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طــالب احملــالـون عــلى الــتـقــاعـد
خالل احتـجـاجات امس بـصرف
ـتــأخــرة مــنـذ مــسـتــحــقــاتـهـم ا
شهور  فيما دعا خريجو كليات
الـهـنـدسـة احلـكـومـة الى تـوفـيـر
فــرص عــمل واســتــيــعــابــهم في
ـؤسـسـات اخملـتـلـفة  في وقت ا
قـطع مـتـظـاهـرون سـريع مـحـمـد

القاسم في بغداد احتجاجا على
ـــالي تـــأخــــر الـــتــــخـــصـــيـص ا
العـادتهـم الى اخلـدمة في وزارة
ـتـظـاهـرون الـداخـلـيـة. وطـالب ا
الـية مـجلس الـنواب والـلـجنـة ا
الـنيـابـية بـإعادتـهم الى اخلـدمة
ـالي بـعـد تـوفـيـر الـتـخصـيص ا
لــــهم. واكــــد شــــهــــود عــــيـــان لـ
(الزمان) امس ان (احملـال على
التقـاعد نظـموا تظـاهرة حاشدة

 طــالـــبــوا خاللـــهــا احلـــكــومــة
بـتـوجـيه هـيـئـة الـتـقـاعـد صـرف
ـتــأخــرة مــنـذ مــسـتــحــقــاتـهـم ا
شـهـور  كـونــهم يـعــتـاشـون هم
واسـرهم عــلى هـذه الـرواتب في
ظـل غــيــاب اخلــدمــات وارتــفــاع
ــعـيــشـة) مـهــددين بــخـطـوات ا
ـطالب مـقـبلـة في حـال جتـاهل ا
ـشــروعـة او تـسـويــفـهـا .ودعـا ا
خـــريــجـــو كــلـــيــات الـــهــنـــدســة

احلكومة الى ايجاد السبل التي
تــؤمن مــسـتــقـبــلـهم واحلــصـول
عـــــلى فـــــرصـــــة عـــــمـل تـــــلـــــبي
طـمــوحـاتـهم . وقــالـوا في بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (هـنـاك
االالف مـن خــريــجي الـــهــنــدســة
عـــاطـــلــون عـن الــعـــمـل بــســـبب
ـســتـشــري في الـبالد الــفـســاد ا
منذ سنوات وعدم استيعاب تلك
االعداد فـضال عن غيـاب القـطاع
شهد منـذ التغيير اخلاص عن ا
الــــذي جـــــرى بــــعــــد  2003 اذ
اصــبح الـــعــراق يـــعــتــمـــد عــلى
ـستـورد بـعـد ان كانت مـعـامله ا
عامرة بـالصنـاعة الوطـنية التي
تـســتـوعب االالف من الــعـاطـلـ
عن الــــعــــمل) مــــشــــددين عــــلى
(احلـكومـة توفـير الـدعم لـلقـطاع
اخلـاص وتـنــشـيـطه لـيـعـود الى
ـا في ذلك من اثـر سـابق عـهـد 
كــبـــيــر عــلـى عــودة الــصـــنــاعــة
احمللية التي حتتاج الى مالكات
من مختلف الـصنوف لتشـغيلها
فضال عن انـها تـخفف من الـفقر
وظــــاهـــرة الــــبـــطــــالـــة). وأقـــدم
مـــعـــتـــصـــمـــون غــاضـــبـــون في
مـــحــافــظـــة ذي قــار عــلى إغالق
ـنــتـجــات الـنــفـطــيـة في دائــرة ا
احملـافـظـة احـتـجـاجـاً علـى عدم
إطالق مـبــاشـرتـهم.وقـال شـهـود
عــــيـــان فـي تــــصــــريح امس إن
ـــعـــاهـــد الـــفـــنـــيــة (خـــريـــجي ا
ـعـتصـمـ قـاموا والـهـندسـيـة ا

إلستثماره) مؤكدا ان (احملافظة
ـــســاهـــمــة ـــبـــالغ ا لم تـــمــول 
اإلجــتــمــاعــيــة مــنــذ عـام 2016
وهــذا دلــيل آخــر عـلـى مـعــاقــبـة
الـــوزارة ألهـــالـي واسط فـــضال
عن مـلفـات الـتعـييـنـات والعـقود
الـتي تمـنح حملـافظـات وجلـهات
نـتجة على حـساب احملافـظات ا
ــهــنــدســ لم ولــديــنــا مــئــات ا
تــســتــقــبل طـــلــبــاتــهم في حــ
اسـتـقــبـلت طــلـبــات مـحــافـظـات
أخــرى) ودعـــا الـــبــيـــان رئــيس
مـــجــلس الــوزراء الـى (الــتــدخل
ــعـــاجلــة االشـــكــاالت الــعـــاجل 
ــالــيــة واالداريـة والــفــنــيـة مع ا
الـنـفط). وفي ديـالى نـفى مـديـر
ــنـــتــجــات الـــنــفــطـــيــة حــيــدر ا
الـــعـــامـــري وجـــود ضـــغــوط أو
صـــفــقـــات وراء إطالق ســراحه
مــــؤكــــداً تـــبــــرئــــته مـن الـــتــــهم
نسوبة إلـيه.وقال العامري في ا
تصريح امس إن (الـقضاء أطلق
ســراحي مـع اثــنــ من مالكــات
ديـريـة بعـد تبـرئتـنا من الـتهم ا
ــنــسـوبــة إلــيـنــا). واضـاف ان ا
(عـــمــلــيــة إطالق الــســراح تــمت
وفق طـرق أصـوليـة وقـانـونـية)
مـــؤكـــدا (عـــدم صـــحـــة األنـــبــاء
ـتـداولـة عـلى مـواقع الـتواصل ا
االجـــتـــمـــاعي وبــــعض وســـائل
اإلعـالم بــشـــأن وجــود ضـــغــوط
سياسية أو صفقات وراء إطالق

السراح). 
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ســجـلت وزارة الــصـحــة والـبــيـئـة
 2312 حـالة شفاء و 3396اصابة
جـديـدة بـواقـع وفـيات  67 حـالـة .
فـــيـــمــا ســـجل اقـــلــيـم كــردســـتــان
ارتـــفــاعـــا غــيـــر مــســـبــوق بـــعــدد
وقف االصـابات بـكورونـا . وقال ا
الـــوبــائـي الــيــومـي الــذي تــلـــقــته

(الــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــان) امــس انـه (
ـــــــــــوذج فـي فـــــــــــحـص 18901 
اخملـتـبـرات اخملـتـصـة كـافـة وبذلك
يــكـون اجملــمـوع الــكـلـي لـلــنـمـاذج
ــفـحــوصـة مــنـذ بــدايـة تـســجـيل ا
ـــرض في الــعــراق  1183950,) ا
مــبـيــنـا ان (الـوزارة ســجـلت امس
الـــثالثــاء  2312 حـــالــة شـــفــاء و
 3396 اصـابـة جديـدة وبواقع 67
حــــــالــــــة وفــــــاة). وافــــــادت وزارة
الـــصـــحـــة في اقـــلـــيم كـــردســـتــان
بـتـسـجيل   653اصـابـة بـكـورونا.
واشـار بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
الـى ان (االحصائيـة توزعت بواقع
 398فـــي اربــــــــــــــــــــــيــل  60 فــي

الـسليـمانية  25فـي كرميان و66
فـي رابـرين و 88 فـي دهـوك و 16
فـي حــلـبــجــة). مــؤكــدا ان (حـاالت
الــــشـــفـــاء بــــلـــغت  171 حــــالـــة).
ية نـظمة العا واطـلقت الصحة وا
ـرحلة الـثانية مـن حملة الـتوعية ا
حـــــول مــــرض كــــوفــــيــــد- 19 في
ـــنـــاطـق عـــالــيـــة اخلـــطـــورة في ا
مـحافـظتي ميـسان وذي قار. و في
وقـت الحق من هـذا الـشــهـر سـيـتم
إطـالق احلمـلة الـتي حتمل عـنوان
(صــحــتك أمــانــة) في مــحــافــظـات
أخـــــرى مــــثل الــــبــــصــــرة وواسط
والــــســـلـــيــــمـــانـــيــــة.وفي ذي قـــار
دة 4 ومـيسان ستـستمر احلـملة 
ية ثل الـصحة الـعا أيـام . وقال 
فـي الـــعـــراق أدهم إســـمـــاعـــيل ان
ـعـرفـة أمـر ضـروري (الــتـسـلح بـا
ولــــــكن امـــــتـالك األدوات الالزمـــــة
ـرض هــو عــنــصـر لــلــوقــايــة من ا
حـاسم آخـر ولـهـذا الـسـبب سوف
نظمة وشركاؤنا الكمامات تـوزع ا
والـــقــفـــازات ومــعـــقــمـــات االيــدي
ــعـــلــومــات لـــضــمـــان أن تــكـــون ا
ـنع مــصـحـوبـة بــاألدوات الالزمـة 

انـتـشـار عـدوى كـورونـا). واعـلـنت
دائـرة صـحـة ذي قار عن اسـتـعداد
بـنـيـتهـا الـتحـتـيـة للـتـعامل مع اي
تــــصـــاعــــد مـــحــــتـــمـل في حـــاالت
اإلصــابـة بـكـورونــا. وقـال الـنـاطق
بـــاسـم صـــحــة احملـــافـــظـــة صالح
غـــــيـــــاض في تـــــصـــــريح امس ان
وجة (الدائرة مستعدة الستقبال ا
الـثـانـيـة من االصـابـات وذلك لـعدم

واطنـ بالطرق الـوقائية الـتزام ا
مـن لــبس الــكــمــامــات والــتــبــاعــد
االجــــتــــمـــاعي) ,مــــشــــيـــرا الى ان
(الـصحـة علـى استـعداد ألي طار

فـي حـال زيـادة اعـداد االصـابـات)
وتــابع ان (الـزيـادة  مالحـظـتـهـا
عدالت عـلى مـستوى الـعراق عـن ا
ــاضـيـة). الــطـبــيـعــيـة فـي االيـام ا
وســجـلت دائــرة صـحــة مـحــافـظـة

الـــــنــــجف وفــــاتــــ جــــديــــدتــــ
بالفايروس كورونا  ,كما شخصت
 244إصـابة جديدة. وحذّرت جلنة
الـصحة والبيئة النيابية من كارثة
بــشــريــة وصــحــيــة حــقــيــقـيــة في
مــحـافـظـة الـبــصـرة جـراء ارتـفـاع
ــصــابــ  مـنــتــقــدة عـدم أعــداد ا
االلـــتــزام بــالــتــدابـــيــر الــوقــائــيــة
واســتــمــرار الــتــجــمــعـات. وقــالت
مـقررة اللجنة النـائبة صفاء مسلم
بـندر في بيـان امس إن (اإلصابات
اجلــديـدة الـتـي  تـسـجـيــلـهـا من
قـبـل دائـرة صـحة الـبـصـرة حتـتم
اتــخــاذ إجـراءات مــشــددة وحتـمل
ـسؤولية اإلنسانية واالجتماعية ا
واألخـالقـــــيـــــة بــــهـــــذا اجلـــــانب)
وأضــافت أن (إجـراء االمــتـحـانـات
الــتـمـهـيـديـة لـلــطـلـبـة اخلـارجـيـ
وانـتشار التجـمعات وعدم االلتزام
بــقـواعــد الـسـالمـة يُــنـذر بــكـارثـة
بــشــريـة وصــحــيـة حــقــيـقــيــة بـ
ــواطــنــ والـطــلــبـة),مــؤكــدة ان ا
(الــبــصـرة ثــان أكــثـر احملــافــظـات
تـضرراً من جراء تفـشي الفايروس

في العراق.
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قـانــونـا اي عــقــد يـكــون فــيه الـطــرف فــارضـا لــشـروطه دون
مـفــاوضـات او شـروط مـن الـطـرف االخــر فـهـو عــقـد اذعـان
ومـثاله خدمة الـكهرباء الـوطنية او اخلـاصة فصاحب الـسلعة
ـلي شروطه ولـيس لـلمـستـفيـد ان يـصحح او يـلغي او يـعدل
الـشروط فـأن قبل الـعقد قـبله كـما يـريد صـاحب السـلعة وان

رفض فال خدمة له.
ـقابل فـهـناك نـظـرية قـانـونيـة اسـمهـا الـظروف الـطـارئة في ا
مـثل احلـرب و االحـداث الـتـي تـعـطل سـيـر الـعـمل وقـد راعى
 الـــقـــانــون الـــعــراقـي هــذه الـــظــروف ذلـك انــهـــا حتــول دون

االلتزامات سواء من االفراد ام الدولة.
الـكهـرباء في الـعـراق قضـية كـارثـية بـدليل انـتـشار الـكهـرباء
اخلـاصة بـديال عنـهـا و بأثـمان انـهكـت و تنـهك جيب و صـحة
ـواطن وكثرت بشأن الـكهرباء قضـايا و مؤتمرات و صارت ا
مــحل نــزاع ســيــاسي بــعــد ان صــرفت دولــة الــعــراق قــرابـة
االربـعـ مـلـيـار دوالر امـريـكي العـادة وضـعـهـا الـسـابق ايـام
ملكة السعودية و مناطق كـانت تصدر للمنطقة الشمالـية من ا
من شـرق االردن لـكن بال طـائل ولـعل قـضـية اقـتـحـام مـنزل
وزيـرها الـسـابق خيـر قـرينـة علـى حجم الـضغـط الذي يـحسه

الكاظمي من هذه الوزارة.
ان تـعـطـيل احلـيـاة في الـعـراق خالل ازمـة كـورونـا وما رافـقه
من جتـفيف احتـياطي مالي حـكومي و مواطـني دفع احلكومة
لـلـبحث عن بـدائل و الـتـقـليب في دفـاتـر ديـونهـا عـنـد االهالي
ومـنـهـا اعـادة جـبـايـة امـوال الـكـهـربـاء وهـنـا البد مـن يـتـوافر
شـرطـان ثانـيـهـمـا دقة الـقـراءة و اولـهمـا تـقـديـر وضع االفراد
ـؤسسـات عـلى السـداد فأذا كـانت حـكومـة بـحجم الـعراق وا

قد تعسرت بسداد رواتب مواطنيها فكيف برعايا الدولة?
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وزارة الكهرباء تذبحنا من الوريد الى الوريد
ستأجرين ؤجرة يذبحون ا وأصحاب األمالك ا

ابـو علي فاحت مطـعم زغير بـبغداد وإيجـاره مليون ونص رغم
ذلك راح تـوسط  صاحب مـطعم مجـاور حتى يـرجع نظوري
ه لـلـشغل بـعد ان تـرك الـعمل لـتـوقف الزبـائن عن احلـضور
ن سمع ان نظوري كان يبكي ألن بـسبب كورونا. جاره وافق 
الـصبح مالـكه فلوس يـجيب صمـون ألهله من الفـرن. ابو علي
ـؤجر يـريد مـلـيون ونص ديـنار كـاعد صـار خـمسـة أشهـر وا
سك حاط إيده ويـكله إذا ماعاجبك عوف احملل وابـو علي ا
إعال خـده.. ومثل ابو علي آالف العراقي الي صابهم الضيم
لك الي يهدد ويتوعد والـقهر بسبب جشع ووحشيـة صاحب ا

واطن ينادي: وا
وين الكاظمي يفزع إلنا

ر على وزارة الكهرباء إلي تكول ماعندنا محوالت بدل وخل 
. سك واطن ا اخلربانة شوفوا شداتسوي با

واطـنـون وأصحـاب األعـمال بـقوائم أجـور الـكهـرباء  فـوجئ ا
ـطــلـوب تــسـديـد ـدة ا ـبــالغ بـاهــظـة جـدا بــرغم ان أغـلـب ا
أجـورهـا تــقع ضـمن احلـظـر الــصـحي  حـيث احملــال مـغـلـقـة
ثـال قائمـة مكان واألعـمال والنـشاطات مـعطلـة وعلى سـبيل ا
تــبـلغ مـلــيـونـا و958 الـفـا و 250 ديــنـارا!  كـمــا إن الـقـوائم لم
تــتــضــمن قــراءة سـابــقــة وقــراءة الحـقــة اي إنــهــا تـقــديــريـة
(كـوتـرة). هـذا أمر لـم يحـصل في تـاريخ الـعـراق!  نـراه نـهـبا
لـلـمواطن ومـحـاولـة إلثـارة اإلستـيـاء عـلى احلـكومـة عـلـما إن
ـولدات األهلية ـتجاوزين وأصحاب ا الـوزارة (ساكتة) على ا

لتزم بالقانون. واطن ا ثل هذا الظلم مع ا وتتعامل 
واطن الي يـحـتـرم القـانـون أما أضـعف واحـد بالـعـراق هـو ا
الي يـعـتمـد عـلى حـيـله وعلى ربـعه وحـزبه وجـمـاعة مـسـتـقوي
بـيها فهذا شخص مهاب ويتم التعامل معه على قاعدة. غلس

والتعلس.
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النــتــاج اي دواء حتـتــاجه الـوزارة
ـــصـــابـــ بـــفـــايــروس فـي عالج ا
كـــورونــــا او مـــخـــتـــلف االمـــراض
االخــرى بـفـاعـلـيــة عـالـيـة واسـعـار
مـنـاسبـة جدا) مـبـيـنا ان (الـشـركة
ــســاعـدة قــامت بــانــتــاج االدويـة ا
والــــداخـــلــــة ضـــمـن بـــروتــــوكـــول
الـعالجـات اخلـاصـة بـكـورونا ومن
بـيـنـهـا مـسـتـحـضـر ازثـرومـايـس
والــذي يـسـتـخـدم كــمـضـاد حـيـوي
لــعالج االلــتــهــاب الــبــكــتــيــري في
اجلـهاز التنفسي  حيث  التبرع
بـكمـيات منه الى الـصحـة وانتاجه
ــطـيـا بـكــمـيـات كــبـيـرة جتـاوزت
 300 الـف عـبوة وتـسـويـقـهـا الى
الـقـطـاع اخلـاص السـتـخـدامـها من
نزلي) صـاب في احلجـر ا قـبل ا
وتـابع ان (سـامراء بـاشرت بـأنتاج
فــيـتــامـ سـي وسـيــتم طـرحه الى

االســــواق قـــريــــبـــا بــــعـــد اكــــمـــال
مـستلـزمات التعـبئة في ما تـستعد
ايـضا النـتاج الزنك من اجل تـوفير
ـسـتـخـدمة في ـسـاعـدة ا االدويـة ا
عـالج الـــفـــايـــروس) واســــتـــطـــرد
الـسـالم بـالـقول ان (ادويـة سـامراء
اسـتــطـاعت احـداث تـغـيـيـر جـذري
وثـورة في التعبئة والتغليف لكافة
ــســـتــحــضــرات الــدوائــيــة الــتي ا
تـنـتـجـهـا وانـهـا نـحـو انـتـاج اكـبـر
عـــدد من االدويــة ومـــنــهــا االدويــة
ـــزمــنــة وجــعـــلــهــا فـي مــتــنــاول ا
ــواطن كـونـهـا سـتــكـون بـاسـعـار ا
ـثـيالتـها مـنـاسـبة ومـنـافـسـة جدا 

ستوردة). ا
ـير بـوت قد  وكـان الرئـيس فالد
اعــلن امس الــثالثــاء عن تــســجـيل
أول لــــــقـــــاح ضــــــد كـــــورونــــــا في
الـعـالم.وقـال بـوتـ خالل اجـتـماع
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اســـتـــبــقت روســـيــا  الـــرئــيس
االمــــريــــكـي دونــــالــــد تــــرامب 
واعـلنت توصلها الى انتاج اول
عاجلـة فايروس كورونا . لـقاح 
وكـان تـرامب يـؤمل نـفسه اعالن
الـــــتـــــوصـل الى هـــــذا االجنـــــاز
ي الــــكـــبـــيـــر  عــــشـــيـــة الــــعـــا
انـتـخـابـات الـرئـاسـة االمـريـكـية
قبل الـتي ستجري في تـشرين ا
بــهـــدف كــسب ثــقــة الــنــاخــبــ
واحـراز الفـوز على منـافسه جو
بـايـدن. وحددت مـوسكـو الشـهر
ـقـبل مـوعـدا لبـدء إنـتـاج لـقاح ا
ـضـاد لـفـايـروس (سـبــوتـنـيك) ا
كــورونـا  مــؤكـدة ان (20  دولـة
قـدمت طـلـبات لـلـحصـول عـليه).
وقـــال وزيــر الــصــحــة الــروسي

مـــيـــخــائـــيل مـــوراشــكـــو إنه (في
الـوقت احلالي سيبدأ إنتاج اللقاح
في موقع هما مركزغمالي التابع
لـوزارة الـصـحـة الـروسـيـة وشـركة
بـينـوفارم). وكـشفت إحـصائـية عن
تصدر العراق قائمة الدول العربية
فـي عدد الـوفـيـات بـسـبـب كـورونا
ثم جـاءت مـصر ثـانيـا والـسعـودية
ثــالــثــا.وتــصــدر الــعــراق الــبــلـدان
الـعربيـة بـنحو  5464 حـالة وفاة
ركـز الثاني بنحو واحـتلت مصر ا
 5035 وفــاة والـســعـوديــة بـنــحـو
 3199 وفــاة .وجـاءت جـزر الــقـمـر
في آخـر الـقـائـمة بـسـبع وفـيات ثم
األردن بــنـحـو 11وفــاة فـقط. فـيـمـا
اكــدت الـشــركــة الـعــامـة لــصـنــاعـة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـية في االدويـة وا
سـامراء الـبدأ بانـتاج دفـعة بحـثية
من الـدواء الـروسي (فافـيبـيرافـير)

خـالل شهر آب اجلاري .وقال مدير
عــام الــشـركــة عــبـد احلــمــيـد عــبـد
الرحمن السالم في تصريح تابعته
(الـزمـان) امـس أن (الـشـركـة تـشرع
بــانـتــاج دفـعـة بــحـثــيـة من الـدواء
تابعة الروسي تخضع للدراسة وا
ـدة تـتـراوح بـ شـهـر او شـهرين

بعد االنتاج واالستخدام للتأكد من
ـا اسـتـقـراريـة وجنـاح الـدواء  و
يـضـمن جـاهـزيـة الـشـركـة لـالنـتاج
الــــفــــعــــلي فـي حــــال قـــررت وزارة
ـرضى الــصـحــة اعـتــمـاده كــعالج 
كورونا) مـؤكدا ان (الشركـة تمتلك
االمـكانيات والقـدرات التي تؤهلها

مع أعـضاء احلـكومة عـبر تقـنية
فـيديو كـونفرنس (بـلغني أنه 
تــســجــيـل لــقــاح ضــد فــايـروس
كــورونــا ألول مــرة في الــعــالم)
وأضـاف بـوتـ أثـنـاء طـلـبه من
مـوراشكو تقد تفاصيل بشان
الــلـقـاح (أعـلم أن الــلـقـاح يـعـمل
بــشــكل فــعــال لـلــغــايــة ويــشـكل
مـــنــاعــة مـــســتـــقــرة وأكــرر أنه
اجـــتــــاز جـــمـــيع االخـــتـــبـــارات
الـالزمــة وتـــمـت جتــربـــته عـــلى

ابنتي).
 ورجـح تـــرامب في وقت ســـابق
ـمـكـن أن يـتـوفــر لـقـاح إنـه من ا
ـتــحـدة كــورونــا في الـواليــات ا
قــــبـل مــــوعــــد االنـــــتــــخــــابــــات
الـــرئــــاســـيـــة. وقـــال تـــرامب ان
(الــلـقــاح سـيـوفــرفي وقت أقـرب

من نهاية العام).

نـتجات النـفطية بإغالق دائرة ا
في احملـافــظـة عـلى خـلـفـيـة عـدم
بـاشـرة اخلـاصة إطالق أوامـر ا
بـهـم). وتـشـهـد بــغـداد وعـدد من
احملافظات احتجـاجات مستمرة
لـلـمـطــالـبـة بــالـتـعـيــ وتـوفـيـر
اخلدمات . فيما اتهمت محافظة
واسط وزارة الــنــفط بـالــتــعـامل
بــإزدواجــيــة وعــدم أهــتـمــام مع
نتجة للنفط داعية احملافظات ا
رئـــــــــــــــــــيــس الـــــــــــــــــــوزراء الـى
الـــتــدخل.وقــالـت احملــافــظــة في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الـــــوزارة مــــازالـت تـــــتــــعـــــامل
بــإزدواجــيــة وعــدم أهــتـمــام مع
نتجـة للنفط وذلك احملافظـات ا
من خالل عــدم تـطـبـيــقـهـا لـقـرار
مجلس الـوزراء بتأسـيس شركة
نـــــــــــفـط واسـط) واضــــــــــاف ان
(إرادات ســيــاســيــة تـقـف حـائال
أمـام تـشـكـيـلـهـا أسـوة بـشـركات
الــنـــفط في ذي قــار ومــيــســان)
مبينا ان (إنتـاج احملافظة للنفط
أكثر من بـعض احملافـظات التي
تـــلـــقى دعـــمـــا وإهـــتـــمـــامـــا من
الــــــوزارة حــــــيث يــــــوجــــــد في
احملــافـظـة أربـعـة حــقـول عـامـلـة
اثـنـان مـنـهـا مـشـتـرك مع بـغـداد
وديــالى وخـمـســة حـقـول قــابـلـة
لإلسـتـثــمـار فـضال عن اإلهـمـال
الـذي يـلقـاه مـلف إحـالـة مـصفى
الكـوت والسبـاب مجـهولـة برغم
من تــقـدم الـعـديــد من الـشـركـات
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تــوقع مـتـنــبىء اسـتـمــرار انـخـفـاض
درجـــات احلـــرارة عـن مـــعـــدالتـــهـــا
قبلة  مؤكدا الـسابقة خالل االيام ا
عــدم وجــود مــوجـات حــارة قــريــبـة.
وكــتب صــادق عــطـيــة في صــفــحـته
عـلى فـيسـبـوك ان (درجـات احلرارة
تـسجل دون معـدالتهـا العامـة بفارق
 5درجـــات مـــئــويـــة لــغـــايـــة نــهـــايــة
االسـبـوع اجلـاري) مـشـيـرا الى ان
(احلـرارة تـعـاود االرتـفـاع مع بـداية
ـــقـــبل وتـــســـتـــمــر دون االســبـــوع ا
عدل) مـؤكدا (عدم وجود موجات ا
حـارة قريبة). ورجحت الهيئة العامة
لالنـواء اجلــويـة والــرصـد الــزلـزالي
الـتــابــعـة لــوزارة الــنـقل  ان يــكـون
طــــقس الــــيـــوم االربــــعـــاء صــــحـــوا
وانـخفـاض درجات احلـرارة. وقالت
الـهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (طـقس الـيـوم االربـعـاء يـكون في
ــنــاطـق كــافــة مــشــمس و درجــات ا
احلـرارة تـنـخــفض قـلـيـال  ومـقـاربـة
ـراصد لـلـيـوم الـسـابق). وسـجـلت ا
الـزلزالية في الـهيئـة هزة أرضية في
ـحـافـظـة صالح قـضـاء الـشـرقـاط 
الـــــديـن. واشـــــار الــــبـــــيـــــان الى ان
ــراصــد الـزلــزالــيـة ســجــلت هـزة (ا
قــوتــهــا  3.9 درجــة عــلى مــقــيـاس
ـواطــنــيـ في رخــتـر وشَــعــرَ بـهــا ا
راصـد قد اعلنت ـنطقـة). وكانت ا ا
امس االول عن حـدوث هـزة أرضـيـة
ـحـافـظة في مـنـطـقـة سـيـد صـادق 
الـسليمانيـة بلغت قوتها  3.2 درجة
ـــواطــنـــون. وفي لم يـــشــعـــر بـــهـــا ا
كـورويـا اجلـنـوبـية  عـلـقت عـشـرات
ـنـازل بـسـبب األبـقـار عـلى أسـطح ا
الــفــيــضــانــات  مــا طــرح حتــديـات
كــبــيــرة أمــام فــرق اإلنــقــاذ بــســبب
ضـــــخـــــامـــــة الـــــكــــثـــــيـــــر مـن هــــذه

احليــوانات.
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طالب وزير الكهرباء السابق لؤي
اخلطيب رئيس الوزراء مصطفى
الكـاظـمي التـدخل العـادة مفـاتيح
منزله الذي اقـتحمـته عناصر من
االجهزة االمـنيـة الفراغه بـالقوة.
وقـــــالت مــــصـــــادر مــــقـــــربــــة من
اخلـطـيب ان (الــوزيـر يـقــيم مـنـذ
اول امس فـي كــــرفــــان اتــــخــــذته
حمـايـته مأوى لـها بـعـد قيـام قوة
من مــكـافــحـة االرهــاب بــاقـتــحـام
نزل الكائن في مـجمع القادسية ا
الذي يـقطن في وحـداته السـكنـية
مسؤولون سـابقون بعـضهم يقيم
منذ  15عامـا). وكان اخلطـيب قد
اكـد في تـغــريـدة عـلى تــويـتـر انه
ـــنـــزل وفق الـــقـــواعــد (يـــســـكن ا
القـانونـية وانه سـدد بدل ايـجاره
قربون ان منذ كان وزيرا). وقال ا
(الــوزيـر اجــرى تــأهــيال من مــاله
ـنـزل بـغـية جـعـله اخلـاص عـلى ا

صاحلا لسكنه لكنه فوجئ بالقوة
االمنـيـة وقد اغـلـقت االبـواب على
ــوظــفـــ من مــعــاونـــيه كــانــوا ا
بداخله). ومـازال اخلطيب يـنتظر
مـــوقـف الـــكــــاظـــمـي من احلـــادث
ويـشـعـر بـاالسـتـيـاء الـشـديـد ازاء
وزيـر قدم خـالل سنـة ونـصف من
ــكـنـة لـتـنـشـيط الـعـمل خـدمـات 
وتـطــويـر قــطـاع الــكـهــربـاء الـذي

يعاني مشاكل ال حتصى.
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تـــشــكـــيل جلـــان بــكـل وزارة الســيـــمــا
وزارتـي الــدفــاع والــداخـــلــيــة لــزيــارة
مــعــســكـراتــهم واالطالع عــلى طــريــقـة
خـزن الـعـتـاد). فـيـمـا الـقت قـوة امـنـيـة
الــقــبض عــلى  4مــطــلـوبــ يـقــومـون
بتوزيع الكفاالت ب اسر داعش  ,بعد
متابعة حتركاتهم ب بغداد وديالى .
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ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) عن وكـالة
االســتــخــبــارات فـي وزارة الــداخــلــيـة
الــقــول انه (من خالل تــنـســيق الــعـمل
االســتــخــبــاري بــ مــديــريــات وكــالـة
االسـتـخـبـارات في جـمـيع احملـافـظات
وبــعـمـلــيـة مـشـتــركـة من قـبـل مـديـريـة
اسـتـخـبـارات ومـكـافـحـة إرهـاب بـغداد
وديـالى  , إلـقـاء الـقبض عـلى أربـعة
إرهـابيـ بعـد متـابعـتهم فـي محـافظة
ديـالى وإلقاء القبض عليهم في منطقة
الــدورة بـبـغـداد وهم مــطـلـوبـون  وفق
ــادة 4 إرهـــاب النـــتــمـــائــهم أحـــكــام ا
لـداعش ويـقـومـون بـتـوزيع مـا يـسـمى

بالكفاالت ب عوائل داعش).
ــتـهــمـ مــشـيــرا الى (تــدوين أقـوال ا
وإحـالتهم الى اجلهـة اخملتصة لغرض
اكـمـال اإلجـراءات القـانـونـية بـحـقهم).
وضـــبـــطت مـــفــارز الـــوكـــالـــة مــعـــمال
لـــتـــصــنـــيع الـــصـــواريخ والـــعـــبــوات
الـناسـفة بـقضـاء تلـعفر فـي دار سكني

مــتـــروك وجــد بــداخــله (١٥٠) قــنــبــرة
هـــاون مــخــتــلــفـــة األنــواع فــضالً عن
ضـبط كدس للعتـاد من مخلفات داعش
فـي خط الالين ضمن محـافظـة كركوك
يـحتـوي بداخـله على 18 عـبوة قـمعـية
وجــيــلـيــكــانـ ســعـة 20 لــتــرا  و11
مـقذوفـا حربـيا و20 مـسـطرة تـفجـير
و9 صـــواريخ كــاتـــيــوشـــا وقــمـــبــرتي
مـدفـعيـة عـيار 55 مـلم و رفع قـنـابر
الـــهــاون وإتالف كــدس الـــعــتــاد حتت
الـــســـيـــطـــرة دون حـــادث يــذكـــر. وفي
ميسان ,اعـتقلت مفارز الوكالة القبض
ــطـلــوبـ ـتــهــمـ وا عــلى عــدد من ا
لــلــقـضــاء من بــيـنــهم ثالثــة مــتـهــمـ
بـقـضـايـا اإلرهـاب في مـنـاطق مـتـفـرقة
من مــيـسـان. ونــوهت قـيـادة عــمـلـيـات

