
قنـاص في منطقـة الطارمـية ببـغداد مطلع

االسبوع اجلاري.

وقوة القانون).
من جـهـة اخـرى اكـد الـقائـد الـعـام لـلـقوات
ـــســـلــــحـــة رئـــيس الــــوزراء مـــصـــطـــفى ا
الــكــاظــمي خـالل اجــتــمــاعه بــالــقــيــادات
األمـنــيـة في الـطــارمـيـة ان (اجلــهـود الـتي
تـبــذلـهـا قــواتـنـا الـبــطـلـة لـتــعـقّب اخلاليـا
اإلرهــابـيــة الـنــائــمـة كــبـيــرة ولن نــسـمح
بــوجــود فـــتــنــة في الـــطــارمــيــة أو في أي
مــنــطــقــة بــالــعــراق) مــضــيــفــا ان (أبــنـاء
الطـارميـة أبنـاؤنا وقـواتـنا تـعمل جـاهدة
حلــمــايـتــهم) مــشــددا عـلى ان ( مــحــاولـة
الـنــيل من قــواتـنــا الــبـطــلـة بــالــشـائــعـات
مرفـوضة وال نقبل بهـا  وهناك من يحاول
أن يـحـيي الـطـائـفيـة مـجـددا وسـنـتـصدى

لهذا األمر). 
 qO²  Ÿe½

كـتب اإلعالمي لـرئـيس الوزراء في ونـقل ا
بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) عن الــكـاظـمي قـوله
خالل اللـقاء ان (قـواتنا الـتي سطرت أروع
االنــتـــصــارات والــبـــطــوالت في مـــحــاربــة
اإلرهاب هي مـحل فـخـر كل أبـناء شـعـبـنا
وحتـافظ عــلى أمن مــواطـنـيــنـا في جــمـيع

دن) . ا
وفي شـأن مـتــصل اشـاد احلـزب اإلسالمي
بـجـهــود نـزع فــتـيل األزمــة في الـطــارمـيـة
مؤكدا أن اخلطاب احلكومي الرشيد أفشل
. وقـال احلـزب فـي بـيان ـغرضـ دعـوات ا

السـياق عـبّر االجـتمـاع عن التـقدير الـبالغ
لــروح الـتـضــحـيـة اإلنــسـانــيـة والـوطــنـيـة
الكــــات الـــطــــبـــيـــة ـــبـــذولــــة من قــــبل ا ا
والتـمريضية ومن كافـة العامل في مجال
تـأمـ اخلـدمـة العـالجيـة والـوقـائـيـة كـما
كن أن سـؤول الـذي  أكد أهـمـية الـعـمل ا
واطـن والعائـلة العـراقية من يضـطلع به ا
خالل الـتـقيـد التـام بـالتـعلـيـمات الـصحـية
ـا يـسـاعـد عـلى خـلق عالقـات الـوقـائـيـة 
واطن واجلهات صحية متكافلة ما ب ا
الصـحية). وبـحسب الـبيان فـقد (جرى في
ـمـكـنة االجـتـمـاع تـداول مخـتـلف الـسـبل ا
ـالي احلالي لتـجاوز انـعـكاسـات الوضع ا
ـواطـنـ وبـالـذات الـشـرائح عـلى حـيـاة ا
االجتـمـاعيـة مـحـدودة الدخل واإلمـكـانات
ـا يــســاعـد عــلى تــأمـ اخلــدمـات في و
اجملــال الــصــحي بـــشــكل أســاس وإدامــة
حركـة احلـياة والـسوق). وأثـنى االجتـماع
على (اإلجـراءات احلكوميـة احلريصة على
تــأمـــ تــنـــوع مــصـــادر الــدخل الـــوطــني
والسعي لـلحد من الطبيعة الريعية للنظام
ـالي وأكـد االجـتـمـاع بـالغ االقـتـصـادي وا
ـتـخـذة الـتـقــديـر لإلجـراءات احلــكـومـيــة ا
وانئ ـنافـذ احلدوديـة وا للـسيـطرة عـلى ا
وضـبط إجــراءات الـعـمل فـيــهـا واجـتـثـاث
ال العام ا يحـفظ ا فسـدين و الفـساد وا
واالقتـصـاد الوطـني ويؤكـد سـيادة الـدولة

اجتـمعـوا في قصـر بغـداد مساء اول امس
األحـــد (وتــدارس االجــتــمــاع آخــر نــتــائج
الوضـع الـصحـي في ظلّ جـائـحـة كـورونا
فـضالً عن مــجـمل الـتـطـورات الــسـيـاسـيـة
واالقتـصـادية واألمـنـيـة في البـلـد.  وجرى
الــتـأكـيــد عـلى أهــمـيــة مـواصـلــة اجلـهـات
الــصــحــيــة تــوفــيــر مــســتــلـزمــات الــعالج
ـتاحة والفـحوصـات وتطويـر اإلمكـانات ا
لـلـمـسـتــشـفـيـات وأمـاكـن الـعـزل الـصـحي
ــــا يــــؤمّن تــــقـــد أفــــضل اخلــــدمـــات و
) مضيفا انه (في هذا العالجية للمواطن
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ـدرسيـة جزء مـهـما من حـيـاة كل فرد حـيث تـتكـون من مراحل تشـكل الدراسـة ا
ـراحـل الـدراسـيـة عـدة  وفي الـســبـعـيـنــات في أغـلب الــدول الـعـربـيــة  جـعل ا
ـدرسـيـة األخـيـرة تـصـنف إلى قـسـمـان "أدبي " وطـبـعـا من أسـمـها حـيث أغـلب ا
موادهـا تصب في عـلوم الـلغة واألدب و"عـلمي" وفـيهـا تركـيز عـلى مخـتلف أنواع
الـعـلـوم كـالـريـاضـيـات والـكـيـمـيـاء والـفـيـزيـاء وغـيـرهـا  كـمـا تـوجـد أقـسـام حتت

ائة .  تجهة له قليلة جدا قد ال تزيد عن عشرين با مسميات كثيرة لكن الفئة ا
ــيـة نـوعـيــة في الـتـعــلم  وأغـلب دول الـعــالم نـسـفت نــحن اآلن نـشـهــد طـفـرة عـا
مناهـجها الـدراسية وإتخـذت سياقـات مختلـفة بالـكامل  ونحن ما زلـنا متـشبث
منـذ السبعـينات أي أكثـر من نصف قرن وحـتى يومنا هـذا بأدبي أو علمي  وأن
دخل الطـالب أدبي فـلن يـسـتطـيع دراسـة تخـصص طـبي أو هـندسي أن رغب أن
يـكمل تـعـليـمه اجلامـعي  واألدبي يجـعله فـقيـر بعـلوم الـلغـة ولن يسـتطـيع دراسة

ثال . القانون أو اإلعالم على سبيل ا
ما نريده منهج يعتمد على التكنولوجيا احلديثة بالكامل حيث لغات البرمجة تعلم
مع اللغـة العـربية و االنـكلـيزية  والـعلوم الـبيـئية تـدرس كمـادة إضافيـة ألن خطر
التلـوث البيئي أمـر يهدد البـشرية  والطبـاعة ثالثييـة االبعاد تقـدم كمادة دراسية
ألن مسـتقبل الـصناعـة احلديـثة معـتمد عـليـها  واخلاليا اجلـذعية
الـتي هـي سـوف تـكـون طـوق الـنـجـاة لـلـمـرضى في الـقـريب
الـعــاجل يــجب أن تــوضع في مــادة دراســيــة مـتــكــامــلـة 
والـطـاقة الـنـظـيـفة عـبـر طـاقـة الريـاح والـطـاقـة الشـمـسـية
وغيـرها الـكثيـر من العـلوم الـتي تتـسابق األ لـتعـليـمها

ألبناءهم .

لـــذلك تــكـــمن في إنـــهــاء الـــدعم اخلــارجي
سلحة). للجماعات ا

وكــانـت الـــرئــاســـات الـــثالث  قـــد بــحـــثت
الـوضع الــصــحي جـراء جــائــحـة كــورونـا
والــتـطــورات الــســيـاســيــة واالقـتــصــاديـة
ـبـكرة واألمـنـية  والـتـهـيـئـة لالنـتخـابـات ا
وحتــديــد مــوعـــد إجــرائــهــا . وقــال بــيــان
رئــاسي تــلـقــته ( الــزمـان) امـس ان رئـيس
اجلمـهـورية بـرهم صـالح ورئيس مـجلس
الــوزراء مـــصـــطــفـى الــكـــاظــمـي ورئــيس
مـــجـــلس الـــنــواب مـــحـــمـــد احلـــلــبـــوسي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ 

دخل السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن
ـاحـكـات مع قـيـادي في حـركة هيـكي في 
الــــنـــجــــبــــاء ونــــائب عـن صــــادقــــون اثـــر
تـصــريــحـات ادلـى بـهــا. وخــاطب مــعـاون
ـتـحـدث الــرسـمي حلـركـة األمـ الـعــام وا
الـنـجـبـاء نصـر الـشـمـري في تـغـريـدة على
تـــويــتـــر هــيـــكي قــائـال (كف عن اخلــداع 
مـضــيـفـا  (هـل يـحق لــلـعـراق ان تــكـون له

20قاعدة عسكرية في بلدك وسفارة
حتـوي آالف اجلنود الـعراقي مع 15الف
ناورات موظف مـدني وعسـكري وتقـوم 
عـسـكـريـة وسط لـنـدن)? .من جـهـته خـاطب
النـائب عن صـادقون حـسن سالم في بـيان
ـكن ان تـمـرر على هيـكي ان  (وقـاحـتـكم 
العـمالء والـفاسـدين لكن االحـرار يضـعوا
في فــمــكم الـتــراب) مــطـالــبًــا (اخلـارجــيـة
الــعــراقــيــة الجل كـرامــة وســيــادة الــعـراق
بـاسـتدعـاء الـسـفيـر الـبـريطـاني وتـوبـيخه
ومــنـــعه من الـــتــدخـل بــشـــؤون الــعــراق).
ــرة واشــار ســالم الـى ان (هــذه لــيــست ا
االولى الـتي يـتـدخـل الـسـفـيـر الـبـريـطـاني
بـالـشــأن الـعــراقي لـكن ســكـوت احلــكـومـة
واخلارجية غير مبرر). وكان هايكي رحب
بــتــصــريـحــات وزيــر اخلـارجــيــة اإليـراني
ـؤيدة لـ(عـراق قوي محـمد جـواد ظريف ا
ومسـتقـر) مشـيرا إلى أن (اخلـطوة األولى
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يحـتاج السـتشـاارت ومعـلومـات ليـتمكن
من صـنـاعـة شـرطـة مـحـتـرفـة  دوائـرهـا
واســعـــة تــصل مالكـــاتــهــا الى600 الف
بنسبة  %27 من موظفي الدولة)  الفتا
الى ان (الشـرطة تـعـطي صورا انـسانـية
ــكن ان يــعــمـل اجلــمــيع عــلى رائــعـــة 

ـــواطن  ولَم حتــقق واالســتـــخــفــاف بــا
ـــســؤول ــر ا جـــدوى إيـــجــابـــيـــة  اذ 
ــنــتـــسب بــســهــولــة دون والـــضــابط وا
تفـتيش  بـينـما يـعامل عـامة الـناس من
الدرجة الثانية وهي تتسبب بالتأخير).

—UŁô« qšb

مـــضــيــفــا ان (ســيـــطــرتي مــدخل االثــار
والــســـريع حملـــافــظـــة بــابـل وســيـــطــرة
الدغـارة عـند مـدخل محـافـظة الـديوانـية
ــاذج لـلــعـذاب اذ يـطــرح مـنــتـســبـوهـا
أسئلة متخلفة وترتكب مخالفة للقوان
وتتعـالى على الـبسطـاء  بينـما احلدود
نافذ تخرق كل شيء  واجتاه رئيس وا
الـوزراء واحلكـومـة مؤخـرا هـو الـدليل)
ـذكـورة كـانت مـؤكـدا ان  (الـسـيـطـرات ا
مرابطـات في سنوات التـسعيـنيات يقف
ـهــمـة ثالثــة مــفـوضي شــرطـة يــتــولى ا
واطن ال يتأخر عبود و جنم وحميـد وا
دقـــيــقـــة واحــدة  وهم نـــظــرة ســـريــعــة
يــكـتــشـفــون اخملــــــالف  فـأيـن نـحن من
ــعــرفــة مــراحل هــؤالء ونــحن بــحــاجــة 
الـــــتــــدريـب والـــــتــــأهـــــيـل الــــتـي غــــذت
مــعــلــومـــاتــهم  كـــمـــا ان اخلــبــرة لــهــا

دورها).
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وأوامـر غـيـر مـقـبـولـة تـخـالف الـدسـتور
والــقـانـون  ويــسـتــغل بـعض الــضـبـاط
نـتـسبـ وحتى الـقـيادات مـناصـبهم وا
وســلـطــتـهم في الــضــغط عـلى اجملــتـمع
ـواطـن  مـا يـجــعل صـورتـهم ســيـئـة وا
ويـــولـــد رد فــعـل حــتـى عــلـى مــســـتــوى
الـصحـافـة واالعالم الـتي ترصـد وتـرشد
من اجل إســنـاد الـشــرطـة وتـقــدم خـدمـة
مجانية بـاحلاالت غير الـسليمة من اجل
تصـويب العـمل) منـوها الى ان (مـديرية
الــتــأهــيـل والــتـدريـب وكــلــيــة الــشــرطـة
ــعــهــد الـعــالي تــعــاني من مــســتـوى وا
اضي وحتتاج الـكثير  تعليم بـات من ا
ـا وصلت ـتـابعـة االلـكـتـرونـيـة  ـا ا ور
الــيه شـرطــة دول الـعــالم جتـعــلـنــا امـام
ــتــخـــرج في الــكــلــيــة رؤيـــة جــديــة  وا
ـــعـــهـــد والـــدورات والـــورش مـــا زال وا
بعيدا عن امتالك مـعلومات واسعة وعن
الــتـــقـــدم الـــذي قـــطــعـه الــعـــالم بـــاالمن

علومات والتدريب).  وا
واوضـح ان (الـــســـيـــطــــرات في مـــداخل
بغـداد واحملـافظـات خـاصة الـتي تـتولى
عـناصـر وزارة الـداخلـية مـهـامهـا تـشكل
عـقـبــة نـفـسـيـة وإزعــاجـا يـصل لالهـانـة

تــرســيـخــهــا اذا سـارت الــوزارة بــطـرق
نــــوعـــيـــة  وفي ســـجـل بـــتـــاريخ وزراء
داخـلـية الـعـراق يـتـذكر الـنـاس مـا فـعله
الـوزيـر الـضـابط ومـا كـان نـقـطـة حتـول

بتاريخ الشرطة).  
وتــابع الــشــمــري ان (هــنــاك تــصــرفـات

احملكـمة اجلـنائـية الـعراقـية تـلتمس
الـعــفـو عـنه وإطـالق سـراحه فـضالً
عــمــا كـتــبه مــثـقــفـون عــراقــيـون من
مقـاالت تؤكد أنه أنـصف أهل كربالء
ورفع احلـيف عـنهـم وعمّـر مـديـنـتهم
وعــامـلــهم بــنـزاهــة وإخالص. وكـان
إنـسـانــاً مـتـواضـعـاً يــتـابع مـجـالس
ـنـاسـبـات اخلـاصـة في الـفـاحتـة وا

كربالء. 
من جـهـــــة اخـرى تـداولت تـــــقـاريـر
مــقــتـطـــــــفــات من وصـــــــــيــة وزيـر
الـدفـاع في الـنـظـام الـسـابق سـلـطان
هــاشـــــم احــمــد الــذي تــوفي االحـد
ــاضي في مــحــبـسه لــعــــــــــائــلـته ا
ــبــالغ الـتي يــتـحــــــدث فــيـهــا عــن ا

بذمته . 
وجـــاء في الــوصـــيــة الـــتي نــقـــلــهــا
محاميه سلـيمان اجلبوري : لم اترك
لكم شيئاً تستحـون منه امام الناس
وامــام الـــله وهــذه نــعـــمــة من ربي..
لــــديـــكم مــــبـــلغ 13 الف دوالر وهي
نـثـريـة تــعـود لـديـوان وزارة الـدفــاع
أرجـــو مـــنـــكم ان تـــســألـــوا الـــنــاس
ورجـال الــدين عن كـيـفــيـة الـتـصـرف
بــهـا شــرعـاً .. لـديــكم مــبـلغ خــمـسـة
ماليـ ديـنــار عـراقي وهي (امـانـة )
عنـدي تـعود الى الـلـواء الركن عـبود
ـــالـــكـــــي ســـلـــمـت لي من كـــنـــبــــر ا
تـشــريـفـات ديـوان الــرئـاسـة لـغـرض
تسلـيمها له في حـينهـا كهديـــــة من
الــقــائـد الــعـام ولــعــدم تـمــكــنـهم من
ايصالهـا اليه.. لديكم خـمسة مالي
ديـــــنــــــار عـــــراقـي ســـــلــــــمت لـي من
تـشـريـفـــات ديـوان الـرئـاسـة كـهـديـة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

رفع اكـــثــر من 27 شـــيخ عـــمــوم من
مـخــتـلف مــحـافـظــات ومـدن الـعـراق
اسـتـرحـامـاً الى رئـيس اجلـمـهـوريـة
الطالق ســــــراح مـــــحــــــافظ كــــــربالء
االسـبق صـابـر عـبـد الـعـزيـز الدوري
ــعــتـقـل مـنــذ ســبـعــة عــشـرة عــامـاً ا
.وتــســـلم الــدوري مــنـــصب مــحــافظ
كــربـالء في عــهــد الـــنــظــام الــســابق
وكانت لـه مواقف مـتـميـزة في حـينه
قــبل انــتــقــاله الى مــنــصب مــحــافظ
بغداد. وبحسب بيان تلقته (الزمان)
فـــقـــد وقع عـــلى طـــلب االســـتـــرحــام
ـــرفـــوع الـى الــرئـــاســـات الـــثـالثــة ا
الشيوخ علي الشيخ ضاري الفياض
و سعدون العلي الفـياض البو عامر
ومــحـمــد بـاقـر الــسـهــيل بـني تــمـيم
ومــعـد الــسـمــرمـد زبــيـد وعــبـد االله

فـــاهم الــفـــرهــود بــنـي زيــرج وانــور
احمد عجيل الياور شمر وخالد جبر
الـــعــــلي بـــني كـــعـب وطالل حـــبـــيب
اخلــــيـــزران الـــعـــزة  بالسـم يـــحـــيى
احلـسن بـني تــمـيم و عـلي الـشـعالن
الــبــو دراج وجــمـال الــبــطــيخ شــمـر
ورعـد عـلي الـســلـيـمـان الـدلـيم ورعـد
الـسـكر آل فـتـلـة وسـعـدون غالم علي
بـني الم وعـبـد الـسالم الـعرمـش بني
مالك وبـركات سـعدون الـعيـفان الـبو
عيـسى ورافع عـبدالـكـر ال بو فـهد
ومـازن فــالح الـعــريـبي ال بـومــحـمـد
وغسان الهيمص ال بوسلطان ورعد
ال جــواد بــنـي تــمــيم وفــريق عــلي ا
دليمي الـغرير وصـيهود فـالح السيد
شـمــر وعـبـد احلــسـ عـبـد الــعـظـيم
النـور عـميـد اسرة آل يـاسـر والسـيد
كـاصيص وحـس سلـمان مـحـسن ا
علي اخليون عبودة وسالم تعبان ال
خـــيــون بــني اســد وعـــلي الــبــرهــان
الـعـزة. وجــاء في الـطـلب ان الـدوري
ـرض وجتاوز الـسبـع من يعـاني ا
عــمـره وان لـه مـواقـف انـســانــيـة في
عـهـد النـظـام الـسـابق ادت الى انـقاذ
ارواح االبرياء ومنعه تسـفير العديد
من الــعـراقــيــ ووقـوفه مـع قـضــايـا
عـتقـل . واكـد شيـوخ العـشائر ان ا
طـلـبم هـذا يـنـسـجم مع رغـبـة وارادة
ابناء الـعشـائر .ويرى سـكان كربالء
ان الــــدوري هـــو أفــــضل من تــــســـلم
مـــنـــصب احملـــافظ فـي كـــربالء مـــنــذ

تأسيس الدولة العراقية حتى اآلن.
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وكانت قـد وصلت طـلبـات كثـيرة الى

والتقو العلمي).
وتدعو جلنة التربية النيابية برئاسة
الــنـــائب قـــصي مــحـــسن الـــيــاســري
احلــــكـــومــــة بــــاالســـراع بــــتـــوفــــيـــر
ــعــاجلــة ــالــيــة  الــتــخــصـــيــصــات ا
موضـوع احملاضـرين اجملانـي بـعد
ماشهـدته العاصـمة بغـداد هذا اليوم
من تـــــصــــاعـــــد وتــــيــــرة 2020/7/22
الــتــصــادم بــ احملــاضــرين وقــوات
ـــا ادى الى مــــكـــافــــحـــة الــــشـــغـب 
اصـابـات بـ الـطــرفـ حـيث تـأسف
جلنة الـتربيـة النيـابية عـلى ماحصل

 . من توتر ب الطرف
كـمــا جتـدد جلــنـة الــتـربــيـة دعــوتـهـا
لــلــحـكــومــة من اجل تــفــعــيل قــانـون
االقـتــراض الـداخــلي وخـصــوصـا ان
جلنة الـتربيـة في  مجلس الـنواب قد
ـمـثـلـ سـبق وان الـتـقت بــوفـد من ا
عن احملــــافــــظـــــات من احملــــاضــــرين
اجملــانــيـ  فـي اجـتــمــاعــات عــديـدة
داخل قــبــة مـجــلس الــنــواب من اجل
ضــمـان حــقــهم وقــد تــمــخــضت هـذه
اجلـــهــود بـــتــضـــمــ فـــقـــرة تــخص
احملــاضـريــ اجملــانــيــ في قــانـون
صوت عليه في االقتراض الداخلـي ا
اجلــلـســة االخــيــرة جملــلس الــنـواب.
واخيرا تـدعو جلنـة التـربية الـطرف
لــضـبـط الــنـفـس وعـدم االجنــرار الى
االســتـــصـــدامــات واحملـــافــظـــة عــلى
ـتـلـكـات الـدولـة والـتي هي تـعـتـبـر
تلـكاتهم  فـكلنـا ابناء هـذا الشعب

الواحد.
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اجرى وزيـر التـعليـم العالـي والبحث
الـعـلــمي نـبــيل كـاظم عـبــد الـصـاحب
امس االربعـاء تـغـييـرات جـريئـة عـبر
تـسـمـيـة رؤســاء اربـعـة جـامـعـات في
اكــبــر خـطــوة مــنــذ اســتـيــزاره وهي
جـــامــــعـــة بـــغـــداد وتـــكــــريت وبـــابل
والـتــقـنــيـة الــشـمــالـيــة. وكـلـف  عـبـد
الــصـاحـب رئـيــســا جــديـدا جلــامــعـة
بـغـداد مـنـيـر الــسـعـدي خـلـفـا لـعـمـاد
احلـسيـني الـذي أحـيل عـلى الـتـقـاعد
مــثـــمــنــا  جـــهــود اإلدارة الــســـابــقــة
للـجامـعة مـؤكدا علـى ضرورة اإلفادة
مـن خــــبــــراتــــهم الــــتــــراكــــمــــيــــة في
ـكلف ؤسـسـات التـعلـيـميـة داعـيا ا ا
الى مضـاعـفـة اجلهـود ورسم خـارطة
طـريق عـاجـلـة لـتــحـقـيق مـا يـنـتـظـره
ي من اجلـامـعـة األم. الـوسط األكـاد
وفي الـــســـيــاق ذاتـه كــلف قـــحـــطــان
اجلبـوري رئيـسا جلـامعـة بابل خـلفا
ــوســـوي الــذي أحــيل عــلى لــعــادل ا
الـتــقـاعــد مــعـربــا عن أمـله بــتـطــويـر
اجلــــامــــعـــة ووضـع مــــشـــاريــــعــــهـــا
االسـتـراتيـجـيـة عـلى مـسـار الـتـنـفـيذ
ـوضـوعة وفـقـا لـلـسـقـوف الـزمـنـيـة ا
وفي ضـوء متـغـيـرات الـظـرف الراهن
ومــــؤكــــدا في الــــوقت نــــفــــسه عــــلى
استمرار قـنوات التواصل مع اإلدارة
ـــا يــحــقق اســـتــثــمــارا الــســـابــقــة 
إيـجـابيـا لـلـشـخـصـيـات احملـالـة على
التقـاعد فيمـا سمى رئيـسا  للـجامعة
التقنيـة الشماليـة علياء العـطار خلفا
وفق يحيى حمدون الذي أحيل على
التـقـاعد مـجـددا الـتأكـيـد على أهـمـية
ـرأة في القـيادات اجلـامعـية إشراك ا
وإيجـاد مـناخـات التـنـوع التي تـخدم
التـعلـيم العـالي في العـراق  متـمنـيا
من االدارة اجلـديـدة بـذل اجلهـود في
ـــؤســـســـات االســـهـــام بــــتـــطـــويـــر ا
ـيـة في الــعـراق. وانـهى عـبـد األكـاد
الـصــاحب تـغــيـيـراته بــتـكــلـيف وعـد
مـحـمــود اجلـبـوري رئـيــسـا جلـامـعـة
تكريت خلفـا  جلهاد ذياب محل الذي
أحــيل عـــلى الــتــقــاعـــد مــشــيــرا الى
أهمية تكثيف دور اجلامعة في خدمة
ـتـطـلـبـات اجملـتـمع عـبـر تـشـخـيص ا
العـاجلـة التي تـقـتضي حـلوال عـلمـية

منـاسبـة مطـالـبا من اجلـميع تـوظيف
الــطـــاقــات الـــعــلـــمــيـــة واإلداريــة في
اجلامعـة بالـشكل الصـحيح وصـياغة
قـراراتـهــا عـلى وفق مـبــدأ االسـتـقالل
ـمــنـوحـة ي والــصالحـيــات ا األكـاد

لها.
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واصدرت دائرة البحـث والتطوير في
الوزارة عدة قرارات تصب في تسريع
اجراءات منـاقشـات الدراسـات العـليا
لـلـمـاجـسـتــيـر والـدكـتـوراه. واطـلـعت
(الـزمــان) امس عــلى وثــيـقــة جـاء في
مــعــرضــهـا (لــغــرض تــقــلــيص فــتـرة
االجــراءات مـابــعــد الــتــسـلــيم االولي
لـــلــــرســـالــــة او االطـــروحـــة لــــطـــالب
الدراسات الـعليـا تكون اسـبوع واحد
للـتقـو اللـغوي مع اجـراءات فحص
االقــتــبــاس لـــلــرســالــة او االطــروحــة
وحتـديـد اســبـوعـان الجنــاز الـتـقـو
وعد العلمي لهـا وخمسة عشـر يوما 
ـنـاقــشـة اعـتـبـارا من انـعـقـاد جلــنـة ا
تاريخ صدور االمر اجلامـعي بتشكيل
ـناقـشـة مع مـراعاة اسـتـخدام جلنـة ا
الــتـقــنــيــات احلــديـثــة بــشــأن ارسـال
الرسالة او االطـروحة للمـقوم العلمي
يل الشخصي من قبل رئيس عبر اال
ــعــني بــالــدراسـة الــقــسم الــعــلــمي ا
حـــصــرا مـن اجل اخـــتـــصــار الـــوقت
وارسال االمر االداري اخلاص بـلجنة
ــنــاقــشــة مع نــســخـة مـن الــتـقــيــيم ا
الـعــلـمي لــلـرســالـة او االطــروحـة عن
ــــيـل جلــــهــــاز االشــــراف طــــريـق اال
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علومات احلاجة اكد صحفي مختص با
ــــاســـة الــــتي تــــعـــانــــيـــهــــا مــــفـــاصل ا
ـنــظـمـة في ــة ا االســتـخـبــارات واجلـر
االجهـزة االمـنيـة الى مـا اسمـاه بـ(حرب
عـلـومات) مـشيـرا الى ان الـعالم وصل ا
لــدرجــات تـقــنـيــة حــديـثــة في عــمـلــيـات
ـتـابـعـة والــتـحـري والـبـحث الـكـشـف وا

والرصد. 
وقـــال رحــيم الــشـــمــري في رأي تـــلــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (جــــهـــاز الـــشـــرطـــة
ـلـفات احلـيـوية  يـسيـطـر عـلى جمـيع ا
ويــطـلق عــلى عـنــاصـره في دول الــعـالم
الـبـولـيس والـدرك وقوى األمـن الداخـلي
الهمـيته الـبالـغة  وقـد أصرت احلـكومة
االولى عــنـد تـأســيس الـدولــة الـعــراقـيـة
احلديثة قبل 100عام على تشكيل وزارة
الــداخــلــيــة والــشــرطــة  ومــرت بــحــقب
اهـــتـــمـــام وتــقـــدم وتـــراجع  وبـــعــد كل
السنوات نطمح ان تكون بأداء أفضل )
مـشـيـرا الى ان (وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمان
ي هـــو اقــدم ضـــابط بـــالـــقــوات الـــغـــا
سلحة ما زال مسـتمرا باخلدمة  وهو ا
ـتـلك قـدرات الـقـوة والـشـجـاعـة  لكـنه

بغداد
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خدمت بـلـدي وجـيـشه العـزيز خـدمة
نـظـيـفــة لم اكــذب فـــــــيـهـا يـومـاً من
االيـــام  ولم أأكـل الــســـحـت احلــرام
طـــيــلــة حــيــاتي الـــعـــــســكــريـــة ولم
اســـــاهـم في اراقـــــــة اي قـــــطــــرة دم

عراقي . سلطان هاشم
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موضحة أن األوامـر صدرت استناداً
ــادَّة  340 من قــانــون إلى أحــكــام ا

العقوبات. 
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة
وفي مـعـرض حـديـثـهـا عن تـفـاصـيل
القضـيَّة التي حـققت فيـها وأحالـتها
إلى القـضاء أفـادت بـإصدار مـحكـمة
كـركـوك اخملـتـصـة بـالـنـظـر بـقـضـايـا
الــنــزاهــة أوامـر قــبـضٍ وحتـرٍّ بــحق
ـــــــــســـــــــؤولــــــــــ في  عــــــــــددٍ مـن ا
احملــافـــظــة; الشـــتــراكـــهم في عـــقــد
مــنــظـومــة الــبــاجــات اإللـكــتــرونــيَّـة
ـــعــروفـــة بــصـــقــر كـــركـــوك خالفــاً ا
لــتــوجـيــهــات مــراجــعـهـم اإلداريـ

برم من قبل وعدم مشروعيَّة الـعقد ا
محافظ كركوك السابق. 

وتــابــعت الــدائــرة في بــيــان تــلـقــته
(الـزمـان) امس ان ( أوامـر  الـقـبض
والتحري شمـلت مسؤول في مرور
ـدنـيَّة احملافـظـة ومـديـريَّة األحـوال ا
واجلـــــوازات واإلقـــــامــــــة ودائـــــرتي
االتـصــاالت واالســتـخــبــارات فـيــهـا
مــــشـــددةً عــــلى أن أوامــــر الــــقـــبض
والــتــحــري الــصــادرة عن احملــكــمــة
راعت ضرورة تنفـيذ األوامر من قبل

. ( تهم مراجع ا
ولـــفـــتت الى (فـــرد  قـــضـــيَّـــة بـــحق
محافظ كـركوك السابـق استناداً إلى
 إذ ــادَّة احلــكــمـيَّــة ذاتــهـا أحــكـام ا
ســـبق أن صـــدر بـــحـــقه أمـــر قـــبضٍ
; لقيامه بإبرام العقد رغم عدم وحترٍّ
مـشـروعـيَّـته وتـمت إحـالـته غـيـابـيـاً
إلى مـحـكمـة جـنح كـركـوك اخملـتـصة

بالنظر في قضايا النزاهة).
وكـشـفت مـديـريَّـة حتـقـيق  مـحـافـظة
البصرة التـابعة للهيـئة عن تفاصيل

عمليَّـات الضبط الثالث الـتي نفَّذتها
في ميـنـاء أم قصـر الـشمـالي مُـبيّـنةً
وادَّ ضبـطـها (11) عجـلـةً مُـحمَّـلـةً 

نوع استيرادها. مُختلفةٍ 
ـــديـــريَّــة وفـي مـــعــرض واشـــارت ا
حـديــثـهــا عن تــفـاصــيل الـعــمـلــيَّـات
ـوجب مُـذكَّراتٍ الثالث الـتي نُـفذَت 
قضائيَّةٍ أشارت إلى تنـفيذها عمليَّة
ادَّة ضبطٍ لـست شاحـنـاتٍ مُحـمَّلـةٍ 
(شـيـش الـتــســلـيح); وذلـك الخـتالف
ـــة الـــبـــضــــاعـــة الـــواردة في نـــوعــــيَّ
التصـريحة الـگمـرگية; بـغية الـتهرُّب

من الرسوم.
WO dL   ö UF

واشــــارت  إلى ضــــبــــطــــهـــا خــــمس
عـجالتٍ نـوع بـراد في عـمـلـيَّـةٍ أخرى
مع مــعـــامالتــهــا الــگـــمــرگــيــة; وذلك
نوعةٍ الحتوائها على موادَّ غذائيَّةٍ 
من االسـتـيـراد مُـبـيّـنـةً ضبـط عـضو
ـــيـــنـــاء خالل جلـــنـــة الـــكـــشف في ا
العـمـلـيَّة فـيـمـا تمـكَّـنت في الـعمـلـيَّة
الثالثة من ضبط حاويةٍ حتوي ثالث
سيَّاراتٍ حديثةٍ كـانت مُعدَّةً للتهريب
ــيــنـاء.ونــوَّهت بــتـنــظــيـمــهـا عــبـر ا
ضـبوطة ـبرزات ا محاضـر ضبطٍ با
َّ عـرضـها في الـعـمـلـيَّـات الـثالث و
رفقة األوراق التـحقيـقيَّة عـلى السيِّد
; بـغــيـة ُـخــتصّ قـاضـي الـتــحـقــيق ا

ناسبة . اتخاذ القرارات ا
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تنفيذها
أربع عــمــلـيَّــات ضــبط في مــيــنـاء أم
قـصـر الــشـمـاليّ أســفـرت عن ضـبط
عـجالتٍ حــوضـيَّــةً وبــراد وسـيـاراتٍ
ـادَّة الــسـيـرامــيك ومـواد مُـحــمَّـلــة 
غذائـيَّـة مُـنتـهـيـة الصالحـيـة وأخرى

نوعة من االستيراد.

تهمان في قبضة االمن ا

بغداد
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اليوم هو يوم اجلمعة 7/2020/ 24 وقد قرأت خبراً يقول :

ـانـيـة انّ الـقــوات األمـنـيــة الـعـراقــيـة قـد اســتـطـاعت حتــريـر (مـيـال) الـسـيــدة األ
اخملطوفة من يد خاطفيها ...

انية بل من ا سرور ال لعالقـة خاصة بيني وب الـسيدة األ ولقـد سرّني ذلك أ
موقع احلرص على سمعة الوطن احلبيب والرغبة في استتباب األمن فيه ليكون
ـسـتـثمـرين من كل ارجـاء الـعـالم الـيه  وهو الـيـوم بـأشد الـواحـة الـتي جتتـذب ا
االحـتـياج الى ان يـكـون مصـبّـاً لـلمـشـاريع واالستـثـمارات اخملـتـلـفة الـتي تـشغّل

الية . العاطل من أبنائه وتعود عليه بااليرادات الكفيلة بتجاوزه ألزماته ا
وبصراحة :

يُقلـقنا لـلغـاية أنْ تكـون بغـداد مسرحـاً لعمـليـات تختـرق اخلطـوط احلمراء كـلها
وازين دون هوادة . وتخالف القوان وا

ـذكورة تـعيش في بغـداد منذ (8) عوام  –كـما قيل  –وهي ـانية ا انّ السـيدة األ
تعتبر العراق بَلَدَها الثاني .