بغداد إلى تفجير ثان مسيطر عليه.
وقـالـت الـقـيـادة في بـيـان مـقـتـضب إن
(اجلـهد الهندسي قـام بتفجيـر مسيطر
عـليه خملـلفـات داعش في مـنطقـة اللج

جنوب شرقي بغداد). 
ـدني ان ـديـريــة الـدفـاع ا وذكــر بـيـان 
ـدني في األنـبارتـمـكنت (فـرق الـدفاع ا
مـن اخــمـــاد حــريق انـــدلع في مـــجــمع
الــــفــــارس الـــعــــربي داخـل ســـوق حي
الـشهيد بقضاء الـعامرية). واكد عضو
الـلجنة القانونية النيابية مهدي تقي 

الــعـسـكـريـة في كــردسـتـان  وقـد شـنّت
خاللــهــا ضــربــات جــويــة كــمــا نــفّـذت
عـملـيات إنـزال لوحـدات خاصـة للـعمل
عـلى األرض. وحـذر عـضـو جلـنة األمن
والــدفــاع الـنــيــابــيـة بــدر الــزيـادي من
كــارثـة كــبـرى قــد حتـدث جــراء اخلـزن

عسكرات. العشوائي للسالح داخل ا
 وقــال الــزيــادي في تــصــريح امس إن
ــثل كــارثــة حلمـــا جــرى في لــبــنـــان 
مـروعـة وعلـينـا أن نتـعظ ونأخـذ درساً
في قضية التعامل مع اخملازن وطريقة
ــعــدات الـــقــابــلــة خـــزن األســلــحـــة وا
لـالنــفــجـارخل ,الفــتــا االنــتــبـاه الى ان
(طــريــقـة اخلــزن احلــالـيــة لألسف هي
عـشوائـية وغـير صحـيحـة والكـثير من
الـقطـعات الـعسـكريـة تخـزن أسلـحتـها
دون مـــواصــفـــات األمــان وأي تـــمــاس
كـهربـائي أو ضربـة عسـكريـة ستـحدث

انفجارات كبرى).
 ,مـبينا ان (مخازن األسـلحة ينبغي أن
واصـفات خـاصـة وخالـية من تـكـون 
األسـالك الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وأن تـــكــون
اخملـازن حتت األرض بـعـمق ال يقل عن
 200 مــتــر بـشــرط أن تــكـون طــريــقـة
احلــفــر مـتــعــرجـة وحــســابـهــا بــشـكل
عـــلــمي) ,مـــؤكــدا ان (جلـــنــتـه فــاحتت
عـنـية بـهـذا الشـأن وسـيتم اجلـهـات ا
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ان مـجـلس النـواب سيـجري تـعديالت
جـوهـريـة علـى قانـون الـعـنف االسري

ان. قبل تمريره في البر
في تـــصـــريح مـــحـــلي  ان وقـــال تـــقـي
“قـانـون الـعـنف االسـري حـتى االن لم
يـصـل الى مـجـلس الـنـواب ولم نـطـلع
عـلـيه مـاذا يتـضـمن هـذا القـانـون لكن
بـــصــورة عـــامــة اي قـــانــون يـــأتي من
احلــكـــومــة ال يــتم تــمــريــره اال بــعــد
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مــنــاطق ســكــنـاهم االصــلــيــة) عـادة
(الـعـمل اجلمـاعي يـكون اكـثـر تأثـيرا
عـلى ارض الواقع ويـؤدي الى نتائج

ايجابية. 
ولـــفــــتت الـــســـيــــدة جـــابـــرو الى ان
احلــكـومـة احلـالـيـة مــتـمـثـلـة بـوزارة
ــهــجــرين تـؤكــد حــاجـة الــهــجـرة وا
اطـفـال النـازح الى رعـاية خـاصة)
مــشــيــرة الى ان (جــمــيع اخملــيــمـات
تـضم مدارس ومـستوصـفات صـحية
في حــ ان اغـلـبــهـا تـعــاني من قـلـة
الـكوادر  داعية في الوقت نفسه إلى
ـرحـلــة الـقـادمـة دعـم الـوزارة خالل ا
لـلنـهوض بواقع اطـفال الـنازح في

اخمليمات). 
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من جـانـبهـا اثنت السـيكـو على (دور
الـوزارة وكوادرها وعـملهـما الدؤوب
ـــســاعـــدة الـــنــازحـــ والــنـــهــوض
ـنـظـمة بـواقـعـهم مؤكـدة اسـتـعداد ا
لـلتـعاون مع الـوزارة ودعم الـنازح

والعائدين). 
واســـتـــقــبـــلت جـــابـــرو الــســـفـــيــرة
االســـتـــرالـــيــة لـــدى الـــعـــراق جــوان

لـــــــودنــــس فـي مـــــــبــــــنـى الــــــوزارة
بـــالــعـــاصــمـــة بــغـــداد  حــيـث تــمت
ـشــاكل الـتي مــنـاقـشــة الـعــديـد من ا
ـــتـــعـــلـــقـــة تـــواجه الـــنــــــازحـــ وا
بــاجلــوانب الــصــحــيــة والــتــربــويــة
واالمـنــيـة والـقـانـونـيـة والـعـمل عـلى
تـشـجيـعـهم على الـعـودة الى ديارهم

االصلية . 
وأكــدت اســتــمــرار الــوزارة بــتــقــد
ـــســـاعـــدات الالزمـــة ـــعــــونـــات وا ا
لــلـنـازحــ داخل وخـارج اخملــيـمـات
ـــصــاحلــة ـــوضــوع ا واالهـــتــمــام 
اجملـتـمعـيـة والـصحـة الـنفـسـية الى
جـانب دراسة ملف تـوفير فرص عمل
ـهمة من خالل لـلعائـدين والقرارات ا

جلنة العودة . 
وبــشـــأن اجلــانب الــقــانـــوني فــيــمــا
يــخص اصــدار الـوثــائق الــثــبـوتــيـة
اسـتدركت سيادتهـا بالقول ان (هناك
تـــنـــســـيـق بـــ الـــوزارة واجلـــهــات
االمنية ذات العالقة وبعض منظمات
سـتـمسـكات ـتـحدة الصـدار ا اال ا
الـثبـوتيـة لالسر النـازحة الـتي فقدت

مستمسكاتها خالل فترة النزوح).

ــثل مــنـظــمـة (جــابــرو بـحــثت مع 
الــيــونــســيف لـدى الــعــراق حــمــيـدة
الســيــكــو ورئـــيس قــسم الــتــنــســيق
ـنـظـمـة بول ادواردز  ـيـداني فـي ا ا
مــــجـــاالت الــــتـــعــــاون بـــ الـــوزارة
ـنـظمـات الدولـيـة الشـريكـة وسبل وا

تطويرها وتعزيزها). 
واضــــاف انه (تــــمت خـالل الـــلــــقـــاء
شاريع مـناقشـة تفاصيل الـبرامج وا
الــــتي تــــقـــوم بــــهــــا الـــيــــونــــســـيف
ومــسـتــجـدات تــنـفــيـذهــا فـضال عن
ـلـفي مـواجــهـة الـتـحـديـات الـقـادمـة 
الـــــعـــــودة والـــــنــــزوح ومـــــايـــــخص
الـــتـــحـــديـــات الــتـي تـــواجه اطـــفــال
الـنازح في اخمليمات سيما في ظل

تفشي 
فــايـروس كــورونـا في بــلـدان الــعـالم
اجــــمع. واكــــدت ســــيــــادتـــهــــا خالل
ثل اليـونسيف في مقر اسـتقبالـها 
الــوزارة بـالـعـاصــمـة بـغـداد ضـرورة
وضع آلـية عمل مـشتركـة موحدة ب
نـظمات الـدولية الـساندة الـوزارة وا
لـدعم العـوائل النـازحة في اخملـيمات
وتــشــجــيع من يــرغـب بـالــعــودة الى
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أعـــلن فــصـــيل كــردي قـــريب من حــزب
الـعـمـال الكـردسـتـاني مقـتل سـبـعة من
مــقـاتـلــيه واثـنـ من مــنـاصـريه خالل
ضربات تركية على مواقع في محافظة

السليمانية.
وأكـد حزب احليـاة احلرة الكـردستاني
أن (الـقــتـلى سـقـطـوا في هـجـوم تـركي
ــدة عــبـــر طــائــرات حــربــيــة  وخالل ا
ـاضـيـة  شـنو االتـراك هـجـومـ على ا
مـنـطقـة شاربـاجـير حـيث كـان الهـجوم
األول  فـي 4اب اجلــــــــــــــاري مـن خـالل
طــائـرة بــدون طـيـار بــالـقــرب من جـبل
اســــوس ولم يــــســـفــــر عن خـــســــائـــر
بـاألرواح لـكـنه أحلق حرائق وخـسـائر

نطقة). مادية بحقول ا
واضــاف ان (الـهـجـوم اآلخـر كـان عـبـر
ـاضي طـائـرات حـربـيـة يـوم  7تـمـوز ا
عـــلى جــبـل بــالـــوســة وقــد أســـفــر عن
اســتـشــهـاد  7مــقـاتـلــ في الـوحـدات

 .( ومواطن اثن
وتـواصل أنقـرة شن عمـليـات عسـكرية
ضـد حـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني الذي
ــتـــحــدة تـــعــده تـــركــيـــا والــواليـــات ا
واالحتـاد األوربـي مـنـظـمـة (إرهـابـية).
,أطـلـقت أنـقرة عـمـليـة )مـخالب الـنـمر(
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ــنـــكــوبــة ـــدمــرة وا ــنــاطق ا وعـن ا
تـــابـــعت جــابـــرو (قـــمــنـــا بـــزيــارات
مـيــدانـيـة مـكـثـفــة لـلـمـنـاطق احملـررة
واخملـيمات لنكون على تماس مباشر
مع الــنـازحـ والـعـائـدين والـتـعـرف
عـلى مـشـاكلـهم والـعـمل على حـلـها)
ـوذج مــبـيـنــة ان (قـضـاء ســنـجـار ا
لــلــمــنــاطق احملــررة والــتي دمــرتــهـا
عـــصــابــات داعـش االرهــابــيـــة الــتي
تـفتقـر الى وحدة ادارية فـي القضاء
ــا ادى الى ارجــاء مـشــاريع اعـادة
االعـمـار في القـضاء والـقرى الـتابـعة
لـه والـــتي حـــالـت دون عـــودة اغـــلب
الـعـوائل السـنـجاريـة الـيهـا) مـؤكدة
ان (احلــكـومــة احلـالــيــة تـعــمل عـلى
وضـع حل ســريع لــقــضــاء ســنــجــار

وتأم عودة جميع األهالي). 
مـن جـــانـــبـــهـــا اعـــربـت لـــودنس عن
سـعــادتـهـا بـلـقـائــهـا وزيـرة الـهـجـرة
ـــهـــجـــرين مـــبــديـــة (اســـتـــعــداد وا
حــكـومـتـهـا لـلــتـعـاون وتـقـد الـدعم
لــلـنـازحـ  مـتـمــنـيـة حتـقـيق عـودة
آخــر عـــائــلــة نــازحــة وغـــلق جــمــيع

اخمليمات). ثلة اليونيسيف في العراق UI¡∫ وزيرة الهجرة خالل لقائها 
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ليس انـفجارا بل قـيامة هكـذا رآه اللبـنانيـون الصوت مـزلزل والسـحابة التي
اعـقبـته أشبه بـالسـحابـة النـووية الـتي نتـجت عن قـنبلـتي هـيروشيـما ونـكازاكي

العصف قوَض نصف بيروت وأحال مرفأها الى ركام .
خوف وهـلع والقلـوب قد بـلغت احلنـاجر من هـول الصدمـة. وعلى وقع االنـفجار
الذي راقـبناه من الـشاشات حتـسسنـا نحن في بغـداد أجسادنـا وتفحـصنا ما
حولـنا من جدران واثـاث ظننـا ان االنفـجار قد وقع قـربنا في الـشارع اجملاور
او احلي القريب ذلك ألننا االكثر حتسسا للموت واالقرب اليه واالكثر صلة به.
الـنظـامان عـنـدنا وعـندهـم تؤمـان سيـامـيان ال يـنفـع معـهمـا ايـة محـاولة لـلـتبـاعد

واالنفصال . 
زاج الشـعبي متقـارب فقد مرَ بـحقبتـ متشابـهت بدأت بالـتغرير وآلت الى ا
كـوناتي فعلت فعلها القبيح التنـفير. الطائفية بوجههـا السياسي ال بتوصيفها ا
عصرتـنا معا وطـحنتـنا معا وسـحقت عظامـنا معـا وصيَرت دولتـينا الى محض
مـزرعة يـتـقـاسـمـها االقـطـاعـيـون يـسومـونـنـا فـيهـا اشـدّ ألـوان الـعـذاب بدءا من

التجويع وانتهاء بالترويع مرورا بالبطش والتقريع .
لبنان والعراق حقال جتارب لفئران احملتل وضعهم مع جبنتنا في قفص مغلق
فـأكـلت اجلبـنـة وصارت جـرذانـا سـميـنـة كـسرت زجـاج الـقفص لـتـقـرض ثيـابـنا
واثـاث بـيـوتـنـا ثم حـولـتـهـا جتـارب احملـتل الـبـايولـوجـيـة الى ضـبـاع عـاثت في

بيوتنا فسادا اكلتنا ونحن على قيد احلياة . 
الـضــبع وحـده يـأكل فــريـسـته حــيـة بـيـنــمـا تـأبى بـقــيـة احلـيـوانــات ان تـفـتـرس
فترسات تملك اخالقا وتأبى ضحيـتها اال بعد خنقها والتأكد من مـوتها حتى ا
الـدنـيات من االفـعـال اللـبـوة ال تأكل صـغار الـغـزالن والنـمـر ال يفـتـرس البـشر
الـذي يتـقـرفص ويـبقى سـاكـنا. كل احلـيـوانـات تنـطـوي سلـوكـياتـهـا على لـفـتات
ـنظـر سـادية حـانيـة عـلى نـحو او اخـر. وحـدهـا الضـبـاع سـيئـة الـطـبع قـبيـحـة ا

الغريزة كساستنا .
كل الـسـاسـة في مـشارق االرض ومـغـاربـها ال تـعـدم احلـصـول منـهم عـلى لـفـتة
حانـية على شعوبـهم لفتة تراجع عن غـيَهم موقف ندم على فـسادهم انسحاب

من احلياة السياسية بعد فشل ابتدائي او مركب .
سؤولية فاسدا او قاتال او خائنا فليس غريبا ان تصادف الشعوب في موقف ا
شانق او او عمـيال فسرعان ما تنقـضي حقبتهم فيـرمى بهم الى السجون او ا
االنزواء لـكن ان يجثم مثل هؤالء على صـدور شعوبهم سن طواال وهم في كل

مرة يبحثون عن فرصة ثانية او ثالثة والى ما ال نهاية !!
ان الساسة في العراق ولبنان ال يتقاعدون وال يشبعون وال يستحون وال يتوبون

لون وكأن الله لم يخلق غيرهم كي يحل بديال عنهم . وال يندمون وال 
انــســـــلـوا حتـت جـلـودنــا كـالــدود وهم في ثــنـايـا شــعـورنــا كـالــقـراد يــذهـبـون
ويـرجـعون يـخـتـصـمـون فـيـمـا بيـنـهم ويـتـراضـون خـصـوم في الـعـلن احـبة في

السر.
يزعمـون انهم منّا لكن سـحنتهم ليست كـسحنتنا وال دمـهم كدمنا وال مالمحهم
ـا ألن مـعـظـمهم اغـراب ادَعـوا نـسـبنـا أو ألن الـله نـزع الـنور من كـمالمـحـنا. ر

وجوههم لهول موبقاتهم فاستحالوا الى كائنات عابسة بعيون زائغة .
متفـقون على سرقـتنا وقتـلنا وتدميـر مقدرات بلـدينا وتصـفير ثرواتـهما واضاعة
ـة الجياله الـقادمـة. ال نعـرف من اي معـدن قدَوا وال من أية فرص احلـياة الـكر

طينة جبلوا وال على اي ملّة ساروا .
َ يـصـفـهم وسـيـعـجـز الـشـعـراء حـتى الـتـاريخ سـيـقف حـائـرا 

ويقصر معجمهم عن االتيان بهجاء يليق بهم !!!
من هؤالء?!!

قلـنـا لكم: ارحـلوا فـلَـوا شلع قـلع كُلـن يعـني كُلن فال
حـاضـر لـنـا وال مـسـتـقـبل الوالدنـا وال بـقـاء الوطـانـنا اال

برحيلكم .

بغداد
s Š œ«“u½

مـنـذ انـفـجـار مـرفـأ بـيروت,والـلـبـنـانـيـون يـتـظـاهـرون بـقـوة ضـد حكـومـتـهم الـتي
ـة.مـا يـخـتـلف في هـذه الـتـظـاهـرات هو ـؤ تـظـاهـروا ضـدها قـبـل هذه احلـادثـة ا
غضـبها العنيف بحـيث ان اجلماهير هاجـمت وزارة اخلارجية ووزارة االقتصاد
ـصـارف.وادت هذه الـتـظاهـرات الى اسـتـقالـة وزيـرة االعالم ووزير ومجـمـوعة ا

البيئة.
كل مـا أراه في شـوارع بـيـروت يـعـكس صــورتـنـا.احـيـانـا تـخـتـلط عـلي مـشـاهـد
ـناظر بيروت وصخبها واندفاع شبان مظاهـرات الناصرية باطاراتها احملترقة 

لبنان وهم يقذفون قوى االمن باحلجارة.
ال فرق بـ الـصورتـ ابـدا.فهـم يكـررون حـرمانـنا,ونـحن نـكرر حـرمـانـهم.ولعل
ـعنـوي مع بيروت موقف سـاحة الـتحريـر كان واضـحا حـ اعلـنوا تـضامـنهم ا

الغاضبة.
واد اخملزنة ـرفأ دعا احلكومـة الى جرد ا التجـربة كما يـقال متشابـهة.انفجار ا
فـي مـيـنـاء ام قـصـر.لـيس هـذا فــحـسب فـبـعـد تـظـاهــرات تـشـرين اسـتـقـال عـبـد
ـهـدي,وبـدا حـديث عن انــتـخـابـات مـبــكـرة.واالن حـسـان ذيـاب يــطـرح الـفـكـرة ا

نفسها.خالل شهرين ولكنه استقال من منصبه.
بكرة حل سحري وهي تشبه عصا موسى.اما حديث محاسبة اي االنتـخابات ا
فاسـد او مقصر فنحن ايضا نشبه لبنان في هذا االمر.اذ ال حديث عن عقوبات
الي مـسـؤول ابـدا.ذلك الن الـنظـام الـسـيـاسي الـضـعيف ال يـجـرؤ عـلى مـواجـهة

قوى الفاسدين باي شكل من االشكال.
بـغـداد وبـيـروت وجـهـان لـعمـلـة فـسـاد واحـدة.والـشـعـبان
يواجـهان قـوى وحيـتان الـفسـاد دون ان تتـزحزح قـائمة
من مسـؤول اصبحوا امبراطوريات مالية في وقت يئن

الفقراء حتت سياط اجلوع.

ارح ركـابك وتـمـهل وكـفاك عـجـالـة ايهـا الـعـمـر السـريع فـلم تـنـجز االحالم وال
ا األفـكـار بعـد مـهالً فـلم تتـحـقق االمـنيـات ولم نـتـذوق طعـمـاً لـلراحـة الـتي طـا
ركـضـنا نـحـوهـا دون وصولٍ مـهال فـهـناك الـكـثـير من األعـمـال مـنتـظـرة كـفاك
سبـاقاً معنا فاجلميع يعرفك انت األسبق واألنشط وكيف لسلحفاة ان تسابق

شيها.  ارنباً 
الـيوم اطوي الـ27 سنـة مرت لم اجد فـيها اعوامـاً بتاتـًا سوى اعوام الـطفولة
فـردت مـرت سـريعـاً دون وقوف والبـاقي اغلـبـها سـنـ والفـرق واضح بـ ا
ولو لـبرهة دون تـخفيـف في شوارع احليـاة رغم مطـباتهـا الكثـيرة الـتي تعرقل

ضي وبسرعة تفوق سرعة الضوء.  السير لكنها مستمرة با
هـكـذا الـدنـيـا ال تـقف ابـداً كـالـقــطـار ال يـقف سـوى في مـحـطـاته وكل مـحـطـة
حتملـنا عبـئاً كـبيراً ونـبقى نحنُ نـفتش محـطة تلـو األخرى عن بقـايا أمل وب
هذه وتـلك ال جند سـوى الـهم واحلزن والـناجح مـن يسـتغل هـذه الـدنيـا ليـأخذ

من إبتسامتها ما يأخذه رغم عبوس وجهها. 
الـيوم ارتـمت الورقة الـ27 من شـجرتي في خريـف ال اعلم ما نـهايـته لكن اعلم
البـداية فـقـد بدء بـضحـكـة طفـوليـة وبـراءة ال تعـرف سوى
حب اجلـمـيع حـقـقت الـبعـض من االحالم وبـقي الـكـثـير
على أمل التحقق فيارب اجعل من هذا العمر بركة وان
يـكون في طاعـتك ورضاك واسعـاد من حولي واجـعلني

ا حتب وترضى انك القادر على كل شيء. صاحلاً 
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اطـلع سـفـيـر الـعـراق لـدى الـيـونـسـكـو
ــثال عن ال خــلف  مــحــمــود شـاكــر ا
ــنــظـمــة الـدولــيــة عـلـى االخـتــبـارات ا
اإللــكـتــرونـيـة فـي عـدد من اجلــامـعـات
والـــكــلـــيــات احلـــكـــومــيـــة واألهــلـــيــة

العراقية. 
ـال خــلف جـــامــعــات الـــبــصــرة وزار ا
ـــثـــنى ـــوصـل وا وبـــابـل وبـــغـــداد وا
ستنصرية والكرخ والـكوفة وديالى وا
للعلوم وجامعة كلكامش وكلية العراق

اجلامعة. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـمـتـحـن ال خـلـف حـاور الـطـلـبـة ا (ا
وأعــضـاء الــلــجـان االمــتـحــانــيـة بــعـد
االسـتمـاع الى الشروحـات التي قـدمها
الــســادة رؤســاء اجلــامــعــات وعــمـداء
ـنظمـة الدولية الـكليـات ونقل حتيات ا
ـقر الـعام والقـائم عـلى إدارتها في ا
وفرعها في بيروت والعراق وإشادتهم
بـــتـــجـــربـــة اجلـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيـــة
واسـتـراتيـجـية وزارة الـتـعلـيم الـعالي
دمج لـلسنة في الـتوجه نحـو التعـلم ا
الــدراسـيـة الــقـادمــة مـؤكـدا اســتـعـداد

نظمة لتقد الدعم واإلسناد).  ا
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ـصــابـ كــمـا زار عــددا من الـطــلـبــة ا
بــكـورونــا الـذين يــؤدون االمـتــحـانـات
اإللـكترونية من أمـاكن احلجر الصحي
ـتــهم مــثــمــنــا في الــوقت نــفــسه عــز
وقــدرتــهم عــلى مـواجــهــة الـتــحــديـات
الــصـحــيــة واإلسـهــام في تــقـلــيل آثـار
اجلــائـحـة وتـداعـيـاتــهـا عـلى اجملـتـمع

العراقي.
وأعـلن وزيـر الـتعـلـيم العـالي والـبحث
الــعــلـمي نــبــيل كــاظم عـبــد الــصـاحب
ـدمج لـلـعـام اعـتــمـاد نـظـام الـتـعــلـيم ا
ـقبـل للـجـامعـات والـكلـيات الـدراسي ا

احلكومية واألهلية . 
وقــال عـبـد الـصــاحب في بـيــان تـلـقـته
(الـزمان) امس انه (بـعد مشـاورة هيئة

وتـــابع ان (ذلك جــاء لــتـــســهــيل أمــور
الـطـلبـة لـتأديـة االلتـزامـاتات وحـضور
ـواد الدراسية التي تـتطلب احلضور ا
ـواد العـلمـيـة في اي جامـعـة قريـبة كـا
من مــــحـــافـــظـــة ســـكـــنـــاه في مـــجـــال
ــتــنــاظــرة عــلى أن االخــتـــصــاصــات ا
يـجري الـتنـسيق ب االقـسام الـعلـمية
والـهيئات التدريسية للجامعات في ما
بــيـنـهــا وبـالـنــسـبـة لــبـرنــامج الـعـمل
لـلــدراسـات الـعـلـيـا لــلـسـنـة الـدراسـيـة
تـطبق علـيهم اإلجـراءات نفسـها اآلنفة

في الدراسات األولية). 
وتـعهـد وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث
الــعـلــمي  نـبــيل كـاظـم عـبـد الــصـاحب
بـدعم مـطالب حـمـلة الـشهـادات الـعلـيا
ومــنـــاقــشــة حتــقــيـــقــهــا مع اجلــهــات
اخملــتـصــة وجـاء ذلـك لـدى اســتـقــبـاله
ـثــلي ومــعـتـصــمي حــمـلـة عــددا من 
الــشـهــادات الـعــلـيــا الـذين عــبـروا عن
ـشروعة بـأسلـوب حضاري مـطالـبهم ا

كفله القانون والدستور.
وكـشف عبد الـصاحب  عن (مـخاطبات
رسـميـة رفعـتهـا وزارة التـعليـم العالي
والــبــحث الــعــلـمـي الى مــكـتـب رئـيس
الية واألمانة مجلس الوزراء ووزارة ا
الـعامة جملـلس الوزراء لبـلورة احللول
ـقـتــرحـات الـتي ــمـكـنــة ومـنـاقـشــة ا ا
تـقـدمت بهـا الـوزارة الستـيـعاب حـمـلة
الــشـــهــادات الــعــلــيـــا وتــوظــيف هــذه

همة). الطاقات واالختصاصات ا
 وفـي هذا السياق تابع وفد رسمي من
الــتــعـلــيم الــعـالي الــوقــفـة الــســلـمــيـة
ألصـحاب الشهادات العليا وأكدوا لهم
لـف وحرص االهـتـمـام الـكـبـيـر بـهـذا ا
ــــســــارات الــــوزارة عـــــلى حتــــقـــــيق ا
ـــنــشــودة. ومـن جــهــة اخـــرى شــهــد ا
مـجلس جامـعة تكـريت مراسيم تـسليم
مــهــام رئــاسـة اجلــامــعــة من األســتـاذ
الـدكتور جهـاد ذياب محل الى األستاذ
الـدكتور وعد محمود رؤوف اجلبوري.
وثـمن مـجـلس اجلـامـعـة اجلـهـود التي
بــذلـتــهـا االدارة الـســابـقــة    مـتــمـنـ
الـتـوفـيق لالدارة اجلـديـدة واسـتـكـمال

ـلقـاة على ـهـام العـلمـية والـثقـافـية ا ا
عــاتــقـهــا. وحــضـر مــراســيم االسـتالم
والــتـسـلـيم عـمــداء الـكـلـيـات وعـدد من
مـدراء األقـسـام التـنـفـيذيـ في رئـاسة

جامعة تكريت.
الـنـجف جتري األمـتحـانـات اخلارجـية
شاركة   1127طـالباً وطالبة وقدمت
جلـنـة الـتربـيـة الـنيـابـية مـجـمـوعة من
ــقـــتــرحــات بــشـــأن الــعــام الــدراسي ا

قبل.  ا
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وقـال رئـيس جلـنـة الـتـربـيـة الـنـيـابـيـة
قــصي الـيـاسـري في تـصـريح امس إن
(الــلـجــنــة تـثــمن أي جــهـد يــهـدف إلى
خـدمـة الـعـمـلـية الـتـربـويـة مـعـبرا عن
أمـله أن تـخرج جـلـسة مـجـلس الوزراء
ـــقــبل اخلـــاصـــة بــالـــعـــام الـــدراسي ا
بــخــطـوات وقــرارات تــخـدم الــتالمــيـذ

والطلبة). 
وأضـاف الـيـاسـري  أن (اللـجـنـة قدمت
إلـى وزارة الــتـــربـــيــة مـــجـــمـــوعــة من
ـقـترحـات أهمـها الـتواصل مع وزارة ا
الـصحـة بشأن مـعرفة آخـر التحـديثات
ونـــسب إصـــابــة األطـــفـــال بــفـــيــروس
كـورونا والقيـام بحمالت تعفـير يومية
ــبـاشـرة بـالـدوام لــلـمـدارس في حـال ا
وتـــهـــيــئـــة مـــســــتـــلـــزمــات الـــوقـــايــة

والتعقيم). 
وأشــــار الــــيـــاســــري إلى أن (مـن بـــ
ـبـاشـرة بالـعـام الدراسي ـقـتـرحات ا ا
في شـهر أيلول ويكـون خاصا بالصف
ـــــدة ال تــــــقـل عن األول والــــــثــــــانـي و
ـــقـــتـــرحــات شـــهـــرين) مـــؤكـــدا أن (ا
تـضـمـنت أيـضـا اخـتـصـار أيـام الدوام
لـيوم أو ثالثة أيـام في األسبوع لكل

مرحلة). 
قترحات وتـابع الياسري أن (من ب ا
ــعــرفــة عــدد إجــراء تـــقــيــيم شــهـــري 
ــــدارس اإلصـــــابــــات بـــــســــبـب دوام ا

بالتنسيق مع وزارة الصحة). 
وفـي ســيـــاق مــتـــصل زارت الـــلــجـــنــة
راكـز االمـتـحـانـية الـنـيـابـيـة عدد مـن ا
ـديـريـات الـتـربـيـة في بـغداد الـتـابـعـة 

لــطــلــبــة االمــتــحــان اخلــارجي (الــدور
الــــتـــمـــهــــيـــدي) فـــضـال عن االتـــصـــال
ــديــريــات الــتـربــيــة في احملــافــظـات
وتـفـقدت  سـير عـمـليـة االمـتحـانات في
ـــــراكـــــز واالطـالع عـــــلى االجـــــراءات ا
ــتـخـذة والـواجب تــوفـرهـا  لـتــهـيـئـة ا
ناسبـة وتأم بيـئة  صحية االجـواء ا
وأمـنة  لـلطـلبـة مؤكـدة  اهمـية االلـتزام
بـالـتــعـلـيـمـات اخلـاصـة بـاالمـتـحـانـات
وتـــكـــثــيـف اجلــهـــود وتـــوفــيـــر كـــافــة
ستـلزمات لالمـتحانات الـتجهـيزات وا
ـسـتــلـزمـات وخــاصـة الـتــجـهـيــزات وا
الـــطــبـــيـــة من اجل جنـــاح الــعـــمــلـــيــة
االمـتحانية وحفاظاً على صحة ابنائنا
الطلبة سيما ونحن نواجة حتدي كبير
نـتيجة لتفشي فايروس كورونا مشيدة
ـهم والكـبير  لـوزارة التـربية  بـالدور ا
ـراقـب ـراكـز االمـتـحـانـيـة وا وادارة ا
والـتنـسيق الـعالي مع وزارتي الـصحة
والــداخــلــيــة الجنــاح سـيــر الــعــمــلــيـة
االمــتــحــانــيــة وهي رســالــة اطــمــأنـان
ن ينـتظرون دورهم لـطلـبتـنا االعـزاء 
الداء االمـتحـانات الـنهـائيـة في  اجواء

الـرأي قـررنـا بـرنـامج عـمل اجلـامـعات
لــلـدراســات االولـيــة والــعـلــيـا لــلـســنـة
ـــا يـــضـــمن ـــقـــبـــلــة و الـــدراســـيـــة ا
انـسـيابـيـة العـمل وفـقا لـلـظروف وفي
حـال زوال هذا الـظرف تـتم العودة الى
احلـيـاة اجلـامعـيـة بـالدراسـة بـحـضور

الطلبة واالساتذة في قاعات الدرس).
دمج هـو مزيج واضـاف ان (الـتعـليـم ا
بـ الـتعـلـيم اإللكـتـروني والتـعـليم من
خالل حــضـور الــطـلـبــة بـحــيث يـكـون
الــتــعــلــيـم االلــكــتــروني فــقط لــلــمــواد
الـدراسية الـنظرية أمـا حضور الـطلبة
لـلـمـواد الـدراسيـة الـعـمـليـة اخملـتـبـرية
والـسـريـرية والـتـطـبيـقـية) ,واشـار الى
ان (الـــــوزارة اشـــــتـــــرطـت أن يـــــكــــون
احلــضــور بــشــكل مــجــامــيع صــغــيـرة
ــا يــؤمن االســتــفــادة من مــتــنـــاوبــة 
اجلـانب الـتـطبـيـقي الـعلـمي والـعـملي
ــنــتــســبـ من وكــذلك يــؤمن سالمــة ا
خالل تــطــبـيق شــروط جلـنــة الـصــحـة
والــسالمــة من حــيث الــتـبــاعــد ولـبس
الـكمـامات والنـظارات والكـفوف ومواد
الــتــعــقــيم والــتــعــفــيــر واخــرى تــؤمن
ـهـنـيـة كـمـا يـجـب أن تـقوم الـسالمـة ا
االقــسـام والــفـروع الـعــلـمــيـة بــجـدولـة
ـواد الدراسية العلمية حسب ما تراه ا

مناسبا في االسبوع الواحد).

مـنـاسـبـة وحتـقـــــــيق افـضل الـنـتائج.
ـديــريـة الـعـامـة من جــانـبـهـا اعــلـنت ا
لـلتربيـة في محافظـة النجف عن توجه
 1127طـالباً وطـالبة ألداء األمـتحانات
. وقال الـتـمهـيـدية لـلـطلـبـة اخلارجـيـ
مـدير عام التربية عادل البصيصي في
ـديرية قـد جهـزت جميع تـصريح أن (ا
ــــرشـــات ــــعــــقـــمــــات وا ــــراكــــز بـــا ا
والــكـــمــامــات مع تـــطــبــيق الـــتــبــاعــد
الـصــحي بـ الـطـلـبـة  بـالـتـعـاون مع
هيئة احلشد الشعبي  معاونية شؤون
ـقـاتــلـ  أجـرت حـمالت الــشـهـداء وا
الـتعفـير والتعـقيم للـمراكز األمتـحانية
قــبل بــدء األمـتــحـان وســتــسـتــمـر الى

نهاية األمتحانات).
 وشـدد البـصيـصي  على (تـوفيـر كافة
طلوبة لراحة الطلبة من ـستلزمات ا ا
بـردات  والتـنسيق مع ـاء البـارد وا ا
مـديرية شرطة النجف لـتوفير احلماية
الالزمــة لــكل مـركــز أمـتــحـاني)  الفــتـاً
الــنــظــر الى أن (األمــتــحــان اخلــارجي
ــرحــلــة الــســادس لــلـــيــوم األول كــان 

ادة اللغة العربية). األدبي و
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نـظمات الـدولية الـساندة الـوزارة وا
لـدعم العـوائل النـازحة في اخملـيمات

وتشجيع من يرغب بالعودة .
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــهــجــرين اكــدت وزيــرة الــهــجــرة وا
ايــفــان فــائق جــابــرو ضــرورة وضع
آلــيــة عـــمل مــشــتــركــة مــوحــدة بــ

اجـــــــراء تـــــــعـــــــديـالت جـــــــوهـــــــريــــــة
عــــلــــيه.”واوضـح الـــنــــائب  ان “هــــذا
الـقـانون يـتطـلب اراء شرعـية وفـقهـية
ولـيس قانونـية فقط وبكل تـأكيد نحن
سـوف نـستـشيـر اجلـهات ذات الـعالقة
بهذا األمر حتى يكون القانون مكتمال
مـن كـــافــــة اجلــــوانـب الــــقــــانــــونــــيـــة
والـشــرعـيـة خـصـوصـاً هـذا الـقـانـون

س اجملتمع العراقي.”
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اسـتـقــبل وزيـر الـتـخــطـيط األسـتـاذ
الـدكـتـور خـالـد بـتّـال الـنـجم الـيـوم
ــثـلــة صـنـدوق الــثالثـاء الــسـيـدة 
ـتـحـدة لـلـسـكـان في الـعـراق اال ا
ــرافق لــهـا. ريــتــا بــراون والــوفــد ا
وجــرى خالل الــلــقــاء الــذي حــضـره
ـسـتشـار الـوطـني لـلتـعـداد مـهدي ا
الــعالق بـــحث عــدد من الــقــضــايــا
ـشتـرك ب وسبل تـعـزيز الـتعـاون ا

 . اجلانب
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
ــسـتــوى الـتــعـاون (الــوزيـر اشــاد 
والـدعم الــذي يـقــدمه صـنـدوق اال
ـتـحـدة للـسـكـان لـوزارة الـتـخـطيط ا
والـوزارات األخــرى لـتـمـكــيـنـهـا من
تعلـقة بتنـفيذ برامج اداء مهامهـا ا
التنمـية البـشرية وحتسـ مستوى
اخلـدمــات الـصـحـيــة والـتـعـلــيـمـيـة
ُــقـدّمــة  لـلــســكـان.داعــيـا اجملــتـمع ا
ــتـحـدة الـدولـي ومـنـظــمـات اال ا
ــزيـد من الـدعم جلـهـود الى تـقـد ا
احلكومة العراقية السيما في مجال
معاجلة ملف النازح وسبل تأم
مــتــطــلــبــات احلــيــاة لــهم من خالل
ضـــمــان عــودتـــهم الى مــنـــاطــقــهم)
مــشــيـــرا الى ان (وزارة الــتــخــطــيط
وبـــالـــتــنـــســيـق مع وزارة الــهـــجــرة

ــهــجــرين بــصــدد تــنــفــيـذ مــسح وا
ـنـتـشرة مـيداني خملـيـمـات الـنازين ا
في مـــحـــافـــظـــات نـــيـــنـــوى ودهــوك
واألنـبـار بـهـدف الـوقـوف عـلى واقع
تــــلك اخملـــيـــمــــات ووضع احلـــلـــول

ـعـاجلـات لـلــمـشـاكل الـتي تـواجه وا
). وأشــــار الـــنــــجم إلى الــــنــــازحـــ
ـضي بـتـنـفـيـذ (جـهـود الـوزارة فـي ا
ـسـاكن الـتــعـداد الـعــام لـلـسـكــان وا
ــزمع تــنـفــيـذه خالل الــذي كـان من ا

العام اجلـاري مرجحـا عدم إمكـانية
إجـرائه بـســبب الـظـروف الـصـحـيـة
ــر بــهــا الــعــراق) ــالــيــة الــتي  وا
مضـيـفـا ان (الوزارة تـعـمل االن على
إعــداد دراســة مــهـمــة تــتــنــاول اثـر
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نـفذت الفـرق الفنيـة في شعب اإلشعاع
ـديـريات بـيئـة نـينـوى  وصالح الدين
مــســوحــات اشــعـاعــيــة عــلى كــمــيـات
نـتشرة  مـتفرقـة من سكراب احلـديد ا
بـ محافـظتي صالح الديـن  ونينوى
بـــالـــدعم  مـن قـــوات ســـوات وجـــهــاز
مـكـافحـة اإلرهـاب.  وقالت مـديـر عام 
مـركز الـوقاية من االشـعاع بـشرى علي
أحـمــد في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـفرق الـفنـية االشـعاعـية الـتابـعة
ـديريـتي بيئـة نيـنوى وصالح الدين 
نــفــذت  مــســوحــات اشــعــاعــيــة عــلى
كــمـيـات مـتــفـرقـة من ســكـراب احلـديـد
ـسـافة 170 كـم وبواقع 21 ـنـتـشـرة  ا
مــوقع تـمـتــد من جـبـال  مــكـحـول الى

منطقة الدجيل). 
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ـسوحـات استـمرت  مـبـينـة ان (تلك ا
لـعدة ايـام  الهدف مـنها جـمع سكراب
احلــــديـــد فـي مـــكــــان واحـــد واصـــدار
ـــشـــعــة ــواد ا شـــهـــادة سالمـــة من ا
مـــؤكــدة ان  نـــتـــايج قــراءات اجـــهــزة
سح االشعاعي اثبتت عدم وجود اي ا
اثــــر لـــتــــلـــوث اشـــعــــاعي فـي حـــديـــد

السكراب).
وزار مــديـــر عــام صــحــة صالح الــدين
رائـد ابراهيم حمد اجلبوري مستشفى
ســامــراء الـعــام وردهـة الــعــزل واطـلع
قدمة للراقدين عـلى اخلدمات الطبية ا
فـي الــــردهــــةوجتــــول اجلــــبــــوري في
ردهــات الـعـزل واسـتـمع إلى الـراقـدين
الكات الطبـية معهم فـيها عن تعـامل ا
ـقـدمه مــشـيـدين بـدورهم بــاخلـدمـات ا
لــهـم طــيــلــة فــتــرة رقـــودهم مــثــمــنــ
ــقــدمـــة من قــبل تــلك الــتـــضــحــيــات ا
ـالكات وأكـد اجلـبـوري خالل مـؤتـمر ا
صــحــفي عــقب الــزيــارة (دعم الــدائـرة
الـكامل للمـؤسسات الصـحية باالخص
مـسـتـشـفى سـامـراء الـعـام مـثـمـنـا دور
الـكوادر الطبية والصحية التي تواجه
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االمنـة القـريبة مـنهـا).  وفي بعـقوبة
أفـاد مـصـدر أمــني (بـاعـتـقـال مـديـر
ـنــتـوجـات الـنـفـطــيـة في مـحـافـظـة ا
ديالى ومـديـر محـطة وقـود بـعقـوبة

ة.   القد
ـصـدر لـ (الـزمـان)  إن  (قوة وقـال ا
أمــنــيــة مــشــتــركـــة اعــتــقــلت مــديــر
ـنــتـوجـات الـنـفـطــيـة في مـحـافـظـة ا
ديالى حيدر العامري ومدير محطة
ـة) مـضيـفا ان وقود بـعـقوبـة الـقد
(االعــتــقـال جــاء بــعـد الــعــثــور عـلى
ــــيــــاه في مــــئــــات الــــلــــتــــرات من ا

اخلزانات) . 
l¹“uð  ôu×

وتواصل شركـة ديالى العـامة احدى
ـعـادن شـركــات وزارة الـصــنـاعــة وا
جتــهــيــز الــشــركــة الــعــامــة لـتــوزيع
ـحـوالت الـتوزيع كـهربـاء اجلـنوب 
مخـتلفـة السـعات وعـلى دفعات وفق

 . برم ب الطرف العقد ا
وافاد مديـر عام الشـركة عبـدالرسول
مـحـمـد عـارف فـي تـصـريح لـلـمـكـتب
االعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان)
الكـــــات الــــــفـــــنـــــيـــــة امس بــــــأن (ا
والـهــنـدسـيـة في الـشــركـة مـسـتـمـرة
بـالعـمل خالل أيـام الـعطـل الرسـمـية
من اجل تــلــبــيـة احــتــيــاجـات وزارة
الكهربـاء من محوالت التوزيع ودعم
نظومة الكهربائية  مبينا واسناد ا
بــأن الــشــركــة قــامت يــوم اخلـمــيس
ــوافق 6 آب بـــتــجــهــيـــز الــشــركــة ا
الــعــامـة لــتــوزيع كــهـربــاء اجلــنـوب
بـدفعـة جـديدة مـن محـوالت الـتوزيع
بلغت 30  محـولة تـوزيع سعة 400
KVA بــعــد ان قــامت يــوم االثــنــ
ــوافق 3 آب بـــتــجــهــيـــز الــشــركــة ا

ــذكــورة بــدفـعــة بــلــغت ايــضـا 30 ا
مـحــولـة تـوزيع بـسـعــات مـخـتـلـفـة)
مـؤكدا (الـتـزام الشـركـة بالـتـوقيـتات
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كشـفت  قـائمـمقـامـية قـضاء بـعقـوبة
فـي  مــحـــافـــظـــة ديـــالى  عن حـــجم
ـتـلـكـئـة ـشـاريع االسـتـراتـيـجـيـة ا ا
ـشاريع مـشـيـرة إلى أن تـوقف تـلك ا
اليــ يـومـيـا. يـتــسـبب بـخــسـارة ا
وقـال قائـمـمقـام قـضاء بـعـقوبـة عـبد
الـــــله احلـــــيـــــالـي لـ (الـــــزمــــان) ان
(بــعـقـوبــة تـعــاني تـلــكـؤأ في اجنـاز
مـشـاريع سـتـراتـيـجـيـة في قـطـاعـات
مختلفة ومنها الـصحة بلغت كلفتها
اديـة اكـثر من 250 ملـيـار ديـنار) ا
ــــشــــاريع لم الفــــتــــا الى ان  (تــــلك ا
يـحـصل اي تـطـور في حـسـمـهـا مـنذ
10 ســـنــوات مـــتــتــالـــيــة). واضــاف
ـشــاريع عـلى احلـيــالي ان  (بـقــاء ا
وضــــعــــهــــا دون حتــــرك يــــؤدي الى
اليـــ انــــدثـــارهـــا الى خـــســـائـــر 

الدنانـير يـوميا خـاصة وان بعـضها
تتراوح نسـبة االجناز بها من 30%
%40 داعــيــا الـى اعــتــمــاد خــارطــة
ـشـاريع وانـهاء طـريق إلحـيـاء تـلك ا
مــلف مـعــقـد مــسـتـمــر مـنــذ سـنـوات
طــــويــــلــــة). واشــــار احلــــيــــالي الى
(مـواطـني بـعـقـوبـة يـدفـعـون فـاتورة
شـاريع االستـراتيـجية تأخـر حسم ا
نـظرا لـتـأثـيرهـا الـسلـبي عـلى قـطاع
اخلدمات االساسـية بشـكل مباشر) 
مؤكدا  (ضرورة ان يكون هناك اطار
شـــامل لــلــحـــلــول يـــدفع الى حل كل
االشـكــاالت الـتي تــعـتــرض الـشـروع
ــشـاريع). الى بـبــنـاء واكــمـال تـلك ا
ذلك قــال عــضــو مــجــلـس نــاحـــــــيـة
ـنـحل جـمـال الـشـــــمري لـ كـنـعـان ا
(الزمـان) (هناك حـقيـقة مـرة ال يعلم
بـهـا الـكـثـيـر وهي الـنـكـبـة الـسوداء
الـتي ضـربت ريف كـنـعـان اجلـنـوبي
أبـان ســيـطـرة تــنـظـيم الــقـاعـدة بـ
عامي 2006-2008 وقيامـهم تدمير
وتــهـجــيـر ســكـان 30 قـريــة زراعــيـة
ومسحها من اخلـارطة بشكل كامل).
واضـاف الـشـمـري أن  (الـقرى الـتي
يـعـود تـاريــخـهـا إلى عـقـود طـويـلـة
حتولت ب لـيلة وضـحاها الى قرى
مهجورة في مشهد مأساوي بعد ان
فــر سـكــانـهــا الى الـعــاصـمــة بـغـداد
ومحافظـات جنوبية جـراء الهجمات

تكررة لعناصر القاعدة).  ا
وطالب  الشمـري بــ (ضرورة العمل
عـلى إحيـاء تـلك الـقرى كـون بـقـاءها
مـهـجـورة سـيــخـلق مـصـاعب امـنـيـة
خـــاصـــة وان بـــعـض خاليـــا داعش
بــدأت تــنــشط مــؤخــرا في مــحــاولـة
الســتـغالل مــوقـعـهــا لـضــرب الـقـرى

احملددة ضمن العقـد لتجهيـز الكمية
ــتــعـاقــد عـلــيــهـا والــبـالــغـة 1500 ا
مـحــولـة تـوزيع مــخـتـلـفــة الـسـعـات

مـبــديـا االسـتـعـداد لـتــجـهـيـز جـمـيع
شـــركــات ودوائــر وزارة الـــكــهــربــاء
حـوالت الـتوزيـع وبكـافـة السـعات
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انـتـشـار جـائـحـة كورونـا عـلى واقع
الـرعــايـة الـصـحـيـة في الــبـلـد فـيـمـا
سـتـنـجـز  دراسـة نـوعـيـة أخـرى  عن
ـشـاكل احلـقــيـقـيـة الـتي يـواجـهـهـا ا

الشباب). 
ÍdÝ« nMŽ

وأعـربت براون عـن تقـديـرهـا الـعالي
جلـهــود الـوزيــر ووزارة الـتــخـطـيط
باجتاه اجراء التعداد العام للسكان
ـسوح والـدراسات وتنـفيـذ عدد من ا
ـــتــعـــلـــقــة بـــالــشـــبــاب الـــنــوعـــيــة ا
والـــنــــازحــــ واحلـــد مـن الـــعــــنف
األســـري مــــعـــربــــة عن اســـتــــعـــداد
ـتحـدة للسـكان لدعم صندوق اال ا
جمـيع هذه اجلـهود والـفعـاليات في
إطـار الـبـرنـامج الـقـطـري لـلـصـندوق
2021-2024  وخـــصـــوصــا فـــيـــمــا
يـتـعـلق بـدعم تـنـفـيـذ الـتـعـداد الـعـام

 . للسكان ومعاجلة ملف النازح
وتـرأس حـسن كـر الـكـعبـي النـائب
االول لــــرئـــيـس مـــجـــلـس الـــنـــواب 
اجـتـمـاعـا بـحـضـور اعـضـاء مـجـلس
النواب عن مختلف اللـجان النيابية
ووزيرة االعمار واالسكـان والبلديات
نازن محمـد وسو  ومحافظ بغداد
مـحــمـد الـعــطـا لـبـحـث مـشـروع مـاء

النهروان. 
شروع يخدم وقال الكعبي ان (هـذا ا

اكثـر من 600 الف نـسـمة  ورغم ان
نـفذة بـدأت الـعمل به مـنذ الشـركـة ا
الـعام 2011  لغـاية 2015 وبنـسـبة
ــئــة وتـســبب اجنــاز بـلــغت 80 بــا
ــشــروع بــكــارثــة تـــوقف الــعــمل بـــا
ـنطقة انسانـية حيث يعـاني سكان ا
من شـح كــبــيـــر في مــيـــاه الــشــرب 

وهذا االمر غير مقبول).
 واضاف في بيـان تلقـته (الزمان) ام
(هـذا يسـتـدعي عـقد االجـتـمـاع الذي
يــجب ان يـعــمل فــيه اجلـمــيع بـروح
الـفــريق الـواحــد التـخـاذ قــرار مـلـزم

شكلة بشكل تام).   ينهي ا
وجـــرى خالل الــلــقـــاء اســتــعــراض
ــــشــــروع تــــفــــاصـــــيل واولـــــيــــات ا
ـعــوقـات الـتي تــسـبـبت بــتـأخـيـر وا

اجنازه.  
ـــنح وزارة وانـــتــــهى االجـــتـــمـــاع 
االعمار والبلديات مدة اسبوع واحد
تـعلقـات القانـونية مع إلنهاء كـافة ا
ـنــفـذة لـلـمــشـروع وقـيـام الـشــركـة ا
مـديـريـة كـهـربـاء بـغـداد بـتأمـ خط
ــــشـــروع كـــهــــربـــاء خالل اكــــمـــال ا
وايصال الوقود من دائرة ماء بغداد
ائية بشكل مستمر حملطة وارد ا وا
ـياه الى 9 نـيـسان لـضـمـان تـأمـ ا
مــنـــطــقـــة الــنـــهــروان حلـــ اتــمــام

شروع بشكل كامل. ا
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ـرعـبـة الـتي حـصـلت في مـرفـأ بـيروت 4 أغـسـطس (آب) اجلاري االنفـجـارات ا
والــتي راح ضــحــيــتــهــا نــحـو 150 قــتــيالً وأكــثـر من 4 آالف جــريح ومــا يـزال
ـفقـودين كـانت كارثـة حـقيـقـية ـئـات حتت األنـقاض أو في عـداد ا الـعـشرات وا
تـضاف إلـى معـاناة الـلبـنـانيـ منـذ سنـوات والـتي شمـلت جمـيع مـناحي احلـياة
السيـاسية واالقتصادية واالجـتماعية والثـقافية وغيرها ابـتداءً من أزمة النفايات
صارف ومروراً بـأزمة الدوالر وانهيار سعر الليرة اللـبنانية والتي توّجت بأزمة ا
ـعـتّقـة والتي تـبدو بال أفق ازوت إضـافـة إلى أزمة الـكهـرباء ا وأزمة الـبنـزين وا
اء الـصالح لـلشـرب مروراً بـجائـحة منـذ ثالثة عـقود ونـيف من الـزمان وأزمـة ا
كورونـا وصوالً إلى االنفجـارات الرهيبـة التي أحلقت خسـائر فادحة في األرواح
مـتلكات العـامة واخلاصة والتي تـقدّر بنحو 15 مـليار دوالر في بلد يعاني من وا
وارد وبـطالة وفرص عمل قليلة  وخصوصاً إغالق محال جتارية وخدمية شحّ ا
وسيـاحـيـة  واالسـتـغنـاء عن خـدمـات أكـثر من 400 ألف عـامل يـضـاف إلـيهم أن
300 ألف إنسان أصبحوا بال مأوى بعد االنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

ـأسـاويـة وفـسـاد الطـبـقـة الـسـيـاسـية ـشـاهـد ا أقـول بـغض الـنظـر عن كـل هذه ا
ـبدئـيـة واستـقـواء بـعضـهـا على اآلخـر بـالسالح أو ـبدئـيـة وغيـر ا وصـراعاتـهـا ا
سـتمرة فإن تـكرّرة وا باخلـارج مع تهديـدات واختراقات الـعدو "اإلسرائـيلي" ا
هـنـاك وجـهــاً آخـر لـلــبـنـان عـرفــنـاه خالل هـذه احملــنـة ومن مالمــحه أنه يـحـظى
ي قلّ نظـيره من فرقاء مخـتلف على كل شيء إلّـا على أن يكون لهم باهـتمام عا
نفوذ في لـبنـان وامتـداد فيهـا ومصـالح متضـاربة أو مـتوافـقة أحيـاناً مع الـفرقاء
ؤتلفة  –اخملـتلفة تـصارعة وا الدوليـ واإلقليمي وبـالطبع مع القوى اللـبنانية ا
ـغا في إطـار حكم يـقـوم على الـطائـفيـة السـياسـية والـزبائـنيـة للـحصـول على ا
ـواقع تـلك الـتي قـام عـلـيـهـا دسـتـور لـبـنـان وتـكـرست بـفـعل األمـر ـكـاسب وا وا
الـواقع على نحو أشد في اتفاق الطائف العام 1990 بـعد حرب أهلية دامت أكثر

من 15 عاماً.
ـظهـر اإليجـابي في لبـنان  –الوجـه اآلخر هـو التـضامن اجملـتمـعي الذي شـهده ا
خالل الكـارثة األخيرة والذي  الـتعبير عنـه بوسائل مختلـفة سواء من اجملتمع
ية والدينية ؤسسات الثقافيـة واإلعالمية واألكاد دني أو اجملـتمع األهلي أو ا ا
ــأســاة الــتـي وصــفت بــأنــهــا أقــرب إلى وهــو مــا خــفف إلـى حــد مــا من آثــار ا
ادية والـبشرية وشموله ألحياء هيروشـيما لضخامة االنـفجار واتساع أضراره ا
بيروتـية كاملة دمّرت بشكل تـام أو شبه تام أو تعطلت إمكانـية احلياة فيها والتي

عاجلتها .  قد حتتاج إلى وقت طويل 
وأظـهـر اللـبـنانـيـون مثل هـذا الـتعـاضـد والتـسـاند ونـكـران الذات عـلى نـحو رائع
والتكـافل االجتمـاعي خارج الطـائفية الـسياسـية السائـدة  فنزلـوا نساءً ورجاالً
شبـاباً وشـيوخـاً إلى الشـوارع والسـاحات الـعامـة كل حسب قـدرته ليـجلـوا آثار
ـأساة الـكـارثـيـة ولـيـسـاعدوا اجلـهـات والـهـيـئـات اخملـتصـة الـطـبـيـة واإلنـقـاذية ا
والفـرق اخلاصة بـإطفاء احلـرائق وانتـشال الضـحايـا وإسعاف من هم عـلى قيد
ستشـفيات امتألت بأعداد كـبيرة من اجلرحى وبعضهم احليـاة منهم حتى أن ا
في حـال خـطـرة فـي حـ أنـهـا بـاألسـاس كـانت تـعـاني من نـقص في اخلـدمـات
اضي الصـحية وهو ما  التـعبير عنه خالل أزمـة كورونا منذ شـباط (فبراير) ا
والـتي مـا تـزال مـسـتـمـرة إلى اآلن خـصـوصـاً وقـد ارتـفـعت االصـابـات مـا بـعـد
ـرفـأ. واثـبـتت األحـداث حيـويـة وطـاقـة وتـضامن االنـفـجـارات الـتي حصـلت في ا
اللـبناني لدرجة أعجبت العالم  الـذي هو اآلخر سارع للتضامن معهم في هذه
الكـارثة اإلنسـانيـة بإرسال فـرق طبيـة وخدمـية ومسـاعدات  إضـافة إلى طواقم
فنـية إلجالء آثار الكارثة والتي قد حتتاج إلى فـترة غير قصيرة إلعادة اإلعمار 
ـنظـمـات الدولـية واألمـر يـحتـاج إلى دعم ومـساعـدة دوليـة سـواء من الهـيـئات وا
مثل صـندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو من دول يـرتبط لبنان معها بعالقات
ـتــحـدة الـتـي ال بـدّ أن تـضــطـلع تـاريـخــيـة فــضالً عن اجملـتــمع الــدولي واأل ا
ـساعـدته في اجـتـيـاز هـذه احملـنـة وال شك أن األمر ـسـؤولـيـاتهـا إزاء لـبـنـان 
يـحـتاج إلى مـزيـد من الوحـدة الـوطنـيـة والشـروع بـإصالحات حـقـيقـيـة ومحـاربة
ـا يـصب في مـصـلـحـة جـميع الـفـسـاد وإعالء مـرجـعـية الـدولـة ووحـدة قـرارهـا 
الـلـبنـانـيـ ويـعزز عـالقتـهم مع أشـقـائـهم الـعرب ومع مـخـتـلف  دول الـعـالم على
ـشـروع في أسـاس سـيـادتـهم وتــعـزيـز صـمـودهم لـلـدفـاع عـن حـقـهم الـعـادل وا

اختيار نظامهم االجتماعي وفي دعم النضال الفلسطيني. 
ـطالب كـانت شعـارات عامـة النتـفاضة 17 أكـتوبر ولعل جـميع تـلك األحداث أو ا

(تــشــرين األول) 2019 والــتي مــا تــزال مــســتــمــرة وعــلى
أساسـها تـشكـلت احلكومـة احلالـية وإذا لم تـتمكن من
حتقـيق ذلك فإن رحيلـها يصبح حتـصيل حاصل وهو
مـا بــدأ احلــديث عــنه بــصـوت عــال بــعـد االنــفــجـارات

األخيرة.
{ باحث ومفكر عربي
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ـرجـعيـة الـديـنيـة الـعلـيـا في الـنـجف ألشرف تـعـتـبر أعـلى هـرم في مـدرسة أهل ا
ـعزل عن األحـداث والـكوارث الـتي تواجه البـيت (عـليـهم الـسالم) وهي ليـست 

األمة في هذا البلد أو ذاك  عبر أرجاء العالم ...
ساحة من وانهـا اذ تنشر شعاعها الديني والعـلمي والروحي على رقعة واسعة ا

ستمرة للناس . كرتنا االرضية تقرنُ ذلك بأبّوتها احلانية ورعايتها ا
هم انـها ال تقـتصـر على رعـاية أبنـائهـا فقط  بل تشـمل اجلمـيع بال استـثناء وا

في منحى انساني نبيل يعكس عمق عظمتها وسموها .
رحوم العالمة الشـيخ محمد جواد السهالني عن موقفٍ ال أنسى مـا حدّثني به ا
رجع الديني األعلى في النجف االشرف مبلغاً يقطرُ انسانيةً ورحمة  يومَ بَعَثَ ا
ــوجــودين في مــصح ــرضى ا ــال الى وكــيــلـه في لــبــنــان لــتــوزيــعه عــلى ا من ا
(بحنّس) – وهـو مصح للمرضى بداء السل  – وحـ عزم الوكيل على ذلك وجد
ــرجع يــخــبــره بــذلك  فــجـاء ـذاهـب واألديـان فــكــتب الى ا ــرضى مـن شـتـى ا ا

اجلواب وزّع على اجلميع بال استثناء
 هذا ما حدث قبل أكثر من سبع عاما .

رجـعيـة الـدينـية الـعـليـا في النـجف بـيانـا يعـكس مدى وأمـا اليـوم فـقد أصـدرت ا
رارة التي تعانيـها إثر الفاجعة الكبـرى التي حلّت بلبنان وأهله جراء تفاعـلها وا
هم انها دعت اهل الضمائر احليّة في بلدان روّع في مرفأ بيروت وا االنفـجار ا
العـالم كلّه الـى التـوجه اجلدّي واالسـهام الـفاعـل في جندة لـبنـان وأبنـائه األعزاء

في محنتهم ونكبتهم الراهنة .
وجاءت الـدعوة عامة شامـلة لم تقيّد ولم تـخصص بأبناء مـذهب مع في مؤشر
رجـعيـة الديـنية نحى االنـساني الـنبـيل في توجـهات ا واضح الداللـة على عـمق ا
أل نـفوسـنا اعـتزازاً بـتلك واهـتمـاماتـها الـبلـيـغة بـالقـضايـا االنسـانيـة وهـذا ما 

واقف . ا
-2-

ومن نافـلـة القـول االشارة الى أنَّ الـعالقـة ب الـعـراق ولبـنان هـي عالقة احلـبيب
بحبيبه .