وهي خالل هـذه الـسـنـوات الـتي عــاشـتـهـا في الـعـراق لـيـست بـعـيـدة عن أنـظـار
اجلـهـات األمـنـيـة ومــراقـبـتـهـا ولـو كــانت تـلك األجـهـزة قــد ارتـابت مـنـهـا او من
غـادرة  وحـيث لم تـفعـل ذلك فانـهـا تعـتـبـر بعـيـدة عن اية سـلوكـهـا لطـالـبـتهـا بـا

مخالفة قانونية .
فما معنى مالحقتها من قبل جهة مجهولة واختطافها علناً ودون خوف او وجل?
ان هذا هـو الذي يعـينه الوطـنيون اخملـلصـون ح يطـالبون بـحصر الـسالح بيد

سلحة العراقية . الدولة وجتريد  حامليه منه انْ لم يكونوا ضمن القوات ا
ان أسـوء الـصـيغ وجـود دولـة داخل الدولـة األم تـمـارس مـا تـشاء من الـعـمـلـيات

دون أنْ يكون لها رادع من الدولة األم .
ولـقـد الحـظـنـا مـؤخـراً ظـهـور ما يـشـي بوجـود نـهج جـديـد في الـتـعـامل مـع هذه

سألة اخلطيرة . ا
ـسـاعي واجلـهود من أجل وكـلنـا أمل ورجـاء أنْ تـفلح ا
ارجاع هـيبـة الدولـة وهيـمنـتهـا احلقيـقيـة على كـلّ شبرٍ
من أرض الوطـن ليـأمن الـعراقـيـون جمـيـعاً وضـيـوفهم
ـوجـعـة ولـتـعـود لـلـعـراق من كل الـغـوائـل والـسـلـبـيـات ا
مـيـزة ومكـانـته الكـبـيرة لـيـكون مـركـز اجلذب سـمـعتـه ا

ياً .. تقدم عا ا
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سيـقول شخص ما يقرأ هذا العنـوان:ياسيدي ما عالقة روائي تركي حاصل على
ـثيـرة لـلـغط.? وانا جـائـزة نوبل في االداب بـسـيـاسي عراقـي عرف بـتـصريـحـاته ا
اجيب ذلك السـائل:ظاهريا ال توجد هناك عالقة ب مثقف قدم كتبا جميلة تتحدث
وب رجل سـياسـة يتحـدث باسـلوب خاص به عن هـذا العـالم الذي نـعيش تـائه

عن قضايا اقل ما يقال عنها انها تثير الدهشة والقلق في وقت واحد.
ظاهـريا ال عالقة لبـاموق بذلك الـسياسي لكن دعـوني احتدث بشيء من الـتفصيل
شـهـداني بـثـته قـناة الـذي ال غنى عـنه االن.  بـالـصـدفـة شـاهدت فـيـديـو حملـمـود ا
ــكــون الــســني.مــاذا ــتــعــلــقــة بــا االجتــاه يــتــحــدث فــيـه عن قــضــيــة احلــصص ا
وتـسع هيـئات قال.?لـنلـخص كالمه.حتدث عن اسـتحقـاق السـنة وهـو:ستة وزارات
واكـثر من ثالثـ درجة خـاصة.يقـول:انطـونا الـكيات(حـسب تعـبيره يـقصـد حصة
الـسـنة). واذا اخـذنـا حـصتـنـا فـلـيأت مـن يأتي الى الـسـلـطـة. بال شك هـذا الكالم
يـسبب لي ولـلكـثيريـن حيرة وانـزعاجـا كبـيرين.فهـل يعقل ان تـكون الـسيـاسة على
وينتهي كل شيء.اذن اين هذه الـدرجة من البساطة.يحصل كل طرف على حصته
ـصالح الـناس.زمع ذلك فـلـيس هذا مـا اريد الـتعـليق ـعانـاة والسـهر والـتـفكـير  ا
عليه.اود في الـواقع ان أب تاثير ما يـقوله هذا السياسي او ذاك علـينا كمواطن
والـتعـليقـات التـي لها نعـيش في ازمات متـالحقة. تـسبب الـتصـريحات الـسيـاسية
ا بالـبلد كـرقعة شـهداني قلـة ثقة لـيس بالسـياسيـ وا رائـحة تـصريح محـمود ا
جغرافـية.وهذا ما يجعـلنا نسمع دائما كـيف يشتم الكثيـرون العراق وكأنه السبب
ـتحزب الرئيس في مـعاناتـنا.ونحن جـميعا نـعرف ان النـظام السـياسي ورجاله ا
ـشـاكل كـلـهـا.هـذه الـدوامة مـن الـتـصـريحـات والـفـسـاد تـقـلل من هـم سـبب هـذه ا
نشاطـنا وحبـنا لالشياء. ان كالم الـفساد الذي يـصرح به مسؤولـون في احلكومة
يسحـقنا ويشعرنا بأننا ضعفاء وبدون حيلة.واذا استمر مغزل كالم الفساد دائرا
ونفـقد توازننا. لكن دعوني اقرب لكم الصورة قليال وانا احتدث عن فسندوخ معه
اورهان باموق الروائي التركي الكبير. يشير باموق في كتابه الوان اخرى الى انه
قد ينـقطع عن الكـتابة اذا انشـغل بقضـايا السـياسة الـتي ال يتابـعها.وكـحال اكثر
ـثقـف يـكون االنـقطاع عن الـكتـابة سـببـا في كآبـة قويـة تصـيب الكـاتب. ويشرح ا
ولم تـابعة قـضية رفـعت ضده في احملكـمة فوجـد نفسه مـشتتا باموق انه اضـطر 
يستـطع اجناز العمل على رواية يكتبها. وعلى هذا االساس نعرف التأثير السلبي
. واذا كانت قضية في مـحكمة ترفع ضد ثقفـ لهذا اجلـو السياسي العـام على ا
باموق بسبب مواقفه السياسية جتعله يعجز عن الكتابة وهو كاتب متمرس وحائز
ـكن ان تـفـعلـه به دوامة حـيـاتـنا الـسـيـاسـية. لـنـتـخيل ان جائـزة نـوبل فـمـا الذي 
اورهــان بـامــوق كـاتب عـراقـي ويـعـيش في ظـل كل هـذه االزمـات فــكـيف ســيـكـتب
وقضـية في مـحكـمة تـبعده عن ويعـيش ويفـكر.واذا كـان دفع فاتـورة الغـاز تزعجه
شهداني. الكتـابة فكـيف سيستـقبل كالما من الـوزن الثقـيل كالذي قـاله محمـود ا
ـعانـي ما يـقال دائـما ويـطرح في الـفضـائـيات هـو خبـز مسـموم يـقتل ـعنى من ا
ؤسف ان يـتحدث الـسيـاسي عن سرقات وكل نشـاط انسـاني.ومن ا فـينا كل امل

ومصـالح بكل هـذا الـهدوء والـرضا.انـنا كـما اظن نـعيش
فـي ازمـــة حـــقـــيـــقـــيـــة اســـمـــهـــا ازمـــة امـــتأل بـــقـــصص
وسلم امـرك بكل اريحية للواقع.فاالمور ستجري الفساد
كـمـا جــرت مـنـذ اعــوام. لـكن مـاذا بـشــأن بـامـوق انه لن
يكـتب بعد الـيوم حـرفا.عنـدها سـيقول الـسيـاسي ليذهب
بامـوق الى اجلحيم.هذا حالم عنيد.فاحلمد لله ان باموق

ليس عراقيا.

ا نـتفق على إن أي إنـسان ال يـريد الفـشل - فهـكذا هي الطـبيـعة البـشرية - ر
على االقل لـيس متعمدا.. لكن إسلوبه وطـريقة تعامله مع الظروف واألحداث في
ا مـراحل حـياته اخملـتـلفـة هي التـي حتدد الـنتـيـجة نـاجحـا كـان أو فاشال فـر
هنـاك من ينـجح في البـداية لـكنـه يفـشل في اخلاتـمة والـعكس صـحيح فـاألمور
مرهونـة بخواتيمها هكذا قال أهل احلكمـة. تلك القاعدة عامة تنطبق على جميع
هـامـهم الـتي يتـقـلـدونهـا ومـنهـم رؤوساء الـوزراء في الـعراق.. أحـوال الـنـاس 
فـبـالـتـأكــيـد كـلـهـم كـانـوا يـفـكــرون في الـنـجــاح مع إخـتالف اإلسـلـوب واإلدارة
ـالكي الذي حـكم لدورت ـرحلة الـتي كانوا يـحكمـون فيهـا فالـسيد ا وظروف ا
جنح في مرحـلـة ما وفـشل في أخـرى لـكن النـتـائج على أرض الـواقع بـينت أنه
بـنى حـزبـا مـتحـكـمـا ودولـة داخل الـدولـة واألخيـرة إنـهـارت في ثالثـة أيـام وهو
يـتـفـرج. الـسـيـد الـعــبـادي من جـانـبه جنح في إدارة مــعـركـة كـبـرى خـرج مـنـهـا
الـعراق مـنـتصـرا ضـد اإلرهاب الـتـكفـيـري مسـتـعيـنا بـالـظروف احملـيـطة به من
فـتـوى مـبـاركة  ودعم دولـي وإعالمي وتكـاتف شـعـبي هـيـأت أسبـاب االنـتـصار
لكـنه فشل في حتقيق النصـر على العدو اآلخر الذي يـنهش بالدولة من الداخل
واليـد التي كـان يـفتـرض أن تكـون حديـديـة يضـرب بهـا رؤوس الـفسـاد لم تكن
ـهدي; في مـرحلة كـان يتـوقع اجلميع أن حتى من ورق! جـاء بعـده السيـد عبد ا
راحل السـابقة أو محاولة ذلك على تكـون وردية تشهد التخـلص من تراكمات ا
األقل  وأن العـراق سيـسـير عـلى سكـة اإلصالح والـبنـاء كمـا كـانت الشـعارات
ـلـفات لـكنه قـبيل اإلنـتـخابـات وأنه سـيكـون نقـطـة إلتـقاء لـلـمصـاحلـة وتسـوية ا
أصـبح ســاحـة صـراع خـارجي وداخــلي وأرضـا لـلـفــوضي الـتي كـادت حتـرق
رج وصراع األضداد واللعب على حافة األخضر واليابس. في خضم الهرج وا
الهـاوية التي كـادت أن تودي بـالبالد الى نفـق مظلم وبـعد تـغير مـوازين القوى
وإختالف قـوان اللعبة إتفق الغالبية على ترشيح الكاظمي وفي قرارة أنفسهم
ـهمـة الـصعـبة أهـداف وغايـات مـختـلـفة. بـالتـأكـيد فـان الـكاظـمي الذي رضـي با
الـتي قـتـلت من سـبـقه ال يـرغب بـالـفـشل وأكـيـدا أيـضـا أنه سـيـسـتـعـ بأدوات
وإمـكانـيـات من نـفس مرحـلـته ويسـتـغل ظروف الـنـجاح احملـيـطة به كـمـا فعـلـها
غـيـره لـكن تـبـقى الــعـبـرة في حتـقـيق الـنـتـائـج عـلى أرض الـواقع فـهي مـقـيـاس
النجـاح والفشل. بعد كل تلك التجارب; عليـنا أن نسأل أنفسنا عن ماهية دورنا
نـحن كـجـمـهور مـتـابع لـلـشـأن السـيـاسي هل نـركض وراء أصـحـاب األجـندات

والـغايـات من الذين ال يـتركـون شاردة وال واردة حتى
يحـصوها ليـستعـينوا بـها لتـحقيق غـاياتهم? أم نـنتظر
ـنطق يـقول: حتقـيق الـنتـائج لنـحـكم بعـدهـا ? العـقل وا
أنه يــجب عـلــيـنــا الـتــروي والـهــدوء والــنـظــر الى عـمل
الـرجـل واألهداف الـتـي يـسـعى لـهـا وهل سـتـعـيـد لـنا
فـقودة وحتـقق غـايات وتـطلـعات اجلـماهـير.. الدولـة ا

وعندها نقرر بنجاح أو فشل الكاظمي.
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كــــشف خــــلــــيــــة االعالم االمــــني عن
حصـول أعتـداء عـلى  موظف كـمارك
في منفـذ زرباطية مِـن قبل  اثن من
تهم (ع  ف   ح ) و ( ح  ف  ح ) ا
الـلــذين يـعــمالن  مـخــلـصــ كـمـرك
وقــــــال بـــــــيــــــان امس انـه (وفــــــقــــــاً
ــمــنــوحــة بــانــفــاذ لــلــصالحـــيــات ا
الـقانـون ومـحـاسـبـة كل مِن يـتـجاوز
عــــلـى الــــقــــانــــون وجــــهت قــــيــــادة
ـشـتـركة الـفـوج الـتاسع العـمـلـيات ا
ـكــلف بـواجب بـالــفـرقـة الــتـاســعـة ا
حــمــايـــة وتــامــ مــنـــفــذ زربــاطــيــة
تـهـمـ ومـداهـمـتـهـما  الحـقـة  ا
وقـد  الــقـاء الــقـبض عــلـيـهــمـا في
تـمـام الــسـاعـة الـســادسـة مِن مـسـاء
اخلـمـيـس وتـسـلـيــمـهـمـا  لــلـقـضـاء
لـيــنـاال جــزائـهـمــا الـعــادل  بـتــهـمـة
االعـتـداء عـلى مـوظف خالل تـنـفـيذه
واجــبــاته ونــبــ ان هــذا االعــتـداء
حــــصـل قــــبل ان تــــتــــســــلم الــــقــــوة
ـنـفذ ـكـلـفـة بـحـمـايـة ا الـعـسـكـريـة ا

واجباتها).
واندلع حـريق داخل مـطعم مـأكوالت
ـائــيـة في ـديــنه ا اجلـادريــة وسط ا
الـنــجف األربـعــاء وبـ اخلـبــيـر في
ـدني بــاحملـافــظـة مـديــريـة الــدفــاع ا
ـــــــقـــــــدم ربـــــــاح اخلــــــفـــــــاجـي في ا
تـصـريـحـامس (أسـتـخـبـرنـا من أحـد
ــواطـنــ وجــود حــريق طــال احـد ا
ــديــنــة ــطــاعم في داخـل مــجــمع ا ا
ـائـيـة وسط الـنجـف  وعـلى الـفور ا
حتــركت أربع فـــرق أطــفــاء بــأمــرتي
وبصحـبتي ضـابط مركـز دفاع مدني
ـقــدم عـادل لـويح  حـيث الـيـرمـوك ا
باشـرنـا بأخـمـاد النـيـران دون وقوع

إصابات بشرية).
واوضـح اخلـــــــفــــــــاجـي انه (تــــــــمت
السيطرة على احلادث بوقت قياسي
وعـدم أمــتـداد الــنــيـران الى احملالت
اجملاوره  عـلمـاً أن البـناء مشـيد من
مـادة الـســنـدويج بــنل  وكـان سـبب
حادث احلـريق هـذا هو تـسـرب مادة
ــطــعم غــاز الـــطــبخ داخـل مــطــبـخ ا

واندالع النار فية) .
أعـلــنت هـيــئـة الــنـزاهــة الـعــامـة عن
صــدور أوامـــر قــبضٍ وحتـــرٍّ  بــحق
; عــلى خــلــفــيَّـة ــسـؤولــ عــددٍ من ا
مخـالفتـهم لتـوجيـهات مـراجعهم في
ــة مــا يـعــرف بــصـقــر كــركـوك قــضـيَّ

“U¹—…∫ محافظ كربالء االسبق صابر الدوري يؤدي مراسم زيارة مرقد االمام احلس

الى لــواء في اجلــيـش اســمه راضي
(اجـــهل اســمه الـــكــامل ) يـــعــمل في
اتصـاالت مـدينـة الـناصـريـــة وان لم
جتـدوه  فـاســألـوا احـد رجـال الـدين
عن كيـفيـة التصــرف بهـا او انفـاقها
عـلى روحي بالـطـريـقة الـتي تـرونـها

مـــنـــاســبـــة .. تــعـــلــمـــون اني لم اكن
احتـدث لكم وال لـغـيركـم فيـمـا يخص
سيـرتي وعمـلي الوظـيفي  لـكن وانا
انتظر ما سـيكتبه الله لي وانا راض
عـنه امـام الـعـلي الـقـــــــــديـر  رغبت
ان اطلعـكم بأني ويـشهـد الله اني قد

عناصر من مكافحة االرهاب
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قالت وكالة األنباء الكويتية إن أمير
الــــبالد الـــشــــيخ صـــبــــاح األحـــمـــد
الــــصــــبـــاح ( 91عــــامــــا) وصل إلى
ــتــحـدة يــوم اخلــمــيس الــواليــات ا
السـتـكـمـال الـعالج مـضـيفـة أنه في
حـالـة صحـيـة مسـتـقرة.وكـان مـكتب
األمير الـذي يحكم الكـويت منذ عام
 ?2006قـــد قــال هــذا األســبــوع إنه
خـضع جلـراحة نـاجـحـة يـوم األحد.
ولم يـــــحـــــدد نـــــوع الـــــعـــــمـــــلـــــيــــة
اجلــراحــيـة.وكــتب مــجــلس الـوزراء
الكـويتي على حـسابه الـرسمي على
تـويـتـر إن الـشيـخ صبـاح وصل إلى
مـــطــار روتـــشـــســتـــر في الـــواليــات
ـتحـدة. وهـناك مـدن أمـريكـيـة عدة ا
حتــمـل االسم نـــفــسـه لــكـن اجملــمع
ـايو كـليـنيك أحـد أفضل الرئـيسي 
ـســتــشـفــيــات في الـبـالد يـقع في ا
روتشـستر بـوالية ميـنيسـوتا.وكلف
أمير الكويت يوم السبت ولي العهد
الـــشــيخ نـــواف األحــمـــد الــصـــبــاح
بـبــعض مــهـام األمــيـر الــدسـتــوريـة
بصـورة مؤقـتة.وكـان الشـيخ صباح
ـاضي مـسـتـشـفى في أُدخل الـعــام ا
ـــتـــحـــدة خالل قـــيـــامه الـــواليـــات ا
بـزيــارة رسـمــيــة إلى هـنــاك بـعــدمـا

ا وصـفه مـكتـبه بـانـتكـاسة عـانى 
صــحــيـة في الــكــويت في أغــسـطس
آب. وعــاد إلى الـكــويت في أكــتـوبـر
تشرين األول. الى ذلك  ذكـرت وكالة
األنبـاء السـعوديـة يوم اخلـميس أن
ـلك سـلـمان بن الـعـاهل الـسعـودي ا
عبـد العـزيز خـضع جلراحـة ناجـحة
ـرارة وذلك ـنـظـار السـتـئـصـال ا بـا
ـــســــتـــشــــفى هـــذا بــــعـــد أن دخـل ا
األســبــوع.وقــالـت الــوكــالـة ”أجـرى
خـادم احلـرمــ الـشـريــفـ عـمــلـيـة
رارة نـظار الستئصال ا جراحية با
ــــــلك فــــــيـــــصل ــــــســـــتــــــشـــــفى ا
التـخـصصي تـكلـلت -ولله احلـمد-

بالنجاح. 
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وســيــمــضي -حــفــظه الــله- بــعض
سـتشفى حـسب اخلطة الوقت في ا
الـعالجـيـة الـتي أوصى بـهـا الـفريق
الطبي.“كان العـاهل السعودي (84
ــســـتــشـــفى يــوم عـــامــا) قـــد دخل ا
االثــنـ وهــو يــعــاني الــتــهــابـا في
لك سـلمان اجـتماعا رارة.ورأس ا ا
رئي جمللس الوزراء عبـر االتصال ا
ـسـتشـفى يـوم الـثالثـاء وأمكن من ا
رؤيته في تسجيل فيديو وهو خلف
ـــلك مـــكـــتب يـــطـــالع وثـــائق.كـــان ا

سـلمـان ولـيا لـلعـهد ونـائـبا لـرئيس
الــوزراء ألكــثــر من عــامــ ونــصف
العام من يونيو حزيران  2012قبل
أن يــتـــولى الُــمـــلك. وشــغـل أيــضــا
منصب حاكـم منطقـة الرياض ألكثر
من  50عاما.واحلاكم الـفعلي للبالد
هـو األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمـان الذي
طــــبّق ســـلــــســـلـــة مـن اإلصالحـــات
ـملـكة بـعيدا لتـنويع مـصادر دخل ا
عن الــنــفـط.وذكــرت وكــالــة األنــبــاء
الــسـعــوديــة أن ولي الــعــهــد تــلـقى
اتــصـاال هـاتـفـيــا يـوم اخلـمـيس من
الــرئـيـس األمـريــكي دونـالــد تـرامب
”اطـــمــأن فـــيه عـــلى صـــحـــة خــادم
احلــرمـ الــشــريـفــ مــتـمــنــيـا له
الــشـفـاء الــعـاجل.“وقــالت الـوكــالـة
”كــمـا  خالل االتــصـال مـنــاقـشـة
أبــــرز الـــقـــضـــايــــا ذات االهـــتـــمـــام
ـسـتـجـدات عـلى ـشـتـرك وبـحث ا ا
الـــــــصــــــعـــــــيــــــديـن اإلقـــــــلــــــيـــــــمي
والـدولي.“ويــحـظى األمــيـر مــحـمـد
بـــشــعــبــيــة بــ كــثـــيــرين من فــئــة
ـملـكـة وقـد أشـيد به الـشـبـاب في ا
في الـــداخـل بـــتـــخــــفـــيـــفـه قـــيـــودا
نح النـساء قدرا أكبر اجتماعـية و
مـن احلــقـــوق وتـــعـــهـــده بـــتــنـــويع
مـصــادر االقــتــصــاد.ويــرى أنــصـار

ـلك في هــذا حتـوال مـحل تـرحـيب ا
لـكن ســيــطـرة الــدولــة عـلـى وسـائل
ـعارضـة يجعالن من اإلعالم وقمع ا
الــصـعب قــيـاس حــجم الـتــأيـيـد في
الــداخل.وصــاحـبت إصـالحـات ولي

ـســتـثـمـرين.وتـأثـرت مـكـانـة ولي وا
قتل الـصحفي جمال العهد أيـضا 
خـاشـقـجي عام  2018بـأيـدي رجال
أمن ســعـوديــ يُــنـظــر إلــيـهـم عـلى

أنهم مقربون من األمير.

هارات لوحدهـا  ال تكفي ايضا" .. التعلـيم لوحده  ال يكـفي .. وا
ـهارات ـتـلك تـعـلـيـمـا"  الـتـوظـيف يـحتـاج من 
عــالــيــة .. وذلك مــا يــنــبـغـي ان تـســعى بــرامج
الـتعـليم الـى حتقـيقه ومـا ينـبغي ان يـؤكد عـليه

سؤول في سوق العمل . ا

صباح األحمد الصباح 

العـهد حـملـة على شـخصـيات بارزة
ـالـكــة ورجـال أعـمـال فـي الـعـائـلــة ا
التـهامـات بـالفـساد كـمـا صاحـبتـها
ا أثار قلق حرب باهظة في اليمن 
بـــــعض احلـــــلـــــفــــاء الـــــغــــربـــــيــــ
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ا اننا يقـول أحدهم بان احلقيـقة هي الشيء الوحيـد الذي ال يقبل التـصديق! و

بصدد حقيقة او أكذوبة فايروس كورونا علينا تقليب صفحات التأريخ.
: عسكري وبايلوجي. ية األولى عام 1915 قامت بسالح فاحلرب العا

ـعروفة. امـا البايـلوجي فهـو  فهو العـسكري هـو استخـدام اجليش واالسلـحة ا
اسـتـخدام تـقـنـيات  UMTs االتـصاالت الـتي سـبـبت الالنـفالونـزا االسـبـانـية.
وكـانت نـتـيـجـة هـذه احلـرب هـو بـدايـة عـالم جـديـد حتـكـمه الـرأسـمـالـيـة والـقوى

اإلمبريالية التوسعية.
; األول عـسكـري واآلخر ـيـة الثـانـية 1939 أيـضا قـامت بسـالح احلـرب العـا
نفسي; حيث استخدم اإلعالم لصالح دول التحالف ضد دول احملور و تدمير

اني. األسطول األ
انيـة إلى القيادة األمـريكية. وكانت نـتيجتـها  حتول قيـادة العالم من القـيادة األ

علن والبقاء ل لألكثر انتاجا. وبدأ سباق الصناعات ا
ـيــة الـثـالــثـة الــتي بـدأت عـام 2000 وسـتــنـتـهي عـام 2030 لـكـن احلـرب الـعــا
رة األول الـسالح الـعسـكـري وقد فـشل حيث استـخدمـت ثالثة أسـلحـة هـذه ا
اسـتـخـدمت احلـروب في أفـغـانـستـان والـعـراق وسـوريـا والـيـمن وتـأسـيس قوى
إرهابـية مـثل القـاعدة وداعش وكـانت نتـيـجتـها احـتالل العـراق وتدمـير سـوريا
ا أدى ـذهبي  وتفسـخ هات الـدولت وتـقسـيم شعوبـهمـا بالغـطاء الطـائفي وا
علن عنه في العـراق وإقليم البصرة إلى ظهـور أقاليم جديدة كـأقليم كردستـان ا
السـري (قيد االنشاء)  وإقليم االنبار السري (قيد االنشاء) وظهور دولة داخل
نطقة حيث دولة في سـوريا وتبدد القوى في اليمن. وتوسع دولة إسرائيل في ا

زحفت إلى اجلوالن وجبل االردن ومناطق جنوب لبنان.
ــطـلـوبـة. فـفـكــرت الـقـوى الـعـظـمى لـكـن كل هـذه األسـلـحـة لم حتــقق الـنـتـيـجـة ا
ي باسـتخدام األسلحة األكثر جنـاحا واللذان  استخدامـها في احلرب العا
األولى والثـانية وهما الـسالح البايلـوجي والسالح النفسي فـاستخدم السالح
ا أدى إلى 5G  البايلوجي بتقد خدمة اجليل اخلامس لالنترنيت 2019 او
ـناعي لإلنـسان (فـايروس كـورونا) وكـذلك استـخدام الـسموم خلـخلت اجلـهاز ا
ـية الـقاتـلـة بـاعـتـبارهـا عالج لـكـورونـا من خالل وصـفـات منـظـمـة الـصحـة الـعـا
 WHOالـتي جتـبر كل مـستـشـفيـات العـالم عـلى اعطـاءها لـلـمصـاب بـخـلخـلة
ـنـاعي (كـورونـا). كـذلك  اسـتـخـدام الـسالح الـنـفـسي لـكل بـطـريـقة اجلـهـاز ا
دة 6 شهور في كل دول العالم ي  عبقرية جدا! حيث  فرض حظر جتوال عا
ا أدى إلى وتـوفـير خـدمـة سـريـعة جـدا لـلـبث التـلـفـزيـوني وخلدمـة االنـتـرنـيت 
فرض مـتابعة إجبارية على البشر من اجل التصديق بأن كورونا هو وباء كارثي
ؤكد. حيث بلغت أرباح شركة فـيسبوك لليوم الواحد وهو نتـيجة حتمية للمـوت ا

هي 840 بليون دوالر! اي ما يفوق ميزانية الكثير من الدول!
ـواقع االجتماعية اما يوتـيوب فكانت أرباحـها ال تقل عن فيسـبوك وكذلك بقية ا
األخــرى.  غـــيــر أن الـــغــريب بـــاألمــر هـــو أن مــوقع  XNXXاالبـــاحي حــقق
الهـدفةاالعظم ففي الساعة الـواحدة بلغت مشاهـدة افالم الشذوذ والسحاق ما
يزيـد عن ٥ مليـون مشاهـدة! وفي الدول التي تـتخذ من األديـان السمـاوية طريق

سلمة. سيحية الكاثوليكية والدول ا نهاجها كالدول ا
حــقق الـسالحــان الـبــايـلــوجي والـنــفـسي اعــظم الـنــتـائج لــكـنــهـا ال زالت حتت

مستمرة والنتيجة النهائية ستكون عام 2022.  
يـة الثالثة ال تزال غيـر واضحة اال ان إحدى أهدافها بدأت ونتـيجة احلرب العا
تـطـفـو اال وهي تـدمـيـر أخالق اجملــتـمـعـات وتـفـكـيك اواصــرهـا وحتـجـيم عـقـلـيـة

اإلنسان والسيطرة على مقدرات اإلنسان.
يقـول العـالم والسـياسي األمـريكي نـعوم تـشوفـيسكي ان

عالم ما بعد كورونا مختلف تماما عن الذي سبقه.
رغم كل ذلك لــكن تـبـقى احلــقـيـقــة الـوحـيـدة مــظـلـمـة ال
ستبصرون.. والله أعلم بخفايا التأريخ! يبصرها اال ا

نيوزيلندا
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او الكرد ـسلـم  او العـرب  من نحن?? سـؤال يفـحم اجمليب اذا كان يـقصد ا
او الـشـيـعـة او الـسـنـة .. أمـا الـعـراقي الـذي يـحب الـعـراق وفـاهم لـوضع الـبـلـد
اخلــاص بـعـد  2003ويـعــرف ان هـنـاك هــجـمــة عـلى كل االنــتـمــاءات الـقــومـيـة
ـقدس اي اختزال العراق ذهب ا والوطـنية  وأن هناك حـملة ضدها كـلها عدا ا
كـله بـخنـدقـ لـلشـيـعـة والسـنـة اي ان الـشيـعي الـتـركـماني والـكـردي يـكون في
اخلندق الـشيعي وليس الـقومي بينمـا الكردي كردي عنـدما يتعلق األمـر بسنيته

. .
تـفاجـأت يـوما بـأن معـلـمي في الوطـنـية ونـبذ الـطـائفـيـة د. غسـان العـطـية يـطرح
ا زرته لغـرض النقاش أجـابني ان وحدة االغـلبية شعـار وحدة عرب العـراق  و

قدمة لوحدة العراق . . هي ا
وضـوع متداخل ورغم اهمية ان ينتمي العراق ذو االغلبية العربية الى رغم ان ا
(قــومه) الــعــرب  ومع اني رضــعت  الــفــكــر الــقــومي الــعــربي اال اني ارى ان
ـنـعـني من الـتضـحـية ـؤامـرة علـى عروبـة الـعـراق كبـيـرة وذكـية .. كل ذلك ال  ا
بعـروبتي ألجل وطني اجلريح الـعراق بتـخليصه من مـهزلة الـشيعة والـسنة التي

دمرت االثن معا .
كـان لي صـديق سـني مقـيم في لـنـدن ويزور سـوريـا باسـتـمـرار عنـدمـا كنت في
ضيافـتها  وكان سـياسيا فكـلما حصل نـقاش سياسي يقـول (نحن بحاجة الى
مــشــروع وطــنـي..) فــأبــادره (من نــحن??) فــيــســكت ألنـه يــعــلم مــوقــفي من ان
كن ان يـكـون عراقـيـا بل يكـون ايرانـيـا تركـيا ـشـروع السـني او الـشيـعي ال  ا
سـعـوديـا  وفي يـوم ما دعـيت الى عـشـاء مع اخـوة عـبـيـدي شـيـعـة فـجـاء معي
فـقدمـته لـهم عـلى انـهم عـبـيـديـ وكـان يـتـصـور ان قبـيـلـة الـعـبـيـدي سـنـة فقط 
وخالل النـقـاش قال (نـحن بحـاجـة الى مشـروع وطـني وسيـقـول لي عبـداخلالق
الشـاهر من نحن واجيبه اننـا السنة بال خوف وال حيـاء ) فخرجت مني ضحكة
قوية فـاستفـسر عن السبب فـقلت له ان االخوان كـلهم شيعـة . فتخيـلوا موقفه 
كن ان تـتـحقق بـبيت شـيـعي وبيت سـني بل ان الذي وال تتـخيـلوا ان الـوطـنيـة 
سيتحقق هو الدمار للدولة والشعب وربح معنوي ومادي هائل للطبقة السياسية
ا هـنـاك بيـوت في الـعراق كـمـا هو الـتي جاءت بـالـطائـفـية وسـتـبـقى مهـيـمنـة طـا
وتصبح كلعبتنا عندما كنا صغارا وأسمها (بيت بيوت) وأحتدى حاصل حالـيا 
اي كان ان يـثبت لي ان هناك سـلبيـة واحدة من الفسـاد الى ضياع هيـبة الدولة
ـنفلت ... آلـخ ال تعود اسـبابهـا الى الطائـفية وجتـارها دوال وكتال الى السالح ا

واحزابا
كـيف نـكون عـراقيـ وعـراقيـ فقـط بكل قـوميـاتـنا  وأديـاننـا ومـذاهبـنا ?? وهل
نـنـتظـر غـاندي جـديـد ليـوحـدنا ?? وهل ان الـتـنوع مـوجـود في العـراق فـقط لكي
ـذاهب .. (ال حظ يـقـول دسـتـورنـا (( الـعراق بـلـد مـتـعـدد الـقـومـيـات واالديان وا
الغش هـنا)..وهـو عضـو مؤسس وفعـال في اجلامـعة الـعربـية.. وجـزء من العالم
اذا االسـالمي وليس الـعـربي?? اذا كان بـسـبب االغلـبـية فـالـعرب االسالمي )) 
اغـلـبـيـة ايـضـا ال جتـمـعهـم (عـقيـدة) فـقـط بل لـغـة وثقـافـة ودم وتـأريخ ومـصـالح
مشـتركـة  وخذوا مثـال ما يقـوله الدسـتور الـسوري عن هـوية سـوريا (( الـقطر
العـربي السوري جـزء من الوطن العـربي... الشعب في الـقطر الـعربي السوري
جـزء من أألمه  الـعـربـيـة)) هـكـذا هي الـهـويـة الـقـومـيـة الـتي ال يـنـبـغي ان تـكـون
عـادية للـقوميـة بكـافة اشكـالها . بل هي واقع حي ال طريدة تـتصـيدها االفـكار ا

مفر منه .
علـيه كي نرتقي عـليـنا ان نـضع انتمـائنـا للـوطن على رأس قائـمة االنـتماءات أي
سيـحي له االولوية وال منـازع له على هذه االولوية  ان مواطـننا التركـماني او ا
ـواطـنـة الـتي هي الـقـيـمة الـعـلـيـا ال فـرق بـ من نـسـبـة مـكـونه الـقومي او وفي ا
ئة  ولعل من اخملجل واخملزي ئة وب الذي نسبته 1 با ذهبي 99 با الديني وا
واطـنة ال تـتجزأ ندائي بـنسـبته االعـلى كون ا ان يتـفاخر الـعربي الـسني عـلى ا

واااااطنة وليس لها درجات ونسب محددة فهي ا
واطـنة واقـعيـة ونشق طـريـقنـا الذي سـيكـون معـبدا دون ثـوريات هـكـذا نرتـقي 
ذهب لـيـعلـمـونا فـالـقضـيـة بسـيـطة وال تـتـطلـب ثوارا حتت غـطـاء ا
اياهـا .فقـد وعيـنا ان اي من الـطبـقة الـسياسـية تـرفع عنه
ـذهب (ورقـة الـتــوت) سـيـظـهـر عــريه تـمـامـا  بل غـطــاء ا
ذاهبهم أال بالقدر الذي تدر سيـظهر انهم ال عالقة لهم 
عـلـيـهم من االمـوال اخلـارجـيـة والـداخـلـيـة ومـعـها الـدعم

اللوجستي.
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{ بــيـروت(أ ف ب) - أثـنــاء جتـوله
في شــارع مــظــلم اعــتــرض ســائق
دراجـة نـاريـة زكـريا وشـهـر سـكـيـناً
ـــال أو فـي وجـــهـه طـــالــــبـــاً مــــنه ا
مـرافـقـته لـشـراء طـعـام ألطـفـاله في
حـادثــة تـتــكـرر مــؤخـراً مع ارتــفـاع
معدل السرقـات وأشكالها على وقع
انـــهــيـــار اقـــتـــصـــادي مـــتــمـــاد في
لبـنان.وتـؤكد احـصاءات قوى األمن
الــداخــلي ارتـــفــاع مــعــدل اجلــرائم
بـــشـــكل عـــام خــــصـــوصـــاً الـــقـــتل
والـســرقـة في الـعـام  2020مـقـارنـة

اضية.  مع السنوات ا
dIH «  ôbF

وتـــــربط ذلـك بــــتـــــدهـــــور الـــــوضع
االقـتصـادي وارتفـاع معـدالت الفـقر
والبطالـة.يستعيـد زكريا العمر (37
) تـفـاصـيـل لـيـلـة اخلـامس من عــامـاً
تـموز/يـولـيو حـ كـان يسـيـر ليالً

في شارع مظلم في محلة احلمرا.
ويـوضح أن الـشـارع كـان خـالـيـاً إال
مـن بـضـعــة سـيـارات حــ تـوقـفت
دراجــة نــاريـــة إلى جــانـــبه قــبل أن
يـــقــتـــرب مــنـه شــخص مـن اخلــلف
مــوجـهـاً الـسـكـ نـحـوه مـردداً: "ال
تـقـل أي كـلــمــة لــست هــنـا ألؤذيك
أريد مـنك أن تعطـيني الـنقود أو أن
تأتي معي إلى أي محل لتشتري لي
بــعض األغـراض تــركت أوالدي في
نـزل يبكـون من دون طعام".بـتوتر ا
شـــديـــد أخـــرج زكـــريـــا نــقـــوداً من
محفظته وأعطاها للرجل األربعيني
الذي ركض باجتاه دراجته قبل أن
يـتوقف ويـعود بـاجتـاه زكريـا الذي
.ويــروي تــســـمّــر في مــكـــانه خــوفــاً

زكريا "خفت كثـيراً ح رأيته يعود
نحـوي لكـنه بدأ بالـبكـاء واالعتذار
مني وأراد أن يعيد لي النقود. قال
لي +أنا لست بـسارق لكـنني جائع
وأوالدي أيضاً جياع+".ويوضح أنه
بعـدما رفض زكريـا استعـادة نقوده
من الـرجل الـذي قال إنه فـقـد عـمله
ولم يــــعـــد يـــقـــوى حـــتى عـــلى دفع
اإليجـار "قـلت له إنني أسـامحه ثم

غـادر".ويــقـول زكـريـا "خـفت كـثـيـراً
ــوقف صـــعــبــاً اخــتــلط فــيه كــان ا
شــعــور الــرعب بــاحلـزن عــلى رجل
".ويـشـيـر مـصدر يـنـهـار أمـام عـيـنيّ
أمني لفرانس برس إلى "نوع جديد
من عمليات السلب يستهدف حليب
األطفـال والطعـام واألدوية" كـاشفاً
عن أنّ "أكثـر من ضحـية كـشفوا في
ـشتـبه فـيهم إفـاداتهـم عن اعتـذار ا

مـنــهم أثـنــاء سـرقــتــهم".وعـلى وقع
االنــهــيــار االقــتــصــادي األســوأ في
تاريخ لبنان احلديث خسر عشرات
اآلالف وظــــــائـــــفـــــهـم أو جـــــزءاً من
رواتـبـهم. وبـات نـصف الـلـبـنـانـي
تـقـريـبـاً يعـيـشـون حتت خط الـفـقر
والمـس مـــعـــدل الــــبـــطـــالـــة  35في
ئة.ولم توفر تداعيات االنهيار أي ا
طـبــقـة اجــتـمـاعــيـة خــصـوصـاً مع

خـسارة الـليـرة أكثـر من ثمـان في
ــئـة من قـيـمـتـهـا أمـام الـدوالر مـا ا
تــســبب بــتــآكل الـقــدرة الــشــرائــيـة
.وانطالقاً مـن كون لبنان للمواطـن
بلداً يـعتمـد على االستـيراد إلى حد
كبيـر بالدوالر فـقد ارتفـعت أسعار
الـســلع بـشــكل جـنــوني خــصـوصـاً
احللـيب وحـفاضـات األطفـال. وبات

كثر عاجزين عن ملء براداتهم.
 U{UHŠ fO

وتـــقــــايض أمــــهـــات عــــلى مــــواقع
الـتـواصـل االجـتـمــاعي ثـيــابـهن أو
مـــقـــتـــنــيـــات مـــنـــازلـــهن بـــحــلـــيب
وحــفــاضــات.وارتــفع ســعـر أرخص
كــيس حـفــاضـات من  15ألف لـيـرة
إلى  34ألــفـا وفق صــاحـبــة إحـدى
الصيدلـيات. كما ارتـفع سعر حليب
ن يتخـطى عمـرهم العام األطفـال 
الـواحـد وبـلغ سـعـر أحـد األصـناف
 35ألـفـاً مـقـارنة بـ 23ألـفـاً وارتفع
ســعـر صــنف آخـر من  15ألــفـاً إلى
 45ألف لــيـرة.وأحــصت قـوى األمن
ـوصـوفة ارتـفـاع مـعـدل السـرقـات ا
ــنـازل بــواســطــة الــكــســر واخلـلـع 
ومـحالّ وصـيـدليـات إذ بـلغت 863
عملية (معدل وسطي  173شهرياً)
ــــــاضي مـــــقــــــابل  650الــــــعــــــام ا
بــأكـــمـــله.وأظـــهــر شـــريط فـــيـــديــو
الـتـقـطـتـه كامـيـرا مـراقـبـة وتـداوله
ـــواقع الـــتــواصل مـــســـتــخـــدمــون 
االجـــتـــمــــاعي فـي لـــبـــنــــان ثالثـــة
أشـخـاص يـسـيـرون في شـارع وهم
يـنـقـلـون خـزنة كـبـيـرة سـرقـوها من
إحدى مـطاعم بيـروت بعد مـنتصف
ـطـعم ولـيد الـلـيل.ويـقـول صـاحب ا

عطايا لـفرانس برس "خـلعوا الباب
وبـقـوا لـسـاعـة ونـصف الـسـاعة في
ـــــــطـــــــعـم أخـــــــدوا األمـــــــوال من ا
عدنية الصندوق وحتى العمالت ا
ثم بـــحـــثــوا جـــيـــداً إلى أن وجــدوا
اخلــزنـــة الـــتـي لم يـــتـــمــكـــنـــوا من