وال أدل على ذلك مـن قول الشـاعر الـكاظـمي االستـاذ رياض عـبد الـغني –حـفظه
الله تعالى  – الذي كتب  :

-وحتت عنوان : نكبة بيروت  – يقول :
وتُ السحرُ في عينيكِ كيف 

وعلى رُباكِ أقامَهُ هاروتُ 
يا عُرسَ هذا الشرق مهما أوغلتْ 

فيك اللئامُ وعَضَّكِ الطاغوتُ
فاحلسنُ فيكِ سجيّة وعلى الُربى 

مِنْ مِسْكِ أمجاد الزمان فتيتُ 
بيروتُ أرضُ الرافدين تأوّهتْ 

قوتُ  اذْ طالَ حُسنَكِ عارض 
إنا بكينا أرخي (وَلِمَا جرى 

كلُّ العراقِ يئنُ يا بيروت)
 1441 هـ

والـشـاعر – كـمـا هـو مـعـلوم  –لـسـان الـشـعب الـناطق 
وقـد أشار االستـاذ الشـاعر الى أنَّ ( الـعراق) كـلّه يئن
ـا لَــقِـيَـتْـهُ (بـيـروت) وهــو يـعــيش أوجـاعــهـا ويــصـطـلي
بــنــيـران مــحــنــتـهــا كــأصــدق مــا تـكــون عــلــيه االخـوّة

واساة وهذه هي سجية العراق والعراقي . وا

عبد الله احليالي

بسم الله الرحمن الرحيم
واساة تتقدم جريدة (الزمان) بالتعزية وا

االخوية الى 
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جعل الله جنان اخللد مسكنه ومأواه

طلب: شاحنات تنقل محوالت كهربائية الى طالبيها

تحدة لالسكان ثلة اال ا UI¡∫ وزير التخطيط يلتقي 

هذه اجلائحة) .
ـسـتشـفى بـكوادر واعـلن عن (تـعـزيز ا
طــبـيـة من اطـبـاء تــخـديـر ومـسـاعـدين
عـدد 5 وكـذلك ثـمـانـيـة اطـبـاء مـقـيـم

دوري .
ـستشفى واضـاف انه (سيتم جتـهيز ا
بـاالوكسـج الـطبي من مـعمل تـكريت
بالغ مالية ستشفى  فـضال عن دعم ا
بـغية استخدامـها بالتجهـيزات الطبية
الــضــروريــة الـتـي حتـتــاجــهــا ردهـات
ـواطـنـ إلى (ضرورة الـعـزل) داعـيا ا
االلـتزام بالـتعليـمات الصـحية وجتنب
ـالمــســـة واالخـــتالط حـــفـــاظــا عـــلى ا

السالمة والصحة العامة).
الكــات الـهــنــدسـيــة لــقـسم وأجنــزت ا
ـشـاريع في الشـركة الـعـامة لـصنـاعة ا
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة في االدويــة وا
سـامـراء اخملـطـطـات النـهـايـة اخلـاصة
بالبناية االنتاجية اجلديدة اخملصصة
النـــتــاج الــشـــراب وقــطــرات الـــعــيــون
اجلــديـدة ومـصـادقـتـهـا من قـبل وزارة
الـصحة . وقال  مدير عام الشركة  عبد
احلـميد عـبد الرحمن الـسالم  في بيان
(نـحن بـانـتظـار إطالق الـتـخصـيـصات
ـالـيـة الالزمة لـلـمـباشـرة بـالـعمل في ا
مـشروع هذه الـبنايـة االنتاجـية  كونه
ضمن مشاريع اخلطة االســــــــتثمارية
الـتي لم يـــــــتم اطالق تـخـصـيـصـاتـها

حتى االن ). 
واشـار الـسـالم الى ان (الـشـركـة تـعمل
حــالــيــاً عـــلى تــأهــيل بــعض االقــســام
الحظات اخلاصة االنـتاجية وتنفيذ ا
بــــلـــجــــنـــة وزارة الــــصـــحــــة وحـــسب
تـاحة والعمل الـية ا الـتخصـيصات ا
ـرسـومـة وبدون يـجـري وفـق اخلـطـة ا

اية  مشاكل) .
وتـأمل الـشـركـة اطالق الـتخـصـيـصات
ـالية للمشاريع االستثمارية احليوية ا
والــتي سـتــسـهـم في حتـســ الـبــيـئـة
ـــالي ـــردود ا االنـــتــــاجـــيـــة وزيـــادة ا

للشركة .
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وصل صـدرت للـشاعر عن دار مـاشكي لـلطـباعـة والنشـر والتـوزيع في ا
والكـاتب حسـن عبـد احلمـيد مـجمـوعة شـعـرية جـديدة بـعنـوان (مهـرجان
حبـات الـسكـر) مـتضـمنـة قـصائـد ذات طابـع خاص يـسمـو عـلى الذاتـية
ـفرطـة وتـفـتح ابواب الـتـأمل علـى عالم فـسـيح يراه الـشـاعـر حلـوا بـرغم مرارة ا

الواقع واوجاع مفاجآته.
 وفـيهـا كـمـا يـقـول الـناشـر (الـلـغـة سـحـر وااليقـاع مـتـعـة تـتـحـقق لك لـذة النص
بـوصفك قـارئا عـاشـقا لـلـشعـر. وكل ذلك جتـده في قصـائـد حسن عـبـد احلمـيد
القـصيـرة التي تـشاكـل فيهـا التـشكـيل والتـدليـل فكانـت حبـات سكـر حقا تـذوب لتـمنح
مـذاقك حالوة وروحك يـخـضـورا وقـلـبك مشـوقـا.. مـجـمـوعـة تغـامـر في فـضـاء شـعري

مختلف). 

وصل رسالة ا
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ـعدان وهن الـتي تتـهـادى فـيـهـا بـنـات ا
يـحمـلن فوق رؤوسـهم ناطـحات سـحاب
من قــدور احلـــلــيب والـــقــيــمـــر والــلــ

اخلاثر. 
ــلك لــكن الـــفـــرق شــاسـع بــ عـــصـــا ا
ـعـيـدي بـالرغم الـسومـري وبـ عـصـا ا
مـن انـهـمـا بـحـجـم مـتـسـاو ومن شـجـرة
واحــدة  يـتــخـيــلـهــا الـبــعض أنــهـا من
شـجرة الـسدر حـتمـاً  وهي ذاتهـا التي
صـــنـع مـــنــــهـــا آدم  ع أول عــــصـــا ردع
فـيــكـون لــيـعــاقب األخ عــلى قــتل أخـيـه 
هـاجس االنسـيـاق بـالعـصـا هـو هاجس
مـتـوارث  حـتى وصل أخـيـراً الى مـعلم
ـدرســة لـيــعـاقب فــيـهــا تـلـمــيـذه والى ا
ــتــظــاهــر الــشـــرطي لــيــعـــاقب فــيــهـــا ا

احملتـــج. 

األسطـورية في رحلته العجيبة وب عصا
عيدي.  ا

وألن اجلــوامـيس لـيــست خـمــبـابـا ابــتـكـر
أحـفـاد ملـك أوروك هـذه الـعـصـا لـيـلـوحوا
بهـا فقط أمام قـطعانهم لـيرهبـوها  فقد ال
يــجـرؤ مــعــيــدي عــلى ضــرب دابــته بــتـلك
الـــعـــصـــا ألنـه يـــدرك بـــان احلـــنـــان الــذي
حتــتـــاجه اجلـــوامــيـس يــنـــبـــغي أن تــراه
ــواويل واألغـنــيـات مــرسـومــا في حــشـد ا
ـــعــدان وهـم يــعــودون الـــتي يــطـــلــقـــهــا ا
اء والـقصب أمل بقـطعانـهم من مراعي ا
بـأواني وفيرة من حـليب دسم يطـعمون به
ـدن أطــفــالــهم ويــذهــبـون بــالــبــاقي الـى ا
حـيـث يـدرك الــعــراقي إن ال لـذة الــقـريــبــة 
ـعـيـدي وطـعم يــفـوقـان قـيــمـر جـامـوســة ا
ـشية اجلميلة وحيث ال سـحر يفوق تلك ا

الــطـــبـــيــعـــة هي أم الـــوطن وأم اإلنـــســان
والوطن بـال طبـيعـة لـها خـصـوصيـتـها لن

يكون وطنا أبداً. 
ب الـعصا الغليـظة وحالقة القصب عاش
ـنـفى اجلــديـد. وهـو حـتـمـاً ــعـدان زمن ا ا
ـــعــدان أن زمـن عــصـــيب أدرك مـن خالله ا
انـدماجـهم في اجملـتـمـعات اجلـديـدة يـبدو
دن ال تـلـتقي مع مـستـحـيال  وان بهـجـة ا
دمـعة اجلـوع والـعـوز  لـهـذا كـانت غـربته
تـرتـسم عـلى حــيـاتـهم من خالل إصـرارهم
عــلى إبـقـاء جــزء من خـصـوصــيـة الـعـيش
الـذي كان يلف بهجـة حياتهم في األهوار 
عنـدمـا حـاول بعـضـهم من تأسـيس مـجمع
ـارسـون فـيه تـربـيـة سـكـنـي صـغـيـر لـهم 
اجلـاموس واالمتـهان من مـنتجه من خالل
بيع القيمر واحلليب فتكونت أحياء حتمل
مـسمـيـاتهم هـي أصال كانت مـوجـودة قبل
التـجـفيف ولـكنـهـا توسـعت بـعد أن هـاجر
الكـثير من أبنـاء األهوار إليهـا  فاضطرت
الـدولة أن تـنـقـلـهم مع دوابـهم الى مـناطق
دن كـما ـراكـز ا ابـعد عن احلـدود اإلدارية 
ــعـــدان في مــدنــيـــة الــنــاصــريــة في حي ا
ومنـطـقـة الكـمـالـية فـي بغـداد وغـيـرها من
ـــكــان ــهـم في نـــظـــرتـــهم الـى ا ـــدن. وا ا
ـيـاه اجلــديـد أن يـكـون قـريـبـا من مـنـابع ا
ـاء بـالــنـسـبـة فـقــد كـان ا ومـجـرى الــنـهـر 
وهو الذ الوحـيد لـكل أحالمه  لـلمـعيـدي ا
ــــنـــدائـــيـــ في نـــظـــرتـــهم يـــلـــتـــقي مع ا
ـقدسـة لـلمـاء فـهو حـيـاتهم الطـقـوسيـة وا
ـعـيـدي أن يهـنئ ومن دونه ال يـسـتـطـيع ا
في حلــظـة واحــدة. فـالـعــالم بــالـنـســبـة له
ظـهـيـرة دافـئـة يـتـأمل فـيـهـا قـطـعـانه وهي
اء وحتت أشعة تعة في ا تقـضي قيلولة ا

الشمس.  
ا لـم ينـبه أحـدهم الى الـتـشابه الـكـبـير ر
تـخيـلة من حـكايته ب عـصا جـلجـامش ا

ـقـاربـة أو الظن الـتي حتـدث عنـدنـا تـلك ا
هـي (( وأمــا من آمن وعـــمل صــاحلـــاً فــله
جــزاء احلــسـنى  وســنـقــول له من أمــرنـا
يـسـرا (  ( 88ثم أتـبع سـبـبـا (  ( 89حـتى
إذا بـلغ مطـلع الـشمس وجـدها تـطـلع على
قـوم لم جتعل لـهم من دونـها ســـــــــــــــترا

.((90 
ـعـيـدي ـاذا تـكــون عـصـا ا أدركـت أخـيـراً 
غـــلــيــظـــة ? من خالل جـــواب أحــدهم لي :
ــسـتـوى حــجم الـعــصـا يـجـب أن يـكـون 
حــجـم احلـيــوان ومــزاجه  وهــو يــظن أن
مـزاج اجلامـوس لـيس رائـقـا في كـثـير من
األحيـان  فـهـو يـحـتاج الى عـصـا غـلـيـظة
تسـوسه  بينـما ال يحـتاج راعي الغنم في
اجملــتـمـعــات الـريــفـيــة األخـرى سـوى الى
عصـا نـحيـفـة يحـولـها في بـعض األحـيان
الى ناي عـذب ليـقود فـيهـا قطـيعـة. ويبدو
ــعــيـدي إن الــدولــة انـتــبــهت الى عــصــا ا
واســــتـــــفـــــادت من خـــــصــــوصـــــيــــتـــــهــــا
واســتـخــدمــتــهــا ضــدهم عــنــدمــا  كــانت
سيـاسـة العـصا الـغلـيـظة هي مـا مورست
ناطق وسعي من خاللها على سكان تلك ا
تـغـيـيـر مالمح الـطـبـيـعـة وانـقـراضـهـا من
ــيــاه من الـــوصــول الى تــلك خالل مـــنع ا
ـنـخــفـضـات وإقـامـة الـسـدود عـبـر جـهـد ا

هندسي  كبير.
يــبـدو مـصــطـلح حالقــة الـقـصب  غــريـبـا
ولـكن في مزاج الساسـة وتصرفات الوالة
ـناجل حتولت ال يـبدو األمر غـريبا  فإن ا
الى مقـصات لتلك الضفائـر القصبية التي
ظلـت منسـدلة على جـب التـاريخ وأكتافه
آالف الـــســنـــ ثـم جـــاء األمــر الـــرئـــاسي
ـناطق الى مـناطق بـضرورة حتـويل تلك ا
يــــابـــــســــة ألن أمن الـــــوطن أهـم من األمن
كن أن تضع في الطبيعي.وتلك معادلة ال
ـــا ألن قــــوامـــيـس الــــســـيــــاســـة أصـال ر

الـظالم حيث يـوجـد مـاء احليـاة  فـأقـترب
وقابل اخلضر  فسار معه في ـنطقة  من ا
الـظالم وأخـذا يـفـتــشـان عن مـاء احلـيـاة 
فعـثر اخلـضر على عـ ماء وشرب مـنها 
أما اإلسـكندر فـقد تاه عنـها وظل الطريق 
وظل يبـحث عـنهـا أربـع يـومـا فلـم يعـثر

فقفل راجعا الى بالد اليونان)) عليها 
في تــنـاص بـنــيـوي تـظــهـر هـذه احلــكـايـة
ـكـان الـذي عاش مالئـمة مع خـصـوصـية ا
كـان ذاته الذي فـيه عرب األهـوار  حـيث ا
انـطــلق مـنه جـلـجـامش لـلـبـحث عن خـلـود
مــفـتــرض وصف بــعــدة أشــكـال ( تــفــاحـة
عشب احلياة  شجرة ماء احلياة  احلـياة 
ـا يأتي شـيئ من الـربط في احلـيـاة ) ور
حـكــايـة الـشـاعــر الـفـارسي إن ثـمــة مـكـانـا
مقـدسا يقع في الطريق الواصل ب مدينة
اإلصالح ومـدينـة الـفـهـود ضـمن مـحـافـظة
ذي قـار .ونـاحـيـة الـفـهـود  من أشـهـر مـدن
عدان مـنذ البـعيد األهوار الـتي يسـكنهـا ا
حتـوي مقامـا يقدسه الـناس ويزورونه في
مـواسم معـيـنة يـسـمى مقـام (اخلـضر حي

الدارين ).
ــا هـذا الــتـنــاص في رؤاه الـبــنـيــويـة ور
يقـودنا الى تفكيـر آخر في عالقة اإلسكندر
ــكــان الــذي ســكــنه أهل ســومــر وهم في ا
سكـان األهـوار القـدمـاء وصانـعـو عصـرها
اجملـيـد في سالالتـهـا الـثالث  يـقودنـا الى
شخـصيـة اإلسكـندر ذي الـقرنـ الذي ذكر
في سـورة الــكـهف وفي هــذه اآليـة يــصـنع
الـتنـاص وتـقـتـرب شـيـئـا من الـصـورة عن
ـا ــكـان وخـصــوصـيـتـه  فـاإلسـكــنـدر ر ا
عدان جوالت بالرغم ـكان وله مع ا وصل ا
مـن إن الـتــاريخ ال يــتــحــدث في هــذا األمـر
سـوى ما تركـته لنـا رؤية أحـد قادته الذين
كـان والـسيـطرة عـليه أرسلـهم الكـتشـاف ا
ة وهـذا القـائـد هو نـيـرخس. واآلية الـكـر

فـمن جـاء بـاألوزبك يـعنـي مـفـارقة غـريـبـة 
ـعـدان الذين الى مـديـنة بـني أسـد وقـرى ا
اء والـنجوم كما تطوف يطـوفون بأخيلة ا
فـيـما سـمرقـند ال الغـيوم فـي كبـد السـماء 
تــطـوف فـيـهــا سـوى زرقـة الــكـاشـان الـذي
يـزين مـآذنــهـا وذاكـرة تـاريخ األوزبك وهم
يـحــلـمــون بـالــشـرق الــذي يـرقـد فــيه أمـام
مذهـبهم أبو حنيفة النعمان وبيت الله في

جند.
لهـذا أتخـيل أن سمـرقنـد ثانـية تـطوف في
أرجـاء مكان تصبـغهُ من كل جهاته اضويه
الـالزورد األخـضــر وكـتـابــات تـتــحـدث عن
سـحر غامض لكـنوز وامكـنة كانت في يوم
مـا احـدى اجـمل أحالم االسـكـنـدر الـكـبـير.
الذي غـفت على كـتفه الكـثير من األسـاطير
ومنـهـا ما كـان يـظنـهـا هو أن جـنـوب بابل
الـــتي وصـل إلـــيـــهـــا بـــخـــيـــول الـــرومـــان
ـقدوني لعصـية عليه بسبب واإلغريق وا
ــيــاه احملــصــورة بـ أقــوام الــبـطــائح وا
وحتمـا كان يـقصد ضفـتي دجلـة والفـرات 

عدان. ا
ويـــبــدو أن تــصـــويــر الــشــاعـــر الــفــارسي
نظـامي الـكـنجـوي لألسـكـندر في قـصـيدته
ـوسـومـة ) إسـكـندر الـشـعـريـة الـنـثـريـة وا
نــامه ( الــطــويــلــة الـتـي حتــدث فـيــهــا عن
مــراحل حـــيـــاة اإلســكـــنـــدر في صـــورتــيه
تلك الـتي دونـها الـتـاريخ عنه فـتـرضـ  ا
وتلك الـتي جاء ـقـدوني  بـأسم اإلسكـندر ا
ذكـرها فـي القـرآن الـكـر بـأسم اإلسـكـندر
ذي الـقرنـ بعـد أن سـئل عنه الـرسول من
قــبل قـريش وبـإيـعــاز من أحـبـار الـيـهـود .
وفي نهـايـة فصـولهـا احلـكايـة الـتالـية عن
ـكان اإلسكـنـدر وفيـهـا ما اعـتـقده ربـطـا با
واهـله وخصوصيته قول الشاعر الفارسي

الكنجوي :
(( ثم عـلم اإلســكـنـدر إنه وصل الى األرض

احلــرف ومــعــنى الــكــلــمــة  وهم الــشــعب
الـوحـيـد فـي الـكـون من جــعل اجلـوامـيس
خـيـول مـعـاركه ولـيس جـيـاد احلـرب الـتي
ركبـها قتيـبة بن مسلم الـباهلي وذهب بها
الى ســمـر قــنــد.وكـنت دائــمـا أضع قــضـاء
اجلـبايش وهو واحـد من أهم مدن األهوار
في مشـابهـة جمالـية وروحـية مع سمـرقند
ـديــنـة األوزبــكـيــة الـتي ســحـرت الــقـائـد ا
ــغــولي جــنــكـيــزخــان  وظــنـهــا مــفــتـاح ا
الــولــوج الـى الــعــالم اجلـــديــد وامــتالكه 
عـندمـا هـمـس لقـادتـه : إذا كـنتـم حتـلـمون
ببـغداد  فعليكم أوالً بسمرقند. وتأمل الى
ـغـولي وحـاكم بـغـداد بـعد ـؤرخ ا وصف ا
ــلك اجلــويــني في وصف هــوالكــو عــطــا ا
ــديـنــة يـغــنـيــنـا عـن أي وصف آخـر لــهـا ا

قولــه : 
ـلـكـة الـسـلـطـان ((سـمـرقـنــد أعـظم بـقـاع 
اً قـالوا : مسـاحـة وأطيـبهـا ربـوعاً  وقـد
أنزه جنان الله أربع  وسمرقند أطيبها)).
ـتشابهة أمر ليس دن واألمكنة ا صنـاعة ا
بـسـهل . إيـتـالـيـو كالـفـيـنـو صـاحب اشـهر
تخيلة يقول : عن صناعة دن ا كتـاب عن ا
مديـنة مفترضة لـواحدة كموجة في الواقع

البد أن ينال الكثير من االسطرة .
وعـليه فـان جـلب سـمـرقــنـد الى اجلـبايش

ــعـيـدي ــعـدان جــمع (مـعَــيـدي ) وا (( ا
ُعـيدي وهو طـائر جمـيل الصوت غيـر ا
قـبيح الـصورة ومن هـنـا جاء في أمـثال
عُيدي خير  العـرب قولهم (أن تسمع بـا
ـثل من أن تـراه)..هــذا يــعــني أن هــذا ا
ــتـــداول بـــ الــنـــاس والـــهـــدف مــنه ا
عيدي هو ال يعنى االنتقاص من قيمة ا
عـيـدي كإنـسـان وأصل ونسب بل فـيه ا
عيدي سمى ا يقصد فيها هذا الطائر ا
عنى ))..عـلى هدي هذه احلكاية وهذا ا
 حــاولـت أن أعــيـــد تــكــويـن صــيــرورة
هـؤالء النـاس من خالل إحسـاس خاص
اعــتـمـد لــيس فـقط عـلـى ذاكـرة الـتـاريخ
ـراقـبـة ـعـايـشـة والـتـجـربـة وا بـل إن ا
والـــــبـــــحث صــــــنـــــعت لـــــدي كـل تـــــلك
الـتصورات التي خـلفتـها برؤيا هي في
تـقديري عمل أدبي قـبل أن تكون دراسة
لــتـــاريخ شـــعب ظـل عــلى مـــدى عـــقــود
ـسك أحالمـه من خالل إحـسـاسه بـان

كان فقط. الله خلقه لهذا ا
فـقـد قـدر لي أن أعــيش مـعـهم ردحـا من
الـزمن في فـتـرة عـصـيـبة مـن حـياتـهم 
ومــا أكـثــر قـســوة الـتــاريخ عــلى شـعب
يـدرك فــقط أنه شــعب آت من حــضـارته
الــبــعـــيــدة الــتي مـــنــحت الـــعــالم رسم
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا ١- حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا

ادة و(٦٢ / ثـانـيـا/ثـالـثـا/أ) من ق ع ع رقم ١٩ لـسـنة ٢٠٠٧ ـادة (٣٣ / اوال) و(ثالثـة اشـهر) وفـق ا ـدة (سـتـة اشـهـر) وفق ا أ. احلـبس الـشـديد 
عدل.  ا

ادة (٢٤٣) من (ق أ م ج) رقم ٢٣ لـسنة ب. تنفـذ بحـقه العـقوبة اعـتبـارا من تاريخ الـقاء الـقبض علـيه او تسـليم نـفسه نـادما مع مراعـاة احكـام ا
١٩٧١ وتعديالته. 

كلف بـخدمة عامة بـاالخبار عن محل اختـفائه استنادا وظفـ وا ج . مـنح احلق للموظفـ العموميـ بالقاء القـبض عليه اينمـا وجد والزام ا
ادة (٨٠ /ثالثا/ رابعا) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ . الحكام ا

٢- لـذا علـيك مراجـعة وحدتـك العسـكريـة او تسـليم نـفسك الى اقـرب جهـة عسـكريـة رسمـية خالل ٩٠ يـوما من تـاريخ نشـر هذا االعالن وبـعكسه
ادة (٢٤٣) من قـانون اصـول احملاكـمات ـنصـوص علـيـها بـا دة الـقـانونـية اعاله وا ـنزلـة احلكـم الوجـاهي بعـد نفـاذ ا يصـبح احلـكم الغـيابي 

اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.
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بنـاءا على ما جاء بكتاب مـديرية التخطيط
ـــرقم (٣٨٩ في الـــعــمـــراني في مـــيـــســان ا
٢٠٢٠/٨/١٠) تـعلن مـديريـة بلـدية الـعمارة
عن اعـداد تـصـميم قـطـاعي سكـني لـلقـطـعة
ــرقــمــة جــزء من مــقــاطــعــة (٢) و(٥) ابـو ا
رمـانـة فـمن لـديه االعـتـراض مـراجـعـة مـقـر
الـدائـرة خالل فـتـرة (٣٠) ثالثـون يـومـا من

تاريخ نشره باجلريدة الرسمية
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ورد ســــــهـــــوا فـي اعالن
ــنــشــور بــيـع الــعــقـــار ا
بـــالــعـــدد (٦٧٣٠) لـــيــوم
الـــــثـالثــــاء ٢٠٢٠/٨/١١
ـــــســــاحــــة حـــــيث ورد ا
٢٠٠٠ خــطـأ والـصـحـيح
ــــــ,٢ لـــــــذا اقــــــــنـــــــضى

التنويه.
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ورد ســــــهـــــوا فـي اعالن
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التنويه.
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طيلة عمره  رأى حـقيقة احلياة  من
ا جعله مرض وشيخوخـة وموت . 
بـــعـــد عــودتـه من جـــولــتـه أن يــعـــلن
لـوالـده أنـه سـيـهــجـر بـيــته ويـصـبح
راهـبـاً مـتـسـوالً  وعـنـد وداع زوجـته
وطـفـلـهــا الـنـائم بــجـوارهـا  فـإنه لم
يوقظـهمـا  فقط نظـر اليـهما في حب
كـبـيـر  فـقــد كـان يـخـشى أن يـضـعف
قــلــبه أمــام تــوسالت زوجــته وبــكــاء
طفله  وهكـذا أصبح سِيدْهـاتا راهباً
مـــتــجـــوالً وهـــو في سـن الــتـــاســـعــة
والــعــشــرين  وأخــذ يــضــرب األرض
سـبع سـنـوات  ينـتـقل مـن مكـان إلى
آخـر بـاحـثـاً عـن احلـكـمـة . لـقـد وجـد
ستـنير " أخيراً سِيدْهاتا  –بوذا  " ا
مــفـــتــاح احلـــكــمــة  انـه أول قــانــون
لـلــحـيــاة : من اخلــيـر يــجب أن يـأتي
اخلــيـر .. ومـن الــشـر يــجب أن يــأتي

الشر .
الهندوسية والبوذية 

وما يهمنا في حـكاية بوذا  تلخيص
ما جـاءت به البـوذية من آراء وأفـكار
في نقـاط محـددة  جتمـعت لديـنا من
قـراءات ومـراجـعـات كـثـيـرة حـولـها 

منها ما يأتي : 
1- ان بـوذا لـيس الـهـاً مـتـخـيالً  وال
نبـياً  كـمـا قد يـظن الـبعض  أو كـما
ـا هـو صـوره أتـبـاعه فـيـمـا بـعـد  إ
بشـر وأمـير ابن مـلك . وكـان بإمـكانه

أن يكون ملكاً خلفاً لوالده .
2- انه ولد هـنـدوسـياً  و تـعـمـيده
وفق طـقـوس الـديــانـة الـهـنـدوسـيـة 

عندما بلغ العمر احملدد للتعميد .
3- بـقي سِـيدْهـاتـا هـنـدوسـيـاً  حتى
جتاوز السادسة والـثالث وأكثر من

عمره .
4- مفتاح احلكمة الذي توصل اليه 
ـــا هـــو جـــزء من لـــيس جــــديـــداً  ا

قانون األعمال في الهندوسية .
5- الــهــنــدوسـيــة ديـن قـومـي خـاص
ـكن لـغـير بـالـعـرق الـهـندوكـي  وال 
الهـنـدي أن يكـون هـندوسـيـاً  بيـنـما
ــكن لــغــيــر الـهــنــود أن يــعــتــنــقـوا
البوذية  ولذلك فإنها حققت انتشاراً
ــيــاً ولم يــقـتــصـر وجــودهــا عـلى عـا
الــهـــنــد  مـع مالحــظـــة أن طــبـــيــعــة
ـنـغـلـقـة  ال الـشـخـصـيـة الـصـيـنـيـة ا
حتـبـذ اعــتـنـاق األديـان والــفـلـسـفـات
األخالقية الوافـدة من خارج الص 
والبوذية بالنسبـة للصيني  وافدة

من الهند . 
6- الــرهــبــنـة الــهــنــدوســيــة خــاصـة
ــكن بــالــرجـــال دون الــنــســـاء  فال 
لــلــمــرأة في الــهــنــدوســيــة أن تــكـون
راهــبـــة  غــيـــر أن الــبــوذيـــة أتــاحت
الرهبـنة للـنساء والـوصول إلى أعلى
ـراتب الـديـنـيـة  وكـان الـداالي الما ا
الرابع عشر بـنفسه قد أقـر في مقابلة
أجرتها معه هيئة االذاعة البريطانية
بإمكانية أن تكون خليفته امرأة : إذا
أتت داالي المــا امـرأة  فــيــنــبـغي أن

تكون جذابة ! .
7- يتـكـون " الـطـريق الـوسط "  الذي
جــــاء بـه بــــوذا مـن ثــــمـــــان شُــــعب 
تـــتــضـــمن قـــواعـــد احلـــيــاة  وهي :
ان بـأن احلقيقة ان باحلق " اال اال
هي الـــهـــادي لإلنـــســـان " . والـــقــرار
رء هادئاً دائماً ال احلق " بأن يكون ا
يـفــعل أذى بـأي مــخـلــوق " . والـكالم
احلق " بالـبـعـد عن الكـذب والـنمـيـمة
وعــدم اســتــخــدام الــلــفظ اخلــشن " .
والــســـلـــوك احلق " بــعـــدم الــســـرقــة

ـرء والــقــتل وفــعل شيء يــأسف لـه ا
فـيـمـا بــعـد أو يـخـجـل مـنه . والـعـمل
احلق " بالبعد عـن العمل السيء مثل
ــسـروقـة الـتــزيـيف وتـداول الــسـلع ا
ـا لـيس له " . ــرء  وعـدم اعـتــصـاب ا
واجلـهـد احلق " بـالـسـعي دائـمـاً إلى
كل ما هو خير واالبتعاد عما هو شر
" . والـتــأمل احلق " بــالــهـدوء دائــمـاً
وعدم االستـسالم للـفرح أو احلزن " .
وأخيراً التركيز احلق " وهذا ال يكون
إال بـإتـباع الـقـواعـد الـسـابـقـة وبـلوغ
ــرء مــرحـــلــة الــسـالم الــكــامل "  . " ا
النيـرفانا " : وهي كـلمة سـنسكـريتية
تعني حرفياً " االنطفاء " أو " اإلخماد
"  وهي تـعني في الـبـوذيـة الـوصول
إلى حــالــة ســامـــيــة من الــتــحــرر عن
طـريق إخـمـاد رغـبـات الفـرد ووعـيه 
وهكـذا تغـتني الـشخـصيـة بتـفريـغها
من كل محتوى أنـاني غير نبـيل كيما
يحـقّ لهـا االحتـاد بـالنـفس الـكـبرى .
وهي حال من النعمة أو الغبطة التي
ال يُنـطق بـها أو يُـعـبر عـنهـا بـكلـمات
أو صـــفــات . وهي حـــال ثـــالـــثــة إلى
جانب الوجـود والعدم .   " الـتصوف
البـوذي والـتحـليـل النـفسي  د . ت .
سوزوكي  تـرجمـة ثائر ديـب  تقد
وفيق خنسـة  دار احلوار  الالذقية

.2007 
8 - ويُبَسِط فراس السواح في كتابه
(مـوســوعـة تــاريخ االديـان  الــكـتـاب
الـرابع  الــهــنـدوســيـة  –الـبــوذيـة –
التـاوية  –الكـونـفـوشـية  –الشـنـتو)
ـتثل الوصـايا الـعـشر الـتي البد أن 
ا يأتي : أحجم بتد  لها البوذي ا
عن تــدمـــيــر احلــيـــاة  ال تــأخــذ مــاال
يعـطى لك  ابـتعـد عن عـدم العـفّة  ال
تـــــكـــــذب وال تــــخـــــدع  امـــــتـــــنعْ عن
سكـرات  كُلْ باعـتدال بـعد الـظهر  ا
ــشـاهـد الـراقـصـة أو ال تـتـطـلّع إلى ا
الغـنـائـية أو الـتـمثـيـلـية  ال تَـسْـتَحل
اســــتــــعــــمــــال أطــــواق األزهــــار  أو
ــراهم  أو الــروائـح الــطـــيــبـــة  أو ا
رتـفعة احلُليّ  ال تـستـخدم األسـرّة ا
أو الـــواســــعـــة ال تـــقــــبل الـــذهب أو

الفضة . 
9- إن مــجــمـل مــا جــاء فـي الــطــريق
الـــوسط لـــبـــوذا  لــيـــسـت أكــثـــر من
ـسـحة روحـانـية  فلـسـفـة أخالقيـة 
عرفت بـها فـلسـفات الـشرق غالـباً من
عرفـانيـة وغـنوصـية . لـكـنهـا حتولت
ـرور الـزمـان إلى طـقـوس وعـبادات
دينية  وكذلك استخدم البوذيون في
الـــتـــبت خـالل الـــســـنـــوات األخـــيــرة
وحتت الزعامـة الروحيـة للداالي الما
الــرابع عــشــر مـــصــطــلح " الــطــريق
الــــوسط " بــــتـــســــمـــيــــته الـــبــــوذيـــة
"مادهـيـامـاكا " وتـسـيـيسه  –وفق ما
ــســـؤولـــون الـــصــيـــنـــيــون - يـــرى ا
للمطالبة بنوع عالٍ من احلكم الذاتي
يـقـتـرب من مـفــهـوم االسـتـقالل لـهـذه
ـــنــطـــقـــة عن جــمـــهـــوريــة الـــصــ ا
الـشـعـبـيــة  لـذلك فـإن حـركـة الـداالي
الما تُـعد من قـبل احلـكومـة الصـينـية