فتحها".
وبـعدمـا فـشلـوا في فتـحـها أقـدموا
عــلـى تــفــكـــيك اخلــزنـــة من اجلــدار
وذهـبوا بـها.ولم يـفـصح عطـايا عن
بلغ الـذي تمت سرقته لـكنه يقول ا
"أخــــــذوا عـــــــامـــــــ من الـــــــعـــــــمل
مــعـــهم".ويـــوضح "ال أســتـــطــيع أن
صـارف وأخاف أضع النـقـود في ا
ـــنـــزل" فــكـــانت أن أضـــعـــهـــا في ا
الـنـتـيـجـة خـسـارتـهـا.خـالل األشـهر
ــاضــيــة الــتي شــهــدت شــحــاً في ا
صارف السيـولة ونتـيجة تشـديد ا
الــقـيــود عـلى الــعـمــلـيــات الـنــقـديـة
وسحب األموال خصوصاً بالدوالر
بــــات كــــثــــر يــــعــــمــــدون إلى وضع
نـــقــــودهم في مــــنــــازلـــهـم. وفـــضل
الـبعض أن يـشتـري بـها عـقارات أو
ـنازل سـيـارات بدالً من تـركـهـا في ا
عــرضــة لــلــســرقــة.وارتــفــعت كــذلك
ســرقـة الـســيـارات إذا سُـرقت 303
سـيــارة الــعـام احلــالي مــقــارنـة مع
 273سـيـارة خالل الـنـصف الـثـاني
من الـــعــام  2019وفق احـــصــاءات
قـــــوى األمـن الـــــداخـــــلي.ويـــــوضح
ــــكن فــــصل ــــصـــدر األمــــني "ال  ا
نوعية اجلرائم وطبيعتها عن تردّي
الــــوضع االقــــتــــصــــادي وارتــــفـــاع
مـعـدّالت الـبـطـالـة بـشـكل كـبـيـر بـ

الشباب".
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{ واشـــــنــــــطن (أ ف ب) - خــــــلص
عـــلـــمـــاء مــنـــذ أشـــهـــر عــدة إلى أن
كن أن ـستـجد  فايـروس كورونا ا
يـــبــقى عـــالـــقــا في اجلـــو من خالل
الـــرذاذ الــصـــادر عـن مــرضـى حــ
يــتــكـلــمــون ويــتـنــفــســون بـدون أن
يتـوافر أي دليل حـتى اآلن بأن هذه
اجلزيئـات الصغيـرة معدية الى أن
اسـتــنــتــجت دراسـة هــذا األســبـوع
أنها قـادرة بالفعـل على التكـاثر.فقد
أظــهـــرت دراســة حــديـــثــة أجــراهــا
علمـاء في جامعـة نبراسـكا ونشرت
بـشكل مـسـبق هذا األسـبـوع للـمرة
األولى أن جـــــزيـــــئـــــات فـــــايــــروس
ســارس-كــوف- 2أخـــذت من هــواء
غرف مرضى كـوفيد- 19قادرة على
الـــتـــكـــاثـــر والـــتـــســـبب بـــالـــتـــالي
بـعدوى.ويـعـزز هذا فـرضـية انـتـقال
الـفـايـروس ليـس فقط عـبـر الـسـعال
ــا عــبــر الــتــحــدث أو الــعــطس وإ
بــطـــريــقــة عــاديـــة والــتــنــفس وأن
ـعــديـة من الـفـايـروس اجلــزيـئـات ا
دة طـويلة ـكنـها أن تـبقى عـالقـة 
في غـيـاب الـتـهويـة وتـقـطع مـسـافة
ــتــرين الــتي يــوصـى بــهـا تــفــوق ا
ضمن اجراءات التباعد االجتماعي.
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وال تزال هـذه النـتائـج تعـتبـر أولية
ولـم تـدرسـهــا بـعـد جلــنـة قـراءة في
مـجـلـة عــلـمـيـة الــتي من شـأنـهـا أن
تـــؤكـــد جنـــاعــــة الـــطـــريـــقـــة الـــتي
اسـتـخـدمهـا الـعـلمـاء لـلـوصول الى
هـذه الــنـتــيـجــة. ونـشــرت الـنــتـائج
ــوقع اإللـــكــتــروني االثــنــ عـــلى ا
ـكن لألوساط "مـيدركـسيف" حـيث 
العلمية التـعليق بحرية.لكن الفريق
نفسه سـبق أن نشر في آذار/مارس
دراسة أظـهـرت أن الفـايروس يـبقى
ـرضى مــتــواجـدا في هــواء غــرف ا
ـــســتــشــفـى وســتــنــشــر هــذه في ا
الـدراسـة فـي مـجـلـة عــلـمـيــة قـريـبـا

بــحــسب مــعــدهــا الــرئــيــسـي.وقـال
جوشوا سـانتاربـيا البـروفسور في
ـركـز الطـبي في جـامـعـة نبـراسـكا ا
لـوكــالــة فــرانس بـرس بــخــصـوص
طريقة جمع جـزيئات الفايروس في
الــهـواء بــفــضل آلــة بــحـجـم هـاتف
نــــقــــال "هــــذا لــــيـس أمــــرا ســــهال.
فتركزات اجلزيئـات ضعيفة ولدينا
فرص ضئـيلة عـموما في أخـذ عينة
كن استـخدامها".وأخـذ الباحثون
العينات من الهواء في غرف خمسة
مـرضى مسـتلـقـ على األسـرة على
مـسـافة  30سـنـتـيـمـتـرا فـوق حـافة
. وكـان الـســريـر من جــهـة الــقـدمــ
ــرضى يــتــحــدثــون بـشــكـل عـادي ا
وبـعضـهم يـعطـس. وتمـكن الـعلـماء
من جــمع جـزيـئـات يـقل قـطـرهـا عن
خــــمــــســـة مــــيــــكــــرونـــات وحتــــمل
الــــــفـــــــايــــــروس أو حـــــــتى أقـل من
مـيكـرون.ثم قامـوا بعـزل الفـايروس
ووضــعه في بـيـئــة خـاصـة من أجل
التـكاثـر وخلـصوا إلى أن ثالث من
الـعـيـنات ال 18الـتي  اخـتـبـارها
كــانت قـــادرة عــلى الـــتــكــاثــر.ورأى
البروفسور سانـتاربيا أن هذا األمر
يـثبت بـأن اجلـزيئـات الـصغـيرة في
الـهـواء الـقادرة عـلى قـطع مـسـافات
كنها أكبر من اجلزيـئات الكبـرى 
أن تـــســــبـب بـــنــــقـل الـــدعــــوى إلى
أشـخــاص.وقـال إنــهـا "تــتـكــاثـر في
إطــار زراعـة اخلاليـا وبــالـتـالي هي
مـعديـة".وكانت الـسلـطات الـصحـية
في مـخــتـلف انـحـاء الـعـالم رأت في
مـرحلـة سـابقـة أن انتـشـار جزيـئات
ــســتـــجــد في فـــايــروس كــورونـــا ا
الــهــواء غـــيــر مــرجح مــعــتــبــرة أن
ــبــاشــر مع قــطــيــرات االحــتــكـــاك ا
الـسـعـال أو الـعـطس يـبـقى الـسـبب
الـرئـيـسي لـلـعـدوى.وفي وقت الحق
بــدأ الــعـلــمـاء بــتـغــيــيـر نــظـريــتـهم
وأقروا بـاحتـمال انـتقـال اجلزيـئات

الصغيرة للـفايروس عبر الهواء ما
أدى الى تـــزايــد الـــدعـــوات لــوضع
الـكـمـامات.وكـانت مـنـظمـة الـصـحة
ــيـة بـ آخــر الـهـيــئـات الـتي الـعـا
عدلت مـوقفـها بـضغط من األوساط
العـلمـية وأقرت في  7تموز/يـوليو
بوجود أدلـة على انتقـال الفايروس
عــــبـــــر الــــهــــواء.وقـــــال جــــوشــــوا
ســانــتــاربــيــا إن "الــنــقــاش أصــبح
ا هو علميا وأظن سياسيا أكثـر 
أن غـالـبـية خـبـراء األوبـئة يـتـفـقون
على الـقول إن الهـواء يشكل مـكونا
النتقال الفايروس رغم أننا ال نزال
نـتنـاقش حول أهـمـيته".من جـهتـها
قـــالت الـــبـــروفـــســور لـــنـــسـي مــار
تخصصة في انتقال الفايروسات ا
عبر الـهواء على تويـتر إن الدراسة
تـظهـر "أدلـة متـينـة" مـضيـفة "هـناك
فــايـروس مــعــد في الــهــواء يــبـقى
معرفة أي كمية يستنشقها شخص
ــــــــــــكــن أن تــــــــــــؤدي الـى مـــــــــــــا 

إصـابته".وكـانت مـجمـوعة من 239
ا دوليا دعت في  6تموز/يوليو عا
السلطات الصحية ومنظمة الصحة
ــيـــة إلى اإلقـــرار بــأن عــدوى الــعـــا
ـســتـجـد قـابـلـة فـايـروس كـورونـا ا
لالنـتــقـال جـوا عــلى بـعــد أكـثـر من
مــتــريـن وأوصــوا بــتــهــويــة قــويــة
لألمــاكن الــعـامــة الــداخــلــيـة.ووجه
هــؤالء رســـالــتـــهم خــصـــوصــا إلى
ــيـة الــتي مــنــظــمــة الــصـحــة الــعــا
انـــتُــقـــدت في األســـاس لــتـــأخــرهــا

بالتوصية بوضع الكمامات. 
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ورأى الــعـلـمـاء هــؤالء أنـهـا تـرفض
رؤيـة تراكم األدلـة النـتشـار الـعدوى
احملــتـــمل في الــهـــواء.ودعــا هــؤالء
اخلـبــراء تـزامـنـا مع رفع إجـراءات
الــعـزل الـى تـهــويــة أمــاكن الــعـمل
ــدارس بــشــكـل أفــضل فـــضال عن ا
ــســـتــشـــفــيـــات ودور الــعـــجــزة وا
كـافـحة اإلصـابات واعـتمـاد أدوات 

ـتـحـدة في اإلنــسـان الـتـابع لـأل ا
جـنـيف على أنّ "الـتـدابـير الـطـارئة
الـتّي اتـخـذتـهـا الـدول فـي مـواجـهة
وبـاء "كــوفـيـد- "19يـجب أن تــتـفق
ــوجـب الــقــانــون والـــتــزامــاتـــهــا 
الدولي حلقوق اإلنسان". وإذ يشدّد
القرار على أنّ أيّ لقـاح ضدّ جائحة
"كـــوفـــيــد- "19يـــجب أن يُـــعـــتـــبــر
ـيــاً" يـؤكّـد عـلى "صـاحلـاً عـامّــاً عـا
ضـــــرورة "احلــــــصـــــول الــــــســـــريع
ـقيّـد على األدوية نـصف وغير ا وا
والــــلــــقـــــاحــــات والــــتــــشـــــخــــيص
ــيــسـورة ــأمــونـة وا والـعـالجـات ا
الـتــكــلـفــة والـفــعـالــة وذات اجلـودة
الــعــالـــيــة". وأقــرّ أعــضــاء اجملــلس
الـ 47الـنصّ بـالـتـوافق علـى الرّغم
من أنّ بـعض الـوفود وفي مـقـدّمـها
وفــد االتّـــحــاد األوروبي أعــرب عن
ـثّل االتّحاد حتفّـظات علـيه. وقال 
االوروبي فـي اجملـــلس الــــســـفـــيـــر
ـــانـي مـــايـــكـل فـــريـــهــــيـــر فـــون األ
أونــغــرن-سـتــيــرنــبــرغ إنّ "الــقـرار
يـفــتـقـر إلـى الـعـديــد من الـعــنـاصـر
هـمّة" مـعرباً عـن أسفه ألنّ النصّ ا
"يـركّـز عـلـى الـعـواقب االقــتـصـاديـة

للجائحات". 
وأضاف أنّ "تـداعيـات كوفـيد- 19ال
تـنحـصر عـلى احلـقوق االقـتصـادية
واالجـتمـاعـية والـثقـافـية بل أيـضاً
ـدنـيّة والـسـياسـية. عـلى احلـقوق ا
كــــان يـــجـب ذكــــر ذلك". وأوضح أنّ
"االتّـــــــحــــــاد األوروبـي يــــــأسف ألن
الرعاة الرئيسي للنصّ لم يأخذوا
في االعــتــبــار مـقــتــرحــاتـنــا بــشـأن
ضــــــرورة أن تــــــكــــــون اإلجـــــراءات
احلكومية متناسبة وغير تمييزية".
ــبـــعــوث األوروبي اســتــدرك لــكنّ ا
بالـقول "نعـتقـد أنّ اجمللس يجب أن
ــســألــة يــبــقـى مــوحّــداً إزاء هــذه ا
ولهذا السبب قرّر االتّحاد األوروبي

االنضمام إلى التوافق".

تـطورة واألشـعة مثـل فالتر اجلـو ا
فـوق الـبــنـفـســجـيـة اخلــاصـة الـتي
تــقـضـي عـلى اجلــراثـيم فـي قـنـوات

التهوية.
وأصــدر مــجــلس حــقــوق اإلنــســان
ـتّـحــدة امس قـراراً الــتـابع لـأل ا
طـــرحــــته بــــاخلـــصــــوص الـــصـــ
وروســــيـــــا يــــشــــدّد عـــــلى "الــــدور
احملـــوري لـــلـــدولــة" فـي مــكـــافـــحــة
األوبــئـــة في نصّ انــتـــقــد االحتــاد
األوروبـي جتــــــاهـــــــلـه احلـــــــقــــــوق
السـياسيـة. والقـرار الذي شارك في
إحالته على التصويت أيضاً كلّ من
جـنـوب أفـريقـيـا وتـركيـا يـؤكّـد على
"أهـمـيّـة الـتعـاون الـدولي وال سـيّـما
فـي أوقـــات الـــطـــوار الـــصـــحـــيّــة
واألوبــئــة" مــشـدّداً في الــوقت ذاته
عــلى ضـــرورة "االحــتـــرام الــصــارم
لسـيادة الدول" وتـغلـيب "األولويات
الـوطنـيـة". ويـؤكّد الـنصّ الـذي أقرّ
في الـــدورة الـ 44جملــــلس حـــقـــوق
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كلكتا

الــــطــــالـب آمــــراً لــــلــــواء احلــــرس
اجلـمـهـوري قـبل نـقـله الى بـيروت
والــداوود آمــر فــوج عــنــده واتــفق
عارف ويحي ان يتـولى االمر بهذا
الشأن اللواء شاكر محمود شكري.
وطــلب الــفــريق طـاهــر من الــرئـيس
عــبـــدالــرحــمن ان يـــتــرك له حــريــة
اخــــتــــيــــار وزرائه فـي حــــكــــومــــته
اجلـديدة فـتـمـنى الرئـيس عـليه ان
ــبــقي عـــلى الــلــواء شــاكــر وزيــراً يً
للـدفاع واسـماعـيل خيـرالله وزيراً
أصـيالً لــلـخــارجـيــة  وعـبــداجملـيـد
ــواصالت أو اجلـــمــيــلي لــوزارة ا
الــزراعـة ووافق الــفــريق مع رجـاء
عـدم اعـتـراض الـرئـيس أو حتـفـظه
عـــــلى وزراء يـــــنـــــوي ضــــمـــــهم في
حــكـــومـــته قـــد تــتـــحـــسس مـــنــهم
(الـرئاسـة). وقـبل ان ينـتـهي اللـقاء
أبلغ الـفـريق طاهـر الرئـيس عارف
بــان حــكـومــته اجلــديــدة ســتــكـون
جـــاهـــزة خالل يـــومــ ولـــكـــنه لن
يـعـلـنــهـا اال بـعــد صـدور قـرار نـقل
الـــضـــابــطـــ الـــنــايـف والــداوود
النـهــمـا سـيـعـمـدان الى الـتـشـويش
ـــغـــرضـــة ونـــشـــر الـــشــــائـــعـــات ا
خــصـوصــاً وان الـفـريـق والـرئـيس
اتـفقـا على ان يـبقى الـعقـيد شـفيق
الــدراجي مـــديــراً لالســـتــخــبــارات
ـقـدم فاروق الـعـسكـريـة واخـتيـار ا
احلـريــري آمــر الــفــوج الـثــالث في
لواء احلرس اجلمـهوري وهو أقدم
الــــضــــبـــــاط في الــــلـــــواء آمــــراً له
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وبـيـنــمـا كـان الــفـريق طــاهـر يـحي
يـــبــــاشــــر اتــــصـــالـه ويـــشــــرع في
مـــشـــاوراته لـــتـــألــــيف حـــكـــومـــته
اجلــديـــدة في اخلـــامس عـــشــر من
تـموز  1968 تـمهـيـداً العالنـها في
الـــســابع عـــشــر مـن تــمـــوز اتــصل
هاتـفيـاً بوزيـر الدفـاع اللـواء شاكر
مــحـمــود شـكــري وسـأله أين وصل
مــوضـوع نــقل الـنــايف والـداوود ?
والن الــلـــواء شـــاكـــر رجل صــادق
ـة مع الـفـريق وتـربـطه صـداقـة قـد

يــحي وعالقــته طــيــبــة أيــضــاً مع
الرئيس عارف فـانه صارح الفريق
بان الـرئيس اتصـل به وطلب منه
تـأجـيل تنـفـيذ قـرار نـقل الضـابـط
الـــنـــايـف والـــداوود الى مـــا بـــعـــد
تــشـكـيل احلـكــومـة اجلـديـدة وهـنـا
أحس الــفــريق يــحي بــان أمــراً مــا

الـــتي تـــتـــولـى نـــقل الـــضـــابـــطـــ
ــا يُــضــفي عــلــيــهــا ــذكــوريـن  ا
انـطـبـاعــاُ بـانـهـا صــاحـبـة قـوة في
اتخـاذ القـرارات ولم يقـتنع الـفريق
يـــــحي بــــذلـك ولــــكــــنه وافـق عــــلى
مضض عـلى هذا الـرأي ولكنه ظل
. وهـنـا تبـاينت الـروايات مـتوجـساً

الـــضـــابــطـــ دخال عـــلـــيه وهـــمــا
يبـكيان ويـحمالن مصـحفاً شـريفاً
أقـسـمـا عـلـيه بـانـهـمـا جـنـدي في
خـدمـته وصـدّقهـمـا الـرئـيس الذي
كـان مـعـروفـاً بـالـبسـاطـة والـطـيـبة.
وبـغض الـنظـر عـمـا نشـره ابـراهيم
الــداوود في صـــحــيــفـــة (احلــيــاة)

واضــحــاً عـلــيه انه صــاحب اجتـاه
سـيـاسي مـعـ عـلى عـكس شـقـيقه
ــهــنــدس األصــغــر مــنـه الــنــقــيب ا
عـبـدالـوهـاب عـبـدالـرحـمن الـهـيـتي
وكـان بـعثـيـاً نشـطـاً وجـرى اعدامه
ـؤامـرة عـبـدالـغـني في مـا يـسـمى 
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كـــان الـــنـــايف يـــنـــشط عـــلــنـــاً في
حتركاته الـسياسـية واتصاالته مع
السيـاسي في حـ كان الداوود
يـــخــتـــفي خـــلـــفه ســـواء كــان ذلك
بـاتفـاق بـينـهـما أو أن ظـروف عمل
االخـيـر ووظــيـفـتـه الـعـســكـريـة في
الــقـصــر اجلــمــهـوري حــتــمــتـا ان
يـــكــــون الـــنــــايف فـي الـــواجــــهـــة
بــاعـتــبـاره يــقـود حــركـة ســيـاســيـة
ـــعـــزل عن (الـــثــــوريـــ الـــعـــرب) 
حـجمـهـا أو تأثـيـرها خـصـوصاً ان
الـرئــيس عـبــدالــرحـمن عــارف كـان
يـعـرف بـهـا ويـغض الـطـرف عـنـها
ودوائــر الـقـصـر اجلــمـهـوري تـعـلم
ــا وفـــقــاً لــتـــرتــيــبــات أيـــضــاً ور
خـاصــة فـان الـداوود (الـعـسـكـري)
يــــظل وراء الـــســــتـــار وهـــنـــا أورد
حـادثـة ذات مـغـزى تـدلل عـلى مدى
نفوذ النايف وسـطوته ففي تشرين
الثاني من العام  1966قامت مفرزة
مـن االســتـــخـــبــارات الـــعـــســكـــريــة
بــاعــتــقــال الــشــخـصــيــة الــقــومــيـة
والـــنـــاصــريـــة ووزيــر الـــبــلـــديــات
واالعـمار الـسـابـق فـؤاد الـركابي
من مــقــر عــمـلـه في شــارع اخلــيـام
حيـث كان مـكتـبه الهـندسي يـشرف
عـــلـى بـــنـــاء عــــمـــارة لـــلــــمـــصـــرف
الصناعي و ابالغ رئيس الوزراء
في حـــيــنه نـــاجي طـــالب ونـــائــبه
ووزيـر الـداخـلـيـة رجب عـبـداجملـيد
الـــذي امـــتـــعض من هـــذا االجـــراء
الــــذي يــــدخـل ضــــمن صالحــــيــــات
ـرتــبــطـة مــديـريــة االمن الــعــامــة ا
بـــوزارة الـــداخــلـــيـــة حــيـث أجــرى
اتــصــاالت مع االســتـخــبــارات الـتي
نــفت أول االمــر عـلــمـهــا بـاحلـادث
ولــكــنــهــا ســرعــان مــا اعــتــرفت به
ـسـؤول عـنـدما هـدد عـبـداجمليـد ا
فـيـهـا و االفـراج عـنه واسـتـقـبله
ناجي طـالب معـتذراً وعـرض عليه
ـضـايـقـات ـتـاعب وا تـخــلـصـاً من ا
قبلة من االستخبارات أو غيرها ا
ان يقبل بتعيينه سفيراً للعراق في
الــقـاهـرة ولـكن الــركـابي. شـكـر أبـا

طالب واعتذر عن قبول العرض.
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{�جزء من كتاب (ب الصحافة والسياسة..
تاعب) قيد التحضير نصف قرن من ا

كان اللـقاء ب الـرئيس عبـدالرحمن
عــــارف والــــفــــريـق طــــاهــــر يــــحي
صــبــيــحــة الــرابع عــشــر من تــمــوز
 1968 في الـــقـــصـــر اجلـــمـــهـــوري
بــبــغــداد بـــارداً أول األمــر ولــكــنه
حتــول الى اجلــديــة واســتــعــراض
االوضـاع الـسـيـاسـيـة ولم يـقـتـصـر
على قضية تشـكيل حكومة جديدة
ــا امـتـد احلـديث بــيـنـهـمـا الى وا
مسـائل أخرى في مقـدمتهـا تعاظم
نـــفـــوذ مـــديـــريـــة االســـتـــخـــبـــارات
العسكرية واتساع نشاط ضباطها
وتـدخـلـهم في الـشؤون الـسـيـاسـية
ــقـصــود مــعــاون مــديــرهـا وكــان ا
ــقــدم عــبــدالـرزاق الــنــايـف الـذي ا
شـكل مـجـمـوعـة سيـاسـيـة صـغـيرة
أســمـاهـا (حـركـة الـثـوريـ الـعـرب)
نـكــايـة بــحـركــة الـقــومـيــ الـعـرب
اقــتـصـرت عـضـويـتـهـا عـلى ضـبـاط
صــــغــــار الــــرتــــبــــة أغــــلــــبــــهم في
االســتـخـبــارات مع ثالثـة مــدنـيـ

درس الصـحفي حتـس الـسوز وا
ـوظـف في مـصــلــحـة نـزار بــكــر. وا
الــسـكك فــؤاد الـبـيــاتي. وجـرى في
اللقـاء أيضا وقـد  استدعي وشارك
في جـزء مـنه اللـواء شـاكر مـحـمود
شــكــري وزيـر الــدفــاع الـبــحث في
ـــقـــدم كـــيـــفـــيـــة مـــعـــاجلـــة وضع ا
عــــبــــدالـــرزاق الــــنــــايف وضـــرورة
الـــتـــفــريـق بــيـــنه وبـــ آمـــر لــواء
ـقـدم احلــرس اجلـمـهـوري وكــالـة ا
ابـراهـيم الـداوود فـاقـتـرح الـرئيس
ان يـــنـــقـل الـــنـــايف الى الـــســـفـــارة
الـعـراقـيـة فـي الـبـاكـسـتـان مـعـاوناً
لــلـمــلـحق الــعـســكـري فــيـهــا ونـقل
الـداوود الى الـسفـارة الـعـراقـية في
بــيـروت لــيــتــولى وظــيـفــة مــعـاون
ــلــحق الــعــســكــري فــيــهــا وهــنـا ا
اعـتـرض الــفـريق طـاهـر يـحي عـلى
الشق الثـاني من االجراء وطلب ان
يـنـقل الـداوود الى مـكـان آخـر غـيـر
لـبـنـان لـتـفادي تـعـاونه مع الـعـقـيد
ـلـحق الـعـسـكـري بــشـيـر الـطـالب ا
هنـاك واالثنان تـربط بيـنهمـا رفقة
سابـقة وعـالقات وثـيقـة عنـدما كان
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جـرعة من مـجـموعـة لـقاحـات أخرى
 طـــلــبـــهــا بـــالــفـــعل من جـــامــعــة

أكسفورد.
يـتم تـصـنيـع لقـاحـات أكـسـفورد من
نـسخـة معـدلـة وراثيًـا من الفـيروس
اجلديـد  بينـما يحـتوي لقـاح فايزر
وبـيـونـتـيك عـلى أجـزاء مـن الـشـفرة
الوراثية للفـيروس التاجي. يقال أن
مــجـمــوعـة فــالــنـيــفــا حتـتــوي عـلى
نــســخــة غــيــر نــشــطـة مـن فــيـروس

كورونا.
ـمــلـكـة حـول سـبب طــلب حـكــومـة ا
ـتـحـدة لـثالثـة أنـواع مـخـتـلفـة من ا
الـلــقـاحــات غـيــر اخملـتــبـرة  يــقـول
ـــاط" ـــســــؤولـــون إن جتــــربـــة "أ ا
مختلفة من اللقاحات سيساعد على
زيـادة فـرصـة أن يـعـمل واحـد مـنـهـا
على األقل. وبعـبارة أخرى  كل ذلك
هـو التـجـربة واخلـطـأ على الـبـشر 

ويــــتم تـــعــــيــــ عـــامــــة الـــســــكـــان
البريطانـي ليكونوا خـنازير غينيا

البشرية.
قـالت كيـت بيـنغـهـام  رئيـسـة فريق
عـمل الـلــقـاحـات الــتـابع لـلــحـكـومـة
البريطانية: "حقـيقة أن لدينا الكثير
ـــرشــحــ الـــواعــدين تـــظــهــر من ا
سبـوقة التي بالـفعل السـرعة غيـر ا

نتحرك بها"
تقر "قيصر" فـرقة عمل اللقاحات في

تحدة بـأن لقاحات ملكـة ا ا
الــــفــــيــــروس الــــتـــاجـي قـــد

"تخفض األعراض" فقط.
في الــــوقت نـــــفــــسه  حتث
كيت بينغهام اجلمهور على
ـفرط" بـشأن عدم "الـتـفاؤل ا
عــمـل هــذه الـــلـــقـــاحــات في
الواقع  ألن هناك احـتمالية
أنـهــا لن تـفــعل ذلك  حـسب

اعترافها.
ونُـقـل عن بـيـنـغـهـام قـولـهـا:
"احلــقـيـقـة تـبــقى أنـنـا قـد ال
نــحــصل عـــلى لــقــاح أبــدًا 
وإذا حــصــلــنـا عــلى لــقـاح 
فـيـجب أن نـكـون مـسـتـعدين
نع ألنه قد ال يـكون لـقاحًـا 
اإلصـــابــة بــالــفــيــروس  بل

لقاح يقلّل األعراض"
بــعـبــارة أخـرى  تـســتـخـدم
احلكـومة البـريطانـية أموال

دافــعي الــضـرائب لــشـراء حــمـوالت
بـحريـة من اللـقاحـات غيـر اخملتـبرة
ـة الـفــائـدة عـلى أمل أن ــا عـد ور
تـتـمـكن هـذه الـلـقـاحـات  في بـعض
الــظـروف الــغـريــبـة  من الــعـمل في
الــواقع وعــدم اإلضـرار بــالــنـاس أو

قتلهم.
إذا لم يــــــكـن هــــــذا هـــــــو خالصــــــة
منـاهضـة العلم  فـنحن ال نـعرف ما
هــو. ولـكن هـذه هي الـطــريـقـة الـتي

ـتحدة ـملـكة ا تتـعامل بـها كل من ا
تحدة مع األزمة  حيث والواليات ا
مـــــنـــــحت إدارة الـــــغـــــذاء والــــدواء
األمـريـكـيـة ( (FDAمـؤخــرًا مـبـلـغًـا
Pfizer نـــقــديًـــا ضـــخــمًـــا لــشـــركــة
لـتــطـويــر لـقــاحـات جتــريـبــيـة ضـد
فـيروس كـورونـا للـسـوق األمريـكـية

كذلك.
بشكل ال يصدق  يـوجد حاليًا 140
لقاحًا مختلفًا من فيروسات كورونا

التـاجـية ( (COVID-19في جتـربة
مـا قبل الـسـريـرية  مع  10لقـاحات
ــرحــلـة  "1من جتـارب أخــرى في "ا
الـسالمـة على نـطـاق صـغيـر. تـوجد
رحـلة "2 عشـر جتارب أخـرى في "ا
ـــوســـعــة  من جتـــارب الـــسالمـــة ا
بينما توجد ثالث جتارب أخرى في
ــرحــلــة  3من اخــتــبــارات أوسع  ا
والتي تنطوي على اختبار فعاليتها

بالفعل.
ــعـــنى آخــر  تـــبــحث الـــتــجــارب
السـابقـة في الغالـب في سالمة هذه
ـعـرفـة كيف الـلـقـاحـات التـجـريـبيـة 
تـسـتـجـيب أجـسـام الـنـاس حلـقنـهم
بــهــا. إذا اجــتـــازوا هــذا االخــتــبــار
األولي  فـسيـبـحث الـباحـثـون فيـما
بعد عـما إذا كانت هـذه احلقن تفعل

أي شيء بالفعل أم ال.
يــقــول بـــوريس جــونـــســون رئــيس
الـوزراء البـريـطانـي إنه يأمل في أن
"يـثـبت" فعـالـية أحـد هـذه اللـقـاحات
على األقل بـحلـول نهايـة العـام. بعد
ذلـك  يــأمل في رؤيــتــهــا تــصل إلى

السوق في أوائل عام .2021
ونُـقـل عـنه قـوله "مـن الـواضح أنـني
مـتـفـائل  ولكـن أن أقول إنـني واثق
ائة أننا سنحصل بنسبة  100في ا
على لـقاح هذا الـعام  أو في الواقع
قبل  هو مجرد مبالغة". في العام ا

. "نحن لسنا هناك بعد.

 شـراء حـوالي  90مـلـيـون جـرعـة
لـقـاحــ جتـريـبــيـ مـخـتــلـفـ من
فيروس كورونا ( (COVID-19قيد
الـتطـويـر حالـيًـا من قبل الـعـديد من
عــمـالـقــة األدويـة من قـبـل احلـكـومـة
البـريطانـية لـلتوزيع اجلـماعي. هذا
عــلى الــرغم من حــقـيــقــة أنه ال أحـد
يعرف على وجه الـيق ما إذا كانت
الـوخـزات سـتـعـمل حـتى أم ال ألنـها

لم يتم اختبارها بعد.
إلثــبـــات مـــرة أخــرى أن هـــذا األمــر
بـرمــته هــو عـمــلــيـة احــتـيــال  فـإن
تحدة تفـترض ببساطة أن ملكـة ا ا
األدوية ستـعمل وقد أمرت بـها وفقًا
لذلك  مع  30مـلـيـون جـرعـة قـادمـة
Pfizer من شراكـة فايـزر وبيـونتيك
 ? and BioNtechو  60مــــلــــيــــون
Valneva. أخرى قـادمة من فـالنـيفا
هـــذا بــاإلضـــافــة إلى  100مـــلــيــون

·u¼ ÊU¦¹≈

s Š p dÝ 5 Š :ترجمة

ابراهيم الداودصالح مهدي عماش حردان التكريتي

حصل خالل الساعات الـقليلة التي
أعـقـبت لقـاءه مع الـرئـيس وتـبادل
الرأي مع أصدقاء له ومنهم العميد
مـحمـود عـر قائـد الـفرقـة الـثالـثة
وكانت تنتشر قواتها في معسكرات
الوروار واطراف احلبـانية وكانت
وجـهـة نظـر هـؤالء االصـدقـاء انهم
يــحـبـذون تــشـكـيل احلــكـومـة وهي

عن الــــســـبب الـــذي دعــــا الـــرئـــيس
عــبــدالـرحــمن عــارف الى االتــصـال
بوزير الدفاع شاكـر محمود شكري
والطلب منه ارجاء قرار نقل النايف
والداوود ولـكن تـب بـعد سـنوات
وعـلـى لـسـان الـرئـيس عـبـدالـرحـمن
نـــفـــسـه في حـــديـــثـه مع الـــبـــاحث
ؤرخ السياسي حـنا بطاطو ان وا

الـلــنـدنــيـة من أن الــعـمــيـد ســعـيـد
صــــلـــــيــــبـي آمــــر مــــوقـع بــــغــــداد
الــعــســكــري هــو الــذي جــمــعه مع
أحـــمــــد حــــسن الــــبــــكــــر وحـــردان
الــتـكـريـتي وصــالح مـهـدي عـمـاش
في حــــفل غــــداء حـــيـث تـــداول مع
الــثـالثــة الــذيـن أنــكــروا صـــلــتــهم
بــحـــزب الــبــعث ـ كـــمــا يــقــول ـ في
شـــؤون الــــعــــراق الـــســــيـــاســــيـــة
واخملــاطـــر الــتـي تــتـــهــدده في ذلك
ا أوجد نـوعاً من التفاهم الوقت 
مــعــهم اال ان الــذين عــاصــروا تـلك
رحـلة من سـياسيـ وصحـفي ا

كانوا على اطالع واسع ويتابعون
حتـــركــــات عـــبــــدالـــرزاق الــــنـــايف
الـسـيـاسـية والـعـسـكـريـة برغم انه
أصـــغـــر مـن الـــداوود عـــمـــراً وأقل
مــرتــبـــة مــنه حــيـث لم يــعــرف عن
االخــيــر غــيــر انه ضــابط فـي لـواء
احلــــرس اجلــــمــــهــــوري اخــــتـــاره
الـرئــيس عـبـدالـرحـمن لـيـكـون آمـراً
لـــلـــواء وكــــالـــة عــــقب نــــقل آمـــره
السـابق العـقيـد بشـير الـطالب الى
ــلـــحق الـــعــســـكــري في وظـــيــفـــة ا
الـسـفـارة العـراقـيـة في لـبـنان واذا
ــعــاداته كــان الــطــالب مــعــروفــاً 
لـــلــتــيــار الـــقــومي الـــنــاصــري في
العراق وثباته في الـتصدي حلركة
عارف عبدالرزاق في نهاية حزيران
الزم علوان العبوسي بعد تخرجه  ?1966فــــــــان الـــــــداوود لـم يـــــــكن طاهر يحيى  يلقي خطابا في 14 تموز 1968وزير الدفاع شاكر محمود شكري يكرم ا

عارض عبد الرزاق النايف يصافح الرئيس عبد الرحمن عارفرئيس الوزراء االسبق ناجي طالب مع عبد الرحمن عارف في افتتاح احد ا
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لم يـكن منصب وزير الدفاع في العراق بعـيدا عن النهايات التي تفوق في
حـسرتهـا  احلسـد على الكـرسي. مات سـلطـان هاشم بسـجنه وقـبله مات
سـعدي طعمة عباس و قبلهما اعدم علي حسن اجمليد الذي اشرف على
تـهم بقـتل عـدنان خـيرالـله و كل هـؤالء شغل مـنصب قـتل حسـ كـامل ا

وزير الدفاع.
وفـاة سلطان هاشم لم تخل من استـغالل سياسي لها لـلتعبير عن حبهم
او كـرههم لشخصه ودوره وصعب الـقطع ان هذا رأيهم اجملرد بقدر ان

الوفاة حجة لتخوين اخلصوم.
ـنـصب كـمـا يـنـتـهي اي تـكـلـيف حـكـومي لم يـحض اغـلب من شـغل هـذا ا
نصب لفتـرة وانتهى معزوال بحجة اعـتيادي فأحمد حسن البـكر شغل ا
ـرض وشغـله حـردان الـتكـريـتي الـذي انتـهى مـقـتوال قـبل ذلك مـطرودا ا
وحـمـاد شــهـاب الـذي قــضى مـخـطــوفـا ولن يــنـسى الـتــاريخ ان يـضـيف
نـصب بينـما كان لـلقائـمة ابراهـيم الداوود الذي لم يـكمل اسبـوع في ا
طاهـر يحيى يجبر على تقلـيد نباح الكلب في معتقله لـيتبعه عزيز العقيلي
ـعتـقل بـعـد سنـوات وايـضا جـرى ابـعاد صـالح عـمـاش الى فنـلـندا الى ا
ــنـصب رفـيـع لم يـدم بـعـد لـيـمـوت بــغـمـوض لم يــزله تـعـيــ ابـنـته هـدى 

السقوط.
ـنصـب و معـروفـة كيف عـبدالـكـر قـاسم كان مـن اشهـر الـذين شـغلـوا ا
ـنصب و هو نوري كـانت نهايته مـثلمـا معروفة نـهاية اكثـر من شغل هذا ا

الـسعـيد الـذي عاصـر اغتـيـال صهـره جعـفر الـعسـكري و
ومقتل قائد االنقالب عليه بكر صدقي.

كل واحـد من هؤالء دفع حـياته تـبعـا للـنظـام السـياسي
اما بتصفيات داخل النظام او خصوماته  مع االخرين.
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تـعج وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي وتـطـبـيـقـات ألـفـيس بـوك والـواتس آب
ـو وغــيــرهــا الــكـثــيــر  من احلــســابـات والــفــايــبـر  و االنــســتــكــرام واال
كن تفسير ذلك إال باالجتاه السلبي  والـصفحات بأسماء مستعارة وال 
إذ إن أكـثر هـذه احلسـابات حـسب جتاربـنا  ومـعرفـتنـا الراء اصدقـاءنا 
ـشتركـ ومتـابعـة ما ينـشرونه من تـغريـدات ومقاالت هـدفها هـو مراقـبة ا
وبـوسات وفـديـوات  ألهـداف دنيـئـة قـد كلـفـوا بـها من قـبل جـهـات أخرى
ـعـلـومـات  وبـغض الــنـظـر عن األهـداف والـنـوايـا الـتي تـريـد تـلك جلـمع ا
اجلـهات حتـقـيقـهـا مع شديـد  االسف  و أقل مـا توصف به أنـه عمل عـير
أخالقي حـيث يخـترق خـصوصـية الـناس و يـضايـقهم من الـذين يرغـبون
الـتـعـبـيـر عن آرائـهم ومـا يـدور في اذهـانـهم من افـكـار خلـدمـة االنـسـانـيـة
بـشكل عـام واوطـانهم بـشـكل خاص . في حـ يـذهب البـعض إلى إعـطاء
بـعض الـتـفــسـيـرات مـنـهـم من يـجـد أن مـشــتـرك (بـاسم الـنــمـر الـكـاسـر)
واألسـد والـطـبع والـنـمـر والـفـار إلخ ... من األسـمـاء الـهـدف مـنـهـا إخـفاء
اسـمه وصورته احلـقيـقيـة لكي يـغرد ويـنشـر على هـواه بعـيدا من الـرصد
شترك والتعرف على ومـواجهة اآلخرين ومنهم من تكون غايته متابعة ا
نـواياهم كما ذكـرنا  وفي استطالع مـحدود أجرينـاه مع بعض أصدقاءنا
إجـابة أن مـعظـمهم يـتـلقى يـوميـا أكثـر من طـلب صداقـة وهمي لم يـكن قد
تـعرف عـليه مـن قبل  وان الـبعض مـنـهم.. نقـول البـعض أو الـقلـيل يخـبر
صديقه أنه استعار اسما له على هذا التطبيق أو ذاك لكي يبعد عنه خطر
الـقـراصـنة والـهـواكـر  وعـلي الـعمـوم سـواء هـؤالء أو اوالئك فـإن األعذار
غـير مبرره وان األمانة األخالقية والروابط والقيم االجتماعية تلزم اجلميع
تـلقي من خلف الـكشف عن أسمـاءهم احلقـيقـية لكي ال يـبقـوا يناشـدون ا
ـصـدر . وحتت هـذه سـتـار وهــمي وكـأنـهم نـوع مـن األشـبـاح اجملـهـولــة ا
األسـماء يخـتفي آالف من األسـماء الـتي لها غـايات خـبيثـة بهـدف االبتزاز
واالحـتـيـال . طـبـعـا يـسـتـثـنـى من هـذا الـوصف من لـهم أعـذارهم األمـنـيـة
بـاحلفاظ على حـياتهم خـاصة من قبل األجـهزة القمـعية في بـعض البلدان
وخـاصة في مـنطـقـتنـا العـربـية رغم أن قـول احلق وقائـله ال يـخشى لـومة
الئم  وشـريطة ان يكـون معلوم من قـبل اصدقاءه وقد اعـطى ذلك التعريف
ـسـبق لـصــديـقه او مـجـمــوعـته . عـمـومـا ولــيس في أحـسن أحـوال هـذه ا

احلـسابـات مـا جتده مـن تصـرفـات الزاحـفـ والزاحـفات
جـنـبكم الـله شـرورهم وتـصرفـاتـهم وغـاياتـهم واهـدافهم
الـتي تـبـقى غيـر بـريـئه ولـهم فـيـها مـآرب شـريـرة بـهدف

االساءة الى الناس والله من وراء القصد .
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لـقد أحـدثت الـتـكنـولـوجـيـا احلديـثـة ثـورة كبـيـرة في الـعالم كـان لـهـا أثراً
س آثارها في احلياة كـن  ـعاصرة والتي  إيـجابيا في أسـاليب احلياة ا
الـيوميـة كمـا كان لـها أثـرا سلـبيـا كبـيراًعـلى حيـاتنـا وباألخص عـلى حياة
سكاً هاتفه الشخصي صانعاً اطـفالنا فنرى كل فرد من أفراد العائلـة 
ستوى النفسي ه اخلاص إضافة الى تأثيراتها السلبية على ا لـنفسه عا
لـألطـفــال بـحــيث ســاعـدت عــلى االنــطـوائــيـة والــعــزلـة والــتـســبب بــبـعض
األمـراض النفسـية نتيـجة إدمان األطفـال عليـها بعيـداً عن متابعـة ومراقبة

األهل لهم.
في الـعصر احلاضر نتـجت التكنولـوجيا احلديثة نـوعا جديداً من األلعاب
مـتواجدة على الـهواتف النقـالة واآليبـاد والكمبـيوتر التي تـلعب اليوم دورا
كـبيرًا في ملء أوقـات فراغ األطفـال. وال تقتـصر هذه األلـعاب االلكـترونية
ــا هـو عــالم واسع يــتـعــلم مـنه احلـديــثـة عــلى عــدد مـعــ من األلـعــاب ا
األطـفال شن احلـروب واحتالل الـعالـم كله إضـافة الى تـعلـمه نهب بـلدان

وقتل كثير من الناس.
تـتواجد االلعـاب االلكترونـية اليوم عـلى الهواتف الذكـية واألجهزة الـلوحية
وأجـهزة احلـاسـوب يجـد األطـفال من مـخـتلف األعـمـار التـسـليـة في هذه
األلـعاب ويقضون بالـتالي أوقاتاً طويـلة أمام شاشات األجهـزة اإللكترونية
لـيـلـعـبـوا بــهـا. وقـد وصل اإلفـراط في تـعـلق األطــفـال بـلـعب هـذه األلـعـاب

لتصنيفها إلى إدمانهم. 
ستمر إدمـان األلعاب اإللكترونية هي ظاهرة تتـمثل في االعتياد الكامل وا
ارسـة االلعاب االلـكتـرونية عـبر وسائـل وسيطـة بشكل لـدى الطفل عـلى 
دائم يـؤثر على نشاطه الـطبيعي كـطفل ويجعله في حـالة انفصال دائم عن
احلـياة الـطـبـيـعـيـة مـخـلـفا حـالـة من الـتـعـلق الـشـديـد بـتـلك االلـعـاب حتتل

وجدان الطفل في يقظته ونومه.
وال تـخـلـو األلـعـاب اإللـكـتـرونـيـة من اآلثـار الـسـلـبـيـة الـعـديـدة عـلى صـحـة
عـصم وإجهاد العـ والصداع والضغط األطـفال ومنها آالم الـظهر وا
الـنفـسي واإلرهاق الـبدني واضطـرابات الـنوم والـسمـنة من بـ اخملاطر
فرط الـصحية احملتملة الـتي قد يتعرض لها األطفـال بسبب االستخدام ا

ريحة لفترات طويلة.  كما أن وضعية جلوس األطفال غير ا
ـسـتـمــر والـتـحـديق ولــفـتـرة طـويـلــة لـشـاشـات الـكــمـبـيـوتـر ان اجلــلـوس ا
والـهواتف النقـالة ومن مسـافة قريبـة جداً قد يسـبب امراضاً مـتعددة مثل
الـصداع والـغـثيـان والـدوار وكذلك يـؤثـر األلعـاب االلـكتـرونيـة عـلى اذهان
األطـفـال أثرا سـلـبـيـا قد يـخـلق خـلالً في شـخـصيـة األطـفـال حتـديداً في
حـال دخـلــوا عـلى مــواقع مـشــبـوهـة في ظـل غـيـاب الــرقـابـة األبــويـة وقـد
تـصيبهم بـاالكتئاب أو تـولد لديهم الـعنف ويصبـحون أكثر انزوائـيا بحيث

يصبح االيباد الصديق الوحيد لهؤالء االطفال.
إن اآلبـاء واألمهـات هم القدوة لـألطفال وهم صـانعـو التـغيـير في حـياتهم
ـسؤولية لالستـخدام السليم لأللعـاب اإللكترونية حـيث تقع على عاتقهم ا
فـضالً عن إشراك أبـنائـهم في األلـعاب احلـركيـة والنـشاطـات االجتـماعـية

والـريـاضـيـة الـتي تـنـمّي مـهـارات الـتـواصل االجـتـمـاعي
ومــهــاراتـــهم الالزمــة لـــنــمـــوهم وتــطـــورهم اجلــســدي

والعقلي.
كولكاتا ساعد-  جامعة عالية  الدكتور  األستاذ ا
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هـاجم السيرالـيوني شيكـا فوفانا لـتمثيل اعلن نادي نفط الـوسط الرياضي تعـاقده مع ا
قبل. وسم ا الفريق في ا

ـهاجم الـسـيرالـيوني وذكر الـنادي فـي بيـان صحـفي  أن نـادي نفط الـوسط تـعاقـد مع ا
قبل. وسم ا شيكا فوفانا لتمثيل الفريق في ا

جتـــدر اإلشــــــــــــارة الى ان فـــوفــــانـــا هــــو العـــــــــب ســـابـق في صـــفــــــــــــوف فـــريق
يــــــــــناء وكـذلك قامت ادارة الـنادي بـتـــــــــغـيـير طـاقـــــــمـها الـتدريـبي بالـكـــــــــامل ا
ــــــدرب راضي شــنــيـــــــــشل وكــادره بــعــد الــوصـــــــــول الى طــريق مـــــــــــغــلـق مع ا

التدريبي.
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كـشــفت الـهــيـئـة اإلداريــة لـنـادي الــشـرطـة
الـريـاضي حـقـيـقـة إصـابـة عـدد من العـبي
فـريق كـرة الــقـيـثـارة اخلــضـراء بـفـيـروس

كورونا.
وانــتـشـرت انـبــاء تـفـيــد بـإصـابــة خـمـسـة
العـــبــــ من صــــفــــوف فــــريق الــــشــــرطـــة

بفيروس كورونا.
وقـال عضـو الهـيئـة اإلدارية لـلنـادي غالب
الــزامــلي في حـــديث صــحــفي  إن العــبي
نـادي الـشـرطـة اجـروا اليـوم الـفـحـوصات
الطبية من اجل الـتأكد من صحة الالعب

عسكر التدريبي في بغداد. قبل انطالق ا
وأضــاف ان الالعــبـ اجــروا فــحــوصـات
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اولــيـة لــلــتــأكــد من اصــابــتــهم بــفــيـروس
فراس كورونا وبعدها اجروا فحوصات ا
التي اكدت عـدم إصابة أي العـب بفيروس
كــورونــا مــشـيــراً إلى أن اإلدارة تــنــتــظـر
نـتـائج الـفـحوصـات الـنـهـائـيـة لـلـتـأكد من

. سالمة الالعب
ــؤمل ان يـبــدأ الـشــرطـة مــعـســكـره ومن ا
قبل التدريبـي في بغداد مطلـع األسبوع ا
وافـقـات الـرسـمـية من بعـد اسـتـحـصـال ا

اللجنة العليا للصحة والسالمة.
واتـــخــذت ادارة نــادي الــشـــرطــة خــطــوة
اســتـبــاقـيــة عن األنـديــة الـعــراقـيــة بـشـأن

قبلة. التحضير لالستحقاقات ا
ـؤمل ان يــنـطــلق الـدوري الــعـراقي ومن ا

ـمــتــاز لـكــرة الــقـدم في الـ 20 من شــهـر ا
ـقـبل فـيمـا سـتـستـأنف مـبـاريات أيلـول ا
دوري ابــطــال آســيــا خالل شــهــر تـشــرين

قبل. األول ا
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة
غـــالب الـــزامـــلي فـي حــديـث صــحـــفي  إن
إدارة نـــادي الــــشــــرطــــة اســــتـــحــــصــــلت
وافقات الرسمية من اجلهات احلكومية ا

للبدء بالتدريبات اجلماعية للفريق.
ــعـســكـر الـتــدريـبي لــلـنـادي وأضـاف ان ا
سـيـنـطـلق يـوم غـد اخلـمـيس عـلى ارضـية
مــلــعـب الـشــعـب الـثــانـي حــيث يــتــواجـد
الــفــريق االن في بــغــداد في فــنــدق اوروك
و توجيه فريق طبي من صحة الرصافة
لـفـحص الفـريق بـالكـامل استـعـداداً للـبدء

عسكر التدريبي. با
ـقرر ان يخـوض فريق الـشرطة وكان من ا
معسكره في النجف لكن  الغاؤه بسبب
ــوافـقـات الـصـحـيـة عـدم احلـصـول عـلى ا

الالزمة.
ومن جانبه قطع مـدرب فريق الكرة بنادي
الـقــوة اجلـويـة أيــوب اوديـشــو الـطـريق
على الراغبـ بالتعاقـد مع موهبة الفريق

محمد قاسم نصيف.
يناء وأبدت اندية أربيل ونـفط الوسط وا
رغـــبـــتـــهـــا بـــالـــتـــعــاقـــد مـع الالعب خالل

يركاتو الصيفي احلالي. ا
وذكــر بـيــان عن نــادي الـقــوة اجلــويـة ان
درب أيوب اوديشـــو يـؤكـــــــــد تمسكه ا
ــهــاجم مــحــمـــــــــد قـاســـــــــم نـصــيف بــا
لـالســــــتــــــــــــــفــــــادة من خــــــدمـــــاتـه خالل
ـقـبل كونــــــــه من الالعـب ــــــــــوسم ا ا
الــواعـــدين وله مـــســـــــــتـــقــبـل كــبـــيــر مع

العريق.
نتخب نصيف قدم مـستويات كبـيرة مع ا
ـا جعله محط بي وفريق الـصقور  األو

انظار اندية محلية وعربية.

وجـرى في االجــتــمــاع الـكــشف عن
الـتـصـورات األولـيــة لـدى الـطـرفـ
بخصوص مواعـيد البطولت و
الـتــأكـيــد عـلى ضــرورة إبـقــاء بـاب
الـتـواصل بـ االحتـاديـن مـفـتـوحاً
عـلى مـدار الفـتـرة الالحـقة لـيـصار
إلى بـرمـجـة نـشــاطـاتـهـمـا بـصـورة

متناسقة.
ويـشـار أن الــنـسـخـة الــتـاسـعـة من
بـطـولـة احتـاد غـرب آسـيـا لـلـرجـال
أقـيـمت في مـديـنـتي أربيـل وكربالء
نـتخب الـعراقــيـت وفـاز بلـقـبهـا ا
الـبـحـريـني الـذي عاد نـفـسه لـيـفوز
بـــلـــــــــقب بــطــولـــة كــأس اخلــلــيج
الـعـربي "خـلـيـجي 24 الـتي أقـيمت

في قطر.

إقامــــــتها أيضاً في 2021.
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ولم يــنــكــر األمـيــنــان الــعــامـان أن
جــائـــحــة كـــورونــا أجـــبــرت كـــافــة
االحتــادات الـريــاضــيــة في الــعـالم
دون استثناء على توقيف نشاطها
ما يـستدعي إعـادة النظر بـالبرامج
الـتي كـانت مـعـدة سابـقـاً بـالـتزامن
ــســتـــمــر تالفــيــاً مع الــتــنـــســيق ا
ـواعـيـد حلـدوث أي تــداخالت في ا
كن ـشاركـة أكـبـر عـدد  وضـمـانـاً 
ــنـــتــخـــبــات وخـــصــوصــاً أن مـن ا
الـنـسـخـة الـقـادمـة من بـطـولـة غرب
آسـيا حـظيت بـتأكـيد مـشاركـة كافة
االحتــادات األعـضــاء بـهــا وعـددهـا

12 احتاداً.

العالقة التشاركية ب االحتادين.
وتــخــلل االجــتـمــاع  قــيــام الــسـالم
والــرمـيــحي بــاســتـعــراض أجــنـدة
االحتـــاديـن ومـــا أصــــابــــهـــمــــا من
تـعـديالت إجــبـاريـة أخــيـرة بـسـبب
أزمة كورونا وذلك بغرض التوقف
ـقـترحـة السـتئـناف واعـيد ا عـنـد ا
الــبــطــوالت الـتي يــشــرفــا عـلــيــهـا
وحتـديــداً في مـا يــتـعــلق بـبــطـولـة
احتاد غـرب آسيا الـعاشرة لـلرجال
الـتي جـرى اإلجمـاع عـلى تـأجيـلـها
ــوعــد آخــر بــدالً من مــطــلع الــعـام
ــــقـــبل 2021 بـــنــــاء عـــلـى طـــلب ا
ـــضـــيف إلى االحتــاد اإلمـــاراتي ا
جـــانب بـــطــولـــة كــأس اخلــــــــلــيج
ـــزمع الــــعــــربي "خــــلـــيــــجي 25" ا

مــجــمــوعـة عــمـل من أجل مــراقــبـة
العملية وحمـاية احلقوق التجارية
لالحتـاد. اتفق األمـ العـام الحتاد
غـرب آسـيـا خـلـيل الـسـالم وجـاسم
الـرميـحي األمـ الـــــــــعـام الحتاد
كـأس اخلــــلــيج الـعــــــــــربي لــكـرة
القدم على أهمية التنســــــــيق ب
ـــا يــــخـــدم األهـــداف الـــطــــرفـــ 

شتركة. ا
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وعـقد الـسالم والـرميـحي اجتـماعاً
رئي عن بُعد عبر تقنية االتصال ا
ـنــاقـشــة األوضـاع الــراهـنــة وأيـة
مـــســـتــجـــدات أخـــرى طـــرأت عــلى
أجندة مـسابقـات االحتادين بسبب
مــا فــرضــته جــائــحــة كــورونــا من
تداعيات أثرت على مواعيد العديد
ـــــدرجــــة عــــلى مـن الــــبــــطــــوالت ا

. الروزنامت
وفي بـدايـة االجـتـمـاع ثـمن الـسـالم
نـيـابةً عـن احتاد غـرب آسـيـا الدور
الـفــاعل الــذي يـلــعـبه احتــاد كـأس
ـــنـــطـــقــة اخلـــلـــيج الـــعـــربي فـي ا
وإســهــامــاته في تــطــويـر الــلــعــبـة
بـشـقــيـهـا اإلداري والــفـني وأشـار
إلى أن"االحتـادين يـحـمالن رسـالـة
قــد تــكــون واحــدة إلى حــد كــبــيـر
ـا يـسـعــــــــيـان لـتحـقـيقه قـيـاساً 
ـنـطـقـة الـغـرب اآلســــــــــيـوية في ا
مـن الــــــقـــــارة عــــــبــــــر الــــــبــــــرامج
الــشـــــــــمـولــيـة الــتي تــتـضــمـنــهـا

استراتيجيتهما".
قـابل قدر الـرميـحي ما يـقدمه وبـا
احتاد غـرب آسيا في اإلقـليم األمر
الـذي ينـعـكس بـشكل إيـجـابي على
االحتــــادات األهــــلـــــيــــة ومـــــنــــهــــا
اخلـليجـية الـتي تنـضوي جـميـعها
حتت مـظلـته ويعـزز من مسـاعيـها
ـستويات كرة للتطـوير واالرتقاء 
القـدم وبالـتالي الدفع نـحو تـمت

تـرشيح آسـيا وأوقـيانـوسيـا حيث
يـــجب أن نـــعـــبـــر عن امـــتـــنـــانـــنــا
لـالحتـادين األســتـرالـي والـيــابـاني

لكرة القدم.
وشـــدد رئـــيس االحتـــاد اآلســـيــوي
لـــكــرة الــقـــدم عــلى أن قـــارة آســيــا
سـتـكـون مـحط أنـظـار الـعـالم خالل
كن لقارة قبلة وقال:  السنوات ا
آســيــا أن تـتــطــلع إلى اســتــضــافـة
كأس الـعالم 2022 في قطـر وكأس
الــــعـــــالم لـــــلــــســــيــــدات 2023 في
أسـتـرالــيـا ونـيـوزلــنـدا إلى جـانب
كــأس الــعــالم لألنــديــة فـي الــصـ

ستقبل القريب. خالل ا
وتــــابع: خالل الــــعــــام الــــقــــادم لن
تكتـفي قارة آسيا بـاستضافة دورة
بــــــــــيـة في طـوكـيو األلـعـاب األو
بل كـذلـك كـأس الــعـالم لــلـنــاشـئـات
حتت 17 عــامــاً في الــهــنــد وكــأس
الـعـالم لـلـشـباب حتت 20 عـاماً في
إنـــدونــــيـــســــيـــا وال نـــنـــــسى دعم
االحتـــــــــــــــاد الـــــــدولـي إلقـــــــامـــــــة
بـطـــــــــولـة لـلـمـنـتـخـبـات الـعـربـيـة
الـتي سـتــقـام في قـطــر خالل شـهـر
كـــانــــون األول/ديـــســــمـــبـــر 2021
ضـــــــمن االســتـعــداد إلقـامــة كـأس
الـعـالم 2022 في قـــــــــطـر تـركـيـز
الــعـالم ســيـكــون عــلى قـارة آســيـا
وأنــــا واثـق أنــــنــــا قـــــادرون عــــلى

التــــــــنفيذ.
وخـــتم رئـــيس االحتـــاد اآلســـيــوي
لـــكــــرة الـــقـــدم: مـــثـل الـــعـــديـــد من
الصـناعات فـإن كرة الـقدم واجهت
بــعض الـــتــحــديــات ولــكن هــنــالك
أنــبـاء مـشـجــعـة من خالل اطالعـنـا
عـلى اإلقبـال من أجل احلـقـوق على
حقوق البث التلـفزيوني في منطقة
الـــــــــشـــــــــرق األوسـط وشـــــــــمــــــــال
وســوف يـــقــوم االحتــاد أفـــريــقـــيــا
اآلســيـــوي لــكـــرة الــقـــدم بــإنـــشــاء

ـكـتب الــتـنـفـيـذي وبـقـيــة أعـضـاء ا
بـالـتـهـنــئـة إلى االحتـاد األسـتـرالي
لـكـرة الـقـدم عـلى جنـاحه فـي الـفوز
مع االحتــاد الــنــيــوزلـنــدي لــلــعــبـة
بشرف استضافة أول نسخة عابرة
لــلـــقـــارات في تـــاريخ مـــســابـــقــات
االحتــاد الـــدولي لــكـــرة الــقــدم من
خالل كأس العالم للسيدات 2023.
وقــــال: كـــان هــــذا مــــلف تــــرشــــيح
تــاريـــخي ولـــكن الـــشيء األهم أنه
كـان مــلف الـتـرشـيح األقـوى حـيث
أن تـــقــريــر الــتــقـــيــيم الــصــادر عن
االحتــاد الـدولي لــكــرة الــقــدم مـنح
ـــلف 4.1 نـــقـــطــــة من أصل هــــذا ا
خمسـة في ح حصلت كـولومبيا
على 2.8 نـقـطـة ومن خالل الـنـظـر
إلى الـــتــقــيـــيم فــإنـه كــان يــجب أن

نلتزم بالتوصيات.
وأضـاف: أنـا سـعـيـد أن االحتـاد
األفــريــقي لــكــرة الــقــدم واحتـاد
كــونــكـاكــاف إلى جــانب رئـيس
االحتــاد الـــدولي لــكـــرة الــقــدم
ثـلي االحتاد انضـمـوا إلى 
اآلســـــــــــيــــــــــــوي واحتـــــــــــاد
أوقـيـانـوسـيـا في الـتـصويت
إلى أسـتــرالــيـا ونــيـوزلــنـدا
وأهــنـئ االحتـــاد األســتـــرالي
وجــمــيع الــعــامـلــ في مــلف
الـتـرشـيح وأنـا واثق أن كأس
الــــعــــالـم لــــلــــســــيــــدات 2023
ســــتــــكــــون األعــــظم في تــــاريخ

البطولة.
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وأوضح: في الوقت الذي نهنئ فيه
أسـتــرالـيـا فـإنــني أتـقـدم بــالـشـكـر
الـــشــخـــصي إلى كـــوزو تــاشـــيــمــا
واالحتاد الـيابـاني لكـرة القـدم على
تـــــصــــرفـــــهم الـــــذي يــــحـــــمل روح
ــســؤولــيــة والـلــعب الــتــضــامن وا
النظيف من أجل ضمان جناح ملف
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تـرأس الـشـيخ سـلـمـان بن إبـراهـيم
آل خـليـفة رئـيس اإلحتاد اآلسـيوي
لـكــرة الـقـدم الــنـائب األول لــرئـيس
اإلحتاد الدولي لـكرة القـدم اجتماع
كتب الـتنفيـذي لإلحتاد اآلسيوي ا
ـاضي عـبر الـذي عقـد (اخلـميس) ا
ــــرئي وذلك تـــقــــنـــيــــة اإلتـــصـــال ا
كـتب التـنفـيذي بـحضـور أعضـاء ا
سؤول في اإلحتاد اآلسيوي.  وا
وأوضح الشيخ سلـمان بن إبراهيم
آل خــلــيــفــة أن الــظــروف الــراهــنـة
أثــبـــتت جنــاح اإلحتـــاد اآلســيــوي
لـكـرة القـدم بالـتـعامل مـع تداعـيات
أزمـة اتـتـشـار فـايـروس كـورونا
ـستـجـد (كوفـيد 19) وذلك ا
من خـالل تــــــأصــــــيل روح
الـوحـدة والـتـضـامن ب
أفــراد أســرة كـرة الــقـدم
اآلســيــويــة إلى جــانب
تـــنــفـــيـــذ الــعـــديــد من
ــبــادرات الـــبــرامـج وا
الــــــــتـي ســــــــاعـــــــدت
اإلحتــــــــــــــــــــادات
الـــوطــنـــيــة في

W³O²∫ اصابات محتملة في صفوف كتيبة القيثارة اخلضراء
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وهوب œuŽË∫ عدنان درجال يقطع وعودا لالهتمام با

الـسـفـر لـهـؤالء الالعـبـ فـور وصول
ـذكـورة.ويـبذل مـسـئـولو ـوافقـات ا ا
الـدراويش قـصـارى جـهـدهم من أجل
وصـــول هــؤالء الـالعــبـــ فى أســرع
ــــكـن بــــعــــد تـــــوقف حــــركــــة وقت 
ـعــظم دول الــعــالم وذلك ــطــارات  ا
بـغـيـة االسـتـفـادة من قـدراتـهم ضـمن
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ـنـتخب الـوطـني لـكرة يـنتـظـر العب ا
وافـقات القـدم هـمام طـارق صـدور ا
األمـنـيـة من اجل االلـتـحـاق بـصـفوف

صري. فريقه اإلسماعيلي ا
ويتـواجد طـارق في الـعاصـمة بـغداد
مــنـذ بــدايــة اجلـائــحـة ولـم يـســتـطع
االلتحاق بـاإلسماعـيلي بسبب اغالق
ـــطـــارات واإلجـــراءات الـــصـــحـــيــة ا

واألمنية في البلدين.
وأعـــلن اإلســمــاعــيــلـي عــبــر مــوقــعه
الــرسـمي عن عــودة الــغـيــنى الـدولي
بيكيتي سيلفا للفريق ويتبقى كل من
فـــخــر الــدين بـن يــوسف الـــتــونــسى
وبنسـون شيـلوجنو الـنامـيبى فضال
عن بــــاتـــــريك كــــادو الـــــذي يــــحــــمل
اجلـنــسـيـة األوغـنــديـة وهـمـام طـارق

العراقي.
ــوافــقـات ويــنــتــظــر اإلسـمــاعــيــلي ا
األمـنـية بـشـأن حتـديـد مـوعـد وصول
الرباعـي احملترف وذلك بـعد مـنحهم
التأشيرات الالزمة لدخول البالد منذ
وافقة االمنيةعـدة أيــام عـلى أن يـتم حــجـز تـذاكـر U×²‚∫ همام طارق يتأخر التحاقه بسبب ا «

جتـاوز آثــار األزمـة ودفع جـهـودهـا
التطويرية قدما نحو األمام. 

ـــكـــتب وخـالل االجـــتـــمـــاع شـــدد ا
الـتـنـفـيـذي لإلحتـاد اآلسـيـوي عـلى
أهـميـة استـكمـال مسـابقـات األندية
ـنــتـخـبــات الـوطـنــيـة خالل عـام وا
2020 مـثــمــنـا  تــعــاون االحتـادات
الـوطـنـيـة الـتي أعـربت عن رغـبـتـها
ــنـافـسـات بـنـظـام في اسـتـضـافـة ا

التجمع.
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كتب التـنفيذي باالعتماد كما قرر ا
عـــلى الـــنـــظــام األســـاسي تـــوجــيه
الـدعـوة لـعـقــد االجـتـمـاع الـثالثـون
للـجمعـية الـعمومـية يوم 9
قبل  كانون األول ا
وتـــقــــدم الـــشـــيخ

سلـمان
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اكـد وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجـــال ان الــوزارة ســـتــحـــتــضن أي
مـوهـبـة ريـاضـيـة حـتى لـو كـلف االمـر

ارسالها الى اخلارج.
وقــــال درجــــال عــــبــــر احــــدى مــــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي  إنـه ابــلــغــنـا
ـــتـــلـــكـــون ن  جـــمـــيع االحتـــادات 
مـوهـبـة ريـاضــيـة فـأن وزارة الـشـبـاب
جادة جدآ في هذا االمر وستحتضنها
وتقف الى جانـبها حـتى لو كلف االمر

ارسـالهـا الى اخلـارج من اجل حتـقيق
االجناز العالي.

وأضـــاف أن اجــتـــمـــاعـــنـــا بــعـــدد من
االحتــــادات الــــريـــــاضــــيــــة كــــان حلل
ـــالـــيـــة وتـــذلـــيل جـــمـــيع ــــشـــاكل ا ا
ـعـــــــــوقــات امـامــهم ورسم خــارطـة ا
شترك من اجل بناء طـــــــريق للعمل ا

رياضة قوية.
وصـادق درجـال  عـلى تـسـمـيـة شـهاب
ـؤقـتـة جـاهـد عــلي رئـيـسـاً لـلــهـيـئـة ا

لنادي القوة اجلوية الرياضي.

ـؤقتـة من عـضوية وستـتألف اإلدارة ا
ولــيــد حــمـيــد شــهــاب ومـهــدي يــاسـر
زبــيــدي وقــتــيـــبــة عــبــد الــرزاق عــبــد
الـرحمن وعـلي زغـير عـبـد علي وهـيثم
كاظم طاهـر ورشا طالب ذيـاب ومحمد
صـــوب الــله مــحـــمــد وســعــدون كــر
ـــــثل وزارة الـــــشــــبــــاب ســــلـــــمــــان 

والرياضة.
وسـتـكـون مـهــمـة هـذه اإلدارة تـسـيـيـر
االمــــور في الـــنــــادي والـــتـــحــــضـــيـــر

قبلة. لالنتخابات ا
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اضـي بسـبب جـائحـة كـورونا.وفي ا
سيـاق منفـصل وجهت انـدية الدوري
مـتاز بـوصلـتهـا صوب البـرتغـالي ا
ـستـويات الالعـب الـعراقـيـ بعـد ا
الكـبـيرة الـتي قدمـهـا اسود الـرافدين

ناسبات. في مختلف ا
الحـ ويـلـعب في الــبـرتـغـال بالد ا

كل من العـراقـي أسـامة رشـيد العب
سانتـا كالرا ومهـند عـلي ميمي العب
بـورتـيــمـونـيـنــسي.ودخل نـادي جـيل
فـيـسنـتي في مـفـاوضـات رسـمـية من
نتخب الـوطني لكرة اجل ضم جنم ا
الــقـــدم عالء عــبــاس فـي االنــتــقــاالت

الصيفية احلالية.
ـفــوضــات بـ فــيـســنـتي ووصــلت ا
وعــبــاس الى مــراحل مــتــقــدمـة فــلم
يـــتـــبقَ ســوى االتـــفـــاق عــلـى بــعض
الــتـفـاصــيل الـصــغـيـرة الــتي تـخص
ـركز الـعـقـد.ويحـتل جـيل فـيـسـنـتي ا
الـــتـــاسع فـي ســلـم تـــرتــيـب الــدوري

البرتغالي.
ويلعب عالء عبـاس مع نادي الكويت

اضي. وسم ا الكويتي منذ ا

ــــقـــرر أن صـــفــــوف الــــفـــريـق.ومن ا
ـسـحات يخـضع طـارق فـور وصوله 
طبـيـة لالطمـئـنان بـشكـل نهـائي على
صــــــحــــــتـــــــهم قـــــــبل االنـــــــتــــــظــــــام
بالتدريبات.وسيتم استئناف الدوري
ــصـري فـي الـســادس من شــهـر آب ا
قبل بـعد توقـفه اضطرارياً في اذار ا
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لـكـرة الـقـدم لـعـام 2020 الى الـهـيـئـة
الـتــطـبـيـعـيـة الــتي بـدورهـا سـتـقـوم
ــقـــتــرحـــات مع مـــســودة بـــارســـال ا
النظام االسـاسي الى االحتاد الدولي
ـقبل. ومن لكـرة القـدم يـوم اجلمـعة ا
الــشــروط الــتي وضــعــتــهــا الــهــيــئـة
ـرشح لرئاسة التطـبيعيـة ان يكون ا
احتاد الكرة صـاحب شهادة. طالبت
انـــديــة دوري الــدرجـــة الــثـــانــيــة في
العـراق اللـجـنة الـتطـبيـعيـة لالحتاد
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم بــان تـضــمن
تمثـيلهم في الـهيئة الـعامة ومـناقشة
النظـام الداخـلي لالحتادات الفـرعية.
وذكرت األنـدية في بـيان مـشترك  أنه

الى الـلـجنـة الـتـطبـيـعـيـة.. في الوقت
الــذي نـبــارك لــكم جـهــودكم الــطـيــبـة
نظومة كرة واخمللصة في التأسيس 
ـسـارات صــحـيـة الــقـدم الـعــراقـيــة 
وصـــحــيــحــة بــعــيــدة عن االحــتــكــار
ومـلـبيـة لـطـمـوحات الـشـارع الـكروي
وســـوف يــســجـل لــكم الـــتــأريخ هــذا
اإلجناز ال يـخفى عـلى حضـراتكم ان
مـنـظـومـة كـرة الـقـدم الـعـراقـيـة فـيـما
يخـص االنديـة الريـاضـية تـتـكون من
ثالث فـــئــات اســاســيـــة هي الــدرجــة
االولى والــدرجــة الــثـانــيــة والــدرجـة
الثالثة. وأضـافت بعد ان قام االحتاد
ركـزي لكـرة القـدم بتـغيـير العـراقي ا

التسميات اصبح لدينا اندية الدرجة
ــمـتــازة والـدرجــة االولى والــدرجـة ا
الثـانية وهـذه التـسمـيات تـطلق على
االنديـة التي تمـارس لعـبة كـرة القدم
وبجمـيع فئـاتها من مـتقدمـ وفئات
عمـريـة وبالـنظـر لـلوضع الـذي مر به
االحتـــاد الــســـابق  تــنـــظــيم دوري
ـمتـازة واالولى وانـيطت الدرجـتـ ا
مسـالة تـنظـيم دوري الدرجـة الثـانية
الى االحتادات الفرعية لغرض تأهيل
هذه االندية الى الدرجة االولى مثلما
انيـطت مـسالـة تـنظـيم دوري الـدرجة
ـركــزي لـغـرض االولى الى االحتــاد ا

متاز. التأهيل الى الدوري ا
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ـمـتـاز ـثـلي انـديـة الـدوري ا يـعـقـد 
لــكـرة الــقـدم اجــتـمــاعـهم الــثـاني في
فـنـدق اوروك وسط الـعـاصـمـة بـغداد
من اجـل بـــــحث شــــــروط الـــــتـــــرشح
النــتـخــابــات احتـاد الــكــرة والـنــظـام
األسـاسي. واجـتـمـعت األنـدية  حـيث
 التوصل الى اتفاق بضرورة إزالة
شـرط الـشـهـادة لـرئـيس احتـاد الـكرة
قـبل باإلضـافـة الى منـاقشـة مسـألة ا
ـنـاصب. وبــعـد اجــتـمـاع مـزدوجـي ا
ـثـلي األنـديـة الـيـوم في مـقـر نـادي
قـترحات على الكرخ سـيتم تسـليم ا
الـنــظـام االســاسي لالحتـاد الــعـراقي
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{ مـدريـد - وكـاالت- كــشف تـقـريــر صـحـفي إيـطــالي عن تـطـور جــديـد بـشـأن مــسـتـقـبل
األرجنتيني لـيونيل ميسي جنم بـرشلونة.وسبق أن زعـمت تقارير إسبـانية أن ميسي أوقف
قبل.ووفقًا لراديو "راي" مفاوضات جتديد عقده مع بـرشلونة وينوي الرحيل في الـصيف ا
اإليطالي فإن خورخي ميسي والـد ووكيل البرغوث األرجنتيـني يبحث عن منزل في إقليم

لومبارديا بإيطاليا.
وأشار إلى إمكانية وجود مفـاوضات ب ميسي وأحد األنديـة اإليطالية موضحًا أن االسم

األبرز هو إنتر ميالن.
يذكـر أن ميـسي أعـرب عن غضـبه مؤخـرًا من مـستـوى فريـقه برشـلـونة عـقب خسـارة لقب

الليجا لصالح ريال مدريد
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يـرليغ" فاتورة تواجه أنديـة الـ"بر
خصومات تبلغ حوالي 330 مليون
جـنيه اسـترلـيني لـصالح الـشركات
الـــنــاقــلـــة نــتــيـــجــة تــعـــذر إكــمــال
ــوعـد احملــدد.كــمـا ــبـاريــات في ا ا
خسرت األندية إيرادات التذاكر في
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خـــســـر 1-2 أمــــام مـــســـتـــضـــيـــفه
أوديـنـيـزي في وقت سـابق من يـوم
ـــوبــيــلي ”أنــا اخلــمـــيس.وقــال إ
نـاسب أن نحتفل بعد سعيد ومن ا
حتـــقــيق هــدف مــهـم لــنــا وهــو مــا
فـــعــــلــــنـــاه قــــبل ثـالث جـــوالت من
الـــنــهــايــة.”نــشــعـــر بــالــفــخــر رغم
الـصـعـوبـات الـتي مـررنـا بـهـا بـعـد
الـعــزل الـعــام. هـذا أمــر لم يـحــقـقه

التسيو منذ أعوام.“
وحــافظ ألـيــسـيــو كــرانـيــو حـارس

أخبار النجوم
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شـاجرة بـ يورجن كـلوب { برلـ - وكـاالت- كشف تـقريـر صحـفي بريـطانـي عن كوالـيس ا
ـدير الـفنـي لتـشـيلـسي أثـناء لـقـاء الفـريقـ أمس األربـعاء مدرب لـيـفربـول وفرانـك المبـارد ا

يرليج والذي انتهى بفوز الريدز (5-3). باجلولة 37 من البر
شـادة حدثت في الـشوط األول بيـنمـا كان ليـفربول ـا لصحـيفـة "ميرور" الـبريـطانيـة فإن ا ووفقً
مـتقـدما بـهدف نـظيف حـ احتـسب حكم الـلقـاء ركلـة حرة مـباشـرة للـريدز عـلى حدود مـنطـقة

اجلزاء إثر ارتكاب ماتيو كوفاسيتش خطأ ضد ساديو ماني.
وصرح المبـارد عقب صافـرة احلكم علـى اللعبـة: "كيف يـتم احتسـاب هذا خطأ? لـيس هناك
خـطـأ" ثم حتـرك مدرب الـبـلـوز صـوب مـقاعـد بـدالء لـيـفـربـول ووجه غضـبه لـلـمـسـاعـد بيب
ليـجـيـنـدرز قـائال: "اجلـس".في هذه الـلـحـظـة طـلب كـلوب من مـسـاعـده اجلـلـوس ثم قال

لالمبارد: "اهدأ.. اهدأ وال تتحدث إلى مساعدي". 
ـاني جملته قبل أن يتلقى ردًا حادًا من المبارد: "ال.. ال إذا لم يذهب درب األ يكمل ا
قاعد بدالء عـاكس  ا".واستدار المـبارد وسار في االجتاه ا عن وجهي سأقول شـيئً
ليـفـربـول لـكن أحد األفـراد في اجلـهـاز الـفـني للـيـفـربـول قال: "إن الـلـعـبـة ال تزال
خـطأ".ورد المـبـارد: "إنهـا ليـست خـطأ. أنـا ال أسألك. اصـمت".تـدخل كلـوب مرة
" ليـرد عليه مدرب تـشيلسي: "اللـعنة عليك أخـرى بالصراخ نحـو المبارد: "مهالً

أنت أيضا. اغـرب عن وجههي لقد فـزت بلقب واحد وتفعل كل
هذا".

واستدار المبـارد مرة أخرى لـلسير في االجتـاه العكسي ثم
: "قل لـــهم أن يــظـــهـــروا بــعض ـــســؤولـــ حتــدث مع أحـــد ا

االحترام ويجلسون".