حركة انفصالية. 
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يــــقــــيـم الــــزعــــيم الـــــروحي احلــــالي
للبوذي الـتبتيـ  واسمه احلقيقي
ـعــروف بـإسم هـامــو تـســونــدوب  ا
تــيــنـزن غــيــاتــســو  أو الــداالي المـا
الــــــرابع عــــــشـــــر " 85 عـــــامــــــاً " في
دارامسـاال بـشمـال الهـنـد  حيث مـقر
نفى  مـنذ خروجه مع حكومـته في ا
أتـبـاعه مـنـفـي مـن الـتبـت قـبل أكـثر
من ســتــ عـامــاً  وهــو من مــوالــيـد
الــعـام  1935 في تــشــيـجــيــاتــشـوان
حـافظـة هوانـغتـشونغ في مـقاطـعة
تـشيـنـغـهـاي حـيث  تـنـصـيـبه وهو
في اخلامسة من عمره  خلفاً للداالي
المـا الـثـالث عـشـر ثـوبـتـ غـيـاتـسـو
الـذي توفـي في الـعام 1933 فأصـبح
المــو تـــونــدوب الــداالي المـــا الــرابع
عــــشــــر  أو " بـــــوذا احلي "  ذلك أن
البوذية التبتية تؤمن بتناسخ بوذا 
فـإذا مـا تـوفي الـداالي المـا  يجـتـمع
عدد من " الداالي ال مـات " للبحث عن
ـــــســــخـت فــــيـه روح الــــداالي طـــــفل نُ
ــتــوفي  بـــحــسب عالمــات ودالالت ا
خـاصة  وعـادة مـا يـتم الـعـثـور على
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ـــرشح كل واحــد عــدد من األطـــفــال ا
منـهم ألن يكـون بوذا احلي  وعـندها
يــتم اخـتــيــار الــطـفل بــحــسب نــظـام
سحب القرعة من جرة ذهبية لتحديد
مـتـنـاسخ الـروح لـلـداالي المـا  وهذا
الـنظـام مـعـمـول به مـنـذ الـعام 1793
بــعــد اقــراره من قــبل اســرة تــشـيــنغ
االمـــبــراطـــوريـــة احلــاكـــمـــة آنــذاك .
وبــالــنــســبــة لـلــداالي المــا احلــالي "
الرابع عشر " فـإن احلكومة الـصينية
تـقـول انـهــا اصـدرت قـراراً في الـعـام
1940 أيـام جـمـهـوريـة الـصـ " قـبل
تـأسـيس الـصــ " الـشـعـبـيـة " أقـرت
فــيـه حتــديــد هـــذا الالمـــا الــذي كــان
يـومـهـا طـفالً بـعـمـر خمـس سـنوات 
كـمـتـنـاسـخ روح الـداالي المـا الـثـالث
عـــشـــر  واعــتـــمـــدت بـــشــكـل خــاص
خالفتـه  وفقـاً لـطـلب حكـومـة الـتبت
احملـلــيـة : " حــول االعـفــاء من سـحب
الــــقـــــرعــــة من جــــرة ذهـــــبــــيــــة  مع
تــخــصــيص 400 ألف يــوان إلقــامــة
مــــراسم الـــتــــنــــصـــيب  لــــذا جـــاءت
ركزية شرعيته من أحكام احلـكومة ا
بـشـأن نـظـام الـداالي المـا  ومـوافـقـة
حكومة جمـهورية الصـ واعتمادها
بــعــد تــأســيـس جــمــهــوريــة الــصــ
الشعـبية 1949.. وهنأه قـادة الص
اجلديدة . ونفهم من هذا الكالم الذي
يـتـضـمـنه الـكـتاب األبـيـض الصـيـني
ـركزية حول الـتبت  بـأن للـحكـومة ا
الصينـية الفضل في تـنصيب الداالي
المـا الــرابع عـشــر  حـ اسـتــجـابت
لرغبة حكـومة التبت احمللـية بإعفائه
من نــظــام ســحـب الــقــرعــة ! . بل أنه
شــارك في الــدورة األولى لــلــمــجــلس
الوطني األول لنـواب الشعب  وأعلن
موافقته عـلى الدستور األول  وألقى
كـلـمـة قـال فـيـهـا : " إن العـدو اخـتـلق
اشـاعــة تـقــول إن احلــزب الـشــيـوعي
واحلـكـومـة الـشـعـبيـة  يـعـمالن عـلى
تبديد األديان  لكن اآلن هذه االشاعة
قد أفلـست تمـاماً  إذ أن أبنـاء التبت
قــد أحـــســوا احــســـاســاً شــخـــصــيــاً
بحريتهم في االعتقاد الديني " ويُقال
إنه كتب " أنشـودة إلى الرئيس ماو "

في مدح مآثره العظيمة ! . 
كــذلك  انـــتــخــابـه في هــذه الــدورة
نــائـــبــاً لــرئــيـس الــلــجــنـــة الــدائــمــة
لـــلــمـــجــلـس الــوطـــني األول لـــنــواب
الـــشــعـب إلى حـــ نــفـــيه  غـــيــر أن
احلـكـومـة الـصـيـنـيـة لم تـسـحب مـنه
ـنصب لـغايـة العام 1964 أمالً هذا ا

منها في عودته . 
نفى ? لكن ماهي شروط العودة من ا
هـذا مـا أوضــحه الـرئــيس مـاو تـسي
تـونـغ بـعــد نـفـي الـداالي المــا الـرابع
عـــــشـــــر : " إذا وافـق الـــــداالي عـــــلى
ــكــنه أن دعــوتــنــا  نــأمل عــودته  
يعـود مادام يوافـق على مـوضوع 
أحدهـمـا إن الـتـبت جـزء من الـص 
ـــارســـة االصالح واآلخـــر ضــرورة 
ـقــراطي واالصـالح االشـتــراكي الــد
في الـــتــــبت " . ومن ذلـك الـــيـــوم إلى
يومـنـا هذا  –وقد مـضت 61 عـاماً -
نفي إلى بالده  لم يعد بـوذا احلي ا
ولم تـتراجع احلـكـومـة الصـيـنـية عن
ـباد ـقـابل فـإن ا شـروطـهـا ! . في ا
ا نـادى وحتدث بـها الداالي التي طـا
الما   - احلاصل عـلى الدكتوراه في
الفلـسفة الـبوذية  والذي يـنتمي إلى
جمـاعة القـبعـات الصـفر " غـيلـوغبا "
التي أسسـها الالمـا تسونـغكـابا قبل
أكثر من ستمائة عام -  مثل الالعنف
والتسامح والرحمة  وجدت اهتماماً
ـتحدة والعـالم الغربي في الواليات ا
 تـتـوج بـحصـولـه علـى جـائزة نـوبل
للسالم لـلعام 1989:  ألنه في كفاحه
من أجل حتريـر التـبت  كان يـعارض
بـاستـمـرار اسـتـخـدام الـعـنف  وبدالً
من ذلك  دعـا إلى احلـلـول الـسـلـمـيـة
الـقــائـمــة عـلى الــتـسـامـح واالحـتـرام
ـــتـــبــادل لـــلـــحــفـــاظ عـــلى الـــتــراث ا
التـاريـخي والثـقـافي لشـعـبه " مـثلـما
جاء في ديباجة قرار منحه اجلائزة .
وفي السادس عشر من تموز / يوليو
2011 أثـار الـرئيـس األمـيركـي باراك
اوبــامــا غـــضب بــكــ بــاســـتــقــبــاله
الـداالي المـا الــرابع عـشــر في الـبـيت
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األبـيـض عـلى الــرغم من مــطـالــبـتــهـا
بإلغاء هذا اللقاء معتبرة أن واشنطن
ـا تـطـعن بـذلك في وحـدة االراضي إ
الصينـية وسيادتهـا على التبت  ولم
يــقــلل من هــذا الــغــضب  اســتــقــبـال
أوبـامــا لـضـيــفه في قــاعـة اخلـرائط 
ـــكــــتب الــــبــــيــــضـــاوي ولــــيس فـي ا
اخملــصص عــادة الســتــقــبــال رؤســاء
الـــــدول . وفي ســـــيـــــاق االهــــتـــــمــــام
األوروبي بالداالي الما  نشر عدد من
كــتـبه عــلى نــطــاق واسع  والـكــثــيـر
منها تـرجم إلى اللغة الـعربية  مثل "
فن الـسـعـادة " مع هـوارد سي كـتـلـر 
ة والعالم احلديث "  واحلكمة القـد
و حكمة الـشفقـة " مع فيكـتور تشان 
وكـتـاب البـهـجـة .. الـسـعـادة الـدائـمة
في عالم مـتقلـب " مع دوغالس أبرامز
 فضالً عن الكتب التي تناولت سيرة
حــيــاته  مــثل كــتــاب مــيــانغ شــايـا "
الــــداالي المــــا .. الــــرجـل . الــــراهب .
الــروحــانـي . ســيــرة ذاتــيـــة ثــبــتــهــا

الداالي الما شخصياً " .
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في اخلامس عشر من نيسان / ابريل
2015 نـــشــر مـــكــتـب اإلعالم الـــتــابع
جملـلس الـوزراء الــصـيـنـي مـا أسـمـاه
بـكـتــاب أبـيض حـول طــريـقـة تــنـمـيـة
التبت  تضـمن مقدمة تـاريخية أكدت
عـلى أن جـمهـوريـة الـصـ الـشـعـبـية
دولــة مــوحــدة مــتــعــددة الــقــومــيــات
أسسـها أبـناء مـخـتلف الـقومـيات في
الــصــ سـويــة عــلى مــدى الــفــتـرات
الــطــويـلــة من الــتــطــور الــتـاريــخي 
وظـلت الـتــبت جـزءاً من الــصـ مـنـذ
الــقــدم  وقــومــيــة الــتــبت عــضــو في
ـــشـــتـــرك لألمـــة ـــصــــيـــر ا رابـــطـــة ا

الصينية . 
ويـشـيـر الـكتـاب إلـى أن التـبـت بقـيت
حـتى أواسـط الـقــرن الـعــشـرين حتت
حكم نـظـام العـبـودية اإلقـطـاعي الذي
يـدمج بـ الـسـيـاسـة والديـن  وأنـها
شـرعت بــدخـول احلــضـارة احلــديـثـة
بــصـــورة حــقـــيــقــيـــة مــنـــذ تــأســيس
جمهورية الص الشعبية عام 1949
ومروراً بالـتحرير الـسلمي واإلصالح
ـنطـقة الـذاتية ـقراطي وإنـشاء ا الد
احلـكم  وسـلــوك طـريق االشــتـراكـيـة
ذات اخلـصائص الـصـيـنـيـة . ويـطلق
الـكـتـاب األبـيض تـسـمـيـة " عـصـابة "
على أتـباع الـداالي الما الرابـع عشر 
ـتبـقية ويصفـها بـأنهـا تمثـل القوى ا
لـطــبـقــة مالكي األقــنـان اإلقــطـاعــيـة 
الـتي بـدأت خالل الــسـنـوات األخـيـرة
الدعاية " الغوغائية " للطريق الوسط
بــعــد تــعــرض مـــا روجــته الســتــقالل
الــتــبت بــالــعــنف لــلــفــشل . ويــبـدو "
الــطــريـق الــوسط " في ظـــاهــره بــأنه
يــدعــو إلى " الــتــنــازل " و الـتــوسط "
والــسالم " وعــدم الــعـــنف " لــكــنه في
احلــقـيــقـة يــنـكــر الـطــريق الــتـنــمـوي
الـصـحــيح الـذي تـســلـكه الـتــبت مـنـذ
تـأسـيس الـصـ احلـديـدة  ويـحـاول
تــأســيـس " بــلــد داخـل الــبالد " حتت
حــكم " عــصــابــة الــداالي المـا الــرابع
عشـر " على أرض الـص  في سـبيل
حتقيق هـدف " استقالل الـتبت " على

خطوات .
ـة كــانت الــسـلــطـة في الــتـبت الــقــد
الـديـنيـة هي الـسـلـطـة الـعـلـيـا  حيث
تـســتـرت الـســلـطـة الــسـيـاســيـة عـلى
السلـطة الـدينيـة  وسيـطرت السـلطة
الـديـنـيـة عـلى الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة 
وانـدمـجت الـسـلـطـتـان بـعـضهـمـا مع
شـترك على البعض  بـغية احلـفاظ ا
حـكم اجملـمـوعــات اإلقـطـاعـيـة الـثالث
ـوظفـون الـرسـمـيـون والـنبالء وهي ا
ـعــابـد  ويــفـيـد وكـبــار الـكـهــان في ا
قراطي إحصاء أنه قبل اإلصالح الد
عـــام 1959 كــــان في الــــتــــبت 2676
مـــــعــــــبـــــداً و 925 . 114 ألف راهب
بوذي  وكـان عـدد الرهـبـان البـوذي

يحـتل ربع تـعـداد الذكـور في الـتبت 
وهذه نسبة أعـلى بكثير من نـظيرتها
لرجـال الدين في أوروبـا في العـصور
ضي الـكتـاب الصـيني الوسـطى . و
األبــيض في تـــعــداد مــســاو احلــكم
اإلقطاعي الـديني الـذي عاشـته التبت
قــبـل عــام 1959 ويــضـــرب األمــثـــلــة

احملــــافــــظـــــات األخــــرى من مــــخــــازن
ومسـتودعـات األسـلحـة إالّ ان األمر لم
يـنـفــذ بـدلـيل وقـوع انــفـجـارات أخـرى
ــدن بــعــد ذلك ــخــازن الــسالح في ا

التاريخ.
تكرار االنفجارات وما ترتب على ذلك
ـــعــنــيــ ادى الى ان يــبـــادر بــعض ا
تخصصـ باجراء احصاء خملازن وا
ـــــنـــــاطق ـــــوجـــــودة في ا الـــــسـالح ا
السـكـنيـة بـبـغداد حـيث رصـدوا ما ال
يـقل عن عـشـرة مـخـازن كـبـيـرة ال تزال
مـوجـودة داخل األحـيـاء الـتي شـمـلـها
اإلحصاء وحتتوي على كـميات هائلة
مـن الــــعــــتــــاد واألســـــلــــحــــة هي ذات
ــتــلـــكــهــا اجلــيش األســلــحـــة الــتي 
بــاســتــثــنــاء الــطـائــرات اضــافــة إلى
وجـود مـخـازن كـثـيـرة أخـرى لـلـسالح
أقلّ حـجـمـا مـنـتـشـرة في مـسـتـودعات

ــتــوســطـة الــصــواريخ واالســلــحــة ا
دى ذات القدرة التدميرية والبعيدة ا
الـــكـــبـــيـــرة في بـــغـــداد و مـــخـــتـــلف
محافظات العراق منذ 2016 و لغاية
االن يتـبـ لـنا حـصـول اكـثر من 15
انـــفـــجــار بـــســـبب ســـوء الـــتــخـــزين
ــرتــفــعــة ولــعل ودرجــات احلــرارة ا
اغلبنا يتذكر احلادثة االكثر دموية و
هي حادثة انفجـار مخزن للسالح في
مـنـطــقـة الـعــبـيـدي شــرقي بـغـداد في
سبتمبر 2016  موقعا خسائر مادية
وبشـرية ومـخـلّفـا حالـة من الـهلع في
منطقة امـتدت لعدّة كيـلومترات بفعل
تــــطــــايــــر الــــقــــذائف والــــصــــواريخ
عــشــوائـيــا و بــالــرغم من ان رئــيس
الوزراء األسبق حيدر العبادي أصدر
على إثر االنـفجار أمـرا لقادة اجليش
ـدن في بــإفـراغ الــعــاصــمــة وبـاقـي ا

بعـد فـاجعـة مرفـأ بـيروت; اخـذ الرعب
; ـواطـنـ الـعـراقـي يـسـتشـري بـ ا
من تكرار ما حصل في لبنان وامست
حـمـالت اخـراج الــسالح والــعــتـاد من
ـدن; حـديث الــسـاعـة; لـلــضـغط عـلى ا
احلـكومـة الـعـراقـيـة  التـخـاذ اجراءات
سريعـة  للحد من فـوضى السالح قبل
حــــدوث الـــــكــــارثــــة; لــــتــــأتـي بــــعض
التـصـريـحات الـسـيـاسيـة الـرافـضة و
شروطة وهذا يجعلنا نستفهم اكثر ا
ـوجـود واجلـهـات عن حـجم اخلـزين ا
ـتـرتـبـة ـصــالح ا الـتي تـقف وراءه وا
عـلى ذلك  بــالـرغم مـن حـجم االضـرار
; في واطن التي حلقت و ستلـحق با
حال اسـتمـرت ظاهـرة انتـشار مـخازن
ـدن واالقـضـيـة الـسالح والـعـتـاد في ا
راجعة أهولة بالسكان. و السكنية ا
عــدد االنـــفــجــارات نـــتــيــجـــة تــخــزين

يــخــالـف الــدســتــور كـــمــا ان قــانــون
ادة 8 ثالثاً " أن ال االحزاب نص في ا
يكـون تـأسيس احلـزب وعـمله مـتـخذاً
شكل الـتـنظـيـمات الـعـسكـريـة أو شبه
العسكرية كمـا ال يجوز االرتباط بأية
ــادة 24 قـــوة مـــســـلـــحــة" ونـــصـت ا
ســـادســـاً من الـــقـــانـــون "عــدم تـــمـــلك
ـتـفــجـرات أو حـيــازتـهـا األسـلـحــة وا
خالفــــاً لـــلـــقـــانـــون". يــــرافق كل هـــذا
تـعـلـيـمـات الـسالمـة في خـزن وتـداول
ـواد الـكـيمـاويـة رقم 4 لـسـنة 1989 ا
نـصـت عـلى الــيــة الـتــخــزين واحلـفظ
ـواد الكـيمـياوية خاصـة ما يـتعـلق با
القابلـة لالنفجار ومـا يترتب على ذلك
في حـال  تــخـزيـنـهــا بـطـريــقـة غـيـر

صحيحة .
اما قـانـون االسلـحـة النـافذ 51 لسـنة
ــــنع ــــادة 3  2017 فــــقــــد نـــــصت ا
استيراد او تصديـر االسلحة احلربية
او أجزائها او عتـادها او حيازتها او
احـرازهــا او حـمــلـهــا او صـنــعـهـا او
اصالحـهـا او نقـلـهـا او تـسـلـيـمـها او
تسلـمهـا او االجتار فيـها". كـما نصت
نع ادة 4 اوال من قانون االسلحة " ا
استـيراد او تـصديـر االسلـحة الـنارية
او اجزائـها او عـتادهـا او صنـعها اال
لالجهـزة االمنـية والـعسـكرية".. اال ان
الـقـانــون تـراجع في مــسـألـة  عــقـوبـة
حـيـازة االسـلـحـة و اعـتـبـارهـا جـنـحة
بـعد ان كـانت جـنـايـة في الـقـانون 13

نازل والعمارات. صغيرة وفي أقبية ا
ان مـا سـجـله االحـصـاء الـذي تـأكـدت
صحته بعـد تكرار حـاالت االنفجارات;
يـــعـــد مـــخـــالـــفـــة واضـــحـــة لـــلـــوائح
وتعـليـمات الـسالمـة واالمان الـوطنـية
والـدولــيــة والـتي مــصــدرهـا مــواثـيق
ومعـاهدات و قـوانـ ودساتـير بـشان
شفوعة بوجود ذوي تخزين السالح ا
االخــتــصــاص من اصــحــاب اخلــبــرة
لتـحديـد كيـفيـة التـخزين وامـاكنـها  و
ـــســـتـــودعـــات خلـــزن مـــدى مالءمـــة ا
االعتـدة  كذلك يـعد مـخالـفة لـلوائح و
ـصنـعة لـلسالح تعـليـمات الـشـركات ا
التي حتدد طريقـة اخلزن واالستخدام
ــا حتــويه من مــواد كــيــمــيـاويــة مع
مـراعـاة ان يـكـون خــزن تـلك االسـلـحـة
ـأهــولـة ــدن ا واالعـتــدة بــعـيــدة عن ا

بالسكان .
انــــطالق احلــــمالت اجلــــمـــاهــــيــــريـــة
واالعالمـيـة; البــعـاد الـسـالح والـعـتـاد
ــدن جـعــلــنـا نــبــحث في االطـار عن ا
ـــؤســســـاتي الـــقـــانــونـي واالداري وا
الـوطـني ومـواقف الـسـلـطات مـن هذا
لف ولنبـدأ بالدستـور العراقي فقد ا
ادة التاسعة منه حظر إنشاء حددت ا
ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات
ادة اال انـنا سـلحـة ورغم وضـوح ا ا
نـــشـــهـــد الـــيـــوم وجـــود كم هـــائل من
ــســلــحـة الــتـي تـمــتــلك اجلــمــاعــات ا
االسلـحـة الـثـقيـلـة والـصـواريخ وهذا
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لسنة 1992 وهذا افقد عـقوبة الردع
ـخـتــلف انـواعـهـا وجـعل االسـلــحـة 
تـنتـشـر بـشـكل مـخـيف وخـزن بـطرق
مـــخـــتـــلـــفـــة دون مــراعـــاة الـــسـالمــة

واالمان.
 يـــرافق كـل هـــذا ان اغـــلب الـــبـــرامج
احلـكـومــيـة تـضــمـنت مـســألـة حـصـر
الــسالح بــيـد الــدولــة اال انــهــا ظـلت
ـرجــعـيـة حـبــرا عـلى ورق  كــمـا ان ا
دعت وفـي اكـــثـــر من مـــنـــاســـبـــة الى
ضـــــرورة ان يـــــخــــــضع كـل الـــــسالح
لسلـطة الـدولة وعدم الـسمـاح بوجود
أي مجـمـوعة مـسـلحـة خـارج نطـاقـها
ألجل ضـمـان حتــقـيق الــسـلم االهـلي.
طالبة باخراج وبعد تعالي اصوات ا
ــدن; اصـدرت الـسالح والــعــتـاد من ا
ـان جلـنــة حـقـوق اإلنــسـان افي الــبـر
العراقي بيانـا صحفيا  تـدعو حكومة
ـا جرى الـكـاظـمي إلى أخـذ الـدرس 
في لبـنان وان عـلـيهـا إخراج مـخازن
ـــنـــاطق األســـلـــحـــة الـــقــــريـــبـــة من ا
الــسـكــنــيـة وضــرورة أخــذ احلـيــطـة
واحلـــــــذر لـــــــغــــــرض أمـن وسـالمــــــة

 . واطن ا
وبـــالــرغم  مـن تــضـــمــ الـــبـــرنــامج
احلـكـومي لـرئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الكاظمي حصر السالح بيد الدولة و
الــقـرارات  الــتي اتــخــذهــا عــلى اثـر
تفـجـيـر بيـروت بـتـشكـيل جلـنـة جلرد
احلـاويــات ذات الـطــابع الـكــيـمــيـائي
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لــلــكــثــيــر من حــاالت االذالل والــظــلم
والــطـغــيــان والـعــبــوديـة والــتــخـلف
نـطـقـة  حيث لفالحـي وفقـراء هـذه ا
يــنـقــسم الــنــاس فـيــهــا إلى أصــنـاف
ودرجـات  نتـجت عـنه هـوة سـحـيـقة
بـــ األغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء  إلى أن
تأسـست جمـهوريـة الصـ الشـعبـية
لتـحـقق التـبت الـتحـرير الـسـلمي في
عام  1951وتشـهد حتـوالً تـاريخـياً 
ـا أنــهى بـ عــشـيـة وضــحـاهـا  و
نظام العـبودية اإلقـطاعي الذي يدمج
بـ الـســيـاسـة والــدين  بـعـد أن دام

مـئــات الــسـنــ  وفي عـام 1965 
تأسـيس مـنـطقـة الـتبت ذاتـيـة احلكم
وإنـشـاء الــنـظـام االشـتــراكي  وبـعـد
عام 1978 شـرعت الـصـ بـانـتـهـاج
اإلصالح واالنـفـتـاح  وبـعـد أكثـر من
60 عـــامـــاً اكـــتـــشف أبـــنـــاء الـــتـــبت
ختلف قومـياتهم الطـريق التنموي
ـيـزات ذا اخلـصــائص الـصــيـنـيــة وا
التـبتـية بـصورة تـدريجـية  –بحسب

وصف الكتاب - . 
ومــنــذ الــعــصـــر احلــديث  وبــســبب
العدوان اإلمبريـالي  كان أمام التبت
مـــصــيـــرين  أحـــدهـــمـــا االحتــاد مع
األسـرة الــكـبــيـرة لـألمـة الــصـيــنـيـة 
واآلخـــر االنــــفـــصـــال عــــنـــهـــا . غـــزا
ـسـتـعـمـرون الــبـريـطـانـيـون الـتـبت ا
بقوة السالح عام 1888 وعام 1904
عــلى الــتـــوالي  وأجــبــروا حــكــومــة
أســرة تــشــيــنغ الــصــيــنــيــة وقــتــذاك
لـتـوقــيع مـعـاهــدات غـيـر مـتــكـافـئـة 
ـوجـبــهـا عـلـى امـتـيـازات حـصـلــوا 
كثيـرة في التـبت  وأوجدوا مـسألة "
اســـتــقـالل الــتـــبت " بـــعـــد تـــأســيس
جمهوريـة الص الـشعبـية  وعجلت
الــعـنــاصــر االنــفـصــالــيــة في الــتـبت
والقوى االمـبريالـية تدبيـر " استقالل
التبت " في مـحاولة لفـصل التبت من
أرض الــصـ  لــذلك فــإن احلــكــومـة
ــركـــزيــة  قـــررت اتــخــاذ ســـيــاســة ا
الـتـحــريـر الـسـلــمي لـلـتـبـت لـلـحـفـاظ
الـثــابت عـلى وحــدة الـدولــة وسالمـة
أراضـيــهـا  وفي 23 مـايس / مــايـو
1951  تــوقــيع " االتــفــاقــيــة حــول
طرق التـحريـر السلـمي للـتبت " التي
يشار اليها اختصاراً " اتفاقية الـ 17
ـثلي احلكـومة الشـعبية مادة " ب 
ـركـزيـة وحـكــومـة الـتـبت احملـلـيـة  ا
واعالن الـتــحـريـر الــسـلـمي لــلـتـبت 
وقــال الــداالي المــا الــرابع عــشــر في
برقية أرسـلها إلى الـرئيس ماو تسي
تـونغ : " أن حـكــومـة الـتــبت احملـلـيـة
ـتدينـ من قومية تدينـ وغير ا وا
الــــتـــبـت يـــؤيــــدون بـــشــــكل مــــوحـــد
ويساعدون بـنشاط الوحـدات التابعة
رابطة في جليش التحرير الـشعبي ا
الـتــبت  وذلك حتـت قـيــادة الــرئـيس
ـركـزيـة  في سـبيل مـاو واحلكـومـة ا
توطـيد الـدفـاع الوطـني وطرد الـقوى
اإلمــبــريـالــيــة من الــتــبت وحــمـــــايـة
وحـدة الـسـيــادة عـلى أراضي الـوطن

األم ". 
ويشـرح الـكـتـاب األبيض بـالـتـفـصيل
واألرقام مـا حـدث بـعد حتـريـر الـتبت
نطقة من تنمية السلمي وما حققته ا
واجنــازات وحتـــســـ في مــســـتــوى
ـعيـشـة وتـمثـيل مـتـقـدم في مـجلس ا
نواب الـشعب الصـيني وفـي مناصب
احلـكـم الـذاتي والــصـحــة والــتـعــلـيم
والـقـبـول في اجلــامـعـات والـوظـائف
احلـكـومـيـة وحـمـايـة الـلـغـة الـتـبـتـيـة
ـكــتـوبــة وغـيــرهـا . ثم ـنــطـوقــة وا ا
يصل الكتـاب إلى أن جوهر " الطريق
الــــوسط " هـــو تــــقــــســـيم الــــصـــ 
مـسـتـعـرضـاً سـعي " عـصـابـة الداالي
الما الرابع عشر " من أجل " استقالل
التبت " وبعـد هروبها إلى الـهند فور
سلح الشامل في فشلها في تمردها ا
اذار / مـارس 1959 دعت عــلـنــاً إلى
حتقـيق " استـقالل التـبت " عبـر سبل

العنف . 
ومع حتـسـن الـعالقــات الـصــيـنــيـة –
األمــريــكــيـــة  رأت " الــعــصــابــة " أن
الـوضع الـدولي لـيس في صـاحلـهـا 
فـبـدأت تــغـيـر تـكــتـيـكـهــا وطـرحـا مـا
يـدعـى " الـطــريق الــوسط " لــتــحـويل
االســتــقالل الــعــلــني إلى االســتــقالل

ُـــقَــنَـع . وفي الـــســنـــوات األخـــيــرة ا
اسـتـخـدمت تـسـمـيـة " طـريق مـادهـيا
مـاكا " وهي تـسـمـيـة بـوذيـة  قامت "
العـصابـة " بتـسيـيسـها  لـتعنـي بها
الـطــريق الـوسط الــذي يـشـتــمل عـلى
عدم االعـتراف بـأن الـتبت ظـلت جزءاً
من الص منذ القدم  واالدعاء بأن "
التـبت كانت دولـة مسـتقـلة تمـاماً في
التـاريخ "  واسـتولت عـلـيهـا الـص
عام 1951 ويحق ألبنائـها االستقالل
من زاوية التـاريخ  كمـا يشـتمل على
طالبة بضم مناطق لقوميات أخرى ا
إلى التبت  وتـأسيس مـناطق ادارية
مـوحــدة  وتــنـفــيــذ حـكـم ذاتي عـالي
ركـزية الدرجـة ال يتـقـيد بـاحلكـومـة ا
باستثناء الشؤون اخلارجية والدفاع

الوطني . 
وفي سنة اصدار الكتاب األبيض كان
يــقـــيم في الـــتــبت أكـــثــر من 46 ألف
راهب وراهــبـة  و 385 بـوذا حــيـاً 
ــــزاولـــة فـــضالً عن 1787 مـــكــــانـــاً 
الـعــبـادات واألنـشــطـة الـديــنـيـة  من
بـيــنـهـا 4 مـسـاجــد ألكـثـر من 3 آالف
مـسـلم مـؤمن  وكـنـيـسـة كـاثـولـيـكـية
واحـدة ألكــثـر من 700 كـاثــولــيـكي .

ـــقـــراطي   وبـــعـــد االصـالح الـــد
حتــــديـــد 60 بــــوذا حي مــــتــــنــــاسخ
األرواح حـسب االنـظــمـة الـتــاريـخـيـة
احملــددة والـــطــقـــوس الــديـــنــيــة  إذ
حتــتــرم الــدولـة الــصــيــنــيــة تـنــاسخ
األرواح لـلـبـوذا احلي والـذي يـعـتـبـر
اسـلــوب تـوارث تــتـمــيـز به الــبـوذيـة
التـبتـيـة  وقد أقـرت مصـلـحة الـدولة
للشؤون الدينية ما أسمته بـ " الطرق
االداريــة لـــتــنـــاسخ األرواح لـــلــبــوذا
ــا وحَّــدَ اجـراءات احلي الــتـبــتي " 
تـنـاسخ األرواح لـلـبـوذا احلي بـشـكل

متزايد .
في لقاءه مع هيئة االذاعة البريطانية
BBC أعرب الداالي الما عن اعتقاده
بـأن الــصــيـنــيـ أنــفـســهم يـغــيـرون
مــــــنـــــهــــــجــــــهم  لــــــكـــــنـه أوضح أن
الرئـيـــــــس شي جـ بيـنغ لم يـطلب

لقاءه بعد . 
وال أحــد يــتـوقـع أن يـطــلـب الـرئــيس
الصـينـي لقـاء بوذا احلي من دون أن
يـــلـــتـــزم بــشـــروط مـــاو تـــسي تـــونغ
ـــة  والـــتي كـــررهـــا احلـــزب الـــقـــد
الــشــيـــوعي الــصــيــنـي في مــؤتــمــره
الــوطــنـي الــثــامن عـــشــر الــذي جــدد
انــتــخــاب جــ بـــيــنغ أمــيــنــاً عــامــاً
ـركزية للـحزب: " سـياسـة احلكـومة ا
جتاه الـداالي الما الرابـع عشر ذاته 
ثابتة وواضـحة  ال يسـتطيع الداالي
المـا أن يـتـحــدث عن حتـسـ عالقـته
ـركــزيـة إال بـشـرط أن مع احلـكــومـة ا
يصرح عـلنـاً بأن التـبت ظلت جزءاً ال
يـــتــجـــزأ من الـــصـــ مــنـــذ الـــقــدم 
ويتخـلى عن موقف استـقالل التبت 
ويتوقف عن مزاولة األنـشطة الرامية

إلى تقسيم الوطن األم ". 
ولم تــنـفع تــصــريـحــات الــداالي المـا
ـتـكـررة بـأنه ال يـريـد االنـفـصـال عن ا
الص  مـثلـما قال لـلرئـيس اوباما 
وأنه يـــريــد الــبـــقــاء في جــمـــهــوريــة
الـص الـشـعـبـيـة  ويـشـعـر في قـلبه
ـحـبــة لـلــصـ  كـمــا قـال ذلك قـبل
عشـر سنـوات في مـقابـلـة شهـيرة مع
االعالمي ومـقـدم الـبـرامج الري كـيـنغ

لصالح شبكة CNN األميركية . 
ال الصـبـر الـصـيني يـنـفـد  وال حدود
لصبـر الداالي المـا الرابع عـشر الذي
ظل يـســمع الــشـروط نــفـســهـا من كل
الزعماء الصيـني .... مثلـما سمعها
ألول مـــرة من مـــاوتـــسـي تـــونغ قـــبل

ست عاماً ! . 
كأن روح مـاوتسي تـونغ تتـناسخ في
زعــــــمـاء الـصـ بــعـده عـلى طـريـقـة
الــداالي المــــــا الـــذي يــجــســـــد روح

بوذا ! .
ا ينتظر الزعماء الصينيون أن أو ر
حتل روح الدي الما الرابع عشر  في
الـدي المــا اخلـامس عــشـر .. عــنـدهـا
سيـدعونه إلى بـك لكـونه بال تاريخ
ـا ثـقــيل من ســوء الـتــفــاهم مـعــهم 
يــجـــعل احلـــوار مــعه أكـــثــر مـــرونــة
وانفـتاحـاً .... سـيمـا وان بوذا نـفسه

لم يُعَّمِر أكثر من ثمان عاماً ! .