احملـتــمل إقـامـته.حـدث دولي آخـر
بات مـهددا بـسبب قـرار السـلطات
الـصـيـنـية ويـتـعـلق األمر بـبـطـولة
شـنـغـهـاي للـمـاسـتـرز في الـغولف
الـتي تبـلغ قـيمـة جوائـزها 10,25
ـقـرر أن مـلـيـون دوالر والـتي من ا
تبدأ في 31 تشرين األول/أكـتوبر

قبل. ا
وأعـــلـــنـت رابـــطـــتـــا احملـــتـــرفـــ
ـــضــرب واحملـــتـــرفـــات في كـــرة ا
ـنـافـسات اجلـمـعـة إلـغـاء جـمـيع ا
ــقـررة في الــصــ حـتـى نـهــايـة ا
الـــعـــام 2020 بـــســــبب فـــيـــروس
ــسـتــجــد.ويــشــكل هـذا كــورونــا ا
الـــقـــرار الـــذي صـــدر عـــقب إعالن
الـسـلطـات الصـيـنيـة إلـغاء جـميع
سابقات الريـاضية الدولية لعام ا
2020  ضــــربــــة قـــويــــة لــــلــــكـــرة
الصـفراء الـتي تبـحث عن الـتطور
في الـــبــــلـــد األكـــثـــر ســـكـــانـــا في
الـــــعــــالم.وقـــــال رئــــيـس رابــــطــــة
الـالعـــبــات احملـــتـــرفـــات ســتـــيف
ـون "نــحن مــســتــاؤون جـدا ســا
لعدم تمكننا من إقامة أحداثنا من
ي في الــصــ هـذا الــطـراز الــعــا

للـعبة الـتي تبحث عن الـتطور في
الـبــلـد األكـثــر سـكـانــا في الـعـالم
فـضال عن مــعـانـاتـهــا السـتـئـنـاف
تـوقفـة منذ دوراتهـا وبطـوالتهـا ا
اضي.هذا األسبوع آذار/مارس ا
ــنــظـمــون دورة واشــنـطن ألـغى ا
الــتي كــانت ســتــمــثل اســتــئــنـاف
ـقبل مـوسم الـرجـال في الـشـهـر ا
وبـالــتـالي ســيـنــتـظـر احملــتـرفـون
ـنـافـسـات حـتى مـنـتـصــفه لـبـدء ا
الـرسمـيـة عبـر دورة سيـنـسيـناتي
األمـيركـية تـلـيهـا بطـولة الـواليات
ــتـحــدة آخــر الــبــطـوالت األربع ا
الــكــبـــرى عــلى مالعـب فالشــيــنغ
ميدوز على الـرغم من أن الشكوك
حتوم حـول مشـاركة أبـرز النـجوم
ــيــ بــســبب والــنــجــمــات الــعــا
ـفروضة لـلحـد من تفشي القـيود ا
ــسـتـجـد.وكـان فـيـروس كـورونـا ا
الــصــربـي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتش
ـيـا أعــلن مـطـلع ـصـنف أول عــا ا
الشهر احلالي أنـه لم يقرر بعد ما
إذا كـان سـيـسـافـر لـلـمـنـافـسـة في
ــــتــــحـــدة بـــطــــولــــة الــــواليــــات ا
ـقـرر ـقـابـل من ا ـفــتـوحـة.فـي ا ا

{ لندن- وكـاالت- حتدث اإلجنلـيزي جيـمي كاراجر أسـطورة نادي لـيفربـول عن القيـمة التي
صري محمد صالح جناح الريدز. يستحقها النجم ا

وقـال كاراجر في تصـريحات لشبـكة "سكاي سـبورتس: "صالح ينال اآلن أقل من الـقيمة التي
يستحقها وال يحظى بتقدير كبير حتى من قبل جماهير ليفربول".

وأضـاف: "سبـب ذلك يـعود ألنه بـدأ مـسـيـرته مع لـيـفـربـول بـإحراز 47 هـدفًا فـي موسـم واحد
ـا ويـعـد أفـضل مـوسم فـي حـيـاته لـذا مـهـمـا يـفــعل بـعـد ذلك يـبـدو وكـأنه حـيث كـان ذلك غـريــبً
: "صالح يـسجل  25 هـدفًا في كل مـوسم وعلى مـستـوى األهداف والـتمـريرات مـتراجع". وأ

احلاسمة نراه أعلى من أي العب آخر في تاريخ ليفربول".

الــعــام".واضـاف "لــكــنــنـا نــحــتـرم
الـقـرار الـذي اتـخــذته (الـسـلـطـات
الـصـيـنـيـة) ونــتـطـلع لـلـعـودة الى
ـكن في الــصـ في اســرع وقت 

قبل". وسم ا ا
ومـن بـــــــ األحــــــــداث الــــــــتي 
ـفتـوحة إلـغاؤهـا بطـولـة ووهان ا
والـتي كــانت تـعــد بـتـأثــيـر رمـزي
قــوي في أول مــديـــنــة في الــعــالم
سـتجد تأثـرت بفـيروس كورونـا ا
اضي فضال عن في نهاية العام ا
ـاســتـرز اخلــتـامــيـة في بــطـولــة ا
شـيـنـزين.واتـخـذ الـقـرار ذاته لدى
الــرجـال عــلى اخلــصــوص إلــغـاء
دورة شنغهـاي للماسـترز وبطولة
ـــفـــتـــوحـــة (لـــلـــرجـــال الـــصـــ ا

. والسيدات) في بك
وقــــال رئـــيس رابـــطــــة الالعـــبـــ
احملترف أندريـا غاودنتسي "منذ
بـدايـة الـوبـاء كـان موقـفـنـا دائـمًا
اتـباع الـقـرارات احمللـيـة".وأضاف
"نــحن نـــحـــتــرم قـــرار احلــكـــومــة
ـا هـو أفـضل الـصـيـنـيـة الـقـيـام 
ي لــلــبالد في مـواجــهــة وضع عـا

غير مسبوق".
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اســتـــئــنــاف مـــنــافــســـات رابــطــة
احملــــــتـــــرفـــــات فـي الـــــثـــــالـث من
آب/أغـــــســـــطس بـــــإقـــــامــــة دورة
بـالـيـرمـو اإليـطـالـيـة الـدولـيـة في
ـعـدلة أول دورة عـلى الـروزنامـة ا

للعام 2020.
بــعـد إعالن الـصـ مـطـلع الـشـهـر
احلالي أصـبـحت جمـيع األحداث
ــقـررة في الــريــاضــيـة الــدولــيــة ا
الــبالد مــوضع شك كــبــيـر.وقــالت
شـركــة جــوس ســبــورتس إحـدى
ــروّجــة الــرئــيــســيــة الــشــركــات ا
لـلـبطـوالت في شـنغـهـاي اجلمـعة
سابقات أنه  إلغاء العديد من ا
ــــــا فـي ذلك الــــــدوري األخـــــــرى 
ــــاسي وبــــطـــولــــة الـــســــنـــوكـــر ا

للماسترز.
ولم تـشـر شركـة جـوس سـبورتس
سؤولـة أيضًا مـلوكة لـلدولـة وا ا
عن تــنـــظــيـم جــائـــزة شــنـــغــهــاي
الـكـبرى في الـفـورمـوال واحد إلى
هذا احلدث الـذي كان مقررا اصال
ــاضي و في نــيـــســان/أبـــريل ا
تأجيـله إلى وقت الحق هذا العام
ولــــكن يــــبــــدو اآلن أنه مـن غــــيـــر
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كالـياري على نـظافة شـباكه قبل أن
ــنح زمــيــله ســيـمــيــوني الــتــقـدم
لـلـفـريق الـضـيف بـتـسـديـدة غـيـرت
اجتــــاهـــهـــا فـي نـــهـــايــــة الـــشـــوط
األول.لكن ميلينـكوفيتش-سافيتش
أدرك الـتـعـادل لـالتـسـيـو بـتـسـديدة
مـبـاشـرة في بـدايـة الـشـوط الـثـاني
ثم ســــدد كــــرة في الــــقــــائم.ووصل
ــوبـــيـــلي إلـى تـــمــريـــرة لـــويس إ
ألـــبــرتــو ووضـــــــــعــهـــا في مــرمى

كرانيو.

ـوسم { لــنـدن (أ ف ب) - يــصل ا
األطــــــــــول فـي تـــــــــاريـخ الـــــــــدوري
ــمـتـاز الى خــواتـيـمه اإلنـكــلـيـزي ا
األحد بعـد قرابة عـام على انطالقه
لكن حقيقـة أنه سينتهي على أرض
ــلـعب هــو سـبـب لالحـتــفـال بــعـد ا
أشـهـر من حـالـة عــدم الـيـقـ الـتي
فــرضـهــا تــفــشي فـيــروس كــورونـا
ـئــة الـتي ـســتـجــد.خالل األيــام ا ا
غـاب خاللـهـا الالعـبـون عن أرضـية
لـعب بـ التـاسع من آذار/مارس ا
و17 حــزيــران/يــونــيــو بــعــد قــرار
ــوسم نــتــيـجــة جــائــحـة تــعــلــيق ا
"كــوفــيـد-19  كــانت هــنـاك شــكـوك
كـبـيــرة حـيـال إمـكـانــيـة اسـتـئـنـاف
الــدوري السـيـمـا بــعـد أن أصـبـحت
بريطـانيا األكـثر تضررا بـالفيروس
في القارة األوروبـية.ولم تكن عودة
أغـــنى دوري كـــرة قــدم فـي الــعـــالم
خالـية من الـعيـوب وأبرزهـا غياب
نـــقـــطـــة االســـتـــقـــطـــاب األبـــرز في
ـــيـــرلــــيغ" أي اجلـــمـــهـــور الـ"بـــر
احلــمــاسي بــعــد قــرار اســتــكــمـال
ــــوسم خــــلف أبــــواب مــــوصــــدة ا

ـدرجـات فـارغـة من عـشـاق الـكـرة
ــسـتـديـرة.من وقت مــسـتـقـطع في ا
ــيــاه حــتى في كل شــوط لــشـــرب ا
ــبـاريــات الــتي لــعـبـت في أجـواء ا
ــطــرة الى رفـع عـدد إنــكــلــيــزيـة 
بـاراة لكل التـبديالت خلـمسـة في ا
فـريق كـلـهـا عــوامل طـارئـة عـكـرت
متـاز الذي غالبا سالسة الدوري ا
ـنـتج الـسـريع مـا يـروج لـنـفـسـه بـا
ـالي اخلـطى.لـكن في ظل اخلـراب ا
وسم الـذي كـان سـيسـبـبه إلـغـاء ا
كـــان بـــاإلمـــكـــان الــعـــيش مـع هــذه
باريات العيوب وحـتى مع بعض ا
اني ملة جدا.بالنسبة للمدرب األ ا
يـورغن كــلـوب الـذي قــاد لـيــفـربـول
الى لـــقـــبه األول في الـــدوري مـــنــذ
ـرء "االســتــفـادة من 1990 فــعــلى ا
ـتـاح له بــقـدر اإلمـكـان" مــضـيـفـا ا
بــعـد أن رفـع فــريـقـه كــأس الـدوري
األربعاء في ظهوره األخير للموسم
عـــلى مـــلــعـــبه "كل شـيء ســيـــكــون
شـجعـ لكن كـنا أفـضل بوجـود ا
نعلم مـنذ أشهر بأن ذلـك مستحيل.
قـبل بـضعـة أشـهـر مضت اعـتـقدت

ــــســــتــــحــــيـل لــــعب كــــرة أنـه من ا
الـــــقــــــدم".من خـالل الـــــعــــــودة الى
العب حتى خلف أبواب موصدة ا
جتنبت األندية خـسائر مالية تصل
الى مـلـيـار جـنـيـه اسـتـرلـيـني لـكن
ـــادي مـــا زال قــائـــمــا إذ الـــضــرر ا

األسترالية أشلي بارتي خالل مشاركتها في دورة ووهان الصينية الدولية
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{ رومــا- وكـاالت - كــشف مــاوريـســيــو سـاري مــدرب يـوفــنــتـوس أســبـاب
ة الـسيدة الـعجوز (1-2) ضمن خـسارة فريـقه أمام أودينـيزيـوانتهت بـهز

منافسات اجلولة الـ35 من الدوري اإليطالي.
وتسـببت خـسارة يـوفنتـوس في تأجـيل تتـويجه بـلقب االسـكوديـتو حيث
ـبـاراة من أجـل الـفـوز بـالـلـقب كـان بـحــاجـة إلى احلـصـول عـلـى نـقـاط ا

التاسع على التوالي.
وقـال ســاري في تـصـريـحــاته لـشـبــكـة "سـكـاي ســبـورت إيـطـالــيـا" بـعـد
بـاراة: "فقـدنا الـتنـظيم. أردنـا الـفوز بـأي ثمن وكـنا فـوضويـ وذهبت ا

باراة إلى مسار خطير". ا
باراة بـالدقيقة 93 بسـبب الرغبة في الـفوز بها بأي وأضاف "خـسرنا ا

ثمن. الفرق تلعب في ظروف استثنائية نحن متعبون بشكل أكبر".
 وتـابع: "التـنظيـم هو أهم شيء اآلن. نحـن آسفون جـدًا خلسـارتنـا لتلك
ـباريات بـاراة من الصـعب أن نواصل الـلعب  90دقيـقة بدنـيًا. كل ا ا
غـريبـة. عـلـيـنـا أن نتـعـلم هـذه الـدروس وأن نـكون مـنـظـمـ على أرض

لعب". ا
وواصل ساري: "التـعب العـقلي أكثـر من البـدني في الوقت احلالي. لم
نـتمـكن من احلـفـاظ على تـنـظيـمـنا في الـشـوط الثـاني. أردنـا الفـوز بأي

ثمن وبعد التعادل سقطنا كان علينا اللعب بتنظيم".
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ــاسي أللـعــاب الــقـوى وبــطــولـة ا
اسـترز في الـسنـوكر وذلـك بعد ا
أقل مـن أســــــبــــــوعــــــ مـن إعالن
اإلدارة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة في
الص أن معـظم األحداث الدولية
ـنع هــذا الـعــام ســيـتـم إلـغــاؤهــا 
عودة فـيـروس "كوفـيد-."19وجاء
قـــــرار إلـــــغــــــاء عـــــلى الـــــرغـم من
ـنـافـسـات الـريـاضـية استـئـنـاف ا
احمللية في الصـ حيث سيعاود
الــدوري الـــســـوبـــر لــكـــرة الـــقــدم
نـشـاطه السـبت و مـنح الـضوء
األخــضـر لــلـمــشـجــعـ بــحـضـور
مباريات دوري كرة السلة اعتبارا
من نـــهــايـــة هــذا األســـبــوع.وقــال
رئيس رابطة الالعـبات احملترفات
ـون "نحـن مسـتاؤون سـتيف سـا
جــدا لــعـــدم تــمــكــنـــنــا من إقــامــة
ـيـة في الـصـ هذا أحـداثـنـا الـعا

العام".
واضاف "لكننا نحترم القرار الذي
اتــخـذته (الــسـلــطـات الــصـيــنـيـة)
ونــتـطـلع لـلــعـودة الى الـصـ في
ـــــوسم ـــــكن فـي ا اســـــرع وقـت 

قبل". ا
ومـن بـــــــ األحــــــــداث الــــــــتي 
ـفتـوحة إلـغاؤهـا بطـولـة ووهان ا
الـــتي كـــانت مـــقـــررة في تـــشــرين
ـقـبل والـتي كانت األول/أكـتـوبر ا
تـعـد بــتـأثـيــر رمـزي قـوي في أول
مـدينـة في العـالم تأثـرت بفـيروس
ـستجـد في نـهايـة العام كـورونا ا
ـــــاضـي فـــــضال عـن بـــــطـــــولــــة ا
ـــــاســـــتـــــرز اخلــــــتـــــامـــــيـــــة في ا
شـيـنـزين.واتـخـذ الـقـرار ذاته لدى
الــرجـال عــلى اخلــصــوص إلــغـاء
دورة شنغهـاي للماسـترز وبطولة
ـــفـــتـــوحـــة (لـــلـــرجـــال الـــصـــ ا
.وقـال رئيس والـسيـدات) في بـك
رابـطة الالعـب احملـتـرف أنـدريا
غـاودنــتـسي "مـنــذ بـدايــة الـوبـاء
كان مـوقفنـا دائمًا اتـباع القرارات
احملـلــيـة".وأضــاف "نــحن نـحــتـرم
ا قرار احلكومة الصينية القيام 
هــو أفــضل لـــلــبالد في مــواجــهــة

ي غير مسبوق". وضع عا
ويــعــتــبـر إلــغــاء مــنـافــســات كـرة
ـضـرب في الـصـ ضـربـة قـويـة ا

{ رومـا (رويـتـرز) - تـأهل التـسـيو
إلى دوري أبــطـــال أوروبــا بــعــدمــا
ـوبـيــلي مـتـصـدر أحـرز تـشــيـرو إ
قائـمـة هدافي دوري الـدرجة األولى
اإليطالي لكرة القدم هدف الفوز -2
 1عـــلى كـــالــيـــاري يــوم اخلـــمــيس
لــيـــضع الــفــريق حـــدا لــغــيــابه عن

االنتصارات في خمس مباريات.
ومـنح جيـوفاني سـيمـيوني الـتقدم
لــكــالــيــاري في الــشــوط األول لــكن
سيـرجي ميـليـنكوفـيتش-سـافيتش
أدرك التـعادل لـصاحب األرض بـعد
دقـيـقـتـ من بـدايـة الـشـوط الـثاني
ـوبيـلي الـشـباك عـنـد مرور وهـز إ
ساعة من اللـعب ليرفع رصيده إلى

وسم. 31 هدفا في الدوري هذا ا
ــركـز وحــصـد التــســيـو صــاحب ا
الرابع برصيد 72 نقطة آخر مقعد
إليـــطــالـــيـــا في دوري األبـــطــال في
قـبل ليـعود لـلبـطولـة بعد ـوسم ا ا

غياب 13 عاما.
وقـبل ثالث جـوالت مـن الـنـهـايـة ما
ـلك فــرصـة ضـئـيـلـة زال التـسـيـو 
حلـصــد الـلـقب إذ يــتـأخـر بــثـمـاني
تـصدر الذي نقـاط عن يوفـنتـوس ا

ظل اللعب بغياب اجلمهور الذي لم
ـدرجـات حـتى تــتـأكـد عـودتـه الى ا
ــقــبل الـذي بــالــنــســبـة لــلــمــوسم ا
يـنطلـق في أيلـول/سبـتمبـر.جنحت
رابطة الدوري في إرضـاء الشركات
الناقلة من خالل منحها حقوق نقل
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الرياضة يوم اجلمعة.
ـــــــراكــــــز واحـــــــتـل ا
األربـعـة التـالـية في
الــــقـــــائـــــمـــــة العب
مـانـشـسـتـر سـيتي
كـــيــفـن دي بــروين
والعب مـانـشـسـتـر
يـونـايـتـد مـاركـوس
راشـــــــــــــــــــفــــــــــــــورد
وثــنـــــائي لــيــفــربـول
فــيـــرجــيل فـان دايك
وســــــــــاديــــــــــو

ماني.

بـاريات الـتي  عرض زيـد من ا ا
فتوحة الكثير منها على القنوات ا
ـتـحــدة وذلك ضـمن ـمــلـكــة ا في ا
جـدول زمـني مخـصص لـلـتلـفـزيون
شهـد أربعـة أيام فـقط بدون مـباراة
مـــنــــقـــولـــة مـــنــــذ الـــعـــودة في 17
حـــــزيـــــران/يـــــونــــــيـــــو حـــــتى 22
بـاريات تـمـوز/يولـيو.وكـان لـنقـل ا
ـفـتـوحـة إيـجـابـية عـلى الـقـنـوات ا
إضـافـيــة تـتــمـثل في احلــفـاظ عـلى
اهـتـمـام اجلـمــهـور الـذي بـلغ عـددا
قـيـاسـيـا قدره 5,7 مـلـيـون مـشـاهد
في مـبــاراة نـقـلــتـهـا هــيـئـة اإلذاعـة
البـريطـانيـة "بي بي سي" وفـاز بها
ساوثمـبتون عـلى مانشسـتر سيتي
-1صـــفـــر.ومـن خالل اســـتــــكـــمـــال
ـلـعب جتـنب ـوسم فـي أرضـيـة ا ا
مـتاز الكثـير من الدعاوى الدوري ا
ــعــنــيــة الــقــضـــائــيــة من الــفـــرق ا
بـــالــــهــــبـــوط الـى الـــدرجــــة األولى
ــمــتــازة أو تــلك والــصــعــود الى ا
شـاركة الـقارية التي تـملك فـرصة ا
في دوري األبــــــطــــــال و"يــــــوروبـــــا
لـيغ".ونـال لــيـفـربـول فــرصـة الـفـوز

{ شـــنـــغـــهـــاي (أ ف ب) -
تـلــقت ريـاضـتـا أم األلـعـاب
ــــضــــرب ضــــربـــة وكــــرة ا
مـوجــعـة اجلــمـعــة بـإعالن
الـــصـــ إلــــغـــاء جــــمـــيع
ــنـافــســات الــدولــيـة ا
قررة عـلى أرضها ا
في العام احلالي
بـــــــــــــهــــــــــــدف
الـــســــيـــطـــرة
على فيروس
كـــــــورونـــــــا
ــســتــجـد ا
مـــا يــــهـــدد
أيـــــــــضــــــــا
ســــــــبـــــــاق
جـــــــائــــــزة
الـــــصـــــ
الــــكـــبـــرى
فــــــــــــــــــــــي
الـفـورمـوال
واحــــــــــــــــــد
وأكــــــــــبــــــــــر
بطـولة غولف
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
الــبالد.وأعــلـنت
رابــــــــــطــــــــــتــــــــــا
احملـــــــــتــــــــرفــــــــ
واحملـــتــــرفــــات في
ــضـرب إلـغـاء كـرة ا
ــنـــافــســات جــمـــيع ا
ـــقــررة فـي الــصــ ا
حــتى نــهـايــة الـعـام
2020 وهما اللتان
تـكــافـحـان من أجل
اســـــــتـــــــئـــــــنــــــاف
مـــنــافـــســاتـــهــمــا
عـلقـة من مطلع ا
آذار/مـــــــــــــارس
اضي بـسبب ا
وبـاء كـوفـيـد-

.19
وشـمل قـرار
اإللـــــــغــــــاء
أيضا لقاء
شنغهاي
ضـــــــــمن
الـــدوري

يورجن
كلوب

باللـقب األول منذ 30 عاما من دون
االضطرار الى الدخول في معادالت
حـسـابـية مـعـقـدة كمـا نـالت الـفرق
قـاعد األخـرى فرصـة الـقتـال عـلى ا
ـسـابقـتـ القـاريـت ـؤهـلة الى ا ا
مـتـاز حتى أو الـبقـاء في الـدوري ا

وسم. اليوم األخير من ا
ـالــيـة لـ اخملــاوف من أن الــدوافع ا
"مـشـروع االسـتـئـنـاف" تـطـغى عـلى
أهمية سالمة الالعب عوجلت من
خالل برنامج اختـبار صارم متمثل
باخضاع اجلميع لفحصي "كوفيد-
19 فـي األسـبـوع وكــانت الـنــتـائج
مطـمـئـنـة بـاكـتـشـاف ثـمـاني حاالت
إيــجــابــيـــة فــقط من أصل 15,599
اخـتـبـارا خالل األسـابـيـع اخلـمـسة

اضية. ا
كـمـا أعــطى "مـشـروع االســتـئـنـاف"
ـمـتـاز لـكـي يـكون فـرصـة لـلـدوري ا
ـيــة لـدعم حـركـة "حـيـاة مـنـصـة عـا
الـسـود مـهـمـة" الـتي كـسـبت زخـمـا
ــواطن جــديــدا نــتــيــجــة مــصــرع ا
األمــيــركـي األســود جــورج فــلــويــد
اختـناقـا على يـد شرطي أبيض في

25 مـــــــيـــــــنـــــــيــــــــابـــــــولـــــــيـس في 
لعب كانت أيار/مايو.عـلى أرض ا
هــنــاك أيــضــا إشــارات مــطــمــئــنــة
بــــخـــصـــوص مـــســـتــــقـــبل الـــكـــرة
اإلنـــكــلــيــزيــة بـــبــروز جنم العــبــ
واعــدين خالل األســابـيع اخلــمـسـة
ـاضـيـة مـثـل مـايـسـون غـريـنوود ا
(مـانـشـسـتـر يــونـايـتـد) فـيل فـودن
(مانشستر سيتي) أو بوكايو ساكا
(أرسنـال).لـكن أسوأ اخملـاوف التي
مـتـاز قـبل اتـخاذ شـغـلت الـدوري ا
قـــرار الــعـــودة حتـــقــقت األربـــعــاء
بـعـدمـا جتـاهل مـشـجـعـو لـيـفـربول
وليـدز يونايـتد الـدعوات للـبقاء في
منازلهم واالحتـفال من هناك بلقبي
ــمـــتــاز لألول والـــدرجــة الـــدوري ا
األولى للـثاني.وأوقفت الـشرطة 13
شخصا في مدينتي ليفربول وليدز
عــلى هــامش احـتــفــالــهم وخــرقـهم
لـقوان حـظر الـتجـمعـات الكـبيرة
لـكن مـا حـصل لم يـكـن سـوى عـثرة
مــرت بــسالم ولن يـــقــلل من جنــاح
وسم الى يرليغ" في الـسير با "بر

بر األمان. الفريق الفائز بدوري موسم الكرة االنكليزي

وبيلي  تشيرو إ

{  (رويـتـرز) - اخــتـيـر
جـوردان هــنــدرسـون
قــائــــــــــد لــيـفــربـول
بــــــــــــطــل الـــــــــــدوري
مـــتاز اإلجنليـزي ا
لــــــــكــــــــرة الــــــــقـــــــدم
أفــــــــضل العب في
إجنــلـترا في الـــعام
بــنـــاء عـلى تـصـويت
أعـضــاء رابـطــة كـتـاب

جوردان هندرسون

أمـام تــشـيــلــسي األسـبــوع احلـالي
واالعــتـــمــاد عــلى ديـن هــنــدرســون
عـار إلى شيـفيـلد يـونايـتد والذي ا

يزا. يقدم موسما 
ـواجـهة احلـاسـمـة للـيـسـتر وقـبل ا
ضـــد يـــونـــايـــتـــد يـــوم األحـــد قـــال
شمـايـكل إن تغـطيـة وسائل اإلعالم
ألداء دي خـيــا مع يـونــايـتـد تــمـنح
ــشـاهــدين االنـطــبـاع أن احلـارس ا
اإلســبــاني دائم األخــطــاء.وأضــاف
”في بـــعض األحـــيـــان هـــذه روايــة

خــطــيـرة ألن فــجــأة يــزيـد زخــمــهـا
وبـالـنسـبـة لالعب مع ديـفيـد أشـعر
ــر به ألنه كــان مــذهال لــعـدة ـا 
ــر ســـنـــوات وكل حـــارس مــرمـى 

بفترات (يتراجع فيها مستواه).”
هـنــاك الـكــثـيــر من الـضــغط أيـضـا
فــيــمـا يــتـعــلق بــأن هــنـاك حــارسـا
إجنـليـزيـا (هنـدرسـون) يبـرز جنمه
وسواء أعجبكم أم ال ففي هذا البلد
عندما يكون هناك حارس إجنليزي
فهذا يعني الكـثير ويسعى اجلميع

لتشجيعه.“
وتــابع ”أتــمــنى أن يـــتم الــســمــاح
حلـارس مثل هـندرسـون الذي يـقدم
مــوســمــا مــذهال بــالــتــطــور حــقــا.
وسم آخر أو أتمنى... أن يـحظى 
ـا اثـنـ في شـيـفـيـلـد يـونـايـتـد ر
والـلعب بـأسلـوبه وعـندهـا سيـكون

جاهزا.“
وأضاف ”لكن في الوقت احلالي ما
ــيــزا. إنه زال دي خــيــا حـــارســا 
مـركـز مـنـعـزل وهـذه هي الـهـوامش
الـتي تـظـهـر خاللـهـا... بـبـسـاطـة ال
ـــكــــنك ارتــــكـــاب أي خــــطـــأ ألنك

ستُعاقب.“
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{ (رويتـرز) - قال كاسـبر شـمايكل
حـــارس مـــرمى لـــيـــســـتـــر ســـيـــتي
ــنــافس فـي الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم إن االنـتـقـادات ا
وجـهة إلى نظـيره ديفـيد دي خيا ا
حـارس مـانـشـستـر يـونـايـتـد كـانت

تتبنى ”رواية خطيرة.“
طالب بـاستبعاد دي خيا وتعالت ا
بـعدمـا تسـبـبت أخطـاؤه في خروج
فريقه من الدور قبـل النهائي لكأس
ـة االحتـاد اإلجنـلــيـزي بـعــد الـهـز

شمايكل حارس ليستر يدافع عن دي خيا
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ــــكــــتب رئــــيس عن ضــــبـــــاط 
مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وفي حـديــثه لـلــجـزيــرة نت أكـد
بـــــهــــاء األعـــــرجـي إن "هـــــنــــاك
مـــــســــؤولـــــ في احلـــــكــــومــــة
ـــــان يـــــدافــــعـــــون عن والــــبـــــر
الـــفــاســدين بــســـبب انــعــكــاس
فضـائح هؤالء على شعـبية هذه
األحـزاب فـي الـشـارع الــعـراقي
وإن حــزب الــدعـــوة اإلسالمــيــة
الــذي يــتــزعــمه رئــيس الــوزراء
الكي قـد تأثر كـثيراً من نـوري ا
جـراء استـجواب وزيـر التـجارة
الـــــــذي يــــــنــــــتـــــــمي إلـى هــــــذا
احلـــزب"...كـــاشــــفـــا عن وجـــود
ضـــــغـــــوط قـــــويـــــة من بـــــعض
ـنع استـجـواب بعض األحـزاب 
الــوزراء الـــذين عــيــنـــتــهم هــذه
األحـزاب في مـنـاصـبـهم مـقابل
ســكـــوت الــوزيــر وعـــدم كــشــفه
حــلــقــات الــفــســاد الــعــلــيــا في

احلكومة واألحزاب.
 ويـوثق رئـيـس هـيـئــة الـنـزاهـة
الـســيـد مــوسى فـرج في كــتـابه
قصـة الفـساد في الـعراق بـقوله
"عنـدما بدأت بالتـقرب من فساد
وقـد إسـتـئـذبـوا ـالـكي بـطـانـة ا
ووجدت وإستأذب في حمايتهم
ـــــــان مــــــهـــــــلـل في أن الــــــبـــــــر
وسطـوة رئـيس احلكـومة حيـنه
وأن رئـيس جلنة عـليه مـكشـوفة
الــنــزاهــة فـي مــجــلس الــنــواب
الــــــذي بـــــــلــــــغــــــهــــــا مـن خالل
قـد احملـاصـصـة سـيـئـة الـصـيت
ــالـــكي في دخل حتت عـــبـــاءة ا
صــفـقـة فــاسـدة حلـمـايــة نـفـسه
وأخـــــــيه ومـــــــتــــــنــــــفــــــذيـن من
وكـــنت أالحـق قـــضـــايـــا حـــزبـه
ـتهـم سـرقة وتـهريـب النـفط ا
بـها".مـضـيفـا أن"األمـانة الـعـامة
جملــــلـس الــــوزراء حتــــوّلت إلى
أخطـر بؤرة للفـساد في العراق"
وان رئــــــيـس الــــــوزراء نــــــوري
ــنع مـــحـــقــقي ـــالـــكي أمـــر   ا
الـهيـئة من احلـصول عـلى نسخ

لفات ذات العالقة بالفساد". ا
وفي الـسـياق ذاته أكـد الـقاضي
رئــيس راضي حــمــزة الـــراضي
مفـوضيـة النـزاهة الـعراقـية "أن
ــــالــــكي رئــــيس احلـــــكــــومــــة ا
وحــكــومــته رفــضــوا االعــتـراف
بـــاســـتـــقالل جلـــنـــة الـــنـــزاهـــة

الـعـامـة..وان هـنــالك الـعـديـد من
حـاالت الـفـسـاد التـي  اغالقـها
من قـبل الوزراء ورئـيس الوزراء
ائـة بليـون دينار تقدر قـيمتـها 

عراقي".
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تـلك حــقـائق..شـهـادات..لــحـاالت
تـدين ساسـة شـيعـة في الـسلـطة
بـأنـهم خـانــوا ذمـة األمـانـة عـلى
ثـــروة الـــدولـــة. واخملـــجل انـــهم
مــعــتـرفــون بـهــا كـأحــزاب وكـتل
سـياسـيـة لكـنـهم كافـراد..لـها من

الناكرين.
واألقــــبح انــــهم يــــدعــــون انـــهم
اخـلص شـيـعـة األمـام عـلي فـيـما
فــقــد كـان هم نــقــيــضه الــنــوعي
األمـــــام امــــــيــــــنــــــا عـــــلـى مـــــال
..ال مــنـــصب جـــعــله ــســـلــمـــ ا
يـتـعـالى عــلى الـنـاس ويـسـتـأثـر
وال وال مــال افــســد رأيه بــنــعــمه
وال تـسـاهل ســلـطـة وال مـغـريـات
مع والته الــذين خـاطــبـهم قـائال:
ال يــــكن يــــا والة امــــور الــــنـــاس
حـــــظـــــكـم فـي واليـــــاتـــــكم مـــــاال
تستـفيـدونه وال غيـظاً تـشفونه

ولكن أماتة باطل وأحياء حق.
 وتبقى حقيقتان

األولى:اعــــلــــمــــوا ان اجلــــهــــات
الـدوليـة تـعـرف كل األمـوال التي
نـــــــهــــــبـت من الــــــعـــــــراق بــــــكل
ـا فـيـها اسـمـاؤكم تـفـاصـيـلـهـا

مهما حتايلتم
والـثانـيـة:تأكـدوا ان الـتظـاهرات
الــتـي هــتــفـت في شــبــاط 2011
نــواب الــشــعـب كــلــهم حــرامــيــة
وبــعـثــتم بــبــمــنـاضــلـكم يــصـدر
وعــادت بـزخم األوامـر بــقـمــعـهـا
أقـــــــــــــــــــــــوى فــي آب  2015ثــم
االعــــتـــصــــامـــات في آذار 2016
وصــــوال الـى وثـــــبــــة تـــــشـــــرين
..الى تــــظــــاهـــرات قــــيض2019
أن الـشـيـعـة سـتـسـتـعـيـد  2020
وجهها البـهي برموزها الوطنية
بــدءا بـــالــشــيـــرازي واحلــبــوبي
مــرورا بـالــصـدرين الــشـهــيـدين
وصــوال الـى شــهــداء تـــشــرين /
اكــتــوبـــر ..وســيــنــال فــاســدوكم
الـذين خــانـوا ذمـة احلـفـاظ عـلى
ثـروة الـوطـن..في قـضـاء شـيـعي
عـــــادل!  لـــــقـــــد كـــــاشـــــفـــــنـــــاكم
وواجهناكم باسم الشعب..فردوا

علينا ان استطعتم!
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 ال يزكي االنفس اال الله العلي الـقدير والجتوز إال الرحمة على
من  قـتلـهم عـلى غفـلة وبـاخلصـوص إذا لم نـكن على يـق من
أسبـاب وظـروف مـقـتلـهم. هل يـجـوز الـقول ان الـراحل الـدكـتور
ـد اجـهــزة الـقـرار الـسـيـاسي واألمـني هـشــام الـهـاشـمي كـان 
عـلومات حـول تشـكيالت ديـنيـة ومسـلحـة تؤمن بـالعـنف لتـغير
النـظـام ? وما هـي مصـادره وأسـباب الـتـعـاون?  لقـد كـان اغلب
ـتـصـارعـة يـحـاولـون ـتـحـدثـ بــعـد احلـدث من كل األطـراف ا ا
ه بتوجهات وادوار لم يكتب عنها خالل حياته? اتهامه أو تكر
 أن الـدولة الـعراقـية قـامت بعـد عام  1968مسـتنـدة على الـعمل
فـرطـة في تثـبـيت األمن لكن األمني واالسـتـخبـاري والصـرامـة ا
بــعـد الـتــغـيـر في عـام  2003حتــولت أغـلب الـقــيـادات واالجـهـزة
االمـنيـة في الـبلـد مع تعـدد مـصادر الـقوة عـلى األرض وفوضى
انـتـشـار الـسالح لــتـعـتـمـد االنـتـقـائـيــة في االجـتـهـاد الـسـيـاسي
ومـعلـومة احملـلل االمنـي. اإلعالم سالح خطـير وسـيف ذا حدين
ولـقــد كـان ضـعـف اإلعالم الـرسـمي أمــام جـيـوش مـن الـقـنـوات
غـرضة والـصـديقـة أمـام الغـزو الـفكـري والتـحـريضي من أهم ا
أسبـاب خلل االستـقرار األمني والـقومي فمـا هي نوع ومـوثوقية
ـتـداولـة لـدى أصـحـاب الـقـرار ومـا هي مـصـادرهـا ـعـلـومـات ا ا

والغايات. 
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ستشار  وفق القانون فـأن اخلبرة واالستشارة تـعنيان قابلـية ا
ـشـورة في اخـتـصاص أو وتـفـوقه عـلى من يـطـلب مـنه الـرأي وا
فهوم يـعني ان الراحل الدكتور قضية مـعينة وعند تطـبيق هذا ا
ؤسـسة االمنية هشام الـهاشمي كان عـنصر مهم ومتـقدم على ا
طـلوبة كـما الحـظنا ؤسـسة بتـوفيـر احلمايـة ا لـكن لم تقم هـذه ا
ـنشـورة. هل من تـفسـير مـنـطقي ان يـطلب ذلك في الفـيديـوات ا
الراحل نصيحـة صديق في التصرف حـيال تهديد قيل انه ورده
من تـيار سـياسي يعـمل على الـساحـة العـراقية? ثـم من هو ناقل
رسـائل الــتـهــديـد وعالقــته بـاالطــراف ? لـقــد قـرأنــا الـكـثــيـر من
تحدث التصريـحات من سياسيـ واحزاب مع اقتناع بـعض ا
ضادة عن االغتـيال دون االستناد الى االدلة سؤولية اجلـهة ا
واإلطـار القـانوني وبـعضـها أخـذت بعدا" لـتصـفيـة حسـابات ب
تـيارات مـتـصـارعـة مـدافعـ عن شـرعـيـة الـعـنف وخلط األوراق
ـوضـوع انـهم يـحــرضـون الشـاعـة الـفـوضى لـكن األخـطــر في ا

وضوع. ن ال عالقة لهم با والدفع لتصفيات جسدية 
ـطاف فـإن الـوطن هـو اخلاسـر األكـبـر الن الراحل  في نهـايـة ا
كـمـا فـي حـاالت كـثـيـرة هـو عـراقي  احلــكم وتـصـفـيـته بـأيـدي
شاهدين عراقية على االرض العراقية خلـدمة أجندة خارجية وا
عــراقـيـون عـلى كــثـرتـهم في مــوقع احلـدث لم يـحــركـوا سـاكـنـا"
اضـافة الى الـعبثـية في التـعرض وقـصف البعـثات الـدبلومـاسية
في الــوقت الــذي نـحـن فـيه بــأمس احلــاجـة الـى اقـنــاع احملـافل
الــدولـيــة بــاســتــقــرار الــوضع الــداخــلي وتــشــجــيع الــشــركـات
ـشـاركـة في مـشـاريع االعـمـار والـبـناء ـسـتـثـمـرين لـلـعـودة وا وا
الـكـبيـرة. لكن يـبقى الـسـؤال اجلوهـري الذي نـطرحه دائـما" أين
نظومات االمنية وهيبة القانون ومتى يتحقق وضع كل السالح ا

حتت سلطة الدولة وبغيره لن يستتب األمن في العراق.
 منـذ عـقود والـعـراق ضـحيـة صـراع محـورين أسـاسيـ وهـما
احملور األمـريـكي واحملـورااليرانـي ودفعـنـا الـثمن غـالـيـا" مالي
من الـشهداء والـيتـامى وحتطيم الـبنى الـتحتـية وضيـاع مقدرات

ومستقبل االجيال لسن طويلة قادمة بأيدي أجنبية وعراقية.
لـكن لضـمان األمن الـوطني يـجب ان يكـون العـراق اوال" والراية
الـوطنيـة هي خيمـة اجلميع وان يـؤمن كل العـراقي بـكل طوائفه
واعراقه من شـمـاله الى جـنوبه بـأن مصـيـرنا ومـسـتقـبـلنـا واحد
وان كل االطراف االقـلـيـمـيـة والدولـيـة لن تـكـون اخلـص من اهله
صـالح وسـياسـات قـد تتـعـارض او تتـطابق حلمـايتـه وبنـاءه اال 

مع مصالح الوطن واهله.
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 لـقد تـغـيـر العـالم بـعد انـتـشـار جائـحـة كورونـا في اغـلب بـقاع
االرض ولن يـعــود كـمـا كــان وسـوف يـتــغـيـر مــنـظــور الـعالقـات
الـدولـيــة وسـلـوك الــنـاس في كل بــقـاع الــعـالم بـعــد هـذه االزمـة
ـالـيـة بأن يـتـوجه اهـتـمام اغـلب الـدول واحلـكـومات الـصـحيـة وا
شاكل اآلخـرين وبعد وصول السيد حلل مشاكلهم قـبل النظر 
مصـطفـى الكـاظمي لـسـدة رئاسـة الـوزراء وحسن طـالـعه بقـبول
ورضى الالعـبــ الـكـبــار فـعــلى الـرئـاســات الـثالث ان يــكـونـوا
ـشــهـد وصـورة الــعـراق كـوطـن واحـد لـكل احـرارا" فـي قـراءة ا
الطوائف والقوميات  ليذكـرهم التأريخ بشكل مشرف بعد سن
أسي واحلروب ويستثمروا هذه الفرصة التاريخية في فرض  ا
السلم واالمن الداخلي بحـكمة من خالل ضبط الوضع الداخلي
ـسلـحة على وايـقاع حـركة كل الـقوات العـسكـرية والتـنظـيمات ا

التراب العراقي.
ـســلـحــة في الـعــراق ورغم وضـوح أن الـقــائـد الــعـام لــلـقــوات ا
لك وقع فإنه ال  الصالحيات الدستورية لصالح صاحب هذا ا
عــلى االرض الــســلــطــة احلــقــيــقـــيــة عــلى اي من الــتــشــكــيالت
ــئـة من قـيـادة الـعــسـكــريـة في اقـلــيم كـردســتـان وكـذلك  70 بـا
تــشــكــيالت اجلـيـش الـشــعــبي تــؤمن بــواليــة الـفــقــيه ( احلــشـد
الـوالئي) رغم دورهم احملـوري وتـقـديـر الـتـضـحـيـات في الـدفاع
عن تراب الوطن ضد عصابات داعش الظالمـية الساعي لتغير

النظام وتخريب البلد. 
يجب أن ال تـكـون دولـة الـعـراق في حـالـة تـصـادم أو صراع مع
اي من احملــورين لــذا عـلى رئــيس الــوزراء الـتــوجه الى طــهـران
ـساعدة وواشـنطن وبـقية الـعواصم االقـليمـية والـطلب رسمـيا" 
ـتـحــدة بـهـدف احـتـرام سـيــادة الـعـراق وايـقـاف اي دعم اال ا
مـادي ولـوجـسـتي يـهـدد األمن الـوطـني والـقـومي ويـتـعـارض مع
سـيرة الـسـلمـية لـبـناء الـدولة الـعراقـيـة وان يتم ضم قـيادة كل ا
التشكيالت واسلحتها مع توزيع الصالحيات حتت ادارة وطنية
وسياسـية شاملـة متفق على برامـجها وتوجـهاتها االستـراتيجية

والعقائدية.    

qO−F « bOý—

بغداد

الــثـانـيـة هـي األفـسـد في تـاريخ
ـنـطـقـة وثـالث أفـسد الـعـراق وا
وخـلـفـه الـسـيد دولـة في الـعـالم
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي الـــذي وعـــد
بـــضـــرب الــفـــاســـدين بـــيـــد من

حديد..وخان الوعد.
WO Ëœ  ULEM

 لقـد تناولت الفـساد في العراق
منـظـمات دولـيـة بـينـهـا منـظـمة
وتــقــاريـر الــشــفــافـيــة الــدولــيـة
امــــريـــــكــــيــــة وبــــريــــطــــانــــيــــة
وأسـترالـيةالصـحفي نك مـكنزي
وصــــحـف اجــــنــــبــــيــــة مــــثــــاال
واشـخـاص عـلى صـلة وعـراقـية
ــــــــتـــــــخــــــــذي الـــــــقــــــــرار في
احلكـومة..سنـمر عـليـها سـريعا
لــتـــقــد أدلــة ثـــابــتـــة عــلى ان
سـيـاسي الـشــيـعـة في الـسـلـطـة
خــانـــوا ذمـــة احلــــــــفـــاظ عــلى

ثروة  35مليون عراقي.
ي ــؤشـر الــعـا وفـقــا لـتــقـريـر ا
ــنــظــمــة الـشــفــافــيـة لــلــفــسـاد 
ــيـة  2005جـاء الــدولــيـة الــعــا
ــيـا ـرتــبـة  137عـا الـعــراق بــا
واألسوأ في الـفـسـاد بـ الدول
رتبة 160 وتقـدم الى ا العـربية
ـيا في ـركـز الثـالث عا ليـحتل ا
الــفـســاد عـام  2006وتــقـدم في
ــــــــرتــــــــبــــــــة  2008 179الى ا
بـحــصـوله  عــلى درجـة  1,3من
عـشـرة وفق مــقـايـيـس الـنـزاهـة
رتـبة الـثانـية لـيأتي بـا الدولـيّة
بــ الــدول األكـــثــر فـــســاداً في
وظل مـحافـظا عـليـها في العـالم

العام 2009.
وبـحـسب تقـاريـر امـريكـيـة فان 
شــركـة "أوراسـكــوم" الـتي فـازت
بــعـقــد شـبــكــة الـهــاتف الـنــقـال
دفـعـت رشـاوى تــصل إلى ""21
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  الـــــذمّــــــة تـــــعــــــني الــــــعـــــهـــــد
والـكــفـالـة..واثـقـلــهـا حـ يـكـون
الــــــــشــــــــخـص مــــــــســــــــؤوال عن
وأقـبحـها ح يـكون هذا الـرعية
ـــــســــــؤول رجل ديـن امـــــتـــــهن ا
السـياسة او جـمع بينـهما.وبدءا
نشير الى ان خطابنا هذا يخصّ
فـبـ قــادة الـشـيـعـة من وال يـعمّ
صـــان الــذمّـــة والـــضــمـــيــر وظل
مــخـــلـــصـــا لــلـــوطن وأهـــله رغم
مـغــريـات الــسـلـطــة والـثـروة.وال
يــعــنــيــنـــا هــنــا احلــديث عن كل
ـتـورطـة بـالـفـسـاد في اجلـهـات ا
فأمـرهـا صـار مفـضـوحا الـعـراق
ومـــعـــتــــرفـــا به مـن احلـــكـــومـــة
بل رجعـية والكتل الـسياسية وا
عن مـــســؤولــ شـــيــعــة وعــدوا
جـمـاهـيـرهم بـرفع احلـيف عـنـهم
وتــعـويــضـهم عــمـا اصــابـهم من
فاغتنوا وما وفوا..وما مظلومية
ـتـظـاهرين ـطـالب ا اسـتـجـابـوا 
ـرجـعـيـتـهم وال  لـتـسع سـنـوات!
الــديـنــيـة الـتـي لـهـا فــضل دعـوة
بل اسـتـبدوا الـنـاس النـتـخـابـهم
واســتـهــانـوا وخــذلــوا حـتى من
اآلن انتخبهم..وبينهم من يكيد 
ويـــدبّـــر أمـــرا بـــلــيـل ان حتــرش

الكاظمي بهم!
الثانية :خيانة ثروة الدولة.

كانت مـكاشـفتـنا لـهم في احللـقة
خــيـــانــتــهم لـــقــيم األمــام األولى
..ونــبــدأ الـــثــانــيــة هــذه حــســ
بـحـقـائق عن حـجـم أخـطـر فـساد
ارتـكــبه قـيــاديـون ومـحــسـوبـون
عـلى احــزاب االسالم الـسـيـاسي
وحــزب الـدعـوة بـشـكل الـشـيـعي
خــاص بـرئــيـسه الــسـيــد نـوري
ـــالــكي واعـــتـــبــرت حـــكـــومــته ا

مليون دوالر لستة أشخاص من
بـــيــنــهم "إبــراهـــيم اجلــعــفــري"
إذ تـلـقى رئـيس الــوزراء وقـتـهـا
فيـمـا حصل ثالثـة ماليـ دوالر
وزيــــر الــــنــــقل آنــــذاك "حــــيـــدر
الـــــــعــــــبــــــادي" عــــــلـى مــــــبــــــلغ
ـــــاثل..وكـالهـــــمـــــا من قـــــادة

الشيعة!.
وفي  29أيـــــــلــــــول  2007وجّه
تـقـرير سـري أمـريـكي "حـساس"
انتـقـادات شـديـدة إلى إجراءات
مــكـافـحـة الـفـسـاد في الـوزارات
ـؤسسات الـعراقـية الرسـمية وا
مـحـذراً من أن العـراق غيـر قادر
حــالـــيــاً عــلـى تــعــزيـــز قــوانــ
مــضـيــفـا أن مـكــافـحــة الـفــسـاد
مـكـتـب رئـيس الـوزراء الـعـراقي
ـالكي "يتعـامل بعدائية" نوري ا
مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة
لـلـتــحـقـيق فـي الـفـسـاد اإلداري
بــرغـم انه  يــصف احلــرب عــلى
الفساد بأنها احلرب الثانية في
الـــعـــراق.  ويـــصف الـــتـــقـــريـــر
ـؤلف من  82صـفــحـة الـنـظـام ا
الــــقـــضــــائي الــــعـــراقـي بـــأنه "
ضــــعـــــيف ومــــرعـب وعــــرضــــة
ويــحــدد لــلــضــغط الــســيــاسي"
بـــاالرقـــام حـــاالت الـــفــســـاد في
الـوزارات نـكـتـفي بـذكـر اثـنـتـ
أن "من ب  169شـكـوى مـنـهـا 
أحـيلت ثـماني في وزارة الـدفاع
مـنهـا فقط إلى احملـكمـة ولم تتم
إدانـــــــــة إال شـــــــــخـص واحــــــــد
وأنـه من مــــجـــمـــوع 154 فـــقط
حالـة فـسـاد  الـتـحـقـيق فـيـها
بوزارة النفط أحيلت  19قضية
فقط إلى احملاكم اتـهام اثن
فـــقط في حـــ تــمـــتع خـــمــســة
ــمـنـوحـة آخـرون بـاحلــصـانـة ا
لـهم " ما أكـسب الـوزارة سـمـعة
كونـهـا أكـثر الـوزارات فـساداً ".
ز ونقـلت صحيفـة واشنطن تا
ـستـشار الـسابق ا عن شيـرمان
بــوزارة الــداخـلــيــة الــعــراقــيـة
قـوله:إن مسـاعي السـيطـرة على
الــــوزارة حتـــــولت إلـى صــــراع
سـياسي من أجل الـبقـاء وكسب
النفوذ أكثر من كونها محاوالت
لــــــبـــــــسـط االســــــتـــــــقـــــــرار في
الـبـلـد.وأضـاف أن الـوزارة تدار
من جـــــــانب حــــــزب الــــــدعــــــوة
واجملــــــلـس األعـــــــلى اإلسـالمي

مؤكداً أن طريقة وحزب الفضيلة
ـقدرات استـخـدام هذه األحـزاب 
الـــوزارة أصـــبـح خـــارج نـــطـــاق
ـتـحـدة.وفي سـيـطـرة الـواليـات ا
آذار 2008نـــشــــرت صـــحــــيـــفـــة
ـز "ان الـنـفـقـات الـنـيـويـورك تـا
العـسكرية الـعراقية بـلغت سبعة
ونـصف مــلـيـار دوالر مــتـجـاوزة
انـفـاق االمـريـكـيـ علـى اجليش
احلـكومي الـبالغ خـمسـة ونصف

مليار دوالر".
oI×  d¹dIð

وبـحـسب تـقـريـر حملـقق امـريـكي
بثته فـضائية الـشرقية أشار الى
انـه  تــهـــريـب ثالثـــ مـــلـــيــار
توزعت ب دوالرا خارج العـراق
شــراء جـــزر وفـــنــادق ومـــطــاعم
ومـــعــارض ســـيـــارات ومـــكــاتب
حتـــــويـل الـــــعـــــمــــــلـــــة ومـالهي
لــيــلــيــة..وشـراء  150عــقــارا في
ثـالث دول اوربـــــيــــــة ســـــجــــــلت
بيـنهم باسـماء أقـارب الـفاسـدين
وزيــر شـــيـــعي ثـالثــة فـــاســـديـن
هــرّبـوا  820مــلـيـون وشــقـيــقـاه

دوالرا!.
ويــشــيــر الــتــقــريـر الــصــادر من
الــســفـــارة األمــريــكــيــة اخلــاص
بـســرقـة  850مـلــيـون دوالرا من
ـال الـعام من قـبل الوزيـر حازم ا
الشـعالن أن وزارة الـداخـلـية في
زمن وزيـرهـا األسـبق بـاقـر جـبـر
صـوالغ كانت لـهـا "سمـعـة سيـئة
عنـد محقـقي هيئـة النزاهة"..وان
مـحقـقي الـنـزاهة " تـعـرضوا الى
الـــكــثـــيــر من حـــاالت الــتـــهــديــد
والهجوم على كـبار الشخصيات
ـفوضـيـة" حـ صـار وزيرا في ا
للمالية..ويـعد السيد باقر قياديا

في حزب السيد عمار احلكيم.
 نـــــــــأتـي اآلن الى شـــــــــهــــــــادات
ـديـر البـنك أشـخـاص..نـبـدأهـا 
ـركزي السابـق سنان الشـبيبي ا
بقـوله:ان رئيس الـوزراء السابق
الـكي أمر بتـعيـ أربعة نـوري ا
من افراد حزبـه احلاكم في البنك
لــيــســيــطــر عـــلى دائــرة غــســيل
وانه عــــ أربــــعــــة من األمــــوال
ــنــاصب أفــراد حـــزبه احلــاكـم 
كبـيرة فيما كـشف الراحل أحمد
عن عــــدد من قــــصص اجلــــلـــبـي
ـالـكي الـفـســاد يـقـودهــا نـوري ا
ومـسـاعـد ابـنه ابـو شـهـد  فضال
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ـا يشـعره به من راحـة نفـسية
داخـله ولذا يسـتغل النـفعيون
هـذا الوضع بـهدف الـتقرب من
ـــســـؤول مــتـــضـــخـم الــذات; ا
ا ـنـافع الـذاتـيـة;  لـتحـقـيق ا
جتــود بـه ألـســنــتــهم مـن مـدح
كـاذب كمـا يـستـبـعد ويـهمش
من يــبـــدي رأيــا مــخـــالــفــا أو
يــنـــتـــقـــد وضــعـــا قـــائــمـــا في
نـظمة عادا الـنقد لذاته ولو ا
تـــأمل الــفـــرد اإلجنــازات الــتي
ـا ـسـؤول  ـدح من أجـلــهـا ا
وجـد غـير الـسراب إذ ال تـعدو
سـوى تصـريـحات ال قـيـمة لـها

في واقع العمل.
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مـتضـخم الـذات جتده يـتـصدر
اجملــالـس عــلى اعــتــبــار أن مـا
يـقــوله درر وجـواهــر وأفـكـار
نـيـرة وحـكـم يـعـجـز احلـكـمـاء
ــثــلـهــا كــمـا أن عن اإلتــيـان 
متـضخم الذات يـسعى جاهدا
وبـــكل الـــطـــرق إلى الـــظـــهــور
اإلعالمي لـلـتـعـلـيق عـلـى حدث
هـنــا أو هــنــاك ومن يــشــاهـد
اذج الـقـنوات الـفـضـائيـة يـر 
مـــتـــضــخـــمي الـــذات يـــتـــكــرر
ظـهـورهم مع أنـهم ال يـقـدمون
في حتـليالتهم شـيئا ذا قـيمة

أو معنى.
تـضـخم الـذات ال يـقـتـصـر على
فـئـة دون غـيـرهـا إذ يـصـاب به
ــتــعــلم واجلــاهل والــغــني ا
والـفقـيـر والكـبيـر والـصغـير
والـــســيـــاسي والـــعــســـكــري
دني وذلك نـتيجة الـتنشئة وا
ـنـزلـيـة أو جناح فـي جتارة ا
أو مــركـز وظـيـفي حـصل عـلـيه
ولـــو مــصـــادفــة أو حتـــصــيل

علمي .
لتـضخم الـذات أسبـاب كثـيرة
ـنـزلـيـة التي مـنـهـا الـتـنشـئـة ا
يتـحاشى فـيهـا الوالـدان النـقد
الـصائب; ظنـا منـهم أنه يجرح
ـشاعر كمـا أنهما يـضخمان ا
وبصورة مبالغة أي عمل يقوم
به االبن; ظــــنـــا مـــنــــهـــمـــا أنه
يكـسبه الـثقـة بالـنفس كـما أن
من األسـبــاب اجلـهل بــالـنـفس
اإلنـسـانـيـة وتــعـقـد تـركـيـبـهـا
(وفـي أنفـسكـم أفال تبـصرون)
والــــتــــحــــوالت الــــســــريــــعــــة

ـفـاجـئـة الـتي تـمـر بـهـا دون وا
توقف ومراجعة وتأمل للتغير
الــذي يــطــرأ عــلى الــفــرد ولـذا
جنـد الــبـعض يــتــنـكــر ألقـاربه
وأصدقائه حلـصوله على درجة
عــلــمــيـــة عــالــيـــة أو مــنــصب
ويــصـاب بــالـغــرور والــتـكــبـر
حــتى يــعــتـقــد أن مــا حتــقق له
لـذكـائه وقـدراته الـتي ال تـوجد

إال لديه.
الــشـلــة احملــيـطــة بــالـفــرد لــهـا
دورها في تغذيـة نبتة التضخم
فـمـا يـسمـعـه من مـدح وتـزكـية
ـثل غذاء لـلنـبتة; مـن اآلخرين 
كي تنـمو وتكبـر وقد يصاحب
هـذا الـوضع افـتـقـاد اخملـلـص
ــوضــوعــيـ الــذين يــسـدون ا
الــنـــصح وبــيــنـــون اخلــلل في
الــســلــوك أو الــقـرار واإلدارة;

لتصل إلى مرحلة مزعجة.
لـــــــهــــــذا نـــــــرى بــــــعــــــد 2003
مـصـطــلـحـات عـراقـيــة شـعـبـيـة
تــــطــــلـق عــــلى الـــــنــــفــــعــــيــــ
سؤول منها والوصولي من ا
( الـلـفـيـحي  ,مــتـسـلق)  ,وهـذا
الــــتـــضـــخم بــــالـــذات نـــراه في
الــبــلــدان الــفــقــيـرة ودول عــالم
ا هو موجود في الثالث اكثر 
ــتــقــدمــة وبــســبب الن الــدول ا
هنـاك قـاعـدة جـماهـيـريـة تـلتف
ـسـؤول وبــغض الـنـظـر حـول ا
سؤول مـن فكر عـن ما يحـملـه ا
ـهم صــحـيح مـشـوه او خـاطـأ ا
مـنـهم هـو كـسب رضـا والـتـودد
له مـن اجل االســــتــــفــــادة مــــنه
ــآرب الــذي واحلــصـــول عــلى ا

ينفعة . 
ووصل احلـــــال بــــالــــعــــراق ان
الـبعض يـلتف عـلى اي مسؤول
ومــا يــحــمل من فــكــر وعــقــيـدة
ودين الكـل يصفق له .وبـالتالي
تـتـضـخم ذات تـلك الـشـخـصـيـة
ــرضــيــة وتــصل الى احلـــالــة ا
ويـكـون الـكـثـيــر مـنـهم مـتـجـبـر
دكــــتــــاتـــور ذات شــــخــــصــــيـــة
نرجـسية وحتيط بهـا البارنويا
لـتـصـل الى الـبـعـض مـنـهم الى
االلـوهـيـة مـتنـاسـ عـبـادة الله
وتـــعــــالى ومــــنـــهـم رجـــال دين
احــــــيـــــانـــــاً وهــــــكـــــذا حتـــــدث
االنحرافات واالجنرافات وتكثر

الطوائف وتعددها .

راد به يـصلّـيـهـما الـعـالم - وا
الـــعـــارف بـــالـــله ـــ أفـــضل من
ســبــعــ ركــعــة ـــ يــصــلّــيــهــا

العابد".
راد: فكّـر حتى تعيش لذلك فـا
عـــبـــادة الــله تـــعــالـى في هــذه
العـقالنيّـة الفـكريّـة والروحـيّة
حــتى تـكــون الــقـريـب إلى الـله
بعـقلك لتكـون القريب إلى الله
بـــعــبـــادتك وبــحـــيــاتـك والــله

العالم.
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االنـانـيــة ان يـتـمـركـز االنـسـان
بالـدعاء لطـلب احلاجة دون ان
يـفـكـر ان يـزكي عـمـلـة وان الله
سـوف يـرزقـة اضـعـاف مـا كـان
عـلـيه .ودون ان يفـكر ان يـخدم
االخـرين بـعـمل انـسـاني فـعلي
تـطـبـيـقي في احلـيـاة فـأن الـله
سـبحـان وتـعالي بـدون الـدعاء
ان يــــرزقــــة اشــــيــــاء هي احب
لــنــفـسه .والــدعــاء لـلــحــاجـات
سـتعصـية .تـزكية القسـوى وا
اعـمالـنـا سـيجـزيـنا الـله عـنـها
اكـثــر . عـنــد االطـالــة بـالــدعـاء
فـــــــقـط وتـــــــطــــــلـب كـل شئ اال
بـالـدعـاء  وتـارك خـلـفك الـعـمل
الـــصــالح او ان تـــقــوم بـــعــمل
لتزكي به نفسك او عملك فهذه
االنـانية وهـذا ما نالحـظة على
ـتدين يدعو رجال الدين او ا
ــــا يـــدعـــو لـــنــــفـــسـه اكـــثـــر 
لـالخـــــريـن او يـــــعــــــمل عــــــمل
تــطــبــيـقي فـي احلـيــاة لــيــنـفع
االخريـن . فاالنسـان في الدعاء
قابل ا ينطي با  ياخذ اكثـر 
ـا جتـد انـسـان جـداً بـسـيط ر
يؤدي فقط صالته ودعائة جداً
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بغداد

تــفــكّــر سـاعــة خــيــر من عــبـادة
سـنة" يـنـطـلق من قـاعدة وهي
أنَّ اإلنــســان يــقـــتــرب إلى الــله
ـقدار ما يعـيش فكره الـعقيدة
فـاهيم الّـتي يريـد الله بالـله وا
لإلنسان أن يحملها واخلطوط
الـتي يريـد لإلنـسان أن يـتـحرَّك
فـــيـــهـــا حـــتّـى الـــعـــبـــاد  فــإنّ
الـعـبــادة لـيـست مـجـرّد كـلـمـات
وحــركــات ولـــكــنّــهـــا عــمق في
الوعي في كلّ ما توحي به هذه
الــكـلــمـات واحلــركـات وإلّــا مـا
معـنى أن تـكون (الـصَّـلَاةَ تَـنْهَى
عَنِ الْـفَـحْــشَـاء وَالْـمُـنـكَـرِ) كـيف
ــــكن أن تـــنــــهى الــــصالة عن
نكر إذا دخلت إلى الفحشـاء وا
صالتـك ولم تـفـهم مــعـنى اجلـوّ
الــصالتي والـكــلـمـة الــصالتـيـة
والــــفــــعل الــــصـالتي وكلّ مــــا
يـعـيش من أحـاسـيس ومـشـاعر
ــكن في قـــلب الـــصالة كــيـف 

ذلك?
ـــكن لك أن تــعـــبــد الــله كــيف 
وأنـتَ ال تــــعـــــرف ربّك? وكـــــيف
كن أن تعرف ربّك إذا لم تفكّر
فــيــمـا خــلق? ولـم تـفــكّــر فــيــمـا
أوحـى ولم تــــــــفــــــــكّــــــــر فـي كلّ

مسؤولياتك?.
لذلـك عنـدمـا تـفـكّر فـكـراً واعـياً
عـمـيقـاً في الـله وفي رسله وفي
تك وفي كل كـتـبه وفي إنـسـانـيـَّ
ـفـاهـيم الـتي يـريـد الـله لك أن ا
حتــــمــــلــــهــــا في نــــفــــسك وكلّ
اخلـطـوط الـتي تـريـد أن تـسـيـر
فـيها عنـد ذلك تكون الـرّكعتان
الـلّتـان تـصـلّـيهـمـا بـوعي خـير
من ألف ركـعة تـصلّـيها من دون
وعي وقــــــد ورد: "ركـــــعــــــتـــــان

بــســيط لـــكن يــعــمـل في بــنــاء
وخدمة االخـرين اكثر .فأن الله
يــفــتـح له االبــواب .فــاالنــسـان
كـلــمـا ســاعـد االخــرين او فـتح
بـاب لـهـم فـأن الـله ســيـفـتح له

ابواب من حيث ال يعلم.
الــــشـــخـص األنــــاني ال يــــجُبُ
االعتـراف باخلطـأ ويظن نفسه
دائـمُ الـــــــــــصــــــــــواب وأنـه مـن
ـــــعــــصـــــومـــــ عـن الـــــزلــــة ا
ـعـصـيـة  ,وهـو يـجـهل بـأن وا
االعـتــراف بـاخلـطــأ دلـيل عـلى
احــتــرام عـقــول الــنـاس  ,وألن
األناني ليس لـديه مُحرمات بل
يُـحلل لـنفـسِه كل شي ما دامت
مصـلـحتهُ مـوجـودة واألنانـية
هي مـــرض نـــفـــسـي يـــحـــتــاج
لـلـعالج وهي أكـبـر سـبب ألداء
ُحرمات واألخـطاء الشنيعة , ا
واألنـــــانــــيـــــة هي داء مـــــدّمــــر
لـــصــاحــبـه فــاألنـــاني ال يُــحبُ
أحـــداً مــشـــاركـــتهُ أي شيء بل
يُـــحبُ أن يــرى غـــيــره يـــشــقى
وهـو يـرتـاح ويُـحب مـصـلـحته

فقط .
األنـــانـــيـــة هـي حب اإلنـــســـان
لــنــفــسه وعــشــقـه لــلــســيــطـرة
والـتـمـلك  ,وهي ( األنـا ) الـتي
جتــــعـل اإلنــــســــان ال يــــرى إال
نـفـسـه وال يـهـتم إال بــشـخـصه
هـو  ,وهي غــريـزة فــطـريـة في
كـل إنـسان إذا كـانت فـي حدود
معـرفـة مقـدار الـذات ووضعـها
في مـــــوضـــــعـــــهـــــا  ,أمــــا إذا
جتـــــاوزت حـــــدود الـــــذات إلى
الــغــرور والــتــكــبــر واحــتــقــار
اآلخــــريـن واســــتــــصـــــغــــارهم
وتسفيه آرائهم  ,والسعي إلى
الـسـيـطرة عـلـيـهم فـهـنـا مـكمن

اخلطورة وأصل الداء
وهـنـاك أسـبـاب تـدفع اإلنـسـان
إلى األنـانــيــة مـنــهــا الـتــربــيـة
اخلـاطـئــة من األبـويـن لألبـنـاء
في الــصـغــر وعــدم تـوعــيــتـهم
عـــــلى اجـــــتـــــنـــــاب األحـــــقــــاد
واالســـتـــيالء الـــفــردي  ,وكـــذا
حـرمـانــهم وكـثــرة مـعـاقــبـتـهم
على كل صغيرة وكبيرة  ,وكذا
عـــــدم الــــعـــــدل بــــ األبـــــنــــاء
وتـفـضـيل ابن عـلى آخر  ,ومن
أســـبــابـــهــا كـــذلك : الـــظــروف
االقــتــصــاديــة اخلــانــقــة الــتي

جتعل الـفرد ال يـهـتم إال بنـفسه
ا فيه مصلحته وال يسعي إال 

.
ــــرضي ــــا طـــمــــوحــــهـــا ا ور
لـلــكـسب الـســريع بـدون جـهـد .
ـستقـبل الذي قد واخلوف من ا
يــقـزم احلـجم الـذي ال يـرضـاهـا
لــنـفــسه . الن فـكــرة الــتـحــجـيم
تصـدمه وفكرة الـقنـاعة تـخالفه
ـصـطــنع عـنـده وفــكـرة الـكــرم ا
تــكــشف الــبـخـل الـبــاطن فــلــقـد
فضـحـته سلـوكيـات عدم صـبره
امـــــام حــــــرمـــــانـه حلـــــاجــــــاته
ــا نــعــتــقـد ان األســاســيــة فــر
ــا في مــثل الــكــرم هــو طــبع ا
هــذا الــنـــمــوذج فــهــو وســيــلــة

ة لإلخرين . لغايات مؤ
بـدايـة ال بـد من اإلشـارة إلى أن
تـضخم الذات يـقصـد به ارتفاع
منـسوب الـ"أنا" وابـتعادها عن
الـوضع الـطبـيـعي حـيث تـكون
ذات الـفـرد هي نـقـطة الـتـمـركز;
ـــا يــنــشـــأ عن ذلك من غــرور
وإعجاب وأنانيـة مفرطة تظهر
عـلى الـسـلوك عـنـد الـتـعامل مع
اآلخــرين إذ تــظــهـر الــفــوقــيـة
ـا في ذلك والـنـظـرة الـدونـية 
تـسـفيه آرائـهم وقدح أفـكارهم
والـــنــيل مــنـــهم في كل شــاردة

وواردة.
الــرضــا عن الــذات الــذي يــصل
ـثل حـالـة إلى حـد تـقـديـسـهـا 
مــرضــيــة; ألي فــرد قــد يــصـاب
بداء تضخم الذات حتى يعتقد
أن رأيه هو الـصواب وما عداه
مـا هـو إال هـراء يـجب أال يـنـظر
إليه وال يعطى أي اعتبار ولو
ـــتــضـــخم الــذات وتــرأس قــدر 
ـا يقدم ـا أولى اهتـماما  إدارة 
له من نــــصـــائـح إلصالح وضع
ــنــظـمــة الـتي غـيــر سـوي في ا
يقـودهـا عادا االقـتـراح ال قيـمة
له وما يراه ويـعتقده في إدارة
الــــوضع هـــو الـــصـــواب الـــذي
ـنــظـمـة يـصب فـي مـصــلـحــة ا
ويـنـظـر إلى االقـتراح بـاعـتـباره

مذمة وقدحا به وبإدارته.
¡UMŁË Õb

ـدح مـتــضـخـم الـذات يـطــربه ا
والـــثــنـــاء حـــتى عـــلـى األمــور
الـتـافهـة الـسخـيـفة ولـذا جتده
دحه يـقرب من يـثـني عـلـيه و
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ـتحف عـلى زائريه لبس الـكمـامات والسـير في اجتاه أعـاد متحف الـلوفر في بـاريس فتح أبـوابه مجددا أمـام الزائـرين بعد إغالق اسـتمـر نحو أربـعة أشهـر بسـبب جائحـة فيـروس كورونا.ويـشترط ا
ونـاليزا الشـهيرة للـرسام ليونـاردو دافنشي.ويزور واحد محـدد مسبـقا كما سـيفرض قيـودا على عدد الزوار.وسـيتوجب على الـزوار أيضًا الوقـوف في طابور مـتباعد إذا رغـبوا في مشاهـدة لوحة ا
تحف من انخـفاض أعداد الزوار تاحف في الـعالم جذبا لـلزائرين.زيـارة في العالم.ويخـشى موظفـو ا ـتحف هو أكثـر ا تـحف كل عام معظـمهم من اخلارج ويـعتقد أن ا حوالي  10ماليـ شخص ا
تحف جان لوك مارتينيز في تصريح لوكالة األنباء الفرنسية بشكل كبيـر بسبب الوباء الذي شل حركة السياحة حيث فتح االحتاد األوروبي حدوده اخلارجية لـ  15دولة فقط حتى اآلن.وقال مـدير ا

"إننا نخسر  80من جمهورنا". 
تـحف أغـلق أبوابه في 13 آذار  وأفادت اضـية.وكـان ا وأشـار إلى أن عـدد الزوار سـيـنخـفض بـنسـبة 20- 30 علـى األقل هذا الـصيف - أي مـاب  4000 و  10000 زائر في الـيوم- قـيـاسا بـالسـنـة ا

تحف ملك للدولة".  .وقال مارتينيز في تصريح للصحافة في حزيران "نحن محظوظون ألن ا التقارير أنه خسر  40 مليون يورو من إيراداته منذ ذلك احل
انويل ماكرون قد أعلن ساعـدة من يعملون في مجال السـياحة.وكان الرئيس الفـرنسي إ تحف صبـاح االثن وقالوا إن احلكومة لم تـفعل ما يكفي  ـرشدون السياحيون في باريس مـظاهرة خارج ا ونظم ا
عدات الـطبية وطـريقة تعـاملها مع في يونـيو/ حزيران "أول انـتصار" علـى الفايروس وواصل رفع قـيود إغالق البالد جزئـيا.لكن احلكـومة واجهت العـديد من االنتـقادات في جميع أنـحاء البالد بسـبب نقص ا
قدمة بسبب سوء األداء الوزاري ستـفتح حتقيقاً للنظر في تعامل احلكومة مع الوباء.وكانت احلكومة قد أعلنت أن عدد سؤولة عن النظر في االدعاءات ا األزمة.وقد أعلن يوم اجلمعة أن احملكمة الـقانونية الفرنسية ا

ؤكدة بالفيروس بلغت أكثر من  195ألف حالة إصابة. بينما بلغت الوفيات  29813وفاة وفقًا جلامعة جونز هوبكنز. االصابات ا

رسالة باريس

s¹dz«eK  Î«œb−  tÐ«uÐ√ `²H¹ d uK « n×²  

23

g UJK  È—√ U½√
عن

َ تنفَّسَ سْكِ مرتبكاً ح قصبِ ا
الصبحُ ذبحاً وخنْقاً
فباتَتْ عَذارى العراق
مُبَرْقَعاتٍ بالسوادِ

وبالنوحِ
واألسئلة !!

فأقفلتِ احلانةُ روّادَها !
أتذكرُ ?!:

( هكّرةِ كان في صفحتِكَ (ا
صورةُ امرأةٍ من مبغى أوروك

تـلــوكُ بـأغــنـيــةِ الـبـنــفـسج والــبـئـرِ
وحبلِ الرّشا

و(يوسفَ) وإخوتِهِ
وماءِ الوجوهِ الكسيرة !!

أكلكامشُ:
بِعْتَنا بعشبةٍ ال تموتْ ?!!

أَم إنّنا بِعْنا هواكَ فمتنا جميعاً
مثلَ نخلٍ عقيمْ ..

نعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمْ !!
 •قُلْ لَنَا:

هلْ تعودُ لنحرِ الذبائحِ
أو لقتلِ ثورٍ هزيلٍ ذميم ?!;

ثورٍ هزيلٍ دميمْ ?

: الكُ السومريّْ أَيُّها ا
يا صديقي العتيق ..

أ كلكامش:
أنا الذي رأيتكَ ..

ِ اءِ والط تنقشُ في لوحٍ من ا
وجلْدِ غزالٍ

صوتَ سيّارةٍ مُفخّخةٍ
وصُراخَ عبوةٍ ناسفةْ

ونُواحَ امرأةٍ تلبسُ التاجَ
زقّورةً مِنْ بواديَ سومرَ
اسِ والهورِ معفَّرةً با

كــنتَ ســـيّــداً تُــفــارقُ الـــلــحمَ عنِ
اجللْدِ

وتبحثُ عن عُشبةٍ للخلودْ !!
أنا الذي رأيتكَ

تبكي
على طِفلةٍ نَثرتْ أصابعَها

واحداً واحداً ..
تُــرتــقــهــا كــمـــا الــثــوبِ لــكــنَّــهــا

انتثرتْ
في رمادٍ وريحٍ ونارْ !!

ثمَّ انفطرتَ باكياً ..
فانكفا (انكيدو) حَسيراً

وبتَّ حزيناً ..
: قلتَ

مَنْ ذلك الذي يَلبسُ النارَ;
فانكسحَ الزرعُ والضرْعُ

والناسُ منْ حقلهِ ? !!

قالوا: الفتى العراقُ الوسيمُ !!
الفتى الوسيمُ العراقُ !!

التفتَّ إلى الهورِ
مرجتالً من ألواحِ سومرَ

قصيدةً للبكاءْ
; وأخرى للنَواحِ اللذيذْ
رأيتَ نساءً لسومرَ

ينُحْنَ على مُقلةٍ شاردةْ
فبِتَّ عجوزاً

تهشُّ عصاكَ على مجزرةْ
في أَخٍ للفراتْ ..

أتذكرُ ?!
َ انـزوى الـقـاربُ كـنتَ مُـرتـبـكـاً حـ
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بغداد

البحر سرى الى ضفتي  ,
شفة يابسة من رمل   ,

وبريق يتقدمني 
ويد تمتدّ الى جسدي  ,

ابعدها .. فارى رعشة روحي  ,
 عاصفة تخبو .... أُمسكها ب

دمي ,
عـــيـــنـــاي تـــضـــيـــعـــان من الـــلّـــذة

واخلوف..
اقــولُ : أُحـبّك كــالـبـحــر يـغــطـيـني

زبداً كلّ مساءٍ  ,
وت صراخي , وصليل ا
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وج  , يغرف ثدي ا
يدب ُّ  العشق على خاصرتي ...

 وشفاهي  ... 
ما اتعسها في موجك   ...

اصوات في جسدي تصرخ : 
-ما اقساني .... ما اقساني ....

 في شفتيك الغاضبت ... 
-ما اشقاني  .... ما اشقاني  ....