+  ما موقفكَ من ترامب ?
- مشاعرهُ هي أيضاً معقدة جداً . 

+  ماذا تقصد بذلك ? 
-  في الـيـوم األول يـقــول شـيـئـاً مـا 
وفي اليـوم التـالي يـقول شـيئـاً آخر .
ـــبـــاد أعـــتـــقـــد انـه يـــفـــتـــقـــر إلى ا
األخالقـيـة ! . عــنـدمـا أصــبح رئـيـسـاً
صــرح أن أمــيـــركــا تــأتي أوالً .. هــذا
خــطـــأ . يــجب أن تـــتــحــمل أمـــيــركــا
ــيــة .  " من مــقــابــلـة مــســؤولــيـة عــا
أجرتـها هيـئة االذاعـة البـريطـانية الـ
BBC مع الـزعيم الـروحي لـلـبـوذي
في التـبت  الـداالي الما الـرابع عـشر
بتاريخ 28 حزيران / يونيو  2019.
تـخـتـلف قـضـيـة الـتـبت  عن قـضـايـا
تــايــوان وهــونغ كــونغ ومــاكــاو  من
وجهـة نـظـر الـقادة والـسـيـاسـي في
الـصـ الــشـعـبــيـة  فـهـذه الــهـضـبـة
بــخــريـــطــتــهــا الــكـــبــرى الــتي تــضم
قـوميـات عـديـدة  تـمـثل ربع مـسـاحة
الص  وهي جـزء ال يتجـزأ من البَّر
الـصـيـني الـكــبـيـر  لـذلك فـإن فـكـرة "
ـكن أن دولـة واحــدة ونـظـامــان " ال 
تُطـبق علـيهـا بالـصيـغة نـفسهـا التي
طُبقـت في هونغ كـونغ وماكاو  وهي
صــيـــغــة تــصـــلح أيــضـــاً لــتــايــوان "
فـــــورمـــــوزا " إن عــــادت يـــــومـــــاً إلى
احلــضن الــصــيــني األكــبــر بــصــورة
ســلــمــيـة .... لــكن مـع الــتـبـت  األمـر

مختلف تماماً .
تــقـع هــضــبـــة الــتــبت جـــنــوب غــرب
الـصـ  وتسـمى بـ " سـقـف العـالَم "
بسـبب ارتـفاعـها الـشـاهق الذي يـبلغ
حــــوالي 4500 م  وكــــذلك بــــســــبب
الــطــبــيــعــة االنــعــزالــيــة لــســكــانــهــا
الـبوذيـ  عـاصـمـتهـا السـا  وفـيـها
أعـلى قـمـة في الـعـالم ضـمن سـلـسـلة
جـــبـــال الـــهــمـاليــا  هـي قـــمــة جـــبل
إيفرست  التي يبلغ ارتفاعها حوالي
9 كم عن مـــســتــوى ســطـح الــبــحــر 
نطقة بـحكم ذاتي منذ وتتمتع هـذه ا
الـعام 1965 وعـلى الـرغم من كـونـها
ــقــاطــعــات الـصــيــنــيـة ثــاني أكــبـر ا
مـسـاحـة  غـيـر انـهـا االقل كـثـافـة في
عــدد الــســـكــان  وبــحــسـب الــكــتــاب
األبـــيـض الـــصـــيــــني حـــول الــــتـــبت
الــصــادر عـام 2015- الــذي سـيــأتي
ذكره الحـقاً  –فإن عـدد سـكـان الـتبت
حــتى بــدايـــة خــمــســيــنــيــات الــقــرن
العـشـرين  لم يـزد عن مـليـون نـسـمة
ونـيف " يـبـلغ حـالـيـاً حـوالي ثـمـانـية
ماليــ وفـق أحــدث االحــصــاءات " .
غـالـبــيـة سـكـان الــتـبت هم بـوذيـون 
بـاسـتـثــنـاء أقـلـيـة مــسـلـمـة  وأخـرى
مـسـيــحـيـة  وقـد  تــرسـيم احلـدود
ب الهـند والـتبت في مؤتـمر تـطبيع
الــعالقــات بــ بــريــطــانــيـا والــتــبت
دينة سميال في والص الذي عقـد 
شـمـال الـهـنـد عام 1914 لكن الـص
لم تــعـــتــرف بــذلـك  وبــقــيـت الــتــبت
مستقلة حتى العام 1950 إذ ضمتها
الـصـ إلى أراضـيــهـا بـعـد انـتـصـار
الــثــورة الــشــيـــوعــيــة . وبــعــد تــسع
سـنــوات قـامت انــتـفـاضــة شـعــبـيـة 
وهــاجم الـثــوار الــتــبـتــيــون اجلـيش
الــصــيــني وأعـــلــنــوا اإلســتــقالل في
الـتــاسع عـشــر من أذار / مـارس عـام
1959 لكن سـرعـان ما تـمـكن اجليش
الصيـني من اعادة السـيطرة عـليها 
واختـفى عـلى اثـرها الـزعـيم الروحي
لــلــبــوذيــ فـي الــتــبت الــداالي المــا
الـرابـع عـشــر بـعــد فــراره إلى الـهــنـد

اجملاورة  واستـقبـاله من قبل رئيس
الـوزراء الـهـنـدي وقـتـذاك جـواهر الل
نهـرو الذي وفـر احلمـاية له وألتـباعه
 ولتـقوم الصـ من جانـبهـا بتـعي
زعــيم روحـي لــلــبــوذيـــ في الــتــبت

بديالً عنه .
÷—_« tłË vKŽ rzUN « dO _«

فــمن هــو الــداالي المــا الــرابع عــشــر
الـذي أصــبح رمـزاً لـقــضـيــة الـتـبت 
ا تثـيرها وهي من القضـايا التي طـا
تـحدة األمـيركـية  ومـعها الواليـات ا
الدول الغربية  في مواجهة الص 
ـقـراطـيـة واحلـريات مع قـضـايـا الـد
وحقـوق اإلنسـان ? . وقـبل ذلك ماهي
الــبــوذيــة بـــاخــتــصــار شــديــد  أهي
فـلسـفـة هـنـديـة  أم ديـانـة  أم حـركة
سـيـاســيـة تـســعى لـفـصـل الـتـبت عن
الص ? . في كتابه "  قصة الديانات
" يـكـتب سـلـيـمـان مـظـهـر قـصـة مـولد
ـلـكـة " مـايـا " بـوذا الـذي ولـدته أمه ا
حتت شـــجــرة ســـال وارفـــة الــظالل 
كتـجـسيـد حلـلم غريب رأتـه ذات ليـلة
من لـــيـــالي صـــيف الـــعــام 568 قــبل
ــــلك ــــيالد  وحـــــكت لــــزوجــــهــــا ا ا
ســودهــوادانـــا حــكــايـــة ذلك احلــلم 
لك وهـو ينصت لها وما فاضطرب ا
أن انــتــهت حــتـى أرسل بــاســتــدعــاء
أربـعــة وســتـ حــكـيــمــاً من حـكــمـاء
قـبيـلـته " الـسـاكـيـا " الـتي تعـيش في
سـهـول نــهـر اجلـنـجــز  عـنـد سـفـوح
جـبـال الـهـماليـا في الـهـنـد  فطـمـأنه
لكة هؤالء احلكماء عنـد سماع حلم ا
الغريب  وأخبروه انها حملت بغالم
سيـصبح مـلكاً عـلى كل الـبالد لو هو
اسـتقـر في بـيـته  أمـا إذا غـادر بـيته
هــــائــــمــــاً عــــلـى وجــــهه في االرض 
فعنـدئذٍ سيـصبح هو الـبوذا  كاشف

نقاب اجلهل عن وجه هذا العالم . 
عـنــدمــا ولـد سِــيـدْهــاتـا  –وهـو اسم
بوذا احلقـيقي  –تلقـفته أيـدي أربعة
من الــبـــراهــمــة في شــبـــكــة نــســجت
خيـوطهـا من أسالك الذهب  " ووقف
ولود فجأة  وتقدم إلى األمام سبع ا
خطـوات  ثم صـاح في صـوت عذب :
أنا سـيـد هـذا العـالم .. وهـذه احلـياة
هي آخـــر حــيـــاة لي .. " ! . بــالـــطــبع
هـــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـن الـــتـــفـــاصـــيل
والنبوءات حـول مستقـبل هذا األمير
الصغير الـذي رغب والده  أن يخلفه
ـلــوكـيـة  فـرعـاه رعـايـة عـلى عـرش ا
خـاصـة ووفـر له حـيـاة مـتـرفـة مـبـالغ
بــهــا  خـوفــاً من إحــدى الــنــبــوءتـ
اللت تنبأ بهما العرافون عند مولده
 حتى  تـعـميـده كهـنـدوسي عنـدما
بــلغ الــثــانــيــة عـشــرة مـن عـمــره  ثم
تعلم اللغة الـسنسكريتـية ليتمكن من
ـقدسـة وبعد قراءة كـتب الهـندوس ا
ذلك قـرر األب أن يـشـغل ولـده بـحـياة
ــئــات زوجــيــة رائــعــة  ويــحــيــطه 
احلـــســان لـــيـــحـــبب احلـــيــاة إلـــيه 
وليبعـده عن النهايـة التي ال يرضاها
له  فوقع اختـيار األميـر على األميرة
ــلـكـة يـوســودهـارا ابــنـة عـمـه مـلك 
كــولـي لــتــكـــون زوجــتـه  وهي الــتي
ولدت معه في نفس يـوم مولده  وقد
أصـبـحت وهي في الــسـادسـة عـشـرة
رائعة احلسن بالغة اجلمال  ليعيش
معـها حيـاة زوجيـة سعـيدة لـسنوات
طويـلة .. وفي يـوم مـا استـأذن والده
ـدينة  وفي لك لـلقيـام بجـولة في ا ا
ديـنـة رأى مالم يـدر في خـلده يـوماً ا
بـســبب حــيـاة الــتـرف الــتي عـاشــهـا

ــــنــــافـــذ وعــــالــــيـــة اخلــــطــــورة في ا
احلــــدوديـــة حتــــســــبــــاً حلـــدوث أي
انفـجـار اضـافة الى حتـركـاته بـصدد
ــنــفــلت احلــد من فــوضـى الــسالح ا
التي جعـلته في مـواجهة مـباشرة مع
شـهد ب بعض الـفصـائل; ليـنتـهي ا
ــا قـام به بـيــانــات مـؤيــدة ورافـضــة 
الـكــاظــمي فـمـن يـتــابع تــصـريــحـات
بـعض زعـمـاء تـلك الـفـصـائل يـجـد ان
سبل حصر السالح بيد الدولة مسألة
في غـايـة الـصـعـوبـة  وحتـتـاج جـهـد
وحتــــرك اســـتــــثـــنــــائي خــــاصـــة ان
ـسـلـحـة تـبـريــرات بـعض اجملـامـيـع ا
دن باختيار االحيـاء السكنية داخل ا
 فـــســــره اخملـــتــــصـــ حــــرص تـــلك
ـــســلـــحــة عـــلى بـــقــاء اجلـــمــاعـــات ا
أسلـحتـهـا في متـنـاول يدهـا; حتسـبا
ألي طـار او صــراع قـد تــواجـهه مع
خصـومـهـا ومنـافـسيـهـا خاصـة بـعد
تــعـرضــهــا لــضـربــات جــويــة و هـذا
يــعــنـي اتـــــخــاذ الـــــــســكــان  دروعــا

بشرية !! 
 ان مـا ذكـرنـاه من جـوانب دسـتـوريـة
وقــانــونــيــة واداريــة ومــؤســســاتــيــة
بــصــدد االسـلــحــة والــعــتــاد والــيـات
التخزين واحليازة و الواقع اخملالف
لـكل تــلك االطـر والــذي فـرض نــفـسه
طالبات وبقوة السالح بالـرغم كل  ا
اجلماهـيرية الـتي اقترحت إمـا حصر
السالح بيد الدولة ووضعه في أماكن

ـــدن وفي مــعـــســكــرات بــعـــيــدة عن ا
تتوفـر فيـها شـروط اخلزن الـصحيح
عـسـكـرات التي او إخراج كـثـيـر من ا
حتــوي أســـلــحـــة وتــعـــود لــفـــصــائل
ـدن. اال ان الـوقائع مسـلـحـة خـارج ا
ــيـدانــيـة  تــشــيـر إلـى أن احلـكــومـة ا
الـعــراقــيـة احلــالـيــة ال تـمــتـلك الــقـدر
الكافي من نقاط القـوة الالزمة لتنفيذ
خــطـــطــهــا فـي حــصــر الـــسالح بــيــد
ـدن الـدولــة ومــنع تـخــزيــنه داخل ا
وأن الـبــيــانـات والــقـرارات الــصـادرة
عـنهـا ال تـعـدو كـونهـا رسـائل تـطـم
داخـلــيــة و خـارجــيــة أو إبـداء نــيـات
حـســنـة أو بــوادر اولـيـة بــاجتـاه حل
ـلف الشـائك. ان عـملـية حتـقيق هذا ا
طـالب اجلمـاهـيريـة حلصـر السالح ا
ــــــدن;  مـــــرهـــــونـــــة واخـــــراجـه من ا
بـاجراءات حـكـومـيـة حـازمـة واحلسم
أسسة والتـقن األمني الضروري وا
والواجب مع تطـبيق و نفـاذ القانون
و وضع ضـــوابط جـــديــدة لـــتـــخــزين
واد الـكـيـمـيائـيـة اخلـطـيرة و ونـقل ا
سـريـعـة االنـفـجـار و جـرد احلـاويات
عـالــيـة اخلــطــورة الـتي حتــوي مـواد
كــيــمــيـائــيــة ومــزدوجــة االســتــخـدام
ـتـكـدسـة بـشكل ونـترات األمـونـيـوم ا
شــامل وعـادل ونــقــلــهـا الـى االمـاكن
ناسـبة  بـاإلضافـة إلى تعويض كل ا
من تـضـرر نـتـيـجـة حـوادث التـخـزين

اخملالفة للقانون.
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واألجهزة
الفنية.

وتــــــشــــــيــــــر
التسـريبات إلى

أن درجــال يــســعى
لــتــثــبـيت الــفــكــرة الـســابــقـة

بتوحـيد موازنات
األنـــــــــــديـــــــــــة
ؤسساتية ا
ــــــبــــــلغ 2
ملـيار ديـنار
مـــــــن أجــــــل

بـكر خـلق حالـة منـا السـتـــــقـرار ا
ــــــشـــــــــــروع قــــــيــــــــــد ومــــــازال ا

الدراســـة.

عدد كـبـير من الالعـبـ الذين غـدرت بهم إدارات
االنـديــة الـريــاضـيــة من جــهـة هــضم حـقــوقـهم
يـنـشـطـون هذه اضـيـة  ـواسم ا ـالـيـة في ا ا

سـلوبة .. االيام  السـترداد تلك احلـقوق ا
ادارات عــدد مـن االنــديـــة الـــريـــاضـــيــة
حتاول تـضـررة من حترك الـالعبـ  ا
الـتــشـويش عــلى مــحـاوالت الالعــبـ
ـــصـــري هـــو وتـــزعـم ان احملـــامي ا
الــذي يــتــصل بــالالعــبــ ويــعـرض
لــقـاء مــبــلغ مـالي عــلـيــهم خــدمـاته 
وان هـــــنـــــاك طــــرف اخـــــر يـــــدعم
ــتـضــررين لــقـاء نــسـبـة الالعــبـ ا
ــــبــــلغ مــــالــــيــــة تــــســــتــــقــــطـع من ا
ـسـتـحـصل لالعـبـ من االنـدية .. ا
وانـا هـنـا ال اجـد اية مـشـكـلة في ان

ويتقاضى ماال ازاءه صري عن عـمل  يبـحث احملامي ا
الي وكـذلك يـحق لـلطـرف الـذي يـحاول اسـتـرجـاع احلق ا  
ان يــسـتــفـيـد من الــنـادي الــريـاضي لــهـذا الالعب او ذاك 
ه هـذه اخلـدمـة .. وبالـتـالي من حق الالعـب مـاليـاً لـتـقد
ـتـضررين مـاليـا من ادارات عـدد من االنديـة الـرياضـية ا

طرق كل االبواب بامل الوصول الى حقوقهم .
فـهذا ال يـعـني انـنا وعـندمـا نـدافع عن حـقوق الـالعبـ 
الن االعالم نــتــحــامل عــلـى ادارة هـذا الــنــادي او ذاك 
ـزمنة الـقائمـة ب ادارات عدد شـكلة ا ليس طرفـاً في ا
ولـكن نـحـاول وبـعض الالعـبـ  من االنـديـة الـريـاضـيـة 
ــتـضـرر فـقـط الـذي ( قـد )  يـكـون االنـتـصــار لـلـطـرف ا
.. وحـتى في حـالـة الـدفاع عن نـاديـا وليس العـبـاً احـيـاناً
فـاهمـالهم سبب الالعـب فـاننا ال نـعفـيهم من الـتقصـير 
رئيس في عـدم حصولـهم على حقـوقهم في الوقت احملدد
هـو الـذي ــبـرم بـيـنـهم وبـ ادارات انـديـتـهم  الن الـعـقـد ا
ولـكـنـهم لم يـلـجـأوا الـيه في الـوقت يـحـمــيـهم من اي جتـاوز 

والسبب غير معلوم . ناسب  ا
قـد يقـول قـائل ان الالعب يـحـتـاج الى من يـعـيـنه عـلى ادارات االنـدية
وانا ال انفي ذلـك .. نعم االحتاد العراقي لكرة تجـاوزة على حقوقه  ا
برمة ب تابعة الية تنفيذ عقود العمل ا القدم بوسعه ان يشكل جلنة 
مـهمـتـها تـسـوية ايـة مـشكـلـة مالـيـة قبل ان الـالعبـ وادارات االنديـة 
ـمـولـة لـلـنادي وسم الـريـاضي .. واجلـهـة ا خـالل ا وتـتـعـقد  تـتـفـاقم 
من يجب ان تـراقب هي االخرى تـفـاصيل عـقود الالعـب  الـريـاضي 
فــيه قــيـمــة عــقـد خالل كــتــاب واضح جــدا تـصــله من ادارة الــنــادي 
وفـي هــذه احلـــالــة فــان ادارة وراتب الالعب  الـالعب ومــدة الـــعــقـــد 
و أية النادي تـدرك تمام االدراك انها مراقبة من قبل جهت تنفيذت 
ـكن .. واجـزم الـقول ان غـيـر  ـالي الالعب  مـحـاولـة لـهضـم احلق ا
واسم الـسابقة تستطيع الوزرات واحملافـظات التي مولت االندية في ا
ان تـدخل وبـقـوة عـلـى اخلط من خالل فـتح حتـقـيق عـاجل مع ادارات
ادارات االنـدية االنـديـة التي وردت شـكاوى ضـدها مـن قبل الالعـب 
ـنـاسـبـة سـتـطـالـهـا عـنـدمـا يـعـلم وان الــعـقـوبـة ا سـتـكـون عـلى احملك 
بانها جتاوزت على االحتاد واجلهة التي مولتها 

حقوق الالعب ..
  اتــطـلع الـى مـثــول كل االداريــ الـذين
هـضـمـوا حـقوق الالعـبـ امـام احملاكم
احملــلــيــة او الـدولــيــة لــيـنــالــوا جــزائـهم
الـــعــــادل ازاء اجلـــرائم االداريــــة الـــتي

ارتكبوها بعيون مفتوحة .

عسكر داخلي اخر قبل مغادرة العراق U³¹—bð ∫ منتخب الشباب يشرع 

”u —U  …—uDÝù«

r−M  W×OB½ tÒłu¹

  s¹b «d « œuÝ√
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وجــود الـدعـم الـكــافي مـن مـجــلس
احملافظة احمللي.

وتـــعــيش تـــلك األنــديـــة دائــمــا في
ضــائـقــة مـالــيــة ويـرافــقـهــا بـذات
ـرتــبــطـة ــعــانــاة األنـديــة غــيــر ا ا
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة وتـعـتـمـد بـا
ـــالـــيــة الـــتي ــوارد ا فـــقط عـــلـى ا

حتصل عليها من منشآت النادي.
W³F  ·Ëd{

ــوسم تــتــوقع األنــديــة أن يــكـون ا
احلـالي  في ظل الـظـروف الصـعـبة
الــتي يــعــاني مــنــهــا الــعــراق ولم
ـــــــوازنــــــات تـــــــكـــــــشف إلـى اآلن ا
اخملــصــصــة لألنــديــة مــا دفــعــهــا
لـلـتـلـويح بـاالنـسـحـاب مـن الدوري

حال انطلقت تدريباتها.
qHJ²¹ d¹“u « 

ســبق وأن حتــمـل وزيــر الــشــبــاب
والرياضة تكاليف مشاركة منتخب
الصاالت في البطولة الدولية التي
سـتـقام في إيـران ويـسـعى لتـوفـير
سـبل الـنـجـاح لـلـمـنـتـخـبـات وبات
يـتحـمل ضغـطا كـبيـرا في ظل عدم
ــــال ــــوازنـــــة وصـــــرف ا إقـــــرار ا

لالحتادات الرياضية واألندية.
الـــوضع الـــعـــام وضع درجـــال في
حـرج إليــجـاد احلــلـول ويــسـتــمـر
الية ورئاسة الوزير في مخاطـبة ا
الــوزراء إليـجـاد حـلــول وقـتـيـة في
ـــــصـــــادقــــــة عـــــلى ظل تــــــأخـــــر ا
راهنة دائما على وازنة.وتبقى ا ا
احلــلـول الــبـديــلــة نـذيــر بـاخلــطـر

نتخبات. وتهدد مصير ا
تواصل األنـدية العـراقيـة التجـهيز
ـــمــتـــاز في 10 لـــعـــودة الـــدوري ا
ـقـبل بعـد فـترة سـبـتمـبـر/ أيـلول ا
تــوقف طــويـــلــة بــســبـب جــائــحــة

كورونا.
ـلـفـات الـتي تـعـمل ومن بــ أهم ا
ـالي خاصة لف ا علـيها األنـدية ا
مع الـــرغــبـــة في إبــرام تـــعــاقــدات
جـديدة وخـوض مـعسـكـرات ومنح

الالعب مستحقاتهم.
«—«dI²Ý« d¦ ô«

تــعـــد األنــديــة الــتــابــعــة لــوزارتي
الدفـاع والداخلـية األكثـر استقرارا
في الـدوري حــيث تـضـمن وصـول
مبالغ جيدة لها على خالف األندية
األخـرى الـتي لم حتظ بـذات الـدعم
قدمة لها نح ا وتعتمد فقط عـلى ا

بشكل سنوي.
وتـتـأثر تـلك األنـدية بـتـأخيـر إقرار
ـوازنـة الــعـامـة لـلـبــلـد وبـالـتـالي ا
تـبـقى في حــيـرة حلـ مــعـرفـة مـا
ــــكن تـــــخــــصـــــيــــصه لـــــهــــا من

ؤسسات الراعية. ا
أما أندية احملافظات فأغلبها حتت
خط الـفـقر إن صـح التـعـبيـر لـعدم

ــعـــســكــرات الــتـــدريــبــيــة حــيث ا
باريات الودية. وخوض ا

وبالتالي تواجه الهيئة التطبيعية
مشكلة حقيقية في تهيئة الظروف
الئـــمـــة لإلعـــداد الســـيـــمــا وأن ا
ـدرب كاتـانيتـش يسـعى للـحفاظ ا
عــلى صـدارة اجملــمـوعــة الــثـالــثـة
بـاريـات وديـة وينـتـظر ويـطـالب 
الفـريق معـسكـرا في مديـنة أربيل
واحلـــال يــنــطـــبق عــلى مـــنــتــخب

الشباب.
 «eON−² « W “√

انـتـهى معـسـكر مـنـتخب الـشـباب
ـــــتــــواضـع في كــــربـالء ومــــنع ا
ـنــتـخب لــعـدم االحتـاد تــصـويــر ا
تـوفـر جتــهـيـزات تـلــيق بـالـفـريق
ــبـرم مع شــركـة النــتـهــاء الـعــقـد ا
جيفـوفا ورغبـة الهيئـة التطبـيعية

بالتعاقد مع شركة جديدة.
ـنـتـخب وهــذه األزمـة قـد تـواجـه ا
ـؤمل الــوطـني ايـضــا والـذي من ا
أن يعسـكر في اربيل في الـعشرين

من الشهر اجلاري.
WO³¹d−² «  U¹—U³*« 

تــــأخـــر انـــطـالق الـــدوري احملـــلي
ــنــتــخب فـي عــزلـة وضع العــبي ا
تــامـــة إذ يــعـــتــمـــدون فــقـط عــلى
الـــتــدريـــبـــات الــفـــرديـــة مــقـــارنــة
ـنــتـخـبـات األخــرى الـتي بـدأت بـا
اإلعـداد بــوقت مــبـكــر واسـتــأنـفت
دوريــاتــهــا وبــالــتــالي بــدأ عــامل
الـزمن يضـغط عـلى اجلهـاز الـفني
والـهـيـئة الـتـطبـيـعـية الـتي بـحثت
عن حلول سريعة لتوقف الطيران
واضــطـرت لــلــبـحـث عن مـعــســكـر
كـــحل تـــرقـــيــعـي طــار عـــلى أمل
توفـير مبـاراة جتريبـية ثانـية بعد
اعـــتــــذار فـــلــــســـطـــ واألردن

ولبنان.
وقــد يـلــجــأ كـاتــانــيـتش
خلوض مبـاريات طارئة
مع منـتخب الـشباب أو
مع األنديـة احمللـية في

االسـتـثــمـار والـتـمــويل الـذاتي في
وزارة الــشــبـاب والــريــاضـة وإلى
جـمـيع من سـاهم بـنـجـاح مـعـسـكر
منـتخب الشـباب حتضـيراً لبـطولة

آسيا.
wÝUÝô« ÂUEM «

أرسلت الهـيأة التـطبيـعية لالحتاد
العراقي لـكرة القد مـسودة النظام
االســـاسـي اخلـــاص بــــاالحتـــادات
الـفـرعـيـة الـتي سـيـتم في ضـوئـها
اعتمـاد آلية الـترشيح لالنـتخابات
ـقـبـلـة الى االحتـاد الـدولي لـكرة ا

القدم "فيفا".
وقـــال األمــــ الــــعــــام لــــلــــهــــيـــأة
الـتطـبيـعيـة لالحتاد الـعراقي لـكرة
القدم مـحمد فـرحان إنه  إرسال
مـسودة الـنـظام االسـاسي اخلاص
بــاالحتـادات الــفــرعــيـة والــقــانـون
االنــتـــخـــابي إلى االحتـــاد الــدولي
لــكـرة الــقـدم "فــيـفــا" بـعــد اجنـازه

بشكل كامل.
سودة وأضاف فرحـان  إرسال ا
بعـد إجراء بـعض التـعديالت التي
 األخــذ بـــهــا من قـــبل الـــهــيـــئــة
الـعـامـة و إرسـال جـمـيع الـكتب
ـقتـرحات الحظـات وا الـواردة وا

كمرافقات مع مسودة النظام.
WO U  W “«

يـبـدو أن الـهـيـئــة الـتـطـبـيـعـيـة في
احتاد الـكرة بحـال ال حتسـد عليه
في ظل الظرف العـام الذي انعكس
نتخبات بشكل سلبي على اعداد ا
ــعـــســكــرات الــوطـــنــيــة ويـــهــدد ا

التدريبية.
ــوازنــة الــعــامـة فــتــأخــيــر إقـرار ا
لـلـبالد أثـر علـى الريـاضـة بـصورة
عــــامــــة وكــــرة الــــقــــدم عــــلى وجه
اخلصـوص وما زال االحتاد
يــــــصــــــرف فــــــقـط رواتب
ـرتـبـطـ الــعـامـلـ وا
بــعــقــود دون إطالق
مــوازنــته لــتــطــبــيق
نتخبات من منهاج ا
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أشــاد مـدرب مــنـتــخـبــنـا الــوطـني
للشباب بكرة القدم قحطان جثير
ــعـســكـر الــداخـلـي لـلــمـنــتـخب بــا
والـذي أقــيم في مـحــافـظــة كـربالء
ـــقــدســـة لـــلــفـــتـــرة من الـــتــاسع ا
ــاضي والــعــشــريـن من الــشــهــر ا
ولغاية التاسع من الشهر اجلاري
وذلك حتضيراً لبـطولة كأس آسيا

للشباب حتت 19 عاما.
ـــدرب قــــحـــطـــان جـــثـــيـــر وقـــال ا
ـرحـلة األولى من ـنـتخب أنـهى ا ا
التحضير لبطولة آسيا بعد ختام
معسكر كربالء والذي كان ناجحاً
ــقـايـيس وركـزنـا من خالله بـكل ا
عـلى االهــتــمـام بــاجلـانب الــبـدني
لالعــبــ بــوحــدتـ تــدريــبــيــتـ

صباحية ومسائية.
ـنتـخب سيـعاود وأضـاف جثـير  ا
تــدريــبــاته في الــعــاصــمــة بــغـداد
ــــقــــبـــــلــــة ومن ثم خالل األيــــام ا
سندخل في مرحلة اإلعداد الثانية
للـمنـتخب بإقـامة مـعسكـر تدريبي
قبل في مـحافظة بداية االسـبوع ا
كــربالء أو أربـيل والــذي سـيـكـون
من خالله الـتـحـضـيـر لـلـمـبـاريـات
ــــــؤمل أن الــــــوديــــــة الـــــــتي مـن ا
ـنـتـخب خالل الـشـهر يـخـوضـهـا ا
ـنهـاج اإلعدادي له ـقبل ضـمن ا ا

للبطولة القارية.
درب قحـطان جثـير شكره ووجه ا
وتـــقــــديـــره إلى وزيــــر الـــشـــبـــاب
والـرياضـة عدنـان درجال لـتكـفله
ـــعـــســـكــر مـــنـــتـــخب الـــشـــبــاب
الـداخلي وكـذلك الـشكـر والـتقـدير
إلى مــــحــــافـظ كــــربالء نــــصــــيف
اخلــــــطــــــابي ونــــــائــــــبه جــــــاسم
الفـتالوي والشكـر موصـول أيضاً
إلى شـــرطــــة مـــحـــافــــظـــة كـــربالء
والعتبة احلسينية وكذلك مديرية
شــــبـــاب وريـــاضــــة كـــربالء وإلى
الـــــســـــيـــــد عـــــلي شـــــمس الـــــدين
الـشــهـرســتـاني مــديـر عــام دائـرة
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ربع الذهبي بالدوري ـيناء من ا كشف االحتـاد العراقي لكرة السلة حـقيقة انسحاب نادي ا
ينـاء.وقال رئيس احتاد ربع الـذهبي انديـة النفط والشـرطة ونفط اجلـنوب وا مـتاز.ويضم ا ا
السـلة حـس الـعمـيـدي في حديث صـحفي  ان احتـاد السـلـة لم يصـله اي كتـاب رسمي او

ربع الذهبي. يناء من ا إشارة او تصريح حول انسحاب نادي ا
ـربع الذهبي وفي حال تلقيـنا كتاباً رسمياً يناء مشاركاً في ا واضاف حتى الـلحظة يعتبـر ا
ـناسـب.وقرر االحتاد الـعراقي من ادارة السـفانـة حيـنهـا ستـحتمـع االدارة التخـاذ القرار ا
مـتاز بكـرة السـلة من 2 ايـلول الى 21 من لكـرة السـلة تـأجيل اسـتئـناف الـدوري العراقـي ا
وافقـات الرسـمية من خـلية الشهـر ذاته بسـبب حظر الـتجـوال احلالي في البالد والكـتمـال ا

االزمه الصحية وإعطاء فرصه اكبر لالعداد.
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كـــــشف الـــــوســـــيط
الــــعــــراقـي ولــــيـــد
الــــــــــــــــالمـــــــــــــــي
تــــفـــــــــــــاصــــيل
حـــــــــــــــــــديـــــــــث
أســــطــــورة كـــرة
الــقــدم الــبــرازيــلـــيــة روبــرتــو كــارلـــــــــوس لالعب
ـنــتــخب الـوطــنـــــــي بــكـرة الــقــدم مـــــــهــنــد عـلي ا

"ميمي". 
وقــال الالمي فـي حـديث صــحــفي   إنه خــــــــالل
مفاوضـات نادي باشــــــاك شهيـر التركي لضم
مهند علي عنـدما كان في الشــــــــرطة حتدث
روبــرتــــــــو كـــارلـــوس مع مـــيــــــمـي بــشـــكل

شخصي.
وأضــــــــــــاف أن كـــارلـــوس نـــصح مـــيـــمي
وسم واحد فقط باللـعب في الدوري التـركي 
وبـعـدهــا سـيـــــطــلب من زمـيــلــــــــه رونـالـدو
جـــلــبه إلـى نــاديـه بــلـــد الــولـــيـــد في الــدوري

االسباني. 
فاوضـات لم يكتب لها وتابـــــــع لألســـــــف ا
الـنــجـاح الن إدارة الــــــــــــشــرطـة لم تــرد عـلى
اتـصـاالت الــــــــــنـادي الــــــــتـركي لـلـتـعـــــــــثر
طاف وينتقـــــــل ميمي الصفــــــــقة في نهايـة ا

الى الدحيل القـــــــطري.
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رد ضـيــاء حــسـ امــ سـر جلــنـة
ـسـابقـات في الـهـيئـة الـتطـبـيعـية ا

على قرار اقالته من منصبه.
التطبيعية كانت قد اعلنت في وقت
 اعـفـاء حـسـ من مـنـصـبه بـسـبب
مـخـالـفـته الـضـوابط والـتـعـلـيـمـات

عمول بها في الهيئة. ا
ونـــشـــر حـــســـ عـــبـــر صـــفـــحـــته
الــشـخــصـيــة ردا جـاء فــيه اقــالـتي
دلــيل ضــعـفــكم ان اخــالف ضـوابط
وتـعــلـيـمـات مــؤسـسـتــكم اخلـاويـة
افضل من الوقوف مع قرار مجحف
مـكنة ان حاولت بـشتـى الوسائـل ا

اغيره لكن هـواتفكم اجلوالـة مغلقة
طيلة اجازة العيد .

خـــــرجت بــــاالعـالم بــــعـــــد تــــزايــــد
ـتــضـررة من ضـغــوطـات االنــديـة ا
جراء االجحـاف الذي طالـها بسبب
الـيـة دوري الـدرجـة االولى الـتي لم
وافقة يتم التصويت عليها وعدم ا
عـــلى اشـــراك تــولــد  2002 بــدوري
الشباب برغم ورود رسالة من مدير
الـعالقـات االخ زيـاد تـفـيـد بـتـغـيـير
منهاج مـسابقة تصـفيات اسيا الى
حتت 20 عــام بــدال من 19 عـام الى
عــام 2022 اعـــتـــمـــاد تـــولـــد 2003
مايعني امكـانية اشراك تولد 2002
لـسبـب االول توفـير فـرصة الـلعب
امـــام فـــئــــة لم تــــتـــجـــاوز  18عـــام
والـثـاني انـسانـي كونـهم يـتـدربون
مـــنــــذ اكـــثـــر من عـــام من دون ايـــة

مسابقة
وقــررت الــهـيــئــة الـتــطــبـيــعــيـة في
االحتاد الـعراقي لكـرة القـدم إعفاء
ضـيـاء حـسـ من مـهـامه في جلـنة

سابقات بالهيئة. ا
وذكرت الـهيئة فـي بيان أن الـهيئة
الـتـطبـيـعيـة لالحتـاد العـراقي لـكرة
الــقـدم قـررت إعـفـاء ضـيـاء حـسـ

سابقات. من مهامه في جلنة ا
وأضــــافت أن ذلـك يـــأتـي بـــســــبب
مـــــــخــــــالــــــفـــــــته الـــــــضـــــــــــــوابط
ـعـمـول بـهـا في والـتـعـلـيــــــــمـات ا

ؤسسة. عمل ا

ضياء حس
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 جانب من احد اجتماعات وزارة الشباب والرياضة

ـرصود ـبـلـغ ا في حـال لم يـحـدد ا
نافسات. للنادي قبل انطالق ا

وتــشــعـر غــالــبــيـة أنــديــة الـدوري
الي الكبير ما يؤثر على بالعجز ا
ســـوق االنــتــقــاالت والـــتــعــاقــدات

اجلديدة.
يــسـعى وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
عـدنان درجـال الذي يـتحـمل مهـمة
ثـقــيـلـة فـي هـذا اجلــانب حلل تـلك
عـقدة من خالل اجـتماع شـكلـة ا ا
مــجـلس الـوزراء واحلــديث بـشـكل
مـبــاشـر مع الـوزراء بـضـرورة حل
ـالـيـة وتــخـصـيص قـيـمـة األزمـة ا
ــالـــيــة لـــيــكـــون األمــر ــوازنـــة ا ا
مـــعـــلـــومـــا لـــدى إدارات األنـــديـــة
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القـدم من اجل التأكـيد على وضع
جـــدول ثـــابت يـــتـــضـــمن مـــوعــداً
مـــــحـــــدداً النــــطـالق واخــــتـــــتــــام
ـــنـــافــســـات  مع إلـــزام جـــمــيع ا
ـــــشـــــاركـــــة بـــــإجــــراء الـــــفــــرق ا
الـفحـوصـات اخلاصـة بــ ڤـيروس
كـــــورونــــا واتـــــبـــــاع اإلرشــــادات
الصحية من اجل سالمة اجلميع
إلـى جـانب الـبـدء بـأنـشـطـتـهـا من
تـدريـبـات ومـبــاريـات حتـضـيـريـة
ـــنــافـــســات لـــرفع جــاهـــزيــتـــهــا 
الـدوري مــا يـعــني رفع جـاهــزيـة
ــنـــتــخب الــوطــني الــذي العــبي ا
تـنتـظره مـباريـات تصـفيـات كأس
الــــعـــالم في شــــهـــر تـــشـــرين اول

قبل. ا
وحث الـوزير إدارات األنـديـة على
عـايـير وشـروط أنـدية "االلـتـزام 
ـمـتاز وبـخالف ذلك يتم الدوري ا

إنزال الـفـريق إلى درجة أدنى مع
توجـيه الفـرق التي لـها مـشاركات
خــارجـــيــة إلى االلـــتــزام بــشــروط
عتـمدة لدى التـراخيص لألنديـة ا
االحتــــادين اآلســــيــــوي والــــدولي
ـد يـد الـعـون واسـتـعـداد الـوزارة 

لهذه األندية لتحقيق ذلك".
وبـ الـوزير أن الـوزارة حـريـصة
عـــلى الـــنــهـــوض بــواقع األنـــديــة
إداريـا وقانـونيا ومـاليـا وبالـتالي
كانت حريـصة على تـنظيم دورات
تـطويـرية إلدارات األنـديـة من قبل
مالكـات مــخـتـصــة بـالــوزارة عـبـر
نصات اإللكترونية وبعد جناح ا
ـرحـلة األولـى منـهـا فـإن الوزارة ا
بصـدد تقـد دورات متـقدمـة على
مــسـتــو عـالٍ من اجل خــلق كـوادر
إداريـة محـترفـة تـسهم بـالنـهوض

بواقع األندية.

لألنــديــة الــتـي تــســتــعــد حــالــيــاً
لـلـمـشـاركة في مـنـافـسـات الدوري
ـــمـــتـــاز إلـى جـــانب مـــفـــاحتـــة ا
الـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة الحتـاد كـرة

ـســتـثـمــرين. وفي اجلـانب عــلى ا
ــالـي أيــضـــا أضــاف درجــال أن ا
الـوزارة سـتفـاحت مـجـلس الوزراء
ــــــــالي مـن أجـل إطـالق الـــــــدعـم ا

االستثمار وحتـويلها إلى شركات
تـابـعـة لـلـقـطـاع اخلـاص عـلى أن
يــشــمل جــمــيع األنــديــة وبـســقف
زمني اليـتجـاوز اخلمس سـنوات
جــاء ذلك خالل اجــتـمــاع الــســيـد
الوزير الـيوم االثن 2020/8/10
ـــثـــلي أنـــديـــة فــرق بـــرؤســـاء و
ـمـتاز بـكـرة الـقـدم الذي الـدوري ا
أقــيم عــلى قـاعــة دائــرة الـتــربــيـة

البدنية في مقر الوزارة.
واضـــــاف أن الـــــوزارة ســــتـــــضع
الـــقـــوانـــ والـــلـــوائح اخلـــاصــة
بـاسـتـثـمار األنـديـة بـالـشـكل الذي
يـحـقق اسـتـقاللـيتـهـا لـتـتـمكن من
ـــالي دون حتــــســـ مـــردودهــــا ا
احلاجة لـلدعم احلكـومي كما هو
احلــال مع األنــديــة احملـتــرفــة في
البلـدان اجملاورة واإلقليـمية التي
تـطورت سـريعا بـفضـل اعتـمادها

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعـلن وزيـر الـشـبـاب
والــريــاضــة عــدنـان
درجـــال عن اقـــامــة
دورات وورش
احــتـرافــيـة لــتـأهـيل
إدارات االنـــــــــديـــــــــة
والـــوزارة ســتــفــاحت
مــــــجــــــلـس الـــــوزراء
لــــدعـــمــــهــــا مـــالــــيـــاً
وحتـــــويـــــلــــــهـــــا إلى
شـــركـــات لـــتـــحـــســ

الية. مواردها ا
وقـال درجــال في بـيـان
ان الـــــــوزارة وضــــــــمن
خطتها للنهوض بواقع
األنـــديـــة الــريـــاضـــيــة
بـــصــــدد الــــشـــروع من
أجل تـــفــعـــيل قـــانــون
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نـتخب الوطني أصيب مدرب ا
األســـبق لــــكـــرة الـــقــــدم نـــاظم
شـــاكـــر بـــفـــايـــروس كـــورونـــا

ستجد "كوفيد 19. ا
ـدرب و الــتـأكـد من إصــابـة ا
بعـدما ظهـرت نتائج الـفحوص
الـــطـــبـــيـــة الـــتي خـــضـع لـــهــا
وبــالـــتــالي فــهـــو يــخــضع االن
لــلــحـجــر الــصــحي في مــديــنـة

أربيل.

شـــاكــر كـــان قــد تـــولى تــدريب
مــنــتــخب أســود الــرافــدين في
عام 2010 وتـولى تـدريب فـرق
الـكرخ وأربـيل ودهـوك والـنفط
وبــــيــــرس والــــقــــوة اجلــــويــــة

صافي وآرارات. وا
ومـن جــــانـــــبه اعـــــلن االحتــــاد
الـعراقي لـبـناء االجـسـام وفاة
الــــبــــطـل الــــعــــراقـي مــــحــــمــــد
ـــوســـوي "رامـــبــو" مـــتـــأثــراً ا
ـضاعـفات اصـابـته بفـيروس

كورونا. وقـال االحتاد في بيان
ــركــزي إن االحتــاد الــعـــراقي ا
لــبـنــاء االجــسـام يــعــــلن وفـاة
احــد ابــطـــال الــعــراق بـــطــلــنــا
الــــدولي الـــــكــــابــــ مـــــحــــمــــد

وسوي. ا
وسوي توفي إثر وأضاف ان ا
اصـــابــته بـــفــيـــروس كــورونــا
ـــــولى عـــــز وجل ان نـــــســـــأل ا
يــرحـــمه بــرحـــمـــته الــواســـعــة

ويسكنه فسيح جناته.
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W∫ الدمى تأخذ دور البطولة في مسرحيات عدة uHD « Õd

{ اجلــزائـــر - وكــاالت - نـــعت األوســاط
الـرســمــيـة والــفــنــيـة فـي اجلـزائــر االثــنـ
ــمــثــلــة نـــوريــة قــزدرلي إحــدى رائــدات ا
ـسـرح اجلـزائـري الـتي تـوفـيت عن عـمر ا
نــاهــز 99 عــامــا.وقــال الــديــوان الــوطــني
لـلــثـقــافـة واإلعالم في بــيـان(بــبـالغ احلـزن
واألسى وبـقلوب مؤمنـة بقضاء الله وقدره
ـــغــفــور لــهــا بــإذن تــلــقـــيــنــا خــبــر وفــاة ا
سرح اجلزائري الفنانة نورية أيقونة ا الـله
قـزدرلي).ولـدت الـراحلـة بـاسم خـديـجة بن
عـياد في مدينة تيارت بشمال اجلزائر عام
مثل 1921 وتزوجت في سن مبكرة من ا
مـصطـفى قـزدرلي. بدأت مـشـوارها الـفني
ـسرح عـام 1945 وانـضـمت الحـقـا إلى ا
مثـلة كلثوم الـوطني. كان لها الـفضل مع ا
وغـيـرهـمــا من الـرائـدات في تـغــيـيـر نـظـرة
ـــرأة اخملــــرجــــ واجملــــتــــمع إلى عــــمـل ا
سرح حيث كانت األدوار الـنسائية بـا

ا للرجال.  تسند قد
شـــــاركت فـي نـــــحــــو 200
مـســرحـيـة مـنــهـا (بـنـادق
األم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار)
و(االســـــــتــــــثـــــــنــــــاء
ـثل والـقـاعـدة) و(
رغم أنفه) و(وردة
حــــــــــــــمــــــــــــــراء)
و(الــــــغـــــــولــــــة)
و(بـــــــــــــــــــــيــت
بــــــــرنــــــــاردا

ألبا).
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الـطـبـيـب االخـصـائي بـاالمـراض
اجلـلديـة في مـستـشـفى الفـيـحاء
الــتــعــلــيـمـي في الــبــصــرة نـعــته
وزارة الـصحـة العـراقـية بـعد ان
وافـــاهُ االجل أثـــر مــضـــاعـــفــات

األصابة بفايروس كورونا.
 Í“U−Š «bMO

طـرب شـاركة عـدد من ا طـربة االردنـية سـتغـني و ا
االردنـيــ (بــرومــو) أغـنــيــة بـعــنــوان (احـتــاج لك) في
مــســلـــسل لــعــبــة االنـــتــقــام وهي من كـــلــمــات احــمــد

الفاعوري احلان وتوزيع وليد الهشيم.
wKŽ bL×  bł«Ë bL×
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ـطـرب الــفـلـســطـيــني تـلــقى تـهـانـي االوسـاط الـفــنـيـة ا
ـنـاسبـة  زواجه من الـفـلـسطـيـنـية ر وعشـاق صـوته 
عـودة وهي من خـارج الـوسط الـفـني في حـفل بـسـيط

اقيم في دبي.
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اضي واآلثار حسن ناظم االثن ا
في مكتبه الفنانة هند كامل وجرت

خالل اللقـاء مناقـشة آليـات تطوير
واقع الــفن الــعــراقي. وضـرورة أن
ــــلف الـــــفــــني تــــتــــولـى ا
اجلــهــات ذات اخلــبـرات 
كـــمـــا جــرت والـــتـــجـــارب
ـؤسـسات مـنـاقشـة واقع ا
الـــثــــقـــافـــيــــة وإدارتـــهـــا
واالسـتـفـادة من الـكـفاءات
ــوجـودة فــيـهــا بـصـورة ا

مثلى. 
وأكــــد نـــــاظم (دعـــــمه أليّ
مـجـهـودٍ لـلـنـهـوض بواقع
الـفـنـان الـعـراقي  ومـنـهـا
ـادي واالعتـباري) الدعم ا
 مــــشـــيـــراً إلـى (ظـــاهـــرة
تسرب الكـفاءات قبل سنة
2003م التي تسببت في
انـــحــدار مـــســتـــوى الــفن

{ لـــــوس اجنــــــلــــــوس- وكـــــاالت -
ـيــة مـيــغـان شــاركت الـنــجـمــة الـعــا
ــتـابــعـ عــبـر صــفـحــتـهـا فـوكس ا
اخلاصـة على أحـد مواقع الـتـواصل
اإلجــتـــمـــاعي صـــورة لـــهــا بـــرفـــقــة
حـبيبـها اجلديد ريتـشـارد كولـسون
ظــهـــرت فــــيــهـــا بـــإطاللـــة مـــثـــيــرة
بالـبـكيـني تـقف إلى جانب حـبـيبـها

وهو عـاري الصدر وتعانقه بقوة.
 وعلـقـت علـى الصـورة: (فتى جـميل
مـتــألم قـلــبي لك) إلى جــانب صـور
سـكـاكـ وقـلب حب. ويـبـدو أن هذه
ـثيرة لـفوكس مع حبـيبها الصورة ا
لم تــعــجب زوجــهـا الــســابق بــريـان
أوس الـذي إنفـصـلت عنه في شـهر
ـاضي وذلك بـعـد 10 سـنوات أيـار ا
عـــلـى الـــزواج إذ أنه قــــام هـــو وفي
الـــوقت نـــفـــسه نـــشــر صـــورة عـــبــر
صفحته اخلاصة ظهـر فيها برفقـــة

Âu−M «Ë X½√

ـي الـعـربي يــلـقي مــسـاء الــيـوم االربـعــاء عـبـر االكـاد
منـصة أريد العلمية محاضرة بعنوان(تصميم احملتوى

العلمي للمنهج الرقمي).

رئــيس حتـريــر مـجـلــة االديب الـعــراقي حتـدث في ورشـة
اقامـها مركـز البـحوث والدراسـات في اجلامـعة العـراقية
بـالــتـعــاون مع االحتـاد الــعـام لالدبــاء والـكــتـاب بــعـنـوان

(التحوالت االسلوبية في الشعر العراقي احلديث).

مـديـرة مـهـرجـان عـمّان الـسـيـنـمـائي الـدولي اعـلنت ان
ــهــرجـان يــعــقــد في عــمــان لاليــام بـ 23-31 آب ا
احلالي.ويشتمل على 30 فيلماً روائياً طويالً ووثائقياً

باإلضافة إلى تسعة أفالم قصيرة.

ـية الـعراقـية شـكرت جـريدة (الـزمان) لـدعمـها االكاد
لـتقى الـثـقافي لـلدكـتورة زيـنب عـبدالـكر اخلـفاجي ا

في مجموعة (واتساب).

włdO œ œUNł

الـشــاعـر الـعــراقي نـعـاه فــرع كـركـوك لـالحتـاد الـعـام
اضـية وت اجلـمعـة ا لالدباء والـكتـاب بعـد ان غيـبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ميغان فوكس

الـــطـــريـــقـــة الــــتي اســـتـــخـــدمـــهـــا
ــــا بــــرؤيــــة الــــســــومـــــريــــون وا
ـرأة مــعــاصــرة).وتــابع قــائالً إن (ا
والـثور في الـعـصر الـسـومري كـانا

رمزا للخصب والعطاء).
الى ذلـك اطـــلـــقت دائـــرة الـــفـــنـــون
الــعــامــة مــعــرضــ الــكــتــرونــيــ
للـفنـان الـتشكـيلـي هـاني محيي
ــان اخلـــيــال االثـــنــ الــديـن  وإ
احــتــوى مــعــرض مــحـيي ــاضي  ا
الــديـن عــلى 24 عــمـالً فــنـــيـــاً قــدم
الــفـنــان فــيــهـا خـالصـةً لــتــجــربـته
الفنية الغـزيرة. أما معرض اخليال
 فـقــد ضم أحــد عــشـر عــمالً فــنــيـاً
جسـدت رؤيتهـا الفـنية وأفـكارها 

ميزة.  وجتربتها ا
لع وزير الـثقـافة والـسيـاحة كـما اطـَّ
واآلثـار حـسـن نـاظم عـلى إجـراءات
دائـرة الــفـنــون الـعــامـة اخلــاصـة 
ـتحـفـية لـفـناني بـتـوثيق األعـمـال ا
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أقامت دار الـثقافـة الكرديـة السبت
ـاضي معـرضاً إلـكـترونـياً لـلفـنان ا
مــحـمـود عــجـمي ضـم أكـثـر من 15
لـوحــة وعــمالً نــحـتــيــاً وذلك عــبـر
صـــفـــحــة الـــدار في (فـــيـــســـبــوك).
وعـكست أعـمـال عجـمي الـفـنيـة  ما
نهـله من احلضـارة السـومرية ومن
ادة عـالم الـفن فـمـادة الـطـ هي ا
االولـى في أعــمـــاله كـــمــا أن رمــوز
احلـضــارة الــســومـريــة وال ســيــمـا
رأة والثور  وهما الرمزان رمزي ا
البارزان في اشتغـاالته الفنية.وأكد
عجمي وفقـا لصفحـة وزارة الثقافة
في (فـيسـبـوك) (أنَّ استـلهـامه لـلفن
الــســومــري عـــنــصــر مــســتــمــر في
أعماله العتقـاده أن الفن السومري
فن تــأســـيــسي) مـــضــيـــفــاً أنه (لم
يـــســتـــخــدم الـــرمــوز الـــســومـــريــة
ــرأة والـــثــور بـــنــفس والســـيــمـــا ا

التي باشـرت وألول مرةٍ في العراق
ــتـحـفـيــة لـلـفن بـتـوثــيق األعـمـال ا
الـتـشــكـيـلي الــعـراقي مــنـذ بـدايـات
نــــشــــأتـه ولــــغـــــايــــة عــــام 2020.

الـعراق في مـجـال الفن الـتـشكـيلي.
جاء ذلك خالل زيارته لـلدائرة.وقدم
ـديـر الــعـام  لـلــدائـرة عــلي عـويـد ا
شــرحــاً مـفــصالً عن عــمل الــدائـرة

العراقي). وعـرضت كامل (مـقترحاً
ـــســرح لــفـــصل الـــســيـــنـــمــا عن ا
واالسـتــعـانـة بــاخلـبــرات اجلـيـدة
ـهـمـشة  والـتـركيـز عـلى الـعمل وا

ؤسساتي). ا
و قال نـاظم وفقـا لصـفحـة الوزارة
ــنـــا جنــري في (فـــيـــســـبـــوك)  : إنـَّ
لقاءات مـستمـرة مع اخملتص في
ـسـرح خللق مـجـال الـسـيـنـمـا  وا
مـشـروعٍ ســيـنــمـائيّ عـراقـي يـلـيق

باسم العراق). 
وفي نـهـايــة الـلـقــاء جـرى االتـفـاق
عـــلى عـــقـــد لــقـــاءاتٍ مـــتـــواصـــلــةٍ
يـحـضـرهـا أقـطـاب الـفن الـعراقي 
لـالتــفــاق عــلى آلــيــات لــلــنــهــوض
بــالـواقع الــفــني  والــوقــوف عـلى
ــشــاكل الــتي تــعــتــرض الــدرامـا ا

العراقية.
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حاول أن تفكر جيدًا وال تتهور عند اتخاذ قرار جديد
هنية. فى حياتك ا
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حترص على اسـتقرار عالقتك مع الـشريك. استشير
زمالئك فى حل مشاكلك.
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حتى تستطيع التقدم خطوة لألمام حاول أن تصحح
اضية. أخطائك ا

—u¦ «

ؤجلـة منـذ فترة طـويلة حتـرص على إجنـاز أعمالـك ا
رقم احلظ 9.
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يـجـب أن تـعـتــرف بـتـقــصـيــرك جتـاه الـشــريك وتـقـدم
االعتذار له عما بدر منك.
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ال تنفعل على الشريك عند مناقشة أى مشكلة تمرون
بها رقم احلظ.3
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زيد من حتى تـتحسن عالقـتك بزمالء الـعمل جتـنب ا
شاكل. اخلالفات وا

ÊUÞd «

الـعـصـبـيـة مع الـشـريك لن حتل أى شىء وتـزيـد من
. مشاكلكم وخالفاتكم معاً

Íb'«

يـجب أن تــضـبط مـواعـيـد نـومـك  حـتى تـتـخـلص من
األرق وتسترخى طوال الليل.
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حـاول أن تـتـخـلص مـن وزنك الـزائـد من خالل اتـبـاع
ارسة الرياضية. نظام غذائى و

Ë«b «

يـوم حـدوث تــغـيـرات إيـجـابــيـة فى حـيـاتك الــعـاطـفـيـة
السعد االربعاء.
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ـهـنـيـة نـتـيـجة حدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
اجتهادك فى عملك .

 u(«
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5- االبراج

ة ثلة مصرية قد 6- لقب 

ساحات اخملططة لزراعة العلف  -7

8-ا لتقاليد واالعراف
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 احتـاج الى احليـطة واحلـذر وانا أهـبط الـسلم الى مـتحـفه االرضي  الذي تـقيم
لـوك العظام الذيـن استحالت عظـامهم الى رميم ومكاحل فيه رفـات تماثيل كل ا
دلـله ! تقول . يقـول لي :  جورج روو وصف حـضارة الـسومـري بـاحلضـارة ا
له زوجته :  شـايك بُـرَد! يكـمل هو دون اكـتراث :  حـضـارة بالد مابـ النـهرين
حـضـارة مائـيـة إخـصابـيـة .. ثم يـلـتفت الـيـهـا (  لو سـويت قـلـيال من الـزهورات
وافقة . يـكمل هو : عندما يرامـية  بالنعنـاع لكان احسن ) توميء برأسـها با وا
ـائـة  احـتفـلت سـومـر بـعـيـد مـيالدها الـ4000. احـتـفـلت رومـا بعـيـد مـيالدهـا ا
تـخـبـره زوجــته : (مـاكـو زهـورات  يـنـفع هــيل) ? دون اكـتـراث  يـتم هـو :  اغـلب
ـعــارف  االنـسـانــيـة جــذورهـا تـنــبع من سـومــر  فـالـعــالم مـدين لــهـا بـالــشـكـر ا

والعرفان واالمتنان ..
شـاعرمقلوبة   تتصرف الزوجة بحكمه لقد سمعت هذا الكالم مرارا وتأست  
ـولـودة الـقادمـة بـعـد ان كشف بـالـصبـر اجلـمـيل ;  فـقد كـان يـنـوي ان يسـمي ا
الـسـونـار(  انـخيـدونـا ) ! تـقـول لي : (بـاللـه علـيك هل يـرضـيك هـذا يـادكـتور) ?
يـكـلـمـني دون ان يـلـتـفت الـيـهـا : هـذه ابـنـة سـرجـون االكـدي اول شـاعـرة تـضع

اسمها على الرقم الطينية !!
ـزيج الذي في الكوب لم ارتشف منه شيئا وهو لم يذقه ايضا! قالت هي : برد ا
 (راح تعـبي بالش على ايش العجلة)?  هو التـقط فكرة : العجلة ذروة االختراع
قبل الـثورة الصنـاعية  االولى  ..  التوجـد آلة  على هـذا الكوكب لم تكن الـعجلة
ـكـان  .. كــنت ان اغـيـر دورة إحـدى مــفـاصـلــهـا !  سـاد صــمت هـائل ارجــاء ا
كـان بعد إنتصـاف الليل تلك احلديث  لـكنها إنـسحبت بصـمت وقدرت ان تعم ا
الـسـكتـة الزوجـيـة التي اعـرف اسرارهـا. واجب الـبشـرية ان تـشـكر الـسومـري
على مـنجـزهم الرائع  زوجـته عراقـيـة سومـرية ايـضا لم يـقدم لـها الـشكـر على
جمـيل ماصنـعته يداهـا ..  الراحل عبـد الرزاق عبـد الواحد كـان يقول لي  : انا
كتـلة من الشعـر وظيفتـي شاعر اكتب الـشعر ليال نـهارا  فقط ; هم يـتولون عني

نزل ; فواتير الكهرباء ; تصليح السخان ; كل شيء كل شيء. تدبير شؤون ا
 لم يـسـأل احـد جنيب مـحـفـوظ عن طبـيـعـة عالقتـه بزوجـته ام فـاطـمة وام كـثـلوم
بـنـاته الالئـي نـ عـنه في اسـتالم جـائـزة نـوبل لـآلداب لـكـنه دائـمـا يـردد : (أنـا

موظف عند الرواية).. 
شغل الروائي له  قال :  البد ان لكـني سألت طه حامد الشـبيب  عن استعبـاد ا
ــنـضــدة  البـد ان اضع يــكـون حتت رجــلي شيء وانـا اكــتب حــ اجـلس الى ا
شيـئا يسـند ظـهري ...  هـذه اجللسـة هي التي تـأتي باجلـمل االبداعـية  ; اكتب
في اليوم 4 ساعـات  على مشغل  ; ساعت الـصبح  بعدما استفيق من النوم
وبـعــدمـا اسـتـفـيق من الــقـيـلـولـة  عـلى مـدى 7 اشـهـر .. هل يـصـبح آله .. يـقـرأ

افكاري .. أنا عائش داخل اجلو الروائي..
اجـدي في مشـغله الهـولندي ? لـقد اجنز 93 ماحـصة ام مروان زوجـة خزعل ا
مطـبوعـا قبل ان يـناهـز السـبعـ (يشـتغل في الـيوم 15 سـاعة بـينـها (وهالت)
للـنوم والقيـلولة .. يقـول لي : انا اشعـر إن ماينتـظرني اضعـاف ما اجنزت ..انا
عـنـدي مكـتـبـة ضـخـمة جـدا  واسـتـطـيع الـذهاب الى اي بـلـد مـنه مـايـشـكل علي
اضافـة الى مـاعنـدي من تسـجيالت وفـديـوهات ! ذات مـرة كتب عن زوجـته وقد

ذهبت الى اسبانيا : اخاف عليك من لوركا !  
حهن مايستحققن ! ابونا محفوظ ; عبدالرزاق ; طه ; خزعل ; حتى أنا ... لم 
 تـقول  لـيـنـدا لرول : الـنـسـاء بطـبـيـعتـهن يـسـتطـعن  الـصـمت  ..عنـدمـا يـصمت

االزواج يــكـون االوالد ســفــراء دائـمــيــ او مــتـجــولــ بـ
;  إثـر الــســكــتـة الــوالــدين لــرأب الــصــدع بـ الــطــرفــ
راة تعـبير عن االهتمام والشوق ; الزوجـية .الكالم عند ا
الـصمت عـند الزوج نـوع من االستـرخاء .امـتالك الشيء

يعني الزهد فيه .

1 - مدينة تركية
2 - من مشتقات احلليب

3- حيوان بري

4- حركات مفيدة للجسم

اكــتب مـرادف ومــعــاني الـكــلــمـات بــشـكل
رأسي من اعلى الى اسفل مـرورا بالدائرة
الـتي ضمـنهـا حتصل عـلى حروف الـكلـمة

طلوبة:(ساحل اوربي شهير): ا
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تــوفي مــســاء امس االول االثــنـ
ــعـروف صــابـر ـطــرب الــكـردي ا ا
كـــوردســـتــانـي في إحـــد مــشـــافي
الـــســلـــيــمـــانــيـــة جــراء إصـــابــته

بفايروس كورونا.
وــــــــــكـان كــردسـتـاني راقــداً مـنـذ
ــركــزة أيـــام في قــسـم الــعــنـــايــة ا

شفى. با
وكــوردسـتـاني من مـوالـيـد كـركـوك
عام 1955 أمـضـى سـنـوات طـواالً
من عـمـره في خـدمة الـفن الـشـعبي
الــــــكــــــردي وله الــــــعـــــــــديــــــد من
األلــــــبــــــومــــــات الــــــغــــــنــــــائــــــيـــــة
والــكـــلـــيــبـــات.وقــدم الـــعـــديــد من
مـيزة األطـوار الغـنـائيـة الكـرديـة ا

السيما الفولكلورية منها.