ب يديك ... 
فــالـضــوء يــغـادر رعــشــة كـفي  في

الظلمة ... 
قـبالتي  اجـهـلـهـا ...تسـحب روحك

..
فأنام على  جلجتي  ... 
ويد  تمسكني ,مرات  ,

لم تعرف سلواها ..... 
فـي ان تـــــــــتـــــــــحـــــــــرك شـــــــــرقـــــــــا

.....او......غربا  .... 
ب فحيحي وصراخي ...

في واراك  ظـالالً  كـــــــــاالفــــــــــعى  ,
خاصرتي  ,

وأراني خشخشة ب جناحيك ...
 نتالمس كالريح على جسد  ....

ونتيه  هنا   ....
 و أراني البحر أنا ......

 صدر امرأة في موجك ....
 يتواتر ضدي ... 
وجفوني مطبقة ,

تكسّر , وج ا يغمرنا ا
ثم ّنغيب ...

ـــدة ثالث ســـنـــوات في ان تـــبـــقى 
حسـرة أن يشـتروا لكَ أهـلك حقـيبةً
مــدرسـيــةً مـثل حــقـيــبـةِ حــيـدر إبن
جـارك التـي جلـبـها له عـبـاس ابيه
الــــذي كــــان يــــعــــمـل في االســــواق
ـركـزيـة. أنه ألمـر مـريـر عـلى طـفلٍ ا
فـي سـني ومـا زاد الـطـ بـلـة كـنّا
في نــفس الـصـف وكـان كــثــيــرًا مـا

يــغــيــضــنـي بــهــا أمــام اآلخــرين
فـتــقــتـلــني الــغــيـرة ويــنــهــشـني

واحلسد. 
كــنتُ أرى أمي تــوزع الــيــومــيـات
أول الــصــبــاح عــلى أخــوتي وهم
ـدرسةِ يـهمـون في الـذهـابِ الى ا
لكن لـسوء حظي  والـنحس الذي
يـــبـــدو أنهُ بـــدأ يـــطـــاردني مـــنـــذ
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والدتي هـذا مــا كـانت تـخـبـرني به
والـــدتي دائـــمـــا : ( فـــگـــر.. بـــعـــدك
إبـــطــنـي و چـــســحـت إبـــوك) كــان
دخــولي لـــلــمــدرســـة هــو أول ايــام
فـرض فيه احلـصار األقـتصادي من
ـتـحـدة االمــريـكـيـة قـبل الـواليــات ا
عـــلى الـــعـــراق تــــقـــتـــر اجلـــمـــيع
وإقــــتـــــصـــــد وتـــــقـــــشف و وصل
التـقشف حلـرماني من الـيومـية أنا
وأخـــوتي الــتي لـم تــكن تـــتــجــاوز
الـدرهم حـيـنهـا! و أزدادت صـعـوبة
احلـيـاة و قسـاوتـهـا و ثقل وقـعـها

على اجلميع.
ومــا زال اطــفـالُ عــبــاس يـنــعــمـون
بحقائبهِم اجلديدةِ وهو يتمتع في
آخـر الـلـيـل بـإحـتـســائه لـزجـاجـات
الـويـسـكي الــتي تـوزعـهـا االسـواق
ـركــزيــة عـلى الــعــامـلــ فـيــهـا و ا
.  الـوشـاية بهِ ألكـثر من وظـف ا
ـوظـف مـرة بـعـد كـثـرة شـكـاوي ا
عــلــيـه ألنه دائــمًــا مـــا كــان يــرتــاد
ـسـكـ في الـدوامَ وهـو مـخـمـور ا

األخير  فصله. 

صـرتُ فـي سن الـثــامـنــة وانـا اآلن
في الثالث إبتدائي وكتبي حتملها
حـقـيـبــة كـانت ألخي الـذي يـكـبـرني
بعـام والتي كـانت بدورها ألخي
الـذي يــكـبــره بـعــامـ أيــضًـا عـدد
غـرزات اخلِـيـاط التـي فـيـها جـعـلتْ
اجلـمـيع يــراهـا عـلى إنّـهــا حـقـيـبـة
قمـاش  وأنـا متـأكـد إنّهـا كانت في

وقتٍ ما حقيبة جلد! 
اسـتـيـقــظتُ ذات صـبـاح ألجـد عـنـد
رأسـي حقـيـبة جـديـدة تـشبه كـثـيرًا
احلـقائب الـتي كان يـجـلبـها عـباس

إلبنهِ. 
استغربتُ و فرحتُ بها: 

- منْ الـــذي اشــتــراهــا لي? أنتِ يــا
أمي? 

- ال..أنها حقيـبة حيدر إستغنى لكَ
درسة عنـها بعد إن قـرر أن يترك ا
و يـعـمل لـيسـاعـد أبـيه الـذي فصل

من وظيفته. 
إبتهجتُ وفكرتُ:

" يـــبـــدو أن الـــنـــحس قـــد فــارقـــني
أخيراً ولم اعد ذلك الفگر ".
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اجــراء الـالزم له  ســمــعت من يــقــول
(لــــقـــــد  أتــــوا بـه لــــلــــتـــــوّ ) رجل في
اخلمسـ من عمره  اصـيب  بالوباء
الـلـعــ  فـهي لم تــنـتـبـه له قـبل هـذا
الــوقـت.لــكن الــتــفــاتـــة حــانت مــنــهــا
فـشيء من تـلك جـعـلـتـهـا تـرتـد قـلـيال 
المـح تــعــرفـــهــا  احــسـت بــألم في ا
صدرها .وشعـور غريب دعاها الى ان
تــقــتـرب مـن سـريــره .ومع اول نــظـرة
أصــابـهـا الــهـلع هـو حــبـيـبــهـا الـذي
انــفـــصــلت عــنه مـن اكــثــر من خــمس
وعشرين سـنة  النها التـنجب اطفاال
واخـتـارت ان تـبـتـعــد عـنه فـيـمـا هـو

اســــتـــســــلم لـألمـــر الــــواقع فــــتـــزوج
وأصـبـحت لديه اسـرة.. وسـافرت هي
الـى بلـد اخر حتـمل حـبه في قـلبـها..
لــكـنـهـا االن امـامه.. تــنـظـر إلـيه وهي
صامـتة لـكنه لم يـعرفـها النـها تـرتدي
الــكـــمـــامــة وغـــطــاء الـــرأس اخلــاص

بالكوادر الطبية  .
حـبيب عـمرها يـا الله .. هـو حبـيبـها 
وشــبـابـهـا الـذي لـم تـفـكـر ان تـتـزوج
غـيـره  انه امامـها مـريض يـعاني من
خـــبث كــورونــا انـه وحــيــد هــا هــنــا
مـسجى امامـها .اقـتربت مـنه  بحثت
عـن سؤال تـسـأله له فـلم جتـد غـير ان
تقـول له  بصـوت مرجتف (.. هل انت
وحدك ?)  اجـابهـا بهزة من رأسه أي
نـــعم.قـــالت ال يـــهم ..انـــا طـــبـــيـــبـــتك
اخملــتـصـة وسـأهـتم بـك  فـيـمـا كـانت
تـصــرخ في دواخـلــهــا (سـأبــقى مـعك
انــــا مـــــوجــــودة هـــــنــــا ولـن اتــــركـك 
وســاتــفــرغ لك)  عـــاجلت كــلــمــاتــهــا
بـكـلمـات اخـرى قـالتـهـا له (لـكن عـليك
ان تــسـاعــدني وتــسـمع تــعــلـيــمـاتي)
كأنـها تطلب مـنه ان يستذكـر النبرات
الــتي يــســمــعــهــا  مـا كــان عــلــيه ان
يسمع شـيئا الن شغـله الشاغل حالته
الـصـحــيـة الـتي جــعـلت مــنه مـسـجى
عــلى الـسـريـر بـ اجــهـزة الـتـنـفس 
لـكــنه شـعــر بـكـفــهـا وهي تــربت عـلى
كـــتــفـه  اطـــمــئـن وشــعـــر بـــشيء من
الـراحـة .وانـتـابه احـسـاس غـريب. لم
يعرف كـنهه  فهذه الـلمسات اراحته
غاب عـنه ان رعـايـتـهـا خـاصة به النه
يــرى اجلــمــيع من الــكــوادر الــطــبــيـة

فوضعه الصحي مهتـم به وبغيـره 
ال يـــســـمـح له بـــالـــنــــظـــر الى حـــالـــة
اســتــثــنــائــيــة تــركــته وحتــولت الى
مريض اخر  لكنها سرعان ما وجدت
  حــبـــيــبــهــا يــخــتـــنق ركــضت الــيه
..وجاء الـطبيب لـتسعـفه باألوكسـج
اآلخــر   جــرت مــحــاوالت السـعــافه 
كــانت مـتــعـبـة لــكـنــهـا مـا كــانت عـلى
اسـتعـداد ان تتـركه  سمـعت الطـبيب
ــكـــنك أن يـــقـــول لــهـــا (دكـــتـــورة .. 
ترتاحي وانا اتـابع حالته) .. إجابته
(حــسـنــا دكـتــور انت ابـقى مــعه وانـا
سأذهـب ألعثر له عـلى متـبرع الن هذا
ــــريـض يــــحــــتــــاج إلـى بالزمــــا من ا
مـريض كورونـا متـعافي.. وانـا اعرف
ـكن أن نحصل منه مريضـا تعافى و
عـلى الـبالزمـا) . غـادرت الـغرفـة وهي
واخذت تتمتم مع حتترق من داخلها 
نـفـسـهــا والـدمـوع تـمأل عــيـنـيـهـا (لن
ـــوت فـــهــــو حـــبـــيـب عـــمـــري ادعـه 
صــحــيح انــهـم حــرمــوني مــنه  .لــكن
يـكـفـيـني ان اراه بـخـيـر حـتى لـو كـان
لـيس معي)  بـيـنـما هي تـسـيـر بدأت
حتــدث نــفــســهـا.._مــالــهــا خـطــواتي
أصــبــحت ثــقــيــلــة)  دخــلت الــردهــة
سـتشفى ووقـفت حائرة الـثانيـة في ا
ــمــرضـات هـل لـديك وســألت إحــدى ا
ريض الـذي تـعـافى قـبل يـوم رقـم ا
ـريض في اريـده ان يـتـبـرع الـبالزمـا 
الردهـة األخرى النه تعـبان ) اجابـتها
مـرضـة بااليـجـاب واعطـتـها عـنوان ا
بــيـته كـتـبـته عـلى قـصـاصـة ورقـيـة 
ومـــا هـي اال حلــظـــات حـــتى خـــلـــعت

ـسـتـشفى البس الـطـبيـة وغـادرت ا ا
مـسـرعة بـسـيارتـهـا.. وعـند وصـولـها
ـتعافي ومـقابلـتها له حتى إلى بيت ا
كـان يـعـلن لــهـا امـتـنــانه النه تـشـافى
بـفـضـل رعـايـتـهـا واذ كـانت تـقـول له
ا (استـغفـر الـله..الشـفـاء من عنـده إ
نــحـن ســبب..) طـــلــبت مـــنه ان يــأتي
مـعـهــا الن هـنـاك مـريــضـا يـحـتـاج ان
تتبـرع له بالبالزما الن فصـيلة دمهما
ـتعافي مـتشـابهة  ولـم يجد الـشاب ا
اال ان يـكـون رهن اشارتـهـا  وبالـفعل
ـستـشفى .وحال وصـولها جاءا إلى ا
عــنـد الــردهـة  وجــدت ان مــجـمــوعـة
ـــصـــابــ قـــد وصـــلت جـــديـــدة من ا
ـسـتـشـفى  كــان ارتـبـاكـهـا وقـلـقـهـا ا
ـالبس الواقية  بل انسـياها ارتداء ا
مكن أن تتعرض انها نسيت انه من ا
لإلصـابـة فـعـقـلهـا مـشـغـول بـتـوصيل
ـــتــبـــرع وفــعال وصـــلت و اجــراء ا
ـــصــاب الالزم بـــحـــقن حـــبـــيـــبـــهـــا ا
بالبالزمـا  وح انتبـهت الى نفسها
وجدت ان اعراض الوباء قد اصابتها
 وســرعـــان مـــااحــاطـــوهـــا زمالؤهــا
بالـرعاية مـستغربـ منهـا السهو في
ارتــداء مــا يــقــيــهــا من الــوبـاء  لــكن
حبيبها تـعافى  استرد عافيته بشكل
غادرة  والنه كان يسمع يسمح له با
عن اهـتـمـام خـاص من طـبـيـبـته  فـقـد
طلب ان يشكرها قبل ان يغادر  فكان
اجلـــواب انــهــا تـــعــرضت  لـإلصــابــة
بــكـورونـا بــالـتالمس..وهـي في حـالـة
خــطــرة .تــألـم جــدا وطــلب ان يــراهــا
ويشكرها واعـتبر ذلك امرا ضروريا 

دلوه على مكانها  دخل عليها وهي
مـسجـاة عـلى الـسـرير وقـنـاع جـهاز
وعنـدما األوكسـج يـغـطي وجهـهـا
رأته مــقـــبال عــلــيــهـــا رفــعت جــهــاز
األوكـسجـ  تـقـدم مـنهـا بـخـطوات
وئــيـدة  كــانت تــبـتــسم له  اصـيب
بـصــدمـة وهــو يـراهــا عـرفـهــا عـلى
الفـور  يا الـله .. انـها حـبـيبـته قبل
اكثر من خـمسة وعشـرين عاما  اية
مصادفة هذه وقف امامها والدموع
في عيـنيه  لم يجـد كالما يقـوله لها
غــيــر تـلـك الـدمــوع  لــكـنه قــال لــهـا

معاتبا...
ــاذا اخـتـفـيت ..انـتـظـرتك اين كـنت 
لــنـعـيش مـعـا بــعـد أن أقـنـعت اهـلي
بــانـــني ال اســـتــطــيـع ان اعــيش من
لـم أكـن اريــــــــد االوالد اردتك دونـك 
انت فــقط)  إجـــابــته والـــدمــوع في
ـهم انك بـخيـر ) قالت له عـيـنيـها..(ا
(مـنـاعــتي ضـعــيـفـة النـي اشـكـو من
صـــعـف بــــالــــقــــلب..حــــبك أضــــعف
قـــلــبي..النـــهم حـــرمــوني مـــنك.  لم
اتـزوج وعـشت عـلى ذكـراك ) طـلبت
مـنه يـقـتـرب مـنـهـا هـمـست لـه انـها
سـعيـدة ان تـموت ووجـهه اخر وجه
تراه  كان يقول لها (ال .. لن ترحلي
ــــســـتــــحــــيل لــــكي ســــوف اعــــمل ا
تــعـيـشي.ســابـحث لك عـن مـتـبـرع..)
اشـارت له ان ال فائـدة.. النـها تـعرف
وضـعــهـا الـصـحـي  .طـلـبت مـنه أن
يحـضـنهـا.. وحـ حضـنـها هـمست
في أذنـه (احـــبـك..) اســـدلت ســــتـــار
عينيها وهي تبتسم ب احضانه .

بينما هي منهمكة في عملها وتتنقل
ـــرض ـــصــــابـــ  ــــرضى ا بـــ ا
كـــورونــا  واذا بـــهـــا تــلـــمـــحه بــ

الــراقــدين هــنــاك عــلى ســريـر لــيس
ببـعيد عـنها   كان يـتنفس بـصعوبة
وعـدد من األطـبـاء حـوله .. يـحـاولون
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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 وما أصـعب ذاك الـداء  الـذي قـلـمـا جنـد له الـدواء  انـكـسار
الـروح في الروح  وضـياع أمل وسط الـضـباب  وتـرنح أمنـية
ـا عـلـى أدراج اجملـهــول .. نـلـوذ عــلى شـاطئ الـاللـقــاء  أو ر
بـأوجـاعـنا  بـعـدمـا أن تـشبـعت صـدورنـا بـزفيـرهـا  وتـصدعت
جـدرانـنـا بـأنيـنـهـا  نـلـوذ بـها  بـ طـيـات أسـفـارنـا التـي باتت
أوراقـهـا مـهــتـرئـة  بـاهــتـة ألـوانــهـا  صـفـراء هي  مــتـكـسـرة
ا مغازلة أغصـانها  سقـطت  بال هوادة إثر مداعبـة ريح أو ر
من نسـيم كان يصافحها ...  فما عدنـا كما نحن وما استطعنا
ـجداف كـينـونتـنا ..  تـغيّـرنا بحـكم تلـك السراديب سك  أن 
ب أطـوار حياتنـا  تغيـرنا وتغيـر كل  شيء فينـا  بتنـا وكأننا

نوارس تاهت منها شطآنها   
تبكي الزمان الذي كان ...  

تخـتبىء ب مخالب غربة واغـتراب ب أقطار أنفـاسها تستبيح
كل جذر مـقدس تـأصل ب أركـانهـا  يغـتصب مـعالم احلـكايا
لـشـمس كـانت تـسـكن دومـا خاليـاها  واه ..  وألـف واه  لتـلك
الـروح الـتي وهـنت بـ تــقـاسـيـمـهـا  فـكم عـاث فـيـهـا ضـجـيج
ا اليـبابا  .. حتما ستنتـفض تلك الروح على عزف نايها  ولر
ستـعرة  لتوقظ أجفان ذلك جتتـاح مرفأها يوما  تـلك الرجفةُ ا
الـفـؤاد من غـفـلــته وتـأخـذ بـيـمـيـنـه وتـسـرق من وجـنـة الـشـمس
شعـاعهـا  ومن أقمـار الزمـان نور بـدرها  لـتجـعلـهم يعـتنـقون
مذهب مـدارات أنفاسها  وتفتـرش الياسم لها مالذا من ب
ا عـشقـنا سـكنـاها  فـيا أكوانـها ... فـهذه هي الـروح التي طـا
رآهـا  ونـتخـذ من مـحرابـهـا نواة لـصـدّ أمواج لـيـتنـا نـحـظى 

حـالكات الدجى وظـلمة يـأس عاصفة
ـا تـعـانق   ونـعـظم من أحـيــاهـا  ر
كـفوف أرواحنا ألوان الـربيع الزهيّة 
آقي وتـغزل من أشواك مـحنة أدمت ا
وشـاح آمال نـديّـة  لـتتـشـابك ظاللـها

بأنـــامل تلك النجوم الفتيّة...

غزة
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للوطن رجال والوطنية ضرورية في وقتنا هذا ألنك سوف تميز
بـ  الـذين يـحـبـون الـوطن او الـبلـد وبـ من هـو هـمه الـوحـيد
ـال باي طريـقة فانت ال حتـدثني عن ثروة أي بـلد واهله جمع ا
ناطقيـة  واجلهل . فمثال دولة مشـحونون باحلقـد والطائفيـة وا
نـيـجـيـريا دولـة بـهـا مـسـلـم ومن اكـثـر الـدول غـنى بـالـثروات
صدرة للبترول . . ولكن انظر عادن ومن اكبر دول العالم ا وا
الى حـالــهـا ووضـعـهـا والـفـقــر واجلـوع والـسـبب ان االنـسـان
الـذي يـعـيش في هـذا البـلـد مـشبع بـاألحـقـاد الـعرقـيـة ومـحمل
بـالـصـراعـات والـنـزاعـات بـسـبب احلـروب االهـلـيـة والـطـائـفـيـة
والهـجرة .. بـيـنمـا جند هـناك دول كـانت ايـضا تـمر بـاحلروب
االهــلــيــة لـكـن اسـتــطــاعت ان تــقف عــلى قــدمــيــهــا مـثـل دولـة
سـنـغـافـورة هـذا الـبـلـد الـذي بـكى رئـيسـه ذات يوم بـسـبب انه
ـسـتـحيل رئيس دولـة وال يـوجـد في بالده مـيـاه شـرب فـعـمل ا
والــيــوم بـلــده يـتــقـدم عــلى الـيــابــان في مـســتـوى دخل الــفـرد
ثال تضـرب وال تقاس ففي عصـرنا احلالي جميع عـيشي وا ا
الشـعوب اخملـتلـفة فـقط هي التي مـا زالت تنـظر لـباطن االرض
ومـا مـوجـود في الـداخل ومـا هـو الـشيء الـذي سـتـخـرجه من
االرض كي تـعـيش ... في الـوقـت الـذي اصـبح االنـسـان بـحـد
ذاته هو االسـتثمـار الناجح وهـو الثروة احلـقيقـية االكثـر ربحا
لبـناء دولته وها هي اسرائـيل البلد الـذي نقول عليه بـلد الكفار
ـية الثانية نهـضه بسرعة  كذلك اليـابان هزمت في احلرب العا
وفي اقل من خـمسـ عـاما انـتـقمـت من العـالم واجتـهت حول
التـعلـيم وانتصـرت بالـعلم والتـقنـية رغم ان دخل الـفرد صعب
ــلـويــة وبـابل ... لـذا يــا مـواطـن يـا عــراقي يـا بن الــرافـدين وا
واالئمـة االطهار ثروتك احلـقيقيـة هي في عقلك وال شيء سوى
عـقلك جتاهل كل من يـسالك من اي دين انت او من اي مذهب
او مـن اي قـبـيـلـة افـتـخـر وارفـع رأسك انت عـراقي وكـثـيـر من
الذين يـسافـر خارج الـبلـد عنـدما يـسأل من اي بـلد انت يـقول
عراقي .... فـاألوطـان تبـنى بـالعـقـول والسـواعـد ال باالنـتـساب
ـــذهـب او ذاك وال بـــهــذه الى هـــذا الـــدين او ذاك وال بـــهـــذا ا

الـعـشـيــرة دون تـلك .... مع احـتـرامي
لــكل االديــان والــطــوائـف والــعــشــائـر
ـنـهج سوف ألننـنـا لـو الـتـزمنـا بـهـذا ا
نـبــني عـراق خــالي ونـظــيف .... ولـكم
مــــني ان تـــخـــتـــاروا ايـــهـــمـــا االســـلم

واألجنح.....
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لكل داء دواء

W∫ فريق طبي ضمن اخلدمة الالزمة للمصاب بكورونا bš

الوبـاء. لكن مـاهي اإلجراءات اإللهي
الــتي وضــعـهــا الــله لـهــذا اخملــلـوق
الــــعــــظـــيـم  الــــذي عـــبــــر عــــنه جل
لَقَدْ خَلَقْـنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ جالله
ٍ  هـل يــتـــــــرك هــكـــذا بــدون تَـــقْــوِ

وقاية ? 
كال وضـع له وقـايــة مـنــظـمه من اول
يـوم خـلقه إلى نـهـاية احلـيـاة الدنـيا
لــذا يـــعـــد الــقـــرآن الـــكـــر حــصن
اإلنـــــســــان مـن كل االمـــــراض الــــتي
تـصيـبه سواء كـانت أمـراض نفـسيه
أو مـعـنــويـة أو األمـراض احلــسـيـة
واجلــســـديـــة قــال تـــعـــالى (شـــفــاء
ورحــمـة لــلـمــؤمـنــ ) وهـنــاك ايـات
عـظـيـمـة في الــقـرآن الـكـر لـلـشـفـاء

منها :-
ِ «اآلية » •وَإِذَا مَـرِضْتُ فَـهُـوَ يَـشْـفِ

 80من سورة الشعراء.
 » •يَــا أَيُّـــهَــا الـــنَّــاسُ قَـــدْ جَـــاءَتْــكُمْ
مَــوْعِــظَــة مِنْ رَبــكُمْ وَشِــفَــاء لِــمَــا فِي
» َ الصُّـدُورِ وَهُدًى وَرَحْـمَة لِـلْمُـؤْمِنِ

اآلية  57من سورة يونس.
 » •ثُمَّ كُلِي مِنْ كُل الـثَّمَرَاتِ فَـاسْلُكِي
سُـبُلَ رَبكِ ذُلُـلًــا يَـخْـرُجُ مِنْ بُــطُـونِـهَـا
شَــرَاب مُــخْــتَـلِـف أَلْــوَانُهُ فِــيهِ شِــفَـاء
لِــــلــــنَّــــاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَــــآيَــــةً لِــــقَـــوْمٍ
يَـــتَـــفَـــكَّــرُونَ  «اآليــة  69من ســـورة

النحل.
 » •وَنُـنَـزلُ مِنَ الْـقُـرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَـاء
َ َ وَلَا يَـزِيُد الظَّالِمِ وَرَحْمَة لِلْـمُؤْمِنِ
إِلَّـــا خَــسَــارًا  «اآليــة  82من ســورة

اإلسراء.
وقـد دعا اإلسالم إلـى احملافـظـة على

مــرض كــوفــيــد- 19هــو مــرض مــعــد
يـسـبـبه آخـر فـيـروس  اكـتشـافه من
ساللـة فــيــروسـات كــورونــا. ولم يـكن
هـنـاك أي عـلم بـوجـود هـذا الـفـيروس
اجلـديــد ومـرضه قـبل بـدء تـفـشـيه في
مـديـنــة ووهـان الـصـيـنــيـة في كـانـون
األول/ ديــســمــبـر  .2019وقــد حتـوّل
كوفيد- 19اآلن إلى جائحة تؤثر على

العديد من بلدان العالم.
حيث قامة الدنيا ولن تقعد بسب هذا
الـوبـاء  حـتى عـجـزت عـنـه أكـبر دول
الــعـالم رغم الــتـطــور والـتـكــنـلــوجـيـا
ــوجــوده لــديـــهــا من الــوصــول إلى ا
وقــايــة ســريــعــة لــلــحــد من انــتــشــار
الـفـايـروس فـأخــذ مـاخـذه من الـعـالم
اإلسـالمي وغــــيــــره  حــــتى جــــاء في
تـــصــــريح الـــبـــعض اســـبـــاب األرض

توقفت وبقية أسباب السماء .
هنـا لكل فـعل ردة فعل ! عـجز الـتطور
الدولي من وجود أسبـاب الوقاية! أذا
يـوجـد من هـو مسـبب األسـبـاب وهو
اخلالق سبـحانه وتعـالى لكن حتتاج
إلى معـرفة الغـاية التي خـلق اإلنسان
فـي هــذه احلـــيــاة من أجـــلــهـــا ! هــذه
الغـايـة فيـهـا مزايـا عـجيـبـة عظـيـمة 
لكن ال يـعلـمهـا أال صانعـها  مـاخلقت
اجلن واإلنس إال لـــيـــعـــبــدون! مـــاهي
الـعبـادة وكـيفـيتـهـا ? هذا مـاجأءت به
الشـريعـة اإلسالميـة وأوضحـته لإلمة
مـن خالل رســالــة الـنــبي اخلــا صل

الله عليه واله وسلم.
قدمة البسيطة نرى القرآن بعد هذه ا
أشــار لـنــا بــعــدت قــصص مــرت عـلى

ة منها توعوية ومنها العصور القد
عــقــابــيــة مــثل قــصــة مــوسى عــلــيه
الـــسالم  ومــــا جـــرى مـــعـه وبـــنـــات
شـعيب عـليـه السالم  وقـصة فـرعون
ومـا جــرى عـلــيه من عــقـوبــة بـعـد أن
ادعـى الــربــوبـــيــة! فــقـــال : أنــا ربــكم

األعلى! .
الـــيـــوم اجملـــتـــمـع اإلسالمي ال اقـــول
ي  خــرج عن جــادت اجملــتــمع الــعــا
الــــطــــريق الــــتي رســــمــــهـــا اخلــــالق
لـلـمـخلـوق  حـتى ارسل إلـينـا جـندي
من جــنــوده الــتي عــبــر عــنه من قــبل
فــــــريق  مـن الــــــعــــــلــــــمـــــاء  أن وزن
الـــفــــايـــروس كـــورونـــا (   0.85اتـــو
غـــرام) أي (10*0.85مــــرفــــوعه إلى
لالس ســــالب   18مـن الـــغـــرام ) أي
حوالي جزء من مـليون تـرليون غرام!
. ولـو عـرفـنا أن اإلنـسـان يـحـتاج إلى
ــرض!  70مـــلــيـــون فــايـــروس كي 
ـصـابـ بــلغ االن أكـثـر من 3 وعــدد ا
مــلــيــون انــســان حــول الــعـالـم  ولـو
ضـربـنــا وزن الـفـايــروس الـواحـد في
عـدد الفـايروسـات  في كل مـصاب في
ـصـابـ الــكـلي فـسـنـجـد أن ( عـدد ا
ارقة الوزن اإلجمـالي للفايـروسات  ا
الـتي شـلت الـكــرة األرضـيـة بـأسـرهـا

يبلغ حوالي (غرام واحد فقط)!!
هنا وقـفت تأمل بعد أن عـجز اجلميع
من مـقـارعـة هـذا اجلـنـدي اإللهي  اال
في بــــعض اإلجـــراءات االحـــتـــرازيـــة
للوقاية وتخفيف األعراض ووضعت
ــيـــة مــجـــمــوعــة من الــصـــحــة الـــعــا
الـتعـلـيـمـات لـلـحـد والـوقـايـة من هذا

صـلى الــله عــلـيه والـه وسـلم قــد بـ
ذلك حـ قال عـلـيه الـصالة والسالم.
»مــــا أنــــزل الــــله من داء إال انــــزل له
دواء  «معنى هـذا أنه ال يوجد مرض
وال داء إال خلق الله سبـحانه وتعالى
لـه دواء وهــذا الـدواء عــرفـه الـبــعض
وجـهله الـبعـض. وهذا احلـديث يفـيد

صــحـة اإلنـســان من أي مـرض. وحث
اإلسالم على النظافة والطهارة وعلى
ـكـان. ولم نـظــافـة الـبــدن والـثــوب وا
يـــكـــتـف اإلسالم بـــجـــانـب الـــوقـــايـــة
فـحسب بل دعـا إلى الـعالج من سـائر
األمــــــراض وال يــــــوجــــــد مــــــرض من
األمـــــراض ال عالج لـه ألن الـــــرســــول

أن مـــرض كـــورونـــا  واحـــد من هـــذه
األمــراض وبــالــتـــالي فــهــو داخل في
نـطاق األمـراض الـتي لهـا دواء وقال
صلى الـله علـيه واله وسلم: »إن الله
أنــزل الــداء والــدواء وجـــعل لــكل داء

دواء فتداووا وال تداووا بحرام.«
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ـكن مـن االشـارة الى ان الــصـحـافــة 
ان تــــكــــون حــــافـــزا حلـل االزمـــات او
مصـدرا للنـزاعات في الشـارع العربي
خـصـوصـا بـ مـؤيـد و رافض تـنـشـأ
وت اخلالفـات حـول الـذي يـسـتـحق ا
في ذلك االنـفجـار ومن يـكون له احلق
في افــتـعـال حــصـد االرواح... كل هـذا
فـي حـبـكـة خبـر اتـقـنه صـحـفـي ما او
مـــــذيـع مـــــا وتــــابـــــعـه االف الـــــقــــراء
... وكـلـما نـشـبت خالفات والـسـامعـ
اكـثـر بـ صـنـوف العـامـة كـلـما زادت
شعـبية هذا الـصفحي الـناشر لـلخبر!
وبــالـــتــالي ازدادت عـــائــديــة االمــوال
ــكن من حــسب نــشــوب اكــبــر عــدد 
اخلالفــات الـــتي قــد يــصل بــعــضــهــا
لـــلــقـــتل بـــ طــبـــقـــات االفــراد غـــيــر
.. الـتالعب بالـكـلمـات مهـنة ـتعـلـم ا

الي وال يهم عاقبة االمور..  تدر ا
ـــا لــو فـــكـــرنــا قـــلـــيال ســـنــرى ان ر
الــصــحـافــة تــرتـبـط ارتـبــاطــا وثـيــقـا
بـاحلالـة الـنفـسيـة ... لـهذا الـشعب او
هـنيـة االحتـرافيـة التي ذاك.. ولـيس ا
نـراهـا في دول الـغرب.. مـثال ولـنـأخذ
االحــداث االخــيــرة فـي مــقــتل جــورج
فـلـويـد في امـريـكـا... عـلى مـاذا ركزت
ــيـة الــصــحــافــة االمــريـكــة.. ? والــعــا

بـصـورة عـامة? ومـاهي الـنـتـائج التي
ـواطن...? بـكل تـلت اذاعـة مـوت ذلك ا
بـساطـة انهـيار تـام تدريـجي لألنظـمة
والنـظام الذي تـدعيه تلك الـدول.. هنا
لعبت الصحـافة دورها االحترافي في
تـــأجـــيـج الـــشـــارع نـــحـــو االنـــتـــقـــام
لإلنـسـانـيـة اوال وقـبل كل شـيء... اما
فـي الــدول الــعــربــيـة هــنــاك تــســلــيط
واضح حلـكم السـلطـة على الـصحـافة
ـادي وتــهـجــ اسـلــوب الــتـوظــيف ا
والنـفسي لـلكـسب اوال وان كـان هناك
بــــعـض االخـــــتالف فـي الــــتـــــوجه او
التغيير لكنه ضئيل جدا ويكاد ينعدم

في ظل الظروف احمليطة ... 
وتذكرني االخبار التي اقرأها كل يوم
والــــتي تــــســـتــــنـــزف كـل الـــطــــاقـــات
االيـجــابـيــة وحتـفـز الــتـدمــيـر الـذاتي
تــذكــرني بــكــتــاب (حــيــونــة االنــسـان
ـدوح عـدوان) حـيث يـفـنـد لــلـكـاتب  
ـيل عـلــمـيـا ان االنـســان بـطـبـيــعـته 
للعنف وليس هناك انسانية او تفاهم
مـــــهــــمـــــا ادعـى وكل ذلـك يـــــصب في
ال وامتالك القوة النهاية لتـحصيل ا
... فالصحـافة اصبحت مـصدرا للمال
اوال واخــيـــراً حـــتى وان وصـل االمــر
باد خصوصا في في العراق لبيع ا

الصـحافة العـربية ازدواجـية بطـبيعة
احلال... دائـما مـا ترجح كفـتهـا جلهة
ـال... صـحـافـتـنـا مـاديـة بـحـتـة وان ا
زيفة اال ان هناك ما ادعت الشفافية ا

بطن..  يسمى بالكالم ا
ــوصــول غـالــبــا مـا يــكــون ضـحــيـة ا
الــتــألق.. فـعــنــدمـا يــحــدث االنـفــجـار
ويذهب ضـحيـته العـشرات.. تـتسابق
الـصحـافة لبـهرجـة احلدث كل يـسعى
ـظهـر القـبول لـدى القار إلضـاهره 
والسامع وهنا تلعب الصياغة دورها
واحـتـرافـيـة الـعـزف عـلى الـكـلـمـات...
ولكن مهـما كانت االحلـان مؤثرة يظل
ســــيـل الــــدم هـــــو الــــطـــــاغي ان صح
الــتـــعــبـــيــر لن يــكـــون هــنـــاك مــعــنى
ـا سـيـكـون الـتـدوال ب لـلـتـزويق طـا
العامـة كاالتي.. (هل سمعـتم االنفجار
نطـقة; مـات فيه الذي حـدث في تلـك ا
 30فـرداً) لـيـبـدأ الـتـأويل والـتـحـجـيم
والــتـــهــويل بــ االفــراد والــتــحــلــيل
ـديـات الـنـفـسي والـثـقـافي والـفـكـري 
ذلك االنـــفـــجـــار ومـــئــات اخلـالصــات
ـسبـبات... حـتى لو انك واالسـباب وا
جمـعت ما يـتحـدث عنه  10افراد فور
ـكنك ان تـكـتب مـجـلد قـراءة احلـدث 
بإستنتاجـاتهم وافكارهم... وهنا البد

حيث ال رقـابة وال انـضبـاط وكل يـفكر
في مــصــلــحــته اوالً... وبــهــذا الــزخم
احلـاصل في الـقـنــوات الـتـلـفـزيـونـيـة
الـتـابـعة لـألحزاب فـكل قـنـاة تـنبع من
قـــوة تـــمـــويل احلـــزب الـــفالنـي لـــهــا
تسـتـقـطب اقـوى الـصـحـفـيـ وتـنتج
ـــكـن اســــتـــيــــعــــابه من اكـــثــــر مــــا 
الـتراهـات..! وبـهذا تـسيـطـر على فـكر
ـديات هكذا تـلقي البـسيط اجلاهل  ا
اعالم... واغـلب الـصـحـفـيـ يـنـتـمون
لوكـاالت ذات شأن تـهجيـني للـتأجيج
ـواطن والــتـهــويل من جـهــة وكـسب ا

لتلك االطراف من جهة اخرى.. 
ـؤسـسـاتـية صحـافـتـنـا وخـصوصـاً ا
عـبـارة عن تـهـافت الشـخـوص لـلـتألق
ــســـؤول حتت اي ظـــرف كــان امـــام ا
مــهــمـا تــطــلب االمــر من تــسـلـق عـلى
جهود االخرين.. يكفي ان تكون قريب
مـن مــصــدر الـــســلــطــة.. حـــتى لــو لم
تـمـتــلك مـقـومـات الـصــحـفي سـتـكـون
ـــتـــســيـــد لـــلـــحــدث بـــاالخـــيـــر انت ا
ــجـريـات االمــور امـا عن ـتــحـكم  وا
هنية في الصحافة فيكفي اعتبارات ا
ان تـظـهر هـويـتك عـلى انك صـحفي!!!

لتصمت كل االصوات.
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وجتـــاوزت حـــدودي اني اعـــتـــذر
انـي عـــلى خــــطــــأ نـــعم اعــــتـــرف
اقـــتــــرفت خــــطـــأ جــــســــيم حـــ
اغـضبـتك مني لن يـتكـرر هذا مره

اخرى ...
لم يجـيب وانـا بـداخلي اسـتـغيث

به اني اتمزق..اتمزق
الــيـــوم الــثــامن ..صـــوت يــنــاديه
..ارجـوك ارحــمـني اكــبـر حــمـاقـة
ح حتـديت نفـسي لن احبه ولن
اتعـلق به لكن شـاء الـقدر والـقلب
هـواك ولـيس لـدي بـديل عنك انت
الــدنـيـا في عـيــني ان غـبت غـابت
الـــشـــمـس والـــنـــجــــوم وضـــاعت
مـالمح وجــــهي ارحم فــــؤادي انه

يحترق حسرة ولوعه عليك ..
الـيوم الـتـاسع من الـفـراق ..بدأت
اضــــعـف امــــام نــــفــــسي وروحي
مـازالت اسـيـرة لـديك حـالي تـبدل
القــــوة عــــلى فــــراقك هل تــــعـــرف
مامعنى التوهان في مكانك اشبه
بـــشــجــرة تــعــصف بــهــا الــريــاح
تــتـنــاثـر اوراقــهــا تـكــسـر جــمـيع

اغصانها وهي ثابتة ..
الـيوم الـعاشـر ..الاستـطيع حتمل
االلـم انه فـوق ان احتــمــله اعــجـز
على حتمله السبيل لي محاوالتي

الفاشلة ..
اليوم احلادي عشر بدات نبضات
قـــلــــبي تــــخـــفـق بـــشــــدة ولـــوعه
االشـــتـــيـــاق تــــضـــاعـــفت رحـــلتَ
يــاولــدي وأنــا في أمس احلــاجــة

إليك
إلى كلـمـاتك نصـائـحك معـانيك

عبرتك.
لم تــكـن أبــا كـــأي أب كــنت االبن
الـبـار احلــنـون الـصــديق الـرفـيق

احلبيب كنت االهل
فما أمر اليتم بعدك وانت ابي!

وجع كـبـيـر اليـخـرج مع الـكـلـمات
ـزق ثـنـايـا الـفـؤاد بـدون صـوت
ــزقه بــ انــ يــقـــلع الــقـــلب و
االضـــلـع الى شــــتــــات ويـــحــــرقه

ويصبح رماد يثقل االنفاس ..
وتــمــضي االيــام الــثــقــيــلـة حــتى

تـــعـــبت من الم الـــفـــراق واصــبح
ي كــله رمــادي بـاهت الـلــوان عــا
..لـقــد وقــلـبـي يـهــمس لي .. رحل

..لقد رحل ..
اذا كل هـذا الـتـحطـم اني اعيش
فـي صــراع مـع قــلـــبي وعـــقــلي ..
ـاذا انـا هــكـذا اتـعــذب هـنـاك من
اغـــلى مــنه دفـــنــوا حتت الــتــراب
ومــازالت ذكــراهم في خــواطــرنــا
ــاذا النـتــعــايش مع االلم كــأنــهـا
جـــزء من حــــيـــاتـــنــــا فـــاالوجـــاع
موجـودة شئنا ام ابـينا فالباس..
كل شيء يبدأ صغير ثم يكبر عدا
رور اجلـرح يبدأ كـبير ويـصغر 
الوقت ..واالن استوعبت احلقيقة
الوحـيـدة أنَّك غـادرت حـياتي إلى

األبد!
بــدات اسـتــعــيـد ذاتي وشــهــيـتي
عـــلـى احلـــيـــاة ادركـت ان هـــنـــاك
مصائب عـظيـمة الشيء بـالنـسبة
ـرور ــتــهــالك  لــهـذا الــشــعـور ا
الــوقت ..يــجب ســلخ من ذاكــرتي
لـــذلك احلب واجــعــلــهــا عــمــلــيــة

وسأبكي حتى جتف دموعي
فقد تورمت خدودي

وقاربت على اجلفاف دموعي
سأنتظر.. وأنتظر.. وأنتظر
رغم أني أعلم أنك لن تعود
ولكن ليس بيدي حيلة

فقد أحببتك حباً ال يتصور
وال يعرف مداه إال من خلقني
فقد أشتقت إلى ضحكتك
وصوتك وكل شيء فيك

فقدتُّك ويـغلبني بـكاء مرير رحلتَ
وتركتـني أجترُّع ألم فراقك فقدتُّك
كـثـيـراً وأشـعر أن الـدنـيـا تـضـيق
بي ويـا لـيتـني كـنت اعـلم يـاابني
ـا سـنـصل يـا لـيـتـني كـنت أعـلم 

اليه..
ال تمر دقيقة بدون أن أتذكرك وقد

ضاق قلبي.
العــرف كــيـف مــضت االيــام كــانت
شـــديـــدة الــــظالم الى حــــد اني لم
استطيع مـعرفت اليوم حتى وبعد
ايـــام من الـــفـــراق صـــحــوت عـــلى
نـفـسي ماذا اقـترفت سـوف احاول
ـــــوقـف ..اتـــــصـــــلت ان اتـــــدارك ا
بـــصـــديـــقــتـي ارجــوكِ حـــاولي ان
تـستـرجـعـيه لـيه وكـأنـه قطـعـة من
روحي انتزعت مـني .. نعم اريدها
اريـــــد اســـــتــــرداد ذلـك اجلــــزء من
روحي اريــد ان اســتـرجــهه الغـنى

لي عنه
ردت صــــديــــقــــتي قـــــائــــله اســــفه
الاســتــطــيـع ان افــعل لكِ شيء انه
ذهب دون عــــوده ..كالمــــهــــا كـــان
اشـبه بـصـاعـقــة والاسـتـطع تـقـبل
االمر ..مـر االيـام يـاابنـي ولم تغب

عني حلظة واحدة..
صدى صوتك لم يفارق مسمعي

اكثر من أشكو ألم فراقك
ومازال خبر فراقك يدور في ذهني

كل يوم
فـيـعتـصـر قـلبي وجـعـا وتشـبـعني

ا وحسرة .. األحزان أ
اليـوم السادس مـضى يوم بوجاع
قاسـيـة ارسـلت رسائل اعـتـذار انا
اسفه لم اقصد جرحك لقد تماديت

اجهـاض مـتعـسـره ادت الى وفاة
اجلن ..

انـا اقوى من كـل هذا سـاجعل من
هـذا اجلرح ذكرى جـميلـة تمر في
ـأساة خاطـري بدون احـسـاس با
الـتي اعـانـيـهـا الـيـوم ..بل اجـعله
ـــســـات الـــفن الـــتي نـــســـيـج من 
اعـــشــقـــهــا ..ســـهــفـــو الى روحي
اســتــردهـا وتــعـود لـي وسـاجــبـر
ـنكسر عـلى التئام واندفع قلبي ا
بقوة الى االمام دون االلتفات الى
اخللف سصـنع منه درساً اتالفاه
ـسـتـقـبل ..فـمـا زالت االرض في ا
تــدور ومــازالت الــشــمس تــشــرق
ـسـامحـتي وغلق وان عجـز قـلبه 
ابـوابه فـمايـزال الـله غـفـور رحيم

فاحت ابواب التوبة لعباده ..
ورغم انـه كان يـعـني لي كـل اهلي
لـكــني اعــلن احلــداد اضع اكــلـيل
الــــورد فـــــوق رفــــات ابي ..واخي
..وابــني ..ووطــني ..وامــضي من

حيث العودة.
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اجلـــمــاهــيـــري وخــاصـــة مع الــدور
اإليجـابي للصحـافة اإللكـترونية في
ــقــراطي عـلى تـعــزيــز الـطــابع الـد
الثـقـافـة وأصبح اجلـمـهور مـشـاركا
لتتسع ثـقافة اجلماهـير ولم تقتصر
عـلى النـخبـة وإن كانت هـناك بعض
اآلثار الـسـلـبيـة الـتي عـمـلت وسائل
اإلعالم عــلى زعــزعــتـهــا كــالــعـادات
ـارسـة االيـجـابـيـة والـتـشـكـيك في 
احلـضارة وتـشـيـيع الـقـلق وتـشويه
اط ثقافية معينة لذلك فالتحديث أ
الـــتي حتــــدثـــهـــا وســـائل اإلعالم ال
يـــخـــلــــو من اضـــطـــراب الـــنـــســـيج
ـراقـبـ الـثـقـافـي. حـتى أن بـعض ا
يـرون أن الـتـعـدد الـكــبـيـر لـلـقـنـوات
الـفـضـائـيـة في الـعـراق الـذي يحـمل
مــــــــؤشــــــــرات االنـــــــفـالت اإلعـالمي
وانـطالق قـنـوات ايـديـولـوجـيـة لـهـا
أبـعــاد ديــنـيــة طــائـفــيــة ثـقــافــيـة
ســيــاسـيــة حــيث يـتــضح من خالل
نشرات األخبار والبرامج السياسية
التي تصاغ بطـريقة مؤدجله تعكس
سـيـاسات الـقـائـم عـلـيـهـا مع عدم
وجـود قـوانـ تــنـظـيـمــيـة ضـابـطـة
مـــصــاحـــبـــة حلــريـــة انـــطالق هــذه
الــقــنــوات لــكن مع تــنــاقـض غــيـاب
حــريـة مـضـمـون تــلك الـقـنـوت الـتي

تتصارع من أجل السلطة .
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يـعـد اإلعالم رائـدا في تـبـنى قـضـايـا
ــدنـيــة وخــاصــة احلــقـوق الــدولــة ا
ـدنــيـة الــتي تـرتــكـز الــسـيــاسـيــة وا
علـيـهـا اجملـتـمع احلديـث لذلك واجه
اإلعالم االسـتـبـداد وقـدم الـكـثـيـر في
ســبـيل حـريـة الـتــعـبـيـر والـدفـاع عن
حـقــوق اإلنـســان إن وسـائل اإلعالم
عـارضة استـطاعت تسـليط الضوء ا
على قـضايا حـقوق اإلنسـان وحقوق
األقـلـيـات وقـضـايـا فـسـاد والـسـلـوك
الريـعي للنـظام الديـكتاتوري ووضع
ألـــويــات اجلـــمـــهــور مـن خالل هــذه
الــقـضــايــا الــســيــاســيــة لــلــتــمــكـ
ـقـراطي والــتـغـيـيــر الـسـيـاسي الـد
ـدنـيـة وفي الـعراق نـحو احلـقـوق ا
ـية أنه وبـعد أظـهرت دراسـات اكاد
تغـيير الـنظام في الـعراق عام 2003
قراطي" حتسن أداء الى احلكم "الد
وسائل اإلعالم ولـكن ظـهور االحزاب
السياسية وامتالكها للمال والسالح
أدى الـى ضـعف مــهــنـيــتـهــا وجـودة
ط رسـالـتـهـا واضـحت بـعـضـهـا و
مـعـبـرة عن أصـول ديـنـيـة ومـذهـبـيـة
وعـرقية في مـجتـمع منـقسم وتراجع
تأثيرهـا عليقضـايا حقوق اإلنسان 
يــرى لـكن الــبـعـض يـرى أن اهــتـمـام
الـتـغـطـيـة اخلــبـريـة بـاالحـتـجـاجـات
ــنــاهــضــة لـلــحــكــومــة خالل ثـورة ا
ــؤيـــدة يــعــد أكــتـــوبــر  2019دون ا
حتـيــزا كــمـا أن الــتــصـريــحـات
الـــتي حتـــظـى بـــهـــا احلـــركـــات
االجـتـمـاعــيـة الـداعـمــة لـلـحـريـة
واحلـقـوق واحلـريـات هـي أيـضا
تلـقى تغطـية واسعـة دون غيرها
فــمـثال مــنـظـمــة الـعــفـو الــدولـيـة
ومــنــظــمـة هــيــومن رايت ووتش
تـكــون تــقـاريــرهـا مــحل اهـتــمـام
واســع مــن وســـــــــــــــــــائــل اإلعـالم
بــاعـــتــبــارهــا داعــمـــة لــلــحــقــوق
واحلــــريــــات فـي الــــعــــالم.  ورغم
اآلثـار لوسـائـل اإلعالم اإليـجـابـية
والــســلــبــيــة إال أنــهــا تـؤدي دورا
إيــــجــــابــــيــــا في اضــــفــــاء طــــابع
ـقـراطي وعمـلت عـلى نقـلـها من د
الـصــفــوة إلى الــعـامــة واصــبـحت
وسيلة ثقافـية مهمة وثقافة اإلعالم
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تعـطيل الـدوام في دولة كـالعـراق أحتـفاال بـقتل مـلك حكم الـبلد
يومـاً مـا  أتفـقت مـعه أو أخـتلـفت شيء مـعـيب . ومثـله تـعـطيل
الـدوام في يــوم دخـول قـوات اجـنـبــيـة أحـتـلت الــعـراق نـيـسـان
2003 أيـضـاً . احـداث تـموز 1958 أنـعـكـست عـلى تـاريـخـنا
ـعـاصـر وعلى سـلـوكـياتـنـا وعـلى اجملـتمع بـشـكل عـام  ليس ا
هــنـاك مــشــكــلـة بــوجــود فــئـة تــفــكــر وتـصــدر األفــكــار وتـرفع
ظلوم والفقير  وحالياً بأسم الدين واخلالق الشـعارات باسم ا
 رغم في الــغــالب ال يـعــرفـون عن هــؤالء شيء ســوى جـعــلـهم
نـاصب أو حتقيق أفـكار كانت وهُم فـي عقولهم ساللم لـلولوج 
وأصـبــحت حـقـيــقـة  وكم جـمــيل أن حتـول أفـكــارك وعـقـيـدتك
وتنـقلـهـا من عقـلك  والكـتب لـلواقع لـكن الـطريـقة قـوة السالح
وسفك الـدمـاء . أصبح فـي بالدنا احلـصـول على حق الـتـعبـير
يحـتاج كـتم أفواه أخـرى وتصفـية حـسابـات سابـقة  وتـتعاقب
الفـئات لـتكـتم أفواه وأرواح من سـبقـوها  لنـعيش في كل زمن
ة ة  وأخرى ظا وعصـر ب فئت األولى مظلومـة أصبحت ظا
أصبـحت مظلومـة  وكل منهم يرغب بإنـهاء اآلخر  من تدهسه
السـنون وجتلد تاريـخة ووجوده البلد والـفئة القلـيلة التي ترغب
أن تـعيش بـسالم . سالم فقط دون أن يـطالـها شيء من لـعنات
وأخطـاء اآلخـرين عـلى األرض  لـكن لـعـنة الـظـلم مـعـجـونة في
تدفق من الـسفوح ـاء ا حبـات التراب الـصغيـرة  في قطرات ا
اجلبـلية حتى البرك الصغيرة جنوباً وال مجال لطرد هذه اللعنة
عجـزات قد أنتهى  وحق كل ـعجزة . ويـقال إن زمن ا سوى 
ـة التي تـفتـقد مظـلوم يـخرج من أبـواب البـيوت الـيهـودية الـقد
ـنـاطق الـشـعـبـيـة ـتـيـبس في ا ــاء ا أصـحـابـهـا ومن صـنـبـور ا
يصرخ بدال من حناجر ال تقوى على احلديث وقتلتها الوعود .
أفــواه الـبــنـادق الــتي أرادت أن تـدافع عـن أصـحــابـهــا لـكن لم
يـنــجـدهــا الـوقت فـســقـطت مع الــدمـاء أرضــاً  مع صـرخـة أم
وأخت وزوجـة وإبنه فقـدت عزيـز دون توديـعه أو حتى حق دفنه
 واصبـحنا نـنتظر تـعاقب الظـلم والظالم وتظـهر كل يوم أنواع
جـديــدة من الـوحــوش الـبـشــريـة الــتي تـدعي أن لــديـهــا أفـكـار
وتـربـطـها بـقـيم وأديـان . احلقـيـقة إنـنـا فـقدنـا كل أنـواع الـسلم
والـسالم وحــتى أبـسط أشـكـال احلــيـاة  وأصـبـحـنــا نـتـفـاخـر

ع بـافـكــار وشـخـوص يــدافـعـون عن أ
األفــكـار وأكــثـرهــا سـمــواً بــالـتــرهـيب
وبـالــقــتل  فـكــيف ســتـكــون هـيــكـلــيـة
مـجتمع أول حـجرة في بنـائه تنزف دم
لـــآلن ومـــعـــطـــرة بـــوجع ودعـــوات من

ظُلموا .
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الكـاتبة السورية صدرت لها عن الـهيئة العامة السورية
للـكتاب مـجموعـة شعريـة بعنـوان (ورقوا) تقع في 176
ـتـوسط وتــضم أكـثـر من سـبـعـ صـفــحـة من الـقـطع ا

نصاً.

القـاص العراقي قـدم استقالـته من رئاسة حتريـر مجلة
االقالم الــتي تــصـــــــــدر عن دار الــشــؤون الــثــقــافــيـة

العامة.

ي االردني قـــدم ورقـــة نــقـــديــة حـــول (الــنـــقــد االكـــاد
ـلــتــزم) في نـدوة أقــامـهــا ديـوان االجــتـمــاعي واألدب ا
ـشاركـة أدباء الهـريس الـثقـافي عبـر منـصة (زووم) 

أردني وعرب.
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ـمــثـلـة الـعـراقـيـة تـلـقت امـنـيـات ا
االوسـاط الفنـية بالـشفـاء العاجل
من فـــــايــــروس كـــــورونــــا الــــذي

ارقدها فراش العافية.
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ـقــيـمــة في هـولـنــدا تـلــقت تـعـازي ــطـربــة الـعـراقــيـة ا ا
االوساط الـفـنيـة  لوفـاة والـدتهـا في دهـوك بعـد صراع
ســائـلــ الـله تــعـالى ان يــسـكــنـهـا فــسـيح ـرض  مع ا

جناته.

االديب الـســوري ادار الـلـقــاء االدبي الـذي أقــامه فـرع
دمــشق الحتــاد الـكــتــاب الـعــرب وشــارك فـيـه عـدد من
األدبــاء حتــدثــوا عن احملـــظــورات األدبــيــة وأثــرهــا في

األدب العربي احلديث ووسائل التعاطي معها.
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ـــدربــة االردنــيـــة اشــرفت عــلـى ورشــة تــدريـــبــيــة في ا
األشـغـال اليـدويـة التـقلـيـدية واحلـرفـية اقـامتـهـا مديـرية
ثـقـافة الـبـلـقاء وبـالـتـعاون مع جـمـعـية الـيـاقـوت للـثـقـافة

والتمك احلرفي .
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قيم وضع الفنان التشـكيلي العراقي ا
بـبــلـجـيـكــا وائل الـبـدري وفـي سـابـقـة
مـــهـــمـــة  بـــصـــمـــته عـــلـى الـــواجـــهــة
ــتــحف الــديـر الــزجــاجــيــة االمـامــيــة 
دينة كوكسيدا الـساحلية السياحية
 شمال غرب بلجيكا واحملاذية لفرنسا
ساحة عمل تبلغ  52مترا كما يؤكد
الــبــدري لـ  الــزمــان خالل حــوار وهي
عـلى شكل رسـوم تـوضيـحيـة تفـاعلـية
حتـاكي الـصـغـار والـكـبـار وتـشمل 13
مقـطعـا توضح فـيه طبـيعـة احلياة في
ـــديـــنـــة كـــيـف كـــانت تـــســـيـــر هــــذه ا
اجـتــمـاعـيـا وزراعــيـا وصـنـاعــيـا مـنـذ
القرن الـرابع عشر وكـيف أصبحت في
الى يـــومــــنـــا هـــذا فـي الـــعـــام 2020
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  ب فوّضى أصواتُ النشازِ. 

.  وضجيجَ صراخُ الدخالء الطارئ
وسيقى والغناء. بدع في مجال ا  على أسرة ا

 إعتكفَ صوتي.
 مُكرَهاً.

 قابعاً خلفَ قضبانِ سَجّانهُ. 
قابعاً مترهالً. 

ومستسلماً. 
فوق رفوف النسيان. 

محكوم ومطارَد. 
باحلقد والرفضِ. 

من نكراتِ هذا الزمان.
 الغادرُ اجلحود.  

ولكن. 
وبعدَ وضوح اللعبة اخلبيثة تلك. 
وضحَ وتميّزَ الصالحُ من الطالحِ. 

وبعد أن كان غناءُ الندامى.
 مُكَبل بقُيودِ أعداءُ احلياةِ واجلمال.

ؤثرة.  ستعودُ نسائمُ. أُغنياتنا الرصينة ا
ُحفزة.   وا

رهفة. شاعرِ ا الستفزاز وإيقاظ  ذويّ ا
.  بعد أن حانَ االنَ موعدُ ساعة الصفرِ

. بدع  لهمة ا
 أصحابُ احلقِ بنفضِ غُبارِ سباتهم وصبرهم.

 والبدَ أن يتوّشحوا.
برداءِ أُمراءُ وسالط الغناء. 

عنواناً لسمو العُشقِ واإلرتقاء. 

الناصرية
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.ويـضـيف الـبـدري اسـتـخـدمـت  الـلون
ـباشـر على االبـيض أكريـلـيك للـرسم ا
اجلدار الزجـاجي الضخم الـذي يغطي
تحف االمـامية وجـاءت فكرة واجهـة ا
الـــرسم بـــاالبـــيض عـــلى الـــواجـــهــات
الــزجـــاجــيـــة في أوربــا بـــعــد تـــفــشي
وانتشـار فايروس كـورونا بعـد ابتعاد
النـاس عن بعضـهم والتزامـهم احلجر
الصحي وبـدأو يرسلون رسـائل محبة
وامـتــنــان لــلــكــوادر الـطــبــيــة وعــمـال
اخلــدمـات الـيــومـيـة بــابـتـكــار طـريـقـة
ســهــلــة وواضــحــة بــأن يــرسل هــؤالء
الـنـاس هـذه الـرسـائل بـطـريـقـة الـرسم
وكـتابـة كلـمـات الشـكر واالمـتنـان على
ــواجــهـة زجــاج شــبــابــيك بــيــوتــهم ا
لـــلــشــارع كـي يالحــظـــهــا االشــخــاص
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عن مـطابع دار الـشؤون الـثقـافيـة العـامة
صـــــدر الـــــعـــــدد
الـرابع من مجـلة
(الــســيـــنــمــائي)
الـــــــــتـي يــــــــرأس
حتـــــــــريـــــــــرهــــــــا
االعالمـي عـــــبـــــد
الـــعـــلــيم الـــبـــنــاء
واشــــارت اســــرة
اجملـلــة (ان الـعـدد
صــدربــعــد جــهــد
وحتـديات مـخـتلـفة

ابـرزهـا جـائـحــة كـورونـا ومـا أفـرزته من
تـغيـيرات شـاملـة أدت الى تأخـر صدوره
ـاضي بـدعم من مـبـادرة حـتى الـثالثـاء ا
ـــركــزي الـــعــراقي تــمـــكــ في الـــبــنك ا
ـصـارف اخلـاصـة الـعـراقـيـة). ورابـطـة ا
ويــــرأس مـــــجــــلس ادارتــــهــــا وصــــاحب

االمتياز السينمائي سعد نعمة .

الـعـامـلـ في هــذه الـفـتـرة الـعـصـيـبـة
وتشجـيعهم بـاالستمرار بـعدها أخذت
ؤسسات الثقافية فكرة الرسم بعض ا
عـلى واجهـات الزجـاج لـتنـقلـها بـشكل
أكثر احترافية ووضعها على واجهات
بـنـاياتـهم بـأيـدي فنـانـ محـتـرف ثم
تـطــور االمـر الى ان تــأخـذ  مــواضـيع
الـــرســـومـــات مـــنـــحى آخـــر بـــاجتـــاه
ــدن وتــعـريف الــتــعــريف بــثـقــافــات ا
اجملـتــمع بــتــاريـخه الــثــقـافي واالدبي
وتصـبح مادة تـفاعلـية وبـنفس الوقت
اسـتـدراج ذكي لــدعـوة الـنــاس لـزيـارة

تاحف واالماكن الثقافية االخرى  . ا
وعن الـــعــمل يـــؤكــد الـــبــدري عــلى ان
ــنـفــذ كـانت االكــبـر مــسـاحــة الـعــمل ا
حــجـــمـــا بــ أقـــراني من الـــفــنـــانــ

االوربـــــيـــــ  مــــــدة االجنـــــاز مـــــنـــــذ
الـتحـضـيرات والـرسوم االولـيـة لغـاية
االنتهـاء من الرسم على الـزجاج كانت
حوالي ثـالثون يـوما وهي مـدة تعـتبر
قــيــاســيــة ومــتــفــردة . والانـسـى  بـأن
الظـروف كانت مـهيأة  وبـغايـة االتقان
وتـوفــيــر مـنــاخـات تــغــلـفــهــا الـطــاقـة
االيجـابـية من قـبل زمالئي بالـعمل في
دينة  لها االثر تحف وادارة بلدية ا ا

البالغ باالجناز الذي يستحقه  .    
واشـــار الـــبــدري الـى انه  وضع عـــلى
ـنـفـذة مالحـظة سلـسـلـة الـرسـومـات ا
مكتـوبة تدعو فـيها العـوائل وأطفالهم
باكتشاف قطـة كنت قد رسمتها في كل
لــوحــة وأخـفــيـتــهـا بــطـريــقــتي ضـمن
اللوحات وعلى هذه العوائل اكتشاف

هـذه الــقـطـة بــ الـرسـومــات  ويـقـول
انـهـا طـريقـة ذكـيـة الستـدراج الـصـغار
شـاهدة االعـمال بـتركـيز عال والـكبـار 

وحتقيق الغاية االساسية للتفاعل  .
ـدينـة  كوكـسيدا    - والـبدري يـقيم 
بـبـلـجـيـكــا مـنـذ خـمس سـنـوات ومـنـذ
وصــوله االراضي الــبــلــجـيــكــيــة عـمل
جـــاهــدا لــتـــأســيس واثـــبــات وجــوده
كـــفــنــان عـــراقي قــادم مـن بالد مــابــ
الـــنـــهــــرين حـــيـث كـــان أول مـــعـــرض
شـخـصي أقـامه فـي بـروكسـل وبـعـدها
اشــتــرك مع مــجــمـوعــة من الــفــنــانـ

ـــعـــرض الـــربــيع 2017 االوربـــيــ 
الذي أقـيم في مديـنة  ديـبانـة احملاذية
لــفـرنـســا وفي صـيف عـام  2018أقام
مــعــرضـا مــشــتـركــا مــهـمــا مع زمــيـله

الفـنان العراقـي غسان العـلوجي حمل
عـنـوان ايــنـانـا الـهــة احلـرب والـسالم
دة شهر في عند السومري  ,استمر 
أهم مـكان لـلـعروض الـفنـيـة في مديـنة
كوكسيدا وكان بـاشراف عمدة البلدية
والـقـسم الـثـقــافي فـيـهـا حـقق جنـاحـا
بــــاهــــرا حـــيــــنـــهــــا .. و الــــبـــدري من
شـاركة السنـوية منذ واظبـ على ا ا
ـــعــرض كـــابــ آرت أربـــعــة أعـــوام 
السـنوي والـذي يعرض عـلى كابـينات
الــسـاحل الــبــحـري وبــطــريـقــة الـرسم
باشر أمام اجلمـهور والسائح في ا
ــمــتــدة ثالث أشــهـر فــتــرة الــصــيف ا
.ويــشــتــرك فــيــهــا ثالثــون فــنــانــا من
مــخــتـــلف دول الــعــالم وكــان الــبــدري
الفنان العربي الوحيد من ب هؤالء .

{ لـندن  –وكـاالت - حكم الـقضـاء اإلسرائيـلي علـى عارضة
األزياء الـشهيرة بار رافائيلي بغـرامة كبيرة وتسعة شهور من
العـمل االجـتمـاعي بعـد أن أدانـها بـالـتهـرب الضـريـبي.وكانت
رافـائيـلي الـبـالغـة من الـعـمر  35عـاما قـد أقـرت بـالذنب فـيـما
ـوجـهـة إلـيهـا وهي تـهـمـة تـقـد بـيـانات يـتـعـلق بـالتـهـمـة ا
ضـريـبـيـة كـاذبـة عـنـدمـا كـانت تـقـيم في اخلـارج ألجل
تفـادي دفع الضـرائب اإلسرائيـليـة.وقضت محـكمة
في تل أبيب بأن عليها دفع غرامة تبلغ  2.5مليون
شــيــكل ( 730ألف دوالر أمــريــكي) إضــافـة إلى
مـــبـــالـغ مـــتـــأخـــرة.وأديـــنـت والـــدة الـــعـــارضـــة
خـالـفات ضـريـبيـة أيـضا.فـقـد حكم الـقـضاء
عـلـى تـســيـبـي رافـائــيـلـي والـدة بــار ووكـيــلـة
أعـمـالـهـا بـالـسـجن  16شـهـرا ودفع غـرامـة
ـبالغ تـبلغ  2.5مـليـون شـيكـل إضافـة إلى ا
ـديـنـة بـهـا لـلـخزيـنـة اإلسـرائـيـلـيـة.وأقرت ا
وجب تـهـمتـان بالـذنب وحـكم علـيـهمـا  ا
اتـــفـــاق  الــــتـــوصل إلـــيه في الـــشـــهـــر
اضـي.وكانت السلطات اإلسـرائيلية قد ا
شـرعت في التحقيق في القضية في عام

وإعترفت بار رافائيلي بأنها لم.2015
ي لــلـســلــطـات تـعــلن عـن دخـلــهــا الـعــا
الـــضــريــبــيـــة اإلســرائــيــلـــيــة لــعــدد من
السـنوات قائلة (إنـها قضت معظم تلك
الـــــفـــــتـــــرات خـــــارج الـــــبـالد) ولـــــكن
محامييها قالوا (إنها لم تتعمد التهرب
من دفع الـضرائـب).أما والـدتـها فـقد
أديـنت بعدة تهم منـها تسجيل أمالك
بـأسماء أقـارب من أجل التغـطية على
وضع اإلقـامة اخلاص بابنتها إضافة
إلى تـهم أخرى.وكـانت بـار رافائـيلي
الــتي كــانت عــلى عالقــة حـمــيــمـة مع
الــنــجم الـــســيــنــمـــائي لــيــونــاردو دي
كـــابـــريــو وســـبـق لــهـــا أن قـــدّمت
مـسابقة يوروفيجن لألغاني عام
كانت قد تورطت في ?2019
ــثـيـرة الـعـديــد من األحـداث ا
لــــــلـــــجـــــدل فـي حـــــيـــــاتـــــهـــــا
الــعــمــلـيــة.فــقــد أثــارت غـضب
اجلـــيش اإلســـرائـــيـــلـي لـــعــدم
إكــمـالـهـا اخلــدمـة الـعــسـكـريـة
وفـي عـــــام  2018ظـــــهــــــرت في
إعالن مــثـــيــر لـــلــجـــدل مــرتـــديــة
الـنقـاب.وفي عام  2015أثـار طـلبـها
وفـي عام  ?2015أثـار طـلــبـهـا بـإغالق
ــكـان عــرســهـا اجملــال اجلــوي احملــيط 
كان الذي أقامت فيه جدال كبيرا. احمليط با

حفلة عرسها جدال واسعا.
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وتــنـكــشف نــوايـا كل الــشــخـصــيـات
وتـظـهر بـاقي الـشـخـصـيات بـالـعـمل 
ـسـلـسل ولـوجـودها الـتي تـشـتـرك با
ـشـاهـد ضـرورة لــتـنـوع الـعالقـات وا
وان ال تـقـتـصـر احلـبــكـة عـلى غـالـيـة
وزوجها السابق وحبيبها اجلديد ان
الــشـخــصـيــات الـنــســائـيــة (هـديل –
- يسرا  –تارا عماد- سوسن كارول
بدر  –عـائشـة-  نـيـف  –عال رشدي
واخــرون)والـزواج الــســري له وجـود
سـلسل ايضـا من خالل ارتباط في ا
(جــــهـــاد الــــســــويــــفي) والــــد مـــرا د
بـسـكـرتـيـرته الــفـاتـنـة.تـرتـفع االثـارة
والــتـشــويق وتــصـعــيــد الـصــراعـات
ـسـلـسل بـعـد تـعرض الـنـفـسـيـة في ا
عـبـد الـله الى حـادث انـقالب سـيـارته
ـا جـعــله يـفـقـد واصـابـته بــالـرأس 
ـدة سـنـة فـقط وهـي الـسـنة ذاكـرته و
الــتي انـفــصل عن غـالــيـة  وجـزء من
عالجه ان تكون زوجته غـالية وابنته
يـعـيــشـان مــعه في الـوقـت الـذي كـان
مراد  يتقدم خلطـوبة غالية ومحاولة
خطيـبته السـابقة يسـرا العودة اليه
ـــشـــاركـــة بــ ـــصـــالح ا بـــضــغـط ا

! العائلت
مــســلــسل (ونــحـب تــاني لــيه) حــقق
عقدة النجاح بقصته البسيطة غير ا
واخــــراجه الــــفـــني احملــــتـــرف واداء
ـسـلـسل بـأغـنـية النـجـوم ومـقـدمـة ا

معبرة جميلة للنجم مدحت صالح.

بـالــيــخت وشـوارع الــقــاهـرة تــعـطي
لـلـمـسـلسـل روح العـمل الـسـيـنـمائي
ؤامرات في احلبـكة هنـاك احلسـد وا
الــتـي يــقــوم بــهــا قـــريــبه (أيــهــاب)-
ايـهـاب فـهمي- يـجـنـد دالـيدا  –صـبا
الــــرافـــعي- الـــتـي تـــؤدي دور فـــتـــاة
لبـنانيـة مع صديـقها ايـاد على الرغم
من اجادتها اللهجة اللبنانية اال انها
مــصــريـة درست
في اجلــــامــــعـــة
االمـــريــكــيــة في
لــبـنــان شـكــلـهـا
يــــــســــــاعـــــد ان
تــــــلـــــعـب هـــــذا
الــــــــدور وقــــــــد
اجــــــــــــــــــــــــادت
الــتــحـوالت في
شخصيتها مع
تــــــــــــــطــــــــــــــور
االحــــــــــــــــداث
محـاور عـديدة
تـخص الـعـمل
االخــــــــــراجـي
عـنـدمـا يـكـلف
عـــــبــــــد الـــــله
بــإخــراج اول
فــــــــــــــيـــــــــــــلـم
ســـيــنـــمــائي
ويتم اسناد الديكور الى غالية  وفي
تـصــويـر هــذا الـفــيـلم تــتـسـع قـاعـدة

الــدرامـــا لــتـــصــبح اكـــثــر حـــديــة 

االســري ويــطــلق غــالــيــة! حلــد االن
ــســـلــسل عــادي لــكـن االنــعــطــافــة ا
مـتعة حـينمـا تنتقـل غالية ثـيرة وا ا
الى بــيت االم واجلـــدة لــلـــعــيش هي
ـــشــاهــد وابــنــتـــهــا هــنـــاك تــدخل ا
الــكــومـــيــديــة الــتـي جنح الــنص في
حتـويل مـشـكـلـة الطـالق الى انـطالقة
ـسلـسل بيـنما جـديدة لشـخصـيات ا

تـعـيــد غـالـيـة ثـقـتــهـا بـنـفـسـهـا

وبجمالها وتستمـر بعملها كمهندسة
ديـكور وصـاحـبة مـحل لـبيع الـتحف
يبدأ عبد الله بالندم ويحس بحاجته
الى غـــالــيـــة  تـــدخل الـــشــخـــصـــيــة
احملــوريـة (مــراد الـســويـفي)  –كـر
فـهـمي-  رجل االعـمـال الـغـني والـذي
يـــخــرج مـن جتــارب حب وخـــطـــوبــة
! لـكن عندمـا يرى غـالية فاشـلة مـرت
يــعــجب بــجـمــالــهـا وشــخــصـيــتــهـا
وحــيـــنــمــا يـــبــحث فـي صــفــحـــتــهــا
بـالــفـيـســبـوك ويـعــرف انـهـا مــطـلـقـة
وعـــنــدهــا بــنـت يــتــردد في تـــعــمــيق
عالقته بها ولكن يـجد نفسه ينجذب
اليـها وال يـستطـيع جتاهـلها وتـنشأ
عالقـــــة حـب تـــــواجه الـــــعـــــديـــــد من
الـصـعـوبـات وال تـخـلـو عالقـتـهم من
مشاكل الغيرة بينما مشاهد نزهاتهم
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ــسـلـسالت يـعـتــمـد الـبــنـاء الـدرامي 
شاهد التلفزيونية في جناحه وشد ا
ناسب ب زج ا اليه على ضررورة ا
ــسـلـسل الــشـكل واحملــتـوى وعـلى ا
ملة االبتعاد عن االيـقاعات الرتيـبة ا
ــكن لــلــمــشــاهــد ان يـتــوقع والــتي 
حـدوثـهــا في الـدرامــا الـرومـانــسـيـة
حملدوديـة احلدث (الـعاطفي)  –احلب

قبل الزواج والعالقة –
بـــ الــزوجــ

واالســــــــــــــــــرة 
واالهـــــتـــــمـــــام
ــــلل بـــســـبب وا
العـشـرة احيـانا
واخلـيـانـة كـلـهـا
أمـــــور تـــــشـــــكل
مضمون االعمال
الـــرومــانــســيــة 
وبالـتالي حتـتاج
الى وعاء (الشكل
الــفـني) ألحــتـواء
الـــشــــخـــصـــيـــات
واالحداث  وهـنا
يــاتـي دور الــنص
للـربط في العالقة
ــــتـــبــــادلـــة بـــ ا
احلـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــة
والــشـــخــصـــيــات

وما يـجعل احلبـكة مسـلية وتـستحق
تابعة هو حركة الشخصيات داخل ا
احلــبـكـة وهــو مـا يــجـعـلــهـا تــتـطـور

وتتغير مواقفها.
مـسـلــسل (ونـحب تــاني لـيـه) تـألـيف
عــمــرو مــحــمــود يــاســ واالخــراج
"مصطفى فكري" يـقدمان عمال دراميا
ـسلي نـاجحـا باالعـتمـاد على االداء ا
للـنـجـمـة يـاسـم عـبـد الـعـزيـز بدور
غالـية متـزوجة من مـخرج  االعالنات
(عبد الله)  –شريف منـير- شخـصية
عــبـثـيـة ال يــراعي حـاجـات اسـرته او
االهتمام بزوجـته ورعاية ابنته غارق
في الـــعــــمل وبـــعالقــــات نـــســـائـــيـــة
ا يـدفع غـاليـة الى طلب مـشبـوهـة 
الـطالق وكـأن عــبـدالـله كــان يـتـمـنى
ذلك بــسـبـب عـدم قــنــاعـته بــااللــتـزام

غالف اجمللة

بار رافائيلي

سلسل � بوستر ا

سلسل لقطة من ا
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ـــصــــريـــ حتــــذيـــرات  حتــــدى آالف ا

تـعلقـة بفايـروس كورونا يوم احلـكومة ا
اخلـمــيس وتـوافـدوا عــلى سـوق كــبـيـرة
لـلــمـاشــيــة بـالــقـرب مـن الـقــاهـرة دون
وضع الـكــمــامـات أو مــراعـاة الــتـبــاعـد
االجـتمـاعي وذلك قبل أسـبوع من عـيد
بـارك.وعادة ما تـكتظ سوق األضـحى ا
ـــنــاشي “لـــلـــمـــاشــيـــة في اجلـــيــزة ”ا
ـشــتـرين قـبل الـعـيـد ولم بـالـبـائـعـ وا
يـتراجع العدد هذا الـعام لكن ليس ب
ـال الـوافـدين سـوى قــلـة قـلـيــلـة تـمـلك ا
الـكافي للشـراء.وقال تاجـر يدعى أحمد
عـبد الرسول ”الـدنيا واقـفة زي ما أنت
شـايف كدا.. البها واقفة على قفا من
يـشـيل حتت (كـثـيـرة جـدا) وال في بـيع
وال فـي شـــرا.“وأضــــاف أنـه وآخــــرين
خـفـضوا أسـعـارهم لكن يـنـدر أن جتد
مـشـتـريـا رغـم ذلك.وقـال مـنـصـور عـبـد
الـــعــلـــيم وهـــو مـــوظف من مـــحــافـــظــة
الـقــلـيــوبـيــة اجملـاورة يــرغب في شـراء
خــروف ”كــنت جــاي أشــتــري دبــيــحـة
(رأس غــنم) لــقــيت جــو الــســوق غــالي
مش هـعـرف أجيـب احلاجـة (عـلى قدر)
الـلي مـعــايـا. يـعـني أنــا عـامل حـسـابي
مـــثال عـــلى  3000 مش القـي حـــاجــة
بـــــالــــتالت آالف الـــــلي هي عـــــدلي (في
قــدرتي).“وأضــاف أنه اشــتــرى الــعـام
ـاضي خروفا بـخمسـة آالف جنيه ألن ا
ادية كانت أفـضل.كما اشتكى ظـروفه ا
الـتجار من مـداهمات تـنفـذها السـلطات
عـلى نحو متكرر لـتفريق احلشود خوفا
من انـــــتـــــشــــار الـــــفـــــايــــروس.ويـــــحث
ـــســؤولـــون الــنــاس عـــلى اســـتــخــدام ا
الـكـمـامـات لـلـحـد من انـتـشـار الـعدوى
وفـرضت السلـطات وضعـها في وسائل
تاجـر وتوعدت اخملالف الـنقل العام وا
بغرامات تصل إلى أربعة آالف جنيه.
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