والــراحل من مـــوالــيــد عــام 1955
ـديـنــة كـركـوك وهــو مـتـزوج وله

ثالث بنات وولد واحد.
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اسـتـقبل وزيـر الـثقـافـة والسـيـاحة
أطــفـالـه الـثالث مـن فـوكـس وعـلّق
بـــالــقـــول: (األوالد اجلـــمــيـــلــون
ون.. قلبي لكم). من جهة تأ ا
اخـــرى تــعـــرّضت الــفـــنــانــة
ــوقف ــيّــة مـــادونــا  الـــعــا
محرج اثـر انتـشار صورة
لـــهـــا عـــلى احـــد مـــواقع
الــتـــواصل من دون
أي مــواد جتـــمــيل.
وفي الــــتـــفــــاصـــيل
انــهـا كــانت قــد قـامت
بتعديل الصور الخفاء
جــمـيـع الـعــيــوب فـيــهـا

ـكــيــاج الـذي إضــافـة إلـى ا
جـمّــلـهــا بـشـكل كــبـيـر اال ان
امــرهـا افــتـضـح خـصــوصـا
بـــعــد أن الــتــقـــطت عــدســات
ــصــورين صــورا عــدّة لــهـا ا

اظهرت وجهها احلقيقي.
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ـركـز الثـقـافي العـراقي لـلطـفـولة يـقيم ا
وفــنــون الــدمى وبــالــتــعــاون مـع دائـرة
ـهــرجـان ثــقــــــــافـة وفــنــون الـشــبــاب ا
ـسـرح الـدمى اون الين - الـدولي االول 

دورة الـــــــــفنـان طـارق الـربيـعي لـلـمدة
من 16 الى 18 اب اجلاري.

ـسـرح في وقـال مــسـؤول الـســيـنـمــا وا
ــهـرجــان مـحــمـد عــمـر الــدائـرة مــديـر ا
لـ(الـزمـان)( انـهـا خـطـوة مـتـمـيزة تـضم
جلان عربيـة مشتركة فـمن العراق هناك
ي الــفـنــان حـســ عــلي هـارف االكــاد
رئــيــســا وعــضــويــة عــبــاس الــعــبـودي
وزيـــنب عــبــد االمــيـــر وصــفــاء عــيــدي
شـاركة مـدير مـسرح الـقاهـرة للدمى و
محمـد نور و مـدير مسـرح العرائس في
سوريا بسام نصار) واضاف (اما جلنة
ـية زيـنب عبد الفـرز فتتـألف من االكاد
ـان عـمر من االمـيررئـيـسـا وعـضويـة ا
ســـوريــــا وحـــســــ عـــلــــوان ودلـــشـــاد
مـــــــصــــــــطــــــــفـى وعـــــــلـي حــــــــمـــــــدان)
ـهـرجـان عـدة ورش مـوضـحـا(تــتـخـلل ا
ـفـهوم وهـو انـطالقـة كـبيـرة لـتـرسـيخ ا
ـسـرح الدمى فـنـيـا ومـعـرفـيا اجلـمـالي 
ــثـل االنـــســـان من فـــتـــيــان بــوصـــفـه 

وشباب).
ـهــرجـان : جـائــزة جلـنـة ومن جــوائـز ا
الـتـحـكـيم جـائـزة افـضل نص  جـائـزة
افـضل تـقـنيـات جـائـزة افـضل تـصـميم

وصنـاعة الـدمى جـائزة جلـنة الـتحـكيم
اخلاصة و جائزة افضل محرك دمى.

الى ذلك اخـتتم مـؤخـرا مهـرجـان كوفـيد
 19السينمائي لالفالم القصيرة الذي
اقــامــته دائـرة ثــقــافـة وفــنــون الـشــبـاب
ـشـاركة 26 فـيـلـمـا عـراقـيـا وعـربـيا. و
هرجان في ختام واعلنت جلنة حتكيم ا
فعاليات اسـمـــــــاء االفالم الفائزة حيث
حــصـــد فــيـــلم (كـــمــامـــة) اخـــراج مــالك
ـركــز االول وذهـبت جــائـزة الــزهـيــري ا

وفــيــلم (في ظل كــرونــا)
اخـراج ابـراهيـم حلـيم
فـــــاز بــــجــــــــــــائــــزة
ـــــــثــــلــــة افــــضـل 

وفـــيــلم (وصـــيــة)
اخــــراج صــــفــــاء
الـــــنــــــاشئ فـــــاز
بـجــائـزة افـضل
مونتــاج وفيلم
(االبـــــــــــــيـض)
اخــــــــــــــــــراج
مــصــطــفى
رحــيـم فــاز
بــــجــــائـــزة
افــــــــــــــــضـل
تــــــصــــــويـــــر
وفــــــــــيـــــــــــلـم
(نــــــــــــــــفـس)
اخــــــــــــــــراج
كــــــــــارلـــــــــو
اجليـلـو فاز
بـــــجـــــائــــزة
افـــــــــــــــضـل
تــــصــــمــــيم

واضاءة.

ـــهـــرجــان الـى فــيـــلم جلــنـــة حتـــكـــيم ا
ـوسـوي.امـا (حـســوني) اخـراج بـنــ ا
فــيــلم (مالئــكــة الــرحـمــة) اخــراج بــاقـر
جـاسم فـحـصـد جـائـزة افـضل الـتـمـثـيل
وفــــيـــلـم (كـــوفــــيـــد 19) اخــــراج ابـــرار
اجلــبـوري نــال جـائــزة افــضل اخـراج 
وفــيـلـم (رحـلــة وراحـلــون) اخــراج عـلي
جــواد فــاز بــافــضل ســيــنــاريــو وفــيــلم
(الـــصــد االول ) اخــراج عــبـــد الــعــظــيم
خــلــيل حـصــد جـــــــــائـزة افــضل فــكـرة
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ــــمـــثل { مـــدريــــد - وكــــاالت - قـــال ا
اإلسبـاني أنطـونيـو بانـديراس االثـن
اضي (إن الـفـحـوص أثبـتت إصـابته ا
ـرض كـوفـيد-19 الـذي يتـسـبب فـيه
ــســتـجــد وإنه في فـايــروس كــورونـا ا

احلجر الصحي).
وكتب بانديراس (60 عاما) على تويتر
قــــائال(أود أن أضـــيـف أنـــنـي بـــخــــيـــر
نسبيا أنا فـقط أشعر بإرهاق أكثر من
عـتاد وأثق أنـني سـأتعـافى في أقرب ا

كن). وقت 

الى ذلك تـعـرّض الـنـجم سـيـمون كـويل
حلـــــادث ســــقـــــوط من عـــــلى دراجـــــته
الكـهـربـائـية أدى الى كـسـر خـطـير في
ظهره. وأكـد متـحدث باسم كـاول جمللة
بـيـبــول األمـيـركــيـة (أنه ســقط الـسـبت
اضي عن دراجـته الـكهـربائـية أثـناء ا
جتربتـها داخل فنـاء منزله في مـاليبو
ما أدى الى كـسـر دقيق في ظـهـره نُقل
ـســتـشــفى في مــديـنـة عـلى أثــره إلى ا
لـوس أجنـلـوس األمـريـكيـة إلخـضـاعه

لعملية جراحية عاجلة).
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إيـــســـتـــربـــروك عـــلى مـــغــادرة
الـشـركــة مـعـتـبــرة أنه اقـتـرف
خــطـــأ في الـــتــقـــديــر من خالل
إقـامــته عالقــة غـرامــيـة تــشـكل
انتهـاكا للـقواعد الـداخلية رغم
حــصــولــهــا بــالــتــراضي.وإثــر
ـصدر مـعلـومات غـير مـحددة ا
وردت في تــمـوز/يــولــيــو عـلم
أعــــضـــــاء مــــجــــلس اإلدارة أن
إيـسـتـربروك كـذب عـلـيـهم ح
أبـــلـــغـــهم بـــأنه لم يـــقم عـالقــة
ســـــوى بــــشـــــخص واحـــــد في

الشركة وبأن األمر اقتصر على
تـبـادل الـرسـائل والـتـسـجيالت

صورة. ا
 وأكدت الشركة أن إيستربروك
أقـام عالقات جـنـسيـة مع ثالثة
أعضـاء آخرين من طـاقم العمل
في الـسنـة التـي سبـقت صرفه
ئات آالف وبأنه منح أسهـما 
الــــــــــدوالرات ألحـــــــــد هـــــــــؤالء
األشـخاص وأتـلف أدلـة تـدينه
وفق وثـــــيــــقـــــة أرســـــلــــتـــــهــــا
(مــــاكـــدونـــالـــدز) االثـــنـــ إلى

الــهـيــئـة األمــيـركــيـة الــنـاظــمـة
ـــالـــيـــة.  وأشــارت لألســـواق ا
الوثـيـقة إلى أن مـجلس اإلدارة
مـا كان لـيمـنح إيـستـربروك أي
تــعـويــضــات لـو كــان الــصـرف
نـاجـما عن (ارتـكـاب خـطأ)  في
تـشرين الـثاني/نـوفمـبر 2019
وهو يسعى تاليا إلى استرداد
هــذه األمــوال. ولـــفــتت شــركــة
ـدير الـعام (إيكـويالر) إلى أن ا
الـسابق قـبض تـعويـضا تـفوق

قيمته 40 مليون دوالر.
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نفس التشـكيلة السيـاسية تستعـد خلوض االنتخابات
بـكرة في الـعراق وفي هذه احلـالة حـتى لو لم تكن ا
ــقــبــول كـمــا حــدث في ــشــاركـة تــصـل إلى احلــد ا ا
االنتخـابات السـابقة فإنَّ اجلـميع سيمـرّون كما مرّوا.
حـتـى هـذه الـلـحـظــة هـنـاك تـمــنـيـات بـاالصالح وآمـال
ـفوضيـة واالنتخـابات  وكأن ذلك معـلّقة عـلى قانون ا
الـقانـون سـيـكـون أقـوى من الـدسـتـور الـذي ال يـضعه
احد منـهم قيد االحـترام وااللتزام إال عـند الضرورات

صاحلية . ا
تمثلة جميعـهم يتربص من أجل اجتيـاز فترة الهدنـة ا
بوجود هذه احلكومة من أجل التـحضير لفترة جديدة
من الــهــيــمــنــة واالنـقــضــاض. لــذلك كــلّه عــلى رئــيس
احلــكــومـة أن يــضع فـي حــسـبــانـه انَّ مـا يــفــعــله من
ــســـارات انّـــمـــا هي جـــهــود مــحـــاوالت تـــصـــحــيـح ا
ـقبـلة مادام الـنظام الـسياسي سـتطويـها االنتـخابات ا
بـالبلـد يقـبل قيـام االحزاب عـلى أساس طـائفي وديني
وقـومي وال تـوجـد فـرصـة لوالدة حـزب وطـني يـحـترم
االديــان واخلــصــوصــيــات الــقــومــيــة لـكــنـه ال يـتــبــنى
أطـروحـاتـها ويـنـزع نـحـو مـا هـو وطـني ومـشـتـرك ب

اجلميع .
ـهادنـة الـنظـام الـسـياسي الـقوانـ في أصـلـها تـقـوم 
دّ في عـمره والتستر عـلى عيوبه وخطاياه هتر وا ا
فال جـدوى من تـعويل عـلى قـانـون ال أحـد يـعـلم كـمـية
نتظرة طاطية التي سوف يذيبونها في بنوده ا ادة ا ا

.
ال أمـل في شيء يُـرجتى من أيـة انـتـخـابـات مـبـكرة أو
نصـف مبـكـرة أو مـتـأخـرة ما دام الـدسـتـور ال يـحرم
قــيــام االحــزاب عـــلى االسس الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة.
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ض على مأسـاة بيـروت أكثر من ثـمان وأربعـ ساعة لم 
ــطـارهـا رئــيس فـرنــسـا عـمــانـوئــيل مـاكـرون  حـتى حط 
شـروط بـقسـوة على من معـزياً ومـواسيـاً وعـارضاً دعـمه ا
اسـتـقــبـله وودعه وعـقــد مـعه طــلـة تـلـفــزيـونـيــة أمـام الـنـاس

أجمع .
الرئـيس عـمو وضع كل أبـجـديات الـلغـة الـدبلـومـاسيـة على
الـرف  وضـرب كل أعـراف الـتـعامـل بـ الدول  حـتـى لو
كــان بـيــنــهــمــا بــحـر خـالف أو شط دمــاء وثـأر نــائم بــجب

التأريخ .
في هذا الـباب الـغـريب التـقى الـرئيس الـوسيم رعـيـة لبـنان
ـساعـدات دسمة اجملروحـة برزقهـا وبكـرامتـها  ووعـدها 
رور بأيـدي الفاسدين  ستصل اليـهم مباشـرة ومن دون ا
في إشارة شديـدة الوضوح الى فـقدان الثـقة بكل الـقائم
ـقـدمـتـهم الـرئـاسـات الثالث اللـحـظـة عـلى حـكم لـبـنان  و
التـي تشـبه الى حـد بـعـيد رئـاسـات مـحمـيـة بـغـداد العـلـيـلة

حتى اآلن .
تمادى الـرجل وتواقح ودهن وجـهه بأسـمنت ثـقيل  وحدث
الـناس واحلـاكـمـ عـلى ضـرورة تـطـبـيق وتـنـفـيذ  »الـعـقد
الـسـيـاسي  »الـذي جـاء به حتت األبـط  وزاد أنه سـيـأتي
نهاية الشهر ليرى بنفسه األمارة بالشك ما  تنفيذه فعالً

على األرض !!
ـعـتق عــون ثـنـائـيـاً  وفي نـفس قـبـلـهـا اجـتــمع بـاجلـنـرال ا
الــوقت كــان الــرأســان اآلخــران  رئــيس الــوزراء حــسّــان
ـغـلـقة ورئيس مـجـلس الـنـواب نبـيه يـنـطـران ببـاب الـغـرفة ا
ويقضيان الـوقت الذي بدا طويالً مـثل عقوبة يـتلقاهـا تلميذ
مــشـاكـس نـسـي حلَّ واجــبه الــبـيــتي  فــتــلــقى ركــلــة عـلى
ؤخرة ووقفة جامدة بباب الصف أو قرب مزبلة الفوائض ا

يتة !! في الزاوية ا
ظل مـاكرو مـن دون نون كـمـا تـلـفـظه مـذيعـات الـفـضـائـيات
ـدة ثالثة احللـوات  مـعـبوداً مـن جمـهـرة لـبنـانـيـة ضخـمـة 
أيام وربع لـيلـة   حـتى انقـلب عـليه نـصف األحـباب سـاعة
صــدور تــصـــريح واضح جــداً مـن قــصــر األلــيـــزيه يــقــول
بالفـصحى أنَّ انفـجار مرفـأ بيروت الـكبيـر هو حادث  في
الـوقت الـذي كـانت األجـواء كـلـهـا تـشـحن وتـنـتـظـر تـلـبـيس

األمر كله برأس حسن نصر الله فقط !!
روع من بغداد شرقاً نولد على باب احلدث ا شهد ا أما ا
حـتـى الـربــاط غـربــاً  فــلـقــد أظـهــر بــالـصــوت وبـالــصـورة
ـريـضـة  وكـيف وبـاأللـوان مـدى جتـذر وتـعـمق الـطـائـفـية ا
ضربت الـعقـول والـقلـوب قبل ان تـضـرب البـناء واجلـسد 
حـيث احلب طـائـفي والـكـراهـيـة طـائـفـيـة واحلـروب الـبـيـنـيـة
الـعـربـيـة الـغـبـية طـائـفـيـة  والـنـقـاش عـلى حـوائط الـتـنـاطح
والتكافش االجتماعي طائفي  والدموع بصنفيها احلقيقي

والتمساحي طائفية وساخنة وفق الهوى !!
يــا إلــهـي مــا الــذي جـــرى لــهــذه األمــة
العـظـيـمة الـطـيـبة الـتي كـانت صـنعت
أعـــظـم الـــلــــمــــعـــات فـي قـــرون األلق
واإلشــــعــــاع األمــــوي والـــــعــــبــــاسي

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

{ كيب تاون  –وكاالت - تسعى
جــمــعـيــة حلــقــوق احلــيـوان في
جـنـوب أفـريـقـيـا إلى اسـتـصـدار
ـنع شـركة عـربـية أمـر قضـائي 
مـن شــــحن عـــــشــــرات اآلالف من
رؤوس األغــــــنـــــــام عـــــــبـــــــر خط
االســتـــواء إلى الـــشــرق األوسط
خالل أشـهـر الـصيـف في ظروف
وصفتها بأنها شديدة القسوة.
وهــذه أحـــدث دعــوى تــرفــعــهــا
اجلـمــعـيـة الـوطـنــيـة في جـنـوب
ــنع الـــقــســـوة عــلى أفــريـــقــيـــا 

إلى طـهـيـهـا وهي حـيـة حـيث 
تــســجــيل درجــات حــرارة تــصل
إلى 60 درجـة مــئـويــة عـلى مـ
ــــــــــــــــــــواشــي فـي ســــــــــــــــــــفــن ا
اخلـلــيج).وقـالت (تـعــاني الـشـاة
الـتي ال تـنـفـق من مـحـنـة كـبـيـرة

ألسبوع إلى ثالثة أسابيع).
ـــــذكـــــرة الـــــتي وأضــــــافت فـي ا
قـدمتـهـا لـلمـحـكـمة (احملـنـة التي
يجب على هـذه الشـياه حتمـلها
وعددهـا ب 40 ألـفا و 80 ألـفا

في الشحنة الواحدة مروعة).

لــــــــــنــدن في جــنــوب أفــريــقــيـا
وعلى مـتنـها نـحو 70 ألف رأس

من األغنام.
وقــالت اجلــمــعــيــة في الــوثــائق
الـتي قـدمـتـهـا لـلـمـحـكـمـة (إنـها
كــــانت تـــــبــــحث وضـع شــــركــــة
ـواشي وشـركــتـهـا األم شـركـة ا
ــــواشي  مـــنـــذ نــــقل وجتـــارة ا

اضي). أواخر العام ا
وذكـــرت اجلـــمـــعـــيـــة (أن ضـــيق
ــســاحــة وشـدة احلــرارة خالل ا
رحالت نقل احليوانات قد تؤدي

احلــــــيـــــــوانــــــات من أجـل وقف
صـــادرات األغـــنـــام كـــهـــذه وهي
تــضــغط عــلى احلـكــومــة لــطـرح
إجـــراءات تــنـــظــيـــمــيـــة جــديــدة
بــــخــــصــــوص كـــــيــــفــــيــــة نــــقل

احليوانات احلية.
وطــلـبت اجلـمــعـيــة من مـحــكـمـة
جــراهـــامـــز تـــاون الـــعـــلــيـــا في
إيسترن كـيب إصدار قرار مؤقت
باعـتراض سـفيـنة تـابعـة لشـركة
ــاشـيـة من ـواشـي لـتـصــديـر ا ا
اإلبــــحــــار من مـــــيــــنــــاء إيــــست

{ ويـــلـــيـــنـــغـــتــون (أ ف ب) -
تـــعــتـــزم نــيـــوزيــلـــنــدا إقـــامــة
(فــقـاعــة)سـيــاحـيــة خـالــيـة من
سـتـجد مع فـايروس كـورونـا ا
جـزر كوك الـصـغيـرة نـظراً إلى
جنـــاح الــبـــلـــدين في احـــتــواء
جــائـحـة كــوفـيـد- ?19عـلى مـا
أعـلنت اإلثـنـ رئيـسـة الوزراء
الــنــيـــوزيــلــنــديـــة جــاســيــنــدا
أردرن.وأوضــــــــــحت أردرن (أن
األشخـاص الذين يتـنقّـلون ب
ــمــر لن الـــبــلــدين عــبـــر هــذا ا
يــحـتـاجـوا إلـى الـتـزام احلـجـر
الـــــصـــــحـي) مـــــوضـــــحـــــة أن
(الـنـتائج اجلـيـدة الـتي حقـقـها
الـبـلدان في مـكـافـحة اجلـائـحة
أتــــــــــاحـت إقــــــــــامــــــــــة هـــــــــذه
الــــــفـــــقــــــاعـــــة).وقــــــالت أردرن
لــلـــصــحــافــيـــ ("نــأمل في أن
ــكـنـاً تـنــفـيـذ ذلك قـبل يـكـون 
نـهـايـة الـسـنـة) لـكـنـهـا شدّدت
عــــــــلى أن احلــــــــذر واجـب.ولم
تسجّل في نيوزيلندا سوى 22
حــالـة وفــاة نـتــيــجـة فــايـروس
كورونا فيما تعود آخر إصابة
بـانـتـقـال الــعـدوى مـحـلـيـاً إلى

أكثر من  100يوم. 
أمـا جــزر كـوك فــأعــلـنت أنــهـا
خـــالـــيــــة من الـــفــــايـــروس في
مـــــــنــــــــتـــــــصـف نـــــــيـــــــســـــــان
الــفــائت.وســيــكــون األرخــبــيل
ـســتــفــيـد الــصــغـيــر بال شـك ا
األكـــبـــر من هـــذه (الــفـــقـــاعــة).
ئة وذكّرت أردرن بأن  60في ا
من الـسـيـاح في جـزر كـوك قبل
اجلـــــــائــــــــحـــــــة كـــــــانــــــــوا من
. ومع ذلك ال الــنــيــوزيــلــنــديــ
يـــزال احلــذر قـــائــمـــاً إذ كــانت
نـيـوزيـلنـدا تـعـتزم قـبل بـضـعة
اثلة مع أشهر إقـامة "فقاعـة" 
ـشروع أرجئ أسـتـراليـا لـكنّ ا
إلى أجل غــيـر مــســمّى بــسـبب
تـسـجـيل مـوجـة وبـائـيـة ثـانـية
في أســـتـــرالـــيــا.ويـــخـــضع كل
شـخـص يـصل إلى نـيـوزيـلـنـدا
حـالـيـاً حلـجـر صحـي مدته 14
. غـيـر أن الـنـيـوزيـلـنـدي يـومـاً
يعيشون من جهتهم حياةً شبه
طبيعية ولم يطلب منهم التقيد
بـتـدابـيـر التـبـاعـد االجـتـماعي.
وسُــمـح مــجـــدداً لـــلــجـــمـــهــور
العب وحــــضـــور بــــارتـــيــــاد ا

األنشطة الرياضية.
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اعلـنت الفنانـة اللبنـانية نادين نـسيب جنيم قرارهـا بالهجـرة من لبنان والـعيش في بلد آخر دون
الـكـشف عن الـبـلـد الذي اخـتـارته وذلك عـلى خـليـفـة اإلصـابـة اجلسـيـمـة التـي تعـرضت لـهـا جراء

انفجار بيروت.
ملـكـة جمـال لـبنـان السـابـقة فـاجـأت متـابعـيـها عـبـر تويـتـر بتـدوينـة مـؤثرة كـتـتب فيـها: »من هل
شفى اخدت قـرار : رح اترك البلد و عـيش بأمان ببلـد تاني بيحتـرم شعبه احسن ما اللحـظة من ا

ضل بـبلد حاكـمينه زعـران وموت . بس تنـقبروا انتـوا حتت التراب نـحنا منـرجع على وطنـنا غير
ـنصب هـيك مـا الو لـزوم احلـكي وشـكراً .«فـيمـا أعـلن الـفـنـان الـلبـنـاني رامي عـيـاش عن رفـضه 

وزاري في احلكومة اللبنانية بعد االستقاالت األخيرة.
وقع تويتر: “أنا لست بـديلًا عن أي وزير رامي عياش قـال في تغريدة عـبر صفحته الـشخصيـة 
.. ورفـضت ذلك سابـقـا.. والبـديل يـجب أن يحـتـرم كرامـات الـناس ودمـاء الـناس الـيـوم بدل إنـقاذ

قاعد على سفينة غارقة.” الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب ا
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تـسـمح بـضــبط مـؤقت لـلـرسـائل
ـدة التي لتـختـفي تلـقائـيًا بـعد ا
ستخدم. ميزة واتساب حددها ا
جتـلب خــيـارًا تـوقـيــتـيًـا واحـدًا
ـرســلـة يــتـيح حــذف الـرســائل ا
بعد أسبوع فـقط. تهدف خاصية
واتساب اجلديدة إلى منع تراكم
ـهـمــة اخلـاصـة الـرســائل غـيــر ا
بتـطـبـيق واتسـاب والـتي حتتل
مــسـاحــة تـخــزيــنـيــة كـبــيـرة في
الـــهــاتف. ســـتــكــون اخلـــاصــيــة
ـــســـؤولي اجلـــديـــدة مـــتـــاحــــة 

الدردشات اجلماعية فقط.
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يـــــقــــدم الـــــتــــحـــــديث األخـــــيــــر
ــســتـخــدمي تــطـبــيق واتــسـاب
خاصـية جديـدة تسـمى الرسائل
ذاتـيـة الـتـدمـيـر بـعـد شهـور من
اإلعالن عـن بــدء تــطـــويــرهــا في
اصـــــدار جتــــــريـــــبـي . تـــــتــــــيح
ـسـتخـدمي اخلـاصـيـة اجلـديـدة 
واتـسـاب ضـبط مـؤقت لـلرسـائل
حلـذف أيــة مـحــادثـة وإخـفــائـهـا
تــلــقـــائــيًــا خـالل فــتــرة زمـــنــيــة
ــــيـــزة مـــحــــددة عــــلى عــــكس ا
اخلاصة بتطبيق سيغنال والتي
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{ نـــــــيـــــــويــــــورك-(أ ف ب) –
اتــــهـــمت ســــلـــســـلــــة مـــطـــاعم
(مـــاكـــدونـــالـــدز) األمـــيـــركـــيــة
الـعـمالقـة لـلـوجـبـات الـسـريـعة
رئـــيــســـهـــا الـــســابـق ســتـــيف
إيـــســتـــربـــروك الــذي صـــرفــته
نـــهــايــة 2019 بـــســبـب عالقــة
ـوظـفـات غــرامـيـة مع إحــدى ا
بأنه كـذب على مـجلس اإلدارة
مع مـالحـــــقـــــته قـــــضـــــائـــــيـــــا
السترجاع تعويضات الصرف.
وكـانت الــســلـســلـة قــد أرغـمت

وتــســعى الــشــركــة أيــضــا إلى
تـعـويـضـات مـالــيـة لـلـتـكـالـيف
ـتـرتبـة عن (الـسلـوك الـسيئ) ا

إليستربروك.
وفي رســـــالــــة وجـــــهــــهـــــا إلى
ـــوظـــفـــ إبـــان صـــرفـه أقــر ا
إيـستـربروك بـأنه ارتكب خـطأ.
وقــد اسـتُـبـدل سـريـعـا بـكـريس
كـيــمـبـيــنـسـكي. وقــد تـراجـعت
قـيـمـة سهم “مـاكـدونـالدز ”في
الــبـــورصــة بــعـــيــد االفـــتــتــاح
ــئـة. االثـنــ بـنـسـبـة 0,45 بـا

مـضـيـفـا أن صاحـبـهـا يـريد أن
يـرتديـها ويـتجـوّل بهـا ليـجذب

االهتمام.
وقـالت وكـالـة أسوشـيـتـد برس
إن قـــــنــــاع الـــــوجه الـالمع قــــد
يـــضـــفـي بـــعض اإلثـــارة عـــلى
معدات احلـماية الـتي أصبحت
إلزامية اآلن في األماكن العامة
في الــعـديـد من الـبـلـدان ولـكن
بوزن 270 غراما; أي مـا يقرب
من 100 مـــــرة مـن الـــــقـــــنـــــاع

اجلراحي النمـوذجي فمن غير
احملـتـمل أن يـكـون عـمـلـيـا عـند

ارتدائه.
وعــرض لـــيـــفي عــدة قـــطع من
ـاس حيث ـغـطـاة بـا الـقـنـاع ا
صرح أنا سعيد ألن هذا القناع
ـوظفينا أعطانا الـعمل الكافي 
لـيـكــونـوا قـادرين عــلى تـوفـيـر
وظــائــفــهم في أوقــات صــعــبـة
لــلـغــايـة في مــثل هـذه األوقـات
بحسب موقع  (روسيا اليوم)..
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تـعمل شـركة مـجوهـرات حالـيا
على تـصنـيع أغلى كـمامة وجه
في الـعـالم إذ سـيـبـلـغ سـعـرها

1.5 مليون دوالر.
ويــقــول إســحـاق لــيــفي مــالك
شركة (إيفل )ومصمم الكمامة
ـــصــنــوعــة من إن الـــكــمــامــة ا
الـــــذهـب األبــــيـض عـــــيــــار 18
ـــرصــعــة بـ 3600 قــيـــراطــا ا
ـكن أن يـثـبت عـلـيـهـا مــاسـة 
مرشح هـواء من طراز “إن-99
وفق ما نقـلت وكالة أسـوشيتد

برس.
وأضاف أن رجل أعمال صينيا
تحدة هو مقيما في الواليات ا
من طلب منه إنتاج تلك التحفة
شريطـة أن ينتهي من إنـتاجها
قــبل نـهــايـة 2020 وأشـار إلى
أنـــهـــا ســـتـــكــون األغـــلى عـــلى

اإلطالق في العالم.
ــال قـد ال واســتــطــرد قــائال “ا
يشتري كل شيء ولكن إذا كان
بـإمـكـانه شـراء كـمـامـة بـاهـظـة
الـثمن لـلوقـايـة من  كوفـيد-19

ـتحدة)- { ستـانلي (الـواليات ا
(أ ف ب)  –عـنـدمـا زرعت الـقـنّب
لـــتــــحــــقــــيق بــــعـض اإليـــرادات
ـزرعـة الـعـائـلـية اإلضـافـيـة في ا
فـي الـــريف األمــــيـــركي لـم تـــكن
سـوزان كــوربـيت تــتـصــور أنـهـا

ستواجه مشكلة… اللصوص.
ــــزارعــــة إلى وقـــــد اضــــطــــرت ا
راقبة جزء من تركيب كاميرت 
مــحـاصـيــلـهــا الـتي تـتــشـابه مع
ـاريـجـوانـا بـالـشـكل والـرائـحة ا
لكنها حتوي جـرعة صغيرة جدا
من ربــاعي هـيـدرو كــانـابــيـنـول
ــفـــعـــول الــنـــفــسي ـــادة ذات ا ا

وجودة في احلشيشة. ا
زارعة عـلى أراضيها ووضعت ا
في واليـــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا عـــنـــد
الـسـواحل األمـيـركـيـة الـشـرقـيـة
الفــتـة كــتب عــلـيــهـا “هـذا لــيس

ماريجوانا.”
وواجه مـنـتـجـو الـقـنب أوضـاعـا
كثـيرة لم تـكن في احلسـبان مـنذ
الـســمـاح بــزرع هـذه الـنــبـتـة في

تحدة سنة .2018 الواليات ا
فـــبـــاإلضـــافـــة إلى الـــلـــصــوص
اضطر هؤالء إلى مواجهة تشبّع

الـــســوق والـــظــروف الـــزراعــيــة
عقدة والشكوك لدى الشرطي ا
وواجب إحــراق احملــاصـيـل فـور
بلوغهـا نسبا مـرتفعة من رباعي

هيدرو كانابينول.
ويــحـوي الــقــنب الــذي يُـزرع من
أجل جذوره وأليافه وزيته مادة
ــســـبــبــة كــانــابـــيــديــول غـــيــر ا
ـعــروفـة بــآثـارهـا لــلـهــلـوســة وا

سببة لالسترخاء. ا
لكن من نـاحـية عـلم الـنبـات فإن
هـــذه الــــنـــبـــتــــة هي نـــفــــســـهـــا
اريجوانا ستخدمة في صنع ا ا

وهو مـنـتج ال يزال مـحـظورا من
احلكـومة الـفـدراليـة وفي واليات
أمـيـركـيــة عـدة. وتـقـول كـوربـيت
(اجلـــمـــيع بـــدأ بـــالـــزراعـــة وهم
يقـولـون +هذا رائع+. لـكـني كنت
أبــادرهم بــالــدعــوة إلى الــتــريث
قـــلــــيال). وحــــظــــرت الــــواليـــات
تحدة زراعة القنب طيلة القرن ا
الـعـشـرين قـبل الـسـمـاح به سـنة
2014 لــغـايــات بـحــثــيـة ثم في

2018 لالستخدامات اليومية.
ومــذاك أقـرت 46 واليـة قـوانـ

حتـــــدد أطـــــر هــــــذه الـــــزراعـــــة.

ـمنـوحة وارتفـعت الـتراخـيص ا
لـهـا في 34 واليـة بـنــسـبـة 455
ـئة في 2019 وفق مجـمـوعة با

الضغط (فوت همب).
وقد أصـبحت مـادة كانـابيـديول
سـواء كــانت مــبـاعــة وحـدهـا أو
زوجـة بأطـعمـة أو مشـروبات
شعبية جدا وقد ترتفع مبيعاتها
ئة بحلول 2024 بنسبة  45 با
لـــتـــصل إلى 18 مـــلـــيـــار دوالر
بـــحــــسب شـــركــــة (كـــانــــاكـــورد

جينويتي).
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ


	p1-sh.shf
	p2.shf
	p3
	p4.shf
	p5
	p6
	p7.shf
	p8.shf

